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Fikrun wa Fann/ نفو فكٌر No. 86 - Love 

 

Tآاملة آليباآيT  
Tالقبلة والكالم  

 مشاهد العشق في الشرق

 
 

إال أن اإلسالم في الواقع ليس عدوا . يعتبر العالم اإلسالمي في عيون الغرب عالما متزمتا ملؤه الكبت

 العاشق ال يتوانى بدوره عن لكن الشباب.  هذا في الحياة الزوجية على األقل- لدودا للذة آما ُيعتَقد

؟آفاحلكن ما قيمة الحب دون . اغتنام الفرص التي تلوح له، حتى لو آان هذا يعني صراعا مع المجتمع  

 
قبل عهد وجيز اتخذ زوج شاب سكنا له، الشقة فوق . مازالت سميرة تعيش في بيت أهلها في دمشق القديمة

:  تنام جيدا في الفترة األخيرة، فالحكاية نفسها تتكر آل ليلةمتنهدة تروي سميرة أنها ال. مخدع سميرة تماما
تبدأ الحكاية بطقطة من الكعب العالي على األرضية، تسمعه سميرة عبر سقف غرفة نومها ومن ثم يصم 

سميرة ذاتها لم تجرب هكذا مشاهد، فرغم أنها بلغت عامها . أذنيها صرير مترافق بتأوهات شخصين
 .، إال أنها عزباء ولهذا لم يمسسها أحدالثاني والثالثين توا

يستكره الجنس خارج مؤسسة الزواج في آافة أنحاء العالم اإلسالمي، بل وإنه يمنع في بعض أنحائه بحكم 
فعقوبة الزنا في السعودية هي اإلعدام ويعاقب بالجلد آل من خرج على قانون التفريق بين . القانون

مر بالمعروف والنهي عن المنكر في آل مكان، ما يقتل آل رغبة في الجنسين، آما ينتشر أعضاء هيئة األ
لكن حتى في . اإلسالم متزمت ومكبوت: سريعا ما يظهر هنا الكليشه الغربي. الرومانسية في مهدها

السعودية ذاتها ال يوجد قانون يتدخل في الحياة الجنسية بين الزوجين، فهنا آل شيئ مسموح، بل 
 .ومرغوب فيه

 
 

 :األنوثة األبديإغراء 
فقد ذآر المتكلم الفارسي في القرن الحادي عشر اإلشباع الجنسي . الغزالي ذاته ادعى أن الشرقيين شبقون

في آتاب آداب النكاح وهو الكتاب . آحسنة للزوجة ال تضاهى، عالوة على الطبخ والكنس واإلنجاب
ى اإلرهاق إلى اإليالد وهو ما في ولعمري في الشهوة حكمة أخرى سو: " الثاني لربع العادات، جاء

قضائها من اللذة التي ال توازيها لذة لو دامت فهي منبهه على اللذات الموعودة في الجنان إذ الترغيب في 
لذة لم يجد لها ذواقا ال ينفع فلو رغب العنين في لذة الجماع أو الصبي في لذة الملك والسلطنة لم ينفع 

الجنة إذن ". يا الرغبة في دوامها في الجنة ليكون باعثا على عبادة اهللالترغيب وإحدى فوائد لذات الدن
لكن بر أمان الزواج يقي الرجل بكل تأآيد من غوايات النساء األخريات، فالغزالي ذاته . ذاتمكان خالد لّل

  وهي     زينب   رأى امرأة فأعجبته فأتى    صلى اهللا عليه وسلم     أن رسول اهللا : "يقتبس حديثا للرسول
في صورة شيطان فإذا    وتدبر    في صورة شيطان  إن المرأة تقبل  فقضى منها حاجته وقال   منيئة    تمعس  

من البديهي أن محمدا ذاته آان يعرف ".  رأى أحدآم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذاك يرد مما في نفسه 
ن لماذا تقارن المرأة بالشيطان؟ تعيد النسويات لك". اشته خارجا، لكن آل في البيت: "الحكمة القائلة
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العربيات، آعالمة االجتماع المغربية فاطمة المرنيسي مثال، التقاليد اإلسالمية للزواج إلى مصدر واحد، 
أال وهو خوف الرجل من إغراء األنوثة األبدي، فبغواياتها قد تخلب المرأة لب الرجل، تسيطر عليه 

