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!!..!!!ه!و

:الإق!ع-أ!رسهـميةاأف!ةرأال!افي!مة

..ال!أحاممرىءمناررلممالعرريةاللغةفي)1(اًلمرأة

9.كوتالطعاموءراءة،ونفعهل"طابى:فلانالطع،ممرأ

ص--نالرنجل!نوالرجنل)2(..،نمصحسغيرصنمريئا

ثابتهـخكيرطيبس،اذن،المرأة0)3(رجليهعلىيمشي

ولا،ل"حاعظللاذلكفيوا/لمرأة.المتحركالقويللرجل

لدىهاواسخمراؤابتهاأسخطالادالجماعنلهاامتياز

فتخحسركالتميمهبو"الطعامالمرأةفهي.الرجل

.لاقال!الملك/سكلحانواقواقاليناتوتصرخالاغصان

:ررم!حتأنخهـاشعاوي!ول،اشدةسيفيالملكالعجبفيبلغ

ظشولتم.ؤ-كونكنلهإروولانشيئاأراداذامن

لهالمارث:فيقول.ال!طعامم!نششااكلانمراديللملرد

رو-نواط!ب،لبناتلا1هذهمنألذالدزب،فيطعامواي

مز.بضتايممىكو،شجرةألىيدهيمدمثم؟الضساءهؤلاء

اماميضعهاو،ؤرعهامنؤجخرجكاا،،يجذبهوشعرها

وعهضبه،،ورأسهاورجلي!-،يهكاويىهذافيتأمل،سيماالملك

الارديفسخهاثم.اهاوس!وخلقهامنسبحان:ويظول

كلضهافتفوح،الجانبينمنقخرهـ،ويحرج،نصمفين

،وكلا!البرتفامنفصوصداخلهاواذا،زكبلآرائخة

لاعاض3يبزرمثلوزركيبه،الجسمقدرعلىكبيرفص

مثلالجوزطعمهماؤججد!ميفالملكمن!،فيدكل.دمابني

..جميعهماالأكولاتصناطيبو،المصفىوالشهدألرطبا

يتنبةولا،ماخوذاذاهلاحوهـ"سيفالملكويتطلع

مدرالرزي"واللإقاتالةا!سطينيالتراثإءكظ-منفصلأ!لاإا

.ب!روت-ا!دابدارعنهذا-الش!هدر

اتقلاأ.ية(ب!ا4791-.0911)الفلسطينيةاراةاوضعما!تنىأفاآأاكالا

ورءضة-لملاص-للا9اةللمرااخص!ىانآثرتاولكنني،الطهـبقاتهناياعن

.والاض!دلقهرالافيلتمايزهما

.457صى،الاعلامواللفةاا!؟لمنردا!2)
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.-"!لئلااذنهفيالخيرقانالمارديهمسىحينالاذهولهمن

اخرىيرقيجزيرةالجزهـذةببمنبالنظروجلى/المالمثاي!،

رءواثم،هذهكلناجملآسبع.اا)واقالواقجزر!ن

ءذاقاوالذصورااحلىلكنهـن،ايض،بناتاشجارهما

ذ--ةلىالمغل،وللاكل2،صلحنوهنس،ةرلجزا!ذهليضاتمن

بهـنليحتفظيملحنانبمكنكمأ..ايضاالحبوممارسة

تبتعدلنموهكذا)،("..4كاذدكالىاللمرعماجةح!نالى

الاقور،ععضورفي،وسادتنشأتيالتيالاسطورة

وانم،لهاا،الاقطاعيي2دالتقلىالغةاؤ"معن)5(والعبودية

وتنكح،ؤتغازل.نؤكلفالمراة،الفهمهذاالاسطورةفصلت

لينةابنتهه،عربيةامرأةوتوصيةوتحفط-شملحانهاكى،

قاما...":زوجهماإشرةلمعاع!مثرخص،لفيزفافهى،

لسسالسمعوحسن،والظناعةفا.رضا:والثانيىقىالاولى

عينب"لمواقعفالألتفظدوالرابعةالثالثةواما،والطاعة

منلى،انفهيشمولا،قبيحعلىمنكءينه!فظحفلا،وانفه

تةفالتفظدلووالساد،سةالخامسةواما،الريمأطببالا

الن-؟موتشغيص،ملهبةالجوعشدةفان،ومنامهطعامه

والارعاء،لمالهفالاحراز:والثامنةالسارعةواما،مغضبة

،اتعصبفلاوالعاشرةافتماسعةواما.وعيالهحشمهعلى

اوغرت،امرهخالفتانفأنك،ءلمرالهتفخضيولااصرا

متاياك.غدرهتأمنيلم،سرهافشيتوان،صدره

3-،ناذالد،يه،والكمابةمغتماكاناذا4يدبينالفرحإ،ك)1

اسيادهافلسفةتلتزما.لعربيةالامهذهان0)6("أفرحا

ادبئ!،فينظرةل،عننقلا:يزنذيبنسيفالملكسيرة)؟أ

.013س912صيالادلبيافة11"ا،ش!ب

وؤ--،عصرفيثونتانهاعليالس!يرة1هدهدارسواتفق51!

