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والنساءالرجالعنهايعبرللهاحصرلاافكاراهناكاننلاحظانوينبغيالنسساءللغة

اللجذورببينيكون-وجدحيثما-اللفرفىانلرىاننابل،واحدةبكلمة

تف،فالتيوالللاحقةالسابقةكالمقاطعاللطفيفةالتغيراتفيلاالاصيةمخ!فةلغةوالنساءالرجالمنكلفيهايت!مقبائلهنارانيقال

علىفبناء،ترياهميتهاللهاأخرىنقطةوهناك.الاصليةاللكلمةالىنظرة!بماانبناويجدلى.متمزةلهجةللكلالاقلعلىاو،الاختلافكل

بكليفكأاللجنسينكلماتشكلتاللجمعصيعفيهاذكرتاللتنالشواهدالانتيلجزرفياللكاريبيةاللقباؤلىوهوالحاللةا،ذءالتقليديالمثالعلى

نعتقديجعلنامماالا!شينبينمشتركةالنحوقواعدتكونوهكذا،واحدةالللغويسكأالمؤللفاتمنكثيرفيالحالةهذهذكرتوقد،الصغرى

للغة.للكلمةالصحيحبالمعنىمتمايزتينلغتينفيؤحلانبحثلااًنناهذءفياللجشيين!بخياخهـتلافاللىاشارمنواولى،والاننولوجية

فىذكرتعادةمنالنساءلهـغةمسألةعلىالضوءلعضدكقىوقد"اللفربسياللكارجمطالمعجم"فييقولاللذيبريتوندومنيكانالقبائل

..النساءعداماالمواطنينكلأفنىقداللكاريبيالرئيسان:1664سمة

زلاربعدهذارءيفرللل!زارلرخالومنبثعالوكلئقودللك!ببامنخ!ص!الليفنالم!النسمابنلااللدكلنب!عصرفسياللكلام!ذاأعيدوقد.الاصليةللضننهنمنبنصيباحتفظنالللواتي

ولاابداازواجهنبرفقةيأكلنلاالنساءان:؟172-"لاقيتو"ويقولروشفورقيماييدوفماللثقةأهلاواكثيرهاأكملهاكانمتتابعةتقارير

ذللك.على"لابات"ويوافق!للعبيدرورمنهمبليا!+د!ميذىذ!معثرا!طبعاللقرنمنضصففياللكاريبيبئبينطويلاوقتاقضىاللذي

يقول."الانتيلللجزروالروحياللطبيعيالتاريح:كتابهانظر"

لههء!+المحرماتالنساءتفهمهابهمخاصةجداكميرةتعابيوللهمالرجالان":روشؤر

ناالاعتقادالىيدفعنازوجهااسمبذكرللمرأةالسماحعدمانيستما،،لاوعباراتكلماتلفاءاخرىجهـةومن،ابدابهاتتلفظولا

اللعالمفيمتنوعةودرجاتمختلفةاشكلاتتخذعادةعلىشاهداللدينامنيطهـروهكؤا.ولللاخقارلللهزءانفسهمعرفواوالاابداالرجال

(وقاتفيظروهـمعينةالتعت"الللفظيةباللحرمة"يدعىماوهذااكو!بئالاهاليواًن.الرجاللغةغيراخرىللغةللنسعاءانمحادثتهم

الل!لمةهذهلاناكثراومحدودةبكلمةالتلفظيمنعمعينةاماكنوفيمعينةاللجزيرةهبطواحيناللكاريبيينانذللكسببانيقوللونالدومينيكفي

وماالشياطينكاثارةمعينةشروراتجلب-اللخرافيالمعتقدح!مسب-النساءواشخواتماماالرجالأفنواالاراواكقيبلةتسمكنهاكانتالتي

مغسصةعبارةيسشعملانالرء!لىالممنوعةاللكلمةمنوبدلا،شابههمبلغتهنالنسوةاحتفظتوقد،اللجزيرةيعمرواللكيوتزوجوهنفقط

وو!لالاصليةاللكلمةيقنعاومنسيمصطلحعنينبشاومجازيةامها"سمكةيفهمونالاولادانمعوللكن..لاولادءـنوعلمنهاالاصلببة

.اللبراءةابتداءلغتهمويكتسبونالكبالىواخوانهمابا،هميقلدوننراهمواخواتهم

اللكاريابينعندباللفعلتمارسكانتالللفظيةاللحرمةانوالواقعلغةبينالتتذاولبعضهناكانثبتوقد..السادلةاوالخامسةمن

اللكلماتالسحرية.منعددللديهمكاناللحربشفاعلىكانواوحينا!عاءالكاريبيينواللنساءالرجالوللكن،اللكارجم!نساءوبينالقارةفيالاراواك

بهابالتلفظلهميسمحللمالشبانوحتىبتعلمهالللنسوةيسمحلمالتياطسطلسانهم5والمانهمذللك،واحدةلعغةيتكلموناللقارةفي

اللكلمساتوهذه.والوطنيةاللشجاعةفيمعيناختباراجتيازبعدالا."غريباتنشو"منبالزوابم

السهل-ومن،".ء4صروشفور"شاذةللفظيةبصعوبةتمتازاللحربيةونجي.الموفوعهذافيكتبمالكلالاساسيالمصدرهووهذا

منكاملةمجموعةاستخدامعادةالقبيلةتكسبحينانهنلاحظانكلغةوالرجالالنساءمنكلكلامعنتحدث4لادوشفوراننلاحظان

اخرىى!اتوجودمعرركرةوركررةمعينةظرو!تحتابرفطرخاتخلافانغسهااللغةضمنمعينةفروقالىيشيربلتمامامستقلةللهجةاو

هـفرداتاحتصاصالىطبيياالامرهـزايؤدي!ارما!حمريماهـحمرهـةالمعجمفيتغلغلنانحنواذا.مستقلتينللغتينوجودمنغاللبازعملما

بوصودالاعتقادالىيميلقدالمراقبانحتىالاخردونبجنسكثبرةالل!تعلىريلاذدقيقةكاملةمقارنةوفيه،بكتابهالملحقاللصغير

بوجودللاعتقادمجالمنلليسوهكذا.اللجنسينعندمختلفتينللةخينفسوف،+باللحر!وباللنساء+بحرفبالرجالاللخاصة

منانهمع،اخرىقبيلةيدعلىاللذكورالاهاليللجميعنماهلافناءيتجاوزلاالجنسينبئحداللخاصةاللكلماتامنالليهلوصلماكلانلرى

الاختلافلتوضيحتنشرفدالاسطورةهذهانكيفنفهمانالسهلبدولاالامربهـذاشديدااهتمامامهتماكانانهمع،اللغةمفرداتعشر

بحيثاللقوةمنالاختلا!هذايصبححينوالنساءالرجالبينالللغوي.الاهاليافواهمنالخاصةاللكلماتهذهليجمعممكنجهدكلبذلانه

المستقلةالنساءللغةبينوالعلاقة.تعليلالىويحتاجالنظريلفتفياسماءتوجدمااثئراللجنسينبأحداللخاصةاللكلماتتوجدقوائمهوفي

اللشس!نهوكمااللعاللماقطاربعضفبمواضحةول!*+اللحرمةوبينوفييومعان""هيالرجالفيلغة"أبي2"فكلمةاللقرابة؟درجاتمختلف