فزليخة هي المرأة . وهذا تقريبا ذاته ما يحدث ليوسف الحالم في التوراة. الدينيةوتعيقه عن القيام بفروضه 
زليخة تغرم بيوسف الذي يترعرع فتى رشيقا وال . الحسناء والذآية لفوطيفار الذي يجير الصغير يوسف

في القرآن ترد قصة يوسف في سورة يوسف، وألنها مليئة بمشاهد اإلغراء . تكف عن التفكير فيه
ذات يوم يكون يوسف وزليخة وحدهما في البيت ويتابع القرآن . سية، فإنها من أحب السور إلى القلوبالجن

وحقا، اشتهاها يوسف وآاد أن يخضع " وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت األبواب: "الحدث
وهي تالحقه لتمسك لغواية سيدته، لوال أن جاءته إشارة من ربه، فيقرر أن يهرب منها ويرآض إلى الباب 

ج الذي ال يعلم أي شيئ في الباب، وبحذق تقلب  عادة في الصدف، يقف الزووآما يحدث. به فتقطع قميصه
المرأة المهانة الحكاية رأسا على عقب وتزعم أن يوسف أراد إغواءها ولهذا يجب أن ينال عقابه في 

قال إنه من : "المخدوع إال أن يقولال يبق للزوج ولكن القرائن آلها ضدها فيعفى عن يوسف . الحال
 ".آيدآن إن آيدآن لعظيم

إال أن ". عنه السوء والفحشاء"ن يخضع لغواية زليخة الحسناء، لكن اهللا أنعم عليه وصرف أآاد يوسف 
لهذا عليها أن تعرف حدودها في مؤسسة الزواج . مثله يرينا مدى خطر إغراء المرأة القاتل على الرجل

ذا روضت، خلى الرجل ألداء الفروض المهمة، آالصالة الورعة، دراسة الدين، فإ. وتخضع لزوجها
 .تدخين النرجيلة واألحاديث السياسية في المقهى المجاور مع أصحابه

 
 

 :الجنس قبل الزواج من أعظم المحرمات
أحدآم على ال يقعن : " قولهفقد ورد عن النبي . لكن إن عاد إلى البيت، فعليه أال يهمل واجباته الزوجية

ترى ." قيل وما الرسول يا رسول اهللا، قال القبلة والكالم. وليكن بينهما رسول مرأته آما تقع البهيمةا
. أخصائية األمراض الجنسية المصرية هبة قطب في هذا الحديث دعوة صريحة إلى المداعبة قبل اإليالج

في . الذروة الجنسية فرض عليهتقول قطب إن من واجب الرجل إشباع زوجته دائما وإن وصولها إلى 
عيادتها التي افتتحتها في حي المهندسين بالقاهرة تساعد قطب المتزوجين على التغلب على مشاآلهم 

الجنسية، فتكشف لهم بالصور تشريح جسم المرأة، توضح لهم ممارسة الجنس بالفم  وأوضاعا جنسية 
دآتوراة في الطب –معة القاهرة، والثانية حصلت هبة قطب على شهادتي دآتوراة، األولى من جا. أخرى
 نالتها من جامعة ميمونيدز في فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية، ألن الجامعات المصرية ال -الجنسي

تظهر . تظهر قطب سعيدة ومبتسمة في صور حفل التخرج وبيدها شهادتها. تدرس هذا االختصاص
تقول الطبيبة ابنة . وتحت القبعة يلمع غطاء الرأس. عةمرتدية روب التخرج وعلى رأسها قبعة الجام

% 80وحسب رأيها فإن " إسعاد العائالت"التاسعة الثالثين وأم ثالث بنات، إن واجبها الفعلي يكمن في 
من حاالت الطالق في مصر تحدث، ألن شؤون السرير ال تسير على ما يرام وإن المشكلة الكبرى أن 

طالق أن المرأة أيضا بوسعها التمتع بالجنس آما الرجل، مع فارق أنها تحتاج األزواج ال يعلمون على اإل
آما أن آثيرا من النساء نشأن على فكرة أن الجنس رغبة دنيئة من رغبات . وقتا أطول لتصل إلى الذروة

 .الرجال
 فهي تقدم على أما من ال يتحمل تكاليف زيارة الطبيبة هبة في عيادتها، فإنه يستفيد آثيرا من التلفزيون،

ومشروعها هو التطرق إلى . 2006 منذ خريف )رآالم آبي(رنامج ب) المحور(القناة الفضائية الخاصة 
يتصل بها المشاهدون من جميع أنحاء العالم العربي . موضوع جديد في آل حلقة، آليلة الدخلة مثال

