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الفحولة ،والشبق ،والعنف

يسري مصطفى

ممل م
لم شهممال اليمماهشم اًي ا لامما ضممالنسا ممل السهماح ال ل مما ًممأ با م ا
النسا الجسهي جرش ةل تص إلى بل الجرائ ل اإلنهانية و م حت ا اهسما الم
اليحمممرل الجسهمممي إلا يمممة إلسممم اة هامممأو سياسمممية و سيمممة وهشا مممية و ا يمممة وسمممست
اليهممرشنا وو ممنت اسمميراتيجيا ل أاجاممة النسمما ممل السهمماح وضمما ا ال رش م
اسحت جائزة نأض ل هالم ال سين ان الهخصيا الساشطة ي اأاجاة النسما الجسهمي:
حت ناشمطة
(نادشة اراد) النراقية ا شزشلشة اليي إلانت حية النسا الجسهي
ي اأاجاة ًذه الجرائ والط ي الكأنجألى (دنمي اأإلمأشجى) المذ إلمرح بياتم
ل ل اع عن حاشا النسا الجسهي .وضنل إلانت ا مأا السهمأشة ه ح الحرضمة مي
إلها واأاجاة النسا ل السهماح اتهمنت دائمرة االًي ااما ليهم قطاعما وسم
تض اؤسها ال جي ال لني واإلعالم والجاا ال حلية وا إلادش يمة والحرإلما
االجي اعية والهم اضية وبيمى الحكأاما وال ؤسهما اللشسيمة .مال شمأ ال همكأ
عس م ضمما شيكهمما وض ممأة وا رطيممة الهممرعية الي يلشممة ل نسمما ضاتممت تي ممز وضممأتيرة
سرشنة .وا ذلأ إ النسا ل السهاح ال شزال نهم ل
طا إلالأضماح ل مة عملاد ًائ مة امن
السهاح ال شزلن حاشا شكال اينملدة امن النسما ضلاشمة امن اليحمرل ال انمى وانياماح
اروها ضالنسا ا سمر ،واليهمأش الجهمل
ضاالريصاب وال ي ع ى خ اية الهرف
ل
ضاس النادا والي اليل واالسيغالل الجسهي ي ا ضا شنرف ضالن أدشة ال نا رة.
ال شأ النسا ل السهاح جذوهه اليي ت يل ضنيللا ي ع ق اليماهشم ن مى املاه
الياهشم وع ر ال جي نا ال خي اة  -تهماض الكليمر امن ن ماة النسما وام ذلمأ مإ
النسا شخض ل يحأال الياهشخية واالجي اعية ان بيث :ن اة وا رهات وة ينمة

7

الأعى ض وإدهاإل  .كلير ان اناًر النسا ي سياقا تاهشخية واجي اعية انيسة إلا
شسنر إلياا ع ى ناا اأه ة ينية وًذا ال شنسى ناا ل تكن عسالا ولكمن شنسمى ناما لم
امرا
تكن الهإلة ضأ ااا عسالا .ضرب الزوجا ي سياقا انيسة شي ق ألم ضأ ما
ل
ة ينيًّمما و ممي سممياقا خممر ،شنممل عسالمما ال ش كممن ق أل م  .وخيمما اإلنمما ل م شكممن شليممر
الهممجأ ضأ مما عسال ما ممل م ل ممرو ةأش ممة (وال شممزال لحممل إل يممر) ام لمرا ة ينيًّمما
واهيحهسا وضلون تا ل ال ر ة ةااهتاا وًأشياا إلاار ة اررأضمة وا ألمة اجي اعيًّما
امما ضنممل الكهمما عممن جأان م ال ن ممة ممل م اممله لإلا لممل ،مما شيزاشممل عمملدًا
ضأ ما عسالمما و"ريممر ة ينممى" و"ريممر شممرعى" .لم تيحممره ال الشممين اممن السهمماح اممن
النسا وًذا واق ولكن ال ؤإلل النسا شا ل شرعيي وضا اله لإلا ضأ ا جرش ة
وداللة ع ى اليخ ا والرجنية واالسيغالل.
و ممي ًممذا الهمميا نحمماول إ مماهة اهممعلة تحممأال النسمما ممل السهمماح اممن اسنممأه
اليحممأال الياهشخيممة واالجي اعيممة والل ا يممة و رًمما ع ممى ن مماة النسمما وا راهتمم .
ونسط ق ان ر ية ساسية وًى النسا ي ن اة ال نا رة شصن تاهيره ط
اممن خممالل انادلممة الهمميطرة الذإلأهشممة ا اض م الخضممأع ا نلممأ إل مما ًممأ شممائ ممي
الخطمماب النممام عممن النسمما ممل السهمماح اممذه ال نادلممة الي يلشممة لم تنممل إل مما إلانممت ممي
الهاضق .كلير ان شكال النسا ش كن تاهميرًا امن خمالل اما شمالت ًمذه ال نادلمة امن
الممذإلأهة الي يلشممة وإ تحصممست ض أهو مما وت اليممل اجي اعيممة
تحممأال وتغيممرا
ودشسيممممة وسياسممممية إال نامممما دخ ممممت بيممممز االريممممراب ضانمممم اليحممممأال الياهشخيممممة
واالجي اعية و ي اريراضاا ت جع إلى النسا .وال شنسى ًمذا انياماح الهميطرة الذإلأهشمة
ولكممن شنسممى نامما تخهممر اأاقم إلانممت بكم لمرا ع يامما وتا ممل ًي يامما اليممي إلانممت ت مملو ممي
الهمماضق وإلعنامما م ن ننممام الكممأ و ممي دوااممة اريراضامما إنامما تهمميلعى ال ا ممي
ل حاا ع ى شرعيياا وتهيحل وسائ جلشلة ليرتل ،هداح النصر.
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ولذا نايرض ن ع ى الرر ان اسي راه النسا مل السهماح إال اهمال النسما
ا شس غى شسنر إلي ننرة تاهشخية تضن ي سياق ل ض ي اس اا ض ي وتراجم
ضنضم وتغيممر الم نر ا خممر واسمميجل شممكال لم تكممن ان أاممة ممي الهمماضق .خيمما
اإلنا ع ى س ي ال لال شيراج وإ إلا تراجن ضأتيرة ضطي ة ع ى رير ال عاأل

بيى ت رشرا وةر الخيا ضاتمت تيخمذ اسحمى اخي ما مالي رشر الملشسى شيراجم
ع ى ا ق ع ى اهيأ ،الخطاب الرس ي اا الي رشمر االجي ماعي إلمالخأف امن عملم
وواج الاياة ييخذ اأقنلا اي ل لاا وتراج دوه اللاشمة والحمال وال مرض لييصمله
الط يم ال هممال ي مما شنممرف ضيط يم الخيمما  .وقممل شسط ممق ا امر إلممذلأ ع ممى انمملال
وة ينة جرائ "الهرف" اى لم تخيما ولكساما لم تنمل ع أضمة بي يمة لكم يماة تا مل
عذهشياا و ت ي عالقة خاهج إةاه الزواج .وضال اض إ انلال اليحمرل الجسهمي
قل واد ضصأه ازعجة إلى دهجة ضنر ا أا تي اإلى ع ى ال ا ي الج ي
الخالى ان اليحرل.

