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ّ
الكاتبة المغربية تفكك الموروث الشعبي في روايتها «انعتاق الرغبة»

فاتحة مرشيد :أحاول كسر الصورة النمطية عن األقليات الجنسية

ال تقف الرواية الجديدة «انعتاق الرغبة» (المركز الثقافي للكتاب ـ الدار البيضاء) للكاتبة
ّ
والتحول الجنسي فحسب ،بل
المغربية فاتحة مرشيد ( )1958عند إشكالية الجندر
ّ
لتمتد إلى انتقاد المجتمع الذي يعيش فيه الفرد حاالت قد تبدو ّلألغلبية
تتجاوز ذلك
ً
خاصة ومعزولة ،وبالتالي مرفوضة ،أو على األقل ينبغي أال تتجاوز دائرة التستر
واإلخفاء .تناقش الرواية اإلرث االجتماعي والديني ،وتفتح باب األسئلة بخصوص
العديد من التيمات ،أبرزها احترام الخيارات النفسية لآلخر ،والدفاع عن خصوصية
الفرد .لذلك ،جاء العنوان منسجمًا مع ٌ ما تذهب إليه الرواية من طروحات ،حيث
«انعتاق الرغبة» هو في األساس انعتاق من قارورة مغلقة هي الجسد ،وهي
¶ لـنـبــدأ م ــن الـصـفـحــات األولـ ــى لــروايـتــك
الجديدة ««انعتاق الرغبة» .يقول األب في
رســالــة إلــى ابـنــه« :منذ وعيت بالدنيا وأنــا
س ـجــن ج ـســد ل ـيــس لـ ــي» .عـ ــادة م ــا تقف
ال ــروائـ ـي ــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي ص ــف ال ــدف ــاع عن
قـضــايــا املـ ــرأة وتـسـعــى إل ــى الـكـشــف عن
مـعــانــاتـهــا واالن ـت ـصــار ل ـهــا .ع ـ َ
ـام راهـنــت
فاتحة مرشيد وهي تذهب بعيدًا عن هذا
امل ـن ـحــى ،لـتـطــرح مـســألــة ال ـج ـنــدر ،ولتفتح
بالتالي ملف الجنس الثالث؟
 بــدءًا ،حبذا لو نبتعد عن التعميم.ألن كــل تـجــربــة إبــداع ـيــة هــي تجربة
إنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــردة إن لـ ـ ـ ــم ن ـق ــل
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة .واإلب ـ ـ ــداع ال ج ـنــس لــه،
وحـ ـس ــاسـ ـي ــة امل ـ ـبـ ــدع غـ ـي ــر مــرت ـب ـطــة
ب ـج ـن ـســه (مـ ــذكـ ــر أو مـ ــؤنـ ــث) ول ـكــن
بــالـفـنــان داخ ـل ــه .إن ـهــا مـســألــة إب ــداع
ومــرجـعـيــة ثـقــافـيــة ،لـهــذا أنــا ال أتفق
مع تسمية الكتابة النسائية .وأعتبر
أنني أكتب أدبــا إنسانيًا ال نسائيًا،
