
..".!--إ..!ادء،لا..إ((.-!!كأ!يزفىوصه!!ا

-.،ش.-!3!بم!!!"...-

9!ش2؟..!د؟ول:-ط!-بز!-ت"!!!+ئ!؟-لعىصبصا-!لم!الصالمح!برأ!ط

ش!إ؟2!.3/3؟،-/!ىلعبهو!جطإلجئي!

."حبيبكانسانهمومىاليهواشكولانضا!نغيراننريدولماذا.نغيركىأنكتبلماذا

هنالناولحق.لنغيرنكتباننلاذبدايةفيمشرنالتد.فيهنشزالذيالمجتمععنواًنفصالبانفصامنشعر

كالنهلى!؟لتغيرالعربيةالمرأةتكتبوهل2:ن!سطءلن1انماالكتابةعمليةعنالرايهذا!ثلانالبعضيظتىوقد

الممسوخة"الالهة)!او"احياانا"اء.الكط11:الوجودلةالمددسةبهقالتنظريظسفيرايمجردهو

لبدوللوهلةوقد؟تغييرمشروعهو"ن!وتم!غدورا؟لنعبمقدار،علميرإي،الحقيقةفى،1(،لكنه)لسارترية9

الحوأبلآن،السوالهذاطرحالسذأحةمئان،إلاولىانطوبخاصة،النفسعلمنبتبرانلنايحقما

البدالمجنة،فيقررناهماالىونظرا،بالتاكيدلمجون.)2!علما،النفسي

!مثسسروعانالىلانتباهنلفتكىظرحهلكنناايجلبياالعربيةالنسلاقيالروايةفيالفضوليثيرلمماانه

واعشالاحيانا1يكونقدالكتابةوراءالكامنا!رتكتبانعلىالعربيةالمراةاصرارنلاحظانالمعاصسرة

الكاتبةتعيهادلالة:دلالتينوذاشقينذاجمونقداوهدفاافتابةوضعتانهانلااحظاننا،ذللكمناكثربل

ولاواعيةلاتكونقد،خفيةاخرىودلالة،وتريدها-سهيللكوليت"معهايابم"بطلة"ريم"ان.لهااسمى

نكتشفها.انئحنوعلينا،شعوريةتخسسارانبعدبالاخرىاو،حبهافيتفشلانبعد

تريدماذا.فيهلاريبهذا.لتغيرتكتبعندناالمراة-لان،للشعر،للفننف!ها!بانتقرو،لحبهاالفشل

عنهانقولالا،لتحديد9وجهعلى،ترلدنثل1؟تغيرانالوحيسدالثىءهوالفن)،لإن،الحياءمناعظمالفن

خاصسةفئةفينصنفهاانتريدلأآنها."امرأة"انهاد!ت،فيانهىنبعالفن)\)3(،لان"التضحية-يستحقالذفي

النسائيةالرواية":المثالسبيلعلى،روولانلاترردنابالجمالىيغرفيظل،منهغرفنامهما،ينضبلاوجود

محفوصلنجيبعننتكلمعندمافنحن."المعاصرةاذعربية")4(وعائشةوالحببالاماليسكرنايطل،منهنهلناومهعا

بانهارواياتهمانصفانلنالخطرل!،الحكيمتوفيقاودوماتربدكانت،عسميرانلليلى"غدانموت)الن-بطلرز

")\المراةشرطوزتتجلانتريدآنها."رجاليةروايات"يبررمتواضعأانراوراءها-لفتقدودنياهاتتركان

هذا.لناتقولهانتريدماهذا."الانسانشرهـء"الىالدنيافيتفعلهماولكنفارغةحياتهاان0)5(وجوده!

مع،لكننا.وعينافي،عقليتنافيتغيرهانتريدمامنصؤلفة"غدانموتلن"روايةانوالواقع.)6(فارغ

نزالولا،بم(النسائية"الروايةعننتكلمنزاليلا،ذلكبالفراغعائنفمةلاحساسوصفالاولالجزءجزءين

امراةكالبتهالانالالشيءلا،خاصدصنففينصفهاولا.الفنمحرأبفيدخلتانبعد،حياتهافيالعظيم

هذايعيبهالاللكن..مشروعهافي!ملهايعتيوهذامقنعة،مكتومةرغبةهيالكتابةفيالرغبةهذءاننعتقد

علىيحتويالنبدلاانسانيمثروعكلىان؟الفنثمل!لحىاح،للعيانبارزةانهانلاحظاننا،العكسعلىبل

اذاالايعيبهافشلهااننقولاننستطيعلاونحن.فشلقتفسر!كا*ه)3قمليةرغبةنها1ساقولبل،مسيطرة

.مباسرةالقشلهذاعنالمسوولةميكانتالسم.تفسرهاانتىهيالروايةوليست،الروايةبها

الا؟سلفااللنتائج.ونقرر،المقدماتنستبقمالناكنبهصدرتالذبم!الاهداءفيتقررسهيل،كوليتنجد

نتحدثان،الشروعفشرعننتكلمانقبل،بنايجدرمنهسأجعل..للحرفاحياتيسأهب"معهايام"

غايته؟وعننفسهالمشروعغنسيدةواعبده..ساجدةفامرء..وعبديورفيقي،الهي

**!
والناس.والاخرينذاتهيعي.يميكاكنبأنهاولايتميزالانساناًن.صلرتربوللجان"اًلادبصومل":)1(

نستطيعلنللكننا.هذهالوعيقدرةفيمتساوون،المبداحيثمن.لويفمصطفىللدكتور"الغنىلللابداعالفيةالاسى!:)2(

هذاوعيهان،المثاليالمن!بانصارمنكنالوحتى،نتكران.326ص"معهايام")3(

يرىلن،اللظلامفيطويلةحقبةعاشاللذيفالمرء.بظروفهمرتبط.936ص"ممهايلم":)،(

نا.العاديالطبيعيالانسانبهايراءاقينفسهاباللعيناًثممس2150ص"غدانموتللن":)5(

الأولنظرفيباهرانوراسيبدوالاخيرهذانظرفيالبصببص.17أص"غدانموتلن":)آ(

43



-".؟.7*أ؟تقى!!"!إ!ه3أ،شلىجآ؟إ!!؟!!!!-تجم!ك!لأبم!-!!!؟لمج!آ!لا.!!-وليس،فضواووعهلسط،فصدات،للكور"ولمجبه"ؤانا!زرعلى

--؟"30/4"؟خاالأ؟"!.!؟؟.اغص.تا!!1!*،غخ؟،أفيإط".!ر.-.حيرص:اانوران،دللكمناكثررل،نسب!هـووعبىبل،كلطلقااوعثر

-.+طو!+؟!.ا!اج!+.01؟00.-سهتلضه!احه،ةاانصنرى،الزقرانةفيلل!يلبا)-بةهـيطرةحاجة

!+--/نج+ا2ت!-!؟4!!.01...ل..+-ء..الفطالى!هاإرزوانبءتطيمصغهرةلي*وةنظرهفي3"ا

!،"9!ل16قي0006ة*"--،يقالكما"ارررقبة"او،اامرر-كأاراًةاعاشتولقد

.ا-7اءط"..11!"ا./الرجلزطرةهـكطالزززانةهذه.اقمناكلططويرلةحقبةء،ور؟ةةرنرانة

!س!ا*+9!"--،،--ءاللكوةإضااكانتبرل،إؤءسبرنزاز"هاادظرة!دءتكنوللم.الي،،

ا؟3ادىلضخظربصوئهـ،!ديتسونالت!والكوة،ا*،للماالىمنهاتنظرالض!

