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 عدنان الظاهر                                             

 

عالجت فاتحُة فً كتابها الجدٌد هذا أموراً وظواهر شّتى منّوعة خطٌرة الشأن فً حٌاة الرجل والمرأة فً أٌامنا هذه 

ة وجسارة وقدرات أدبٌة ومعرفٌة وطبٌة ـ نفسانٌة تراكمت لدٌها َعبَر السنٌن شاعرًة والمست موضوعات بجرأ. 

ٌّزة ثم طبٌبة إختصاصٌة  " لم أرها قبالً جرٌبة إلى أقصى الحدود كما وجدتها فً كتابها الجدٌد . وروابٌة متم

صر رواٌتها من كال الجنسٌن كشفت الُحجب وأزاحت الُسُتر وسلّطت األضواء ساطعة على سلوك عنا . " الُملِهمات

[ فصالً  29]كان العصب المركزي والعمود الفقري الذي ٌجمع بٌن فصول رواٌتها . دون مجاملة أو حذر أو تردد 

الفرضٌة ـ النظرٌة هذه لٌست . هو فكرة أو فرضٌة قرٌبة أْن تكون نظرٌة تؤمن فاتحة مرشٌد بها ، كما قد ٌتهٌأ لً

ها عالم التحلٌل النفسً سٌكموند فروٌد حٌن فّسر سلوك البشر جمٌعاً سلوكاً جنسٌاً حتى جدٌدة بشكل مطلق إْذ عالج

أنَّ عملٌة إرضاع الطفل من ثدي أّمه ال تخلو من الجنس إْذ ٌتلذُذ الطفل الرضٌع بإرتشاؾ ما فً نهد ُمرضعته 

ال تخلو من هذا  ب فروٌد ـحتى عملٌة مضػ الطعام ـ حس. ومالمسته ومداعبته والضؽط علٌه بٌن آونة وأخرى 

ما الجدٌد فً الفرض النظري الذي قّدمته فاتحة فً طول . الدافع وإالّ لكؾَّ البشر عن تناول طعامهم الٌومً 

وعرض كتابها الجدٌد ودافعت عنه بدون تحفظ أو مواربة أو مداراة دفاع الطبٌب الخبٌر والعالم البصٌر ؟ خالصة 

. تطرؾ والمبالؽة ـ أنَّ اإلبداع هو ممارسة جنسٌة وأْن ال إبداع بدون هذه الممارسة هذه النظرة ـ وفٌها شًء من ال

كباحثة أدبٌة واجتماعٌة وطبٌبة نجحت فً عرض نموذج مجّسم بأبعاد ثالثة متحرك فً جمٌع اإلتجاهات وعلى 

ت مما قال إدرٌس فً موضوع أنقل مقتطفا. جمٌع الُصُعد إختارته أستاذاً جامعٌاً وكاتباً ناجحاً هو السٌد إدرٌس 

 : عالقة الجنس باإلبداع

 (25الصفحة / قصتً مع الكتابة ممزوجة بقصتً مع الحب  )

ًَّ بجسدها الذي ٌمنحنً متعة الحب ومتعة اإلبداع  )  ( مع زوجته هناء / 27الصفحة / عادت إل

إستطعُت بلباقة أْن أجعلها تحسُّ . الجنسٌة طقس المعاشرة َسرعاَن ما اعتادت هناء على طقس الكتابة الذي ٌكمل )

بالفخر كطرؾ فّعال فً عملٌة اإلبداع ، طرفا أساسٌاً وضرورٌاً مما جعلها تجتهد فً إنجاح العملٌة الجنسٌة حتى 

 ( 28 الصفحة/ أستمتع أكثر وأكتب أؼزر 



ًَّ كلّما انتهٌنا من ممارسة الحب ، موظفٌن الخٌال العلمً والفنتازٌا،  بحٌث )) وجلسُت إلى المكتب، إالّ وتنهاُل عل

ٌُفجأ بالبناء المتماسك ألحداثها .. فمع كل لقاء بها أخطُّ قصة بأكملها . األفكاُر من حٌث ال أحتسب  / أكوُن أول من 

 (( مع طالبته الجامعٌة ٌاسمٌن/  69الصفحة 

على المكتب وشرعُت بمتعة عارمة فً الكتابة ، جلسُت مباشرًة ، فً عرّي تام ،  بعد هذا العراك الحٌوانً اللذٌذ ))

 (( مع الخادم األمازٌؽٌة زٌنة/  87الصفحة / 

 . (( مع ثرٌا ، زوج صدٌقه/  114الصفحة / كانت ُتسعد كلما كتبُت شٌباً بعد مضاجعها  ))

لتصوٌر ال تختص فرضٌة فاتحة بالكتاب المبدعٌن حسُب ، إنما تعممها فتجدها صحٌحة حتى بالنسبة لفنانً ا

األستاذ /  19الفصل ] اللوحات باأللوان  ورسامً[ صبري الفلسطٌنً وأمٌنة /  18و  17الفصالن  ] الفوتوؼرافً

 . [ الجامعً إدرٌس مع الرسامة األلمانٌة رجٌنا فً برلٌن

ان بٌن كٌؾ أجد األستاذ إدرٌس ؟ لم تكشؾ فاتحة لنا شٌباً ذا بال فٌما ٌخص عمله الجامعً واألكادٌمً وكٌؾ ك

زمالبه فً قسمه وكلٌته وما هً خصابصه الجسدٌة وكم كان عمره وأي وجه ٌحمل أكان دمٌماً أو وسٌماً وؼٌر 

لم نعرؾ عنه إالّ مؽامراته فً عالم الجنس مع نساء شتى لم ٌتعفؾ حتى عن إستدراج وممارسة . ذلك من األسبلة 