أزمة الذكورة
شرت ط الحلشث عن النسا ل السهاح ي اجي ناتسا ض ااًي ساسية و ي ا ملاياا
ال جي ا ضأ الهيطرة الذإلأهشمة ال جي م الهمرقي النمادا والي اليمل .وام ذلمأ
إ ال جي ا ضأ شا ل شرعيي الياهشخية والهيطرة الذإلأهشة تيراج ان والكلير
اممن ن مماة النسمما ال نا ممرة شصممن تاهمميرًا اممن خممالل النممادا والي اليممل والنسمما
ال رتكز ع ى السأع االجي اعي مي جانم إل يمر اسم لمي دلميالل ع مى ًي مة الهميطرة
الذإلأهشة ض له اا ًأ نييجة اليأتر وال ق والخأف ان لا ًذه الهميطرة .وضاليمالي
إ الخطاب النام وال ن م بمأل سميطرة الرجمال وخضمأع السهماح وإ إلما ال شخ مأ
ان اصلاقية إال ن ل شنل شن ر عمن الأاقم ضهمك ق دقيمق .وقمل تساولمت ًمذا ال أ مأع
ممي دهاسممة سمماض ة عممن السنممام ا ضممأ وا ير ممت السنممرة الهممائلة ممي الخطمماب
ال سا ر لح أ السهاح ضهع سائية الهيطرة/الخضأع " تيجاً ب ائق تاهشخية تي ل
ي اليحأل ي النالقا ضين الجسهين ض ا شنسي ذلأ امن تح يمق اكاسم ل سهماح واليمي
رال لا اا تكأ رير اسنأهة عسلاا شسحأ الخطاب ال سا ر لح أ السهاح إلى الين ي ...
وع ى اا ش لو الذإلأهة إلهر عن نياضاا لي ضهم قملهتاا ع مى مرض سمطأتاا
الكاا ممة ولكممن هض مما ضهم عمملم قمملهتاا ع ممى الهمميطرة ضهم ال كاسم اليممي تح ممت
اؤخرا امن خمالل
ل طاعا ان السهاح ي النصر الحلشث .وًذه ال ضية ضل تيكها
ل
( )1
ضنر اللهاسا اليي ضل ت ات ا نناه واة الذإلأهة" .
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وًكممذا ممإ ر ممية السنممام الممذإلأه ال شممزال ش ي ممأ ال مملهة ع ممى شيج ممى
شأ .إ شخصية
حت اأ
وشارض ذات ي الأعى النام ضأ ا ننا لاا ة ينيًّا
(الهمميل ب ممل ع ممل الجممأاد) ممي هواشممة نجي م احاممأ إلانممت ن أذ لجمما لاي ممة الهمميطرة
الذإلأهشة ا اض ووجي ( ايسة) اليي إلانت ن أذ لجا ل خضأع .و ي الح ي مة (الهميل
ميطرا ضأ مما الرج م وإلانممت
ب ممل ع ممل الجممأاد) ل م شضممرب ( ايسممة) ولكممن إلمما اهم ل
م تكممن سمميطرة (الهمميل ع ممل
خا ممنة نامما ااممر ة ضمملو باجممة إلممى النسمما الجهممل
قمادها
الجأاد) االدة ول شكن ضحاجة إلى النسا ال اد ً .ذا الس أذج شيراجم ولم شنمل
ل
ع ى الص أد اام ايغيرا النصر و ي ا لاياا ( ايسة) ل تنل ( ايسة) الخا نة.
أهة الذإلأهة ي ن اةاا الي يلشة تايز ععلاد ايزاشلة ان الرجال شحاولأ
إ
تل يياا ان خالل اليذإلير ضعنا ذإلأه قأشاح للشا ال لهة ع ى الهيطرة والميحك  .وإل ما
ت ممأل ال ابلممة (آاممال قرااممي)" :وشيج ممى تحممرر الرجممال و ا مماوايا ل ممل السهممائى ممي
شك خطاب شر ر تنرشر الذإلأهة لالًيزاو شمللي ضم امن إلمانأا مي امأاةن مس
ضا ي ه ر اله ايين ال نا مرشن لكا مة انماًر تغييمر ال ؤسهما
ال راه وشنار ش ل
االجي اعية والهياسية وال انأنية اليي د إلى تحأل مي و منية ال مر ة والنالقمة ضمين
الجسهين .وال شيأقا ا ار عسل ًذا الحل إذ ت لو "ال اوامة الرجاليمة" مي ا اهسما
ي ال سية النالئ ية ضين الرجال والسهاح وًأ تمأتر
شأاية علشلة ـ ت رو اليعوم الحا
شص لحل ال جأح إلى النسا ال اد وال اني والراز  .ك ا شنر الرج ضمع تطمأه
ال ممر ة ًمملد اكانيم ممي الخمماهج إوداد هر يم ممي عممرض قأتم داخم ال سممزل .اممأ
وع ممى الزوجممة تكممأ اليمماض
الهمميل ال ه م أع الك ممة ذو اله م طة اليممي ال تسمما
والخا  .وإل ا ناي الرج واي و نكر اكاضلت لهيى روب ال ناناة اوداد ته لا
( )2
ض اهسة النسا ل لسهاح وًأ إجراح شيخذ س اب تنأشضية د اعية" .
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وضاليالي إذا ا ير سا اسيراتيجية الهيطرة الذإلأهشة ي جان إل ير اساا ع ى
ا ق ضاتت اسيراتيجية تنأشضمية ض نسمى اسميخلام إلم الأسمائ اليمي تنمأض اًيمزاو
شكمأ الكليمر امن شمكال النسما مل السهماح ًم
الصأهة الي يلشة ال رراضة إذ
وسائ ًمذه االسميراتي جية امن جم الحاما ع مى مأهة ضاتمت تا مل هون اما الي يمل
واالني ام ان السهاح ضأ اان ال ه أال عن خاأ وهض ا تهأه أهة الذإلأهة .و ي

خض الصراع ان جم المل اع عمن ًمذه الصمأهة شمي اسميلعاح الصمأه الس طيمة عمن
الذإلأهة ال ياأقة وا نأ ة الخا نة ي ال أهو الل ا ي واللشسى .وقمل شسنمر الم نر
إلى ًذا ا ار ضأ ا عأدة إلى ال ا مي ولكمن مي الح ي مة إناما احماوال ل أ منة
ال ا ي ي الحا ر واالسينانة ض إل ااح اهروعية ع ى ذإلأهة ال تجمل اما ش سحاما
اهروعية ي ا ةر ال رجنيمة ال نا مرة واليمي ضاتمت ترتكمز ضصمأهة ايزاشملة ع مى
ا ادئ ب أ اإلنها .
إ االسميراتيجية الذإلأهشمة الينأشضمية ليهمت شمعنلا قا لمرا ع مى ن ماة
وضالط
الممذإلأهة الحلشلممة ض م إ الكليممر اممن ن مماة ا نأ ممة الحلشلممة ًممى جممزح ال شيجممز اممن
ال نادلممة نم دوه ا نلممى الساع ممة ال شممزال مماعالل ممي ضسمماح وتهممييل ممأهة الممذإلأهة
الخهمممسة ضمممعدوا الحلا مممة وال أ ممممة .ولكمممن شس غمممى عمممملم الخ مممط ضمممين "السنأاممممة"
و"الخضأع" كليرا ان الاييا والسهاح شي ل ن دوه ا نلى الساع مة (ال اضم ل مذإلأهة
الخهسة) ولكسان ال ش ن ن الملوه الي يمل لثنلمى "الخا منة" وًمذه انضم ة خمر،
تأاجمم الممذإلأهة ال نا ممرة واليممي تممرضط السنأاممة ضالخضممأع إل مما إلمما الحممال ممي
ال ا ي .ولسكن إللمر دقمة س مأل المرضط ضمين السنأامة وال اض يمة ل خضمأع المذإلأهة ال
ت اهح وجأدًا ا الخضأع "الخاا " اى تيج ى ي ع يا "اإلخضاع" وال ملهة
ع ى اليروشر.
وإل ا ًمأ انمروف مإ تهمييل المذإلأهة شرتكمز ع مى "ال أاامة" ضمال نسى الهياسمي
واالجي اعي و"الاحألة" ضال نسى الجسهي ال يألأجى .و ي الحماليين مإ الي ييمز مل
السهمماح شنممل شممر ل
ةا ساس ميلا ل سمماح ال أااممة والاحألممة وضاليممالي ممإ  ،احاولممة ل س م
الي ييز ل السهاح تهك تالشللا لاذه الصأهة ض ا شاضي إلى النسا .والي ييمز مي بمل
إلليرا اا تؤججاا.
ذات عسا وا ذلأ إ اهاعي الخالص اس ال تساي الحرب ض
ل
وإذا إلانممت "ال أااممة" تؤسهمماا تنممالي دشسيممة و عممراف اجي اعيممة نجممل مملاًا ممي
قمأانين و منية خا مة ت مأ ال ين مة ضما بأال الهخصمية مإ "الاحألمة" و الياممأ
الجسهممي شنممز ،دائ ل مما إلممى بالممة ة ينيممة خالصممة وشيط م اعيرا لمما نلأشلمما الاحألممة ال
تأجل ي ال ط ق ولكساا تأجل ان خالل االعيراف ضاا .وقل إلما الخيمزال ا نلمى مي
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الصأهة الجهلشة اله ية اضاهه ع ى الرجال مل هشمل لاما تكمأ اليمرة لرر ما
ضمما اليمرة ل خممأف واصمله تالشممل ل يامأ الممذإلأه  .وًكممذا
الاحألمة ولكسامما ضاتمت ش ل
م ال ممق االجي مماعي اممن مملا الهمميطرة ارت ل
طمما ض ممق وجممأد ،شين ممق ضالصممأهة
الذًسية عن ال ر ة اله ية .وًذا ال نل شاهر النلشل ان اناًر النسا ل السهاح.