3-.!!الا"ماهبكأ))منتملمك،بلادنا!ا(راةان.وا-هـمعاانفيداتها

بئ/به!:إ،ادقي+-(لوؤ.-،ث.جطانا،راةانفيلللقد.الرجلعيناتعكسهاا!ةبالماهبة

!-".!"؟!+""د3!إ/4نفمهىقتالوفي،وهي،داكولاهدالليهصتاةاراللكن،ملاكهيبل

/..ا!اطيز01ا!--"--+لوالرج.هيانهاالرجلبربرىما،واخرااولا،انها.معاكلاهما

-جا!.+ت!س،%4،فأؤميءـضابءعلاالمجالكانواذا."إنثصى"المرأةانيررىالشرقي

!.2*،*3!نأ:.أ+"ا)ثمرؤيةالمرأةاننتبتاننستظيم!ننا،النظرةهدهلحلىبالبراهين

\!(--1،09!!.-.،ء!:ا-بم.؟كا.-خ-أ-.إ+هي"انوئتها"انء"انثى"الافببهاىيرلااللشرفيالرجلانتعولدد

ةأ!!لمه-4الوؤتفيوهي،داتهاوعلىاللعاللمعلى"هاتطلا)تالكوة

+.-ليهرأو.تكونهانتريدماتكوركيتتجاورهانتريداللذيارصكلرط

+4*!لا!-"،"-.:دفاف-"روايةأولمنالاولىفحكأاللصتهدأانالاز؟.،5يهترعيمما

!ا-ء/!لأ"7/،أ!لم*ام-!!قطع4ا،ب"ولعرببئ

101األي-+!!ا!ا-لمن:امااترومحطةببضنابين،الرصيفاحضازواناؤكرت"

!7/؟د+!!لم*رهث-!)كلكما،إ!!وىألي؟كأميءاىاكثورا،الداؤىءاوثصعر

لأ"الشمعر،هذاعلىا-ضطانفيحرةألست؟لهيحلوكمابهيرتصرف

ا/!.*-.!7!أاب)7(.؟((وجودهمنسبباوجوديامسىىحتالانظارالي"يلفتالذي
سي+.،\-سء9ولد+!

!002"ا-بز!زةإ-تانتستطهع!نللكنها.تكونهاًز!اورصورما"لليئ"لض*ن

،/ا-إ!.--!لم--ول..!13//؟!..،قهل،ذ"ااً.نخرولاافيياي!ها!لتا"الماهية"من،"لببنوزةا"من

لىا."مم!014(-!؟بئ+،ثج:امسىصتى"الانظارالليهيلفت))اللذيث"عرهـ!شعرها.،شيءكل

"!+!ب-1لو-،صللامااتقلونفسهاليخاولتضدع."وجودهمنسببا"،وجودهإ

هـنحالايفي،يكونللنلانه،هوشعرهاانما"هذا"شعرهاان

بعال!هم!يىلىتسةطبعانها،فيهحرةانهاتقولاز،1.هيانه.شعرهاا،الاحوال

--!-زةءاج!!.تتطيعلا،الواقعفي،لكنوا.تئصاءمابهتفعلان

رقي-!دكلإ*ءعاص!..للألاتهشفى.ززهفىانعبلاءهإ،اذكا.!اذ!ارالانفالمقطعتملأالتيتفهاءالا!علاماتألليههت)للهالليهىانه.امامه

.ز............(؟الاشلابهداتعيلليناانعلىاللدلليلهي،اللذكر

.1()1"...اكةرلل...اص"!ما..

.فيها.يضعلىالدافىءانتثارءفيفيطوله،وجمار4،جميلشعرأرر4

اك---،بذللك،إةر!!آ،ت"وررهاؤصهـارء.ظةفي،أءذعرانهاتمتشعركانتلوترى.قصهعلى،تشويههعلىمصرة،ذاـكمع،ل!ما

اةإ"ةوا،ا)ث.رؤ-قىرة1،ءفي،،ا!ب،زيادورلأص!!ا!ذيا!رورنس"كب"سبابية"ء:،راتبأيالليهاولئصغ؟سصءقصهفهلكانت،حقاما*هاانه

وتعلمزازيه،ر"ورةا"مياذهاتعلمانها.طحماللهمزمرز!لاال"!اللعوبللذةالموسىحاملامنحانفيحرةالست)):اؤصهعلىعزمهاتترح

بهدةطنانيرهاسيدقيءجنؤ،نهوإفللك.صر!،شؤي!،اصء"مااجملانفيتنكة،التنكة"،ملى،ليرميها..ؤلمميهبينوبعثرتهاخصلاتهتقطيع

رزءرها.ؤص-تلانهاإتءهـبداإرجهعلى،يرةكرفهاؤ!ن،يلةءوشكورهؤا،بصخقارهاوانما.تحتقره.شعرهاتكرهانها.)8("؟صدئة

تدعكطما3ر"،،نرعلاقتنهـيانإدترلاز!،لا،ير""ر!هاالازريدهـ!وكانت.الانثىماهية،"ةنرة)ءماهيئفيتسجنهـاا!تياللقيودتحطمانتحاول

الامبرةلااللفربربىفيهايرءهر"بانفيز!مجنواملازطإردلازهابل،ظا!رياتريسدانمماظ)ي.قصهاجردقصشعرهافيترءبلااللحقبقةفيانها

يريرلم!اانه.زطرز4!غبرللمإدإمرأالمن.،نالافرلى،اللا!يةاشرقبقىا-الماهية"هذءت!ولانتريدانها،غليهاالمهروضةالماهيةزصطيم

...و*ن...دائماكلعيكأت))ا،،قيولوللهذا.ءرةلاولراهاكما،دمارللسهساع:جامحةبرغبةأحسانا":اشلاءالى"الشعر

يرقبجانالل!ونمنأليس؟فصص؟4لماذا.اللطويلبشعركمعيكأت)9(."كرحملا،جبا%ة،قاسيةبأصابعللتحديق،اشلاءلمتاهدة

)12(.((سعتتعودء...ايا!سصيعء:كرمد)):ؤت!":4."؟4نف،نالافقصشعرها،الاخرى!!"ريم"تقررانالصدفةقبيلمنولليس

--لأقة.الكلبه:،ماإهـز"-ددولهـذا.ير؟،ودهلم،للضبط-با،لكنهحبفيويزاحمهاينافسهاانهتشعرلانهاتقصهانتقرر.اللطويل

ااز!-نف-4اءاميص*ر/!!انءاى،بدوؤ،،دلودهالىيعودانوؤفلان(تريدبل.شعرهاخلالىمنزيادا!(يرأان.نرلمبلاانها10().زياد