 أستاذ هذا وأيُّ  وحشٍ  رجلٍ  أيُّ . أحد أصدقابه  ٌنةقر إحدى طالباته فً الجامعة بل وحتى ممارسته الجنس مع

شاهدهنَّ  خاوٌاً ورجالً مرٌضاً بابساً عّقدته عالقة والدته الِمثلٌة مع إحدى قرٌباتها إذْ  نخلةٍ  إالّ جذعَ  ؟ ال أراهُ  جامعً

إالّ وقت فً الفراش وما كان قد مضى على وفاة والده فً حادث سٌر  عارٌاتٍ  فً وضع مرٌب تتبادالن القبل

ٌؽلب على ظنً أنَّ الطبٌبة فاتحة  هل أدرٌس هو هاملت آخر ؟ .قصٌر وكان ٌومذاك طفالً فً السابعة من عمره

مرشٌد حاولت تفسٌر سلوك إدرٌس فً مقبل أعوامه تفسٌرات نفسانٌة فروٌدٌة فعزت شبقه الفابق للجنس وتقلباته 

نقرأ ما كتبت هً أو على . قد رأى ذات لٌلة مظلمة بأم عٌنه  الحادة بٌن النساء وفقدانه لإلستقرار إلى تأثٌر ما

 : لسانه هو

حول عالقة والدته المثلٌة بقرٌبتها السٌدة دادة /  180الصفحة / كان هذا الحدُث أول زلزال فً عالقتً بالنساء  ))

 (( الؽالٌة

ألقل سبب، ال أقبل نصٌحة وأجتهُد فً  إنقلبت طباعً بٌن لٌلة وُضحاها، أصبحُت عنٌفاً ال أسمع الكالم ، أنفعل ))

 ًَّ  . (( 181الصفحة / جعلً محط عقاب من قبل الجمٌع كأننً ألوُم نفسً على رؤٌة شًء ُمحّرم عل

عالقة مضطربة وؼٌر مستقرة تمألها ... بعد أْن صرُت بحاجة إلى النساء بدأ التمّزُق فً عالقتً بهنَّ  ))

كنُت فً عالقتً بالمرأة أعٌش ازدواجٌة كمن . بأننً ؼٌر عادي وكذلك كنُت  كثٌراً ما سمعُت منهنَّ . التناقضات

والرجل الثانً مراوغ لبٌم ٌطمُح إلى ... بداخلً رجالن أحدهما عاشق من نار .. فً الشخصٌة  ٌعانً من إنفصام

ٌُشبُع شهٌته إالّ مؤقتاً  ً صفابهنَّ ونقاء سرٌرتهنَّ لكْن ٌعصره الشكُّ ف. المخادعة ، ٌتضّور جوعاً للنساء وال شًء 

 . (( 183و  182الصفحتان / فٌستؽلهن لمصلحته وٌرمً بهنَّ كعود ثقاب أُشعل وانتهى 



الٌس فً األمر الكثٌر من المبالؽات والتضخٌمات ؟ أٌصلح إدرٌس نموذجاً للتحلٌل النفسً وقبل ذلك أستاذاً جامعٌاً 

أكان ممكناً أْن ٌكون كاتباً ُمبدعاً بفضل  لٌه صعوداً وارتقاًء ؟؟ أٌن نجد اإلبداع وتأثٌر الممارسات الجنسٌة ع

حادثة رؤٌته لوالدته تمارس الجنس مع قرٌبتها دادة [ أو افتعال ] تأثٌرات الممارسات الجنسٌة دون الحاجة لذكر 

  الؽالٌة ؟

 األختٌار ، حرٌة اإلختٌار/ صباح والسعودٌة رجاء 

صباح سٌدة مؽربٌة تعمل فً حقل . فاتحة لموضوع حرٌة المرأة الجنسٌة فً نموذجٌن إثنٌن تعّرضت السٌدة 

 ماذا قالت فاتحة عن صباح ؟ . رجاء سٌدة سعودٌة مطلّقة تعمل فً حقل الصحافة. اإلخراج السٌنمابً 

 . (( 31الصفحة / إختارت عن قناعة أالّ ترتبط بعقد زواج وأْن تعٌَش حٌاتها العاطفٌة والجنسٌة بكل حرٌة  ... ))

  وما قالت فاتحة فً السعودٌة المطلّقة رجاء ؟

وعندما نزعت ُتّبانها ، أو ما ٌشبه ذلك ، ظهر وشٌم فً أسفل البطن على شكل فراشة بألوان زاهٌة ٌمتدُّ من  ... ))

 .ألول مّرة أرى وشماً بهذا الشكل وبهذا الموضع. صّرتها إلى منبت الشعر فٌما ٌنحدر الجناحان جانبً عضوها

قالت إنها رؼبة فً المصالحة مع منطقة من . سألتها ونحن نسترجُع أنفاسنا ورأسً على بطنها عن سّر هذا الوشم 

ألٌس هذا المثلث سبب زواجها المبّكر الذي جعل منها أّماً قبل األوان لٌتمّزَق . جسدها كانت سبُب كل مصاببها 

أدركت بعد طالقها أنه ال بدَّ أْن تتصالَح مع هذه المنطقة باٍل وهً ال تزاُل فً رٌعان شبابها ؟  كقماش وٌنكمش

ٌّنتها لتصبَح روضًة للفراشات ، تفتُح أبوابها متى قررت هً وبمحض إرادتها نكاًٌة فً كل الوجع الذي  بالذات ، فز

 : ثم قالت(( . إدرٌس ورجاء /  163و  162الصفحات / سّببُه لها هذا المثلث 

أصبحت اإلفرازات رحٌقاً، . على المثلث أصبحُت أحبُّ جسدي وال أخجُل من عضوي" اتو الت" منُذ أْن وضعُت  ))

 163الصفحة / ودم الحٌض نبٌذاً أحمَر ٌسٌُل من جداولً مّرًة فً الشهر لٌذّكرنً باألنثى التً اخترُت أْن أكونها 

)). 