أدبًا ينتصر لجوهر اإلنسان ،كيفما
كـ ــان ج ـن ـســه أو ه ــوي ـت ــه ال ـج ـن ــدري ــة،
ويـ ـعـ ـب ــر ع ـ ــن مـ ـع ــان ــات ــه ف ـ ــي ب ـعــدهــا
اإلنساني العميق .وفــي هــذا الصدد
جاءت رواية «انعتاق الرغبة» لتضع
الـقــارئ أمــام تـســاؤالت فلسفية حول
مـفـهــوم ال ــذك ــورة واألن ــوث ــة ،الجنس
والجندر ،وتقربه من واقــع األقليات
الجنسية.
¶ يبدو أن األمـهــات فــي املـغــرب ال تكتمل
«س ـعــادت ـهــن إال بــإن ـجــاب ال ــول ــد» .ه ــذا ما
تقولينه في إحدى صفحات الرواية .وهذا
الوضع يشمل بلدان العالم العربي بشكل
عام ،ال املغرب وحده .هل ترين أن التفكير
ال ـعــربــي م ــا زال ذك ــوري ــا رغ ــم الـخـطــابــات
امل ـب ـشــرة بــالـحــداثــة وال ـت ـحــول االجـتـمــاعــي
والثقافي؟
 هــذه املقولة تعبر عــن واقــع ثقافيواج ـت ـمــاعــي ي ــرث فـيــه ال ــذك ــر ضعف
األنثى ،مع أن مسؤولياتها ال تقل عن
مسؤولياته ،فيصبح إنـجــاب الذكر
ّ
يحصن هذه األم
بمثابة تأمني مادي
واألخــوات من جشع األقرباء الذكور.
هــل التفكير العربي مــا زال ذكــوريــا؟
أجل وسيظل في غياب ثــورة ثقافية
حقيقية.
¶ يعود األب إلى طفولته ليسرد البنه في
الرسالة إيــاهــا بــأن سعادته كانت تكتمل
حـ ــن ك ـ ــان ي ـج ــد ن ـف ـســه مـ ــع أخـ ــواتـ ــه فــي
الحمام العربي الخاص بالنساء وهو دون
الخامسة ،ثــم الحقًا وهــو يــرتــدي مالبس
أخ ـت ــه مـتـقـمـصــا ش ـخ ـص ـيــة صــديـقـتـهــا.
ه ــل ك ـن ــت ت ـح ــاول ــن ال ـن ـب ــش ف ــي امل ــاض ــي
لتبرير الحاضر على اعتبار أن الظواهر
الـسـيـكــولــوجـيــة ل ـهــا م ـنــابــع أســاس ـيــة في
طفولة اإلنسان؟
 أع ـت ـقــد أن ال ــرواي ــة كــانــت واض ـحــةفــي ه ــذا ال ـصــدد وبـ ّـي ـنــت عـلـمـيــا بــأن
التحول الجنسي ليس نتيجة تربية
معينة ،بــل هوية جندرية يولد بها
الشخص ،وأن اإلحصائيات العاملية
ّ
تقر بأن معدل وجــود حــاالت العبور
الجنسي هو أكثر لدى الذكور بحيث
ّ
يحس
واحد في كل ثالثني ألف رجل
فــي أعـمــاقــه بــأنــه ام ـ ــرأة ،فـيـمــا واحــد
مــن كــل مئة ألــف ام ــرأة تحس أن لها

