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احلـــمــــيـــمي األول فـــكــــانت إجـــابـــات
معظمهم سلبية سواء بشكل صريح أو

بطريقة غير مباشرة.
وربط مـعـظـمـهم ظـهـور بـقع الـدم الـتي
يــرونــهــا كــدلــيل عــلى عــذريــة الــفــتـاة
وعـفتـها وبالـتالي بدايـة حياة سـعيدة

مبنية على الثقة والتفاهم.
وبــعـد مــرور بـضــعـة أشـهــر صـارحت
سـمية زوجها بعدم رغبتها باالستمرار
مـــعه وأخـــبـــرته عن قـــرارهـــا الــذي ال
رجـعة منه ألنـها وبحـسب تعبـيرها لم
تـعـد تـؤمن على حـيـاتـها مـعه كـما أنه
لـم يـعــد هــنــاك حب أو شــغف بـه بــعـد
جتـربة الليـلة األولى وحدثته عن شكّه
بـهـا وكـيف كـان "عد اإلحـسـاس بـها"
في تـلك الـلـيـلة وأهـانـهـا وانـتقص من
كـرامـتهـا.تـقول سـميـة: " كـان مصـدوماً
ـا قلت ألنـه يعتـبر أن من حـقه كرجل
أن يـعـلم أن زوجـته لم تـمـارس اجلنس
مـع أحــد قــبــله وأنه لـن يــطــلــقــني مــا
حــيــيـت وعــلي أن أعــقل لــتــصــرفــاتي

تمردة ألن نتيجتها الندم". ا
ـعايـير وتـضـيف: "مجـتمـعنـا مزدوج ا
فـمغامرات الرجال اجلنسية مقبولة بل
رأة تـثيـر اإلعجـاب أما فـيمـا يخص ا
فـمـنـبوذة وتـصل عـقـوبتـهـا إلى الـقتل
وزوجـي الذي تـركـته واحـد من هؤالء
يـــقــهــقه وهـــو يــتــحــدث عـن مــغــامــرة
جـنـسـيـة سـابقـة بـ األصـدقـاء ويـثور
هــائـجـاً لــو أطـلـقت مــجـرد نـكــتـة عـلى
ـزاح".تــركت سـمــيـة األراضي ســبـيـل ا
اضي الـسـوريـة في حـزيـران/يـونـيـو ا
مــتــوجــهــة إلى أوروبــا بــعــد أن رفض
أهــلـــهــا تــأيــيــد فــكـــرة طالقــهــا ألنــهم

اعتبروا أن السبب "تافه وسخيف".
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أمـا جمـانة التـي عاشت معـظم حيـاتها
فـي حــلب وهي مـن مــنـــطــقـــة الــبــاب
فـتـقول لـبي بي سي إنهـا انتـظرت 20

عاماً لتحصل على الطالق.
تـعيش جـمانـة حاليـاً في بروكـسل منذ
عـام 2016 وتـقـول: "كـنت في التـاسـعة
عــشــرة من عـمــري عــنـدمــا قــرر والـدي
تـزويـجي بـابن عـمي دون مـوافـقتي لم
أكـن أرغب به كـــنت أعــشـق الــدراســة
ناسب لـكنـهم أقنعـوني أنه الشـخص ا

لي وإنني سأتعود وأحبه الحقاً".
وجـرت العادة عند الـكثير من العائالت
ناطق الـريفـية أن ينـتظر احملـافظـة وا
بـعض كـبـار العـائـلة رجـاالً ونـساءً في
مـنـزل العـروس ريـثمـا يـتم التـأكد من

"عذرية الفتاة" في ليلة الزفاف.
وتـصف جمانـة بنبـرة ال تخلو من األلم
مـا وقع في تلك الليلة وكأنه حدث للتو
قـائلةً: "أغلق الباب علينا وطُلب منا أن
نـسرع ألن كبار الـعائلة بانـتظار اخلبر
"."كـان األمــر سـيـئـاً لــلـغـايـة لم الــيـقـ
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الـــعـــذريـــة ال حتـــتـــاج إلى نـــقـــاش في
مـجـتمـعنـا إنهـا الـقتل وحلـسن حظي
سـاعدتني صديقتي ونـصحتني بغشاء
صـيني الـصنع عـند طـبيبـة تقـوم بهذه
الــعـمــلـيــات بـســريـة تــامـة ولــوال تـلك
الــعـمــلـيـة الــصـغــيـرة لـكــنت في عـداد

األموات منذ سنوات".
أمــا أمـيـنـة وهـي من عـائـلـة مــحـافـظـة
وفـقـيـرة ماديـاً حـدث لهـا وسـقطت في
احلـمام عـلى عتبـة الباب ونـزفت قليالً
فـي ذلك الــوقت إال أنــهـــا لم تــفــهم مــا
وقـع لهـا وأخـبـرت والـدتـهـا عـن األمر
الـــتـي ســـارعت بـــدورهـــا إلى أخـــذهـــا
لـطبيب نـسائي لفحـصها وعـلمت أنها

فقدت غشاءها بحسب قولها.
وتــقـول: "كـان يـومــاً مـروعـاً بـالــنـسـبـة
لـــوالــدتي لم تــعـــرف مــاذا تــتــصــرف
اجــتـمـعت خـاالتـي الـثالث ورتـبـوا لي
مـــوعـــداً إلجــراء عـــمـــلـــيــة إعـــادة رتق
الــغــشـاء بــســريـة تــامــة ألن مـثـل تـلك
نـوعة في بلدنا كما الـعمليات كانت 
أن مـعـظم النـاس لم يـكونـوا لـيصـدقوا
بـــأنــنـي تــعـــرضت حلــادث بـل كــانــوا

سيشككون في عذريتي ما حييت".
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وفي الـــكــثــيــر من الــبــلــدان الــعــربــيــة
واإلسالمــيـة يـقـوم الـكـثـيـرون بـإجـراء
فـحص نسائي وإعطـاء شهادة العذرية

