
مـجـلـــــــــــة نســـــــــوّيـة



2

في هذا 
العدد 

تشّكل النساء نســـبة %51 من املجتمع في هذه البالد. يظّن البعض أّن 
للنساء في مجتمعنا هوية واحدة وموّحدة. لرّبا يصدقون في كونها 
واحدة، ولكنهم يجهلون حقيقة وجود تنّوع كثيف في مرّكبات هذه 
الهويـــة. لكّل امرأة مّنا احلـــّق في اختيار مرّكبات هويتها الشـــخصية 
واحلصـــول على شـــرعية جلميع تلك املرّكبات، علـــى مختلف أنواعها، 
ســـواء االجتماعيـــة منها أو القومية أو اجلنســـّية. يخشـــى مجتمعنا من 
كّل مـــا هو مختلف وغير مألوف، ويختـــار عدم التطّرق إلى مثل هذه 
املواضيع، لتصبح بالتالـــي مواضيع غير محكّي عنها. وبكوننا مجموعة 
نساء ناشطات من أجل احلّرية، احلقوق اإلنسانية ومن أجل مجتمع حاٍو، 
دفعتنا "احلاجة" للعمل على "عشـــتار" لتفســح املجال للحديث عن تلك 

املواضيع التي تهمنا.
"عشتار" هي مجلّة نسوّية عربّية تتناول مواضيع نسوّية واجتماعّية، 

وفي األســــاس مواضيع غير محكّية، مواضيع تواجهنا في حياتنا اليومية 
إال أّنها لم حتظ بشــــرعية املشاركة بها بشــــكل علنّي، وجلبها إلى احلّيز 
العــــام كما إلى اخلاّص. جاءت فكرة إصدار "عشــــتار" من حاجتنا جللب 
هذه املواضيع وطرحها على مجتمعنا بشــــكل علني، كما لم تطرح في 
الســــابق. من هذا املنطلق، متعن "عشــــتار" في التركيــــز على املضامني 
وليس على النســــاء أو الكاتبات اللواتي يقفن مــــن ورائها، ولذلك مّت إبقاء 

القائمات على إصدارها واملساهمة فيها وراء الكواليس. 
في التاريخ، "عشــــتار" هي إلهة اآللهات، ورمز اخلصب واحلّب بكّل أنواعه 
لــــدى البابليني، تقابلها أفروديت لــــدى اليونانيني وفينوس لدى الرومان. 
قمنا باختيار هذا االســــم بعد تفكير مطّول جعلنا نتســــاءل حول أسئلة 
عدة. بعد نقاش صادق وجريء ُحسم األمر كما ترون. قّررنا في نهاية 
املطــــاف أن ال تغيير إذا لم نفهم الواقــــع، وال مجال للمكافحة إذا لم نعرف 

الهدف الذي نريد الكفاح من أجله.
العالــــم موجود فــــي حال تغّير مســــتمّر، وهذه هي احلــــال في مجتمعنا 
العربّي، أيًضا. إّن مجتمعنا، ِشئنا أم أبينا، تسري عليه التغّيرات احلاصلة، 
ونحن كإناث نبحث عــــن هوّياتنا املختلفة فيه، ونحاول أن جند التوازن 
بــــني ما يجلبه لنا املجتمع احلديث معه، وبني ما نريد احملافظة عليه من 

عادات وتقاليد.  

تطمح "عشــــتار" إلى تقدمي منّصة واســــعة وحاوية قــــدر اإلمكان، تضّم 
أكبر عدد ممكن من النقاشات والتساؤالت املوجودة حول تلك التغّيرات، 
ومتنح شــــرعية لكّل ُمرّكب أرادت كّل واحدة مّنا إضافته إلى هوّيتها 
الشــــخصية. من هنا، قّررنا في كّل مــــا يتعلق باللغة أن تكون لغة املجلة 
العامّيــــة والفصحى، كي ال تشــــّكل اللغة حاجًزا يقف أمام رســــالتنا هذه 

الساعية إلى الوصول إليكّن.
ســــتلقاكم "عشــــتار" كّل ســــتة أشــــهر فــــي عــــدد جديد يســــعى إلى 
مشــــاركتكّن، قارئاتنــــا العزيزات، في عالم ال يخــــاف من طرح مضامني 
تتحّدى الســــائد، ويجرؤ على التســــاؤل حول كّل ما هو "مفهوم ضمًنا". 

هذا وأكثر في سيرورتنا الشرقية، عشتار. 

editor@3ashtar.com
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أنا هيك!أنا هيك!
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بتعرفوا.. أنا خلقت بحيفا، يعني معاي هوية زرقة!
خلقت بني البحر األزرق واجلبل األخضر.. تقريًبا بالنص.. حتت غيوم 

سما عروس البحر حيفا.. 
ميكن مش بالنص، مش عارفي أحّدد..! ومني قال إّني الزم أحّدد؟!

مِلّن كنت صغيرة كانوا يقولوا لي إّننا فلسطينية! مِلّن كبرت انتبهت 
إّنو بهويتي مكتوب إّني إسرائيلية! 

فارس  تتجّوزي  راح  تكبري  "بس  لي  يقولوا  مِلّن كنت صغيرة كانوا 
مش  إّني  وفهمت  بصبّية!  مغرومة  إّني  فهمت  كبرت  مِلّن  أحالمك". 

فاهمي شي! مش فاهمي شو هّيي القضّية! 

أنا عايشة بدولة الناس إّلي بتحكي فيها لغتي بسّموها مجموعة األقلّية! 
أنا عايشة بدولة إّلي فيها كتير مّرات بالقي حالي ممنوعة عن التعبير.. 

وبالشارع بعيونن بنادوني عربية، عربية! 
كتير مّرات بالقي حالي عم بحد من حّرية قلمي تيكتب بلغة غريبة، 

حتّتى يوّصل صوتي حملالت بعيدة..
بأمل إّنو لصوتي يكون في شرعّية وعلى أمل إّنو يفهموني 
مجموعة  بالقي  بوقتها  بس  األغلبية.. 

األقلّية بتكرهني

إلّني "أنا خاينة" ألّني "أنا مش فلسطينية"!
أنا عايشة بدولة تّدعي الدميقراطية، وأنا عم بصرخ بشوارعها "بحاجي 

للفرص، بحاجي للحرية"..

كبرت وأنا أحاول أكون تابعة لشي ناحي! ما زبطت معي.. 
ال قدرت ألبس مالبس الفلسطينية!  وال قبلت تشلحني معالم اإلسرائيلية! 
جّربت أكون مساملة بس كيف بقدر أتنّكر لنفسي ما أنا من قبل ما 

يلتقوا جسدي وروحي كنت محاربة! 
جّربت  تابعة!  حّسيت  ما  بس  املساكني  من  أكون  وجّربت  كبرت 

أكون من املسيطرين وكمان مّرة ما حّسيت تابعة!
أتنّكر  فّكرت  بهويتني،  أعيش  فّكرت  بوجهني،  بهالعالم  أمشي  فّكرت 

وأكون كمان مستسلمة مش أكتر. 
وبوقتها اكتشفت إّني مثلّية! وتصارعت أنفاسي مع أفكاري وتخّبطاتي.. 
براسي وعرضتلي كل شريط حياتي.! رفضت كون  عاصفة مرقت 
من البائسني، رفضت كون من املضطهدين!! وقّررت أحب حالي كيف 
ما أنا.. قّررت أحّب الناس لو شو ما كانت جنسّيتها، لو شو ما كانت 
معني  شي  تكون  منها  أتوّقع  ال  هويتها،  لون  كان  ما  شو  لو  ديانتها.. 
للتعريفات..  بحاجة  مش  إحنا  مجموعة،  لشي  تنتمي  منها  أطلب  وال 
وال للعناوين وال للشعارات.. لشو بدنا نكون مقوقعني؟! لشو بدنا نكون 

باجلورة علقانني!  

اليوم فهمت إّني وال مرة كنت صغيرة.. وال مّرة 
ميكن  تزيد.!  جتاربي  ميكن  كبيرة.  أصير  راح 
ميحيلي  وميكن  فــكــرة..  أكــّمــن  يجّددلي  الــوقــت 
راح  ما  جريئة..  ضلني  راح  بس  ذكــرى...  أكّمن 

أخضع للقواعد وال راح أوّقف عن قول احلقيقة! 
آه هويتي زرقة زي ما شعري أسود.. وبكرا إذا بقّرر أصبغ 
شعري أحمر بروح وبغّير لون هويتي لزهر.! شو بتغّير؟! 
عربية..  بضلني  محاربة..  بضلني  أّيا شي؟!!  وال  ما شي!! 
أفكاري  أنا..  بضلني نسوية.. بضلني بحب أكتب، بضلني 
مشتتة مّرات.. وأحالمي غريبة أغلب األوقات. بخّبركو عن 
أحالمي.. ال بالها خّليها ملرة تاني.. من األفضل أخّبركو إّنو..

شي،  بيعنيلي  ما  واحلكم  شي..  وال  هّيي  إلي  بالنسبة  الدولة 
واللون ما راح يحّددلي شو هويتي! 

"امرأة، امرأة هو اختياري، اخترتها هي، إنها السبب في استعماري.. 
هي األسطورة من خلف أشعاري.. هي املجرمة، القّديسة والبريئة، 
هي اجلميلة والرقيقة، هي األراضي والبلدان العريقة وهي لي.. هي 
لي كل احلقيقة، هويتي هي املرأة  القوية.. هويتي هي لغتي بكل 
لؤلؤة  وكأّنها  تخّطيتها  عقبة  كل  هي  هوّيتي  األبجدّية..  حروف 

استخلصتها من حكمة هذه احلياة األبدية".
هوّيتي هي نحن.. هويتي هي صرخة نسوية. 

هـويتي
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اجلولة األولى 
1:0 للمجموعة )للعالم غير النسوي(.

بعد هاي اجلولة بتبدأ اجلولة التانية النسوية ضد الشوفينيزم/العالم العربي 
احملافظ

روان: »أل، بشتغل مع النساء عشان يعرفوا إنو عندهم خيارات في حياتهم، 
إّنها تبّلغ عنه بس كمان  املرأة زوجها بضربها عندها اإلمكانية  إذا  يعني 
بنفس الوقت ملّا هيي بتعّلم ابنها إنو هوي يجيب كاسة املاي وأخته أو إّمه 
وإّنا  قيمته  من  بقّلل  ما  هدا  علشانوا،  اإلشي  هادا  يعملوا  مجبورات  مش 
بزيدها!«، وطبًعا في محل للنسوّية بعاملنا مع إّنه عالم أبوي، ولكن للنسوية 
عدة وجوه وهو عالم بأكمله ومحاوالت بقمعه ما بتلغيه وما بتقول إنه 

مش موجود وما في له محل بل على العكس متاًما.«

اجلولة التانية
انتهت بتعادل بني الطرفني.

