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"رواية" السجينة

1

قراءة اجتماعية وسياسية
د .دالل عبّاس
تشاء الصدفة أن تلتقي الكاتبة الفرنسية ميشيل فيتوسي بملكية أو فقير في ربيع العام  7991في باريس،
في إحدى السهرات التي أقيمت بمناسبة عيد النوورو الفارسوي ،نانوت قود قورأت مو قبول فوي الصو
قصة مأساتها ومأساة عائلتها ،ونان تعارف بي المرأتي  ،ونانت صداقة واهتمام مو فيتوسوي بمصوير
ملكية الخارج ع المألوف ،ورغبة جام ة لدى مليكة لسور قصوتها ،لتخفو

مو أعبواء الماذوي الو

يسكنها ،روت مليكة قصتها و ونتها ميشيل فيتوسي نصا ً أ بيا ً مكتمالً.
ال يسع قارىء ه ا الكتاب أن يب ث في طياته ع عناصور روائيوة ،أو بنيوة روائيوة ناقصوة أو مكتملوة،
على الرغم م وص

ناتبته له بأنه "رواية مؤلمة ومخيفة وفضائ ية بل ومثيرة" (السجينة.)71/

إن هو ا الكتوواب هووو سوويرة حيوواة الراويووة "مليكووة أوفقيوور" ،التووي ت ضوور بصوووتها مباروورة لتوورو قصووة
مأساتها ومأساة عائلتها ،معلنة ًً رؤاها وهواجسها وانفعاالتها بشكل مبارر ،ون أ نى مواربة لتخفو
م أعباء الماذي المؤلم ال

يسوكنها فوي ابواب سور

 ،ال تتداولوه سووى صويوة واحودة مو الكوالم

آحا ية االتجاه .إنها تفاصويل حيواة مليكوة ومعاناتهوا طيلوة أربعوي عاموا ً مو حياتهوا التوي عاروتها رهينوة
الم بسي  :القصور الملكية الموربية ،ومعسكرات االعتقال .ه ه التفاصيل التي تستورق معظم الرواية،
هي التي تقوو المتلقوي إلوى قوراءة اجتماعيوة وسياسوية للون ،،فيورى إليوه وةيقوة ًً "و ليول إ انوة" علوى
الوورغم م و أن الكاتبووة "ميشوويل فيتوسووي" ت وواول أن تنفووي (لووج (السووجينة )9/إنهووا السوويرة نمووا أرا تهووا
صاحبتها ،وما أرا ت أن ترويه ،وأما ما سكتت عنه الراوية فلم تضفه الروائية.
ترو مليكة قصتها من طفولتها األولى وني

انتزعت م أحضان أبويها وهي في الخامسة حي قورر

الملج الوربي م مد الخامس أن يتبناها ،لتكون رفيقة ابنته األةيرة أمينة (لال مينوا) ،ففقودت البفلوة فء
األبوي وحنانهما ،وما لبثت أن اسرت وهي في الثامنة عب

الملج ال

نان عا الً وطيبا ً معها ،وقود

تأةرت نثيراً بوفاته المفاجئة في أةناء عملية جراحية وهو في الثانيوة والخمسوي مو عموره ،ولوم تتجورأ
العائلة على المبالبة بابنتها ،حي تولى ال س الثاني العور ،،والبفلوة ً نانوت أصوور مو أن تبالو
ب لج ...ولقد قام ال س الثاني بدور األب ألاته الصويرة غير الشقيقة ولمليكوة ،ولكو المعاملوة تختلو
الاتالف طبيعة الرجلي  ،ولمستوى العالقة ال قيقية بالبفلتي .
حي تبلغ مليكوة السوابعة عشورة تصور علوى العوو ة إلوى أبويهوا مخلفوة ً وراءهوا حيواة القصوور ،ون أن
تلتفوت إلوى الووراء ،فيوافوم الملووج "ويخفظهوا لهوا" .فتعوي