للفتاة قبل الزواج إلثبات عذريتها.
وأدانـت منـظمـة هيـومن رايتس ووتش
إنـدونـيـسـيـا وبعـض البـلـدان الـعـربـية
واإلسالمــيــة عــلـى قــيــامــهــا بــإجـراء"
ـة لـلـفـتـيات ـؤ اخـتـبـارات الـعـذريـة" ا
الـتي تـقـوم بهـا عـادة سـيدة مـسـنّة عن
ـــهــبل طـــريق إدخـــال إصــبـــعــ إلى ا
. للتأكد من أن الغشاء ال يزال موجوداً
نـظمـة في تقـرير أصـدرته عام وقـالت ا
ـنـتـشـر عـلى 2014 إن هـذا االخـتـبـار ا
نـطـاق واسع في الـشرق األوسط ودول
شـمال إفريقيـا شكل من أشكال العنف
الـقـائم على أسـاس اجلنس وتـميـيز ال
ـرأة وانـتـهـاك لـقـوان إنـسـاني ضـد ا
حـــقــــوق اإلنـــســـان.وأظـــهـــرت دراســـة
أجـــرتــهــا بي بي سـي عن الــدول الــتي
جتـري اخــتـبـار الـعـذريـة حـول الـعـالم
فـكانت الهنـد وأفغانسـتان وبنغالديش
غرب وإيـران ومصر واألردن وليبيا وا
ودول عـربــيـة أخـرى وجـنـوب إفـريـقـيـا
تــتــصــدر الــقــائــمــة.وبــحــسب تــقــريــر
ــنـظـمـة فــإن من أكـثـر الــبـلـدان الـتي ا
تــنـتـشــر فـيـهــا هـذه الـعــادة هي مـصـر
ــغـــرب واألردن ولــيــبــيــا.ورداً عــلى وا
تـقـرير مـنـظـمة هـيـومن رايتس ووتش
ــغــرب ومــصـر نــفت الــســلــطــات فـي ا
قـيامـها بـذلك االختـبار وأكـدت بأن ذلك
إجــراء غـيـر قــانـوني يـقــوم به الـنـاس

بسرية وبطريقة غير قانونية.

أشـــهـــر إال بـــضع مـــرات ودون رغـــبــة
مـنها وتقول: "عنـدما كان يضاجعني
كـنت أشـعـر بالـنـفور لم أكن أرغب به
ولـم أشــعــر بــأي شـيء ألن عــاطــفــتي
كـانت قد ماتت في لـيلتها كـنت أنتظر
أن يــنــهـي مــهــمــته ويــتــركــني كــانت
ـارسة اجلنس معه تُشـعرني بالعهر
ألنــهـا لم تـكن نــابـعـة من احلب بل من

واجب مفروض علي".
وســمــيـــة لــيــست حــالــة مــنــفــردة في
مجتمعها بل هناك الكثير منهن خلف
ـوصــدة يـنـأيـن بـأنـفــسـهن األبــواب ا
ويــتــجـنــ أن يــكنّ عـرضــة لــنـمــيــمـة
شاكل تـتفاقم اجملـتمع ولـومه إال أن ا
اكــثــر وتــؤثــر عــلى األطــفــال واألسـرة
الحـقـاً بـسـبب عـدم االنـفـتـاح في تـقبل

النقاش بصراحة.
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وتــقــول األخـصــائــيــة الـنــفــســيـة أمل
احلـامد عن احلاالت الـنفسـية للـنساء
في لـــيــلــة الــزفــاف والــنــصــائح الــتي
ـقبـلـ عـلى الـزواج في عدم تـسـاعـد ا
الــــوقــــوع في مــــشـــكـالت لـــيــــست في
احلـسبـان: "لم جترِ عـادة زيارة طـبيب
نـــفــسي فـي مــجـــتــمـــعــاتـــنــا بـــســبب
ـــســـبــقـــة اخلــاطـــئــة". ـــعــتـــقــدات ا ا
وتــضـيف: "حـضـور جـلــسـات نـفـسـيـة
تـضـمن بـداية حـيـاة سـعيـدة أسـاسـها
الــــتــــفــــاهـم واحلــــوار ويــــجب عــــلى
الــزوجــ اســتــشــارة طــبــيب نــفــسي
ـفيـدة والتـحدث والـتزود بـالنـصائح ا
ـشــاكل الــتـي قـد تــواجــهــهم في عـن ا
الـلـيلـة األولى وكـيفـية جتـنـبهـا وطرح
األســـئــلــة مــهـــمــا كــانـت خــاصــة عن
الــتـقـرب بـيـنـهــمـا وعن أنـواع أغـشـيـة
الـبكارة وكيفـية فضها بطـريقة ال تنُفر
الـزوجة وجـعلهـا ليلـة جميـلة بدالً من

ة". أن تكون مؤ
وتـتـابع: "مع األسف يعـتـقد الـكثـيرون
ــرأة أنـــهم يـــعـــرفــون الـــكـــثـــيــر عـن ا
ونـفـسيـتهـا وجسـدها والـليـلة األولى
ـــتـــكــــررة تـــثـــبت إال أن الـــتــــجـــارب ا

العكس".
ـشـاكل وفي مــعـظم األحـيـان تـتـفـاقم ا
ــدى الــبــعــيــد وتــصــبح أكــثــر عــلـى ا
تـعـقـيـداً بـسـبب تـراكـمـهـا بدون عالج
لــهــذا ال بــد من تــهــيــئــة الــعــروســ
نــفـسـيــاً لـلـحــيـاة اجلـديــدة أسـاسـهـا
ـتـبـادلـة ومـشـاركـة الـتــفـاهم والـثـقـة ا
األفـكـار" كـمـا ترى.وسـألت بي بي سي
20 رجـالً تـراوحت أعــمـارهم بـ 20
و45 بـــــــ مـــــــتــــــــزوج وأعـــــــزب من
ن ـيــ وأطــبـاء ومــعـلــمـ و أكــاد
يـرون أنفسـهم منفتـح في العالقات
عن ردود فــعــلــهـم فــيــمــا لــو واجــهـوا
ـــوقف ذاتـه ولم تـــظـــهـــر إشـــارة مــا ا
تــــســـمى بـ "الــــعـــذريــــة" في الــــلـــقـــاء
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عـندمـا تُـفـتـقـد الثـقـة بـ الـنـاس والسـلـطـة يـصـبح الصـراع هـو حـاكـمـية
العالقـة  وتصـبح عمـليـة ترمـيمـها  حتـتاج الى وقت وتـغيـير في سـلوكـية
سـألـة هـنـا ليـست مـرتـبـطة السـلـطـة واجـهزتـهـا اخلـدمـية واالنـتـاجـيـة  وا
ـا تتـعلـق بجـدية الـسـلطـة في تـغيـير مـنـهجـية بالـوصـايا واخلـطابـات  وإ
تـعلـقـة بإدارتـها وسـيـاساتـها والـطبـقـة السـياسـية عمـلهـا  والـشخـوص ا