طوبل.شعركللملأباتتانها،تغهرتفيإ،قصهقرار،اللحاسمقرارهاخذتأانها.انسان:هيكمايراها

انررو"ا،4الانوزرموزمقواصدارمزاالالليسالشعوفان،وبعداللخصلاتهذء"شعرهاعنزيادلمهاقالههاافيهاتتذكرالتياللحظة

!الرموزوذههي...سوادهاوهجمنتسكرنظراتي...العاطرةاماسيهيالسود

بل"وللطاالمسير"،
ر".خط!ممتمكلة!كلنلعابصينمن.هنالهامنيوالافوتارعين5اولقوطهيممواان.بحلبكيلليلى"احياانا":)7(

..........!ص"احهـباانا":)8(

قى"بزجتءلاؤكأءلىترالضر"نت،تحررتانب!د،ضيهاللصالمرأةانذلك
.!ص-"احهياانا")9(

.092ىط-2"روعهايام":ا()؟.157ص"معهايكام\):)11(و)01(
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التاكيد.اًلىتنن!جاوزءانتستطيعولابالنة!ا.نكتفيانها.معنىللهابصلمة

علاقةقياماللحبهذابررآفلا.باى؟بهاءلليناتحبالا

بهاءمعأتوصللملماذا11:تتساءلنفهاهيانها؟بينهـما"جسدية"

)17(."أانفرادنزهة،غزل،جملىةيد،لمسةايجأبي،طبيعيةأفيفمرلىاللى

اللطبيعي،الايجاب!،التصرفذا5مثلالىالتوصلتستطيعفيللكن

اولليةبخطوةاماللقبفيهاعلبهايمرضللحظةكلفيتشعر،ىنتاذا+لا؟؟لأ!"--.!.

في.ء-رز!فيخيخ!يزفي!يز....
.الاش"-ةوى،الشيءورء؟وىالىتءط-بألها،ببلىارهدال!:بز7-."0لا.كالا

عادىرصل:رصلالارلهوادا.اماميلطللا!هـ!ءظاتار3""لأ!؟
.......لإ*3ضقيلأك!!ي!تج،

فيال!ارعاس!تها،الت!يايةتاللبفي.ع.لميءقرفيب!ك!اصطدماللذيرنكل3ألأ؟.لأ.كا.بر!قيقيلإ

مكا!!كلفي...قي-لا-!؟قي!ع:تيئررو!حمو!.!-7

ااز:امرأةانا،وادا.مشفقةلم.معجبة!نجهةمنذكئت"جغ!في!!فيتخل!!3""لاخ!ئي!.لا.

لل!هـة،اناا:دناكمصاها...يةعارنن!بماا:معناه،!جةزوناا...!نثىا!!لأ!!!بزلح!ؤ"لألألا!رز"ش

سنرك!001.قئرقي

الشبع.ولهالجوعني.اللطابول"النلبية،لي.المطاعالسيدوهو3!عثر!بخع!رزنيلأ؟!

.)18("!التنفيذساعةوله،الازءظ،رلي

الرحلمعصنرىعللأةةلاقالمةالرفضهدا،هرالعداهـطةأفكس.نخ!"لا!!!إني3نم./+:"
.(.....جوخح؟-؟

فيكأنثىوضعهافمهاتكثصفمرةكلاننلالاختناقزثمعران،الم!و!2-؟في!رز!ل!!%قي!!!تنىلإ"3"6

.....حلا3حلاطبمالأ\!ح!لا؟!كذصلا؟رزلأل!!!--

.ى!!ة6!بزفيفي؟لا!*خ!في3نج!دثمجفي.-،.-

ع!بنببانسعرتصنر!وجهيفيعيناءوتاهت..)):ألرجلعينيإبر.ير؟نئ-دتم!3جرزبرلأ!لأ؟3.لأ؟

اللطاولةفضرليت.صدريالىأنحهـرانثم،وذف!،ء.فتيءنللأن3تأ

ؤكرةصتىترؤضانهابل.)91("!اللصراخوصأوللت،يديليقبضة

ملح-،اللحممنظر":الانثويايشوع1فكرة،اللعطاءؤ*رة،الامومة

ينبوعانها.عطاءمصدرانها.انثىانها!منهاقيفييثبر،واررتي

)02(."..ؤ-"اليحسب،عميقةواسعة،كثيرةمر،ريتلزمه،يرةدؤق.!-.

ناتريداز،،.ئحسبباتتحرروان،تتحررانتريدانها.نعم

تحررها.تثبتفبهذا.تصباـهـياالرجلغرفةفياللليلاإقضيتذهب!عخ4لأوو!!بر!نر!لا

قطةالىانذاكسشئقلبانها:مسهااراداداجلالر!داويحلكن-."-:-.

الماهية-"فيودمنيحررهااوينالهاانيريدمنكليدتنهـشمةشسة--دنر--س

للحظة،ذباباسرابإللىتتحيلرجاءيرد،اللحبيبيدان."الاتى

/علىوانزلقت...رجايرد3توتحر..."ة()ميراظهرالىتعالمهاخوريو)يت3

قياللجلبالاناملتلاعبتثم،خصرهاعلىاللقاسبةاللهبىوصطت،ظ"رهـا*--------مه

تركتدبابكأسرابطهـرها.الىوتسللت،الرقبةىت!سظنهابةتحة.أنثى3بث.رطها1)-ه،رفية،بر!ءوديرء،،ؤورار!،3يداجض!يالان،ارجلامع

.خروبدبسصحنفعر!نروءـالآخ،-ضىلاايىنرةهـذهانولءلمم،الازوزةارأةاميزانمناننحلمنحن

وعرخت:قدميهااصابعفيسرتصقمةرجةةتقطعيدهاوعضت"وعبهاءنرءما،لل!ها،ريببلاذللك،ما!ايضااةوالر،المرآةشأنمن

.2(،)ا"تلمسنيألاعلىاتفقنا.رجارجا."هـذا!لنجوات.النباسحدوثمنخوؤا،انوقتها!قض،هذا

الفتنة.عقدمنيتقبلينافهـكبفلا.اتهملا":فيءألهاوصين.اك!ئيلآروابرةظ!طتمنء.م!ةكلا)منبهـفيالرفض

لان":.فجيبه،"تمانعين...وتمانعينغرفتياللىمعيتزحفينوكبف

منانثىايعن...والبقرة.واللهـرة.الكلبةمنيميزنيالفإضةعقدا!-!)):!تظةكلفيز*تطءل"غدافوت!ن"بىطإةءائكأءةان

.!22("الخيرانالابربرذال،بهـذا،-صوننيلماذا،ا)ث.،وانيقى(لجالربنطراتذرعاضقت

كلا..معهتنامكيالليهتأتللمقانها،غرفتهفيكانتاذاوهيعلىو!ن!رى.نهـنتدلاللوافييفيرافيإيخاتاءثا"راتهناكبينما

الليهاتت.يعرفهانالرجليستطيعلابرهـافعمدفوعةاليهاتتلقدضشابانها.)13("؟انوزت"نمنالجن!سياللجانبباظ"راهتمامهـن

واًكثر.انسانهيبل،اتلىتعدلمانها،تحررتانهاللنفسهالتشتانها.الازتىمعاملمةإحامل؟،اللرجلانؤدحظصينالغثيانيشبهبرما

لتبرهنبل،فح!سبانثىتعدلمانهالت!ثبتلااتتللقد:ذلكمنف،1تكتففحين،"شيء"الى.نحواتقدانهاأتركحينبالتقجميؤمتهم

غرؤتكفيانا":ابدااخرىمرةانثىتكونلنانهاعلىابفالنفسهاهـنتهربلابانهاتصمرحانهاص!يح.اءرأةمجردازهاالرجلعينفي

)22(."؟أفهمت،بلمعنيانابدااخافلا،منكاخافلالاننيارإهـلاانني":اللحبعلىؤائمااءضس!اوند3انبشر!لكن،الل!-!

