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في هذا 
عشتار - العدد الثاني

بعد صدور العدد األّول سمعنا العديد من التساؤالت حولنا، حول َمن 
يقف وراء هذه املجّلة؟ َمن ُهّن هؤالء النسوّيات؟

سمعْت إحدى عضوات هيئة التحرير إحدى النساء تقول: "أنا بعرف، 
فش غير "فالنة" وصاحباتها ورا هيك إشي، علشانهن مش تابعات ألّي 
جمعّية". امرأة أخرى سمعناها تقول: "فش غير اجلمعّية "الفالنة" ورا 

هيك إشي، أصال واضح من املضامني". 

كما تعلمَن، أو رّبا ال تعلمَن، لكّن عشتار 
حتاول أن تكون مجلّة "حتت أرضّية" ملاذا؟ 
ألّننا ال نريد تسليط الضوء على َمن يقف وراءها، ال نرى أهمية لألمر، 

بل على العكس متاًما، نطمح إلى أن يكون اهتمام قارئاتنا بشّتى 
املواضيع التي حتاول املجّلة طرحها بجرأة، بتواضع، وكما يقال بالعربي 

املشبرح "على بالطة". 

هيئة "عشتار" ال حتاول أن تكون "مهنّية" أو "موضوعّية". عشتار ال 
تؤمن بوجود توّجه "موضوعّي" أو "مهنّي"، وتتساءل عّمن حّدد ما 

هو "املوضوعّي" وما هو "املهنّي"؟ هدفنا األساس هو ضعضعة "املفهوم 
ضمًنا"، ضعضعة "املتفق عليه"، وليس من باب الثورة بل بهدف توسيع 

آفاقنا ورؤية األمور املركبة بعدسة أكبر. نحن نطمح إلى ذلك 
ونتمنى أن نتمّكن مع التجربة ومع نقدكّن البّناء من الوصول إلى هذه 

املرحلة.

مضامني املجّلة تقوم على املواضيع التي تثير اهتمام كاتباتنا وتشغل 
ا أن ال نفرض رقابة على املواضيع التي يجلبنها لنا في  بالهّن. نحاول جًدّ
كّل عدد، إال أننا نحاول في توّجهنا أن نقترح دائًما أوجه نظر مختلفة 

كما ُذكر أعاله.
على أمل أن نحظى باهتمامكم وتقديركم نأتيكم مرة ثانية في 

نخبة من اإلبداعات النسوية الرائعة، كّل عمل منها يحمل وجهة نظر 
مختلفة تستحّق االلتفات إليها وسماعها.

عشتار تطمح إلى حتفيز نسائنا وقارئاتنا على اإلميان بقّوتنا كنساء 
املجتمع، بغّض النظر عن السّن، الديانة، الطبقة االجتماعية، الهوية وما 

إلى ذلك، وبقدرتنا على التغيير.

وأخيًرا نذّكركّن بأّن أحد أسس عشتار هو مناقشة مواضيع غير 
محكّية، ال نخجل في طرح أّي موضوع يخطر ببالنا ويثير اهتمامنا. 
وبهذا، ندعوكّن، قارئاتنا العزيزات، أن تكّن شريكات لنا في إصدارنا 
املمّيز هذا. أكتنَب لنا، أرسلَن كتاباتكّن، رسوماتكّن، فنونكّن أو أّي 

أسلوب تعبيري آخر فنحن بانتظاركّن.
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يافا العجيبة، رام اهلل البعيدة 
وحيفا الحبيبة!

ما بين وسادة أمي ووسادتي...

أشعار

فلنتخّطى األدوار

ممنـوع للقراءة

بين أنتم وأنتن، أنا وإنترتي…

فاصل جنسي ونعود...

أنـــــا دي جي عربية

مش موضة

ّمن يوميات عشـتارية

عزيزتي عشـتار

أفـــــــالم

عودة الى الذات

قصة مرســــومة
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1 من بني 5 نساء تعاني من اضطرابات في التغذية واالغلب تتعرضن للموت في اجليل املبكر
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بتتصــــــلي يافا... بتطلب مني آجي على تخريجهـــــا باجلامعة! راح 
يسلموها شهادة اللقب األّول.. راح تصير محامية! ترافع عن يهود مع 
أنها "فلســـــطينية"... آه محـــــامية! صاروا يشــوفوها غريبة، صاروا 

يسّموها "عجيبة"!
بعتذرلها، "ال مش راح أقدر آجي، عندي امتحانات وكتير مضغوطة... 

بس مبروك، ألف مبروك بداية احلرب الالنهائّية." 

ما قبل احلرب
منركب الترين! بوقف... بتعصنب.. اليوم خميس ما فش محالت 
فاضي... منضلنا واقفات.. وجنديـّة بتتطّلع علي.. وصـوت براسي 

بطن "بعـرف أني عربيــــة بدولتك اليهودّيــــة، هّياني واقفة 
تتطلعيش بعيني"...!

منوصل... منركض مستعجالت... عم نركض لوين؟ متحّيرات.. 
ع تاكسي وال َع باصات...

بتطلع حوالي مليان سّيارات.. مليان عالم، كّل واحد بفيلمه.. كّل 
واحـــد بحلمــــه... 

منوصل َع االجتماع، منسّلم على بعض، ببوس هاي وبعانق هديك... 
بتقولي "وحياة الله كيف ما أحلى ريحة رام لله"! 

منوّقف بّرا... متجّمعات...  
ملّن منكون واقفات بّرا عم مندّخن سيجارة، منحب بعض...

منتصّور صورة هون، صورة هناك...
 ملّن نكون عم نتصّور، منحب بعض...  منكون حنونات...

ببدا االجتماع، بطلبوا مني ما أنسى إّني فلسطينية... بطلبوا مني ما 
أتنّكر لكوني عربية... 

بصرخوا بوجي إتبّني سياسة املقاطعة. بقولولي "حاربي دولة 
الصهيونّية.." !؟

سياسة املقاطعة؟؟!!!!
أقاطع إسرائيل؟ أقاطع املنتجات، املي، الكهرباء واألكادميّيات؟؟؟ أقاطع 

السّيارات، الشوارع وجميع املؤّسسات؟؟؟ أقاطع أروما؟ أقاطع أحّب 
دكان أواعي على قلبي؟ 

أقاطع بيتي املش فلسطيني؟؟ 
أقاطع نسوّيتي وأتفّرغ جلانب واحد بقضّيتي؟

واّل عشاني ساكني "جّوا" مش مكتوب علّي العذاب والتهديد.. معقول 
هّني فاهمني إّنه "املقاطعة" صعبة علّي بالتحديد! بركي عشان هيك 

بتوقعوا مّني بس احتضان سياسة املقاطعة ودعمها من بعيد!! 

بس أنا بعرفش شو هي "سياسة املقاطعة". بأّي حّق فجأة بوجهي 
بالقيها مرمية!!!! بأّي حّق بفكروا إني ناسي العروبية اللي فّيي!!!! 

بطلع عليها... "مش فاهميتني"

بطلع عليها... "بعيون غريبة شايفيتني"
رام الله رافضيتني.

اضطرابات داخلّية
برجع على البيت... بقرأ إمييل: 

"لم يتّم غناء النشيد الوطني )االسرائيلي( بنهاية حفل تخريج طالب 
احملاماة بجامعة حيفا!!! جامعة حيفا بغضب تعلن أّن القرار كان 

ا لهيئة تدريس احملاماة وذلك ال يتماشى مع السياسة العامة التي  داخلًيّ
تتبعها ج امعة حيفا كونها تعرف نفسها كجامعة صهيونية في 

دولة يهودية ودميقراطية. يتّم غناء النشيد الوطني في نهاية كل 
حفل رسمي يقام في نطاق اجلامعة واحلدث أعاله يعتبر مبثابة حالة 

خاصة ستتّم معاجلتها والتعامل معها بجّدية." 
ليش ما غنوه؟ مني منعهن؟ يغنوا... أنا ما كانت بتفرق معي...

عملوها إشكالية وما شافوا اخلطوط املخفية. هذا حدث بنفع نشوفو 
كبير، قسم مهم من جامعة حيفا حاول التعديل!! 

بفتح الفيسبوك اليوم الصبح بقرأ ستاتوس صبية يهودية صديقتي 
من التعليم كاتبة )بسخرية( "كمان قرار عظيم لهيئة التدريس 

باحملاماة، تعاون مع مكتب عدالة!"
للحظة غضبت... مش عارفي ليش... حّسيت زّودوها... للحظة شرارة 

الوطنّية التي فّيي وّلعوها... 
للحظة فّكرت أمحيها من عندي... بس قّررت باآلخر أخّليها... فّكرت 

أسمع شو عندها تقول. أعترف بوجودها وما ألغيها.
بطلع عليها... "عارفيتني"
بطلع عليها... "متقبليتني"

آه حيفا ضاميتني.

هي بتتطلع علي من املراي وبتقولي:
"أنا مش فاهمة القضية، مش عارفي أركب كّل أطراف الهوية...

سياسة.. أنا مش سياسّية... هاي املعادلة حلّد اآلن بالنسبة لي أجنبّية...
ميكن سمعوك باالجتماع.. وميكن حتى فهموك.. بس بالنسبة إلهن 

أنت حتّولت ليهودّية!"

بضحك.. وبجاوبها.. 
"وشو يعني؟ 

عنصرّيتي هي نسوّيتي، سالحي هو حرّيتي.. وهدفي هو هوّيتي.! 
ومؤقًتا، كأّني فاهمي كّل شي.. راح أضلني ألعب اللعبة بسرّية... 

حتى أتقن املعادلة الذهبّية!" 

احلرب
سأعّربهـــــا...