احلاكمة .
فبعد 16 عاما من الـتجربـة  اثبتت هـذه الطبـقة احلاكـمة  إن مشـروعها
في إدارة السلـطة  يتنـاقض تمامـا مع رغبة الـشعب في التـغييـر والبناء 
فهي أي الـطبـقة احلاكـمة  مـتكـورة حول ذاتـها ومـنافـعهـا وطرق ووسائل
دة على نظام احملاصصة كونه وارد  لذلك اصرت طيلة هذه ا استالب ا
ـتـستـر عـلى عـمـليـات الـنـهب للـمـال الـعام هو اخملـلّص لـفـشـلهـا  وذاته ا

وتوزيع منافع السلطة على جماعات تلك االطراف .
ـؤسـسات لـقد جنـحت هـذه الـطـبـقة احلـاكـمـة فـقط  في تـغـييب وتـفـكـيك ا
االقتـصاديـة  وجتمـيد العـمل بـاالخرى واالعتـماد عـلى شبـكة مـن الدوائر
رتبطة باالحزاب والكيانات السياسية  التي اصبحت بارعة االقتصادية ا
عبر منظـومة من الفاسـدين في تغطيـة السوق باسـوء البضائع من اسواق
الـدول االخــرى  بـحــيث صــار الـعــامـلــون بـتــلك االســواق يـطــلـقــون عـلى

شترون للبضائع (بحرامية بغداد) أو (علي بابا). العراقي ا
اليـ من الـعـراقـيـ في سـاحـات االعـتـصـامـات  ورفـضـهم إن خـروج ا
االكيد للسلطة القائمة ومطالبتهم بتغيير هيكلية النظام عبر االنتخابات من
نظـام محـاصـصي طائـفي عرقـي الى نظـام وطني  هـو تـوكيـد على رفض
هذا النظام  وتأكيد على ضرورة التغيير  في بنية الدستور  وفي قانون
االنـتـخـابـات  وفي الـشـخــصـيـات الـتي تـمـتـرست فـي الـسـلـطـة ولم تـنـتج
مايفـيد الـبلد  واجـراء انتـخابـات باشراف قـضائي ووطـني ودولي موثوق

به .
لقـد اكدت تـضحـيـات الشـباب  حـيث وصل الشـهـداء منـهم الى مايـقارب

260 شهيدا وحوالي 
12الف جـريح بـعـظـهم جـراحـهم خـطـيـرة  حـجم الـتـناقـض الـفاضـح ب
الشـعب من جـهة  والـسلـطـة احلاكـمة من اجلـهـة االخرى  وأن مـثل هذه
السلطـة كان يتوجب عـليها الـقبول بشـروط اجلماهير  واخلـضوع لبعض
بنـود الـدستـور  دون الـلجـوء لـلقـوة الـعـنيـفـة ضد اجلـمـاهيـر  ولـكن ثبت
ـكن بأي حال من باليـق القـاطع  إن مثل هـكذا حكـام  وهذا الـنظام ال
االحوال أن يـتنـازل للـشـعب ويلـبي مطـالبه  وان حـجج مـايسـمى بالـفراغ
طـالب النـاس  ماهي السـياسي  والـتجـاوز على الـقوانـ لو اسـتجـابت 
إال ذرائع واهية  تـعبـر عن عقلـية إحـادية اجلانب التـستـند الى مشـروعية
مـــسـكة بالسـلطة على شعبيـة  وهذا األمر بالـتأكيـد هو حال كل النـظم ا

الرغم من االرادة الشعبية .
وإذا حتجج البعض منهم أو جميعهم بـاالنتخابات ووصولهم للحكم  فأن
ـاشابها من تزوير  تلك االنتخابات عـليها العديـد من عالمات االستفهام 
وبـغض النـظـر عن تـلك االدعـاءات  فـاحلـقـيـقة تـؤكـد بـان الـشـعب مـصدر
السـلطـات  فالـشـعب اليريـد مثل هـكـذا نظـام فاشل  خـلف وراءه مالي
العـاطلـ عن الـعمل  ومـثـلهم من الـعـوائل حتت خط الفـقـر  ومؤسـسات
اقتصـادية متوقـفة عن العـمل وبعظـها متـهالكـة التنتج  وزراعـة فاشلة في
ـتخـلفـ واحملسوبـيات  ودولـة في طريـقها بلد الـنهـرين  ودوائر رهـينة ا
للهالك والـفشل  واسـلحـة منتـشرة فـوق القـانون  وعشـائر تـتصارع مع
بـضـهـا الــبـعض  ومـدن وشـوارع تــشـكـو من األهـمــال  وفـوضى الـبـنـاء
الـفردي الـذي اليـسـتـنـد الى قـوانـ ونـظـام  ومـدارس مـتـهـالكـة  وطالب
يـجلـسـون عـلى االرض بـدون رحالت  وامـيـة مـنـتـشـرة  وتـعـليـم فاشل 

وهـروب لـلـكـفـاءات  وصـحـة مـترديـة . الـشـيء الـوحـيد
الرائج الرشوة واالبتزاز ومنظومة الفاسدين .