روح رج ــل .وس ـعــادة عــز الــديــن وهو
يــرت ــدي مــابــس أخ ـت ــه ،كــانــت نابعة
مــن إح ـســاس داخ ـلــي بـمـصــالـحــةٍ ما
مع جسده ،مع أنه لم يكن بعد واعيًا
لطبيعة هويته الجنسية.
¶ ه ـنــاك أي ـضــا ح ـضــور لـلـتـمـثــل الــديـنــي
فــي هــذه املـســألــة ،فحني دخــل األب ووجــد
ً
اب ـنــه ي ــرت ــدي مــابــس أخ ـت ــه ،ن ـهــره قــائــا:
«أعــوذ بالله من الشيطان الرجيم .الرجال
ال يتشبهون بــالـنـســاء ،وإال نــزلــت عليهم
اللعنة» .كيف تنظر الروائية إلــى الخطاب
الــديـنــي ال ــذي يـبــدو حــاسـمــا وصــارمــا في
موضوع التحول الجنسي؟
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـخـ ـط ــاب ال ــديـ ـن ــي فـ ــي م ــوض ــوع
ال ـ ـع ـ ـبـ ــور الـ ـجـ ـنـ ـس ــي لـ ـي ــس ح ــاس ـم ــا
وال ص ــارم ــا ك ـم ــا ق ـل ــت ،ب ــل يـخـضــع
لتأويالت رجال الدين ومدى إملامهم
علميًا بظاهرة العبور الجنسي .لهذا
ً
نجد دوال إسالمية مثل إيران تحتل
املرتبة الثانية عامليًا ،بعد تايالند،
في عمليات تغيير الجنس ،ألن فتوى
ّ
ال ـخ ـم ـي ـنــي ك ــان ــت واضـ ـح ــة ومــك ـنــت
العابرين مــن املصالحة مــع ذواتـهــم.
ك ـم ــا أن م ـص ــر اه ـت ـم ــت ب ــامل ــوض ــوع
وحصل فيها بعض املتحولني على
إذن مـ ــن األزهـ ـ ـ ــر ل ـت ـغ ـي ـيــر ال ـج ـن ــس.
امل ـس ــأل ــة م ـس ــأل ــة اج ـت ـه ــاد م ــن ط ــرف
علماء الدين واألطباء على حد سواء،
وهــذا ما لم يحصل بعد في املغرب،
مع أن الدار البيضاء في السبعينيات
والثمانينيات لغاية  1987كانت قبلة
للعابرين واملـتـحــولــن جنسيًا .كــان
فيها أشـهــر طـبـيــب :الــدكـتــور جــورج
بـيــرو ال ــذي كــان يأتيه املشاهير من
العالم بــأســره ،إلــى مصحة الحديقة
إلجراء عمليات تغيير الجنس.
¶ عــودة إلــى الــروايــة ،سيسافر االبــن إلى
«قرية املثليني» في كندا ،حيث عاش والده
املتحول جنسيًا بعد خروجه من بلجيكا.
وحــن سيلتقي بفادية الشابة التي كانت
ت ـع ـيــش ت ـح ــت رع ــاي ــة وال ـ ـ ـ ــده ،س ـي ـتــراجــع
ان ـت ـقــاده ل ـهــذا األخ ـي ــر .ي ـبــدو تـعــاطـفــك مع
شخصية األب ال ــذي ينتمي إل ــى الجنس
الثالث تعاطفًا واضـحــا ومطلقًا ،وأحيانًا
ت ـنــوبــن ع ــن شـخـصـيــاتــك ف ــي إب ـ ــداء هــذا
املوقف ،وفي توجيه النقد للمجتمع وللعالم
َ
الخارجي .أال تخافني الوقوع في املباشرة؟
ـ ـ ـ تعني تعاطف السارد مع والده بعد
رفضه له في البداية .باختصار شديد
وحتى يستطيع من لم يقرأ الرواية
بعد أخذ فكرة عن الحكاية :السارد،
وهــو جــراح تجميل ،سيكتشف عبر
رسائل تصله من مجهولَّ ،
السر الذي
دف ــع والـ ــده إل ــى الــرح ـيــل م ــن املـغــرب
مــن دون رجـعــة ،والتخلي عنه وهو
ً
ال يــزال طفال فــي عامه الـثــانــي ،وهو
ً
كونه متحوال جنسيًا ،امرأة في جسد
رجل .هذه الرسائل التي خطها والده
والتي ستصله بعد وفاته ،ستحفزه
على السفر مقتفيًا خطى هذا الوالد
عز الدين ليتعرف على وجهه اآلخر
بـعــدمــا ق ــام بتغيير جنسه ليصبح
«عـ ـ ــزيـ ـ ــزة» .رحـ ـل ــة انـ ـعـ ـت ــاق الـ ـس ــارد
اتخذت صبغة التعلم ،ألن كونه جراح
تـجـمـيــل ل ــم ي ـعـ ِـفــه م ــن ج ـه ـلــه بـعــالــم
األقليات الجنسية .تقول عزيزة« :ال