رأى ذات لٌلة من ممارسة جنسٌة بٌن  سببها ما ضحٌة مرّكب لتعقٌدات نفسٌة  كان إدرٌس ــ حسب فروٌد وفاتحة ـ

  والدته وقرٌبتها ولكن كٌؾ تفّسر الكاتبة وقبلها فروٌد سلوك ومواقؾ كل من صباح ورجاء ؟

ٌّب ، صباح ورجاء سٌدتان متحررتان من كافة القٌود تمارسان الجنس مع من ٌرؼبن ممارسته من الرجال بملء  ط

األولى لم تتزوج أصالً ألنها ضد الزواج ، أما الثانٌة فإنها مطلّقة تركت  .حرٌتهنَّ ووفق كامل رؼباتهنَّ ومتى شبنَ 

موضوعة اإلبداع وتأثٌر  أٌن: اآلن أتوجه للكاتبة بسؤال بسٌط نابع من سٌاقات الرواٌة . أطفالها األربعة مع والدهم

باح هً ُمخرجة تلفزٌونٌة ال عالقة لهنَّ باإلبداع علماً أنَّ ص. الجنس علٌه وما أبدعت صباح ورجاء ؟ ال شًء

ما الذي حدا إذاً بفاتحة أْن تفرد فصوالً لهاتٌن السٌدتٌن المنفلتتٌن من كل عقال . واألخرى مراسلة جرٌدة محلٌة 

أنَّ أطروحة فاتحة األساس ومجمل مواقفها من الجنس  وعرؾ وتقلٌد ؟ نفهم ظاهرة صباح ورجاء إذا افترضنا

حرٌة ممارسة الجنس بالنسبة للذكور واإلناث كحق طبٌعً بدهً ال : واألشمل موضوعة أصالً فً إطارها األعم 

قوة فً اإلنسان  الجنس .[ كاتالٌزاتورات] ٌحتاُج إلى تبرٌرات ومسّوؼات ودوافع وعوامل كٌمٌابٌة مساعدة 



 عبدٌ  ( ألحٌاءوكافة ا) اإلنساُن  .مفروضة علٌه ما دام هو عنصر مواصلة وإدامة الحٌاة على سطح الكرة األرضٌة

هنا ال نحتاج إلى  .هذا الجنسُ  للطبٌعة الكونٌة وواسطة تكرٌر الجنس البشري فإذا كؾَّ عن ممارسة الجنس انقرض

فضلها الكبٌر فً أنها طّبقت أقوال فروٌد العامة  ٌظلُّ . نظرٌات فروٌد وتنظٌرات وتطبٌقات دكتورة فاتحة مرشٌد

هل وجدِت ٌا فاتحة إبداعاً  .اً وإثارة مثال الكاتب الناجح السٌد إدرٌسعلى حاالت بشرٌة خاصة كان أكثرها وضوح

هل فاتحة مقتنعة بما : قد ٌسأُل سابل ! فً سلوك وممارسات صباح ورجاء الجنسٌة ؟ أنٌري أمامنا الطرٌق رجاًء 

  أم مرفوض ؟ قالت وكتبت وهل تسلك وتنهج عملٌاً مسلك ومنهج بطالت قّصها وما تروي؟ وهل هذا السؤال مقبول

 /الحب الِمثلً بٌن النساء

ألجدها بٌن أحضان دادة الؽالٌة فً وضعٌة .. إتجهُت وسط الظالم إلى ؼرفة والدتً أستجدي بعض الحنان  ... ))

كان .  179الصفحة / الطفل إدرٌس / كانت الواحدة ُتقّبُل األخرى بشؽؾ وقد تحررتا من مالبسهما . تفوُق الحنان 

 .(( 180الصفحة / ل زلزال فً عالقتً بالنساء هذا الحادث أو

وكانت بارعة حقاً فٌما  لهذا الموضوع تركت إدرٌس فٌه ٌصوُل وٌجول(  26الفصل ) أفردت فاتحة فصالً كامالً 

ًُّ إدرٌُس   قد رأى من فعل جنسً ؼٌر مألوؾ تمارسه والدته مع قرٌبتها  هل ثّمَة . كتبت عن تأثٌرات ما كان الصب

فً ممارسة هذا النوع من الجنس وما هو وما تفسٌر فروٌد له ؟ لماذا تحب المرأةُ المرأَة والرجُل الرجَل  من إبداع

 من ؟ هل هو شذوذ أم شكل آخر من أشكال الطبٌعة ؟ رأٌت فً أحد متاحؾ العاصمة الدنماركٌة كوبنهاكن منحوتة

سان الفعل الجنسً لفت نظري قناع وضعه الرصاصً الؽامق وبالحجوم الطبٌعٌة إلمرأتٌن تمار حجر البازلت

فً تفسٌر سبب وجود هذا القناع حتى اهتدٌُت  إحترتُ  .الّنحات على وجه الفارسة التً تركب رفٌقتها وجهاً لوجه

تتضمن تزٌٌفاً للطبٌعة وتنكراً لنوامٌسها  لبعض الحلول كان أقواها أنَّ العملٌة من حٌث األساس لٌست طبٌعٌة

ما  . نَّ الراكبة تخجل من مثٌلتها وهً تمارسها ركوباً لذا ال تجرؤ على أْن تنظر فً عٌنٌهاوأ. وأسس دوامها 

 تفسٌُر القارئ الكرٌم ؟

مدارس إبتدابٌة وكان بعضنا ٌروي لنا ما كان ٌحدث بٌن أبوٌه لٌالً حٌث تعٌش عابلة كاملة فً  كنا صؽاراً تالمٌذَ 