فلتصبح عربّيــــة، عربّيـــة!
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ترعرعُت في بيت يحّب ويكاد يقّدس مفهوم العائلة ويؤمن بالتضحية من 
أجل أفرادها.. بيت ال يخلو من الفرح واملرح كما ال يخلو من التحّديات إلى 
جانبهما.. بيت دافئ تعلو منه دائًما رائحة األكل الطّيبة ورائحة الفراش 

العطرة التي تبعث لدى النائم/ة فيها شعوًرا من الراحة والطمأنينة. 
ورغم أّني أحّب بيتي إال أّن مكوثي أحياًنا في بيت أهلي أثناء زياراتي إليهم، 

ُيشعرني بنوع من األمان الذي يختلف طعمه عن ذلك الذي أشعره ببيتي أنا. 
فاألمان الذي أشعره ببيت أهلي أشهى وألّذ وينجح في أن ُيعيدني إلى شعوري 

بالطفولة احلميمة والدافئة التي حظيت بها. 
لقد عدُت من بيت أهلي قبل عّدة أيام بعد زيارة استمّرت يومني، وقد 
جنحت تلك الزيارة في إعادة شعوري بالراحة والطمأنينة الذي كنت 

بحاجة إليه والذي أدفأ قلبي، حتى أّني شعرت أثناء نومي العميق بأنني 
عدت إلى رحم أّمي ألولد منه من جديد، وبأنني استعدُت تلك اللحظات من 
األمــــــان الذي يتمّتع به األطفــــال منذ نعومــــة أظفارهــم النعدام الهموم 

في حياتهم.
إال أّن هذا البيت عّلمني، أيًضا، أن صورة تلك العائلة "املثالّية" ال ميكن لها أن 

تكون صحيحة، وأّنها قد تؤملنا بنفس املقدار الذي ُتعطينا الراحة فيه. 
أعتقد أنني شعرت بذلك في املرة األولى عندما أدركت أّن حّرّيتي 

الشخصية كفتاة وامرأة محصورة، وأّنها تقّل بكثير عن تلك التي يحظى 
بها الذكور في العائلة. وهذا إضافة إلى التفاوت في القوانني التي تنطبق 

على املرأة وعلى الرجل لكونهما مختلفي اجلنس! ال غير! 
أدركُت أن ذلك الدفء العائلّي لن يستطيع أن يعّوضني عن حّريتي التي 

أتشّوق لتذّوقها... أو عن اتخاذ السلطة على حياتي، التي هي حّق ال يستطيع 
أحد أن يعّوضني عنه. كما أدركُت أّن بيت أهلي هو مبثابة "قفص 
ذهبّي"، ومن هنا كبرت رغبتي في تركه باحثًة عن مكاني اخلاّص 

واملستقّل واحلّر!
أعتقد أّنه من هنا نشأت نسوّيتي ووعيي بأهمية احلريات الفردية واألبعاد 
املدّمرة لعدم توفرهــــــا لدى فئات املجتمــــع املختلفة. إّن اإلحساس بوجود 

سلطة متنعك من شيء لوجود "أب كبير" أو "أم كبيرة" تعتقد أنها تعرف 
مصلحتك أكثر منك ومتنعك من القيام بفعاليات قد تكتشف أّنها األحّب 

إلى قلبـــــك وأنك لو ملكت حرية االختيار فقط لكنت حتّقق سعادتك 
بطريقة أحسن.   

الحًقا، بعد أن وضعُت "نّظاراتي النسوّية" لم أستطْع أن أتنازل عن حّريتي، 
وأن أجتاهل ما أراه عن طريقها، وعندها بدأُت أكتشف أّن كبت احلّريات 
الفردية لم يكن من "اختراع" أهلي وطريقتهم اخلاصة في تربيتي، بل هو 

"اختراع" مجتمع بأكمله.. مجتمع يبني قالًبا ويتوّقع من أفراده مالئمة 
أنفسهم له.. مجتمع يفّضل احلفاظ على "اإلطار العام" للعائلة وللسلطة 

األبوية فيها على أن ُيعطي أفراده حّريتهم الفردية، رمبا خوًفا من أّنها قد 
تزعزع ذاك اإلطار وتهّدد كيانه. 

ومن هنا، بعد أن وضعُت "نّظاراتي النسوية" بدأت أصل إلى أبعاد في نظري 
لم أكْن أتوّقع من قبل أن أصل إليها يوًما ما. فالشعور شبيه مبغامرة 

مشاهدة فيلم مع نّظارات ثالثّية األبعاد تكشف لك عاملًا متعّدد األشكال 
وتفتح أمامك آفاًقا لم تتوّقعي أن تتعّرفي عليها. 

وهكذا، مّكنتني نظاراتي اخلاصة واملمّيزة من أن أمتاهى مع كل مجموعة 
حتلم بحّريتها وتعاني من التضييق والكبت، ألكتشف الحًقا كم تتشابه 

قضّيتها مع قضّيتي كنسوّية رغم اختالفي عنها. 
فتلك النّظارات رافقتني عندما شاهدت على شاشة التلفزيون الثورة املصرية 
وأدركت كم أستطيع أن أفهم وأشعر مع رغبة الشعوب في احلّق األساسّي 

الذي منحته لنا احلياة: احلرية! وكم هي قوية تلك الرغبة في كسر 
حواجزها والشعور بلذة وبسعادة اكتشافها وممارستها. 

إال أّن تلك احلرية الشخصية التي حتمل في طّياتها الكثير من السعادة، قد 
تشعرك أحياًنا بـ"الوحدة"، وقد تبعدك عن حضن العائلة الدافئ الذي قد 

اعتدت عليه وعندها تدركني ما أدركته اإلنسانية قبلك أّن احلياة أكثر 
تركيًبا، وأّنها ال حتتوي على أبيض وأسود فقط، بل على العديد من األلوان.   
فاحلياة احلضارّية التي نعيشها واملبادئ الليبرالّية التي عّرفتنا على احلّرّيات 

الفردّية لم حتّذرنا من فقدان الدفء العائلّي والشعور باألمان الذي عرفناه 
وترعرعنا عليه. 

لرمّبا أذاقتنـــــــا احلرية طعم الســــــعادة في اتخاذ السلطة على حياتنـــــا 
وفي حتقيق ذاتنــــا ورغباتنا، لكنهــــا لم تنجح في أن تعّوضنا عن حنان 

ودفء العائلــــة. 
فرمّبا هذا مشابه ملا أنا عليه.

فرغم أّني أمتّتع بحّريتي واستقاللي إلى حّد كبير وأعتبرهما مصدر 
سعادتي اليومّية واملستقبلّية، إال أّنني عندما أخلد إلى النوم ال أستطيع أن 

أفّسر ما هو سّر الوسادة التي حتّضرها لي أّمي، والتي ُتغرقني في نوم عميق 
وآمن ال أعرف طعمه إال عندها. 

أسأل نفسي مراًرا: ماذا ينقُص وسادتي؟! 
لكنني توّصلت إلى استنتاج مفاُده أنني رمّبا يجب أن أتنازل عن سؤالي 

هذا، وأن أتقّبل االختالف بني الوسادتني، وأن أدرك أّن طعمهما ورائحتهما 
سيبقيان مختلفني إلى األبد...
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مش راح أبعتلك غناي حزينة 
وأسألك وراها.. كيفك اليوم؟

وأكون نامية منيح بالليل 
وأقولك ماكتفيتش نوم..

وبكرا بيجي وبتروحي ع حفلة
وأنا بسرقني الكون..

بترقصي مع كوشّية ولَكلك
وأنا مخرقة هون..

بتطلع عنمرتك بالليل 
وبسكر التلفون

وبتأمل متفطنيش فّي 
بس ملّا تفتحي السفون..

وراح أفكر فيكي.. فش لوم
بشعرك الطويل الصارم

إذا رح ينطعج شوي بشي يوم..

هذا هو فقط ما متنيته..
كم حسدتها وكم متّنيُت لو أّني كنُت مكانها 

كم متنيُت لو أني كنت مكانها، أحترق بني شفتيِك وأنِت 
تستلّذين 

كم متّنيُت لو أني مثلها بني ثغرِك ويديِك أصعد وأنزل وأنِت 
بيديِك متسكني 

كم متنيُت لو أّني كنت مثلها أختلُط بني أنفاسِك وأهوى إلى 
أعماقِك وأنِت تتنّفسني 

كم متنيُت لو أّني أُســــَحُق مثلها بني يديِك كمـــــا ُكنِت 
بأصابعِك تسحقني 

ألني رأيتها.. نعم رأيتها بأم عيني 
وهي تشتعُل لذُة بني شفتيِك 

رأيتها وهي تسقُط رماداً من شدة رعشتها بني يديِك 
كنِت بها مُتسكني وتشعلني 

وفَيّ ناَر الغيرِة ُتشعلني 
كنِت بها ُتقبلني وحترقني 

وأنا، فَيّ رغبتي حترقني 
ألول مرٍة في حياتي ندمت على أنني إنسان 

ومتنيت لو تكون مدة حياتي دقائَق معدودة 
دقائق ُيخلق بها اإلحساس عند اجلماد 

دقائُق فيها جتتمع 
كل سعادة الدنيا

كل جمالها 
كل لذتها

وكل نشوتها، 
دقائُق فيها عشرون عاًما عشتها 

وعشرون أخرى سأعيشها 
دقائُق تلخص عمري بأكمله 

منذ والدتي وحتى مماتي.. 
عمري الذي يحسبونه بالسنني 

تلخصه هي بدقائق 
تلخصه بدقائٍق سيجارة واحدة 

وهي بني أصابعِك وشفتيِك تتنقل وأنِت تستلذين! 
.
.
.

حبيبتي.. 
ألّول مّرٍةِ أشعُر بغيرٍة تشتعُل في أحشائي وتكسر أضالعي 

ألّني ألول مّرٍة يا حبيبتي أرى أنثى بني يديِك 
ألّول مّرٍة أراِك بها ُتدّخنني! 



