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عشتار - العدد الثالث
نضع بني أيديكّن العدَد الثالث من مجلة عشتار. يأتي هذا العدد تلقائياً 

وليس عمًدا، بروح الثورات وانتفاضة املرأة العربّية. إال أّن األمر املثير 
هو أنه رغم عدم الدعوة ملضامني تتعامل مع ربيع املرأة العربّية، فإّن 

االنتفاضة حاضرة في أفكار البعض مّنا، وقد جاءت من خالل الكتابة 
رغم عدم تعّمد ذلك. عاشت الثورة!  

وبروح الثــورات واجلرأة التي يجبلها هذا العدد، نقف مساندات ونشّد 
على أيادي النســــاء العربّيـــــات، الـمرأة العربيــــة والنساء أجمعني في 

انتفاضتهّن الرامية إلى انتزاع حقوقهّن املسلوبة بحّجة الدور االجتماعي 
واجلنس البيولوجّي، داعيات لـمجتمع يرّسخ االحترام والتعّددية 

واالنسجام رغم االختالفات.
ونريد أن نذّكر قارئاتنا وقّراءنا باألسس التي تقف عليها عشتار. 

عشتار هي مجّلة نسوّية عربّية تتناول مواضيع نسوّية واجتماعّية، 
وفي األساس مواضيع غير محكّية، مواضيع تواجهنا في حياتنا اليومّية 
غير أّنها ال حتظى بشرعّية املشاركة بها بشكل علنّي، بسبب اخلطوط 

احلمراء التي ُوضعت إزاءها.
جاءت فكرة إصدار عشتار من منطلق حاجتنا إلى جلب هذه املواضيع 
وطرحها على مجتمعنا بشكل علنّي، كما لم تطرح في الّسابق. من 

هنا، ُتعن عشتار في التركيز على املضامني وليس على النساء أو 
الكاتبات اللواتي يقفن من ورائها، ألننا نهدف إلى جلب األصوات املختلفة 

التي يترّكب منها مجتمعنا. 
تطمح عشتار إلى تقدمي منّصة واسعة وحاوية قدر اإلمكان ملواضيع 
تخّص النساء ولطرق وأساليب مختلفة للطرح. تتكّلم عشتار العامّية 

والفصحى وما بينهما حتى ال تشّكل اللغة عائًقا يحول دون تّكن 
الكاتبات من توصيل صوتهّن.

تقف وراء هذا العدد 17 امرأة ساهمَن في كتابة النصوص، جمع 
النصوص، التصوير والتصميم، إضافًة إلى نساء أخريات يعملن على 
توزيع املجلة بطرق ُمختلفة ومبدعة. ونَوّد في هذا العدد أن نشكر 

هؤالء النساء، فلوال جهودهّن ملا كانت عشتار سترى النور! 
وبهذا ندعوِك أيتها القارئة العزيزة أن تكوني شريكة لنا في إصدارنا 

هذا. إن كنت ترغبني في املساهمة في هذا املشروع اجلريء، أو كنِت 
تريدين التحّدث عن موضوع يثير اهتمامك إال أنه ُرفض بسبب 

الرقابة، أو كنِت تريدين اخلروج عن األفكار النمطّية وابتكار توّجهات 
جديدة وجريئة، فانضّمي إلينا، تواصلي معنا، قولي لنا ما  يثير 

اهتمامك، ماذا حتبني أن تفعلي، أين تريدين أن تساهمي، وسوف نسعد 
في انضمام امرأة أو صبّية أخرى إلى ثورتنا!

ثـــــوري، تـــحّدي، واجهــــي، غّيــــري، انتفضـــي!
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الثورات وفراق صاحبتي
ألعلم أني ”كنت”

فيقولون ”كانت” منذ األزل

إنتفضي في سوق العمل
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إنهــا الحــرية

بشتاقلك

عزيزتي عشـتار
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تزامنت الثورات العربّية مع أزمة شخصّية مررُت بها في حياتي 
فيها أعترف أّن للعالقات الشخصّية، أحياًنا، تأثيًرا ووقًعا أعنف 

مّما كنُت أعتقده، فتأثرت بحّدة أكبر من مشاهد الثورة، 
وخاصة من قصص فقدان أشخاص ُقتلوا متشّبثني باألمل. 
وحينها استنتجت أّن االنفصال عن حّب وحتّول هذا احلّب 

ا. وحتّولي أنا من حبيبة إلى  إلى نظام ُمبَهم هو أمر صعب جًدّ
عدوة ُمبعدة تتعالى األسوار بيني وبينها أكد لي شيئني: 

ا، ال بديل  أّواًل، ال بديل للحوار والتواصل الصريح والعادل، وثانًيً
عن اإلصرار على رفض العنف النفسّي، اجلسدّي والسياسّي. 
فصدمني تشابه تصّرفات األنظمة واألفراد، مع أّن املقارنة 

عبثّية بكل معنى الكلمة، بل "عبثية عبثية عبثية"! 

اّدعت الكاتبة واملفكرة جوديت بتلر في كتابها "حياة 
 Precarious Life: The( "متزعزعة: قّوة احلداد والعنف

Power of Mourning and Violence( أّن العنف ينبع 
ف  من عملّية حتويل سعة وقابلّية استيعاب العنف من حّيز املُعَنّ
إلى مكان آخر وإلى شخص آخر )178(. أي إّن الشخص العنيف 
َيعرف مدى قابلّية تعّرضه للعنف فُيبادر هو أّواًل إلى التعنيف 

كي ال يسمح لنفسه بأن يشعر به هو. كلنا معّرضون 
ومعّرضات للعنف في أّي مرحلة من حياتنا، لكن هناك من 
يبادر ّما إلى التعنيف دفاًعا عن نفسه قبل أن يتعّرض هو 

للعنف. كما اّدعت املفكرة حانا أرندت في كتابها "عن العنف" 
On Violence(( أّن عنف الدولة نابع ليس من حضور 

السلطة والقوة بل من انعدامها. فعند جلوء الدولة إلى العنف 
في استعمال جيشها وأجهزتها األمنّية لقمع شعبها فهذا دليل 

على غياب صفة الدولة في فرض سلطتها، املصّورة في اخلطاب 
العام كسلطة طبيعّية وليست طاغية أو قامعة. يلجأ القوّي 
واملُسيطر إلى العنف في حال تعّرضه على انتقاد يشّكك في 

سلطته. وهنا يكمن التناقض األصلّي بأّن ماهية العنف منبعها 
الضعف! 

اتسمت الثورات العربية في تونس ومصر والبحرين واليمن 
وليبيا وسوريا بصبر الّشعوب ورفضهم التعامل مع العنف 

كوسيلة لتحقيق املطالب. كان بطش وعنف الدولة وجيشها 
أقوى وأعنف من املتظاهرين/ات الذين/الالتي تشّبثوا باالحتجاج 

الّسلمّي ورفض الذبح والضرب والبطش. كان تتابع األحداث 

في مصر هو األكثر حضوًرا على شاشات التلفزيون وقنوات 
ا  ا وشخصًيّ اإلنترنت املختلفة، ما أعطى الثورة وجًها حميمًيّ

أكثر. وفي احلقيقة ساعدت هذه الثورات على توجيه انتباهي 
بعيًدا عن كارثتي املتمثلة في أّن صاحبتي ابتعدت عني من 
غير وداع، وِبُتّ أضيع في غياهب التنظير الفلسفّي بني قدرة 

الشعوب على التسامح واملُواجهة وعدم قدرتها على التسامح. 
لكن ما العالقة! كنُت مجروحة وكانت بعيدة، فدعيُت أن 
يحفظها الله خوًفا من الـ"كارما". وعلى فكرة، نعم، أصبحت 

أومن بقوى وأطياف وأرواح غير مرئّية، وفقدت من وزني 
خمسة كيلوغرامات محترمة.

