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مالحظة :كان ُيف َرتض أن تُرفَق جميع النصوص املرتجمة إىل العربية بهوامشها التي تض ّمنت
مالحظات املرتجمني واملرتجامت ومديرة الرتجمة يف “كحل” ،لكن ،لألسف ،تع ّذر األمر
ألسباب تتعلّق بالتصميم .ميكن االطالع عىل نسخة املقاالت مع الهوامش عىل موقع “كحل”.

لطاملا أكّدت النسويات أ ّن الشخيص سيايس .خلق مهرجان «اخلقي وقاومي وح ّويل» مساحات للنسويات
للحديث عن قضايا تتعلق بالجسد والجندر ومختلف أنواع الجنسانية ،واستكشف الروابط املتشابكة بني القضايا
مجسدة بعمق ومكانًا يُعرتض فيه عىل الحقوق تكون فيه األخرية مه ّددة يف املجتمع.
هذه وكونها
تجارب ّ
َ
تكمن ق ّوة الحركات النسوية يف طريقة تنظيمنا وتنسيق نشاطنا ،ليس ضمن مجتمعاتنا وحركاتنا فحسب
فرصا للحركات
إمنابالتعاون مع قضايا ومجموعات حليفة يف مجال العدالة االجتامعية .وفّرت املساحة هذه ً
ملشاركة طرق التنظيم واسرتاتيجيات تكتيكية مع بعضنا البعض وتعزيزها.
لقد أوضحت جائحة كوفيد ١٩-العاملية فشل الرأساملية النيوليربايل فبدا أكرب من قبل وكشفت عن التفكك
املوجود يف أنظمتنا أكرث من أي وقت سابق ،فشددت عىل رضورة بناء أنواع واقع جديد وفرص بنائها .يتطلّب
التعايف النسوي االقتصادي واالجتامعي م ّنا جمي ًعا أن ننجح كلّنا م ًعا .نصدر النسخة هذه من املجلة بالرشاكة مع
«كحل :مجلة ألبحاث الجسد والجندر» ،وسنستكشف عربها الحلول واالقرتاحات وأنواع الواقع النسوية لتغيري
عاملنا الحايل وكذلك أجسادنا وجنسانياتنا.
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«ملّا نكون ُمس َتقتِلني للتغيري ،لِكوننا يف حالة ٍ
مرض ومت ّر ٍد يف آنٍ واحد ،تخلو لغتنا من التعقيد
وتنصقل لتعكس أبسط ركائزها )...( .لكن ،ومع استمرار املرض والثورة ،تصبح اللغة املُصاغة يف
هذه الحالة وعنها أك َرث عمقاً وأك َرث تعبريا ً عن الفوارق الدقيقة ،وتكون منغمسة انغامساً شديدا ً يف
التجربة اإلنسانية التي يواجه فيها املر ُء حدو َده عند نهاية العامل».
 -جوانا هيدفا ()/https://getwellsoon.labr.io

غيي :مهرجان للحراكات
بدأنا التخطيط لعدد املجلّة هذا مع نانا داركوا قُبيل مهرجان «ابدعي ،قاوميٍّ ،
النسوية» لجمعية «حقوق املرأة يف التنمية»  ،AWIDوانطلقنا وقتها من سؤا ٍل هو باألحرى مالحظة حول حالة
العامل ،ورغبة يف تغيري االعتقادات السائدة :ملاذا ال تزال جنسان ّياتنا وملذّاتنا تخضع للرتويض والتجريم مع أنّه
تتجسد ،فيها ما يتعارض
يت ّم تذكرينا مرارا ً وتكرارا ً بأنّها ال تأيت ّ
بأي قيمة أو تط ّور؟ واستنتجنا أ ّن جنسان ّياتنا ،مل ّا ّ
يتجل من خالل ضوابط الحدود ،والتمييز العنرصي يف توزيع اللقاح ،واالستعامر
مع النظام العاملي الذي ما زال ّ
االستيطاين ،والتطهري العرقي ،والرأساملية امل ُسترشية .هل ميكننا إذا ً القول إ ّن لجنسان ّياتنا قدر ٌة تعطيل ّية؟ وهل
يصح هذا القول عندما ننظر إىل واقع حركاتنا التي يت ّم االستيالء عليها ومأسستها يف سعيها للتز ّود باملوارد؟
ّ
املتجسد ماد ًة ربحية يف أيدي األنظمة التي نسعى إىل إزالتها فال عجب أ ّن جنسان ّياتنا وملذّاتنا
عندما يصبح عملنا
ّ
توضَ ع جانباً من جديد ،ال س ّيام أنّها ليست ُمربِحة مبا فيه الكفاية .لقد تساءلنا ،يف مواقف ع ّدة خالل إنتاج هذا
العدد ،ما الذي سيحدث إذا رفضنا مراعاة خدمات الرأساملية األساسية؟ لكن هل نجرؤ عىل هذا التساؤل وقد
أنهكنا العامل؟ رمبا يت ّم تجاهل جنسانيّاتنا بهذه السهولة ألنها ال
ت ُعتَ َب أشكاالً من أشكال الرعاية .رمبا ما نحتاجه هو أن نعيد تص ّور
امللذّة كشكلٍ من أشكال الرعاية الجذرية ،تكون أيضاً مناهضة
للرأساملية وللمؤسساتية.
بدأنا العام الثاين عىل التوايل لحالة الجائحة العاملية وكان ال ب ّد أن
تركّز مقاربتنا للتجسيدات العابرة للحدود القومية عىل مالحظة
سياس ّية واحدة :أ ّن الرعاية هي شكل من أشكال التجسيد .ومبا أ ّن
أي اعتبار للحدود بيننا
جزءا ً كبريا ً من عملنا يت ّم حالياً من دون ّ
وفينا فنحن جميعاً
متجسدون بشكلٍ عاب ٍر للحدود القومية ،ونحن
ّ
جميعاً نفشل .نحن نفشل يف رعاية ذاتنا ،واأله ّم أننا نفشل يف
رعاية اآلخرين.
هذا الفشل ليس من صنع أيدينا.

الكالمالعابرة للحدود
التجسيدات
فقدان
صايغ تشيخوفاتسو سيني
وغوىللرتوما،
املدرِكة
أونوالو
تشينيلواللذة
َجسد
ت ُّ
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العمل مقايض ًة ،أي أنّه
َ
إ ّن الكثري من أهالينا اعتربوا
يش ٌء يُعطى مقابل أج ٍر وضامنة بالحصول عىل الرعاية.
صحيح أنّه ت ّم اإلخالل بهذه املقايضة أحياناً ،لك ّن أهالينا
ٌ
ما كانوا يأملون أ ّن عملهم سيوفّر لهم الرِضا الذايت،
وكانوا يعتمدون لهذا الغرض عىل نشاطهم الرتفيهي
وهواياتهم ومجتمعاتهم .أ ّما اليوم ،فنحن ،أوالدهم
الذين متّت تهيأتنا لنعترب العمل متشابكاً مع الشغف،
توقّعاتنا مختلفة متاماً .نحن ال نف ّرق بني العمل والرتفيه
ونعتربهام عنرصا ً واحدا ً ،وبالنسبة للكثريين بيننا ،العمل
يجسد الذات بكاملها.
بات ّ
إ ّن الرأساملية القامئة عىل األبويّة واملغايَرة الجنسية ال
أي قيمة ،ناهيك عن عملنا وجنسان ّياتنا .إنّه
ترى لنا ّ
نظا ٌم سيستمر يف طلب املزيد واملزيد منك إىل يوم
ٍ
بشخص آخر .يُنتَظَر م ّنا أن
مامتك ،وبعدها سيستبدلك
كل األوقات ،ما يعني أنّه
نكون عىل اتصال باإلنرتنت يف ّ
ال ميكننا االنرصاف عن العمل حتى لو شئنا ذلك .إ ّن هذا
التَتْجري للعمل وفصله متاماً عن الشخص قد تسلّل إىل
كل ناحية من نواحي حياتنا ،ويت ّم ترسيخ هذا التَتْجري حتى يف األوساط األكرث نسويّة واألكرث مت ّردا ً وتش ّددا ً.
ّ
لطاملا ح َملَت تطلّعات الرأساملية رضرا ً كبريا ً باألجساد التي ال
تتوافق مع النموذج املثايل ،وأولئك الذين يسعون إىل ترسيخ
سلطتهم استغّلوا الجائحة كفرصة الستهداف النساء واألقلّيات
وكل َمن يعتربونه دون املستوى.
الجنسية ّ
ت ّم إعداد هذا العدد الخاص بفعل هذا الواقع ،وطبعاً ،رغامً
عن هذا الواقع.
لقد ق ّدم املساهمون /املساهامت والعاملون /العامالت كلّهم
وكل من األعامل الواردة هنا
تقريباً مجهودا ً يفوق طاقاتهمٌّ ،
سعي شغوف ولكن أيضاً نتاج حالة ٍ
إنهاك شديد.
نتاج ٍ
هو ُ

التجسيدات العابرة للحدود
َجسد اللذة املدرِكة للرتوما ،تشيخوفاتسو سيني
ت ُّ
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أي عمل يف عرصنا
يشكّل هذا العدد ،بطريقة غاي ًة يف الواقعية ،تجسيدا ً للعمل العابر للحدود القومية ،علامً أ ّن ّ
أصبح عابرا ً لتلك الحدود .وفيام فُر َِض علينا تق ّبل حدود جديدة ،وهي حدود ال تخالف النظام القائم
الرقمي َ
سابقاً بل تع ّززه ،اختربنا مبارشةً ،إىل جانب مساهمينا ،كيف تستنزف الرأساملية طاقاتنا القصوى – كيف يصبح
من الصعب بناء الحجج املتامسكة ال س ّيام حينام تكون خاضعة ملوعد التسليم .إننا نعاين بشكلٍ َجامعي من
فقدان الكالم ألننا أساساً نعاين من فقدان العوامل.
الشعور بالضياع والوحدة يف عامل الرأساملية القامئة عىل
األبوية واملغايَرة الجنسية هو بالتحديد ما يجعل من
الرضوري أن نعيد تقييم أنظمة الرعاية التي نتّبعها وأن
نُعيد النظر فيها .لقد ح ّولنا هذا العدد بوسائل ع ّدة
إىل مه ّمة إليجاد امللذّة يف الرعاية .فبام أنّه بات من
الصعب بناء الحجج املتامسكة ،برزت الوسائط البرصية
واملبتكرة وقد لجأ ك ٌرث ممن اعتادوا الكتابة إىل هذه
الفكري
الوسائط كطرقٍ إلنتاج املعرفة واخرتاق الضباب
ّ
الذي أحاط بنا .لقد ض ّمينا يف هذا العدد أصواتاً أخرى،
ٍ
أصوات ع ّدة استمعتم إليها يف املهرجان،
باإلضافة إىل
كوسيلة إلطالق حوارات جديدة وتوسيع آفاقنا.
سقَت م ّنا ،يقيض واجبنا السيايس بأن
مبا أ ّن كلامتنا قد ُ ِ
نستمر يف إيجاد الوسائل للحفاظ عىل أنفسنا واآلخرين
تجسدنا
واالهتامم بأنفسنا وباآلخرين .بالتايل ،يصبح ّ
نوعاً من املقاومة إذ هو بداية إيجادنا لسبيل الخروج
من الذات ودخولها.
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غيي”:
“ابدعي ،قاوميّ ،
جولة يف املهرجان
ترجمة مارينا سمري
املؤسسة ملجلّة “كحل”
غوى صايغ كاتبة كويرية آناركية ،ونارشة مستقلة ومؤرشفة .هي املح ّررة ِّ
ومؤسسة رشيكة لـ”منشورات املعرفة التقاطعية” .حصلت عىل ماجستري يف الدراسات الجندرية
ِّ
من جامعة باريس  8فينسني  -سانت دينيس .إنها شغوفة بنظرية الكوير ،واملنشورات الدورية
العابرة للحدود القومية ،والتاريخ املتخيل أو املجهول .أودري لورد وسارة أحمد هام ملهمتاها.

ُفصل عن
مع استمرار الرأساملية األبوية الغري ّية يف َدف ِعنا نحو االستهالكية والرضوخ ،نجد نضاالتنا تُع َزل وت َ
بعضها اآلخر من خالل الحدود املا ّدية والحدود االفرتاضية عىل حدٍّ سواء .ومع تحدّ ٍ
يات إضافية يفرضها علينا
عاملي علينا تجاوزه ،أصبحت سياسة ف ِّرق ت َُسد مواتية لالستغالل املتزايد يف مجاالت عدّ ة.
وبا ٌء ٌّ
غيي :مهرجان للحراكات النسوية» ،الذي نظّمته جمعية «حقوق املرأة يف
ومع ذلك ،أخذَنا «ابدعي ،قاوميٍّ ،
تجسد
التنمية»  AWIDيف الفرتة ما بني  1أيلول /سبتمرب وحتى  30أيلول /سبتمرب  ،2021يف رحل ٍة حول ما يعنيه ّ
حيواتنا يف املساحات االفرتاضية .اجتم َعت معنا يف املهرجان ناشطات نسويات من حول العامل ،ألجل مشاركة
خرباتهن حول املقاومة والح ّريات امل ُنتَ َزعة بصعوبة ،والتضامن العابر للحدود ،وكذلك لتوضيح الشكل الذي ميكن
أن يبدو عليه التكاتف العابر للحدود القومية.
يحمل هذا التكاتف إمكانية مقاومة الحدود ،ناسجاً رؤية ملستقبل تحوييل ،ألنه سيكون إلغائ ًيا ومناهضً ا
للرأساملية .عىل مدار شهر ،وعرب ال ُبنى التحتية الرقمية التي احتللناها بكويريّتنا ومقاومتنا وخياالتناّ ،بي لنا
املهرجان طريق ًة لالنحراف عن األنظمة التي تجعلنا متواطئات يف قهر أنفسنا وأخريات /آخرين.
بالرغم من أن أودري لورد علّمتنا أ ّن أدوات السيّد لن تهدم أب ًدا منزله ،بيّنت لنا سارة أحمد أنه بإمكاننا إساءة
استخدام تلك األدوات عن سبق إرصار .أصبح من املمكن تخ ّيل خلخلة يف واقع الرأساملية األبوية الغرييّة ،ألننا
كل األشياء األُخرى التي تتطلّب وقتنا.
خلقنا مساحة لالحتشاد ،بالرغم من ّ

التجسيدات العابرة للحدود
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إذا أدركنا االحتشاد باعتباره أحد أشكال التمتّع ،عندها سيصبح من املمكن خلق الرابط بني املتعة املتجاوزة
واملقا َومة العابرة للحدود القومية /الرقمية .بني أنواع التمتّع التي تتح ّدى الحدود من ناحية ،والكويرية والبهرجة
واألرض ونضاالت السكّان األصليني ومناهضة الرأساملية والتنظيم املناهض لالستعامر من ناحية أخرى.
حاول هذا العدد التقاط كيفية اتخاذ مامرسة االحتشاد يف املهرجان ألشكا ٍل وتخ ّيالت متع ّددة .إىل جانب التعاون
املبارش مع بعض الحاملات/ين واملتح ّدثات/ين يف املهرجان ،د َعونا عددا ً كبريا ً من أصوات أخرى من الجنوب
العاملي لنكون يف نقاش جامعي حول الكثري من الثيامت واملوضوعات املرتبطة بالجنوب .فيام ييل خريطة لبعض
جلسات املهرجان التي كانت أكرث إلها ًما لنا.

إذا أدركنا االحتشاد باعتباره
أحد أشكال التمتّع ،عندها
سيصبح من املمكن خلق
الرابط بني املتعة املتجاوزة
واملقا َومة العابرة للحدود
القومية /الرقمية .بني أنواع
التمتّع التي تتح ّدى الحدود
من ناحية ،والكويرية
والبهرجة واألرض ونضاالت
السكّان األصليني ومناهضة
الرأساملية والتنظيم املناهض
لالستعامر من ناحية أخرى.

التجسيدات العابرة للحدود
غيي” :جولة يف املهرجان ،غوى صايغ
“ابدعي ،قاوميّ ،
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جلسة عامة | ستكون الثورة نسوية ّ
وإل لن تكون ثورة
مع منال التميمي وبوبولينا مورينو وكارولينا فيكيفيتش
وأنووليكا نوجوزي أوكونجو
حلقة نقاش | التم ّتع عرب الحدود
مع لينديوي راسيكواال وليزي كياما وجوفانا
دروديفيتش و َملَكة جرانت

YOUTUBE
SOUNDCLOUD

YOUTUBE
SOUNDCLOUD

جلسة عامة | إنّها قادمة :بدائل وأشكال متعددة من
النسوية وعامل آخر
مع د .فاندانا شيفا ود .ديالر ديريك ونانا أكوسوا هانسون
YOUTUBE
SOUNDCLOUD

حلقة نقاش | األرض واملناطق املُح َّررة:
محادثة عموم أفريقية
مع لوام كيدان ومريامة سونكو ويانيا
صوفيا غرسون ڤالنسيا ونوسمة سيزاين
YOUTUBE
SOUNDCLOUD

جلسة عامة | التنظيم لتحقيق النرص
مع نازك أبيلجازيفا وأمارانتا جوميز
ريجاالدو وسيندي ويزنر ولوسينيا فريتاس
YOUTUBE

حلقة نقاش | النسوية “غري” الشاملة:
فتيات بال صوت يف الحركة النسوية
الهايتية
مع ناييك ليدان وفيدورا بيري-لويس
YOUTUBE

التجسيدات العابرة للحدود
غيي” :جولة يف املهرجان ،غوى صايغ
“ابدعي ،قاوميّ ،
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التجسيدات العابرة للحدود
الفرح للعامل :ستّة أسئلة مع ناييك ليدان ،أجرت املقابلة تشينيلو أونوالو
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النصية ذات املحتوى
الصياغات النسوية للرسائل ّ
الدعابة الجنسان ّية يف فضاء الثورة النسوية
الجنيسُّ :
الرقمية
تشينيلو أونوالو
ترجمة مايا زبداوي

تشينيلو أونوالو ،مستشارة يف الشؤون التحرِيرية ،مع  10سنوات من الخربة
يف صياغة االتصاالت االسرتاتيجية للمنظامت غري الربحية يف جميع أنحاء
العامل .من بني عمالئها منظمة  ActionAid Nigeriaو BBC World
 Trustو  Open Society Initiative for West Africaو .AWID
حائزة عىل درجة املاجستري يف الصحافة من جامعة سرياكيوز .عملت كاتبة
ومحررة وباحثة يف نيجرييا وكندا والواليات املتحدة .وهي أيضً ا محررة
يف مجلة  Anathemaواملؤسس املشارك يف  ،Omenanaوهي مجلة من
قصص الخيال األفريقي .ظهرت قصصها القصرية يف العديد من املختارات
الحائزة عىل جوائز ،و ُرشّ حت لجوائز الخيال العلمي الربيطانية ،وجوائز
نومو للخيال األفريقي املضارب ،وجائزة يوم القصة االفريقية القصرية.
تشينيلو من نيجرييا لكنها تعيش يف تورنتو مع رشيكها وطفلها.

التجسيدات العابرة للحدود
النصية ذات املحتوى الجنيس :الدُّعابة الجنسان ّية يف فضاء الثورة النسوية الرقمية
العابرةللرسائل
التجسيداتالنسوية
الصياغات
للحدود ّ
أونوالوتّة أسئلة مع ناييك ليدان ،أجرت املقابلة تشينيلو أونوالو
تشينيلوللعامل :س
الفرح
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التم شمل مجموعة رائعة من الناشطات النسويات واملناديات بالعدالة
يف الثاين من أيلول /سبتمري ّ ،2021
االجتامعية ضمن فعاليات مهرجان ( .)AWID Crear | Résister | Transformمل يقترص هدف اجتامعه ّن
عىل مشاركة اسرتاتيجيات املقاومة وعمليات االبتكار ّ
الخلقة املشرتكة التي ترمي إىل تغيري العامل .لقد اجتمعت
الناشطات ليتبادلن الغ َزل اإلباحي عىل «تويرت» .قادت نانا سيكياما النشاط .نانا من مؤسيس «مغامرات من
مضاجع النساء اإلفريقيات» وهي كاتبة «حيوات النساء االفريقيات الجنس ّية» .لقد جمعت عملها مع عمل
املنرب النسا ّيئ الكويري املنادي بالوحدة اإلفريقية ( )AfroFemHubللبحث يف جواب السؤال التايل :ما هي
النصية ذات املحتوى الجنيس؟
الصياغات النسوية للرسائل ّ
أعتقد أن هذا سؤال مه ّم للغاية ،ألنه يبحث يف القضية األكرب املتعلّقة باملقاربة النسوية لكيفية تنقّل املرء يف عامل
اإلنرتنت .يف ظل الرأساملية ،ميكن للخطاب امل ُنتَج حول الجسد والجنس ،أن يكون مج ّر ًدا من اإلنسانية و ُمش ّو ًها.
كام أن مساحات املتعة الجنسية يف الفضاء االفرتايض لها طابع آدايئ مبتذل .لذا ،فإن البحث عن طرق تُ كّننا من
استكشاف رغباتنا باستحسان ،ميكن أن تولّد مقاومة
للسائد من مناذج العرض واالستهالك .تبا ًعا ،ت ُستعاد هذه
ويتبي أ ّن الرسائل
املساحات كمواقع للتشابك ال َح ّقّ ،
النصية ذات املحتوى الجنيس ال بد وأن تكون نسويّة.
ّ
باإلضافة إىل ذلك ،فإن السامح للخطاب النسوي بتجسيد
وجهه املرِح يف فضاء اإلنرتنت ،يساعد عىل مقارعة
الرسدية الذائعة ومفادها أن التشابك يف الفلك النسوي
غري مرح ٍ
وقاس يف طابعه العام .ولكن كام نعلم ،فإن
متأصل مام
املتعة واملرح هي من صلب سياستنا وجزء ّ
يعنيه أن يكون املرء نسويًا.
باستخدام وسم  ،SextLikeAFeminist#تق َّدم
الناشطون واألكادمييون من حول العامل بـ»تويتات»
نهم نسويًا كب ًريا .أورد لكم يف هذا النص التويتات
تحمل ً
العرشة املفضّ لة لدي.
يتبي من هذه التويتات الفكاهة املقرونة باإلثارة
ّ
الجنيس ،التي تتّسم بها املقاربة النسوية
واالهتياج
ّ
لكتابة الرسائل ذات املضامني الجنسية ،دون أن ت ُسقط
عن نفسها االلتزام باملساواة والعدالة.

التجسيدات العابرة للحدود
النصية ذات املحتوى الجنيس :الدُّعابة الجنسان ّية يف فضاء الثورة النسوية الرقمية
الصياغات النسوية للرسائل ّ
تشينيلو أونوالو
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أحب االستمتاع بقليل من ِ
الشعر من حني إىل
ّ .10
آخر…

حمراء هي القلوب وزرقاء هي الهدوب
هياج ستشهده الشعوب ونشوة ستُنسينا العيوب

 .9ال ضري يف وضع قواعد اللعبة

ممنوع الدخول قبل التخلّص من أي شكل من أشكال التحيّز و/أو األحكام
امل ُسبقة و/أو االحتشام!

التجسيدات العابرة للحدود
النصية ذات املحتوى الجنيس :الدُّعابة الجنسان ّية يف فضاء الثورة النسوية الرقمية
الصياغات النسوية للرسائل ّ
تشينيلو أونوالو
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 .8الغزل عند اللقاء األول

رسع فالوصول اىل الرعشة الجنسية تشبه مسار الحركة النسوية:
دعونا ال نت ّ
طويل وبحاجة إىل قليل من النباهة

 .7أداؤك يف املضاجع مهاراتك يف ضبط املراجع…

منجزاتك األكادميية جرس عبور نحو شهوتك الجنسيّة (ج ّديًا ،سلِّم األوراق
املطلوبة ،الكرتونية كانت أم ورقيّة)

التجسيدات العابرة للحدود
النصية ذات املحتوى الجنيس :الدُّعابة الجنسان ّية يف فضاء الثورة النسوية الرقمية
الصياغات النسوية للرسائل ّ
تشينيلو أونوالو

16

 .6أبقي رغبتك يف خوض تجارب جديدة عىل جمر
ملتهب!

ثبت شيئاً بقضيب؟
أنا :هل سبق أن ّ
هو :ال ،مل أفعل
أنا :متَ َّعن بالعمل ّية اآلن ،ألنني سأُريك شخص ًيا ،كيف تضع الرأساملية قضيب
العمل
استغاللها يف أجساد ّ

 .5تقديم تحليل كفء لألجساد البحث ّية ،يستوجب
بالرضورة تسخ ًريا شامال لكافّة األدوات الحميم ّية…

أفضّ ل املقاربة التقاطعيّة ملا تشتمل عليه من مداعبة ممنهجة باللسان
واألصابع

التجسيدات العابرة للحدود
النصية ذات املحتوى الجنيس :الدُّعابة الجنسان ّية يف فضاء الثورة النسوية الرقمية
الصياغات النسوية للرسائل ّ
تشينيلو أونوالو
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 .4ان كنت نسوية عن حق ،فإنك سرتفضني التحقري
املو ّجه ضد املامرسات الجنسية الغرائب ّية

ت َل َف َزتُنا للثورة تحت حزامك مرشوطة بطبيعة رغباتك

 .3برصاحة…

رغبتي يف االنقضاض عىل جسدك تعادل رغبتي باالنقضاض عىل كراهية
النساء املتجذرة يف التسلسالت الهرمية للرشكات

التجسيدات العابرة للحدود
النصية ذات املحتوى الجنيس :الدُّعابة الجنسان ّية يف فضاء الثورة النسوية الرقمية
الصياغات النسوية للرسائل ّ
تشينيلو أونوالو
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 .2ما الضري يف وصف ُمتقَن للمشهديّة؟

للجنسانيّة تدفّقات متعدّدة ومتبدّلة كحال الغمد امللتهب بني فخذ َّي

مفضّ لتي:
 .1ال مزاح يف حرضة القوى العظمى

عزمي الوصول اىل الذروة الجنسية ،كفيلة بإيقاظ األجداد من مثواهم األخري
وإعادتهم اىل صفوف الثورة التقدميّة

التجسيدات العابرة للحدود
النصية ذات املحتوى الجنيس :الدُّعابة الجنسان ّية يف فضاء الثورة النسوية الرقمية
الصياغات النسوية للرسائل ّ
تشينيلو أونوالو
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التجسيدات العابرة للحدود
املجسدة
التعبري عن الرغبة وغريها من املامرسات السياسيّة األيديولوجيّة َّ
مع منال التميمي وليديوي راسيكواال ولويز مالريب
حقوق ملك ّية املد ّونة الصوتية :زهور محمود
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لالستامع هنا

التعبري عن الرغبة وغريها من
املامرسات السياس ّية األيديولوج ّية
املجسدة
َّ

مع منال التميمي وليديوي راسيكواال ولويز مالريب
حقوق ملك ّية املد ّونة الصوتية :زهور محمود
ترجمة رانيا الغزال

منسقة التواصل ملجلّة كحل .هي
زهور محمودّ ،
كاتبة ومح ّررة ودي جاي مقيمة يف برلني .تركّز يف
عملها عىل مقاربات نقدية بني الثقافة والتكنولوجيا
والسياسة ،ودورة حياتهم يف العامل الرقمي.

