
055أأررهرسع!4همىعاسآيىصست

أس!ى!!رأ

رصهـ!ا!!إصصىأن+ب!!مش!يخ!!

!ا3

دن:
السيناريووكاتبةوالمسرحيةالروائيةدورامارغريت

،الجديدغالروايةكتابضمنتجاوزاتوضح،الشهيرة

كتاب،التقليديةالرواية!لىالتى!دفيمعهملارتباطها

،سيمونوكلودساروتونتاليجرييهروبالانمثل

الخاصة.ورؤيته)سلوبهمنهبملكلانحيث

الوقتفيفرنساكتاباشهرمندورامارغريت

ممتازةادبيةسمعةتحصثاناستطاعتوقد،الحاضر

ولدت.القراءبينواسعاجحاهيرياواعجابا،النقادبين

لسنفيفرنساالىوجاءت،1491الصينيةالهندفي

الخامسمةحواليفيالكتابةبدأت،عشرةالسابعة

التقليديبشكلهاالروايةبكتابةعمرهامنوالعثعرين

ممارلهستهامنسنواتبعدبها.خاصاخطالهاتبتدعانقبل

،المسرحاركماالكتابةنشاطهاالىاضافتالرواليةالكتابة

باخراجقامتوكذلك،الافلاموحوارسيناريوكتابةثم

الروالية:مؤلفاتهااهممن،المسرحع!ىمسرحياتهابعض

05!االباسيفيكمواجهةفيقنطرة-

5591العامةالحديقة-

ترجمةلهاصدرتوقد58!اكانتابلموديراتو-

باعدادتامتوكذلك،بالعراقالاعلام!وزارةعنبالعربية

بنفسها.السينماالىالروايةهذه

صيفذاتمساءوالنصفالعاشرةالساعة-

0691.

وقامتللسينمااعدتهاوقد9691دمرقالت-

بنفسها.باخراجها

ايواز-لاسينطريق:المسرحيةمؤلفاتهااهمومن

مسرحياتعدةاخرجت،6591وغاباتمياه،0691

عدةحواركتبت،(شاجا)و(ربما،نعم):منهالها

هذاترجموتد(حبيبيهيروثيما)فيلماهمهاافلام

كتبت،البيروتيةالادابدارونشرتهالعربعيةالىالحوار

.(الموسيضى)فيلمسيناريواهمهاسيناريوهاتعدة

الحوارمجريةبقلمالحوارقبلالنشورةالقدمة

5+!أمجلةفينثروالحوار،كايتهسرلسوزان

شتاءالاولالمجلدمنالثان!العددفيالفصليةالامريكية
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.!!75

الخاصة.ورؤيته

وللاثروايةعشرةستكتبتالتيدوراومارغريت

سنةالثلاثينخلالسيناريوهاتوستةمسرحيةعصرة

ففي.المجالهذافيبارزةعلامةتعتبر،ضية191

والطلبةالعمالتصردمنذوبالتحديد،الاخيرةالسنوات

اتخذ،السخطوعباالفرنسيالظقبلوروالذي68!ا

روايتهاوعنوان.جديداسياسيااتجاهادوراعمئى

هذهفيمغزىله(دمر:هالت)96!اصدرتالتي

لتحقيقهدوراتسصماهوالقديمالنظامفتدمير،الناحية

دوراتأثردفعولقد.السياسيةرائها3فيكماادبهافي

عنتصورهامنتولعانالى،ا!سائيةابالحركة

ع!ىقادرةالسمابقفيكانتقضاياتواجهوان،المضطهد

وتجاهلها.تجاوزها

تشملالاناسقاطهايجبالتيالقوىانترىانها

من،بالمرأة!ميتاضرراتلحقباعتبارهاجلالاسيادة

والابتكارية،والقضاصيةوالشعوريةالفكريةكعيطرتهحيث

.المرأةع!ىوالسياسيةالاتتصاديةضغوطهوأنجضا

الاخلاقعلم!تحطيمهو،ادبهافيدوراتحاولهوما

بدايةفيعنهاالذقادقالهبملفخورةتعدولم،الذكوري

الانترىفهي،"كرجل"تكتبانهامن،الادبيةحياتها

منها.تبرأانيجبسمةهذهان

لتتخلصكتاباتهافيواعبجهدتقومفهيالحقيقةوفي

وتكتيك،ونظرياتعدقولمنالرجلمنتعلمتهماكلمن

نظامهويدحض،التقليديالرجلمنطقيلغيفنالتخلق

القالم.والسياسيالفلسمفي

القائمةوالتحلدليةالوصفيةالخواصدورانبذتوقد

منذ،المبكرلاسلوبها،لتتابعهاوفقاالاحداثلردعلى

سبيملفي"53!االصغيرةتاريكوبناخيول"روايتها

كما)الزمنيللتسلسلمزدر،شاعري،موحاسلوب

.(شتاين.فلولاغتصابفي

ذات،(الباسيفيكمواجهةفيقنطرة"كثلفرواية

الطرلقافسحت،البناءوالمحكمة،جيداالدرولسةالعقدة

موديراتو"روايةفيكما،اصيلمتدفقجوذيلابداع

."كانتابل



،الايقاعاستخدامهي،الجوذلكتلقفيالاوليةوأداتها

فيليدخل،النقديةاحكامهيرجتىءاذقارىءيج!اارزتجماا

جوهرانهتعتقدبماتكتبانها.تخلقهالذيالابها"عالم

وفرحهابألمهايتعلقالذىمنهاالجزءذلك.المرأة

وتطلعاتها.