ءثمو:ال!اصيواوافلعشرالرابكلالقرناواخرفيابالذاتالقاهرة

.761.!االمصدرانفمى

تاب!منالمختار:بشيهيالاا.حو!ابنم!مدال!ينش!(ب)ث!

.31؟ص،مست!!قنكلافيالمس!طرف



قد!نتأذا،اوصجةاهذهفي،فالمراة.ابنشهاتوجيهقي

لأءورا،،فدن"قلإوراا"لىإ"لجمادا"صيغةتجاوفيت

الم-رأة"او"الطور،مابرأة"صيغةتكرريىعنيخرج

المش!كليللرجلقعلردةمجردالعقلهذاوار"الجسد

م--رواننبار-!نعبداقال".كليمالخدمتهوخاضع

خذ،.-ثقال،أ)تساءاحسنليص!،عطفان!نلرجل

ناعمة،الكعبينردماء،إلقدمينملساءال!منيناميريا

ضخمة،الفخذينلفاء،الركبتينضخماء.الساقين

ين:اـخىدأحمراء،ييناتثدناهدة،لكفينا،رخصةلذراعينا

ءبلجى،،نلننمفتباءلمى،،جبينلحمااءنجاز،لعينيناكحلاء

لمث-حرثأل"محلو،لثغراءشهنبا،فينلعراشماء،لجبينا

هف-ءاالجسدالمرأة)7("البطنمكسرة،العنق!حيداء

زءر"وجه!هـنالمرأةامام2اشلبهـمعنى،لاميرموصوفة

بعضفيالدر--نتعتمدثقالمحةوهي.الرسميةالثقافة

اطالما:،رليعالمرأةتتكح"النبويالحديثيقولةاسبابها

تربتالدربئبذاتفدخملفر،ولدينهاؤلجمالهاولححسبها

فياالالسالىصبقىالعواملاحدراسميماا.لجمهال)؟("يداك

نأورغم".هذهـالعواملاهماندينودكن.انراةلثماح

وأنس!زيةأجتملعية،كثيرةقيودمنالمرآةرحرألأسعلام

اللهأقءلىيصهعاسلامياتقليداثمةفدن،انجاهليةفي

جض،لحوااًلصف،لىىايشدة:خحسالبصترالمردةقبعا

اتاميرامرأتينميراث،و.جعلوفرجها،بطنهافيو،النجانسة

،وا!درجلكشهادةامرات!ينوشهادة،وإحدرجل

،*ز:ىمنهقيكونولا،جماعةولاجمعةعليهنوليس!

علىألرجلالاسلامتفضيلعدأهدا.بوليالاتسافرولا

هذارتكز.)!("عل!يها"قوام"انهحيثمنالمراة

الملاقشبئكانتفاذا.جسدهاءعلىللمرأةالالهيالعقاب

،ؤسامطرمنالرجلبين،الاقطاعيالمنظورفي،اساسا

وهـ!،الجسدعلىمبنية،منحططرفمنالراةوبجن

الذيهوأدجسدهذاقأن،اتسيدممضلكاتمنجزءهنا

حقارتهافي،خلاالهمن،مسؤوليتهااقرأةتتحمل

جسدااهـرأةاصلايريدالسيدفالرجل.ونجاستهما

ان-ازية.:لاأي.اف!ازيؤملبأيتتخلاالجمالناصعة

الرجلماكيةفيانصورةلهذهتشويهردي.جميلجهـماد

،تتحهللاالمرأةان،.المراةذات.فيعقابالىينقلب

لدفهاو.جلللرمطلقحقفهو،لهاجماليةومسىؤ،ةشرمبا

ا:تماماقبحهاوليةمسؤفحمل

اعوركيطلوالهامسوسةفوتةل3-

الصورةراسعلىودورةةكر-

.2ا!أمحهالمصثرنفس.اله

الدسوفك!*!.!.دعنانقلا451ص،3ايالسلام1سبل81(

اثقا.فسةاءجطة،الاجتماع.وعلمالاسلامبهينوتطوره!الاسرة.نشأة

.351/ص،7691س6عدد،العوبية

إدونيس:اعننقلا،131ءى-ال!ساءكتاب-الاخبدارعيون)9(

.2آ6ص4ننححولواالثابت

ب!،!

