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Introduction 

 

Translation is the process of transferring the meaning of a text from a language to another 

language. There is no wrong or right when it comes to translation; if the meaning is delivered 

accurately, the translator can choose what method of translation to follow according to acertain 

elements.  

In order for me to finish my senior project requirement, I chose to translate and analyze 

The first and second chaptersof the book Being a Girl by the English author Hayley Long. Long 

is known for her teen fiction and received so many awards for her work as Queen of teen awards 

and Costa children's book award.  

Being a Girlis published in 2016. The book talks about everything the girl needs to know, 

how to get along with puberty daysand the struggle of being female in the mosthonest and 

humorous way. The reason behind choosing this book is that it gives afeelingofempowerment 

and that girls are a more than just beautiful things in the society;alsoit is about the necessity that 

every girl should not be ashamed of being a female. In the first chapter, she talks about how 

every girl has the thought of wishing she was born a boy, committing suicide,being transgender; 

it deals withgender and identity. The best is yet to come, in the second chapter, the author gets us 

through a history lesson about great women whom we should all be proud of their achievements 

and their heroic actions. 
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One of the elements that I took in my mind while translating is the audience of the book. 

I wanted to deliver her ideas to the target readers and get them to know her better as she wanted 

to be shown and known, as this project consists of two parts, the translation of the first and 

second chapters of the book, and a theoretical part which consists of the analysis of the 

translation. 
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Literature review 

 

 

Translation is the process that the translator do in order to produce asimilareffect in the 

target language, according to Hassan Ghazala (2008). Literary translation requires a deep 

understanding of the source text to be able to decide upon the most suitable equivalence (Peter 

Newmark 1991). Eugene Nida states that using formal equivalence the target text will end up 

being the same as the source text. Dynamic equivalence, on the other hand, shows the effort and 

work that has been made to convey the meaning in a way the target text reader finds it natural 

(1982). 

InBeing a Girl, I used the dynamic equivalence to convey the meaning. Furthermore, 

Mona Baker has discussed the equivalence at the word level. “as atranslator, we are primarily 

concerned with communicating the overall meaning of a stretch of language” (Baker.1992:9-91). 
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Methodology 

 

 

Being a Girlis written in an easily understood language which suits the audience of the 

book. However, there is some use of informality. According to Eugene Nida, functional 

equivalence focuses on having an equal effect on the receptor. I followed the dynamic 

equivalence (functional equivalence approach) in most of my translation. The main strategy of 

translation that is implemented in this project is to provide the closest natural equivalents in the 

target text. Therefore, functional equivalence approach was the best method to provide target text 

that serves the aim of the source text. 
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Discussion 

 

My project consists of two parts: translating and analyzing. I chose to translate the first 

two chapters of the book Being a Girlby the English author Hayley Long. The second part  deals 

with the analysis of the difficulties and issues I have faced while translating the first and the 

second chapters of the book Being a Girlby Hayley Long. Examples from the book will be given 

to show how I solved the difficulties.  

1-Stylistic issues: 

The author tends to use certain words to show her style in the book such as colloquialism 

and abbreviation. And as the book is wanted to be for teenagers I want to do you show the same 

effects but in a proper more decent language. When it comes to the slangs she used the word 

"LOL" -which stand for laugh out loud-and it is not common in Arabic, although over teenagers 

tend to understand these things and a couple of translators have translated it literally ى٘ه. But the 

difficulty is not in the word itself, it's the way that it came in the context. The text is saying 

"being a teenage girl isn't non-stop bundle of LOLS" so my translation went for something like 

this" مّ٘ل فخاة ٍسإقت ال ٌعًْ صسة ٍِ اىضحل اىَخ٘اصو ". And I could haveadded the word ًاىعاى, but 

when I broke down the word, so I didn't want the sentence to be much longer than the original.  

When it comes to the style of the author, she definitely has a unique style. The author is a 

feminist and she hasa provocativeway of delivering an idea, especially men-related things. I 

wanted to keep the style but taking into consideration the teenage audience. For example, she 
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described the boys’ bodies and the smell of their bedroom. And that could be a sensitive topic so 

I tried to be superficial and not to go into details as she did. Some parts of the text were 

intentionally deleted becausetheydid not suit the age of the audience.  

On the other hand, the style of presenting the book is quite interesting. The book included 

a bunch of graphics and illustrations that suit and represent the text. I tried my best making sure 

that Iuse the graphics and include themin the target text. I managed to take the same photos and 

translate the texts inside. Nevertheless, in chapter two, you will see photos with text in English 

because it was names, and I translated the names in the text but not in the photos just in case 

someone would like to search for these people.  

Here is an example:  

 

 

 

 

Another point in styling the book, she used the footnotes for further information or extra 

explanation. In my translation, this feature has been kept the same and I tried whenever I wanted 

to explain my translation, I explained it within the text in a hidden way so I didn't need to go 

again and put another footnote and make it more complicated.  
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Here is an example of the footnote:  

 

 

 

 

 

 

2-Synonyms: 

 

One of the topics that this book discuss is gender and identity and gender power 

imbalance. Translating these two concepts was a bit confusing because the word gender and sex 

have the same word in Arabic so I translated gender and identity as "اىٌٖ٘ت ٗاىجْ٘ست"  and for the 

gender power in balance as "ٍِاخخاله ح٘اشّاىسيطت بٍِ اىجْس" for the word "power" I could usedthe 

word "ق٘ة",butagain it would be confusing for the audience between the physical power and the 

authority. 

3-Language Fillers: 
 

Incomplete words and sentences appeared in multiple places. The first example "Er .. can 

we stop this now?" I couldn't figure out the missing word but since the context appears that the 

girl is afraid of something, I translated it as the following " آآآ.. ٕو ٌَنْْا اُ ّ٘قف ٕرا حاالا"  
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The Second example appears at the end of listing famous women names ". . . um .  .  ." And that 

shows that the list can go on and on and the writer is able to search in her mind and still 

remembers more names, so I translated this incomplete sentence into "ٌٍا". 

Here is an example of one of the graphics: 

 

 

 

 

 

 

 

 

The author also used the words bachelor and Master and discussed the way we use these 

words as College degrees but the real meanings of them are the men-related things. Nevertheless, 

we don't see these problems often in Arabic because we use feminine endings for these words. I 

transliterate the word bachelor so the reader can see and understand what the authoris saying.  
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4-Equivalents: 
 

One of the sensitive topics in the book is "being a transgender" and as I mentioned before 

the audience of the book is mostly teenagers. I would have translated transgender as ًاىشرٗذ اىجْس 

but it wasn't about sexuality, so I went from ًاىخح٘ه اىجْس.  

The author talks in the book about a group of women's rights activists called The 

suffragettes. This group of women lived in the late 1800s. The name of this group is not a 

common name in amodern day, that's why I didn't transliterate the name but instead translated 

the meaning of it to become "ّاشطاث ىحق٘ق اىَسأة" 

Another term appeared multiple times in the text is sexism. Sexism means discrimination 

against gender. I had the option to translate it as عْصسٌت but again it would be confusing for the 

reader between sexism and racism. I ended up translating sexism as اىخٍٍَص اىعْصسي because it 

gives them acloser understanding of the term.  

The author addresses the reader as a female from the beginning of the book and she made 

it even clearer when she said"you might catch yourself wishing you would been born a boy" and 

I kept the feminine pronoun in the target text " قد حجدي ّفسل   ٌٍ٘ا ٍخٍَْت ى٘ اّل   ٗىدث   صبٍاا"  

We often see the word brotherhood and it's easily translated intoاألخٌ٘ت.  

In the book she mentioned the word "sisterhood" some translator translated it as " اىْسٌ٘ت، اىَجخَع

 I translated it a bit different, because the audience not necessarily adult women. The "اىْسائً

source text said, "then welcome back to the sisterhood". The target text is اذا إالا  بل فً اىْادي" 

 اىْس٘ي"
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 I feel the word  اىْس٘ي includes the majority of the audience which are the teenage girls and in 

the same time, it does include the adult women.  