الفنيالابداععندوراتتحدث،المقابلةهذهوفي

انثويةلرؤيةكمقدمةتراهوالذي،الروائيعالمهاوطبيعة

كاملة.

يعوزهاالتي-تعليقاتهافيمربكةعناصرعدةهناك

نقاشهافييكونقد-رواياتهافيالوجودالشعريالتناغم

لها.توضيح

فهي،دوراتستخدمهاالتيالاصطلاحاتاولها

عويصة،شخصيةبطريقةالألوفةالكلماتلهستخد"

رقهاتؤالتيالكلماتان،والمهم.مألوفةغير.الىفهم

هذهبينمن.معانيهافيالتحولهذاتتحملالتيهي

،المذكاء،الجنون،المعصاب:دلالةالاكثرالكلمات

.الغموضو،الصمت

عنتعبرانكلمتان،والجنونالعصابانترىفهي

تتجنبالتيالنفسومنالطبيعةمنتقترب،ايجابيةتموة

تافهةوحقائق،عقيمةنظرياتمنالرجليبدعهماكل

،للذكاءتصورهااما.بموضوعهامتصلةغيرومعرفة

ترجعهفهيسلبيبمعذىتستخدمهفحينما،فهههـواضح

اصطلاحاتاما.المرأةفيالتاصلالمثمرالانثويالذكاءاوكما

هما5،بالعصابصلةذاترأيهافيفهيوالابهامكالصمت

عليهاتوجدالتيالحالةيصفان-والابهامالصمت-

.الاتالنساء

والقعقعة،المرأةعلىالواقعالضغطفبسبب

للحقيقة-تث!مويههفيالرجلبهايقومالتيللاذانالصمة

،الانجابع!طولمقدرتها-بممدبالذهولتصبهالموالتي

انسمجامعلىواصبحت،الداخليعالهاالىتحولتفقد

التعبيرفيمقدرتها-بالتالي!-وفقدت،نفسهامعمباث!ر

النفس.هذهعن

المقابذة،هذهفيللبصسببايكونقدآخرومصدر

النظرةعندبالتناقضتوحيتعبيراتخمسةورودهو

:الاووى

.عصابياتالنساءكل-ا

.يردنمايعرفنالنساء-2

صحتهن.اوذكاءهنيستخدمنلمالشماء-3

طبيعية.غيرسيئةحالةفيالنساء-،

منانفسمهنينزعنانالثساءعلىيجب-5

صمتهن.

يلتقينانبمجردفانهن،النساءعصابيةوبسبب

ينكرنالنساءبعضانومع،يردنماحدسايعرفن

منافسةفيويدخلن،الرجلبمعاييرويرضين،صمتهن

الخاصة.طبيعتهنينكرنذكاءهنبرفضهنفانهن،معه

لاصمتهاعنالمرأةتخرجانهودورات!يدهما

تعبرانيجب،قوتهامصدرانهبمعرفةولكهنبرفضه

تحكمكمعمارتأخذهاالتيالقواعدلتضعوسياسيافنياعنه

.المذكورةعالمفيهبماشيىءكلعل!!به

دووانظسرةهوالحوارنماالايخرالمربكوالعنصر

تسميهوالذي،الامومةموضوعفيللضدينالمتساوية

للمرأةبالنسبةفالامومة."للملأمومةالوهميةالائنراك"

