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الجغرافيا! هو  وجسدها  التاريخ،  هي  المرأة 
جيدًا  نتذكر  أن  علينا  الجسد،  جغرافيا  في  فيها  نبحر  مرٍة  كل  وفي 

أيضًا. وتاريخنا  تاريخهن  التاريخ..  أعماق  أعماق  في  نغوص  أننا 
المرأة  حقيق�ة  أب�دًا  يفهم  ل�ن  الجس�د  غالف  يتج�اوز  ال  وال�ذي 
اجتماعية  مسألة  األصل  في  هي  وشجونها  المرأة  شؤون  إن  وجوهرها. 
والخديعة،  والقمع  االضطه�اد  حكايات  فيه�ا  تتداخل  إنس�انية،  وقضية 
للمدن  ش�قاٌء  ذلك  وفي  عاقل�ة،  غير  وحري�ة  فوضى  النهاية  ف�ي  لتثم�ر 

ألهلها.  وهالٌك 
توص�ل  الت�ي  الش�رايين  ف�ي  لإلبح�ار  محاول�ة  الكت�اب  وه�ذا 
من  بدالً  بحياته�ا،  وحريتها  برغباته�ا،  وعاطفتها  بعقله�ا،  الم�رأة  قلب 
"كأنهن  ذلك  يبارحن  فال  العام،  والمظه�ر  المكان  قيود  في  احتجازهن 

رشد. ابن  يقول  كما  إنائه"  في  ويذبل  ينمو  النبات 
لعبة  ليست  و"المرأة  وعدوانًا،  شهوة  وليس  وحنان  فٌن  الحب  إن 
وهي  إبس�ن،  هنريك  النرويجي  المس�رحي  الكاتب  يقول  كما  الرجل" 
على  قبره"  في  وهو  يغار  "زوج  أو  مستبد  أٌب  تركها  أثاث  قطعة  ليست 
رأينا  في  ليس  المرأة  شخصية  ومحو  موسى.  س�المة  الكاتب  تعبير  حد 

زوجًا. أو  أخًا  أو  أبًا  أكان  سواء  الرجل  ضعف  على  آخر  دليل  سوى 
الالتي وردت أسماؤهن في هذا  الكاتبات  بين سطور قصص  وما 
مثلما  واألنانية،  والنع�اس  الغفلة  لس�عادة  قاطعًا  رفض�ًا  نلمح  الكتاب، 
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استغاللها  دائمًا  يعاودون  ووعيها  المرأة  إرادة  قتلوا  الذين  أن  نكتش�ف 
شأنها. من  والحط  بها  واالستخفاف 

الحاضر  أجس�ادهن  اس�تعادة  حاول�ن  نس�اء  كتاب�ات  نطال�ع  هن�ا 
حقيقة  عن  وكشفن  القس�رية،  والعزلة  الحجز  قوالب  وحطمن  الغائب، 
س�لبنا  فإذا  المرأة،  بحرية  ترتهن  الرجل  حرية  أن  مفادها  األهمية،  بالغة 
اإلنس�ان  إن  وإرادته.  حريته..  من  كثيرًا  الرجُل  فقد  حريتها،  المرأة  من 
ليس  التملك،  العمياء وحب  والغيرة  للشك  عبدًا  نفسه  من  يجعل  الذي 

حال. أي  على  الحر  باإلنسان 
ق�ارورة  في  حبس�ه  فيقرر  الم�رأة  جس�د  ش�يطان  يخش�ى  والذي 
المحكمة  واألب�واب  النواف�ذ  أن  يجه�ل  مخي�ف،  جن�يُّ  كأن�ه  الكب�ت 

والتعهر. االنفالت  خميرة  تصنع  اإلغالق 
الكثير،  العن�ت  من  لقيت  الكت�اب  في  المنش�ورة  األعم�ال  بعض 
الفضائحية  ته�م  به�ا  وألصق�ت  التوزي�ع  م�ن  ومنعت  ص�ودرت  حت�ى 
التي  والمحاكمة  التحقيق  أجواء  يس�تعيد  مشهد  في  واالبتذال،  والتعري 
الماضي،  القرن  س�تينيات  في  بعلبكي  ليلى  اللبنانية  األديبة  لها  خضعت 
هنا  ويستوقفنا  القمر".  إلى  "سفينة حنان  في سياق قصتها  ما ورد  بسبب 

فيه: جاء  بعلبكي  ليلى  لألديبة  الشرطة  مفوض  استجواب  من  مقطٌع 
ويج�ب  كتاب�ك،  ق�راءة  بع�د  المراهق�ون  يتهي�ج  أال  "س�ؤال: 

مصادرته؟
األش�خاص،  عن  الناس،  عن  البش�ر،  عن  يتكلم  الكتاب  جواب: 
تجب  كان�ت  وإذا  فني�ة.  أدبي�ة  بطريقة  الواق�ع  يص�ور  البل�د.  ه�ذا  ف�ي 

مادته". ألنهم  هنا،  البشر  تصادر  أن  فاألصح  مصادرته 
غاليانو: إلدواردو  قصيدة  نتذكر  هنا 
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خطيئة الجسد  الكنيسة:  "تقول 
آلة الجسد  العلم:  يقول 

تجاري مشروع  الجسد  اإلعالنات:  تقول 
مهرجان". أنا  الجسد:  يقول 

تغ�ادر  الطبيع�ة  تجعل�وا  ف�ال  ال�ذات،  لتش�كيل  أداة  الجس�د  إن 
بس�بب  منه  فكاك  ال  نح�ٍو  على  مرتبط�ان  والجس�د  والعق�ل  طبيعته�ا. 

الجسد. ضمن  العقل  موضع 
كتابات  تقدم  الكتاب  هذا  في  االختيار  عليها  وقع  التي  واألعمال 
الخاص  الفصل  باس�تثناء  نس�ائية،  بأقالم  جميعها  وهي  عنها،  أو  للمرأة 
وهو  السمان،  غادة  األديبة  لمحبوبته  كنفاني  غس�ان  الفلسطيني  برسائل 
فالمرأة هنا طرٌف  الكتاب ورسالتهن..  ينسجم مع محتوى  أمٌر  رأينا  في 
عمدت  التي  وه�ي  معًا،  والمحبة  الرغبة  به�ا  تحف  عالقة  في  أساس�ي 
قبل  الشارحة،  الهوامش  من  وكثير  ضافية  مقدمة  مع  الرس�ائل  نشر  إلى 
عن  وحوارات  تعليق�ات  يضم  حب"  "محاكم�ة  بعنوان  كتابًا  تنش�ر  أن 

الرسائل.  تلك  نشر  تداعيات 
العربية،  الخارطة  امتداد  على  تمتد  فهي  اخترناها  التي  األقالم  أما 
س�حر  س�ويف،  أهداف  الزيات،  لطيف�ة  الس�عداوي،  (ن�وال  مصر  م�ن 
لبنان  ومن  حباي�ب(،  حزامة  البطاين�ة،  (عف�اف  األردن  إل�ى  الموجي( 
السمان/ غسان كنفاني،  إلى سوريا (غادة  إلهام منصور(  (علوية صبح، 
(ليلى  الكوي�ت  وم�ن  بيط�ار(،  هيف�اء  يزبك،  س�مر  النعيم�ي،  س�لوى 
الحرز،  صبا  عبدالملك،  وردة  الصانع،  (رجاء  الس�عودية  إلى  العثمان( 
(مليكة  الجزائر  وم�ن  ممدوح(،  (عالي�ة  بالعراق  م�رورًا  حفني(  زين�ب 
الطرابلس�ي،  باهية  أوفقير،  مليكة  أوفقير،  (فاطمة  المغ�رب  إلى  مقدم( 
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يمكن  والفكري،  الجغرافي  التن�وع  هذا  رحم  ومن  المرنيس�ي(.  فاطمة 
الذاتية،  الس�يرة  وكت�ب  العربية  الرواي�ة  ع�ن  مهمة  تفاصي�ل  نلتق�ط  أن 

المرأة. عن  تتحدث  التي  تلك  خاصة 
الملتبس�ة  والهويات  المس�تعارة  األس�ماء  لعبة  عن  النظر  وبغ�ض 
الكاتبات  م�ن  عدد  على  فرضت  واخالقي�ة  اجتماعية  اعتب�ارات  نتيجة 
واالكثر  االوصضح  تبقى  األنثوية  الهوية  فإن  الحقيقية،  هوياتهن  إخفاء 

الظالم. في  سيف  مثل  التماعًا 
قصة  يروين  أغلبه�ن  واألعمار،  الطبق�ات  مختلف  من  نس�اء  هنا 
تدور  قد  ال�ذات.  مع  تتقاطع  حكايات  إل�ى  يلجأن  وبعضهن  حياته�ن، 
واألحبة،  األهل  وسط  الغربة  إلى  فتش�ير  الوطن،  أرض  على  األحداث 
فتكون  المنافي،  أو  المهج�ر  ب�الد  من  أخرى  تخوم  إل�ى  تخرج  وربم�ا 
واألزمنة  األمكن�ة  بين  المرتبك�ة  والهوية  الممزق�ة  ال�ذات  عن  الكتاب�ة 

واآلخر". و"اآلنا" 
بوصلة-  البحث عن  إلى  أقرب  الكتاب من حكايات -  يخلو  وال 

واالنعتاق. الخضوع  والسياسة،  الدين  والحرب،  الحب  عن 
على  المفتوح  المين�اء  ذلك  العاش�قة،  المرأة  نج�د  كله  هذا  وف�ي 
تتس�ع  كصحراء  األعمال  تلك  في  الم�رأة  إلينا  تأتي  والجن�ون.  الحرية 
من  التحرر  إل�ى  جارف  وحنين  الحي�اة،  إلى  وظم�أ  تغيب،  ال  لش�مس 

والطريدة. الصائد  ثنائية 
كالحياة،  قوية  كون�ي  تقول:  الكتاب  يقدمه�ا  كما  النس�اء  وحكمة 

واحدة. جولة  بعد  األيام  صرعتك  وإال 
عبدالرحمن  يقول  كما  يومًا"،  وستنكشف  فضيحة،  على  ننام  "إننا 
كتاب  وفي  الع�رض".  خطوط  الط�ول..  "خطوط  روايت�ه  في  الربيع�ي 
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فتبدأ  اليدين،  بين  من  العمر  تس�رب  على  النساء  بعض  تس�تيقظ  األيام، 
الضائعة  والفرص  الحرمان  ليالي  على  واآلخرين  النفس  محاسبة  رحلة 
أجساد خضعت  إلى  الطريق  التي ضلت  واأليدي  المختلسة،  والقبالت 

الرضوخ. لغة  سوى  تعرف  ال  ألنها 
أس�يرة  نفس�ها  المرأة  وج�دت  واالس�تبعاد،  االس�تعباد  بي�ن  وم�ا 

واالزدراء.  المهانة  أنواع  أشد  منها  تتجرع  مفاهيم 
اإلنس�انية  التجارب  تل�ك  في  يتجلى  م�ا  هذا  مكاش�فة.  لحظ�ات 

المذهلة. 
جهدًا  الكتاب  ف�ي  اإلنس�انية  القراءة  هذه  تعد  األحوال،  كل  وفي 
وفي  حري�ة..  الجس�د  في  رأي�ن  نس�اء  بعيون  العال�م  لرؤي�ة  متواضع�ًا 
ش�هية  ونس�ائم  غريزة  طيف  الرغبة  وف�ي  مس�تحبة..  حرائ�ق  االش�تهاء 

البحار. ومالييُن 
الرواية  ألن  ربما  والتمرد،  للكش�ف  األمثل  الشكل  كانت  الرواية 
العصا  أس�رار  يحوي  الذي  الس�ري  وصندوقها  المرأة  أس�رار  بيت  هي 

والعصيان.
أغلب  في  يحدوها  المرأة  أن  القراءات  تلك  في  االنتباه  ويسترعي 
النس�اء  أن  لنا  ويبدو  الرحي�ل.  إلى  وش�وق  الحرية  إلى  ت�وٌق  األح�وال 
لبدء  فرصة  العال�م  محيط  إل�ى  الوطن  صدف�ة  من  الخروج  ف�ي  يجدن 

األولى. حياتهن  عن  كليًا  تختلف  جديدة  حياة 
بطش  من  جنس�ها  وبنات  نفس�ها  أنقذت  قد  ش�هرزاد  كان�ت  وإذا 
اليوم  حياتها  تنق�ذ  فإنها  متدفقة،  حكايات  عبر  عليه  بالس�يطرة  ش�هريار 
ليدخل  المغلقة  النوافذ  به�ا  تفتح  أخرى  بحكايات  المجتمع  بطش  م�ن 

جميعًا. حياتنا  إلى  نقي  هواء 
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عن  الحديث  ف�ي  اكتفي�ن  م�ن  هن�اك  أن  الكت�اب  ف�ي  س�نالحظ 
الخيال،  أجنح�ة  عل�ى  المحرمة  المنطق�ة  باخت�راق  والجن�س  الجس�د 
على  عمي�ق  وفكري  فن�ي  ُبع�ٍد  إضف�اء  ف�ي  نجحن  م�ن  أيض�ًا  وهن�اك 
هؤالء  غالبية  له  تعرضت  ال�ذي  القهر  الحميمة.  وتجاربهن  مش�اعرهن 
بأسلوٍب ال  والبوح،  الكتابة  دوافع  أحد  يكون  قد  والمبدعات  الكاتبات 
التشظي  من  تعاني  مجتمعات  في  بحقيقتها  الوعي  من  معظمه  في  يخلو 

االجتماعي. والعطب  واالزدواجية 
تدخ�ل  وحكاي�ات  مبت�ورة  عالق�ات  س�نجد  األنث�ى،  عال�م  ف�ي 
على  تطل  ملون  زجاج  ذات  شبابيك  ونرى  وقاعات،  ودهاليز  سراديب 

اليقين. تصنع  متاهات  ياسمين.  شجيرات 
إذ  الدراسة،  موضع  النسائية  الكتابات  معظم  س�مة  التفاصيل  ثراء 
الغبار،  على  القابضات  للغياب،  كالقرابين  المنذورات  "النساء  تصحبنا 
البحرينية  الشاعرة  كما تقول   - المرسومات بفرجار وفق زوايا منحنية" 
واإلحس�اس  والحواس،  البش�رية  الذات  أعم�اق  إلى  خميس-  حم�دة 
الدفينة للمخزون  بالجذور  بالمكان، مع اهتماٍم جلي  بالوجود، والوعي 
بإمعان سيلحظ  الكاتبات  لهؤالء  يقرأ  المضمر. ومن  العاطفي والحسي 
لغة عربية  بين أصابعهن  لتولد من  والرسم واألدب،  الموسيقى  توظيف 

ومدهشة.  وأنيقة  ساحرة 
عن  تعبر  فهي  واضحة،  الكتاب  هذا  في  النصوص  بين  الوشائج 
السلطة  تفرضه  بطريركي  لنظام  أس�يرات  أنفس�هن  وجدن  نس�اء  محنة 
بعوالم  وانته�اء  األس�رة  عال�م  من  ب�دءًا  الحي�اة،  مج�االت  ش�تى  في 

السرير.
يلج  ومفتاٌح  والنماء،  للخصب  رمٌز  المرأة  نصوص  أن  ونحس�ُب 
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الحيرة  غرف  في  بقائه  من  بدالً  المعرفة  أبواب  إلى  الفطن  القارىء  منه 
الماضي.  بعباءة  متدثرًا 

أم  لكاتباتها  فعاًل  حدثت  الحكايات  تلك  هل  البعض:  يتساءل  قد 
خيال؟ محض  أنها 

نقرأ  دمنا  م�ا  مهمًا،  ليس  األم�ر  هذا  أن  هو  نراه�ا  التي  واإلجاب�ة 
هذا  في  ولعلنا  وشغف.  بصدق  الوجدانية  الرحلة  تلك  ونعيش  ونتذوق 
ليس  الفن  أن  نع�رف  "كلنا  بيكاس�و  بابلو  العالمي  الرس�ام  ق�ول  نتذكر 
األقل  على  لحقيق�ة.  ندرك  تجعلن�ا  التي  األكذوب�ة  هو  الف�ن  الحقيقة، 

ندركها". التي  الحقيقة 
المرأة نوع من تحويل  الذاتية عند  السيرة  على أي حال، فإن كتابة 
أبوي  مجتمٍع  ففي  جارحة.  أحيانًا  تكون  قد  نابضة،  تجربة  إلى  البي�اض 
بطوفان  لبوح  بقصد  األولى  البئر  إلى  العودة  الصعب  من  يكون  بامتياز، 
بالم�وروث  المعاق�ة  ال�روح  وتحري�ر  األحاس�يس،  وش�هوة  الرغب�ات 
التي  والمحظ�ورات  واألعراف  والتقالي�د  القي�م  ومنظومة  االجتماع�ي 
الُمهلك  الطوفان  ماء  بين  وما  اليوم.  الى  واس�تمرت  قرون  عبر  صيغت 
والخيال،  بالواق�ع  اللع�ب  إل�ى  كثي�رات  تلج�أ  المب�دع،  الب�وح  وم�اء 
الس�رد.  ثنايا  في  ذاتها  تذويب  عبر  واإلخفاء  الكش�ف  تقنية  وممارس�ة 
القارىء  يتورط  التي  التفاصيل  خالل  من  حاضرة  المرأة  تكون  وبذلك 
ليروي  إما  ثقافته،  سيف  أو  بفضوله  ملتبس�ًا  عليها  والتلصص  حبها  في 

ُمعلبة. باتهامات  النص  عنق  ليجز  أو  كبته 
تطابق  م�دى  من  والتحقق  البح�ث  ف�ي  إذًا  أنفس�كم  ُتجه�دوا  ال 
تلبس  لم  كاتبة  هناك  أن  نظن  فال  كاتبته،  ش�خصية  مع  اإلبداعي  العمل 
حادة  أقالم  منه�ا  تنال  أن  دون  الخب�اء  من  تخرج  حتى  بطالته�ا،  ثوب 
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الجرأة  أنفس�هن  ف�ي  وجدن  م�ن  أما  هن�اك.  أو  هن�ا  زاعق�ة  وأص�وات 
تصدي�ن  فإنه�ن  الح�ارق،  الكتاب�ة  "أس�يد"  ف�ي  أيديه�ن  وض�ع  عل�ى 
الش�كوى  بين  النس�اء  ("كتابة  عبود  أنيس�ة  تقول  كما  الذكورة  لقواني�ن 
الشريف  ماهر  تنسيق:  الشام"،  بالد  في  الذاتية  "السير  في  واالحتجاج" 

الزرّلي(.  وقيس 
ما  سرعان  الش�خصية،  حياتها  تفاصيل  بكتابة  تهتم  التي  المرأة  إن 
التوس�ل  إلى  كثيرات  لجأت  ولذا  التفاصيل،  تلك  بكتابة  متهمة  تصب�ح 
في  بالكامل  جس�دها  عل�ى  القارىء  يعث�ر  ال  حتى  الروائ�ي  بالمتخّي�ل 

النص.
تهم  قد  مس�ألة  الذاتية  والس�يرة  الرواية  بين  الح�اد  الفصل  ولع�ل 
النص  ج�ودة  مدى  هو  يهمنا  م�ا  أن  غي�ر  بالتصنيف،  المولعي�ن  النق�اد 
أجنحة  على  بعم�ق،  يطرحها  التي  والقضاي�ا  مبدعه  لحضور  وتأسيس�ه 

الخيال. من 
إلى  دعوة  أو  ل�ألدب  أخالقي  تقيي�م  ألي  رفضنا  إلى  هنا  ونش�ير 
يفهم  ال  أدب  وأي  تمامًا،  جوهري  إنساني  فعل  ألنه  الجنس؛  من  تنقيته 
كثيرين  نظر  ف�ي  هو  فنيًا  وتوظيف�ه  معه  التعامل  كيفي�ة  أو  الجن�س  دور 
جنسي  مش�هٍد  أي  اعتبار  الخطل-  أو   - الخطأ  من  إنه  بل  ناقص.  أدب 
أنه أدب إيروتيكي، فالكتابة اإليروتيكية  في أي عمل إبداعي دلياًل على 
واألساس  المحور  باعتباره  الجنس  أجل  من  مباشرة  المبني  األدب  هي 
وتجاربه..  الجسد  عن  الحكي  ثقافة  بين  كبير  فرٌق  وهناك  الكون.  ولّب 

والمعاني. األلفاظ  فجاجة  وتعمد  الجرأة  وافتعال 
سواه. شيء  وال  الجسد  إنه 

الذي  المكت�وم  الص�راخ  ومفت�اح  ال�ذات  وس�يرة  الرغب�ة  كت�اب 
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والكاتبات  األديب�ات  من  العديد  إبداع�ات  في  باأللم  اللذة  في�ه  تمتزج 
العربيات.

االعتراف  رائح�ة  تف�وح  الكاتب�ات  له�ؤالء  الذاتية  الس�يرة  وف�ي 
من  الخروج  تح�اول  هنا  الرغبة  الجن�س.  وهواجس  الحني�ن  وأش�واق 
ويعتبرها  راقيا  أدب�ا  البعض  يراها  مكتوبة  كلم�ة  لتصبح  المصادرة  حيز 

فضيحة. مجرد  عليها-  يحسدون  ببساطة   - اآلخرون 
أنامل  خطته�ا  الت�ي  والل�ذة  الح�ب  واعتراف�ات  الغ�رام  وس�طور 
حاجز  تكس�ر  فانتوم  طائرات  كأنها  تبدو  العربيات  والكاتبات  األديبات 

والصمت. الصوت.. 
تخترق  وهي  "الفانت�وم"  بصدمة  نس�تمتع  لكي  الوقت  حان  ربم�ا 
واألعمال  والرس�ائل  الذاتي�ة  الس�ير  تلك  ف�ي  حاج�ز..  أي  الحاج�ز.. 

معا. والصادمة  المدهشة  الروائية 
العربي�ة  الحي�اة  بي�ن  التطبي�ع  ف�ي  نب�دأ  ك�ي  الوق�ت  ح�ان  ربم�ا 

االزدواجية. كابوس  من  نتخلص  كي  والحقيقة، 
أخيرة. كلمة  بقيت 

عن  الغياب  ف�خ  في  نقع  فإنن�ا  وعنهن،  للنس�اء  نقرأ  ل�م  نح�ن  إن 
الوقت  ف�ي  س�قطتنا  ونكتش�ف  اتجاهه�ا،  الن�ار  تغي�ر  أن  إل�ى  واقعن�ا، 

الضائع.
ممتعة. قراءة  جميعًا  لكم  أتمنى 

يا�سر ثابت
دبي

16 مار�س 2010
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ال�سرير النحا�سي

يصنعها! اآلخر  البعض  الحرية..  عن  يبحث  البعض 
منطاد  في  ثقبًا  أحدث  الذي  النوع  من  ببساطة،  السعداوي  نوال  ود. 

الجمود. 
وثقافة  الذك�وري  المنط�ق  عل�ى  الرص�اص  تطل�ق  الت�ي  بأفكاره�ا 

شوكة.  ومليار  وردة  مليون  الكاتبة  هذه  نالت  القطيع، 
والدين،  والسياسة  الجنس  قارورة  وكس�رت  المحظورات  اقتحمت 
الخاص  َعَلمها  ترفع  أن  قبل  وعقل..  وإنس�ان  كامرأة  اس�تقاللها  وأعلنت 

الريح! عكس  وتطير  أرضها  فوق 
المزيد  ذلك  كلفها  وإن  إضافية، حتى  قطبة  الجرح  تفك عن  كتاباتها 

االختيارية. المنافي  في  والعيش  القضائية  والدعاوى  الهجوم  من 
الحرائق؟ مشعلة  أم  الحقائق،  سيدة   

صحرائنا  س�كون  تهز  واألف�كار  تتدف�ق  الكتابة  دام�ت  م�ا  يه�م،  ال 
الشاسعة.

"أوراقي..  الّثالث�ة  الّذاتية  الّس�يرة  أج�زاء  في  الس�عداوي  ن�وال  ود. 
ث�م  1995؛  القاه�رة،  اله�الل،  دار  ع�ن  األول  الج�زء  (ص�در  حيات�ي" 
 )2006 القاهرة،  الثانية،  الطبع�ة  مدبولي،  مكتبة  الثالثة:  األجزاء  أصدرت 
بأحاديث  طفولتها  من�ذ  محاطة  فه�ي  الصادمة..  الصراحة  أس�لوب  تتبن�ى 

والرجل. المرأة  بين  والعالقة  بالجنس  زاخر  وإرث  وحكايات 
وأنام،  األرض  ف�وق  وأتمدد  عيني  فأغمض  بالتعب  يش�عر  "جس�مي 
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ليلة  عن  يحك�ي  يزال  ال  الحاجة  س�تي  وصوت  النج�وم  أرى  عين�ي،  أفتح 
بإصبعها  بكارتها  الداي�ة  فضت  فخذيها،  بي�ن  من  ينزف  كان  ال�دم  الدخلة، 
الدم  أغ�رق  زوجها،  بي�ت  إلى  أبيها  بي�ت  من  الحم�ارة  حملته�ا  المدب�ب، 
العريس رقدت فوق  بيت  الطبول. في  تسير من خلفها  الحمارة وهي  بردعة 
العريس  جاء  الدم.  ببقع  المزركش  الجديد  جلبابها  داخل  تنكمش  الحصير 
النهوض،  في  تأخ�رت  العش�ا.  حضري  بت  يا  قومي  غليظ؛  بصوٍت  ناداه�ا 

ص21(.  :1 (ج  حمارته"  بها  يقود  التي  الخيزران  العصا  عليها  فانهالت 
س�تي  كانت  الليلة  "تلك  واستس�الم..  عذاب  وأنوثة..  ألم  هنا  الدم 
جثمت  وقد  بع�د،  الحيض  يدركه�ا  لم  العم�ر،  من  العاش�رة  في  الحاج�ة 
أن  للعروس  يكن  لم  الص�راخ.  تكتم  فمها  في  الطرحة  ت�دس  وهي  فوقها 
ألبيها  أو  لها  يعود  فال  الجيران،  ألس�نة  أو  الخيزرانة،  لس�عتها  وإال  تصرخ 

.)22 ص   :1 (ج  القرية"  في  وجٌه 
ولدًا..  الفتاة  تصب�ح  أن  المس�تحيلة  األمنية  كانت  العائلة  محيط  في 
أسمعها  ولدًا.  يقلبني  أن  الله  تدعو  السماء  نحو  كفيها  رقية  عمتي  و"ترفع 
بقك  من  الحاج�ة:  س�تي  عليها  وترد  ش�يء..  كل  على  ق�ادر  ربنا  تق�ول: 

بنتي". يا  السما  لباب 
وأن  مفتوحًا  السماء  باب  يكون  أن  بعينين  السماء  نحو  أتطلع  "كنت 
سأصحو  وأني  الله،  أذن  إلى  مباش�رة  عمتي  فم  من  تنطلق  س�وف  الدعوة 
مكانه  نبت  وقد  مسدودَا  فخذي  بين  الفرج(  (أو  الش�ق  ألجد  الصباح  في 

أخي. عند  الذي  العضو 
أس�تطيع  ال  جس�دي.  إلى  النظر  أختلس  الحمام  أدخل  الصباح  "في 
أقوى  ال  الالزم،  من  أكثر  بينهما  المسافة  تتسع  أن  أخشى  ساقي  بين  النظر 
من  والخش�ية  والخوف  بالخزي  المحوطة  المنطق�ة  تلك  إلى  النظر  عل�ى 

.)34-33 ص   :1 الله"(ج  قدرة 
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شبح  يطل  "العانس"..  وفهيمة  "المطلقة"  نعمات  الخالتين  بين  وما 
د.  وذكريات  عال�م  على  نفس�ه  ليفرض  يأتي  ال  ال�ذي  أو  الغائب  الرج�ل 
عانس.  أو  مطلقة  كلمة  معنى  أعرف  أكن  "لم  تقول:  التي  السعداوي  نوال 
 :1 بعض!" (ج  من  أس�خم  االثنين  وتقول:  تمط ش�فتيها  أمي  أس�أل  حين 

.)29 ص 
والرجل. المرأة  عالمي  بين  اتساعًا  المسافة  تزداد  الصبا  سن  وفي 

وبطني  ص�دري  أكش�ف  كتفي،  ف�وق  م�ن  الحماالت  أش�د  "كن�ت 
وصوتها  وتضربني،  الهواء  في  نعمات  خالتي  يد  ترتفع  والش�مس.  للهواء 
مثل  صوتها  إل�ّي  يعود  طلع�ت!  اش�معنى  وأصرخ:  عي�ب!  أذني:  يخ�رق 

بنت!. وأنتي  ولد  هو  البوم:  نعيق 
مياه  في  فمي  تدخ�ل  ولدت،  منذ  أذن�ي  تخرق  العبارة  ه�ذه  "كانت 

(49 ص   :1 بنت"(ج  وأنتي  ولد  "هو  المالح..  البحر 
أخفي  وأنا  والشمس  للهواء  صدره  يكش�ف  "أخي  قائلة:  تضيف  ثم 
أذني  تخرق  "ع�ورة"  كلمة  اإلخف�اء.  تس�توجب  عورة  صدري  صدري.. 

.)50-49 ص   :1 (ج  المسمار"  مثل 
أم محمد،  الداية  نوال عن  د.  تتحدث  "حادث ختان"  وتحت عنوان 
لم  طفولتي  "من�ذ  تقول:  الخت�ان.  أو  الخف�اض  مع  المأس�اوية  وتجربته�ا 

جسدي.. في  العميق  الجرح  يلتئم 
صيف  الي�وم  ذلك  أنس�ى  ال  ال�ّروح.  النّف�س،  في  األعم�ق  "الج�رح 
من  راقدة  األمس.  كأّنما  ذاكرتي  في  عاما  وخمس�ون  س�بعة  مّر   ،1937 عام 
وقالت:  فخذّي  بين  الّداية  نظرت  أّيام،  بعد  النّزيف  توّقف  الّدم،  بركة  تحتي 
لم  الّلحم،  في  غائرًا  كالّدمل  ظّل  األلم  لّله..  والحمد  خّف  خالص  الجرح 
في  العاري  جسدي  إلى  النّظر  أستطيع  ال  األلم.  مكان  ألعرف  بنفسي  أنظر 
.)56 ص   :1 (ج  والعار"  باإلثم  المحفوفة  المحّرمة  المنطقة  هذه  أو  المرآة 
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الكاتبة  حديث  في  أيضًا  المرأة  وأيديولوجّية  النس�وّية  النزعة  وتظهر 
وفي  ش�لبّية..  للخادمة  ح�دث  لما  تعّرض�ت  عندما  الس�ّفاح  الحمل  ع�ن 
وموقف  بها  م�ّرت  التي  الّتجربة  إلى  أش�ارت  عندما  الحيض  عن  حديثه�ا 

منها. العائلي  محيطها 
تقول:  إذ  جدي�دة..  أس�ئلة  تبرز  محبس�ها  من  األنوثة  تنطل�ق  فحين 
العربية  ف�ي  يس�مونه  األحم�ر،  النزيف  رأي�ت  عم�ري  م�ن  التاس�عة  "في 
"ويس�ألونك  القرآن  في  ذكره  جاء  "المحي�ض"،  أو  "الحيض"  الفصح�ى 
يطهرن".  حتى  المحي�ض  في  النس�اء  فاعتزلوا  أذى  هو  قل  المحيض  ع�ن 
س�روالي  فوجدت  الصباح  في  عين�ي  فتحت  الي�وم.  ذلك  األذى  فاجأن�ي 
بين  من  آخر  ش�يئًا  وقطعت  الليل  في  الداي�ة  تس�للت  هل  الدم.  في  غارقًا 
تحت  من  دخ�ل  الش�ياطين،  من  ش�يطان  أو  الجن  م�ن  عفريت  فخ�ذي؟ 
الغشاء  هذا  البنات  أجسام  في  الله  خلقة  العفة؟  غشاء  ومزق  الباب  عقب 
حس�ن  على  الوحيد  الدليل  المتزوج�ة.  الم�رأة  عن  العذراء  البن�ت  يف�رق 

.)56 ص   :1 (ج  األخالق" 
فتقول:  ووعيها  عقلها  يسكن  الذي  القلق  هذا  عن  لتتحدث  تعود  ثم 
الطفولة؟  في  الدم  يأتي  أين  من  البيضاء.  السرير  مالءة  فوق  حمراء  "قطرة 
في  ال�دم  رأيت  عم�ري  م�ن  التاس�عة  من�ذ  انقط�اع؟  دون  يتك�رر  ولم�اذا 
أدبرت  حتى  السنة  وراء  السنة  الشهر،  وراء  الشهر  رؤيته  تعودت  الفراش. 
هو  غيابها  أصبح  تفزعني.  الم�الءة  فوق  الحمراء  البقعة  تعد  لم  طفولت�ي. 
المالءة،  فوق  الحمراء  البقعة  عن  وأبحث  صب�اح  كل  عيني  أفتح  المفزع. 
 ) حمراء"  واحدة  قطرة  عن  أبحث  األبيض  النسيج  ثنايا  في  مالبس�ي،  في 

.)17 ص   :3 ج 
من  أحد  يعرف�ه  ل�م  حياتي،  ف�ي  األس�رار  أول  ه�و  األول  "الح�ب 
أن  وش�ك  على  كانت  نوال  أن  غير   .)118 ص   :1 (ج  الج�ن"  أو  اإلن�س 
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العريس  جعلت  الت�ي  الفتاة  شراس�ة  لوال  عفيفي  الحاج  عمها  ابن  تت�زوج 
العريس  أتى  وحين  الرقيق�ة.  الصيف  س�حب  مع  ويذوب  الجو  في  يتبخر 
تش�ترك  "لم  جديد.  نوع  من  معاناة  بدأت  أفندي"  المقصود  "عبد  الجديد 
عمتي  مع  آخر  دور  لها  كان  السجادة،  ضرب  في  اليوم  ذلك  نعمات  طنط 
االثنتين.  يدي  أمسكت  واحدة  الحمام.  داخل  االثنتان  علّي  قبضت  رقية. 
األنتوفلوجستين،  لفحة  تفرش  كما  ذراعي  فوق  "الحالوة"  فرش�ت  الثانية 
باب  وراء  م�ن  يرتفع  كان  صراخ�ي  الجلد..  ع�ن  الش�عر  تنزع  راحت  ثم 
على  وربتت  الحاج�ة  س�تي  ج�اءت  وركبتي.  بقدم�ي  أرفس�هما  الحم�ام 

.)140 ص   :1 (ج  أمك"  عين  يا  لمصلحتك  كله  كتفي: 
تقول:  الرغب�ة.  حاف�ة  م�ن  مكرهة  تقت�رب  طاه�ر  جده�ا  بي�ت  ف�ي 
اسمي  عن  أنفها  طرف  من  تس�ألني  س�اق.  فوق  س�اقًا  تضع  دولت  "طنط 
ويقول  فيها  ينظر  إذن،  دون  حقيبتي  يفتح  ممدوح  خالي  مدرس�تي.  واسم 
أشد  شنطهم".  في  حلوة  حاجات  يخبوا  دائمًا  "البنات  كالفحيح:  بصوت 
ويجري  مني  يشدها  الس�رية.  مفكرتي  منها  يأخذ  أن  أخش�ى  الحقيبة.  منه 
أدفعه  يقبلني،  أن  يحاول  غرفت�ه  في  منه.  أش�دها  وراءه  أجري  غرفته.  إلى 

.)178 ص   :1 (ج  منه"  تنقذني  القوية  عظامي  القويتين.  بذراعّي  بعيدًا 
والنس�اء  مختلفة..  ومواقف  ظروف  في  الرغبة  مع  المواجهة  تتكرر 
لها  التفاصيل  كل  ألن  تذكره�ا..  م�ن  يتمك�نَّ  واح�دة  تفصيلة  يهمل�ن  ال 
في  مجهولة  قرص�ات  بي�ن  ما  ح�دث"..  "ما  بطبيع�ة  بإحساس�هن  عالق�ة 
ذلك  "أو  ظهرها  في  الصلب  إصبعه  أحدهم  ودس  الزحام،  وس�ط  الفخذ 
وأنا  اإللية  في  أو  جنبي  في  يدسه  فخذيه  بين  يتصلب  الذي  اآلخر  الش�يء 
علوي  عمود  على  قابضتان  مرفوعتان  يداي  األجس�اد،  بين  مصلوبة  واقفة 

.)210 ص   :1 (ج  األتوبيس"  أو  القطار  أو  الترام  سقف  في 
من  والدها  وكان   - أبويه�ا  بين  الحميمة  العالق�ة  تتذكر  الت�ي  الفتاة 
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التفاصيل  تنسى  ال  السعداوي-  سيد  الشيخ  وهو  العلوم..  دار  كلية  علماء 
عذب. جدول  مثل  تنساب  التي 

عصير  يرش�فان  معا  جالس�ين  وأمي(  (أبي  أراهما  كنت  الفرندة  "في 
إلى  البيت  أنحاء  في  ضحكتيهما  تنطلق   .. ويس�كران  الليمون  أو  البرتقال 
الش�طرنج.  أو  الطاولة  أو  الكوتش�ينة  معًا  يلعبان  قد  العالية،  القهقه�ة  حد 
الطاووس،  أو  الروم�ي  الديك  مث�ل  أبي  أوداج  وتنتف�خ  دائمًا  أم�ي  تنهزم 
ثم  الذكريات،  هذه  أول   19 ثورة  البطولة،  ذكريات  ويس�ترجع  س�اقيه  يمد 
أمي  من  الزواج  ف�ي  انتصاره  وأخيرًا  العلوم،  دار  كلي�ة  في  بامتياز  نجاح�ه 
الناعم  الذهبي  بشعرها  وتلقي  أمي  تضحك  بيه،  شكري  أبيها  عراقيل  رغم 
نجوزك  قال�ك  بابا  المرح�وم  لم�ا  س�يد  يا  "فاكر  الرخام�ي  عنقه�ا  خل�ف 
وتكركر  أمي  تضحك   .. بالش"  يا  زينب  يا  له  قلت   .. زين�ب  بدل  فهيمة 
 :1 (ج  الرقيق"  الفخار  م�ن  ُقلة  داخل  المقطر  كالماء  المتقطعة  ضحكته�ا 
فينهض  ذروته  العش�ق  يبلغ  "هن�ا  نوال:  تق�ول  أن  إل�ى   ..)283-282 ص 
المغلق  الب�اب  وراء  من   .. نومهم�ا  غرفة  داخل  يختفي�ان  أمي  ومع�ه  أبي 
والشهقات  القهقهات  مع  النحاسي  السرير  طقطقات  مع  الهمسات  أسمع 

 .)283 ص   :1 (ج  واحد"  آن  في  والضحك  كالنشيج  والزفرات 
حتاتة  وش�ريف  حلمي  أحمد   - الثالثة  أزواجه�ا  مع  ن�وال  تجارب 
كأنها  عليها  داس�ت   - منه  طفلها  وأجهضت  نفس�ها  خلعت  زوٌج  وبينهما 

ألغام. كاسحة 
األولى  للمرة  تزوجت  قد  "كنت  عينة  تلقي بجمل وعبارات من  إنها 
العمر  من  العشرين  في  وأنا  بدأت  طويلة  قصة  الكبير.  الحب  اس�م  تحت 
تحولت  عذراء  زوج�ة  والعش�رين  السادس�ة  في  وأنا  وانتهت  عذراء،  فتاة 

بالطالق". تحررت  ثم  عذراء  أم  إلى 
"ثم دخلت كلية الطب. أصبحت أفصل بين  وفي موضع آخر تقول: 
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وتزوجت  حقيقي  حب  في  وقعت  والحقيق�ة،  الوهم  بين  والواقع،  الحلم 
أمًا  وأصبحت  وولدت  وحملت  والرس�ول،  الله  س�نة  على  حقيقيًا  زواجًا 
لي  يحدث  طاهر  غي�ر  ش�يء  هناك  كان  طاهرة،  وغير  عذراء  غي�ر  حقيقية 
األول  زوجي  كان  واإلثم،  األلم  بل  اللذة  على  يبعث  ال  ش�يء  الليل،  في 

.)21 ص   :3 (ج  الرجولة"  مكتمل  رجاًل 
قمة  ف�ي  الجنس  أو  األكل  م�ن  الحرم�ان  بل�ذة  تش�عر  ن�وال  كان�ت 
تعرفت  الذي  أحمد  بزوجها  جمعه�ا  الذي  الحب  حتى  الحب..  لحظات 

الطب. كلية  في  عليه 
الثاني واستمرت قصة حبهما  الحب  نوال كان هو  الزوج األول عند 
في  بالطالق  انتهائ�ه  بعد  أدرك�وا  الذي  زواجهما  عمر  هي  س�نوات  س�ت 
يفس�د  والمرأة،  الرجل  بين  الحوار  يفس�د  الزواج  "أن   1957 ع�ام  خريف 
إلى  يعيدها  الطحين،  وابور  مثل  يس�حقها  األش�ياء  يدمر  والحب  الصداقة 

 .)308 ص   :1 (ج  العبودية"  زمن  القديمة  العصور  في  عليه  كانت  ما 
تنظر  الكاتبة  عاشتها  زمنية  مس�افة  والثاني،  األول  الزوجين  بين  وما 

معينة. نظرة  الرجال  غلى 
وأديبة  طبيب�ة  الش�باب.  أوج  ف�ي  عم�ري  م�ن  الثالثين  ف�ي  "كن�ُت 
كثيرون  حول�ي  م�ن  الرج�ال  القام�ة.  فارع�ة  الجس�م  ممش�وقة  معروف�ة. 
رؤية  عن  عاجٌز  خيالهم  رج�ل.  بال  الحرة  المرأة  إلى  ينجذبون  كالذب�اب. 
واحد،  لرجل  مملوكة  زوجة   )1 اثنتين:  من  واحدة  نظرهم  في  هي  المرأة. 

الرجال. لجميع  مملوكة  حرة  امرأة   )2

على  حولي  من  يتنافس�ون  التاريخ،  في  التحول  منذ  العاجز  "الخيال 
النوم. غرفة  إلى  للوصول  الطرق  أسرع  في  يفكرون  عجيب،  نحٍو 

يحول  الطريق،  عليه�م  يس�ُد  الموصد،  كالباب  أمامهم  عقل�ي  "كان 
ال  زوجة  كلم�ة  مهينة.  أذني  ف�ي  ترُن  عش�يقة  كلمة  جس�دي.  وبين  بينهم 
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أمس�ح  ال  الدولة.  رئيس  كان  وإن  يتملكني  أن  لرجٍل  يكن  لم  مهانًة.  تقل 
(195 ص   :2 (ج  المعبود"  اإلله  هو  كان  وإن  اسمه  ألحمل  اسمي 

في بعض األحيان تختلط الصور وتتشابه األسماء في ذهن الكاتبة.. 
من  األول  ال�زوج  أعرف  أكاد  ال  الم�اء،  تحت  الثلج  جب�ل  مثل  "ذاكرت�ي 
 ..)53 ص   :3 (ج  المحم�رة"  الدجاجة  فخ�ذ  يحب  كان  كالهم�ا  الثاني، 

والثاني.  األول  زوجيها  بين  فاصلة  وحدودًا  خطًا  فترسم  تعود  لكنها 
ابنة  كانت  جميلة.  طفلة  وأنجبت  األول  الزواج  ف�ي  "حملت  تقول: 
الزواج  أن  تص�ورت  بالح�ب.  إال  أومن  أك�ن  لم  ال�زواج.  وليس  الح�ب 
وراء  جالس�ة  وأنا  بطني  أتحس�س  مش�وهون.  أطفال  عنه  ينتج  حب  بدون 
الكذب.  م�ن  مصنوع  جني�ن  مقدس.  غي�ر  حمل  أحش�ائي  في  المكت�ب. 
الزواج.  اسم  تحت  الفراش  يقاسمني  أحبه.  ال  لرجل  أحبك  كلمة  نطقت 
النحيفة  الوجوه  أح�ب  وأنا  أمه  مثل  ممتليء  س�مين  وجهه  بيضاء،  بش�رته 
القامة  أح�ب  وأنا  باللح�م  مكتن�ز  مربع  جس�مه  قصي�رة،  قامت�ه  الرش�يقة. 
أصابعهما  خجولتان  ناعمتان  بيضاوتان  صغيرتان  يداه  الممشوقة.  الطويلة 
 :3 ج   ) المفتوحة"  الش�جاعة  الكبي�رة  اليد  أحب  وأن�ا  مضمومة،  قصي�رة 

 .)62 ص 
رجل  كان  ال�ذي  الثاني  زوجه�ا  مع  للخالف  أس�بابها  تس�وق  وهي 
إال  الزوجية  الحياة  يفس�د  ش�يء  ال  الس�رير.  يش�اركني  هو  "كان  قانون.. 
الخاصة"  للحياة  يومية  انتهاكات  المش�ترك.  والحمام  المش�ترك.  الس�رير 

.)77 ص   :3 (ج 
لتقع  للنظر..  الفتة  بطريقة  الجس�دية  مواصفاته  انتقاد  الكاتبة  وتكرر 
قدماه  قصيرة.  مربع�ة  "قامته  عينة  من  وعب�ارات  جمل  على  القارىء  عين�ا 
بلون  أبيض  وجه�ه  بيضاء.  حريري�ة  منامة  يرت�دي  بيضاويت�ان.  صغيرت�ان 

أمه كعيني  اللحم  في  غائرتان  صغيرتان  عيناه  المنامة. 
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أكبر  كبيرتان  قدم�اي  قامته.  م�ن  أطول  قامتي  أمام�ه.  واقفة  "كن�ت   
عنقه  يمط  أمامي  واقف  وهو  بالش�مس.  محروقتان  سمراوتان  قدميه.  من 
القصير  عنقه  يم�ط  أمامي  واقفًا  و"كان   ..)82 ص   :3 (ج  بأنف�ه"  ش�امخا 

 )83 ص   :3 (ج  باللحم"  الممتليء 
"متى  غرابة:  األكثر  وربما  األصعب  الس�ؤال  نفسها  على  تطرح  إنها 

 .)8 ص   :3 الرجل؟!" (ج  هذا  تزوجت 
التفكير  لذة  مع  الجسد  غريزة  تقاطعت  وكم 

أنت  الجن�س!  تكرهي�ن  أن�ت  يوم:  ذات  الثان�ي  زوج�ي  ل�ي  "ق�ال 
غرائزهم،  ب�كل  البش�ر  مثل  أنا  صحيح  غير  ل�ه:  قلت  الرجال!،  تكرهي�ن 
الذي  ال�زوج  اندهش  والرج�ال،  الجنس  م�ن  أكثر  الكتابة  أح�ب  ولكن�ي 
من  أكتر  ده  ال�ورق  أك�وام  تحبي  إيه  يعن�ي  وقال:  الكتاب�ة  ل�ذة  يعرف  ل�م 

زوجك؟ 
األمر  له  ش�رحت  لكني  فحولته  في  أو  فيه  العيب  أن  الرجل  "تصور 
عقل  لها  المرأة  أن  حقيقة:  إدراك  على  قادرًا  خياله  يكن  لم  ج�دوى،  دون 
من  البد  بل  إنس�انًا،  اإلنس�ان  ليكون  يكفي  ال  وحده  التفكي�ر  وأن  يفك�ر، 
قال  ديكارت  إن  قائلة:  وأضفت  للناس،  األفكار  توصيل  من  البد  التعبير، 
غاضبًا  ال�زوج  وانفجر  لتعيش،  تفك�ر  أن  يكفي  ال  فق�ط،  الحقيقة  نص�ف 

للنساء! التعليم  أباح  الذى  المجنون  الشخص  وأبو  ديكارت  أبو  ولعن 
أن  بال  فما  تق�رأ،  امرأة  من  يقت�رب  أال  الرجل  أقس�م  الطالق  "بع�د 
(د.نوال  الخ�ط"  تفك  ال  العائلة  م�ن  لفتاة  أم�ة  زّوجته  ث�م  وتكتب،  تق�رأ 
"المصري  جريدة  أعيش،  أنا  إذن  أكتب  أنا  أطالنطا:  من  تكتب  السعداوى 

(2009 يناير   2 اليوم"، 
مذكراتها  في  الس�عداوي  نوال  تقول  والصدام،  المواجهة  لحظة  في 
وأنا  المرآة  أمام  "تجم�دت  الجراحة..  بمش�رط  الثاني  زوجها  هددت  إنها 
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وجهًا  أواجهه  وأصبح�ُت  االس�تدارة  جس�مي  أكمل  ثم  وجهي.  إلى  أنظر 
أن  دون  الوراء  إلى  يتراجع  رأيته  عيني؟!  في  رأى  ماذا  لعين.  وعينا  لوجه، 
حراك.  بغير  الحائط  من  جزءًا  أصبح  بالحائط.  ظهره  التصق  حتى  يستدير 
ينطق.  أن  دون  منفرجت�ان  بيضاوتان  ش�فتاه  األبيض.  الحائط  بلون  وجهه 

منه. أقترب  أن  قبل  واقف  وهو  مات  أنه  تصورت 
كلمتين  من  واحدة  عب�ارة  نطقت  المش�رط.  إلى  حاجة  في  أعد  "لم 

(85-84 ص   :3 (ج  خلعتك"  أنا  الميت:  أبي  بصوت 
أكثر  ن�وال  د.  تبدو  حتات�ة؟..  ش�ريف  د.  الثال�ث  زوجها  ع�ن  م�اذا 
كادت  أنها  إل�ى  إش�ارتها  من  بالرغم  غيره�ا  من  الزيج�ة  هذه  ع�ن  رضى 
بحيرة  ش�اطيء  على  عرفته  روبرت  يدع�ى  تش�يلي  من  ثائر  حب  في  تق�ع 
على  التقته  المتح�دة  األمم  في  س�ابق  ومس�ؤول  النيل..  ومنابع  فيكتوري�ا 

الزوجين.  بين  الكالبي"  ب"الوفاء  تصفه  ما  لوال  طائرة..  متن 
بسهولة.  ينام  وهو   1964 عام  تزوجنا  منذ  الحسد.  من  بشيء  "أرمقه 
فوق  يسقط  خافت  ضوء  ثانية.  نصف  في  وينام  الوس�ادة  فوق  رأسه  يضع 
المعلقة،  النتيج�ة  تحرك  خفيفة  نس�مة  النافذة.  خالل ش�قوق  من  الج�دار 
ش�ريف  يفتح  غريبا،  الرقم  يبدو   ،2000 الجدي�د  الع�ام  إلى  يش�ير  التاريخ 
أطفو  بسرعة؟  كده   2000 سنة  في  بقينا  خبر  يا  بدهشة،  الرقم  يرمق  عينيه، 

.)10 ص   :3 (ج  والمكان"  الزمان  فوق  أعوم  كأنما  السرير  فوق 
هي  وتعيش  لنرويها..  نعيش  ذكريات..  من  السطح  فوق  تطفو  وكم 

المستعارة. مالمحنا  لترسم 
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�سقوط اإمبراطورية

"�شهود الحق في الن�شاء اأعظم ال�شهود"
محيي الدين بن عربي

ال  أس�لوبًا  وقدمت  دفعات..  على  الذاتية  س�يرتها  كتبت  المرأة  هذه 
إلى  نقلتنا  بل  وأكت�اف،  وعيون  ش�فاه  أي  بالقطاعي..  المرأة  عن  يتحدث 

كإنسان. المرأة 
الزيات  لطيفة  د.  السياس�ية  والمناضلة  والناقدة  الكاتبة  راودت  فق�د 
تجس�دت  األولى  األقل:  على  مرتين  الذات"  "كتابة  فكرة   )1996-1923(
س�ينمائي  فيلم  إلى  تحولت  والت�ي   )1960( المفت�وح"  "الباب  رواي�ة  في 
صالح  مرسى،  محمود  حمامة،  فاتن  بطولة:  نفسه،  االسم  يحمل   )1963(

بركات.  هنري  وإخراج  عيسى،  يوسف  سيناريو:  يوسف،  حسن  سليم، 
اله�الل،  (كت�اب  ش�خصية"  أوراق  تفتي�ش:  "حمل�ة  ف�ي  والثاني�ة 
أوراقها  م�ن  مزيج�ًا  يحم�ل  ال�ذي   )1992 أكتوب�ر   ،502 الع�دد  القاه�رة، 
األديب  عنها  ق�ال  التي  الس�يرة  وهي  الش�جاعة..  واعترافاته�ا  الش�خصية 
كاتبة  أول  باعتبارها  ومدهشة  مثيرة  تجربة  أمام  إننا  خوري  إلياس  اللبناني 
تروي  تبحث.  ألنها  بل  تعرف  ألنها  ال  تكتب  أمامن�ا.  حياتها  تعّري  عربية 
متوترة  إنسانية  تجربة  أمامنا  تبدو  النهاية  وفي  ستكتش�فها..  ألنها  الحكاية 

واحد. وقت  في  وملتزمة  وقلقة 
فترات من حياتها  فإنها تحكي عن  للبحث عن هويتها  تكتب  وألنها 
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ومحطات  لحظ�ات  بين  تم�زج  ونجدها  التقلي�دي..  للمس�ار  تخض�ع  ال 
ماضي  والحاض�ر..  الماضي  بي�ن  ينتقل  الس�رد  فكان  المختلف�ة..  الزم�ن 
بالتفاصيل  الواعي  والحاض�ر  األلم  وماضي  الكتاب�ة..  وحاضر  األحداث 

القهر.  وأسباب  السلوك  وبخفايا 
في  طوقان  ف�دوى  الفلس�طينية  الش�اعرة  خط�ى  على  الكاتب�ة  تس�ير 
)1985( و"الرحلة األصعب"  الذاتية -رحلة صعبة.. رحلة جبلية"  سيرتها 
األحداث..  واختيار  ترتي�ب  تعيد  انتقائية  ذاك�رة  عبر  وتصحبن�ا   -)1993(
رصد  يقيد  الذي  والحرام  والعيب  للمرأة  االجتماعي  الوضع  بس�بب  ربما 
المرأة  تكتب  وله�ذا  االعتراف..  أدب  خ�الل  من  الذاتية  لس�يرتها  الم�رأة 
االعتراف..  وأدب  الرواي�ة  بي�ن  تمامًا  مح�ددة  ليس�ت  منطقة  في  العربي�ة 
ساذج:  لتساؤل  دومًا  فتتعرض  الساردة  الذات  هي  تصبح  ال  حتي  وتراوغ 

الشخصية؟ وتجاربها  حكايتها  هو  تكتبه  ما  هل 
"س�ياقات  كتاب  من   )103) الصفحة  في  برادة  محمد  الكاتب  يقول 
ش�خصية"،  أوراق  تفتيش:  "حمل�ة  كتاب  فإن  هن�ا  يلي:" من  م�ا  روائية" 
من  عليه  يش�تمل  بما  خاصة  أهميًة  يكتس�ي  الزيات  لطيفة  المبدعة  للناقدة 
وانعطافاتها.  الذات  استجالء  إلى  تسعى  حميمية  وتيمات  شكلية  مكونات 
وإنما  الرواية،  بمظل�ة  تتدثر  ملتبس�ة  كتابة  ش�كل  في  ذلك  تفعل  ال  وه�ي 
ونتفًا  فتراٍت  له  تحكي  أنها  على  القارئ،  وبين  بينها  "تعاقدًا" واضحًا  تقيم 
استمتاع  أو مجرد  تقليديًا  يكون  أن  الحكي  لهذا  تريد  لكنها ال  من حياتها، 
من  يتجه  ال  المسار  أن  نحس  البدء،  منذ  الصبا...  ومرابع  الطفولة  بأجواء 
معين  وعٍي  من  بل  لوجودنا؟(،  بداي�ة  الوالدة  (هل  الحاضر  إلى  الماضي 
عبر  متحرك  ب�دوره  هو  م�اض  من  ولحظات  مالم�ح  يس�ترجع  بالحاض�ر 

األحداث". تشخيص  وإعادة  الذاكرة 
امرأٌة،  "أنا  اإلبداعية:  إحدى شهاداتها  في  يوم  ذات  نفسها  قالت عن 
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علي  يرس�م  والوصف  بالذات،  للتعريف  جدًا  مهٌم  عنصر  يقيني  في  وهذا 
بالمرأة  ينزل  الذي  والمعنوي  المادي  القهر  وحدود  الحركة،  حدود  الفور 
وآالفًا  الموروث�ة،  الضعف  نق�اط  من  آالف�ًا  الفور  عل�ي  يرس�م  والوصف 
المرأة  وضعية  وفي  عامة،  المرأة  وضعية  في  المكتس�بة  القس�وة  نقاط  من 
تنزل  التي  القهر  أنواع  كل  اإلنس�ان  يعاني  كما  عانيت  أنا،  هي  التي  الفرد، 
الذي  المعنوي  القهر  أنواع  كل  من  امرأٍة  كل  تعاني  كما  وعانيت  باإلنسان 
بين  وما  أخ�رى،  أحيانًا  وتجاوزته  أحيان�ًا  القه�ر  وعايش�ت  بالمرأة،  ينزل 
إهدار  تم  حياتي،  يحك�م  قانوٍن  إلى  اس�تحالت  التي  والتجاوز،  المعايش�ة 

والنضالية". والنقدية  واإلبداعية  التربوية  اإلنسانية،  طاقاتي  من  الكثير 
بما  الذاتية  الس�يرة  رواية  ش�خصية"  أوراق  تفتي�ش:  "حملة  وتمث�ل 
الزيات  لطيفة  د.  تكتب  فلم  بالمتخيل.  الحياتية  الوقائع  امتزاج  من  تحمله 
الحكاي�ات  تداخل�ت  إذ  عليه�ا،  المتع�ارف  التقليدي�ة  بالطريق�ة  س�يرتها 
عالقتها  كذلك   .. بالس�رد  الراوية  وعالق�ة  التاريخية  واألحداث  الش�عبية 

األخرى. بالشخصيات 
هذه  في  الكاتبة  ل�دى  الحب  مش�اعر  على  طغى  االس�تقرار  هاجس 
فإن  والخاص  الع�ام  بين  مزيجًا  كان�ت  وإن  التي  القصي�رة  الذاتية  الس�يرة 
من  وأكثر  أكث�ر  وتقترب  الس�ردية  التأريخ  لغة  عن  البع�د  كل  تبتعد  لغته�ا 

والمجازات.  والدالالت  اإلشارات  ذات  األدبية  اللغة 
أو محنة، وربما تكون  أزمة  "ردًا" على  الذاتية  السيرة  كتابة  قد تكون 
احتضار  ف�ي  تتأمل  وهي  الذاتي�ة  س�يرتها  كتابة  ف�ي  بدأت  الزيات  لطيف�ة 

أخيها.
أجلس  يحتض�ر،  أنه  وبحقيق�ة  مرض�ه،  بطبيعة  أخ�ي  يع�رف  ال   .."
لها  يكت�ب  ال  ذاتي�ة  س�يرة  أن�ه  يب�دو  فيم�ا  عن�ي  الم�وت  أدف�ع  ألكت�ب، 

(6 (ص  االكتمال" 
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كيانها. من  جزٍء  عن  الستار  الزيات  لطيفة  تزيح  الذاتية  سيرتها  في 
ذواتنا  إل�ى  نتوص�ل  ال  أنن�ا  جديد  م�ن  الرئيس�ية  "والنقط�ة  تق�ول: 
األنا  هذه  حدود  عن  خارج  ما  شئ  في  بدايًة  الذات  ذابت  إذا  إال  الحقيقية 
محبوسين  محدودين،  نصبح  حين  الحقة  الذات  هذه  نفقد  ونحن  الضيقة.   
وفي  التفاهات،  من  بحر  في  نغرق  حي�ن  األنا،  حول  متحلقين  قفٍص،  في 

ونهايتنا". قدرنا  إلى  تستحيل  خبيثٍة  أبديٍة  دائرٍة 
في  عروس  وهي  األول�ى  مرتين:  الس�جن  دخلت  امرأة  حكاية  إنها 
الثامنة  في  وهي  الثانية  والمرة   ..1949 عام  عمرها  من  والعشرين  السادسة 
التي ضمت  اعتقاالت سبتمبر  إثر حملة   1981 عام  من عمرها  والخمسين 

السادات.  لحكم  المعارضين  والسياسيين  والصحفيين  الكتاب 
بداية  األول  جزءين..  إلى  شخصية"  أوراق  تفتيش:  "حملة  ينقس�م   
منتصف  مرحلة  ثم  الوعي،  تش�كل  سنوات  تتناول  تكتمل  لم  ذاتية  س�يرة 
عام  النس�اء  س�جن  في  وهي  كتبته�ا  أوراق  م�ن  يتك�ون  والثان�ي  العم�ر. 
منتصف  ح�ول  جديد  من  وتتخلق  الس�جن  تجربة  ح�ول  وت�دور   ..1981

االعتقال.  تجربة  ضوء  في  تبلور  جديد  بمنظور  العمر 
تفاصيل مهمة عن شكل حياتها مع زوجها األول أحمد  وهي تروي 

السياسية. مواقفه  بسبب  سنوات  سبع  السجن  دخل  الذي  سالم  شكري 
جديدة  مرحلة  بدأت  األولى  زيجتي  تزوجت  "وحين  الكاتبة:  تقول 
المرة  ه�ذه  محركه�ا  كان  م�كان،  إل�ى  م�كان  من  االنتق�ال  مراح�ل  م�ن 
لكلينا.  أو  لي،  أو  لزوجي،  السياس�ي  البوليس  جانب  من  الدائبة  المطاردة 
تس�عة   � وأربعين  ثمانية  الزمانية  الم�دة  في  األول  زوجي  م�ع  تنقلت  وقد 
السياسي  البوليس  الذي شمعه  بيتي  آخرها  كان  منازل  خمسة  في  وأربعين 
االنتقال  بين عمليات  تعد بصحراء. وفيما  لم  التي  بشر  في صحراء سيدي 
البوليس  مط�اردات  عنفت  حي�ن  علي  تعين  المرحل�ة،  هذه  في  الرئيس�ية 
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الس�جن  وجدت  أن  إلى  مس�كن  إلى  مس�كن  من  لياًل  أنتقل  أن  السياس�ي 
إليه  انتقالي  يكن  ولم  وأربعين.  وتسعة  وتس�عمئة  ألف  مارس  في  مسكني 

.)27 اختياريًا" (ص  المرة  هذه 
من  أبرع  تكون  ربما  أنها  سيكتش�ف  الزيات  لطيفة  أعمال  يقرأ  ومن 
سنوات  عاش�ت  التي  وهي  الحديث..  العربي  األدب  في  "البيت"  وصف 

بيت.  سقف  تحت  االستقرار  من  الحرمان 
هذه  ف�ي  يصبح  الزوج�ة  ع�ش  فإن  اس�تقرار،  دون  ح�ب  ال  وألن�ه 
وتحاصره  المش�كالت  وتهزه  األنواء  به  تعصف  الريح..  مهب  في  الحال 

الخالفات.
ٌبيَن  خليط  وه�َي   -  1994 عام  ص�درت  التي  البيت"  "صاح�ب  في 
بطلٍة  تعثر  مالبس�ات  الزيات  لطيف�ة  تس�تعرض  الذاتية-  والس�يرة  الرواية 
المقاومة  بي�ن  الداخل�ي  تراوحه�ا  وتس�تبطن  من�اويء  ج�و  ف�ي  مناضل�ة 
ترمز  فإنها  ودم  لحم  من  امرأٌة  الرواية  بطلة  أن  من  الرغم  وعلى  والتسليم. 
االندفاع  بي�ن  وتذبذبها  مس�يرتها  وتعثر  طموحاته�ا  في  الث�ورة  إلى  أيض�ًا 
الرواية  به�ذه  تس�تكمل  أعمالها  تتداخل  التي  الزيات  لطيف�ة  واالس�تكانة. 
المرتبط  الجزء  وهو  الذاتية  س�يرتها  في  تقديمه  عن  تغافلت  أو  أغفلت  ما 
ش�فرة  عبر  بل  ش�خصي  كتاريخ  تقدمه  ال  هن�ا  لكنه�ا  األول�ى..  بزيجته�ا 

سردي.  وقناع  روائية 
الزيات  لطيفة  تتحدث  ش�خصية"  أوراق  تفتيش:  "حملة  كتابها  وفي 
هي  س�طوة  وذات  مرموقة  ثقافية  ش�خصية  من  الثانية  زواجها  تجرب�ة  عن 
أيضًا  عنه  تحدث�ت  مأزومة.  كان�ت  العالقة  أن  ليتضح  رش�دي،  رش�اد  د. 

بشراسة. معه  حياتها  وهاجمت  بالشفرة 
إلى  مس�كن  من  أنتقل  وأنا  أيضًا  اختياريًا  انتقال�ي  يكن  "ولم  تقول: 
بل  االختيار،  على  الق�درة  أضعت  ولعلي  الثاني.  زوجي  مع  آخر  مس�كن 
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التي  الثانية  زيجتي  فترات  من  طويلة  فترة  في  والفعل  الحركة  على  القدرة 
.)28-27 (ص  سنة"  عشرة  ثالث  ودامت   1952 عام  بدأت 

الحل�م  ذل�ك  العاطفي�ة  الحي�اة  ف�ي  االضط�راب  ه�ذا  يفس�ر  ربم�ا 
ألن  منامها..  ويزعج  اإلنجليزي  األدب  أس�تاذة  يطارد  ظل  الذي  الغامض 
متقدة  ورغبات  ضاغط�ة  لظروف  انعكاس  س�وى  النهاية  في  لي�س  الحلم 
وقد  أجد  وال  المتكرر،  الليلي  حلمه  منا  " لكٍل  الكاتب�ة:  تقول  موؤدة.  أو 
الذي  المتكرر  الليلي  حلمي  في  غرابة  السرد  من  النقطة  هذه  إلى  وصلت 
في  غاية  فن�دق  في  ليليًا  نفس�ي  أجد  فأنا  س�نين.  منذ  إال  عني  ينحس�ر  لم 
الوصف،  نفس  عليها  ينطبق  س�فينٍة  في  أو  واالرتفاع،  واالتس�اع  الفخامة 
ألف  لنفس�ي،  اس�تنكره  وضع  أي  على  أو  الداخلية،  بمالبس�ي  أو  حافي�ة 
مش�ابهًا  ممرًا  ومس�تميتة  متعثرة  وأطرق  غرفتي،  إلى  للعودة  س�عيا  وأدور 
غرفت�ي.  أب�دًا  أج�د  وال  المتش�ابهة،  المتع�ددة  المم�رات  م�ن  مم�ر  بع�د 
هاوية  في  السقوط  وشك  على  السطح  حافة  على  وأنا  النوم  من  وأستيقظ 

.)31-30 (ص  البحر"  في  أو 
تعاسًة  عاشت  لكنها  مريحًا..  ماديًا  مس�توى  رش�دي  رشاد  لها  أتاح 

كتاباتها. في  بها  اعترفت  نفسية 
المفتوح"  "الباب  روايته�ا  أهدته  أنها  حد  إل�ى  وصلت  المعاناة  هذه 
صاحب  وأنه  قيم�ة  بال  بدون�ه  أنها  له�ا  يؤكد  دائمًا  كان  الضغ�ط..  تح�ت 
"ما  كت�اب  المس�رحي  الكاتب  أه�دى  فقد  المقاب�ل  وف�ي  عليها.  أفض�ال 
إليه  "الرحلة"  التي لمحت في قصة  إلى زوجته   1960 الصادر عام  األدب" 
إليه  أش�ارت  كما  أخريات..  مع  فتوحاته  لها  ليحكي  يعود  كان  أن�ه  وكيف 

مات. أنه  تشعر  بزوج  عالقتها  عن  تحدثت  عندما  "الشيخوخة"  قصة  في 
القلب  بين  ما  اختي�ار  ببس�اطة  ألنها  القلب..  تدمي  الفارقة  اللحظ�ة 

االستقالل. أو  االنصهار  واإلرادة..  االستسالم  والعقل.. 
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الغرفة  في  يجلس�ان  والمأذون  وأخي   ،1965 يونية  أيام  من  يوم  "في 
إجراءات  إتمام  عن  إلثنائي  أخيرة  محاولة  ف�ي  زوجي  لي  قال  المجاورة، 

صنعتِك.  ولكني  متحرك:  مقعٍد  على  يواجهني  يستدير  وهو  الطالق، 
مع  التوحد  بوهم  عام�ًا  عش�ر  ثالثة  قدره  عمر  عمري  من  "وانطوى 
الفترة  في  الفعل  والعجز عن  المعنوي  بالشلل  وبإصابتي  لفترة،  المحبوب 
وأنا  وتساءلت  مهمتي،  تفشل  ال  حتى  النغمة  أصعد  أن  أشأ  ولم  األخيرة. 
لم  أو  المراحل  أكل  المنقضي صنع؟  مراحل عمري  من  مرحلة  أي  أرقبه: 
فيه على مشجبه سعاداتي  أعلق  الذي كنت  الزمن  انقضى  يصنع هو شيئًا؟ 

 .)63 (ص  الشلل"  من  برئت  يوم  انقضى  وتعاساتي، 
المن  ال  االستعطاف  كلمة  مس�امعها  على  الزوج  عليها  يكرر  وحين 
فهذا  تقول،  كما  فعاًل  صنعتني  كنت  لو  "حتى  ردها:  صنعتِك" يكون  "لقد 

 .)71 (ص  قتلي"  في  الحق  يعطيك  ال 
من  بزواجها  التناقض  قم�ة  بلغت  الزيات  لطيفة  د.  أن  البعض  يق�رر 
فكرًا  اليمين،  وأقصى  اليسار  أقصى  بين  مقدس  ارتباٌط  رش�دي:  رشاد  د. 

وسلوكًا.
تحديدًا  الرجل  بهذا  ارتباطها  أس�باب  عن  مرٍة  ذات  س�ئلت  وعندما 
هو  الجنس  أن  إل�ى  أش�ارت  بينهما،  الحاد  الفكري  الخ�الف  من  بالرغم 

السبب. 
أصاًل؟ تزوجتيه  "لماذا 

األنوثة  يوقظ  رجل  أول  كان  وأجبت:  الطالق  عقب  أستاذي  سألني 
.)71 فّي" (ص 

واللذة  الرغب�ة  قوة  مدى  ع�ن  وتكش�ف  المغلقة  نوافذها  تفتح  إنه�ا 
الثقافي  أو  التعليمي  المس�توى  هنا  يهم  ال  كأنثى..  قراراتها  على  وتأثيرها 
أجاد  إن  ب�ه  تتعلق  لكنه�ا  الرج�ل  تك�ره  قد  أنث�ى،  أنها  ه�و  األهم  وإنم�ا 
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الجسد.  شفرة  وفك  أنوثتها  مخاطبة 
أكبر  بوضوح  وربما  نفسه  المعنى  الزيات  لطيفة  د.  تؤكد  أخرى  مرة 
طلقتيه،  لم  تفه�م  "الناس  التالي:  الح�وار  كتابها  في  يرد  حي�ن  المرة  هذه 
انتظار  في  ونحن  ناصري�ة  مذيعة  قالت  تزوجتي�ه؟  لم  أصاًل  المفهوم  غي�ُر 
بفترة  طالقي  بع�د  التليفزيون  ف�ي  اس�توديو  في  للتس�جيل  الكاميرا  إعداد 
تفكير  بال  عني  صدرت  التي  اإلجابة  أكثر  وبغتتني  السؤال  وبغتني  طويلة. 

سابق:
.)73 (ص  الرومانية"  اإلمبراطورية  سقوط  سبب  الجنُس   -

تقول:  أن  مس�تغربًا  يك�ن  ل�م  ول�ذا  الكثي�ر،  ع�ن  تكش�ف  إجابته�ا 
أن  حقًا  اس�تطعت  هل  معلق�ًا:  البعد  عل�ى  بقي  س�ؤال  دار  أعماق�ي  "ف�ي 
جلدي؟"  مس�ام  أعماق  أعمق  ف�ي  س�رى  حيث  جلدي  من  تمامًا  أقتلع�ه 

 

 .)73 (ص 
الثانية،  زيجتها  قب�ل  عاش�ت  والمرأة  الفتاة  إن  القول  اإلنص�اف  من 
النصف  حس�اب  على  اإلنس�انية  ملكاته�ا  نص�ف  إش�باع  على  وأثناءه�ا، 
إلى  أدت  الت�ي  األس�باب  م�ن  س�ببًا  ش�كلت  الحقيقة  ه�ذه  وإن  اآلخ�ر، 

حياتها. سير  اختالل 
وجديتها  تربيتها  وبحكم  الجن�س،  فورة  الفتاة  عرفت  مراهقتها  "في 
حتى  األنثى  أعماقها  ف�ي  دفعت  بالذنب  ح�اد  ش�عور  ظل  وفي  صادرتها، 
ال�ذي  الخج�ل  ه�ذا  إال  منه�ا  يتب�دى  ال  كادت،  أو  وعيه�ا،  ع�ن  غاب�ت 
صعوبٍة  وفي  باالس�تدارات.  الغني  الممتليء،  الجس�د  هذا  من  تستش�عره 
الجانب  إلى  للق�راءة  المخصص  الجانب  م�ن  الطريق  تقطع  الفت�اة  كانت 
فؤاد  جامعة  مكتب�ة  ف�ي  االطالع  حج�رة  في  الكتب  ألرف�ف  المخص�ص 
في  من  عيون  كل  أن  المراجع  م�ن  بمرجٍع  تعود  وهي  إليها  يخيل  األول، 
لم  أنها  لها  اتضح  ما  إذا  القاع�ة  من  الهروب  وتفضل  عليها  مركزٌة  القاع�ة 
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العيون  ظل  في  الرحلة  مع�اودة  األمر  وتطلب  المطل�وب،  المرجع  تلتقط 
.)144-143 (ص  المتربصة" 

الدفء  ومن  ول�دت،  الجماهيري  الوص�ل  عباءة  "م�ن  أنها  صحيح 
هو  وكأنما  األنثوي  جسدها  تحمل  بنت  من  تحولت  الجماهيري  واإلقرار 
"من  وأنه   )145 (ص  الحجة"  قوية  الصلبة  المنطلقة  الفتاة  إلى هذه  خطيٌة، 
 ..)146 (ص  العام"  النطاق  في  الفتاة  تعاملت  األنثى،  ال  اإلنس�ان  منطلق 
بدايات  في  الم�رأة  "كانت  فقد  الثانية..  الزيج�ة  بعد  تغير  الوض�ع  أن  غير 
انقضى  ما  على  تمسح  خمود  من  كالمارد  بعثت  وقد  األنثى  الثانية  زيجتها 

.)148 (ص  وتزدهر"  الحاضر  من  وَتُعُب  يكن،  لم  وكأن 
فت�اة  "تزوج�ت  زهي�ري:  كام�ل  الصحف�ي  الكات�ب  عنه�ا  يق�ول 
وحصلت  ومات.  سنوات  س�بع  زوجها  سجن  ثم  الجس�ورة،  األربعينيات 
في  ونجح�ت  الثان�ي،  زوجه�ا  م�ن  طلق�ت  ث�م  الدكت�وراه  عل�ى  بعده�ا 
وكان  البعض  قال  كما  الزواج  في  االبتدائي�ة  على  تحصل  ولم  الدكتوراه، 

المفتوح". "الباب  رواية  نشرت  ألنها  عنها  باإلفراج  إعالنًا  الطالق 
"حملة  كتابها  في  الزيات  لطيفة  د.  عنه  حكت  ما  إلى  يشير  هنا  وهو 
وروائٌي المٌع على  "وعلَّق صحفٌي  قالت:  حين  أوراق شخصية"  تفتيش.. 
من  إن  ق�ال  طبعًا،  األس�ماء  ذكر  دون  الي�وم"  "أخبار  جري�دة  في  طالق�ي 
االبتدائية،  الشهادة  في  الدكتوراه وترسب كزوجة  النساء من تحمل شهادة 
كل  في  الصمت  والتزمُت  الكبير.  جوان  الدون  ذلك  عناها  التي  أنا  وكنُت 
تكن  لم  ُتشَرح.  أن  من  تركيبًا  وأكثر  وأدق  أعمق  المسألة  كانت  الحاالت، 
كان  التوقيت  هذا  في  تع�د،  ولم  لفترة  كانت  ربما  همي،  الزوجية  الخيان�ة 
بدايٍة  على  الوجود  هذا  وتوقَف  الميزان،  في  الذي  هو  عدمه  من  وج�ودي 
فال  الوش�ائج،  كل  وش�ائج،  من  زيجتي  وبين  بين�ي  ما  كل  تقط�ع  جدي�دٍة 

يقول: وهو  شيٌء  منها  يتبقى 
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(71-70 صنعُتِك" (ص  لقد   -
ودفعت  الحرية  جمرة  علي  قابضة  مقتحمة  الزيات  لطيفة  كانت  لقد 
هو  كيانها  ه�ز  ما  أكثر  أن  غي�ر  باهظًا..  ثمن�ًا  القيمة  ه�ذه  تأكيد  أجل  م�ن 

تنتهي. ال  التي  ومطالبه  الجسد  إلحاح 
البشر. ويتداعى  اإلمبراطوريات..  تسقط  وهكذا 
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غزو.. بالترا�سي

أمم. وتغضب  شعوب..  تهتز  الكلمات  سرير  على 
الشمس"  عين  "في  روايتها  سويف  أهداف  د.  األديبة  نش�رت  وحين 
نيويورك..  ث�م  لندن  بلومزبي�ري  نش�ر  دار  ع�ن  صدرت  الت�ي   1992 ع�ام 

مصر. في  تقعد  ولم  الدنيا  قامت 
المغلفة  الذاتية  للس�يرة  نموذجا  الرواي�ة  أحداث  البعض  اعتب�ر  فقد 
تفاصيلها  بعض  في  وتتقاطع  تتقارب  أنها  خاصة  وروائي،  أدبي  بأس�لوب 

األديبة. هذه  حياة  مع  العامة 
الُعلما"  "آس�يا  المراهقة  قطعتها  التي  الطويلة  الرحلة  الرواي�ة  ترصد 
تزال  ما  كانت  عندما  قصير  بوقت  يونيو  ح�رب  قبيل   ،1967 مايو  من  بدءا 
 - اآلداب  كلي�ة  في  بتخرجها  م�رورا  العامة،  الثانوي�ة  الختبارات  تس�تعد 
الحب  رغم  مؤل�م  فش�ل  إلى  آل  الذي  وزواجها  اإلنجليزي�ة،  اللغة  قس�م 
بريطانيا  إل�ى  ثم س�فرها  زوجها،  ماضي"  "س�يف  وبين  بينها  جمع  ال�ذي 
بأبريل  وانته�اء  ذل�ك،  س�بيل  في  عانته  وم�ا  العلي�ا  دراس�اتها  الس�تكمال 
ناضجة  ثالثيني�ة  ام�رأة  دراس�تها  إنهاء  بع�د  مص�ر  إل�ى  ع�ادت  إذ   ،1980

مضى،  ما  يعيد  ال  الحنين  أن  أعماقها  في  تدرك  أنها  بيد  للحنين،  تستسلم 
لنا  ويحفظ  فحس�ب،  المض�ي  على  يعينن�ا  إنه  أخ�رى..  حي�اة  يصن�ع  وال 

ألم.  إلى  ألم  من  تنتقل  وهي  أرواحنا  من  أجزاء 
الش�خصيات،   في�ه  تت�راص  عري�ض  فسيفس�ائي  مش�هد  والرواي�ة 
واألغنيات،  والقصائ�د،  واألمكن�ة،  واألح�داث،  الصغي�رة،  والحكاي�ات 
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آسر  إنس�اني  مش�هد  إلى  كلها  لتفضي  والثقافات،  والخيبات،  والمش�اعر، 
يفهم  أال  أكثر  وعذبه�ا  الحب،  عذبه�ا  التي  المرأة  الُعلم�ا..  آس�يا  محوره 

كريسي.  صديقتها  سيف،  زوجها  أمها،  اآلخرون: 
بأمر  وتعلقوا  شيء  كل  تركوا  وكاتبتها  الرواية  هاجموا  الذين  أن  غير 

الغرب. إلى  تنحاز  أنها  رأوا  التي  وبوصلتها  الرغبة  واحد: 
المش�اهد  بعض  الش�مس"  عين  "في  رواية  في  الكاتبة  صورت  فقد 
وزوجها  الُعلم�ا"  "آس�يا  ش�خصية  عالقة  خ�الل  من  الصريح�ة  الجنس�ية 
كان  وإن  أم�ر،  وهو  س�تون"..  "جيرال�د  اإلنجلي�زي  وعش�يقها  "س�يف" 
األعمال  من  كثير  في  قراءته  على  درج  ألنه  الغربي  للقارئ  بالنس�بة  مألوفا 

شديد. بتحفظ  قوبل  فقد  العربي  للقارىء  بالنسبة  أنه  إال  الروائية، 
إلى  تصل  أن  قبل  فاترة  "س�يف"  بزوجها  "آس�يا"  عالقة  أن  نجد  إذ 
الزوجية.  بواجبات�ه  القي�ام  على  س�يف  قدرة  ع�دم  بس�بب  مس�دود  طريق 
تعويض  إلى  تنجرف  بالجامعة  لاللتح�اق  انجلترا  إلى  آس�يا  تذهب  وحين 
يدعى  فظ  انجليزي  عش�يق  أحضان  في  االرتم�اء  في  زوجها  مع  فاتها  م�ا 

"جيرالد".
مهرجان  فعاليات  ضمن  أقيمت  الت�ي  والتاريخ"  "الرواية  ندوة  وفي 
حملت  عمل  ورقة  في  سويف  أهداف  قدمت   ،2005 عام  الثقافي  الدوحة 
عليه عنوان ورقة  ما دل  نبذة عن  أعمالي"  روايتين من  في  "التاريخ  عنوان 
روايتي  كتابة  وراء  األساس�ي  الهاجس  أن  "أتص�ور  قالت:  حي�ث  عملها، 
التي  الش�خصيات  من  العدي�د  تس�جيل  كان  الش�مس"  عين  "في  األول�ى 
األحداث  تأثير  وتسجيل  الطفولة،  مرحلة  في  وبالذات  حياتي..  في  أثَرت 
بين  الرواية  كتبت  الش�خصيات.  هذه  على  التاريخية  األح�داث  أو  العامة 
األدباء،  م�ن  للكثير  األول�ى  الرواي�ات  مث�ل  وه�ي  و1991،   1988 عام�ي 
الدرجة  ف�ي  تعنى  التي  الرواي�ة  عليه  يطل�ق  الذي  الروائي  الصن�ف  تمث�ل 
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رئيس�ية،  لش�خصية  والذهني  والعاطفي  الوجداني  التط�ور  برصد  األول�ى 
في  الرئيس�ية  والش�خصية  المس�اندة.  الش�خصيات  من  عدد  حولها  يوجد 
أن  الش�مس"  عين  "في  في  يحدث  والذي  الُعلما.  آس�يا  هي  الرواية  ه�ذه 
الش�خصية  وطن  هي  البالد  في  تؤثر  التي  أي  العامة،  والظروف  األحداث 
تش�كيل  في  كبيرًا  دورًا  تلعب  كله�ا،  المنطقة  وف�ي  بل  مصر،  األساس�ية، 
ش�خصيات  قدر  في  أساس�يًا  دورًا  تلع�ب  كم�ا  البطل�ة،  ووج�دان  وح�ي 

أخرى".
ابنة  فالكاتبة هي  الرواية..  في  العين  الذاتية ال تخطئه  السيرة  وعنصر 
الدكتورة  ووالدتها  المعروف،  النفس  علم  أستاذ  سويف  مصطفى  الدكتور 
اإلنجليزي.  األدب  وأس�تاذة  األدبي�ة  والمترجم�ة  الكاتب�ة  موس�ى  فاطمة 
س�يرتها  خيوط  وتس�تخدم  الخاصة  حياتها  من  كبيرا  جزءا  الكاتبة  وتقتطع 
تستدعي  أنها  كما  والروائي،  القصصي  إبداعها  صلب  في  لتوظفها  الذاتية 
صلب  في  مالمحها  وجس�دت  الواقع  مس�توى  على  عايشتها  ش�خصيات 
متزوجة  كانت  أهداف  القصصي�ة..  مواقفها  منها  تش�كلت  التي  األحداث 
بعد   2001 عام  توفي  الذي  هاميلت�ون  إيان  اإلنجليزي  والناقد  الش�اعر  من 
روبرت  عمر  اسمي  ولديها  على  أطلقت  وقد  السرطان..  مرض  مع  معاناة 
أوال  العائلة  اس�م  بكتاب�ة  كتبها  عل�ى  توقع  وه�ي  ريتش�ارد..  وإس�ماعيل 

باإلنجليزية. اسمها  ثم  بالعربية 
في  ودرس�ت  القاهرة،  ف�ي  وترعرعت  ول�دت  الرواية  بطل�ة  وآس�يا 
واضحة  عربية  وثقافي�ة  اجتماعي�ة  خلفية  عل�ى  وعيها  وكون�ت  جامعته�ا، 
وألم  الثقافة،  وزير  منصب  ش�غل  ألب  أكاديمية  أس�رة  في  ولدت  ولكنها 
ابنتها  وحثت  بريطانيا  في  االنجليزي  األدب  درس�ت  مرس�ي  لطيفة  تدعى 

لدراسته. السفر  على 
أقاصيص  تقتصر على  الجنسية  البطلة مراهقة، تكاد مدركاتها  صورة 
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أمها  وجه  في  وثورتها  الشابة  العروس  صديقتها  (مش�هد  هناك  أو  هنا  من 
زوجي..  من�ي  "هذا  الشراش�ف:  على  الصف�راء  البقع  ع�ن  تس�اءلت  التي 
في  جنسية  ألشرطة  قصد  سابق  عن  ومش�اهدة  زوجي"(،  مني  مني!  مني! 
عبدالله  أبي  الشيخ  كتاب  وقراءة  صديقتها  والد  الطرابلس�ي  صدقي  مكتبة 
كاماسوترا  عن  فضال  الخاطر"  نزهة  في  العاطر  "الروض  النفراوي  محمد 

واإليطالية. اليابانية  والرسوم 
ماثلة  الجنس�ية  األحاس�يس  بأن  للقارىء  اإليحاء  ف�ي  الروائية  تبرع 
المباش�رة  القش�رة  في  دفينة  ولكنه�ا  الط�ور،  ه�ذا  في  طبيعي  نح�و  عل�ى 
نتيجة   - إنه�ا  والخارجي.  األس�ري  بالمحيطين  الوع�ي  لمس�توى  التالي�ة 
لطور  محايدة  أو  بريئة  صورة  صناعة  في  تساهم  ال  بالذات-  التراتب  هذا 
في  إطالقها  على  ومحرضات  عناصر  أي�ة  من  تخلو  وتكاد  هادئة،  مراهقة 

مباشر.  جنسي  سلوك  شكل 
الهوية  اكتشاف  الروائية  مع  نرصد  تالية،  وفكرية  عمرية  مرحلة  وفي 
صيغة  في  تتواصل  ألنها  رفيقا  مسا  الحدود  تلك  تمس  هنا  وهي  األنثوية، 
األولى  العاطفية  العالقة  تدشين  قبل  قاطعة،  وغير  معمقة  غير  اس�تيهامات 
الحقل  هي  العالقة  ه�ذه  ماضي.  س�يف  مع  مصر(  نطاق  على  (واألخيرة 
إلى  رتيب  وشبه  قصير  مراهقة  طور  من  آسيا  انتقال  توترات  سيشهد  الذي 
الجس�د  وحق  المؤنثة  الذات  هوية  ع�ن  عنيدة  باحثة  فيه  تبدو  رش�د  طور 
حقل  وهي  والم�دركات.  العقل  تفتح  م�ع  المس�اواة  قدم  على  التفتح  في 
كان  الذي  الذكر  ألن  معا،  آن  في  والجسد  الرمز  س�يف  في  األمل  خيبات 
بامتالك  ويوح�ي  والس�لوكي  والعقلي  الثقاف�ي  التعالي  م�ن  الكثير  يب�دي 
الزواج  قبل  آس�يا  مع  الجنس  ممارس�ة  يرفض  التحرر  م�ن  متقدمة  درج�ة 
تحت  معا  يقيمان  حي�ث  بيروت  إلى  س�رية  رحلة  في  يصطحبها  أنه  رغ�م 

ذاته.  البنسيون  في  واحد  سقف 
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لها  يختار  وكان  الوصاية،  من  الكثير  آس�يا  على  "سيف"  مارس  لقد 
الكحول ولكنه  الفنادق وعلمها شرب  في  بها  الكتب واألغنيات، واختلى 
التفكير  م�ن  مزيج  عن  أس�فر  جس�دها  مع  الحاس�مة  المواجهة  لحظة  في 
الرغبة.  عالم  به�ا  يدخل  بأن  لمطلبها  االس�تجابة  عن  والعج�ز  التقلي�دي، 
آسيا  إعراب  إثر  نفس�ه  مع  داخلي  حوار  فقرة  في  تقدمه  س�ويف  وأهداف 
والئقا  ومذعورا  متغطرسا  وتلتقطه  معه،  الجنس  ممارس�ة  في  رغبتها  عن 
أفزعتني  "أفزعتن�ي.  والماضي:  الس�يف  اس�مه،  لطرفي  الرمزي  بالمعن�ى 
تمتلك هذه  أنها  تعرف  ال  وإيمانها. هي أصال،  وتفاؤلها  الصريح،  بإقبالها 
وسع  في  أن  تظن  بصدق  وكانت  حاصل.  تحصيل  تعتبرها  إنها  الصفات. 
منفتحة  كانت  ناله.  ش�يئا  أراد  إذا  وأنه  يش�اء،  كما  الحياة  يكيف  أن  الم�رء 
على  شيء  ال  ش�يء،  أي  تعرف  تكن  لم  للغاية.  مس�تهدفة  ضعيفة  للغاية، 

" (ص140(. اإلطالق 
تنتقل  وه�ي  للرواي�ة  المحوري�ة  الش�خصية  ص�ورة  إل�ى  نص�ل  ث�م 
ش�مال  من  قارس�ة  جامعية  بقعة  في  العش�يقة  طور  إلى  الزوجة  ط�ور  من 
المخابرات  لصال�ح  يعمل  (ال�ذي  ماضي  س�يف  عن  نأيه�ا  إن  انجلت�را.. 
إال  يزورها  وال  والقاهرة،  وبيروت  دمشق  بين  عنها  بعيدا  ويقيم  العسكرية 
وبراغماتي  جلف  انجليزي  زميل  متاهة  إلى  بها  يفضي  سياحي(  نحو  على 
متابعة  المرء  شاء  إذا  "الحجر"  جيرالد  (أو  ستون  جيرالد  يدعى  وشهواني 
المؤنث  العربي  الجس�د  عبء  أمام  هنا  ونحن  لألس�ماء(.  الرمزية  الداللة 
رصد  س�ويف  أهداف  تحاول  وكم�ا  جبار،  آس�يا  معضالته  وصف�ت  كم�ا 
س�يف  مثل  لقد  والتواريخ.  والميول  والعقائد  الثقاف�ات  لتقاطع  خضوع�ه 
ولم  ب�ه  آس�يا  اقترنت  ال�ذي  التقليدي  الذك�وري  الماض�ي  ذل�ك  ماض�ي 
الجنس  ممارس�ة  رفض  قد  دام  وما  واحدة.  مرة  معه  التصالح  من  تتمك�ن 
الدقة،  وجه  على  خطيبين  كونهما  من  انطالقا  أو  خطيبين،  كانا  حين  معها 
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حين  معه  الجنس  ممارسة  عن  وتعجز  وينكمش  يستعصي  آسيا  جسد  فإن 
يتزوجان. 

من  تحمل  أنه�ا  رغم  ع�ذراء"  "زوج�ة  تظل  آس�يا  أن  نج�د  وهك�ذا 
ألن  اإلجهاض  وتق�رر  انجلترا،  إل�ى  س�فرها  وقبل  غامضة  بطريقة  س�يف 
يش�به  ما  يثبت  لكي  إال  لش�يء  ال  متكافيء،  غير  س�ياق  في  تخلق  الجنين 
ذهاب  هو  آس�يا  قرار  طبيعية.  غير  عالقة  لصيغة  الطبيعية  القس�رية  النتيجة 
حتى  والف�راغ،  الصمت  ف�ي  الجس�د  تغريب  ف�ي  القصوى  الح�دود  ال�ى 
الطفل  فقدان  على  بالح�زن  األقصى  المأس�اوي  الذهاب  هذا  ينتهي  حين 
في  ب�اردة  فارغة،  أنها  تش�عر  بالغة،  بوحش�ة  تش�عر  إنها  طفل�ي،  "طفل�ي، 
الطفل  ألن  باألسى  تشعر  إنها  أكثر.  يتألم  قلبها  لكن   )...) أحشائها  أغرار 

.) (ص282  اآلن"  تريده  إنها  بالستيكي،  كيس  في  اآلن  يرقد  المسكين 
جيرالد  س�وى  عذريتها  وإنه�اء  آس�يا  جس�د  تطوي�ع  ف�ي  يفل�ح  وال 
على  سويف  أهداف  تصوره  الذي  المس�تعمر  وسليل  الغرب  ابن  س�تون، 
حجب  تملك  ال  ولكنها  ماضي،  س�يف  شخصية  إلى  بالقياس  بش�ع  نحو 
والثقافة.  التاريخ  من  كافيا  قسطا  امتلك  قد  دام  ما  الجسد  امتالك  في  حقه 
إغواء  في  آسيا  وقوع  يسبق  الذي  المش�هد  ذلك  الرواية  أقسام  أذكى  وبين 
"بسبب  نموذجيا:  انجليزيا  تراقب رجال  جيرالد ستون، حين تهجس وهي 
أواسط  في  بريطانية  عانس  الثالثينيات  في  جاءت  س�يدي  يا  إمبراطوريتك 
في  ووقعت  اإلنجليزية،  لت�درس  مانشس�تر  من  القاهرة  إلى  قادمة  العم�ر، 
وتنفس�ت  وعاش�ت  عمرها،  من  عش�رة  الثانية  في  فوضوية  طفلة  غرامه�ا 
في  ليس  هنا.  وهأن�ذا  أمي  كانت  الطفلة  تل�ك  منذئذ،  اإلنجلي�زي  األدب 
(ص512(  اليوم"  نهرك،  قرب  هنا،  وجودي  مسؤولية  من  التنصل  وسعك 

 .
تحول  وهي  وتقوله�ا  الصريح،  الزن�ا  ترتكب  إنم�ا  أنها  آس�يا  تدرك 
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األدبي  الروائ�ي  التش�خيص  مرجعية  عل�ى  وتتكيء  اس�تعارة  إل�ى  نفس�ها 
وانفصلت  وايم�ا  آنا  بص�ف  والتحقت  زني�ت  "لق�د  المراهقة:  أي�ام  ذات�ه 
األوس�ط  والش�رق  مصر  س�ليلة  الُعلما  آس�يا  هي  وماغي"،  دوروثيا  ع�ن 
تخاطب  التي  والعائلة،  واإلس�الم،  ثانية،  حرب  على  الموش�ك  العاصف 
هذه  جس�دها  يطال  جديد  غ�زو  إلى  بنفس�ها  تذهب  وه�ي  اإلمبراطوري�ة 
اليدين،  فارغ�ة  آت  ولم  فقط،  آلخ�ذ  إليك  آت  "لم  بلده�ا:  وليس  الم�رة 
وأجلب  ث�ان،  بلس�ان  ولكن  ش�عركم  مثل  عظيما  ش�عرا  معي  أجل�ب  أن�ا 
اإلسالم  لكم  وأجلب  المجعد،  والش�عر  الذهبية  والبشرة  الس�وداء  العيون 
وضياء  الحريرية  واألقمشة  والبلح  والدف  والعود  واإلسكندرية  واألقصر 

الشهوانية..." (ص512(.  والطرق  والبخور  الشمس 
حد  إلى  يص�ل  ح�اد  صراع  ص�وره..  أقس�ى  في  الهوية  ص�راع  إن�ه 
الرجل  ونج�اح  الجنس  ممارس�ة  عن  ماض�ي  س�يف  وزوجها  آس�يا  عجز 
زوجين  حياة  في  حميمية  األكث�ر  الجانب  اختراق  في  الجلف  اإلنجلي�زي 
الحضارة  معطيات  ف�ي  عميقا  متورطين  ارس�تقراطيين،  عصريين  ش�رقيين 
أطروحة  تع�د  والزوج�ة  الكمبيوت�ر  بعل�وم  مخت�ص  ال�زوج  ألن  الغربي�ة 

الغربي. الشعر  في  االستعارة  عن  دكتوراة 
وأيديولوج�ي،  سياس�ي  نح�و  عل�ى  تم�ت  األنث�ى  آس�يا  هزيم�ة 
أرضه  في  الس�ابق،  المس�تعمر  أمام  الجس�د  بهزيمة  دائرته�ا  واس�تكملت 

سمائه. وتحت 
العش�يق  ونجاح  الجس�د،  رم�وز  فك  في  الش�رقي  ال�زوج  إخف�اق   
الحملة  في  رئيسيا  سببا  كان  الكامنة..  األنوثة  أس�رار  اكتش�اف  في  الغربي 
رش�حت  التي  الروائية  على  العربي  العالم  ف�ي  البعض  ش�نها  التي  العنيفة 
"بوكر"  لجائزة  النهائي�ة  التصفيات  قائمة  ضم�ن  الحب"  "خارطة  روايته�ا 
أهداف  موقف  هذا  يفسر  ربما   ..1999 عام  بريطانيا  في  المس�توى  الرفيعة 
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النكستر  جامعة  من  الشعر  لغويات  في  الدكتوراه  علي  الحاصلة   � سويف 
إن  وقولها  العربي�ة  اللغة  إل�ى  الش�مس"  عين  "في  ترجمة  من  ببريطاني�ا- 

النص". "نكهة  تفتقد  اآلن  حتى  عليها  عرضت  التي  الترجمات 
العلما"  "آس�يا  لهم  وجهتها  موجعة  ضربة  بس�بب  كثيرون  ترنح  لقد 
ويمنحها  أنوثتها  صياغ�ة  يعيد  عاش�قا  البريطاني  الرجل  في  وجدت  حي�ن 
مع  وأحاس�يس  مش�اعر  من  افتقدت�ه  م�ا  الحميمة  الوص�ال  لحظ�ات  ف�ي 
رغبات  ترويض  في  الغربي  نجاح  أن  عرب  نقاد  ورأى  الش�رقي..  زوجها 
أن  حتى  للغرب..  واالستس�الم  االس�تالب  من  نوع  الش�رقية  المرأة  تلك 
أمام  انس�حاقا  وبطلتها  الرواية  س�ير  خط  في  رأت  العربي�ة  األقالم  بع�ض 

الغرب. 
أو  تفكير  دون  حت�ى  ذاتية،  س�يرة  إلى  الجس�د  يتحول  أخ�رى،  مرة 
تلك  منبع  فه�و  الرغبة  هاج�س  أما  مص�ب،  هن�ا  الجن�س  ألن  اس�تئذان.. 