 

5-Cultural References: 
 

In the western culture gingerbread is the well-known type of cookies;you can make it by 

using a cookie cutter that looks like a human;they even made it into ananimated character. In the 

source text, it said"girls and boys aren't made out of gingerbread" meaning you can't really 

change their shapes and their manners. This meaning will not be accurate if the word was 

translated literally;therefore, I generalized the idea and translated the word into قطعت بسنٌ٘ج". 

Another cultural referenceis also about food. The author mentions Goldfish crackers as it 

is well-known as a snack for toddlers. “I promise not to talk to you as if you’re a toddler with a 

mouthful of goldfish crakers”. I used the general idea of the snack once again to solve this issue. 

Here is my solution in the target text: 

.” ٗأعدك إًّْ ىْاحدثل مَا ى٘ مْج طفيت زضٍعت ٍدىيتفَٖا ٍيًء باىخساىً اىَقسٍشت“ 
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Here inthe table, I have displayed some word choices I have made throughout this translation 

that may not make sense on their own. Therefore,you will see the context as well: 

The source text  The target text  In context  

Inside information  ححدثج ٍع مثٍس ٍِ اىفخٍاُ أٌضا ٕٗرا  ٍعيٍ٘اث ٍنّْ٘ت  -

ٌعًْ أّٔ ىدٌٔ معلومات مكنونة، اسخطٍع اُ 

 اخبسك قيٍال عَا ٌفنس بٔ اىفخٍاُ.

Camouflage cargo pants ازحدي بنطالك المموه الفضفاض بسعادة بْطاه ٍَ٘ٓ فضفاض 

Teenage girl  فً عمر الزهور، ىدٌل   ٍخسع   ٍِ اى٘قج  عَس اىصٕ٘ز

ىفعو األشٍاء اىخً فعالا  حسٌدي فعيٖا، ٍثو 

اىًْ٘ ٗاىدزدشت ٗاالسخَاع إىى اىَ٘سٍقى 

 اىصاخبت

 

6-Abbreviation: 
 

 

Trying to keep the same amount of pages and format is challenging. Translating and 

breaking down abbreviations could make the sentence or the paragraph look alittle bit longer. In 

the text, the author talks about the soccer player’s salary and the difference between women's 

league and men's league saying "in the professional soccer League (MLA) was estimated to be $ 

226,455 the equivalent women's League (NWSL)..."  The abbreviation here works as an 

additional information, although I have managed to keep it in the target text." قدز ٍخ٘سظ زاحب 

ا، فٍَا ٌقابئ فً اىدٗزي  اىالعب فً دٗزي مسة اىقدً ىيَحخسفٍِ ىيسجاه )اىدٗزي اىسئٍسً ىنسة اىقدً( بَبيغ 554,622 دٗالزا

 "اىْسائً )اىدٗزي اى٘طًْ ىنسة اىقدً ىيسٍداث( 
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Conclusion: 
 

In conclusion, translation is not an easy task. The translation becomes even harder when 

you try to speak to theteenage audience. This project is the result of four years ofknowledge in 

the translation department, as I translated the first and second chapters of the bookBeing a Girl 

by Hayley Long followed by the discussion part involving the major issues and solutions.  
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 الفصل األول 

 كونً انثى
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 كونً انثى

 رائع.كونً انثى امر 

 بشكل اخص.  مراهقة امر رائعوكونً فتاة 

انِت لست شخص بالغ سن الرشد بعد,وذلك امر جٌد.ذلك ٌعنً ان ال احد عاقل سٌتوقع ان  ،امر اخر

تتصرفً كالسٌدة العاقلة لساعات وساعات طوٌلة ولكن فً نفس الوقت, انِت لسِت طفلة صغٌرة بعد اآلن ، 

نسوجة انً المقحولك السترة الصوفٌة ذات الطابع األسٌتوقع ان تلبسً تعاقل ر جٌد. ال أحد ا أٌضا أموهذ

 ٌدوًٌا بكل حب من قبل جدتك.

ي فعلها ، مثل النوم ترٌدلدٌِك متسٌع من الوقت لفعل األشٌاء التً فعًًل ففً عمر الزهور،  انك  وحٌث

والضحك من  رائجةوالدردشة واالستماع إلى الموسٌقى الصاخبة والنوم ثانٌة ، والتسوق وارتداء المًلبس ال

 .بعض الشًء تلقائٌةتكونً  واالحًلم وان اٌضا والنومالقلب الذي ٌدفعك للبكاء 

بدوام كامل او مثل دفع  مراهقة لٌس علٌك القلق على االشٌاء المملة مثل ان تكون لدٌك وظٌفةوكونك فتاة 

على العموم ، انه لوضع فرٌد الفواتٌر، 

 .آلن ة ما انِت علٌه اوخاص

 !أٌامسعٌدة
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 ءة هذا الكتاب؟الثمٌن فً قرا المراهقةاذا لماذا قد تضٌعً وقت 

 ؟المراهقةن تعٌشً اٌام لٌس علٌك أأ 

هذا الكتاب أٌضا. هناك  قراءةولكن خصصً بعض من الوقت ل و ال , بالطبع عٌشً الحلم.الجواب هو نعم 

ً احتمال كبٌر من أ ً  وحده، الصغٌر عمركن منه، أل ن تستفٌدي شٌئا نافعا  ما علىازهى وانقىبان ٌجعلك  كافٌا

 .من الضحك العالً المتواصل مراهقةال ٌعنً كومةاالرض. كونك فتاه 

 .عصٌب للغاٌةومربك و احٌانا قد ٌكون غرٌب على حد بعٌد, 

 على االغلب. بذلك وانتً على دراٌة،صداع تاملومن حٌن الى اخر قد ٌتحول  

هل على مر ساالك انه بب خطر صبٌاً لكن اذا  ٌام المزعجة متمنٌه لو انك ولدتِ من األ قد تجدي نفسك ٌوما

 االمرٌن: الصبٌان فكري قلًٌل فً هذٌن

  

غرفة نوم ن فً فكري األ هل انا على حق؟ أراهن أن رائحتها زكٌة، 1.رائحه غرفة نومك-1

 ، ٌكفً ذلك قوال.اخوتك الذكور

 

 .نكارست فظة فً ذلك , إننً أقول الحقٌقة ولٌس هناك مجال لؤلول أجسام الذكور غرٌبة.-2

                                                           
1

 لٌس لدٌك أخوة ذكور ؟ال مشكلة فقط استعملً القبو القً فٌه بعض من العشب الرطب وبعض من فئران الحقل ، بضع من البطاطا المهروسة وزوج

 المحتمل ان هذه رائحة غرفته  اقل او اكثرمن حذاء كرة القدم المتسخ بالعرق بعدها استنشقً بقوة . اما اذا كان لدٌك إخوة ذكور من 
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 مىج فً صبٍب؟ اول لى ٍهمىحخمب سلج 

ألْئراوبٔذاإلجبثخٔؼُئ٠بنٚاٌزػش،ٌغذاألٌٚٝٚثالشهٌغذآخشِٓ٠شؼشثزٌه،فٙزٖاالِٛسِمذسح.