الخوف من النساء
عمام ماًرة ة ينمة وارت طمة ضالحيماة واسمي راهًا مالخأف
إ الخأف ضهك ق ق
مي امن اكأنما
ش كن نح ى ناهسا ان اخاةر تياملدنا إل ما الخمأف اكمأ
النالقما االجي اعيمة ممن ال هيحهمن دائ ل ما نن ممر عمن خأ سما ع ممى شمخ نح م
ورير ذلأ ان ال نانى .ولكن ضال اض ًسار خأف ار ي وخا ة عسلاا شيحأل إلى
خأف ج اعي اؤس ع ى اصال و تصأها واني لا خاة ة و أه ن طيمة
الخأف ي ًذه الحالة شرت ط ضكراًية اه ة خر اا ولي نييجة نال ا أسة
إناا إلراًية ع مى الاأشمة .ولنم ضمرو شمكال ًمذا الخمأف ًمأ اما شنمرف ضمالخأف امن
حت ًذه النمأاًر احم
ا خر ا جس ي و ال خي ا دشسيًّا و عرقيًّا و جسهيًّا .وقل
ملها اممن اصمماده النسمما
اًي ممام ايزاشممل ضاعي اهًمما تهممك نأعمما اممن النسصممرشة واصم ل
الهياسي واالجي اعي.
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وشيصله الخأف امن اإلنما ًمذا الحيمز امن الخمأف ال ر مي نم ضلاشمة خمأف
ع ى ساح الاأشة وشرتكز ع ى أه ن طية واني لا خاة ة وشاضي إلى سأف
عا لي رشممرا اجي اعيممة
اممن النسمما .وال شأجممل ن ممط آخممر اممن الخممأف إلمما اأ ممأ ل
نمأع امن الخمأف
و ا ية ودشسية ال الخأف ان السهماح ولم شكمن ًسمار محاشا
ال ل ا إلا الحال ضالسه ة ل خأف ان السهاح ع ر اليماهشم و مي إلم ال جي نما ت رش لما.
وشط م ًممذا الممس ط امن الخممأف ال جي نمما والل ا مما اليمي شط ممق ع يامما "ذإلأهشممة"
شمميطست جهمماد السهمماح وآاسممت ضممذلأ
الهمميطرة الممذإلأهة بيممى ت ممره وجأدًما قممل ط
نا م شخمما أ ضعلان م  .إنامما
صمماه الخممأف واقنلمما ا يًّمما واجي اعيًّمما ممال بممل شاين م
ايالواة الذإلأهشة وال ق والخأف وإل ا إلا ًسار إ مراة مي اليصمأها الس طيمة