الحياةتيارفيالمرأةتربط،للشمخصيةايجابىفقدانهي

الرأةالؤلفةتطالبالتيالحريةصانتحدوهبى،الابدي

نفسها.عنلملتعبيرعليهاتصران

الحريةبينالتوفيقفياستحالةهناكاليسي!ولكن

والامومة3

تلطيلاالذي-المنطقيالعمليالمستوىعلىربما

بالاصغاءولكن.الاستحالةهذهتوجد-بالادورااليه

التناقض،هذاقبلتدورااننحس،المرأةاعماثاس

التناقضانوالحقيقة.خلاله!نحريتهالاخذوتعمنى

وتحبطنا،،تربكنافالتناتحضات،دورالفنمكملىجزء

الذاتية.حلولناعنبحثنالتذعش..وتحنقنا

جزءاتشكلدورااجاباتتثيرهاالتيوالتسماؤلالت

7تصرفا!ولكن.اجاباتهادرجةبنفسالحوارمنهاما

كما-وعواطفهمغرائزهممنأساسعلىالناص

والفوضى؟الخرابالىذ!كيقودناالا-تريدهم

،الرجالبعالمتحيطالتيالاكاذيبكلازيحئتواذا

ذجد؟انيمكننافماذا،انفسهمحقيقةنكشفانواستطعنا

يمكنهنفكيف،منظمفكربدونالن!ساء،تصرفتواذا

النظربغض؟شابهوماوفلاسفةفكرصاحباتيصبحنان

تراهالذيبالصمتفالقبول،دورامسلماتفيرايناعن

،هذههسلماتهابامتحانلناسيسمح،بطبيعتهانثويا

متوقعة.غيرجديدةبطريقةالبشريةالطبيعةنتفهموربما

:دوراقالتالانثويالادبطبيعةعناجابتهافي

قائم،معبرأدب"الانثويالادب"اناعتقد:دورا

الحياةعنوينقلالعضولةالمرأةطبيعةمنينبع،بذاته

.قرونمنذالرأةوتعيشهاعاشتهاالتيالمبهمةالغامضة

معركل4فهيعرفنهاواذا،انفسهنيعرفنلاالنساءان

الظلامهذاعنتعبرفانهاالمرأةتكتبوحينما.سطحية

حياتها.يغلفالذي

؟الرجالمناكثر-

يبدأونانهم.الرأةعنيعبرونلاالرجالدورا

حينمااما،ومدروصمحددنظريمنطلقمنكتاباتهم

للرجلمجهولةحياةعنتعبر،حقيقة،فانهاالمرأةتكتب

ولتحقيق.وجاهزةمكونةبلغةلا،للتواصلجديدةبطريقة

هناك.الرجلاسالميبلانتحلعننبتعدانيجبذلك

التيالطرلقةانهايعتقدنبطريقةيكتبنالنسماءمنكثير

مكانالهنويأخذنالرجاليقلدنان..بهايكتبنانيجب

.الادبعالمفي

مزعجة،متمردة،صغيرةكفتاهتكتبكانتفكوليت

،الرجاليرلدهكماانثوياادباكتبتفقدوهكذا.ومبهجة
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انثويادبانه.انثوياادباليسذلكفانالحقيقةوفي

انهم.نظرهوجهةمنمكتوبلالهالرجلمنبهمعترف

اعتقداني.يقرأونهعندمابهيستمتعونالذينالرجال

ولكي،مباثعر،الانفعالشديدادبالمفسائيالادبان

الاساسيةالنقطةهىوهذه-علينايجب،عليهنحكم

منطلقمنثانيةمرهنبدأالا-عليهاالتركيزاودالمتي

الرأةولكن"الحواراقإيىقلتلقد.م!سبقنظري

(،..الخالخوشاعرةوفيلسوفةمنظرةتكونانيمكن

الشكل.بهذاالامرنبحثلاذاولكنبالطبع..بالطبع

وهو،المعكسفقولانعلينايجب.طبيعيامرهذاان

للنساءيفتسبواوانشيءكلنسيانالرجاليستطيعهل

؟الانلهمالمنساءتنتسبكما

...يحاولواانيجب-

الزنجىالشاعريقول..الشكلةهيتلك:دورا

يكونحينما"السياسةفي"مقالتهفي"سيزارايميه"

كاناذادالماالناسيتساعلاللونقمحيشخصهناك

امكاثيةعنابدايتساءلونلاولكنهمالسوددمهااود!هلون

امامنارجلانقابلوحينما.ابيضدملهااولمهيكونان

الصفاتبعضفيهتوجدهل:نسألانالممكنمن

الرئي!سية.النقطةهيتلكتكونانالممكنمن؟الانتوية

،شيءكلاقلبي.والنقدالتحليلفيهبحاشيءكلاقلبي

.الاشياءعلىالحكمفيالانطلاقنقطةالرأة!نواجعلي

الرجاليسميهماعلكماللحكمالانطلاقنقطةالظلاماجعلي

ماعلىللحكمالانطلاقنقطةالغموضاجعلي،ضوءا

وخوحا.الرجاليسميه

انكيبدوهذاكلخلفاناهتمامييثيرما-

انثويةواخرىخاصةذكريةطبيعةهتاكانتعتقدين

خاصة.

نالناكيفولكن.محتملذلكاناعتقد:دورا

دقيقشيءانه.؟بعدذلكالكأنصللمدمنامانعرف

بسهولة.ادراكهيمكنلا

النسائيةشخصياتككلفان..ذلكعلىوعلاوة-

3سزبينما،ومتمردةنشطة،حذرة،مستقلة،متطورة

واعيةولامستقلةغير،ثابتةالمذكرةننمخصياتك

وسلبية.

،تقررالتيوهىتتكلمالتيهيالرأةلان:دورا

.المرأةوفعلالمرأةلغةهوافلاميفييظهرمااناعني

استطاعتهمفيماكلويفعلونبهااللحاقالىالرجالويضطر

معكونىلعالمبدايةانها.الركبعنيتخلفونولكنهم

.للمراةفيهالمبادرة

انهايبدووالنساءللرجالتقديمكطريقةولكن-

فنمساؤك.عليهاالمتعارفالجنسلقواعدتحديكاركماتشير

.التقليديللتعريفتبعاذكورةاكثر

.ذكورةاكثرلسمننسائىان..لا:دورا

.ومستقلاتنشطاتانهن-

السلطة.هيلميبالنسبةالمذكورة:دورا
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ولكنهنالسلطةيملكنلانساءكان..حسنا-