ولدعم آرائها تأتي . مي جيدويطرحون عليها مشاآلهم وهبة قطب تشرح لهم المخفي، برزانة وأسلوب عل
 .دائما بآية قرآنية أوحديث نبوي

 ال تعالج اإال أنه ورغم آل الصراحة واالنفتاح فإن نصائح قطب ال تخرج عن إطار االسالم وفي عيادته
 .الجنس خارج المؤسسة الزوجية من أآبر المحرمات لديها. إال المتزوجين
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فعلى الرجل في البداية أن . ا عتبة الثالثين ولم يتزوجوا بعدمع أن آثيرا من الشباب، رجاال ونساء، تخطو
وعالوة على هذا تأتي . يجد عمال آي يتمكن من شراء شقة وموبيليا وتلفزيون وربما، إذا أمكن، سيارة

 . التكاليف الباهظة لحفل الزفاف، التي يتكفل بها العريس وحده
من % 70 ، رد 2004سة آونراد ادناور من عام حسب تقرير لمكتب البلدان في القاهرة، التابع لمؤس

وبهذا ارتفع . الذين استطلعت آراؤهم بأنهم لم يوفروا الكم الكافي من النقود حتى يتمكنوا من الزواج
بين .  عاما40 إلى 35 عاما ولدى الرجال من 30 إلى 25متوسط عمر الزواج في مصر لدى النساء من 

وفي هذه الفترة، يفترض بالجميع .  عاما آي يمارس أحدهم الجنس25 إلى 15المراهقة وليلة الدخلة تمر 
 والمرأة خاصة يجب أن .جيران الثرثارينأن يعيشوا في عفاف، حسب فروض اإلسالم والمسيحية وال

 .تراعي هذه القواعد، فهي  يصعب عليها بحكم الطبيعة أن تخدع اآلخرين بعذريتها
 
 
 "إننا نكذب على أنفسنا"

 األقل يضع حال لممارسة الجنس ببرآة اهللا، دون الحاجة إلى عقد دائم، وذلك بما يسمى اإلسالم على
آثير من شباب اليوم يتزوجون اليوم عرفيا، ألنهم يرغبون في العيش معا دون أن . الزواج العرفي

هادة نوع من عقد الزواج وشآل ما يحتاجونه هو . يضطروا لتحمل تكاليف الزواج الحقيقي وال مسؤولياته
هذا العقد ال يسجل في السجالت .  يوقع الحضور جميعا على العقد وبهذا يصح ويتم الدخول.شاهدين

 وينهونها آما هالشرآاء على سرية عالقتهم رغم هذغالبا ما يحتفظ . الرسمية، لكنه يحلل الجنس على حال
 . بأن يمزقوا العقد، بكل هدوء وسرية،بدأوها

يعاد غشاء البكارة بعملية في أغلب األحيان تقوم المرأة باإلجهاض و. يكةتبدأ المشاآل إذا حملت الشر
مثل هذه الحوادث دعت إلى .  يوفر العار والفضيحة على جميع األفرقاء، فإنه وبهذا ينتهي األمرجراحية

 في مصر، والسبب آان هند الحناوي، الشابة المصرية التي  خاصةنقاشات حادة في السنوات األخيرة
هند لم تصر فقط على إنجاب طفلتها من الزواج العرفي مهما .  الصحافة بقصتها طوال عدة شهورانشغلت
 .، بل ورفعت دعوى اثبات نسب على والد الطفلة وأرغمته في النهاية على االعتراف بأبوتهحدث

سنوات تعرفت قبل ثالث . هند الحناوي مصممة ديكور بلغت في هذه األثناء الثامنة والعشرين من العمر
دخل الشابان في . أثناء تصوير برنامج تلفزيوني على أحمد الفيشاوي، ابن عائلة فنية مشهورة من القاهرة

هذا الزواج الطريق آان بالنسبة لي : "تقول هند الحناوي. عالقة عشق وغرام وقررا الزواج عرفيا
بداية أن نعلن زواجنا أمام اهللا والناس اتفقنا منذ ال. القانوني ألعرف هل سأبقى مع هذاالرجل إلى األبد أم ال

 وعندما صرحت له بالموضوع جاء رد .إال أن الدوائر دارت عليها، فقد حملت". نجعله زواجا رسمياو
وطالما لم يوقع والد الطفل . فعله عنيفا وأراد اإلجهاض، ألنه لن يعترف أبدا بالجنين ولن يثبت نسبه إليه

