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قصص لـ21 سيدة من زمن الكفاح النسوي في مصر ولبنان وفلسطني

بينهن هند رستم ووداد متري وكوكب حفني

القاهرة: داليا عاصم

فستان سهرة وجلباب وقارورة عطر وبكرة خيط مع قصاصات جرائد وصور فوتوغرافية وشهادات موثقة عبر مقاطع فيديو، تروي قصص كفاح النساء ونضالهن

م حاليًا في مسرح الفلكي بالجامعة األميركية في القاهرة. 
َّ
نظ
ُ
واقتحامهن املجال العام، هي ما يرويه معرض «أنا بخير... اطمئنوا» امل

ة، ولكن كل قطعة في املعرض، سواء أمام لوحة املفاتيح أو خطابات لألهل أو فساتني مطرزة أو تذاكر سفر،
َ
ش يعكس املعرض قسوة املجتمع ونظرته للمرأة ضمن الفئات املهمَّ

تروي رحلة امرأة كافحت من أجل الغايات الكبرى كشق الطريق والبحث عن الذات وأيضًا من أجل العمل، وكيف يتوازى نضال املرأة في الفن والعمل السياسي والصناعات

اليدوية، لينسج سرديات بديلة للتاريخ تتخطى قضايا «الجندر». 

بجوار صورة لهند رستم مع ابنتها على شاطئ اإلسكندرية في منتصف القرن املاضي، كتبت كلمات: «أنا معشتش سني، شبابي، كنت في السينما على طول، ما أقدرش

أسافر، ما أقدرش أنام كويس، ما أقدرش آكل.. مقدرش أقول لك عشت شبابي املظبوط، أل ما عشتوش، عشته بعد ما بطلت سينما»، كلمات تروي قصة حياة الفنانة هند

رستم التي ُولدت في مدينة اإلسكندرية عام 1931. 

وفي سن الـ15، قررت هند أن تحترف التمثيل، وكانت أسرة والدها تعتبره مهنة سيئة السمعة، لذلك قاطعوها جميعًا. 
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واألمر الالفت في هذا املعرض الفريد من نوعه كيف يثير الشجون والحنني إلى املاضي، لدى املتلقني حتى من الرجال قبل النساء، فاملتلقي سيرى في قصص الكفاح أمه

وشقيقته وابنته وخالته وجارته، وربما سيدركه الندم، إذا ما كان هو نفسه إحدى العقبات التي عرقلت مسيرة السيدة املكافحة في محاولتها لتحقيق ذاتها أو تأمني العيش

ها مع أشيائهن الالتي يحتفظن بها، والتي دائمًا
ّ
الكريم ألسرتها، بينما تتبسم النساء أمام دواليب العرض والصور واملعلقات، كونهن يدركن قيمة أشيائهن الصغيرة ويقارن

ما تشد أزرهن وقت الشدائد أو حينما تعوقهن حواجز املجتمع عن العبور ملستقبل أفضل. 

من بني مقتنيات املعرض شهادة تخرج كوكب حفني ناصف، أول طبيبة مصرية من university of london school of medicine for women 1933، وخطاب طويل على

ورق تواليت من شاهندة مقلد في سجنها لريم سعد بنت وداد متري الرائدة في التعليم والنقابية املهمة، وجواز سفر فلسطيني عليه التاج امللكي البريطاني إلحدى املهجرات

الفلسطينات في 1948. 

«الشرق األوسط»: «يأتي املعرض ضمن مشروع أرشيف التاريخ الشفوي للنساء في املرأة والذاكرة والقائم تقول د. هدى الصدة، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة املرأة والذاكرة لـ

حيل النساء إلى مواطنات من الدرجة الثانية»، وتلفت: «بدأنا في توثيق بدايات
ُ
باألساس على توثيق حيوات النساء وتجاربهن، كنوع من املقاومة ضد األنماط الثقافية التي ت

العمل النسائي في أوائل القرن العشرين، ونضالهن من أجل تحرير املرأة وانخراطهن في املجال العام، وقدرتهن على الفعل وإحداث التغيير». 

وتضيف: «أرشيف التاريخ الشفوي للنساء، مثله مثل أرشيفات الفئات املهمشة في املجتمعات املختلفة، يعمل بشكل واٍع على تعويض النساء عن سنوات اإلقصاء من خالل

تسليط الضوء على حيواتهن وإسهاماتهن، ليس من منطلق االنحياز السلبي ضد فئة أو مجموعة، ولكن من منطلق سد الفجوات املعرفية وتحقيق التوازن على املدى البعيد،

أو التمييز اإليجابي لفترة من الزمن والعمل على طرح تصورات مغايرة عن املجتمع والتاريخ. 