اللواتيهنبأنهناحساسهنمنالنابعةالقوةيمملكن

الذيالتغيرغيرالعالمحدودفيحياتهنويحكمنليإظحن

فيه.تضعيهن

سيفعلن.ولكنبعديغيرنهلمانهن:دورا

انهنالنساليةشخصياتكفيالاعجابيثيرما-

.شيئا.تغيرلنجهودهنانادراكهنرغمويكافحنيعملن

بعجزها.تقر-العكسعلى-المذكرةنئعخصياتكبينما

النسوةهؤلاءمثلخلقنم!تناقضاهناكانلييبدو

جوهرباناعتقادكوبينرواياتكفيالمقوياتالايجابيات

والعميقالمخصبالباطنيالجانبالىارتدادهافيهوالمرأة

ذاتها؟في

صحيح.الايجابيةهذهتجديناينارىلاانا:دورا

هناثهلكنهن..افلامىمنجزءكلتحتلالنساءات

الا.ليس

رواياتك.عنبل..افلامكعناتكلملاانا-

..الرواياتفيحدى:دورا

التناقضنرى،مثلا،(العامةالحديقة"روايةفي-

مصيرهاتغييرع!ىتصرفالرأة،والرأةالرجلىسلوكبين

وعدم!للبسيستسلمالرجلبينما،ذلكلدحميقوتعمنى

لتصميمها.اعجابهعنويعبرسلبيتهينعيانبعدالحركة

ارتغييرتودلانكربما"لهتقولفانهالموقفهتفسيرهاوالب

لديفانبييتعلقوفيما..اريدمماجذريةاقلبدرجة

من..البدامنشيءكلاغيراناريدبأنيشعورا

."الصفر

هى((آن"فان،(كانتابلموديراتو"روايةوفي

يلاحقهاوشوفين.الروايةفيوالفعلالحوارتدلرالتي

الرواية،ذروةفيافكراني.بصعوبةذلمكيفعلكانوان

هين2ان،ككلالروايةتستقطبهماتجاهالفعلاكتمال

فهي،.شوفينيستطعهلمماكلالىبالايماءتقومالتي

تحملعاتقهاعلىاخذت،شلهالذيبالخوفمرتضية

وضربت".يتيحركلاعاجزاجالساتركتهثم،انحرافهما

."جانبهالىثانيةوسقطتالهواءشوفينيد

ذلك.يحدث"دمر:قالت"روايةفيوأيضا:دورا

هناكولكن.الفعلتديرالتيهيفالميز..فعلا-

غيربطرلقةالاموريديرشتاينفان،صغيراختلأف

.مباشرة

.خندىثشاينولكن:دورا

لأانا"فان"طارقجبلمنبحار"روايةوفي-

عشيقها،عنباحثةاخرالىمكانمنتسافرالتيهي

يعرفاندونيتبعها-ابدايسملمالذي-المراويبينما

...لاذاحدطاومتىالىاوأيناركا

.."الباسيفيكمواجهةفيقنطرة"وفي

.المرةهذهالامانها:دورا

التيايضاسوزانولكنها..الامفقطليس-

فيتلعبهالذيالايجابيوبالدورباستقلالهاتنهاجئنا



يستطيعرجلاتنتظرلجدهاكلهالكتابفخلااح.حياتمها

فيهتعيشالذيالبائسىالسهلعنبعيدايأخذهاات

تتزوجهانويسألها-النهايةقرب-يأتيحينماواخيرا

وعلىوحلدةالمكانتغادرانعليهاانبحجةترفضفانها

يع!هـفلاحيثالىلتذهبوتركته.الخاصةمسؤوليتها

فيبضى-الرجل-هواما.الاحسنسبيلفيولكناحد

ناالطريفمنكانولقد.هزيلةحياةليحياالسهاطفي

عنبعيداتأخذهامرأةايضاينتظركانجوزيفختمقيتهها

لمفانهكثيرةونقودفاخرةبصربةجاءتوحينما،ا!سهل

ذهبوانما،سوزانقالتهاالقيبالمطريقة"لا"لهايق!

