في الكتابة النسوية

فـي الشـوارع المدلهمـة بالفقـر

قراءة اولى في قصائد ماجدة غضبان
ياسين طه حافظ
وأنااأ أأ ا أو موة ن اوا نلول اأا دكتااة ا جد ا ضبووا نأش ا ا يتااتأب جدناااك ا أوةااَ ضبأت ا ا ألااوَ جدنتااكن

جم تةا وجدنتااكن جدةضوةا تسوااأ

نتااو  .ها ج جدسوااأ

نااأ وتاانبه بوجضةا

ديوةا ووةكا ودضااب تاوتأَ

ألأو تأاتأه شنة هي عتأوجَ أضثو ننأ هي شنة ةوبتةهأ جدن و.

اَ دهااأ .تااتدَ جملا أأ عااب
جدقا جو ا جموداان ضأنااَ دنلااو نااوبهأ ااي "ووةااا جداا "ا وهنااأا جنبتها ا
شوجدهاأ.
جدضأبت ا كنَ جنهأ تة ا تةَ جدل ةا تأني جدنلوجو ا ب َ جدشاوجة عكةاه وجدبقةاَ نناه وأا ا

ضأنَ بكا جدتأع ي دن ب و ي ظوف وأةبه يةو نالئ د ةث جم
تنأ  .ت

 .أو َ جدنضأدن إدان وأاَ أضثاو

جةأ تن َ لوبهأ وولكبني نلولهأ:
أأااوة :هااو سااوون جداان

اَ ها ه جد نأتا
نشنوعااأَ اا وة ا دا بناااو! تةا ي جوتا ااي جدنلااو
كا ا
وبنةز نتوا جدهشو عكن جدنتنوب جدا ضوو وجمشبناأعي جدنتاأن ا
جدنتو عكن جدبقكة جد ضوو جدنأدوف ا

اي تاه نبأت اأا تا وو جدبتتاةر دك وضا جدنتاوة  -تأبشأههاأ جد اأدني -اي
أو جدسأتعا ده .و دا نأ أنأ ن ن ا
جد وجا.
جدب كاةالَ جدبااي نبشااَ عااب نظوةااأَ جدسوااأ ا تأن ةأزجبهاأ جدنأوضتااة وجدكتوجدةا وجد ةنةا جدنتااة ة ا بقااوة
جب جدسو ااأ

بوشنا ا دكب ااأوةن ه ااو ةبت اانب بةت ااة جاو د الأ ااأَ أ ااو جدت ااكو  .وجااابتأضأَ أو بوجوا اهجَ ها ا ه
بوشنا دكبااأوةن

جدنبةتاوا ااي ضااة نو كا زننةا  .وألب جدسوااأ
جد الأااأَ باقا أو نااب سااالة ظااأهوا جدسوااأ
ا
جمشبنااأعيا هااو ةضاااف جمهبنأنااأَ جمشبنأعة ا وجتااأدة جدااب ض ا  .وته ا ج ببلااة ب كااةالَ جدسوااأ

عكاان

تأمهبنأنااأَ جدتةأتااة داازنب جدسوااأ  .وتتاات دااا أةت اأا بااابنة جدن و ا جدن ا وش ا ااي جدسوااأ
شنك نةأهة وشنك عووض دبكا جدنةأهة وهناأاا تةنهاأا ةظهاو جدننناو  .إ ب ثنا ن وضا تاةب جدن و ا
وجدتكو ي ن

جدة ااو

جدسوأ

و وضبه.

جدنبأ ا ا دكنت ااأ ااي ها ا ه جدن وضا ا (ن وضا ا جدسو ااأ ) ه ااي أب ةهضا ا ب ةه ااأ أن ااوثبهبا ووه ااب

جمشبنااأعي وجدن ناان جد ا

ببتااننه ست اوجبهب .ه ا ه جدةااو

دةتااَ ضثة اوا نتااتةأا وهااي ببوجش ا ااي اااتض

أضن ا نااب جد الأااأَ ةنضااب جب بك ااظ عتوهااأ بوشنااأَ نبسةة ا دالنثوة ا ا ننهااأ جدبقتااة جدشنتااي دك نااة
وجد وض ا ااي جد ةااأاا ضنااأ بقووه اأ أااوا جدبتتةتااأَ جدننظن ا دكهةنن ا وجمسب جوأااأَ جمنثوة ا جد جئن ا ا عكاان
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أكبهااأا دبيةةااو ه ا ه جدبقتااةنأَ ةقأتكهااأ جد نااة د ةااظ جدهةنن ا ونااب دااا ب وةااا ت ااض ن اوج جدق اوجنةب ث ا
جوشأعهأ.

ن ب إ ب ي أد " ون جدةو "ا ي أد ج ب ج وأنع جدسوأ ا ي أد بتاكة جدتاكا جدناأو دكقااوا
جدسأوشة وجسبوجأهأ.
نق أو ةاه اا و نأشا ا يتاتأبا وأا

تي وجدةضو جد
هنأا
ا
لوَ بنأنأ ي ن جدن ا ي جدن جد ا
ت جَ نلولهأ بضاف ت تأ نب ن وض جدسوأ ا ت تأ نب جدضوجهة جدنتبتأي عكن نتض:
عيناها

قبران هائالن
ف ُُتحا حديثا
ُ
ض جتبوعتَ هأبأب جد ةنأب نب نوَا نب با نب زنبا ن نو و ةأا
ترى اين ذهبت
عظام
من ُدفنوا احياء
ي؟
في رطوبة محجر ّ
ودضي نةه نأ ةبود نب تةوا جدسوأ