أيضًا نظرة المجتمع إليه .تتوقف الرواية أيضًا عند الطاقات التي يهدرها الفرد
في معارك خاطئة ،الفرد القادر على انتقاد المجتمع ،ومعرفة تفاصيله ،لكن
الجاهل أيضًا لنفسه ،والعاجز عن النظر إليها ،وتحويل النقد الخارجي الجاهز إلى نقد
داخلي منتج .تعمل فاتحة مرشيد على تفكيك الموروث الثقافي الشعبي ،ونقد
الرافض
المتداول االجتماعي القائم على طمس المشاعر واالنحياز لثقافة األغلبيةّ ،
لالختالف والداعي إلى حياة نمطية متشابهة ،يبدو فيها الخارج عن السرب عاقًا
وغير مرغوب فيه .سيكتشف عز الدين متأخرًا أنه ال ينتمي إلى الجنس الذي تمثله
صورته الفيزيولوجية .سيصارح زوجته التي سترفض الوضع وتطالبه بالرحيل .لذلك

أحد يشك في كوني أباك البيولوجي،
لكن ما أسعى إليه هو أن أكــون أباك
الــروحــي» .من هنا سيسهم األب من
خالل السفر بابنه عبر تحليل الذات
واملجتمع ،في تعبيد الطريق أمامه
للخروج أو االنعتاق من أسر السائد
وامل ـ ــأل ـ ــوف وت ـ ـجـ ــاوز ث ـق ــاف ــة ال ـك ـســل

تضع الرواية أمامنا تساؤالت
فلسفية حول مفهوم الذكورة
واألنوثة ،الجنس والجندر
والتلقي السلبي .كل ما قيل فرضته
دي ـن ــام ـي ــة ال ـ ـسـ ــرد ،وال ـ ــروائ ـ ــي لـيــس
ِّ
منظرًا ،وليس عليه أن يبدي رأيًا أو
يـصــدر أحـكــامــا أخــاقـيــة ،هــو يحكي
حكاية يشترط فيها أن تكون ممتعة،
وأن تـحـتــرم ذك ــاء ال ـقــارئ باستفزاز

األسئلة بداخله ،وجعله يجتهد في
إيجاد أجوبته الخاصة.
¶ أريد أن أسألك عن ردود املتلقي العربي
ب ـعــد ب ـض ـعــة أش ـه ــر م ــن ص ـ ــدور ال ــرواي ــة
مــن خ ــال ل ـقــاءاتــك امل ـبــاشــرة مــع ال ـقــارئ،
أو مــن خــال وســائــط الـتــواصــل الحديثة،
خصوصًا فايسبوك وتويتر .كيف تقرأ
فاتحة مرشيد ردود القراء ،خصوصًا أننا
ننتمي إلى مجتمعات عربية محافظة على
األقل ظاهريًا؟
ـ ـ ـ قد أفاجئك لو قلت بأنه ليس ّ
لدي
ال تــوي ـتــر وال فــاي ـس ـبــوك شـخـصــي،
وال ـ ـص ـ ـف ـ ـحـ ــة ال ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـم ــل اسـ ـم ــي
إن ـمــا فـتـحـهــا ق ــرائ ــي ،وأنـ ــا أشـكــرهــم
ع ـلــى ك ــرم اه ـت ـمــام ـهــم .أم ــا ال ـل ـقــاءات
امل ـب ــاش ــرة ال ـت ــي ك ــان ــت ل ــي م ــع طلبة
الـجــامـعــة ،خـصــوصــا شـعـبــة الـعـلــوم
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،و«ج ـم ـع ـي ــة أص ــدق ــاء
الفلسفة» ،فقد خلفت لـ ّ
ـدي إحساسًا

بورتريه للشاعرة بعدسة الفوتوغرافية الفرنسية إليس أورتيو كامبيون في الوداية في الرباط

رائـ ـع ــا ب ـت ـع ـطــش ش ـبــاب ـنــا ل ـك ـتــابــات
تـ ـتـ ـج ــاوز ل ـغ ــة الـ ـخـ ـش ــب ،وت ـخ ــوض
بصدق وحرية في ظواهر يعرفونها
ويصادفونها في حياتهم اليومية،
ول ـك ــن ال أح ــد ي ـج ــرؤ ع ـلــى ال ـخــوض
فيها .إنــه شـبــاب الـعــوملــة واالنـتــرنــت
ال ــذي تـفـتـحــت عـيــونــه وع ـقــولــه على
ما يجري في العالم ،ولم يعد يطيق
هــذه السكيزوفرينيا التي يفرضها
عليه املجتمع .لقد كانت أسئلة القراء
خ ــال ال ـل ـقــاءات ذك ـيــة وف ــي مستوى
ع ــال م ــن ال ــدق ــة وال ـف ـض ــول امل ـعــرفــي،
وت ـف ــوق ف ــي ج ــرأت ـه ــا ك ــل تــوق ـعــاتــي.
واتضح لي أن مفهوم الجرأة نسبي
وهــو يتقلص كلما تفتحت عقولنا
وات ـس ـعــت زوايـ ــا نـظــرنــا إل ــى الـعــالــم،
ألن الجهل باألشياء يؤدي حتمًا إلى
الـخــوف منها وبــالـتــالــي محاربتها.
ومعاناة العابرين جنسيًا مضاعفة.
فـ ـع ــاوة ع ـلــى كــون ـهــم ي ـع ـي ـشــون في

