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 في الكتابة النسوية
 رـة بالفقـوارع المدلهمـي الشـف

 قراءة اولى في قصائد ماجدة غضبان
 

 ياسين طه حافظ
 

وأنااأ أأااوأ موة نااوا نلولاااأا دكتااة ا جداا ضبووا نأشااا ا يتااتأب جدناااك ا وأةاااَ ضبأتاا ا  ألااَو جدنتاااك ن   
ه بوجضةاا  ديوةاا  ووةكاا  ودضااب تااوتأَ هاا ج جدسوااأ  نااأ وتاانب. جم تةاا  وجدنتااك ن  جدةضوةاا  تسوااأ  نتااو 

 .ألأو تأاتأه شنة هي عتأوجَ أضثو ننأ هي شنة ةوبتةهأ جدن و
َا دهااأ"ووةااا جدااا  "جدقااوج ا جموداان ضأنااَ دنلااو  ناااوبهأ  ااي  عااب  تااتدَ جملاا أأ . ا وهنااأا جنبتهاا

. أا  شواجدهاأجدل ةا تأني جدنلوجو ا  ب َ جدشاوجة عكةاه وجدبقةاَ نناه و  جدضأبت ا   كنَ جنهأ تة ا تةَ
أو َ جدنضأدن  إدان وأاَ أضثاو . يةو نالئ  د  ةث جم   ضأنَ بكا جدتأع   ي دن ب و ي ظوف وأةبه

 :ت   جةأ  تن َ لوبهأ وولكبني نلولهأ .تنأ  
َا هاا ه جد نأتاا   أأااوة! نشنوعااأَ ااا وة ا داا  بناااو هااو سااوون جداان  :  تةاا  يوجتاا    ااي جدنلااو     ك اا
جدنأدوف وبنةاز نتوا جدهشو  عكن جدنتنوب جدا ضوو  وجمشبناأعي جدنتاأن ا  جدنتو  عكن جدبقكة  جد ضوو 

 اي  -بشأههاأ جد اأدنيتأ -و دا نأ أنأ ن نايا تاه نبأت اأا تا وو جدبتتاةر دك وضا  جدنتاوة . أو جدسأتعا ده
 .جد وجا

ة ا بقااوة جدب كاةالَ جدبااي نبشااَ عااب نظوةااأَ جدسوااأ ا تأن ةأزجبهاأ جدنأوضتااة  وجدكتوجدةاا  وجد ةنةاا  جدنتااة 
وجاااابتأضأَ أو بوجواااهجَ هااا ه . جب جدسواااأ  بوشنااا  دكباااأوةن هاااو ةبتااانب بةتاااةوجا د الأاااأَ أاااو  جدتاااكو 
وألب جدسوااأ  بوشناا  دكبااأوةن . جد الأااأَ باقااوأ نااب سااالة ظااأهوا جدسوااأ  جدنبةتاااوا  ااي ضااة نو كاا  زننةاا 

ب كاااةالَ جدسواااأ  وتهااا ج ببلاااة . جمشبناااأعيا  هاااو ةضااااف جمهبنأناااأَ جمشبنأعةااا  وجتاااأدة  جداااب ض ا 
اا   ااي جدسوااأ  عكاان  .تأمهبنأنااأَ جدتةأتااة  داازنب جدسوااأ  وتتاات   دااا أةتااأا بااابنة جدن و اا  جدن اوش 

إ ب ثنا  ن وضا  تاةب جدن و ا  . ةظهاو جدننناو  اشنك  نةأهة  وشنك  عووض دبكا جدنةأهة  وهناأاا تةنهاأ
 .وجدتكو   ي ن   جدسوأ  و وضبه

هاااي أب ةهضااا ب  ةهاااأ أناااوثبهبا  ووهاااب ( ن وضااا  جدسواااأ )وضااا  جدةاااو  جدنبأ ااا  دكنتاااأ   اااي هااا ه جدن 
ضثةااوا نتااتةأا وهااي ببوجشاا   ااي اااتض   دةتااَ هاا ه جدةااو  .جمشبنااأعي وجدن ناان جداا   ببتااننه ستااوجبهب

 ننهاااأ جدبقتاااة  جدشنتاااي دك ناااة ا أضناا  ناااب جد الأاااأَ ةنضاااب جب بك اااظ عتوهاااأ بوشنااأَ نبسةةااا  دالنثوةااا 
عكاان جدبتتةتااأَ جدننظناا  دكهةنناا  وجمسبوجأااأَ جمنثوةاا  جد جئناا ا ا أ أااو ا ضنااأ بقووهااوجد وضاا   ااي جد ةااأا
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ب وةااا ت ااض نااوج  جدقااوجنةب ثاا   ونااب  داااد ةااظ جدهةنناا   ةقأتكهااأ جد نااة بيةةااو هاا ه جدبقتااةنأَدأكبهااأا 
 .جوشأعهأ

ا  ي  أد  ج ب ج  وأنع جدسوأ ا  ي  أد  بتاكة جدتاكا جدناأو  دكقااوا "جدةو  نو     " ي  أد   ن ب إ ب
 .أوشة  وجسبوجأهأجدس

َا بنأنأ  ي ن   جدن ا  ي جدن   جد تيا وجدةضو  جد   نقوأ  ةاه اا و نأشا ا يتاتأبا وأا   هنأا لو
 :جدضوجهة  جدنتبتأي  عكن نتض نبت جَ نلولهأ بضاف ت تأ نب ن وض  جدسوأ ا ت تأ 

 عيناها
 قبران هائالن

 ُُ  تحا حديثا  ُف
 

ا نب   با  نب زنبا ن ن و  و ةأا   ض  جتبوعتَ هأبأب جد ةنأب نب نَو
 

 ترى اين ذهبت
 عظام

 من ُدفنوا احياء
 في رطوبة محجرّي؟

 
ودضي نةه  نأ ةبود  نب تةوا جدسوأ  وعناة جد الأاأَا عكةناأ أب نةها  جدااتض  جد جسكةا  دبكاا جدسوأتاأَ 