منال التميمي ،ناشطة فلسطينية ومدافعة عن
حقوق اإلنسان .أم ألربعة أطفال كام أنها حائزة
عىل ماجستري يف القانون الدويل اإلنساين .اعتقلت
منال ثالث مرات عىل إثر نشاطها السيايس وأصيبت
أكرث من مرة بالرصاص االنشطاري الحي املحظور
دوليا .عائلتها مستهدفة أيضً ا :اعتقل وأصيب
أطفالها بالذخرية الحية أكرث من مرة .وكانت
الحادثة األخرية محاولة اغتيال نجلها محمد الذي
أصيب برصاصة يف صدره قرب القلب بعد أسابيع
قليلة من تحريره من سجون االحتالل حيث أمىض
يل أن أدفع
عامني .فلسفتها يف الحياة :إذا كان ع ّ
مثن كوين فلسطين ّية ،فأنا أرفض أن أموت يف صمت.

التجسيدات العابرة للحدود
املجسدة
التعبري عن الرغبة وغريها من املامرسات السياسيّة األيديولوجيّة َّ
مع منال التميمي وليديوي راسيكواال ولويز مالريب
حقوق ملك ّية املد ّونة الصوتية :زهور محمود

لويز مالريب ،مربمجة أفالم وقيّمة
معارض وناقدة أفالم مقيمة يف
برلني .عملت كمربمجة أفالم لجمعية
مرتوبوليس للسينام يف بريوت .حاليا
تنسق لويز مرشوع ريل سرتميز الذي
يهدف إىل دعم نرش السينام املستقلة
يف املنطقة العربية .هي رئيسة قسم
الربمجة ملهرجان صورة السيناميئ،
وهو مهرجان أفالم كويرية يركز عىل
منطقة جنوب غرب آسيا وشامل
أفريقيا .تكتب لويز النقد السينامئيني
لـ مانيفستو  ،XXIوقد بدأت مؤخ ًرا
تنظيم األفالم واملهرجانات لسينام
عقيل.
لينديوي راسيكواال مدربة حياتية ،متخصصة يف التدريب
عىل العالقات الحميمة .إنها متخصصة بالصحة الجنسية
ولديها مساهامت يف هذا املوضوع عرب اإلنرتنت .من
خالل تجاربها الخاصة وأساليب البحث غري التقليدية
التي تنتهجها ،تعتقد لينديوي أنها تستطيع سد الفجوة
التعليمية ،فيام خص الصحة الجنسية وإشكالية الوصول
إىل املعلومات حول املوضوع .لها العديد من املساهامت
يف الربامج اإلذاعية والتلفزيونية ،وقد أكملت تعليمها
كمدرب مع تحالف املدربني املعتمدين  .CCAتتمثل
مهمة لينديوي يف كرس الحواجز التي تحول دون قيام
املحادثات حول الصحة الجنسية ،ومتكني زمالئها من
تحقيق فهم أكرب ألنفسهم ،حتى يتمكنوا من تجربة منط
حياة وعالقات أكرث صحية وتكامل ّية.
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التعبري عن الرغبة
املضيفة :نحن منيل إىل االعتقاد أ ّن التعبري عن الرغبة يقترص عىل العالقة الحميمة داخل غرفة النوم وعىل عالقاتنا
الشخص ّية .ولكن هل ميكننا أيضً ا اعتبار هذا النوع من التعبري ك ُبنية ،أو مامرسة أيديولوج ّية تو ّجه عملنا ،وما
نحن عليه ،وكيف سنكون يف هذا العامل؟
أنا أعتقد لألسف أ ّن القيود قد فُرضَ ت يف املايض عىل التعبري عن الحياة الجنس ّية /الجنسان ّية.
لينديوي:
بأي طريقة أخرى مرتبطًا
فكان يُس َمح فقط بالتعبري عنها ضمن إطار الزواج املرشوع .ولطاملا كان التعبري عنها ّ
باملح ّرمات والوصامت .وحني يتعلّق األمر بالتواصل ،ال ّ
شك أن بعض
الوصامت املرتبطة بالتعبري عن حياتك الجنسية أو عن رغباتك تجعل
إيصال ذلك يف غرفة النوم أو لرشيكك أم ًرا صع ًبا ج ًدا .أنا أؤمن بنا ًء
عىل تجربتي الشخص ّية أنه إذا شعرت براحة أكرب يف التعبري عن أمور
أو مواضيع أخرى خارج غرفة النوم ،سيصبح من األسهل أن أبني تلك
املعي ،ت ُدرك
الثقة ،فحني ت ُدرك كيف ّية ّ
حل الخالف مع هذا الشخص ّ
بالتايل كيف تجعل التواصل مم ّي ًزا معه بالتحديد .املسألة ليست سهلة
أب ًدا .فهي عمل ّية متواصلة تتط ّور طوال فرتة تفاعلك ،مهام كانت طبيعة
يخص عالقتك أو عالقة عاديّة ومرتبطة
هذا التفاعل ،سواء كان األمر ّ
فقط باللحظة التي تعيشها .لكنني أؤمن أن الثقة التي تتمتّع بها يف
تجسد بالتأكيد كيفية التعبري عن رغبتك.
الخارج ميكن أن ّ
ُرب املرأة منذ نعومة أظافرها عىل تلك املفاهيم والقيود،
منال:
ت ّ
مم
«ال يجوز أن تتح ّديث عن جسدك ،ال يجوز أن تتح ّديث عن رغبتك»ّ ،
يلقي مسؤولية كبرية عىل كاهل النساء ،وخاصة الفتيات املراهقات حني
يشعرن بالحاجة إىل التعبري عن أنفسه ّن والتح ّدث عن هذه املسائل.
برأيي ،هذه مشكلة كبرية .فأنا متز ّوجة منذ أكرث من  25عا ًما ،وحتى
عم أريده أو ما
اآلن ،ال ميكنني التح ّدث عن رغبايت .ال ميكنني التعبري ّ
يحق يل تجا ُوز هذا الخطّ .كام لو أنّه حرام رغم
أفضّ له ،كام لو أنّه ال ّ
أنه من حقّي .واألمر سيّان بالنسبة إىل جميع صديقايت ،إذ ال يستطعن
التعبري عن أنفسه ّن كام يرغنب.

التجسيدات العابرة للحدود
املجسدة
التعبري عن الرغبة وغريها من املامرسات السياسيّة األيديولوجيّة َّ
مع منال التميمي وليديوي راسيكواال ولويز مالريب
حقوق ملك ّية املد ّونة الصوتية :زهور محمود

22

صح القول ،يتعلّق باآلخر ،ونظرته إ ّيل .وهذا أم ٌر
لويز :أنا شخص ًيا أرى أ ّن التعبري عن رغباتنا ،أو عن رغبايت ،إذا ّ
أجسده كفرد ،ولكن أيضً ا ما يتوقّعه املجتمع
ميكننا ربطه أيضً ا بالسينام .ونظريت إىل نفيس أيضً ا :ما أعتقد أنني ّ
قمت يف السابق إىل ح ٍّد ما مبقارنة ما يحدث يف غرفة النوم ويف مكان العمل ،فنحن
م ّني ومن حيايت الجنسيةُ .
نشهد أحيانًا ديناميكية القوة نفسها ،شئنا أم أبينا .ويف معظم األحيان ،يكون التواصل اللفظي أصعب مام نعتقد.
عم نو ّد جميعنا هنا
ولكن عندما يتعلّق األمر مبا تص ّوره األفالم ،فاألمر يختلف متا ًما .نحن بعيدون ّ
كل البعد ّ
رؤيته عىل الشاشة عندما يتعلّق األمر ببساطة بالتعبري عن الرغبات الجنسية داخل غرفة النوم أو خارجها.

واملجسد
العامل االفرتايض
َّ
أقل واقع ّية .وقد برز ذلك
متجس ًدا :يف حني قد يكون افرتاض ًّيا ،غري أنه ليس ّ
املضيفة :ميكن أن نرى العامل الرقمي
ّ
يل يف سياق «مهرجان الحقائق النسوية» التابع لـ»جمعية حقوق املرأة يف التنمية» ،والذي ت ّم تنظيمه
بشكل ج ّ
بالكامل عرب اإلنرتنت .ماذا يعني إذًا الحديث عن الحياة الجنسيّة ،بصورة جامعيّة ،وسياسيّة ،ويف فضاءات
اإلنرتنت؟ فهل ننتقل يف الفضاءات االفرتاضية بأجسادنا ومشاعرنا ،ويف هذه الحالة ،ما هي االعتبارات املختلفة؟
وما هو تأثريها عىل التواصل والتمثيل؟
ِ
عم تريدين
لينديوي:
تعبين ّ
تجعلك وسائل التواصل االجتامعي تشعرين بأنّك مرتبطة بجامعة .فعندما ّ
أو تحبّني ،ستجدين دامئًا من يوافقك أو يخالفك الرأي ،لكن أولئك الذين يوافقونك الرأي يجعلونك تشعرين
بأنك تنتمني إىل جامعة مع ّينة .لذلك من األسهل أن تطرحي فكرتك أو رأيك بشكل مطلق ،أو ليك يطّلع عليها
رصف مطلق ألنه
اآلخرون ،ومن املحتمل أن يخفّف ذلك من األحكام التي قد يطلقها الناس .وأنا أقول هذا بت ّ
تعبين عنه ،ستتع ّرضني للذ ّم أو تكونني جدير ًة باإلشادة .ولكن عندما يتعلّق األمر بغرفة النوم،
أحيانًا ،وحسب ما ّ
ِ
فهناك نوع من الحميميّة وشبه شعور بالضعف يكشفانِك ِ
ميكنك بالسهولة نفسها
أنت وأجزاء مختلفة منك وال
أن ت ُبدي رأيك باملوضوع .عندما يتعلّق األمر بالتعبري عن رغبتك ،قد يكون التح ّدث واإلفصاح عنها ورمبا مشاركة
تغريدة أو منشور عىل وسائل التواصل االجتامعي ،أو حتى اإلعجاب بجامعات أخرى متقاربة التفكري وقراءة
منشوراتها ،أسهل بكثري من أن تقويل لرشيكك «أو ّد أن متتعني بهذه الطريقة» أو «هذا ما أريدك أن تفعله بعد
ذلك» ،والسبب هو الخوف من الرفض .ولكن ال يتعلّق األمر بذلك فقط ،جانب الضعف فقط – السامح لنفسك
بأن تكون عارية لدرجة السامح للشخص اآلخر مبعرفة ما تفكّرين فيه وتشعرين به وتريدينه – أعتقد أن هنا
يكمن االختالف بالنسبة إ ّيل شخصيًا .أشعر أ ّن املسألة مرتبطة أكرث بالجامعة عىل وسائل التواصل االجتامعي،
ومن األسهل املشاركة يف النقاش .بينام يف غرفة النوم ،ال تريدين بالرضورة قتل اللحظة .لكن أعتقد أن هذا أيضً ا
التجسيدات العابرة للحدود
املجسدة
التعبري عن الرغبة وغريها من املامرسات السياسيّة األيديولوجيّة َّ
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يساعدك وأنت متضني قد ًما ،وبحسب العالقة التي تربطك بالشخص ،عىل فهم كيفية التفاعل بعد ذلك .لذلك أنا
وفشلت يف ذلك يف اللحظة نفسها ،فيمكنني دامئًا محاولة طرحها
حاولت إيصال فكرة مع ّينة
أدرك دامئًا أنه إذا
ُ
ُ
مجد ًدا خارج تلك اللحظة ألرى ر ّد الفعل حتى أعرف كيفية التعامل مع هذا املوضع يف املستقبل.
لويز :ما يثري حرييت يف األفالم هو عدم معرفتي ما إذا كانت النظرة الذكورية مقصودة أو غري مقصودة .فنحن
ال نعرف حقيقة ذلك بالفعل .ما نعرفه هو أن السبب الذي جعل الحياة الجنس ّية بشكل عام معياريّة غرييّة إىل
يل يف األفالم ،يعود إىل
ح ّد كبري ومتمحورة حول اإليالج من دون منح املرأة ّ
أي إمكان ّية لطلب أي يشء بشكل فع ّ
أن معظم األشخاص الذين كانوا يعملون يف هذه الصناعة ويتخذون القرارات يف مجال الرسد والتحرير هم من
الرجال البيض .االنتقام واالغتصاب هو نوع غريب ج ًدا من األفالم التي أبرصت النور يف السبعينيات ،وتقترص
نصف أحداث القصة عىل أن هناك امرأة تتع ّرض لالغتصاب من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص ،أ ّما النصف
أشخاصا آخرين
اآلخر ،فيدور حول سعيها إىل االنتقام .لذلك عادة ما تقتل األشخاص الذين اغتصبوها ،وأحيانًا
ً
تول رجال كتابة هذه األفالم وإنتاجها وإخراجها.
األقلّ ،
معهم .منذ نشأة هذا النوع السينام ّيئ ومل ّدة  30عا ًما عىل ّ
لهذا السبب نحن بحاجة أيضً ا إىل الكثري من التمثيل .لجأ الكثري من النسويات والرائدات يف صناعة أفالم الكوير
أيضً ا إىل التصوير من أجل تحقيق ذلك واستعادة حياتهم الجنسية .وأذكر من بينهم باربرا هامر ،وهي نسوية
ورائدة يف مجال السينام التجريبية يف الواليات املتحدة حيث ق ّررت تصوير نساء ميارسن الجنس عىل فيلم بكرة
 16ملم ،واستعادت بهذه الطريقة مساحة يف مجال الرسد كانت مكشوفة يف السينام يف تلك الفرتة .وهناك أيضً ا
مسألة املحو :نحن ندرك اآلن ،بسبب اإلنرتنت ومشاركة املعرفة ،أن النساء وصانعي األفالم الكوير كانوا يحاولون
ويصنعون األفالم منذ بدايات السينام .نحن ندرك ذلك اآلن فقط ألنّه بات بإمكاننا الوصول إىل قواعد البيانات
وعمل النشطاء والق ّيمني وصانعي األفالم.

واملجسد
العامل االفرتايض
َّ
أقل واقعيّة .وقد برز ذلك
متجس ًدا :يف حني قد يكون افرتاضيًّا ،غري أنه ليس ّ
املضيفة :ميكن أن نرى العامل الرقمي
ّ
يل يف سياق «مهرجان الحقائق النسوية» التابع لـ»جمعية حقوق املرأة يف التنمية» ،والذي ت ّم تنظيمه
بشكل ج ّ
بالكامل عرب اإلنرتنت .ماذا يعني إذًا الحديث عن الحياة الجنس ّية ،بصورة جامع ّية ،وسياس ّية ،ويف فضاءات
اإلنرتنت؟ فهل ننتقل يف الفضاءات االفرتاضية بأجسادنا ومشاعرنا ،ويف هذه الحالة ،ما هي االعتبارات املختلفة؟
وما هو تأثريها عىل التواصل والتمثيل؟
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املجسدة
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ِ
عم تريدين
لينديوي:
تعبين ّ
تجعلك وسائل التواصل االجتامعي تشعرين بأنّك مرتبطة بجامعة .فعندما ّ
أو تح ّبني ،ستجدين دامئًا من يوافقك أو يخالفك الرأي ،لكن أولئك الذين يوافقونك الرأي يجعلونك تشعرين
بأنك تنتمني إىل جامعة مع ّينة .لذلك من األسهل أن تطرحي فكرتك أو رأيك بشكل مطلق ،أو ليك يطّلع عليها
رصف مطلق ألنه
اآلخرون ،ومن املحتمل أن يخفّف ذلك من األحكام التي قد يطلقها الناس .وأنا أقول هذا بت ّ
تعبين عنه ،ستتع ّرضني للذ ّم أو تكونني جدير ًة باإلشادة .ولكن عندما يتعلّق األمر بغرفة النوم،
أحيانًا ،وحسب ما ّ
ِ
فهناك نوع من الحميم ّية وشبه شعور بالضعف يكشفانِك ِ
ميكنك بالسهولة نفسها
أنت وأجزاء مختلفة منك وال
أن ت ُبدي رأيك باملوضوع .عندما يتعلّق األمر بالتعبري عن
رغبتك ،قد يكون التح ّدث واإلفصاح عنها ورمبا مشاركة
تغريدة أو منشور عىل وسائل التواصل االجتامعي ،أو
حتى اإلعجاب بجامعات أخرى متقاربة التفكري وقراءة
منشوراتها ،أسهل بكثري من أن تقويل لرشيكك «أو ّد أن
متتعني بهذه الطريقة» أو «هذا ما أريدك أن تفعله بعد
ذلك» ،والسبب هو الخوف من الرفض .ولكن ال يتعلّق
األمر بذلك فقط ،جانب الضعف فقط – السامح لنفسك
بأن تكون عارية لدرجة السامح للشخص اآلخر مبعرفة
ما تفكّرين فيه وتشعرين به وتريدينه – أعتقد أن هنا
يكمن االختالف بالنسبة إ ّيل شخص ًيا .أشعر أ ّن املسألة
مرتبطة أكرث بالجامعة عىل وسائل التواصل االجتامعي،
ومن األسهل املشاركة يف النقاش .بينام يف غرفة النوم،
ال تريدين بالرضورة قتل اللحظة .لكن أعتقد أن هذا
أيضً ا يساعدك وأنت متضني قد ًما ،وبحسب العالقة
التي تربطك بالشخص ،عىل فهم كيفية التفاعل بعد
حاولت إيصال فكرة
ذلك .لذلك أنا أدرك دامئًا أنه إذا
ُ
وفشلت يف ذلك يف اللحظة نفسها ،فيمكنني دامئًا
مع ّينة
ُ
محاولة طرحها مجد ًدا خارج تلك اللحظة ألرى ر ّد الفعل
حتى أعرف كيفية التعامل مع هذا املوضع يف املستقبل.
لويز :ما يثري حرييت يف األفالم هو عدم معرفتي ما إذا
كانت النظرة الذكورية مقصودة أو غري مقصودة .فنحن ال نعرف حقيقة ذلك بالفعل .ما نعرفه هو أن السبب
أي
الذي جعل الحياة الجنسيّة بشكل عام معياريّة غرييّة إىل ح ّد كبري ومتمحورة حول اإليالج من دون منح املرأة ّ
يل يف األفالم ،يعود إىل أن معظم األشخاص الذين كانوا يعملون يف هذه الصناعة
إمكان ّية لطلب أي يشء بشكل فع ّ
التجسيدات العابرة للحدود
املجسدة
التعبري عن الرغبة وغريها من املامرسات السياسيّة األيديولوجيّة َّ
مع منال التميمي وليديوي راسيكواال ولويز مالريب
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ويتخذون القرارات يف مجال الرسد والتحرير هم من الرجال البيض .االنتقام واالغتصاب هو نوع غريب ج ًدا من
األفالم التي أبرصت النور يف السبعينيات ،وتقترص نصف أحداث القصة عىل أن هناك امرأة تتع ّرض لالغتصاب
من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص ،أ ّما النصف اآلخر ،فيدور حول سعيها إىل االنتقام .لذلك عادة ما تقتل
أشخاصا آخرين معهم .منذ نشأة هذا النوع السينام ّيئ ومل ّدة  30عا ًما عىل
األشخاص الذين اغتصبوها ،وأحيانًا
ً
تول رجال كتابة هذه األفالم وإنتاجها وإخراجها .لهذا السبب نحن بحاجة أيضً ا إىل الكثري من التمثيل .لجأ
األقلّ ،
ّ
الكثري من النسويات والرائدات يف صناعة أفالم الكوير أيضً ا إىل التصوير من أجل تحقيق ذلك واستعادة حياتهم
الجنسية .وأذكر من بينهم باربرا هامر ،وهي نسوية ورائدة يف مجال السينام التجريبية يف الواليات املتحدة حيث
ق ّررت تصوير نساء ميارسن الجنس عىل فيلم بكرة  16ملم ،واستعادت بهذه الطريقة مساحة يف مجال الرسد
كانت مكشوفة يف السينام يف تلك الفرتة .وهناك أيضً ا مسألة املحو :نحن ندرك اآلن ،بسبب اإلنرتنت ومشاركة
املعرفة ،أن النساء وصانعي األفالم الكوير كانوا يحاولون ويصنعون األفالم منذ بدايات السينام .نحن ندرك ذلك
اآلن فقط ألنّه بات بإمكاننا الوصول إىل قواعد البيانات وعمل النشطاء والق ّيمني وصانعي األفالم.

مقاومة االستعامر
مهمً يف
املضيفة :وهذا يفتح باب النقاش حول أهمية الحفاظ عىل تاريخنا النسوي ح ّياً .ل ِع َبت العوامل االفرتاضية أيضً ا دو ًرا ّ
وصول إىل كولومبيا ،اجتاحت النسويات شاشاتنا ،وتح ّدت واقع االحتالل
ً
توثيق املظاهرات واملقاومة .من السودان مرو ًرا بفلسطني
والرأساملية والقمع .فهل ميكن أن نتحدث عن التعبري عن الرغبة – الرغبة يف يشء آخر – عىل أنه إنهاء لالستعامر؟
ربا أل ّن عدد السكّان يف قريتي ال يتجاوز  600نسمة والقرية بأكملها تسكنها عائلة واحدة – عائلة التميمي – فليس
منال:
ّ
كل يشء م ًعا .لذلك عندما بدأنا املقاومة الالعنفية أو عندما انضممنا إىل املقاومة
هناك حواجز بني الرجال والنساء .نحن نفعل ّ
مهمً للغاية ضمن
أي نقاش حول مشاركة املرأة أو عدم مشاركتها .لقد لعبنا دو ًرا ّ
الالعنفية يف فلسطني ،مل يؤ ِّد ذلك إىل إثارة ّ
الحراك هنا يف القرية .ولكن عندما بدأت قرى وأماكن أخرى باالنضامم إىل مظاهراتنا األسبوعية ،ظ ّن بعض الرجال أنه إذا شاركت
هؤالء النساء أو انضممن إىل املظاهرات ،فسوف يتشاجرن مع الجنود ،وسيبدو األمر كام لو أنه ّن نساء سهالت املنال .حاول
بعض الرجال من خارج القرية التح ّرش جنس ًّيا بالنساء .لكن املرأة القوية التي بإمكانها الوقوف أمام الجنود ميكنها أيضً ا التص ّدي
للتح ّرش الجنيس .يف بعض األحيان ،عندما تنض ّم نساء أخريات من مناطق أخرى إىل مظاهرتنا ،يشعرن بالخجل يف البداية؛ ال
يردن االقرتاب ألن هناك الكثري من الرجال .إن كنت ترغبني يف االنضامم إىل املظاهرة ،وإذا كنت تريدين أن تكوين جز ًءا من حركة
الالعنف ،فعليك التخلّص من هذه القيود كلّها وإزالة هذه األفكار كلّها من ذهنك .عليك الرتكيز فقط عىل النضال من أجل
حقوقك .ولألسف يُدرك االحتالل اإلرسائييل هذا األمر .فعىل سبيل املثال ،يف املرة األوىل التي ت ّم فيها اعتقايل ،حاولوا نزع حجايب؛
وحاولوا تجريدي من مالبيس أمام الجميع .حاولوا القيام بذلك رغم وجود نحو  300إىل  400شخص .عندما اقتادوين إىل التحقيق،
قال املحقق« :لقد فعلنا ذلك ألننا نو ّد معاقبة النساء األخريات من خاللك .فنحن نعرف ثقافتك» .فأجبته« :أنا ال أبايل بذلك ،لقد
كل مالبيس ،فالجميع يعلم أن منال تقاوم».
فعلت شيئًا أؤمن به .وحتى لو ج ّردمتوين من ّ
ُ
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لينديوي :أعتقد أنّه حتى من املنظور الثقايف ،وهو أمر مثري للسخرية ،إذا نظرت إىل الثقافة يف إفريقيا ،قبل االستعامر ،ستالحظني
أن إظهار الجلد مل يكن مشكلة .وارتداء جلود الحيوانات لحاميتك ،مل يكن مشكلة أيضً ا ومل تت ّم جنسنة الناس ّإل ضمن السياق
املناسب .لكننا تك ّيفنا مع الوضع فأصبحنا نقول« ،يجب أن تسترتي» وحني ال تكوين مسترتة تكونني عارية ،وبالتايل ستخضعني
للجنسنة .يصبح ال ُعري ُم َجنس ًنا بدل أن تكوين عارية ببساطة؛ ال يريدون أن يرى أحد فتاة صغرية عارية .ما هو هذا املجتمع
الذي تك ّيفنا معه إن كنت ستُ ِ
مهمً ألن
جنسنني ً
شخصا عاريًا خارج سياق العالقة الجنسية؟ لكن البيئة تلعب بالتأكيد دو ًرا ّ
وعمتك يقولون لك «ال ،ال ترتدي مالبس غري محتشمة» أو «ال ،هذا قصري ج ًدا» .لذلك تسمعني
والديك وج ّدتيك وخاالتك ّ
هذه املالحظات يف املنزل أوالً ،ثم يف اللحظة التي تنكشفني فيها يف الخارج ،وذلك بحسب البيئة ،سواء كانت بيئة يطغى عليها
مم أنت اعتدت عليه ،فتصبحني ح ّرة نو ًعا ما للقيام بذلك .وحتى يف هذه
الطابع األورويب أو تهيمن عليها األجواء الغربية أكرث ّ
كنت ح ّرة ،ما ِ
الحالة ،مهام ِ
زلت ستتع ّرضني بسبب ذلك لكثري
من املعاكسات وسيستم ّر الناس يف جنسنة جسدك .قد تكونني
يحق له ملسك من دون
مرتدية تنورة قصرية ،ويشعر أحدهم أنّه ّ
إذنك .هناك الكثري من األمور املرتبطة بالقوانني التي تخضع لها
أجساد النساء وتتحكّم فيها ،وتبدأ هذه القصص يف املنزل .وبعد
ذلك تخرجني إىل بيئتك ومجتمعك وتستم ّر هذه القصص نفسها،
ككل أيضً ا
وتدركني أنك تتع ّرضني للجنسنة من قبل املجتمع ّ
وعىل نطاق واسع ،ال سيام إن ِ
شخصا مل ّونًا.
كنت ً