ّ
ويؤمن مستقبل ابنه ،ثم يغادر باتجاه بلجيكا وبعدها
تركة والده
سيقوم بتصفية ّ
كندا لكونها بلدانا «تكن اعتبارًا للمتحولين» .بعد سنوات طويلة ،يتلقى االبن رسالة من
والده تشرح له أسباب الرحيل .رسالة مكاشفة قد تكون جارحة ،لكنها أيضًا صريحة
ومؤثرة ،خصوصًا حين سيعلم االبن أن والده فارق الحياة ،وأن الرسالة كانت بمثابة
وغيرها من األعمال ،يدور هذا الحوار مع فاتحة مرشيد
وصية .عن الرواية الجديدة
ً
التي وصلت إلى أرض الكتابة شاعرة ،إذ أصدرت في البداية دواوين عدة من بينها:
«إيماءات» ،و«ورق عاشق» ،و«تعال نمطر» ،و«أي سواد تخفي يا قوس قزح» ،قبل
أن ّ
تتحول إلى الرواية سنة  .2007إذ ستصدر «لحظات ال غير» ،لتعقبها روايات أخرى
جحيم يــدفــع الثلثني إل ــى مـحــاوالت
االنـتـحــار ج ــراء هــذا االنـفـصــام الــذي
ال يـطــاق بــن أجـســادهــم وأرواح ـه ــم،
ه ــم ك ــذل ــك ض ـح ــاي ــا خـ ــوف املـجـتـمــع
من االخـتــاف ،وهــو طبعًا خــوف عن
جهل.
¶ ج ـ ــاء فـ ــي ظ ـه ــر ال ـ ـغـ ــاف ع ـل ــى ل ـســان
الشخصية أن األم ــل ليس هــو الـحـيــاة بل
ال ــرغ ـب ــة ،ك ـيــف ذل ـ ــك؟ وهـ ــل ال ــرغ ـب ــة تـقـ ّـيــد
اإلنسان أم ّ
تحرره؟
ـ ـ أجــل األمــل انتظار والــرغـبــة حركة.
اآلم ــال ال تصنع املـعـجــزات ،الرغبات
هي التي تصنع املعجزات ألن اإلرادة
وليدة الرغبة ال األمل .أما عن الرغبة
التي قصدتها في العنوان «انعتاق
الرغبة» ،فهي الرغبة التي قال عنها
الـفـيـلـســوف سـبـيـنــوزا بــأنـهــا جوهر
اإلنسان وماهيته ،والرغبة التي قال
فيها سرفانتس «أنــا أحيا برغبتي

ف ــي الـ ـحـ ـي ــاة» .ال ــرغ ـب ــة الـ ـت ــي أق ـصــد
هي الرغبة في الحياة ،وهــي الرغبة
األس ــاسـ ـي ــة ،ألنـ ــه ال ح ـي ــاة م ــن دون
الــرغـبــة فيها .ومنها طبعًا تتناسل
باقي الرغبات.
بهذا املفهوم ،فالرغبة التي جاءت في
الرواية هي التي ّ
تحرر اإلنسان ،لكن
ً
عليه أن يـحـ ّـررهــا أوال ،ألن املجتمع
ال ـ ـعـ ــربـ ــي بـ ـمـ ـعـ ـتـ ـق ــدات ــه وسـ ـلـ ـط ــات ــه
ّ
يقيد رغـبــات ال ـفــرد ،لكن األس ــوأ هو
عـنــدمــا يـقـيــد ال ـفــرد رغـبــاتــه بنفسه،
ويعيش لآلخرين ويستبدل رغباته
ب ــرغ ـب ــات ـه ــم ،ألن «األس ـ ـ ـ ــوأ ل ـي ــس أال
ن ـن ـت ـظــر ش ـي ـئ ــا مـ ــن أح ـ ـ ــد ،ولـ ـك ــن أال
ننتظر شيئًا مــن أنفسنا» كما جاء
في الرواية.
¶ يالحظ القارئ تأثير الطب على مجمل
أعمالك ،كموضوع املوت الرحيم في رواية
«الـحــق فــي الــرحـيــل» على سبيل املـثــال ال