عمن المذإلأهة ال ياأقمة إل ما إلما ًسمار إ ممراة مي الخمأف امن ا نأ مة ضجن اما نأ ممة
اارةة.
شي حأه ًذا الس ط ان الخأف بأل الصأه الذًسية عمن ة ماع السهماح وقملهاتان
الجسهية .سهاح ة اعان ال يهاوقة ا ة ينيان طا َّن شي َّن الكيل والغأاشة ان بيمث
ة اعان وًن ش يا ضحك ة ينميان اليصمأها اليمي اسيضمنات ال مر ة واليمي
تسنر إلى ا نأ ة ع ى ناا "عجز دائ " وًى ال ألة اليي شجر ،تلاولاا ي الخطاب
الا اي اإلسالاي ًذه اليصأها ذاتاا ًمى اليمي اسحمت ا نلمى قملها جسهمية ائ مة
ضنل اخيزلياا ي جهلًا وإللات ًذا االخيزال ضاملف اإلقصماح واالشميااح .وًكمذا
حت المذإلأهة مي اأاجامة دائ مة ام شميطا ا نأ مة الهم ي المذ نيجيم الل ا مة
الذإلأهشة ذاتاا .وع ي ل تهك ت الصأهة الذًسية عن السهاح ضطرش مة ازدوجمة ياما
الخأف الذ شيط الحرص والكراًية واال يسا الذ شيط اليأدد واالايالر .و ي
الح ي ممة اال يسمما ال شحممل اممن الخممأف ضم شااق م  .اال يسمما اممن الايسممة واممن انمماني
(الايا ) ي ال غة النرضية الهيطا .
وشنل تضخي قلها السهاح اله ية والخأف اساا ماًرة عماضرة ل ل ا ما و مي
إلم ا بممأل شهيحضمر الياممأ الهم ي الهمميطا لي يمر ضمما نلى والم ًممذه الرواشمما
نجلًا ي الل ا ة الهمرقية والغرضيمة .الخطي مة ا ولمى لحمأاح ة نمت اليصمأها عمن
تاهشخاا شح ًذه النالاة ولاذا اعي رًما
ال ر ة ي اخي ا الل ا ا " ..وضاليالي
ال نر قرشسة الهيطا وهااًا ا خر ي خانة الهروه .وال شين مق ا امر ًسما ضالل ا مة
النرضية اإلسالاية ض ضالل ا ا اإلنهانية .ان ًذا اليرسي تهك ال ر ة ًاا ل
ها والرج
( )3
ل
.
ارإلزا .ضين الاااش وال رإلمز خيمأة امن ال مل والجمذه امن الغأاشمة والهماأة"..
و ممي ًممذا الصمملد ت ممأل ( ممأ ية الهممحير )" :واممن الرواشمما اليممي ت م ع ممى تجهممل
الهمميطا ممي ممأهة ال ممر ة الرواشممة اليممي ذإلرًمما الط ممر وه نامما إلممى اجاًممل" :إذا
ق ممت ال ممر ة ج م الهمميطا ع ممى ه سمماا زشسامما ل ممن شسنممر ممإذا دضممر ج م ع ممى
عجزًا زشساا ل ن شسنر" .و ي ذلأ ت أل" :والشأ الرضط ضين ال ر ة والهيطا ال
ش صل ض إلأناا شيطانلا ب ي يًّما ( نم امن الجمن) ولكمن ال صمأد ضامذه الاكمرة ناما داة
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ا يمماوة اممن دوا اإلرممراح و الهمميطا شممزشن اممن خاللامما إلراممز ل ج مس اررممأب
واط أب لل ،الرجال يأبى ل ضال حرم الجسهي  ،الزنا وًأ جرش ة مل الينمالي
( )4
ال ائ " .
اللشسية والأ
واممن نابيممة خممر ،ممإ تمماهشم الجسهممانية الغرضيممة شح م إليسمما دالئم تنكم ًممذه
اليصأها  .ك ا جاح ي إلياب جار نلهشي "السزوع الجسهمي ا نلمأ " تحمت عسمأا
"ضأاضة إض ي " ضع ًمذه اليصمأها نجملًا مي سماةير آلامة اإلررشمق ي مأل " :مي
الهجال بأل اأ أع ت اس لذة الح سمأاح ل مر ة و ل رجم سم "وشمأح وًيمرا"
[ان آلاة اإلررشق] واام ارً ا إلى "تيرشزشاح" [الكائن ا سطأه ،الذ تحأل ان
هجم إلمى اامر ة] وًممأ المذ سماقي ال غماارا ا سممطأهشة ليكمأ امن إلمال الجسهممين
ضالييماض  .وقمل جماب :إ قهم ت ال ينمة إلمى عهمرة قهمام هميسأب ال مر ة تهمنة ي ما
امي
شسأب الرج قهم ل ا وابمللا" .وشضميا ًمذا ا امر شيجماوو النصمأه والل ا ما
ال ر الياس عهر ي قااأح ل ن أم الط ية تهير اادة اله ق ي ضاب "ال ر ة" إلى "
ال ر ة تهاو ،وسطيلا هج ين ونصا!" .وعلم اليهاو ًذا ضاالسي ياع "ًأ ةرش ة
ل أل" :ال ر ة خطرة" ع ى الرج وع ى ناهاا ولن لنسة سار الجاانمة [ بمل سمااه
الكيمماب ال مملح/الناممل ال مملش ] تس لممق اسممذ ا وامما الغمماضرة" :وجممل ام َّمر اممن ال ممأ
ال ممر ة اليممي ًممى شم ار .وق امما إشممرار وشمملاًا قيممأد .الصممال قمملام ج شسجممأ اسامما امما
( )5
الخاةئ يأخذ ضاا" (سار الجاانة اإل حاح الهاض . )22
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و ة تاهيرا ان ال سنأه الساهي واالجي اعي ل نسا ال ؤس ع مى الخمأف
اممن السهمماح أ ممق انج م الجهممل شممي تسمماول النمماًرة اممن اسنممأه ناهممى -ضيألممأجى:
عام الرج شخيمر وال مر ة تخيمر  .وًمذا وذار شهميرإلا ضمعع ق اما يا ما.
"ضهك ق ق
وبيى لمأ ت يمز المذإلأهة ضهماأة الأ مأل لجهمل ال مر ة .وش كساما مرض اسميياااا
ضين قأسين ال خاوف وال ق اليي تياجر
ال أة إناا ال تسطأ هر ذلأ ع ى و
عسلاا شكأ ال رح اام ب ي ي وعسلاا شينر ،بلً ا اام ا خمر ...بيمى إ ال جمأح
ل انا ممة والنسمما لممي بيانلمما سممأ ،ةرش ممة ليط م ن ناه م ع ممى هجألي م الخا ممة
ذإلرا ن لي ـ ضللا ـ هًمن السهماح .وامن ًسما إ لم تكمن
الرج ضصاي
ولييأً
ل

اسيياااا االريصاب ن ى ا ق اسيياااا ال أة ال ادهة ع ى ت أش الجس
( )2
وع ى دع قلهة الرج ع ى الاأو ضجهل ال ر ة" .

ال مذ َّإلر

وضمال نسى الل ما ي واالجي ماعي مإ الرر مة ا نلأشمة "ال خيامة" ًمى ـ ضالشمأ ـ
جزح ان ال ساح الل ا ي ال رت ط ضالنالقة ضين الجسهمين .ت مأل ال ابلمة (خ مأد الهم اعى):
"إ الرر ممة ا نلأشممة ليهممت نيمماج بي يمما ة ينيممة ض ممله امما ًممي ت مملال اجي اعيممة
خا ممنة لسنممام هاممز ت سحم الل ا ممة دالال تيجمماوو اهمميأاًا الايهمميألأجي ال همميط
م حت انم الممذإلأهة وا نأ مة ع مماهة عمن ة ممأح واسميياااا ت ممت
الهمئ المذ
ض أهتاا ضعشكا قل اخي ا قة ضاخيالف الل ا ما اليمي بملد لكم امن الرجم وال مر ة دوهه
وو ن واسحي ةرقلا انيسة ي إضراو ش يي والين ير عن لذت  .ول ل د" ،ر أض"
دوها ساسيلا ي إبهماح الرجم ضمالخأف
الجهل ا نلأ ي
ال جي نا الذإلأهشة ل
وال ق ان الرر ة ا نلأشة ش كن إج الاا ي ا ش ى:
 شخاف الرج ان تن ير ال ر ة عن هر ياا الجسهية ل ا ي ذلأ ان "تكهمير"ل صأهة ال لالية لثم ول ا شه ذلأ ان آالم ال شنأهشة.
 شخاف الرج امن عملم اايالإلم الكاماحة الالوامة إلهواح ًمذه الرر مة الجسهمية( )7
تهاؤل وشأ" .
الهئ الذ شجن ذإلأهت اأ
وض ا الهيطرة الذإلأهشة ًى ننمام اجي ماعي وليهمت ة ينمة ضهمرشة مإ ضسماح
ًممذا السنممام واالة سمما ع ممى الممذإلأهة وتعايسااممـ مم ً ًّ مما ج اعيًّمما ممي ال جي نمما
ضا خأف ج اعي .و ي الحاليين مإ ا امر شيط م
الذإلأهشة والخأف ان اناياهه ش ل
تمملاضير وقائيممة و خممر ،ع اضيممة .واممن ًم ًممذه اليمملاضير ت ممأ ال ين ممة ضإضطممال اانممأل
ا نأ ممة الهممرشر اممن خممالل ا اهس ما نجمملًا ممي النلشممل اممن الل ا مما ال م  :الخيمما
واليصمماي وإلممي اللممل إل مما إلمما الحممال ممي ضنممر ال جي نمما ا رش يممة .وإل م ًممذه
ال اهسا تي تحت رطاح الناة والطااهة .وإلى جان اليلاضير الأقائية ًسمار تملاضير
ع اضية ل ن تخ ضال أاعل االجي اعية وا خالقية ال سن ة ل نالقة ضين الجسهمين وننمام
الجسهانية ي ال جي م وًمى ع أضما تهم اإلقصماح واليهماير وبيمى ال يم  .ت مأل
( ممأ ية الهممحير )" :إ اليحممذشر والخممأف اممن ال ممر ة ارت طمما اهت ا ل
ةمما عضممأشلا
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ضحياتاا الجسهية واليعإليمل ع مى عامة الزوجمة والمذ ع مر عسم اإلامام الغزالمي ض ألم :
[  ،الحذه ان ال مر ة] ضحهم باجياما مي اليحصمين مإ
"شس غى شزشل و شس
تحصمميساا واجم ع يم " .وشني ممل ةاقممة الجممس عسممل ال ممر ة إللممر ة ينيممة وقممأة اممن
الرج وإذا لم شهميطر ع مى ًمذه الطاقمة الجسهمية عسمل ال مر ة إناما تهم يسمة تاملد
السنام االجي اعي .وتكأ ًذه الهيطرة ضاإلش اع الجسهمي وضهميطرة الرجم  .وش يمرح
(الغزالي) شيصم الرجم ضزوجيم إل ما اكسم ذلمأ و امرة إلم هضم ليما قل إذا إلما
ايزو لجا ان هض نهاح .وشهك ًذا الرق بللا دنى بهم ه شم وإال اما ت كمن الرجم
( )8
ان إش اع باجا ال ر ة الجسهية" .
وشطمال الن ماب جمس الرجمال ناهما مي بالمة النجمز و الهمذوذ الرجم الممذ
شخأ ذإلأهت شينرض لإلقصاح واليا يش .إ الخأف ان السهاح شيصم ضمالخأف امن
النسَّة وال ل ية الجسهية ان خيانة سطأهة الياأ الذإلأه ي بالمة النجمز وامن
شيحمأل الرجم إلممى اامر ة اخيرقمة ممي بالمة ال ل يممة .وًسما شكمأ النسمما شمل و قصممى.
ماها شس غممي الينيممي ع يم وقممل ال شجممل ع ممى
وضلهجممة قم اممن ال ل يممة تني ممر "النسَّممة" عم ل
الرج م ااا م سممأ ،الخممروج الهممر اممن عممال الرجممال والسهمماح و ا اهسممة قهممى
دهجمما النسمما ع ممى شممرشكي ا نلممى لينممأشر ذإلأهتم النسيسممة وع اضامما ع ممى عمماهه
الهخصي.