وعناة جد الأاأَا عكةناأ أب نةها جدااتض جد جسكةا دبكاا جدسوأتاأَ
نقةاأاا
ا

جدن انبش نهتتأبةأ نب سالدهأ .ضة ها ه م بباوا جدسواأ
ون وف جدشوجن جدنبلك تهأ وجألاضأة ا
م ببااوا جمنثوة ا اوا جد وض ا ةااه .هااي ب ا جدنتااأوجا ااي ااو جدضاااف .ااي ج تااب جأل اوجة ةةق ا

جدضاف جمنثو عنةوجب ب اوضاه .ناأ ةبتاه هاو إعأأاأَ جدتاكو جد ضووةا اي بقكةا ةبهأا هاي ب ناة عكان
لنع جد ثأوا بوتا جدسوأ أو ب و ه ال ةتقن جنثوةأا "أ ُّ أا"!
هو من يدعني
ارتدي نفسي
ُمزقها صباحا
أل ّ

تتمرغ العيون
حتى ّ
على جسدي
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ثن نتأون دضي بتابنو جد ةاأا .هاو جد اةض تانب جاأاوجو تاأدوجأع :ببن ااو جد ةاوب عكان شتا هأ ت ا جب
بنازا نةتااهأ جدباي جوبا بهأ لاتأ أ .ها ج هاو ووةااا جد اةض :جدبتا ة تأدا جَ وب نااة ااوجه عةااوب بوةا
نأة ا ا بوة ا جم بةااأظ تن نأهااأ .جمنتااأنة ن أل اوا تااو ج جَ

د نهااأ .جدااووح ن أل اوا اي زجوة ا بوة ا

ةيةا
جدووةااا إداان جدستااز .ونااأ جب بااب أا جو ا دااا جدنقوااع باان ةةااوض جدبقكةا أننأوااها ا
وجدنتأاو جد

جدلااوَ جدنقااي

ضأب و جو جدتأئ وجدنلنو :

هل ستحمل األشعار
جرحي الغائر
في جسد الساعات؟
تو نأو جدنقوع جألوة :جدتأسب هو نب ةا عني.....ا دنشا
دق عوف جدبقكة ا وجدال قةقيا ضةف اة ا
جنةتنأ جنأ ضاال هالناي عكةاه تاوو ا جدبقكةا  .دضاب ناأ ةظاة نااب الا هاو جدنقواع جألوة جمنثاو جدلاأ ا
وجد أت

هو من يد ُعني ارتـدي نفسي ألمزقـها
صباحا حتى تتمرغ العيون على جسدي...

هنأا نش نأش ا يتتأب جمنثن جدنبوهش وجدتأسو عكن جدو ج ا ودهأ.
ودضي نتبضنة عوض جااضأة جمنثو

ي جدسوأ ا مت نب ن و لووا جدنوأا نب سالة بأضة "جدنقا

جمنثو " عكن توو جدنوأا ي جدووجة و ي ت ض جدا و وجدتةننأ وجمعال  .ل وت ب كةاة جدان
جدا و بت و أضثو .دضب جدنق جمنثو

قاا نشأ اأَ اي اوز جدنلاو

اي

جمنثوةا جداا وة وب كةكهاأ .وأا

لا ا وَ جعا ا ج وةتا ا ن ااب ها ا ه جد جوت ااأَ وجدضبا ا ا ج ا ا هأ ب ااوش إد اان جد وتةا ا وه ااو "جدل ااو ة جدنت ااوةه"

جديو

عنةقاأ وجدلا و إدان جدتاوه" ...دضاأووة ضوةتاَ وتبوشنا جمتابأ نلاوةن ن ناو عاب ج اأا

جدنلوة  .ل ةه جب ه ه نتأد ةابوا ةهأ جدنتأ وجدوشأة ودضب ب كةالَ جدنلو
م ةتن هأ بأوةن ووةةا ش ة ا هي عكةنأ .جدسكةة

جدا وة جمنثوة

ضووة  .دضب ها ه جد قةقا دا ب اة بنأناأ وب ظاوجهو

ش ةا ا بةااوض تااووهأ وبتااه ااي جدب ااومَ جدبااي ناااه هأ ااي جدتااو و ااي جدضبأتا جداا وة و ااي جدوتا
د ا نااأ .جب عنوجنااأَ ل ا ةة نثااة "جدشاانر وجدتةأت ا " و"جدنتااأ جم ةت اأَ" و"جدبةضةااو ااي جدن اوأا" ب نااي
وةبتاع داو
ظهوو جد وجا إدن جدتوه وجنه لأو ةضبت ا تة  Popularityونأ ضاأب داا ةظهاو تقاوا ا
د ةبتنب ال تةأتةأ نتاأع ج .جعناي جبلاأة جدنتانوب جمنثاو تأدتةأتايا وضالهناأ تأبشاأه جدبيةةاو.

هنأ جلت َ أتة جد وة نابوض .
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جدن

جمنثاو جتابوع

جدةها جدتةأتاي دكهةننا ودكاب ض جدتووةاأوضةةبا و ها جد الأاأَ جدضأننا وجدن كنا

ي جداتض جدتووةأوضة ا توتقأبهأ جدنبوجضن .