املجموعة: »يعني إنتوا إّلي بدكوا مساواة بني الرجال والنسوان! طّيب شو 
شغلهم  يعمل  راح  مني  الرجال؟  مثل  مثلهم  إنه  بفكروا  النساء  إذا  بفيدنا 
بالبيت؟ واّل بّدك إحنا نوقف باملطبخ مع املريول، نسح األرض ونقعد مع 

الوالد في البيت عشان تكون النساء مبسوطة؟ ومتارس »نسوّيتها«..«.

اجلولة الثالثة
2:1 للمجموعة.

روان: »مش هاد القصد، القصد إنه يكون عند الرجال والنساء فرصة الختيار 
شو بالقوا مالئم إللهم. للنسوية أكتر من صوت ولكن الفكرة واحدة وهّيي 
النسوّية هّيي  الرجل.  القدرة والفرصة لالختيار مثل  املرأة  إنه يكون عند 
ما كان  نساء  مع  املجال  بهاد  أشتغل  اخترت  ملن  جزء كبير من حياتي، 

القرار بالصدفة أو تلقائي وإّنا إجا بعد فكر مطّول. 

اجلولة الرابعة
2:2 لروان.

هّوي  »ليش؟«  اآلخر..  بكسب  حدا  وال  اجلوالت  بتكمل  احلال  هاد  وعلى 
بالقراءة عن  والغرق  النساء  مع  من عملي  بعد سنني طويلة  املهم.  السؤال 
املختلفة بهدف عملي لتغيير واقعنا  النسوية، تاريخها، حاضرها وموجاتها 
ولو بشيء بسيط حتى يكون في أمل ملستقبل أفضل لنسائنا ونسوّيتها في 
تفوز  راح  مّرة  وال  إّنه  اليوم  إّلي  الواضح  من  التاريخي...  األبوي  مجتمعنا 
النسوية إذا منشتغل بس مع النساء ومنترك الرجال يفّكروا إنه املرأة إنسان 
من الدرجة الثانية. تنوصل لوضع إّلي فيو رجالنا يبلشوا يشوفوا إّنه النساء 

هم بشر ومن حّقهم يحصلوا على نفس احلقوق إّلي بوخدوها الرجال، الزم 
نثابر ونضلنا نحكي عن النسوّية وأهّميتها، ونعلي صوتنا بهدف ضم أكتر 
وأكتر أصوات شجاعة معنا! وكّل ما كّنا أكتر، كل ما كان التغيير 

نوًعا ما أسهل. 

في جلسة مع األصدقاء شباب وصبايا وبعد األهلني والسهلني وكيف العائلة 
إلخ إلخ إلخ.. تبدأ األســـئلة الصعبة حوالي شغلي ونوعية شغلي، أو باألحرى 
األســـئلة إّلي فيها محاوالت لفهم عالم النســـوّية عن طريـــق جتربة واحدة 

وهّيي جتربتي.!
املجموعة: »طّيب روان شو بتشتغلي هأل أو شو بتعملي هأل؟!«

روان: »بشـــتغل مع مجموعات نســـائّية لكشـــفها على حقوقهـــا ولإلمكانيات 
املوجودة أمامها...«

املجموعة: »آه.. يعني إنتي من اجلماعة إّلي بتقّوي النسوان على رجالهم«
روان: »ما فهمت شو القصد بكلمة »تقّوي«؟«

املجموعة: »يعنـــي إنتي إّلي بتعلميهم كيف يقـــووا على رجالهم ويصيروا 
يعملوا إّلي بدهم إياه.. وبتوهميهم بصطلح »النســـوية« إّلي ما له محل في 

عاملنا!«

لقاؤنا سوف يتجّدد مع املالكمة القادمة ودائًما على أمل بالفوز.

كــــــــــمة مال
جـــــــــوالت 



6

كثيًرا ما تطرح النســـوّية كأّنها تضامن مطلق بني النســـاء، تضامن يرى 
الهوّية األنثوية هوية جامعة وقاطعة للظروف وللســـياقات، وبالتالي يعتقد 
الكثير من النســـاء أّن مـــن واجبنا دعمهّن والوقوف إلـــى جانبهّن في كّل 
الظـــروف، كمـــا يلومنا بعض الرجال قائلني: ملـــاذا ال تدافعون عّنا؟ فنحن 

مساكني، أيًضا. 

يجدر، برأيي، التوضيح بدايًة أّننا كحركة نســـوّية ال نتضامن مع النساء 
ألّنهّن خلقَن نساء، كما ال نتضامن مع كّل امرأة بغّض النظر عن موقعها 

وعن دورها. كما ال نقف مطلًقا ضّد الرجال، بل ضّد منظومة رجولّية. 

يطرح الكثيرون أسئلة وتساؤالت بعُضها يضيء زوايا جديدة ملعاجلة القضايا 
النســـوية، وبعُضها يأتي بهدف التشـــكيك املتعّمد بعدالة املشـــروع النسوّي. 
ســـأقتبس املثال التالي ألوّضح موقفي من دعمنا للنساء وألؤّكد، أيًضا، أّن 

ضحايا النظام األبوي لسَن النساء فقط ولسَن النساء دائًما. 

"طّيب أنا كمان مسكني، ليش بتدافعوش عّني، ما أنا بروح كل يوم على 
الشـــغل وبتعب ومرتي قاعدة بالبيـــت مدّللة وكل يوم بتقول لي خلصت 
شـــغل البيت بّكير وزهقانة وبدها مصاري عشـــان تروح تتشـــّرى، وأنا برد 
عليها عشان إذا ما بصرف عليها ما بكون زملة وبصير مسخرة عند الناس". 

إّن هذا الســـيناريو رائج كثيـــًرا في نقد عملنا النســـوّي، رغم معرفتنا أّن 
هـــذا الواقـــع ليس قائًما فـــي كّل البيوت، وال في نصف البيـــوت أو ربعها، 
ألّن أغلبّية نســـاء شعبنا تعمل في البيت كثيًرا وال متلك مزيًدا من املوارد 
والوقت للتفّرغ للتســـّوق متمّتعـــًة داخل املجّمعات التجاريـــة. إّنه امتياز ال 
حتصـــل عليه نســـاء مجتمعنا الذي يعيش، في معظمـــه، حتت خّط الفقر. 
مع هذا، نعم، كثيًرا ما تقضي النســـاء، بعد إنهاء عملها داخل البيت، بعًضا 
من الوقت في احملالت واملجّمعات التجارية، لكن ليس من أجل شراء معاطف 
الفـــرو وأحذية اجللد، إّنا من أجل املفاصلة واملقارعة واملقارنة بني األســـعار 
لكي تشتري حاجيات أوالدها وبناتها، ولكي تستطيع توفير ميزانية األسرة 
حتى نهاية الشـــهر. فمهّمة التجاوب مع متطّلبات األبناء في عصر رأسمالّي 
معولم، يقّدس االســـتهالك ويفرضـــه دون أّي بديل على املجتمعات الفقيرة 
والغنية على حّد ســـواء، هي مهّمة النساء ال الرجال، بل إّن الرجال يتهّربون 
من هذه املهّمة بشـــكل استعالئّي وساخر، ُمّدعنَي أّن النساء يستطعَن القيام 
بهـــذا العمل. معظمنا نذّوت هـــذه املقوالت، لكّن هذا ال يجعل املهّمة ممتعة. 
جزء كبير من النســـاء يقوم بهذه املهاّم إضافة إلى مهاّم العمل داخل البيت 
وخارجه، بينما يعفي الزوج نفســـه من هذه املهـــاّم، وتقتصر وظيفته على 
ل  اإلعالة، وإن لم تعد محصورة عليه. يعني هذا أّن الســـيناريو أعاله ال ميِثّ
واقع النساء، ومع ذلك أقول: نعم، هناك قّلة من النساء اللواني يعشَن مدّلالت 
رغـــم أّن أزواجهّن يعانـــون. إنني أرفض التعميم الـــذي يقوم به كثيرون، 

لكنني أريد اإلشارة إلى مسألتني:
أّواًل: تضامننـــا النســـائي ليس مطلًقا وليس متجـــاوًزا للظروف االجتماعية 
والسياسية، فنحن ندعو إلى التضامن بني النساء ألّن النساء شريحة مقموعة 
ومضطهـــدة كفئة اجتماعيـــة، وهذا ال يعني أّن كّل النســـاء، بالضرورة، 
مقموعـــات، فبعضهّن ميلك الكثير من املـــوارد واالمتيازات، وبعضهّن اآلخر 
ميارس أدواًرا قمعّيًة، ويكّن شـــريكات فّعاالت في منظومات القهر، ويؤّديَن 

فيها دوًرا ال يقّل قمًعا عن دور زمالئهّن الرجال. 

وبالتالـــي، فنحن نتضامن مـــع املجموعة املقهورة من أجـــل التحّرر والتغّلب 
ا مع كّل امرأة وحتت كّل ظرف. متاًما  على القهر، وال نتضامن أوتوماتيكًيّ
كما نرى أنفســـنا جزًءا من تّيار قومي، وندعو للوحدة والتضامن والتكافل 
بني شرائح الشعب الفلسطيني والعربي دون أن نتسامح مع من يستفيد من 
االحتالل ومن يتعاون معه، ونرفض الفاسدين ومستغّلي النفوذ. فالتضامن 
النســـوّي كما الوحدة الوطنية مشـــروع من أجل مناهضة القهر ومن أجل 

التحرير وهو ليس تضامًنا لذاته أو وحدًة لذاتها.

ثانًيـــا: أرى من األهمية بكان التوضيـــح بأّننا ال نرى املجتمع البطريركي 
- األبـــوّي قامًعا للنســـاء فقط، فجزء كبير من الرجـــال، وخصوًصا هؤالء 
الواقعـــني حتت ظروف القهـــر القومّي، يعانـــون هم أيًضا في ظـــّل النظام 
ا. فالرجل ال يستطيع أن يكون  األبوّي، الذي يفرض عليهم مهاّم قاسية جًدّ
عاطال عن العمل دون أن يشـــعر بأّن "رجولته" مهّددة بنظر املجتمع، بينما 
تســـتطيع املرأة أن تبقى عاطلة عن العمل دون أن يلومها أحد. وهذا النظام 
نفسه الذي يرى أّن مهّمة املرأة هي احلفاظ على "شرف" أبيها وأخيها وزوجها 
مـــن خالل بقائهـــا داخل احلرملك، يـــرى أيًضا أّن من واجـــب الرجل واألخ 
اضطهاد أخته وزوجته وابنة عّمه والتدّخل في حراكها في املجتمع كي 
يحافظ علـــى "رجولته"، وهي رجولة ثمنها أن يكـــون، في أحيان كثيرة، 
عنيًفـــا وظاملًا، وفي حـــاالت قليلة عليه أن يتحّول إلى مجرم ويعاقب األنثى 
التـــي من املفـــروض أن تكون "حتـــت وصايته"، دونا أّي ذنـــب وفقط لكي 
يحافـــظ على "رجولته". هذه الرجولة يجعلها القاهر مهزوزًة عندما يفرض 
احلواجـــز واجلدارات واألحكام العســـكرّية والفقر، ومينع الرجل من احلراك 
فـــي احلّيز العام. رجولة يعـــوض عنها أحياًنا بالســـيطرة على بيت صغير 

وعلى زوجة وأوالد. 