مثل هكذا سـلطة مـواردها اكثر من (100) مليار
سنويا ولم ينتج منها شيئاً اصبح وجودها ضررا
بالغا عـلى الناس والبالد ورحـيلها ضـرورة وطنية
 وإال يـبـقى الـتـنـاقض بـيـنـهـا وبـ الـشعـب قـائـما

ومستمراً . 
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بــالــرغم من أن الــزفــاف يـشــغل حــيـزاً
كـبيراً من االهتمام والتفكير في معظم
اجملـتمعـات إال أن له خصوصـية أكثر

في اجملتمعات الشرقية.
نـساء من خـلفيـات اجتمـاعيـة مختـلفة
حتـــدثن عن أثــر الــلـــيــلــة األولى عــلى
مـسيرة زواجهن وكيف انعكس غياب
الـثـقافـة اجلـنسـيـة واالجتـماعـيـة على

حياتهن الزوجية.
هـنـا نـعـرض جتـارب خـاضـتـهـا نـساء
من فـئات عـمريـة مخـتلـفة. فـهل حتدّت
هـؤالء النـسوة "اإلهـانة الـعاطـفية" في
أول خـطوة من رحـلة احلـياة الـزوجية
أم خـضـعن للـمـجتـمع الـذي ال يرى أي

مشكلة في موقف الزوج?
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دخـلت سـمـيـة في مواجـهـة طـويـلة مع
أسرتها التي كانت ترفض زواجها من
ابـــراهــــيم الـــذي حتـــبـه وتـــدافع عـــنه
بـاستماتة ألنـها كانت تظن أنه الزوج
ـثالي الذي حتـلم به أي فتاة وما أن ا
حتـقق حلمهـا حتى فاجأتـها الصدمة

ا تتوقع. بأسرع 
كـان ذلك في أول لـيـلـة جـمـعـتـهـما أي
"لـيـلـة الـدخـلـة" الـتي اخـتـفى فـيـهـا كل

ذلك احلب بسبب شكّه "بعذريتها".
لم تـستطع سمـية التي تبـلغ من العمر
23 عـامـاً أن تـنـهي بـضع مـواد بـقيت
من دراسـتـها آلداب الـلغـة الـعربـية في
جـــامـــعـــة دمـــشق ألنـــهـــا انـــشـــغـــلت
بـابـراهـيم الـذي وعـدها بـأن يـوفـر لـها
ـنــاسـبــة لـتــكـمل دراســتـهـا األجــواء ا
وتـــتـــخــرج.تـــزوجت ســـمـــيــة في آذار
ـــاضي بــرغـم مــعـــارضــة أســـرتــهــا ا
بــسـبـب عـدم وجــود مـســكن خـاص به
أوال وعــدم تــخــرجــهــا بــعــد. لــكــنــهـا
ـانــاً بــحـبه أصــرت عــلى مــوقـفــهــا إ
ودعــمه لــهـا وحتــدت اجلـمــيع قـائــلـة
بــأنـهــا مـسـتــعـدة لــلـعــيش مع والـدته

التي كانت حتترمها كوالدتها.
وفي لــيـلـتـهـا تـلـقـت سـمـيـة الـصـدمـة
األولى "بعد أن دخل عليها زوجها ولم
ــهـلــهــا الـوقت الــكـافـي لـتــرتـاح بل
حـاول فض بكارتها على وجه السرعة

مبرراً ذلك بحبه الكبير لها".
تـــقـــول ســـمــيـــة: "كـــنت مـــتـــســـاهـــلــة
ومـــتــعــاونــة حتـــامــلت عــلـى نــفــسي
وقـــبـــلت رغـم تــعـــبـي الـــشــديـــد لـــكن
عـبارات العشق واحلب اختفت فجأة 
وتــبـدل وجــهه ومالمـحـه في حلـظـات
وقــال بــطـريــقــة ال تــخـلــو من الــريــبـة

والشك: ال توجد بقع دم".
وعـادة ما تـواجه معـظم النـساء نـزيفاً
وإن بـدرجــات مـتـفـاوتـة أثـنـاء عـمـلـيـة
فـض غــشــاء الــبـــكــارة. لــكـن بــحــسب
األطـباء واخملتصـ فذلك ليس شرطاً

ضرورياً وال يحدث مع جميعهن.
وهـناك أشكـال وأنواع عديدة لـلغشاء
فـبـعضـها ال يـتمـزق إال بعـمل جراحي
وبـعــضـهـا رقـيق جـداً قـد يـتـمـزق دون
ظــــهــــور أي نـــزيـف كــــمـــا أن بــــعض
الـفتـيات يولـدن بدون غشـاء بكارة أو
قـد يتمـزق في طفولـتهن إثر تـعرضهن

حلادث ما.
وتـصف سمـية زوجـها قـائلـةً: "في تلك
الـلحظة كانت نـظراته لي مثل خناجر
غـرزت في صـدري قـتلـني بـها دون أن
يــدري لم يـحـاول حـتى الـتـحـدث إلي
وتـركـني مـهـمـلـة كـمـا لـو كـنت مـتـهـمة

وانتظر محاكمتي".
وتـضيف: "كنا قد ناقـشنا أموراً كثيرة
قــبل الــزواج حـتى عـن لـيــلـة الــزفـاف
ـــفــتــرض أن تــكــون الـــتي كــانت من ا
أسـعـد لـيلـة لـنـا خُيل إلـي أننـا نـعرف
أشياء كثيرة عن بعضنا لكن ذهب كل

ذلـك في مـهب الــريح بــعــد عـدم ظــهـور
إشارة ما يسمونه بالعذرية".

رغـم تـــكــــرار مـــثل هــــذه احلـــوادث في
مـجتـمعهـا إال أن سمـية لم تـكن تتوقع
شـكلـة نفسـها ألنـها كانت أن تـواجه ا
تـعتـقـد أن ذهنـية الـشبـاب تغـيرت عـما
كــانت عــلــيــهــا في زمن أجــدادهـا وأن
خـطيبها مثقف جامـعي ومنفتح لكنها
"صُـعقت بـاقتـراحه بزيـارة الطـبيب في
الـيـوم الـتالي من زواجـهـمـا للـتـأكد من
عـذريـتهـا".وتـعود عـادة اخـتبـار عـذرية
ـة وتتـفاوت الـفـتيـات إلى عـصور قـد
أسـبـابـهـا وطـرق فحـصـهـا من مـجـتمع
آلخـر ومـا زالت اجملـتـمعـات احملـافـظة
حتـتفل بـعذريـة الفـتاة فـي ليـلة الزواج
بـطـريقـة مبـالغـة كأن يـتم عرض مالءة
الــســريــر عـلـى األقـربــاء من الــطــرفـ