عمهاالابنالعورة-

خسارةبالاعمىحلوةةمر-

ولصوبشعوالبشع،النومرونفاقو)وحلوالحملو-

يومغسل

قة،لعلااازشانيةليبمعمى"لحجاأ"وجدلا،ولذلك

هناكليسروالواقع".الاسترقاقبمعنى"الحنر"بل

جسيدأتآللعر.ر-تيبالنمسبءالنساء..تساءبل،امرأة

يقة"ص!مح،للا.أم-زوجة-ءعذراةالالمرمختلفىة

.القرانفيحبييةهناكفليسمت..(الزانية)الغازيةاو

المرأةو!ورة،جنسبل،حبفب"ولير.زوجةبل

جه!،منجسمدية!تعةوالزواج.الزوجةصورةهيفيه

ا)زوجةصوكأة-تقترنهىاومن،ثانيةج!"من،وانجاب

معينافهم،إصوفيونارطووقد.)01("ألامبصورة

الث"ق،"فهإين،متمردةمتاتيةفلسفةفي،-يخلطللمرأة

خفيد9تسوفيةصو"تمجليات"وب!ين،السائدةالرسمية

/الذاتهى3الرا.العربيةالتمردحركانيفيالمسمتقبلفي

ف!رى،ذ؟تهيتأمل)فياعلآلانسان:(مادمخلقتمامنحواء)

يتأمل)وجمنفمل(خلصمنهحواءبانمفكرا،اللهفيه!ا

.للاف"(مض"خلفتحواءانلاسيا،اللهؤجهافيرى،4إزذا

طر!منولخادق"دذاتهمعرفمةلهيحقلا-ثالحالتفي

لفع!هيآكيألشاملةالمعرفةالىصلودكي.واحد

نآفيمهوكائنفيذاتهيتأملانعلص"في،ن.،وانفعال

هياأتكطحواء:الرآةهوادثائنوهذا.وخالقمخدوق

منهخلقتالتيالاصالنالقةخا،الرحمنزسرصورةعلى

هيالانثىفانولهذا(.خل"هاالذياللةخاقتمريم)

اروحيافيهايجمعالصوفيوالحب.بامتبزالكيا.ئن

التجليهيفهـالانثى.لتجلياإليصورةوإرتبط،والحسي

المذكرانعربيابنويقول..(الهل"صورةهي)بامتياز

صا!زتالتيئالحق.ذأتبينادمانايةانثينبينموضوع

فهو*يخدقلاوعادم.نحهصدرتالميوحواء،عنها

-انكتالتيفهي(الكا-ةالنفس)حوأءأمما،الاولالعقل

الانثىانهئيورائيةماحقيقةهنااللغةوتكشف.العالم

المغةا.فيي!سمىاصلهومى،ؤكل.الاشياءاصل

لي!ق-حهتأخذألام/الانثى3هذو.من.ا()ا"اماالعربية

بنتوألخمرة،الشفةبنتفالكلمة،اسعماءهماالاشسياء

ابتاإثهوروالرجل،أ)شببلرنافر،المسو،ال!ضقود

الخ...ذكاءابنوالصمبح،جلا

الرسميهأثقافة2ا2صفاتاهمنوجرانألانيمكننا

:االرأةنحو

والثب!اتالجمودواعتبار،ونفيهالصراعرفضم

والم!تقبل.والحاضرالماة-يفيالرأةكتونة

.227ص-ا!درانفىالهل).

233-.-232محا-المصرنفساإ"ا



واحدةلمقوا"،المجتمعطبقلتكلفي،المرأةخضوع"