اٌجٕغ١ٓأِشِغشٚطف١ٕبعٛاءأدججٕبرٌهأَوشٕ٘بٖ.ِضً٘ذ٠خػ١ذا١ٌّالداٌغش٠جخ،اٚعزشحاٌصٛفثّٕظ

اٌّذبوخ٠ذ٠ٚبً.عٛفأرطشقٌٍجٕغ١ٓف١ّبثؼذ.ص٘شحاأللذٛاْ



ثًاراوبٔذاجبثزه١ٌغذثال

 مسخحٍل 

ِش٠غزذكاالدزفبيثٗوٛٔهفزبحألفبْصذ٠مخ.ب٠اهًلا بل فً الىبدي األوثىيارا

:ِّب٠ؼٕٟأه

 شببت

 مخحمستو

 .ملٍئت ببإلمنبوٍبثو 

اخشٜغش٠جخٔٛػبِبدغٕب،٠ٛجذثؼضاٌٍذظبداٌّشثىخٚاٌذشجخٌٚذظبد

لٛي:أٌٚىٓئ١ٌهِبع

ن حعبوً المز وحذك (أ)لٍس علٍل 
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ًألٔٗئراوبْٕ٘بنش١ ٚ٘زاأِشػٌٍٍّٟغب٠خ.وخحذد عه مب بذاخلىبفٙٛإٔٔبرجشػٓثٗٔذٓاٌفز١بد،اًٚادذئب

اٚخبٌزهاٌجذ٠شحثبٌضمخخاٌؼطٛفذصذ٠مزهاٌّمشثخاٚاخزهوبٔأعٛاء-زبحأ٠ّٕبوبٔذِؼٕٝرٌهإٔٗ٘بنف

حمبمبجٗ٠ٕعٛفرشؼشثّبرشؼش-اٚدزٝاِشأحالرؼشف١ٙبأ٠ّباِشأحرىزتسعبٌخفٟئدذٜاٌّجالد

،ٌٚىٓفٟخاٌذشجخرجذٚالًعٛءٚأوضشطج١ؼ٠١جؼًرٍهاٌٍذظبدِّبخجشرٙبزشبسنرىْٛعؼ١ذحاْٚعز

ً٠فّٙهٚئٔه ال أحذدبٌخئٔهالصٌذرؼزمذ٠ٓأْ ٚأٔب،فٟ٘زٖاٌّؼضٍخفأٔذٌغذٚد١ذحفٍذ٠هأٔبٚد١ذحرّبِب

ِٓخالي٘زااٌىزبة!ا١ٌهأرذذس

  ولنه مه اوب؟



خاليألغٌٝذظبداٌذ١بحٚألٛيٌهوًِباػشفٗػٓوٛٔهٍّشا٘م١ٓٚسعبٌزٟٕ٘بأْألٛدنٌاوزتاِٛس

فزبحٚعجتِؼشفزٟثزٌه٘ٛ:

.ِشحلذوٕذفزبحراد -1



.أٔباِشأحدب١ٌب -2
1
ِّب٠ؼٕٟع١بْاألِش،ٌىٓثبٌغخاوضش.



ّب٠ؼٕٟئٟٔرذذصذِغفز١بدثؼّشِذسعخٌٍغخاإلٔج١ٍض٠خٌغٕٛادِثبإلضبفخئٌٝوٟٛٔوبرجخ،وٕذ -3

!فٟٙ١ٍِئخثج١ّغاٌزفبص١ًهجّبياٌىزتاٌض٘ٛسػٓوًاٌّٛاض١غاٌزٟرخطشٌه.ٕ٘ب٠ىٌّٓ

اٌٝػذحٔمبشبدعبدشح.اٌٍز٠زحاٌّإد٠خ

:اٌّفضٍخٟ٘ا٢رِٟٗٛاض١ؼِغشد١بدشىغج١شٟ٘األفضًالْ

 

 المىثو لجىسا

 الخٍبوتو
 





                                                           
1

 ال أتوقع من هذا الوضع أن ٌتغٌر 
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ثغش٠خربِخٌززضٚطدج١جٙبس١ِٚٛ!صالصخػششزغًٍروبٔذػٕذِبوُوبْػّشج١١ٌٛذً٘رؼٍّٕٟثبٌّٕبعجخ،

عٕخ

 !ثًلثت عشز

،رجب١ٍُ٘ٙفُٙػٍٝخطأ،ثًاٌّضسُٞٙصغبساٌغٓفٟٚلزٕباٌذبٌٟٚدبٌٌزائراعّؼذادذاً٠زىٍُػٓ

ج١١ٌٛذوذ١ًٌدفبع.ٚاعزخذِٟس١ِٚٛ

عمب ،اعزط١غاْاخجشنل١ٍالمعلىمبث منىىوترذذصذِغوض١شِٓاٌفز١بْأ٠ضبٚ٘زا٠ؼٕٟأٌٔٗذ٠ٗ -4

  ٌفنز به الفخٍبن.



خبطجهثىًعأٚأّبثبٌزغبٌٟاٌّمشِشخ،ٍِٟءفّٙبّبٌٛوٕذطفٍخسض١ؼخِذٌٍخوصهدذٌٕبٟٕٚأٚػذنئٔ

صشادخ.



لجًأْٔٛاصًاوضش،عأطٍؼهػٍٝعششخصٟ،وٕذِش٠ؼخفٟوٟٛٔفزبحِشا٘مخ.

  .مزٌعت

أٚسثّبظٕٕذثإِٟٔٔشاجؼخئرااعزطؼذاٌغفشثبٌٛلذ

ٚألٛيٌٕفغٟثؼّشٞاٌضبٌضخػششإٟٔٔعأوِْٛذطخصمخثىزبثٗ٘زااٌىزبة

عٛفاضذهوض١شاػٍٝٔفغٟثشىٍٟاٌّشا٘كلبئٍزبً:


 







  

حذ مخببت لٍأ له ٌسمح

 .النخبة مخبة مثل هذا

حخى إوىً ال البس  

  صذرٌت بعذ!
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فٟوٟٛٔفزبحِشا٘مخ.٠ؼخِشٌٚىٓاٌذم١مخاٌّشحوبٔذصذ١ذخرّبَاٌصذخػٓوٟٛٔ

  !مزٌعت فضٍعت






 ،لحقٍقتفً ا


وزجزٙبلظ.لذع١ىْٛغبٌجباُ٘جٍّخاالِْبعٛفرمشئ١ٓ






 لٍس هىبك طزٌقت 

 صحٍحت فً ان حنىوً فخبة 

 او طزٌقت خبطئت فً مىول فخبة.






رأوذٞفمظِٓأْرىٟٛٔئٔغبٔخِٙزثخثى١بعخٚعزى١ٔٛٓثخ١ش.

 .صل امثزالىى حسه
فٟاِٛساٌفز١بد؟ٌٍخطأ١ٌظٕ٘بنِجبيئرااألِشعًٙ،صذ١خ؟

.١ٌظثبٌضجظُّّّ٘



األغٍت.ػٕذِبرص١ٍٓئٌٝػّشِؼ١ٓ،وٛٔهفزبحاِشِؼمذفٟٚالغاألِشسثّبلذاوزشفذرٌهثٕفغهػٍٝ



ذأفؼ١ٍبفٌٟذظخئشبسحاٌطج١تلجًرٌه،سثّبث٠جذأاالِشثبٌزؼم١ذِٕزٌذظخٚالدرٕبفٟ٘زٖاٌذ١بح،أٌٚشثّب

ثمٌُٛٙ،اْرٍهاٌفمبػخٟ٘أذثبٌّٕبعجخ-ٚاٌّّشضخاٚاٌذا٠خػٍٝاٌفمبػخاٌغبئّخػٍٝشبشخاٌىّج١ٛرشا

"اٖٚٚ،أٔٙبفزبٖ"
1


  

                                                           
ئراوٕذرمشأ٘زاٚصذفئٔهٌٚذاٚسجً١ٌغبِٓاٌّشجخأْأدذُ٘لبيرٌهِٓلجًٌىٓدػٕٟأْأزٙض1

ٌه٠بزمشأوزبةػٕٛأٗوٟٛٔفزبح.شىشاٌوفب٠خثّبِؼبصشٚفضٌٟٛىشخصٌىٛٔالْاٌفشصخٌزٕٙئزها

ع١ذٞ.أد١١ه.  
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ػشفػِٓجّٛػخاٌطالةاٌّذٛس٠خ.ألل١ٍالٛلفاْارألْٕ٘ب٠جذأاٌضغظأدزبطئٌٝ