بةااأوَ جمتاابة أ

ضااأب تااتتأ وئةتااأ مساابالف جدسوااأ

جسبال ااأَ ااي نبااأئع جدسوااأ

جدنتااو نااب وج ا ا إداان جسااو  .ضنااأ جب هنااأا

عناا جدبوتةااا جدتةأتااي -عتااو جدبشن ااأَ وجدبنظةنااأَ جدا ا تة  -وعت ااو

جدنهتتأبة ا ة ا جمنبتأه دنأ ةتبش  ..ةنضب نال ظ ه ج جمسبالف بن ي جد نة جدوج
جداأعوا جدوج ا ا .جدبةتاةو تتاةو تأدنتات دكنظاوةةب :هناأا جسبال اأَ اي جتابة أ

جسبال ااأَ تااةب لااأئة وض ا

دكضأبت أو

جدااأب جمنثاو وهناأا

وة ا جدن اوأا Women Liberation Movementا وهااي نااأ ضأنااَ

نب ا ا ةونااأا ضنااأ د ا بضااب نباااأته جاااضأة جدبوتةااا  .تبتتااةو أضثااوا هنااأا جسبال ااأَ ااي جدبوشهااأَ
جدتةأتة تنب جد وض وجسبال أَ تةب عأا جمنثوةأَ .جد جو ةضأدة ا جدكتوجدة وجمابوجضة جدنأوضتة ا ضناأ
جب جدضنةت د ببسة بن جمب ودهأ نب ة نة توهةبهأ.
ه ا ه جمسبال ااأَ جعو ااَ ت ا

ققااَ ةهااأ جمنثوة ااأَ بلااةة دنة ااأهة جدشناا وا ونا ا َ ا و جدقت ااة

دبقااب ا ت ا وشأَ نبةأوب ا ا جدبوتةقااأَ جمشبنأعة ا  .لااأو جد ا ةث عااب عنااة جدنتااأ ااي جد أئك ا و ااي
جمنبااأن جدثقااأ ي و ااي جدنتااأة نااب جشااة جد وةااأَ جد أنا ا جوااأ جو د وةا جدناوأا .لااأوَ جدنوأدتا تأد وةا
جد أن ا نبةشا دنوااأدتبهب تأد وةا جمنثوة ا وعكاان عضاار نااأ بةبوتااه جدنأوضتااة  .وهنااأ وشا
جدةأواا جد

جدبنتةااه إداان

لاأو ةاز ج وتاو أا تاةب جدنوأدتاأَ جمنثوةا تأد وةا وتاةب وةا جدناوأا .جدنةهاو جمسةاو

لااأو ضالتااةضةأا أو ن أ ظااأ تأدنتاات دبوااوو نتااأنةب جد وض ا  -ده ا ج جدتاات

لااأو جدسوااأ

جدووجئااي-

جدن ني تأدبةألةةا أضثو وتو أ و ظي تأهبنأ وجتع ي جد وجتأَ .تةنناأ ظاة جداا و جدنتاو جمنثاو

تاال عاب جدناهثوجَ جد أنا  .وناأ لا و بان جمب

ي ننأوا جد وجتأَ جد وشا دضوناه ناثقال تأدبقكةا

نب وجتأَ ي جدا و جمنثو ا وجدبي جاونأ جدةهأا د ب و نأ جعوبه جد وجتأَ ي جدووجة  .وثنا نتاأد
نأ بزجة أعك أدوونأنتة نأ ةزجة دهأ عأدنهأا وهي نتاأن ا دكةو ةا  -وجدتواومَ جدقونةا  -وجَ جدنازو
جدةو  .وه ه بتبن إدن بأوةن ووةة نب جدبتاكو جدا ضوو ا أوتهاأ دكاا و بان جمب أضثاو ناب أوتهاأ ناب
بتةع زسنها ي ن ةأبهأ جدوجت .
جدووجة  .ي ه ج وت أ جت أف دك نلو جمنثو جدش ة جدنأني .هي ا
أثو داا عاأ ا ةضاوب جتكا عكان جدنتاأ ةزةا ناب جدن ا اا وجدنلاأ وا ذوجةا ج جداوعي وةتاه اي جتابن جووة
جدقبة دالنثوة :
ال تلوموني

الني اتحدث عن الموت حسب
فانا لم ار سواه
منذ الطفولة
نضاف أضثو:
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سريرة شهريار
لكل يوم قصيدة
وانا مداد الموت.
ها ج ضاااف نتااو ا لااوس  .دضنااه ةةبقا جدثووةا ا ةةبقا جم بشااأن جمةشااأتي -جدهشااوني ضنااأ بوةا جد وضا
جدنتوة جدننأتك وجدبي بلأو جمنظن وجدنهتتأَ ي جد أد  .جدنوأا هنأ نأ بزجة
تتضاجع
في إناء استجدائها
توجع جدب تةو وأوبه م بيةوجب نب قةق جألأوجو تأدوجأع .وجمعبزجز جمنثو

ي جدن

ننضتاو اي جساة

أأئكبه وهي نأ بزجة ي نو ك جتبوتأ جد ضو وبزةةف جد أش  .جنه جمعالب ب َ ووأا جدهةنن :
باذخة الجمال

وعطرها يفوح.
يتأ ّوه الرجال على بابها.
وفي داخلها
تموء دون توقف
هريرة جائعة.
هااو لااوَ جدنا اوأا جدا اوأة جد ا
جدلوَ جد

عو نااأه وجد ا

ةنأثااة لااوَ جديوتة ا أتااة تا ا

و تبه جد وض وبنضناَ ناب جدب اوو نناه دبتا أ اي جدنوأدتا جدوجتا

جد وض ا جدنتااوة  .ه ااو
وجدننظنا تاأدسال

ن ااب جدت اايوو جمشبنأعةا ا جدضثةا اواا ت وةا ا جدش اانر و وةا ا جمنش ااأ  ...جد اان جدبت ااأ وجت ااه وأ ااأر ااي
جدسوااأ  :ةبااأوه جدوشااأة عكاان شت ا هأ و ااي جسكهااأ بنااو هوة اوا شأئ ا  ..ويت ا ن كن اه وويت ا نقنوع ا م
ة اوف تهاأ ج ا يةاو لاأ تبهأ .ها ج وجأاع جدنتاأ جدااوأةأَ تسألا جدشناةالَ جدالئاي ةبااأههب جدوشاأة

وهب ةبأتةب ب َ وجأع ونأني ةتن ه نظأ لأو .