مليكوة بووي أهلهوا سونتي ونيو
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األرستقراطية المدللة ،التي تريد أن تع م ال رية ما افتقدته اال جدران القصوور ...ولكو الجنورال
أوفقير والدها ،وقد نان الرجل الثاني في النظام الموربي ي اول في العام  7910أن يوتال الملج فتفشول
م اولته ويعدم ،ويقرر الملج إنزال أقصى العقوبة بعائلة الجنرال المتمر  ،فتوذع األم وأبناؤهوا السوتة
بم فيهم مليكة وطفل لما يبلغ الثالثة م عمره في السجون الص راوية؛ وقد (اقت العائلوة أقسوى ألووان
الع اب في معسكرات االحتجا والسجون والمبامير؛ امسة عشر عاما ً م المعاناة والع اب ،والعائلوة
تدفع ةم جريمة لم ترتكبها (ص .)031
لقد أصاب ه ه العائلة األرستقراطية المقربة م الملج ما ينببم عليه القول الموأةور" :مصواح الملوج
نران األسد ،يظ أنه فرسه فإ(ا هو فريسته".
ال بد لقارىء السيرة م أن يتعاط

إنسانيا ً مع المصير االستثنائي ال

وعائلتها طيلة مرحلة السج وما تالها ،و(لج التووق إلوى ال ريوة الو

عارته تلج المرأة ،وما نابدتوه
فعهوا ألن ت فور طريوم نجاتهوا

باليدي واألظافر.
إن معاناة مليكة وأهلها في السج وم اوالت الهرب المتكررة ،تشبه معاناة عشرات بل مئات العائالت
التووي ارتكبووت وترتك و ب قهووا المجووا ر واالعتقوواالت واالعوودامات فووي ه و ه المنبقووة م و العووالم ،حيووث
تسيبر الدنتاتوريات بأبشع صورها ،ونم م المعتقلي المعوروفي أو المجهوولي األسوماء الو ي

الووا

سووجون ال كووام وسووجون أو فقيوور نفسوه أو سووجون أصوودقائه ائسوورائيليي ولووم يخرجوووا أحيوواء ،أو الو ي
حاولوا الهرب والنجاة فأعيدوا إلى السجون ،وتضاعفت وتيورة تعو يبهم النفسوي والجسود  .إن عوائالت
عديوودة فوي المووورب عانووت مووا عانتووه عائلووة أوفقيوور ،ولكو هو ه العائلووة بسووب مكانتهووا وبسووب معارفهووا
وجدت م يتعاط

معها اارج المورب بعد هربها ،حي ارجوت القضوية مو يود السولبات وأصوب ت

في يد الص افة العالمية ،فأسقط في يد الملج ولم يعد بإمكانه أن يعيدهم إلى السج ...
فووي أةنوواء قووراءة السوويرة تتأنوود لوودينا الصووورة التووي انببعووت فووي أ(هاننووا فووي السووتينات والسووبعينات ع و
نتاتورية النظام الملكي في المورب ،ونتعرف قائم حياة القصور ،وما يجر

اال أسووارها المولقوة

م ترف وان الل وعا ات تعو إلى القرون الوسبى ،ربيهة بما تصوره حكايات أل

ليلة وليلة ،أو ما

نان يجر في قصوور الملووا العباسويي أو السوالطي العثموانيي  ،وتو نر ب يواة الجووار والعبيود فوي
مرحلة احتضار الدولة العثمانية نما رسمتها ﭭنوس اور في روايتها الرائعة .pyaramine
ما ال

أوصل مليكة أو فقيور إلوى القصور ،فعاروت فيوه نواألميراتح متسول ة بعوي بصويرة وحوس نافو

وتوق إلى ال رية فعها لعدم االستسالم إلى المصير ال

رسم لها :إنها عا ة التبنوي التوي نانوت سوارية

في القصر الملكي في المورب ،على األطفال الفقراء واأليتام ،فمعظم وصيفات القصر تم تبنيه عنودما
ن صويرات ،ونان م النا ر ،بل م المست يل أن يتم تبنوي فتواة فوي مثول وذوع مليكوة ،التوي تنتموي
إلى عائلة غنية ومتنف ة م جهة األم واألب على السواء ،ومنزلتها ال تقل ع منزلة أ أميورة ،ولكنهوا
رغبة الملج ،و"رغبات الملوا ونزواتهم أوامر ومقدسات"...
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توورى مليكووة أنهووا حووي انتزعووت م و أحضووان أبويهووا وهووي فووي الخامسووة نانووت "ذ و ية عموول قرصوونة
وااتباف" ،فقد جر وها وإلى األبد م السكينة والبمأنينة وهجروا طفولتها ،وأطفأوا في عينيها بريم
البهجة والفرح ...لم تتقبل األمر إال مع مرور الوقت ،بعود أن أصوبا انسوالاها عو عائلتهوا اموراً واقعوا ً
تقبلته رغما ً عنها واللوعة تمأل قلبها.
في القصر عارت مليكة في برج عائلي ال يمت إلى الوقع بصلة ،غارقة في ب ور مو األبهوة والفخاموة،
وال ت تج إطالقا ً بالناس العا يي  ،وال تعرف أ ريء عو أعورافهم وعوا اتهم وحيواتهم اليوميوة (.)33
نان في متناولها نل ما نان ي لم به طفل أو يرغ به أو يشتهيه ،وإن واساها هو ا بعوا الشويء ،فإنوه
لم ينسها أهلها ال ي ظلت في روق للعو ة إلى ننفهم ( ،)81ونلما نانوت تواجههوا معضولة نانوت تنودب
حظها العاةر ال

