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 nisaa.alintifadha@yahoo.com
فيسبوك - نساء االنتفاضة

لألتصال بنا 

ما يسمى بغشاء البكارة 
تُظهــر الشــتائم الشــائعة فــي ثقافــة العالــم 
العربــي محوريــة أساســية تجــاه فَــْرج 
المــرأة ، فمجــرد ذكــر العضــو األنثــوي 
ــر  ــر بأم ــه تذكي ــبَّا وتنقيصــاً وكأن ــد س يعُ

ــع. ــق المجتم ــي ح ــين ف مش
العــرب  علــى  مقتصــًرا  ليــس  األمــر 
ــدة  ــات عدي ــي لغ ــتائم ف ــة ش ــم ثم وحده
تتمحــور حــول اإلنــاث فــي العائلــة، بــل 
للمــرأة   التناســلي  وتعــد ذكــر العضــو 
ــن  ــم م ــين، األه ــب ومش ــه عي ــد ذات بح
هــذا األمــر اليــوم هــو ظاهــرة غشــاء 

البــكارة. 
نجــد  الشــعبية  العربيــة  الثقافــات  فــي 
الكثيــر مــن العوائــل تقــوم ببعــض التقاليــد 
المســيئة فــي حــق المــرأة وهــو تقليــد 
)منديــل الشــرف( الملطــخ بالدمــاء، الــذي 
علــى  كدليــل  العريــس  عائلــة  تضعــه 
عذريــة الفتــاة ليلــة الدخلــة وذلــك بســبب 
غيــاب الكثيــر مــن الظواهــر العلميــة 

ــات.  ــن المجتمع ــر م ــدى الكثي ل
وقــد تعرضــت الكثيــر مــن الفتيــات الــى 
بمســمى  المجتمعــات  هــذا  فــي  القتــل 
)غســل العــار( او جريمــة الشــرف هــذا 
إذا لــم تثبــت عفــة الفتــاة عــن طريــق ذلــك 
المنديــل، رغــم ان هــذه العــادات توقفــت 
فــي الكثيــر مــن المناطــق فإنهــا ال تــزال 
ــر  ــي الكثي ــذا ف ــا ه ــى يومن ــتمرة حت مس

ــعبية. ــن المناطــق الش م
تعــرض الكثيــر مــن الفتيــات لظاهــرة 

المنديــل والتــي كانــت هــي البدايــة لظلــم 
العديــد منهــن، تُعــد الخطــوة التــي جعلتــك 
تخضعيــن وتوافقيــن علــى أمــر كهــذا 
ســتجعلك تخضعيــن ألمــور اســتعبادية 

ــرة. كثي
ممارســة  بعــد  النســاء  بعــض  تنــزف 
ينــزف  ال  بينمــا  مــرة،  ألول  الجنــس 
ــا  ــي تماًم ــا طبيع البعــض اآلخــر، كالهم

علميــاً.
مــا يســمى بغشــاء البــكارة وبشــكل علمــي 
هــو عبــارة عــن قطعــة رقيقــة مــن الجلــد 
فيهــا فتحــة، وهــي تغطــي جزئيــاً مدخــل 
عنــد  ويتقلــص  يتمــدد  الــذي  المهبــل 

ــية.  ــة الجنس العالق
بايولوجيــة  وظيفــة  ايــة  للغشــاء  ليــس 
ــزول  ــة لن ــن وجــود الفتحــة ضروري ولك

الشــهرية(.  )العــادة  الحيــض  دم 
قــد يكــون النســيج ثخينــا ال يُكســر اوال 
ــذه  ــي ه ــي االصــل وف ــودا ف ــون موج يك
اثنــاء  نــزف   هنــاك  يكــون  ال  الحالــة 
ممارســة الجنــس، او قــد يكــون حجــم 
الفتحــة صغيــراً  او كبيــراً بحيــث ال يبقــى 

ــة.  ــة رفيع ــوى حلق ــيج س ــن النس م
ــذا  ــة وه ــدم الفتح ــادرة تنع ــاالت ن ــي ح ف
الحيــض  دم  انحبــاس  فــي  مايتســبب 
ــي  ــاة والت ــة للفت والتســبب بمشــاكل صحي

يجــب عالجهــا قبــل ان تتفاقــم.
يمكــن أن ينكســر غشــاء البــكارة بســهولة 
المــرأة  فــي اي عمــر وقبــل ممارســة 
عديــدة  الســباب  مــرة  ألول  الجنــس 
التماريــن  اوبعــض  اوالقفــز  كالوقــوع 
انــواع  الرياضيــة او باســتخدام بعــض 

الصحيــة.. المســتحضرات 
كســر غشــاء البــكارة ال يســبب دائًمــا ألًمــا 
أو نزيفـًـا ملحوًظــا، لــذا فمــن الممكــن جــدا 

ان ال تشــعر المــرأة بكســرِه.
المــراة  تعــي  ان  ايضــا  المهــم  مــن 
بعــد  او  اثنــاء  الــدم  نــزول  تكــرار  ان 
فــي  يكــون  قــد  الجنســية  الممارســة 
المــراض  اعــراض  االحيــان  بعــض 
ــارة  فــي جهازهــا التناســلي يســتوجب زي