لم ألحْظ أي . األب واألم واألخوة واألخوات وحتى بعض األقارب حجرة متواضعة واحدة ٌعٌُش وٌنام تحت سقفها

تعقٌد أو شذوذ على هؤالء األطفال حتى بعد أْن كبرنا وأنضجتنا الحٌاة فؽدا البعُض مّنا ٌقصُّ علٌنا أحادٌَث مثٌرة 

 أتذكر. الجنسأخرى مؽاٌرة من قبٌل المؽامرات الرومانسٌة وما ٌرتادون وما ٌكتشفون من عالم المرأة وممارسة 

  إبن الخّبازة الخالة حسنة

ٌّالً تحت  قصَّ علٌنا ذات ٌوم كٌؾ أنه لم ٌعدْ  حٌثُ  " جاسم " الزمٌل  ٌُطٌق صبراً على ما كان ٌتحسس وٌرى تخ

قال . جنح الظالم وما كان ٌسمع من أصوات وحسرات وتنهدات وما ٌحدث خالل الممارسات الجنسٌة بٌن أبوٌه 

حجراً كنُت أضعه تحت مخّدتً لتزداد ارتفاعاً ووقفت على رأس والدي وهو ٌهتز وٌرهُز  رفعت: الزمٌل جاسم 

كَؾ المسكٌن . وٌنفخ مثل ثور هابج وأمرته أْن ٌكؾَّ وٌترك والدتً على الفور وإالّ حطمت رأسه بهذا الحجر 

ٌُضحكنً دأبُت كلما رأٌته بعد ذلك بسنوات أْن أذكّ . بالفعل ونهض ممتثالً ألمري وتهدٌدي  ره بهذه القصة فكان 

عن باقً أفراد  إنتقلنا بعد حادث التهدٌد الحجري ذاك إلى بٌت فٌه أكثر من حجرة واحدة واستقل الوالدان: بقوله 

رأٌته رجالً حكٌماً ٌدٌر مقهى خاصاً به وله العدٌد من البنات واألوالد ال ٌعانً من أٌة عقد وتعقٌدات . العابلة 



فكان بارعاً فً تصوٌر وتمثٌل ما كان " كرٌم " أما الزمٌل . بٌن أبوٌه زمان طفولته المبّكرة  جّراء ما كان ٌحدث

ٌجري بٌن أبٌه وأّمه وكان مرحاً متفابالً ساخراً منّكتاً بارعاً ال أثر للعقد النفسٌة علٌه نتٌجة ما عاٌش من حوادث 

 العٌش. نت تجري نهاراً أحٌاناً كما كان ٌقول وأحداث كانت تجري أمامه أو فً حضوره فً كل لٌلة بل وحتى كا

 . فً حجرة واحدة أو فً كوخ بسٌط واحد أمر مألوؾ جداً فً قرى وأرٌاؾ العراق

   19 الفصل/ فً برلٌن / األستاذ إدرٌس والفنانة رجٌنا 

اداً لممارسة تجعُل من ممارسة فنها امتد.. ها هً فنانة تشكٌلٌة من بلد آخر وثقافة أخرى تمارُس طقوسً  ))

 .(( 136الصفحة / إدرٌس / الجنس 

مع نظرٌة فروٌد وتفسٌراته للجنس مددت فاتحة مرشٌد دراستها النفسانٌة وأخضعت الفن والفنانٌن لها وقد أحسنت 

ها التً لها عالم [ رجٌكنا] إدرٌس المعّقد الذي رأٌنا والرّسامة البرلٌنٌة رجٌنا : بجمعها األنموذجٌن المتطرفٌن معاً 

ال أمٌُل إلى تصدٌق كل ما . الفنً الخاص وأمزجتها الخاصة وطرٌقتها الخاصة فً فهم الفن وطرق اإلبداع فٌه 

التطرؾ والمبالؽة . قالت الروابٌة فاتحة عّما كان ٌجري فً مرسم الفنانة هذه بٌنها وبٌن الكاتب الناجح إدرٌس 

نجاح فً رسم الصور وشرح ما كان ٌجري بٌن مبدعة ـ واضحتان أمام عٌنً لكنَّ فاتحة أحرزت أعلى درجات ال

ال تعانً من عقٍد من أي نوع كان ـ ومبدع جاء برلٌن لٌقضً فٌها فترة شهرٌن له نظرٌاته فً الجنس ووسابل 

  : له عالقة بما حدث طرٌفاً  رأى السٌد إدرٌس فً مرسم الفنانة رجٌنا ثم أضٌؾ تعلٌقاً  أنقل ما. ومحّفزات اإلبداع 

وإذا بها تأخُذ قماشاً وتنّظُؾ ٌدٌها، ثم ترفُع قمٌصها األبٌض بكل تلقابٌة وكأننً ؼٌر موجود لتخرَج نهدها  ... ))

/ موقِّعة إٌاها بأروع بصمة عرفها تأرٌخ الفن التشكٌلً .. األٌسر، ُتلّطخ حلمته بلون أحمر قاٍن وتطبقه أسفل اللوحة

  .(( 135الصفحة 

  ب لً ضابط شرطة فدخل فالٌّح قروي فً ٌده عرٌضةكنُت ٌوماً فً زٌارة لقرٌ

قرأ الضابُط العرٌضة وطلب من القروي أْن ٌّوقع على الطابع أسفل . ٌتظلم فٌها من أمر ما ( عرض حال  )

والناس فً ] رفع الفالّح ثوبه . إرتبك المراجع المسكٌن ولم ٌتحرك فرفع الضابُط صوته وكرر األمر . عرٌضته

ال ٌرتدون مالبس داخلٌة بل وٌستنكفون منها وٌعتبرونها من فنطازٌا وُبدع أهل الحضر أي  القرى واألرٌاؾ