تنإزوجين؟لالماذاكاباهضمامسألني"ايضاووإبل،فحسبمادةلليستالحياة")او،1()("معنىبدونقبلة

"؟انا")16((،انسانيتي"بزتجاهلرجل!امبلانات؟يعلاانا"او1،ا()ع"لوح

زظرةمنتحررانتريدانها.لهاذشلاولالمرأةتسمجلوءـكذا!لاقةكلراؤضالىتىتهيقهيلأارظاهريتهءري-هارغمانهااؤول

عنرغما،عائشهقىاو!يئاتعرؤ!آلاالفضوليثيرمماأيى"!.جنسية

.025ص-"إحجماانا")17(ان؟تحباناللذيالشابمعصةى،جنسببةءل!ؤ"اي،4ءات!ررهما

186-ء18ص"انلحيد":)118المطالبةعلىتجر؟لاللكنها،معنىبدونقبلةتربربلاانهاأصرحعاش،

.151ص-"احب،اًنا":اا)!

.01!ص-"احياانا"12.).53ص-"كداانةوتالن":()13

.113ص-بعلبكيلليلى"الممسهوخمةالاللهة":)78.121ص"غدانموتللن،ا:)114

.151-ص"الممسوخةالالهمة"-221(0(9ص"غدانموتلن":(ل)5

.115ص-"الممسوخلةإلالهة":)23(.82ص"12غدنموتلن،1:)16(
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يجرد!مماماوهذا،للهماللونلاعيناندوماوهما.عيناهالرجلفيالمرأةتقع،الاستلابهذامنالتحررارادتهافيللكنها.تيؤهاالتياالرجل

لانفي،للونهمامااذكرلا؟عينيهلونما":مآكثراكتر"ماديتهما"من.استلاببنفي:اقولىبل،اخراستلابمي،منهاوعيغرعن

والقلق.،واللطلب،والالم،واللحرمان،الللذةبريقمنمزيجاعينيهحسنا..لمتمتهوسيلة،"وسيلة"اثراةيعتيراللشرقيالرجلان

لينا.نطرفيبهاءعيناهماهاتان.).3(كلهئا(الارصاللوانعينيهفيحشا."عاية"!،"داتهـ"داتها.نوكدانتريدالشرقية2ةوالمر

؟زرقاوانلوداوان؟اهما.أحمدعنيلونماتعرفلمفانهاعائشةاما،رووضوع""الىبدورهالرجلتحولابأن؟(رراتيتهاكيفتؤكدللكنها.ايضا

سؤالإولفات"ريم"اما0)31("ا!الانصتىتتساعلزاللتلا"انهاوسيلةمنهاوجعل،هواستلبهافكما."الوسيلةالى،"شيء"الى

يممتهوينيالذيما"*و،زيادالىبميلشعرتحيننفسهاعلىزطرحهمنهااستلبلقد.لتحررهاوسيلةمنهو.نجعل،هيتستلبه،لمت!ته

.)32("؟عيناء؟الرجلهذافينفرض""حينحريتهتستذبوهي،انثىانهاعلىالليهانظريانحريننها

كليرتكبهاللذياللخطفياللوقوعمنحذرناناخذانهناينبغيللكن.الانثىفيهايرىألايستطيعلالكنه.الانثىميهايرىألافرضاعليه

النفسعلمانوالحق.اجتماعيهوماالىتنيءكلادجاعيريدمنبر-ىينتحررللم،ثانجبا،نفسههوولانه.باللفعلانثى،اولا،لانها

اقامةفيالاخفاقان.الاجتما-علمجانبالىهنانفسهعلينايفرض.شرقيارجلايزالما

المراةباشمئزازيتفسرانيمكنلا،الرجلمع"مادية"جنسيةعلاقةاللحرمان.من،اررمرقشبابكسائر،يشكوشاب"بهاء"ان

لاطونيالا!اللحبالىايلان.فحسبالليهاالنهمةاللرجلنظرةمنقداقياللحلياالمثلواللصفاتجميعنفسهفييجمعانيستطيعلاانه

فترةمنوعقدواحسالساتمشاعرلحكفنهاذاالاالرشدسنفيينمولاالسرقيةالرأةكانتواًذا.فيهتجدهاانفيرومانتيكيةقاةتطمح

نانسننطيعلاانناالا،نفسياكشفاهنانحاوللاانناواللحق.اللطفولهاللعرافيبهاءان.الحرمانمحبدهواللشمرفيالرجلفان،الرجلعيدة

لعقدةاوالامللعقدةالمقابلةاللعقدةوهي)الابعقدةبروزءناللنظرنغضبلدهفيؤالنساء.بيروتالىيأتيانقبلكطجياتهفيالمرآةيرللم

ومن.ارنسائيةروايتنابطلاتعندبا!رابروزا(الةتىعنداوديبتعهـمينلاانت":لللينايقولاًنه.)24("المتركةكالقناني"كن

جواتضفيان،كبماالنفسالتحليلفيمقررءـوكما،اللعقدةهذهشأن،ل!حقني.اللذيالمجرماللحرمانيدفطللمغيريانسانآي.معنىللحرمان

منخوففيتعينسفم!يرا.الحبعلاقاتعلى"روحهـانيا"افلاطونيايأكلانيريدانه.2()ع"...معناهللكسافرح.حرمان،حرمان

.ؤهـمات"))اباهاانسوىشيءيبررهلااللخوفهداللكن،دائمالموتا...اسمعي":المحرمةالثمرةمننفسهتشمئزحتىالمحرمةالثمرةمن

انفالههـحما،عليهاتعدا(كبيرةالغرفةجدارعلىالمعلقةواللدهاصورةان-الم؟متقدس-يقلاللم-فأقول،امرأةوجهاعرفلاكنت

.فقررانولا،تتحررانميراتستطيعولا.حركاتهاعليهاوتحصيبهاتصلكلاامرأةوجهاندؤية،الفلانياللكتابفيواللعلماءالمجتهدون

،يحيونلاامواتالامواتانتعيحينالا،تحيهاللذيرجامنالزواجبننينفسيووعدت؟المراةوجهخلقمنيغفرهالاجريمة،قرابة

اما)34(.وتحطمهاوالدهاصورةعلىوتهجم،)33(تتكلملااللصورو.انفياللقرفسيجيننر.؟لنساءمنسأتخم.النساءمنسأشبعةسأراها