أبعدها عنهم (.)17

إن نل العاطفة واالهتمام التي نان يقابلها بها أهل القصر ما نانت لتعوذوها الونق ،الو
بووه مو جووراء ابتعا هووا عو أهلهووا .نووان مو الصووع عليهووا أن تعووي

نانوت تشوعر

بووال موواا  ،وأن تقتلووع (انرتهووا،

وترذى بأن تكون رقما ً يضاف إلى األرقام العديودة فوي القصور ،لقود نانوت تشوعر بوالقمع واالذوبها ،
وبأن التبني قد اجتثها م ج ورها وجر ها مو هويتهوا ال قيقيوة ،وحرمهوا مو ال ريوة واالاتيوار (ص
 .)17لقد أ رنت مع الوقت أنهوا نانوت طووال تلوج السونوات واأليوام سوجينة بوي جودران القصور ،وأنهوا
نانووت تو بل وتختنووم توودريجياً ،لقوود حاولووت االنت ووار (ص  ،)10وحاولووت الهوورب ( ،)11وفووي السووابعة
عشرة أصرت أن تعو إلى أهلهوا ،فوافوم الملوج ،وحوي غوا رت بوابوة القصور ،لوم تلتفوت إلوى الووراء،
ونانت ترفا الدعوات التي نانت توجه إليها عبر جها التشريفات اوفا ً م إعا تها إلى "هناا".
رعرت أن عو تها إلى أهلها ( ،)7910 -7939وهي على عتبة الشباب عو ة إلى حيث يج أن تكوون
( ،)97ولقد نان يلزمها وقت طويل لتتعرف إلى عائلتها وت يط بأمورها ومشاغلها.
لقد نانت عائلة أوفقير أنمو(جا ً لتلج العوائالت البربريوة الونيوة المقربوة مو القصور ،هو ه العوائالت التوي
نانت ت يا في وا  ،وغالبية الشع الموربي ي يوا فوي وا آاور .فمو ناحيوة الونوى والتورف والمناصو
والثقافة والتوري  ،وم ناحية أارى الفقور والقموع واالذوبها والجهول واألميوة والتودي المبنوي علوى
الخرافة وعلى تقديس الملج لنسبه النبو .
عائلة األم م البربر الميسوري المقيمي في األطلس األوسط ،ةرواتهم حقول قموا و(هو مكودس منو
أجيال ،وأم مليكة التي ورةت نصيبا ً ال يستهان به م تلج الثروة نانت ت

الب خ والتب ير ولديها عود

م المنا ل مو عة بي عد م مدن المورب ...ه ه األم الميسورة وجة الضابط أوفقيور الو

ينتموي

إلى إحدى العائالت الربرية المتنف ة ،تترا المنزل الزوجي غاذبة لخيانات وجها المتكررة لها (على
الرغم م ال

الكبير ال

يجمعهما !!) ،متأببة (راع الضابط الشاب ال

وقعت في حبه ون أ نوى

مقاومة فتضع أبناءها الصوار في مدرسة االية في سويسرا ،وتستأجر فيال في أحد األحياء الونيوة فوي
الرباط (.)17
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نووان هو ا هووو نمووط ال يوواة التووي ت ياهووا تلووج العووائالت الونيووة ،وهو ا مووا الحظتووه مليكووة فووي السووج الو
أو عت فيه العائلة في البداية ،في منزل ت ت األرا في الص راء ،حيث ظهرت لها تفاهة تلج ال يواة
التي نانت تعيشها العائلة ،تقول" :عندما فت نا حقائبنا الحظت بمرارة التنواقا ال وا بوي هو ا الم ويط
البائس وبي مالبسنا الثمينة ،لقد تمكنا مو أن ن ضور معنوا حووالى عشوري حقيبوة ممتلئوة بمالبوس مو
أفخم المارنات العالمية ،ولقد نانت مالبس الصوار م جني  ...في الص راء نل ه ا يبودو فجوأة تافهوا ً
ومثيراً للسخرية" (.)783
لقد نانت حياة مليكة بي الم بسي  ،القصر الملكي والسج  ،حياة تنببوم أوصوافها علوى حواالت معظوم
فتيات األسر الونية فوي الموورب ( ،)729العوا