أ  نقةااأاا  ضة ها ه م بباوا جدسوا. ون وف جدشوجن  جدنبلك  تهأ وجألاضأة جدناناب ش  نهتتأبةأ نب سالدهأ
 اااوجة ةةقااا   اااي ج تاااب جأل. هاااي ب ااا   جدنتاااأوجا  اااي  اااو  جدضااااف.  بباااوا جمنثوةااا   اااوا جد وضااا   ةاااهم

ناأ ةبتاه هاو إعأأاأَ جدتاكو  جد ضووةا   اي بقكةا ةبهأا هاي ب ناة عكان . ب واضاه جدضاف جمنثو  عنةوجب
أا "ةتقن جنثوةأا  لنع جد ثأوا بوتا جدسوأ  أو ب و ه  ال  "!أ ُّ

 
 يهو من يدعن
 ارتدي نفسي

 أُلمّزقها صباحا  
 حتى تتمّرغ العيون

 على جسدي
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ببناوا  جد ةاوب عكان شتا هأ ت ا  جب : هاو جد اةض تانب جاأاوجو تاأدوجأع. ثن  نتأون  دضي بتابنو جد ةاأا
جدبتاا ة  تأدا جَ وب نااة ااوجه  عةااوب بوةاا  : هاا ج هاو ووةااا جد اةض. هأ لاتأ أببنازا نةتااهأ جدباي جوباا 

جمنتاااأنة  ن ألاااوا تاااو ج جَ . ي زجوةااا  بوةااا   نأةااا ا بوةااا  جم بةاااأظ تن نأهاااأجداااووح ن ألاااوا  ااا. د نهاااأ
جدلااَو جدنقااي    باان ةةااوض جدبقكةاا  أننأوااها  ةيةاااونااأ جب بااب  أااوج ا  دااا جدنقوااع . جدستاازجدووةااا إداان 

 :وجدنتأاو جد   ضأب ووج  جدتأئ  وجدنلنو 
 

 هل ستحمل األشعار
 جرحي الغائر

 في جسد الساعات؟
 

دنشا  ا .....جدتأسب هو نب ةا عني: توا  نأو جدنقوع جألوةقكة ا وجدال قةقيا ضةف ةا عوف جدبدق  
هاو جدنقواع جألوة جمنثاو  جدلاأ ا  نااب الا دضاب ناأ ةظاة . هالناي عكةاه تاوو ا جدبقكةا  ضاال جنةتنأ جنأ  

 وجد أت 
 ها ـدي نفسي ألمزقـني ارتعُ هو من يد

 ...حتى تتمرغ العيون على جسدي صباحا
 

 .  نأش ا يتتأب جمنثن جدنبوهش  وجدتأسو  عكن جدو ج ا  ودهأهنأا نش
جدنقا   "اضأة جمنثو   ي جدسوأ ا مت  نب ن و   لووا جدنوأا نب سالة بأضة  جاودضي نتبضنة عوض 

 اي ل وت  ب كةاة جدان   .جمعال وجدتةننأ و عكن  توو جدنوأا  ي جدووجة  و ي ت ض جدا و " جمنثو 
وأا  . ضب جدنق  جمنثو   قاا نشأ اأَ  اي  اوز جدنلاو  جمنثوةا  جداا وة  وب كةكهاأد. أضثو بت وجدا و 

" جدلاااو ة  جدنتاااوةه"أ باااوش  إدااان جد وتةااا  وهاااو  ااا هلااا َو جعااا ج  وةتااا  ناااب هااا ه جد وجتاااأَ وجدضبااا ا ج
ةتاَ وتبوشنا  جمتابأ  نلاوةن ن ناو  عاب ج اأا دضاأووة ضو "... جديو  عنةقاأ وجدلا و  إدان جدتاوه

ب ه ه نتأد  ةابوا  ةهأ جدنتأ  وجدوشأة ودضب ب كةالَ جدنلو  جدا وة  جمنثوة  ل ةه ج .جدنلوة 
ضب ها ه جد قةقا  دا  ب اة بنأناأ  وب ظاوجهو د. جدسكةة   ضووة . ة ا هي عكةنأش  ام ةتن هأ بأوةن ووةة

ش ةاا ا بةااوض  تااووهأ وبتااه   ااي جدب ااومَ جدبااي ناااه هأ  ااي جدتااو  و ااي جدضبأتاا  جدااا وة  و ااي جدوتاا  
ب نااي " جدبةضةااو  ااي جدنااوأا"و" أَجدنتااأ  جم ةتاا"و" جدشاانر وجدتةأتاا "نثااة  جب عنوجنااأَ لاا ةة  . اا  نااأد

ونأ ضاأب  داا ةظهاو تقاوا وةبتااع داو  Popularityظهوو جد وجا إدن جدتوه وجنه لأو ةضبت  ا تة  
. جدبيةةاو جعناي جبلاأة جدنتانوب جمنثاو  تأدتةأتايا وضالهناأ تأبشاأه. د  ةبتنب   ال تةأتةأ نتاأع ج

 .هنأ جلت َ أتة  جد وة  نابوض 
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جدن  جمنثاو  جتابوع  جدةها  جدتةأتاي دكهةننا  ودكاب ض  جدتووةاأوضةةبا و ها  جد الأاأَ جدضأننا  وجدن كنا  
 . ي جداتض  جدتووةأوضة ا توتقأبهأ جدنبوجضن 