اللذة. فراش  فوق  الالهثة  األفكار 
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المنا�سل عا�سقًا 

العشرين،  ذكراه  في  كعاشق  عاد  ككاتب،  رحل  الذي  كنفاني  غسان 
سياسي  وناش�ط  ككاتب  الرمزية  صورته  حول  آخر  نوع  من  س�جاالً  ليثير 
مرتبة  إل�ى  الحب�ر  "نقل  إن�ه  يوم�ًا  دروي�ش  محم�ود  عن�ه  ق�ال  فلس�طيني 

الشرف".
حول  كبير  ج�دٌل  أثير  الس�مان،  غادة  األديبة  م�ن  اعتراف  وبنص�ف 
هل  في غضٍب:  البع�ض  وتس�اءل  الش�مس")1963(،  في  "رجال  صاحب 

عاشقًا؟ المناضل  يصلح 
يتزوج  أن  أخالق�ي  وغي�ر  ممجوج�ًا  أم�رًا  ب�دا  هؤالء  إل�ى  بالنس�بة 
زوجته  وعل�ى  القضية  عل�ى  أح�ب  إذا  فكي�ف  القضي�ة،  بغي�ر  المناض�ل 

الفعلية؟
 )1972 يوليو   8  -1936) غسان  أن  فكرة  استيعاب  هؤالء  يستطع  لم 
تقبل  من  الفريق  هذا  يتمكن  ولم  ومشاعر.  ودم  لحم  من  بش�ر،  النهاية  في 
الذي  السياس�ي  والناش�ط  األديب  هذا  كيان  داخ�ل  الهش  الجانب  فك�رة 

قلبه. شرايين  يمأل  والعام  الخاص  الحب  كان 
 )1966( لكم"  تبقى  "ما  صاحب  أتلف  لعشٍق  الخافت  الضوء  تحت 
سيقوله  بما  العاشق  غسان  فيها  يكترث  لم  فاتنة  س�طورًا  نستعيد  أن  يمكن 

لغادة: كتب  حين  صادقًا  يكون  أن  سوى  يهمه  لم  قرأوها.  لو  الناس 
إن عالقتنا  أخرى،  أماكن  في  وربما  بيروت،  في  األيام  "يقولون هذه 
ال�"هورس  في  قيل  الخيبة.  في  س�اقط  وإنني  واحد،  طرف  من  عالقة  هي 
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تكترثين  إنك ال  ُيقال  البعيد.  لعق حذائك  يوم من  إنني سأتعب ذات  شو" 
كالَعَلق.  ملحاح�ًا  كن�ت  لكنني  من�ي..  تتخلصي  أن  حاول�ت  وإن�ك  بي، 

ورائي...". مني  ويسخرون  أمامي  علّي  يشفقون 
األديب  كنفان�ي،  غس�ان  فإن  الكثيرة،  وكتابات�ه  أعمال�ه  من  بالرغ�م 
وقتًا  وجد  فلس�طين،  لتحرير  الش�عبية  للجبهة  السياس�ي  المكتب  وعض�و 

تصوروا! أيضًا..  ليحب 
ما  ش�يء  األمر  من  إلّي  كان  "ل�و  يقول:  ال�رازي  معاد  بن  إن يحي�ى 

اختيار". ذنوب  ال  اضطرار  ذنوب  ذنوبهم  ألن  العشاق؛  عّذبت 
فضيحة. العشق  هذا  في  رأى  من  هناك  أن  غير 

المناضل  األديب  ص�ورة  يلغي  ما  امرأة  حب  في  ليس  أنه  والش�اهد 
التس�اؤل:  أمكننا  وربما  كثيرين.  أذهان  في  كنفاني  غس�ان  بها  احتفظ  التي 
هو  النضال  إن  غيفارا  تش�ي  يقول  حب؟  دون  النضال  أحد  يس�تطيع  كيف 

حب. أسلوب 
غادة السمان نشرْت رسائَل حٍب كتبها لها غسان في أجمل لحظات 
عن  صدر  الس�مان"  غادة  إلى  كنفاني  غس�ان  "رس�ائل  عنوان  تحت  عمره 
أن  وطبيعي  حق�ه،  من  ذلك  كان   .1992 ع�ام  يوليو  ش�هر  في  الطليعة  دار 
أن  خاصة  ومفاجئة،  عاصف�ة  كانت  المنش�ورة  الرس�ائل  حقها.  من  يكون 
االضطهاد  بش�عور  وتوحي  كثيرًا  تس�تجديها  كانت  غس�ان  رس�ائل  بعض 

إليها. أكثر  يشده  كان  الذي 
لم  الذين  "إل�ى  إهداء:  بمحاولة  الرس�ائل  كتاب  الس�مان  غادة  تبدأ 
كاتب  يوم  ذات  إياه�ا  أهداها  الت�ي  الكلمات  نفس�ها  وهي  بعد"،  ُيول�دوا 
يموت  أن  بعد  س�يولدون  الذين  "وإلى  صدئة،  مضخة  قلبه  يكن  لم  مب�دع 

قطعناه". بعهد  "الوفاء  محاولة  عن  تتحدث  وهي  الرسائل.  هذه  أبطال 
واس�عة،  بخطوات  ولكن  ببطء  يتح�رك  كحصان  غ�ادة  تنطلق  وهن�ا 
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ثمة  كان  "نعم  ب�  تبدأ  كلها  طويلة  مقاطع  جامحة،  وأعماق  منكس�ر  مظهٌر 
منخور  نحيل  عجوز،  وجسد  طفولي  وجه  كنفاني"..  غس�ان  يدعى  رجل 
البنية،  الق�وي  العاش�ق  بصورة  تعرضه  ال  إنه�ا  األنس�ولين.  إبر  تفارق�ه  ال 
إذ  آخ�رون..  هناك  كان  ولذل�ك  كعاش�ق  لها  بالنس�بة  يكتمل  ل�م  فغس�ان 
رجالي  أحب  كان  غسان  أن  أكذب-  أن  دون  االدعاء-  أستطيع  "ال  تقول: 
دور  س�يأتي  آخرين  مع  الداخلية  حقيقتي  أخ�ون  ال  كي  كامرأة  قلب�ي  إلى 
 .. في زمني وحرفي  أوقدوها  التي  – وبالنار  الموت  – بعد  بهم  االعتراف 

بينهم".  القالئل  األنقياء  أحد  كان  بالتأكيد  لكنه 
بعالقتها  والفخر  النرجسي،  شعورها  بشأن  محقة  غادة  تكون  وربما 
أس�تجوب  أنا  "ها  تقول:  إذ  قضيته،  ع�ن  ودفاعه  بإبداعه  اس�تثنائي  برجل 
ال  نرجسي  عامل  على  تتستر  تكاد  وهي  وأضبطها  صدق  لحظة  في  نفسي 
يومًا  لي  وأنش�د  لوطنه  روحه  أهدى  كهذا  رجل  بحب  الفخر  به:  يس�تهان 

يده". سلمت  ضيعها  إن   ... يده  في  وروحي  موالي  معناه:  ما 
أن  "أعرُف  الس�مان:  لغادة  رسائله  إحدى  في  كنفاني،  غس�ان  يقول 
وربما  وكثافته،  وعمقه  صدقه  من  واثٌق  وأنا  أقوله  أن  أستطيع  واحدًا  ش�يئًا 
كاألقدار  وستظل  محتومًا،  ش�يئًا  كانت  أنها  اآلن  إلّي  يخيل  التي  مالصقته 

أحبك". إنني  صعقتنا:  التي 
على  وتش�دد  الق�در،  من  مه�رب  ال  أعمال�ه:  تق�ول  ال�ذي  الرج�ل 
الهروب  قادر على  غير  نفسه  يجد  بيديه،  اإلنسان مصيره  يأخذ  أن  ضرورة 

المستحيل! الحب  "قدره":  من 
الحب  من  ينالوا  أن  دون  قضوا  قد  العشاق  أشهر  أن  ننسى  ال  دعونا 
هو  الحب  فع�ل  للعش�اق،  بالنس�بة  المتوهمة.  ولذته  الح�ب  حلم  س�وى 
كأننا  إليهم  ننظر  فإننا  أعمالهم  ونقرأ  آثارهم  نطالع  الذين  نحن  أما  المهم، 

العاشقين. هؤالء  مكان  أنفسنا  نضع  أن  نحاول  وال  مختبر،  في 



48

اللبناني  الجن�وب  إل�ى  أس�رته  مع  نازحًا  ع�كا  غ�ادر  الذي  الصب�ي 
مرة  ألول  غ�ادة  التقى  وهناك  جامعتها،  يرتاد  ش�ابًا  أصبح  دمش�ق  إلى  ثم 
بها  عالقته  لكن  دمش�ق،  جامعة  في  الش�فهية  االمتحانات  قاعة  ب�اب  أمام 
ومحكومة  والدها  بم�وت  مكس�ورة  كانت  حين  بيروت  في  إال  تتوطد  لم 

لندن. إلى  سفر  بجواز  بمساعدتها  بادر  حينها  بالسجن، 
لم  التي  الرس�ائل  من  إال  مفقودة  عنده  البعيدة  الحبيبة  كان�ت  بعدها 

بسهولة. بها  تجود  تكن 
تعطينا   1966 ع�ام  نهاية  في  فائزة  ألخته  غس�ان  كتبها  التي  الرس�الة 
المنش�ورة..  الرس�ائل  بين  األطول  الرس�الة  وتعد  بغادة،  عالقته  عن  فكرة 
فيقول:  حبه�ا،  ع�ن  يكف  أن  يس�تطع  ل�م  التي  غ�ادة  عن  فيه�ا  حك�ى  إذ 
التي  المرأة  ه�ذه  تكره  أن  ينبغي  لنفس�ي:  وأقول  عينيها  إلى  أنظر  "أحيان�ًا 
من  وبالرغم  أس�تطيع".  ال  ولكنني  الصورة،  هذه  على  إذاللك  له�ا  يروق 
الغائب..  بضمير  غادة  تخاطب  الحقيقة  في  فإنها  لفائزة  ِكتَبت  الرس�الة  أن 
كانت  إنها  ب�ل  منه،  أق�وى  وكانت  باس�تغباء  عاملته  منه�ا،  مجروح�ًا  كان 
تريد  كانت  إذا  إال  يكون  لن  ذل�ك  عني؟  س�ألت  "ُتراها  بضعفه:  له  توحي 
إلى  اذهب  التافهة:  النصيح�ة  تلك  تنصحني  أن  تريد  أو  معذب�ًا،  تراني  أن 

باكرًا". بيتك 
وأخبرته  بفظاظة  عليه  ردت  رؤيتها  طالبًا  الي�وم  ذلك  هاتفها  وعندما 
أمس  اآلخري�ن..  تفاهة  ثم�ن  معه�ا  أدفع  "إنن�ي  البي�ت:  إلى  عائ�دة  أنه�ا 
أتحسبني  فصاحت:  رؤيتها  في  أرغب  إنني  لها  قلت  حين  مثاًل،  صعقتني، 
فيقول:  برفقة صدي�ق،  للس�هر  بأنها خرجت  فوج�يء  ثم  بن�ت ش�ارع؟"، 
مع  تس�هر  كانت  وأنها  نبيذًا،  تش�رب  كانت  أنها  فأبلغتني  له�ا  هتفت  "ث�م 

تأخرت؟". لماذا  وسألتني:  صديق.. 
يحتسي كأس كحول لكل صفحة من  إضافيًا جعله  كان ذلك جرحًا 
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الروش�ة  حاجز  على  من  يطل  وراح  كتفه  تعطلت  حتى  الرس�الة  صفحات 
 1966 عام  ديسمبر   28 يوم  ش�روق  وبعد  األنسولين،  إبرة  مرة  ألول  ناسيًا 

غاضبًا. ويمضي  بنفسه  الرسالة  ليسلمها  غادة  شقة  على  عرج 
أش�واقه  لواعج  بث  ف�ي  يسترس�ل  غس�ان  نجد  أخرى  رس�الة  وفي 
عني؟  بعيدًا  تفعلين  م�اذا  الرائعة!  الحلوة  الش�قية  "أيتها  فيقول:  المتدفقة، 
(س�أترك  الجريدة:  صفح�ات  عل�ى  لك  الي�وم  قلته  م�ا  همس�ًا  لك  أق�ول 
كقنديل  باالنتظار  أذوب  إنن�ي  ش�فتيك!(  على  أجففه  حت�ى  مبتاًل  ش�عري 

تعالي!". الملح. 
إنني  له�ا.  مثيل  ال  – بش�هوٍة  – أعترف  األي�ام  هذه  نح�وِك  "أح�س 
كأن  النس�اء  تتس�اقط  عيني  وأم�ام  الكبري�ت  م�ن  مغلق  كه�ٍف  مثل  أتق�ُد 
محزومة  الس�قط  من  رزمًة  منهن  جعلِت  كأنِك  بحاجبيك.  ُبتَِرت  أعناقهن 
وأبدك  أبدي  (إل�ى  أنت.  إال  ثم�ة  ليس  ال.  الطفل�ة..  الغاضبة  بجدولت�ك 
هواًء..  كنِت  لو  حتى  وراءك  خطوات�ي  أضبط  وس�أظُل  جميعًا(..  وأبدهم 
أكثر  أريدِك  ولكنني  هواًء!  كنِت  لو  حتى  الرائعة؟  الش�قية  أيتها  أتس�معين 

وأنِت؟". ذلك.  من  أكثر  أريدِك  ولياًل..  وَعَلمًا  أرضًا  أريدِك  الهواء.  من 
ترحيب  م�ن  الفع�ل..  ردود  تباين�ت  الرس�ائل،  تل�ك  نش�ر  وعق�ب 
أن  اعتبر  خ�وري  إلياس  أن  حت�ى  المه�م،  األدبي  الكش�ف  بهذا  البع�ض 
اس�تنكار  إلى  قب�ل"..  من  يس�طع  لم  كم�ا  يس�طع  اليوم  كنفان�ي  "غس�ان 
العالقة  أمر  صح�ة  في  التش�كيك  حد  إلى  يصل  آخ�ر  فريق  لدى  م�زدوج 
من  االستعداء  إلى  البعض  وذهب  نشرها.  اس�تهجان  ثم  أصاًل،  والرسائل 
العالمي  بالنظام  تتصل  مؤام�رة  إلى  والتلميح  الس�مان،  غادة  مقاضاة  أجل 
"السفير"  جريدة  في  المنشور  مقاله  في  العطروني  إلياس  حس�ب  الجديد، 
أمرًا  الرسائل  نشر  في  رأى  والذي   1992 عام  أغس�طس  من  األول  بتاريخ 

بالعورات". وصفه  "يمكن 
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عذابي،  صرِت  "لقد  قائاًل:  غادة  غسان  يخاطب  الرسائل  إحدى  في 
من  الفرار  على  مرغمًا  أو  هارب�ًا  المنفى،  إلى  مرتين  ألجأ  أن  علّي  وُكتِ�َب 

والحب. الوطن  صدره:  في  تجذرًا  وأكثرها  الرجل  إلى  األشياء  أقرب 
لي:  فقولي  األرض  أس�ترد  أن  أجل  من  أناض�ل  أن  عل�ّي  كان  "وإذا 
كيف   .. تحتمل  ال  التي  كوابيس�ي  ليلٍة،  كل  تحيك،  التي  الجنيُة  ِأيتها  أنت 

أستردِك؟
إلى  أنام  إنني  أرتجف:  أن  ودون  عينّي  أغمض  أن  دون  لِك،  "أق�ول 
العتمة  بحر  في  لهاثِك وأسبح  ليلة، وأتحسس لحمِك وأسمع  جوارِك كل 
يا   : نشيج  عتبة  على  وأنا  وأقول  ورأِسك،  وروحِك  وصوتِك  جس�دِك  مع 

غادة... يا  غادة  يا  غادة 
عينّي. "وأغمض 

تعب  في  سيارتي  أقود  وحين  غيرِك،  قارىء  ثمة  ليس  أكتب  "وحين 
أشتم  أضحك،  أتشاجر،  الجنون،  من  ساعات  إليِك  أتحدث  وحيدًا  الليل 

وأنتشي". وأقبلِك  أحتويِك  أقف:  ثم  أسرع،  السائقين، 
متناثرة  وأشالء  شظايا  إلى  جسده  تحول  – الذي  كنفاني  غسان  كان 
من  كاملة  ومساحات  مناطق  في   -1972 عام  يوليو   8 الموافق  السبت  يوم 
الرجل  بأن  الق�ول  جاز  وربما  ال�وزن.  انعدام  حالة  في  ش�خصًا  الرس�ائل 
ومتهورًا  وطائشًا  خفيفًا  يبدو  والتدله  والتضرع  العشق  حاالت  في  الشرقي 

حسابًا. العمر  لرزانة  يحسب  وال  ومراهقًا، 
التي  آني  الدنماركي�ة  زوجته  ع�ن  رس�ائله  إحدى  في  يتحدث  وه�و 
أيام  عش�رة  من  أق�ل  بعد  منه�ا  الزواج  وطل�ب   1961 ع�ام  عليه�ا  تع�رف 
مختارًا  ش�رعت،  قد  كنت  حين  آن�ي  جاءت  "لقد  فيق�ول:  تعارفهما،  م�ن 
ذات  وفي  والجذابة،  المغري�ة  الوحل  هضبة  عل�ى  االنزالق  في  ومرغم�ًا، 
االتفاق  وش�ك  على  كنت  أتزوجه�ا  أن  مس�ائه  في  قررت  ال�ذي  الصباح 
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على  ش�ابة  ونصف  تحبني  ونص�ف  جميلة  نص�ف  ثرية  نص�ف  امرأة  م�ع 
أن  وأردت  الس�قوط  إلى  الطريق  نصف  المرأة  تلك  كانت  معًا.  نعيش  أن 
الس�حيق  القاع  قرار  إلى  بعد  فيما  كلها  الرحلة  أقب�ل  كي  محطتي  أجعله�ا 

والمنسّي".
مكان  من  البش�رى  رس�الة  تجيء  مثلم�ا  اليوم  ذل�ك  آني  "وج�اءت 
التي  النبّوة  ومضات  من  واحدة  في  للفرار  ملجأي  فجعلتها  مجهول  قصّي 
كانت  اآلن:  لك  أقول  األرض.  هذه  ظهر  على  إنسان  كل  ضمير  في  تبرق 

فرارًا". 
ش�يء.  كل  في  عن�ي  "بعيدة  كان�ت  إنه�ا  الزوج�ة  ع�ن  يق�ول  وه�و 
الهوة  ردم  في  خاللها  مش�غوالً  أظل  كبيرة  س�نوات  خمس  إلى  واحتجت 
عن  عجزت  فحين  االحتي�ال:  خطأ  أخرى  مرة  وارتكبت  بينن�ا،  المفتوحة 

.)101 (ص  بطفلين"  ردمتها  ينبغي  كما  ردمها 
كنفاني  غس�ان  "ملف  إن  الس�مان  غ�ادة  قالت  صحفي  حدي�ث  في 
ج�اء  وم�ا  "الرس�ائل"  كت�اب  ش�كل  فق�د   .. وللتاري�خ  للحقيق�ة  مفت�وح 
من  أكثر  أصداء  ل�ه  وكانت  كنفاني،  غس�ان  على  س�ِلَط  ضوء  أقوى  بعده، 
لقد  الزم�ن..  من  عقدين  م�دى  على  له  أقيم�ت  التي  التأبي�ن  مهرجان�ات 
حقيقته  وج�دت  ألنني  اإلنس�اني؛  بهائ�ه  بكامل  حي�ًا  الكتاب  ه�ذا  أع�اده 
إليه  أس�اء  ما  بقدر  كنفاني  غس�ان  إلى  أحد  يس�ىء  ولم  تمثاله،  من  أجمل 
عليها  أس�تتر  ولم  الرس�ائل  ر  أزوِّ لم  فأنا  صورته،  بتش�ويه  اتهموني  الذين 

اليها". يضيف  ما  بل  غسان،  عظمة  من  ينتقص  ما  فيها  أر  لم  ألنني 
أعرف  ولكنني  جنون  عتبة  على  "إنني  رسالة:  في  لغادة  غسان  يقول 
ولكنه-  اللذة،  طع�م  له  آخر  جنوٌن  معي  وجودِك  أن  آخ�ر  إنس�ان  أي  قبل 
تنتهي  جنون  أن�ا-  أريده  قالٍب  ف�ي  ُتصلح  أن  يمكن  ال  الت�ي  أنِت،  ألن�ك 

الموت! إلى  حافته 
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أحد  ثمة  يكن  لم  الس�ماعة..  ورفعت  المنزل،  في  الهاتف  رن  أمس 
غادة. جبان:  بصوت  لحظٍة،  بعد  وهمست،  اآلخر.  الطرف  على  يتكلم 

وبس�هولة  وموهوبة..  وفاتن�ة  صبّي�ة  أن�ت   .. يهم�ك  ال  كل�ه  وه�ذا 
وأنت  عليه  وتدوس�ي  التافهين،  قائم�ة  في  اس�مي  تدرجي  أن  تس�تطيعين 
النهاية  ه�ذه  حتى  أقبل  إنن�ي  أقبل..  ولكنن�ي  تريدين..  م�ا  إلى  تصعدي�ن 

التعيسة!
مثلما  الغضب  لس�اني  يعصر  م�رارة..  أنضح  إنن�ي  لِك؟  أقول  م�اذا 
أن  أس�تطيع  وال  أنس�ى،  أن  أس�تطيع  ال  الروش�ة،  على  البرتقال  يعصرون 
كبير،  هو  كم  الله  يشهد  جهدًا،  بذلِت  التي  الخيبة  ش�فرة  وريدي  عن  أبعد 

هوادة!. بال  أجترعها  لتجعلينني 
أين  إل�ى  أعرف  ال  أكت�ب.  م�اذا  أع�رف  ال  أري�د.  م�اذا  أع�رف  ال   
النقرس  إن  العم�ى:  حد  إلى  مش�وش  – أنا  – خصوص�ًا  واآلن  س�أنتهي. 
 ... الش�قية  أيتها  عل�ّي  أش�فقي  الش�يطانية.  اإلب�ر  ماليين  مث�ل  بي  يفت�ك 

يقال". شيء  األقل،  على  فذلك، 
أن  أس�تطيع  قرٌش  لدي  فليس  أنا  أما  الهاتف..  في  نتحادث  "قل�ِت: 
هذا  تقّوض  لق�د  أحتمله.  ال  ع�ذاب  على  خصوصًا  أصرفه  وأن  أصرف�ه، 
كثيرًا،  يس�ّرك  ال  ش�يء  ذلك  أن  وأعرف  حطام،  وأن�ا  كنته،  الذي  الش�يء 
صميمية:  أكثر  نوع  من  حازم،  أج�ل  "حازم"  القصة  عنوان  حدث:  ولكنه 
شجاعة  منه  أقل  ولكنني  ب،  المعذَّ العدو  وجه  في  منه  ش�جاعة  أكثر  إنني 

الحب". وجه  في 
الغرباء". "ليل  السمان  غادة  كتاب  قصص  أبطال  أحد  هو  وحازم 

المرة  أنها  الرس�ائل  كتاب  حول  أثير  الذي  الجدل  في  حقًا  الطريف 
الحب،  "خطيئة"  ارتكب  رجل  س�معة  عن  العرُب  فيها  ينافح  التي  األولى 
فريقًا  إن  الحب.  ه�ذا  أعلنْت  التي  األنثى  ومش�اعر  بس�معة  يبالوا  أن  دون 
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صادق  تعبير  حد  على  التحريم"  "ذهنية  تسوده  الذي  العربي  مجتمعنا  من 
القبيلة  رم�اح  عليها  فأطلق  الحقيق�ة  اس�تيعاب  يس�تطع  لم  العظم،  جالل 

وحرابها.
في  رس�ائله  إحدى  ف�ي  لغادة  غس�ان  يقول  أن  يطيق�وا  ل�م  وه�ؤالء 
في  بالتفحص  جديرًا  مخلوقًا  قصة،  بطل  أعطيِك  "إنني  العاش�ق:  خضوع 
أحبك  رجٍل  عن  تكتبين  كيف  عرفت  لو  س�عيدًا  وس�أكون  اختبار.  أنبوب 

.)79 حقًا..." (ص 
حين  غادة،  إلى  الرسائل  إحدى  في  غسان  أورده  ما  استفزهم  وربما 
ش�رقي  رجٌل  هو  قميصي  داخل  ينب�ض  الذي  هذا  أن  تفهمي�ن  "أال  ق�ال: 

.)49 (ص  تعرفين"  حتمًا  الظالم؟  علبة  من  خارج 
على  قلبه  حب�َر  ين�زف  غس�ان  يروا  أن  الدراويش  بع�ض  ي�رض  ل�م 

الورق.
التي  لمحبوبته  غس�ان  يكتب   1967 ع�ام  فبراير  م�ن  األول  لي�ل  في 

قائاًل: تتجاهله 
غادة "عزيزتي 

يلعن!***
الطائرة  ف�ي  اليوم  ل�ي؟  إال  الناس  ل�كل  تكتبين  ح�دث؟  الذي  "م�ا 
قال  وأمس  أذك�ر،  أعد  لم  ألمية  أو  ل�ه  كتبت  إنك  اللوزي  س�ليم  لي  قال 
تريدين  ال  حدث؟  الذي  فما  وآخرين!  منك...  رس�الة  تلقى  إنه  كمال  لي 
تعلقًا  ذلك س�يزيدني  تفعلين:  لما  جيدًا  انتبهي  ولكن  معلش!  لي؟  الكتابة 

بك".!
مجل�ة  تحري�ر  رئي�س  الل�وزي  س�ليم  زوج�ة  الل�وزي  أمي�ة   : أمي�ة 

وغسان. لغادة  حميمين  صديقين  وكانا  "الحوادث"، 
هو  الس�هر  يش�اركهما  كان  مش�ترك  صدي�ق  طعم�ة،  كم�ال  كم�ال: 
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األصدقاء. من  وسواهما  السمرا  وعاطف 
غس�ان  رس�ائل  أن  انتباهنا  س�يلفت  الرس�ائل،  تلك  نتأم�ل  وعندم�ا 
العميقة  الصداق�ة  فيها  تختلط  "إنس�انية"  خطابات  الس�مان  لغادة  كنفان�ي 
جاءت  ولهذا  بالقضايا.  الصداقة  فيها  تختلط  الزمن.  وأوجاع  العصر  بلغة 

العبارة. صحت  إن  عاقل"  "عشق  وثيقة  غسان  رسائل 
"لحظة  األس�بوعي  عموده�ا  في  تحدث�ت  قد  الس�مان  غ�ادة  كان�ت 
 21 بتاريخ  متتاليين  أس�بوعين  في  اللبنانية،  "الح�وادث"  مجلة  في  حرية" 
األديب  مع  تربطها  كانت  التي  العالقة  عن   ،1989 أبريل  و28   1989 أبريل 

كنفاني. غسان  الراحل 
كنفاني..  غسان  إلى  السمان  غادة  رس�ائل  عن  القارىء  يتساءل  وقد 
"وريثما  قائل�ة:  الرس�ائل  كتاب  مقدمة  في  بوض�وح  ذلك  على  ت�رد  وهي 
رسائله  بنشر  مؤقتًا  أكتفي  معًا،  ورسائله  فأنشرها  إليه  رسائلي  أحصل على 
قطعناه  لوعٍد  ووفاء  أوالً  ذاتي�ة  رس�ائل  ال  أدبية  أعماالً  بصفتها  المتوافرة، 

أحدنا". موت  بعد  الرسائل  هذه  بنشر  يوم  ذات  أنفسنا  على 
على  يرد  لم  أحدًا  لكن  غس�ان،  إلى  رس�ائلها  بنش�ر  تطالب  غادة  إن 
احتفاظه  إلى  يشير  ما  "الرس�ائل"  كتاب  في  نجد  بأننا  علمًا  المطلب،  هذا 
وعدُت   )....) جميع�ًا  رس�ائلِك  "تلقي�ُت  له:  رس�الة  في  يقول  فه�و  به�ا، 
رائعة  رس�ائلِك  كانت  لقد   )....) أرتج�ف  وان�ا  جميعًا  رس�ائلٍك  فق�رأُت 

 .)71-70 (ص  وحادة" 
قراءتها  يعيد  كان  غس�ان  بحوزة  غادة  من  رس�ائل  وجود  يعني  وهذا 

واألخرى. الفينة  بين 
وهو يضيف متحدثًا عن تلك الرسائل: "ال تتحدثي معي... بالهاتف 
(ص  التقديس"  حد  إلى  رس�ائلك  أحب  أنا  كثيرًا..  لي  اكتبي  لندن(.  (من 
لك.  سأعطيها  يوم  وذات  جميعًا،  برسائلِك  "سأحتفُظ  أيضًا:  ويقول   .)79
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.)79 صدقًا" (ص  وأكثرها  كتبِت  ما  أجمل  الشقية  الجميلة  أيتها  إنها 
في  كتب  حين  بيضون  عباس  اللبناني  الش�اعر  قاله  ما  هنا  نس�تحضر 
الس�مان  غادة  "نش�رْت  يقول:   )1997 مارس   15( "النهار"  جري�دة  ملحق 
كأنهم  رس�ائلِك؟  أي�ن  األمر:  أغضبه�م  من  فق�ال  كنفاني  غس�ان  رس�ائل 
هذان  فضيحة..  إزاء  في  فضيحة  وضعوا  أنِت"..  فضيحتِك  "أين  يقولون: 
غادة  غل�ى  كنفاني  غس�ان  رس�ائل   )....) نظره�م  ف�ي  الحب  طرف�ا  هما 

رواياته". قراءة  أعيد  أن  في  أفكر  بعدها  بدأُت  شخصيًا  أنا  جميلة.. 
لقرار  بالنسبة  الحروف  فوق  النقاط  تضع  حب"  "محاكمة  كتابها  في 
ال  الرسائل  هذه  بنش�ري  فأنا  "وهكذا  تقول:  إذ  إليها،  غس�ان  رسائل  نش�ر 
وكنا  معًا  أحببناها  لسطور  إنقاذًا  باهظًا  ثمنًا  أدفع  بل  غس�ان،  إرادة  أخالف 

 .)43 (ص  الفني"  بجمالها  فخورين 
التوقيت،  ذل�ك  في  النش�ر  أس�باب  ش�رح  في  واقعية  تبدو  غ�ادة  إن 
بعد  الرس�ائل  هذه  نش�ر  األفضل  م�ن  كان  أنه  المؤك�د  "من  تق�ول:  ول�ذا 
وفن  الرسائل  بفن  تعترف  أدبية  تقاليد  أي  غياب  في  ولكن،  جميعًا،  موتنا 
يلبوه.  لن  أنهم  أعرف  بما  ورثتي  أطالب  أن  أس�تطيع  ال  المعاصرة  السيرة 
الجميلة  والرس�ائل  األدبية  الوثائ�ق  هذه  "تأدي�ب"  يتولى  أح�دًا  أدع  ولن 
باهظًا  ثمنًا  دفعُت  وقد  ثمن،  بأي  إعدامها  أو  منها  أجزاء  بش�طب  الصادقة 
رجع  ولو  ذل�ك.  على  ش�جعوني  للذين  ممتنة  بل  بنادمٍة  ولس�ُت  لنش�رها 
الجميلة  وحقيقته  غس�ان  لحرف  بوفائي  فخورة  فأنا  الكّرة  ألعدُت  الزمان 

.)43 (ص  منهما"  الكثير  لضاع  صوتي  يرتفع  لم  ولو  معًا، 
وهناك  العربية،  مكتبتنا  عن  غائب  ش�به  االعتراف  أدب  أن  والحقيقة 
غادة  أن  ويبدو  كالمراس�الت،  حية  ش�هادٍت  على  يرتكز  أدب  إلى  حاجٌة 
السمان ارتضت بجرأتها أن تعلق الجرس في رقبة هذا األدب، للمساهمة 
غادة  إن  العصري.  بمعناه  الذاتية  الس�يرة  وأدب  االعتراف  فن  تأسيس  في 
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من  له  تعرض�ت  ما  إل�ى  فيه  نش�ير  الذي  الوق�ت  في  ذل�ك  على  أقدم�ت 
رس�ائل  لديها  أن  ذكرت  أنها  لمجرد  عمارة،  عب�اس  لميعة  األديبة  هج�وم 
تعرضت  كما  تنشرها.  وقد  السياب  شاكر  بدر  الكبير  العراقي  الش�اعر  من 
اللبناني  الش�اعر  رس�ائل  نش�رت  حين  مماثل  لهجوم  األمير  ديزي  األديبة 

لة. معدَّ إليها  حاوي  خليل 
الكذب  فيها  يبدو  أوقات  "ثمة  إنه  يقول  بيش  ال  الفرنس�ي  كان  وإذا 
خاصة  غسان،  حالة  في  مسوغًا  للكذب  تجد  لم  غادة  فإن  مقدسًا"،  واجبًا 
برس�ائلنا،  فخورين  "كنا  العالقة:  تلك  عن  حب"  "محاكمة  في  تقول  أنها 
العالقة  تلك  إلى  تقليدية  نظرة  وأية  إبداعية  مبارة  في  أبجديين  كمجنوني�ن 
صلتي  أك�رر:  بجوانبه�ا.  اإللم�ام  ع�ن  قاصرة  تظ�ل  االس�تثنائية  الفري�دة 
طرف  من  "حب  نمط...  من  تقليدي�ة  بعباراٍت  تلخيصها  يمكن  ال  بغس�ان 
وبس�اطًة  تعقيدًا  واكثر  وأبعد غورًا  أكثر عمقًا  إبداعي�ة  فهي صلة  واح�د"، 
عندما  نفس�ه  المرجع  في  أخرى  خطوة  تخطو  إنها  بل   .)64 (ص  آن"  في 
ذكرى  على  ليس  ولكن  اعتداء  فعل  للرسائل  نش�ري  إن  "أعترف..  تقول: 
التقليدية  والص�ورة  المكرس  والرياء  العربي�ة  االزدواجية  على  بل  غس�ان 

.)49 (ص  الشرقية"  للذكورية  الشهريارية 
منطقي:  بأس�لوٍب  موقفه�ا  توض�ح  نجده�ا  ح�ب"  "محاكم�ة  ف�ي 
كمن  كنفاني(  غس�ان  (رس�ائل  الكتاب  هذا  أصدر  لم  الوقائع:  "لنتفحص 
الصحف  صفح�ات  على  بذل�ك  رغبتي  ع�ن  أعلنت  ب�ل  مكي�دة.  يح�وك 
صفحتي  في  نداء  وجهت   1989-4-3 تاري�خ  وفي   .1988-8-3 ي�وم  منذ 
بحوزتهم  م�ن  إل�ى  "الح�وادث"  مجل�ة  ف�ي  حري�ة"  "لحظ�ة  األس�بوعية 
ال  كي  رس�ائله  مع  ألنش�رها  إلّي  إعادته�ا  أناش�دهم  غس�ان  إلى  رس�ائلي 
يرد  ولم  وجهيه�ا.  من  ب�دالً  الحقيقة  وج�وه  أحد  حاملة  الرس�ائل  تص�در 
لفعلُت  وإال  الرس�ائل،  نش�ر  عدم  أحد  مني  يطلب  ولم  النداء.  على  أح�د 
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.)39 (ص  وقضيته"  غسان  محبة  بهم  تجمعني  للذين  إكرامًا 
واحدة! مرة  سوى  المرأة  حياة  يعبر  ال  رجل  عن  تكتب  غادة  كانت 

بحسب   - بعضها  ضاع  فقد  كلها،  رس�ائله  تنشر  لم  بالمناس�بة  وهي 
حذف  بعد  نشرته  تبقى  وما   ،1976 عام  ببيروت  منزلها  احتراق  إثر  غادة- 
يتضمنه  لم  مما  كبي�رًا  جزءًا  حملت  قد  أنها  الب�د  التي  السياس�ية  المقاطع 

كنفاني.  غسان  أدب 
أوراقها  وفوض�ى  ترحالها  كث�رة  بس�بب  أنها  الس�مان  غادة  وتوضح 
مناخ  الستعادة  تقيم،  حيث  إلى  غسان  رسائل  بعض  نقل  يوم  ذات  قررت 
تفاصيل  حب"  "محاكمة  ف�ي  وتقدم  جديدة.  رواية  كتابتها  قبيل  عالمهم�ا 
لي  كتبها  الت�ي  الرس�ائل  نصف  نقل�ُت  "لقد  تق�ول:  إذ  ج�رى،  لما  دقيق�ة 
في  الباقي  نق�ل  أمل  عل�ى   )1967-1966 الفت�رة  تغطي  الت�ي  (أي  غس�ان 
عام  رس�ائل  من  واحدة  رس�الة  الرس�ائل  هذه  إلى  واضف�ُت  ثانية.  رحل�ة 
مطلع  في  الجميلة  نصوصه�ا  ببعض  االستش�هاد  أنوي  كنُت  ألنني  1968؛ 

كتاب  في  والمنش�ورة   1968-8-25 في  المؤرخ�ة  الرس�الة  (وهي  الرواية 
لندن،  ف�ي  الرس�ائل  هذه  بقي�ت  وهك�ذا   .)89 الصفح�ة  ف�ي  "الرس�ائل" 
المذكورة  الرسالة  باس�تثناء   )1969-1968 عام  (رس�ائل  الباقية  واحترقت 

.1968-8-25 في  خة  المؤرَّ
في  بزواجي  ل�ي  تهنئة  رس�الة  كانت  غس�ان  من  تلقيتها  رس�الة  آخر 
أنها  أحزنني  بال�ذات  الرس�الة  وهذه  وش�فافية.  نب�اًل  تقطر   1969 خري�ف 
رسائله  من  أكثر  وشهامته  وفروسيته  غسان  عظمة  عن  تعبُر  ألنها  احترقت 

 .)66 (ص  كلها"  األخرى 
معها  أجرته  ح�وار  في  عنه  تق�ول  فهي  الرس�ائل  تلك  نش�ر  قرار  أما 
ق�راري  إن�ه  أح�دًا.  أستش�ر  "ل�م   :2008 يوني�و   25 بتاري�خ  "له�ا"  مجل�ة 
إنني  ل�ه  وقلت  األم�ر،  عل�ى  الله(  (رحم�ه  زوج�ي  أطلع�ت  الش�خصي. 
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ضرورة  نش�رها  إن  المده�ش  العلم�ي  بحي�اده  وق�ال  فقرأه�ا  سأنش�رها، 
الضجة  توقع  إذ  مؤازرت�ي  أحب  كما  الطليعة،  دار  ع�ن  وأصدرها  تنويرية 

.)66 (ص  اإلعالمية" 
المنشور  غير  السمان  غادة  أرش�يف  أن  إلى  نش�ير  أن  لنا  جاز  وربما 
من  مجموعات  يض�م  السويس�رية،  المص�ارف  أح�د  في  أودعت�ه  وال�ذي 
الذي  الح�وار  وفي  المناس�ب".  الوقت  "ف�ي  بنش�رها  غادة  تعد  الرس�ائل 
رسائل  "لدَي  الس�مان:  غادة  قالت  "لها"،  مجلة  مع  إليه  اإلش�ارة  س�بقت 
على  القيام�ة  (وس�تقوم  ذات�ه  الجميل  النم�ط  م�ن  بنش�رها  س�أقوم  كثيرة 
في  التأخر  وس�بب  أفعل�ه.  بم�ا  أقتن�ع  حي�ن  أبال�ي  ال  ولكنن�ي  رأس�ي(، 

.)66 (ص  جديد"  بإصداٍر  انشغالي  إصدارها 
الستينيات  في عقد  الثقافية  بيروت  في سماء  نجمة  كانت  غادة  وألن 
أيضًا  المنتظر  ومن  الحقبة.  لتلك  الرس�ائل  هذه  تؤرخ  أن  المتوقع  من  فإنه 
خاصًة  آنذاك،  إلخفائها  غادة  تكترث  لم  عاطفية  عالقات  عن  تكش�ف  أن 
وجود  عن  كشف  الذي  النشاش�يبي  الدين  ناصر  الفلس�طيني  الصحفي  مع 
تحدث  وقد  الس�تينيات.  أواس�ط  في  غادة  من  له  موجهة  عاطفية  رس�ائل 
الس�مان،  غادة  باألديب�ة  جمعتني  عاصف�ة  ح�ب  "عالقة  ع�ن  النشاش�يبي 
منزلي  إل�ى  بالزي�ارة  وش�رفتني  تت�زوج،  أن  قب�ل  بها  لق�اءات  وجمعتن�ي 
تحت  الكالم"  تحب  "الم�رأة  كتابي  في  كتبته  وما  معي.  وأقامت  بجني�ف 

السمان".  غادة  عن  كان  الليل"  "كاتبة  عنوان 
الشاعر  غادة،  مع  رس�ائلها  لنش�ر  المرشحة  األخرى  األس�ماء  ومن 
فردان  حي  في   1973 ع�ام  أبريل  في  اغتيل  الذي  ناصر  كمال  الفلس�طيني 
تقول  ب�اراك.  إيهود  قادها  إس�رائيلية  كوماندوز  فرق�ة  يد  على  بيروت  ف�ي 
بالمرحوم  ربطتني  "كم�ا  ملتزمة":  غير  "ق�راءات  كتابها  في  الس�مان  غادة 
في  حي�ًا  واس�تأذنته  نتراس�ل  وكنا  طويل�ة،  حميم�ة  صداق�ة  ناص�ر  كم�ال 
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فكتب  والنضالية،  السياس�ية  وأهميتها  الفني  لجمالها  رس�ائله  بعض  نش�ر 
برس�ائلي  فاحتفظي  إطرائ�ي  عل�ى  تصّرين  كن�ِت  "إْن  حرفي�ًا:  ل�ي  يق�ول 
رس�ائلي  فتبيعين  األطرش  فري�د  مثل  ما  يوم�ًا  مش�هورًا  أصبح  فقد  ه�ذه، 
(مقال   "1963 عام  ش�كوكو  بمذكرات  فعلوا  كما  خيرية  جمعية  لمصلح�ة 
حبًا  الموت  ناص�ر:  " كمال  بعن�وان  المذكور  الكت�اب  في  الس�مان  لغادة 

.)92 ص  بفلسطين"، 
حول  ُكتبت  ق�د  كانت  نقدي�ة  مقالة  مئت�ي  من  أكث�ر  غادة  اس�تقبلت 
وأصدرت  النشر.  خطوة  ضد  ونصفها  للنشر  مؤيد  نصفها  الرسائل،  كتاب 
غس�ان"  "رس�ائل  انفجار  هامش  على  معها  دارت  التي  المحاورات  غ�ادة 
عام  م�ن  نوفمبر  ف�ي  وص�در  حب"  "محاكم�ة  عن�وان  حم�ل  كت�اب  في 

.2004

كان  التي  األلماس  قطعة  وجوه  كتعدد  الكت�اب  هذا  إهداءات  تتعدد 
"إلى  الس�اخنة:  المحاورات  كت�اب  تهدي  فه�ي  لها،  رائعًا  تمثي�اًل  غس�ان 
بالثقوب  والمليئة  المس�بوقة  غير  البيوغرافية  خطوت�ي  في  دعموني  الذي�ن 
مع  بتحفظ  وقفوا  الذين  وإلى  تحفظ،  بال  وشجعوني  أولى،  محاولة  ألنها 
راحلينا  أوراق  بعض  إحراق  في  المتمثلة  األبجدية  همجيتنا  ضد  صرختي 
للراحلين،  الثقاف�ي  المي�راث  ترعى  عربي�ة  مؤسس�ة  غياب  في  المبدعي�ن 
المتكلسة"  قناعاتهم  بعض  تتبدل  فقد  هاجموني،  الذين  إلى  أيضا  وأهديه 
الفرصة  ومنحون�ي  حوله،  حاورون�ي  "الذي�ن  إلى:  تهدي�ه  ث�م   ..)5 (ص 
بش�ري"  هو  ما  ككل  الهنات  من  تخلو  ال  الت�ي  نظري  وجهة  ع�ن  للتعبير 

.)5 (ص 
عظيم.  حب  عن  يكشف  الرسائل  كتاب  في  حرف  كل 

والبرد  اللي�ل  عبر  إلي�ك،  أرحل  أن  تس�تحقين  "أن�ِت  غس�ان:  يقول 
عامًا. ثالثين  والتوحش، 
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الش�وك  رحلة  بعد  أمامي  انفتحت  التي  الض�وء  كوة  في  وجدت  ل�و 
أس�تعذب  إنني  أن�ِت؟!  ولكن  الي�أس،  من  لم�ت  غيرك  واح�دة  الطويل�ة 
والتوحش-  والبرد  الليل  – في  أقطعها  ل�م  لو  أنني  أرى  بل  اآلن،  الرحلة 

وجدتِك". لما 
في  الفراش  محبوبت�ه  ويقاس�م  يصعد  جس�ده..  مدار  يعلنها  ه�و  ها 

الغيب.  حضن 
الرغبة. وينادي  العصيان..  يعلن 

وحلم وقاسى. تألم  أنه  هو  الوحيدة  خطيئته  كانت  ربما 
فراق. عن  دائمًا  " تتحدثين  غسان:  يقول  لغادة  رسائله  إحدى  في 

أصدق  أن  علّي  الستعصى  الش�قية،  أيتها  لو،  حدث..  لو  حدث،  لو 
لدّي  ب�أن  أش�عر  أن  بعد،  عل�ّي،  الس�تعصى  نفس�ي..  أو  بع�د..  العال�م، 

وصدر. وشفتين  ساعدين 
ومش�اعري  روحي  عل�ى  وألصقه  كل�ه  ذلك  خل�ق  حين  أن�ه  ذل�ك   
هذا  يضم  ال  أن  المحفوظ  لوحه  في  كتب  إنما  أعماقي  في  الحنين  ودبيب 

أنت! إال  الشفتان  هاتان  تلمس  ال  وأن  غيرك،  الساعد 
فراق!". كان  لو  بنفسي،  سأصنع  ماذا  للرعب...  يا 

المقدسي: الدين  عز  الشاعر  قول  حاله  لسان  يردد  عاشق  إنه   
استحلَِّت  ما  ُحكمها  في  لها  وَحلَّ  بحبِّها  قلبي  باح  إذ  دمي  أباحْت 
تجلَِّت ضميري  في  هواها  عروُس  إنما  رَّ  السِّ ُيظهر  ن  َممَّ كنُت  وما 

طويتي خفايا  ُلجالَّسي  فالحْت  نورها  أشعَة  سري  على  فألقْت 
من  بالرغم  غ�ادة  نش�رتها  التي  الرس�ائل  إنكار  البعض  اختار  وحين 
أحد  زيد،  محمد  قدم  غس�ان،  بخط  حرفًا  حرفًا  الكتاب  في  منش�ورة  أنها 
يقرأ  "كان غس�ان  بالحقيقة:  حب�ًا  الصحفي، ش�هادته  نضال غس�ان  رف�اق 
كان  التي  "المحرر"  جريدة  في  مكتبه  في  غادة  إلى  رس�ائله  من  نتفًا  علينا 
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يكاد  ن�راه  ونحن  الوجوم  يش�به  بما  نص�اب  وكنا  تحريره�ا.  يراس  أيض�ًا 
 20 بي�روت،  "الس�فير"،  (جريدة  ح�رف"  كل  في  كلم�ة،  كل  ف�ي  يذوب 

.)1992 أغسطس 
دمعة. فيجعله  الندى  كتف  على  يربت  رسائله  في  وغسان 

الذي  الحد  إلى  المرأة حبًا زلزل كيانه،  لقد أحب غسان كنفاني هذه 
من  أقترب  لم  أبدًا.  أبدًا  مثلك،  حياتي  في  أحدا  أعرف  "لم  فيه:  لها  يقول 
نادر  ش�يء  إنك  ال...  أنس�اِك،  لن  ولذلك  أبدًا  أبدًا  منك  اقتربت  كما  أحد 

معِك". سأنتهي  أنني  لي  ويبدو  معِك  بدأت  حياتي.  في 
آخرون. واندثر  زال  حين  في  بقي،  فقد  ينته..  لم  غسان  لكن 
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ت�سليل الألم 

بالكتابة. أشباحها  تواجه  لروائية  ذاتية  سيرة  أطياف  هذه 
قاتلك! وجه  لك  يضيء  العتمة،  في  يلمع  الذي  والنصُل 

وكعادة  الموج�ي..  س�حر  د.  لألديبة  األول�ى  الراوية  ه�ي  "داري�ة" 
الس�يرة  من  العين  تخطئه�ا  ال  أطياف�ًا  به�ا  فإن  األول�ى  الروائي�ة  األعم�ال 

والندى. الخيال  بأرض  اختلطت  الذاتية، 
الرواية  هذه  تكتب  وهي  تفكر  تكن  لم  إنها  الموجي  س�حر  د.  تقول 
لهم  أشباحًا  للحياة  وأعيد  أحبها  ال  أش�باحًا  أقتُل  "كنت  "س�حر":  في  إال 
العديد  تجارب  م�ع  التوازي  كان  النص  انته�اء  مع  لكن  قلب�ي.  في  أمكنٌة 
وأس�تبقي  أش�ياًء  "ألقي  تقول:  اإلبداعية  تجربتها  وعن  جليًا".  النس�اء  من 
هي  قصتي  تكون  أن  دائم  إدراٌك  لدي  وكان  نفس�ي.  على  وأتعرف  أشياء، 
أنها  تتخيل  خارجية  قش�رة  تحت  الركام،  تحت  تعيش  س�يدٍة  مليون  قصة 

حقيقتها".
الوقت  في  لكنها  المعتم�ة،  الذات  لمناط�ق  اكتش�اٌف  عندها  الكتابة 

الوعي. ثمن  االختالف..  ثمن  بدفع  يطالبك  أن  يلبث  ال  مبرح  ألٌم  نفسه 
األدب  وأس�تاذ  النس�ائية،  والناش�طة  والمذيعة  الكاتب�ة  تق�ول  ثم�ٌن 
تركت  الوجع.  بكام�ل  راضي�ًة  "دفعته  إنه�ا  القاهرة،  بجامع�ة  اإلنجلي�زى 
طفل�ًة  كن�ت  الثالثيني�ات  منتص�ف  وف�ي  األول،  عم�ري  نص�ف  ورائ�ي 
للدكتوراه  ودراستي  الجامعة  في  عملي  أستكمل  األش�ياء.  أبجدية  تتهجى 
وأخطو  وأن�زف..  رويدًا..  تتكش�ف  بدأت  الت�ي  الذات  لتل�ك  وتفحصي 
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تلك  هي  "دارية"  رواية  وكانت  المتقاطع�ة.  المتوازية  الدروب  تلك  على 
فوقها". وملحي  دمي  نزفت  التي  البيضاء  المساحة 

ورواية  الذاتي�ة،  الس�يرة  بين  االخت�الف  وج�ه  نوضح  أن  هن�ا  الب�د 
يتذكرها،  الت�ي  الم�رء  حياة  قص�ة  يروي  األول  فالن�وع  الذاتي�ة..  الس�يرة 
والمعرفة  الش�هرة  ألن  مع�روف؛  ش�خٍص  لحي�اة  خاتم�ة  تك�ون  ولذل�ك 

قراءتها. على  لإلقبال  ضروري  شرٌط  بصاحبها  المسبقة 
أحداث  عل�ى  ينهض  متخيل  فن�ي  فعم�ٌل  الذاتية  الس�يرة  رواية  أم�ا 
لكن  عمره.  عن  النظر  وبغض  مغمورًا  كان  مهما  صاحبه  حياة  من  ووقائع 
بينهما  أن  ينفي  ال  الذاتية  السيرة  ورواية  الذاتية  السيرة  بين  االختالف  هذا 
من  وشخوص  لوقائع  خاٍص  تذّكر  إلى  يستندان  أنهما  مرّده  بدهيًا،  تشابهًا 
التي  المنطقة  ف�ي  يقعان  مع�ا  أنهما  المش�كلة:  هي  وتلك  الكات�ب.  حي�اة 

والحقيقة. الخيال  بين  تفصل 
"دارية"؟ عن  ماذا  لكن 

ألنه  االسم  هذا  أبوها  منحها  نصيب.  اس�مها  من  لها  امرأٍة  قصة  إنها 
ألنه  الهند،  في  صادف�ه  الذي  االس�م  أعجبه  ودارية.  فاهمة  ابنًة  يري�د  كان 
أن  كما  داري�ا".  و"س�ير  داريا"  "أمو  الوس�طى:  آس�يا  في  نهرين  إلى  يرمز 

هبة تعني:  الروسية  اللغة  في  داريا 
إلى   )1999 األولى،  الطبعة  اللبنانية،  المصرية  (الدار  الرواية  تنقس�م 
دارية  على  فيه  ونتعرف  الروح"  محارة  "في  بعنوان:  األول  فصول،  أربع�ة 
على  مبتهجة  وروحًا  دافئة  لمس�اٍت  تضفي  كي  جهدها  قصارى  تبذل  التي 
زوج  ماضي"  "سيف  -غير  آخر  "سيف"  يظهر  حين  في  البس�يط..  منزلها 
الذي  دارية  زوج  هو  الشمس"-  عين  "في  س�ويف  أهداف  د.  رواية  بطلة 
الزوجة  وطم�وح  بجهود  يس�تهزيء  الذي  النمطي  ال�زوج  بصفات  يتس�م 

ذاتها. تحقيق  كيفية  وعن  الحرية  عن  الباحثة 
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المواجهة:  خ�ط  عل�ى  الكاتبة  تضعن�ا  الرواي�ة  م�ن  س�طٍر  أول  ف�ي 
ما  يوجد  ال  أن�ه  البداية  من�ذ  واضحًا  كان  وس�يف.  دارية  عالق�ة  "تأزم�ت 
المواجهة  تكن  "ل�م  أنه  لنا  ويتبين  الم�رأة".  وتلك  الرجل  ه�ذا  بين  يربط 
س�نوات  في  لكن  تعرف.  تكن  لم  لكونها  إال  لش�يء  ال  دارية.  طبائع  م�ن 

تعرف". ال  أنها  تعرف  تكن  لم  سيف  من  األولى  زواجها 
من  فة  مجوَّ ورقية  عروٌس  أنها  تدرك  "أن  عليها  الس�هل  من  يكن  لم 
غير   - المصدر  مجهولة  حنيٍن  لحظات  فيه  تتطاير  هواء،  يملؤها  الداخل، 
في  ش�قتها  ظالم  في  بنفس�ها  تختلي  عندما  أحيانًا  تنتابها  الهدف-  محددة 

الحارة". الصيف  ليالي  في  مايو"   15" ضاحية 
حٍب  حال�ة  في  زواجه�ا  م�ن  األولى  الس�نوات  داري�ة  قض�ت  لق�د 
وأي  شيء  كل  على  ويلومها  يحاسبها  س�يف  كان  دائم.  باعتذار  مصحوبٍة 
األربع.  السنوات  طفلة  به  يوجه  الذي  نفسه  بالمنطق  يوجهها  وكان  شيء، 

اآلخرين. مع  تتعامل  كيف  تعرف  وال  الحياة  تفهم  ال  بأنها  دائمًا  يخبرها 
ونامت". الفهم  عدم  غصة  دارية  "بلعت 

والحكايات  والرق�ص  بالغن�اء  األل�م  تضليل  نواص�ل  أنن�ا  الغري�ب 
السخرية. بطعم  الممزوجة  والضحكات  القديمة، 

المنام  في  ترى  نجده�ا  والتحرر،  االنعتاق  البطل�ة  محاولة  ظل  وفي 
مطموس�ة  مالمحه  نحيف.  طويل  رجٍل  "جس�د  في  يتلخص  غامضًا  حلمًا 
لماذا  حيوان.  وجه  له  أدقق.  ناحيتي.  وجهه  منها.  منبعثة  العتمة.  رح�م  في 
مني؟". يريد  ماذا  الوحشي؟  الشكل  بهذا  البعد  على  نظرته  نصل  يخترقني 

في  بعملها  وانش�غالها  اليوم�ي  واقعه�ا  عل�ى  تس�تيقظ  داري�ة  لك�ن 
لم  المتراكمة  المس�ؤوليات  هذه  وجاس�ر.  أمينة  طفليها  ورعاية  المدرس�ة 
محارٌة  ترقد  وَجْزِره�ا  الروح  مدِّ  بي�ن  جوهرية:  حقيقة  عنه�ا  لتخفي  تكن 

باألسرار. ُحبلى  وحيدة 
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أفكارها  عن  راضيًا  ليس  زوٍج  مع  الفكري  خالفها  مش�اهد  ووس�ط 
والرجل  الحلم،  مدينة  إل�ى  دارية  ترجع  وأصدقائها،  الثقافية  وطموحاته�ا 
الشعر  المالمح.  جنوبي  أسمر  فتى  مالمحه:  وتتحدد  تتشكل  بدأت  الذي 
هذا  أتأمل  "عندما  تلقائي.  ش�كٍل  في  تمشيط  بال  متروك  الطول،  متوس�ط 
مباركة  يلقى  نجده  إننا  بل  قديمة".  بألفٍة  إحساٌس  ينتابني  قرٍب  عن  الوجه 
على  ابنته  مس�اعدة  يحاول  مثقفًا  نراه  الذي  األب  ذلك  الحل�م.  في  األب 

شخصيتها. وصقل  ذاتها  معرفة 
نقرأ  ثم  األس�مر.  الفتى  مع  الدافئة  وحواراتها  لقاءاتها  أحالم  تتكرر 
الغرفة.  في  حازم�ة  بنبرٍة  يطلبها  أن  قب�ل  وس�يف،  دارية  بين  عنيفًا  ح�وارًا 
جلس�ت  الروح،  محارة  داخل  نفس�ها.  حول  التفت  أن  بع�د  إليه  "ذهب�ت 
خطوط  جسدها  بطول  تنزلق  األلم.  مس�امير  فوق  مصلوبة  دارية،  تش�اهد 
قلب  ينقبض  معتم�ة.  ه�وٍة  في  المح�ارة  تس�قط  وتتخث�ر.  االغت�راب،  دم 

االرتطام". لحظة  تنتظر  المغناطيس.  قلب  تجاه  ينسحب  دارية. 
وبس"،  زوجة  عايز  "أنا  وحجمها:  مس�احتها  لها  حدد  س�يف  وألن 
فتتمرد.  عليها،  المفروض  الحصار  وطأة  تحت  المش�دودة  األوتار  تتمزق 
ليبدأ  "الس�يف"؛  قي�ود  من  واالنعتاق  الزوجي�ة  بي�ت  مغ�ادرة  دارية  تق�رر 

بيضاء". "آلهة  اسم  ويحمل  الرواية  من  الثاني  الفصل 
عن  الباحثة  الم�رأة  بي�ن  الداخل�ي  الص�راع  يبدأ  الفص�ل  ه�ذا  وفي 
تقع  أن  قب�ل  عنها،  البعيدين  طفليه�ا  إل�ى  تش�تاق  التي  واألم  ش�خصيتها، 

بروتيغان: لريتشارد  حب"  "قصيدة  على  عيناها 
جدًا "جميٌل 

الصباح في  تستيقظ  أن 
تمامًا وحيدًا 

ما لشخٍص  تقول  أن  عليك  يكون  أن  دون 
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تحبه إنك 
تحبه". تعد  لم  أنك  حين  في 

وتش�ق  اإلبداعية  قدراتها  وتستكش�ف  كيانها  عن  باحثًة  دارية  تنطلق 
الرجل  صورة  تتألق  أبيها  بيت  في  الفني.  النقد  دبلوم  لنيل  الدراس�ة  طريق 
فجرًا،  الثالثة  الساعة  في  اإلسالمية  لمصر  زيارة  في  يأخذها  الذي  الناضج 
َعِفيَّة  شديدة.  ِس�ّت  مصر  أن  لي  بيأكد  يوم  كل  دارية.  يا  "عارفة  ويحدثها: 
في  بيجري  ناس  تالق�ي  الزم  كش�عب،  الصعبة  ظروفنا  كل  رغم  وَوالّدة. 
دنشواي  وفالحين  حداد  وفؤاد  زغلول  وسعد  النديم  الله  عبد  دم  عروقهم 

شعراوي". وهدى 
في  ورؤيتهما  بالطفلي�ن  ويبتزه�ا  دارية  عل�ى  ضغطه  س�يف  يواصل 
عندما  واإلذالل  بالمهانة  ش�عور  عليها  يس�يطر  إش�رافه.  تحت  "منزلهما" 
محاولٍة  ف�ي  والدها  للقاء  س�يف  يأتي  وحين  ثقيل�ة.  ضيفة  منزلها  تدخ�ل 

قاٍس: حواٍر  في  لمواجهته  إليه  تخرج  شروطه،  وفق  للتصالح 
تاخد  إنك  اتحمل�ت  أعصاب�ك  أنت  أبوي�ا.  قدام  ل�ك  هأقولها  "أن�ا 

سيف. يا  جثة  مع  تنام  قبلت  موافقتي.  بدون  جسمي 
شيخ.. سألت  أنا  الجواز.  في  اغتصاب  فيه  وهو   -

أنا؟". واالّ  الشيخ  معاك..  نام  اللي  مين   -
جديدة. فراق  نقطة 

المقطوعة! الوردة  عنق  إلى  بشماتٍة  الشوُك  ينظر  كم 
الزوج  وارتباط  الزوج،  س�ياج  داخل  االنزواء  على  الموافقة  عدم  إن 
نسٍق  في  االندماج  في  تبدأ  "دارية"  جعال  األم  أو  المرأة  عن  خاصة  بنظرة 
الحلم  خ�الل  من  ال�ذات،  وخصوصية  ال�روح  ارتعاش�ة  لها  يحق�ق  آخ�ر 
بالضرورة  ينقلنا  التناف�ر  وهذا  والمغاي�رة.  الفعل  على  ق�ادرة  تبدو  بحيث 
والتي  اآلخر،  عن  بعيدًا  الذات  تش�كل  مراحل  من  األخيرة،  المرحلة  إلى 
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نس�ق  في  المرحلة  هذه  جاءت  وق�د  االكتمال.  مرحلة  نس�ميها  أن  يمك�ن 
الفارس  الحركة دون وجود  مما يشي بحرية  "ُمهرة"،  الرواية تحت عنوان 

يرتضيها. وتقاليد  أعراف  إطار  في  الحرية  هذه  يلجم  الذي 
دارية  رحل�ة  تبدأ  وفي�ه  الرواية،  م�ن  الثال�ث  الفصل  ه�و  و"ُمه�رة" 
وبالنوم  بطفليها،  دارية  تحل�م  ألمانيا  وفي  دراس�ية.  بعثٍة  إطار  في  أللمانيا 
إليه..  أنظر  يدعون�ي،  األرض.  عل�ى  مرتبٍة  على  راقٌد  "س�يف  س�يف:  مع 

آلية..". بطريقة  مالبسنا  نخلع  حماس،  بنصف  اقترب 
تلتقي  التش�كيلية،  للوحات  معرض  يق�ام  حيث  هامباخ،  قاعة  وف�ي 
الحلم  األس�مر  الوجه  إن�ه  النوبي..  التش�كيلي  الفن�ان  الدي�ن  نور  أحم�د 
هي  "ُمهرة"..  بلوح�ة  معرضه  ف�ي  تفاجأ  التي  لداري�ة،  والمتكرر  القدي�م 
مماثلة.  زيجٍة  بظروف  مرت  التي  وفاء  أخته  يراها  والفنان  ذاتها،  فيها  ترى 
بنصف  يرس�مها  الذي  ونور  داري�ة  بين  العالق�ة  تنمو  متس�ارعة،  وبوتي�رٍة 
في  بأشوفها  اللي  الحيوانات  بأرس�م  "أنا  ش�ارحًا:  لها  ويقول  لبؤة..  وجه 

بأقابلهم". اللي  الناس 
وعلى خلفية بحيرٍة بالقرب من جرمارسايم، أخذ يرسمها ويناقشها، 
ارتعاشة  تس�تغرب  "تضحك.  البحيرة.  ماء  داخل  يدها  من  يجذبها  أن  قبل 
رفعها  أسفلها.  بكتفيه  شعرت  حولها.  تلفتت  الماء.  يداعبه  عندما  جسدها 
وجسدها  ضاحكًة  فتصرخ  الخلف.  إلى  بها  قذف  ثم  البحيرة.  سطح  فوق 

بالماء. يرتطم 
بجد!" مجنون  أنت  "نور، 

الحب. ممارسة  طقوس  وتتواصل 
ملتصٌق  ورأسها  خصره،  حول  ذراعيها  ملقيًة  خلفه،  من  الماء  "تشق 
تستنشق.  المبتل.  أنفها في خصالت شعره  الُبنِّي. تدس  بسمرة جلد ظهره 
يديها  يفك  عندما  تدريجي�ًا.  أنفاس�هما  تهدأ  حتى  الوضع  هذا  على  يبقيان 
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العينين السوداوين الصغيرتين نفسهما،  من حوله، ويستدير يواجهها، ترى 
ترفع  العش�ق.  وصهيل  الماء  منهما  يقطر  العمق.  في  وتغوصان  تخترقانها 

مغمضٌة وعيونهما  إليه،  وجهها 
ليذهبا.

البحيرة". استدارة  حافة  على  السرو  أشجار  وترتعش 
ترفض  ش�هواٌت  الهاجمة.  طبيعتها  تتغي�ر  أن  يمكن  ال  رغب�ات  ثمة 
مهما  إليها،  النظر  على  تقدر  لن  أنك  تعرف  وجوٌه  ألطف.  ش�يئًا  تكون  أن 

الحارق. الشبق  فتحة  من  سوى  نظرت، 
الفصل  ليب�دأ  مصر  إلى  داري�ة  ترجع  ثم  ن�ور،  مع  العالقة  تتصاع�د 
وإلهة  والح�رب  الق�وة  إله�ة  "ِس�خِمت"  فص�ل  إنه  الرواي�ة.  م�ن  الراب�ع 

للدماء. متعطشة  لبؤٍة  هيئة  على  المصورة  والنماء  الخصب 
لزيارة طفليها وحضور  مايو   15 لمدينة  دارية  بزيارة  الفصل  هذا  يبدأ 
حيث  الحلم،  عال�م  في  تدخ�ل  عودتها  وبع�د  أحدهما  مي�الد  عيد  حف�ل 
نور  لزيارة  تذهب  اليقظة  وف�ي  منه.  زواجها  في  وتفكر  لنور  طفاًل  تحم�ل 
وسماها  لبؤة  بوجه  لها  رسمها  التي  اللوحة  فترى  قديم،  منزل  سطح  على 

قصيدة". في  حامٌل  "نفتيس 
بساٍق  إنها عروٌس  المخاوف والهواجس:  الحلم، تسيطر عليها  وفي 

محروقة.
إلى  وتتطلع  عالمه�ا،  ينق�ذ  نبيًا  تنتظ�ر  صم�ٍت،  في  تبكي  ه�ي  وها 
زيارته  وأثناء  بالطاعة.  إنذارًا  لها  يرس�ل  الذي  المتعنت  سيف  من  الطالق 
بحيرة  ضفاف  وم�ن  المنيا..  إلى  ن�ور  مع  رحلٍة  في  دارية  تذه�ب  لمصر، 
ُد  ُتعمِّ المنيا  وفي  المحبة.  جس�ور  تمتد  النيل،  نهر  ضفاف  إلى  ألمانيا،  في 
بالماء  دك  "ُأَعمِّ القديمة:  الفرعونية  اآللهة  أسماء  تتلو  وهي  النيل  بماء  نور 
وروح  نوت  ابن  أوزوريس  بوج�ه  اإللهي.  الحب  وبقوة  اإللهي  المق�دس 



69

فيك". الكامن  ماعت  وجوهر  إيزيس 
الحب  ممارس�ة  مش�هد  تصوير  وروعة  دق�ة  مع  نلتقي  أخ�رى،  مرة 

النيل. على  عشٍة  داخل 
أحدًا. يستأذن  ال  الذي  االشتعال  إنه 

فوق جبهتها  أنامله  بفرشاة  مرَّ  عيونهما.  أمامه. تالقت  دارية  "ركعت 
المرتعش�تين،  وش�فتيها  الدقيق  أنفها  البارزتين،  وجنتيها  عظ�ام  العريضة، 
صخب  فينتقل  أصابعه،  رقة  على  عينيها  تغمض  مالمحها.  خلق  يعيد  كأنه 
تفتأ  ال  بينهم�ا.  الفاصل�ة  المس�افة  إل�ى  العش�ة  خارج  العالم  ف�ي  الحي�اة 
صوت  فيه  يتردد  هدوٌء  ويرين  الزمن،  عقارب  تقف  تتالش�ى.  حتى  تضيق 
إليه  تنظر  اللَّ�دن.  الحافة  بطمي  الرفي�ق  الماء  ارتط�ام  وتتاليات  أنفاس�هما 
الطفل.  وجهها  فيحتوي  ينسدل،  البري  وش�عرها  عيونهما  تلتحم  أسفلها. 
تتسلل  فيبتلعها.  ش�فتيه،  فوق  عينيها  من  الش�فافة  الملح  بلورات  تتس�اقط 
مد  موجة  يعلو  الجسد.  هدير  مع  تتكثف  الحميمة.  عرقه  رائحة  أنفها  إلى 
األبيض  الزغب  فيتطاير  الشمس،  بوهج  العصفور  ويلتحم  ويعلو،  العشق، 
المنتفض  جسدها  يش�د  ونور  الس�كون،  قلب  الروح  صرخة  ويش�ق نصل 

يلملمها". إليها. 
إلى  الزم�ن  يعود  الحي�اة.  إل�ى  أخ�رى  مرة  العال�م  صخ�ب  ينبع�ث 
الفقد.  من  والخوف  المكت�وم،  التحقق  بنش�يج  ترتج  دارية  وروح  دورته، 
األول  وجوده  اس�تعادة  تريد  كأنها  إليه،  وتش�ده  بذراعيها  نور  رأس  تحيط 
طعم  كان  إن  تع�رف  ال  وتَقبِّله،  إليه�ا  وجهه  ترف�ع  عندما  رحمها،  داخ�ل 

تسأل. ال  دموعًا.  أم  عرقًا  شفتيها  على  وجهه  ملح 
األولى". البراءة  بعمق  ناما  "متداخالن.   

األرض؟ تصل  أن  قبل  يمزقها..  من  البرق،  ورسائل 
فإن الصراع يتصاعد  "إلى نور، عتمة حلمي"،  ومع أنها تهدي ديوانها 
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كائن  فنان.  "أنا  موقفه:  لها  يتبين  ثم  اكتش�افه..  تحاول  التي  ودارية  نور  بين 
ويهرب. الفن  يختار  دائمًا  أظفاره  يقرض  الذي  الرجل  هذا  إن  حر". 

دارية. فهمت  و.. 
نور  في  تفك�ر  لكنها  الفن�ي،  النق�د  دبل�وم  امتح�ان  في  تنج�ح  إنه�ا 
تراه  العش�ق،  ورم  اس�تأصلت  قد  أنها  ظنت  "كلما  باس�تمرار:  به  وتتص�ل 
ونور  ويستش�ري.  منه�ا،  إذٍن  ب�ال  خالياها،  ف�ي  ينتش�ر  جديد.  م�ن  ينمو 
أو  مريض  "مش�غول،  يحيد.  ال  س�لفًا.  مرس�وٍم  طريٍق  في  يمضي  يتباعد. 

إليه". سأذهب  مسافر، 
بينهما: أخير  بحواٍر  تنتهي  المفاجئة  الزيارة  أن  غير 

بتبتدي لسه  عالقتنا  دارية.  يا  بحبك  فعاًل  أنا   -
دارية  جدًا.  كالس�يكية  نهاية  مقدمًا.  نهايتها  لها  حاطط  أنت  لك�ن   -
مجرد  أكون  أقبل  أني  صعب  بعدها.  جاي  ومين  قبلها.  كان  مين  دلوقت. 

حكاياتك. من  حكاية 
وتحلم  ويطه�ره.  جرحه�ا  يك�وي  الذي  المل�ح  بقايا  داري�ة  تلمل�م 
خش�نة،  صخوٍر  فوق  وتصع�د  غاب�ًة،  تخترق  ث�م  ضف�ٍة،  قرب  بوجوده�ا 

الجبل. صخور  تكوينات  جمال  تكتشف  ما  وسرعان 
تهدهدها. آخر  زمٍن  ورائحة  عينيها  تفتح 

رائحة  وتش�م  النافذة،  زجاج  تفت�ح  للرواية،  األخي�رة  الس�طور  وفي 
الياسمين  وعبق  الصفراء..  الخماسين  رمال  فوقه  من  ينفض  الليمون  زهر 

وكلمات. حروفًا  يتشكل  الهندي، 
وأكتب". وقلمًا،  بيضاء،  ورقة  جانبي  من  "أسحب 

قبل  ما..  إنساٍن  عشق  رماد  في  قلبك  تحرق  أن  هو  الحب  كان  ربما 
عشبك. آكاًل  ترحل  أن 
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برهان الع�سل

في  كثيرًا  نفس�ك  تتعب  ال  العس�ل"  "بره�ان  ق�راءة  من  تف�رغ  حين 
خواطر. مجرد  أم  رواية  أم  بحثًا  كان  إذا  وما  العمل  هذا  تصنيف 

تظل  التي  النعيمي  سلوى  العمل  مؤلفة  هو  األول  المستفيد  أن  على 
فيها: جاء  كتابها  في  وردت  لمقولة  مخلصة 

أعرف  ال  االجس�اَد.  أس�تحضر  أنا  األرواَح،  يس�تحضر  م�ن  "هن�اك 
وأجسادهم". جسدي  أعرف  اآلخرين.  أرواح  وال  روحي 

الريس  دار  عن  الصادر  كتابها  في  النعيمي  س�لوى  تستحضُر  وهكذا 
المتعة. وعالم  والرغبات  األجساد  عن  حكاياٍت   2007 العام  في 

اإلباحّية. بطقوسه  يجاهُر  هنا  المرأة  جسُد 
وأثار  ضخمة  مبيع�ات  حقق  ال�ذي  الكتاَب  ه�ذا  فإن  ذلك،  وم�ع 
– وإن  روايًة  رأي�ي  في  ُيَعُد  ال  وهن�اك،  هنا  للمصادرة  وتع�رض  زواب�ع 
دراس�ة  أو  بحٍث  مجرد  كان  جوهره  أن  يبدو  إذ  كذلك-  س�مي  قد  كان 
عن الجنس في األدب والتراث العربي، ثم أضيفت إليه في وقٍت الحق 
كتاٌب  الخليط  هذا  من  ليخرج  إبداعية،  ومس�حة  خاصة  وتجارب  أفكاٌر 
الجنس. رائحة  في�ه  اش�تم  العربي  القارىء  ألن  النجاح،  من  نصيبه  نال 

وركز  مفككًا-  س�رديًا  عماًل  كان  وإن   - الكتاب  مضمون  البعض  نس�ي 
والفعل  الجنسية  األعضاء  لمسميات  الرواية  في  الصريحة  األلفاظ  على 
أرادت  النعيمي  سلوى  أن  مع  والمّدنس،  المحّرم  واستحضار  الجنسي، 
تناول  ف�ي  حرجًا  س�ابقة  عص�وٍر  ف�ي  يجدوا  ل�م  الع�رب  أن  تؤك�د  أن 
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بأسمائها. األشياء  وتسمية  الجنس 
الذي  العنيف  الس�ردي  قصفها  الكاتب�ة  تبدأ  األول�ى،  اللحظة  ومن�ذ 
ما  وسرعان  عاشرتهم.  الذين  وعن  السرية،  رغباتها  عن  البطلة  فيه  تفصح 
الكتاب  جنسية.يحكي  أدواٍت  مجرد  بل  عشاقًا  ليسوا  إنهم  للقارىء  تقول 
أمام  أننا  ذلك  يعني  أن  دون  م�ن  نفس�ها،  المؤلفة  تكون  تكاد   - امرأٍة  عن 
عالقاتها  بأسرار  تبوح   �� باريس  في  المقيمة  الس�ورية  للكاتبة  ذاتية  س�يرٍة 
الذي  "المفكر"  تس�ميه  من  مع  خصوص�ًا  الموازية،  حياتها  أو  الجنس�ية، 

بعده. وما  المفكر  قبل  ما  مرحلتين:  إلى  حياتها  تقسيم  إلى  يدفعها 
أن  في  يتمثل  النعيمي  وس�لوى  الكتاب  بطلة  بين  للتش�ابه  آخر  وجٌه 
البداية  خيط  التقطت  إنه�ا  صحفية  وحواراٍت  أحاديث  ف�ي  قالت  األخيرة 
التراث  ف�ي  الجنس  ع�ن  بحث  إنج�از  إلى  ُدعي�ت  حين  العم�ل  هذا  ف�ي 
بحٍث  بإعداد  تكليفها  نقطة  من  تنطل�ق  البطلة  نجد  الكتاب،  وفي  العربي. 
لتقدمه  به�ا،  عالقتها  ذاع�ت  التي  العرب�ي  التراث  ف�ي  الجنس  كت�ب  عن 
في  يقام  أن  مقررًا  كان  الكتب"  "جهنم  عنوان  تح�ت  معرٍض  هامش  على 

اإلرهاب. بسبب  الحقًا  ُألِغَي  لكنه  نيويورك، 
"لماذا  قائل�ًة:  نفس�ها  لتس�ائل  تأم�ل  وقفة  نفس�ها  م�ع  تقف  البطل�ة 
وكازانوفا  س�اد  دو  والماركيز  ميلر  وهنري  باتاي  بجورج  ولعي  عن  ُأعلن 
فهي  ذلك،  في  عجب  والنفزاوي".ال  الس�يوطي  وأتناس�ى  والكاماسوترا، 

الباه". كتب  في  "خبيرًة  أصبحت  حتى  المؤلفات  بتلك  مهتمٌة 
تس�ميه  برجل  ولعه�ا  ع�ن  تحك�ي  الش�بق  به�ا  يفت�ك  الت�ي  الم�رأة 
المس�احة  يحتل  وهو  المؤتم�رات،  أح�د  في  التقته  ق�د  كانت  "المفك�ر" 
الدارج  بالمعنى  مفك�رًا  ليس  أنه  الطريف  وجس�دها.  حياتها  في  األوس�ع 
العالقة  أثن�اء  أن�ه  في  التس�مية  س�بب  الكتاب  س�ياق  في  لن�ا  تب�رر  وإنم�ا 
بادئًا  معينًا،  جنس�يًا  فعاًل  أو  وضعًا  فجأة  عليها  يقترح  كان  بينهما  الحميمة 
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فكرة"! "عندي  بجملة:  االقتراح 
العالقة  تل�ك  بين  خلٍط  ف�ي  لنا  تحكي  الجس�د،  هلوس�ة  إطار  وفي 
"كنت  فيها:  تقول  فقرًة  اإلسالم  في  الجماع  آداب  عن  تعرفه  وما  الجنسية 
يتفقد  س�اقي،  بين  إصبعه  يم�د  أن  ه�و  يفعله  ما  وأول  مبّلل�ة،  إلي�ه  أص�ل 
هي  أما  فمي".  في  عميقًا  ويوغل  ويقّبلني  يذوقه  يس�ميه،  كان  كما  العسل 
منكم  أحٌد  يقع  "ال  الرس�ول:  وصايا  تطّبق  أن�ك  الواضح  "من  له:  فتق�ول 
والحديث".  القبل�ة  رس�ول:  بينكما  وليُكن  البهيم�ة،  تق�ع  كما  أهله  عل�ى 
لس�انها". مصَّ  منا  الواح�دة  قّب�َل  إذا  كان  الل�ه  رس�ول  إن  عائش�ة:  وعن 

في  النهمة  وقراءاتها  "المفك�ر"  بين  الجس�دية  عالقتها  بين  البطلة  وتراوح 
القاعدة  مع  العملي�ة  التجربة  "تداخلت  تعبيره�ا:  وبحس�ب  التراث،  كتب 
الحب.  فتتجنّب  القص�وى،  حدوده�ا  إلى  الرغبة  تأخ�ذ  لكنها  النظري�ة"، 
صانع  بمهارة  مرئية  ال  بخي�وٍط  جس�دي  ُك  " أحرِّ الكتاب:  في  تقول  ول�ذا 
فقط،  جنسًا  بينهما  ما  كان  إن  المفكر  يسألها  وحين  الموهوب".  العرائس 
الذي  جسدها  عن  تحكي  امرأة  هي  جسدها.إذن  إال  تحب  ال  بأنها  تخبره 
"لم  جسدها:  معه  اكتشفت  "المفكر" الذي  لس�ان  على  تقول  هويتها.  هو 

انتصابها"! وجهها  يعلن  امرأة  قبلِك  أعرف 
محاور  أب�رز  كان  وإن  "المفك�ر"  أن  إل�ى  هن�ا  اإلش�ارة  من  والب�د 
و"السريع"  "الجّواب"  تجاربها الجسدية، فإنه لم يكن الوحيد. هناك أيضًا 
ننس�ى  ال  الرموز.دعونا  لغ�ة  إلى  وتلجأ  وت�دل،  تش�ير  ألقاب  و"البعي�د". 

أيضًا. الزوج 
وإن  حتى  وج�وده،  على  ت�دل  واضحة  مؤش�راٍت  تتضمن  فالرواي�ة 

الهامش. على  بقي 
حياتها  تفاصي�ل  م�ن  كثي�ر  في  تتش�ابه  البطل�ة  ف�إن  أس�لفنا،  وكم�ا 
تجاربها  ع�ن  تتحدث  بأنها  ش�عر  البعض  أن  لح�د  الكاتبة،  ش�خصية  م�ع 
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تعيش  باري�س،  في  مكتب�ة  في  تعمل  الت�ي  البطل�ة  أن  وس�نجد  وحياته�ا. 
كأنها  الش�رق،  مع  ذكرياتها  تس�تحضر  وه�ي  الغرب  في  المتع�ة  لحظات 
مثل  متباعدتين  وحضارتين  ثقافتين  بين  والتباين  المفارقات  مالمح  ترس�م 

اإليقاع. متسارعة  وصلة  في  راقصة  ساقي 
وبغالف  القطع  متوس�طة  صفحة   150 ف�ي  جاء  الذي  الكتاب  ينقس�م 
التراث:  كتب  طريقة  على  بابًا  عشر  أحد  إلى  عارية،  المرأة  رس�ٌم  هو  ملون 
– باب  الش�خصي  والتاريخ  المفكر  – باب  الباه  وكتب  المتعة  أزواج  "باب 
المدلكة  – باب  الحكاي�ات  باب   - الماء  – باب  العربية  والمدين�ة  الجنس 
المجتمعات  التقية في  – باب زمن  الجسد  – باب شطحات  الزاني  وزوجها 

الحَيل". – باب  والتعليم  التربية  – باب  اللسانيات  – باب  العربية 
 - الت�راث  وُكتاب  بكت�ب  االستش�هادات  تختل�ط  ب�اب،  كل  وف�ي 
مع  والقزويني-  والس�يوطي  والتيجان�ي  والطوس�ي  والتيفاش�ي  النفزاوي 
األحيان،  من  كثير  وفي  تس�تحضرها.  أو  البطلة  بها  تمر  وخواطر  أح�داٍث 
غصن  على  فرٍع  مجرد  الحاضر  يبدو  حين  في  األصل  هو  التراث  أن  نجد 

األخاذ. حضوره  بكل  التراث  لوجه  ظل  أو  الكتاب 
في  تك�رر  إذ  العم�ل،  هذا  ف�ي  الرغبة  لفك�رة  وفي�ًة  الكاتب�ة  وتظ�ل 

العقل: على  الجنس  استحواذ  يؤكد  ما  الرواية  من  مختلفة  سرديات 
الش�يء  عمل  في  الفضيحة  و"هل  فقط"  جس�دي  أني  أعرف  "كنت 
ممارسة  بعد  لذٍة  و"أكبر  فحس�ب"  جس�دي  و"إنني  عنه"  التحدث  في  أم 
و"إنها  أصح�و"  أن�ا  رجل  م�ع  أنام  ال  و"أن�ا  عن�ه"  الحديث  ه�ي  الح�ب 

." تنجلي  كي  رجٍل  جسد  على  سنواٍت  للتمرغ  بحاجة 
صفحات  ط�وال  نس�جته  ما  لتنقض  تع�ود  النعيمي  س�لوى  أن  غي�ر 
– "باب  األخير  الب�اب  في  العمل  بطل�ة  لس�ان  على  تعلن  حين  الكت�اب، 
أبدًا،  يوج�د  لم  وأنه  الكتاب�ة  حيل  م�ن  حيلة  كان  "المفك�ر  أن  الِحَي�ل"- 
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أخترعه". أن  من  لي  البد  كان  ولذلك 
"كنت  طويل:  مونول�وج  في  البطل�ة  تقول  "المفك�ر"  يرحل  وحي�ن 
ليقول  مفاجئ  منعطف  ف�ي  يوم  ذات  أمامي  س�يطلع  المفكر  أن  من  واثقة 
عس�لي  عن  ليس�ألني  حلقه،  في  الغص�ة  إن  األول�ى،  المرة  ف�ي  كما  ل�ي، 
أن  عليه  أن  بنفس�ه،  الجواب  يج�د  أن  عليه  أن  وأرد  أم�س،  تركني  وكأن�ه 
يقول  نفسه،  العسل  هو  العسل  حالوة  برهان  ليتذوقه.  بين س�اقّي  يده  يمد 
أنس�اها  عندما  علّي  يعيدها  الذي  هو  صار  أمامه.  أرددها  كنت  عربي،  ابن 

اآلن. أعلم  ما  حتى  ليعلمني 
كتبته. أن  بعد  فعاًل  اآلن  بدأ  المفكر  بعد  ما  زمن  أن  لي  يخطر 

بذرته  زرع  ال�ذي  هو  وكأنه  كتابه.  الكت�اب  هذا  أن  ل�ي  يخطر  اآلن 
في  يتك�َون  كي  مرت  الت�ي  الس�نوات  تلك  كل  إل�ى  بحاجٍة  وكن�ت  ف�ّي. 

داخلي".
البعض  ب�ادر  وإن  حتى  ال،  تق�ول  أن  حقه�ا  من  أن  البطل�ة  وتعتب�ر 
ش�خصية  مع  لها  ح�دث  مثلما  ه�واه،  عل�ى  الرفض  أس�باب  تفس�ير  إل�ى 
أعرف  لم  إنني  الج�ّواب  بينهما:"قال  التالي  الحوار  ي�دور  إذ  "الجّواب"، 

زوجي. إال  رجاًل 
عاليًا  أخالقي�ًا  حس�ًا  لدي  ألن  يش�تهيني  رجل  كل  أرفض  إنني  ق�ال 

عرضه. قبلت  لو  علّي  الرجل  حكم  ومن  المجتمع  من  أخاف  يجعلني 
القديمة. الطهرانية  تربيتي  بقايا  إنها  قال 
ويقيدني. ويكبحني  يشلني  هذا  إن  قال 

الخضوع. من  نوعًا  الجنسي  قبولي  أعد  إنني  قال 
به. أقبل  الذي  الرجل  عينّي  في  ألقي  يخفت  أن  أخاف  إنني  قال 

أمام  تعريته  على  أجرؤ  وال  بجسدي  الكافية  الثقة  أملك  ال  إنني  قال 
رجل.
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رجل  ألي  نع�م  تق�ول  الت�ي  صديقت�ي  نم�وذج  أرف�ض  إنن�ي  ق�ال 
رخيصة." مستهترة  وأعتبرها 

بكلمة  المبطنة  واالتهام�ات  التفس�يرات  هذه  كل  على  البطل�ة  وترد 
قائلًة: وتفسر  "ربما"، 

أقول  ماذا  لآلخري�ن.  أوضح  أن  أريد  ال  ألنن�ي  ربما،  أقول:  "كن�ت 
أنا؟،  أري�ده  وما  نفس�ي  إال  إلي�ه  أعود  مرج�ٍع  أي  ل�دّي  ليس  إن�ه  له�م؟. 
الدي�ن  وال  المجتم�ع  ال  أخالقياته�م.  وال  قيمه�م،  وال  مفاهيمه�م،  ال 
نار  وال  العق�اب،  رهبة  وال  الناس،  ألس�نة  من  الخ�وف  ال  التقالي�د؟.  وال 

جهنم؟".
وزوجها  اللبناني�ة  س�ليمى  هن�اك  حكايته�ا.  بس�رد  البطل�ة  تكتف�ي  ال 
حادثة  الزنا.  بج�رم  زوُجها  ُس�ِجَن  التي  التونس�ية  المدّلكة  وهناك  المغربي. 
البطلة  وتسخر  الرواية.  من  تفوح  التي  الجنس  أجواء  إطار  في  ُتستخدم  الزنا 
بأن  الخميني  فت�وى  وت�روي  الزن�ا،  واقعة  إلثب�ات  المطلوب�ة  الش�روط  من 
ليست  الفرج  دون  االستمتاعات  من  وغيرها  والمعانقة  والمضاجعة  "التقبيل 
بين  الشهيرة  السيجار  حادثة  تس�تعيد  استعادة  الحال  بطبيعة  تنس�ى  بزنا".وال 
مونيكا  األبيض  البيت  في  والمتدرب�ة  كلينتون  بيل  الس�ابق  األميركي  الرئيس 
الصحافيين  أحد  يك�رره  الذي  ب�"الس�ؤال  القارئ  تذّكر  أنها  كما  لوينس�كي. 

خيانة". المّص  يعتبر  هل  التليفزيوني:  برنامجه  ضيوف  على  الفرنسيين 
قيمة  م�ن  تنتقص  لكنه�ا  البع�ض،  تعج�ب  ق�د  الصريح�ة  األلف�اظ 

بالدوار. تصيبنا  مشاعر  وال  ناعمة  أحاسيس  فال  الكتاب، 
أماكن  هن�اك  تحب:  لم�ن  حالها  لس�ان  يق�ول  الحقيقي�ة  فالعاش�قة 

هناك. ألموت  إليها..  خذني  بشر.  يلمسها  لم  للهوى 
العاش�قة  ضلوع  لكن  فضة،  من  بأقفاٍل  دوم�ًا  مرصٌع  المرأة  وص�دُر 

به. تضيق  لها  أزرار  ال  التي 



77

التي  ه�ي  األحاس�يس  أروع  أن  نق�رأ  الح�ب  كت�اب  غالف  وعل�ى 
التصنيف. على  تستعصي 

النعيمي  سلوى  كتاب  في  األمل  وخيبة  الصدمة  أس�باب  أحد  ولعل 
الس�اردة  الذات  أن  إلى  القارئ  وتحيل  البطل�ة  مع  تتماهى  وه�ي  أنها  هو 
األخيرة  فيه  تحذرها  له�ا  زميلٍة  مع  حديثًا  تس�وق  أيضًا،  روائية  العمل  في 
"س�اعتها  س�اخرة:  البطلة  عليها  فترد  المثير،  كتابها  س�تمنع  الرقابة  أن  من 

." مشهورة  سأصير 
العسل". "برهان  كتابة  ودوافع  مفاتيح  أحد  هنا  الشهرة 

بعد  الذاك�رة  ف�ي  ترس�خ  إنه  القول  ويصع�ب  خفيف�ٌة  الكت�اب  لغ�ة 
أو  األس�لوب  في  جمالياٍت  ذات  عب�ارات  أو  جم�ل  القراءة  م�ن  االنتهاء 
لحظات  والتقاط  لغتها  تكثي�ف  في  الكاتبة  أخفقت  لقد  الطرح.  في  عم�ق 
متكاماًل،  روائيًا  عماًل  يكون  أن  من  أقل  الكتاب  كان  وإذا   . عالية  مجازي�ة 
جميل�ة  اجتماعي�ة  وثرث�رات  ومق�االٍت  ببح�ٍث  أش�به  أحيان�ًا  يب�دو  فإن�ه 
لتتفرغ  الس�رد  حبل  غالبًا  تقطع  والمؤلفة  مثلها.  كثيرات  تش�به  وحكايات 

مثاًل. الرقابة  أو  المجتمع  النتقاد 
المكبوت  نب�ش  ش�عار  ترف�ع  النعيم�ي  س�لوى  أن  ه�و  يهمن�ا  وم�ا 
تقول  الذي  العرب�ي  الُتقية"  "مجتمع  تس�ميه  ما  وتنتقد  عنه،  والمس�كوت 
الدين  اثن�ان:  إال  المحرم  الثال�وث  من  يب�ق  لم  "أّنه  بع�د  يكتش�ف  لم  إنه 
فتحاته".  وّس�عت  إّنها  أو  الرقاب�ة،  منخل  من  الجنس  س�قط  والسياس�ة.. 
الجنس  كتابة  عن  بالك�ّف  كتابها  عبر  المؤلفة  تطال�ب  الس�بب  لهذا  وربما 
العربي  التراث  كتب  من  عدٍد  إلى  بذلك  مستندًة  بالمواربة،  عنه  والحديث 
وفائدة  لذة  وأكثرها  الجماع  وأوضاع  األعضاء  أس�ماء  مباش�رًة  تذكر  التي 
والشهرة  النجاح  عوامل  وفيه  جريء  عمل  الكتاب  أن  رغم  للجسد.وعلى 
له،  وواقعيًا  فنيًا  مبرر  ال  حيث  السافر  الكالم  كثرة  فإن  البطلة،  تمنتها  التي 
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ذاته. حد  في  غاية  كأنه  األمر  يجعل 
سلوى  أن     إال  الصبح،  عتمة  في  تغتسل  رغبة  دومًا  هناك  أن  صحيٌح 
أجمل  لإلثارة  أس�اليب  دائمًا  هناك  أن  وكتابتها  كتابها  في  نس�يت  النعيمي 

التعري. من 
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م�سروع ف�سيحة

األرض! تلمس  أن  قبل  البرق  رسائل  يمزق  أن  يستطيع  أحد  ال 
األدب  نقاد  رأى  وإن  حت�ى  بجدارة،  وصلت  الصانع  رجاء  ورس�الة 
مش�روع  ش�ىء  أي  يعتبر  عالم  ف�ي  مراهقٍة  مذك�رات  س�وى  ليس�ت  أنه�ا 
كثيره  وفي  ج�اد  قليله  في  لنقٍد  روائ�ي  عمٌل  يتع�رض  لم  وربما  فضيح�ة. 

السعودية. الروائية  لهذه  الرياض"  "بنات  رواية  له  تعرضت  كما  حاد، 
دار  عن  بيروت  في  الصادرة  روايتها  في  الشابة  األسنان  طبيبة  تتناول 
االدعاء،  عن  بعي�دة  ولغة  التهكم  تخوم  طرافته  تالمس  بأس�لوٍب  الس�اقي 
كم�ا  كوتش�ينة"  ورق�ات  ''أرب�ع  أو  س�عوديات  صديق�اٍت  أرب�ع  قص�ص 
التي  الصعبة  والمواق�ف  وجدة،  الخب�ر  ثم  الرياض،  ف�ي  أقمن  أس�متهن، 
يعني  ما  يقول  ال�ذي  األحالم  فارس  عن  بحثهن  مش�وار  في  عليهن  مرت 

يقول. ما  ويعني 
الحريملي،  و(س�ديم(  القصمنجي،  (قمرة(   - األربع  الفتيات  تنتمي 
من  المخملية  الطبقة  إلى  الرحمن-  العبد  و(ميش�يل(  جداوي،  و(لميس( 
من  س�وى  عادة،  أخبارها  يع�رف  ال  والتي  الس�عودي،  المجتمع  طبق�ات 

إليها. ينتمي 
الصديقات  إل�ى  تنض�م  ثانوي�ة  أخ�رى  ش�خصياٍت  العم�ل  ويض�م 
إلى  بالناس  دف�ع  ّما  بالنس�اء،  يتش�به  ولٍد  أم  – وهي  نوير  أم  مثل  األرب�ع، 
الش�خصيات  جانب  إلى  وتماضر،  نوري-  أم  م�ن  بدالً  نوير  بأم  ُمناداته�ا 

بالفتيات. الرتباطها  بقوة  تحضر  التي  الذكورية 
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هي  الرياض"  "بن�ات  أن  له�ا-  ُيحس�ب  وهذا   - الصانع  تدع�ي  ال 
خلف  من  لن�ا  تحكي  الس�اردة  تجعل  وه�ي  وفني�ًا.  أدبيا  متكامل�ة  رواي�ة 
إذ  عام،  م�دار  على  الس�ري  صديقاتها  عال�م  تعتبره  م�ا  الكمبيوتر  شاش�ة 
ترس�لها  حكاياٍت  جمعة(  نهار  (كل  إيميالت  ش�كل  على  الس�اردة  تكتب 

السعودية. في  اإلنترنت  مستخدمي  معظم  إلى 
شعري،  "نكشُت  الفضائح  بَس�رد  للبداية  استعداَدها  الس�اردُة  تصف 
رقائ�ق  م�ن  صح�ن  جانب�ي  وإل�ى  الص�ارخ،  باألحم�ر  ش�فتي  ولّطخ�ُت 
للفضيح�ة  جاه�ز  ش�يء  كّل  والّش�طة.  بالليم�ون  الَمرشوش�ة  البطاط�س 

(ص13(. األولى" 
من  الرغم  على  وانفضح�ت''  "س�يرة  الرواية  بداية  في  تكتب  وه�ي 
بس�يط  نقٍل  س�وى  وليس�ت  طياتها،  في  فضيحٍة  أي  تحمل  ال  الرواي�ة  أن 
مشكالُت  وبقيت  اآلخرين  وعلى  نفس�ه  على  مغلقًا  ظل  مجتمع  لتفاصيل 
مغلقة،  عنها  والعين  مقروءة،  وغير  مطروحٍة  غير  والرجل  عامة  فيه  المرأة 

المجتمع. هذا  على  قبضتها  تحكم  التي  والعادات  للتقاليد  مراعاة 
الس�كوت  عنه  ُعِرَف  مجتمع  أمام  البنات  حياة  عن  الروائية  تحدثت 
وصفه  ال�ذي  المس�تور  المجتمع  ذل�ك  كه�ذه،  أم�ور  عن  الحدي�ث  ع�ن 
من  قليل  على  ينام  بأنه  مؤجل"  "كائن  روايته  ثنايا  في  العتيق  فهد  الروائي 

ُيقل. لم  الذي  الكالم  من  وكثير  قيل  الذي  الكالم 
الروائية  الش�خصيات  حياة  في  العميق�ة  التناقضات  الرواي�ة  تعكس 
على  حريصة  و"س�ديم"  تتحجب  ف�"لميس"  متدينة،  وكأنها  لنا  تبدو  التي 
ومع  العم�رة،  ويؤدي  الفج�ر  لص�الة  يوقظها  "ف�راس"  إن  حت�ى  الص�الة 
الرغبات  صن�دوق  فتح  طري�ق  في  حائ�اًل  يقف  لم  التدّي�ن  ه�ذا  فإن  ه�ذا 
الزوج  "ف�راس"  المثال  س�بيل  على  ولنتذكر  الجس�د.  لنداء  واالس�تجابة 
الفكري  التناقض  ه�ذا  إن  "س�ديم".  مع  خاصة  عالقة  على  يظل  المتدين 
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تخضع  وعمليًا  متدينة  شكليًا  إنها  حيث  من  الشخصيات  هذه  تعيشه  الذي 
الرواية. محاور  أحد  هو  لرغباتها، 

ُتحّرم  صارمة  أوضاعًا  الصان�ع  رجاء  تنتقد  روايتها،  صفحات  وعب�ر 
أّن  به، حتى  االحتفال  الحّب ممنوع  فعيد  له.  يمّت  ما  أو  للحّب  َمظهر  أّي 
الفتاة  وعوقبت  الحمراء،  والمالبس  الورود  وصودرت  ُمنَِع  األحمر  اللون 
ُمحّرم،  الجنس�ين  بين  االختالط  أن  إلى  وتش�ير  التعليمات.  خالفت  الت�ي 
ُتضَبط  َمن  فإلى حد محدود جدًا. وكل  مثال  الطب  كلية  في  توفر  إذا  حتى 
الش�ديد  الكبُت  هذا  عليها.  بالّتحفظ  ذووه�ا  ويتَعّهد  ُتعاق�ب  رجٍل  برفق�ة 
النسائية  الجلس�ات  في  والُمنتقدة  الس�اخرة  بالتعليقات  الفتاُة  ُتقابله  كانت 
إلى  طريقها  في  الطائرة  دخولها  بمجرد  التقليدية  مالبسها  بخلع  أو  البيتية، 
والتزّين  األوروبي،  المجتمع  في  المقبولة  المالب�س  وارتداء  البالد  خارج 
الصداقة،  في  اتفقن  األربع  الرواية  والعطور.بطالُت  الحلي  وأغلى  بأفخر 

والنهايات. التجارب..  في  واختلفن 
الزواج"،  مفت�اح  "الصبر  ش�عار  ورفعت  يكفي  بم�ا  تمنّعت  لمي�س، 
بارتداء  قرارًا شخصيًا  ذلك  بعد  وتتخذ  ويتزوجا،  في حبها  نزار  توقع  لكي 

الحجاب.
وتزوجته،  له�ا  أهلها  اخت�اره  ال�ذي  بخطيبها  رضي�ت  الت�ي  وقم�رة 
أّنه  البالد  خ�ارج  والدراس�ة  لإلقامة  معه  وس�فرها  زواجها  بعد  اكتش�فت 
طلقها  أْن  خيانته  كش�فها  على  فعله  رّد  وكان  اليابانية.  صديقته  مع  يخونها 
تعليقات  م�ن  لتقاس�ي  الس�عودية  في  أهلها  إلى  الصغير  وابنَهما  وأعاَده�ا 
تقول:  كما  اس�تعداد  على  أصبحت  حتى  الوحدة  وحياة  ومراقبتهم  الناس 
وسخ،  يجي  نظيف،  يجي  كان،  أّيا  يجيني  مانع  عندي  ما  العموم  على  "أنا 
مّليت  رّجال!  بأّي  أرضى  مس�تعّدة  أنا  يجي!  أنه  المهم  بس  محرول  يجي 
ش�وّي  إالّ  باقي  ما  خالص!  ترى  كب�دي(!  (أي:  تس�بدي  طّقت  بنات!  يا 
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حياتها  من  تبقى  لما  موس�ومة  نفس�ها  تجد  وهكذا  (ص268(.  وانحرف" 
أمها  تقول  الذي  ال�"تش�ات"  وعالم  اإلنترنت  الوحيد  متنفس�ها  بالمطّلقة، 
الليالي". أنص�اف  في  الش�وارع  في  "الدوران  م�ن  أفضل  إنه  عنه  مدافع�ًة 
على  الزفاف  حف�ل  قبل  نفس�ها  س�ّلمته  ألنها  زوجها  طّلقها  التي  س�ديم، 
عاصفة  حب  قصة  تعيش  عادت  والتي  معقودًا،  كان  قرانهما  أن  من  الرغم 
بالزواج  له  يتخلى عنها ألن مركزه االجتماعي ال يسمح  أن  قبل  مع فراس 
تقول  الذي  طارق  خالتها  ابن  من  بالزواج  القبول  النهاية  في  تقرر  بمطلقة، 
بالش�خص  ليس  طارق  عمري.  طوال  به  أحلم  كنت  ما  هذا  "ليس  إنه  عنه 
عادي.  إنسان  لطيف،  إنسان  إنه  عليه!  قراني  عقد  يوم  فرحًا  سأبكي  الذي 
مبهر وجهاز مرتب وحفل  يستلزم سوى ثوب زفاف  زواجي من طارق ال 
ش�يء  كل  س�يكون  حزن،  وال  فرح  هناك  يكون  لن  فخمة.  قاعة  في  زواج 

.)314 (ص  له"  حبي  مثل  عاديًا 
بينهن  واألجرأ  أميركي�ة،  أم  من  المولودة  مش�اعل،  أو  ميش�يل  حتى 
الكونترادكش�نز  على  أبناءه  يربي  الذي  الفاس�د  المجتمع  "هذا  انتقاد  على 
يقولون.  م�ا  مث�ل  المعايي�ر  وازدواجي�ة  التناقض�ات  س�تاندرز،  والدوب�ل 
بالش�كل  معه  تجاوبت  ما  ألنها  زوجته  الواحد  في�ه  يطّلق  الذي  المجتم�ع 
عنه  أخفت  م�ا  ألنها  زوجت�ه  الثاني  يطل�ق  بينما  الف�راش  في  يثي�ره  ال�ذي 

.)206 واالشمئزاز!" (ص  البراءة  تصنعت  وما  معه  تجاوبها 
على  فيها  يج�رؤ  لم  فيص�ل  مع  حب  قص�ة  بعد  التي  ه�ذه،  ميش�يل 
عرفت  بعدما  إنه�ا  تقول  أميركي�ة،  أمه�ا  فتاة  من  وال�زواج  عائلته  تح�دي 
تنتقل  ان  بع�د  اهتمامها  فتص�ب  من�ه،  بأق�ل  ترضى  ل�ن  الحقيقي  الح�ب 
ُتعّده.  الذي  الخ�اص  والبرنامج  اإلعالمي  العم�ل  على  دبي،  إلى  العائل�ة 

الشاشة. وراء  البقاء  وترتضي  النهاية  في  تذعن  فإنها  جرأتها  كل  ومع 
سديم. حكاية  عند  قلياًل  ولنتوقف 
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آخر  امتحانات  انته�اء  بعد  وولي�د  س�ديم  زفاف  موعد  يتحدد  حي�ن 
الحج،  عطل�ة  في  تت�زوج  أن  تخش�ى  التي  س�ديم  رغبة  على  بن�اء  الس�نة، 
الفتاة  تقرر  النهائي�ة،  لالمتحانات  جيد  بش�كل  االس�تعداد  من  تتمكن  فال 
على  متلهفًا  كان  أن�ه  خصوصًا  عليها،  قران�ه  عقد  الذي  حبيبها  اس�ترضاء 

الرواية: في  نقرأ  ممكن.وهنا  وقت  بأسرع  الزواج 
الذي  الش�فاف،  األس�ود  الن�وم  قمي�ص  الليل�ة  تل�ك  ف�ي  "ارت�دت 
بيتها  ف�ي  للس�هر،  ودعته  يومها،  أمام�ه  ترتديه  أن  ورفض�ت  له�ا،  اش�تراه 
أصدقائه.  مع  البر،  في  ُمَخيمًا  الليلة،  يقضي  كان  ال�ذي  والدها،  علم  دون 
وهناك،  هنا  المنتش�رة  والش�موع  األريكة،  على  نثرته  الذي  األحمر  الورد 
أمور  كلها  المخفي،  التسجيل  جهاز  من  تنبعث  التي  الخافتة  والموس�يقى 
جسمها  من  يكشف  الذي  األس�ود،  القميص  أثاره  كما  وليد،  انتباه  تثر  لم 
الليلة  تل�ك  نفس�ها  ن�ذرت  قد  كانت  س�ديم  أن  وبم�ا  يخف�ي،  مم�ا  أكث�ر 
ما  تزيل  حت�ى  معها  بالتم�ادي  له  س�محت  فقد  وليد،  حبيبه�ا  الس�ترضاء 
اعتادت  كما  صده  تح�اول  لم  لزفافهما.  تأجيلها  تج�اه  ضيق  من  قلبه  ف�ي 
قد  كانت  التي  الحمراء،  الخطوط  تجاوز  ح�اول  ما  إذا  قبل،  من  تفعل  أن 
وضعت  قد  كانت  القران،  عقد  بعد  أيامهم  بداية  في  وله،  لنفس�ها  حددتها 
من  المزيد  علي�ه  تع�رض  حتى  الكام�ل،  رض�اه  تنال  ل�ن  أنها  ذهنه�ا  ف�ي 
أجل  ومن  الحبيب،  وليد  إرضاء  س�بيل  في  ذلك،  من  مانع  وال  (أنوثتها(، 

.)41-40 (ص  مدينة"  تكرم  عين، 
خير. على  تمر  لم  الليلة  تلك  تداعيات  أن  غير 

تمامًا،  األنظار  ع�ن  ويختفي  منها  يتهرب  بوليد  س�ديم  فوجئت  فقد 
سلمته  بأن  أخطأت  "هل  التساؤالت:  من  سيل  وسط  بس�ديم  الدنيا  لتدور 
دفعه  ما  ه�ذا  يكون  أن  أيعق�ل  وليد؟؟  ُج�ن  وياله!  ال�زواج؟  قبل  نفس�ها 
منذ  ش�رعًا  زوجها  هو  أليس  لماذا؟  ولكن  اليوم؟  ذلك  منذ  منها  للته�رب 
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والمطربة  والمدع�وات  الضخمة  القاع�ة  هو  ال�زواج  أن  أم  الق�ران؟  عقد 
ألم  عليه؟  يعاقبها  أن  يس�تحق  فعلته  ما  وه�ل  الزواج؟  هو  ما  والعش�اء؟؟ 
أجبرها على  لَِم  األق�وى؟  الطرف  هو  يكن  ألم  بالفع�ل؟  البادئ  هو  يك�ن 
ما  وهل  المخط�ئ؟  منهم�ا  من  بع�ده؟  عنها  تخل�ى  ثم  الخط�أ،  ارت�كاب 
في  فش�لت  قد  كانت  وإذا  يمتحنها؟  كان  ه�ل  األصل؟؟  في  خطأ  ح�دث 
فتاة سهلة!  أنها  وأنه ظن  تستحقه؟ البد  أنها ال  ذلك  يعني  فهل  االمتحان، 
اليوم  ذل�ك  تبصم  ألم  وحالل�ه؟  زوجته  أليس�ت  الغب�اء؟!  هذا  م�ا  ولكن 
وإيجاب؟  قبول  هن�اك  يكن  ألم  توقيعه؟  جان�ب  إلى  الضخم،  الدفتر  ف�ي 
دون  شرعًا  زوجًة  أصبحت  أنها  يعني  ال  ذلك  كل  أن  أم  وإشهار؟  وشهود 
وليد  سيحاس�بها  هل  قبل.  من  ذلك  عن  أحٌد  يخبرها  لم  الزف�اف؟.  حفل 
وتوجهها  لتحذرها  الحياة  قيد  عل�ى  كانت  والدتها  أن  لو  تجهل؟  ما  على 
أنها  ثم  حدث،  ما  حدث  لم�ا  ابنتها  مع  قمرة،  أم  خالتها  تفعل  كانت  كم�ا 
وأكثر،  وليد  مع  ب�ه  قامت  ما  بمثل  قمن  فتيات  عن  كثيرة  قصصًا  س�معت 
ينجبن  كثي�رات  عن  س�معت  أنها  حت�ى  الزفاف!  وقب�ل  الِملكة  فت�رة  ف�ي 
قلة  س�وى  يكترث  فال  أش�هر،  بس�بعة  العرس  بعد  النمو  مكتملي  أطف�االً 

.)42-41 (ص  الخطأ؟"  فأين  األمور  هذه  مثل  يالحظون  ممن 
الش�كوك،  بهم  تعصف  من  منها  يعاني  عقدة  الصانع  رج�اء  تثير  هنا 
زوجها-  م�ع  – حتى  الكامن�ة  ورغباتها  غرائزه�ا  ع�ن  الم�رأة  عب�رت  إذا 
الرواية  ت�ورد  كما  واحتياجاته.  احتياجاته�ا  حس�ب  الرجل  مع  وتفاعل�ت 
شريكة  اختار  من  وقلب  بقلبه  يضحي  سعودي  ش�باٍب  على  مثاٍل  من  أكثر 
في  الش�خصية  والمصالح  القبلي�ة  المعايي�ر  تهمه�ا  أس�رًة  ليرض�ي  عم�ره 

الزواج. مشروع 
لندن  في  س�ديم  عليه  تعّرفت  ال�ذي  المتعلم  الش�اب  فراس  وحت�ى 
وتزّوج  له،  عشيقة  تكون  أن  فّضل  بمثله  الحب  وبادلته  الوله  حتى  وأحبها 
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فهو  ميش�يل،  حبيب  فيص�ل  عن  إذًا  ف�راس  يختل�ف  لم  عادي�ة.  فت�اة  من 
س�وى  الفصيلة  تلك  أفراد  بي�ن  فرق  ال  نفس�ها،  الفصيلة  "من  تصف�ه  كما 
لهم  الله  جعل  وقد  واحد  صن�ف  من  جميعهم  الرجال  أّن  يبدو  بالش�كل. 

