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 عقل، وال صحیفة

  جمیعمنطقة بنفسجیة تتوسطھا بل ھو 

 ،والحقائقفھو عن الجسد حین یحب، ولكن بلغة العقل 

 ولیس بلغة المشاعر 

 فالرغبة في اآلخر، جزء من حقیقتنا، ولكنھا جزء حیوي

 ، حیاةیرتبط بأنفاسنا حتى تولد منھ 

  وھي لیست مجرد رغبة في التھام الطعام كما الحال مع الجوع

 ولكنھا رغبة في تلمس جمال اآلخر ومعرفة حسھ اإلنساني والغریزي

  ،والتواجد معھللتواصل معھ والتعشق معھ 

 لذا یرتبط ھذا الحس دائما بالجمال وتذوقھ وبالفن ونتاجھ.

ھذا الكتاب یتنصت الى سمفونیة القلوب وھي تعزف رغبات األجساد على أوتار 
 شعر امرأة حالمة، أو على نبض قلب فتى یخفق بحب الحیاة كما یراھا.

واطف وھو یتوسل بالحقائق واألرقام لیصل بالقارئ الى ما یظنھ كثیرون مجرد ع
 ة.لھیب الرغب تنطفي بخمودمتأججة 

كي یصل الكتاب الى مسامات وعینا، البد من اإلصغاء الى وجیب القلوب، والى 
 صوت العقل معاً، ویاللعجب كیف یكون ذلك.  

 



 ارتباط الروح بالجسد!  -تانترا

عبر جسدیكما، تتداخل الروح أیضا، ولكّن المھم أن ال تسارعا الى إفراغ 
لذروة شيء جمیل، لكنھا لحظة تنطفي عندھا كل األحاسیس، ویخمد شھوتكما. ا

 ل أن تسبحا في تانترا والتفاصیل تأتي. جمبعدھا البركان، األ

 

ویعني التأني في  Tantric Sexلم یسمع كثیرون ب"تانترا" ومنھا الوصف 
اللقاء، وعدم إحراق اللحظات والمسارعة بالوصول الى القمة التي ھي في متناول 

الجمیع، لكّن لقاء الروحین ھو األصعب، فالذروة الجنسیة بین إثنین ھي لحظة 
 افراغ شحنتیھما بقوة. وبعدھا تبرد الروحان، وینطفئ الجسدان.

فیطول س في كتابھا المفید "اوربان تانترا" كما تقول باربرا كارلیالتانترا، أما في 
 األمر لتتصل الروحان بعالم خرافي من لذة التأمل ولذة الذوبان في اآلخر.

ھناك عشرات بل مئات األشكال من الطاقة، لكّن الیورانیوم وحده، حتى الیوم 
على األقل، ھو أشد مصادر الطاقة عنفاً، لذا یختارونھ لقلب المفاعل الذري 

بلة النوویة، وكذلك تانترا، فھي نویة الطاقة الجنسیة الخفیة التي ال یعرفھا والقن
أحد. وكما أّن الیورانیوم موجود، لكن لم یكشف عنھ سوى الزوجان كوري، كذلك 

تانترا، فھي موجودة في منطقة مجھولة في ذاتنا وجسدنا، منطقة توحد الجسد 
ة العشاق الصوفیین وما علینا المشتھي بالروح العابثة، وھو جزء حاسم في نشو

سوى اكتشفاھا، ولیس بوسع أحد أن یساعدنا، فھي ألغاز یحلھا شریكان تقاسما 
النشوة واللذة وتسامیا الى نیرفانا تانترا. من خالل طاقة اللقاء الجنسي، یصل 

الشریكان الى طاقة تانترا، لكّن التأني والبطء واستكشاف كل منھما لغموض جسد 
 ھو المفتاح.وروح اآلخر 

دعني أوضح ذلك، كما كشف مقال نشر على صفحة" شي نوز" األمریكیة. 
علیكما أوال أن ال تتعجال، ومقدما البد من اإلیضاح، أّن اللقاءات الجنسیة السریعة 
الالھثة خلف نشوة الذروة، والمستعجلة بسبب ضیق الوقت أو عدم مناسبة مكان 

، أو عشرات األسباب األخرى التي االنكشافالمواقعة أو كلیھما، أو الخوف من 
تدعو الشریكین في اللذة الى استعجال الوصول كلھا أسباب تمنع اكتشاف تنترا 

وأسرارھا. والبد من التأكید، أّن ملیارات الناس عبر القرون، لم یعرفوا ولم 



ى یسمعوا بھذا العالم. وقد قضوا وانقضت أعمارھم وھم یجھلونھ. تانترا تعني "تأنّ 
 فالعالم لم یُصنع في لحظة"! 

كم تستغرق ذروة الوصول الجنسي لدى شریكین في فراش اللذة؟ الجواب یتفاوت 
ثانیة وھذا نادر. لكن تانترا تعني أن تستغرق لذة  40بین ثالث ثواٍن وصوال الى 

النشوة في ذروتھا ساعة كاملة، یبقى خاللھا الشریكان ذائبین في عالم روحي 
 جسدي جمیل.

البد من التأكید ھنا، أّن تانترا غالبا تتم دون ولوج الذكر في األنثى، بل بالتالمس و
وتشغیل كل الحواس سوى والتالحس والتراضع والتباضع والتماصص والتقبیل 

، ھي ساعة ةأعضاء التكاثر. من مارسوا تانترا اكتشفوا أّن ساعة بلوغھا السماوی
ى بھا الصوفیون، لذا تكفّر بعض الفرق انكشاف حقیقي، ھي ساعة الوجد التي تغنّ 

الدینیة الصوفیة وترى فیھا خلطاً بین الروحي والجسدي، وھذا لعمري كذٌب 
وتلفیق آثم، فالروح تسكن الجسد، ومتى مات الجسد فارقتھ الروح، وھما 

 متالزمان بال جھد وال شك والفصل بینھما كفر.

سم في النشوة الجنسیة لدى الرجل العادیون من الناس ال یعرفون ھذا العنصر الحا
والمرأة ، ألنّھ یحّول النشوة الى نشاط تجاوزي عابر للجسد الى مساحة الروح، 
إنھا لحظة تتسامى فیھا الروحان لتالمسا حافات روح المطلق وتذوبان فیھ كما 

 رأى جالل الدین الرومي والحالج خاصة.

ا، ولعل من أشھرھا" غریت سكس كتب كثیرة تناولت " لذة التانترا" وكیفیة بلوغھ
مید سمبل" للكاتبین مارك میشائیل وباتریشیا جونسن، وكتاب "اوربان تانترا، 

 سیكرد سیكس فور ذا تونتي فیرست سنشري" للكاتبة باربرا كارلیالس.

كتابا موسعا عن ھذا العالم الخفي  2002لكن د.جودي كوریانسكي نشرت عام 
ي الوصول الى مواقعات تانترا الجنسیة" روت فیھ اسمتھ ببساطة " دلیل الحمقى ف

صفحة سبل الوصول الى عالم تانترا الخفي من خالل  400بالتفصیل عبر نحو 
محطات كبرى تحتاج الى تأني. رسالة الكتاب تتلخص في بضع كلمات، "ال 

 تتعجال، ال تطلبا الذروة، شاركا روحیكما في لذة الجسد". 

لیدیة، یتبادل الشریكان عبادة بعضھما كتجسید في الممارسات الجنسیة التق
للمعبودات. وھذا الطقس یشجع الباحثین عن تانترا على التأني والتحفظ في 



عالقاتھم الجنسیة، فالنھایة لیست الذروة التي یصلھا الجسدان المذكر والمؤنث 
ألّن ھذا تحصیل حاصل غریزي شائع، النھایة یمكن أن تتطاول وتعبر من 

 لى الروحي في ظروف الصبر والتأني.الجسدي ا

لكّن تانترا كما یراھا اآلسیویون تشترط أن یتعارف الشریكان قبل أي لقاء جنسي، 
أن یستكشفا روحیھما وجسدیھما، أن یتبادال مشاعر صادقة حول أشیاء كثیرة منھا 

الطعام والموسیقى قبل اإلتحاد الجنسي . أنھ نوع من العشق أوالً. وغالبا یتطلب 
ھذا أن یخلق الطرفان مساحة أمان وطمأنینة بینھما، وھو ما ال یتوفر بأنماط 

 المواقعة الجنسیة الغربیة السریعة العملیة المتعجلة للحظة الوصول. 

بالمائة ممن یحاولون الوصول الى لحظات الوجد في تانترا یبلغون شاطئ  10
بلحظة الوصول فتنطفي بالمائة یفشلون وال تقر موجة شھوتھم إال  90السعادة، و

 جذوتھم مثل كل األحیاء بعد الذروة. 

البد للشریكین أن یتراخیا، ویتحلال من كل التزام أو خوف أو توتر أو عجلة أو 
تحفظ، إنھ استرخاء تام بتالمس مشترك، ھل تستطیع أن تتلمس جسد شریكك 

أن ومواضعھ الحساسة الغالیة دون أن تصل الى ذروتك؟ یجب أن تفعل ذلك و
محاولة الوصول دون بلوغ الوجد المتسارع،  يتصعد بھ معك الى تلك الذروة. ھ

ھو الحب دون قُبل، ھو العشق دون نھایة، ھو التحلل دون استرخاء العاجزین، 
ھو ال كرامة وال خوف وال قیود، فاألرواح الھائمة ال تعرف قیودا، ولكي نصل 

المذّكر عن ایالج قضیبھ. لحظة الى عالم الروح من خالل الجسد یجب أن یمتنع 
الولوج تقتل تانترا وتقضي على مساحة الوجد، بل تحرق كل جھد التسامي 

 والتصعید. 

تانترا تبدأ بتقبیل قدم الشریك، ولحس ولمس ونفخ شعیرات جسده في المناطق 
 الصعبة، دون رغبة جنسیة، بل لمجرد االستكشاف.

وتداعبانھا لیس بقصد الوصول، بل  تانترا تعني أن تقبّال أعضاءكما الجنسیة
 بقصد التعبّد للولوج الى عالم الروح.

في تانترا محطات استراحة، بینھا قیلولة صغیرة، ومشاریب ومآكل متالحقة، 
واستحمام لذیذ، وبخار یداعب الجسدین، وعري في دفء بال خجل، وعري بال 

 خوف، فدثار فشعار فظالم فنھار .



 اختارا عطریكما، ولكّل تانترا لوٌن أثیر فاختارا لونیكما.لكّل تانترا عطٌر یفوح ف

لكّن تانترا تشترط عزلة تامة عن اآلخرین، فال ھاتف محمول وال تلفزیون وال 
 فیسبوك وال تبلیغات ورسائل، وال أصدقاء یرنون الھاتف، أو یقرعون الباب. 

لخجلتین أن إنھا عزلة تامة قد ترافقھا موسیقى وعطور وبخور تتیح للروحین ا
 تغادرا مخبأیھما لتظھرا لبعض بال حدود.

عند كثیرین ، تختلط تانترا بالجنس اإلباحي، في الحقیقة یراھا البعض ذروة 
الجنس اإلباحي، وھذا منتھى الھذیان، فھي الضد المطلق للجنس اإلباحي. كل 

یكان شيء مباح في تانترا ، نعم ، ولكن مباح كي تظھر الروح، ال لكي یبلغ الشر
 ذروة الغریزة العادیة الحیوانیة. 

                        *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شھوة أجمل من لقاء ! -الرقص الشرقي

مساحة لذة ھي أجمل من الشھوة نفسھا، فغالبا یكون اللباس الملتصق بالفخذ  ھناك
والذي یغطي مساحة األنوثة المفعمة أجمل مما یخفیھ، وھكذا القیاس یتصل، 

فمساحة الجسد الراقص على نبض النغم المسترسل قد تكون أجمل من لقاء یالمس 
 ذلك الجسد.

 

ة اسمھا سھیر زكي، وقد اینعت زھرة أول أخیلتي الجنسیة أوقدتھ راقصة مصری
جسدھا الذي یتلوى على أنغام شرقیة خدرة. ل مرأى تلفزیوني مراھقتي على 

الرقص الشرقي مساحة بین الفن وبین الحرملك التركي وبین صاالت ملوك 
األندلس المترعة بالخمر والجواري. ھو فٌن یطرب لھ الناس، ویطرب لھ الغربیون 

 قیون. قدر ما یسكر لھ الشر

قد تكون اسطورة برعت في ھذا الفن، ألنھا لم  1945وسھیر زكي المولودة عام 
تكن ترقص بعضالتھا كحال سائر الراقصات، بل ما برحت تتلوح بلحمھا 

وصالت رقًص لھا 1968وروحھا، وقد عرض تلفزیون بغداد أول مرة عام 
تعرض أحدثت ھزة في مشاعر المشاھدین وھي تتلوى بأنوثة من حریر. و

أول من رقص على أغاني أم كلثوم. ولدت في موسوعة ویكیبیدیا الشعبیة أنھا 
مدینة المنصورة، سافرت إلى اإلسكندریة حیث عرفت الشھرة ثم اتجھت إلى 

القاھرة ورقصت في برنامج أضواء المسرح وفي أماكن السھر، وشاركت في 
ر زكي عبد هللا، أكثر من خمسین فیلما كراقصة وممثلة. اسمھا الحقیقي سھی

القرن  تزوجت من المصور دمحم عمارة، اعتزلت الفن في أوائل تسعینیات
جمال عبد  المصري. رقصت في حفالت زفاف جمیع أبناء الرئیس العشرین

الناصر، كما رقصت أمام الرئیس األمریكي ریتشارد نیكسون، والرئیس التونسي 
. دمحم رضا بھلوي األبن الحبیب بورقیبة. كما رقصت في حضور شاه إیران السابق

إبان حكم  السوفیتيریتشكو وزیر الدفاع غكما زارت موسكو بدعوة من الجنرال 
 نیف.الرئیس بریج

قص بطریقة ریاضیة تشد عضالت الجسد، بل كانت تسیل سھیر زكي لم تكن تر
مع اللحن وتتلوى مع تلوي اللغة وكلماتھا، لذا انفردت بین الراقصات بأداء خاص 

 جداً.



أما معلمات الرقص الشرقي المصریات المعروفات الكبریات فھن الثالثي الشھیر، 
 تحیة كاریوكا، نعیمة عاكف وسامیة جمال.

 وسیاسیة ضد التیارتحیة كاریوكا فنانة 

 ةعندما قدمت رقص 1940شھرة الفنانة تحیة كاریوكا الحقیقیة عام ذاعت 
الكاریوكا العالمیة في أحد عروض سلیمان نجیب وھي الرقصة التي التصقت بھا 

 .بعد ذلك حتى أنھا الزمت اسمھا

رت في تاریخ الرقص الشرقي، حیث طوّ  المبدعاتھا آخر رفت تحیة بأنّ عُ و
الخاص الذي اعتمد على إعادة إنتاج الھرمونیة الشرقیة القدیمة في أسلوبھا 

الرقص وھو األسلوب الذي تأسس علیھ مدرسة كاملة في الرقص الشرقي، في 
مقابل مدرسة سامیة جمال التي لجأت إلى مزج الرقص الشرقي بالرقص الغربي، 

والستربتیز فیما تطور بعد ذلك إلى حدوث خلط كبیر بین أسالیب الرقص الشرقي 
 (رقص تعري)

ما ال یعرفھ كثیرون أّن تحیة كاریوكا مع ماجدة الخطیب والممثلة لبیبة والممثل 
سامي الجندي وفردوس عبد الحمید وعبد هللا غیث بتوجھاتھم الیساریة لعبوا دورا 

دوراً  تحیة بالخصوصلعبت فاعال في نشاط الیسار عبر السینما والفن بمصر، و
ألقي القبض علیھا أكثر من مرة بسبب نشاطھا السیاسي السري، وقد ، سیاسیاً بارزا

كما تشیر  أشھرھم تنظیم حدتو شیوعيفي أكثر من تنظیم  اً حیث كانت عضو
أكثر من عنھا ، وتأثراً بشخصیتھا كتب موسوعة ویكبیدیا الشعبیة غیر الموثقة

الراحل المفكر كاتب ومثقف عربي العدید من الدراسات أھمھا الدراسة التي كتبھا 
 .إدوارد سعید

، 1919عام  مدینة اإلسماعیلیةمولودة في اسمھا الحقیقي بدویة دمحم علي النیداني 
الرقص والغناء والتمثیل في سن صغیرة حتى اكتشفتھا الراقصة  مارستوقد 

محاسن دمحم ثم تعرفت على بدیعة مصابني وانضمت إلى فرقتھا فاستعانت بھا في 
 .السینما والمسرح

اعتزلت كاریوكا الرقص الشرقي وتفرغت القرن العشرین في منتصف خمسینات 
نھائیاً للسینما حیث شاركت في عدد ضخم من األفالم السینمائیة البارزة التي 

 :حملت بصمتھا الفریدة منھا



إسكندریة كمان وكمان قامت ، وداعاً بونابارت، خلي بالك من زوزو، شباب امرأة
، في حركة اعتصام أعضاء اتحاد النقابات الفنیة الحقیقيفیھ بأداء دورھا 

كما قدمت ، واألخیران فلمان من اخراج عمالق السینما المصریة یوسف شاھین
مع زوجھا السابق فایز حالوة عددا من المسرحیات الشھیرة منھا روبابكیا ویحیا 

یة حافلة ال بعد مسیرة فن 1999وكانتا بطابع سیاسي نقدي فاضح. توفیت عام  الوفد
 .1989تنافس مخلفة طفلة صغیرة تبنتھا عام 

 ً  نعیمة عاكف زھرة اینعت وذبلت سریعا

عاما، حیث توفیت بمرض سرطان األمعاء وھي  37نعیمة عاكف لم تعش سوى 
في أوج شبابھا وشھرتھا الفنیة. وھي من أصول مغربیة ولكنھا ولدت وعرفت في 

. تزوجت في القاھرة ونولوج والتمثیلقدمت فن الرقص والغناء والممصر، وقد 
حیث كان سیرك  1929عام مرتین ورزقت بطفل وحید. ولدت في مدینة طنطا 

والدھا، یقدم عروضھ خالل لیالي االحتفال بمولد السید البدوي وخرجت نعیمة إلى 
النور لتجد نفسھا بین الوحوش والحیوانات واأللعاب البھلوانیة مثل أبیھا وأمھا 

اد أسرتھا، ولما بلغت سن العاشرة تزوج والدھا من أخرى غیر والدتھا وسائر أفر
التي اضطرت إلى ترك السیرك مع أوالدھا لتستقر في شقة متواضعة بشارع دمحم 

علي ثم انتقلت نعیمة إلى ملھي كیت كات الذي كان یرتاده معظم مخرجي السینما، 
یلم ست البیت ومنھ فالتقطھا المخرج أحمد كامل مرسي وقدمھا كراقصة في ف

اختارھا المخرج حسین فوزي لتشارك في بطولة فیلمھ العیش والملح وبعده تعاقد 
معھا على احتكار وجودھا في األفالم التي یخرجھا لحساب نحاس فیلم وقامت 

بأول بطولة سینمائیة لھا في لھالیبو ورغم فارق السن الكبیر بینھما إال أن المخرج 
 لھا من شارع دمحم علي إلى فیال بمصر الجدیدة. حسین فوزي تزوجھا ونق

وتوالت أفالمھا ولمع نجمھا في السینما من خالل أفالم: بلدي وخفة، بابا عریس، 
حالوة الحب. وبعد عشرة أعوام من الزواج  فتاة السیرك، جنة ونار، تمر حنة، یا

آخرھا فیلم فیلماً  15انفصلت نعیمة عن زوجھا في ھدوء شدید بعد أن أخرج لھا 
حسن ثم تزوجت من المحاسب صالح الدین عبد العلیم وأنجبت منھ ابنھا  أحبك یا

لقب أحسن  ىالوحید دمحم صالح الدین عبد العلیم، وحصلت نعیمة عاكف عل
ضمن خمسین  1958راقصة في العالم من مھرجان الشباب العالمي بموسكو عام 

 دولة شاركت في ھذا المھرجان.



 حب لم تتأكد مع فرید األطرش سامیة جمال قصة

ً سامیھ جمال أسلوب طّورت  وز رقصھا بالمزج بین الشرقي بھا، حیث تمیّ  اً خاص ا
المالبس والموسیقى بلمتفرج ا إبھارالغربي، كما رّكزت في رقصھا على 

ثم واإلضاءة والتابلوھات الراقصة التي تشكلھا صغار الراقصات في الخلفیة، 
رقص الشرقي اتجاھاً فنیاً مضاداً التجاه الراقصة الشھیرة سامیة جمال في ال شّكلت

تحیة كاریوكا. ففي حین اعتمدت سامیة على المزج بین الرقص الشرقي والغربي 
اتخذت تحیة اتجاه الرقصات الشرقیة والمصریة القدیمة والتنویع على الحركات 

 .القدیمة وتقدیمھا بشكل أكثر حداثة

راھیم محفوظ، وھي من موالید بنى سویف جنوب اسمھا الحقیقي زینب خلیل إب
القاھرة، ظھرت في أواخر األربعینات من القرن العشرین وعرفت باسم سامیة 
جمال. حیث بدأت حیاتھا الفنیة مع فرقة بدیعة مصابني حیث كانت تشارك في 

بدأت بالعمل في مجال السینما  1943التابلوھات الراقصة الجماعیة، وفي عام 
ثنائیاً ناجحاً مع الفنّان فرید األطرش في عدة أفالم وقدّمت على  حیث شّكلت

 .أغنیاتھ أحلى رقصاتھا وأشھرھا من خالل ستھ أفالم شھیرة

عن قصة حب كبیرة  ترددت شائعات كثیرة في الوسط الفني واألوساط القریبة منھ
في تلك الفترة ولكن إصرار فرید  فرید األطرش وسامیة جمالجمعت بین 

، وتزّوجت سامیة جمال بعدھا الشائعةش على عدم الزواج وضع حداً لھذه األطر
بینما ظّل فرید القرن العشرین من النجم رشدي أباظة في أواخر خمسینیات 

األطرش بال زواج حتى وفاتھ. كما كان ھناك لسامیة جمال زواج آخر في بدایة 
ئل السبعینیات اعتزلت حیاتھا الفنیة من شاب أمریكي یدعى عبد هللا كینج. في أوا

األضواء والفّن ثم عادت مرة أخرى  1924المولدة عام الفنانة سامیة جمال 
االعتزال مرة أخرى حتى وفاتھا  عاودتللرقص في منتصف الثمانینات ولكنھا 

 .1994دیسمبر عام  1في 

  الرقص الشرقي فٌن، أم إغراء رخیص  

ونشأت في أوروبا منذ ثمانینات القرن العشرین مدارس لتعلیم الرقص الغربي 
للغربیات، وكان في ذلك تحٍد كبیر الختالف شكل وتركیبة الجسد الغربي المؤنث 

عنھ عند الشرقیات، فیما نجح كثیر من اإلیرانیین في صناعة مدرسة رقص إیراني 



شھرھم مقدم برامج مسابقات ( تنویع على المدرسة المصریة في الرقص) ومن ا
  الرقص اإلیراني المقیم في تركیا دمحم خردادیان.

ولشدة الخالف حول تعریف وھویة الرقص عموما والرقص الشرقي خصوصا 
طرحت على صفحة فیسبوك سؤاالً عن ھویة ھذا النوع حسب رأي القراء فجاءت 

 اإلجابات بالشكل التالي:

حیانا أجمل الفنون وأنا من أشرقي فن وبرأیي الرقص الرقیة عبد علي ( ناشطة) : 
، على الشي یعتمد على الراقصة نفسھا، على تعابیر وجھھاذا لكن ھ رقص تعبیري

 . كید على نوع الموسیقىأجسمھا و حركات

 بالتأكیدالرقص الشرقي حالھ كباقي الفنون في المشرق العربي زید رجا (طبیب): 
ً  الشأنجاء بعضھ لتلبیة رغبات الخلفاء والحكام وذوي  ھو جزء مھم فاما االن  سابقا

من التراث الشرقي وال اعتقد بكونھ اثارة جنسیة بحتھ بل ھو فن من الفنون 
ون الرقص الشرقي اثارة غلب من یعتبرأن أمما یجب مالحظتھ ھي ...الجمیلة

 !!...نفسھم ھم من یحرمون الطرب والغناءأجنسیة ھم 

نا ال أفني،  بأسلوبھو عرض یتضمن ایحاء جنسي إبراھیم سعید (اعالمي): 
عرف ما ھو المخیف بربط االشیاء بالجنس، فھو ممارسة طبیعیة وجزء من أ

 . احتیاجات البشر فلم كل ھذه التعقیدات حولھ

الرقص عموما ھو وسیلة مارستھ المرأة منذ فجر د مؤید عبد الستار (كاتب): 
الرجل ثم تطور لیصبح فنا بمعزل عن الجنس وزادت الموسیقى  إلغواءالتاریخ 

 .من رقیھ واكسبتھ خفة وطربا

 ثنین (الفن واإلغراء الجنسي).الصحفي ضیاء رسن الى أنھ یجمع اإلفیما ذھب 

لرقص الشرقي فن ال یخلو من اأما االعالمیة السابقة زینب بیرس فذھبت الى أّن 
الى ان بدالت الرقص تطورت وأصبحت  باإلضافةاالغراء واإلیحاءات الجنسیة 

ولیست مثل بدلة سامیة جمال وسھیر  عبارة عن خیوط مرفق بھا قطع قماش شفافة
 .وبكل األحوال الرقص الشرقي جمیل جداً  زكي كانت مستورة شویھ

 .ھام جداً یغیر من مجرى حیاة الكثیرین موضوع وعلق عباس النوري بالقول إنھ 



قرب الى ن الرقص فن ..... لكنھ األأاعتقد فأشار:  الباحث ھشام العليأما 
االستعراض الجسدي من باقي الفنون ... ویجب ان ال ننسى ان الممثلة والمغنیة 

وحتى مقدمة نشرة االخبار تحاول استعراض جسدھا على اعتبار انھ احد اھم 
 استقطاب الراي العام المحلي والدوليمرتكزات 

أتقصد بحد فیما تساءل الكاتب واالكادیمي أحمد خالص الشعالن بصیغة الجواب: 
ولكن قد تستعمل مھارة الراقصة بوصفھا فقرة في لوح ...ذاتھ فن؟ ال أظن

  !فني قد یكون لھ دور استعراضي

 

                                     *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحیاة بحاجة الى معبد 
أو الزمالة والعمل رجل وامرأة وحدھما، دون حدود األخّوة أو القرابة أو الصداقة 

وبتسھیالت الخلوة اللذیذة، ماذا یفعالن إذا لم تطاردھما قوانین وحدود الخیانة 
والزنى والخروج عن الشرع والعرف؟ ماذا یفعالن وحدھما دون اشتراطات 

 الخوف واآلخرین وعیون الفضولیین ومنافسة ذكور آخرین أو أناث أخریات؟  
 
 

بغض النظر عن ورقة الزواج علیھما أن یھیئا المعبد، الجنس ھو صناعة الحیاة، 
التي یصدرھا معمم في مسجد أو كنیس أو كنیسة أو معبد أو قاٍض في محكمة 

لیجعل ھذه الخلوة شرعیة تباركھا السماء. السماء ترید الحیاة، والمرأة والرجل 
یصنعان الحیاة. ألیست الحیاة أجمل ما عرفھ الناس وأجمل ما صنعھ هللا؟ علیھما 

عبد الذي تصنع فیھ الحیاة، وھو في العالم المتحضر غرفة نوم، لكنھ اذاً أن یعدا الم
في حاالت ال تعد، سیكون مكانا في العراء وساده العشب ودثاره السماء، ألم تصنع 

د؟باألمھات واآلباء ملیارات األبناء في العراء بال مع  
تحت عین هللا، یرقد رجل وامرأة:    
یتالمسان    

 ویتداخالن
 ویتناغمان 

یتشافھان و  
 ویتفاوھان 
 ویتراضبان
 ویتراضعان

 فیسیالن لبعضھما،
والتواجد ( من الوجد ویعني منتھى الحب، ویخطئ الناس في استخدام وبعد التثاني 

الفعل وینسبونھ الى الحضور أو الوجود، فیما ھو یتعلق بالوجد المشترك بین اثنین 
  . والتقاربفیسمى تواجداً) 

روحاھما في لحظة ال توصف، تثمر بمشاریع حیاة ال تحصى، وقد تولد فیھا  تتحد
حیاة أخرى تضیف للعابدین عابدا، وللعاشقین عاشقا وللكارھین كارھا وللقاتلین 

قاتال...حیاة تنّضم الى التاریخ البشري خلسة، فتمّوطنھا شھادة میالد، تجعلھا إنّسیاً 
ونغولیا أو فیتنامیا أو برازیلیا أو أسترالیاً أو عراقیا أو أمریكیا أو ألمانیا أو  ك

إسرائیلیاً غارقا في المشكالت منذ مولده، والخیارات ال تنتھي، فقد یكون -نيفلسطی
اإلنّسي ولیداً آخر لقبیلة من األزتیك، حیث قد یجعلھ حظھ العاثر أنثى جمیلة، 

رف أحد مسكنھ فیضحون بھا على مذبح معبد إلھ الشمس الذي لم یره أحد وال یع
 ومقامھ.



المكان الذي تصنع فیھ الحیاة قد یكون سریرا فاخراً ترفل وسائده بریش النعام، 
ویلتف دثاره بناعم الحریر ورقیق الدمقس فیما یدّب الصندُل والبخور والمسك في 

ثنایا فرشتھ، لیغمر الجسدین المتعرقین بغاللة عطور ھي إعالن جمیل لحیاة 
ھذا السریر الباذخ قد یكون ذكراً سیصبح رئیس الوالیات محتملة. الولید من 

المتحدة الخامس واألربعین المولود فعال وفي فیھ ملعقة ماسیة، أو أنثى اسمھا 
باریس ھیلتون ال ھّم لھا اال العیش المترف، فتشایعھا الفضائح المخزیة في كل 

 محطات حیاتھا. 
ارات تعني قراءة كل تاریخ البشریة، واذا بقینا نتأمل في احتماالت النتائج، فالخی

وھذا صعب، لكن المكث في معبد الجنس، حیث تُصنع الحیاة، یتیح للمرء الوصول 
الى نتائج باھرة، فالحب ھنا احتمال غیر أكید، ھل تشترط الحیاة حباً بین المؤنث 

 والمذكر كي تصبح مشروعا إلنسان مقبل؟  
 أنزعوا كرامتكم قبل ولوج معبد الحیاة!

ُعرف شاعر روما الشھیر أوفید بكتبھ وأشعاره عن الحب. كتابھ الشھیر "فن  
الحب" بأجزائھ الثالثة الذي ظھر في العام األخیر قبل المیالد یمر على تفاصیل 
الحب قبل أن تشرعنھ األدیان وتقنونھ الدول وتحدده الحضارات، فیشرح الحب 

ئھا الفاتنات الالتي اختلطت بین رجال روما التي كانت قمة التحضر، وبین نسا
 فیھّن دماء قرون طویلة من فتوح الرومان.

یمتزج الكرامة والحب جیدا، وال  ال"العاري كتب أوفید حكمة جوھریة في العشق  
" . إنّھا حكمة توجز حقیقة ھائلة یجھلھا أغلب یستمران سویا إال لفترة قصیرة

الناس عبر التاریخ، إذ لیس في الحب كرامة، فالعاشقان بعد أن ینضیا ثیابھما 
ویّطرحا في المعبد، ال حدود تقف بین روحیھما، واألرواح المتقاربة ال تعرف 

فأما الكرامة، ومن ھنا قال أوفید إّن االمتزاج بینھما محدد، والبد من فراق ، 
تنتصر الكرامة فتجبرھما على التباعد ثم التنائي، وأما ینتصر الحب، فیذوب 

 أحدھما في اآلخر بال كرامة.
الناس في معبد الحیاة ینضون ثیابھم بال حیاء، ألّن هللا خلق اإلنسان بال ثیاب، وما 

الثیاب إال تطور حضاري الحق ال عالقة لھ بالحیاة، بل یسعى غالبا الى طمس 
قھا خلف خطوط الموضة والستر والحشمة والحجاب والنقاب والتخفي حقائ

والتباھي والتماھي إرضاء للكاھن والشیخ والحكم واألمیر والتاجر ورجل األعمال 
 الثري.

وال أملك إال أن أسأل ھنا، لماذا اختّص الفستان بالمرأة الیوم بعد أن كان الرداء 
جل في كل الحضارات؟ وھل لھذا عالقة المسبل الطویل أو القصیر لباسا لھا وللر

بالستر أم بتسھیل التالقي أم بمخیلة صانعي اللباس في تواریخ سحیقة؟ وكیف اتفق 
أغلب الشرق على أّن السروال ھو شكل اللباس األكثر راحة واألنفع لعصور 

تطاولت حتى وصلت الیوم، حیث وحدت سراویل الجینز االمریكیة لباس الجنسین 



(باستثناء الدول الشیوعیة التي ابتكرت بدلة العمل المذلّة لتفرضھا على عبر العالم 
ذكورھا وإناثھا فتوحدھم في الفقر والبؤس وكوریا الشمالیة نموذج صارخ لمسخ 

   اإلنسان وتحویلھ الى شيء بال حیاة).
وھي التي یتسلح بھا العقالء بوجھ حمالت -ختام رحلتي القصیرة في عشق الحیاة 

القتل والتجھیل اآلثمة عبر العالم الیوم – ھي محطة في مقال نشره موقع "باتوس" 
األمریكي النادر باھتماماتھ قبل سنوات تحدثت فیھ الكاتبة ستار فوستر عن قداسة 

الجنس معتبرة " أّن الجنس ھو انكشاف مقدس انتاب كثیرین لیجدوا فجأة أن 
أجسادھم ھي أوعیة مقدسة للذة والبھجة العارمة، دون خطیئة أو وھم، أجسادنا ھي 

 معابد حیاتنا".  
                              ***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بال جاذبیة! صناعة الحیاة
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اللذة في منطقة انعدام الوزن، تحٍد صارخ صعب، قد ال یتحقق لكّل الناس، لكن  
لو نجح الشریكان في أن یلتقیا فماذا یمكن أن یحدث وكیف لھما أن یصنعا حیاة 

 في ھذا اللقاء؟ 

 

الجاذبیة، ففي العادة یتدفق الدم حین یتھیج تنعكس المعادلة في منطقة انعدام 
اإلنسان الى منطقتھ الوسطى، فیؤدي الى توتر األعضاء الجنسیة وامتالئھا بالدم، 

 أما في الفضاء فتنعكس الدورة الدمویة، فماذا یحدث اذا؟

*الدكتور جون میلیس أخصائي علوم الفیزیاء الفضائیة كتب لموقع بزفید " 
ة حتما عن لذتنا واتصالنا الجنسي، أما في منطقة انعدام الجاذبیة ھي المسؤول

الجاذبیة فإّن الدم ال ینزل الى القضیب فیؤدي الى انتصابھ ( وبالنسبة للمرأة 
یحدث نفس الشيء ولكن بنسبة أقل ظھوراً)، وھكذا یبقى االنتصاب رخوا، وھو 

ء ناسا لم تفكر أمر لم یفكر اسحاق نیوتن بھ قط وال شك." ویبدو أّن وكالة الفضا
بعد في امكانیة ممارسة رواد الفضاء لعالقات جنسیة طبیعیة أثناء تحلیقھم، وھذا 

بشجاعة، السیما أّن الرحالت الى الفضاء  العاملون فیھا تحٍد یجب أن یواجھھ
بدأت تمتد لسنوات، والبد أن یتدبر المسافرون مسألة التناسل وما یمكن أن ینتج 
عنھ، أو على األقل في المرحلة األولى علیھم تدبر مشاعر اللذة والشھوة واللقاء 

 الجنسي وربما یأتي التناسل والتكاثر في مرحلة مقبلة.

المشكلة وإن كان ھذا غیر ظاھر، اذ أّن تصاعد الشھوة لدى  *المرأة تواجھ نفس
المرأة یضخ منطقیاً الدم الى أعضائھا التناسلیة، فینتفخ البظر والمشفرین، وتنز 

االفرازات لترطب ما بینھما وھذا بالطبع یحدث حین نكون ضمن منطقة 
 الجاذبیة، وتحدیدا فوق سطح األرض، أما حین نعوم في الفضاء الخارجي

فسیختلف الوضع حتما، ولكّن البروفسور میلیس یحذر من الوصول الى نتائج 
بھذا الخصوص، ألّن أحدا لم یجرب ھذا األمر على وجھ التحدید، والدراسات 

التكوینیة والفسلجیة التي أجرتھا رائدات الفضاء خالل رحالتھن لم تتطرق الى 
 األنثى وشھوتھا ھناك؟ھذا األمر، لذا یبقى السؤال قائما، كیف سیكون وضع 

*ترّطب المھبل غیر ممكن بالتأكید، ألّن اإلفرازات المھبلیة اسوة بالعرق 
والدموع، تتجمع على مسام افرازھا وال تنتشر الى سائر العضو األنثوي حیث 



یجب أن یحصل الولوج، وبالتالي فإّن المشفرین والقناة التي تلیھما تبقى ناشفة وال 
لذكري، وھذا سیكون عائقا طبیعیا ینفّر المرأة والرجل على تسھل انزالق العضو ا

 حد سواء من أي لقاء جنسي بسبب اآلالم الناجمة عنھ.

، ولكن لسبب ما لوحظ أّن ھذا الھورمون التستسرون*الھرمون المسبب للذة ھو 
تنخفض مستویاتھ لدى الرجال خالل حومھم في الفضاء الخارجي كما یقول د 

األبحاث لم تكشف عن سبب ھبوط مستویات ھذا الھرمون لدى  میلیس، مؤكدا أنّ 
رواد الفضاء، لكنھ یعني ضمنا أّن الرغبة الجنسیة تنعدم لدى الجنسین بسبب 

غیاب الحافز الھرموني في الفضاء الخارجي، وربما تكون لألمر عالقة بانعدام 
 الجاذبیة.

سبب أّن القلب یتباطأ *الممارسة الجنسیة في الفضاء الخارجي متعبة ومملة، وال
عملھ بسبب انعدام الجاذبیة، كما تتراخى عضالت الساقین والیدین وعموم الجسد 
بسبب  عدم االتكاء علیھا وغیاب الشد عنھا، وكل ھذا یعني أّن الجسد یتراخى، 
وھي حالة مخالفة للشد المطلوب عند التوتر الجنسي السابق للمضاجعة. وھذه 

سي لدى الرجل یوجب ارتفاع نبض القلب واشتداد تدفق مشكلة أخرى، فالشد الجن
الدم في الشرایین واألوردة للوصول الى الذروة المختبئة في مكان مجھول من 

أجسادنا، وھكذا فأّن ضعف القلب والعضالت ھنا سیقود الى تعب الرجل ونحولھ 
 بسرعة، ما ال یتیح لھ قوة اتمام الدفع الجنسي، وما یتبعھ.

لفضاء مشكلة كبرى، فالممارسة الجنسیة تستوجب احتكاك *التعرق في ا
الجسدین، والتعري في الفضاء مسألة فیھا نظر، وحتى اذا تعرى الرجل والمرأة 
واحتكا ببعضھما إلتمام الفعل الجنسي، فإّن كمیة التعرق المتصببة عن جسدیھما 

ائحة، وھذا لن تبرح مسام الجلد، بل ستتطایر في محیطھما كبقع كبیرة كریھة الر
سیلغي كل لذة یمكن أن تغمر الشریكین، فیكون اللقاء خلواً من عنصره 

 الرومانسي المطلوب.

*المضاجعة لقاء یتطلب دفعا وسحبا وشدا واحتواء من الرجل والمرأة بشكل 
متقابل مستمر، ھي سمفونیة خلق الحیاة التي تفعلھا كل الثدییات بلذة اوركسترا 

ل واألفعال االرتدادیة تصبح في الفضاء الخارجي غیر الجسدین، ولكّن األفعا
متناسبة مع بعضھا، فاذا دفع الرجل المرأة قلیال فاّن رد فعل جسدھا سیدفعھ في 
الفضاء بعیدا عن شریكھا، واذا حاول أحدھما أن یعدل وضعھ، فال یتوقع ماذا 



ون سیكون رد فعل الجسد المالصق لھ، وھكذا سیكون اللقاء المفترض أن یك
تالقحا صمیما، سیكون مجرد حركات ریاضیة غیر مسیطر علیھا، تدفع الجسدین 
باتجاھات ومسافات غیر محسوبة، ما یلغي فكرة التواصل الجسدي للوصول الى 

الذروة. كل ذلك یجعل میكانیكیة الفعل الجنسي شبھ محالة، ویصعب السیطرة 
 علیھ.

*القذف أیضا مسألة مشكوك فیھا، السیما أنھا لم تجرب، فالحیامن عادة تتسابق 
بالمالیین لتلیقح بویضة المرأة، واكثرھا قوة وسرعة ھو من یصل ویبقر البویضة 

ویتدفأ في داخلھا لیصبح مضغة جنین قادم، وھذا أمر غیر مضمون في منطقة 
عة لتصل الى ھدفھا، السیما أن انعدام الجاذبیة، فالحیامن ال تملك قوة وال سر

 قنوات ومبایض وتجویفات مھبل المرأة تعاني ھناك من جفاف حاد كما أسلفنا.

*الحمل المتوقع في الفضاء تحّف بھ المخاطر، فالبشریة ال تملك تصورا عن 
ح أن یكون جنین یتشكل ویكبر في منطقة انعدام الوزن، في محیط جنیني یرجّ 

التغذیة في الفضاء الخارجي تتم بطرق  ة، السیما أنّ فقیرا بسوائل جسد المرأ
مركبة وال یتدفق الغذاء الى أعضاء الجسد بسھولة، كما أّن التمثیل الغذائي یتم 
دون ضوء شمس، وبغیاب كل العوامل الطبیعیة التي تصنع الحیاة على كوكبنا 

ن یالجن األزرق الحبیب. ویرجح المختصون أّن المرأة قد تعاني غالبا من اسقاط
حجم االشعاعات التي تخترق الفضاء وسفینة  في مراحل الحمل األولى، كما أنّ 

الفضاء، وخاصة اشعاعات غاما، واالشعاعات الشمسیة والنجمیة الغامضة، كل 
ھذه قد تؤدي الى نشوء تشوھات في الجنین، بل وعلى األغلب فإّن بناء العظام 

جاذبیة وغیاب أشعة الشمس ما یعني وتشكلھا لن یتم بشكل صحیح بسبب انعدام ال
فقدان فیتامین دي وسي بشكل اساسي وھي التي تقوي وتصنع العظام، وھذا 

 یرجح أّن الجنین حتى اذا اكتمل فسیكون مشوھاً. ولعل اآلیة القرآنیة الكریمة"
ن " توجز الفكرة، فصناعة الحیاة كما نعرفھا یجب أالَِّذي َجعََل لَُكُم اْألَْرَض فَِراًشا

 تتم على سطح األرض ولیس بعیداً عنھا.

 

 

 



 القبلة لغة الروح والجسد بال كلمات  

لعل القبلة ھي أقرب تعریف للغة الروح، التي یروق للبعض أن یسمیھا لغة القلب 
رغم أّن القلب ینبض لیضخ دما وال یفیض مشاعر، ولو شئنا تتبع مسار القبلة 

من تعریف الروح،  الجسد تدنو كثیراً  فسنجدھا تنوس من منطقة غامضة في ثنایا
وُح ِمْن أَْمِر ویزداد الغموض بجواب القرآن الكریم " وحِ قُِل الرُّ َویَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

 ".َربِّي

 

الفم ھو منفذ الغذاء الحقیقي الى الجسد، وفیھ الذائقة، موزعة بین اللسان وبین الغدد 
 ھوادة في عملیة النطق وإطالق اللعابیة والصماء، وفیما یشارك اللسان بال

الكلمات واألصوات والتعبیر عن المشاعر، فإّن وظیفة الشفاه تبقى موزعة بین 
 التذوق والتفوه والتلذذ والتقبیل.

من ھنا تختلط لغة الجسد بلغة "الروح"، فلو شئنا أن نعّرف القبلة فلن نقول سوى 
نفسھ؟ قطعا ال، فالقبلة تشترط وجود  إنھا لثم الجزء اآلخر بالشفاه، فھل یقبِّل المرءُ 

آخر، وال تقبل القسمة على ثالثة، إنھا محاولة البوح دون كلمات بین اثنین، أو 
ھا بین روحین.   سّمِ

ولیس مصادفة أّن منفذ الغذاء الى الجسد والروح ھو نفسھ مصدر القبلة والتقبیل، 
 تسمو اال بمشاركة فالتالزم بین األھمیتین یلزمھ تالزم الداللتین، الروح ال

 األرواح، والمشاركة ھنا جسرھا قبلة، وحین نقف عند بیت ابن الملوح :

 أمر على الدیار دیار لیلى ... أقبل ذا الجدار وذا الجدارا

 القبلة حین تحط على الرموز

تتراجع القبلة الى عنوان عذري عاطل عن الوصول الى اآلخر فیكتفي برمزه "ذا 
 وھنا غاب عنصر التالمس المطلوب حسیا في القبالت. الجدار وذا الجدارا"

 ومثل ھذا یقول سعدي الشیرازي بترجمة عربیة:

 من قال إن القبلة تنمو بعیدا عن شفاه الروح؟...

 ھو من روج ألسطورة أّن حلو المذاق ال یصدر عن السّكر؟



بال  وكیف نعزل القبلة عن الشفة، أال تقود إحداھما الى األخرى، ھل توجد قبلة
شفة، وھل توجد شفة ال تحب التقبیل؟ وفي التالزم ھنا تفسیر مجزوء، اذ كیف 

نفسر تقبیل أستار الكعبة، وتقبیل الحجر األسود، وجدار المبكى عند الیھود وتقبیل 
الصلبان وطرف جبة البابا عن المسیحیین، وتقبیل األعضاء الجنسیة لألصنام عند 

تب المقدسة في مختلف االدیان؟ ولماذا یقبّل بعض الھندوس. كیف نفسر تقبیل الك
كثیرون الكتب المقدسة ویعانقون بھا جباھھم بعد التقبیل؟ ھل ھو إعالء لكلمة 
الرب؟ أم تنزیھ للكتاب وكالم الرب الذي فیھ عن دنس محتمل صدر عن قبلة 

 طالما اختلطت باللذة؟   

 قبلة في زیارة الى خان مولوي بإسطنبول

منطقة غالطة ب "خان مولويت صادفت درویشا یتعبد في تكیة" ألربعة عقود خل
. كان جاثما على أرض األن متحف لألدب العثماني الكالسیكيبول وھي نطفي اس

التكیة المفروشة بالسجاد الملون وقد غلب علیھ لون أحمر متداخل بصفرة الریازة 
ثم یتلو في  وبیاض الكراكیش المؤطرة للسجاد. وما برح الدرویش الناسك یصلي،

قرآن ملفوف بقطعة قماش خضراء وضعھ أمام جبینھ، ویغلق القرآن، فیقبلھ، 
فیرفعھ الى جبینھ، ثم یرفعھ الى أعلى ویتمتم أدعیة ویعید الكرة. ال أدري كم 

مضى علیھ من الوقت وھو یفعل ذلك، وبقیت أرقبھ مسحوراً، وفي جوفي أسئلة، 
خر في نسكھ، استأذنتھ في سؤال، فأذن لي وحین انتھى، جلس متربعا لیبدأ طقسا آ

وعلى شفتیھ تلك البسمة الغریبة المتدلیة من شفاه النساك والقسس والعباد في كل 
العالم. فسألتھ بعربیة فصحى عن معنى ما كان یفعلھ وخاصة" لماذا تقبّل القرآن ثم 

 ترفعھ لجبینك، ثم ترفعھ الى السماء"؟ 

لكنة تظھر خاصة بمنحنیات التأنیث والتذكیر قال بعربیة سلیمة ولكن تشوبھا 
والفتح والكسر:" أقبّلھ، ألنھ أسمى قدیٍم یجدر بنا تقبیلھ، فھو كالُم هللا الذي لم 

یخرج من أّي فم، ولم تلفظھ شفاه ولم یكتبھ أي یراع. وأرفعھ للجبین، ألنھ ال یجوز 
ني، ثم أرفعھ الى السجود والركوع على كتاب هللا، فھكذا أرفعھ للتعظیم الى جبی

السماء ألني أرید أن تصل قبلتي للكتاب خالصة الى خالق الكتاب، وھذا الرفع 
 محاولة تنزیھ لھا عن قُبل أھل االرض". 

كتبُت كل ما قالھ، وما زلت احتفظ بدفتر أسفاري الصغیر بتلك العبارة الشفویة 
 منھا.الخالدة من ناشط صوفي مولوي البثھا الى من یبغي اإلفادة 



البیرتو ھورتادو  وویأخذني كل ھذا الى أبیات الشاعر الكولومبي المعاصر "أنریك
 مینوتا" 

 قبّلني حتى یحل الفجر

 قبّلني بشوٍق ال حدود لھ

 قبلني...قبلني ال أكثر من ذلك،

 وال تقل شیئا! 

 غوتھ: "قبّلني وإال قبّلتك أنا"!

بكل شيء، لیس فقط لآلخر،  وھو یؤكد لغة الروح، فالقبلة تقول كل شيء وتبوح
بل تحت سماء اللیل الزاحف الى الفجر، أال یذكرنا كل ذلك بشوق فلسفي أطلقھ 

 الرومانتیكي األلماني الكبیر یوھان فولفغانغ فون غوتّھ؟:

 "قبّلني وإال قبّلتك أنا"! 

ى والمفارقة ھنا أّن التقبیل فعل یقتصر على أثنین وال ینجز إال باجتماعھما، فال معن
للتھدید بانّي سأقبّلك ما لم تقبلني، ألنھ تحصیل حاصل، وھذا یسمو على الفعل 

الجنسي ھنا، اذ یمكن ان تتم الممارسة الجنسیة منفردة بأخیلة العادة السریة، أما 
 التقبیل ، فھو أقدس من أن یسقط في لثم أألكف، والبد لھ من آخر یسقط علیھ.

، فیھا من البكاء أكثر من الوقوف على قبور قبلة نطبعھا على جبین وأكف أمھاتنا
أحبتنا، وننسى خاللھا كل التغضن والتجعد والزرقة التي تعم خطوط ظاھر كفوف 

 األمھات ونحن نغمرھا بقبالت أرواحنا.  

أخّص أنواع القبل ھي قبلة تتعانق فیھا شفتان، وھي لیست بالضرورة قبلة مرتبطة 
ي أسألك، كیف تغالب رغبتك في تقبیل فم الطفل باللذة الجسدیة، فللروح لذة، ودعن

لبیت  الضیوفالجمیل الذي یلھو في مھده، أو في حجر أمھ، أو فوق سجادة غرفة 
 تزوره؟ 

ھذا الفم الذي لم ینشف الحلیب فیھ والغارق برضاب الطفولة البریئة النظیفة یغري 
یسأل بحماس عن كل الناس بالتقبیل، ومن ال یجد في نفسھ تلك الرغبة فعلیھ أن 

 سبب ھذا الغیاب الجائر!



  قبلة من شفة طفل تخلو من لذة الجسد

قبلة من شفة طفل، لذیذة كثمرة سقطت توا من الفردوس الى األرض، وھي لذة 
تخلو من لذة الجسد، أال یلیق بھا أن تلقّب بلذة الروح إذا؟ لكّن ھذه اللذة المطلقة 

ألطفال تدعى شارلوتھ ریتسنیك قبل تنغصھا نصیحة طبیبة نفسانیة متخصصة با
عامین من خالل صحیفة دیلي میل البریطانیة وحذرت فیھا من تقبیل األھل لشفاه 
أطفالھم، مھما كانت أعمارھم. سبب التحریم النفساني ھو" حین یبدأ المرء بتقبیل 
بنیھ على شفاھھم، ال یدري متى یجب علیھ أن یتوقف عن ذلك؟ فحین یبلغ الطفل 

فلة الخامسة أو السادسة من العمر، قد تكون قبلة الشفاه سببا لھیاج مشاعره أو الط
الجنسیة". ونتیجة لتلك النصیحة كما یبدو، انھمكت صحف ووسائل إعالم دولیة 

 وعربیة كثیرة في التحذیر من مخاطر تقبیل األطفال في أفواھھم.

ه، باتت تعرف وقد طور الفرنسیون مطلع القرن العشرین قبلة خاصة بین الشفا
ب"القبلة الفرنسیة"، وعندھم تعرف ب" قبلة اللسان"، وخالصتھا أن یدّس كلُّ 

طرف لسانھ بفي اآلخر، ویمص لعابھ، فیما یعرف ب"رضاب القبلة". وقد ابتدع 
الفرنسیون ذلك ضمن ثورة الفن والجنس والخروج عن المألوف التي شاعت في 

ھا الفلسفة الوجودیة فیما بعد. وزحفت فرنسا منذ مطلع القرن العشرین، وقنونت
القبلة الفرنسیة من باریس الى كل العالم لتصبح إعالن التقبیل الجنسي األكثر 

افصاحا عبر العالم. والمحطة األغرب التي كشفت عنھا القبلة الفرنسیة أّن الفم ھو 
 منطقة التوتر الجنسي األشد في الجسد البشري، واستدل علماء السكسولوجي على
التماس الحیواني الفموي المتالزم بالمواقعة الجنسیة، ودرسوه في حلقات موسعة، 

 وتأملوا أثره فوصلوا الى تلك النتیجة.  

وشاعت في فترات متباعدة من القرن العشرین، دعوات مفادھا أن التقبیل فماً لفٍم 
سبب النتقال أمراٍض خطیرة، أھمھا األمراض الجنسیة ومنھا نقص المناعة 

لمكتسبة، إال أّن نشرة المجتمع الدولي لعالج االیدز التابع لمنظمة الصحة العالمیة ا
أكدت أّن التالمس الفموي لیس سببا لعدوى االیدز، ما لم یكن فم أحد الطرفین فیھ 

 جرح، مجتمعا مع اصابتھ بفایروس سیدا.

  بل القبانیة !تصالب الشفاه في القُ 

الرضاب على مخمل الشفاه االنثویة الحمراء أنشد وفي قبلة الفم المفعمة بالعطر و
 نزار قباني: 



 لمحت في شفتیھا طیف مقبرتي…   لما تصالب ثغرانا بدافئة 

 إنك قد حببت معصیتي، حمراء…   الثغر معصیة  تروي الحكایات أنّ 

 فھو یتحدث عن سیاحة ثغر فوق ثغر، وفي ھذه السیاحة محطات لألسئلة:

التقبیل في تجارة الجنس؟ أعني في المواخیر، حیث یدفع الرجال أمواال  *أین نضع
لصناعة لقاء جنسي، فأین تكون القبالت ھنا، ھل ھي لغة الروح أم أنھا اسوة 

 ؟وبضاعة للبیع باللقاء برمتھ، صناعة

*أین نضع ھذه األبیات التي كتبت على عمود جسر أقفال الحب القدیم في مدینة 
 یا، وكولونیا تعد عاصمة المثلیین في العالم:كولونیا بألمان

 "شفتي تدنو الى شفتك،

 بحثا عن العشق،

 بأمل أن تكون ھذه القبلة

 بطول كل عمري"

وال یستشف القارئ لمن تشتاق تلك الشفاه، ھل ھي أنثى تتشھى أنثى أم رجل 
 نثى؟یتشھى رجال، أم رجل یشتاق لقبلة أ

 مثلي؟   في فمي یغرق"، غزل التصوف أم غزلٌ  الرومي "فیكَ 

 وفي مثل ذلك أنشد جالل الدین الرومي في غزلھ:

 "في الطیف الح لي زورق
 كنَت في قلب الزورق

 وكنُت أنا البحر

 فاض الیمُّ الى الزورق، 

 فوجدت

 فیَك في فمي یغرق،  



 وعیني بعینك تعلق".