املقاومة كمتعة
املضيفة :وأخ ًريا ،كيف ميكن أن تتخطّى مقاومتنا ما يُسمح به لنا؟ هل هناك مكان للمتعة والفرح لنا
وملجتمعاتنا؟
لويز :اعتبار املتعة مقاومة واملقاومة يف املتعة ،أوالً بالنسبة إ ّيل هناك هذه الفكرة عن صناعة السينام غري
التقليدية أو عمل ّية التصوير عندما ال يُف َرتض بك لقيام بذلك أو عندما يُطلَب منك عدم القيام بذلك ،وهذا هو
الحال بالنسبة إىل كثري من النساء وصانعي األفالم الكوير يف العامل اآلن .فعىل سبيل املثال ،يف لبنان ،حيث أنا
طلب بتصوير معظم قصص املثليات جنسيًا التي شاهدتها وفق تنسيقات
ُمطلعة ج ًدا عىل الواقع السيناميئ ،قام ّ
قصرية ج ًدا «بدون قيمة إنتاج» كام يُقال يف الغرب – أي من دون متويل ،وذلك بسبب الرقابة التي تحدث عىل
الخاصة .أعتقد أن التصوير بح ّد ذاته ،ال بل أيضً ا تصوير
املستوى املؤسيس ،ولكن أيضً ا ضمن األرسة وإطار الحياة
ّ
املتعة واملتعة ضمن إطار رسد قصص املثليات هو بح ّد ذاته تعبري عن املقاومة .يف كثري من األحيان ،يكون مجرد
التقاط كامريا وجعل أحدهم يقوم بالتحرير وآخر بالتمثيل مه ّمة صعبة للغاية وتتطلّب الكثري من املواقف
السياسية.
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لدي مجموعة لدعم ضحايا االغتصاب .فأنا أحاول مساعدة النساء عىل إعادة االندماج من
لينديوي:
ّ
منظور جنيس :استعادة الرغبة يف العالقة الحميمة ،وعدم السامح لصدمات املايض بالتأثري بشكل كبري عىل
سهل ،لك ّنها مسألة فرديّة .لذلك أبدأ دامئًا بتشجيعه ّن عىل فهم جسده ّن.
كيفية مض ّيهن قد ًما .وهذا ليس أم ًرا ً
ِ
فهمت جسدك وأحببته وافتخرت به ،زادت قدرتك عىل السامح لشخص آخر بالدخول إىل
فأنا أشعر أنّه كلام
الحسيّة ،حيث أدفعه ّن إىل البدء بعدم رؤية أنفسه ّن كسلع
تلك املساحة .أس ّمي ذلك التدريب عىل الشهوانيّةّ /
قابل للتبادل .إذًا فأنت تستحقني التلقّي متا ًما كام تعطني .لك ّن
جنس ّية ،إنّ ا كمصدر متعة ورغبة ميكن أن يكون ً
هذه املسألة ليست من وجهة نظر نفس ّية فقط ،ال بل هي جسديّة أيضً ا .حني تخرجني من الدوش ،أو تنتهني
بكل جزء منه ،الحظي
كل جزء من أجزاء جسمك ،واشعري ّ
من االستحامم ،وتضعني مرط ًبا عىل جسمك ،تأ ّميل ّ
أي تغيريات ،تع ّريف عىل جسمك بشكل ج ّيد لدرجة أنّه إذا ظهرت برثة جديدة عىل ركبتك ،فستكونني واثقة
ظهور ّ
متا ًما من أنها مل تكن موجودة قبل بضع ساعات .أقوم بأمور من هذا القبيل حيث أجعل النساء يحبنب أنفسه ّن
الحب يف مكان آمن ،وهذه هي الطريقة التي أتّبعها ألرشده ّن نحو
من الداخل ،لذلك يشعرن أنه ّن يستحققن ّ
املطالبة بحياته ّن الجنسية ورغبته ّن.
منال :بدأنا نرى نساء قادمات من نابلس ،ومن القدس ،ومن رام الله ،حتى من مناطق الـ 48املحتلة ،وكان
عليه ّن القيادة مل ّدة  4-3ساعات ،فقط للمشاركة يف املظاهرات .حاولنا بعد ذلك االنتقال إىل أماكن أخرى،
والتح ّدث مع النساء ،وإخباره ّن أنّه ال يجب أن يخجلن ،وأنّه عليه ّن فقط اإلميان بأنفسه ّن ،وأنّه ال عيب يف ما
نفعله .ميكنك حامية نفسك فأين العيب يف املشاركة أو االنضامم إىل املظاهرة؟ سألت م ّرة بعض النساء« ،ملاذا
بكل
تشاركن يف املظاهرة؟» فأجنب« ،إذا متكَّنت نساء التميمي من القيام بذلك ،فنحن أيضً ا بإمكاننا فعله»ّ ،
يل الدفاع عن حقوقي ،فسأدافع
صدقُ ،
كنت سعيدة ج ًدا لسامع ذلك ألننا ك ّنا قدوة للنساء األخريات .إن كان ع ّ
عن حقوقي كلّها ،وليس مج ّرد واحد أو اثنني منها .ال ميكننا تقسيم الحقوق.
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التجسيدات العابرة للحدود
قصة إليسرت لوبيز
تَف َُسخُ ،مقتَبَس من ّ
تصوير :مريم مكيوي
تصميم وعرض املالبس :النمرة
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رشيط حياة عشتار

هند وهند

ترجمة لينا يحيى ومايا زبداوي

هند وهند هم أ ّول زوجني كويريني موث ّقني يف التاريخ العريب .ويف عامل اليوم ،هم ف ّنان/ة كويري/ة
من لبنان.
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املقطع األول
عندما كنت يف السادسة من العمر ،علِمت أ ّن ج ّدي كان ميلك دارا ً للسينام .أخ َربتني أ ّمي
كيف أنه افتتحها يف أوائل الستينيّات ،وكانت هي حينها يف مثل عمري ،إذ كان عمرها
الست سنوات .تذكّرتُ أنهم يف الليلة األوىل عرضوا فيلم «صوت املوسيقى».
قُرابة ّ
كل نهاية اسبوع وأرى ج ّدي يلعب طاولة الرند مع أصدقائه.
كنت أم ّر بجانب دار السينام ّ
مل أكن أعرف أنه كان يعيش داخل السينام يف غرفة تقع تحت حجرية بثّ الصور املتح ّركة
عىل الشاشة .علمت فيام بعد أنه انتقل إىل هناك بعد إنفصاله عن ج ّديت ،وبعد أن أقفلت
السينام يف التسعينيات بُعيد انتهاء الحرب األهلية اللبنانية.
لسنوات وحتى وفاته ،غالباً ما كنت أرى ج ّدي يلعب طاولة الرند مع اصدقائه يف صالة
كل ما أذكره عن ج ّدي .مل
االستقبال املهجورة يف السينام .كانت تلك املشاهد املتك ّررة ّ
كل وقته يف
يتس َّن يل أن أعرفه حق املعرفة ،مل نتكلّم يوماً عن السينام ،رغم أنه أمىض ّ
دار سينام متهالك .مل أسأله يو ًما عن ماهية العيش يف مكان كهذاّ .
توف ج ّدي عندما كنت
يف الثانية عرشة من العمر ،ليلة امليالد ،نتيجة سقوطه عن الدرج اللولبي الذي يؤدي إىل
حجرية عرض الصور عىل شاشة السينام .تكاد تكون طريقة موته رومانسية ،إذ أنه تويف
وهو يتحرك ضمن دا ٍر اكتنفت صو ًرا ُعلّقت حركتها بني حبال الزمن.
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املقطع الثاين
يف ربيع عام  ،2020اتصل يب إبن خايل ليخربين أنه نظّف دار ج ّدي للسينام ،وطلب م ّني
أن ألقاه هناك .لطاملا حلم كالنا بإعادة ترميمها .سبقتُه يف الوصول إىل املكان .يف غرفة
االستقبال ،كانت إطارات الصور ما زالت معلّقة ،لكنها كانت خالية من الصور .عرفت أنه
الب ّد من وجود أعقاب تذاكر يف مكان ما ،وجدتها مك ّدسة يف علبة حديدية صغرية يعلوها
الصدأ عىل ٍّ
رف يف حجرية التذاكر ،أخذت بعضاً منها ووضعتها يف جيبي.
قليل عند
ُجلت يف املكان .عىل املرسح الرئييس كانت شاشة العرض متّسخة ج ًدا ،وممزقة ً
الطرف .م ّررتُ سبّابتي عىل الشاشة ألزيل بعضً ا من الغبار ،والحظت أن الشاشة حافظت
عىل لونها األبيض وراءه .وبدا القامش بحالة جيدة أيضً ا .نظرت إىل أعىل ،ستائر ج ّديت
ما زالت معلقة يف مكانها .كانت الستائر مصنوعة من قامش الستان ،يزيّنها شعار صغري
ُمط ّر ٌز عند ُوصلة الستارة ،ميثّل شعار دار السينام .كانت هناك صالة رئيسية للجلوس،
وقاعة ُعليا (بلكون) للغرض عينه .بدت الكرايس مهرتئة .رأيت جهاز تسليط الصورة عىل
طل برأسه من نافذة صغرية عند طرف الرشفة .ارتقيت الدرج
الشاشة (الربوجيكتور) ،يُ ّ
اللولبي املؤ ّدي لحجرية العرض .كانت الغرفة مظلمة ،غري أن القليل من النور تسلل من
النوافذ الصدئة ،وسقط عىل كدسة من بكرات األفالم امل ُلقاة يف الزاوية .أرشطة بالستيكية
كل البكرات
هامدة متشابكة ،عند طرف قاعدة جهاز تسليط الصورة عىل الشاشة .كانت ّ
التي يكسوها الغبار ،عائدة ألفالم وسرتن وبوليوود وعلوم خرافية ذات عناوين سيئة مثل
«لشهب الذي د ّمر األرض» ،أو ما شابه ذلك .لفت انتباهي مجموعة من أرشطة أفالم
مكس ّوة بالغبار – عىل األغلب أنها قصاصات مقتطعة من بكرات األفالم .واحدة تلو األخرى،
أظهرت القصاصات مشاهد تقبيل مختلفة ،وما بدا كأنّه رقصة خليعة ،ومشهد يصعب
وصفه لجمع من األشخاص ،ومشهد قريب المرأة مستلقية وفمها مفتوح ،وافتتاحيات لفيلم
من إنتاج بوليوود ،وعبارة «يُعرض حالياً» ،عبارة تك ّررت يف عدة صور.
ذكّرتني افتتاحيات فيلم بوليوود بأمي .كانت تخربين كيف كانوا يوزّعون املناديل الورقية
عىل املشاهدين وهم يغادرون بعد انتهاء العروض .احتفظت بقصاصات األرشطة التي
أظهرت مشاهد التقبيل والرقص الخالعي .وافرتضت أنّه ت ّم اقتطاعها لدواعي الرقابة .ذكّرين
املشهد القريب للمرأة بقو ٍل لناقد األفالم بيال باالش ،عن أفالم «الرجل املريئ أي ثقافة
األفالم» و»روح األفالم» و»نظرية األفالم» .قال إن اللقطات القريبة يف األفالم تدلِّل عىل:
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مناجاة صامته ،حيث تستطيع معامل الوجه التعبري بأفصح ظالل املعاين ،دون تكلّف
ودون استنهاض لإلحساس بالبعد الذي قد يخالج املشاهدين .يف هذه املناجا ِة الفردية
الروح الوحدان ّية لسا َن حالها مرت َج ًم أمامها برصاحة وحرية ال نظري لها يف
الصامتة ،تجد ُ
أي شكل آخر من أشكال املناجاة الكالمية ،ألنها تعب ٌري غريزي وعفوي يف تكوينه.
عىل األرجح أ ّن باالش كان يصف اللقطات القريبة لـ «جوان» يف الفيلم الصامت «آالم
جان دارك»ُ ،مش ًريا يف ذاك الصدد إىل أ ّن «...الفيلم الصامت وما يحتوي عليه من تركيز
عىل تعابري الوجه ضمن كادرات تستبعد املحيط العام ،قاد ٌر عىل الولوج يف أبعاد جديدة
وغرائب ّية من الروح».
صت قصاصة الفيلم بدقّة أكرب .بدت املرأة ميتة ،وبدا وجهها وكأنه قناع .ذكّرتني
تف ّح ُ
بلوحة «أوفيليا» للرسام جون ايفرت ميليه .تقول سوزان سونتاغ يف كتابها عن التصوير،
إ ّن الصورة هي «أثر ،يشء منحوت من معامل الواقع مبارشة .إنها كام أثر القدم أو قناع
شكل من الحضور الذي يذكّر بالغياب.
الجبصني» .أقنعة الجبصني ،ما هي إال ٌ
أذكر ّأن اطلعت عىل معالج ٍة حول املوت والتصوير ،يف سياق فيلم قديم لروبرتو
روسيليني «اآللة التي تقتل االرشار» .يف هذا الفيلم ،يجول املص ّور يف املكان ويلتقط
صو ًرا ألشخاص ،أشخاص يُصار إىل تجميدهم الحقًا ،ومن ثم يُ َرتكون معلّقني يف حبال
الزمن .كان الناقد الفرنيس أندريه بازين يعترب أ ّن التصوير يرسق األجساد من تيار املوت
الهادر ،ويحفظها من خالل تحنيطها .لقد وصف هذا التحنيط الفوتوغرايف عىل أنه
ِ
«حفظ الحياة عرب متثيل الحياة».
ماسة لحامية حجرية بثّ الصور هذه ،بكل ما فيها من أغراض تب َّدلَت
شعرت بحاجة ّ
أماكنها عرب الزمن ،وقصاصات أرشطة األفالم امل ُلقاة عىل األرض ،شعرت بحاجة لحامية
كل ما حمل بصامت ج ّدي.
ّ
وجدت ،تحت قصاصات األرشطة ،بكرة يعلوها الغبار لفيلم مل ينته عرضه .بدا وكأمنا
أحدهم كان يشاهد الفيلم يدويًا .يف تلك اللحظة ،صعد ابن خايل الدرج اللولبي ورآين
ِ
«وجدت الرشيط اإلباحي».
أتفحص الرشيط .فرك ذقنه بأصابعه وقال بلهجة واثقة،
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املقطع الثالث
نظرتُ إىل رشيط الفيلم الذي أحمله بيدي ،والحظت أنه مل يكن مشه ًدا للموت .القصاصة اقتُطعت من بكرة
رشيط فيلم إباحي .املرأة كانت ت ّنئ من النشوة .يُراد من اللقطات القريبة إظهار املشاعر املحمومة ،رعشة
الجامع .لكن مل يسبق يل أن استعنت بنظريات باالش ألصف مشاهد إباحية .يقول يف إحدى كتاباته« ،الذروة
الدرامية بني شخصني ،تظهر دامئًا عىل شكل حوار تقوده تعابري الوجه موضوع ٌة ضمن لقطات قريبة» .وضعت
قصاصة الفيلم يف جيبي وس ّميت املرأة عشتار .ومنذ تلك اللحظة ،مل تغادر القصاصة محفظتي .بدا غري ًبا أن
أُقارن لقطة التصوير القريبة ملخاوف جان وشجاعتها ،بتعابري النشوة عىل وجه عشتار.
كان ابن خايل قد أخربين ،أن شقيق ج ّدي كان ينتظر حتى يغادر ج ّدي املرسح ،وعوضاً عن إقفال املكان ،كان
يدعو أصدقاءه ملشاهدة األفالم بعد العروض .مل أفكّر باألمر كث ًريا ،كان ذلك أم ًرا شائ ًعا خاص ًة خالل وبعد الحرب
األهلية اللبنانية.
بعد الحرب انترشت أجهزة التلفاز ،فباتت متوافرة تقري ًبا يف كل منزل لبناين .أذكر أنّه ويف أواخر التسعينيات كان
لدي جهاز تلفاز حتى يف غرفة نومي ،وكنت حينها يف السادسة من العمر تقريبًا .أخربوين أن رشاء أفالم الفيديو
اإلباحية ،كان شائ ًعا يف تلك الفرتة .محمد سويد ،كاتب ومخرج لبناين ،أخربين ذات مرة أ ّن دور السينام كانت
تعرض األفالم الفنية واإلباحية يف الفرتة املمتدة من أواسط الثامنينيات حتى أواسط التسعينيات ،لتتمكّن من
وسمعت أيضً ا أن أولئك الذين كانوا يعرضون األفالم عىل الشاشة ،كانوا يقتطعون قصاصات من أرشطة
االستمرار.
ُ
األفالم اإلباحية ،للقيام مبونتاج مختلف ُيكّنهم من بثّ عروض مختلفة كل ليلة .إال أنه يف النهاية ،أخذ الناس
يفضّ لون البقاء يف منازلهم ومشاهدة أفالم الفيديو عىل التلفزيون .وبدأت دور السينام ت ُفلس وت ُغلق أبوابها
نهائياً.
املقطع الرابع
السجلت املحفوظ يف غرفة املكتب .بقيت يف الحجرية،
ّ
عاد ابن خايل إىل الطابق السفيل ليطّلع عىل أرشيف
بإبهامي ،وبتأنٍ أم ّرر اللقطات بني يدي .رفعت
بدأت أُقلّب قصاصة رشيط الفيلم بني سبابتي والوسطى ،وأح ّركها
ّ
القصاصة نحو النافذة املكس ّوة بالغبار ،ونظرت إليها بعينني شبه مغلقتني محاولة استيعاب هذه الصورة الباهتة
اللون .رأيت ،يف هذه السلسلة من اللقطات ،صورة قريبة ج ًدا لعضو ذكري ُد ِفع داخل مهبل .توالت هذه الصورة
وصلت إىل عقدة الفيلم ،عندها تخيّلت البقيّة.
يف عدة لقطات حتى
ُ
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املقطع الخامس
كان هانك يكشف عن عضوه أمام فريونيكا ،التي كانت مستلقية
عىل الرسير أمام مزينة هي تقليد لتلك التي كانت رائجة أيام
حملة قميص نومها
لويس الرابع عرش .نهضَ ت ببطء ،وأنزلَت بتأ ٍّن ّ
الشفاف من عىل كتفها األيرس .اقرتب هانك وح ّرر روبها الذي
كان يغطي جسدها ،وأمسكها ولفّها بشكل نصف دائري ،وصفعها
عىل مؤخرتها ،ودفعها إىل األسفل نحو املزينة ،ودفع عضوه داخل
مهبلها بشكل متك ّرر ،فيام املزينة أخذت ترتطم بالحائط املز ّين
بورق الجدران.

