
 

 
 

 

 

 

لل سلللللا   خصلللللصللللل ا نوا   الذكور واإلناث فلو بين الفصللللل  يجب ال أنه كثيرا أنا أؤمن

 ال ما وتحتاج للحماية وهذا فةضللللللعي المرأة أن يع ى ذلك فهذا لل سللللللا  و ير وباصللللللا 

 هتقول كانت ما بسالم وهذا مجتمعها وسط تعيش في أن قوية وتستطيع به فالمرأة اعترف

 .المستقلة حياتي الشارع لب ا  إلى  فعت ي أمي حي ما

 مرة وما أثوار إال بين بقرة ما"  تصرخ وهي بروزا األكثر الشعبي لي مثلها تقول كانت

 حقيقيين رجال وسللللللط إال حقيقية امرأة تكون لن إن المرأة بقولها " وتع ىرجال بين إال

 تمسلللللك مثله . مهمة ...بقدره  قوية يسلللللاهمون. كما الب ا  في تسلللللاه  يعملون. ما تعم 

 أو ج سلللية أو فكرية حسلللاسللليا   ون.. .مسلللبقة أفكار  ون بأيديها يمسلللكون كما بأيديه 

 .تسلطية

للشللبا   مصللا قة األكثر الفتاه ك ت إليه. أذهب مكان ك  في معي الشللعبي المث  هذا كان

الجامعية  حياتي طوال أتعرض المعلوما  ول  أبا له  باألفكار. أصللللللارعه  الجامعة. في

 .مضايقة أو تحرش أل 

 هي المرأة من مع تعام  أول يدركون ع د فالرجال مقولتها بصلللللللد  ألمي واعترفت 

 . ونه  هي منله  و المساوية هي ومن هي القوية السهلة ومن
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 والغزل. والترهيب الت مر فرص تعطى للرج  من هي المرأة بأن زلت وما أفكر ك ت

 شلللللي  في األخر عن أحدهما يزيد ال متسلللللاويان له أنهما أمامه وأظهر  وقفت إن وأنها

 .وفهمه إ راكه من أساس على سيفه  وسيدرك وسيعم  فانه

لدتي مقولة تزال وما  بدأته قد ك ت الجديد. عملي في تي.حيا في لي نبراسلللللللا معي. وا

 .الجامعة نظريا  عن بعيدا الحقيقيةالعم   أساليب عن لدى فه  فال ضعيفة.

 يوم في وه اك. ه ا الكلما  بعض وإلقا  الشخصيا  بعض لت مر بداية الضعف هذا كان

 ع د ك ت أوقفته وإال هي أعرف ممن ل ... ما يد من بقرصه أحسست.. .ما مصعد في ما.

 .دةح

 ال سللللوة قوقعه والى الذا   اخ  إلى واالنسللللحا  يز ا . والضللللعف العم  صللللعبا. كان

 .متسارع بشك  الكبير يغزوني المب ى في التقليدية

 الذها . لعدم األعذار  ائما أختلق وك ت يوميا العم  على أواظب أكن ل 

 .أخبرها  ون أن السر المعهو ة أ ركت بحكمتها والدتي

 جديد لشلللا  العرس وليمة في لتسلللاعده  سلللتذهب إلى الجيران أنها ت يأخبر ما يوم في 

 وشلللبا  األسلللرة شلللبا  وسلللط كيف سلللتقف عنلها  سلللوالى ومع الزوجية. قفص يدخ 

وجهي  في األوامر صللللرخت م ه  الضلللليوف وتأخذ في خدمة يسللللاعدون الذين الشللللارع

 .المأثورة بمقولتها
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 !رجال وسط إال مرة ما -

  الجديد. عملي في الجملة هذه يتت اس أو نسيت كأن ي 

 كتله أمامي وانكشلللفت أكون. من أنسلللت ي أيامي أول مع العم  التي صلللدمت ي صلللعوبا 

 .العم  عقد وقعت م ذ تفكير  على سيطر   با 

 مر  لطبيعتي. رجعت متحاورة. قوية. مهمة. العم . إلى ذهبت التالي. اليوم صللللبا  في

سمع اآلن ل  س وا  ضايق ي واختفى ةواحد كلمة فيها أ  مرة قرصت ي التي اليد صاحب ت

 .األبد والى واحدة

  

 