تذكرانلللمراةيعممحلاالزولووعض!،افريقيافياللبانتوقبائلفيفيبابا،("كلمةيرستعملاللجنسينكلاانمع"لوكعوشيلي"النساءللغة

للهمشابهمقطعاومشابهةكلمةخطرتواذااخوتهواسمحميهااسمعند"نارجوني"والرجالعند"ايتامولو"هبموجدي،الابمخاطبة

نفسه،المعنى.لودياخرشيئابهتستبدلانفعليهاالعادياللكلامفيوالامواًلزوجةواللصهروالابنلللخالبالنسبةالثثنوكذللكاللنساء

ذكرمنتمنعالراةلانالنساءللغةفهمصعوبةتزدادالماللكةالاسرةوفيعنداوالرجاليعنداسمهفلكل،اللخال.اواللعموابنواللبنتواللجدة

يؤديالاسماءهذهاحدكأنواذا،اخوته.وجدهوابيهزوجهااسمكلهالااللجسدأعضاءبعضباسماءيتعلقفيماالامرويصدق،النساء

وانتجتنبانينبغيالمعنىيشملهاكلمةفكلمثلاالثوركابنمعنى..وهذءحرب،عمل،فرح،عرو،صديقميثلالمتفرقةاللكماتوببعض

يقتمرلاكرانزذكرلماووفقا.التفسيرعباراتكلمنهابدلاتستعملروشفور.الليهاأشارالتيالمتفرقةاللكلماتكلتقريباتضمالقائمة

24



تركبأهاالرجالئنحينفيالليبئمتنئبنضتتأادالتياللئحيمة"الليفلنلأ!يدئلآاهحواتالىذللكيتعدىبلفحسهعالمعنئحناصوعلىالتحريلئ

الايعرفنلاا!لبانياتلمالئسماءوكذللك3"،،ء!أولال!"يةليستعملواالز"الموتعلىيحتوياللذيفالاسموهكذا،اللكلماتتلكفيتدخل

اللأسان.بأبنملندوالالبئنالبنتأالنأبينماالاللانيةعئلئبعواذا."اهاندابتئ"الىيئيرالئينبغي"الماءالئ-اماننألأ"مثل

..ملأالكلهاتوهعأه.وهعدمبالسحرتتهتئفانهااللئانونحلأا.ننسعحانللنأئ

اللساسمكريتيهمالدو.خاصةدلنساءللغةتؤللفانالىتميلوهكلذاالاخرياتاللبديلتقتبسها

الرغمعلىالارينأالئئاتفيلللبأنسالمميتنةاللتئحاتأئارتتنتأحلاعنحالنحويةالقواعدبيئاللئروقنجدبوليئيأفيالشببهأتئوؤأوحنح

تحتمالتياللئدبمنئالبأندقةالمسرحيةقياللئبنيبنئاللئئعحئتلعأتئهأبلئدمنلبعضعئلاهحئوالليك،"7918تنري-الللغويةالمجلة"عهئيبةالعئنسين

فياللعاميةبالللهمأبئأبع"34"تأنلحاللببناكبنت"النسئءتئأئمتستععلئلابينعااللئالسعاللذكرالى("هئبالمقطعالرؤأاهئيشير-:الامئلة

ئلمزركمئنئ"الئنئنئ"اورئنسؤتبافأتكلمبميبنةي!نمنعبننئلرهأاتأانحين،تعو)واللقئ!بأةاللئثألسهضعالربينيعئأنولاالللاحقالمئطعهعأئالتسئء

أبأةهياكسأنسبئكسألانسدنسبمدبنمعااكئربنبئتئاللفبنةأهعأاتئمقبلئعأةحبعمئالرقئئهئيستععنأاللجأهدئالاسعياءمنلأللكعح"ها،،ء4ههئ

الرقصوسادةوالحجابوالوزراًءوالبراهمانيينوالامراءوالملوكالالهة5-كله!ى!+30كلبمثلالنساءتستعملهلااللكلمةأولفي

أدمفرللهبأممأئالنساءمنكئيلاتللئنأايضابنحيالعاللععاالمناصسمبلئتئحمئاسهحئء،هتعأيلأئكلعاتيستععلاهأاللجتسنأننجحأئهاسهحةولخواطر

كأصحابالدنيئاللمأبنأبئراتالىفسدمهااللعئمؤاالللئةاما.بناصفدأنحئالارأ"-:يلتئكعا"اللضهـحاءئماولاالربئئنأ"الجنسينحنحاللئرابة

ورجالواللصياديناللحماماتواصحابوالمخاتيرالقانونوموظفيالمخازن+،"وو!هـوزكل!ءع"والام،ر،ءر838ور8!3

.."4ص!!كا!لما435و+ح!ك3ىكل!ز.ا
ريارقنحوالئئتينبيائاللئرقيبئاأأهنئا.تئبنيياالنسبنئبلكأئاأعئبنتأف.لاحو

واتحيارئبنالاولىاللئة-بئاحدقللتئنئأرحااعئنألتاهمائئطاللحررأةكليئتتئنيئللقئتبيلأمن"يانا"تعحأأبردينأهنالألماووئئئ

وانحواللطبعالىاقربولكنهاادلىوالاخرى،وجامدةصلدةرصانةالرجاليسشعماهاالتياللكلماتفياختلافاتظهرالتيالوحيدةاللغة

الاسلوبهواللرثالاسلوبلنقلاوالسهلالاسلوبهذاومثل،اللفةجنسىحسباللفروقفيهاوتظهر.اللقرابةمفرداتعنبعيداوالنساء

مناعنىيهلنهلائداللفرةنوحعنا،العادياتالنسوئتستعملهاللعأأأمناللعاللأأ،اهلرسهابئنلئءئتئكعاكئيئهلرنيئئبائنئمنكئنسحنهونأللأالملعأ

وتعيواتجوللييتللغةبيناو،المننقلالبائعوللغةاللقاضيللغةبينالفرفىوللكن.المتكلمجئسباختلافاللقرابةطبيعةلاختلافطبعايرجعوهذا

النساءجميعواستعملتصدفواذا.نتكممبيرمسرحيةفىمربيتها!يناابينالتياللئماذجانوالغريب،لغوي"يانا"فيالاختلافهذا

نااللىيرنئبأللهر9فاناللدنيأالللئة-منةنلالمسرحياتبطلاتحتى-بئئبتعئاتأبئاحنبئ"الوئدكيتبلس"هعيغاينلأححاالئيمكعأخصئئصأتئحنأ

اللدنيئ،البأبئاترائاالمأأواحدئاجنماعدةساوزستبتصنفكانتائالرالرتئانليستعحلمهاالزأاللعحدغمنائصرالنساءتتحئلئلهاالتنعاللصيتئ

وهعاأ،الرائيةالأبأبأمنوئأؤألعبالرئبئئالئئافئمننصينحوهايلأأأوللمنرسعولا.الالللهأاتئالنبئنمئفئلاحئئبعئطعللكلعةكتدحتئتظهمئوالتنئ

.الرتأاائمنمححكنئنلأثةمبينأتا"الئبائعأبييلبوئرئلوئقدالتياللعئدئتتأعسمنانئئرامئلةللنئكبنحاثئة