لتشــخيصها. الطبيــب 
اثنــاء  الــدم  انعــدام  مــن جانــب اخــر، 
شــعورا   يولــد  قــد  الجنــس  ممارســة 
ــكيكا  ــل وتش ــى الرج ــيا عل ــا نفس وضغط

الجنســية. قدرتــه  فــي 
هكــذا نــرى كيــف ان ظاهــرة المنديــل 
ــط  ــس فق ــراة« لي ــة الم ــار »لعذري كاختب
تقليــد بائــس للمجتمــع الذكــوري ال اســاس 
ــى  ــل اجحــاف وتطــاول عل ــا، ب ــه علمي ل
جســد المــراة وكرامتهــا، يجــب علينــا 
ــينة  ــرة المش ــذه الظاه ــه ه ــوف بوج الوق

وتحديهــا.
الثقافــة فــي هــذا المواضيــع ليســت عيــب 
عزيزتــي األنثــى يجــب عليــِك معرفــة 
وفهــم وقــراءة كل مــا يخــص جســدك فــي 
أدق وابســط تفاصيلــه مهمــه، فالثقافــة 

ــة.  ــدية ضروري ــية والجس الجنس
امــا كلمــة )عيــب( فهــي عقــدة بائســة  ال 

تجــدي نفعًــا.

ثرى حممد كاظم
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حرية ومساواة المرأة شرط أساسي ألي تغيير ثوري في المجتمع

ان التغيريات االجتماعية العظيمة 
مستحيلة من دون  الثورة النسائية      

كارل ماركس 

الوجه االخر للحجر الصحي

الحجــر الصحــي الوقائــي الــي فــرض 
علــى النــاس بســبب جائحــة فايــروس 
كورونــا اظهــر الوجــه البشــع للذكوريــة، 
يكــون  ان  اعتــاد  الفحــل  االب  حيــث 
صاحــب الســلطة االول في االســرة وتنفذ 
اوامــره دون مناقشــة، يضــرب ويحــرق 
ويمــارس أبشــع الفظائــع، ثــالث شــهور 
فقــط يســجل العــراق عــدد ال يحصــى 
ــا  ــن حــاالت حــرق للزوجــات، بعضه م
ــى  ــدم عل ــرأة تق ــأي ام ــار، ف ــد كانتح تقي
حــرق نفســها وتتصــارع مــع اللهــب إذا 
لــم تــرى مــا هــو اشــد ايــالم مــن حــرارة 

ــها ــب نفس الله

الذكــوري يقتصــر دور  فــي مجتمعنــا 
ــا  ــادرا م ــال ون ــع الم ــى جم ــل عل الرج
يشــارك فــي عمليــه التربيــة ألنــه خــارج 
المنــزل اغلــب الوقــت فــاذا عــاد للمنــزل 
واراد ان يشــارك بــدور مــا أقصــر ذلــك 
علــى العنــف بالفعــل او القــول، وهــذا مــا 

ــال تســمعها حتــى فــي مــزاح األطف

ان الوضــع االجتماعــي العــام يصنــع مــن 
االنســان كائــن عنيــف لكــن متــى ســيحين 
الــرادع،  القانــون هــو  الوقــت ليكــون 

متــى ســيعاقب الجانــي إذا كان ذكــر وال 
تســجل جريمتــه كجريمــه شــرف لتملــص 
حيــاه  ســتصبح  متــى  العقوبــة،  مــن 
االنســان ذكــر كان ام انثــى مهمــه علــى 
ــي تراجــع  ــي مجتمــع يعان حــد ســواء، ف

ــي كل شــيء ف

والحــكام  الذكوريــة،  األنظمــة  ان 
فــي  صعوبــة  يجــدون  الذكورييــن 
ــري  ــف االس ــون العن ــى قان ــة عل الموافق
حتــى مــع وجــود حــاالت ال حصــر لهــا 
ــال ــات واالطف ــل الزوج ــاالت قت ــن ح م

هــل تعلــم عزيــزي القــارئ ان المــرأة 
المعنفــه عليهــا ان تذهــب لمركــز شــرطه 

لشــكوى فــي حــال تعرضهــا للعنــف، هــل 
ــف  ــه كي ــرأه معنف ــك ان تتصــور م يمكن
ســتخرج لتقــوم بخطــوة كهــذه، وهــل 
يمكــن ان نتصــور اي مجتمــع نعيــش فيــه 
ــرفها،  ــل بش ــه تقت ــم اي زوج ــث تته بحي
بطــل  قتــل  إذا  الرجــل  يصبــح  بينمــا 

ــا. ــل عقلي ــو كان مخت ــى ل ــي حت مجتمع

ــد هــذه  ــا بع ــف جهودن ــت لنكث حــان الوق
النكبــة لكــي لنحمــي نســائنا مــن هــذا 

الظــالم الدامــس.

   نور اهلدى كناوي