بينفالتناتمض!.خلالهامنيريدهماكلعلىحاصلامعها

.كلامالىيحتاجلاواضحوالاختالاخ

ت!سميهااناحببتاذا...القوةانها:دورا

اراهـيةلاةقوللهرأةوافلامىكتبيممي.الرأةقوة.كذلك

احد،منمستقاهغيرقوة،المرأةهيالقوةهذه،تفريبا

الفعلية"الكينونة"بينالفرقانه.الرأةهيانها

تؤدي..مباشرةتتصرفالتيالقوةانها،،(المظهم-"و

دونقدماالمحدثفيتسيرفالرأة،مباشرةوظيفتها

تخطيط.اوبرمجة

غريزيةالمرأةفيقوةكلتكوناتغريبايبدو-

احيانامتطرفةالت..العضويكيانهامنونابعة

متخلف.فكرذاتانكليلهبدو..اخرىاحياناتقليديةو

كلانتقولينانت؟كذلكنكونلالماذاولكن:دورا

يجبلاانهاذنفلنقل،حسمنا،ومتخلفتقليديذلمك

يكونانيجبالروايةفيالفعلوانكذلكدكونات

عندلذ..لهومخططاهادفامتصورامدروسامتوافقا

طريقةتجدينلاثم..الرجلاخلأتمياتدائرةفيتقعين

منها.للخروج

بهاخاصا!نظامطبقتتصرفاندربتالمرأةهل-

البيولوجي؟بهاتركيبسببفيهاطبيعيتصسرفذلكانام

عليههىمابلتأكيداعرفاناستطيعلا:دورا

.الان

أليس...اليهيصرنانيمكنماتعرفينلكن-

انكاو..المخبتركيبمتعلقاذلكيكوناتالمكنمن

ذلك؟فيتنسبهينهنلا

فيشيئاهناكفان،اكتبحينماانياعرف:دورا

واترك،صامتايصبح،الوظيفيالعمليوقفداخلي

اكهالمحتملمن،داخليمنعلييسيطرلشيءلمسي

الطريقة..شيءكليوقف..الانثويةالطبيعةمنيفيض

نفسيفيغرستهالذيالتفكير..التفكيرفيالتحليلية

تمامامتأكدةانا.وتجاربيوقراءاتيالكليةفيدراستي

متوحش،بلدالىاعودكأنياحس.الانلكاقولهمما

ناوقبلشيءكأوقبلالهبيبسمببربما.ملسجمشيءلا

.امرأةببساطةانثي...دوراأكون

..الرجالمنالمؤلفون...ولكن-

عادةانهم؟يكئنونوهمرأيتهمانسبقهلدورا

اهـىلعرمونانهم..تىهثيمخططمنالكتابةيبداوت

.يشيدشتانهم..يذهبوناين

بسمببكأبما...ذالثعنيختئنهونالشعراءلكن-

.الانثويبالعقلتسمينهمايثلكونانهم

.انثوياحساسعندهمالشعراء..نعم:دورا

.النسماءاوالرجالبينفواصلهناكتكونلاالشعرفي

موسيقيةاكثركتبيبدثيقولانالرءيستطيعالاولكن

-فهناكذلكومع-؟المثقفيناولئككتبحنوثساعرلة

تأليفها.فيالفكرامعانمنكثيريزاللا

عنديوجدممابكثيراقلولكنه..يوجد:دورا

بهدفعلقد.الخلفيةفيولكنهفكرهناك..ا!رجل

.الحدثخلف

نا..جداهاموذلك،ا!يهمااعننتحدثلم-

..ثيءبكلواعلة،واضحةالنسائيةشخصياتك

..نئميءبأيواعيةغيرالذكرةوشخصياتك

فقط.بالنساءواعحيةانها..لا:دورا

..تغييرهاوامكانيةبالحياةوايضا-

انفسهم.رؤيةفقدواولكفهم...صحيح:دورا

كناهالذيالطفلوننسىنكبرحينمايحدثكمابالضبط

الرجالأصبح.شيئاعنهنعرفلاواصبحنا،مايوما

ليستفهي..الظلامسوىشيئاتكتلملانهاكانت

تشويهويوجدالاكاذيبتوجدا!الرجاعالموراءضائعة

الحتقبقة.

الذيالعالميعرفونالاقلعلىالرجالىلكق-

فينجدبيفها.بهميحيطمابكلواعين،فيه!عبشون

واعغيرالرجلانمثلا"ادحامةالحديقة"روايتك

ناحيةمنالمراةبينما..تسماؤلبلايعيش..تماما

تقولانها..الحياةلمعرفةعاديةغيرصرامةتبديا!.-ى

اتعلماناريدفانى..سعيدةغيرالحياة!انتاذا"له

أكملوعلىالفهايةوحتىبنفسي؟اتفهم..بنفسيذللث

أفعلوانالاموت..حسنا..ثكل..استطيعهوجه

."معنحلموقيوسيكوت..اريدما

..تماماسماسيةرواية"العامةالمحديقة":دورا

المنطق..تتصارعاننظروجهتيتعرضانهابمعنى

..الجبنمنطق..والشجاعالماركسي

طريقعنتقدمالشجاعةانيحدثا!ذي؟لكن-

الرجل.طريقعنوالجبنالمراة

الروايةفيالتجولالبالعاتتعتقدينوهل:دورا

؟امرأةيكونانالميكنمن

وهنا..تختلفينهذافيلكنك..ممكنذلك-

كانعادياكاتبااناعتقد.للحرأةالثوريتصوركيبدو

.الادواريقلبانالمكنمن

داممابالفعلمشكلةهناكتكوتانبدلا:دورا

المرتديةفالرأة..دورانساءعنالانيتكلمونالظس

ترحبانها.شيئاتفعللا"العصاباتامرأة"فيالسواد
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..بهوتحتفيالمجانينمجتمعتخلهالتيوهىبالمسافر

ذلك؟فيرأيكما

خاصة،افلامكعنللحديثمؤهلةانياشعرلا-

رجعنااذاولكن.واحدةمرةشاهدتهافيحيثالفيلمهذا

فان"القنصلنائب"الفيلمعنهااخذالتيالروايةالى

تتركهثم،عليهتحصل،رجلهاتختارالتيهيالمرأة

القنصل.نائبمعيحدثماكلتديرحيثالهفدارىوتذهب

..آخرمثلشتاينلول.شيءكلفيتقحكمالتيانها

وكيفيةتريدههـاوتقرربنفسهاحياتهاتنظمرائعةالهها

..عليهالمحصول

.يردنمايعرفنالنساءلاندورا

؟بالغريزة؟كيفلكن-

الرجالىان..مشاعرهنالىيصغينانهن:دورا

..تماماذلكمنمتأكدةاني.ذ!كيفعلونكيفيعرفونلا

النساءبهاتقومكثيرةاث!ه!ياءهناكانذلمكمنوالاكثر

فعلوهاواذا..بهايقومونانالرجالىيلستطيعلا

مجانين.انهمالنالىلهميعتقد

نتيجةينبعثخاصاذكاءتملكينانكتشعرينهل-

البيولوجي؟لتركيبك

اني.!كنةدرجةباقلىاستغلهانياشعر:دورا

فانيللباقي.وبالنسبة.الاكاذيبلاكشفذكائيالهستخدم

.يحدثادعه

ذكاءعنتصوركفيتضايقفيالتيالاشياءاحد-

قرونمنذالتصورهذايشاركونكالرجالانهوالراة

محدودية.اكثريجعلناوهذا..خاصةوفرويد...

ولكن..النوعيالذكاءعنيتكلمونلاانهم:دورا

مختلف.شيءوذلكالحدسعن

لافذلكسيولدذكاءعنتتحدثينحينماولكفك-

الانوثة.لمفهومتحديايشكل

المراةانالمرجاليقولحي!نما..اسمعي:دورا

منثئوعذلكيقولونفانهم!بهاخاصانوعياذكاءتمتلك

..حقيقيذلكاناعتقدولكني.الذكاءلذلكالاحتقار

وبتركيبهابهاخاصاذكاءتمتلكشيءكلرغمفالمرأة

.النساءكل..العضوي

اعرفه.انارلدماذلك؟لماذا-

.الانحتىيستخدملمالمرأةذكاءلان:دورا

البيولوجيأبتركيبهاذكائهابنوعيةعلاقةلااذن-

عنديانا"مارجليقوزحينها؟يعرفمن:دورا

علىتبعثهذهالخبريةجملتهاناشعرفاني"طفل

...السخرية

القدربنفدىيحبلاالرجلانذلكيعنيهل-

أكالمراةاصيلااومعطاءاوحدساساليسوانهكالمرأة

القولمنيمكنناوالانجابالحملتسمتطيعالرأةلانهل

شخصيتها!طبيعةيحددذأكان

تقولينانكيبدو.المشكلةهيتلكليست:دورا

يكونوربماصحيحايكونربما،يرددونهالرجاللانذلك
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واذن..بازدراءيقولونه...يقولونهحينمالمكنهم،خاطئا

الذينالرجالاولئكنظرةهونغيرهانعلينايجبما

يقولونه.