التجسيدات العابرة للحدود
رشيط حياة عشتار ،هند وهند

35

املقطع السادس
لطاملا لفت الديكور الداخيل انتباهي منذ أن أخربتني أستاذيت يف «دراسات النساء
يف اإلباحية» ،أ ّن أكرب األرشيفات اإلباحية يف أمريكا الشاملية كانت ت ُستخدم لتف ّحص
ودراسة األثاث لدى الطبقة الوسطى يف تلك الحقبة .لذا ،وفيام كانت فريونيكا منحنية
وهانك يضاجعها من الخلف ،كان ميكن ملساعد باحث جامعي ،أن يتك ّهن ماهية
التصميم للشعار الذهبي عىل املزينة ،أو دراسة نقش الركوك عىل كريس خشبي يف
إحدى الزوايا.
للحظة ،تتح ّول الحجرية إىل فضا ٍء يشغله املخيال الجنيس األُنثوي ،األمر الذي يُزعزع
ُرست من قبل لتغذية جنسانية الذكور .كنت واثقة من أن
راحة مساح ٍة كانت قد ك ّ
الرجال وحدهم كانوا القادرين عىل دخول دور السينام التي تعرض أفالماً إباحية .يف
حجرية لعرض األفالم ،كان رشيط بكرة الفيلم متشابكًا ج ًدا ويصعب ترسيحه ،وتراكم
الغبار فيها ألكرث من عقد من الزمن .لذا وضعتها يف حقيبتي الصوفية وخرجت من
املرسح.
ال أدري ما الذي أصابني ،لكني شعرت بقوة تدفعني لالحتفاظ بها .أردت أن أشعر
بنشوة حراسة يشء ٍ
غامض وإباحي .وفيام أنا أسري يف الشارع ،كنت واثقة بيني وبني
نفيس أن الناس يعلمون أين أُخ ِّب ُئ شيئًا ما .وغمرين شعور بالذنب ممزوج بالفرح يف آنٍ
معاً .بدا شعو ًرا غريبًا.
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املقطع السابع
فتحت باب غرفتي أنا وعم فكّر ببكرة الفيلم اإلباحي اليل بشنطتي واألفكار اليل َخطَرتيل بطريق الرجعة
عالبيت .تذكّرت إنّو فيه حيط بيفصل أوضة نوم جاريت ليىل عن أوضتي .ممكن ما تكون بالبيت بهالوقت بس
فيه إحتامل تسمعني .سكّرت الباب وطلّعت فيلم عشرتوت.
تخ ّيلتها ه ّيي وعم ترقص ق ّدامي لتغريني وعم ته ّز بخرصها ميني وشامل .ان َر َس ِم ْت إبتسامة بعيونها كأن عم
كس ودلّلت فتحة صدري
تنادييل .طلعت عالتخت وأشّ طت البنطلون .ف ّوتت صابيعي بالكيلوت وبلّشت داعب ّ
بصابيع إيدي الشامل .جسمي كلّه انتفض من اإلثارة .كنت عم إلهت واتقلّب عالفرشة .حبَست أنفايس وارتجفت
كس .استلقيت وولّعت سيجارة…
أطرايف .لشلَش جسمي واللنب عم ينقط من ّ
املقطع الثامن
عندما كنت طالبة يف الجامعة ،أخذت صفًّا ُس ّمي «مقدمة لدراسة األفالم» .الربوفيسورة أريكا بالسوم ،أستاذة
املادة ،ح ّددت يو ًما لعرض فيلم بيت غوردن «متن ّوعة» .كنت ج ًدا متح ّمسة ملشاهدة أول فيلم لكريستني فاشون،
قبل أن تتح ّول إىل إنتاج األفالم التي تُ َع ّد حال ًيا جزءا ً من حركة السينام الكويرية الجديدةُ .و ِصف فيلم «متن ّوعة»
بأنّه فيلم نسوي عن كريستني ،امرأة بدأت عملها كموظفة لبيع التذاكر يف دار سينام لألفالم اإلباحية يف مدينة
نيويورك ،تدعى «دار التن ّوع» .كانت كريستني تسمع ما يدور يف األفالم ،لكنها مل تدخل صالة العرض يو ًما .يف
نهاية األمر ،أثار اهتاممها أحد رواد السينام الدامئني ،وأخذت تراقبه عن كثب .ت ِب َعته إىل متج ٍر للبالغني ،وقفت
جان ًبا وأخذت تتصفّح مجالت للراشدين ألول م ّرة يف حياتها.
يضج بكثري
تلك النظرات التي اسرتقتها كريستني خلسة ،جرى عرضها بطرقٍ مختلفة يف الفيلم ،وكان ّ
النص أيضً ا ّ
ُعتب فاسقة وفظّة.
من املناجاة الفردية الشهوانية ،والتي قد ت َ
يف مشهد جرى تصويره يف رواق للّعب ،كانت تقرأ كتابات جنسية لصديقها ،وكانت الكامريا تتنقل بني مشهد
قريب ملؤخرة صديقها مارك ،وهو يلعب لعبة الكرة والدبابيس ،ويؤرجح وركيه إىل األمام والخلف ،فيام هو
مستند إىل آلة اللعب يف الرواق ،ومشهد قريب لوجه كريستني وهي تتلو مناجاتها.
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املقطع التاسع
«كان سكاي يحاول إيقاف سيارة لتقلّه ،فتوقفت له شاحنة صغرية تقودها امرأة .كان
الوقت قد تأ ّخر ج ًدا ،وكان بحاجة ملكان يبيت فيه .فعرضت عليه أن يبقى يف منزلها.
أرشدته إىل غرفته وق ّدمت له رشا ًبا .رشبا وتح ّدثا ،ثم ق ّررا أن يخلدا للنوم .لكنه مل
يستطع النوم ،فارتدى رسواله وسار عرب الردهة إىل غرفة الجلوس .كان قد وصل إىل
مكان حيث كان يرى دون أن ُيرى .كانت املرأة مستلقية عىل املنضدة عارية ،وساقاها
ُمتدلّيتان لألسفل .بدا جسدها ناصع البياض ،وكأنّ ا مل يعرف الشمس يو ًما .كانت حلمتا
ثد َييها زهر ّية اللون ،متو ّهجة كالنار ومتهلّلة كالقمر – شفتاها مفتوحتني وشعرها األحمر
السياح مسدوالً وكأنّه َيلْ َعق سطح األرض .كانت ذراعاها ممدودتني وأصابعها تالعب
ِّ
فتنسل أفعى
ّ
أملس ال تشوبه ال زوائد وال حواف ،أما بني ثدييها
الهواء وجسدها الالمع ٌ
كبرية ملتفّة حول أحدهام ومتدلّية عند حدود اآلخر .لسان األفعى ممت ّد بارتعاشة نحو
القرمزي – مفتو ًحا عىل مرصاعيه ،تحت وهج الضوء .شعور بحرية مضطرمة غزت
املهبل
ّ
جوارحه ،فعاد الرجل إىل غرفته وبصعوبة فائقة أجرب نفسه عىل النوم .يف صباح اليوم
التايل ،وفيام هام يتناوالن الفراولة ،تطلب منه املرأة أن يبقى ليلة أخرى .ومن جديد ،مل
يستطع النوم …».
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املقطع العارش
صف «مق ّدمة لدراسة
عندما كنت يف الثالثة والعرشين من العمر ،فاجأتني لني ،الفتاة التي كنت أواعدها من ّ
الحب .كانت األفالم ت ُعرض يف مرسح مايفري،
األفالم» بأن اصطحبتني ملشاهدة أفالم إباحية قصرية مبناسبة عيد ّ
وهي دار سينام خاص .كان تصميم املرسح يشبه مسارح نيكلوديون يف أمريكا الشاملية لكن مع ملسة من
معسكرات التخييم .كانت رشفاته مزيّنة بقطع كرتونية كبرية من ملصقات ألفالم «يشء مستنقع» و»كائنات
فضائية».
يف تلك السنة ،جرى تقييم املهرجان من قبل النجمة اإلباحية كايس ماي وكان الربنامج يشمل ساعة ونصف من
األفالم القصرية؛ وقد تن ّوع املحتوى بني أفالم إباحية خفيفة إىل الرغبة الجنسية بأكل الرباز.
فيلم بدا أنه فيلم إباحي خفيف للجنس املغاير .أظهر الفيلم رجالً وامرأة ميارسان
شاهدنا بضعة دقائق من ٍ
الجنس يف غرفة جلوس عرصية ثم انتقال إىل غرفة النوم .كان الفيلم مبعظمه يص ّورهام وهام يتبادالن القُبل
ويتحسسان بعضهام اآلخر بينام تستلقي املرأة عىل ظهرها يف أثناء املضاجعة .تسلّلت امرأة ذات شَ ع ٍر ب ّني
ّ
قصري وانسلّت يف الفراش وهي تلعق سطح يدها كالقطة برضبات خفيفة .أصدرت موا ًء وزحفت فوق الزوجني
اللذين مل يعرياها انتبا ًها مستم ّرين مبامرسة الجنس .زحفت خارج الرسير واتجهت إىل املطبخ ،رفعت الزبدية
الفارغة بأسنانها ووضعتها عىل الوسادة .واستم ّرت بالسري فوقهام حتى نهاية الفيلم القصري .بدا ذلك غري ًبا
ج ًدا .بدأتُ أضحك لكن لني بدت ممتعضة قليالً .نظرتُ إىل يساري ،فرأيت املشاهدين اآلخرين يرشبون البرية
ويأكلون الفشار فيام يضحكون بشكل جنوين .ضحكهم املستمر وتعليقاتهم بصوت عا ٍل ح ّددت معامل املهرجان.
وأصبحت مشاهدة الجمهور أكرث متعة من مشاهدة األفالم .اعتاد مرسح مايفري عرض أفالم الكالت (،)cult films
ومشاهدة هكذا نوع من األفالم ال ميكن إال أن يكون مامرسة جامع ّية.
مل أتخ ّيل أن يكون شقيق ج ّدي قد شاهد األفالم اإلباحية يف مرسح ج ّدي عىل هذا النحو .كانت دور السينام
تعرض األفالم اإلباحية بشكل علني يف تلك الحقبة ،لكني مل استطع تخ ّيل ذلك يحدث يف منزل والديت .تخ ّيلته
يشاهد الفيلم من جهاز بث الصور يف الحجرية ،ليتمكن من إيقاف العرض برسعة يف حال ق ّرر أي ضيف غري
متوقّع التوقف للزيارة .كان أصدقاؤه يجلسون عىل الرشفة يف الخلف ،حيث ال يستطيع الدخول إال َمن كان معه
فالحي حيث كانوا يعيشون هو عبارة عن منطقة مسيحية
مفتاح ،لذا فاملكان آمن .كان عليهم التفكري بكل يشء،
ّ
محافظة .وكانوا يتحاشون املتاعب .عىل األرجح أن شعو ًرا باإلثارة والذنب كان يغمرهم .واختلطت أصوات مزاح
اإليروتيك املثيل مع أنني وظأظأة متقطعة ،لكنهم كانوا يذكّرون بعضهم البعض بني الفنية واألخرى برضورة َخفت
كل منهم بدوره ليتحقق من خالل النوافذ ،إن كانت األصوات مرتفع ًة
األصوات .كانوا يتبادلون األدوار ،إذ يقوم ّ
مكب الصوت فيخ ّيم يشء من الصمت.
لدرج ٍة تلفت انتباه ٍّ
أي من الجريان .أحياناً ،كانوا يُطفئون ّ
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املقطع الحادي عرش
عام  2019وبعد مظاهرة سياسية ،مررتُ بكشك كتب يف شارع رياض الصلح ،بالقرب من ساحة
الشهداء وسط مدينة بريوت .رأيت عند طرف الطاولة ،خلف كُتب هوغو ودو بوفوار ،كدسة
من الروايات اإلباحية ومجالت للراشدين .كانت جميعها ترجامت ملنشورات وسرتن .إخرتت
فكل ما كان يعنيني هو رغبتي بامتالك نسخة ملجرد الشعور باإلثارة
واحدة دومنا أي تفكريّ ،
الذي يخالجني المتالكها .فأخذت واحد ًة بصورة غالف ُملفتة.
فيام كان يعطيني بقية الحساب ،سألني البائع« :هل سبق والتقينا؟» نظر إىل صدري وانحدر
بنظره إىل األسفل .ال بد أنه افرتض أين أعمل يف مضامر الجنس أو األفالم اإلباحية .نظرت يف
عينيه وأجبته« :ال» .استدرت ،وهممت باالبتعاد واملجلّة يف يدي ،عندما استوقفني ليقول يل
إنه ميلك أرشيفًا كب ًريا يف الطابق السفيل ،وإنه يبيع دامئًا مجموعات إباحية ومنشورات عىل
«إي باي» ( )eBayألوروبا وأمريكا .ورغم أن البحث يف ذلك األرشيف كان مث ًريا لإلهتامم ،إال
أن شعو ًرا بعدم االرتياح منعني من املوافقة عىل العرض .مل أشعر باألمان ،سألته أين وجد تلك
الروايات .و ُدهشت حني علمت أنها مطبوع ٌة يف لبنان.
رست نحو متثال رياض الصلح .فتحت املجلة التي اشرتيتها ألقرأها ،فوجدت شكل النص مائل
والخط ملطخ قليالً ،مام جعل قراءتها صعبة .والصور بداخلها كانت عبارة عن مجموعة قطع
إباحية باهتة ،ب َدت الطباعة نزقة… أعجبني ذلك .القصة كانت بعنوان «يوميات مارسيل».
كان واض ًحا أن الغالف الف ّني هو عبارة عن صورة اقتُطعت من مجلّة وألصقت عىل ورقة زرقاء.
قميصا ،تُ سك برأس عشيقها وتدفع أصابعها يف شعره ،فيام هو
بدت يف الصورة امرأة ال ترتدي ً
يق ّبل عنقها من الخلف .كان س ّحاب تنورتها مفتوحاً ويد عشيقها عىل القسم األسفل من وركها
األمين ،ويدها فوق يده .وقد فضنت شفتاها وكأنها تأ ّن نشوةً ،وشعرها األشقر األملس كام كان
رائ ًجا يف السبعينيات ،ينسدل عىل صدرها ويغطي بعضً ا من حلمتي ثدييها.
فتحت الصفحة األوىل .قرأت يف التمهيد« :شهوات وشذوذ» واألخرية ترجمة من النص
املألوف/املعياري أو املامرسات الجنس ّية
اإلنجليزي الذي قد يحمل معنيني :الشذوذ عن
ّ
الغرائبيّة.
قرأت الفصل األول .إن الشخص الذي ترجم النص قام بتغيري إسم الشخصية الرئيسية للقصة
فجعله فؤاد ،إسم عريب .وخطر يل أن املرتجم أراد بذلك أن يُشعر الرجال اللبنانيني الذين
يقرؤون القصة بالتامثل مع تلك الشخصية .وأنا أتابع القراءة ،الحظت أن جميع عشيقاته ك ّن
يحملن اسام ًء أجنبية مثل ح ّنة ومارال ومارسيل ومارتا.
التجسيدات العابرة للحدود
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املقطع الثاين عرش
الحظت يف الصفحة  ،27الفصل الرابع ،أ ّن مارسيل كان عشيق فؤاد.
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املقطع الثالث عرش
جرت أحداث املشهد يف دار سينام .كانت دور السينام يف معظم األحيان أمكنة للحرية الجنسية يف أمريكا
الشاملية ،خاصة يف فرتة السبعينيات وبعد الثورة الجنسية .وافرتضت أيضً ا أنهم أبقوا عىل جميع األسامء األجنبية
األخرى ،لتبدو مثري ًة ومقبولة .فقد نُسب األدب اإلباحي واألفالم الجنسية لهوليوود الغرب بالرغم أ ّن العامل العريب
نصوصا شهوانية .أصبح األدب اإلباحي ُمح ّرماً ،وكانت الطريقة الوحيدة اآلمنة إلنتاجه هي تسويقه
تاريخياً ،أنتج
ً
عىل أنه غريب وأجنبي.
إنه لَمن املثري لإلهتامم كيف أ ّن الهوية األعجمية»/األجنبية» هي ما يُ َشعن إجتامع ًيا النصوص الشهوانية .إن
الفارق بني الصفتني يعود إىل األصول اليونانية للفظتي اإليروتيك (الشهوانية) واإلكزوتيك (األجنبيّة أو األعجمية
تشتق من تعبري إيكزو« ،من الخارج» ،مبا معناه
الغريبة العائدة اىل ثقافة «اآلخر» البعيد) .فكلمة إيكزوتيك ّ
غريب أو أجنبي .وكلمة إيروتيك تشتق من عبارة إيروس ،إله الجنس والحب .وعليه ،فإن ما هو إيكزوتييك هو
أجنبي وغامض بالرضورة وما هو إيروتيك هو جنيس.
األجنبي والجنيس يف السينام .كام الخيط الرفيع الذي مييز األفالم الفنية عن األفالم
يف لبنان ،هناك خيط رفيع بني
ّ
اإلباحية.
يف عام  ،2015ويف محادثة مع املخرجة جوسلني صعب يف مطعم ڤييتنامي يف باريس ،عرفت منها أنها اضطُ ّرت أن
تعيد تصوير فيلم «دنيا» لتغيري اللهجة من مرصية إىل لبنانية .أخربتني أن املمثلني كانوا مرصيني ،وأنها مل تتشدد
حيال النص .مل يسمحوا لها باستخدام اللهجة املرصية .كان يجب أن تكون اللهجة اللبنانية هي امل ُستخدمة ألن
رصوا عىل جعل اللغة بأرسها أجنبية الطابع.
املنتجني كانوا قلقني حيال املشاهد الشبه شهوانية يف الفيلم .لذا أ ّ
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التجسيدات العابرة للحدود
عود ٌة إىل ذواتنا ،يانيا صوفيا غرسون ڤالنسيا
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استنارة بضوء البدر :تجربة “يب دي
إس إم” أفريقية

أكوسوا هانسون
ترجمة مارينا سمري

أكوسوا هانسون ،فنانة وناشطة مقيمة يف أكرا يف غانا .تشمل أعاملها عىل ميادين اإلذاعة
والتلفزيون ووسائل اإلعالم املطبوعة واملرسح واألفالم ومعارض القصص املصورة واألعامل
الفنية ث ُالثية األبعاد والروايات املصورة .تتمحور نشاطية أكوسوا حول قضايا الوحدة األفريقية
والنسوية ،مع اهتامم خاص بتقاطع الفن مع الثقافة الشعبية والنشاطية .حائزة عىل ماجستري
يف الفلسفة يف الدراسات األفريقية ،مع الرتكيز عىل الدراسات الجندرية والفكر الفلسفي
األفريقي .أكوسوا مبتكرة مود جريلز ،وهي سلسلة روايات مصورة ،تتابع مغامرات أربعة أبطال
خارقني يقاتلون من أجل إفريقيا خالية من الفساد واالستعامر الجديد واألصولية الدينية،
وثقافة االغتصاب ورهاب املثلية الجنسية وغري ذلك .تعمل كمذيعة يف  ،Y 107.9 FMغانا.
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الف ّنانة :كيسيوا
الستوديو“ :أنيامكس إف واي يب”
لننزل لننزل ...لننزل
لجحر األرنب يا حبيبتي.
ضج!

ِ
لديك مؤخّرة جميلة

وقعت نهاية
العامل.

يا لها من مؤخّرة
جميلة.
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البعض يس ّميها
بالكارثة.
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يقول البعض إنها العودة الثانية للمسيح .لذلك امتألت جميع
الكنائس.

أو نبيّة جديدة .جاءت لرتينا طريقة جديدة للوجود.

ِ
القصة الحقيقية عن
“هل
سمعت ّ
سفينة نوح؟”
“ال مامي ،قولييل”.

كس مثل وردة
ٌّ
مبتلّة.

أج ّمد الوقت
ألجلك.

مل يستمع أحد إال نوح ،ونوح سمعت فقط ألنها
كانت د ّربت عقلها خالل قرون ليتامثل مع
الطاقات من حولها .كانت فتاة قمر ،كانت حامي ًة
حديثة للبيئة ،لكن مل يصغِ أح ٌد لها.
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لذّة داخلية
متج ّمدة… ما رأيك
بهذا؟

“ح َّذ َرتهم مامي واتا من غضب البحر”.
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هل اختربتم من قبل لحظات من الصفاء الذهني العميق أثناء أو بعد مامرسة الجنس؟
يف هذه الرسومات ،تنخرط فتاة القمر وادجيت يف مامرسة حميمية مع شيطان ثنايئ الجندر .من بني فتيات
القمر األربعة ،وادجيت هي امل ُعالِجة والفيلسوفة ووسيطة الع ّرافة .هي تقوم بذلك من أجل إطالق عملية علمية
وروحية ،ت ُطلِق عليها تسمية «االستنارة بضوء البدر» .خالل هذه العملية ،تشكّل تسلسالً زمنياً حيّاً بني ذكرياتها
وحواسها ومشاعرها ورؤاها وخياالتها .إنّها أحد أشكال السفر عرب الزمن من خالل الذبذبات ،من أجل اكتشاف ما
ت ُسميه «تجلّيات الحقيقة» .أثناء التجربة ،تتض ّمن إحدى رؤى وادجيت الضبابية اقرتاب نهاية العامل نتيجة تدمري
الناس للبيئة يف خدمة الرأساملية الرشهة؛ وذكرى طفولة حول دخول املستشفى بعد التشخيص مبرض نفيس؛
قصة فتيات القمر يظهر فيها الرمز التورايت نوح ،كفتاة قمر سوداء من عرص قديم تحذّر من أخطار
ورؤية ألصل ّ
التلوث البيئي.
حسية ،فبإمكانها أن تكون
متت ّد مامرسات الـ»يب دي إس إم» إىل أبعد من كونها كينك مرح يقود الستكشافات ّ
طريقة للتعامل مع األمل العاطفي والصدمات .لقد
كانت وسيل ًة للتعايف الجنيس بالنسبة يل ،بتقدميها منط
للتح ّرر الجذري .تطه ٌري ما ،يحدث ،عند وقوع أ ٍمل ما ّدي
عىل الجسد .يقع هذا األمل يف وجود تر ٍ
اض ،فيستخرج
أمل ًا عاطف ًيا ،كام لو كان «يستدعيه» .نزول السوط عىل
جسدي يسمح يل بتحرير مشاعر مكبوتة :توت ّر ،اكتئاب،
ٍ
ضغوطات تُغرقني أحيانًا.
شعوري بغياب دفاعايت يف وجه
عند االنخراط يف الـ»يب دي إس إم» كسبيل للتعايف ،عىل
العشّ اق أن يتعلّموا كيف يكونون شديدي الوعي ببعضهم
البعض ،ومسؤولني عن بعضهم البعض .فحتى لو كانت
ألي
املوافقة قد أُعطيت يف البداية ،علينا أن نكون منتبهني ّ
تغيات قد تطرأ أثناء املامرسة ،خاص ًة مع احتدام املشاعر.
ّ
بفهم ألنه ينبغي أن يكون
أتعامل مع الـ»يب دي إس إم» ٍ
أساسا لعملية االستسالم لألمل ،وبذلك
الحب والتعاطف ً
ّ
للحب.
أخلق مساحة أو أنفتح ّ
استكامل للعملية .ميكن لذلك أن يحدث بطُ ُرقٍ بسيطة ج ًدا مثل
ً
إن االهتامم برعاية ما بعد وقوع األمل يُ َع ّد
فيلم م ًعا ،مشاركة عناق أو حتى مشاركة
مم إذا كان اآلخر يرغب يف رشب املاء ،مشاهدة ٍ
االحتضان ،التأكّد ّ
ألي ما كانت عليه لغة ح ّبك امل ُختارة .مع إدراك أ ّن جرو ًحا قد
سيجارة حشيش .ميكن لهذه الرعاية أن متتثل ّ
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فُ ِت َحت ،ت ُ َع ّد هذه املساحة من االحتواء رضورية من أجل استكامل عملية التعايف .إنّه أكرب ٍ
درس يف مامرسة
التعاطف وتعلّم كيف تحتوي رشيكك /رشيكتك حقًا ،نظ ًرا لحساسية متييع الحدود الفاصلة بني األمل واملتعة.
بهذه الطريقة ،يصبح الـ»يب دي إس إم» أحد أشكال أعامل الرعاية بالنسبة يل.
بعد مامرسة جنسية فيها مامرسات «يب دي إس إم» ،أشعر بصفاء ذهني وهدوء يَضَ عاين يف مساحة إبداعية
عظيمة وميكّناين روح ًيا .مشاهدة األمل يتح ّول آن ّياً ليشء آخر هي أشبه بتجربة سحرية .وباملثل ،تجربة الـ»يب دي
إس إم» املح ِّررة عىل املستوى الشخيص تسمح لوادجيت بالوصول إىل املعرفة امل ُس َبقة والحكمة والصفاء الذهني
مام يساعدها يف واجباتها كفتاة قمر يف مواجهة األبوية األفريقية.

ُولِ َدت «فتيات القمر» أثناء عميل كمديرة لـ»دراما كوينز» ،وهي منظمة ف ّنية شبابية ناشطة يف غانا .منذ تأسيسنا
يف  ،2016استخدمنا وسائط ف ّنية مختلفة كجز ٍء من عملنا الناشطي النسوي والبيئي والعموم -أفريقي .استخدمنا
ِ
الشعر والقصص القصرية واملرسح واألفالم واملوسيقى ملناقشة قضايا مثل الفساد واألبوية والتدهور البيئي ورهاب
املثلية الجنسية .ناقَشَ ت أعاملنا املرسحية االفتتاحية مثل « َخيّاطة شارع سان فرانسيس» و»حتى يفيق أحدهم»
مشكلة ثقافة االغتصاب يف مجتمعاتنا .كام يُزعم أن «مثلنا متا ًما» كانت من أوائل االنتاجات املرسحية يف غانا
التي تناقش بشكل مبارش قضية رهاب املثلية الجنسية املتغلغلة يف البلد .كام ساهمت «جامعات غانا الكويرية»،
وهي ورشة لصناعة األفالم الكويرية لتدريب ص ّناع األفالم األفارقة ،يف تدريب ص ّناع أفالم من غانا ونيجرييا
وجنوب أفريقيا وأوغاندا .و ُعرِضَ ت األفالم املصنوعة يف الورشة يف مهرجانات ،مثل فيلم «فتاة رضيعة :قصة شخص
بيني الجنس» .ولذلك ،فإ ّن االنتقال إىل وسيط الروايات املص ّورة هو تط ّور طبيعي.
منذ حوايل سبع سنوات ،بدأتُ بكتابة رواية مل أكملها أب ًدا عن حياة أربع نساء .يف عام  ،2018فتحت «مبادرة
املجتمع املفتوح لغرب إفريقيا» ( )OSIWAفرصة ِمنحة أطلقت إنتاج املرشوع وتح ّولت روايتي غري املكتملة إىل
كل منهام من ستّة فصول .ال ُكتّاب واملح ّررون املساهمون يف
فتيات القمر .هناك جزءان من فتيات القمر ،يتك ّون ّ
املوسم األول هم سوهايدا دراماين ،وتسيدي كان تاماكلوي ،وجورج هانسون ،ووانلوف كوبولور .كتّاب املوسم
الثاين هم يابا أرما ونادية أهيدجو وأنا .قام الفنان الغاين كيسوا وستوديو «أنيامكس إف واي يب» ،وهو ستوديو
رسوم متح ّركة وتصميامت وتأثريات برصية ،بالرسوم التوضيحية للشخصيات وصياغتها مفاهيم ًيا.

حب بالنسبة يل ،بل باألحرى ،عمل من أجل التح ّرر.
لقد كانت كتابة فتيات القمر ،بني  2018وَ ،2022
عمل ٍّ
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أهدف أن أكون مج ِّددة يف الشكل واألسلوب :لقد اهتممت بتحويل ٍ
أمناط أخرى من الكتابة ،مثل القصص
القصرية ِ
والشعر ،لتالئم بنية القصص املص ّورة .تستهدف فتيات القمر مناقشة القضايا الكربى وتكريم النشطاء
املوجودين يف الحياة الحقيقية ،من خالل إدماج الرسومات والنصوص ،كام يحدث يف القصص املص ّورة عادةً.
قراري مبركزة النساء الكوير كبطالت خارقات ،وهو أمر نادر الحدوث يف هذا النوع من الفن ،أصبح له معنى أكرب
بكثري عندما بدأ يتط ّور أمر خطري يف غانا يف عام .2021
شهد العام املايض تصاعد يف وترية العنف ضد مجتمع امليم عني يف غانا ،والتي بدأت بإغالق أحد مراكز مجتمع
امليم عني .أعقب ذلك اعتقاالت تعسفية وسجن أشخاص
مشكوك يف انتامئهم للطيف الكويري ،كذلك أشخاص
متّهمني بالدفع بـ»أجندة مثلية» .ت ُ ِّوج ذلك بتقديم مرشوع
قانون ضد امليم عني يف الربملان الغاين تحت إسم «حقوق
اإلنسان الجنسية الالئقة و ِق َيم األرسة الغانية» .يُزعم أن
هذا املرشوع هو أكرث مشاريع القوانني توحشً ا ضد امليم
عني كان قد صيغ يف املنطقة ،وقد أىت الحقًا عىل محاوالت
سابقة يف بالد مثل نيجرييا وأوغندا وكينيا.
أتذكّر مبنتهى الوضوح أول م ّرة قرأت فيها مسودة مرشوع
القانون .لقد كانت ليلة جمعة ،والتي عاد ًة ما أسرتيح أو
سبت
أحتفل فيها بعد أسبوع عمل طويل .لحسن الحظِّ ُ ،
املسو ّدة ومتّت مشاركتها معي عىل مجموعة واتساب .أثناء
القراءة ،تسلّل إ ّيل شعور عميق بالخوف والتو ّجس مام
أفسد ليلة اسرتاحتي.
اقرتح املرشوع معاقبة أيّة منارصة للميم عني بالسجن من
خمس لعرشة سنوات ،وبتغريم وحبس أي شخص يُع ّرف
نفسه باعتباره مثيل أو مثلية أو عابر أو عابرة جنس ًيا
أو ينتمي ألية فئات جنسية أو/وجندرية غري منطية ،إال
إذا «تراجع» وقَبِل الخضوع لعالج تصحيحي .يف مسودة
انقض مرشوع
مرشوع القانون ،حتى الالجنسيني ُج ِّرمواّ .
القانون عىل جميع الح ّريات األساسية :ح ّرية الفكر وح ّرية
يتمسك الشخص بحقيقته ويعيش بها.
الوجود وح ّرية أن ّ
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منصات التواصل االجتامعي والف ّن .لو ُم ِّرر هذا املرشوع ،ستصبح فتيات القمر
ّ
انقض مرشوع القانون أيضً ا عىل ّ
خالصا وبعيد املدى ،لقد ُص ِدمت لدرجة االكتئاب من
رشا ً
عمالً أدبياً محظورا ً .ما تق ّدم به مرشوع القانون كان ً
انعكاسا للرعب
عمق الكراهية التي ُص ِنع منها هذا املرشوع .أثناء تصفّحي موقع «تويرت» تلك الليلة ،وجدتُ
ً
رشا للمشاعر ،حيثُ كان يتفاعل الناس فوريًا مع ما يقرأونه :من
الذي شعرت به بداخيل .لقد كان هناك بثًا مبا ً
عدم تصديق إىل رعب إىل خيبة أمل شديدة وشعور باألسف عندما أدركنا املدى الواسع الذي رغب املرشوع يف
االنقضاض عليه .البعض غ ّردوا عن استعدادهم لجمع ما لديهم والرحيل عن البالد .بعدها ،وكعادة الغانيني،
تح ّول األسف والخوف لدعابة .ومن الدعابة أىت الحامس لتصعيد املقاومة.
صنعت فتيات القمر لتوفري شكلٍ بديلٍ من التعليم ،ولتوفري املعرفة حيثُ ق َم َعتها
لذلك ،فالعمل مستم ّر .لقد
ُ
أبوية عنيفة ،ولخلق مساحة ظهور ملجتمع امليم عني حيثُ ت ّم محوه .من الرضوري أيضً ا أن يحصل الـ»يب دي إس
منصة إلظهاره حيثُ أ ّن الكثري من الـ»يب دي إس إم» امل ُمثَّل أبيض .إن املتعة الجنسية ،سواء
إم» األفريقي عىل ّ
الحب الالمغاير جنس ًيا ،تتخطى العرق والقا ّرة ،فاملتعة
من خالل الـ»يب دي إس إم» أو غريه ،مثلها مثل أمناط ّ
الجنسية وتن ّوع خرباتها قدمية ب ِق َدم الزمن.
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تَف َُسخُ ،مقتَبَس من ّ
تصوير :مريم مكيوي
تصميم وعرض املالبس :النمرة

51

تَف َُسخ

قصة إليسرت لوبيز
ُمق َت َبس من ّ
تصوير :مريم مكيوي
تصميم وعرض املالبس :النمرة
ترجمة مارينا سمري
إيسرت لوبيز راقصة وكاتبة تركز أبحاثها عىل الجسد والنوع والعرق والعالقات
الطبقية .هي مد ّربة بيالتيس ومعلمة فنون .تخرجت إسرت يف دراسة املرسح املعارص
– العمليات اإلبداعية (يف  )FAINCويف الرقص والوعي بالجسم (يف  .)USCSيشمل
تخصصها املوسيقي الغناء الشعبي واإليقاع .تلقت تدري ًبا يف “نوفوس برينكانتس” مع
فلريا فريو وماتيوس برادو وأنطونيو ميريا يف معهد  Brincanteيف عامي  2015و .2016

مريم مكيوي مخرجة أفالم ومصورة من اإلسكندرية تعيش وتعمل يف برلني.