كاد أن ٌموَت الضابُط من . رفع ثوبه ووضع رأس عضوه الذكري فوق الطابع[ ... الحضرٌٌن سكنة المدن 

كٌؾ رد . والثبورؼاضباً وصفع القروي المسكٌن صارخاً مهدداً بالوٌل  الضحك ، وحٌن هدأ وبرد وتماسك نهض

نحن فً القرٌة هكذا نواقع ... سٌدي ، دخل هللا ودخٌلك : ؟ قال للضابط  فهمٍ  هذا الرجل المصفوع ظلماً وسوءَ 

ٌّز المسكٌن بٌن معنًٌ الفعلٌن  .وأنا نّفذُت أمرك وهو أمر الحكومة بما أعطانا الرب من سالح حرٌمنا وقِّْع )) لم ٌم

هكذا وّقعت الفنانة رجٌنا لوحتها دون أْن تدري أنَّ قروٌاً عراقٌاً . هذا وتوّرط لفعلَ ذاك ا فحسب((  واقْع )) و (( 

ٌّاً مارس قبلها بعقود هذا الضرب من التوقٌع فناله من الضرب ما ناله ولم ٌقل له أحٌد إنك مبدع ٌا رجل كلٌّ . أم

نا تعلما من تجارب بسطاء الناس ففً ٌا فاتحة وٌا رجٌ. وثقافته الخاصة ٌوّقع بطرٌقته الخاصة وأسلوبه الخاص

أنقله حرفٌاً . هذه مقدمة لألمر األكبر الذي ال ٌتوقعه بشٌر ولم ٌدر فً خلد أحد على حّد علمً. تجاربهم ثراُء وؼنى



ذات الثقافة العمٌقة المتعددة الجوانب والخٌال  ألنَّ فٌه من المؽازي والمعانً ما لم ٌدركه أحٌد قبل السٌدة فاتحة

 : سع والعمٌق واترك التقدٌر للقّراء الكرامالوا

وحده . جّهزت لوحة كبٌرة بحجم سرٌر ُمرٌح، ناصعة البٌاض، وضعتها على األرض وأحاطتها بشموع صؽٌرة ))

خلعت عنً مالبسً وخلعُت عنها مالبسها ثم أمسكت بفرشاة فً صمت مطلق . شوبان كان شاهداً على نواٌاها

ثم أمّدتنً بالفرشاة وطلبت منً أْن . وان وتصبػ كل قطعة من جسدي بلون مختلؾوأخذت تؽمسها فً ُعلب األل

ًٍّ . أفعل الشا نفسه مع جسدها النهدان : أنا الذي دفن حلمه ٌوماً فً رسم اللوحات ها أنا أرسُم على جسد ح

  ... و.. باألحمر، الذراعان باألبٌض، البطن باألزرق، الردفان باألسود 

... فراشات الربٌع حتى دعتنً ألتمدَد فوق سرٌر اللوحة التً على األرض وتمددت بجانبًوما أْن أصبحنا ك

ؼادرنا اللوحة السرٌر لندعها تجؾ كما هً وبدون إضافات من الفنانة التً . ومارسنا الحب بكل ألوان الطٌؾ

 .(( " لٌس من الالبق إضافة شًء للكمال: " علّقت وهً تقرأ تساؤالً بعٌنً 

القارئ هذه اللوحة الواضحة المؽزى والمعقدة الطروحات ؟ وضوح سطحً وسورٌالٌة عمٌقة توحً  كٌؾ ٌفهم

ورسم لوحة فنٌة هو ممارسة جنسٌة ٌنّفذها الرّسام ( آٌروس ) تقول اللوحة هذه إنَّ الفن من الجنس . لكنها ال تبٌن

الفنان هو الذكر واللوحة هً  .لذكورة لدى الفنانباأللوان فاأللوان هً وسٌلة وأداة الممارسة الجنسٌة أي أنها أداة ا

النساء تحب األلوان لذا تهوى الزهور وتهوى األطٌاؾ اللونٌة فٌما تختار من مالبس فاأللوان إحدى نقاط . األنثى

ضعفها ٌعرؾ الفنان األصٌل المبدع كٌؾ ومتى ٌستؽلها لتروٌض المرأة حتى تقتنع وترضى بمشاركته الفعل 

عل الجنسً فً لوحة رجٌنا الطبٌعٌة األخٌرة أّدته وأدرٌس المؽربً باأللوان لتقول لنا إنَّ الرسَم ـ الف . الجنسً

 .والفن عموماً ـ هو ممارسة جنسٌة طبٌعٌة مارساها متداخلٌن فً قلب اللوحة وبما قد اختارا من ألوان

قال قبلك فروٌد نظرٌات لكنك . إلٌه أحٌد من األدباءإقتحمِت مٌداناً تطبٌقٌاً جرٌباً ما سبقك ! هلل دّرِك ٌا فاتحة مرشٌد 

ما أنَّ خبرتك الطبٌة قد ساعدتك فً  لٌس لديَّ قناعةٌ . أفدِت منها بذكاء ووضعتٌها موضع التطبٌق الحار الحً

خوض هذا الٌم الجلٌل لكنً على قناعة تامة أنَّ ذكاءك وقدراتك اإلبداعٌة األصٌلة والمتأصلة فٌك ومعاٌشاتك 

هل  .مٌة للناس كانت هذه جمٌعاً دافعك ومساعدك والمعٌن الذي ال ٌنضب تؽرفٌن منه ما تشاءٌن بُمكنة واقتدارالٌو

نفترض أنَّ إدرٌس نفسه أو أحداً سواه كان قد قصَّ علٌك هذه القصة فسقتٌها بأسلوب أدبً ناجح وُمؽٍر وشدٌد 