حتّول ميدان التحرير إلى ميدان يعّج باحلياة السياسية 
الرافضة للعنف، وكان هذا مبثابة مثال أعلى لقدرة الشعب 

على اإلصرار على ضرورة استجابة الدولة ملطالبه حتى لو 
كانت "إسقاط النظام". وكانت الثورة التونسية سلمية مع 
أنها لم ُتصّور بقدر ما ُصّورت الثورة املصرّية. أّما في البلدان 
التي ال تزال في خضّم الثورات كسورّية والبحرين واليمن 

فنالحظ هناك رفض املواطنني استعمال العنف والتشبيح في 
سبيل حتقيق مطالبهم. وكان رّد فعل البحرين واليمن على 

االحتجاجات عنيًفا، لكن لم يتخّط العنف القامع الذي استعمله 
العقيد الراحل معّمر القذافي في كبت التظاهرات السلمّية، أو 
وحشية جيوش بشار األسد في اجلرائم املقّززة وقتل األطفال 

والنساء وتعذيب املعارضني/ات للنظام. 

في احلالتني، على مستوى الدولة وعلى املستوى الشخصّي، 
نتعّرض للعنف من هؤالء الذين نثق بهم، ننتمي إليهم أو 

نحّبهم- أو أحببناهم في املاضي- عندما يعرفون أنه ال مكانة 
لديهم الستيعاب الشعور باحلزن أو احلداد أو الفقدان فيلجأون 
إلى جرح اآلخر حتى ُيَحّولوا فقدان قّوتهم إلى عنف ُيستعمل 

ضد اآلخر. وتفقد أّمهات شهداء الثورات العربّية أفذاذ أكبادها 
ويفقد األطفال أفراد عائلتهم وتخرج هؤالء النساء والّرجال 
في جنازات سلمّية ومظاهرات سلمّية احتجاًجا على عنف 
ديكتاتوريات ظاملة. فرفضت غالبّية املتظاهرين في ثورات 
الدول العربّية اللجوء إلى العنف في االحتجاجات مع العلم 

أنهم كشعوب مقموعة معّرضون للقتل وللضرب وللحرب من 
قبل حكوماتهم وجيوشها. فبرأيي، كانت هذه الردود ليست 
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مجّرد اعتراف بقابلية الشعوب املتظاهرة بحساسية موقفها 
وباخلطورة التي تتعّرض لها، وإمنا كانت وال تزال هذه الردود 

الشعبية العامة سلمّية رافعة شعار القوة التي ميلكها الشعب 
وفاضحة ضعف الدولة التي ال شيء لديها لالستجابة ملطالب 

الشعب سوى استعمال العنف بأقبح صوره.
أثرت الثورات العربية فّي كامرأة وكمثلية وكفلسطينّية 
كثيًرا، ومن لم تؤثر فيها طاقات احلرّية املُعدية واملمزوجة 

بجرح التاريخ الطويل من القمع واإلحساس بالدونّية. اإلحساس 
باخلوف شيء والتعّرض للعنف شيء آخر. لقد كشفت لنا 

الثورات العربية احلالية أهمية كسر حاجز الصمت واخلوف 
ومواجهة املصاعب والعوائق وجًها لوجه. فاإلحساس باخلوف 

لطاملا ينبع من فكرة أو ذكرى مجّردة عادة ما نتخطاها 
ا. وما دمنا ال نواجه مخاوفنا املجّردة في  عندما نصادفها فعلًيّ

عقلنا وذاكرتنا االجتماعّية فسنستمّر في حتديد واقعنا 
وسجن أنفسنا.

واألسئلة التي يجب طرحها اليوم وجعلها تضيء فضاء 
مستقبلنا على هذه األرض وفي هذا الّركن من العالم هي: 

أواًل: ما هي املساحة التي توافرت ملتظاهري احلرية لكي 
يتمّكنوا من فتح مواضيع اجتماعية وسياسية تفوق حساسية 

من طرح بدائل للحكم أو لنظام الدولة، مثل قضايا تتعلق 
بالعنف ضد النساء، بتعريف الرجولة، األمومة، اجلنسانّية، 

وأنظمة احلكم األبوّي؟ 
ثانًيا: بأّي شكل أثرت وسوف تؤثر هذه الثورات على النساء 

واملجموعات املثلّية املختلفة؟ 
وثالًثا: أّي دور سوف تقود النساء واملجموعات املثلية في موجات 

الثورات هذه، وأّي دور سوف تقود ما بعد الثورات؟ 

ها أنا أسأل أسئلة مصيرية لعّلني أنسى فقداني المرأة عاشت 
معي حلظات غير ثورّية إطالًقا، لكن في فراقها لي هاجت في 
داخلي ثورة من نوع آخر، تعّرفت فيها ألّول مرة على قابلّيتي 

في أن أحضنت احلزن وأتصالح معه، وأن آخذه إلى مكان 
يتواصل مع أحزان اآلخر. مع كّل هذا لها الشكر، وللشعب 

العربّي وخاصة لألرياف السورية قبل مدنها الشكر األكبر في 
إعطاء دروٍس في اإلنسانية وتعميمها على املأل رغم تهديدات 

املوت - الفراق األكبر. 
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لطاملا اعتقدت أنني أحّب الكتابة وأتقنها. لن 
أعتمد يوًما على أنني أحترف الكتابة، ولكني 

آمنت وما أزال أومن بأّن املرء إذا أراد شيًئا 
ما فال شّك في أنه سيحظى به مع املزيد 

من املثابرة والقليل من القدرة. سيصل إلى 
مرحلة إتقانه أو حتى احترافه. 

اليوم، في احلادية والعشرين من عمري، 
أدرك القليل عن نفسي وأتساءل: "هل 
يزعجني أو يقلقني ذلك إلى حّد ما؟"

اإلجابة بال ترّدد هي: "ال".
أشعر أحياًنا بحنني عندما حتلق في مخّيلتي 

صوٌر من أّيام املدرسة. أعلم تاًما أنها لم 
تكن أسعد أيام حياتي، لكن لسبٍب ما أجهله 
أتوق إليها! وأتخّيلها كأنها فصل قصير من 
فصول قّصة حياتي ُختم وما من أمٍل في 

استرجاعه. حاولُت أن أبحث عن السبب 
وبسخرية اعتقدت لرمّبا هو حقيقة كونها 

فترة ذهبت ولن تعود. أو رمّبا هي رغبتي 
في أن أكون مثل باقي البشر الذين يصفون 

تلك الفترة بأّنها أسعد أّيام حياتهم.

وعندما أعود أدراجي إلى اليوم واآلن أجد 
"نفسي" تشمئّز من كونها "مثل باقي 
البشر" وتكره ذلك. أجُدها هاربة من 

حضاراتنا الّضائعة وأراضينا الهائجة، نافرة 
من شعوبنا الصامتة، تقاليدها الكسولة 

وأحالمها العطشى إلى البطولة.  فتجد نفسها 
شاذة، ال تتواصل مع "القضية" وال تتبع أّي 

ديناميكّيات "طبيعية". نفسي تدعو إلى 
الثورات للتخّلص من الرجعية، الطبقية 

والديكتاتورية وللمطالبة بالتعّددية. نفسي 
شاذة تسعى إلى التحّرر من قيود مجتمعاتنا 

الشرقّية األزلّية العاجزة عن احتواء أبعاد 
كلمة حرّية.