النمرة.
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وصلتني رسالة يوم األربعاء
مصحوبة بعنوانٍ عىل ظهرها.
الخامسة مسا ًء ،اليوم.
خ ّط كتابة الدعوة –
متحفّظ وجاف –
رأيته خمس م ّرات يف خمس سنوات.
جسدي ُمستنفَر،
محموم.
أحتاج ملضاجعة نفيس أ ّو ًل.
امل ُّد عا ٍل الليلة
وأنا
أنتيش.
كل يشء،
أري ُد إبطا َء َّ
واستطعام الوقت والفراغ،
أن أحفرهام
يف الذاكرة.
*
مل ِ
آت أب ًدا إىل هذا الجزء من البلدة.
األماكن املجهولة تثريين،
[كذلك] الطريقة التي تقاوم بها األشالء والعروق والعظام
االضمحالل،
مصريهم غامض.
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عند الباب أعي ُد التفكري.
الرواق قاتم السواد
يجعلني أتوقّف.
عىل الناحية األخرى،
مثل اللعنة ،يُفتَح باب
من الروائح واأللوان
ص ُمشمس.
عىل َع ْ ٍ
النسيم
يجعل شعري يرقص،
يثري فضوله،
يدفعه للحركة.
أسم ُع أزي َز الكريس املتح ّرك،
يشكّل الظالل.
عندها أراهم:
وجه فهد
وجس ٌد مثل جسدي
وأجِدين راغبة بكليهام
م ّرة أخرى.
يقرتب املخلوق م ّني.
إمياءاتهم تكتب جملة؛
كلّام اقرتبت منهم،
أتبي تفاصيلها:
ّ
ذبول ،لحمِ ،غبطة
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بأمر ٍمنهم ،تزحف الكرمة
التي تغطّي ال ُرواق
ُمعانق ًة الصخور الدافئة
وتتسلّق الحائط كاألفعى.
فعل،
لقد أصبح ً
«أن تقفز»،
أُعي َد توجيهي عندما أشارت مخالبهم
نحو رسير الكرم يف املنتصف.
أسمع العجالت خلفي،
ثم أسمع ذلك الصوت.
يُدوي
بشكلٍ ال مثيل له.
أجنحتهم الطويلة السوداء
ترتفع نحو السقف
ثم تندفع لألمام.
كل تفصيلة،
عينا اله ّرة تفحص ّ
تغي،
ّ
كل ّ
كل ت َوق.
ّ
هل ميكن أن ت ُذيب الرغبة عضالتك؟
هل ميكن أن تكون أحىل من أقوى امله ّدئات؟
فه ٌد يخيط العامل،
ع َرب اختالفاتنا،
ركبتي.
غازلً الدانتيل حول
َّ
هل ميكن للرغبة أن تسحق تبا ُعد العامل،
التجسيدات العابرة للحدود
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أن تكثّف الثواين؟
مازالوا يقرتبون،
تلتقي عني الفهد بعني اإلنسان،
تتنشّ ق الهواء،
ت ُح ِّول الجسد إىل
إلحاح.
يخفقون بأجنحتهم لألسفل.
هائجة،
تلتف الكرمة حول خرصي /خساريت.
ّ
لسانهم يرقّق الوقت،
تتب ّدل اآلراء،
يُسكِّن ،بسحرهم،
ما يشتعل أسفل [السطح].
أرى العامل فيك ،والعامل ُمن َهك.
يتوسلون:
ثم ّ
دعيني أقتات عليك.
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املانغو

جورميا آر ْاوخو
ترجمة روال عالء الدين

جورميا آرا ْوخو ،معلّمة وشاعرة من ريو دي جانريو .ساهمت
يف مجلة  Urbanaالتي ح ّررها الشاعران برازيل باريتو
وسامارال ،ويف كتاب “ Amor e outras revoluçõesالحب
والثورات األخرى” مع العديد من الكتّاب اآلخرين .بالتعاون
مع أنجليكا فرياريس وفابيانا برييرا ،شاركت يف تحرير O
“ livro negro dos sentidosالكتاب األسود للحواس”،
وهو مختارات إبداعية عن الحياة الجنسية للمرأة السوداء
يف الربازيل .جورميا عمرها  54سنة .لديها ابنة وثالثة كالب
وقطة والعديد من األصدقاء.
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املص معي؟
َمن يو ّد ّ
املانغو هي الثمرة املفضّ لة عندي.
وأمصها كلّها،
أفتح ثغري ّ
ويعلق لبّها بني أسناين
وأسناين تنعم يك ال تؤذيها.
أضعها بني لساين وسقف حلقي وأضغط عليها
كل ش ٍرب منها،
وأمص َّ
ثم أُخرجها ّ
يسيل يف فمي وحوله
وعص ُريها ُ
وأنا أتبلّل وأغرق يف رحيقها الساحر.
وأعود وأدخلها كلّها يف ثغري،
أل ّن املانغو هي ال َب ْذ َرة والعسل
وهي ال ِع ْرق وال َنكهة.
ومل ّا ينتهي األمر ،أجد نفيس منتشية
ُمن ّدية بالرحيق ُمحالة وشفتاي مبلولتان.
املانغو ُخلِقَت ملتعة املرغ.
تقديم كتاب الحواس األسود The Black Book of Senses
يو َم دعتني أنجليكا وفايب ألكون ال َق ِّيمة عىل تشكيلة نصوص شبقية من تحرير نسوة سود مل أكن أعرف ما يعنيه
عمل القيِّم .الشبق ومشتقاته ،هذه فهمتها جيدا ً ،لكن عمل ال َقيِّم ...ابتسمت تحت وطأة الخجل واإلطراء .أظن
ُ
األقل آمل ّأن شكرتهام ،وقلت يف ذايت :ماذا تعني هذه الكلمة اللعينة؟! حسناً ،سأضطر إىل َسرب
ّأن شكرتهام ،عىل ّ
معاين هذا اللقب امل ُبه َرج وأنا أط ّبقه.
شخص آخر ،مع ف ّن ٍ
الحب مع نصوص ٍ
شخص آخر،
اليوم ،أنا عىل دراية مبا يعينه عمل الق ِّيم .هو مبثابة مامرسة ّ
لكل من الكاتبات .تع ّمقت
نص ٍّ
بغية تجميع كتاب وتنظيمه .وهذا متاماً ما قمت به .ع ّريت بشهوانية أدبية ّ
كل ّ
يف كلامت وحواس اآلخرين .ولَ َجتني قصائ ُد مل أكتبها .حكايات ما كنت ألجرؤ عىل تخ ّيلها قلبتني رأساً عىل عقب
وأربكت مشاعري وعبثت بشهويت الجنسية .وكانت نشو ٌة رائعة وفريدة :سامويّة وجسامن ّية وسامية يف آنٍ واحد،
وحس ّية.
فكريّة ّ
كل قراءة .كلامت ابتلعتني بإيحاءتها
تنبض هذه النصوص كالبظر املنتصب رغب ًة ،رطب ٌة ،ينسال منها الفرح مع ّ
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اللعوبة ،تأخذين أعمق فأعمق يف هذا العامل ال ّرطب.
غطست هذه النسوة السود إىل قع ِر َه ْيجِه ّن وح ّولن أعمق تخ ّيالته ّن الشبق ّية إىل ف ٍّن.
الخاص يف التجربة الجنسانية ،بحريّة ،بسوداوية ،بأنفسنا،
كل من الكاتبات
بأسلوب ٍّ
أُ ْخ ِصبَت هذه األعامل
ِ
ّ
الخاصة ،بتمكّن.
بطريقتنا
ّ
اخرتت أن أوزّع هذه النصوص يف مختلف أجزاء الكتاب ونظّمتها بحسب محتواها األكرث رقّة أو انفعالية أو
بديهية أو ضمن ّية.
«اللب األسود املفرتج» ،تأيت أقسام ’التمهيدات‘ ()Preliminaries
استهالالً لهذا
ّ
ملسة شاملة
بنصوصها التي تق ّدم ملح ًة للق ّراء عن عامل األطايب هذا ،وهي مبثابة َ
رقيقة ت ُع ِّرف باملواضيع التي تطرحها النصوص يف باقي الكتاب.
بكل ما تشعر به البرشة.
لهيب ’اللمس‘ ( )Touchوهو جز ٌء يُعنى ّ
ييل ذلك ُ
تلك الطاقة التي تحرق أو ت ُثلِج أجسادنا ،التي تف ّجر ُهرموناتنا وتوقظ حواسنا
التلصص ،لك ّن مالمسة البرشة
األخرى.
صحيح أ ّن كثريين بيننا يستمتعون بشهوة ُّ
ٌ
بالفم الدافئ وال ّرطب مث ٌري ،وهو كالتطواف يف نعومة اآلخر .تُغرينا اللمسة
اللطيفة أو الحازمة وتجتاحنا القشعريرة ،وذلك التوتّر الجميل الذي يرسي
من العنق إىل الظهر وال يختفي إال اليو َم التايل .ودفء الشفاه والفم واللسان
ال ّرطب عىل البرشة ،آه من حالوة لسانٍ ينساب داخل األذن ،أو احتكاك الجلد
بالجلد ،واملالبس تتم ّوج عىل الجسد وكأنّها امتدا ٌد للي ّد .ومل ّا يكون الرت ّوي جزءا ً
من املتعة ،وتعصف بك اإلثارة بفعل قبضة ُم ْحكَمة ٍ
وبعض من األمل – أو الكثري
منه ،من يدري؟
فيبي لنا أ ّن االنجذاب يحصل أيضاً عرب
أ ّما ’الصوت‘ ( – )Soundأو اللحن؟ – ّ
حاسة السمع :صوت الشخص ،الهمسات ،املوسيقى التي تشعل التواصل بني ٍ
جسد وآخر وقد متيس محو َر الرغبة.
ّ
لشخص ذي ٍ
ٍ
فبالنسبة ٍ
األجش أو
ّ
صوت جميل ،فذاك الصوت
لبعض م ّنا ،ال يتطلّب األمر ّإل األوتار الصوتية
العميق أو الرخيم يكون كمامرسة الجنس سمعياً .أن نسمع ِسبابَهم الصارخ أو كالمهم املعسول همساً يف األذن
القدمي.
يكفي لتجتاحنا قشعريرة اإلثارة من الرأس إىل أخمص
ْ
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يف ’املذاق‘ ( ،)Flavorنأيت إىل اللسان وهو الخبري يف استكشاف الخبايا يجول هامئاً عىل جسد اآلخر ويتلذّذ.
بالعض
وأحياناً يُق َحم اللسان قحامً لتذ ُّوق رحيق اآلخر .فكرة أن يُشاركنا أح ٌد فراولته أو مانغته الشه ّية املألى،
ّ
العض ،فكر ٌة كفيلة بإذابتنا .لكن ال يشء يعلو عىل حالوة تذ ُّوق جسد اآلخر بكهوفه
واللحس ،أو اللحس ثم ّ
ٍ
ساعات يف
وتالله .إقحا ُم اللسان يف العمق لتذ ُّوق الثمرة ،أو قضا ُء
شهي لتذ ُّوق الحلمة...
تذ ُّوق رأس القضيب يف الفم ،أو رض ُع ثدي ّ
كلّها أفعال تسعى إىل حفظ ’مذاق‘ اآلخر يف الذاكرة.
نجد أيضاً نصوصاً تصف كيف ت ُستثار الرغبة عرب األنف’ .الرائحة‘
( ،)Smellأعزايئ الق ّراء ،قد توقظ فينا شهوات الرغبة .أحياناً
نلتقي شخصاً رائحته عبقة لدرجة أننا نو ّد التهامه بأنفنا .يريد
األنف أن يجول يف أنحاء الجسد ويبدأ من العنق وآ ٍه من الرعشة
يقل حياء األنف فيتع َّمق
الحلوة التي تصيبنا وتع ّري الروح! ّ
ويلف حول العنق ليلتقط َع َبق رائحة اآلخر فيحفظها .ويف غياب
ّ
هذا الشخص ،إن إلتقط األنف رائحة شبيهة يحرض الشخص يف
ذاكرتنا ،أو إن استحرضته الذاكرة تجتاحنا الرائحة واإلثارة.
نصل إىل ’النظر‘ ( ،)Lookوهو برأيي غ ّدار الحواس ،ومن خالله
ندرك الرغبة من وجهة «نظر» .هنا النصوص تصف الرغبة
واإلثارة عرب حاسة النظر التي توقظ باقي الحواس .أحياناً،
ابتسام ٌة تكفي لِ ُنصاب بالجنون .تبا ُدل النظرات؟ تلك النظرة
التي تقول «أريدك اآلن» .نظرة التملّك تلك التي ال تنكرس إال مع
انتهاء املضاجعة ،وقد تدوم بعدها .هذه نظرة فريدة من نوعها،
تجذب اآلخر فيعجز عن إشاحة نظره ٍ
لوقت طويل .والنظرات
امل ُسرتَقة حيث يشيح واح ٌد بنظره ما أن يلتفت إليه اآلخر كأنّهام
يف مطاردة كالقط والفأر .وما أن تلتقي األعني وينفضح أمرنا ُج ّل
ما ميكننا فعله هو أن تنفرج أساريرنا بابتسامة فاغرة.
ختاماً ،يأيت االنفجار يف جزء ’الحواس كافة‘ ( )All Sensesحيث
النصوص متزج املشاعر لتبدو كحالة تأ ّهب لنصل إىل اللذة
القصوى ،إىل النشوة.
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رقيق بتلميحه .اإلثارة ت ُش ِغل الحواس كافّة،
طبعاً ،ال يشء يفصل بوضوح بني هذه القصائد والحكايات .بعضها ٌ
َّمت القصائد وفقاً ملا أثارته
واأله ّم أنّها ت ُش ِغل الرأس ،ف ُهنا مقام ّ
كل ما يحدث والجسد بكامله يستجيب .لقد نظ ُ
حاسة مع ّينة ومن ثم تنفجر،
ّيف عند قراءتها ،ولكم الحريّة يف مخالفة رأيي هذا .لكن بالنسبة يل ،الرغبة تنبع من ّ
أي من الحواس استقلّت.
ومث ّة لذّة يف تتبّع مسار الرغبة وتحديد ٍّ
إ ّن القدرة عىل تحويل اإلثارة إىل ف ّن تعني تحرير
ِ
أنفسنا من األحكام املسبقة والسجون ووصامت
العار كلّها التي ح َب َسنا فيها هذا املجتمع امل ُت َمحوِر
حول العرق األبيض.
الشبقي إىل ف ّن فهي
كلّام تقوم كاتبة سوداء بتحويل
ّ
تشل جسدها
تخلع السالسل العنرصية املؤذية التي ّ
وتقمع جنسانيتها وتجعل م ّنا غرضاً لجشع اآلخرين.
الشبقي هي استعادة لسلطتها عىل
إ ّن كتابة الشعر
ّ
جسدها وهي التنقّل بال خوف بني ملذّات الرغبة
من أجل ذاتها ومن أجل اآلخرين ومن أجل الحياة.
الكتابات األدبية الشبق ّية هي نحن عندما نتّخذ
الشكل الف ّني .الشكل الذي يتيح لنا إظهار أفضل
الحب املألى لذّة واملت ّبلة بشهوة
ما لدينا وآرائنا يف ّ
أجسادنا والتي تُرت َجم عرب َو ْعينا الف ّني .نحن
متن ّوعات ،وهنا نشارككم هذا التن ّوع يف األحاسيس
عرب الكلامت امل ُش َب َعة إثارة .صحيح ،حتّى كلامتنا
ترشَ ح برغبتنا الجنسية وترطّب آياتنا وتجعل من
شهواتنا قصائ َد .النشوة ،بالنسبة لنا ،إنجاز.
أن تكون عقولنا وأجسادنا وجنسانياتنا سوداء هو
أم ٌر رضوري الستئناف لذّتنا واستعادة نشوتنا .عندها
فحسب نصري أحرارا ً .هذه العملية بر ّمتها إنجا ٌز
وهي ال تخلو من األمل .لك ّنه من املفرح أن نجد
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أنفسنا يف مكان مختلف جدا ً عن حيث ت ّم وضعنا.
أشعر ّأن لك ّن/لكمّ ،أن لنا .تذ ّوقوا هذه الكلامت العذبة معنا ،تلذّذوا بها ،ولْتَكُن وليمة.
هذا النص مقتبس من مقدمة كتاب « »O Livro Negro Dos Sentidosوهي تشكيلة قصائد شبقيّة ٍ
لثالث
وعرشين كاتبة سوداء.
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الفرح للعامل :س ّتة أسئلة مع ناييك ليدان
أجرت املقابلة تشينيلو أونوالو
ترجمة فيفيان عقيقي

عام من الخربة يف مجال الدفاع عن
ناييك ليدان ،مدافعة عن العدالة االجتامعية وناشطة نسوية ملتزمة ،تتمتع بـ ٍ 20
حقوق اإلنسان والعدالة الصحية ومتكني املرأة ،والنضال من أجل الوصول الشامل إىل الخدمات األساسية واإلدماج
االجتامعي ،فضالً عن بناء قدرات املجتمع املدين .قامت بعمل مكثف يف كندا وغرب وجنوب إفريقيا وهايتي يف مجال
الدفاع عن الحقوق املدنية ،وبناء القدرات ملنظامت املجتمع املدين ،مع التأكيد عىل املحددات االجتامعية لإلقصاء
الهيكيل .إنها تقدر مبادئ القيادة املشرتكة واملساحات املعادية لالستعامر والقمع واألبوية .تشارك بنشاط يف دعم
املنظامت التي يقودها املجتمع من األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية ( ،)PLHIVوالفتيات املراهقات
والشابات ،والرجال الذين ميارسون الجنس مع الرجال ،واألفراد املتحولني جنسياً ،واألشخاص الذين يتعاطون املخدرات،
واملهنيون يف مجال الجنس ،والسجناء ( ،)KPsو /أو املجموعات املترضرة األخرى .لقد دعمت املبادرات الشعبية لربنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ ( ،)UNDPومنظمة الدول األمريكية ( ،)OASوبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس
نقص املناعة البرشية  /اإليدز ،وائتالف املثليات األفريقيات ( )CALمن بني آخرين ،ال سيام يف إنشاء الجسور بني هذه
املنظامت الدولية  /اإلقليمية و  +LGBTQIمنظامت املجتمع املدين والدعاة .وهي حاصلة عىل ماجستري يف التنمية
الدولية من جامعة مونرتيال ،وتتابع دراساتها العليا يف الصحة العامة يف املعهد العاملي للصحة العامة بجامعة نيويورك.
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السؤال األ ّول :ت ُ َع ّدين ناشطة يف قضايا حقوق العابرين/ات جنسياً؛ أشعر بالفضول ملعرفة كيف ع ّب ِ
دت مسريتك.
عشت يف مونرتيال مل ّدة  19عاماً .يف العام  2016عدتُ إىل هايتي معتقدة أنني
نشأتُ يف هايتي حتّى بلغت س ّن الثامنة عرشة ،ث ّم
ُ
يل التكيّف مج ّددا ً .مل أُ ِع ْد ربط الصالت مع العائلة وأصدقاء الطفولة بالطريقة
سوف أعود إىل الوطن ،لكن املكان ّ
تغي ،وكان ع ّ
التي كنت أتوقّعها .عدت ك ُمغرتبة مع ظروف عمل مريحة ،وبقيت أشعر أنني غريبة لفرتة طويلة جدا ً .لكن يف الوقت نفسه،
شعرت أنني يف وطني بسبب اللغة ،وحتى الصمت املألوف ،وعدم اضطراري إىل تربير غنايئ لشارة إعالن تجارية – تعلمني ...تلك
األمور التي نتشاركها ،تلك الطاقة ،تلك املساحة ،وتلك الروح.
ما ساعدين يف ذلك هو حبّي للعمل يف كافة أنحاء البالد ،وتوثيق معارف الناس .لذلك تركت مساحتى املريحة ،وأصبحت مديرة
بنيت اسرتاتيجيتي عىل الذهاب
قطرية ملنظّمة إقليمية كويرية .تركَّز معظم عميل عىل إيجاد املوارد وبناء قدرات املجتمع املدينُ .
كل املنظّامت الصغرية ،واملساعدة يف بناء قدراتها ومتويلها .مل أكن ُمهت ّمة بالسياسيني ومبصافحتهم
إىل الريف ،والبحث عن ّ
لدي حليف
والتقاط الصور معهم <ضحكة> .كان ّ
رائع :شارلوت جودي ،الناشط الكويري الذي قُ ِتل
قبل ثالث سنوات يف منزله .تق ّربنا كثريا ً بعد حظر
مهرجان أفالم أفرو كويرية يف هايتي كنا نخطّط
له .أحدث املهرجان ض ّجة كبرية ،وأثار نقاشات عن
كل مكان ،لذلك ق ّدمني شارلوت إىل
الكويرية يف ّ
كل
منظّامت املجتمع املدين الصغرية ،امل ُنترشة يف ّ
يل أن أكون هناك ملساعدة
ركن من البالد .كان ع ّ
املنظّمة (املنظّامت) ،عىل التسجيل بشكل قانوين
أو بناء خطّتها االسرتاتيجية .جعلتني هذه األعامل
ناشطة كويرية ،وبالتايل ناشطة يف قضايا املتح ّولني/
ات جنسياً .مع ذلك ال أس ّمي نفيس ناشطة .إنّها
كلمة ثقيلة كام تعلمني .لك ّنها الصفة التي يناديك
بها الناس .أعتقد أنني مج ّرد عاشقة ومقاتلة
<ضحكة>.

السؤال األ ّول :أخربيني عن ورشة العمل التي نظّمتها للمهرجان مع  .AWIDما هو مضمونها وسياقها؟
ال تتح ّدث وسائل اإلعالم الدولية عن هايتي ،لكن مع وجود بيئة سياسية س ّيئة فإن البيئة االقتصادية تكون أكرث كارثية .نظرا ً
النتاميئ إىل الطبقة الوسطى يف هايتي ،وتح ّديث بلغات ع ّدة ،وامتاليك جوازات سفر مختلفة ،تر ّددت بداي ًة يف أخذ هذه املساحة.
غالباً ما أرى نفيس كجرس ،ال شخص يتح ّدث عن نفسه .لذلك دعوت سيمي ،شابّة المعة متح ّولة جنسياً من خارج بورت أو
برنس ،لتأخذ املساحة وتتح ّدث عن نفسها ،وترشدنا إىل واقع النساء املتح ّوالت يف هايتي .انتهى بنا األمر بعقد جلسة عن
النسوية غري الشمولية – أو كام أس ّميها املساحات النسوية الرسمية – وكيف أن الفتيات املتح ّوالت يف هايتي ال ميلكن مساحات
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للمساهمة يف التعريف عن املرأة ومشاركة واقعها .من هنا ،كان مهرجان  AWIDفرصة يل إلعطاء مساحة للنساء اللوايت يجب أن
يحصلن عىل فرص .أمضينا وقتاً رائعاً؛ احتسينا النبيذ أثناء جلستنا عرب اإلنرتنت ،وشاركتنا سيمي ،التي ساعدتني يف إدارة الجلسة،
مبا يعنيه أن تكوين طفلة /فتاة /امرأة متح ّولة يف مراحل مختلفة من حياتها ،وتح ّدثت عن أخطار الشارع والفقر واإلقصاء والفشل
يف ظهورها كامرأة بعد التح ّول ،وأيضاً عن انتصاراتها.
السؤال األ ّول :ما عالقة النساء املتح ّوالت باملنظّامت النسوية يف
هايتي؟ كيف كانت تجربتك يف هذا السياق؟
لقد كانت تجربة النساء املتح ّوالت صعبة ،ويف الواقع مفجعة .من
عدم االعرتاف بوجودهن إىل التعامل معه ّن بأسلوب جنيس ُمتط ّرف،
فضالً عن تع ّرضهن للقتل من دون حتّى اإلعالن عن هذه الحاالت
يعب عن مدى عدم االعرتاف بوجودهن ،وعن
يف اإلعالم .وهو ما ّ
كل مكان ،لكن ليس يف أماكن
كيفيّة محوهن .إنه ّن موجودات يف ّ
املؤسساتية .وال حتّى
العمل ،وال يف البيئات النسوية ،وال يف بيئات ّ
يف منظّامت مجتمع امليم .يف اآلونة األخرية فقط ،ونتيجة حمالت
املنارصة ،ص ّححت بعض املنظّامت نوعاً ما هذه الوضع ّية .لكن ال
يزال األمر غري وارد يف املساحات النسوية .ما زلنا مضط ّرات للتعامل
مع الخطاب اإلقصايئ القديم بـ»إنه ّن لسنا نساء .بالطبع ،إذا نجحن
يف الظهور كنساء بعد عمل ّيات التح ّول .»...إن ثقافة الفشل أو
النجاح يف التح ّول ليست ّإل محادثة عن إدارة املخاطر – إىل أي
ِ
لجسمك ،والعنف الذي يلحق
درجة ينجح التح ّول ،وما الذي يعنيه
به .يف الواقع اإلقصايئ للمتح ّولني/ات الذي نعيش فيه ،ويُعاد إنتاجه
معي،
يف الكثري من املساحات النسوية ،قد ت ُعترب فتيات ،وإىل ح ّد ّ
أولئلك اللوايت ينجحن يف الظهور مبا يتوافق مع الجنس الذي تح ّولن
الحب ،وإجراء محادثة ،وإخفاء الهوية
إليه .لكن ماذا عن الوقوع يف ّ
معي ،أو مهنة مع ّينة؟ يف
الجنسية ،والرغبة يف الحصول عىل مظهر ّ
الحقيقة ،أصبح العالج بالهرمونات حديثاً عن الح ّد من املخاطر كام
عبت سيمي يف ورشة العمل .لكن ليس لدينا خيار العالج الهرموين،
ّ
وال اإلطار الطبي أو النظام لدعم أولئك الذين يرغبون يف متابعته.
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السؤال األ ّول :عندما تتح ّدثني عن الطريقة التي يُنظر بها إىل األشخاص املتح ّولني/ا جنسياً والكويريني/ات يف املجتمع ،يبدو أنها
مشابهة لنظرة املجتمع يف نيجرييا ،حيث يربز رهاب املثلية بعمق.
هايتي بلد ُمعقّد للغاية وبطريقة جميلة جدا ً .ال يوجد يشء بسيط ،كام تعلمني ،ال يوجد يشء ُيكن القيام به بطريقة واحدة
فقط .الهايتيون متسامحون للغاية – لك ّنهم ويف الوقت نفسه يعانون من رهاب املثلية .سوف تجد مناطق يف الريف ،ال يعاين
املقيمون فيها من رهاب املثلية عىل اإلطالق نظرا ً لوجود معابد فودو فيها ،وهذه ديانة تحرتم الحياة .أحد املبادئ األساسية
لديانة فودو هو عدم وجود ما هو صحيح أو خطأ .لفرتة طويلة ،كان الناس يعتقدون أن هايتي مالذ ومكان حيث يعيش أناس
متسامحون – نحن نتح ّدث عن السبعينيات والثامنينيات وقبل انتشار فريوس نقص املناعة البرشيّة ،وحتّى التسعينيات .من ث ّم
كل هذه األموال من جنوب الواليات املتّحدة عرب اإلنجيليني
وقع زلزال العام  2010وقتل نحو  300ألف شخص ،وبعدها تدفّقت ّ
إلعادة بناء البالد والعثور عىل يسوع .لذلك ،يُع ّد رهاب املثلية حديث النشأة يف هايتي .يف العمق ،يف روحية الثقافة ،ال أستطيع
القول إ ّن هايتي معادية للمثليني .لكن يف الحياة اليومية ،من املؤكّد أن هناك عنفاً يقع عىل املثليني ،وكذلك عىل النساء ،والنساء
العرقي بارز جدا ً يف منطقة الكاريبي.
الفقريات ،والنساء داكنات البرشة أيضاً ،خصوصاً أ ّن التمييز
ّ
السؤال األ ّول :كيف متكّنت من إدارة األمر؟ ما كانت اسرتاتيج ّيتك
للبقاء؟
أحب العمل بشكل عام .عندما وصلت ،عملت
أحب عميل ح ّقاًّ .
أنا ّ
بداية مع تلك املنظّمة غري الحكومية الرهيبة لكنني قمت بعمل
رائع .كنت موجودة دامئاً يف الريف ،وأتح ّدث وأتعلّم من الناس
أحب ثقافتي بش ّدة،
والنساء .وهو ما أسع َد قلبي لفرتة طويلة ألنني ّ
وأحب األشخاص السود ،والنساء السود – النساء السود امل ُس ّنات،
ّ
واألطفال السود .ميألين األمر بروحانية .عندما ك ّنا يف كندا ،ارتاد
أطفايل مدارس البيض املرموقة .مل يتح ّدثوا بلغة شعب الكريول
وال الفرنسية .أ ّما اآلن فإنّهم يركضون بح ّرية يف حديقة املنزل،
ويتقاتلون بلغة الكريول .أيضاً وجدت مع األشخاص الذين قابلتهم
محاور للبقاء .خلقت روابط مع الكويريني/ات وغريهم من غريبي
األطوار مثيل .كان األمر رائعاً حقاً .لك ّني أعاين اآلن .مل أعد أشعر
باألمان يف هايتي .أسبوعياً ت ُس ّجل نحو  40عملية خطف يف بورت
أو برنس – وهو وضع مستم ّر منذ العام  .2018أصبت بنوبات من
القلق والذعر .لقد حان وقت الذهاب ،فيام أسأل نفيس« :أين هو
الوطن؟» .قضيت  19عاماً يف مونرتيال لك ّنني مل أشعر مطلقاً بأنني
يف وطني .عندما غادرت ،مل أفتقدها أبدا ً ،لذلك ال أريد العودة إليها.
أيضاً بكيت كثريا ً مؤ ّخرا ً كوين أشعر بأنني دخلت إىل منفى ثاين.
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السؤال األ ّول :كيف هي عالقتك مع املتعة والرتفيه والراحة؟
عالقتي مع املتعة والرتفيه والراحة مامثلة وواحدة .إنها لحظة أعيشها عندما أدلّل نفيس بحرارة الشمس عىل
وجهي عىل سبيل املثال .هي املتعة والرتفيه والراحة يف الوقت نفسه.
املتعة :مساحتى املُفضّ لة ،مالذ لالحتفال بنفيس ،حيث أحفظ
والحق يف أن أكون هادئة أو صاخبة خالل لحظات
لنفيس الق ّوة
ّ
بكل لحظة متعة ،مبا يف ذلك ،متعة
املتعة التي أختربها .أنغمس ّ
الوحدة والصمت.
الرتفيه :ركوب الد ّراجة ،واملهرجانات املوسيقية ،واألكل ،وتذ ّوق
النبيذ ،املشاركة يف رقصات الفودو الهايتية التقليدية .كلّها من
ضمن األنشطة العديدة التي أشارك فيها حالياً.
وأحب
الراحة :هو ما أعيش من أجله .مبا أنني شخص متف ّوق
ّ
العمل ،فمن املفارقة أن أكون كسولة أيضاً .ال أحد يعلم باألمر،
ألن ما يرونه هو أنني أعمل بج ّد وبأكرث من طاقتي .إنهم ال
يعرفون كيف ميكنني االنغامس يف الكسل بشكل عميق وبال
تر ّدد.

