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 كحل 1.2

قو ة"ها كونب "إستخدامات اإليروتيكي ة: اإليروتيكي ةفي  2
ة يكي ة كموقٍع أريٍب للقو ة األنثوي  تعر ف أودري لورد اإليرو ، ت  1

نة لإل وداوات  وذوات  البشرة الملو  تجاج على حالعميقة والحميمة. منذ ذلك الحين، إنضم ت إلى لورد النسوي ات  الس 
ن ، ومختلفٍة وغزيرة. لكن لماذا نتحد ث عتواريخهن  كتواريخ ذات نسٍب أمومي ٍ ستعادة مواقعهن  الهامشي ة، وال

راعات النسوي ة اإلفريقي ة  افي سياقاٍت غريبٍة جيوبوليتيكي  إيروتيكي ة لورد  ميركي ة؟ ولماذا نتفح ص األ –عن الص 
 جوانب من حياتنا اليومي ة ونعيد تخي لها من خالل عدسة اإليروتيكي ة؟

 
اب ة التي كنت جزًءا منها مازالت تتبرَعم، أرادت منذ  أقل  من عقٍد من الز من، عندما كانت الحركات النسوي ة الش 

دةٍ تلعثماتها األولى أ ال والعامالت، العم  و  جووناات،الال  : وأن تربط بينها من التمييز ن تفصح عن جوانب متعد 
لو الن ساء، و  في البداية، كان مزيج صراعاتنا يثير سخرية  اإلثني ة...فلسطين واألقل يات و ناات، والمتحو 

. كان مزيجنا هذا يلقى توثيًقا ضوياًل إلى حدٍ  بعيٍد،  مناصرياات "حقوق اإلنسان" ذوياات الخطاب الليبرالي 
فهي. فجأًة،  اكاونً لكن ه مازال   ِتي ةأ خ يناإستدع ،كدخيالتٍ ، و ذات معنىً  2تقاطعي ة كرينشوبدت في تاريخنا الش 

  لورد اإليروتيكي ة.
 

ر على أن نا موجوداٌتاو  إًذا، كيف تنطبق اإليروتيكي ة على سياقنا؟ كما يبدو، داوًما نَبي أحد جا ن علىما ن َفس 
ية: الذ ات رق، الث ناوي ات الضد  ء)ة(، إااآلخر، الغرباالش  )ة(الجي د)ة(االسي  فض أن لخ. اإليروتيكي ة تر العربي 

ًة ت خي ر. هي بالط بع جنسي ٌة، لكن ها تحمل  نتاج المعرفة اإلخاص  يروتيكي ة قو ة التخي ل، والمقاومة، وكتابة الت اريخ، وا 
مراء.الن ابعة  ما أن ها ال ك ال تنتمي اإليروتيكي ة إلى "موجٍة" نسوي ٍة معي نٍة، من مصدر المعارضة النسوي ة الس 
فتبقى في حركٍة  –في المقاييس الم عم مة والسردي ات الخط ية للت اريخ. لكن ها تحتفظ بملكي ة الَمْوجات  تشترك

  مستمر ٍة وغير قابلٍة للت رويض.
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بينهما اإليكزوتيكي ة والمساحة)ات(و  اإليروتيكي ة  

اخلي ة للعار واإلحترام واألخالقي ات التي ت نسب إلى "ثقافتنا" وتقاليدنا، تستغل  اإليروتيكي ة  3 رديات الد  ولعل  الس 
ياسي ي معن في للت روي ، وأن تكون غير قابلةٍ تكون  على أن بسبب قدرتها خصي عن الس  مع قض. إن  فك  الش 

ي خامرني شعوٌر بأن  مسألة . وفي الوقت عينه، 3بعادها عن قواها اإليروتيكي ةلمجموعات المهم شة من خالل إا
غط "للمجاراة".ٌت ونشعر بأن نا متلك وا "الَمْوجات" النسوي ة تساهم في إستغالل اإليروتيكي ة، إذ ي نظر إلينا على  الض 

مراوات  كانت، الجنس اآلخرما كانت دو بوفوار تكتب بينأن ه  قد ننسىفي الخلف،  وننفثوبينما نلهث  النساء الس 
غب وقاتلن من. هؤالء ق  األمامي ة فوف المقاومةص جسادهن  إلىيدفعن بأ أجل حقوق عامالت وعم ال  دن الش 
ياديناات والمزارعيناات المصانع . سباق الَمْوجات هذا، معطوًفا على القيم التقليدي ة، (2014، قاودبيه) والص 

 يِسمنا باإليكزوتيكي ة.
 