نت ااأد ية ااو ننوقةا ا تأدنت اات دك ة ااأا .ض ااة جد ةوجن ااأَ م ب ااأني ن ااب ها ا ج جدبت ااأ ا جدقوا ا ا جد ل ااةووا
جدلولااوا ةوجنااأَ جديااأ  ..نة ازا جمنتااأب جد قكة ا وجدبنظةنة ا نوضااة جدةهااأ وتااع جمنااوو ت ااأة ناانظ
ون بااو ج تااة .نوكااو جعااأ ا جدق اوجنةب جعااأ ا بنظااة جد ةااأه دنااأ ة بااو جمنتااأب ...جدنشبنااع تنظأنااه
جد أدي أت جدوتع إدن جثنةب ن وونةبا ضة ي شهبها جدوشة ةباهن وجدنوأا نقنوع عب جمتبشأت .
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وجدقاوجنةب جدننظنا

ضووةا جتاوهأ ة ناأ قااه دن جزةاأ جدوااوف جدثاأني جدسألا  .جدةضااو أوما ثا جم

تا ج

ت ااأدهشو عك اان جدالننوق ااي وتا ا ج جم بش ااأن جدنوش ااو عك اان جدن أن ااأا .جد الأ ااأَ ن ااع جدوش ااأةا ضن ااأ ه ااي
نولااو ا بتااع ا و ج دنااأ ةشا
ةش ا

أو م ةشا

جب بضااوب عكةااه جدناوأا .جدا ةبا تكواافا وتااع ا و ج دنااأ

جب ةضااوب عكةااه جدوشااأة .دضااب جدتااكو جد أن ا وجدق اوجنةب وجمنظن ا جمشبنأعة ا وجدبوتوة ا ا ضووة ا !

ول اووب وأاعو اةب نااب جد وة ا أ ا و نااأ ة اوةه جدوشااة .ونثكنااأ ااي جدووجة ا جدةااو ةاااشع أ ا جو
جدنتااأ اوتا ااةب ا
جدنتااأ عكاان جمنتااشأ نااع شنا و جمنثوةا جدبقكةا جدنااأدوف وجدنوكااو ضووةااأا ااي جد تأتااة وجدتااكتة
وجدالننوقة ا ي جدا و ة جو دهب ضبأت بقكة ة ي بوجضة

جدنبةش جنهب نأش أَ ونوتع ةاأوا وثناأ تأدقا و جدا

ديوة نأدو ا و اي نتاأنةب " انوتاة " أةتاأا.

ةلات ب ةاه "وتاأئة" دبلاوةو جد ضووةا  .وها ج

نأ نوجه توتوح ي ووجةأَ جمثاأوا جديوتةا و اي جداا و جداا تي جد جوأاي جدتاأئر اي جمتابش ج وجدبساأ ة
وجداااضو جد دةك ا وجمنلااةأ  .وج ب تااو جدن اوأا ااي ننااأوا جثأوبهااأ وجيوجئهااأا ة تااو جدوشااة تتااكتةبه
وبوتااالبه .م أااوا و ااض وم لااة
ضثةااو نااب جدقل ا

أو لااة

عكاان عااوف أو عكاان نظااأ  .ودالتااف نش ا نثااة ه ا ج ااي

وجدووجةااأَ جد وجأة ا وتااننه نااأ بضبتااه ضأبتأبنااأا وجنااأ رَ عكاان دااا ااي ت ااث جسااو.

وتأدنتت دنأ بضبته اأعوجبنأ وهب تتع اأعوجَ أنأ بقكة ا ضوو جدبوجضة

وجدنتنوبا وجنأ نبشاأوز

م ةنبته جدةه ج وضثة جو ناأ اةابه تأناه ةاب ت اوب وشاأة وها ج نباأن ي اةاوه ضووةا ناب شاو ا م ةبلاووونهأ
بل و نب توجه  .حتى اغبياء الرجال ،حتى البله المغفلون يظنون انفسهم اذكى واقدر من النسـاء.
غباء مضاعف على أي حال!.
أ ن بأن إدن جدب كةة جدنةتي دكضاف عب جد أشأَ جدقأت

ي جد ضوو و ي جمنأثا وض ج دن و ا جتار

جد ضا جدتووةاأوضي وجدنتاأ أَ جداأتا

ناب جدن ضاونةب وجدن ضوناأَا

جدن ا كب ننهاأ .وناأ ناوجه ناب تا
ا
ة ةكن ااأ إد اان بنظةن ااأَ ونشبن ااأَ جدق ااووب جدوت ااون .وجدوتقا ا جدنبق نا ا عنا ا نأ م ببش ااأوزا ااي ج ت ااب
ج وجدهأا جدقوب جدبأتع عاو .ي جد أدةبا ا و جدنتاأ ناأ ةازجة نوشوعاأ ناب جدت ا عاب جدقاوب جد ااوةب.
ناب هنااأا ودها ج جدتاات
هو نضنب وتت