.)234 (ص  فقط"  بينهم  التفريق  لنا  يتسنّى  حتى  مختلفة  وجوها 
أكش�ف  أن  أخيرًا  قررت  ''لقد  الصانع:  رجاء  تقول  روايتها  نهاية  في 
علَي  اقترح  مثلما  كرواي�ة  الرس�ائل  هذه  طبع  يتم  أن  بعد  هويتي  عن  لكم 
لهذه  جم�ٍع  مجرد  فه�ي  رواية  تس�ميتها  مغب�ة  أخش�ي  لكن�ي  الكثي�رون، 
في  فتاة  لجن�ون  تأريٍخ  مجرد  إنه�ا  وصدق.  بعفوية  المكتوب�ة  اإليمي�الت 
أو  الرزين  الروائ�ي  العمل  لقيود  إخضاعه�ا  أقبل  ولن  العش�رينات،  بداي�ة 
وف�ي  الروائي�ة،   .)318 (ص  عليه''  هي  مما  أكبر  يبديها  ثوبًا  إلباسها 
لكّتاب  االستش�هاد  من  ُتكثر  الس�ردي،  نصها  تمتين  عل�ى  حرصها  س�ياق 
إليوت،  ت.س.  ناجي،  إبراهي�م  القصيبي،  قباني،  ن�زار   - وأجانب  عرب 
تس�ند  كما  أغاٍن.  بض�ع  كلمات  إل�ى  إضافة  وطاغ�ور-  وايل�د،  أوس�كار 
وفي  ثقافتين،  بي�ن  التقاطع  في  القرآنية،  والتفس�يرات  باألحاديث  كتابته�ا 
كس�ر  في  الذاهب  األدب  وبي�ن  المس�ند  الدين�ي  بي�ن  البائ�ن  االخت�الف 

المحظور.
الق�راء''  "رس�ائل  على  ت�رد  كانت  حي�ن  الرواي�ة  ف�ي  ذلك  تب�رر  وه�ي 
بريدي  عبر  يومي�ًا  تصلني  صارت  التي  الكثي�رة  االنتقادات  بي�ن  ''من  بالقول: 
بأبيات  استش�هادي  بس�بب  لي  القراء  م�ن  كبيرة  فئة  انتق�اد  كان  اإللكترون�ي، 
غير  الثورة  ه�ذه  س�بب  أعرف  ال   . إيميل  أول  في  عليه  وترحم�ي  قباني  ن�زار 
ببس�اطة  ش�عرًا  الحديث  الش�عر  من  يومًا  أقرأ  لم  أنني  علي  أصر  أنا  المب�ررة! 
يكتبون  الذين  الحداثيين  الشعراء  بهؤالء  يومًا  أتأثر  وال  بالغته،  بوضوح  شعره 
صديد  ع�ن  القراءة  أح�ب  ال  ش�ئ!  ال  عن  تتح�دث  بيتًا  ثالثي�ن  م�ن  قصي�دة 

.)72 السرمدي!" (ص  الحزن  خصر  وراء  من  المنبثق  المتقرح  الجبين 
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واالقتباس�ات  واألحاديث  اآلي�ات  أن  أوضح�ت  آخ�ر  إيميل  وف�ي 
المش�هورة  المقوالت  وأيضًا  تلهمه�ا،  إيميالتها  ف�ي  توردها  التي  الديني�ة 

رسائلها. تحتويها  التي  واألغاني 
تحاول الروائية الشابة الدمج بين الواقع والمتخيل عبر سرد أحداث 
عندما  والقارئ  أخ�رى.  بالد  وفي  الرياض  داخ�ل  محددة  أماكن  في  تق�ع 
المتناثرة،  ومقاهي�ه  الزجاجية  بواجهات�ه  الرياض  ف�ي  التحلية  بش�ارع  يمر 
ميش�يل  قامت  عندما  الرياض"  "بنات  لبطالت  اإلث�ارة  أجواء  يس�تصحب 
في  والس�ير  المظللة  النوافذ  ذي   X5 جيب  بقيادة  الرباعية  ش�ّلتها  وأعضاء 

المقاهي. أحد  من  الساخن  المشروب  طلب  ثم  الصاخب،  الشارع  ذلك 
تزور  عندما  سديم  تدخلها  التي  "الس�اقي"  مكتبة  عن  تتحدث  وهي 
وكذلك  الحمد  ترك�ي  الس�عودي  للكاتب  "العدامة"  رواية  لتش�تري  لندن 
للروائي�ة  الجس�د"  و"ذاك�رة  القصيب�ي  غ�ازي  للكات�ب  الحري�ة"  "ش�قة 
في  فراس  السعودي  بالش�اب  تلتقي  وعندما  مس�تغانمي.  أحالم  الجزائرية 

األوسط". و"الشرق  "الحياة"  يقرأ  تجده  لندن  مقاهي  أحد 
الهجائي،  والطاب�ع  الس�خرية  من  الرياض"  "بنات  رواية  تخل�و  وال 
وعنوان  الله،  عبد  المجيد  عبد  للمطرب  أغني�ة  من  مأخوذ  أصاًل  فالعنوان 
لعنوان  وهو تحريف  "سيرة وانفضحت"  الرواية  الموقع اإللكتروني سمته 
الرسائل نفسها  ومقدمات  "سيرة وانفتحت".  اللبناني  التليفزيوني  البرنامج 
"س�يداتي  الرس�ائل:  مس�تهل  في  "الس�اردة"  تقول  كأن  بالدعاب�ة،  حافل�ة 
حيث  من  أكمل  الص�ارخ  احمري  وضعت  "بعدم�ا  تقول:  س�ادتي..." أو 
مشهد  المشاهد:  وبعض  أيضا  الحكايات  ستتخلل  والسخرية  توقفت...". 
الوقوع،  م�ن  العروس  وخ�وف  الزفة  الع�رس،  في  تتعط�ل  التي  الكامي�را 

إلخ. األغاني.. 
أو  عجيبًا  ش�يئًا  أكت�ب  ال  "أن�ا  الس�اردة:  لس�ان  على  الرواية  تق�ول 
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محيطي"  في  أو  مجتمع�ي  في  جيدًا  البن�ات  تعرفه  أقوله  م�ا  كل  مس�تنكرًا 
.)206 (ص 

من  تخلو  ال  الرواي�ة  أن  ل�وال  كبي�ر..  حد  إل�ى  حقيقيًا  يب�دو  وه�ذا 
الهنات. من  منطقيًا  تعد  مبالغات 

الزواج  قب�ول  على  البص�م  عل�ى  مجبرة  س�ديم  الروائي�ة  تجع�ل  إذ 
بالتوقيع،  لها  السماح  على عدم  احتجاجها  من  الرغم  التوقيع، على  وعدم 
توقع.  ما  تبصم  يق�ول  الش�يخ  وبس.  ابصمي  بنيتي  "يا  خالتها:  لها  فتقول 
يقول غير ذلك،  الواقع  أن  غير   ..)39 يوقعون" (ص  اللي  الرجال بس هم 

الزواج. وثيقة  على  تبصم  وال  توقع  زمن  منذ  أصبحت  السعودية  فالمرأة 
ضمير  م�ن  االنتقال  ف�ي  الري�اض"  "بن�ات  ف�ي  الروائي�ة  وتخط�يء 
أصابعها  أو  قلمها  زالت  يش�به  ما  نتيجة  الحكاية  في  المتكلم  إلى  الغائب 
لفتاة  يمكن  ال  األسواق..  في  لدينا  الحال  هي  "هذه  فصولها:  تكتب  وهي 
بوجود  البعض  يؤمن  "مثلما   ،)25 (ص  الله"  بأمان  أس�واقنا  في  تس�ير  أن 
 55 بذلك" (ص  أؤمن  ش�خصيًا  أنا  الدم؟  وخفة  البدانة  بين  طردية  عالق�ة 
مجتمعنا  "إن   ،)95 (ص  المس�كينة"  قم�رة  أن  أخبرن�ي  أح�دًا  أن  "ل�و   ،)
لم  صديقاتها  نحن  "حتى   ،)56 (ص  الطبقات"  بكوكتيل  أش�به  السعودي 
ماتي  حب  عن  نتحدث  "عندما   ،)165 (ص  ذلك"  في  تسرعت  أنها  نعتقد 
وتؤكد  أنفه  تدغدغ  ظلت  سديم  رائحة  أن  "وأتخيل   ،)188 (ص  لميشيل" 
العمل  ه�ذا  في  الصانع  رج�اء  أن  310(.غي�ر  (ص  تحب�ه"  زالت  م�ا  أنها 
كثيرة،  دوائ�ر  وحركت  راك�دة،  برك�ٍة  في  بحج�ر  ألقت  البس�يط  الروائ�ي 

الجسد. وأزمات  والعاطفة  الحب  مصير  عن  أكثر  تساؤالت  وأثارت 
كتاب. ُحضن  في  الحِب  وردة  تنبُت  هكذا 
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حّبيبة ن�سوان

َصَدفة! ال  ُدرٌة،  المرأة  جسُد 
عن  بحثًا  درة،  أجل  من  الغوص  تعش�ُق  الجسِد  فوق  العابرين  ويُد 
دور  لعِب  في  رغبًة  أو  التلمظ..  بنار  االحتراِق  في  حبًا  أو  الصقل،  ُمتع�ِة 

الُمنِقذ. 
 ،2006 عام  بيروت،  الساقي،  دار  عن  الصادرة  "مالمح"  روايتِها  في 
العربية.  األفالم  بأسلوب  متأثرة  حكاياٍت  حفني  زينب  الس�عودية  لنا  تقدُم 
س�بعينيات  أفالم  أحد  مع  كبير  حد  إلى  يتش�ابه  للرواية  العام  الخط  إن  بل 
(ش�مس  الس�معة"  س�يئة  "ام�رأة  فيل�م  بذل�ك  ونعن�ي  الماض�ي،  الق�رن 
هنري  إخراج  حمدي،  عماد  ش�عبان،  يوسف  ياس�ين،  محمود  البارودي، 

 .)1973 إنتاج  بركات، 
يصعب  ومش�اهد  منطقية  غي�ر  لكثيرين  تب�دو  أحداٌث  الرواي�ِة  وفي 
تتصاعُد  إذ  الزمن�ي  الس�ياق  في  وضعناها  إن  خصوص�ًا  بعضه�ا،  تصديق 
(مكة  الم�كان  إطار  وف�ي  الماضي،  الق�رن  س�تينيات  من  ب�دءًا  األحداث 
قد  تكن  ل�م  واألماكن  الفت�رة  تلك  فإن  األق�ل،  وعلى  وج�دة(.  المكرم�ة 
س�بيل  – على  الش�اليهات  في  الس�باحة  لثوب  النس�اء  ارتداء  بعد  عرف�ت 
من  بتواطؤ  الخم�ر  كؤوس  م�ع  الزوجة  يلته�ُم  الذي  المدي�ر  أو  المث�ال- 

ديوث. زوٍج 
تخفى  ال  ألس�باٍب  النس�خ..  آالف  وباعت  نجحت  "مالم�ح"  لكن 

أحد! على 
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تفاجأ  حي�ن  مارس،  ش�هر  بداية  ف�ي  جدة،  مدين�ة  في  الرواي�ة  تب�دأ 
ورقًة  يده  في  يحم�ل  متحفزة،  "نظراته  قبالتها،  يق�ف  حس�ين  بزوجها  ثريا 
خالصي  ورقة  ه�ي  ها  مس�تفزة:  بنبرة  قائاًل  الطاولة،  على  رماه�ا  مطوية، 
األموال والممتلكات  لها  7(. وبعد سيٍل من اإلهانات، يحدد  (ص  منك" 
برجولة  تصرفت  أنن�ي  أعتقد  قائ�اًل:  يطلقها،  أن  قب�ل  باس�مها  كتبها  التي 
تعلمتها؟  متى  منذ  رجولة؟  هازئة:  بنبرٍة  معلقًة  لحظتذاك  معك"."قهقه�ُت 
نهضُت  عداوًة،  تقطر  بنظراٍت  البيت".حدجني  هذا  على  دخيلة  كلمة  هذه 
قائلًة:  بكفي،  ضربُته�ا  عجيزتي،  له  ه�ززُت  ظهري،  أعطيُته  مقع�دي،  من 
أصبحت  ولما  صغيرًا،  موظفًا  اآلن  إل�ى  تزال  ال  لكنَت  هذه  مواهبي  لوال 

النعيم. هذا  في  تتمرغ 
بصوت  قائ�اًل  الخدم،  يس�معنا  أن  م�ن  تحس�بًا  ويس�رة،  يمنًة  تلَفت 

أخالق. بال  سافلة  امرأٌة  أنت  خافت: 
التي  النجيب�ة،  تلميذتك  أن�ي  تن�َس  ال  لكن  ه�ذا،  كل  أن�ا  نع�م،   -  

.)8 (ص  االنحطاط"  دروس  يديك  على  تعلمت 
االنهيار. لحظة  في  وهي  مهترئة  عالقة  صورة  لنا  تبدو  هكذا 

حس�ين،  لها  تركها  التي  الروض�ة،  حي  فيال  ف�ي  لها  ليلٍة  أول  وف�ي 
حياة  على  مقبل�ًة  نفس�ها  تجد  إذ  جانب،  كل  من  الهواج�س  ثريا  تحاص�ر 
معالم  أتحس�س  لكي  س�انحة  فرصًة  "وجدُتها  غامض�ة.  لها  تبدو  جدي�دة 
نفس�ي.  مع  مناظرة  إقامة  أعماقي،  خبايا  على  متفحصٍة  نظرٍة  إلقاء  أنوثتي، 
تمَعنُت في تضاريس جسدي،  المرآة،  قبالة  خلعُت مالبسي، وقفُت عاريٍة 
يصبهما  لم  ثدياي  مرفوعٌة،  عجيزتي  ممشوقًا،  غضًا،  زال  ما  أنه  اكتش�فُت 
رابحة"  ورق�ًة  زلُت  ما  أنني  يعن�ي  ما  وهذا  مش�دودتان،  فخذاي  التره�ل، 

.)14-13 (ص 
أمها  عن  بح�ٍب  وتتكلم  والمراهقة،  الطفول�ة  ذكريات  ثريا  تس�تعيد 
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الحياة  مطالب  أرهقته  الذي  الحكومة  موظف  وأبيها  المدبرة،  البيت  سيدة 
التي  المتم�ردة  ثريا  بينه�م  أبناء،  خمس�ة  من  المؤلفة  األس�رة  ومتطلب�ات 

طائلة. وثروة  مرفهة  حياٍة  إلى  الدوام  على  تتطلع  كانت 
خميس،  كل  مس�اء  كانت  أنها  "أتذكر  قائلًة:  أمها  عن  ثريا  وتحك�ي 
وتلبس  ظهره�ا،  خل�ف  المنبس�ط،  الكثي�ف  الكس�تنائي  ش�عرها  تس�دل 
ش�فتيها  على  الحمرة  تضع  ألبي،  المفضل  اللون  الزهري،  نومها  قميص 
عبر  تغني  وهي  كلث�وم،  أم  إلى  معًا  ليس�تمعا  بجانبه  وتجلس  الرفيعتي�ن، 
نلهو ونلعب"  يتضاحكان، ونحن حولهما  يتمازحان،  أراهما  كنٌت  األثير. 

.)19 (ص 
تدعى  عمرها  مثل  في  فتاة  ثريا  تلتق�ي  المراهقة،  وردة  تتفتح  وحين 
 .)26 (ص  صدي�ق؟"  لديك  "هل  قائل�ًة:  األول  لقائهما  ف�ي  تس�ألها  نور، 
ثريا  بين  لق�اًء  يوٍم  ذات  تدبر  عندم�ا  العالم  ه�ذا  إلى  تقودها  ما  وس�رعان 

نور. صديق  خالد  يملكه  الذي  الشاليه  في  وفؤاد، 
على  مايوهًا  نور  لي  أحضرت  تحررًا،  أكثر  كن�ُت  التالي،  اللقاء  "في 
كالعادة،  إللحاحها  أذعن�ُت  ثم  األمر،  بداي�ة  ارتدائه  في  ترددُت  مقاس�ي، 
على  صرخُة،  مني  انطلقت  باردًا،  الماء  كان  البحر،  إلى  األربعة  نحن  نزلنا 
لذيذة،  مش�اعر  تملكتني  بق�وٍة  عليها  قب�ض  يدي،  ف�ؤاد  التقط  مني  غفل�ٍة 
تتصفح مجرى هضبتي، تضاريس جسدي،  عيناه  كانت  في وجهه،  نظرت 
ملتهبة،  نداٍء  إشارات  ُتطلقان  عينان  ترتعشان،  شفتاي  بدأت  ريقي،  بلعُت 
تركنا  طوي�اًل،  نتحدث  ل�م  حضنه،  في  أرتم�ي  وعي،  ب�ال  نفس�ي  وجدُت 
خبايا  في  أكثر  تعبث  أن  تحاول  ي�ده  ألفيُت  حين  نريده.  ُتعَبر عما  ش�فاهنا 
معي،  ج�رى  ما  كل  برغ�م  أمي  تعليم�ات  كانت  برف�ق،  أزحته�ا  أنوثت�ي، 

.)29 (ص  عقلي"  على  مسيطرًة 
األخيرة  لها  تحكي  إذ  حواراتهم�ا،  عبر  المزيد  نور  من  ثريا  وتتعل�م 
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زوجها  أن  من  دائمًا  تش�كو  المقربات،  أمي  صديقات  م�ن  "واحدة  قائلًة: 
على  دوره  يؤدي  متباعدة،  أوق�اٍت  في  إال  ُيضاجعها  ال  رغباتها،  ُيش�بع  ال 
لقدرها،  المط�اف  نهاية  استس�لمت  علي�ه.  مفروض  كواج�ٍب  آلي،  نح�ٍو 
ُتش�بع  غدت  ذكورته.  فيها  يبعثر  س�رية،  أخرى  حياة  له  أن  معرفتها  برغ�م 
عندها.  مس�تديمة  عادًة  هذه  باتت  حتى  الس�رية،  بالعادة  الغريزية  حاجتها 
تصل  تعد  لم  إنها  منه،  تذمرها  ُتبدي  باس�تهزاء،  زوجها  عن  تتحدث  ثانية 
من  كبيرًا  جزءًا  أفقده  الذي  الس�كري،  داء  أصابه  أن  منذ  معه،  الذروة  إلى 
تزوج  منذ  يقربها  ل�م  زوجها  أن  صراحًة،  تعت�رف،  ثالثة  الجنس�ية.  قدراته 
الطالق،  لطالب  الكافية  الش�جاعة  تملُك  ال  لكنها  بناته،  عمر  في  بأخرى 
الخالفات  تفاقمت  رابعة  ش�بابها.  سنوات  في  معه  بنته  ما  تخس�ر  ال  حتى 
لكنهما  واحد،  سقٍف  تحت  كغريبين  يعيش�ان  فأصبحا  زوجها،  وبين  بينها 
إلى  تتجه  أن  الم�رأة  هذه  ارتأت  أبنائهم�ا.  أجل  م�ن  معًا  االس�تمرار  قررا 
اختارت  زوجها،  م�ع  مس�دود  طريق  إلى  وصلت  بعدما  المثلي�ات،  عالم 
معها،  تس�هر  معها،  تخ�رج  صحبتها،  إل�ى  ترتاح  دائم�ة،  صديقة  لنفس�ها 
تخش�ى  أن  دون  من  النهار،  وضح  في  المكبوتة  رغباته�ا  عن  معها  ُتنِف�ُس 

.)32-31 (ص  أحد"  من  تقريعًا 
نور معلقًة:  المثليات، تضحك  ثريا بفضول عن عالم  وعندما تسألها 
غرار  على  تعاملها  لها،  خليلًة  أخرى  امرأًة  امرأٍة،  اتخاذ  تعني  أنها  "فهمُت 
يلجأن  تحدي�دًا،  الخليج  دول  ف�ي  نس�اء  هنالك  امرأته.  الرجل  ُيعامل  م�ا 
حتى  لحياتهن،  تهدي�دًا  أو  عليهن  خطرًا  يش�َكل  ال  كونه  العالم،  هذا  إل�ى 
إن  موقفه  بعكس  أخرى،  بامرأٍة  عالقٍة  على  زوجته  أن  الزوج  اكتش�ف  لو 

.)32 (ص  آخر"  رجٍل  مع  تخونه  زوجته  أن  علم 
في  رغبتها  وأجج�ت  صديقته�ا،  ل�دى  الفضول  نزع�ة  نور  حَرك�ت 

المحرمة. المنطقة  هذه  دخول 
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األم  عش�رة:  الس�ابعة  ابنة  وجس�د  حياة  هز  الذي  المش�هد  ج�اء  ثم 
اللذة. سرير  على  واألب 

خلدنا  أننا  وتتأكد  جميعًا،  إلينا  تطمئن  أن  قبل  تنام  أال  أمي  "تعودت 
مددُت  أصابعي،  رؤوس  عل�ى  مش�يت  أنم،  لم  ليلتذاك  قبله�ا،  النوم  إل�ى 
على  ينعكس  الصال�ة  ضوء  كان  نومهم�ا،  غرف�ة  باب  فتحة  ص�وب  عيني 
إليه،  بقوة  يضمها  ثم  جس�دها،  أنحاء  في  أمي  ُيقَبُل  أبي  رأيت  مخدعهما، 
الدقيقة  بتفاصيله  االلتحام  مشهد  تابعت  ذراعيه،  بين  اللذة  من  تتأوه  وأمي 
جريًا  أس�رعت  لتغتس�ل،  مكانها  من  تهُب  أمي  وجدُت  حين  نهايته،  حتى 

(ص33(. يسبقني"  ولهاثي  حجرتي  إلى 
جحيم.   والمراهقُة  المراهقة..  براكيَن  فَجر  التلصص  هذا 

فَر  في ش�راييني؟  تس�ري  بدني،  في  تس�تعر  اللهب  من  كتلٌة  هناك  "كان�ت 
بيدي.  ش�هوتي  س�عير  ُأخمد  أن  قبل  النوم  أس�تطع  لم  مقلت�َي،  من  الن�وم 
أبي،  نوعي�ة  من  برج�اٍل  مكتظٌة  الحي�اَة  ب�أن  اقتن�اع  لدي  تك�َون  ليلت�ذاك 
جافى  قد  المال  كان  لو  حتى  س�عيدة،  نسائهم  حيوات  جعل  على  قادرين 
عندي،  مس�تديمًة  عادًة  التلصص  فك�رة  غدت  الي�وم،  ذلك  منذ  حياته�م. 
إلى  بعدها  أع�ود  االنصهار،  صور  برؤي�ة  أس�تمتع  وآخر  حيٍن  بين  فكن�ُت 
حضن  في  أني  متخيلًة  عينَي،  وأغمض  نفسي،  لمداعبة  وأستسلم  غرفتي، 

.)34-33 (ص  فؤاد" 
يعبث  كي  لف�ؤاد،  المجال  وتفس�ح  الطرف  تغُض  أصبحت  إنها  ب�ل 

جسدها تضاريس  في  أكبر  بحريٍة 
ثم  قس�وة.  الفلزات  أعصى  وتثق�ب  بهجته،  الض�وء  تمنح  والش�هوة 
قاسية  طفولًة  عاش  الذي  مكة،  في  المنشية  حي  ابن  حسين،  العريس  جاء 
َطعم  عرف  ش�بابه  في  حريق.  حادث  في  والديه  وفاة  عقب  عمه  كنف  في 
فيها  يطفيء  أن  تعود  التي  الصومالية  الخادمة  فاطمة،  مع  مرة  ألول  النساء 
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األولى،  المواقعة  ضاح�كًا،  "أتذكر  المال.  من  زهيد  مبل�ٍغ  مقابل  رغباته، 
كومتي  المرتعشة  بأصابعي  أتحس�ُس  وأنا  جبيني،  من  يتصبب  العرُق  كان 
وفي  بطنه�ا،  تكوي�رة  وف�ي  عانتها،  ش�عر  ف�ي  مذه�والً  أح�دُق  صدره�ا، 
يديه  بين  بدمي�ٍة  يمس�ُك  الذي  الطفل  مثل  مأخوذًا  كن�ٌت  إليتيها.  ضخام�ة 
أنوثتها"  دروب  جميع  إلى  وبمهارٍة  ليلتذاك  س�اقتني  مكوناتها.  ليكتش�ف 

.)78 (ص 
مع  نفس�ه  األمر  ح�دث  بيديها،  ناره�ا  تطف�يء  ثري�ا  كان�ت  ومثلم�ا 
الرغبات  ف�ورَة  الحظت  البل�وغ،  عالمة  جاءتن�ي  عندم�ا  "أتذكر  حس�ين. 
ُتباغتني  كانت  ما  وكثيرًا  ليلي،  تؤّرق  بل  نفسي،  إلى  خلوت  متى  تتملكني 
مرت  متى  عليه�ا  الس�يطرة  أفق�ُد  الس�فلي،  س�روالي  تحت  غريبة  حرك�ٌة 
تخترق  أو  ترتجف،  اس�تها  ورأيت  اإلفريقيات،  الحاج�ات  إحدى  قبالتي 
المادية  ظروفي  تكن  لم  طوياًل،  السرية  العادة  الزمتني  عرقها.  رائحُة  أنفي 

.)80 (ص  لمومس"  أدفع  أن  لي  تسمُح 
بس�بب  الحياة  مصاعب  لتزداد  زاهر،  االبن  ُولَِد  ثريا  من  الزواج  بعد 
العمل.  ف�ي  حس�ين  مدير  الصورة  ف�ي  يظهر  هنا  الضئي�ل.  حس�ين  راتب 
ثريا  من  ل�كٍل  التناقض  حد  إلى  المرتبكتي�ن  الروايتين  ع�ن  النظر  وبغض 
أن  هو  يهمنا  ما  فإن  علوي"،  "الس�يد  إلى  تعرفهما  طريقة  بش�أن  وحس�ين 
ومرة  الزوجين،  مع  والسهر  العائلة،  هذه  منزل  على  التردد  في  يبدأ  الرجل 
جرأته  تزداد  الس�هرات،  ترافق  التي  الخم�ر  كؤوس  وبفعل  األخ�رى،  تلو 
منحه  يستطيع  الرجل  هذا  أن  ثريا  يخبر  الذي  حس�ين،  زوجة  مع  ووقاحته 

مجاراته!  منها  طالبًا  كبيرة،  ترقية 
إن  قائاًل  موعد،  ب�ال  علوي  فيها  أتى  التي  األمس�ية  تلك  كانت  حتى 
وثريا،  الرج�ل  بين  المحظ�ور  وقع  م�ا  وس�رعان  حس�ين.  مع  موعٌد  لديه 
جس�دها  يلتهم  تركته  طلباتها.  كل  لها  يلبي  بأن  وعده�ا  أن  بعد  خصوصا 
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انفجرت  الحمراء.  القطيفة  من  علبًة  أهداها  يغادر  أن  وقبل  األريكة،  فوق 
مالبس�ها،  بكامل  وهي  الدش  تحت  ووقف�ت  انصرافه،  بع�د  باكية  الم�رأة 
لتفتح  ع�ادت  عندما  أنها  غير  المنس�كب.  الماء  بص�وت  بكاؤها  ليختل�ط 
األلماستبدد  من  خاتم  عن  عبارة  الهدية  أن  اكتش�افها  بعد  ش�هقت  العلبة، 
مرٍة  ألول  األلماس،  خات�م  اقتناء  فرحة  مكانه  وحلت  الندم،  أعماقه�ا  من 

حياتها.  في 
البيت  عن  التغي�ب  تعمَد  بأن�ه  الرواية  ف�ي  يعترف  فهو  حس�ين،  أم�ا 
دفن  حس�ين  اعتاَد  الوقت،  وبم�رور  المس�اء.  ذلك  في  مديره  ق�دوم  أثناء 
الرجال،  من  مختلفة  أنواعًا  ثريا  حياة  ش�هدت  حين  في  ورجولته،  كبريائه 
الجس�دية.  عالقُتهما  معها  وتغيرت  للزوجين..  المادية  األحوال  وتغيرت 
تحركت  إذا  إال  جناح�ي،  يأتي  ال  منفصلين،  جناحي�ن  في  ننام  أن  "قررن�ا 
أتَم  ما  إذا  ف�كان  متباعدة.  فت�راٍت  في  يحدث  هذا  وكان  نح�وي،  غريزت�ه 
ما  كل  أفرُغ  المياه،  دورة  إل�ى  ُأس�رُع  داخلي،  ماءه  وأراق  اإلنزال،  عملية 

.)54 (ص  المبولة"  كرسي  في  جوفي  في 
حسين  كان  مراهقتها،  في  الرغبة  مش�اهد  تتلصص  ثريا  كانت  وبينما 

زوج.  وهو  مماثلة  مشاهد  يختلس 
ألتركهما  خروجي،  يستدعي  أمرًا  بأن  وضيفها  زوجتي  أوهم  "كنُت 
متس�لاًل،  أعود  كنٌت  األم�ر  حقيقة  ف�ي  لكنني  س�جيتهما،  على  يتصرف�ان 
زوجتي،  براعة  عينَي  بأم  ألشاهد  رأسي،  أمُد  محترف،  سارٍق  مشية  أمشي 
تثيرني،  المش�اهد  ه�ذه  كان�ت  معها.  ال�ذي  الرج�ل  إمت�اع  على  قدرته�ا 
التصاقها  ومش�اهد  كالمس�عور،  نحوها  أندف�ع  بزوجتي،  أختل�ي  وعندم�ا 

.)87 (ص  مخيلتي"  ُتلهب  باآلخر 
الجف�اء  مس�احة  زادت  الرج�ال،  وتع�دد  األم�وال،  تك�دس  م�ع 
أعيش  بأنني  أشعر  "غدوت  حس�ين:  يقول  حتى  الزوجين،  بين  واالحتقار 
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لحس�ين  كانت  المقابل،  وفي   .)88 (ص  واحد"  س�قٍف  تحت  مومس  مع 
س�ارع  تناس�لي،  بمرٍض  أصيب  أن  إلى  الماجنة،  وحفالته  الس�رية  حيات�ه 
عالقاته  في  حذرًا  أكثر  ذلك  بعد  ليصبح  باريس،  في  منه  العالج  تلقي  إلى 

الجنسية.
متجهة  طائرٍة  متن  على  فؤاد  األول  حبيبه�ا  ثريا  التقت  الطالق،  بعد 
أس�طورَة  الرمان  يهُب  والعش�ُق  داخلها.  الح�ب  ج�ذوة  لتتقد  لندن،  إل�ى 
العاش�ِق  عين  تصبَح  حت�ى  االجس�د،  بخرائِط  ويعص�ُف  النه�د،  اس�تدارِة 

الشهوة. لمعاَن 
جسدها.  داخل  قادُته  ما  وسرعان 

له  ش�َرعت  مقابل،  دون  من  رجاًل  أعطي  حياتي  في  األولى  "للم�رة 
كان  معه،  سجيتها  على  تتصرف  نفس�ي  تركت  رحابها،  على  أنوثتي  نوافذ 
إلى  بعيدًا،  بي  تحلق  لمس�اته  ذراعيه،  بين  وأنا  أنفي،  يزك�م  الماضي  عبُق 
قارعة  على  بعي�د  أمٍد  منذ  دفنته�ا  التي  براءت�ي،  تس�تحضُر  طفولتي،  ترب�ة 

.)107 (ص  الطريق" 
من  مرٍة  ألول  عنه  س�معت  الذي  المثليات  عالم  تدخل  ثريا  أن  غير 
المالبس  بعض  لشراء  قريبتها  بصحبة  ثريا  بيت  هند  دخلت  نور.  صديقتها 
الس�عودية.  في  للراغبات  لتبيعه�ا  تس�توردها  المنزل  صاحب�ة  كانت  الت�ي 
لكنها  عمرها،  من  األربعين  تقارب  كانت  إنها  فتقول  هند  الس�اردُة  تصُف 
فاحم طويل  الملمس  ناعم  وشعٍر  خمري،  بجلٍد  مغطى  جميل  جسٍد  ذات 
من  جليًا  تظه�ران  البروز،  ش�ديدتي  وإليتين  جذعه�ا،  منتصف  إلى  يص�ل 
ش�هوٌة  منهما  تش�ع  عميقة  نظراتهما  واس�عتان  عينان  وله�ا  عباءتها،  ف�وق 

مداراتها.  جاهدًة  تحاول  مكبوتة 
إذ  المحظورة،  المنطقة  إلى  كصديقتين  تقاربهم�ا  بعد  البطلة  تجرها 
شفتاها  وبدأت  السؤال  فاجأها  حياتك؟..  في  الحب  تعرفي  ألم  تس�ألها: 
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ودفنت  ويهبط،  يعلو  وصدرها  تتالحق  وأنفاسها  ترتعشان  ويداها  تهتزان 
ذراعيها..  بي�ن  ضمتها  الب�كاء.  ف�ي  وانفجرت  البطل�ة  ص�در  في  رأس�ها 
في  بطيئة  قبالٍت  تقبله�ا  وبدأت  ظهرها  على  بقوٍة  تضغط�ان  يداها  كانت 
خيالي  في  أع�دُت  فراش�ي  على  وأنا  المس�اء  في  البطلة:  تق�ول  وجهها. 
وتتساءل:  مالمحها.  على  مائي  أريق  أنتفض،  وجدتني  جرى،  ما  تفاصيل 
بل  المب�ادرة..  هي  تكن  لم  أنه�ا  المؤكد  م�ن  األول؟  اللقاء  ح�دث  متى 
من  إضافية  متع�ٍة  وتذوق  جديدة  دنيا  الكتش�اف  فائقة  لهفتي  كانت  أن�ا.. 

الحياة. متع 
هند  غابات  في  تخفق  بأجنحٍة  المسحور  المدى  ثريا  تش�عل  وهكذا 

القصائد. تنظم  بلمساٍت  المجرة  لترتعش  العذراء، 
تعرفت  الالتي  المثليات  من  أخرى  نماذج  الس�اردُة  لنا  وتس�تعرض 
إلى  وصوالً  العاش�رة  في  وهي  أبوه�ا  اغتصبها  الت�ي  س�ماهر  مثل  إليهن، 
من  نافرًة  النس�اء  عالم  إلى  منجذبًة  أصبحت  حتى  عش�رة،  الخامس�ة  سن 

الرجال. دنيا 
المنزل  حبيس�ة  كانت  هند  أن  لنا  يتبين  قلياًل،  الوراء  إلى  وبالع�ودة 
قريبتها  باس�تثناء  بزيارتها  لصديقاتها  مس�موحًا  يك�ن  ولم  مراهقتها،  ف�ي 
الش�هوة."كنُت  عالم  إلى  ليلٍة  ذات  عندها  تبيُت  وهي  قادتها  التي  إقبال، 
بيدين  ش�عرت  عندم�ا  مض�ٍن،  ذهن�ي  جه�ٍد  بع�د  الن�وم،  ف�ي  مس�تغرقًة 
تهّب  س�اخنة  أنفاس  نه�دَي،  عل�ى  تطبق�ان  كفين  جس�دي،  تتحسس�ان 
الضوء  عكس�ه  الذي  عينيها،  لمعان  من  إقبال  أنه�ا  عرفُت  وجهي،  عل�ى 
التبريد  جهاز  صوت  باردًة،  الغرفة  كانت  الحديقة،  فوانيس  من  المتسلل 
في  زهرًة  كنُت  بعيدًا،  أحلُق  بأنني  أحسس�ُت  الش�ارع،  حركة  على  طغى 
نفس�ي،  إليها  س�ّلمُت  الحياة،  مباهج  ت�ذوق  إلى  مش�تاقة  تفّتحه�ا،  أوان 
تأوهاتي  س�معت  وكلما  ش�فتي،  تلتهم  ذراعيها،  بي�ن  تعتصرني  تركُته�ا 
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وهكذا..  مج�ددًا،  ش�هوتي  إحياء  أع�ادت  الرعش�ة  أعالي  بلوغ�ي  لدى 
لمخدعي"  األولى  الفجر  خيوط  تس�لل  مع  قواي  وخارت  ترنحت   حتى 

.)129 (ص 
نجدهم  إذ  ش�ذوذها،  ع�ن  هند  إخ�وة  يتغاضى  اإلرث،  ف�ي  طمع�ًا 
أن  بدل  عليه�ا،  واالس�تحواذ  ممتلكاته�ا،  عل�ى  الحفاظ  عل�ى  حريصي�ن 
هند:"  تقول  ومأس�اتها.  هند  عقدة  تكمن  هنا  (غريب(.  زوج  إل�ى  تذهب 
لديهم  كان  إن  غب�ي،  س�ؤال  يحيرني  إخوتي،  وجوه  في  أنظر  وأن�ا  أحيانًا 
النظر  يغضون  هم  بالتأكيد  سذاجتي.  من  أس�تخف  المثلية.  بعالقاتي  علم 
الحصول  في  يطمع  رجل  متناول  عن  البعد  كل  بعيدًا  بخير،  ميراثي  دام  ما 

.)130 عليه." (ص 
باللهجة   - نسوان"  "هند حّبيبة  مقولة  أن تسمع  اعتادت هند  وهكذا 
أنها  ومع  للنساء.  وعشقها  مثليتها  إلى  إشارة  في  الس�عودية-  في  المحكية 
عالقة  يومًا  تقم  لم  ألنها  تندهش  األخيرة  ف�إن  ثريا،  مع  عالقة  في  دخلت 
امرأٌة  رجل  ري�ق  تتذوق  لم  التي  "الم�رأة  ضاحكًة:  وتعلق  رج�ل،  أي  مع 
الرجل  أهمية  أن  تعتق�دي  "ال  بوضوح:  لها  تقول  ثم   ،)133 (ص  تعس�ة" 
نفس�ها"  الحياة  أيضًا  هو  بل  فحس�ب،  الحياة  إكس�ير  يحمُل  أنه  في  تكمن 
لتموَت  ُتخلق  لم  إنها  لهند  تق�ول  أن  في  لتتردد  ثريا  تكن  ل�م   .)134 (ص 
لتحاوَل  ثريا،  هجرتها  حين  إال  األمَر  هند  تس�توعْب  لم  امرأة.  ذراعي  بين 

الصدمة. تأثير  بفعل  االنتحار  األولى 
إال حين يذوي  "ورقة رابحة"،  تتوَب عن استخدام ما تعتبره  ثريا لن 

حبيب. أو  صديق  أو  مؤنس،  بال  وحيدة،  عجوزًا  وتصبُح  الجسد،  منها 
تبدو  وهن�اك،  هن�ا  من  حكاي�ات  تنس�ُج  الت�ي  حفني  زين�ب  رواي�ة 
قد  التي  والمش�اهد  المفتعل�ة  األح�داث  م�ن  خليط�ًا  المتمع�ن  للق�ارىء 
من  مركزة  جرعٍة  مع  غربية،  وربما  عربية  أف�الم  في  قبل  من  رأيناها  نكون 
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والمضايقات  الروائية  جنس�ية  بس�بب  البعض  لدى  أهميتها  تزداُد  الجنس، 
خارج  لإلقامة  دفعه�ا  م�ا  ورواياتها،  قصصه�ا  بس�بب  لها  تعرض�ت  الت�ي 

السعودية.
عماًل  األمر  نهاية  في  تصنع  ال  الرغبات-  كما   - المضايقات  أن  غير 

المالمح.  مكتمل  روائيًا 
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�سي.. واأخواتها

باعثًا  بدوري  وأتحول  األمامي،  بابي  من  أدخله  طابورًا  كانوا  "ولهذا 
الدوخة،  يثير  دّوار  س�لم  جميلة،  معلقة  لوح�ات  وبضع  متحف  للفرج�ة، 
حال  في  مضجٌر  لكنه  حس�نًا  أثرًا  يترك  ش�يء  أي  مبعثرة..  بازل  لعبة  قطع 
ينتهي  أن  المه�م  للنس�يان،  قابل  التش�رب،  س�هل  بليد،  محل  اس�تمراره، 
يؤدي  الذي  الباب  َمخَرج،  تفيد:  يافطة  ال  حيث  المقاب�ل،  بالباب  الطابور 

فحسب. الخارج  واحدة،  جهة  غير  يملك  ال  باتقان  دوره 
الخاص،  قانون�ي  اخترق�وا  الذي�ن  أولئك  القل�ة،  م�ن  أقل  ب�ل  "قّل�ة 
اآلخرون  بش�ريًا.  مكّبًا  تتحول  من�ي  الس�فلية  الدور  كانت  الوقت  وبم�رور 
أن  ويأبون  يغ�ادروا  أن  يأب�ون  ومتعفن�ة،  ف�ّي  مقيم�ة  جثثًا  يصي�رون  حي�ن 
األمر،  يستلزم  مما  أكثر  تقمصوها  ربما  أدوارهم،  ينس�ون  بسالم،  يتركوني 
الزعيق  يطاق،  ال  الوضع  يصير  الليل  في  البدء.  منذ  لها  يفطنوا  لم  أنهم  أو 
والهرش والتكدس وإعادة رسم الحدود لسطوة كل واحد منهم على جزئه 
جرذان  على  العناك�ب  وبيوت  الغبار  أفض�ل  كنت  مس�احتي.  من  الخاص 
مكانضي  كل  ف�ي  الخش�ب  ش�ظايا  وتخلق  هوادة  دون  من  قلب�ي  تعترض 
باٍب  من  تأت  لم  معجزتي.  حسبته  ما  باألحرى  أو  معجزاتي.  إحدى  كانت 
متعلقة  أو  الدرابزي�ن  على  متزحلقة  العلي�ة،  من  ربم�ا  آخر،  من  ألخرجه�ا 
كانت  حين  في  تامًا،  سكونًا  ساكنتين  كانتا  يدي  في  الميزان  كفتا  بالسقف. 
سلس�لة  وافتعال  عقب،  على  رأس�ًا  األمور  وش�قلبة  المرجحة،  تجيد  ضي 

كنته. الذي  الضامر  الوحيد  للفعل  األفعال  ردود  من  طويلة 
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صار  أنه  ألخبره�ا  كفاية  جديتين  في�ه  كنا  ال�ذي  الوجيز  الوقت  ف�ي 
لتش�ير  مفاجئ،  نحو  عل�ى  جدًا  حزينة  تب�دو  كان�ت  تغادر،  أن  به�ا  حري�ًا 
إلى  مكوثها  ط�ال  ولذا  هذا،  كل  بعد  كبيرًا  الف�رق  يعد  لم  عليها،  ش�فقتي 

مرضي. باتت  أن 
ص  الحرز-  صبا  ضي!" )"اآلخرون"-  اسمه:  بكائن  مرضت  نعم، 

.)6-5

مع  وصراعها  الجس�د  رغبات  ع�ن  ومقنعة  متماس�كة  روايٌة  أخي�رًا، 
الذات.

في  الس�اقي"  "دار  ع�ن  الصادرة  "اآلخ�رون"  األول�ى  روايته�ا  ف�ي 
الروائ�ي  الكات�ب  مقوم�ات  الح�رز  صب�ا  تحم�ل   ،2006 الع�ام  بي�روت 
"اآلخرون"  أن  رأيي  وف�ي  الصادم.  الروائي  العمل  ومقومات  المحت�رف، 
إنها  بل  الس�عودية،  في  ش�ابات  كاتبات  صاغتها  التي  الروايات  أفضل  من 

أبعد ذهبت 
بأشواط وعلى مستويات  الصانع  لرجاء  الرياض"  "بنات  وأعمق من 

عّدة.
بش�جاعٍة  األدب  نرد  ضرب�ت  موهوبة  س�عودية  ش�ابٌة  الحرز  وصب�ا 
الدينية  الممارس�ات  س�واء  طريقته�ا،  عل�ى  المحظ�ورات  كس�ر  وقررت 
(أحداث  السياسية  أو  ومثلية(  عاطفية  (عالقات  الجنسية  أو  وسنة(  (شيعة 

القطيف(. في  1400ه� 

أس�رارها  وتكش�ف  أغوارها  تس�بر  مثلية،  فتاٍة  تجربَة  الكاتبُة  تتعقب 
عاصفة  حٍب  قص�ة  تروي  وهي  الجريء.  الروائ�ي  العمل  هذا  خ�الل  من 
الحبكة  فل�ك  في  ت�دور  أخرى  مثلية  وعالق�اٍت  س�عوديتين،  فتاتي�ن  بي�ن 
عالم  آخ�ر:  "غيتو"  ع�ن  الس�تار  في�ه  تزيح  ال�ذي  الوق�ت  ف�ي  الرئيس�ية، 
استرس�االتها  في  الروائية  تمضي  القطي�ف.  منطقة  ف�ي  الش�يعي  المجتمع 
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المحورية.  شخصيتها  معاناة  مدى  عن  وكاشفة  النماذج  تلك  عوالم  معريًة 
أحداث  وعواطفهاتتوزع  ميولها  في  طبيعية  كائنًة  تعود  المطاف  نهاية  وفي 
وكلية  النت  وبين  والغ�رف،  الحس�ينيات  في  القطيف  مجتمع  بين  الرواية 
منازلهن.  وإلى  من  الطالبات  ُتِقُل  التي  الجامعة  حافالت  وأحيانًا  الدمام.. 
بش�كل  ولو  االجتماعي  الس�ياق  ع�ن  االنس�الَخ  الرواية  بطل�ة  وتم�ارس 
مع  البطلة  تمارس�ه  كان�ت  ال�ذي  الخداع  م�ن  واضحًا  ب�دا  كما  ضمن�ي، 

والجامعة. الحسينيات،  أروقة  وفي  والدتها، 
عبارات  وال  اإلث�ارة،  تتوس�ل  س�اخنة  مش�اهد  الرواية  في  ثمة  ليس 
وش�اعريًا  جمياًل  جاء  الذي  البط�ل  هو  هنا  النص  ومباش�رة.  فجة  جنس�ية 
منها  خطف  ال�ذي  للموت  الس�اردة  رؤية  ذلك،  ومن  فلس�فية،  أبع�اد  وذا 

حسن.   شقيقها 
يقولون.  ال  الموتى  موته�م.  األخيرة:  كلمتهم  يقولون.  ال  "الموت�ى 
يعودون،  وال  قب�ل  من  ولجناها  ما  عوالم  ناحي�ة  خطواتهم  يمددون  إنه�م 
والش�كوى  للحديث  معلن�ة  مس�احة  لن�ا  تاركين  الصم�ت،  ف�ي  يبالغ�ون 
والصراخ والبكاء والتجديف على الله وكل أشكال الرفض غير المجدي. 
كل  على  قبضتهم  محكمين  المطلق  المدى  في  الفراغ،  إلى  يحدقون  إنهم 
ضوٍء  بصيص  هناك  م�ن  لنا  ليس�ربوا  معنا  متواطئين  غير  بعد،  نعرفه  ال  ما 
طاقة  بكّل  يصفعونه  بصلف،  الباب  يوصدون  إنهم  واحدة.  أحجيٍة  حل  أو 
مفتاح  ثقب  لنا  يتس�نى  فال  الموت،  مالك  يمتصها  أن  م�ن  عوضًا  حياتهم 
في  يشاركنا  أن  أحد  يريد  ال  الذي  الكبير  السّر  لنستكش�ف  تحتية  فرجة  أو 

.)37 (ص  تفاصيله" 
هيئة  على  أغلبه  وكان  عدة،  مستويات  وفق  يتباين  فهو  األسلوب  أما 
والبساطة  بالسالسة  يتس�م  وهو  والحوارات،  واألحداث  الخواطر  تداعي 

وحرجًا.  دّقة  لحظاته  أكثر  في  حتى  والتوهج، 
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استثنائية  فرصًة  أمامه  سيجد  الصدمة،  حاجز  القارىء  يتجاوز  وحين 
أنفس�هم،  أمام  المنغلقين  تعري  كتاب�ة  إنها  الرواية.  وجوه�ر  حقيقة  لفه�م 
المغلقة.  الغ�رف  وداخل  الباطن  ف�ي  المحرمات  يل�د  الصارم  فالمجتم�ع 
والمتشددة  الضيقة  الدينية  لألجواء  ش�ديد  بانتقاٍد  نشعر  الرواية  قلب  وفي 
بهذا  ونكاية  إرادتها،  عن  معزٍل  في  تحتضن،  التي  نفسها  على  والمتقوقعة 

وتعاليمها. مبادئها  مع  تتعارض  وممارسات  وظواهر  ميوالً  االنغالق، 
س�رٍد  عبر  االجتماعي،  التطه�ر  وه�م  الروائ�ي  الن�ص  يب�دد  هك�ذا 
المنابر،  تعددية  وال  الفن،  يقر  ال  منغلق  ش�مولي  لمجتمع  ناقد  تش�ريحي 
ش�ديد  ثقاف�ي  غيت�و  داخ�ل  وبرمجت�ه  الف�رد  تعقي�م  ف�ي  يبال�غ  م�ا  بق�در 

الصرامة. 
بالس�ّري  مش�حونًا  موازي�ًا،  أو  تحتي�ًا  عالم�ًا  الراوي�ُة  وتكش�ف 
األهواء  وم�ن  القاس�ية  الخارج  أح�كام  م�ن  بناته  يحم�ي  والممنوع�ات، 
انزالقهن  الحمائي�ة،  هذه  نتيجة  م�ا،  معنى  في  يس�ّهُل  لكنه  واإلغ�راءات، 

آخر. نوع  من  وإغراءاٍت  أهواء  صوب 
"جدًا  يباهي  جسٍد  بين  نفسيًا  صراعًا  الس�اردة  أو  الرواية  بطلة  تعيش 
يتواجه  وعرة  أرٌض  فالجس�د  آثامها"..  من  للتطهر  "نزاعة  بحلواه" وذاٍت 
فتاًة  يطارد  بالذنب  طاٍغ  ش�عوٌر  والنتيجة  والمّدنس.  المقّدس  أديمها  على 
تتمتم  البطلة  ف�إن  الراوية،  بتعبي�ر  أو  بالرغب�ات،  محق�ون  بجس�ٍد  مأزومة 
في  يضع  أخالق�ي،  تراكم  س�طوة  مقابل  مهوالً  إثم�ي  كان  "وكم  بارتب�اك 
يطل  الرواية  صفح�ات  وعب�ر  لتقييم�ي".  كح�ّد  جس�دي  األولى  قوانين�ه 
وضغوط  واألعراف  التقاليد  وطأة  تحت  – خصوصًا  بالذنب  الفتاة  شعور 
وتصفها  تعيش�ها،  التي  المثلية  العالق�ات  مسلس�ل  إزاء  الجماعة-  حك�م 

"مرضية". بأنها  غالبًا 
والخدمات  الكتابة  وتم�ارس  الدمام  كلية  في  تدرس  طالبٌة  الس�اردُة 
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فيها  يقام  الت�ي  النس�ائية  والحس�ينيات  الدينية  المجالت  ف�ي  االجتماعي�ة 
وتنتابها  نوبات صرع  تعاني من  الشيعية. وهي  العزاء واالحتفاالت  مراسم 
اكتمالي  مقابل  في  فادحًا  نقصًا  مرضي  "كان  تقول:  تجعله�ا  قاهرة  نوباٌت 
أن  قبل  األخير  دعائي  كان  ليل�ة،  "كل  الله  وتدعو   ،)95 (ص  الجس�دي" 
أن  الش�فقة،  مقصلة  تحت  ُأمرر  ال  أن  أمري،  ُيفتضح  ال  أن  عيني  أغم�ض 

.)93 (ص  المرهق"  العطف  متاهة  في  نوبتي  بي  تزج  ال 
اس�م،  بال  النهاية  حتى  تبقى  التي   - البطلة  تنج�ُر  ش�بابها  فورة  وفي 
ضي  مع  وقوية  متوهج�ة  مثلية  عالق�اٍت  في  الجميع-  أو  أح�د،  ال  كأنه�ا 
في  ضي  تق�ول  الحس�ينية.  في  األول  لقائهما  من�ذ  عليه�ا،  س�يطرت  التي 
وحمتِك  أن  أع�رف  صرُت  ُملكي،  وأنِت  "اآلن  ال�ذات:  مع  طويل  ح�واٍر 
الحمراء،  نملت�ِك  لم�س  بوس�عي  وصار  األيس�ر،  نهدِك  إلى  أق�رب  تلك 
نملتِك  عل�ى  والنوم  الحم�راء،  نملت�ِك  ولع�ق  الحمراء،  نملت�ِك  وتقبي�ل 

.)149 (ص  وتتركيني"  مني  تتعبي  أن  هذا  بعد  وأخاف  الحمراء، 
بي�ن  المغام�رة  وروح  التجري�ب  نبت�ُة  تنم�و  العالق�ة  س�ياق  وف�ي 

الفتاتين.
ومن  رائقة،  أنها  القطني  لقميصها  الس�ماوي  اللون  من  اآلن  "أعرُف 
بنطالي  درزات  عل�ى  أصابعها  حرك�ة  ومن  مرح�ة،  أنها  الُمضف�ر  ش�عرها 

تصل. أن  قبل  أسبقها  أن  علّي  وكان  ناحيتي،  طريقًا  تسبر  أنها  الجينز 
هناك. إلى  لنذهب   -

وجهها  وعلى  التفت�ت  المرآة،  ج�وار  إلى  بيدي  أش�ير  وأنا  قلُت   -  
أخذُتها  تطرح�ه،  أن  وقب�ل  لكني،  أكي�دة؟"،  أن�ت  "هل  مش�كك:  س�ؤاٌل 
من  أعبر  أن  أريد  من�ي،  يخلصني  ش�يء  إلى  أحتاج  المرآة.  حّد  يدها  م�ن 
األخير  حّدها  إلى  باألمور  الدفع  والفر،  الكر  ولعبة  وافر.  برصي�ٍد  التجربة 
المهمة  بقية  وترك�ُت  زرًا  أرخي�ُت  جدًا.  مبتذل�ة  صارت  التم�ّن،  ثم  ومن 
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ُمباغتًا  بالفعل  ح�دث  قد  كان  نهائيًا  ال  وقتًا  س�يأخذ  أنه  بدا  وما  ضي،  بيد 
مسبوقة،  غير  نشوٍة  إلى  بي  يدفع  الفاضح  عريي  بالمرآة،  تش�بثت  انتباهي. 

.)8 (ص  نفسه"  جسدي  قوانين  من  ومنفلتة  ُمشتهاة  أراني  أن  نشوة 
الرجل  عي�ن  أم�ام  بإغ�واء  مم�ددة  أنثى  الن�ص  لن�ا  يب�دو  ولوهل�ٍة، 
الرجل  بأن  يقينه�ا  مع  للمرأة  خطاب�ًا  الروائية  أرادت�ه  هكذا  أو  البصاص�ة، 

السمع. يسترق 
دارين. الفنانة  مع  ووادعة  خفيفًة  أخرى  عالقًة  الساردُة  وتقيم 

المطبخ،  ف�ي  صغيرة  ردهٍة  ف�ي  ينفتح  باٍب  إلى  كف�ي  من  "جذبتن�ي 
تتحرك  أيدينا،  كانت  محمومة،  قبل�ٍة  في  واندفعنا  وراءنا،  الباب  وصفقت 
ثم  عنقها  إلى  ونزلت  وقبلته�ا،  وقبلتها  وقبُتها  تتقطع،  وأنفاس�نا  بانفالت، 
منا  واحدٍة  أي�ة  في  معه  ش�ككُت  بحيث  الجن�ون  من  كنٌت  صدره�ا:  إلى 
جنوني  وتس�تجيُب  ورخوة  طيعًة  كانت  منحتها.  واحدة  وأية  القبلة  طلبت 
عنها  ش�فتي  أرفع  لم  بحي�ث  لذيذة  وكان�ت  أعصابي،  يس�حق  نحو  عل�ى 
بس�كر:  أقول  وأنا  الهواء،  من  المخ�ّزن  رصيدي  كّل  اس�تهلكت  حين  إال 
في  ضخت  ضحكته�ا،  لس�عتني  وضحكْت،  جننتيني"!  بيت�ك..  "يخ�رب 

 .)137 (ص  الجنون"  من  مزيٍد  في  جبارة  رغبًة  دمي 
ضي. وبين  بينها  بالفارق  تشعر  دارين  مع  تجربتها  وفي 

بجوارنا  قلبي  ألضع  واف�رة  طمأنينًة  أملك  أني  ش�عرُت  دارين،  "مع 
ليس  وعنها،  عن�ه  أغفل  حي�ن  تس�رقه  أن  خوف  دون  م�ن  الطاولة،  عل�ى 
أنا  كم  البدء  منذ  فطنت  ألنه�ا  وإنما  تريد،  ال  ألنها  وال  تس�تطيع،  ال  ألنها 

علّي.  الرهان  مشقة  فكفتني  المضمار،  هذا  في  خاسرة  ُمهرة 
ببطء،  تغوين�ي  كانت  جدي�د،  م�ن  جس�دي  أكتش�ف  بدأُت  ومعها، 
تقف  وكانت  جلدي.  لها  يرتعش  بفضائح  لي  وتهمس  ش�معتين،  وتشعل 
جس�دي.  وبين  بيني  ثالث  كطرٍف  توريطها  أردُت  ما  إذا  دائمًا  الحياد  على 
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سرية،  أكثرها  حتى  واحدًا،  واحدًا  أس�ماؤها  جس�دي  ألعضاء  كان  معها، 
بدارين  تليق  ال  بذاءًة رخيص�ة  اعتقدته  وما  الخاص�ة،  تعابيرها  وللحظاتن�ا 
من  القذرة،  الفاحش�ة  اإلثارة  من  نوعًا  فيه  أكتش�ف  كنُت  لطفها،  وشاس�ع 
كما  وليست  "جنس�ًا"،  الجس�دية:  عالقتنا  وكانت  تثير؟  ال  القذارة  إن  قال 

.)178 (ص  "ذلك"!"  تلميحًا:  تسميته  اعتدُت 
العالقة  تستمر  أن  تمنت  أنها  لحد  تش�بهها  التي  مرآتها  دارين  كانت 
"خبئيني في أصابعِك، ارسمي على جسدي، فوق  إذ تقول:  بينهما طوياًل، 
بأصابعِك  كلها،  بألوانِك  ارسمي  عوازل،  وال  مسافاٍت  بال  مباشرة  جلدي 
سيمحو  اإلطالق.  على  لوحاتِك  آخر  وكأني  جس�دي  على  ارسمي  كلها. 

.)212 سواِك" (ص  عبَث  رسمِك 
أن  دارين  اش�تهت  المقابل  وف�ي  يأتي،  لن  رج�اًل  فيها  اش�تهْت  لقد 

المنتظر الرجل  ذلك  تكون 
أبدًا  يكن  لم  حيات�ي،  في  الناقص  الكائن  "إلى  الس�اردة  تنتبُه  فجأة، 
رجل"  ثمة  يك�ن  لم  وخفاء  ضآل�ة  وأش�دها  أمنياتي  آخ�ر  في  رجل،  ثم�ة 

.)216 (ص 
إلى  تتعرف  الهاتفي�ة،  المكالم�ات  عبر  ث�م  اإلنترنت،  ش�بكة  وعلى 
وفي   .)215 (ص  واح�د"  فصل  م�ن  حكاية  "كان  إن�ه  تقول  الذي  ري�ان، 
المذهب  في  له�ا  المخالف  الُس�ني  عمر  مع  حٍب  عالق�ة  في  تقع  النهاي�ة 

اشتهاء: لحظة  في  جسديًا  ليتقاربا  الديني، 
ُكّلي! ُخذني  ُعَمر،  ُخذني،   -"

في  عراكاتنا  كل  ف�ي  ض�ي  أخذتن�ي  كم�ا  لي�س  أخذن�ي  وأخذن�ي، 
الخوف  ف�ي  وال  دارين،  عل�َي  مررته�ا  التي  الِخف�ة  بحال�ة  وال  الف�راش، 
لفرط  وآخر،  حيٍن  بي�ن  جس�دي.  على  ألعوام  عاٍل  كعب  لوطء  والخزي 
تظل  ال  افعل شيئًا كي  أقول:  أن  وشك  على  كنُت  الحبن  لفرط  أو  الشهوة 
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التي  الكبيرة  الكلم�ات  تفزعه  لم  لو  من�ي!"،  أطفالك  تس�رق  ال  خارجي! 
.)284 (ص  بها"  أنطُق 

يدور  ُعَم�ر  وحبيبها  الس�اردة  بي�ن  بحوار  روايته�ا  الروائي�ة  وتخت�م 
كالتالي:

وال... تغادرني!  ال  ُعَمر،   -"
بي. ثقي  أفعل،  لن   -

تموت!" (ص  ال  إنك  قل  يموتون!  الذي�ن  أحب  ال  تموت!  ولن   -
.)287

بالتفاصيل  ح�ال-  أي  على  مس�تعار  اس�م  – وهو  الحرز  صبا  تهتم 
س�بيل  على  فهي  وغيرها،  بطلته�ا  بين  ترب�ط  التي  العالق�ات  في  الدقيق�ة 
الشعرات  وتتأمل  فوقها،  ضلوعها  وثقل  ضي،  جسد  ُعري  تستشعر  المثال 
وكأنها  فمها،  في  العابثة  بس�بابتها  وتدوخ  حاجبيها،  حول  المبعثرة  القليلة 

بالحياة. لينبض  بالحواس،  مكتوبا  نصًا  " اآلخرون"  أرادت 
جس�دي  بأن  أش�عر  وال  الجس�دّي...  فعلنا  أفتقد  ال  أني  "الغري�ب، 
الصغيرة.  األش�ياء  تلك  الخصوص  وج�ه  على  أفتقده  م�ا  كان.  لما  ت�واٌق 
على  أصابعي  وفوضويته�ا.  الصورة  اش�تباك  في  تلفُت  ال  التي  التفاصي�ل 
نائمتين،  افتقدنا  تحزن.  حين  المتكدر  وجهها  حزنها،  خديها....  غمازت�ي 
مختٍف  والعالم  لألخرى،  تنظر  منا  كل  بطنه�ا،  على  وهي  ظهري  على  أنا 
الصحو....  أول  في  صوتها  بحة  أكثر  أفتقد  صوتها،  أفتقد  من�ا،  إال  وفارغ 
(ص  فمي"  ف�ي  س�بابتها  أفتقد  تثرث�ر،  وه�ي  قميصي  بُك�م  عبثه�ا  أفتق�د 

.)160

العنف،  االستغالل،  ش�تى:  موضوعاٍت  إلى  التطرق  الرواية  حاولت 
غير  واألخرى  للمرضّي�ة  األق�رب  حاالته  ف�ي  الحّب  المزدوج�ة،  الحي�اة 
ومتش�ابهة  مثالّية  صورة  لتش�كيل  االجتماعي  الضغط  الخوف،  المقبول�ة، 
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دون  المرأة  على  حكرًا  ليست  جميعها  وهذه  إلخ؛  الذات...  فقد  ألفراده، 
إنه  حّتى  ظالمي�ن،  ورجال  ب�ّكاءات  نس�اء  عن  الرواية  تحكي  ال  الرج�ل. 

الرواية. في  رئيسي  بشكل  ومتحرك  فاعل  رجٌل  يوجد  بالكاد 
أصابعها  بين  من  ينس�لون  بهم  أحست  أصدقاٍء  عن  الس�اردة  تحكي 

الماء: مثل 
في العمل التطوعي،  "األخوات"  سندس التي أغرتها باالنضمام إلى 
عليها  فرضت  التي  هداية  عقيل.  بمش�اركة  صحوية  مجلة  في  واس�تكتبتها 
أيضًا  وتحك�ي  الس�لطة.  عالمات  م�ن  عالمة  فكانت  الفكري�ة،  الوصاي�ة 
بعض  متش�ابهتين  وال  تمامًا  متضادتين  نكن  "لم  قائلة:  هب�ة  صديقتها  عن 
المشتركة.  السمات  من  الكثير  يجمعهما  ال  متباينتين  منطقتين  كنا  الشيء، 
األصابع  من  واحدة  يتع�دى  ال  أس�همه  أعلى  في  اتفاقنا  مؤش�ر  الحصيلة؛ 
العالم  اتفاقات  كانت  ما  الس�مها،  مصداقًا  تهبني،  كانت  أنها  إال  العش�ر. 
س�ائغ  طرية،  كف  بحجم  وافر  أمان  إياه:  وهبي  على  قادرة  غير  وتحالفاته 
(ص  تتماوج"  ألوان  من  شاش�ة  على  وُمضاء  ش�وكوالتة،  لوح  ش�كل  في 

.)22

في  بوضوح  تتجلى  إدان�ة  للمثلية.  إدانًة  مضمونه�ا  في  الرواية  تبدو 
ابنة  بلقيس،  أغوتها  كيف  مثاًل  ضي  تروي  عندما  أو  بالذنب،  البطلة  شعور 
وأبجديات  الرياضيات  علمته�ا  التي  أعوام،  بعش�رة  تكبرها  التي  الجي�ران 
خانة  من  نقلها  الذي  األنثوي،  تمثالها  لتكون  قبلة،  أول  فأهدتها  الجس�د، 
(ص  بلقيس"  "روضتن�ي  ضي:  تقول  وكما  الفاع�ل..  خانة  إلى  المتف�رج 

 .)145

حقيقة  إل�ى  تحيلن�ا  س�نًا،  األكب�ر  الجي�ران  ابن�ة  م�ع  العالق�ة  ه�ذه 
اس�تغاللهم  يتم  الذين  األطفال  من  عدد  أكبر  إن  تقول  الت�ي  اإلحصائيات 
هو  المش�كلة  ثقة.  ومحل  مقربين  أش�خاص  أيدي  على  لذلك  يتعرض�ون 



108

تحقيق  بهدف  والض�رب  بالعنف  تختل�ط  التي  الرغبة  علمته�ا  بلقي�س  أن 
كانت  ذلك  اعت�دت  كلما  البائس�ة.  البداية  تللك  "كانت  اس�تثنائية.  نش�وة 
يؤَذ،  لم  إذا  يجّن  الرضا،  من  نصيبه  جس�دي  فقد  أن  إلى  األلم،  عتبة  ترفع 
اللذة"  ناحية  ومساره  حرفته  بات  الوجع  يتوجع.  لم  إذا  طمأنينته  وتتهالك 

.)145 (ص 
جس�د  أدمنت  "وأنا  تقول:  فه�ي  بلقيس،  بها  فعلت�ه  لما  تتألم  وه�ي 

.)146 (ص  بلقيس" 
"الحظُت متأخرة تقززها المتصاعد  لكن األخيرة تبتعد عنها تدريجيًا، 
القول:  إلى  وتنتهي  أنوثتي"،  اكتمال  من  جس�دي  من  مني،  الغثيان  حد  إلى 
وأنصاف  األح�الم  بين  تضمح�ل  ثم  وتن�ام،  تتث�اءب  الذاك�رة  إن  "يقول�ون 

.)147 (ص  يوم"  كل  في  بلقيس  أتذكر  وانا  ُتشحذ،  لم  إذا  اليقظات 
مع  األلم  طق�وس  ممارس�ة  ض�ي  احترفت  بلقي�س،  آذته�ا  ومثلم�ا 

الرواية. بطلة  ومنهن  صديقاتها، 
ولدت  ش�ابة،  س�عودية  كاتبة  أنها  على  بنفس�ها،  الحرز  صبا  تع�ّرف 
 ،2001 عام  منذ  اإلنترنت  في  الكتابة  على  ودأبت   ،1980 عام  القطيف  في 
"اآلخ�رون" عملها  فكان�ت  األدبي�ة،  الرواي�ات  عال�م  اقتحم�ت  ولكنه�ا 
معها:  أجريت  التي  النادرة  الصحفية  الحوارات  إحدى  في  وتقول  األول. 
كتابيًا،  نوعًا  أجرب  أن  فقط  أردُت  رواية،  كتابة  بهاجس  أبدًا  معنية  "لسُت 
للمحاولة،  تاليًا  أمرًا  يعد  ذلك  تقييم  خابت.  أم  صابت،  نفس�ي،  فيه  أختبر 
من  خاّصة،  تكون  أن  بنّية  الرواية  كتبُت  وتضيف:  كثيرًا.  عندها  أتوقف  ال 
وتكاليفه.  النشر  صعوبات  عن  سمعُت  ما  لفرط  بنشرها...  االنشغال  دون 
نش�رها  قررت  قد  كنُت  ح�ال  أّية  عل�ى  افتراضيا  ف�ردًا  باعتب�اري  الحق�ًا، 
تكفلت  الس�اقي"  "دار  إلى  أوصلها  صديق  س�عي  عبر  وأخيرًا،  إلكترونيًا. 

بنشرها". الدار 
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جريدة  ونش�رته  الخويل�دي  مي�رزا  معه�ا  أج�راه  الذي  الح�وار  ف�ي 
الحرز: صبا  تقول   )2006 يونيو  (مطلع  األوسط"  "الشرق 

أستصعب  كنُت  بالطبع،   .2004 عام  بدايات  الرواية  فكرة  "تش�كلت 
مع  األمر  تضاف�ر  الم�زاج؛  طارئة  أن�ا  وش�اقة،  طويلة  كتاب�ة  في  الخ�وض 
قرأُت  آخ�ر.  تحد  وه�ذا  وحساس�يتها،  الرواي�ة  مواضي�ع  بع�ض  صعوب�ة 
الفهم.  م�ن  قدر  أكبر  لخلق  محاول�ة  في  أيض�ًا..  الكثير  س�معت  الكثي�ر، 
وش�رعُت  مختصر،  بش�كل  الرواية  ن�واة  كتب�ت  الرغبة،  اكتمل�ت  وحي�ن 
العام�ة،  التفاصي�ل  الزمني�ة،  الفت�رة  الش�خوص،  أول�ّي:  مخط�ط  بوض�ع 
قدر  أكبر  حش�دُت  كهذه.  أمور  ش�خصية...  لكّل  الُمتاح  الحيز  تقس�يمها، 
حالة  ف�ي  الكتابة  وب�دأت  المتش�ابكة  الصغيرة  والخي�وط  التفاصي�ل  م�ن 
دائمًا  يفسد  كتابته  أنوي  أو  أكتبه  عما  الحديث  أن  غير  لشيء  ليس  كتمان، 

مشاريعي".
عن  تكّف  أن  يعن�ي  ال  عزلت�ك،  تختار  "أن  نق�رأ:  "اآلخ�رون"  ف�ي 
تحضر  أن  تعن�ي  أش�كالها،  أبس�ط  ف�ي  إنها  العال�م،  قل�ب  في  الحض�ور 
يس�ع  ال  بحيث  الخاصة  حدودك  ضم�ن  حضورك  تباش�ر  وأن  باختيارك، 
يريد،  ما  وفق  وجه�ك  يش�كل  أو  غفلة،  على  ذاتك  من  يس�رقك  أن  أحدًا 

.)40 بوصلتك"(ص  عنق  يلوي  أو  يؤذيك  أو 
في  عالية  وصرخ�ة  والعزلة،  األذى  لمواجه�ة  محاول�ة  "اآلخ�رون" 
الجانب  على  مرئيين  لنكون  ش�فافّية  وأكثر  س�ماكة  أقل  لتكون  الجدران، 
هذه  نملك  ال  أننا  طالما  الخ�ارج  من  أش�خاص  لنا  يعبر  وأن  منها،  اآلخر 

الخروج. على  القدرة 
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حبة الفراولة

لنا  تقدم  بيروت،  في  الس�اقي  دار  عن  "األوبة" الصادرة  روايتها  ف�ي 
مفزعًا  عالمًا  مس�تعار-  اس�م  وهو  الملك-  عبد  وردة  الس�عودية  الروائي�ة 
باللعنات.وعبر  والرغبة  بالقهر،  الدينية  والسلطة  باأللم،  اللذة  فيه  تتداخل 
من  مريٍب  بتواط�ؤ  انه�ارت  التي  تلك  س�ارة،  مأس�اة  نعيش  صفح�ة   101

الدروب  أي  تع�رف  ال  ضائعة،  وتركوها  إنس�انيتها  خنقوا  مم�ن  الجميع، 
المجون! أم  التشدد  تسلك: 

كالذي  قاس�ية  ذكرياٍت  إلى  يع�ود  والذي  تتذكر،  هن�ا  الرواية  بطل�ة 
أخرى.  م�رًة  دهس�ه  ليعيد  قط�ار  عجالت  تح�ت  ثانية  م�رًة  بنفس�ه  يلقي 
حولك  م�ا  وكل  مندفع  قط�اٍر  عج�الت  تتحاش�ى  أن  ل�ك  كيف  ولك�ن، 

قضبان؟!
رموزًا  وتفضح  كإنس�انة،  كبلته�ا  التي  والقيود  مجتمعه�ا  تدين  إنه�ا 
يصبحوا  أن  أبدًا  يمكن  ال  التشويه  جرائم  مرتكبي  أن  معها  لندرك  مضللة، 

التجميل. في  خبراء 
غضب. الرواية  أول 

الجرائم  م�ن  سلس�لة  بارت�كاب  وتدينه�م  الجمي�ع،  تحاس�ب  إنه�ا 
الجريمة  أبعد من  دومًا ضريرتان عن رؤية شيء  عيناها  والضحية  بحقها.. 
ثقيل يهوي كمطرقٍة على صدرها  لها، واألذى حذاٌء عسكري  التي وقعت 

وذاكرتها.
أنَت فستضحُك  "أما  فتقول:  الله  الزوج األول عبد  تحكي سارة عن 
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زوجوك  ثوٌر  ألن�ك  الفارهة  أجنحتها  عل�ى  تس�تلقي  حتى  منَك  المالئك�ُة 
.)6 (ص  وطلقوك" 

بين  بك  مضت  الحي�اة  أن  "أعلمه  قائلة:  تخاطب�ه  آخر  موضٍع  وف�ي 
حضرته  في  العلوية  المل�ذاِت  بين  الولود  البقرة  واعتالء  لعظمته  الس�جود 
لكني  خباالً  إال  ازددت  م�ا  ثم  المنفرجتين،  س�اقيها  حضرة  في  والس�فلية 
فوقي"  الضخمة  بجثت�ك  وترمي  رب�ك  من  هارب�ًا  س�تولي  ُجبنَك،  أعرف 

.)6 (ص 
ألول  تصفها  التي  فلوة  أخت�ه  على  تحمل  إذ  عنده،  تتوقف  ال  وه�ي 
إلى  بالسواد  مّتش�حٌة  المس�ندة  الخش�بة  "وأختك  بالقول:  الرواية  في  مرة 
ثم  الزناة  وادي  ف�ي  بطني  عل�ى  تجرني  بينما  وتحوق�ل،  تبس�مل  قدميها، 
تقفز  وأخ�رى،  فترٍة  بين  وم�ا   .)6 (ص  مظل�م"  قصي  ركٍن  ف�ي  بي  تلقى 
في  قولها  ذلك  ومن  لعناته�ا،  جام  عليها  فتصب  ذاكرتها  إل�ى  المرأة  هذه 
حتى  أياٍم  بضع�ة  بجهنم  الم�رور  فتس�تحق  فلوة  "أما  النف�س:  مع  مناج�اٍة 
بنات  مع  تعبث  فال  أمعائها  في  األس�ود  برازها  ويتحَجر  مؤخرتها  تستوي 

.)37 (ص  معي"  عبثها  اآلخرة 
"عبد  وأخيها:  فلوة  مصير  عن  الس�اردة  تخبرنا  الرواية  منتصف  وفي 
من  ش�يئًا  لتتدارك  أخُته  تركته  وقد  الكون  في  ذابت  فقاعٍة  مثل  اختفى  الله 
(ص  ونخيله"  زرعه  بين  القصيم  في  الناس  اعتزل  مطوع  مع  الثعبان  نعيم 

.)48

يدور  الش�يخ،  ش�رم  إلى  عمر  أخيها  مع  لها  اس�تجماٍم  رحلة  وأثن�اء 
وال  أحد  ال  حياتي،  أس�ترجع  حينما  تعرف  هل  التال�ي:"-  الحوار  بينهم�ا 

فلوة. مثل  يؤلمني  شيء 
كيف؟  -  

ُهم. ال  إرادٍة  كل  وسلبني  لحمي  نهَش  من  هي   -
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خجل: بال  أكمل  أن  قبل  قلياًل  ترددُت 
تتلمظ  العانس  وكانت  الرجال.  يمتطيني  حتى  الحفلة  أعّدت  لقد   -
إنها  الغريب؟  الش�عور  هذا  تتخيل  هل  علّي.  يتناوبان  وهما  مكبوتة  بمتعٍة 

القوادة. تشبه  عمليٌة 
بعصبّية: عمر  ابتسم 

.)31 سارة!" (ص  يا  شرعية  قوادة  لكنّها   -  
"في  عانت  أو  عاش�ت  حين  عليه�ا،  وقع  ال�ذي  بالظلم  تش�عر  إنها 
ومن  الش�بق  قبل  ومن  الس�مين.  القصير  فراش  ف�ي  ثم  الله،  عبد  ف�راش 
وأعصابي"  بدمي  بشراهٍة  ستقتاُت  التي  السوداء  الوس�اوس  ّلجة  في  بعده 
أن  دون  م�ن  مش�ته  الذي  الطوي�ل  للطري�ق  تح�زن  أنه�ا  كم�ا   .)13 (ص 

لحظة. تتوقف 
شاخت. التي  بروحي  أشعر  "لكيال   

مذبح  بان�ًا على  قر  بعد عش�ّيٍة  قّدمته عش�ّيًة  الذي  جس�دي  أبكي  أو 
الحالل. شهواتهم 

لكيال أستشعر فصامهم الذي شطر ذاتي نصفين. ودجلهم الذي تعاونوا 
.)9  -8 (ص  يوم"  بعد  يومًا  دماغي  تالفيف  في  حقنه  على  ونس�اًء  رجاالً 

 

وأخته،  األول  الزوج  الجميع:  من  الس�اخر  الخيال  بسالح  تنتقم  ثم 
الرياض. مدينة  في  الشهيرة  والداعية  الثاني،  والزوج 

بين  يجوس  الخش�ن  الله  عبد  ولس�ان  علي،  مؤخرة  في  فلوة  "أن�ف 
.)7 (ص  فاطمة"  فخذي 

القادم  الدميم،  القصير  القصير،  "السمين  الثاني  الزوج  تصف  وحين 
التراث  في  وعب�ارات  ألفاٍظ  إل�ى  تلجأ  فإنها   .)5 (ص  بغلت�ه"  ظهر  عل�ى 
إن  له  "ق�ل  الجس�دية:  رغباته  ع�ن  للحديث  الجنس�ي  الفع�ل  إل�ى  تش�ير 
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والجمع  الشديد  والعفس  األربع  ش�عبها  بين  القعود  هوى  دمه  في  الدميم 
دحمًا  يلقاهن  سبعين  العين  الحور  من  له  فليخصص  والوريد،  الركبة  بين 

.)5 أبكارًا" (ص  مرٍة  كل  في  ويعدن  دحمًا 
"أمي  قائلًة:  تصفه�ا  التي  باألم  تربطها  غامضٍة  وش�به  ش�ائكٌة  عالقة 
"لو  تقول:  النفس  مع  مناجاٍة  وفي   ،)15 (ص  عليها"  تثري�ب  فال  غيها  في 
ظهر  على  س�يخرب  كان  ماذا  أب�ي،  لي  وتركت  أمي  أخ�ذت  الله  يا  أن�ك 

البسيطة؟ هذه 
البتة! شيء  ال 

يزيد؟ أو  سينقص  كان  ماذا 
خردل. حّبة  وال 

بسواء. سواء  والهامش  وهي  وخلقَتها  جهلت  منذ  المرأة  تلك 
س�وى  بمقامها  يلي�ق  فل�ن  قصّية،  نجم�ٍة  م�ن  أقص�ى  كان�ت  دوم�ًا 
ثم  العطرّية  بالزي�وت  ظه�رك  وتدلك  رجليك  تغس�ل  أن  س�وى  عليائك، 

.)37-36 (ص  سنامك"  على  ترقد 
وجه  في  تنفج�ر  يودعها،  أن  دون  م�ن  عم�ر  أخوها  يس�افر  وعندما 
خرجُت  هل  أّم؟  أن�ِت  هل   - المقيت:  الكائ�ن  وجه  في  "صرخ�ُت  أمها: 

وتوديعي؟! زيارتي  على  تحضيه  لم  لَِم  رحمِك؟  من 
.)38 (ص  تسمعني"  ال  كأنها 

فتقول:  اآلخ�رة،  في  حتى  بها  األم  مب�االة  عدم  صورة  ترس�م  وهي 
كعادتها  تعبأ  ال  رأس�ي.  في  تضطرم  والنار  نخلًة  فتراني  التن�ور  إلى  "تنظر 
ال  مخصيين  غلم�ان  من  عش�رٍة  فوق  بطنها  عل�ى  لتقع  بصفاق�ٍة  وتس�تدير 

غلياًل. لها  يشفون 
.)7 (ص  فاقعة"  وُقبٌل  وأصواٌت  تأوهاٌت 
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األم  كأنها  وحنانًا،  حبًا  أكثر  صايلة  الجدة  لنا  تبدو  األم،  مقابل  وفي 
البديلة.

فنراها  الذاك�رة،  في  س�ارة  بنا  تبحر  ودفوعها،  دفاعه�ا  س�ماع  وبعد 
وقد  الرياض-  غرب  أحياء  – أحد  سلطانة  في  الثانوية  المدرسة  في  طالبًة 
روايتين  إخفاء  المش�هود:  بالُجرم  فلوة  االجتماعية  االختصاصيُة  ضبطته�ا 
فعلتها،  عل�ى  فل�وة  تلومها  بالفص�ل.  ُدرجه�ا  ف�ي  "عبي�ر"  رواي�ات  م�ن 
لتهديء  االجتماعية  االختصاصية  تعود  أن  قبل  المدرس�ة،  مديرة  وتعاقبها 
ستتوس�ط  وأنها  أهلها،  تكلم  لن  المدرس�ة  إدارة  ب�أن  وتبلغها  روعها  م�ن 
الس�اردة:  تحكي  هنا  كتبته.  ال�ذي  بالتعهد  تكتفي  حت�ى  المديرة  عند  له�ا 

طفولي. بامتناٍن  أقّبلها  اليمنى  يدها  على  "وقعُت 
يد. على  فيها  أنحني  التي  حياتي  في  األولى  المرة 

اللحظات،  تل�ك  في  فكرت  بماذا  أو  ش�عورها،  كان  م�اذا  أدري  ال 
عبوديتي. تاريخ  ببدء  إيذانًا  كان  ذلك  أن  أعي  اآلن  لكنني 

روحي  ومن  حسها  إنسانيتي  من  سلب  الذي  الس�حيق  التاريخ  ذلك 
من  خليٍة  كل  فوق  خرافي�ة  بس�رعٍة  لتدور  العجلة  وأطلق  العلوي،  رفيفها 
مصيري،  القاسيتين  بيديها  المرأة  تلك  ولتش�ّكل  وذاكرتي،  جسدي  خاليا 

.)12 (ص  بالذنب"  شعوٍر  وبال  رحمة،  وبال  تردد  وبال  وجٍل،  بال 
االختصاصية  فل�ك  ف�ي  ت�دور  س�ارة  أصبح�ت  الي�وم،  ذل�ك  من�ذ 
الدينية  الكاس�يت  وأش�رطة  بالكتيب�ات  أغرقته�ا  التي  فل�وة،  االجتماعي�ة 
يفوق  وقتًا  له�ا  تخصص  الفت�اة  صارت  الت�ي  الصحوة،  ش�يوخ  لمش�اهير 
ما  كل  س�ارة  تحرق  فلوة،  وس�طوة  تأثير  وتحت   . لدروس�ها  تخصصه  ما 
أغاٍن،  وأش�رطة  وُدمى  وت�ذكارات  ومج�الت  وقصص  ص�وٍر  من  تملكه 
من  ي�وٍم  آخر  والش�يطان.وفي  النف�س  هزيم�ة  عل�ى  قدرته�ا  تؤكد  حت�ى 
منها  أفضل  تجد  لن  إنها  بالقول  تمهيد  بال  فلوة  تباغتها  النهائي،  االمتحان 
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نفسها  س�ارة  تصف  إذ  مطابقة،  تبدو  المواصفات  الله.  عبد  ألخيها  زوجة 
ومهذبة..  وجميل�ة  مثلها،  وقبيلي�ة  جدي�دة،  صغيرة  "مطوعة  بأنه�ا  آن�ذاك 

.)15 صغيرة!" (ص  ونعجة 
ومن  للبيت  المس�جد  م�ن  حياته  يمضي  أخاه�ا  إن  فل�وة  لها  تق�ول 
من  أنه  ذلك  بعد  "وس�أعرف  قائلًة:  تس�خر  س�ارة  لكن  للمس�جد،  البيت 
الموقع  إل�ى  إش�ارٍة  في   ،)16 (ص  للبي�ت"  عليش�ة  ومن  لعليش�ة  البي�ت 

الرياض. في  عليشة  بحي  النفسية  المصحة  لمستشفى  السابق 
الرجل  هذا  برفض  لها  نصيحته  وتتجاهل  عمر  أخاها  س�ارة  تتحدى 
وتنتقل  ال�زواج  ليتم  عام�ًا،  عش�ر  بخمس�ة  يكبرها  الذي  األط�وار  غريب 
أرضي  طابق  وهو  الزوجية،  منزل  إلى  الرياح  تذروها  التي  الخفيفة  الريشة 

الرياض. قرب  الشفاء  بحي  قديمة  فيال  في 
التأويل:  وعل�ى  النس�يان  على  عصية  لحظٍة  أم�ام  نفس�ها  تجد  هناك 
الجسد..  حفلة  إلى  رأسك  تغادر  أن  تعني  الوصال  ليلة  أن  يتوهم  البعض 

السرير. إلى  براءتها  من  العابرة  وتقطف  المعادلة  من  قلبك  تخرج  أن 
الُصفرة  إلى  ومائ�اًل  ممططًا  قطنيًا  س�رواالً  عليه  وأبقى  ثيابه،  "خل�ع 

ركبتيه. حدود  إلى  يصل 
ولم  فاكهة.  وال  شوكوالتة  أر  ولم  وردة.  وال  ماء  كأس  لي  يقدم  لم 
أن  لمثلي  كما  يالطفن�ي  ولم  يداعبني،  ولم  همس�ة.  وال  كلمة  منه  أس�مع 

تتخيل. أو  تحلم 
بُقبٍل  يمطرني  وبدأ  األجرب،  البعير  يبرك  كما  برك  هكذا  برك.  لكنه 

وجهي. على  مجنونة  متالحقة 
 

وأصابعه  بأس�ناني،  أس�نانه  ويح�ك  لس�اني،  ويمض�غ  فم�ي،  ي�أكل 
رقبتي. العبقري  الوجع  يبلغ  حتى  بشدة  تّفاحَتي  تعتصر 
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الفجر. أذان  مع  إال  يتركني  لم 
المؤذن  ي�ؤذن  األولى.  لياليه�ن  ف�ي  البنات  الل�ه  يرح�م  هك�ذا  إذن 
والصداع  دقائق  ظهري  أرجلهن.أعطيته  ويضممن  السامة  الثعابين  فُتطوى 
ستلفظ  الفارغة  معدتي  وبأن  بالغثيان،  أش�عر  نصفين.  رأس�ي  يقس�م  يكاد 

الصباح. ضوء  قبل  بطانتها 
فخذي  بين  األلم  سحبًا.  رجلي  أس�حب  الحمام،  إلى  متثاقلًة  قمُت 
أحش�ائي،  في  دخل  قد  بريًا  حيوان�ًا  كأن  ضخمة،  أفع�ى  وكأن  ُيحتم�ل  ال 

يخرج. ولم  لحمي،  وَمزق 
منشرح. ووجهه  واألغطية  السرير  يتفقد  رأيته 

إلى  المائل  ال�دم  م�ن  قط�راٍت  بضُع  الحم�ام  أرضي�ِة  إل�ى  لحقتن�ي 
(ص  الطري"  جرح�ي  يالمس  والم�اء  األنين  وكتمت  اغتس�لُت  الس�واد. 

.)20-19

األيام. أحد  صباح  من  الثالثة  الساعة  قرب  يقع  الزلزال  أن  غير 
على  ساجدًا  الله  عبد  لتجد  مكتوم،  أنيٍن  صوت  على  سارة  تس�تيقظ 
االبتعاد،  منها  طالب�ًا  بها  يصرخ  من�ه  تقترب  وعندما  ينش�ج.  وهو  األرض 
وبدأ  األعلى  إلى  ي�ده  "رفع  الفظة.  بطريقته  ويعانقها  منه�ا  يقترب  أن  قبل 
من  قبائل  رأيُت  نفس�ي.  أصدق  لم  س�اقطة.  جنس�ية  بكلماٍت  الله  يس�ب 

(ص25(. ومرج"  هرٍج  في  حولنا  تحوم  الجن 
أن  تدريجيًا  لتكتش�ف  جرى،  بما  لتخبرها  فلوة  تهاتف  الصباح  وفي 
لها  تقول  أن  قب�ل  صغيرًا  مظروفًا  فل�وة  وتناولها  نفس�يًا.  مريض  الله  عب�د 
اس�معي،   -" طمأنتها:  حتى  أو  التفس�ير  عناء  نفس�ها  تكلف  أن  دون  م�ن 
هذا  في  وح�ده.  يس�تيقظ  حتى  فاتركيه  أنِت  أما  المدرس�ة،  إلى  س�أذهب 
ومالبس  س�جادًة  له  جهزي  الطبي.  وتقريره  المستش�فى  بطاقة  المظروف 

.)28 لنرى!" (ص  الظهر  بعد  بك  سأمر  أدخلوه!  رّبما 
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الرواية. بطلة  على  قويًا  كان  الصدمة  وقُع 
ظل  "من  لنفسها:  تقول  إذ  بالدوار  تصيبها  استفهام  وعالمات  أسئلٌة 

أدخلوهم"!. "ممن  كان  وشهرين  عامًا  ليلٍة  كل  إذًا  يضاجعني 
على  وال  من�ه،  والخروج  المستش�فى  دخوله  عل�ى  لي  اعت�راض  ال 

اليوم؟ قبل  أعلم  لم  لَِم  لكن  وخروجه،  أحشائي  قضيبه  دخول 
وتجيبني: القهقهة،  عن  لحظًة  ستتوقف  العارية  الجدران 

.)28 النعاج!" (ص  مشكلة  هذه 
في  وهو  النائ�م  ال�زوج  بصمٍت  تتأم�ل  الس�رير  طرف  على  تجل�ُس 
أم  ويتوجع؟  يتألم  أم  يحل�م؟  "تراه  وتتس�اءل:  ميتة،  نصف  في  أو  غيبوب�ٍة 

يفكر؟ أم  ويجادله؟  ربه  يحادث 
الوادي  في  أم  هو،  ثعبانه  في  أم  القبر،  ثعابين  في  يفكر؟  فيَم  حس�نًا 
الضيق بين فخذّي، أم في مؤخرتي التي يتمناها ويحّرمها، أم في الطهارة؟ 
في  أم  تس�عة عش�ر؟  عليها  في ش�وايٍة  أم  الخلق؟  في  أم  المالئكة؟  في  أم 

.)29 (ص  المنثور؟"  كالدر  غلماٍن 
تطل  حياتك  ناف�ذة  فتجد  صباٍح،  كل  تس�تيقظ  أن  األح�زان  أصعب 

الموت. بمراكب  مليء  شاطئ  على  حوافها  تشرف  هاوية  على 
والحرمان  بالضيق  وتشعر  نفسيًا  س�ارة  تتعذب  الله،  عبد  مرض  بعد 
الذي  الجدة  أخ�ت  ابن  خالد  الس�تارة  خلف  م�ن  ترى  وحين  الجس�دي. 
أستعذ  الرغبة"لم  بنار  وتحترق  الش�اب  بهذا  ُتعجُب  بانتظام،  زيارتها  اعتاد 

بالتلصص. ملتذًة  كنُت  بل  بصري،  أغّض  ولم  أتراجع  ولم  بالله 
الشاب  في  أحدق  وأنا  كالجمر  داخلي  في  اضطرمت  همجية  غريزٌة 

النظيفة. وثيابه  الحلوة  وابتسامته  الطويلة  بقامته 
ش�عرُت  ثم  فلوة  معبد  في  أحرقُته�ا  التي  الرواي�ات  أبط�ال  تذكرُت 
ونبض  برطوبٍة  ش�عرُت  المقدس.  الوادي  ف�ي  برطوبٍة  هناك.  ب(رطوب�ة( 
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بفم  أحلُم  واشتعلت.  الصغيرة  الفراولة  حبة  اس�تطالت  ورطوبة.  بنبٍض  أو 
فتزداد  بفخذ،  فخذًا  أضغُط  ويرشفها.  ويمُصها  ُيقبُلها،  الناعم  الشاب  هذا 

بجنوني. فعجل  بشفائي  تسرع  لم  إن  رب  السخونة.يا 
فبقي س�لبيًا ش�به  نخله،  قد  المرض  الل�ه.  عبد  الب�اب على  فتح�ُت 
ظهره.  على  راقد  وهو  وشوق  بتوٍق  فوقه  قمُت  لي.  األمر  وترك  مستس�لم 
عيني  أغمُض  قائم�ة.  قاعدًة  قاعدة.  قائمة  رقبت�ه  لحم  في  أظفاري  أنش�ُب 
لصالتي  البعيدأكبُر  النظيف  الناعم  ذاك  ألضاجع  األش�عث،  المريض  عن 
وإذا  الله،  م�ن  أكبر  وجدته  ركعُت  وإذا  الل�ه،  وجه  عن�ي  وجهه  فيحج�ب 

الله. من  لي  أقرب  صار  سجدُت 
القصوى. اللذة  تخوِم  على  وأنا  أنفاسي  تتسارُع 

جائعة. كنمرٍة  وأشتعُل  أكثر.  أظفاري  أنشُب 
ُتعاد، أتوقف  ُتقال وال ُتوصف وال ُتحكى وال  وفي لحظة، لحظة ال 
الجنُة تغمرني  أقدامي. بدأت  الجنة ستداعب  القيام والقعود فوقه ألن  عن 

الممدوتين. ساقيه  ألتوسد  اللذة  من  ثملًة  ظهري  على  فأسقط  هكذا، 
وياسمينًا. وردًا  السماء  خزائن  معه  أمطرت  جديد  إحساٌس 

.)40-39 (ص  والماء"  البر  على  ملكًة  تّوجُت  ساعٍة  ولربع 
مقبرة. وسط  تموء  جائعة  كهرٍة  وحيدًة  تبدو  هنا  البطلة 

بس�يارة  تذهب  حين  أخ�رى،  مناس�بٍة  ف�ي  بها  س�تمر  التجربة  ه�ذه 
سعودية  اختصاصية  للقاء  مستش�فى،  إلى  صايلة  الجدة  مع  خالد  الش�اب 

القهرية. الوساوس  وتلك  النفسية  أزمتها  من  تنقذها 
إدخالها  أعيد  ثم  منه  أصابعي  فتخرج  أمُطه  األس�ود،  بالقفاز  "أعبث 
تمس�ك  البيضاء  الش�اب  يد  على  عين�ي  وقعت  أمام�ي  نظ�رُت  إن  ثاني�ًة، 

مسرعًة. فأصرفها  بالمقود 
اللذيذة  لمضاجعته  بعيدًا  طيفًا  أس�تعيد  بينما  سّري  في  بالله  أس�تعيذ 



119

ش�الالت  فأمطرتني  المس�حورة  المغارة  دخلُت  يوم  الله،  عب�د  جثة  فوق 
عدن.

(ص  الله"  بذك�ر  فأتلهى  (هن�اك(  الس�اخن  الماء  م�ن  بخيٍط  أش�عُر 
.)76

فتصحبها  ذهوالً،  والمرأة  ذبوالً  ال�وردُة  تزداد  الطالق،  أعقاب  وفي 
يس�اعدها  لعله  الرياض،  ش�رق  الربوة  حي  ف�ي  الش�يوخ  أحد  إلى  الجدة 
الش�يخ  أخذ  كيف  البطلة  وتحكي  وأحزانها.  وساوس�ها  من  الش�فاء  على 

شبقه. يخفي  وهو  عليها،  القرآن  قراءة  في 
أكثر. اقترَب  ثم  مني.  "اقترَب 

نحوي. يتطاير  فمه  ورذاُذ  القرآن  يقرأ  وبدأ  بسمَل 
ينقبض  وال  ص�دري  ينش�رح  ال  يقرأ.  وه�و  وتس�تغفر  تهّلل  جدت�ي 

ويقرأ. لحيته  بشعر  يلعب  ويقرأ. 
ويقرأ.  الهواج�س  بي  تطف�ُح  ويقرأ.  الالهثة  أنفاس�ه  صوت  أس�مُع 

ويقرأ. فخذي  على  كفه  يضُع 
لحمي  على  أصابع�ه  بضغط  أش�عُر  ويقرأ.  باألخيلة  رأس�ي  يمتل�ىء 

الله.  عبد  رائحة  تجتاحني  ويقرأ. 
في  أصابعه  تج�وس  ويق�رأ.  فخذي  أعل�ى  إلى  كف�ه  تصعد  ويق�رأ. 
(ص  ويقرأ"  الحج�رة  باب  الهائجة  الثي�ران  تس�د  ويقرأ.  الصغير  ال�وادي 

.)43

الثاني! زوجها  السمين  القصير  الشيخ  أصبح  البصر،  وبلمح 
إلى  إضافًة  "شامية"،  من  متزوج  لرجٍل  زوجة  نفس�ها  سارة  وجدت 
تتحرك  األول  لقائهما  وف�ي  الربوة.  بيت  في  ابنتها  مع  تقيم  عج�وز  زوجة 
ارتس�مت  متهكمًة  ابتس�امة  فإن  مرة  أول  الش�امية  رأتني  حين  "أما  الغيرة: 

القرمزي: فمها  على 
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فيِك؟ بدو  شو  الشيخ   -  
الشام. هديب  يا  دنياه  بأمور  أعلُم  هو 

الزور  دي�ر  مؤخرة  وال  بري�دة  أفخ�اذ  ال  هي،  وال  تش�بعيه  ل�م  ربما 
المترهلة. الباردة  القصيمية  ثقوب  وال  الدافئة  الضيقة  ثقوبك  ال  الفارهة. 

موسوس�ًة،  مهلوس�ًة  ضاجع  إذا  أنا،  ضاجعني  إذا  أكثر  ُيس�تثاُر  ربما 
.)47 أنا"(ص  مثلي  موجوعة  مريضًة 

من  طويلة  قائمة  الجديد.  الزوج  أو  الشيخ  وأوامر  بقيود  سارة  ُتفاجأ 
المنزل. جدران  حبيسة  لتصبح  الممنوعات، 

كيانها. تزلزل  جديدة  مفاجأٌة  تصدمها  الشيخ،  منزل  وفي 
الخش�بي  الباب  ودفع�ُت  أصابع�ي،  أط�راف  على  ال�درج  "هبط�ُت 
س�معُت  الممر  آخر  في  غرفتهما  نحو  غري�ب  بتصميٍم  ألمش�ي  جلبة،  بال 
طمأنينة:  أو  سكينة  أية  تداخلني  فلم  متقطع،  بصوٍت  القرآن  ترتل  الش�امية 
رزقناهم  ومما  وطمعًا  ربهم خوفًا  يدعون  المضاجع  "تتجافى جنوبهم عن 

ينفقون". 
تعلم  "فال  وأنظر:  الباب  ثق�ب  في  عيني  أضع  وأنا  قلبي  دّق  تس�ارع 

يعملون". كانوا  بما  جزاء  أعين  قّرة  من  لها  أخفي  ما  نفٌس 
في  أسقطت  ثم  دورٍة  مئة  األرُض  بي  ودارت  رأسي  من شعر  علقُت 
"أفمن كان  قوله:  بلغت  قد  هوٍة سحيقةكانت ساجدًة على مصالها وبغنٍج 
الصالحات  وعمل�وا  آمنوا  الذين  أما  يس�توون.  ال  فاس�قًا  كان  كمن  مؤمنًا 
يمس�كها  خلفها  هو  بينما  يعملون"،  كان�وا  بما  ُنزالً  المأوى  جن�اُت  فلهم 
مؤخرتها.  في  الضخم  بثعبان�ه  موغاًل  ش�ديدًا،  دفعًا  ويدفع  خاصرتها،  من 
بالتأوه  ب�دأت  ألنها  اآلية  تكمل  ل�م  النار".  فمأواهم  فس�قوا  الذين  "وأم�ا 
في  يضحك  األصلع  ورأس�ه  الطويلين  بقرنيه  إبليس  رأي�ُت  عاٍل.  بصوٍت 

فصرخت. وجهي 
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خائٌف. وهو  الباب  الدميم  فتح 
من  سقطت  فكما  هي  أما  عاٍر.  األس�فل  ونصفه  قطنّية  فانيلًة  يرتدي 

أمها. بطن 
رأس�ي  يض�رب  كالمجن�ون  وب�دأ  الطويل�ة  جديلت�ي  م�ن  أمس�كني 

بالجدار.
بحقد. اللزج  مخاطه  علَي  يبصق 

وتشتم: تسب  هي 
شرموطة(؟ والّ  مرا  هيدي  دخلك  أشكال.  هيك  (يئطع 

شعري. منابت  تقتلع  وأصابعه  ساخنًا،  فمي  سقف  من  يقطر  والدم 
بأعلى  صارخ�ًا  بعن�ٍف  بركلي  ليب�دأ  أرض�ًا  فوقع�ت  بقدم�ه  دفعن�ي 

صوته:
س�اقطة  يتزوج  من  عل�ى  الش�رهه  وبس،  س�اقطة  أنت  س�اقطة،  (ي�ا 

مجنونة(.
لكن... جسدي،  من  شبٍر  كل  إلى  األلم  تصاعد 

شامية! لست  أنا  للخبيث  قولي 
أسجد! ال  أنا  للشيخ  قولي 

وامتأل  س�ريري،  عل�ى  تمددت  لح�م.  كوم�ة  غرفتي  إل�ى  س�اقوني 
لربهن. الساجدات  البيض  العاريات  بآالف  الوجود 

فنون  إلى  تنظ�ر  والمالئكة  ودف�ق،  دفع  وق�رآن،  صالة  وأنين،  ت�أوٌه 
ووله. بشبٍق  النكاح 

الجنة  ح�ور  إن  ش�امية؟  أك�ون  ال  ول�َم  عيني،  بي�ن  الش�يطان  نب�ت 
-50 (ص  ويطوين"  ويحملن  ويسجدن  يركعن  القامة  قصيرات  ش�اميات 

.)52

مش�اعرها  خزائن  س�ارة  تفتح  الس�عودية،  االختصاصية  ي�دي  وبين 
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القصير  الجلسات عن تلصصها على  لها في إحدى  وانكساراتها، وتحكي 
وشهوتها. جسدها  على  ذلك  وتأثير  الشامية  مع  السمين 

بالماء  متتالي�ات  م�راٍت  أغتس�ل س�بع  يح�دث حين  م�اذا  "تعرفي�ن 
الفراولة  حّبة  من  تنبُت  التي  القذارة  هو  هاجسي  ويظل  والسدر  والصابون 

رأسي. في  شعرٍة  آخر  إلى  تصل  حتى  فخذي  بين 
مؤخرة  يقرُص  الذي  الثعبان  ناظري  وبين  بالفراولة  إصبعي  ستعبُث 

الشامية.
الشامية  شرج  عيني  وبين  وتعصرها  الفراولة  حّبة  إصبعي  وستدعُك 
سأشم  ثم  الش�امية.  شرج  داخل  علي  الش�يخ  عضو  عليأو  الش�يخ  وعضو 

.)80 (ص  اللذة"  من  صياحي  ويعلو  القرنفل  رائحة 
صغير. جدوٍل  مثل  األسرار  وتنساب 

أردفُت: ولكنني  شيئًا  لتقول  شفتيها  تحّرك  أن  "أوشكْت 
إصبعي  اكتش�فت  حتى  مس�ّراتها  للدنيا  أن  حينذاك  أعلم  أكن  ل�م   -
الشيخ  ألمنح  نفس�ي  على  أتحامُل  كنُت  لقد   - الفراولة.  حّبة  إلى  طريقها 
لو كانت اإلنفلونزا تدُق عظمي.ألُف طرحًة قطنية رخيصًة  علي حقه حتى 

اللحم. ينتهك  أتركه  ثم  القصير  الدميُم  يمرض  ال  حتى  وفمي  أنفي  على 
ظهر. على  بطنًا  أو  بطن  على  بطنًا 

وأبكي  الفراولة  حّبة  البانيو ألدعك  إلى  ذهبت  قذارته  من  إذا خلص 
وال  الله  عب�د  فوق  وال  فوقه،  وال  عل�ي  تحت  أعرفها  ل�م  التي  اللذة  م�ن 

.)83 (ص  تحته" 
مشاري. فارسها:  سارة  تلتقي  األخ،  وبمساعدة 

 
النحو: هذا  على  عمر  إليه  "قدمني 

تائبة!" مطوعة  سارة  "أختي 
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يقّبلها: يدي  على  وانحنى  ابتسم 
الجمال! بهذا  المطوعات  أن  يتخيل  من   -

.)44 (ص  ثقاب"  عود  مثل  اشتعلُت  أظنني 
في  األول  اللق�اء  منذ  أو  األول�ى،  اللحظة  من�ذ  هواه  في  تق�ع  وهي 
فستقيًا  فستانًا  أرتدي  "كنُت  الرياض.  في  والمستترة  الخاصة  السهرة  تلك 
أمامي.أش�علت  وجلس  بلهاء  طفل�ٍة  مثل  كتف�ي  من  أجلس�ني  ُكَمين.  ب�ال 

لرجل. أتخّيل  أو  أتصور  مما  فتنًة  أكثر  فهو  كتفي  في  الحريق  أصابعه 
لرجٍل  ينبغي  مما  أكثر  جريء  عليه.  أعيب  أم  المجنون  بهذا  أعجُب 

الساعة. حتى  مهّذب  هو  أو  مهّذب،  لكنه  امرأة.  مع 
أما  كبعير.  ب�رك  أن  حين  إلى  حين..  إلى  مهذب�ًا  ظل  أيضًا  الله  عب�د 

.)46 (ص  عليه"  ُيقاُس  فال  السمين  القصير 
البحر! بعثرها  التي  الشباك  في  الصيادون  يترنح  كم 

الحدائق،  ذات  ولندن  الري�اض،  في  الس�تائر  ذات  المطاعم  بين  وما 
إلى  نش�ير  أن  هنا  يتعين  وربما  عمر.  المتح�رر  األخ  بعلم  الحكاي�ة،  تنمو 
س�ارة  حفن�ي،  زين�ب  الصان�ع،  رج�اء   - الس�عوديات  الروائي�ات  تك�رار 
مدينة  كأنها  ومطاعمه�ا،  وأحيائها  بش�وارعها  لندن  ذكر  إل�خ-  العليوي.. 
حديقة  فف�ي  الس�عودية.  ف�ي  الحي�اة  قي�ود  من  التح�رر  ورم�ز  الخ�الص 

لمشاري:  سارة  تقول  سكوير،  بلومسبري 
الحديقة! هذه  في  خضراء  ورقًة  أو  عشبًة  خلقني  الله  ليت   -"

خاصرتي: تقرص  وأصابعه  بلؤم  قال 
امرأة  تكون�ي  أن  عل�ى  إنجليزي�ة  نبت�ًة  تكون�ي  أن  تفضلي�ن  آآآه    -

سعودية؟!
.)68 مطوعة!" (ص  أكون  أن  على  الجمادات  أفضُل  بل   -

ويبرر  االثنين،  بي�ن  حاجزًا  تظل  ه�دى-   - مش�اري  زوجة  أن  غير 
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واحدة،  لحظ�ة  يحبها  لم  ألن�ه  زوجته  يخون  ال  بأن�ه  موقفه  مش�اري  لها 
أمام من؟  تبقى خيانة. - بغضٍب مكتوم: خيانة  لكنها   -" قائلة:  فترد عليه 
ولوعة؟  عذاٍب  من  نقاس�يه  ما  يقاس�ي  فال  بالهناء  اس�تأثر  الذي  الله  أمام 
(ص  قولي؟"  من  أمام  الخلق؟  باقي  عن  يشذ  مريض  منافق  مجتمٍع  أمام 

.)69

لتقف  فتندفع  بالجن�ون  س�ارة  تصاب  أيضًا،  لندن  مالهي  أحد  وفي 
رأسي  على  األحمر  النبيذ  من  "س�كبُت  الطاوالت.  بين  متوس�ط  ممر  في 
يليه،  وال�ذي  العل�وي  بلوزتي  زّر  وفتح�ُت  حذائ�ي  خلع�ُت  نفضت�ه،  ث�م 
لتس�مع   ،)71 (ص  بعنف"  صدري  ه�ّز  متعّمدة  ببدائية  أرق�ص  بدأُت  ث�م 
ومش�اري،  عمر  ينهرها  أن  قبل  عراقيين،  ش�بان  ثالثة  من  ماجنة  تعليقات 
يا  افهمي  عرب�دة..  وال  مجون  مش  التحرر  "افهم�ي!  األخير:  لها  ويق�ول 

.)72 طريقتي!" (ص  على  أفهمتك  وإال  مجنونة 
يفهم! أن  يريد  ال  أو  يفهم..  ال  البعض  لكن 

أح�د  وف�ي  العاش�قين.  بي�ن  والمالمس�ات  الُقب�ل  ح�رارة  ت�زداد 
غرفة  من  سارة  تقترب  الُخبر،  في  البحر  على  مباشرة  المطلة  الشاليهات 
حرائُق  كل  فتش�تعل  يغازله�ا  ثم  الدخ�ول  إلى  يدعوه�ا  الذي  مش�اري، 
جس�دها  خارطة  يربك  مدمر  كإعصاٍر  ويجتاحها  جلده�ا،  تحت  الك�ون 
لحظٍة  ف�ي  اثن�ان  يكتب�ه  ن�ٌص  المدوية.والجن�س  الفضيح�ة  ح�د  الناف�ر 
مكتوبًا  طردًا  اآلخر  منهما  كل  ليسلم  يلتقيان  بريد  س�اعيا  كأنهما  واحدة، 

جسداهما. عليه 
في كل  عابثًة  منفلتًة  ي�دي  تطيش  قدميه،  عند  األرض  "أجل�س على 
ذلك  أداعب  وناعس...  مستس�لٌم  وهو  لألس�فل  بيجامته  أس�حب  اتجاه. 
بطرف  أذوق  حت�ى  وارش�فه  أقّبله  أصابع�ي،  بأطراف  الجمي�ل(  (الكائ�ن 
الزكية،  البابلية  الحديقة  في  وجهي  أدفن  وبوجٍل  لزوجته.  من  شيئًا  لساني 



125

.)87 (ص  أحييه"  وال  ميتٍة  ألف  معي  ويموت  فأموُت 
بداخله  المتفجر  المقامات  حال  وهج  كتم  إن  كالصوفي،  والعاش�ق 

بإشراقاته. محتقنًا  مات 
عقبات  تذليل  في  عمر  نجح  أن  بعد  السعادة  من  تحلق  سارة  كادت 
قرأ  اآلداب.  كلية  في  اإلنجليزية  اللغة  بقسم  لتلتحق  الدراسة،  إلى  عودتها 
وأثناء  الش�عر.  باب  أمامها  ليفتح  نيرودا،  بابل�و  قصائد  إحدى  عمر  عليه�ا 
حدثته  التخصصي،  شارع  في  إيراني  مطعٍم  في  مش�اري  مع  العشاء  تناول 
ش�رارة  بينهما  تش�تعل  أن  قبل  س�ندريال،  مثل  مزهوة  وه�ي  أحالمها  ع�ن 

االشتهاء.
بحناٍن  ويقّبلني  تّفاحَتي،  يداع�ُب  بلوزتي،  في  أصابعه  برفٍق  "يدخُل 

ليتمتم: فمي،  من  النعناع  يشرب  منه  إلحاٍح  وبعد  عنقي.  على 
.)97 (ص  نبيذ؟"  أم  مسلمين  يا  هذا  نعناع  أكبر!  الله 

كتٍب  مجموعة  عل�ى  الحص�ول  بداعي  منزل�ه  في  ت�زوره  أنها  وم�ع 
فتقرر  أهلها-  عند  المقيمة   - الزوجة  بظالل  تش�عر  سارة  فإن  مكتبته،  من 
مش�اري  وتخبر  الم�دى،  عل�ى  مفتوح�ة  جروحه�ا  ألن  المن�زل،  مغ�ادرة 
ذاتها  مع  للتصالح  طويل  وق�ٍت  إلى  بحاجتها  خده  أس�فل  قبلًة  تطبع  وهي 

المتشظية. روحها  بناء  وإعادة  والعالم، 
تزداد  مكس�ور،  زجاج  مثل  الحياة  أرض  عل�ى  الروح  تتناث�ر  وحين 
نوردها على  الرغبات.وتبقى مالحظاٌت ثالث  تمزقه  الذي  الجسد  شروخ 
التي  المكثفة  واللغة  المتمك�ن  الروائي  باألس�لوب  تتعلق  األولى  عجالة. 
فاللغة  الشعر،  نظمت  قد  تكون  قد  إنها  بل  الملك،  عبد  وردة  اس�تخدمتها 
استخدمتها  التي  الش�عراء  أدوات  من  اللحظة،  وتكثيف  والصور  وإيقاعها 

ببراعة.  الروائية 
البريد  عب�ر  اللبناني�ة  "األخب�ار"  جري�دة  معه�ا  أجرت�ه  ح�وار  وف�ي 
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في  س�عودية  امرأٌة  "إني  بالق�ول:  الملك  عب�د  وردة  اكتفت  اإللكترون�ي، 
اخترت  السعودية.  في  كلها  حياتي  أمضيت  عمري.  من  الثالثينيات  أوائل 
في  االجتماعي  الوض�ع  أوله�ا  عدة،  ألمور  مراعاة  مس�تعار  باس�م  النش�ر 
في  كهذه  رواية  وزر  يحتم�ل  أن  يس�تطيع  اعتقادي  في  أحد  ال  الس�عودية. 