نحـــن إذ نولي أهّمية قصوى لتضامن أفراد املجموعـــات املقهورة، نؤّكد أّن 
عداوتنا هي للقهر وللقمع حني ميارس من قبل الرجال أو النســـاء، فالنساء 
في ظلمهَنّ لســـَن أقّل وطأًة من الرجال، والعرب في جوهرهم ليسوا أفضل 
من اليهود، وخطاب التفضيل بني األجناس واألعراق خطاب عنصرّي أبعد 

ما يكون عن النسوّية وعن فكر التحّرر الوطنّي. 

لســَن النســــاء فقط ولسـَن النساء دائًما
ضحايا النظام األبوّي



أنا هيك!أنا هيك!
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رســــــــالة
الى

بابا،

ما لقيتش طريقة تاني أشرحلك فيها عن إيش عم بيدور في داخلي من 
غير ما أصير أبكي وأختنق.

إلّي  كّل  على  تقديري  مدى  عن  لك  وأعّبر  كتير  أشكرك  بحب  أّواًل، 

الرباط  على  واحملافظة  األمور  لتعديل  املستمّرة  ملبادراتك  عشاني.  بتعمله 

العائلي. على تلفوناتك املستمّرة بأّنك تسأل عن أخباري وتتطّمن عن حالي 

واهتمامك فّيي. فاجأتني بطيبة قلبك وبتفّهمك لألمور وبرزانتك.. بالوقوف 

بهذه الصعوبات ومحاوالتك املستمّرة للتغّلب عليها. بعدم توّقفك عن حّبي 

وعدم تخّليك عّني بالرغم من إّني »قضيت عليكو وهّديتكو«.. عنجد بقّدر 

كّل هاي األشياء وبحّبك كتير علشان هذا كلّه.. بس لألسف.. في إشي 

فيي أنا إلّي حتّطم وبعرفش أديش وقت راح يوخده ليرجع.

مش راح أقدر عن قريب آجي أزوركو بالبيت.. بعرف إنه اإلشي بسبب 

إّمي.. وإنت نفسك بتعرف أديش أنا بحّبها بس هي كسرتلي قلبي وحّطمته. 

حتضّني..  إنها  تفهمني..  واحدة  أكثر  هي  توّقعتها  البيت  أهل  كل  من 

العكس متاًما.. طلبت من  لقلبها وحتّن علي. بس بدل هذا عملت  تضمني 

أهلي...  بيت  وأرجع على  أتركه  بأن  ويأمرني  بيتي  ييجي على  إنه  أخوها 

وملّا أنا رفضت هذا اإلشي سمحت له بإنه يرفع صوته علي ويهّددني إنه إذا 

برجعش برّجعني بالقّوة. َقعَدْت على الكنباي وسمعته وسمحتله يهّدد بنتها 

بأّنه سيؤذيها إن ما رّدت عليه. مش راح أقدر أنسى هذا اإلشي وال مّرة. مش 

بقائي  سبب  بالضبط  معرفتها  من  بالرغم  هّددتني  إنها  مّرة  وال  أنسى  راح 

بحيفا وبعد ما هي نفسها سمحتلي بإنه أبقى.

راح أشتاق إلَْك كثير وراح أكون كتير سعيدة إذا بتيجي تزورني ببيتي 

أنا مش راح أقدر آجي عالبيت... مش عن  إذا ما إجيتش.. بس  أتفهم  وراح 
قريب.

 ابنتك احملّبة
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أحّبِك امرأًة عربّية
على طريقٍة شرقّية

مملوءة باحلنّية
مع الكثير من الثقافِة واألمّية

وكٍم هائٍل من النسوّية
أعشقِك امرأًة عربيًة شرقّية

عر الغامق والعيون البنّية مع ذلك الَشّ
مع تلك البشرة البيضاء التي ال تتعّدى 

القمحّية
حتت الشمس الصيفّية

أحّبِك هادئًة ثورّية
واضحًة ضبابّية

أحّب فيِك تلك النهفات األنانّية
 القسوة والشاعرّية

أحّبِك حني تتكّلمني ووراء الكلمات أحاديث 
ُتخفني

وبالقسوِة تتظاهرين
وبعينيِك يظهر شوق َحيث ال ًتلحظني

وحنّيًة حيث ال تدركني
أحّبِك حني تعبسني.. تثورين وحتت شفاهِك 

البسمة ُتخفني
لكّنِك ال تقاومني وتبتسمني.. تضحكني

أحّبِك حني طفوليًة تكونني
لني وعّني تغيبني.. في غيابِك ُتطِوّ

ثّم تعودين
وبغروٍر تتكّلمني

أحّبِك حني بِه متتلئني
ومغرورًة تكونني

ألّنِك تعلمني
أّنِك لسِت األجمل بني النساء، لكنِك عنهّن 

تختلفني
وبكّل شيٍء تتمّيزين

ودائًما وأبًدا بعينّي األجمل تبقني
ّلقني وأنِك الوحيدة في سمائي حُتَ

وبقيوٍد رقيقٍة أنثوّية، قلبي تأسرين

فكيف ال تكونني بتلك اجلاذبّية
كيف ال تكونني شرقّية

عربّية
فلسطينّية

امرأة فوالذّية مخلوقة من حنّية
امرأة أنثوية طفولّية

تلدني كل يوٍم بحالٍة عشقّية
وفي كّل مّرٍة تكون املعشوقُة احَلصرّية

كّل عشٍق جديد تكون هي
ظننتها املرأة العربية الشرقّية

هي احلصرّية
لكني تأكدت أنها ليست أال أنِت

 صاحبة العيون البنّية
والنظرة السحرّية

التي جّردتني من العذرّية!

صـــــاحبة 
تساؤل العيون البنّية

عندما منشي أنا وأنِت
على شاطئ بحٍر رملي

ُمخِلّفني وراءنا آثار أقدامنا
هل ُيدِرُك من يأتي من بعدنا

أنها آثار أقدام امرأتني
كانت قد مشيتا تارًة متشابكتي 

اليدين
وأخرى متعانقتي اجلسدين؟

هل يعرف أحد كيف نبض قلبي 
من نظرة عينيِك

وكيف ارتعش جسدي بني 
يديِك؟

هل ُيدِركون أني مشيت تارًة 
بجانبِك 

وتارًة توقفت ألقبل شفتيِك؟
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بتتمّتع  يعني  تنام؟  بتحب  منكن  مني 
أكثر  كان  ما  كل  زي��ادة؟!  نوم  حلظة  بكل 
ما  منكن  وحدة  كم  أحسن؟؟  بكون  ساعات 
بتنام كفاي كل ليلة؟ شو يعني “كفاي”؟ كم 
بتصحى  أو  تتغفى؟  صعوبة  بتواجه  وحدة 
وقفتي  وهل  بدون سبب؟  الليل هيك  بنص 
مرة للحظة وفكرتي كيف النوم بأّثر عِمني 

إنتي، عكيف بتشتغلي أو كيف بتفكري؟

أن  للنساء، مقارنًة بالرجال، احتمال مضاعف 
االرق  وأّما  واحد.  بيوم  أقل  أو  ساعات،   6 ينمَن 
بأنه  يعّرف  الذي   Insomnia النوم  هروب   –
مدار  على  نيام  البقاء  أو  الغفيان،  في  الصعوبة 
الليل، فهي موجودة بنسبة مضاعفة عند النساء، 

وتقريًبا 46% من النساء يعانني منها.
لكن، ليش النساء بتعاني أكثر حتى بالنوم، 

عم تسألي حالك؟!
آخر  العمل في  النساء دخلت سوق  إشي،  أّول 
وظائفها  بس  كبيرة،  بكّميات  العشرين  القرن 
عندهن  بقي  وهيك  بالضرورة،  مقّلتش  البيتّية 

أقل وقت لفعاليات ثانية مثل النوم!
التي متّر  الهورمونّية  التغّيرات  ثاني هو  إشي 
الشهرّية،  العادة  امرأة في حياتها، وهي  بها كل 
في  مــثــاًل،  الطمث.  وانــقــطــاع  الـــوالدة  احلــمــل، 
تركيز  يسقط   الشهرية  العادة  من  األّول  اليوم 

البروجسترون في اجلسم ويؤّدي إلى األرق.
لساعات النوم غير الكافية تأثير قصير وطويل 
املدى، فهي ترفع من احتمال املرض بضغط الدم 
العالي، البدانة، مرض السكري، االكتئاب وأمراض 
يوم،  اليوم  حياة  وفي  الدموية.  واألوعية  القلب 
على  يؤّثر  النوم  ساعات  من  كــاٍف  غير  عــدد 
التفكير، مدى التركيز والذاكرة. تقريًبا 20% 

من حوادث الطرق مربوطة بنعس السائق.
الكافية  الساعات  إن  بتفّكر  الناس  معظم 
خاطئة  الفكرة  هاي  بس  ساعات،   8 هي  للنوم 

شوي.. األبحاث اجلديدة إّلي فحصت ساعات النوم 
وتأثيرها عالصّحة بّينت إّنو عدد الساعات املثالي 

للنوم هو بني 7-6 ساعات. 
للجسم  املطلوبة  الساعات  من  أكثر  النوم 
 8 بنام  إّلي  الشخص  عالية.  وفاة  بنسبة  مربوط 
 .13% بـ  املوت  بعّلي خطورة  يوم  ساعات كل 

النوم الزائد مرتبط باالكتئاب، أيًضا.
فيعرف  ا  يومّيً ساعات   6 من  أقل  النوم  أّمــا 
كعدد ساعات غير كافية للنوم، وميتد تأثيره 
مربوط  القليل  النوم  مثاًل:  ــراض!  أم عــّدة  على 
ا موجود  بالبدانة، الشخص إّلي بنام 5 ساعات يومّيً
باحتمال أكبر بـ %15 أن يصبح بديًنا. الساعات 
القليلة من النوم مربوطة كمان بعدم حساسية 
إلى  خاليا اجلسم لإلينسولني وهذا يؤّدي بدوره 
مرض السّكري. ووجدت األبحاث اجلديدة كمان 
القليلة  النوم  أنه يوجد رابط خاص بني ساعات 
وبني أمراض القلب واألوعية الدموية، مثل ضغط 

الدم العالي، السكتة الدماغية والنوبة القلبّية.
مهم  نعم  إنو  واقتنعتي  شفتي  ما  بعد  طّيب 
وإّنو راح توخذي األمور بجدية وتصيري تنامي 

“منيح”.. ِمن وين ببلشو؟!
عملي  ونعملو  عليكي  املوضوع  نسّهل  عشان 

أكثر.. ألقي نظرة على هاد اجلدول!