ة كااو بو ةتناأ تأدلااة أَ جدبااي ببتا تأدبشااأوز تااأمسال

جمعشأ ا جدبووو جدنظو وجدنق جمنثاو جدنلاأ

جدضاأ ي منااوثبهب .ها ج

وجدال اا داها جعوةاأ وثتا دب كةاة

جدنبأشااأَ جدثقأ ة ا جدنتااوة وبوتةقأبهااأ .ود ااة نااب جمعنااأة جدنهن ا ااي ه ا ج جدل ا ضبااأ
" "Female Desireداووزجدن ضوجو  Rosalind Cowardجد

المواقع االنثوية هي حصيلة

المباهج التي يقدمنها .وان
ذواتنا تتشكل في ضوء
الرغبات التي تطوقنا
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ويت ا جمنثاان

َ ةه تاضة أت جب:

ل ا جدن اوأا نااب جدوجأااع هااي تق ا و وشههااأ جدنضاااوف وم بنااأة جم جشااو إنبااأ  .جدتااأأي دالديااأ ا دك ا ب.

وه ج نأ أأدبه نأش ا توشع وتيت :

ليس سوى وجهي
مّزق الكفن!
ب

َ جدناضك ج ب وجنأ تسأنبهأ وأ نهأا مت دالنثنا دويتا جمنثانا ناأ ة و هاأ دلاأده جدا ضو وجب

بوتن تو اة سان شأئوا ي جد لو جدنب تو:
جبار هو
ساعة يختلي بجسدي
دون رأس!
و أة أسو :
اشرقت
وبدا الليل زائغ العينين!
ض جا و تأمضتأو جمب دنأش ه :ج ةةا تة بي نب ات ا !
هااو وب وأرا ةسبكاان تشت ا هأ هااي جا اوأَ هااو دةااة جزئ ا جد ةنااةب .بكااا هااي جدت اوت جمنثوة ا ت ا َ
تنهأوا وتنةأ ةةته وةه ! جم جن جدبي جعقتَ جدهةنن "شتأو" هاي " وب وأر" و" جزئا جد ةناةب" تاالنأ
دا  .نأش ا عكن ه ج جدبت ة جدن ض وجد ضي.
دق بيةو جدسوأ

جدنتو

ي جدضبأت عب جدسوأ

جد نكي ي جد ةأا جدةونة د ب

ويتاأَ جمنثان ضكهاأ

ببنثااة ااي جدنالتاارا جدنأضةااأنا جثااأث جدنوااتن وجدلااأد وجوتااأا جدو ااأ وجد وااوو .ه ا ه جتاابنوَ دضااب
ل تهأا جعكن ننهأا جوأن وجضثو جلأد سوأ

دكوشةا لأو دت أ بهأ جداسلة ا د ب

جم بشأنا جدو ض جدنضباو وجدن كاب .دا ة ا جدنأضةاأن

جد واوو دكوشاةا لاأو من اأض جداووحا ب بناي توشههاأ وثةأتهاأ

دن تبهااأ وج بةأئهااأ تأدشنااأة جمنتااأني جدنهبنن ا عكةااه .ضااأب جدسوااأ جدةااوني جألوة ةقا ااو جدتووةأوضة ا ا
جدسوااأ جدثااأني جدنبوااوو وجموأاان اةت ا ةهأا ةزعااز جدهةنن ا جد ضووة ا وةتااقو نتاانونهأ .وجمب ضأبتااأَ
واأعوجَ توجتةا ةق نب ثننأ تأهتأ ي جدننازة و اي جدنشبناع ودضانهب ة ققاب جنبلاأوجَ تاأهوا وةةاب ب

جدووةا إدن جدنتبقتة!
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تنثة ه ج لأو جم

جمنثاو جدنتاو ا م ضاة ناأ بضبتاه جدناوأا ضناأ ةظاب جدتا ن ناب جدضباأ ا جدنقلاو

تأدنتااو جمب جدضبأتااأَ جدبااي ب ن ااة تااأ نتااوةأا جنثوةااأا ثووةااأا جدضبأتااأَ جدبااي ب نااة ت ا وو جدبأت ااةر
ة ن ااة نة جزب ااه جدسألا ا وجدوأوئا ا عك اان

دك وضا ا جدنت ااوة تأنبا ا ج هأ جد ااأدني .وجم

جمنث ااو ه ااو جدا ا

جدنأدوف .ه ج هو جدش ة ا وه ج هو جدنو

ته ي جدثقأ جدبق نة وهاو ناب جدشأنا

جدوش اي وجدن اأ ظا

جدنبه تألأد جنبأشه .جد ةوب جد ضووة م بوة جب بو نأ ة لة ي جد لاو .وعاوج جدثقأ ا
جدنانبق و ا
ا
ةاضضوب تشا وجه وةااضضوب تقا وبهب عكان جنبأشاه .ها ج ناأ نتان ه جئناأ ناب وعاأ جم ! جب ها ج جدناو
نب جدضبأت جدش ة ا ةنتع نب جدا جَ جمنثوةا وناب جمنبةاأز جدنتاو جدا

جشباوح أااوا جد لاو وتا أ ة كاب

ج تكةبه وش جوبه وجتبئأته ننأ وننب ةهةنب:
خلف شهوتها
رجل اعمى
واخر احمق!
ه ج سوأ

نتو دب ةةوه ته وشة:
اسبلت طفولتي
جفنيها
ونضت عن القبالت
اثواب حدادها
وانتصب
سرير المعهر!
ُ