وأحـيـانـاً تـقـام طـقوس مـعـيـنـة تـأكـيداً
عـلى أهـمـيـته.وعـلى الـرغـم من سـهـولة
عــمـلـيــة إعـادة رتق الــغـشـاء بــجـراحـة
بـسـيـطـة وتـوفر الـغـشـاء االصـطـناعي
الــصـيـني الـصــنع مـنـذ عــقـود كـمـا في
حـالة الـشابة روزانـا ال تزال الكـثيرات
مـنهـن يواجـهن نهـايات مـختـلفـة تصل

إلى القتل حتت اسم "غسل العار".
وعــنـــد زيــارة ســمــيــة إلـى الــطــبــيــبــة
الـنسائيـة في اليوم التـالي أكدت لهما
بـأن غشـاءها سـميك ولـن يزول كـلياً إال
مع أول والدة طــبــيــعــيـة لــهــا بــحـسب
قـولـهـا.شـعـر زوجـهـا بـارتـيـاح وعادت
االبـتـسـامة إلـى وجهه لـكن بـعـد فوات
األوان فـقـد حسـمت الـشابـة أمـرها في
قـرارة نفسها وقررت أن تطلب الطالق
ـكن".وتـفـسّـر انـتـظـارها بـأقـرب وقت 
لـبعض الوقت في طلب الطالق بالقول:
"بـــات زوجي غـــريــبـــاً بــالـــنــســـبــة لي
خـشـيت من أن يـنضم إلى مـا قـد يردده
اجملـتــمع حـول عـذريـتي لم أعـد أتـنـبـأ
ـا قد يفـعل كل شيء أصبح مـتوقعاً
فـــالــذي يــنـــسف ســنـــوات مــعــرفـــتــنــا
بـبـعـضنـا الـبعض في حلـظـات ال أمان

لي منه على حياتي بعد ذلك".
وتـتـوقف لـبـرهـة وتـضـيـف: "حـقـيـقة ال
أدري تــــمــــامــــاً كــــيـف أصف حــــالــــتي
ومــشـاعــري جتـاهه بــعـد تــلك الـلــيـلـة
لـكـنـني لم أكن أطـيق الـعـيش مـعه بـعد
أن اخـــتـــزل كـل مـــا امـــلك من صـــفـــات
وقـدرات بغشاء ال أهمية له عندي فأنا
في نـهـايـة األمـر إنـسـان ولـيـس مـجرد
غـــشــاء حلــمي".ســـاءت حــالــة ســـمــيــة
الـنـفـسيـة مـنـذ ذلك احلـ إذ لم ترغب
فـي اسـتـقـبـال أحـد أو اخلـروج إلى أي
مـكـان كانـت تشـعـر كمـا لـو أنهـا تـقوم
بـتمـثيل دور الزوجـة التـقليـدية التي ال
حــول لــهــا وال قــوة إال بــرضــاه عــنــهـا

بحسب قولها.
لـم تــمــارس مــعه اجلـــنس خالل ثالثــة

يـــتــحـــدث مــعي زوجـي بل ســارع إلى
ــهــمــة دون إجــراء أي حــديث إنــهــاء ا
مــــعي ولــــو لــــدقـــائـق في حــــ كـــنت
أرجتـف خــوفــاً وال رغــبـــة به" بــحــسب

وصفها.
ـفـاجـئـة رغم وتــضـيف: "لـكن حـدثـت ا
ـي النفسي واجلسدي لم يكن زوجي أ

مبالياً إال بانتظار بقعة الدم".
"لم أنـزف في تلك الـليلـة فما كـان عليه
إال أن يـــكــســـر هـــدوء الــلـــيل بـــصــوته
الـــعـــالي ويـــصـــرخ "ال يـــوجـــد دم" مع
إطـالقه لــكـــلــمـــات وألــفـــاظ أخــجل من
قـــولـــهـــا كــانـت عــيـــنـــاه احملـــمـــرتــان
كـجمرت باستطاعتهما حرقي في تلك
الــلــحـظــة".وأصـيــبت جــمــانـة بــخـرس
ــدة ســاعــة مـن صــدمــتــهـا مــؤقت دام 
وخـوفـها ولم تـسـتطع الـنـطق اقتـيدت
إلى الـطـبيب الـنسـائي في نفس الـليـلة
ولم يـنتظـروا حتى الصـباح للـتأكد من
"عــذريــتــهـا" .وتــقــول جــمـانــة: "أتــذكـر
ـواسـاتـي كـمـا لو الـطـبـيب الـذي بـدأ 
أنـه أبي ووبخ زوجي بعـبارات قـاسية
عــلى مــا فـعــله بــهـا". عــاشت بــعـد ذلك
جـمـانـة مـكرهـة مع زوجـهـا الـذي شـهّر
بــهـا ألن عـائـلـتـهــا وكل من حـولـهـا لم
يــدعــمـــوهــا أو يــؤيــدوهــا عــلى فــكــرة
االنـفصال ال في تلك الليلة وال على مر
ـشاكل بـيـنهـمـا.لم تنسَ 20 عـامـاً من ا
جــمـــانــة اإلهــانــة أبــداً رغم مــرور 20
عـامـاً ورغـم إجنـابـهـا ألربـعة أوالد إال
ـا وصـلت إلى أنـهــا انـفـصـلت عـنه حـا
بـروكسل مع أوالدها "انتـقاماً منه ومن
اجملــتـمع" الــذي لم يـســانـدهــا بـحـسب
تـعـبـيـرهـا.وتـعـيش جـمـانـة مع أوالدها
فـي بــروكـسـل وال تــنــوي الــزواج مـرة
أخـــرى بل تــســـعى إلى حتــقـــيق حــلم
الــدراسـة الـتي انـحــرمت مـنه ورعـايـة
أوالدهـا وبنـاتهـا بطـريقـة تخـتلف عـما
تـربت هي عليـها.وتضيف: "أنـا سعيدة
اآلن ألنــني اسـتـطـعت أن أجـلب ابـنـتَي
إلـى هـنــا ولن يـتــكــرر مـا حــدث مـعي
مـعهـما أيضـاً لم أطلق زوجي فقط بل
طـلـقت ذلك اجملـتـمع الذي لم يـنـصـفني