نامي في ساعات ثابتة كل يوم.1منتي اليـوم؟!كـــيف

بدون وجبات ثقيلة قبل النوم.2

االمتناع عن الدخان قبل النوم، فالنيكوتني 3
هي مادة منّشطة وتسّبب األرق.

التخفيف من املشروبات إّلي فيها كفائني. 4
الكفائني ببقى باجلسم 8 ساعات.

5

االمتنـــاع عن الكحـــول قبل النـــوم، ألّن 
للكحـــول تأثير مهّدئ فيســـّهل النوم في 
األّول، ولكـــن بس يروح تأثيرة بســـّبب 
تشـــويش فـــي مراحـــل النوم الســـليمة 

ويؤّدي إلى االستيقاظ.

اللياقة البدنّية بتساعد، ولكن ما تتمّرني 6
قبل النوم.

النوم بس بالليل، ممكن توخدي قيلولة 7
ولكن لفترة قصيرة وقبل الظهر.

هادئة 8 معتمة،  تكون،  الزم  النوم  غرفة 
ومريحة.

9
إذا  تعبانة،  وإنتي  فقط  عالتخت  فوتي 
شي  وإعملي  قومي  تغفي  عارفة  مش 

ثاني لتّنك تنعسي كمان مّرة.

املخّدة والفرشة مريحات؟!10

أبدأي بعمل روتينة مرخية قبل النوم، مثل 11
قراءة كتاب أو االستماع ملوسيقى هادئة.

12
إذا وال شي ساعد، في محل إّنك تزوري 
طبيبك/تك وتفهمي شو املشكلة وكيف 

ممكن حتّليها.

بّينت األبحاث أّن طريقة عّد 
اخلرفان كمحّفز للنوم هي طريقة 

ملهية ومش بالضبط مرخية. تخّيل 
صور والتفكير بأفكار سعيدة هي 
محّفزة أكثر للنوم. أحالم سعيدة.

معلومة لذيذة!



أنا هيك!أنا هيك!
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"حّقـــي على جســـدي" هو من الّشـــعارات التـــي رفعتها 
وترفعهـــا نســـوّيات في أجـــزاء مختلفة مـــن العالم على 
اختالف حضاراتهّن، ثقافاتهّن وقضاياهّن. ترفع النســـاء 
هذا الشـــعار في مناهضـــة ختان البنات، وفـــي املطالبة 
بتشـــريع احلّق في اإلجهـــاض، وفي مناهضـــة عملّيات 
االغتصـــاب خالل احلرب، وفي مواجهة تطبيب اجلســـد 
وتشـــييئه من خالل األنظمـــة الصحّيـــة املختلفة، وفي 
مناهضة القتـــل على خلفّية "الشـــرف"، وفي االحتجاج 
على شرطنة اجلســـد وتقييد املمارسات اجلسدية. كما 
ترفعه مـــن تناصر قتـــل الرحمة ومن تعـــارض قولبة 
اجلمال، َمن تطالب بحّق اختيار املهنة ومن حتاول التحّرر 

من استبداد رأس املال.

الشـــّق اآلخر لهذه الشـــعارات هو "جســـدي ملك لي"، أو 
"جســـدي ليس ُبلٍك عـــام"، وكأّن احلـــّق وامللكية هما 
أمـــران متوافقان. وبالرغم من بديهّيـــة األمر أو ربا إّن 
بديهّيته هي التي استوقفتني مستنبطة التساؤل هل هو 
فعاًل كذلك؟ هل جســـدي هو فعاًل ملٌك لي، وإن كان 

كذلك فما هو مفهوم هذه امللكية؟

امللكية عامة، على جســـدي، علـــى األرض وعلى كل ما 
أمتلـــك من أدوات عصرية أو غيرها، تنبثق عن عالقات 
قّوة بيني وبني اآلخرين، أو بيني وبني ما أمتلك. شـــعار 
"ملكّيتي على جســـدي" جـــاء لينقض ملكّيـــة اآلخرين 
عليه، وفي حالة النســـاء تتعّدد امللكيـــات فتكون ملكية 
العائلة والـــزوج واملجتمع والدولة، كّلهـــا ينّمط ويؤّطر 
ويحـــّدد ما لهذا اجلســـد ومـــا عليه. وامللكيـــة بطبيعتها 
ليســـت ســـوى انبثاق لعالقات قّوة بني املالـــك واململوك، 
حيث يســـتطيع األّول أن يفرض ســـيطرته وإرادته على 
الثاني أّواًل، وأن يخرق منالية اآلخرين له ثانًيا، وإن كان 
جزم ملكّية اآلخرين على جســـدي هو أمر بديهّي، إال أّن 
ملكّيتي على جسدي ليست بديهيًة أبًدا، وعالقات القّوة 
بيني وبني هذا اجلســـد وما أفرض عليـــه من أهواء هي 

موضع مساءلة وبحث.

التّيارات النسوّية تختلف فيما بينها بتوّجهاتها وبأفكارها 
بشـــكل جذرّي، فمنها من أثنى على املساواة احملافظة أي 

أنا وجسدي
وعالقـــات القـــــّوة بيننا

إستهالك اجلسد
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املســـاواة في إطار الســـياق املوجود، ومنها َمن أراد املساواة مع اإلصالح، ومنها 
الراديكالّية اجلذرية التي أثنت على املساواة باحلّرية من دون متييز جنسّي 
أو جنـــدرّي أو عرقّي أو عمرّي أو طبقّي، ونفت إمكانّية اإلصالح في مبنى 
تعتمد أسســـه على عالقات قّوة غير متوازيـــة. باإلضافة إلى هذه التّيارات 
هنـــاك التيارات الدينّية والقومّية واملاركســـّية وغيرها من تّيارات يشـــتد 

ويحتدم النقاش بينها.

سأحاول هنا طرح العالقة مع اجلسد من منظور نسوّي، هل نتلكه فعاًل أم 
أّن له من األهواء ما ال ســـيطرة لنا عليها؟ وإْن امتلكناه فما هي هذه امللكية، 
ومـــا هي معانيها املفترضة؟ وكيف تظهر عالقات القّوة في عملية التمّلك 
هذه، وما هو احلّد الفاصل بني الشـــرعّي منها وبني املنفّي واحمُلّرم؟ وما هي 

إسقاطات هذه املفاهيم على اجلسد العاّم؟

أوّد أّواًل زعزعـــة املفهوم الصلب مللكّية اجلســـد، وإن أردنا غير ذلك، إال أّن له 
مـــن األهواء ما ال ســـيطرة لنا عليها. فهو ميرض ويتعـــب ويهرم ويفاجئنا 
بأوجاع لم نتوّقعها، وغالًبا لم نســـتعّد لها. كثيرون مّنا قد يشعرون يوًما 
بخيانة اجلســـد حيث نـــوّد الوقوف بينما يكـــون هو مقعًدا، ونـــوّد النظر 
فيكـــون ضريًرا، ونوّد الســـمع فيكون أصّم، ومّنا َمـــن أراد احلديث فداهمه 
البكـــم، وَمـــن أراد احلياة فباغتـــه املوت، ومن آمن بكونه أنثى فإذ باجلســـد 
يفـــرض ذكورتـــه، وَمن أراد اإلجنـــاب وإذ به عاقر، وَمن أراد الشـــباب وإذ 
به هرم، أو أراد الصّحة فدّب به املرض. ســـواء شـــئنا أم أبينا، للجســـد حياة 
خاصة به. أّما نحن فنحاول بائســـنَي الســـيطرة عليـــه، فنقّومه ونصّححه 
ونصلحـــه وجنمله ونفرض عليـــه إراداتنا وأهواءنا أحياًنـــا، وإرادات وأهواء 
اآلخرين، أحياًنا أخرى. وبنشـــوة احلّرية نخرج مع الشعار التحّرري "جسدي 
ملك لي" منتصريَن عليه قامعنَي له، فإن شـــاء أن يكون أفطس األنف ولم 
نرغب بذلك فنعّدله، وإن شـــاء أن يكون أبيض فنسّمره، أو أسمر فنبّيضه، 
وجنّمله ونزّينه أحياًنا كأهوائنا وبحســـب رغباتنا وأحياًنا أخرى كأهواء 
الناظرين ورغباتهم. وألّننا لن نســـتطيع أبًدا التيّقن متى تكون اختياراتنا 
حّرة نقّيًة ومتى تكون واهمًة فال يبقى لنا سوى التسليم باألمر الواقع، وهو 
أّن متّلكنا لهذا اجلســـد هو متّلك مؤّقٌت حتكمه عالقات قّوة، فأحياًنا نكون 
األقوى فنقهره وجنّمله ونطّوره، وأحياًنا يكون هو األقوى فيقهرنا ويقمعنا 

وميرضنا ويلزمنا الفراش، أو يأخذنا إلى القبر رغًما عّنا.

ملكّيتي جلسدي هي كملكّية السّيد جلسد العبد، يتحّول من خاللها اجلسد 
إلى شـــيء ال قيمة له إال بقدرته على تلبية حاجات السّيد اآلنية، حيث ال 
ميكنه أن يقّر مصيره، فمن السّيد وإلى السّيد عائدون. وعملية حتّرر العبد 
ما هي إال عملية جتّســـد السّيد والعبد بجسد واحد، وهي عملية تقودنا إلى 
نشوة النرجسّية فنؤّله اجلسد ونسجد له، ننتجه ونتفاخر به، وألننا نهابه 
فقد تلتبس علينا األمور فتتحّول النرجســـّية إلـــى عبودية والتجميل إلى 
تشويه، واخليار إلى فريضة واملمكن إلى محّتم والبناء إلى هالك واستهالك.

ملكّيتي على جســـدي كملكية اآلخرين عليه حتتم شيئّيته. في حضارة 
عصـــر تتحّول فيه األشـــــياء إلى أحادية االســـتعمال، واجلســـد إلى أحادي 
)body disposable(، أي إلـــى جســـد آنـــّي حتكمـــه ثقافـــة اســـتهالك 
اعتباطية فأنا السّيد أهبه إلى هذا وإلى ذاك اليوم، وغًدا وبعد الغد إلى من 
يجّملـــه ويعتني به وإلى من يحرص عليه ويرعـــاه، يهّذبه ويقّومه، بينما 
خط رفيع فاصل بني التقومي واحلراثة، بني التأليه والتشـــييء، وبني احلّق 

على اجلسد وبني ملكّيته!