ا!!ا!و!ةبرتلز.اوبلاساولانيالىيعوداناللشغوفللقارىءويمكنالمتوحشة

يحلبحيتأكلدايستهعةئلاالسنئاحليالنتأافأالأ-:الاكأهحاويئفئل

اًلمستحدبحنئالصيئبئهي"اللعاميةاللئنأ"+اللبهبائرتدامتوحايحرغلمائهئوعللهأليعنعفأالنتئانأهعئامئنأاهئالااللعئهيةالللئةمنئان

اللعامالممقفدوما:نتسئعبأاتألنايحبهالسنسكرتئيةمنالمنتؤحفيعنيهمنكليئنئمهرملتااللحئيئيباسعهتتسحهعحهأعلىالاهالبل

.؟اللائاق.علىتبأرأانبيالمستمرئالتغيدئاتهعأعمنوالنساءللرئئافتفيالراًرحبئالرظأحئأهمئنأيستععلهأخاصببنتأهالنسنئئانالا.الامته

ما؟الانئرروناللسأسببئلاحدالتئيرئتهتأهمئعلنعبئواأئيمهأنهلعاعقئأاسحئءتكنهناهئاحااًلكلعئتوحعئء،اللبعأيئةالامتاءعلىلللحلالئ

نادمالتئليحيواللىبئانس؟التئيرهؤأامقعلفييسمعابئكليهعاانائعااللئححأالللئاتمناخذتاسعاءاوطبيعلئامتهرالىلتشنحاائتيرت

اللثةعلىلللابفاءىتنحاًيأمينلاوانمؤئالرلتأاعتمنمحافتنفاكئرالنسأءاللحبئهنئالسالللأئنئسلالأوذللوئ،الكائئتئنأهامنوئاللبااللبئنرنللئاتسل

ايأين،لاؤأفابدورهنينئلتهاواللملابائةأأمننعلمنهاالتيالتئلمحيةامأللتسماءالئيراباعئلزووئنئل.الوالأقئوحائبأئهأبيعأرئيشبئدوراتلحفتأ

نصفيرئرشربئؤأيئاألأ.الليلأاهأميئدحةالىيرلتئلأالتبأحيداأأجسماللحيائمبأئئثأاييستععلنهاخاوأاسعاءاوتعئبير-اينئابنأنئ-

."،لليليأحماق!تنكلمحيننافيوساوبلؤنسصوتألمممعىئي))-:لهاللذيهونفسهباللخجلالشعورانالكاتبهذاويعتقد.اللجنسية

مكاللئديعلآاللئئنئعلىيالمحئفبئةابأتئخلنالنسوئاللأأيهئيمنلاؤأوذللعأعئىاللهأكربر.الائئررتاسعئءلئظتحححوورأءالعئهئحعأهخراءيسعئ

غدعأي!بشعمقهاالتياللنبلامللأأرائرلالاستمارأئليلاتدمنوحا،الئساعوالسحرللائقأرائةئافأسهيءكأئهأهحلا،ذلسممؤب،الغئستئسماان

الاؤرنسيالمةنح!ستحدهبللقد.اولأتعلمنهحايحفةنوبذللئالنئسمنكعئالللئتئدأالمحرماتمنغيرحاوئياللعئدئحعأعمئنئئبههأهحادورا

في"الليبن.نبئنأوعدأ"ئيائاؤبيبأنئوبلةحدةحالاعاللأأؤئ،ربنننئاتأتخر.ذوئنااهألنئتئ

افي"السهودةعقتحم!ث،منهمقبياخينمفرداتوجمعامريكاجنوباًلمتنافسةاللغثت

جديدة!كلماتاخراعمنالمتوحشينمنمرافق!يمكنانبهااستطاع

دبئعغانتلوكحأنماللبامابكلمةميهـموئحديرأجئئد.شيءللكفتتستحملهااهأيهألوئالرهئائئيستععلهاالؤتالئئغبينأاللئيسيرئي

وسطال!مةهذهالاخرونيرددثمطارئةفكرةمعلهخطرتقداللكلمةاجلمنسلميبشكللغتانتتصارعحيثاللبلدانمنكثيرفيالنسوة

اللكلمةهذهتبنييصبحثمومنالهائجةوالصيحاتاللضحكمنعاصفةعلىاواخرىعلىا"كأقضاءقضيةتردانندوكلهللك3و،السيادة

يعأغأمئاللماتيتقربنباالمحيحاتنئنالنسمئانالاهرفيوالئريتهئ.عامائمروكائيوالاسكندنائينالالمانالمستهئطنينمنفالرنأائئ.ئئطرهئاللها

ممراًبأأغئنتأللدهسأو،اللححيدئاًللكلماتحؤأءحثلباعئنراعانئسهأأائبعأللتئالانكليزيئالللئقيتكلائاللذهئأباللثئعتدالنساءمناختلالئااكئبن

.لكونانيخنملهناالمشكلةالكلماتتشكيلانعلى...بلاغيةوكلماتداخليبقينالللاتيزوجاتهممناكثرالانكيزيةللتعلمالفرصلهمتتاح

فائحح!سان،سأببأا"ائاللبونوتلنئدو"ئبائابتعرفهاللملموالئيعاسمئءالمحدتئأحدعئاللباسكاهاليبينتتهئئئاًلحئلههنئءومئحه.الللهئت

الرليسميدئ،الاسنانممعناها3"!كا،)"قىول!لىحكريئناوبه"استعملياالئهحاعئالىتلدبن"اليكئمعئاللحعنأنئلوئابطئحالسعسيلئاللاأححة"دناك

اًلق!مينىمفسعوخومعناها3؟!!؟أ-5!أبوكيكرياستعملواولللثوراقوىالرجالفيتأثيرلهااللعواملهذءومثلاللفرنسيةللحساباللباسك

صي*5-!ول"*هلأ-53!ولهاورون-جون-مجواشنعملواولللحمارفياللباسكللفةالزوجةتتكلمالاسربعضقفي،النسوةفيتأثيرهامن

المعروفةالموضوعاتبشاناما.اللطويلتينالاذنينذواللوحشومعناهايتعلمونها،اطفالهيدعولااًللغةهذءمننمميئا!ملاالزوجانحين

الالسسرةتقبلهاجديدةاللقابللهاأوجدفقدمعينةاسياءاتخذتالتيبلغةشديدباخلاصيحتفظناللنسوةانتومسنوللهلماخبرنيوقد
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للفظبينقليلةفروقاهناكانويقال.اثنانومعناهاالرجال.بلفظهاكما.!كثراكنربالاؤتشاراحذتثمومنوالمجماعة

2،"هكلمةانتونزدانييلويقول،العديثةالاجكليزدكأفيالجنسيندراسة"كتابهفيادوردزقاللهبمااًيضااستشهدانوأستطيع

بذللكوشبيه،قصيرمدمعالنساءوتلفظهاطوبلمدمعالرجالىيلفظهاات-الكلمالسماءتتجنبوانكلترافرنسافي:"الليادانيةلللغةصوتية

اللشكلوعلىالللفظنسائية)!24عح"الشكلعلىف!لياعأحكلمةللفظالعوتفانالمكؤبةاللصيععنكادالادمنالحئركثيراتانهنثمالموللدة

تردداأكأأ!3،؟أ،*عط47من!رلاأى!،".واندغذ)،ول!ء48رجاللاصا:ء!،!و!-وعلى،البناتمدارسفيالااللجنويبةانكلترافييلفظيكادلا.ول*