دٌة لفهم إستغالل اإليروتيكي ة؛  ف ٍة لتحريزل اإليروتيكي ة في مساحهي تختاإليكزوتيكي ة إًذا، هي طريقٌة محد 
مرااوات والت مييز ضد هنام. وسواء  ن إستوثاراٍت لقو ة أو عل الداخلي ة ن الدينامي اتإنبثقت اإليكزوتيكي ة عتمثيل الس 

رق األوسط وشمال إفريقيا.  ياسات اإلستهالكي ة واألصولي ة في مناطق الش  ز الس  ن  تشويهها إأجنبي ٍة، فإن ها ت عز 
وداء اإلختزالي ة،اء، وا عادة إنتاج األنوثةاالذ كورة الس  يتضافر مع تشييء الن س لإليروتيكي   ووسِم الهوي ات  مراء والس 

إنتاج ي ف أن  إستغالل اإليروتيكي ة يمث ل وجًها تأسيسي اهو ، لكن  األكثر إقالًقاوالحيوات الكويري ة باإلثاري ة. 
حبسها وبالتالي  ،صاوها إلى الخطوط الجانبي ةوي ة من خالل إقهو يغر ب النساء والكتابات النسالمعرفة المهيِمنة: 

 في ثناوي ٍة قطبيٍة هي المركزاالهامش.
 

ياسي، ينظر هذا العدد من  خصي هو الس  كحل: مجل ٌة لدراسات الجسد إنطالًقا من المفهوم القاول بأن  الش 
في اإليروتيكي ة غير اإليكزوتيكي ة، أو اإليروتيكي ة المختل ة. ويتناول هذا العدد التمثيالت اإليكزوتيكي ة  والجندر

ٍ )إعادة( مراء المتمر دة، لكن ه يصوغ بشكٍل خاص  ل م أو تخي التنا ومقاومتنا. بينما نتك لألجساد واألصوات الس 
 تعة والتغيير. والم والكويري يناات كوسيلٍة للبقاء وي اتوالنساد اإليروتيكي ة على يد الن ساء نكتب، ت ستع
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 كحل 1.2

تاوم: لغة  الحميمي ة )الم غاِيرة(". تصطحبنا الخوري في جو يفتتح العدد بمقال الر أي لسنت 4 لٍة يا الخوري بعنوان "الش 
"، والتي تسكن لغتنا العربي ة.  معدودة التي تحتوي على مفردة "كس  تاوم الال  تبة إنعطافةً م ستساغًة اتت خذ الكعلى الش 

ة الجنسي ة  بٍة في مجال الصح  ". ومن خالل إستلهام تجربتها كمدر  إلعادة تخي ل الجذور العثماني ة لكلمة "كس 
ياسات، تربط الخوري الل غة والت شريح والفن  مًعا، داعيًة إي انا إلى تفكيك قو ة الكلمات والحميمي ة في  وكصانعٍة للس 

 ة والل غوية المت سمة بالم غايرة الم مي زة جنسي ا. األنظمة القانوني  
 

دة لكلمة "َفْرج"، يفتح المجال أمام قطعة "تاريخ َفْرجي: مانيفس و" بقلم اليدي تعبث الخوري في األوجه المتعد 
من  (hystoryِجها )رْ ِجيا، وهي شهادة  الذعٌة عن عضوها الجنسي  في كاف ة أحواله. المانيفستو يوث ق تاريخ فَ 

ٌة،  ٌة، ومستِفز ٌة وفج  . حاد  فهي  إلى المكتوب في الت واريخ ذات الن سب األمومي  ل من الن قل الش  أجل إظهار التحو 
. اسياسي  ه القطعة القارئاة نحو إعادة إستكشاف الَفْرج إنطالًقا من مكاٍن شخصيٍ   توج 

 
ن. األولى، ديث" بقطعَتين مختلفَتييعود باب "أحا ،لفن  والن قل ذي الن سب األموميوا الَفْرج وبالت ناغم مع محاور