أذكرهم يصفقون لي املّرة تلَو األخرى بعد 
قراءة موضوع اإلنشاء. أذكرهم يندهشون 

من إتقاني املتألق للغة الّزعماء.
أذكرها تهنئني: "يا عزيزتي تقرأين 

العبرّية بلهجة األكثرّية!".
اليوم يّدعون أني أتبع ملجموعة األقلّية. اليوم 

ُتفرض علّي ُهوّيتي "الفلسطينّية". 
اليوم أشعر بأنني ُمهّمشة وُمضطهدة من قبل 

الطرفني.  
ومع ذلك، إّن شيًئا ما في داخلي بدأ يبحث 
عن ثورته الشخصّية! أرفض اليوم مداعبة 

أحرف العبرّية. أتوق إلى إحياء لغتي العربّية، 
لرمّبا ُتعجب بي أحرف األبجدّية وحتتضنني 

كأنني االبنة الّضالة العائدة من رحلة في 
البّرّية. 

لن أمتنع عن الكتابة لكوني أقرأ القليل، ولن 
أمتنع عن التعبير في السياسة لكوني أجهل 

التفاصيل. 
في سيرورتي التي ال تزال في مهدها أبحث 

عن النقاط في بحور من الكلمات. أثور، أتّرد 
وأعلن:

لسُت بـ إسرائيلّية، لست بـ فلسطينية! لست 
بـ إنسانة حتمل ما تفرضه عليها "القضّية". 

لست إال شابة ال تأسف على ما مضى 
وتشتاق.  تشتاق إلى تلك األّيام...

 إلى تلك األّيام اآلتية التي حتمل لي معالم 
جديدة لهوية ضائعة منذ أّيام بعيدة. 

 وأكتب ألكون- كنت فكانت.
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كتبْت فرجينيا وولف في كتابها املشهور "غرفة تخّص املرء وحده" 
)A Room of One’s Own، 1929(، أنه من أجل أن تستطيع املرأة 
الكتابة والنشر فهي حتتاج إلى املال وإلى غرفة خاّصة بها. وما قرأته بني 

الّسطور هو التالي: إذا ما أرادت املرأة أن حتقق ذاتها في أّي مجال، فهي 
بحاجة إلى االستقاللية، واالستقاللية تبدأ في االستقالل املادّي. 

حني كتبْت وولف في كتابها كلمة “One” لم تقصد أّي إنسان، 
فكتاب وولف يتحّدث عن املرأة بشكل خاّص، ألّن القرن الثامن عشر 
يتصف، كغيره من القرون، بقمع املرأة وبالنظر إليها على أنها إنسان 

غير كامل. لهذا، تعتقد وولف أنه كي تستطيع املرأة حتقيق حلمها في 
أن تكون كاتبًة عليها أن توفر لنفسها املساحة التي تعطيها استقاللية 

في وجود حّيز خاّص بها وبها فقط، ومن أجل أن يتوفر ذلك فهي 
بحاجة، في األساس، إلى استقالل مادّي.

انطالًقا من صدى كلمات فرجينيا في ذهني، أنظر إلى وضع النساء من 
حولي اليوم فأرى، وبعد مرور 83 عاًما على كتاب فرجينيا وولف، أّن 
ا. ال  قليالت هّن النساء اللواتي بإمكانهّن أن ُيصّرحَن أنهّن ُمستقالت مادًيّ
تزال مكانتنا، كنساء وكشابات، متعلقة مبجتمعنا الذي ُيوكل آباءنا 

وأخوتنا بنا ويبقي مسار حياتنا متعّلًقا باختياراتهم هم.
أوّد هنا التركيز على االستقالل املادّي كطريق ميكنه أن ُيساعدنا 

في الوصول إلى االستقاللّية في حياتنا وفي اختياراتنا. أعتقد أّن كّل 
محاولة للتحقيق الذاتّي، والتي قد تتضارب مع دور املرأة االجتماعّي، قد 
تؤّدي إلى محاولة املجتمع الذكوري كبحها. هذا التحكم قد يكون من 

خالل منع الدعم املاّدي، حجِزنا في البيت أو تعنيفنا. في جميع األحوال، 
إن لم يكْن للمرأة دخٌل كاٍف ومكاُن عمل، وإن لم تكن ُمستقلة، فمن 

شأن ذلك كله أن يحول بينها وبني استقاللّيتها، إذ سُتجبر، رغًما عنها، 
على اخلضوع لألدوار اجلندرّية القامعة لها التي ُتلغيها كإنسانة حّرة في 

تقرير مصيرها.
مع ذلك، إّن العمل واالستقالل املادّي وحدهما ال يضمنان التغييرات 

احلقيقّية في حياة النساء في املجتمع وال يضمنان حقوًقا اجتماعّية، 
عائلّية أو سياسّية. لكن، مع ذلك، ال ميكن ضمان أّي من هذه احلقوق 

من دون ضمان االستقاللّية من االتكال على اآلخرين واالعتماد عليهم. 

بكلمات أخرى، إّن االستقالل املادّي ليس شرًطا كافًيا، إال أنه، بكّل 
تأكيد، أحد الشروط األساسّية في مسار التحّرر وحتقيق الذات. 

تهدف هذه املقالة إلى تقدمي بعض املعلومات التي قد تساعدنا على فهم 
واقعنا كنساء، فرمّبا نتمّكن، من خالل فهم واقعنا، من إيجاد طرق 
الختراق احلواجز التي تقف حائاًل أمامنا، ومنها احلاجز املاّدي. وبهذا 

سأقوم بإدراج العوامل األساسّية التي تقف حاجًزا بني املرأة وحّقها في 
العمل مع حقوق وفرص عادلة.

نقطة انطالق املرأة هو من كون دورها األساسي في املجتمع الفلسطيني 
األبوي خاصة، وفي املجتمعات األخرى عامة، هو االعتناء بشؤون البيت 

واالهتمام باألسرة. هذا األمر يجعل وجودها في املساحة العاّمة، وفي 
ا لزيادة الدخل املادّي  مساحة العمل، مبثابة دور ثانوّي. عملها مهّم جًدّ

في البيت، لكن إذا جاء ذلك على حساب دورها في البيت فاألولوّية تعود 
لبيتها ولدورها االجتماعّي كرّبة منزل وأّم. هذا الدور الذي ُيحفر في 
وعينا منذ طفولتنا يقف حاجًزا أمام تخّيلنا ملستقبلنا ولعملنا. نادًرا ما 

نسمع أّن بنًتا صغيرة حتلم مبهنة تخلو من التزامها لألعمال املنزلّية 
أو للعائلة. هذا املثال يعكس وضعّية النساء ونقطة االنطالق األولّية 
لسوق العمل. وفًقا ملا ُنشرته دائرة اإلحصاء املركزية لسنة 2005، 

يبدو أّن %55 من النساء والّرجال يعتقدون أّن على املرأة أن تبقى في 
البيت، وأن تعتني باألوالد. إّن %20 من املُشاركني في اإلحصاء )من 

الرجال والنساء( يعتقدو أّن على املرأة أن تعمل بوظيفة جزئّية. ُتظهر 
اإلحصائّيات أّن %50 من املجتمع، على األقّل، يرون أّن مسؤولّية تربية 
األوالد والعناية بشؤون البيت تقع على املرأة، إذ يعفي املجتمع األب من 
دوره في تربية األوالد والعناية بشؤون البيت وُيوكله، بشكٍل أساسّي، 

بإعالة العائلة. وأظهر بحث صادر عن جمعّية نساء ضد العنف حول 
األكادميّيات في سوق العمل أّن %90 من األكادميّيات عّبرن عن 

احلاجة إلى زيادة الدخل في العائلة كسبب مركزّي الختيارهّن العمل 
وليس رغبًة منهّن في االستقالل املادّي أو حتقيق الذات. 