هي« :مخالب المتعة» ،و«الملهمات» ،و«الحق في الرحيل» ،و«التوأم» .لكنها لم
مجاميع شعرية أخرى« :آخر
الشعر ،بل أصدرت في موازاة أعمالها السردية
ً
تغادر ّ
ُ
بيننا»«ِ ،انزع عني الخطى» ،فضال عن كتب أخرى في
الطريق أوله»« ،ما لم يقل ّ
والمجال المهني .يحس متتبع مسار فاتحة مرشيد أنها تغلق عليها ورشتها
القصة
ً
األدبية ،مؤمنة في ذلك بأن الكاتب عليه أن ينشغل بما تكتب يداه ،ال بما يوجد بعيدًا
عنهما .لذلك يلمس قارئ أعمالها هذا الدأب الواضح في تحوالت الكتابة لديها وفق
مشروع يؤكد أن الكاتبة تعرف تمامًا ما تريد.

تقديم وحوار عبد الرحيم الخصار

ال ـح ـص ــر .ك ـيــف ب ـن ـيــت ج ـس ـرًا ب ــن الـطــب
واألدب؟ وم ــن أي ــن ج ــاءت فـكــرة مــوضــوع
العبور الجنسي في رواية «انعتاق الرغبة»؟
ـ ـ الروائي واملبدع عمومًا يستفيد من
تـجــاربــه الـخــاصــة ،والـطــب بالنسبة
إل ـ ّـي لـيــس م ـجــرد مـهـنــة .إن ــه تجربة
حياتية تنغرس في قلب اإلنساني.