التجسيدات العابرة للحدود
الفرح للعامل :ستّة أسئلة مع ناييك ليدان ،أجرت املقابلة تشينيلو أونوالو

69

التجسيدات العابرة للحدود
َجسد اللذة املدرِكة للرتوما ،تشيخوفاتسو سيني
ت ُّ

70

َجسد اللذة املدرِكة للرتوما
ت ُّ

تشيخوفاتسو سيني
ترجمة نضال مجيد

لالستامع هنا

تشيخوفاتسو سيني هي نسوية كويرية سوداء ،تعاين من أمراض مزمنة ،وهي تعمل أكرث من
غريها .الكثري من عملهم متجذّر يف املتعة ،واملجتمع ،والحلم ،بينام يت ّم إعالمهم من خالل اإللغاء
الجسدي واإلعاقة ،والشفاء ،والعدالة التحويلية .الكتابة والبحث والتح ّدث حول القضايا املتعلقة
بالنسوية واملجتمع والعدالة الجنسية واإلنجابية واملوافقة وثقافة االغتصاب والعدالة ،لدى
تشيغوفاتسو خربة  8سنوات يف التنظري حول الطرق التي تتقاطع بها هذه املوضوعات مع املتعة.
ومنصة  Hedoneتجمع الناس
يديرون أعاملهم الخاصة بعنوان ّ ،Thembekile Stationery
م ًعا الستكشاف وفهم قوة الوعي بالصدمات واملتعة يف حياتهم اليومية .تعمل تشيغوفاتسو مع
الشباب يف جميع أنحاء القارة ،وتستضيف ورش عمل توج ّههم فيها حول قضايا املتعة والتح ّرر،
وتستخدم اإلبداع ورواية القصص كحلول جزئية للظلم االجتامعي .تنظّر فقرتهم يف TEDx
بعنوان “ ”Reimagining BDSMإىل الحنان والحب اللذين يكشفان عنهام يف منط حياة غال ًبا
ما ال يُرى إال من خالل عدسة متطرفة .تؤمن تشيغوفاتسو بعمقٍ باإلمكانات الفردية والجامعية
للتغيري املتجدد واملستدام ،واملتعة ،وأعامل الرعاية.
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الجسد .البيت األكرث دميومة لدينا.
الجسد ،وليس العقل املفكّر ،هو املكان حيث نشعر باألمل ،واللذة ،والفرح ،وحيث يجري أغلب
ما يحصل لنا .وهو أيضاً املكان الذي نعالج فيه أنفسنا ،من ضمنها تحقيق الشفاء النفيس
والعاطفي .وهو املكان الذي نشعر فيه باملرونة واإلحساس بالتدفّق.

هذه الكلامت التي كتبها ريسام ميناكيم يف كتابه« :ي َدي ج ّديت» ،بقيت معي.
الجسد؛ يحمل خرباتنا .ذكرياتنا .مرونتنا .وكام كتب ميناكيم ،الجسد يحمل كذلك صدماتنا .يستجيب من خالل
آليات وقائية عفوية لوقف أو منع املزيد من الرضر .قوة الجسد .الصدمة ليست الحدث؛ إنها أجسادنا التي
تستجيب لألحداث التي تشعرنا بخطرها علينا .ويف أغلب األحوال تبقى عالقة يف أجسادنا ،إىل أن نتعامل معها .ال
يوجد حديث عن أجسادنا خارج هذه االستجابة – ألنها كذلك.
من خالل استخدامي لتطبيق ديجيتال سوبرباور–  Digital Superpowerمن رشكة لينغ تان  ،Ling Tanتت ّبعت
كيف كان جسدي يشعر كلّام مشيت يف أرجاء مختلفة من مدينتي ،جوهانسبورغ ،يف جنوب أفريقيا .التطبيق
منصة عرب اإلنرتنت تعتمد عىل اإلمياءات التي تتيح لك مالحقة تص ّوراتك خالل تح ّركاتك يف املواقع
هو كناية عن ّ
من خالل الدخول وتسجيل بياناتك .استعملت التطبيق لتت ّبع العوارض البدن ّية-النفس ّية ،أي ردود الفعل الجسدية
املرتبطة بأسباب عقلية .سواء كان ذلك عبارة عن ذكريات ،نوبات هلع ،اآلالم يف الصدر ،تسارع يف رضبات
القلب ،آالم الرأس ،آالم العضل ،أرق ،صعوبة بالتنفس .تت ّبعت هذه العوارض كلّام كنت أميش أو أتنقّل يف مناطق
مختلفة من جوهانسبورغ .وسألت نفيس:
أين ميكن أن نكون آمنات؟ هل ميكن أن نكون آمنات؟
ميكن أن تحصل ردود الفعل البدن ّية-النفس ّية بسبب مجموعة من األمور ،وبعضها ليس شديد الوقع كالبعض
اآلخر .بعد اختبار أي نوع من الصدمات ميكن أن تشعرك بضيق كبري يف أحداث أو مواقف مشابهة .تتبّعت
بأي من
أحسايس ،وق ّيمت عىل مقياس يرتاوح ما بني  1إىل  ،5رقم  1يرمز إىل الحاالت التي بالكاد شعرت فيها ٍّ
هذه العوارض – شعرت بالراحة عوضاً عن الحذر والقلق ،وكان تنفّيس ورضبات قلبي مستقرة ،ومل أنظر إىل
الخلف – أما رقم  5فريمز إىل العكس – العوارض التي جعلتني أشعر باقرتاب اإلصابة بنوبة هلع.
كشخص أسود البرشة ،كشخص كويري ،كشخص كويري جندرياً ،يُصار إىل النظر إليه كإمرأة ،تبعاً للتمظهر
عي.
الجندري امل ُختار يف ٍ
يوم ُم ّ
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سألت نفيس.
أين ميكننا أن نكون آمنات؟
حتى يف األحياء التي ميكن اعتبارها «آمنة» ،شعرت بالذعر املستم ّر .أنظر حويل للتأكّد من عدم وجود َمن
يالحقني ،أع ِّدل مالبيس حتى ال يظهر ثدياي كثريا ً ،وأتلفّت حويل للتأكّد من وجود ع ّدة مخارج للهروب من املكان
أستقل سيارة «أوبر».
ّ
يف حال شعرت بالخطر .الطرقات الفارغة تس ِّبب يل القلق .كذلك الطرقات املكتظّة .وعندما
وعندما أميش يف الطرقات العا ّمة .وأن أكون يف شقتي كذلك األمر .إضافة إىل استالم أغرايض من خدمة التوصيل
من أمام املبنى.
هل ميكن أن نكون آمنات؟
تكتب بومال دينيو جكوال عن مصنع الخوف النسايئ .قد يبدو هذا مألوفاً أو ال ،لكن ،إذا ِ
كنت امرأة اجتامعياً،
لكل خطوة تخطينها ،سواء يف طريقك إىل
ستعلمني هذا الشعور بشكل جيد .الشعور الذي يدفعك إىل التخطيط ّ
رصفاتك
العمل ،أو املدرسة أو مجرد القيام مبه ّمة ما .الشعور الذي يتملّكك عند مالحظة كيف هي مالبسك وت ّ
وحديثك يف األماكن العا ّمة والخاصة .الشعور باألمل يف رأس معدتك إذا كان عليك التنقّل ليالً ،للحصول عىل
أغراضك من خدمة التوصيل ،أو التعامل مع شخص يستم ّر بالتواصل مع الناس اجتامعياً كرجل ُمطابقٍ جنسياً.
التح ّرش يف الشوارع ،والتهديد املتواصل بالعنف .نحن املوجودات يف أي مكان يأتينا الخوف فطرياً.
الخوف هو ظاهرة فردية واجتامعية-سياسية يف الوقت عينه .عىل املستوى الفردي ،ميكن أن
يكون الخوف موجودا ً
صحي للتحذير الذايت […] عندما نفكّر عن الخوف ،من
ٍ
كنظام داخ ّ
يل ّ
امله ّم االحتفاظ مبفهو َمي التجربة العاطفية والطرق السياسية التي يُستخدم فيها الخوف يف
مختلف العصور للسيطرة.
 -بومال دينيو جقوال ،يف كتابها «االغتصاب :كابوس جنوب إفريقي»

كل خطوة تخطينها خارج املنزل – خطوات للقيام بأمور
تعرف النساء الجنوب إفريقيات والكويريات ،كيف أ ّن ّ
كل هذه األفعال
عادية :التو ّجه إىل املتجر ،استقالل التاكيس للذهاب إىل العمل ،أو «األوبر» للذهاب إىل حفلة – ّ
هي تفاوض مع العنف .الخوف ،هو جزء من الصدمة .للتغلّب عىل الصدمة التي نحملها داخل أجسادنا ،نط ّور
لتحسس الخطر – مراقبة االستجابات العاطفية يف محيطنا ،استطالع «الو ّد» ،نحن دوماً متأ ّهبات.
استجابات
ّ
يوم بعد يوم ،وسنة بعد أُخرى ،حياة بعد حياة ،و جيل بعد آخر.
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حول التح ّدي اإلضايف لنظام الدفاع املكتسب ،كتب بيسيل فان دي كولك ،يف كتاب «الجسد يستمر باألرشفة»
إنه يعطل هذه القدرة عىل قراءة اآلخرين بشكل دقيق ،األمر الذي يجعل الناجي/ة من
أقل قدرة عىل اكتشاف الخطر ،أو يكون/تكون أكرث عرضة لسوء تقدير الخطر يف
الصدمة ،إما ّ
حال انعدامه .يتطلّب األمر طاقة كبرية جدا ً لالستمرار يف الوقت عينه حاملني/ات ذكرى الرعب
وعار الضعف والهشاشة.

كل يشء؛ تدخل مع الهواء الذي نتنشّ قه ،واملاء الذي نرشبه،
كام كتب ريسام ميناكيم ،الصدمة موجودة يف ّ
والطعام الذي نأكله .إنها يف األنظمة التي تحكمنا ،واملؤسسات التي تعلّم ولكن أيضاً تس ّبب لنا الصدمة ،وكذلك
ضمن العقود االجتامعية التي نتشارك بها مع اآلخرين .واأله ّم من كل ذلك ،أننا نأخذها معنا أينام ذهبنا ،داخل
أجسادنا ،األمر الذي يرهقنا ويضعف صحتنا وسعادتنا .نحن نحمل هذه الحقيقة يف أجسادنا .أجيال م ّنا تفعل
ذلك.
لذلك ،ويف وقت كنت أتج ّول يف مدينتي ،سواء كانت
املنطقة «آمنة» أم ال ،أحمل معي صدمات األجيال التي
كانت ردود أفعالها مدغمة بجسدي .يخفق قلبي ،ويصبح
يحس
يل التنفس ،ويضيق صدري – ألن جسدي ّ
صعباً ع ّ
كام لو أن الصدمة تحصل يف ذلك الوقت بالتحديد .أعيش
مرتقّبة بشدة .إىل درجة تصبح فيه اإلنسانة إما متيقّظة
للغاية لالستمتاع بحياتها ،أو مخ َّدرة للغاية حتى تستوعب
التجارب الجديدة.
حتى نبدأ بالشفاء ،علينا االعرتاف بهذه الحقائق.
هذه الحقائق التي تعيش بأجسادنا.
هذه الصدمة هي التي متنع الكثريين م ّنا من عيش الحياة
التي نريدها .اسألوا/ن أي أنثى أو كويرية ماذا تعني
السالمة لها ،وستشارك معكم/ن عىل األغلب األمثلة التي
متثّل مهاماً بسيطة – القدرة عىل عيش حياة هانئة بكل
بساطة ،من دون تهديد مستم ّر بالعنف.
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الشعور باألمان ،بالراحة والسهولة هو شعور مكا ّين .عندما تتجسد فينا صدماتنا ،فإننا نؤثر عىل الطرق التي ندرك
وتغي الطرق التي ميكننا من خاللها اختبار أو استيعاب
فيها معنى سالمتنا ،كام تؤثر عىل طرق تفاعلنا مع العاملّ ،
أي يشء ممتع أو مفرح.
علينا رفض هذه املسؤولية املر ِهقة ،والنضال من أجل عا ٍمل لنا كلّنا .نحن املقاتالت ،بجروحنا نسري قُد ًما .ميكن
للنظام األبوي أن يرهبنا ويعاملنا بوحشية ،ولكننا لن نرتاجع عن النضال .يف حني نخرج إىل الشارع بشكل مستم ّر،
ُعب عن ذواتنا.
متح ّديات الخوف بطرق مذهلة ومتواضعة ،فإننا ندافع عن أنفسنا ون ّ
 -بومال دينيو جقوال ،يف كتابها «االغتصاب :كابوس جنوب إفريقي»

أين ميكننا أن نكون بأمان؟ كيف نبدأ بالدفاع عن أنفسنا ،ليس بطريقة جسدية وحسب ،إنّ ا بطريقة عاطفية
ونفسية وروحية؟
قالت أدريان ماري براون خالل مقابلة أجراها معها جوستني سكوت كامبل« :الصدمة تُح ّولنا جميعاً إىل ُمقاتالت
ومقاتلني» .ق ّدم لنا عملها ،نشاطية اللذة ،ع ّدة منهجيات لعالج مثل تلك الصدمة ،وترسيخ أنفسنا يف إدراك كون
الشفاء والعدالة والتح ّرر ميكن أن تحمل يف طياتها شيئاً من اللذة وامل ُتعة .خاصة أولئك من بيننا األكرث عرضة
للتهميش ،واللوايت رمبا تربّني عىل أن يخلقن ترادفاً ما بني امل ُعاناة و»العمل» .العمل الذي انخرطت فيه الكثري
من الناشطات ،ب ّناءات املجتمعات وعامالتها ،اللوايت يساعدن الفئات األكرث تهميشاً ،العمل الذي نصارع بهدف
القيام به ،ونستنزف أنفسنا ،ونادرا ً ما نهتم بأجسادنا و أذهاننا .البديل هو أن نصبح عىل علم بصدمتنا ،وأن
نكون قادرات عىل تحديد ما نحتاج ،وأن نُصار يف أن نتع ّمق يف أعامق ذواتنا .من شأن التع ّمق يف ذواتنا السامح
لنا بإدراك تجاربنا مبارش ًة عرب حواس وأحاسيس أجسادنا ،بهدف اإلقرار الرصيح ملا ت ُخربنا به أجسادنا عوضاً عن
قمعها وتجاهل ما ت ُحاول إيصاله لنا من معلومات.
إ ّن التواصل املستم ّر مع أجسادنا الح ّية ،ومامرسة ذلك التواصل عن سبق إرصارٍ ،من شأنه أن يزيد من متانة
تع ُّمقنا يف ذواتنا ،ما يسمح لنا بإخراج املشاعر التي تنتابنا أثناء تفاعلنا مع العامل إىل فضاء املريئ ،وبلورة عالقة
كل ما ت ُحاول تلك األجساد تعليمنا إيّاه .إن فهم الصدمة ومسألة التع ّمق
صادقة بيننا وبني أجسادنا ،لفهم ّ
يف الذات يف آن معاً ،ميكّننا من البدء بسريوة الشفاء والوصول إىل اللذة بشكل أكرث شمولية وص ّحية يف حياتنا
اليومية ،من دون اإلحساس بالعار أو الذنب .ميكننا الوصول إىل اللذة كوسيلة للتغيري الفردي واالجتامعي،
واالستفادة من القوة الكامنة يف ملذات الجسد كام وصفتها أودري لورد ،قوة تسمح لنا مبشاركة الفرح الذي
بلغناه واختربناه ،وتوسيع قدرتنا عىل الفرح وفهم أننا نستحقه ،حتى مع صدماتنا.
إن املتعة والتع ّمق يف القوة الكامنة داخل ملذّات الجسد ،ت ُع ّزز اإلرادة الكامنة يف فعل أن نكون عىل قيد الحياة،
إنها تؤ ّمن لنا إحساساً بالثبات واالستقرار والقدرة عىل فهم أجهزتنا العصبية .إنها تساعدنا عىل فهم العبء
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املتوارث بني األجيال والتح ّرر منه .هكذا نكون قد ز ّودنا ذواتنا مبعرف ٍة قادر ٍة عىل تذكرينا بحقّنا يف الوصول إىل
وكل ذلك بصيغة قوة ميكن لنا مشاركتها
املتعة واالحتفاء بحيواتنا رغامً عن الصدمة التي عشناها أو قد نعيشهاّ ،
مع شعوبنا .إن الجانب املجتمعي هو املفقود من السبل التي نهت ّم بها بأنفسنا ،العناية بالذات ال ميكن أن
تكون من دون اهتامم باملجتمعات .نحن قادرات عىل الشعور بثقة داخلية أكرب ،وباألمان وقوة أنفسنا ،وخاصة
يف مواجهة الصدمات املقبلة التي ستنكأنا ،ومعرفة كيفية تهدئة أنفسنا وإعادة االستقرار إليها .كل هذا الفهم
سيقودنا إىل قوة داخلية عميقة ،مد ّعمة باملوارد الالزمة ملواجهة أي تح ّديات ستعرتض طرقنا.
بصفتنا أولئك اللوايت عانني من صدمات جيلية عميقة ،وصلنا نتيجتها إىل انعدام ثق ٍة يف قُدرتنا عىل الوصول إىل
القوة الكامنة فينا .ت ُعلّمنا لورد يف كتابها «استعامالت اإليروتيكية :اإليروتيكية كقوة» ،أن اإليروتيكية توفر مصدرا ً
للتجديد ،وطريقة للمطالبة باألفضل ألنفسنا وحياتنا.
إن املتعة التي ت ُخالج الجسد (اإليروتيكا) ال ُيكن اختزالها بفعلٍ بعينه ،ألنها مسأل ٌة ُمتعلقة
باستحكامنا واندماجنا الكامل بالشعور الذي يُخالجنا يف مخاض القيام بفعلٍ ما .ما إن نعرف
أي من مساعينا
إىل أي مدى نحن قادرات عىل الشعور بالرضا والكامل ،ميكننا عندها مالحظة ّ
الحياتية املتعددة ،تلك التي تجعلنا أقرب إىل هذا اإلشباع.

أنا ال أقول ذلك باستخفاف – أعلم أن قوله أهني من الفعل .أعلم أن الكثريات م ّنا ممنوعات من فهم هذه
الحقائق أو استيعابها أو حتى معالجتها .يولّد فعل املقاومة إحساساً من انعدام األمان ،ولكن هذه األحاسيس ال
تجعل من قرار املقاومة مستحيالً .إن مقاومة بُنى القوة التي التوفّر األمان سوى ملن ُهم يف موقع القوة ،ستع ّرض
كل من ُوضع عند أعتاب هذا العامل للخطر .إدراك الصدمات التي تواجهينها هو إعالن استمالكك لتجاربك
ّ
املاضية ولكل تلك التي ستلحق .إن املقاومة هي التعبري الحقيقي عن املعرفة القائلة بأننا نستحق أكرث من فتات
الخبز التي أجربتنا هذه األنظمة عىل التطلّع إىل ال يشء غريها .إنها مقاومة تدرك أن صدماتنا هي مورد يربطنا
ببعضنا البعض ،ويسمح بالحفاظ عىل أمان بعضنا اآلخر .إنها
مقاومة تدرك أن املتعة والفرح ال تعني قيام اليوتوبيا ،ألننا
سنظل نتأذّى ونتع ّرض لألذى ،ولكننا سنكون جاهزات بشكل
أفضل للبقاء واالستمرار يف مجتمعات تتم ّيز بالرعاية واللطف
املتن ّو َعني .مقاومة تفسح املجال للشفاء والتواصل مع ذواتنا
البرشية الكاملة.
لن يكون الشفاء أبدا ً رحلة سهلة وردية ،إمنا يبدأ األمر
باالعرتاف بإمكانية التغيري .يجعلنا االضطهاد ندرك أن اللذة
ألي كان الوصول إليهام بشكل
واملتعة ليسا شيئاً يتس ّنى ٍّ
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متسا ٍو .لكن إحدى الطرق التي نستعيد بها ذواتنا كاملة – ذواتنا الكاملة ،واملح ّررة – هي عرب استعادة قدرتنا
عىل التامس املتعة واللذة.
كتبت ليا الكشمي بيبزنا-ساماراسينها يف مقالها املعنون نشاطية اللذة (الذي ساهمت فيه):
أعلم أنه بالنسبة ملعظم الناس ،ال ميكن لكلامت مثل «رعاية» و»لذّة» أن تكونا يف نفس الجملة.
متييزي
جميعنا نعاين من التمييز ض ّد األجساد بحسب املعايري النمطية للقدرة البدنية ،وهي نهج
ّ
كاره لألجساد ذات االحتياجات الخاصة ،ونكون أمام خيار مخزي :ألّ تكون أجسادنا بحاجة
الحتياجات خاصة فتبا ًعا نحصل عىل االستقاللية ،والكرامة ،والسيطرة عىل حياتنا من جهة ،أو
أن تكون أجسادنا يف حالة تتطلّب احتياجات خاصة ،األمر الذي يُخرسنا كل ما سبق من كرامة
واستقالل ولذة إذا ما جاهرنا به.