بالنسوبة إلويه نوان الموال والجواه والتفلوت مو القيوو ،

يعش في عالم نل ريء فيه متاح ومتوافر فوق العا ة (:)727
م و السووهر فووي المرابووع الليليووة إلووى السووفر إلووى أوروبووا أو الواليووات المت وودة مهوووى األفئوودة واألحووالم
والموووامرات ألبنوواء ه و ه الببقووة ولألمووراء واألميوورات ،يقضووون فيهووا إجووا ات الموويال فووي نيويووورا
وهوليو ويقيمون صداقات مع الممثلي ورجال الف ...
تقول مليكة إنها عندما تسوتعيد (بعود الهجورة النهائيوة إلوى فرنسوا)( ،لوج الماذوي البعيود ،أروعر بالتسولية
والمرح ،أذ ج م نفسي نثيراً ،ننت فتاة مدللة تورق بدون حساب ،نول موا نانوت تمبرهوا بوه ال يواة
م رغد وايرات؛ ترى إلى أي نانت ستقو ني تلج الدروب المقيودة بوالورو والريواحي ح إلوى الوزواج
الميسورح إلى العز والجواهح إلوى الضوجر والملول ،أم إلوى الخيانوات والخوواء العواطفي ،أم إلوى االنتئواب
والخيباتح أم إلى الهرب م نل ه ا باالنوماس فوي حيواة المجوون وفوي إ موان رورب الخموور وتعواطي
المخدرات! ...نما هو حال معظم فتيات األسر الونية في المورب (.)729
ل لج ترى مليكة أن حياة األسر أنجتها م (لج المصير" :لقد نجوت م هو ا القودر األسوو  ،ال أنكور أن
الثم ال

فعته ال يقل سوا اً وقتامة ،لكنه على األقول نوان مشورفاً ،ألنوه صوقلني وأظهور اوامتي التوي

نان ي جبها الصدأ والصديد ،لقد عدت إلى ال ياة في الل ظة التي وطئت فيها قودما عتبوة الشويخواة،
أن ه ا يقتل الروح ويدميها ...لقد علمتني ال ياة أننوا ال نبنوي الكوون ونعموره بالتصونع والتملوم والزيو
والنفاق ،وال بالمرانز والمال والونى ،فكل ه ا ائل وفان ال م الة (ص .)702
ميشال فيوتسي الكاتبة تتساءل لما(ا لم يق

الشع مع مليكة وعائلتها في م نتهمح

السؤال وجيه لو لم يك الشع المعني هو الشع الموربي الو

عوا ،طيلوة تلوج العقوو مو اذوبها

وقمع وتجويع وتشريد ،نم م العائالت قد أصابها ما أصواب عائلوة أو فقيور ون أن يتنبوه إليهوا أحود أو
يبال بها أحد ،حي نانت السيدة أوفقير تبيوع عقواراً ،تنفوم ةمنوه علوى روراء آاور األ يواء مو بواريس
وجني  ،نانت الكثرة الوالبة مو عوائالت الموورب تعوي

ت وت حودو الخوط األ نوى للفقور ...والجنورال

(أوفقير) نان مساعد قائد القوات الفرنسية في المورب ،ةم قائد ال رس الملكي لم مد الخامس ومسؤول
األم في عهد ال س الثاني ،ه ا القائد ال

تربى على يد االستعمار الفرنسي ،والو

نوان ذوالعا ً فوي

قضوية "بو برنووة" ،نووان رخصووية مكروهووة مو الشووع الموربووي ،وهووو إن نووان طيبوا ً وحنونوا ً بالنسووبة

-5-

ألوال ه وحساسا ً ونريما ً وها ئا ً (ص  )98لكنه نان بالنسبة إلى الشع الموربي "سوفاح الريو " نظوراً
لعمليات القمع والتع ي التي ارتهر بها ادمة ً للملوج ،بعود أن اتسوع الشورخ إلوى حود العوداوة بوي الملوج
وقا ة الت رير ،وهو ال