ومن اجلســـد اخلاّص إلى اجلســـد العاّم محاولني بائسني متّلكه واستهالكه 
كما متّلكنا واســـتهلكنا ما علينا من أجساد، فأســـقطنا عنها ثوب اجلاللة 
وأنزلناهـــا عن عرشـــها وحّولناها إلى أشـــياء ومســـتهلكات أحاديـــة، فإلهة 
الشـــمس باتت طاقة شمســـية، وإلهة النهر موّلدات كهربائية وقنوات ري 
وصرف مياه صحية، وإلهة األرض مستعمرات ومكّبات نفايات، وإلهة السماء 
فضائّيات ومســـارات طيران. أّما هذا اجلسد فله حياة خاصة به، فيها ما ال 
نريد من زالزل وأعاصير وفيضانـــات، نريدها هادئة فتثور، ونهواها ثابتة 
فتتقّلـــب، ونوّدها باردة فتـــزداد حرارًة، ومثمرة فتجـــّف وتيبس، ونوّدها 
خصبة فتبور، ونحاول بائسني الســـيطرة عليها على اجلسد العام، فنقّومه 
ونصّححـــه ونصلحـــه وجنّمله ونفرض عليـــه إراداتنا وأهواءنـــا، وبهبة من 
الســـّيد نعلـــن ملكّيتنا منتصرين عليه قامعني له، فإن شـــاء أن يكون وعًرا 
نسّهله أو أصفر نخّضره، وإن أراد أن يكون جباًل نكسره، وإن بحًرا فنجزره، 
وإن كانـــت مياهـــه حلوة نّلحهـــا، وإن كانت ماحلة نحّليهـــا، وإن حتّجر 
ا نتخمه ونســـمنه لنأكله غير آبهني  نســـتخرجه ونحرقـــه، وإن كان حًيّ

بأهوائه أو رغباته، فما هو سوى شيء في عصر ُتستهلك فيه األشياء.

نعلن ملكّيتنا على اجلسد كما أعلن املستعمر والفاحت ملكّيته على مساكن 
األصالنيني، فَمن أّله األرض فقَدها بقّوة االســـتبداد واملستندات، وَمن عاش 
بهـــا ومنهـــا فقَدها ملَن ســـيعيش عليها رغًما عنها، وكما تســـابقت خيول 
املهاجرين البيض لتحتّل األرض وتثبت ملكّيتها عليها تتسابق خيول العرب 
علـــى إناثها فتبعلها بعرف امللكّية. وعبًثا نحاول التيّقن من حقيقة االختيار 
احلر للشـــيئّية العبثية واهمنَي بحّرية في عصر تسود فيه عبثّية األشياء، 
وفي عصر يســـتبّد به السّيد بجســـد العبد أو العبدة، فال يعرف أين منهما، 

أين ينتهي األّول وأين يبدأ اآلخر.

وما تبّقى لنا من عالقة مع اجلســـد ما هو إال عالقة ســـلطوية قامعة حتت 
عنـــوان امللكّية. فما الفاصل بني التجميل والتشـــويه، وبـــني املتعة والبطر، 
وبني الشهوة والشبق؟ وإذا اشتمل جتميل اجلسد على أعمال فنية ورسومات 
حبرية فلماذا ال يشتمل على سّكني اجلّراح؟ ومن األسئلة التي تفقد بديهّيتها 
ماذا مع االجّتار باألجساد وباألعضاء؟ وعن االجّتار بالنساء وباألطفال؟ وماذا 
عن جتميل - تشويه اجلسد االجتماعي، فنقّومه ونصّححه ونستأصل منه 

كّل شاذ؟!
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عشــــــــتاريةمن يوميات

يتبع..

الساعة  قّربت  كتير،  مستعجلي  حالي  بحّضر  عم  كنت 
الظهر.  بعد  بتبّلش  دامًيا  احلفالت  هاي  الظهر،  بعد   4:30
احلفلة بتل أبيب وأنا مش من تل أبيب. ألف كذبة وكذبة  
هّني  حقيقتي!  يعرفوا  بّدن  ما  هّني  أعمل؟  بّدي  شو  بس 
مش حابني يسمعوا كيف بنتهم الذكية، كيف بنتهم إّلي 
مش ناقصها شي "املثالية"! شاذة مع إّنه بالمحها مش مبيني 
معالم الشذوذية! خبرتهم أّول اجلمعة إّني رايحة أنام عند أعّز 

صديقة عندي بيافا، ووافقوا... 

كّنا  مبسوطات،  كّنا  كتير  نغّني،  وإحنا  الطريق  كّل 
صبايا  سبع  شي  نالقي  واملفروض  بالسّيارة  صبايا  خمس 
لقيت  مّرة  وصلنا.. كمان  بعض!  مع  هناك  ونكون  ثانيات 
الدخلة..  عل  شيكل   30 وبدفع  الصحاب  على  بسّلم  حالي 
بفوت على بار )bar(  كّله معتم ومش كتير مليان، فيه 
أشكال غريبة، بتشوفوا الصبايا العادية وإّلي منهن شكلها أكتر 
زي الشباب، بتشوفوا الشباب إّلي حاطني مكياج والشباب إّلي 
بدون مكياج!! هاي كانت ثالث حفلة إلي، من أّول ما فتت 
فهمت  أعد حفالت.  أبطل  راح  إّني  واتطلعت حوالَي عرفت 
إني تعّلمت أتقّبل هدول الناس إّلي شوي مختلفني بنظرهن، 
اشمئّز  ما  تعّلمت  باختالفهم!  وأعجب  أحّبهن  حتى  تعّلمت 
ألّنــي  حاكمة!  أكــون  مــا  تعّلمت  عّلمتني،  ــي  أّم كيف 
كتير  أرقــص..  بّلشت  محكومة!  أكون  يوم  بشي  بّدي  ما 
يوم،  باليوم  حالي  على  مسيطرة  أنا  ما  أد  دامًيا!  زي  أرقص 
من كل  متحّررة  فّيو  بحس  إّلي  املكان  هّيي  الرقص  حلبة 
املوسيقى  بحس  بحالي!  أنا  قيودي  من  الدنيا وكمان  قيود 
بجسمي، بخّليها توخذني على هداك البيت.. إّلي بّدي إّياه.. 
على  بُطل  التاني  الشّقة  ومن  نهر  على  بُطل  شّقة  من  إّلي 
جبال خضرة، جبال عالى وواسعة.! هداك البيت إّلي حوالي 
في هدوء وغرفتي بتطل على اجلبال! هديك اجلبال.. برجع 
أنا ما بحّبها بس من  إّلي  للحفلة وللرقص، للصبايا وللضّجة 
املتشابه  الليالي  الليلة وكل  شي سبب بجهله، ضجة هديك 
بتوّديني على محل كتير هادي وكتير منيح، عل قليلي 

بنفس الوقت. 

كان في صبّية تتطّلع علّي من بعيد! ما بعرفها! أنا كمان 
النظر..  نّظارات  البسي  ما كنت  بس  عليها،  أتطّلع  كنت 
تكون  للحظة خفت  بعرفها!  تشبه وحدة  بعيد  كانت عن 
هّيي، بس بعدين فكرت وقلت براسي حتى ملّن بقولوا كل 
بعد شي  مستبعدة..!!  الشغلة كتير كتير  هاي  وارد  شي 

فيه  برقص  عم  إّلــي  احملل  على  قّربت  القيتها  ساعة  نص 
وكانت تتطّلع علّي أكتر وأكتر.. كانت نغشة، خسارة 
تاني! ما خصو بهاي احلفلة  إّنه قلبي وعقلي كانوا بحل 
وبهاي الصبايا إلي ما بعرفها.! بس هاد ما منعني أرقص معها 
بعد ما صديق مشترك ناداني وعّرفني عليها! رقصنا.. وبعد 
تانية، وهيك  أرقص مع صبّية  وبلشت  أكم غّناي تركتا 
تقريًبا،  الصبايا  كّل  مع  برقص  بتمشي..!  احلفالت  هاي 
بخّليكي  حــدا  ما  أصــاًل  الليلة،  تخلص  ما  حلّديت  بقعد  ما 
أنا تعباني وأديش طّلعت  تقعدي! وبس باآلخر بفهم أّديش 
عندي  بكون  احلفالت  هدول  من  حفلة  كل  بعد  طاقات! 
شعور كتير عاطل مع إّني كتير بنبسط باحلفلة نفسها، 
بس زي كأنه بس أطلع من هداك احملل "أنا" إّلي أنا بعرفها 
بفّكر  أنتقد حالي وأكون قاسي مع حالي!  بترجع.. برجع 
بكيف تصّرفت وبخاف.. بخاف من حالي "القوّية" إّلي مّرات 
بتخّوف ناس وبتبعدها عّني مع إّني بكون محتاجة إلها تكون 
قريبة... بخاف من "حالي" ليش باحلفالت شي وباليوم يوم 

شي تاني.. وبتساءل مني أنا!؟ 

الصراعات وال  إنسانة حّرة ونسوّية! ال عندها فكرة عن  أنا 
بتتبع لشي حركة سياسية! أنا صبّية ضايعة بني عروبيتها 
كونها  وبــني  قّوتها  بني  ضايعة  هّيي!  مني  عنجد  وبــني 
مع  تتصارع  أنا صبّية عم  ومنطوية!  مّرات ضعيفة  كتير 
حالها!! ناس بتقّلك اجليل وأنا بقولكوا كل هاد َعلَشّني مش 
مكتفية باألجوبة إّلي بوجهي مرمّية. أنا عقل بشتغل كتير 
وبدّور على التغيير. أنا قلب شجاع كتير بحلم بأّنه شي يوم 
يقدر يطير. ابتسامتي بتحكي بس ما بعرف أحملها، بعرف 

أسترجعها بس ملّن اللحظة بتستاهلها! 

اليوم أنا فهمت إّني مش مسؤولة عن كيف بشوفوني.. مش 
مسؤولة عن كيف بختاروا بخيالهن يصّوروني.. ببساطة إذا 
ما سألوني راح يضلهن يجهلوني.. مع كل التناقضات إّلي فّيي 
أنا كتير بسيطة! وإذا ما تقّربولي بشجاعة وبدون خوف وال 

مّرة راح يعرفوا شو هّيي احلقيقة..!
"أرجعلها؟"..  وتساءلت  فيها..  فّكرت  احلفلة  خلصت  ما  بعد 
وأكيد هّيي تساءلت "راح ترجعلي؟!".. ومع إّنه الليل كان 
بينتلي كأّنها جنمة..  أسود..  أسود.. كتير كتير  كتير 
وقلت مش معقول.. مش معقول إّلي عم بحّسوا يكون وهم 
أّول نقطة ماي عاألرض... وشفتها..  أو بس كذبة! ونزلت 

شفتها غيمة بيضة.. بسماء تل أبيب املعتمة السودا!
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عشـــــتار
ســـما: عمري 26 سنة وفي علي ضغط كبير من عائلتي إنه أجتّوز. دامًيا عندن شباب يعرفوني عليهن. بس أنا مش حاسي حالي جاهزة، معقول صرت 

بهيك جيل وبعدني مش جاهزة؟!