المخلوق بالخالق، اال أّن یقرأ المتصوفة ھذا، غزال ربانیا یتعلق بعشق 
المتخصصین في األدب الحدیث یقرأون في ھذا غزال بحبیب موالنا الرومي وھو 
بال شك شمس الدین التبریزي الذي خلب لبھ، فالقبلة ھنا، لغة بین شفتي الدرویش 

ل جالل الرومي المتصوف وتلمیذه، و بحسب المستشرقة آنا ماري شیمل فقد تحوَّ
أنَّھا حصرا، لدرجة  ل ُمعَلِّمھ الروحي شمس الدین التبریزيالدین إلى شاعر بفض

یجب علینا الیوم أن نتحدَّث عن جالل الدین الرومي آخر، لو أنَّ االثنین لم قالت" 
" وھذا یعززه أّن الفارسیة التي كتب الرومي أغلب شعره بھا، یلتقیا ببعضھما قطّ 

 اطب الشاعر.تخلو من التأنیث والتذكیر، فال یعرف المرء من یخ

  القبل اإللكترونیة والھوائیة

مع عصر السرعة والعولمة واالتصاالت ظھرت قبلة بال تالمس، وھي قبلة قدیمة، 
ربما بقدم الحضارة البشریة، حیث كان الناس یقبلون اكفھم ویضعونھا على 

جباھھم إلظھار االحترام لملوكھم وامرائھم، بل حتى لشیوخ قبائلھم أحیانا. لكّن 
مر تطور الى قُبل ھوائیة ترسلھا األمھات لبنیھن عبر زجاجة السیارة وھم األ

ینزلون الى مدارسھم كل صباح، وقبل تعانق سماعة الھاتف المحمول لتصل الى 
 االف كیلومتر ! 10الحبیب الذي یبعد عن صاحب القبلة 

ال  وقبل تظھر على مواقع التواصل االجتماعي، وقد تصبح من رموزه قریبا، وقبل
 یصل الباحث عنھا إال صوتھا عبر غوغل ومحطاتھ الصوتیة وأشھرھا یوتیوب.

ختاما، نذّكر بسؤال لم یجب عنھ أحد حتى اآلن، لماذا تُغلق األحیاء أعینھا حین 
التقبیل، ویحدث ھذا حین یقبّل الناس حیواناتھم األلیفة، بل وحتى حین تقبّل 

 الحیوانات بعضھا ؟ 

                           *** 

 

 ن یتأملھا الرجالأالمرأة تعشق 



نظرات الرجال ال تفارق المرأة، لیس كّل امرأة طبعا، لكّن ذلك یرتبط بقوامھا، 
مقابل ذلك، ھل  ،لباسھا، وشكل ولون شعرھا، وحركاتھا ُشحوجمالھا ولباسھا أو 

 یروق للمرأة أن تلتھمھا نظرات الرجال؟

 

من كالم النساء، أّن تحدیق الرجال فیھن یضایقھن، ولكّن ھذه البحلقة (  یبدو
التحدیق) لیست مكروھة بشكل مطلق، فحین یكون المبحلق وسیماً، غنیا، أنیقا، 

ویصلح أن یكون مشروعاً من نوع ما، ترتاح كثیر من النسوة لتحدیقھ. ھذا غیر 
مسائل من ھذا النوع، ولكّن أّن كثیرات منھن، یعنین غالبا عكس ما یقلن بشأن 

 التأكد من ھذا الموضوع یبقى رھٌن بنظرة الرجل الى المرأة .

مجموعة رجال جالسین في مكان ما، یتطلعون بفضول المرأة تمر أمامھم، أو 
تخترق جمعھم، شعور القطیع ھنا یغیر مشاعر الرجال، فیتصرف كثیر منھا 

واخصائي علم  االجتماعتوصل عالم ببدائیة ذكر یتشھى أي انثى تمر بقربھ، وقد 
النفس الروسي بافلوف الى أّن كالً منھم، ما كان لیتصرف بھذه الفظاظة لو كان 

 وحده، اال أن وجودھم معاً یدفعھم الى ذلك. ھل ھذا كل شيء؟

 من یضمن أّن كل النساء ال یروقھن ھذا النظر الجماعي؟ 

الذكري البدائي بأنثى  النظرات الصادرة عن جمع من رجال یبدون اعجابھم
أال تثیر لدى المرأة المعنیة مشاعر الفرح واالعتداد باألنوثة، أو حتى  مستطرقة،

 الرضا؟

امرأة، بشان نظر  200نشر موقع "فینتاج" األمریكي استطالع رأي أجري على 
 الرجال لھن، فكانت اإلجابات كالتالي:

ي االعجاب، تثیر لدیھن اعتبرن أّن نظرة الرجل التي تحمل معان امرأة 80* 
 مشاعر الفرح، وامعانھ في النظر أحیانا یبعث لدیھن شعورا بالرضا والسرور.

اعتبرن أّن نظرة االعجاب العابرة التي ال تركز على المناطق  امرأة 43*
 الحساسة في المرأة تثیر لدیھن شعورا بالرضا.

وثتھن، مؤكدات أّن امرأة اعتبرن نظرات الذكور الشھوانیة لھّن اھانة ألن 49*
النظر بھذه الطریقة یجّرد المرأة من كل ما عندھا باستثناء مواھبھا األنثویة ( 



القائمون على االستطالع، أشاروا الى أّن ھذه المجموعة تضم نساء تقدم بھن 
 السن، ونساء یحملن نسبة متواضعة من مقاییس الجمال واألنوثة).

فیھن بشكل فاضح، والحاحھم في النظر  نساء، اعترفن باّن إمعان الرجال 10*
یثیر لدیھن مشاعر الشھوة، بل یدفعھن أحیانا الى ممارسة العادة السریة متخیالت 

من  8اوضاعا مع الرجال المشار الیھم ( وأشار القائمون على االستطالع الى أن 
 سنة). 16ھؤالء كن في سن المراھقة تحت 

تراث، وبین إبداء القرف من رجل ینظر امرأة تباینت آرائھن بین عدم االك 18*
الى جزئھن السفلي حصرا، فیما ذھبن بعضھن الى أّن النظر اذا جرى دون 

تعلیقات فاضحة أو تحرشیة صریحة یمكن أن یكون مقبوالً، فیما اعتبرت بعضھن 
أّن النظر غالبا ھو مقدمة للتحرش، لذا اعتبرنھ ناقوس خطر، كاشفات أنّھّن 

 المناطق التي یتجمع فیھا الرجال. یفضلن غالبا تجنب

*معظم المستطلعة آرائھن أشرن الى أّن الرجل ینظر بأعجاب عادة الى 
 مؤخراتھن، وخاصة حین یرتدین الحذاء بالكعب العالي. 

*أغلب المستطلعة آرائھن أشرن الى أّن الرجال في المسابح العامة والخاصة ال 
عاریة، بل یختلس بعضھم نظرات الى یتطلعون بأعجاب الى أجساد النسوة شبھ ال

المنطقة الوسطى أو الصدر فحسب، وھي في الغالب نظرات فضول ولیست 
 نظرات إعجاب.

*قلیالت ممن استطلعت آرائھن، كشفن عن حقیقة غریبة، فھن قد زرن مسابح 
وأندیة العراة في بعض مناطق العالم، حیث یتجول ویعوم وینشط الناس رجاال 

تماما، وھنا لحظّن أّن الرجال ال ینظرون قط الى مناطق النساء ونساء وھم عراة 
الجنسیة المكشوفة، وال یتطلعون في النھود العاریة أو المؤخرات المكشوفة أو 
حتى بالفروج المفتوحة لبعض العاریات المستلقیات على الرمال باسترخاء وقد 

لى المناطق الرطبة باعدن ما بین سیقانھن كي یتسلل ضوء الشمس والھواء النقي ا
المظلمة. كما أشرن الى أّن النسوة بدورھن، نادراً ما یتطلعن بأعجاب الى أجساد 

الذكور العاریة أو أعضاءھم الجنسیة المكشوفة. لیخلصن بعدھا الى القول، إّن 
 العري یقلل من اعجاب الجنسین ببعضھما.

                     *** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استجابة نفعیة ترسم رشاقة األنثى  –شعاراتنا 

الشعار بالعربیة ھو ما المس شعر البدن ویعرف عالمیا بالمالبس الداخلیة (ظلما 
ألنھا لیست داخلیة)، المالبس التحتیة ھي اللحظة الفاصلة بین الجسد العاري 

 والجسد المستعد للعري، ھو االخفاء حیث یحسن التخفي ولكن للحظات. 



 

نسان مؤنثا أو مذّكر یبدو أحلى بشعاراتھ في لحظة تسبق العري. وشعار األنثى اإل
منذ تطور مشھد العري بمطلع القرن العشرین وصوال الى ما بعده، حتى اللحظة 
یستر مناطقھا المنتجة ( تكاثرا وحلیبا) ، یسترھا بضعف مقصود، و ھو یكشف 

، ولوال تلك القطعة لما اشتاق أكثر مما یستر، ویكشف حیث یشتاق الرائي أن ینظر
 الرائي الى المستور. 

شعار الرجل أیضا ینحسر في منطقتھ الوسطى المنتجة، لكن ال یراد بھ الكشف، بل 
اإلیحاء بالتستر والمحافظة، حتى بات الرجال عموما یفضلون البوكسر لستر 

ستبراد بعث على الدفء شتاء واالأریح لوسائل انتاجھم، وأسطى، فھو مناطقھم الو
صیفاً. كما أّن ما شاع منذ خمسینات القرن العشرین وصوال الى تسعیناتھ من البسة 

الجوكي وتحدیداتھ المحززة التي تظھر وسائل انتاج الرجل مكبرة لم یعد یثیر 
اھتمام اإلناث غالبا، خاصة وأن ثقافة المثلیین استخدمتھ للكشف عن المؤخرة 

ن وبقي علیھ الذكور المعنیون باألنوثة وما تعلق روأكثر، فنفر منھ الذكور المذكّ 
 بجھاز اللذة ولیس التبعل.

وللقصة تاریخ، فقد افتُتح في صالة كبرى بمتحف فیكتوریا والبرت بلندن معرض 
یؤّرخ ویستعرض تفاصیل المالبس الداخلیة وتطوراتھا المعنیة بحسن  الملبس 

ذلك تحت شعار" كشف والتستر والمعنیة بعرض المحاسن وتحسین الجمیل و
المستور عن تاریخ موجز للمالبس الداخلیة". عرضت الموجودات المغریة على 

الف قدم مربع فاستحقت وصف أكبر معرض للمالبس التحتیة في  37مساحة 
التاریخ، ولو تولت موسوعة غینیس المقایسة لفازت المعروضات بأعلى رقم، لكّن 

یة تستر كنوزا، وھي لم تظھر في ھذا األھم غاب عن المعرض، فالمالبس التحت
المعرض، بل ظھرت سیقان مناطق تناسل محایدة جبسیة وبالستیكیة باردة لیس 

بھا من الكنوز شيء. عني المعرض بإظھار فروق الجندر، والتوترات بین 
ناث من الذكور وتمحى في المناطق التي تتقارب فیھا اإل االجناس المختلفة، السیما

ع المرء أن یمیّز األھم فالمستور فالمطلوب ستره فالمطلوب الحدود، فال یس
تعریتھ. المعرض بشكل عام كشف خطوط الموضة وتوجھات االدھاش المراد بھا 

 تحریك المشاعر في مساحة حرجة بین العري واالستتار.



المشتقة من ما المقصود بالشعار "وسأبقى على استخدام الكلمة العربیة األصیلة 
مغادرا للتعریف الضعیف المستورد من س لشعر وزغب الجسد، مالمسة اللبا

اللغات الغربیة بتعبیر المالبس التحتیة او الداخلیة"؟ ھل ھو ستر للمنطقة التناسلیة 
 بقصد حمایتھا من المناخ وتقلباتھ؟ 

رجح في الخشنة التي نرتدیھا وھذا ھو األ بل ھو حمایة لھا من التماس بالمالبس
نثى فستانا من الصوف فوق ھنیھا ألس من المعقول أن ترتدي ااستخدامھا، اذ لی

بس الجندیة الصوفیة ن یرتدي الذكر مالأا الناعمین. كما لیس من المعقول وثدییھ
 عضاء التكاثر الناعمة الحساسة الملساء.أالخشنة فوق 

جسادنا تفرز سوائل ومواد تتلف أاستدراك، فإّن منطقة التكاثر في وكنقطة 
فلو بقیت المرأة على سروال أبیض أنیق ال ترتدي تحتھ شعاراً لسالت المالبس، 

علیھ من كنزھا ومن أستھا بقایا ال تسر الناظرین وتسيء ألناقتھا. ولو لم یضع 
الرجل على منطقتھ شعارا، لتساقطت بقایا البول والمذي والمني التي تخرج من 

ورة ال تسر الناظرین. فوق قضیبھ غالبا على سروالھ واتلفتھ وبانت منھ للعیان ع
ثارا آرون یترك سذلك فإن الخصیة كما یعرف كل الرجال تفرز باستمرار تست

وروائح على شعاراتھ، ولوال تلك الشعارات لفاحت الروائح وبانت اآلثار على 
 السراویل.

فوق ذلك، فإّن التشّطف بعد التغوط یترك آثارا مائیة ستظھر على السروال 
ة الخاصة العزیزة رتد الرجال والنساء مالبس تحمي المنطقوالتنورة لو لم ی

 افرازاتھا. روائحھا وخرین الوسخة وتقي اآل

ھذا من الناحیة البراغماتیة، وھو ضرورة قد یضحي بھا البعض إلظھار النواحي 
ماٍل في سیقان الجمالیة، وطبعا تلك النواحي تشترط دائما الرشاقة، واال أيُّ ج

 لوغرام حیث تضیع الحدود بین الھنوزانھن المائة كیأوأوساط نسوة فاقت 
واألست والخصر والبطن والظھر والفخذ، ویصبح المجموع كتلة شحم لحمي 

كبیرة متھدلة ال تسر الناظرین وال تثیر شھوتھم. ویصعب على اإلناث طبعا أن 
یعترفن بھذه المثلبة، ویتأخرن محاوالت التمسك بمفاتن وھمیة یظھرھا اللباس 

لخیطي والسوتیان المقبب الصغیر، فال تظھر للرائي سوى كتل لحمیة بشعة ا
 مقززة.



اختصر الرجال كل ھذا، فباتوا یمیلون الى شعار غیر ملتصق بأوساطھم الممتلئة، 
خاصة وأّن أغلبھم ما عاد یُعنى بإخفاء شحومھ ولحومھ، مادامت معدات الغزیرة 

 غض النسوة إزاءه الطرف عن كل عیب.قادرة مغریة عاملة یدعمھا اقتدار مالي ت

سئلة حول استمرار توجھات أرض الشعارات في لندن، حیث اثیرت عودة الى مع
اظھار محاسن النسوة على حساب راحتھن، اذ ال أحد ینكر أّن الشعار الخیطي 
والسوتیان المقبب غیر مریحین ویسببان تعرق المناطق المنتجة فتصدر عنھا 

التنقّل والعمل والحركة بھذه الشعارات یحدّ من حریة المرأة  روائح كریھة، كما أن
ویجعلھا أسیرة الرغبة في اظھار انوثتھا، وھو ما تعترض علیھ كثیر من النسوة، 

والى ذلك اشارت الخبیرة ایدوینا آیرمان في حدیث مع صحیفة  ذا نیویورك 
جسادھن، أ تایمز" نحن الیوم نعیش أوج نزوع النساء الى عرض مفاتن ومحاسن

ولكّن فلسفتھن اختلفت كثیرا، فإظھار المحاسن ال یستھدف الرجال فحسب، بل ھو 
موجھ إلثارة اھتمام واعجاب اإلناث ایضا ولیس بالضرورة اعجابھن الجنسي، بل 

 البدني عموما، ولكن من غیر المعلوم الى متى سیستمر ھذا النزوع".

تعدى قرنین، وقد طرأ علیھا تطور عمر المالبس الداخلیة بشكلھا المتضائل ال ی
طال حوافھا القریبة من تكورات الجسم، فبدأت تنزع الى تكمیل المشھد باللون 
والنقش، والتقلص واالنتفاخ والتحدب والتقعر. الشعار المالمس لمنطقة المرأة 

الوسطى یخاطب ذكورة الرجل مباشرة، فاألنثى حین تنزع الشعار تبدو أقل اثارة، 
بوضوح معالم رشاقتھا (إن وجدت)، الشعار بذاتھ صانع الرشاقة، ولونھ وال تظھر 

فاعل ومؤثر الى حد كبیر، فحین یكون أحمر على جسد حنطي تبلغ االثارة مستوى 
الصیني على الجسد الخمري، أما عاٍل من التوتر، لكن الغربیین یفضلون األصفر 

 بیض فیلیق بھ دائما شعار أسود معتم.األ

أحلى لحظات شعار المرأة، رفیعا خیطیا كان أم فسیحا یلم االلیتین وما بینھما ھي 
نفسھم أیفضلن أن ینزعھ الرجل، والرجال  لحظات یتذوقھا الرجل، فالنسوة غالبا

ن یظھر استسالم األنثى ورضوخھا في لحظة ینضون عنھا ما یستر أیریدون 
ار الرقیقة الملتصقة بحواف كنزھا، وھكذا قد یتفننون في مالمسة حواف الشع

الجسد وتكوراتھ، متأنین في انتزاعھ ومستكشفین بأناملھم ما وراء تحلك الحواف 
مع االحتفاظ باألسود أو األحمر أو األصفر الصیني ملبوسا لصق المحاسن 

 اآلسرة.



لحماالت الصدر أما حراسة القبتین فھي لیست ترفا كما توحي الحجوم المتضائلة 
ارات النھدین)، فثدي األنثى یدر حلیبا إن كانت أما، وتنز عنھ روائح شعالحدیثة (

أنوثتھا إن لم تكن أماً، وھكذا فإّن ارتداء حمالة الصدر ضرورة تحافظ على نظافة 
المنطقة، كما أّن الحلمتین والوردتین المحیطتین بھما حساستان ألّي نوع من 

تحتوي على أنسجة رقیقة  -یة منھاالسیما األنواع الغال -المالبس، وحماالت الصدر
 تحفظ التالمس مع تلك المنطقة.

الرجال عموما شرقا وغرباً یرون في شعار المرأة لحظة تسبق لحظة اللذة والنشوة 
 المقبلة، وھي لحظة ترقب قد تكون أجمل من لحظة التالمس الجسدي بین النوعین.

                  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سود؟ بیضاوات النساء رجاالً *لماذا تعشق بعض 
ال تفسیر لذلك اال رغبتھن المشتعلة شوقا الى ذكورة ھؤالء الرجال، فالسود كما 

ھو ثابت علمیا أشد وقعا في السریر مع المرأة وأكثر مطاولة معھا، كما أّن 



أعضاءھم الذكریة وطریقتھم في المضاجعة، تثیر ھیاج البیضاوات من النساء 
أّن أغلب المثلیین بال مقارنة یعشقون مضاجعة السود لھذا  تحدیدا، عالوة على

 السبب بالذات. 
 

 رداشیاناكیم كسوٌد في سریر  رجالٌ 
" وھو عمالق الثالث "كني ویست د ظھورا "كیم كارداشیان" وزوجھاشالمثال األ

راب أسود عبارة عن كتلة عضالت، ھذا غیر أّن نصف الرجال التسعة في حیاتھا 
كانوا سوداً...نحن نتحدث عن كیم كارداشیان ایقونة الشھوة الجنسیة واالثارة التي 

 دون استثناء تقریباً.لفیة الثالثة في مطلع األیشتھیھا كل رجال العالم 
ناھا كل رجال العالم، ھي األخرى ال تتمنع عن كیم كارداشیان األنثى التي یتم

الذكور، وقد اقترنت حتى اآلن بتسعة رجال، وھي لم تبلغ بعد العقد الرابع، وكان 
نصیُب األسِد للرجال السود، فھي تعشُق الجسدَ االبنوسي ومرونتھ الذكریة 

 الساحقة.

كیف یشعر الرجل الذي ینام مع كیم في سریرھا، ویتنشق عطر جسدھا 
االسطوري ، ویتلمس تكوراتھا الخالدة، ویالمس بجسده تقعرات جسدھا الذي 

 یتشھاه كل رجال الكرة األرضیة؟

، أمنت على مؤخرتھا بخمسة مالیین دوالر، 1980األیقونة المولودة عام 
باعتبارھا جزءاً من اسباب نجاحھا، ومفتاحا ولجت بواسطتھ أبواب الشھرة 

عمل فني لھا، ھو فیدیو مسرب عبر یوتیوب وھي والنجومیة، ومن عجٍب أن أول 
الراب ري جي األسود العمالق، واجتاح العالم عام  يتضاجع صدیقھا راقص ومغن

وحقق ارقام مشاھدة خرافیة غیر مسبوقة مختلف على تقدیراتھا، وبعده  2006
ز لانتقلت من عملھا كعارضة ، لتصبح سیدة مجتمع بارزة في منطقة بیفرلي ھی

ة الثریة، في كالیفورنیا أجمل والیات الساحل الغربي للوالیات المتحدة المخملی
مریكیة التي ولدت وكبرت واشتھرت فیھا. ثم احترفت تمثیل مسلسالت الواقع األ

 التلفزیونیة، وآخرھا مسلسل تقوم ببطولتھ ھي واخواتھا "كورتني" و "كولھ".

في  ت.جي. جاكسونم مع ھو فیدیو مسرب عن لقاء حمی الفیلم الذي جعلھا قمة،
بعض نسخھ جاء مفعماً بأصوات األنثى والذكر المتالحمین، وكان اللھاث والتوسل 

والزئیر والتنفس الصعب، والتنھد، والتأوه، والتألم، والتقھقر، والتقدم، سمفونیة 
 تعزف في اوركسترا لقاء الجسدین الجمیلین على زورق سریع في میاه الباسفیك.



 ت.جي. جاكسون

*تجربة حبھا األولى عاشتھا كیم، كانت مع ت.جي. جاكسون، وھو أبن شقیق 
مایكل جاكسون، ویشیع في الدوائر المقربة منھا أّن الشاب األسمر كان أول من 

 تذوق دفء سریرھا، وتمتع بمالمسة جسدھا األسطوري. 

 دیمون توماس

حتى عام  2000، الذي عاشت معھ من عام توماس  دیمون *زوجھا المنسي
 ، كان منتج موسیقى أسود ، عاشت معھ حقاً أربعة أعوام ویا للعجب ! 2004

 نیك كانون

عاشت كیم قصة حب ساخنة كالعادة مع نیك كانون العمالق األسود مربوع *
 .2007و 2006العضالت بین عامي 

 غیم اذ

ت الكثیرة * تبّرأ ذي غیم بنفسھ من أّي عالقة تربطھ بكولھ شقیقة كیم، رغم الشائعا
والھمس الخطیر حول ذلك، لكّن المؤكد أّن لھ مع كیم قضیة، وصلت بھما غالبا 

 الى السریر.

ھذا العشق للمذّكر األسود یتناسب تماما مع كیم كارداشیان صاحبة الجسد الذي 
ال بذكر أسود یتلوى معھا د، فالشائع أّن رغبتھا ال تنطفي إیھیم بھ الرجال بال ترد

ال ھوادة، فتعید لھ مالمح الذكورة البدائیة، ویشعل ببال حیاء، و في سریر ساخنٍ 
 فیھا حرائق األنوثة الخالقة األمزونیة. 

                *** 

 

 

 

   التائھة  ھا واللذةُ ھ ونشوتُ رعشتُ  

     الخارقةرعشتھ     



، وھي سریعة خارقة، ألّن الفعل الجنسي عند رعشة الرجل ھي نشوتھ           
 الرجل ال یكتمل غالبا اال بتحقق االختراق، لذا یختصر كثیر من الرجال المواقعة

اللذة عند الرجل نفسھ، حدث  تصاعدع یھدم كل یالج وھو تسرّ الجنسیة بسرعة اإل
ج وعنایة سنأتي على ذكرھا وال حرج عن المرأة التي تحتاج نشوتھا الى تدرّ 

 طول بكثیر عادة.أوتستغرق في العادة وقتا أطول من نشوة الرجل، 

 

اللذة ھي التي تسبق االیالج ولیست التي تصاحب  نّ أالرجال غالبا ال یدركون 
لحن وعطر  ةحیانا بكلمات وبضعأ أالوصول الى الذروة، اللذة بناء تدریجي یبد

، فتتصاعد رغبة الرجل، واللذة على كف المرأةة سریعة ولمسة حتى صغیر وقبل
سریعي  الرجالمن العلماء ینصحون  اً كثیر نّ إیالجھ، بل إ ھي أن یؤخر وصولھ و

سیؤخر وصولھم الى الذروة ویدیم عمر  كاالستمناء قبل المواقعة، ألن ذلبالقذف 
  اللذة.

لم الج ترتبط بمستوى حرمانھ غالبا، فمن إیسرعة وصول الرجل حتى دون 
و ملمس زند امرأة للوصول الى أیمارس الجنس قط، یكفیھ منظر ساق مكشوفة، 

 .ولى المصحوبة بعناق دافئ حمیممنذ القبلة األ یصلون الذروةالذروة، والبعض 

بعیدا عن المشاعر الرومانسیة والعواطف الجیاشة، یبقى الجنس حقیقة یومیة و
م متحررة، فالجنس أاساسیة في استمرار الحیاة، وسواء كانت المجتمعات محافظة 

خرى كأقمار تلف حول شمس ساسیا تدور حولھ كل محاور الحیاة األأیبقى محورا 
 كبرى. 

یث تفرضھ اللذة التي تطغي علیھ الرعشة عند الرجل تعني قذف ماء الحیاة ح
أو رجل أو حتى حیوان. رعشة الثواني القصیرة  لدرجة تراه ال یفرق بین امرأة

تجعل معاشرة المحارم شائعة في كل العالم، فالرجل تعمیھ الرعشة فیفعل كل 
   شيء. ھذه بعض حقائق الرعشة الخاطفة عند الرجل:

ویة تكفي ن ینتج حیوانات منأن جسد رجل واحد یمك *قد ال یصدق كثیرون أنّ 
  رض!لتلقیح كل نساء كوكب األ

حیانا، خصوصا حین یكون سابحا أ*یعیش حیمن الرجل لمدة تصل الى خمسة ایام 
ن یلقح أي أفضل محیط حیوي ممكن، ویمكن أفي سوائل مھبل المرأة التي توفر لھ 



قل أالمقذوف خارج الجسد البشري فھو  یام الخمسة. أما الحیمنبویضة خالل األ
   قوة وقد یستمر في الحیاة الى بضع ساعات .

منھا دراسة نشرت في صفحة "سیكس أوف تودي"  ،*تشیر دراسات متخصصة
نسبة الكولسترول  نخفاضان أالى )  2016األمریكیة بعددھا الصادر في ( نوفمبر 

الجنسي للرجل والمرأة بنسبة (الشحوم والدھون والزیوت) في الدم یحسن االداء 
 عالیة.

*القدرة الجنسیة عند كثیرین تبقى فاعلة حتى سن الثمانین، وھذا یصدق على 
فت ساطیر الشائعة خالف ذلك. وكشجال والنساء على حد سواء، رغم األالر

لعالم نحو ثلث نساء ا نّ أ 2010نشرت عام مریكي دراسة لمعھد مایو كلینك األ
ن ھناك أبل  ،و نساء) وھن في سن الثمانینأرجاال كائھن (یمارسن الجنس مع شر

  روایات عن مراھقة متأخرة تبدأ عن البعض بعد سن السبعین.

*البھارات بأنواعھا والتمر بأنواعھ والبصل والثوم من خیرة المنشطات الجنسیة 
نسان یحسن االكثار منھا ما لم یمنع اإلالطبیعیة للمرأة والرجل على حد سواء، ف

 عنھا مانع صحي.

نانیا، ولیس لعبة العب واحد، بل ھي لعبة من فریق ثنائي على أ*الجنس لیس 
في الطقوس االباحیة یمارس البعض الجنس بشكل جماعي وھو ما یعرف ( االقل
ن یرضیا بعضھما ویشبعا حاجة بعضھما أعبین ورغیز). ولذلك على الالأعنھ 

یھا أصل سریعا والمرأة تتأخر، فعلیك یفالجنس تضحیة الى حد كبیر، الرجل عادة 
  الرجل انتظار نشوة من ترافقك السریر ومقاسمتھا اللذة.

نف المرأة والرجل بطریقة تشبھ أ*خالل المضاجعة ینتفخ الجزء الداخلي من 
عضاء التناسلیة عندھما، والذي یحدث لحلمات الذي یصیب األ نتصابواال االنتفاخ

   عضاء بغزارة. الى تدفق الدم الى ھذه األ ذلك وینسبالثدي عند المرأة، 

صوات والتأوھات والتنھدات والكالم " البذيء المحّرم على البالغین" ھو خیر *األ
موسیقى ترافق مشھد الجنس، فال تبخال على بعضكما بلغة الجنس وموسیقاه 

  علناھا، فأسوأ انواع العالقة الجنسیة ھي الصامتة.أو

سعرة حراریة ( كالوري) عند الرجل،  200الى  100* یحرق اللقاء الجنسي من 
 . سعرة عند المرأة 69كثر من أفیما ال یحرق 



كثر من غیرھم، وال یجد العلماء لذلك أ*یمیل بعض الناس للممارسة الجنسیة 
أة و المرأنوع الغذاء الذي یتناولھ الرجل  من الشعوب تعتقد أنّ  اً تفسیرا، لكن كثیر

 لھ عالقة بذلك.

 غریبسر مجھول  –المرأة  نشوة

الجنسیة ھي مساحة قد ال تصلھا المرأة  شھوة المرأة أمر مسكوت عنھ، ونشوتھا
وقد ال تعرفھا، ویظن الرجل أنھ یدركھا لكنھ في لحظة العناق الحمیم ینساھا غالبا. 

  حقائق مذھلة عن نشوة األنثى. 10موقع بریطاني متخصص بقضایا المرأة كشف 

یعتقد البعض أن المرأة یمكن أن تصل إلى ذروتھا الجنسیة في كل مرة تمارس 
المتخصص في شؤون  womansday ا الجنس، لكن دراسة نشرھا موقعفیھ

في المائة من النساء الغربیات لم یبلغن نشوتھن قط، ووصلن  30المرأة كشفت أن 
سن الیأس وبتن یمتنعن عن المواقعة الجنسیة وھن یجھلن مذاق الوصول إلى ذروة 

  .العالقة الجسدیة

  :نشوة المرأةحقائق خفیة تتعلق ب 10الدراسة كشفت عن 

النشوة قد تھدئ اآلالم. ویشمل ذلك آالم دوالي الساقین، واآلالم الناجمة عن .1
العملیات الجراحیة وتلك الناجمة عن الوالدة. ویُفسر ھذا علمیا بأّن بلوغ النشوة 

یُطلق مادة اوكسیتوسین التي تبعث شعورا باالرتخاء وتزیل التوتر. لكن الدراسة 
  .دقائق ال أكثر 10من األلم یستغرق تستطرد أن الشفاء 

الواقي الذكري ال یؤثر على نشوة المرأة نوعیا. فعكس ما یشیع في عالم .2
الرجال، تصل المرأة إلى النشوة سواء استعمل الرجل الواقي الذكري أم لم 

یستعملھ، بل یرى البعض أن استخدام الواقي یُطیل أجل المواقعة الجنسیة ویؤجل 
لنشوتھ وبالتالي یتیح للمرأة أن تصل إلى نشوتھا التي تتأخر كثیرا عن بلوغ الرجل 
  .نشوة الرجل

نساء تعاني من  3ثالثون بالمائة من النساء ال یبلغن النشوة. واحدة من كل . 3
بالمائة من النساء یعانین من آالم مھبلیة تعیق  80مشكالت في بلوغ النشوة، بل إن 

" أو بعض تستسرون" بھورمونة إلى أن العالج بلوغھن الذروة. وتذھب الدراس
 .العالجات الفمویة یمكن أن یحقق نتائج باھرة لحل ھذه المشكلة



 تأثیر الھرمونات على الجسم -القوة الخفیة 

ارتفاع في ضغط الدم وارتعاش في الجسد إنھا عالمات على أننا وقعنا في الحب. 
 .التي تبعث مشاعر السعادة فینا في ھذه الحالة یفرز الجسم مادة اإلندورفین

العثور على موطن اللذة قد یساعد المرأة على بلوغ النشوة. اكتشف العالم .  4
أن لكل امرأة منطقة تصل من خاللھا  1950األلماني "ایرنست غیفنبیرغ" عام 

إلى ذروة لذتھا الجنسیة. الدراسات الحدیثة تشجع النساء على استكشاف مناطق 
   .مرسى نشوتھنل إلى وادھن للوصالرعشة في أجس

بلوغ النشوة یتحسن بتقدم عمر المرأة. رغم أن تقدم العمر یؤدي في أحیان .  5
الحیاة الجنسیة لإلنسان تتحسن في الغالب  كثیرة إلى تدھور وظائف الجسم، لكنّ 

بتقدم العمر رغم ما یشاع في الثقافة الشعبیة عن ذلك. ففي حین ال تبلغ نسبة كبیرة 
في المائة  70النساء نشوتھا وھي في العشرینات، فقد خلصت الدراسة إلى أن  من

 .من النساء یبلغن الذروة في كل مواقعة جنسیة وھن في الخمسین

أسالیب المواقعة یُساعد المرأة على بلوغ النشوة. على النساء أن یحرصن  . تعدد6
نوم، وكلما زاد ھذا على تنویع أسالیب المواقعة الجنسیة مع رجالھن في غرف ال

التنوع، عُظم احتمال وسرعة وصول المرأة إلى نشوتھا، وھذا یعني عملیا أن على 
 .الشریكین أن ینفقا وقتا أطول في لقاءاتھما الجنسیة

ھتمام المرأة واحترامھا ألعضائھا التناسلیة یتناسب طردیا مع بلوغھا النشوة. . إ 7
خجل من النظر إلى أعضائھا الجنسیة، خلصت الدراسة إلى أن المرأة التي ال ت

والتي تواصل العنایة بنظافة ھذه األعضاء ومظھرھا الخارجي، تصل في الغالب 
إلى النشوة الجنسیة في لقائھا بالرجل. واألمر یبدو مرتبطا إلى حد كبیر باحترام 

  .المرأة لمناطق أنوثتھا

أن شریكاتھن في الفراش بالمائة من الرجال غالبا  85فجوة في النشوة! یظن .   8
حد مراكز األبحاث، أظھر استطالع نشره أھن بعد المواقعات كما قد وصلن نشوت

بالمائة من النساء التي أجري علیھن االستطالع فقط وصلن النشوة.  64لكن 
وأوضحت الدراسة أن عالج ھذه الحالة صعب، ویعتمد في الغالب على جرأة 

 .وضعھاالمرأة في إخبار شریكھا بحقیقة 



في حاالت قلیلة تصل المرأة إلى نشوتھا دون مالمسة أعضائھا األنثویة. یقول .   9
خبراء إن ھناك نساء یصلن إلى النشوة وحدھن دون شریك أثناء ركوبھن القطار، 
وال یوجد تفسیر مقنع لھذه الحالة، لكن األطباء یرّجحون أن تدفق الدم إلى أعضاء 

جلوس، واالھتزازات الناجمة عن حركة القطار قد المرأة الجنسیة بسبب طول ال
  .تكون ھي السبب في ھذه الظاھرة

. النشوة عند أغلب النساء تستغرق بعض الوقت. حسب دراسة موقع 10
womansday  دقیقة كحد  20المتخصص في شؤون المرأة ، تحتاج المرأة إلى

تقلیل سرعة بلوغ أدنى لبلوغ النشوة، وتُنصح المرأة ببعض األوضاع واللمسات ل
الرجل الذي یشاركھا المواقعة إلى نشوتھ، لیصل االثنان في وقت متقارب بما 

 یضمن وصول المرأة النادر إلى ذروتھا.

یام الحیض، وھذا یرجع الى أالنساء في الغالب للمضاجعة أكثر في  تمیلوأخیرا 
الذي قد یلقح أن المبیض یحفز ھورمونات المرأة التي تثیر شھوتھا لتلتقي الذكر 

البویضة الناتجة عن الدورة الشھریة. وقد كشفت  احصائیة طبیة أن أغلب حاالت 
  خیانة المتزوجات عبر العالم تحدث في عشریة الحیض والدورة الشھریة.

                  *** 

 

 

 

 

 

 ماذا یقول الجسد حین تعانق الروح لحناً؟  

عك إیقاعاً محبباً، وقد یزداد انسجامك تبدأ أصابعك بالنقر على الطاولة حال سما
ستنقر بقدمك أیضا، ثم تحّرك كتفك أو یدیك في الھواء، إنھ رقص بشكلھ البسیط، 

ویفعلھ الناس بمنطقة مشاعر مجھولة، بین العقل والروح، منطقة تتسامى فیھا 
الروح في العشق وفي الشھوة وفي الفرح أو الحزن، فیكون طرباً أو نشوة أو 



بكاء. وحین یتلو عبد الباسط اآلیات المقدسة یخاطب أرواحنا، فتطرب و أضحكاً 
 الروح ویقول الجسد أشیاء غامضة.

 

ومن عجب أّن كل المؤمنین یطربھم صوت قّراء القرآن المھرة وھم یترنمون 
باآلیات، فنرى الحشود تتمایل لصوت عبد الباسط وھو یرتل قصار السور أو 

االستحسان وتنھال علیھ تعبیرا عن نوعٍ من طرب  سورة یوسف، وتتعالى عبارات
ینتاب الحشود وھم یتمثلون اآلیات والسور، بصوت عبد الباسط الرخیم، وھو 

َوَراَودَتْھُ الَّتِي ُھَو فِي بَْیتَِھا َعن نَّْفِسِھ َوَغلَّقَِت صوت من طبقة استثنائیة یردد " 
ِ إِنَّھُ َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي ۖ إِنَّھُ َال یُْفِلُح الظَّاِلُموَن اْألَْبَواَب َوقَالَْت َھْیَت لََك ۚ قَاَل َمعَ  اذَ �َّ

"، فیسرح خیالھم الى تمثّل الصور خلف األبواب المغلّقة، وامرأة العزیز ساحرة 
 الحسن وھي تراود یوسف الجمیل عن نفسھا، وھو یأبى ویتمنع. 

ھذا الطرب ھو لغة الروح، ورجال الدین المتشددون الجدد یرون في الترنم 
بالقرآن إساءة لھ، فیما یراه ذوو النوایا الطیبة محاكاة للغة الروح تقّرب نصوص 

قَالَْت السماء الى طقوس التعبد والوحدانیة مع الخالق، وحین یصدح عبد الباسط " 
ِلُكنَّ الَِّذي لُْمتُنَّنِي فِی ِھ َولَقَْد َراَوْدتُھُ َعْن نَْفِسِھ فَاْستَْعَصَم َولَئِْن لَْم یَْفعَْل َما آُمُرهُ فَذَٰ

اِغِرینَ  " فھو إعالن نسوي أّن اغراء یوسف ال یقاوم. ما لَیُْسَجنَنَّ َولَیَُكونًا ِمَن الصَّ
، ھو لیس خشوعا كما ع الساحر الذي یجعلنا نھز رؤوسنانحن فیھ ھنا ھو ھذا اإلیقا

ه المتدینون، بل طرباً لحسن سبك لغة اآلیات، وطربا لحسن صوت وأداء عبد یفسر
 الباسط.

 لغة السماء تخاطب القلب أم تخاطب الروح؟

لغة القرآن عصیّة على أغلب الناس، لكن ترنّم الصوت الجمیل ینّسل الى الجسد 
وھو معدن الروح، ویغزل مع النفس قصیدة غامضة بلغة تطربنا لكننا ال نفقھ 

تفاصیلھا، إنّھ شعور یقترب من اللذة بأنواعھا، فھو لذّة الروح الغریبة وھي تبحث 
 عن طرب ال یریم، وترنّم ال تحدّه تفاسیر الظالمیین.

ھذا التداخل في السماوي واألرضي ھو نفسھ سبب رقص الناس، لو جردّنا أي 
اال أن ة الراقصین فلن نملك مشھد راقص من الموسیقى ونظرنا بحیاد الى حرك

 ، لماذا خرج ھؤالء عن وقارھم، وماذا یقولون بھذه الحركات؟ نسأل



الحركات االیقاعیة المنظمة تخاطب مناطق االستحسان في عقولنا، وھو ما یدفعنا 
الى التفاعل مع مشاھد الریاضة السویدیة االستعراضیة المنظمة، ومشاھد التزلج 

لتي ینفذھا الیافعون فیتفوقون على الجلید داخل القاعات، وعروض الجمناستك ا
فیھا بشكل مطلق، وھي نفس مناطق الحس الدماغي التي تجعلنا نتذوق عدو 

الخیول في السباقات، وسیر السیارات والدراجات الناریة  في سباقات السرعة 
 وھي تنساب حول المنعطفات.

یراً من المتخصصون أدلة تفسر اعجابنا بتلك الحركات، لكّن كثوال یملك العلماء و
في علم النفس یرون أن عجزنا عن االتیان بتلك الحركات والتناغم یدفعنا  الخبراء

لإلعجاب، وھو تفسیر یعیدنا الى المربع األول، فھو یزید الغموض وال یسلط 
  الضوء.

 فھل الرقص جزء من ثقافة أم جزء من غریزة؟

قص ھي سبب دراسة أمریكیة نشرت مؤخراً كشفت أّن الموسیقى المرافقة للر
في أسفل الفص المخي  the cerebellumالطرب، ألنھا تنّشط المنطقة المسماة 

الرقص ھو  الخلفي وھو المسؤول عن تنسیق التوقیت بین الحركات، وبالتالي فإنّ 
عبارة عن تنسیق عاٍل للحركات حفزتھ الموسیقى . لكّن ھذا التفسیر ال یقدم جوابا 

عن سبب الطرب وإحساس السعادة الذي یدفع الناس الى الدبكة مثال أو البریك 
دانس أو التانغو أو التوست دانس...في الصحراء وفي الجبل یتزاحم الرجال 

اتقان حركاتھا وضبط توقیتھا، لیظھروا براعة والنسوة على المشاركة في الدبكة و
 تطرب النفوس، فھل ھذا جزء من ثقافة أم جزء من غریزة؟

لماذا یرقص الناس؟ سؤال حاولت البروفسورة األمریكیة كیمیرر الموتھ 
األخصائیة في الفلسفة اإلجابة عنھ في كتاب من سبعة فصول حمل نفس االسم، 

" الرقص تعبیر خاٍل من المضمون، تعبیٌر فذھبت من جملة ما قالت الى أّن 
أجوف، فھو لیس سیئا وال جیداً، لیس مفیدا وال ضار، ھو وصف یفتقر الى 

فھ ویصفھ، ال روح في الرقص، فالرقص ھو الروح، وال توجد یصنّ  "بارادیام"
طریقة محددة واحدة تقنّونھ، وتجعلھ نمطا یقبلھ الجمیع كجزء من حیاتھم، لكّن 

ون أنھ" رقص" حال أن تبدأ األجساد بالتمایل تجاوبا مع أیقاع أو نغم الجمیع یعرف
 ...ھل ھو القلب أم الروح أم العقل؟   "أو وتر یخاطب القلب

                          *** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشروع عربي یحتمي بمظلة اإلسالم؟  -تعدد الزوجات 

، وھو بالتأكید من الحالل لدى المسلمین تعدد الزوجات حالل ومشروع وقانوني
الممكن شرط المقدرة والمیسرة، لكنھ قد یكون من أبغض الحالل كالطالق. 

العرب ھم َحَملة مظلة تعدد الزوجات  شرعا وعرفاً، أما باقي المسلمین، فینأون 
 بأنفسھم عن ھذا الحالل.

 



في اإلسالم، وھو یجب أن نتفق بدءاً أّن تعدد الزوجات حالل وشرعي وقانوني 
حالل مثلما أّن الحَج حالٌل لكنھ واجب على من استطاع الیھ سبیال حصرا، فإن 

مات المسلم دون أن یكون قد حج فال إثم علیھ، ومن ھنا فإّن تعدد الزوجات 
بدوره مرتبط بالمقدرة، إذ لیس كلُّ مسلم قادر على أن یفتح أربعة بیوت بأربع 

 سوف تنتج عن فیض التناسل البشري.زوجات، ویرعى القبیلة التي 

كثیر من المسلمین الیوم یرون أّن تعدد الزوجات حالل ال جدل فیھ ولكنھ حالل 
بغیض، أو بات بغیضاً كما حال الطالق، فھو من أبغض الحالل عند هللا. إال أّن 
غیرھم یرون في ذلك محاولة لمحاكمة التاریخ بقوانین الیوم، فمنطق الشرع ال 

َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسُطواْ فِي ریخ، بل یستند الى النص، والنص المقدس یقول "یقر التا
َن النَِّساء َمثْنَى َوثُالَث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُواْ  اْلیَتَاَمى فَانِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمِ

". وھذا یقف على تفسیر مفتاح ى أَالَّ تَعُولُواْ فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم َذِلَك أَْدنَ 
" المختلف في تفسیرھا الى حد كبیر، لكن َوِإْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسُطواْ ِفي اْلیَتَاَمىاآلیة  "

الخالف ھنا لم ینشعب الى سني وشیعي كما باتت سمة خالفات المسلمین و 
األرامل، أو أّن الیتامى ھّن جنوحھا نحو التشظي، بل تشعب الى أّن الیتامى ھّن 

 غیر البالغات من البنات حتى یبلغن.

 إغراء دونھ صعاب ! -أربع أناث في سریر ذكر واحد
أحّل الشرع للرجل اجتماع أربع زوجات في مخدع عشرتھ ولم یحل للمرأة مثل 

ذلك حرصا على عدم اختالط المیاه وفساد األنساب. ثقافة الیوم تجنح العتبار ذلك 
 مطلقا للرجال على النساء، وكذلك تعتبره الناشطات النسویات المدافعات تفضیال

عن حقوق المرأة انتقاصا لحریتھا، وسلبا لشخصیتھا وكرامتھا وانتزاعا لحق 
أنوثتھا، رغم أّن كثیر من الناشطات النسویات انفسھن "فمنستن" ینزعن للعشق 

ى المؤنث الى باحة  السحاقي دون أن یرین في األنثى المسترجلة خروجا عل
 المستفحل! 

قد تبدو فكرة أّن للرجل حٌق شرعي في أن یتخذ لنفسھ أربع نساء زوجات، اضافة 
الى عدٍد ال محدود من النسوة وصائف لھ بملك الیمین، فكرة جذابة للذكور، فھذا 

 سیعني شریكا في المضاجعة ونسوة یقاسمنھ السریر كل لیل. 

خارج الجزیرة العربیة بدءا بالعراق لیمتد الى أرض ولكن ، ومنذ انتشر اإلسالم 
فارس وتركیا وآسیا الوسطى وشمال أفریقیا وجنوب وشرق اوروبا، كان تعدد 



الزوجات رسما یمارسھ العرب الفاتحون، قادة وجنودا ما داموا قادرین علیھ. أما 
حیرة، الشعوب التي انضوت تحت رایة اإلسالم فقد التاثت إزاء ھذا الحالل بأشد 

فالقرآن صریح في تمكین الرجل من تثنیة وتثلیث وتربیع الزیجات، لكّن تقالید 
تلك الشعوب، وموروثھا الحضاري، و حدود قدراتھا االقتصادیة تمنع ھذا 

 المشروع المقبول المستحب من االنتشار.

سالم بین الشعوب لكن تعدد الزوجات بقي حكرا على العرب تقریباً، فھم انتشر اإل
فاتحون القادرون على توفیر أسبابھ. وفي أوقات الحروب، كانت تتكدس ال

الجواري واإلماء لدى المسلمین بأعداد تصل الى آالف لدى أمراء الجیوش، فھذا 
بحد ذاتھ یبدو ترفا جنسیا ما بعده ترف. لكّن حقائق تاریخ العرب، تكشف غیر 

تبقى نسوتھن وبنیھن دون ذلك، فالحروب والفتوح، كانت تقود الى مقتل الرجال، ف
معین، وفي عصر لم یعرف معنى التأمین الصحي واالجتماعي، لم تبّق اال 

مؤسسة الزواج حصانة لألرامل واألیتام (وھو یفسر ما ذھبت الیھ اآلیة الكریمة 
في سورة النساء).كما أن التزاوج من نسوة األمم المفتوحة كان طریقة المسلمین 

صاھر مع الشعوب، ومقاربة نسبھا، وھي طریقة ابتكرھا وھم االقل عدداً في الت
 الرسول الكریم، واخذھا منھ الخلفاء والصحابة. 

 الرسول الكریم لم یشرك مع خدیجة الكبرى زوجة أخرى 

ومحطة للتذكر ھنا، فالرسول الكریم لم یشرك السیدة خدیجة بأي زوجة، وبقي 
عا في مد النفوذ السیاسي معھا وحدھا حتى وفاتھا، ثم صار بعدھا یتزوج طم

والقبلي تحت مظلة االسالم. والمحطة الملفتة للنظر ھنا أیضا، أّن الرسول 
 األكرم، لم یرزق بخلف إال من خدیجة بنت خویلد.

ابن عمھ علي ابن أبي طالب الذي ناسبھ بالزواج من كریمتھ  بنفس القدر، فإنّ 
ى وفاتھا، ثم طفق بعدھا الوحیدة فاطمة الزھراء، لم یشاركھا بزوجة أخرى حت

یتزوج حسب العرف العربي السائد، فھو أرمل، وقادر على الزواج، فال إثم علیھ 
اذا. واذا شئنا تفسیر سلوك الرجلین بمقاییس الیوم، فقد نقول "إنھما لم یشاركا 
 زوجتیھما بأخریات إكراما ألنوثتھن"، اال أّن التاریخ ال یؤید أو ینفي ھذا قط.

ب الیوم، تناقص المیل التخاذ عدید من الزوجات، طبقا لتزاید وحتى لدى عر
نفوس العرب، وتعدد دولھم منذ انفرطت الخالفة العربیة (الدولة األمویة)، 

واإلسالمیة (السلطنة العثمانیة). لیس بوسع الرجل (باعتباره معیل األسرة األول 



ا غیر أّن اختالط في العالم العربي) أن یفتح أكثر من بیت في ھذا الزمان. ھذ
الفكر والوعي والفلسفة العربیة بالفكر العالمي غیّر الى حد كبیر من توقعات 

 الرجل والمرأة على حد سواء.

المرأة العربیة الیوم، مھما بدت متعلقة باإلسالم وتعالیمھ وملتزمة بكتابھ ومحجبة 
ا الى حد أو حتى منقبة، ترى في تعدد الزوجات غبناً كبیراً بحقھا، ویصدق ھذ

كبیر على المرأة في المجتمع المدني، أما في المجتمع الریفي، فالمرأة ملك 
للعشیرة وقیمھا، وال تملك أن تقرر حیاتھا قط، لذا یسري علیھا قانون تعدد 

الزوجات بكل تفاصیلھ، بل أّن النسوة العاقرات یخطبن بأنفسھن نساء ألزواجھن 
یا للخلل الذي یعشنھ، وبذا یخترن أن یكّن عسى أن ینجبن لھم أوالدا صالحین تالف

وصیفات لضرة یافعة تشاركھن الزوج، والزواج ما زال في عرف أغلب الناس 
عبر العالم " مؤسسة براغماتیة ھدفھا األول انشاء كیان اقتصادي یتكامل بتعدد 

الید العاملة التي ینتجھا الزوجان"، وھكذا فإّن اإلنجاب شرط أساسي لقیام 
 .الشراكة

 أغلب النساء ضد "اشتراكیة اإلناث"!  -استفتاء فیسبوك

في استفتاء حول تعدد الزوجات، ووجھة نظر المرأة والرجل تجاھھ، جاءت 
 المشاركات النسویة كالتالي:

تزوجت من رجل دون علمي بزواجھ من امرأة صحفیة سوریة كتبت: " م ع
زعاجي ألن امرأة أخرى، وعندما اخبرني باألمر انزعجت كثیرا، لم یكن ان

زعجني أني سأتسبب بجرح مشاعر امرأة أ تشاركني بھ حتى لو كانت بعیدة، ما
منھا أو أن حب النساء دفعھ لذلك، حتى  ذنب لھا إن كان زوجھا قد ملّ  مثلي، ال

قني. فقررت االنسحاب من حیاتھ وجعلتھ یطلّ  (...) لو كان یحبني فال ذنب لھا
تشعر  اعر التي بادلني ایاھا، المرأة التي الكان شكرھا لي أكبر من كل المش

بغیرھا لیست امرأة حتى لو كان الموضوع حالال في الشرع، ما ال أقبلھ لي لن 
 ".أقبلھ لغیري

سنوات  10سفینة بال شراع (سیدة مصریة) كتبت تقول " رغم أني متزوجة منذ 
، اذا فكر زوجي لكن هللا لم یرزقني بعیال، ومع ذلك ال أقبل أن أكون زوجة ثانیة

 في الزواج من أخرى سأطلب الطالق فوراً".



ثأر هللا (سیدة عراقیة) كتبت: " قبل أن یرى زوجي العروس الجدیدة، سیشیعھ 
أھلھ الى المقبرة قتیال على یدي، ھذا طبعا ألني أحبھ وال أسمح أن تشاركني بھ 

 أي امرأة أخرى".

الرجل أن یتزوج اكثر من  رابعة البصریة (فتاة عراقیة) فكتبت: " من حق
واحدة، فالشرع اقر ذلك، ولكن من الصعب على المرأة قبول ھذه الحقیقة...لو 

صار نصیب وتزوجُت وقرر رجلي أن یتزوج من أخرى ال أعتقد أني سأعترض 
 علیھ، على شرط أن یأخذھا بعیدا عن بیتي".

لم تغیر، والمرأة ال أما شیرین عبد هللا (كردیة سوریة ألمانیة) فكتبت تقول:" العا
تقبل أن تصیر ضرة وال تقبل ضرة لھا، اإلسالم یقبل ذلك على عیني وراسي، 

ولكننا لم نرى أي زواج متعدد ناجح حتى اآلن. المرة الثانیة ھي السیدة أما 
األولى فمتروكة، الزوجة الثالثة صغیرة وتصیر أمیرة البیت، أما البقیة فھم 

ت شیوخ القبائل. الزواج یعني شراكة بین أثنین على خادمات. ھذا ما نراه في بیو
 4الحلوة والمرة، أما ھذه فإنھا اشتراكیة اإلناث غیر العادلة، ذكر واحد لكل 

 إناث".