 ! أشكُّ كثٌراً فً هذا الفرض السخونة ؟

ٌُذكر فال أرى بأساً من ذكر ما كنُت قد قرأُت وما عرفُت حول عالقة الفن بالجنس وتأثٌرات ما دام الشًء بال شًء 

قٌل إنَّ الفنان األشهر اإلسبانً األصل بٌكاسو ما كان ٌرسم لوحة أو بورترٌه لسٌدة إالّ بعد ممارسة . هذا على ذاك

إبداع فً رسم صورة إلمرأة  من وال مذاقٍ  من كان ٌزعم أْن ال معنى وال. الجنس معها برضاها أو حتى إؼتصاباً 

معنى هذا أنَّ . جمٌع عوالمها وزوٌاها وخفاٌاها وما ظهر منها وما بطن وٌختبر وٌجّرب دون أْن ٌجامعها وٌكتشؾ

الوجود الحقٌقً والطبٌعً للمرأة فً ممارستها الحب وهً مخلوقة أصالً لهذه الممارسة ما دامت هً حاملة أجّنة 

كنت ذات ٌوم على ساحل  . الموالٌد الجدد أبناء وبنات الحٌاة وآباؤها وأمّهاتها مستقبالً  حاضنة ووعابها ثمالحٌاة و

فً ضواحً مدٌنة مٌونٌخ حٌث تعّرفت على سٌدة رومانٌة قالت إنها فنانة مختصة برسم [ شتانبرك ] بحٌرة 

ٌّة إن. الوجوه ها ال ترسم وجه كابٍن من كان ، إنما ترسم وجه قلت لها مازحاً هل تنوٌن رسم وجهً ؟ قالت بكل جد



 طبٌعً. الرجل الذي تشعر بإلفة قوٌة تجاهه تتطور إلى حب شبٌه بالتوله وبدون هذا الحب هً عاجزة عن الرسم

 ! ٌبدو أنها كانت على علم بفلسفة سلفها بٌكاسو. كانت تقصد ممارسة الجنس مع ّمن تنوي رسم صورته

  23الفصل / ورجاء إدرٌس / فاتحة والمحٌض 

ظننتها كمعظم النساء سوؾ تمتنع عن . وفً اللٌلة األخٌرة جاءت ؼرفتً قابلًة بؽنجها الُمعتاد إنها حابض ))

على المثلث أصبحُت " التاتو " منُذ أْن وضعُت : قالت  . ممارسة الجنس، لكنها على عكس ذلك كانت أكثر تألقاً 

فرازاُت رحٌقاً ودُم الحٌض نبٌذاً أحمَر ٌسٌُل من جداولً مّرًة فً أصبحت اإل. أحب جسدي وال أخجل من عضوي

ٌُذّكرنً باألنثى التً اخترُت أْن أكونها أصبح اللوُن . فً كل حٌض إجهاض ٌحررنً من أمومة استعبدتنً. الشهر ل

ٌّة  ٌُنتظُر منها شًء سوى أْن تتحقق.. األحمُر لوَن الحر و  163  الصفحتان/  ورجاء إدرٌس / لون المتعة التً ال 

164 )). 

بلى، كانت جرٌبة فٌما كتبت سابقاً من أشعار . هذا الكشؾ واإلنفتاح الصرٌح جدٌد على الدكتور فاتحة مرشٌد

كامل فما الجدٌد الذي جرى  ولكن لم تتخَط حدوداً معٌنة حافظت علٌها والتزمتها بصرامة وجد ووعً ورواٌات

ٌّر مواقفها ومجمل نظرته الجدٌدة التً لم أكْن أتوقعها [ السونامٌة ] ا فً الكتابة ومن أٌن أتتها هذه الدفعة لفاتحة وؼ

عزا صدٌٌق السبَب إلى تجاوز فاتحة لسن الخمسٌن أي سن الٌأس وانقطاع حٌضها وحنٌنها  من العزٌزة فاتحة ؟

ى لٌله ونهاره ، هزله ألعوامه ولشهور الحمل ثم ، أضاؾ الصدٌق ، متى ما تجاوز اإلنساُن سن الخمسٌن تساو

  ... وّجده ، خّفته ووقاره

ما زالت فً عصمة . ولٌس إلى أٌة تطورات أو تؽٌٌرات فً هندسة ومعادالت حٌاتها البٌتٌة والعابلٌة الخاصة 

زوج محترم وما زالت األم المثالٌة لبنت وولد وما زالت تمارس مهنة طب األطفال فً عٌادتها الخاصة فً الدار 

ممارسة  واضح أنها عالجت أو مّست موضوعَ . لكابنة فً زنقة إبن بطوطة مقابل سوق الُخضار المركزيالبٌضاء ا

من زاوٌة طبٌة وقررت أْن لٌس من خطر فً هذه الممارسة [ القروء بالعربٌة القدٌمة ] الحب فً فترة المحٌض أو 

 : ألستاذ الجامعً إدرٌسا[ بالي بوي  ] قالته ولكن بلسان الرجل المعَقد الالهً. وال من ضرر

ٌُسعدنً، أنا الوحُش الذي قّضى عمره فً إقناع النساء بأنَّ ممارسة الجنس أثناء  ... )) خطاب كهذا ال ٌمكُن إالّ أْن 

كنُت قد اجتهدُت فً الموضوع حٌث بات باستطاعتً إقناع كل عشٌقاتً باإلستمتاع . الدورة الشهرٌة مسألة طبٌعٌة 

ٌّدة متزوجة ـ وال  .(( 164الصفحة / م السنة، وبأنَّ هذه األفكار ؼٌر صحٌحة علمٌاً بأجسادهنَّ طوال أٌا قالت لً س

وكان ذاك أول  .أعرؾ الدوافع ـ إنها تسٌػ ممارسة الحب فً زمن دورتها الشهرٌة بل وتستمتع به للحدود القصوى