ختان اإلناث نموذ ًجا
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شنل خيا اإلنا الس مأذج ا إللمر داللمة ع مى تملاضير ال جي م المذإلأه امن جم
الهيطرة ع ى جهل ال ر ة الهم ي والحمل امن خطأهتم  .وامن جم إخاماح ًمذا الهم
الرئي شي ال جمأح إلمى سمردشا تين مق ضالطاماهة والسنا مة والنامة إل اماًي خالقيمة
تين ممق ضياممذش جهممل ال ممر ة واممن م خالقامما وًممأ امما شممؤد ضمملوهه إلممى و د الايسممة
وب اشة السنام االجي اعي .وو ق إلالم خ أد اله اعى" :إلانت لاذه االعي مادا الهمائلة
عممن الجسهممية ا نلأشممة إل لمماه ل ممة واال ممطراب واإلخممالل ضالسنممام اننكاسمما
ساً ت ي "قض " ًذا الجهل ا نلأ ض ا ر ت ع ي ان اليزااا وإإلراًا  .ل
اعي ر ال ر ة الاه يسة – هاد ذلأ م ل ترد -يكاي وجأدًا "إلاار ة" لكي تهمك

خطم لمرا شامملد الرج م إل مما شامملد ننممام الج اعممة ضعسممرًا امما ت ممره ان م
( )9
"ةاًرة" لكى تحاظ ةااهة الرج " .

تكممأ ًممى

الخيمممما شنسممممى الطامممماهة والجهممممل ال ررممممأب/ال ممممعاأ و ممممق الينممممالي اللشسيممممة
ةاًرا وعايالا والطااهة والناة لاا اناشير شس غي االليمزام
شكأ
واالجي اعية شج
ل
ضاا .وتنسى الطااهة" :الس اح ان السجاسة والملن وال مراحة امن إلم اما شهمين .وةاماهة
همماح :ان طمماع ال ملم .و الغه م ضنممل ان طمماع المملم وة طاممر الهممئ ضال مماح
الحممائر و الساط ط
ةاًرا .وة طار الألل :خيس  .وة طار ال ساة و اليرعة :خرج اا هس ياما
وريره جن
ل
()11
 .وت يل الطااهة ليه إل نم شزشم السجاسمة والأسمم واما ًمأ
ان ررشن"..
اه ال  :تطاير الجروح وتطاير الا  .وًذا اا شخ الجهل ال اد ولكمن ةاماهة
الجهل ًمى شمرة لطاماهة المروح .اما النامة والناماف ينسمي" :الكما ع ما ال شحم وال
شج ان قأل و ن وًمأ عايما وًمى عايما إذا ا ي مر ال شهمعل السماح وشيناما
()11
 .وإل ا ًأ
ع ا ي شل الساح .والناة :ترر الهاأا ور ت ي باظ الاروج"
انروف عالقة ال ر ة ضالطااهة تص ي سياقا ا ية انيسة إلى بل الاأح امى
دائ ل ا ايا ة ضالسجاسة وتيص الطااهة ضالسنا ة الجهل السج ًأ جهل رير ننيما
الاياة رير ال خيسة ًى ياة رير ننياة.
وشني ل إل ا سسر ،الب لا
وشهم ى الخيمما إلممذلأ الخامماض وتنسممى إل ممة الخاممر" :ال ط م ن اممن ا هض
ي لو اليراضط وا لحا ضين الخار (الخيا ) الذ شخطار وش ط امن ر مة ال مر ة – إ
ل م ش ممر ع يامما ت اامما -وضممين الخاممر (ا هض ال ط سممة) كمما الخاممر (الخيمما )
شجن ا هض (ال جي ) اليي تنيش ع ياا ال ر ة ه ل ا اط سة ال تخهى امن ال مر ة
()12
.
اليي ل جهلًا انسى الرر ة والهأ إلى ال ينة ال ؤدشة إلى الايسة"
امن
وضاذا تكأ الايسة ًى اللاح والطااهة ًى اللواح واليطار ال شنسمى الميخ
الله والسج والأسم ضط أح االريهال ولكن مي بالمة ال مر ة شصم إلمى بمل ضيمر
وتهأش ا عضاح اليساس ية ليطاير جهلًا وهوباا واجي ناا .الخيا " و الطااهة"
ًأ النسا ال ملح المالوم امن جم إن ماذ ال جي م و ميانة تامأ المذإلر ضم وب اشمة
ا نلى ان ة ينياا الهرشرة و ع ى ا ق ال ليرة ل مق .وقمل خ صمت دهاسمة جرشمت
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ضساح ع ى تأ ية ان قأة الن ال ساًضة لخيا اإلنا ي اليهنيسيا ع ال ؤت ر
النال ي ل هكا واليس ية إلى" :إ شنأه الرجال ضال ق شس ان ننرة ا الغ ياا ل لهة
الجسهمية ل سهمماح إل مما ابي ممال النجممز الجسهممي قممل الم عسصم لمرا ا لمما ل غاشممة ضالسهم ة
ل رجال .ل شنروا ضالخأف ان عملم قملهتا ع مى ت يمة االبيياجما الجسهمية ل سهماح
ناا الجسهي .وش كن السنر إلى خيا اإلنما امن ال سنمأه ال نماإل
ضه
خيما اإلنمما شضممنا اممن قملهة وسم طة ال ممر ة الجسهممية ضحيمث شهمميطي الرجم ت يممة
ابيياجاتاا .وقل إلانمت إلا مة قمأال الرجمال بمأل ذإلمأهتا وًمأشيا وإدهاإلام ل سهماح
()13
.
اأجاة نحأ ت رشر اأقاا ان خيا اإلنا "
إ خأف و ضا بر ،ق ق الرجال شح الجان الذاتي  ،خأ ع ى أهت
إل ياممأ اجي اعيًّمما وجسه ميًّا و إل مما تهممير اللهاسممة ضحممق خأ م اممن عمملم االعيممراف
ضاحألي وًأ االعيراف الذ شس غي شعتي ان الهرشأ ا نلمأ  .واهمعلة االعيمراف
ي راشة ا ً ية الذإلأهة إل ا ا نأ ة ال تأجل ضذاتاا ولكساا تحياج إلى شنيمرف
ضاا و مي الح ي مة االعيمراف شخضم ل نماشير واليصمأها االجي اعيمة ل ما تنسيم
الذإلأهة وا نأ ة وًذا الهرة ال اًر ًأ اا شجن الذإلر ش ن دوه الذإلر ال ررأب
اجي اعيًّا وا نلى ت ن اللوه الذ شج اا اررأضة واعاأنة اجي اعيًّا.
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وإذا إلم ا ق ممق الرجممال ذاتممي خهممية عمملم االعيممراف ضاحممأليا ممإ خممأف السهمماح
اخي ا اأ خأف ارإل شيض ن الخأف ان اإلقصماح (عملم المزواج) واالنحمراف
عن اله أر الجسهي الهأ ضمالل عمن دوهًمن مي الحاما ع مى السنمام االجي ماعي.
و ممة امما شؤإلممل السهمماح ةممرف اع م ونهممط ممي تهممييل اله م طة الذإلأهشممة وهعاشيامما
والحاا ع ياا .واا ة تعًي الجهمل ا نلمأ ل يأا مق ام قأاعمل الحهم ة والطاماهة
والهرف تأإل ل سهاح ناهان .ت أل ال ابلمة (ااما بهمين) انطالقلما امن آهاح عيسمة
الاياة ال خيسة ي اليصأها الهن ية تني ر " :ياة ذا قمله امن الطامر
ان السهاح
له ارتا ق ان ا خال الح يملة وال تمعتي ضمع
واليطار والسنا ة إل ا ناا ياة تي ي ض ق
اى قادهة ع ى ال حا نة ع مى ناهماا وع مى ال أاعمل
ن [ال] شر ى عس ال جي