وتتجسد بنا أحاسيس نختربها
ما هي القوة الكامنة بذلك؟ نحن نفهم صدماتنا ،ولذلك نفهم صدمات اآلخرين؛
ّ
ونقصدها بدالً من تج ّنبها وتفاديها .نحن نصل إىل اللذة بطرق تجعلنا نريد تبادل ذلك الفرح ضمن مجتمعاتنا،
كل ذلك وإعطاء أنفسنا واآلخرين اإلذن بالشفاء .تخ ّييل،
عندما نعلم بالصدمة ،فإننا مننح أنفسنا مساحة الختبار ّ
مجتمعاً لدى الجميع فيه إمكانية الوصول إىل املوارد والوقت لعيش حياة ممتعة ،بالطريقة التي يريدونها
ويستحقّونها .حيث ِ
تنحس تجلّيات الصدمات مكان ًيا ألن األشخاص يحملون إدراكًا ملاه ّية الصدمات يغذّي فيهم
احساساً مرهفاً بالتآزر .أليس هذا هو الشفاء؟ أليس مواجهة للصدمات العابرة لألجيال؟ أال يبني ذلك مستقبالً
أكرث صحة واستدام ًة لنا جميعاً.
لقد حان الوقت إلعادة التواصل مع معرفة أسالفنا التي نستحقها حتى نعيش حياة كاملة .نحتاج إىل إعادة
الحق الطبيعي بالفرح والوجود من أجل أنفسنا .حتى نتمكن من الشعور باللذة ملج ّرد الرغبة بها.
االتصال مع ّ
وأال نعيش حياة مرعبة .يبدو األمر راديكالياً؛ إنه شعور راديكايل .يف عامل نشعر به بالصدمة والخدر ،والخوف،
والشعور والبقاء يكون لألقوى ،والجشع والعيش مع القضايا البنيوية التي تفيض بنا إىل األمراض العقلية ،يا لها
من هدية وأمر مفرح أن نبدأ بالشعور ،أن نكون يف مجتمعات مع أولئك اللوايت يشعرن ،أن يك ّن متكاتفات
بشكل ص ّحي ،حتى ليحبنب بعضهن البعض بكل شجاعة .الشعور راديكايل .اللذة راديكالية .الشفاء راديكايل.
وحب نفسك واآلخرين ،لالحتفال
لديك اإلذن للشعور باللذة .لديك اإلذن بالرقص ،والخلق ّ
وتنمية الفرح .أنت مدع ّوة لفعل ذلك .لديك اإلذن بالشفاء .ال تراكميها داخلك ،وال تحاويل
تجاوز املحنة مبفردك .لديك اإلذن بالحزن ،ولديك اإلذن بالحياة.
 -أدريان ماري براون« ،لديك اإلذن»

التجسد بإدراك صدماتنا والعمل من خاللها وإقامة روابط ذات معنى مع أنفسنا واملجموعة .القيام بذلك
يسمح
ّ
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مع الوقت يحافظ عىل شفائنا؛ متاماً كالصدمة ،الشفاء ليس حدثاً يحصل ملرة واحدة فقط .هذا الشفاء يساعد
عىل دفعنا باتجاه التح ّرر الذايت والجامعي.
أشار أندي جونسون يف كتابه «السياسات الكويرية للّذة» إىل الطرق التي من خاللها توفّر لنا كويرية ()queering
اللذة مصادر الشفاء ،والقبول ،واإلطالق ،واملرح ،والكامل ،والتح ّدي ،واالنشقاق ،والحرية .يا له من اتساع! عندما
بكل هذه الشمولية ،والكويرية ،فنكون قادرات عىل االعرتاف بالحدود.
تتجسد املتعة من خالل طرق ّ
دامئا ما تسألنا كويرة اللذة أسئلة تتقاطع مع أحالمنا وواقعنا امل ُعاش.
يستحق ما يكفي حتى يشعر
من هو الح ّر كفاية أو
ّ
باللذة؟ متى يُسمح للمرء بأن يلتذّذ أو يُش ِعر غريه
باللذة؟ مع َمن ميكن للمرء الشعور باللذة؟ ما هو نوع
اللذة املتاحة؟ ما هي حدود الوصول إىل كل اإلمكانيات
اإليروتيكية واملمتعة؟
 -أندي جونسون« ،السياسات الكويرية للّذة»

عندما ترتكز املامرسات التلذذية املدركة للرتوما عىل الرعاية
املجتمعية ،نبدأ عندها باإلجابة عىل بعض هذه األسئلة .نبدأ
بفهم إمكانيات التح ّرر .كناشطات من أجل اللذة ،هذا هو
الواقع الذي نرتكز عليه .يقول الواقع ،إن اللذة ميكن أن تكون
قليلة ،لكن لديها إمكانية الشفاء ليس فقط تحقيق شفايئ
كل األجيال اآلتية.
وشفاء مجتمعي ،إمنا ّ
أنا نظام متكامل؛ كلّنا نظام متكامل .نحن لسنا عبارة
عن آالم فقط ،ولسنا مج ّرد مخاوف ،ولسنا مج ّرد أفكار.
نحن نظام متكامل من أجل اللذة ،وميكننا تعلّم كيف
نقول نعم من الداخل إىل الخارج.
 -برينتيس هيمفيل – مقابلة مع شار جوسيل

هناك عامل من اللذة يسمح لنا بأن نبدأ بفهم أنفسنا بشكل
كامل ،بطرق تعطينا مجاالً لبناء واقع يؤكد لنا أننا قادرات عىل
تحقيق اللذة اليومية املستحقّة .الرتبيط والتأديب والهيمنة
والخضوع إحدى أعمق ملذايت ،تسمح يل بإلقاء نظرة عىل
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تلك الوقائع حيث ميكنني الشعور والشفاء من صدمايت ،كام الشعور ٍ
بفرص ال حدود لها من أجل قول نعم من
الداخل إىل الخارج .يف حني ت ُبقيني الصدمة عالقة يف دوامة من النضال أو الهروب ،فإن الرتبيط والركوع واألثر
ولعبة التنفس تشجعني عىل البقاء متصلة باألرض ،وأعيد االتصال إلعادة الرتميم .تتيح يل اللذة املرِحة بالشفاء،
وبتحديد مكان وجود الطاقة املؤملة يف جسدي والرتكيز عىل طاقتي هناك .وتسمح يل بالتعبري عن األحاسيس التي
يشعر بها جسدي بواسطة رصاخ األمل واالبتهاج ،والتعبري عن الـ»ال» من دون خوف واالستمتاع بالـ «نعم» إىل
أبعد الحدود .بواسطة خطة السالمة ،والعناية الالحقة ،والفهم العميق للصدمة ،متنح الغرابات الجنسية ()kink
مكاناً للتلذذ والشفاء اللذين ال ميكن تقديرهام بأي مثن.
لذلك إذا كانت لذّتك تشبه طهي طعامك يف وقت الفراغ ،أو مامرسة الجنس ،أو إمضاء يومك بالرسير مع
أصدقائك ،أو املشاركة يف املجموعات املهت ّمة باملعوقني ،أو بصق أحدهم بفمك ،أو الخروج بنزهات ميكن الوصول
إليها ،أو الخروج إىل مواعيد لتبادل املداعبات ،أو املشاركة يف حفالت راقصة عرب االنرتنت ،أو متضية وقت يف
الحديقة ،أو االختناق يف غرفة ضيقة.
دراك قوة اإليروتيكية يف حياتنا ميكن أن تعطينا الطاقة ملتابعة تغيري حقيقي داخل عاملنا.
 -أودري لورد «توظيف اإليروتيك :اإليروتيكية كأداة للقوة»
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مستشفى

تصوير مريم مكيوي
ترجمة مارينا سمري

مريم مكيوي مخرجة أفالم ومصورة من اإلسكندرية تعيش
وتعمل يف برلني.
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«اآلن قد يكون وقتًا مناس ًبا إلعادة التفكري يف الشكل الذي ميكن للثورة أن تتّخذه .رمبا لن تبدو
واقف يف ٍ
ثبات ألن
كمسري ٍة من األجساد الغاضبة والقادرة يف الشوارع .رمبا ستبدو وكأ ّن العامل ٌ
جميع األجساد املوجودة فيه من َهكة – حيثُ أنّه يجب إعطاء األولوية للرعاية قبل فوات األوان».
 -جوانا هيدفا ()/https://getwellsoon.labr.io

شخص ما
املستشفيات مؤسسات ،ومواقع ح ّية للرأساملية ،وما يحدث عندما يكون من املفرتض أن يسرتيح
ٌ
ليس ّإل منوذجاً مص ّغراً من النظام األكرب .تَع َمد املؤسسات إىل فصلنا عن أنظمة رعايتنا – نَجِ د أنفسنا معزولني
يف ُبنى تراتبية راسخة ،وغال ًبا ما نشعر وكأنّ الرعاية هي يشء ُيف َعل بنا بدالً من أن تكون شي ًئا ُيعطى ويؤخَذ
كجزء من محادثة .الرعاية املؤسسية معزولة بسبب اندماجها يف الطلب الرأساميل :شخص واحد يعالج رِجلك
ورِجلك فقط ،شخص آخر يعالج ضغط الدم وهكذا.
شخص ما ليس
املستشفيات مؤسسات ،ومواقع ح ّية للرأساملية ،وما يحدث عندما يكون من املفرتض أن يسرتيح ٌ
ّإل منوذجاً مص ّغرا ً من النظام األكرب .ت َع َمد املؤسسات إىل فصلنا عن أنظمة رعايتنا – نَجِد أنفسنا معزولني يف بُنى
تراتبية راسخة ،وغال ًبا ما نشعر وكأ ّن الرعاية هي يشء يُف َعل بنا بدالً من أن تكون شيئًا يُعطى ويؤ َخذ كجزء من
محادثة .الرعاية املؤسسية معزولة بسبب اندماجها يف الطلب الرأساميل :شخص واحد يعالج رِجلك ورِجلك فقط،
شخص آخر يعالج ضغط الدم وهكذا.
اضط ّرت املص ّورة مريم مكيوي إلجراء عملية جراحية الشهر املايض ،ووث ّقت هذا املسار .صورها للبيئات املعقّمة
بألوانها الباهتة – أضواء نيون بيضاء وصفوف تلو صفوف من التكوينات املتك ّررة – تعكس مكانًا استُنزفت منه
الحياة والحركة .كانت هذه إحدى الطرق التي حافظت بها مريم عىل بقاء روحها .لقد كان أحد أشكال االحتجاج
من داخل حدود مؤسس ٍة كان عليها التعامل معها.
ت ُشكّل الصور وصفًا ليش ٍء واهنٍ بش ّدة ،فمشاهدة ٍ
شخص ما وهو يعايش انهيار جسده هو دامئًا تذكري جليل
بهشاشتنا .إنه أيضً ا تذكري بهشاشة أنظمة الرعاية هذه ،والتي قد تُ َنع ع ّنا ألسباب متع ّددة – بداي ًة من عدم
امتالك األموال وصولً إىل عدم التواجد يف ٍ
عتب ذا قيمة كافية ،فرمبا يكون أنثويًا أكرث مام ينبغي أو كويريًا
جسد يُ َ
أكرث مام ينبغي أو مل َّونًا أكرث مام ينبغي.
الرعاية االنفرادية واملج ّردة من جوهرها والتي قد ت ُسلَب م ّنا يف أي لحظة ال تساعدنا عىل االزدهار .وهي مختلفة
متا ًما عن الطريقة التي يسلكها البرش عند رعاية بعضهم البعض .كم سيبدو عاملنا مختلفًا إذا التزمنا بتفكيك
جذري؟
الهياكل الرأساملية الحالية حول ص ّحتنا؟ كيف سيبدو إذا أ َعدنا تخ ُّيلَه بشكل
ّ
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عود ٌة إىل ذواتنا

يانيا صوفيا غرسون ڤالنسيا
ترجمة لينا يحيى ومايا زبداوي

يانيا صوفيا غرسون ڤالنسيا ،أنا امرأة سوداء أعمل يف مجال رأب صدع امل ُجتمع .أعيش يف سنتاندر
دي كيليتشاو يف كاوكا يف كولومبيا .مهت ّمة بالعمليات اإلبداعية التي تنظّم الحياة الجامعية
أحب تبادل األفكار والطبخ ،والتحقيق والتحليل ،وزرع البذور والتعلّم من النباتات،
املستدامةّ .
والقراءة واللعب .أقوم حاليًا بتنسيق مرصد العنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد املجتمعات
املنحدرة من أصول إفريقية يف كولومبيا ( @VigiaAfroعىل .)Twitter
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شك ًرا انجيال وبيار

حي جنويب بوغوتا .كانت هناك مساحة خرضاء كبرية خ ُّصصت للّعب،
ك ّنا نحن الثالثة «نتشارك» فرتة األصيل يف ٍّ
يشء مل نألفه ،جلسنا عىل مقاعد خشبية بدون مسند للظهر تحت شجرة بيلسان .ك ّنا أخريًا نعيش ذلك النوع
الحب حيث نجلس م ًعا ملجرد السعادة يف أن نكون م ًعا ،ونصغي لبعضنا اآلخر .بالنسبة
الحب – ذاك ّ
اآلخر من ّ
الحب التي أتاحت يل الحياة أن أستمتع بها حديثًا فقط .ما
إ ّيل ،هذه األنواع من الدردشات كانت ضمن تعابري ّ
كنت أعرف أن هذه األشكال األخرى ممكنة – تلك التي تو َجد خارج نطاق ورشات العمل ،أو أماكن الناشطني
الصف أو أماكن العمل .نحن ،ثالث صديقات ،أمضينا فرتة األصيل م ًعا ومل يكن اختالف لون برشتنا
أو غرف
ّ
رصا واقع ًيا أتاح لنا أن نناقش بحرارة نقاط التشابه واالختالف يف
بأم ٍر تظاهرنا أننا مل نلحظه ،ال بل كان عن ً
التجارب التي خضناها يف مرحلتي طفولتنا وشبابنا.
حي جنويب بوغوتا .كانت هناك مساحة خرضاء كبرية ُخ ّصصت للّعب،
ك ّنا نحن الثالثة «نتشارك» فرتة األصيل يف ٍّ
يشء مل نألفه ،جلسنا عىل مقاعد خشبية بدون مسند للظهر تحت شجرة بيلسان .ك ّنا أخ ًريا نعيش ذلك النوع
الحب حيث نجلس م ًعا ملجرد السعادة يف أن نكون م ًعا ،ونصغي لبعضنا اآلخر .بالنسبة
الحب – ذاك ّ
اآلخر من ّ
الحب التي أتاحت يل الحياة أن أستمتع بها حديثًا فقط .ما
إ ّيل ،هذه األنواع من الدردشات كانت ضمن تعابري ّ
كنت أعرف أن هذه األشكال األخرى ممكنة – تلك التي تو َجد خارج نطاق ورشات العمل ،أو أماكن الناشطني
الصف أو أماكن العمل .نحن ،ثالث صديقات ،أمضينا فرتة األصيل م ًعا ومل يكن اختالف لون برشتنا بأم ٍر
أو غرف ّ
رصا واقع ًيا أتاح لنا أن نناقش بحرارة نقاط التشابه واالختالف يف التجارب
تظاهرنا أننا مل نلحظه ،ال بل كان عن ً
التي خضناها يف مرحلتي طفولتنا وشبابنا.
مل تكن تلك الدردشات مرتبطة بأية مه ّمة وشيكة لحركة السود يف كولومبيا ،لكنها ال ّ
تنفك متنحني القوة
كل م ّنا لألخرى بشكل أفضل ومتييز
وتكتسب معانٍ جديدة .اشت ّدت أوارص عالقتنا مع لقاءاتنا املتكررة ،ومعرفة ٍّ
فرادة تح ّررنا .ومعرفة أ ّن التح ّرر ليس حك ًرا عىل مسلك واحد فقط وميكن أن يت ّم عرب عدة مسالك – هذه
املسالك التي مشيناها يف كل م ّرة قلنا «ال» ومت ّردنا .مل يخالجنا أي شعور باالنزعاج ،إمنا شعور باألصالة املصنوعة
من الضعف والقوة ،شعور َج َم َعنا بدل أن يف ّرقنا وق َّربَنا من بعض أكرث.
أنفسنا ومع ِ
أنفسنا .استذكرنا
كان هدفنا يف فرتة األصيل الجميلة تلك ،أن نكون نحن – ذاك الوعي أن نكون َ
ماضينا فكانت الذكريات التي بقيت معنا هي تلك التي اخرتنا نحن االحتفاظ بها ،وليس التي زرعها الخوف
الحب
يف أنفسنا .تذكّرنا مقتطعات مع ّينة من مسلسالت تلفزيونية ،وغ ّنينا أغنيات كتبها ف ّنانون علّمونا عن ّ
أخبنا بعضنا
املتناهي ،والكره الشديد ،والشتم كام يفعل األرشار ،واملعاناة كأم تختربها النساء يف مواقع القيادةْ َ .
عن املقالب املدرسية ،تلك التي بقيت يف الوعينا الذي كان ُمنكشفاً عىل شتّى الطُرق التي ينتهجها اإلعالم إلعادة
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بثّ انطباعات ُمع ّينة ،وعىل قصص الراهبات وامل ُعلّامت وما حملته من تطل ٍ
ّعات حياتي ٍة ترسمها معايري سندريال.
تلك العوامل هي ما ح ّدد إيقاع بقية القصة :مأساة الفتاة الفقرية املسلوبة وامل ُهانة ،والتي ستعيد الحقًا إعتبارها
من خالل فعلٍ يح ّررها من الحالة التي تعيشها .إعادة اإلعتبار تلك ال تتحقق إال إذا وقَ َع ْت عينا رجل أبيض
أساسا) .وهكذا تتح ّول أحالمنا إىل
البرشة (عىل أقل تقدير) عليها –
ّ
فيستحق ما بني فخذيها (وهو ما يتطلّع إليه ً
حقيقة بشكلها األمثل – قالوا لنا إ ّن ذاك هو ما يجب أن نصبو إليه.
كل م ّنا نشأت يف منطقة مختلفة من البالد ،لكن ولدهشتنا ،ك ّنا ثالثتنا نقتبس
ك ّنا ثالثتنا هناك ذاك األصيلٌّ .
مقتطعات وأحداث من أغانٍ ومسلسالت كانت لها غالباً نفس الرموز والشعارات مع بعض التحويرات املوامئة
كل هذه التقاطعات والتحويرات من
لبيئة منازلنا وعالقاتنا األوىل ،واألحياء التي عشنا فيها ومدارسنا .الحظنا ّ
خالل كالمنا معاً وتع ّمق معرفتنا ببعضنا اآلخر .إنها النشأة يف ظل ّوبإسم الـ «دراما» – أوليس هذا هو الوصف
ِ
معاناتك
الذي كان يُطلق عىل املدرسة اإلخراجية الناجحة تلك؟ – تلك املدرسة (الـ»جانر») التي تقول إن تَعاظُم
يحق ِ
مقبول
ً
لك ويكون
يح ّدد ما تستحقّني .بكلامت أخرى ،يطرح هذا الجانر املسألة التالية :كيف وبأية حاالت ّ
ِ
فمعاناتك (وهذا يشء بالغ االهمية) ،هي الوصي ُة عىل سلوكياتك ،إنها تُح ّدد ما يجب أن يظهر عليه
أن تعاين؟
املرء امل ُعذَّب ،وما هي األفعال التي يجب أن تقوم بها و َمن عليها أن تكون .نجح بعضنا يف تحرير أنفسهن
للحب ميكن فقط تعلّمه يف سن الرشد ،ويف تهشيم أوهامنا ،ويف تقبّل الخطيئة
و»تعلّمنا» أن تعريفنا الخاص ّ
الطبيعية ويف الوعي بوجود آلة إنتاج عاملي ٍة لنموذج العذرية التي قد نختار رفض التامثل بها ألنها وبكل بساط ٍة
التغريبي.
ال مكانة لها يف إدراكنا ويف خيباتنا املتولّدة من الواقع
ّ
بعد الغناء ،راجعنا بدايات استكشافاتنا الجنسية .مل يخطر يل يوماً أن معظم الناس َخ ِبوا تلك األحاسيس قبل
ثقيل .حتى يف أيامنا هذه،
عمر التاسعة ،وأنه حتى يف سن الرشد تلك االستكشافات ،تلك الذكريات ،تبقى ِحمالً ً
ختصة بأجسادهم .إلقاء اللوم عىل
يف الكثري الكثري من األماكن ،ماليني الفتيات والفتيان يعتربون براءتهم ُم َ
غينا تاريخ
الفضول هي آلية الضبط األكرث فعالية .عدنا بالذاكرة إىل املحادثات املخترصة التي دارت بيننا عندما ّ
مفهوم أعاد
حياتنا من أشخاص سود ُمحقَّرين ،إىل
ٍ
والدتنا من جديد .تذكَّرنا كيف أن العديد من زوجات
أقاربنا وبناتهن ،تركن منازلهن وانتامئهن وجذورهن
بحثًا عن مستقبل يف الخارج ،يف مكان آخر.
مل ِ
جب إعادة تشكيلٍ
يأت املستقبل بال مثن ،ألنه أَ َ
لتلك العالقات التي وصمت طفولتنا ،و َح َب َسها يف
غرف النسيان .إنها األُسس التي نشأنا عليها ،لكنها
مل تكن دافعنا لنتق ّدم .منبع التق ّدم بالنسبة لنا كان
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إدراكنا بجوارحنا ما يستوجب علينا فعله للوصول إىل مكان
عم يف داخلنا،
اخر ،فاقرتنت فكرة التق ّدم «بفُرص ٍة» لالبتعاد ّ
يف محاول ٍة لالقرتاب من الخارج البعيد .دفعت العديدات
من زوجات أقاربنا وبناتهن ،أمثاناً باهظ ًة ُمقابل تلقّف فرص ٍة
صف مسايئ مثالً ،أو أخذ إجازة من العمل
للتسجيل يف ومتابعة ّ
مست بجنسان ّياتِه ّن ،أمثا ٌن ه ّن أنفسه ّن وأخريات
املنزيل .أمثا ٌن ّ
قبلهن َس َبق ودفعنها ورمبا تناسينها .وكان تسديد هذا الثمن أمرا ً
حتم ّياً ،أشبه بتسديد فاتورة خدمات املرافق العامة .لكننا لن
نرضخ لهذا اإلرث.
يف كولومبيا وأمريكا الالتينية ،كان هناك دليل عن آداب السلوك
وكان عنوانه «دليل آداب السلوك للكاتب كارينيو» .كان ذاك
الدليل مق ّر ًرا إلزام ًيا للقراءة يف املدراس الرسمية والخاصة حتى
التسعينيات .وكانت أ ّمي ،التي تتلمذت وتربّت عىل أيدي
الراهبات الكرمليات ،حفظته عن ظهر قلب :والدليلح ّدد فعليًا
ّفت أكرث
كيف كان مفهوم الجسد .عندما قرأت ُه للمرة األوىل ،توق ُ
من م ّرة ألفرك معديت التي آملتني من ش ّدة الضحك .كان يحتوي
عىل تعليامت سخيفه مثل :خذي دوشاً وعينيك مغمضتني،
واطفئي النور لرتتدي مالبس النوم .وتناولت ع ّدة فصول فيه
رصف يف املنزل ،ويف الشارع وخالل حفل عشاء أو غداء
كيفية الت ّ
– باختصارعادات الذوق الرفيع وآداب السلوك .النواة األخالقية
للمواطنني الصالحني ،الحضارة التي أتاحت لإلنسان االبتعاد عن
الحياة الريفية .الدليل ذاته أشار إىل أ ّن إلقاء التحية بصوت عا ٍل
ألحد املعارف عىل الجهة األخرى من الشارع أمر مشني ،أداب
السلوك تقتيض أن ت َعربي الشارع .وعىل املنوال نفسه ،عىل
الرجال أن يخلعوا معاطفهم ويضعوها فوق ِب َرك املاء الضحلة
بصحبة امرأة تفادياً البتالل حذائها .وهنا أدركتني
عندما يكونون ُ
الحل إذا
خاطرة :بالدنا حا ّرة وال نحتاج إىل ارتداء املعاطف ،فام ّ
ما اضطررتُ إىل إلقاء التحية عىل ٍ
أحد عىل الضفة امل ُقابلة من
النهر؟!
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السيد كارينيو ذاك ،هو شخصي ٌة ُمختلف ٌة جوهرياً عن شخصية ج ّد إحدى السيدات اللوايت ُولدن يف تيوربو.
حكيم ،فقد علّمها عن الوالدة وكيف تعتني بجسدها .تعلّمت أنها ولتعتني
رجل
أخربتني ذات م ّرة أ ّن ج ّدها كان ً
ً
ببطنها ،عليها الحفاظ عىل دفء جسدها ،وتفادي الربد الذي يتسلل إىل نفوخ الرأس والقدمني واألذنني ،ليك
ال تشعر بأمل أثناء املساء .لذلك ِ
عليك التن ّبه لنوع األطعمة التيتتناولينها وتلك التي يجب أال تتناولينها ،كام
كل ذلك له عالقة بصحة الفتيات .قالت املرأة املس ّنة
عليك التنبّه للمالبس التي ترتدينها ولطريقة سريك ،ألن ّ
أنها تعلّمت من ج ّدها املتفاين ،أ ّن املغص أصبح أكرث شيو ًعا عندما مل تعد أرضيات املنازل مصنوعة من الرتبة و/
أو الخشب .عندما بدأ استخدام الباطون والبالط ،وعندما أصبحت املواد التي يتك ّون منها املنزل ،تسمح للربد
بالدخول إىل الجسم من القدمني ،ما أ ّدى إىل ازدياد اضطراب أنسجة البطن.
تفاجأتُ مرة أخرى ،بالفرق الشاسع ما بني دون كارينيو والج ّد الحكيم فيام يتعلّق بإدراكهام للحياة .شاس ٌع هو
الفرق ،ك ُبعد إرشادات السلوك الج ّيد التي تكبت دوافعك وحواسك ،عن األفعال املنطقية التي تصون ص ّحة
َس األرض وأنفاسنا كجزء
الجسد .يف تلك اللحظة ،استطعت أن أدرك الطرق العديدة التييكتم فيها الباطون نف َ
من هذه األرض ،ولكن يف ٍ
بعد مختلف.ملأكن أعرف من قبل أ ّن موادا ً وهندسات معامرية مع ّينة ،كانت وما
ُعتب مؤرشات
زالت ،تعتني بأجسادنا.يف كولومبيا ،كام يف بلدان أخرى ،كانت املواد املستخدمة لبناء البيوت ،ت َ
للفقر املتع ّدد الجوانب.فقد كان البيت الذي بُني من الباطون يعني أ ّن قاطنيه ليسوا فقراء عىل األرجح .هذا
للتخل عن العالقة بني بيوتنا وأجسامنا .الذوق الرفيع
مجرد مثال آخر مثريٍ لإلحباط ،يُظهر كيف أن التق ّدم َدفَ َعنا ّ
والتم ّدن دفعا بنا للخروج عن ذواتنا :التق ّدم يستوجب منك ،كام زعموا كاذبني ،الذهاب إىل هناك ،إىل ذاك
الخارج.
أز َع َجنا أ ّن أح ًدا من أهلنا ،ال أ ّمهاتنا وال أبائنا ،تكلّموا معنا عن العادة الشهرية ،قبل أن تلطّخ البقعة الحمراء
الداكنة لباسنا الداخيل .ومل ينجحوا يف حاميتنا من الشعور بالخجل ،الذي يُفرتض أن يكون شعورا ً طبيعياً يرافق
ظهورالعادة الشهرية .بدأت تش ّنجات البطن والتي غال ًبا ما ك ّنا نتح ّملها بصمت ،فقد كان هناك دامئاً عمل ما
يجب إنجازه .كانت بعض التش ّنجات نتيجة حويصالت أو ورم دموي أوأورام ليفية ،كثريا ً ما كانت السبب يف موت
الج ّدات ،أولئك اللوايت اكتشف َن العالجات ونسينه ّن ،ومع الوقت أصبحن ه ّن أنفسه ّن من املنس ّيات .وبدأت
فبدل من أن يُدفئوا بطوننا ،وضعوا
أمهاتنا وأباؤنا بالقلق أكرث فأكرث .وج ّمد الخارج شعورهم باأللفة والو ّدً ،
كل الرجال
األحكام وأغدقوا النصح الذي كان أقرب لتحذيرات مام وصفوه «باليشء الوحيد الذي يه ّم الرجال» – ّ
رشعني بذلك الدور السالب للفالوس ،وكأنّ ا خياره الوحيد هو ابتكار (إزالة البكارة) ما بني ساقينا .النسخات
–م ّ
العديدة لتلك الحقيقة ،استُبدلت بتطبيع ثابت وعميق لفكرة أ ّن علينا جميعاً كنساء املحافظة عىل أنفسنا لواحد
من بني الرجال ،لذلك الرجل األول الذي سيدفع قضيبه داخلنا ،للرجل الذي سيعطينا شيئًا باملقابل .وقالوا بأننا
نساء فقط ألننا نطمح لذلك ،ونسمح له بدخولنا .ولكنني كفتاة استكشفت عد ًدا من القضب والبظور ،وخالل
األلعاب التي كانت الفتيات متارسنها ،كان السؤال هذا يُهمس مرا ًرا :من التي ستلعب دور الرجل ،ومن ستلعب
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دور املرأة اآلن؟ وكانت اإلجابة تتمثل يف بدايات نشوات صغرية ،دون االكرتاث بالشخص الذي نتبادلها معه.
أعتقد أن األمر نفسه كان يحدث بني أجساد الذكور.
تجارب واستكشافات زوجات أقاربنا وبناتهن ورفيقاتهن ،ركّزت عىل أ ّن الجسد و ُعريّه يشء ُمح ّرم .فتحاشَ ني
التعبري عنها أو تسميتها ،لدرجة أنهن أخفيَنها ،واستخدمن أسامء جديدة للداللة عىل إفرازات أجسادنا وانبعاثاتها
وعملية اإلنجاب والض ّم واالحتواء التي تقوم بها ،وتلك األخرية منوطة بنا نحن النساء فقط .ذات م ّرة سمعت
سيدة يف سياق ورشة عمل ،تقول إنها عندما كانت تعيش مع ج ّدتها ،انطبعت يف ذاكرتها صورة المرأة عجوز تنام
بع ٍني مفتوحة واألخرى مغمضة وبندقية إىل جانب الفراش.
كفيل بإيقاظها،
وكان أي صوت ولو خافت أثناء الليلٌ ،
لتنهض ُمستنفر ًة مصوب ًة بُندقيتها .كان هذا أم ًرا شائ ًعا عىل
ُطل عىل املحيط الهادئ ،حيث
الخط الساحيل الكولومبي امل ّ
طُ ّبع مع أمناط السلوكيات العدائية /املؤذية .كان الرجال،
املتز ّوجون أو ال ُع ّزاب ،إن أعجبتهم إمرأة شابّة يدخلون
غرفتها يف الليل – ك ّنا نُطلق عىل تلك الظاهرة اسم الزحف
النظرعم إذا كان
( .)gateadaكانت تلك مخاطرة :فبغض
ّ
رب املنزل ملا يحدث كان
الفعل تح ّرشً ا أم ال ،إ ّن تن ّبه ّ
ليكلّف ذلك الرجل ص ّحته أو حياته.
أخفق النهج االجتامعي الداعي ألن يستعيد املرء حقّه
بيده ،فلم يستطع وضع ح ٍّد لعمليات الزحف (،)gateada
حتى أيامنا هذه .يف ورشة العمل نفسها ،كام دأبت عىل
إخبار شقيقايت ،قالت مشاركات أخريات بأنهن ،ال ه ّن وال
والداتهن ،لن يرتكن بناتهن لوحدهن مع آباءهن وقت
االستحامم ،إال إذا كانت البنات ترتدين رساويلهن الداخلية.
عندها تذكّرت صوت أيب وهو يقول ،عندما كنت ىف السابعة
من العمر ،أ ّمك مل تسمح يل يو ًما بتحميمك .يف سياق ذاك
الحديث أضافت امرأة ،بعكس ذلك ،كان والدها يُح ّممها
الحي حيث كانت تسكن حتى بلغت
وهي عارية يف باحة ّ
السابعة من العمر ،ومن ثم أصبح شقيقها األكرب يقوم بذلك
حتى بلغت التاسعة من العمر .مل تشعر بإي أم ٍر غريب
يف نظراتهام إليها ،فقد كان ذلك بالنسبة لهام مهمة أخرى لإلهتامم بالطفل األكرث دالالً يف املنزل .فك ُّل ما كانت
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تذكره ،هو أنهم كانوا ينظرون إليها عىل أنها الطفلة اإلبنة ،والطفلة األُخت ،التي كانت تكره املياه.
فاجأتنا كالعادة قصص طفوالت املايض والحارض ،وتلك القصة بالذات فاجأتنا وأدخلت الراحة إىل نفوسنا يف آن
معاً .حتى أنني قد رأيت طُ ُرقاً مختلف ًة يف سري األمور ،فوالد ابنتي عىل سبيل املثال كان يُحممها يف املغطس،
واستم ّر يف القيام بذلك حتى بلغت الثانية من العمر .حتى قبل أن تبلغ الثانية ،كان يصفعها صفعات قليلة
خفيفة عىل مؤخرتها يك تصبح أكرب ،كام قال .ميكننا هنا الحديث عن أبعاد أخرى للكيفية التي تُبنى بها أجسادنا،
لكن هذه قصة مختلفة .بالنسبة يل ،كان موضوع االستحامم مجرد مهمة أخرى ،من بني العديد من املهام التي
ق ّررنا توزيعها فيام بيننا كام اتفقنا قبل والدة الطفلة .ال يعني أن الرجال ال ُيكن أن يكونوا ُمغتصبني ،لكن
بإمكانهم عدم القيام بهذا السلوك .كام أ ّن هنالك رجاالً تربّوا عىل أن ال يكونوا يو ًما مبغتصبني.
ما زالت هذه األمور تحدث .حدثت لصديقة لنا وإلبنتي .وخطر يل :كيف ميكن أن تعيش بعض النساء مع رجال
تحب أيب .وبرغم أننا قلّام تكلّمنا عن املرأة التي كانتها
ال يسعهم إئتامنهم عىل بناتهم؟ أنا متأكدة أ ّن أمي كانت ّ
العض عىل ال ُجرح يف
قبل أن تصبح أمي ،أعرف أن تجاربها مع االستغالل واإلساءة ال تُقا َرن بالوحشية واإلفراط يف ّ
أيامنا هذه .لكن هذا قرار عىل الكثري من النساء اتخاذه يف العديد من األماكن ،وهذا يقودنا إىل أسئلة أُخرى .كم
من امل ّرات ،وكم تك ّررت حاالت اإلساءة الجنسية ضمن العائالت املمت ّدة ،إىل ح ّد أن تجعل النساء مينعن عل ًنا أو
ضمناً اآلباء من تحميم بناتهم؟ هل األمر عائد إىل الضخ اإلعالمي الذي يُحارصنا منذ والدتنا؟ كيف تبهت الروابط
العائلية متح ّول ًة إىل مج ّرد مبادالت لرىض جسدي؟ هل هو القرب من القيم املدنية التي تعلّق أهمية بالغة
عىل الشكل الجميل لجسم املرأة كمصدر إلثارة الرغبة وتدفع أجسام الرجال للترصف وكأنها املالكة والغازية،
ُمتامثلني بذلك مع الصور النمطية التي يق ّدمها اإلعالم ،فيتصالحوا مع طبيعة هويتهم الجنسانية؟ أهو الباطون
وغريه من العنارص التي تُرافقه ،مثل آداب السلوك لكارينيو ،التي تُحصن وت ُديم تلك النمطيات؟ هل يُصار إىل
تشجيعها بالحاجة إىل نسيان بعض العالقات التي كانت مث ًنا للتق ّدم ،ذاك اإلرصارعىل «العمل للوصول إىل ذاك
رس أو العلنُ ،خضن تجارب
الخارج امل ُهي ِمن»؟ ماذا حدث لألمور التي تعلّمناها يف زمننا ،أولئك م ّنا اللوايت ،يف ال ّ
جنسية أثناء طفولتنا؟ هل محاها الشعور بالذنب؟ هل تح ّولت لبذور عدم ثقة وخجل من الجسد العاري؟ هل
تح ّولت لبذور عدم ثقة وخجل من التصالح مع ذواتنا؟ ولكن أال ُيكن لتلك التعاليم الدفينة أن تكون مصدرا ً
فهم واحرت ٍام للجسد العاري وللذات ولآلخر؟ ترشح هذه األسئلة ضمن املساحات اآلمنة،
لبناء الثقة ،وتشكيل ٍ
حيث يتبدد خوف املرء من امل ُجاهرة مبا يُفكر ويشعر ،عىل أملِ العثور عىل وصال صادق .فتخ ّيلن كم من قص ٍة
شبيه ٍة بقصصنا تركد يف زوايا هذا العامل امل ُظلمة .إنني أجزم أن ما طرحناه من أسئل ٍة ليس بجديد ،وأ ّن ِعربة ما
كل ما نحياه.
قيل ليست سوى تكرار ،وأننا سنجد اإلجابات يف ّ
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حب جامع ّية
بصمة ّ