إذا استطاعت املرأة اختراق حاجز دورها كامرأة في املجتمع العربي 
األبوي فبانتظارها حّيز مُيّيز ضّدها لكونها عربّية، إذ حتاول دولة 

إسرائيل احلفاظ على كونها أقلّية ضعيفة من جميع النواحي. تعمل 
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دولة إسرائيل، بشكل مستمّر، على تكني ودعم الشعب اليهودي من 
خالل تفضيله في املجاالت املختلفة، ومن ضمنها تخصيص ميزانّيات 

أكبر للبنية التحتّية في املدن اليهودية، في االستيطان، وكذلك في 
أماكن العمل. في أغلبّية األماكن يكون التفضيل في صالح العامل 

اليهودّي على حساب العامل العربّي.
إّن املجتمع اإلسرائيلي ليس أفضل حااًل من املجتمع الفلسطينّي في 

تفضيله العامل الرجل على العاملة: %60 من متلقي األجر األدنى وما 
حتت األدنى هّن من النساء )العربيات واليهوديات. أغلبّية النساء يعملن 

في أنواع عمل ُتنسب للنساء، مثل التنظيف، اخلياطة وما شابه. ما ميّيز 
ا.  عام 2006، كان  هذا النوع من األعمال هو الدخل املنخفض جًدّ

راتب النساء يعادل نسبة %63 من راتب الّرجال، ما يعني أنه إذا كان 
راتب املرأة هو 3780 ش.ج. فإّن راتب ّرجل يقوم بنفس العمل سيكون 

6،000 ش.ج. إّن املجتمع اإلسرائيلّي، شأنه شأن املجتمع الفلسطيني 
ومجتمعات أخرى عديدة، يرى أّن حّيز البيت هو حّيز املرأة األساسّي، 

وبهذا فهو يعتبرها دخيلة على سوق العمل ويفّضل الرجل عليها 
في العمل، ويخّصها بأنواع العمل التي ترتبط بدورها في البيت مثل 

التنظيف، االعتناء باألطفال، املُسّنني واملرضى. لألسف الشديد، إّن نساًء 
كثيرات في القرى يحلمن بالوصل إلى األجر األدنى مقابل ساعة العمل، 
ألّن ساعات عمل بعض النساء تقّل حتى عن األجر األدنى. إّن اآلالف من 
النساء يعملن ستة أّيام في األسبوع، 8 ساعات في اليوم، مقابل 1800 و 
1900 ش.ج.. أتساءل ماذا ميكن أن يوفر هذا املبلغ للمرأة وأي صوره قد 

يعكس لها ولقيمتها في عينيها هي نفسها؟
وفًقا لتقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية لسنة 2006 تبنّي أّن نسبة 

مشاركة النساء العربّيات في سوق العمل اإلسرائيلي هي من أقّل النسب 
في العالم، وحتى مقارنة مع نسبة مشاركة النساء العربيات في دول 

عربية مثل سوريا، اإلمارات، اليمن، مصر، السودان، لبنان، األردن وغيرها. 
يصل التفاوت في املردود مقابل ساعة العمل بني النساء العربيات والنساء 
اليهودّيات إلى %23. من املهّم الذكر أّن القوانني اإلسرائيلية فيما يتعلق 

ا، إال أّن صلتها  مبنع التمييز في أماكن العمل تعّد من املتقّدمة عاملًيّ
بالواقع هي شبه معدومة، خاصة في كل ما يتعلق بحقوق وفرص 

العمل لدى العاملني العرب وحقوق وفرص العمل العادلة للنساء. 
هناك أسباب عديدة أخرى تؤثر على املرأة وعلى العمل، مثل انعدام 

املواصالت العمومية، ُبعد أماكن العمل عن القرى واملدن العربّية، 
استغالل املُشّغلني للنساء ودفع لهّن رواتب منخفضة جدا وال تصل حتى 

األجر األدنى، وتقاعس الدولة عن تطبيق القوانني التي تهدف إلى حماية 
حقوق املوظفني واملوّظفات. 

من خالل الصورة التي حاولت عرضها بشكل سريع تتضح أمامنا صورة 
ُمعقدة ومرّكبة من عّدة عوامل تعمل مًعا على الوقوف حائال بيننا 

وبني استقاللنا املادّي كنساء، وهو أمر أعتبر أنه نقطة انطالق مهّمة في 
اجتاه حريتنا وتعزيز مكانتنا في املجتمع. 

يبدو استقاللنا املادّي مبثابة أمر مستحيل، إال أنه كما نعلم فاملعرفة 
هي قوة ورمبا فهم هذه العوامل قد يساعدنا على اختراق هذا احلاجز، 

ا أن ندرك أّن وضع النساء في حّيز  كاًل مّنا كما ترى. لكن، من املهّم جًدّ
العمل مرتبط بعّده عوامل وفي أساسها كونها امرأة ذات دور اجتماعّي 

مّت دمجه في وعينا جميًعا رجااًل ونساء. ولهذا أرى أّن دورنا جميًعا، رجاال 
ونساء، هو أن نعمل على حترير عقولنا من هذه األدوار وعلى إتاحة 

فرص العمل أمام النساء، سواء من خالل إعالمهّن بوظائف مفتوحة نسمع 
عنها، أو من خالل تشجيعهّن أو من خالل توفير فرص عمل لهّن بشكٍل 

أكبر. 
إّن التغييرات في مكانتنا كنساء تتطّلب التغيير االجتماعي واجلماعي 

في داخل املجتمع نفسه. من املهم فهم دورنا كمجتمع في حترير عقولنا 
من املعتقدات التي حتّد من حرّية املرأة ومكانتها. علينا أن نفهم دورنا 

كأقلّية قومّية وكأقلّية جندرّية في املطالبة بحقوقنا في سوق العمل 
والنضال من أجلها من خالل املنصات املختلفة مثل احملاكم ومؤّسسات 

تطبيق القوانني التي وظيفتها السعي إلى حتقيق املساواة في حقوقنا 
وفرصنا كعربّيات وكنساء. وأهّم من ذلك كله، حسب رأيي، هو 

تعزيز صورتنا كنساء في أعني أنفسنا، والنضال من أجل اختراق هذه 
احلواجز بكّل طريقة مُمكنة، ألّن تعزيز صورتنا في أعني أنفسنا، أّواًل، 

سيعّزز صورتنا بشكل مباشر في أعني َمن ينظر إلينا.
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أّيتها الغريبة..
أسمح لنفسي أن أِقَف عاريًة أمامِك

بعد أن أزلُت طّياٍت من ذاتي.. الواحدَة تلَو 
األخرى

ألكشف من نفسي ما لم أكشفه ألحٍد 
سواِك.

ال أدري ملاذا أشعر بحاجٍة إلى التعّري أمامِك،
ففي كِلّ مّرٍة التقينا

وجدُت نفسي أزيَل طبقٍة أُخرى من ذاتي
ُرمّبا أَلني شعرُت براحٍة وأماٍن..

فمهما تعّريُت شعرُت بدفئِك يغمرني،
أو رمّبا ألني ظننُت أّني كلما كشفُت 

أكثر من نفسي
تتالشى املسافات بيننا

لتقتربي مني أكثر فأكثر
وتلمسيني عاريًة

كما لم تلمسني امرأٌة من قبلِك...