ثانیة،  نفسي كزوجةبالتأكید ال یمكن لي تصور (صحفیة عراقیة) كتبت " خز 
قلي. ن یستوعبھ عأخرى وھذا ال یمكن أنثى أفھذا یعني مشاركة زوجي مع 

تصور بأن هللا خلق المرأة بھذا الكم الھائل أ ي الخاص الیبالنسبة للشرع في رأ
ناث أخرى ال بل ثالث أنثى أحاسیس والرقة لتشارك بھا من المشاعر واأل

ن یظلم أیمكن  هللا عز وجل ال نّ أقبلھا لنفسي ومقتنعة تماما أأنا لن  (...) أخریات
من المشاعر فكیف یعذبھا بمشاركة زوجھا مع المرأة بھذا الشرع فھو خلقھا كتلة 

 ."خرىأنثى أ

 المرأة أمام خیار تعدد الزوجات أم تعدد العشیقات؟

بعض الكتاب المعاصرین وخاصة من ذوي التوجھات االسالمیة ومن المنتمین 
یة، یرون أّن خیار تعدد الزوجات یعفي الزوجة من خیار مالى التیارات اإلسال

 ةالرئیسوأستاذة القانون في جامعة القاھرة تعدد العشیقات. والى ذلك ذھبت 
تعدد " مؤكدة أنّ للجنة التشریعیة في البرلمان الدكتورة فوزیة عبد الستار  ةالسابق

في  لستاروتابعت عبدا" الزوجات في اإلسالم. ھو األصل، ولیس االستثناء



حقوق األسرة في اإلسالم، عقدتھا الجمعیة الخیریة  محاضرة ألقتھا في ندوة
تعدد الزوجات أفضل كثیرا من تعدد العشیقات، الذي یشیع "القاھرة  فياإلسالمیة 

التعدد یسھم بشكل كبیر في حل مشكلة  في الغرب والمجتمعات الماجنة، كما أنّ 
 ."من البلدان اإلسالمیةالعنوسة، التي أصبحت ظاھرة في عدد 

 تعدد الزوجات ھل یمكن أن یقابلھ تعدد األزواج؟ 

االسترسال في ھذا النقاش سیثیر حتما سؤاال شائكا " تعدد الزوجات ھل یمكن أن 
یقابلھ تعدد األزواج؟ " وھذا یجرنا مرة أخرى الى سالمة النسب وعدم اختالط 

في جواب شرعي نشره على  یدلشیخ سعد الحمالمیاه ، وفي ھذا السیاق یقول ا
  صفحة" اإلسالم سؤال وجواب":

بالنسبة لمشروعیة التعدد للرجل ومنعھ في حق المرأة ھناك أمور ال تخفى على " 
كل ذي عقل ، فا� سبحانھ جعل المرأة ھي الوعاء ، والرجل لیس كذلك ، فلو 

أبوه ،  حملت المرأة بجنین ( وقد وطئھا عدة رجال في وقت واحد ) لما عرف
المرأة مثقلة  وأصبحتواختلطت أنساب الناس وتھدمت البیوت وتشرد األطفال ، 

بالذریة الذین ال تستطیع القیام بتربیتھم والنفقة علیھم  ولربما اضطرت النساء إلى 
 "تعقیم أنفسھن ، وھذا یؤدي إلى انقراض الجنس البشري

ّن أغلب الرجال المشاركین في الحوار على صفحة فیسبوك اقتربوا من ھذا كما أ
 المرأةتشعر مشاعر الطرفین بالقول "  إعالمي عراقي يالرأي. فقد شرح ك 

ربة دائما وقلة القیمة وتحاول قدر االمكان ان تتمیز ضطحالة نفسیة مفي بالغیرة و
یشعر بالغرور والرجولة فجل ما الر. أثبات الحب والوالء للزوجبین الباقیات إل

 نالقرار الصائب بالنسبة للزوجات وال یعدل ابدا بینھ اتخاذالعالیة ویعاني من 
ویتعب جسدیا بسبب الممارسة الجنسیة كل لیلة ویكون بالنتیجة ملل كبیر وحیاة 

 ."نیةیروت

عاشر اكثر أنا كرجل شعوري و كأني وھو ناشط على فیسبوك فكتب" أ و.شأما 
من  ألكثرالتي تسوق جسدھا ة اشعر كأني عاھر مناصفة مع العاھرة امرأمن 

 امرأة".رجل كذلك الرجل الذي یمارس مع اكثر من 

 العنوسة والترمل وانعدام المداخیل أسباب لتعدد الزوجات



وھي تقاسم اخریات  المرأةعرف ما شعور " ال أ أ سفیما كتب االعالمي 
 ". غلب ھي تغلي كالبركانعلى األ، زوجھا

الزواج بأكثر من واحدة  ي أنّ یي رأردا على السؤال" ف ف حو كتب الناشط 
اإلنسانیة  االجتماعیةأساسھ جنسي لذلك سیكون ھناك إخفاق في جانب العالقة 

ألنھ ال یمكن أن تستطیع أن تحافظ على شعور روحي متوازن اتجاه الكل وھذا 
بالتالي سیخلق الكثیر من المشاكل االجتماعیة وحتى قد یودي إلى تفكك عائلي 

 ".أوحى نشوء ظاھرة الخیانة بشكل كبیر

من واحدة  بأكثرزواج یقول "ال شوعلق االعالمي والناشط على فیسبوك ز 
 ".ي جدید سوى التكرارأیجد  ره كمن ینظر بنفسھ للِمرآة حیث الاعتب

وجد أسباب لزواج الرجل بأثنین مثل وھو ناشط على فیسبوك " ت ع ففیما علق 
عدم مجیئھ طفل في األشھر االولى من  مثالأھلھ في زواجھ لسبب ما  ةرغب

ید ھذا في التجد الرغبةسبب أخر ھو  ، وھناكالزواج ھذا یدل على تخلف أكید
اذا منھا زواج اال في حاالت تعدد األ یجوزال ف المرأةأما (...) سبب غیر مقنع

أكید ف ،رجل ةعلى ذم أما حین تكون البأس، ةأرمل یة،ثان ةكانت مطلقھ تتزوج مر
 .ھذا غیر جائز" وتربیتنابحكم تقالیدنا 

بالنساء سوف ي یجد نفسھ محاطا ذالرجل ال نّ أن المؤكد "م عفیما كتب الباحث ه 
ما بالنسبة أحضان ... ي یتقافز بین األذبحیاة كحیاة الطیر ال أیكون سعیدا وھو یھن

نسبة النساء اصبحت تشكل ثالثة  نّ أحصائیات ة ففي بلد مثل العراق تقول اإلأللمر
اضعاف نسبة الرجال فیھ فعلى المتزوجة ان تتنازل عن ثلثي زوجھا لتنعم 

 ذلك".للمجتمع غیر ن بھ وال حل یاخرأ امرأتان

من امرأة یصعب استمراره اال في  بأكثرالزواج یقول"  ر وكتب االعالمي ص
یتحول الى حالة صراع من الصعب فما زواج امرأة بعدة رجال أبیئة متخلفة 

 ".ي اتجاه ویتحول الى دعارة أمعرفة المحصلة ب

ن إجنسي ونھ مرض أعتقد أ شرح رأیھ بالقول" ل الكاتب المقیم في المانیا أ
 ". اجتماعیة وأ دینیةكثرت مبررات تعدد الزوجات سواء كانت المبررات 

                          *** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ولیست عنوان حب كٍ عنوان تملّ -الغیرة

یقاس الحب بالغیرة، وھو شعور بات ھاجسا في ضمیر الشرقیین نساء ورجال، 
الحب"، "ھو یمنعني من الخروج لشدة غیرتھ علّي"، "ھو "ھو یغار علّي لشدة 

یجبرني على الحجاب لشدة غیرتھ (حبھ) علي"، " ھي تراقب تصرفاتي ألنھا 
 تغار علّي، ھذا یعني أنھا تعشقني"، "ھي تغار علّي حتى من أختي" !

 



ً وعشقاً  عبارات كھذه، أمست جزءاً من معجم العالقة بین الرجل والمرأة، حبا
من المفاھیم تحت عنوان" الغیرة سببھا  اً، وھي تبرر في العادة كثیراً وزواج
 الحب".

وھناك خلط كبیر في مفھوم الغیرة، وتداخٌل عجیب وتباعد لحد االفتراق بین 
الثقافات والحضارات حول موضوعھا، فالمفھوم یتداخل مع الحسد، وعند الغربیین 
وشعوب أخرى، لم یعد للغیرة بمفھومھا الشرقي (غیرة الرجل على أّي امرأة 

 لجنسین. تخصھ) أي وجود، وما عادت تتحكم في العالقات بین ا

الغیرة الشرقیة التي تحكم عالقات الرجال بالنساء في عالمنا ھي عادة، الغیرة 
المختِلطة بالرابطة الجنسیة وتقارب غریزة الحیوانات في تنافس الذكور على 

البشریة ویقود غالبا الى  األنثى وبالعكس بشكل أقل، وھو مفھوم بدائي في تاریخ
 uxoricideث بما یعرف علمیا باللغة الالتینیة ب یرتكبھا الذكور بحق اإلناجرائم 

مقابل الجرائم التي ترتكبھا اإلناث بحق الذكور المرتبطین بھّن بعالقات جنسیة 
والتي تنخفض نسبتھا بمقدار كبیر بالنسبة لجرائم  marticideوالتي تعرف ب 

 الغیرة الذكریة. 

 الغیرة جزء من سلطة الرجل على منطقتھ الجنسیة

الذكریة توجھٌ ینزع للدفاع عن الثقة األبویة بالسلطة والھیمنة وقد نمت غالبا  الغیرة
الطبیعي التي مرت بھا األحیاء عبر مالیین السنین، وأصل  االنتخابعبر تجارب 

تلك الغریزة خوف الذكور من اختالط األرحام وتداخل المیاه وسیالن األنساب، بما 
عرع في أكنافھم، وھو ما یعد حیفا یجعل ذریة من غیر أصالبھم تنمو وتتر

اقتصادیا بالدرجة األولى بحقھم، فالمرء ال یرید أن یكتشف بعد أن آل بنوه وبناتھ 
لیس ابنھ، وتنشر الصحف  -على سبیل المثال -الى سن البلوغ أّن األوسط منھم 

ن سنة زواج، أّن ابناءھم لم یتحدروا م 30الغربیة مفاجأة كبیرة لرجال اكتشفوا بعد 
 أصالبھم.

ولذا، حین یقترب رجل ما من امرأة تسیر برفقة رجل في شارع عام أو حتى ینظر 
الیھا نظرة رغبة، تتحفز لدى األخیر غریزة الغیرة الدفینة في عمق وعیھ، وینظر 

( حتى  الى المقارب على أنھ عدو محتمل قد ینتھك حرمة منطقة نفوذه الجنسي
وھو شعور مرتبط  أو أمھ أو بنت عمھ أو قریبتھ، أختھ حین تكوت المرأة المرافقة

بطفولة البشریة، حین كان الرجال یعاشر كل النساء في محیطھ بغض النظر عن 



). وتطور األمر الى النخوة العربیة، وھي غیرة الرجل صلة الدم التي تربطھ بھم
ظف على كل امرأة تسیر معھ في الشارع أو ترافقھ الى مكان عام، وھكذا فأّن المو

أو طالب الجامعة الذي یسیر مع زمیلتھ في الشارع، یعتبر نفسھ مسؤول اخالقیا 
عن حمایتھا من التحرش ومن مقاربات الذكور اآلخرین، حتى اذا لم تطلب من 

زلة أحد الرجال فسوف یعتبر الرجل الذي یرافقھا حمایة، واذا رغبت ھي في مغا
تؤشر مناطق نفوذھا الجنسي  إھانة جارحة لكرامة رجولتھ. الحیواناتاألمر 

 (الغیرة ) بالبول عادة.

 متالزمة عطیل القاتلة !

وبسبب تداخل المفاھیم في وعي الذكر نفسھ، واختالط الحقائق بالخیال بالھوس 
ً بمتالزمة عطیل،  والوھم، تتحول الغیرة الحمیدة الى غیرة مرضیة تعرف طبیا

االضطراب النفسي الناجم عن ، وھو نوع من Morbid jealousyوباإلنكلیزیة 
شكوك الزوج (غالبا) أو الحبیب أحیانا بسلوك شریكتھ في الحیاة، ما یولّد لدیھ 
ً مقیما یدفعھ لمراقبة المرأة التي یحب وحساب حركاتھا وسكناتھا،  ھاجسا
والتضییق علیھا، متسرعا دائما في الحكم على أفعالھا، ومبررا ذلك برغبتھا في 

ا یدفعھ في النھایة الى ارتكاب عمٍل عنیف بحقھا أو بحق من ذكٍر آخر غیره، م
في اشارة لما فعلھ  متالزمة عطیل" یظنھ شریكھا، ومن ھنا جاء وصف الحالة ب"

 .بطل شكسبیر المغربي في المسرحیة الشھیرة التي تحمل اسمھ

را وفي التاریخ أمثلة كثیرة على ذلك، قد یكون أقربھا وأشھرھا قیام بطل سباقات با
بقتل صدیقتھ ریفا البالغة من  2013اولمبیك أوسكار بستوریوس منتصف عام 

عاما عمدا بسبب غیرتھ علیھا، وشكوكھ المفرطة في أنّھا تخونھ مع  29العمر 
لقد قتلت ریفا، علّي أن أقضي " رجال آخرین، وقد وصف فعلھ للمحكمة باكیا

أحس بدفئھ على كفي " كما حیاتي مع ھذه الحقیقة، بوسعي أن أشم رائحة دمھا، و
نقلت عنھ صحیفة دیل میل البریطانیة بعد نقلھ من السجن الى اإلقامة الجبریة في 

  منزلھ.

كما تحوم شكوك كثیرة حول مقتل األمیرة دیانا زوجة ولي العھد البریطاني األمیر 
ي الباكستان -جّراح القلب البریطاني تشارلس األولى بسبب عالقتھا بعد طالقھا مع 

، وعالقتھا بالثري العربي دودي (عماد) الفاید الذي قُتل معھا الشھیر حسنت خان



، ویعتقد كثیرون حتى الیوم أّن مقتلھا مدبر  1997في حادث السیارة الغامض سنة 
 وقد یكون ناتجا عن الغیرة. 

المبارزة التي قُتل فیھا الشاعر الروسي بوشكین، بسبب المثال الشھیر اآلخر ھو 
فرنسي المعادي للثورة الضابط الجورج دانتس في وجود عالقة بین  شكوكھ

. ناتالیا نیكوالیفناوبین زوجتھ الجمیلة انضم الى حرس القیصر الفرنسیة الذي 
الجریمة بعداً سیاسیا حین أمر القیصر الروسي باستبعاد الضابط الفرنسي  واتخذت

 المعارض من حرسھ الخاص بسبب الفضیحة التي ترتبت على المبارزة القاتلة. 

لكّن ھذا النوع من الغیرة المفرطة، یُفسر دائما بأنّھ ناجم عن ضعف ثقة الرجل في 
 ه. نفسھ، وخشیتھ من منافسة ذكور آخرین على انثا

 المرأة تروم غیرة الرجل وتعدھا عنوان حبھ 

أما النساء، فأغلب الشرقیات وقسم من الغربیات، یفضلن أن یكون شركاؤھن 
غیورین علیھّن، ولكنھّن یردن طبعا أن تبقى تلك الغیرة ضمن حدود المعقول وال 

 تكون سببا لتدمیر حیاتھن.  

والمرأة الشرقیة حین ال تلمس غیرة الزوج علیھا، تراودھا مشاعر بأنھ ال یحبھا، 
وتشعر أّن عالقتھما تسیر الى النھایة، وھذا ما یحدث غالبا في مثل تلك الحاالت. 
وفي ھذا االتجاه، یحب الرجل الشرقي أن یرى زوجتھ شدیدة الغیرة علیھ، ویتعمد 

حتى من باب المزاح  -الى نسوة أخریات  أن یثیر غیرتھا، بإشاراتھ وغمزاتھ
 أحیانا. 

ویمضي بعض الرجال الى أبعد من ذلك، فیتعمدون مغازلة نسوة أخریات بحضور 
زوجاتھن لیثیروا غیرتھن، أو أنّھم "یبصبصون" الى األخریات بما یعرف في 
ا العالم العربي "بعین الرجل زایغة". ھذه المشاعر بھذه الطریقة تتخذ غالبا طابع

بانّھ شعور بالنقص من جانب الرجل. والى ذلك كتبت  امرضیا، ویُفسر إكلینیكی
ومین"  4لیزا میرلو بووث المتخصصة في علم االجتماع في موقع " ستریت 

المتصل بعالم المرأة "حین تظھر على الرجل، أو المرأة، رغبة مستمرة في الغزل 
آھلین للثقة، ویسعون الى لفت  ھم غیرمع غیر شركائھم، أو البصبة، فھي مؤشر أنّ 

انتباه اآلخرین بشكٍل مرضي، وھو ما یولد في دواخلھم حاجة مستمرة للحصول 
على اشارات التشجیع والثقة من الجنس اآلخر بما یدعم ثقتھم بأنفسھم. ھذا الشعور 



یولد احساسا مدمراً باإلقصاء لدى شركائھم، وینمي في دواخلھم شعورا بالتضاؤل 
یكون حلُّھ الوحید إنھاء العالقة مع الشریك الى أبد، وإال قد یصل  والصغر قد

 الوضع الى نتائج مأساویة مقرونة بالعنف".

الحقیقة المّرة ھنا، أّن ھذا أسلوب یتبعھ الرجل الشرقي والغربي لیُشعر زوجتھ أنّھ 
مرغوب مطلوب، وأّن حیاتھا معھ معرضة لمنافسة شدیدة، ومن األفضل لھا أن 

قصارى جھدھا للمحافظة علیھ، وإال خطفنھ منھا أناث أخریات. القوانین تبذل 
والتشریعات الغربیة تحد كثیراً من ھذه الممارسة الذكوریة التعسفیة، لكّن القوانین 
وتقالید المجتمعات الشرقیة تدعم توجھ الذكور غالبا، ما یجعل حیاة مالیین النسوة 

 جحیما مستمراً.

 الھیمنة والتملك، و"المرأة بعد األربعین تبحث عن الحمایة"  الغیرة دافعھا

الشعور ھنا لیس عاطفیا بالمرة، بل تملّكیاً، وھو قائم على رغبة الرجل في بسط 
جعلھن أقمار تدور في في محیطھ بقصد الغاء شخصیاتھن و سلطتھ على النساء

ة كثیر من الرجال فلكھ (حتى أن لم یكن زوجات لھ)، ویمكن أن یفسر كلُّ ھذا رغب
بتعدد الزوجات، لكّن عجزھم عن اإلیفاء بالتزامات الزواج المالیة یمنعھم عن 

وقد توّسع في ھذا الوصف مقال كتبھ البروفسور رونالد ریغیو  تحقیق تلك الرغبة.
مبیّنا أّن رغبة الذكور في  2012و ظھر في موقع "سایكولوجي تودي" عام 

رھم باتجاه  النساء، فالرجل ینظر في عین المرأة ، الھیمنة متصلة حتى بطریقة نظ
 فیما تفضل أغلب النساء أن ینظرن الیھ حین یكون مشغوال بالنظر الى جانب آخر.

وفّسر خبیر علم النفس النمساوي فریتز دشتر ذلك برغبة من عصر االقطاع في ال 
ة، وترضى وعي الرجل، ثم عاد لیقول إّن "المرأة بعد األربعین تبحث عن الحمای

أن تكون بشكل ما مملوكة للرجل لیوفر لھا حیاة ھانئة بعد أن یكون الشباب 
 والجمال والنجاح المھني قد بدأ یغادرھا".

 ھل الغیرةُ ھذا التملك بحد ذاتھ مبني على الغیرة، وھا نحن نعود الى حیث بدأنا، 
  للحریة؟ والغاءٍ  كٍ م عنوان تملّ أحب،  عالمةُ 

                                  *** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سریر قد تحلم المسلمات بھ !؟  –تعدد األزواج 

مثلما لثم سریر شھریار أجساد مئات العذارى، ومثلما تحدثت كتب التاریخ عن 
في قصور الملوك،  عشرین الى ثالثین زوجة ووصائف وجواٍر ال حصر لھنّ 

یحق للمسلمات الكاشفات والمحجبات والمنقبات الیوم أن یطالبن بتعدد األزواج. 
 في عالمھن. افتراضیةھذه رحلة 



 

منال عبید كریمي التي ال أعرف عمرھا وال جنسیتھا، كتبت لي على مسنجر 
فیسبوك في جواب سؤال وضعتھ حول حق المرأة في تعدد األزواج إسوة 

 فقالت:  ،بالرجل

" لن تحصل على جواب صریح، لوال أّن أسمي مستعار وحسابي وھمي، لما 
تجاسرت وكتبت لك ھذه التفاصیل. نعم من حق المرأة أن تطالب بتعدد األزواج، 

واالحتكام الى الشرع في ھذه القضیة غیر عادل، ألّن حریة وحقوق المرأة لم تكن 
ا ھو الحال الیوم. إنھ حق طبیعي، فكما حقیقة متداولة تقرھا المواثیق الدولیة كم

یشتھي الرجل أي امرأة مثیرة تمر أمامھ، تشتھي المرأة الرجل كامل الذكورة 
الذي یمر أمامھا أو یجلس قبالتھا في الحافلة أو في مكتب العمل، أو في الورشة. 

لیس صحیحا أّن المرأة ال تفكر اال بزوجھا، أنا متزوجة منذ خمس سنوات 
ل وطفلة وأحب زوجي الوسیم الغني ومخلصة لھ، وأحرص على وعندي طف

سالمة بیتي، لكّن الشھوة تحرقني كلما رأیت رجال في حمام السباحة، وھو یرتدي 
شورت العوم الذي یكشف عن حجم رجولتھ! وأبقى أراقب سیقانھ وھي تضرب 
الماء وصدره الفسیح وھو یتقلص ویرتخي أثناء عومھ. وحین یخرج ویستلقي 

لى الرصیف، أختلس النظر الى تفاصیل رجولتھ، بل یثیرني حتى منظر ع
 مؤخرتھ الصلبة المحشورة في شورت العوم".

 صفحات فیسبوك منابر الحریة لمكونات صامتة

مساحات البوح التي یتیحھا مسنجر فیسبوك كشفت عن المخفي من مشاعر 
احة لبعضھم عبر وسیاسة األغلبیات الصامتة، فالمثلیون یعلنون عواطفھم بصر

المسنجر، والمثلیات یتغازلن مع المؤنث عبر المسنجر البل عبر تایم الین علنا 
بال خوف، ما دام فیسبوك یحمي حقیقتھن، كما أّن صفحات كثیرة مختصة بترویج 

تجارة الجنس تنشط على فیسبوك لدرجة ال تصدق، وكلما اتفق بضع آالف على 
الق الصفحة الفالنیة، ظھرت الى الوجود تقدیم شكوى الى أدارة فیسبوك ألغ

عشرات الصفحات األخرى. وھناك صفحات تقع في الوسط بین تجارة الجنس 
وتوفیر منابر التعارف الجنسي، ومنھا صفحة سوریات وبس، یومیات بنوتة 
مصریة، عراقیات وبس، بنات األردن، المصریات، صفحة الن.. العماني، 

حة قح...الجزائر، صفحة أنا وانت والحب ، صفحة اللبنانیات الفاتنات، صف



ردنیات في السعودیة، صفحة بنات أرامل ومطلقات، صفحة أصفحة سودانیات 
اإلمارات.. ومئات الصفحات األخرى، ظاھر بعضھا اجتماعي لكنھا توفر من 

خالل المسنجر الخاص بھا مساحات مكاشفة بین الجنسین بطریقة ال سابقة لھا، 
ن أحدى تلك الصفحات وعرفت نفسھا باسم "األدمونة رباب" وقد اتصلت بي أدم

وطلبت مني بالحرف الواحد أن أوصل صوتھا الى العالم عبر منابر الصحافة، 
وحلفتني بأعز ما أملك أن ال أحذف شیئا من كلماتھا، فكان لھا ما أرادت، وھا أنا 

 أنشر كلماتھا كما ھي بعد تصحیح أخطائھا اللغویة:

ن غیرھم، ھذا كذب في نسوانھم ال یعرف ن نفسھم ویقولون إنّ "الرجال یخدعو
ّن بال كذب، أعرف بیوتا یمارس فیھا الجنس مقابل أجور، والبنات فیھا كلھ

رن البیت للمتعة وللحصول على بعض المال، بعضھن غیر استثناء متزوجات، یز
. سأكشف محتاجات للمال لكنھن مع ذلك یردن الفائدة من الطرفین (اللذة والمال)

لك عن سر كبیر ال یعرفھ اال النساء ذوات الخبرة مع الرجال، المرأة تشتھي 
الرجل وتحلم بھ، وتفكر بھ في كل ساعة، حتى بعد أن تبلغ سن الیأس وتنقطع 

عنھا الدورة. والمرأة تشتھي أن تنام مع عدة رجال في وقت واحد، ولھذا أعتقد 
ّن الشرع أل في وقت واحد. صحیح أّن المرأة من حقھا الزواج بأكثر من رج

على ما أعتقد ترفضھ وتراه محرما، لكن  تاإلسالمي ال یقر ذلك، وكل الدیانا
رجال  3ن تنام في سریر واحد ویتشارك فیھا أحقیقة مشاعر المرأة أنھا تحلم 

مثال، یشبعون رغبتھا من كل الجوانب وبكل الطرق. صدقني یا عزیزي، كل ما 
ان كذب في كذب، العفاف یرتبط برضا المرأة وقبولھا أن ینشر عن عفاف النسو

تحفظ نفسھا باختیارھا، لكنھا تبقى تحلم بالرجال غیر زوجھا. لو فرضنا فرضا، 
أّن القانون سوف یسمح للنساء بتعدد األزواج، صدقني أكثر من نصف النساء 

 .نسوف یتزوجن أكثر من مرة، وال یمنعھن شيء ما دام القانون یدافع عنھ
النسوان الغنیات والقادرات سوف یتزوجن عدة رجال وكلھم أقویاء وقادرون على 
اشباع شھوتھن من كل الجوانب وفي كل وقت. المرأة إنسان، وكل إنسان یشتھي 

الجنس. جرب أن تسال عدداً من النساء بدون نشر أسمائھن، وسترى اجابات 
 غریبة".

 عذراء المنامة تروي قصة أغرب من ألف لیلة 



أغرب اإلجابات جاءتني من سیدة أسمت نفسھا "عذراء المنامة" مؤكدة قبل أن 
تدخل في اإلجابة أنھا مطلّقة اآلن وتعیش عالقة عاطفیة مع رجلین في آٍن واحد، 

كما أن وصیفتھا "مزن" تكمل مھام لذاتھا المغتلمة، المكتوب جاء بلغة داعرة 
ھ واعدت كتابتھ مع المحافظة على وعامیة تختلط فیھا البذاءات بالحقائق، فھذبت

 نصھا قدر اإلمكان:

 " لماذا تستغربون في العالم العربي من حق المرأة في الجنس االباحي؟

كل الرجال یشتھون الجنس االباحي متعدد األطراف، ویتھیجون وھم یشاھدون 
االفالم الداعرة التي تعرض أمرأه واحدة لرجلین أو ثالثة رجال، ویراقبون بلھفة 

، لحظات اللقاء الثالثي أو الرباعي وكل ما یجري فیھ، ویموتون شوقا ألن یقلدوه
 3نفسھم، ماذا عن المرأة الموزعة بین واذا اتیح لھم ذلك فعلوه، دون أن یسألوا أ

 رجال، ھل تتلذذ بھذا اللقاء الحمیم، أم تتعذب وسط لمساتھم المتھیجة؟

كون لعدة رجال في وقت تشتھي أن تأقول لكم إنكم منافقون، وكذابون، فالمرأة 
ن یترفقوا بھا وال یؤذوھا، ولوال المجتمع وقیوده الظالمة، لكانت واحد، على أ

 اللقاءات الجنسیة كلھا تتم بشكل اباحي دون خجل أو وجل.

من تجربتي، كنت متزوجة من رجل یكبرني بعشرة اعوام، وكانت قدرتھ الجنسیة 
، رغم اني شابة وجمیلة ومثیرة، ونتیجة لذلك ضعیفة جدا، فلم ینجب أطفاال مني

عشقني رجل ثري جدا وعنده منصب مھم في الدولة، فصارت بیننا عالقة 
عاطفیة وجنسیة، استمرت سنة كاملة، وأحس زوجي باألمر، فسكت عنھ فترة 
ألنھ لم یرد أن یطلقني، ثم زھق وطلقني، وعشت مع عشیقي في بیت فتحھ لي 

الحب نتفرج على فة فلبینیة .ذات یوم ونحن في فراش وحدي وعین لي فیھ وصی
ن كان الوضع في بعد أن ھدأ البركان سألني فجأة إ كل ونشربفلم اباحي ونحن نأ

الفیلم یعجبني، وكان المشھد یظھر فیھ رجلین یمارسان عالقتھما بنفس المرأة في 
ل، رجا 3وقت واحد، ثم انضم الیھما رجل ثالث فصارت المرأة تتلوى بین 

 وتتصاعد تأوھاتھا وأنینیھا.

مثل ھذا ممكن في  نّ ي فقط في األفالم االباحیة، وال أعتقد أقلت لھ، ھذا حلم یجر
 بالدنا.



عرفھ حق المعرفة جاء بصدیقھ "فالن" الذي أ سكت فترة ثم سألني ماذا لو
والفكرة نفسھا تثیرني، ثم قلت لھ  وجالستھ مرارا، لنمارس الجنس معاً؟ ضحكت

بتلذذ تعمدت أن أخفي نصفھ وأظھر نصفھ في محاولة الختبار مشاعره: ال أعتقد 
 انك تطیق رؤیة رجٍل في سریرك یمارس الجنس معي! وسكت ولم یجبني. 

بعد شھر تقریبا أخبرني أّن صدیقھ "فالن" سیزورنا لیلة الغد ویتعشى معنا، 
صرف الثالث، وأن أومشاریب ومقبالت لنا نحن  وأوصاني أن أرتب عشاء

 الوصیفة الساعة الثامنة لیال الى فراشھا.

عاصفة اللذة قد جاءتني، ولم أستطع تلك اللیلة النوم لشدة الرغبة،  عرفت أنّ 
فمجرد فكرة أن أنام عاریة بین رجلین یتلمسان كل مواقع انوثتي ویتلذذان بھا في 

وم، وبقیت اتقلب في سریر الرغبة الجامحة وقت واحد كانت تمنعني من الن
والشوق الجارف لھما، حتى الصباح. أزلت الشعر من جسدي ودھنتھ بالمسك 

 والكریمات المرطبة، فبات لینا ھشا ینتظر الرجلین بكل شوق.  

دركت للمرة وصفھ، ولم أعش مثلھ طیلة عمري، وأما جرى تلك اللیلة ال یمكن 
حدود لھا، وال یمكن أن یشبعھا رجل فحل واحد. بعد  األولى أّن شھوة المرأة ال

ذلك تعددت لقاءاتنا الثالثیة وتنوعت أسالیبھا، وكان الرجالن فرحین بھا ویتلذذان 
بھا بشكل یفوق الوصف دون أي حرج. وأنا منذ سنتین امرأة لرجلین، واتمنى أن 

 نطّور ھذه العالقة ألنجب منھما معا طفال أو أكثر من طفل".

كلة التي أعاني منھا ھي حین یغیب عني العشیقان، وأجد نفسي وحیدة في المش
الفراش وال رجل معي. وبعد معاناة طویلة، توصلت لحل لھذا الشوق الجارف مع 
وصیفتي مزن، التي صارت تتولى تدلیكي ومداعبتي وأنا عاریة بین یدیھا حین ال 

ھا الساحرة، ولیتني یكون معي رجالي. "مزنة صارت خبیرة في اشباعي بأنامل
  ". الھناءأستطیع إشراكھا معنا في سریر 

                     *** 

 ً   عن ھویة الجنس الحائر بحثا

ال یدرون أھم یبحثون عن المثلیون الذكور النشوة مشتتة تائھة، ف ألنّ  وھو حائر
یكونوا  نأأم یرومون  ،سوة بكل ذكور العالم البشري والحیواني، إیحققونھ اختراق



فتبحث لذتھم الناقصة عن فعل مكمل یأتي من مذكر   ،زاء ذكور آخرینإناثا إ
 یخترق ویسقي حتى اذا كان السقي عاقرا غیر منتج. 

 

ً أناثھم لیسوا  ھم ال والثابت في عالم الذكور المثلیین أنّ نثویة. ألذتھم ورعشتھم  لكنّ  ا
كما یشرح كتاب" دایفرجنت"  یصلون الى الرعشة إال بأیدیھم عن طریق االستمناء

، وبالتالي فإّن الفعل الجنسي الذي یقع علیھم غیر طبیعي، لمؤلفتھ فیرونكا روت
رغم مشاعرھم الحائرة ورغم قوانین العالم الغربي التي باتت تبیح زواج المثلیین 

یبقون عاجزین  -السیما ذكورھم المؤنثة –وتقبلھم قانونیا وسیاسیا. وھم في النھایة 
   الحمل، وھذا ال یناسب الطبیعة والفطرة.عن 

االختراق، وبالتالي  أداةصعب، اذ ال یملكن المثلیات، فقضیتھن تبدو أ أما النساء
 اً كثیر نّ أثارة، والحقیقة اإل لمواضع انشوتھن تبقى تالمسا واحتكاكا وتحسس فإنّ 

ھّن مشاریع سحاق ممكنة، مؤكدة أنكل النساء  ترى فيمن دراسات األیروتیك 
یملن في لحظة معینة الى تلمس نسوة مثلھن، وھذا یتحقق كثیرا في مناطق تبیح 

  التعري بین الجنسین. لكن ھذه النظریة بحاجة الى تثبیت.

الدیني قائم المفھوم  ناث، ألنّ الثالث بالجنس المثلي بین اإل التوحیدولم تھتم دیانات 
أن تخترق أنثى وھي ال تملك أداة ذلك؟)، وھذا  لألنثىوكیف على فكرة االختراق (

وروبا أھو السبب الذي یفسر شیوع السحاق في قصور الخلفاء وقصور ملوك 
، ختراقاالالمفھوم ھنا یدور حول  وبما أنّ  رائیل على مدى التأریخ.إسوملوك بني 

فإن المخترقین ( المفعول بھم) من الذكور ھم الذین یصح أن نطلق علیھم لقب 
   جنس الثالث...وھم حدیث العالم الیوم.ال
( الجنس مقاربة موضوع الجنس الثالث عموما یستطیع العرب والشرقیون  الو

والغربیین. فالجنس الثالث خط أحمر  نلألوروبییكما یتاح الحائر بحثا عن ھویة) 
یمكن التحدث عنھ من مسافة بعیدة ( قد تمتد لعدة في ھذا الجزء من العالم، و

بي نؤاس، وعن الخلیفة العباسي األمین، وعن الشاعر بشار أقرون، فالحدیث عن 
بن برد، و عن أشھر المخنثین في التأریخ ال حرج فیھ ما دام یفصلنا عنھم قرون 

لیوم من الزمن)، لكن الحرج كل الحرج في الحدیث عن الجنس الثالث الذي یدب ا
 على شوارع المدن العربیة.

ویرتبط الفھم العربي واالسالمي لمفھوم الجنس الثالث، بالفھم القدیم للعالقة 



دیان القدیمة كانت واأل فاألممالجنسیة الموروث من الدیانات والحضارات القدیمة، 
) باالختراقترى في فعل الجنس طرفین حصرا، الفاعل ( وھو الذي یقوم 

ھو الذي یُخترق)، ویعفي ھذا التقسیم النظر الى من یقوم بالفعل، وعول بھ (والمف
، ومن یقع علیھ االختراقفھو ذكٌر في كل األحول ألن الذكر ھو من یملك أداة 

نثى أو ذكر، ولم تھتم الثقافات القدیمة أاالختراق في الفھم القدیم یمكن أن یكون 
 بتحدید تسمیة للجنس الثالث.

كر باألنثى) وبین الجنس الجنس الضدي (الذي یجمع الذ وقد ظھر التقسیم بین 
الذي یجمع الذكور لبعضھم) بظھور الدیانة الیھودیة حیث ورد في المثلي (

. انَّھُ امرأةٍ من الالویین في العھد القدیم " َوال تَُضاِجْع ذََكرا ُمَضاَجعَةَ  18االصحاح 
من  6جاء في االصحاح ِرْجٌس "،، ثم تبعثر الحكم فیھ بظھور المسیحیة حیث 

كورنثوس "أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ الظَّاِلِمیَن الَ یَِرثُوَن َملَُكوَت هللاِ؟ الَ تَِضلُّوا! الَ ُزنَاةٌ 
َوالَ َعبَدَةُ أَْوثَاٍن َوالَ فَاِسقُوَن َوالَ َمأْبُونُوَن َوالَ ُمَضاِجعُو ذُُكوٍر "، وغاب المفھوم 

فكرة عقاب من یقع علیھم فعل اللواط ( حصرا) تطورت  بظھور االسالم، اال أن
بمرور الزمان ( إذ لم یسجل التأریخ حوادث تعزیر للمثلیین في عھد الرسول)، 

وصارت تنسب الى السنة النبویة غیر المتفق على نصوصھا، وصار الفقھاء 
من شاھق،  بإلقائھیقولون إن من یثبت وقوع فعل اللواط علیھ یجب أن یقتل 

 .رفاتھ ھ وذر رمادضھم أفتى بوجوب حرقوبع
اآلیة  نّ إالقرآن الكریم ال یحتوي نصا واحدا یوجب عقاب المثلیین بل  الغریب أنّ 

إذا  ویطوف علیھم ولدان مخلّدونفي سورة اإلنسان تصفھم كالتالي "الكریمة 
" وأختلف المفسرون على مدى التأریخ في تفسیر رأیتھم حسبتھم لؤلؤا منثورا

  الولدان، فقالوا الخدم، وتساءل البعض وھل في الجنة والة وخدم؟
لوف الغلمان ( أ( العرب وغیر العرب ) بعشرات  وحفلت قصور خلفاء المسلمین

الجنس الثالث) وكانوا یتدخلون في قرارات الخلفاء والوالة والوزراء، لكنھم لم 
كونوا ینافسوھن في ألنھم لم ی یكونوا یشكلون تھدیدا لنساء وجواري الخلفاء

 أن یغیروا خط والیة الخلیفة ومن یتبعھ)، لذا فإنّ  حتمالانجاب ( ما یعني اإل
 مراء كما فعلوا مع الجواري.توا تدخالتھم في حیاة الملوك واألالتأریخ لم یثب يمدون

                   *** 

 العاشقون أشد ضراوة في القتال  -رابطة مقاتلي طیبة المقدسة 
 



اعتادت الجیوش في أزمنة ساحقة على استصحاب النسوة لشحذ الھمم واستفزاز 
الغیرة وتصعید النخوة، فكیف الحال اذا قامت الوحدات العسكریة برمتھا على ھذا 
المبدأ، فیعشق المقاتلون بعضھم بعضا ویفنون أنفسھم في الدفاع عن ھذا العشق، 

 صدق.یُ  ھذا لیس وھماً، بل جزء من تاریخ بشري قد ال
 
 

یروى أّن العرب كانت تجیّش مع قوافل الرجال نساء یشجعنھم على الثبات في 
القتال، بما یُعرف بالعربیة بالنخوة والغیرة، حتى أّن استصحاب اإلمام الحسین بن 

علي ألھل بیتھ في حربھ مع بني أمیة، یعزوه البعض الى ھذا السبب. فالعربي 
، حدث وال حرج اذا كان بینھن من ن أھل بیتھفي الدفاع ع عادة یتحمس و یستذئب

 ھي األقرب لقلبھ.
، تجّسد بشكل أكثر تفصیال وفاعلیة في تجربة ُعرفت ب" رابطة ھذا المفھوم

مقاتلي طیبة المقدسة"، ویسمیھا البعض "الكتیبة الطیبیة" ودعاھا آخرون "فوج 
شكیل یرجع الى ثالثة أھل طیبة" وغیرھم أسموھا "عصبة الطیبیین"، وھي ت

الملحمي بلو قرون قبل المیالد، قاتل في حروب طروادة واختّص بوصفھ الشاعر 
 تارخ.

شعار المالحم تختلط حقائق التاریخ بأساطیر الدیانات القدیمة، وكما في سائر أ 
بأساطیر المرویات الشعبیة، بخرافات القصور والنبالء وزوجاتھم وعشیقاتھم، 

 ن العجیب.مییز الحقائق بین ھذا الركام الروائي الملوّ ویصبح من الصعب ت
متطوع، یقاتلون دفاعاً عن قضیة  300الحدیث األكثر شیوعا یروي قصة فوج من 

آمنوا بھا، بغض النظر عن الحلیف الذي یقفون الى صفھ، وبغض النظر عن 
وا غالما تعاھد 150رجال ومعھم  150القضیة نفسھا، فالقضیة األكبر ھي أنّھم  

على العشق والوفاء ونذروا انفسھم للدفاع عن قضیتھم األھم وھي الحب 
والحصول على اعتراف اجتماعي وتاریخي. ولعل ھذا یبدو غریبا بمقاییس الیوم، 

لكّن شیوع المثلیة  في یومنا ھذا في أوساط ممارسي الكمال الجسماني وعشاق 
األعزل، یعزز االعتقاد عن المصارعة بأنواعھا، وحتى في أوساط القتال اآلسیوي 

وجود رابط من نوع ما بین المثلیة الجنسیة وبین ھذه الریاضات. وربما كان 
حرص ممارسي تلك الریاضات على إبراز مواطن الجمال والرجولة في أجسادھم 

 سببا لتحریك مشاعر التعاشق والحب الرجولي بینھم.
" أّن التشكیل قائم، على مائة لكّن الغریب في روایات "رابطة مقاتلي طیبة المقدسة

وخمسین رجال بالغاً، ومع كل منھم غالم یتعشقھ ما زال في عمر الحلم والمراھقة 
وھي واقعة تبدو الیوم خارجة عن قوانین التحضر وحقوق اإلنسان، فھي تعرف 

بعشق الغلمان، وھو نوع مبتذل من العالقات ترفضھ أغلب قوانین حمایة المثلیین 



ل في الغرب یتاجر بعضھم بھذا النوع من العالقات بما یسمى" الرجوعالقاتھم، و
 ثمان معینة. العاھر " ویبیع بعض المراھقین أنفسھم للرجال مقابل أ

تلك الرابطة كما نقلت عنھا كتب التاریخ التي ھي قصص واشعار ملحمیة تشبھ 
د.، اقاصیص وأساطیر كلكامش وعشقھ ألنكیدو رفیق رحلتھ في البحث عن الخلو

تحدد عمر العاشق بثالثین عاما، وعمر المعشوق دون العشرین، لكّن قوانین الفوج 
كانت تحتم تسریح المقاتل عند تجاوزه الثالثین من العمر، وال أدري اذا كیف 

تستقیم ھذه العالقة، فالنصوص القدیمة تفترض تلمیحا أن االكبر سنا ھم الفاعلون، 
، لكّن التأكد من ھذا صعب وفقا لفھمنا العصري والفتیان الغلمان ھم المفعول بھم

للرابطة المثلیة، التي یؤكد أغلب الخبراء والدارسین، أنھا رابطة تبادلیة، بمعنى أّن 
 الطرفین یتبادالن فیھا أداء األدوار تأنیثا وتذكیراً. 

غریقي، بطریقة تستفز الرأي العام لمانیة كانت من میزات المجتمع اإلالعالقات الغ
معاصر وتثیر حفیظتھ، بل أنّھا في مناسبات وأحوال كثیرة كانت تعد أحدى ال

مظاھر البذخ االرستقراطي، وطالما تغنى اوفید وبلوتراخ وشعراء آخرون بغلمان 
كأنھم لؤلؤ مكنون، بعضھم لم یبلغ الحلم، وبعضھم بلغ ولكّن قضیبھ ما زال رخصا 

عر الحب. وقد اعتبروا تلك صغیراً" مثل غصن البان " على حد وصف اوفید شا
الرابطة، قوة تعزز الصلة بین شبان واعدین ینتظرھم مستقبل زاھر، وبین رجال 

بالغین یلعبون دور المرشد المعلم مع أولئك الفتیة، وذھبت مبادئ دیموقریطیس 
الى اعتبارھا ضمانا شعبیا یمنع الطغیان من االنتشار ومد نفوذه، لكنھ لم یتلفت 

ا في الجانب القتالي. وعلل خبراء الجمال اإلغریق الشبھة في طبعا الى قوتھ
الرابطة بالقول" من الخطأ طبعاً أن نضع الفتیان غیر البالغین برفقة رجال 

االغریق كأدوات تأنیث مذكرة تمتعھم، فالرغبة في المذكر الممتع المؤنث تتعلق 
نة عشرة او بمالمحھ الغلمانیة الفتیة بغض النظر عن كون عمره تحت الثام

 فوقھا".
 نصر مؤّزر بقوة العشق

، الذین طالما عرفھم العالم العربي مفاده أّن المثلیین وفیما یشیع بین الناس اعتقاد
فإّن  مھم،دابالمخنثین، لم ولن یكونوا مقاتلین لنقص في رجولتھم یحجب عزمھم واق

تشكیل ھو في وقائع تاریخ الكتیبة المقدسة تشیر الى أّن أول نصر أحرزه ھذا ال
قبل المیالد، حیث قھر الفوج قوة تفوقھ عدیدا وتسلیحا من  375معركة تیغیرا عام 

 مقاتلي سبارطة األشداء الصامدین وتكشف اشعار الملحمة عما جرى بالقول:
 "قال محارب طیبي جازع: لقد سقطنا في أیدي أعدائنا!

 فأجابھ بیلوبیداس قائد الطیبیین:
 بل ھم سقطوا في أیدینا! 

وما لبث أن أمر فرسانھ بامتطاء خیولھم والخوض في صفوف قوات سبارطة، 
الذین انتابھم الخوف لشدة الصدمة غیر المنتظرة، ما أدى الى حدوث ثغرة في 



صفوفھم تمثل خط اختراق فرسان طیبة، وازدانت حافتي ھذا الحد برقاب ودماء 
 ز النصر".القتلى من جنود سبارطة، ما عز

قبل المیالد، وفي معركة لیوسترا، نجحت الكتیبة المقدسة في انھاء  371في عام 
 سلطة سبارطة على المنطقة ، بل أّن:

" بیلوبیداس والكتیبة المقدسة ھاجموا كیلومبروتوس ( القائد السبارطي) 
 واصابوه بجرح بلیغ جلب اجلھ، وأنزل بسبارطة ھزیمة مذلّة".

ق بھجوم ساحق على أن فیلیب الثاني قد قھر جیش االغریویعتقد المؤرخون 
یمن للجیش، والذي كانت تحمیھ كتیبة طیبة، وفي ذلك ینقل بلوتراخ الجناح األ

 القول:
 300 بین الجثث، وتوقف برھة حیث تراكمل  فیلیب الثاني تجوّ  "بعد المعركة،

انتحارا ، كلھا مبعوجة بالسقوط على أسنة رماحھا جثمان متراص بال فاصل
آثروه على التسلیم للغازي المنتصر، وھي ما عرفت بكتیبة العاشقین، وحین علم 

فیلیب أنّھا كتیبة الحب، أجھش بالبكاء وھو یقول" فلیمت مفضوحاً كّل من ظّن 
 السوء بھؤالء الرجال، وكل من أراد النیل من مكانتھم".

 
غریب الشكل دعاه ، عثر عالم آثار بریطاني  على تمثال أسد  1818في عام 

"شارونیا"، واظھر الكشف أن األسد یضم تحتھ رفات مقاتلي كتیبة طیبة، أو على 
)  منھم. التمثال موجود الیوم في الیونان حیث سجلت الواقعة، 254االقل أغلبھم  ( 

 وفي أماكن قریبة منھا ولھ قصص غریبة.
یرتبط بمشاعر قومیة والبد من القول ھنا إّن اختالف الروایات حول ھذه الكتیبة 

وعواطف حماس بطولیة، تنسب الى سبارطة والیونان، فكیف تنجح كتیبة مخنثین 
في دحر جیش سبارطة رأس حربة قوات االغریق على مدى التاریخ؟  وھو سؤال 

ا شارك بعض سیؤرق بال شك شعوباً كثیرة قبل عصر الحقوق المدنیة. وربم
 قة الكتیبة وما ضمتھ.مراء في طمس حقیالمؤرخین والملوك واأل

، حیث یسعى الرئیس األمریكي 2017ومثل ھذا الجدل یدور في عالم الیوم عام 
المثیر للجدل دونالد ترامب الى فرض قوانین تمنع انخراط  متحولي الجنس" 

ترانس سیكسول" في صفوف القوات المسلحة، وھو ما تعترض علیھ منظمات 
 العالم.حمایة حقوق المثلیین والمتحولین عبر 
 روایة اخرى ال تنتمي الى ھذه الروایة

لموسوعة الشعبیة ظھر في مقال على اتمقابل كل ھذا التاریخ واألدلة واالشارات، 
 خرى، اقتطعھا كما ھي:ویكبیدیا باللغة العربیة حقائق أ

جزءاً من الجیش الروماني  كانت في القرن الثالث المیالدي“الكتیبة الطیبیة ”
 .الكبیر



م) یعاونھ 305-284كان على رأس اإلمبراطوریة وقتئذ دقلدیانوس (و
م) وكونا جیشھما من كل الشعوب الخاضعة لسلطانھما، 305-285مكسیمیانوس (

 .مصريجندي مسیحي  6600مكونة من  –فكانت فیھ كتیبة من شباب مدینة طیبة 
ي وصدرت األوامر بارتحالھا من مصر إلي أوروبا لمساعدة مكسیمیانوس ف

 .فرنسا/حروبھ بإقلیم غالیاً 
خرجت من مصر من أرض طیبة (األقصر حالیاً) الكتیبة الطیبیة من المصریین 

مسیحي وكانوا تحت قیادة  قبطي 6600المسیحیین المحاربین األشداء وعددھم 
قائدا شجاع اسمھ موریس وقد أبلت ھذه الكتیبة الطبیة بالًء حسنا في الحروب التي 

وأوفدوا إلى القائد مكسیمیانوس في  ،الرومانيقیادة الجیش  اسالتھخاضتھا وشھد بب
في حكم اإلمبراطوریة الرومانیة وقد  ھفرنسا الذي أختاره دقلیدیانوس لیكون شریك

قسمت ھذه الكتیبة إلى قسمین احدھما لیحارب على حدود فرنسا واآلخر لیحارب 
جیشا مصریا لفھمھم بقوه وقدره المصریین  في سویسرا. وقد اختار مكسیمانوس

 ةتمتاز بالحكم ةوكان في ذاك الحین جمیع المصریین مسیحیین وكان ھذه الكتیب
 ةوالقو

 وثاناألاألمر بتبخیر 
قبل البدء في الحرب وكان  إلھاً صدر األمر بالتبخیر لألوثان وأعتبار دقلیدیانوس 

 .قبل بدء المعاركمن المعتاد أن تقدم العبادة لآللھة الوثنیة 
و صدر األمر للكتیبة المصریة أن تشارك في تقدیم البخور في ھذه العبادة ولكن 

جنود الكتیبة رفضوا معلنین أنھم وإن كانوا یؤدون واجباتھم للدولة، فھم مسیحیون 
ال یعبدون إال اإللھ الحقیقي رب السماء واألرض فرفضت الكتیبة القبطیة االمتثال 

 .لألوثان لألمر والتبخیر
إزاء ھذا الموقف أمر اإلمبراطور بأن تقف الكتیبة صفوفاً، وفي كل صف عشرة، 

وبعد كل تسعة جنود. یجلد العاشر ثم تقطع رأسھ ولكن الباقین ازدادوا إصراراً 
على مسیحیتھم، فأمر اإلمبراطور بتكرار جلد العاشر وقتلھ فجلدوا بالسیاط 

طع من الرصاص.. ولما تمسك األقباط بإیمانھم الرومانیة التي تحتوى في نھایتھا ق
المسیحي اغتاظ اإلمبراطور فامر بأن یصطف أقباط الكتیبة الطیبیة صفوفاً وكل 

صف ویقتلھ أمامھم حتى صف یتكون من عشرة افراد، وكان یأخذ العاشر من كل 
أضطر أن یقتلھم جمیعاً في  اإلمبراطورن ویبخروا لألوثان ولكن ویخاف الباق

قبطى واحد عن إیمانھ بالمسیح وكان ذلك في العام  لم یرجع من بینھمایة ألنھ النھ
  .الثالث للشھداء

خلدت سویسرا ھؤالء الشھداء األقباط من ابطال الكتیبة الطیبیة بإقامة كنیسة في و
زیورخ باسم " القدیس موریس " یتردد صدى أجراسھا في فضاء أوروبا لتعلن 

األصیل، وحینئذ اصدر  المسیحيللعالم كلھ شجاعة أقباط مصر وإیمانھم 
اإلمبراطور أمراً بقتل جمیع أفراد الكتیبة حیثما تكون معسكراتھا، فكانت مذبحة 



تناثرت فیھا أشالء المصریین فوق وادي أجون  –ھائلة ومجزرة ھمجیة فظیعة 
 .ن القرن الثالث المیالديوارتوت أرضھ بدمائھم. حدث ھذا في السنوات األخیرة م

ر سكان الوادي اسم مدینة أجون وأطلقوا وتخلیداً لذكرى ھذا الموقف العظیم، غیّ 
في “ سان موریس ” علیھا اسم قائد الكتیبة المصري فصار اسمھا حتى الیوم 

 . "مقاطعة فالیھ وأقیمت بھا في منتصف القرن الرابع كنیسة
عن "الكتیبة الطیبیة"، ویلحظ القارئ حتما أنتھى ما ذكرتھ ویكیبیدیا بالعربیة 

تفاوتاً شاسعاً بین الروایتین وبین زمنیھما، فھل نحن نتحدث عن شيء واحد أم عن 
 شیئین؟

                                  *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجنس وعالقتھ بدیانات التوحید

 !تحرراً في قضایا الجنس اإلسالم أكثر أدیان التوحید



دیان موضوعة الجنس من زاویة أخالقیة محضة، مفارقة بذلك حقیقة رُب األاتق
 -األحادیة مفادھا أّن الجنس صناعة الحیاة، أو محاولة تقلیدھا في التجارب

 .المرأة امرأة -رجل لرجل -والمثلیة  -االستمناء دون شریك

 

وربما كان رجال الدین عبر التاریخ یخشون المنافس الروحي الحسي األخطر 
للدین ولفكرة التفاني للرب (وھو الجنس بمساحاتھ الغامضة)، وھم لذلك قد وضعوا 
على الجنس خطوطا حمراء ترسمھا وثیقة (وریقة) الزواج بعقد نكاح شرعي 

كان مكتوبا أو منطوقا  (وكلمة نكاح بالعربیة ترتبط حصرا بالعقد الشرعي سواء
بموافقة المشافھة من طرفي االستمتاع الدائم بالغریزة التي منحھا هللا للمخلوقات 
لغرض التكاثر، فإن تمت المواقعة خارج إطار الزواج تسمى زنا وال تكون 

 .نكاحا)، ویباركھا الكاھن أو القس أو الشیخ أو رجل الدین في دیانات غیر التوحید

، فیما تعتبره االدیان جل (المني) باعتبارھا ماء الحیاةصة روح الرالعلم یعامل خال
نجسا یسيء الى قداسة الرابطة بین االنسان وخالقھ، وعلى الرجل بعد أن یمني أن 

 .یغتسل بالماء لیطھر

أدیان السماء عموما تقرن المرأة بالخطیئة، وتصّورھا منبعا لكل الخطایا، وأصل 
وقد شنت أوروبا المسیحیة في القرون الوسطى حربا الشعوذة والشرور والسحر، 

شعواء على المرأة باعتبارھا الشارة القرمزیة، التي تسم الساحرات الطائرات فوق 
مقشاتھن لیغوین الرجال الى مستنقع الرذیلة فیخرجنھم من ملكوت العشق االلھي 

عة الجنسیة لیودین بھم الى سقر الجحیم، ولیس غریبا بعد، أن توصف مكامن المواق
بالجحیم وفي ذلك استعارة من المعنى القدیم واستلھام من بؤر الشوق، التي توصف 

 .باللھیب واخادید النار بلغة العاشقین والمتضاجعین دون عشق

 "امتاع المرأة واجب في الدیانة الیھودیة وخالفھ یقع الطالق " 

مفارقة بذلك حقیقة ، وعة الجنس من زاویة أخالقیة محضةدیان موضتقرُب األ 
 .مفادھا أّن الجنس صناعة الحیاة

یعتبر بعض المفكرین اللیبرالیین أّن الیھودیة ھي األبعد بین دیانات التوحید عن 
طفال المجردة من كل في مرتبة صانعة األ -حسب زعمھم-ا المرأة، وھي تضعھ

تشّرع  ثیح -الحریدیم كما ھو قائم الیوم عند بعض الیھود األرثوذوكس -عاطفة



جنس الكوشر) وفیھ یرتدي الزوج والزوجة جلبابا معتم اللون یخفي كل الجسد (
 استمرارسوى من فتحة بحجم أجھزة التناسل ألداء وظیفة التكاثر التي یتطلبھا 

  .ودون عاطفة -إن أمكن -النوع البشري دون تالمس ودون شھوة

عن رؤیا الیھود ع دافأدوین شكر، رئیس مؤتمر یھود السفاردیم العالمي، 
ھم "یرون في الجنس طاقة خّالقة ایجابیة تنشط ضمن مشیرا الى أنّ االرثوذوكس 

الحدود التي فرضھا التوراة والحاخامات فیما بعد". ولفت شكر الى أن "عدد 
حتى في طفال( 18سیة الواحدة قد یصل الى أطفال العائلة الیھودیة االرثوذوك

ال یعدون الجنس قوة سلبیة تحمل الخطیئة رغم ما  بریطانیا) ، وھذا یدل على أنھم
یشاع عنھم، بل وعلى عكس الرھبان الكاثولیك في المسیحیة، فإن حاخامات الیھود 

ثوذوكس ینعمون بحیاة زوجیة ھانئة ومثمرة". شكر في إجابتھ لم ینف أو یؤكد راال
 .قضیة جلباب الكوشر

 إرضاءلیھود أشار شكر الى "أن وفي معرض تأكیده لتكامل العملیة الجنسیة عند ا
ھ یمكن أن یكون سببا وامتاع المرأة أمر واجب في الدیانة الیھودیة، وإن لم یتم فإنّ 

 ."اللتماس المرأة الطالق من بعلھا

 "لك النساء ولكن: " ال تبذل زرعك ھباء

الرجل یعیدھما الى  بین المرأة وبین اتحاداتعّرف أسفار التوراة الزواج باعتباره 
ولى حین جبل أدم وحواء من جسد واحد. وقد شرح أستاذ األدب خلقة الرب األ

 لتیمةالعربي في الجامعة العبریة في القدس شامویل موریھ رؤیة الدیانة الیھودیة 
الیھودیة تعتبر الجنس موضوعا مقدسا وفي النص التوراتي  الجنس مشیرا الى "أنّ 

 . بمعنى أنھ قد حدد المواقعة مع الزوجة حصرا "ال تبذل زرعك ھباء"،

الزوج ال یقارب زوجتھ إذا كانت حائضا، بل أنھ ال یجوز  ثم أشار موریھ الى أنّ 
لھ أن یلمس یدھا أو أن یأخذ الشاي من یدھا. وأكد موریھ أن حدود الحریة الجنسیة 

ء خالف تقف عند الرجل، الذي یحق لھ أن یواقع النسا األرثدوكسعند الیھود 
بسھولة یھودا  ءزوجتھ على أن ال یكّن یھودیات، "وفي القدس الشرقیة یرى المر

متدینین بلباسھم الممیز وھم یعرضون على السائحات االجنبیة  أرثدوكس
 ". مواقعتھن



ھم الیھود المتزمتون بشأن تطبیق النصوص  األرثدوكسواعتبر موریھ أّن 
التوراتیة وھم یعتبرون الزواج رباطا روحیا ولیس مجرد تقاربا جسدیا. 