هل كان هذا " . الُملِهمات " األخٌر  بوح أسمعه من نوعه حتى قرأُت ما كتبت الطبٌبة السٌدة فاتحة فً كتابها

ٌوماً فً السنة وبدون  365مسعى مقصوداً من لدن الكاتبة لتثقٌؾ الناس رجاالً ونساًء ودعوتهم لممارسة الحب 

 ؟[ نونستوب ] توقؾ 

هم على ما ال رسالة األدباء والكتاب والمتنورٌن من كال الجنسٌن أْن ٌثقفوا القّراء وأْن ٌعلموهم ما لم ٌعلموا وٌعّرفو

وهً ال رٌَب رسالة نبٌلة ال تختلؾ فً جوهرها عن رسابل الرسل  .من حقابق وبٌانات ٌقؾ العلُم وراءها ٌعرفون

ٌُحّرم ممارسة الحب بٌن الرجل وامرأته فً زمن المحٌض لكنه ٌحضُّ على . واألنبٌاء  ففً القرآن نص صرٌح ال 



وال تقربوهنَّ حتى  المحٌِض قْل هو أذًى فاعتزلوا النساَء فً المحٌِض وٌسألونك عن  ]] أذىً  تجنب إتٌانه ألنَّ فٌه

ٌُحبُّ المتطهرٌن  ٌُحبُّ التّوابٌَن و  222سورة الققرة اآلٌة / ٌَطُهرَن فإذا تطّهرَن فاتوهنَّ من حٌُث أَمَركم هللاُ إنَّ هللاَ 

]].  

مع المطلّقة  انوفا المؽربً إدرٌس الحبَ ٌا فاتحة ؟ مارس صاحبنا الكاز(   23) أٌن اإلبداع فً هذا الفصل 

فلماذ سكت صوت اإلبداع القصصً فً قلم ! السعودٌة أسبوعاً كامالً لم ٌستطع خالله كتابة أي نص أو قصة 

قد ٌقول هو إنَّ السبب األول واألخٌر فً أنه ! ضاعت جهوده الجنسٌة هباًء  إدرٌس وهو واحٌد من قلمٌن لدٌه ؟

كانت عالقة سٌاحٌة قصٌرة طاربة ما جاءت عن حب وال أّدت ! رجاء بدون حب ( سٌدة ال) مارس ما مارس مع 

إذاً لٌس كل ممارسة جنسٌة تقوي اإلبداع وتبعث الحٌاة فٌه وترفعه وترفع الكاتب أو . إلٌه وأرى هذا تفسٌراً معقوالً 

 : قال إدرٌس. الكاتبة درجاٍت 

ن أحضان إمرأة بعد ممارسة الجنس وال أُحسُّ بأدنى رؼبة فً الكتابة لقد كانت أول مّرة أمكُث فٌها بٌ: تصوروا  ))

 .(( 163الصفحة / أحسسُت معها بَسكرة األقاصً وجذبتنً لّذةُ الضٌاع ... 

كان الختام أكثر من رابع حٌث امتزجت عبقرٌة فاتحة الطبٌعٌة بموهبتها الكتابٌة المكتسبة بالمران والممارسات 

سورٌالٌة الوضوح وواضحة فً  ة ما نشرت من كتب الشعر والرواٌات فجاءت لوحةالكثٌرة الدؤوبة وكثر

 : سورٌالٌتها وال أعرؾ من أٌن تأتً مثل هذه اللوحات لخواطر فاتحة

ظننته فً البداٌة من ُمخلّفات دم حٌضها، لكنه تكرر بعد . بعد لٌلة حمراء على جمٌع المستوٌات تبّولُت دماً  ))

الصفحة / إدرٌس / ا أقلقنً وجعلنً أستشٌر الطبٌب الذي شّخَص سرطان البروستات لديَّ عودتً إلى المؽرب مم

خلطت الكاتبة دم داء السرطان بدم طمث رجاء فً اللقاء األخٌر بٌن هذه وصاحبها األستاذ فجاءت ((.  164

ء التً ترٌدها رجاء دُم محٌض رجاء ؼدا نذٌر موت إدرٌس فهل هذه هً الحرٌة الحمرا. النتٌجة مأساوٌة جداً 

ٌُنتظُر منها شًء سوى أْن ... أصبح اللوُن األحمُر لوَن الحرٌة )) حٌث قالت على نفس الصفحة  لون المتعة التً ال 

وللحرٌة )) هل قرأت رجاء بٌت أحمد شوقً ٌقول فٌه . َمن ٌشاركها متعتها الجنسٌة  فً حرٌتها تلؾ((. ٌتحقق 

ٌُدُق بكل ٌٍد ُمضرّ // الحمراِء باٌب    ؟(( جٍة 

 ! هل اإلفراط فً ممارسة الجنس ٌتسبب فً اإلصابة بسرطان البروستات ؟ نورٌنا ٌا طبٌبة

 .هً زوج الكازانوفا اآلخر الؽابب عن الوعً/ أمٌنة ؼٌر األمٌنة 

ٌّبت زوجها عمر بأن جعلته ٌرقد فً المستشفى فاقد  ثمانٌة أفردت السٌدة فاتحة ألمٌنة الوعً فصول كاملة لكنها ؼ

هل كان هذا جزاء خٌانته لزوجه . بعد تعرضه لحادث تصادم أودى بحٌاة عشٌقته كوثر ونجا بحٌاته لكنه فقد وعٌه 

هل أقدارنا  عدد مؽامراته وعدد عشٌقاته ؟ أمٌنة التً لم تخنه فً مجرى حٌاتهما الزوجٌة الطوٌلة رؼم علمها بكثرة