ات دون سن التاس��عة عشر ما يقارب ال % 44 من مجمل املتزّوجات  بلغ نس��بة الفتيات املتزوِجّ
في املجتمع الفلس�����طيني. نس��بة ال���زواج ألقل من 16 عامًا، تس���اوي % 10 من حاالت الزواج
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كم مّنا سمعت تلك اجلملة التي تأخذنا من فضاٍء واسع ليس له حدود 
وتطيحنا أرًضا بكل كياننا لنصحو على واقٍع ال ندري كيف تكّون. "ال أنا 
بقول إنك تتعلمي معلمة، ألنها أحسن شغلة للبنت، بكرة بتتجّوزي وبصير 

عنِدك بيت ووالد وتصيري تَرّوحي بكير على البيت مع أوالدك، وهيك يكون 
عندك وقت لطبيخك ولشغِلك". أما بعد هذه اجلملة فما باليد حيلة غير 
أن نسِلّم بها، وال تكاد عيننا تغفو إال وجند أنفسنا نعيش هذه اجلملة بكل 

واقعها املرسوم مسبًقا. أربع سنوات جامعّية مّرت، وطبًعا ال تخلو هذه السنوات 
من اخلطوبة ليكون العرس قبل استالم الشهادة، وإن كان حظ العروس من 

السماء وأتى العريس األبيض على احلصان األسود وسمح لزوجته أن تعمل 
فال بّد أن يرافقها وحام احلمل في السنة األولى للعمل، لتبدأ السنة الثانّية من 

نصفها الثاني بعد أن تكون قد قضت مع مولودها نصف سنة إجازة والدة.
أّما أحالم الدراسة واملاجستير والشهادات العليا والهندسة وغيرها وغيرها، فقد 
اختفت متاًما خالل هذه السنوات السّت بني بكاء الطفل وبكاء الزوج ونصائح 
احلماة والسلفة وحتى اجلارة. ألنه هذه هي سّنة احلياة في مجتمعنا املعاصر 
املتقدم، فللمرأة مكانها في البيت وللرجل مكانه في البيت واملجتمع والتعليم 

واملراكز العليا واملكاتب وكل مكان.
أما لو عدنا لتاريخ البشرّية القدمي والعصور البدائّية حلياة اإلنسان، كما 

ذكرت نوال السعداوي في كتابها "األنثى هي األصل"، لوجدنا أنه "كان 
اإلنسان )ذكًرا أو أنثى( وحدة واحدة. لم يكن هناك فصل بني جسد اإلنسان 

وعقله أو نفسه. لم تكن األديان قد ظهرت بعد وظهر معها الفالسفة الذين 
فصلوا بني اجلسد والعقل، ولم يكن علم النفس أو السيكولوجيا قد ظهر بعد، 

أو تلك العلوم األخرى كالبيولوجيا والفسيولوجيا وخلقت هذا الفصل بني 
اجلسد والنفس. وقد أدرك املجتمع اإلنساني البدائي أّن األنثى بالطبيعة أصل 
حياة بسبب قدرتها على والدة احلياة اجلديدة، فاعتبروها أكثر قدرة من 

الذكر وبالتالي أعلى قيمة". 
وفي تاريخ قدماء املصريني حسب نوال السعداوي "كانت املرأة تصل إلى 

مرتبة اإلله كما يصل الرجل إليها. أّما بالنسبة للمرأة من عامة الشعب فقد 
كانت املرأة الفرعونّية تعمل في املصانع بالغزل والنسيج وصنع السجاجيد، 
وتعمل بالتجارة في األسواق وتشاِرك زوجها أعمال الصيد. وكانت الزوجة 
ُترسم على القبر حتى األسرتني الثالثة والرابعة )2780 قبل امليالد( بحجم 

زوجها، كدليل على املساواة في الشرف واملكانة واحلقوق والواجبات".
فيا فاجعتِك يا أّمي لو أدركِت أن النساء من قبلك ُكَنّ إلهات أو حتى 

متساويات مع أزواجهّن، فما كانت ُوِضعت الغشاوة على عقولهّن بعد. فمنذ 
تلك اإللهة الفرعونّية األنثى حتى هذا اليوم ظهرت مصالح عّدة للرجال 

فحّولوا كل هذا املجتمع املتوازن إلى مجتمع متيل كّفته فقط إلى كّل ما 
يدعم الرجل ويقّوي مكانته في املجتمع. فكيف حصل ذلك؟ 

ومِلا ال يحصل؟ فإذا كان األسهل واألفضل للرجل أن يكون هو مرِكز القّوة 
والسلطة وهو املاِلك املَُتَحِكم حسب رغباته وشهواته فطبًعا ستكون راحته 
هذه على حساب َطرٍف آخر، فمن يكون غير املرأة؟! لذا، أن يفرض الرجل 

رجولته وسلطته على املرأة بالقّوة هو احلل، وأن يقوم بإقصائها فكرّيا كي 
ال تتكلم وال تقودها حرّية الفكر والكالم حلرّية الفعل، فإن أسهل طريقة هي 

خلق األسباب التي هي عبارة عن عادات وتقاليد وأعراف ونظرّيات وأبحاث 
وأقوال ال متُتّ بصلة للصّحة، يقنع بها نفسه ويرضي ضميره وُيقِنع بها املرأة 
بأّنها تصل ُرقّيها حني يربطها بِه ويتزّوجها لتنجب له ذرّيًة صاحِلة، وطبًعا 

هنا هي تكون في مكانها الطبيعّي بني أوالدها وحتت رعايته، وتكون هذه 

مهّمتها األساسّية في احلياة وعاًء لذرّيته وجارّيًة لراحته ليكون هو ذلك 
احملاسب أو املوظف أو الكاِتب أو املهندس أو العامل أو الطبيب، وإن َتَبقى له 

وقت فيكون أًبا. أّما عندما تشتّد رغبته اجلنسّية فهو زوج.
 ثم يبدأ بالتذّمر من العمل ومشاكل احلياة وينِكر كّل اللذة التي يأخذها 

من حياته لكي يقنع املرأة أنه هو من يتعب ويشقى ليعيلها هي وأوالدها 
وباملّرة يخيفها من أن تخوض أي مجال آخر في احلياة خارج نطاق املطبخ 

وغرفة النوم.
فكيف ستعرف املرأة... كيف سأعلم أنا أّن هناك حياة أخرى غير تلك التي 

عاشتها أمي، وأدواًرا أخرى في املجتمع غير دور أّمي؟! في حني أنني رايت أّمي 
وجميع النساء من حولي تدور حياتهّن حول إرضاء الرجل وتربية األطفال 
واالعتناء بنفسها من أجله، أن تكون جميلة لكي ال يتزّوج من غيرها، فكّل 
محور حياتهّن يدور حول الرجل لدرجة أّنها نسيت أنها إنسانة بحّد ذاتها. 

حتى من خالل التلفاز الذي وكأّنه يصّور لنا العالم اخلارجي واألكثر 
انفتاًحا، أذكر أّنني رأيُت أنهم حتّدثوا عن امرأة عربّية تعمل في اإلطفائّية، 

لكنهم عرضوا ذلك كحالة مختلفة ملدة دقائق معدودة ولم يتّم النقاش حول 
املوضوع، لم يتّم أخذ املوضوع كموضوع أساسّي من املمكن أن ُيؤخذ كمثال 
ُيحتذى به لرفع الوعي أو إظهار دور آخر للمرأة في املجتمع، بل ألّنه ال ميّثل 
ا فأخذوه كحالة  تياًرا كبيًرا من املجتمع وال يثير اهتمام سوى القليلني جًدّ

شاّذة حتّدثوا عنها وُنِسيت.  
لكنني علمت!  أنه بني كل حديث أّمي عن الزواج وإطاعة الزوج وكّل 
حديثها الذي يخرج من ترّسبات ما تعّلمته من تقاليد حتافظ على دونّية 

املرأة ومجتمع يكون قمعها فيه مفهوًما ضمًنا، كانت تخرج زالت لسان من 
أفكار ومشاعر مقموعة كانت ُتشعرها باضطهاد املجتمع لها. زالت اللسان 

هذه كانت تخرج كحلول، فحني لم تقَو امرأة في عمر أّمي أن تقول ال عن 
أّي شيٍء لزوجها خوًفا من أن يطلقها ويرميها وال جتد من يعولها مبا أنه لم 
ُيتوقع منها أبًدا أن تكون معيلة وسيركبها العار من ساسها إلى رأسها حتًما 
ستفكر كيف أن ال تضطّر ابنتها ألن تعيش هذا الواقع، لكن ال بد من أن 
تأتي كل القيم االجتماعّية الذكورّية والعادات الذكورّية واألب واالبن 

لتتحول لسيف َيبتر كل األفكار واحللول. لكن ولفخري العظيم بأّمي وبنساء 
غيرها إذ كّل منهّن أعطت يدها في صحوة نساٍء أخريات. 

فبفضل زلة لسان أّمي حني قالت لي مّرة: "مّيا اشتغلي باخلرا وال تعوزي 
اخلرا"، منذ أن وعيت على نفسي وأنا أبني استقاللي، أبني لي حياتي بَعَملي، 
بِعلمي، بفكري وإن يصّح القول بتمّردي. متّردي على كّل ما يبنى للرجل 

وميحو كينونتي.
أنثى.. نعم أنثى، لكن كوني ُوجدُت بجسٍد يختلف عن جسد الرجل فهذا ال 

ًزا ومحّبة لنفسي  يعني أنني أقّل منه بل حسب رأيي يزيدني ذلك امتياًزا ومتُيّ
مِلا أنا عليه.

فباستطاعتي أن أكون ما أريد، باستطاعتي التفكير واخلروج والعمل وبناء 
ا عنه )وليس متعّلقة بأب، أخ  حياة خاصة بي، وأن أكون مستقّلة اقتصادًيّ
أو زوج( وأن أعول نفسي بنفسي وال أحتاج لرجل ألتِكئ عليه، باستطاعتي 

ا عاملة، ناجِتة لها مكانتها في  ا وأبقى أًمّ أن أتعّلم وأن أختِرع وأن أِلد وأكون أًمّ
املجتمع.

وليس من الضرورة أن يكون هناك تقسيم أدوار أو قاِلب معنّي لهذه األدوار، 
دائًما هناك إمكانّية تبادل ومعاونة بني الطرفني، وليس أن تكون الدينامكّية 
التي بني امرأة ورجل ديناميكّية سيطرة وال أن ميشي أحدهم وراء اآلخر أو 

يكون متعلًقا به. كٌل يختار دوره، من يكون وما يكون ومتى يكون ليستطيع 
كّل منهم حتقيق ذاته وكيانه اخلاص في حّيزه اخلاص.

أّما اليوم في عصر الثورة، اختاري أنت ثورتك، أحدثي انقالًبا في حياتك، 
استرّدي حرّيتك، امحي أّميتِك وُخّطي بيدِك حقوقِك واحتياجاتك، ارسمي 

مستقبلِك كما هو في خيالك وال تسمحي جلهل سنني َمَضت أن يشّوه 
أحالمك، فهذه حياتك وحياتنا وحياة كّل من سيأتي من بعدنا.
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بتذكر ملا كنت صغيرة كنت بحب أركب على البسكليت  )الدّراجة 
الهوائّية( كتير، وكان في إلي صديقات إللي كانوا بحّبوا يركبوا كمان 

بس ما كانوا يقدروا، ألّنه أهاليهن ما كانوا يسمحولهن والسبب كان 
"مش منيح البنت تركب على البسكليت، عشان مش منيح إلها ملا تتزوج".
وال مّرة كنت أفهم هذا السبب ووال مّرة اهتميت إني أفهمه ألنه املهم إني 

أنا كان مسموح لي أركب. بس ملا صرت بالصف السابع كنت أنا الوحيدة 
من بني البنات اللي بتركب على البسكليت حلّد ما فجأة صاروا أهلي 

مينعوني، ويقولولي أل تركبيش. طيب ليش.. شو صار؟ كانوا يقولوا إنه 
خلص كبرِت وكمان البسكليت مش منيح للبنات. كيف فجأه صار مش 

منيح بعرفش.
صعب أعبر قديش كنت أكره هذا املمنوع ألني كنت أعشق البسكليت، 

وإللي كان يقهرني إنه السبب مش مقنع كفايه وكمان مش مفهوم.
طيب أنا لليوم بعدني بحس إني طفله، فكيف ملا كان عمري 13 سنة؟!