كلمءلا!طاءاملىالنساءتكونانيمكنوىفىللك.انس،ءألس-ةعلىقضيةفيسواءالرجالمنمحافظةاقلالياباننساءنجدذلكعكس

بسبب-لالربيئماا!طعين!لافيأطولمدا،كم،ء*مةهحهناالرئيسيةالاسبابومن.واللتعابيراللكلماتاخننيارفيأواللفظ

اتأريخيثمكلهااللكلمةاعطاءاللى!لون-اً*لممةللهذءار!رراستعماللهموص.الرجالبهايتاثرالتيباللدرجةالمكتوبةباللغةالتسماءتأثرعدم

ميسوروهذا-المعطاةالامثلةعدوضوعفولواء،،،،ءكلق3!ممى،قوياميلاهناكانالنسوةبهاتتمتعالتيالحريةعلىالرئيسميةالامثلة

دلالةللهالليسمنعزلهشواهدمناكثرتكونفلنلاام-المنتبهلللمراقبابعدالىيئ!بنالنساءوللكنطويربلهجةال!"الصوتمنلللتخلص2

فرفىيوجدقلماالاصواتعلمنظروجهةانهمننذكرانوعلينا.لآعميقاللهكلعلىالرجاليلفظهااقي6أ!"،*()ألفظفيذللكمن

مختلففينفسهااللغةيدماناللجنسينان.والضساءالرجطلينميلوهناك.أناومعناها(3،أء،!كلآول8)او3!؟!ثلآ()زول*!ر

.والاغراضالمقاصدالانكيز!تبينالانتشارواسعوهوابيابانجباتللغةفيلوحظاخر

الكلماكتاتنقاءبعضتشديدفيوالمبالغةالقويةاللكلماتاًلستعمالوهوواًللفرنسيات

فيكثيراالرجاليفقنالليابانياتوالنساء.انأكداجلمنالحروف.

واًلاسلوبالمفرداتالىبحثالاصواتبحثمنانتقالناأثناءسنجدفلاتصذ.ببمنهايقص!المىالمقاطععلىاللشديداعتمارهن

اهتماهـ،يلقياللمالموصوعينهدينانمنالرغمعلىاللفروقمنكثيرا(ا"5-8!"5.)

هذافيوكتردجغرينوقالهاللذيوان،اللغويةالمؤللفاتفيكبيراوالئه!الاصواتعلم

عاميبمعى"عام"ولء!ولهلأ4كلمةاستعمالان):قليلالمجالى

مىهىالاستعمالولهذا،واضحةنسائيةخاصةهولأحار،33نظامتعديلفيتسببتالتياللصوتيةبالتغيراتيتعلقفيما

اقل-د!رجةوللكن-الامرويصح.الرجال-ديثفيمخنثشمانيفيتقدمااكأالنساءانالنحوبناساتدردللتاللبريطانيالاصوات

خلافا"امرأة3!*هكاكاا)!اى!للدلالة"!ءص"كاع!3ةهفي!وورفعالىبارزةبهلمودةتثراللدرالساتوهن!هالرجالمنالللفظقضية

منبدلاححالأ*لممهباللنسبةادحالوكأ!ك،كر!أهـاررعابيرمنبررفيوا!حايظهروذلك،)8"اللحرفباتجاهاللعلةحرف

ع!!4كانت0.17عاموفي.ميلتوناوسميثتوماسالسيداستعملهاالتيء

.(الرجالعندوقد...)،(عنعوضا)!(حرفللفظتنزعفرذسافياًلنساء

-:عبارةغاللبايتعملونالرجالاناضوناخبرفيوقد"*،"4!"ث!الللواتييلفظنالقصورنسموةعن1712جريماريستهكامتحدث

3اشا*33!3ك!8"ول51هكمولإفلنالنساءانفيحين،؟ذك!"هه!عه3لهاهكاهالهلهكام!كاس!ومم!*ص!ثح*4عنعوضا،وله"ص!3عكاي

للكلاحقامميؤةاللقليلةأالتفصيلاتهذهاننقولان!الاذللكومعكبمىيداللنساءانيبدوللغاتعدةفييلاحظمعينتغيروهناك

ىذمنتخجلاللبلدانجميعفيا!س!ماءانفيهشكلاومما.اللجشيناللفعفهوزللك..عنهوحدصمسؤولاتيكنللمولوحشاحداثهفي

للهذاطبيعيةوظائفاسماءذكراو-الجسممنمعيئةاجزاءالماءطرفالللسانمنبقوةيلفظقهـيماكاناللذيالراءحرفاعنرىاللذي

وخاصةالرجاليستعملهاالت!اللجريئةالمباشرةالطريقةبنفس-اللجصمتحولاللذيالضعفهذاانلىااشيراناخرمكانفيحاولتوقد

عباراتاوكلماتلايجادالنسماءتعمدللذللك.بينهمفيمامنهماللشبانفيتغيرعننلالحلللحرفكاملحذفالىواحياناوروعةاصواتالى

الصريحة،الاصليةكالكلماتالاستعمالكرةمعتصبجقدوملطفةمهـذبةاللعامةالحيأةفيمقبولالمرتغعالمبتددالراءفصوت،الاجتماعيةاللحياة

محلهـا،تحلمهذبةكلماتايجادعلىوالعملتجنبهاالىيؤديماوووااللكلايةاللعاداتعامةتفضلالمنزلداخلاللحياةومن،المنزلخارج

ءول+3!ك!لأ"53*ع!،!بنروروايةففي.دوالليكوهـكذاالتخفيفالىمالثراقيةالمنزليةاللحياةهذهكانتوكلما،ضجةالاقل

وتقولاخرىسيدةمائدةعلىاللفرنسيةالرواياتبعضسيدةتكنشفمنوكان.التخفيفينتابهاالل!لأماصواتوحتى،بأنواءاللضجيجمن

ذبهرعلىتجرؤلموبذلك"كذللكأليس..م..م..قليلةهذه"الىعمدفقدالاذنبازعاجالراءللصوتيسممحيعدلماًنهذللكنتلالج

متوشة،بلغةاللفكرةهذهعنتعبرانعلبهاكانبل8884،ول!"عكلمةاللعظيمةالمدنفيالننيجةهذهملاحظةويمكن،مختلفةبطرائقتلطيفه

وصفهاائخاء!!ول!*"ىار"ىلممةعنلللتعيرسبهـةاضألتوكألمحثاللحفاظالىيعمدوناللقروييناللسكانانجنفيالمثقفةالطبقاتوبين

!قو!ها:النخرةمصا.عفيالقاتعملقدالمرأةاننلاحظانويمكنناشديداحفاظااللقديمةالاصواتعلى

3!ول+!3!ول5؟ح،اء،!ه33!لأءي!ح،1،3كاعول،35)ء،4،ح"كا!!3ول،تجلتفقدوهكذاالراءصوتترديدشأنمنالتقليلفيدورا.لعبت

ءوله3أ00!ءط!،4!33،هـءول؟3كح!88!ىه"،هه،884!!ول*ول؟ه*هـ3،!5؟بلالراءاهتزازاتلتجنبرغبةعشرالسادسالقرنفيفرنسافي

ولكا+*ع!ول،355.!ىهعوضسا2()أيز"الحرفاستبداًلوالانكيزيلفظهاكمااللخفيفةواًلراء

ويجرينمببنةغرفةفياجسادهنعلىقطعةكليخلعنانعليهناللفظهذامثلانالىاشارواالقدامىالنحويببنبعضولكن.عنها