بتعلقهاتنطقالروايةمنصفحةكلفان،"غدانموتلن"في،عائشةالىبيروتديجيءوللهذا)26،."!حولي"النساءوجوءتكدسمننفسي

عنديكانلوانهأشعرالي":بنفسهاتعترفانهابل،بآبيهااللثديدالنساءتأبىكأنتنفسصهلكن.المرآةمنلليشبع،المراةيرى

لمااللحقيقيةالشبابمشاكلمنمشكلةعنناشىءحياتيفيهاممطلب،السينماالى"ةالسينماسوىلهمخرجمعيجدوللم."المبتذلات"

ناويكفي)35(."طلبييرفغيانشاءانرايهاخاللفاتاستطعتستراها.ثائرةستراها.يةعالىستواهـ،.ستراءـ،.السينماالى

اصيبتانهاويكفي،النهايةح؟ىافلاطونجبةظلتبالرجلعلاقنهااننقول-)27(."مظلومةشنراهـا.عدراءستراها.بريئةستراها.مجرمة

وهذءالموتهذاوصفوار،وا(دهاماتحينرهيبةعصبيةبنوبة*عليهافرضت،الشرقيةالمرأةفيهاعاشتالتيالزنزانةانوكما

وخمسين!مئيناصلمن)36(صفحةعشرةاثنتياسننغرقألنوبةالذياللحرمانفانكذلك،آنوثتهانكران:واحدمنفذعنالاتبحث

بعدالا،رأيهافيحقعقية،عاطعيةعلاقةاولتبنيانتستإعلموانهاللخلاصمنفذءنالايبحثالاعليهيفرضانش!رقيالرجلفيهعاش

.الابموتورغم،لليناوتقديرءحبهرغم،فبهاء0المرأةجسد،المرأة:واحد

علاعي*:وج،هافييصرخانالايستطيعلا،الاخرياتءنتختلفينهاادراكه

يسيطركانالذيهو،بالاستلاب،بالاختناقالنععورانقلناانت.اللكتيراتالئساءتلكمنواحدةمناكتمرلستانت..انت"

كانولو،الرجليعامل!نحين،!سائيةيخارواوبطلاتعلىالانالى)28(0"...عارزندلك.نهدينقمةللك.سافىللك.انثى:مثلهن

مثلمنالهربمعظمهناخارللهذا.الانثىمعاملة،الحبيبالرجل.نفرضوزنزانتها،الانثىفيهايرىانعليهيفرضحرمانهان

اللهرب،وئرفض،التحدبم!ترفعواحدةامراةثمةللكن.اللعلاقةهذهفياللحبعلاقاتتفثرروللهذا.كأنشصورتهاعنهتحجبانعليها

ريم،انها:بتجاوزهابلبرفضهالاالليهاالرجلنظرةتغيرانوتقررجسدهاالشرفيعلىترفضلاالشرقيةان.كاتباتنارواياتمعظم

."معهايام"بطلةمنهايستمداًنبمقدورهانتتصورانتستطيعلاانهابل،فحسب

ىنثى"لا،كانسانماهيتهاعليهتفرضانانندايةفيحاوللتللقد.)92(أللفكرةهذهمنتخافانهابل،للذظ

قبل":حرمانهنداء،ندائهتلنيةرفضتحينيقولبهفوجئتلكنهاالاعترافتأبىللكنها،وبارادتها،بوافعهايعترفانتريدهانها

!امرأةتكونينكيفانتتعلمي:نصهحتياسممي،شيئاليتشرحيانالليهتنظرفهي،ماديةنظرةالليهأينظرهوكانواذا.وبارازته،بوافعه

.)37("بة..امرأةلستانتوشفتيهاشعرهاالايرىلاانه.يقالكما""روحيةاو،ماديةلانظرة

لله،"لتثبت،كلنثى،كاهرأةكؤرهاستؤدي.ستقبل.حسناالاكأرجسدءمنالجزءذللكالامنهترىفلاهيأعا.وصدرهاوعنقها

اللحبقصصجميعانالانتباهيلفتلمماانه،وباللفعل.عينيه:!ادية

138ص-"ابانا":).3(8انتبايس!تمرعيمااولان.اللعينينطريقعن3تبدالنسائيةالروايةفي

.025ص-"غدا!نموتللن":)31(لا

.51ص-(،معهايام":)32(.اءهص-"احيااانل":)24(

.173ص-"الممسوخةالالهة،):)33(.166ص-"احيلانادا:)25(

.-.ء7!174ص-"الممسمرخةالالهة":)34(!167ص-"احليلانا"-)26(

.23ص-"غدانموتلن":)ء3(.!16ص-"احيعاانا":)27!

.ا2!لى1011صمن-"غدالأنموتلن":3()آ..17ص-(،أحياانالا)28(

.128ص-"معهأتم":لم!3(.156ص-(،اح!ياانالا:)!2(
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التيالمتحديةالمرأةاللمكانبل،عليهحيافي،وقعتالذفياللحبفشل

مابتانتستطعلم،فحديهاديتعجحانتصتطعللمانهااءتشفت-لمء.!ا،م

الذل:بل،بهشعرتاللذيالا"ئ!بسانهوبالاحرى.اثباتهتريدكانت،-.،

..امراةألىبحاجةانهلمجردللكئ،يرتبنيلانهلا،دائمااللييأتيانه))/11ت!ء-..!و-!ء:!--

وثعرت!ظارءافينرفيدوماان،،ير*،رؤ!امر!ةانا..آنايا..انا..وانا

.)41("اللذلمنبشيء

:-والغيرةالانتقلملعبةاذنفلنر:دا.الا-نرسلاملعبةقشلتللقد!...-+..!4أ-+

اداالايحبميوللن..يحبميلاحتم،انه؟لمادا؟زياديغارلالماذا".+.أ

...اتركهانيجب...بلى!عليست.هرؤط،إومها،لانه..فقدني17-ء.

.)2،("..معهلابقى-!س3-..+ج!+..

معترفا،صاغرايأ.نيزيادءـووها،تنجحاللعبة1فان،وباللطبعلى-د!!خ،كأ--7:-+--بر--حمخ!.لا

،عمري"!تحسبلا..حببببمتي..بني":ريم"انسانية"بأ!11؟..

!ف"ااغلىانت..عنكبعيدا،قضي!نهاالت!ه!ا!سولىاالايامهده"تخ/+ا"+ة--؟!*:/2!

ذاكهـن،الاخرجلالرمنللهابصأو43(.أ"...يرم!ريا،جوديو9+ا!+ب!!

سؤالهءنهيتفهموام.ريادءيرةلانارةو،ببلةالاخرهوكاناللذي--اكا+ب،.!