ورة اإليروتيكي ة والتمثيالت الفني ة"، تنقل جلسة نقاٍش بين  بعنوان "عن الحْيض واألجساد والر غبة: نقاٌش في الص 
ة، تواِجه الال   رتها ريبيكا صعب سعادة. مستقصياتكلٍ  من مون وأماندا وساراغ، يس   فن انات -أعمالهن  الخاص 

ور والخيال. ينبشن اإليروتيكي ة وتعريفاتها من ضمن وساوط  الثالث مفاهيم الحْيض، واألعضاء الجنسي ة، والص 
ٍة للتمثيالت الفني ة. أما القطعة الث انية من "أحاديث"، فهي حواٌر أجريت   سيكا خزريك عبعد   ر سكايب.ه مع جيس 

يكا خزريك" "الس   حوار ياحة بحث في الص  يياحة الجنسي ة في العروض البيوميثوغرافي ة: حواٌر مع جيس  الت بين الس 
سة العسكري ة. وتوازي القطعة بين حروب الجنس النسوي ة والحرب  ابقة والمؤس  الجنسي ة في المستعَمرات الس 

كمجاٍز  النساء. ومن خالل إستعادة البيوميثوغرافي ة إحراق" كتابات"راجعًة التاريخ من منظور م  األهلي ة الل بناني ة، 
، يتطر ق الحوار إلى الت شابهات بين جلد خزريك الخاص  وص   الرقمي ة ور أم ها، ما يمزج الوساوط البصري ةاأداويٍ 

 باإليروتيكي ة.
 

م سلمى شاش لنا المقال روحي ة كتابات النساء وسَيِرهن  )الذاتي ة(ضمن  وأيًضا ل في العد، تقد  د بعنوان األو 
زة  الجسد في السردي ات الشخصي ة لدري ة شفيق ولطيفة الزي ات". تعيد شاش قراءة سيرَتي "معارك مع الر غبة: مركَ 

المناضلَتين المصري َتين من خالل موَضعة الجسد األنثوي  كأداٍة لمقاومة األنظمة السياسي ة القمعي ة. واألكثر 



بينهما اإليكزوتيكي ة والمساحة)ات(و  اإليروتيكي ة  

فع بأجسادنا إلى إدهاًشا، أن  الكاتبة ت 5 رنا بأن تقويض المعايير الجندري ة والجنسي ة ليس الطريقة الوحيدة للد  ذك 
فوف األمامي ة، وللوقوف في وجه األنظمة الوطني ة والقمعي ة التي انبعثت في عهد ما بعد اإلستقالل في  الص 

 مصر.
 

اْطمة: روايٌة عن ف بالواقعي ة السحري ة لروايةوبالن ظر إلى صنٍف آخر من الكتابة األنثوي ة، ت دهشنا غدير زن ون 
م مقال عاِلم. عودية رجاء للكاتبة الس   الجزيرة العربي ة وفي ة واإليروتيكي ة في فاْطمة لر يقد  جاء عاِلم" "الخيال والص 

واية، بما يتناغم مع تعريف أودري لورد لإليروتيكي ة. مع زن ون،  تالشى تقراءًة في طبقات اإليروتيكي ة في الر 
ي ة والتجر د، فاتحًة المجال أمام وساول جديدٍة لتناول  وفي ة والعقالني ة، والحس  الحدود بين الخيال والواقعي ة، والص 

 الث ناوي ات األبوي ة من خالل اإلقرار باألسطورة كشكٍل من أشكال الكتابة النسوي ة.
 

ي لعبدهللا الط ايع"، تغوص دينا جيورجيس ف صجيش الَخال"صرخٌة مكتومٌة: العواطف الكويري ة في  في مقال
بصفتها  لكويري ةالمعرفي اِت اشكٍل آخر من التمثيل اإليروتيكي  للر غبة. ويكشف فيلم المخرج والكاتب المغربي  

". وبينما تمكن قراءة جنساني ة البطل على أن ها مت سمٌة  غير ممتثلٍة للتعريفات الشاوعة والمتداولة لمفردة "مثلي 
ر الكويري  كمشروٍع ب المثلي ة التطبيعي ة، ت عق د جيورجيس العواطف الكويري ة من خالل زعزعة المعادلة القاولة بالتحر 

اشة، تحليل الكاتبة  ي حيكإستعماري. و  مت الحاضر على الش  ضطراب ا إي انا على اإلمساك باإلحاث  الحداد بالص 
 العواطف الق طبي ة. وراءالكامن 