هناااأا  ضنااأ جب. بةااأَو جمتاابة أ  ضااأب تااتتأ وئةتااأ مساابالف جدسوااأ  جدنتااو  نااب وج اا ا إداان جسااو 
وعتاااو  -عتاااو جدبشن اااأَ وجدبنظةناااأَ جداااا تة  -جسبال اااأَ  اااي نباااأئع جدسواااأ  عنااا  جدبوتةاااا جدتةأتاااي

جدوج   دكضأبت  أو  جد نةةنضب نال ظ  ه ج جمسبالف  بن  ي .. جدنهتتأبة  ا ة ا جمنبتأه دنأ ةتبش  
  جدااأب جمنثاو  وهناأا هناأا جسبال اأَ  اي جتابة أ: جدبةتاةو تتاةو تأدنتات  دكنظاوةةب. جداأعوا جدوج ا ا

ا وهااي نااأ ضأنااَ Women Liberation Movementجسبال ااأَ تااةب  لااأئة  وضاا   وةاا  جدنااوأا 
أضثاااوا هناااأا جسبال اااأَ  اااي جدبوشهاااأَ  تبتتاااةو. نب ااا ا ةوناااأا ضناااأ دااا  بضاااب نبااااأته  جااااضأة جدبوتةاااا 
وجمابوجضة  جدنأوضتة ا ضناأ جدوج ةضأدة ا جدكتوجدة  . جدتةأتة  تنب جد وض  وجسبال أَ تةب  عأا جمنثوةأَ
 .جب جدضنةت  د  ببسة  بن جمب ودهأ نب ة نة توهةبهأ

هااا ه جمسبال اااأَ جعواااَ تااا    ققاااَ  ةهاااأ جمنثوةاااأَ بلاااةة  دنةاااأهة  جدشنااا وا ونااا َ  ااا و  جدقتاااة  
لاااأو جد ااا ةث عاااب عناااة جدنتاااأ   اااي جد أئكااا  و اااي . دبقاااب  ا تااا وشأَ نبةأوبااا ا جدبوتةقاااأَ جمشبنأعةااا 

لااأَو جدنوأدتاا  تأد وةاا  . ثقااأ ي و ااي جدنتااأة نااب جشااة جد وةااأَ جد أناا ا جوااأوج د وةاا  جدنااوأاجمنبااأن جد
وهنااأ وشاا  جدبنتةااه إداان . جد أناا  نبةشاا  دنوااأدتبهب تأد وةاا  جمنثوةاا  وعكاان عضاار نااأ بةبوتااه جدنأوضتااة 

جمسةاو هاو  جدنة. جدةأواا جد   لاأو ةاز ج  وتاو أا تاةب جدنوأدتاأَ جمنثوةا  تأد وةا  وتاةب  وةا  جدناوأا
 -دهاا ج جدتاات  لااأو جدسوااأ  جدووجئااي -ضالتااةضةأا أو ن أ ظااأ تأدنتاات  دبوااوو نتااأنةب جد وضاا لااأو 

تةنناأ ظاة جداا و جدنتاو  جمنثاو  . أضثو وتو أ و ظي تأهبنأ  وجتع  ي جد وجتأَ اجدن ني تأدبةألةة
وناأ لا و  بان جمب  . ي ننأوا جد وجتأَ جد وشا  دضوناه ناثقال تأدبقكةا    تاال عاب جدناهثوجَ جد أنا 

وثنا  نتاأد  . جدا و جمنثو ا وجدبي جاونأ جدةهأا د  ب و نأ جعوبه جد وجتأَ  ي جدووجة   ينب  وجتأَ 
 وجَ جدنازو   -وجدتواومَ جدقونةا  -نأ ةزجة دهأ عأدنهأا وهي نتاأن ا دكةو ةا نأ بزجة  أعك   أدوونأنتة  

أوتهاأ دكاا و  بان جمب أضثاو ناب أوتهاأ ناب  ا ضوو وه ه بتبن  إدن بأوةن ووةة نب جدبتاكو جدا. جدةو  
 . ن ةأبهأ جدوجت    يها ن  هي بتةاع زس  . جدنأنيوت أ جت أف دك نلو جمنثو  جدش ة   ج ي ه . جدووجة 

ةا ج  جداوعي وةتاه   اي جتابنوجوة  ب جتكا  عكان جدنتاأ   ةزةا  ناب جدن  أثو  داا عاأ ا ةضاو  اا وجدنلاأ وا وجذ  ا
 :جدقبة دالنثوة 

 ونيال تلوم
 الني اتحدث عن الموت حسب

 فانا لم ار سواه
 منذ الطفولة

 
 :نضاف أضثو
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 سريرة شهريار

 لكل يوم قصيدة
 .وانا مداد الموت

 
جدهشااوني ضنااأ بوةاا  جد وضاا   -دضنااه ةةبقاا  جدثووةاا ا ةةبقاا  جم بشااأن جمةشااأتي. هاا ج ضاااف نتااو ا لااوس 

 جدنوأا هنأ نأ بزجة . أد جدنتوة  جدننأتك  وجدبي بلأو  جمنظن  وجدنهتتأَ  ي جد 
 

 تتضاجع
 في إناء استجدائها

 
وجمعبزجز جمنثو   ي جدن  ننضتاو  اي  جساة . توجع  جدب تةو وأوبه م بيةوجب نب  قةق  جألأوجو تأدوجأع

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

 .فوحوعطرها ي
 .ه الرجال على بابهاوّ أيت

 وفي داخلها
 تموء دون توقف

 .ةجائع ةهرير 
 

هاااو  . جدنتاااوة  أتاااة تااا   جد وضااا  جدااا   عو ناااأه وجدااا   ةنأثاااة لاااَو جديوتةااا  هاااو لاااَو جدناااوأا جدااااوأة
دسال  أ  اي جدنوأدتا  جدوجتا   وجدننظنا  تاأدبتا  هجدلَو جد   و تبه جد وض  وبنضناَ ناب جدب اوو ننا