وألن الحناوي رفضت اإلجهاض مهما . شهادة الميالد ولم يعطه اسمه، فإن هذا الطفل غير موجود رسميا
لذين أصيبا بصدمة في البداية، لكنهما صمما على الوقوف إلى ل ا،والديهاآلن الثمن، فقد آشفت سرها ل

ت الصحافة الصفراء بالخبر، فأحمد الفيشاوي ّرُس.  ورفع دعوى إثبات نسب إذا أدى األمر ابنتهماجانب
بعد . يقدم أيضا برنامجا تلفزيونيا معروفا يعطي فيه نصائح للشبابداعية ليس ممثال مشهورا فقط، بل و

بهذا لن .  النسب، ما يشكل سابقة أولى في المحاآم المصريةالدرجة الثانية للتقاضيأثبتت صراع طويل 
تتمكن الطفلة لينا من حمل اسم الفيشاوي فقط، بل وإن لها الحق في التعليم والمعالجة الصحية والجنسية 

 أن الناس تخبئ االمشكلة عندن: "توجز الحناوي المسألة آلها بقولها. ، آل هذا بحكم القانونالمصرية
 ".نحن نكذب على نفسنا. هم يشربون، يدخنون الشيشة، يمارسون الجنس، لكن آل هذا في السر. نفسها

 
 
 
 



 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © Goethe-Institut   
Alle Rechte vorbehalten  4 
www.goethe.de/fikrun 
 
 

 النساء يحكين فورا عن الزواج
جمل األشكال الفنية، التي نجح ذوو الشأن أمزوقة بالو بباحاتها المبهرة ،في أحد البيوت الدمشقية التاريخية

سمع وراءه ُي.  في مساعيهم لقلبها إلى مقاه، يجلس فريد ويحرك السكر في فنجان الشايفي األعوام األخيرة
جاءته رسالة قصيرة بطريق البلوتوث، فيها دبان متعانقان ونص . خرير نافورة وأمامه يرن الخليوي

 . إباحيةبهذه الطريقة يتبادل الشبان أيضا أفالم بورنو قصيرة وصورا. مسح الرسالة فورا". أحبك: "مفاده
آل واحد جالس هنا عنده صديق أو : "بإشارة ذات مغزى يشير فريد إلى الزبائن الشبان في القهوة ويقول

فريد، ابن السابعة العشرين، جرب حتى . ، أو األهل والجيران على األقل"المهم أن ال يعرف أحد. صديقة
يتكلمن على الفور عن الزواج أو الخطوبة ويود لو أنه أقام عالقة حقيقية، لكنه النساء . اآلن سبع صديقات

لكن فريد ال يريد أن يعد أحدا وعدا قاطعا قبل أن ينهي . على األقل، حتى يتوفر المال الالزم للزواج
عالقات إقامة  رغم هذا ال مانع لديه من إال أنه. دراسته، آما أنه لم يجد المرأة المناسبة له حتى اآلن

 وهنا يمكن فعل أي شيئ، طالما ال تفقد الفتاة  دائما بشكل ماتوافرةء مفرصة االختاليقول إن غرامية و
 .أو أجنبية" فإنه يدبر امرأة مطلقة أو متزوجة"وإذا أراد الرجل أن ينام نوما حقيقيا مع امرأة . عذريتها

 صار معروفا اليوم في مختلف العواصم، من دمشق إلى القاهرة، ومن تونس إلى عمان، إن الغربيات ال
، أشرطة الفيديو الموسيقيةهذه المعلومات يأخذها الناس من األفالم األمريكية، من . يأبهن آثيرا بعفافهن

لعيش في دولة عربية حق تعرف آل فتاة حاولت ا. من أفالم البورنو للهواة في االنترنت ومن اإلشاعات
مع .  نشـأت بين الناس عنهن،بالنابل يختلط فيها الحابل ،ن صورة مبالغ فيها عن الرغبة الغربيةأالمعرفة، 

فالخجل ليس من . يس من ورائها نوايا واقعيةأن بعض محاوالت التقرب من اآلخرين ال تبغي سوءا أول
وبهذا يبدأ الزمن السعيد أو حتى " نعم "قد تقول امرأة غربية بعد مئات المحاوالتسمات الشباب العربي و

 .اإلقامة في اوروبا
 
 