 ذا كنا عاجزٌن عن أخذ الثأر ؟ لماذا أزاحت الروابٌُة السٌد عمرتثأر لنا ممن ٌوجعنا وٌتسبب فً أذانا خاصة إ

منه ؟ لم تزحه بالكامل إْذ كّرست له أوقاتاً عرفنا منها أٌن كان وكٌؾ كان ومن هم زابروه فً  وأبرزت قرٌنته بدالً 

عانت . على البدٌل إخفاء أحد عناصر الرواٌة وتسلٌط الضوء[ تكنٌك ] كانت فاتحة بارعة بتوظٌفها آلٌة . مستشفاه 



صدٌقتها  على مصّور فلسطٌنً آمنة الكثٌر قبل حادثة إؼماءة زوجها ولم تخنه وظلت وفٌة أمٌنة حتى عّرفتها

ٌّما رجل ٌعجبها تختاره هً  )) صباح التً ال تؤمن بالزواج وال بقدسٌة الروابط الزوجٌة وتمارس الجنس مع إ

نتابع ((.  31الصفحة / ْن تعٌش حٌاتها العاطفٌة والجنسٌة بكل حرٌة إختارت عن قناعة أالّ ترتبَط بعقد زواج، وأ

. ما هذه المقارنة ؟ أظن أنَّ هناك فرقاً بٌن امرأة متحررة مثلك ومومس )) الحوار التالً بٌن أمٌنة وصدٌقتها صباح

ْل، لكنَّ الفرَق أج .الفرق فً نظرك ؟ الفرق أنِك أنِت ال تبٌعٌن جسدِك وال تعٌشٌن من ممارسة الجنس ما هو

ٌّة اإلختٌار . أنا أختار عّشاقً بٌنما هً ٌختارها زبابنها". اإلختٌار  " : األساسً ٌمكُن اختصاره فً كلمة واحدة حر

هذه هً فلسفة صباح فً الحب والجنس والعالقات بٌن المرأة ((.  80الصفحة / هً التً تجعُل منً امرأة حّرة 

فً عالقة رومانسٌة قصٌرة األجل مع رجل فلسطٌنً بعد أْن تمّنعت  والرجل وقد نجحت فً تورٌط أمٌنة

تحت ضؽط الحرمان  استسلمت أخٌراً  لكنها. واستعصمت سنٌَن عددا وترّفعت عن خٌانة زوجها مثلما كان ٌخون 

بات إنَّ قالت لً مرة إحدى السٌدات المجرِّ )) إحدى النساء  والوحدة فً بٌتها وقناعتها الجدٌدة بما قالت لها مّرةَ 

ٌُشفً المرأة التً ٌخونها زوجها هو أْن تخونه هً أٌضاً ولو لمرة واحدة بل مرة واحدة تكفً . الشًء الوحٌد الذي 

ٌّد " لتؽٌٌر نظرتها إلٌه وإلى الحٌاة وتكسر صورة  الزوج المستبد الذي ٌسمح لنفسه بكل شًء وٌمنع عنها " سً س

 168الصفحة / أي شًء 

 .((18و  17 الفصالن) ٌن أمٌنة ومصور فلسطٌنً إسمه صبري جمعت صباح ب  .(( 

 / مالحظات ختامٌة

أثبتت الدكتور فاتحة مرشٌد مرة أخرى أنها تختزن قدرات هابلة منّوعة مختلفة األعماق واأللوان والمستوٌات وأّن 

أموراً فً " لهمات الم" عرضت فً كتاب . لؽتها دوماً طوع ٌدها وفكرها تجول معها وتسٌح حٌثما جالت وساحت

الموضوعات وأكثرها  ؼاٌة األهمٌة والخطورة فً حٌاتنا فً هذه األٌام وأثبتت أنها قادرة على معالجة أصعب

تعقٌداً بأسالٌب فنٌة تجعل القارئ ال ٌصّدق ما ٌقرأ لفرط قوة فاتحة فً تخدٌر وأسر قاربها باألفكار والصور 

كانت فً كتابها هذه جرٌبة وؼٌر مبالٌة . وكتاب كّبار وأدباء عالمٌٌنوالمجازات واإلحاالت الكثٌرة على شعراء 

ؼالبٌة النساء الكبرى  سٌؽضب منها الكثٌر من الرجال لكْن ستقؾ معها. وقد عرفتها فٌما سبق من كتبها ؼٌر ذلك

ٌّما إعجاب ًّ تؽو. مصّفقًة مشجعًة معجبة بها أ حتى  فٌه صلها قدرات مشهودة فً تقمص أي دور رجولً أو نساب

إْذ  43وما أروعها حٌن تتكلم بأسلوب المناجاة الروحٌة الصوفٌة كما هو الحال على الصفحة . األعماق السحٌقة

هُ  أو فً محادثات أمٌنة مع زوجها الفاقدِ . ٌتكلم إدرٌس مع زوجه الراحلة هناء ٌَ حٌث كانت تقرأ علٌه رسابلها  وع

هذه المحادثات على السٌاقات جزافاً وتعسفاً بل قدمت لها ومّهدت  لم تفرض. المتبادلة مع عشٌقها العابر صبري

ٌّدة  . محادثة فاقد الوعً مسألة ٌنصح بها األطباء ولدٌهم حدس أنه ٌسمع الكالم أنَّ  لبرٌرها من حٌث إنها بحق س

نموذج ممتاز  83فً الصفحة . كبٌرة اإلقناع التمهٌد والتسلٌم وربط الحدث بما سبقه بأشكال وأسالٌب سلسة منطقٌة

 . لقدرات فاتحة على التمهٌد ثم الربط

إحالة واستشهاداً أعجبنً فٌها خاصة ما اقتبست من لورد َبٌِرن وهً العاشرة  15أحصٌت فً كتاب الملهمات 

 . 91وردت فً الصفحة 
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