.عبوديتهص،في

النئم!العاليببطن:اال!ثفصن!أثوأة

و-ضمصوتنشاكانت،الرسميةالثقافةتلكمقحابل

بينشدانفترضلاونح!!.الشعبيةاتثقافةوتتطور

فيالمسحوقةالهـطبقاتحقيقةنؤكدولكننا،الثقافتين

وثوريتهاوتممردهاباحتجاجهاتتجاوزالتيهماثقافضخلق

تحاولتنفكلنوالتيالسائدةالرسميةالثقافةتلك

!اتا.لطبققدرةتعرقلاوتصادراو،علىتجهز)ان

أحياق،،نجدف!سوالصراعهذاخلالومن.المسحوقة

اس-،سانجدلىموؤ!،كمص،الثقافتينمواقفبينتداخلا

.بينه،المحئمالتناقضذلك

الشسبية:الامثالتقول

ت!مة-وداكلولا،رزمحمةبيضاكلمش-

مجنونةانهاولوبيضساخذها-

المصييةنىلىالح!وة.البنت-

تسبيح-حالمترز-وف-

الجشعالوجهفيالماشطةتمملشىو-

!تجا"رر،:"(،وليلة2لبلمةالف"فيالمناديوجمول

االسوقارباىطيا

ولا،موزةمستطىلمةكلوما،جوزةرةمدوكلرو،

هب،نرءكلولا،لحم"حمراءكلولا،ثىحمةضاء!كل

البيه-مة.ألدرةهذه!تجاريا.تهرةأءسمرل3ولا،خمرة

ب!إبتفتحونبكم،قيمةالاموالابهاتفيلاالتي

.)12("الث!ن

أطإالامثىهصىذهنىصوصهـصىاجص"لؤائنما

دههفي،تقصد)التيالالصمطووةن!لىوفي،الشعبية

بالضسبةقفالموفيتوافف،،هـاشرةلتجاراالى،الفقرة

انفسهم.ال-حارقصدفيإضأملتوافقوهـو.للمرأة

موقفوليسن،للمرأةلنسبةباالتجارموقف،اذن،انه

الاسطوريالنصفيمالمرأةكانثاواذا.العا(مالقياس

الوسيطة،القرون،.ديالنخاسينالسصواقفيتبالاع"جاري

ذاتفيكثيرافتحرلم،تلكالشعبيةامثالنافدماا!

تلاثتقدنفسها،(-واقالالى"كانتوان،لنصىا

ا.سرةاوعائلةكلفتقيم،البيوتقنيواندت،علانيتها

طؤواعراعاداتألمحيالمستترالخاىر"قهـاسو"حمولةا،و

ؤورضابالا،لعلمباتمتازنتكا"لةلجارا"لكنو.واجلزا

اكل-،.ثمنهاليزدادتثنىفالجاريةكانت".الجكل،لالى

نادىصوىالعلمينفعهاماذا:عنهايقولونقبهانواالحرة

.)13(؟"المسحرطلاسماو،للفراممكاتىطتكتب

جي:الشعالمثلويقول

.03صسابقمصلصرسالادلبيالفةبا()آ

.57صالميممراكاغفس)3

ايةقربختولاايةعوبخت-

الماضسسيالقرننصفخلالمجتمعنماكانهل

تناقضيئ:ضمنالرأةمع"يتعامل"