..واحتراماباعجابتقولينهوانت-

يعمبراناطلبانا..ذلكمنوبأكلربلدورا

وحينما..اليهبالنسبةالامورتقاسساميلامبدأالمرأةذكاء

مستهزئسةاقولهفانينظرياذكاءيملكالرجلاناقولى

دائيا.

بعد.ذكاءهاتستخدملمالمراًةانوتعتقدين-

..الراةعندالصمتان..صمتهاحدىاو:دورا

بينما..هائلصدىلهيكونمائنيءفيهسقطاذا

ا!صمت.هذامثليوجديعدلمالرجلخند

الرجل؟يملكهولاالمرأةتملكهولاذا-

الصمت.فيتخلقالرأةلان:دووا

؟لماذا-

المذكورية،القوةمبداًوضعواالرجاللان:دورا

فيهبماالقوةهذهمنينبثقيرونهحولهمشيءوكل

.الراةصمتتعززواحدجانبمنكلهات.الك!مات

.موضوعايفينفسمهاعنتعبرلمالمرأةانرأييوفي

واكتابيوجدلالاذاتسأليننيلوكمابالضبطالامر

لاكمابالضبط..يوجدلا؟العمالبينمنموسيقيون

مؤلفةتكوفيلكي.النساءبين!وسيقياتمؤلمفاتجديه

فالموسيقى..كاملةحريتكتمتلكيانبدلاموسيحقية

بحريةمقبولجنون..جنونانها..زائدنشاط

مطلقة.