عزيزتي سما، بجتمعنا في افتراض إنو البنات مفروض تتجوز حلديت جيل معني ولربا هذا إّلي عم بتحسيه هو نتيجة هاي التقاليد املقيدة نوًعا ما. فش عالقة لعمرك بكيف إنت 
بتحّسي جتاه فكرة الزواج. كونه عمرك 26 سنة بعنيش بشكل تلقائي إّنك جاهزي لهاي املرحلة. كتير من الناس ممكن يحّسوا حالهن جاهزين بجيل صغير والبعض بكل بساطة 
وال مرة بوصلوا ملرحلة يحسوا فيها مقتنعني متاًما بفكرة الزواج. ومن طبيعة احلال، ممكن يكون كتير بضغط إنو عائلتك كل الوقت بتجّرب تعرفك على شباب ومع هذا تفوتيش 
على إشي إّلي إنِت مش حاسي حالك مستعدة له. أكيد احلكي أهون من الفعل بس في النهاي إنت إّلي راح تواجهي قراراتك وتتعايشي مع نتائجها مش عيلتك حتى لو أنهم بفّكروا أنهم 

عم بشتغلوا ملصلحتك. 

رانيـــــة: أنا وصديقتي من املدرسة كتير قراب، منقضي أغلب األوقات مع بعض وملّن منكنش مع بعض منحكي كتير عتلفون. بحس إني كتير بشتقلها 
وبحّسلها اجنذاب يعني بحب أعبطها وبحب قربتها. شو هاد بقول عني؟ هل أنا ليزبيت؟

عزيزتي رانية، من الواضح إّنو العالقة بينك وبني صديقتك كتير قريبي ومن املمكن إّنو عنجد يكون هاي هّيي احلالة. يعني إّلي بيناتكو هّيي صداقة حميمة ومش أكتر. من اجلهة 
األخرى، إذا بالفعل عندك شعور باالجنذاب لصديقتك احتمال وارد إنو يكون في أشي أكتر من صداقة. في هاي احلالة فش حاجة تفكري باملوضوع أكتر من الالزم، إذا إنتوا التنتني 
بتحّسوا نفس الشي فاألمور راح تتوّضح حلالها مع الوقت. إشي مهم إّلي الزم توخدي بعني االعتبار هو الفرق بني االجنذاب للشخصية واالجنذاب اجلنسي إّلي من املمكن ميشوا مع بعض، 
بس بنفس الوقت ممكن ميشوا كل واحد حلال. بغض النظر عن شو هّيي بتحس هاي املشاعر موجودي فيكي وحقيقة إدراكك لهذه املشاعر بتظهر شجاعتك وإعطاء الشرعية إلها. 

ا إّنو شو ما تختاري تساوي تكوني مرتاحة مع حالك.  أعطي نفسك مجال لتفحصيها، وإعطاء املكان إلها، ومع هذا مهم جًدّ
ألي تساؤل/استفسار وأّي مشاركة ممكن تتوّجهي خلّط الدعم القطري: 0722220202

حـــــال: أنا صبية عمري 17، كل عائلتي بتقلي كل الوقت أديش أنا حلوة وذكية ومش ناقصني إشي، بس أنا ما بحس هيك، خصوًصا ملّن بطلع مع 
صديقاتي ألنهن كتير حلوات، كتير بلبسوا حلو وعاملوضة. ملّن بعطوني مجاملة بحس إنهن عم بكونوا لطفاء مش أكتر؟! تساؤلي هّوي ليش أنا هلقد 

مش واثقة من حالي وهل صديقاتي الكتير حلوات ممكن يكون عندن ذات الشعور مع حالهن؟

عزيزتي حال، كتير مهم تعرفي إنه لكل إنسان في فترات ومجاالت معّينة إّلي فيها بحس حاله ضعيف ومش واثق من حاله ولكن من الضروري إّنك تتذّكري إنو هاي الشغلة بتقّللش 
من قيمتنا كبشر. مش الزم املنظر اخلارجي يكون املعيار الوحيد إّلي حسبوا منعطي قيمة لإلنسان إّلي قبالنا. مجّرد كون اإلنسان حلو بعطيناش الصالحية إّنو بشكل تلقائي نعتبره 
ذات قيمة أسمى من غيره. الصعوبة إّلي بتواجهيها بتصديق املجامالت )اإلطراءات( ممكن تكون نابعة من عدم الثقة إّلي إنِت بتحّسيها مع ذاتك. لذلك، حتديد قيمتك من املفروض تكون 

عن طريق تقييم مني إنت كأنسان بدون عالقة بقارنتك مع اآلخرين. 
 

لـميــــس:عم بحس بآخر فترة وجع غريب بصدري ومش عارفي شو أعمل. خايفي أشارك حدا أحسن ما يضغطوني عشان أروح للدكتور، وأنا كتير 
مستحييه أروح أشوف دكتور وحاسي مش مرتاحة مع الفكرة. شو أعمل؟ 

عزيزتي لـميس وال حدا بعرف جسمك أحسن من ما إنت بتعرفي. إذا حاسي وجع ميكن هاي طريقة جسمك يقول لك إنو في اشي مش مزبوط. طبيعي إّنو هيك مواقف ممكن تكون 
ا تتذّكري إنو أهم إشي هّيي الصّحة،  غير مريحة، وإنه إنسان غريب عليكي )حتى إذا كان دكتور( يفحص أعضاء جسمك اخلصوصية، فهذا وضع محرج نوًعا ما. ولكن مهم جًدّ
وبحاالت متل هاي ضروري تشوفي دكتور بأسرع وقت ممكن ألّنه كل تأخير ممكن يصعب العالج الحًقا. إذا مش مرتاحة لفكرة دكتور )ذكر( يفحصك بتقدري دامًيا تالقي 

دكتورة )أنثى( إنو تفحصك/تساعدك. أنا متأكدة إّنو مفش على شو تقلقي بس دامًيا أخذ احلذر أفضل من الندم فيما بعد. 

رشـــــا: أنا فتاة عمري 22 سنة أدمنت على ممارسة العادة السرية منذ فترة طويلة منذ كان عمري في السابعة، وفجأة شعرت بإحساس غريب ومّرت 
ا، لم أكن أفهم مضار العادة السرية حتى قرأُت عنها في إحدى املجالت لكني ال أستطيع التوقف  السنوات حتى وصلت السابعة عشرة كنت أمارسها يومًيّ

عنها وكأنني مدمنة عليها – هل ممارستها بكثرة مضّرة؟ شو تأثيراتها؟ 

عزيزتي رشا، العادة السرية تعني حتفيز األعضاء التناسلية لتحقيق اإلثارة اجلنسية واملتعة للوصول إلى نقطة النشوة )األورغازما(. ممارسة العادة السرية هو سلوك شائع كتير حتى بني 
الناس إّلي عندهن عالقات جنسّية مع شريك/ة. العادة السرية هي جزء طبيعي من تطّور الطفل. يكتشف األطفال أعضائهم املتنامية عن طريق املالمسة/املداعبة، وأغلب الناس تستمر 
في ممارسة العادة السرية في مرحلة البلوغ أو طوال احلياة. إجابًة عن سؤالك، في السابق اعتبروا العادة السرية نوع من الشذوذ. أّما في أيامنا ومع تطّور األبحاث الطبية، فتعتبر العادة 
السرية كنشاط جنسّي عادي وصّحي وال تؤّدي ألي ضرر جسدي وميكن ممارستها في اعتدال طوال احلياة. بعض املختّصني يشيرون إلى أّنه ممارسة العادة السرية حتّسن العالقات 
اجلنسية بني الشريكني بشكل غير مباشر، ألّنه عن طريقها بتعرفي جسمك واحتياجاته وهيك بتعرفي شريكك على احتياجاتك كمان. بتقدر املرأة/الفتاة أن تقوم بمارسة العادة 
السرية لعدة أسباب، منها القدرة على ممارسة املتعة اجلنسية من دون االعتماد على شريك/ة، وكمان سبب هو تفريغ التوّتر اجلنسّي وقت احلاجة.. إلخ. للتوضيح- التركيبة اجلسدية 
ومتطّلبات كل امرأة تختلف عن األخرى، ولذلك فممارسة العادة السرية ونقاط اإلثارة تختلف من امرأة ألخرى. باختصار، ما عندك من شو تخافي، العادة السرية تعتبر كـإشي سلبي 

بس إذا صارت تؤّثر بشكل سلبّي على ممارسة اجلنس مع شريك/ة احلياة أو ملّن مُتارس بطريقة بتضّرك.

عزيزتي
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موضـــةمــش
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Calendar Girls 2003
فيلم درامي، مع بعض اللمسات الفكاهية، يروي قصة مجموعة من النساء اللواتي يقّررن التبّرع للمجتمع 
بطريقـــة غيـــر تقليدية. بعـــد أن تفقد آني زوجها املريض بالســـرطان، وبعد ســـاعات قضتها في غرفة 
االنتظار املَُعّدة لعائالت املرضى في املستشـــفى، تقّرر مع صديقتها كريس جتنيد األموال من أجل شـــراء 
كنبة جديدة ومريحة لتلك الغرفة في املستشـــفى. اجلديد في األمر هو أّنهما تقرران أن تفعال ذلك عن 
شـــن فيها )يوركِشـــر(، وهّن يقْمن بأعمالهّن  طريق حتضير روزنامة تصّور النســـاء في املنطقة التي َيِعِ

اليومية لكن... بدون مالبس.
قد ال يالئم هذا الفيلم اجلميع من ناحية اللهجة اإلجنليزية الثقيلة أو نوع الفيلم، لكنه يستحّق املُشاهدة. 
فمثاًل: جند فيه املراحل التي قد ميّر بها َمن هو وراء مشاريع تهدف إلى إحداث تغيير اجتماعّي أو مشاريع 
ملســـاعدة املجتمع بطرق غير اعتيادية. فنرى النســـاء يترّددَن في البداية، ثّمة يتحّمســـَن. نرى القرارات 
والتنازالت واالبتعاد عن الهدف أحيانا خالل املسيرة. كما نرى ردود فعل أفراد العائلة وتأثير كّل هذا 

عليهم. واألهم من هذا كّله أّن الفيلم ُيظهر، أيًضا، الثمار والفرحة عند النجاح وحتقيق الهدف. 