فيهما". أعيش  اللذين  والزمان  المكان 
وتصورات  كمشاعر  الجنس  تناول  في  باإلفراط  تتعلق  الثانية  النقطة 
ذلك  في  بأن  أحيان�ًا  يش�عر  المتزمت  غير  القارىء  أن  حتى  وممارس�ات، 
محاولة  إلى  ليتحول  الروائي  العمل  في  الفنية  الضرورات  يتجاوز  إس�رافًا 
إلى  أحيانًا  اإلس�راف  هذا  ويتحول  المرأة.  انعتاق  إلثب�ات  للقارىء  صدم 
وتتابع  تكثيفه  خالل  من  يبدو  الجنسية،  للممارس�ات  ومبتكر  حي  وصٍف 

لذاته. مقصوٌد  كأنه  تصويره 
احتوى على جرعٍة  النص على جودته،  أن  الثالثة فهي  المالحظة  أما 
س�ماِء  أّي  تحت  لربك  "قل  البطلة:  قول  ذلك  ومثال  التجديف،  من  زائدة 
تقدس  الذي  لّربك  يعاقبنيقل  أال  له  قل  بالمرصاد،  لي  يقف  ال  أن  أظلتك 
ليلِق  أو  عرش�ه.  تحت  ما  مكاٍن  إلى  القصير  الدمي�م  يأخذ  أن  الس�ماء  في 
بين  منزلٍة  في  لينسه  أو  جهنم.  من  س�رداٍب  في  أو  الجنة.  من  زاويٍة  في  به 

.)5 (ص  المنزلتين" 
خلخاله  فإذا  ساقه  عن  الله  "يكش�ُف  اآلخر  اليوم  في  إنه  تقول  وهي 

.)7 (ص  الهون"  القوم  لكن  ورنة  شنًة  ُيحِدُث 
يكن  ألم  نفسي:  أسأل  "الساعة  قائلًة:  تتس�اءل  النفس  مع  وقفٍة  وفي 
آخر؟ خرم  من  حتى  أو  أخرى؟  نافذٍة  من  آخر؟  باٍب  من  العجيبة  لجنتهم 

في  الحياَة  نقت�َل  حتى  ندخله  ال  ال�ذي  الوحش�ي  الفردوُس  ه�ذا  ما 
.)13 (ص  تراب؟"  فوقه  تراٍب،  تحت  أرواجنا  وندفن  قلوبنا، 

وس�قتني  ش�عري  "مش�طت  تقول:  جدتها  عن  الحديث  س�ياق  وفي 
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الكاره  رب�ي  ش�يء  في  يش�به  ال  الذي  الطيب  ربه�ا  ع�ن  وحدثتني  اللب�ن 
.)39 (ص  الحقود" 

ش�عرت  ش�هر  ألف  من  أطول  ليل�ٍة  "ف�ي  المس�بحة:  حب�ات  وتك�ر 
منه  اقتربُت  كلما  لكني  ساجدة،  قائمًة  لربي  ففررُت  شديد،  بضيٍق  كالعادة 

.)50 (ص  عذابي"  له  يلُذ  كأنما  إعراضه،  في  زاد 
الجميع. وجوه  في  تصرخ  رواية  "األوبة"   

ولس�ان  الجناة،  تحاس�ب  واأللم،  والخديعة  العش�ق  عن  روايٌة  إنها 
الثياب  الثياب؟ وما جدوى  انشقت  لو  ما عذر جسدي  يقول:  بطلتها  حال 

الجسد؟  صرخ  ما  إذا 
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ع�سيق حرم وزير الداخلية

لتمارس  هجرته  التي  المغرب،  في  القوي  الرجل  زوجة  حكاية  هذه 
الصحي. الصرف  أنابيب  في  شاب  عشيق  مع  الحب 

فالعاشُق  العشاق ضريرٌة عن رؤية أي شيء سوى من تحب.  وأعيُن 
الروح،  ساللم  بسالٍم  يهبط  األخير،  الرمق  حتى  ليعيشها  اللحظات  يعصر 

البهجة. قباِب  إلى  مترنحًا  بعدها  ليصعد 
اس�مه  يصيب  كان  الذي  أوفقير  الجن�رال  زوجة  الش�نا،  فاطمة  إنه�ا 
المغرب  لعاهل  األيم�ن  والس�اعد  الداخلية  وزير  فهو  بالرعب،  اآلخري�ن 
المغرب:  ف�ي  ُيقال  كان  الفت�رات،  من  فترٍة  وف�ي  الثاني.  الحس�ن  الملك 

يقود. والجنرال  يتسلى،  الملك 
أو   - وحكايتها  حبه�ا  عن  وكش�فت  أحبت،  الجنرال  زوجة  أن  غير 

الذاتية. سيرتها  في  العاطفية  مغامرتها-  ُقل 
فرصٌة  الم�رأة  هذه  حي�اة  زجاج  خدش�ت  التي  العالق�ة  ه�ذه  ولعل 
مرة،  من  أكثر  العربية  اللغ�ة  إلى  ُترِجَمت  التي  الس�يرة  هذه  لقراءة  مناس�بة 
ش�هادة  الثاني:  والحس�ن  أوفقير  الجنرال  المل�ك:  ("حدائق  ذل�ك:  وم�ن 
 : س�وريا  دمش�ق،  خوري-  ميش�يل  ترجمة:  أوفقير؛  فاطمة  ومذكرات"- 
الثاني  والحس�ن  أوفقير  الملك:  "حدائ�ق  صفح�ة؛   239  -2000 ورد،  دار 
المغرب،  البيضاء،  ال�دار  عمر-  حس�ين  ترجمة:  أوفقير؛  فاطمة  ونحن"- 
األخيرة  الترجمة  وسنعتمُد  صفحة(.   270  -2007 العربي،  الثقافي  المركز 

التالية. السطور  في 
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الطفولة. خيط  من  ولنبدأ 
ذكرياتي  ف�ي  أغوص  حينما  بالحري�ة.  أحل�م  كنُت  حيات�ي،  "ط�وال 
الهاربة  الثالث،  السنواِت  ذات  الصغيرة  الطفلة  تلك  نفس�ي  أرى  البعيدة، 

.)15 حّرًة" (ص  هدٍف،  بال  مشمٍس،  درٍب  على  وحيدًة 
عيد  ي�وم  الثانية،  العالمي�ة  الح�رب  عش�ية  دمش�ق،  ف�ي  ذل�ك  كان 
المكان  إل�ى  بمفردها  وتوجه�ت  مرافقها  م�ن  فاطمة  هرب�ت  األضح�ى.. 
على  المجتمعون  الضب�اط  اس�تقبلها  األب.  ثكن�ة  تعرف�ه:  ال�ذي  الوحي�د 
اس�تعلم  مكان،  كل  في  األب  عنها  فتش  أن  وبع�د  بالغة.  بحفاوة  الفط�ور 
مثير  بش�كٍل  مغامرت�ي  أخيرًا."انته�ت  وجده�ا  حي�ث  الثكن�ة،  ف�ي  عنه�ا 
أبي  ظل  البيت  إل�ى  العودة  مس�افة  من  كيلومتٍر  من  أكثر  فطوال  للش�فقة: 
على  حمرًا  خطوط�ًا  رس�مت  رفيعة  بأغصاٍن  يجلدني  وهو  أمامه  يدفعن�ي 

هربي". ثمن  غاليًا  دفعُت  العاريين.  فخذّي  جلد 
ذاكرة  أعماِق  في  محفورًا  القس�وة  والبالغ  العنيف  التأديُب  هذا  ظ�ل 

معها. قسوته  ألبيها  تغفر  أن  قبل  طويل  وقٌت  ومضى  فاطمة، 
ال  ولكن  أس�امح  أنا  ل�ّي.  أس�اءوا  لمن  النهاية  في  أغف�ر  ذلك  "م�ع 

أعماقي. في  حية  تبقى  األليمة  فاألحداث  أنسى،، 
أعرفها  لم  حرية  الحرية،  عن  الغابر  اليوم  ذلك  في  بحثُت  حال،  بأية 

.)16 (ص  قط" 
الثالث. في  إنجابها طفلها  أثناء  الثمانية عشر عامًا،  األم ذات  توفيت 
األب  وغادر  األم،  ماتت  فق�د  فاطمة،  عالم  انهار  المفصلية  اللحظ�ة  تلك 
الراين.  ضفاف  عل�ى  أوروبا  إلى  ثم  أوالً  س�وريا  إلى  عائدًا  الحرب،  إل�ى 
الثامنة  سن  في  وهو  الحقًا  مات  الذي  فؤاد-  وشقيقها  بفاطمة  األُب  عهد 
متأثرًا بمرض السرطان- إلى دادا فضيلة، خادمة األم بعد زواجها. وتحت 
آل  مكناس،  في  كبيرة  عائل�ة  قبل  من  الطفالن  اس�ُتقبَِل  المرأة،  هذه  رعاية 
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ألول  الخامس  محم�د  فاطمة  التقت  العائل�ة،  تلك  وبوس�اطة  زيدان.  ب�ن 
البكر  االبن  مصطفى،  زوجة  زينب،  لاّل  الس�لطان  ش�قيقة  كانت  فقد  مرة، 
مكناس،  قصر  إلى  زينب  ل�اّل  اصطحبتها  يوم  وذات  زيدان.  بن  عائلة  ف�ي 
وأين  اسمها  عن  أس�ئلة  بضعة  س�ألها  الذي  الخامس،  محمد  التقت  حيث 

إلخ. تقيم، 
بها ش�قيقها،  يتفوه  كلم�ة  مع كل  ت�زداد ش�حوبًا  زينب  ل�اّل  "كان�ت 
س�وى  تخش�ى  تكن  لم  عنه.  أبعدتني  ما  وس�رعان  أعضائها،  بكل  وترتعد 

لي: علّيقالت  اختياره  وقع  السلطان  ترى  أن  واحد:  امر 
األمر  غائ�ب...  ووالدك  ويتيم�ة،  جدًا،  وناعم�ة  صغيرٌة  أن�ِت   -  
أبدَا!  يحصل  لن  ه�ذا  محظياته.  من  واحدًة  تكوني  أن  يتع�دى  ال  برمته 
مس�اء"  صباح  تلعنينني  قصر،  حبيس�ة  باكيًة  حيات�ِك  تقضي  أن  أري�د  ال 

(ص20(.
الفرنسيسكانيات  الراهبات  الداخلي في ميتم  بالقسم  التحقت فاطمة 
والجديدة،  القديم�ة  المدينة  بي�ن  الواقع  المجم�ع  ذلك  في  مكن�اس.  في 
وفهمته  تعلمت�ه  دي�ٍن  أول  كان  "إذَا،  الراهب�ات.  ي�د  عل�ى  الفتاة  تعلم�ت 
في  للصالة  ومس�اء،  وظه�رًا  صباح�ًا  أذهُب  الكاثوليكي�ة.  ه�و  ومارس�ته 
أجلس  وأنا  أصلي،  مذهبة؛  الجب�س  من  بنقوش  المزينة  الجميلة  الكنيس�ة 
المصلوب  العظي�م  للمس�يح  الخش�بية،  للمقاع�د  الزرق�اء  األريك�ِة  عل�ى 
بورٍع  حملُت  والنقية.  العذب�ة  نظرتها  تلفني  التي  العاش�قة  العذراء  وتمثال 
لخمس�ة  ذلك  اس�تمر  مريم..  وأيقونة  الصلي�ب  قلبي  وعلى  عنق�ي  حول 
عام  حتى  الح�رب  يخ�وض  والدي  فيه�ا  كان  الت�ي  المدة  ط�وال  أع�وام، 

.)22 (ص   "1946

األب! عاد  ثم 
خديجة،  تدعى  فت�اًة  عمره،  من  الثالثيني�ات  في  وهو  أبوه�ا،  تزوج 
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يبحث عني  أبي  العسل، جاء  انقضاء ش�هر  "بعد  زيدان.  بن  آل  له  اختارها 
العائلي: وسطه  في  الجميع  عاتبه  الدير.  من  ليخرجني 

.)23 (ص  عار"  هذا  مسيحية!  ابنتك  أصبحت  لقد  هذا؟  كيف   -
الفرنس�ية  المدرس�ة  ف�ي  األب  وأدخله�ا  الدي�ر  فاطم�ة  غ�ادرت 
لتعاليم  وفية  س�رًا  وبقيت  الجديدة  حياتها  مع  تتكيف  لم  لكنها  المختلطة، 
كانت  التي  األيقونة  بس�بب  وابنته  األب  بي�ن  صراع  دار  حيث  الراهب�ات، 

تتقلدها.
اكتشفت أصداءها وعزلة  التي  السياسة  بين  المراهقِة  سارت سنواُت 
التقت  الذي  اليوم  إلى  الخاصة..  في غرفتها  لنفسها  اصطنعتها  التي  العالم 
حائزًا  الفرنس�ي  الجيش  في  المعًا  نقيبًا  كان  أوفقير.  أحم�د  بن  محمد  فيه 
في  ش�ارك  الجزائر،  في  الوقت  بعض  أمضى  أن  بعد  رفيعة.  أوس�مٍة  على 
الفرنس�يون.  فيها  ت�ورط  التي  الصينية،  الهن�د  إل�ى  ُنِقَل  ث�م  إيطاليا،  غ�زو 
طعم  أيضًا  وذاق  الحرب  ع�رف  رجاًل  عمره،  من  الثالثين  في  آن�ذاك  كان 

والمغامرات. والنساء  المالهي 
أوفقير  طل�ب  العائلة،  من�زل  ف�ي  األول  اللق�اء  من  أي�اٍم  ثالثة  بع�د 
كانت  حي�ن   1952 يوني�و   29 ف�ي  تزوجا  ث�م  بفاطم�ة،  رس�ميًا  االرتب�اط 
الذي  الناضج  الرجل  هذا  الفتاة  أحبت  عش�رة.  السادس�ة  س�ن  في  فاطمة 
ش�يء.  أي  والثقافة  والحنان  الحب  ع�ن  تعرف  تكن  لم  أنه�ا  س�ريعًا  فهم 
تحضر  كانت  أنها  لدرج�ة  اإلدمان،  حد  إلى  بالس�ينما  مولعة  فاطمة  بدت 
األفالم  م�ن  بانتقالها  س�عيدة  تنتش�ي  يوميًاكانت  س�ينمائية  عروض  ثالث�ة 
طفلي  الحمل"فأنجب�ت  س�يناريو  ب�دأ  أن  إلى  الراقص�ة..  الحف�الت  إل�ى 
ومرة  جديد..  من  حبلى  كن�ت،  أش�هر،  بثمانية  الوضع  وبعد  باكرًا،  األول 
وحمُل  أطفال  ثالثة  والعش�رين،  الثانية  س�ن  في  لدّي،  أصبح  المرة..  تلو 

.)42 حادث!" (ص  جراء  الخامس،  الشهر  في  ُأجِهَض 



132

ومرهوبة  ومؤث�رة  قوي�ة  ش�خصية  تدريجي�ًا  ب�ات  فق�د  أوفقي�ر  أم�ا 
إياه  مانحًا  ل�ه  مرافقًا  طويل�ة  لفترٍة  الخام�س  محمد  اس�تبقاه  إذ  الجان�ب، 
دوره  بعد  والخطورة، وخصوصًا  األهمية  متزايدة  صالحياٍت ومسؤوليات 
القصر.  إلى  الخامس  محم�د  وإعادة  عرفة،  بن  محمد  الس�لطان  خلع  في 
وزيرًا  ليكون  الثاني  الحسن  اختاره  ثم  لألمن،  مديرًا  الخامس  محمد  عينَه 

للدفاع. وزيرًا   1971 العام  في  يصبح  أن  قبل   1967 عام  للداخلية 
نفس�ه  "أحاط  إنه  أوفقير  فاطم�ة  تقول  الثاني  الحس�ن  الملك  وع�ن 
منهن  م�ّل  م�ا  س�رعان  اللوات�ي  الس�ن،  صغي�رات  النس�اء  م�ن  بأس�راٍب 
القصر بحاَلقاٍت صغيرات  و"عج  القصر"،  واستبدلهن بشاباٍت مألن عليه 
بل  ممش�وقة،  بقاماٍت  مجه�والت  وفاتن�ات  الوج�وه،  ناعم�ات  لطيف�ات 
مكاتب  في  وظائف  إلى  الرباط  في  سمعتهن  بسوء  اشتهرن  فتيات  وصلت 

.  )73 (ص  البالط"  وزراء  بعض 
"ربما  قائل�ًة:  المغربي،  العاه�ل  تج�اه  مش�اعرها  بحقيقة  تق�ر  وهي 
وأمَر  األل�م  أقس�ى  فيها  أذاقن�ي  الت�ي  الفترة  ف�ي  الثان�ي  الحس�ن  كره�ُت 
تس�تطع  لم  ش�عوٌر  بيننا.  باس�تمرار  ظلت  عميق�ة  رابطة  ولك�ن  الع�ذاب، 
للحياة  يمكن  ال  إذ  تخنقه.  أن  قدرنا  وقس�وة  والظلم  واآلالم  المحن  حتى 
كانت  التي  الحميمة  والصحبة  توحدنا  كانت  التي  والعاطف�ة  عرفناها  التي 

.)81 (ص  وتزول"  تنحَل  أن  تربطنا 
الحميمية،  تل�ك  أذكر  "حينما  بالق�ول:  أحمر،  خط�ًا  تضع  أنها  غي�ر 
ُأش�يعت  حيث  جس�دية،  حميمية  بالتأكيد  أقصد  ال  بأنني  أوضح  أن  عل�َي 
بيرو  جيل  ذه�ب  الملك"،  "صديقن�ا  كتابه  فف�ي  اإلش�اعات..  من  الكثير 
 ..)81 بالملك!" (ص  عالقة  ثم�رة  هي  س�كينة  ابنتي  أن  كتب  أنه  حد  إلى 
مع  الحميمة  عالقتي  "كانت  إذ  صحيح�ًا،  يكن  لم  ذلك  أن  فاطمة  وتؤكد 
الحقيقة  وقول  خوف،  بال  إليه  التحدث  أستطيع  كنُت  أنني  الثاني  الحس�ن 
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مع  الحميمية  ه�ي  ه�ذه  الش�ك.  به  يأخذ  أو  من�ي،  يس�تاء  أن  دون  أمام�ه 
.)82 (ص  ملك" 

وهي  القلب،  وحكاي�ات  ذكرياته�ا  خزائن  أوفقي�ر  فاطمة  تفت�ح  ثم 
وتنس�ى  األحذية،  عالم  في  الموديالت  آخر  عن  تبح�ث  امرأٍة  كل  حكاية 

أحد. بال  حافيًا  قلبها 
في  طويل.  زم�ن  من�ذ  عش�يقات  لزوج�ي  أن  اكتش�فُت  ي�وٍم،  "ذات 
محمد  حكم  خالل  بعد،  وفيما  كثيرًا!  وساذجة  بلهاء،  كنُت  زواجنا،  بداية 
فيه،  يجري  ما  أعلم  أكن  لم  بل  بيتي،  عن  غائبًة  باس�تمرار  كنُت  الخامس، 

ذلك. أوفقير  واستغل  القصر،  في  دائمًا  كنُت  ألنني 
وجاذبية  وأنوثًة  ذكاء  أكثر  كّن  ربما  نساء،  مع  خانني  أنه  أدرُك  اليوم، 
بإمكاني  وكان  الحمل،  خش�ية  معه  الحب  ممارس�ة  من  أخاف  كنت  مني. 

شيء". كل  بدأ  وهكذا  عديدة،  لشهوٍر  عليه  أتمنّع  أن 
الس�ابعة،  عليائها  م�ن  تنس�لخ  ثقيلة  زجاجية  س�ماء  تش�به  والخيانة 

األسماع. يطحن  باألرض  ارتطامها  صوت  وتهوي. 
الزوج. أوفقير  ضد  وجدتها  التي  األدلة  لنا  تقدم  وهي 

قمصانه..  على  الشفاه  أحمر  أجد  عودته،  وعند  كاملة،  ألياٍم  "يغيب 
له  أوجه  ل�م  ذلك.  أردن  إن  به�ا  ويش�عرن  األمور،  هذه  يالحظ�ن  النس�اء 
مش�احناٍت  في  الخوض  م�ن  يمنعن�ي  كان  المف�رط  كبريائ�ي  ألن  الل�وم، 
له  تعجبُت  بهدوٍء  أخبرته  مساء،  ذات  ولكن  وتجَلدت.  فتحملُت  زوجية، 

بنفسي:
فأجابني   - دمًا.  الدموع  س�تذرف  فيه،  س�أخونَك  الذي  اليوم  في   -

ودهاء: بخبٍث 
.)87 ُتقّصري!" (ص  فال  يشتهيك،  أن  على  أحد  تجّرأ  إن   -

ألوفقير. مريرًة  الهزيمة  وكانت  المتجاسر،  ذلك  وجاء 
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في  األول�ى  وللم�رة  أحبب�ت.  حق�ًا  ب�ل  لنفس�ي،  االنتق�ام  أرد  "ل�م 
أجابه  أن  عل�ى  القدرة  امتلك�ُت  المق�دام،  الرجل  ذل�ك  وبفضل  حيات�ي، 
والعاطفة  الحِب  نشوة  في  رائعة  لحظاٍت  وأعيَش  انطالقتي،  وأبدأ  زوجي، 

.)88  -87 أحّب" (ص  من  مع  المتقاسمة 
بطنجة. فندٍق  في   1963 عام  الحكاية  بدأت 

أوفقير،  مس�اعد  الدليم�ي،  أحم�د  مع  المائ�دة  إل�ى  جالس�ًة  "كن�ُت 
أن  ش�عرُت  فجأًة،  الحكوم�ة.  م�ن  المقربة  الش�خصيات  م�ن  ومجموع�ة 
نظرتي  والتقت  بهدوء،  فالتفُت  ظهري..  خلف  م�ن  كياني  تخترقان  عينين 
حدث  بصمت،  تبادلناها  التي  النظرة  تلك  وفي  يرمقني،  كان  ش�اٍب  بنظرة 

له. مهّيأة  أكن  ولم  أنتظره،  أكن  ولم  شرحه،  يمكن  ال  شيٌء 
وكان  الهاتف.  عل�ى  أوفقير  الس�يدة  ُطِلَبت  ذلك،  من  لحظ�اٍت  بعد 

لمحته. بالكاد  الذي  المجهول  الرجل  الخط،  من  اآلخر  الطرف  على 
غدًا. سنلتقي  الخير،  صباح   -

الخط.  أغل�ق  ولكن�ه  ألرف�ض،  ربم�ا  أتكل�م،  أن  أردت  واعدن�ي.   
منجرفة  نفسي  وجدُت  وهكذا  جبروته!  بكل  أوفقير  الش�اب  ذلك  تحدى 

.)88 (ص  الخيال"  كقصص  حٍب  قصة  في 
وُيس�مى  حس�ن،  اس�مه  كان  وتعارفا.  التالي  اليوم  في  االثنان  التقى 
في  عس�كريًا  وكان  إس�بانيا،  م�ن  قريبٍة  منطق�ٍة  م�ن  يتحّدر  ألن�ه  حس�نيتو 
بدا  بقليل.  فاطمة  من  س�نًا  أصغر  أنه  أي  عمره،  من  والعش�رين  السادس�ة 
بانتظام،  يلتقيا  أن  يجب  أنه  مباشرًة  قرر  ومتسلطًا.  وجريئًا  جموحًا  الشاب 
أن  قبل  أي�ام،  ثمانية  ط�وال  ش�ديدة  وحيرة  صراع�ًا  عاش�ت  فقد  هي  أم�ا 
س�رًا،  الحب  تبادِل  في  العاش�قان  ليبدأ  لقائه،  على  وتوافق  أمرها  تحس�م 
(ص  وحدي"  ل�ي  "أريدِك  جديدة  بخط�وٍة  يوم  ذات  فاطم�ة  فاجأ  ولكن�ه 

.)89
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العالقة  تتطور  أن  وأراد  الخاطفة،  اللقاءات  الوس�يم  الش�اب  رفض 
كان  الذي  أوفقير،  وليس  الش�روط،  يضع  من  هو  كان  النهار.  وضح  وفي 

زوجته.  بمشاعر  االهتمام  عن  والهيًا  االنشغال  في  غاية 
علنيًا! عشيقًا  نفسه  حسن  فرض   

بصفته  ويتاب�ع،  واألم�ن،  التدخل  مديري�ة  إل�ى  ينتم�ي  حس�ن  "كان 
سّريته  كانت  وبينما  تطوان،  في  يوم،  ذات  وجوالته.  الملك  تنقالت  هذه، 
س�يارة  وقاد  رجاله  الوس�يم  فارس�ي  ترك  المل�ك،  لجاللة  التحي�ة  ت�ؤدي 
علّي  انحنى  الطريق.  قارع�ة  على  واقفًة  كنُت  حيث  أمامي  وتوق�ف  جيب 
لها  يا  الجميع..  ومس�مع  مرأى  على  واصطحبني  الس�يارة  إلى  وأصعدني 

فضيحة!" (ص89(. من 
ولكنه  أوفقير،  الستفزازه  مجنوٌن  إنه  له  يقولون  حس�ن  أصدقاء  كان 
بأنه  يخِف  ول�م  يتخّفى  أن  بعن�اد  يرفض  وظل  بتحذيره�م،  يعبأ  يك�ن  لم 
في  "أصبحُت  لوح�ده.  يريدها  وأنه  للنظ�ام،  القوي  الرجل  زوجة  عش�يق 
الشاب  ذلك  بين  وممزقًة  حائرًة  نفس�ي  وجدُت  مريح:  وغير  غريٍب  وضٍع 

.)89 (ص  وأخافه"  أحترمه  الذي  وزوجي  ُأحب  الذي 
الجميع؟ يخافه  الذي  الجنرال  الزوج:  عن  ماذا  ولكن 

يفاتحن�ي  ول�م  َيُلمن�ي،  ول�م  مع�ي،  الموض�وع  أوفقي�ر  ُيث�ر  "ل�م 
وأنه  توازني،  ألس�تعيد  الفرصة  يمنحني  أن  أراد  أن�ه  ش�ك  ال  بالموضوع. 
العابر  الحب  هذا  وأن  هذه،  نزوتي  في  النهاية  حتى  أذهب  لن  بأنني  اعتقد 

.)89 نفسه" (ص  تلقاء  من  سيذوي 
مهما  بأنها  أوفقير  اقتنع  وربما  أطفال،  فاطمة حينها خمسة  لدى  كان 
حاولت  الغرامية،  العالق�ة  هذه  إليه.ولتقويض  النهاي�ة  في  س�تعود  بعدت 
ففرضوا  الداخلي�ة،  وزي�ر  زوجة  ع�ن  حس�ن  الش�اب  إبعاد  الجيش  قي�ادة 
أن  يمكن  الت�ي  التدريبية  ال�دورات  كل  نأي�ًا،  األكثر  األماكن  وف�ي  علي�ه، 



136

والقفز  والرماي�ة،  الجبال،  وتس�لق  البحري،  الغطس  ضاب�ط:  لها  يخض�ع 
بامتياز. عاشقًا  وبقي  منه،  طلب  ما  بكل  قام  وقد  المظلي.. 

لم  فوضوية.  حٍب  قصة  االثنان  عاش  أعوام،  أربعة  يقارب  ما  طوال 
مختلفة. وأماكن  متباعدة  فتراٍت  في  إال  يلتقيا  أن  بإمكانهما  يكن 

لزيارة ولدّي مريم  "حينما كان في إسبانيا في دورة تدريبية، سافرُت 
جوزيه  ماري-  مدرسة  من  الداخلي  القس�م  في  حينها  كانا  حيث  ورؤوف 
في  المّتيم  حبيب�ي  التقيُت  عودت�ي،  ولدى  السويس�رية.  غش�تاد  مدينة  في 
– الفرنسية.  اإلسبانية  الحدود  البيرينيه على  في جبال  للتزلج  منتجع جاكا 
وحينما  مكان.  كل  في  عني  وبحث  وجودي،  بمكان  يعلم  أوفقير  يكن  لم 

ليراقبني. والدي  أرسل  مكاني،  عرف 
الطفلين  أعيد  كن�ُت  بينما  يوم،  فرنس�ا. وذات  في  أحيانًا  نلتقي  "كن�ا 
وكان  باريس،  وسط  الماء  جدري  بطفح  أصيبا  السويسرية،  مدرستهما  من 
في  فندٍق  غرفة  في  حس�ن  مع  والنهار  الليل  أقضي  كنُت  لي.  فرصًة  ذل�ك 

.)90 (ص  ذاته"  الوقت  في  طفلّي  حالة  وأتابع  آن،  سانت-  جادة 
فحسب. فرنسا  أو  إسبانيا  في  تكن  لم  عالقتهما  لكن 

المجاري  ف�ي  حتى  م�كان،  ف�ي كل  الحب  تبادلن�ا  المغ�رب،  "ف�ي 
ُتس�تَخدم  كبيرة،  مش�روعات  البالد  ش�مال  في  تنفذ  كان�ت  اإلنش�اء!  قيد 
وبعض  ببطانيتين  م�زّوٍد  مؤقٍت،  كمالٍذ  اس�تخدمناها  ضخمة،  أنابيب  فيها 
أحٌد  يعلم  ال  ساعة..  وعشرين  ألربٍع  فيها  متوارين  نبقى  وكنا  المأكوالت، 

.)91 يتعقبنا!" (ص  فأوفقير  الجرأة،  من  البد  كان  اختفينا.  أين 
وتنام  ساقه  من  النهار  تكسر  عاشقٍة  جماح  كبح  يس�تطيع  من  ولكن، 
والمدينة،  الريف  وفي  والغابة  البحر  في  الحب  الغد!"مارسنا  عكاز  بدون 
ما  عرفُت  الش�اب،  ذلك  بفضل  البالد.  في  موجودًا  يع�د  لم  أوفقير  وكأن 
يختفون  برجاٍل  ألتقي  كنُت  الس�ابق،  في  جسور.  عاش�ٍق  حب  الحب،  هو 
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في  يهاتفني  كان  فقد  هو،  أما  زوجي.  اس�م  يس�معوا  إن  ما  األرض  تحت 
الباكر،  الصب�اح  في  يوقظني  أو  أوفقي�ر،  جانب  إل�ى  وأنا  الليل،  منتص�ف 

ليأمرني:
الحال! في  تعالي   -

في  أرتمي  كن�ُت  وحينما  للقائ�ه،  ألذه�ب  الس�رير  من  أنس�ُل  كنُت 
يسألني: أحضانه، 

يمّسِك... لم  أنه  أقسمي   -  
.)91 رهيبًا" (ص  ذلك  وكان  أقسم،  أن  علّي  كان 

مسروقا! حنانًا  يكون  حين  العناق،  أصعَب  وما 
المس�ألة  أن  يدرك  ه�و  وبدأ  زوجه�ا،  م�ن  بالهروب  فاطم�ة  ب�دأت 
الصغيرة، وكان ظُل زوجها يالحقها  تلتقي عشيقها في شقته  كانت  جدية. 
زجاج  ماس�حتّي  أحيانًا  وأجُد  المصع�د،  في  عطره  "أش�ُم  مكان.  كل  ف�ي 
علٍم  على  بأنه  ليشعرني  أوفقير،  يتركها  عالماٌت  وتلك  ملويتين..  سيارتي 
ذات  له  فاعترف�ُت  ورياء،  بخ�وٍف  العيش  أطي�ق  أعد  لم  يج�ري.  ما  بكل 

مساٍء:
.)92 (ص  الرحيل"  وأريد  آخر،  شخصًا  أحُب   -  

الترق�ب..  ف�ي  وح�دك  كأنن�ي  لزوجه�ا:  يق�ول  كان  حاله�ا  لس�ان 
بين  الطالق  وق�ع  منها،  إلح�اٍح  الغيابوبعد  ف�ي  وحدي  كأنَك  وللعش�يق: 
اس�تغل  حتى  األوراق  وَقعت  إن  "ما   .1964 يوليو   16 في  وأوفقير  فاطم�ة 
إلى  أوفقير  انتباه  ليلفت  المناسبة  الفرصة  باالنصراف،  يهّم  وهو  القاضي، 
بدسائس�هم  الطامعون  بدأ  لقد  الصيدلة..  تدرس  جدًا  جميلة  ابنًة  لدي�ه  أن 

.)92 (ص  مكاني"  ألخذ 
وتدور  األلم  دائمة  أقدامهم  فإن  العش�اق،  دم  في  يدور  الهوى  وألن 

األرض. مع 
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مع  جنس�ية  عالقات  أقيم  أن  ل�ي  يحق  يك�ن  لم  الش�ريعة،  "حس�ب 
من  للتأكد  الكافي  الوقت  وهو  طالقي،  على  يومًا  سبعين  بمضي  إال  رجٍل 
أو  حس�ن،  بصحبة  الخروج  من  يمنعني  لم  ذلك  ولك�ن  حامل.  غير  أنن�ي 

معه". العامة  الرقص  حفالت  إلى  والذهاب  العشاء  تناول 
التي  الرباط  عن  ٌأبِعد  فق�د  المضايقات،  من  للمزيد  حس�ن  وتعرض 
الحدود  بو عرفة على  في  بثكنة  لاللتحاق  كان يخدم في حاميتها، واضطر 
الرباط.  العاصم�ة  عن  كيلومت�ر  س�تمئة  من  أكثر  مبع�دة  على  الجزائري�ة، 
تقلهما وهما عائدان  التي كانت  السيارة  الخلف  ُصِدَمت من  وذات مساء، 
حس�ن  على  الرديفة  القوى  بزي  الرجال  من  زمرة  وانقضت  الس�ينما،  من 
عن  فاطمة  تتوان  ولم  به.  وانطلقت  جيب،  س�يارة  في  ورمته  به  وأمسكت 
ُكتَِبت  جرأتها،  وبفضل  حبيبه�ا.  إلنقاذ  الثاني  الحس�ن  الملك  إلى  اللجوء 

الشاب. للضابط  النجاة 
والجيش،  فاطم�ة  بي�ن  وخّيروه  حس�ن  عس�كريون  قادة  واس�تدعى 

الجيش.  من  واستقال  هي،  فاختارها 
فاطمة  اس�مها  أعوام،  بثمانية  فاطمة  تصغر  ام�رأًة  فتزوج  أوفقير  أم�ا 
تقول  معًا.  حياتهما  يستأنفا  كي  األولى  زوجته  على  إلحاحه  وس�ط  أيضًا، 
بأال  هددها  أوفقير  لكن  بحس�ن،  االقتران  أرادت  إنها  مذكراتها  في  فاطمة 

الفكرة. عن  فتراجعت  ثانية،  مرة  أوالدها  بمقابلة  لها  يسمح 
العاطفُة  ُتلِهُب  حيات�ي.  كل  كانا  اللذين  الرجلي�ن  بين  مرهقًة  "كنُت 
لي  غنى  ال  الذي  حياتي  َمْعَلم  فهو  ذهني،  في  ماثاًل  أوفقير  ويبقى  روحي، 

.)95 (ص  عنه" 
بركة  بن  المه�دي  المغربي  المع�ارض  اختفى   1965 أكتوب�ر   29 وف�ي 
في  بالتورط  المغربي  الداخلية  وزير  إلى  اتهام�اٌت  ُوِجَهت  باريس.  قلب  في 
ذلك". ثمن  أوفقير  يدفع  أن  "يجب  ديغول  شارل  الجنرال  قال  إذ  الحادث، 
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تحت  وتعيش  أوفقي�ر،  عن  منفصلًة  فاطم�ة  كانت  األثناء،  تل�ك  في 
يقرر  رجاًل  يخّص  شيء  مجرد  حسن  مع  "أصبحُت  وس�طوته  حسن  تأثير 
من  الش�يء  بعض  نهداي  بان  وإن  أرتديه،  أن  علّي  وما  أتناوله  أن  علّي  ما 
اعتدُت  قد  أك�ن  لم  وأنا  ثوبي،  أغَي�َر  بأن  ويأمرني  ُيعنّفن�ي  الثوب،  تح�ت 

.)107 (ص  الطريقة"  بتلك  ُأعامل  أن  على 
أن  اعتادت  وق�د  المتس�لطة،  الطريقة  بتلك  يعاملها  أوفقير  يك�ن  لم 

حسن. مع  مستحياًل  كان  ذلك  لكن  لها،  يحلو  ما  تفعل 
معه...  التفاهم طوي�اًل  أس�تطيع  لن  بأنني  "خالجن�ي ش�عور غامض 
س�بيل  فعلى  ويزعجني،  يغيظني  والجزئي�ات  الثانوية  األم�ور  تراكُم  وب�دأ 
بتجزئة  القبول  يمكن  فكي�ف  ناعمتان،  ألنهما  بقدمّي  مغَرم�ًا  كان  المثال، 
جودة،  أقل  وذاك  جي�د،  فيها  الش�يء  هذا  متناثرة؟  أجزاء  إلى  ام�رأٍة  كيان 
بصوٍت  أو  ع�ال،  بصوٍت  تتكل�م  قبيح،  وذاك  جمي�ل،  منها  الج�زء  وه�ذا 
ُتعَش�ق  ال  حياة.  ونمط  وعقل  روٌح  المرأة  متكامل،  كيان  المرأة  خفيض.. 
لقدميها  أو  الطويلتين  لس�اقيها  الخانس،  أنفها  أو  اللوزيتين،  لعينيها  المرأة 

.)108 (ص  الصغيرتين" 
أراد  مكان.  كل  ف�ي  العاش�َقين  ويطارد  حاضرًا،  كان  أوفقي�ر  إن  ثم 

كرامته. وربما  زوجته..  استعادة  الداخلية  وزير 
صلب  ورجٍل  يضنيها  حبيب  بين  ومشتتًة  حائرًة  أوفقير  فاطمة  كانت 
تتمنى  ال  التي  الورطة  إنها  حياتها.  م�ن  يخرج  تراه  أن  في  ترغب  تكن  لم 
أنهي  أن  فق�ررُت  اليأس،  بي  واحدة"اس�تبد  للحظٍة  ولو  تعيش�ها  أن  ام�رأٌة 
كمية  وابتلعُت  اللون،  أبيض  جمياًل،  حريري�ًا  نوٍم  قميص  ارتديت  حياتي. 

المهدئات. من  هائلًة 
زوجة  دوكال�ي،  س�يلفيا  صديقت�ي  عل�ّي  عثرت  التال�ي،  الي�وم  ف�ي 
أحد،  يجيبها  أن  دون  م�رارًا  الباب  علّي  دَقت  للملك.  الخاص  الس�كرتير 
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أنني  البدء  ف�ي  وظنّت  في س�كون،  األرض  ممددًة على  لتران�ي  فدخل�ت 
.)109-108 (ص  نائمة" 

ثمانية  لمدة  غيبوب�ة  في  لتبقى  المستش�فى  إلى  بس�رعة  فاطمة  ُنِقَلت 
الغرفة.  بعنف وقلبت كل شيء في  استعادت وعيها تصرفت  أيام. وعندما 
العاطفية."غير  المغام�رة  تل�ك  عن  نفس�ها  تس�أل  وبدأت  هدت  قليل  بعد 
في  إحس�اس  ينتابني  وكان  ذل�ك،  بعد  واح�دة  لمرة  حس�ن  التقيُت  أنن�ي 
ومتسخة  متواضعة  غرفًة  استأجرنا  األخير.  اللقاء  سيكون  بأنه  نفسي  قرارة 
ألحٍد  يمكن  ال  حيث  المزاد  سوق  في  البيضاء،  الدار  قلب  في  س�وٍق  في 
الخبز  عل�ى  فيها  نعيش  أي�اٍم  لثالثة  فيه�ا  أنفس�نا  وحبس�نا  علينا،  يعث�ر  أن 
اللجوء  قررنا  ثم  عاصٍف،  جنوني  بحٍب  س�ويًا  واستمتعنا  فقط،  والحليب 
بممارسة  شغوفة  للغاية  جميلة  امرأٌة  وهي  شهير،  طبيٍب  زوجة  ضيافة  إلى 

بها: اتصلُت  ضمير.  وال  أخالٍق  بال  رعناء  ولكنها  الرياضة، 
وحسن. أنا  سنأتيِك   -

األصدقاء. غرفة  سأعطيك  والسعة،  الرحب  على   -
فاضح،  نحٍو  على  عريها  عن  يكشف  شفاف،  منزلي  بثوٍب  استقبلتنا 
في  يمعُن  وه�و  الش�اي..  له  تق�دُم  وهي  حس�ن  أمام  بش�هوانية  وانحن�ت 
العرض  ذلك  أش�اهد  وأنا  أخالقي،  رادٍع  أو  تعف�ٍف  بال  المبذولة  مفاتنه�ا 
وثارت  عروقي،  ف�ي  يغلي  بدأ  ال�دم  ولكن  ببالهة،  واإلغ�راء  اإلثارة  م�ن 
على  وأقس�َم  حس�ن،  فاس�توقفني  بالخروج،  أهُم  فجأة  نهضُت  أعصابي: 
الباكر،  الصب�اح  في  ولكن  أخ�رى،  ليلًة  مع�ًا  وأمضينا  ل�ي..  األبدي  حّب�ه 

البيت. من  وانسللُت  أغراضي  أخذُت 
لم  التي  الشهوة  تلك  المرأة،  لتلك  الش�اب  ذلك  اش�تهاَء  أحتمل  لم 
على  كبريائي  وقدم�ُت  الوقاحة،  تل�ك  لهما  أغفر  لم  يداريه�ا.  أن  يس�تطع 
عن  تخليُت  حس�ن،  أجل  م�ن  فيها:  محقًة  كن�ُت  صرامًة  وأبدي�ُت  حب�ي، 
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يمكنني  ما ال  بوقاحة! وهو  التصرف معي  تجرأ على  بأكملها، وقد  حياتي 
اتصل  وحينما  نيج،  بالنش  في  الصغير  منزلي  إلى  معه"عدُت  أتس�امح  أن 

بجفاء: أجبته  التالي،  اليوم  في  بي 
أخرى! مَرة  بي  تتصل  ال   -

التبريرات: في  ُيسهَب  أن  فأراد 
أستطع.. لم  منزلها،  من  بِك  أتصُل  أنا   -  

بحزم: قاطعته 
تش�بع  أن  إلى  هناك  البقاء  ويمكنك  بيتها،  في  أن�ك  جيدًا  أعرف   -  

.)110-109 وشكرًا" (ص  وداعًا،  رغباتك. 
لكنه  بعدها،  حس�ن  حبيبها  فاطمة  تلتِق  ولم  الحكاية،  انته�ت  هكذا 

حياتها. في  ُيمحى  ال  أثرًا  ترك 
عليه  اش�ترطت  إنها  بل  أوفقير،  الجنرال  فاطم�ة  اس�تعادت  وبذكاٍء، 
حس�ن  عاد  جهته،  "من  له�ا.  فخضع  الثاني�ة  زوجت�ه  يطلق  أن  ذل�ك  قب�ل 
بإحدى  القران  على  وال�داه  أرغمه  ثم  قصيرة،  فترٍة  بعد  بالجي�ش  والتحق 
معظمها  قض�ى  ولكنه  الهادئ�ة،  البس�يطة  حياته  ف�ي  واس�تمر  عمه،  بن�ات 
المغرب  في  ُيِق�م  لم  س�نة،  وثالثين  خمٍس  فطوال  والتجوال،  التنق�ل  في 
س�فارات  في  عس�كري  كملحٍق  آخر  إلى  بل�ٍد  من  متنقاًل  ظ�ل  ن�ادرًا،  إال 
.)114-113 (ص  اآلن"  الخدمة  عن  تقاعد  قد  إنه  لي  قيل  وقد  المغرب. 

تذكرت فاطمة أوفقير غرامها مع حسن، وهي تحن إلى تلك الذكريات 
فيها  نغلَق  لن  أخرى،  حياة  في  ربما  القديم..  العاشق  لقاء  في  وتفكر  البعيدة، 

منا. عاريًة  أوهامنا  لتصبح  ارتباك،  في  نفتحها  أو  فزع  على  أيامنا 
للرجل: ببساطة  تقول  أوفقير  فاطمة  ذكريات 

وأحبك أحببتك  تقل:  ال 
قلبي. ودمعة  بعيني  الصوت  سأسمع 
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رائحة ال�سوق

تس�قط  مدينٍة  كل  وخلف  س�قطت..  مدينٌة  تس�قط،  امرأٍة  كل  خلف 
االنتقام. أو  الُحكم  شهوة  عليه  سيطرت  حاكٌم 

أول  والنس�اء  والش�وارع  المدن  أن  دائمًا  تعلمنا  األيام  حكمة  ولعل 
المدن  تغير  انقالٍب  أو  ث�ورٍة  كل  بعد  إنه  إذ  السياس�ية.  التحوالِت  ضحايا 
الجدد،  الجالدي�ن  أس�ماء  لحس�اب  الش�وارع  أس�ماء  وُتغتال  مالمحه�ا، 
تبدو  كئيبٌة،  غيمٌة  البي�وت  وراء  من  لتطل  الحقيقية  هويتهن  النس�اء  وتفقد 

وتضخم. اسوَد  الريُح  لعقته  كلما  هائل،  ثدٍي  مثل 
العربي،  الثقافي  المركز  عمر،  حس�ين  (ترجمة:  "الغريبة"  كتابها  في 
من  س�قطت  ام�رأة  حكاي�ة  أوفقي�ر  مليك�ة  تق�دم   )2007 البيض�اء،  ال�دار 

التأقلم. وآالم  الضياع  فعانت  إليه..  عادت  ثم  الزمن  حسابات 
تبناها  قد  كان  والتي  أوفقير،  محمد  الجنرال  ابنة  هي  أوفقير  ومليكة 
األثيرة  ابنته  م�ع  لتتربى  عمرها  من  الخامس�ة  منذ  الخامس  محمد  المل�ك 
التي  االنقالب  محاول�ة  وجاءت  الملكي.  الرب�اط  قصر  في  أمين�ة  األميرة 
الذي   - الثاني  الحس�ن  الملك  ض�د   1972 عام  أغس�طس   16 في  وقع�ت 
نحو  تح�وٍل  نقطة  الخام�س-  محم�د  أبيه  وف�اة  بع�د  الحكم  إل�ى  وص�ل 
على  وُيحكم  أوفقير،  األب  ُيقتل  حيث  أس�رتها،  وحياة  حياتها  في  الهاوية 

عمره. من  الثالثة  في  أصغرهم  وكان  بالسجن،  الستة  وأوالده  زوجته 
صديقتها  بمش�اركة  مجددًا  أوفقير  مليكة  كتبته  ال�ذي   – و"الغريبة" 
أكثر  له  (صدرت  "السجينة"  كتاب  من  الثاني  الجزء  هو  فيتوسي-  ميشيل 
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دار  الحسيني،  موس�ى  غادة  ترجمة  أبرزها  لعل  العربية،  باللغة  ترجمة  من 
.)2003 بيروت،  الجديد، 

قلِق  ع�ن  وتحكي  المعذبة  يومياته�ا  مليك�ة  ت�روي  "الس�جينة"  ف�ي 
الحب،  من  محروم�ة  امرأة  وكبِت  والعط�ش،  الجوع  االنفرادي�ة،  الليال�ي 

النسيان. بها:  العقوبات  أقصى  إنزال  ُأريد  عائلٍة  ظروف  وكذلك 
الخيال،  إل�ى  أقرب  بخطٍة  الس�جن  من  الفرار  تفاصي�ل  تس�رد  وهي 
المغرب،  في  الجبري�ة  اإلقامة  قيد  س�نوات  خمس  العائلة  تقضي  أن  قب�ل 
"الغريبة"  في  فرنسا.أما  إلى  وتغادر  سفر  جواز  على  مليكة  تحصل  أن  إلى 
ورافقها  ذاكرته�ا  على  وس�يطر  س�كنها  الذي  الس�جن  حكاية  تروي  فإنها 
المؤلمة  تجربتها  س�رد  شهرزادي  بأس�لوب  تتابع  وهي  الحرية.  عالم  إلى 
الصحراء،  في غياهب سجون  البقاء عاشته  أجل  بعد صراٍع من  والمؤثرة، 

السَجان. ظلم  على  الحياة  إرادِة  بفضل  أخيرًا  منتصرة 
عشر  – تسعة  مزرية  ظروٍف  في  الحياة  من  عامًا  وعشرين  أربعة  بعد 
إلى  مليكة  تنطلق  الجبري�ة-  اإلقامة  قيد  أعوام  وخمس�ة  الس�جن  في  عامًا 
إال  س�هاًل  معه  التواصل  يكن  ول�م  عنه  غريبًة  ب�دت  عالم  الحرية..  عال�م 
الس�جن  أّن  إالّ  الس�جن،  من  خرجت  وأحّبتهم،  أحّبوها  أناٍس  بمس�اعدة 

منها. يخرج  أن  أبى 
ال  الكآبة.  على  يبعُث  منفرد،  وهمي،  س�جٍن  في  طوياًل  زمنًا  "بقيت 
لآلخرين.  بالنس�بة  بها  تمر  التي  نفس�ها  بالطريقة  لي  بالنس�بة  الدقائق  تمّر 

 .)45 (ص  غامضة"  متوعدة،  طويلٌة،  إّنها 
حتى  الحاصل على كل ش�يء،  والتغيي�ر  التط�ور  بمظاه�ر  تصط�دم 
متخلفة  هي  أصبحت  بمفاهيم  متغيرًا  عالمًا  تعايش  أن  لها  فكيف  للبش�ر، 

عنها.
أن  من  الي�وم،  يمنعني،  مش�وه  بمنظ�وٍر  الزم�ن  من  احتفظ�ُت  "لق�د 
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الحداثة"  عن  عامًا  عش�ر  بخمس�ة  تخلفت  لقد  مواعيدي.  في  دقيقة  أكون 
(ص45(.

يبدأ  الذي  الداخلي  الصراع  هذا  على  الضوء  "الغريبة" يلقي  وكتاب 
الصرف  جهاز  من  الم�ال  على  حصولها  كطريقة  األمور،  أبس�ط  من  معها 
يعمل  الذي  المياه  صنبور  واستخدام  األجرة،  سيارة  لسائق  والدفع  اآللي، 
إلى  وص�والً  اليومية،  األم�ور  م�ن  وغيرها  المطع�م،  في  لم�س  دون  م�ن 

السجن. فترة  طوال  يالحقها  ظل  الذي  األنوثة  هاجس 
واألمومة! األنوثة..  أوفقير:  مليكة  دومًا  تنازعتا  رغبتان 

قطعي.  ُحك�ٌم  كأنه�ا  الكلم�ة  دَوت  الُعق�م،  أب�دًا.  أّم�ًا  أصب�ح  "ل�ن 
كانت  الوالدة  وكأن  علّي،  يس�يطر  لألمومة  حقيقيًا  وسواس�ًا  الس�جن  ترك 
كل  جّربُت  إيري�ك،  م�ع  تمامًا.  مس�تقلة  ام�رأًة  ألغ�دو  الوحيدة  الطريق�ة 
فيترو،  عب�ر  تخصي�ب  اصطناع�ي،  تلقي�ح  هرموني�ة،  معالج�ات  الط�رق: 
رينيه  د.  بينهم  االختصاصيين  أكبر  عيادة  محددة،  ومدد  أوقات  في  جم�اع 
لتمنحني  ليي�ج،  إلى  نذه�ب  وأنا،  إيري�ك  كنا،  أربع�اء  كل  في  فريدم�ان. 
كنُت  لييج  اسم  تحمل  التي  اللوحة  رؤية  لمجرد  بويضة.  ش�قيقاتي  إحدى 
ش�اقًا  س�باقًا  اتبعُت  أعوام،  ثالثة  مدى  على  يؤلمني.  قلبي  وكان  أرتع�ش 
اللحظات،  بعض  ف�ي  مفجعًا.  النفس�ي  تأثيرها  كان  مضنية،  عالجات  في 
بحيث  باألمومة،  جدارت�ي  بتضاؤل  أش�عر  كنُت  "الس�جينة"،  صدور  بعد 
ش�يٌء  الذاتي:  التقويض  بإلحاحي�ة  ش�عرُت  عالقتنا.  تقوي�ض  أريد  كن�ُت 
غفرُت  صابرًا.  مالكًا  إيري�ك  كان  الثنائية.  العالقة  صمدت  كاالنتحار.  م�ا 
من  حرماني  وحيد:  شيء  على  إال  عامًا،  لعش�رين  سجنونا  الذين  ألولئك 

.)175 أّمًا" (ص  أكون  أن 
الس�جن،  س�نوات  أثناء  الصفاق  بالتهاب  أصيب�ت  قد  مليك�ة  كانت 

عاقرًا. لتصبح  حالتها  تدهورت  الصحية،  الرعاية  سوء  وبسبب 



145

نوبات  فريس�ة  تعيش  التي  مريم  أختها  ابنة  بن�وال،  تعتني  حين  وه�ي 
تدرك  المستشفيات،  تتقاذفها  والتي  المغرب،  في  الس�جن  أيام  منذ  الصرع 
في  فاألم  وفؤاد،  مريم  والداه�ا  انفصل  التي  الفتاة  رعاية  عليه�ا  يجب  أنها 
في  يعيش  واألب  بن�وال،  االعتن�اء  يمكنه�ا  ال  بحي�ث  س�يئة  صحية  ح�ال 
واضحًا:  مليكة  رأي  يبدو  ذلك،  وم�ع  األوقات.  معظم  في  وغائب  الرباط 
و"هل  كذلك"،  يومًا  أكون  أن  على  قدرتي  من  متأكدة  ولست  أمها،  "لسُت 
الغرفة  في  عميق  نوٍم  في  تغُط  التي  الطفلة  أن  يوٍم  ذات  أنسى  أن  سيمكنني 
ألمنحها  الحب  م�ن  يكفي  ما  س�أملُك  هل  طفلتي؟  ليس�ت  الرواق  بنهاي�ة 

.)176 (ص  واليباب؟"  الضمور  في  غاية  بأنني  أحُس  التي  أنا  إياه، 
المعادلة. َقلَب  شتوي  مساٍء  ذات  لها  وقع  حادثًا  أن  غير 

بها  تشبثت  لكنها  الشارع،  في  مليكة  يد  لٌص سرقة حقيبة  فقد حاول 
هكذا  حياتها  وأوراق  هويتها  منها  ُتنتزع  أن  عليها  السهل  من  يكن  لم  ألنه 
تترك  لم  إن  صبيتها  يهاجم  بأن  المعتدي  هددها  ش�ارع.  زاوية  في  ببساطٍة 
الجحيم.  أبواب  معه  انفتحت  ال�ذي  الخطأ  الزر  على  فضغط  الحقيبة،  ل�ه 
الذ  حتى  المهاجم  في  مخالبها  لتنشب  شرس�ة،  قطٍة  إلى  الفريسة  تحولت 
األمومة،  على  واسعًا  عينيها  الحادث  فتح  مراده.  ينال  أن  دون  من  بالفرار 
ذلك  "ربما  تحقيقه.  في  نج�ح  قد  نفس�اني  معالٍج  أي  يكن  لم  الذي  األمر 
الطفلة  والدة  كنُت  التحقق كم  لي  أتاح  األولية  الغريزة  أعماق  في  الغوص 

.)179 (ص  ذلك"  أدرك  أن  دون  أربيها،  التي 
اليقين! لبلوغ  تمامًا  وكافية  كاشفة  لحظٌة 

لكي  طفاًل  الم�رأة  تنجب  أن  الض�روري  م�ن  ليس  أن�ه  أعل�ُم  "اآلن 
في  بقتلي  كذل�ك  س�يقوم  مني  نوال  انتزاع  س�يحاول  م�ن  كل  وأن  تحب�ه، 
سيمكنها  حضني  في  ستكبر  التي  الطفلة  هذه  أن  أعلم  كما  نفس�ه.  المكان 

جناحاها. ينمو  أن  إلى  طوياًل  علَي  تعتمد  أن 
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.)180 (ص  ذلك"  أجهُل  وكنُت  أٌم،  أنا 
تبني  بعد  باألمومة  أق�وى  ش�عورًا  حياتها  إلى  مليكة  أضافت  وربم�ا 
حماية  رابطة  مبنى  في  م�رة  ألول  التقته  الذي  الصغير  ذلك  آدم،  كفال�ة  أو 
أكون  بأن  الق�رار  أتخذ  كي  أع�وام  عش�رة  "انتظرُت  مراكش.  في  الطفول�ة 

.)37 (ص  معانقتها"  يمكنني  حرية  أيضًا  هناك  بأن  ألقّر  أمًا، 
لها  فتفرد  العم�ر،  س�نوات  أحلى  في  حبيس�ة  ظلت  التي  األنوثة  أما 
وهي  األربعين"..  ف�ي  "الحب  عنوان  يحم�ل  خاصًا  فصاًل  أوفقير  مليك�ة 
والرقابة  السجن  س�نوات  بعد  رجًا،  يرُجها  الرغبات  من  نش�يٍد  عن  تحكي 

اللصيقة. األمنية 
امرأًة  مني  أن يجعل  كان البد من  ال�ذي  األول في حياتي،  "الرج�ل 

السجن". من  إطالقي  من  قليٍل  بعد  حياتي،  على  هبط  حقيقية، 
رائحة  الم�رأة  فيه  تش�م  الذي  العمر  عام�ًا..   43 آن�ذاك  عمره�ا  كان 
حياتها. في  الناقص  الشيء  إلى  وتهتدي  التيه  عن  فتكُف  ُبعد،  من  الشوق 

حين  في  المندف�ع،  العم�ر  بقطار  الم�رأة  تش�عر  أن  حقيقية  معضل�ٌة 
طائشة. فتاٍة  قلب  تملك  أنها  فجأة  تكتشف 

وناعم  مجعد  ش�عره  أش�قر،  أبولون،  مثل  جميل  إيطالي،  "أنطونيو، 
ممثٌل  إنه  والجمال.  الفتن�ة  من  كبير  قدٍر  على  قصيرة.  لحي�ة  له  الملمس، 
إليه  وأنا،  ماريا  أختي  ُدعينا،  الذي  الفيلم  تصوير  أثناء  به  التقيت  كوميدي، 
عند  به  التقيت  وقد  السفارة،  في  ثقافي  ومستش�ار  طفولة،  صديق  قبل  من 

.)181 (ص  السجن"  من  خروجي 
فلفتت  بمليكة،  أنطونيو  اهتمام  إلى  انتبه  من  أول  ماريا  أختها  كانت 
جميل،  إنه  فع�اًل،  إصبعها.  م�ن  بإش�ارة  خفيًة  عليه  "ودلتني  إلي�ه،  نظرها 
كاملة"  اللتهمني  بإمكانه،  كان  ولو  علي.  المثبتة  نظرته  سوى  أَر  لم  ولكن 

(ص182(.
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سنحت  الممثلين،  أحد  ميالد  عيد  بمناس�بة  المنتج  أقامه  حفل  وفي 
الحشد.  "أخاُف  التالقي.  فرصة 

هناك،  كنُت  عفاريتي.  أتحدى  أن  علَي  نفس�ي.  ُأرِغَم  أن  علَي  ولكن 
اليد،  تلك  ف�ي  جافة  حرارٌة  ثمة  بلط�ف.  يدي  يٌد  أخ�ذْت  حينما  مت�رددة، 
بضغٍط  ش�عرُت  ثم  برق�ٍة  أصابعنا  تش�ابكت  مقاوم�ة.  أي�ة  أبِد  ل�م  بحي�ث 
ينقل  أن  يريد  كان  أصابعي،  يهرس  يكاد  وهو  اليد،  صاحب  وكأن  شديد، 

.)183 (ص  الدنيا"  ُحِب  كل  إلَي 
"ولكن، عيناه ال تكذبان.  تسائل مليكة نفسها عما يحدث لها ومعها 
غير  آخر  مكاٍن  في  إذًا  الحب  صعق�ة  تكمن  بي.  مجنونًا  الرجل  هذا  يب�دو 

.)183 (ص  الكتب" 
عندما  ولك�ن  الطعام،  قاع�ة  نح�و  بهدوء  اإليطال�ي  الش�اب  جذبها 
في  طاولة  ح�ول  ووضعهم�ا  كرس�يين  أحضر  العف�وي،  امتناعه�ا  الح�ظ 
ماريا  فانس�حبت  مفتون،  وكأّن�ه  علّيها  مس�ّمرًا  نظ�ره  ظّل  القاع�ة.  خ�ارج 
واحدة.  بكلم�ة  التلّفظ  دون  م�ن  القاع�ة  خ�ارج  وحدهما  وبقي�ا  عندئ�ذ، 
من  مصنوعة  س�وداء  كن�زة  تن�اول  الب�رد،  م�ن  مليك�ة  ارتجف�ت  وعندم�ا 
يديه  وضع  ثم  الشال.  يلّف  كما  بها  ولّفها  كتفيه،  على  موضوعة  الكشمير 

وحنان. برقٍة  يدّلكها  وراح  كتفيها  على 
كفتاٍة  خرساء  بأنها  مليكة  شعرت  خطوة،  منها  أنطونيو  اقترب  وكلما 
لها  قّدم  الخ�وف.  إلى  الفرح  من  بغموض  تنتق�ل  مذعورة،  فزعة،  صغي�رة 
لها:  وقال  الفرنسية.  باللغة  ليحّدثها  جهدًا  وبذل  أبيض،  نبيذ  كأس  أنطونيو 
برجفٍة  تش�عر  جعلها  النبيذ  لك�ن   .. بال�دفء"  وسيش�عرك  النبيذ  "اش�ربي 
توّقف  حالتها،  الحظ  وعندما  الخمر.  تناول  على  معت�ادة  تكن  لم  إذ  أكبر، 
الصمود  تستطيع  تعد  لم  أنها  غير  كونياك.  كأس  لها  وقّدم  النبيذ  تقديم  عن 

غرفتها. إلى  يرافقها  أن  علّيها  وعرض  فوقف  مريضة،  بأنها  وشعرت 
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الصغيرة  الفت�اة  حراك.  بال  جانبي  إل�ى  بقي  س�ريري،  على  "مددني 
نفسي. على  التويُت   . مضى  وقٍت  أي  من  رهبًة  أكثر  كانت  داخلي  في 

مطوالً. ورمقني  السرير  أسفل  عند  قرفص 
تحملين  وكأنِك  تبدين  أتيِت؟  أين  ومن  سألني.  أنِت؟  من  ولكن   -  

.)185-184 نظرتِك" (ص  في  وشقائه  العالم  بؤس  كل 
إلى  أنطونيو  بقي  وتنتحب.  تش�هق  وراحت  بانقباض  مليكة  شعرت 
عن  تكّف  أن  دون  م�ن  إليه  نفس�ها  تش�د  وهي  الفجر،  طلوع  حتى  جانبها 

البكاء.
العب  يفع�ل  وكم�ا  الذكري�ات.  تتداع�ى  الصعب�ة  اللحظ�ات  وف�ي 
أنه  ليتأكد  أوالً  المرتفعة  الخش�بية  العارضة  على  قدميه  يثني  حين  الغطس 
والغرام  الحب  حكايات  برأسها  أطلت  القفز،  قبل  صلب  شيٍء  على  يقف 

القديمة.
انتهيُت  حيث  وجليدي  معت�ٍم  مكاٍن  من  أنطونيو؟  يا  أتيت  أين  "م�ن 
كانت  جيلي،  فتيات  ككل  بالتأكي�د،  أبدًا.  الحب  أعرف  لن  باالستس�الم: 
أحيانًا.  أحببُت  لق�د  جدية.  قط  تكن  ل�م  ولكنها  المغازالت،  بع�ض  لدَي 
كدُت  أن�ي  حت�ى  أول.  ح�ٍب  كأي  بريئ�ًا  عش�رة  الس�ابعة  ف�ي  حب�ي  كان 
دراستي  س�نة  في  باريس،  في  به  التقيت  ظريف  ش�اٍب  مع  خطوبتي  أعلن 
تاماتاجرت،  في  أس�ري،  بداية  في  المراس�لة  على  واظبنا  وقد  للبكالوريا. 
عن  توقفُت  م�ا  ولكن س�رعان  البريد.  تلقي  بوس�عنا  ي�زال  ال  كان  حينم�ا 
وضعنا  يدرك شيئًا عن  يكن  لم  المتأججة شغفًا،  إليه؛ رغم رسائله  الكتابة 
لقد  عذبة.  بكلم�اٍت  لي  وهمس�وا  األذرع،  بين  رجاٌل  أخذني  المنعزللق�د 

ثغره. من  صبي  وتقبيل  باسترخاء،  البطيء  الرقص  يعنيه  كان  ما  عرفُت 
الفائقة  الش�ابة  الممثلة  ش�نا،  ليلى  خالتي  ابن�ة  عَرفتني  باري�س،  في 
إلى  الجمر"،  سنوات  "وقائع  مخرج  حامينا،  لخضر  بها  هام  التي  الجمال 



149

صداقة  غامض�ة،  عالقة  منهما  كٍل  م�ع  عقدُت  بي�رن.  وجاك  ديل�ون  آالن 
آنذاك،  كنُته�ا  الت�ي  الش�ابة  الفتاة  االثن�ان  راعى  بعي�دًا.  تذه�ب  لم  ح�ِب 
الرقص  أحُب  كنُت  وإن  شرفها،  على  الحريصة  الفاضلة،  بالقيم  المحاطة 

.)186-185 (ص  شيء"  كل  من  أكثر  والتسلية 
أن  قبل  ُتحصى..  وال  ُتعد  ال  قرون  قبل  ش�عورها  كأنه  بدأ  هذا  لكن 

لسنوات. الصحراء  في  منعزل  سجن  في  عائلتها  أفراد  مع  ُتعذب 
على  للحرية،  اس�تعادتي  حال  في  بشدة،  عازمًة  كنُت  الس�جن،  "في 
أكثر  الواقع  ولك�ن  ُم�رادي.  ألنال  ق�ادٍم  أول  س�رير  في  بنفس�ي  أرمي  أن 
بالخطو  اآلن  إلى  أبدأ  لم  أنني  حين  في  لالنكسار،  معرضة  ألسُت  تعقيدًا. 

.)186 (ص  دربي؟"  على 
عن  إلخوتها  الس�جن  أي�ام  تحك�ي  كان�ت  كيف  مليك�ة  لن�ا  ت�روي 
ال  كي  الجس�دية  المتعة  من  أكث�ر  الحب  على  التركيز  م�ع  األحالم،  فت�ى 
المنعزلة،  الليالي  م�ن  "كم  ويخنقها.  يحاصرها  الذي  بالكبت  أحد  يش�عر 
بأنني  حلمُت  البائس�ة،  حش�يتي  على  مس�تلقيًة  المعتمة،  الزنزانة  تلك  في 
والمرارة"  الحزن  يعتصرني  أس�تيقُظ  كنُت  الصباح،  في  الحب؟  سأمارس 

.)186 (ص 
امرأًة،  أكون  أن  يعنيه  ما  تدريجيًا  نس�يُت  عمري،  من  العش�رين  "في 
يرمقني  لرجٍل  والرقص  والضحك  االبتسام  أجيد  أعد  لم  ومشتهاة.  شهيًة 

اإلغراء. أجيد  أعد  ولم  الغواية،  تخونني  عينيه.  في  الرغبة  بريق  فيشُع 
باالنعكاسات  جدًا،  طويٍل  لزمٍن  الرقاد  في  الغارق  لجسدي،  أحتفظ 
ش�يء  ال  ماذا؟  وثم  الس�ير..  النوم،  الش�رب،  األكل،  للبق�اء:  الضروري�ة 

.)187 (ص  معدوم"  إنه  بالحزن،  حتى  يشعر  جسدي  يعد  لم  آخر.. 
عاشقًا! كان  لكنه  أنطونيو،  تجنب  حاولْت  لهذا  ربما 

في  واس�عٍة  بخطواٍت  وش�دني  بافاروت�ي  وغنَ�ى  زه�ورًا،  لي  "ق�دم 
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كل  اجتمعت  وحدن�ا.  للعش�اء  وذهبنا  الش�مس.  مغي�ب  عن�د  الصح�راء، 
.)188 (ص  فشلت"  ولكن  للغواية.  أستسلم  لكي  المقوماِت 

يومًا  س�تجيُد  كان�ت  إن  تتس�اءل  مليكة  ب�دأت  إص�راره،  ظ�ل  وفي 
الرجل. لهذا  االستسالم 

ش�اهد  حينما  عذراء،  أنني  أدرَك  حينما  وحيدة.  مرًة  هذا  لي  "حدث 
عنه. التوقف  أستطيع  عدُت  ما  حدًا  االرتعاش  بي  بلغ  جسدي،  فعِل  رد 

.)189-188 بِك" (ص  فعلوا  ماذا  ولكن  جلس.بكى.- 
هو  أخذ  ذلك  م�ن  وبدالً  األليمة،  تجربته�ا  له  تروي  أن  عليها  ش�ق 

لطفلين. وأٍب   ٍ كمطلق  حياته،  عن  يحدثها 
االنفجاراُت  توالت  الح�ب،  فعل  حروف  تهجئة  ف�ي  أخذت  وحين 

بأنوثتها. الشعور  من  طوياًل  ُحِرمت  امرأة  من 
"كنُت واضحًة جدًا. حينما داعبني، أو حينما اكتشفُت جسده،انتابني 

قاموسًا.  أتصفُح  بأنني  الشعور 
ولكن  فيه�ا.  وأثابُر  أج�ُد  بكلمة.  كلم�ًة  الجديدة  اللغ�ة  ه�ذه  أتعلُم 
ال  الحركات.  ببع�ض  أقوم  وأنا  نفس�ي  بغيابهأش�اهُد  يخذلني  اإلحس�اس 
أنا  ذلك.  أرى  بذل�ك،  أش�عُر  بي،  الغرام  أش�َد  مغرٌم  إنه  ل�ذة.  بأية  أح�ُس 
ولكنني  بأنوثتي،  أشعر  أنني  أعتقُد  األمر.  في  ما  كل  وهذا  بالحب،  مغرمٌة 
س�يصبح  الذي  إيريك،  للق�اء  احتجُت  الواق�ع.  عن  ج�دًا  بعيدًة  زل�ُت  ال 

.)189 (ص  الحقيقي"  بمعناها  الجملة  هذه  تعني  ماذا  ألعرف  زوجي، 
رفضت،  لكنها  إيطاليا،  إلى  معه  بالهرب  مليكة  إقناع  أنطونيو  حاول 
أن  إلى  العش�ق،  بحر  في  إضافية  أيامًا  معًا  ليقضيا  ثانية  م�رة  لزيارتها  فعاد 
قرر  وقد  أحدهم  س�ألها  بابهما.  األمن  رجال  من  أربعة  فيه  طرق  يوٌم  جاء 
تدركين  "هل  الظريف:  دور  لعب  آخر  زميٍل  مقابل  الش�رير  دور  يلعب  أن 
بشدة  هذا  أغضبها  أجنبي".  أن....  ليتقبل  كان  ما  حيًا،  كان  لو  والدِك،  أن 
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األمن  رجل  أخ�ذ  حين  في  الغرف�ة،  في  ينتظرها  أن  أنطوني�و  م�ن  فطلبت 
اإلس�الم.  عار  األخالق،  عديم�ة  س�اقطة،  األلقاب:  ب�كل  ينعتها  الش�رير 
الحديث،  تس�جيل  ف�ي  صامتين  ظ�ال  الل�ذان  األم�ن  رجال  أخ�ذ  وبينم�ا 
لنفسها  تسمح  حٍق  بأي  متسائاًل:  توبيخها  في  الشرير  األمن  رجل  استطرد 

لها؟! زوجًا  ليس  رجٍل  بإيواء  عائلتها  اسم  بتدنيس 
الكيل. بها  طفح  الضغوط،  استمرار  ومع 

أشاء! من  مع  الحب  أمارُس   -"
الممغنط  الشريط  دار  الصمت.  س�اد  ثم  ناري.  كطلٍق  كلماتي  دوت 

الرجلين. أحد  تنحنح  خفيف.  رناٍن  ضجيٍج  مع 
مسلم. غير  ألنه  تحديدًا  أجنبي  مع  وخاصًة  أشاء،  من  مع  نعم   -  

هذا؟ ُيسمى  ماذا  تعلمين  هل   -
تجهالنه،  كنتم�ا  وإذا  ذل�ك!  أعرف  أنا  طبع�ًا  ه�ذا؟  ُيدعى  م�اذا   -  
كوميدي  م�ع  الحب  ممارس�ة  بس�اطٍة  ب�كل  ُيدعى  ه�ذا  إي�اه:  س�أعلمكم 

.)193-192 (ص  مدهشة"  شخصية  وجميل،  شاب  إيطالي 
جاذبية  أقل  عينيها  في  أنطونيو  يصبح  الجارح�ة،  المواجهة  هذه  بعد 

السحر. تحطم  قبل.  ذي  من 
من  األقل  على  تفت�ر،  بينهما  العالقة  بدأت  نابول�ي،  إلى  عاد  وحين 

األمر. انتهى  أن  إلى  جانبها، 
والعشرين  الثانية  في  لألزياء  عارض  شاٍب  مع  كانت  الثانية  تجربتها 

العروض.  أحد  تصوير  أجل  من  المغرب  إلى  جاء  العمر،  من 
عن  للتساؤل  دفعها  ما  رياضي،  جس�ٍد  ذا  الوسامة،  شديد  ش�ابًا  كان 
ربما  أنه  أو  لغ�ز.  "إنه  العمر.  ف�ي  كثيرًا  تكبره  التي  وه�ي  بها  إعجابه  س�ر 
لو  المسكين،  السابعة.  الس�ماء  إلى  مباشرًة  به  س�تذهب  خبرتي  أن  تصَور 

.)195 يدري..." (ص  كان 
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الس�تدراجها  الوس�ائل  جمي�ع  إل�ى  األميرك�ي  الش�اب  ه�ذا  لج�أ 
من  يقترب  أن  تحدي�دًا  علي�ه  محظورًا  كان  ألن�ه  الفندق،  ف�ي  غرفته  إل�ى 
نظراته  يذعنبع�د  لم  ولكنه  الب�الد..  في  القصي�رة  إقامته  أثن�اء  المغربي�ات 

رغباته. عن  قلبها  حَدثها  المبهمة،  وابتسامته  المتقدة 
دودة. مثل  عاريًا  الباب  لي  يفتح  أن  أتوقع  لم  ذلك  "ومع 

ادخلي.  -  
فكرة  م�ن  مذعورة  الداخ�ل  إلى  ارتمي�ُت  األول�ى.  الصدم�ة  كان�ت 
لم  الوقت  أن  م�ن  التثبت  عل�ى  عالوًة  رآه،  أو  رآن�ي،  ق�د  أحد  يك�ون  أن 
الجنس؟  في  أرغ�ُب  أكنُت  الش�مس.  مغيب  عند  اإليطالي�ة  لألغاني  يع�د 

بعضه. على  سأحصل  بأنني  اعتقدُت 
السرير،  طاولة  درج  فتح  ذراعيه.  فاردًا  مرتخيًا،  سريره،  على  فتمدد 

إلّي. ومَده  ذكريًا،  واقيًا  منه  وأخرج 
الِجراب  حيال  جهدي  بذل�ُت  أس�تخدمه.  كيف  أعرف  ال  للهول.  يا 
أختفي،  لك�ي  حيات�ي  س�أبذل  عيني.  رف�ع  عل�ى  التج�رؤ  دون  الصغي�ر، 
انتهيُت  بحيث  ج�دًا  مرتبكة  حركاتي  وكانت  مكاني.  ف�ي  أتفّتت  أتوارى، 

واحدة. دفعًة  والواقي  الغالف  تمزيق  إلى 
ارتبكت. اعتذرُت،  تمتمُت، 

وصدغاي  دبقتي�ن.  ي�داي  كانت  الحم�ام.  ف�ي  وانزوي�ُت  أس�رعُت 
ستتحطم. جمجمتي  أن  معها  شعرُت  بشدة  يخفقان 

مع  الثاني  بالواق�ي  يمَدني  ش�ريكي  رأيُت  الغرفة،  إل�ى  عودتي  عن�د 
مرحة: ابتسامٍة 

األخير! هو  فهذا  ُتتلفيه،  ال   -  
فقد  بحيث  فائق�ة  عناية  ب�ه،  العناية  توَخي�ُت  فك�رة.  أية  أتلفه؟  أن�ا، 
وّلما  مس�اعدتي.  بال  ووضعه  بيدي�ه،  مني  الصغي�ر  الِجراب  أخ�ذ  صب�ره، 
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َذَكره.  على  بق�وٍة  ووضعها  ي�دي  أخذ  ببالهٍة،  مكاني  ف�ي  مزروعًة  بقي�ت 
أفعله  أن  يمكنني  قد  عما  نفس�ي  أس�أل  حراٍك،  بال  مكاني  في  مثبتة  بقيُت 
من  آخر  ش�يئًا  ينتظُر  كان  أنه  عيني�ه  في  ورأيُت  إل�َي،  نظر  اليس�رى.  بيدي 
الخجل،  يس�اورني  إرادة،  بال  خاوي�ًة،  كنُت  فق�د  أنا،  أما  أربعيني�ة.  ام�رأٍة 
يديه  تدريجيًا  ذلكأرخ�ى  أمارَس  أن  أبدًا  أعرف  لن  والصداع.  والش�كوك 
تهدل  ث�م  أقِلدها،  ل�م  بحركٍة  ي�دي  إلى  يوح�ي  أن  وح�اول  عناقي،  ع�ن 

متنهدًا: السرير،  على  ساقطًا 
هذا! من  طائل  ال   -

وطنه  إلى  س�يعود  ذلك.  أعرف  من  أول  وأنا  طائ�ٌل  هناك  يكون  لن 
ال  بأن  اقتنعُت  جهتي،  من  المغربيات.  عن  شيئًا  يفهم  أن  دون  أميركا  األم 

(ص197-196(. مفَوتة"  حياًة  سيعوضني  أحد  وال  شيء 
إيريك  حياتها:  رج�ل  أوفقير  مليك�ة  تلتقي   ،1995 الع�ام  ربيع  وف�ي 

بوردروي.
في  جّلون  ب�ن  وكميل  مري�م  صديقيها  زواج  حف�ل  ف�ي  لقاٍء  وبع�د 
الذي  الفرنس�ي  المعماري  المهن�دس  هذا  أن  مليك�ة  اكتش�فت  المغرب، 
الذي  المفتاح  وجد  بطالقٍة،  العربية  ويتكلم  لبنان  في  شبابه  سنوات  عاش 
يصغرها  الذي   - الرجل  ه�ذا  نجح  قلبها.  عن  الرتاَج  واح�دة  بحركٍة  نزع 
لقد  النفس�انيين:  األطباء  كل  فيه  فش�ل  الذي  األمر  في  عامًا-  عش�ر  بأحد 
مجرد  من  أكث�ر  منها  جعل  بس�طر.  س�طرًا  المفقودة،  الوصفِة  كتاب�ة  أع�اد 

امرأته! منها  جعل  امرأة: 
مع  انفراد  على  لقاؤها  يتحول  لم  عنها،  اإلفراج  منذ  األولى  وللم�رة 
األمان.  منحها  أن  بعد  بالخ�وف،  معه  تش�عر  لم  وهموم.  غثيان  إلى  رجٍل 
شهورًا  تطلب  األمر  أن  غير  بالحب.  أخيرًا  مليكة  آمنت  المس�اء،  ذلك  في 

الطمانينة. حالة  تمتد  كي  والشغف  الصبر  من  طويلة 
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معه ال  وأنا  كن�ُت حتى  وإن  الكافي.  وقته  أخذ  تدريجي�ًا.  "رَوضن�ي 
ليست  هذه  بأن  كلٍل  بال  ردد  فقد  باالطمئنان،  الشعور  في  مشقة  أجد  أزال 
إليه،  الحديث  في  وطريقتي  واليد،  اللمسة  خالل  عابرة...من  لحظٍة  سوى 
هيئة  في  متنكرة  طفل�ًة  كنُت  أنني  الحال  في  أدرَك  جانب�ه،  إلى  والجلوس 
أية  ُأبِد  ولم  مداعبتي  في  األولى  ليلتنا  أمضى  ألمها.  تخفي  متم�ردة  امرأة، 

.)199-198 (ص  مقاومة" 
بصبٍر   -1998 ع�ام  أكتوبر   10 ف�ي  تزوجها  ال�ذي   - إيري�ك  رافقه�ا 

النفس. مع  االنسجام  إعادة  نحو  والشائكة  الطويلة  طريقها  في  وثباٍت 
مراكش،  في  الميالد  أعياد  إيريك  فيها  قضى  التي  األولى  المرة  وفي 
المالطفات  م�ن  مزيدًا  وعالقتهم�ا  إقامته  عل�ى  ُتضف�ي  أن  مليك�ة  أرادت 

والمداعبات.
األعشاب  بائعي  عند  المدينة  سوق  قلب  في  طويلة  ساعاٍت  "أمضينا 
مزهرة  نبت�ات  علينا  أحدهم  رفقتهم.ع�رض  أحبب�ُت  طالما  الذي�ن  الطبي�ة 
س�الحف  فقط(:  باألمس  الفياجرا  ُتخلق  (لم  أس�الفنا  اس�تعملها  صغيرة 

للنساء".... بالنسبة  "تعويذة  حربايات،  قزمة، 
عن  بحريٍة  الحدي�ث  مج�رد  لرج�ل.  ما  ش�يٌء  لدي�ه  كان  إن  س�ألُته 
ُيتصور  بل�ٍد  من  القادم  إيري�ك،  ُيصدق  لم  كبي�رز  بارتياٍح  أمدن�ي  الش�هوة 
الرومي   - والترح�ال.  الِحِل  ف�ي  عينيها  تخِفُض  المغربية  الم�رأة  بأن  في�ه 
لي�س  الروم�ي  ال،  ال،   - صف�راء.  بابتس�امٍة  الش�خص  س�ألني  مع�دوم؟ 
الليل.  طوال  الحفل�ة  إلقامة  ش�يئًا  تعطيني  أن  أريُد  ولكن  تمام�ًا.  معدومًا 

قلياًل. أكثر  ولي،  له 
تقليدية،  الصغير مكونات وصفٍة  ُعمِق حانوته  رأسه. وجلب من  هز 

لي. أكد  مثلما  رئيسية،  كمادٍة  الضبع  رماد  مع 
المكونات  مجم�وع  الحانوتي  طح�ن  المرتابة،  إيريك  أنظ�ار  تحت 
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شاي  كأس  في  قهوٍة  ملعقة  حلوتي!  يا  هو،  ها  دورق-  في  المزيج  وأفرغ 
مذ  الشاي،  حفلة  بدأت  مشكلة!وهكذا  ستكون  وإال...  لِك  وملعقتان  له، 
أدهن  أن  قبل  معط�رًا،  حمامًا  أخذت  حقيقية،  كجيش�ا  البيت.  إلى  عودتنا 
وشعري  رقبتي،  تجويف  في  المس�ك  من  قطراٍت  بضع  بالمراهم.  نفس�ي 
متفاخرة  مسرحيًا  دخوالً  دخلُت  مباالة،  بال  مفتوٌح  والمئزر  مبلاًل،  يزال  ال 
لهذه  أردُت   .. التالي  الي�وم  في  باريس  إلى  يعود  أن  إيريك  على  متباهي�ة. 
تناول  بينما  ُتنسيان.  وليلًة ال  تكونا سهرًة  أن  تكملها،  التي  والليلة  السهرة، 
والمئزر  الس�رير،  عل�ى  تمددُت  المزي�ج،  من  حس�اٍء  ملعقة  م�لء  إيري�ك 
الفرق؟  ما  ولكن  قه�وة،  ملعقة  ملء  قال  ق�د  األعش�اب  بائع  كان  مفتوح. 
ابتلعُت  المزي�ج،  لمفاعي�ل  التع�رض  م�ن  واثقة  ألك�ون  ح�ال،  أي  عل�ى 
ُمقَدمًا.  الشاي  إلى  أضيفه  أن  قبل  بمفردي،  المطبخ  في  منه  ملعقًة  بنفس�ي 

.)201 (ص  اللذة"  في  اإلفراط  من  ضير  ال 
غط  الجنس.  ن�داء  على  تفوقت  صغي�رة  إغفاءة  ف�ي  الرغبة  أن  غي�ر 
وخطط  مش�روعاٍت  على  مليكة  عينا  انغلقت  فيما  النوم،  في  باكرًا  إيري�ك 
شعوٍر  وس�ط  التالي  اليوم  في  إيريك  س�افر  مجنونة.  ليلة  إلحياء  تنتهي  ال 

باإلخفاق. ثقيل 
يرس�م  إضافي  بفصٍل  دائم�ًا  تحتفظ  الضائع�ة  الل�ذة  قص�ص  أن  إال 

وجوهنا. مالمح  على  الدهشة 
الهاتف.  رَن  ويأس�ي،  خيبتي  أجتُر  كنُت  بينم�ا  التالي،  الصباح  "ف�ي 

فرحًا: قال  إيريك.  إنه 
ماذا؟ احزري   -

ماذا؟  -  
الطائرة،  ف�ي  الحالة  راودتن�ي  لقد  دائ�م!  انتص�اٍب  حالة  ف�ي  أنا   -

يرتخي. ذكري  يعد  لم  شيء!  أي  فعل  عن  عاجٌز  أنا  الحين،  ذلك  ومنذ 
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أنه  البد  أي�ام.  لثالثة  الق�ول،  لي  ج�از  إن  أس�لحته،  إيريك  ُيلِق  ل�م 
المغرب، بمساحيقهم  أنا وكل عطارّي  الباريسية،  لعنني، من أعماق عزلته 
أن  التخيل  علّي  يش�ُق  يزال  ال  العجيبة.  ومراهمهم  وتعويذاتهم،  الضبعية، 
الدجالين  ليكفي، وحده لجعلي مشتهاًة، ولكن مسحوق  مئزرًا مواربًا كان 
مكاٍن  من  لي  ُجِلَب  ال�ذي  الس�وداني  الفول  زبدة  خزانة  قعر  في  ضَم  ذاك 

.)203-202 (ص  أمقته"  والذي  أجهله، 
النهار.  وضح  إل�ى  فرنس�ا  في  أخيرًا  حبهما  امتد  أش�هر،  بضعة  بعد 
في  بلذٍة،  مبررة  جنسية،  فورٌة  "حَلت  ليلة.  كل  جانبه  وإلى  بيته  في  عاشت 
اآلخر"  البعض  وحكم  البعض  رقابة  محل  المسروقة  األسبوعية  العطالت 

.)203 (ص 
ليحش�ر  بقوٍة  عاد  طويل،  ألم�ٍد  المكبوت  األموم�ة،  هوس  أن  غي�ر 
هذه  س�وى  ش�يء  هناك  يعد  "لم  وإيري�ك.  مليكة  وبي�ن  اللذة  بي�ن  نفس�ه 
203(.أجرت مليكة طوال  أمًا" (ص  أن أصبَح  أنجب.  أن  الُمعِذبة:  الفكرة 
األمومة."أريُد  حلم  وراء  سعيًا  اآلخر،  تلو  الطبي  الفحص  س�نواٍت  ثالث 
يستهبلوني  أن  ولدي،  عن  الناس  يكلمني  أن  كأم،  لي  ُينظر  أن  أريُد  طفاًل. 
هذه  اشتريِت  هل  أو  أسنانه،  نبتت  هل  أو  صٍف،  أي  في  هو  بلهاء:  بأسئلٍة 
األمهاِت  لمليارات  العالم�ي  النادي  إلى  الدخول  أري�ُد  الصغيرة؟  التنورة 
(ص  األخير"  بصغيرهن  التفاخر  على  عالمهن  يقتصر  اللوات�ي  الَخِرفات، 

.)204-203

إلى  بجرأة  والع�ودة  الحياة  مذاق  اس�تعادة  "الغريبة" تحاول  هي  ه�ا 
متأخرة. بدت  وإن  حتى  الجديدة،  الوالدة  إنها  العالم.. 
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كل هذا العفن

قادرًا  أح�ٌد  يعود  ف�ال  األوراق،  تختل�ط  القبيلة  وع�ي  يحض�ر  حين 
مهمة:  إنس�انية  حقيقة  تنس�ى  القبيلة  الجالد.ولعل  من  الضحية  تمييز  على 
روايتها  تضميده.في  إلى  سبيٍل  من  وما  ويّتس�ع،  يغلي  يغلي،  األنثى  جرح 
ال   ،)2004) لن�دن  في  الس�اقي  دار  عن  الجس�د" الصادرة  "خارج  األولى 
فيها  ه�وادة  ال  حربًا  تش�ن  وهي  للمهادن�ة،  معنى  البطاين�ة  عف�اف  تعرف 
اإلرادة،  الغ�د،  في  األمل  اإلنس�ان  وس�لب  بالتس�لط،  تتهمه  مجتمٍع  على 
بأكفان  يمشي  ميتًا  شخصًا  ليتركه  الموت  في  رغبته  وحتى  والجسد  الروح 
قيود  دون  الذات  ع�ن  بحٍث  رحلة  روايتها  ف�ي  تقدم  ببس�اطة  بيضاء.وهي 
إنها  والهروب.  التخفي  عن  دومًا  الباحث  المجتمع،  وتصارح  رتوش،  أو 
وتجرحنا  واقعن�ا  تعري  الس�لطان،  مثقف  س�رب  خارج  فيها  تغ�رد  رواي�ٌة 
الذي  الخراب  من  الكم  ه�ذا  كل  وجوهنا  في  وتلقي  وجرأتها  بصراحته�ا 

نخفيه.
ليرى  م�رآة  القارىء  البطاين�ة  عف�اف  األردنية  الروائي�ة  أعط�ت  لقد 
األردنية  الصح�ف  إحدى  ف�ي  كاتبًا  دفع  م�ا  هذا  المجردةولع�ل  الحقيق�ة 
س�ادت  التي  االنتقام  روح  يلم�س  أن  ق�ارئ  أي  "بوس�ع  بأن  الق�ول  إل�ى 
من  الغرض  أكان  وس�واء  إلصداره،  الوحيد  المب�رر  تكون  وربما  الن�ص، 
من  عامة،  أخالقية  منظوم�ة  أم  مح�ددة  اجتماعية  عالقة  إدانة  العم�ل  هذا 
بالمحصلة،  فإنه،  فيها،  شذوذًا  األكثر  الحاالت  وإبراز  بها  التش�هير  خالل 
حقيقة  على  تنطب�ق  وال  مجتمعنا  يس�تحقها  ال  وأدبية  روائي�ة  صورة  يقدم 
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المحترمة"  عائالتنا  بحق  وتجحف  االجتماعية،  وروابطن�ا  عالقاتنا  وواقع 
.)2006/2/27 "الْرأّي"،  جريدة  رمان،  أبو  (عبدالله 

حكاية  صفحة   446 في  تسرد  الجس�د"،  "خارج  رواياتها  في  عفاف 
المحورية  الشخصية  ثالث نساء، بل ثالثة وجوه المرأٍة واحدة هي (منى( 
ألكزندر،  س�ارا  فأقول  أكون،  عّمن  من�ه  أقترب  من  "يس�ألني  الرواية.  في 
بل  نس�اء،  ثالث  ألكزندر،  وس�ارا  مكفيرس�ون  ومس�ز  منى  أق�ول،  وأكاد 
قمصانه  كل  عنه  خلع  أن  بعد  جسدي  إلى  أنظر  واحدة.  في  حيواٍت  ثالث 

.)6 (ص  فأسكت"  ومالمحه 
نفس�ها  لعفاف  ذاتية  س�يرًة  الجس�د"  "خارج  كانت  إذا  م�ا  يه�م  وال 
من  أكبر  الجس�د  فخارج  الذاتي�ة  الس�يرة  من  جزءًا  تحم�ل  الرواي�ة  أن  أو 
"مليئٌة  وبالد  مجتمٍع  ع�ن  "واقعية"  رواية  هي  عفاف.  ذات  في  تحش�ر  أن 
اصفرار  انتق�اد  على  الب�الد  ألس�نة  تنقطع  وال  النف�وس،  وكذل�ك  بالعف�ن 

.)445 (ص  األشجار"  من  خلوها  متناسية  األخرى  البالد  أشجار 
وركاًل  وضرب�ًا  حبس�ًا  والمهان  المس�حوق  المرأة  جس�د  هو  البطل 
بذيئة،  بكلم�ات  وقذفًا  وبصق�ًا  وامتطاء  ونب�ذًا  الش�عر  من  وش�دًا  باألقدام 
مرة.  وتمنع  مرة  له  فتعطى  جامعي  أستاٌذ  يطلبها  رش�وة  كونه  يصل  أن  إلى 
حب  ذراعي  بي�ن  والوقوع  العرب�ي  الوطن  بت�رك  إال  االنعتاق  يج�يء  وال 
رجعة  ال  وانقطاع  الهوية،  م�ن  كامل  تنصٍل  من  ذلك  تبع  وما  أس�كتلندي، 
وهي  للرواية  ُيحمد  ما  أهم  كان  وربما  العربية.  والمرجعية  الثقافة  مع  عنه 
األيديولوجي  التطرف  فخ  في  تورطها  ع�دم  هو  كهذه  موضوعات  تقارب 
الكفيلة  التنظير  فجاجة  دون  من  لكن  بامتياز،  نس�وية  روايٌة  فهي  النسوي، 

الفنية. قيمته  بخفض  أو  األدبي  العمل  بإفساد 
القي�م  تح�دي  فك�رة  إغف�ال  الرواي�ة  ق�راءة  عن�د  يمك�ن  ال  أن�ه  إال 
صديقها  مع  العيش  على  البطاينة  عف�اف  بطلة  إصرار  ذلك  ومن  الس�ائدة، 
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المقبول  للبديل  السخي  عرضه  مع  عقد،  دون  من  ستيوارت  األسكتلندي 
"ألس�َت  له:  تقول  إذ  منها،  ال�زواج  بهدف  إس�المه  يش�هر  بأن  قومها  عند 
يوٍم،  كل  معًا  نوقعه  ال�ذي  والوفاء  والحب  الثقة  عقد  مع�ًا.  نحن  زوجي؟ 
ذلك  بدا  (ص385(.ربما  والش�رعية"  القانوني�ة  العقود  م�ن  عندي  أقدس 
على  اإلصرار  كان  لق�د  عالمين.  بين  للتص�ادم  مفتعال  موضوعًا  لكثيري�ن 
حتى  تبريره  في  الروائية  فش�لت  الذي  اإلصرار  وهو  الصيغة،  بهذه  العيش 
عملية  إلجراء  طويلة  مدة  للتخفي  البطلة  اضطر  قد  نسوية،  نظر  وجهة  من 
باس�م  ثبوتية  أوراقًا  اس�تخرجت  ثم  ومن  كلي�ًا،  مالمحها  غي�َرت  تجميل 

تهديد. بدون  صديقها  مع  العيش  من  يمكنها  أجنبي 
في  لمؤتمر  الجديد  بوجهها  حضورها  مسألة  عند  البعض  يقف  وقد 
أهلها،  من  أح�د  عليها  يتعرف  أن  دون  م�ن  النس�اء  أوضاع  يناقش  بلده�ا 

شقيقتها. فيهم  بمن 
تبدأ  أن  وهو  نصادفه  م�ا  كثيرًا  مأزق  في  البطاينة  عف�اف  وقعت  لقد 
الس�رد  تردي  خالل  م�ن  الفصول  بتق�دم  تتراجع  ث�م  متين�ة  قوي�ة  الرواي�ة 
عليه  كانت  بم�ا  مقابلة  أخرى،  ناحي�ة  من  األحداث  وغرائبي�ة  ناحية،  م�ن 

وحبكة. قوٍة  من  األولى  الفصول 
النموذجي،  العاش�ق  ص�ورة  األوروبي  الرج�ل  يأخ�ذ  الرواية  وف�ي 
كفه  إلى  يلج�أ  الذي  الهمجي  العرب�ي  ذلك  التعميم-  بأس�لوب   - يقابل�ه 
(الزوج(  زائفة  قش�رة  حداثته  تكون  ال�ذي  أو  (األب(  والخيزرانة  الثقيل�ة 
العربية  تجلياته�ا  أبه�ى  في  الحداث�ة  أي  متوغل�ة،  تقليدي�ة  تحته�ا  تخف�ي 
وأفالم  الش�راب  طقوس  (س�ليمان(  عند  تجاوز  ل�م  إذ  الش�يزوفرينية،  أو 
بقي  فقد  المرأة،  م�ع  وتعاطيه  إدراكه  في  داخل�ه،  في  الرجل  أما  الجن�س، 

لوالدها. اآلخر  الوجه 
المرأة  من  العربي  الرج�ل  نيل  أن  يرى  طرابيش�ي  جورج  المفكر  إن 
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يدفعنا  وهذا  بأس�ره،  الغرب  من  نيٌل  ه�و  العربية  الروايات  ف�ي  األوروبية 
وذوبانهن  وعقولهن  بجلوده�ن  هاربات  عربياٍت  عش�ق  كان  إن  للتس�اؤل 
لما  ورتٌق  األج�الف،  األع�راب  من  نيل  ه�و  أوروبيين  ف�ي  النخاع  حت�ى 

وأجسادهن. أرواحهن  طالت  وجراح  أوجاع  من  أحدثوه 
ألكزندر  س�ارا  ثوب  في  وهي  منى  تعود  عندم�ا  روايتها  عفاف  تب�دأ 
يجتاحها  الم�وت.  عل�ى  المش�رف  المري�ض  والده�ا  لت�رى  بالدها  إل�ى 
لحظات  من  لحظة  في  أيمكن  المواجهة:  هذه  قلب  من  ولد  محير  تساؤٌل 
المس�تبدة  الذكورة  مع  الحرة  المتمردة،  األنوثة  تتصالح  أن  الهاربة  الزم�ن 

القاسية؟
لتروي  الذاكرة  بها  تنهض  تس�اؤالتها  في  عميقًا  تغوص  وهي  س�ارا 
ولما  استرجاعي،  س�رٍد  ضمن  س�ارا  تصبح  أن  قبل  منى  حكاية  حكايتها، 

وحرمان. وكبت  ومعاناٍة  ألم  من  السيرة  هذه  الزم 
وباألمس  والس�ذاجة،  والحق�ول  الريف  ابن�ة  منى،  كن�ُت  "باألم�س 
قرارها"  وال  إرادتها  وال  جسدها  تملك  لم  التي  المراهقة  منى،  كنُت  أيضًا 

.)5 (ص 
ش�قيقتيها  مع  تلع�ب  القرية  ف�ي  طفل�ًة  كانت  من�ذ  حياته�ا  تتداع�ى 
للعمل  العربي  الجيش  ت�رك  الذي  األب  غياب  في  مطلقة  بحريٍة  وأترابه�ا 
وقد  قريته  إلى  بعده�ا  يعود  عامًا،  عش�ر  خمس�ة  هناك  ليقضي  أبوظبي  في 
غيابه  ع�ن  به  ويعوضهم  أس�رته  ب�ه  يس�عد  س�وف  أنه  يحس�ب  ماالً  جمع 

الشديدة. وقسوته  سفره  أثناء  عليهم  وتقتيره 
.)17 (ص  لنا"  بناها  التي  الجنِة  إلى  يقّيدنا  "كان 

أن  دون  من  الثاني�ة  زوجته  تس�رقه  س�وف  المكنوز  المال  هذا  حتى 
الحقًا  يعود  ولسوف  المهدور،  حقه  اس�تعادة  جبروته  بكل  األب  يستطيع 

الموت. بانتظار  فراشه  على  لُيترك  ومهزومًا  مريضًا 
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األب،  حض�ور  في  س�جن  إلى  الحري�ة  هام�ش  تح�ول  ما  س�رعان 
مع  خصوصًا  األب،  ه�و  والس�جان  قف�ص،  إلى  المس�احة  هذه  ل  لتتح�وَّ

األنوثة. وردة  تفتح 
وقراري  وإرادتي  جس�دي  فخس�رت  المراهقة  رغبات  فّي  "تفّتحت 

.)5 (ص  والهزال"  الخوف  دوائر  في  ودخلت  وحركتي، 
تناوب  على  اعتمادًا  وأعقد،  أرحب  أفق  إلى  باللعب  الرواية  تمضي 
ودون  مانع،  أي  دون  الشخصيات  بين  والغائب  المتكلم  بضميري  الس�رد 
المكان  وص�ف  تس�م  التي  وبالسالس�ة  االرتباك،  أو  التعمي�ة  في  الوق�وع 

الحوار. تسم  كما  والحالة  والجسد 
صادق  زميلها  مع  منى  جمعت  طفولية  عالقٍة  وقع  على  المأساة  تبدأ 
إلى  ذهبت  كلم�ا  مبتس�مًا  بنظراته  يراقبه�ا  بقي  ال�ذي  الخج�ول  المراه�ق 
الفتاة  ُتضَبط  األب.  ُشح  بسبب  الضيق  وحذائها  البالية  بمالبسها  المدرسة 
الثانوية  الشهادة  امتحانات  أيام  من  يوٍم  آخر  في  قهوة  فنجان  تحتسي  وهي 

عقب. على  رأسًا  حياتها  فتنقلب  األول"،  مراهقتها  "حب  مع 
كانت  ولو  حتى  العالقة،  هذه  مثل  تصور  مجرد  أن  للقارىء  ويتضح 
الموت،  وع�ي  هو  الش�رق  في  الجس�د  فوعي  كبرى.  جريمة  يع�ّد  بريئ�ة، 

والحرية. الجمال  بوعي  مرتبطًا  يكون  أن  بدل  األلم  وعي 
ش�فقة  وال  رحمٍة  بال  تعذي�ٍب  دورة  س�تبدأ  البريء  اللق�اء  هذا  بع�د 
وحتى  الخطاءون  العائلة  ذكور  فيها  ويشترك  بسادية  األب  عليها  يمارس�ها 

المستلبات. إناثها 
وسألها: أمامها  فقرفص  الضرب  من  يداه  "تعبت 

االمتحانات؟ من  يوم  آخر  في  عملتي  شو   -
بصادق. لقائي  أبصرت  األعين  أن  عرفُت  قلبي.  انكمش 

الضرب  أكوام  لكَن  س�ؤاله،  عن  لتجيب  أنفاس�ها  تلتقط  أن  حاولْت 
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ثانيًة. صادق  عن  سألها  صوتها.  وأسكتت  جسدها  فوق  انهالت 
واألموات. المقابر  عوالم  من  قادٌم  تياٌر  فَي  سرى 

يقول: وهو  بقدميه  ركلها  تعرفه.  ال  إنها  قالت 
.)36 انبسطتي.." (ص  معك..  نام  عليِك،  ضحك  بتعرفيه،  ما   -  

وجنس�يًا  جس�ديًا  وُعذب  اعُتِقل  قد  كان  الذي  س�الم،  عمها،  وحده 
ويحاول  تعنيفها  ع�ن  يمتنع  الفلس�طينيين،  الفدائيين  مع  التآمر  إدانت�ه  بعد 

لها. الكاملة  الحماية  توفير  عن  النهاية  في  يعجز  لكنه  إنقاذها، 
األم. إلى  األذى  يد  وتمتد 

جلست  قدميه.  عند  بالجلوس  وأمرها  البيت  إلى  رجع  حين  "ناداها 
سألها  فنفت.  بصادق  منى  عالقة  عن  تعرف  كانت  إن  سألها  أمرها.  حيث 
أخرج  وجهه�ا.  عل�ى  صفعها  ت�رد.  فلم  ع�ذراء  ت�زال  ما  من�ى  كان�ت  إن 
س�ألها  تعب.  أن  إلى  يضربها  وأخذ  الف�راش،  جانب  تحت  من  خيزرانت�ه 

يهينها: وهو 
هس�ع،  من  زلمة  بده�ا  تتجوز،  حت�ى  تس�تنى  بنتك  ق�ادرة  م�ش   -  
ابن  فتحها  ما  بع�د  يقبلها  رايح  اللي  منهو  عالب�الش،  هيك  جريها  فتح�ت 
فيها"  ش�فتك  اللي  الس�اعة  ودين  بناتك  ودي�ن  دينك  يلعن  الل�ه  الهامل�ة. 