الخرةالمرأةا-

الجاريةالمرأة-ب،

لمةرتومسى/يفةشرغير/يفةشرىخرابيررتعاو

،شعرهاحلعلىدايرةبنت./نهـاىربتت،مستورةعير

..معنترة/عشاهمابتاكلالقطة

الفهمفياتتسطيحهذاعلىنوافقانيمكنهل

؟للمرأةالشعبي

اف،ا"لناوترسمهإالتيإلجاريةتلكتماماماتتل*د

الاقطاءيينالامراءحيناهمنجزءاكانتاتنوا"وليلةليلة

لهاحوللاامرهاعلى!غلوبةضعيفةامرأة،والسملاطببئ

منذالاعراعافاعنيندربتقدو،وتشضرىتباع،محلولولا

اوقاتفيالرجاللنادمة"خساحثقافةوتثقفت،صعرها

الكرامةنفسهافيما.نتالايديتداولتهاوكلما،اهوهم

وجىودضدالمبكرالتمردهذاونلمس(1،)"..وءةوالمر

الشعبية:الامثالفي،لقديمةاألجارية

جدمميأحسنولاخدمنياحمرأنتلا-3

تس!عةولادكلنما،جاريةابنولارر!تاابنلا-

."الست"موتبهيلحقلمريةالجل"موت"ولكن

هـفهومنشأ،اليرجوازيةنثوءومع،اعالاوكأتظورتؤقد

اذمىت--المراةرودنتقالامع-امةلخدا-الخادمةةالمرأ

:البرجوازيبيتالىالاقطاعيبيتمن

الدست؟لمكبمين،ستوانتستانااذا-

-خد!هلوجودتكريسماالاقطاعييقولكانكماات!ماما

:اتباهـ4او

؟ال!حم-رمىوقمين،اميروانتاميرانااذا-

خاضعةعموماالمرأةان.هامجوهرعندنقفوهنا

قيالخضوهذافي،المرأةولكن.قهرهمافيالرجلأسلطة

لد:قشانتماىسشماخلالمنسطوتهماايضالم!تلك،العام

معين،طبقبىوضعلهلزوجانتمائهاخلالمناقي،معينة

جةزوان.الخ..الاخ،كالابالزوجغيرلرجل(و

فحىتقرالاقطاعيزوجةوان،العاملجةزوتضطهدانتاجر

زوحبئتحتقر"الافندي"زوجةانكما،الفلاجزوجة

الشىعبي:التعبيرفينسمعولذ"لك.الاجير

ضا"بط،افابطازوجة-

الاجهتماعيالقهرظلماتفيعموماالمرأةوقوعان

نفس!.للمراةبالنسبةالطبقيالصراعتفاصيللا/ينفى

،المره-المرأة،العيلة-والمراة،الحرمة-المراةان

.58صاصدرانفس)،1،



س-أتلىةتهـظلفسو!اللهأجثك-المرأة،الجماعةالمرأة

عنتعبيرا،وال"ريةالمدينةفيالفقيرةالطبقةفئناتالين

الذقيرفالرجل."الحرة"تسمىكانتالتيالقديمةالمراة

بي!!ويربط.الخ..وشرفهوكرأمتهسمعتهعلىحريصى

موتان.مباشراربطا-إصش"خا-المراةوبينذلككل

"موتاحدبهمايسمعلاشيئانالفنيوفواحشىالفقيرهذا

برولذلك.،!حدفيهمبسمعثرحمااتغنىعريصوشالفقير

"زوجتي"يقولانيأبىانهحتى،حرصهالايملكلافانه

يسميهاانلنفسهيس!محوسوف.باسمهليمسميهااو

الفقراءيضهطروقد.فقط-فلانام-البكرابنهباسم

المجتمع:فيالوحيدةلسلطتهم؟،كيدازوجاتهمضربالى

مرتيبقتلوانا،.يتقتلنيالناس-

أذىالزوجهاالمثلهذاالفقيرةالرأةتقولماوعادة

نا.مريرةوسخريةصريحاتهكما-يضربها-يقتلها

يصبمنامامهيج!لاالمدينةداخلالمسحوقالاجير

إستظبعاندونيسحقونهالذينمنثأراعضسبهعل!ه

يهسبو،فىضربآط،،الضعيفةزوجته،سوى،مقاومتهم

ولكن5،4اولاديكرهولازوجتهيكرهلاهناوهو،اولاده

:ونيقولولذلك.تفجراتهيتحملصوعملديموعنيبحث

".مرتهالا،الناسىكلأكلالغول-

ر،كسب"التفاصيلابأدقتهتمالشعبيةالامثالان

حر-متؤكدالتفاصيلوهذهالاهتمامهذاوان.للمرأة

يؤديذأ-كفهمفيالاضطرابولكن.الصراعفيالمرأة

هذا:"الامثالت!ونكأن،صحيحةغيراستنتاجاتالى

)15(شيئء"كلقبلنسائىكتايا،هوانماالجماعيالكتاب/

+رجعقإلمهـ!الجنسيعلىالجانب.الامثالتلحعندما"و

اجتسينةابين!الحربقوامهاوضعيةالى،الاصلالىبنما

)16(..".-الطبقاتحربمنبكثيراقدمهيأالحربهذه

بتالصراعاسعبابالىيلتفتلاالسطحيالفهمهداان

الامثالقشرةعلىكليايركزولكنه،الاسرةنتكوتلريخ

ثم،البدائيالمشى(عيالنظامدلكاولاكانلقد.الشعبية

ل-"حيث،الابويفهـالنظام،الامومبىالنظامالىرتطو

(اهزمرةزواجاو)الجماعيالزواجمحلالثنلأبيالزواج

والاطفالوالزوجة،للاطفالكأبابهيعترفالزوجوصا.ر

التي-يةوالابالعائلةكانت.الملكيةبحقاليهينتمون

اقتهصماديةوحدة-اكثراوشحصمائةالىعدده!يصل

ضا.جيةالانالقوىتطورمنالمزيدوةهـادى.شيءكلفؤف

الا)ويةالعائلةانقسامالىوالتبادلالخاصةوالملكية

.)17((،الواحد.ئيالزواجعلىلقومصعيرةعانلاتالى

اشعء-"اامثال:"اخلكلمنامراتنا:الاسودالمصادفى/حسنا،)ع

.!3م،5!!ا-3،عملااتونس-الف!مبلة

.62صيالمصعونفسياللاا!