شةوجن جةب شوزتو  Gerandins Jewsburyباوح دشةب ضأومةة Jane Carlyle
نحن ما كشفه تطـور النسوية ،النسوية
التي لـم تنتظـم بعـد .انها لحد مـاا

قوى تكونت توا لتجري وتتخلل المجتمع لكننا
ـــد .ان قواعــــد
مــــا زلنــــا ننظــــر ونحــــاول ونجـ ّ
الحاضــر الموضــوعة للنســاء ،لــن تصــدنا بعــد
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اليــوم .اننــا نحتــاى إلــى شــيء افضــل واقــوى
لحياتنا .وان نساء ياتين وراءنا سـيقتربن مـن
اكتمال القانون الذي يليق بطبيعـة المـرأة .انـا

ارى نفســي مجــرد اشــعار ،بدايــة فكــرة الن ـواع
معينـــة ،المكانـــات اعلـــى ممـــا تمتلكـــه المـــرأة
اليوم.
()A literature of their own by Daine Showater p.100
ونأ بقوده جدنهدة اوبو ي ه ج جدل :
"ان كتابـات النساء تحتاى إلى الحميمية مـع

النساء االخريات ،لاليحاء وللصداقة المتعاطفة."..

ه ا ج جدوك ا ا ااي جوةاايا دااةر متاانأ جدضبأت ا ودضااب دكب ااأوب عكاان ااوز جدناااأعو جدنتاابتأ
ونب جشة جدب أوب جدوو ي وجدشت

أو جدن بااأ ا

عكن ضاةهأ -وجظنني جمب سكَ ي جدنننو !

ووةر دتنع بقوة ي جد بو جد هتي  The Golden Notebookوهي بسأو

جمنثن:

"باية الطرق تختلفين؟ هل تقولين ال توجد فنانات مـن
قبل؟ اال توجد نساء مستقالت؟ اال توجد نساء يؤكـدن

على الحرية الجنسية؟ اقول لك :هناك خط طويـل مـن
النساء تجاوزنك متوغالت في الماضـي .عليـك البحـث
عنهن وايجادهن في نفسك وان تكوني واعية بهن!".
ودنضنة :جأ جو نأ ة بش

ي عأدنا ووقوتها جأ جو نأ و جو جم بةأمَ ونقكا جتةوا اي نوضا  .هاي

دةتَ وةبا .هي عتو ة ثأنة وجم بةأة ي قةقبه دةر دا .هض جا نثاة ها جا ا ةث جدنتاوة جدةاو .
هب ة وةب جدةوح وجد ةأا ديةوهب وةتقةب زةنأَ ي ظكنأَ جديأت :
اننا نقيم
تحت لحاء الشجر
يعود باخضرار ثوبه
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منا الربيع
وال يسمعُ انيننا الخجول
حارس الغابة
ُ
دق ا بيةااو جدسوااأ

جدنتااو  .جدثووة ا جمب وأية ا ةااه وجدضاااف ااي جدا ا و و ااي جدووجة ا

أةااا أتااه

ولةبه جد ظةن ا تةكبه جدن ألواا هي جملو ج نتأاوا تأدش جو جمتو وه ج جدشا جوا ضناأ ةتا و تا أ
ةباااقا .جد لااو ةقااوة دااا .جدةضااو جدوش ااي دااب ةتاابوةع جدلاانو ونااأ اةظهااو نااب نقأون ا ااي ووةااا
جمنبهااأ نااع جمنظنا جدبااي بتاان ه .ونااأ ةتا و تاائةال ااي جد ةااأا جداأتا
جد ا جسة جد ا

ة با

ااي جسااة جمنثاانا ها ج

نااَ ةااه جدضثةااو نااب جدويتااأَ وجل اوجَ جدااو ض ...وُّ جدة ااة جمنثااو جضتااو جت ا أ أ نااب

جدة ة:

في بيت صغير
فقط
تعرف العاصفة
معنى االعاصير

جداوعي جمنثاو ةباتزو ووعااي جد لاو وننشازه جد تااأو  .وجد كا ة ناة تقااوا دبلا ةه وضااف جمضأ ةا .
تةضودوشةأ جدنوأا ن وو جدةو وتةضودوشةأ جدوشة وجدنة ة جد ضووةا و جو جمنظنا وجدقاوجنةب جمشبنأعةا .

وجت ابنأ جدتنااأ جدةااوأي إداان جمأبلااأ ةهض ا ه ا ج وم ةقكااة نااب ل ا به .ون ااب بأوةسةااأا ن ااوف جب ج ا جثأ
ضوة د تَ و جو أتنأ ي بضاوةب جد قاة جدشن اي ودهاأ بتنةاأَ وجب نباأئع بكضا جم ضاأو جمتأتاة ضأناَ
أأتك دكبوتةا ونكزن  .وجب جم ضأو ي جدبوتةا ب نو وبضبت
ده ج جووثَ نب ت

ةنون و جو زوجة جدظووف جدننبش دهأ.

بقأدة وعأ جَ وجع جو أا بن لأوَ ه ه جدثالثة جدنوةت نلا جو جئناأ دكقاوا جدتاكةة

جدن ةق دكبق  .أوا جدنأتي نأ بزجة أعك ضشته ت ها ج جد اوجا جدنتاو جدش ةا  .دضاب جد اوجا جدش ةا
جنبكا نظوةأَ وبنظةنأَ وأو
عكاان جة ا

أعك ي جداأو و ي جد وجتأَ و ي جمعال .