وأنِت كالغريبة
تارًة تقتربنَي وأخرى تبتعدين

وفي كّل مّرة اقتربِت فيها
شعرُت بنشوة املنتصرة

ورحُت أحّلُق مع الطيور اجلميلة
حتت سماٍء صافيٍة

أرقبك في األفِق القريب
تشني إلى جانبي

في درٍب نرسمه مًعا
فينبض قلبي نبضاٍت حتّييني..

وفي كّل مّرة ابتعدِت
رحُت أجول بدوائر نفسي املُعتمة

أبحث عن أشالء نفسي احملّطمة
فيضيق بي عاملي

وأروح أبحث عن مكاٍن آخر بعيًدا عنِك

وبني النشوِة والّضياِع
تكونني أنِت

ال أدري ملاذا أنت بالذات
لكني أدرك اآلن أكثر من أّي وقٍت مضى

أّن الّسعادة قد تولد على شكل امرأٍة
تداعب بأناملها حّباَت رمٍل ساخنة

على شاطِئ بحٍر منسّي

وها أنا
أقُف هنا على حافة الطريق

كالغريبة
أنتظر رجوعك

لتلتقطيني قطعًة قطعة
وتلملمي أشيائي املَُبعثرة

وتنفخي في نفسي من روحِك 
لينبَض قلبي من جديْد

نبضاٍت حتّييني..
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مني أنا بعيون أهلي، قرايبي، صحابي؟ 

أهلي مش ممكن يشوفوني بطريقة مش منيحة، مش عشان أنا 
مش ممكن أكون إنسان عاطل بس عشان هم رّبوني وأنا بنتهن 

فمش ممكن وال مرة يشوفوني بصورة عاطلة. 

بس ممكن القصة مع قرايبي شوي تختلف، قرايبي هم جزء من 
املجتمع وجزء من القرية اللي أنا عايشه فيها، وهني بشوفونيش 

أنا، هني بشوفوا التقاليد والقوانني االجتماعية اللي الزم أمشي 
حسبها وقديش أنا بعيدة عنها.

وشو مع األصحاب!! صحاب كتير قالل اللي معهن أنا بحس إني 
كتير حقيقّية وبقدر أكون مني أنا، كيف أنا وشو أنا بدون ما 

أحس حالي عم مبّثل والبسة ألف قناع وقناع.

شو مع العالم اللي بالصدفة بتمر حّدي، أي انطباع بعطيها؟
الناس اللي بالبلد بتتطلع علي وبتشوفني بلبس غير، شعري غير، 
مع وشم على رجلي، ونظارات على عيوني أنا بشوفهن غير، وهني 
بشوفوني كتير غير. أكيد بيقولوا عني هاي البنت اللي طلعت 

تتعلم بتل-أبيب وراجعة مفكري حالها بنت مدينة.
الناس اللي بالشغل بيشوفوني "محامية" جّدية مسؤولة وأنيقة.

كيف مُمكن؟ كيف ممكن عن إنسانه واحدة يكون هالقد 
وجهات نظر؟ 

معقول أكون أنا كل هاي األشياء مع بعض؟ أنا الغلط؟ العالم 
غلط؟ هل عنجد في غلط؟ أو في حدا غلط؟ ليش بنفعش 

اإلنسان يكون كتير أشياء؟ ليش اإلنسان الزم يكون اإلشي اللي 

بيرضي اللي قباله؟ ليش الزم أكون املالك والبنت الشاطرة 
بالبيت عشان أهلي يرضو؟ ليش بنفعش أتّرد عشان آخذ 

حقوقي بدون ما يقولوا عني...

مني أنا؟ إيش أنا؟ 
ليش كل مجموعة من هدول العالم القريبة علي والبعيدة عني 

بيشوفوني بطريقة ثاني؟

ليه بحس إنو الزم ألبس كّل مّرة قناع ثاني عشان أعيش؟ عشان 
أبنّي منيحة بعيون مني؟ عشان كل العالم هدول اللي بحكموا 

علي بدون ما يعرفوني. ليش هيك علموني وليش على هاي 
املبادئ كّبروني؟ ليش حاسة إنهن ضّيعوني؟

ليه ملّا أكون مع أهلي بكون البسة أقنعة مختلفة عن أقنعة 
صاحباتي؟ مع إني برتاح أكون "طبيعّية" قّدام أهلي وإذا في 

حدا مُمكن يدعمني بأصعب محالت بحياتي هني أهلي بس، ال؟ 
بفّضل أكون "طبيعّية" قدام صاحباتي َمُهني زيي!! بس ايش 

يعني زيي؟ مأنا كّل مرة بقناع.

كيف ممكن الواحد يعيش مبسرحّية؟؟ كيف ممكن أكون 
البسة كل هاي األقنعة وأحس بشي مرة بحياتي باحلرّية. 

أنا متأكدة إنه أنا مش الوحيدة اللي بهذا الوضع! بس السؤال شو 
هو احلل؟

اليوم بخاف أتطلع باملراي وأشوف معاملي املش واضحة؟ بخاف 
أتطلع وما أعرفش مني أنا! بخاف أتطلع على حالي وأشوفها كيف 

هني بشوفوها! بس شي يوم راح أتخلص من كّل األقنعة اللي 
فرضوها علي وأكون حقيقّية وأكون ببساطة أنا. 
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لكن من يحّدد "كيف يجب أن نكون" هو موضوع مختلف تاًما.
على مــــدى أجيال ، خــــــاض الناس صراعات إلثبات وجودهم، 

للدفاع عن معتقداتهم، وخللق بيئة حّرة بجميع أشكالها: التعبير، 
األفكار، الشكل .....

في حني توّصل "اآلخرون" في أنحاء العالم املختلفة إلى درجة من 
االحترام، احلرية واحلضارة، انظر حولي إلى مجتمعاتنا العربّية 

واملنظمات واجلماعات وأهّز رأسي بأسى. أرانا نّدعي العمل واملكافحة 
من أجل حقوق اإلنسان الّشاملة في حني نفشل فيما بيننا بتطبيق 

األساسي: حرية املعتقد الشخصّي.
 القاعدة املتبعــــة لدينا اليــــوم: إن كنت تختلــــف عنا فأنت ال 

تنتمي لنا.
ظاهرة جديدة تتزايد في كّل مكان: يجب التصّرف، التحّدث، 

اللبس والتفكير وفًقا ملعايير محّددة مسبًقا لالنتماء  ملجموعة ما. 
البجعة السوداء غير مقبولة. يسمح فقط لسرب الطيور املتطابق 

ا "أن يحّلق سوّية". كلًيّ
االختالف، ولو كان بسيًطا مرفوض رفًضا قاطًعا. لالنتساب، ُيرجى 

من كافة أعضاء املجموعة اعتماد كافة املعايير املعتمدة والتخلي 
عن جميع األفكار املُغايرة حرًصا "على بقاء املجموعة متراّصة 

الصفوف".  
الغريب هو أّن هذه الظاهرة تبدأ من املدرسة واجلامعة وتتّد إلى 

سائر تكوينات املجتمع. فنجد الشباب في اجلامعات واملدارس يكّونون 
تكتالت، يعتنقون األفكار ذاتها، يرتدون األزياء ذاتها، ميتلكون 

األغراض ذاتها، وفي النهاية يتخذون املواقف املتطّرفة ذاتها... حتى 
مصطلحات الكالم باتت ذاتها. فأنت كطالب تقّيم بحسب نوع 

هاتفك النقال، وبحسب منط ثيابك، مدى إتقانك للغة األجنبية، من 
تساند من األحزاب السياسّية، وكم تكره الطوائف األخرى. 