جدااان جدبتاااأ  وجتاااه وأاااأر  اااي ... بنأعةااا  جدضثةاااواا ت وةااا  جدشااانر و وةااا  جمنشاااأ ناااب جدتااايوو جمش
ه وويتاا  نقنوعاا  م ويتاا  ن كناا..  جسكهااأ بنااو  هوةااوا شأئ اا  جدوشااأة عكاان شتاا هأ و ااي هةبااأو : جدسوااأ 

ب جدوشاأة هها ج وجأاع جدنتاأ  جدااوأةأَ تسألا  جدشناةالَ جدالئاي ةبااأه. ة اوف تهاأ ج ا  يةاو لاأ تبهأ
 .ب َ وجأع  ونأني ةتن ه نظأ  لأو وهب ةبأتةب 

ضاااة جد ةوجناااأَ م ب اااأني ناااب هااا ج جدبتاااأ ا جدقوااا ا جد لاااةووا . نتاااأد  يةاااو ننوقةااا  تأدنتااات  دك ةاااأا
جد قكةاا  وجدبنظةنةاا  نوضااة جدةهااأ وتااع جمنااوو ت ااأة ناانظ   نةاازا جمنتااأب.. جديااأ جدلولااوا  ةوجنااأَ 

جدنشبناااع تنظأناااه ... ةاااأه دناااأ ة باااو  جمنتاااأبنوكاااو  جعاااأ ا جدقاااوجنةب جعاااأ ا بنظاااة  جد  .ون باااو  ج تاااة
 .جدنوأا نقنوع  عب جمتبشأت و  جد أدي أت  جدوتع إدن جثنةب ن وونةبا ضة  ي شهبها جدوشة ةباهن
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 ج جدةضااو أوما ثا  جم   تاا . وجدقاوجنةب جدننظنا   ضووةاا  جتاوهأ ة  ناأ  قااه دنزجةاأ جدوااوف جدثاأني جدسألا 
جد الأاااأَ ناااع جدوشاااأةا ضناااأ هاااي . بشاااأن جدنوشاااو  عكااان جدن أناااأاجم  تاااأدهشو  عكااان جدالننوقاااي وتااا  ج

جداا ةبا تكواافا وتااع  اا و ج دنااأ . نولااو  ا بتااع  اا و ج دنااأ ةشاا  أو م ةشاا  جب بضااوب عكةااه جدنااوأا
!  ضووةاا دضااب جدتااكو  جد أناا  وجدقااوجنةب وجمنظناا  جمشبنأعةاا  وجدبوتوةاا ا .  ةشاا  جب ةضااوب عكةااه جدوشااأة

ااجدنتااأ  وا  ااأا وب و و  تااةاب ولا ونثكنااأ  ااي جدووجةاا  جدةااو  ةاااشع أااوج  . ةب نااب جد وةاا  أاا و نااأ ةااوةه جدوشااةعو 
جدنااأدوف وجدنوكااو   ضووةااأا  ااي جد تأتااة  وجدتااكتة   نتااشأ  نااع شناا و جمنثوةاا  جدبقكةاا  جدنتااأ  عكاان جم

 .أةتاأا " وتاة نا "وجدالننوقة ا  ي جدا و ةوج  دهب ضبأت  بقكة ة   ي بوجضة  ديوة  نأدو ا  و اي نتاأنةب 
وها ج . جد ضووةا  دبلاوةو" وتاأئة"جدنبةش  جنهب نأش أَ ونوتع  ةاأوا وثناأ  تأدقا و جدا   ةلات ب  ةاه 

ةأَ جمثاأوا جديوتةا  و اي جداا و جداا تي جد وجأاي جدتاأئر  اي جمتابش ج  وجدبساأ ة جنأ نوجه توتوح  ي وو 
 تاااو جدوشاااة تتاااكتةبه ة اوجيوجئهاااأ بهاااأوج  ب تاااو جدناااوأا  اااي نناااأوا جثأو . وجدااااضو  جد دةكااا  وجمنلاااةأ 

ودالتااف نشاا  نثااة هاا ج  ااي . م أااوا و ااض وم لااة   أو لااة   عكاان عااوف أو عكاان نظااأ . وبوتااالبه
. ضثةااو نااب جدقلاا  وجدووجةااأَ جد وجأةاا  وتااننه نااأ بضبتااه ضأبتأبنااأا وجنااأ رَ عكاان  دااا  ااي ت ااث جسااو

وجدنتنوبا وجنأ نبشاأوز وتأدنتت  دنأ بضبته اأعوجبنأ وهب تتع اأعوجَ  أنأ بقكة  ا  ضوو  جدبوجضة  
 ضووةا  ناب شاو ا م ةبلاووونهأ  وه  ةااتأناه ةاب  ت اوب وشاأة وها ج نباأن ي   ةااب ه   م ةنبته جدةه ج   وضثةوج ناأ 

. حتى اغبياء الرجال، حتى البله المغفلون يظنون انفسهم اذكى واقدر من النسـاء. بل و نب توجه 
 !.غباء مضاعف على أي حال

ي جمنأثا وض ج دن و ا  جتار جدقأت    ي جد ضوو و  عب جد أشأَة جدنةتي دكضاف أ  ن بأن إدن جدب كة
ك ب وناأ ناوجه ناب تا   جد ضا  جدتووةاأوضي وجدنتاأ أَ جداأتا   ناب جدن ضاونةب وجدن ضوناأَا . ننهاأ جدنا ا

ببشاااأوزا  اااي ج تاااب  وجدوتقااا  جدنبق نااا  عنااا نأ م. ة ةكناااأ إدااان بنظةناااأَ ونشبن اااأَ جدقاااووب جدوتاااون
.  ي جد أدةبا ا و جدنتاأ  ناأ ةازجة نوشوعاأ ناب جدت ا  عاب جدقاوب جد ااوةب. ا جدقوب جدبأتع عاوج وجدهأ