أبداً".
¡UAG « oð

تــــقـــول روزانـــا الــــتي انـــفــــصـــلت عن
خـــطــيــبــهـــا بــعــد ارتـــبــاط دام خــمس
ســنـوات: "وثــقت به وأحـبــبـته كــثـيـراً
وفي إحـدى لقاءاتنا ألح علي وأقنعني
ـــثـــابــة ـــمـــارســـة اجلـــنس كـــوني 
الــزوجــة فــوافــقــته عــلى ذلك فـي أحـد

األيام وفعلتها".
ولـكن وبعـد ستة أشـهر من ذلك حدثت
خالفـات عائـلية حـادة ب أهـلها وأهل
خـطـيـبهـا "كـانت الـكارثـة بـأن انـفصال

عن بعضهما البعض".
وتـــضـــيـف روزانـــا: "عـــقـــوبـــة فـــقــدان
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الـــدورة فــإنـــهــا تـــغــلـق عــيـــنــيـــهــا وحتس
بـالـعرفـان وباكـتـساب الـطـاقة.تـرى لورا في
هـذه الــطـقـوس مـظـهـرا مـن مـظـاهـر تـمـكـ
ـرأة. وتـقـول إن من أهـم مـظـاهـر الـتـمـيـيز ا
هــو الــنــفـور الــذي يــحـسـه اجملـتــمع من دم
الــدورة الــشــهــريــة والــعــار الـذي مــا زالت

حتسه النساء ح حتضرهن الدورة.
وتـعـد طقـوس "التـخصـيب الـقمـري" شعـائر
بــسـيـطـة لـكــنـهـا قـويـة ولــهـا قـوة عالجـيـة
ومــدلــوالت عـمــيـقــة لــكل امـرأة كــمــا قـالت
مــوريــنــا كــاردوســو أخـصــائــيــة نــفــســيـة
وراقـصــة وكـاتـبـة ومـؤسـسـة حـركـة "الـيـوم
ي للتخصيب القمري" في عام 2018. العا
وجـذب هـذا االحـتـفال 2000 شـخـص الـعام
ـاضي ومارسوا الشعائر معا في الفضاء ا

العام .
وتـقول مورينا إن الفكرة وراء هذه الشعائر
ـــرأة لــيس هـي تــأكـــيـــد أن دم الــدورة كـــا
مــصــدرا لــلــشــعــور بــاخلــجل بـل بــالــفــخـر
ـوعـد القـادم لالحـتـفال والـقـوة. وسـيكـون ا
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في كـل شهـر تـمارس لـورا تـيـكسـيـرا إحدى
"الـــشــعــائـــر" الــتي تــعـــبــر من خـاللــهــا عن

االرتباط باألرض.
جتـمع الفتـاة البالغـة من العمر 27 عـاما دم
دورتـهـا الشـهـرية وتـدهن به وجـههـا بـينـما
ـاء ثم تستخدم احمللول تـخلط ما يتبقى با
لـري الـنـبـاتـات.وتـعـود هـذه الـطـقوس الـتي
يـطلق عـليـها اسم "الـتخـصيب الـقمري" إلى
ــة كـانت حتــتـفي بــدم الـدورة تــقـالــيـد قــد

الشهرية وتعتبره رمزا للخصوبة.
وتـمتلك النسـاء اللواتي يتبعن هـذا التقليد
طـرقـهـا اخلـاصـة لالحـتـفـاء "بـأقـمـارهن" إذ
تـرين فـيهـا مراحل ودورات تـمتـلك كل منـها

معنى خاصا.
وقـالت لورا إن لديها طقـوس لري النباتات
حـيث تردد "أنا آسـفة سامحـيني أنا أحبك
ــتـــنــة". وأوضــحت أنــهــا تــتــصــور وأنــا 
الـنبـاتات تـنمـو بشـكل جميـل وحتصل على
تــغـذيــة جــيـدة.وحــ تـدهـن جـســمـهــا بـدم
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في  4أغـــســطس/آب. وتـــقــول مـــوريــنــا إن
شـعـوب أمـريكـا الـشـمالـيـة األصـليـة ومـنـها
ــكـســيك وبـيــرو كـانت تــسـكب دم الـدورة ا
الــــشــــهــــريــــة فـي األرض لــــكي تــــكــــتــــسب
اخلـــصــوبــة.وكـــان ذلك رمــزا لـــلــمـــشــاركــة
الـنـسـائيـة والـنـشاط الـروحي ومن شـعـائر

اكتمال األنوثة.
…bzUÝ …dE½

لـــكن بــعض اجملـــتــمـــعــات األخــرى تـــنــظــر
بــســلـبــيـة لــدم الــدورة كـمــا تـقــول دانــيـيال
ـة أنثـروبولـوجيا تـونيـلي مانـيكـا وهي عا
من جــامـعـة "أونـيـكـامب" الـبـرازيـلـيـة  وقـد
ـدة عـشرين ـوضـوع  أجـرت أبـحـاثـا عـلى ا
عـاما.وينـظر إلى الدورة الـشهريـة على أنها
"نـــزيف غــيــر ضــروري ويـــوضع في نــفس
خـانة البول والبـراز شيء يجب أن تتعامل
مـعـه في احلـمـام بـعـيـدا عن األنـظـار" كـمـا
تـــقـــول.وكـــانت احلـــركـــات الـــنــســـويـــة في
ـاضي قـد حاولت تـغيـير سـتـينـيات الـقرن ا
الــنـظــرة الـسـائــدة وشـجــعت الـنــسـاء عـلى

احلـــــديـث عن أجـــــســـــامـــــهـن بـــــاحـــــتــــرام
خلصوصياتها التشريحية والوظيفية.