وكّلما كبر املرء، زادت حاجته إلى االنتماء، فيتخذ من جمعّية ما 
أو رابطة معّينة، أخوية دينية أو تنظيم سياسّي/اجتماعّي، ملجأ له. 
وعوًضا عن التمّييز وإضافة خبرات وأفكار جديدة داخل املجموعة، 
تبدأ عملّية االنصهار: يعتنق املنتسب احلديث كّل األفكار املتوارثة 

واألسلوب املتبع الذي ُوِضع ليتناسب مع أفكار مؤّسسي املنّظمات 

ويتعّدل وفًقا حلاجاتهم. فقد تنضّم، مثال، إلى منظمة للعمل على 
قضّية معّينة، وبعد فترة وجيزة، ولكي تصبح محبوًبا/مقبوال 

وفرًدا "فّعاال" في هذا التنظيم، جتد نفسك قابًعا أمام سفارة بلد 
آخر تتظاهر لقضّية ليست لك، أو تقاطع منتجات/أماكن ُمعّينة 

ألنها تّس بقضّية أخرى. ومن موقف إلى آخر، جتد نفسك تعتنق 
كّل قضايا العالم العربي، وتتبنى أفكاًرا لم تثلك يوًما. وإن كنت 
جريًئا وأبديت أّي اعتراَض أو حاولت إقناعهم بسّلم أولوّيات مختلف 

فإّنك تتهم باخليانة العظمى وباالنحياز لقوى الشّر في العالم. 
هذه الّصور النمطّية تتعّدى اجلمعيات الناشطة لتشمل كّل أنواع 

التكتالت اإلنسانية في جتّمعاتهم العملّية والشخصّية ضمن النقابات، 
أماكن العمل، التجّمعات الطالبية، األحزاب وغيرها. حتى ضمن 
الّصداقات الشخصّية، ُيرفض الشخص الختالف مبنّي على أساس 
طائفّي، سياسّي، طبقّي، جندرّي، جنسّي أو حتى عاهة جسدّية 

حتى لو كان قد استوفى جميع الشروط األخرى.
تختلف األسباب والنتيجة واحدة.     

بالطبع، إن كنت "جاهال/متغطرسا" مبا يكفي لتكون لديك 
معتقدات/أفكار/منط/آراء خاصة )معقول؟(، فتوقع أن ُتنفى، ُترفض، 
وُتقاطع كأبرص أو كمجرم خطير. وال ُتفاجأ إن اضطهْدت حتى 

تتوب وتعود إلى الصراط املستقيم.
العصور املظلمة عادت لتظهر من جديد، فكّل "مختلف" هو غاليليو 

آخر ينبغي إرساله إلى املوت.
نعم، صحيح، العصور املظلمة لم تنتِه بعد: عدة قرون وّلت ونحن ال 
نزال منارس اجلهل نفسه وضيق األفق نفسه، وال نزال بعيدين كّل 

الُبعد عن التوافق.
حتى يومنا هذا، خالفاتنا ال تزال تقِسُمنا، وحتى اآلن لم نتعّلم 

كيفّية حتويلها في مجموعتنا إلى نقاط قوة.
متى سننضج مبا يكفي الحتضان هذا االختالف وإسقاط كل هذه 

الصور النمطية الناجتة عن مخاوفنا وتعطشنا للسلطة والسيطرة.
إلى كل من يعتمد أسلوب الصور النمطية أقول: من االختالف ينبع 

التغيير، والتغيير قادم ال محالة. فحاولوا القبول والتكّيف، ألنه إذا 
جاء الوقت ليحكم "املختلفون" فقد تتحّولون انتم إلى بجعة سوداء.
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دامًيا كنت أشوف أن ميولي للعب الفوطبول هي على أساس هواية 
موجودة بداخلي وهي بعدها لليوم. بس إذا بتطلع لورا من هذا احملل 

بقدر أقول إنه الفوطبول بالنسبة لي كان اختيار لطريقة حياة 
بّدي أتبعها غير عن كّل األوالد اللي حولي.  خلقت في حارة اللي 

أغلب األوالد فيها كانوا يتقاتلوا ويضربوا بعض ... كانوا يعملوا هذا 
اإلشي من محل اللي يفرغوا طاقاتهن بهاي الطريقة اللي برأيي شفتها 

عنيفة. أنا قررت إني ما بّدي أتبع هذا األسلوب. بّدي يكون عندي 
طريقة اللي فيها أطّلع طاقتي السلبّية اللي فيي وكمان تكون بنفس 

الوقت طريقة مفيدة وبّناءة. وهيك بلشت رحلتي مع الفوطبول. 
حسن حظي ميكن إنه ظروف حياتي الشخصّية ساعدتني أجتنب 

كتير من االنتقادات والضغوطات اللي كانت ممكن بنت ثانية 
تواجهها بس ألنها بتلعب فوطبول، ألنه هاي اللعبة بفكروها لعبة 

للوالد ومش للبنات. ألنها لعبة فيها خشونة وبيقولوا إنه هاي 
الصفات ال تنطبق عالبنات حسب معايير مجتمعنا اللي بحّدد شو هو 

ذكوري وشو هو أنوثي. 
بعد جيل معنّي، اجليل اللي بتبدا فيه عالمات "البلوغ" تظهر على 
البنت، قدرت أنا أكّمل ألعب مع األوالد باحلارة. اإلشي اللي كانوا 

ينتقدوني عليه في البداي هو ليش بلعب حافية، فصرت ألبس 
برجلي وبعدين صار في ضغط  شوي خفيف بالنسبة لباقي البنات 

بجيلي اللي بيلعبوا ألعاب صبيانّية إنه "هاي ألعاب صبيانّية"... 
"كبرِت وصرِت صبّية".."هاي مش لعبة بنات".. ومن هذا الكالم. 

ما بقدر أقول إني واجهت كتير حتديات صعبة اللي منعتني أمارس 
هوايتي وشغفي ألنه بالفترة اللي بّلشت عالمات الرفض تظهر، 

وخصوًصا من أهلي، تعّرفت على فريق للبنات وصرت ألعب معهن. 
لعبي مع فريق بنات أعطى للعب أكثر شرعّية وصار أكثر مقبول 

لعب الفوطبول طاملا عم بلعب مع بنات. 
كانت موهبتي واضحة للمعلمني باملدرسة ودامًيا كانوا يوعدوني 

إنهم راح يشوفولي فريق ألعب معه بشكل مهني. احلديث كان بالهوا 
حلد ما دخل عاملدرسة معّلم اللي كان يعرف عن وجود فريق بنات 

واستطاع إنه يوصل بينهم وبيني. ملا دخلت على عالم  الفوطبول 
النسائي انفتح بوجهي عالم بأكمله!! كنت أفّكر إنه أنا البنت 

الوحيدة اللي بلعب فوطبول أو ميكن في مثلي أكم واحدة اللي 
بينعّدوا عاألصابع. كنت أعرف إنه في بنات بلعبوا فوطبول، بس 

مش عربيات وكنت وأنا بنت صغيرة أجمع صور أللهن وأعلقها 
بغرفتي. بعد ما التقيت بفريق البنات، طبًعا كلهن كانوا عربّيات 

ومن نفس جيلي تقريًبا وكان صار إلهن يلعبوا فوطبول عدة سنني، 
انبسطت إني أشوف إني مش حلالي وإني بقدر ألعب لعبتي املفّضلة مع 

كمان بنات اللي بشاركوني نفس الشعور واحلب لكرة القدم.
ملّا تعّرفت على البنات حكولي إنه ملّا أقاموا الفريق كان في رفض 
ومعارضة للعبهن كبنات لكرة القدم، حتى إنه الشيخ في القرية 

عمل خطبة في اجلامع نادى فيها ملنع البنات من لعب هذه الرياضة 
الذكورية.