إذا أراد أن  األرثوذكسيموریھ كشف عن شعیرة مفادھا أّن "الرجل  رالبروفیسو
ال یسألھا) ،  فھو( یعرف ھل طھرت زوجتھ من حیضھا یرمي بقبعتھ على فراشھا

 ."نتظاراإللقبعة على فراشھ فمعنى ذلك أنھا لم تتطھر بعد، وعلیھ فإذا أعادت ا

لكن موریھ بدوره لم ینف أو یؤكد طقوس جنس الكوشر المتشددة، التي یقال إنھا 
حّسي  تحّرم التالمس بین الزوجین بقصد التمتع، وتحیل الجنس الى طقس قدسي ال

 .یختّص بالتكاثر

 "خضرأسلیمان: " ھا أنت جمیل یا حبیبي وحلو وسریرنا  نشید 

نشید االنشاد، وھناك نصوص كثیرة أكثر  ھذا النص من العھد القدیم ورد في سفر
جرأة منھ في مقاربة قضیة الجنس. رغم كل ذلك شاعت في المسیحیة الرھبنة. 

بد دون مواقعة رجل كانت واقعة ال عذراءومع أن مجرد حمل السیدة مریم وھي 
والكاثولیكي  يودوكسثاألرأن تختص المرأة لسببھا بمكانة سامیة، ولكن المذھبین 

الرھبان والقساوسة ، فحّرما على أحباب هللا وخدمھ (نأیا بالمسیحیة عن ھذه الحقیقة
 .والراھبات) حق الزوج، ثم تطورت مساحات التحریم الى مدیات أبعد

 بألمانیاثیودور خوري أستاذ علوم األدیان في جامعة تورنغن  لعاد البروفسور
رافضا مقاربة مفھوم  لناومؤلف كتاب (موسوعة القرآن) بدا متحفظا في حدیثھ 

الجنس في المسیحیة طبقا للرؤیة المعاصرة للجنس ولكنھ أشار الى "أن عمر 
اھر واتجاھات تاریخ المسیحیة قد بلغ ألفین سنة، وقد برزت خالل ھذا التاریخ ظو

ع وآراء مختلفة، وإذا أردنا ان نعرف ما تقولھ الكنیسة الكاثولیكیة عن موضو
ولى فعلینا أن نّطلع على كتاب ( التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة ) الخطیئة األ

، ففیھ رأي الكنیسة الیوم، وفي ھذا الكتاب ال یوجد ما یشیر الى أن الكنیسة تعتبر 
 . "لفة للطبیعةالجنس قضیة مخا

ویقفز الى الذھن سؤال مفاده: أي أدیان السماء أكثر انفتاحا في قضیة الجنس؟ 
جابة عن ھذا السؤال، مشیرا الى أن البروفسور عادل خوري رفض بشدة اإل

الحدیث عن الجنس والمسیحیة فیھ تفاصیل خطیرة وكثیرة ال تكفي ھذه العجالة 
 .للحدیث عنھا



 "و لم تعطھ حقھ الجسد فانٍ  المسیحیة بنیت على أنّ "

جابة، حاورت الباحث االجتماعي المسیحي أسحق كنعو، الذي أشار الى إبحثا عن  
وھي لم تعط الجسد حقھ، وقد جعلت سنوات  أن المسیحیة بنیت على أن الجسد فانٍ 

المسیحیة األولى من الجنس رجسا من عمل الشیطان، وركزت كثیرا على عفاف 
 .اف السیدة العذراءالمرأة مستلھمة عف

وذھب كنعو الى أن "المجتمعات القدیمة ومنھا حضارات وادي الرافدین كانت 
مجتمعات أمومیة، وشاع فیھا مثال أّن "أنانا" إلھة الخصب في الحضارة البابلیة 
كانت تنجب دون أن یواقعھا أي رجل. مبدأ االمومة ھذا وجد لھ امتدادا في 

 ." المسیحیة

م تبق مجتمعا قائما على فكرة األم، بل تغیرت مقاربتھا لموضوعة ولكن المسیحیة ل
 .الجنس بشكل كامل حسب مناطقھا في الغالب، كما اشار كنعو

 "الواقي الذكري تشجیع للزنا"

وتطرق كنعو الى أن الدیانات في المعابد القدیمة، قبل ظھور دیانات السماء 
المشاعة، فالعاھرات المقدسات في االبراھیمیة، كانت تقوم على فكرة الخصوبة 

معابد تموز وعشتار، كن یذھبن الى المعابد ویجامعن كثیرا من الرجال لیحملن 
ویضعن أوالدھن في المعبد، فیتسم المولود بالقداسة ألن أباه غیر معروف. "كل 
ھذه المفاھیم تحولت بنزول دیانات الكتاب الى محرمات"، حتى تالشت الحریة 

 .ور المظلمةتماما في العص

لكن شدة التحریم الكنسي دفعت بالمرأة الى الثورة تضامنا مع طبقات المجتمع 
األضعف، فأضافت قضیة حقوق المرأة مسمارا كبیرا في نعش سلطة الكنیسة 

 .السیاسیة

وحین تحررت المرأة االوروبیة في القرن العشرین، ظلت الكنیسة بشقھا المحافظ 
الجنس خارج حدود العالقة الكنسیة، ومؤخرا  تسعى لوضع حدود تمنع ممارسة

تحریمھ الستخدام الواقي الذكري معتبرا إیاه وسیلة تشجع على  الفاتیكانأكد بابا 
نفسھم بالعفة في مواجھة وساوس الشیطان أالزنا، ودعا المؤمنین الى تحصین 

ة الجنسیة، لكن فضائح اعتداءات الرھبان الكاثولیك الجنسیة على رعایا الكنیس
وروبا. وعلى أالكیان الكنسي في قلعتھ الحصینة القّصر ما زالت تتوالى وتھدد 



العموم، فإن امتناع السید المسیح عن الزواج كان سببا شّجع الرھبان والقساوسة 
 . على تبني مبدأ مفارقة الجنس تقّربا للخالق

 "ولدان مخلدونترابا" و"أجزاء المؤمنین:" كواعب  

دیانات التوحید تحررا في مسألة  في ھذه المقارنة السریعة یبدو أكثر اإلسالم
الجنس، وقد یبدو في ھذا مفارقة مثیرة لالستغراب في ظل تنامي قوة المد السلفي، 

كورات الذي یضع المرأة خلف طبقات من المالبس والحجب السوداء لكي ال تبین ت
سى أّن شعار السلفیة الجھادیة ، لكن علینا أن ال ننالجسد الساحر فتغوي الرجال

الیوم ھو "فارق الحیاة أیھا المجاھد لتحضى بمعاشرة الحور العین" وھّن حسب 
صبیة باكرة بیضاء اللون سوداء العین ال یفقدن عذریتھن مھما  72الروایات 

 .واقعھن الرجل، ویخلدن صبایا ما خلد الشھید في الجنة

نفسھ سالم الجنس الى حقیقة أّن نبي اإلسألة وربما یرجع تسامح االسالم في م
تزوج بعدد غیر متفق علیھ من النساء فصار الزواج سنّة متبعة عند المسلمین 

بكم األمم )، كما أّن النّص القرآني  عمال بقول النبي (تناكحوا وتكاثروا فإني مباهٍ 
رقاقا أباح للرجل الزواج بأربعة والتسري بعدد المحدود ممن یملكھّن شراء أو است

 ) .  ( وما ملكت أیمانكم

سالم بأنھ المفكرین المحدثین یصفون اإل رغم ھذا التسامح في قضیة الجنس فإنّ 
 . دین ذكوري یغلّب ویقدّم الرجل على المرأة اعتمادا على نصوص قرآنیة عدیدة

سالم فعال متشدد في قضیة الجنس ویحث على وضع المرأة خلف نقاب؟ ھل اإل
، متشدداغالب الشابندر، فنفى أن یكون االسالم  المفكر جابأه االسئلة عن ھذ

صیلة، وما سالمیة األمین ولیس من النصوص اإلمشیرا الى أن "التشدد من المسل
، ومن صعوبات في رأة والرجل، وبین الخطیب وخطیبتھنراه من عزل بین الم

نصوص التعارف بین من یرومون الزواج جاء من التقالید والعادات، ولیس من 
  .القرآن وأحادیث الرسول

 "زیجات المستقبل بال عقود وبمحض االتفاق" 

المفكر الشابندر نبّھ الى أّن " النص القرآني في قضیة الجنس ینص على وجوب  
تسھیل طرق التواصل الجنسي الشرعي الى أبعد الحدود، وھو أمر غیر موجود 



إلسالم لیس أمرا مقدسا فقط، في الدیانات االخرى" وأضاف الشابندر" الزواج في ا
 ." بل میّسر ومحبب

ورغم خالفات المذھبین السني والشیعي، اال أنھما یسعیان بشكل عام الى تسھیل 
 .عدد المسلمینناث عمال بوصیة النبي بتكثیر التعارف والتزاوج بین الذكور واإل

 الرتباطویبدو المذھب الشیعي في قضیة الجنس وحقوق المرأة أكثر تسامحا، ربما 
الرسول الوحیدة)  بنتئمة من نسل فاطمة الزھراء ( ھذا المذھب بفكرة خالفة األ

وزوجھا علي ابن أبي طالب. وفي ھذا السیاق یشیر المفكر غالب الشابندر الى 
أنھ" ال یشترط في الزواج وجود شھود، وال یشترط رضا والد الزوجة وال رضا 

بین المرأة وبین الرجل لصیاغة العقد  قاالتفاوالد الزوج أو حضورھم، بل یكفي 
 ."الشرعي

النمط الزوجي، متوقعا أن یكون ھو  رتباطاالفت الشابندر الى تطور ثوري في ول
سالمیة مستقبال، وعّرف ھذا التطور باسم "زواج السائد في المجتمعات اإل

 بین الرجل وبین المرأة االتفاقالمعاطاة، الذي یقره بعض الفقھاء، حیث یكفي 
لصیاغة العقد الشرعي دون الحاجة الى إنشاء عقد مكتوب من أي نوع، وھو یشبھ 
عملیة البیع والشراء، حین یشتري المرء شیئا من السوق وال یحتاج أن یكتب مع 

 ."البائع عقدا، بل ھو أمر متفق علیھ بینھما

ما ولدى سؤالھ عن الجنس خارج إطار الزواج فیما أشارت الیھ اآلیة القرآنیة "و
ملكت أیّمانكم" ، أعرب الشابندر عن اعتقاده وإیمانھ بأّن ھناك نصوصا وقتیة 

عصیب لسبب الحروب، حیث  ونصوصا دائمة، و"ھذا النص قد نزل في وقت
سرى والسبایا، فكان البد من حل لمشكلة الحرمان الجنسي لھذه االلوف تكاثر األ

 انتھىفقھاء الى أن ھذا النص ، ویذھب كثیر من الاآلیةمن الجنسین، من ھنا نزلت 
 ."بنھایة عصر الفتوح اإلسالمیة الكبرى

                                    *** 

 

 

 الھند الجسد في معابد  



غریبا أّن الھند أرض البخور والبھارات، فشعوب شبھ القارة الھندیة ھو من  لیس
أكثر أنواع البشر تكاثرا وتناسال، ومن الطبیعي أن یرتبط ھذا عندھم بطقوس 

 أوضاعھ.  من عباداتھم یرتبط بالجنس و اً بل أّن جزءاً كبیر ،جنسیة بالغة النضج

 

أیضا عبدة الفرج. وال عجب وسط كل بین الھنود طائفة من عبدة القضیب، وبینھم 
د كل ما مارسھ تجسّ  للجنس،معبدا  14ن یوجد في شبھ قارتھم الحارة أھذا 

ویمارسھ النوع البشري من أوضاع، عالوة على طرق التمتع والنشوة وأسالیب 
  بلوغھا.

رب الجنس في الھند یدعى "كاما"، وتزین جدران معابده األربعة عشرة تماثیل 
المساحقة، ویتساءل كثیر من الھنود في وعیھم الحالي عن سر الربط ة وضاجعالم

 بین العبادة والنقاء، وبین أوضاع الجماع والمساحقة.

وفي كثیر من النصوص المقدسة القدیمة اعتبر الجنس مظھرا للتسامي الروحي، 
 ولیس مظھرا دنیویا یتعلق بالتماس الجسدي بین البشر.

یانات القدیمة أّن الوصول الى الصفاء الروحي من بالد نویجد كثیر من المھتمی
الجنسي یبدو أمرا صعب التحقق في ظل معتقدات الیوم، لكن افادات  جخالل التماز

ھا في مخطوطات لیكثیر من كاھنات المعابد الفرعونیة واإلغریقیة التي عثر ع
واآللھة، بطریقة ھیروغلیفیة واغریقیة كّن في الحقیقة نساء اللذة إلمتاع الكھنة 

تمزج الحسي بالروحي من خالل المضاجعة واللقاءات المفعمة باللذة دون أن 
 یرتبط ذلك برباط مقدس ودون حب غالبا.

*أشھر المعابد في الھند ھو خاجوراھو في مادیا برادیش. وھي مجموعة معابد، 
رفاقھا رض ملعبا تمرح فیھ وتسرح مع ّن اإللھة شیفا شیدت على بقعة أویقال أ

خاجوراھو تتجھ شرقا، وجرى كل معابد  وبنیھا، وقد اقیمت المعابد تخلیدا لھا.
وإناث. تصمیم المعابد جملة وتفصیال من تفاصیل لقاءات ال حصر لھا بین ذكور 

خل والمخارج، تجسید حقیقي ورمزي أحیانا ألشكال عمدة والمداالجدران واأل
  وضاع.ألنثویة تتضاجع في مختلف اذكریة وأ

وضاع والممارسة التي تمثلھا التماثیل والتي ینسبھا البعض الیوم الى الغریب أّن األ
الثقافة الغربیة، وجدت قبل قرون عدیدة، بعضھا یعود لتواریخ سبقت التقویم 

المیالدي، وھكذا یمكن القول أّن الھنود ھم من أكثر الشعوب خبرة في مجال الثقافة 
 الجنسیة.



راھو ھي قبلة السیاحة من كل أنحاء العالم، وقد طغت في خاجو الجسدمعابد 
في ھذا من نوعھا، شھرتھا على باقي المعابد لدرجة یظنھا كثیر من الناس الوحیدة 

 البلد مترامي األطراف متعدد الثقافات متعدد األعراق واللغات واألدیان.

جعة وضاع المضاأبكل تنوعھ الجنسي یخلو تماما من األكبر  *معبد خاجوراھو
، الذكوریةشبھ القارة الھندیة لم تعرف العالقات  نّ یة المثلیة، وھذا قد یعني أالذكر

عالقات سوة بدیانات التوحید الثالث ترى في الالدیانات الھندیة ا نّ أاألغلب  لكنّ 
تلك  نّ ألنثویة خروجا عن شرعة الرب، خاصة خارج المواقعة الذكریة األ

 مت العادة السریة.دیان، كما حرّ أغلب األمتھا العالقات غیر مثمرة، ومن ھنا حر

وال عجب أّن الالدینیین واللیبرالیین والعلمانیین في عصر العولمة أباحوا زواج 
المثلیین وممارسات اللوطیین والسحاقیات، باعتبارھا جزءاً من دیانة العصر 

ري قد بلغ الحدیث التي تمیزت عن دیانات األقدمین. دیانة تقوم على أّن النوع البش
عدیده أرقاما مخیفة، وبات من المھم أن یمتنع الناس عن اإلنجاب العشوائي، ما لم 

یكونوا مالكین لوسائل تعیل النسل المقبل والجیل الجدید. ھذا التخطیط الفلسفي 
یتصل مع تشریعات الحكومات في الصین التي تمنع العائالت من إنجاب أكثر من 

مالیة مدمرة. وفي إیران التي تشجع على تحدید طفل واحد تحت طائلة عقوبات 
النسل، وعلى قلة اإلنجاب. وربما یتعجب البعض أّن إیران تحدد النسل وھي أول 

 جمھوریة إسالمیة في العالم والتاریخ.  

س إللھ الشمس، وقد أقیم في مطلع القرن معبد مكرّ *معبد الشمس في كونارك، ھو 
الثالث عشر على شكل عربة عمالقة صنعت عجالتھا في شكل أعمدة رخام. 
جدران المعبد تزینھا منحوتات ایروسیة تمثل أشد أوضاع المضاجعة إثارة، 
ویروي السیاح الذین زاروا المعبد، أّن الخلوة مع التماثیل والنصب الفاضحة 

اعر شھوة ساحقة. تلك المنحوتات ھي جزء من عقیدة اندماج تحرك لدى الزائر مش
الفرد بالكون، وترى معتقدات الھنود القدیمة أّن أعضاء التناسل وتمازجھا 

وتداخلھا وتقاذفھا وتراضعھا تشكل منافذ الفرد الى العالم األوسع، فھي سبُل اتحاد 
ة التي توحد تلك كوني شامل رغم شكلھا المحدود باألجساد التي تحملھا. الفلسف

األنسان لیصل الى  وجوب استسالم وملخصھاالعقائد ھي جزء من "سامسارا" 
 جوف األشیاء وصوال الى طریق موكشا. 

 

 عاریات في واجھات زجاجیة  -بائعات الھوى



ً دائم بائعات الھوى ھنّ  اعتقاد مفاده أنّ الناس یسود  ضحایا أجبرتھن الظروف  ا
منطقة "على بیع أجسادھن، لكن ھذا االعتقاد بدا لي غیر صحیح وأنا أتجول داخل 

الضوء األحمر" في أمستردام، فھناك نساء بل ورجال یمارسون المھنة بشغف 
 .ولذة

 

 في انتظار الزبون 

 ، تقف سلفیا ك. وھي ترتدي بكیني صغیراألبنیةفي فناء الُسلم الصغیر ألحد 
العشرین. بجانبھا أدوات العمل:  بأعوامھیكشف عن كل تفاصیل جسدھا البض 

سریر كبیر ومنضدة زینة علیھا عطور ومناشف صحیة وعلبة للواقي الذكري 
وأدوات زینة وزجاجات ماء للشرب ومروحة كھربائیة ومدفأة كھربائیة صغیرة. 

ودوش، فیما وفي زاویة المكان خلف باب موارب مرحاض صغیرة فیھا مغسلة 
تتدلى على أطراف الواجھة الزجاجیة لفناء الُسلم ستائر سمیكة تسدل حین یدخل 
الزبون إلى الصومعة . ھذه ھي معدات الشغل لیوم واحد. سلفیا تنظر في عیون 

المارة وتختار منھم من تراه یصلح ألن یمتلك جسدھا لنصف ساعة. ال مكان 
عده، تقول سلفیا لزبون غني المظھر للعواطف ھنا، ولكل شيء ثمن وللعمل قوا

لكنھ ال یعجبھا، إنھا ال تقبل التقبیل في الفم، وتشترط علیھ استخدام الواقي الذكري 
( والواقي شرط ال بد منھ في كل السوق بال استثناء وبغض النظر عن الثمن الذي 

یورو  70یدفعھ الزبون)، ثم تحدد لھ الوقت ونوع المواقعة، والثمن یبدأ من 
 ...وینتھي بال حدود حسب الرغبة والوقت المطلوب

وتشكو سلفیا القادمة من بولونیا ( كما تقول) من ارتفاع األسعار، فھناك إیجار 
المكان، وتكالیف التدفئة والكھرباء والماء والصرف الصحي، عالوة على 

الضرائب التي تفرضھا الدولة على السوق، باإلضافة إلى تكالیف الحمایة التي 
قوم مختصون بھذا الشأن. اال أن معدل دخلھا الشھري في المجمل ال یقل عن ی

یورو تنفقھا على نفسھا وعلى صدیقھا الساكن معھا والذي ال تعرف نوع  5000
كل البنات في السوق بال  العمل الذي یجیده. تمتلك سلفیا سیارة حدیثة، وتقول إنّ 

ل عام إلى وطنھا مرتین أو ثالث تسافر كھي و ،استثناء یمتلكن سیاراتھن الخاصة
  .لتعطي أھلھا شیئا من المال

 "بضاعة عربیة"



مادي ( وربما كان اسمھا الحقیقي مدیحة أو میادة) بمالمحھا الشرق أوسطیة 
المثیرة تجذب زبائن من ھذه المنطقة. تتكلم العربیة بلھجة اقرب إلى الشامیة، 
وتومئ بیدھا فیما یترنح لبان معطر راقصا في فمھا الشبیھ بنصف قبلة. على 

ریني المتماسك المكتنز، أما جسدھا غاللة سوداء رقیقة تكشف محاسن الجسد العش
ذراعاھا العاریتان فتبدوان أكثر سمرة من وجھھا الذي اكسبھ المكیاج بیاضا 

 .مخادعا

وصلت مادي إلى "سوق اللذة" في ھولندا مع زوجھا الذي عاد من أمستردام إلى 
وطنھ لیجيء بزوجة تحافظ على التقالید العربیة ( كما قال لھا وألسرتھا حین 

 أن مادي بعد وصولھا إلى العاصمة الھولندیة اكتشفت أن زوجھا خطبھا)، إال
سمسار محترف. وسرعان ما أقنعھا أن تنزل إلى السوق لتكون مصدرا لدخل 

ثابت تدعم بھ تجارة زوجھا وتعین بھ أھلھا في الوطن البعید، وھكذا دخلت ھذا 
ة عربیة مقابل أعوام . مادي أم لطفلة عمرھا سنتین تتركھا مع مربی 4سوق قبل ال

  .مبلغ غیر زھید لتقضي اللیل في العمل

وتبدو راضیة  ،لة بالھدایا والنقودوتحرص مادي على زیارة أھلھا كل عید محمّ 
نھا تحبھ وتجد "لذة في ممارستھ" خاصة وأنھا لم تواجھ أي إبعملھا، إذ تقول 

  .مخاطر ولم تصب بأي مرض منذ احترفت العمل

 دكاكین للرجال المثلیین

في مكان یشبھ الحانة یجلس فتیان تتراوح أعمارھم بین الثامنة عشرة وبین 
الخامسة والعشرین، كلھم یرتدون مالبس حدیثة بماركات شھیرة ویستخدمون 

مستحضرات تجمیل نسائیة، الحواجب محفوفة بعنایة، والوجوه واألجساد حلیقة 
 .ناعمة

عاما، وجھھ أسمر  22عمره لویس القادم من كولومبیا یتحدث بمرح عن مھنتھ. 
ملیح ، وزنداه العاریان المكتنزان یظھران من كنزة ملونة دون أكمام كأنھما زندا 

صبیة جمیلة. بیع الجسد بالنسبة لھ تسلیة ومصدر دخل معتدل. مارس لویس 
الجنس في البدایة بحثا عن اللذة دون ثمن، ثم اكتشف أنھ یمكن أن یسّوق جسده 

عن  ، فصار یمارس المھنة بشكل محترف و ھو راٍض ویجعلھ مصدرا للدخل
 .حیاتھ



یقول لویس إن أمستردام ھي أفضل مكان للمثلیین، حیث تحتفل العاصمة الھولندیة 
كل عام باستعراض المثلیین، وتوفر لھم حمایة وحریة ال توجد في أي مكان في 

یس الیونان العالم. وحین یتحدث عن زبائنھ وأحسن األسواق التي زارھا، یعدد لو
وتركیا وایطالیا كأفضل األسواق، ثم یضحك وھو یتذكر حصیلة زیارتھ إلحدى 

دول الخلیج العربیة حیث ذھب كل مدخولھ لتغطیة أجرة الفندق، ویبدو علیھ 
الضیق وھو یتذكر تفاصیل تلك الزیارة قبل عام إذ یبحث الزبائن في العادة عن 

على  اً لبا ما كانوا یعتبرونھ كبیرعاما، وغا 16صبیان ال تزید أعمارھم عن 
  .المھنة

بعیدة عن  تجارة الجسد في عصر العولمة صارت مرتبطة إلى حد كبیر بأسواقٍ 
بلدان المنشأ التي تصدر بائعات وبائعي الھوى، وقد قّسمت العولمة دول العالم في 
المجمل إلى دول مصدرة للدعارة ودول مستوردة لھا؛ الدول المصدرة ھي الدول 

الفقیرة، والمستوردة ھي األسواق في الدول الغنیة، وھو أمر یعكس المعادلة 
 لغنیة والبلدان المستوردة الفقیرة عادة.المعھودة بین البلدان المصدرة ا

                       *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في العالم العربيتدیره امرأة  سیكس شوب أول



دار خدیجة لألزیاء، ھي تسمیة یتوارى خلفھا أول متجر یبیع المنتجات الجنسیة 
الخلیجي في البحرین ومنطقة الخلیج، الموضوع بحد ذاتھ یمثل ثورة في المجتمع 

 .المحافظ ولكن األكثر إثارة ھو أن المتجر تملكھ وتدیره سیدة

 

، من مواقع الدردشة صاحبتھ ومدیرتھ "خدیجة" حدثتنيما بدأت فكرة المتجر ك 
االجتماعیة على االنترنیت، حیث مارست خدیجة تسویق البضائع الجنسیة للزبائن 

طّورت الفكرة إلى محل رسمي على االنترنیت، وحین لقیت تجارتھا رواجا كبیرا 
علني، وھي تؤكد أن ھناك كثیر من البضائع تدخل البحرین بشكل سري بالتنسیق 

رك وتباع أیضا بشكل سري، ومن بینھا ( الدیلدو، والدمى امع موظفي الجم
النسائیة القابلة للنفخ وأفالم ومجالت البورنو)، ولكنھا ال تعرضھا وال تبیعھا في 

  .طلبات علیھا كبیرة من الجنسینمحلھا، رغم أن ال

زبائنھا من النساء والرجال من البحرین ودول الخلیج ومن المقیمین األجانب في 
المنامة، وغالبا ما یحضرون معا، لیقف الزوج في جانب من المحل وتشتري 

أن تؤكل،  التي یمكنالزوجة ما ترید. البضاعة األكثر رواجا ھي المالبس الداخلیة 
مالبس الرقص الشرقي تجد رواجا  لكنّ  ،الفواكھ والمختلفة وبألوان مختلفةبمذاق 

كبیرا وخاصة من قبل الشبان والشابات المتزوجین حدیثا. وكذلك المالبس الداخلیة 
 .المبتكرة التي تعرض بشكل مثیر مناطق حساسة من جسد المرأة

  منتجات تبعث الدفء في العالقة الزوجیة

حرینیة ذات الثالثة وثالثین عاما من قیام محل منافس، بل ترى ال تخشى السیدة الب 
أن حاجة الناس تتزاید لھذه المنتجات، وتكاثر المحالت التي تبیع البضائع الجنسیة 

سیحرك السوق أكثر، وتفتخر بأنھا الوحیدة التي كسرت حاجز المحرمات 
د االجتماعي وصارت تبیع المنتجات الجنسیة بشكل علني. ولدى سؤالھا عن البع

لتسویق البضائع الجنسیة في الخلیج، أجابت خدیجة بأن ھذه المنتجات تساھم في 
من الحیویة في العالقة الشرعیة بین الرجل  اً تقویة األواصر الزوجیة وتضخ مزید

والمرأة ، كما أنھا تسھم إلى حد كبیر في الحد من النسبة المتصاعدة للطالق في 
سبة التي أصبحت خطرا داھما یھدد النسیج االجتماعي المجتمع الخلیجي، ھذه الن

 .في المنطقة



النقاب یساعد المتبضعات كثیرا على حریة الدخول إلى  وتذھب خدیجة إلى أنّ 
 .محلھا واختیار ما یرغبن في شرائھ دون خجل أو وجل

 مشاكل مع الجمارك

تتعلق تقول خدیجة إنھا تواجھ مشاكل مع سلطات الجمارك، وھي مشاكل ال  
بعض الموظفین الذین  موقفبل تتعلق ب ،ف االجتماعیة وال بقوانین البالدباألعرا

 نجاحھا المھني ویحاولون وضع العصي في عجلة المشروع. فالقانون ،ل حسدونھای
حسب خدیجة ینص على منع استیراد إطارات السیارات المستعملة والمواد 

راد البضائع الجنسیة، یمنع استی االنشطاریة والخنازیر والخیول، وال یوجد نص
حد موظفي الجمارك اختلق لھا مشكلة ولفق لھا تھمة "االعتداء على موظف أولكن 

، وحكم كشفت في حدیثھا على الھاتف معيحكومي أثناء أدائھ لواجبھ" حسب ما 
 .علیھا بالسجن لمدة شھر مع وقف التنفیذ

ا من الوالیات المتحدة % من بضائع محلھ 95تستورد صاحبة المشروع الجريء 
با نصیبا صغیرا من وارداتھا. ولم تواجھ واألمریكیة، فیما تنال الصین وأور

خدیجة أي مشكلة مع أئمة المساجد وسكان ضاحیة "بغداد" جنوب العاصمة 
المنامة التي یقع فیھا المحل، كما لم تتعرض ألي مضایقات من أجھزة الشرطة أو 

مجرد افتتاح محلھا في البحرین یدل على انفتاح األمن أو غیرھا، وھي ترى أن 
 ھذا البلد وثقافة أبنائھ وقبولھم لألفكار الجدیدة .

                        *** 

 

 

 

 

 

 عنھ ! مسكوتٌ ذئبي ناعٌم  لمسٌ  -السحاق 



ألیس غریبا أّن كل ما موجود على النت بشان السحاق ھو محظ اتھامات     
 واقف سیاسیة؟ من مواقع غیر مھمة وصفحات وھمیة أغلبھا یتعلق بم ومھاترات

 

العراقیات ین السوریات بسبب نقص الرجال"، "سحاق علني بالعناوین تقرأ "
انتشار السحاق في مصر بسبب أزمة رسن السحاق بسبب لواط الرجال"، "یما

ظاھرة خلیجیة تشیع في السعودیة بسبب میل الرجال للغلمان"  الزواج"، " السحاق
وع ، وتتوالى االتھامات وكأّن السحاق ظاھرة ال تتعلق بالنوع البشري، بل بالن

ال الذھول وھو یقرأ ما كتبھ نزار قباني شاعر الشیطاني، ولیس بوسع المراقب إ
  نصف قرن. الغزل المعروف عن السحاق قبل

فیھا المفاھیم حتى ضاعت حدود الحقیقة وسادت أكاذیب خمسون عاما تغیرت 
العوام كقاعدة على حقائق الخواص التي باتت خروجا عن القاعدة، وكأّن الحقیقة 
باتت حكرا على الخواص، أما العوام فغارقون في وھمھم. نزار قباني شرح بلغة 

د على بسیطة التالمس والمساحقة بین امرأتین، شرحھا بیسر وتدفق وكأنھ شاھ
منزاحة بعیدا عن أّي  أماٍن أنثویةسیر أمشھد من حب ال اختراق فیھ، بل یبقى 

 ذكر! 

 حكایةُ حّب.. ال تُحكى"و

، یموُت اإلیضاحُ   في الحبَّ

 الحجرةُ فوضى .. فُحليُّ 

 احُ زتُرمى.. وحریٌر ین

 ویغادُر زر عروتھُ 

 ، فاللیُل صباحُ بفتورٍ 

 الذئبةُ تُرضع ذئبتھا

 حتاجویدٌ تحتاُج وت

.. فواحدةٌ   ودثاٌر فرَّ



 تُدنیھ . وأخرى ترتاحُ 

 وحواُر نھوٍد أربعةٍ 

 تتھامُس، والھمس مباحُ 

 كطیوٍر بیٍض في روٍض 

 تتناقُر .. والریُش سالحُ 

 حبَّاُت العقدیِن انفرطتْ 

 ، وانھدَ وشاحُ من لھوٍ 

 ، یخدَّشھُ فاللحُم الطفلُ 

 ، ِظفٌر سفّاحُ في العتمة

 وُجزازةُ شعٍر.. وانقطعتْ 

 فالصوُت المھموُس نباحُ 

 ویكسَُّر نھدٌ واقعھُ 

 ، فللجرحِ جراحُ ویثورُ 

 ویموُت الموُت.. ویستلقي

ما عاناهُ المصباحُ   ..مَّ

* 

 یا أختي ، ال.. ال تضطربي

  إنّي لِك صدٌر وجناحُ 

نت امرأةً   أتراني كوَّ

 ؟ي تمضَغ نھدي األشباحُ ك

 أشذوذٌ.. أختاهُ إذا ما



 ؟ التفاحَ  لثم التفّاحُ 

 نحُن امرأتان .. لنا قِممٌ 

  ولنا أنواٌء.. وریاحُ 

نزار یقول كل ما عنده بال ترٍو وال خوف، ألّن جمھوره ال تؤرقھ لحظات الكبت 
خوفا علیھن من  ادوالحرمان المغلفة بالنقاب والحجاب والنساء الملفوفات بالسو

 ریح خطیئة موھومة. 

ً ما كانت نساء الخالفة سحاقیات؟ التاریخ یروي أ دة بنت وّال مثیرة عن  قصصا
األحمر، ومیة السّمانیة، ورقیة الحلبیة، وما خفي من تفاصیل حمیمة تعمد 

لف لیلة ولیلة تشي بعالقات ساخنة تشاركت فیھا أالمؤرخون حذفھا من أقاصیص 
أكثر من امرأتین، فتبادل كوم نسوة القبل المحمومة واللمس المھتاج والھمس 

الحب واللذة والكلبنة التي  عروالتراضع المختلط بمشاالجائع والبض المھلك 
  وصفھا نزار بالذئبیة. 

رابعة العدویة شھیدة  والتالمس الشبق ھي ةشھر من دفن سرھا في المساحقأولعل  
، وما أعرضھ ھنا لیس معلومات نھائیة لتعذر التأكد من صحتھا لھيالعشق اإل

 . فقدن عرضھاوي ال یود المؤرخبسبب سكوت التاریخ عن كثیر من التفاصیل الت
بدأت حیاتھا مغنیة في سوق العبید بالبصرة، وتدرجت من قینة یمر بھا الرجال 

نھا ألھي واعتزلت عالم الرجال لدرجة لبضع دراھم حتى تفرغت للعشق اإل
شرة رفضت الزواج حتى مماتھا، لكنھا احتمت بعالم النساء ووجدت في عِ 

المسترجالت منھن مالذا. الصدفة ساقت لي بضع وریقات من مخطوطة باریس 
   .ھذا الكشف ألسلط الضوء

أم الخیر) اسماعیل العدویة الزواج وھي الجمیلة الساحرة؟ لماذا رفضت رابعة (
لمن غنت رابعة ومن سرقھا وكیف بیعت في سوق النخاسین؟ ما عالقتھا بعبید أل 

بالبصرة؟ ومن انفق علیھا في  "تیك كما تختلف االنساب لھمآل عیتك او ع"معتوق 
 ربیع عمرھا، ولمن غنت بصوتھا الشجي ولمن رقصت بجسدھا المثیر المغناج؟

مھا الى حي أبیھا وأوال وانتقلت مضطرة بعد وفاة أولدت في السیبة بالبصرة 
 الرابعة ألبٍ ھا البنت ُعرف فیما بعد بحي بشار بالبصرة القدیمة، وسمیت رابعة ألنّ 



، وأم كانت تحیك نھر العرب كما كان یسمى)یعمل صیادا في شط العرب (
  .الحصران كما ھو شائع في قرى البصرة

وكما تنقل الموسوعة الشعبیة ویكیبیدیا فقد كانت رابعة تخرج لتعمل مكان أبیھا 
تھون عن لبعد عناء  المریض بقاربھ عبر نھر أبو فلوس جنوب البصرة ثم تعود

ربع) البیت بعد أن األیھا غادرت رابعة مع أخواتھا (، وبعد وفاة والدنفسھا بالغناء
وقحط أو وباء وصل إلى حد المجاعة ثم فّرق الزمن بینھا  في البصرة جفافٌ  دبّ 

وبین أخواتھا، وبذلك أصبحت رابعة وحیدة مشردة، وأدت المجاعة إلى انتشار 
ن قبل أحد اللصوص وباعھا بستة اللصوص وقُطَّاع الطرق، فُخطفت رابعة م

دراھم ألحد التجار القساة من قبیلة آل عتیق البصریة، وأذاقھا التاجر سوء العذاب، 
ولم تتفق آراء الباحثین على تحدید ھویة رابعة فالبعض یرون أن آل عتیق ھم بني 

 .عدوة ولذا تسمى العدویة

 فصول غریبة في حیاة أم الخیر

الصبابة واألغاني بحیاة الغلمان و الغواني "في تاریخ حیاتھا غموض كبیر. كتاب 
لإلمام أحمد بن سلیمان بن كمال باشا والذي قام بتألیفھ بتكلیف من السلطان سلیم  "

للھجرة، لم یُنشر بل بقي مخطوطة انفردت  905فرغ من كتابتھ في عام واألول 
والمخطوطة یعرضھا متحف صغیر في بنشر فصول غیر معروفة عن حیاتھا. 

نجیب  امقباریس وتوجد نسخ مصورة منھا للباحثین، وقد نقل عنھا محقق الكتاب ن
غرب دمحم عبده حلھ وترحالھ الفصول األهللا االفغاني المستعرب الذي رافق الشیخ 

عن حیاة أم الخیر، ولمن یرغب في متابعة شأن رابعة یمكن العودة الى المخطوطة 
 Museum of Letters and ف الرسائل والمخطوطات بباریسفي متح

Manuscripts . 

حیاء البصرة ألجأھا الفقر بعد وفاة والدیھا الى امتھان الغناء، وكان فنا شائعا في أ
القدیمة التي عرفت كمناطق للھو والطرب وممارسة الدعارة، وكانت البصرة تنأى 

شرت في مناطق السیبة، وما عرف فیھا، والتي انت "العبید"بنفسھا عن احیاء 
  .طراف ما عرف فیما بعد بالزبیرأببشار و

حیانا أعین سحرھا األخاذ، وي وھي جالسة خلف خمار یخفي عن األكانت تغن
سدل على مدخلھا ستار كثیف یمنع الُجالس من رؤیة أكانت تغني من غرفة قریبة 



ظروفھا  لو شاءت، اال أنّ ن تصبح غانیة أوجھ المغنیة. رابعة العدویة كان یمكن 
 .خفائھاإمنعتھا، وربما كان لبیئة البصرة الظالمة دور في 

ن تظھر بین أن تغني، وما كان المرأة أوما كان لمسلمة في القرن الثاني للھجرة 
الصبابة واألغاني بحیاة الغلمان "الرجال وتجالسھم، ولكن رابعة حسب مخطوطة  

رغبة جامحة في التحرر انتابتھا بعد وفاة  فعلت ذلك معتمدة على "و الغواني 
نھا أام أحمد بن سلیمان بن كمال باشا ھلھا. رابعة كانت تكره الرجال، وینقل اإلمأ
نثى حین تھب نفسھا للذكر، أي انھا كانت انت تعاشر نسوة بعینھن معاشرة األك

  .تساحق المستفحالت من النساء و یالكثرتھن في البصرة القدیمة آنذاك

 ! م عمیرأ، عشیقة المحاربة عاشقة هللا

ولعل في ھذا الخبر تفسیر لعزوفھا المستمر عن الزواج، وفي نفس الوقت ھو 
ن تنفذ الیھا رابعة العدویة من أعلى مساحة الحریة التي استطاعت  یسلط الضوء

خالل النسوة المستفحالت، وینقل نفس المصدر أن أم عمیر البصریة التي شاركت 
وغزوات عدة وغنمت دروعا وسیوفا وخیال من رجال قتلتھم، ھذه  في معارك

وقفت جاریتین أالسیدة المقاتلة ھي التي كانت عشیق(ة) رابعة وحامیتھا، فقد 
ر لم یفھم الناس فیھ لمساعدتھا في مھنة الغناء، وكان الغناء صوفیا في عص

ق ات العشعبار –خالل سنوات القرن الثاني للھجرة  –، ففسروا الصوفیة بعد
نھا معالم ابتذال دنیوي وبات الرجال ینفقون أوالغرام والھیام التي فیھ على 

دراھمھم في بیت رابعة طمعا في سماع الكلمات الساحرة والستراق نظرة من 
  .ثارةسن السمراء المفعمة بالحیویة واإلسیدة الح

عشق النساء  عشقت رابعة حبیبا خیالیا، وبھذا كان تحقق العشق محاال، فوجدت في
جساد نساء یستلزم المصاحبة، وتالمس األبدیال قد یشبع الروح والجسد، عشق ال

وتحسس الھضاب  كاماآلصابع فوق حاق الشفاه تحت الشفاه، ومرور األوانس
نامل في سیاحة مسام الجسد دون سراع ودون عجالة بل حسب ما وانسیاق األ

 . یشتھي العصب الموجوع بحثا عن تكامل اللذة

 ما الذي جاء بقبرھا الى بیت المقدس ؟

وبقیت رابعة في كنف أم عمیر، معشوقة مكّرمة تخدمھا الوصائف والجواري، 
ویغسلن كل لیلة جسدھا الخمري اللون بماء الورد لتكون حاضرة لبعلتھا أم عمیر 



ال یلتفت الى عشرة النساء فتقضي اللیل معھا دون إثم ودون فضیحة، فالمجتمع 
كما نقل عن صبیان البطحة  –فت الى عشرة الرجال ببعضھمتكما ال یل، ببعضھن

ا الذین عشقوا ، وعن غلمان أم الزبیر أو الزبیر في بصرة العراق حالیبعدھا
، فاعلنوا بحدود المالوطة سالم الصعبةدود اإل، وخافوا حبعضھم فتلّون حبھم

ا الوسطى من زھدھم وتمشیخھم ودروشتھم ملتصقین غالبا بمن ھاجروا من آسی
مر، فالدراویش آنذاك باحثون عن ن لم یكن ألحد ان یُعلن حقیقة األالدراویش. ولك

لذة خارقة مع هللا، وھي لذة ال تتحقق ، فیحیدون عنھا الى ما یشبھھا في التلذذ بعالم 
الذكور الذي ال خطر من انكشافھ وال خطر في مالحظتھ وال تجلب عشرتھ العیون 

 .عشرة الرجال بالنساء والرقباء كما تفعل

مثل ھذا شائع في الكنائس واألدیرة، فالمثلیة ( بلغة یومنا ھذا) شائعة بین الراھبات 
 .نھا شائعة بین القساوسة والرھبانأكما 

ن سافرت الیھا مع أبعد (وھو رأي لیس نھائیاً) ماتت رابعة في بیت المقدس 
منذ مطلع القرن الثاني للھجرة  زرافات المتصوفة الذین قدموا الى المدینة المقدسة

مبتعدین عن بیئة مكة والمدینة الصحراویة المحافظة. ونقال عن صحیفة القبس 
في القرن الثاني للھجرة قدم عدد كبیر من الصوفیة إلى الدیار المقدسة، "الكویتیة 

الخیر رابعة بنت اسماعیل العدویة، وبشر الحافي، وذو النون وفي مقدمة ھؤالء أم 
 ".، والسري بن المفلس السقطيالحصري، وإبراھیم بن أدھم

وذھب المؤرخ العراقي رشید الخیون في مقال نُشر في صحیفة االتحاد االماراتیة 
المؤرخین اختلفوا حول شخصیة رابعة مؤكدا أّن  ) الى أنّ 31.08.2013بتاریخ (

یل وزوجة ابن أبي اخبار العدویة البصریة تداخلت مع رابعة الشَّامیة ابنة إسماع "
صفوة «ھـ). ورد التداخل في أھم مصدر عن رابعة  230الحواري الكاتب (ت 

فوة ھـ)، الذي جعل قبر الشَّامیة قبراً للبصریة  597البن الجوزي (ت » الصَّ
ھـ): قد اشتبھ على الناس فقبر البصریة بالبصرة  626بالقدس، یقول الحموي (ت 

ً لغیر وھذا قبر الشَّامیة (معجم البلد ان). ولكم القیاس كم ضریحاً صار ضریحا
صاحبھ المشھور بھ، بل كم ضریحاً ال وجود لرفات فیھ إال في المخیلة! وكم دماء 
سفكت حولھ. وأقول: أیتھما صاحبة المسجد الذي صار مكاناً لالحتجاج: الشَّامیة أم 

بن یذكر توھم ا» تاریخ اإلسالم«ھـ) في  748البصریة؟ وھذا الذھبي (ت 



ھـ) بین الرابعتین  681الجوزي، في حیاة الرابعتین، وكذلك توھم ابن خلكان (ت 
 .((وفیات األعیان

ھـ) قبرھا بالبصرة (أحسن التقاسیم)، أما الجاحظ (ت  380وجد المقدسي (ت 
برابعة القیسیة، وال یأتي » البیان والتَّبیین«و» الحیوان«ھـ) فیذكرھا في  255

یبدو أن ما نُسب إلیھا وضعھ المتأخرون. ولوفاة العدویة بخوارق لھا، فعلى ما 
 .)ھـ 185ھـ) و( 135تاریخان (

ُعرفت رابعة بالعشق اإللھي، وال نعلم أیھما الشَّامیة أم البصریة، ما سماه ابن 
قول المرأة الُمحبة، یُقال إن ھذا القول »: «الحب المعلول«ھـ) بـ 638عربي (ت 

(الفتوحات المكیة)، وِمن ھذا صاغوا عبارة العشق » لرابعة العدویة المشھورة
م الخیر آل معتوق التي نجھل أانتھى ما ذھب الیھ رشید الخیون بشأن ” اإللھي.

 .عنھا كل شيء تقریبا

                        *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الى فوق! المذّكرأبو نؤاس الذي دحرجھ عشق 

یكشف كتاب "اشتھاء العرب" للكاتب جوزیف مسعد عن عالم غریب في شعر 
 الغزل بالمذكر، ویقف تحلیلیا بطریقة بنیویة ال سابق لھا عند شعراء وأدباء كبار . 

 

مؤلف ومترجم الكتاب (الذي ُكتب أصال باللغة جوزیف مسعد رغم انشغال 
سانیة العرب وشھواتھم، االنكلیزیة) بشؤون سیاسیة تسعى الى تفسیر وتحلیل جن

إال أنّھ أمتاز بإضاءات ھامة لقصائد ومراحل في حیاة مجموعة من األدباء 
والشعراء العرب. لكن، ما لم یقلھ الكتاب تسرب من مخطوطات وملفات مجھولة 

الناشر مقتطعة غالبا من كتب مھمة تسرد تواریخ المثلیین وممارساتھم، وما أردت 
ید البالط العباسي، بل سبقتھ العربیة لم تتعارض مع تقال ن المثلیةH الوصول الیھ،

 حیان عدة.Hفي 

ولكن المسكوت عنھ أّن عشق الذكور لبعضھم البعض، كان شائعا في كل العالم، 
والمسجل أنّھ وفد من اإلغریق الى العالم الشرقي، ولكن ھذا لیس قطعیا، إذ أّن 
كثیراً من الشروح اثبتت أن عالقة البطل البابلي االسطوري كلكامش بصدیقھ 

ألفعى التي حرمت كلكامش من أنكیدو كانت عالقة مثلیة عاشقة، وقد ختمتھا ا
وللحقیقة فإّن  )تدخلت بینھما فأفسدت حبھما الجارف المرأةوفي ھذا رمز ( حبیبھ

تحدید تاریخ ھذه المسألة صعب للغایة ألنھ ظاھرة تتعلق بالنوع البشري ولیس 
بشعب معین وال بمقطع تاریخي معین. وعودا الى األصول الشرقیة، فإّن عددا من 

عباس كانوا مثلیین مولعین بحب الذكور، وحتى في العصر الحالي سالطین بني ال
فھناك كثیر من الساسة بل حتى القادة والسالطین متیمین بعشق الذكور، وحین 

تقلّب األمر معھم، وتسألھم عن سر ھذا العشق، یقول بعضھم إنھ البحث عن الكنز 
 في جذور قوس قزح رمز العاشقین.

م في بعض مقاطعھ العالقات المثلیة، وخاصة السحاقیة تاریخ العالم اإلسالمي تفھّ 
منھا، وقد عدھا كثیرون جزءاً من طقوس القصور الشرقیة وحریم السلطان 

. فنساء المسلمین ما كان لھن أن یخرجن دون محرم، ولكن (حرملك) وحرمھ
المشرعین والساسة أتاحوا لھن اتخاذ ما شئن من إماء وخصیان الرقیق، وھكذا 

لعالقات الحمیمة مع السبایا الجمیالت الوافدات من كل أنحاء العالم، وھن شاعت ا
اللواتي كن یحممن األمیرات ویدلكن أجسادھن البضة، وتمر أصابعھن حتما على 
مواطن اللذة السریة في تلك األجساد، فتمنحھا رعشة الفرح، وتصل بھا الى نشوة 

لن یجرؤ على اختراق خلوة األمیرة  ال تؤذي وال تنتج وال تخلف أثرا، كما أّن أحداً 



مع وصیفاتھا فیفضح سرھا. والسر حتى اذا وصل الى األمیر أو الملك فال ضرر 
 فیھ، فلیس في األمر رجٌل یزني بھا، بل تالمس من جاریة لن یثلم عرض األمیر.

قصور العباسیین في بغداد، وقصور األمویین في األندلس، والممالیك في مصر، و 
ین في تركیا، وحتى قصور بعض ملوك وأمراء خلیج البترول شھدت العثمانی

ممارسات مثلیة بین الذكور بشكل أوشك في بعض األحیان أن یكون متداوال 
ومشاعا للجمیع، وفي ذلك اإلشھار نوع من لذة البوح یشبھ تلك التي تنتاب المثلیین 

 الیوم وھم یعلنون ھویتھم الجنسیة الحائرة على المأل. 

فارقة ھنا ھي أّن التسامح الموجود في تلك الممالك على مر العصور یتناقض والم
الم الیھودي والمسیحي في ھذا تماما مع التشدد والتحریم والمنع الذي ساد الع

في أوروبا وحتى في الشرق المسیحي في زمن ضارع ذاك الزمن. وھذه  االتجاه
یطغى على اإلسالم الیوم حدیث لع أّن التیار األصولي الذي النتائج تؤكد للمطّ 

طارئ ولیس قدیما، وال حاجة للتذكیر أّن ھذا التیار یقرن المثلیة بالدعارة وینسبھا 
الى "توجھات غربیة تھدف الى إشاعة التخنث والتحلل في أوساط الشباب " على 

حد تعبیر ادبیات السلفیین واألصولیین اإلسالمیین في وصف المثلیین، وبھذا 
 التیار االعتراف بالھویة المثلیة (الجنس الثالث).یرفض ھذا 

وتشیر نصوص تاریخیة ترجع الى قرنین أو ثالثة الى أّن كثیراً من األوروبیین 
الذي زاروا القسطنطینیة (اسطنبول الیوم) ، وزاروا حواضر الشمال االفریقي في 

ة " المغرب وتونس والجزائر ومصر اصیبوا بالذھول لشیوع العالقات اللوطی
السدومیة حسب وصفھم" في قصور األغنیاء والوالة واألمراء المسلمین، كما 

تطرقوا الى ما خفي في أوساط حرائر وحریم السالطین آنذاك، وھنا یبرز التناقض 
الشرقي الصارخ، فالعالقات المثلیة بین الذكور محّرمة بشدة، ولكنھا شائعة 

في البلدان العربیة وتركیا وإیران ویومیة ومتداولة حتى على المستوى الشعبي. و
خاصة یتداول الشبان الذكور الیوم آالف المزح والمداعبات واللطائف التي تتناول 

العالقات الذكوریة، وتزدحم لغتھم بإیماءات واشارات الى أسرار ھذا المّحرم اللذیذ 
میة الذي یرومھ الجمیع. وبنفس القدر، تشیع في األوساط النسویة العربیة واالسال

حتى الیوم ایماءات وحركات ومزح ولغة مبتذلة ترتبط الى حد كبیر بعالم 
 السحاقیات ولمساتھن المثیرة.  

والبد من اإلشارة ھنا الى أّن النَفَس الشرقي المترع بروح اإلسالم أضفى ویضفي 
على العالقات المثلیة رمزیة وغموضا وسریة، بل أّن الغلمان المسلمین كانوا وما 

یمتازون بخفر محبب لعشاق الذكور حتى الیوم، حسب ما یشیر كتاب  زالوا
"Islamic Art وینقل الكتاب عن  2002" لمؤلفھ كیرون دفلین الصادر عام .



بعض كتب القرون الوسطى في الغزل والتحبب والصبابة باللغات العربیة 
في الصیف، والفارسیة والتركیة مؤكدا أنّھا كانت تنصح باتخاذ الغلمان كمعشوقین 

والجواري كمعشوقات في الشتاء " فالصیف غطاء الفقیر فھو مكشوف بال ستار، 
وال یُحاِجُج القوُم المرء َ في جلیس ملیح، أما الشتاء فھو ستر وضمیمة، والجاریة 

الصبیة في حضن الملیك لن یراھا سوى أھل الدار، وفي ھذا ستر من عیون 
 الفضولیین وآذانھم". 

الذكوریة المثلیة، فإّن القرآن لم  ةورغم شیوع التحریم المتشدد بشأن المواقع
وصف كلمات "لوطیین لوطي اللواط"  تحریم بھذا الشأن، بل إّنّ  أيّ یصرح علنا ب

فیھ اشكالیات بنیویة كبرى، ألنّھا كلھا كلمات مشتقة من اسم النبي لوط، فھل یُعقل 
 حش؟ن كالم هللا سمى نبیا على فعل فاأّ 

 في سورة األعراف ونصھا: 80ویحتجُّ أغلب علماء المسلمین سنة وشیعة باآلیة 

َن اْلعَالَِمینَ  اْلفَاِحَشةَ  َولُوًطا إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِھ أَتَأْتُونَ  "  "  َما َسبَقَُكم بَِھا ِمْن أََحٍد ّمِ

، في حین أن تفكیك ھذه اآلیة بنیویا ومعنویا وحتى فقھیا ال یكشف عن تحریم
فالفاحشة ال تشي باللواط، بل تعني غالبا الزنى، والزنى محّرم ألنھ یقع بین النساء 
وبین الرجال وتخصیصھ أنّھ یقود الى إنجاب أطفال غیر شرعیین مجھولي االب 

خالیة من  وھو ما حّرمھ اإلسالم، أما العالقات المثلیة الذكریة والسحاقیة فھي
كثیرون، وھو عین ما ذھب إلیھ بطل عالء األسواني في  جّ اإلنجاب، وفي ھذا یُحا

 روایتھ " عمارة یعقوبیان" . 