بينما تشير ميسان حسن، منسقة البرامج في مؤسسة املرأة والذاكرة، وإحدى املسؤوالت عن املعرض: «ما يقدمه املعرض هو جزء صغير من املقتنيات واملواد األرشيفية

املحفوظة في املؤسسة على مدار 20 سنة مضت، وهو نواة ملتحف للنساء يوثق تاريخهن الشفاهي». وتضيف: «يدمج املعرض قصصًا متنوعة أمام الجمهور، لكي يتعرفوا

، سيجد املتلقي مقتنيات الفنانة املصرية الراحلة هند رستم بجوار قصة سيدة غير معروفة مثل راوية محمد التي
ً
على تجارب النساء من مختلف الطبقات والبلدان، فمثال

مت صناعة الفخار وأصبحت معلمة ومرشدة في مجالها وسافرت إلى أوروبا، في رسالة مفادها أن كل التجارب ملهمة وتستحق توثيقها». 
ّ
تجهل القراءة، لكنها تعل

نة وهي عبارة عن عدد الشقق التي أجرتها إحداهن بعد االنتقال من بيت أسرتها إلى القاهرة، ولكل مفتاح حكاية، فهذه الفتاة لم تسكن وَّ
َ
تلفت األنظار لوحة من املفاتيح املل

فقط في تلك األماكن واقتنيت مفاتيحها، بل اقتنت أيضًا صداقة وحيوات زميالتها في السكن، واحدة بعد األخرى، ولكل منهن حكاية ورحلة تقاطعت مع صاحبة املفاتيح. 

 مطرزًا، تروي األردنية مي قسيسية املولودة في عام 1952 حكايتها معه، حني طّرزته وهي طفلة صغيرة، لكنها تعتبر التطريز وسيلة
ً
وأسفل دوالب عرض يحوي منديال

دفاعية تعبر من خاللها عبر الحواجز والحدود الزمانية واملكانية رافقتها عند تنقلها من بلد إلى بلد، حتى أثناء إقامتها في الواليات املتحدة األميركية، وهي تدين لفن

التطريز بتعليمها الصبر وإتقان العمل والتفاني فيه. 

أما لوحة «أرجوحة 2011»، للرسامة اللبنانية ريم الجندي، تجسد فتاة على أرجوحة رأسها ألسفل، شعرها متطاير، وترفع قدميها ألعلى في رشاقة، تلك القدم التي تعّبر

رمزيًا عن مواجهة الفتاة لقسوة املجتمع بكل ما أوِتَيت من قوة، فهي تحلق بأبسط األدوات لتحقق أحالمها وتدافع عن حقها في ذلك حتى ولو بقدميها. 

يستمر املعرض حتى 23 من الشهر الحالي، وهو يروي قصص كفاح 21 سيدة، ويأتي املعرض نتاَج عمٍل مشترك بني مؤسسة املرأة والذاكرة (مصر)، ومتحف املرأة في

الدنمارك (الدنمارك)، واملعهد الدنماركي املصري للحوار (مصر - الدنمارك)، ووحدة األنثروبولوجيا ومركز «سينثيا نيلسون» في الجامعة األميركية بالقاهرة (مصر)،

ومركز طراز (األردن)، وورشة املعارف (لبنان). ومن املنتظر أن يجوب املعرض عدة دول عربية حيث ينتقل إلى بيروت وعمان باألردن.



8/27/2017 قصص لـ21 سیدة من زمن الكفاح النسوي في مصر ولبنان وفلسطین | الشرق األوسط

https://aawsat.com/home/article/929606/%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%8021-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86… 3/4

األكثر قراءة

✉ نشرتنا اإلخبارية
انقر هنا لالشتراك في نشرتنا األخبارية المجانية

فنزويال ترد على واشنطن بمناورات عسكرية ضخمة1
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مهاجم الجنود في بروكسل بلجيكي صومالي األصل4

home/article/1008941/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-/)

%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-

ترمب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية ملواجهة اإلعصار هارفي5
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home/article/1009136/%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A-/) نومي راباس تحارب اإلرهاب وحدها
%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-

(%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7

home/article/1009131/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-/) كمال الشناوي أوصى بتقديم قصة حياته كما كتبها
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%89-

%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%A9-

https://aawsat.com/home/article/1009141/%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-100-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%83%D8%B3
https://aawsat.com/home/article/1009136/%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/1009131/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/1009141/%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-100-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%83%D8%B3
https://aawsat.com/home/article/1009136/%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/1009131/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A7