قا عمليات القمع على أعقاب الت رنات الشعبية والتظاهرات واالحتجاجوات

فووي مدينووة الوودار البيضوواء (ص  ،)10نووان النوواس نمووا تقووول مليكووة نفسووها يخووافون أوفقيوور ويرهبونووه،
ويصفونه بالسفاح المتوح  ،ونان مالؤها فوي المدرسوة يصوفونه بهو ه األوصواف أمامهوا ويعيرونهوا
به ،ونان اسمه يثير تشنجهم ورعبهم (ص .)98
نانوا يلقبونها ابنة القاتل بسب قضية ب برنة ،وقد نانت يومها حديثة الخروج م القصر الملكي ،ولم
تك تعرف ه ه القضية أو ف واها (ص  ،)98تقول إنها انتشفت إنه نوان يخفوي وراء هدوئوه وتسوام ه
فظاظة وقسوة نان يعرف ني

يخنقها (ص  ،)98لقد آلم ابنته الدور ال

لعبه بعد انقالب الصوخيرات

في العام  ،7917وإعدام نبار الضباط ون م انموة (ص  )98وموا تناقلتوه الصو

الم ليوة والعالميوة

مو قمووع أوفقيوور بووالقوة لمظوواهرات البووالب الجووامعيي والثووانويي  ،وقوود نووان البووالب فووي مدرسووتها ال
يخفون مشاعر العداء ن وها (ص .)771
فضالً ع ه ه المآةر ،نان الجنرال أوفقير أبر مؤيد إسرائيل في المورب ،وقد ارها مورات عديودة
فووي أةنوواء حروبهووا للعوورب ،وحووي فوورت مليكووة وإاوتهووا م و السووج  ،وأصووب ت قضوويتهم بووي أيوود
الص افة ،وافم الملج على إطالق سوراحهم ،ورفوا طلو م واميهم الفرنسوي أن يودعهم يرحلوون إلوى
فرنسا ،بل اقترح أن يرسلهم إلى إسرائيل ،ألن (نورى أوفقيور نانوت م ترموة هنالوج ،سويما وأنوه سواعد
اآلالف م اليهو المواربة في الهجرة إلى إسرائيل...
حو أوفقيوور ئسوورائيل نووان معروفوا ً وعلنيواً ،توورو مليكووة أنهووا وهووي فووي السووابعة عشوورة ،رببتهووا فووي
الواليات المت دة حيث نانت تمضي عبلتها عالقة صداقة باب رقيم موروه ايوان ،وأنوه حوي عو تهوا
علمت أن ه ا األمر قد أسعد أباها ،ولكنه أةار استنكار العديد م الو راء (ص .)721
عرفتنا سيرة "السجينة" إلوى حيواة القصوور مو الوداال ،ون أن تقصود (لوج ،فوي "طنجوة" و"موران
و"فاس" وفي "أفران" في أعالي جبال األطلس ،تلج القصور التي تبودو ونأنهوا منتزعوة مو األسواطير
والقص ،الخيالية (ص .)73
يخشى القاطنون فيها م الشربة الس رية والكتابة الشريرة والس ر األسو  ،وتمتلوىء عقوول الجووار
والعبيد قص ،الج وبأنه يتلبسهم ،ولكنه ال يهاجم األميرات فمكانته ت ميه منه (ص .)37
التورف الو

نوان ي يوا فيووه الملوج واألميورات والجووار  ،يمكنوج أن تقوورأ عنوه أو تتخيلوه ،ويظول فوووق

مسووتوى التصووديم ( .)80 ،39 ،33 ،33 ،30أمووا حيوواة الجوووار والعبيوود فووي القوورن العشووري فلووج أن
تتخيلها.
نانت جوار ال س الثاني صويرات الس  ،تم ااتياره لجماله األاا( مو نول المنواطم فوي الوبال ،
ال يتعوودى عموور أنبووره السووابعة عشوورة ،حينيصوول إلووى القصوور تتووولى الجوووار القووديمات تعلوويمه
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األصول واللياقات ،وطرق التبرج والخضوع ،وي ضرنه ل ياته م ظيات وحريموا ً ،وبعود (لوج يوتم
تزويجه إلى الملج ةالةا ً أو أربعا ً في قصره في فاس في حفل مهي وبا(خ.
لقد نان ال س الثاني يضي