فز١بْ-اٌّشدٍخاٌضب٠ٛٔخاالخ١شحٚلجًاٌغٕخاالخ١شحبٌتِٓطالةِٓط06ِٓثبٌىبد٘زٖاٌّجّٛػخرزأٌف

فٟاٌزمذَثبٌؼّش.ٚاٌز٠ٓرذبدصٛاِؼٌّٟغبػذرٟفٟخجشارُٙ-ٚفز١بد

اٌجٕبدأ٠ضبوزجٓثؼضاإلجبثبدػٍٝاألعئٍخاٌزب١ٌخ:

؟ِبٟ٘افضًصالس١ِضادػٓوٛٔهفزبح

ِبٟ٘أعٛأصالسخصبئصػٓوٛٔهفزبح؟

؟ِبراعزمذ١ٌِٕٓفغهٔص١ذخػٕذِبوٕذثؼّشٖاٌضبٌضخػششح

ٕٚ٘بثؼضاإلجبثبدػٍٝاٌغإاياٌضبٟٔ



 شعور الضغط أن أبدو جميلة-

 شعور الضغط بأن أبدو جميلة شعور ساحق

شؼٛساٌضغظثأْالٍذا٢خش٠ٓٚالاوْٛػٍٝطج١ؼزٟ-

 الضغط بأن أكون أنثوية وفاتنة شعور-

-
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 ِشحرٍِٛشح.،ِشحِٚشربْٚصالصخ،أالدظزُّٔطب؟ٔؼُأٙبوٍّخضغظظٙشدِشاساٚرىشاسا





ئرآِأ٠ٓأرذوٍّخضغظ؟

دغٕب،ٕ٘بد١شٔصًألِشثغب٠خاال١ّ٘خ...
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  الهىٌت والجىسٍه:



٠ٕزّْٛإٌبطاٌٝفئبدػذح.اد١بٔب٠ٕضّْٛاٌٝفئبداصغشِضًٔبدٞاٌفٓاٚفش٠كس٠بضخاٚفش٠ك

ػٍٝأ٠خدبيٕ٘بناٌفئبداألوجشِضًاٌطجمخاٌؼبٍِخاٚاٌطجمخ،ثأفشادٝذػراٌفز١بداٌىشبفخاٚاٌفئبداٌزٟ

اٌّزٛعطخ

ْاٌشخ ّٛ اِٚغٍُصِٓأصٛيأفش٠م١خاٚأصٛيآع٠ٛ١خاٚوٛٔهأِش٠ىٟاألصًاِٚىغ١ىٟاٚوٛسٞاٚو

.درغِّٝجزّؼبداِٚجزّؼبدِذ١ٍخاٌفئبٖ٘ز.وًاٚ٠ٙٛدٞ

٠ؼشفثبٌّجزّغ.بٚاٌفئخاألوجشاٌزٟرشًّوً٘زاالرذزبطاَٞر١١ّضاٚششحفِٙٛ

فٌٟذظخاوزشبفجٕغٕب،٠جذاٌذٜاٌّجزّغسؤ٠خػٓاألٔضٝ.وّباْ.ءشٌٟذٜاٌّجزّغسؤ٠خفٟوً

دٛيو١ف٠جتأْٔجذٚاٚٔزصشف.رشعً٘زٖاألفىبسِٓخالياٌزٍفبص،ٚاٌّجالد،أفىبسمصفٕبثاٌّجزّغث

ٌىٕٗوبألِش-م١ٕبٌٙزٖاالفىبس،فبألِشِمؼذصذلبئٕب.اِبعجترٍأعشٔبٚأػٓطش٠كٚاٌىزت،ٚاألفالَ،ا٠ضب

اِباٌفز١بدفؼ١ٍٙٓاْاٌّزٛاسسِٓاعالفٕبلذ٠ّبً،د١شاٌصج١بْ٠مبرٍْٛاٌّبِٛساٌصٛفٟٚاٌٛدٛػاٌجش٠خ،

٠جم١ٓثبٌىٙفٌزشث١خاألطفبي.

  

 مشاهٌر

وضةـم  

ارـــبـخأ  
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ثغ١ظجذا،االِش٠شجٗ٘زارّبِب:ثأعٍٛة

د١بحاالٔغبْص١غخِىزشف

ِٓاٌْذ٠ٗلٍت٠ٕجضرأوذٞ



ذكراً ام الاذا كان  تأكدي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ٌعمل هذا النظام بكل ارٌحٌة كالساعة لبعض األشخاص، لكن طبٌعة البشر+ التنشئة= الهوٌة الجنسٌة

الضغط فً مرحلة معٌنة النظام ٌخلق ضغط كبٌر على البعض األخر. فً الواقع، غالبٌتنا سٌشعر بانه تحت 

نبدو على ما ٌجب علٌنا ألننادائما ما نكون غٌر مهتمٌن باألمور التً تفرض علٌنا.  ربما  ألننا—من حٌاتنا

 ال

انهاانثىوسوفتنمولتكونا

صغرمنالذكر،معصوتحا

 د،واقلشعرعلىالوجه

 نعم

انه ذكر وسوف ٌنمو لٌكون اضخم من  

االنثى، مع صوت اخشن، وشعر اكثر 

 فً الوجه.
 

البشرهذه طبٌعة   

ٌحدد جنسنا حٌوٌا. 

ولٌس لدٌنا أي تحكم 

 بطبٌعتنا البشرٌة.

 

 هذه هً التنشئة

كر ٌشجع المجتمع الذ

واالنثى على التصرف 

.بطرق معٌنة  

ٌبنٌن حباً نحو األمور 

الوردٌة، األشٌاء الناعمة ، 

الكٌك المكوب، ،الفساتٌن، 

شعر طوٌل، قطة هلوكاتً، 

.واألمٌرات  

ٌبنى اهتماما لؤلشٌاء الزرقاء 

، بناء االشٌاء ،كرة القدم ، 

السٌارات ، اجهزة الحاسوب، 

كول اوف دٌوتً، لعبة 

 قصات شعر قصٌرة

 = الهوبة الجنسٌة 
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ب تجربة ان تشعرٌن بتوتر قلًٌل وانك مختلفة قلًٌل هو شعور متعارف  الحالتٌن. المروران نكون فً كًل 

 علٌة جدا.

المموه الفضفاض  بنطالكفًل تقلقً ، ارتدي نطبق علٌك، شٌاء البراقة واللون الوردي ال تلذا اذا كانت اال

.سعادة ، فانت لست وحدكب  

 

 كونك متحول جنسٌا  

تخٌلً ان تستٌقظً كل صباح وفكرك ٌقول " واالخر، ٌزداد الضغط سوًء فً امور اكثر جدٌة. بٌن الحٌن 

" لماذا ٌحصل ذلك؟ ال احد ٌعلم تحدٌداً. لكن ال تنسً النجدة، اشعر وكأننً محبوس داخل الجسد الخطأ كلٌا  

فنحن مصنفون بعناٌة شٌكل من قبل المجتمع. وهذا ال ٌقدم لنا خٌارات عدة.  شًءبان الجنس البشري هو 

ٌار اجسادنا. انهسٌنارٌو السترة فتاة او فتى. وال ٌتسنى لنا اختٌار التصنٌف كما انه ال ٌتسنى لنا اختاما كوننا 

اسف نحن نعٌشه سواء قبلناه ام لم نقبل. فكٌف لو خلقت بجمٌع الصفات  بكل —االقحوانٌة المهترئة مجددا

بانك ولدتً  بإحساس قوية؟ او ربما العكس تماما؟ كٌف لو شعرت الجسدٌة للرجل ولكنك تشعرٌن بانك فتا

 بالجسد الخطأ؟ 

. كثٌرا من االشخاص الذٌن ٌجدون بالتحول الجنسًهكذا ٌشعر بعض االشخاص طوال الوقت. هذا م ٌسمى 

ى المواقف، مقتنعون ان ثمة امر غٌر صحٌح بهم مما ٌجعلهم على اتم االستعداد للخضوع الانفسهم فً تلك 

ٌتطلب من االنسان شجاعة كبٌرة التخاذ قرار ضخم مثل الوضع.  إلصًلحعًلج طبً وحتى عملٌة جراحٌة 

 هذا.