وهنا.)44("..اصدقانمناكثراهذا!يغارزياد":الاهذادسيران!لى

الانلاايحملبمجليحبنيسمعدني"لإللبوحبهسمتمنيتهتنعفبيهاارعلايكونللظفروركن)ترللذلا*

حبهان.والشباب،والمويقى،الاحلامعاللم،،اللجميلالعاللمهذاالىولو،نداءهرفضتلوانهاتعلمانهاذللك.نافطايضاانها،ثممن

.)45("بنفسيثقتياليويعيد،غرورييرضيايوملتقنعهالمجالصشئهاحيرتالنفىنه،بانسانيظقبلياتقنعهارحاولت

انادوبعد"الممثل"لاخراج،انناللستارلالبمالالااوانانلقدالحبليرانه.يديرهايبنمنافلتقدسيكونلانه،شيءبئي

ورءيرنراللااذ،تماماعلي"الاجهازءأبدلالكن.منهالمطلوبالدورا)بطلاترفضتلئد.انسانجتهااثباتعلىالاصرادهوبل،اذن

ايضا:عاغرالهااليقوليئتيحينالاجهازيغو!قه:حياةمنبميصودشزا.اضتاثتكيتقبلوهي.لانسانيتهناثباتا،السابقات

للميعد..اقدساللذيفئن..وفني..عنريقيمةلهغيركشيءلا":تفكزو!يلهسلمت

في!منافت!،قر":تف!هيبتول،"اجلكمنسآزركه..يهمنيوانا،ارادقطتهلءنداءهليبتلاخي،بضعفياشعرللم)ا

انالاجلس،حهياتهعرشعلىي!تربعكاناللذيالملكهوى!زيادحبوواثقة،اريدمااعرفكنت.تمامااعصابيومالكة،وعييمستجمعة

!6!!."!اللعرشهذاءلىللكنني...نهايتهاحىزيادمعتجربتيفياسنمرانومقررة،اررببما

هـنفنة*لمتكما،حبهافيريمتفشلاناول:ميفمنوواورر!رولسنما...اولدياتءنيئرفعمناناصغرانه!هوبرخصهشعرت

حريةوبين،وذاتداتبينالايقوملااللحبأنا.وعلألثمةللبنافبلامرأةاكوىكيف،يقولكما،سيعلمني..بينناوالايام،معهسأبقى

الاخر.بذاتيةذاتكلبينقباللاغرافالااملااللحبوما.وحريةورأءلم،اناأما.المستقبلفيذللكينفعنيقد،ياسلا،وفنانةواقعية

.نشيءحينواللذات.موضوعالىتوله،تيؤهالاخرالىنظرةءلانالرجلهذا،التجاريةواللعاطقة،المتحجرةالعيونذا،الرجلهذا

نايستطيعلا"افن!يء"انا.شيءالىبرلمور!"هـ!تتحول،الاخراللذيلىالرجهداسأعلم،اللحياةالىمهالمادةالىاقربهواللذي

.11!ا00.)38("...انسانايكونكف،اح!
هوبانسمانيضكطاليإيحيلديلوصبلشيء.باس!اليتي1لييوحي...

كشيكلهلا،كأاتالاخراعيانالنظيعحيناللحبويكون.الانسان!اوراءىهـ"،ايام"روايةيغلفالذياللعنيفالعاطفيالاطارورغم

علىوهذا،الاخرذاتيةبو!يلأأتيتياعيانبالتالياشليحوحين،اًيضا!ط،فالرجل.سلفاالنتيجةنعلمونحن،بهننخدعللن

ارلنللقد.ا!ادريشطعنلموريموعائثةيناانيب!ومااد!بكل،عليه.المسرحخشبةيتركثم،رهدويبندبمرانعل!.ول!يلة

الرجليحولنبأن،لهنالمشيئةالرجلنظرةضد،ذافهنيؤكمنان.اشلا،انسانانت،ريم:الوح!دةاللجملةهذهينقيالت،بسماطة

1(اشيء11"لان،جديىمنالتشيؤفيوؤمنوهكذاشبمءلى81فيورعلاال!علئموض!عيةنظرةتلؤانريمعشستطيعوآنذاك.ينسححبطتم

يكمنشاروو.ذاتي!!نورء!!ثفيصو!،نبئيرجعانالالستيطيعلا.فخوجانمعهااستطاعتكنجربةموصوعيبشكللناتصولى!اوأن،معه

ثوثنا!نت!،الرجلنظرفي(،(شيء"اولأ(نهن:اثزلوجتلابالالىيسدلانبعد،اجل.تثبتهانتريدكانتمااثبتتوقد،مننصرة

ىنت!ناومن.!تيءالىالرجو1!حولن!ؤ!يءألىا!نتشعر(ن!يمشسشطيم،هدء"اللبرهان-ا،لتمثيلية)!علىالس!ار

ثاللث،؟كمننلابفييقعن!كماومغ:ارفنعالماًلىالهربفيوعبتهيالوأح!بارررفقىفول،الماصيالىبداكرؤهاتعودوان،ءبتها!و

.اممعخعلابةشيءكلبعد،هوالهربلاناحيا!ع،ائدونلأاللذكلرياتاستعيدواخذت)):التمثيليةلئاتقدموهي

ء**فييؤئرولا،عيونيامامحوادثهتدور،سينمافيئفريطااشاهدنيي

ب!ساطة،بكل،!منانه؟؟لملاحقةالاستلاباتهذهسببمالكن.)!3("بتمي،!فسي

الرصعل؟ننجعدينر!قللم!اتة!ف؟ات.ثطئا.طرحا؟لمنكلةطرحفيعلاقةونيدأ.ئمنسانانهالهتتيتكياززلريادسعتسلمت9للقد

مننثةوواءسعي!اولاذللكءكا-يدلات!لا،؟لشرلمح!الهرأةاي!ستهلح!الترفينظر"فيفانحب،اللقيودعاىيصبرلاانه./فنانزيادالكن.؟للحب

يأكثرواحدةعلاقةمناكترالىبحتاجوالفن.خاللدباقو؟للفئكار

.؟12ص-"معهأيابم"ة؟(1)لالل!9للكن.بطعنةوتشعر((.).بذلكو،ضارحها.وا-!ة(موأةمن

ءصاس-"معه!ات/7:لألحاكا؟التبماثوكتالعاشقةأللميكنللم،قوقعاماكانبخلاف،بهتمعرتالذي7

.-3!صس،-(،صووآبا.!:.،3إ

.-3ل!!-،-أكأمعدبربأإأ!(،لحا3310صط-/أ!ءمياا":811؟

لإس!.3--!-"كح!ايأء)!.51،لأ0ءصت--آ(مضيام1،:.!بررا

.ء42ىء-ع-بريرور،بير!!!!:46(إو؟11ى"ط-؟امعهيأم!لم؟:؟:.لم

لهـ8!