بس بعدين فهمت إنه كبرت يعني صارت تيجيني العادة الشهرية، وفهمت من 
صديقاتي طبًعا أنه مش منيح للبنات عشان الوحدة ممكن "تنفتح" لو ركبت 

على البسكليت. ويال يا بنت إسا إفهمي شو يعني بتنفتح.
بس بعد مفاوضات مع صاحباتي إللي مستحّيات يحكوا، وإللي فاهمات ومش 
فاهمات، فهمت أنه في غشاء بكارة إللي الزم ينفتح بس ملا الوحدة بتتزّوج. 

وكمان إنه هذا إللي ِبنزل دم ملا الوحدة تتزّوج، وقصص إللي وال واحده 
فاهمتها من صاحباتي بس املهم إنها أشياء عيب نحكي عنها. طبًعا! مش 

مجتمعنا مستواه أعلى من إّنه يحكي بهيك مواضيع عيب، واملش عيب إنه 
الوحدة تتزّوج وبعدها مش فاهمه شو القّصة!

بعد هيك البسكليت ِخِرب وما حدا قبل يصلحلي إّياه، ومن وقتها ما ركبت 
على البسكليت لسنني، بس ملّا ابن أختي صار يركب بسكليت صرت أركب 

على بسكليته بالسرقة.
بتذّكر ملا كنت أمارس العادة السرية إللي بلشت أمارسها من جيل صغير، 
كنت أمارسها من فوق األواعي، ألّنه كان عيب وممنوع أو بعرفش ليش 

كنت أخاف أن أالمس جسمي. معقول إلني كنت أعرف إنه اإلشي من أصله 
ممنوع عشان كنت أعمله بالسر وأتخّيل لقطات البوس إللي كانت تيجي 
على التلفزيون وكانوا إخواتي يغيروا عنها وأبوي يلعن التلفزيون إذا شاف 

هاي اللقطات، فكنت أحاول إنه ما أزّودهاش يعني.
وملّا صرت أعرف عن غشاء البكارة صرت أالمس جسمي بس أحرص على إنه 

ما أفوتش إيدي على محل، كنت أخاف أفتح حالي وتصير مصيبة.
حتى ملّا صار عمري عشرين سنة كنت أحتايد أني أدخل أصبعي، مع إني 

كنت صرت أوعى وبعرف عن هاي املواضيع من الكتب، وكنت واصلة تقريًبا 
لقناعة إنه قصة غشاء البكارة والدم هو بس تَخُلّف مش أكتر، ورغم أني 
كنت عارفة حالي مثلية، كنت أفكر إنه ممكن أتزّوج ألّي سبب وبّديش 

أعمل حلالي مشاكل أنا بغنى عنها.
بعدها كبرت بسنة وكنت ألّول مّرة بعالقة جنسية كاملة مع بنت، 

وقّررت إّني فعاًل مستغنية عن تخّلف مجتمعي وبكارة أهلي، مبا إنه نقطتني 
الدم هدول هّني إللي بحّددوا سمعتهن.

بتذّكر كيف تشّجعت وقلتلها َفّوتيلي أصبعك، وقتها سألتني، أكيد؟ 
قلتلها آه، سألتني، إنت جربِت من قبل؟ قلت آه، إلّنه كيف متذكرة 

إني كنت من قبل مجّربة شوي إّني أفّوت بس على حّد علمي إّني مش 
مفتوحة إلني وال مّره شفت دم، عشان هيك متطمنة إني مَسَكَرة والغشاء 

عندي بعده صاغ َسليم.
وملّا هي بلََّشت تَدّخل إصبعها شوي شوي أنا استّنيت الدم، لكن ولفرحتي 

الكبيرة بنفسي وبأصابعي ما نزل دم! طّيب ليش؟ ووين الدم إللي وال مّرة نزل؟ 
صراحة لليوم ما بعرف إلّني بعد هاي املّرة كمان استّنيته أكم مّرة بس وال 

مّرة طّل.
شو القصة ما بعرف، ما بعرف إذا أنا فتحت حالي من قبل ونزل دم وأنا مش 

منتبهة، أو فتحت حالي وما نزل دم، أو إّنه مفش عندي بكارة من أصله! 
ساعات بفّكر إنه لو كنت تزّوجت شو كان صار بحالي؟ وبأي فضيحة 

بّدي أنَزف. حتى لو الغلطة كانت بالَتصنيع، يعني خلقت من غير بكارة، 
مني األهبل إللي راح يصّدقني باملجتمع؟

لكن، صراحه اإلحساس إنه ما كان عندي غشاء، ولو كان أنا إلي فتحته 
بحّسسني بالفخر، إلنه بحس إنه اإلشي خاص فِيّ وملكي أنا مش ملجتمعي وال 

ألهلي وال "لزوجي"، هذا إلي وأنا حّرة كيف أتعامل معه.
اليوم، أنا بفّكرش بحالي بس بشفق على البنات إللي انحرموا ركوب البسكليت 

ومحافظتهن 20 سنة على إللي ما بتسمى علشان باآلخر يطلع ما عندهن بكارة، 
أو بكارتهن مطاطة أو ألّي سبب ما نزل دم ملا زوجها كان يثبت فحولته، 

وضاعت حياتهن من بعد هاملصيبة عشان ما َبنَيّ هاللون األحمر على الشرشف 
األبيض، بس طبًعا هذا العار ما بغسله غير الدم.

وهيك يا بتموت البنت يا بتخرب حياتها كلها وحياة أهلها وخواتها إللي راح 
ت البنت بركوب البسكليت وال اتهَنّت  تلتعن حياتهن من بعدها، وتكون ال اتهَنّ
بركوب زوجها، قصدي حياتها الزوجية َوال حياتها املش زوجية. والكل أكل 

هوا، عشان شو... عشان الهوا إللي بهّز مجتمعنا.
طب مش قلنا ممن�����وع للقراءة؟ ليش قرأت؟
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وال مرة سمحت حلالي أفكر بهذا الشي وال أحكي عنه، وطبًعا مثل أي حدا 
بيكون عنده مشكلة وبيخجل فيها حسيت إني الوحيدة بالعالم التي ممكن 
أني أعاني منها. القصــــــة وما فيها انه كان عندي "هبــــوط في الرغبـــة 

واألداء اجلنسي". 
 ملّا جمعت جرأة وفحصت املوضوع، اكتشفت أنها ظاهرة مشتركة وشائعة 

عند العديد من النساء، وبحكي عن النساء ألنه في فرق بني "هبوط في 
الرغبة واألداء اجلنسي" عند النساء وبني "هبوط في الرغبة واألداء اجلنسي" 

عند الرجال.
اتضح لي أّن "للهبوط في الرغبة واألداء اجلنسي" أكم ظاهرة، وكنت بحب 

أشارككن في ما القيته:

1.عدم الوصول إلى النشوة اجلنسية: 
االّدعاء: أثبتت األبحاث أّن 30% من النساء لديهّن صعوبة في الوصول إلى 
النشوة اجلنسية، وتقريًبا 20% من النساء لم يختبرن النشوة اجلنسّية وال 

مرة في حياتهن. ممكن أن يكون السبب جسدي، لكن في اغلب األحيان السبب 
الرئيسي هو العامل النفسي؛ أي الضغوطات النفسية والعاطفية كالعالقات غير 

املستقّرة مع الشريك/ة. وعلى عكس الرجال، الوصول للنشوة اجلنسية عند 
النساء هو شيء يتعّلمنه مع مرور السنني. 

التوّجه السائد للحل: ُيوصى بالتوّجه لطبيب مختّص.
ا كنت بقترح إنه تتعرفي على جسمك وعلى األشياء التي  عشتار: أنا شخصًيّ

تبسطك في العالقة اجلنسية، "حلالك لبالك"! 
أّما مع الشريك/ة فأبسط الطرق هي إعداد وجبة رومانسّية - يعني بس إنتو 
حلالكوا - حّضرو اجلو املالئم للحكي عن املواضيع التي تزعجك واألشياء التي 

ال تسمح لك بالشعور بالراحة وما بتغادر أفكارك عند ممارسة اجلنس مع 
الشريك/ة. بس بحالة أن "طريقتـــي" ما زبطت من املفضل التوجه إلى طبيب/ة 

نساء.
2. نقص في الرغبة اجلنسية:

االّدعاء: تظهر األبحاث أن 35% من النساء طّورن لديهن نقًصا في الرغبة 
اجلنسية مع التقّدم في العمر، وقد ينبع ذلك من عوامل ومؤثرات نفسية، 
زوجية و/أو طبية؛ مشاكل في العالقة بني الزوجني كالغضب واجلدال، 
الروتني في احلياة اجلنسّية، فقدان االجنذاب للطرف اآلخر أيًضا قد يؤّدي 

إلى ذلك. تظهر العوارض النفسية عند املرأة من خالل االكتئاب، امللل، 
اإلحباط، التعب املزمن و/أو اخلوف من جتربة غير معروفة وجديدة. أّما 

األسباب البيولوجّية فقد تنبع من تغّيرات هرمونّية مثل الدورة الشهرية أو 
بلوغ سّن انقطاع العادة الشهرّية )انقطاع العادة الشـــهرية عندما تصل املرأة 

إلى سّن 55-45 (.
التوّجه السائد للحل: التعامل مع املوضوع قد يكون مرّكًبا ومتنّوًعا، ومن 

املمكن أن يتضّمن عالًجا باألدوية عن طريق طبيب/ة نساء أو لقاءات مع 
متخّصص في علم اجلنس أو كليهما مًعا.

عشتار: مهم أن ال تخجلي في احلكي عن األمور التي تستمتعي بها في املمارسة 
احلميمّية، وكذلك عن األمور التي ال حتبينها مع الشريك/ة. يعني بالعربي 

الفصيح "اللي استحوا ماتوا". بشكل عام، نوعية العالقة مع الشريك/ة ومستوى 
االنسجام النفسي والعاطفي بينكما هما األساس للمتعة اجلنسية. أهمية التواصل 

بني الشريكني خللق أجواء حميمة متّكن كل طرف من الطرفني من التعرف 
على جسم اآلخر، وبالتالي احلصول على أكبر متعة جنسية ممكنة للطرفني. 