تحدث الى شخص تثق به.  اذا كنت تقرا هذا االن وتمٌٌز هذه المشاعر، ال تعانً هذا المر وحدك ارجوك. 

او  www.imatyfa.org، تواصل مع من سٌقدم لك العون فًاو اذا كنت فً شك فً ذلك

www.glaad.org/transgender .  او اتصل بشخص مباشرة على 

. جمٌعهم منظمات تدعم الشباب الٌافعٌن الذٌن ٌواجهون مشاكل مع 8860-565-877ترانز الٌف الٌن: 

 الهوٌة الجنسٌة. 
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ٌكمن الضغط فً شًء مشابه لآلتً:لكن االكثرٌة مننا ،   

  

ال ٌضاهوا جمال  النهم

 بٌونسً اطًلقاً. . . 

هل املك الشعر واالبتسامة 

؟والقوام والحاجبان الخطاء   
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 ونقوم بالحكم على االخرٌن على االغلب اٌضا. هكذا: –وقبل ان ندرك ذلك ، نقوم بالحكم على انفسنا 

 

 

جٌدة بشكل كافً فً كونك فتاة؟ هل أنت    

 . . .ضعً عًلمة على امام العبارة المنطبقة علٌك 

 

o  ِاللون الوردي ٌنتحب. 

o  فً فستان ذو حمالة رفٌعة تبدٌن جذابة. 

o ًتمشٌن بًل عناء عند ارتداء الكعب العال. 

o وطوٌل  1زاهً شعرك ٌبدو. 

o  تستطٌعً رسم عٌناك بالكحل بٌد واحدة. 

o  تشعري وكأنك محور الحدٌث فً ٌوم عٌد الحب. 

 

بغض النظر عما الحكم على مدى كونك جٌدة فً كونك فتاة لٌس بتلك السهولة.—كالعادة—لكن

،  الجذاب قلته قبل قلٌل ، اذا  انطبقت علٌك جمٌع الصفات الستة السابقة، فهذا عظٌم، عدلً فستانك

فً  . ال خطاواستمري فً فعل كل شًء كما ترٌدٌن وابقً كما انتهزي بشعرك الزاهً خلفك ، 

مثلٌن صورة الفتاة المثالٌة فً عٌن المجتمع الذي ٌودنا جمٌعا ان نكون مثلك ، لكن من كونك ت

 الجٌد تذكر ان: 

 

 الفتٌات االخرٌات موجودات اٌضا

 

 

  

                                                           
1
 لقد قرات هذه الكلمة ملٌون مرة على علب الشامبو. لقد بحثت عنها لتوي. تعنً رائع ومتألق والمع 
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. فالفتٌات والفتٌان لٌسوا مصنوعً من قطع بسكوٌت ولم ٌتم تشكٌلنا بواسطة قطاعة البسكوٌت

ان نبدو مثل االشخاص الذٌن ٌظهرون فً االفًلم واالعًلنات، ولٌس من  لٌس من الضروري

فبعض الفتٌان . جمٌعنا نختلف عن بعضنافً واقع االمر  الضروري ان نصنف من ضمنهم اٌضا.

ٌحبون اللون الزهري وبعض الفتٌات تحب كرة القدم وبعض االشخاص لدٌهم انوف مرتفعة 

شر ال ٌلبسون حمالة صدر حتى االن. لٌس فً ذلك صح او لؤلعلى وبعض الفتٌات بعمر الثالث ع

 1خطا حتى.

 اذا لم تصٌبً سته من الخٌارات، او لم تصٌبً أي منها، هذا عظٌم اٌضا!

ألنه ال ٌوجد طرٌقه واحدة بل الف طرٌقة وطرٌقه فً كونك فتاة. وطرٌقتك الفرٌدة هٌا واحدة من 

 الطرق. 

  

                                                           
1

ومنذ مدة ونحن نحاول ان نكون اشخاص محترمٌن ولو بشكل نصفً. ال احد ٌحب الحمقى    
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 الفصل الثانً

درس سرٌع فً 

 التارٌخ
 

 صوتوا 

 للنساء 

 هٌااااااا
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 اختالل توازن السلطة بٌن الجنسٌن

على قدر ان اصابعً تود لو تسقط وانا اكتب هذا، اال انه من غٌر المنطق ان ٌكتب أي احد كتاب عنوانه 

 دون ان ٌشٌر الى هذا الموضوع. كونك فتاة

 مريعة،

 
أٗػبٌُروٛسٞ.

فالمحٌط رطب قلتها بهدوء لكً ٌكون وقع الصدمة اخف للقارئ. لكن هاهً. الواقع المرٌر. 

 .ونحن معشر الفتٌات نعٌش فً عالم ٌسٌطر علٌه الرجالوالصحراء جافة

 هذا لٌس عدال، اعلم ذلك. فً الواقع، تفكٌرك الشدٌد به قد ٌجعل دمك ٌغلً. ألنه لٌس خطاءنا 

 ل على وجه االرض ألنه لٌس خطاءهم اٌضا.بكُره كل رج تبدأارجوك ال 

 فقط هكذا، حتى االن. 

ضل هذا الوضع على ما هو علٌه منذ وقت قدٌم جدا. اعتقد انه مٌراث اخر منذ زمن، زمن 

فكان من الضروري قطعا على الرجل ان ٌذهب عاش االنسان فً الكهوف. ذان بعٌد، من

الن —وفٌرة من اللحم إلطعام العائلة لٌصطاد الحٌوانات البرٌة وٌجلب معه للمنزل قطع

.لكن مازال على شخص  ) لم تكن موجودة بعد(المراكز التجارٌة والمتاجر لم ٌتم اختراعها بعد

الن دور الرعاٌة لم تكن موجودة بعد اٌضا .لذا على —ما البقاء فً الكهف لًلهتمام باألطفال

 الرجل قتل الحٌوانات والعودة جالباً اللحم،

 

 .ال مفز مىهب

 حقيقة
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واٌضا تعنً فً تلك الفترة االدوار بٌن الجنسٌن. نساء البقاء فً الكهف. أصبحت تلك وعلى ال 

ان على المرأة ان تقضً كل ثانٌة فً ٌومها باالهتمام باألطفال، اما الرجل فعلٌه االهتمام 

مناسب قد تخلق  بجمٌع االمور االخرى. وهذا ٌعطٌهم قوة. قوة فً اٌدي رجل الكهف الغٌر

مجتمعات غٌر منصفة. كل هذه األلفٌات )بغض النظر عن عدة تطورات( مازال الرجل 

 المرأةبه  تحظىفً ارجاء العالم اكثر مما  آرائهمبفرص لطبع  ٌحظى

 هذا ما ٌعرف بـ. . . 

 

اختالل توازن 

السلطة بٌن 

:الجنسٌن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تستغرق المجتمعات وقتاُ طوًٌل لتحدث تغٌرا. 

 

 الكلمات التالٌة بصوت عال.  تقراِ لنتوقف هنا قلًٌل. ارٌدك ان 

 انه بغاٌة االهمٌة.

  

آآآ.. هل ٌمكننا ان 

 نوقف هذا حاالً؟

لً  صنعتِ اذا فقط 

عزٌزتًشطٌرة ٌا   
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 من الجمٌل االعجاب بالفتٌان.

ة بٌن الجنسٌن فهم لم ٌطلبوا اختالل توازن السلط

) فاختالل توازن السلطة بٌن  اكثر مما فعنا نحن.