هاا ج . جدبااي ببتا  تأدبشااأوز تااأمسال  جدضاأ ي منااوثبهب تأدلااة أَناب هنااأا ودها ج جدتاات  ة كااو بو ةتناأ 
هو نضنب وتت  جمعشأ ا جدبووو جدنظو  وجدنق  جمنثاو  جدنلاأ   وجدال اا داها جعوةاأ وثتا  دب كةاة 

ود ااة نااب جمعنااأة جدنهناا   ااي هاا ج جدلاا   ضبااأ  ويتاا  جمنثاان . وبوتةقأبهااأجدنتااوة  جدنبأشااأَ جدثقأ ةاا  
"Female Desire "  ضوجو  داووزجدنRosalind Coward جد      َ  ةه تاضة  أت  جب: 

 المواقع االنثوية هي حصيلة
 وان. هانالمباهج التي يقدم

 ذواتنا تتشكل في ضوء
 الرغبات التي تطوقنا

 
 



 7 

. الديااأ ا دكاا  بجدتااأأي د. نبااأ إتقاا و وشههااأ جدنضاااوف وم بنااأة جم جشااو هااي   لاا  جدنااوأا نااب جدوجأااع 
 :وشع وتيت ش ا توه ج نأ أأدبه نأ

 
 ليس سوى وجهي

 !ق الكفنزّ م
 

ب   َ جدناضك  ج ب وجنأ  تسأنبهأ وأ نهأا مت  دالنثنا دويتا  جمنثانا ناأ ة و هاأ دلاأده جدا ضو وجب 
 :بوتن تو اة  سان  شأئوا  ي جد لو جدنب تو

 
 جبار هو

 ساعة يختلي بجسدي
 !دون رأس

 :و أة أسو 
 

 اشرقت
 !وبدا الليل زائغ العينين

 
 !  ا ج ةةا تة بي نب تا : ش ه و تأمضتأو جمب دنأض  جا

بكااا هااي  جدتااوت  جمنثوةاا  تاا  َ  .هااي جاااوأَ هااو دةااة زجئاا  جد ةنااةب هااو  وب وأرا ةسبكاان تشتاا هأ
تاالنأ " زجئا  جد ةناةب"و"  وب وأر"هاي " شتأو"جدبي جعقتَ جدهةنن    جن جم! تنهأوا وتنةأ  ةةته وةه  

 .ن ض  وجد ضينأش ا عكن ه ج جدبت ة  جد. دا  
دق  بيةو جدسوأ  جدنتو   ي جدضبأت  عب جدسوأ  جد نكي  ي جد ةأا جدةونة  د  ب   ويتاأَ جمنثان ضكهاأ 

هااا ه جتااابنَو دضاااب . ببنثاااة  اااي جدنالتااارا جدنأضةاااأنا جثاااأث جدنواااتن وجدلاااأد  وجوتاااأا جدو اااأ  وجد واااوو
دا  ة ا  جدنأضةاأن . وجدن كاب ل تهأا جعكن ننهأا جوأن وجضثو جلأد  سوأ  جم بشأنا جدو ض جدنضباو 

دكوشةا لأو دت أ بهأ جداسلة ا د  ب   جد واوو دكوشاةا لاأو من اأض جداووحا ب بناي توشههاأ وثةأتهاأ 
  جدتووةأوضةااا ا ضاااأب جدسواااأ  جدةاااوني جألوة ةقاااوا  .نااا  عكةاااهن  دن تبهاااأ وج بةأئهاااأ تأدشناااأة جمنتاااأني جدنهب  

وجمب ضأبتااأَ . هأو نتاانون  دهةنناا  جد ضووةاا  وةتااق  تاا ةهأا ةزعااز  ججدسوااأ  جدثااأني جدنبوااوو وجموأاان ةا 
واأعوجَ توجتةا ةق نب ثننأ تأهتأ  ي جدننازة و اي جدنشبناع ودضانهب ة ققاب جنبلاأوجَ تاأهوا وةةاب ب 

 !جدووةا إدن جدنتبقتة
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جدنقلاو   اتنثة ه ج لأو جم   جمنثاو  جدنتاو ا م ضاة ناأ بضبتاه جدناوأا ضناأ ةظاب جدتا ن ناب جدضباأ 
ثووةاااأا جدضبأتاااأَ جدباااي ب ناااة تااا وو جدبأتاااةر  ب جدضبأتاااأَ جدباااي ب ناااة  تاااأ نتاااوةأا جنثوةاااأاتأدنتاااو  جم

جدااا   ة ناااة نةزجباااه جدسألااا  وجدوأوئااا  عكااان هاااو جم   جمنثاااو  و  .دك وضااا  جدنتاااوة  تأنبااا ج هأ جد اااأدني
 اأ ظا ه ج هو جدنو   ته  ي جدثقأ   جدبق نة  وهاو ناب جدشأنا  جدوش اي وجدنو ه ج هو جدش ة ا . جدنأدوف

وعاوج  جدثقأ ا  . جد ةوب جد ضووة  م بوة  جب بو  نأ ة لة  ي جد لاو. ه  تألأد  جنبأشهب    وجدنا بق  نا جدنا 
ها ج جدناو   جب !ها ج ناأ نتان ه  جئناأ ناب وعاأ  جم  . وةااضضوب تقا وبهب عكان جنبأشاه هةاضضوب تشا وج

ة كاب  أجد لاو وتا  جدا   جشباوح أااوا   جدا جَ جمنثوةا  وناب جمنبةاأز جدنتاو  نب تعنب جدضبأت  جدش ة ا ةن
 :ةهةنب وبه وجتبئأته ننأ وننبج تكةبه وش ج