.82(صالفلسطينيةلموسوعةاا!)7

بينالعلاشةحكمماهوالانتماجوسائلرتطو.يكونهكذا

والامثال.الجنسيةالصيغهمحضولشى،والرجلالمراة

وفقشهاالوسمائلهذةتطورعنتعتراصلأالشعبية

الاسرذ:داخلنف!هاالمراًةلسانعلىخلالهـ،منوتتمرد

المد.ترةزوجمعالله-

المعيشةنصالتدبير-

العاليللضسحىالراريانوم-

جاعتمادبرتو!ى،عريتمارق!عتمن-

!ت!نهرءوال؟وكلوا،ئنفلقوالجوعوا-

لتشبعيوكلي،تكعمريلاوصحيح،تلكليلامكسور-

حا/لهاقتلتوالرعنةساعةالعيد-

ولا.ر-ب-ك،ما-ب!خكبسقيكولابطعمكمااللي-

ذروته:الساخرا.لاحتجاجويبلغ

بيأذلمنجى.الخسشوك،إ-صينيني-

.الفقيرةالمرأةعمقإ،يمهمدالسعبيالمثلهذافي

إراحةااعت!ادتألتيالغنيةالمرأةمعيتناقضىالعمقهذا

فهيئ،يؤذيهـاالخسى"شوك"انحتى،الكسملواوالدعة

السلالتصععولاالثم،رتقطفولاتظبخولاتثنسلا

/الايسرةداخل،اذن،انالعمل.تهـعمللااي.لحصرااو

خارجالىا،العملهذاتطوروان.المردةضعلومقياس

.المرأةلوضعمتطورمقيا"س،!رةالا

أ!مل:،أالل!لس!م!!ئيعهيةالمراة

واالمدينةفيسواءاساسيةافنزليةالحرفكانت

.الجالهذافيكبيربدور*نقومالرأةوكانت.لآبالقر

هو،ةالمنزليالحرف!هذهخلالمنحآط،ا.لرجلالىالا

فيثمنطتدفع،بالمقابل،والمرأة.ويسيطريهيمنالذي

المملببقاءاديوميوالتحظيموألارهاقالتعبمنمزيد

لمبادرةا-نليصيلروو.وحدهاتقها"عاعلى،التقليديليالمنز

+خقلالصضيرةالمنزليةالاعمالان"-9191الكبرى

بالمحبختقيدهااذ،وتذله!وتخيلهاوتخهنقهاالمرأةكاهل

منتجغيرعملفيجهودهاوتبدو،الاطفالوغرفة

يرمخبل،للاعصابمثرحقيرعملفي،ضحةفنا2بصورة

وإلملكيةالعائلةاصل-انجلزفريدريكوي!"وكد"مرهـق

الاممكضاالمرأة.نحرريصبحلن":-والدولةالخاصة

الانضاجقيواسمعنطاقعلىتشاركاناستطاعتمشى

قدراالاوقتهامنيأخذلايالبيشالعملاصسبحومتى

.لم(ضئيلا

بيتهل،فيحياتهاكلتصرفاالفلسطينيةالمرأةكانت

شث،المؤتيحترمهاحنى،الجدرانخلفوتكدحتعمل

حال!ةان":رشدابنالعربيالفيلس!وف،يقول.فشيئما

مواهبهناتلفتنسياءنعاعليهاانشدناا-لتيالعبودية

كماتقصيالمرأةفحيا.ة،النقليةآهنقدراعلىوقصت

5ءهـ



يجفوارجلااننجدؤلذلك.؟)18("/النباتحب،ةكنقضي

اتطمشرحفلمولالمتواصلكدحهماإ-صضرمولا،المحبوزالمراة

خدمته:فيالسنين

السكينخرجالسض-نبنت-

الا،-ب!ظبعدواتركهم،العشرينقبلالنمىاءاحذر-

ه-ذايناقضانيعدملنالشمعبيالانسانانالا

الشعبي:المتل.إقول!اذ،قفالمو

المتاقيفيالدهن-

تد.إيرلواماكبهرالومااللي-

ءزو"المهالتجربةامضلأكالىيدعوذلكفيوه،./

..عما،ءهأروتعز"لانساني!ةاًلعلاقةفمؤاظالتيوالطويلة

لفوضحهماالتيألوضوعيةبظروفهامحكومةالرأة!لكن

الت،ديى"الامثهـالفهممنيمكنممأ،و)-خبن،رشدءابن

ذاتهما:القهريةا!ظروفهذدخلالمن،ومناقشت!

عقلارضصالره-

لمره5لىس!!طيالليمرهابنمره-

برأيها"ناخدولالل!رهاسمع-

الغيلملأنحيلغلجتالنسوانحيل-

الينيةصناحولاالحيةصباح-

ورامنرلحماا0لمتجمعولا،لمرهايراتماخذلا-

لحاسة.،اد!فاتطياسةعلىدق-

فياتسحائدةالصيغةهيالكبيرةالاسرةكانتلقد

كبيىصرو"ىعلىفرتتوالتيوهي،الفلسطيتي1المجتمع

خسلال"نذلكتحترقألام/المرأةولكن.للمزأة

امومتهالأ:

تانبةعروسثمانيةام-

والزيا!الصبماراحثنبنواولدوام-

لمقايمةولد/وام-

ئايمةعشرةوام-.