ال جي نية ي ذا الأقت ال تعتي ض ا شخرجاا عمن ًمذا السطما و ناما الايماة ال اذضمة
ال لالية ي س أإلاا اى ضست عاياة الخ ق واله أر وًادئة الط اع" .وت لم ن اذج ان
عيسة اللهاسة تنك ال أاقا ضهع الاياة رير ال خيسة يذإلر ال أال الياليمة" :داش ما
الساح ش ألأ إناا ضست احيراة وةاًرة ونضياة وجه اا ةاًر وقادهة تحا ظ ع مى
ناهاا" "د ،ت ى ضست احيراة اا تن ش باجمة ر مط لمأ شمأ يياا مي جسهمي بيمى
()14
 .وضال اض
وال تايج وال باجة لأ قنلشياا ي وسط الرجال ال شجر ،لاا باجة"
تهينرض ال ابلة تصأها النيسة عن الاياة "رير ال خيسة" ي أل" :تعتي اليصأها
اى ياة رير احيراة ضاا و ة عماه
الهن ية وال لاهة بأل الاييا رير ال خيسا
اجي نيمممة خايمممة "و ،ال س مممة ال أقأتمممة  ..تساجمممر مممي  ،وقمممت" تسينمممر  ،ر مممة
ل نامأه .ريممر ةماًرة واسحر ممة ولامما عالقما احراممة ممي الن من والخامماح وايهم اة
تكمأ ريمر شمرشاة
ضالرجال ورير ننياة اى قاض مة امن خمالل اليصمأها مط
وال شهيطي ان وجاة ننر ال جي ال حا نة ع ى شر اا وشرف سرتاا" .و مي ًمذا
الهيا تهينرض ضنمر ا مأال النيسمة" :ريمر ال طماًرة ضيكمأ ًاشجمة وسماش ة اما
لاال هاضط  ،باجة ا كمن تليرًما وًمى شماعيسي اما ت ملهل ت ماوم  ،إ ماهة و ق مة
دب  ،شماب اناًما" "ال مى امش اطماًرة ضين م باجما امش إلأشهمة ام الرجالمة
ضين ي ناهاا باجا و ،النادة الهمرشة عهمساا " "....ال مي امش اطماًرة ضين م
واش اطاًرة
باجا إليير برام ضين شذوذ جسهي ا ضست وشاا ايز ية ضر
()15
 .إ اليصأها الهن ية ال تسنر اط لا إلمى الخيما
وضيينرف ان ضين ال سا "
مإ ض احًما ع مى ة ينياما ـ ًمأ اما شهمك جرش مة
جرش ة ضحق الاياة ض ع ى النكم
ضحق ال جي والاياة.
قل ال ن أ ال ًذه ا هاح لنيسة ان السهاح ي ال جي نا الي يلشة ال لش مة ولكمن
ال البظ ا أال السهاح تيض ن لغة انا رة ال  :ا الم اإلضابية والأجأد وسط
الرجال و"الهذوذ" ًذه ال اردا ل تكن ان أاة ي الهاضق .وهض ا نذً إلى ال مأل
امأ
ارا ة ينيًّا ال شخض ل س ال و الي رشر اما ا
ضع الخيا ي ال ا ي إلا
ل
إلليمرا إلمى ارجنيما دشسيمة.
شحيماج إلمى ًمذه اليرسمانة امن الي رشمرا واليمي ال تحيم
ل
وًمذا اما نممذً إليم اممن النسما وا رهاتم شنكم واقنم اليماهشخي واالجي مماعي.
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وع ى بال إ الخيا ضا شخهمر الكليمر امن اسا مرش  .وام ذلمأ
إلى  ،ال ،شرت ط تراج الخيا ضيراج الخأف ان جسهانية ال ر ة.

مي

ان أ لاما

الخوف المعاصر
طرجم اليمأم لمي إلرجم ال ا مي محي نم ال شمزال
مة تغيمرا
ال شمأ
شمملا عممن الياممأ الممذإلأه ولكممن مي سمميا اخي مما و س م اب اخي اممة وضممعدوا
اخي اة .وان الرجال ان تغير وان شيغير واسا ان ًمأ إللمر وعيلما ضح مأ السهماح
ان نهاح ااولن سر ،ا كاه ال حا نة .ت مأل (آامال قراامي)" :لم ن ن ما شمنأه الل مة
ضالممذا لممل ،ممة اممن السهمماح ممإ اهمماعر االعيمملاد ضالممذا واليامماخر ضممال أة ب ممت
تصأها اخالالا ل ااأم الرجألة .اضينلوا عن
تراجنلا نه يًّا لل ،ا ان الرجال ب أا
ل
النلوانيمممة ونزعمممأا نحمممأ ال همممال ة وضسممماح عالقممما ت ادليمممة ت مممأم ع مممى ال هممماهإلة".
وتضمميا " :وضاإل مما ة إلممى ذلممأ ننمماشن اليممأم بمماال تراجم يامما الخضممأع الصمماهم
ل س طا الجسلهشة ال هأرة ل ي ييمز ضمين الجسهمين .وًسمار بماال نط م ياما تخ يلما
عن ال ي الذإلأهشة وايالل إلى ا نلأشة إلالنساشة ضج ال ال مل واسمين ال اهيحضمرا
اليج ي واتخاذ االضم تمس عمن ايم نلمأ و اليهم ضالسهماح ع مى اهميأ :،ال غمة
وةرش مممة الكمممالم والين يمممر وال همممية واالشممميغال ضمممالنطأه وريرًممما امممن النالاممما
()12
.
الهي يائية اليي تسه اا الل ا ة الي يلشة ل سهاح"
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نممأع اممن الين ممي الهمميا النممام
ممي الح ي ممة ًممذه اليحممأال ال تخض م
شيض ن إل شيح ت رش لا ضلاشة ان اليصأها ال حا نة ضهمك ق اامرة إلمى اليصمأها
ال سايحة وضين ًذ ا وذار نجل اليلاخ واالهت ار .ولنم الس طمة الحرجمة اليمي تنطمي
ل نسا الحا مر خصأ ميي ًمى الاجمأة ضمين اليصمأها والأاقم امي ال جي نما
الي يلشة إلانت اليصأها تأاإل واقناا إلى بم قل إل يمر اما مي اجي ناتسما ال نا مرة
ل ة جأة وتهأل ضين الصأهة الذًسية (الي يلشة ي جزح إل يمر اساما) وواقم ال مر ة
ال يغير ان بيث إلأناا خرجت إلى ال جمال النمام وتسما الرجمال مي اجماال إلانمت
يرا ان النسا ال نا ر هاجم إلمى
بكرا ع يا دو السهاح .وش كن ال أل إ جان لا إل ل
ل
ضما ال جي م ) وضمين اما تار م شمروة الأاقم
ًذه الاجأة ضين اا شيصأهه الرج (و ش ل