وعــمل الـفـنـانـون الــذين جـاؤوا الحـقـا عـلى
اسـتـكـشـاف رمـزيـة دم الـدورة لـلـتـعـبيـر عن
آراء ســيـاسـيــة تـتـعــلق بـالـبــيـئـة وقــضـايـا

اجلنس واجلندر.
"الـتـخـصيب الـقـمـري جعـلـني أنـظر لألرض
كــرحم ضـخم خـصـب كـالـرحم تـمــامـا" كـمـا
تــقـول ريــنــاتـا ريــبـيــرو الـتـي تـعــرفت عـلى
احلــركـة عـبــر اإلنـتـرنـت.وتـضـيف "رأيت أن
إعــادة مـا تــمـنــحه األرض لـنــا إلـيــهـا شيء
طـبـيـعي وعـادل".وجتـمع ريـنـاتـا دم دورتـها
في احلـمام وتـستـخدمه لـري الريـحان الذي
تـزرعه في إناء صغير. وتزرع ريناتا النعنع
أيـضـا لكـنهـا ال تـرويه بدم الـدورة  لذلك ال

يبدو يانعا كما تقول على سبيل الدعابة.
ــرأة الـبــالـغــة من الـعــمـر 43 وحــ مـرت ا
عـاما بتجـربة الدورة الشهـرية للمرة األولى
في فترة مراهقتها األولى قيل لها "أنت اآلن
امـرأة شابـة سوف تنـزف كل شـهر ويجب

وضوع طي الكتمان". أن يبقى ا
ـوضـوع على أنه وهـذا دفـعـها لـلـنظـر إلى ا
"مـصـدر إزعـاج" وحـسـدت الـرجـال الـذين ال
ـرون بـهذه الـتـجربـة. أمـا اآلن فهي تـنـظر

للدورة الشهرية كشيء مقدس.
يــتـضح من مــسح دولي شـمل 1500 امـرأة
ب 14 و 24 عــــامـــا أن مـــوضـــوع الـــدورة
الـشـهـريـة ال يـزال من احملـرمـات في الـعـديد

من اجملتمعات.
ويـــتـــبـــ مـن الـــدراســـة الـــتي أجـــريت في
الـــبـــرازيل والـــهـــنـــد وجـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا
واألرجــنــتــ والـفــلــبــ بــطــلب من شــركـة
جـونسون أنـد جونسـون أن النسـاء يشعرن
بــاخلـــجل من اســتـــعــارة فــوط صــحــيــة أو
الـتخـلص منـها في الـعلن وحـتى الـنهوض

من مقعهدهن أثناء الدورة الشهرية.
"نــقـطـة آخـر الــسـطـر" هـو عــنـوان وثـائـقي
period " يـتـضـمن تالعـبـا بـاأللـفـاظ فـكـلـمة
بـاإلجنـلـيـزيـة تـعـني نـقـطـة وتـعـنـي "الدورة
الــشـهـريـة أيـضــا".وتـتـابع مـخــرجـة الـفـيـلم
رايــقـة زيـهــتـابـتــشي عـددا من الــنـسـاء في
إحـــدى مـــنـــاطق الـــهـــنــد فـي مـــحــاوالتـــهن
لــتــســهــيل حــصــول الــنــســاء عــلـى الــفـوط

الصحية.
وتــشـيـر إحـدى تـلـك الـنـسـاء إلى دم الـدورة
الــشــهــريـة عــلى أنـه "دم فـاســد" وتــعــتـرف
إحـداهن أن صـعـوبـة احلصـول عـلى الـفوط

درسة. الصحية اضطرتها لترك ا
وتـــتــذكـــر أخــصـــائـــيــة األنـــثــربـــولــوجـــيــا
االجـتـمـاعيـة في جـامـعـة "باهـيـا" االحتـادية
سـيسيليا ساردنبـيرغ البالغة من العمر 71
عـامـا أنـهـا مـرت بـتجـربـة الـدورة الـشـهـرية
لــــلـــمــــرة األولى في وقـت كـــان مـن الـــنـــادر
احلــديث عــنـهــا.وتـقــول إن وجــود الـنــسـاء
الـلـواتي ال يـخـجـلن من احلـديث عـنـهـا هذه
ـواجـهـة "الـوصـمـة".لـكن ال األيـام ضــروري 
يـتــقـبل اجلـمـيع الـفــكـرة لـذلك حـ نـشـرت
لـورا سـيـلـفي يـظـهـر فـيه وجـهـهـا وصـدرها
ـــوضــوع مـــدهــونـــا بـــدمــاء الـــدورة أثــار ا
ضـجة.وقالت إن لديها 300 مـتابع وتتوقع
ــســاعــدة نــسـاء ــنــشـور آخــر  أن حتــتــاج 
وضـوع.لـكن بعـد مرور أخـريـات على فـهم ا
4 أيـام وجدت لورا أنـها تتـعرض للـسخرية

على موقع إنستغرام.
—u  dA½

وقـال كوميدي مـثير للـجدل في البرازيل هو
دانــيـلــو جـنــتـيــلي إنه يــفـكــر بـإعــادة نـشـر
الصور على حسابه الذي يتابعه 17 مليون
شــخص وأضــاف "الــدورة الــشــهـريــة شيء
طـبيـعي لكن ما هـو غيـر طبيـعي أن تدهني
وجـهك بـدمـائـها".لـكن نـكـتـته أثـارت رد فعل
مــــضــــاد فـــقــــد حـــصــــلت عــــلى 2300 رد
مـعظـمـها سـلبـية.وتـقول لـورا إن هذا يـثبت
إلـى أي درجـــة يـــحــــظـــر احلـــديـث في هـــذا
وضوع.وتضيف: "يظن الناس أن ما ليس ا
مــقـبــوال لـهم أو مــعـروفــا فـهــو بـالــضـرورة
انـحـراف. يعـتـقـدون أن بإمـكـانهم االخـتـباء
وراء شـاشات هـواتفهم واسـتخـدام عبارات
جـارحـة بحق آخـرين. هـذه سوائل جـسدي
ومـن حـقـي أن أقـرر مــا هــو عــادي ومــا هـو
غـير عادي مـا دمت ال أتدخل بحـياة شخص
آخـر".وتتـابع "ما هـو غيـر طبـيعي أن تـعمل
عــلى وسم آخـرين. سـأتــوقف عن مـا أعـمـله
حـ يـبـدأ الـناس بـالـنـظـر إلى دمـاء الدورة
عـــلى أنـــهـــا شيء طـــبـــيـــعي ال يـــســـتـــدعي