حر:حرانه!والعاهوعاىللارأ*سو،ليالاؤلىالميرةاًن.رألمداليةةكسنلبن!-م!!ولانهبلى،قيصصورنانلهني!لوكماصرفمادية

باللضبط.وهـيملليناوعائش!شطنهوا(و!ة./محملألااوي!ملان!!.!تلمبلذاتبام!معهلان!"ءلمبوهو

اللعمليكونورن.يعهلمنالافي8!ءرقي،يه.لمنانفي!رات؟نهنباللحضالىاز*ضوئ!ذا،ستلاو"بات*دبهاءانفيريبلا

ير!-ح!هـ!االاكذرت!صبحلنانه.؟ءننيازاداممالتحرر!نوسيلها!تستطعللم.اللحقبقهءذهت!ان-فتطعلمليتاللكئ.الشيوعبم

التحديدوجهعلىاقتصاديةحاجة-،حاجةلايخي-با..بر،نانا)):بهاء!لم-اقاللهاارك!لملمكلمةاللعميقالمدلولتفهم

انهاوعلى،ا؟ف!،كىتلم!د.،الىتعيلاالمرأغانعلىاخرمثالوئديخنماا-ءء)47("!اذ-افأارأةار؟يةمنحرمتحبين،حقوقيمنحقاسلبت

هواك،دوهذا.وحدءلىالرجء(ىار-؟لاليهافيضعةالإإوراءبى"فةىبصلمبانهيدهـك*ينبلاستلاببوررنف!"!وانه!!مان.تستطع

تكونا!بدترئدة1طأن."وخة!الممالالللأ"مبى،،أدةعا،؟حألههسذهيفهمنانيسضطعنللمكات،تناولان.الهيهاالماديةبنظيتهالمرأة

"رير-د"،و.مده16ا!ت)**!ا-أ!ؤء!8ا"لم،زدإروج؟،اكن.أطصن:تحدعلاؤكأ!والمرأةا!جلبيوناللعلا!"اقتصورن،اللحقيقة

لابا!خنىءظاهر.مناقهـواللعلاقةهذهبوا!طةتؤورهانبعلإبر!يلىيرغأللميهاءازتفهمانتشنطعلمليتاولان؟الا*رفيهكبءانشيسطيع

"لمءـذاوللكن.ويهاالامو!"عأطفةمصيرتقريرفي.نعسفه،للمرأةجلالر)48(!مغرور!ءر"في،كالأذب،جبانبآنه.نتهـه"راحت،استلابهمن

للشىتعائدةان،زةاو"ليلمة،اكتشفلانه؟ندلهمجانبمناللتعسفانطلاقةوعنالفرديةىطبأسطووتهـ،،باللحزبايمانهتعارضوراحت

ليلىيدناؤتر.منهار1.3،"المقدسان!ثار"؟ناكأثء*ء.باللعذهـاءحنيضع،زياداانبدورهاتفهم!ناستطاعتهل،وويم.)9((الفرد

الفي!تيشبم!ىبالجدار-تيحلقه2نستنكرأن،،ئرجلهذأعلىتتوراناللبعلبكي؟استلابهكلينيهربانالاخر!ويحاولانما،لهاسمىهدفااللفن

اننلقي،بعلبكبمالان!هرزرغبةبذلكمخالفين،نستطيعلالكنأ.المقسر!نالنانثعىءالاستلاب،واحدباستلابالايعترقنلافبطلاتااذن

يعبدالذيوحدههولشىانهوالحقيقة.وحدءنديمعلىللهاالتبعيةوان،مستلبنفسههوالرجلانرثركنلالكنهن.الي!نالرجلنظرة

ذللكالىتنظرالتيايضاعائدةانها.!بتشيةعبادةالمقسالجدارايض!صدوءنانيستطعنلارهن.المجتمعاستلابالىيرجعاستلابه

فقدتانهالوجات،1الىووءكألقدو.ؤت!!رةالل!دارلارتباطو-صمستلبات،الرجلببىهنالةقبلتىمستلباتانهن

وهي.وعيهابكاملتفقدهانقرربئانهالو،ارادتهابملءالجهـاردلكوئ!رزا،ءثماالرجرءلمىا!.؟وليةا،برءةجمنؤ،ذأ.ئولمأذا.مسابجض

.المعدشدجد؟ر01ا.صتمربمنتخلصتور"نهالاثبتت،ذلكفعلمطلوعلىلصاءمعهيتضامنانبدلالتحديوجههفييرفعنفانهن

الجدار1))كدشرةخلالىمننفسهاانالستلابها.دللكقفعلللمللغتهارقولؤد.مصاواحدآن/فيالمحتهعواتللابواتلابهناسعتلابه

انهاولو.ذاتهالمالفوةخلالمنللهانديملأاسعتلابتمامايعادل"المقهسلاستلاي!ا،واءبةالمرأةانعلىواللدليل،صحيحغيرهذا:البغس

ستبرركانت"فهل،فيفشيةنظرة"المقدساللجدار"الىتنظرلاكانتانارطريرقرغذمها،ىلرجلقزمملان.تحاول:اً!ط،.غسىا!نريررفراغ

امهاموتاختارت/؟.كللقدفيهادخلولوعيها.لارادتهايكنلمبحارئةفقدءنجنف!،.وقوتهاحياتها-.فكسبارهمهواستلابهامنلتحردهاالوجد

امها،شي.جا!احينل!نئفيتدرسكانت.الج!ارفذلمافقدنجرركيعلىاقداءهاان-للفضولىمثيرةءللاحظةوهذه-!ناالاحطللكني

عمليةوؤهـتمتالاالغمبوبةهذهمنتستيقظونم،)51(وعيهاففقدتكما/ف،ت!انذللكعاىا!دللباكا،تمثبلميةباررة،حركةالاللشىالعمل

؟انهاأنقغ!ا.النياللهندكيالطالبذراعيبين"المقدساللجدار"تحطيملانهن؟لعمكيقررنلاوريموعائشةولينا،نمنيةاسرةللبطلاتهناخترن

منتتخلصانارادتهابملءبهتقررالذيأالمستوىألىبغدتصلللمصثنآنايردنلانهنبل،للعمل"ا!صادية"بحاجة،حقيقيةبحاجة

كيبوبة،الى،عاطفيةالىصكهةبحاجةانها.لمقسىاالجدار"!إءوالحق.المجتمعسيطرةمن،الاهلمنسيطرةتحررنانهنلانفسهن3

."الحاسمةأ)اللخطوةعلىتقبمانتستظيعكي،الام0كموتكاهـثةالىبللرفضن،يعملنبأناكتفينلما،هذاقرارهنفيصادقاتكنلوانهن

نادون،لها،للنرفيلرجلااستلابانستن!انهذابعدنستطيعيابضلاالرإسماليابنان.ياهـرهنالاقتصادي"ئارتباطايضا

نفسها؟استلابهانقسهالوقتفيتنكرابنان.الاشترابراللحزبالىالانتسابقررانهلم!رد،اشترإكيا

صي**واضرابيهمعلهعلاقةكلقطعاذاالااشرايهأيصبحلاالرأسمالبم0

ئااة!ملااًنني.ابوهلهسيخلمفهاننيالما!فيحقآيلهيكونان.ى

أنرأدلش!لمةا)لم!طيءالطرخهذ!بعد،عجيباوليسارلط،طريقعنالاص!طرةمنافحرر"ريماوعائثسةلليئاااوتريد

.ظطكطء!!أىا،"اتنالابا.!صىاو،بطلاتنافهيانكمناتبامتياذانهـنالتمتعفيهلانف!!نيسمحناللذينفس!هالوقتفي

ناتقرراناللتينوريمعائش!ةعنخاصنجسكلهناوإتكلمتحررنانهنيثبشنلاان!ق.،قخرو!سكنوشثكلمن:غنيةاسر