 
 خلف شهوتها

 رجل اعمى
 !واخر احمق

 
 :ه ج سوأ  نتو  دب ةةوه ته وشة

 
 اسبلت طفولتي

 نيهاجف
 ونضت عن القبالت

 هاحداد   اثواب  
 وانتصب

 !المعهر سريرُ 
 

 Jane Carlyleب ضأومةة باوح دشة Gerandins Jewsburyشةوجن جةب شوزتو  
 

 ور النسوية، النسويةـنحن ما كشفه تط 
 ااـانها لحد م. دـم بعـم تنتظـالتي ل 

 
قوى تكونت توا لتجري وتتخلل المجتمع لكننا  

ــــا ننظــــر ونحــــاول ونجــــدّ  ان قواعــــد  .مــــا زلن
الحاضــر الموضــوعة للنســاء، لــن تصــدنا بعــد 
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ــوم ــوى  .الي ــى شــيء افضــل واق ــاى إل ــا نحت انن
وان نساء ياتين وراءنا سـيقتربن مـن . الحياتن

انـا . اكتمال القانون الذي يليق بطبيعـة المـرأة
ارى نفســي مجــرد اشــعار، بدايــة فكــرة النــواع 
معينـــة، المكانـــات اعلـــى ممـــا تمتلكـــه المـــرأة 

 .اليوم
(A literature of their own by Daine Showater p.100) 

 
 :ونأ بقوده جدنهدة  اوبو  ي ه ج جدل  

 
 عـة مميات النساء تحتاى إلى الحميـن كتابا"
 ..."للصداقة المتعاطفةو لاليحاء  النساء االخريات، 
 

هاا ج جدوكاا ا  ااي وجةاايا دااةر متاانأ  جدضبأتاا  ودضااب دكب ااأوب عكاان  ااوز جدناااأعو جدنتاابتأ   أو جدن بااأ ا 
 !وجظنني جمب  سكَ  ي جدنننو  -ونب جشة جدب أوب جدوو ي وجدشت   عكن ضاةهأ

 :وهي بسأو  جمنثن The Golden Notebookةر دتنع بقوة  ي جد  بو جد هتي  وو 
 

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

طويـل مـن  هناك خط: لحرية الجنسية؟ اقول لكعلى ا
 عليـك البحـث. متوغالت في الماضـي تجاوزنك  النساء 

 !".عنهن وايجادهن في نفسك وان تكوني واعية بهن
 

هاي . جأوج  نأ ة بش   ي عأدنا ووقوتها جأوج  نأ ووج  جم بةأمَ ونقكا جتةوا  اي نوضا  :ودنضنة
. هض جا نثاة ها جا  ا ةث جدنتاوة  جدةاو  .هي عتو ة  ثأنة  وجم بةأة  ي  قةقبه دةر دا. دةتَ  وةبا

 :وةتقةب  زةنأَ  ي ظكنأَ جديأت  هب ة وةب جدةوح وجد ةأا ديةوهب
 

 اننا نقيم
 تحت لحاء الشجر

 يعود باخضرار ثوبه  
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 منا الربيع
 ا الخجول  انينن   وال يسمعُ 

 الغابة حارُس 
 

جدثووةااا  جمب وأيةااا   ةاااه وجدضااااف  اااي جداااا و و اااي جدووجةااا   أةاااا  أتاااه . بيةاااو جدسواااأ  جدنتاااو  دقااا 
نتأاوا تأدش جو جمتو  وه ج جدشا جوا ضناأ ةتا و تا أ  ولةبه جد ظةن ا  تةكبه جدن ألواا هي جملو ج 

ظهاااو ناااب نقأونااا   اااي ووةاااا جدةضاااو جدوش اااي داااب ةتااابوةع جدلااانو  وناااأ ةا . جد لاااو ةقاااوة  داااا. ةبااااقا
ونااأ ةتاا و تاائةال  ااي جد ةااأا جداأتاا   ة باا    ااي  جسااة جمنثاانا هاا ج  .جمنبهااأ  نااع جمنظناا  جدبااي بتاان ه

جدة ااة جمنثااو  جضتااو جتاا أ أ نااب   ُّ و  ...تااأَ وجلااوجَ جدااو ضجداا جسة جداا     نااَ  ةااه جدضثةااو نااب جدوي
 :جدة ة

 في بيت صغير
 فقط

 تعرف العاصفة
 معنى االعاصير

 
 .وجد كا  ة ناة تقااوا دبلا ةه وضااف جمضأ ةاا  .زو ووعااي جد لاو وننشازه جد تااأو باتةجداوعي جمنثاو  

 .ووج  جمنظنا  وجدقاوجنةب جمشبنأعةا تةضودوشةأ جدنوأا ن وو   جدةو  وتةضودوشةأ جدوشة وجدنة ة  جد ضووةا  
ون ااب بأوةسةااأا ن ااوف جب ج اا جثأ  .نأ  جدتنااأ  جدةااوأي إداان جمأبلااأ  ةهضاا  هاا ج وم ةقكااة نااب لاا بهبوجتاا

 ضوة  د تَ  ووج  أتنأ  ي بضاوةب جد قاة جدشن اي ودهاأ بتنةاأَ وجب نباأئع بكضا  جم ضاأو جمتأتاة  ضأناَ 
 .جدننبش  دهأ جدظووفجدبوتةا ب نو وبضبت   ةنون  ووج  زوجة وجب جم ضأو  ي . أأتك  دكبوتةا ونكزن 
نلا وج  جئناأ دكقاوا جدتاكةة  بقأدة  وعأ جَ وجعوج أا  بن لأَو ه ه جدثالثة  جدنوةت  ده ج جووثَ نب ت   