 ق بالمال المدخر سيأتي بعد الطال
سامي يحب رنا ورنا تحب سامي وهما صديقان منذ سبعة أعوام . قد يجد البعض الحب الكبير باآرا قليال

 قرب ، أهل رناتلبعض ويستطيع سامي الدخول إلى بيتعرف العائلتان بعضهما ا. وخطيبان منذ ثالثة
 أسهل ربما آانت عالقتهما. هذا نظريا.  تماماها، لكنه ال يستطيع االختالء ب)الساعة(أرقى محالت دمشق 

 العيش مع رنا حلم سامي الكبير هو. هذا منفتحان على نمط الحياة الغربيةلنوعا ما، ألنهما مسيحيان و
لكن وألن المجتمع . جدون ورقة زوا"  أن نعيش معا آما تفعلون أنتم في الغرببنح: "تحت سقف واحد

  أنهوأجدد خططه هي. منذ أعوامسامي  كافحيق هذا الحلم، ينه سيتزوج رناه وألجل تحقإيحرم هذا، ف
جان هذه تبحث . يقضي يوميا ساعتين في محل االنترنت يتكلم خاللهما مع صديقته جان من سانت دييغو

عندما يتكلم سامي مع . ي معملهاربما شغلته فبل عن زوج يكون لطيفا معها ووعدت سامي بعمل جيد، 
يفكر .  عندها الحرجض، لكنه يشعر ببع"baby"ته مبهرجا وأحيانا يقول لها ي، يأتي صويبجان عبر سكا

سامي بأن يقضي ثالثة أعوام مع جان، أن يكون لطيفا معها ويسعدها قدر اإلمكان وبعد الطالق سيأتي 
  وبدأتفشل خطةلكن ال. ورنا تعلم بالحكاية ومستعدة ألن تنتظره. بالمال الذي وفره إلى سوريا ليتزوج رنا

، الكلمة "بيزنس"هذه العملية التي قد تأتي لسامي بالحل السحري، تحمل اسم . سامي بالتفكير بخطة جديدة
االنكليزية، وتعني بمعناها العربي التجارة المربحة في العالقة مع النساء " بزنس"المحرفة عن 
 . االوروبيات

تبدأ . إليها آتونس، مصر، المغرب وترآياية التي تكثر السياحة سالمينتشر البيزنس خاصة في البلدان اال
يصاحب شاب أنيق سائحة غربية وحيدة، يمارس عليها سحره ويغرقها : الحكاية غالبا بداية عفوية بريئة

صغيرة، تسمى " قروض"مادامت تشكره على آل هذا بالهدايا وبـو. بالمجامالت حتى تتورط في شباآه
مضي أبعد، يمضي حتى النصب واالحتيال، حتى االعتداء لكن البيزنس ي. العالقة بالسياحة الجنسية

 .وتدمير الكيانات، فردية آانت أم عائلية
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 " جريمة نصب واحتيال1700في تونس وحدها تحدث سنويا "

بعد عدة أشهر تهجر زوجها، . خالل رحلة إلى ميناء جرجيس تتعرف سابرينا على عمور وتقع في حبه
.  إلى تونس لتتزوج عمور وتوظف آل مدخراتها في الحياة المشترآة معهتقدم استقالتها من العمل وتهاجر

ماما مع زوجته األلمانية، فال  لكن يبدو أن عمور ال يتوافق ت،اية تسير األمور على خير ما يرامفي البد
فهو يتحكم بها، يضربها، يحبسها في البيت ويوما ما ". وجهه الحقيقي"ف لها شي زمن طويل حتى يكضيم

التهديد، : فتبدأ سلسلة من اإلهانات. ر وحده إلى ألمانيا ويترك زوجته عند أهله، ما ال يعجب سابرينايساف
تخسر سابرينا دعوة بعد األخرى أمام . الضرب، االفتراء والقذف، المحامون والمترجمون المرتشون

 .المحاآم وبعد ثماني سنوات تعود أخيرا إلى ألمانيا، لكن دون مال أو شرف
لكن الكاتبة . التي آتبتها ايفيلين آرن" رمل في الروح"ينا ليست شخصية حقيقية، إنما بطلة رواية سابر

بعد خيبة األمل المروعة هذه وعودتها إلى ألمانيا أسست السيدة آرن . عاشت القصة تماما آما سردتها
هنا تجمع آل .  1001Geschicht.deوالموقع االلكتروني " ضد مصالح البيزنس"الجمعية المسجلة 