القرآن في سورة الشعراء یشیر بوضوح الى فعل  المختصین یرون أنّ  لكنّ 
 "اللواط" وینھى عنھ :

ْزَواِجُكْم بَْل أَنتُْم أَتَأْتُوَن الذّْكَراَن ِمَن اْلعَالَِمیَن * َوتَذَُروَن َما َخلََق لَُكْم َربُّكْم ّمْن أَ  (
 166-165الشعراء: )" قَْوٌم َعادُونَ 

وعلى كل حال، فإن كل ھذه النواھي والتحریمات لم تؤت أكلھا، اذ شاع في قصور 
الملوك والتجار واألغنیاء والسالطین عرف الغلمان وتداولھم، ولیالي سمرھم، 

ا عن قصص بالغة ویكشف كتاب ألف لیلة ولیة في نسخھ غیر المعدّلة إسالمی
االمتاع في شؤون الجواري والغلمان، كما أّن شعر ابي نؤاس والصعالیك ووالبة 

وبشار بن برد والولید صریع الغواني تكشف عن غزلیات غلمانیة فاضحة، تروق 
 للمھتمین بالحب الذكري وتفصیالتھ الساخنة.



ریة وحب ولنا في مكان آخر من ھذا الكتاب وقفة مع موضوعة المثلیة الذكو
بما یعرف باللغة الشائعة في آسیا وفي افغانستان خصوصاً، الرجال لبعضھم 

 الفارسیة" بَجھ بازي".

أّن الخلیفة الراشد األول ذھب الى ضرورة " Islamic Art"ویرى مؤلف كتاب 
دفن المثلیین تحت جدار (وشاراتھ ھنا الى المفعول بھم من الغلمان حصرا، ولیس 

ول) ، فیما شرح الفیلسوف الطبیب المتأخر ابن سینا أّن تقبیل الى الفاعلین الفح
أفواه الغلمان مجاز شرعا ما لم یقد الى إثم!  بل إنھ كتب قصائد حب غلمانیة، لكنھ 

لم یقارب موضوع المثلیة في فلسفتھ، وربما كان لھذا عالقة بروح العصر 
ا تحرمھا الشرائع المضطربة التي تبیح المثلیة وتسكت وتغض الطرف عنھا،  فیم

علنا وتمنعھا دون طائل. والمالحظ عن الشعر العربي خصوصا أنّھ غالبا یخاطب 
المذكر، ویوجھ لھ علنا الغزل والتحبب والصبابة، وال حرج في ذلك حتى 

والشعراء یتلون قصائدھم في حضرة أمیر المؤمنین (لقب خلفاء المسلمین حتى 
 سقوط االمبراطوریة العثمانیة).

ر الغزل باللغة الفارسیة كان مكرسا بمجملھ الى الغلمان، ومنھ نھل األدب وشع 
التركي في القرون الوسطى غزلیات الغلمان والسالطین، فانتقل من قصور بني 

عثمان الى قصور الممالیك، وبات تقلیدا متوارثا. ویروي الكتاب الغریب المشار 
"دیوان أشعار غزل" بالفارسیة الیھ تفاصیل منقولة عن غزلیات  العطار المسماة 

وھي تروي حكایا أحواض المیاه الساخنة التي كان یسبح فیھا الملوك والسالطین 
ویحوم حولھم غلمان وصبیان من كل البلدان، فیما یتولى رقیق سود یحملون دالء 
سكب الماء الساخن في الحوض ویتولى األصغر سنا منھم سقي الجمع الصاخب 

إلیضاح ھنا أّن الجمع السابح كان بمجملھ عاریا وفي ذلك العابث. والبد من ا
قصائد تصف " قضبان وخصي الغلمان وھي تسبح بمیاه الحوض جنبا الى جنب 

مع قضیب األمیر وخصیتھ وتبادلھ سحرا بسحر ولمسا بلمس وھو یتضاحك 
 مفضال بغنج متولھ مؤخراتھم على قضبانھم".

حت المخطوطات األولى ر وشّ بیات أخرى من غزلیات عشاق الذكور وصوأ
لدواوینھم كشفت عن فرق جسدي للعشق بین المرأة وبین الرجل من جانب 

والعشق بین الرجل والرجل من جانب آخر. فالمرأة تفّضل غالبا الرجل المشعر، 
وال تحب الرجل األملط، فیما یعشق الغلمان وعشاقھم عموما الجسد األملط، الخالي 

 على طرفي العالقة .من الشعر، وھذا ینطبق 

القصائد المذكورة تحاول أن تمسك بحدود الممنوع، وتقف عند حاجز الخوف 
حتما، فھي اشتھاء مقموع یروم شاعره التنفیس عن عشقھ وال ندري ھل ھو عشق 



سلبي أم ایجابي ھنا، وكذلك تشیر القصائد الى أّن عددا كبیرا من أمراء السالجقة 
ت مثلیة ماجنة في قصورھم وخلواتھم، حتى أّن مارسوا بشكل شبھ علني عالقا

نساءھم إشتكین مرارا" ال یطلبني من حیث أمر هللا، بل من حیث یحدثھ عشقھ 
الغلماني الفاحش، وحین یقاربني یتذكر ولدانھ المخلدین وھم یداعبون شھوتھ، فال 

 أفرح  وال أحبل ویبقى شوقي ألمیري الحبیب غیر مشبع".  

ألدباء والبلغاء عن الرؤیة األدبیة في اتخاد المذكر مخاطبا وفیما یدافع بعض ا
مقصودا بالغزل باعتباره مظھرا استعاریا مجازیا فرضتھ ظروف منع االختالط 

المتشددة، فإّن شعر أبي نؤاس والحالج وابن حزم القرطبي والغزالي وجالل الدین 
مان مراھقین الرومي والعطار وحتى سعدي الشیرازي وحافظ ما برح یتغزل بغل

في عمر فتي، بما ال یترك شكا أّن الحدیث یجري عن عشٍق للذكور والغلمان 
 ولیس عن مجازات واستعارات بالغیة رمزیة. 

ومما أخفاه التاریخ، أّن النسخ المبكرة من كتاب ألف لیلة ولیة، احتوت في 
ف صفحاتھا االولى على صور جسدت أبي نؤاس عاریا وھو یواقع غلماناً بمختل

األوضاع، اال أّن النسخ التي طبعت منتصف القرن الثالث عشر في سوریا ومصر 
 حذفت تلك الصور والصفحات اإلباحیة التي تحدثت بحریة عن ھذا الموضوع.

                           *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أفغانستان !الحرب في لذة مروان الھارب من أمراء 
مبنى صغیر بقلب مدینة فرانكفورت، حیث قرعت جرسا من ثالثٍة على واجھة 

 تلفعتاالسم على الجرس "ترانزوان"، فتحت الباب شابة جمیلة بشعٍر بلیٍل 
برنص حمام أزرق وتخفي صدرھا العاري بقوة، أخبرتھا أني على موعد مع ب

 مروان األفغاني، فابتسمت وقالت تفضل.

 

داھمتني قصة أسطوریة في داخل المكان الغریب، المكان یعّطره بخور ونوع من 
تناسب مقاییس ألمانیا، وما أن جلسُت الى كنبة  الالصندل الفواح، لكّن نظافتھ 

قدیمة قرب السریر الفسیح، حتى غادرتني مستقبلتي لتغیر مالبسھا، وجاءت 
 بت شایا، وبقیت انتظر.امرأة بمالمح شرق آسیویة، تسألني عما أشرب، فطل

على الجدران، معدات جنسیة، بینھا سوط، ودرع صدري ینتھي بقضیب  
صناعي، وتمثال بالستیكي لوجھ امرأة فاغرة الفاه بانتظار المضاجعة، ومعدات 

أخرى لم أفقھ وظیفتھا. بوستر لرجٍل رشیق عضلّي القوام عاٍر تماما في وضع ال 
 یكشف عن أعضائھ الخاصة.

 إذا غرفة بغاء، وتوقعت أّن مروان الذي جئت لمقابلتھ یعمل ھنا خادما. المكان 

مضت عشرون دقیقة وانتھیت من شرب الشاي، وبقیت أشاغل نفسي بھاتفي 
المحمول. ھذه القصة الغریبة بدأت بسلسلة مقاالت نشرتھا وكالة األنباء الفرنسیة، 

المزیفین وخلخال في  (أ ف ب) یتمایل جاوید المتبرج بنھدیھجاء في آخرھا " 
قدمھ وسط رجال في منتصف العمر في مقھى تحت االرض في كابول حیث 

یمارس مھنتھ كراقص بعد نیل حریتھ إثر معاناتھ من عبودیة جنسیة على مدى 
 سنوات.

، خطفھ قیادي جھادي سابق في شومالي رابعة عشرةعندما كان جاوید في ال 
 فغانستان تتمثل باغتصاب الذكور.شمال كابول لیصبح ضحیة آفة خفیة في أ

ت وكالة فرانس برس أخبارھم بازي" سابقین تقصّ  جھوجاوید واحد من ثالثة "ب 
إثر تمكنھم من الفرار من مغتصبیھم. وتلقي شھاداتھم الضوء على الحیاة 



المسروقة لفتیان تم استعبادھم جنسیا، وغالبا ما ینظر إلیھم كتجسید للعار فتنبذھم 
 بعضھم، مثل جاوید فریسة حلقة جدیدة من االستغالل. أسرھم، ویقع

ا بازي" جدید جبعد أربع سنوات من خطفھ، استبدل القیادي الجھادي جاوید ب"با 
 وقرر "وھبھ" إلى زعیم حرب آخر نافذ.

حدى اللیالي وسط إنھ ھرب في إعاما  19ویقول جاوید البالغ من العمر الیوم  
أثناء حفل زفاف كان معتقلھ الجدید اصطحبھ فوضى نجمت عن تبادل إطالق نار 

الیھ للترفیھ عن الضیوف. لكن الرقص ھو المھارة الوحیدة التي یتقنھا جاوید 
لكسب الرزق، كونھ غیر متعلم، وال حمایة مؤمنة في أفغانستان للناجین من 
"الباشا بازي". وھو یمارس مھنتھ حالیا لحساب رعاة نافذین لحفالت رقص 

ة خاللھا في كثیر من األحیان بالجنس، ما یؤكد أن الضحایا، حتى تنتھي السھر
 عندما یكونون أحرارا، یواجھون صعوبات للتحرر من الدور الذي فرض علیھم.

وقال جاوید لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمھ الحقیقي "تحصل  
 "مشاجرات عادة حول من سیأخذني معھ" بعد انتھاء السھرة.

 كما رواھا بطلھا وقد وصل ألمانیاالقصة 

، 24وتابعُت قصة جاوید باتصاالت مع زمیلة تعمل في تلفزیون فرانس 
فأوصلتني الى صحفي فرنسي مغاربي، وبدوره أوصلني الى شخص یعرف 

كاتب المقال، وھو صحفي عربي تركي، اسمھ فاتح ...، مستقر في أفغانستان، 
ء عدة. وحین كلمتھ عن موضوع جاوید، ویجھز تقاریر ومقاالت الى وكالة أنبا

وما صار إلیھ حالھ ورغبتي في معرفة تفاصیل أخرى عنھ قال" جاوید صار 
عندكم في المانیا، فقد وصل ضمن المھاجرین قبل بضعة أشھر، وھو اآلن بمدینة 

 فرانكفورت".

 بعد شھر تقریبا، أرسل لي فاتح أیمیالً اشار فیھ الى امتناع جاوید عن مالقاتي،
لكنھ كشف في المیل عن أفغاني "بجھ باز" آخر موجود في فرانكفورت أسمھ 

مروان وقد أبدى حماساً الھتمام الصحافة بقصتھ، وأرفق لي عنوانھ الكامل 
بفرانكفورت، وأخبرني في المیل أنّھ قد اتفق معھ على أن أجري لقاء معھ دون 

 صور. فكانت رحلتي العجیبة الى ھذا المكان.



دھمتني الفتاة التي استقبلتني، ودخلت الغرفة تتھادى، قمحیة خمریة اللون وقد 
ارتدت سروال جینز قصیر جداً "ھوت بانتس"، وفوقھ توب ملّون قصیر یلّم 

نھدیھا المرتفعین ویدفعھما الى أمام بتحٍد صارخ لكل رجل تراوده نفسھ أن ال 
عشٍب، بأھداٍب طویلٍة لیست ینظر بشوق الیھما. عیناھا خضراوان كسفحِ جبٍل م

صناعیة، وشعُرھا األسوُد الفاحم یتحدى بخصالتھ المتطایرة حتى الریح، أما 
أطرافُھا، فزنداھا ملفوفان غیر سمینین، وساقاھا رشیقان بفخذین غیر مكتنزین 

وال ناحلین، وقلیل من خدي مؤخرتھا القمحیة یبینان من فتحتي الجینز المھترئتین 
 ینظر الى ھذه المخلوقة السحریة.نكایة بكل من 

جلست إزائي على السریر وعلى وجھھا ابتسامة عریضة وقالت بألمانیة مضحكة 
"اسمي آبل، وقد أخبرني فتیح من تلفون من رجٍل جاء بمقابلة مروان، وفي خدمة 
آبل" ! لم أفقھ معنى كلماتھا ولكني التقطت كلمة مروان فسألتھا "نعم أرید أن أرى 

 قد جئُت لمقابلتھ".مروان، ل

 ضحكت وھي تمیس بشعرھا غنجا وقالت" أنا آبل ومروان في نفس المكان"!

بقیُت حائرا، وعدت أقول لھا "مروان من أفغانستان، عندي موعد معھ عبر 
 صدیقي من فرنسا؟"

ابتسمت مرة أخرى، وھي تتلمس خصرھا وقالت "نعم ، نعم أنا مروان من 
 قولھ آبل".افغانستان، یجب أن تصدق ما ت

بقیت التقط معنى الصدمة محاوالً إیھام نفسي أنّي فھمت غایتھا، ثم قلت لھا 
بالفارسیة في محاولة للكشف عن حقیقة ادعائھا ولفھم ما ترمي الیھ "أھال بِك یا 

عزیزتي الجمیلة آبل، أرید أن أتحدث إلى مروان، فقد جئُت من مدینة بعیدة 
 خصیصا لمالقاتھ". 

غة الدریة (النسخة الشرقیة من الفارسیة) : " واو، أنت تتكلم الدریة اجابتني بالل
بشكل سلس، ھذا جمیل جدا، لم أنتظر أن یكون ضیفي عارفا بھذه اللغة. قل یا 
سیدي أنا في خدمتك، أنا مروان األفغاني الذي اتفقت مع فتیح الصحفي التركي 

 على أن تالقیھ !".

كیف أضحت آبل مروان، فقلت لھا/ لھ بدھشة  ھالني ما قالتھ/ ما قالھ، ولم أعِ 
 غامرة: " أنِت مروان؟ كیف صار مروان امرأة؟ ھذا ال أفھمھ "؟



ابتسمت وھي تتلمس نھدیھا وقالت" أنا ترانز یا عزیزي، تحولت الى امرأة بالمال 
وبمساعدة األصدقاء ھنا، كنت دائما أتوق الى أن أصیر امرأة وقد تحققت رغبتي 

تحولت الى امرأه یقول الجمیع أني جمیلة جدا، وینفق الرجال ھنا ھنا، وھا قد 
 مبالغ كبیرة للنوم معي، لم أعد غالماً في عالم "بجھ بازي" األفغاني المرعب!"

تذكرت العنوان على جرس الباب فقلت لھا/ لھ: " ترانزوان اذا خلیط من ترانز+ 
 مروان؟ 

لتق قبال بترانز؟ ضحكت/ ك بصوت ھامس وقالت" نعم بالضبط، ألم ت
 الھورمونات تفعل كل شيء"

وقبل أن أجیبھا، سألتُھا بسرعة: لكّن عملیة الحقن والھورمونات مكلفة، من دفع 
 لك التكالیف؟

األف یورو،  8" عشقي الذي جاء معي من أقصى أفغانستان ھو الذي دفع مبلغ 
صل دخلي في فصرت انثى كاملة یتمناني الرجال، واشبعھ كل لیلة وأزید دخلھ. ی

 یورو في الیوم ھنا" 300بعض األحیان الى 

ثم صارحتھا/ تھ أني لم ألتق قبال الیوم بأي ترانز، وأّن األمر سقط علّي مثل 
صاعقة، وتعجبُت كیف یمكن أن یغیّر العلم كل شيء، ثم سألتھا إن كان كل شيء 

في جسدھا الرائع صناعیا؟ ضحكت/ ك وقالت" كلھ طبیعي، جسدي استجاب 
بأحلى طریقة للھورمونات، فنما كل شيء بمقاسات الفتیات، وھا أنا ست البنات 

 في فرانكفورت، وداعا ألیام ھلمند التعیسة"!

* 

 بعیدا عن المبغى ! هأنا ومرو

اقنعت مروان في النھایة أن نلتقي في مكان آخر غیر ھذا لیروي لي قصتھ، بعیدا 
اخور. والتقیتھ/ھا بعد أسبوعین في مكان عن عیون القوادة الفیتنامیة التي تدیر الم

بقلب مدینة المصارف الضاّجة بالنشاط فرانكفورت.  جمیل یطل على نھر ماین
جاءت بفستان فیروزي یُساِقُط ضوؤه على أطرافھ/ھا الرشیقة، وجلسنا نتحدث 

 كرجل وامرأة في أغرب قصة.

 كر".قلت" ھل تریدین أن أكلمك كمروان أم كآبل؟ یعني كأنثى أم كذ



 ضحك/ت وقال. "ھل تراني ذكراً، أفّضل أن تحاورني كأنثى"

قلت لھا: "اذن سیكون اسمك مروه، سأنادیك مروه، لیسھل الحوار، ھل تعرفین 
، وقررت أن تتخذه كّل ما یتعلق بمروه، فأعجبھا االسم اسم مروه؟" وشرحت لھا

 لوصف نفسھا حتى مع الزبائن.

مع صبیان الحي في ھلمند، فیقبّلني  " في السادسة من عمري ، كنت ألعب
بعضھم بشدة في فمي ویقولون " طعم شفتیك مثل الفراولة" وكان ذلك یسعدني، 
ولكني لم أفھم تفسیره. في العاشرة، بدأت اتعلم السباحة في غدیر ایشار القریب 
من مدینتنا، وكان الصبیة والفتیان األكبر سناً یتلمسون جسدي وفخذي بشوق، 

ون، كما أّن كثیراً من البالغین منھم، كانوا یغوصون في الماء لیطبقوا وھم یتأوھ
علي من الخلف وھم یتحسسون مؤخرتي. ولم أسمح ألحد أن یتجاوز أكثر من 

ذلك معي، وكلھ كان یجري بعنوان المزاح، ھناك في بالدنا یتمازح الشبان علناً 
مر المشین. لكّن الجمیع كانوا بشأن اللوط والمثلیة باعتبار أّن ال أحد یفعل ھذا األ

یتوقون للمسة مني، وكانت الھدایا تنھال علّي من المعجبین بأنواع مختلفة. أغلى 
سنة، كان أبوه  15تلك الھدایا وأغربھا جاءتني من عبد الكریم وھو مراھٍق عمره 

من الجھادیین العرب في الحرب على نجیب هللا، ثم ترك العمل الجھادي واستقر 
د وبات تاجر مالبس. جاءني عبد الكریم بطاقم مالبس نسائیة داخلیة في ھلمن

متعدد األلوان، وكان على الغالب قد سرقھ من مغازة الكمالیات التي یملكھا أبوه. 
ذلك الطاقم الجمیل نبھني الى جمال جسدي ورقة أطرافي، وأمضیت لیاٍل طوال 

واتلذذ بمالمستھا. ثم طلب أرتدي أجزاءه وأتأمل تفاصیل جسدي األنثویة المدھشة 
مني عبد الكریم أن أرتدي أحد الكلوتات (المالبس الداخلیة التحتیة الضیقة 

الصغیرة) لیراه، وارتدیت قطعة لباس خیطي أصفر صغیر، وجئت الى الغدیر 
ألسبح معھ، وحین نزعنا عنّا ثیابنا، ورأى لباسي الصغیر وقد اندّس خیطھ في 

مت رغبتھ، فالتصق بي وبدا یتلمس جسدي األنثوي مؤخرتي، اشتد ھیاجھ وتفاق
بشوق وھو یلھث. وتركتھ یفعل ما یشاء وأنا أرتجف بالرغبة مثلھ، لكني كنت 

أن یرانا أحد، فنحن في العراء، وال تخفینا سوى طیة جبل صغیر، على  ةخائف
، ار. حین تمادى في مقاربتيطریق ریفي مترب، والناس یمرون بھا غالبا لیل نھ

الھرب، اال أنھ أمسك بي وأصّر على أن یفرغ  ةني الرعب، فافلّت منھ محاولجرف
رغبتھ فّي، امتنعت وبدأت اھدده بأني سأصرخ ما لم یتركني، وفعال أخذت اتكلم 

 بصوت مرتفع، فابتعد عني محبطا، وسارعت ارتدي مالبس وأغادر المكان. 



ت أشد الندم ألني لم أسمح في تلك اللیلة لم استطع النوم لشدة شوقي لجسده، وندم
لھ أن ینل رغبتھ. في األیام التالیة تكررت لقاءاتنا في أماكن أكثر أمنا، ومكنّتھ أن 
یتنزع برفق عذریتي، فبت أنثى مطاوعة لھ، یلتقیني كلما اشتد شوقھ، فیفرغ فّي 

 شھوتھ لیشبع بذلك شھوتي" .

 كم كان عمرك یا مروه؟

 سنة، وبلغت سن البلوغ". 12حتى بات عمري  " بقیت معھ

تنحنحت قلیال مبدیا نوعا من الحرج، وسألتھا: دعیني أسألك أمرا محرجاً بعض 
 الشيء، ھل تمتلكین أعضاء الرجل الذكریة؟"

ضحكت بغنج وھي تقول: طبعا لدي أعضاء مثل كل الرجل، وأصل مثل أّي 
بیت "ترانزوان" یفّضلون أن رجل الى نشوتي، كما أّن كثیراً من زبائني في 

 أضاجعھم كرجل !؟ "

 وأثار كالمھا دھشتي فسألتھا كیف؟

" ھذا شيء ال یفھمھ إال "بجھ بازییھا"، فمشاعر ھؤالء الجنسیة مذّكرة مؤنّثة 
 مختلطة، وھم یختارون نوعھا حسب المتیسر وحسب الشھوة".

روه كأس آیس كریم جاءتنا نادلة المطعم، فطلبُت منھا كوال باردة فیما طلبت م
عامر. وبانتظار وصول الطلب بقینا نثرثر كأننا في محطة استراحة، حتى وصل 

فعدنا الى حدیثنا ونحن نقضي علیھ وشوق مشترك للسرد یدفعنا لإلسراع في 
 ذلك.

 "في كابول تفتحت أنوثتي"

 وماذا جرى بعد عبد الكریم؟

ة أفضل، فسكنّا في بیت " بعدھا ھاجرت وأسرتي الى كابول، بحثا عن عمل وحیا
على أطراف المدینة الشرقیة، في حي تجاري یستقر فیھ عادة أغلب القادمین من 

ھلمند. ثم اشتغل أخوتي الثالث، وبقیت أبحث عن عمل. قرب بیتنا كان یسكن 
فتى یكبرني بعامین، أسمھ فرمان ویعمل صبیا في محل حالقة. كان فرمان 

ا، فقد كان یعشقني، وطلب مني ذات یوم أن یختلس النظر الي بشوق أعرفھ جید



الى مكان جمیل لم أر مثلھ، وافقت، وارتدیت تحت مالبسي تلك القطع   ارافقھ
النسویة الجمیلة، فخرجنا عصر ذلك الیوم وذھبنا الى كافیھ اسمھ "طلبھ توك"، 

باللغة الدریة) .  الغلیون(الشیشة یلتقي فیھ الشباب، ویسمعون الغناء ویقرقعون 
جلسنا في المكان نحو ساعتین، وتناولنا مرطبات، وعرفت البستني "آیس كریم" 

ألول مرة في حیاتي، وعشقت طعمھ اللذیذ. في السابعة خرجنا من الكافیھ، 
واقترح فرمان أن نذھب الى السینما، ولم أكن قد زرت أیة صالة سینما من قبل، 

قة وسط كابل. وأطفأوا األنوار ، وذھبنا معا الى سینما بامیر العمالةً ففرحت موافق
وبدأ عرض الفیلم، فمد یده الى فخذي یتلمسھ، ثم مد أصابعھ الى أعلى سروالي 
وتسلل بیده الى جسدي، وتلمس بلھفة لباسي الداخلي الصغیر النسوي الضیق، 
فتأوه بصوٍت عال، وبقي یلعب معي ولم أفقھ من الفیلم شیئا، ثم طلب مني أن 

، وخرجنا متعاقبین. كان أغلب الموجودین منھمكین في نذھب الى المراحیض
عشقھم وتالمسھم، وال ینظرون الى الفیلم. المكان عبارة عن صالة مظلمة للذة 

الممنوعة. في المراحیض كان لقاؤنا سریعا محموما، وانتھى في لحظات مشفوعا 
ء برعب أن ننكشف وتأخذنا الشرطة. كان اللقاء رغم الخوف لذیذاً جدا، وجا
 كإعالن أننا نفھم بعضنا ونعشق بعضنا ویمكن أن نستمر في سرنا الجمیل. 

عشقني فرمان وھام شوقاً بي، وبعد أشھر، وجد لي عمال في محل یبیع ویصلّح 
الدراجات الناریة یملكھ أخوان. قابلت صاحب المحل، فبدا ودودوا، وأخبرتھ أني 

صنعة كما تعلمھا ھو، وما علي إال ال أتقن العمل فقبلني وھو یعدني بأني سأتعلم ال
أن أطیعھ وأطیع شقیقھ وأتعلم منھما. واشتغلت وبدأت فعال بالتعلم فعمت الفرحة 

بیتنا، وصرت أعطي أمي كل یوم بعض النقود لتضمھا الى ما یأتي بھ إخوتي 
 وأبي.

األسطا خلیل كان یعلمني الصنعة، وھو یأكلني شوقا بنظراتھ، وفھمت منذ الیوم 
أنھ یشتھیني بجنون. لكنّھ كان متزوجاً، وعنده أوالد في مثل عمري بل  األول

وأكبر مني، كما أّن شقیقھ كان معنا في المحل بشكل دائم. بعد أشھر، سافر أخوه 
الى إیران إلتمام صفقة شراء دراجات ناریة جدیدة، وبقیت مع االسطا خلیل في 

در بعد ان نغلق المحل لیال . المحل وحدنا. في الیوم التالي أخبرني أن ال أغا
وحین عّم الظالم واغلقت السوق وساد الھدوء وقل عدد المارة، أدخلنا الى المحل 
كل الدراجات المعروضة امامھ، ثم أغلق االسطا علینا الباب من الداخل، وأطفأ 

المصباح وأوقد فانوسا صغیرا. واقترب مني وبدأ یقبلني في رقبتي ویتلمس 



في السروال من الخلف، لم یفاجئني كل ذلك، وكنت انتظره، جسدي ، ودس یده 
وسرعان ما سمحت لھ أن یأخذني، فانجز عملھ بسرعة الھثة، وخرجت من 

المحل سریعا قبلھ قاصدا البیت. وتكررت اللقاءات بفترات متباعدة، حتى بعد 
 عودة أخیھ. حبیبي فرمان سألني ذات یوم أن كان االسطا خلیل یضاجعني؟

أسي باإلیجاب، فضحك وقال لي: سأخبرك سرا صغیرا ألني ال أخفي ھززت ر
علیك شیئا فأنت عشقي الغالي : كل االسطوات یفعلون ذلك مع صبیانھم، واالسطا 

 یّسار الحالق یفعل ذلك معي أیضا.

 وھل یؤلمك؟

 ال ھو یفعل ذلك بسرعة ولیس مراراً ألنّھ متزوج.

واكتملت، فرمان  حت أنوثتيابول تفتّ "في كوختمت مروه كالمھا بعبارة حاسمة: 
واالسطا خلیل اشبعا رغبتي بال حدود، وكانا یلبیان لي كل طلباتي حتى لم أعد 

 ."أحتاج شیئا

 مرة أخرى: أنثى أم ذكر؟

قاطعت مروه متسائال: ھل كنِت تشتھین النساء ایضا؟ فأنِت امرأة بأعضاء رجل، 
 فھل تشتھین النساء؟ 

، وأنظر الیھن خلسة كیف یتمیعن أمام الرجال وكیف كنت أتعلم األنوثة منھن
یتغنجن ومن ذلك كانت تتكامل انوثتي، أما الشھوة، فلم أفكر بھن قط. في 

افغانستان ال یشاھد الرجال سوى المبرقعات، فكیف یفكرون بھن؟ الحقیقة أّن كل 
 الرجال الذین عرفتھم یشتھون الرجال، ولكل منھم قصة عشق بجھ بازي أو أكثر

 من قصة.

 كیف یتزوجون النساء اذا؟

عرفت عشرات الرجال المتزوجین وقد ضاجعوني أو تمنوا مضاجعتي، الزواج 
عندنا لبناء بیت وأسرة وانجاب أطفال، وال عالقة لھ بالشھوة. قلت لك، أغلب 
الرجال یشتھون الرجال في بلدنا. وقد اكتشفت ھذا بنفسي. كل من قابلتھم في 

ثناء وحتى اقاربنا ضمنھم كانوا یشتھوني. أحد ابناء خالي افغانستان بال است
یكبرني بعشرین عاما، متزوج من امرأة جمیلة جدا، لكنھ یتلمس جسدي ویغمز 



لي بعینھ كلما اختلینا، ومثلھ اثنان من أوالد عمي، ذھبنا للسباحة معا وكادا أن 
 یتقاتال في سبیل القرب من جسدي.

فر غامض عن عالم سحري سري. أفغانستان كلمات نورا كأنھا قراءة في سِ 
البعیدة التي تتعاقب علیھا تنظیمات اإلسالم المتشدد، ھي وكر المثلیین األكبر في 
العالم. اذا صدق ما قالتھ نورا، فكلُّ الرجال ھناك مثلیو المیول، والسبب بوضوح 

 ھو الكبت الذي خلق لدى الرجال توجھا للبحث عن بدیل آمن لتفریغ الرغبة
الجنسیة، فكان الرجال في الرجال، وباتت ھذه عادة متوارثة، فبات كل الرجال 

 تقریبا مثلیین؟  

 مع طالبان لالنتقام من المغتصبین؟

ونقلت وكالة األنباء الفرنسیة  في تقریر عن انتشار المثلیة كظاھرة یومیة یعایشھا 
بشأن النساء واخفائھن الرجل كأمر مسلّم بھ في البلد األشد محافظة واالكثر تزمتا 

الطریقة الوحیدة للھروب بالنسبة الى بعض ھؤالء الفتیان، ھي التوصل الى "أن 
صفقة سریة مع حركة طالبان التي تجند بنجاح فتیانا استعبدوا جنسیا ویریدون 

االنتقام وقتل مغتصبیھم في صفوف الشرطة، كما كانت كشفت وكالة فرانس 
  برس العام الماضي.

باز سابق في الثالثینات من عمره تخلى عنھ والداه، ان جھ ایمال، وھو بویقول 
"شرف العائلة یشبھ كوبا من الماء نقطة قذارة واحدة تلوثھ. لو انني امرأة، فان 

 عائلتي لن تتركني على قید الحیاة".

كما یلحق العار باآلباء واألمھات الذین یحاولون مساعدة أطفالھم، وفق اطباء في  
 أفغانستان یعالجون الناجین الذین تعرضوا النتھاكات وحشیة.جنوب 

، "تزداد أعداد  يبازجھ ویقول جراح في والیة ھلمند، حیث ینتشر تقلید ب 
معاء"، مؤكدا ما ذكره اوالدھم یعانون من مشاكل في األ نّ إالوالدین الذین یقولون 

قیقة تظھر أن اثنان من المسؤولین في القطاع الصحي. ویضیف "لكن فحوصات د
األوالد تعرضوا لالغتصاب ویحتاجون إلى تقطیب. وسرعان ما ینھار الوالدان 

 وسط البكاء متوسلین "ال نرید أي دعایة، انما إنقاذ الصبي فقط".

طالبا حجب اسمھ الحقیقي، انھ تم االستغناء عنھ بعد سنوات من  ویوضح إیمال 
 استعباده جنسیا لدى قیادي جھادي في والیة بلخ الشمالیة عندما بدأت لحیتھ تنمو.



مر على ابول إنھ ال یرید أن ینتھي بھ األویقول ایمال الذي اصبح ناشطا في ك 
 م مستغلین لآلخرین.غرار العدید من الضحایا اآلخرین الذین اصبحوا بدورھ

الى فرض عقوبات  )2017( ولى ھذه السنةودعا الرئیس أشرف غني للمرة األ 
بازي" عبر تعدیل على قانون العقوبات، لكن  جھصارمة على ممارسي "ب

 الحكومة لم تحدد موعدا لتطبیقھا.

بازي" في كابول، لكنھا لم تسجن  بجھفبرایر حفلة " وداھمت السلطات في شباط/ 
 یھا بل حفنة من الفتیان الراقصین، كما افاد شھود عیان فرانس برس.منظم

یجب أن تنتھي ثقافة معاقبة  ،ویقول ایمال "بالنسبة لي، الرقص لیس جریمة 
 الضحیة".

وفي بلد ال یوفر حمایة قانونیة أو دعما نفسیا اجتماعیا، قد یكون الضحایا  
ن ماضیھم. وأصبح البغاء محظوظین في الھرب من المعتدین علیھم لكن لیس م

 "مشتركا لكثیر من األوالد الذین تعرضوا لالستغالل الجنسي. أمراً 

                              *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حرمان في غاللة العفاف ؟ -الحب العذري

یقف الشاعر على درب حبیبتھ ویتلو قصید العشق العفیف متغزال بمخلوٍق فضائي 
أقرب الى المالك منھ الى األنثى، وھو ما ُعرف بالغزل العفیف والعذري. ولعل 

السؤال المھم في عصر العولمة والحقائق العاریة ھو، ھل ظھر الغزل العفیف 
إلسالم التي حّدت من والحب العذري بسبب عفاف الناس، أم بسبب حدود ا

 طقوس التھتك التي شاعت قبل اإلسالم؟ 

 

یخال لكثیر من المحدثین أّن تعبیر "الحب العذري" یختص بالمحافظة على 
عذریة وبكارة الفتاة، فیما األمر یرتبط على األغلب بقبیلة عذرة التي شاع فیھا 

الغزل العفیف بعد اإلسالم. وعلى المھتم بشعر ومشاعر العرب في تلك المرحلة 
وجة الغزل العذري والحب أن ینظر بجد الى كیف عاش اباؤھم قبل عقود من م

العفیف. ویحتج المدافعون عن العفة في الحب العذري بأّن شعر عنترة وقصائد 
غزلھ بعبلة كمثال سبقت ظھور اإلسالم، لتنفي بذلك فرضیة أّن التعفف صفة 

 نشأت اضطراراً بسبب اإلسالم وحدوده الصارمة بشأن االختالط. 

ٍة واحدةٍ، ویُجھل في األصل سبب نسبھ الحب العذري ھو تشبب عاشٍق متیٍم بحبیب
الى بني عذرة، السیما أّن اشھر من عشقوا ودبجوا القصید الغزلي العفیف لم 

قیس ولیلى،  وقیس بن الملوح مجنونعروة بن حزام، یكونوا من بني عذرة، ف
وكثیّر عزة، والعباس بن األحنف، ، عبد هللا بن الدمینةوجمیل بثینة، ولبنى، 

كلھم لیسوا من بني عذرة، بل أّن قبیلة عذرة لم تنجب شاعرا  اویة،ویزید بن مع
 عفیفا متعففا واحدا نقلتھ لنا قصص العرب.

 شعر الحب العذري ال عالقة لھ بقبیلة عذرة !

" حرُت في تفسیر نسب العفاف الى عذرة، فبحثت في كتاب محدث ھو
 الذي نقل:لبیب  للطاھر سوسیولوجیا الغزل العربي"

قال سفیان بن زیاد : قلت المرأة من عذرة رأیت بھا ھوى غالبا خفت علیھا  
الموت منھ: ما بال العشق یقتلكم معاشر عذرة من بین أحیاء العرب؟ فقالت فینا 

جمال وتعفف، والجمال یحملنا على العفاف، والعفاف یورثنا رقة القلوب، والعشق 



حاولت أن اتقّصى أصل ھذه الحكایة و .وإنا نرى عیوناً ال ترونھا یُفني آجالنا،
 فعییت.

 وبحثت في ما نسب الى روضة المحبین إلبن قیم الجوزیة فوجدت روایة:

من قوم إذا عشقوا ماتوا  األعرابي:ممن أنت ؟ قال  ألعرابي:قال سعید بن عقبة 
عذري ورب الكعبة فقلت ومم ذاك ؟ قال : في نسائنا صباحة وفي رجالنا  قال:
  . عفة

 أردت التثبت منھا، عییت مرة أخرى.وحین 

وبحثت في نھج البالغة البن أبي حدید فوجدت أّن حجازیات الشریف الرضي 
یمكن أن توصف بالغزل العفیف، فیما لم یعرف عن "نقیب الطالبیین" صبابة 

 وغزال .

 فحبیبة غزلھ ھي مرة أمیم "أمیمة":

 الیوَم دعوى براءةٍ  ینفعنيوھل  

  یَم ُمریبُ ا أمیلقلبي ولحظـي 

 مرة ظمیاء :و

 أشـّم منَك نسیماً لسـُت أعرفُھ

 أظُن ظمیاَء جّرت فیك أردانا

 :لمیاء وتارة ھي

 و مالي یا لمیاُء بالشـعر طائلٌ 

 سوى أّن أشعاري علیك نسیبُ 

ھذا في الحقیقة ھو إعالن عن "ال حبیبة"، وأرى أّن الشریف الرضي لم یكن  وكل
قط عاشقا صبا، وأخال أّن عشق العذریین المعلن یخفي وراءه عطشا لألنثى 

 وشوقا لتلمس مواضع خصبھا یتخفى في ثیاب العفة.
م كان تنفیسا عن أعن الجنس،  ل كان شعر الغزل العفیف تعبیرا عن عفة وتنزهٍ فھ
 ینولى في القرنسالم األسالمیة في عصور اإلحرمان في المجتمعات العربیة اإلال



الكاتب والصحفي فارس یواكیم أجاب عن ھذا السؤال  ول والثاني ھجري؟األ
 بالقول:

كان الغزل العفیف من تقالید الحیاة االجتماعیة العربیة في الجاھلیة وصدر " 
الصیاغات اإلبداعیة الشعریة.  كانت   اإلسالم. وانعكست المفاھیم االجتماعیة في

التعفف ضرورة، ألن الحب بوجھ عام  "تابوه" ال یجوز االعتراف بھ.  برغم 
وعنترة (عبلة)  تمرد بعض الشعراء على األعراف، مثل قیس بن الملوح  (لیلى)

 .) عزة(جمیل (بثینة) وكثیر

تعفف، وبصفة في الوقت نفسھ، وانسجاما مع األعراف،  كان الغزل یتقنع بال
وھذا التمویھ ورد في  ،"الغزل العذري". أو یتقنع بمخاطبة المؤنث بصیغة المذكر

 .الكثیر من القصائد

وانسجاما أیضا مع ھذا المنطق، یمكننا النظر إلى بیت عمر ابن أبي ربیعة 
 ". الشھیر "إذا جئت فامنح طرف عینك غیرنا/ لكي یحسبوا أن الھوى حیث تنظر

 المتیم الحالم العاشق العذري

ویھوى العذریون إن صَح عشقھم امرأة بعینھا ال یغادرونھا الى أخرى، وھذا 
یضع كل القضیة موضع سؤال، فاإلسالم كان دائما ضد الكھنوت، ولم یكن دینا 
یحّرم الجنس، بل یحث على التكاثر والعالقات الجنسیة ضمن مؤسسة األسرة 

  ء متغزلین وھماً بامرأة واحدة؟ورباط الزواج اإلسالمي، فكیف عاش ھؤال

ولم یعرف عن كل أصحاب الغزل العفیف تشببا ووصفا لمحاسن األنثى في 
حبیباتھم، فھن أشبھ بجنیات اسطوریة، ال تحیض وال تحبل، وتكتفي بالتحلیق في 
أخیلة عاشقیھن بغالل وردیة لیست شفیفة. معشوقات العذریین لسن إناثا بل ھّن 

وھذا برأیي إعالن قطیعة وبراءة مقصودة من شعر الخالعة أقرب الى المالئكة 
والمجون العربي الفاحش الذي سبق اإلسالم، وعاد الى الظھور في العصر 
العباسي مع انتشار الف لیلة وأقاصیصھا اإلباحیة. وال أود أن أذھب بعیداً في 

ما، عرض الغزل العربي الصریح قبل اإلسالم ( ومن عجب أّن النت خال منھ تما
 -النت -وكأنھا رسالة ممن حّملوا األدب العربي على وسائل االعالم اإللكترونیة

بأّن ادبنا كان أبدا عفیفا رومانسیا ال یجرح ؟!) لكني سأكتفي بما أشتھر من شعر 
 الملك الضلیل (امرؤ القیس):



 سموت إلیھا بعدما نام أھلھا 

 سمّو حباب الماء حاالً على حال 

 سباك هللا إنّك فاضحي  فقالت

 ألست ترى الّسمار والنّاس أحوال

العذریون ما برحوا مسھدین ساھرین یعانون حّر الصبابة والحزن الرومانتیكي 
المغرق في الشاعریة والعفة، فھل كان العرب الفاتحین المنصورین بإسالمھم 

صیر مئات القوي الذي اجتاح العالم، أھل رومانسیة یتعففون عن النسوة!؟ وما م
ألوف الجواري اللواتي غنمھن المقاتلون وأردفوھن على ظھور الجیاد لیعودوا 

 بھن سبایا ھّن ِحلٌّ لھم بملك الیمین؟

 عن حقیقة الحب العذري

الشاعرة ریم قیس كبة ل�م تبتع�د كثی�را عم�ا روت�ھ كت�ب البح�ث ف�ي الش�عر والت�اریخ 
أراد الح�اكم العرب�ي االس�المي العذري، لكنھا اقتربت جدا م�ن ح�دود التح�ریم الت�ي 

 في العصر األموي فرضھا فقاربت الموضوع بالقول:

.. وھي القبیل�ة "بني عذرة" جاءت نسبة الىالتسمیة أصل  یرى بعض الباحثین أنّ "
 عاش�قع�روة ب�ن ح�زام ھ�و أق�دمھم .. لع�ل إلیھا أكثر من شاعر ع�ذريینتسب  التي

.. أي عفَّ��ة اللس��ان والمس��لك إل��ىوھن��اك م��ن یحی��ل اص��ل المص��طلح ال��ى  ..عف��راء
 . العذریة.

أم��ا الس��بب وراء تل��ك الظ��اھرة فیرجعھ��ا بع��ض الب��احثین ال��ى أّن األم��ویین ك��انوا 
فرضوا على أھل الحجاز سورا من العزلة السیاس�یة ألنھ�م ك�انوا یش�كون ب�والئھم.. 
وقد انقسم أھل الحجاز الى قسمین: ھم أھل المدن من أبناء الصحابة وسواھم وك�ان 
بنو امیة یجدونھم خطرا یھ�دد س�لطانھم.. فاغ�دقوا عل�یھم األم�وال فانص�رف الكثی�ر 
من القوم الى اللھو والمت�ع.. بینم�ا انص�رف ال�بعض اآلخ�ر ال�ى حی�اة الزھ�د والتق�ى 

 والعفاف.

أما القسم الثاني فھم م�ن أھ�ل البادی�ة ال�ذین اس�تبد بھ�م الفق�ر والی�أس فانص�رفوا ال�ى 
 ت فیھم نزعة شبیھة بالتصوف وھي الغزل الروحي العفیف. تأمل المثل العلیا ونشا



ویرجع فریق آخر من الباحثین سبب تلك الظاھرة الى أّن الحب الع�ذري ك�ان غالب�ا 
م��ا ینش��أ ف��ي س��ن مبك��رة قب��ل أن تبل��غ الحس��یة نض��جھا ل��دى العاش��قین.. ویبق��ى ذل��ك 

 اسلوبا حیاتیا ال تغییر فیھ.. وخیر مثال حب قیس بن الملوح:

 قتِك یالیلى وكنِت صـبیةً...وكنُت ابَن سبعٍ ما بلغُت ثمانیا "."عشـ

 جبران ومي، قصة حب عابرة للقارات !

ولنرحل بالقضیة الى القرن العشرین، حیث شاع بین الناس عشق جبران خلیل 
جبران لمي زیادة، وعشقھا لھ، وھو من أغرب نسج الخیال في عوالم الحب 

اللبنانیة المبدعة مي زیادة قط. لكن ما جمع بینھما  العذري، إذ أّن جبران لم یلتق
الباحثة  . والى ذلك تحدیداً أشارتھو رسائل حب تناقلھا برید عابر للمحیطات 

العالقة  فإنّ " ، تلكم الرسائل سلمى حفار الكزبري التي حققت مع سھیل بشري
”. األجنحة المتكسرة“ الرومانسیة ة جبرانبدأت بعد أن قرأت مي روای بینھما

باھرا  ، فقد أتاحت الخطابات ضوءً ”الحب“ ولكن، بغض النظر عن كیفیة بدء
للمؤرخین على حیاة كل من كاتبیھا وأفراحھ وشجونھ وآرائھ في مختلف شؤون 

طرفیھا لم یلتقیا وجھا لوجھ على  الحیاة. وقد كانت تلك عالقة یزید في تفّردھا أنّ 
عاما وأتت الى ختامھا مع وفاة جبران في  20ابة اإلطالق. لكنھا دامت قر

 ".   . ماذا تسّمي ھذا وأین یمكن أن تصنّفھ؟1931أبریل  10نیویورك في 

من جانبي، وضمن رؤیة عصریة واقعیة فارقت ھواجس العصر الرومانتیكي 
الى عصر العولمة القاسي بحقائقھ الفاضحة وثقافتھ السریعة، لیس بوسعي كبح 

السؤال: ما كان یحصل لو التقى الحبیبان، ھل كانا اكتفیا بالھمس  نفسي عن ھذا
العذري المتباعد، دون لمٍس حسّيٍ یحّول الشوق المحروم الى سریر عشق 

 صاخب؟

                          *** 

 

 

 

 



 "درویش تائھ وعاشقة یھودیة في "قواعد العشق األربعون

القرن الحادي والعشرین، دلفت ألیف شفق إلى عالم المتصوفة من القرن  بجرأة
الثالث عشر میالدي. الروایة تحكي تفاصیل من حیاة المتصّوف األفغاني، 

اإلیراني، التركي، جالل الدین الرومي. زمن الحكایة قبل وبعد سقوط دولة 
 .میالدیة 1260الخالفة العباسیة على أیدي المغول حیث تنتھي الوقائع سنة 

 

 

إلى " موالنا " الحب ینكشف بین المولى وبین الفتى الوافد منذ أول سطر، ف
ب الخطیب المفوه سعى الدرویش المشرد شمس الدین التبریزي، وحین التقیا سل

سكنھ األخیر بیتھ بین أفراد أسرتھ، وانشغل عن أشمس لّب وعقل موالنا الرومي، ف
. شمس یقول: "في نھایة المطاف، ماذا یھم في أي العالم كلھ بھذا الدرویش التائھ

 ."مدینة أمكث، مادام الرومي لیس بجانبي، فحیثما یوجد، توجد قبلتي

الروایة "قواعد العشق األربعون" تحكي تفاصیل من حیاة المتصّوف األفغاني، 
اإلیراني، التركي، جالل الدین الرومي. زمن الحكایة قبل وبعد سقوط دولة 

 .میالدیة 1260عباسیة على أیدي المغول حیث تنتھي الوقائع سنة الخالفة ال

ھما یفسران ھذا الولھ بینھما باعتباره عشقا معرفیا صوفیا، لكن الكاتبة ألیف ال 
 .االنطباعأن تقنع القارئ المعاصر بھذا  تسعى

 الكفر الحلو" نص یخلط حدود الزمن"

تكنیكیا، یصلنا النص من خالل مسودة روایة" الكفر الحلو" التي أُرسلت إلى 
الیھودیة األمریكیة إیال روبنشتاین الساكنة في بوسطن لتقیّمھا، فتقع في حب كاتبھا 
العولمي الشخصیة، عزیز، المتحول من ملحد یساري إلى مسلم متصوف والساكن 

 .في أمستردام

لثالثة أبناء، كبراھم جانیت في السابعة عشرة ترید ترك  تنمو عالقتھما رغم أنّھا أم
البیت، فیما زوجھا دیفید ال یفتأ یخونھا. من خالل سرد الكفر الحلو ومراسلتھما 

نعرف قواعد العشق األربعین تباعا، فیلخص عزیز مفھوم موالنا عن العالم 
ظة الراھنة، ھذا بالقول: "كما ترین یا إیال، كل ما یمكنني أن أمنحك إیاه ھو اللح



كل ما أملكھ، وفي الحقیقة ال أحد یملك أكثر من ذلك". وھو بھذا یردد تصور 
الرومي عن العالم وتنكشف للقارئ تفاصیل عالقة غامضة بذلھا المتصوف 

الخطیب موالنا للدرویش التائھ، وتصل إلى األمور إلى حدود قصوى، حین تسیر 
یبة موالنا الساكنة في بیتھ " كیمیا" األحداث باتجاه تزویج شمس الدین من رب

 .العذراء ذات الخمسة عشر ربیعا، لیضمن بقاء الدرویش إلى جنبھ

تدریجیا ینمو الھاجس الحسي لدى القارئ، ھاجس محموم یفترض أن عالقة 
اإلیمیالت بین إیال وبین عزیز" كریغ" بدأت تنمو باتجاه التماس الجسدي، كما 

 .مضة تثیر لدى محیط الرجلین ھواجس حسیة غامضةكانت العالقة الصوفیة الغا

 لماذا عاف الدرویش التائھ عروسھ الیانعة ؟

قرون ینمو ھذا الشعور لدى القارئ، حین یعجز شمس  8وبنفس المقدار، وقبل 
الدین عن مقاربة عروسھ الجمیلة لیلة زفافھما، ویبقى بعیدا عنھا بعد تلك اللیلة 

من المومس السابقة "زھرة الصحراء" ربیبة موالنا رغم محاوالتھا التي تعلمتھا 
األخرى إلثارتھ وتحریك فحولتھ. ولن یتمكن أي قارئ نبیھ إال من أن یفترض أّن 

ما بین الرجلین ھو الذي یحول دون مضاجعة شمس المرأتھ. عالقة الرجلین قد 
ا یفسرھا قول الرومي الشھیر:" كل األشیاء تصبح أوضح حین تفسر، غیر أّن ھذ

 ."العشق یكون أوضح حین ال تكون لھ أي تفسیرات

بنفس المستوى، تتحدى عالقة إیال بالمصور الكاتب التائھ "عزیز" مستوى 
لھا أنھ  یُعلن  التفسیر، فھي ترحل إلیھ مجذوبة بسحر عالقة الرومي بشمس، لتجده 

 شھرا ، وبذا فإنھ ال یرید أن یخّرب 14مریض لم یترك لھ مرض السرطان سوى 
 .حیاتھا ألجل نزوة

التشابھ بین الحالتین یكتمل، حین یتآمر أھل قونیة على قتل شمس التبریزي، كما 
 !كریغ -تآمر السرطان على قتل عزیز

  عالقات تتجاوز الزمن وحدود األدیان

قواعد العشق األربعون تتخطى حدود األدیان، واالستقطاب الطائفي الدیني العالمي 
فموالنا متزوج من "كیرا " المسیحیة، وقبلھا كانت زوجتھ  السائد في یومنا ھذا،

وھو ال یھتم أن تختلف األدیان ما دام المعشوق" هللا" واحد،   "جوھر" بھائیة،
وینطبق ھذا إلى حد بعید على شمس، فھو ال یھتم لحدود اإلسالم، ویطلب من 



اس لھ، فیكون موالنا أن یشتري قناني خمر، ویشربھا في الحانة لیفقد احترام الن
 !حبھ خالیا �، ولیس حبا للثواب المنتظر من هللا

ففي القواعد األربعین جاء أّن: "اإلسالم یعني السالم الداخلي وضمناً االستسالم، 
واالستسالم ال یعني أن یكون المرء ضعیفا أو سلبیا، وال یؤدي إلى اإلیمان 

طریقة یختلف مع كل ما ذھب بالقضاء والقدر، بل على العكس تماما". وھو بھذه ال
 .الیھ فقھاء اإلسالم من المذاھب كافة

-مسیحي-بنفس المقاربة، فإن إیال الیھودیة لم تمانع أن تقیم عالقة حب بملحد 
متحول إلى اإلسالم الصوفي، ولم تمانع أن تتحدى ضوابط الدیانة الموسویة 

رج ملّتھم بشكل الصارمة التي تحّرم ارتباط الیھود بآخرین أو أخریات من خا
في   قاطع. لكن تلك التضحیة الجسیمة، ومثلھا ھجرانھا لدفء أسرتھا المیسورة

"نورثامبتون" ، تفتت على صخرة عجز فرضھ مرض العصر السرطان، ولم 
تتفتت على صخرة عالقة غامضة تربط دیفید بطرف ثالث. شخوص الروایة 

 .یة األطراف عبر القروناألخرى، بقیت في الظل، في ضوء تنامي العالقة رباع

 اإلثارة الجنسیة في شعر الروميتصف األلمانیة میالني كریستینا مور  وكتبت
ل جالل الرومي الدین إلى شاعر بفضل  ناقلة عن المستشرقة آنا ماري شیمل تحوَّ

إنِّنا یجب علینا  "ذھبت إلى القولشمس الدین التبریزي. حتى أنَّھا ُمعَلِّمھ الروحي 
 ".الیوم أن نتحدَّث عن جالل الدین الرومي آخر، لو أنَّ االثنین لم یلتقیا قط

العالقة بین الرجلین  ماري شیمل تقارن ھي األخرى اآن ولیست مصادفة أنّ 
امش وأنكیدو، ولكنھا تترك مع ذلك نتیجة ھذه الرابطة من دون كلكبین  بالعالقة
مكن القول إنَّ جالل الدین الرومي قد بدأ بعد اختفاء . وفي الواقع یواضح تصریح

ولذلك فقد ترك لنا  ،محبوبھ شمس الدین التبریزي باالھتمام بشكل مكثَّف بالشعر
شیئًا یمكن أن نعزوه إلى عالم مثالي من الحّبِ الفردي، ولكن بدالً عن ذلك یتم 

أنَّ األمر ھنا یمكن أن تصنیفھ إلى حدّ كبیر وتبریره، وكثیًرا ما یتم إنكار حقیقة 
 .یتعلق بالشعر المثلي ونفیھ بشدة

س لساللة  وھو ،ظھیر الدین دمحم بابُر وتمضي الكاتبة لتتحدث عن األب المؤّسِ
 الذي خلفسلیل تیمورلنك من ناحیة األّب وجنكیز خان من ناحیة األم، و و المغول
وتشرح ذلك بالقول"   ."سیرة ذاتیة تعرف باسم "بابُر نامھوثروةً شعریةً وراءه 
الشاعر ظھیر الدین بابر وھو في سّنِ السابعة عشرة مشاعره العاطفیة یصف 



في سوق  1500بعد فترة قصیرة من زواجھ في نحو عام  رأىللمرة األولى عندما 
 .داخل مدینة أندیجان غالًما جمیالً اسمھ بابوري

ضناه من عدم مقدرتھ صف بالتفصیل السأم الذي أقد وقبل ذلك بأسطر قلیلة كان و
جھا حدیثًا، ویقول: "خجول  على ممارسة عالقة حمیمة مع زوجتھ، التي تزوَّ

ل مرة كلَّ عشرة أو خمسة عشر أو عشرین یوًما، حتى  ومحتشم كنت أذھب لھا أوَّ
تبدَّدت ھذه المودة األولى (...). وحتى والدتي، الخانم، باتت ال تستطیع معي أكثر 

 ."كلَّ أشھر أو أربعین یوًما، وھذا بأكبر العناءمن أن ترسلني إلیھا 

ولكنھ أصبح في المقابل ُمتَیًَّما بعَْینَي الغالم بابوري، وحول ذلك یقول: "حتى ذلك 
وأخیًرا عندما یقف أمامھ،  ،الحین لم یستحوذ عليَّ مثل ھذا الشغف العنیف بإنسان"
 تب: یبقى مثل المشلول وال یستطیع الكالم بكلمة واحدة، ویك

 "منذ أن وقعُت بالحّبِ 

  ،أصبحت فریسة جنون

  علنیُ  لكنھُ  مثیرٌ 

 ."الحرمان المسحور

                       *** 

 

 

 

 

 

 

 



 ھیئة أمم للجنس الثالث في كولونیا
شھیر للمثلیین في كولونیا (  نادٍ  ودخلتُ جھاز تسجیل صغیر ب تسلحت بجرأتي و

لمانیا). في المدخل لحظت وجود صور أتجمع للجنس الثالث في  التي تضم أكبر
یران الشاھنشاھي وعلم العراق من إمن الدول بینھا علم تركیا وعلم  اعالم عدد

عھد عبد الكریم قاسم وعلم لبنان وعلم سوریا وعلم المغرب وعلم تونس وأعالم 
 قیة.اوروبیة وآسیویة وأفری

 

 
في الثالثین من عمره وفي  رجلُ  ، تطلع اليّ نیقةمن منضدة االستقبال غیر األ

مالمحھ أكثر من سؤال، بادرتھ بالقول، كیف أتمكن من لقاء بعض المثلیین العرب 
میل  -والمسلمین؟ إبتسم الرجل قائال: یا سیدي ال یوجد عندنا " مومسات ذكور 

بروستیتیوتس" ! وھي التسمیة التي تطلق على الصبیان الذي یمارسون الجنس 
محو ابتسامتھ الصفراء : أنني صحفي وأود ان أن أابل أجور. قلت لھ محاوال مق

أجري لقاءات مع المثلیین العرب والمسلمین. تغیرت االبتسامة المتدلیة من جانب 
 رید.أضة، وسارع الى تسھیل اللقاء بمن الفم الى ابتسامة ترحیب عری

بعیدون عن التجھم تمأل البسمة وجوھھم، ویدب قوس قزح في الوان مالبسھم، 
تحلقوا حولي وفي وجوھھم اكثر من سؤال. ولكي أبدد تساؤالتھم بدأت ھجومي 

حدھم بلھجة لبنانیة: أود أن أسألك أن سؤال قبل أن نبدأ الحوار؟ قال بالقول، ھل م
  ا فاسدین؟رارأنا، ما موقفك من المثلیین؟ ھل تعتبرھم أش

 للمجتمع؟ نا ال أرى فیھم ضرراً بل أأجبت بعفویة: ال، 
 عل؟ھ مثلي، ماذا ستفنّ إقال آخر بلھجة عراقیة: لو افترضنا أن ابنك جاء وقال لك 

ً أأجبت بمنتھى الجدیة: أنا ال  أن ، وھو إن شاء تدخل في خیارات أبنائي عموما
 ً ھذا من خصوصیاتھ. وبادرتھ رجح ألنھ سیعتبر فلن یخبرني على األ یكون مثلیا
أعوام،  4لمانیا سوى أنھ لم یمض في أنذ متى أنت في المانیا؟ فاجأني ببالقول: م

أن اتجاوز غصة حرج تعلقت بحنجرتي: ھل كنت من  فسألتھ بسرعة محاوالً 
 ً أنھ كان یشعر منذ الصغر بمیول  الجنس الثالث في العراق؟ قال: نعم موضحا

ن یلتقي أوصار یمكنھ  الجئوجوده في المانیا بصفة  للذكور، ولكنھ استفاد من
نت سالب، أم أفي وجھھ: ھل  بحریة بمن یشبھونھ. قلت لھ وأنا اتجنب النظر



 موجب؟
لیس ضحك وھو ینظر في وجھي وقال: ھذه من الخرافات الشائعة عن المثلیین، 

ن تكون نسااإل دوار، ألن رغباتنھم یتبادلون األإھناك مثلي سالب ومثلي موجب، 
 نثویة.أخرى تكون أحیان أحیانا ذكریة وفي أ

ً حاولت أن افتح جھ أغلب  ال أنّ إحادیث من األ از تسجیل الصوت ألسجل بعضا
الموجودین ( خصوصا العرب منھم) رفضوا ذلك، مفضلین االكتفاء بلقاء مكتوب 

 دون صور ودون أصوات.
 حریتھم وحریتنا

ھا، ندیة یلتقون بأم الثالث حریة نسبیة، فلدیھقلت للبناني: في لبنان یعیش الجنس 
ً ندیة، فھل وجت نفسھم في تلك األأوھم ال یتحرجون عن الكشف عن   جدیداً  شیئا

 لمانیا؟أمن حریة المثلیین في 
ماكن یعمل فیھا مومسات أیة التي تتحدث عنھا في لبنان ھي قال م. ص : األند

نفسھم أندیة، وھم ال یكشفون عن األھؤالء الصبیة بزبائنھم في ھذه ذكور، ویلتقي 
بالشكل الذي نراه ھنا، بل یغرون زبائنھم كما تفعل فتیات المالھي، وھذا لیس 

نفسھم مقابل بضعة أ، ھؤالء یبیعون لإلنسانشكل من الحریة بل ھو امتھان 
 دوالرات.