3. عدم وجود رّد فسيولوجي باملهبل نتيجة حلّث جنسي/عدم وجود 

سائل املهبل رغم التحفيز اجلنسّي:
االّدعاء: عدم وجود سائل املهبل قد يكون ناجًتا عن نقص في األوعية الدموية 

في املهبل أو أن بنية املهبل ضّيقة. ومن املمكن أن يكون ناجًتا عن تغّيرات 
هرمونية، أمراض مختلفة أو حتى عن تناول بعض األدوية وحبوب منع احلمل، 

ما يؤّدي إلى أوجاع عند ممارسة اجلنس.
التوجه السائد للحل: إذا كانت املشكلة في ضيق املهبل فينصح بعالج 

سلوكي من خالله تتعلم املرأة أن تتحّرر وتستقبل "جسًما آخر" داخل املهبل، 
وكذلك باملعاجلة الطبيعية مثل العالج بالتدليك )الفيزيوترابيا( إلرخاء 

عضالت احلوض. أّما إذا كانت املشكلة نابعة من عدم وجود سائل داخل املهبل، 
فالتوّجه الرائج اليوم هو استعمال زيوت ومواّد مطّرية ميتّصها اجللد لتشجيع 
جريان الدم في منطقة املهبل وبالتالي زيادة إفراز سائل املهبل. من املهّم العمل 

على اجلانب النفسّي، أيًضا.
عشتار: إّن املتعة اجلنسية ليست محصورة في منطقة "األعضاء اجلنسية"، 

بل هي إحساس ناجت عن تفاعالت حسية وفكرية تبدأ أوال في منطقة الدماغ 
وتنتقل إلى مناطق مختلفة في اجلسد. إذ ليس بالصدفة مّت اعتبار الدماغ على 
انه أهّم عضو جنسي. مبعنى آخر، قد نصل إلى املتعة اجلنسية من خالل تخّيل 

أنفسنا في مشاهد معّينة، اشتمام رائحة معّينة، تذّوق نكهة معّينة، املداعبة، 
املالمسة أو حتى كلمة حلوة وما إلى ذلك.

وكمان شي اكتشفته! إنه عّنا نحنا النساء في قذف! نعم كيف ما إنتو 
سامعات، هو يختلف عن الرجال طبًعا، ولسائل القذف حسنات كثيرة مثل 
احلفاظ على بشــــرة الوجه، حتسني عمل القلب، وعلى الطريق حرق 600 

سعرة حرارية.
عشتار َع اآلخر: ترّبت الكثيرات مّنا في بيئة خلتنا نؤمن بكثير أمور خاطئة 

حول جنسانّيتنا، واحد من هاي األمور هو تذويت العيب حول اجلنس واحلديث 
عنه، وأحياًنا حتى إنه نفكر فيه أو منارسه إذا كان بس مع ذاتنا. كّل هاي 

األمور واملعتقدات لها تأثير كبير على تواصل املرأة مع ذاتها ومع جسدها 
وجنسانيتها. خاف املجتمع الذكوري من أن النساء اللواتي عندهن وعي 

ومعرفة لذاتهن ولرغباتهن أنهن لن يكّن "نساء صاحلات"، مخلصات ومطيعات، 
ولن يقمن "بواجبهن" بتربية األوالد ورعاية الزوج. ومن هنا نشأت الرسائل 

القامعة التي هدفت إلى قمع النساء وجعلهّن خاضعات للرجل وبالتالي احلفاظ 
على املبنى األبوي للعائلة واملجتمع. لكن اليوم إحنا واعيات ومنعرف انه كمان 

النساء عندهن رغبات واحتياجات جنسية وجنسانية، وأكثر من ذلك أننا 
نعرف أّن املرأة قادرة على إمتاع ذاتها بذاتها أيًضا من أجل الوصول إلى املتعة 

وتلبية رغباتها اجلنسية وليس فقط عن طريق وجود طرف آخر. طبًعا هذا ال 
يعني أن تكون املرأة بدون شركاء في حياتها اليومية، العاطفية واحلميمّية. 

إّن الوصول إلى النشوة اجلنسية وتلبية الرغبات اجلنسية هو أمر مهّم 
للتقليل من الضغوطات النفسّية، فبالوصول إلى النشوة تتحّرر في اجلسم 

مواّد طبيعية جتعلنا نشعر بالسعادة واالكتفاء. أضيفي إلى ذلك أن العديد 
من "املشاكل" عندنا نحن النساء تنبع من الرؤية اخلاطئة التي توجد لدينا 
بالنسبة جلسدنا، ونفكر أنه كلنا الزم نكون عارضات أزياء، ملا إحنا منعرف 

إنه %90 منه شغل حاسوب وفوتوشوب. املرأة اجلذابة واملثيرة هي التي تشعر 
بالراحة مع جسمها. كتير مرات ما في أي عالقة بني املظهر اخلارجي وبني 

الثقة اجلنسّية عند املرأة. 
الّلي عندها من بينكن فكرة خاطئة ومش سليمة عن جسمها أجا الوقت تفكر 

كيف ممكن إّن حتب حالها كيف ما هي على طبيعتها. وصّدقوني حياتكو 
راح تكون أحلى وأمتع من كّل النواحي.
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رأيُت عينيها حتّدق إلي من كأس البيرة، شممت رائحتها في 
جميع السلطات، استأذنت احلاضرين وقمت إلى احلمام. كانت 
مراحيض النساء عائمة، واألضواء اخلافتة الباهتة جعلت منهن 

مخلوقات جديدة مع تسريحات غريبة ولغة خفية ال أفهمها. 
أخافني املشهد فالتجأت إلى مراحيض الرجال. كان حّمامهم 
شاغًرا خالًيا، ثقتهم بأنفسهم كبيرة وال حتتاج إلى امتحان 

أمام املرآة بني الدقيقة واألخرى. أو هكذا يبدو.  

لم ميّر زمن طويل على املّرة األخيرة التي اختليت فيها في 
حّمام للرجال. 

كنت قبل مّدة في مؤمتر حول موضوع اإلنترسكس. كانت 
اآلراء متضاربة حول املصطلح والتعريف. هل يعّرفونه كخلل 

جينّي ومعاجلته حسب رغبة األهل ورحمة املجتمع، أم 
يتركون املولود ليكبر ويختار أن يدرج ضمن ساللة الذكورة 

املهيمنة، أو أن يصّنف كأنثى. كان اجلّو مشحوًنا. وحسب 
رأيهم، لم ينل األطّباء االحترام الذي يستحقونه – طبًعا. 

نحن عامة الشعب يجب أن ال نشكك في قدرات األطباء وأن 
ال نتساءل حول شرعية أفعالهم. لم يكن اجلمهور من أشد 

املعجبني مبا يفعله األطّباء حول املوضوع. 

كانت هناك ناشطات نسوّية، علماء نفس، ناشطون مثلّيون 
وناشطات مثليات، عامالت اجتماعية وأنا- التي ال تؤمن في 

حدود واضحة للجنسني. أؤمن في سيولة ومطاطية املصطلح 
"جندر"، بالضبط كما أؤمن في سيولة امليول اجلنسي، وجاء 

اإلنسان اإلنترسكس ليثبت هذا- شخص ما بني اجلنسني، 

عضو ما بني العضوين. الفصل بني اجلنسني، صقلهم ونحتهم 
ليشكلوا جنًسا واحًدا ووحيًدا، صّبهم لقالبني واحلّد من 

قدراتهم الطبيعية - هذا هو املوضوع األساسي والذي يجب أن 
يطرح ليعالج. حتطيم القوالب هذه يجب أن يدخل أجنداتنا 

لتكون جزًءا من نشاطاتنا االجتماعية كي تشكل نقطة 
بداية لتهيئة بيئة وعالم جديد مجّهز الحتواء أشخاص 

اإلنترسكس والبشر أجمعني. 

تخلل البرنامج استراحة. كنت بحاجة إلى دخول احلمام، 
وبالضبط كما تربيت، كالبنت املطيعة، توجهت إلى حمام 

النساء. وجدت نفسي في طابور طويل. عرفت أنني لن 
أجنح في التماسك. تقدمت إلى حمام الرجال، كان خالًيا. 
كان خالًيا، وأعلنت هذا لطابور النساء، للناشطات اللواتي 
حتّدثن بحرارة عن كسر هذه القوالب املزّيفة. لم تتحقق 

الثورة الداخلية، لم تأِت النساء لتفّرغ ما في داخلها في حمام 
الرجال. بقيت وحدي أمام األبواب املفتوحة التي لم حتتضن 

نداء الطبيعة.

نظرت إلى املرآة. كنت متعبة. لكن كان ال بّد من أن أخرج 
مع صديقاتي بعد أن فرغت من األعذار املقنعة. بدأت البيرة 

تنتشر في عروقي التي لم تعتد على الكحول بعد، وبدأ صوتها 
يعلو في داخلي - صوتها املدهش األنثوّي والذكرّي مًعا 

لتنفجر في جوفي كاملتفرقعات:
كم تكثرين احلديث.. لن يسمعوا لك.. كم كان رفضك لي 

قاسًيا.. مناِفقة..

ها أن�����ا أصدم من جديد بفك����رة وجودي هن�����ا.



ما قدرنا نروح على شرم، 

االستراحة األولى عالطريق

منحضر حالنا للعشا وللسهرة

 استجمام وراحة

جبنا شرم لعندنا



شو بدنا نشتري ولمين؟

رقص بالبركة

العرض الليلي
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روزا باركس أّول إمرأة أفريقية رفضت التخّلي عن مقعدها في باص 
عمومّي لشخص أبيض، عاصية بذلك أوامر سائق الباص.

سالي رايد أّول امرأة في ناسا...
كوكو شانيل أّول امرأة ترفض أن تلبس الفستان اللي مش مريح، وُيعزى 
لها دور كبير في حترير املرأة عن طريق إطالق مالبس مريحة للنساء.