جواريه الجديدات إلوى جواريوه القوديمات ..وقود نو نلهو يتبعنوه إلوى نول

مكان :إلى القصر وإلى ال مام وإلى الموبس الموربي وإلوى روس التمواري الرياذوية ..لوم يكو لهو
ال م في إنجواب األوال  ،وحودها وجوة الملوج هوي التوي تمن وه ولوي العهود (ص  ،)71ولوج أن تتخيول
التنافس بي الجوار فكل واحدة ترغ في أن تكون م ظية الملج الوحيدة (ص  ،)39بعا الجوار
ينتموي إلوى عوائالت ارسوتقراطية ،ف وي بودأ السوعي لتوزويا ال سو الثواني وهوو فوي الثالثوة والثالةوي ،
أرسلت أنبور عوائلتي بربوريتي فوي الوبال إلوى القصور فتواتي جميلتوي وهموا ابنتوا عوم ،اضوعتا لودورة
ائعدا نفسها التي اضعت لها بقية الجوار اللواتي وصل م المنواطم الموربيوة نافوة ،ااتوار الملوج
إحداهما وجة (أم أوال ه) ،وظلت األارى جارية بي نسائه ..في فاس مياه معدنية ،نان الملج يواظ
على ال هاب إليها لالغتسوال موع نسوائه وجواريوه ونوان الجميوع يسوبا عاريواً ،وتورو مليكوة أنهوا حوي
رفضت أن تخلع سروالها (نانت في ال ا ية عشرة) ،غض الملج ونزعه عنها بالقوة (ص .)10
أمووا أحكووام العقوبووة فقوود نانووت تنفو بووالجوار فووي باحووة حوورم القصوور بكوول وحشووية وبشووكل ائووم :هنالووج
يضرب ويجلدن ويتم نفيه وإبعا ه إلى األبود فوي سوج أحود القصوور ،حيوث نو يعشو نواألموات..
نانت ال ياة قاسية وهمجية وم مخلفات العصور الوسبى (ص ..)18
تقول مليكة أنها حاولت عدة مرات قبل أن تتورا القصور أن تت ودل إلوى الجووار وتفوتا أعيونه علوى
واقعه األليم ،ولكنه ن يض ك ويهزأن بها (ص .)19
تبرح "السوجينة" مشوكلة الهويوة واالنتمواء فوي الموورب ،ففوي ةنايوا السور  ،نالحوع موا فعتوه العالقوات
الموربية الفرنسية فوي جسود المجتموع الموربوي وروحوه ،حيوث اللووة الفرنسوية جوزء مو نيانوه ،ونو لج
الهوووى الفرنسووي الو

طبووع الشوورائع االجتماعيووة العليووا التووي نانووت ذووائعة بووي الشوورق والووورب ..نمووا

تبرح مشكلة ال رية ائنسانية ،أو ال ريوة الفر يوة فوي مواجهوة ذووط الظوروف والم ويط واآلاوري ،
وما هي ال دو التي يمك فيها للفر أن يت كم بمصيره ،أو على األقل يعمل لتويير مسار ال ياة ،وليس
المقصو هنا أ فور وإنموا ائنسوان الو

يولود مسوكونا ً بهواجس ال ريوة ،فوال يسوتبيع العوي

وفقوا ً لموا

يرسووم لووه ،وإنمووا هووو ي وواول ويجهوود ليوي ور مسووار حياتووه ..ومووا م و رووج فووي أن مليكووة هووي تلووج الببلووة
االستثنائية المسكونة بهاجس ال رية ،ل لج لم تع

أبداً مستسلمة للمصير ال

رسم لهوا ،وموا المواقو

المشانسوة فوي حضورة الملوج وفوي مدرسوة القصور والمقالو التوي نانوت تقووم بهوا فوي مواجهوة المربيووة
والمعلمي  ،وعدم استسالمها أو رذاها ع حياة القصور ،ولفت الجوار إلى معاناته إال تأنيد علوى
نونهووا ليسووت عا يووة ،وألنهووا ن و لج قامووت بمووا قامووت بووه فووي السووج م و تعلوويم ئاوتهووا وتشووجيع لهووم
ومساندتهم ورفع معنوياتهم ،وحثهم على مساعدتها ل فر نفم النجاة والخروج مو المصوير القواتم الو
نان مرسوما ً لها ولهم ..وإ(ا نانت الندوب النفسية ال تشفى بسهولة فإن ائرا ة وال

نفيالن بالتخفي

م آةارها .إن مصير مليكة الخارج عو الموألوف يختوزل اآلالم التوي تكبودتها ويختوزل قيامتهوا الرائعوة
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الشبيهة باألعجوبة والتنامي المبر لشخصيتها ،ومساعيها ال ثيثة للت رر مما رسم لها ،وقدرتها علوى
حسم الخيارات.