الجلشممل .ممالخأف لمم شطنممل اجممرد ال ممق اممن الياممأ الجسهممي ضمم الخممأف اممن مملا
الهيطرة والياأ االجي ماعي .وإل ما ش مأل (عزشمز النن مة) .." :الخطماب ا دضمي
اع يياممما وشخصمميياا وإلياناممما
والا اممي واليممأاي نمممزع عممن ال مممر ة إنهممانيياا
الأ ني .واخيصرًا ي نأ ياا ال ااأاة ع ى ناا انانمال وهامى ضأاقناما إلمى بيمز
ان الصمن الكمالم عمن ال مر ة مي واقناما و اليناام
اا ًأ رير ة يني .ولذا
اناا ع ى ساح ان ًذا الأاقم إال و م ًمذا ال أقم ضمالخروج ع مى ا نأ مة
ض ا شخيا الرج الساق ان خهية علم دوام الهيطرة تص ال ر ة الح ي ية لنسة و
()17
.
ل أج والكراًية"
يسة و شيطانة وإل ًذا اأا
ًسمما ت مملو ً يممة اسيكهمماف النالقممة الجلليممة ضممين ال يصممأه والممأاقنى اممى عالقممة
ائ ة الين يل واينلدة ا ضناد .ال يصأه شح الكلير ا ما ًمأ ت يمل و طاا ط مأ اما
الأاق اأ لي إال الأاق ال نا ر .سذً إلى اا ذً ت إلي (آاال قراامي) ضمع مة
تحأال ي اأقا الرجال ان ال ر ة وًذا ال أقا ارت ط ض أقا ًؤالح الرجال امن
الح أ والحرشا ضهك ق عام ولكن ضال اض مإ ًمذه ال أقما ال سامي وال يامي ال
ال طاعا ا وسم امن الرجمال (وامن
ش كن تن ي ض قل شني ره ال نر اسيلسا لح
السهاح ناهان) ال شزالأ ي اسط ة ايصلعة ضين ال يصأه والأاقني .ر ر وجأد
السهاح ي الحيز النام ااوال س ة إ ل تكن واقنية اى ذًسية ض إ ًذا الر ر قمل
شعخذ ضنادلا اؤسهية إلمر ر ال ضماة الرجمال تمألي السهماح اسصم ال ضماح .اما ع مى
ال هيأ ،الهن ي ل شهيايل الرج ان خروج شرشكي ل ن وقل شكأ عالمة ع ياما
وا ذلأ شن شهي طن اأقالا ذًسيًّا شر ،ال ر ة اكاناا ال سزل وقل شص ا ار إلمى
بل تنساياا إذا اا ه ضت اإلناا ع ي وتنسيااا ناا ال ت أم ضأاج اتاا ال سزلية.
و ممي بممين شيراجم النسمما الي يممل ا مملالل ممي خيمما اإلنمما عسممل قطاعمما تيزاشممل
علادًا ضاض الأعي ال يزاشل إ تن يرا الذإلأهة ضاتت عسيامة خا مة مي ال جمال
النام .وهض ا شاهر ًمذا ل ماذا شيراجم الخيما وشياماق اليحمرل الجسهمي ًل محي
إلالً ممما شمممرت ط ضإ ممما اليامممأ المممذإلأه واالنيصممماه ع مممى الجهمممل ا نلمممأ إال
اليحرل شن ن رد ضاملف اليمأدد و مرض المذا و اإلشمذاح الن مل ل سهماح و
تأً ال لهة ع ى الهيطرة واالايالر .وضاليمالي مإذا إلما الخيما اسميراتيجية ج اعيمة

21

قلش ممة تمملشرًا السهمماح ضا سمماح اممن ج م إعممادة تهممكي الجهممل ا نلممأ ونممزع يي م
خطأهت م الحي يممة ع ممى الرج م وا سممرة والسنممام االجي مماعي ممإ اليحممرل ن م
ال تر ى عس السهاح وال شهاهإلن ي إال هض ا ان خالل االنصمياع
ذإلأه خال
السه ي ل اكرة النااة اليي ت أم السهاح وتح ان ال ه ألية عن نال اليحرل .وت يلشًّا
شنممل اليحممرل إخممالالل ضالسنممام نم اعيمملاح ع ممى شممرف الج اعممة الممذ تح م ا نلممى
نني ره اأهو لا ان الل ا ا الي يلشة .ن ى اا ش لو
ال يحرل ضاا .وضاليالي شصن
االني ممال ال هممأه اممن الممرواضط الي يلشممة إلممى الحالممة الحضممرشة قممل ضممى إلممى اناممال
الذإلأهة ان ضنمر ال يمأد اليمي إلانمت تار ماا النالقما الي يلشمة واليمي إلانمت تني مر
االعيلاح ع ى السهاح ض لاضة االعيلاح ع ى برم و االر هجال و ج اعة خر ،ولكن
حت السهماح مي ضي ما اجمردة
ي ال جي نا الحضرشة وتاكأ النالقا الي يلشة
ان شروة ال جي نما الي يلشمة دو الحصمأل ع مى الح اشمة الحلشلمة اليمي تار ماا
م اليحمرل ماًرة إل ما
قأانين وشروة ال جي ال يحضر .و ي ًذا الاراغ
ذإلأهشما ًائ مة وتائامة تهمنى إل ما ذاتاما امن خمالل تمأً ال ملهة ع مى االاميالر
والرر ة ي الين ير عن الياأ ان خالل اإلشذاح.
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وشادة انلال اليحرل تعتي ي ال جي نا اليي ت مالغ
وان ال ااهقا ضالط
ًممذه ال الغممة ال غأشممة
مي الحمملشث عممن ا خممال والناممة واالبيهمام .واممن الأا م
تنسممي م سيًّا تح يم السهمماح ال هم ألية بيممث شممي السنممر إلممى اليحممرل ضأ مما نييجممة
لخممر قأاعممل الناممة واالبيهممام وًممى اممأه تخ م السهمماح ضا سمماح ولممي خرقلمما
ل ح أ والحرشا وًى اأه تخ الج يم دو ت ييمز .وع مى المرر امن المرد
ع ى ذلأ ضع ال يحرل ال شار ضين الها رة وال حج ة وبيى ال سي ة إال الاكرة
ااوالت هاسخة ي ا ذًا وًأ اا شل رال ية السهاح إلى ال مأل ضهمروة انيسمة مي
ا وشممماح والحرإلمممة والحممملشث .وتهممميجي السهممماح إلإلراًممما واسممماوها االبيهمممام
والناة سجل الحجاب شهيطر ع ى ال همال اسميجاضة ل يط ما ال جي م المذإلأه .
وا ذلأ تن ا وشاح الحلشلة اح اسماوها نلأشمة بيمث شيأاإلم الحجماب ( إلرامز
لالبيهممام واليَّمملشن) ا م االض م تهمميجي ل يضمميا ال أ ممة وإضممراو ا نأ ممة .وًممذا
ال رإل ال شنسى ترإلي ة ان الي يل والحلشث ض مله اما شنكم اسميجاضة لأ م ما ي

هاًن .وبيى مي ا شمكال ال يطر مة ل م
شر ،الكلير اخيزال ل ر ة ي جهلًا.