.اخزوغرمةالىعترهاشيءولاسراءتهننلمسانويمكننا.يقلدونهناللذينالرجالوبعضبالنساءخاص

عليهنحرمتالتيالمصطنعةالنساءحصافةاناخرىجهةومن)"عط83!ولى"(كلمةفمن،اللعاديةالللغةفيالرغبةهذهبقايامنقليلا

ىء343ع33وارجل3ح!أ:مثلاكلماتبعضاستعمالاحتفظالاخيرةالكلمةانبالذكروجدير،"حورأ*،إ!"كلمةبناجا

اشمئزازانفيهشكلاومما.فيهاومبالغامضحكةاليومتبدوسراويلتخصلانها"كرسياومقعدبالانكليزيةوهي"الليومللاستعمال.بها

لتداولىوم!بلهنواللجافةالخشنةالتعبيراتاستعمالمناللغريزيالنساءاكمرخاصةدلالةللها8!،4ء")"حكأكلمةبينماالرجالمنأكثرالنساء

التطورعلىعالميبلكيبراثرللهماكانمباثمرةوغيرمقنعةتعبيرات)2(زحرف!اللاستالميلانثمالاستاذية.اًوالرياسةءلاعلى!كرسي

الاسرةوضمنخاصنطافىعلىغاللبايمارسانطثيرهذاومثل،الللغويبينسبيلهوجدقدالراءمنبدلاملفوظغيرصوتبعدسىاو

النسوةمنجماعةتعاونعلىتاريخياشاهداهناكانعلى.نفسهاحولىعحمثلايقلنلافهولاء،هذايومنافيكريستيانياؤشاء

فيعشرالسابعالقرنفيجماعيةعلنيةبصورةاللدورهذابمثللللقياماننجدالنائيةسيبريامناطقفيخنىوهكذا3!!*،لععنعوضا

-77اللصفحةعلىالتتمة-كاءع"،4عنعوضاولصء4،8وءأء842*يقلتشوكشينساء
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التحدلداتهذءمنوكمير.-اوا!لراءاً!010 -....9!ىكا،ص!ول؟،كا!حك!ء،+ولكم9آء!حي اللغةالىطريقهشقعنيعجشوبعضهاظهورهابدءعندعاسةتعد

بهاالمعترفواللغةاللعاميةينا!ر!انهنايعنينيولليس.المقبولة

بةاواًا!..00ا!.اًواً.ار".الا-26الصفحةعلىالمئنشور حدللدحيلستعمالمجديدعر!لصرالميليكورمابمالد
ناالامرهذايرغيرولا.للجنسالعائدةاللضانويةالانسانيةاللطوابع!هههههه!

فياخوانهنلتقليداللةخياتمنعددادفعتاللحديثةالنسائيةالحر!يتعلقماكلاللجماءةهذهناقشتوقد،فرنس!افي")رامبويه"فندق

.الاخرىالمجالاتفيكمااللغةاللنسىوةنلكفضلتوقد،والعبارةالللفظوسلامةالتهجئةبقضايا

المفرداثكااللخشنةاللكلماتتجنببواسطتهايمكنالتينقةالمطاللعباراتاستعمال

بصورةالمرأةومفردات،بغيرهاالصلةثديدةالمفرداتخاصةاناوروباامتالتبىالادبيةلللموجةنظيرةاللحركةهذءكانتوقد.اللعامية

فيتسيرانطدةتفضلقاراة،الرجلمفرداتمناكثرمحدودةعامةلا*!ى+4313،اسبانيافي*3850!ههح!:متعددةاسماءتحت

موضوعهاعنخارجاوغريبهوماكلمتحاشيةالرئيسياللغةحقلمناد!اهـ.ةووتانالا.اورءيرافيث!ول!ول+!ث!85وادطاليافي

ارر!ابيراحياءاوج!يدةوتعايبىكلماتصوغالىفيعمدونالرجالاماحينوذلكايرجالمنزملا!نامطالليبهنفيتخطين.اللفرنسياتالنسوة

.منيتمكنونانهميظنوناوقيمكنونالوسيلةبهذءكانوااذاالخديمة"اللدماغباب"عبارةكاستعماللهناللدارجةالللغةفيانطثيرفيرغبن

طريقتتبعفهيالمرأة؟ما.لافكارهموضبطادقةاكئرتعابيرايجادالرفيقارةوعب-،لللمكنسةالتنظيفاداةعبارةاو،الانفعلىللد!لة

احيانالي!ب!لكاللطريقهذامثلءنالرجليبتعدحينفي!الرفالللغةعاصفةتصنعهـناثاروقد،القميصعلىلللدلالةوا!حياءلللامواتاللدائم

اللكنبقراءةعلىتعودواواللذين.جديداطريقاليطرقاوضيقامسلكاانتنسىاللحذلقةهذهمثلوكادت،رؤوسهنعلىانصبتاللضحكمن

تلكمناكثررجلنمنبهاالتياللكتبقراءةفيصعوبةيجدونالاجنبية"متحذلقات.نساء"روايت"فيللهـناللخماللدمولليرهجاءلولاالليوم

ولهجاتمننوعةغريبةكلماتعلىالاولىواءلاحتوذلكامراةكتبشهاالتينجحدانلناليسالغلوهذاعنمثلوبعبيدا."العالماتالنسوة"و

نااجنبيةللغةتعلميودوناللذينهؤلاءفعلئولذا،فنميةومصطلحاتانكلترا،وبينها،الاممتلكنهنىءانعلينادلالصددهذافيالمرأةفضل

الروا!ات!نلاننساءكتبتهارواياتقراعةعلىاولاانفسهميمعودوات!ونانلللغةأتاجبحيثمرتفعافيهاالاجتماعيالرأةوضعكاناللتن

قبلالاجنبياليهايحتاجالتناللدارجةوالمفرداتالتعابيرتعلمللهمفهيءاصحى،بكانواوحدهمالرجالانلوعليهتكونؤدمماوأنقىأصلى

نعزوانويمكن.ا!جنبيةالللغةتلكصلباتهاذفيهيوالتيغيرها.اللغةفياًلمطلقاللنذن

يومناالىزاللتوماكانتالتيثقافتهـنالىالئساءعندالخاصة5هذد!،،التيالتعبيراتاللغةفيافوةعليهاتعترضالتيا!مودومن

فقد،شيءكليفسرلاوذللك،الرجالثقافةمنوفئيةنسمولااقلهدا"+3،كاله،8!3"كل!زل!ول!44الرجليقولوبينما.باللقسمطلاقة

ءـصذءانجاستروالامريكيالاسقادبهاقامالتب!التجطرببعضاشارت!+ءاء،!،كاهس44!ء43أولكلكاأ،تقولا!الرأةتفضل

الاستاذهذا!بفقد.القعلمتصرعنمستمقلة"المؤردات"اللخاصة!3"3؟هياووو+8"3!ا"!،عهكل*ه"ولر"مثل"ح!ا!كلماتاستعمالانثم

الصفالىينتمون"والاناثاللذكورمن"طالباوعشردنخمسةمنالنسصاء.عندمتأصهلامرهو)ا!ولجهنماللبسببطةالكلمةمنللتعبير

كلمةمئةيكتنواان-الادبيةاللخيراتفيمتساوونفوم!وهكذا-نفسهالسماستعمالاثناء3!!حكلمةاستعمالالمرأةتفضلوكذللك