دضاب جد اوجا جدش ةا   .ت  ها ج جد اوجا جدنتاو  جدش ةا  أوا جدنأتي نأ بزجة  أعك  ضشته   .   دكبق  جدن ةق
 .ظوةأَ وبنظةنأَ وأو   أعك   ي جداأو  و ي جد وجتأَ و ي جمعال ن جنبكا

جدنتااأد  جدبااي ب نةنااأ أضثااو ضاا  هااي جد وضاا   اعكاان جةاا   ااأةا ن ااب م نوةاا  جب نظااة  ااي  اا و  جدن كااي
ودنأ ج نت ث ضثةوج دنشا  لاوبأ نتاوةأ . جدنتوة  جدش ة ا  ي جدن   جدثقأ ي جموتع وض  هو  توونأ  ةهأ

 ااي جدضبأتاا   ن ااب ن ااوف شةاا ج لاا وت  جنتثااأا لااَو ش ةاا  ة نااة جنبةااأزه جمنثااو  نااب  ةتهشنااأ"  اا ةثأ"
جب . بوجضناااأَ هااا ج جدوتاااأ  جدااا ضوو  جدنتااابة ة وجدااا   لاااأ و ننوقةااا  جمااااةأ  ووتة ااا  جد ةاااأا جدتاااكةن 

هاا ه جدنوج ااة عأاااَ  ااي ضنااف جدهةنناا    دااا مب. ن نااب جدنوج ااة جدبوووةاا جتااوجوج شتااةن  د قبنااأ  باا
 .بي َ عكةهأجد ضووة  و 
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هبكاوا : وةنضب جب نأس  جدوونأنتة  نثال نع نبتننأبهأ جدقونة  جدةو  جدتووديا جدة ا جدتاوووا جدبأوةسةا 
جوم  ... و وج تاأ  ونةضاووب ناب ها ج جداننوا أو  اي س نباهتأووا جدليأو  اي جدتكا جب جملايتبأدةبا جم

. جدننأهع جدب وةتاة و ن  وو جدناو وجدنتأوح جض وج جد ضووة  ووتسوج أوجهأ جد أضن  ونب ت   جتب و وج عك
وجشهاوب جمنضتاأو  ةهاأ  ضةاف ةومنهاأ أكقا ا جدا ضوو جم اوج  ضاأنوج .  ضووة  ضأنك  وا ة ا جمنيالا تأ َ

بأوةسهاااأ  تنكضوبهاااأ دكتاااوه  ضةاااف بساااونتاااأنوجا بوةااا  جب بضبااا ا جب بضاااافا جب ببوياااة عنةقاااأ وبساااون 
ةةتاا وج داه جدووةااا  نااأ  لاة نااب ت ااض جدنتاوا جدتوجتااة هااو  ه تأد ااأد  جبجمنثاو  نااب جدظكنااأَ وبلاة

ا وجتااسي جم ضااأو جدنتااأ ا د وةاا  "جدوجتااسةب"جنهااب جتاابو ب تن ااض جدسوااأ  جب ةكقااةب جدناا  وب تأوشااه 
 ..جانتأب و قوأه وجد ةأا جدتكةن 

ودا   .لأَو جدقنأع  جدنتوة  جب عكةهب جب ة أودب ته و ا تألوجو وتناو  ناب جد ناف ج ج جأبتان جمناو
جدلااة أَ جمنثوةاا  وجب تاا َ ! ةنبااه نلااف جدقااوب  باان ج اا ثب لاا وعأ  ااي جدشاا جو ةاا سة ننهااأ جدتااو 

 :الغاضبة غضبانه ج لَو نأش ا يتتأبا : تتةو ا هي ب نة توتأَ نووأ 
 

 من يبيح لي ان اهجو
 كل الكائنات

 وكل قوانين البشر
 وكل ما صنعته
 خناجر الرجال؟

 
ويتتأ ب وا شة ج نأ عكةاه نتاوةبهأ وأا  تاأأَ  وعاأ تها ج جدساأون جدنا جبا ه ه جدنوأا جدن ب ن  جتبةأ  

 : بن ب ةب نةتهأ جدوجتس  ب َ جدنةو موتأ   ضووة  تأبَ جنظنبهأ ببةتن وتو جد لو
 

 امراة للمرايا
 وضجة االلوان الماجنة

 وفحيح الرجال
 ودموع غارقة بكحلها

 
 :وجديت  جضثو بزجة  جدوعي

 
 بين اربعة جدران

 قفوس
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 يمكن للمراة ان ترى
 ..كل قبور االرض

 
هو جد لو جدثقأ يا جد كنيا هاو جداوعي جدش ةا  ج اوز نثاة ها ه جدنااأعو جدنتاوة  تأبشاأه  ضاو  وتبنظاة  

جداانظ  جمشبنأعةاا  وجدقااوجنةب ضأنااَ هاا  أ أوما دهاا ج جدلااَو جدنتااو  وعالأااأبهب نااع جدوشااأة ضأنااَ  .ثااوو 
ب ها ه وعكان ساالف ناأ ةقاأة عا. ها  أ ثقأ ةاأشةاأ وجموث جدةضاو  ضأناَ ه  أ وجدنقأون  جد كنة  تةب جدتةودو 

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

وثناا  ااا وو ةبزجةاا  تأنهااأ  ةااأا  أوياا  بكااا جدبااي . ب  وب جنلااةأ  جتبتااالني دنااأ ةقودااه جدوشااأةجدوجأااع ناا
ب وو  ي جدننازة وجمنشاأ  وجب أةناأ ش ةا ا ةشا  جب ب اة ن اة جدقاة  جدبقكة ةا  ونتاأدهب تةتابنو تها ج 