إلالس ماب وال ماح النماه

كالً ما إل ما

وضاخيصاه ش كن ال أل الل ا ة الذإلأهشمة التمزال تهمينيل الحكاشمة بكاشمة المذإلر
ال ياأ وا نلى الخا نة سطأهة الناة والطااهة والهرف و وًمام ا نلمى ال ماإلرة
ة قطاعا ان الرجال والسهاح تخ صأا ان سمر الحكاشمة ولكمن
اله ية .حي
الل ا ة النااة و سالي اليسه ة والينالي اللشسية وا خالقية ااوالت تنيل إنياج الحكاشمة
ضهيساهشأًا جلشلة .وع ى اا ش ملو ال جي نما ال نا مرة لم تحم انضم ة ال مق
والخممأف ض م هض مما واد اممن بمملتاا الصممأهة الذًسيممة بممأل "الاحألممة" الذإلأهشممة
ممم حت اجممماالل خصممم لا لل ا مممة
والهممم ية "ا نلأشمممة" دخ مممت اسنطالممما جلشمممللا ضنمممل
االسممياالر صممساعة الج ممال اليممي تأ مما الصممأه الس طيممة ل ممذإلأهة وا نأ ممة ًممى
ااييممماو لصمممساعة ًائ مممة تضممم شمممرإلا اهيحضمممرا اليج يممم وتخصصممما ة يمممة
واؤسها إعالاية.

ختام :حكاية «المارد والصبية»
ت ل بكاشا لما لي مة ولي مة ضحكاشمة (شمارشاه) و خيم (شماه واما ) اليمي تهمرد
اعساتا ا بكاشا " لا لي ة ولي ة" ضنل اإليهاف خيانة ووجييا ا رها الربي " :قم
ضسا نها ر إلى بال س ي سا ولي لسا باجمة ضال مأ بيمى نمر ،بمل ال سما و ال يكمأ
اأتسا خير ان بياتسما" .وت مل هب يا ما ضحكاشمة "ال ماهد والصم ية" عسملاا ًماج ال حمر
و ممنل اسم ع ممأد سممأد ل هم اح خا مما وة نمما إلممى ع ممى شممجرة شسنممرا امماذا شكممأ
الخ ر .وإذا "ضجسي ةأش ال ااة عرشر الاااة واس الصله وع ى ه س سلو
ط إلى ال مر و تمى إلمى الهمجرة اليمي ً ما أقاما وج م تحياما و مي الصمسلو
م ية ط
رم َّمراح ضايممة إلعنامما اله م ال ضممي ة" .ت ممأ
و خممرج اس م ع ممة خرجممت اس م
مسلو  .وضنمل
الص ية اليي اخيطااا الجسي لي مة عرسماا وب هماا مي ع مة داخم
ع ى ر شارشاه و خاه ط مت
خرجاا ة اساا شسام ع ى هإل ياا سنر
اسا ا السزول وإال ش نت الجسمي " خا ما ونمزال إلياما اامت لا ما وهاودتا ما عمن
ناهمماا وًمملدتا ا ضممع تس م النارشممت وتحر م ع يا مما إ لم شطيناًمما" كمما لامما امما
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همما ض م ع ممل ي م خ ه م ائة وس م نأ خات ل مما
هاد  .م خرجممت لا مما اممن جي امما إلي ل
حاب ًذه الخأات إل اا إلانأا شان أ اا آارً ض ي را مة امن ًمذا
و ض غيا ا" :إ
النارشممت" وة ممت اسا مما شنطياًمما خات يا مما ععطياًمما الممت لا مما" :إ ًممذا
النارشممت قممل اخطياسممي لي ممة عرسممي م ن م و ممنسي ممي ع ممة وجن م الن ممة داخ م
الصممسلو وهاممى ع ممى الصممسلو سمم نة قاممال وجن سممي ممي قمماع ال حممر النجمماج
ارا ل شغ اما شميح" .ما سم نا
ال ر ة اسا إذا هاد
ال يالة ضا اأاج ول شن
ل
اساا ًذا الكالم تنج ا راشة النج وقاال ل نضما ا" :إذا إلما ًمذا عارشيلما وجمر ،لم
عن ا ا جر ،لسا اذا شئ شه يسا" .عاد (شارشاه) و خأه إلمى دشماهه وضمل اهميرة
النسا واالني ام نل قي ووجي والجأاه والن يل هاح شيزوج إل لي ة ووجمة
(شارشاه)
كرا وش ي اا إلى جاح (شارواد) لي ل بكاشا لا لي ة ولي ة .و
ض ل
سجين الحكاشة به رسية يروو.
ولكممن ممي الح ي ممة "هج م " الل ا ممة الذإلأهشممة ال نا ممر ال شممزال سممجين بكاشممة
"ال اهد والص ية" واليي ت خ الكلير ان س اب النسا ل السهاح :الايسة والكيمل
م امماهدلا واقنيًّمما امماهد
والهمميطسة .ولكممن الحكاشممة تغيممر وال مماهد ا سممطأه
اليحممأال الياهشخيممة الممذ ال شن ممع ضممال ي الي يلشممة امماهد اليحمأل ممي النالقممة ضالجهممل
قادها ع ى إعادة تهكي ذات وتجلشل عذهشيم إل ما
الجهل الذ ضا ضان الي لم الط ى ل
الص ية ل تنل ية ال ا مي اليمي ال ت مأ سمأ ،إليملًا إناما الصم ية اليمي ضاتمت
ت أ ر ل ا إل ر لالسي الل والر ر وال أل الص ية ال هينصية ع ى االايالر .ل ل
عصرا شهنى ضك الطر إلى إعادة تعوش وتطأش اا ًأ ت يل بيمى شهميطي
دخ سا
ل
ا إلا اهي لرا ضا عر ة ل املم واليهمكأ والهمؤال
شا ل شرعيي
ال اح ضلو
شنل ررش لا تيأالى اليهاؤال بأل انسى "ال أااة"؟ واهروعية رب وتعدشم
الزوجا ؟ وً الخيا بالل م برام؟

24

إ السنام الذإلأه شحاول شحا ظ ع ى شمرعية الهميطرة امن خمالل النسما ضمال
ضا ان خالل اليكيا لي رشر وجمأده والي مرؤ امن ضنمر شمكال النسما
شأ ولكن ش ل
اأها ة ينية وا ألة ي الهماضق .إ شمارشاه ال نا مر سمجين بكاشمة
اليي إلانت تنل
ل

جلشمملة إليمما شحمما ظ ع ممى سمميطرت الي يلشممة وشكممأ انا م لمرا وايحضم لمرا؟ إنامما واممة
ن ية.
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