 
ورجيس ، ي صدي تفكيك جيكمثال كويري ًة: "ميم"-عربي ةً -إمرأةً -تصيري -حمدان بمقاٍل بعنوان "أنتعود سارة 

م حمدان حدود المقاربات غير الهوي اتي ة بصفتها  يرورة، ترس  طحي ة. إنطالًقا من قراءٍة دولوزي ٍة للص  للذ اتي ات الس 
قيقة للمحادثة التي جرت بين عضم رتحِ  ع في واٍت سابقاٍت في "ميم"، ضمن النقاشات األوسلة. وتقع قراءتها الد 

المي ة وكذلك المثلي ة الع في وتتحد ى حمدان اإليكزوتيكي ة الكامنةسياسات للموقع. -سياسات والميكرو-الماكرو
خطي ة "لإلختالف المختلف" في إيروتيكي ة لورد. د الكاتبة الال  ياق الغربي  لنق ادها. بداًل من ذلك، تحد   الس 

 
اب ة المصري ة علياء المهدي، وي   رقاالغرب من خالل تقديم دراسة حالٍة عن قضي ة الش  عق د مقاٌل آخر ثناوي ة الش 

نة العارية. في وغماوي ة؟ نقاٌش في فيمين وعلياء المهدي والتعر ي  مقال المعروفة بالمدوِ  "من األيديولوجيا إلى الد 



 كحل 1.2

ا اشات التي دارت بين النسوي ات المحل يات بعد نشر المهدي صورً في العالم العربي"، تغوص مايا الحلو في النق 6
نضمامها إلى فيمين.  ، تستعيد الحلو اإلحتجاج عاريًة لها وا  وبينما صادق البعض على التعر ي كمستوَرٍد غربيٍ 

وغماوي   . واألهم ، أن  الكاتبة تحذ رنا من القراءة الد  لنسوي ة، ما يِسم ة لالعاري كممارسٍة مغروسٍة في تاريخنا النسوي 
 صراعنا بالكم ي ة.

 
م سناء  وغماوي ة ضي قة األفق، تقد  اد األخير. ، كتاب جومانا حد  الثللجنس الث  خوري مراجعًة الوفي نقٍد آخر للد 
اد للبوفواري ة، ت عنِون  مانة، بل تصقطعتها " بذكاءٍ  خوري العاكسًة )إساءة( إستمالك حد   بح كذلك".ال توَلد المرأة ج 

طلح "الجنس ف لمصاد المؤسِ ي ة الكوميدي ة على طول المقال في قراءة تحريف حد  وترافقنا هذه الن غمة التراجيد
ر الكاتبة في إفتراضاو الث الث".  صرارها على اتتفك  اد المتناقضة وا  يل "بتكار فلسفاٍت جديدٍة مثت حد  "، ةاإلنسانو 

 .  قراءة هذا المقال واجبٌة.التي تتظاهر بأن ها تأتي في فراٍغ نرجسي 
 

" لزهير كسيم، في الختام،  م قسم الموارد مقااًل بعنوان "الجندر والتربية الجنسي ة في الن ظام التعليمي المغربي  يقد 
تي غالًبا ما ال ٍة المناهج المغربي ة المدرسي ةالذي يمنح كحل منشورها الفرنسي  األول. يشر ح مورد كسيم بدق  

اإلجتماعي ة والنفسي ة والعاطفي ة للتربي ة الجندري ة والجنسي ة، ما يساهم في َبلَورة أنظمة الفكر تتجاهل األبعاد 
 المت سمة بالم غايرة الم مي زة جنسي ا.

 
يات، تأتيكنام الر غم من على  ة للمر ة الثانية في خالل هذا العام. مر ًة أخرى، ي راودنا شعوٌر بإلزامي   كحلكل  التحد 

الكتابة كميراٍث وكَدْيٍن ألولوك الل واتي والذين سبقننا وسبقونا، ولل واتي والذين سيأتين وسيأتون من بعدنا. كثيٌر 
و قد يَرين ويَرون في فعل الكتابة مسًعى في غير أوانه. وكث ٌر أيًضا قد يشجبن  ر والمواضيع ويشجبون الص 

 .4ال تعتذر عن نفسها شجاعةٌ البعض من ا دْوًما، في هذا العدد. لكن  ة التي يكشف عنهاالفج  
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