متسلطةحاكمة،،الجحالمر+،حةتناماولادعشرةامان

الخ،...الاجفادووالاولاد"إنالكتا"منمجموعةعلى

دأخلالحماة!الام-المرأةهذهموقفينضبطلاولابالتالي

فتنكولالوضءهذالتحميتئتكابدوالام.الكبيرةالاسرة

ابنائها:لسانعلى

كميفيذهبامىابق-

حاربوكالليال*وممثلابوكالين-/

كمكفياللميالذهبكلضلاروكمناحوك-

رطضيمبعرفبطتيابن-

.1ء79نيسان-4عدد،ب!يروت-يقالطرمصلةعننقلا(181

اولادما،سلطةمنسلطتها،هذا،الام.وجدت

و/ءا.زوجهاعنالنسبيالفضقلالهااإسلط"منوبالنالي

حمايتى،عملهمفيقد.وجدتفهي،يعملونالاولادان

الاولادلمبر"مفهومان.لها"الكببر"الرجلضال!،دافن

..الاقتصاديالفهماساسعلىنستوعبهانيجبهنا

!ب؟اأم..يملبطرة

..العا/قلالبالغللعذراءالعريسيدفعهالذيالمهر

هيالبكارة"ىحماية"فانوباتتالي،الارماقىمهـرمناكبر

هـن"البنتان"وبما.فيهاريبلاضروةحماية

الرجسلهذافلن،كبيراأخياامكانأر،الرجلممضلمكأت

فقد4ممتلكاتةمن"البشريالجزء"ذدقعلىحريص

دقبخمه.الذفيهو!الابوكان.باهظالجلالمهركان

.حقها،:هوالمرأةفمهر،بذلكانشعبيةالتمابحرحنيوزو

إنتؤالبمعس،ملكمايملكملك!ظ،ملاك:هوالقرانوعهقد

فعدالىبعد"وج،النىالزأدزواجقبلالمرأ.ةاسرةكلناللكيىة

ربهماقبل!ليهاواجبةلهبالنسبةفتصيرةا!نمن

ربكقبلزوجك-

عروسهالسلطلمانبنتفلوسهبحطاللي-

.:.الزواج-للصفقةالكافيالوضوحفريتواو

اشترانيوجوزىباعنيابوي-

كئريقهامنيزولوعليقهاألحمراعلىارقدرمااللي-

اكاستفازعنتعبيروهى.السائدةهي"البكارة"ان

كام!يتداخل"العرض"مفهوموكلهكن.حبينلىااسامسي

الفقير:الشعبيالانسانفيقول،"الحب"بمفهوم

باهـميفبتحميماالعرض-

داشرمتدلعرضواوعاضساتعب-

رضتوعدمابتتقعدا.للي-

كلبوالرجلسبعالحرة-

هـ،الرجاكوبنت،صفيبنبينمشىبتالزينحرة-

الرجالمنبتستحمط

اسودعبدانهولوحبب-لثحب-

بطب،بتحبمامحلالرجل-

قطينوحجارتهزب!بأالحبيبضرب-

للحبايبؤالزبدة،للنس،يبالرايب-

اعمىالحب-

صحابه.نسي،أحبابهشافمن-

معيتخاقضقهلأمصمونهمأ؟الحبهذاهوما

الاسرةمجتمع-الصمغيرالصيقل!لهـمجتمعإكأالساتحلإلن،

نا؟الفلسطينيةللمدينةتحليلنايتنالاقضمعهل-الكبيرة

الخببحكاياتيمتلىءعموماالشعببىالعربيتراثنا

حبوهو،الخ..وعبلةعنتر،و)بلىقيس:الشعبية



طبيعةعنا)شعمبيالمثليبتعمدمهل.ماساويعذري

التراسمهذامعإشترإمهل؟ساويةالملالعدمريةهذه

يرفضهاطبقيمجتمعفي-صبتتمكافؤعلاقةالحبأعموما

بالوتتنمجرحتىما.سماوياحتجلجفيفتتشكل،كل!يا

"النمعبءالامثا"لتكرسانيمكمنهل-التراجيديا

الرأذقعممواينهوآرئيسياالالمثولك!نتراجيدأيا؟حبا

امثى،لألفياشارةلسم،نلمحالانكاد3الحبهذأفي

هل.مناحدالىغامضالشعبيوالمثل،إئبةغاانها.الحب

الىنتائجوننتهي،وحدهاالموضوعةهذهنناقمتىانيمكن

يمكنلا،الالساس،في،لانناذلكيمكنلا؟صائبةمعينة

"علافان.واخرمثلبيمنميكانيكب-افصلانفصلان

هيئآجداسيةاالعلاقةهذه.جهيعهاالامثالتن!تظمجدليىة

جسىهواماوخاطئةاستذتاجات"صيالسقوطتمنعالتي

وإلاقوالالامثاللنلاكدتلقد.بعيدةطموحاتانحسبها