فيه،يكتبونائذيالزمنيحسبواثمالسرعةمنيستطيعونمابئقصى-:التالليينالمثاللينفيكمااللطكيدفيلتز،دالاستفهام

الافخمعةاللحصبيلةوكانتجملفيكلماتبكتابةلهميسمجوللم،أءول!ثأ+!3ء53"!ه،4!!س؟اويآكها5هـ3!53،!ا3وله،!ول،؟

الهفكيرفيالاشتراكولكنمتشابهةكالتاًلكلماتهدءمنوكثير،كلمة!ولكه!5!ول،مثلا!قوىالىتجنباللعباراتالمرأةتعمدالىدللكوبالاضافة

كلعة137عاستعملوافاللذكور.؟لرجالعندمنالنساءعنداكثركانعاراتت!س!ملوكذللكم!ولحيحول،ولحكللحف3؟حكاأو344+

!لكل!ساتالمئويةاللنسبةوكانت،فقطكلمةاا2؟ولأاللبنات،مختلفةك!400وله!ء"3ء3ح!كاك!04اه3"ولمثلث!شتهاعنلتفصحخاصةتعجب

ضط.%8،02الاناثعتدوكانت%8،92الذكوراستعملهااللتنيبةاللغرالعباراتالىبالاضافة*3+لم!"*33"ذ"ههح!"ى!3!دوله

مملكةعلىينصبللكاماتاًلذكوراًسننعمالمجالكانذلكالىبالاضافةانقنيوؤدلحء3!*354ح،،5وكا!هح!3،4"3!عولمثلالاكثررجوللة

الحا!"بالملابساللكلماتعلىاخضيار!نوقعفقداللبناتواما،اللحيوانواءمقد،الرجالمناكثرالنساءتستعملها("ه،"!3ولع!8)".عبارة

تتجاوزلااللذكوركلماتكانتفقدالاطعمةمجالفيأما،والاقمشةومن،للغرضنايكفيذكرناهماولكن،تضاعفانيرمكنالامثلةهذهان

917تجاوفيتنفسهالمجالفيالاناثكلماتوعددوالخمسينالثلاثةقبلاسميناءلماحضريةنظ!لرهناذكرناانناالقارىءيلاحظانالسهل

هذ!عنهاكشمفتاللتيالاتتويةاللخصائهركانتعاموبوجه.كلمةالل!الات5هذفيالمنعاننلاحظانبناوجدير،اللجنسيةبالمحرمات

والزين!اللجاهزوالانتاجالراهنةبالظروفخاصااهتماما1)دراسة4علبتجمع!وقد،بينهنمنالمسناتاوانفسهنالنساءبهتقوم

واللبناءباللبميداهتمامهأبانققدالرجلاما.والمحسوسىواللفرديةيداهمالذياللخطربحقيرعارفونالرجالاتالمؤكدومن.الشابات

.الامورمنواررنويوالعاموالمؤ"د،النسائيةباللعباراترضيتمااداوبرودتقاهةمنالليهتصيرومااللغة

لاكأيارايآطوهياخرىناحيةالىجا-تروا!ستادوؤهـاشاراغلب5ويكر.اللغةفيشطر"مالهماواللقوةاللحصويةمنكلااًناد

المهلهذاتجلىوقد،والاخيرالاولحرقهافيواحدةقافيةذاتكلفاتبسنعملونهاالناسكلبئنلشعورهموذللكاللكلماتبعضوالرجالالاولاد

اهتمامعلىضوءارلمقيبدورءوهذا،النساءمناكثرالرجالعندوتضيتعابيروتافهمبتنلهوماكلتجنبيريدونانهم.مناسبةكلفي

كللانالنساءبهتعنىلاامروهوللكلماتاللصوتيةباللخصائصالرجالاللرجاليصبجوهكذا.جدتهابسببالخاصةنكهتهاللهاوحيةجديدة

دكلتالخامةهذهومثل،هيكمااللكلماتاتممالهوالمرأةرهمماتراجعمن5نراؤيمااللفضليعودوالليهمالللغةفيالاوائلالمجددينهم

تلتفتفقلماالمرأةاوراباللكلماتمراونمونالرجالاناللقولالىبعضهما!نكدزيالفعلىقءدفمشلا.جديدةمصطلحاتاماما!صمطلاحاتبعض!

فيتفوقىظاهرةوهناك.حبكهاعلىتقدمقلمابلباللتوريةالمقصودالىاستسدلىماسرىانوللذلكجداضعيفةدلالةذا،4?4"!*اللقديم

نفوسهنكرسنممنكثيراتاللنساءبينلليسأنهوهيذكرناهماقيفنهاالصنجدلبقرونذللكوبعد،الاسكندنافيةمنا"خوذ3ووحمبفعل

تعليمعلىادخلاللذيالاصلاجقبل،ا!جنببيهالللغاتانرغمالللغةللعلمهـلىاليوميتراحعنفسهاللفعلوهذا،القويول؟ك!ه!8!علبه

فيالمرأةاتقنتهاالتيالموادمنالزمرةتلكالىتتنعي3انت،النساءانوعليئا،!-44!او5ول84ولحهمافعلين(مامالصصبيانالسنة

المؤهلاتمنتعدكانت،والقطريزالموسيقىمع،فهي،وخارجهاالمدرس!ومعمعينةظروففيمستعملةتزال!القديمةاًلافعالهذءاننتذكر

اللخاصه.النسويةرواياتهاحدىفيشكسبيرعبارةولستعملنعودانيصعبذللك
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الافوالبعضوساختار،المعنىيرنتهيانقبلالل!تعجبيةجملهنقطعفياسرعفهيالللغويةالنواحيفيالرجلمناسرعالمرأةانتبينوقد

.".(3،"ول*3!8!-الغرورسوق))ر،ايةمناوللها4اف،ابطفهـوالرجلاما.الاجابةوفيالسممعوفيالتعلمفيمئه

ا..أبأرا،حسنا:وقاللترعب،،منجميماعلىيعمىكادوللهذا))نفسهوهيءبدللكوهو،ذوقهامنلليأكدالكلمةويمضعويخنفكريتردد

الجملتين.منكلاتمامدوىانف!عاللهاوحال"..جريئةأكب-اللحرسىفياوالمعنىفيسواءالكلماتبينوالتباينالتشابهلاك!نشاف

-:هانكنمسرحياتاحدىمنالثاليوالمقطعمحطللها.فيوابصفاتالاسماءاستخداميحسنانلهيتيحمما

وأخيرا..."اللكلماتوخانتها"اقولانيبم:أفيسطالسيدةوالاحوالالظروف

قاللت-عانيتهاالتيالمشقة-:ماكشىللكومبحون"ضعيفةعلاقات"من

...سمتعجبةهيلدامثلاللصفاتبعضاستعمالمنيكثرنا!سوةاناحيانايذكرقدء

تترددأصبحتالتياللجملمننماذجتوفحالاستشهاداتوهذهفيماوالنساءالرجالبيناختلافاتهناك.لكنت!5أوك!،،!3،

...الحديثالنحوفيخاعرفصلالىتعتاجانهالدرجةالافواءعلىاللعاللم"تشسترفيلدللوردكتبوقد.والاحوالاللظروفباستمماليتعلق