الرجل؟منعليهامفروضالرأةفصمتاذن-

بالطبع.:دورا

بهن؟الخاصالرديجدناناذنالنساءفعلى-

التيبالكتباهتماعدلمشخصياانني..الهمهوفذلك

اقتمعتلوحفىالرجالويكتبهاالنساءعنتتحدث

ناواعتقد..مناسبةآراءهماجدلاانني.بموضوعيتهم

..تماماذللثتتقنلملوحتىالرأةعنتكتبانيجبالمرأة

الرجالوع!ىالردايجادطرلقعلىوهيكفاحهالكنه

يتبعوها.ان

نفسالىاوصلنيبشيءهذاذكرني:دورا

شيئاتقللاارجوك"حميملصديقمرةقلت.النتيجة

لاانت"ليوقالفغضب."انفسناعننتكلمحينما

تستطيعلاانت":فأجبته."اتغيرلكيفرصةتعطيني

تكونانتتخيلهل"وسألته"كلانايتغيرحدىتتغيران

تعطيانيمكنلاالمرأة"فقلت"بألمتأكيد"قال"؟اسود

"3امراةانكتتخيلانتستطيعهلوالان..الاجابةتلك

ابق..كذلكوهو":لهفقلت"بالطأكيد":فأجاب

بدرجةيعمللملانه-الانعملهيجبما".هادئا

لانطلاقالمرجالكراهيةاسبابنحللانهو-.كاملة

.المرأة

عمله.تمقدذلكاناعتقد-



..مخلصينغيررجالمنلكن..صحيح.دورا

اكثرحالةفيانهمرأييوفي..مرفىالرجالاناعتقد

الافقمحدودوالرجال.النساءمعظممنللحزنمدعاة

المذيالمدىعاديغيرلامروانه.الموضوعهذافيجدا

محدوريتهم.اليهوصلت

اعتقد.ماعلىىامريكافياسواالوضع-

رأيتعرفينهل.الوضعنفصانه..لادورا

انافكرةعإى)رائعانه.الساحراتعن-س،عاح؟743

،واليومياتالرسائلضوءعإك!،الناصكمعظماعتقد

بالتآكيدذلككانوقد،عاديةجنسيةحياةيحيايكنلممانه

كانحينماالوسطىالعصورفيانهيحقول!.صالحهفي

كانت،الصليبيةالحروباوالحرباإىيذهبوناللوردات

المزارعفيعديدةلاشهرجالعاتوحيداتت!لمكثنالنساء

يوجدماكلاإك!يتحدلنببساطةفبدأن.الحقولووسط

ربما،وانهاروغاباتوحيواناتاشجارمنحولثن

ال.الربفأحرقهن.والوحدةالجوعوينسينالمللالجكسرن

ومن.واحرقوهن..الطبيعةمعتواطؤفيانهن:قالوا

مسؤوليتيعإ-واضيف.الساحراتعصربدأهنا

لانهنالن!موةلاولئكعقاباكانفعلوهماان-الشخصية

تتصلبدأتإتيافالمرأة.الرجالعنقليلاابتعدن

-الازموريبالضغطيحدثذلكانلوكما-بالطبيعة

قت!هىوهكذا،رجلهاعنبعيرانفسهامنجزءااخذتقد

لهن.عقاباالمرجال

-والاشجارالحيواناتاإىالحديث-الجنونذلك

الىويدفعويتفجريختنقالذيانفسهنمنالجزءذلك

اسميهماانه.النساءكلفيتجدينه-التحولذلك

الافعمره-جداقديمالمراةفيالعصاب.عصابهن

ولقد.عصابياتالنساءكلانرأييوفي-السنين

التيالتصرفاتمنوكثير.التصوفاتهذهعلىاعتدن

الرجل.رأيفيعصابيةتعتبرعاديةمنلالواحدةتجدها

مختلفةبطرلقةالعصابيةهذهعنيعبرنالنسعاءباإطبع

-والاشجارالحيواناتالىيتحدثنيعدنفلم.الاياغلهذه

وحيداتالحقيقةفيكنوان-،وحدهنلسنجزليالانهن

والغنية،الفقيرةاحيالهنفي،وراحتهنبؤلهسهنفيتماما

افهن..فقراءاواغنياءكنسواءكزوجاتوظائفهنفي

وجدولقد.مكانكلوفيقبل!نكنكحاوحيدات

انههـ.!وجودايزاللالكنهاخرىتعبيراتلهجنونهان

.الجنوننفسىيزاللا

بعيدايتحولنكثيراتنساءايضااليومتوجد-

تجاهولكنبالطبعالاشجارتجاهليس..ا!؟جالعن

العزوبة.حياةتجاهاو..اخرياتنساء

5ءاكا،ى4؟ءاء"حالفرنسيالمؤرخالىتشثيرانهاالارجع

مؤلفلته:أ!عمن،ا-872)(8197

مقدهة،الفرنسيةالثورةتاريخ،مبأءا17فيفرنسلتاريخ-

لمترجما.الفرنسيالقانوقاصول.شملعللمالتاريخ

لقدليبالنسبة.تعرفينكمامشكلةتلك:دورا

عاطفيةتجربةليفان،وجنسيا.فقطالرجالاحببت

العاطفةعرفت،كثيرونعشاثليكان.الرجالمعقوية

يرغمنفرنسمافيكثبهـاتنسماءتوجد.الحقيقيوالمهوى

مننوعانشهدبذلكلكنا،الرجالنسيانعإىانفسهن

فالغريزة،حقيقياتناقضاليسى،الجنسيةالغريزةتناقض

الرغبةفيتناقضانه،موجودةزالتلاالجنسية

اتجاهفينسيرلاذا.خطذلكانواعتقد..الجنسية

تغييرها؟نحاوللماذا؟البشريةالمطبيعةضد

منانهيرينالنسوةهؤلاءفانفهىتكها-

لكنيأ"!اكرحءى!الجنسيةثنالياتيكنانالطبيعي

لللسيرنفسهالانسانيرغمانالخطأمنانهايضااعتقد

.اتجلهايفي

تماما.خ!:دورا

امرأتينبينالمعلامةفيان..منطقهنارىولكني-

.وامراةرجلبينالعلاقةفيكماالضغطنف!ىيوجدلا

ولكنها..الفساءمعتجاربلميكانتلقد:دورا

.الاطلاقعلىكافيةغيرانهابيد..ايجابيةدائماكانت

نتبعانمناالمطلوبكل.الرجالافتقدتيومينبعد

نا.لناالطبيعةتمنحهماوذلك،مكانايفيطبيعتنا

يتصرفنانالنساءعلى،طبيعيةحالةفيلسنالميومنساء

،بكبرياء،اليوميةحياتهنفيواكثراكثرطبيعتهنوفق

ناالمرأةع!ىيجب.لهنمكسبايكونيسقطحاجزوكل

لن..لا"تقولانعليها.جريئةتكونان.رأيهاتعلن

يبعثتقولهماان"للرجلتقولانعليها".اليوغاعول

لكنه..توجههلمناعرفولايههنيلاذكاؤك..المللفي

النساءع!ى."مفكمملولةانا..ييلنيانه..ليليسى

يومية-عمليةعناتكلمانا-المرجالمجتحعيعتزلنان

.يغادرنانيجبيرامهاغيرعلىبأنهنيشعرنحينما

ذلك.يحدثبدألقد-

ولكن.وحيدينانفسهمالرجالسيجد:دورا

تلبسلاحينما..طبيعتهاوفقالمرأةتتصرفانبمجرد

تضعوحينحا..الرجللمهايفصلهاالتيالجاهزةادقوالب

يدعونهاالرجالفان..الدلالوظيفةخارجنفسها

.شاذة

.ثماذةيسمونها..الرأةتفكرانبمجرد-

نا..الساذجةالمعاملةهذهترينانتهادورا

نا..حقديقة...سذجالواقعفياىالرجا..غريبهذا

..مضحكةالرجللمكيقولمهاانالممكنمنالتيالاشياء

لكنني..جدااحبكاني":ليقالعشيقمرةليكان

."..جمالاواكثرذكاءاقلتكونياناحبكنت

؟..لهقلتوماذا-

.،بهاحتفظت..جدابهمغرمةكنت:دورا

الجميلاتالنساءتحبكنتاذامعيلهبفلاذا"اسألته

."؟فقط

؟المدفاعموقففيكنتلماذا-
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الزمن.معالمرأةاكتسبتها..قديمةعادة:دورا

