
القاهرة ـ «القدس العربي»: «الناس في البلد اتكلموا كتیر لما جیت هنا، لكن أنا كسرت الحاجز ده، ما یهمنیش حد المهم أنا عایزة إیه». (زینب، عاملة منزل). 
«یعني أنا ما عشتش سّني، شبابي، كنت في السینما على طول … ما اقدرش أسافر، ما اقدرش أنام كویس، ما اقدش آكل … عشت شبابي بعد ما بطلت سینما».

(هند رستم). 
«اشتغلت من قبل ما اتجوز علشان أجهز نفسي، علشان ماما ال كان عندها دخل وال حاجة». (سعدیة حسین من موالید 1975، عاملة في منزل). 

«أنا بخیر اطمئنوا». (شاهندة مقلد). 
هذه العبارات وغیرها الكثیر مما یدل على تجارب عدیدة لنساء مصریات ناضلن في سبیل أفكارهن وحیاتهن، دون التوقف أمام أفكار بالیة لمجتمع یحده الخوف حتى

من محاولة التجربة، هذا الخوف الذي یتمكن من الرجل أكثر من المرأة، هذه التجارب تكشف عن ذلك وأكثر، وتوضح مدى ما تتمتع به المرأة المصریة من قوة
وصالبة في مواجهة الحیاة. أعمال فنیة تشكیلیة وبعض من شهادات وتذكارات ومقتنیات شخصیة لعدة نساء متباینات األعمار والفئات االجتماعیة، شهیرات كما في
میدان العمل االجتماعي، ومناضالت سیاسیات، وفنانات، واألهم، نساء یخفیهن الظل دومًا، وهن القطاع األكبر لنساء مصر، بسیطات وقادرات على إنتاج صیغة

حیاتیة تتناسب وقدراتهن، واألهم الحریة التي یبحثن عنها. من هؤالء هند رستم، وسعدیة حسین، وزینب، وعلیاء خیري، ووداد متري، وروایة محمد، وریم الجندي، وأم
إبراهیم، وكوكب حفني ناصف، وشاهندة مقلد، التي زّیلت رسالتها الطویلة من داخل المعتقل عام 1978 بعبارة «أنا بخیر اطمئنوا» وهي التي أصبحت عنوانًا

للمعرض. والمعـرض الذي احتفى بنساء عربیات یقمن في مصـر ولبنان واألردن والدنمارك، هــــو عبارة عن عمل مشترك تعاونت فیه مؤسسة المرأة والذاكرة من مصر،
ومتحف المرأة في الدنمـــارك والمعهد الدنماركي المصري للحوار ووحدة األنثروبولوجیا ومركز سینثیا نیلسون في الجامعة األمریكیة في القاهرة ومركز طراز في األردن

وورشة المعارف في لبنان. وأقیم مؤخرًا في مسرح الجامعة األمریكیة في القاهرة.

أصوات متعددة لنغمة واحدة

نطالع العدید من األعمال والمقتنیات وأجزاء من سیرة الحیاة لنساء مختلفات، مهنًا وموطنا وفئة اجتماعیة. الفنانة المصریة الراحلة هند رستم، وكوكب حفني ناصف أول
طبیبة مصریة، والتشكیلیة اللبنانیة ریم الجندي، وفنانة الفّخار المصریة راویة محمد، والعراقیة وداد األورفه لي، التي أسست أول قاعة عرض للفنون في العراق، وأم

إبراهیم الفلسطینیة، ونادیة صفوت المصریة، وبلسم أبو زور اللبنانیة، وأخریات.  
أردیة وقصاصات ورق وأعمال فنیة وصورة زفاف باهتة، وتجارب عدیدة خاضتها النساء تشكل في معظمها رغم تباینها نغمة الوقوف ضد السلطة، أیًا كان شكلها،

خاصة السیاسیة واالجتماعیة، وما بین السجن المعهود وسجن التقالید واألعراف جاءت تجاربهن، التي من خاللها تحققت بعض أحالمهن، التي تتمثل في تأكید
وجودهن، غیر تابعات أو ناقصات عقل وما شابه من العبارات التي التصقت بالمرأة العربیة منذ زمن بعید. نغمة النضال هذه ــ دونما أي افتعال ــ تحققت في عمل

هؤالء في األساس، وتحّمل تبعات قراراتهن في الحیاة. فكرة العمل هي التي حّركت أفعالهن وجعلت من طریقهن في الحیاة محاوالت مستمرة للشعور بالحریة، بال طنطنة
أو مقوالت جاهزة دعائیة في الغالب. أم إبراهیم على سبیل المثال، اسمها رقیة السنتریسي، اضطرت إلى الفرار عام 1948 عند حلول النكبة، وبعد إقامة قصیرة في

دمشق، غادرت مع أسرتها وأبنائها الثمانیة إلى األردن، وهناك استغّلت فّن التطریز الذي تعلمته منذ أن كانت في العاشرة وحولته إلى نشاط مدر للدخل، وقامت بتدریب
أجیال من النساء على التطریز، وقد أضافت الكثیر للنهوض بفن التطریز.