الدار البيضاء في السبعينيات
والثمانينيات كانت قبلة للعابرين
والمتحولين جنسيًا (ف .م)
ـوم
وه ـ ــو ك ــذل ــك فـ ــن فـ ــي م ـف ـت ــرق ع ـل ـ ٍ
ش ـت ــى ك ـم ــا ي ـ ـ ّقـ ــال .ك ـط ـب ـي ـبــة أط ـف ــال
حصل أن شخصت ح ــاالت التباس
فــي األع ـض ــاء الـجـنـسـيــة عـنــد بعض
املـ ــوال ـ ـيـ ــد ،مـ ــا يـ ـع ــرف بــال ـت ـشــوهــات
ال ـخ ـل ـق ـي ــة ال ـج ـن ـس ـي ــة وه ـ ـ ــم ال ــذي ــن
نسميهم بالخنثى .فهم بني األنوثة
والــذكــورة ،وهــذه حــاالت اعتنى بها
الـ ـط ــب ن ــوع ــا م ــا والـ ــديـ ــن ك ــذل ــك فــي
ً
م ــا ي ـخــص اإلرث م ـث ــا .ل ـكــن ه ــؤالء
املــوال ـيــد الــذيــن يـتــدخــل الـطــب بــاكـرًا
فــي حـيــاتـهــم ويـصـحــح جنسهم في
اتجاه أو في آخر ،هل هذا التصحيح
س ـي ـت ـمــاشــى الح ـق ــا م ــع إحـســاس ـهــم
الداخلي عندما سيصبحون بالغني
وس ـت ـك ــون ل ـهــم ح ـي ــاة ج ـن ـس ـيــة؟ هل
سيعكس هــويـتـهــم الجنسية أو ما
يسمى بالجندر؟
هنا ُيطرح السؤال ،وهذا هو السؤال
األولي الذي تولدت عنه أسئلة أخرى
جـعـلـتـنــي أك ـت ـشــف م ـثــل الـ ـس ــارد في
الرواية ـ ـ وفي غياب اهتمام مقررات
ك ـل ـيــات ال ـط ــب ب ــامل ــوض ــوع ـ ـ ـ ـ فـظــاعــة
جهلي بعالم األقليات الجنسية .إن
كان الطب قد اهتم بحاالت الخنثى،
فــذلــك ألن الـبـيــولــوجـيــا ق ــد ســاعــدت
على هذا األمر بجعل حالتهم ظاهرة
لـلـعــن املـ ـج ــردة .ل ـكــن األمـ ــر يختلف
بالنسبة لهؤالء الذين ال يعانون من
أدنى التباس في أعضائهم الجنسية.
ومع ذلك ،هناك التباس من نوع ثان،
بل انفصام بني أجسادهم وأرواحهم
أو أنـفـسـهــم .ه ــذا م ــا دفـعـنــي للقيام
ب ـب ـحــث ف ــي امل ــوض ــوع ملـ ــدة سـنـتــن،
ّ
شكل نواة هذه الرواية.
¶ ل ــم تـقـتـصــر ال ــرواي ــة ع ـلــى حــالــة ال ـعــور
الجنسي ،بل نجد تعريفًا بعالم األقليات
الجنسية ككل .ملاذا هذا االهتمام؟ وإلى أي
انعتاق تسعى هذه الرواية؟
ً
ّ
 من السهل مالحظة أن هناك جهالب ـعــالــم األق ـل ـي ــات الـجـنـسـيــة وخـلـطــا
ك ـب ـي ـرًا ب ــن أن ــواع ـه ــا ،ل ـيــس ف ـقــط في
مجتمعنا العربي ،وهذا الخلط يؤدي
ً
إلى أشياء مؤملة :مثال في إيران التي
ُ
تـعـنــى بــاملـتـحــولــن جـنـسـيــا ،بحيث
تؤدي الدولة نصف تكاليف عمليات
تـغـيـيــر ال ـج ـنــس ل ـكــل ع ــاب ــر جـنـســي.
تجبر املثليني على تغيير جنسهم
ل ـل ـع ـي ــش بـ ــأمـ ــان (ت ـ ـفـ ــاديـ ــا ل ـع ـقــوبــة
اإلع ـ ــدام) مــع أن ـهــم لـيـســوا متحولني
جنسيًا ،وهم راضون كل الرضى عن
هويتهم الجندرية .كل هذه األقليات
الجنسية تعاني من خــوف املجتمع

فاتحة مرشيد :أكتب أدبًا إنسانيًا ال نسائيًا ،أدبًا ينتصر لجوهر
اإلنسان ويعبر عن معاناته في بعدها العميق