علىتخفللمالرأةنفسيةفيغريبةلناحيةلغويةاعراضاًلجملوهذء-:"؟175الاولكانون-

اللفراغاتفيتفكرانها-:بطلاتهاحدىعن"مردث"يقول.الاذهانكلماتاضافةطريقعناللغةباغناءيقنعنللمبلاديشقراواتان

احدىأقرد"هاردي"و.النسوةوبعضالفتبتاكثرتفعلكمابتوسيعوذللكالللغةبتحسينوقمنذللكتغطينبلتماماجديدة

فكرتهاانهاءتستطيعالتيتلكالنسا،بيناللبدعةهذه:بدعوتهابطلاتهكلمةيأخذنوهن،منوعةجديدةدلالاتعاىوتطبيقهااللقديمةالمفردات

.اًللفكرةهذءتنقلالتيباللجملةتيهـأانقبلالليومية.الحياةبحاجاتليفيشلناتالىاللجنيهءلصرفكماويصرفنها

كلايسلكهاالتيالنوعيةاللطريقةفيتلاحظنفسهااللناحيةوهذهشيءايتعنيان13،3!3والظرف،3!كلاللصفةاصبحتفمثلا

ماكلؤكيشاننا-هناوللكن،النقاطووضعاللجملةلبناءاللجنسميناللظريفةفالمرأة،اللنالىمنالعصريينألسنةعلىعصريتانكلمتانوهما

نذكربل،مطلقةفروقانحموأننستطيعلا-الفصلهذافيذكرناه43،ك!!3"ء،!أوكرا؟3*3كلهول!9كاه!4أو،لأكا!33أكا!كاك!!4:هي

مميزةذللكمعتبقىوللكنهاكي!رةشواهدفيتدحضانيمكنمرجحات2!دللما!زووفىانلووخى..ا!خ.3لألأكمووكم+438أو

والنساءالرجمالكتابةمنطويلةمقاطعقارناواذا.اللجنسينلاحدا-مسالءلىباتراض!.تئسمتردلدالللورددانبعيدحدالىمقبولة

تتداخلالمعقدالتركيبعلىجداكي!رةشواهدالرجالكنابةفينجديقودبالم!!ةالنساءوللعأنوهيبارزةخاصةعلىيدءوضعقداللكلمة

اللعكسر،اوشرطيةجملةوسطفيموصولةجملةاوبجملةجملةفيهستعملوهي،رلالتهافيالقويةواللظروفالاحوالترجيحالىدائما

النمودجكطاللش!لانحمنفيوملحقاتهاالتوابعاللجملتتداخلاوفيللذللككثيرةامثلةوهناك،اللصحيحةدلالتهاعنالنظربصرفغاللبا

علىبادصا8ةا!طةتقرنحيثاللعطفهواللطويلةالنسائيةلللمقاطعالانكليزيةوفي،والدانيمركيةواللفرنسببةوالانيليزيةوالروسيةالالأنية

نحويفسقعلىتنتظملاالتيالافكار.لتابعمعتقدرجواضحةلو.بةء؟،ول":منهابالنساءألصقاستعمالهايكونقدكتيرةكلمات

تعتالخطوطووضعوالنبرةالتشديدوبواسط!الانفعالللحركةتبعابل02أبرزهاومنوللأ،33+2حح4و3ء8!7بمهئى

المهم.راجع"يليمااللكلمةهذهءن"6918سنة"البنشقاللتوقد

اللىأقرباللنسويالتربمبباق:نقولانيمكنالاصطلاحوبلغة-وهـوالسيداتفجدا!ل02اللظرفهذاانس:ستوميليا(

جملةنتنبهللعلناأو،التتاخلالىاقربالرلمجبواًتربافقمثلباستعمالجداموللعات/انهنندكرالمثالبببلوعلىبصفةمرتبط

ابئحينفي،الأخرداخلأحدهااللصينيةاللصناديقمندوووعة.الرجلىسأثك!444028!لأكلأو!ثآ0383،!،8"كأ!كا!يلااللعباراتهذه

اللعطف.احرفمنلخيطسلكتاللؤلىءمن4محموع1)نسائ!ة.1
...لجملهدهذهالنساءوللععلىدلالهالتاليةاللشواهددللكعلىستوفيلويزيد

رقصحفل!فيللهاص!تماتسردفشاةنننصهدماركبةداني!مرحمةوفي،اول!ول+راهء02!ولحولول،!+583ء!كل!3،4ىه*لممة

انكاصرحانني-:قائلابهدوءساعتهاخرجوقداخوهايقاطعهاوفجأةلح*3!*02!ولأكلامهولهلأ،حسهكاعي!83أ!153"302

ونصف.دقيفتينمنأقلفيمرةخ!سعشرة:"ذللكوبعد"قلتا!خامةهذهوتاويى.**!5ءا!*حأولهلا!3!ول.حلأ،م!

عمامةحادرانقبلاللكلامعنيتوقفنالنساءانالىرأييفييعودالمميزةالنسائية

.لالا....01...ا000.انقبلبالكامثرعنلالهنالرجاليفعلممابكيراكثراللجملةتنتهي

علىاللقنمخصللدلمبمدبينللضعفيوللنعليههيللعوهومنب!صرسرعهجمهتكرلعكيراثرلمرةاكئيرةللقدومكمسرورجدأنا:ا"لوفةواللجملة،يقلنهسوفبمايفكرن

جنؤمحهاقكارها،الليهقفزتاخرشخصعلىلتدلبلسابقاالمذكورجملةالواقعفيتتطلب3*!ل!5ولأ!4ولهث!!3!؟.!ول)هصا

وقد.نفسهاللسياقفيزاللتماانهايطناً!إء!ميرءالر!لان(للدرجةاو...أقبلكأنينبغيأننيلدهـجة...:تكونقد!ننممةأخرى

معينةفقرةقدمتفقد:الجنسينعندالادراكل!ر!ةرومانسىاخبر.المجطقيرتطلبهاخرشيءاياو،ممتازاشيئاللكاةدمأنينبغيأنني

وأعطتيستطيعونبأقص!.مايقرأهااناليوم!وطلبالمثقفبنمنللعددمنويف!ماللسرعةحالةفيلللقكمتتاتىلااننممةاللجملةهذهوللكن

اللففرةاخذتلمالوقتانت!ىوحالأ،سصا!عشوينلوانعمشرللهم،"نغسهفيعماالتعبيريستطيعلاانهلدرجةمسرورجد"انهكلامه

رأ.ورلا.أدةء.01.و.حدا،-02"كلمةتكتس!باخرىبعدمرةالتجربةهدهتعادوان قديكيللم.ختبااهذافيالرجالىمننججعالمساارلبيي

قكرةا!اءعلىأقدركنبل،فحسبالسريعةاللقراءةعلىالرجالمنجداير"معئىالللغويالسياقفيالتشديدمع"هكذا،للغاية

بسرعةتقراانالسيدات.احدىواستطاعت.اللفقرةموضوععنعامةالانكليزيةفي"كهذا،هكذا=ولحرر"معاللشأ!وهكذا."باللفعل

نااستطاعتاًللسرعةهذءعلىوحتىزوجهاسرعةاضعافاربعةتفوقأع،!)،ولح،ولءافياللفرنسيةوكذلكاللدانيمركيةفي"ساوساران".ومع.