واحدة من املشاكل اللي كانت تواجه الفريق اللي كنت ألعب فيه 
هي إنه في جيل معني، واألغلب ملّا تنهي البنت تعليمها املدرسي، كان 

األهل مينعوا بناتهن من االستمرار في اللعب، يَخطبوها ويَجوزوها 
ويحًتجوا على استمرارها في اللعب ألنه في هناك أولويات أهم مثل 

اجليزة والزم تهتم بشكلها وما تضلها البسة زي األوالد!!!  وهيك كنا 
نخسر كل سنة مجموعة من البنات وقسم منهن كانوا موهوبات 

وع مستوى احترافي، كانوا يحبوا يكملوا اللعب لو ما القوا رفض 
العائلة واملجتمع.

ميكن اليوم في انفتاح أكثر منذ بداية ظهور فريق البنات وخاصة 
في الوسط العربي. بس مع ذلك عدد فرق كرة القدم النسائية 

ا. في احتاد النساء لكرة القدم هناك فريق  العربية اليوم هو قليل جًدّ
"بنات سخنني" وفريق في كفرياسيف. في احتاد الفتيات هناك 

فريق في نحف، عّرابة، وبير املكسور. في كتير محاوالت إلنشاء فرق 
بس في عّدة أسباب اللي بتمنع ذلك.

اليوم في فرق بنات اللي ببلشوا ميارسوا هوايتهن بطريقة محترفة 
ا، بس بعد في تييز اللي مبنع تطور هذه النوع  من جيل صغير جًدّ

من الرياضة عند النساء. واحدة من أهم العوائق هي توقف البنات 
احملترفات عن اللعب ملّا بوصلوا سّن الزواج. امليزانّيات والدعم يكاد 
يكونوا معدومني لفرق االفوطبول النسائية. إضافة على كل هذا 

اإلعالم الضئيل والكشف الضئيل للمباريات النسائية احمللية والعاملية، 
كمان تقف كحواجز بني الفتيات والنساء وبني احتراف كرة 

القدم واالستثمار فيها.
ولكن مع قوة إرادة البنات وإرادة اللي أقاموا الفرق واللي كانوا يآمنوا 

بالبنات قدروا يوقفوا أمام هذه التحديات ويكملوا بالطريق. مع 
اندماجي أكتر وأكتر بالفوطبول النسائي قدرت أتعرف ع كمان 

بنات عربيات اللي كمان هني بشاركوني هذا االهتمام. ما كنتش 
أعرف إنه في فريق نسائي في إيران اللي بلعب مع حجاب ولباس 

طويل وكمان في األردن، مصر، أبو ظبي، سوريا، لبنان وعلى 
األغلب في كل دولة عربية في فريق ومنتخب وطني للنساء.. وهذا 
اإلشي بعطيني أمل وبثبتلي انه مع قّوة االرادة واالميان ممكن نوصل 

لكل اشي وممكن نحقق كل اشي.
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عندما كنا نذهب سوية خارج البيت، كنُت أضع يدي في اجليب 
وأشارك أّمي قضم حبوب النّب على الطريق. 

ليتك وضعتني في اجليب! 
كي ال أذهب! 

كي ال أحترف إدمان حبوب النّب بعيًدا عن جيبك!
هي السنة اخلامسة في املغترب اجلسدّي والنفسّي يا أّمي. أصبحُت 

في السابعة والعشرين وال أستطيع أن أعّبر عن كينونتي معك 
وبدونك. أصبحُت في السنة اخلامسة ولم أخلق لنفسي بنية 

حلياة بعيًدا عنك، وإمنا ازداد انفصامي. أصبح الوقت عبارة عن 
مخططات كمخططات الدولة اخلمسية والعشرية إلى حني أنتهي 
من حتقيق ذاتي التي خسرتها وأنا أحقق ذاتي. البارحة حتّدثنا 

عبر السكايب ملدة خمس ساعات وأنت تنظرين إلى اتزاني املشبع 
بالفوضى املكبوتة، فقط، لكي ال تقلقي علّي أكثر.

بيني وبينك ما نعرفه وما ال نقوله، ألنك لن تفهمي وألني ال 
أريد أن ُيضاف إلى همومك هٌمّ آخر لن جتدي وسيلة حلله. وما 

بني ذاتي وذاتك، وما بني إدراك نفسي بعيًدا عن رحمك، بعيًدا 
عن أرضك متّر احلياة بجانبي وال يستوقفني الزمن ليحّل عقدة 

جيلي املشتت بني األّم والذات، بني االنتماء والذات.
سأعود هذه السنة ألنتشل ذاتي من مخاضك األليم. سأعود ألجد 

لذاتي مكاًنا مع الذوات التي تخلق من رحم املوت. يا أّمي يا 
سورية يا جغرافيتي التي صرخت بوجه مستبيحيها، يا طفلتي 

التي حملتها سبع وعشرين عاما، يا من متزق رحمي في مخاضها 
ملا يقارب السنتني. أنفخي فيني من روحك من جديد علني 

اصير أنا معك وعّلك تصيرين انت معي أنا.   
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الساعات عم بتكون كتير طويلة... كتير كتير طويلة!
مش عم بعرف الصبح من الليل. مش عم بعرف شو أفكر، 

عشو أطلع.. شو أعمل! 
قاعدين حد بعض مثل بجنازة، ما حدا بتطلع بعيون حدا وما 

حدا طايق حدا. 
عيونها مليانني دموع. كّل ما تسمع الصوت بتصير ترجتف 

وبتبلش تبكي... أختي بتعبطها وبتقولها: "مش راح يصير 
إشي.. هاد بس إنذار، أنا مش رايحة على محل ماما، ما تخافي 

حبيبتي".
وأنا بقول بعقلي "وين بّدك تروحي، يعني ما كلنا محبوسني 

بنفس الغرفة! ال طلعة وال نزلة..".
أّيامات عم ترق وال إشي بتغّير. إسرائيل بتوعد إنه اإلشي 
ا وال إشي عم بتغّير والضو  راح يخلص عن قريب بس حالًيّ

إللي مفروض نشوفوا بآخر الطريق املظلمة مش مبنّي.. مش 
ضاوي! مش موجود ميكن.!

حم، كتير حم جوا. إحنا سكان عمارتني مدحوشني بغرفة 
حتت األرض، الضو فيها خفيف، الريحة فيها بتقتل... واألجواء 

كلها متكهربة. كّل حياتنا، أشغالنا، دروسنا وأعمالنا 
متجّمدة. كلها ُموقفة حّد القبور عم تبكي. 

بعد 200 يوم حرب. الناس بلشت تفقد إرادتها بالّرجعة 
للحياة. كّل يوم بقولولنا بكرا، "بكرا راح ييجي االنتصار".

كّل يوم بقولولنا بكرا، "بكرا راح نرجع أحرار".
ا أرواحنا عم تقلب  كل يوم بوعدونا يجبولنا أكل وحالًيّ

ألحجار. 
اجلوع عم بلعب بعقولنا والنار عم حترق قلوبنا واخلوف.. 

اخلوف هون، ساكن معنا.
درجة احلرارة بّرا ميكن.. 