لى حد إالحریة التي تتوفر لنا ھنا تصل  دخل الحدیث شاب من تونس فقال:
االعتراف بالحق المدني، أنا متزوج من رجل ھولندي، وعقد زواجنا رسمي موثّق 

 في المحكمة. أین تجد مثل ھذه الحریة في بالدنا؟
اذا تستفید من عقد زواج من رجل، اغتنمت فرصة انفتاحھ في الحدیث وقلت لھ: م

ون ان أمام أعین الناس دن تعیش معھ وتفعالن ما تشاءأذا كنت تستطیع إ
ً أاعتراض؟   من القید في ھذه الحالة؟ لیس الزواج نوعا
ضاجع من اشاء أن ألى حد ما، فزوجي ال یمانع في إنھ نوع من القید إ: ضحك قائالً 

 نام مع أي رجل؟أالنساء، لكنھ ال یسمح لي قط أن  من
لي بغنج وقال: نعم إنت سالب مع زوجك؟ ضحك وھو ینظر أسألتھ بسرعة: ھل 

ً نا سالب معھ أ ، أنا في الخامسة والعشرین وھو في ألنھ یكبرني بخمسة عشر عاما
ناث، وعندي في ھذه الحالة؟ ولكني ذكر مع اإل نھ زوجي، وأنا امراتھإاألربعین...

 كثر من صدیقة.أ
 لھ: ماذا تقول في ھذا أنھ سالب على مدى الخط؟ائسألى محدثي العراقي إعدت 

في انتخاب شریكھ،  ھ سیكون حراً ضحك وقال: متى ما قرر أن یفترق عن زوج



 ً ً  وھكذا سیكون سالبا ً  أحیانا  اخرى!حیان أفي  وموجبا
خرى قائال: نعم، اتفق معھ فیما قال، لكني في الوقت أبادر التونسي بالحدیث مرة 

 ع بدور الزوجة.الحالي مستمت
 نت متزوج؟أقلت لھ :منذ متى 

 سنتین. قال: عشنا كأصدقاء سنتین، ونحن متزوجان منذ
لى یمیني، أسألھ إجلس ط الثالثین من عمره یساوألى رجل تركي في إالتفُت 

 ا؟: ما وضع المثلیین في تركیباأللمانیة
 لكنھ غیر معلن)الجنس الثالث في الریف أكثر (

قال: العالقات المثلیة شائعة في الریف التركي أكثر من المدن، وقد تزاید حجم 
كثر أألن المجتمع الریفي التركي أصبح الخیرة الظاھرة في السنوات العشر ا

 محافظة مما كان وصار اختالط الجنسین أصعب، فتوسعت ظاھرة الجنس الثالث؟
سیة تقلل من ظھور الجنس قلت لھ: معنى كالمك أن سھولة االختالط والحریة الجن

 الثالث؟
ً أ تھا آخر عوام، وقد زرأ 10لضبط، ولكني غادرت تركیا منذ : لیس باجاب متلعثما

ن السبب ھو أیف، وأعتقد مرة قبل عامین فوجدت المثلیین في كل مكان من الر
 باإلناثالكبت، فالشبان ال یجدون اناثا یستجبن لھم، فیبحثوا عن ذكور یتشبھون 

وھذا طبیعي...الموضوع مثل العرض والطلب، حین توجد اناث یذھب اغلب 
ناثا ویذھب الذكور لھم، إناث یصبح بعض الذكور إ دال یوجالذكور الیھن، وحین 

ألن  ختالطاالیضا، فخیول السباق ال یحق لھا أھذا ما یحدث في عالم الحیوان 
یعود یركض  العالقة الجنسیة تؤدي الى أن یفقد الحصان كثیرا من قوتھ و ال

حد األحصنة یتحول بمرور أ بسرعة، ما یحدث في اسطبالت خیول السباق أنّ 
الى فرس ویبدأ یدعو الیھ الخیل بأن یرفع ذیلھ الى أعلى كاشفا عن الوقت 

مؤخرتھ، وحالما یدرك مدربوھم ما یحدث یسارعون الى قتل الحصان الذي تحول 
 الى فرس بحقنھ بمادة سامة، تماما كما یحدث في بعض بلداننا مع الجنس الثالث!

یین المساكین في المثل نھم یعدمونإلمانیة: یراني یتحدث األإال مھران.ت. وھو ق
یرانیة، ال لشيء اال ألنھم دعاة محبة وسالم، وفي العراق یلصقون میادین المدن اإل

ً مؤخراتھم بالغراء لكي یقتلوھم، ھن ن أعتقد أذریعة لقتل المثلیین، و اك دائما
ً (خالد سعید) المصري المسكین الذي قتلھ رجال االمن في االسكندریة   كان مثلیا

ً  ،ستنتجأ وقتلوه. أناتھمة وفبركوا لھ   بھذا الخصوص بالطبع. ولم أقرأ شیئا
  قلت لھ: منذ متى أنت مثلي یامھران؟



والیوم صار  أجاب: اخترت الجنس الثالث منذ كنت في الرابعة عشرة من عمري،
لى النساء، طلباتھن كثیرة وھن مزاجیات في إمیل قط أنا ال أعاما،  32عمري 

 ( وظیفتھن الطبیعیة ألداءال یصلحن حتى  ھنّ رضائھن، إالغالب ویصعب 
، وسیأتي یوم یقرر أغلب الرجال فیھ أن یعیشوا مع رجال آخرین بدال من )الزواج

 العیش مع نساء.
 خفي ابتسامتي، ولكن لیس كل الرجال مثلیین!أنا ال أقلت لھ و

ى أّي مر یعتمد علنثى، واألأقال: ھذا كالم بعید عن الحقیقة، في كل إنسان ذكر و
، وإذا امرأةنسان ذكرا حتى إذا كان ذا ساد الذكر یصبح ھذا اإلإمنھما یسود، ف

مر، فیك !! ھكذا ھو األالً نثى یصبح ھذا االنسان أنثى حتى إذا كان رجسادت األ
وصار لك  ذكراً  فأصبحتنثى، ولكنك منذ صغرك رّجحت الذكر، أن ذكر واآل

على سبیل ) 2010الحالي ( لمانیا أة بناء، لكن "غیدو فیستر فیلھ" وزیر خارجیأ
نثى فاختار أن یعیش مع زوج ( أو نده الذكر واألالمثال لم یكن مثلك، فقد تساوى ع

زوجة ذكر!) ال ندري...على كل حال ھو نموذج الزدواج الجنس في ھذا العصر، 
لو كان وزیر الخارجیة في  ولم یؤثر ھذا قط على مستقبلھ السیاسي، تخیل مثالً 

 ً     ؟ كیف سیكون وضعھ؟سوریا مثلیا
من وضوح الرؤیة: ھل تعتبرون المثلیة  بشاطئأن أمسك  قلت بسرعة محاوالً 

نھ أن تصوروه على أكم تجدون لذة في ھذا الفعل فتحاولون نّ أم أظاھرة طبیعیة، 
 صوات واندلع خالف واضح.أمر طبیعي؟ تعالت األ

 میوالً  خیك الصغیر جداً أحدثني في البدایة: لو وجدت عند  يقلت للعراقي الذ
مثلیة، ھل تحاول أن تغیر مسار ھذه المیول باتجاه الضدیة الجنسیة، أم ستشجع ھذا 

 التوجھ عنده وتدفعھ الى أن یكون مثلیا؟
 ً مر، وال مثل ھذا األ ، لم أجربألّجمھ السؤال فلتعثم قبل أن یجیب: ال أدري حقا

واجھ التجربة ألقرر ماذا أمثلیة، علّي أن  خي الصغیر یمتلك میوالً أ أعرف إن كان
 صعب جدا! سأفعل، لكنھ حقیقة تحدٍ 
للقاء،  یراني : شكراً مشھد فوقفت أودعھم، قال مھران اإلغامت الرؤیة وتعقّد ال

الجنس الثالث في المانیا سوف  قول لك أنّ أارجو أن ال تحذف منھ شیئا، وأود أن 
آب  -یولیو وحتى السابع من اغسطس -ادي والثالثین من تموز یحیي في الح

بي بارت  -منھ المقبل مھرجان "فخر المثلیین" في كولونیا تحت شعار" كن جزءا
الكترونیا  لك بریداً  وسأبعثدعوك للحضور وتغطیة الفعالیات أاوف إت"، أنا 



 یتضمن ھویة تتیح لك المشاركة.
 فارقتھم بوداع مفعم باألسئلة.

                               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محّرٌم تحت طائلة القتل، لكنھ شائٌع! -"عشق الذكور للذكور"

قائمة التابو العربیة المطّولة لھا في الظل قائمة مسموحات مطّولة تغض "
الحب دأ الصحفي برایان وایتكر كتابھ "المجتمعات الطرف عنھا "، ھكذا ب

 الممنوع" ، فتُرجم إلى ست لغات. 

 

ة ال تكشف عن ینطلق الكاتب من حقیقة مخیفة مفادھا أّن الدول العربیة واإلسالمی
نقص المناعة المكتسبة) في مجتمعاتھا لسبب عدم رغبتھا في حجم إصابات األیدز(

ة بوجود المثلیین والمثلیات. وما زالت البلدان العربیة تسمي الظاھر االعتراف
ص بتسمیة اللواط للعالقة الجنسیة بین الذكور، والسحاق صبالشذوذ الجنسي، ثم تخ

 .للعالقة الجنسیة بین اإلناث

وفي معرض بحثھ في التشریعات االسالمیة الخاصة بعقوبة اللواط، وصل الكاتب 
 اجتھاداالقرآن لم ینص علیھ، بل جاء  یشمل اللواط نصا، أي أنّ  "الحد" ال الى أنّ 

ال یوجد دلیل تاریخي یدعم ویؤكد أن الرسول قد أقام من علماء الحدیث مؤكدا أنھ "
الحد على اللوطیین" ومشیرا الى أن مؤرخا للحدیث یدعى (كوغلھ) قد توصل الى 
أّن األحادیث المنسوبة الى الرسول بخصوص اللواط قد ابتدعت في العصر 

 .العباسي

 "المثلیین باعتبارھا رذائل غربیةعالم العربي یتعامل مع فضائح اإل"

، مشیرا إلى غیاب التحقیقات وایتكر كثیرا على اإلعالم العربيبرایان  زركّ 
االستقصائیة عن میادینھ ومبینا أنھ اعالم یستقي معلوماتھ وأغلب أخباره من 
وكاالت األنباء العالمیة حصرا أو حتى من وسائل اإلعالم المؤدلجة في الدول ذات 

ینتقي أخبار العالقات  -كما یرى برایان وایتكر –الشمولیة. ھذا االعالم األنظمة 
المثلیة في الغرب، خصوصا تلك التي یأتي أبطالھا من النخب الغربیة، ثم یضع 
على أصول األخبار توابل فضائحیة لتبدو وكأنھا رذائل غربیة حصریة ( تنأى 

 )..ھا عنھاالمجتمعات العربیة واإلسالمیة والشرقیة عموما بنفس

ویتفاقم ھذا الحدیث بانتشار فضائح العالقات الجنسیة والمثلیة في مجتمعات الكھنة 
والقساوسة خصوصا الكاثولیك منھم والتي صارت حدیث األلسن في كل مكان 

 .الیوم



المثلیة في السعودیة لسبب الكبت ومساحات  انتشارویتوسع وایتكر في الحدیث عن 
األنظار في الوقت نفسھ الى أن السعودیة لیست جحیما التحریم الكبیرة، الفتا 

للمثلیین كما یسعى بعض مروجي اإلسالم المتشدد إظھارھا، وكما یسعى بعض 
المملكة  المثلیین أیضا الى نشره لتخفیف الضغط علیھم، والى ذلك یشیر وایتكر أنّ 

الى تجمعات الذكور، بل تعتبرھا (بحسن نیة) ، تجمعات إخوانیة  باھتمامال تنظر 
 .ال تتجاوز فیھا عالقات الذكور مجاالت الصداقة المجردة

بحسن النساء، فھي تضم صدیقات تجمعھن (ویصدق ھذا أیضا على تجمعات 
والمصوغات والذھب النیة) اھتمامات نسویة بسیطة ال تتعدى أحادیث الموضة 

ضع الذي ھو سمة المجتمعات الخلیجیة السائدة. لكن ھذا التغاضي واألزیاء والتب
المقصود عن لقاءات الجنس المثلیة، صنع خیر مناخ لنشر ممارسات المثلیة 

 .المملكةالجنسیة بشكل واسع في 

 السعودیة: حفالت جنس للواط والسحاق تحت مظلة تحریم االختالط

لیة جماعیة یرتدي فیھا بعض وینقل وایتكر وقائع موثّقة عن حفالت جنس رجا
الشبان مالبس نسویة داخلیة ویرقصون بین ذكور یتناوبون على مضاجعتھم على 
مرأى من بعضھم وسط موسیقى صاخبة وتصرفات ماجنة تشتد بفعل تعاطي 
المخدرات بشكل واسع، كما ینقل اخبار مداھمات تتعرض لھا كثیر من الدیوانیات 

 .طق المملكة الساحلیة النائیة وفي الطائفوالبیوت والفیالت خاصة في منا

مثل  -والكالم دائما لبراین وایتكر -وبنفس الطریقة تقیم كثیر من النسوة في المملكة
حاق مع مثلیات یتلذذن بھذا ھذه الحفالت بشكل باذخ، حیث یمارسن عالقات الس

خروجا ، ویشیر وایتكر إلى أن العرب والمسلمین ال یعتبرون السحاق عموما النوع
عن الخلق اإلسالمي كما یتصورونھ، والسبب أن الطبیعة البایولوجیة لعالقات 

شرف المرأة  -وفق تقالید العرب  -، وھذا یحفظ االختراقالسحاق ال توفر خاصیة 
مدمرة الحقة كما في حاالت الحمل غیر الشرعي وفقدان   كما أنھ ال یترك آثارا

ً العذریة...وبالتالي فإن السحاق یصبح   .مسكوتا عنھ في السعودیة ممنوعا

اإلعالم السعودي تجرأ مؤخرا على تناول ھذه  نّ أویخلص برایان وایتكر الى  
واسعة االنتشار  الظواھر علنا " فقد نشرت صحیفة عكاظ فضیحة عالقات سحاقیة

، ونشرت بضع تفاصیل عنھا، ثم بررت نشرھا المقال بقول في مدارس البنات
 . " )عائشة إحدى زوجات الرسول ومفاده أن ( ال حیاء في الدیننسبتھ الى السیدة 



-www.al  وینقل برایان أّن منطقة الخلیج ولبنان وشمال افریقیا شھدت نشاط 
fatiha.org ) التي تساعد المثلیین على اخفاء ھویاتھم وتمریر   فاتحة)المنظمة

  .عالقاتھم الطبیعیة

بشأن المثلیة، مشیرا إلى ل المنطقة تسامحا ن لبنان ھو أكثر دوأكما یذكر وایتكر 
 منظمة تدافع عن المثلیین، وإن كان بعضھا مقیما خارج لبنان، 20كثر من أأن فیھ 

ثم یشیر الى منظمة (حلم) التي اشتھرت ألنھا أعلنت عن نفسھا ونشاطھا في لبنان 
نسان أكبر یضم مدافعین عن حقوق اإل اجتماعيباعتباره جزءا من نشاط 

 .قلیات، وتضم معلمین وحقوقیین وصحفیین ومقرھا علني في بیروتاألو

سرائیل عام إبان حرب حزب هللا مع إول اللبنانیین لدور ھذه المنظمة وقد تعّمق قب 
الشیعة) الذین ئات من أبناء الضاحیة الجنوبیة (م  ، حیث لجأ الى مقرھا 2006

حسن  غاثة، حتى أنّ فقدمت لھم المنظمة فضل خدمات اإل تقطعت بھم السبل،
صدقاء أصدقاء حزبھ وأزعیم حزب هللا غیّر موقفھ منھا واعتبرھا من  هللانصر

 .شیعة لبنان

 "إیران: قانون یعفي الذكر من الخدمة العسكریة اذا أعلن انحرافھ الجنسي " 

الجمھوریة اإلسالمیة في إیران والمملكة العربیة  نّ إ القول وال یفوت وایتكر
میة التي توقع قوانینھا السعودیة والسودان ھي الوحیدة بین الدول العربیة واالسال

عدام على كل من یمارس عالقة جنسیة خارج إطار الزواج، اال أنھ یعود عقوبة اإل
رحا بإسھاب أسباب لیؤكد أن ھذه القوانین ال تطبق إال في حاالت قلیلة للغایة، شا

أشخاص  اربعةذلك لیصل الى أّن الشرع اإلسالمي ینص على وجوب شھادة 
عقالء صادقین بالغین شاھدوا المواقعة الجنسیة غیر الشرعیة ( ورأوا فعل 
المواقعة كما یُرى دخول المیل في المكحلة)، وھو شرط بالغ الصعوبة ومستحیل 

 .التطبیق تقریبا

ثر في إیران التي تربط شرط تطبیق العقوبات في الغالب وھذه الصعوبات تشتد أك
كانوا ال یصنفون في صف أعداء  فاذابالوضع السیاسي للمتھمین بالفعل الفاحش، 

فإن شرط رؤیة دخول المیل في المكحلة یجد سبیلھ إلنقاذھم، وإال فإنھم  ،الثورة
علنا في المیادین والساحات وبواسطة رافعات البناء یواجھون عقوبة اإلعدام شنقا 

( رغم أن التشریعات تنص على القائھم من شاھق، اال أن ھذا لم یطبق إال في غزة 
 ).ط من سطوح المبانيا، حیث القى بعض عناصر حماس متھمین باللو



ویسجل براین وایتكر نقطة في صالح نظام الجمھوریة اإلسالمیة في إیران حین 
أعلن أنھ الى وجود مادة في القانون تُعفي الذكر من الخدمة العسكریة إذا یشیر 

، عندھم عدم وضوح الھویة الجنسیة) وھو ما یسمىجنسي ( انحرافیعاني من 
 .دون أن یعلن أنھ قد أقام عالقات مثلیة مع أحد

ویستفید من ھذه المادة في العادة الذكور الذین یسعون الى الحصول على اللجوء 
نساني في الدول الغربیة، حیث یُعفون من الخدمة العسكریة، ویُثبّت عدم وضوح اإل

الھویة الجنسیة في دفاتر خدمتھم، ثم یقدمون ھذا المستمسك الرسمي الى سفارات 
، وأنھم یعانون من مخاطر ا وفق القانوندول اللجوء لیعلنوا أنھم مثلیون جنسی

تالي فھم یطلبون حق اللجوء بناء على التي قد تقود الى اإلعدام، وبال االنكشاف
 .ھویتھم الجنسیة غیر الواضحة، ویحصلون في الغالب على لجوء بھذه الطریقة

 "مؤخراتھا مكشوفة القاعدة في العراق: حملة ابادة الماعز ألنّ  "

) (al-bab.comبرایان وایتكر الذي یدیر موقعا اخباریا سیاسیا اجتماعیا اسمھ 
ینتقل في دراستھ الصحفیة االستقصائیة الى مصر، لیروي وقائع ما جرى سنة 

كوین بوت واعتقلت كل من علیھا بتھمة  السفینةحین داھمت الشرطة  2001
 .ممارسات سدومیة وحفالت تحشیش زبائنھا من أثریاء الخلیج وغلمانھا مصریون

المثلیون في زمن صدام ثم ینتقل بالحدیث الى العراق، فیقارن بین ما كان علیھ 
حیث دأبوا على اللقاء في دیسكوات وصاالت رقص و فنادق ومطاعم ومقاه 
خاصة بھم في العاصمة وفي البصرة والموصل ومصایف كردستان العراق، وبین 

شیعیة غالبا، حیث شنت علیھم میلشیات  2003ما آل الیھ حالھم بعد التغییر عام 
ً نیة احیسوتنظیمات مسلحة ارھابیة   2006حمالت ابادة وقتل وحشي في أعوام  انا

 .عھد الدولة االسالمیة وما بعدھاوصوال الى  2008و 2007و

ثم تطرق وایتكر الى ما قامت بھ عصابات تنظیم القاعدة في غرب العراق من 
حمالت فصل بین الذكور واإلناث وصلت الى قتل الماعز ألنھا تكشف عن 

ى جانب الخیار، ومنع النساء من شراء الموز مؤخراتھا، ومنع وضع البندورة ال
 !والخیار ألنھ یثیر الشھوة

وتابع وایتكر قصة لوط وقومھ في الكتب المقدسة، وما جرى في سدوم وعموریة، 
 .وكیف ترك ذلك أثرا في سلوك األدیان تجاه المثلیة الجنسیة



مسألة المثلیة ویشیر الكاتب الى أّن تاریخ الدیانة الیھودیة كان متشددا جدا في 
الجنسیة، لكنھ أضحى أكثر تسامحا بعد قیام دولة إسرائیل التي باتت الیوم من أكثر 
دول العالم تسامحا في قضیة المثلیة الجنسیة باعتبارھا تكوینا طبیعیا في اإلنسان ( 

 ). كما لون بشرتھ ولون عینیھ ولون شعره، وال یمكن مطالبتھ بتغییرھا

كثر مدینة صدیقة للمثلیین في الشرق األوسط. ویشیر وایتكر الیوم تعتبر تل أبیب ا
في سوریا وقزوین في إیران والحلة في العراق وسرت في لیبیا  إدلبالى  باالسم

 .باعتبارھا مدن اشتھرت بوجود المثلیین فیھا بشكل واسع

 وسط قضیة المثلیین؟الى متى یتجنب الشرق األ

 Unspeakable Love الممنوعصفحة من كتابھ الموسوم الحب  220بعد 

للمثلیین في العالم ،  انتشارا، الرمز األكثر بغالفھ الذي یحمل ألوان قوس قزح
یخلص برایان وایتكر الى أّن الدول العربیة ترفض فكرة التنوع، ورغم أّن العالم 
 العربي یضم المسیحیین والیھود واألرمن والعلویین والدروز واألیزیدیة
والنصیریة والبربر واألمازیغ والمندائیین واآلشوریین واألكراد والتركمان 

العرب یتحدثون عن مجتمع  ، فإنّ ن والزرادشتیین والشبك في العراقوالبھائیی
إسالمي  عربي منسجم ومتوافق واحد، وھم یتحدثون بنفس الطریقة عن مجتمع

الحفاظ على المظاھر وتجنب ما ، فالمھم في العالم العربي خال من العالقات المثلیة
 ."یدعى ب" الفتنة

بسبب انتشار  االنفتاحلكنھ یرى في ختام الكتاب أن العالم العربي في طریقھ إلى 
قبل براكین  2010نُشر الكتاب في عام ( واالجتماعيالسریع  االتصالوسائل 

ومة). الربیع العربي وما تالھا والتي غیرت المنطقة و تغیرھا باتجاھات غیر معل
ویبدو وایتكر في سطوره األخیرة متفائال بشأن مستقبل المثلیین العرب والمسلمین 

 . وبشأن حقوقھم

 Brian Whitaker المؤلف

ن یتفرغ للتألیف وإلدارة وتحریر أعمل مراسال لصحیفة غاردیان في المنطقة قبل 
 . خرىأموقعھ الموسوم الباب. لھ مؤلفات 

                  *** 



 جسر بین البدن والروح  -العناق

العناق لیس ظاھرة عاطفیة فحسب، ولیس ظاھرة غربیة، فالعناق عند كل 
الشعوب تعبیر عن التماس الجسدي غیر الجنسي المعبّر عن مشاعر القرب 

. وتقترح دراسة علمیة أّن لھ فوائد صحیة االحتراموالتعاطف والمحبة وحتى 
  ملموسة. 

 

الرجال في العالم العربي بعدة أشكال، ففي بعض المناطق یقع العناق  یتعانق
بمقاربة األكتاف، وفي مناطق أخرى یقع بتالمس األنوف بعد تالمس األكتاف، 
وأحیاناً یقع العناق بمعانقة الجزء األعلى من الجسم على جانبي جسد الشخص 

ت وإظھارك مشاعر الود المعانَق. والعناق ھنا غالبا تعبیر عن افتقادك لمن عانق
تجاھھ، كما یصبح العناق واجبا في مراسم التعزیة في بعض المناطق بوفاة قریب 

 الى المعانق. 

شكال رسمیا لدى كثیر من  اتخذمثل العناق المصافحة، وھي تماس بین األكف 
 الشعوب، وبدأ یفقد داللتھ الحمیمة.

، وھي قبل ال تقع على وجنة أو أما عند النساء فیقع العناق غالبا مشفوعا بالقُبل
 وجھ المقابِلة، بل تُطلق في الھواء قرب وجھھا، لتُصبح تعبیراً رمزیاً عن الود.

دراسة نشرھا موقع "امریكان ساینس"، ذھبت الى أّن العناق إضافة الى شعور 
الود الذي یبعثھ في نفوس المتعانقین، قد یكون سببا في وقایة الناس من كثیر من 

. وقد یبدو األمر الى ھذا الحد متناقضا، اذا لو افترضنا أنَك تعانق األمراض
عشرات الغرباء، فإن أحتمال انتقال أمراض معینة الیك سیصبح أكبر، لكن 

الدراسة التي أطلقھا معھد "كارنغي میلون" األمریكي كشفت أّن الشعور بالتالحم 
دور فاعل في التقلیل  والقرب الشعوري من اآلخرین الذي یحصل أثناء العناق لھ

من احتماالت اإلصابة بأمراض مرتبطة بالكآبة ومترتبة علیھا (وقائمة ھذه 
األمراض كبیرة جدا، وتصل الى أمراض المعدة والجھاز الھضمي، والى الدماغ 
وأمراض الجلطة الدماغیة، والى أمراض األعصاب واألمراض الغامضة ومنھا 

 فیبرومولوجي ).



موقع "كولیكتف ایفولیوشن" المعني بالصحة النفسیة والبدنیة وأوجز تقریر نشره 
 جملة فوائد ملموسة ناجمة عن العناق منھا:

.زیاة الترابط ، فالعناق قد یساعد الدماغ على إفراز ھورمون أوكسیتوسین التي 1
 تشیع في النفس شعور التقارب مع من نعانقھ.

وفین التي تساعد في تلیین .التخفیف من األلم، فالعناق یطلق عصارة اآلندر2
األنسجة، بما یخفف كثیراً من اآلالم، وخاصة المرتبطة باألمراض الغامضة، 

وحتى بإصابات اإلنفلونزا، فھل نعانق أحبتنا حین نصاب باإلنفلونزا فتخف 
 آالمنا؟

.العناق یتیح تبادل المشاعر عبر حقل البایوجینتك الغامض الذي یرتبط بالقلب، 3
اآللیة تبني جسور الثقة بین الناس، وھي  هاآلخرین. ھذفنا مع ما یثیر تعاط

مشاعر ال تعبر عنھا الكلمات مھما كانت مؤثرة. وھكذا یُنصح بعناق الذین تود أن 
 تفتح قلبك لھم.

. فالعناق یزید لألعصاب.العناق یخفف من االكتئاب، ومن االختالل التناقصي 4
أثرھا فورا في تخطیطات الدماغ إن من انتاج مادة دوبامین في المخ، ویظھر 

نجح الفرد في إجرائھا مباشرة بعد العناق. ھذه المادة تنخفض بشدة لدى من 
 .االكتئابیعانون من 

.العناق قد یرفع من انتاج أنزیم سیروتونین في المخ، وھو المسؤول عن تعدیل 5
م الى المزاج، واحترام النفس. فمن یعانون الوحدة ینخفض عندھم ھذا األنزی

 مستویات متدنیة جداً.

.العناق یقلل التوتر والضغوط، ویجري ھذا بتناقص ھورمونات التوتر الضغوط 6
التي تجري في الدم مع مادة الكولیسترول. وانخفاض مستویات ھذه الھورمونات، 

یھديء مشاعر المرء، وأثبتت عدة دراسات، أّن معانقة الُرضع من قبل أمھاتھم 
جعلھم أقل توتراً، كما یبعث في نفوس البالغین أنفسھم مشاعر وآبائھم وإخوتھم ی

 حنان تخفف الى حد كبیر من مشاعر الضغط والتوتر. 



جملة ھذه الفوائد قد تحدث لفترة قصیرة ال تكفي للتأثیر البیّن المستمر في صحة 
اإلنسان، لذا یُوصي المختصون بكثرة العناق، على األقل مع من یحبھم اإلنسان 

 ل بیتھ وأقربائھ وأصدقائھ، ففي ھذا أثر مفید على النفس والبدن.من أھ

                        *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرتبط بالجسدیوم الخمیس  سر

أغلب العرب بھ وباتوا یغنون لھ "ھال بالخمیس"، وعرف بأنّھ یوم مبارك،  یبتھج
 .. ولھ مكانة عند المسیحیین والیھودةیصومھ كثیر من المسلمین سنة وشیع

 

للزواج، ولیلتھ لیلة زفاف العالم العربي، فأغلب الناس یختارون ھذا الیوم  ھي
وھناك نكتة رائجة في بلدان عربیة تفید بأّن القاسم المشترك بین العرائس 

 العربیات ھو زفاف الخمیس. 

االثنین والخمیس أیاماً  وینسب كثیرون ھذا التقلید الى سنة نبویة تحبّذ أن تكون
. كما اعتادت العرب أن تتبرك بھ وتختاره یوماً لألفراح. ومن ھذا امللتعبد والصی

التقلید تُقیم أغلب المؤسسات والمنظمات والھیئات العربیة احتفاالتھا یوم الخمیس، 
 .ربما كان ذلك مرتبطاً باالھتمام النبوي بھ

لة المدنیة في العالم العربي مطلع القرن الناحیة التاریخیة، ومنذ قیام الدو من
العشرین وسریان قوانینھا، بات الخمیس نصف یوم عمل، والجمعة عطلة عربیة 

إسالمیة عامة. ومن الطبیعي أّن الحفالت والسھرات والمناسبات تجري یوم 
متأخرة. لكّن ھذه  اعةالخمیس، كي یتاح للساھرین نوم صباح الجمعة حتى س

منذ حلول األلفیة الثالثة، حیث عمدت كثیر من الدول العربیة الى القاعدة اختلفت 
وھذه القاعدة  .اعتبار الجمعة والسبت عطلة رسمیة، والخمیس یوم عمل كامل

طبعا ال تصح على بعض الدول المغاربیة التي تعطل یومي السبت واألحد طبقا 
 للنموذج الغربي الذي تبنتھ قوانینھا.

ة في العالم العربي واالسالمي حضوراً وتزاحماً شدیدین الحمامات العمومی وتشھد
یوم الخمیس، ال سیما أّن تقالید مجتمعات عدیدة ترّجح أن یذھب العریس بصحبة 

أقرانھ إلى الحمام العمومي ویسمى "حمام السوق"، بینما تذھب العرائس أیضاً في 
یوم الخمیس صحبة أقرانھن في  لحمامالقرى والمناطق الریفیة العربیة الى ا

المختار لزفافھن، ویجري ذلك صباحاً أو ظھراً، ثم یعود العریس والعروسة بزفة 
 .وجوقة موسیقیة من الحمام إلى صالون الحالقة



الحالقة تشھد نشاطاً محموماً یوم الخمیس في عموم العالم العربي من  صالونات
في أحیان أخرى. باب التبرك أحیاناً، وألجل المشاركة في الحفالت والمناسبات 

محالت الصاغة أیضاً تشھد نشاطاً استثنائیاً یوم الخمیس، وكذلك معارض 
خمیس فعالیات خاصة تمیز  كلالسیارات والمطاعم والفنادق والنوادي التي تشھد 

 .االسبوع ولیالي عن سائر أیام اللیلة

سوق األلعاب ومدن المالھي وأماكن اللھو غیر البريء في ھذا الیوم  ینشطو
  .أیضاً، ھو باختصار ذروة النشاط االقتصادي لمجمل السوق العربي

اللغة العربیة كلمة خمیس ھي مصغّر كلمة الخامس، باعتباره خامس أیام  في
س" كما االسبوع، لكّن اسمھ قبل اإلسالم، وكما ورد في أشعار العرب، ھو "مؤنِ 

 ."أّن اسم یوم الجمعة كان "عروبة

وشاعت في العالم العربي وخاصة في الجزء الشرقي منھ، لطائف وأوصاف 
ارتبطت بالداللة الحسیة التي اكتسبھا یوم الخمیس، فھناك مقولة تتناقلھا األلسن 

وتشیع خاصة على بوستات فیسبوك وتغریدات تویتر بمنطقة الخلیج تصف 
لیافع عن ھذا الیوم: "یوم الخمیس ترتفع السماء على أقدام التصور العربي ا

 النساء"! 

فیما یصف العراقیون والكویتیون والخلیجیون عموما وبعض االیرانیین ھذا الیوم 
 بأنھ "یوم تسیل فیھ دماء الفرح"!

، فیدیو قصیر تبث كل خمیس نسخة  2017/ 2016كما شاع على فیسبوك عامي 
لحسان وھي ترقص بنكھة اللذة وعریھا على وقع مقطع جدیدة منھ تعرض إحدى ا

ثانیة، ولكنھ ینتشر  30قصیر ھو" ھال بالخمیس"، والفیدیو ال یتحاوز بمجملھ 
كالنار بالھشیم على اعمدة ماسنجر فیسبوك وعلى واتس آب، وال یجري تداولھ 

یو غالبا على تایم الین فیسبوك. الغریب أنّھ في كل خمیس، تتولى بطولة الفید
الخاطف حسناء جدیدة، واغلبھن عربیات یتغنین مع المقطع الغنائي بشفاھھن 

على وقع اللحن الرخیص الراقص، وھذا یضع تحت الضوء حقیقة رغبة المرأة 
 العربي في استثمار فرحة الخمیس لصالحھا. 

التقالید المسیحیة الغربیة، یحمل الخمیس قداسة خاصة، فھناك الخمیس  في
یسبق عید الفصح، وھو في بریطانیا جزء من األسبوع المقدس.  المقّدس الذي



وفي الكنیسة الشرقیة یكّرس الخمیس لسانت نیكوالس وللحواریین. في الوالیات 
/ تشرین الثاني یوم رالمتحدة األمریكیة یعتبر الخمیس الرابع من شھر نوفمب

من الجوع على ید الشكر، الذي یحتفل بذكرى إنقاذ المھاجرین االوائل إلى القارة 
ولیمة  -بحسب الحكایات شبھ األسطوریة  -السكان األصلیین، الذین جلبوا لھم 

 .من الدیك الرومي

في الدیانة الیھودیة، فیُعد الخمیس یوماً میموناً یستحب فیھ الصیام، وتقرأ في  أما
صبیحتھ مزامیر وأسفار توراتیة. كما تتلى فیھ صلوات خاصة. لكن حلول مناسبة 

رحة خاصة قد یؤدي إلى تجاوز تلك الطقوس، وإن كان الیھود عموماً یعتبرون مف
 .لدیھم یوماً للتعبد لخمیسالثالثاء أفضل یوم للزفاف، ما یحفظ ا

                                *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ناقتھما مظاھر للجنس والرغبةشعره وشعرھا وأ

اتھم لیصل إلى مرحلة متقدمة منتصف یثالثینیھاجم الصلع الرجال في الغالب منذ 
األربعینات. كن شجاعا واحتقر الصلع بحالقة كل شعر رأسك، فالحلیقون لھم 

حضور قوي في الوظائف واالجتماعات ویتمتعون بجاذبیة خاصة للنساء حسب 
 .دراسات عدة

 

یل ستایل" المختص بأناقة الرجال كشفت دراسة نشرت في موقع "ریل مین.. ر
اقتھم أّن أفضل عالج لمواجھة الصلع، ھو اتخاذ قرار شجاع بتحدي ھذا ورش

الخلل، وحالقة كل شعر الرأس فیما بات یعرف بظاھرة حلیقي الرؤوس. الموقع 
 :المذكور قدم أسبابا ومعطیات وحقائق تدعم نظریتھ منھا

الرأس الحلیق یوحي بالقوة، والسیطرة والحضور الكارزمي القوي للرجل، *
ا وأّن أبطال كبار من ھولیوود منذ عصر یول براینر وتیلي سافالس وصوال السیم

إلى فن دیزل وبروس ویلیس تقمصوا دائما ھذا الحضور من خالل رؤوسھم 
 .الحلیقة الالمعة الراكبة على أجسادھم مفتولة العضالت

المقدوني أمر جنوده اإلغریق بحالقة كل شعور رؤوسھم قبل المعركة  اإلسكندر*
القریب باألیدي من مسك وشد قوات العدو لشعورھم  االشتباككإجراء یحمیھم في 

 .وإسقاطھم أرضا

 .بھذه الطریقة بات الرأس الحلیق رمزا للصالبة والخشونة المحببة عند الرجال*

یھ األستاذ المحاضر في مدرسة رجال في أواخر ثالثیناتھ، عاني البرت مان*
األعمال "وارتون" بجامعة بنسلفانیا من الصلع المتسارع، فقرر أن یحلق كّل شعر 
رأسھ، وتوصل من خالل تجارب عدة الحقة إلى أّن ھذا القرار وفّر لھ نجاحا مھنیا 

 واجتماعیا كبیرا بین الناس، ودعا الصلعان من الرجال إلى محاكاتھ، معتبرا أنّھ
 .كشف عن الحل السحري

یُعتبر الرجال الذین یعانون من تساقط الشعر وانكشاف مناطق من جلد رؤوسھم *
من نظرة البعض لھم باعتبارھم أقل فحولة ورجولة من أولئك الذین تحدوا الصلع 

 .وحاربوه بالحالقة الكاملة لفروة الرأس



اروكة أو بوستیجة الرجل حلیق الرأس مقبول الشكل في كل مكان، أما من یضع ب*
أو من یسحب شعره من الجانب لیخفي صلعتھ، فیعاني من تساؤالت ونظرات 

توشك أن تقول لھ" أنت تخفي صلعتك" أو" ال تحاول، أعرف أّن ھذا شعر 
 "!مستعار

 .الرأس الحلیق یلیق بكل القبعات*

الرأس الحلیق الخالي من الشعر ال یلزمھ استحمام وشامبو وزیوت للعنایة *
 .لشعربا

غالبا ما تفضل المرأة الرجل حلیق الرأس على الرجل المصلع الذي یحاول إخفاء *
 .صلعتھ

*یبقى الرجل بالشعر المتموج الجمیل ھو المفّضل للنساء، ولكن ما بالید حیلة لمن 
 أدركھم الصلع.

                              *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أخرىوأشیاء  وفستانھا وحذاؤھاأناقتھا 

إذا ارتدت حذاءھا عالي الكعب وفستانھا األحمر األنیق، وأسرفت في رسم الكحل، 
وتمادت في وضع حمرتھا صارخة اللون، وبالغت بالماسكارا التي تجعل عینیھا 

 كعیون المھا، خالھا الرجال تدعوھم لنفسھا. ھذا لیس صحیحا، فلنسمع كلماتھا.

 

ضھا لمفاتنھا قضیة تشغل الشرق والغرب یبدو أن حسن المرأة وجمالھا وأناقة عر
على حد سواء، فالرجال عموما یرون في زینة المرأة وأناقتھا دعوة منھا لعموم 
جنس الرجال للتقرب منھا. ھذه الدعوة قد تدفع بعضھم للتغزل أو التحرش إن كان 
الرجل ال یعرف المرأة المتجملة شخصیا، أو حتى اللمس وھو ما یعرف بالتحرش 

ي. النساء یدافعن عن حقھن في الزینة والتجمل والتأنق بالقول إنھن یفعلن الجنس
 .ذلك إلرضاء أنفسھن، وھو ما ال یقبلھ الرجال قط

موقع "ذا اتراكتف آرت" المختص بجمال السیدات یدافع بحماس عن وجھة نظر 
 ةزینالمرأة شارحا أّن اإلحباط یصیب النساء والرجال على حد سواء، فالمرأة المت

المتأنقة یؤلمھا ویخدش كرامتھا التحرش الذكوري القادم من رجال غرباء أو من 
زمالء في العمل ال یفھمون دوافع ارتداء المرأة لثوب أنیق یظھر جزءا من 
جسدھا. ورد المرأة العنیف على الكالم الجارح الصادر عن الرجال یصیبھم 

ب األحمر الضیق تدعوھم باإلحباط وھم الذین اعتبروا المرأة المتزینة بالثو
 .لنفسھا! وھذا اإلحباط لدى الطرفین ناجم عن سوء فھم فظیع

البعض سیقول إّن على النساء أن یمتنعن عن التزین والتجمل وارتداء المالبس 
األنیقة الضیقة أو الكاشفة عن بعض المفاتن التي تراھا بعض الشعوب واجبة 

 .اإلخفاء

 المرأة في نفسھا؟ لكن ألیس في ھذا انتھاك لحق

أال یحلق الرجال شعر رؤوسھم بشفرات الحالقة ألنھم یعتقدون أن ھذا یجعل 
مظھرھم أكثر رجولة وأكثر جاذبیة للنساء؟ ماذا لو قالت لھم امرأة في الشارع "ما 

 : "أقبح رأسك، كأنھ بطیخة قرعاء



على الحقیقة أن مظھر المرأة جزء من حریتھا، لكن ضوابط كل مجتمع تفرض  
الجمیع مالبس من نوع ما، ففي الغرب یمكن لھا أن تقّصر فستانھا إلى أقصى حد 
وأن تُظھر مساحات واسعة من صدرھا، وأن ترتدي حذاء بكعب عاٍل یظھر تكّور 
أردافھا دون أن یلفت ذلك نظر الرجال بشكل كبیر، لكنھ قد یلفت نظر بعضھم 

 .وخاصة في محیط عملھا إذ یعتبرونھا تنادیھم

المرأة مطالبة في مجتمعات أخرى بتغطیة شعرھا وبإخفاء  نّ إوبھذا القیاس ف
تكّورات جسدھا، بل یرى البعض ضرورة أن تغطي كل وجھھا، وھذا ما تعترض 

 .علیھ نسوة كثیرات

 ظھار حسنھا إعالن عن جاذبیتھاازینة المرأة و

المرأة وأناقة وجھة نظر المرأة الغربیة حسب موقع "ذا اتراكتف آرت " أّن زینة 
مالبسھا ورشاقة مظھرھا ھو إعالن عن جاذبیتھا وجمالھا، وھو إعالن یشبھ أي 
إعالن آخر. بمعنى أن أي شركة تعلن عن سیارة جدیدة وتعرضھا على منبر دوار 
وتظھر داخلھا األنیق ومقاعدھا الجلدیة الوثیرة ورشاقة عجالتھا وعطر مقودھا 

ھ الدعوة للناس لسرقتھا، بل لإلعجاب بھا المصنوع من خشب األبنوس، ال توج
ومن ثم لشرائھا. وھكذا فان إعالن المرأة عن حسنھا ومفاتن أنوثتھا لیس دعوة 
للرجال للمسھا أو التحرش بھا، بل ھي دعوة لھم لإلعجاب بھا ثم لالقتران بھا إذا 

  .حاسمةكانوا یملكون المال والقدرة على ذلك، والمقارنة ھنا 

وترى كاتبة المقال في موقع "ذا اتراكتف آرت " أّن المرأة إذا شعرت بالمیل 
 :لرجل ما فإنھا تفعل ھذه األشیاء

 .تضحك ملء فمھا لما یقولھ الرجل وال تكتفي باالبتسام الرسمي بشفاه مزمومة*

 .تحاول أن تتبادل النظر معھ وجھا لوجھ بشكل واضح*

 .تدور بجسدھا بشكل كامل باتجاھھ*

 .تمسد شعرھا وتربت علیھ بشكل مستمر أثناء حدیثھا معھ*

تلمس بشكل ال شعوري المناطق األجمل بجسدھا وتمر بأناملھا برفق علیھا * 
 .لجلب اھتمامھ



 .تكرر مّص شفتیھا وتحرص على أن تبقیھا رطبة المعة*

 .تسأل الرجل أسئلة شخصیة*

 .واضحا ودالال محسوساتستجیب لمداعباتھ الغزلیة بشكل ایجابي وتبدي غنجا *

تضع أناملھا أو كفھا على فخذ الرجل أو على ساعده أو حتى على وجنتھ بإعالن *
 .المداعبة والمزاح

ھذه العالمات تعني بال شك دعوة للرجل من المرأة وھي بمثابة إعالن أنھا تقبل 
طرھا اقترابھ منھا بعنوان اقتراب الذكر من األنثى، وال عالقة لمالبس المرأة أو ع

 .أو ارتفاع كعب حذائھا أو قصر تنورتھا بكل ذلك مكیاجھاأو 

               *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العاشقة ال یناسب دائما المضاجعة  الَجَمال

الكل یخطب ودھا ویتغزل بجمالھا الفاتن و ،المرأة الجمیلة یحّف بھا اإلطراء
بألف حلم، وشعرھا المتطایر  وعیونھا المرسومة مثل لوحة، وشكل شفتیھا الموحي

كشالل، وجسدھا المتمایل یخطف األبصار والقلوب، لكن لھذه األنوثة الطاغیة 
 .سلبیاتھا

 

قد یبدو في العنوان تناقض غریب، فالجمال في العادة مفتاح األبواب الموصدة أمام 
المرأة، وھو عنصر نجاح غیر متوقع لكثیر من النساء، بل أّن نساء عدة صرن 

زا تاریخیة لمحض امتالكھن الجمال الباذخ. ولكن الجمال لدى المرأة یرتبط رمو
بالدرجة األولى بالشباب، وھي مرحلة تمر سریعا في عمر اإلنسان، بل ھي 
مرحلة انتقالیة بین طفولة المرأة وبین ینعھا ونضجھا الكامل، ومن ھنا تبدأ 

تعیشھا المرأة مشكالت جدیة  7المآسي. موقع " ذي بوك اوف الیف" حدد 
  .الجمیلة

 !أنِت مملة

في المجتمعات الغربیة شاع على مدى عقود من الزمن اعتقاد مفاده أّن الجمیالت 
في الغالب فارغات ممالت، بل أّن ھناك مزحة تقوم على فرضیة أّن الشقراوات 

الجمیالت غبیات بشكل مطلق، وھو مفھوم شائع في الوالیات المتحدة والدول 
على وجھ الخصوص. لكّن البعض یرى أن ھذه الفرضیة لھا  إلنكلیزیةباالناطقة 

أسباب مقنعة، منھا أن الشقراء الغربیة الجمیلة تعودت منذ مراھقتھا أن تُدعى 
للحفالت وحفالت الرقص خاصة بإلحاح جنوني، وھناك یحوم الرجال حولھا 

ماتھا ونظراتھا كالدبابیر طلبا للقرب منھا، دون أن تفعل شیئا سوى توزیع ابتسا
الغامضة ھنا وھناك. لیس مطلوبا منھا أن تقول شیئا مھما، المھم أن تجیب على 

أسئلة تختار ھي أن تجیب عنھا، ومن ھنا أنِت الجمیلة تفقدین قدرتِك على االعتماد 
على نفسِك، وینأى عنك إحساسِك باّن اآلخرین ینفرون منك وعلیك أن تفعلي شیئا 

 استراتیجیةبأنھ ممقوت وینفر منھ الناس یُحرك في اإلنسان  لتغییر ذلك. اإلحساس
 .دفاعیة تغیر شخصیتھ بشكل حاسم

  !أنِت تخیفین قبیحي الوجوه



ال یجري عمدا بالطبع، فمن ال یتسمون بالوسامة من الرجال ( وھم الغالبیة  وھذا
بین الذكور ) یتوجسون االقتراب منَك، ألنھم یرون فیِك قلعة حصینة یصعب 

اقتحامھا، فیفضلون التقرب من النساء ذوات الحسن الطبیعي غیر الخارق. ھؤالء 
ونوایاھم حسنة، ولكنھم یخشون الرجال في الغالب، أذكیاء، ناجحون، طیبو القلب، 

أن یحسوا بالصغر أمام جمالك األخاذ، فینكمشون في أماكنھم وال یقتربون منِك. 
الوھن والرعب یصیبھم وھم یتأملون قدك األھیف الرائع وشعرك متراكم الطبقات 
وعینیك بلحظھن القاتل، وأھدابك المقوسة مثل سیوف تطعنھم بال أمل. ھذا ناھیك 

لقاتلة التي سیحاصرك بھا شریك حیاتك، فطالما أنت محط اھتمام عن الغیرة ا
الرجال فھذا سیولد لدیھ خوفا وغیرة وسیحاول أن یفرض حولك سیاجا منیعاً ولو 

 .أستطاع أن یضعك في قفص ویغلقھ علیك لربما فعل ذلك

 !عقدتِك المالك الحارس

وحین یغیب یحل ، ، ھناك دائما مالك حارس یرعاكِ وحدكِ  ما كنتِ طیلة عمرِك 
لكي یبقیّن قربك  محلھ سریعا رجٌل آخر، وفي بعض األحیان تسعى النسوة لخدمتكِ 

عسى أن ینلن نظرة إعجاب من احدھم فتتغیر حیاتھن. ولكن اإلنسان ال ینضج وال 
یكتسب القوة والشخصیة المؤثرة إال من خالل الصعاب واالعتماد على النفس، 

الجمیلة الساحرة  حد وروح المثابرة، وھكذا فأنتِ والمواقف التي تتطلب صالبة وت
محرومة مدى الحیاة من فرص التحدي والمثابرة. ھذه لیست غلطتِك، ولكنھ ثمن 

 .تدفعینھ بسب جمالك

 !العالقات الحمیمة دائما أصعب معكِ 

في السریر یلح علیِك سؤال إن كان من معك یحب روحِك أم جسدِك؟ تعذبِك 
ل لروحِك ولشخصیتك أنت وذاتِك ولیس لجسدِك وحسنِك، الحاجة ألن یحبِك الرج

 .بل إن ھذا العذاب یطغى على كل شيء حتى تتضاءل روحِك أمام جسدك

 !االنطباع السائد عند األغلبیة انِك سطحیة

ال ینتظر الناس حتى یعرفونك عن كثب، بل یفترضون بسرعة أّن صاحبة ھذا 
ِك نّ ألك معرفة واسعة، مفترضین وال تم الجمال الخارق ال تحمل عقال ناضجا

نِك أشعرِك ورموش عینیِك، ومستبعدین  منشغلة دائما بالعنایة ببشرتك ولون
تملكین معرفة باالقتصاد السویدي مثال، أو في فیزیاء الكم وحلولھا لمشكالت 



الفیزیاء التقلیدیة، وھذه طبعا أحكام مسبقة ال تمت للحقیقة بصلة، فكم من النساء 
نحجن في كثیر من المجاالت العلمیة، وال یوجد ما یؤكد أن الجمیالت الجمیالت 

 .أقل ذكاء أو قدرات علمیة وعملیة

  !ال أحد یتخیل أّن لِك أنِت أیضا مشكالتكِ 

یرى الجمیع من النظرة األولى انك صاحبة الحظ السعید، فأمام ھذا الحسن الكاسح 
ة أي عوائق. أنِت مغناطیس تتحطم الصعاب وتذوب المشكالت وال تعود في الحیا

یجتذب الحسد والحاسدین، وال یرغب الناس أن یتخیلوا فیك عیوبا ومشكالت 
  .ونواقص مثلك مثل أي إنسان آخر

  !تقدم العمر ھو مصیبتِك األخطر

كلما ظھرت تجاعید في وجھِك تمّوجت اآلالم في روحِك بشكل ال یوصف، فالعمر 
ة ومعھ یرحل الحسن ویترك صاحبتھ مفلسة عدو الجمال، والشباب یذوي كل ثانی

من كل شيء ما لم تكن قد ملكت شیئا آخر إلى جنب فتنتھا. وستكتشفین أن كل من 
  .كانوا یحومون حولك ویتوددون لك قد اختفوا فجأة من حیاتك

ھذا القدر ال یقتصر علیك لحسن حظِك، إنھا مصیبة الجمیع، فكل الناس یتقدم  لكنّ 
بھم العمر وتترك عربات الزمن على أجسادھم ووجوھھم آثارھا التي ال تمحى. 