دائرة الكتابة :العصبة املتآمرة
ترجمة فيفيان عقيقي

وازنة زندن ( )wazina.comأفغانية
نشأت يف مدينة نيويورك ،يركز عملها
عىل جمع ورواية القصص املتعلقة
بالذكريات الجامعية وطقوس العبور يف
الشتات .بصفتها تقدم آداءات روائية
غري رسمية وال تتبع منهجية معينة،
تساهم وازنة يف تقديم عرض بعنوان
الخروج من املختبأ :األفعال الراديكالية
املتعلقة بالحب .يعد هذا العرض آدا ًءا
شخص ًيا لرسد قصص تجسد تجربة أن
ومسلم يف آن .تقدم
يكون املرء كويريًا
ً
وازنة هذا اآلداء إىل جانب نظريتها
اإلبداعية وأختها الروحية ترنا ديل
جيادو .حال ًيا ،تعمل عىل “اإلميان :يف
الحب  /اإلميان يف الحب” الذي (يعيد)
تتبع قصة عالقة والديها ونصوص
الحب املوروثة من العائلة.
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ت ُع َرف أيضً ا باسم “شبكة تيتا
لألبحاث” .دائرة الكتابة :العصب ُة
املتآمرة هي مجموعة عابرة
للقوميات من الكتّاب الكويريني
والنسويني الذين يتشاركون يف
الكتابة الجامعية والتفكري وصنع
العامل .أعضاء املؤامرة هم :أحمد
قيس منهزم ،أحمد عوض الله ،ألينا
آخنباخ ،باربرا ديندا ،سيندي سالمة،
دالل الفارس ،ديبارايت رسكار ،فرح
جالل عثامن ،ج .دانييل لوثر ،جان
مخلوطة ،لينا قليالت ،حنا الطاهر،
ماريا نجار ،مايا بهاردواج ،مادوليكا
سنكار ،مالك األكحل ،مرييام عمري،
نيحاريكا بانديت ،نور املزيدي ،رؤيا
حسن ،سارة البنا ،سارة تونيس ،شريين
شالح ،وازنة زندن ،زينب أحمد.
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الحب هروب يف الجحيم
ّ
الحب أسيد يذ ِّوب الحانات
ّ
لكن أنت ،أنا والغد
منسك أيدينا ونتعاهد
بأ ّن هذا الكفاح سوف يستم ّر
للمنشار ح ّدان
للبندقية ماسورتان
نحن حباىل الح ّرية
نحن مؤامرة
من واجبنا الكفاح من أجل الح ّرية
من واجبنا الفوز
نحب بعضنا وندعم بعضنا
يجب أن ّ
ال يوجد ما نخرسه سوى قيودنا
«الحب» ألساتا شاكور
ّ

بالحب؟»
«إذا استطعنا أن نرِث صدم ًة ،فهل ميكننا أن نرث بصم ًة ُمرتبطة
ّ
حب» هو تطواف ،تداخل ،انحراف
حب»« .بصمة ّ
هذا هو السؤال الذي تطرحه وازنة زون ُدن يف مذكّراتها «بصمة ّ
الحب والرشاكة
يَخلق (أو يعيد خلق) ،عند تقاطع املقابالت واملقاالت الشخص ّية ،قصص عائالتنا ً
ورؤى عن ّ
والرومانسية .بتوجي ٍه من وازنة ،اجتمعت مؤامرة كتّاب الدائرة ،وحاولت إعادة إنتاج هذا امل ُخطّط الحريف عىل
شكل كتابة جامع ّية ،حيث ت ُك ِّمل قصصنا وهويّاتنا الجنسية والجندرية امل ُختلفة بعضها البعض ،وتتناقض فيام
بينها .مع تداخل أصواتنا ،نُك ِّمل ُج َم َل بعضنا لنخلق محادثة ،تذكارا ً ،وأجزاء من أنفسنا تتح ّدث إىل الـ»نحن».
حب»؟
ما هي أصول «بصمة ّ
أنا من يُس ّمى «حادثة سعيدة» .هناك الكثري من الروايات عن األمر – حياة عرضية ،إنّ ا مطلوبة يف الوقت نفسه.
ربا جعلني
الحب فقط؛ أنا أخاطر بانزالق يؤ ّدي إىل السقوطّ .
الحب ،فأنا ال أقع يف ّ
أظن أ ّن هذه هي طريقتي يف ّ
الحب.
األمر شخصاً قدره ّ
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شخصا بالغًا غري مرغوب
قيل يل إنني طفلة غري مرغوب فيها .لذلك ك َِبت ألصبح ً
لست
حب» تستند إىل كوين شخص غري مر ّحب به باألساس .أنا ُ
فيه .أصول «بصمة ّ
حب – أقلّه
حب أو أي مشاعر سعيدة ،بل مثرة ألَم وعبء .ليس ّ
لدي بصمة ّ
مثرة ّ
بهذا املعنى.
حب يف مرحلة ما ،لك ّن الص ّحة العقلية شيطان ،إىل حني يواجه
أعرف أ ّن
ّ
والدي كانا يف حالة ٍّ
املرء شياطينه ،ال يوجد ربح.
لن أربط أبدا ً
الحب الذي يكرب مليئًا
«الحب»
ّ
بوالدي أو عائلتي .كان ّ
ّ
بالعنف واملسؤوليّات التي مل أشرتك بها ومل أكن مستع ّدة لها .شعرت
والحب يدوران حول ِحملٍ ُمر ِهق ّ
وشاق .بينام
لوقت طويل أ ّن الحياة
ّ
روح سا ّمة من العنف والغرية
كان
ْ
والداي «يح ّبان بعضهام البعض» ،كانت ٌ
وانعدام األمن تنمو أيضاً .نشأتُ وأنا أتوق إىل االستقرار ،وهذا ما أنا عليه
الحب».
اآلن .أنا ُمجازفة ،لكن ليس يف «مساحة ّ
تحب بهذا الشكل.
ال أعرف ملاذا اختارت والديت استضافة طفل (أنا) يف داخلها .هي ال ّ
الحب ،أن ال أنظر إىل زواجها كنموذج.
يل التفكري يف «إيجاد» ّ
قالت يل والديت إنّه إذا كان ع ّ
حب» بدالً من تربية كلب عىل مدار عقدين ماضيني ( 18عا ًما ألكون دقيقة).
تأيت «بصمة ّ
الحب وطبقاته العديدة يف
والعكس صحيح أيضً ا – لقد ربّوينّ .
بت أفهم املزيد عن ّ
صحبتهم.
أحب .لقد كان عمالً
يل أن أعلّم نفيس كيف ّ
الحب من «بصمة» .يف منزلنا ال نتح ّدث عن ّ
مل أعرف ّ
الحب .كان ع ّ
ربا الفشل هو بصمة ح ّبي.
صعباً .ما زلت أفشل ،وما زلت أحاول وأفشل ّ
كل يومّ .
بصمة ح ّبي هي الرعاية والدفء والفهم الذي أعطيهم لل ُمحيطني يب ،سواء كانوا
غرباء أم أصدقاء أم أقارب أم عشيقاً .بصمة ح ّبي سياس ّية – غري محسوبة وغري
مدروسة.
ُولدتُ تحت قصف عنيف .بصمة حبّي هي بصمة سلبية عن تلك األحداث.
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الحب
دروس ُمستقاة عن ّ
الحب.
أعرف ما هو ليس ح ّباً أكرث ّ
مم أعرف ّ
الحب ليس قلقاً وال ذعرا ً.
ّ
حب من دون ح ّرية.
الحب ،وال يوجد ّ
الحب ال يطلب اإلذن ليعيش أو يتنفّس .إنه ّ
ّ
الحب هو أن تستخدم عقلك.
ّ
الحبّ .
كل ما تفعله هو استخدام قلبك من دون ّ
أحيانًا أخىش أن تضيع لغة ح ّبي يف الرتجمة.
 --هناك طرق ع ّدةلرسم أصول
كيف
وكيف ال
تحب
ّ
الحب
ّ
ليس حبّاً
الحب ٍ
كاف فقط
ّ
الحب بعيد ج ّدا ً
ّ
الحب
بعض ّ
بعض الخسارة
لتحب
ّ
لتحب الخسارة ---
ّ
ال أستطيع تح ّمل فكرة الزوجني .ال ميكنني تح ّمل فكرة العيش مبفردي أثناء الشيخوخة أيضً ا .لقد
سئمت من القيام باألعامل املنزلية مبفردي ،واالنتقال من منزل إىل آخر مبفردي ،ودفع اإليجار
ُ
لدي خطّة
والفواتري مبفردي ...أتخيّل إصابتي بجلطة دماغية وأنا مبفردي ،وهذا يخيفني .ليس ّ
«رشاكة» .أريد عامل ًا ميكنني فيه الزواج من صديق ،ورشاء منزل مع صديق ،وعدم مامرسة الجنس.
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الحب
الحب امل ُشرتك بني شخصني .سواء كان ّ
نحب كثريين ال يفسد ّ
أن ّ
مهمً حقًا.
رومانس ًيا أم ال فهذا ليس ّ
كل
بت ألكون فيها .مع ّ
عندما أفكّر يف عالقايت الرديئة ،أُدرك أنني ُمرتبطة بعالقة تد ّر ُ
«راديكاليّتي» مل أتخلّص بعد من األعراف الجندرية القذرة.
حاجتي إىل االستقرار «ليست جذّرية» مبا فيه الكفاية .أريد الخروج من
هذه الوصمة .أريد شيئًا مل أحصل عليه من قبل .أريد أن أجعله جميالً .أريد
أن أشعر بالجامل واألمان – واالستقرار فقط هو الذي يجعلني أشعر بذلك.
األمان هو أن تعلَم أ ّن املنزل ليس ُمرتبطاً ال بالعنف وال بالفتنة.
أحب ش ّم الكتب ملعرفة مكان طباعتها
حب – ّ
 --بصمة ّالحب
أحاول التفكري يف أصل فهمي ومامرستي ّ
للحب.
هل نحتاج إىل أصول ،فهو ليس مثل النقاء؟ ال طهارة وال أصل ّ
ملاذا يتبادر الفهم واملامرسة إىل الذهن وليس «العاطفة»؟ ---
عندما أت ّصل بوال َد ْي ،ال أغلق الهاتف بعد قول الوداع ،ليك أمتكّن من سامع أصوات املنزل.
بالحب يف املوت؟
ما الذي نحتاجه ليك نقع يف /نشعر
ّ
كل الرجال والنساء معاً .ال أفهم
أثناء دفني وفق طقوس املذهب الس ّني ،أريد أن يجتمع ّ
سبب عدم القدرة عىل توديع املوىت من جنس مختلف؟ سوف تكون مراسم دفني وفق
الطقوس الس ّنية ألن والديت قد ترغب بذلك .سوف يكون دفني صديقاً للبيئة .ال حاجة
كل طقوس الدفن .القرآن ج ّيد ،لك ّني أريد موسيقى أيضً ا.
أحب ّ
لوضع شاهد فوق قربي .أنا ّ
أحب أسمهان ج ّدا ً ،وأم كلثوم ،وذا ستون روزيز.
ّ
لدي قامئة تشغيل من االثنني إىل الجمعة ،وقامئتان مختلفتان لعطلة نهاية األسبوع :واحدة ليوم السبت واألخرى
ّ
ليوم األحد .أو ّد م ّمن يح ّبوين أن يشغّلوا املوسيقى التي كنت أستمع إليها مع االلتزام بقوائم األيّام – هناك
هامش ح ّرية يف اختيار األغاين طاملا يلتزمون بقوائم التشغيل.
أريد أن أكون ُمحاطة مبن أح ّبني ،ولو للحظة .مع املوسيقى واألزهار املقطوفة .ال
أريد أن يشعروا بغيايب .أريد أن أموت عىل وقع ضحكات من أح ّبهم.
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يحب.
أريد أن يتذكّروين كشخص ّ
بالحب يف املوت .أريد م ّمن حويل أن يشعروا بأنني
لست بحاجة للشعور
ّ
أح ّببتهم ،حتّى بعد مويت .أن تكون محبوبًا يف املوت هو أمر ُمرتبط مبَن ال
حي
يزالون عىل قيد الحياة .لذلك أفكّر أكرث يف كيفيّة لقائنا م ًعا كمجتمع ّ
ومحب يف موت َمن نح ّبهم ونعيش معهم .كيف نأخذ ذكرياتهم معنا .كيف
ّ
نصبح أرشيفاً لحياتهم.
تحب الناس يف موتهم فقط ---
 --يف بعض األحيان ميكنك أن ّيل التفكري يف الجسد املُتّصل مبساحة .عائلتي صغرية ج ًدا ،وعىل الرغم من أننا نأيت من أماكن
ع ّ
ربا هذا هو سبب عدم ارتباط
مختلفة ،لكن يبدو كام لو أن ّ
كل جيل انتقل إىل مكانٍ جديدّ .
املوت مبكان خاص :مقربة .من الشائع يف عائلتنا دفن املوىت من دون أسامء أو شواهد قبور ،أو ترك
الرماد يتح ّرر بتطايره مع الريح .أشعر بسالم إذا كان ذكري ُمنفصالً عن املكان .مج ّرد التفكري بأن
إحساسا بأنني
خصب حياة جديدة ،وأنّه يت ّم ذكري يف أوقات التسلية والفرح ،يعطيني
رمادي يُ ّ
ً
محبوبة .توفّيت ج ّديت يف وقت سابق من هذا العام بسبب مضاعفات اللقاح .بعد ساعتني من
وفاتها ،جلست عائلتي تضحك عىل نكاتها ،وطريقتها امل ُضحكة يف رسدالقصص .ضحكنا وشعرنا
بالحب وكأنّها تجلس معنا م ّرة أخرى .هذا ما قد يجعلني أشعر بسالم – تخصيب الرتاب ،وتخصيب
ّ
األحاديث ،والتذكّر الجامعي.
 --هناكشارعان أسلكهام
للميش
للهرب
للّعب
للبقاء
هناك
خمس ساعات تكون أشعة الشمس
حا ّدة
السامء زرقاء
األرض خرضاء
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هناك
زهرة أستطيع
ش ّمها
ملسها
عرصها
واقتالعها
هناك
أصدقاء أستطيع
ض ّمهم
طعام
أستطيع
ابتالعه
لغة
تخرج
شفتي
عرب
ّ
ربا ال يزال هناك
ّ
أماكن ع ّدة
وأشياء
وناس
من بعدي ---
ربا يكفيني وعد بـ»االحتفاء بذكري مكانياً» كام لو أنني نبتة يجري االعتناء بها
ّ
حتّى تصبح شجرة .ال إسم وال لوحات تعريف ّية – النبتة /الشجرة فقط مع ِع ٍلم
ُمسبق بأنّه سوف يت ّم االعتناء بها .بالنسبة لجسدي ،أريد أن أُح َرق من دون أي
طقوس ،وأن يُرمى رمادي يف بحر العرب.
أريد أن يت ّم التعامل مع جسدي بشكل تخريبي كام لو أنّه عىل قيد
الحياة.
كل األشخاص الذين مل يعرفوين
ال أريد أن أدفن إىل جانب عائلتي .يف هذا ال ُدرج الصغري إىل جانب ّ
أب ًدا .محارصة باملوت كام كنت يف الحياة .أريد أن أُح َرق ،وأن يت ّم تحرير رمادي أخريا ً.
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أريد أن يُسمح يل باملرور ،ال الوقوف ما بني بني ،ليك يكون ذلك وجودا ً ،عملية نشطة ،تجاوز.
سأطلب منكم:
•إطالق رساحي والسامح يل باملرور
•عدم السامح للحنني بتعكري هذه اللحظة ألنني لن أطلب سوى عودة تعابريكم إىل طبيعتها
•لقد اقتنصت اللمحات اللطيفة ،وتخلّصت من الطرق الصغرية والكبرية التي أح ّببتموين بها سعياً للخلود.
أبقيت نفيس عىل قيد الحياة بهذه الطريقة
•تحديد وقت للحزن
الحب؛ إنه ال نهايئ ويتج ّدد من دون الجسد
•تذكّر أنّه ال يوجد فراق يف جامل ّ
التخل عن
الحب الذي تركته .أريد ّ
أريد أن يتذكّروين من خالل ّ
الحب يف حياة أو حياوات أخرى.
جسدي وأعضايئ لتغذية ّ
 ---رائحة الياسمني ---
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شكر وتقدير
فريق التحرير

املحررات
تشينيلو أونوالو
غوى صايغ (كحل)

تصميم ورسم
صوفيا أندرياتزا

مسؤولة اسرتاتيجيات التواصل
زهور محمود (كحل)

مح ّررة النسخة العربية
صباح أيوب (كحل)

ترجمة عربية

لينا يحيى
مارينا سمري
مايا زبداوي
نضال مجيد
رانيا الغزال
روال عالء الدين
فيفيان عقيقي

النسخة اإلسبانية

ترجمة
ڤريونيكا تو ّريسيّس
غابرييال أدلستني
ماريا لويزا بريالتا
أليخاندرا رسدا
غايب دي سيكو

تدقيق لغوي
أليخاندرا رسدا
غايب دي سيكو
ماريا يوجينيا ماريت

النسخة الفرنسية

مديرة الرتجمة
مايا زبداوي (كحل)

ترجمة
كمي دوفور
ّ
مورغان بوديك

فريق AWID

تدقيق لغوي
ناتايل ترييو

نانا داركوا سيكياما
لوال سيلڤا
كامي أبرهميان
تانيا الملون
ماريا أوليڤو
مريان أسفاو
آنا أبليندا

من الربتغالية إىل اإلنجليزية

ترجمة
لويز مارتيلو

تدقيق لغوي
شاينا غريف