ص-،وهذا.الكفافيطى،الفنلحىو!ماحيا!ضتقفاأس!ركبناتامتيازاتهن،اللعك!على،يؤكىبل،العملطريقعن

،.نوقعاستلأبواخمر،استلاباخرالىبالالييقودظ

!لمؤالكتابةتكونان3لايمكنلماذااما.فيهن!هاالمراة.156ص-"احياأنا"ة)47(

بىاهـ"بكلفهذا،ريماوعائشةلمشكلة،المرأةلمشكلة.167ص!-؟احهياانا!:)48(

هنالانهتملفشا.الكتابةعلىبقادرةامرأةكلليستلانه.163ص-"احياانا":)94(

المعل!كيل!لىداختيارمانهتمدقدر،ريماوعائشةلاختيار ..0005!ىصهه!هه5!ه!!ميمم!!ي
للكتابه.الفسهنعسيرأنوليدىل!مهيلوثوليت

ثتابةكقوراءانالبحثهذامطلعفيراينللقدالمجعرينالي

لاحخئن،اعننا"امرأةعدإافضاأالانهاورمىلمايهاوعفلألعي!يرلا((*دالىدارأ)وكتب"الاداب"تطب
الرجلنظرلحعير.

ايفتبل،وحدهاالمرأةءلىلاالصفةهذهنطلقبتنااننا

هـنالتحررحلريقهعنتحاولالذيبالذاتالمنتروعىغلمن

((نساتيةرواية"عنكلامنامحردان،إلاستلا!هذا....
والتوزيعمتللوكالاالعربيهالشركه

.31ص-"الممسوخةالاسهة":أ)05المتنبيشإر

.32ص-"الممسوخةإلالهة)!:)51(-عي
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."!":../!!"".9(لا!""!.ا"".!*..لا.ص.تستهدفهكأتالذيألتغييرمتتروجبقشلاحمايعصيى

؟فذماذا

اثنتينمر؟حلتيننميرإانمن!النللابدالحتإيفةفي

قودبها.الكتابةمرحلةهيالاولىالمرحلة.الكتابةمشسروعفي

افي-،ماكتبايصالمرحلةهىالثانيةوالمرحدف،بالذات

ص-مشروعاالصرفالكتابةمشروعكانواذا.النثإرمرإحلة

ولمغإأسسدإ-أإإفيئواجتإماعيج!،عيفهـوعالنشزإمشروعفان،فرديا

كإل%ليإمرإان،الجميعلدى،المعلومفمن.معاواحدآن

كلليسانالمعلوممنانهكما.الصنتريستحق،مايكتب

كممهمااروعثلادأبداوقفدموفي!أايننتردورفانذلكومع.ينشرانيستحقكانخمايننتر

ا!فياً!مناد،ء.اوللمهـ(وسواء"امراةيراعةتكتبهماكللشرعلىعجيبااقبالا!ل
..سميناامعإثااكان

.لقصبرءو4يلحط!انس!متطيعالروايةفنعلىمطاحكلانالا،اشعصردية
المساحهالرواية"ممية"عنل!لمالمجالهناولشى

العربية،النسائيةالروايةفيالصارخالفنيانضعفببداهة

لى:*ا!ى"ان!ظرواالالقا!ضجيجيليفيماالضعفهذاجزنوانونمتطيع
-لدىالصدفةعاملعلىوالاعتماد،اللبعلبكيليلىعند

الثتإافيةا)مزعةوسيطرة،"معهايام\)فيسهيلكوليت

مرص!زصمرفيهـ-وانليلىلدىالتمميميةالمجريديةوالاخلاقية
تمثصكوالذيالاخيرالعيبانوالحق."عدانموتلن"

رصصصمختلفبينمشتركعيب"غدانموتلت"روأيةمنه

نااحياناللتإاريءليخيلانهحتى،النسائيةالروايات

اللتالية.الزإصصيضمإنإخمواحدكتإابأالي.-.يبإدعفنانلا،يعظشيخاوكاهنكاتبها

ايروسنرات-!كغردسالجدلأر8دورفاق،الخطيرالفنيالضعفهذارغم:أقول

!يبةصعإقةقكد-طفوفى-صمعمية4واني.النسائيةالروايةننترءلىعجيشااقبالاتقبلالنثر

معفى4اخذتلما،دجلاالكاتهبكانلوباز"أجزماناكستطيع

تتضح؟وهكذا.الزإاريءالىطريزإهاالنس!ائيةالروايات

لؤشضمغمفي4بلادنسافيالمراة:.الصارخةالبديهةهذءعينينذىخأ!

النشرأدورعليهافتقبل،أنثىفيهاالناسإلايرىقيتكتإب

صهإه!لىلممميلراهـصب!لدقد.انثىلانها-الالشيءلاالجمهوردهايصفقو

.4-اواخبارهنصودهنان.السيئمابنجوماشبهاليومءساتبأتنا

ناالبعضيقولوقد،والمجلاتالصحفصدورروصتل

اًلثافمة:وا!قة!لم:أتسماءللكننى،الاستلابهذافيللهندخللاكاتباتنا

..!؟يشجصنهاولمبل،الفارغةالنتمهرةبهذهاذنقبلن

مإا2رإ4هـمللكن"ألمجتمععلىثائراتنهنعكاتباتناتدعى ص4وهـلحطالمجتمعيحتضنهنلماذا:يتساءلنانلهنلخطر

--لا،4النوإرويينوالمفكرينبالكتابعهدناعليهن؟انالمغريةاءألاضو

!-!..!رسإ؟مجتمعنابالفما،عليهثارإواالذيالمجتمعيضطهدهمان

4؟مجتمعناتغيرهل؟عل!ه"الائرات"كاتباتنليحتضسن

التاللية:اللقصصلضمضخماحدوكتابفي4لشستكاتباتناثورةان،مايبدوعلى،يعرفلكنه،كلا

المجمسالحاحد-ا!افئهثزو!ساللغريب4ثورةانها،الاقلعلى،يقدرهواو،الحقيقيةبالثورة

ينبتفذيال!ر-جوناس-اللضيف!،الاحوالأحهنعلئ،يحاولهواو.عليهمنهاخطر،

لها.واحتضانهاياهابتبنيهاصورةاههـذهعلىيتإضيان

؟انبل.يصبحانحتإيفيثائرلبمالمحتمالمصيرانء

!رصم!4ولن،الثائرهذاثورةتنتصرانالى،المحتمعخارجلطرد

صحب"الم!معمادامثائرةبلادنافيالمرلةنعتبرانابدانستطهيع

رر!سىصوحى/رر"ه!،عليه"لثورتها"يهبرالجتمعمادام،به"ثورتهل"يدمج
كل!رالثورةهـ-ذهمثلان:سنقولاننا،ذلكمن"كثربل

،للء-رأةالحتإيزإيةللثورةوعرقا"خيرتلهي"المزيإفة"

اً.!هانهنكاتماتناتزعمالذيالاجتماعيللانتإلاب"وعرقلتاخير
لإثل!رارتمإسور..ايىنيدعوإ

ححيمطرابيتنعيجورجحلب
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