I Can't Think Straight 2008
يتمحــــور الفيلــــم حول عالقة الصداقة بني تاال - امرأة أردنية تتنّقل بني األردن وإجنلترا - وليلى الهندية التي تعيش في 
لندن. تتحّول صداقتهما بســــرعة إلى عالقة حّب وهنا تبدأ الصراعات على خلفية الضغوطات التي تواجهها املرأتان من 
قبل عائلتيهما التقليدية للزواج. تاال اجلريئة وصاحبة الرأي والشخصّية القوية تتراجع وال تستطيع املواجهة، بينما تقف 

ليلى املترّددة والهادئة وتكشف ألهلها عن هذا اجلزء من ُهوّيتها الذي طاملا حاولت إنكاره. 
بالرغم من كونه يتعامل مع مواضيع جّدية، كاخلروج من اخلزانة والنقاشات السياسية هنا وهناك، فإّن الفيلم يحافظ 

على طابع بسيط وخفيف عن طريق املوسيقى واملشاهد واحلركات الكوميدّية التي تضيفها الشخصّيات الثانوّية. 

سّكر بنات 2007
فيلـــم لبناني، معروف أيًضا باســـم Caramel. تـــدور أحداثه حول صالـــون للتجميل في بيروت، 
وُيرّكز الضوء على قضايا اجتماعية تواجهها خمس نساء لبنانّيات. ليال، صاحبة الصالون، تربطها 
عالقة حب مع رجل متزّوج، تلتقي به ســـًرا وال يعجبها عدم رغبته في ترك زوجته. نســـرين، التي 
تعمـــل في الصالون، فقدت ُعذرّيتها في ســـّن 15 عاًما، وال تســـتطيع إخبـــار خطيبها باألمر، فتقوم 
بإجـــراء عملّية »الترقيع« لترميم غشـــاء بكارتهـــا. رميا، التي تعمل أيًضا فـــي الصالون، متيل لبنات 
جنســـها، لكّن الفيلم ال يتطّرق إلى قّصتها، ويكتفي بالتلميح إلى هوّيتها اجلنســـية. جمال، التي تزور 
الصالون، ترفض تقّبل فكرة تقّدمها في السّن وحتاول إخفاء األمر عن محيطها الذي يعّزز جمال املرأة. 
أّما روز، وهي امرأة غير متزّوجة في الســـّتينات من عمرهـــا، فتتنازل عن عالقة حّب )وعن حياتها 

بشكل عام( من أجل االعتناء بشقيقتها. 
الفيلم ال يتطّرق عميًقا إلى قصص الشـــخصّيات، إّنا يلمس حياة الشـــخصّيات املركزية والثانوية بشكل سطحّي. واحلكايات التي يعرضها الفيلم 

مات.  هي حكايات من الواقع اللبناني )والعربي(، ورغم وجودها في كّل مكان، إال أّن نظرة املجتمع الصارم إليها جتعل معظمها من احمُلَرّ

أمريكا 2009
يحكي الفيلم قّصة منى، وهي امرأة فلسطينية تعيش في رام الله، تقّرر الهجرة إلى أمريكا مع ابنها املراهق 
فـــادي، هرًبا من الواقع والظروف التي تعيش فيها نتيجة االحتـــالل. عند وصولها تفقد كّل ُمّدخراتها 
وتضطّر للبحث الســـريع عن عمل، لكنها تفشـــل في احلصول على وظيفة تالئم قدراتها كموّظفة في 
أحد املصارف )وهي وظيفتها السابقة في الوطن(، فتضطّر إلى العمل في أحد مطاعم املأكوالت السريعة.

يصّور الفيلم الّصعوبات التي مُتّر بها منى، كامرأة فلسطينّية في الغربة خالل احلرب على العراق، وكأّم 
مســـؤولة عن مراهق ال يستطيع التأقلم مع واقع جديد يتعّرض فيه للمضايقات العنصرية في مدرسته 
اجلديدة. الفيلم مؤّثر وواقعّي، يلمس املشاهدين، وخصوًصا الفلسطينيني، ببساطة احلوار وبتصوير واقع 

نعيشه يومًيا بدرجات مختلفة بسبب االحتالل.

أفـــــــالم
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أســدي  مجموعة  هــو  مــبــاح«  غير  »كـــالم 
قامت  قّصة   20 من  وتتأّلف  األولــى،  القصصية 
إعــالم  فــي وســائــل  قــْبــل  مــن  منها  بنشر عــدد 
كما  القصيرة،  قصصها  وتــتــنــاول  مختلفة. 
يوحي عنوان كتابها، مواضيع ال ُيحكى فيها، أو 
مواضيع نحاول جاهدين إخفاءها والتكّتم عنها، 
بني  فنجد  مجتمعنا.  في  املُؤّكد  وجودها  رغم 
صفحاتها قصًصا تدور حول احلّب األّول، الرغبة 
اجلنسّية )»املمنوعة«( لدى املرأة، حَتّكم الذكور 
العائلة،  داخل  االغتصاب  العائلة،  داخل  باإلناث 
العائلة«،  »شــرف  يسّمى  مع  خلفية  على  القتل 
»غير  املــواضــيــع  مــن  وغــيــرهــا  ــوطــن،  ال خيانة 

املوجودة« عندنا. 

على  املقدرة  هي  اجليدة  الكتابة  ميزات  إحدى 
جذب القّراء من البداية، حتى ال تفّكر القارئة مثاًل 
وأن تستمّر في  إلى غيره،  واالنتقال  الكتاب  بترك 
القراءة. وقد اختارت أسدي أن تضع قّصة »مرمي« 
يصعب  قوية  افتتاحّية  ذات  قّصة   - البداية  في 
على من تقرأها أن ال تستمّر فيها. فتروي »مرمي« 
أبي ضرًبا مبرًحا، وتناوب  قائلة: »ضربني  قّصتها 

فيما  ضربي  على  أعمامي 
تعب  إذا  كــــان  بــيــنــهــم، 
اآلخــر،  يتناولني  أحــدهــم 
ونساء  وأخــواتــي  ـــي  أّم ـــا  أّم
العائلة فوقفَن موقف احلياد 
بعض  حزينات  متفّرجات، 
الــشــيء، يــــرّددَن بــنــوٍع من 
الشفقة: هذا أمر ال بّد منه، 
بصلحة  أدرى  والـــرجـــال 
تكبر  عندما  غـــًدا  مـــرمي، 
من  فعلوه  ما  سُتقّدر  مرمي 
أجــلــهــا.« ومـــرمي هــي فتاة 
أغرمت بابن اجليران، وعند 
باألمر  العائلة  أبناء  معرفة 
يــُجــن ُجــنــونــهــم، رغـــم أّن 
النظرات  َيتعَدّ  حّبها له »لم 
بعض  ـــقـــاء  وإل والـــغـــمـــزات 
] عندما  [خلفها]  الكلمات 

ومن  خطوبتها  فُيعلنون  بيتهم.«  أمــام  من  مُتــّر] 
واجلائع  والسكوت  )اجلامد  خالتها  البن  زواجها  ثّم 
جنسًيا( رغًما عنها، ويقومون بالتناوب في مراقبتها 

خوًفا من الفضيحة.
املمّيز،  بأسلوبها  ا،  حًقّ الكاتبة  استطاعت  وقد 
في  كتبت  كما  بالقراءة،  أستمتع  جتعلني  أن 
عالم  إلــى  ُتدخلِك  وصفها  فبواسطة  إهدائها. 
آخر،  إلى  إحساس  من  بكلماتها  وتنقلِك  القّصة 
تارًة  باشمئزاز،  تصابني  ومــّرًة  تتشّوقنَي  فمّرًة 
رّبا  تبتسمني.  ــارًة  وت الشخصّيات  مع  حتزنني 
لكّن اجلرأة  للبعض،  أحياًنا جريًئا  الوصف  يكون 
»غير  عن  نتكّلم  فكيف  منها،  بّد  ال  الكتابة  في 

املباح« بأسلوب يتجّرد من الصراحة اجلريئة؟!
رغم هذا، أعترف باستيائي بعض الشيء من 
نهاية عدد من القصص في الكتاب، وال أخفي أّنني 
وددت، في بعض األحيان، أن تكون مختلفة عّما 
يكتشف  أال  أفّضل، مثاًل،  فكنُت  أسدي.  كتبته 
أهل القرية أّن ما ظّنوه عن ابن اجليران في قّصة 
»مرمي« كان صحيًحا، وكأّن رجال العائلة كانوا 
صادقني بضربهم لها ألّنهم أدرى بصلحتها. أو لو 
استطاعت  البيضاء«  »الورقة  قّصة  في  رابعة  أّن 
اخلروج من مأزقها دون احلاجة إلى التسّلل. كما 
لم أفهم اختيارها إلنهاء بعض قصصها بالطريقة 
العادة«  »بحكم  تنهيها، كقّصة  أن  اختارت  التي 
بعد  [تعمل]  »لن  بأّنها  لنفسها  القاضية  وإعــالن 

اليوم خالل أّيام [دورتها] الشهرية.«
من  يعاني  آخــر،  مجتمع  كــأّي  مجتمعنا، 
اجتماعية  قضايا 
مــن  ـــا  ـــن ل ُبـــــــّد  ال 
ومناقشتها  كشفها 
حـــتـــى نــســتــطــيــع 
نحو  والسير  حّلها 
أفــضــل.  مستقبل 
وهــنــا تــأتــي أســدي 
مــا هو  فــي كشف 
قالت  فمثلما  ُمخّبأ. 
لي إحدى صديقاتي 

مّرًة:
»بـــــــــــــدون مـــا 
و  وْنَطّلع  نَبْحِبش 
َرح  ْنَكْرِكش، مش 
ونَرّتب  نَعّزل  ِنقدر 
الزم  ما  زي  عنجد 

َبْعدين.«

كالم

”فمرًة تتشــــوقينَ 
ومــــرًة تصـــابين 
باشـــــــــــــمئزاز”

ميســــــون أســـــــدي

كتاب
غير مباح

روابط
كوني نسوية 

•	 http://www.kayan.org.il/ar/
•	 http://www.jensaneya.org/
•	 http://new.assiwar.org/
•	 http://www.isha.org.il/  

ضد العنف

•	 http://www.jpost.com/
MiddleEast/Article.
aspx؟id=172698 

•	 http://www.wavo.org/

مع التعددية 

•	 http://www.aswatgroup.
org/arabic/

•	 http://www.alqaws.org/q/
•	 http://www.bekhsoos.

com/web/

اعرفي شوي عن كل اشي

•	 http://www.qadita.net/
•	 http://daleeli.net/
•	 http://mayazankoul.

com/"http://mayazankoul.
com/ 

واعرفي شوي عن الكل
 

•	 http://www.
nisreenmazzawi.blogspot.
com 

•	 http://www.worldpulse.
com/user/3263 

•	 http://tiaqueer.blogspot.
com/2010/04/maisagain.
html؟zx=393ecfa8e1f3f3e2 

•	 www.nadinemoawad.com 
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احلمل
من  جــرعــة  وجتلبني  اخلـــوف  تعرفني  ال  أنـــِت 
وقت  »الصديق  يقولون  حني  لألبراج.  الشجاعة 
أن  أصــدقــاؤك  يعرف  عنك.  يتكلمون  الضيق« 
وأنه  واملساعدة،  للدعم  إليك  االجتــاه  بإمكانهم 
عليها.  يتكئون  كتف  عندك  سيجدون  دائًما 
أنِت مندفعة وفي اللحظة التي تأتيك فكرة ما، ال 
ميكن ألحد أن يوقفك. من املمكن أحياًنا أن يكون 
عندك إفراط بالثقة بنفسك. أنِت دائًما حاضرة 
املخاطر.   بالرغم من  لتشحني نفسك من جديد 

السرطان
ا، حتّبني أن تتباهي قلياًل بني مّرة  أنِت حّساسة جًدّ
وأخرى. حني تكونني راضية عن نفسك وواثقة 
من نفسك ال يوجد رفيقة مفرحة وممتعة أكثر 
منك. كذلك، ال توجد مستمعة أفضل منك، فأنت 
هي  بها  تبوحني  التي  الوحيدة  واألســرار  خزنة 
أسرارك، ما يجعل من حولك يثق بك دون ترّدد.  