م ــن االخ ـ ـتـ ــاف .ف ـهــل ي ـحــق ألحـ ــد أن
ي ـعــانــي إرض ـ ـ ـ ً
ـاء ل ــآخ ــري ــن؟ ه ــذا هو
السؤال الذي حاولت الرواية اإلجابة
عـنــه بتقديم شـخــوص رف ـضــوا لعب
دور الضحايا ،بحيث كــل واحــد من
الشخوص الرئيسية للرواية خاض
رحلة انعتاق ونجح فيها.
عز الدين انعتق من جسد ال يعكس
ه ــويـ ـت ــه ال ـ ـج ـ ـنـ ــدريـ ــة ،فـ ــريـ ــد ان ـع ـتــق
م ــن مــاض ـيــه ومـ ــن زواج كـ ّـب ـلــه ومــن
األحكام املسبقة ،وفادية كانت امرأة
شجاعة انعتقت من ماضيها وقررت
م ـص ـيــرهــا ب ـن ـف ـس ـهــا .ع ـل ــى ال ـع ـم ــوم،
ك ــل م ــا أتـ ـمـ ـن ــاه ه ــو أن ت ـس ـهــم ه ــذه
ا ُل ــرواي ــة فــي كـســر ال ـص ــورة النمطية
امل ّ
كرسة في وعي الناس عن األقليات
الجنسية ،وفي تبديد بعض الجهل
بـمـعــانــاة ه ــذه األقـلـيــات الـتــي ليست
سـ ــوى وجـ ــه م ــن وج ـ ــوه إنـســانـيـتـنــا
املتعددة.
¶ ت ـبــديــن أي ـض ــا م ـش ـغــولــة ف ــي كـتــابــاتــك
باملسألة الوجودية .يتخلل السؤال معظم
أعمالك .لكنك ال تبحثني عن أسباب وجود
ّ
الـكــائــن الـبـشــري ،بــل يتشكل األم ــر لديك
عـلــى شـكــل تــأمــات وأسـئـلــة تـتــولــد عنها
أسئلة أخــرى .روايــة «التوأم» نموذجًا .هل
على الروائي أن يكون فيلسوفًا أيضًا؟
ـ ـ ـ ال ــرواي ــة تـجــربــة إنـســانـيــة إبــداعـيــة
وف ـك ــري ــة تـسـتـفـيــد م ــن ك ــل امل ـج ــاالت
امل ـعــرف ـيــة .وع ــاق ــة األدب بالفلسفة
عالقة في توطد مستمر .لقد استفاد
األدب باختالف أجناسه من الفلسفة

واكـتـســب عمقًا أكـثــر ،كما استفادت
الفلسفة من األدب لتبسيط مفاهيم
مـعـقــدة ونـشــرهــا عـلــى نـطــاق أوس ــع.
ف ـم ــا خ ـل ـفــه ن ـي ـت ـشــه م ــن ش ـع ــر ون ـثــر
ق ـ ّـربـ ـن ــا مـ ــن ف ـل ـس ـف ـتــه أك ـ ـثـ ــر ،ك ـم ــا أن
مـ ـس ــرحـ ـي ــات وروايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ج ـ ـ ــان ب ــول
سارتر وألبير كامو جسدت بجمالية
مفاهيم الفلسفة الوجودية .الرواية
لـهــا ق ــدرة هــامــة عـلــى التبليغ ألنها
ت ـ ـخـ ــاطـ ــب انـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــاالت كـ ــون ـ ـيـ ــة ع ـنــد
امل ـت ـل ـق ــي ،واالنـ ـفـ ـع ــال يـجـعـلـنــا أك ـثــر
قابلية لالستقبال ألنه «كي تخاطب
ً
العقل ،عليك أوال أن تالمس القلب».
لهذا ،ال شك عندي في كون الخلفية
ال ـف ـك ــري ــة ت ــرق ــى بــال ـع ـمــل اإلبـ ــداعـ ــي،
ومتعة القارئ تكون مضاعفة عندما
ينتهي مــن ق ــراءة رواي ــة مــا ويحس
بأنه قد كبر حسيًا وفكريًا.
ّ
¶ «كـتـبـ ُـت ال ــرواي ــة ،لكني شــاعــرة قبل أي
ش ـ ـ ــيء» .هـ ــذا م ــا صـ ـ ّـرحـ ـ ِـت ب ــه مـ ـ ــرة .هــل
األسبقية للشعر هنا مسألة كرونولوجية
فحسب أم فيها تفضيل لجنس أدبي على
آخر؟
 الـشـعــر لـيــس مـجــرد كـلـمــات ننسجم ـن ـه ــا قـ ـص ــائ ــد .إنـ ـ ــه ط ــريـ ـق ــة عـيــش
وفـلـسـفــة ح ـي ــاة .ب ـهــذا امل ـف ـهــوم أق ــول
إنـنــي شــاعــرة قبل أي ش ــيء ،شاعرة
في الشعر وفــي الــروايــة وفــي الحياة
وحتى أثناء ممارستي ملهنة الطب.
ول ـي ـس ــت ل ـ ــدي أدن ـ ـ ــى م ـف ــاض ـل ــة بــن
األج ـن ــاس األدبـ ـي ــة .كـلـهــا تـعـبـيــر عن
الوجه الجميل إلنسانيتنا.