أول أول أول أول... طيب أنا شو؟؟  أّول دي جي عربية... ميكن!؟

دامًيا كان بّدي أكون أول واحدة بتعمل شيء معنّي. من وأنا صغيرة 
كانت املوسيقى كتير مهّمه بحياتي. كانوا إخواتي يحضروا قناة 

املوسيقى وأنا كنت أحضر معهن، ساعات طويلة. كنت مغرمة. 
املوسيقى دامًيا معك، ملا بتكوني فرحانه، ملا بتكوني زعالنه، ملا بدك 

متّرقي وقتك، ملا بتعرفيش كيف تعّبري عن نفسك، ملا بّدك تقولي 
حلدا إنك بتحبيه، ملا بدك تقولي حلدا إنك بتكرهيه، ملا بدك تطّلعي 

كل طاقتك وترقصي بشي حفله أو حلالك بالغرفه. 
وأنا صغيرة كنت دامًيا أروح على حفالت، وأتطلع بس على الـ دي 

جي، كنت أمتنى أكون محلو. كان بّدي أكون هاي اإلنسانة اللي 
بتخلي الناس يرقصو وينبسطو. وبس كبرت، حّققت حلمي. تعّلمت 

من صديقي وهو دي جي، عّلمني أنا كمان شوي كيف استعمل العّدة، 
وكّملت حلالي، من حفله حلفله صرت أحتسن. وبلشت بتل أبيب، 

وبعدين حبيت أعمل حفالت عند العرب فصرت أعمل حفالت في 
حيفا. 

بعرف إنو مّرات بتطلعوا علي الناس بعني غير شكل، وال أعني بالطريقة 
املنيحة. "سمعت بنت فالن شو بتشتغل؟" "كيف هاي طلعت هيك؟ 

أهلها محترمني". هدول من اجلمل اللي منسمعهن دامًيا. وفي الناس اللي 
من قد ما هّني مفلسني بصيرو يخترعوا قصص عن الناس، شو بدنا 

نعمل، في ناس متعتها باحلياة هي النميمة، حسب رأيي هاي هي الناس 
إلي مش مبسوطة بحياتها، راحتها بالبحث عن مشاكل غيرها. واحد 

من مخاوفنا إنو نعمل اللي بدنا إياه هو دامًيا من اخلوف باملس "كرامة 
العائلة"، نستغني عن إرادتنا عشان العائلة. أنا اليوم أهلي بدعموني بكل 

شي بعمله، من قبل سنني عديدة فهمو انه أنا غير شكل، وفش سبب 
ما يفتخروش فيي، بالعكس. مش مهم، املهم إّني عم بعمل اللي بحّبه، 

دامًيا كنت أفّكر هيك، دامًيا اهتميت أكون مختلفة عن غيري. أعَطل 
إشي أكون كمان وحدي بهذا املجتمع. شو يعني اذا بلشت تعليم بجيل 

23، شو يعني اذا بلبسش كعب وبدور أطأطئ فيه باحلارة، شو يعني 
اذا بلتقيش مع صاحبتي على قهوة ومنقعد نحكي عالناس، شو يعني 

اذا مش حابي إّسا أجتوز وأخّلف عشر والد يلحقوا فّيي بالبيت واحد 
جوعان واحد شاخخ حتته وواحد مفلس وواحد أخو ضربه وواحد 
مقّمل وواحد مجّدر والبنت مضّيعة الباربي ومش عارفه شو تعمل 

بحالها. 
املهم، منرجع ملوضوعنا "املوسيقى". جربي مّرة وإنت حلالك حّطي 

السّماعات وعّلي الصوت، حّطي أحلى أغنية عندك وغمضي عينيِك. 
أنا كل يوم بعمل هيك، هاد أحلى وقت بنهاري. الوقت اللي بنسى 

فيه كل مشاكلي، بنسى كل العالم وبحس بكل مقطع وبكل نوتة 
وبكل تانية.

مهّم كل حدا فينا يحقق أحالمه، ميتخالش عنها عشان وال حدا، 
يستغل كل حلظة في حياته، ألنه ميكن نوصل جيل معنّي اللي نتّطلع 

فيه لَورا ونقول أصعب ثالث كلمات ممكن نقولهن.. "شو صار لو"، 
شو صار لو مردتيش على صحابي، شو صار لو حاولت أقنع أهلي، شو 
صار لو مهتميتش شو املجتمع بفكر، شو صار لو اشتغلت أكتر عشان 
أصل للي بدي إياه، شو صار لو للحظة واحدة بحياتي فكرت بس بشو 

أنا بّدي، بشو أنا بحب، كيف أنا شايفه حياتي الزم تكون ومش كيف 
هّني بدهن إياها تكون عشان ما حدا بحقلوا يقّرر عني، وما حدا يقّرر 

عّني، ألنو بتعرفو شو، بآخر إليوم، مني إلي غير حالي.
أنا كل يوم بفوت أنام بآخر النهار، وبتكون ابتسامة على وجهي، ألّني 
مبسوطة، عم بعمل كل شي بّدي أعمله، بتعلم املوضوع اللي بحبه، 

وبشتغل بالشغل اللي بحّبه. وملا اشتغل كدي جي، مع إنو صعب أسّمي 
هذا شغل ألنو بستمتع بكل حلظة ملن بتخلص احلفلة وبشوف إنو الناس 

استمتعت، هذا بسوى كل التعب بالنسبة إلي.
باختصار، إنت مش شو أهلك بقولولك الزم تكوني، إنت مش الزم تكوني 

شو املجتمع بّدو تكوني، إنت مش شو مكتوب ببرجك مفروض تكوني، 
إنت الزم تكوني شو حلمتي تكوني، شو قلبك بقولك تكوني. فش شعور 

أحلى من إنو الواحدة حتقق أحالمها.



نسبة النساء الفلسطينيات داخل اسرائيل في مجال العمل خارج البيت ال تتجاوز 18٪.
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ّ

عم بسوق ومش كتير حاّبة أوصل.. بسمع غناني وفاحتة الشباك 
بشم هوا حيفا "النقي".. ومع اني مش حاّبة أوصل عم بسوق 

بسرعة.. زي داميا.. مش انه اشي غريب ما هو انا كلي بحالي كومة 
تناقضات. مرة كان يوخدلي ساعة اُصف، واليوم بعد 3 سنني على 

الشارع بوخودلي دقيقة ونص بالزبط! فخورة أنا.. بهاد االشي وكمان 
بكتير اشياء تاني بحياتي..

فتحت باب السيارة.. سقعة.. جاي عبالي أنام بالسيارة.. بس طبعا 
بقدرش أخاطر بأّمي تالقيني الصبح مش بتختي. غريب كيف 

هالقد سقعة مع اننا بنص شهر أّيـار..  بتطلع عل الساعة- تنتني بعد 
نص ليل! خلص متأخر، قررت اطلع.. بطلع شوي شوي على درجات... 

باب البيت مفتوح، امي داميا بتخليلي اياه مفتوح )مع انها بتعرف انو 
معي مفتاحي(، أمي مش عم تستناني بالصالون، يشششش، ممتاز، هاد 

بقول انو محادثة تأنيب الضمير تأجلت لبكرا )هاي ازا وال نسيت امي 
وهيك بتتأجل للمرة اجلاي ازا اصال في هيك احتمال(..

فتت على غرفتي وبلشت أكتب.. براسي.. أشلح البلوزة وأكتب.. 
ألبس بلوزة تاني وأكتب.. أشلح البنطلون وأكتب.. وأنا حتت اللحاف 

وأكتب.. كتبت- "عم بتعّودو.. كانوا باألول يستنو التنني.. 
بعدين أبوي صار يفوت ينام ويترك امي تستناني حلالها.. بتعرفو 

هاي املرحلة الي انا  بصير "بنتها" مش "بنتهن"! بعدين هي صارت 
تستناني وتعملي محاضرة أو استجواب أو التنني مع بعض كل مرة 

بوصل فيها متأخرة )يعني داميا على قولتها بس طبعا هاد اشي 
نسبي( من شي سهرة من سهراتي.. بعدين صار في مرحلة الهدوء 

والنظرات.. بوصل.. بتبحرني زي على كنو مش عاجبها الوضع )زي 
على كنو غير عالماتي العالي في اشي تاني بعجبها فيي( وبتفوت 

تنام! اليوم برجع بالقيهن التنني ناميني... استنتاج واحد عندي 
بالنسبة لهادا املوضوع-  شكلن قرروا اني مش بنت وال واحد فيهن."

وقفت كتابة.. غمضت عيوني.. منت.. ومحلمتش..

تاني يوم الصبح
-اه فقتي؟!

-)صمت تام- أل، بعدني نامية( 
-وين كنِت مبارح؟

-قلتلك بقعدة مع صاحباتي عالشط )فكرتها نسيت!(
-مني هدول صاحباتك؟ تبعون اجلمعية النسوية هاي؟

-للمرة االلف من مبارح لليوم.. اه ماما.. ليش مش بالشغل انت؟

-لوّنك عايشة بالبيت كنت عرفِت اني قاعدة اليوم..
-طيب.. )يا ريتني مش عايشة بالبيت(

-كنتو بس صبايا مبارح؟
-اه

-صاحباتك هدول مش مصاحبني؟
-مبال قسم منهن مبال..)ما اكذبني "مصاحبات بعض"(

-طيب وانِت.. فش عندك حدا؟
-أل فش عندي.. مش قلتلك قبل شي جمعتني فش عندي شو 

مفكري بوزعوا شباب فهماني بالشارع )اسا مش عم بكذب(..
-أل.. بس بدك تقوليلي باجلامعة فش وال واحد؟

-كمان باجلامعة بوزعوش شباب ماما..
-اختك بدها تعرفك على واحد.. ُمحاسب كتير شاطر وعنده 

مكتب.. عمره 25 وكتير نغش..
)Marketing  يا فرحتي.. بتعمله(-

-بشو بتفكري.؟ صار عمرك 22 الزم تالقي حدا.. مجبورة! شو بدك 
الناس يقولــــــوا علينا بننت مبنتي وقاعـــــدة ببيت اهلها؟  بعدين 

الشــــباب بدوروش عل الصبايــــــا الي عمرها 25 يعني كمان شوي 
بتروح عليكي!

-بدي اخلص تعليمي أول.. بدي اخد ال M.A بعدين منشوف... 
)مهوي مش ناوي اضلني ببيتكوا تخافيش!(

-خلص اخذتي شهادتك األولى بعدين بتاخذي اللقب التاني بس 
تتجوزي يا بنتي.. يا حبيبتي بدك متوتيني انتي؟

-اه رائع هيك يعني انتي راسميتلي خطة حياتي، عشان افهم بس؟
-انتي بتعرفي انو انا بدي األفضل أللك..

-انا بعرف اشي واحد.. انو انِت بدك بس االريح أللك..  عشان 
ميحكوش عليكي.. من شو خايفة بالزبط؟ بعدك مش فاهمة انه 

هيك أو هيك راح يحكوا.. بكل األحوال راح يحكوا.. مش فاهمة انه 
راح يحكوا يوم علينا وتاني يوم بطلع اشي جديد وبنسونا.. بدكيش 
تفهمي انو كل الي عم بحاول اقلك اياه هو انه انا مش عايشة عشان 

ارضي الناس.. مش عايشة عشان اخذ مسؤولّية على حياتك.! انا ال 
بدي اقتلك وال بدي انك تخنقيني.. فلو سمحتي.. اعطيني مجال 

اتنفس وخليني ادّور على احلياة الي بتسعدني وبترضيني..
-لوين رايحة؟

-طالعة ماما... طالعة مع صاحباتي، 
مع ص ا ح ب ا ت ي.. مع صاحباتي!