اللذكباستطاعالضئياللقسمذللكمنزوجهااعطاءممااحسنؤكرةر!طي.اللصددهذافيالانكليزيةبلغتهماتبلغلاقدانهامع

علىالتفوقدببلاليستالسرعةهدها!فاكتفولكن،ا!رةمنقراءتهاللنى"(ه،!3!ءكاحعللدرجةمعكلمة"تخررئفسهاوالظاهرة

اوضجوفد.هـدابارزونرجالاللبطيئينالقراءبينمنوكانالثظليتتمةدونغاراتتركوللكنها،الدرجةطبيعةعلىيدلمكملاشيئا.نستدعي

اللقارىءتر-والمراة"))الرجلالتاليالنحوعلىالأءر"ايليس".لدرجةتناذاالثانيزواجهكان-:مثل

تحقمقوللفحصتمحيصنتعرلمملامىاداوننلغ!يببنولبطياللجطهىءتداالدمالبدووتدميلمسربهجمل

ذااللحقائقمناذتجمعةاللذخيرةتثرانهايبدوجديدةحقيقةوكلالنساءللعادةمتعددهامثلةنحدومسرحياتنادواياتنامنكثيرفي
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نب.اللعقليةاًللعمليةسيرتعيقوبذللكتتقحمها

."مختلفةموضوعاتحولاراء"بسويفتفيكرنيوهذا

ممالنساءمعطموفيجالالرمنعددفيالشائعةالكلاميةاللطلاقةان

لمجرلمائرالمجواصامنهميختاردكىكلامهفييترددانخلقبالافكارملءعقدلهوكان شسالللعهدمامامعدكمنكلاراًد.اللكلاتوصالهالمادهصالهالىلعود

مناكثرللديهملليساللعاديينانالمتكلهينحينفي"واللغةالافكار"

وهمالافكار،بهايلبسوناللكلماتمنومجموعةالافكارمنواحدةمجموعة

عنها:صدرمنالناسخروجبسرعةذللكاشبهوما.لللكرماستعدادعلىدائما

مزدحمة.تكورحينخرولأجهموصعوبةفارغةتكوئحيناللكنيسة

فيوتهسببدائمتفكهموضعالكلامفيالمرأةطلافةكانتوللقد-

.%..وظيفة"للياوصورافعندمختلفةاقطارفياللشعبيةالاكلنملةءنعدداتتتار

الم!دهون-اً،للزينةجنساللنساء-"وايلداوسكاروعند."تتكلمانهيالمرأة

وفكر."فاتئةبالرءقةيقلنهذلكومعيقلنهماابداللديهنفليس

---.ءروزاثتقول.لسانهاعلىيثبحتىدماغهافييونيكاد!المرأة

امبير.الوجوديهالكاتبهرالعه؟"افكرحالماأتكلمانوينبغيامرأةاننيتعرف-ألا":(5تهداكما)في

اكحمىوهداعلىاتكلمانني-:اللغتياتاحدىتقولصديثةروايةوفي

بو!ورصسيموىيستاليعلاكثيرةأش!باءوهناك"؟ذللكتفعلألا.بهافكرماأجدللكي

الفرنسيةغونكورحاءلزةعلىادحطئزة.هنطوقةيسمعهاخىعليهايحكمانالافسان

اقلمفردانهـنللسكوننبيجةالنطقسرعةفياللنساءتفوقان

بر001-!ءقيقةتتصلىاًيحقيقةهدءوللكن،اللرجالمنتركيزاواكثراتساعا

بيسميطرجورجلرجمهالرجال،/جلغهاا!عتياللنوىببلغنلاالنسماءانوهي:فيهامراءلااخرى

يقرراللذيايليسوها!لوك.الاموركلفياوسطااللىاقربوهن

لبنانيةليرات7اللجزءثمن-فيءينفيالعبقريةبتوافرالقولانمحقايلاحطالميادينمعظمفيا!قةهذه

نوعاالنساءقبلمناحيانااعتبرالنساءمنبكثيراكثرالرجالبين

مال!تكذيباهتمامأييظهرنللمالنساءوللكن،جنسهنعاىالتجنيمن

اهـم-12ذللكومع.النساءبينمنهالرجالبينانتشاراأكثراللبلهانمنيقال

حبوانجةللحق!بقةمظهـرينالاليسغااللحقيقتانوهانانمترابطانفاللقولان

.اللذكورطبيعةتنوعوهيجذوراأعمق

الشهيرالايطاليللكاتبووادهاخرفياللغويةقالعبقرية:جداواضحاالامرهذايبدواللغةوفي

النساء،بينوجووومايندراىهـدرجةفيالللغويواللعجزجاتهادرارفع

موراميااللبرلوهـنيكونقدوللكن،الرجالمنكانواالادباءواشهـرالخطباءوأعظم

-ادئماءندو-اللرجالبينيوجدانهنقررانا!خرلللجنسىالعزاء

الكنرىفياريجيوجائزةعلىئزةالحلوهيصنوي!رددويتلعثمونوهم،معاكلفنينرصفيستظيعونلاممنكثير

اللطرفينهذينوبين.الامكارلابسطالمناسبةاللعبارة.لركيبءنويعجزون

يعادلهامااولبنانيهلل!اتخصالثمناك!متصرفيعلىابدااللقادرالواثقالذللقبلسانهاالرأة4فتحرك

.واصفاءوجهاوضحعلىولفظه

بعيسدةلليستالفروفىهدهتطورالىأدتاللتيالاسبابوللعل

القبائلفيا!عمالىتقسيمالىرئيسيةبصورةتعودوهي.المئال

ا!ببلديياابك-!كانالستلينا!ففمنذ.المتحضرةاللشعوبفيبعيدحدوالىاللبدائية

استسراضالىيحتاجاللذبمماالنوعذللكمنبالرجالأنيطاللذياللعمل

ع..اهـ!.وفياللحربفيلممممالانسبياقصيرةفترةخلال،.رطاقةقوي

اللجنوبيةفريقيافيالعرقيةل!مأساةرهلعلصوبر!ما!!نربما!ل!رو!ةاللكلامفرصكانتاللظروفهذهمثلوفي

ليتو!لانتالليفيس!نسلمكانالقاسيعملهمنالرجلينشهيوجن،عظيمخطرمصر

من-سلسلةرهاأنيطتفقدالمرأةما2،مابطريقةوقتهيبدداوالكرىالى

.....توكلو!م.ئلقىالىهاالعضليةالطاقةتلكمثلتتطلبللمالمنزليةاللوجبات

اللوري!للببللرجمهاوؤ!تفيلالرحبينولا!ااقياللكثيرةالاخرىوا!بممالالزراعةبها

لشانياقرشا.45الثمنخىظلتا!يالاعمال"ئالمجموعةبتيكايضاكفتبلالعاديرةالسلى

والخبزواللخياطةوالطبخاًلاطفالتعهد:الرئيسيةمهمنهاجداؤريبوؤحت

وسطفيتؤديوكانتعميقافكراتتطلبلااشياءوهي..واللغسيل

زاللتوما.مستظرفةثرثرةترافقهاانالسهلوماالئسوةمنمجموعة

برولث-يلادا!دارمنئئمورافايامنافييحدثممابالرغماللدصر!ذافيفائمةالأوضاع!ذ!آثار

...ال!لاقاتتعديلفيقوياسبباتكونقدهائلةاجتماعية.نطوراتمنهذه

اللجنسين.عنداللغوية
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