في تونس وحدها تحدث : "تقول آرن. القصص المشابهة لقصتها، فقد أصبح البيزنس ظاهرة جماعية
من بين أعضاء . وتهدف عبر نشاطات جمعيتها لمساعدة الضحايا"  جريمة نصب واحتيال1700سنويا 

فضل أال تقع النساء طبعا األ. الجمعية عدد من المحاميات وطبيبة نفسية، يقدمن النصح واإلرشاد مجانا
ساعدتني المدونات الكثيرة . لوال هذا المنتدى لقمت بأآبر حماقة في حياتي. "أصال ضحية لخديعة البيزنس

ادعى صديقي أن عليه االلتحاق بالجيش وليس لديه المال . ألعرف أن آل الرجال يقومون بالحيلة نفسها
، تكتب في المنتدى إحدى المشارآات، ممن لم !"الكافي ليعفي نفسه من الخدمة، بس على مين يا شاطر

آانت سيدة تعيش مع زوجها . لكن ايفيلين آرن تتذآر حالة من أسوأ الحاالت. يقعن في حبال الخديعة
األصغر سنا في مدينة مهدية التونسية وعندما أنفقت آل نقودها وامتنعت عن االقتراض من البنك، حجزها 

ثم أعادتها ابنتها إلى . يب حديد صدئضت الهرب، آسر ساقها بقندما نووع. وأخذ منها جواز سفرها
 . في عزلة وال ترد على أحدمصح نفسياضطرت لبتر الساق وتعيش اليوم في . ألمانيا

أحيانا تقع فتاة في الثامنة عشرة من العمر في غرام تونسي . لكن ليس آل القصص تنتهي نهاية مأساوية
يظل الصديق الجديد رقيقا وحنونا فترة، . تتمكن من أخذه إلى ألمانيالطيف، تتزوجه على وجه السرعة آي 

 .ثم يكف فجأة عن هذه الخصال، لكنه على آل حال سعيد بالحصول على اإلقامة
 
 
 "العالقات بين حضارتين صراع مستمر"

را عندما رجع مومو وليز من زيارة ألهل مومو في جندبة التونسية، ربت موظف الجمارك على آتفه فخو
، إال أنهما آانا زوجين منذ عهد "ها، للتو تعرفت عليها واآلن تطير معها إلى ألمانيا؟ شاطر، برافو: "وقال

، آان مومو فعندما تعرفا على بعضهما. بعيد، آما لم تكن هناك مشاآل للحصول على الفيزا منذ البداية
زيارة، التقى سيدة تكبره بعدة أعوام لآان قد حصل على تأشيرة دخول . ربع سنواتأيعيش في ألمانيا منذ 

الحقيقة أن مومو لم يرغب أصال في البقاء . إلى هنا تصدق األحكام المسبقة. الحقا فشل الزواج. وتزوجها
في هذه األثناء تزوج مومو بليز وأنجبا طفلة اسمها جوزفين، . في المانيا ألنه فتح في مدينته ورشة نجارة

يحتاج . العالقة بين حضارتين مثل صراع مستمر: "تقول ليز. تظران توأماعمرها اآلن عام واحد وهما ين
الرجل التونسي الحقيقي، ال يريد تحمل : "مومو يقول". المرء تسامحا أآثر مما في عالقة أخرى

لما عشت معك، إذا : "، فترد عليه ليز"هو حر دائما وعفوي وال يحب األسئلة. المسؤولية على اإلطالق
 ".ا تونسي متعصبآنت فعال هكذ

قد تأمل فتاة يمنية على عتبة . إنه دائما مختلف األشكال واأللوان: الحب بكلمةمسألة عموما يمكن حسم 
بالنسبة لشاب سوري سيبلغ الثالثين ومازال ينتظر منحة ". الحب يأتي بعد الزواج"زواج تقليدي بأن 

 أما سميرة الفتاة الدمشقية ذات االثنين ".عندما يخفق القلب بسرعة: "دراسية إلى ألمانيا فالحب هو
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بة لها صرير رتيب يتسلل عبر ها آلما دخلت السرير، ألن الحب بالنسبوالثالثين عاما، فالحب يوتر أعصا
 . مخدعهاسقف

 
 .آاملة آليباآي صحفية تعيش في مدينة هامبورغ، ترآز في آتاباتها على شؤون الشرق 

 
آاميران حوج: ترجمة   