هناكلان..عنهاسألكاناوداخرثعيلمهناك-

الحملفيرأيكما..امريكافيتجاههقويةمشاعر

كل..رواياتكفيانهاعرف؟للمرأةبالنمىصبةوالامومة

بيناكعلاقةواناطفاللهنتقريباالنسائيةشخصياتك

فيارائكمعهذايتوافقكيف.جدامويةوطفلهاالام

عموحاأالرأة

ارضانها.بالاشراكمملوءةالاطفالقضية:دورا

اطفالايملكنلااكثرعنهايتكنمناللواقيوالنعساء.خطرة

عنالمحديثيجدناطفاللهناللواتيواولئك،الغالبفي

نسماءعنسمصتوكلما.هستحيلابلصعباالموضوع

ابتسم...ا!اطفالهنوليسالامومةمشاكلعنيتحدثن

لملكني..الجدمحملعلىكلامهنلاخذجهديابذل

للعاطنهةقوانينوضعيحاولنكمنانهن.بعدانجح

انتهالثهولماقانونايعطينان.الجنوناوالحباو

نقاثسدونبقبلنانفيالنساءنشجعلالاذا.قانونلكل

..موجودببساطةلانه(لطفلهاالامحب)الجنوفيالحب

تبعةمنالتحررانيرونهل،الامومةجوهروهو

ايجعهن..تتضمنهاالتيالوهميةوالقيودالامومة

السبب.هوذلكاناعتقدأالرجالمثلبانهنيشعرن

..الامومةهذهبسببمرفىالرجالبانقلتاذاولكن

يجربانلانسانالتاحةالوحيدةالغرصةيعلكونلاانهم

الامومةصورالذيهوالرجلان..منهاخرانبثاق

يعتمدالتيالاسباباهمفانليوبالنسبة.هاللكعبء

كانلووحتى.علاجالهللانسطحيةتبدوذلك!إطعليها

كماللامومةالعبوديةالصيغةهذهعنمسؤولينالرجال

نفسهاأالامومةنلعنلكيهذايكغيهل..يصورونها

اجلالااحمل-العميقاساسها-القضيةأساسفي

علىالرجاليصبحلملكن،بهمسلمامرذلك..لملذكورة

انهم،بالامومةمقيدةالمراةلانفتيجةاليومعليههمما

الامومة--ازيلتقدحرلتهمطريقةفيعقبةاناحسموا

الجملةنغسإطاعيدانالممكنمن.رصيدهمالىفأضاغوها

همماعلىهمالرجالان:العرىعكسمعالسابعة

مثلتجربةخوضيملكونلاانهمبسبباليومعليه

الامومة.

الامومة()العقبةهذهان..حقيقيذلمكولكن-

التينفسهاهىلحريتهمامتلاكهمطرلقمنازيحتالتي

.الراةامكاتياتحددت

حتى-فالنساء،ذلمكفيخطيرشكعندي:دورا

الحقيقيةمقدرتهنوبينامومتهنبينيربطن-وعيبلا

لنغسهاتقولفالرأة.كالرجلالجردةالامورمعالتعاملفي

هذهوابعدتها،دفنتقدبالطفلاعتنائهابسببانه

زانفهوكمولكن..مثلافيلسوفةتكونانالرابطة

النحوذلكعلىبالامرتفكرينحينما،الامرهذاوطغولي

كرجل.تتكلمينفانك

وأنها،الرجلمنشموليةاكثرالراةاناعتقد
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لكعراءلاافتلىذلك.م!هاكثرالافكارمعايخشةتستطيع

عليهايحكمفبطريقةاتكمتواذا،تتكلمينلاأنتلا..

لطريقةتتوقالمرأة.ملالمةوغدعروافيةغيربلأنه!االر"!

لملرجالاتهامهافيوغالبا،امحتابةواالحديخثفيالىهـجل

..بالرجلخاصنظريمفهوما!كماتلجافانهالهمتحليلهاوفي

كسباوىيسعينالنسماءمنفالعديد..ذلكمنواكثر

الرجل.استحسالط

الحديثفيبهنالخاصةلقتهنطللنساءكانف(ذا

كانتواذا-داخلهنفيمنهاجبللايملكنوهن-والكتابة

بنظرياقهم،الخاصةاللغةبهذهالتعبيرفيللبدءكافية

..السيدمننخافزلنالافلماذا..الخاصةوتصوراتهم

لدإدالخوفهذادامما؟عليناحكمهومن..الرجئى

اهن.الستقبلاناعتقدولكنني.يتتدمنفلنالنساء

تماما.عرلثهعنالرجلازيحلقد

نايجب.ومستهلكمبتذلالرجالوفنادبان

في..الحيكيانهافيالراسخالرأةوادبلفننتحرك

جسهها.

---------------.-------------------------إطحدرعهد،----------------.--..،----------ة

تروالطبقاستاالفلسطيئىالتراثإ

نرتاليفطنج

امخليل!:عل!

كإطمساهمتها،الاساسفي،ا!دراسةهذهغاية"

داخلالفلسطينيالعربيالشعبيالتراثتكريسإط:

نرالركزيةالدراسةواداة..وتصاعدهاةالثونمو

نراساسياجرءاباعتبارهاالفلسمطيئيةالشعبيةالامثالهي!

القدرةتؤكدوهي...الفلسعطينيالث!معبيالتراثمن

نرالصمودعلىالفلسطينيالعربيلمجتمعناالفذةنر

بتراثه:محتفظهوطالاوالتطوروالنمووالحيويةنر

الامبريالية!تحاولالذيالتراثهدا،الخسعبياإ

%،وتدميرهقتله،متلاححتينمتساندتين،والصهيوكيةإ

%احياءكلفانولذلك..فلسطينيشعبلوجودانكاراإ

نرالشعبيللتراثوتحليلولعميإطونسرواثراء

نروتكرلسللثورةدعمهوالهوالواشكالهبكافةالفلسطيني

في.".لهاولحمةالفلسطينيةللمنافياضاءةانهكما،لهاني

:-المفلمة-مىفي

اًلاداب--دار-مسموراًت-------ة