 :جمبشأه
جدباي  جدتوةئا أ  جد لاو جدلاأس ا وبتاةع  ةاه جووج ناأ ت ثاأ عاب نقاأو جدةقظا  عاب جدتقا  ايجننأ نب وا "

ب جموجب موتاأا جدبةاأو جدقا ة  جدا   ة نكناأ  اي ر. ب بةظ تنقأ  جانتأبا جدبي نش   ةهأ جنةتنأ ونبةهنهناأ
 ..."نشوجه  ةث اأ ا دنأ  ي  دا جدنشو  نب تهر وجوتئ  جسالأة 

 .أ أَجد وض  جدنتوة  جدةو  بووا جتوج  تودنأنأَ جد أد  وشن ةأبه وم بأبهأ  ي جداوجو  وجدت
 

 ان ضوءا قد يبزغ في داخلها
 ..."وضوءا قد يبزغ في داخله

 
ووح جدبناااو   اجدتااا ي جدنتاااأدي.. جدنتاااأوجا و ااا هأ باااو و  ولاااأ بظهاااو  ةهاااأ جدنااااأعو جدتاااكةن  دكواااو ةب

علاااو ونسةكااا  علاااو  وهاااي  تأتاااة . وجدةكتاااةأَ جدش ةااا اا ش كاااَ جدسواااأ  جدنتاااو  نتااانوعأ ونقن اااأ
بلاف نااأعوهأ ت أا  دا  بأدةهاأ جدضبأتاأَ جدنتاوة  جم  "شا ا يتاتأبنأ"اأعوا نثاة  وثقأ   علو ش كَ

شاااا  بوتاااا  ا وتااااأ  ج   ت  جااااانئزجز وج  و ااااض ب كااااب نأشاااا اأنظااااووج تاااا.. نااااوج و  ااااي جدضباااا  جدق ةناااا  
 :ج بشأشهأ

 تحت لمسات
 اصابع باردة

 دتتجع
 صفيحة فارغةك

 وينطوي لحمها
 !كثوب عتيق
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" ج تهاب جدساأ "وناب ضبأتهاأ  Elain Showater بوااوججو  جمب جب جنهاي ضالناي تنقباتر ناب جمةاب 

 The Literature of Their Own" جم   جدسأ  تهب"أو 
هنأداا . م ب أني جدضأبتأَ جمنشكةزةأَ نب نق  جدشنهوو جدقأوئ ودتب ت أش  منبتأه جد جوتاةب وجدنقاأ "

تاأ ا وجب ضاب ةاابوضب تنةاوجث جدضثةو نب جدن نةةب تهب دضننأ دتنأ نبأض ةب ت   ننأ ةو  هب تولاةهب ن
 ..."عأ  ةوبتو تنتوةبهب
وناة . جدنتأ  ة بشب إدن نتاأة ااأا دةبيكاتب عكان جدنةاو  جم تاي دكوشاأة(: 1869)وأأة تةبوجَو نة 

هاب عن ئا  دب جةاأ ناب ضبأتاأبه ا دضاأب أدو جب جدنتأ  عااب  اي تكا  نسبكاف عاب تكا  جدوشاأة ودا  ةقاو "ةو  
 ..".يةو  داا  تةتقةب  جئنأ نقك جَ ودتب نت عأَجنأ وجمنو . ج تهب جدسأ  تهب

 جنبشااأ ج تااأ نتااوةأ سألااأا   اااأعوهب جدسألاانجدااوعي جدسااأ  داااهونهب ود. دضااب جد لااو جثتااَ يةااو  دااا
 ".جم   جمنثو " بن لونأ جدةو  ننةز شة ج تةب جم   جد أ  جد   بضبته جدنتأ  و

 :G.H. Lewes زشوون هنو  دوة ها    جمسةو عوا 
  

 االدب الذي يكتب بقصدية انثويةبانه 
 بالتجارب االنثوية والذي والذي يرتبط 
 ...".يقود نفسه بنبضه االنثوي الخاص 
 

أظنناااأ وشااا نأ نثاااة هااا ه جدلاااةأَ  اااي ضبأتاااأَ جدااا ضبووا نأشااا ا يتاااتأبا وضاااأب اااا وهأ جمنثاااو  وجتااا أ 
جدةااو  نقااوج ااا وج نتااوةأ جنثوةااأ وجعبقاا  تأننااأ  اوتأنثوةاا  سأدلاا ا جثااأو  و اايا جنااأ جدن ناان تأد وضاا  جدنتااوة 

ةب نااب جد ااوجا هنااأ جةنااأب جدة ااأ  جدبااي داا  جشاا  تااووج  ااي  ةوجنهااأ جمسةااو سااأون أتااةبهأ بسأدلااأ داااأعو 
جدنتااااوة ا واااااأعوبنأ جدةااااو  نأشاااا ا يتااااتأب جدبااااي أااااوجَ دهااااأ عاااا ا نشنوعااااأَ نسووواااا  دااااةر  ةهااااأ جم 

َ نةار جنثاو  أةتاأا وجيكا  ألاأئ  ها ه نقووعأَ أكةك  ساأون جدنا   جدنتاو ا وها ه جدنقاأوع جدقكةكا   ج
 .جدنشنوعأَ جدبي د  بوتع م بةأوا لنة  نوتوعهأ جدنتو 

ا جب جداااأعوا ة زننااأ شاا جا . ننوكااا شةاا  دضااة ااا و ش ةاا  ب ن ااأا نأشاا ا تاا   جدااوعي وتاا   جدبشوتاا  وهاا جد
 وب أني ننةو اا  اةا ش  أا جدنتو  جد    ولوبهأ وهأ جدبي نو ع جدثنأ  داشأعبهأ وشنأة ا  

 
 بغربتها تحتفي

 الشوارع
 !المدلهمة بالفقر
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 ...هو ت   جدووةا عكن ضة  أة
 
 