.)43 (ص 
"غش�اء  فتتس�اءل:  عذراء،  أنها  يتضح  الطبي�ب  عل�ى  عرضها  وبع�د 
وليكن  الغشاء  وأمزق  فرجي  في  أصابعي  ُأدِخل  أن  أردت  مصيري؟  يقرر 
تمزيق  أن  أع�رف  كن�ُت  والدي.  م�ن  أنتق�م  أن  أردت  مصي�ري.  الم�وت 

.)44 (ص  األبد"  إلى  التراب  في  رأسه  سيضع  الغشاء 
إنسان! حياة  من  أغلى  الغشاء!  هذا  ثميٌن  هو  كم 

التوجيهي ومن الجلوس  نتيجتها في امتحانات  ُتحَرم منى من معرفة 
كل  عبء  الغض  كاهلها  عل�ى  ويلقى  واحدة،  مائدٍة  إلى  العائلة  أف�راد  مع 
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من  مس�تمر  ولفظي  وجس�دي  نفس�ي  وعنف  إذالٍل  م�ع  المنزل�ي  العم�ل 
الشتائم  بأقذع  وشتمها  وحش�ية  بطريقٍة  ضربها  عن  يتوانى  ال  الذي  األب، 
إنت  و"ما   )46 (ص  هون؟"  بتسوي  شو  هاي  "العاهرة  عينة  من  الجنسية، 
التس�اؤل  إلى  تدفعها  معاملٌة   .)46 (ص  إش�ي"  بيهمها  م�ا  والقحبة  قحبة 
بيننا  كان  رب�اٍط  "أي  الموت:  فراش  على  وه�و  مريضًا  األب  يرقد  عندم�ا 
اللغات؟"  كل  قواميس  م�ن  والذكورة  األبوة  لف�ظ  وأد  اش�تهيُت  التي  وأنا 
المنصرمة  مراهقتها  في  من�ى  حلم  "كان  ذلك:  من  واألقس�ى   .)9-8 (ص 
وأنفه  فمه  فوق  يديها  تضع  وأن  أبيها،  عيني  في  تنظر  أن  الضائع  وش�بابها 
الظالم  يودعوا  أن  عائلتها  أفراد  أمنية  كانت  الموت.  قنوات  يدخل  أن  إلى 

.)10 (ص  الهواء"  تنفس  من  يمنعهم  الذي 
اس�تكمال  من  منى  ُتحَرم  وبالطبع  صادق،  من  زواجها  األب  يرفض 
في  عليه  حصل�ت  الذي  العالي  المجم�وع  من  بالرغم  الجامع�ي  تعليمه�ا 

الثانوية. الشهادة  امتحانات 
س�وى  الكريه  العالم  هذا  وداخل  الس�جن  هذا  داخل  منى  تجد  ولن 
الذي  عالمها  م�ن  هربًا  التعصب  حد  التدي�ن  في  فتغرق  الله  إل�ى  اللجوء 
بالحياة  الش�قية  الدنيوي�ة  حياته�ا  تعوي�ض  في  وطمع�ًا  قل�ب،  بال  أصب�ح 
مجتمعها  كنف  في  الحياة  وحش�ية  عن  الناتج  اإليمان  هذا  لكن  اآلخ�رة.. 
حيث  الغربة  ب�الد  إلى  تهاجر  عندما  من�ى  عنه  تتخلى  م�ا  س�رعان  األبوي 

المسحوقة. إنسانيتها  تستعيد 
بالفش�ل  تبوء  محاوالتها  أن  إال  م�رات،  عدة  االنتحار  من�ى  تحاول 

الدينية. مخاوفها  بسبب  أخرى  ومراٍت  العائلة  تدخل  بسبب  مراٍت 
الذكر  وهو  مح�روس،  يدعى  ش�اب  منى  لخطبة  يتق�دم  أش�هر،  بعد 
المتدين،  به،  األم  عناية  ظل  في  البدانة  في  المفرط  األرمل�ة،  ألمه  الوحيد 
الش�رعية.  المحكمة  في  ككات�ب  والموظف  دراس�يًا،  الفاش�ل  الخجول، 
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مداراة  قب�ل-  من  الزواج  ه�ذا  رفض  كان  ال�ذي   - األب  يوافق  وس�وف 
تهتم  التي علمها اإلذالل كيف  منى  المال. وتقايض  في  وحبًا  "للفضيحة" 
"الدب"-  بلقب  الناس  بين  المعروف   - مح�روس  على  زواجها  آلالمها، 

الدفن! األب.ليلة  رفض  من  الرغم  على  محروس  ويوافق   . باستكمال 
زفافها. ليلة  الرواية  بطلة  تصف  هكذا 

له  وأحلت  جس�دي،  لمح�روس  باركت  قبيلت�ي  أن  أع�رُف  "كن�ُت 
خلف  س�ينتظرون  أنه�م  أعرف  كن�ت  عذريتي.  وهت�ك  وتذوق�ي  لمس�ي 
أو  بالدم،  المنقط  المنديل  ومع�ه  محروس  إليهم  يخرج  أن  إلى  األب�واب، 
يخيفهم.  ال�ذي  الغش�اء  واخترق  فخذي  بين  ذكره  أدخ�ل  إنه  لهم  ليق�ول 
وقبيلت�ي  أب�ي  حض�ن  ف�ي  والح�رام  الح�الل  قواني�ن  تن�ام  أن  أقس�مُت 
على  ال  علي�ه  يوق�ع  لف�رٍد  إال  أحّل�ه  أال  جس�دي  وعاه�دُت  ومح�روس، 

.)116 نجاٍة" (ص  وثيقة  على  ال  عليه  جسدي  ويوقع  الورق، 
منى.  وعاش�تها  محروس  عاش�ها  واألنوثة  الذك�ورة  تبذير  من  س�نٌة 
ال  الطريق،  اعوج�اج  امتص�اص  إل�ى  واضطرا  مش�وهة،  بدايتهم�ا  كان�ت 

الرجوع. من  لخوفهما  إال  لشيء 
محروس  فكرهت  وظالم�ة  متكافئة  غي�ر  الزيجة  هذه  أن  من�ى  رأت 
في  أخرى  معرك�ٌة  لتبدأ  الزوجي�ة  فراش  مش�اركته  تس�تطع  ولم  وجس�ده، 
حقه  بحجة  م�راٍت  عدة  اغتصابها  البداية  ف�ي  حاول  الذي  محروس  بي�ت 
الرواية  ف�ي  صوتان  يتداخل  األول�ى  االغتصاب  محاول�ة  وفي  الش�رعي. 

الفراش. على  جسدان  ويتعارك 
فمها،  عل�ى  يده  وضع  أمام�ه.  صدره�ا  وانكش�ف  قميصها  "م�زق   
التهام  عن  أظفاره�ا  توقفه  ل�م  الفضيحة.  من  خوف�ًا  الصراخ  من  ليمنعه�ا 
القرف  عراك  بالقرف.  إحساسي  وجههايزداد  فوق  عرقه  يتساقط  جسدها. 

نخاعي. إلى  يصل 
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بشهوة. استطاع  ما  منه  وسرق  صدرها  عن  كشف 
تدفعني  وهي  فرجه�ا،  من  االقتراب  على  ويحثن�ي  يؤلمني  عضوي 
وأكره  فوقها  جسدي  ارخي  جس�دي.  من  إليه  تصل  ما  وتجرح  وترفضني 
في  صياحها.رغبُت  في�زداد  الن�اس  من  تخجل  أن  منه�ا  أطلب  صراخه�ا. 
ابتس�مُت  بالغثيان.  يش�عرني  بنطلوني  فرج  من  يقترب  الذي  عضوه  قتل�ه. 
أنها  ظننت  ابتس�امتها.  رأي�ُت  حين  الَفَرج  باقت�راب  يدي.ش�عرُت  فأرخى 
وعرفت  بطني  أس�فل  إلى  يدها  امتدت  ليلتنا.  متعة  وتبادلني  علَي  س�تقبل 
أظفارها  أدخل�ت  إذ  ذكري  ف�ي  ُتغرس  س�اخنة  بإبٍر  ش�عرُت  عقلت.  أنها 

ببصاقها. وجهي  بَللت  ثم  جوانبه  في  الحادة 
.)121 (ص  األبد"  إلى  رجولته  يفقد  عساه  يتألم  أن  أردٌته 

أن  ترفض  امرأٍة  بين  الم�ودة،  في  أمل  بارقة  ظله  في  تولد  ال  ص�راٌع 
وأن  امرأته  أسوار  يدمر  أن  يريد  ورجٍل  عنها،  رغمًا  حقولها  الزوج  يدخل 
القوة  تخون  إرادتها.وحي�ن  ع�ن  النظر  بغض  أرضها  ف�وق  ويقيم  يحتله�ا 
وحدتها  ف�ي  فتغرق  العن�ف،  إلى  األب  نص�ح  على  بن�اء  يلجأ  مح�روس 
بعرض  ابنها  بنص�ح  األم  لتبدأ  الجن�ون،  إلى  اللج�وء  وتحاول  وصمته�ا. 
الشيوخ،  أحد  إلى  محروس  بها  ويذهب  والمشعوذين.  الشيوخ  على  منى 
من  القرين  "الج�ن  إخراج  بدع�وى  المبرح  بالض�رب  عليها  ينه�ال  ال�ذي 

البيت. إلى  يعيدها  محروس  لكن  الموت،  على  تشرف  حتى  جسدها" 
ويحنو  حس�نة  معاملة  معاملتها  في  يبدأ  عليها  العطف  مظلة  وتح�ت 
يس�تطيع  لن  محروس  أن  إال  جس�دها.  وتمنحه  له  منى  قلب  فيرُق  عليه�ا 
دمي  في  قربها  بلذة  "أش�عر  مؤقت.  جنسي  بضعف  وس�يصاب  مجامعتها 
عنها  ابتع�دُت  وافش�ل..  أحاول  وأفش�ل..  أح�اول  تذوقها.  ف�ي  وأرغ�ب 
يشعر  منا  وكٌل  جانبها  إلى  تمددُت  تالحقني.  والناس  وأبيها  أمي  ونظرات 
أجد  وال  لي  حدث  عما  نفسي  أسأل  صمتها.  وس�اد  بي  التصقت  بالخيبة. 
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.)144 (ص  إجابة"  رأسي  في 
الثنائي! الموت  عذاب  ويتكرر 

تالحقني  الهزيمة  ذي�ول  وتبقى  اجتمعنا،  كلما  بيننا  النكس�ة  "تتجدد 
.)145 (ص  المرارة"  فتتجدد  االنهزام  ويتجدد  اللقاء  يتجدد  أن  إلى 

ضحيتا  أنهما  االثنان  يكتشف  األرواح،  تطهر  تش�به  بوٍح  لحظة  وفي 
وتتابع  القبيل�ة  من�ى  الطالق.تتح�دى  عل�ى  فيتفق�ان  والتخل�ف،  الجه�ل 
الحرم  يعتري  ال�ذي  والفس�اد  الزيف  عمق  لتكتش�ف  الجامعية،  دراس�تها 
وضيقها.  اغترابها  حجم  فيزداد  المطلقات،  إلى  الضيقة  والنظرة  الجامعي، 
يراود  األساتذة  أحد  هو  فها  مجتمعها،  من  مش�وهة  صورة  الجامعة  وتبدو 
في  النجاح  على  مساعدتها  مقابل  نفسها  عن  المسيحية  إخالص  صديقتها 
السكوت  إلى  دراستها، وتضطر  في  ثمن ذلك  تدفع  ترفض  مادته، وعندما 
أستاذها  مراودة  تكشف  كي  منى  تقاتل  بها،  خاصة  تجربة  وفي  حقها.  عن 
حماية  على  وحرصًا  صم�اء  آذانًا  تجد  لكنها  نفس�ها،  عن  لها  الجامعة  في 
االبتزاز  كش�ف  على  أص�رت  هي  إن  عليها  المجن�ي  وتخوي�ف  الجان�ي، 

الجامعة. قبة  تحت  الجنسي 
الرغم  على  س�ليمان،  من  ثانية  لمرٍة  بالزواج  تأتي  االنعتاق  محاول�ة 
في  عمره  س�نوات  معظم  س�ليمان  قضى  بينهم�ا.  الكبير  الس�ن  فارق  م�ن 
عابرة  عالقاٍت  على  بعضها  أنفق  أموال  وجمع  به  الخاص  مش�روعه  إقامة 
خادمة،  إال  من�ى  في  ير  لم  ال�زواج،  وبعد  الخمر.  معاقرة  وعل�ى  وطارئ�ة 
مش�هدية  الكاتب�ة  ص�ورت  ذل�ك  عل�ى  وللدالل�ة  للتس�لية.  ووس�يلة  أداة 
الطائرة  متن  على  وهما  حتى  المكش�وف،  الغريزية  والممارس�ات  الجنس 
المش�اعر  من  األدنى  الح�د  تحم�ل  أن  دون  بريطاني�ا،  إل�ى  تقلهم�ا  الت�ي 
كان  الح�ب.  وليس  الجن�س  هو  ب�ه  جمعها  م�ا  أن  لتؤك�د  واألحاس�يس، 
أنه  خصوصًا  روحها،  يلمس  أن  دون  جسدها  خاطب  لكنه  األول،  رجلها 
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شهوة  فَي  يثير  كان  العاري.  جسدها  إلى  النظر  "أحببُت  عنها:  لنفسه  يقول 
.)231 (ص  اعتدتهن"  اللواتي  المحترفات  أجساد  إثارة  تعادلها  ال 

كؤوس  وبضع  المداعب�ات  من  سلس�لة  وبعد  األولى،  ليلتهما  وف�ي 
حاولُت  "كلما  قائ�اًل:  الرغبة،  لحظ�ة  س�ليمان  صوت  يروي  الخم�ر،  من 
ثم  ش�هوتها  وأثير  أداعبه�ا  ب�ُت  س�كتت.  مش�اعرها  تعرية  على  إجباره�ا 
ثيابي وجذبتني  أزالت عني  أمل أن تحرر خوفها من رغباتها.  أتوقف على 
جسدها.  بندى  أشعُر  وأنا  تزداد  ش�هوتي  فتراجعت.  سؤالي  كَررُت  إليها. 
منها  وطلبُت  ابتعدُت  لسانها.  ويصمُت  جسدها  يتحدُث  تريد.  أسأُلها عما 
أسمعها  وأنا  أذني  أصدق  ولم  رغبتها  أشبع  أن  مني  طلبت  تريد.  ما  تسمية 

.)232 (ص  أعضاءنا"  تسمي 
فيديو  مكتب�ة  يمتل�ك  جنس�يًا،  مه�ووس  زوجه�ا  أن  من�ى  تكتش�ف 
من  تخلو  ال  بطرق  الجنس  معها  ويمارس  اإلباحية  بالتس�جيالت  تحتش�د 

الهوس. هذا 
تصير  منى،  تبصرها  كي  أقنعتها  تكش�ف  أن  ترفض  التي  بريطانيا  في 
تصير  كالغريبة،  بلده�ا  م�ن  تخرج  وهي  ش�يء  ال  أنها  أحس�ت  التي  هذه 
يتقّلص،  معه�ا  س�ليمان  يقضيه  الذي  الوقت  لك�ن  بامتياز.  ش�رقية  زوجة 

الجنس. تعطب  والروتينية 
أنصاف  إل�ى  تقلصت  مع�ي  يقضيها  س�ليمان  كان  الت�ي  "الس�اعات 
ودقائق  الطعام،  لتناول  دقائق  دقائق:  إلى  تحولت  فش�يئًا  وش�يئًا  ساعاٍت، 

.)240 (ص  الجنس"  لممارسة  ودقائق  األخبار،  لمشاهدة 
منطقتها  إلى  ينتمين  نس�اٍء  مع  لتتحدث  األرقم"  "دار  إلى  منى  تلج�أ 
حملت  التي  العربي�ة  الدور  لها  وتنفت�ح  الس�يارة،  قيادة  وتتعلم  وثقافته�ا، 
سليمان  من  منى  اش�تكت  وكلما  المهجر.  إلى  الش�رقية  عاداتها  كل  معها 

بالخضوع. العربيات  صديقاتها  نصحتها 
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أي  من  تخلو  منتظمة  غير  جنسية  عالقة  ومن  الزواج  من  أشهٍر  وبعد 
إجهاض  إليها  يطلب  سليمان  لكن  منى،  تحمل  س�ليمان،  مع  وحب  متعة 

آدم. تسميه  طفاًل  وتنجب  ترفض  ثم  منى  توافق  البداية  في  الطفل. 
عمل،  ع�ن  عبثًا  وتبح�ث  الخاص�ة  حياته�ا  ف�ي  التفكير  من�ى  تب�دأ 
بالمش�روعات  تعريفية  ب�دورٍة  وتلتحق  الخ�اص  مش�روعها  بناء  تق�رر  ثم 
على  المش�رف  مكفيرس�ون  س�تيوارت  إل�ى  خالله�ا  وتتع�رف  الصغي�رة 
ينجح  أوس�طية.  ش�رق  أطعمٍة  إلنت�اج  مش�روع  وهو  الخ�اص  مش�روعها 
في  يرفض  ال�ذي  س�ليمان  عن  االنفصال  فتق�رر  بمثابرته�ا  من�ى  مش�روع 
القانون  لحماية  تخضع  البالد  هذه  في  لكنها  بش�دة،  ويضربها  األمر  بداية 

للشرطة. فتشكوه 
بس�تيوارت  عالقتها  وتعمق  خ�اص  منزٍل  ف�ي  بوليدها  منى  تس�تقل 
من  داخلها  في  الساكن  الخوف  أس�يرة  تبقى  أنها  غير  حبها.  في  يقع  الذي 
الزمن،  من  مدًة  له  وحبها  لها  حبه  وتق�اوم  والتقاليد  العادات  ومن  الرجل 
وبين  بيني  واس�عة  ومس�احاٌت  جدران  "هناك  كارول:  لجارته�ا  تق�ول  إذ 

.)307 (ص  بسهولة"  أتجاهلها  أن  أستطيع  ال  ستيوارت، 
والباب  نداؤه،  وتعبت روحها، وللجسد  تعبت  منى طوياًل..  قاومت 

يفلت. مزالجه  يكاد  مقفوٌل 
حالة  في  أرضها  كان�ت  مش�اعرها.  لنداء  أخيرًا  تس�تمع  النهاية  وفي 

دافئة. حميمة  عالقٍة  إلى  وتوٍق  للطمأنينة،  عطٍش 
الجسد. تنور  من  الماء  ليفور  الزهرة،  على  الزهرة  أطبقت 

فترة  بعد  ويق�رران  س�تيوارت،  مع  ندية  إنس�انية  عالقًة  منى  تخوض 
بعد  يهرب  س�تيوارت  لكن  لل�زواج،  تمهيدًا  البعض  بعضهم�ا  مع  العي�ش 
صحيفٍة  في  عليه  اطل�ع  خبر  من  مرعوبًا  لتج�ده  عنه  فتبحث  االتفاق  ه�ذا 
أخته  بحق  بريطانيا  في  الجالية  من  باكس�تاني  ارتكبها  ش�رٍف  جريمة  حول 
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بضرورة  يقتن�ع  ه�و  أو  تقنعه  من�ى  أن  غي�ر  مس�يحي.  من  تزوج�ت  الت�ي 
تذوق  ويعّلمها  خ�اص،  منزل  في  معها  للحياة  فيع�ود  حبهما،  عن  الدفاع 
ما  وكل  والبريطاني،  األسكتلندي  التاريخ  ووقائع  الكالسيكية،  الموسيقى 

والمدنية. للتحضر  بصلٍة  يمت 
بلدها  إلى  منى  فتع�ود  األب،  يمرض  س�تيوارت  مع  منى  حياة  أثناء 
فتعيد  آل خرابًا،  وقد  أبوظبي  في  أثناء عمله  األب  بناه  الذي  المنزل  وتجد 
رفض  من  الرغم  على  األطباء،  على  والدها  عرض  وتحاول  وترميمه  بناءه 
ظلمه.  من  لتتح�رر  بس�رعة  زوجها  حياة  تنتهي  أن  تري�د  كانت  الت�ي  األم 
عليه  يبكي  من  يج�د  ال  الس�رطان،  منه  تمكن  الذي  األب  يموت  وعندم�ا 
وآدم،  س�تيوارت  مع  حياتها  لتواص�ل  إدنبره  إل�ى  منى  والدتهتعود  س�وى 
الخمور  إدمانه  بسبب  الحقًا  يمرض  الذي  س�ليمان  لمضايقات  وتتعرض 
إنس�انية  أكثر  ويصبح  يتغير س�ليمان  الموت  وطأة  وتحت  والمخ�درات.. 

منى. من  بطالقه  ويقبل  آدم  ابنه  فيتقبل 
مع  عالقتها  ُتْفَض�ح  عندما  لندن  إل�ى  يالحقها  القبيلة  وع�ي  أن  غير 
عن  بحثًا  أس�كتلندا  إل�ى  "المثق�ف"  س�الم  عمه�ا  يحض�ر  إذ  س�تيوارت، 
عقد  بدون  واحد  س�قٍف  تحت  ستيوارت  مع  تعيش  أنها  ليكتش�ف  عمل، 
أس�رتها  عن  يخفي  لن  أن�ه  ويبلغها  غاضب�ًا،  منزلها  فيت�رك  رس�مي  زواج 

ذلك. عن  ُسِئل  إن  حياتها  طريقة 
فقد  حياتها،  إل�ى  أس�ود  غباٍر  دخول  من  خوفًا  بالذعر  من�ى  تصاب 
(ص  القبيلة لتنفخ بوق الموت ولتبعثر فينا العفن والجفاف"  "رجعت قيم 
وتصفي  وحدها  للسكن  وتذهب  وطفلها  منزلها  هجر  تقرر  وهكذا   .)431

ثم  األولى،  ش�خصيتها  مالمح  إلخفاء  تجميل  بعملي�ات  وتبدأ  مش�روعها 
الفترة  ه�ذه  وأثناء  ألكزندر.  س�ارا  ليصبح  اس�مها  تغيير  تطلب  ذل�ك  بعد 
لكنه  المنته�ك"،  العائلة  "ش�رف  ليالحق  عام�ر  مدينتها عمها  إل�ى  يص�ل 
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الليل علب  بارتياد  فيتسلى  عليها،  العثور  في  يفشل 
منى  تتالشى  أن  إلى  ويحرقني  يومًا  سيش�تعل  رمادي  أن  أعرف  "لم 
لترجع هذه لالحتراق واالشتعال مع  وتبعث من رمادها مسز مكفيرسون، 
النساء  ألم  ألكزندر.ش�َكلني  س�ارا  االثنتين  رماد  من  لُتبعث  القديم  الرماد 

.)6 (ص  المطمئنين"  أجساد  به  تحس  لم  ما  على  جسدي  وفتح  الثالث 
وجودي  وآدم  س�تيوارت  مع  لتعيش  الهجر  م�ن  عاٍم  بعد  منى  تعود 
بعد  هجرتها  أثناء  وأنجبته�ا  من س�تيوارت  بها  حملت  كانت  التي  الطفل�ة 
الجامعية  دراس�تها  إكم�ال  مكفيرس�ون  مس�ز  أو  منى  أو  س�ارا  تقرر  ذلك 
سنوات  بعد  تعود  ثم  األوسط،  الشرق  في  المرأة  دراسات  في  فتتخصص 
فيه  تش�ارك  اإلنس�ان  حقوق  حول  دولي  مؤتمر  في  للمش�اركة  بلدها  إلى 
بل  عليها،  يتعرف  ال  أحدًا  فإن  وللمفارقة،  أيضًا.  سالم  وعمها  سناء  أختها 
لها  شقيقة  صوت  يشبه  صوتها  ألن  منزلها  إلى  تدعوها  س�ناء  ش�قيقتها  إن 

أثر. أي  على  لها  ُيعثر  يعد  ولم  أسكتلندا  في  اختفت  منى  اسمها 
ما  في  تبحث  البطريركي  المجتم�ع  هذا  بنية  في  عميقًا  عفاف  تحفر 
رجاٌل  هم  المجتمع  هذا  رجال  فكل  المرأة،  قبل  الرجل  نفسية  على  خلفه 
عقدة  فيهم  تتحك�م  القلب  غليظ�ي  قس�اة  كانوا  وإن  الداخل  م�ن  ضعف�اء 

اإلخصاء. من  والخوف  الذكورة 
ضعفه  يعذب�ه  س�وف  الذي  مح�روس  ش�خصية  في  ه�ذا  يتمث�ل  ال 
الذي  األب  والمجتمع،  العائلة  ش�خصيات  كل  في  بل  المؤقت  الجنس�ي 
في سبابه سوى  يجد  والفحولة وال  بالجنس  المهووس  تزوج على زوجته 
النساء  مالحقة  عن  يكف  ال  الذي  عامر  وعمها  الجنسية،  الش�تائم  قاموس 
عامر،  العم  شاكلة  على  عبود  أبيها  من  وشقيقها  شهواته،  إلشباع  نهار  ليل 
للبرلمان  للترش�ح  ويخطط  الجمارك  في  الفاس�د  الموظف  س�عيد  والعم 
درس  الذي  منصور  واألخ  "صفقة"،  زواج  من  أطفال  س�بعة  أنجب  الذي 
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ويتزوج  والده  لرغبات  حيًا" ليخضع  "ميتًا-  عاد  ثم  الهندس�ة  الخارج  في 
يعلمون  الذين  بذلك  ليستوي  أطفال  دستة  نصف  وينجب  ثرية  مطلقٍة  من 

يعلمون. ال  والذين 
ذلك  في  يستوي  تمامًا،  ُمس�تلبات  عفاف  عند  المجتمع  هذا  ونس�اء 
ومدرسات  "بغيض"،  لزوج  بالخضوع  تقبل  التي  منصور"  "أم  األمية  األم 
الشهر،  آخر  يتقاضينه  راتٍب  س�وى  العمل  في  يجدن  ال  اللواتي  المدرس�ة 
والنس�اء  األطفال،  إلنج�اب  لتتفرغ  عمله�ا  ترك�ت  التي  من�ال  وش�قيقتها 
والتقاليد  واألفكار  المنازل  حبيس�ات  أسكتلندا  في  المهاجرات  العربيات 

الزوج. ورغبات 
المادية  والقيم  والفهل�وة  والفس�اد  القهر  ثقافة  تس�وده  مجتمٌع  وهو 
إلى  ينظر  ال  المجتم�ع  ه�ذا  فإنس�ان  تمامًا،  اإلنس�انية  القي�م  فيه  وتنع�دم 
األب  يفعل  كما  والفس�اد  للس�رقة  ومدخاًل  مالية  قيمة  بوصفه  إال  العم�ل 

الجيش. مخازن  لسرقة   1967 لحرب  استغالله  عدم  على  يتحسر  عندما 
ما  يفعل  أن  للذك�ر  يحق  إذ  القي�م،  ف�ي  انفصاٍم  م�ن  يعاني  مجتم�ٌع 
وخطايا  وشكوك  ظنون  كل  عليها  وتس�قط  المرأة  ُتحاَسُب  حين  في  يشاء 
اإلنسان  فيه  يمارس  أيضًا  منفصم  مجتمع  وهو  إنس�اني،  فعٍل  ألقل  الذكر 
هو  فالشرف  جنس�ية،  مفاهيم  في  تنحصر  وقيمه  عالنية  يبديه  ما  غير  س�رًا 
شطارٌة  فهي  السرقة  أما  حصرًا،  الجنسية  المرأة  أعضاء  وهو  البكارة  غشاء 
فقط  مستلبًة  ليست  فالمرأة  أش�خاصه،  نفس�يات  يقهر  مجتمٌع  وفهلوةوهو 
تالميذها  أو  أطفالها  عل�ى  العنف  بممارس�ة  قهرها  كل  تفرغ  وعصابية  بل 
نفس�ية  عقدًا  يعاني  ذكٌر  فهو  ح�االً،  بأفضل  ليس  والرج�ل  المدرس�ة.  في 
وأطفاله،  زوجه  على  ساديته  كل  ويفرغ  السلطة  من  انس�حاقه  جراء  عميقة 
حياته  م�ن  اكتفى  ال�ذي  منصور  األخ  مث�ل  خانع  مستس�لم  رج�ٌل  ه�و  أو 

األطفال. من  قدٍر  أكبر  بإنجاب 
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الرواية  نهاية  ف�ي  س�تيوارت  حبيبها  س�ارا،  أو  عفاف  أو  منى  تعاهد 
الذين  وكل  أطفالها  وأجل  ألجله  حقها  عن  تتنازل  ال  امرأًة  تبقى  أن  عل�ى 

عاليًا. صوتها  يبقى  وأن  حقها  عن  تتنازل  لن  التي  منى  تبقى  أن  تحبهم، 
رواية  كتب�ت  عندما  الم�رأة  هذه  بوعد  وف�ت  البطاينة  عف�اف  ولع�ل 
حياة  ال  لمن  حتى  له�م..  صوت  ال  الذين  وصوت  صوتها  فيها  أس�معت 

فيهم!
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العجز.. و�سراب الليل

بالذل! المطلية  األرواح  أعماق  إلى  رحلٌة  هذه 
الطحالب  مث�ل  إحباطاٌت  تنمو  حي�ث  المنافي،  ف�ي  موغٌل  كاب�وٌس 
مع  وذكرياته  تجاربه  على  لتطغى  "التشهي"،  رواية  بطل  حياة  س�طح  فوق 

وترجماته. وشبقه  ونسائه  ويساره  وبلده  وإخوته  أسرته 
ال  الذي  الدائم  األس�ى  يلتهمه  التذكر،  صندوَق  البط�ُل  يفتح  وحين 

منه. له  شفاء 
الجنس�ية.  قدرته  بطلها  يفقد  حين  ممدوح  عالية  العراقية  رواية  تب�دأ 
الصديقي،  الباكستاني حكيم  إلى طبيبه  الدين  برهان  العراقي سرمد  يذهب 
بنوع  أصيب  الذكري(  العضو  عن  (كناية  "صاحبه"  أّن  س�اخرًا،  له،  فيؤكد 
سرمد،  صديق  يوس�ف،  أما  والدماغية.  القلبية  الس�كتة  مثل  الس�كتة،  من 
أخرى،  بطريقٍة  األمر  فيصف  باريس،  في  يعيش  عراقي  نفسي  طبيب  وهو 

اعتزل! "صاحبه"  إن  له  قائاًل 
بالهزائم"! حافل  تأريخ  بعد  جسده  هزمه  "أخيرًا 

أبعاٍد  عن  الحقًا  يتكشف  الذكورية،  للصورة  كاريكاتيري  تهشيٌم  إنه 
تعقيدًا.  أكث�ر  واجتماعية  وأيديولوجي�ة  سياس�ية  إح�االٍت  ذات  تراجيدي�ة 
مجموعة  أمام  نفسه  القارئ  يجد  والمشّوق،  المثير  االستهالل،  هذا  وبعد 

المتشابكة. الخيوط  من 
والخيان�ات  المتتالي�ة  خيبات�ه  يدف�ن  أن  الرواي�ة  بط�ل  يح�اول  إذ 
بجس�ده  ويتش�ّبث  واألوطان،  والمدن  واللغ�ة  والحب  لل�ذات  المتك�ررة 
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فيكون  بدوره  الجس�د  يخونه  أن  قبل  وكينونت�ه،  ذاته  إل�ى  أخيرة  كبوصلٍة 
األكيد. والغياب  التام  االنهيار 

 - المتوس�ط  القطع  من  صفحة   271 ف�ي  تقع  الت�ي   - الرواية  زم�ن 
تعود  تتناولها  التي  األح�داث  لكن  الماضي،  القرن  تس�عينيات  أواخر  يبدأ 
في  هو،  الرواية،  بداي�ُة  أنه  يبدو  وما  بغداد.  ف�ي  وتدور  أقدم،  فتراٍت  إل�ى 
ما  شخصيٍة  بمقتل  أش�به  ذكورته،  س�رمد  فقدان  فحادثة  نهايتها.  الحقيقة، 

باك". ال�"فالش  بتقنية  القصة  سرد  يليه  بوليسية،  رواية  في 
األوحد،  الرواي�ة  بطل  ليس  س�رمد  أّن  القارىء  س�يجد  ما  س�رعان 
الجزء  إال  هي  م�ا  المعتادة،  مهامه  أداء  ع�ن  "صاحبه"  توقف  مس�ألة  وأن 
كما  عدة.  وش�خصيات  قصصًا  تحتها  تخفي  إذ  الجليد،  جبل  م�ن  الظاهر 
يتّكشفان  ما  سرعان  نفس�ه،  بهما  القارئ  يعُد  اللذين  والتش�ويق  اإلثارة  أّن 

مختلفة. روائية  خطة  عن 
والمنفى  واألحزاب  بالسياسة  الجنس  يختلط  "التش�هي"  رواية  ففي 
العجز  الرواية  بط�ل  لدى  الجنس�ي  القصور  خالل  من  لتعكس  والذاك�رة، 

الطاغية. أمام  باألمس  كان  كما  تمامًا  المحتل  أمام  اليوم  العراقي 
اآلداب(  (دار  الناشر  يشير  "التش�هي"،  لرواية  الخلفي  الغالف  على 
الجنس  معنى  "تعميق  إلى  تس�عى  روايٍة  صدد  في  أننا  إلى  دقيق  باقتضاٍب 
من حيث عالقته األساسية بالسياسة، والذكورة من حيث عالقتها بالسلطة 

وللوطن". وللحبيبة  للذات  األليم  الفقدان  عن  وتحكي  وأزالمها. 
عضوه  "تقاع�د"  أزمة  أعق�اب  فف�ي  بعيد.  ح�ٍد  إلى  صحي�ٌح  وه�ذا 
يحاول  الح�راك،  من  ومنعته  أصابت�ه  التي  الزائدة  الس�منة  نتيجة  الذك�ري 
استعادة  في  غارقًا  نفسه  ليجد  له،  حدث  ما  اس�تيعاب  الدين  برهان  سرمد 
االسكتلندية  األس�تاذة  األولى.  تجربته  من  بدءًا  الماضية،  الجنس�ية  حياته 
التي  الش�بقة  األربعينية  لنت�ون  فيون�ا  بغ�داد،  ف�ي  البريطان�ي  المعه�د  ف�ي 
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معنى  وعّلمته  الش�باب،  بداي�ة  في  وه�و  التقَطته  لق�د  عذريته.  معه�ا  فق�د 
والترائب. لب  الصُّ بين  مسافٍة  من  الشهوة  يستنبت  وكيف  المضاجعة، 

بغداد  ف�ي  وهو  البريطانية  فيون�ا  مضاجعت�ه  لحظ�ات  برهان  يص�ف 
فتبتكر  ومائي  س�اقي  بين  ما  وتعود  تموت  كان�ت  التي  فيونا  "تحيا  قائ�اًل: 
وينبغي  العزيزة  بقعتي  في  تعيش  إنها   ... قبل  من  بها  أس�مع  لم  صرخات 
بالمني  مغطى  وأن�ا  وتلتهمني  ترقص  نفس�ده.  ال  حتي  ذلك  نترج�م  ال  أن 
الفرج  اس�م  واس�تحضر  والبظر  المهب�ل  أبجل  أن�ا  "ه�ا  أو  واللع�اب.."، 
المضاجعة"،  ف�ي  وس�يط  أخطر  فاللغة   ... والعربي�ة  المحلية  باللهج�ات 
فأصرخ  ذاته  البصر  لخديعة  القواعِد  كأح�ِد  النظِر  على  تجبرني  "كانت  أو 
والش�فتين  باللس�ان  بأم�ان  ادخلي�ه  س�المة  ادخلي�ه  كاإلعص�ار  بص�وٍت 
والس�عال  والرطوب�ة  والش�موع  باألصاب�ع  والتقتي�ل  والتقبي�ل  واألنف�اس 

" الناقص...  والجماع  والعذاب  والمباشرة  بالطي  والندى  واألنين 
الش�يوعيين  المناضلين  نزوات  من  عانْت  التي  األلمانية  كيتا  تأتي  ثم 
ظنها.  يخْب  فلم  الجماع  في  موهبًة  سرمد  في  توّسمْت  لكنها  المنفى،  في 
دون  من  بس�رمد  تعّلقت  التي  ب�"البيضاوية"  الملقبة  أمينة  المغربية  وأخيرًا 

ومجهوالت. عابرات  نساٍء  إلى  إضافة  انتقاد،  وال  تحفُّظ 
والذاكرة:  القلب  في  حضورًا  األكثر  المرأة  تطل  هؤالء،  جانب  إل�ى 
ُمتغلغاًل  حبها  وظل  الجامعة  في  طالبان  وهما  لها  عش�قه  بدأ  التي  "ألف" 
هي  وظلت  تزوجه�ا،  ث�م  "غزاها"  مهن�د  أخ�اه  أن  رغ�م  على  نفس�ه  ف�ي 
س�رمد،  يا  "آه  بصوتها:  مس�جلة  رس�ائل  إليه  تبعث  ب�ه،  متعلقة  األخ�رى 
أو  الثورة  ه�و  ليس  كال،  ش�يء؛  كل  ضد  التحري�ض  يش�به  معك  الجنُس 
حاٍل  من  وينقلب  يتب�دل  معك  الجنُس  السياس�ة.  في  تقولون  كما  التم�رد 
ال   )...) مكانها  م�ن  تنتقُل  داخلي  في  الصغيرة  أش�يائي  فيجعل  حال  إلى 
دْومًا  لنا  يس�مح  الذي  هو  الش�غف  كان  ربما  القول،  دقيقًا  كان  إذا  أعرف 
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.)220 (ص  داخلنا"  في  جديد  شيء  برؤية 
وطريقة  بالجن�س  عالقته  ف�ي  يبدو  س�رمد  كان  الس�ابقة  حياته  وفي 
عبره  ويظهر  فيه  يغ�رق  تعويضي  أو  انتقامي  بفعٍل  يقوم  كمن  له  ممارس�ته 
يوس�ف  يقول  مّرٍة  ذات  السياس�ي.  العمل  ف�ي  ابتكارها  عن  فش�ل  مهارًة 
َذَكره،  إلى  ي�ده  س�رمد  فيمّد  مرجعّيتك"،  عن  س�ألتَك  مرة  "وال  لس�رمد: 

"هذا"!. ويجيب: 
ش�خٌص  فإنه  س�رمد،  فوقه  يعوم  الذي  الجنس  طوفان  من  وبالرغ�م 
اللذة  م�ن  بش�يء  أش�عر  "لكي  الب�كاء:  إلى  يت�وَق  الداخ�ل،  م�ن  مه�زوم 
أقول  أالّ  ذلك  وفوق  الخفّية  الدموع  وس�ط  نفسي  إيجاز  أش�تهي  والتلذذ. 
ألن  وحدها  تكفي  ال  إَذًا  الجن�س  لذُة   .)167 كريه�ًا" (ص  صرُت  ألحد؛ 
توصله  َعّلها  حقيقّية  بدموع  البكاء  إلى  فيتطلع  يكتمل،  كائنًا  الواحد  يكون 
حين  أزمته  مالمح  كيتا،  نس�ائه،  إحدى  له  وتلخص  ُأخرى.  ما  حقيقٍة  إلى 
االقتراب  نحاول  به وطوال وجودنا هو كيف  نقوُم  ما  أنَّ  "وأظُن  له:  تقول 
رغبًة  يس�تلزُم  اآلخر  من  االقتراَب  أنَّ  غي�ر   ،)168 (ص  بعض�ًا  بعضنا  من 
فراغ،  مجرد  وهو  ُينِقُذ  ال  "الجنُس  إذ:  والس�رير؛  الجسَد  مشاركته  تتعدى 

.)171 خاويًا" (ص  والجسد  فارغة  اليد  يدع 
موجات  من  واحدٍة  في  يقول  الذي  س�رمد  معاناة  هذا  يفس�ر  وربما 
بمقدار  وجوهري  وذاتي  نفسي  أقيَس  أن  يعقل  "هل  الداخلّية:  استطراداته 
(ص  آالمي؟"  بوزن  قياس�ي  يتم  ال  لماذا  عدل؟  هذا  هل  ولحومي،  وزني 

.)176

اليس�اري  هذا  وبغض  س�رمد  م�ع  التعاطف  بي�ن  نتأرجح  أنن�ا  غي�ر 
العراق  ف�ي  الوزيرية  مدين�ة  وغ�ادر  الخمس�ين،  يكمل  ل�م  الذي  الس�ابق 
ليس  فيه  ما  وكل  للغياب،  مرصودًا  ش�خصًا  نجده  إننا  المنفى.  إلى  متجهًا 
التي  الفائضة  س�منته  "العدواني":  ش�كله  من  ب�دءًا  ل�"عاديته"،  إثبات�ًا  إال 
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الذي  شاربه  يتقّشر،  الذي  جلده  ومشيته،  وكالمه  حركاته  في  ثقاًل  تنعكس 
والبني  الرصاصي  اللونين  بين  ما  يقع  و"الذي  النمو  عن  ش�عيراته  توقفت 
مرورًا  يج�ب".  كما  نَِس�بِها  وض�ع  (يجيد(  ال  الت�ي  الصبغ�ات  كث�رة  م�ن 
يطيقه،  أحد  ال  األلمانية:  عش�يقته  كيتا  تقول  فكما  من�ه،  اآلخرين  بموقف 
إلى  وصوالً  المستقلون.  وال  األصوليون  وال  البعثيون  وال  الش�يوعيون  ال 
اجتماعية  إيماني�ة،  مرجعياٍت  ألي  فيه�ا  مكان  ال  الت�ي  الحياة  إلى  نظرت�ه 
يبدأ  رتبة  م�ن  أنتقل  وكلما  ش�حيح  "إيماني  فكرية:  أم  عاطفي�ة  أم  أكان�ت 
لديهن  كان  مني،  الضد  على  فكّن  النساء  أما  حولي.  من  يتضاعف  الخواء 

هو". ما  أعرف  ال  مرئي  غير  بشيء  إيمان 
الحاضر  م�ن  تقودك  الرواية،  فيه�ا  تحركت  الت�ي  القلق�ة  الجغرافي�ا 
العراقي؛  التش�تت  وأماكن  ولن�دن  العراق  في  الذكري�ات  إلى  باري�س  في 
مكانًا  الرواية  في  العراق  ويمثل  الرجل  هذا  بسيرة  أحاط  لما  لوحة  لترسم 
الرواية  وتقوم  وتتعاقب  األحداث  بقي�ة  منه  تتوالد  الذي  األصلي  للحدث 
وخباياه  وأوقات�ه  وأمكنته  للع�راق  اس�تعادي  زمن  عل�ى  فصولها  كل  ف�ي 
تمامًا  المس�تحضر،  الوطن  هذا  صورة  الكاتبة  وتلمل�م  وعالقاته.  وحيات�ه 
أن  بدا  ال�ذي  عضوه،  اس�تعادة  إل�ى  العراقي  المري�ض  س�رمد  س�عى  كما 

للغاية. ضئيٌل  استعادته  في  األمل 
هي  وعالية  الرواية،  ه�ذه  في  البطل  هو  الجنس،  الجن�س،  الجنس، 
نش�رت  إذ  المنحى،  هذا  في  كتبن  الالت�ي  العربيات  الروائي�ات  أولى  م�ن 
الماضي.  القرن  ستينيات  في  النفتالين"  "حّبات  روايتها  من  األولى  الطبعة 
وبامتياز،  وهو  القصة،  في  الرئيس�ية  الش�خصية  أي  البطل،  هو  الجنس  إذًا 

واجتماعيًا. سياسيًا  العاجز  الضعيف،  المهزوم،  البطل 
وتتقلص  الفخر،  يغيب  والسياس�ية،  الجس�دية  التحوالِت  ظل  وفي 
ضحية  الضحي�ة،  اليوم  ه�و  الس�ابق  الجالد  أصبح  أن  بع�د  النف�س،  ع�ّزة 
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البرودة  عل�ى  "اللعنة  الم�رأة:  أي  الماض�ي،  ف�ي  ضعيف�ًا  ُيعتب�ر  كان  م�ن 
كيتا  استخدمتني  كم  آه،  الجنس�ية.  والمبادرة  الجنسية  والصعوبة  الجنس�ية 
تس�تخدمني  األخرى  هي  ش�اندي،  وأمام  أمامهّن  تعّريُت  كم  والبيضاوية، 
العودة  وال  دوري  لع�ب  على  قادرًا  أعد  فلم  وتعاليمها  أبحاثه�ا  أجل  م�ن 

بدأت". حيث  من 
لوكالة  ممدوح  عالية  فتقول  العمل  لهذا  األساس�ي  محركها  عن  أما 
للقتل  يؤسس  قد  سلطوي  كجبروت  الجنس  "موضوع  إن  الفرنسية  األنباء 
عالية  وتضيف  زال".  وم�ا  أثارني  والفعلية  واإلجرائي�ة  المجازية  بمعاني�ه 
ما  والتدليس  الفس�اد  خربها  ش�خصيات  على  االش�تغال  "حاولت  قائل�ة: 
ورجل  ش�يوعي  رجل  خالل  من  والسياس�ة  الجنس  مهلكتين  قوتي�ن  بين 

عراقي". مخابرات 
يس�اريًا  مناضاًل  وب�دأ  الكلمة،  معن�ى  ب�كل  ذكرًا  رج�اًل  س�رمد  بدأ 
السياس�ية  النضاالت  تلك  أن  مفاده�ا  بتح�والٍت  يصطدم  لكن�ه  ش�يوعيًا، 

الوقت. مع  أخفقت  الجنسية  البطوالت  تلك  وأن  انهارت 
وعدائهم  العراقيين  الشيوعيين  عن  الذعة  بسخريٍة  تتحدث  والروائية 
تفاصيل  "عشيقاتهم يقصصن علَي  الجنسي:  تتناول فشلهم  لآلخرين، كما 
بدون  الليل  نهاي�ة  إلى  أحيان�ًا  تطول  الت�ي  االهتياج  لحظ�ِة  منذ  مضحك�ة 

تذكر". فائدٍة 
هو  الكاتبة،  أيضًا  بها  اهتمت  التي  المهمة  الموضوع�ات  أحد  ولعل 
سياس�يًا،  اليس�اري  انتمائه  إلى  إضافًة  كان  المنهزم،  البطل  فهذا  الترجمة. 
فالمترجم  الغياب،  ذروَة  ليشكَل  الترجمة  في  ويأتي عمله  وباحثًا.  مترجمًا 
أن  على  يص�ُر  فهو  ذلك  وم�ع  وخوفهم".  اآلخري�ن  ثم�ار  من  بقايا  "ه�و 
"هيه،  الترجمة:  سوء  سوى  س�ببه  يكن  لم  وعالمه  هو  شهده  الذي  الخطأ 
وجميلة  وأمينة  س�ليمة  ترجمة  الش�يوعي  البيان  ُترجم  لو  يوس�ف،  اسمع 



179

الشيوعية"!. إلى  المنطقة  هذه  شعوب  لتحّولت 
غيابها  وفي  واالكتش�اف،  المغامرة  تعني  لس�رمد  بالنس�بة  والذكورة 
التجديد:  أو  التغيي�ر  أج�ل  من  يناضل  كان  ال�ذي  الس�ابق  اإلنس�ان  غاب 
جديد  شيء  برؤية  دومًا  لنا  يس�مح  الذي  هو  بالجنس  الش�غف  كان  "ربما 
"األشياء  سلس�لة  من  جزٍء  س�وى  يكن  لم  عضوه  و"اختفاء"  داخلنا".  في 
حياته.  من  التوال�ي  على  تختفي  الت�ي  واألماكن"  والمدن  والموج�ودات 

عزيزي". يا  أنقاٌض  نحن  "يوسف،  ُمَدمر:  رجٍل  إلى  سرمد  يتحول  ولذا 
الضعف  بي�ن  الرواية  صفح�ات  م�دى  عل�ى  مم�دوح  عالي�ة  ترب�ط 
حنينًا  ما،  مرارًة  شخوصها  لسان  على  وتضع  السياس�ي،  والوهن  الجنسي 
مثلما  السياس�ية،  المغامرة  ف�ي  الش�غف  من  وتوارى  وف�ات  ضاع  لِما  م�ا 
ويتساءل  األطباء  ويراجع  يتآكله،  القلق  أخذ  الذي  ذَكر سرمد  فجأة  توارى 
هذا  بسبب  اإلحباط  سوى  أمامه  يجد  ال  إنه  بل  حاًل.  يجد  وال  المرآة  أمام 
نفسه  وجد  الذي  الضياع  بسبب  وخصوصًا  المتراكمة  الهزائم  بسبب  كله، 
هذا  في  وكأن  العالم،  مدن  في  وتشرذمه  العراق،  األم،  وطنه  تركه  بعد  فيه 
"آه  المستضعف:  الرجل  على  التسّلط  في  والنساء  المدن  تس�اوت  السياق 
يشبهن  األقصى،  والش�رق  وإفريقيا  أوروبا  بين  ما  علّي  يتناوبن  كّن  منهن، 
إال  أش�اهد  فال  تحتي  من  وأزيحه�ن  فوقي  يصع�دن  المتالطم�ة  األم�واج 

.").…) عزلتي 
واس�ع  وبش�كٍل  عميقًا  ممدوح  عالية  الروائي�ة  تناولتها  العزل�ة  ه�ذه 
والمرأة،  الرجل  بين  الجنسية  العالقات  فقط  ليس  تطال  أنها  أيضًا  لتخبرنا 
إنما  العال�م،  م�دن  ش�تى  في  المس�تقر  وغير  اليائس  العي�ش  فقط  ولي�س 
أس�ماء  أحد  أس�تعمل  وأنا   )...)" وما ش�ابه:  واالس�م  الهوية  أيضًا  تط�ال 
فيها  أفصح  التي  األولى  المّرة  هي  وهذه   � العراقي  هالل   � الحركية  أخ�ي 
دائمًا  أنت  سرمد   )...) السنين.  تلك  كل  وراءه  اختبأُت  الذي  اس�مي  عن 
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أنت  ذاك.  وال  ه�ذا  ال  س�رمد  يا  أنت  الهناك.  وهو  آخر  م�كاٍن  في  تعيش 
ومجروح". ومكسور  هش 

أوصل  كبيرين،  وبعم�ٍق  بحنكة  الكاتبة  تناولته  ال�ذي  الج�رح  أن  إال 
معنى  حول  التس�اؤل  إلى  أوصل�ه  تعقيدًا،  وأكث�ر  أبعد  أماكن  إلى  س�رمد 
عالقة  المعاني  هذه  ول�كل  اللغة،  اغتصاب  أو  اللغة  خيانة  أو  اللغ�ة  عجز 
هو  حقًا،  يعوزني  ما  "إن  منه�ا:  الذكرية  خصوصًا  الجنس�ية،  بالحياة  وثيقة 
النعوت  إي�راد  في  اللغات،  اللغ�ة،  في  الحاص�ل  العجز  س�ّر  على  العث�ور 
المركز  م�ن  أخرج  كّلما   )...) عن�ه  التعبير  عل�ى  نقدر  ال  مم�ا  والصف�ات 
فأبحث  وش�ظايا  أجزاء  إلى  أنش�طر  أنني  أش�عر  الفندق،  إل�ى  طريقي  ف�ي 
تهجر  كيف   )...) حيطة  أي�ة  معها  أتخذ  ال  كلمات  نوع  عن  كلمات،  ع�ن 
أو  مررت  مدينٍة  أي  ف�ي  تبالي  تعود  وال  الس�نين  تلك  كل  طوال  مدينت�ك 

ستموت". أو  سكنت 
التفتت  ه�ذا  وكأن  المش�رذمة،  اإلقام�ة  خ�الل  من  ال�روح  تتش�رذم 
هذا  اللغة،  عنصر  إلى  ينتبه  سرمد  جعال  والنفسية  الجنسية  الخسارة  وهذه 
الذهن  في  الموج�ود  ذلك  ومع  الخف�ي  أو  الخفي،  ولك�ن  الحي  الكائ�ن 
يعثر  أن  من  أقوى  اللغ�ة  تكون  جهة  فمن  بقّوة.  األمكن�ة  وفي  األذن  وفي 
قلبه  في  أو  سرمد  رأس  في  تصبح  أخرى  جهٍة  ومن  أسرارها،  على  سرمد 

هو. بحاله  شبيهة  لتكون  وشظايا  لغة  بقايا  ولسانه  وأذنه 
ثمة أيضًا لغة أخرى غير هذه التي تكمن فيها قوة األسرار أو ضعف 
طفولته  منذ  س�رمد  رافقت  التي  اللغ�ة  تلك  اإلنجليزية.  وهي  االنش�طار، 
مزدوجًا  دورًا  لعب�ت  ربم�ا  ألنه�ا  حياته  ف�ي  هاجس�ًا  وظلت  الع�راق  في 
من  الكاتبة  أرادت  تك�ون  فقد  الثقاف�ي.  النفس�ي-   - الجنس�ي  تكوينه  في 
إلى  اإلش�ارة  الكتاب،  صفح�ات  مدى  على  اللغ�ة  هذه  مطاردته�ا  خالل 
إذ  الثقافي  المنح�ى  وإلى  اإلنكليزي�ة(،  للغ�ة  (أي  لها  السياس�ي  المنح�ى 
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وإلى  اإلنجليزية،  لتعّلم  البريطاني  الثقافي  المركز  يرت�ادون  العراقيون  كان 
مع  مراهقته  في  األولى  الجنسية  سرمد  عالقة  تذّكرنا  إذا  الجنسي  المنحى 
إلى  الكاتبة  تعيدنا  أيض�ًا  هنا  والدته.  عمر  في  كانت  الت�ي  البريطانية  فيونا 
المحتل  لغة  عليه  تس�يطر  الذي  أو  الفاش�ل  الذكر  إلى  بطل،  الال  موضوع 

االحتالل. وامرأة 
الذي  مهند  هو  لسرمد  أكبر  أخًا  ثمة  أن  نكتشف  الرواية  س�ياق  وفي 
كفيلة  وظيفة  إنها  العراقي.  المخابرات  جهاز  في  عضوًا  يزال-  وال   - كان 
مروعة  بممارس�ات  محكوم  عراقي  واقع  بكش�ف  األقل-  على  س�رديًا   -
ونال  العراقيي�ن،  بالش�يوعيين  ن�ّكل  الذي  مهن�د  وحش�يتها.  في  ومفرط�ة 
ش�قيقه  مراقبة  حد  إلى  األم�ر  به  يص�ل  بوظيفته،  العال�م  وج�اب  ترقيات 
اعتقال  بعد  عنوة،  ألف  تزوج  أنه  وسنعرف  الخارج.  في  وهو  حتى  سرمد 
على  ُيعثر  ل�م  الذي  ش�قيقها  اختفاء  ث�م  التعذيب،  تح�ت  وموت�ه  والده�ا 
لسرمد  مصورة  بتسجيالٍت  يحتفظ  إنه  بل  بالش�لل.  والدتها  وإصابة  جثته، 
زارته  حين  ألف  مع  وحتى  البيضاوية،  ومع  كيتا  مع  الجن�س  يمارس  وهو 
"خراء  االس�تخبارية:  بفظاظته  له  يقول  الهاتف  وعلى  لندن.  في  يوم  ذات 
وأنا  فوقه�ا  بك  تحلم  وه�ي  تضاجعني،  كان�ت  الت�ي  ألف  وعل�ى  علي�ك 
في  أش�مها  كنت  التي  الخاصة  رائحتك  وعلى  عليك  أبول  ذلك..  أع�رف 

ألف". وإبط  عرق 
وهو  حتى  وس�ترافقه  س�رمد،  ذاكرة  في  البقاء  على  ألف  س�تواظب 
فتتجاوز  مهند،  دائرة ضحايا  أما  األول.  إنها حّبه  والبيضاوية.  كيتا  يضاجع 
يوس�ف  الماضي.  في  يوس�ف  اغتصب  مهند  أن  س�نعرف  وألف.  س�رمد 
بنفسه،  سيتولى،  للعالج،  باريس  إلى  بالقدوم  س�رمد  صديقه  ينصح  الذي 
يتركني  كان  وكذا.  كذا  به  يفعل  كان  الذي  وحدي  "لس�ُت  حكايته:  س�رد 
ظلت  الذي  بال�دم  الخام  لباس�ي  يمتلئ  حت�ى  األولى،  الم�رة  كم�ا  أنزف 
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"أول  كابوس�ي:  بهذيان  يضيف  ثم  اللحظة".  هذه  حتى  تطاردن�ي  صورته 
تحت  رامبو  فتص�ورت  قش�عريرة،  أصابتني  النش�وان"  "المركب  قرأت  ما 

ومنه". مني  ينزف  والدم  آخر  بعد  مقطعًا  فيكتب  يعتصره  وهو  مهند، 
أحد  يقول  حي�ن  للمثلية،  تبري�رًا  نج�د  الرواية  م�ن  ما  موضٍع  وف�ي 

الجنسي. الشذوذ  من  شيئًا  إنساٍن  كل  في  إن  "التشهي"  أبطال 
كل  يلعب  ب�أن  ضحاياها-  وربما   - ألبطاله�ا  ممدوح  عالية  تفس�ح 
كيتا،  كمؤلف�ة.  ه�ي  الش�املة  نبرتها  داخ�ل  صغي�ر  راٍو  دور  منه�م  واح�د 
بوريس  وعاش�قة  اليبزغ،  ف�ي  ماركس  كارل  جامع�ة  ف�ي  األدب  خريج�ة 
وأبو  ويوسف  البيضاوية،  وكذلك  قصتها.  س�تروي  الخفاء،  في  باس�ترناك 

مكسيم. وأبو  العز 
تتولى  أن  قب�ل  اآلخرين،  حكاي�ات  ف�ي  حاضرة  فقصته�ا  أل�ف  أما 
تحت  تس�قط  وهي   ،2003 س�نة  بغداد  مش�هد  على  الرواية  اختت�ام  مهم�ة 
أم  الحرب  روتي�ن  صحي�ح،  أيهم�ا  ُترى  "س�رمد،  األميرك�ي:  االحت�الل 
تحصل  التي  هي  الحرب،  من  أكثر  يحدث  شيء  ال  الروتينية؟...  الحرب 

الحروب". كجميع  طوياًل  تدوم  وسوف  يوم...  كل  دائمًا... 
الوطن  مأس�اة  لُتعانق  الجنس�ية  س�رمد  معضلة  تتخطى  إذًا  الحكاي�ة 
"الّشقر  بعدما عانى من استبداد الحاكمين:  ق�ْر"  "الشُّ المصادر الذي احتله 
أيضًا..." (ص  ُشقر  والّسمر  والّصفر  السود  حتى  أضافت:  مدينتنا.  دخلوا 

.)218

ِجْل�ده  وتُش�كُّ  س�رمد،  الغائ�ب  حبيبه�ا  أل�ف  تناج�ي  حي�ن  وف�ي 
يعاني  فإن�ه  والحب،  والمقاوم�ة  الحي�اة  اس�تئناف  ف�ي  الرغب�ة  بوخ�زات 
البيضاوية:  به  تصرخ  حتى  الجنسي،  عجزه  في  المتمثلة  الشخصية  مأساته 

بوردة". تدّكني  أن  قادر  غير  وأنت  دكًا  ُتدّك  "مدينتَك 
ألف. لسان  على  عراقية  بنوستالجيا  الرواية  ممدوح  عالية  تختم 
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ال   . يلتهمها  م�ن  تنتظر  أطباق  ال   . المن�ازل  إلى  يع�ود  أح�د  ال   .."
قبالت  ... وال  يمر حتى  أو  يعود  يبتسم  أحدهم  بانتظار  للبعيد  تنظر  عيون 
يضّخون  وهم  فنرقبهم  الدموع  نبتلع  كيف  تعّلمنا  باتجاهنا.  قادمة  نسمعها 
علينا.."  ُيقضى  ال  ه�ذا  ومع  عروقنا،  في  القاتل�ة  الس�موم  من  أنواع  ثالثة 

.)270 (ص 
وهو  وحيدًا،  انتهى  الذي  العراقي  عن  روايٌة  حقيقتها  في  "التش�هي" 
دون  األبد  إلى  بلدي  "فق�دُت  الفاجعة:  تش�به  جملًة  الرواية  بطل  مع  يردد 

 .)144 (ص  آخر"  بلدًا  أكسب  أن 
األول،  التراب  رائح�ة  إلى  يحن  الليل،  س�راب  في  رجل  محنة  إنها 

له. قبرًا  لتكون  تحته  مساحة  حجز  عن  عاجٌز  لكنه 
أخفقت  آخر  ومكاٍن  منه،  اقُتِلَعت  مكاٍن  بين  روحه  تتأرجح  والمنفي 
التآكل  وحالها  االلتب�اس،  مصيُرها  ليكون  معهن  االندماج  جس�ور  مد  في 

المستمر.
يفضح  الغور،  عميق  جرٌح  أمامنا  ينفت�ح  الرواية  هذه  صفحات  على 

أيضًا. عالمنا  لألسف  هو  الذي  العبث،  ومسرح  البطل  حال 
الكوابيس  فق�ط  مزعجة:  حقيقة  كثي�رون  يتعلم  الحياة  دروِب  وف�ي 

تبقى.
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خارج القبيلة

القامات  ذوي  الش�قر  الرج�ال  و  الجس�ِد  ع�ن  الم�رأة  يومياِت  ف�ي 
وكل  ذاكرة،  ب�اٍب  كل  يبدو  القبيلة،  منط�ق  إلى  ينتمون  ال  الذي�ن  الطويل�ة 

بكاء. غيمٍة  وكل  اجتياحًا،  هديٍر 
الُزرقِة! ِسرَب  سمكٌة  ُتِضيَع  أن  أصعب  وما 

مليكة  األصل  الجزائري�ة  للكاتب�ة  "رجالي"  ع�ن  هنا  نتحدث  نح�ن 
 )2006 المغرب-  العرب�ي،  الثقافي  المركز  عمر-  حس�ين  (ترجمة:  مقّدم 
ضمن  الفارابي"  "دار  ع�ن  بي�روت  ف�ي  ثانية  ترجم�ة  له  ص�درت  والذي 

بيضون. نهلة  ترجمة:  "فسيفساء"،  سلسلة 
 221 امت�داد  على  وس�رد  للكاتبة،  روائية  س�يرٍة  ع�ن  عبارة  الكت�اُب 
من  ش�يئًا  حياتها  في  تركوا  الذي�ن  الرجال  أولئ�ك  مع  لحكاياته�ا  صفح�ة 
أو  مطاٍر  في  قابلها  بم�ن  وانتهاًء  عائلتها،  برجال  ب�دءًا  الس�عادة..  أو  األلم 

قطار.
عن  الحرية..  اس�مه  دفي�ن  جرح  عن  كت�اٌب  هو  ببس�اطة  "رجال�ي" 
س�معت  هناك  لكن  القصية؛  الجباِل  أعم�اِق  في  تختف�ي  أن  أرادت  ام�رأٍة 

األيائل. بكاَء 
تهتز  لكنها  صلب�ة،  قوية  بش�خصية  تتمتع  امرأٍة  على  دال  موج�ُز  إنه 
دوائر  م�ن   - القنادس�ة  ابنة  كان�ت  الرغب�ة.  م�ارد  أمام  نفس�ه  الوقت  ف�ي 
طفولتها  ومنذ  حياتها  ف�ي  ثائرة  الجزائري-  الغربي  بالجنوب  بش�ار  والية 
والمطالعة  الق�راءة  أحبت  والتحصيل،  الدراس�ة  أحبت  الحرية،  أج�ل  من 
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فحس�ب  الحرية  تأخذ  لم  ولكنها  الكثير،  وكتب�ت  الكتابة  أحبت  بش�غف، 
لرجال  جس�رًا  أو  مس�ارًا  أصبح  جس�دها  المغام�رة.  دروب  زارت  وإنم�ا 
ولكن  الرج�ال،  أولئك  لفحول�ة  مختب�رًا  أصبحت  ربم�ا  مدينته�ا.  عب�روا 
جزء  أو  فصل  كل  جزءًا،  أو  فصاًل  عش�ر  ستة  إلى  الكتاب  م  باختيارها.ُقسِّ
وتمييزه  وقس�وته،  بأبيها،  فتبدأ  حياتها،  ف�ي  تأثير  له  كان  لرجل  س�يرة  فيه 
حياتها  في  مروا  الذين  وقتهارجاله�ا  في  الرجال  ككل  للذكور،  العنص�ري 
دام  زواجًا  واحدة  مرة  تزوجت  عدة..  وألوان  مختلفة،  جنس�ياٍت  من  ُكُثر، 

العزلة. قوقعة  إلى  تعود  أن  قبل  طويلة،  فترة 
ما  لكل  تأس�يٌس  وفيه  األول"،  "الغياب  عنوان  حمل  األول  الفص�ل 
فقط  وذلك  إلكترا"  "عقدة  من  تقترُب  أجواء  في  الكاتبة  تضعنا  إذ  سيأتي، 

حياتها. في  وصورته  االبنة  في  األب  أثر  أهمية  حيث  من 
الحب  أقيس  أن  تعلم�ت  من�َك  حياتي!  ف�ي  الرجال  أول  ي�ا  "أب�ي، 
معانيها؟  وفقدت  الكلمات  فسدت  سن  أي  في  والخيبة.  الجراح  بمقياس 
وأسود.  أبيض  ماضيًا  وترس�م  تنبثق  كلمات  األولى.  طفولتي  صور  أطارد 
الغامض  اإلحساس  ذلك  منذ  األوان.  وقبل  مبكر جدًا  في وقت  ذلك  كان 
تش�رع  عندما  ذاتي.  عن  التعبير  أجي�د  أن  قبل  حتى  التفكي�ر.  يس�بق  الذي 
الصوفية،  ميولها  دوم�ًا،  الكلمات،  بحد  وترصع  البراءة،  باس�تنزاف  اللغة 

ضد. أو  مع  إما  الحياة،  في  لنكون،  ثم 
إخوتي،  تقص�د  كنت  حينما  "أبنائ�ي"  أم�ي:  مخاطبًا  تق�ول،  "كنَت 
تفخر  وكنت  وأخواتي.  أن�ا  يخصنا،  الحديث  كان  "بناتِك" حي�ن  وتقول: 
والس�خرية  الضيق  من  لذعة  تعتري�ك  بينما  ب�"أبنائ�ي"  تنطق  وأن�ت  دومًا 
عندما  يمتل�كك  الغضب  وكان  "بنات�ِك".  تخاطبه�ا  وأن�ت  والغي�ظ،  ب�ل 
دأبي،  كان  فالعصي�ان  الغالب،  ف�ي  يحدث  كان  ما  وهو  األوام�ر،  أعصي 
تبريرًا  ألجد  أس�عى  عليك."كنُت  التأثير  في  الوحيدة  طريقتي  كانت  وتلك 
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لموقفك، فأجده في األحاديث المملة للنساء، حينما كانت إحداهن تطرح 
أس�مع،  كنت  لديك؟"  طفاًل  "كم  بإلح�اح:  التالي  الس�ؤال  األخرى  على 
الس�ؤال  عليها  طرَح  من  أس�مُع  "ثالثة!" ثم  مث�اًل:  الج�واب،  هذا  غالب�ًا، 
الله  أبعد  بنات،  وس�ت  فقط،  أطفال  "ثالثة  والتردد:  الحيرة  من  برهٍة  بعد 
أحاديث  ب�أن  أش�عر  كنت  الخامس�ة،  أو  الرابعة  مصيب�ة!" وفي  كل  عن�ك 
كن  ما  البنات  أن  أفس�ُر  كنت  آنذاك،  وتجرحني.  مني  تنال  ب�ي  المحيطين 
ال  جماعية  عاهة  ويجسدن  الوالدة  منذ  لإلهمال  عرضٌة  وهن  أطفاالً،  قط 
يمارسن  وهن  األمهات  أشاهد  كنت  األبناء.  بإنجاب  سوى  منها  يتخلصن 
وحاولت  وحشيتهن،  الحظت  ما  ولفرط  والبنات.  األبناء  بين  التمييز  هذا 
وبغضهن  األمهات  مكَر  أن  مفاده  اقتناعًا  توهمت  قد  كنت  دوافعهن،  فهم 
حينما  ه�ذا،  الغاش�مين  األبناء  لدور  الرجال  يهي�ئ  ما  هو  ومازوش�يتهن، 
وأنهن  األبناء.  س�وى  لألمهات  ليس  أن  يعني  فذلك  األب  الفتي�ات  تعدم 

.)12-11 (ص  بالعصيان؟"  لم يكن قط طفالت. ماذا فعلن  بأنفس�هن 
مع  حياتها  تفاصي�ل  رواي�ة  م�ن  تنطل�ق  الكاتب�ة  إن  الق�ول  ويمك�ن 
يلحق  الذي  التهميش  من  كبير  جزٍء  عن  مسؤولة  المرأة  إن  لتقول  والدها، 

بها.
أنفسهن،  على  أس�لحتهن  يدرن  والنساء  الحروب،  يش�نون  "الرجال 
عن  أبدًا  أع�زف  جعلنني  لق�د  الوضع،  س�طوة  من  قط  يب�رأن  لم  وكأنه�ن 

.)12 (ص  ذلك"  إلدراك  كثيرًا  وقتًا  بذلت  وقد  أمًا.  أكون  أن  في  الرغبة 
والحرية،  التمرد  في  ورغبة  متصل،  لحلم  امتدادًا  الكاتب�ة  حياة  تبدو 
والطفولة،  البدايات  ورمل  الجزائر،  صحراء  خارج  جديدٍة  حياة  عن  بحث�ًا 
رجاٍل  في  عن�ك  أبحث  األخوة"لم  وارتب�اك  األم  وهامش�ية  األب  وج�ور 
أبي  يا  ُخِلقُت،  لق�د  غائبًا!  ألبقيَك  اختالفهم  عل�ى  أحببتهم  وإنما  آخري�ن 
أن  أريُد  ولذا  أسماءهم،  حتى  فتجهُل  أنت  أما  الرجال،  أولئك  مع  للحب 
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أبي.  يا  القراءة  تجيد  ال  دمت  ما  ش�يئًا  تعني  ولن  كتابي.  في  إليهم  أضمك 
.)19 (ص  ذلك"  سأفعل  فأنا  يهم،  ال 

بالغة  الرجل  سيادة  حيث  موطنها  الكاتبة  تترك  الروائية،  س�يرتها  في 
األكسجين  ونقص  األصوليات  والممنوعات،  األحكام  وتستتبعها  وقاسية 

عام. بشكل  المرأة  عيش  في 
في  ورصدت  الهاوية،  حاف�ة  على  مقدم  مليكة  س�ارت  طفولتها  منذ 

انتزاعًا. انتزعتها  التي  بحريتها  وشغفها  تمردها  حاالت  عدة  كتٍب 
فتكتب  حريتها،  إع�الن  نحو  خطوة  تتق�دم  الكتاب،  هذا  في  وه�ي، 
الذين  الرجال  عن  حياتها،  في  عميقة  بصمات  تركوا  الذين  "رجالها"  عن 
أحبوها،  أو  أحبته�م  الذين  الرجال  ع�ن  س�ريرها،  عبروا  أو  حياتها  عبروا 
"ال  والتملك:  المس�اومات  يكره  الذي  الح�ر،  الخالص،  الحب  ه�ذا  عن 
مقدم  مليكة  أن  إل�ى  نش�ير  أن  والبد  قس�رية".  أنه عالقة  الحب على  أرى 
تبدو وكأنها  الكتاب،  إليه في عنوان  المضاف والمضاف  باختيارها لصيغة 
ربما  بالذات،  فلكه�ا  في  يدورون  تجعلهم  أو  نفس�ها  إلى  الرجال  تنس�ب 

للمرأة. الدونية  ونظرته  وقيوده  الذكوري  المجتمع  على  ردًا 
بها،  مرت  الت�ي  واألزمات  واجهتها  الت�ي  التحديات  تس�تعيد  وه�ي 

وهناك. هنا  شعرية  ومضاٍت  من  يخلو  ال  تقليدي،  بأسلوٍب 
لفرط  يعود  في حياتي. وذلك ال شك،  التكاثر  الُحفر عن  "لم تكف 

.)80 (ص  الهاويات"  حافة  على  دائمًا  أسير  كنت  ما 
للذكريات. واستحضار  ومكاشفة،  إعالٌن  "رجالي"  وفي 

والدة  من�ذ  أظف�اري،  نعوم�ة  من�ذ  أنظ�اري  الِصْبي�ُة  يب�ارح  "ل�م 
جاء  "أخيرًا  دارنا:  أرج�اء  في  الفرح  صيحات  أصداء  ترددت  أوألخوت�ي، 
الولد".  ولٌد.  جاء  "لق�د  والش�قاء.  البؤس  من  نجونا  فجأة،  ولٌد!" وكأننا، 
فقط،  اآلن، واآلن  باتت،  أمي، وقد  إلى مسامع  تتناهى  الجملة  تلك  كانت 
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(ص21(. واالحترام"  التقدير  من  بشيٍء  تحظى 
السلطة؟ هذه  كل  الولُد  ينال  أين  من  الفتاة:  تتساءل  أن  طبيعيًا  كان 

رأيُت  فقد  وبيني.  األخ  ذل�ك  بين  الوحيد  الفرق  يكمن  أين  "أع�رف 
من  المتدلية  المجَع�دة،  اللحمية  الزائدة  أمام  عليهن  ُيغش�ى  يكاد  النس�وة، 
بعد،  فيم�ا  عنه،  االهتم�ام  انص�رف  حينما  تيبس�ت.  كبلح�ٍة  بطنه،  أس�فل 
مني"  أفضل  هو  لم�اذا  وذاك؟"  هذا  بين  ف�رق  "ال  حفاضاته:  في  س�أنبش 
الثانية  س�ن  في  وهي  تبادلتها  التي  األولى  القبلة  تتذكر  21-22(وهي  (ص 
رحلتها  رفيق  جمي�ل  الفتى  كان  ثالث�ة.  أو  بعامين  يكبرها  فت�ى  مع  عش�رة 
مع  بالتواط�ؤ  دورًا  بش�ير  الس�ائق  لع�ب  حي�ن  ف�ي  المدرس�ية،  بالحافل�ة 
كس�ار،  محيط  إلى  بش�ار  عبر  رحالته  قادتنا  حين  ي�وٍم،  المتحابي�ن."ذات 
القمة  بلغنا  حينما  الوادي.  حافة  على  الشاس�ع  الكثيب  وأنا  جميل  تسلقنا 
الكثيَب  رأي�ُت  وقَبلني.  بلطٍف  إلي�ه  وش�َدني  بيدي  جميل  أمس�ك  الهثين 
فجأًة،  ش�فتيه.  على  يذوب  بجسدي  وش�عرُت  عينيه،  حلكة  في  والس�ماء 
ما،  أحٌد  يرانا  أن  م�ن  الخوف  وغريزة  القلُق  انتابنا  ما  بقدر  لجرأتن�ا  ذهلنا 
المرة  القمة  نحو  رن�وُت  الكثيب  أس�فل  من  الحافلة.  إلى  مس�رعين  فنزلنا 
األرض  كأن  اللون،  أصهب  مقببًا  شاهقًا  بشار  كثيب  فألفيُت  تلك،  األولى 

.)30 (ص  الزرقاء"  القبة  به،  تلثم، 
مجتمٍع  ف�ي  عاش�ت  التي  المراهقة  ش�فتي  عل�ى  ظل  القبل�ة  م�ذاق 
وكٌل  القبل  تبادلنا  "لقد  البعض:  لبعضهن  يقلن  أن  قبل  النساء  فيه  تتهامس 

.)32 (ص  بشفتيه"!  احتفظ 
الصحراء  م�ن  الخروج  إلى  الفت�اة  بس�بب طموح  تكتمل  لم  تجرب�ة 

والحرية الجامعي  التعليم  عن  بحثًا 
خصوصًا  أيضًا  الجيدة  العالق�ات  الرجال،  مع  الكاتبة  عالق�ات  ثمة 
الذي  ش�ال  د.  وهو  َقَدري"،  "رجل  وتس�ميه  القرية  بطبيب  جمعتها  الت�ي 
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الترفع  على  س�اعدها  ما  اآلخرين،  آالم  معاينة  فرص�ة  عيادته  في  لها  وف�ر 
مهنة  وممارسة  دراس�ة  حلم  تحقيق  إلى  والس�عي  الش�خصية،  آالمها  عن 
إلى  أقرب  هو  األبوة  من  آخر  بنوع  توحي  شال  الدكتور  وشخصية  الطب. 

والغضب. والزجر  الهيمنة  إلى  منه  والحدب  والرعاية  االحتضان 
.)52 (ص  طينته"  من  طبيبة  نعم،  طبيبة.  يوٍم  ذات  "سأصبح 

فهم  عاطفية  بعالق�ة  معهم  ارتبط�ت  الذي  الرج�ال  صعيد  على  أم�ا 
الذي  هو  األخير  ه�ذا  كان  وإن  والمنفى،  الوط�ن  بين  بدورهم  يتوزع�ون 
عالقتها  فش�ل  بعد  خصوصًا  الكاتبة،  حياة  من  األوفر  النصي�ب  على  حاز 
كم�ا  األش�قر"  "الرج�ل  أو  س�عيد  الجامعي�ة  دراس�تها  وزمي�ل  بمواطنه�ا 
التي  التقاليد  ربقة  من  يخرج  أن  لها  حبه  رغم  يس�تطع  لم  والذي  تس�ميه، 
نهائية  افتراق  ح�ال  ش�كل  ما  القبيلة،  وروح  أصله  إلى  النهاية  ف�ي  أعادته 

المحبين. بين 
رهنت  التي  بنظراته،  إليه  جذبها  برجوازية،  عائلة  س�ليل  س�عيد  كان 
"كانت   . الحب  م�ع  األولى  مليكة  حكاي�ة  لتبدأ  العاطفة،  لش�هوة  البش�رة 
مليك�ة  أحب�ت   .)54 (ص  ينتظره�ا"  ال  بأس�رار  لجل�دي  تبوح�ان  ي�داه 
مصطفى  يدعى  آخر  جزائريًا  أحبت  مثلما  لعينيه،  األخضر  واللون  الشاب 
الحب وحدوده. هذان  إخفاقات  المفضل، خارج  بدوره صديقها  سيصبح 
"تعلمت من جديد أن أكون جزائرية،  العاشقان صالحا مليكة مع الجزائر. 
ولعدم  االجتماعية،  للتعقيدات  أكبر  إدراٍك  مع  االنتماء،  بذلك  أش�عر  وأن 

.)55 (ص  األمة"  هذه  نضج 
بالسيارة  النزهات  من  "كم  قائلًة:  تتساءل  أبوابها  الرغبة  تطرق  وحين 
(ص  والرغبة؟"  الش�هوة  لتطويع  تكف�ي  البحر  على  المطلة  الرب�وات  في 

.)55

مليكة. تريده  ما  يحدث  أن  طبيعيًا  كان 
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النفس  منقبض  س�عيد  وكان  الجامعية،  المدينة  ف�ي  غرفتي  في  "كن�ا 
أمارس  أن  أستطيع  ال  ولكنني  وأحترمك،  أحبِك  "أنا  قال:  مبهورًا،  يلهث 
حينما  بقليل،  ذلك  بعد  معي.  الجنس  ممارس�ة  هو  "ذلك"  ذلك!".  معِك 
إلى  سنس�تطيع  وبذلك  "س�نتزوج"  مهتاجًا:  همس  العاطفة،  علين�ا  طغت 

.)57 (ص  األصول"  حسب  ذلك  معك  أمارَس  أن  أريد  سبياًل.  ذلك 
إلى  فقط  تس�عى  كانت  ال�زواج..  في  راغب�ة  تكن  ل�م  مليك�ة  أن  إال 
لهذا  البطولي�ة  المكاب�دة  على  بالتغل�ب  الرغب�ة  عن�اُق  وس�ينتهي  الحب. 

القبائل. منطقة  من  القادم  الشاب 
الينابيع. من  الماء  فضة  تسيل  عاشقان  يلتقي  وحين 

تأجياًل. الحواِس  أشَد  يشحُذ  يصعُق..  ُيهِلُك،  والماُء 
منه  أكثر  ابته�اٌج  إن�ه  نعم  االبته�اج.  وذل�ك  الخفيف  األل�م  "ذل�ك 

متعة.
القراراِت  أنف  رغم  الجس�يم  المحظور  ذلك  من  بتحرري  االبته�اج 
أو  الس�رير  غطاء  على  دمي  من  بقعًة  أحٌد  يرى  ل�ن  واالجتماعية.  العائلية 
لوحدي،  بأكملها.  لقبيل�ة  ش�رٍف  كوصمة  أحُد  يعرضها  لن  قميٍص.  على 
ويدنسها"  امراٍة  حياة  يدنُس  ما  كل  من  دمي  أغسَل  أن  أريُد  دمي.  سأغسُل 

.)589 (ص 
ليس  بالدموع،  عيناه  اغرورقت  حتى  سعيد  اضطراَب  مليكة  لمست 
من  بجزٍء  ش�عوره  بس�بِب  وإنما  فحس�ب،  الحس�ية  المش�اعر  تلك  نتيجة 
اللحظات  تلك  ع�ن  روعه.  من  تهدىء  فأخ�ذت  بينهما،  جرى  لم�ا  اإلثم 
ندع  حينما  ووج�وم:  بانذهال  التفكي�ر  ع�ن  اإلحجام  أس�تطع  "لم  تق�ول: 
بمفردهن  يقررن  وحينما  َيبكين،  من  فهن  أسرهم  برضى  ُيغَتصبن  الفتيات 

ُيبكين" (ص58(. أن  حينها  فيمكنهن  الجنسية،  عالقاتِهن  يخُص  ما 
هادرًا  ليخرَج  واح�دة،  دفعة  كله  الجس�ُد  يحضُر  األولى  المرِة  وفي 
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والخبرة،  للمهارة  افتق�رت  وإن  تلك،  األولى  الم�رُة  الغيابكانت  بحر  م�ن 
العالقات  عن  الحديث  ف�ي  تس�تفيض  التي  مليكة،  حياة  في  عظيمًا  حدثًا 
الطب  كلية  طالب�ات  ودور  وأصدقائه�ن،  الجامعة  طالب�اِت  بين  الجنس�ية 
منهج  فش�ل  عن  تحكي  مثلما  الحمل،  من�ع  بأقراص  الفتي�ات  تمويل  ف�ي 
هنا  اإلجهاض.  عل�ى  أجبرهن  ما  زميالتها،  بع�ض  حمل  منع  في  أوجينو 
أغلبهن!  ع�ذارى؟  يزلن  ال  وهن  حبلن  الفتي�ات  من  " كم  قائلًة:  تتس�اءل 
يتغلب  عنيدًا  منوي�ًا  حيوانًا  ف�إن  لهوهن،  على  المفروضة  الح�دود  ورغم 
تلك،  دنس  بال  الَحَب�ل  لحاالت  يتبقى  وال  مبيضت�ه.  ويبلغ  العقبات  عل�ى 

.)59 اإلجهاض" (ص  قبل  البكارة  لفِض  النهاية،  في  االستسالم،  سوى 
بأقراص  تزود زميالتها  أن  اعتادت  التي  الطب  فإن طالبة  وللمفارقة، 
في  كانت  المفاجأة،  أنها حبلى. وسط هذه  يوٍم  ذات  اكتشفت  الحمل  منع 
وأس�تاذ  أمينة  التونس�ية  االجتماع  عالمة  هما  لها  صديقين  منزل  إلى  زيارٍة 
فخاضت  آالن،  الفرنسي  البحر  عاشق  التقت  حين  جاك،  الفرنسي  األدب 
"خيانٌة" ال  الخيانة.  عل�ى  حولي  ممن  البعض  "احتج  عاب�رة.  مغامرة  معه 

.)63 (ص  منها"  مفر 
س�عيد  عن  افترقت  أحش�ائها،  في  الذي  الجنين  أجهضت  أن  وبع�د 
قبائليين،  أطف�االً  وأنجب  الحق�ًا  وت�زوج  تقاليده  حظي�رة  إلى  ع�اد  الذي 

العائلة. له  أرادت  مثلما  تمامًا 
أش�قر  آخر،  قبائلي  وه�و  باغته�ا،  آخ�ر  حب�ًا  مليك�ة  هج�رت  بع�ده 
مارس�ا  ثم   ،1976 يونيو  في  وصداقٍة  بلقاٍء  األمر  بدأ  آخر.  ث�ري  ابن  آخر، 
إلى  نورين  وسفر  الجامعية  الدراسة  اس�تئناف  عشية  وشبق،  بهدوٍء  الحب 
نورين  تركت   1977 إبري�ل  وف�ي  االقتصاد.  ي�درس  كان  حيث  غرونوب�ل 
عشاٌق  لها  أصبح  وهناك،  فرنس�ا.  إلى  وس�افرت  وداع،  دون  من  العاش�ق 
ما  العالقة  بدايات  وحدها  أريد،  ما  والمتعة  الش�هوة  "فقط  واحد.  لمس�اٍء 
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س�لوك  لدي  ويضجرني.  همتي  ويثبط  يرهقن�ي  ذلك  ع�دا  ما  وكل  أري�د، 
.)67 (ص  ذلك"  أعرف  (مازوشي(،  ماشوي 

"بلغت  مصاريعها.  على  الجسد  أبواب  مليكة  فتحت  الفترة  تلك  في 
هجوٌم  ذروتها.  وتفجره�ا  الجنس�ية  العملية  استكش�اف  في  عندي  الرغبة 
الشبقية  باندفاع  العواطف  دناءات  ويواجه  حرمانه،  يرفض  لجسٍد  معاكس 
الرحيل،  أجل  من  رجٍل  وجسد  للكآبة،  اس�تنكارًا  االنتعاظ  عملية  وتكرار 

(ص68(. حية"  البقاء  أجل  من 
أخرى،  أرٍض  البعيدة، رجال  األمكنِة  بأن وحَدهم رجال  "واقتنع�ُت 
الجزائرية"  الفوض�ى  من  تمام�ًا  الخالص  في  مس�اعدتي  على  س�يقدرون 

.)64 (ص 
البطلة بعد فشل حبها الجزائري. وهي  هذا ما يرد على لسان الكاتبة 
وهران  جامعة  ف�ي  لس�نتين  س  درَّ الذي  الفرنس�ي  لوي،   � بجان  تلتقي  إذ 
بالحرية  متعلقتين  متعتين  تحقق  بأنها  تش�عر  ش�راعيًا،  مركبًا  يملك  والذي 
وينتمي  أجنبيًا  كون�ه  عن  ناجمٌة  األولى  المتعة  الرحي�ل.  إلى  بحاجته�ا  أو 
بحاجتها  مرتبط�ٌة  الثانية  والمتع�ة  الحري�ة،  م�ن  وافر  بق�در  ينعم  بلٍد  إل�ى 
قيوِد  تجاوِز  من  الش�راعي  المركب  نها  يمكِّ حيث  البحر  عب�ر  الرحيل  إلى 

الروحي. والتألق  الجسدية  المتعة  ُذرى  إلى  والوصول  وقوانينها  اليابسة 
تحكي مليكة عن موعدهما  "الفرنسي الذي طبخ لي"  وتحت عنوان 
أقوى،  النظرة  بالغُة  أصبحت  "حينما  باريس.  ش�وارع  في  األول  الغرامي 
آب!  ش�هر  في  باريس  إنها  مونمارتر.  س�اللم  على  القب�الِت  بتبادِل  بدأن�ا 
.)69 (ص  رجل"  بيِت  إلى  بالذه�اب  فيها  أرضى  التي  األولى  المرة  إنه�ا 

مع  وتدحرجت  الحق�ول  وس�ط  مليكة  ركضت  وبريتاني  نورماندي  وف�ي 
جسديهما  روائح  لتمتزج  عليها،  الحب  ومارس�ا  المروج،  على  لوي  جان 

فوقه. ناما  الذي  العشب  بشذى 
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والخضرة. بالحب  ثملة  أصبحت 
المس�اءات  في  الطعام،  ل�ي  يعُد  برؤيت�ه  افتتنُت  موفت�ار،  "ف�ي ح�ي 
التي  األولى  الم�رة  إنها  المنزل.  خارج  فيه�ا  نتعش�ى  نكن  لم  التي  النادرة 
وأنا  أتأمل�ه  كن�ٌت  وش�هواني.  مدهٌش  ألم�ٌر  إن�ه  لي،  الطع�ام  رج�ٌل  يع�ُد 
الطعام"  توابل  من  المنبعثة  الروائح  وس�ط  واقفين  الحب  مارسنا  أطقطق. 

قارتها! جسده  71(.أصبح  (ص 
لم  العش�ق.  لحالة  الش�هوانية  البوهيمية  تلك  باري�س،  في  "اكتش�فنا 
بعضنا  اختب�ار  ومن  بالل�ذة،  س�ويًة  االس�تمتاع  من  وأنا،  ل�وي  جان  ننت�ه، 
الش�فاه  وأطراف  اللس�ان  بط�رف  (البع�ض(،  ببعضن�ا  والتدل�ه  (البع�ض( 
نوبات  أش�د  تنذر  وحينما  األوقات.  كل  وف�ي  الُحلم،  وأطراف  واألنام�ل 
الحمى.  م�ن  نوباٍت  ف�ي  (البعض(  بعضن�ا  نع�ُض  كنا  األحش�اء،  الج�وع 
ش�بعى  األرض  نفترش  متعانقي�ن  نن�ام  ث�م  (البعض(،  بعضن�ا  نلته�م  كن�ا 
وأنا  دهش�ُت  متوحش�ة.  لذٌة  الحب  واحدة.  لحظٍة  في  واحدة.  لحظ�ٍة  في 
منفردون  إنهم  فاس�قين.  ليسوا  فهم  باريس،  في  اآلخرين  العش�اق  أراقُب 
المدينة"  علَي  أناروا  أنهم  لدرجة  كبيرة  وبأعداٍد  أفذاٌذ  وأفذاذ.  التهور،  في 

.)72-71 (ص 
مشكالت  حل  الذي  األمر  الزواج،  العاش�قان  قرر   1978 العام  وفي 
غير  بمناوباٍت  تق�وم  كانت  التي  الجزائرية  الطبيب�ة  لهذه  الثبوتي�ة  األوراق 

العيادات. إحدى  في  نظامية 
بصبٍر  ل�وي   - ج�ان  فيه�ا  رَوضه�ا  عام�ًا،  عش�ر  س�بعة  مع�ًا  عاش�ا 
بي  عنايته  "ولفرط  والقنوط.  اليأس  من  وانتش�لها  العشاق،  بخبرة  مشفوٍع 

.)83 (ص  لي"  بلدًا  أصبح  قد  بلده  أن  فكرة  إلى  هداني  لي،  ومساعدته 
أوديسية  ورحالت  نزهاٍت  في  الصحراء  ابنة  ذهبت  لوي   - جان  مع 
نش�وتين:  المياه  صفحة  على  مع�ًا  لينقش�ا  أمامهما،  الممتد  األزرق  لل�ون 
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والحب. البحرية  الرحلة 
(ص120(. الرجال"  يخطفني  أن  أحُب  خطفني،  "لقد 

بها  اس�تنجدت  فقد  الزلزال،  يح�دث  نعيمة  ش�قيقتها  ظهور  أن  غير 
عاطفية  مغام�رًة  إخوتها  اكتش�ف  أن  بعد   ،1985 ع�ام  في  نعيم�ة  ش�قيقتها 
من  نعيمة  هربت  بعدها  زوجها.  أنظار  عن  بعيدًا  رجل  مع  تخوضها  كانت 
الش�قيقتان  التقت  فرنس�يًا.  رجاًل  الحال  في  وتزوجت  باريس  إلى  الجزائر 
وجان  مليكة  منزل  ف�ي  لفترٍة  وزوجها  نعيمة  أقامت  ث�م  غياب،  طول  بعد 
بالفعل.  حدث  ما  وهو  منزالً،  ويستأجران  عمل  على  يعثران  ريثما  لوي   -
منزل  إلى  فأت�ت  س�فٍر،  على  نعيمة  زوج  كان  األس�ابيع،  أحد  نهاي�ة  وفي 
يوم  في  المش�فى  في  مناوبًة  مليك�ة  كانت  وحي�دة.  تبقى  ال  ك�ي  ش�قيقتها 
أربٍع  بع�د  إال  منزلها  إل�ى  نعود  أال  المف�روض  م�ن  وكان  ذل�ك،  الس�بت 
لتنصرف  محلها  يحل  أن  عليها  عرض  زمالئها  أحد  لكن  ساعة،  وعشرين 
من  ُمغَلقًا  الب�اب  وجدت  منزله�ا  إلى  وصلت  وعندم�ا  باكرًا.  العم�ل  من 

– لوي. جان  عاداِت  من  ذلك  يكن  لم  القفل.  في  والمفاتيح  الداخل، 
"استغرق بعض الوقت حتى أتى. كان في مئزر الحمام، وكان شعره 
ملفوفة  غرفتها  إلى  تسرُع  نعيمة  شاهدُت  مرتبكة.  ونظرته  وأش�عث،  مبلاًل 
معي  تقُف  وأت�ت  تعَرت  أس�تحُم،  كنُت  – ل�وي:  جان  اعت�رف  بمنش�فة. 
مسكين!  النشوة""يا  أبلغ  لم  حتى  بأنني  لِك  أقس�ُم  الحمام.  رشاش  تحت 
مرٍة  كل  يفعُل  مثلما  أنفه  على  باكرًا" ضغ�َط  وصلُت  بأنني  تقول  أن  أتريُد 
لوي:   - جان  صرخ  عصبية.  ضحكٌة  فَي  انفجرُت  مذنب.  بأنه  فيها  يش�عُر 
التي..."..  أنِت  بأنِك  لها  قولي  الحقيق�ة.  هي  هذه  إن  لها  قولي  نعيمة!  يا 
(ص  المذنبة"  أنا  صحيٌح.  "ه�ذا  المنزل:  من  اآلخر  الطرف  من  صرخت 

.)127

أختها  وم�ع  لها،  ل�وي   � ج�ان  خيان�ة  تكتش�ف  إذ  البطل�ة  أن  عل�ى 
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مقرب  صدي�ٍق  مع  مماثلة،  بخيان�ٍة  الخيان�ة  تبادل�ه  أن  تلب�ث  ما  بال�ذات، 
لهما.

بينها وبين زوجها،  التي أصبحت  االنكسار الذي تعرضت له والهوة 
التي  الكتابة،  تجربة  وخوض  المشفى  في  عملها  من  االستقالة  إلى  دفعاها 
اإلبحار  الزوج  للمصالحة، عرض عليها  كيانها. وفي خطوة  استولت على 
بالرحلة  واالس�تمتاع  الكتابة  من  لتتمكن   1986 العام  في  ش�راعي  بمركب 

البحرية.
روايات.  يقرأ  كثيرًا،  يق�رأ  كان  يقرأ.  لوي  جان-  بينما  أكت�ب  "كنت 
تواقٍت  ف�ي  القراءة  تل�ك:  الكتاب  ضفت�ي  بينن�ا،  قويًا  رابط�ًا  ذل�ك  وكان 
عنده،  ثاني�ة  وجدتها  الجزائ�ر،  ف�ي  تركتها  التي  الكت�ب  كل  الكتاب�ة.  م�ع 
برفوٍف  يتباهى  كان  الرمل،  ريح  الش�راعي،  مركبنا  حتى  سوية.  اش�تريناها 
األبيض  عرض  في  الرملي�ة  ريحي  الرمل"  "ريح  ف�ي  كتٌب  بالكتب.  تع�ج 
على  المزعجة  األشباح  تركت  لقد  يهم،  ال  باآلخر؟  يبحُر  من  المتوس�ط. 
ركبته.  عل�ى  كتابه  ل�وي   - جان  وط�رح  دفتري،  ع�ن  عيني  رفع�ت  الب�ر. 
رائعة.  اس�تثنائية  لحظاٍت  نعي�ش  بأننا  مدركين  البع�ض  بعضنا  إل�ى  نظرنا 
من  واحد  الرديئ�ة.  األيام  تفرضها  بخ�دع  يلتذان  ماكري�ن  كمش�اغبين  كنّا 
ينتهي  األخرى"  الصح�راء  "البحر،  اإلبح�ار:  أثناء  كتبتها  التي  النص�وص 
واحدة:  صورة  في  وأمزجهما  والصحراء،  البح�ر  أذيب  التالية:  بالكلمات 

.)133-132 (ص  المضيء"  حريتي  "جرح 
الزوج  بدأ  إذ  االنفصال،  في  س�ببًا  كانت  ش�هرتها  إن  الكاتبة  وتقول 
النجاح  انحراٍف يجعل  "أُي  الذي تحققه ككاتبة.  النجاح  بالغيرة من  يشعر 
األعوام  .وفي   )134 (ص  لرُجِلها؟"  قاتٍل  خطٍر  إلى  يتحوُل  المرأٍة  األدبي 
وتجارِب  االس�تيهامات  م�ن  سلس�لة  مليكة  عاش�ت  التالية،  عش�ر  األحد 
بعد  لتستغني  كلود،  جان  الكندي  الرس�ام  مع  أبرزها  لعل  الناقصة،  الحِب 
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بالزهد  الجريمة  جس�م  إزاحة  في  متواترٌة  "رغب�ٌة  الرجال.  حب  عن  ذلك 
.)214 (ص  الذات"  وحرمان 

أنها  كي�ف  وإيحاء،  حزين�ة  وش�اعريٍة  وترق�ب  بح�زٍن  تكتُب  وه�ي 
المحبين  وتتجاه�ل  العش�اق  تترُك  أنها  وكيف  أب�دًا،  يأتي  ال  الذي  تنتظ�ر 
على  وقادرة  حرة،  أّنها  مرٍة  كل  في  لنفس�ها  تثبت  أن  محاولة  والمتوددين، 
من  نادر  بن�وٍع  هي  تتمتع  فيم�ا  نحوها..  يندفع�ون  وه�م  اآلخرين  مراقب�ة 

قدمًا.  والمضي  البتر  على  والقدرة  العاطفي  الخالص 
الُمراق. والماِء  بالنار  مسكونٍة  نجمٍة  في  متاهٌة  تستفيُض 

والديها  أن  الرغم من  بال عائلة على  الطفولة،  إلى عزلة  تعود  ها هي 
من  الرغم  وعل�ى  الحياة،  قيد  على  كان�ا  الكتاب  هذا  إصدار  س�اعة  حتى 
طفل..  وال  ح�ب  بال  وحي�دة  والش�قيقات.  األش�قاء  م�ن  العديد  وج�ود 

القمر. ضياء  كل  انتحلت  وإن  حتى  وثقافتين،  بلدين  بين  وحيدة 
يومًا  تتعلم  لم  ألنها  ربما  دموعه�ا،  في  تغرَق  أن  فقط  تتمنى  عاش�قٌة 

ضحكتها.  صدى  تتذوق  كيف 
بها  اإلمس�اك  عن  البعض  عجز  فإن  جامح،  كحصاٍن  تجري  والحياة 

التجربة. متعة  على  ويركز  اللجام،  ينسى  أن  يحاول  فإنه 
أبدًا. الناقصة  دومًا  أحالها  الُمتع:  كذلك  الذكريات،  مثلما 
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مدينة النعناع.. ودرب الزعفران

لو  كما  دافئين  ناعمين  ثديين  لي  وعرضت  ثوبه�ا  بيد  فتحت  "بعنايٍة 
جدًا،  أحُبهما  فأنا  لي،  قالت  جّيدًا،  أحبيهما  لإللهة.  حييتين  يمامتين  تق�دُم 
بهما.  أهت�ُم  وحيدة  أك�وُن  عندما  صغيرين.  بطفلي�ن  أش�به  حبيبان،  إنهم�ا 
الزهر.  مسحوق  عليهما  أرُش  بالحليب.  أغسُلهما  أمّتعهما.  معهما،  ألعُب 
الصغيرة.  أطرافهم�ا  عل�ى  عزي�ز  ج�ُد  يمس�حهما  الذي  الناع�م  وش�عري 
لي  يكوَن  ل�ن  أنه  وبم�ا  ليناما.  الص�وف  في  أمددهم�ا  برعش�ة.  أداعُبهم�ا 
فمي  أن  بما  مكاني،  بّوسيهما  لهما،  رضيعًا  حبيبتي،  يا  كوني،  أبدًا،  أطفاٌل 

عنهما" بعيد 
بيليتيس "أغاني  ديوان  مناسيديس"،  "ثديا  قصيدة  لويس،  بيير 

The Songs of Bilitis, (Les Chansons de Bilitis), 1845.

وعالقاتهن  نس�ائية،  ش�خصياٍت  أفق  في  أحداُثها  ت�دوُر  روايٌة  ه�ذه 
المثلية.