  .وھذا قد یخفف من ھمومِك، "فالمصیبة إذا عّمت ھانت" كما قالت العرب

ن الباذخ الفتّان، وھذا ال أھم ما في تقدم أّن الحدیث یدور عن النساء ذوات الحس
یشمل أغلب الجمیالت، وقد یكون فیھ عزاء للكثیرات، وتبقى كل ھذه مجرد أحكام 

مسبقة ضد الجمیالت وفرضیات لیس لھا أي صلة بالواقع، فاستمتعي بجمالك 
وحضورك ونمي شخصیتك ومعارفك واثبتي لآلخرین بأنك أیضا تتمتعین بقدرات 

 اعل في الحیاة.علمیة وعملیة وأنك إنسان ف

                           *** 

 

 

 



 سیدات الحسن قد ال یكّن خیر زوجات!

جمیلة فاتنة ساحرة، وبعدھا تأتي باقي المیزات التي تؤھل المرأة للزواج. ھذه 
مقاییس یعتمدھا مالیین الرجال عبر العالم في اختیار زوجاتھم، لكّن آراء أخرى 

 .، وھو أمر یثیر جدال واحتجاجاتھّن زوجات سیئاتترى أّن الجمیالت الفاتنات 

 

یلتقیان، یعیشان قصة حب، یتبادالن الھدایا، ثم تدخل القصة في مسار مشروع  
زواج، فیغیر الرجل رأیھ، وینفصالن ویحل الجفاء محل الوداد والعشق بینھما، 

رأیھ، ولھول وتسود الكراھیة، والجمیلة الفاتنة ال تفقھ لماذا غیر فارس األحالم 
الموقف تراه الجمیلة المھجورة بعد أشھر قد اختار فتاةً أقّل منھا ُحسنا بمراحل 

 !لتكون شریكة حیاتھ

حین یُسأل الفارس "الخائن" لماذا تخلى عن تلك الحبیبة الساحرة لیتزوج فتاةً 
عادیة الجمال یقول "الجمیالت الفاتنات مناسبات للحب، ولكنھّن لسن زوجات 

 ."مناسبات

ھل ھي عقیدة موروثة من البیوت واألھل؟ عن ھذا السؤال أجاب مقال نُشر في 
صحیفة دیلي میل البریطانیة موردا مثاال عبر "بیبا میدلتون" ذات الشعِر خرافي 
الجمال والسیقان الباھرة التي یموت ألجلھا الرجال باعتبارھا واحدة من أكثر 

أنھا شقیقة زوجة ملك انكلترا المقبل النساء حسنا على كوكب األرض، عالوة على 
وقد خاضت عالقة حب دامت ثمانیة عشر شھرا مع الیكس لودون الثري النبیل 
الشھیر، وما لبثا أن انفصال ألّن أھلھ یعتبرونھا "ال تصلح ان تكون زوجة" ! 
ویعلل جون مولي مؤلف كتاب "لماذا یتزوج الرجال بعض النساء ویرفضون 

إّن طبیعة بعض النساء تؤھلھن للزواج، فیما تتعارض  غیرھن" ذلك بالقول،
 ."طبیعة غیرھن مع مبدأ الزواج

رجالً، وبدأه بالسؤال "كیف  3500وأجرى المؤلف استطالعا عبر الھاتف شمل  
% منھم على وصفھا بالفاتنة، والساحرة 20تصف خطیبتك؟"، فاقتصرت اجابات 

جابات على ما یتوقعونھ من" في المائة من اإل 80وخارقة الحسن، فیما ركزت 
 .زوجة" المستقبل



على المستوى العربي یرى أغلب الرجال أّن المرأة خارقة الحسن ھي موضع 
أنظار الرجال جمیعا، وستكون ھدفاً یطاردونھ، وھو ما ال یرضاه الرجل لزوجتھ. 
نعم ھو یریدھا جمیلة، ولكن لیس جمیلة الى حد أّن كل الرجال یذوبون في حسنھا 

 !یطمعون فیھاو

األمھات عموما یریّن أن النسوة باذخات الحسن ممن یوصفن بالفاتنات، ھّن في 
ویأنفن عن العمل في البیت والعنایة باألطفال حرصا على مواطن  الغالب متكبرات

جمالھن، وخاصة شعورھن المنسابة، عالوة على أنھّن مغرورات ویرین أنفسھن 
افسة كثیرة ومستمرة من رجال وشبان فوق مستوى أزواجھن بوجود عروض من

كثر، وھو ما ذھب إلیھ استطالع أجراه موقع الرجل اإلماراتي حیث نقل عن 
سنة وھو أعزب القول إنھ "یھاب بالفعل الزواج بفتاة فائقة الجمال  33إسالم حامد 

 -وفق تعبیره -لیس لعدم ثقتھ في نفسھ وإنما ألنھن أكثر غرورا و"عینیھم فارغة"
ن خالل تجاربھ حیث أن معظم الفتیات الجمیالت الالتى تعرف علیھن كن وھذا م

أكثر غرورا، ویستخدمن جمالھن إلیقاع الشباب في حبھن إرضاء لغرورھن غیر 
 ."الطبیعى، ومعظمھن مرضى نفسیین

وقد یخلص كثیرون بعد ھذا المقال الى أّن الحسن الباذخ قد یمسي لعنة تالزم الفتاة 
ھذا لیس كل  أجمل النساء، لكن غالبا لسن اج، والزوجات ھنّ وتحرمھا من الزو

ً كان أم زوجة، یخضع العتبارات كثیرة،  فاختیارالحقیقة،  شریك الحیاة، زوجا
 لیس الجمال إال واحداً منھا.

                   *** 

 

 

 

 

 

 



 ق الذكوري!وفستجابة للتكثر اأالقصیرة أطوع في السریر و

یشكل قصر القامة عقدة لدى النساء، فالرجال غالبا یفضلون القصیرات، ولھذا  ال
  .أسباب عاطفیة ونفسیة، كما أن القصر سبب لتسھیل حیاة النساء أنفسھن

 

وتضطر لالستعانة بوسادة جلوس  في السینما یكون مقعد القصیرة غیر مریحٍ  
تتكرر المأساة، أما في  إضافیة خاصة باألطفال، وفي المسرح وقاعة الكونسیرت

السیارات الكبیرة فالمشكلة تُحل بوسادة توضع على المقعد فیتغیر المشھد، لكن ھذه 
الجوانب السلبیة تختفي أمام إیجابیات أخرى، إذ طالما تشعر القصیرات بلحظات 

سعادة بسبب قاماتھن، بل إّن لحظات السعادة تفوق المصاعب ولحظات الحزن بال 
أسباب تؤكد لِك أنِك أكثر ھناء من  10كنِت من القصیرات، ھذه مقارنة. فإذا 

 :طویالت القامة

الغزل قد یكون أكثر سھولة! كلما دخلِت السوبر ماركت للتبضع تستفزِك  -
ذلك، فأّي شاٍب قریٍب یمكن أن یصل إلى  دعِ عنكِ الرفوف العالیة، وتثیر حزنِك. 

لبِت منھ بعد ذلك رقم ھاتفھ. الشبان الرف العالي ویجلب لِك علبة الملح، وربما ط
غالبا یفضلون القصیرات ألّن شعورھم بالتفوق والسیطرة یتعاظم حتى حین 

  .تكونین أنِت المسیطرة فعال

الكعب العالي ثم الكعب العالي! بوسعك حین تكونین قصیرة أن ترتدي األحذیة  -
أنك زرافٍة ھاربة من سنتمترا دون أن تبدین ك 16ذات الكعوب التي یبلغ ارتفاعھا 

قفصھا كما ھو الحال مع النساء بالغات الطول حین یرتدین ھذا الكعب المغري. 
یكره الرجاُل أن تكون المرأة التي معھم أطول منھم والقصیرة حتى إذا ارتدت كعبا 

 .مرتفعا لن تصبح أطول من الرجل الذي یرافقھا قط

القصیرین في كرسي السینما حریة مطلقة للساقین والقدمین. وضع الساقین  -
وكرسي السیارة والطائرة مریح دائما، بل یمكن للقصیرات أن یجلسن على المقعد 

 .الوسطي الخلفي في السیارات الصغیرة دون وجل

أفضلیة مطلقة للقصیرات. الجمیع یساعدون قصیرات القامة، وھّن بدورھن  - 
ن صف طویل، تخاطب یعللن ذلك بلطفھّن وداللھّن، فھي بمجرد االقتراب م

قصیرة وال أرى شیئا، ھل تسمح لي بالمرور"   الرجال بلطف وغنج" لطفا أنا



وینتھي الموضوع، فتصبح دائما في المقدمة، لكن إذا كانت أمامھا امرأة فالوضع 
  .میؤس منھ في الغالب

لطفا أریني ھویتك الشخصیة"! سؤال یتعرضن لھن قصیرات القامة دائما في " -
والمراقص والفنادق أحیانا حین یكّن برفقة رجل وحتى في األسواق عند  السینمات

شراء السكائر والكحول، وھو سؤال یثیر في نفس كل امرأة مشاعر الفرح، إذ 
  .یُشعرھا أنّھا ما زالت صغیرة

یتعلق األمر بالقامة المستقیمة! القصیرات ال یعانین قط من تقوس الظھر الذي  -
الكتفین لدى طویالت القامة. كما أّن القصیرات ال ینحنین یظھر واضحا في تحدب 

  ! حیثما كّن، ھي لیست غطرسة وأنَفة، بل قامة مستقیمة ولكن قصیرة

غرفة في السقیفة؟ البأس، ھذا یناسبني! القصیرات حین یبحثن عن سكن ال  -
یعترضن على غرفة في السقیفة، فالسعر أنسب دائما، ورؤوسھن لن تصطدم 

لكن ھذه التسھیالت سوف تختفي بمجرد أن تعیش مع زوج أطول منھا،  بالسقف،
  .فغرف السقیفة ال تناسب الرجال غالبا

التخفي بسیط ! أنِت مع أحدھم في سھرة حمیمة، وفجأة تجدین زوجك السابق  -
جالسا وحیدا في زاویة المكان، وال تریدین أن یراك طبعا، یمكنك ببساطة أن 

  ! جل طویل القامة فتمضي السھرة بسالمتتواري خلف كتف أي ر

قیاسات المالبس مریحة دائما! القصیرات یملكن خیارات كبرى بالحصول على  -
ن أبأسعارھا المخففة تناسبھن، كما  مالبس جمیلة وأرخص، ألّن قیاسات األطفال

  .ر وممكن دائمایتحویر المالبس لما یناسب أجسادھن الصغیرة یس

                         *** 

 

 

 

 

 



  حین یخجل الرجل من المرأة یفقد أھم عناصر الذكورة ؟

لیس الخجل من النساء ظاھرة شرقیة كما یظن البعض، بل ھو حالة تنتاب الرجال 
عبر العالم وفي كل زمان، الموضوع غالبا یتعلق بطریقة نظرك وقربك للمرأة 

تكلمھا، وھل تسعى أن تكون لك بھا عالقة  التي أمامك، وماذا ترید منھا حین
المتخصص  "ھاو ویكي"ھو موقع  ھا و ،حمیمة؟ األسئلة غالبا تتعلق بك ولیس بھا

 .بحلول المعضالت وتعلیم الوسائل یطرح حلوال لھذا النوع من الخجل المدّمر

 

بالمائة،  100بة تخطي حاجز الخجل ال یمكن أن یتم في یوم ولیلة، ولن یتم بنس*
، لكن تذكر دائما أن النساء اللواتي تقترب منھن، ھن أیضا یعشن خاصة في البدایة

حاالت خجل في بعض األحیان، فالخجل لیست مساحة باألبیض واألسود یمكن أن 
تعرفھا بسھولة، ھو شعور یتداخل مع مشاعر معقدة عدیدة. خذ األمر ببساطة مع 

 .نفسك وستمر التجربة بیسر وسالم

رجال یعانون من الخجل، وكثیر من النساء یعانین، وربما كانت المرأة كثیر من ال*
 .التي تنوي محادثتھا تعیش ھي األخرى حالة خجل شدید

إذا أخطأت في شيء، أو ارتبكت بعض الشيء، أو احمر وجھك، أو تصببت *
عرقا، فال تھتم لذلك، فأغلب الناس ال یكرھونك وال یحصون علیك أخطاءك، 

 .وسوف یسامحونك

كلما تقربت إلى امرأة وحدثتَھا، اعتبر ذلك تجربة جدیدة یجب أن تفخر بھا، وال *
 .تخش من تكراراھا

تدرب مع صدیقة أو قریبة، على أن تكون ممن تثق فیھّن وال تخشى أن تخطئ *
أمامھن. ثم اسألھن عن تقییمھن لما فعلت، وكیف تلقینھ. واستفھم عن انطباعھن 

 .عنك بوضوح ودون مجاملة

، ولكن ال تحدق فیھا! واحرص على احاول أن تنظر في عین من ترید محادثتھ*
 .إتقان حركات لغة الجسد، وعلى المقدمات، وكیفیة طرح األسئلة

حاول االبتسام فیما تمارس الحوار، وال تبدو متجھما، واحرص على أن ال تتبنى *
 .دور الناصح



وال تسع أن تفند أقوال المرأة ال تحاول أن تظھر نفسك عارفا عالما بكل شيء، *
 .التي تتحدث إلیھا، كما ال تحاول أن تفرط في الثناء على كلماتھا

اجِر بعض التمرینات مع نفسك، أمام المرآة، وخاصة فیما یتعلق بإتقان لغة *
 .الجسد، والعیون، واالبتسام

ان قھوة، جّرب أن تدعو المرأة التي تود التعرف علیھا إلى مائدة طعام أو إلى فنج*
 .فالطعام عادة یكسر جلید الغربة

جرب أن تتجاوز حاجز االغتراب بین الرجل والمرأة السائد في كثیر من البلدان، *
معتبرا أّن المرأة التي تحادثك ھي رجل آو كائن یمتلك نفس مشاعرك وتقع في 

 .جسد قریب من جسدك

ا عندھا، یقلل من اظھر التعاطف مع من تود مقاربتھا، فإظھارك التعاطف مع م*
اھتمامھا بمراقبة تصرفاتك، بل سینصرف اھتمامھا إلى مراقبة مشاعرھا، وما قد 

 .یظھر منھا مثیرا للشفقة وموجبا للتعاطف

خیر مناسبة إلظھار التعاطف مع امرأة ما ھي مقاربتھا أثناء وجودھا لوحدھا، *
 .ینفقل ما عندك لھا على انفراد، وال تستأذنھا حین تكون مع آخر

إذا شئت أن تؤسس لعالقات ناجحة مع الناس عموما، فال تأخذ كل تعلیق أو *
فأغلب الظنون  ،مزحة بمعنى أنھ موجھ لشخصك ویقصد منھ االنتقاص منك

 .تقوم على أوھام، والناس أحیانا ال یعنون ما یقولون(میون) 

ال تلم نفسك على كل صغیرة وكبیرة، فبعض الناس ـ بسبب ضعف ثقتھم *
یرون أخطاءھم مكبّرة آالف المرات. كل الناس یخطئون، ومن تود أن  -نفسھمبأ

تكلمھا ملیئة ھي األخرى باألخطاء ولكن إعجابك بھا، أو عدم قربك منھا یحجب 
 .عن ناظریك وعقلك أخطاءھا

 .لن تفلح ما لم تحاول، علیك أن تحاول باستمرار، والفشل جزء من التجربة*

أثناء محادثتك المرأة ما، انظر لمن حولك، وستدرك  حین تشعر بالحرج والخجل*
أن ال أحد ینظر باتجاھك، وأنت وحدك مع المرأة ولست بصدد اختطافھا، بل 

 !الحدیث معھا



 ً إلى  *حین تبدأ الحدیث معھا، اترك لھا أن تقول ما عندھا، وانقل الحوار دائما
 سك.مساحتھا، وحاورھا فیما یخصھا أكثر من كالمك عن عالمك ونف

                  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحب في العصر الرقمي

لم یعد االنترنیت مجرد فضاء افتراضي یتحاور على صفحاتھ االجتماعیة 
وصفحاتھ االلكترونیة الناس ویتبادلون األفكار، بل أضحى قاعة اوركسترا تعزف 

  .العشق الخالدةالقلوب في أروقتھا على قیثارة الزمن السریع سیمفونیات 

 

" األلماني ھذه المأثرة العاطفیة الجدیدة باإلشارة إلى أن  5ویؤكد موقع "في دي ار 
وعام  2005ثلث الزیجات التي تمت في الوالیات المتحدة األمریكیة بین عام 

 !تمت بالتخاطب والتعارف والتالقي فالزواج أونالین 2012

  الزواجالبحث عن شریك على النت كالبحث في دلیل 

لكن العالقات على االنترنیت ال تستجیب بالضرورة لخفقان القلوب، بل إنھا تتیح 
یخضع  للرجل والمرأة دراسة مشروع الزواج باعتباره مشروعا براغماتیا

لحسابات الربح والخسارة ویحكمھ المنطق أكثر مما تحكمھ العواطف. اذ یدرس 
كل من الرجل والمرأة نماذج المعلومات التي أعداھا سلفا، ویأخذان وقتھما في 

التعامل مع الحقائق الواردة فیھا. وتلفت المتخصصة بعلم االجتماع "كاي دروغھ" 
ر بدوره بمرور الوقت، لیتحول من مجرد األنظار إلى أن التعارف على النت تطو

مساحة لقاء عاطفي عابر إلى میدان یتیح للجمیع حریة اختیار الشریك، مستجیبا 
لمفھوم االنتخاب الحر في اختیار الشریك الذي ظھر كمفھوم واضح في ستینات 

القرن الماضي. وتؤكد دروغھ أّن المیزة األھم في حریة اختیار الشریك تتجسد في 
اإلنسان في أن یقرأ السیرة المعروضة على النت لشخص ما، فإن لم یجدھا حریة 

مغریة لھ بالتعارف فما علیھ سوى أن یضغط على الماوس بكلیك صغیر لینصرف 
 .إلى سیرة أخرى وحیاة أخرى واختیار مختلف آخر

 االنترنیت جسر یختصر المسافات 

لغة العیون ثم تبدأ الرسائل في البدء یكون اإلعجاب ثم یشرع االثنان بالتراسل ب
المكتوبة والمواعید المرسلة عبر الھاتف. لكن ھذا بات تاریخا عتیقا، فاإلعجاب لم 

یعد بنظرة خاطفة، بل من خالل قراءة سیرة مفصلة والتأمل في صورة قد تظھر 
جوانب وتخفي أخرى، كما أن التراسل یتم فورا عبر الماسنجر أو االیمیل، ویمكن 

أو عشرات برامج  واتساب ومثیالتھیویا عبر سكایب أو تانغو أو ان یتم فید



االتصال االلكتروني المصور. وھكذا یكون بوسع الجانبین أن یستكشفا بعضھما 
حتى إذا كانت المسافة بینھما ألوف الكیلومترات. االنترنیت وإمكاناتھ یتیح للجانبین 

ة یمكنھما العودة إلیھا عند أن یحفظا كل المعلومات التي تبادالھا في ملفات خاص
الحاجة، وبھذا یكون النت أكثر صدقیة من اللقاءات الكالسیكیة كما یرى البعض. 
وتطور النت إلى درجة أّن ھناك مواقع تعرض الیوم خدمات إجراء عقود الزواج 

 .الرسمیة، بل إن ھناك مواقع تؤمن للمسیحیین أن یكون الزواج كنسیا

 ظیفة الحواساللقاء االفتراضي یھمل و

موقع "سایكولوجي توداي" البریطاني المتخصص بالعالج النفسي وما یتعلق بھ، 
 :یضع العصي في دوالیب العالقات االلكترونیة مستندا إلى أسباب منھا

اختیارات الشریكین قد تربكھا عالقة افتراضیة غیر واضحة المعالم، وتفتقر إلى *
األمثل یبقى تحدیا صعبا عبر العالم  خطة واضحة. كما أن القرار بشان الشریك

 .االفتراضي الذي یستعملھ كثیرون لتجمیل واقعھم وصورھم

یتغیر الناس بمرور الوقت، ولذا فإن من قرأت سیرتھ یوم السبت على النت، *
ربما یقدم نفسھ غدا بشكل مغایر، وھكذا فإن المواقع التي تتولى االنتخاب قد تخطأ 

 .ریك المناسبالكترونیا في انتخاب الش

 تطبیقات مواقع التعارف عالم الصداقات السریعة 

التواصل عبر الكومبیوتر یفتقد عنصرا حاسما في الحیاة، ھو اللقاء وجھا لوجھ *
الذي یتیح للعیون أن تتبادل النظر فیجري التقییم قریبا من الحواس الحقیقیة 

اقي الحواس، كالشم لإلنسان. كما أن اللقاء الذي یجري وجاھا یتیح استخدام ب
واللمس وحتى التحسس الحقیقي ألبعاد جسد الشریك المنتظر، وھو ما یراه 

 .كثیرون جزءا ھاما من مقدمات العالقة الزوجیة

 العشق االلكتروني لم یأت بجدید

ترى الباحثة االجتماعیة كاي دروغھ أّن االنترنیت ومواقع التعارف االجتماعي لم 
بات الحب أسرع، فبنقرة على الماوس یبحث المرء تضف للحب جدیدا، " ربما 

عن المزید، وھذا قد یكون من أسباب فشل عالقات الحب االلكترونیة بسبب توفر 
 ."البدائل الجاھزة السریعة



تعود لتؤكد أنھ رغم ھذه الحریة الزائدة في االنتخاب، فإن "كثیرا من  لكن دروغھ
عالقات الحب التي ولدت ونمت أونالین ما زالت تحتفظ بحرارة صدقھا 

فالطرفان وضعا ورقھما على الطاولة وأعلنا بصراحة أنھما یبحثان  ،ورومانسیتھا
 عن عالقة جادة، فتحققت النھایة السعیدة".

                          *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



  "إن ما أنّث المؤنث ھو الذي ذّكر المذكر": یوسف زیدان

من لحظة تأمل فلسفي  بالقارئبسھولة ولین یتنقّل الروائي المفكر یوسف زیدان 
صارمة الى لحظة وجد صوفي مترعة، ثم یسیح معھ في تفاصیل الجسد لیكتب في 

ظل االفعى : "خصُرھا بدیع، الثوُب السماوىُّ الفضفاُض، القصیر، یشفُّ اللوَن 
الُكحلىَّ لمالبسھا الداخلیة. وما مالبسھا الداخلیة، إال قطعةٌ واحدةٌ ذات جناحین 

 ا .. النسیُج الكحلىُّ الالمع، یمسك باالنسیاب اللدن الناصع حتى المحلِّقین بردفیھ
 ینفلت". 

 

 

ث الھرمسي في مخاض والدة روایة (ظل االفعى) یستعیر یوسف زیدان من الترا
إن ما أنّث المؤنث ھو الذي ذّكر المذكر"، ویمضي لیفسر في اإلسكندریة عبارة "

األنثى، واالنتصاب واالنتشار في عضو معناھا فسلجیا: فالجوف الفارغ في مكمن 
الرجل ، فإذا ما عاد ھذا السیف الى غمده یكتمل الحضور اإلنساني ویصبح الفراغ 
الذي امتأل ھو األساس الذي تقوم علیھ لحظة الوصل بین عنصري اإلنسانیة. وفي 

 :التقیتھ فكان ھذا الحوار ،لحظات تجلیھ

تسالم سلبي محبب إلى شریك جمیل : من مخلوق ناعم یتلقى الرجل باسالكاتب
 كفء یضاجع الرجل، كیف تقرأ ھذا التطور في دور المرأة في صناعة الحیاة؟

نوثة والذكورة ، فھي حاالت الحنو والوصال ھذه حاالت وھي لیست جوھر األ
والتالحم والولوج ومن جھة أخرى النزاع والغیرة، ھي تجلیات عربیة ال تمثل 

. جوھر االنوثة والذكور ھي االنسانیة، وفي كل ذكر  جوھر االنوثة والذكورة
ھناك أنثى، وفي كل أنثى یوجد ذكر، وإذا شئنا التفصیل أنظر الى الكائن االنساني 

في لحظة والدتھ، لن تستطیع تمییز الولید إن كان ذكرا أم أنثى من شكلھ 
الوقت یبدأ  نیث أو التذكیر، فھو جنین، ومعرجي، بل أن الجنین ال یسمى بالتأالخا

 .االفتراق بینھما، صحیح أن ھناك سمة فسلجیة معینة في الجھاز التناسلي تمیزھما

 



لكن السمات االخرى مشتركة وھي تبدأ بالتمایز والتباعد كلما تقدم الكائن االنساني 
في السن، ففي العاشرة تصبح البنت بنتا والولد ولدا بالمعنى الثقافي للتمییز، ومع 

خوم المراھقة یحدث االنجذاب بین االثنین ، ففي مرحلة الطفولة الوقوف على ت
المبكرة ال یوجد فاصل محسوس بھ، فإذا تم الشعور بھذا االستقالل، یحدث 

االنجذاب ویظل مستمرا في فترة العمر الممتدة من الصبا الى الكھولة، یتأكد 
ر تجد االنوثة قد االنفصال فیتأجج االشتیاق، فاذا اقترب االنسان من نھایات العم

اكتسبت صفات ذكوریة، فینبت الشعر في وجھ المرأة العجوز وتتحول مالمح 
وجھھا الى شكل ذكوري، في حین یرق الشیخ ویصبح أكثر حنوا ولطفا كما لو أنھ 

قد استعاد الصفات األنثویة الكامنة في الجوھر االنساني لیتوازن بھا عند قرب 
ھناك إقتران، وفي المنتصف ھناك تمایز یدعو الى  النھایة، ففي المبتدأ والمنتھى

 .األشتیاق

ھي الیوم كتلة یتأملھا البعض متشھیا من خلف حجاب، بل یریدھا البعض اسیرة 
برقع اعمى، لكنھا في القریة المعولمة ال تتوانى عن السیر عاریة في شوارع 

 كل ھذا؟ المدن الكبرى دون أن یثلم ذلك كرامتھا ، أین المرأة العربیة من

الكیان االنثوي العربي مطحون تماما ومنسحق في ھذه الفترة، كانت بشائر 
الثورات المسماة اعالمیا بالربیع العربي تدل على ان المرأة العربیة في البلدان 

التي ثارت أو التي تابعت الثورة من بعید سوف تستعید مكانتھا ألننا راینا 
في مصر وتونس والیمن حیث النساء كّن یشاركن الرجال  التظاھرات الملیونیة

 .، وھذا طبیعياالجتماعيمشاركة عادلة في الحراك 

لكن ، ما إن اتخذت االمور مسارا سیاسیا ممتزجا بالروح العسكریة أو الذي ترعاه 
المؤسسة العسكریة، حتى تراجع وضع المرأة ولن تجد في الحكومات التي تعاقبت 

 .انثویة مع أن المرأة شاركت بشكل فعال في الثورةفي مصر وجوھا 

وقد كتبت مقاال اشتھر في ادبیات الثورة المصریة وعنونتھ "الثورة إذا لم تؤنّث ال 
یعّول علیھا" ، وقد كان انعكاسا لفكرة أن االنسانیة ھي التي تثور، وال تكتمل 

اء أُزحن الى معاني االنسانیة بجانب الذكورة لوحده، ولكن ما حدث أّن النس
الخلف، سواء باسم الدین أو باسم السیاسة حیث تم األصرار على الحجاب ثم 

النقاب، في المقابل كان البد أن یُحدث ھذا حركة مضادة في االتجاه، كما یجري 
في قوانین الفیزیاء، ففي مصر ، ما إن ظھر السلفیون ، واستعلنت نساؤھم 



 -لمصریة ونشرت صورھا الى االنترنیتالملفوفات بالسواد، حتى تعرت البنت ا
 .واقصد ھنا علیاء المھدي

وما إن افتى المتملكون الجدد لناصیة السیاسة في مصر بضرورة حجب النساء، 
اال وتعمدت كثیر من النسوة أن یظھرن سافرات على نحو یقدح في احساس 

س ھدفا اصحاب االسالم السیاسي بأنھم قد انتصروا، وبالتالي فإن العري ھنا لی
لذاتھ بل ھو شعار مقابل، كما أن الحجب لیس ھدفا بحد ذاتھ قدر ما ھو اعالن 

 .سیاسي بالنصر

والنساء في مصر الیوم یقمن بالتفاف على اعالن النصر االسالموي، وما نراه 
الیوم في الشارع المصري أن المصریات محجبات الرؤوس لكنھن یضیقن لباسھن 

ل اجتماعیة تتوسل بھا المرأة لمنع ازاحتھا عن المشھد لیظھرن المفاتن، ھذه اذا حی
 .بشكل كامل

نجد جمال المرأة في المنحنیات  إذا انتقلنا لمشاعر یوسف زیدان الرجل،
والھضاب والخنادق المائلة الناعمة الرطبة من ساحة الجسد، معھا أین تنتھي 

 حدودك؟

توقف عند المحسوس ھي ال تنتھي، یعني، احساسي بالمرأة ال ی: یوسف زیدان 
منھا، ولكن یأخذ بعدا أعمق، فھو یتوغل في معنى االنسانیة من ناحیة، ویصل ما 

بین األرض والسماء من ناحیة أخرى، وھذا األمر ال یتوقف على نظرتي الیھا من 
زاویة الذكورة الى زاویة االنوثة، ولكني فعلت ذلك في روایة النبطي ، فھي كلھا 

نت كتابتھا شاقة جدا ، ألن النظرة الدیالكتیكیة اقتضت على لسان أمرأة، وكا
االنتقال الى الجانب اآلخر لرصد منظوره ونقلھ الى العالم، وھذا كان صعبا جدا، 

ولكنھا كانت روایة ناجحة حسب رأي القراء، والذي دعم نجاحھا ھو یقیني في أن 
البدیع الجامع بین یكتمل اال بالمزیج االنساني  جوھر االنسانیة واحد وھو ال

 .الذكورة واألنوثة وھذا ما أراه على مستوى نظري وعلى المستوى الشخصي

على مدى االف السنین كان ینظر الى المرأة باعتبارھا النسخة االرضیة من 
 -االلھة، بل إن العبادة في االصل كانت مؤنثة، وحتى الدیانات السماویة الثالث

ثالث في وعي الناس، عندما صیغت ھذه والتي ھي واحدة في االصل لكنھا 
الدیانات ألول مرة لم تستطع أن تتخلص من الحضور االنثوي الطاغي مع أنھا قد 

بل أنھا جعلت الرجل على صورة هللا وھو نوع من  -أي جعلتھ مذّكرا -ذّكرت االلھ



ن االلتفاف فعلتھ الفلسفة الیونانیة ایضا، المھم أن الیھودیة لم تستطع أن تتخلص م
الحضور االنثوي الطاغي الممتد االف من السنین من قبلھا ، فجعلت الیھودي ھو 
الذي من أم یھودیة وبالتالي خرجت الدیانة من كل معاییر التبشیر والدعوى وحب 

المرتبط بالنزعة األمومیة التي كانت موجودة  االثنوجرافياالنتشار الى المعنى 
ا في بابل، وظھرت في رسائل األم بوفرة في مصر القدیمة وفي سومر وبعدھ

 .)البنتھا في روایتي ( ظل االفعى

بإسم الدین، یجرد اتباع بعض الدیانات المرأة لیحیلھا الى ثقب للبول واالنجاب، 
أال یتصل ھذا بدءا برجل لم یكن یحس بمشاعر المرأة ألنھ افتقد لعنصر مھم في 

 رجولتھ؟

الموروث الیھودي في البدایة قوم  ال، األكثر من ذلك ثباتا ھو أن الذي صاغ
مأزومون، یكتبون كتابا مقدسا ثم یجمع نصوصھ عزرا الكاتب في القرن الخامس 
قبل المیالد في وقت كانت فیھ الجماعة الیھودیة ترى نفسھا على ھامش العالم في 

عشوائیة من عشوائیاتھ محاطة من جھة الشرق بالمجد السومري والبابلي ومن 
لمجد المصري القدیم، وكالھما حضارات تحتفي باألنوثة، جھة الغرب با

فالمعبودات المصریة القدیمة تاسوع وطیبھ تجد فیھا ایزیس أو "ایسیت" ربة 
األنوثة والتي تنطق قدیما (الست)، ولذا یكره المصریون اللفظ العربي الشائع في 

تخدام تعبیر ( ما بعدھا إھانة ، ویفضلون اس إھانةوصف المرأة ( مرة) ویعتبرونھ 
 . الست) الذي یتطابق لفظیا مع الوصف القدیم

المھم انك تجد في تاسوع طیبھ آلھات كثیرات ،"حتحور" التي تتخذ شكال مؤنثا، 
وما بین صیغة البقرة وصیغة اللبوة لدینا االھة مؤنثة. للعدالة إالھة مؤنثة وھي 

"ایزیس" التي  "ناعت" ، كثیرات ھن االالھات، وجوھر العبادة یتخلق حول
صورتھا المسیحیة ومازجت بینھا وبین صورة مریم العذراء، فكلتاھما تلد من غیر 
تماس ونكاح، فھي االصل ، االنثى الواھبة المبدعة التي تأتي بالسائل المقدس وھو 
الدم، والسائل المحیي وھو الحلیب ، وكالھما في الحقیقة یأتي من المرأة، ثم جاءت 

لمرأة بعین ما تقدست بھ قدیما في الحضارتین المصریة الیھودیة ودنست ا
والسومریة والبابلیة على مدى االف السنین، ثم استغرقت االزاحة التدریجیة 

المرأة وقداستھا قرابة ثالثة االف عام لنزعھا من عرش القداسة  أللوھیةالھادئة 



یة لعبت وإحالل الرجل مكانھا بسبب تغیرات اقتصادیة وسیاسیة وألسباب عسكر
 .دورا مؤثرا في صیاغة حضارة وثقافات العالم فیما بعد

في ھذا االطار ظھرت الدیانات، فكانت الیھودیة كارثة على الوعي االنساني ألنھا 
شوھت الرموز السامیة في الحضارات القدیمة، وجعلت المرأة في الغالب كائنا 

 .نجسا

ة على العبادة، نجسة في اغلب المسیحیة برھبانیتھا المعروفة تعتبر المرأة طارئ
األحیان وھي الخطیئة كلھا ، بل والشیطان الذي یغوي بالخطیئة، كیف ھذا 

 والسیدة العذراء ھي جزء من إعجاز المسیح؟

البد من االشارة الى أن المسیحیة كانت حلقة اصالح للیھودیة ولیست امتدادا لھا، 
جاء المسیح لیصحح مسار الیھودیة ولكنھ ال  ثوذكسيرواألففي الوعي الكاثولیكي 

یغیر الشریعة، بل یغیر االیقاع الیومي، یعدل صیغة التدین، لكنھ جاء متمما 
للشریعة الیھودیة، وھو في ذلك یشابھ صیغة االسالم في أن نبي االسالم إنما جاء 

لى أسس لیتمم ما سبق. المھم، أن الدیانات الثالث التي أراھا دیانة واحدة تقوم ع
واحدة مع اختالف نوعي ھنا أو ھناك، فالمسیحیة لم تنظر من جدید لوضع المرأة 
إنما اخذت عن الیھودیة التصور األول، لذلك بالغت في إزاحة المرأة، ولو نظرت 
في نصوص الزواج في االناجیل االربعة التي اعتمدت بعد ثالثة قرون من ظھور 

لمرأة في وضعھا االجتماعي مساویة للعبید، البشارة المسیحیة االولى، ستجد أن ا
وأن الرجل ھو السید، ألن المسیح صار إالھا وتم استبعاد السیدة العذراء من 

المشھد التدیني بعدما تم استلھامھا من مصر القدیمة، تم التمحور في التدین حول 
 .شخصیة المسیح ولیس العذراء

تصوف في االسالم، فھي محاولة اما الرھبانیة فھي كالقبّالة في الیھودیة وال
، واحداث لإلنسانیةللتخلص من ھیمنة ھذه النظرة الكئیبة والناقصة والمشوھة 

توازن على المستوى الروحي یلحق بطبیعة الحال بالتصورات المتعلقة بالمرأة، 
ویجعلون الكون أنثى  باألنوثةلذلك تجد الصوفیة مثل محي الدین العربي یحتفون 

رھبانیة لذا ال تنظر ھذه النظرة المتمحورة حول الذكورة، وتجد حسبما قال، ال
أفق یسمح بالنظر الى اإلنسان كجوھر جامع بین  اتساعایضا في القبّالة الیھودیة 

 .المرأة والرجل



التوازن باالستعانة بالروح في مواجھة الموروث  إلحداثھذه كانت محاوالت 
ق االولى التي دونت فیھا النصوص الفقھي والعقائدي وفي مواجھة لحظة االنطال

التوراتیة التي أزرت بالمرأة إزراء لم یقم بھ كتاب آخر قدمتھ االنسانیة، فالمرأة 
في أسفار التوراة ھي المستعملة دوما من اجل الحصول على الخیر وفي بدایة سفر 

ارة التي ھي س -یقول المرأتھ ساراي -وھو ابراھیم فیما بعد -التكوین یقول ابراھام
فیما بعد " یا ساراي أنت أمرأة جمیلة فقولي أنك أختي حتى یحصل لي خیر 

بسببك" ویقدمھا ھدیة للفرعون، ثم یعود لیفعل ذلك مع "أدینھاك" في ارض كنعان 
المسماة الیوم فلسطین، إذا المرأة الجمیلة ھي شيء لالستعمال. والمرأة في التوارة 

ضاجعة الولد العبراني أي النبي یوسف، المصریة ھي التي تحتال بشكل فاجر لم
 .وھو ما أشار الیھ القرآن بعد ذلك بشكل مخفف جدا

سالم بشأن البغاء الذي شاع في العصر السابق لھ السیما وأن اآلیة ھل تشدد اإل
الكریمة في سورة النور تقرأ " وال تكرھوا فتیاتكم على البغاء إن أردن تحصنا 

ومن یكرھھن فإن هللا من بعد إكراھھن غفور لتبغوا عرض الحیاة الدنیا، 
 رحیم"؟

سالم كان یتركز في المنطقة المسماة الھالل الخصیب أي الحضور العربي قبل اإل
منطقة سوریا والعراق ولبنان، أما قلب الجزیرة العربیة فكان محطة قوافل ال أكثر 

الممارسات  المحطة عرفنا كیف یتم بشكل كبیر قبول -وال أقل و في ھذا المجتمع
 .الجنسیة غیر النمطیة

ونتذكر ھنا واقعة عمرو بن العاص الذي أنجبتھ أمھ بعد أن واقعت أربعة رجال، 
العاص بن وائل ونسبتھ الیھ، والداللة ھنا لیست فیما سبق االسالم،  اختارتلكنھا 

بل فیما سیأتي، وھو أن یُقبل عمرو بن العاص قبوال تاما في قبیلة سھم ویتزوج 
ابنة عمھ السھمیة رائطة، وال یشعر بغضاضة تجاه ذلك حتى بعد أن صار من 

أمیرا لمصر ووالیا علیھا، حین تراھن بعض الناس على أن یسألھ احدھم عن أمھ 
وھو على المنبر أماما للناس، ففعل الرجل ذلك ، فإذا بعمرو بن العاص یقول بكل 

 .".فاذھب وخذ ما جعل لكمن قریش، وما الى ذلك.. امرأةبساطة" نعم ھي كانت 

سالم، لم یكن على النحو الذي شاع مؤخرا اعالمیا إذا ، المجتمع العربي قبل اإل
وكرستھ المدونات الفقھیة والشروح وشروح الشروح، واال فكیف نفھم الحضور 

القوي والطاغي إلناث من أمثال السیدة ھند بنت عتبة وتاریخھا الطویل قبل 



، مع أن الرائي الیمني الشھیر قام زوجھا األول الذي اتھمھاقھا من اإلسالم، وطال
ھذا الرجل، وُطلقت منھ  تھا، وبّشرھا أن في بطنھا ملك، فقالت ال أُنجبھ منئبتبر

 .بو سفیان بن حرب ابن أمیة، وأنجبت لھ معاویةأفتزوجھا 

وكیف نفھم أیضا الحضور القوي المھیمن للسیدة خدیجة بنت خویلد التي 
لنبي في الغالب زواجا مسیحیا على المذھب النسطوري، وبقي معھا تزوجت ا

ملتزما لخمسة وعشرین عاما وھي التي رعت اإلسالم في مھده ولم یتزوج 
 علیھا حسبما كانت تقتضي القواعد آنذاك؟

عودا على سؤالك ألوكد مرة أخرى، أنا أرى الدیانات الثالث دیانة واحدة لھا ثالثة 
جوه، وكان اإلسالم ھو التجلي الثالث واألخیر لھا، فكان من تجلیات، أو ثالثة و

 .الطبیعي أن یظھر في اإلسالم ھذا النزوع األكثر تطورا

اإلسالم لم تكتب تصوراتھ األولى في إطار األزمة مثلما ھو الحال في أسفار 
، ولم یكتب كتابة عشوائیة مثلما حدث مع األناجیل التي یوم لتوراة الخمسةا

انجیال متداوال.  30لكنائس على أربعة منھا كان بین الناس أكثر من استقرت ا
وھكذا فقد صیغت التصورات األولى للمسیحیة بعد ثالثة قرون من التجلي 

 . العشوائي للنص الدیني

اإلسالم لم یشھد مثل ذلك، فھو من یومھ األول یصون قرآنھ ویحفظھ، وتظل 
جوھر، فمثال " إذا جاءكم فاسق بنبأ الخالفات في نصوصھ یسیرة جدا وال تمس ال

فتبینوا... وفي روایة أخرى فتثبتوا" وكال المعنیین واحد، وقدّم اإلسالم الصورة 
األكثر تطورا من ھذه الدیانات، ولكن ما لبث الفقھاء الذین یعملون في ظل 

إلى األصول األولى  -فیما یتعلق باألنوثة تحدیدا -السلطان أن أعادوا ھذا األمر
فننوا في حجب المرأة وردھا إلى الصورة التي قدمتھا الیھودیة وأكدتھا المسیحیة وت

 .من بعد

یوسف زیدان مفكر وروائي وباحث مصري لھ عدد كبیر من المؤلفات في مجال *
الفلسفة والتصوف. كتب ثالث روایات نالت شھرة كبیرة ، وأثارت "عزازیل" 

. یعمل حالیا مستشاراً للتراث و"ظل األفعى" و" النبطي" كثیرا من الجدل 
 والمخطوطات ومشرفاً على قسم المخطوطات والكتب النادرة بمكتبة اإلسكندریة.

                     *** 



FKK  ثقافة الجسد العاري 

 ال یخلُّ التعري باألعراف وال یخدش الحیاء في ألمانیا. فھناك آالف األماكن التي  
تسمح بالتعري الكامل المختلط. ولكن ھذا التعري یرتبط بتقالید بسیطة وأماكن 

  .محددة. أما في البیت فللمرء أن یتعرى كما یشاء إذا لم یعترض جیرانھ

 

رغم أّن ألمانیا معروفة بمجتمعھا المحافظ مقارنة بجارتھا فرنسا وبإیطالیا الدافئة، 
معدالت درجات  طیلة أشھر السنة رغم أنّ ھا في نفس الوقت تبیح التعري فإنّ 

درجة مئویة سنویا. في ألمانیا أماكن كثیرة یمكن  13الحرارة السنویة تدور حول 
أن یتعرى فیھا المرء ویرى اآلخرین أیضا عرایا حولھ دون أن ینتابھ الخجل 

  .ودون أن یتعرض للمساءلة القانونیة

لمختصر لتسمیة (ثقافة الجسد وھو ا FKK اشتھرت ألمانیا بعالمتھا الفارقة
العاري)، وقد استمر العمل بھذه الثقافة على مدى عقود رغم الفوائد المعروفة 
للمالبس السیما توفیرھا الدفء ووقایتھا من عوامل المناخ (البارد الممطر غالبا 
في ھذا البلد). وقد دخل العري كممارسة جماعیة عامة إلى ألمانیا نھایة القرن 

ر مع زوال التقالید المحافظة من خطوط الموضة في مالبس النساء أوال التاسع عش
 .وتلتھا البساطة في مالبس الرجال

على حركة (ثقافة الجسد العاري)، ولكنھا عادت إلى الحیاة  النازیة وضعت قیوداً 
 ً )، بل أنھا شھدت بعد الحرب العالمیة الثانیة في ألمانیا الغربیة والشرقیة (سابقا

  .واسعا في ألمانیا الشرقیةانتشارا 

انضمت الجمعیة األلمانیة للتعري إلى اتحاد الریاضة االولمبیة  1963في عام 
األلماني، فسمح ذلك بإنشاء رابط بین التعري وبین أنواع من الریاضة. ورغم 

عدد أعضاء الجمعیة لم  سعیھا الستقطاب أعضاء جدد في السنوات األخیرة، فإنّ 
ً  40یتجاوز  ن جمیع األعمار، تجمعھم أندیة خاصة یمارسون فیھا كل م ألفا

 .إلى السباحة ببزاة المیالد الریاضة بدءا من المشي مرورا بالكرة الطائرة وصوالً 

 أندیة الساونا المختلطة



لشمس الغالیة تمثل ینابیع المیاه المعدنیة ومسابحھا أحلى أماكن التمتع بأشعة ا
. وبجانب األحواض المسقفة الكبیرة، توجد غرف الساونا والبخار النادرة في ألمانیا

التي یشتد علیھا اإلقبال في ھذه األماكن خالل فصل الشتاء، والبد من القول أن 
غرف الساونا في الغالب مختلطة، وطبقا إلحصاءات اتحاد الساونا األلماني فإن 

یزورون حمامات  ملیون امرأة) 13ملیون رجل و 17ملیون ألماني (  30نحو 
 .في عموم البلد بانتظام 2300الساونا العامة البالغ عددھا 

) إجباریا غالبا في أحواض وفیما یبقى لباس السباحة (حتى إذا كان بكیني خیطي
السباحة، فإن نزع اللباس في حمامات الساونا إلزامي دائما ألسباب تتعلق بالصحة 

لساونا المختلطة ویجدون حرجا في العامة. وھذه نصیحة لمن یزورون حمامات ا
رغم أن الضباب  –حضورھم مع الجنس اآلخر: ارتدي نظارات شمسیة مظلمة 

 !وال تتحدث إلى الزمالء مرتادي الساونا وھم عراة -سیغطیھا في ثوانٍ 

 العري في البیت وشرفة البیت و حدیقتھ

بالطبع، ھذا التعري الكامل في بیوتھم وشققھم الخاصة في ألمانیا مباح للناس 
یسري نظریا على الحدیقة الخلفیة أیضا، حیث یسمح للناس أن یأخذوا حمامات 
شمس وھم عراة في حدائقھم الخلفیة أو في شرفات بیوتھم وال یستطیع مالك البیت 
أن یطردھم على أن ال یزعجوا الجیران، وھذا یعني أن بوسع الجار أن یشتكي 

 .ظره، فحاول ھنا أن تفعل ذلك في غیابھمنك إذا تعریت في شرفة بیتك أمام ن

یتیح لإلنسان أن یضع حاجزا یفصل  2006على كل حال فإن قانونا صدر في عام 
مساحة سكنھ عن أنظار جیرانھ، وھذا قد یوفر مساحة حریة تعٍر أكبر في حدیقة 
البیت أو شرفتھ، لكن الحل األسھل واألقل كلفة ھو أن یضع اإلنسان قطعة تستر 

 .ناء تمتعھ بحمام شمس في حدیقة أو شرفة بیتھوسطھ أث

 شواطئ العراة

مع تحرر مالبس الناس وتطور العلوم الطبیة، شاع بین األوروبیین عموما 
واأللمان خصوصا اعتقاد مفاده أن تعریض الجسم للشمس ولرمال سواحل البحر 

اض الملحیة مفید لعالج أمراض الروماتیزم والتھاب القصبات واألكزیما وأمر
المفاصل، وھكذا یلوذ األلمان في فصل الصیف القریب بسواحل شمال ألمانیا على 

 .بحر الشمال والبلطیق عراة لتمتص أجسادھم أشعة الشمس الخجولة



على جزیرة سیلت على  1920أول ساحل عراة رسمي افتتح في ألمانیا سنة 
شواطئ  الحدود مع الدانمارك، كما خصصت مناطق بوركم ونوردیرني وامروم

للعراة. كما أن سواحل بحر البلطیق أیضا فیھا شواطئ اوزدیم ورویغن للعراة 
وكانت تابعة أللمانیا الشرقیة سابقا. الغریب في ألمانیا، أنھ بوجود كل ھذه األماكن 
للعري التام المختلط فإن التعري في األماكن العامة غیر المخصصة للتعري یعتبر 

 .صرخات استھجان واستنكار اآلخرینمنافیا للعرف ویثیر غالبا 

 متنزھات العري

خارج ھذا التصنیف، یمارس مالیین األلمان التعري أو التعري الجزئي في 
منھم كلما أشرقت شمس ساخنة ساطعة، فترى  ةالباركات والمتنزھات القریب

حدائق المدن والجامعات واألندیة تغص بالمتعرین والمتعریات من الجنسین تلذذا 
بشعاع الشمس. ولكن ھذه المتنزھات والحدائق ال تعتبر مالذات رسمیة للمتعرین 
وھي لیست جزءا من (ثقافة الجسد العاري). وعلى وجھ العموم فإن الحدیقة 

لیزیة في میونیخ، وحدیقة الحیوان في برلین ھما من أشھر حدائق العراة في االنك
 .ألمانیا

قانونا إثناء ساعات ذروة البث التلفزیوني  فیمنع عرضھأما العري االباحي الخلیع، 
لمنع تعرض الیافعین واألطفال لمشاھده. ولكن مشاھدي برامج التلفزة العادیة قد 

على مشھد عري تام ال تظھر فیھ األجزاء یمرون على مشھد عري جزئي أو 
التناسلیة للمتعري، ولكن العري ھنا لھ ما یبرره روائیا وفیلمیا وال یعد عریا إباحیا 

 .وال یمنع

عرض األفالم اإلباحیة التجاریة ممنوع في قنوات التلفزة  والبد من القول إنّ 
بعض القنوات تعرض أفالم تعٍر نصف إباحیة في أوقات معینة من  األلمانیة، لكنّ 

 .اللیل

                     *** 

 

 

 



 مدینة بادن بادنفي حمام  العري العربي
 

عاما زارت حمام فریدریش الروماني في بادن بادن  38امرأة عربیة عمرھا لیلى 
نھا قادرة تتصور أبدا أتتخیل قط وجوده، ولم عالما لم  تلغرض االستشفاء، فاكتشف

لبدن لشفاء  في تكرارھا نجحت التجربة، وكتبت لي أنّھا تطمحعلى خوضھ. 
  والروح!

 
 

على مسنجر فیسبوك، اتصلت بي سیدة عربیة اسمت نفسھا لیلى، وروت لي شفاھا 
وكتابة تفاصیل زیارتھا المثیرة العجیبة لحمامات فریدریش الرومانیة االیرلندیة 

التجربة  لتخوضبادن جنوب ألمانیا، مشیرة الى أنّھا انفقت مبالغ طائلة بمدینة بادن 
 :، وستحاول تكرار التجربةالمفیدة في ھذا الحمام الرائع حسب وصفھا

"المفاجأة الكبرى أّن الحمام مختلط، والمفاجأة األصعب أّن العري اجباري، كل 
ون، ویدخلون الناس ھنا یسیرون ویسبحون ویرقدون لغرض المساج ، ویتشمس

غرف البخار والجاكوزي عراة كما خلقتھم أمھاتھم، وبالنسبة لي كانت تلك صدمة 
لم أعرف كیف أتجاوزھا، فلففت نفسي بالمنشفة الكبیرة، وبقیت جالسة على كرسي 
التشمس ال أجرؤ أن أرفع المنشفة وأخوض في الماء، والماء المعدني والمساج ھي 

 اء كانت عائقا كبیرا. المطلوبة، لكّن الحیرة والحی
یورو أجرة دخول لیوم كامل  23بعد مرور ساعة كاملة، انتبھت الى أني قد دفعت 

دون أن أحقق شیئا، وقررت أن أحسم أمري، فقد قطعت آالف الكیلومترات، 
وتجشمت عناء الحصول على فیزا، ودعوة عالج في ألمانیا بصعوبة بالغة ودفعت 

من المعقول أن أضیع كل ذلك ألني أخجل من  ألجل ذلك تكالیف باھظة، ولیس
 التعري. 

انتبھت الى الموجودین في المكان، رجال من مختلف األعمار، ونساء من مختلف 
االعمار، كلھم مشغولون بالتمتع بالماء والبخار، وال أحد یتطلع الى أحد في ھذا 

في المسابح الحرة  المكان. عادةً، خالل زیاراتي الصیفیة السابقة أللمانیا لحظت أنّھ
بالمدن األلمانیة یتعانق بعض السابحین فیما بینھم ویتبادلون القبل بشكل حمیم، لكّن 

مراقبین المسابح ال یسمحون ألحد أن یمضي أبعد من ذلك، أما في ھذا المكان 
مكشوفة من األمام والخلف نساء  ومناطقھم الوسطىالغریب، فالجمیع عراة تماما، 

أحد ینظر الى اآلخر، والغریب أّن االعضاء التناسلیة المكشوفة ال ورجاال، لكن ال 
 تبدو مثیرة، وال تلفت النظر.

انتبھت الى فتاة أو سیدة شقراء فاتنة في عشریناتھا، راقدة على دكة ساخنة أمامي 
وھي عاریة وقد باعدت بین ساقیھا لتبخر منطقتھا الوسطى، دون أن تلتفت الى 



. وراقبتھا وراقبت من یمرون بنا، لم ینظر أّي رجل الیھا أني انظر الیھا بذھول
 قط، رغم انني ، وأنا امرأة، قد وجدتھا فاتنة الحسن، فكیف حال الرجال !

شجعني ھذا أن أمضي قدما للتعري، فاقتربت من الباب الداخلي، حیث یقف 
مراقبون یمنعون دخول أي شخص ال یربط ساعة المراقبة اإللكترونیة حول 

ھ، ویمنعون دخول أي منشفة أو قطعة مالبس أو نعل بالستیكي أو اسفنجي معصم
الى الحمامات حرصا على نظافة المیاه، فاضطررت مترددة أن أرفع المنشفة، 

واضعھا في دوالب فتحتھ بالساعة االلكترونیة نفسھا، ثم دلفت أمام أنظار الرجل 
 والمرأة الواقفین على البوابة وأنا تعثر بفضیحتي.

ین دلفت الى الداخل، أراحني أّن الجمیع مشغولون باالستحمام والتعرق ح
والتشمس، وال أحد اھتم لدخولي، فنزلت الى الماء وجلة، وأنا أقارن نفسي بالنساء 

الالتي حولي فأدركت أن بعضھن أكثر جماال مني بمسافة شاسعة، ومع ذلك ال أحد 
 یتطلع نحوھن.