التعسف".
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ة ح كان ينظر لدم الدورة على أنه رمز للخصوبة uIÞ”∫ تستند هذه الطقوس إلى تقاليد قد

انها صرخة مدوية اطلقتها أمرأه امريكية بعصبية بالغة بعد تفجير مركز
ي  عـبرت فيها عن سـؤال ذكي لم تستلم جوابه حلد اآلن . التجارة العا
هذه الـصـرخة يـنـبـغي ان يطـلـقهـا الـيـوم كل الطـبـقة الـسـيـاسيـة الـيوم في
بـغـداد واحملـافـظـات الـوسـطى واجلـنــوبـيـة بـكل اشـكـال احلـراك الـسـلـمي
احلضاري .. والـكل يصرخـون باجتاه الـنظـام السيـاسي الطائـفي.. نظام
الفساد .. ولعل من الواضح لـلجميع ان هذه الصـرخة مكبوتة في صدور
اجلـمـاهـيـر لـكل احملـافـظـات  وخـصــوصـا مـحـافـظـات (الـفـقـاعـة الـنـتـنـة)
ـشكلة تكمن في ان سـتدام . اقول هنا ان ا والتغييب القـسري والنزوح ا
ـاذا يكرهـها غيـر االمريـكي خـصوصـا أال انها مـاضية في امريكـا تعي 
مخطط كبير للهيمنة الكامـلة على العالم ولن تغير هذا اخملطط اال بالقوة 
ـدللـة اسـرائـيل بـثالثة ولديـهـا تـرسـانة اعالمـيـة ضـخمـة تـسـاهم ابـنتـهـا ا
اربـاعهـا تـمـكـنت من اقـنـاع جـزء من الـشـعب االمـريـكي ان ادارتـهم تـريد
(احللم االمـريـكي ) ولـعل ذلك ال يـخـلوا من احلـقـيـقة حتقـيق مـصـاحلـهم 
نظامـنا الـسياسي الـذي هو الوحـيد في الـعالم ال يسـمي نفـسه وال الناس
تسمـيه (نظـام) بل (عمـليـة) سيـاسية وضع اسـسا السـتمـراره تخـيل انها
كـافــيـة ألسـنــاده عـلى الــدوام وتـتـلــخص في مــظـلـومــيـة الــشـيـعــة والـكـرد
واالجتثاث والتغييب وحقوق الضحايا وهذه كلها كانت تكفي لسن عدة
بعـدها يـبدأ الـشـيعـة والكـرد والـضحـايا يـتسـاءلـون : نحن ضـحايـا نعم 

لنفترض ذلك  نحن مظلومون نعم لنفترض ذلك.. ثم ماذا?? 
ما الذي قدمه اخمللصون لنا ?? 

رواتب رفحاء والـشهداء والـسجنـاء وأسعـدهم بقطـعه ارزاق ارامل وايتام
اركان الـنظـام السـابق وحجـز امالكهـم وحرمـهم من حقـوقهم الـدستـورية
دون سند دستـوري او قانوني ومن هذه احلـقوق حق االجتمـاع والتظاهر
ـواطـنــة) .وكل ذلك بال (حـلم عـراقي) وال بـنـاء وغـيـرهـا من اسـاسـيـات (ا
امبراطورية كأمريكا بل حلم السعلـوة وبناء امبراطورية لغيرنا نكون نحن
تـابـعــون لـهــا لـيس هـكــذا تـروى االبل يــا سـيـاســيـ ان اوالد الـضــحـايـا
وغيرهم يريدون عمل يريدون تعليم راق ومشافي محترمة ومستقبل زاهر
وآمن فلـيس بالـراتب وحده يـحيـا االنسـان يريـدون (دولة مـثل كل الدول )
وهذه العبارة اتـفق عليهـا ثالثة من ابطال الـتوك توك على شـاشة الرشيد
الفضائـية وكانـوا خمسـة اولهم عمره 17 سنة ثالث مـتوسط  وهو سائق
ـالك اشـتراه بـالـتقـسـيط .. وآخرهم 42 سنـة خريج ادارة وليس مـالك وا
ـنـطــقـة اخلـضــراء واشـتـرى آخــر وكـلـهم واقـتـصــاد حـرقـوا تــكـتـكـه في ا
اشتـروها بـالتـقسـيط  .. يقـول احـدهم نقـول لهم نـريد وطن يـعطـونا 125

الف نرجع ونعيدها عليهم (نريد وطن)  يزيدونها الى 150 الف .!!! 
لهـذا يكـرهـونكم .. ألنـكم لم تـشعـروا بـهم يومـا وتـصرفـتم عـلى انهم غـير
موجـودين بل لـيـسـوا طرفـا بـكل مـعـادالتكم .. تـريـدون فـرصة (41) وهم
يتـذكـرون مخـرجـات الـفرص ويـتـذكرون الـ (100) يوم ويـتـذكرون اتـفاق
اربـيـل ووثـيــقـته وغــيــرهـا الــكـثــيــر كـان من ضــمن نــقـاط اتــفـاق الــشـرف
التشريعـات وظهر تعـديل اول تشريع وهو تـعديل قانون الـتقاعد الذي من
ـعــاشي فـرفع جــزء من احلـد االدنى ـوجـبــة حتـســ الـوضع ا اسـبـابـه ا
ـئة من  100الف دينـار امـا احلدود الـعـلـيا فـقـد انزل بـعـظهم الى 75 با
احلد االدنى ورفع مدللي العراق من السماء االولى الى السابعة فصارت

اعلى من راتب الـوزيـر والنـائب كـمـا يقـول اخلـبيـر طارق
حرب . اخيرا ال بد لكم من ان جتيبوا على السؤال

ركزي .. ا
اذا يـكـرهونـنـا وفي كل احتـجـاج حتتـرق مـقرات
ـكن ان ــاذا ? فال  ـاذا ??و ــاذا .. و احـزابــنـا و
اجـيب الـسـؤال بأقـل من الف صـفـحـة .. راجـعوا

انفسكم فما زال في القوس منزع.