 الجنسٌن لم تكن مطلبا لهم، بل كانت مطلبنا(

 

 ربما قد تفكرٌن بالتأٌٌد ، لكن ما عًلقة جنون السلطة ورجل الكهف باي من هذا؟ فالعالم قد تخطى ذلك.

جٌداً. كم رجل مشهور شهرة عظٌمة قد  باألمرحسناً، نعم، لقد تخطى ذلك. ولكن حدث ذلك حدٌثا. فكري 

 تعرفٌن من اٌام التارٌخ؟ 

 حسناً ، هنالك: 

لٌوناردو دا فٌنشً، ٌولٌوس قٌصر، وٌلٌام شكسبٌر، النقٌب جٌمس كوك، كوٌستوفر كولومبوس، مارك 

ٌام توٌن، ابراهام لٌنكولن، لودفٌغ فان بٌتهوفن، النبً دمحم، توماس جٌفرسون، السٌد اسحاق نٌوتن، ول

وردسورث، تشالرز دٌكنز، وولفغانغ امادٌوس موزارت، نابلٌون بونابرت، بول رٌفٌر، المسٌح عٌسى، 

ماٌلزستانٌش، السٌد ارثر كونان دوٌل، اتًٌل هون ، فًلد ذي لمبالر، جورج واشنطن، جً.ار.ارتكولٌن، 

 ، الفرٌد الـ. . .ماركو بولو

 

 استطٌع االستمرار.

 ة بأسماء نساء شهٌرات عاشوا فً العصور الماضٌة، االمر اصعب بكثٌر.لكن جربً القٌام بقائم 

الٌزابٌث االولى، الملكة فكتورٌا، شارلوت، اننا، اٌمٌلً برونت، اننا بولٌون، مارٌا انطونٌت، بوكاهونتاس. 

 . . امم . . . 
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اصبحا ملكات ألنه لم ٌكن لدٌهن اخا ٌستطٌع قٌادة  "فكتورٌا"و "إلٌزابٌث"وهذه حقا قائمة غٌر مرضٌة، الن 

اول كتبهن تحت اسماء ذكور مثل  نشرن "اٌمٌلً برونت"و "اننا"و "شارلوت"الدولة عوضا عنهم، اما

، كً ال ٌعلم القراء انهم ٌقرؤون كتاب امرأة. وعرفن كًل من اننا بولٌٌن و "إلٌس بٌل" و"اكتون" و"كورر"

كانت تقوم بعمل  "بوكاهونتاس"اما  . رؤوسهم   قد قطعت اللواتًزوجات لملوك و بانهن "مارٌا انطونٌت"

فت من قبل المقٌمٌن االنجلٌز الذٌن اعتقدوا انهم  ٌعرفوا طِ جٌد مع قبٌلتها من سكان امرٌكا االصلٌن حٌث خُ 

 افضل.

لذي ٌنبغً ان ٌكون. لٌس قرابة العدد ا نت من الممكن اضافتهم الى القائمة. لكنساء شهٌرا هناكبالطبع 

 لم ٌحظٌن بالفرصة لتُسمع قصصهن ألنهنوالسبب ال ٌعود لكون النساء لم ٌكن مهمات فً تلك االٌام ، لكن 

رجال  عنكان التارٌخ مكتوب بشكل حصرٌاً جدا تارٌخه. ولوقت طوٌل جدا،  هواو تُسجل. كان التارٌخ 

رجال.  من قبل  

ً  اذا كل هذا بدأ ٌغضبك، ارٌدك ان تأخذي وعمٌقا وتقولً كلمات اخرى بصوت عال: (كبٌرا )شهٌقا  

 االوالد ضرورٌون

وجٌدون لبقاء مستقبلنا.      

 استوعبت ذلك؟ 

 جٌد، لنتابع. 
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الناشطات لحقوق المرأة    

 

 

اختًلل السلطة بٌن الجنسٌن  استقر، مور تتغٌر. فمنذ الحرب العالمٌة االولىاأللحسن الحظ،

تلك النساء كن  الناشطات لحقوق المرأة.قلًٌل . وٌعود ذلك لمجموعة من النساء اللواتً عرفن ب

نسوٌات
1

 حملةعشرٌن.حث شنوا عشر وبداٌة القرن ال تاسع. عشن فً اواخر القرن ال

لم تكن  آنذاك، وااو ال تصدق واحق المرأة فً التصوٌت.نعم صدقمن اجل بكل شجاعة نشطةو

 حق التصوٌت!—نصف المجتمع—للنساء

 الٌزابٌث كادي"مهتمات بالقضٌة واحدة من الناشطات الهقالتفبجانب ما فً الوالٌات المتحدة، 

عن ضرورٌة وجود حق للمرأة فً التصوٌت، تحدثت عن امور مهمة  (1902-1815)ستانتون

ل، تعلٌم وفً مجال العمل مثل الرجالالفرص فً  نبغٌمنح المرأة نفساخرى اٌضا. فقالت انه ٌ

طًلق او الة لها الحق فً طلب وان المرأ

االنجاب اذا هذا ما عدم فً التحكم فً 

الٌزابٌث وضحت تماما ان اوه،  ارادته.

ٌنبغً ان ٌجرب حتى ان ٌوقف ال احد 

ارتداء السروال وركوب امرأة من 

دراجة. مرحى للشعور الجمٌل النابع من 

! فبفضلها  "انتونست "الٌزابٌث كادي

ولنساء عبرن عن رأٌهن مثلها حول 

العالم، تسمح اغلب دول العالم االن 

 للنساء بالتصوٌت.

لذا عندما تكبِر بالسن، وٌتحدث جمٌع 

السٌاسٌٌن بالهراء وتشعِرٌن بانك ال 

تستطٌعً ان تمنحً بعض الوقت 

للذهاب لكشك التصوٌت، اذهبً 

 . وصوتً. اجعلً الٌزابٌث فخورة بك

                                                           
1
 نسوٌات تعنً المطالبات بحقوق المساواة بٌن الجنسٌن 
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 ! لكن هيه ، استيقظي ، ايتها الجدة

 نحن في القرن الواحد والعشرين!

 نعم اننا كذلك, لكن المعاناة فً المساواة لم تنته بعد.

 

 التمٌٌز الجنسً

 

 شبوه ٌجوب االرجاء. هل تعلم انه الى الوقت الراهنالزال هناك الكثٌر من التمٌٌز الجنسً الم

دخل الرجل المتوسط اكثر من دخل المرأة المتوسط ؟ فً الوالٌات المتحدة فً الوقت الراهن، 

 .دوالَرا واحدًا الرجل بٌنماٌتقاضىسنت  79 مقابل بوظٌفة دوام كامل المرأة تتقاضى 

احد المجاالت حٌث تكون فٌها فجوة االجور هذه واضحة جدا للعلن هً الرٌاضة. ففً عام  

الدوري الرئٌسً سط راتب العب فً دوري كرة القدم للمحترفٌن للرجال )قدر متو 2115

226,4551( بمبلغ لكرة القدم
الدوري الوطنً لكرة فً الدوري النسائً ) ابلهفٌما ٌقدوالًرا،  

دوالر )لٌس حتى  39,711العبة كسب اكثر من  ال ٌمكنؤلي( ٌدفع االجر حٌث القدم للسٌدات

 توسط من الرجال( وٌدفع اجر االغلبٌة باقل م ذلك بمراحل.خمس ما ٌتقاضاه الًلعب الم

 

 تأكٌدبكل شنٌع 

 2115فً حال لم تكن قد الحظت، الفتٌات االمرٌكٌات جٌدات للغاٌة فً كرة القدم. فً ٌولٌو 

فازت الوالٌات المتحدة على الٌابان فً المباراة النهائٌة لكاس العالم فٌفا للسٌدات وكانت 

حققت لقب  "كارلً". كما ان "كارلٌلوٌد"ثة من تلك االهداف سجلتها الكابتن وثًل 2-5النتٌجة 