تسرب الماء المعدني المالح الدافئ الى مسام جسدي، وبقیت أفوج في الحوض نحو 
ساعة، حتى تعودت على المكان والفتھ وزال كثیر من وجلي. ولفت نظري أن ال 
وجود ألي عربي أو عربیة في المكان، و ھو ما بعث في نفسي الراحة فعالً، فأنا 

 ضیحتي العاریة لن یعرف بھا أحد.غربیة ھنا، وال أحد یعرفني، وبالتالي فأّن ف
وبقیت أفكر ما الذي جاء بي الى ھنا، والحقیقة ھي أني قد اصبت بمرض في 

العضالت واالنسجة، عانیت منھ طویال، وكان من اسالیب العالج التي أوصى بھا 
األطباء، الحمامات المعدنیة والمساج و حمامات البخار وجاكوزي، وھكذا ذھبت 

یش الرومانیة اآلیرلندیة بمدینة بادن بادن جنوب ألمانیا في حمامات فریدرالى 
 االف یورو". 7اسابیع، وكلفتني مبلغ  4سفرة عالج استغرقت 

بعد أكثر من ساعة، قررت أن أفعل ما یفعلھ الناس دون حرج، فخرجت من 
الحوض، واتجھت الى باب یفصلني عن غرفة بھا دكات التعرق. ھنا یستلقي 

رقون فوق الدكات الساخنة، وفعلت مثلھم، فأبلغتني الموظفة الناس عراة ویتع
دقیقة في كل مرة، حرصا على  20المسؤولة، أّن التعرق یجب أن ال یزید عن 

 اتاحة الفرصة للجمیع.
استلقیت على الدكة، واسندت جسدي العاري على أرضیتھا بعد أن شطفتھا 

لخشنة مؤخرتي، فشعرت بمحلول التعقیم ثم بالماء الحار، والمست األرضیة ا
بشعور غریب جدا وأنا أتطلع الى بعض الرجال والنسوة وھم یباعدون أرجلھم 

 غیر وجلین. مناطقھم الجنسیةویكشفون عن 
ن أبقي فخذي مضمومین كي ال یظھر كنزي للناس. تمددت مستلقیة، وحرصت أ

د من وبعد نحو عشرة دقائق على ھذا الحال، أدركت أّن من العبث أن ال أستفی
المكان وطاقاتھ كاملة، فباعدت بالتدریج بین ساقي وعرضت منطقتي الوسطى 

 للتعرق والبخار المنبعث من ثقوب بجانب الدكة. 



حساس بالفضیحة، ولكني بقیت اتجنب الوجل والحرج واإل يوشیئا فشیئا زال عن
النظر في عیون الرجال خشیة أن اصطاد عیونھم وھي تبحلق في تفاصیل جسدي 

اري. لست امرأة خارقة الجمال، لكني أنثى، وما زلت رشیقة القوام، وبدني ما الع
زال مشدودا ألني غیر متزوجة ولم انجب أطفاالً، ومقارنة بكثیر من النساء 
الموجودات فأنا أصلح أن أكون ملكة جمال علیھن! مع ذلك لم ینظر لي أحد 

 بفضول.
ئت بأّن ھناك مساجاً فردیاً، ففوجثم جاءت فقرة المساج، وسألت عن تكلفتھ، 

تمارسھ سیدة مختصة على جسد الزائر، أو رجل مختص حسب الطلب، وھناك 
مساٌج یمارسھ رجل وامرأة على جسد الزائر. وكل شيء بثمنھ. وھالتني فكرة أن 

أنام عاریة كما ولدتني أمي بین یدي رجل لتتحسس أصابعھ كل تفاصیل جسدي بال 
 32ة، وذھبت مع إحداھن الى غرفة المساج، ألدفع حیاء، فاخترت مساج المرأ

ساعات في المكان  5یورو عن أقل من نصف ساعة. امضیت في یومي األول 
متنقلة في كل ارجائھ فالفت المكان ومن فیھ وما فیھ، ولم یعد العري قضیة كبرى 

 بالنسبة لي.
في الیوم الرابع استّجد شيء خطیر، فعند الساعة الحادیة عشرة صباحا، دخل 

، بلحیة عصریة خفیفةرشیق القوام، مشعر البدن، المكان عاریاً شاب عربي أسمر 
في مثل سني، وكان ذلك بالنسبة لي مصدر حرج كبیر للغایة، فحاولت أن ال أنظر 

حوه بفضول، وأتأمل منطقتھ نحوه، لكنّي ضبطت نفسي عدة مرات وأنا اتطلع ن
 الوسطى خلسة.

وبعد نحو نصف ساعة، خرج الشاب من الماء، فھالني أّن قضیبھ منتصب بشدة، 
وھو یسیر كأنھ یفتخر بانتصابھ، وھو أمر وجدتھ مثیراً للحرج. فخالل األیام 

أحد الرجال قد انتصب عضوه، والیوم  الثالثة التي قضیتھا ھنا، لم ألحظ قط أنّ 
لعربي اللعین یسیر ھنا بعضو منتصب كأنھ یمثل فیلماً اباحیا، واألنكى من فھذا ا

 !ھذا القضیب العمالق داكن السمرة ذلك أنھ ال یحاول اخفاء 
شعوري بالحرج، ثم لم أره لمدة  خرج الشاب من الحوض الذي كنت فیھ، فخفّ 

اكوزي، ساعة، قضیتھا متنقلة بین األحواض ودكات التعرق وحمامات البخار والج
سوى مرة سریعة لمحتھ یمر بالدكات وھو یتطلع في النسوة المستلقیات وما زال 

 قضیبھ منتصباً!
بعد الظھر، ذھبت الى غرفة المساج، فانتبھت الیھ في الغرفة المجاورة لي التي 

عشاب، یت من المساج، فخرجت الى ركن األیفصلھا زجاج نصف مظلل، وانتھ
االعشاب، ویدھن جسده العاري بكریمات طبیعیة حیث یشرب الزائر فناجین من 

غالیة مصنوعة من االعشاب، وفیما كنت اتولى دلك جسدي بالكریم مستلقیة على 
دكة مرمریة سوداء، اقترب العربي اللعین من دكتي وقضیبھ مشرع أمامھ مثل 
سیف، ثم تمدد على الدكة المرمریة رملیة اللون الى جانبي، وشرع یدھن جسده 



ما  -مات، ثم نھض صوب زاویة االعشاب وسكب لنفسھ كوب شاي أسودبالكری
، وعاد لیجلس الى الدكة مواجھا لي! كّل ھذا ونحن عراة تماما  -یؤكد أنّھ عربي

ما یؤكد بال شك أنھ عربي! أنا ال أبالغ في روایة ما  -وقضیبھ منتصب عمالق
لذي انتصب عضوه جرى، لكّن الشاب األسمر عربي المالمح كان الرجل الوحید ا

 بھذا االلحاح في الحمام.
ثم جلس یشرب الشاي ویتطلع في جسدي العاري ما أثار لدي شعورا بالحرج، 

فقررت أن انھي دلك جسدي بالكریم، وأغیر مكاني بعیدا عنھ، لكن قبل أن اتحرك 
 خاطبني بلھجة فیھا لكنة شامیة سائال: ھل أنِت عربیة؟

رأسي، كیف أكلم رجال عربیا عاریا بقضیب  كان سؤالھ مثل صاعقة سقطت على
منتصب وأنا عاریة أمامھ ونحن ال نعرف بعضنا؟ شعرت في تلك اللحظة أننا 
نعرف بعضنا جدا بالعروبة التي تجمعنا وباللغة التي تفرقنا عن اآلخرین. ثم 

تجنبت أن أنظر صوبھ، وقلت بحیاء فیھ بعض حدة:" نعم، ولكن ال أعتقد أّن من 
أن نتكلم ونحن بھذا الوضع، اتمنى لك یوما سعیدا" وتركتھ وغادرت الى المناسب 

لطعام، وكدت اذوب خجال في جانب بعید من الحمامات، حیث صالة االستراحة وا
 نا تخیلھ یبحلق في مؤخرتي العاریة وأنا أسیر مبتعدة عنھ.حرجي وأ

ألمانیا، وكل ھي منتجع لألغنیاء جنوب  أصعب ما في األمر أّن مدینة بادن بادن
شيء فیھا مكلف للغایة، فساعة وقوف السیارة في بارك المدینة القریب على 

یورو، والسبب في كل ذلك أندیة المقامرة المنتشرة في المدینة،  3الحمامات، تكلف 
والتي یقصدھا األغنیاء من كل أوروبا، إضافة الى الحمام الروماني/ االیرلندي، 

عروفة في غرب أوروبا. وجبات الطعام في المدینة وھو من منتجعات العالج الم
التي تتوارى فیھا الحیاة العامة تمام الساعة السابعة مساء، مكلفة غالیة. أما 

الوجبات داخل نوادي القمار وداخل الحمامات، فأسعارھا تنافس أسعار نوادي 
 الس فیغاس غالء.

زي، وبیتزا ھوت، وكنت اتناول وجبات طعامي في محالت ماكدونالدز، ونورد 
وكلھا محالت وجبات سریعة، فكانت أسعارھا أرحم من أسعار مطعم الفندق 

 ومطعم الحمامات.
في الیوم السابع، وكان یوم أحد، لمحت الشاب العربي األسمر العاري مرة أخرى 

في الحمام. لم یكن قضیبھ منتصبا ھذه المرة، ونزل الى الماء في نفس الحوض 
، فتجنبت النظر ناحیتھ، وبقیت منھمكة في دلك جسدي تحت الذي كنت أخوض فیھ

الماء الدافئ، واقترب مني وھو یخوض الماء، وقال: صباح الخیر، نحن اآلن في 
 الماء وال أعتقد أن منظري یحرجك!

 كیف تسبح! وسكتُّ مبتعدة عنھ، وأنا أفكر نظرت في وجھھ، مجیبة: صباح الخیر
ً  أعضاءنا التناسلیة في ماء مشترك ، كیف یمكن أن یحدث لي ھذا؟ ھامن بعض قریبا



ربما تنتقل بعض حیامنھ في الماء وتتسرب الى رحمي! لكن ھذا جنون، فكل 
 الرجال عراة وحیامنھم تسبح معي في نفس الحوض، فلماذا ھو؟ 

حال أن  وھوولكنھ عربي، وھو الوحید الذي یحس بي جنسیا وتصبو نحوه أنوثتي. 
ى التفكیر بالطریقة العربیة، ویعدني عاھرة سھلة المنال، رآني عاریة، سیذھب ال

 لذا ال أرید الخوض معھ في أي كالم، ما دام ھذا المكان الفاضح یجمعنا.
وما لبث بعد برھة أن خرج من الجانب اآلخر من الحوض، ولحظت مرة أخرى 

أّن قضیبھ العمالق داكن السمرة منتصب بقوة، ویمتد أمامھ مثل سیف یتأرجح 
ثناء سیره الحذر على سیرامیك أرضیة الحمامات الخشنة. ھذا یؤكد أنّھ یشتھي ا

النساء الموجودات، بل ربما ینتصب عضوه ألنھ یتأمل جسدي العاري، فكیف لي 
 أن أكلمھ؟ ذلك الیوم لم التقھ ولم أكلمھ ثانیة.

خضع للمساج الثنائي، ألحد التالي قررت أن أمضى االسبوع الثاني، وفي یوم ا
من المساج الفردي، وھكذا نمت عاریة تماما  نھ اكثر فعالیة وأثراحیث تبین لي أ

بین یدي امرأة ورجل، تناوبا على تدلیك كل أطرافي وعضالت جسدي، والمست 
أصابعھما مكانات قریبة من منطقتي الحمیمة، كما تولت المرأة بالذات مساج 

لم ینتصب تحت منشفتھ أردافي بھدوء رشیق، و انتبھت الى أّن عضو الرجل 
البیضاء المشدودة على وسطھ، وھذا یعني أنّھ غیر مھتم بي كأنثى، ما ھدأ من 

 مشاعر حرجي. 
تراءى لي في الغرفة المجاورة رأس العربي األسمر اللعین وھو یتطلع الي  فجأة 

صابع ھذا نت عاریة تعبث بك أمن فوق الزجاج المظلل، ولسان حالھ یقول: ھا أ
الغریب، فلماذا تمنعین عني الكالم؟. ھكذا ظننتھ یفكر بصوت عاٍل، األلماني 

یورو  64وبقیت مستلقیة بین یدیھما، وبعد نحو ساعة انتھت جلسة المساج، فدفعت 
من خالل الساعة االلكترونیة التي تسجل ذلك في حساب المدخل الرئیسي، ما یلزم 

ت الى دكة االعشاب، أن دفع المبلغ حین مغادرتي المكان . ثم خرجت، وذھب
ألتناول فنجان شاي أخضر، وما لبث العربي اللحوح، أن اقترب من دكتي 

وقضیبھ كالعادة منتصب مثل سیف مشرع، ما جعلني أشیح بوجھي عنھ، وجلس 
لّي كي ال ي. ثم كلمني وظھري لھ: ال تنظري إخلفي بعد أن أخذ لنفسھ فنجان شا

ك عربیة لیس أكثر. د أن اتكلم معك ألنّ أثیر حرجك، ولكني أشعر بأنك عربیة وأو
أنا أسكن ھذه المدینة، واشتغل في ادارة فندق قریب من الحمامات، وال أسعى أن 

  أقیم عالقة معك اذا لم تكوني راغبة بذلك.
مع أن أسلوبھ كان مھذبا وصریحاً، لكّن الوضع برمتھ ال یحتمل التحدث، ولكي 

أضع حداً لھذا الحرج الھائل، قلت لھ دون أن أنظر نحوه : أنا یا أخي لست امرأة 
ساقطة، بل اتعالج في ھذا المكان بناء على توصیة األطباء، ومنظرك وأنت عاٍر 

تعلم ال یوجد في عالمنا حتى في وعریي الفاضح یسبب لي حرجا كبیرا، فكما 



الخیال شيء من ھذا القبیل، لذا أرجو أن تحترم خصوصیة الوضع، وتقدّر أني 
 أشعر بالحرج حین أرى شابا عربیا یشاركني العري في ھذا المكان.

ك امرأة ساقطة، وأي رد الشاب بھدوء: "أبدا یا سیدتي لم أفكر للحظة واحدة أنّ 
عرى؟ ھذا غیر ممكن ھذه األموال یومیا لمجرد أن تتساقطة بوسعھا أن تنفق كل 

  ال رجل أحمق".وال یفكر فیھ إ
ودار في خلدي أن أقول لھ بصراحة "أنت عربي، وقضیبك المنتصب ھو عنوانك 

 الفاضح، فأرجوك كف عن محادثتي" لكني خجلت أن أصارحھ بھذه الوقاحة.
شأ احراجك، أردت ثم شعرت بھ ینھض من مكانھ، ویوجھ لي الكالم: " لم أ

التعرف علیك فحسب، وھزني الشوق الغریب الى امرأة عربیة تشاركني الماء 
الدافئ في الحمام الروماني في بادن بادن، ال أكثر وال أقل، ولكن حیث أنك 

تشعرین بأّن الموضوع محرج لك، أترك المحاولة وأقول لك یومك سعید وسفراً 
الة األحواض وقضیبھ العمالق اللعین ما سعیداً. وسار مبتعدا وھو یعود الى ص

 زال منتصبا.
قل لي بربك یا سیدي الصحفي وأنت تعیش في ألمانیا، ولكنك تتنفس وتكتب 

بالعربیة، كیف المرأة عربیة عاریة في الماء أن تكلم شابا وسیما عربیا عاریا 
منتصب القضیب طول الوقت في الماء وھو یكاد یالمس جسدھا؟ ألیس ھذا 

 الً؟مستحی
خالل اسبوعي األخیر في بادن بادن، لم أر الشاب األسمر مرة أخرى، لكن ما 

خلصت الیھ في زیاراتي التي جاوزت عشرین مرة لحمام العراة أّن العري حین 
یصبح امرأ عادیا ال یثیر شیئا لدى الغرباء رجاالً ونساء، ومادام الناس غیر 

 الم. كما أّن كل الرجال باستثناءمھتمین بالنظر الى عري بعضھم فاألمر یمر بس
سمر اللعین، لم تنتصب قضبانھم قط وھم یعومون مع النسوة العاریات العربي األ

في الحمامات المعدنیة. ألیس غریبا أّن الشاب العربي ھو الوحید الذي اشعرني 
 بالحرج، أم أّن قضیبھ المنتصب طیلة الوقت ھو سبب الحرج؟

 
ا فیسبوك، واال ما كنت أتخیل اني یمكن أن ابوح *أشكر الخصوصیة التي أتاحھ

بأسرار من ھذا النوع بھذه الحریة وأخول كاتب صحافي بنشرھا على الناس دون 
 حرج. فیسبوك مساحة الحریة العربیة التي لم تكن تحلم بھا أّي امرأة عربیة.

 
                          *** 

 

 



 العادة السریةأوھام عن 

ألعضائھ التناسلیة مع رسم صور خیالیة لشریك مفترض في  مداعبة اإلنسان
وتسمى  أوضاع تخیلیة حتى الوصول إلى النشوة، معروفة منذ وجدت البشریة،

لكن شاعت  "إستمناء" عند الرجال، والعادة السریة على وجھ اإلطالق والتعمیم،
 .عنھا بین الثقافات وعبر الحضارات أوھام بشان أضرارھا

 

الثقافات ینسب إلى االستمناء انھ سبب أكید للعمى، كما تعتبر حضارات في بعض  
أخرى أّن العادة السریة وخاصة اإلكثار منھا سبب للجنون في المدى البعید وفي 

ثقافات أخرى یعتقد أن االستمناء یؤدي إلى ضعف الطاقة الجنسیة عند الرجال 
ند الرجال وسبب لتشوه خاصة، والبعض یذھب إلى أن اإلكثار منھ سبب للعقم ع

البشرة عند النساء. كثیرون یعتقدون أن العادة السریة سبب لحب الشباب، بل 
یصّرون على أنھا السبب الوحید لھذا المرض الجلدي المرتبط بتغیرات الھرمونات 

 والبلوغ.

وتقریر لموقع عن الجنس والصحة  Webmdونفى تقریر نشره موقع ویبمید 
وجود أي ضرر معروف مما شاع بین  Menshealth" االلماني  "مینزھیلث

غلب من یملكون شریكا یمارسون االستمناء أاألمم عن العادة السریة، مبینا أّن 
أحیانا حتى بوجود الشریك قریبا منھم، أو مستلقیا معھم في نفس الفراش! وكاشفا 

ما زالوا یفعلون ذلك.  و بالمائة من اإلناث فعلوا أو  89بالمائة من الذكور و 95 أنّ 
یمضي التقریر إلى القول إن العادة السریة ھي التجربة الجنسیة األولى التي 

یمارسھا كل إنسان غالبا، وتشیع كل المجتمعات دون النظر في فروق الثقافة 
 والموروث واالدیان و االثنیات. 

زم أّن العادة ویعیش أغلب المراھقین والمراھقات محنة حائرة العتقادھم غیر الجا
السریة تسبب أضرارا بدنیة فادحة، ما یولد لدیھم انقساما في الشخصیة، فمن 

جانب ھم یریدون أن یُشبعوا غرائزھم الجنسیة بھذه الممارسة البسیطة الذاتیة التي 
ال یكشفھا األھل واآلخرون والمجانیة في نفس الوقت، ومن جانب آخر تمزقھم 

 أن ینجم عنھا الحقا.الوساوس والمخاوف عما یمكن 

 األحوال التي تصبح فیھا العادة السریة مضّرة.

*حین یستغني اإلنسان عن شریكھ بسبب اعتماده االستمناء عامال وحیدا لإلشباع 
 الجنسي. 



 مرضي متكرر.  لٍ *حین یمارسھ البعض (وخاصة من الرجال) علنا وبشك

یكون سببا لعزلة اإلنسان وانشغالھ بأوھام اإلشباع الذاتي من خالل مداعبة  *حین
 العضو الجنسي مرارا بما یمنعھ من مغادرة البیت واالختالط بالناس. 

*حین یتحول إلى عادة مستمرة تجعل بعض الرجال خاصة یتلمسون قضبانھم 
 بشكل مستمر دون وعي من خلف السروال أو الجلباب. 

ھ البعض دون استحمام حیث تبعث أجسادھم رائحة تنفر اآلخرین *حین یمارس
 عنھم. 

*اإلكثار من االستمناء قد یولد عند المراھقین حالة انكفاء على الذات قد تمنعھم من 
 تقویة عالقاتھم بالجنس اآلخر. 

*وفي أحیان نادرة یولّد االنغماس في االستمناء لدى المراھقین شعورا بالكآبة قد 
 ى حالة نفسیة مرضیة. یتطور إل

 تقریر ویب مید و مینز ھیلث اقترح فوائد في العادة السریة:

*تنفّس عن الرغبة الجنسیة خاصة عند أولئك غیر القادرین على أن یجدوا شریكا 
 لھم.

*مضمونة مائة بالمائة ضد احتماالت حمل الشریكة وما قد ینجم عنھ من التزامات 
 اجتماعیة. 

لى سریان األمراض الجنسیة والتناسلیة المدمرة ومنھا نقص *مأمونة وال تؤدي إ
 المناعة المكتسبة والزھري الوراثي والسیالن وإمراض جلدیة خطرة.

لبنوك الحیوانات المنویة، أو  منيال*االستمناء ھو وسیلة الرجل الوحیدة لبذل 
  ض التحلیل أو لعملیات زرع أطفال األنابیب.األغر

 نتصاباالخجل الجنسي التي تؤدي إلى عدم مشكلة ال *یعاني كثیر من الرجال
بوجود امرأة أمام الرجل وھو ما یدمر الحیاة الجنسیة لكثیر من الناس، وینصح 

األطباء ھؤالء األشخاص بممارسة االستمناء وحدھم مرارا، ثم بممارستھ بوجود 
 زوجاتھم لكسر حاجر الخجل كعالج لحاالت عدم االنتصاب عندھم.

یر من الرجال من سرعة القذف التي تؤدي غالبا إلى عدم وصول المرأة *یعاني كث
المشاركة في المضاجعة إلى النشوة، وینصح األطباء من یعانون مثل ھذا العارض 



باالستمناء قبل المواقعة الجنسیة مباشرة، بما یؤدي إلى تأخیر القذف عندھم فیتاح 
 شوة الرجل.للمرأة أن تصل نشوتھا متزامنة مع وقت انفجار ن

أغلب األدیان، سواء دیانات التوحید أو الدیانات األخرى، تعتبر  مقابل العلم، فإنّ 
العادة السریة خطیئة وتحّرمھا، ولإلنسان نفسھ أن یقرر في ضوء عقائده إذا كان 

 یرغب في ممارسة العادة السریة أم یمتنع عنھا استجابة إلى تعالیم األدیان. 

                                   *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرجال: المثیر في جسد المرأة ھو...

على أّن مؤخرة المرأة ھي  ،یكاد یتفق أغلب الرجال، إن لم نقل سوادھم األعظم
یعتمدونھ التخاذ  مصدر الجاذبیة األشد بالنسبة لھم. وھذا بالطبع لیس معیاراً 

 ثارتھم.إنظرھم وولكنّھ عامل حاسم في جذب شریكة الحیاة، 

 

یحدد تكورھا واندفاعھا الى الخلف ومدى التي  مفاتن المرأة مؤخرتھا أحد أبرز
تناسبھا مع الخصر والساقین الى حد كبیر مستوى أناقة المرأة وجاذبیتھا. ھو 
مظھر جسمي یرتبط باألنوثة مباشرة، وفي ثقافة الیوم، تركز كل مؤسسات 

عالم على ھذه المنطقة، وتعتني بإبرازھا، وصناعة اإلزیاء والسینما التجمیل واأل
حتى باتت في العالم أمثلة تحتذى لمبدعات في ھذا الجانب، لكّن بعض الفنانات 
بالغن في التعامل معھا فتشوھت، ومن أشھرھن المغنیة األمریكیة الشابة نیكي 

ن أكد م كارداشیان التي ما فتئت تؤالنموذج األشھر طبعا ھي كیفیما میناج، 
و صناعیة، بل طبیعیة كما خلقتھا أمھا. أما في أمنطقتھا الخلفیة لیست محورة 

العالم العربي فتتصدر صاحبات المؤخرات الرشیقة الجمیلة ھیفاء وھبي وشقیقتھا 
 روال یموت. 

البروفسور جیرمي شیرمان، المتخصص بالبایو سیكسولوجي، نشر دارسة على 
ر، كشف فیھا أّن عالم النفس النمساوي األشھر موقع "سایكولوجي توداي" الشھی

فروید أكد وجود صلة بین كل المخلوقات الثدییة ترتبط بھذه المنطقة، فھي بالنسبة 
الرجل لم یخرج بعد من حوض أمھ، ویبقى فیھ شوق الى أن یستقر في  لھ تأكید بأنّ 

ى ھذا الحوض كیفما كان، وبھذا یتطور في الوعي الرجل شوق لمعرفة مستو
خصوبة المرأة الممكنة من خالل مقاسات ھذه المنطقة. وھذا بالطبع ال ینطبق البتة 

على مقاسات الیوم، بل یرتبط الى حد كبیر بمقاسات النساء عموما قبل القرن 
 السادس عشر، حیث كانت البدانة ھي المعیار األمثل ألنوثة المرأة. 

 التغزل بمؤخرات النسوة سلیقة عربیة موروثة

نثى محاسن األوصف الشاعر الجاھلي كعب االشقري حسب تاریخ الطبري  وقد 
 المشتھاة آنذاك بالتالي:

 بأعلى الطف منزلھا ... في غرفة دونھا األبواب والحجر  علقت خوداً 



 درما مناكبھا ریا مآكمھا .... تكاد إذ نھضت للمشي تنبتر

المحببة في محاسن أنوثة المرأة، وقد بلغت  وھو تصریح عن التكورات والتحدبات
ذروتھا بوصفھ " تكاد إذ نھضت للمشي تنبتر" بمعنى أّن ثقل عجیزتھا یكاد 

 یقسمھا نصفین اذا ما حاولت النھوض.

 وفي نفس المعنى ینسب الى مجنون لیلى قولھ في محاورة حبیبتھ:

 مفلجافأبدت لنا بالغنج درا ....شكوت إلیھا طول لیلي بعبرةٍ 

  أداوي بھا قلبي فقالت تغنجا...بلة ٍبقُ  ي عليّ نّ فقلت لھا مُ 

  إذا ما ترجرجا أطرافي بُ جاذِ یُ ...طیع حملھتأس ما بُلیت بردفٍ 

لكّن القراءة الحدیثة لمناخ ھذا البیت ذھبت في العراق مذھبا آخر، فقد وصف  
عاش نھایة القرن العشرین ومطلع القرن الواحد عراقي شاعر غنائي شعبي 

 :محاسن تلك المنطقة بالقولویدعى عادل المختار والعشرین 

 ثنین أ وكأنھاتمشي "

 قاسمھا الحزام 

 راح ھل يلمثل ال

  لجدام  ھخطوات

 راسمھا رب الكون 

 سبحانھ سبحان 

 شمس وقمر العیون 

 والشفھ رمان 

 سلمتي وتضحكین 

 توه الجرح طاب 

 ولو عمري بالسبعین



 ارجع ولد شاب 

والتغّزل ھنا یحط ویطلع على الخصر فما دونھ، اال أّن الشاعر یخشى المضي قدما 
في الوصف تحت الحزام فیصعد الى العیون والشفاه، وھو دأب الشعراء في العالم 

 الشرقي.

 لتكبیر مؤخراتھن! مازیغ البناتن األیسمّ 

افریقیا تشیع ظاھرة تعرف ب "لبلوح" وھي تسمین مازیغ في شمال األ ةوفي ثقاف
، طقس شعبي Gavage عملیة لبلوح  مؤخرات البنات لغرض تزویجھن.

بالصحراء جنوب المغرب، وتختص بھا قبائل األمازیغ الساكنة في المنطقة، ورغم 
الدراسات التقلیدیة التي نشرت عن ھذه الظاھرة ما برحت تؤكد أنّھا تجري  أنّ 

ھل الفتاة متمكنون مادیا، ومن طبقة اجتماعیة أوج المستقبل المحتمل اّن لز لإلیحاء
بشرط عدم عدداً من المغربیات من ساكنات المنطقة نفسھا، تحدثن لي  غنیة، إال أنّ 

شارة الى أسمائھن عن حقیقة ھذا التقلید مشیرات الى أنّھ یتصل باعتقاد الرجال اإل
 نّ أالى حد كبیر بعجیزتھا، فھم یرجحون  بأّن مستوى األنوثة عند المرأة یرتبط

دات من النساء، وذوات العجیزة النحیلة وذوات العجیزة الكبیرة المكورة ھّن الول
 دات!وضامرة، لن یكّن ولال

وكشف مقال نشر في موقع "لھا" التابع لدار الحیاة أّن لبلوح ھي "عملیة إعداد  
خصوصیات ھذا الطقس أن یفرض على الفتاة  الفتاة للزواج من جانب أمھا. ومن

المؤھلة للزواج استھالك كمیات كبیرة من األلبان على امتداد أیام معینة وأكل 
مقدار كبیر من اللحوم واألطعمة المحضرة. وفي حاالت الرفض أو االمتناع، 

 تتعّرض الفتاة للضرب والعنف على یدّ وصیفة تسند إلیھا ھذه المھمة".

األمریكي المعاصر الشاب توني وینكلوك بطریقة ذكیة بمنطقة  وتغزل الكاتب
الخصوبة األنثویة التي وضع فیھا فروید كل جنس الرجال باعتبارھم یحنون لھا، 
بالقول" إنھ استثمارنا غیر المرأي، فلكي یرى اإلنسان مؤخرتھ البد أن یقف أمام 

ن أن تبدو في مرآة ویزن حركاتھ ویرى كیف تتحرك ھذه المنطقة، وكیف یمك
سروال ضیق، أو في لباس داخلي خیطي، أو جورب فیزون اللصیق باللحم، 

والوصف ھنا یتخصص بالنساء بالطبع، لكن یشاركھّن في ذلك المثلیون الذین 
یھتمون جدا لمؤخراتھم، ویحاولن الحفاظ على رشاقتھا ورقتھا وتكورھا ما أمكن 

األنوثة المشتھاة. المرأة تملك  بقیاسات جسد الرجل الخالیة عادة من تكورات



مؤخرتھا، لكنھا ال تستطیع أن تراھا إال بعیون اآلخرین، ھي صاحبة الحق في ھذا 
الجزء من جسدھا، لكنھا ال تملك أن تزنھ وتوازنھ إال من خالل عیون اآلخرین، 

 وغالبا الرجال منھم".

 التكوینالرجل یحن الى العودة الى حوض أمھ الذي حماه في فترة  -فروید

في الوعي الرجل، فإّن المرأة التي تملك مؤخرة فسیحة العظام، مكتنزة بالشحم، 
ھي المرأة األكثر قدرة على اإلنجاب،( وإن تكن ھذه مجرد فرضیة غیر مثبتة)  

 Masteringكما یرى خبیر العلوم الجنسیة اریك غاریسون مؤلف كتاب 
Multiple Position Sex  ،المكور، یمكن للمرأة أن تحمل لحوض القوي ففي ا

، وھي لذلك منطقة المعجب بھا رجلان المستقبل التي تتلقاھا من البذرة إنس
، لكن لیس لھ أكثر من ذلك، محرمة، للرجل أن یلمسھا في الفراش اثناء المواقعة

بل إن دالالتھا الجنسیة ترتبط بالقذارة والحیوانیة التي تعید االنسان الى عصر 
الكھوف حیث كان یمتطي انثاه من الخلف كما تفعل الحیوانات. وأكثر من ذلك فإّن 

فروید تحدث عن "تلك الرائحة الكریھة المحببة لنفوس كثیرین والتي تكمن في 
المرأة على ما تحتویھ من بقایا تعرق اختلطت رائحتھ برائحة  انطباق ردفي

الفضالت"، وھو ھوس یبلغ لدى البعض حدودا، تجعلھم ال یتمتعون اال بلحس ھذه 
المنطقة والتلذذ بالرائحة الكریھة، وھناك مواقع اباحیة على االنترنت تنشر افالما 

الحقیقة الخارجة من  ناالنسابفضالت والنساء مقرفة عن تلذذ كثیر من الرجال 
 أستھ، ما یعني أن تحلیل فروید لم یجاف الحقیقة ھنا.

ھذا الولھ والعشق المفرط لمؤخرات النساء حقیقي ال یمكن الفرار من مواجھتھ، 
فقد أشار القرآن بوضوح الى ضرورة مواقعة المرأة من فرجھا فحسب ولیس من 

یَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحیِض قُْل ُھَو وَ من سورة البقرة"  222أستھا، حین قال في اآلیة 
ْرَن فَأْتُوُھنَّ  أَذًى فَاْعتَِزلُواْ النَِّساء فِي اْلَمِحیِض َوالَ تَْقَربُوُھنَّ َحتََّى یَْطُھْرَن فَإِذَا تََطھَّ

ِرینَ  ابِیَن َویُِحبُّ اْلُمتََطّھِ ولكّن المفسرین، أو "، ِمْن َحْیُث أََمَرُكُم ّ�ُ إِنَّ ّ�َ یُِحبُّ التَّوَّ
ِنَساُؤُكْم على األقل بعضھم، وجدوا في تفسیر ھذه اآلیة تناقضا مع اآلیة الكریمة" 

" والتي یرون فیھا اباحة المعاشرة من حیث شاء َحْرٌث لَُّكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّٰى ِشئْتُمْ 
 الرجل اذا وافقت المرأة.

                     *** 



 دون حب زواجزواج بحب و

أغلب الناس في العالم العربي والشرق عموماً یتزوجون دون حب، زواج 
كالسیكي یبني مؤسسة األسرة، في الغرب یتباین المفھوم، فأغلب الناس یتزوجون 

 بقاًء من األسرة في الغرب.  من یحبونھم لبناء أسرة. لكّن األسرة في الشرق أثبتُ 

 

العالقة بین الزواج والحب في الشرق ھذه جملة حقائق من مصادر مختلفة عن 
 والغرب:

قائمة على اتفاق مصالح الزوجین لبناء مؤسسة األسرة،  اجتماعیة*الزواج رابطة 
وجزء من ھذه المؤسسة ھو األطفال، فاذا أنتج الزواج أطفاال نجحت مؤسسة 
األسرة، وإذا لم یثمر الزواج، غاب عن المشروع أحد أھم عناصره. وفق ھذا 

ر أین نضع عالقة الحب بین الزوج والزوجة، وھل ھي من مقومات المعیا
 الزواج األساسیة، أم یمكن أن ینمو الحب بعد الزواج؟

 31* بحث أجراه موقع "ماتش. كوم" وشمل خمسة آالف متطوع كشف أَن 
" فیھا  امرأةأنھم مستعدون للزواج من  اعتبروابالمائة من الرجال موضع البحث 

وھكذا فإّن  ،مطلوبة، رغم عدم وجود عالقة حب بین الجانبین"كل المواصفات ال
ثلث الرجال الغربیین ال یشترطون الحب في عالقة الزواج، ویرون أّن التراحم 

 والمودة بین الزوجین یمكن أن تحل محلھ.

*في العالم العربي، ال یتزوج الرجال والنساء من یحبون، ویرون الحب عنصرا 
، معتمدین على مبدأ أّن "العشرة المستمرة" تولد الحب بین مكمال یأتي بعد الزواج

 الجانبین.

والفشل،  االنھیار*الزیجات التي تبنى على الحب في الغرب خاصة، تواجھ 
وفسرت ذلك إخصائیة علم النفس العالجي "سوزان بیز غادوا" في موقع 

 "سایكولوجي تودي" بثالثة أسباب: 

 الحب عاطفة متغیرة ولیست ثابتة.

 مؤسسة. إلقامةال یؤسس الحب قاعدة صلبة 



الحب ھو أبعد ما یكون عما یوصف عاطفیا على لسان الشعراء والمغنین" ھو كل 
 ما نحتاجھ".

*الزواج القائم على الھیام والغرام والمشاعر الملتھبة یتجاھل في الغالب عناصر 
لتقارب الشراكة المھمة بین الزوجین، التقارب الفكري، الذكاء المطلوب، ا

رومانسي قد یزول بزوال أسبابھ كما یرى  اختیار، وھو في النھایة االجتماعي
بحث نشره البروفسور آرون بن زائیف في موقع "سایكولوجي تودي" أیضا. 

یمكن أن یزول بمجرد والدة طفل یجعل الحیاة غیر ملّونة وغیر  واالفتتانالھیام 
وم بسبب صراخ الولید، واألم ال رومانسیة بین األثنین، فاألب ال یستطیع الن

تستطیع العنایة ببشرتھا وشعرھا وأظافرھا الملونة الطویلة، وال تستطیع التعطر 
واستخدام المكیاج حرصا على سالمة الرضیع، كما اّن الوالدة تؤدي غالبا الى 

 نمو بطنھا بشكل ال یناسب مقاییس الرشاقة الرومانسیة. 

حاسم في الزواج، وحین یضني الحبل والوالدة *الجنس في العالم العربي جانب 
المتكررة المرأة عن ممارسة الجنس، تبدأ تتمنع عن زوجھا، وفي المجتمعات 

القبلیة والبدویة، تسعى أن تجد لھ زوجة شابة تستجیب لطلباتھ وتبیح لھ 
المضاجعة ال سیما أن رغبة الرجل تمتد ما دامت فحولتھ ناشطة، ویمكن أن تصل 

ن الثمانین أو فوقھا. والحقیقة أن الزواج المتعدد وھو ما یعرف في معھ حتى س
ھو حل جذري لغلمة الرجال التي ال تنطفي في  polygamyالالتینیة 

خمسینیاتھم، كما الحال عند النساء العربیات، حیث تتالشى رغبتھن بانكفاء 
 الشھوة مع توقف الطمث.

لبا على حساب سعادة المرأة * تتواصل كثیر من الزیجات العربیة وتستمر غا
والرجل، فھما یفضالن أن تستمر مؤسسة األسرة لتربیة أبنائھما حتى إذا دّب 

كما أّن مجتمعات عربیة كثیرة ترى  ،الخالف بینھما ووصل الى مستوى القطیعة
في الطالق وصمة عار تلحق بالمرأة، وتجعل منھا مخلوقا من الدرجة الثانیة بین 

 أقرانھا. 

لیھا في نھایة ھذه الحقائق، أّن الود قد یبني أسرة، ة النھائیة التي قد نصل إ*الحقیق
أما الحب الغرامي بین المرأة والرجل فیمكن أن یبني عالقة عاطفیة قد تستمر ما 

 عاش العاشقان، ولكنّھ لیس شرطا في بناء األسرة. 



   حقائق وردود أشباه -الخمسینفِراشنا بعد 

الخمسین، الشعر یبیض، والمفاصل تضعف، والعظام تؤلم كل شيء یضعف بعد 
والشفاه تجف، والفحولة تضعف واالنوثة تذبل. لكن كل ھذا  ، والجفون تتھدل،

ھل یؤثر في لقاء الرجل والمرأة في سریر المتعة؟ وھل تتالشى اللذة حقا بعد 
 الخمسین؟

 

الرمادیة في كل شيء،  الحقیقة أّن العالقة الجنسیة بعد الخمسین تستقر في المنطقة
فالرجل غیر راغب عن الجنس، وال ھو مبتعد عنھ، لكّن المرأة وھي تمر بسن 
الیأس تفقد بسرعة رغبتھا الجنسیة لفترة مؤقتة على األقل. وھذا ما یخلق أزمة 

بین الجنسین. الرجل یرید، والمرأة مبغضة متمنعة ال ترید. ومع ذلك فثّم أساطیر 
 الرمادي.قة الجنسیة في عصرھا كثیرة تدور حول العال

 *بعد الخمسین یفقد الجنسان رغبتھما في المضاجعة

. ال یوجد سقف عمري للعالقات الجنسیة وخاصة لدى الرجال، فنوادي الرد
رجال جاوزوا الخمسین، بل أنّھم یشكلون  الجنس والساونا وجزر المتعة یملؤھا

لكّن األمر  .واألمیركتینبالمئة من زبائن ھذه األماكن في أوروبا  85أكثر من 
یتباین مع النساء، فجلّھن یزھدن في العالقة الجنسیة بعد بلوغھن سن الیاس، وھو 
 عادة دون الخمسین، ثم یستعید  بعضھن ھذه الرغبة بعد سن الخمسین. وقد أجرى

المجلس الوطني للمسنین في الوالیات المتحدة االمریكیة إحصاء حول ھذا 
بالمئة ممن جرى علیھم البحث  74الى  70الموضوع فخلصت النتائج الى أّن بین 

من نساء ورجال جاوزوا الستین من العمر قد كشفوا عن تمتعھم بالجنس أكثر مما 
 كانوا علیھ وھو في سن األربعین. 

  DWمقاالً عنھا في صفحة  ھي األولى من نوعھا، ونشرتُ  ةشامل دراسةلكن 
 فالنساء السن. بھم تقدم من قلوب على الجنسیة المواقعة عربیة أظھرت تأثیر

 ضغط الرتفاع تعرضھن نسبة ستقل والخمسین السابعة أعمارھن جاوزت اللواتي
 بعولتھن مع الجنسیة مواقعتھن تكررت ما إذا القلبیة للنوبات األھم المسبب الدم

 السیدات أنّ  إلى األمریكیة مشیغان والیة جامعة من علماء وتوصل. أسبوعیا
 بنسبة تعرضا أقل ھنّ " بالغة جسدیة متعة" لھن یمثل الجنس أنّ  أعلنّ  الالئي



 فحوص بعد جنسیا، المكتفیات غیر من المفاجئ الدم ضغط ارتفاع إلى% 47
  .أعوام 5 مدة على تكررت

 باللقاء المرتبط الھورمونات تدفق أنّ  میل دیلي موقع نشرھا التي الدراسة وكشفت
 .صحیا تعافیھا عن األولى بالدرجة مسؤول تحب الذي زوجھا مع للسیدة الجنسي

 تعرضا أكثر ھم – حظھم ولسوء - الرجال أنّ  الدراسة نفس كشفت المقابل، في
 معھنّ  مارسوا إذا زوجاتھم من مرتین بنسبة المفاجئة الشرایین تصلب لحوادث
 .األقل على أسبوعیا واحدة لمرة الجنس

 لمشكالت الرجال من السن بھم تقدم من تعرض عن ناجما الضرر ھذا یكون وقد
 ضغوطا یسلط ما كامل جنسي اتصال إنجاز في والفشل واالنتصاب بالقذف تتعلق
 القائمین الخبراء یقول كما أجسادھم في الدوران وأجھزة قلوبھم على بالغة

 عاما 57 بین العمریة الفئة من رجل 2200 مع مقابالت أجروا الذین بالدراسة
 5 خالل البدنیة وصحتھم الجنسي أدائھم خاللھا تحروا ، عاما 85 إلى وصوال
 .أعوام

 جامعة في االجتماع علم قسم رئیس لیو، ھوي الدكتورة البحث، فریق قائدة
 االفتراض حول أسئلة تضع البحث ھذا نتائج" الخصوص بھذا قالت مشیغان،

 في لیو الدكتورة ولكنّ ". اللقاء طرفي لصحة مفیدة الجنسیة المواقعة بأنّ  السائد
 من تقلل اإلنسان، بھا یمر التي العاطفي واالستقرار الحب حالة أنّ  أكدت المقابل

 من فإنّ  وبالتالي النفسیة، عافیتھ من بھذا وستعزز علیھ، النفسي الضغط حجم
 أن لبثت ما لكنھا. الشرایین في مفاجئة لتقلصات تعرضھ المحتمل غیر

 ". الرجال ولیس طبعا النساء على یصح قد ھذا" استدركت،

 الجسم على الھرمونات تأثیر - الخفیة القوة

 في وقعنا أننا على عالمات إنھا الجسد، في وارتعاش الدم ضغط في ارتفاع  
 السعادة مشاعر تبعث التي اإلندورفین مادة الجسم یفرز الحالة ھذه في. الحب

 .فینا

 یواجھون أعمارھم تقدمت الذین الرجال" القول إلى االجتماع علم أستاذة ومضت
 ولھذا عاطفیة، أو طبیة ألسباب الجنسیة النشوة إلى الوصول في أكبر مشكالت



 بالغا ضغطا یسلطا ما الذروة، إلى للوصول كبیر جھد بذل یحاولون قد السبب
 ".أدائھا مستوى وعلى الدمویة أوعیتھم على

 الفیاغرا وحبوب تیستسرون ھورومون استخدام من لیو الدكتورة وحذرت
 رغم" مؤكدة السن بھم تقدمت من عند الجنسي األداء مستوى لتحسین المنشطة

 سلبیا تأثیرا الجنسیة للمنشطات أنّ  المرجح من لكنّ  مؤكدة، شواھد وجود عدم
 "عندھم الدوران وأجھزة الدمویة األوعیة على

 الكھول صحة سیفید معقولة فترات في الجنس ممارسة أن لیو الدكتورة وأكدت
 متقدمي الذكور من مرضاھم تحذیر ضرورة إلى األطباء نبھت أنھا إال والشیوخ،

 ونشاط توتر من علیھا یترتب وما المتكررة الجنسیة المواقعة مخاطر من السن
 .الدوران بجھاز مضر

 ة ذكره على االنتصابرجل حین یتقدم بھ العمر تضعف قدر*ال

. التقدم بالعمر بحد ذاتھ لیس سببا لضعف قدرة الذكر على االنتصاب، لكّن الرد
انخفاض مستوى الھورمونات الذكریة سبب أكید لھذا الضعف، فالرجل غالبا 

ثر یحتفظ بالقدرة على التھیج ولكن العضو أحیانا یكون رخواً بسبب تباطؤ أ
عناصر االثارة الفسلجیة، وال یمكن المقارنة بین عضو رجل بلغ السبعین وبین 
عضو شاب في السادسة والعشرین، لكّن ھذه لیست قاعدة، فبعض من تقدم بھم 

العمر یحتفظون بقدرة عالیة جدا على تحقیق انتصاب بالغ الصالبة ویستمر 
مدد قصیرة، وھو ما ساعات، لكّن األصعب ھو تحقیق تكراریة المواقعة في 

یمكن أن یفعلھ الشاب بواقع فاصلة ربع أو نصف ساعة، فیما تلزم من تقدم بھ 
ساعات لتحقیق المواقعة الثانیة وبصعوبة بالغة،  4السن فاصلة ال تقل عن 
 ویعقبھا قذف ضعیف. 

 ض رغبتھا بالجنس*التغیرات الفسلجیة بعد انقطاع طمث المرأة تخفّ 

ت الفسلجیة یمكن أن تقضي على رغبة المرأة في الجنس بعد بل أّن التغیراالرد. 
انقطاع الطمث، وھو ما یحدث غالبا لدى النساء الشرقیات أكثر منھ لدى الغربیات 
وربما یكون سببھ تباین مستویات الخصوبة بینھن. لكّن العنصر الحاسم في انھدام 

ستروجین، ما الرغبة الجنسیة للمرأة الیائسة ھو انخفاض مستوى ھرمون اال
یسبب جفافا في المھبل، یجعل من المواقعة مع الرجل سببا آلالم وجروح فضیعة، 



ما ینفّر المرأة بشكل مطلق من الجنس. ولدى بعض الناس ، یؤدي انخفاض 
ھورمون التستترون الى تناقص الطاقة، والضعف في مواجھة عملیة المواقعة 

 التي تتطلب نشاطا وقوة بدنیة.

ض النساء، وبسبب اختالل مستویات الھورمونات، وخاصة ھورمون عند بع ،لكن
بوغیسترون، یتعاظم شوقھن للجنس والمواقعة الجنسیة، ولكن لیس بالضرورة مع 

 رجالھن، بل قد یتجھ الى المثلیة، فیبحثن عن نساء أخریات لغرض المساحقة.

 ل*الرجال والنساء بعد الخمسین یعافون المواقعة الجنسیة بسبب المل

. ھذا غیر صحیح غالبا، فالنساء غالبا تنعدم رغبتھن في الجنس بعد بلوغھن الرد
سن الیأس، والرجل تستمر رغبتھ حتى الثمانین، وھذا یعني أنھ لن یبقى مالذ 

للرجل إال في دكاكین صناعة وتجارة الجنس، وھي شحیحة ردیئة خطیرة 
  محظورة في الشرق، عامرة أمنة كریمة في الغرب.

أّن التغضنات التي تصیب جسد المرأة وتھّدل نھدیھا وفخذیھا ف انب آخر،من ج
وھو ما زال قادرا على  –والیتھا ینّفر الرجل ویجعلھ عازفا عن مواقعتھا، فیبحث 

في دكاكین الجنس عن نساء أكثر طراوة منھا،  -مواقعة جنسیة كاملة و منتجة 
وال سبیل الى  وھّن متوفرات. إنھا حقیقة مؤلمة فعال، لكن ال مناص منھا،

 تجاھلھا.

                        *** 

 

 

 

 

 

 

 



 ! بحث عن الدفء في أجساد الموتى -نیكروفیلیا 

قد ال تبدو قصة لوكاس عامل المشرحة الكامیروني الوسیم الشاب غریبة وھو 
یروي في فیدیو تلفزیوني انتشر كالنار على یوتیوب قصصھ مع المیتات وعشقھن 
ومضاجعتھن، لكّن األغرب أن نسمع قصة جنیفر بوروس عاملة المشرحة وقد 

 .كما ادعت حبلت وأنجبت من جثة رجل

 

ى الكامیروني لوكاس أكد أنھ ضاجع عددا كبیرا من جثث رجل ثالجة حفظ الموت
 اءنستماالنھ یفعل ذلك بدال عن أقبرة بسبب رفض النساء لھ، مبینا النساء في الم

السلبي غیر المجدي، خاصة أّن كل النساء في محیطھ یرفضن صداقتھ واقامة 
عالقة معھ رغم وسامتھ وشبابھ بسبب مھنتھ المرعبة، التي تسود في بعض 
القبائل االفریقیة عقیدة مفادھا أّن العاملین في دفن الموتى والمقابر وثالجات حفظ 

 ! الموتي والمشارح یسھل علیھم  قتل النساء

لوكاس یعمل في ثالجة مشفى كورلھ بو التقني بعاصمة غانا، وأیدت  كان
الفحوص سالمتھ العقلیة. وفي حدیثھ الى التلفزیون الرسمي الغاني أّدعى أّن النوم 
مع جثث النساء ھو جزء من التدریب المھني الذي یتلقاه دفان ومغسل الموتي في 

ن الذي یجب ان تخوضھ، ألنك أفریقیا، " فعلت ذلك مراراً، فھذا جزء من التمری
حین تنام مع جثة امرأة ال تعود تخشى أن تغسل أجزاءھا الحمیمة كما ینبغي 
عملیا، كل ما علیك أن ترفع ساقیھا الى الھواء وتسندھما على مساند دكة 

 ."التغسیل، ثم تتولى بحرفیة غسل وتنظیف أجزاءھا الحمیمة

ودفن الموتى ھناك یتضمن نوم وھذا جزء من الحقیقة، فالتدریب على تغسیل 
المختص مع جثث عاریة في المشرحة ودكة التغسیل، لكي یفارقھ الخوف أو 

 !القرف من الجثث، ولكن التدریب لم ینص قطعاً على ضرورة مضاجعة الجثث

لوكاس كما كشت اعترافاتھ، إعتاد أن ینسج خیاال متشھیا جامحا حول النساء 
قبرة وثالجة حفظ الموتى، وبعد رحیلھن یتولى اللواتي یرافقن الموتى الى الم

 .تطبیق األخیلة على الجثث الفتیة أو الشھیة الموجودة في المكان



ھذا عارض یعرفھ الناس باسم جماع األموات (نیكروفیلیا) ھو انجذاب جنسي إلى 
الجثث، ویصنف على أنّھ أحد أنواع االنتكاس النوعي بحسب الدلیل التشخیصي 

ضطرابات النفسیة. وقد اوردت ویكبیدیا قیام الباحثین روزمان واإلحصائي لال
حالة نیكروفیلیا كشفت أّن دوافع ھذا  34) بإجراء دراسة على 1989وریزنك (

 :السلوك كالتالي

 %68الحصول على شریك غیر قادر على الرفض او المقاومة  *

 %21االتحاد والتواصل مع شریك جنسي سابق  *

 %15و الجثث االنجذاب الجنسي نح* 

 %15التغلب على االنطواء والتوحد  *

 %12تقویة الثقة بالنفس عبر التحكم بـأشخاص ال یملكون قدرة على المقاومة * 

 .ولم یشرح أحد كیف یتلذذ بممارسة الجنس فعال مع جثة باردة

لى إطباء والمختصون شفت لممارسي نیكروفیلیا عزاھا األغلب الحاالت التي كأ
لدى من یفترض عملھم مالمسة وتعریة مستمرة للجثث، فینمو لدیھم عارض ینشأ 

حس بعشق الجثث، والتلذذ باستسالمھا المطلق مھما كانت الضغوط المسلطة 
 الشریكمن الرجال یعتبرون سلبیة التلقي المطلقة من  علیھا، ال سیما أّن عدداً 

سلبیة قابلة لكل ظاھرة حمیدة ومھمة في المضاجعة الجنسیة، وكلما كانت المرأة 
أنواع الممارسة بال تألم أو رفض أو تذمر أو اظھار قرف واشمئزاز، بلغت 

 .درجات تلذذھم مدیات أبعد

وعرفت البشریة في أقدم نصوصھا ھذه الممارسة الغریبة، ففي المیثولوجیا 
ة االغریقیة عن حرب طروادة، یقتل أخیل ملكة األمازون بینتیسیلیا في مبارز

، یصعقھ جمال وجھھا، فیعشقھا وھي میتة، ویبدأ وحین ینزع عنھا خوذتھابینھما، 
یتنھد حسرة لموتھا. ویسارع المقاتل تیرسیتیس الى انتقاده والسخریة منھ متھما 

 .ایاه باإلصابة بداء نیكروفیلیا، ما یغضب أخیل فیطعنھ ویقتلھ بضربة واحدة

 ! خبیرة التشریح تنجب طفال من جثة



ید النظر في كل التاریخ البشري ھي التي جرت في كنساس بوالیة القصة التي تع
اریزونا األمریكیة والتي نشرھا موقع ورلد نیوز دیلي ریبورت في أواخر 

، وقد كشفت عما فعلتھ جنیفر بوروس المختصة بتشریح 2017حزیران/ یونیو 
كانون ن أي لطفلھا المولود في (السابع من دیسمبر/ أالجثث، وقد كشف تحلیل د 

 .لجثة رجل كان یفترض أن تشّرحھا فضاجعتھا ابن) بأنّھ 2017األول 

وكشفت اعترافات جنیفر أنھا قد ضاجعت عشرات جثث الرجال خالل العامین 
 .األخیرین من عملھا

نزل من  2017وطبقا لقسم الشرطة بوالیة میسوري، فإن ابنھا المولود عام 
عاما من والیة تكساس وقد قُتل  57صلب رجل عسكري سابق یبلغ من العمر 

، وكشفت تحقیقات الشرطة أّن جنیفر قد 2015بحادث سیارة في آذار/ مارس 
 .عاما 71و 17ضاجعت ما مجموعھ ستون جثة تراوحت اعمارھا بین 

آراء المختصین بشأن حالة جنیفر انقسمت بین االدعاء انّھا فقدت االتصال بالعالم 
ال تمیز خاللھ بین الواقع والخیال، وبین من  الواقعي وتعیش حالة جنون مطبق

قال إنھا تعاني من داء نیكروفیلیا وھو الذي دفعھا اساسا للعمل في المشرحة لیتاح 
 .لھا فرصة مضاجعة الجثث

 :لكن ما لم یقلھ الجمیع، وما لم یكشف عنھ علمیا وال صحفیا ھو

یة أدت الى كیف تمكنت من مضاجعة جثة ال ینتصب قضیبھا، ھل تملك تقن *
 انتصاب قضیب الجثة؟

بعد االنتصاب، كیف نجحت في المحافظة على القضیب قائما لتتم المضاجعة *
 كاملة؟

كیف تستطیع جثة رجل أن تقذف المني الحي الالزم  :*والسؤال األصعب ھو
إلتمام اخصاب بویضة المرأة، السیما أنّھ قد مات قبل المواقعة والحمل بمدة فاقت 

   السنة؟

                               *** 
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 المرتبط بالجسدیوم الخمیس  سر

 شعره وشعرھا واناقتھما مظاھر للجنس والرغبة

 ال یناسب دائما المضاجعة العاشقة  الَجَمال

 سیدات الحسن قد ال یكّن خیر زوجات!

 ق الذكوري!وفستجابة للتكثر اأالقصیرة أطوع في السریر و

 حین یخجل الرجل من المرأة یفقد أھم عناصر الذكورة ؟ 

 الحب في العصر الرقمي

  "إن ما أنّث المؤنث ھو الذي ذّكر المذكر": یوسف زیدان

FKK  ثقافة الجسد العاري 

 لیلى العربیة في حمام العري بمدینة بادن بادن

 أوھام عن العادة السریة

 جسد المرأة ھو... الرجال: المثیر في



 زواج دون حبزواج بحب و

   حقائق وردود أشباه -فِراشنا بعد الخمسین

 ! بحث عن الدفء في أجساد الموتى -نیكروفیلیا 

 

 

 

 

 
           

 
 

 

 

 

 


