
Writing workshop by Ghada Khalifa
 „Jump into your Dreams“ 

at 3:30 pm

We are providing paper and pen

AFTER THE POETRY READING

Presents
Beit el Hekma Production

25 October, 2021
at 2:30 pm

and afterwards 

JAZZ MUSIC: Waleed Gaber and his trumpet 

Story writing workshop 
„Jump into your dreams“ 

at 3:30 pm
Hoda Shaarawy Theatre

” أقف طويًال أمام الدمية البالستيكية، كتل الدهون تنمو بيني وبين سعادتي... “

Re-connecting to Feminine Power
Poetry (in Arabic) by Ghada Khalifa

Ghada Khalifa is a poet and visual 
artist. She was invited to several 
poetry readings in France, Morocco, 
and Sweden. 

She is also a writing instructor.  After 
the poetry reading there will be a 
workshop in story writing. 



Program
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خلف هذه الكراسة يختبئ جيش من الكلمات، كلمة تشد شعرها، وكلمة جوارها 
تضحك وهي تلضم حروفها بطرق ُمحّرمة.

اذهب بي إلى الموسيقى أيها الحب، جيشي يضيع وأنا أتسلل تحت سريرك.
كن معنا يا رب وأنقْذنا من مالئكة شفافة تنام داخل حناجرنا وتلطخ وجوهنا. 

اذهبي عني أيتها ا¤يروتيكا، 
أريد أن أكتب عن أمي وعن النساء الالتي يصرخن من عبء ا§نوثة.

أمي لم تقم ببتر قطعة صغيرة من جسدي، لكنها مّزقت الخيط الواصل بين جسدي 
ومشاعري.

كتبْت على جسد الطفلة التي كنُتها "هنا شرٌّ مستطير، هذا عدو لِك ولنا".
ال تصرخي يا أمي، 

العار لن يمسَّ اسمك أبًدا، 
توقفي عن الكالم، 

ابنتك ترتجف في الزاوية  
صورتك وأنِت تلطمين وجهِك ستتحول إلى فيلم رعب.  

اتركي لها فرصة واحدة لالبتهاج بجسدها. 
أتوسل إليك أن تهدئي، 

هذه الصغيرة تستحق جمالها.
@@@
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أقف طويًلا أمام الدمية البالستيكية، كتل الدهون تنمو بيني وبين سعادتي. 
أنا امرأة ضخمة تجرÀ خطواتها ببطء كمن يلضم غرزة جوار أختها. 

يا دمية البالستيك، أنا أحسدك، 
كم هي صافية بشرتك ومشدودة!

جسدك ال يصاب بالترهالت، والهاالت السوداء ال تعرف الطريق إلى عينيك.
أنت أجمل مني ومن أمي ومن أختي ومن نساء شارعنا كلهن.

أريد أن أتبادل ا§ماكن معك، 
خذي جسدي المترهل وامنحيني جمال البالستيك الناعم.

أريد ابتسامتك الدائمة التي تصمد أمام النيران.
@@@
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دائرة صغيرة في البنطلون 
تقول أختي: "بقعة حمراء"
أمي حذرتني من ا§نوثة 

ألم عظيم يكبر في بطني 
 

الوردة تنمو ومعها بذرتي، تتفتح ثم تسيل بينما تلضم مشاعري بالنار.
كلما زارتني غمر الحصاد خيالي، مع أنني لن أتمكن من زراعة شجرتي وحدي.

Poet and Visual Artist

Bachelor of Painting Faculty of fine arts Helwan University 2000 
Using Art in Therapy and Learning Contexts Program instructed by Petra 
Rosenkranz 2020-2016

Poetry readings

Uppsala international literature festival - Sweden - 2019
Arab World Institute France Paris - 2017 
International Festival of Poetry Morocco - Safi - 2014 
Festival VOIX DE LA MEDITERRANEE France Lodave - 2011 Arab World Institute 
France Paris – 2011

Writing instructor

The door of inspiration 2019 - 2017
A text opens to photography Workshop with Heba Khalifa followed by the group 
exhibition Shades of the Unseen - CIC 2017 

kalam le-l-shabab The project was co-funded by the European Commission and 
conducted by the Italian cultural institute in Cairo, implemented a series of 
workshops and poetry events in Cairo. 2013