2

يتبع..
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عندي حبيب بحبوا كتير، وصلنا فترة مع بعض حابني نعمل عالقة حميمة مع بعض، بس مش عارفة مترددة عشان خايفة إّنو باآلخر ما نتزّوج. 
شو أعمل؟  )شذا(

عزيزتي شذا،
يبدو من سؤالك أّن لديك مخاوف تتمحور حول جاهزّيتك الشخصّية لعالقة حميمّية وتأثير ممارسة العالقة احلميمّية على وضعك االجتماعي )الزواج املستقبلي(. 

من ناحية، يبدو من رسالتك أنك ترغبني بعالقة حميمية مع حبيبك، لكن يبدو، أيًضا، أّن لديك مخاوف تتعلق بنظرة املجتمع الختياراتك الشخصّية وأيًضا لعواقبها الفعلّية. من 
املهّم أن تتذّكري أنه ال يوجد في هذه احلالة صّح وخطأ. اخليار هو خيارك الشخصي بناًء على ما يناسبك أنت. كما تعلمني، الختياراتنا احلياتّية أثمان ومردود، ولذلك عليك وزنها 

جميًعا ملالءمة ما تريدينه بالفعل دون االنصياع لضغوطات مجتمعّية من املمكن أن حتّد من ممارسة ما ترغبني أنت به بالفعل. 

أنا مثلّية وعمري 32. صرلي ساكني مع حبيبتي 5 سنني. اليوم عندي حاجة كتير كبيرة أكون أم وأنا وحبيبتي متفقني على هاي اخلطوة بس 
مش عارفة شو أعمل كوني امرأة عربية مثلية. كيف من املمكن أواجه مجتمعي بكوني كمان مثلّية وكمان أم؟ )دانا(

عزيزتي دانا،
إّن قضّيتك قضّية مركبة وال شّك في أّنها تشكل حتدًيا كبيًرا على الصعيد املجتمعي في األساس. كونك مثلية يعكس مواجهتك لألمناط املجتمعّية. موضوع األمومة في هذه احلالة 
ا أو رمّبا مضاعًفا. أحد االحتماالت هو التنازل عن أمومتك ما قد يسّبب لك اإلحباط الدائم. من جهة أخرى، اختيارك األمومة قد يوّفر لك الراحة النفسّية بتحقيق  يشكل حتدًيا إضافًيّ

ا، أال وهو وجود حبيبتك التي ستشاركك املسؤولّية والتجربة وستقّدمان الدعم واملساندة الواحدة  ا جًدّ حاجتك، قد يشكل ذلك حتدًيا دائًما في حياتك، لكن ال تنسي عامال مهًمّ
لألخرى. الّسؤال الذي من املهّم أن تتعاملي معه هو هل أنت مستعّدة خلوض هذه التجربة وما هو االختيار الذي سيمكنك من اخللود إلى النوم بأكثر قدر من الراحة واالقتناع.  

حضرة عشتار،
طّلقت زوجي قبل 5 سنوات ومنذ ذلك احلني أقوم بتربية ابننا وحدي وأقوم بتلبية كافة احتياجاته ونقضي مًعا أوقاًتا جميلة متألني بالسعادة. 

لطاملا حاولت جاهدة أن أحافظ على عالقة طيبة مع زوجي وعائلته ليترّبى ابني وسط العائلة وجنحنا مًعا في احلفاظ على قنوات اتصال سليمة في 
معظم األحيان، لكّن زوجي الّسابق ال يكّف عن التدّخل في حياتي وتهديدي بأخذ وصاية على ابني ويّتهمني اتهامات وهمية بالتقصير بواجباتي 

جتاه ابني. طبًعا، أحاول محاورته دوًما لكنه يستخدم ذلك التهديد ذريعة ويخلق أجواء متوّترة تؤثر سلًبا على الولد وال أعرف كيف أتعامل مع 
املوضوع. )يسرى(

عزيزتي يسرى،
شكًرا على توّجهك لزاويتنا. املوضوع املطروح مرّكب دون شّك، وهو ذو أهمّية، وكما يبدو فإّن له تأثيًرا كبيًرا عليك، على ابنك وعلى األب. واضح أّن توّجهك هو توّجه إيجابّي، 

إال أّنه حسب وصفك لم يأِت بفائدة. من املمكن أّن ترسبات املاضي املتعلقة بعالقتكم الزوجّية السابقة تعرقل الوصول إلى حّل للمشكلة، وننصحك مبحاولة فحص إمكانّيات أخرى 
للتواصل مع األب و/أو االستعانة بذوات خبرة ومختّصات ملساعدتك على حّل هذه األزمة، مثل معالج/ة عائلّية أو معالج/ة شخصّية، أو تدّخل شخص ثالث ليكون مبثابة وسيط  

ميكنه/ا كسب ثقة الطرفني.  
 

عزيزتي عشتار
طلعلي هربس على شفافي وأهلي عم بتهموني إنه عملت إشي مع حدا وبيقولولي "أنت بتعرفي الهربس من إيش بطلع". أنا بعرف إنه ما عملتش إشي 

مع حدا ومش عارفة من وين إجا؟ ليش الهربس بطلع وشو أقول ألهلي؟ )سمر(

عزيزتي سمر، شكًرا لتوّجهك إلى عشتار
بالنسبة لسؤالك، فيروس الهربس، أو "عائلة" الهربس، تشمل 8 أنواع من الفيروس التي من املمكن أن تسّبب املرض لبني البشر.

فيروس الهربس سيمبليكس HSV-1 يسّبب على األغلب نفًطا في منطقة الشفاه. 
نسبة حمل الفيروس HSV-1 لدى البالغني تراوح ما بني %70 إلى %80. أغلب حاالت العدوى حتدث في الصغر، وغالًبا ال تسّبب أّي أعراض خارجّية حينها.

في حال إصابة اإلنسان بفيروس الهربس، فإّن هذا الفيروس يدمج عامله الوراثي )DNA( بخاليا جهاز األعصاب املركزية، وهكذا "يرقد" هذا الفيروس هناك مدى احلياة.
بعض حاملي فيروس الهربس يعانون من حني إلى آخر من نفط، كما ذكرت سابًقا، في منطقة الشفاه، األنف واخلدود، وهذا يتعّلق بالعصب الذي "يرقد" فيه الفيروس.

أّما بالنسبة إلى األسباب التي من املمكن أن تؤّدي إلى "صحوة" الفيروس من سباته، فإّنها تتعلق بجهاز املناعة.
هناك العديد من الفيروسات التي تعّرضنا لها، إال أنها في سبات، وذلك ألّن جهاز املناعة يسيطر عليها . أّما عندما تنخفض مناعتنا فهناك إمكانية لـ"صحوة" تلك الفيروسات، وهذا 

يؤّدي إلى أعراض مرضّية.
األسباب التي تؤّدي إلى انخفاض في جهاز املناعة عديدة، ومنها األسباب اجلسدية/الصحية كاإلنفلونزا، الرشح والتعّرض ملضاّدات حيوية )أنتيبيوتيكا(، أو التعّرض ألدوية كيماوية 

)في حال تلقي عالج كيماوّي ملرض السرطان(، أو أشّعة، إلخ. كذلك، فإن الضغوط النفسية، كفترة االمتحانات أو الضغوط العائلية والشخصية من املمكن أن تسّبب التوّتر الذي 
يؤّدي إلى هبوط جهاز املناعة. أي إّن ظهور نفط الهربس، إن دّل على شيء، فإنه يدّل، على األغلب، على هبوط في جهاز املناعة.

عزيزتي سمر، آمل أن يكون هذا القدر من املعلومات قد وّفر لك إمكانية للرّد على أهلك، إال أّنك تستطيعني أن تقرأي في اإلنترنت املزيد من املعلومات عن الفيروس وجهاز املناعة، 
وهذا سيوفر لك املزيد من املعرفة ملواجهة أهلك فيها. تذّكري: املعرفة قّوة.
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يكشف الفيلمان قّصة مصّممة األزياء املشهورة جابريل 'كوكو' شانل، بدًءا من حياتها في امليتم 
حيث تركها والدها، مروًرا بعملها كخّياطة في دكان للمالبس وكمغنية في ملهى ليلّي، ثّم 
بداية صعودها في عالم األزياء، وانتهاًء بشـــهرتها العاملّيـــة. يصفها الفيلمان منذ البداية كطفلة 
جريئة صاحبة عزمية، ويصّوران لنا طريقها من الفقر إلى الشهرة، في عالم يسيطر فيه الرجال 
حتى في عالم األزياء. بدأت رحلتها في هذا العالم كمصّممة للقبعات النسائّية، ومبساعدة رجل 
أعمـــال إجنليزي وقعت في حّبه، ُفتحت لها األبواب لتســـتمّر في تصميم مالبس مريحة أكثر 

للنساء، وحتّولت إلى إحدى أشهر النساء في العالم، تغّير وتقّرر ما في املوضة حسب تصاميمها. 
األّول هو فيلم طويل ُعرض في التلفاز )وليس في السينمات(، ويعرض تفاصيل أكثر حلياتها 
في املاضي وفي احلاضر ونهاية طريقها. أّما الثاني فهو أقصر، باللغة الفرنسّية، وفيه جند البطلة 
ذات قّوة شـــخصية واســـتقاللّية أكثر بكثير من الفيلم األّول. لم نســـتطع حتديد أّي فيلم هو 

األفضل بينهما لننصحكّن به، فقّررنا أن نعرض االثنني عليكّن، وأن نترك القرار لكّن.
*)Gabrielle 'Coco' Chanel(

آنا هي فتاة ذكية وطموحة في الثامنة عشرة من عمرها. عالقتها مع أّمها - كارمن - عالقة دائمة 
التوتر، خاصة بسبب مالحظات كارمن املتكررة بالنسبة لوزن آنا الزائد، وملنعها من التقّدم والسير وراء/

بحسب طموحها. بعد تخّرجها، تبدأ بالعمل في مصنع حياكة الفساتني الذي تديره أختها الكبرى، 
وذلك رغًما عنها ونتيجة لضغوطات أمها التي بدأت بالعمل مع عائلتها في عمر الثالثة عشرة وتزّوجت 