الخ،..مدسمقىعورة،حرمة،مره:الرأةانارجةالدا

إلكل""تطمرمالتيبالجزئياتمحكومةمعطوانعلاقة

كيف.مهـ،نمستضعفوجودالىذاتهاالراةلوتحو

غامضة!امثالبضعةخلالمنهذاكلنتجاوزأنيمطن

منخلال،القليلهمالامثاللهذهاخرفهمانطرحانسنحاول

جمتخلف:مجتمعفيانذاكالطبقيالوعي

النزاععمن:يقطينوحجارتهزبيبالحبيبضرب-

بنهـاتاوألعمابناءبينينشأالذيالصغيرالبميسميالاهلي

بردلا!ل،تجاوقهفيبدشقلاشدنهعظممهمما،العم

.تجاوزهمن

هـمالاحباب:صحابهنسي،احبابهلتمإفمن-

الغ...الاخوخ،الام،الاب:الإهل

بيت.ذعني:بهـطب،بتسمثبمامحلالرجل-

الطيبة.الطيعةالمحمبوبةألزوجة،الزو--"

عسمبيةدعوة:اسمودكان!عبدولوحبيبكحب-

"منبقايئتراكم"هناؤاللون،كانوامه!ا،الاهللحبء

.اللورمسم4عنصر

حالةالشعبيالمثلفينتخيلاننسمتطيعلا

،،اخرىبكلمات.حلمااوبعيدةرأويةاو،مستقبلية

نا.الشعبياًلثلفيعامةامنيةعلىنحصلاننستطيع

مسم-مبلياتحريضاتعنيلا..حبيبكحب:فيانوار.دالامر

القبليةالعصبيةالتزامهوبل،وامرأةرجلبينالحبعلى

لاالسابقةالامثالفي"الحب"مغدةانكما،تماما

سمأطاقتفوقفنحملهارومانسيشططايفيتأخذنما

كلجزئياتهفيالمثلان.متمتاةحإلةالى.واقمعةرغبة!ظ

يتجاوزهانيمكنولا،للواقعيحدانعكسماس،الحميمة

الشعبي.المثلجذر،فالتجربة.ا.نملةقيدالامامالى

نفحمصارمعلينا،لذلك.الامنية.اوالاملياوا.لحلمليست

علىالجوابنكتش!فكي،4فيونغوص،وحدهالواقمع

السابق:سؤالنا

ق!د.اج!-،ل،عدةمنذ،"الحب"مفردة(أ

مجموعهالهـشعبيمتطور،والمثلحىكمائنفاللفنم.تالورت

مفرداته.

هذ5يحكمالدميهو"الاسريالحب"كان(ب

،أولمحيالمتطورالواًقعقهنمدىمنهجيةاسمىومن،مثالألا

لسمذ.متطورجديدفهمعلىنحكماننستطيع،اللغهمفهم

.الامثال

بمضاميمهـ!تطورتقدالالامثاهذهاننقوللذلك(جم

المجتمع.ربتطواادطراهمارزطويستمرؤ!سوو

لشرائحامنهـ(اسام"الحب"مىيتنل:هكذا(د

أخلاقيا.ويسود،الفقيرذالطبقية

الدأرجةالمحدتمة،الاقوالفينجداتعجواسم،هذاومن

اخرفيالدنيما-زمناخرحب:ادصراعفيمشاركة

.الخ،.الولدزيصارتالمنت-ا.لدنياانقلبت-وقت

المجت!علاركانالبرجوازيةاكتسحاحتفضحتعابيروهي

تاماوضوحانجدم/كمما.الفلسطينيةالمدينةفيالقديم

الحبديد:واقعهامنالدينةهذهتفرزهانادرةامثالفي

ورقبلادات!ية،حلق.بلاالبنت-

اسوارةبلالبنحتامثل،سيجارةبلاألشابا-

نسوانبلاالبيتمثل،دخانبلا!الشاب-

الفردقيؤ!اجديدةنقلةعنبوضوحتعبرالامثالهذه

مثل،مشتركةعلاقة-(المضمونوفي-الشيجارة-

التحدقي.عنبعدقاصرةولكنط-والولدالبنت:واحد

نإ.بوعىنلاحطانيجباذ،تكتمللمالصورةانغير

فأغنيا،الفلاحين.الفقيرةادبيئةداخل.ننتهشرالحبامثال

غرباءغمنالزواجخلالمنالارضبتسرسميسمحونلا

الطبقحاتهذهمنالحبفانتفىلأ،المدناغنيم،ءوكذلك

احمباتنمميةفيشيئاالف!قراءيفقدلاحينفي،الغنية

يهم.لطىثروةولاارضفلا،ابينهم

صمب،ء--..!

يسالفر01م!فبى

!علم!بويدمعأء-لعئسق

و!ندمدمامث!مدمسه!و!
ههو!مةص!نة!ليرثود

.اثلهم!ودي

*-!مىحيمميس:.-.*مهيمي-