 . "كارلً". تحٌا 2115العبة العالم لفٌفا لسنة 

                                                           
1

ٌانات االجور فً ٌمكنك اٌجاد ب WWW.americansocceranalysis.com 
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 الٌومًجنسً التمٌٌز ال

مستخدمة بشكل شائع ك مٌم)صور تتداول فً  ألنهاربما قد سمعتً بهذه العبارة وٌعود السبب 

لغرض الدعابة( لفضح  ألخرالتواصل االجتماعً تظهر عنصر من الثقافة وتتناقل من شخص 

التحٌز الجنسً الٌومً وعد المساواة. هذه الفكرة البسٌطة تسمح للنساء فً جمٌع انحاء العالم 

 ادلة ابدا التً ٌمروا بها بشكل ٌومً ان ٌتحدثن عن ..... ومضاٌقات واحٌانا المعاملة الغٌر ع

 امرأة  ألنهاعطلتها. السبب؟ زورق اثناء  باستئجاركتبت امرأة تغرٌدة انها لم ٌسمح لها 

اكثر  تأكل"هناك احتمال بان ٌتحطم الزورق بسبب ذلك" امرأة اخرى قالت بانه قٌل لها ان 

جدا بعملها وٌعود السبب  مهووسةامرأة اخرى قٌل عنها انها الممتلئة  المرأةالن الرجل ٌحب 

 .غٌر متزوجة ولٌس لدٌها اطفال ألنها

متابع على موقع  251,111حوالً  everydaySexisim@، لدى 2116فً شهر جون من 

مؤشر واضح  تأكٌداذا كان هذا مؤشر ٌثٌر الحماسة ام االحباط. ولكن بكل  متأكدةتوٌتر، لست 

ان المرأة غٌر مستعدة لهذه التصرفات التمٌٌزٌة ان تمر مرور الكرام بعد االن. ٌمكنك ان 

تعرف اكثر عن حملة التمٌٌز الجنسً الٌومً بزٌارة الموقع ادناه 

www.everydaysexism.com 

 

اصبح التمٌٌز بل فقط حول تصرفات االخرٌن، ال ٌتعلق  المخٌف بما ٌتعلق بالتمٌٌز الجنسً

بعد التخرج من  ،فمثًل فً الجامعة. حتى فً الكلمات التً ننطقها . الجنسً فً كل مكان

"Bacelorفً العلوم " البكالورٌوسفً الفنون او  البكالورٌوسدرجة 
1

وبعد ان تدرسً 

لم  شًءواي " Masterالعلوم "بالتخصص اكثر تحصلً على درجةالماجستٌر فً الفنون او 

لم ٌتنفس بعد ٌتجسد او  شًءٌتم سحبه من باطن االرض بعد او لو ٌنمو ابدا من النباتات او 

 ٌتجمع ٌتم نسبه كشً من صنع الرجل.

  

                                                           
1

" تعنً رجل غٌر متزوج . اربعة سنوات من التعب بالدراسة الجامعٌة وهذا ما تصبحٌن عند التخرج. ٌاللغرابة؟ ولكن اعترف Bachelorكلمة  " 

 مأساوٌا تماما  " ٌبدو spinster" وهً امرأة غٌر متزوجة. شً ما فً كلمة "Spinsterٌبدو افضل من كلمة "

http://www.everydaysexism.com/
http://www.everydaysexism.com/
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ربما قد الحظت حالة اللغة الغٌر منصفة بشكل فضٌع فً المدرسة اٌضا. كلنا نعرف تلك الفتاة 

نعم . تعلمٌن واحدة بالطبع تلك الفتاة ٌطلق علبها لقب الفاسقة التً لدٌها اكثر من حبٌب؟ 

 الوضٌعة العاهرة .

 الذي ٌملك اكثر من حبٌبة. "راندي ستودمان" الصبً فكري االن فً  

 ما اللقب الذي ٌحصل علٌة؟ 

 

 

 وب *ــــــ*لع

 

  

راندي 

 ستودمان
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نعم، حٌاة الحبٌبة هً عاهرة. اجل. هناك سبب وجٌه ان والدٌك ال ٌرٌدانك استخدام المصطلح 

. افضل شً ٌمكننا القٌام به هو 35عاهره ألنها سٌة للغاٌة تجاه المرأة . انظري صفحة 

 االرتقاء عن هذا كله ووضع التنابزات التمٌزٌة فً المهمًلت . 

 

 ونأتً هنا للفتٌات 

ٌنتهً قرٌبا جدا ولكننً ال ارٌد المضً قدما وانا اشعر باالكتئاب او بخٌبة  هذا الفصل سوف

امل او مخدوعة او غاضبة للغٌة. وال ارٌدك ان تكونً عاصفة هوجاء على 

ولنفكر فً اخٌك/حبٌبك/والدك/عمك/ وتنهالٌن علٌهم غضبا. لذا لنشعر باإلٌجابٌة والقوة 

ث والذكور ٌبذلون كل ما فً وسعهم لتحوٌل هذا الجٌدة. معظم الناس الٌوم االنا األشٌاء

 االختًلل فً التوازن بٌن الجنسٌن الى اكثر عدال وتساوي.

وها انا االن سوف اغتنم هذه الفرصة واخوض فً الحدٌث عن اسماء قلٌلة من العدٌد من 

 النساء اللواتً ٌبدو انهن قد ابتلعن من قبل التارٌخ.
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 سبع نساء للذكرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .1852-1815بـ "ادا لوفلٌس") لنبدأفقط الن اسمها هو االجمل، 

ما تتصف بانها اول مبرمجة حاسوب بالعالم. ومع ذلك,  عالمة رٌاضٌات انجلٌزٌة والتً غالبا

بالنسبة لكثٌر من الناس، اكثر التفاصٌل التً ٌتذكرها الناس عنها انها ابنة الشاعر الرومانسً 

الشهٌر "لورد باٌرون". والحقٌقة" ادا لوفلٌس" لم تكن بحاجة شهرة ابٌها لتحظى باالهتمام. 

ما كانت فً الثانٌة عشرة من عمرها، نفذت فهً شخص غٌر عادي على أي حال. عند

وكتبت استنتاجاتها فً كتاب اسمته الطٌران دراسات علمٌة خاصة بها حول مبادئ 

ئل االطفال العباقرة وااً" ال ٌكاد ٌكون من المستغرب انها نشات لتكون واحدة من فلٌولوج"

اهمات "ادا" فً العلوم لتكون مبرمجة حاسب. ولحسن الحظ ٌستٌقظ العالم ببطء على اهمٌة مس

والتكنولوجٌا والهندسة والرٌاضٌات. واالن اصبح هناك ٌوم "ادا لوفلٌس" تحققوا من ذالك فً 

 اكتوبر المقبل.
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-1821قد تكونً قد سمعت عن "فلورنس ناٌتنجٌل" )

 امرأة( ولكن هل سمعت عن ماري سٌكول ؟ كانت 1911

 1881الى  1815برٌطانٌة ولدت فً جاماٌكا عاشت من 

. ومثل فلورنس ناٌتنجٌل كانت ماري ممرضة ترعى 

فً حرب القرم . حتى انها اقامت مستشفاها  الجنود

الخاص لرعاٌتهم. كان الجنود المصابون ٌحبون ماري 

كثٌرا لدرجة انهم اطلقوا علٌها لقب االم سٌكول عمل رائع 

 ٌا ماري!