وأصبحت أًما في سّن صغيرة، وتتمنى البنتها اآلن حياة تشبه حياتها، حيث العمل والعائلة هما كل 
ما في بالها. حتى بعد أن تنال آنا منحة كاملة للدراسة العليا، ترفض أّمها التحاقها باجلامعة وتستخدم 

حّجة جّدها الكبير في السّن لتشعرها بالذنب وتقنعها بالبقاء.
رغم مالحظات أّمها ووزنها الزائد، إال أّن آنا واثقة بنفسها وال تشعر باخلجل بالنسبة جلسمها. واجلدير 
بالذكر أّن أجمل مشهد في الفيلم هو املشهد الذي تخلع فيه آنا مالبسها لعدم حتّملها درجات احلرارة 

العالية أثناء العمل في املصنع، وجتّر وراءها جميع النساء العامالت وذوات الوزن الزائد هناك )عدا أّمها( 
معلنة: "هذا َمن نحن - نساء حقيقيات"*. الفيلم جدير باملشاهدة، خاّصة لكّل فتاة وامرأة تواجه نظرات 

ورأي املجتمع بالنسبة لكيف عليها أن تكون وتشعر جتاه جسدها.
*)This is who we are - real women(

فيلم كرتون/صور متحّركة يحكي قصة الكاتبة احلقيقية منذ الِصغر وحتى أوائل العشــــرين 
من عمرها. تبدأ أحداث قّصتها في إيران في ســــنوات الـ 70، ونراها طفلة جريئة تكبر وتتعلم 
عــــن تاريخ دولتها وظلــــم احلكم على خلفية الثــــورات واملعارضة، وتعيش الثــــورة اإليرانية التي 
أطاحت بالشــــاه عام 1979. رغم هذا النصر، نراها تشــــهد حتّول إيران إلى مجتمع يكبت أفراده، 
خاّصة النســــاء منهم، ويراقبهم بشكل دائم. يرســــلها أهلها إلى فيينا للتعّلم هناك بعيًدا عن هذا 
الواقــــع اجلديد، فتواجه مجتمًعا مختلًفا للغاية ومتّر جتارب جديدة، منها اجلّيدة ومنها الســــّيئة، 
وتعــــود فــــي النهاية إلى الوطن بعد عدة جتارب صعبة تثبت عدم انتمائها، فتجد نفســــها غريبة 

عن وطنها، أيًضا. 
الفيلم مبنّي على الرواية املصّورة للكاتبة التي حتمل االســــم ذاته. في القســــم األّول، يسيطر على 
الفيلم طابع بريء فكاهّي يتالءم مع صفات البطلة الصغيرة السن. ثّم يتحّول تدريجًيا إلى واقعّي 
أكثر حتى تنســــى املشــــاهدة أّن ما تراه هو صور متحّركة وتندمج مع واقع مؤســــف ومجتمع 

يحاول بعض أفراده الهرب منه.

"Coco Chanel 2008" 

"Coco Before Chanel 2009" 

Persepolis 2007 

Real Women 
Have Curves 
2002
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اسمي سناء، ولدُت منذ ما يقارب األربعني عاًما. أذكر أّنني كنت 
كثيرة احلركة دائًما. كان نهاري يبدأ في الصباح وينتهي 

مساء في فراشي، منهكة القوى.
لم أقطن بيتي أبًدا. كنت كهاربة من املكان أو من الزمان أو رمّبا 
هاربة من جسد، لم أفهم قّط َمن هو أو ماذا يكون. استمّر هروبي 

27 عاًما. لم أقطن فيها أبًدا جسدي. ولم تكن روحي لتهدأ 
وتدخل جسًدا مبهًما. كان يتصّرف بغربة عن باقي أترابي. 

أذكر أّن الطبيعة في سنوات املراهقة قد وشحت بالدماء بعض 
أّيام من كل شهر لدى رفيقاتي. أّما أنا فبّت على هامش الطبيعة 

كشجرة باسقة من غير ثمار.
أذكر أياًما أوّد لو أّن النسيان لّفها إلى األبد، كنت أستقّل فيها 
حافلة من مدينتي إلى مدينة غريبة. مدينة أدخل بها مبنى 

لبسته حجارة بيضاء ألتعّرى هناك، ولتالمس أيد غريبة جسدي 
البارد الذي فارقته روحي موّدعة لتالزم مدينتي التي تركتها. 

كم كرهت تلك الزيارات، فباإلضافة للُعري الذي اكتساني 
زرعت فّي بذور الصمت الذي حتّول لسّر أثقل كاهلي. 

عندما قاربُت الثالثني عاًما وبعد غربة طويلة. صّممُت أن 
أكسر حاجز الصمـــــت وأن أبحث عن بيت في داخلي، أقطنه أنا 

وتقطنه روحي. 
عدُت أدراجي إلى ذلك املبنى البشع في تلك املدينة التي باتت 

جزًءا من حياتي.
وصّممُت هذه املّرة أن يكون العري الوحيد هو عري سّري 

استوطن وترعرع في هذا املبنى القبيح. 

صّممـــــُت هذه املّرة أال أتـــــرك في هذا املبنـــــى أّي جزٍء من 
أجزاء جسدي. 

فهنالك أشالء استأصلها طاقم ذلك املبنى دون إذٍن.

سْرُت في أزّقة املبنى ألحصل على ملّف ُجمعْت فيه أوراًقا صامتة، 
تصرخ في وجه سّر كبير.

لم يكن حصولي على هذا امللّف الطّبّي أمًرا سهاًل. ولكّني كنت 
في هذه اللحظة أقبض بيدي على مفتاح لبيتي اجلديد، بيت آمن 

أسكن داخله وليس بقربه. بيت لكياني ولروحي.
احلقائق التي اختبأت سنوات عديدة على وجه تلك األوراق 

كانت مؤملة للغاية.

متّنيُت بعد قراءتها لو كان من كتبها قد أعلمني ببعض 
منها في مراحل متفــــــاوتة. فها أنا أحتّطــــــــــم حتت ثقل هذه 

الكلمات وحروفها. 

ولدُت كإنترسكس، وترعرعُت كفتاة. ولدُت مع أعضاء تناسلّية 

مبهمة. هكذا سّماها األطّباء الذين ساروا كسائر البشر في درب 
فيه أعضاء تناسلّية ذكرّية وأخرى أنثوّية. وكّل شيء عدا ذلك 

هو مبهم وغريب ويجب تصحيحه. 
لم يتمّهل األطّباء ولو للحظة. فرغم أّنني ولدُت من ناحية 
الكروموزومات كذكر 46XY إال أّن أعضائي التناسلّية 

اخلارجّية كانت أقرب إلى األعضاء األنثوّية. أّما كّل ما هو مبهم 
في أعضائي فيمكن ليد باردة وجاهلة أن تستأصله بأداة حاّدة. لم 

تستأصل فقط أجزاء من جسدي بل استأصلت، أيًضا، كياني.  

احلقائق التي ُدّونت في هذه األوراق كانت قاسية. فها هي تصرخ 
حقيقة كوني ذكًرا من ناحية الكروموزومات. وهي تصرخ 

هاوية في أحشائي، جحر ليس فيه رحم.

ذكرتني تلك األوراق بعملّية بتر أجريت لي في ذلك املشفى 
املريض. حيث استأصل األطّباء هناك خصيتني داخلّيتني من 
أحشائي، وبتروا جزًءا من بظر تراءى لهم أّنه أطول مّما ثبت 

في عقولهم املهووسة التي حتّدد شكل وحجم األعضاء التناسلّية 
مبقياس خيالّي هم من خَطّ مقاسه. 

ذكرتني تلك األوراق مبجتمعي ومبجتمعات عديدة قّيدت نفسها 
في مسيرة حتريرها بقيود باتت عراقيل في وجه كل من يريد 
أن يعيش هوّية جنسّية أو جندرّية أو ميوال جنسّية لم تدخل في 

قوانني هذه املجتمعات. 
ذكرتني تلك األوراق بعملّية اغتصاب لهوّيتي بكّل مرّكباتها. 

ذّكرتني هذه األوراق بزيف هذا املجتمع الذي يّدعي أّنه يرعى 
قوانني الشرع والدين. ويسير نحو الله. 

إذا أراد الله خلق جنس ثالث، فلماذا يحارب مجاهدو الله مشيئته 
ويقّومون ما هو صانع؟

كانت األيام التي قرأت بها تلك األوراق زرًعا بال ماء. مطر هطل 
غزيًرا لكنه ترك األرض قاحلة. 

أثقلت تلك األسرار ثقل أّيامي. ولكنها كانت بداية مسيرة األلم 
نحو االرتباط مبا أنا...

اليوم وبعد 6 أعوام من كسر قيود الصمت. وبعد سنة عشت 
بها الهوّية اجلندرّية التي سلبت مّني هوّيتي اجلندرّية الذكورّية، 

أحّس أّنني وصلت إلى االرتباط مَبن أنا...
وبفضل اخلبيرة النفسية.. عائلتي وأصدقائي، أواصل اليوم 
صرختي وصرخات كّل من ولدوا كإنترسكس في وجه 
احلقائق الزائفة التي قّيدت مسيرتي وأثقلت خطواتي قبل 

صيحات احلقيقة.

كاتبة هذه القّصة تدير أّول مجموعة دعم لألشخاص الذين 
ولدوا كإنترسكس في البالد.

israelorchid@hotmail.com :لالســـتفســــــار والدعــم

عودة الى الذات
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شو بتتعلمي يا وسام؟
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صحتييني وسام.
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 عندك شي دفتر مليان من كتاباتك، شوي 
أو كتير عن حياتك؟

عندك رسمات بتعبر عن مني انت وشو انت؟ 
أو بركي عندك صور بتحكي قّصة... 

بتحكي ذكرى أو ما بتقول شي...
 بركي  عندك قصائد غرامّية أو شي بحكي 

عن احلرّية أو حتى شو ما كان..
معقولة عندك مجموعة وراق حاملي أفكارك، 

مخاوفك والبعض من أسرارك؟
مش مهم...

لو حتى عنِدك سؤال تسأليه...
لو حتى كتبتي شي بتخجلي تنشريه...

ما تترددي..ابعتيلنا..شاركينا..
بتساؤالت..بخواطرك وبتردداتك..

شاركينا نشو انِت بتختاري تشاركينا..
بركي بقوِتك، بركي بضعفك وبركي 

بكل كيانك...
إلبداعاِتك في مكان وعشتار هي العنوان

editor@3ashtar.com

www.3ashtar.com

ابعتيلنا على بريدنا االلكتروني