في  وهن  منصور،  إلهام  الروائية  نساء  هن  ميمي..  نور،  ليال،  سهام، 
قراءة  في  ينفردن  بي�وت  وربات  وجامعيات  وتلميذات  مثقفات  معظمه�ن 
عن  الرواية  تخ�رُج  عدة  صفحاٍت  ذل�ك  يس�تغرق  وقد  وتحليله،  واقعهن 

وتحليلية. نفسية  تداعيات  في  وتدخلها  ِسكتها 
يطرحن  فإنهن  والثقافي  التعليمي  مس�تواهن  تباين  من  الرغم  وعلى 
عن  التعبير  ويغ�دو  النس�ائية،  المثلي�ة  عال�م  إط�ار  ف�ي  بج�رأٍة،  أنفس�هن 
غالبًا  إنشائية،  بمفرداٍت وجمل  قاموسها  يفيض  لغة  مشاعرهن وعواطفهن 
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التي  التقارب  مح�اوالِت  إطار  وف�ي  بينهن.  فيما  المراهق�ات  تتبادلها  م�ا 
المباشرة. اللغة  فخ  في  الرواية  تسقط  البعض،  بعضهن  باتجاه  بها  يقمن 

الريس  ري�اض  منص�ور،  إلهام  أن�ِت"،  ه�ي  ("أنا  الرواي�ة  ه�ذه  ف�ي 
مسألة  والعفوية  والصراحة  الجرأة  من  بكثير  تبرز   )2000 والنش�ر،  للكتب 
والنفسية  االجتماعية  الظروف  تقودهن  كثيراٍت  عند  مرعبًا  هاجس�ًا  تشكل 
الشبق وحسب، وإنما عطشهن  فيهن موضَع  مثلية، ال ترضي  إلى عالقاٍت 

المستحيل. إلى 
اللبنانية،  الجامعة  في  الفلسفة  أستاذة  منصور،  إلهام  فهي  الكاتبة  أما 
الفلسفية  والدراسات  الروايات  لها مجموعة من  والتي صدرت  والروائية، 

المختلفة.
بين  المثلية  العالقات  تتناوُل موضوع  أيدينا  بين  التي  أّن روايتها  ومع 
هو  العكس  على  بل  ابتذاالً،  ليس  كتبها  في  الجنَس  إن  تقول  فإنها  النساء، 

النص. داخل  الضروري  مكانِه  في  تضعه  وهي  الحياة،  من  مهم  جزٌء 
كتابة  "بعد  منصور:  إله�ام  تقول  معها،  ُأجرَي  صحفي  حدي�ٍث  وفي 
مباشرة.  غير  أسئلة  أنها  ولو  النوع  هذا  من  أس�ئلة  س�معُت  أنت"  هي  "أنا 
ذلك.  إعالن  في  لحظ�ة  ترددت  لما  س�حاقية  كنت  لو  دائمًا:  جواب�ي  كان 
جنس�نا  من  لش�خٍص  الحب  وليس  أحبهن،  عديدات  صديقات  لدي  لكن 
الغبية  األذه�ان  لبع�ض  يحل�و  كما  مثلي�ًا،  حب�ًا  بالض�رورة  النس�اء  نح�ن 

اعتباره".
ال  األخرى  الكت�ب  في  "الجنُس  قائل�ة:  اللبناني�ة  الروائية  وتضي�ف 
اإليحائية  اإليروتيكية  الكتابة  في  يدخل  ولكنه  العالقة  تفاصيل  في  يدخ�ُل 
بتفصيالت  طالب  أنت"  هي  "أنا  رواية  ف�ي  خاصة  والنقاد،  القراء  وبعض 
ال  هنا  التفصيل  ألن  ب�ه؛  قمت  بما  مقتنعة  ولكنن�ي  الموضوع،  هذا  ح�ول 

الرواية".  إلى  شيئًا  يضيُف 
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التي  وال�دروس  بالحش�و  مليئٌة  صفحة،   215 ف�ي  تقع  التي  الرواي�ة 
عن  تتحدُث  التي  والفق�رات  الجس�دي،  والتحرر  الغرب  ثقافة  بين  ترب�ط 
والمشكلة  النساء.  من  فريٍق  لدى  الس�لوك  هذا  وتفس�يرات  المثلية  تاريخ 
أو  االجتماعية  بالدراس�ة  ه�و  ال  الروائ�ي  العم�ل  ه�ذا  أن  ه�ي  الحقيقي�ة 
أن  غير  وش�اعريًة.  رقًة  يفي�ض  الذي  بالنص  ه�و  وال  الموثقة،  التاريخي�ة 
معاصرة  عربية  روايٍة  أوَل  تك�وُن  قد  أنها  إلى  ببس�اطة  يعوُد  َتفُرِدها  مصدر 
بين  المثلية  العالقاِت  عن  األخير  الس�طر  وحتى  األول  السطر  من  مكتوبٍة 

النساء. من  بطالتها  كُل  لتكون  الرجل،  فيها  يغيُب  رواية  إنها  بل  النساء، 
في  الس�حر  فِعَل  تتذكُر  الت�ي  س�هام،  الفتاة  مع  البدايِة  خي�َط  نلتق�ُط 

وظهرها. عنقها  لها  ُتمِسُد  وهي  التليفزيون،  أمام  لها  أمها  لمساِت 
فُتدخل  ركبتها  رأس�ي على  منها على األرض أضع  بالقرب  "أجلُس 
أحيانًا  بي  ت�ؤدي  كانت  التي  الدغدغة  حفل�ة  وتبدأ  قميصي  قب�ة  من  يدها 
(ص  العادة"  تل�ك  لممارس�ة  س�ريري  إلى  اللجوء  إلى  وغالبًا  الن�وم  إلى 

.)10

ينضب. ال  خياالٍت  ملعُب  وللنساِء 
بأية  تح�اول  كانت  الت�ي  المدرس�ة  في  أس�تاذتها  دور  يأت�ي  بعده�ا 
البادية  ومظاهرها  أنوثتها  من  تنفر  الفتاة  ظلت  جس�دها.  تالمس  أن  طريقة 

األب! تحرش  الحقًا:  عنه  تفصح  سٍر  بسبب  ربما  عليها، 
ذلك  يك�ون  أن  يمكن  ه�ل  طبيعية،  ام�رأًة  الل�ه  يخلقني  ل�م  "لم�اذا 
الذين  كل  ليت  وي�ا  اآلن،  مات  لقد  كله�ا؟  حياتي  أفس�د  الذي  هو  النذل 
انتحر  أنه  متأك�دة  وأنا  قلبي�ة  بس�كتٍة  مات  أنه  يعتقد  ال�كل  يموتون،  مثل�ه 
لكن  يفعل،  ماذا  يدر  ول�م  ثماًل  كان  أنه  صحيٌح  تلك.  الش�نيعة  فِعلتِه  بعد 
اختلطت  هل  أم�ي؟  وبين  بيني  يمي�ز  ال  جعله  الش�رب  في  اإلس�راف  هل 
كان  وعيه،  بال  أنه،  أم  يقول،  أن  حاول  كما  الدرجة  ه�ذه  إلى  األمور  لديه 
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وعلى  علي  يقضي  كاد  الذي  الس�ر  بهذا  سأحتفظ  متى  إلى  أنا؟  يش�تهيني 
قصتي  أعرض  أن  ل�ي  األفضل  من  كان  ربما  تحقيق�ه؟  إلى  أطمح  م�ا  كل 

.)71 (ص  نفساني"  طبيٍب  على 
هذه  عن  َتع�ِدُل  س�هام  نجد  حين  أخرى،  أبعادًا  تأخ�ذ  التخيِل  لعب�ُة 
قائلة:  الش�ك،  م�ن  ظالالً  عليه�ا  فتلقي  األب،  فيه�ا  تته�م  الت�ي  الرواي�ة 
وقع  قد  الح�ادث  ذلك  كان  إن  تمام�ًا  أذكر  ع�دُت  ما  الحقيقة؟  "تريدي�ن 
يتراءى  كثيرة  أحيان�ًا  خيالي.  صنع  من  أن�ه  لي  يتراءى  كثيرة  أحيان�ًا  فعاًل. 
في  الحالية.  ميولي  به  ألبرر  افتعلته  أنن�ي  لو  كما  خيالي،  صنع  من  أنه  لي 
حصلت  رؤيًة  كان  أنه  أو  فعاًل  حصل  قد  كان  إن  أدري  ع�دُت  ما  الحقيقة 
على  مس�تلقية  وأن�ا  غرفتي  يدخ�ل  رأيت�ه  والن�وم.  النع�اس  بين  وأن�ا  ل�ي 
مهروالً  فخ�رج  به  صرخُت  منتصب�ًا،  عض�وه  وكان  بجانبي  ن�ام  س�ريري، 
أذكره  ما  كل  الجزم.  أستطيع  ال  أحلم؟  كنت  هل  فعاًل؟  أتى  هل  واختفى. 
كنُت  وحدي،  ل�ي  أريدها  كنُت  من�ه،  أمي  على  أغاُر  كن�ُت  أنني  ه�و  اآلن 
أريُد  كنُت  ربما  الب�اب.  ويقفالن  غرفتهما  يدخالن  كانا  حين  ج�دًا  أنزعٌج 

.)103 (ص  أمي"  تكرهه  كي  معي  ذلك  يفعَل  أن 
جثة  أكتافِنا  عل�ى  نحمُل  م�راوغ،  الذنَب  وألن  خف�ي،  الذنَب  وألن 

الذاكرة. شقوِق  بين  أو  البيت،  فناِء  في  لنواريها  الشمس، 
إلى  االبنة  إرسال  األم  تقرر  لبنان،  في  األمني  الوضع  تردي  وبسبب 
التقت  باريس،  ف�ي  الثانوية  المرحل�ة  في  دراس�تها  تس�تكمل  حتى  باريس 

المثلية. عالم  في  األولى  رحلتها  لتبدأ  كلير،  الفرنسية  زميلتها  سهام 
دون  بالغبار  اآلخري�ن  حلَق  تمأل  أن  يمكن�َك  االغتراب،  ب�الد  وفي 

الهواء. أو  القانون  تجرَح  أن 
التي  كلير  دون  م�ن  العيش  تس�تطيع  ال  أصبح�ت  قد  س�هام  "كانت 
أصبح�ت  كم�ا  تمام�ًا  والالواع�ي  الواع�ي  فضائه�ا  كل  صورته�ا  م�ألت 
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المحرمات  تعّك�ره  ال  متبادل  عش�ٌق  كلير.  عالم  كل  تس�كن  هي  صورتها 
.)14 (ص  واحد"  جنٍس  من  ألنهما 

الرخو. الكائن  ضحيٍة:  مشروُع 
تقود  حواُس  المجاملة..  وملمس  المسايرة،  ولون  الخضوع،  رائحة 
المس�مى  الكبير،  النادي  إلى  االنضمام  طوع�ًا  ارتضت  التي  الفريس�ِة  إلى 

الرخويات.
األم  قررت  أن  إل�ى  الربيع،  فت�رة  حتى  الفتاتين  بي�ن  العالقة  دام�ت 
والحزن  بالقل�ق  أصابهم�ا  ال�ذي  األمر  عليه�ا،  واالطمئن�ان  ابنته�ا  زي�ارة 
واألكل  المشروب  أحضرتا  سهام  أم  وصول  "ليلة  لفترة.  ستفترقان  ألنهما 
لرغباتهما  تحقيق�ًا  لهم�ا  يحلو  م�ا  كل  تمارس�ان  معًا  وجلس�تا  والس�جائر 
مأخوذة  واحدٍة  كل  انخطاف،  ش�به  في  الصباح  حتى  واستمرتا  المتماثلة، 

(ص14(. تعشق"  التي  باألخرى 
كلير،  بالفرنسية  ابنتها  عالقِة  عن  المربكة  التفاصيَل  تلك  األم  تلتقُط 
هي  ما  اآلن  "اعترفي  المواجهة.  لحظة  تحين  حتى  المثلية،  س�هام  وميول 
يا سافلة!"  به هو حتمًا صحيح  غبية وما أحدس  أنا لست  بكلير؟  عالقتك 

.)21 (ص 
خيبتها! تحمَي  كي  ربما  تصمُت،  اآلثِم  التعِب  هذا  أمام 

شرحه. يمكن  ال  صراٌخ  والصمُت، 
الصفات،  بأسوأ  ونعتها  بكلير  هاتفيًا  االتصال  في  َتمثَل  األِم  فعل  رُد 
تصارُح  اآلن.  بع�د  معها  تكلمت  أو  س�هام  من  اقتربت  هي  إن  وتهديده�ا 
اس�تنكاري  بأس�لوب  تس�ألها  ثم  األم  بتهديد  صديقته�ا  غض�ٍب  في  كلي�ر 
مثقفة  أمك  إن  تقولي�ن  لبن�ان؟  في  متأخرون  أنت�م  الدرجة  "أله�ذه  قائل�ة: 
إنني  لي  تق�ول  بأن  أقبُل  الوع�ي؟  هذا  وما  الثقاف�ة  هذه  فما  ج�دًا  وواعي�ة 
ال  ما  فهذا  ابنته�ا،  وبتلويِث  والمرض  بالق�ذارة  تنعتني  أن  لكن  س�حاقية، 
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إطالقًا" (ص23(. به  أسمح 
الجمل  يتج�اوز  لم  س�هام  لس�اِن  على  الروائية  أجرته  الذي  الدف�اُع 
الس�حاقية  لبنان،  في  "عندنا  عين�ة  من  والمك�ررة،  المحفوظة  والعب�ارات 
إن  حتى  ذاته�ا،  تخف�ي  أن  تح�اول  بل  علي�ه  هي  بم�ا  تجه�ر  وال  منب�وذة 
النوع،  هذا  م�ن  عالقٍة  وجوَد  يتلم�َس  أن  يس�تطيُع  ال  لمجتمعنا  المراق�ب 
يرش�ح  ال  مطلقة  بس�ريٍة  ُتمارُس  فهي  موجودة،  وهي  فعاًل،  ُوِج�َدت  وإن 
تجرؤ  لم  لبنان  في  النسائية  حركاتِنا  كل  إن  حتى  الخارج.  إلى  ش�يء  منها 
(ص  ومرض"  انحط�اٍط  ودليُل  وعي�ٌب  ُمحٌرم  إنه  الموض�وع،  إثارة  عل�ى 

.)24

تعرف،  ما  وترف�ض  تعرف  فاألم  القن�اع،  لعبة  واألم  س�هام  تمارُس 
ترفُض  أمها  أن  أيض�ًا  تدرك  بذكائها  لكنها  تعرف،  أمه�ا  أن  تعرف  واالبنة 

تعرف. ما 
الحقيقة. من  والتهرب  للمناورة  حيٌز  ُيوَلُد  هكذا 

في  نفس�ها  األولى  فُتغِرُق  وكلي�ر،  س�هام  بين  الحاُد  االنفص�اُل  يقُع 
تكتشُف  ميولها.  ذاتها وعن حقيقة  بالقراءة والبحث عن  تنشغل  ثم  الحزن 
خواطر  بعد  فيما  وتكتُب  ساند،  جورج  والفرنسية  س�افو  اليونانية  الشاعرة 
مرحلة  "انتهت  قائلة:  نفس�ها  وتخاطُب  وجسدها،  كلير  عن  واس�تيهامات 
األبد،  إلى  مقفلين  مزدوجين  بين  س�أضعها  حياتي،  من  س�ألغيها  باريس، 
القبر"  إلى  معه  أخذه  من  سوى  أحد  به  يعلم  ال  الذي  س�ري  معها  سأدفن 

(ص34(.
في  أخرى  عش�ٍق  رحلة  لتب�دأ  ذراعيها..  له�ا  تفت�ُح  الجامع�َة  أن  إال 

نور. سهام:  حياة 
مرة  ألول  المحاض�رات  قاعة  ف�ي  نور  الدكتورة  س�هام  ترى  وحي�ن 
رأس�ي  في  اختلطت  حين  إال  ذاتي  إلى  أنتب�ه  "ولم  مبهم.  ش�عوٌر  يغمرها 
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تتوس�طهما  االبتدائية  المعلمة  وصورة  نور  الدكتورة  صورة  عديدة:  ص�وٌر 
35(تجد  (ص  اختفت"  ثم  البرق  كلم�ع  كلير  صورة  وظهرت  أمي  صورة 
بأن  علمًا   ،)35 (ص  أريد"  ما  وجدُت  لقد  هي،  "هذه  تقول:  نفسها  سهام 
عمرها،  من  الخام�س  العقد  منتص�ف  في  "امرأة  ن�ور  الجامعية  أس�تاذتها 
تقاسيم  المحمر،  األش�قر  إلى  يميل  ولونه  قصير  ش�عرها  زرقاوان،  عيناها 
الذي  النمش  م�ن  قليٌل  بش�رتها  يكس�و  فيها،  نت�وءات  ال  ناعم�ة،  وجهه�ا 

(ص36(. الجاذبية"  من  نوعًا  لطلعتها  يعطي 
النمش! بحر  في  سهام  تغرُق 

على  منتش�رًا  كان  اللون  العس�لي  النمش  ذلك  أن  الحقًا  "اكتش�فُت 
الجاذبية  تلك  تنقل�ب  كانت  حيث  الحساس�ة  األماكن  في  حتى  جس�دها، 

.)36 (ص  واضحة"  جنسية  رغبٍة  إلى 
عشيقة. إلى  األستاذُة  لتتحوَل  نور،  مع  مثلية  عالقًة  سهام  تقيُم 

فتنقلُب  ش�قتها  ندخُل  كنا  الصف.  في  وتنهى  تأمُر  كانت  التي  "ه�ي 
بعد  العش�اء  تحضر  الجارية.  ه�ي،  وتصب�ُح  الس�يد  أنا،  أصبحث،  اآلي�ة، 
أقترُب  يس�تثيرني،  الذي  األزرق  القمي�َص  ذلك  وترتدي  ثيابه�ا  تخلَع  أن 
وجهها  تديُر  تغس�لها،  أو  الخضار  تفرُم  وهي  ثدييها  حلمات  أداعُب  منه�ا 
كي  أمهلها  أن  لط�ٍف،  ب�كل  من�ي،  وتطلُب  ثغ�ري  عل�ى  تقبلني  نح�وي، 
وأحاوُل  عنها  أبتعُد  الوقت".  كل  "لدينا  مبتسمًة:  وتقول  عمِلها  من  تنتهي 
شقتها،  صالون  في  العريضة،  الكنبة  تلك  إلى  معًا  ننتقَل  أن  قبل  مساعدتها 
تنضُح  زالت  ما  والتي  معًا  فعلناه  ما  لكل  تش�هد  زالت  ما  التي  الكنبة  تلك 

.)40-39 (ص  جسدين"  بعرق 
أختها،  زوج  غ�رام  في  وقعت  أن  بع�د  االبتعاد  تق�رُر  األخيرة  لك�ن 
"الخائنة"  وص�ف  عنها  ُت�َرِدُد  التي  المرأة  من  االنتقام  إلى  س�هام  فتس�عى 

ليال! الدكتورة  هي  أخرى،  جامعية  أستاذة  من  التقرب  بمحاولة 
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خصوصًا  سهام،  ميوَل  ليال  تدرُك  بينهما،  ومباشر  قصير  حوار  وبعد 
جيدًا،  إلي  انظري  "سهام  لها:  فتقول  السابقة،  عالقتها  عن  حدثتها  أن  بعد 
كان  فما  أستاذتِك،  مثل  لسُت  وأنا   transfert للنقلة  موضوعًا  لس�ُت  أنا 
أقصد.  م�اذا  تفهمين  وأنت  "منه�ن"،  لس�ُت  ألنني  بيننا  يكوَن  لن  بينكم�ا 
ال  كهذا  موضوعًا  أن  أعتب�ر  ألني  أخالقي  تقيي�م  أي  دون  من  ذلك  أق�وُل 

.)45 (ص  األخالق"  باب  من  ُيعاَلُج 
أن  ترفُض  لكنها  ليال،  فتوافق  المس�اعدة،  منها  تطلُب  سهام  أن  غير 
علمًا  البداية،  من  محدد  إطاٍر  ف�ي  بينهما  العالقة  لتبقى  منزلها  في  تزورها 
أحاكُم  "ال  بالقول:  المثلية  للعالقات  رؤيتها  الحٍق  س�ياٍق  في  تشرٌح  بأنها 
قبولي  موجودة.  ألنها  واقبله�ا  وجودها  أالحظث  العالقات  ه�ذه  أخالقيًا 

.)93 (ص  الواقع"  يغيران  ال  فهما  سيان،  لها  رفضي  أو  لها 
ضالٍة. كفراشٍة  بالجهاِت  تعبُث  تترُكها، 

وتضم  ليال،  بها  تس�كن  التي  العمارة  إلى  الروائية  تنقلنا  تدريجي�ًا، 
لكنها  وأوالدها،  زوجها  مع  تعيش  التي  ميمي  بينها  مختلفة،  ش�خصياٍت 
مع  حواٍر  في  التس�اؤل  لدرجِة  الجامعية،  األس�تاذة  بجارتها  معجبًة  تبدو 
بها؟"  فك�رُت  زوجي  م�ع  الجنَس  أم�ارُس  كن�ُت  كلما  "لم�اذا   النف�س: 

 .)47 (ص 
الس�نين  برودُة  أو  الس�ماِء،  ش�بُق  ظّلها  ف�ي  نتمناها،  الت�ي  والم�رأة 
ش�هيٌّ  لذيٌذ،  حلٌو  الكماِن:  كَع�زِف  دافئًا  ال�كالُم  يس��ري  أن  قبل  الغائبة، 

ُمثيٌر. أثيٌر   ، نديٌّ
عنها:  تق�ول  أرملة  بج�ارٍة  أخ�رى  عالقة  عل�ى  ميم�ي  أن  المفارق�ة 
رغبتي،  تثي�ر  عادت  م�ا  واحدة،  بطريق�ٍة  الجن�َس  تم�ارُس  إنه�ا  "مللُته�ا، 
إش�باعي  وتحاوُل  جس�دي  تداع�ُب  وه�ي  معه�ا،  كنُت  كلم�ا  أن�ي  حت�ى 
كانت  لو  وأتمنى  بلي�ال،  أنا،  أفكُر،  وتصرفاتها،  بلمس�اتها  ذاتها،  وإش�باع 
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عجوزًا"  أصبح�ت  الج�ارة  هذه  إن  ث�م  معي.  الجنَس  تم�ارُس  الت�ي  هي 

 

(ص48-47(.
والجارة  ولي�ال  وميمي  ولي�ال،  ونور  س�هام  تتكاثر،  هن�ا  المثلث�ات 

إلخ! العجوز.. 
أضاعته�ا  الت�ي  الح�روَف  أبطاله�ا  جي�وِب  ف�ي  تت�رك  والرغب�اُت 
عجَز  الت�ي  واالبتس�امَة  يدخنوه�ا،  أن  نس�وا  الت�ي  والس�جائر  األبجدي�ة، 

العظيم. ِسرها  اكتشاِف  عن  الباحثون 
ش�خصية  ع�ن  لمح�اٍت  تق�دم  أن  الروائي�ة  تح�اول  األم�ر،  لتبري�ر 
وبأس�لوب  تقليدي،  بش�كل  يتم  ذلك  ولكن  بطالتها،  م�ن  عدٍد  وظ�روف 
كالم  مثل  أصيلة،  إبداعي�ة  روح  دون  المرصوصة  الكلم�ات  من  يخلو  ال 
تقول:  إذ  العجوز،  الج�ارة  مع  بعالقتها  ومقارنته  فري�د  زوجها  عن  ميم�ي 
أش�عر  التي  من  أكبر  متعًة  معها  أج�ُد  إني  معه.  باللذة  يوم�ًا  أش�عر  لم  "أنا 
بزوجي  عالقت�ي  لي  تعن�ي  تعد  ل�م  تعودتها  أن  بع�د  أني  حت�ى  معه.  به�ا 
لجس�دي  مداعباته  أحُب  بلى،  أكثر.  لي�س  كواجٍب  معه  ان�اُم  مهمًا،  ش�يئًا 
بشيء.  أشعر  أعود  ال  حينها  يدخلني،  أن  قبل  وقبالته  بلمس�اته  وأس�تمتُع 
فهو  زوجي،  يفعله  لم  ما  وهذا  جسدي  اكتشاف  على  فعاًل  س�اعدتني  لقد 
يحقق  لم  فإنه  المستطاع  قدر  نشوته  يؤخَر  أن  المرات،  بعض  حاول،  وإن 

(ص49(. جارتي"  تحققها  التي  النشوة  مرًة،  ولو  عندي، 
الرواية في فضاء  تتحرُك  ميمي،  بين محاوالِت سهام وإغواءات  وما 

طويلة. صفحاٍت  امتداِد  على  االشتهاء 
ميوِل  إلى  ينتبه  ال  الذي  ال�زوج،  أمُر  يس�توقفه  قد  القارىء  أن  غير 
بليال،  الحد  عن  الزائد  اهتمامه�ا  ثم  العجوز  بالجارة  وعالقتها  الزوج�ة 
ناظريه،  أمام  زوجت�ه  ش�عر  الجارة  ُتمِس�َد  أن  في  يمانُع  ال  نجده  إنن�ا  إذ 
تجيُد  اآلن  أصبح�ت  زوجت�ه  ألن  بينهم�ا  للعالق�ة  مطمئ�ن  إنه  ويق�ول 
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والبيفتاك  المقلي  البيض  إال  نأكل  ال  طوياًل  وقتًا  أمضينا  أن  "بعد  الطبخ 
(ص55(. المحروق" 

زوجته  مع  ليال  تك�وُن  عندما  غريب  بإحس�اٍس  أيضًا  يش�عُر  ال  وهو 
لبنان.  ف�ي  الحرب  فترة  أثن�اء  القصف  دوي  تح�ت  الملج�أ  في  والعائل�ة 
ليال  تضمها  حي�ن  في  ليال،  كت�ف  على  رأَس�ها  أمامه  تضُع  هنا  فالزوج�ة 
وال  القص�ف،  من  الخ�وف  بدع�وى  تعتصرها  ت�كاُد  حت�ى  عليه�ا  وتش�ُد 
ش�فافة..  نوم  مالب�س  ترتدي  وه�ي  لي�ال  لزيارة  تصع�د  عندم�ا  يتضاي�ق 
تفعله  م�ا  إلى  غيرتها  نوب�ات  إح�دى  في  العجوز  األرمل�ة  تنبه�ه  وعندم�ا 
مثلها  امرأة  وه�ي  البيت  في  وحدها  ليال  "الس�ت  قائاًل:  ببروٍد  ي�رد  ميمي 

.)79 (ص  نفسها؟"  بالثياب  ميمي  تستقبلك  ألم  ثم  ميمي،  مثل 
تقول  حي�ن  الزوجة  كالم  ف�ي  ال�زوج  لموقف  تفس�يرًا  تلتق�ط  وق�د 
لم  إذا  مطمئن  هو  بام�رأة،  امرأة  عالقة  في  يش�ُك  ال  غبي،  "الرجُل  لليال: 

.)143 (ص  الخط"  على  ثاٍن  ذكٌر  يدخل 
األولى  الس�اعِة  رغبَة  فيها  ُيوِقُظ  الضج�ِر،  س�ريِر  على  المرأِة  تقلُب 

الليل. من 
ذلك  ومن  الطرق،  بش�تى  ليال  وإغواء  إغراء  ميمي  تحاول  وهكذا 
في  مفاتنها  عليه�ا  لتعرض  مس�اء،  ذات  منزلها  في  العش�اء  إلى  دعوته�ا 
تلك  وفي  الجب�ل.  ف�ي  البلدة  إل�ى  األبناء  م�ع  المس�افر  ال�زوج  غي�اب 
شمعة  وحدها  مسدلة،  والستائر  مفقولة،  النوافذ  أن  ليال  تالحظ  الدعوة 
وتنتبه  البي�ت.  أرجاء  تنير  الصال�ون  قبالة  الس�فرة،  طاولة  عل�ى  حم�راء 
لكن  صغيرة،  داخلي�ة  مالبس  تحته  ش�فافًا  فس�تانًا  ترتدي  ميمي  أن  إلى 
لم  األولى  الجلس�ة  م�ن  س�هام  ميول  عرفت  الت�ي  الجامعي�ة  األس�تاذة 
لها  كررت  التي  الج�ارة  تصرفات  ومغزى  هدف  للغرابة-  – وي�ا  تدرك 
باتساق  أعجبت  بميمي،  نظرها  "سمَرت  مناسبة.  من  أكثر  في  تلميحاتها 
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تعريها  سبب  عن  ميمي  تسأل  هل  تنس�حب؟  هل  العاري.  شبه  جسدها 
.)110 (ص  الشكل؟"  بهذا 

الهواء. فى  قلقة  ورائحة  تشهق،  نعومٌة  الغريبتين  بين 
يدور  ميمي،  ترتدي�ه  الذي  الش�فاف  الفس�تان  عن  تتحدثان  وعندم�ا 
واقفًا  صدري  زال  فما  "سوتيان"  إلى  بحاجة  "لست  بينهما:  التالي  الحوار 

وصلبًا.
ذلك  إلى  بإعجاب  تنظر  وهي  ليال  أجابت  صغيرة.  زلت  ما  إن�ك   -

المنتصب. الصدر 
انظري. انظري،  ذلك..  ومع  مرتين  حملت  أنني  تنسي  ال   -

أوقفت  لكنها  لتلم�س.  يدها  تمد  وهي  لي�ال  قالت  أالحظ،  حق�ًا   -
عرض  على  اإلص�رار  هذا  ولماذا  ميم�ي  تريد  "ماذا  وتراجع�ت:  حركته�ا 

مفاتنه�ا؟" (ص 111(.
تفهم! ال  وليال  هذا،  كل 

تنامين  "ه�ل  لها:  وتق�ول  ركبتها،  له�ا  وتمس�د  بها  تلتصق  إنه�ا  ثم 
.)113 (ص  عريض؟"  والتخت  وحدي  أخاف  فأنا  الليلة،  عندي 

بجانبها،  التم�دد  ميم�ي  منها  وتطل�ب  عندها  للن�وم  تدعوه�ا  وه�ي 
للنساء وكراهيتها  فتفعل وتأخذ في مداعبة شعرها والكالم معها عن حبها 
على  الليلة  ه�ذه  يمضي  "الله  لنفس�ها:  تقول  ب�أن  ليال  وتكتفي  للرج�ال، 

.)113 جدًا" (ص  جميلة  ميمي  خير. 
تأوه  باس�تثناء  الص�وت،  ويغي�ب  العي�ن  تس�كن  الليل،  ه�دأة  وف�ي 
س�ريره  تفترش  أن  دون  الليل،  تنتظر  هي  ذكرياتهاها  تضاجع  وهي  الجارة 

أحد. مع 
تتابع  النس�اء،  من  مدعواته  كل  تكون  ميمي  بيت  في  آخر  حفٍل  وفي 
ركبتها  على  ميمي  ُتجِلُس  العجوز  فالجارة  كثب،  عن  المثليات  عالم  ليال 
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لي"،  "أن�ِت  لها:  تق�ول  وهي  جس�دها  نواحي  وبع�ض  ش�عرها  وتداعُب 
للحظٍة  تقوُم  من  فكانت  المداعبات،  يتبادلن  أزواجًا  أزواجًا  ُكن  وسيدات 

المرأة. دور  لعِب  إلى  التالية  اللحظة  في  تنقلُب  الرجل  بدور 
).127 (ص  مختلفين"  بين  وليس  شبيهين  بين  المداعبات  "كانت 

الجسِد. تعَب  يأكُل  والِفراُش  للظمأ،  ُمشرعٌة  أجساٌد 
األخيرة  أخذت  حضنها،  في  وتجلس  ليال  من  ميمي  تقترُب  وعندما 
قائلة:  ميمي  صديقتها  العجوُز  لتش�تَم  ركبتها،  ومداعبة  شعرها  تمسيِد  في 
لهذه  أتركِك  لن  عيني؟  وأمام  تخونيني،  كي  ليال  بالس�ت  أتيِت  عاهرة  "يا 
الحفل. عرابة  ميمي،  من  بدعوٍة  الرقص  فاصُل  يبدأ  أن  قبل  المتعجرفة"، 

بالرقص.  وبدأت�ا  به�ا  التصقت  يده�ا،  أخ�ذت  ليال،  م�ن  "اقترب�ت 
بدأت  ميم�ي  كانت  وقبلته�ا.  بش�دة  ميم�ي  ضمت  لي�ال،  جس�ُد  اس�تفاَق 
ليال  ع�ادت  إليها.  لتجرها  العج�وز  أتت  حي�ن  ذراعيها  بي�ن  باالس�ترخاء 
أمامها:  المشهَد  تراقُب  وأخذت  جلس�ت  لكنها  مغتاظة،  وهي  مكانها  إلى 
في  يتضاءُل  الع�دُد  أخَذ  قلي�ٍل  وبعد  مثي�رة،  واس�تعراضات  قبالٌت  كانت 
من  وأكثر  الغ�رف،  م�ن  غرفة  دخ�ول  حاولت�ا  اثنتي�ن  كل  إن  إذ  الصال�ون 
وبدأت  الصالون  أرَض  افترَش  تبقى  ومن  واحدة،  غرفة  إلى  دخلن  اثنتي�ن 
وعادت  بصمٍت  انسحبت  أن  إال  ليال  من  كان  فما  الفعلية..  الممارس�اُت 

.)129-128 (ص  بيتها"  إلى 
الليل. صميم  في  بذرها  يمكن  وأخرى  قطُفها،  يمكن  ملذاٌت  هناك 

ليال،  الجامعي�ة  ألس�تاذتها  مالحقته�ا  س�هام  تواص�ل  جهته�ا،  م�ن 
وتمنحها  الجامع�ة  ف�ي  وتجالس�ها  باس�تمرار  هاتفيًا  به�ا  تتص�ل  فنجده�ا 
بتلك  غرامها  ع�ن  مباش�ر  وغير  مباش�ر  بش�كٍل  تتحدث  وقصائد  خواط�ر 
منزلها  في  س�هام  اس�تضافة  على  ليال  توافُق  إلح�اح،  طول  وبعد  الم�رأة. 
اش�تدت  أن  بعد  عندها  للمبيت  تدعوه�ا  إنه�ا  بل  ميالدها،  عي�د  بمناس�بة 
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المَس  الثوُب  ه�ذا  إلهي  النوم"يا  مالب�س  بعض  وتمنحها  القصف،  ح�دة 
مدينتها  "لماذا  الكآبة:  من  نوٍع  في  وغاصت  جيدًا  تحسس�ته  ليال".  جسَد 

.)192 (ص  النعناع؟"  ومدينتي  الزعفران 
المحش�وَة  وس�ائَدها  الليِل  ف�ي  تنث�ُر  واح�د،  طرٍف  م�ن  والعاش�قُة 

بالوهم.
السهروردي: يقول  كما  حاله،  لسان  يكون  عشٌق 

والراُح. ريحانها  ووصالكم  األرواُح..  إليكُم  تحُن  أبدًا 
رغباٌت  حوله  ت�دور  الذي  الرواية  مح�ور  إلى  تتحول  التي  ليال  أم�ا 
أتزوج  ل�م  "أنا  بالق�ول:  ورغباتها  ش�خصياتها  ح�دود  ترس�م  فهي  مثلي�ة 
ضد  لكنني  اإلطالق،  عل�ى  الرجل  ضد  لس�ُت  حرة،  أكون  أن  أريُد  ألنني 
على  القائمة  الح�رة  العالقِة  مع  أنا  واجبات،  علي�ه  يترتب  الذي  االرتب�اط 
واحد  كل  الفشل،  وعند  ناجحة.  هي  طالما  تس�تمر  فهي  والحب،  التفاهم 

.)91 وال.." (ص  دعاوى  وال  مراسم  دون  من  سبيله  حال  في  يذهُب 
وتكاد  المثلية  باب  على  أسلفنا  كما  معينة  لحظاٍت  في  تقُف  أنها  إال 
ريا  الدكت�ورة  هي  له�ا  بصديقة  تس�تعين  مثلما  ميم�ي،  للج�ارة  تس�تجيب 

وأسرارها.  المثلية  العالقات  طبيعة  لفهم  النفس  علم  أستاذة 
مع  مثلية  عالق�ٍة  في  االنخ�راط  ف�ي  ليال  ت�ردد  أو  رفض  ظ�ل  وفي 
بمثلٍث  النهاية  قرب  الروائية  علينا  خرجت  سهام،  الطالبة  أو  ميمي  الجارة 

ليال! وبينهما  وسهام..  ميمي  بين  يربط  مفاجىء  جديد 
األدوار،  تبادل  فيه�ا  يتم  التي  العالقات  م�ن  وهرمية  ُمعقدٌة  سلس�لة 
مع  للتعامل  ميمي  عن�د  بيتها  مفتاح  وتترك  فرنس�ا  إلى  ليال  تس�افر  أن  إلى 
لقضاء  ليال  فتدعو  ميمي  رأس  في  فكرة  تلتمع  عنده�ا  طارىء.  ظرف  أي 

صاحبته.  من  الخالي  ليال  منزل  في  معها،  خاصة  سهرة 
متعمد.  بشكٍل  األسماء  وتختلُط  الصور،  تتداخُل  هنا 
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تعرتا  لي�ال،  بعطر  يعب�ق  زال  ال  كان  ال�ذي  الس�رير  عل�ى  "وارتمت�ا 
يوم  في  التي  ليال  جسد  إلى  تحول  بينهما،  عاٍر  جسٍد  إلى  الس�رير  وتحول 
يدها  من  أخذتها  بيتها،  في  النوم  إلى  س�هام  اضطرت  حيث  ميالدها،  عيد 
مضاجعة، ش�عرت  وكانت  الس�رير".  في  جانبي  إلى  "تنامين  لها:  وقال�ت 

(ص214(. قبل"  من  تذقها  لم  بنشوٍة  ليال  بعدها 
الدهشَة! تبتكراِن  عاشقتان 

وإن  حتى  الجديدة،  العالقة  تلك  في  الثال�ث  الضلع  هي  ليال  كانت 
غائبة. كانت 

رائعة،  كانت  وقالت:  ميمي  يد  س�هام  أخذت  السرير،  على  "تمددتا 
كذلك؟" أليس 

تقصدين؟ من  من،   -
ليال.  -

.)215 عرفِت" (ص  وكيف   -
كالٍم. أّي  من  دفئًا  أكثر  ساقاها  امرأٌة  دائمًا  َة  َثمَّ

ثدييها. لُِتْبِرَز  القميص  تشُق  التي  للرغبِة  تتمة،  دائمًا  ثمة 
الصعود! غي  في  الجبال  تتمادى  كم  اللذة،  مواقيت  وفي 
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حر اللعب �سِ

نتذّكر" أن  الحقيقة  في  يعني  نخترع  "أن 
.)1855-1808) نيرفال  دو  جيرار 

بالنساء. ُحبلى  والحكايات  بالحكايات،  ُحبلى  النساء 
اللبنانية  رواي�ة  ق�راءة  من  تف�رُغ  حين  به  تش�عُر  ما  األق�ل  على  ه�ذا 

.)2004  ،2 ط�  بيروت،  اآلداب،  (دار  الحكايا"  "مريم  صبح  علوّية 
متس�اوي  يكون  وربما  األض�الع،  متس�اوي  مثل�ث  عن  رواي�ٌة  إنه�ا 

نفسها. صبح  وعلوية  ابتسام،  مريم،  السيقان: 
تبني  ضائعة،  شخصية  الحاضر:  الغائب  هي  الرواية  في  صبح  علوية 
الروائي،  التجريب  لعب�ة  تجيد  الحالتين  في  وه�ي  تهدمها،  ثم  الحكاي�ات 
وقوعها  في  تشكك  أو  منها  تتبرأ  ثم  تحكيها  تشطبها،  ثم  األحداث  ترس�م 

أصاًل.
اللعب. سحر  واحد:  حقيقي  سحٌر  إال  للحياة  ليس  أنه  األكيد 

األولى  الصفحات  ف�ي  فتش�ير  ذلك،  من  أبعد  تذهب  علوية  إن  ب�ل 
"س�وى  منها  يبق  ولم  الم�اء،  في  وقعت  المخطوط�ة  أن  إلى  الرواي�ة  م�ن 
على  والوحل  الماء  في  تاهت  ولكلم�ات  ضائعة  لحروف  ممّرغ  حبر  آثار 

.)18 (ص  كله"  الشارع  امتداد  على  الرياح  بعثرتها  التي  األوراق 
.)18 (ص  الرواية"  نهاية  أكمال  والرياح  "المطر  وحدهما 

الحرب. بيروت  في  ضائع  جيل  رواية  الحكايا"  "مريم  تغدو 
األمل:  خيبات  وتتناس�ل  األحالم  تتداعى  القص�ف،  جحيم  وتحت 
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منه وتهاجر  لتتزّوج  بعد خمسة وعشرين عامًا  أمين  إلى  تعود  الراوية  مريم 
ياسمين  تقليدي،  لزواج  وتخضع  الثائرة  روحها  تجهض  ابتسام  كندا،  إلى 
زهير  المدين�ة،  ع�ن  غريبة  وتصب�ح  تتحج�ب  والمتح�ررة  الثوري�ة  الفت�اة 
كريم  غامض،  بشكل  يختفي  مسرحيًا  كاتبًا  يكون  أن  حاول  الذي  الطبيب 

والقرابة. ب�(الِعرق(  وينادي  طائفيًا  يصبح  الحقوق  كلية  في  مريم  زميل 
من  تنجو  أو  التحّول  من  تفلُت  الحكايا"  "مريم  في  ش�خصية  من  ما 

التشوه.
هي  وتقبع  الضوء  إلى  مريم  بطلتها  صبح  علوية  تدفع  ش�ديد،  بذكاء 
عن  تتحدث  رواية  في  الذاتية  السيرة  أسر  من  تتحّرر  حتى  ربما  الظّل،  في 

بالحكايات. أحالمهن  جوع  ُيلبسن  نساء 
من  ج�زءًا  روايتها  ش�خصيات  ف�ي  ت�رى  كأنها  صب�ح  علوي�ة  تب�دو 
وكّذبت  "صّدقته�م  الش�ك:  أرجوحة  من  تتدل�ى  الحقيقة  فيم�ا  صورتها، 
كتابي،  في  أبط�اٌل  بأنهم  إلقناعي  بالجن�ون  يصيبونني  كادوا  بعدما  نفس�ي 

(ص301(. فيه"  هامشية  بطلة  سوى  لست  وبأنني 
الثالثة  وذاته�ا  (زهير(  الثاني�ة  ذاته�ا  مع  مش�تركة  رواية  تكتب  فه�ي 
تائهة  غامضة،  غريب�ة  ش�خصية  األنظار،  عن  محجوبة  تظل  لكنها  (مريم( 

عليها. تعثر  وال  نفسها  الرواية  عن  البحث  في 
ذكرياتها  على  لتعث�ر  والواوات  والفواصل  والح�روف  النقاط  "تغير 
 )...) وذكريات  ووجه  اس�م  لها  ليصير  والذكريات،  الوجوه  بين  ووجهها 
فأحّس�ت  بها،  تكت�ب  التي  اليس�رى،  يده�ا  لمس�ت  جواب.  عل�ى  لتعث�ر 

شيء". من  تتأكد  لم  شيء.  من  تتأكد  لم  ولكنها  بحرارتها، 
زائف،  هو  وما  حقيق�ي  هو  بما  بالك  تش�غل  ال  الرواية  تق�رأ  وحين 
ال  التي  بالمرايا،  مليئ�ة  وغرفًا  س�حريًا  عالمًا  تدخل  اآلن  أنك  هو  فاأله�م 

شيئًا. تعكس 
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إلّي"  بالنسبة  انتهت  "المسألة  الرواية:  مستهّل  في  مريم  الراوية  تعلن 
.)426 (ص  شيء"  من  تتأكد  "لم  الشّك:  في  فينتهي  الختام  أما   .)5 (ص 

الحكايات  تخترع  أمي  كانت  "هل  الوجودية:  األس�ئلة  ُتولد  هنا  من 
"كل   )...) لتصدقه�ا؟"  القص�ة  نهاي�ة  تخت�رع  علوي�ة  وه�ل  لتصّدقه�ا، 
وصوالً  يعني  تغيير  أو  انتقال  كل  أمي.  تخيف  أس�رار  إلى  تفضي  العتبات 
أس�رارها  إلى  بي  وتهوي  تبتلعني  كانت  "بئر   )...) يخي�ف"  مجهول  إلى 
 )...) جمجمتي"  عظ�ام  داخل  الف�راغ  وابتلع  موتي  م�اء  فابتلع  المغلق�ة، 
آنذاك  لها  قرأت  فأنا  األقل،  86 على  عام  قبل  تمت  لم  أنها  متأكدة  أنا  "ال. 
الذي  ما  أدري  "ال   )...) العام"  ذلك  في  صدر  الذي  األيام"  "ن�وم  كتابها 
وغّيرها"  بّدلها  ال�ذي  ما  أدري  وال  الكتابة،  ع�ن  انقطعت  حتى  فيها  مات 
تلك  مصير  عن  تتس�اءُل  وهي  جرى،  ما  وقائع  س�رد  مريم  14(.تبدأ  (ص 
المكتبات  إلى  "أذهُب  قائلة:  صبح  لعلوّية  الجميع  رواه�ا  التي  الحكايات 
الروايات  عناوين  بعينّي  أتّفصى  صدرت.  جديدة  رواية  بأن  س�معت  كلما 
وأحيانًا  بل  حكاياتنا.  على  وال  اسمها  على  ال  أعثر  فال  المؤلفين،  وأسماء 
ولكن  مستعار.  باسم  روايتنا  كتبت  ربما  أنها  نفسي  موهمًة  كلها،  أش�تريها 

.)6 (ص  قصتنا"  واختفاء  اختفائها  من  أتأكد  حتى  القراءة  أبدأ  إن  ما 
مريم. غرفة  سوى  تكن  لم  االعترافات  غرفة 

فيه�ا  وأس�رارهن .أس�تقبلهن  لحكاياته�ن  ملج�ًأ  غرفت�ي  "كان�ت 
حتى  تبدو  زالت  ما  التي  الصوفا  وعلى  األرض  على  جلوس�ًا  ويتوزعن 
لهن  أغلي  س�ود.  دوائرها  صغي�رة  بقعًا  عليه�ا  س�جائرهن  حرائ�ق  اآلن 
أفواههن  من  الحكاي�ات  وتتصاعد  الحجم،  الكبي�رة  الركوة  ف�ي  القهوة 
الركوة.  م�ن  يتصاعد  ال�ذي  البخار  ح�رارة  من  بالتأكيد  أعل�ى  بح�رارٍة 
تحتاج  حميمياتنا.  ع�ن  حتى  ش�يء،  كل  لبعضنا  نحك�ي  أن  نحتاج  كن�ا 
فيهّن  تكتش�ف  مرايا  األخريات  لتكون  بحضرتهن،  تحك�ي  أن  الواحدة 
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.(9 اآلخرين "(ص  ووجوه  وجوهها 
أّمها  ع�ن  تتحدُث  فه�ي  فريدة،  بطريق�ة  األم  ع�ن  الراوية  تحك�ي 
(ص  ماءه"  أجهل  أمومي  نبع  الغامض،  الكائ�ن  ذلك  دومًا  "كانت  التي 
كل  أمي.  تخيف  أسرار  إلى  تفضي  العتبات  "كل  أن  س�نعرف   .)77-76

.(27 (ص  يخيف"  مجهول  إلى  وصوالً  يعني  تغيير  أو  انتقال 
وتقالي�ده  بتعاليم�ه  تتقي�د  ال�ذي  عالمه�ا  ف�ي  تعي�ش  األم  ه�ذه 
المتزوجات  بناتها  كل  عذرية  بش�هادات  تحتفظ  أمي  "كانت  وطقوس�ه. 
خش�بي  صندوٍق  في  تحفظها  كان�ت  عذريتهن  دم�اء  آثار  خزانته�ا.  ف�ي 
سنوات  بعد  ولو  بناتها،  شرف  يطال  أن  يحاول  من  كل  بها  ُتس�ّكت  كي 

.)214 (ص  الزواج"  من  طويلة 
ذلك  ويتمّثل  الذك�وري،  للظلم  تعرض�ت  ش�ريحة  تمّثل  مري�م  أّم 
الظلم  ملؤه�ا  حياٍة  إل�ى  مريم  أم  حي�اة  أحاَل  ال�ذي  "الغصيبة"  ب�زواج 
الزواج  عل�ى  أرغمها  ال�ذي  الع�م  م�ن  االنتقام  ف�ي  والرغب�ة  والجه�ل 

عامًا. عشر  أحد  يتجاوز  ال  وعمرها 
في  تتكرر  الذكر  يمارسها  التي  الس�طوة  وتلك  الجنسي  القهر  هذا 
ومريم،  وعب�اس  وزوجته،  يوس�ف  وأبو  ط�الل،  وأم  ط�الل  أبو  عالقة 

أنثاه. على  الرجل  استقواء  على  تنتهي  ال  أمثلة  وجالل.  وابتسام 
بقوته  إحساس�ه  ليعيش  ضعفي  يعش�ُق  "كان  عباس  إن  مريم  تقول 
(ص  بعيني"  لنفسه  يريدها  التي  صورته  ليرسم  إلّي  الحاجة  أحب   )...)
في  أضيُع  أحيان�ًا  "كنُت  عالقتهما:  ع�ن  تقول  آخر،  موض�ٍع  وفي   .)36

.)322 عينّي" (ص  وفي  عينيه  في  لنفسه  يريُدها  التي  الصورة 
والش�هوة  العش�ق  س�ورة  تفجأه�ا  حي�ن  ام�رأة،  اعتراف�اُت  إنه�ا 

الراعفة.
وحين تموُت أم يوسف يموُت زوجها بعدها بشهور، وتبرير ذلك 
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يفقع  "ألنه كانت شبشبته ونشاطه جايين من جبروته عليها..  الرواية  في 
المشحر  فرط  ماتت  ولما  البرمبا.  س�بع  إنه  حاله  ليحس  القهر  من  قلبها 
أن  256).غير  (ص  الش�مس"  بعي�ن  مرمي�ة  خرية  بيس�وا  ما  إنه  وح�س 
لحائط  ظاًل  و"لس�ُت  امرأة  لتكون  تتمرد،  أن  تحاول  الرواية  ف�ي  البطلة 
وتربُت  الفراش،  في  القه�ر  جراح  تداوي  ذاكرة  تملك  وهي  جس�دي". 
ونشوة  بالحب  فرحًا  نارية  ألعابًا  وتطلُق  األجنة،  فقد  مأس�اة  على  بحنان 

وحيدات. للقبر  يذهبن  من  حظ  وتندُب  الجسد،  نداءات 
وبتلك  المس�روق  الُعمر  ع�ن  الرواية  ه�ذه  في  صب�ح  علوي�ة  كأن 

الضائعة. حياتها  تعيش  أن  تبغي  الكاشفة،  الجرأة 
والذات. البوصلة  وفقدان  والهذيان  االختناق  حتى  تبوح  وهي 

من  كل  مع  الحميمة  عالقاتها  تفاصي�ل  بدقة  تصور  مريم،  الراوية 
عباس  مع  الجس�دية  عالقتها  ب�دء  عن  وعباس.تحكي  ومصطف�ى  علي 
فنجانه  في  القهوة  له  ألس�كَب  جانبه  إلى  ووقفُت  اقتربُت  "حين  فتقول: 
الس�قف  إلى  ينظر  وصار  الطاولة  أمام  الُمنكس  رأس�ه  رفع  فرغ،  بعدم�ا 

فخذّي. بين  ما  دفء  لمالمسة  يده  يمد  وهو 
جديدة  فضاءات  وتفتح  المغلق  جسدي  فضاء  وتالمس  تمتد  "يده 
يرى  أن  يريد  ال  كأنه  الس�قف  إلى  يتطلع  يالمس�ه.  ما  إلى  ينظر  أن  دون 

يده. تحت  جلدّي  سقف  بال  فضاءات  يفعله،  ما 
جس�دي  فراغات  م�ن  ويخرج  داخل�ي  م�ن  ينّز  كان  دب�ق  "ع�رق 
العرق  أمس�ح  بيدي  عاديًا.  عرقًا  ليس  كأن�ه  لزجًا  به  ويلتصق  ومس�امه، 
يش�به  كان  لكنه  معصمي،  إلى  نزوالً  زندي  وظاهر  ورقبت�ي  وجهي  عن 
جس�مي  فراغات  س�ادًا  بيدي،  الجامد  الكثي�ف  س�ائله  يلتصق  الزي�ت، 
زيت  كان  ربما  أو  الم�وت  من  الخوف  زي�ت  أنه  إلي  خّيل  بزي�ت  كلها 

الموت.
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بس�اقّي  يلعب  وكأنه  ف�ّي  بما  لتلع�ب  عباس  ي�د  امتدت  "وحي�ن 
حياتي  ط�وال  العبها.  أن  أري�د  أنن�ي  ل�و  كما  اللعب�ة  اس�تهوتني  دمي�ة، 
بالطبع  أفكر  ل�م  اللحظة  تلك  ف�ي  الكثير.  أطلب  أع�د  ولم  ألعب،  ل�م 
لّلعب  تدفعني  كانت  أنف�ي  هواء  في  مناخاتها  لكن  األش�ياء،  هذه  بكل 
للهروب  اللعب  غير  المدينة"..ال شيء  بموت  نلعب  كنا  كما  بجس�دي 

الموت. من 
يتساقط على  ماء  إلى  الزيت  يده  إلّي، حوّلت حرارة  يده  مد  "حين 
فضاء  على  مفتوحة  بح�ار  ماء  وغنما  اآلب�ار،  ماء  يش�به  ال  ماء  األرض. 
بصمت،  عب�اس.  إليه  ينظر  ال�ذي  الس�قف  فوق  ما  إلى  العالي  الس�ماء 
جديد.  من  المش�ي  تعلم  تري�دان  كأنما  رج�اله  فتتحرك  فخذّي  �ُد  يمسِّ

أرضًا. أقع  وال  بهما  يتلقاني  كي  إلّي  يديه  يمد  قبالتي  تخّيلته 
ذلك. يتخيل  لم  عباس  "لكن 

فخذّي.  بين  ما  بئر  يخترق  عضوه  أن  بي  دخوله  لحظة  يشعر  "كان 
يزم  حين  لكن�ه  للرعش�ة.  وصوله  مع  له،  قاع  ال  ال�ذي  قاعه  إلى  يهب�ط 
في  المجهولة  األس�رار  م�ن  خوف�ه  يكتش�ف  الوص�ول،  بع�د  ويرتخ�ي 
يبتلع  مائه،  ف�وق  هامدًا  ويطف�و  يعود  وحين  والم�وت.  الفراغ  اخت�راق 

أبدًا. يخرج  أال  أيضًا  وخوفه  ومنّي،  بئري  من  يخرج  أن  من  خوفه 
.)35-34 (ص  الموت"  من  للهروب  اللعب  غير  شيء  "ال 

والثاني  لحظة،  يدوم  أحدهما  أيضًا.  واليأس  ذروة..  الجماع،  هزة 
نريدها،  الت�ي  بالص�ورة  األش�ياء  ن�رى  الرغبة،  لعب�ة  حياة.وف�ي  ي�دوم 
"يضحك  بعب�اس  مريم  عالق�ة  فعاًلفي  علي�ه  تك�ون  الذي  بالش�كل  ال 
عضوه،  فيها  ينتصب  التي  اللحظة  في  وجهه  أس�ارير  وتنفرج  وأضحك 
الدنيا. في  أكبر  مساحة  ليحتل  عضوه  بامتداد  وفرحًا  علّي  بسلطته  فرحًا 

نحكي. ونحن  فنبتسم،  عينّي  في  جمياًل  "أراه 
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القبيحة  األش�ياء  في  الجمال  ونكتش�ف  أكثر،  العري  أمام  "نتعّرى 
الجمالية  بالعي�وب  يس�مى  ما  في  إال  الرغبة  نش�ّم  وال  نرى  ال  بل  فين�ا، 

شهواتنا. بؤرة  فينا  الثغرات  لتصير  فينا، 
يقّبل  مما  أكثر  رقبتي  في  المزعجة  الكبيرة  الس�وداء  الش�امة  "يقّبل 

لي: ويقول  األمام  إلى  المدفوشة  أسناني  يقّبل  بي،  الجميلة  األشياء 
تروحي  ببال�ك  يخط�ر  يوم  ش�ي  أوعي  أحاله�ن.  م�ا  الل�ه   - ي�ا 
كما  المقوستين  ركبتّي  بنظري."يقّبل  بتتبشعي  جسر،  وتحّطي  تجّلسيهن 

والسعادة. الشوكوال  من  لوحان  أنهما  لو 
النتوءات  أقّبل  ل�ذة.  وتتوّهج  نظ�ري  في  الجمالية  عيوبه  "وتحل�و 

له: وأقول  ظهره  في  اللحمية 
.(321-320 (ص  أحالهن"  ما  لطيف  يا   -

الكالم. رماد  من  غابة  في  اللهوفان  الجسدان  يتيه  هكذا 
المراوغة  بف�ن  تمهد  كلم�اٌت  إن�ه  فقط.  ممارس�ة  ليس  والجن�س 
موت  محارة  ف�ي  المقفلة  ال�ُدرة  أجل  من  تغوص  ونظ�رات  والم�راودة 

عريق. وكبت  طويل، 
"بال  عب�ارة  مع  ونندهش  ونضح�ك  نق�رأ  الحكاي�ا"  "مري�م  وف�ي 

معنى"!
أية  كالمهن  من  يفهم  ال  حتى  النساء  بعض  تستعملها  التي  العبارة 
سيتزوجها  التي  فنبيهة  مكش�وفة.  جنسية  لغة  هنا  تبدو  جنس�ية،  دالالت 
بعبارات  مليء  ب�كالم  الزواج  هذا  إلى  قادت�ه  متعة"  "زواج  يوس�ف  أبو 
"إنت  اللح�م  من  كيل�و  منه  تطل�ب  وهي  ل�ه  تقول  فه�ي  معن�ى"،  "ب�ال 
س�كينك  تفوت  المهم  معنى.  بال  بتك�ون،  وين  الطرية  اللحم�ة  بتع�رف 
(ص  معنى"  بال  بأكلها،  ألنبسط  منها  شقفة  وتش�يل  الطرية  الهبرة  محل 
مكش�وفة،  الجنس، بلغة  إلى  نبيهة  نظرة  عن  الرواية  تكش�ف  ثم   .)243
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لنفسها  وتهيئه  أن تحممه  "كميل األخوت"بعد  مع  تمارسه  تجعلها  حين 
.(248 و   247 (ص 

"السمكري"الذي يقوم  أمها والولد  بين  الحوار  وتتوقف مريم عند 
من  هذه،  معنى"  ب�"بال  كالمهما  ويحتش�د  "البيديه"،  في  ُعطٍل  بإصالح 

عينة:
البخش الزم  بهيدي ألن�ه  فّوت�ه  فيني  ما  هي�دا  ي�ا حّجة  ب�س   -  "

معنى. بال  أكبر،  يكون 
بتدبره. كيف  شوف  زلمة  يا  معنى  بال   -

المّي  وبتصير  مضبوط  بيجي  ما  باألنثى  فات  ما  الذكر  هيدا   - إذا 
معنى. بال  لبّرا  النبريش  من  تنز 

معنى. بال  لجّوا  تدخله  فيك  كيف  يعني   -
بيصير  بس  القديم،  لك  بظّبط  جديد  حديد  نبريش  جبت  م�ا   -إذا 

.)45 (ص  معنى"  بال  فيه،  ليفوت  طلوع  وّقفه  بدي 
أخرى. استثارة  ذكرى  يستدعي  معنى"  "بال  الذي  والحوار 

صارت  األخي�رة،  الم�دة  في  تغي�رت  فخ�ذّي  بين  رائحت�ي  "وأن�ا 
بعد  النظي�ف،  اله�واء  رائحة  مث�ل  خفيف�ة،  نظيفة،  تح�ت  م�ن  رائحت�ي 
العادة  ممارس�تي  بعد  إصبعي  أش�تمُّ  حين  أحيانًا  هرمونات�ي.  خّف�ت  أن 

رائحة. بال  نظيفًا  جلدًا  أشتمُّ  وكأنني  أحس  السرية، 
الس�بب  كانت  إذا  أدري  ال  التي  الرائح�ة  تلك  لكيلوت�ي  يعد  "ل�م 
في  عطل  إلصالح  حّمامنا  ي�وم  ذات  دخل  حين  الس�نكري  جعل  الذي 
نفس�ه  على  الحمام  باب  مغلق�ًا  العطل  ذل�ك  بتصليح  يق�وم  "البيدي�ه"، 

نفسه. على 
عل�ى  المتس�خ  مش�هده  أم  الكيل�وت  رائح�ة  الس�بب  كان  "ه�ل 

.(44 (ص  أمي؟"  وبين  بينه  دارت  التي  اللغة  أم  األرض، 



219

الحرب،  أيام  أحد،  عب�اس كل  صديقها  تلتقي  مريم  كانت  وحي�ن 
أكن  "لم  أمه�ا.  المولودة  القط�ة  تشمش�م  كما  ش�مها  عن  يكف  ال  كان 
مرة  لي  حكى  أن  إل�ى  كالقطط،  يش�م  أن  يحب  عباس  كان  لماذا  أفه�م 
الصابون.  رائحة  منه  تفوح  ال�ذي  النظيف  الكيلوت  رائحة  يحب  ال  أن�ه 
أي  أو  "الكاميه"  رائح�ة  وليس  تثيره،  التي  ه�ي  العضوية  المواد  رائح�ة 

.)47 (ص  آخر"  صابون 
فتقول:  مصطفى  صديقها  مع  جسدي  لقاء  أول  عن  تتحدُث  مريم 

رجل. أمام  فيها  أتعرى  التي  األولى  المرة  "كانت 
بيضاء  غيومًا  كأن  األولى.  للمرة  أراه  كأنني  المغبر،  جسدي  "لون 
لحظة  في  جس�دي  ويصير  أمامي  لينقش�ع  وتنزاح  حوله،  تتجم�ع  كثيفة 
وصار  الس�ماء  من  فجأة  س�قط  وكأنه  الرجل  عيون  أمام  األولى  التعري 
موجودًا"وحين  أحس�به  أكن  ل�م  اللحظة  تلك  قبل  فيم�ا  أمامي،  حقيق�ة 
زوايا  وعلى  عليه  فج�أة  أعثر  كأني  كنُت  جس�دي  على  ش�فتيه  يمرر  بدأ 
هذا  لك�ن  قبل.  م�ن  إليه�ا  أنتب�ه  ل�م  وهض�اب  ونت�وءات  واس�تدارات 
يولِّد  كان  الغريبتي�ن  ويدي�ه  وعينيه  الغري�ب  بفمه  لجس�دي  االكتش�اف 
جس�دي."أعاد  عن  والغربة  مصطفى  من  باألذية  إحساس�ًا  بالمقابل  ف�ّي 
من  قطعة  مج�رد  أمامي  ليصير  يعّريه  وه�و  إلّي  جس�دي  غربة  مصطفى 

.)56 جسدًا" (ص  وليس  لحم، 
ُمهِلك. حميمي  لعناٍق  َرخٍو  بوجٍع  تستسلُم  هي  ها 

حواسنا،  إلى  يصل  ما  كل  نتفرس  الس�اذج  الفضول  لحظات  وفي 
حال،  أية  عل�ى  نحب  مازلنا  للغرام.لكنن�ا  االستس�الم  ف�ي  ننجح  ربم�ا 

نهاية! ال  ما  تغطي  حال"  أية  ال�"على  وهذه 
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الفل�سطيني التائه

التاريخ" علينا  فر  لوَّ الحب  في  سعيدًا  آدم  كان  "لو 
ترجمة: محمد علي  ميش�ال س�يوران،  إميل  آدم س�عيدًا"،  كان  )"لو 

.)2008 األردن،  أزمنة،  دار  اليوسفي، 
تس�تأذن،  ال  التي  الصدم�ات  الضائع�ة،  األمني�ات  ع�ن  روايٌة  ه�ذه 
(بيروت،  اله�وى"  "أصل  رواي�ة  أمل.وف�ي  بخيبة  المصحوب�ة  والدهش�ة 
عماًل  حبايب  حزامة  تقدم   )2007 والنش�ر،  للدراس�ات  العربية  المؤسس�ة 
والموضوعات  القضاي�ا  وأهمي�ة  الس�رد  تقني�ات  حي�ث  م�ن  مهم�ًا  أدبي�ًا 
لتعرية  أداة  أو  وس�يلة  الجن�س  من  تتخ�ذ  وهي  يتناولها.  الت�ي  الحساس�ة 
خصوصًا،  والفلس�طيني  عمومًا  البش�ر  يعانيهما  اللذين  والتهميش  البؤس 

المتعددة. جوانبه  في  الفلسطيني  بالقدر  بوضوح  ذلك  رابطة 
عّياش  (رمزي  هزائم  وخمس  رجال  خمسة  مسارات  الرواية  تتعقب 
 43 سعد  أبو  إياد  س�نة،   49 السّرو  عمر  سنة،   56 القاضي  كمال  س�نة،   64

العالم. ومع  المرأة  مع  عالقاتهم  في  سنة(   37 عّياش  فراس  سنة، 
تحتهم. األرض  تستقر  ال  فلسطينيون،  كلهم 

في  يظل  أنه  تلحظ  قد  أنك  غير  وفير،  وعرٌي  كثير  جنٌس  الرواية  في 
بعلم  رس�الة  إنها  األحيان.  معظم  في  القلب  عنه  غاب  جنس�ًا،  األمر  نهاية 
أما  رغبة.  يرس�م  ما  بقدر  حبًا  يصنع  ال  الجس�د  نداء  أن  مفادها  الوص�ول 
األمل  خيبات  وأصابتهم  تعثروا  قد  نجدهم  فإننا  الهوى،  في  وقع�وا  الذين 
سبيل  على  فاديا  واضحة.  مس�افة  الجنس  متعة  وبين  بينهم  أصبحت  حتى 
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اكتراث  دون  وبواديه�ا،  كثبانها  وأس�لمته  س�عد،  أبو  إياد  تزوجت  المثال، 
س�نين،  وأرضعت  نس�اًل،  وأنجبت  اس�تفاضت،  العاصفة.  لريح�ه  يذك�ر، 

بالشهوة. عيناها  تتوهج  ال  بريئة،  بكرًا،  ظلت  لكنها 
نفسه،  إياد  ليال مع  تشبه حال  الرواية  امرأة في  أكثر من  المقابل،  في 
اكتشفت  كما  بالجنس،  س�وى  تملكه  أن  تستطيع  ال  أنها  "ش�عورها  إن  إذ 

.)255 (ص  قلبه"  تمتلك  لم  أنها  طالما  سريعًا، 
وحسنا. عمر  هو  أوضح  نموذج 

خالله  مارسا  زواجهما  من  أسبوع  بعد  حس�نا  سأل  ُتحبينني؟"  "هل 
فضحكْت  كثيرة،  وه�ي  األثاث،  قطع  كل  وف�وق  الغرف  كل  في  الجن�س 
عليه.  ونّطْت  تعّرْت  ثم  َنَفُسها،  انقطع  لسؤاله، وظلت تضحك حتى  حسنا 
ومراوغة  مهارة  كل  اس�تلزمت  حامية،  جنس�ية  مبارزٍة  وبعد  الليل  آخر  في 
فأعطته  ُتحبينني؟"  "هل  ثانية:  س�ألها  حس�نا،  من  ممكنة  جس�دية  ومرونة 
صفعاته  وّرمتها  التي  مؤخرتها  عارية،  بطنها  على  مس�تلقية  وكانت  حسنا، 
له:  وقالت  س�اقيها  مفّرجة  قلياًل  أعل�ى  إلى  قّوس�تها  ثم  المتتالية،  العنيف�ة 

.)275 (ص  "ادخل" 
الرجل:  ع�ن  بالتفصيل  الرواي�ة  تتح�دث  جنس�ية  تجرب�ة  كل  ف�ي 

عصفوره. طائره،  كائنه،  عضوه،  حيوانه، 
المرأة: وردتها،  الروائية قاموس جسد  تغفل  نفسه، ال  الوقت  وفي 

ثغرها. برعمها،  زهرتها،  ينبوعها،  مغارتها،  ُعشها، 
خرج  اإلنس�ان  بأن  لتقتنع  إغ�واءك  تحاول  وأس�ماء  أوصاف  إنه�ا 
وغاية  معرفة،  كل  أصل  الجسد..  معرفة  إلى  التاريخ،  إلى  األرض،  إلى 

معرفة. كل  ومنتهى  معرفة،  كل 
بخيوط  حباي�ب  حزامة  الروائي�ة  طرزتها  رواي�ة  اله�وى"  و"أصل 
هذه  عن  والكتاب�ة  راغبة.  وأجس�اد  معذبة  أرواح  ع�ن  األل�وان  متع�ددة 
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االقتحام،  االس�تنزاف،  التورط،  م�ن  قدٌر  بها  األجس�اد  وتلك  األرواح 
فكرت  واح�دة  ش�غلت  كلم�ا  تنته�ي،  ال  غ�رف  متاه�ة  ف�ي  والرك�ض 

المجاورة. وبعد  بالمجاورة 
امرأة  إال  تكتبها  أن  يمكن  ال  عاش�قين،  رجال  عن  رواية  والنتيجة 
وبكت  منه�م  واقتربت  بأحالمه�م،  وهجس�ت  به�م  وأغرمت  عرفته�م 
الرواية  تتبعت�ه  كما  اله�وى"  ("أصل  أيديه�م  على  وتعذّب�ت  لهزائمه�م 
تطريزه  على  تقدر  ال  خمس�ة  رجال  عن  نص  حبايب:  لحزامة  الجدي�دة 
فبراير   14 لندن،  األوس�ط"،  "الش�رق  جريدة  جي،  كجه  إنعام  امرأة،  إال 
واالغتراب  التش�رد  ومحنة  التائ�ه،  الفلس�طيني  عن  رواية  إنه�ا   .)2007

الخليج،  إل�ى  الفلس�طيني  بالالجىء  تق�ذف  التي  والهج�رات  والب�ؤس 
العش�ق  حكايات  إال  لها  يب�َق  لم  الذين  له�ؤالء  البائس�ة  المصائر  وعن 
مرات  يتزوجون  الذين  والرجال  أزواجهن،  غير  يعشقن  اللواتي  والنساء 

الهوى. يكتشفون  وال 
ظبي،  وأبو  والكوي�ت  ودمش�ق  األردن  بي�ن  هائمون  الجئ�ون  إنهم 
الذي  فراس  عن  الجسدية،  الوقائع  مئات  المرتبكة  حيواتهم  في  يصوغون 
السيارة  امرأة  مع  ومغامرته  الثديين،  التقام  من  بحرمانه  ُربى  عشيقته  تعاقبه 
الرفيق  ش�قيقة  بفاديا  وزواجه  لي�ال  مع  إي�اد  وعالقة  اس�مها؛  يجهل  الت�ي 
عمر  وعالقة  الش�وكوالته؛  مصنع  صاحب  ابن  البرجوازي،  ولكن  الثوري 
المتوفى  ش�قيقه  أرملة  "حس�نا"  ب�  زواجه  ثم  الجامعة  في  بهنادي  الس�رو 
يراها  أن  زواجه  عند  ويتمنى  ُعريها  فيرى  صغي�رًا  طفاًل  تداعبه  كانت  التي 
قد  التي  العريض،  الدانتيل  ذات  السوداء  "بالش�لحة  طفولته  في  كانت  كما 
متطرفتين  فخذين  عن  لتكشف  بقليل،  ركبتيها  فوق  ما  حتى  مرتفعة  تكون 

.)167 (ص  بياضهما"  في 
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كأنها  الرج�ال  أفكار  عل�ى  ظالالً  ُتلقي  للنس�اء،  الداخلي�ة  والثي�اُب 
الَسَحر!

البائسة،  المخيمات  في  هواهن  يمارس�ن  نس�اء  عن  رواية  أيضًا  هي 
المرايا  أمام  األرائك،  النوم وخلف  المستأجرة جماعيًا، في غرف  والشقق 
البريد  وعب�ر  الرس�ائل  ورق  وفوق  الهاتف  عل�ى  المنازل،  أس�طح  وفوق 
ال  الجوَّ هاتفه  عل�ى  عش�يقها  تش�اغب  التي  ليال  عن  رواية   .. اإللكتروني 
إلى  عشيقها  مع  توصلت  التي  وُربى  بس�ادية،  الجنس  معه  تمارس  أن  قبل 
قائمة  بزاوية  تنحن�ي  أن  هي  حملها  أثن�اء  لهما  مناس�بة  وضعية  أفض�ل  أن 
تزوجت  التي  "العاقر"  وحس�نا  وقوفًا،  فيأتيها  الخل�ف  من  ثغرها  وتعطي�ه 
الذي  الفران  صبي  محمود،  أحبت  التي  ُرقّية  وعن  فحبلت،  زوجها  شقيق 
عجين  يخبز  أن  بعد  إال  يخب�زه  ال  لكنه  الجميع،  قبل  عجينها  يتن�اول  كان 

الرغبة. وحمى  النار  وسط  الفرن  في  بقاؤها  فيمتد  الجميع، 
ُتس�م  لم  أو  احت�واء؟  الوجود  ف�ي  ش�يء  أرحب  الم�رأة  ليس�ت  أو 

شيء. كل  وتحتوي  شيء  كل  تحوي  ألنها  "حواء"  األنثى 
الذي  للفلس�طيني  الملتبس�ة  الهوية  ع�ن  رواية  ه�ي  الصميم،  وف�ي 
(ص  تح�اول"  ل�م  أو  تحب�ه،  ل�م  كذل�ك  واألردن  األردن،  يح�ب  "ل�م 
ينس�ى  أن  يس�تطيع  ال  كان  الكويت  "في  الذي  الفلس�طيني  ومعاناة   ،)125

الفلسطينيين  وعن   ،)125 (ص  فلس�طيني"  أنه  لحظة  من  لجزء  أو  للحظة 
ّلي  حوَّ منطقة  في  الدش�اديش  ارتداء  على  العراقي  الجيش  أجبرهم  الذي�ن 
ذراعك"  وإحنا  الس�يف  إنت  "صدام  يهتفوا:  أن  على  أرغمهم  ثم  الكويتية 

.)129 (ص 
قرش. سمكة  فكي  بين  عالقًا  صغيرًا  قمرًا  تشبه  مدن  في  هائمون 

متى؟ وال  أتيت؟  أين  من  الريَح:  يسأل  أن  يجرؤ  من  ولكن، 
في  ونش�أت  ُولَِدت  حبايب  حزامة  الروائي�ة  أن  إل�ى  اإلش�ارة  تجدر 
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خطأ  من  مولودًا  اس�مًا  تحمل  وهي  سورية،  وأم  فلس�طيني  ألب  الكويت 
لكنهم  اليمام�ة،  بزرقاء  تيمن�ًا  ح�ذام،  تس�ميها  أن  أمها  أرادت  إذ  لغ�وي، 
المربوطة. اضطرت  التاء  اليه  الشامي وأضافوا  اللفظ  سجلوه حزام حسب 
األردن،  إلى  الكويت،  بعد حرب تحرير  مغادرة مسقط رأسها،  إلى  حزامة 
بين  تنقالتها  محطات  من  الروائية  استفادت  اإلمارات.  في  تس�تقر  أن  قبل 
المكانية  التنقالت  تل�ك  إن  تقول  وهي  روايتها.  جغرافيا  رس�م  في  البالد 
حالة  في  كبي�رًا  دورًا  لعب�ت  له،  مخّط�ط  وغير  قس�ريًا  معظمها  كان  الت�ي 

الهوى". "أصل  شخوص  تعيشها  التي  الترحال 
وجريئة.  رش�يقة  مقالة  وكاتبة  متمي�زة،  قاصة  بأنه�ا  حزامة  اش�ُتهرت 
)1992(؛  يتك�رر"  ال�ذي  "الرجل  ه�ي:  قصصي�ة  مجموعات  أرب�ع  وبع�د 
أحلى"  و"ليل  )1997(؛  للغياب"  و"ش�كل  )1994(؛  البعيدة"  و"التفاحات 
العربية. الرواية  في  جديدة  أرضًا  تطأ  التي  األولى  روايتها  نشرت   ،)2002(
وجوه  من  وجه  جزء  كل  في  أجزاء،  ثالثة  إلى  الروائي  العمل  ينقسم 
من  األمور  إلي�ه  آلت  م�ا  األول  الج�زء  في  تق�دم  الخم�س.  الش�خصيات 
الثاني  الجزء  في  األشخاص.  هؤالء  من  كل  لدى  وجنس�ية  نفس�ية  أزمات 
الجزء  في  لتختم  وش�بابهم،  األش�خاص  هؤالء  من  كل  طفولة  إل�ى  تعود 

مصائرهم. إليه  وصلت  بما  الثالث 
نكبة  إل�ى  تعود  أزمنة  الرواي�ة  تس�ترجع  والنهاي�ة،  البداي�ة  بين  وم�ا 
في  للكويت  العراقي  واالجتياح   1967 يونيو  ونكس�ة   1948 عام  فلس�طين 
نهايات  إلى  وص�والً  الخمس�ة  األبطال  وبدايات  في س�يرة  نغوص   .1990

فراس  يعود  إذ  حيات�ه،  س�نًا  المجموعة  أعضاء  أكبر  أثناءها  يفق�د  متباينة، 
رمزي. والده  دفن  بعدما  األردن  من 

صفحات:   306 في  تقع  التي  الرواية  في  كثيرًا  تكررت  عناصر  ثالثة 
الجزيرة. قناة  الدخان،  المرآة، 
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"لسنوات، ظل يفضل أن  بالمرآة.  ارتبط عنده الجنس  رمزي عّياش، 
يرى  يكن  لم  المرات  كل  في  المرآة.  أمام  وقوفًا  نعمة  مع  الجنس  يمارس 
نصفيهما.  التحام  يتابع  المرآة  عل�ى  عينه  كانت  المرات  كل  وفي  وجهها. 
من  تعب  ظهرها  إن  له  تق�ول  فمها،  تفتح  نعمة  كانت  المرات،  بع�ض  في 
فيطلب  بس�رعة،  يفرغ  أن  عليه  وأن  تتداعي�ان،  قد  س�اقيها  أن  أو  االنحناء 
لتتأوه،  فمها،  حول  يده  يضع  كان  ثانية  فمها  فتحت  فإذا  تس�كت.  أن  منها 
إلى  نعمة،  إصرار  تحت  اضطر،  س�نوات،  عشر  بعد  لزامًا.  منتش�ية  ليسْت 
فتراجعت  للخزانة،  األربعة  األبواب  غّطْت  بمرايا  جديدة  نوم  غرفة  ش�راء 
في  عمومًا  الجنس  تراجع  ضمن  المرآة،  أمام  وقوفًا  الجنس  ممارسة  لديه 
(ص  صامتًا"  مغط�ى،  معتمًا،  الس�رير،  على  بجس�دها  واكتفى  عالقتهما، 

.)200

التي  الغامضة  والم�رأة  إي�اد،  عش�يقة  ليال  عند  دورًا  تلع�ب  الم�رآة 
كثيرًا  إنها  له  تقول  جس�مها.  تحب  "كانت  ليال  ليلة.  ذات  فراس  التقطت 
تنظر  ال  تقول  كما  المرآة،  في  المرآة.  في  تأمله  مجرد  من  ُتستثار  كانت  ما 
جسدها  إلى  فقط  تنظر  كثيرة.  أوقاٍت  في  ش�كله  تنسى  الذي  وجهها،  إلى 

المرآة" (ص55(. أمام  تتعرى  أن  أكثر  وتحب  عريها.  تقاسيم  إلى 
بالمراي�ا.  مزدحم�ة  فن�دق،  ف�ي  غرف�ة  اس�تأجر  حي�ن  م�رة  "يذك�ر 
ومرآة  الس�قف،  وعلى  الخزانة،  وعلى  الج�دران،  على  مرايا  هناك  كان�ت 

.)55 (ص  معه"  مارسته  مما  أكثر  المرآة  مع  الجنس  مارست  التسريحة. 
المرايا  خالل  من  المصعد  في  فراس  تأملها  فقد  الغامضة  المرأة  أما 
هيئتها  انعكاس  على  تقع  والّها،  أينما  عينه،  وكانت  جدرانه،  كس�ت  التي 
فأعطت  فيها،  المباشر  غير  التفرس  له  سّهلت  "بدورها،  األسطح.  كل  في 
بمالمحها"  اإلحاط�ة  م�ن  مكنته  بزاوي�ة  حاصرته�ا  التي  للمراي�ا  وجهه�ا 

(ص32(.



226

خزانة  أب�واب  لبس�تها  التي  المرايا  "م�ن  فراس  ف�إن  تعّرت،  وحي�ن 
التي  مؤخرتها  محي�ط  يقيس  أن  اس�تطاع  طوله�ا،  على  األربعة  المالب�س 

.)36 (ص  نظره"  عّبها 
"ترق�ص  المراهق�ة  مرحل�ة  ف�ي  كان�ت  عّي�اش،  رم�زي  ابن�ة  س�مر 
وكانت  الم�رآة،  في  جس�دها  إلى  تنظر  و"كان�ت  المرآة"  أم�ام  بالش�ورت 
عن  وتبحث  هناك،  عيب  أو  هنا  فجة  تفصيلة  لها  تكش�فْت  إذا  بوزها  تبرم 

.)92 (ص  لمداراته"  األنسب  الراقصة  الحركة 
لتتفحص  الخزانة  م�رآة  أمام  تق�ف  كانت  القاضي،  كم�ال  أم  ُرقّي�ة، 
جس�دها  الوالدة،  بعد  ُتِرها،  لم  ألنها  مرآته�ا  من  "غضبت  لكنها  قوامه�ا، 
حليبها  ليرش�ق  بكفيها  ثدييه�ا  فعصرت  الحب�ل،  قبل  م�ا  عليه  كان  ال�ذي 
عن  جس�دها  فتهبها  برغبٍة  مرآتها  تأت�ي  "كانت   .)99 (ص  المرآة"  س�طح 
مجاهيله  نابشًة  بوفرة،  أمامه  تفرد  التي  تضاريس�ه،  مستطلعًة  ش�هوة،  طيب 
الطويل"  س�باتها  من  فتوقظها  المظلم�ة  كهوفه  كائن�ات  الكزًة  هّيابة،  غي�ر 
"تطيل  ُرقّي�ة  كانت  الصب�اح،  في  الس�وق  إلى  ذهابه�ا  وقب�ل   .)101 (ص 
ذي  األس�ود  بالثوب  خزانتها،  م�رآة  في  تنتع�ش  التي  هيئته�ا  من  التحق�ق 

.)101 (ص  الواهي"  التطريز 
أما السجائر فهي عنصر ارتبط بالقلق والتوتر والترقب: "مألوا فضاء 
(ص7(؛  أمزجتهم"  أثقلتها  التي  س�جائرهم،  دخان  بُسحب  الضيق  الغرفة 
"رمى  (ص31(؛  السجائر"  بأعقاب  السيارة  في  السجائر  منفضة  و"غصت 
هواء  سّربت  التي  النافذة  من  فقط،  منتصفها  حتى  احترقت  التي  السيجارة 
يتمّطى  الدخ�ان  س�حابة  راقب  ثانية.  س�يجارة  "أش�عل  رطب�ًا" (ص32(؛ 
(ص41(؛  بجسدها"  متباهية  بنفسها،  مستلذة  كأنها  كانت  الجو.  في  عريها 
"الموكيت"  الكتابة الخشن وعطنة  "تغّلف معظمهم برائحة ورق مسوّدات 
التي  و"الغلواز"  "الجيتان"  سجائر  دخلن  وسحب  بالتقش�ف  ينضح  الذي 
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احترقْت  التي  بالسيجارة  "ألقى  45(؛  (ص  "المالبورو"  عن  بها  استعاضوا 
األحمر  اللهب  بقايا  عن�د  بصره  توقف  األرض.  على  األخي�ر  ربعها  حتى 
الباب.  مدخل  عن�د  "وقف  48(؛  تدريجي�ًا" (ص  يتقلص  راقبه  الراع�ش. 
عينيها".."أحرق  عيناه  التقت  الدخان  س�حابة  خالل  من  س�يجارة.  أشعل 
مس�رعًا" (ص  الش�قة  وغادر  طويل،  واحد  بنف�ٍس  من س�يجارته  تبقى  م�ا 
الذي  الوشيك  الشعور  وانتظر  عميقًا  نفس�ًا  سحب  سيجارة.  "أشعل  58(؛ 

يده  لها  اس�تجابت  قدميه  اس�توطنت  التي  "الرجف�ة  (ص61(؛  س�يمتطيه" 
والمحبطين"  اليائس�ين  رس�ائل  على  من  الرماد  نفض  الس�يجارة.  فأفلتت 

(ص61(.
قناة  شاش�ة  أمام  الخمس�ة  األصدق�اء  ص�ورة  يضم  الرواي�ة  مدخ�ل 
بتفاصيله  يرتطم�ون  ال�ذي  الصال�ون  "ف�ي  يجتمع�ون  وه�م  "الجزي�رة"، 
تلك  في  أبطالها  عوال�م  إلى  الروائية  تتس�لل.  االزدحام"(ص7(  الش�ديدة 

بالتوتر. المشحونة  اللحظة 
متحفزًا،  صمته�ا  كان  وإن  للصم�ت،  "الجزي�رة"  قن�اة  "استس�لمت 
بين  متنقلًة  تتح�رك،  كان�ت  فقط  صوُرها  ج�دًا.  ُمقبِل  غ�دٍر  عل�ى  ينطوي 
متجددة  وخرائب  األزرق  الشاش�ة  بحر  في  تغوص  التي  الذهبي�ة  عالمتها 

(ص7(. عربية"  لمدينة 
الجزيرة  مذيعة  نحو  العيون  توجهْت  مفاجىء.  اهتمام  الوجوه  "ع�ال 

البكماء.
كلمة  داخله  في  ناري  أحمر  إطاٌر  اليمين، ظهر  الشاشة، على  "أسفل 

(ص8(. "عاجل" 
العاجل  ه�و  ما  القارئ  يع�رف  أن  دون  م�ن  "عاجل"  كلم�ة  تظه�ر   
في  الشاش�ة  أمام  األبطال  تس�مر  الذي  الخبر  وه�و  الرواية،  نهاية  ف�ي  إال 

عرفات. ياسر  الفلسطيني  الزعيم  رحيل  انتظاره: 
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الرواية،  ألبط�ال  الفاجع�ة  المصائ�ر  إل�ى  اللحظة  تل�ك  ترم�ز  ربم�ا 
غبار  مثل  ليتب�دد  عاد  ثم  األمل  راي�ة  رفع  الفلس�طينيين  من  كامل  ولجي�ل 

الطلع.
إذ  االبتس�ام  إلى  تدفعك  قد  س�اخرة  لحظات  من  الرواية  تخل�و  وال 
بأوراقه  الصالون  ازدح�ام  عن  تعبيرًا  القاضي،  كم�ال  لزوجها  ختام  تق�ول 
ذكاء  كبير  إلى  يحتاج  وال  رّف�اس".  والحمار  "البيت ضيق  إن  وحاجيات�ه، 
(ص  غربته"  غير  أخرى  ُغربة  في  يرفس�ون  فأبناؤه  الحمار؛  هو  أنه  ليدرك 

.)14

المطار؛  في  األمنية  البوابة  إلى  الطريق  في  وهو  السّرو  عمر  ويرتبك 
بورق  الملفوفة  "األشياء"  سر  األمتعة  كشف  جهاز  يفتضح  أن  خشي  ألنه 
بناء  ظبي،  أبو  مطار  إل�ى  أنجليس  لوس  من  عائدًا  يحملها  التي  الصح�ف 
امرأة،  لعضو  لدائنية  م�ادة  من  مصنوع  ُمَجس�م  كمال:  صديقه  طلب  على 
بالتعبئة  ويرتجان  يهتزان  بالس�تيكيان  وثديان  بالس�تيكي،  ذكوري  وعضو 
مياه  دورة  في  "األش�ياء"  هذه  من  التخلص  إلى  دفعه  ه�ذا  ارتباكه  اآللية. 
متسائلين  األمن  رجال  ويس�تجوبه  المراقبة  كاميرا  ترصده  أن  قبل  المطار، 

.)184 (ص  الحمام؟"  في  أشياءك  تركت  "لماذا  ارتياب:  في 
االس�تثارة  وكانت  الس�حاب،  يرخي  بأن  "هّم  فقد  عّياش  فراس  أما 

.)29 وجهه" (ص  على  فصفعته  رأسه،  إلى  صعدت  قد  المباغتة 
حضور  في  جنس�ي  فيلم  عبر  باإلثارة  يش�عر  الذي  كمال،  إلى  نع�ود 
وانبسط  توتره  فخف  جسدها،  وتيبس  توترها  "استشعر  صينية،  أفالم  بائعة 

.)15 (ص  جسده" 
فيها  أثاره  الت�ي  المستنس�خة  اإلباحية  األفالم  أقراص  بائعة  الصيني�ة 
لم  طفلة  كأصاب�ع  ونمنم�ة،  دقيقة  "كان�ت  قدميه�ا؛  أصابع  واح�د:  ش�يء 

(ص17(. بعد"  تتحرشف  ولم  تتجلد 



229

أثر  ال  إذ  مس�تخدمتين"،  "غير  كأنهما  قدميها  أن  أيضًا  انتباهه  "لفت 
إلى  قريبتين  صفائهم�ا،  في  كانتا،  عليهم�ا.  نافرة  ش�رايين  أو  خطوط  ألي 
يحب  وهو  التجاري�ة.  المحال  ف�ي  النس�ائية  المالبس  عرض  ُدم�ى  أقدام 
على  مس�تلقية  تكون  الت�ي  تلك  أو  مائل�ة  تق�ف  التي  الدم�ى  تل�ك  أق�دام 

.)17 (ص  العرض"  واجهة  أرضية 
في  "دي  أقراص  "يعاين"  وهو  كمال  عن  مملة  تبدو  كثيرة  صفحات 
األضعف  الجزء  لعله   - شديد  بتفصيل  أحدها  على  ويتفرج  إباحية،  دي" 
ليفرغ  الحمام  إلى  يهرع  أن  قبل  الصيني�ة،  البائعة  حضور  في  الرواية-  في 
الذي  جونسون"  "بيبي  ش�امبو  من  بقليل  مس�تعينًا  خياالته،  وسط  ش�هوته 

زوجته. تستخدمه 
ش�خصية  في  حقيقية  أزمة  عن  لنا  ستكش�ف  القراءة  متابع�ة  أن  غير 

والهامشية. بالبؤس  شعوٍر  عن  ناجمة  كمال، 
الُمتع! تقتل  التي  الهزائم  ابن  إنه 

متحركة"،  "رسوم  أفالم  بتحميل  عادة  كهولته  في  المشغول  والرجل 
مراهقته  ف�ي  عاش  اإلنترن�ت،  عبر  البورن�و،  وكليب�ات  أفالم  يص�ف  كما 
الباب  ذي  الصالون  في  يعطيها  كان  التي  صباح،  الجارة  مع  حس�ية  تجربة 
فيما  العربية،  اللغ�ة  وقواعد  النحو  في  خصوصية  دروس�ًا  المفتوح  نصف 

أخرى. لغة  يتعلمان  جسداهما 
تأخر.  وم�ا  منهما  تق�دم  م�ا  وخبره�ا،  مبتدئه�ا  بإع�راب  يب�دأ  "كان 
ذراع  عن  كاش�فًا  األعلى  إلى  الطويل  فس�تانها  رافعًا  يدها  عل�ى  يده  يضع 
األول،  الدرس  فهمت  أنها  تأك�د  وإذا  الضغط.  مع  يفور  خام  بياض  ذات 
زرًا  الفس�تان،  أزرار  على  متعدي�ًا  والمتعدية،  الالزم�ة  األفعال  إل�ى  انتقل 
فيأمرهما  حلمتاهم�ا  تتمط�ى  وله�ب،  ثل�ج  كرت�ي  ثدياه�ا،  فيتدف�ق  زرًا، 
بياضه  جامعًا  صدرها،  من  المضارع  فعله  يمتد  ث�م  ويجزمهما،  وينصبهما 



230

صوته  ُمعلّيًا  المس�توية،  بطنها  صفحة  إلى  منحدرًا  كفيه،  على  اندلق  الذي 
به  المفعول  على  يده  فتنزلق  س�روالها  حافة  يبلغ  أن  إلى  الوافي،  بالش�رح 
وال  المطلق،  والمفع�ول  ألجله  والمفعول  معه  والمفع�ول  فيه  والمفع�ول 
والكس�رة  والضمة  الفتحة  بحركات  الملس�اء  أحرفها  تش�كيل  عن  يتوانى 
الممتعة،  بُجملتها  المس�تدفىء  إصبعه  ب�رأس  التّواق،  الوّثاب  والس�كون، 
رأسها  تهز  الدرس،  فهمت  إذا  ما  يسألها  شرحه  من  ينتهي  حين  والمفيدة. 
يعدم طرح  األمر ال  لكن  البدايات.  في  "النَّعم"  توترًا عن  أقل  واثقة،  بنعم 
أحايين  في  اإلعادة،  في  ثم  االس�تيضاح.  من  لمزيد  أخرى،  أس�ئلة  بضعة 

 .)110 (ص  وإفادة"  متعة  كثيرة، 
بالُقبل! إال  تصويبه  يمكن  ال  امالئي،  خطأ  الُمغوي  والجسُد 

عّياش  ف�راس  التقطت  كالم،  وال  اس�م  ب�ال  الت�ي  الغامض�ة  الم�رأة 
الهائل  البذخ  من  بره�اب  فأصيب  صباحًا،  الثانية  الس�اعة  في  الطريق  من 
مغامرة  معه�ا  الفارهة.يخ�وض  س�يارتها  ف�ي  به  أح�اط  ال�ذي  والفجائ�ي 
تدفعه  أن  قبل  تتعرى  إذ  إليها،  تقوده  ش�قة  في  الصمت،  من  بكثيٍر  جنس�ية 
إلى  يرشدها  من  إلى  ش�هوته  تحتج  "لم  مالبس�ه،  عنه  وتنزع  الحائط  نحو 
مرحبة.  نابضة،  بتالُتها  وانبس�طت  بالكامل،  تفتحت  فالوردة  وردتها،  ثغر 
لعبة  لعبا  تمامًا.  عليها  أطبقْت  حتى  شهوته  على  بتالتها  أغمضْت  التحما. 
مغادرة  يح�اول  كان  فحين  تصريح؛  دونم�ا  قواعدها  عل�ى  متفقين  اللذة، 
فتس�تبقيه  عضوه،  على  وردتها  تقبض  بابها،  إيص�اد  ُتحكم  كانت  مغارتها 
تقذفه  أن  تح�اول  كانت  وحين  بالكامل.  تس�تهلكه  أن  دون  تس�تنّزه  بقوة، 
تغمره  أن  يرجوها  به�ا،  مس�تدفئًا  وردتها،  إلى  يتوس�ل  عضوه  كان  خارجًا 

.)38 (ص  لها"  اشتهاءه  تلبي  وأن  وعطفها  بأريجها 
يحترق.  بعشب  رأفٌة  تأخذها  ال  والنار 

احتفظ  لكنه  والجديدة،  القديم�ة  لياليه  في  كثيرة  أثداء  فراس  توس�د 
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سن  في  ثدييها  إلى  تعرف  التي  حسن،  عمه  ابنة  وصال،  بجسد  ذاكرته  في 
تدلى  وقد  أربع،  على  بيتهم  حوش  تمس�ح  "وهي  رآهما  عشرة.  السادس�ة 
التالي،  اليوم  في   .)235 الدالعة" (ص  فستانها  فتحة  من  العمالقان  ثدياها 
المغلق  البيت  أثاث  تنظيف  في  نعمة  والدته  تساعدان  ش�قيقاتها  مع  كانت 
ألول  ثدييها  داع�ب  الصالون،  كنب�ة  خلف  الماضي.  الضي�ف  إجازة  من�ذ 
األولى  المرة  تل�ك  كانت  الف�ّوار.  باللحم  ماردين، مكتنزي�ن  كان�ا  م�رة". 

.)237 (ص  األجمل"  والمرة  حقيقيين،  ثديين  فيهما  يلمس  التي 
أطول  قاعهما  ف�ي  يغوص  أن  قبل  يركبهم�ا،  كان  عاليتان،  موجت�ان 

ممكن. وقت 
جهة! من  هناك  وليس  الغرق،  من  مساحة  موجتيها  في 

في  مس�تغرقًا  نجده  الرواية  في  نلقاه  ما  أول  فإننا  س�عد،  أبو  إياد  أما 
كثيرة،  صفح�ات  كانت  ال.  الج�وَّ هاتفه  عل�ى  مس�جاته  صفحات  تقلي�ب 
رس�الة،  ُتبرق  إن  ما  وجهه.  ف�ي  كثيرة  وجوهًا  معه�ا  صنع  بتالحق،  تط�ّن 
وقد  غضبان،  أنه  يب�دو  وقد  فرحان،  أنه  فيبدو  أخ�رى.  رس�الة  تصله  حتى 
مش�اعره  أو  فرحه  أو  غضب�ه  مع  أحد  يتواص�ل  وال  ش�يء،  عليه  يب�دو  ال 
انفعاالته  ظلت  النهاية،  في  وأخرى.  برقي�ة  بين  لة  المتبدِّ لة  المتحوِّ الكثيرة 

.)8 (ص  الموبايل"  شاشة  وبين  بينه  المسافة  في  محصورة 
رس�ائلها  "عبر  المحمول  الهات�ف  عل�ى  تش�اغبه  التي  ليال  عش�يقته 
من  محتماًل  وقدرًا  مشاكس�ة،  من  وكثيرًا  مفاجأة،  م�ن  كثيرًا  ُتضمنها  الت�ي 

.)46 (ص  االستفزاز" 
قالت  هكذا  المحبون.  البش�ر  يتكلم  كما  تتكلم،  أن  تع�رف  "ال  إنها 
تعنيه.  ال  وما  تريده  ال  ما  دائمًا  تقول  س�ريعًا.  بنفس�ه  اكتش�ف  وهكذا  له، 
بان  الذي  ذاك  غي�ر  الحقيق�ي،  قصدها  وتش�رح  تفس�ر  أن  تحاول  وحي�ن 
تريدها،  ال  التي  الكلم�ات  كل  اس�تحضار  في  بعيدًا  وتذهب  قصدته،  أنها 
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تمامًا". وشاذة  غريبة  تنطقها  حين  سمعها  على  حتى  تبدو  التي  والُجمل 
"غدًا  بأن  المؤجل  قراره  باستمرار  لنفسه  ويردد  بها  عالقته  في  يتردد 

يأتي! ال  الغد  هذا  لكن  األمر"..  أنهي  سوف 
من  هائاًل  كمًا  تختزل  قليلة  بكلمات  تالحقه  النصية،  الرسائل  س�يدة 
في  تصطخب  الدم�اء  يجعل  م�ا  نفس�ه  في  وتثير  واألحاس�يس،  الرغب�ات 
على  وقفت  قد  إثارت�ه  كانت  ب�"بدّياك"،  الموباي�ل  طن  "وحي�ن  عروقه.. 

.)48 متنبهًة" (ص  األربع،  قوائمها 
بما  تفوق طاقته  الت�ي  الهائلة  البدنية  بطاقتها  دوم�ًا  لها  يعت�رف  "كان 
وتقفز  وتتأوه  وتئ�ّن  وتتأرجح  تتلّوى  ألن  اس�تعداد  على  كانت  ُيق�اّرن.  ال 
أن  دون  لده�ور،  وحتى  لس�اعات،  وتحت�ه  فوقه  وترت�ج  وتنتفض  وتهت�ز 

.)57 (ص  استثارتها"  تبرد  أو  حماستها  تخمد  أو  إعياء،  يصيبها 
مفروش�ة،  ش�قة  أو  فندق،  في  غرفة  مختلفة:  أماكن  في  اللقاء  اعتادا 

صديق. من  مفاتيحها  استعار  شقة  أو 
بالرهبة،  الرغب�ة  مش�اعر  تختل�ط  ش�قتها،  ف�ي  األول  لقائهم�ا  وف�ي 

الفتيات. من  مجموعة  بين  مشتركة  فالشقة 
ابتس�مت.  ُذعر.  الفضفاض.  عريها  تلبس  كانت  الب�اب.  له  "فتحت 
طويلة،  وأخرى  قصيرة  قالئد  ملون،  خ�رز  من  كثيرة  بقالئد  عنقها  طّوقت 
تحتهما،  تدلت  وأخ�رى  المش�رقين  ثدييها  المس  بعضها  وأطول.  فأطول 
بطنها.  أس�فل  اس�تقر  الفيروزي  األخضر  الخرز  من  جدًا  وثمة عقد طويل 
تناقض  وهو  الجسد،  المش�رعة  والمرأة  تناقض  طفولي  بمرح  له  أش�ارت 
على  السوداء  بالحنة  المنقوش  الوردة  وش�م  إلى  الفجاجة،  ش�ديد  يبُد  لم 

.)52 (ص  اليمنى"  إليتها 
ون�ارًا. صعد  م�اء  يقذف  لس�انه،  به  ينبوعه�ا. ش�عر  نب�ض  "تس�ارع 
كل  تفتحت  الملونة.  بالقالئ�د  المزينين  فثدييها  بطنها،  أمواج  إلى  بلس�انه 
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وجهها.  لس�انه  ارتقى  الُملّحن�ة.  كلماتها  إيق�اع  على  لدي�ه  الش�هوة  منافذ 
على  عينيها  فتح�ت  فجأة..  ث�م  باآله.  منّكهة  غمغم�ة  كلماتها  اس�تحالت 
من  قطعة  خ�ال  ش�ديدًا.  األلم  كان  خده.  في  أس�نانها  وغرزت  آخرهم�ا، 

.)56 (ص  صرخ"  منه.  انُتزعت  لحمه 
الخرزات  لتنهمر  تنقطع  وقالئ�د  أزرار،  وتمزيق  متالحقة،  صفع�ات 

يأتيها. أن  قبل  األرض..  على  وتتساقط  السرير  على 
آثار  الحم�ام.  م�رآة  في  خ�ّده  "تفّح�ص  رغبتهم�ا،  أفرغ�ا  أن  وبع�د 

.)57 (ص  لفاديا؟"  األمر  سيشرح  كيف  فيه.  عّلمت  أسنانها 
في خاطره  تمر  التي  الفكرة  في خاطره  الباب، مرت  إلى  الطريق  في 

.)57 (ص  تنتهي"  أن  يجب  "العالقة  بينهما:  لقاء  كل  بعد  دومًا 
لتبعث  بينها،  وتؤل�ف  الرقاد  م�ن  نزواته  تبع�ث  مرة،  كل  في  لكنه�ا 

إليه. دافئة  تحية  بجسدها 
"مرسال  بريد  في  غارقًا  البداية  في  نلقاه  الذي  السّرو،  عمر  إلى  نأتي 
تصله  أن  إلى  المن�ام"،  في  "ورأيُت  رك�ن  في  األحالم  وتفس�ير  القلوب" 
بي.  اتصل  ب�ك.  "حلم�ُت  كلماتها:  تق�ول  البعي�د،  الماض�ي  م�ن  رس�الة 

هنادي".
عالقته  فيتذك�ر  ال�وراء،  إل�ى  عامًا  وعش�رين  ثماني�ة  بذاكرت�ه  يع�ود 
رسائل  المحاضرات  أثناء  له  تمرر  كانت  التي  هنادي،  الجامعة  في  بزميلته 
عادة  يجلس  حيث  إلى  المدرج  من  الخلفي  الصف  في  موقعها  من  مطوية 
همس  من  يرافقه�ا  وما  بالرس�الة،  "يش�عر  الثالث.  أو  الثان�ي  الص�ف  في 
عٍل،  م�ن  إليه  تنزل  والزمي�الت،  الزم�الء  أي�دي  بين  تتنق�ل  وهمهم�ات، 

(ص65(. وحذر"  بخفة  منهمر  كمطٍر 
مع  الهاتفية  محادثاته  أثن�اء  خلس�ة  مكتبه  في  الجنس  يمارس  هو  ها 
حكي، تلك القارئة التي تشكو له من خياناتها المتكررة مع زوج شقيقتها، 
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الشديدة. االستثارة  من  حاٍل  في  وهو  التفاصيل  إلى  ينصت  هو  فيما 
متمّطيًا  انكماشه،  خلع  وقد  المكتب،  تحت  من  برأس�ه  طائره  "أطل 
النبض  مستش�عرًا  تمامًا،  عليه  فأغلقت  كّورها  التي  كّفه  في  حش�اه  بحذر. 