التاریخ وأشكال تدوینه

بخالف التاریخ الذي یدونه المنتصرون دومًا، وهو في الغالب یأتي مخالفًا للوقائع واألحداث، یبدو هناك تاریخا من وجهة أخرى، یمكن االستناد إلیه واكتشاف عصره
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بخالف التاریخ الذي یدونه المنتصرون دومًا، وهو في الغالب یأتي مخالفًا للوقائع واألحداث، یبدو هناك تاریخا من وجهة أخرى، یمكن االستناد إلیه واكتشاف عصره
وظروفه، تاریخ شفهي أكثر صدقًا وتلقائیة، یأتي على لسان أصحابه، على العكس من كتبة التاریخ الرسمي المأجورین. واألكثر من هذا أن یكون هذا التاریخ على

تنوعه، والذي شمل العدید من البالد العربیة أن یأتي من خالل النساء، الصوت األكثر خفوتًا. هذا الخفوت الذي یبدو في الدروب التي سرن فیها، سواء بإراداتهن أو
رغمًا عنهن تبعًا لظرف اقتصادي أو اجتماعي، كأن تضطر المرأة إلى العمل إلعالة أسرتها، أو نظرًا لموت الزوج، ال تبدو هنا نغمة االستسالم السائدة التي یرید

الكثیرون إلصاقها بالمرأة، لكنها حیاة تتم كتابتها من خاللها، وتكشف عبرها الكثیر من األزمات والموبقات التي دومًا ینفیها النظام السیاسي والعرف االجتماعي السائد
والمتحكم في أدق أمور الحیاة. من خالل لوحة أو صورة أو شهادة جامعیة، وحتى رداء ینتمي إلى زمن آخر، یمكننا أن نسطر تاریخًا مغایرًا تمامًا، یبدو فیه تواطؤ

الجمیع ِخشیة االفتضاح، والذي یوصم به حاكم أو زوج أو رجل في العائلة. المواجهات هنا كانت مع المجتمع والذات والقدرة على اختبارها وصمودها، تاریخ شخصي
في األساس، لكن في مجموعة وبنظرة شاملة یتعدى هذا القصور، لیصبح تاریخًا جدیرًا باالحتفاء وأكثر صدقًا بكثیر من أحداث ملفقة، غیر جدیرة بالثقة. لیبدو هنا

شكل البطولة المغایر للمعهود والمتواتر كما في مخیلة المهللین أو المعترضین على هذا البطل أو ذاك. البطولة هنا حقیقیة، دون صخب، إنسانیة أكثر من كونها شكًال
من أشكال كالشیهات التاریخ الزائفة.

«أنا بخیر اطمئنوا»

رسالة طویلة من داخل أحد السجون، اختتمتها صاحبتها بهذه العبارة، والتي أصبحت عنوانًا داًال لتجارب النساء جمیعًا، طبیبات وعامالت في المنازل وممثالت
وطالبات ومحاسبات وصانعات أفالم وعامالت في التطریز وخیاطات وُمعلمات ومرشدات سیاحیات وفنانات وكذلك أمهات وبنات وصدیقات. والتجربة تتوافق وحالة

السجن المعنوي في الغالب، وقد تحررن أخیرًا بفضل إیمانهم بأنفسهن وبالحیاة التي تلیق بهن. فال شيء نال من إرادتهن أو أرواحهن. رسالة االطمئنان هذه هي األهم،
وهي التي تعقد مقارنة دائمة بین الشعور بالحریة والمسجونین بالفعل، فالذین في الخارج ال یدركون أنهم یعیشون في سجن حقیقي، بخالف حالة الوعي التي طالت

النساء هنا، من ناحیة أخرى وٕان كان المعرض یتفاوت زمنیًا، إال أنه ال یوحي بأن ما حدث قد حدث وانتهى، بل لم یزل یحدث كل لحظة، زمن طویل ممتد ولم ینته
حتى اآلن. هنا ال یقتصر التاریخ على كونه اتخاذ الِعبرة من حیوات كانت، بل یظل حاضرًا وثقیًال ومحفزًا لآلخرین، رجال ونساء متساوون في المعاناة، وأمامهم لحظة

مستقبلیة من الممكن أن تتغیر نحو األفضل… فاطمئنوا.

-  -
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