ااأةا ن ااب م نوة ا جب نظااة ااي ا و جدن كاايا جدنتااأد جدبااي ب نةنااأ أضثااو ض ا هااي جد وض ا

جدنتوة جدش ة ا ي جدن
" ا ةثأ" ةتهشنااأ ااي جدضبأت ا

جدثقأ ي جموتع وض هو توونأ ةهأ .ودنأ ج نت ث ضثة جو دنشا لاوبأ نتاوةأ
ن ااب ن ااوف شة ا ج ل ا وت جنتثااأا لااوَ ش ة ا ة نااة جنبةااأزه جمنثااو نااب

بوجضن ااأَ ها ا ج جدوت ااأ جدا ا ضوو جدنت اابة ة وجدا ا

ل ااأ و ننوقةا ا جما ااةأ ووتة ا ا جد ة ااأا جدت ااكةن  .جب

جت ا جو جو شتااةن د قبنااأ ب ان نااب جدن جو ااة جدبوووة ا  .دااا مب ه ا ه جدن جو ااة عأاااَ ااي ضنااف جدهةنن ا
جد ضووة وبي َ عكةهأ.
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وةنضب جب نأس جدوونأنتة نثال نع نبتننأبهأ جدقونة جدةو جدتووديا جدة ا جدتاوووا جدبأوةسةا  :هبكاوا

تبأدةبا جمتأووا جدليأو اي جدتكا جب جملايو وج تاأ ونةضاووب ناب ها ج جداننوا أو اي س نباه ...جوم
جض وج جد ضووة ووتسوج أوجهأ جد أضن ونب ت

جتب و وج عكن وو جدناو وجدنتأوح وجدننأهع جدب وةتاة .

ضووة ضأنك وا ة ا جمنيالا تأ َ .ومنهاأ أكقا ا جدا ضوو جم ا جو ضاأنوج ةوجشهاوب جمنضتاأو ةهاأ ضةاف
ت ااأنوجا بوةا ا جب بضبا ا ا جب بضا اافا جب ببوي ااة عنةق ااأ وبس ااون تنكضوبه ااأ دكت ااوه ضة ااف بس ااون بأوةسه ااأ
جمنثاو نااب جدظكنااأَ وبلاةه تأد ااأد جب ةةتا وج داه جدووةااا نااأ لاة نااب ت ااض جدنتاوا جدتوجتااة هااو
جنهااب جتاابو ب تن ااض جدسوااأ

جب ةكقااةب جدنا وب تأوشااه "جد جوتااسةب"ا جوتااسي جم ضااأو جدنتااأ ا د وةا

جانتأب و قوأه وجد ةأا جدتكةن ..
لأوَ جدقنأع جدنتوة جب عكةهب جب ة أودب ته و ا تألوجو وتناو ناب جد ناف ج ج جأبتان جمناو .ودا
ةنبااه نلااف جدقااوب باان ج ا ثب ل ا وعأ ااي جدش ا جو ة ا سة ننهااأ جدتااو ! جدلااة أَ جمنثوة ا وجب ت ا َ

تتةو ا هي ب نة توتأَ نووأ  :ه ج لوَ نأش ا يتتأبا الغاضبة غضبان:
من يبيح لي ان اهجو
كل الكائنات
وكل قوانين البشر
وكل ما صنعته
خناجر الرجال؟

ه ه جدنوأا جدن ب ن جتبةأ ويتتأ ب وا شة ج نأ عكةاه نتاوةبهأ وأا تاأأَ وعاأ تها ج جدساأون جدنا جبا
بن ب ةب نةتهأ جدوجتس ب َ جدنةو موتأ

ضووة تأبَ جنظنبهأ ببةتن وتو جد لو:

امراة للمرايا
وضجة االلوان الماجنة
وفحيح الرجال
ودموع غارقة بكحلها
بزجة جدوعي وجديت

جضثو:
بين اربعة جدران
وسقف
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يمكن للمراة ان ترى
كل قبور االرض..
هو جد لو جدثقأ يا جد كنيا هاو جداوعي جدش ةا ج اوز نثاة ها ه جدنااأعو جدنتاوة تأبشاأه ضاو وتبنظاة
ثااوو  .جداانظ جمشبنأعة ا وجدقاوجنةب ضأنااَ ه ا أ أوما دها ج جدلااوَ جدنتااو وعالأااأبهب نااع جدوشااأة ضأنااَ

ه أ وجدنقأون جد كنة تةب جدتةودوشةاأ وجموث جدةضاو ضأناَ ها أ ثقأ ةاأ .وعكان ساالف ناأ ةقاأة عاب ها ه

جد وض ا د بقة أ نب جدبنظةنأَ جدنتوة  :جد جو ةضأدة ا جدكتوجدة وجماابوجضة جدنأوضتاة أو جَ جموبتاأو
جدنتة ي تأنهب توف ةبشنتب ضاة جد الأاأَ ناع جدوشاأة .دضانهب ةابةقب عكان جب ة ااب وةةضاوب وة ا ب

جدوجأااع ن اب وب جنلااةأ جتبتااالني دنااأ ةقودااه جدوشااأة .وثن ا ا ا وو ةب جزة ا تأنهااأ ةااأا أوي ا بكااا جدبااي
ب وو ي جدننازة وجمنشاأ