 

 

 

 

 

 

لمساعدة االخرٌن فً الحرب " ماري إدواردز ووكر"  شًءاخرى خاطرت بكل  مرأةا

(. وعلى الرغم من محدودٌة الفرص المتاحة للمراة فً ذلك الوقت، ذهبت 1832-1919)

كجراح. وفً اندالع الحرب االهلٌة األمرٌكٌة تطوعت بسرعة للعمل  وتأهلتماري الى الكلٌة 

 المدنٌٌنجنود الجرحى بل ترغب ماري باالكتفاء باالعتناء بالفً جٌش االتحاد .ومع ذلك، لم 

المصابٌن اٌضا حتى لو كان ٌعنً ذلك عبور خط العدو . ادى ذلك الى القبض على ماري من 

قبل الجٌش الكونفدرالً واعتقلت كجاسوسة ، ولكن فً النهاٌة اطلق سرحها دون ان تصاب 

عدة مرات بسبب الجرٌمة الغٌر عادٌة )ارتداء باي اذى. بعد الحرب، القً القبض على ماري 

بً مًلبس رجالٌة( وقالت ماري ردا على ذلك: انا ال ارتدي مًلبس الرجال, انا ارتدي ثٌا

 الخاصة(. احستنً قوال ي ماري.
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(  بركوب حصانه لثمانٌة عشر مًٌل 1818-1734) هل سمعت عن كٌف قام بول رٌفٌر

لتحذٌر مٌلٌشٌا المتمردٌن من االقتراب من القوات البرٌطانٌة فً اندالع الحرب الثورٌة 

( هً اٌضا  قفزت 1839-1761االمرٌكٌة؟ ثم ربما قد سمعت اٌضا عن سٌبٌل لودٌنغتون )

لوحٌد انها قطعت نحو اربعٌن مًٌل طوال اللٌل لتبٌه المتمردٌن. والفرق ا تمتطٌهعلى حصانها 

بسن الستة عشرة فقط فً ذلك الوقت . وهذا ٌجعلها مرتٌن على االقل اكثر بطولٌة من بول 

 رٌفٌر

 

( امرٌكٌة من اصل افرٌقً، ولدت فً 1913-1821) "هانٌتتوبمان"بطلة حقٌقة اخرى هً 

. ومن المتوقع انها تستقر بعد ذلك ، الٌس كذلك؟ هربت  نالرق ولكن فً سن التاسعة والعشرٌ

االمور  وتأخذلنفسها مكان لطٌف بجانب البحر  تأخذان 

بروٌة. لكن لم تفعل، فكان لدٌها عمل لو ٌنجز بعد. 

خاطرت بحٌاتها وعادت عدة مرات الى والٌات الرقٌق 

االمرٌكٌة ووجهت الى الحرٌة اكثر من ثًلثمائة شخص 

كة من المنازل االمنة المعروفة باسم عبر شبمن الرقٌق  

السكك الحدٌدٌة تحت االرض.  اشتهرت "هارٌٌتتوبمان" 

 بقولها :"لم افقد راكبا قط" 

، اعلنت وزارة الخزانة االمرٌكٌة ان  2116فً 

"هارٌٌتتوبمان" ستكون الوجه الجدٌد لورقه العشرٌن 

ل افرٌقٌة  تمنح هذا الشرف فً دوالر، مما ٌجعلها اول امرأة واالمرٌكٌة الوحٌدة من اصو

 هذا االعتراف المهم اال انه مرحب به كثٌرا. تأخرالعملة الورقٌة فً العصر الحدٌث. رغم 
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ترونغ كان اول اذا كنت تعرف ان نٌل ارمس

رجل ٌمشً على سطح القمر، ففرصتك فً 

العٌش على القمر جٌدة .ولكن هل تعرف من 

حسنا، رائدة فً الفضاء؟ ال؟  امرأةكانت اول 

 "فالنتٌنا تٌرٌشكوفا"فضاء روسٌة اسمها 

( . ذهبت فالنتٌنا الى الفضاء 1937)ولدت فً 

من ٌونٌو، فً مركبة  16فً  1963عام 

. واالن اصبحتم "6فوستوك"فضائٌة تسمى 

 تعلمون. 

 

 

 

 

 

 

 

( فضًل عن 2111-1914واخٌرا ولٌس اخرا ، سانهً قائمة البطًلت مع "هٌدي المار" )

. كانت شًءال انها جمٌلة بشكل ال ٌصدق اٌضا. كان فٌها كل كونها عبقرٌة بشكل جنونً ا

كبٌرة فً العصر الذهبً لهولٌوود العصر وصدف ان تكون هً من ابتكر  سٌنمائٌةنجمة 

"نظام االتصاالت السرٌة"بجانب كونها اداة مفٌدة وقت الحرب، فقد خلق هذا االبتكار االسس 

 فً ٌومنا الحالً وٌسمى بالشبكة الًلسلكٌة.  استخدامهفٌد الذي ال ننفك عن للثٌناماجٌغً الم
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النساء كانوا جزء من التارٌخ. وٌوجد نساء اخرٌات كثر تركن بصماتهم على عالمنا  هؤالءكل 

 بعضاً من هن.الحدٌث. وهنا 

 

 

 

فً أي قائمة للنساء المذهًلت فً العصر الحدٌث تسكون قائمة مقصرة تماما اذا لم تشمل 

ال" ماال". فً سن الخامس عشرة اطلق مسلحون من حركة طالبان النار على "ماالالٌوسفزاي"

لمجرد الذهاب الى المدرسة. بشكل ال ٌصدق،نجت وقادت حملة بصوت اعلى من أي وقت 

وفً عمر السابعة عشرة فقط، اصبحت  2114التعلٌم . فً عام  الفتٌات فًمضى  لحقوق 

"ماالال" اصغر شخص ٌحصل على جائزة نوبل للسًلم. ٌجب ان تكون هذه الفتاة فً سن 

 المراهقة واحدة من اقوى واشجع البشر فً العالم.

أي –مستشارة المانٌة  شخص اخر مع مساعدة كبٌرة من "قوة الفتٌات" هً "انجًٌلمٌركل"  

 وهذا ما ٌجعلها شخصا قوٌا ومهما حقا! -ما ٌعادل الرئٌس

ثم لدٌنا نجوم البوب مثل "بٌونسً" و "ادٌل" فهم مشاهٌر على حد سواء لٌس من الضروري 

فً هذا الثنائً المشاكس لٌس شهرتهن او سجًلت  شًءحتى ذكر اسمهم االخٌر. ولكن افضل 

كل باهر عن كل ما ٌفعلنه وال احد ٌجرؤ ان مًلٌٌن المبٌعات، بل هً حقٌقة انهن مسؤولون بش

 ٌكون رئٌس علٌهن.

 

ٌملكن النساء الكتاب االكثر تداوال فً العالم. فاذا بحثت فً الشبكة عن " اكثر كتب المراهقٌن 

هر لك احد االسمٌن: "جً. كً. رولنغ" و "سوزان مبٌعا" فهناك فرصة كبٌرة ان ٌظ

لناس ان االوالد ال ٌرٌدون قراءة الكتب المكتوبة من كولٌنز".كان ٌا مكان، اعتقد كثٌر من ا

قبل نساء .
1

 

  واعتقد ان هاتٌن قد دحضا هذا المفهوم تماما.

                                                           
1

كًل  قد ٌكون هذا هو السبب وراء اختٌار "جونً كاثلٌن رولنغ" بادئة اسمها بدال من اسمها. واٌضا قد ٌكون ألنها اعتقدت ان "جً.كً" افضل فً

 الحالتٌن لماال ؟فبالنهاٌة هً بادئة اسمها وتستطٌع استخدامها كٌفما شاءت. 

 ستة نساء ال ٌمكن نسٌانهم 
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 كل ذلك؟ ٌن ٌترككِ اذا، أ

 

 اىل مكان مثري جدا.
 

 .هذا هو المكان

 قد ٌكون مازال عالماً ذكورٌاً، لكن المستقبل ٌبتسم اكثر مما مضى.

 المستقبل.انت فتاة الٌوم امرأة 

 .المستقبل لك. انتهزٌه بكلتا ٌدٌك

 

 

 الت، حاضرهن، ومستقبلهن، زوري لمعلومات اكثر عن ماضي البط

 :ينالمذهل ينالموقع

 (www.nwhm.orgمتحف تارٌخ النساء العالمً) 

 (www.sheheroes.orgهً بطلة ) 

 

 

 