(ص70(. فيه"  تتجمع  كانت  التي  للدماء  المتسارع 
زوايا  بلس�انه  الجائع  يلعق  حتى  والنف�س،  الذات  يس�لخ  حاٌر  جوٌع 

المساء.
البيت  يضيع  ال  حتى  ووالدته  وال�ده  يفرضه  الذي  المصلحة،  زواج 
تجتاحه  جنسية  حياة  في  عمرو  ُيغرق  "حس�نا"،  باسم  شقيقه  سجله  الذي 

اجتياحًا.
وفي  م�رات  النهار  ف�ي  دخله�ا  والنه�ار.  اللي�ل  ف�ي  جنته�ا  "دخ�ل 
النوم،  غرفة  ف�ي  المقعد  على  الس�رير،  على  دخلها  ومرات.  مرات  اللي�ل 
غرفة  في  الكنب�ة  على  الس�فرة،  طاولة  على  الصال�ون،  في  الطربيزة  عل�ى 
وفي  الهواء.  في  معلَّقين  دخلها  الحائط،  وعلى  األرض،  على  التليفزيون، 

.)172 (ص  مرة"  ألول  الجنة  طعم  يذوق  كأنه  كان  مرة،  كل 
التوس�ت  بخبز  تذّكرَك  ال�دفء،  في  غاية  تك�ون  ما  غالبًا  والعاش�قة 

فيه. ذائبٌة  والزبدة 
لَِتفيَض  اْش�َرْبها  الفاِدَحُة،  كأُس�َك  أنا  حالها:  لس�اُن  لك  يقول  امرأٌة، 

بي.
المتعة"  بهذه  يتحكم  كيف  وعرف  متعته،  جس�ده  عرف  حسنا،  "مع 
وفي  وقت  أي  ف�ي  يقذف  كان   .." هن�ادي  م�ع  أنه  حي�ن  ف�ي   )173 (ص 
االعتذار،  في  المحبط  لقائهما  م�ن  تبقى  ما  يقضي  أن  ويضطر  م�كان،  أي 
(ص  الكنبة"  أو  الس�جادة  عل�ى  من  س�ائله  آثار  تنظي�ف  في  ومس�اعدتها 

.)173

كما  ونس�يها  طوياًل،  زمنًا  هن�ادي  صفحة  الس�ّرو  عمر  ط�وى  هكذا 
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الشجاعة. وأوسمة  الوطن  حب  ُيحتَضر  جندي  ينسى 
النهاية  نقطة  أم�ا  زوجته،  موت  هي  عّياش  رم�زي  عند  البداية  نقط�ة 
تحذره  لم  رحيلها.  بموعد  تخطره  لم  فج�أة.  نعمة  هو"ماتت  موته  فتكون 
بالنهاية" (ص  توح�ي  مبّطنة  أو  صريحة  إش�ارات  ثمة  تكن  لم  تن�ذره.  أو 

.)80

الدائم  هوس�ها  مس�اء،  ذات  اس�ترضت  أن  بعد  فج�أة،  نعمة  مات�ت 
"لتستس�لم  الحمام  وبش�اكير  الوس�ائد  وأغطية  المالءات  وتغيير  بتنظي�ف 
أخف  أنها  الطبي�ب  أكد  قلبي�ة،  لنوبٍة  الغ�روب  آذان  مع  الكامل�ة  بإرداته�ا 
التلفزيون"  أم�ام  الكنبة  على  وتموت  بها،  أّلم�ت  س�ابقة  نوبات  من  بكثير 

.)80 (ص 
رمزي  األب  بين  الملتبس�ة  العالقة  عند  طوياًل  يتوقف  القارىء  لعل 

سمر. واالبنة 
الثالثة  في  كانت  جواره  إلى  نامت  مرة  آخر  بقربه.  نامت  الليل،  "في 

.)84 (ص  األخيرة"  ليلتهما  على  سنوات  خمس  مرت  عشرة. 
كانت  أنها  وأدرك  بيولوجي�ًا،  ام�رأة،  فيها  تنام  له�ا  ليلة  أول  "كان�ت 
سمر  لمغادرة  ابتهجْت  التي  نعمة  أيضًا  أدركته  ما  وهو  ليلة،  آخر  س�تكون 

أخيرًا. الزوجي  سريرها 
لهما  أخلت  الت�ي  نعم�ة،  بلعْت  المأل�وف.  غي�ر  على  س�عيدًا  "كان 
هجره  من  س�نوات  خمس  بعد  نزوة  هي  غيظها.  منه،  حاٍر  برجاٍء  الفراش 
س�مر  دفنت  نفس�ها.  أقنعْت  هكذا  عالنية.  مقتتها  لطالما  التي  العادة  تلك 
الزرقاء  البيجامة  ارتدت  بكفه.  الوالدي  ش�عرها  داعب  صدره.  في  رأسها 
أزرار  نصف  كان�ت  كالعادة،  الصغيرة.  العس�لية  بالدببة  المليئة  الس�ماوية 
تزريرها  أع�اد  لها.  المخصصة  عراويها  ف�ي  ليس�ت  األقل  على  الجاكيت 
إلى  النائم  صدرها  بانحن�اءات  منه،  قصد  دون  ي�ده،  ارتطمْت  وحين  لها. 
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في  التي  بس�مره  الليلة  تلك  س�عيدًا  كان  لكنه  خف�ي.  حزٌن  قرصه  ج�واره 
قصة  بعد  جس�دها  في  تش�اقى  الذي  المش�اكس  وبالول�د  عش�رة،  الثامن�ة 
كثيرة،  لياٍل  في  زمان،  تأتيه  كانت  كما  وأتته  فراشها  غادرت  "الجرسون"، 

.)84 (ص  به"  ملتصقة  لتنام 
بيت! بال  تراٍب  مثل  مرعبٌة  الخفية  والحقائُق 

يش�به  حلم  في  يراها  أخ�ذ  أم�ًا،  وأصبحت  س�مر  تزوج�ت  أن  بع�د 
واحدة  بساٍق  الشارع  على  استلقت  الجسد،  ممزقة  عارية  "رآها  الكابوس 
الوحيدة  ذراعها  مّدت  كليتيها.  إحدى  خاصرتها  من  تدّلت  واحدة.  وذراع 
يدها  أوش�كْت  عنها.  بعيدًا  منبعجتين،  كرتين  اس�تلقيا،  اللذين  ثدييها  نحو 
بدا  لتهرس�هما.  مس�رعة،  س�يارة  فوقهما  مرت  حين  أحدهم�ا  تالم�س  أن 
لكن  (ص79(..  العيني�ن"  مفقوء  كوج�ه  الثديين  المنزوع  صدرها  س�طح 
الش�ارقة  في  تقيم  كانت  فقد  عليها،  اطمئنانه  دون  حالت  بينهما،  المس�افة 

األردن. في  الزرقاء  في  يقيم  وهو  (اإلمارات(، 
وأمه  طفولته،  ف�ي  القاضي،  كمال  بي�ن  نجدها  غريبة  أخ�رى  عالقٌة 
ينتظرها  س�ريرها،  تحت  يزحف  كان  الكس�ول،  العصريات  "في  إذ  رقي�ة، 
ملتصق  المبلول  بش�عرها  جس�دها،  من  الندى  يقط�ر  الحمام،  من  تخ�رج 
تغمر  وقد  الم�رآة،  صفحة  عل�ى  ماؤه  فينتث�ر  الهواء  ف�ي  تنفضه  بظهره�ا، 
الس�رير،  تحت  أنفاس�ه  حابس  وهو  تغافله  باردة،  نقاط  بضع  الحار  وجهه 
عريها  ُيباغت  ال  ك�ي  يتنفس،  ال  كم�ا  يتحرك،  ال  لكنه  ُمس�تبردًا،  فيلعقه�ا 

.)105 متبددًا" (ص  عندئٍذ  فينتفض  خياله،  في  المفروش 
بجس�دها  مأخوذًا  العريض،  الزنبركي  ُرقّية  س�رير  تحت  يختبىء  "كان 
عريها  ُتعان�ق  منش�فة  دون  الحم�ام  م�ن  تخرج  حي�ن  الم�اء  بغب�ار  الُمغّط�ى 
تبدو  الذي  ظهرها،  يشتعل  كما  الساخنتين،  كتفيها  من  الدخان  يطلع  الفّواح، 

.)101 (ص  متوّهج"  باحمرار  عليه،  جلّية  الخشنة  بالليفة  الفرك  عالمات 
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الثلج! في  الغرق  يقاوم  النبيذ  وحده 
في  يعملون  اإلمارات،  ف�ي  منهم  فأربعة  األصدقاء،  انتهى  كيف  أم�ا 

حبايب. حزامة  الروائية  فيه  تقيم  الذي  البلد  هذا  في  الصحافة، 
حضن  في  يتحول  أنه  الرجل  قوة  أن  لك  تؤكد  رواية  الهوى"  "أصل 

وردة.  إلى  المرأة  رحم  أو 
اإلناء. هذا  في  يومًا  سيذبل  أنه  يعرف  ال  أنه  فهي  ضعفه  نقطة  أما 
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اإلشهار. وممنوعة  مغلقة  عوالَم  الرواية  هذه  تفتُح 
تمثل  التي  يزبك،  س�مر  الس�ورية  للكاتبة  القرفة"  "رائحة  رواية  إنها 
العالقات  موضوع  تناول�ت  التي  العربية  باللغة  الرواي�ات  أهم  من  واحدة 

النساء. بين  المثلية 
أبواب  معه�ا  لتدخل  وتق�ودك  ة،  بقوَّ الق�ارئ  دم  إل�ى  تتس�لَّل  رواية 
الرغبة  وأسرار  المتعة  طقوس  وتكتشف  الغواية،  باب  ومرات  مرة  الشفقة 

الشامية. األحياء  في 
الرياضية،  المع�ادالت  قواع�د  والجن�ون  بالحماق�ة  تتح�دى  رواي�ة 

ثالثة. يساوي  قد  واثنين  اثنين  جمع  حاصل  أن  مؤكدة 
ش�خصيتين  بين  مواجهًة  تقي�م  وهي  القل�ب  إلى  بثق�ة  تس�بح  روايٌة 
جحيم  من  بغرائزها  غرائزه�ا  إلى  ت  فرَّ التي  الهاش�مي  حنان  متناحرتي�ن؛ 
إلى  جس�دها  من  نافذًة  تفتح  وكأنَّها  ولعنتها،  األصابع  لعبة  إل�ى  الذكورة، 
مالمس�ة  على  القادر  التواطؤ  "لي�ل  في  الش�هوة  لذائذ  فتن�ال  عليا،  جس�د 

.)15 (ص  قلبها"  شغاف 
بيوته  نوافذ  من  تطل  الذي  الراقي  المهاجرين  حي  في  تقع  فيال  وفي 
وتصبح  الس�يدة  هي  الخادمة  تصب�ح  فضاءاتها،  ب�كل  قاطنيه  على  دمش�ق 
أن  الرجل  يس�تطع  لم  الذي  الجس�د  فوران  لتنفيس  المتطلب�ة  هي  الس�يدة 

امرأة. جلد  تحت  يضطرم  الذي  الشديد  التوق  ذلك  فيه  يحرك 
تاج  تتحس�س  الليل.  م�ن  األول  النص�ف  ف�ي  صولجانها  "تمس�ك 
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مرة  س�ريرها،  في  تتناوم  تصحو  وعندم�ا  قلياًل،  تغفو  الالمرئ�ي،  س�يادتها 
السيدة. الستدعاء  جاهزة  أخرى، 

عارية،  قرب�ه  تنام  س�يدها.  غرفة  إل�ى  تتس�لل  الثاني،  النص�ف  "ف�ي 
.)15 (ص  غرفتها"  إلى  تغادره  ثم  المترهل،  بلحمه  تعبث 

س�ريعًا  اللعبة  أتقنت  الفيال  في  ي�وم  بعد  يومًا  كبرت  الت�ي  الفتاة  إن 
تش�اء،  س�اعة  لس�يدتها  تمنحه  كنزًا  جس�دها،  في  تخب�ىء  أنها  "وعرف�ت 
كانت  بينما  الليل،  أثن�اء  فقط  س�يىء،  مزاج  في  تكون  عندما  عنها  وتمنعه 

إبعادها. وتحاول  نجس،  وكأنها  النهار،  في  تتجنبها 
.)84 (ص  النهار"  هو  والنهار  الليل،  هو  الليل 

ما،  لفاعل  ضحايا  الرواية  شخوص  جميع  يظهر  األحوال،  كل  وفي 
والغنى. الفقر  هو 

 )2008) بيروت  ف�ي  اآلداب"  "دار  عن  صدرت  الت�ي  روايتها  في 
يزبك  س�مر  قدرة  تبرز  المتوس�ط،  القطع  من  صفحة   167 في  وج�اءت 
تس�تعين  وهي  س�واء.  حد  على  والجس�د  النفس  أعماق  في  الغور  على 
داخل  الصراع  صورة  إلبراز  مرة  غير  يتكرر  الذي  الداخلي  بالمونول�وج 
مع  لتتناسب  الس�رد،  مس�تويات  تنويع  إلى  تعمد  كما  اإلنس�انية،  النفس 
تعمل  أن  قب�ل  الحاويات  من  لقمته�ا  تنتش�ل  كانت  التي  عليا  ش�خصية 
من  الحبيسة  الطيور  تطلق  التي  حنان  ورغبات  ثرية،  س�يدة  لدى  خادمًة 
الثروة  عل�ى  القابضين  ف�راش  في  بخادمتها  تس�تأثر  أن  وتري�د  صدره�ا 

والجاه.
رواية  "تحك�ي  يزبك:  س�مر  عمل  عن  النش�ر  دار  كلم�ة  في  ج�اء 
وتغوص  الصغيرة،  بخادمتها  دمش�قية  س�يدة  عالقة  عن  القرفة"  "رائحة 
المترفة.  الطبق�ة  وعالم  الفق�ر،  المدقع  الس�فلي  العال�م  عالميهما،  ف�ي 
المبرر  منها  وتجعل  الخادمة  يد  في  قوية  لعبة  إل�ى  العالقة  هذه  وتحول 
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مفقودة". بإنسانية  لشعورها  الوحيد 
َزخٌم:  الذي هو  الحب  الرواية تحكي عن  إن  القول  يمكن  أنه  غير 

راْح! َراَح؛  إذا 
فيه  تق�ول  الذي  اإله�داء  صمت  ف�ي  يتأم�ل  أن  للبع�ض  ويمك�ن 

المجنون". العالم  هذا  في  وحيدتين  غْبنا  حين  نّوار..  "إلى  الكاتبة: 
العالقات  عال�م  إلى  بالمرأة،  يدف�ع  لما  وصفها  يزب�ك  تحص�ر  ال 
المثلية في أسباب نفسية وجسدية، بل تضيف إلى ذلك عوامل مختلفة، 
ومنها  الرجل،  عند  واستبداد  وظلم  بتخلف  تتسم  اجتماعية  عاداٌت  منها 

الجهل. أبا  أحيانًا  يكون  قد  الذي  الفقر 
المتمرغة  الشهوة  لدقائق  تصوير  هي  أو  ش�بق،  من  ليست  الرواية 
في  ر  تفجِّ التي  المسافات  رسائل  هي  الفىء؛  وجبال  العش�ق  سهول  بين 

بكرامته. تليق  حياًة  يعيش  ال  حين  اإلنسان  مأساَة  منها  جانٍب 
مفصلي�ة  عب�ر حادث�ة  النهاي�ة"،  "بداي�ة  يش�كل  بم�ا  القص�ة  تب�دأ 
الثرية  الدمشقية  السيدة  اكتش�اف  حادثة  هي  أبطالها،  حياة  في  وحاسمة 
مع  جنس�ية  عالقة  تقيم  عليا  الفتية  خادمتها  بأن  غرة،  حين  وعلى  حنان، 
واحد. س�رير  في  مضطجعين  معًا  ضبطتهما  أن  بعد  أنور  الكهل  زوجها 

وكوابيسها. نومها  من  تنهض  الرواية  بطلة  هي  ها 
المائل! الضوء  خط  "إنه 

مرآة  نحو  مائل  كخ�ط  المنبعث  الضوء  ولوال  موارب�ًا.  كان  الباب 
حافية  تمش�ي  وهي  الهس�يس،  إلى  الهاش�مي  حنان  انتبهت  لما  الممر، 
إلى  تحولت  أنها  تحلم  كملسوعة،  فراش�ها  من  قفزت  أن  بعد  القدمين. 

.(7 (ص  أثداء"  وثالثة  أذرع  بخمس  امرأة 
حين  ف�ي  المائل،  الض�وء  خ�ط  مصدر  ع�ن  البحث  حن�ان  تتاب�ع 
هذه  أن  إال  الكش�ف.  للحظة  ومترقب�ًا  مراقبًا  أنفاس�ه،  الق�ارىء  يحبس 
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لتعرف  المس�رعة  فالمرأة  وحاالت.  أبعاد  إلى  تتحول  المرتقبة  اللحظ�ة 
في  نفسها  تأمل  في  تستغرق  ما  في غرفة زوجها سرعان  يجري  الذي  ما 
تفاصيل  تأمل  في  بغبطة  وتش�عر  وجهها  بتمسيد  أصابعها  وتأخذ  المرآة 

جسدها.
ما  لمعرفة  متش�وقًا  الكاتبة  تركته  أن  بعد  ينتظر  والقارئ  ذل�ك  كل 
الموحيين،  الدقيقين  يجري. وبعد نحو صفحتين من الوصف والتصوير 
نقرأ:   الس�ردية،  الناحي�ة  م�ن  "الحش�و"  من  ش�يء  في  ذل�ك  كان  وإن 
وتثاقل،  ببطء  مشت  ملتاع.  وأنين  خافتة  ضحكات  ناعمة.  "هسهس�ات 
أمام  وقفت  بش�دة.  يرتجف  جس�دها  الصوت.  بمصدر  التكهن  محاولة 
لوجه  وجهًا  عنيفة .ص�ارت  بحركة  فتحته  ب�ه.  التصقت  الباب.  مقب�ض 

.(9 (ص  الغرفة"  في  يحدث  ما  أمام 
واضحة  ألم  وتغضنات  الس�رير،  على  ممددًا  العاري  زوجها  "كان 
تعيد  قبل.  م�ن  تعرفها  لم  التعابير  ه�ذه  تمامًا.  األلم  ليس  وجه�ه.  على 
نفق  مثل  وهن�اك  زوجها            ،  لكن�ه  نفس�ه،  هو  يك�ن  لم  مالمح�ه.  تش�كيل 

.)10 (ص  عليا"  كانت…  الباهر،  الضوء  وسط  عميق 
حنان.  عند  لتعم�ل  طفلة  أبوها  به�ا  أتى  التي  الخادم�ة  هي  وعلي�ا 
تعبهما  جنى  وابنته  امرأته  ويسلب  يده  إليه  ما تصل  ينفق كل  قاس�يًا  كان 
لها  "ملكًا" خاصًا  عليا  تعتبر  صارت  التي  حنان  البيوت.  في  العمل  ف�ي 
في  المنزل،  من  وطردتها  الفتاة  في  صرخت  بينهما،  مستمرة  عالقٍة  بعد 

عودتها. وتتمنى  فقدها  على  السيدة  تبكي  حين 
العودة. عدم  تقرر  الفتاة  أن  إال 

أمام  المؤاتي�ة  الفرص�ة  هي  تل�ك  المباغتة  الص�دام  لحظ�ة  كان�ت 
من  البد  الت�ي  الحقيقة  لحظ�ة  إل�ى  للعودة  وخادمته�ا  الس�يدة  م�ن  كل 
اس�تعادة  م�ن  بطلتيه�ا  لتمكي�ن  الكاتب�ة  ذريع�ة  كان�ت  كم�ا  انكش�افها، 
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ذاته. الوقت  في  والمتقاطعتين  المتباينتين  حياتيهما 
الرؤى  م�ن  ن�وع  عب�ر  وعلي�ا  حن�ان  بي�ن  الرواي�ة  فص�ول  تت�وزع 

األولى. تربتها  إلى  المأساة  بذرة  تعيد  التي  والذكريات 
وتستدعي. لتستعيد  براريها  في  تفلت  المصعوقة  والذاكرة 

ينصب  لم  الج�م  حنان  غضب  أن  نكتش�ف  الرواية  س�طور  وعب�ر 
مع  "خانتني  أنه�ا  أو  بالزوج  المش�روعة  غير  عالقتها  بس�بب  عليا  عل�ى 
عليا  امتالك  ف�ي  حنان  رغبة  بس�بب  بل   ،)123 (ص  متفس�خ"  تمس�اح 
عدة .ويدور  لسنوات  مثلية  جنسية  بعالقة  بها  ارتبطت  أن  بعد  بالكامل، 
أضمها  أن  "أريد  إحداهم�ا:  لها  تقول  امرأتين،  بي�ن  صراع  حنان  داخل 
استبدليها  "هي مجرد أصابع،  قائلة:  فيها األخرى  إلى صدري "وتصرخ 

.(22 (ص  بغيرها" 
من  حنان  س�يدتها  تهرب  المزري،  واقعه�ا  من  عليا  ته�رب  وكما 
اإلنس�انيين.  والدفء  العاطفة  م�ن  بدوره  الخالي  البورج�وازي  واقعه�ا 
أمها  من  وتنف�ر  األبوي،  دوره  ع�ن  وتنازله  لضعفه  أبيه�ا  من  تنفر  فه�ي 

األب. على  المهين  وتسلطها  لفظاظتها 
حنان  تكوين  م�ن  مهمًا  ج�زءًا  صنع�ت  العزلة،  ح�د  إلى  الوح�دة 
أنحاء  في  أعمامها  انتش�ر  فقد  عائلة.  ب�ال  أمها،  موت  بعد  عاش�ت  التي 
كل  وأخذوا  من س�وريا  هاجروا  والش�مالية،  الالتينية  أميركا  في  العالم. 
من  وبقي  األرض،  جه�ات  في  تبعث�روا  ث�روات،  من  العائلة  تملك�ه  ما 
المالبس  لبيع  ومحاًل  البزورية،  في  محال  بضعة  يمتلكان  أخوان  العائلة 
من  حنان  تنل  لم  العائلة  تش�تت  وبسبب  الحميدية..  س�وق  في  القطنية 
أن  قاصدة  أمومتها،  مشاعر  تجاهل  في  أمها  بالغت  فقد  عطف.  أي  أمها 

صبيًا. تنجب  لم  ألنها  الصبي  يشبه  ما  األنثى  ابنتها  من  تجعل 
ابن  تتزوج  أن  الهاش�مي  حنان  الصبية  عل�ى  يفرض  ش�بابها،  وفي 
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فهما  األكبر  "أخوها"  كأن�ه  نس�بًا،  عمها  ابن  وهو  أنور  كان  أنور.  عمها 
بها وبقي على  أهليهما في مكان واحد. عرفها طفلة واعتنى  يعيشان مع 
بأطفال  يرزق  كي  يطلقها  أن  عليه  فرض  التي  وزوجته  هو  المعاملة  هذه 

السبب. هي  ليست  إنها  قوله  ينفع  ولم  أبيه.  بيت  نسل  ينقطع  فال 
وأنَّ  رخو"،  "تمس�اٍح  مثل  الفراش  في  زوجها  أنَّ  حنان  تكتش�ُف 
واحد،  بيت  في  غريبي�ن  الزوجان  صار  زمن،  وبعد  صلب�ه.  في  َة  ذريَّ ال 
اللوم  يقع  أن  يمك�ن  وال  الرماد.  يش�به  ما  إلى  بينهما  العالقة  وتحول�ت 
تتقن  ولم  نحوه،  بعاطفٍة  تش�عر  تكن  لم  حنان  إن  إذ  وحده،  الزوج  على 
فراش  في  حميميًة،  التفاصيل  بأدق  األم  تخبر  "كانت  السرير.  فنون  معه 
أنها  عل�ى  نادمة  إليه�ا،  طريقها  األم  فس�تجد  تفع�ل،  ل�م  وإن  زوجه�ا، 
عادة،  بناتهن  م�ع  الش�ام  نس�اء  تفعل  كما  الفراش،  فنون  ابنتها  تعلِّم  لم 
تعلمها  بدأت  وحين  الليل.  متعة  إل�ى  وجّرهم  أزواجهن،  على  للحفاظ 

.)48 (ص  فات"  قد  األوان  كان  الفنون،  تلك 
صديقاتها،  م�ع  مثلية  عالقات  تقيم  المنه�ك،  الجس�د  إلحاح  وأمام 
صديقات  مع  باستمرار  تجتمع  كانت  التي  الثرية  نازك  مع  خاص  وبش�كل 
وكثيرات  هن  يلتزمنه  تقليٌد  الممارسات  تلك  كأن  عالمهن،  في  يعشن  لها 
أحضانها  بي�ن  وهي  نازك  من  الهاش�مي  حنان  تتعلم  النس�اء.  من  غيره�ن 
الش�غف  يتملكك  فعندم�ا  مختل�ف،  آخر  ش�كل  للح�ب  النس�اء  "م�ع  أن 
كل  على  تحصلين  حبيبت�ك،  مع  قبلة  في  وتغرقي�ن  الحارق،  واالنج�راف 
ال  وش�بق  وصديقة  عاش�قة  على  واحدة، تحصلين  دفعة  الرج�ال،  ه�ؤالء 
ال  حتى  أجالف  الرج�ال  صدقيني.  بالحياة،  إحساس�ًا  أكثر  النس�اء  ينتهي. 
قلوبهن  ويعطين  أحضانك،  في  كالحرير  َينَسبن  النس�اء  بالعكس.  تظاهروا 

.)96-95 (ص  ذلك"  يفعل  ال  الرجل  أجسادهن.  قبل 
في  وجدت  أن  بعد  علي�ا،  مخدومتها  تس�احَق  أن  حنان  تلبث  ما  ثمَّ 
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في  عميق  بثلم  أصابه�ا  الذي  الخلل  إص�الح  فرصة  لها  يتيح  ما  جس�دها 
الروح.

مع  الحميم�ة  لحظاته�ا  حن�ان  تس�تذكر  الش�وق،  يفترس�ها  أن  بع�د 
عليا. خادمتها 

تس�تطيع س�ماع  الباردة.  األرض  هنا على هذه  معها  تلع�ب  "كان�ت 
ما  بفضول،  تتابعان  عيناها  بينم�ا  االس�تحمام،  رغوة  فوق  يتهادى  صوتها، 

تقوله:
أصابعك. تمنحها  التي  من  ألذ  متعٍة  من  ما  "تعرفين؟ 

الى مكامن  يقود أصابعها  يشبه رغبتك.. رغبتك من  احتراق  "ما من 
جلدك. تحت  الدم  في  يجري  الذي  الوجع  وجعك، 

ذاتك  من  لك  الله  يبعث  فجأة  باالختناق،  تشعرك  قمة  تعتلين  عندما 
أنت  عجينتك،  من  تخلفيه  أن  يجب  أب�دًا..  هكذا!؟  يأتي  ال  الفرج  َفرجًا. 

.)72 (ص  فقط" 
الشوق،  التي تعزف على الخصر لحنًا من أمد، تصنع لحن  األصابع 

المسرة. وعنوان  الجوهر  إسكافي 
إمتاعك،  على  ق�ادر  رجل  يوجد  "ال  النس�ائية:  المثلية  طقوس  وفي 
جس�د  من  خارجة  وليس�ت  قلب�ك.  من  خارج�ة  لين�ة  أصابع  تفع�ل  كم�ا 
وما  منك،  خرج  ما  تمنحك  وتكبر،  فيك.  تتفتح  دافئة  اس�تطاالت  رجل.. 
ارتعاش�ة،  في  أنوثتك  إليك  تعي�د  نفس�ك،  س�يدة  تكونين  وبذلك  لديك، 
تخرج  حروف  تنته�ي،  ال  واقفة،  حروف  مث�ل  األصابع  منتصبة،  وتظلي�ن 
أبدية"  لذة  �د  فتولِّ الفراغ،  بارتعاش�ها  تالمس  الهواء،  في  تطي�ر  القاع،  من 

.)73  -72 (ص 
الفقر. عالم  فهو  عليا  عالم  أما 

وتنتمي  فقرًا،  الس�ورية  العاصمة  ضواحي  أكثر  أحد  م�ن  قادمة  فهي 
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وبناتها  األم  فيما  وش�هواني،  وجاهل  فظ  أب  عليها  يتس�لط  بائسة  ألس�رة 
والشظف  الجوع  وطأة  تحت  ويرزحن  األثرياء  بيوت  في  خادمات  يعملن 
لونه  غريبة.  جاذبية  ذو  أس�مر  "رجل  العمل  عن  العاط�ل  األب  والمهانة. 
عليه،  الزوجة  يحس�دن  الحي  نس�اء  كل  أجش.  وصوته  ش�قراء  قهوة  مثل 

أعينهن. أمام  بشيئه  ودفع  المشؤومة  الليلة  في  خرج  بعدما  خاصة 
نساء! ألربع  ويحتاج  كبير   -

في  تعرج  يرينها  وهو  يحس�دنها  عضوه،  رأين  منذ  األم  يمازحن  كن 
يخدمن  دمشق  جهات  في  لينتشرن  الحافلة،  حول  يتحلقن  عندما  الصباح، 

.)52 (ص  البيوت"  في 
تبدو. مما  تعقيدًا  أكثر  كانت  الزوجين  حياة  أن  غير 

الش�كوى  ممن  نوع  ف�ي  يش�بع،  ال  إنه  لجاراته�ا:  تق�ول  كان�ت   .."
خائرة  وهي  الليل،  منتص�ف  في  يوقظها  بالتباهيكان  الممزوج�ة  الحقيقي�ة 
كان  األوالد.  استيقاظ  من  خائفًا  يدها،  من  يجّرها  النهار،  عمل  من  القوى 
يفعل  ما  للج�ارات  يروين  بناته  صارت  حت�ى  فراش�هم،  قرب  قباًل  يفعلها 
من  يجّرها  وص�ار  حذرًا  أكثر  فأصبح  ثرث�رة،  أكثرهن  وعليا  لي�اًل،  أبوهّن 
الذي  الحمام  الصغي�ر،  الحمام  إل�ى  ويدخلها  نائم�ة،  نصف  وهي  يده�ا، 
تقعي  يجعلها  ش�خصين،  لوق�وف  يتس�ع  بالكاد  والذي  أيضًا،  مطب�خ  هو 
أغلب  في  تبكي  كانت  مسرعًا.  يخرج  ثم  لدقائق،  ويمتطيها  ركبتيها،  على 
يطلب  أن  دون  تتحرك  فص�ارت  يفعله،  ما  اعتادت  الوقت  ومع  األحي�ان، 
تغتسل  عنها  ينزل  وعندما  تحته.  تس�كن  ثيابها،  في  تخلع  ش�يء.  أي  منها 
نوم  في  وتغط  فرش�تها،  إلى  بس�رعة  وتعود  وجهه،  في  تنظر  وال  س�ريعًا، 

.)53 (ص  عميق" 
بقامتها  الجميلة؛  الغورانية  زوجته  على  "يحسدونه  الحي  رجال  كان 
المكتنزتين،  وش�فتيها  الس�وداوين،  وعينيها  الش�هي،  وامتالئه�ا  الطويل�ة، 
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يس�معون  وهم  بها،  جدير  غير  يرون�ه  كانوا  باألحمر.  المتوه�ج  وش�عرها 
عندما  الليلي  وصراخها  كان،  سبب  ألّي  يضربها  عندما  النهاري  صراخها 

.)61 (ص  عنوة"  يأخذها 
"حي الرمل الذي  في الحي البائس الذي عاشت فيه عليا مع عائلتها 
وداخل  المدينة.  تطوق  كأفعى  دمشق،  حول  يلتف  سوار  من  جزءًا  يشكل 
منحلون  س�ائقون  يس�كن   ،)56 (ص  تضي�ق"  المدينة  كان�ت  الس�ور  هذا 
وفي  االجتماعي.  السلم  أسفل  في  وبشر  مدقعون  والجئون  فقراء  وجنود 
والتخلف.  الجهل  مع  واالنحراف  الفقر  مع  الجريمة  تعش�ش  الحي  ذلك 
من  عملها  رب  رغبات  مس�ايرة  إلى  الكبرى  عليا  تضطر  الحي  ذلك  وف�ي 
مداعبة  المصنع  "سمحت لصاحب  المال.  من  القليل  الحصول على  أجل 
فخذيها،  إلى  يده  يمد  عندما  خاصة  يتمادى،  تجعله  أن  دون  من  جسدها، 
باالقتراب  له  تس�مح  لم  لكنها  نهديها،  ويقّبل  س�رواله،  ينزع  تتركه  كان�ت 
أهلها.  على  ع�ارًا  تصبح  حيث  فيها،  العميقة  المنطق�ة  الخطر،  منطقة  من 
ممانعتها،  بي�ن  فاصاًل  خيطًا  هن�اك  أن  الخطر،  مط�اردة  بحس  تعرف  ه�ي 

عملها. على  والحفاظ 
آثار  من  وجهها  غسلت  عندما  المقبل،  الش�هر  بترتيبات  تفكر  كانت 
منها  القليل  الدخار  متحفزة  جيبها  في  نقودها  وأخفت  خديها،  على  لعابه 

.)63-62 (ص 
يد  على  بالض�رب  وحش�ي  العتداء  تتع�رض  الكبي�رة  عليا  أن  غي�ر 
"س�تقضي  الكبرى  االبن�ة  عليها.  حصل�ت  قليل�ة  نق�ود  في  الطام�ع  أبيه�ا 
حول  بمناش�ف  ها  وتلفُّ األم  تنظِّفها  الفراش،  طريحة  القصير،  عمرها  بقي�ة 
إذ  يكفي،  ال  ه�ذا  وكأن   .)65 (ص  صغي�رة"  وهي  فعل�ت  كما  حوضه�ا، 
في  قادها  عب�ود  الفتى  ي�د  على  متكرر  الغتص�اب  الحق�ًا  الفتاة  تتع�رض 
بطلة  هي  أخرى  عليا  محلها  لتحل  الفئران،  بسم  االنتحار  إلى  األمر  نهاية 
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صبيان  مع  وعاش�ت  بعام،  الكبيرة  علي�ا  حادث  بع�د  ولدت  التي  الرواي�ة 
الكاتبة  تصف  الذكورية  وطباعه�م  بأخالقهم  وتخلقت  الشرس�ين  األحياء 
حي  في  "الالفت  الرمل:  حي  عن  فتقول  مؤثرًا،  وصفًا  الفقر  وجوه  بعض 
الجميالت  النس�اء  وجوه  برغم  الس�أم،  في  الغارقة  الرجال  عيون  الرم�ل، 
الغبار  حي  لكن  قلق.  بغنج  ويتهادي�ن  فاقع،  ش�فاه  بأحمر  يتبرجن  اللواتي 
المتفاوتة الحمرة على شفاه  والملل والغرابة، كفيل بتحويل تلك األلوان، 
أنفسهم،  قرارة  في  الرجال  يعرف  عندما  ورمادي،  معتم  لون  إلى  النس�اء، 

.)59 (ص  إحداهن"  تصادفه  متعة  زبون  أول  به  سينعم  الغنج  ذلك  أن 
وتتش�ابك،  تتش�ابه  أنها  "إال  قائلة:  الفق�ر  أحياء  ع�ن  تتحدث  وه�ي 
تعيش  ال�ذي  الرمل  ح�ي  لكن   ... المدين�ة  قل�ب  إلى  عش�وائيًا  وامت�دت 
إلى  المدقع  بفقرهم  هب�وا  الذين  الفقراء  من  غريبًا  خليط�ًا  كان  فيه  العائلة 
اإلسمنتي  والحجر  التنك  صفائح  من  صغيرة  غرفًا  وصنعوا  دمشق  جنوب 

.)57 ...." (ص  الصنع  الرديء 
المتنفذين  لبع�ض  نف�وذ  مج�االت  الفقيرة  المناط�ق  تل�ك  ش�كلت 
ومن  والب�ؤس.  الفاقة  الموح�د  لون�ه  موزاييكي  تش�كيل  ف�ي  "وغيت�وات 
إلى  تحول�وا  كريمة  بحي�اة  حالمي�ن  والقريب�ة  البعي�دة  األري�اف  من  أت�وا 
إلى  بناتهم  حولوا  واآلخرون  ومهربي�ن.  مخابرات  ورجال  وأزالم  مرتزقة 
بناتهم  رهنوا  عندم�ا  مضت،  س�نة  مئة  من  أكثر  قبل  فعلوا  كم�ا  خادمات، 
إلى  الزمن  ذلك  بعد  بدورهم  اآلباء  تحول  فيما  كخادم�ات،  حلب،  لتجار 
يطلب  عمل  بأي  ويقومون  العامة  دمشق  س�احات  يفترشون  مياومة  عمال 

.)57 (ص  منهم" 
الرواية. سطور  عبر  التقاطها  فيمكن  أبيها  تجاه  عليا  مشاعر  أما 

إحساس�ها  من  ليزيد  عليا،  مالبس  تح�ت  البارد،  الخوف  ع�رق  "نّز 
ش�به  أي  ش�احنة.  هواء  لفحها  عندما  الب�ارد،  الصب�اح  ه�ذا  في  بالب�رودة 
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وتطوحها  تقتلعها  كادت  الت�ي  الغبار  عاصفة  لعلها  والش�احنة؟!  أبيها  بين 
(ص  لها"  يتص�دى  من  هن�اك  يكن  ل�م  التي  أبيها  عواص�ف  مث�ل  بعي�دًا، 
في  أن  إلى  نش�ير  أن  البد  هنا  الرواية.  في  الوحي�د  ليس  األب  61(.عن�ف 

الفتاة  اغتصاب  حادث�ة  مثل  الجس�دي،  العنف  عن  طويلة  فق�رات  الرواية 
في  وهي  "ساس�وكي"  الفتى  يد  على  نفس�ها  وعليا  الكبيرة،  عليا  العاج�زة 
جماعية،  نسوية  جنسية  لعالقات  حس�ي  وصف  جانب  إلى  العاشرة،  سن 
حمام  في  وع�روس  الصغيرة  حن�ان  بي�ن  الحال  ه�ي  كما  فردية  وأخ�رى 

الدماء. في  وعربدة  عشق  لمشاهد  واسترجاع  النساء، 
في  وس�اعدها  تفاصيله�ا،  رس�م  ف�ي  يزبك  س�مر  نجحت  مش�اهد 
المولودة  س�مر  أن  كما  س�ورية.  وصحافية  ككاتبة  أدواتها  امتالكه�ا  ذلك 
وثائقية  ألف�الم  س�يناريوهات  من  العدي�د  كتبت   ،1970 جبل�ة  مدين�ة  ف�ي 
عن  خريف"  "باقة  األول�ى  القصصية  مجموعتها  أص�درت  وقد  ودرامية. 
"مفردات  أخرى  بمجموع�ة  أعقبتها  ثم   ،1999 ع�ام  بدمش�ق  الجندي  دار 
نفس�ها  الدار  وعن  ببي�روت،  األدبية  الكن�وز  دار  ع�ن   2000 ع�ام  ام�رأة" 
"الصلصال".بعد  ثم  الس�ماء"،  "طفلة   2002 عام  األولى  روايتها  أصدرت 
نظفتها  حياتها،  الهاش�مي  حنان  "قلبت  الفيال  في  خادمة  بالعمل  التحاقه�ا 
ومس�حت  الغضب،  طبق�ات  كل  عنه�ا  أزالت  وهواجس�ها،  نفس�ها،  م�ن 
أساسها  عالقة  نمت  ما  وس�رعان   .)90 (ص  الرمل"  حي  صور  بأصابعها 

وسيدتها. الخادمة  بين  اللذة 
بالقرفة.  عليا كأس ش�اي  م�ن  الس�يدة  الليالي، طلبت  إح�دى  "ف�ي 
أمرتها  بالغرف�ة.  االس�تحمام  حوض  في  الس�يدة  كانت  ب�ه  دخلت  عندم�ا 
من  تها  وعضَّ الم�اء،  إلى  ش�دتها  لمس�اعدتها.  واالقتراب  مالبس�ها  بخلع 
تواصل  بينم�ا  مذهولة  علي�ا  كان�ت  ملوح�ة.  بطعم  ش�عرت  حت�ى  رقبته�ا 
شيئًا.  تفعل  ال  متس�مرة  القط،  نظرة  فاجأته  فأر  مثل  وهي  تقبيلها،  الس�يدة 
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حتى  السرية،  أماكنها  إلى  بتخبُّط،  قادتها  ثم  أصابعها،  تقبِّل  الس�يدة  بدأت 
قاطع: بأمر  لها  وهمست  تمامًا،  هدأت 

اذهبي.  -
فهاجمتها  بداخلها،  التوح�ش  حس  اس�تيقظ  فقط  اللحظة  هذه  عند 
بيدها،  فمها  تكمم  الفراش، وهي  إلى  في جذب سيِّدتها  بقسوة. ونجحت 

.)128 (ص  للصراخ"  تجنُبًا 
امرأتين  جس�دا  معها  يتفتح  التي  العالق�ة  تس�تمر  الوتيرة،  هذه  على 
الباردة  الليالي  عروق  في  واللظى  الدفء  تبث  ومبهمة،  غريبة  باستطاالت 

والموحشة.
أبوه�ا  يفع�ل  كان  كم�ا  تحته�ا،  وبطحته�ا  بعن�ف،  س�يِّدتها  "قلب�ت 
حنان  صرخت  بق�وة.  وش�عرت  الغطاء،  تحت  النظر  تس�ترق  وهي  بأمها، 
تحول  الوش�يك  حنان  غض�ب  تمهلها.  ل�م  التي  بخادمته�ا  تح�دق  وه�ي 
كانت  الذي  م�ا  عليا  تعرف  لم  وعضاته�ا.  عليا  قبالت  بي�ن  تأوهات  إل�ى 
ارتعاشاتها  من  س�يدتها  تنتهي  أن  تنتظر  كانت  وألم.  بش�بق  مدفوعة  تفعله 

.)151 (ص  ثانية"  لتبدأ  وصرخاتها 
يتسلل  الوديع  الوحشي  الشبق  فيما  يٌد،  واس�تباحت  يٌد  باحت  هكذا 
ينثني،  وعط�ف  هناك،  رخي�ة  ولمس�ة  هنا  رهيفة  لمس�ة  وأحرفًا.  كلم�اٍت 

أنامل. على  تستريح  وأنامل 
لها  لحظات  إلى  تتح�ول  وخادمتها  الس�يدة  بين  الناعمة  المداعبات 
حوض  داخل  باللعب  "س�عادتها  أن  وجدت  عليا  إن  إذ  المس�تعاد،  بريقها 
عثرت  حين  في   ،)143 (ص  آخر"  إحساس  يعادلها  يكن  لم  االس�تحمام، 
عليا  أصابع  كفها  تقود  "بينما  الل�ذة  من  زرقاء  الهاش�مي على موجة  حنان 

.)123 (ص  بطنها"  تحت  إلى  بها  تهبط  ثم  حلمتيها،  على  ويسارًا،  يمينًا 
كامنة. لكنها  ماجنة  نزوة  كأنه  العميق،  بلونه  يبتلعك  واألزرق 
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والذكريات  الشهوات،  لشحذ  دائم  مصدر  إلى  القرفة  رائحة  تتحول 
ورائحة! ولون  مذاق  االستثارة.والقرفة،  عناصر  من  يلزمها  بما  أيضًا، 

يس�قطا  حتى  جس�دين،  بين  الش�وق  لحظات  عل�ى  ش�اهٌد  هنا  هي 
الطري. القمح  من  كومتين  أمام  األصابع  نمل.  لجيش  ساجدين 

س�يدتها  أن  تص�دق  ال  عليا  جعل�ت  بينهم�ا،  نش�أت  الت�ي  العالق�ة 
من  لنفس�ها  االنتقام  الُمس�ن  الزوج  بإغواء  أرادت  الفتاة  أن  علمًا  طردتها، 
بالبقاء  لنفسك  تسمحين  "كيف  قائلة:  يوٍم  ذات  فيها  صرخت  التي  السيدة 

.)147 (ص  الصباح؟"  حتى  فراشي  في 
من  الطرد  وم�ذاق  الثري�ة،  للس�يدة  بالنس�بة  مرًا  الخيان�ة  طع�م  كان 
أن  تصديق  عليها  الصعب  الفقيرة."من  للخادمة  بالنسبة  مرارة  أشد  المنزل 
حوضها،  ألم  من  عرجاء  س�يِّدتها  غرفة  من  فيها  تخرج  كانت  التي  الليالي 
وكلما  بها.  تفعله  بما  س�عيدة  كانت  انتهت.  قد  العض،  من  م  متورِّ وجهها 
يفارقها"  لن  الهناء  أن  وتتخيل  السعادة،  تباغتها  فيها  السيدة  برغبة  شعرت 

.)126 (ص 
للقلق،  داعي  ال  أنه  يعرفون  هم  الخيبة:  ينتظروا  أن  الناس  اعتاد  كم 
الضوء  خط  أن  ت�درك  "لم  عليا  آج�اًل.إن  أو  عاجاًل  محالة،  ال  آتي�ة  وأنها 
أن  رغم  خ�راب،  إلى  مملكته�ا  ل  س�يحوِّ غفلة،  ف�ي  نس�يته  الذي  المائ�ل 
تعلمت  أن  بع�د  المه�ارة،  من  الكثير  إل�ى  يحت�اج  يكن  ل�م  ذاك،  عرش�ها 
التفكيُر  خيالها،  عن  وغاب  السرير.  في  األقوى  تكون  وكيف  الحياة  فنون 
أن  بعد  الس�فلي،  الطابق  غرفة  إل�ى  الليل،  آخر  الخاط�ف  س�يدتها  بمرور 

.)15 (ص  نومها"  في  تعوم  تركتها 
كوابيسه  تسح  بيٍت  جدران  وس�ط  البكاء  في  حنان  تنخرط  بدورها، 

ثمن. بأي  عليا  استرداد  وتحاول  بالمرارة، 
الزمن. تسبق  بسرعٍة  يسير  النهاية،  بداية  اإلنسان  يدرك  وعندما 
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ع�ن  بحث�ًا  دمش�ق  طرق�ات  فيه�ا  وتج�وب  س�يارتها  حن�ان  ترك�ُب 
البعيدة  الطي�ور  أس�راب  من  إال  خالية؛  ش�وارَع  س�وى  تجد  فال  خادمتها، 
حنان  وعدمي�ِة  وقلِق،  �ِر،  توتُّ عن  ثاني�ًة  ًة  م�رَّ فتكش�ف  فزعًة،  طارت  وق�د 

الحرية. إلى  عليا  تهرُب  تذهُب،  فيما  لغرائزها.  وعبوديتها 
بصوت  تص�رخ  بعيدة.  طي�ور  أس�راب  من  إال  خالي�ًا  الم�كان  "كان 

عال:
عليا!   -  

أن  دون  الن�داء،  تكرر  صوته�ا.  ليس  أنه  تش�عر  قويًا.  الص�وت  كان 
وانطلقت  س�يارتها  إلى  الصوت.صعدت  م�ع  تتآلف  أو  رد  عل�ى  تحصل 
مخلفة  االندفاع،  وواصلت  عاليًا،  م  يدوِّ أخذ  حمام  س�رب  أفزعت  بسرعة 

.)167 (ص  الكثيف"  الغبار  من  سحابة  وراءها 
أن  عليا  اس�تطاعت  ضيق،  ش�ارع  والعتمة  الضوء  بين  الفرق  أن  غير 

الرمل. حي  إلى  العودة  طريق  في  وهي  مسافته،  تقيس 
وفي  مختلفين.  عالمي�ن  إلى  تنتميان  عاش�قتين  بين  قوية  العواصف 
مدببة  نتوءات  على  لتس�تقر  هش  رماٍد  مثل  اليابسة  األوراق  تس�افر  الرياح 

عميقة. وشقوق 
ُندفع  أن  إلى  أخرى،  بعد  مرة  ونم�وت  نولد  البطىء،  اإلعصار  وفي 

للوجع. آخر  بعدًا  فنكتشف  المجرة،  خارج 
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الحاجز.. وال�سهقة

المحّرم. والحب  واإلكراه،  الرغبة،  عن  رواية  الفراشات"  "صمت 
وهو  كذب�ة،  في  الحياة  عل�ى  مرغم�ون  البش�ر  إن  تقول  رواي�ة  إنه�ا 
واستس�المهم  االس�تكانة  لفك�رة  خضوعه�م  م�ن  س�وى  ينب�ع  ال  إرغ�اٌم 

وهمية.  لحواجز 
يتبين   ،2007 العام  بيروت  في  اآلداب  دار  عن  الصادرة  الرواية  وفي 

الحسرة للعقها. تشدنا  كم  لنا 
وتحدي�دًا  النس�اء،  العثمان ه�ن  ليل�ى  الكويتي�ة  الروائي�ة  فراش�ات 
ألس�نتهن  يبتلعن  ب�أن  عليهن  والمحك�وم  خوف�ًا،  الصامت�ات  النس�اء  هن�ا 
ويرضين  النساء يصمتن،  بعض  أن  والشاهد  الضحية.  دور  لعب  ومواصلة 
في  الشخصية الرئيس�ية  والدة نادي�ة،  مثل زين�ب  له�ن،  بما قدر المجتم�ع 
الصمت،  وُيطلب منها  يغتصبها أخوه�ا،  التي  عائش�ة الفتاة  ومثل  الرواية، 
تلميذة  وعائشة  نادية،  شقيق  فيصل  إيمان زوجة  ومثل  تنتحر،  فتصمت ثم 
تروي  نادية التي  مث�ل  يتم�ردن،  بعضه�ن  أن  غي�ر  إيمان.  وكذل�ك  نادي�ة، 
من  تتحرر  ش�هرزاد، علها  عباءة  ترتدي  فنجدها  خالفًا ألمها،  وال تصمت 

المجتمع.  وظلم  العبودية 
على  معي  تختلف  حي�ن  أمي  كانت  بالصم�ت.  يأمرني  كان  "كله�م 
اصمتي  وتقول:  شفتيها  على  سبابتها  تضغط  يخصني،  كان  وإن  حتى  شأن 
أن  مجرد  بالصمت،  األمر  إصدار  في  الخاصة  طريقته  له  أبي  واسمعيني.. 
ابتالع  علي  أن  فأفهم  بكفي�ه  يصفق  وجهي،  على  االعتراض  إش�ارة  يلمح 
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الكالم وصوتي. لم يكن أخي أرحم، فحين كنت أراه يختلف مع زوجته، 
غضبهما  لتهدئة  لطيفة  كلم�ات  بعض  أرش  أن  لهما،  حبي  بس�بب  أحاول 
وال  "اصمتي  وجهي  في  يصرخ  إلي:  منه�ا  غضبه  فيتحول  يتطور،  أن  قبل 
بينهما.  الطيبة  ومشاعري  نفسي  إقحام  على  ذلك  بعد  أجرؤ  فلم  تتدخلي" 
ُيفترض أنها المربية الفاضلة ضاقت بجدالي المتكرر..  التي  حتى المعلمة 
صمتي.  كره�ُت  حضرتها.  ف�ي  الصم�ت  فتعلمت  ش�تى  بط�رق  عاقبتن�ي 
من  بتزويجي  قراره  أبي  أعلمني  التي  اللحظة  ج�اءت  حتى  واصلته  لكنني 
موهومة  شجاعة  أستجمع  أن  اختياره  هول  من  اس�تطعت  العجوز.  الثري 

.)17-16 (ص  بالجامعة"  سألتحق  أتزوج.  لن   - وأنطق:  
محس�ن، وألم  ألب كويتي ه�و  فت�اة  هي"نادي�ة":  الرواي�ة  بطل�ة 
ثري  كهل  من  ال�زواج  على  عائلتها  تجبره�ا  زينب.  هي  حلب  ش�امية من 
الزوج  مع  مأساتها  تبدأ  لها.  بالنس�بة  السجن  يش�به  قصر  في  معه  والعيش 

الدخلة". "ليلة  في  الُمسن 
ربيعي  بين  ما  المسافة  أقطع  أن  لحظة  في  حاولت  عينّي،  "أغمضت 
واحدة  كلمة  استنهاض  على  قادرة  ألكون  الس�تينّي،  وخريفه  عشر  التاسع 
وددُت  ناٌر  بداخل�ي  واش�تعلت  تحّجر.  لس�اني  لكن  وأكذب.  بها  أجامله 
س�اللة  من  لجيفة  لقمة  قّدماني  اللذين  وأمي  أب�ي  إلى  ألس�نتها  تركض  لو 
يحّدق  ظّل  وغزواته�ا.  نزواتها  دون  حائل  وال  أمراضه�ا،  مالها،  تت�وارث 
بضاعته  استكش�اف  على  تس�عفانه  ال  منطفئتي�ن  بعينين  القم�رّي  بوجه�ي 
األفالم  في  العريس  يفع�ل  كما  جبيني  ليقّبل  س�ينحني  تصّورته  وتقييمها. 
ذلك  بعد  ويذهب  الناعم  وجهي  بس�تان  على  بشفتيه  يسري  ثم  المصرية، 
دعك  إبهامه.  س�وى  يحّرك  ل�م  لكنه  األولى.  الليلة  ش�هوة  تس�وقه  حيث 
في  راغبًا  عنهما  الش�فاه  أحمر  لمسح  يس�عى  ظننته  غليظًا  دعكًا  ش�فتّي  به 

توّق: كّل  قطع  صوته  لكن  األصلي.  لونهما  اكتشاف 
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سأقطعها! بشيء  نطقت  لو  الحلوة  الشفايف  ها   -
دفقة  ألفرغ  الحّمام  إلى  احتجت  تتعارك،  بأمعائي  شعرت  ارتجفُت، 
إلى  ثانية  ورّصتني  كتفي  على  حّطت  كّفه  لكن  أنهض  أن  أردت  الخ�وف، 

وتابع: األريكة 
واعتاديه. الصمت  تعّلمي  أحد.  يعرفه  لن  الليلة  سرُّ   -

.)15  -14 (ص  ألعتاده؟"  ولون  ألتعّلمها  لغة  للصمت  هل 
المرض. أو  التعفن  من  مياهها  عانت  بئرًا  الصمت  قصر  بدا 

ويأمره  عطّية،  المطي�ع  خادمه  يجلب  حين  ذروتها  المأس�اة  تبلغ  ثم 
لنا  تقدم  هن�ا  ذلك.  بعد  األمر  علي�ه  يس�هل  كي  بكارتها  لفض  باغتصابه�ا 

التفاصيل. من  غابة  العثمان  ليلى 
صوتي  أن  اطم�أن  حتى  هكذا  ظ�ل  وجهي.  من  قريبًا  ص�ار  "وجهه 

وصرخ:  الباب  ناحية  التفت  ثم  صراخه،  يزوع  لن  المبلوع 
ادخل.  -

من  وأرى  رأس�ي  بعض  ألرفع  دفعني  خوف�ي،  رغم  فضولي  غلبن�ي 
وتخصه،  تخصن�ي  أنها  يفت�رض  ليل�ة  في  علينا  س�يدخل  ال�ذي  المأم�ور 
بخلع  ويبدأ  الس�رير  من  يقترب  الغرفة،  يقتحم  مارد  بحجم  بعبد  فوجئ�ت 
تنامى  فزعي  يح�دث.  لما  إجابة  ألس�تنتج  براءتي  تس�عفني  لم  مالبس�ه!. 
قد  أكن  لم  بالع�رق.  جس�ده  يلتمع  تمامًا  عاري�ًا  أمامي  العبد  رأي�ت  حين 
لمحُت  اللحظية،  باإلغماءة  أشبه  بشيء  لكنني  قبل  من  رجل  جس�د  رأيت 
البانيو كل أسبوع لنستحم،  جسد أخي الصغير حين كانت أمي تسقطنا في 
بينما  عورتي،  تس�تر  التي  الصغيرة  بالقطع�ة  محتفظة  أظل  أن  تص�ر  كانت 
تأمره  بالفوطة  جس�ده  وتلف  تنتهي  وعندما  به  تبدأ  منه�ا.  حرًا  أخي  تترك 
أن  تأمرني  عنده�ا  من�ي.  تف�رغ  حتى  الس�رير  عل�ى  وينتظره�ا  يخ�رج  أن 
بالصابون  أخي  وجه  تغمر  حين  خشنة.  غير  بليفة  وتدعكني  الس�اتر  أخلع 
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أي  جس�دينا  بين  أجد  فال  جس�ده،  تأمل  في  أش�رع  كنت  عينيه،  ويغمض 
بإبرازه.  أمي  له  تسمح  الذي  الجزء  ذلك  غير  فروق 

عورة  وقالت  غضبًا  حاجبيها  بين  ما  زمت  مرة  ذات  احتججت  ويوم 
عبده:  يأمر  والعجوز  زوجها. أفقت  غير  يشوفها  يصير  ما  البنت 

ابدأ.  -
ذراعي  على  وهّوس  قوته  العج�وز  ضاعف  فصرخت.  العبد  اقترب 
المرتعبتان  عين�اي  بينما  صوتي.  ليكتم  ثغ�ري  على  اليابس�ة  بكفه  ضاغطًا 
الصفراوين  العيني�ن  ذي  العب�د  بوج�ه  أحدق  االنغ�الق،  عل�ى  تقوي�ان  ال 
عافرت  يعريني،  بدأ  الحريري،  الغطاء  عني  كشف  أكثر،  اقترب  البارقتين، 
حتى  جسدي  كل  يوهن  أن  اس�تطاع  قوته،  ولش�دة  لكنه،  ألمنعه،  بس�اقي 
التي  الحنجرة  حت�ى  اخترقني  الملتهب،  النار  بس�يخ  وباغتني  عليه  س�يطر 

الُمّرة.  الطعوم  بكل  مذاقه  يصطخب  سائاًل  أفرزت 
آالف  اختزن�ت  كأنن�ي  مدوي�ة.  صرخت�ي  ج�اءت  كي�ف  أدري  ال 
على  بذراعه  العج�وز  ضغ�ط  واحدة.  دفع�ة  حبيس�ها  فانطلق  الصرخ�ات 
إلّي:  يتسرب  الالهث  العبد  أختنق وأموت وصوت  بأنني  وجهي، شعرت 

عمي. تفضل   -
العبد  عيناي  فاصط�ادت  أفقت  ورائحته،  ثقل�ه  من  العجوز  حررن�ي 
وخرج  حمله�ا  ثيابه،  لمل�م  الوليم�ة،  ل�ه  هيأ  بعدم�ا  لس�يده  ينحني  وه�و 

عاريًا.
رؤية  في  الح�ق  صاحب  الوحي�د  هو  زوج�ي  إن  أمي  قال�ت   لم�اذا 
أنها  لو  تمنيت  نحوها،  دسمة  بكراهية  ش�عرُت  علّي،  كذبت  لقد  عورتي؟ 
وأثقب  حلقها  داخل  الدم  بلون  المطلية  أظافري  أغرز  إليها  ألندفع  أمامي 
أبي؟". غير  أحد  على  عورتك  انكش�فت  "هل  وجهها  في  أصرخ  لس�انها. 

التويت على جرحي، شددت ساقي المبللتين بنثار الدم إلى بطني متوجعة 
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-20 وكابدت..." (ص  شاهدت  الذي  تنسيني  غفوة  أش�تهي  أنيني،  أذرف 
.)22

عندما  الكهل  زوجه�ا  مع  نادية  معاناة  تتصاع�د  جنائزي،  لحن  مث�ل 
وعلى  عينيها  أمام  الخادمة  معاشرة  الثاني على  الجنسي  المش�هد  في  يقدم 

فراشها. 
كي�ف  خج�ل؟  كل  م�ن  المتج�ردة  الم�رأة  تل�ك  تفعل�ه  ال�ذي  "م�ا 
مأس�وٌر  وهو  األج�ُش  صوت�ه  ق�رف!!  وال  تباط�ٍؤ  دون  الفع�ل  تس�تعذب 

إلّي: ليخرج  يصارع  جسدها  ش  بتوحُّ
تعلمي. شوفي..   -

اللعبة  به�ذه  مضاهاته�ا  أس�تطيعه  يتصورن�ي  حت�ى  عقل�ه  فق�د  هل 
كانت  تفع�ل؟  كما  وجس�دي  روحي  أل�ّوث  أن  ل�ي  يمكن  ه�ل  الق�ذرة؟ 
العواء.  تس�تهوي  بالطريدة  أش�به  هو  وكان  جائعة،  بذئبٍة  أش�به  جورجيت 

.)57 (ص  تخمد"  لم  فّي  والنار  خمدا. 
نادية الهرب م�ن  س�نوات، تحاول  أرب�ع  نح�و  ومع األيام، وبع�د 
وحين  بيت أهلها.  فتذهب إل�ى  فيه، وتنجح خطتها  س�جنت  القصر ال�ذي 
إلى جانبها، ويصاب الرجل  وأبوه�ا  ويهددها تقف أمه�ا  بها ناي�ف  يلح�ق 

الزوج.  لترث نادية القصر ومال  بجلطة فيموت،  الُمسن 
الماضي  طي�ف  بأن  تفاجأ  الت�ي  نادي�ة،  رحلة  تب�دأ  الزوج  وبم�وت 

تحّركاتها. كل  في  يالحقها 
صيحة  وتطلق  كأرمل�ة  الجديد  واقعها  إل�ى  االس�تكانة  نادية  ترفض 

أهلها. وجه  في 
أريده من جهدي وعرق جبيني"  يسعدني،  لن  أذّلني  الذي  المال   -"

.)102 (ص 
وفيها تتعرف  الجامع�ة،  ف�ي  تعليمها  اس�تكمال  نادي�ة  تقرر  وهك�ذا 
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في  تقيم  لكنه�ا  اب�ن،  أمريكية وله منه�ا  م�ن  المت�زوج  إلى الدكتور ج�واد 
أحسن  وفي  الكويت، ويريد امرأة يتس�لى بها،  المتحدة، وهو في  الواليات 
اإلغواء  حيلة  الرج�ل  يمارس  س�رًا.  يتم  متعة  زواج  ف�ي  يرغب  األح�وال 
من  ونصائح  األم  م�ن  تحذيرات  تتلق�ى  التي  نادية،  ح�ول  خيوطه  ويل�ف 

لذة! للعناد  لكن  األخ، 
مثلما  بالجس�د،  االحتف�اء  طابع  يكتس�ي  الرواي�ة  ه�ذه  في  فالتم�رد 

النساء.  قصص  معظم  في  يجري 
تخاف  ال  أرملة  يريدني  وه�و  أرملة،  ألنني  أخاف  أن  تريدن�ي  "أمي 

.)142 رغباته!" (ص  لتشبع 
تعترف  أن  قبل  لفت�رة  عنه  االبتعاد  فتحاول  بده�اء،  جواد  يحاصرها 

منها. أقوى  إحساسها  بأن  لنفسها 
وذبُت  الصبر  أنهكن�ي  القصر،  قهر  من  أش�قى  التناس�ي  فترة  "كانت 

.)137 (ص  الليالي"  في 
يقظته  م�ن  يتح�رر  ب�أن  لجس�دها  تس�مح  ل�م  قربه،  ف�ي  أنه�ا  غي�ر 
بالحس�ابات  مكتظ�ة  عقله�ا  شاش�ة  ب�دت  حض�وره،  وف�ي  المصطنع�ة. 

واالحتماالت. 
كلها  غرائزي  أضع  أن  على  قادرة  امرأة  بأنني  تكتشف  أن  جميٌل   -"

.)139 (ص  الفريزر"  في 
نادي�ة  ُيخب�ر  خيانة زوجت�ه،  م�ن  لدي�ه  مان�ع  ال  وجواد هذا ال�ذي 
أن  العثمان تري�د  كأن ليل�ى  تخون�ه.  علم أنه�ا  أنه س�يقتل زوجته لو 

الجامعة. حتى أستاذ  الرجل العربي،  معايير  ازدواجية  تتحدث عن 
جس�دها،  في  وطمعه  ج�واد  عن  نادية  في�ه  تبتعد  ال�ذي  الوقت  ف�ي 
تشتهيه  إنها  حتى  إليه،  النهاية تميل  وفي  وتساعده،  عطّية  على  تشفق  نراها 

يقظتها. وأحالم  مناماها  في 
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إلى  تجذبن�ي  الت�ي  اليقظ�ة  ألح�الم  مراب�ض  الليال�ي  فص�ارت   .."
بين  مأس�ورة  أراني  عطّية.  م�ع  حذر  بال  فيها  فأغ�وص  الُمضيء،  كمينه�ا 
أش�مُّ  عينيه،  بين  القم�ر  وأرى  الفاح�م  وجه�ه  س�ماء  في  أتمّل�ى  ذراعي�ه 
الثمار،  منّوعة  حديقة  عصائر  من  للتو  خرج  وكأنه  جس�ده  من  تنثُّ  رائحة 
وأذوب  الرائحة  فخ�اخ  في  أغ�وص  وموز.  عن�ب  برتقال،  أنان�اس،  عطر 
وحين  أتمنّع.  وال  أق�رف  ال  أخضر،  تفاح  طعم  أت�ذوق  ش�فتيه  ومن  فيها. 
منها  ليمتص  شمس�ي  نحو  ينحدر  الُمطفأ  النور  عمود  مثل  ُأحّس�ه  يعتليني 
سطح  على  ناعمة  ورقة  كتطواف  به  أش�عر  جس�د،  بثقل  أحسُّ  ال  الضياء. 
عواصفها.  وتش�جيني  حريقها  يؤنُسني  وشوش�اتها،  أس�مع  وديعة.  بحيرة 
الصغيرة.  التضاري�س  حتى  جس�دين  خرائط  كل  له  وأكش�ف  أجرؤ  كنت 
ترضع  التي  الرجفة  انقداح  لحظة  حتى  تبللني  ش�الالته  لهرولة  وأستس�لم 
أحتقر  أكن  لم  الش�هقات.  نايات  وس�ائدها  في  وتندفن  الشراش�ف  ملحها 
حلم  كونه  يتعدى  ال  فاألمر  الحرام،  أفعل  خاطئة  بأنني  أش�عر  وال  نفسي، 

.)211-210 (ص  الذابلة"  النعناع  ورقة  مثل  بعده  عطّية  يتركني  يقظة 
الحاجة  َش�َبَق  ُتداري  أن  معها  يصعُب  موضوعية  غير  حالٌة  والح�بُّ 

لآلخر.
بلذائذ  العام�رة  األح�الم  بموائد  يكرمن�ي  بصمت�ه  الحن�ون  "اللي�ل   

(235 (ص  بعطّية"  لقاءاتي 
أحالم  من  صغيرة  بأجزاء  البعض  بعضه�ا  مع  الحياة  تفاصيل  ُتجمع 
للهروب  نس�عى  الذي  المضجر  العالم  نس�يان  على  تس�اعدنا  التي  اليقظة 

منه.
تجذبني  جنة  مثل  أمام�ي  العريض  صدره  إلّي..  يدنو  عطّي�ة  هو  "ها 
الحلم  ذلك  في  تأملته  الذي  ذات�ه  الصدر  هو  غيمها.  وجوف  ينابيعها  إلى 
عليه  يربض  قليلة  بحش�ائش  "صدر  ليجلدني  وناداه  العجوز  داهمني  حين 
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األس�ود"  العنب  حّبة  بحج�م  كبيرتان  حلمت�ان  تتّوجهما  ممتلئ�ان  نه�دان 
.)241 (ص 

منتهاه. حتى  الحلم  أشرعة  نادية  تفرد 
كش�اللين  فانس�دلنا  الس�رير  إلى  أوصلني  حت�ى  عل�ّي  ص�اّكًا  "ظ�ل 
شعري  كان  لذيذ.  بارتخاء  له  استس�لمت  الحجارة.  مصبهما  عن  ُأزيحت 
يدفُأ  وجس�دي  ش�فتي،  على  تطبقان  وش�فتاه  ذراعه،  على  يموج  الطوي�ل 
نعناع  كورق�ة  منه  أنَس�لُّ  ثم  المتعة  دهلي�ز  بارتعاش�اتي  أل�ج  وأنا  بجس�ده 

.)241 (ص  بّلُلها"  يفوح  معصورة 
ينظر  يظ�ل  حريته،  أعطاه ص�ك  "س�يده"  رغ�م أن   لكن المجتم�ع، 
تقوم على  نظرة عنصري�ة  الحال  بطبيع�ة  وهي  إلى عطّي�ة على أنه "عب�د"، 
فعله  نادية ما  تنسى  البشرة.  لون  أس�اس  على  والطبقية  االجتماعية  التفرقة 
وتعطيه  ألمه�ا،  عليه، خالفًا  وتس�امحه وال تحقد  عرس�ها،  بها ليلة  عطّي�ة 
يكون  أن  ش�ركتها، وال تمانع في  في  وتوظفه  يتعلم،  وتطلب منه أن  ش�قة، 
لكن أمها  امرأة أخ�رى.  تزوجه من  أن  علي�ه  عرض�ت  وهي التي  زوجه�ا، 
شقته،  تزوره في  أن  به:  تقوم  ما  منها  سلوكها، ويستغربان  يرفضان  وأخاها 

الجسد؟! بنداء  نادية الشابة  تفعل  ماذا  ولكن  ُينادى ويطيع،  فالعبد 
ذراعّي  بين  نادية  تستسلم  الرواية،  في  الثالث  الجنسي  المش�هد    في 

الحافة. عند  ويمتنع  يتوقف  لكنه  عطّية، 
إلى  تزفنا  ح�ب  لحظة  ف�ي  نبحر  أن  إال  خ�الص  م�ن  لنا  يك�ن  "لم 
عن  تبحثان  وشفتاي  دموعي،  يلعق  أخذ  الس�جادة.  على  اس�تلقينا  جنّتها. 
بالنار،  ويش�تعل  ليلتهب  حريت�ه  لجس�دي  تركت  ش�فتيه.  بين  مس�تقرهما 
تمنيته  ح�دوده.  على  يحاف�ظ  ظل  الذي  الحدي�د  طوق  تصه�ر  أن  أردته�ا 
تماسك  الحاسمة  اللحظة  في  لكنه  األولى.  الليلة  كتلك  يُشّقني  يقتحمني، 
كانت روحه تخوي  تخلوان من خوف وحذر.  بعينين ال  واجهته  وتوقف. 
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.)270  -269 (ص  وتتهاوى"  أحالمها  كل  من 
لهب. من  كرة  ترتد  ثم  أسوارها،  تلفح  ناره 

في  عطّية  يته�رب  حي�ن  النتيجة،  تتك�رر  مثلم�ا  المحاول�ة  وتتك�رر 
الحاسمة. اللحظة 

غرفة  به  ودخل�ت  بذراعي  حاصرت�ه  ليجل�س،  فرصة  ل�ه  أترك  "ل�م 
تمدن�ا  ب�ه.  هوي�ت  يقظت�ي  أح�الم  ش�هد  ال�ذي  س�ريري  وعل�ى  نوم�ي، 
طاقة  تنفتح  أن  يأم�ل  وكالنا  اآلخر.  إلى  واحدن�ا  دفء  يس�ري  متالصقين 

نتفارق. أال  أمنيتنا  لتقطف  القدر  ليلة 
لحم  من  حقيق�ة  بل  خياالً  لي�س  يدي،  وبي�ن  س�ريري  في  اآلن  هو 
العش�ق،  مباهج  من  يقظتي  أحالم  في  اعتدته  ما  معه  أمارس  ونب�ض.  ودم 
كّفاه  جس�دي،  بتربة  تعضُّ  لجين  من  المصنوع  كالمحراث  أصابعه  كانت 
وتتورمان.  تكب�ران  فأحّس�هما  الحلمتين  تلوك  وأس�نانه  صدري،  تدعكان 
البوابة  من  يقترب  أن  أراوده  إثارتي  وب�كل  واللذة.  األلم  بتأوهات  أصرخ 
لتكون  رحمي  في  من�ه  نبتة  يغرس  لعله  العج�وز؛  قصر  في  اغتصبها  الت�ي 
من  ش�وكة  تنفذ  فقد  المتجّلدين،  أهل�ي  ب�ه  نواجه  ال�ذي  الواقع"  "األم�ر 
والس�ُر  الس�ابقة،  كالمرة  يبتعد  ظل  لكنه  ويرضخون،  قلوبهم  إلى  ال�دفء 
يبقيني  أن  يري�د  أم  س�وطه!  فيخش�ى  العجوز  ش�بح  يالحقه  هل  يحيرني: 

.)282 (ص  ُحّبه؟"  كطهارة  طاهرة 
بنفسك. وإخمادها  رغبتك  نار  إشعال  يشبه  احتراق  من  ما 

وبين  بينها  يفص�ل  ال  كي  المدينة  مغ�ادرة  يريد  إن�ه  عطّية  لها  يق�ول 
بعد  الضمير  بتأني�ب  ش�عوره  أن  لنا  ويتبين  بها.  لعالقت�ه  الرافضين  أهله�ا 

بينهما. حاجزًا  الدخلة صنع  ليلة  في  لها  اغتصابه 
عاش: الرُّ بمرض  أصيب  وكأنه  ينتفض  وجسده  برأسه  "أطرق 

حائاًل. ستبقى  القصر  في  الليلة  تلك   -
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فيه: صرخت 
لك. وغفرتها  عطّية  يا  نسيتها  لكنني   -

عليها: ويبصق  نفسه  يصفع  كمن  بصوٍت  َجَعَر 
 .)284 لنفسي" (ص  أغفر  أو  أنسى  أن  أستطع  لم  لكنني  نسيت.  أنت   -
تريد  ه�ل  أرادتها نادي�ة.  يواصل العالقة الت�ي  أن  يرف�ض  عطّي�ة  إن 
حين  مجتمعنا تحرر، في  العبد ف�ي  الرجل،  إن  لن�ا  تقول  العثمان أن  ليل�ى 
زالت  ما  العبدة، وإن العبودية  هي  كذلك، وإنها  ليس�ت  المرأة، السيدة  أن 
ه�ذه ال  على المرأة، مادام�ت  المجتمع العربي، ومقتص�رة  ف�ي  موج�ودة 

ربما. واألب واألخ؟  األم  تتصرف وتقرر بمعزل عن  أن  تستطيع 
شفتّي  فالتقم  "نشجت..  التالية:  الصورة  على  النهاية  الروائية  تصف 

أذني: في  يصبُّ  العذب  وهمسه  وجهي،  ُتغرق  ودموعه 
أقدر. ليتني  حبيبتي..  يا  آآآه   -

قلبي  ت�اركًا  الدرجات  منح�درًا  وف�رَّ  بصعوبة،  ذراع�يَّ  من  تخل�ص 
وتهمس: وراءه  المهّشمة  الذائبة  وروحي  أساه،  يلعق 

الس�ّيد  اآلن  فأنت  أعانيه،  ما  رغ�م  أغبطك  كم   ... عطّي�ة  ي�ا  آآآه   -
الضعيفة  – العب�دة-  أنا  بينم�ا  الفرس�ان،  ببس�الة  قراره  يتخذ  ال�ذي  الحّر 

.)286  -285 (ص  عتقي"  شهادة  يمنحني  من  وأنتظر  أسري،  في  أكمن 
س�ردّي  نوٍع  َور،  الصُّ من  نوعين  عل�ى  للرواية  اللغوي  البن�اء  اعتمد 
األولى  الس�ردّية  الكتلة  هو  القصر  ف�ي  نادية  وجود  ويع�د  وصفّي.  وآخ�ر 
في  وإقناعًا  وتأثي�رًا  جماالً  األكث�ر  الكتلة  وهي  الفراش�ات"،  "صمت  ف�ي 
العجوز  وينفر من  نادية،  مع  ويتعاطف  ينفعل  المتلقي  فهي تجعل  الرواية، 
الحياة  وَقْتل  تزويجها،  باسم  الفتاة  وَبْيع  المال وصاحبه،  ويناهض  والعبد، 

إحيائهما.   من  بدالً  اإلنسان  في  والقيم 
نايف  كص�ورة  الوصفّية،  الص�ور  فهو  الص�ور  من  الثاني  الن�وع  أم�ا 
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متمهاًل  "خط�ا  الع�رس:  ليلة  بداي�ة  ف�ي  نادية  زوجت�ه  عيني  ف�ي  العج�وز 
عظمة  تالم�س  ذقنه  ت�كاد  حتى  رأس�ه  يثني  المح�دودب  ظهره  تجاه�ي. 
تتراكض،  تتقافز،  س�جينة  دبابير  مثل  المخاوف  بداخل�ي  توالدت  صدره. 
تقرع  الت�ي  قلبي  عص�وف  من  ناجي�ة  لتفر  لحم�ي  خرم  بش�وكها  تح�اول 
ظلت  أمامي.  انتص�ب  نحوي.  خطوة  تقدم  كلم�ا  مجنونة  إفريقية  كطب�ول 
وبس�بابة  وجهي  تجاه  كفه  ح�ّرك  وجهه.  التقاء  كارهتي�ن  مس�بلتين  عيناّي 

.)14 (ص  وجهانا"  فتقابل  ذقني  رفع  هشة 
عن  التعبير  ف�ي  نادية  كق�ول  صرف،  مجازّية  فق�رات  إي�راد  نالحظ 
القصر  برائحة  رئت�اي  تخّمرت  باألوج�اع،  "اكتظظُت  القص�ر:  في  حاله�ا 
التماثيل  أف�واه  في�ه  وتتثاءب  ِعلله�ا،  إال  الج�دران  في�ه  تتنّف�س  ال  ال�ذي 

.)23 (ص  المنصرمة"  عصورها  صدأ  تن�زُّ  الجامدة 
لكن  منطقي،  وغير  مس�تغربًا  ومغتصبها  امرأة  بين  الحب  يبدو  ربما   
العالقة  تلك  يعتبرون  لمن  ب�االً  تلقي  وال  االتجاه  هذا  في  تمضي  الرواي�ة 

الحكاية. جوهر  تفسد  التي  الرخوة  الخاصرة 
ورثته؟ يكره  كبخيل  أثره  ويقتفي  لظله  الجسد  يستسلم  هل  ترى،   

تعّذبت  ال�ذي  قلبي  اندفاع  ه�و  هل  عطّية؟  أح�ب  جعلني  س�ر  "أي 
أقدارنا  ه�ي  هل  جواد؟  م�ع  الخائبة  تجربت�ي  بعد  أش�الؤه  ترممت  حت�ى 
الصبر  بعد  الجس�د  فورة  هي  أم  مس�ّيرين؟  فنمضي  لنا  الله  يرس�مها  التي 
التي  األرملة  لكنن�ي  نضوج،  واكتمال  وع�ي  ملء  اآلن  أنا  والحرم�ان؟... 
أو  مطلقًا  أو  أرم�اًل  إال  عريس�ًا  التتوقع  "س�كندهاند"  مجتمعنا  في  تصبح 

.)242 (ص  للمتعة"  ثان  زواج  في  راغبًا  متزوجًا 
من  تغلبت  متدفقة،  ش�اعرية  لغة  العثمان  قدمت  اللغ�ة  صعيد  على   
نادية  هو  الذي  المتحدث  لس�ان  على  أحيانًا-  الس�رد-  طول  على  خاللها 

المثال:  سبيل  على  نقرأ  معاناتها.  استعراض  خالل  من 
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الموت، ظللت على األريكة  "ومثل دودة شبه مهروسة تعاني سكرة 
الفخمة يحاصرني بحبال غليظة.  الغرفة  الحركة. كل شيء في  عاجزة عن 
المواقد  رم�اد  بقاي�ا  مثل  الس�قف  من  يهط�ل  مريب  بصم�ت  وأحسس�ت 
قادرة  تعد  لم  التي  األضواء  على  يهبط  س�ريعًا،  الغرفة  في  ويتوزع  البائت 
أفلت  لو  وددت  بأنس�جتها.  وتمازج  روحي  غم�ر  الذي  الظالم  وأد  عل�ى 
وإن  حتى  الفضاء  فأواج�ه  القصر  تدكُّ  واحدة  صرخ�ة  ولو  أطلق  صوتي، 
قطعة  أنه  حسبت  حتى  لساني  وتاه  تس�عفني.  لم  حنجرتي  لكن  فيه،  تهت 
تعتادي  أن  "علي�ك  أذني:  ف�ي  تطن  كلماته  ظل�ت  الغرفة.  يغ�ادر  أن  قب�ل 
معي  تختلف  حي�ن  أمي  كان�ت  بالصم�ت.  يأمرن�ي  كان  الصمت".كله�م 
وتقول  ش�فتيها  على  س�بابتها  تضغط  يخصني،  كان  وإن  حتى  ش�أن،  على 
بالصمت.  األمر  إصدار  في  الخاصة  طريقته  له  أبي  واسمعيني".  "اصمتي 
أن  فافهم  بكفيه،  يصف�ق  وجهي؛  على  االعت�راض  إش�ارة  يلمح  أن  مجرد 

 .)16 (ص  أرحم"  أخي  يكن  ولم  وصوتي.  الكالم  ابتالع  علّي 
الس�ورية  أو  الكويتية  س�واء  الدارجة  اللهجة  من  قليلة  مفردات  ثم�ة 
مثل  وغيرها،  الش�عبية  األمثال  وكذل�ك  الرواية،  ثنايا  بي�ن  تناث�رت  (األم( 
في  الروائية  استخدام  يستوقفك  وقد   ،)78 (ص  عينها"  قوات  "فوق شينها 
في  "الش�مس  مثل  معروفين،  عرب  ألدباء  روايات  عناوين  الرواية  س�ياق 
المحيميد  (يوس�ف  الرائحة"  و"فخاخ   ،)156 ص  مينة-  (حنا  غائم"  ي�وم 

.)256 – ص  بركات  (هدى  وحبيبي"  و"سيدي   ،)211 ص   –
الرواية. في  موجودة  المرآة  لعبة 

آآآآٍه لهذا الجسد المصاغ  أتأمله وأندهش:  المرآة  أمام  "وقفت عارية 
ولمعانه،  نعومته  يفقد  لم  األبيض  ولونه  يترهل،  لم  ونور. جلده  ُلجين  من 
كيف  نفسي  على  بالش�فقة  شعرت  الصيف.  كفاكهة  ش�هيٌّ  كقلب،  نابض 
وريقاتها  وتفتح  بالعط�ر  ترش�ها  يٍد  من  ُتحرم  أن  ريعانها  في  مثلي  الم�رأة 
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الذي  جواد  حتى  يمس�هما  لم  اللتين  الصابرتين  ش�فتّي  تأملت  المنطوية؟ 
لم  والذي  يس�تحقهما،  ال  الذي  العجوز  ذلك  غير  يتذوقهما  ول�م  أحببته، 
صدري  تأملت  الرخوتي�ن.  ش�فتيه  لهجوم  لتستس�لما  ُيسّيس�هما  أن  يفلح 
فيه  ُتحركا  لم  اللتين  اليابس�تين  بكّفيه  األولى  قطفته  كان�ت  الذي  الناهض 
التي  الدخول  بوابة  نحو  المنس�اب  األسفل  نصفي  نحو  انحدرت  س�اكنًا. 
ذابلة.  بخيارٍة  األش�به  العجوز  ثعبان  ث�م  الحارق  عطّية  ثعبان  إليها  تس�لل 
أن  الحق  ول�ه  ويهتاج  يحت�اج  بض�ًا  يزال  ال  جس�دًا  ل�ي  أن  بفرح  أيقن�ت 

.)210 (ص  والندى"  بالملح  ه  ترشُّ وسيلة  عن  يبحث 
العثمان  ليلى  فيه�ا  اس�تخدمت  فقد  الحميمة  اللحظات  تصوي�ر  أما 
تتزاحم،  روح�ي  وانقباضات  يرتع�د،  كقولها: "جس�دي  خاصة  أدبية  لغ�ة 
رآها  لو  ربما  قلت  أمس�حها،  أن  أهتم  لم  وجنتي،  تحرق  دموعي  تحدرت 
فرصة  يعطيني  المرتعش�ة،  الزه�رة  أوراق  ف�ض  ف�ي  يتمهل  علي،  يش�فق 

.)19 (ص  لمفترسها"  الفريسة  ترضخ  كيف  وأتعود  عليه،  ألعتاد 
بطريقة  والمش�اعر  الكلمات  بعض  تأكيد  إلى  العثمان  ليل�ى  عمدت 
ي..  "الزمن  كقولها:  حرفًا  حرفًا  كتابتها  خالل  من  الحروف  على  الضغط 
والصمت"  بالصبر  متش�بثة  والليالي  األيام  ألعتام  رهينة  وأنا  ف  ح...  ز.. 

 .)28 (ص 
 286 في  تقع  التي  الرواي�ة-  منتصف  في  الملل  بعض  يصيبك  رّبم�ا 
يكون  معاصرة  ألجواء  بالدهشة  تش�عر  وقد  القصة،  رتابة  بسبب  صفحة- 
بها  إذا  ثم  س�يدهن  من  بأمر  الخادم  يفترعها  وامرأة  و"عبد"،  "س�يد"  فيها 
الفراش�ات"  "صمت  أن  غير  لإلرادة.  وفاقد  مأمور  ألنه  الغاصب  تس�امح 

عنها. مسكوت  عالقاٍت  من  خفية  جوانب  لفهم  ضرورة  تبقى 
والحرمان،  المتع�ة  دهليز  في  تدخ�ل  التي  المأزومة  العالق�ات  إنها 

الواقع. اسمه  بحاجز  تصطدم  أن  إلى  التيه  معنى  فتعرف 
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جنون الكت�ساف

ألقمن  الالتي  والنس�اء  ليغيبوا،  الحاضري�ن  الرجال  ع�ن  روايٌة  هذه 
رحيقهن. الرجاَل  ووهبن  طفولتهن  الماضي 

الذكريات  اختالس  يتقن  الالتي  الدنيا،  رحم  النس�اء،  عن  روايٌة  إنها 
الحب،  الق�درة على  لديهم  ضمرت  الذين  والرج�ال  األمس،  خزائن  م�ن 

بهم. أغرمن  حظهن  سوء  من  الالتي  النساء  مع  حتى 
الموت. حرية  إال  حقًا  حرية  توجد  ال  فإنه  نحُب،  وعندما 

في  لكنها  والدته�ا،  ي�وم  تلعن  ل�م  امرأة  عن  الرواي�ة  تك�ون  وربم�ا 
باللعنات! األيام  باقي  غمرت  المقابل 

ترجمتها  والتي  الطرابلس�ي  باهية  المغربية  للروائية  إال"  ليس  "امرأة 
رواية   )2005 البيض�اء،  ال�دار  العرب�ي،  الثقاف�ي  (المرك�ز  رمي�ج  الزه�رة 
أفكارها  بي�ن  ممزقة  وتعيش  وثقافته�ا  مجتمعها  تص�ارع  التي  الم�رأة  عن 
مع  نعيش  صفحة،   183 البالغ�ة  الرواية  صفح�ات  امتداد  وعلى  وحياته�ا. 
مرآة  في  قرأت  وإن  حتى  التمرد،  إلى  دومًا  تتطلع  التي  ليلى،  الرواية  بطلة 

قائلة: تصفعها  وجادة  ساخرة  جملة  حياتها 
.)5 (ص  عادية"  امرأة  سوى  أنت  "ما 

فقدت  التي  وال�روح،  الحجم  الممتلئة  الفت�اة  مع  الرواي�ة  في  نبح�ر 
ابنة  اليتيمة  مرية،  من  الثالثيني  والده�ا  ليتزوج  والدتها،  من  أيام  بعد  أمها 
أتمرد  كنت  يس�كنني.  التمرد  "كان  نفس�ها:  عن  تقول  ربيعًا،  عش�ر  الس�تة 

.)32 (ص  شيء"  كل  على 
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على  الزمالء،  ووسط  األس�رة،  برغم  بالوحدة،  شعور  عليها  يس�يطر 
األبد. إلى  وحيدًا  يكون  أن  له  المقدر  شعور  إنه  الخصوص.  وجه 
الشك! اسمها:  ُمرة  ثمرة  العزلة  لشجرة  تنبت  الوحدة،  وفي 

والصغار  الكبار  يتزاح�م  أوجها،  في  الس�نة  رأس  ليلة  حفلة  "كان�ت 
صدره  إلى  بق�وة  ماما  يض�م  أبي  أصدقاء  أح�د  رأيت  الرق�ص.  حلبة  ف�ي 
ما  شيئًا  أذنها  في  يهمس  كان  برأسين.  واحدًا  جس�دًا  يبدوان  أنهما  لدرجة 
قد  كنت  أبي.  ع�ن  تبحث  ش�عور،  دون  نظراتي،  انطلقت  تضحك.  وه�ي 
ش�ابة  امرأة  حول  صديقاتها،  وإح�دى  ماما  بين  ح�وارًا  مرة  ذات  س�معت 

.)15 (ص  آخر"  رجل  مع  زوجها  ضبطها 
مستس�لمة  كانت  التي  الفتاة  فإن  الوحدة،  إل�ى  نزوعها  من  وبالرغم 
تلصقنا  فالمتعة  والمتعة،  الحياة  إلى  الحيوية  شديد  نزوٌع  بها  كان  للخجل 

المستقبل. وبين  بيننا  تحول  قد  أنها  مع  بالحاضر، 
زيها  ف�ي  تتمايل  الت�ي  الفت�اة  عل�ى  ظه�رت  النزق  عالم�ات  أول�ى 

البرىء المدرسي 
رجل  نظ�رة  مرة،  ألول  اكتش�فت  عندم�ا  عش�رة  الرابعة  ف�ي  "كن�ت 
أبي  نظرة  في  تتلخ�ص  الرجل  نظرة  كانت  الوقت،  ذل�ك  حتى  علّي.  تق�ع 
اإلغراء.  لعبة  اكتش�فت  جديدة.  زاوية  م�ن  للحياة  أنظر  أصبحت  وأخ�ي. 

.)27 (ص  والسلطة"  للذة  مصدرًا  راكمتها  التي  االنكسارات  كل  كانت 
أبنائه،  الصطح�اب  الثانوية  إل�ى  يوم  كل  "يأت�ي  الرج�ل  ه�ذا  وكان 
ولذة  بالخفة  فأشعر  مالبسي  من  تجردني  نظرات  غريبة.  نظرات  إلّي  ينظر 
أني  فأحسس�ت  بي  إعجابه  فكرة  أثارتن�ي  والدي.  س�ن  في  كان  اإلغ�راء. 

(27 (ص  لي"  لقنوها  التي  القوانين  كل  أخرق 
على  يتجرأ  لن  أنه  فيه  اعتقدت  الذي  الوقت  في  الرجل  منها  اقترب 

معه. التالي  اليوم  ظهر  بعد  ما  قضاء  إلى  دعاها  ذلك. 
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.)28 (ص  سيحررني"  به  سألتقي  الذي  "الرجل 
محبوبة  غير  بأنها  لش�عورها  تتألم  كانت  التي  الفت�اة  تصورت  هكذا 

األولى. زوجته  وفاة  بعد  حنانه  ينابيع  جفت  الذي  أبيها  طرف  من 
الجسد.  الكتش�اف  مكتملة  غير  مغامرة  بدأت  المحدد،  الموعد  في 
واالقتراب  التأرجح،  ه�و  الحياة  في  قدرها  أن  تعل�م  التي  الوحيدة  كان�ت 

محالة.  ال  سيحدث  ما  يومًا  الذي  السقوط،  من 
في  بعيدة  غير  ش�قة  إلى  أخذني  انتظاري.  في  كان  وصلت،  "عندم�ا 
يمنة  رأس�ه  يحرك  وهو  ومتس�خة  قديمة  عم�ارة  في  الثانوية  ع�ن  الثانوي�ة 
عن  عبارة  كان  اختاره  الذي  الحب  عش  معي.  أحٌد  يراه  أن  مخافة  ويسارًا 
الرطوبة.  رائحة  منها  وتفوح  الفوضى  تعمها  الطلبة  غرف  من  ضيقة  غرف�ة 
أخذني  ثم  موسيقية،  قطعة  عزف  قيثارة.  توجد  المرتب،  غير  الفراش  فوق 
وجدتها  لي.  قبلة  أول  تل�ك  كانت  وقبلني.  بقوة  إليه  ضمني  ذراعي�ه.  بين 
بحركاٍت  جس�دي  كل  لتالمس  ظهري  ف�وق  يده  انزلقت  ما.  ش�يئًا  مقززة 
كان  ضعفه.  عل�ى  كعالمة  واضطراب�ه  ت�ردده  لي  بدا  ومضطرب�ة.  متهيج�ة 
أراقب  كن�ت  االنهي�ار.  حاف�ة  عل�ى  بأنه  يوح�ي  وجه�ه  رحمت�ي.  تح�ت 
التأثير  على  أكثر  يحرص  كان  ما  بق�در  تأثرًا،  أقل  أبدو  ما  بقدر  انفعاالته. 
أزعجه  لقد  زلزلتي.  على  قدرته  عدم  في  تكمن  قوتي  أن  أحسس�ت  علّي. 

.)29  -28 (ص  برودي" 
صاخبين  نهدين  بين  اللهاث  وحل  في  المتمّرغة  ش�هوته  تس�عفه  لم 

مبعثرة. وجدائل 
لم  ألنه  الغرفة،  ه�واء  في  تبخر  عاب�ر..  كالم  في  عابرًا  الرج�ل  كان 

المرتعش. الجسد  على  تنسى  ال  لمسة  أو  الروح  على  بصمة  يترك 
فإذا  باألشجار،  نتعلق  أن  في  راغبون  ونحن  منحدر  على  نجري  كم 

سقطتنا. في  معنا  ونحملها  نخلعها  بنا 
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قال. أؤذيك".  لن  تخافي.  "ال 
أكن  ل�م  يخيفني.  يك�ن  ل�م  إغرائي  عل�ى  الحري�ص  الرج�ل  ه�ذا 
مني  التقرب  في  طريقته  أن  غي�ر  فقط.  اس�تخدامه  أريد  وإنما  فيه،  أرغب 
وهو  طوياًل  داعبني  ينتصب.  بعضوه  ف�أحسس�ت  به،  التصقت  أزعجتني. 
وأغير  أتراجع  أن  خشي  أنه  لو  كما  بسرعة  أزال مالبسه  ثم  ينزع مالبسي، 
في  عضوه  أمس�كت  أفعل.  لم  أني  غير  طمأنته  في  رغبة  اجتاحتني  رأيي. 
متصلبة،  انتظ�رت  فوقي.  تم�دد  ش�كله.  معرفة  ف�ي  رغبة  تدفعني  ي�دي، 
تمامًا.  تغي�ر  قليل  قبل  ب�ه  أمس�كت  الذي  العضو  يحدث.  لم  ش�يئًا  لكن 
الوقت.  نفس  في  والدهشة  بالراحة  أحسس�ت  ذاباًل.  نفس�ه  على  انكمش 
سنحاول  تحدث.  أشياء  "هذه  لي:  فقال  الضحك.  من  نفس�ي  أتمالك  لم 
المحاولة"  ع�دم  عل�ى  عازم�ة  ح�ده،  عند  أوقفت�ه  لكن�ي  أخ�رى".   م�رة 

.)30 (ص 
التوغل  تشبه  مثلك  بارٍع  غير  شخٍص  مع  الحب  ممارسة  محاولة  إن 

أيضًا. السباحة  يجيد  ال  شخٍص  مع  عميقة  مياٍه  في 
تالش�ت  فقد  الثانوية،  رجل  مع  كنُتها  التي  الجريئة  الفت�اة  تلك  "أما 
أكون  أن  أردُت  فقد  ذلك،  ومع  مرضي.  خج�ٌل  جرأتها  محل  وحل  تمامًا 
آخر  في  أني  غير  بأفعال جسورة.  للقيام  نفسي  أهيىء  لذا كنت  أكثر جرأة. 

.)37 (ص  أسلحتي"  كل  أفقد  لحظة 
على  يطبق  من  تنتظ�ر  الحواس،  مؤجلة  فتاٍة  اش�تعال  كأنه  األمر  ب�دا 

الماء. وديعته:  يسترد  كي  الحارستين  شفتيها 
يتخلى  حت�ى  نفس�ها  الرجل  تمنح  إن  م�ا  المرأة  أن  مام�ا  "علمتن�ي 
من  تحذرني  كان�ت  مام�ا  ذلك.  عك�س  لي  يق�ول  إحساس�ي  لكن  عنه�ا. 
لكن  الش�بان،  مع  عالقات  أرب�ط  أن  ل�ي  مس�موحًا  كان  اإلغ�راءات.  كل 
لزوجي.  ببكارتي  أحتف�ظ  أن  علّي  تامًا.  منع�ًا  ممنوعًا  الجنس�ية  العالقات 
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التي  المبادىء  كل  على  ضدًا  أهمية  أية  البكارة  هذه  أولي  أكن  لم  أني  غير 
لدخول  اختراقه  يج�ب  حاجز  س�وى  لي  تعني  الب�كارة  تكن  ل�م  تلقيته�ا. 

.)29 (ص  الكبار"  عالم 
اآلخرين. على  الحنق  أسباب  وتخلق  تنمو،  التمرد  بذرة   

التصرف  في  ح�رًا  كان  أنه  إال  من�ي،  أصغر  كونه  فرغ�م  أخي،  "أم�ا 
له  أن  ذلك،  من  األكثر  بل  الكبار.  معاملة  يعامل  كان  يش�اء.  كما  وقته  في 
ذلك  يثير  أن  دون  بهن  واالختالء  المنزل،  إلى  صديقاته  إحضار  في  الحق 
العالم  على  فأحقد  تحرقن�ي.  والغيرة  عليهم  أتجس�س  كنت  أحد.  حفيظة 

.)31 (ص  الظلم"  هذا  بسبب  كله 
على  األب  زوج�ة  تش�جع  إذ  المحرض،  دور  زكي�ة  الخال�ة  تلع�ب 
متجر  إقامة  عبر  المادي  واالستقالل  الش�خصي،  عالمها  واكتشاف  التمرد 
زوجته  حياة  ف�ي  وجودها  على  حانق�ًا  األب  كان  له�ذا  وربما  للمالب�س. 

مرية.
س�نوات،  بس�ت  يكبرها  الذي  فاض�ل،  الجي�ران،  ابن  ليل�ى  أحب�ت 
إلى  فاضل  ذهب  الصامت.  حبها  س�نوات  من  تخرج  أن  تستطع  لم  لكنها 
مش�اعرها  أجج  قصيرة  إجازات  في  عاد  كلما  وكان  فرنس�ا،  في  الدراس�ة 

قبل. ذي  من  أكثر 
جنون  وبي�ن  برفاهيته  االحتم�اء  ف�ي  الرغبة  بي�ن  م�ا  موزعة  "كن�ُت 
أعماقي  يه�ز  أن  فاض�ل  و"اس�تطاع   ،)36 (ص  بنفس�ي"  نفس�ي  اكتش�اف 
في  وأبويًا  جذابًا  كان  بأفكاره.  يس�حرني  وأن  بنفس�ي،  ثقتي  من  ويجردني 

.)36 (ص  وحيرني"  أربكني  الذي  الشيء  اآلن،  نفس 
شهوة يقطر  الذي  الخليع،  العسل  مثل  حضوره  في  كانت 

اللحظات  بتل�ك  اس�تمتاعي  دون  تحول  كان�ت  فيه  القوية  "رغبت�ي 
علي.  تقع  بنظرات�ه  أحس  ما  بمج�رد  توازني  وأفقد  أتالش�ى  إذ  الس�عيدة؛ 
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.)36 (ص  بيدي"  يمسك  وهو  يده  حرارة  تحرقني 
ما. يومًا  لها  سيكون  أنه  الضوء  في  تقسم  يدها   

حياتي  أن  إحساس�ي  درجة  إلى  فاضل  من  بالزواج  حلمي  بلغ  "لقد 
وهذا  الكمال  ه�ذا  بمثل  رجاًل  أبدًا  أجد  ل�ن  وأني  معنى،  أي  لها  يع�د  لم 

.)56 (ص  أعرفهم"  الذين  الرجال  عن  التميز 
قدمته  الذي  الشاي  في  المنومة  األقراص  ودست  غامرت  لهذا  ربما 
الجو  لها  ويخلو  رش�يد،  وش�قيقها  وامرأته  زوجها  ينام  حتى  مس�اء،  ذات 

أكثر منه  تقترب  لعله  فاضل،  مع 
تدعى  أخ�رى  بفتاة  ارتبط  أن�ه  تعلم  حي�ن  بصدمة  تص�اب  أنها  غي�ر 
الغيرة.  نار  تنهشها  ليلى  تلتقيها  وعندما  مراكش.  في  أمها  مع  تعيش  نبيلة، 
نحيف  خصره�ا  رش�يقة.  القامة،  طويل�ة  ش�ابة  جماله�ا.  "صعقن�ي 
هش�ة،  وديعة،  تبدو  فقط.  باليدين  إحاطته  الممكن  من  معها  يب�دو  لدرجة 
كل  يكشف  جدًا  قصير  اللون  الكستنائي  شعرها  الخزف.  من  دمية  وكأنها 
عس�ليتان  عيناها  وش�هوانيتان.  ممتلئتان  ش�فتاها  دقيقة.  مالمحها  وجهها. 

.)74 (ص  شيء"  في  تشبهني  ال  وناعستان. 
الجولة. هذه  بخسارتها  وُتسلم  تستسلم،  كي  كافيًا  هذا  بدا 

.)74 (ص  محبوبة"  فتاة  أنها  أعترف  أن  علّي  "كان 
بالسفر. الخالص  يأتي 

حيث  الفرنسية،  في غرونوبل  الجامعية  دراستها  استكمال  ليلى  تقرر 
تدعى  بامرأة  عالقة  على  كان  الذي  عمر  انتباهها  ويجذب  شيماء،  تصادق 
حيث  التالي،  الي�وم  في  لقاءها  فيطل�ب  عمر  إلى  ليلى  تنجذب  إيس�يتيل. 

تجارية: صفقة  كأنه  حوار  بينهما  يدور 
هنا؟ أفعل  ماذا  أعرف  ال  الحقيقة  في   -"

أقترح  األم�ور.  تعقدي  فال  ذل�ك،  في  راغبة  بس�اطة  بكل  ألن�ك   -
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لعالقتنا  نريد  كنا  إذا  ما  بعدها  نقرر  الزمن  من  فترة  بعضنا  نعاشر  أن  عليك 
جدية. أكثر  تصبح  أن 

وإيستيل؟  -
وال  بالوفاء  ال  بش�يء.  أعدها  ال  بأن�ي  البداية  من�ذ  حذرتها  لق�د   -
العودة  وأنوي  المختلط  بالزواج  أؤمن  ال  أنا  مش�تركة.  مستقبلية  بمشاريع 

دراستي. إنهاء  بعد  المغرب  إلى 
بشيء؟ تعدني  ال  أيضًا  وأنا   -

كنا  إذا  م�ا  لنرى  عالقة  نقيم  أن  أوالً  يج�ب  لك�ن  مختلفة.  أن�ت   -
المستقبل.  حول  ضمانات  نعطي  أن  أنا،  وال  أنت  ال  يمكننا،  ال  سنتفاهم. 

متبادل. خداع  مجرد  ذلك  سيكون 
المغرب؟ في  كنا  لو  الطريقة  هذه  بنفس  ستخاطبني  كنت  هل   -

.)87-86 النعمة" (ص  هذه  نستغل  أن  وعلينا  فيه.  لسنا   -
حجز  ليلى  على  ويعرض  منعزل  صغير  نزل  أمام  سيارته  عمر  يوقف 

الجسد. اكتشاف  مغامرة  لتبدأ  فتوافق،  فيه،  غرفة 
بعيدة. سماء  إلى  ذاهبة  غرفٍة  زوايا  في  سوسنة  توقظ  والرغبة 

بس�رعة  ش�يء  كل  مّر  الجامحة.  رغبتي  أجج  الحميمي  الغرفة  "جو 
كقبالت  ال  بالتبغ،  الممزوجة  الحل�وة  الخمرة  بطعم  عمر  قبالت  مفرطة. 
حواسي  بعنف.  العاريان  جس�دانا  التحم  لها.  مذاق  ال  التي  الثانوية  رجل 
اخترق  بجس�دي.  ح�اد  إحس�اس  انتابني  عارمة.  ش�هوتي  متيقظ�ة.  كله�ا 
يتعرض  بحاج�ز  ففوج�ىء  وحش�ية،  ش�به  بطريقٍة  واح�دة  دفع�ة  جس�دي 
يتحرك  األم�ر،  بادىء  كان،  بالل�ذة.  ممزوج  ألم  بجس�دي  س�رى  س�بيله. 
س�اهمتان،  عيناه  إلّي.  عمر  نظر  فأكث�ر.  أكثر  بس�هولة  ثم  بصعوبة  داخل�ي 
معًا  كنا  فوق�ي.  انبطح  بالل�ذة.  إحساس�ه  حول  ومتمركز  منكم�ش  وجه�ه 
نفسًا  منها  سحبُت  سيجارة  وأش�عل  الفراش  على  جلس  ثم  عرقًا.  نتصبب 
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.)89 (ص  عني"  بعيدًا  بتفكيره  راح  أنه  أحسست  طوياًل. 
تنغرس  كي  أنيابه  عل�ى  تلح  هي  وها  رغبته�ا،  نمور  يروض  ه�و  ها 

لحمها. في 
وهي  أبدي�ة،  لذة  تول�د  العميقة،  كهوفه�ا  داخ�ل  دافئ�ة  اس�تطاالٌت 

بحرها. فقدت  سمكة  مثل  تحته  تتخبط 
من  الخارجة  األس�ئلة  تتوالد  الولوج،  ونعمة  الولوج  غبط�ة  بين  وما 

الدهشة. باب 
المعاتب. بلهجة  قال  عذراء؟  الزلت  بأنك  تخبريني  لم  لماذا   -"

هي  هل  جباهنا؟  عل�ى  نعلقه  أن  يجب  مهم  ش�يء  البكارة  وهل   -
كبيرة؟ أهمية  ذات 

.)89 عنيفة" (ص  جد  طريقتي  تكون  ال  أن  أتمنى  تأكيد.  بكل   -
في  مس�كنها  إلى  ليلى  ع�ادت  الصغير،  الن�زل  في  الليل  قض�اء  بعد 
قضى  منهم  "م�ن  متس�ائلة:  اآلخرين  وجوه  تفحص  ف�ي  لتبدأ  غرونوب�ل، 

.)90 (ص  اآلن؟"  أحاسيسهم  هي  وما  مثلنا؟  الجنس  ممارسة  في  الليل 
الذات. تفحص  وقت  يحين  ثم 

عادي،  غير  عن شيء  بحثًا  جس�دي  تفحصت  أس�تحم  كنُت  "عندما 
وتركني  بداخل�ي  نزف  ال�ذي  الخفيف  الج�رح  ذلك  س�وى  وجدت  فم�ا 
عندما  بجس�دي  قش�عريرة  س�رت  لالنكس�ار.  وقابلة  األب�د  إلى  مفتوح�ة 
عنيفة  رغبة  تجتاحني  إله�ي!  يا  المثيرة.  ولمس�اته  عمر  مداعبات  تذكرت 

.)90 (ص  رؤيته"  في 
غامرة! سعادة  في  له  نستسلم  الذي  االجتياح  إنه 

كي  نيازكه  إل�ى  وتحن  س�ماءها،  يدفئ  س�عير  إلى  اش�تياق  يغمره�ا 
أرضها في  تنطفئ 

محله  ليحل  تالش�ى  الجنس�ية  العالقة  عن  قبل  من  م�ا س�معته  "كل 
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باللذة.  المم�زوج  والعن�ف  واللمس�ات  بالرغب�ات  مس�كون  جديد  عال�م 
.)90 (ص  ومرات"  مرات  الكرة  إعادة  في  بالرغبة  أحسست 

إال  تعرف  ال  مدين�ة  في  قصوى  وحاج�ة  بلورية  شمس�ًا  منه  جعل�ت 
الصقيع.