وجب أةناأ ش ةا ا ةشا

جب ب اة ن اة جدقاة جدبقكة ةا ونتاأدهب تةتابنو تها ج

جمبشأه:
"جننأ نب وا اي جد لاو جدلاأس ا وبتاةع ةاه جووج ناأ ت ثاأ عاب نقاأو جدةقظا عاب جدتقاأ جدتوةئا جدباي
ب بةظ تنقأ جانتأبا جدبي نش ةهأ جنةتنأ ونبةهنهناأ .رب جموجب موتاأا جدبةاأو جدقا ة جدا

نشوجه ةث اأ ا دنأ ي دا جدنشو نب تهر وجوتئ جسالأة "...
جد وض جدنتوة جدةو بووا جتوج

ة نكناأ اي

تودنأنأَ جد أد وشن ةأبه وم بأبهأ ي جداوجو وجدتأ أَ.
ان ضوءا قد يبزغ في داخلها
وضوءا قد يبزغ في داخله"...

جدنت ااأوجا و ا ا هأ ب ااو و ول ااأ بظه ااو ةه ااأ جدنا ااأعو جدت ااكةن دكو ااو ةب ..جدتا ا ي جدنت ااأديا ووح جدبن ااو
وجدةكتااةأَ جدش ة ا اا ش كااَ جدسوااأ

جدنتااو نتاانوعأ ونقن ااأ .وهااي تأتااة علااو ونسةك ا علااو

وثقأ علو ش كَ اأعوا نثاة "نأشا ا يتاتأب" بلاف نااأعوهأ ت أا دا بأدةهاأ جدضبأتاأَ جدنتاوة جم
نا اوج و ااي جدضبا ا
ج بشأشهأ:

جدق ةنا ا  ..أنظ ااووج تا ات جا اانئزجز وج و ااض ب ك ااب نأشا ا اا وت ااأ ج
تحت لمسات
اصابع باردة
تتجعد
كصفيحة فارغة
وينطوي لحمها

كثوب عتيق!
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شا ا بوتا ا

جو جمب جب جنهاي ضالناي تنقباتر ناب جمةاب ااوجبو  Elain Showaterوناب ضبأتهاأ "ج تهاب جدساأ

أو "جم

جدسأ

تهب" The Literature of Their Own

"م ب أني جدضأبتأَ جمنشكةزةأَ نب نق

"

جدشنهوو جدقأوئ ودتب ت أش منبتأه جد جوتاةب وجدنقاأ  .هنأداا
ننأ ةو هب تولاةهب نتاأ ا وجب ضاب ةاابوضب تنةاوجث

جدضثةو نب جدن نةةب تهب دضننأ دتنأ نبأض ةب ت
عأ ةوبتو تنتوةبهب"...

وأأة تةبوجوَ نة ( :)1869جدنتأ ة بشب إدن نتاأة ااأا دةبيكاتب عكان جدنةاو جم تاي دكوشاأة .وناة

اوب جةاأ ناب ضبأتاأبه ا دضاأب دهاب عن ئا
ةو "دو جب جدنتأ عااب اي تكا نسبكاف عاب تكا جدوشاأة ودا ةق أ
ج تهب جدسأ

تهب .جنأ وجمنو يةو داا تةتقةب جئنأ نقك جَ ودتب نت عأَ."..

دضااب جد لااو جثتااَ يةااو دااا .جدااوعي جدسااأ
بن لونأ جدةو ننةز شة ج تةب جم

جد أ جد

داااهونهب ودناااأعوهب جدسألا جنبشااأ ج تااأ نتااوةأ سأل اأا

عو ها شوون هنو دوةز :G.H. Lewes
جمسةو ا

بضبته جدنتأ و"جم

جمنثو ".

بانه االدب الذي يكتب بقصدية انثوية
والذي يرتبط بالتجارب االنثوية والذي
يقود نفسه بنبضه االنثوي الخاص."...
أظننااأ وش ا نأ نثااة ه ا ه جدلااةأَ ااي ضبأتااأَ جد ا ضبووا نأش ا ا يتااتأبا وضااأب ا ا وهأ جمنثااو وجت ا أ
وتأنثوة ا سأدل ا ا جثااأو و اايا جنااأ جدن ناان تأد وض ا جدنتااوة ا وجعبق ا تأننااأ جدةااو نق ا جو ا ا جو نتااوةأ جنثوةااأ
سأدلااأ داااأعوبةب نااب جد اوجا هنااأ جةنااأب جدة ااأ جدبااي دا جشا تااو جو ااي ةوجنهااأ جمسةااو سااأون أتااةبهأ
جدنت ااوة ا وا ااأعوبنأ جدة ااو نأشا ا ا يت ااتأب جدب ااي أا اوجَ ده ااأ عا ا ا نشنوع ااأَ نسوووا ا د ااةر ةه ااأ جم

نقووعأَ أكةك ساأون جدنا

جدنتاو ا وها ه جدنقاأوع جدقكةكا

جَ نةار جنثاو أةتاأا وجيكا

ألاأئ ها ه

جدنشنوعأَ جدبي د بوتع م بةأوا لنة نوتوعهأ جدنتو .
دنأشا ا تا

جدااوعي وتا

جدبشوتا وها جب ن اأا ننوكااا شةا دضااة اا و ش ةا  .ة زننااأ شا جاا جب جداااأعوا

جدبي نو ع جدثنأ داشأعبهأ وشنأة ا وهأ ولوبهأ جدنتو جد
تحتفي بغربتها
الشوارع
المدلهمة بالفقر!
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أاش اةا ب أني ننةو اا و

هو ت

جدووةا عكن ضة أة...
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