امليزان
الطفولّي  املالئكّي ووجهك  بجمالك  معروفة  أنت 
ــّدي املــوجــوديــن  ــه الــبــريء. صــوتــك ســاحــر وب
فش  ببساطة  ألنـــه  تــراكــضــيــش  ــيــك.  حــوال
الناس  كل  مع  تتحكي  باليوم  ساعات  كفاي 
حالة  بأحسن  أنــِت  وبحّبوكي.  بتحّبيهن  إّلــي 
تقدري  علشان  حالك  رّيحي  شوي،  بتروقيها  ملّا 
االجتماعية   وحــيــاتــك  عملك  على  حتافظي 
تتعاملي  بتعرفي  أنــِت  بوئام.  جنب  إلى  جنًبا 
العاصفة  بتيجي  وملّــا  منيح  بشكل  ــات  األزم مع 
بتكوني بتوازن على أطراف أصابعك في الوسط، 
جميل. وجــه  مجرد  من  أكتر  إنــك  وبتثبتي 

اجلدي 
أنك  يعتقد  البعض  مندفعة.  إنسانة  لسِت  أنِت 
االعتماد  ميكن  مستقلة،  ــِت  أن األبـــراج.  أحسن 

أنِت  بــه.  لالستثمار  رائــع  شخص  وأنــت  عليك، 
على  ــا  رأًس تنقلب  أن  ممكن  احلياة  أّن  تعلمني 
بكل  بتدوري  هيك  وعلشان  حلظة،  بكّل  عقب 
على  األبـــراج  كــّل  األمـــان. حتسدك  على  ثمن 
إّلي  وباللحظة  التركيز،  على  الهائلة  قدرتك 
طاقاتك  كــّل  بتحّطي  األمـــور  معك  بتمشي 
تــنــجــزيــه.  أن  أردت  مـــا  كـــل  حتــصــيــل  فـــي 

الثور
أنِت إنسانة عملّية، واقعّية وجشعة بعض الشيء. 
الذين  لألشخاص  إخــالصــك  فــي  موهوبة  أنــت 
لبناء  كفرصة  احلــيــاة  ترين  ــِت  أن حتّبينهم. 
األمبراطورّيات وحتريك اجلبال، وفي نفس الوقت 
ذلك.  لتفعلي  حولك  من  لتقدير  حتتاجني  ال 
أو مطالبتك  باستعالء  إليك  النظر  ا  يزعجك جًدّ
بافتراض  مغيظة  طريقة  متلكني  باالستعجال. 
من  الذي  األمر  غيرك،  يعقل  أحد  يوجد  ال  أنه 
املمكن أن يسّبب لك املشاكل بني احلني واآلخر.

األَسد
وقدرة  قوية  شخصية  كريزما،  صاحبة  أنــِت 
الناس  من  الكثير  الناس.  قيادة  على  طبيعية 
على  فأبقيها  الرائعة  ابتسامتك  يحّبون  حولك 
ـــِت حتــّبــني مساعدة  أن اإلمـــكـــان.  وجــهــك قـــدر 
وتفاؤل.  بــدفء  ذلــك  تفعلني  ودائــًمــا  اآلخــريــن، 
حتّبنَي النظاَم ولكنك كسولة في بعض األحيان. 
تــوّزعــني  كيف  معرفة  هــي  مــهــاراتــك  إحـــدى 
وقتك بني اجلّد واللعب دون أن تتشابك احلالتان

العقرب
أنت ال تغّيري من تصّرفاتك علشان باقي الناس. 
بداخلك  التي  النار  على  بتحافظي  ببساطة  أنت 
ويستطيع  يستحق  ــذي  ال الشخص  يأتي  حتى 
على  طبًعا  ينطبق  هذا  حرارتك!  مع  التعامل 
ونضاالتك  أصدقائك  حتى  ولكن  احلب  عالقات 
من  وليس  جــّدي  إنسان  أنــِت  بحذر.  تختاريهم 
طبعك أن تكوني إنسانة طائشة أو غير ملتزمة. 
من  ما  إنسانة  أّن  فيها  تقّررين  التي  اللحظة  في 
فريقك أنت مستعّدة أن تصارعي الدنيا من أجلها، 
أو على األقل من أجل أن توّفري لها األفضل دائًما.

الدلو
من  الكثير  إجناز  وميكنِك  الشخصية  قوّية  أنِت 
األشياء املُدهشة. تفّضلني أن يكون لك دور قيادّي 
في كّل مجاالت حياتك )خصوًصا في حياتك 
العاطفّية(، ولكنك تتراجعني بسرعة عندما ترين 

نفَسك متعّلقة ومعتمدة على شيء أو شخص ما، 
خوًفا من أن يقفوا بطريق جتربة جديدة تريدين 
استقاللّيتك.  على  يــؤّثــروا  أن  أو  تخوضيها  أن 

اجلوزاء
أنِت لست جميلة فقط، بل موهوبة وذات حضور. 
أمــامــك.  هــو  مــا  بكل  بشغف  تستثمرين  ــت  أن
ا، ولديك رأي قاطع بكل شيء  معرفتك واسعة جًدّ
حتى تغيري رأيك! الكلمات... الكلمات... الكلمات 
هي مخزنك وجتارتك. البعض يقول إنك تتكّلمني 
فلن  أسرع  الناس  إليك  استمع  إذا  ولكن  بسرعة 
احلديث.  في  بالحقتك  حاجة  هناك  تكون 

العذراء 
رومانسية  لست  ــك  أّن يعتقدون  حولك  الناس 
ولكنهم  شيء  أّي  قوية جتاه  مشاعر  وال متلكني 
العاطفية  حياتك  مع  تتعاملني  أنت  مخطئون. 
كما تتعاملني مع باقي مجاالت حياتك بحكمة 
وحذر. إذا كان هناك شيء واحد ال ميكنك حتّمله 
فهو الغباء. أنت تضغطني نفَسك دون داٍع ولديك 
معايير حازمة وواضحة.  وبينما أنت ال ترغبني 
ذكية  فإّنك  االهتمام،  مركز  تكوني  أن  في 
حولك. يدور  ما  كّل  اللتقاط  الكفاية  فيه  با 

القوس
أفكار  على  ومنفتحة  ليبرالّية  مستقّلة،  ــِت  أن
جديدة وجتارب فيها إثارة. تفّضلني حياة مليئة 
باملغامرات وتخشني من كّل شيء يتطّلب منك 
فرصة  كّل  وتستغّلني  السفر  حتّبني  االلتزام. 
وثقافات  جــديــدة  أمــاكــن  على  فيها  للتعّرف 
عن  للدفاع  استعداد  على  دائًما  أنــت  مختلفة. 
خاص،  بشكل  تهّمك  التي  القضايا  وعن  آرائــك 
ضمًنا  مفهومة  كــأّنــهــا  األمـــور  تــأخــذيــن  وال 
ذلــك. لــك  صــّح  كّلما  بعمق  بحثها  وحتــّبــني 

احلوت  
عنها،  تدافعني  قضّية  لديك  تكن  لم  لو  حّتى 
مهما  بنفسها.  هي  جتدك  بأن  ميول  فللقضايا 
الناس  عند  حاجب  ُرفــع  مهما  املشكلة،  كانت 
أعني هادئة  دائًما ستصغني مع  أنت  من حولك، 
نفسك  تضعي  بــأن  الــقــدرة  عندك  متعاطفة. 
األشياء،  في  اجلمال  تــري  وأن  اآلخــر  مكان  في 
رائــعــة حتى فــي وصفك  تــكــونــنَي  مــا  وغــالــًبــا 
أنك  باختصار  مشكلتك  احــذري،  لكن  جلمالها. 
عندما  اجلميع  مشاكل  مــع  التعامل  حتبني 
أنت. مشاكلك  مع  للتعامل  الطاقة  متلكني  ال 

تقـول
النجـوم
مــاذا
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قصة
مرســــومة

فكرت منيح بالموضوع...
مش راح اقدر اقبل العرض
بفّضل أكمل بمجال عملي...

يا امي ليش ما بنفع اشتغل 
بهاد المكتب.. وشو يعني اذا 

أبوكي بّدوشببلد ثاني!!

آه انا مبسوطة..
ءهيك عرض بيجي مّرة بالعمر





عندك شي دفتر مليان من كتاباتك، 
شوي أو كتير عن حياتك؟  

عندك رسمات بتعبر عن مني إنتي وشو إنتي؟ أو 
بركي عندك صور بتحكي قصة... بتحكي ذكرى 

أو ما بتقول شي.. بركي عندك قصائد غرامية أو شي 
بحكي عن احلرية أو حتى شو مكان..

معقول عندك مجموعة وراق حاملي أفكارك، 
مخاوفك والبعض من أسرارك؟ 

مش مهم...
لو حتى عندك سؤال تسأليه...

لو حتى كتبتي شي بتخجلي تنشريه..

ما تترددي.. ابعتيلنا... شاركينا.. 
بتساؤالتك.. بخواطرك وبتردداتك.. 

شاركينا بشو إنتي بتختاري تشاركينا.. 
بركي بقوتك، بركي بضعفك وبركي بكل كيانك... 
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ابعتيلنا على بريدنا االكتروني

إلبداعاتك في
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