فيه  تفكر  فإنها  لفاضل  تفتقد في ركن منزو من ذكرياتها حبها  وألنها 
الذين  "كل  أمامها.  التخيل  ش�ريط  ويمتد  زوجته،  مع  الحب  يمارس  وهو 
زكية  الخالة  وأبي.  ماما  الجنس.  يمارسون  وهم  ناظرّي  أمام  مروا  أعرفهم 
فّي"  اكتش�فته  الذي  المتلصص  الجانب  هذا  أثارني  واآلخرون.  وزوجها. 

.)91 (ص 
"وجدتني مستسلمة  تنقاد ليلى وراء رغباتها، وتحاول استرضاء عمر 
ش�اء"  متى  أمره  وتحت  لرغباته  خاضعة  و"أصبحت   )91 (ص  ككلبة"  له 
عني  الرجل  يتخل�ى  أن  من  الخ�وف  "هاجس  عليه�ا  ويس�يطر   ،)92 (ص 

.)92 (ص  بكارتي"  وهو  أال  أملك  ما  أغلى  أخذ  قد  يكون  بعدما 
"كل  نفسها.  ليلى  تجارب  هو  المخاوف  تلك  في  الس�بب  كان  ربما 
أهمية  أكث�ر  نس�اء  حياتهم  في  توجد  اآلن،  حت�ى  عرفتهم  الذي�ن  الرج�ال 
الرهان  أربح  أن  أري�د  كنُت  القاعدة.  لهذه  اس�تثناء  يش�كل  ال  وعمر  مني. 
هذا  من  محطمًة  خرجت  لو  حتى  حياتي،  في  واحدة  مرة  ولو  أنتص�ر  وأن 

 .)95 (ص  االنتصار" 
حين  عمر  فيها  يزورها  شقة  استئجار  إلى  تسعى  إسعاده،  أجل  ومن 
"لم  ذلك  وقبل  ديون�ه،  لتس�دد  مجوهراتها  تبيع  ثم  إيس�تيل،  مع  يكون  ال 
أن  اعتقدت  بعالقتن�ا.  إيس�تيل  بإخب�ار  حتى  وال  بأي ش�يء،  أطالب�ه  أع�د 

.)96 (ص  لي"  حبه  ازداد  قلت،  كلما  طلباتي 
عليها. ويتغذى  يغذيها  حياتها،  في  الذي  الرجل  أن  الفتاة  تدرك  لم 

لزوجة  ليلى  تعترف  البيضاء،  الدار  في  الصيف  عطلة  قضائها  وأثناء 
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رس�الة  بدوره  لها  يرس�ل  التي  عمر،  مع  المعقدة  عالقته�ا  بتفاصيل  أبيه�ا 
نحوي  الخالص  الش�هواني  انجذاب�ك  "أتخي�ل  قائ�اًل:  أش�واقه  فيها  يبثه�ا 
(ص  األول"  الفاتح  لكوني  بالس�عادة  فأش�عر  للجنس،  الباهر  واكتش�افك 

.)101

زوجة  معاناة  معها،  ونكتشف  ليلى،  تكتش�ف  مصارحة،  لحظة  وفي 
بينهما. دائر  حوار  أثناء  لها  تقول  إذ  األب، 

أنا  الزوجية.  العالق�ة  في  الجنس�ي  التوافق  تحقيق  الصعب  م�ن   -"
عن  الحديث  ووالدك.  أنا  نتواصل  ال  أبدًا.  ذلك  معنى  أعرف  لم  شخصيًا 

حرية. بكل  فيه  نتحدث  لو  أتمنى  كنت  كم  ممنوع.  إليه  بالنسبة  الجنس 
الجنسية؟ اللذة  معنى  قط،  تعرفي،  لم  أنك  تقصدين  هل   -

اآلن  ولكن�ك  ه�ذا،  ع�ن  أحدث�ك  أن  الالئ�ق  م�ن  لي�س  ربم�ا   -
هذه  من  تعان�ي  من  وحدي  لس�ت  تفهمي.  أن  ويمكن�ك  ام�رأة  أصبح�ت 
يفضلون  بل  نحن،  رغباتن�ا  في  جديًا  يفكرون  ال  رجالنا  معظ�م  الوضعية. 
في   - العاه�رات  وحدهن  فاحش�ًا.  أم�رًا  ذل�ك  معتبرين  اكتش�افها،  ع�دم 

.)104 الجنس" (ص  ممارسة  في  الرغبة  عن  يعبرن  رأيهم- 
ليل�ى  أص�اب  الجنس�ية  عالقته�ا  ع�ن  األب  زوج�ة  اعتراف�ات 
النفور،  إال  ل�ك  يحمل  ال  كائ�ن  مع  العي�ش  أصعب  فم�ا  باالضط�راب.. 

الحشائش. جز  كآلة  بميكانيكية  البكر  حقولك  في  يحرث 
العلوي، وامرأٌة ضائعة  الطابق  بيٌت من طابقين: رجٌل شارٌد في  كأنه 

فلي. السُّ الطابق  في 
القسوة؟ هذه  بكل  تكون  أن  ل  تتحمَّ كيف  السقف،  أيها  لقلبَك  يا 

أني  غير  لها،  عش�يقًا  تتخذ  تخيلتها  ذلك.  معرفة  في  أرغب  أكن  "لم 
بعض  تتقبل  أصبح�ت  ماما.  تغي�رت  لقد  الفك�رة.  لهذه  كثي�رًا  أنزعج  ل�م 
فاجأني  لقد  الفضائح.  من  قريب  وقت  حتى  تعتبرها،  كانت  التي  األش�ياء 
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لعبت  زكية  الخال�ة  أن  الش�ك  بعمر.  عالقتي  تج�اه  المتس�امح  فعله�ا  رد 
لألفكار  تقب�اًل  وأكثر  مرونة  أكث�ر  أصبحت  التح�ول.  هذا  في  مهم�ًا  دورًا 
تجد  أن  قلبي  أعم�اق  من  تمنيت  أهمي�ة.  أكثر  تبدو  جعلها  مم�ا  الجديدة 

.)105 (ص  أبي"  حساب  على  ولو  السعادة  يوم  ذات 
هي  حس�ابها  على  ما،  يومًا  س�تتحقق  أمنيتها  أن  تدري  ليلى  تكن  لم 

أيضًا.
ليلى  اخذت  دراستها،  الس�تئناف  غرونوبل  إلى  عودتها  أعقاب  ففي 
تعرفت  ي�وم  وذات  إال.  لي�س  وقت  مس�ألة  عمر  ع�ن  ابتعادها  أن  ت�درك 
لها  بدا  الذي  الجامعة،  في  المساعد  األس�تاذ  آالن،  األشقر  الفرنسي  على 
صبورًا  رقيقًا،  "كان  حياته�ا.  في  عرفتهم  الذين  الرج�ال  باقي  عن  مختلفًا 
إال  اآلن،  حتى  أختل�ط،  لم  قبل.  من  عرفتهم  الذي�ن  أولئك  عن  ومختلف�ًا 
يريدون  أنهم  ل�و  كما  لصالحهم،  قوي�ة  عالقاٍت  بس�رعة  يفرضون  برجاٍل 
اآلخر  الطرف  إلى  ينصت  كان  فقد  آالن،  أما  البداية.  منذ  سيطرتهم  إثبات 
والبراءة"  الطهارة  طابع  عالقتنا  على  أضفى  الذي  الش�يء  رغباته،  ويحترم 

.)114 (ص 
الكنبة  عل�ى  جالَس�ين  "كنا  العالق�ة.  تط�ورت  الش�ديدة،  وبتلقائي�ة 
عنف  ودون  بحنان  الجنس  مارس�نا  صدره.  إلى  فضمني  القهوة،  نحتس�ي 

.)115 (ص  الرغبة" 
بيديه،  يصقلها  النهر.  إلى  وتقودان جسدها  حقلها،  في  تعمالن  يداه 

وأيامها. ألوانها  يأللئ  بعشق  لسانه،  بدفء 
رجالن. حياتها  في  أصبح  وقد  ليلى  هي  ها 

قررت  بيته،  ومفت�اح  أس�نان  فرش�اة  يوم  ذات  آالن  أهداها  وعندم�ا 
حبًا  الفرنس�ي  في  وجدت  ألنها  بينهما؛  العالقة  قطع  أمر  في  عمر  مفاتحة 
يمارس  أنه  مع  بالفاج�رة،  ويصفها  ويصفعها  بش�دة  عمر  فيغضب  أعمق، 
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الشرقي؟ الرجل  ازدواجية  هي  هل  نفسه.  الشيء 
انتقامًا. احتقارها  يكون  ال  سميكة  جلوٌد  توجد 

الغربي  للق�ارىء  مكتوبة  تب�دو  الرواية  أن  إل�ى  نش�ير  هنا  أنن�ا  على 
كثيرة  لتفاصيل  الروائية  ش�رح  من  التقاطه  يمكن  ما  وهو  األولى،  بالدرجة 
مؤسسة  خارج  الجسدية  عالقاتها  وحدود  ووضعها  الشرقية  بالمرأة  تتعلق 
كإحدى  الح�ج  فريض�ة  وأداء  والحج�اب  الص�الة  إل�ى  والنظ�ر  ال�زواج، 

التطرف. عالمات 
األول،  حبه�ا  أن  علم�ت  حي�ن  ليل�ى  أرض  ض�رب  جدي�د  زل�زال 
تدرك  كانت  فقد  البيضاء.  ال�دار  في  االس�تقرار  وقرر  زوجته  طلق  فاضل، 
وأثناء  الزواج.  إل�ى  بهما  تؤدي  لن  آالن  م�ع  عالقتها  أن  نفس�ها  قرارة  في 
فاضل  التق�ت  حيث  العائل�ة،  من�زل  إلى  ليل�ى  ع�ادت  الصيفية،  عطلته�ا 
وزوجة  فاضل  أن  ليل�ى  الحظت  األول،  لقائهما  وفي  يومًا.  عش�رين  بعد 
أي  من  مجردًا  باالسم  (مرية(  األخيرة  نادى  عمر  إن  حتى  متقاربان  أبيهما 
األب  زوجة  لكن  العائدة،  للفتاة  بالنسبة  حميمة  عالقتهما  بدت  رسميات. 

.)127 (ص  ابني"  بمثابة  "فاضل  ببساطة:  لها  وقالت  شكوكها  بددت 
عائلتها.  منزل  فاض�ل  زار  كلما  تكبر  ش�كوكها  أخذت  ليلى  أن  غير 
(ص  اهتمام"  أي  يعيرن�ي  ال  في�كاد  أن�ا،  أما  ماما.  س�وى  يرى  يك�ن  "لم 
من  هي  بداخلي  الطفل�ة  كانت  تخونني.  وكأنه�ا  بماما  "أحسس�ت   .)127

مني  تس�رق  و"أن   )128 (ص  باألم�ان"  تش�عر  تع�د  لم  الت�ي  هي  يتأل�م. 
.)128 أيضًا" (ص  طفولتي  تسرق  أنها  معناه  فاضل 

عائلته،  ع�ن  ومتباعدًا  ذات�ه،  بحيرة  ف�ي  غارقًا  أصبح  ال�ذي  والده�ا 
أن  على  ليلى  تجرؤ  لم  بعي�دًا.  زوجته  تجرف  التي  زكية  الخالة  يل�وم  كان 
أنها  غير  إجابتهن  تهيبت  فقد  تخونه،  زوجته  أن  يعتقد  كان  إذا  عما  تس�أله 
بيني  انحفرت  التي  العميق�ة  وللهوة  ألبي  "أتألم  تتغير.  مش�اعرها  وجدت 
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جعلني  اإلحس�اس  هذا  لي.  كغريمة  أكرهها  قد  أني  اكتش�فت  ماما.  وبين 
التي  الصغيرة  الطفل�ة  عواط�ف  بين  موزعة  أتم�زق  كنت  بالذن�ب.  أش�عر 

.)131 (ص  يعشقها"  الذي  للرجل  المحبة  المرأة  وعواطف  أمها  تحب 
ليلى في فرنسا ثالث سنواٍت  أقامت  المرتبكة،  الحال  وفي ظل هذه 
أقرب  آالن  م�ع  عالقتها  أصبحت  المغ�رب.  غلى  تعود  أن  دون  متتابع�ة، 
بنفسها  نأت  لكنها  عابرين،  رجاالً  وعرفت  العشق،  إلى  منها  الصداقة  إلى 

فيهم. الثقة  عمر  مع  عالقتها  أفقدتها  أن  بعد  المغاربة  عن 
الجماع! رائحة  تشم  تلمسها،  حين  أرضًا  صارت 

البيضاء،  ال�دار  إلى  ليلى  ع�ادت  الجامعية،  دراس�تها  أنهت  أن  بع�د 
مداومًا  فاض�ل  أصب�ح  به.  غرامه�ا  ليتج�دد  فاضل،  التق�ت  م�ا  وس�رعان 
باس�مها  أبيها  زوجة  ينادي  يعد  لم  أنه  ليلى  والحظت  العائلة،  زيارة  عل�ى 
يزورهم  فاض�ل  إن  األب  زوج�ة  لها  قالت  "الس�يدة".  ب��  وإنما  المج�رد 
تزج  أن  المعقول  م�ن  فليس  اصدقها.  أن  "أردت  به�ا.  معجب  ألنه  يومي�ًا 
هناك  إذ  اآلخري�ن؛  خ�داع  أجل  من  فقط  ربيبته�ا،  أحض�ان  بين  بعش�يقها 
العشاء  لتناول  فاضل  دعاها  وعندما   .)143 (ص  للتخفي"  أخرى  وس�ائل 
لقاءات  اللق�اء  هذا  أعقب  حم�اس.  بغير  وافق�ت  المطاعم  أح�د  في  معه 
التحام  "كان  اطمئن�ان.  بكل  فذهبت  ش�قته،  إلى  يدعوها  أن  قب�ل  أخرى، 
ألغيت  جس�ده.  في  ذرة  كل  تذوقت  عنيف�ًا.  كان  م�ا  بقدر  وديعًا  جس�دينا 
التي  األحاس�يس  ب�كل  وأنتش�ي  رائحت�ه  أش�م  أن  فق�ط  أردت  تفكي�ري. 
هو،  الثانوية،  رج�ل  ش�يء:  كل  عن  له  حكيت  أحضانه.  بين  وأنا  تول�دت 

.)145 (ص  واآلخرون"  آالن  عمر، 
ذخيرتها،  بمصان�ِع  تح�ب  لمن  وتهمس  عمره�ا،  �ُف  تقصَّ العاش�قة 

دائم. انفجاٍر  إلى  ل  تتحوَّ حتى 
الوقت. يبتلعه  حتى  صخرة،  فوق  جنينها  تضع  والمرأة 
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الواقع، طالبًا منها االستعداد  غير أن فاضل أعادها بسرعة إلى أرض 
بتطورات  أبيها  زوج�ة  ليلى  تصارح  والده�ا.  عليها  يقلق  ال  حت�ى  للعودة 
الصيف  في  ال�زواج  على  يتفقان  فت�رة،  وبعد  فاض�ل.  وبين  بينها  العالق�ة 

ليلى. منزل  في  الخطوبة  حفل  يقام  وبالفعل  المقبل، 
بس�بب  الش�ركات،  إحدى  في  عملها  ليل�ى  تترك  األثن�اء،  ه�ذه  في 
أن  بعد  الوزارة  في  العمل  م�ن  تس�تقيل  ثم  إليها،  الوصول  المدير  محاولة 

له. عشيقة  تكون  أن  على  الموافقة  منها  ينتظر  الوزير  وجدت 
القدر. مع  موعد  على  ليلى  كانت  يوم،  وذات 

ميالده،  عيد  بمناس�بة  له  مفاجأة  بتحضير  فاض�ل  تفاجىء  أن  أرادت 
الحصول  من  تمكن�ت  وهكذا  بش�هرين.  زواجهما  موعد  قب�ل  ذلك  وكان 
على نسخة من مفتاح شقة فاضل، دون علمه، ودخلت الشقة محملة بعدد 
بالورود،  مليئ�ة  مزهريات  الصالون  ف�ي  وجدت  والحاجيات.  العل�ب  من 
نقشت  الكريمة،  باألحجار  منبت  الذهب  من  سواٌر  بداخلها  صغيرة  وعلبة 
لمجرد  ليل�ى  اضطربت  الوحي�د".  حبي  "إل�ى  جملة  دقيقة  بأح�رف  علي�ه 

ميالده عيد  يوم  الهدية  هذه  إهداءها  يعتزم  كان  فاضل  أن  في  التفكير 
المكتبة،  وراء  االختب�اء  إلى  دفعها  يفت�ح  وهو  الباب  ص�وت  أن  إال 
يخلو  ال  حميم  حواٌر  بينهما  ليدور  أبيها،  زوجة  مع  فاضل  بدخول  لتفاج�أ 
أعد  لم  باس�تمرار.  إليك  أش�تاق   -" والحذر:  باألش�واق  يبدأ  عتاب،  من 

فاضل. قال  وحدنا.  نلتق  لم  كثيرة  شهور  منذ  أحتمل. 
وليلى  دائم�ًا.  فينا  يش�ك  فمصطفى  حريصي�ن.  نكون  أن  يج�ب   -

تشاء لحظة  أية  في  عندك  تأتي  وقد  خطيبتك 
مرات،  عدة  من�ك  طلبُت  لقد  المس�خرة.  هذه  أردت  الت�ي  أنِت   -
" (ص  بس�اطة  أكثر  األمر  لكان  فعلت،  ل�و  معي.  والذهاب  زوجك  ت�رك 

.)152
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التخيل.  وأبالسة  األوهام  حمى  بتفاصيله  عصفت  كابوسي،  حواٌر 
ليلى. المركزية:  النقطة  إلى  الحوار  ويصل 

إل�ى جانبك،  أتحمل وجودها  الت�ي  الوحيدة  الم�رأة  ليل�ى ه�ي   -"
زوجي  لت�رك  الش�جاعة  أمتلك  ال  أني  صحي�ح  مني.  ج�زءًا  تش�كل  ألنها 
لمجرد  أتع�ذب  عن�ك.  االس�تغناء  أس�تطيع  ال  أخ�رى  جه�ة  من  ولكن�ي 
لي  يبدو  مختلف.  األم�ر  ليلى  مع  أخرى.  ام�رأة  من  زواجك  في  التفكي�ر 

.)153 (ص  أفضل"  بشكل  أتقبله  أني 
النجاة. في  األمل  من  أكبر  الدمار  اإلعصار، يكون  عين  في 

زهوِرها! بكل  سَقطت  كشرفة  الِفراُق،  يهوي  هكذا 
وبصرخة  رأس�ي،  في  يض�ج  وبالطنين  تخونان�ي،  بركبت�ّي  "أحسس�ُت 
أن  قبل  جس�دي  من  ما  مكان  في  قلياًل  تتوقف  أعماقي.  من  ببطء  تصعد  أل�م 
وقتي  أمضيت  و"لقد   ،)153 (ص  الطويل"  بمسارها  مختنقة  فمي  من  تنفلت 

.)154-153 خادعًا" (ص  كان  شيء  كل  الحقيقة.  مع  الغميضة  لعبة  ألعب 
ليلى حقيبة  نسيت  المكان،  مغادرة  في  اضطرابها ورغبتها  في خضم 

األقدام. على  سيرًا  البيت  إلى  وعادت  سيارتها،  ومفاتيح  يدها 
الخيبات! على  تحنو  ال  الخائنة  والشوارع 

العائلة،  من�زل  ترك  فق�ررت  ثوان،  ف�ي  ناظريها  أم�ام  عالمها  انه�ار 
أن  إلى  موقفها،  س�ر  لألب  تكش�ف  أن  دون  فاضل،  من  خطوبتها  وفس�خ 
وفاضل،  زوجته  بي�ن  العالقة  ف�ي  يش�ك  كان  أنه  الحقًا  األب  من  تع�رف 

فاضل. ميالد  عيد  يوم  معًا  رأتهما  بأنها  له  فتعترف 
طائرة.  مرحاض  في  فيها  ما  لنتقيأ  كالمعدة  الذاكرة  ليت 

تحت  زوجت�ه  م�ع  التعاي�ش  أو  العي�ش  يواص�ل  األب  أن  الغري�ب 
والعائلة،  الناس  أعين  ف�ي  العادية  حياتهما  على  ويحافظان  واحد،  س�قف 

نهائيًا. فاضل  اختفى  حين  في 
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المحجبة  الفتاة  وهي  السكن،  في  ابنته  رفيقة  من  الزواج  األب  يقرر 
امرأة  جان�ب  إلى  هادئة  ش�يخوخة  أقضي  أن  "أري�د  لليل�ى:  قائاًل  عائش�ة 
وتذهب  الط�الق  األب  زوج�ة  تطلب   .)165 (ص  ب�ي"  وتعتن�ي  تحبن�ي 
في  وجدت  فق�د  األخيرة،  أم�ا  ليلى.  والد  له�ا  اش�تراها  ش�قة  في  للعيش 
س�ناء،  الصغيرة،  وابنته  هو  تش�اركه  لحياتها،  ش�ريكًا  كمال،  مطلق،  رجل 
لكنها  زهير،  اسم  عليه  يطلق  طفاًل  األس�رة  هذه  تنجب  جديدة.  أسرة  بناء 
ليلى  كانت  حي�ن  في  كأم،  دوره�ا  تم�ارس  أن  في  كم�ال  برغبة  تصط�دم 

للعمل.  الخروج  على  مصممة 
كانت. أينما  تطاردها  التي  الحرية  عن  والبحث  التمرد  لعنة  إنها 

إلى  أقرب  الس�ابقة،  أبيها  وزوجة  ليلى  بين  بمصالحة  الرواية  تنته�ي 
الغفران.

نلقي  ثم  والصدمات،  األزمات  إلى  خلفنا  ننظر  قد  الليل،  سواد  عبر 
يليق  الذي  العفو  فيه�ا  نجد  لكي  المخطئين،  أحبتن�ا  أحضان  بين  بأنفس�نا 

بنا.
النهاية-  خط  حتى   - رأسها  وتبدو  مس�تمرًا،  يظل  ليلى  صراع  لكن   

والحاضر. والماضي  واألحداث،  الشخصيات  فيه  تتصادم  كفضاء 
العدو  يوق�ف  ك�ي  قلبنا  ل�ه  نرم�ي  الن�دم،  اس�مه  يتعقبن�ا  نم�ٌر  ثم�ة 

باتجاهنا.
انتهت. القصة 

البقاء. تواصل  رغباتنا  أن  غير 
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امراأة الفاليوم

تسيل.  أن  دون  من  العينّين  تمأل  التي  الدموع  إلى  مهداة  رواية  هذه   
وعيهن. مركَز  الزمن  يشغُل  نساٍء  مع  وقفة  وهي 

ناشرون،  للعلوم  العربية  (الدار  بأقفال"  "نساء  بيطار  هيفاء  رواية  في 
النس�اء  معان�اة  نتاب�ع   )2008 الجزائ�ر،  االخت�الف،  منش�ورات  بي�روت؛ 

المجتمع. وقيود  الرغبات  بين  وتمزقهن  قاسية،  بوحدٍة  المتدثرات 
محارة  محض  الوقت  بم�رور  تصبح  أن  تخش�ى  غافية،  ُدرٌة  والمرأة 

عانس. المؤلم:  اسمها  كلس  وقشرة 
تتبعثر. تتعثر أو  ال  كي  الخريف  عصا  على  تتوكأ  ليلة  و"العانس"، 

العين  بأمراض  اختصاصية  طبيبة  وهي   – الكاتبة  أن  لالنتباه  الالفت 
بالكبت  مرتب�ٌط  النس�اء  هؤالء  لدى  الجنس  أن  فك�رة  تتبنى  وجراحته�ا- 
من  انتقام  فعل  الروائ�ي  العمل  س�ياق  في  ممارس�ته  تبدو  فيما  والحرمان، 
أكثر  مفاهيم  مقاب�ل  بالم�رأة،  خاص�ة  ش�رف  قوانين  تس�ن  ذكورية  س�لطة 

الرجل. مع  وتسامحًا  تساهاًل 
الصحفية  أحاديثه�ا  في  تق�ول  بيطار  هيفاء  أن  إل�ى  نش�ير  هنا  دعونا 
من  والعشرين  الخامسة  في  كانت  فقد  الطالق،  لوال  لتكتب  كانت  ما  إنها 
طفلة  ولها  الالذقية  في  عيون  كطبيبة  المهني  مش�وارها  بداية  وفي  عمرها، 
الحياة  وحيدة لم تكمل عامها األول حين رفعت دعوى طالق، الستحالة 
التي  المسيحية  الروحية  المحاكم  الزوجية، وغرقت في خضم معاناتها مع 
الغضب  ملتهبة  خاللها  عاشت  س�نوات،  سبع  مدة  بالهجر  عليها  حكمت 
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تتحول  جعلتها  التجربة  هذه  أن  غير  والقهر.  بالظلم  واإلحساس  والرفض 
اإلنتاج. غزيرة  كاتبة  إلى  تدريجيًا 

عنها  تأخر  الت�ي  المرأة  رغب�ات  قمع  بقضي�ة  الكاتبة  اهتم�ام  ولع�ل 
حتى  الرواية،  وعناصر  الس�رد  تقنيات  إهدار  فخ  في  أوقعها  الزواج،  قطار 
نقل  لم  إن   - المطول�ة  المحاض�رة  إل�ى  أق�رب  بأقفال"  "نس�اء  خرج�ت 
الدوران  ف�ي  التكرار  بعض  يش�وبه  استرس�ال  مع  المس�تفيضة-  الخواطر 
مكنون  كش�ف  في  اجته�دت  الرواي�ة  أن  صحي�ح  نفس�ه.  المعن�ى  ح�ول 
حس�اب  تصفية  كأنها  بدت  لكنها  بالعانس،  المجتم�ع  يصفها  التي  الم�رأة 
نموذجًا  صفحة   160 امتداد  على  الرواية  ه�ذه  في  نجد  لم  إذ  الرجال،  مع 

للرجل. ناضجًا  أو  سويًا  واحدًا 
بأنياب! الرجال  وكل  ضحايا،  النساء  كل  هنا، 

الصور  م�ن  هائل  بكٍم  حش�وًا  الرواية  حش�و  هو  ذل�ك  من  األخط�ر 
الفكرة  لكنها ال تخدم  الكتاب،  توزيع  تفيد في رفع معدالت  قد  الجنسية، 
يراها  تفاصيل  سوى  الروائي  اإلبداع  للغة  تضيف  وال  للرواية،  األساس�ية 

الحب. مكوناته:  أهم  من  الخالي  الجنسي  الفعل  عن  صادمة  البعض 
يعني  ما ال  التي يطرحها كاتٌب  القضية  أو عدالة  الهدف  نبل  أن  ذلك 
لقضيته،  خادمًا  يراه  الذي  الواعي  التلميح  حدود  بش�أنها  يجاوز  أن  بحاٍل 
والوصف  المج�رد  التصريح  إل�ى  االنتقال  أم�ا  مقتضى.  ل�ه  كان  إن  ه�ذا 
به  يس�تهان  ال  قطاٌع  يستس�يغه  ال  قد  أمٌر  فهذا  فجاجة،  من  يخلو  ال  ال�ذي 

العربية.  المنطقة  في  القراء  من 
قطار  أن  تش�عر  التي  نادي�ا،  ه�ي  الرواية  ف�ي  المحوري�ة  الش�خصية 

التمرد. راية  فترفع  فاتها  الزواج 
(ص  عفته"  وينتهكن  الصمت،  عذرية  النس�اء  تمزق  الخمسين  "في 

 .)57
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حجم  لن�درَك  الص�ورة  في  الروائي�ة  تضعن�ا  األول�ى،  اللحظ�ة  من�ذ 
ناديا. لها  تتعرض  التي  الضغوط 

عليها  ب�دا  وقد  ناديا،  عق�ل  في  تتقاط�ع  وفكرة  فك�رة  ألف  "كان�ت 
األفكار  تزاحم  أن  تش�عر  كانت  حياتها.  ف�ي  فكرية  ثورة  أكبر  تدش�ن  أنها 
كما  صدغيها  على  بقوة  براحتيها  ضغطت  معركة.  بساحة  أشبه  وتصارعها 
كفى،  د:  ت�ردِّ وهي  أس�نانها  على  ت  وكزَّ جمجمتها  انفج�ار  تمنع  أنه�ا  لو 

.)5 (ص  األفكار"  ضغط  من  سينفجر  رأسي  كفى، 
األبدي  األث�اث  ف�ي  "تحدق  فه�ي  أيض�ًا،  المكان  يش�مل  الضغ�ط 
تغوص   .)5 (ص  قرن"  نص�ف  بعمرها،  لحظٍة  كل  يذكرها  أث�اث  حولها، 
"إحس�اس  غمرها  إذ  بالخس�ارة،  تش�عر  وهي  المعّل�ب،  زمنه�ا  في  نادي�ا 

والسبب؟  .)6 (ص  حياتها"  خسرت  بأنها  ساحق 
أغبر. كذئب  القلب  تنهش  إجابته  الدموي،  التخثر  مثل  قاتٌل  سؤاٌل 

غنية،  حقيقية،  أش�ياء  لحصول  أب�دي  توق  في  حياتها  عاش�ت  "لقد 
والمش�اركة  والغنى  باالمت�الء  واإلحس�اس  عواطفه�ا  إلش�باع  ت�وق  ف�ي 
ش�عور  إلى  الزمن  مع  وتحّول  قلبها  حبيس  ظل  التوق  هذا  لك�ن  والفرح، 
حقيقته  عن  وكشف  الش�عور  هذا  تبلور  ثم  احتماله،  يصعب  ضاغط  ثقيل 

.)6 (ص  حولها"  ما  لكل  البغض  المخزية: 
الضجيج. كرة  العتمة  في  تنفجر  الجسد،  عزلة  وفي 

يا  عمرك  ضاع  الُم�ّرة:  الحقيقة  لس�عتها  كمن  مكانها  من  "انتفض�ت 
.)6 (ص  ناديا" 

الس�تائر  عربدة  خارج  الخيال  فإن  الكبت،  تص�ارع  امرأٍة  غرفة  وفي 
ممنوع. 

مزمنًا. كابوسًا  أن تصبح  خشية  نبدأها،  على أن  نجرؤ  ال  أموٌر  هناك 
األليمة. الذكريات  شريط  يتوالى 
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فيلم  على  يتفرج  والده�ا  ضبطت  التي  األولى  المرة  أبدًا  تنس�ى  "ال 
قلبها  أن  ش�عرت  سحاقيات،  نس�اء  ثالث  يضاجع  رجل  فاحش،  جنس�ي 
في  وقفت  باالب�الط،  ارتطام�ه  صوت  تس�مع  أنها  أحس�ت  بل  ال  يه�وي، 
في  الفيلم  وعلى  له�ا،  ظهره  أدار  وقد  والدها  على  تتفرج  المعت�م  الرواق 

كله. كيانها  في  تنفجر  له  واالحتقار  بالكره  طافحة  ومشاعر  ذاته،  الوقت 
ُيحّرمها  بأفعال  ويقوم  بحقوق  يتمتع  أن  لنفس�ه  يس�مح  كيف  كيف، 

.)9 حق؟!!" (ص  بأي  حق  بأي  غيره،  على 
المفارقة! هنا 

إلى  هاتفيًا  تتحدثين  أنك  إذا ع�رف  مؤنبة  بنظرٍة  بك  يحدق  "وال�دك 
وقبولك  وجودك  أساس  العطرة  سمعتك  أن  يذكرك  العمل.  في  لك  زميل 
الجنس،  بأفالم  مستمتعًا  متعته  إلى  ينصرف  الليل  وفي  النفاق،  في مجتمع 
العفة  حزام  يقف�ل  أنه  تمامًا  تش�عرين  المحطات  هذه  ش�يفرة  يقفل  وحين 

.)9 (ص  فخذيك"  بين  وما  حوضك  على  بقوة  الضاغط  الوهمي 
قش�رة  على  غافيًا  جس�دها  مس�اء  كل  تخّلف  الخمس�ين،  في  عذراء 

األلم. 
ألنه  الفالي�وم"  الوحي�د  "صديقه�ا  إن  تق�ول  التي  الم�رأة  ق�رار  أم�ا 
التفكير"  من  ُيعفيها  األه�م  وبطيئة،  مش�لولة  الحياة  يجعل  تطفو،  "يجعلها 
تش�اء.  كما  حياتها  لتعي�ش  تكبله�ا،  قيود  عل�ى  الث�ورة  ف�كان   ،)53 (ص 
 ،)10 (ص  والع�رض"  بالط�ول  ستمارس�ينها  جنس�ية،  حري�ة  "ستدش�نين 
يكن  لم  مقيتة  أخ�الق  ثقل  من  ومتحل�اًل  عبثيًا  ش�يء  كل  س�يكون  "حيث 
الحرمان"  بئر  في  وس�جنها  روحها  س�حق  س�وى  حياتها  في  فعل  من  لها 

.)8 (ص 
السيئة. العادات  هاوية  بنا في  يلقي  قد  الرغبات  وكتم 

من  المرئي  غير  العفة  حزام  في  جسدها  "حنَّطت  أنها  على  تندم  إنها 
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.)8 يأِت" (ص  لم  زوٍج  على  الحصول  أجل 
الجفاف  ه�ذا  إن  نهدّي؟  صالبة  س�تذوب  متى  يقول:  حالها  لس�ان 

النعاس. أضناه  المسترخيتين،  شفتيَّ  على  المتراكم 
ذهنه�ا،  إل�ى  الجنس�ية  لمغامرته�ا  المحتملي�ن  الرج�ال  "اس�تدعت 

.)11 (ص  أحدهم"  مع  حريتها  ستدشن 
القلب. يطرق  قرنفل  ِعرق  عن  دومًا  تبحث  والمرأة 

الجنس�ية  ثورتها  لتدش�ين  المحتملين  الرجال  من  العديد  بين  "ومن 
منذ  الذي قصدت عيادته  مع أحدهم، رجحت كفة ثالثة... طبيب األشعة 
يومها  س�المتهما،  على  تطمئن  كي  لثدييها،  صورة  لتجري  س�نوات  ثالث 
عامًا،  وأربعون  س�بعٌة  عمرك  أن  أصدق  ال  وقال:  بدهش�ة  ثدييها  إلى  نظر 
وتظاهرت  بكلمة،  ترد  لم  "لكنها  (ص11(،  العش�رين"  في  لش�ابة  فثدياك 
األش�عة،  آلة  في  وهرس�ه  نهدها  أمس�ك  حين  لكن  قال،  لما  تنتبه  لم  أنه�ا 
جعلت  بطريق�ٍة  ظهرها  عل�ى  وربت  منه�ا،  فاقترب  أل�م،  صرخة  خنق�ت 
قمعتها،  ما  س�رعان  لكنها  س�حيقة،  أعماٍق  من  تنفجر  عنيفة  رغبة  ش�رارة 

.)12 (ص  عمرها"  طوال  عنيفة  مشاعر  قمعت  كما 
ُبعد  مبللة.. على  زه�رة  وهي  حائ�رة،  حلزونية  مس�ارات  في   ت�دور 

لمسة!
يتوددون  الذين  الرجال  كون  بالمهانة  وُيشعرها  يؤلمها  كان  ما  "أكثر 
أنها  ووقاح�ة  وبفظاظة  صراح�ة  يش�عرونها  وقح�ة  أو  لطيف�ة  بطريقة  له�ا 
يمنون  أنه�م  ُيش�عرونها  عيناها،  تفضح�ه  مزمنًا  كبت�ًا  ومكبوت�ة  محروم�ة، 
تمقت  كم  بمضاجعة!  علي�ك  س�نّحن  ومضاجعتها،  عذريتها  بفضِّ  عليه�ا 
كما  المخلص،  أنه�م  لو  كما  م�رة  كل  إليها  يوصلونه  ال�ذي  الش�عور  هذا 
(ص  الجنس�ي"  الكبت  من  لتحريرها  نعمة  بعدها  ما  التي  النعمة  أنهم  ل�و 

.)12
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مصفف  هو  محتم�ل  كعش�يق  خيالها  إلى  قف�ز  الذي  الثاني  الرج�ل 
المرآة.  عبر  لها  يرس�لها  كان  التي  الش�هوة  نظرات  الحظت  الذي  الش�عر 
في  الملقط  علق  قميصها،  فتحة  في  ش�عر  ملقط  عمدًا  أس�قط  مرة  "وذات 
وقالت:  بغضب  ي�ده  أبعدت  لكنها  اللتقاط�ه  يده  فمد  نهديه�ا،  بين  الثل�م 
ال  أنك  أعرف  فردت:  يقصد،  ال  إنه  وقال  لس�لوكه  تأس�ف  لك.  س�أعيده 
حاجتها  دون  أفكاره  تقرأ  أن  أمكنها  بل  تمامًا،  قصده  تعرف  لكنها  تقصد. 

.)12 (ص  وجهه"  إلى  للنظر 
خيانات�ه  بس�بب  من�ه  طلق�ت  ال�ذي  صديقته�ا  زوج  له�ا  خط�ر  ث�م 
وذا  جمياًل،  رجاًل  "كان  فقد  للغواية،  منقادة  بأنها  ش�عرت  لها.  المس�تمرة 
وال  حياتك  عيش�ي  مجنونة  يا  التقاها،  كلما  لها  يقول  وكان  آس�ر،  حضور 
ال  فرح  الجنس  عم�رك...  يس�رقون  الذين  الس�اديين  الجهلة  بهؤالء  تبالي 

.)14  -13 (ص  غبية"  يا  نفسك  تحرمي  ال  فرح،  يعادله 
اليوم  في  تقصده  أن  قب�ل  مفاتنها  وتبرز  فتتأنق  الطبي�ب،  كفة  ترجح 
من  نهدين  حمال�ة  "لبس�ت  لثدييها.  باألش�عة  فحص  إجراء  بداعي  التالي 
اللحظة،  هذه  بانتظ�ار  طويلة  س�نوات  منذ  راكنة  كانت  والس�اتان  الدانتيل 
التقط  الزمن".  عطر  رائح�ة  تطرد  كي  النهدين  حمالة  تغس�ل  أن  اضطرت 
التصوير  أثناء  نهديها بجرأة  "داعب  فقد  يهدر وقته،  إشاراتها، ولم  الطبيب 

.)14 (ص  مزرعته"  في  للغداء  ودعاها 
يالمس�ها  وظل  المزرعة،  إلى  بس�يارته  أقلها  المحدد،  الموعد  وف�ي 
مغامرة  س�وى  له  تعني  ال  بأنها  ُيش�عرها  كأنه  الفظاظة،  إل�ى  أقرب  بج�رأة 
أي  من  أكبر  كان  عذريتها  بفض  قرارها  أن  غير  تتراجع،  أن  كادت  عاب�رة. 

شيء
واالنغمار.  الغور  مغامرة  وبدأت 

تعّريها،  العصبية  وأصابعه  النهمة  لقبالته  مستس�لمة  وهي  "تس�اءلت 
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.)16 (ص  أكثر"  وإنسانيًا  لطيفًا  يكون  أن  يمكنه  أال 
من  المارد  أطلقت  التفاصيل  تلك  فإن  التفاصيل،  في  الشيطان  وألن 

القمقم.
بنظرة  المنتصب  عضوه  تأملت  الس�رعة،  بهذه  ى  تعرَّ كيف  تنتبه  "لم 
هو  أه�ذا  المعجزة،  بصدم�ة  أعماقه�ا  ف�ي  أحس�ت  لكنه�ا  ب�اردة  حيادي�ة 

تراجعت. لكنها  تلمسه  أن  هّمت  الممنوع؟!  هو  أهذا  المحظور؟! 
خذيه! خذيه،  لك،  إنه  صوته:  من  يتفتق  الشهوة  وفحيح  لها  قال 

لو  ودت  بالبكاء،  بق�وة  ورغبت  بضياع  أحس�ت  تعبيره،  من  أجفلت 
تقصد؟! ماذا  تسأله: 

على  قلبه�ا  ترك�ع،  أن  أمره�ا  الواقع  ف�ي  ترك�ع،  أن  رجاه�ا  لكن�ه 
مما  أكثر  الترهيب  من  فيها  معينة،  بطريقة  الرك�وع  على  وأجبرها  ظهرها، 
إنس�انة  إلى  الحال  في  تحّول�ت  ألنها  تذع�ن  كانت  الترغي�ب..  من  فيه�ا 
زمام  أن  ل�و  كما  عنقها  على  يقب�ض  أنه  لو  كما  تعرفه�ا،  ال  عنها،  غريب�ة 
من  بوغتت  متالحق�ة،  قوية  صفع�ات  إليتيها  صف�ع  قبضته..  ف�ي  حياته�ا 
جاهٌل  الجس�د  أن  وفكرت  مطبق،  بجهٍل  أحس�ت  الصفعات،  هذه  معنى 

تمامًا. كالعقل 
ماذا  بجنون:  صرخ�ت  ش�رجها،  يمّزق  صاعق  بألم  أحس�ت  وفجأة 
وقال:  تصمت  أن  ورجاها  فمها  على  بقوة  راحته  أطبق  أموت.  أكاد  تفعل 

الطريقة. بهذه  تستمتعين  سوف 
بالصراخ،  اس�تمرت  فمها  عل�ى  المطبقة  القوي�ة  أصابعه  خ�الل  من 
كانت  هرسًا،  تهرسها  االنسحاق  ومش�اعر  عينيها،  من  تتدفق  األلم  ودموع 
فخذيه  بين  وس�جنها  الركوع،  بوضعية  تمامًا  ثبتها  فقد  الحركة  عن  عاجزة 

.)17  -16 (ص  المتينين" 
في  البطلة  وصفته�ا  مقززة،  كثيرون  يراه�ا  قد  أخرى  تفاصيل  وبع�د 
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(ص  صراحة"  قوليها  ناديا،  يا  خرائي�ة  "تجربة  بالقول:  النفس  مع  حديث 
أن  نفس�ه  يكلف  أن  دون  الحم�ام  إلى  ويتجه  الرج�ل  عنها  ينفص�ل   ،)18

نظرة. مجرد  عليها  يلقي 
حديدية.  كتفاحة  قاس  إحساسه،  وفقد  مشاعره  تبلدت  الذي  الرجل 

الوسائد. حرب  بعد  يتوسُدها  تطالب بذراٍع  المرأة  ورأُس 
سريره؟ في  ناديا  بقيت  لماذا 

قبل  لالتجاه،  فاقدة  وجعلتها  أصابته�ا  التي  الذليل  الش�لل  حالة  إنها 
أخرى. بطعنة  استراحة  فترة  إثر  الرجل  يباغتها  أن 

كلمة  من  ومهانة  ألم  بطعنة  أحست  أخرى...  طريقة  اآلن  "سنجرب 
أمسكت  عضوه...  إلى  وقادها  يدها  أمسك  يلهوان  أنهما  لو  كما  سنجّرب 
الدنيا  عجائب  إحدى  أنه  فكرت  بالنمو،  أخذ  الذي  الخرافي،  الش�يء  هذا 
ألمها  كل  أن  لو  كما  صاخب،  بضحك  تنفجر  الفكرة  تلك  جعلتها  السبع، 

.)18 (ص  ضحك"  إلى  تحَولت  بالمهانة  وأحاسيسها 
الموت! إلى  ذاهٌب  وهو  كثيرًا  يضحك  والبعض 

فت�ح  كي�ف  ش�عرت  فوقه�ا،  جس�ده  بثق�ل  أرخ�ى  كي�ف  "ش�عرت 
ضحكته  ودوت  ل�زج...  حار  س�ائل  وبتدفق  فخذيه�ا،  بين  مس�دودًا  نفقًا 

عذراء. أنك  أصدق  ال  أصدق،  ال  المجلجلة: 
الحمام  إل�ى  وأس�رع  النازف  جرحها  في  ورقي�ة  مناديل  كوم�ة  دس 
للتغوط،  بحاجة  وشعرت  حوضها،  في  مبرحة  آالمًا  تغالب  قامت  يغتسل، 
أنها  شعرت  باأللم...  النابض  ش�رجها،  في  متركزة  أحاسيس�ها  كل  كانت 

.)19 (ص  الجنس"  ذل  في  وكرامتها  كيانها  عّفرت 
من  ش�ظايا  صارت  وقد  صورتها،  أجزاء  على  حافيًة  تدوس  هي  ه�ا 

مهانة. 
كميت! بجانبها،  سكن  حتى  كدمية،  ضاجعها 
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إلى  يفضي  وال  شيء  من  ينبثق  ال  فج  نكاح  فراغ،  في  طافية  "عالقة 
.)21 (ص  شيء" 

بالخواء. ناديا  معها  شعرت  المقاييس،  بكل  مهينة  تجربة  كانت 
الجنس  فعل  أن  التجرب�ة،  هذه  من  تعلمتها  الت�ي  الوحيدة  "الحقيقة 
ألول  عميق،  عميق  بجرح  "تحس  وهي   ،)23 (ص  والتحقير"  لإلهانة  هو 
يلتئم"  أن  يمك�ن  ال  جرح  بجرح،  أش�به  المرأة  عض�و  ش�كل  أن  تعي  مرة 

 .)31 (ص 
ساهرة. عين  وراء  تتخفى  دمعة  من  أكثر  ليس  والبحر 

على  تص�ر   ،)49 (ص  الكارثي�ة"  األول�ى  الجنس�ية  "تجربته�ا  بع�د 
العادة  ممارس�ة  تطي�ق  تعد  "ل�م  فهي  الجس�د،  اكتش�اف  طري�ق  مواصل�ة 
الذي  الثاني  الرج�ل  كان   .)49 (ص  خانق�ة"  كآب�ة  أورثتها  الت�ي  الس�رية، 
استمرت  خطبة  فشل  بعد  "محبطًا  كان  الذي  الش�عر،  مصفف  هو  اختارته 
(ص  بينهما"  الرغبة  شرارة  تش�تعل  كي  يذكر  لجهٍد  تحتج  لم  لذا  سنتين، 

.)49

منهما  "كاًل  ب�أن  واتس�مت  بينهما،  االثني�ن  عصر  لق�اءات  تك�ررت 
أنهما  ل�و  كما  واش�تياق،  حٍب  ع�ن  لآلخر  ُيعبر  أن  واجب�ه  م�ن  أن  يش�عر 

.)50 (ص  العاطفة"  من  خاٍل  فج  جنٍس  ممارسة  من  محرجان 
عليهم،  التمرد  بل�ذة  الحياة،  بعبثية  تش�عرها  االثنين،  يوم  "مضاجعة 
مسدودة...  أعد  لم  وش�امتة،  هازئة  وجوههم  في  لس�انها  تمد  أنها  تش�عر 

.)50 (ص  قساة"  يا  عذراء  الحياة  أغادر  لن 
قلٍب  رمال  تشق  ينابيع  إلى  توٌق  وآخرها  التماع،  أّولها  المرأة  ورغبة 

الصبر. على  يقتاُت 
لم  فاألول  التنميط-  من  كنوٍع  ربما   - الرجلين  مع  مالحظتها  تتكرر 
الرجل  مع  حدث  نفسه  واألمر  األول،  لقائهما  في  ش�يئًا  إهدائها  في  يفكر 
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ميتة  ب�روح  مواعدته  مواصلة  م�ن  يمنعها  ل�م  هذا  فإن  ذلك  وم�ع  الثان�ي، 
زائفة. وعواطف 

ذرة  تحمل  ال  التي  العالقة  من  بسخرية  تحس  القضيب،  الرجل  "إنه 
للرعشة،  مرة  وال  تصل  لم  بالنشوة،  واحدة  مرة  وال  تش�عر  ولم  عاطفة... 
وتقول  عينيها  تغم�ض  مس�تمتعة  أنت  هل  يس�ألها  حين  مرة  كل  في  لكنها 

.)51 جدًا" (ص  منافق:  بصوٍت 
المتناثرة. لقطعها  الصقة  مادة  الشفافة  سوائله  من  جعلت  ربما 

أحزان  ابتدعته�ا:  عب�ارة  ُم�ّرة  بس�خرية  مرددة  محله  تغ�ادر  "كان�ت 
رجل  روحها،  ف�ي  ببصماته  أبدًا  تش�عر  ال  بنفس�ها  تختلي  وحين  الجنس. 

.)51 أثرًا" (ص  يترك  وال  عليها  ينزلق 
أمام  مالبسها  فيها  تنزع  مرة  كل  في  عميقًا  داخليًا  ش�يئا  المرأة  تفقد   
من  خالية  زوجية  بعالق�ة  معه  ترتبط  أو  الجس�د  نزوة  معه  تخوض  رجل، 

الحب.
مع   )52 ميكانيكي�ًا" (ص  ناج�ح  "وص�ال  وبعد  اثني�ن،  ي�وم  وذات 
أن  تمنت  يكمل،  تترك�ه  "لم  فتاة.  خط�ب  بأنه  يصارحها  الش�عر،  مصفف 
(ص  تضاجعني"  أن  قب�ل  بذلك  تصارحني  أن  ب�ك  يجدر  كان  به  تص�رخ 

.)52

كئيب"! الجماع  بعد  "الحي  عبارة  ناديا  تتذكر 
العاطف�ة  عل�ى  المبهج�ة  المضاجع�ة  تفض�ل  الجائع�ة  والقل�وب 

الحزينة.
الش�عر،  ومصفف  الطبيب  مع  المهينة  الص�ور  ذاكرتها  على  تتدف�ق   

الطائرات. حرثتها  مدينًة  صارت  حتى 
قائلة:  نادي�ا-  وبينهن   - صديقاته�ا  س�ناء  تخبر  الحق،  س�ياق  وفي 
أن  بعد  الجس�د  تجربة  خوض  ق�ررت  أنني  لُكن  قلُت  إذا  تصدقنن�ي  "ل�ن 
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يتحدث  المقال  كان  فق�د   .)59 (ص  المس�ك"  غزال  عنوانه  مقاالً  ق�رأت 
عطرًا  تف�رز  الجنس�ي  عضوه  أمام  غدة  بوج�ود  يمتاز  ال�ذي  الحيوان  ع�ن 
شهر  هو  السنة  من  معين  ش�هر  في  تنش�ط  الغدة  وهذه  المس�ك.  هو  رائعًا 

التزاوج. ويتم  الرائحة  إلى  المسك  غزال  إناث  لجذب  التزاوج، 
غدة  اس�تأصل  من  أتس�اءل  وجدتني  المقال  هذا  قراءة  أنهيت  "حين 
نتنًا؟"  نعتبره  وأن  الجنس  من  نخاف  أن  رّبونا  لماذا  اإلنسان؟  من  المسك 

.)59 (ص 
من  الهروب  في  بالرغبة  مدفوعة  تسير  وهي  خزائنها  حواء  تفتح  كم 

الحاضر. رعب 
فهذه  البوح.  في  مب�اراة  بينهن  لتبدأ  الصديقات،  اعتراف�ات  وتتوالى 
أخبر  ثم  مباالة،  بعد  عذريتها  فض  الذي  شقيقها  صديق  عن  تتحدث  سناء 
تحكي  التي  تغريد  وهن�اك  منها،  مراده  لين�ال  ابتزازها  حاول  آخ�ر  صديقًا 
أصبح  الذي  الطفول�ة  صديق  م�ع  األول  تجربتها  تك�ون  أن  ق�ررت  كيف 
دالة  عب�ارة  هنا  تس�توقفنا  كس�فير.  ثم  جامع�ي  كأس�تاذ  مرموقة  ش�خصية 
فخم  بفندق  جناحه  في  لقائهما  أثناء  لتغريد  الس�فير  يقول  فحين  وموحية. 
يمر  لم  له،  "قلُت  أن  سوى  ردها  يكون  ال  العشرين،  في  فتاة  جسد  لها  إن 

.)66 (ص  الرجل"  وال  الزمن  سوى  علّي 
هزيلة  زائدة  لتمس�ك  يدي  "قاد  أن  بع�د  إحباطها  إلى  تغريد  وتش�ير 
عضو  أعرف  كنُت  ُمحَرجًا،  بدا  ألنه  خبيثة  بس�عادة  أحسس�ُت  فخذيه،  بين 
حظي  لعنُت  بالس�ر،  أش�اهدها  التي  الجنس�ية  األف�الم  خالل  من  الرج�ل 
السيد  جناح  من  دخلت  كما  آنس�ة  ستخرجين  أنك  س�يبدو  لنفسي  وقلت 

.)67  -66 (ص  السفير" 
رابطة  ترتدي  دعيَّ�ة  رجولٍة  من  وس�خريٌة  أفلتت،  متعة  على  حس�رٌة 

البروتوكول. طابور  في  وتقف  عنق 
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للبكاء. وقَت  وال  للعتاب،  متسع  ال  الحياة،  محطات  وفي 
الجنس�ية  مغامرتها  كان�ت  كيف  لصديقاته�ا  ت�روي  فهي  س�ونيا  أما 
س�رًا  تتزوجه  لو  تتمنى  أصبح�ت  وحي�ن  العمل.  ف�ي  زميلها  م�ع  األولى 
أش�عرتها  لدرجة  بش�دة  الفك�رة  رفض  بذل�ك،  رغبته�ا  ع�ن  له  ولّمح�ت 
المواعيد  م�ن  بالتنصل  بينهم�ا  العالق�ة  يبت�ر  أن  قب�ل  والِصغ�ر،  بالمهان�ة 
سمتها  حالة  من  يعاني  الرجل  هذا  بأن  لنفسها  األمر  س�ونيا  تبرر  الغرامية. 

زوجته. من  الذعر  حد  إلى  الخوف  أي  الزوجة"،  "رهاب 
تس�رُق  قبلة  انتظار  في  عيوننا  نغم�ُض  حين  توَلُد  الفادح�ة  األخطاء 

براءتنا!
 20 لتلتهم  وطالت  اس�تطردت  التي  جلس�تهن  في  الصديقات  تتذكر 
نفس�ها  أحاطت  التي  دعاء،  الغائبة  صديقته�ن  الرواية،  م�ن  كاملة  صفح�ة 
أيام  ذاكرتها  من  ومسحت  لديها،  الجنس  غريزة  وس�حقت  التدين  بس�ياج 
قضيب  إلى  بنظرها-   - كله  العالم  تحّول  "حين  الجنوني،  الجنسي  الهياج 
للعادة  ممارس�اتها  لش�دة  اهترأ  عضوه�ا  أن  "وش�عرت   ،)83 (ص  كبي�ر" 

 .)84 (ص  السرية" 
محورية  ش�خصية  الحكاي�ة  تقتح�م  بقلي�ل،  الرواي�ة  منتص�ف  بع�د 
منها  تطلب  التي  النفس�ي  الطب  في  الدكتوراه  طالبة  هنادي،  هي  جدي�دة، 
العنوسة  لظاهرة  نفسية  دراس�ة  أطروحتها:  في  النظر  إعادة  المناقش�ة  لجنة 
ناصر،  د.  النفس�ي،  الطب  كلي�ة  عميد  أس�تاذها  حتى  العربي.  العال�م  في 
ما  أعرف  ال  ش�يء  قدمته  ما  علمية،  دراس�ة  ليس  قدمته،  "ما  ب�أن  يخبرها 

.)100 (ص  فضائحي"  أسميه.. 
وضعن  عانس�ات  نس�اء  حيال  بالخيبة  وتش�عر  هنادي  اليأس  يتملك 

بهن. المجتمع  أحدثه  الذي  والخراب  أعماقهن  كاشفين  بها  ثقتهن 
الحياة  ع�ن  مش�روعها  إنجاز  في  حماس�تها  كل  أن  بح�زن  "فك�رت 
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لم  كأنها  تائه�ة،  أنها  ش�عرت  ُس�ّخفت،  قد  للعوانس  والوجدانية  النفس�ية 
متحققات،  غي�ر  نس�اء  خصوصيات  تدوين  في  األش�هر  طوال  ذاتها  تهب 
على  تبعث  درجة  إلى  مغلقة  حياة  يعشن  والكبت،  الصمت  في  ُدفِّن  نساء 

.)103 (ص  الذهول" 
العوانس  "تحس  س�نوات،  خمس  دامت  زيجة  بعد  المطلقة  هنادي، 
من  تحدثنا   ،)119 معهن"(ص  بتوحد  تحس  الحقيقة  في  بل  واحدة،  امرأة 
التي   - أمل  انتح�ار  عن  النفس�ية،  عيادتها  في  وخبراته�ا  أطروحتها  واق�ع 
يلمس�ني  لم  مذكراتها"  دفتر  في  تقول  التي  بعي�دة-  قرابة  بصلة  لها  تم�ت 
العذرية،  تطّرف  من  مثالية  حالة  بل  عادية،  عذراء  مجرد  لست  أبدًا،  رجل 
تدش�ن  أن  أرادت  التي  وأمل   .."  .)126 (ص  القبل�ة"  حتى  أع�رف  ال  إذ 
الحرية  بفع�ل  حياتهم  م�ن  واالختفاء  س�لطتهم  كس�ر  طريق  ع�ن  حريته�ا 

.)133 (ص  الموت"  اختارته:  الذي  األمثل 
الحياة  ع�ن  غافل  فرعي  ش�ارع  على  تطُل  ناف�ذٌة  الوحيدة،  والم�رأة 

والبشر.
أعتاب  على  وه�ي   - اختارت  الت�ي  هالة،  حكاية  هن�ادي  د.  تتذك�ر 
العاهر  ه�ذا  أحتاج  "كنُت  عام�ًا.  عش�ر  بثالثة  يصغرها  عش�يقًا  األربعين- 
من  أتمكن  ل�م  ما  مع�ه  ألم�ارس  أللج�ه،  ألقتحم�ه،  ليمتعن�ي،  الصغي�ر، 
ما  تطلب  أن  يمكنها  ال  المرأة  ألن  أرغ�ب،  ما  منه  ألطلب  أبدًا،  ممارس�ته 

.)115 (ص  عاهرة"  من  ذلك  الرجل  يطلب  كما  عاهر،  من  إال  يمتعها 
البسمة من ثغور الحسان،  الوسيم الذي يخطف  نموذٌج آخر للشاب 
كدون  صورته  تهتَّز  ال  حت�ى  ورودها،  ذبلت  امرأة  الس�ر  في  يضاجع  لكنه 

جوان
تختفي  ألن  مس�تعدة  تعيش�ها،  التي  الكذبة  ت�رى  ال  التي  والعاش�قة 

الحزينة. الهواتف  ذاكرة  في  رقمًا 
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لذتها! سفينة  ربان  فهي  جولي،  أما 
الجنس.  بفعل  حياته�ا  على  وهيمنته  المجتم�ع  س�لطة  ت  تحدَّ "فقد 
 .)133 (ص  خج�ل"  دون  جول�ي  تص�رح  كم�ا  الحي�اة  ه�و  الجن�س  ألن 
هو  الس�بب  أن  لن�ا  يتبين  عصب�ي،  بانهي�ار  جول�ي  أخ�ت  تص�اب  وحي�ن 
لطبيبتها  جول�ي  تبرر  وأخته�ا.  زوجه�ا  بين  آثم�ة  عالقة  وج�ود  اكتش�افها 
إذ  ألختي،  خدمة  قدمت  أنني  أعتقد  "أتعرفين،  لها:  فتقول  األمر،  النفس�ية 
معها،  ورقة  لطفًا  أكث�ر  جعلته  زوجها،  مع  آثمة  تس�مونها  التي  عالقتي  إن 
زوجته  مع  وتفهمًا  حيوي�ة  أكثر  يعود  لقاءاتنا  بع�د  أنه  لي  اعترف  ذات�ه  هو 

.)136  ) وأوالده" 
عن  مؤتمر  في  إلقائه�ا  بهدف  ُمداخلة  إع�داد  على  هنادي  د.  تعك�ف 
انعقاد المؤتمر بيومين ظرفًا مختومًا بدون  العنوسة، لكنها تتلقى قبل  ظاهرة 
أن  "يمكن  صاحبتها  أن  احتمال  إلى  س�طورها  إحدى  تشير  رسالٌة  به  اس�م، 
اهتمامها  على  اس�تولت   .)160 (ص  أطروحتك"  عوانس  من  واحدة  تكون 
بين  مهل  على  نش�أت  عالقٍة  تفاصيل  النفس�ية  للطبيبة  ت�روي  التي  الرس�الة 
جس�دين  بين  فالتحامًا  اش�تهاًء،  صارت  حتى  العمر،  منتص�ف  في  امرأتي�ن 
"صديقتي  المفترضة:  الُمرسلة  تقول  الطويلة  الرسالة  نهاية  وقبيل  ورغبتين. 
يأتي...  ولن  يأِت  لم  رجل  من  أروع  إنها  عش�يقتي،  أو  حبيبتي  صارت  التي 

 .)160 يومًا" (ص  أتخيلها  لم  بنشوٍة  تشعرني  ومداعباتها  لمساتها 
أفكارها. ترتيب  وتعيد  األعماق  من  هنادي  د.  الرسالة  تهز   

وبنظرٍة  درجها،  من  األنيق�ة  األوراق  أخرجت  ندم،  ذرة  دون  "وم�ن 
األريكة،  عل�ى  وتهاوت  نتف�ًا،  ومزقتها  ُمداخلته�ا  رمق�ت  خاطفة  س�ريعة 
صامتة  جرائ�م  مزلزلة،  بعب�ارٍة  مدوي�ًا  ويعل�و  يعل�و  أخذ  واه�ن  وص�وت 

 .)160 (ص  مباركة" 
الجالد. ُجرم  عن  الضحية  ذنُب  يقل  ال  أحيانًا، 
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الحريم.. والحريق

والتج�ارب  واألح�داث  بالش�خصيات  مكتن�زة  ذاتي�ة  س�يرة  ه�ذه 
واألمكنة.

على  بها  تطل  كوة  المرنيس�ي  فاطمة  تفتح  الزمان  حواجز  خلف  من 
حين  القصر  تغ�ادر  فزعة  كس�احرٍة  أصابعنا  بي�ن  من  يفر  ال�ذي  الماضي، 

النهار. ضوء  يبزغ 
بالزرقة،  للسماء  ويسمحن  خضرته  العش�ب  يهبن  نساء  على  إطاللة 

الزهور. رحيق  وصادروا  األلوان  حظروا  رجاٍل  وجه  في 
ترجمة:  المرنيس�ي،  الحلم" (فاطمة  أجنحة  على  "نس�اء  كتاب  يعبر 
 )1998 العربي،  الثقافي  والمركز  الفنك  منشورات  أزرويل،  الزهراء  فاطمة 
من  خاص،  بشكل  وإدراكها  طفولتها  بداية  منذ  للكاتبة  الذاتية  الس�يرة  عن 
األفعال  من  والمب�اح  والمحرم  العالق�ات  عن  وأحادي�ث  أحداٍث  خ�الل 

المغربي. بالحريم  منها  يتعلق  ما  وخصوصًا  واألقوال، 
نش�أتها  المرنيس�ي  فاطمة  تصف  وممي�ز،  ممتع  س�ردي  وبأس�لوب 
مجتمع  على  نفس�ه  الوقت  في  الضوء  لتلقي  الكبيرة،  وعائلته�ا  وطفولتها 
لش�مال  والفرنس�يين  اإلس�بان  احتالل  إب�ان  وتقالي�ده  بعادات�ه  المغ�رب، 
وجنوب المغرب. وهي تأخذ بيد القارىء في جولة بين ساحات المغرب 
ويتأمل  القصور  أبواب  ويدق  العابرين  أحاديث  يس�مع  يكاد  حتى  وأزقته، 
متناغم  بش�كل  ومتش�ابك  وق�وي،  محكم  الس�رد  النم�ش.  تش�به  نجوم�ًا 

ظمآنة! شفة  يلسع  ثدي  رمُل  كأنه  يسحرك،  والتسلسل  ودقيق، 
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تعيش  لعالٍم  دقيقًا  تشريحًا  يمثل  الحلم"  أجنحة  على  "نساء  وكتاب 
بسيادة مجتمع  عالم مطبوع  العرب، وهو  نساء  من  بها  يستهان  نسبة ال  فيه 
الشبق وإنجاب  المرأة بوصفها ال تصلح إال إلرضاء  إقصاء  اختار  ذكوري 

األطفال.
بالرباط،  الخام�س  محم�د  جامع�ة  في  أس�تاذة  المرنيس�ي  وفاطم�ة 
شهادة  ونالت  فرنس�ا،  في  السوربون  جامعة  في  السياس�ية  العلوم  درست 
االستقالل  عصر  عاش  الذي  الجيل  من  نفسه  الوقت  في  وهي  الدكتوراه. 
عش�ن  اللواتي  النس�اء  جيل  من  إنها  وإحباطاتهم.  المغاربة  أحالم  وش�هد 
تلك  كل  كس�رت  لكنها  للم�رأة،  صارمة  لرقاب�ة  ح�دودًا  فرض  عالم  ف�ي 
عودتها  ولدى  العالي،  تعليمها  الس�تكمال  فرنس�ا  إلى  وس�افرت  الحدود 

خباياها. عن  والكشف  لتعريتها  المحظورات  في  تنبش  أن  قررت 
ما  وهذا  الم�رأة  حقوق  عن  بينة  ع�ن  لتدافع  الكريم  القرآن  درس�ت 
نش�ر  الذي  والنس�اء"  النبي  السياس�ي:  "الحريم  كتاب  تألي�ف  إلى  قاده�ا 
هذا  يكن  ول�م  آنذاك.  الرقاب�ة  صادرت�ه  الذي  الكت�اب  وه�و   ،1987 س�نة 
أطروحتها  كذل�ك  صادرت  بل  الرقاب�ة،  طالته  الذي  الوحي�د  هو  الكت�اب 
والنخبة  "الحجاب  كتاب  وكذلك  اجتماعية"،  كهندس�ة  "الجنس  المعنونة 

الذكورية". 
مثيرة  تفاصيل  نطال�ع  الحلم"،  أجنح�ة  على  "نس�اء  صفحات  وعبر 
العش�رين  القرن  أربعينيات  خ�الل  فاس  مدين�ة  في  المغربي  الحري�م  ع�ن 
العزل  عن  حكايات  ونتابع  عمره�ا،  من  الس�ابعة  في  طفلة  نظر  وجهة  من 
يقلد  بعضهم  كان  الذين  الرجال  النس�اء.  على  يمارس  كان  الذي  والكبت 
المنزل،  في  البطري�رك  زي  يرتدون  كان�وا  الش�ارع،  في  فالنتينو  رودول�ف 

النساء. قلوب  من  األوردة  تفر  حتى 
معس�كر  في  صراعًا  ش�هدت  الفترة  تل�ك  ف�إن  ذلك،  من  وبالرغ�م 
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رفع  والثاني  والتح�رر،  التغيير  بفكرة  مهم�وم  األول  فريقين:  بين  الحري�م 
وماضيها. المرأة  لواقع  واالستكانة  االستسالم  راية 

أيضًا  الرجال  كان  "الحريم"،  س�جن  حبيسات  كن  النس�اء  أن  وكما 
في  والفرنسيين  المغرب،  ش�مال  في  اإلس�بان  الجنود  قبل  من  محاَصرين 
أبي  وحتى  ف�اس،  مدينة  ش�مال  مرابطين  اإلس�بان  الجنود  "كان  جنوبه�ا: 
في  تناَقش  ال  س�لطة  ويمارس�ان  المدين�ة  أعي�ان  من  كانا  اللذي�ن  وعم�ي 
موالي  موس�م  لحضور  مدريد  من  اإلذن  طلب  على  مجَبَرين  كانا  البيت، 
مدينتنا"  م�ن  كيلومتر  ثالثمائ�ة  بع�د  على  طنجة  م�ن  بالقرب  عبدالس�الم 

.)10 (ص 
الرجال..  ويخوضها  الرجال،  يصنعها  الح�روَب  أن  مع  هذا  يحدث 

السواد!  ارتداء  هو  فنصيبهن  النساء  أما 
البيت  ف�ي  النس�اء  بحجز  مش�غوالً  يبدو  الرج�ل  أن  هن�ا   المفارق�ة 
وحدها  المرأة  المحتل.  األجنبي  وجود  من  تملم�اًل  يظهر  ال  لكنه  الكبير، 
صورة  تغي�ب  تكاد  حي�ن  في  المقاوم�ة،  فتعل�ن  الخ�وف  حاج�ز  تخت�رق 

األجانب.  ضد  الصراع  في  الرجل 
يتعين  ع�ورة  مجرد  كثيرين  نظ�ر  في  الم�رأة  كانت  فق�د  ذلك،  وم�ع 
أن  قبل  ورعايتها،  حمايته�ا  يتولى  ال�ذي  للرجل  رخوة  وخاصرة  س�ترها، 

معقوف! إصبع  مثل  النوم  في  يغرق 
 

الحدود! كانت  البدء  وفي 
النساء  بين  فصل  عليها  وما  األرض  خلق  عندما  الله  بأن  أبي  "يقول 
النظام  أن  ذلك  والمس�لمين،  النصارى  بين  بكامله  بحرًا  وش�ق  والرجال، 
خرق  وكل  حدوده�ا،  فئ�ة  كل  احترم�ت  إذا  إال  يتحقق�ان  ال  واالنس�جام 

 .)9 (ص  والشقاء"  الفوضى  إلى  بالضرورة  يؤدي 
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تخّلصهن  طريقة  عن  بحثًا  "الحريم"  نس�اء  رحلة  الكتاب  في  ونتابع 
حين  فهن  الواس�عة،  نوافذه  عبر  العالم  رؤي�ة  من  وتمّكنهن  س�جنهن،  من 
بخيالهن  يحّلقن  "الحريم"،  باب  حارس  "أحمد"  س�لطة  قهر  يستطعن  ال 
مش�غوالت  كن  النس�اء  أن  "غير  الحريم:  جدران  خارج  العاَلَم  ليكتش�فن 
يتوهمن  األس�وار،  خارج  الموجود  بالعالم  مهووس�ات  الحدود،  باختراق 

.)9 (ص  خيالية"  طرق  في  متجوالت  النهار  طيلة  أنفسهن 
حتى  الحم�راء،  عروقنا  ش�بكة  في  يتقد  ت�وٍق  وأي  تضطرم  ن�اٍر  أُي 

منه؟! نزول  ال  قطارًا  تصير 
هنا  صَدفة.  مجرد  تبقى  أن  رجاٌل  ويختار  ُدرة،  تكون  أن  المرأة  تريد 
في  قلبها  يتحجر  أن  وإما  وتتحرر،  المرأة  تتحقق  أن  فإم�ا  التحدي،  يكمن 

وزوج.  بيت  أجل  من  المسافات  صراع 
كان  ما  الس�لطة،  يملكون  الذين  أذهان  في  إال  توجد  ال  الحدود  "إن 
يؤكدان  كان  وأب�ي  عمي  ألن  الم�كان  عين  في  ذل�ك  من  التأكد  بإمكان�ي 
عن  الدفاع  عن  عاجزات  والنساء  خطيرة  فاألسفار  يسافرن،  ال  النس�اء  بأن 

.)11 (ص  أنفسهن" 
لكثيٍر  يكفي  بما  مقنعة  تك�ون  قد  الرجال،  يرددها  التي  العجز  فك�رة 

الضعف. مغناطيس  يجذبهن  الالتي  الضحايا  من 
وصف  على  قائمة  إنه�ا  إذ  الس�يرة،  من  األكبر  الجزَء  المكاُن  يحتل 
عّدة:  أم�ور  في  تتجّلى  معان�اة  في�ه.  الم�رأة  ومعان�اة  "الحري�م"،  مجتم�ع 
ووالدتها  والدها  مع  المرنيس�ي  فاطمة  عاشت  حيث  س�اكنيه،  عدد  أولها، 
عمها  زوجة  وأخ�ت  الس�بعة،  وأبنائهما  وزوجت�ه  علي  وعمها  وأخويه�ا، 
بعد  كاملة  أش�هر  س�تة  أحيانًا  وتقيم  الرباط  من  لزيارتهم  تأتي  كانت  الت�ي 
وثانيًا:  حبيبة.  وعمته�ا  مهاني،  لال  وجدتها  ثانية،  زوج�ة  زوجها  اّتخذ  أن 
الجّدة  يد  كتقبي�ل  المتوراثة،  الع�ادات  ممارس�ة  في  والصرامة  االنضب�اط 
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ش�ؤون  أصغر  في  حتى  التقاليد  واحترام  ومس�اء،  صباحًا  اليوم  في  مرتين 
توجد  التي  كتل�ك  محروس�ة  حقيقية  ح�دودًا  دارنا  مدخ�ل  "كان  الحي�اة: 
كان  تحرك  والخ�روج، كل  للدخ�ول  إذن  إل�ى  بحاجة  وكنا  عرب�اوة،  ف�ي 
المدخل.  نحو  للتوجه  كاملة  المراسيم  احترام  عليك  وكان  تبريرًا،  يستلزم 
أمام  نفس�ك  لتجد  طويل  ممر  ف�ي  تس�ير  أن  عليك  الباحة  من  قدم�ت  إذا 
الشاي  وصينية  عرش�ًا  يعتلي  وكأنه  حش�يته  على  جالس�ًا  البواب،  (أحمد( 

.)29 (ص  أمامه" 
مش�يته  وق�ع  عل�ى  تختف�ي  واألش�جار  البي�وت  يجع�ل  والح�ارُس 

السريعة.
المرنيس�ي  فاطمة  تبدأ  "الياس�مين"،  جدتها  ضيعة  في  إقامتها  خالل 
"حريم"  وبي�ن  به،  وعاش�ت  ولدت  ال�ذي  فاس  "حري�م"  بي�ن  بالموازن�ة 
أما  أس�وار،  دون  مفتوحة  كبيرة  ضيعة  الياس�مين  "حريم  فتقول:  الضيع�ة، 

.)47 (ص  بقلعة"  أشبه  فهو  بفاس  نحن  حريمنا 
وراءها  تاركة  كمق�ص،  األيام الباردة  ف�ي  النس�اء  على  المظالم  تقع 

يجف. ال  دمعًا  المهمَلة  الزهرة  أحداِق  على  تضع  التي  التفاصيل 
طرف  من  س�بب  دون  بيتها  من  وطردت  طلقت  التي  حبيب�ة  "عمتي 
ليعاقب  الشمال  الله بعث بجيوش  بأن  تزعم  الود،  له كل  زوج كانت تكن 
إلى  واإلساءة  الضعفاء،  تحمي  التي  للحدود  احترامهم  عدم  على  الرجال 
وقد  ظلم،  الضعفاء  إل�ى  اإلس�اءة  أن  ذلك  الله،  لحدود  تخطيًا  تعد  ام�رأة 

.)11 (ص  سنوات"  طيلة  حبيبة  عمتي  بكت 
الغبار. يتزوجن  النساء  بعض 

الحريم"،  ب�"مجتم�ع  يس�مى  م�ا  تج�اه  فاطم�ة  وع�ي  نم�و  يت�دّرج 
داخلها  في  تحمل  كانت  التي  بأمها  أوالً،  عالقتها  خ�الل  من  له،  ورفضها 
"الحريم"،  لس�لطة  الخضوع  ترف�ض  وكانت  واقعه�ا،  على  التم�ّرد  ب�ذور 
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الدائمة. مهاني  لال  النتقادات  يعرضها  كان  الذي  األمر  وهو 
الثائرة.  روحها  قميص  في  يطوف  الهواء  كان 

بل  "الحريم"،  لساكني  الجماعي  اإلفطار  بموعد  تلتزم  األم  تكن  لم 
في  الجميع  تش�ارك  تكن  لم  وبالتالي  الظه�ر،  صالة  قبيل  إفطاره�ا  تجّهز 
التمتع بحقوقها كاملة، حيث  أنها كانت تصّر دائمًا على  الغداء. كما  وجبة 
أخو  يش�غلها  التي  للمس�احة  مطابقة  "الحريم"  من  مس�احة  تش�غل  كانت 
االجتماعية  والمكانة  األوالد  وعدد  السن  في  للفروق  مراعاة  دون  زوجها 
ليوم  المرنيس�ي  فاطمة  وص�ف  خ�الل  من  أيضًا  ذل�ك  ويتض�ح  لالثني�ن. 
اليوم،  نفس  ف�ي  عمي  وابن  أن�ا  "ولدت  س�مير:  عمها  وابن  هي  والدته�ا 
الثاني  الطابق  ف�ي  قبلي  النور  رأى  الطويلة،  رمض�ان  أيام  من  ظهيرة  ذات 
بالطابق  حجرتنا  ف�ي  بس�اعة  بعده  ولدت  فقد  أنا  أما  أخوت�ه،  س�ابع  وكان 
عقب  عليها  باديًا  كان  الذي  اإلعياء  ورغم  والدتي.  بكرة  وكنت  الس�فلي، 
بنفس  ويحتفلن  الزغاريد  نفس  النساء  تطلق  أن  على  أمي  أصّرت  الوضع، 
وعّدته  الذكور  تفّوق  دائمًا  رفضْت  لقد  س�مير،  بها  اس�تقبلن  التي  الطريقة 
(لقد  تردد:  تفتأ  ال  كانت  ولذلك  والحق،  اإلس�الم  مع  متناقضًا  وأمرًا  عبثًا 
أخرى  مرة  الظهي�رة  تلك  ال�دار  فصدحت  متس�اوين(،  جميعًا  الله  خلقن�ا 
-16 (ص  ذكرين"  بميالد  الجيران  اعتق�د  حتى  واألغاني  الزغاريد  بنفس 

 .)17

إلى عائلة  تنتمي  التي كانت  الوحيدة  التازي  ُطُهور، زوجة جدها  لال 
في  محاصرة  تكون  الم�رأة  بأن  أحيانًا  تقول  "كانت  فاس  في  أرس�تقراطية 
المرأة  ألن  للشقاء  مرادف  الحريم  أن  أو  التحرك،  حرية  تفقد  عندما  حريم 
ثماني  تنتظر  أن  الياسمين  على  كان  وفعاًل  أخريات،  مع  زوجها  فيه  تقتسم 
الزوج  "ومداعبة  واح�دة:  ليلة  خ�الل  زوجها  تداعب  أن  قب�ل  كاملة  ليال 
مجبرات  لسن  جيلكن  نساء  ألن  سعيدة  – إنني  قولها  حس�ب  رائع.  شيء 
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.)41 (ص  أزواجهن"  اقتسام  على 
الضباب  أيام  المتفائلون طائر األمل، فقط ألن  يطارد  مع كل صباح، 

بريق. بال 
يزعم  حي�ن  في  جي�د  ش�يء  الحريم  ب�أن  الكب�ار  م�ن  فري�ق  "ي�رى 
إلى  راضية  ل�ال  ش�امة  وأم  مهاني  ل�ال  جدتي  تنتم�ي  العك�س.  اآلخ�رون 
إلى  فتنتمين  حبيب�ة  وعمتي  وش�امة  أمي  أما  للحريم،  المناص�ر  المعس�كر 
المجتمع  بأن  بقولها  النقاش  مهاني  لال  تبدأ  ما  غالبًا  المعارض.  المعسكر 
"لو  والرجال:  النس�اء  بين  بين  يفصل  لم  لو  عماًل  ينجز  أو  ليتقدم  كان  م�ا 
عن  الرجال  لتوقف  قولها،  حسب  األزقة،  في  التجول  حرية  للنساء  كانت 
المجتمع  فإن  الحظ  ولسوء  تفكيرهم،  على  سيس�تحوذ  اللهو  ألن  عملهم 
تجنب  في  رغبنا  م�ا  إذا  اللهو.  طريق  ع�ن  إليه  يحتاج  وما  غ�ذاءه  ينتج  ال 

.)48 (ص  البيت"  أي  مكانهن  يلزمن  أن  النساء  على  المجاعة 
فًا! ُم�َزيِّ التمثال  وجه  على  القلق  يكون  كم 

بأنه  واس�تخلصنا  "باللهو"،  المقص�ود  ح�ول  وس�مير  أنا  "تذاك�رت 
فعرضنا  التأكد  نود  ذلك  رغم  كنا  الكبار،  على  ينطبق  حين  بالجنس  يرتبط 
آذان  وكلنا  معنا، سألناها  الحق  بأن  قالت  التي  مليكة  ابنة عمتنا  األمر على 
اإلجابة  نعرف  كنا  الح�ال  بطبيعة  رأيك؟"،  في  الجنس  هو  "وم�ا  صاغية: 
إلى  بضفيرتها  ورمت  شيء  كل  نجهل  بأننا  مليكة  تخيلت  اختبارها.  ونود 
يفعل  كما  ركبتيها  على  وس�ادة  ووضعت  المضربة  على  وجلس�ت  الوراء 
وحيدين  والعروس�ة  العريس  يبقى  الزفاف  ليلة  "في  بب�طء:  وقالت  الكبار 
تتشابك  الفراش،  الجلوس على  إلى  العروسة  العريس  يدعو  في غرفتهما، 
وتخفض  تقاوم  ولكنها  عينيه  في  النظ�ر  على  يجبرها  أن  ويحاول  أيديهما 
ومرتاعة.  خجولة  ج�د  العروس  تكون  أن  األهمي�ة،  بالغ  أمر  إنه  بصره�ا. 
تعلو  وأخيرًا  الزبي�ة،  تبرحان  ال  عيناها  إليه  وتس�تمع  قصيدة  العريس  يقرأ 
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كأس  لها  فيق�دم  خاش�عًا  بصرها  ويظل  جبينها،  فيقب�ل  محياها  االبتس�امة 
ويقبلها  بجانبه�ا  ويجلس  منها  الكأس  يس�تعيد  ش�ديد،  بتأن  تنهله  ش�اي، 
لمعرفة  ش�وقًا  نتحرق  أنن�ا  تع�رف  التي  مليك�ة،  تقرر   .".. عل�ى   .. عل�ى 
الجبين  على  القبالت  الحاسمة.  اللحظة  تلك  في  الس�كوت  القبلة  موضع 
أخرى!" (ص  قصة  فتل�ك  الفم  على  القبلة  أم�ا  اعتيادية  اليد  أو  الخ�د  أو 

.)49-48

للتو  خارجتين  رغبتي�ن  عروق  في  الراوية  أغمدته  ش�وٍق  من  س�يٌف 
البراءة. شرنقة  من 

جوعه  يش�بع  فال  مخالبه،  وتخمش�نا  قبالته  تحرقنا  الذي  الخيال  إنه 
طفل! كصراخ  شقي  عاٌج  والجسد  اللذة.  غير 

الزفاف  ليلة  عن  بسرعة  حديثها  تتابع  الخطر  مليكة  تستش�عر  وحين 
ال  حيث  فراش  في  مع�ًا  وينامان  الفم  على  عروس�ه  العريس  "يقبل  قائلة: 
الرجل  يتجرد  البقي�ة،  نعرف  كنا  ألنن�ا  األس�ئلة  عن  توقفنا  أحد".  يراهم�ا 
(ص  طفل"  لهم�ا  يغدو  وبعده�ا  األعين  يغمض�ان  ثيابهم�ا،  من  والم�رأة 

.)49

القداسة. ثوب  يرتدي  واسع  سرير  واألرحام 
ماِل. الرِّ مَن  جنينًا  صباح  كل  تستفيُق  السجينة  لكن 

تسّيرها"  التي  والقوانين  الخاصة  الملكية  بفكرة  محكوم  الحريم  "إن 
.)71 (ص 

حتى  البحر  أنكره  قارٍب  حطام  أو  لسيجارة،  هش  برماٍد  أشبه  ملكية 
النجاة. فرص  من  يئس 

داخلها  في  تمل�ك  منا  واحدة  كل  ب�أن  متأكدة  حبيبة  عمت�ي  "كان�ت 
تكونين سجينة  "حين  أكثر أحالمها حميمية:  في  ينغرس  السحر،  نوعًا من 
باالنفالت،  تحلمي�ن  حريم،  ف�ي  ومحاصرة  األس�وار،  وراء  حماي�ة  دون 
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الحدود.  وتختفي  الس�حر  ينفجر  لكي  العال�م  ذلك  عن  تعّبري  أن  يكف�ي 
في  العالم  تغي�ر  أن  بإمكانه�ا  أن  كم�ا  حياتك،  تغي�ر  أن  االحالم  بإم�كان 
وتس�رعين  الصغير  ذهنك  ف�ي  الصور  ترقص  حي�ن  يبدأ  التح�رر  النهاي�ة. 
تردد  تفتأ  ال  كانت  شيئًا!".  التكلف  والكلمات  كلمات،  إلى  ترجمتها  في 

بها. التصرف  إال  علينا  وما  الداخلية  القوة  هذه  نملك  جميعًا  بأننا  علينا 
 .)126-125 (ص  الحدود"  إزالة  على  األخرى  أنا  قادرة  "سأكون 

األحالم  م�ن  ضربًا  المفه�وم،  ه�ذا  أس�رهن  لنس�اء  الحري�ة،  تب�دو 
تقوم  بها.  يتمتع�ون  الذين  أولئك  مح�اكاة  إلى  يلجأن  ولهذا  المس�تحيلة، 
داخل  الخارجي  الحري�ة  عال�م  التمثيل  عب�ر  تعي�د  إذ  ش�امة،  الدور  به�ذا 
التي  واإلذاعة  والسحرية  الخرافية  الكتب  ومصادرها  الحريم،  بيت  أسوار 
عرض  ثمة  الرج�ال.  من  البي�ت  يخلو  حينما  س�رًا،  الس�مع  إليها  ُيس�ترق 
مع  بسهولة  يتماهين  اللواتي  الحريم  أمام  ش�امة  تتعهده  يومي  شبه  تمثيلي 
والحكاية  بروايتها.  أو  تمثيليًا،  بعرضها  تقوم  التي  والشخصيات  األحداث 
بدور  الجارية  حكاي�ة  وهي  وليل�ة"،  ليلة  "ألف  كت�اب  من  ُمس�تلة  األثيرة 

الغائب.  الحبيب  عن  وبحثها 
في  األحالم  شرارة  فتوقد  أسمهان  المغنية  دور  بتقمص  شامة  ُتغرم   
أجنحة  على  النساء  تحمل  التي  الحبيسة  تنهداتها  تحاكي  إذ  الحريم،  أفئدة 

األبد. إلى  غائبين  فرسان  إلى  األحالم 
أو  الش�غف  ع�ن  التعبي�ر  وجن�ة  الوض�وح،  ف�ردوس  والموس�يقى، 

الحنين.
كألس�نة  مضطرماٍت  نس�اء  قلوب  ف�ي  فتنة  يرمي  أس�مهان  وص�وُت 
آسرة  ببساطٍة  يقودك  غناء  المخاوف.  برج  حبيسات  كن  وإن  حتى  اللهب، 

فأس! يبلغها  ال  واسعٍة  غابٍة  أعماق  إلى 
فيستدرج  خلسة،  الحريم  إلى  األثير  عبر  يصل  أس�مهان  صوت  كان 
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جو  في  نفس�ها  عن  فتعلن  الخفية،  الرغبات  ويؤجج  اآلهات  من  نصيبهن 
تثير  أهوى"  أنا  "أهوى..  أغنية  كانت  ال�دار.  نافورة  حول  راقص  احتفالي 
بالنساء  يبلغ  الطرب  "فإن  وهكذا  النفوس،  في  ورغبة  األجس�اد  في  رعدة 
ويرقصن  بهم�ا،  وترم�ي  خفيها،  م�ن  تتخل�ص  منه�ن  كل  وكان�ت  م�داه، 
بيد  قفطانها  ترف�ع  وهي  األخ�رى،  تلو  الواحدة  الناف�ورة،  ح�ول  حافيات 

 .)144 متخياًل" (ص  حبيبًا  األخري  باليد  صدرها  إلى  وتضم 
التي  كلث�وم  أم  م�ن  النقيض  عل�ى  الحريم،  قل�وب  أس�مهان  غ�زت 
الرقة  عليها  تحسد  بس�هولة  وتتخطاه  اإلنس�اني،  الضعف  فضح  عن  تترفع 
نفوس  في  وقع�ًا  أش�د  أس�مهان  تأثير  يبدو  المقارنة  مجال  وفي  األنثوي�ة. 
تعرض  ش�امة  فإن  ذلك،  عن  فض�اًل  الحريم.  م�ن  والثالث  الثاني  الجي�ل 
رائدات  وهن  ش�عراوي،  وهدى  فواز،  وزينب  التيمورية،  عائش�ة  ألفكار: 

المرأة.  بحرية  المطالبة 
فيه  تكون  ال  عص�ر  إلى  وتتطل�ع  المأمول�ة،  الحرية  تنش�د  أص�وات 

وحيدة. كسيرًة  العاشقة 
الرغبات  م�ن  أكوام  مثل  الس�ينما،  بهاء  يس�طع  األحالم،  زمن  وف�ي 

المدفونة.
تذاكر  نحجز  وكنا  بكاملهما،  صفين  يشغل  الحريم  كان  السينما  "في 
هناك  يكون  ف�ال  خاليين،  منها  واألخي�ر  األول  يظ�ل  حتى  صفوف  أربع�ة 
ويقرص  الظلمة  يستغل  لئال  محترمة،  غير  س�يئة  نوايا  ذي  لمش�اهد  مجال 

.)133 (ص  الفيلم"  قصة  إلى  بأكملهن  المنصرفات  السيدات  إحدى 
أيضًا! واألشواق  المعرفة..  وردة  لتتفتح  تنمو،  البراعم  أن  غير 

كل  نجهل  كنا  لو  كما  وسمير  أنا  السطح  على  يعاملوننا  الكبار  "كان 
ش�يئًا  ندري  ال  بأننا  يعتقدون  كان�وا  ولعلهم  واألطفال،  الحب  عن  ش�يء 

.)191 (ص  اآلخر"  الجنس  حب  لنيل  الجمال  أهمية  عن 



305

لألطفال  قال�ت  الطام  ل�ال  من  دروس  تلق�ي  جلس�ات  إحدى  وف�ي 
نحن  "أما  س�يغلظ  الذكور  األطفال  صوت  إن  البلوغ  مرحلة  عن  ش�ارحة 
مرة  وس�نحيض  الطام،  ل�ال  تنبؤات  حس�ب  ثديان  لن�ا  فس�ينمو  الطفالت 
يسبب  ال  عادي  دموي  إس�هال  عن  عبارة  هذه  الش�هر"  "حق  الش�هر،  في 
بين  فوطة  نضع  أن  علينا  الحيض  فترة  خالل  منه،  للخوف  داعي  وال  ألم�ًا 

شيئًا. أحد  يالحظ  ال  حتى  الفخذين 
هاته  بش�أن  إضافية  تفاصيل  أمي  من  طلبُت  البيت  إلى  عدت  "حي�ن 
الطام.  لال  تعبير  حس�ب  "الكدوار"  أو  الفخذين  بين  نضعها  الت�ي  الفوطة 
كان صوتها  "الكدوار؟"  "من حدثِك عن  سألتني وكأنها أصيبت بصاعقة: 
لن  بأنني  أحس�ت  حين  ولكنها  باالنفجار،  ين�ذر  هادئًا  يبدو  الذي  المبه�م 
كما  برقة  تس�ألني  وغدت  طريقتها  غّيرت  عنفتني  م�ا  إذا  ش�فة  ببنت  أنبس 
هوية  بمعرفة  مهتمة  كانت  أنها  ويبدو  لها.  مساوية  امرأة  تحادث  كانت  لو 
عرفت  حين  دهش�ت  المبكرة.  المعلوم�ات  هذه  إلي  ق�دم  الذي  الوح�ش 

.)204 (ص  الطام"  لال  الفقيهة  بأنها 
الذهب"  "مروج  كتاب  من  شامة  أمامها  قرأته  ما  إلى  استماعها  وبعد 
نفس�ها:  فاطمة  تناجي  الكون،  على  تمامه  في  البدر  تأثير  عن  للمس�عودي 
كل  يفعل  أن  القمر  بإمكان  كان  إذا  إلهي!  يا  بعده:  نفس�ي  في  أقول  "كنت 
ضامرين.  الزاال  اللذين  ثديي  ويبرز  شعري  يطيل  أن  أيضًا  فبإمكانه  ذلك، 
بطريقة  كتفيه�ا  تح�رك  وجيزة  فت�رة  منذ  غ�دت  مليكة  ب�أن  الحظت  لق�د 
ذلك  على  نطلق  أن  يمكن  ال  طالقها.  قبل  فريدة  كاألميرة  وتخطو  جميلة، 
تحت  النضج  في  ش�رعتا  بارزتين  صغيرتين  ليمونتين  ولك�ن  ثديين،  اس�م 
لي  بالنس�بة  األش�ياء  تتغير  بأن  األمل  إال  أملك  كنت  فما  أنا  أما  قميصه�ا. 

.)207 (ص  قريب"  وقت  في 
تنهي  أن  بعد  بالمدرس�ة  تلتحق  حين  فاطم�ة  حياة  في  التح�ّول  يبدأ 
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بلفت  وتبدأ  بالتبلور،  ش�خصيتها  تبدأ  حيث  الكتاتيب،  ف�ي  التعّلم  مرحلة 
تعّلمناها  أناشيد وطنية  "لقد حفظت عدة  إلى قدراتها:  بها  المحيطين  انتباه 
يطلب  كان  أن�ه  حّد  إلى  فخ�ورًا  أبي  وكان  قلب،  ظه�ر  عن  المدرس�ة  في 
(ص  األقل"  عل�ى  األس�بوع  في  مرة  مهاني(  (ل�ال  لجدتي  إنش�ادها  من�ي 
بالخلطات  تعتني  فكانت  بلوغها،  قبيل  أنوثتها  تتلّمس  أخذت  كم�ا   .)212

قضت  الذي  عمه�ا  ابن  بس�مير  عالقتها  وبدأت  بش�رتها،  لتنعيم  الطبيعي�ة 
بالقطيعة  يك�ون  ما  أش�به  آخر  مس�ارًا  تّتخذ  طفولتها،  أيام  أجمل  بصحبته 

بالَِغين. أصبحا  ألنهما  نظرًا 
التاس�عة،  س�ن  في  كنت  حين  س�مير  وبين  بين�ي  القطيع�ة  "حدث�ت 
غدوت  بأنني  آن�ذاك  فهم�ت  لقد  ناضج�ة.  غدوت  بأنن�ي  ش�امة  وأعلنت 
أن  حاول  للجمال،  اهتمامًا  يولي  ال  س�مير  بأن  آنذاك  فهمت  لقد  ناضجة. 
ال  بأنه  إقناعه  حاولت  جهت�ي  ومن  الجمال،  وصفات  جدوى  ب�ال  يقنعني 
خالله  من  نحس  الذي  الغالف  ألنها  بشرته؛  يهمل  إنسان  من  ترجى  فائدة 

.)233 (ص  الخارجي"  العالم 
وأخبرني  السطح،  إلى  بسرعة  فاس�تدعاني  خالفنا  احتد  يوم  "وذات 
في  للمشاركة  أخرى  مرة  اختفيت  إذا  معه  يلعب  عمن  لنفسه  سيبحث  بأنه 
وش�عري  ووجهي  بعدها  به  ألحق  لكي  النس�ائية،  الجمال  وصفات  إعداد 

.)233 (ص  كريهة"  رائحة  ذي  دسم  بقناع  مطليان 
.)234 (ص  والجمال"  اللعب  بين  أختار  أن  عليَّ  "كان 

الجمال. فاطمة  واختارت 
يكاد  األفق وهمس�ت بصوت ال  في  نقطة  رك�زت بصري عل�ى   .."
أنك  أعرف  إني  س�مير،  "يا  أس�مهان:  نبرات  يش�به  أن  آمل  كنُت  يس�مع، 
بأنني  تدرك  لكي  األوان  آن  بأن�ه  أعتقد  ولكني  بدوني،  العيش  تس�تطيع  ال 
لتقليد  نفترق!".  أن  "يج�ب  قصيرة:  وقفة  بعد  أردفت  ثم  ام�رأة"،  غدوت 
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أثر كلماتي  إلى سمير، رغم رغبتي في سبر  أنظر  أسمهان، كان عليَّ أن ال 
فاجأني:  س�مير  ولكن  األفق  إلى  بص�ري  وصّوبت  الرغب�ة  قاومت  علي�ه، 
إنه  ثم  بعد،  التاس�عة  تتجاوزي  ل�م  فأنت  امرأة،  أصبح�ت  بأنك  أظ�ن  "ال 
غير  الس�بة  هذه  كانت  يملكنها".  النس�اء  كل  أن  حين  في  نه�ود  لك  ليس 
لي  كان  سواء  كامرأة  اليوم  منذ  "سأتصرف  بالمثل:  أرد  أن  فقررت  متوقعة 
وشعري  فلبشرتي  بجمالي،  للعناية  الالزم  الوقت  وس�أقضي  ال،  أم  نهدان 
أخرى  رفيقة  عن  تبحث  أن  بإمكانك  سمير،  وداعًا  اللعب،  على  األس�بقية 

.)235-234 (ص  تالعبك" 
تحترق. كفراشٍة  الشمعة  فم  من  الطفلة  خرجت  اللحظة،  تلك  في 

حّمام  من  س�مير  طرد  يتم  حين  وس�مير  فاطمة  بين  القطيعة  تتجل�ى 
النساء.

عرايا،  الحمام  إلى  ويدخلن  مالبسهن  كل  من  النس�اء  بعض  "تتجرد 
حين  في  الخص�ر،  حول  يحزمنه  إزارًا  فيضع�ن  منه�ن  اآلخر  البع�ض  أما 
ابتالل  بعد  الفضائي�ة  كالكائنات  فتبدي�ن  بس�راويلهن  المتطرفات  تحتف�ظ 
ال  "لم  نوع:  من  الساخرة  والتعليقات  المزاح  يستثير  الذي  الشيء  الثوب، 

.)237 (ص  الحجاب؟"  تضعين 
غدت  نظراته  ألن  الحم�ام  م�ن  س�مير  فيه  ط�رد  الذي  الي�وم  "ج�اء 

.)252 (ص  رجل"  "نظرات 
وننطلق  قشرتنا  ننزع  الوراء.  إلى  نعود  أن  من  أكبر  نصبح  نهار،  ذات 

الهواء. في 
هذا  هو  "من  سمير:  نحو  بإصبعها  تش�ير  وهي  فجأة  امرأة  "صرخت 
بأن  وأخبرتها  ش�امة  صدقوني!" أس�رعت  طف�اًل،  يعد  لم  إنه  الش�خص؟ 
"قد  رأيها:  عل�ى  مصممة  كان�ت  ولكنها  التاس�عة،  بعد  يتجاوز  لم  س�مير 
ينظر  كما  نهدي  إلى  نظر  بأنه  لكم  أقول  ولكنني  س�نوات  أربع  سنه  يكون 
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حنائهن  غسل  عن  حوالينا  الجالسات  النس�اء  كل  توقفت  زوجي".  إليهما 
نظرات  بأن  المرأة  أضافت  حين  ضاحكات  انفجرن  ث�م  الحديث،  وتابعن 
إليك  نظراته  سبب  يكون  "قد  صبرها:  شامة  فقدت  إيروسية".  "جد  سمير 
فرزقك  الحالة  ه�ذه  وفي  تثي�رك،  طفل  نظ�رات  أن  أو  نهديك  غراب�ة  ه�و 
كان  الذي  س�مير  وأدرك  بصخب،  ضاحكين  الجمي�ع  انفجر  الل�ه".  على 
غير  سلطة  على  شك  بدون  يتوفر  بأنه  النساء  هؤالء  وس�ط  عاٍر  وهو  واقفًا 
س�ائرًا  مثاًل  غدت  تاريخية  مالحظة  وأطلق  ص�دره  على  ضرب  اعتيادي�ة. 
النس�اء  أفضل  إنني  أحب،  التي  المرأة  نمط  "لس�ت  المرنيس�ي:  عائلة  في 
األخ  الدفاع ع�ن هذا  ق�ادرة على  تعد ش�امة  لم  الطويل�ة".  القام�ة  ذوات 
األخريات  مش�اطرة  من  نفس�ها  تتمالك  ل�م  أنها  خاصة  س�نه،  من  األكب�ر 
يعني  كان  الح�ادث  هذا  أن  إال  القاع�ة.  أص�داء  رددتها  الت�ي  ضحكاتهن 

.)253-252 (ص  طفولتنا"  نهاية  وسمير  أنا  ذلك  ندرك  أن  دون 
دخال  أن  بعد  عليهم�ا،  ُحكم  بأنه  وس�مير-  فاطمة   - االثنان  ي�درك 
عالم الكبار، باالنفصال عن بعضهما بعضًا، إذ ال يجوز، حسب األعراف، 
رجاًل  أصبحا  الجن�س:  في  مختلفان  ألنهم�ا  مع�ًا،  اللعب  في  يس�تمرا  أن 
نستطيع  ال  "لَم  تتساءل:  التي  فاطمة  قلب  في  الحيرة  يوقع  ما  وهو  وامرأة. 
بعد  لعبهم  والرج�ال  النس�اء  يتابع  ال  لَِم  االختالف؟  قان�ون  من  اإلفالت 
الجارية  مينة  فتجيبه�ا   ،)254 (ص  الفصل؟"  ه�ذا  لم  كبارًا؟  يصبح�وا  أن 
الرجاُل  يفه�م  "ال  "الحري�م":  في  كطباخ�ة  تعمل  كان�ت  التي  الس�ودانية 
الطفالت  بي�ن  يفصل  حين  ش�يء  كل  ويبدأ  الرج�ال.  النس�اُء  وال  النس�اَء 
تقس�م  حقيقية  حدود  هن�اك  الحّمام.  ف�ي  الصغار  واألطف�ال  الصغي�رات 
أينما  الحدود  وجود  ألن  السلطة،  خطوط  ترسم  وهي  قسمين،  إلى  العالم 
خلقها  التي  األرض  ه�ذه  على  البش�ر  من  نمطين  هناك  ب�أن  يعني  كان�ت، 
(ص  اآلخر"  الجان�ب  ف�ي  والضعفاء  جان�ب،  ف�ي  األقوي�اء  هن�اك  الل�ه: 
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إليه؟  أنتمي  الذي  الجانب  أعرف  أن  لي  "كيف  مينة:  فاطمة  فتسأل   ،)254

مغادرة  م�ن  تتمكني  لم  "إذا  واض�ح:  وجد  وموج�زًا  س�ريعًا  جوابه�ا  كان 
 . )254 (ص  الضعفاء"  جانب  في  ستظلين  فيه،  توجدين  الذي  المكان 

الشاعرة  ساكنة،  مياه  فوق  المتأرجحة  الكبيرة،  الجميلة  البواخر  هذه 
السعادة؟ إلى  نرحل  متى  صامتة:  بلغة  تسألنا  أال  متعطلة،  كأنها  بالحنين 

لمش�كل،  حل  على  س�يعثر  أحد  ال  بأن  "تذكروا  حبيبة:  العمة  تقول 
األسئلة". يطرح  لم  إذا 

المستقبل. اسمه  األمواج  متالطم  بحر  في  األسئلة  نلقي  نحن  ها   
الشارع. ُيوَلد  أقدامنا  وتحت  نمشي،  نحن  ها 
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�سرية موجزة

يا�سر طلعت حافظ ثابت

.1964 عام  ألمانيا  في  كولونيا  مدينة  مواليد  من  مصري،  صحفي 

ون�ال   ،1985 ع�ام  القاه�رة  بجامع�ة  اإلع�الم  كلي�ة  ف�ي  تخ�رج 
عام  البريطانية  ويل�ز  كاردي�ف  بجامعة  الصحاف�ة  كلي�ة  من  الماجس�تير 
بارينغتون  جامع�ة  من  الصحافة  ف�ي  الدكتوراه  على  حص�ل  ثم   ،1998

.2000 عام  األمريكية 

"األهرام"  م�ن  كل  ف�ي  المطبوعة  المصري�ة  الصحاف�ة  ف�ي  عمل 
تحريرها،  مدي�ر  منصب  ش�غل  التي  األمة"  و"صوت  الي�وم"  و"العالم 
"الدس�تور"  جريدة  تجرب�ة  ف�ي  ش�اركت  التي  األقالم  أب�رز  م�ن  وكان 

.1996 عام  بدأت  التي  المستقلة 

القطرية  العاصمة  ف�ي  الجزيرة  قناة  في  لألخبار  أول  منتج�ًا  عمل 
فرجينيا  ف�ي  الحرة  قن�اة  في  األخب�ار  غرف�ة  لتحري�ر  ورئيس�ًا  الدوح�ة، 

المتحدة. بالواليات 

العربية  اإلمارات  دب�ي،  في  العربية  قناة  في  للتحرير  رئيس�ًا  يعمل 
.2007 نوفمبر  منذ  المتحدة، 

(مركز  طوي�ل"  مصري  "فيلم  بينه�ا  المؤلفات،  م�ن  مجموعة  ل�ه 
مص�ر  ف�ي  العاطف�ة  و"جرائ�م   ،)2010 القاه�رة  العربي�ة،  الحض�ارة 
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و"يوميات   ،)2009 بي�روت  ناش�رون،  للعلوم  العربي�ة  (الدار  النازف�ة" 
التاريخ  الطوفان:  و"قب�ل   ،)2009 القاهرة  العين،  (دار  متقاعد"  س�احر 
 )2008 القاهرة  ميزان،  (كت�اب  مصرية"  مدونة  في  للمحروس�ة  الضائع 
(كتاب  و"جمهورية الفوضى: قصة انحسار الوطن، وانكسار المواطن" 
العش�رين"  القرن  "ذاكرة  كتاب  إل�ى  إضافة   ،)2008 القاه�رة  "ميزان"، 

.)2001 القاهرة  اللبنانية،  المصرية  (الدار 

العربي�ة  باللغتي�ن  ومحاض�رات  ومق�االت  بدراس�ات  ش�ارك 
بينها  مختلف�ة،  ودولي�ة  عربية  ومنتدي�ات  مؤتم�رات  ف�ي  واإلنجليزي�ة 
الواليات  في  وبوسطن  ديالوير  وجامعتا  النمسا،  في  سالزبورغ  سمينار 
البريطانية،  ويلز  كارديف  وجامع�ة  اليونان،  في  أثينا  وجامعة  المتح�دة، 

الكندية. كيبيك  وجامعة 

اإلنترنت  مدونته على  في  العربية  باللغة  مقاالٍت ودراسات  يكتب 
في  عربية  مدونة  كأفضل  الجمه�ور  بجائزة  فازت  التي  الطوف�ان"  "قبل 

للمدونات.  العالمية  فيله  دويتشه  مسابقة  في   2008 العام 
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