ما بعرف بالزبط. صرلي 5 أّيام مش شايفي الشمس، وال مّرة 
اشتقت للشمس قد ما مشتقيتلها إّسا. وال مّرا اشتقت لعبطة 
من إّمي قد ما مشتقيتلها إّسا. بس ممنوع أطلع لبّرا أشوف 

الشمس ومش عم بقوم من محلي ألنه كتير دحاش وما في 
حدا قادر يزيح... مش قادري أعبط أّمي.

كنت أفكر فيها كّل اليوم، بعد ما صار ميرق يوم وكمان 
يوم وكمان يوم... صرت أفكر فيها كّل أكّمن يوم... بعد 

ما مرقوا عشرات األيام... صرت أفّكر فيها كّل أسبوع.. بعد ما 
َمرقوا أشهر... صرت أتذكرها هيك... بني األسطر.

ملّن بحاول أحافظ على عقلي وما أستسلم جلنوني، بكتب... 
وبتذّكرها.. 

على صفحات الدفتر إللي كان لونه أبيض... بتذكرها... 
 بكتب عشان ما أجنن وأنسى... بكتب عشان وقت اجلنون أقرأ 

وأتذكر... 
أتذكر األشياء إللي بتحافظ علي عايشي.. أتذكر األشياء إللي 

بتخليني أتّسك باحلياة.. أشياء مثل أحالمي... أتذكر إنه 
بعد في أمل أرجع حلياتي، أترك الطب، وأصير كاتبة، أترك 

احلقوق وأصير ممثلة... أترك الفلسفة وأتعلم موسيقى.

أتذكر وأتذكر.. وباللحظات إللي بحس فيها إنه بّطل أي شي 
بهاي الدنيا يحمل معنى، أتذكر إنه احلياة إلها كتير معاني 

وإنه في حب. وإنه في هيي وفي أنا.. وفي هيي وأنا..  وفي 
أهلي.. وأخت.. ومع إنه األمل هجرني، فاحلرب بعدها مش 

قادري إتدّمرني.
بس ملّن بّطلع حوالي، بعود بضيع، بني النظرات البائسة وبني 
الوجوه العابسة.. بني عيون اخلوف الّساكن معنا. بضيع بني 

عالم أوراقي وبني العالم احملسوس إللي مسيطر على حياتي...  
وفجأة بسمع ضرب بّرا والدنيا بتهز، األرض بتهز... قلوبنا 

بتهز... كله بهز... 
إمياّنا بتزعزع ومع هاد منتمسك فيو أكتر وأكتر... زي على 

كنه هو اإلشي الوحيد إللي ضل. 
صوت أوراق عم بتحف ببعضها بزعجلي ديناي... الصوت 

برتفع أكتر وأكتر... عم بطرشني ومش قادري أفهم من 
وين جاي... بحمل حالي من بني الناس، من بني الدحاش، 

بحس إنه الكلمات عن بتحملني حملل تاني.. بحس إنه تنهداته 
عم جتبرني أواجه حياتي... 

بفتح عيني اليمني...
غباش بكل محل... 

زملي شعره شايب، عيونو صغار.. رموشو قصار.. جتاعيد ِوّجو 
كتار... 

بفتح عيني الشمال...
مالمحه عم توضح قدامي، نظرة أبوي تعبانه.. حواجبو 

عابسني... موصولني.. متلبكني.. كل تعابير وّجو عم تتصارع 
مع داخله. معارك داخلّية ووجه عم مبثل كل التمثلية...

بني إيديه حامل اجلريدة، بقلب بني صفحاتها بغضب وبنفس 
الوقت بحزن وبقول:

"أخخخخ يا أبو جميل )إللي هّوي عّمي( أخخخ لويني سمعت 
كلمتك قبل 20 سنه وتركت هاي لبالد. كنت عل قليلة 

عشت مرتاح، ما كان الزم يهّمني شو بحكوا الناس.. بقولوا 
جبان، يقولوا ترك بالده وهرب.. عل قليلة كنت عشت 

مبسوط وحققنا حلمنا مع بعض... عل قليلة اليوم ما كنت 
بكون هالقد تعبان.. يا ريت لو سمعت كلمتك، يا ريت لو بس 

جترأت".
أفكاري تخربشت. الكلمات إللي على اجلريدة كلها تشربكت... 

دمعة من عيون أبوي نزلت وغسلتني... نفضتني وفّيقتني...
قمت من على الكنباي، شفافي عبطوا صباحو... حّسو بحرارة 

أفكاره وحّسسوني بقديش بحّب أبوي... تركته وركضت. 
سألني: "لوين يابا؟"

قلتله: "أغّير تخطيطاتي يابا، أهتّم بسعادتي وبحياتي، 
أترك املسرحّية وأهرب قبل ما تيجي "السلطة" ويفتحولي 

قضّية". 

شكًرا يابا.

ّ
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باكية وحاملة نفسي املُمّزقة وصلت العيادة. دخلت إلى الغرفة، 
جلست وصمّت. أتأّمل الغرفة الهادئة، أستوعب راحة الكنبة، أستنشق 
رائحة املُعّطر الوردّية. األرض خشبية تبدو نظيفة جميلة امللمس بال 

عيوب واحلائط أبيض تسكنه صورة مرتاحة باستقامتها الّتامة لألرض، 
وعلى الطاولة علبة ورق لراحتي إن أردُت البكاء وكأس من املاء إن 

عطشت، وهي بأناقتها وهدوئها جالسة متّوجة نفسها بحسن تدبيرها 
للغرفة وتصغي إن أردت الكالم.

أهُرب من كمال األشياء إلى شّباك يطّل على اشتباك األشجار وظلم 
الليل. هناك أشجار كبيرة حتمي الصغيرة، ومن األخيرة ما ُيخنق إن 
ساء حّظها في مكان منّوها. لكٍلّ منها أخضرها، منها ما يرى ومنها ما 

تخّبئه عتمة الليل. للحظٍة، تريحني فوضه املنظر، وحتملني أقرب إلى 
واقع عشته في اليومني األخيرين، لكن سرعان ما أعي مكان وجودي 

ويعود التناقض ليصدمني ويخنقني.
"كيف كان أسبوعك؟"

يعيدني سؤالها إلى الغرفة. أَحّدثها عن ساعتني لقطع طريق ٥ كم، 
عن أوالد تبيع املاء على احلاجز كمصدر معيشة، عن ازدحام الناس 
وانتظارها والشمس في قّمتها، عن جندّي شاب مراهق ينتهز فرصة 

من ذهب ليتمّكن من رجولته، عن ُمبّشرين مسيحّيني يوّزعون 
كتّيباتهم وكأّن الدقة في اإلميان هي ما ينقص املنطقة، عن سائق 

سّيارة أجرة أثار غضَبه مبّشرون مسيحّيون فحرق كتّيباتهم، عن 
بنت تقطع احلاجز بسذاجة العادة في طريقها إلى املدرسة، وعن نساء 
يختنقن في جالبيبهّن. وعّني. أَحّدثها عني، عن مهرجان جئُت من 

أجله، عن موسيقى مغربّية، عن لوحة لبيكاسو، وعن سهرة انتهت مع 
شروق الّشمس.

"ال أدري".
أتيُت إلى هنا ألجيد السباحة في بحر مشاعري، وهي غاية أنانّية 
تاًما. أتيُت إلى هنا ألتذّمر من روتينّية حياتي، من وحدتي، من 
مشاكل تعيش وتوت في رأسي وفقط هناك. كل أسبوع، في 

الساعة نفسها، أدفع ما يكفي لغذاء شهري، على أمل الوصول إلى راحة 
نفسّية بحت. "راحة نفسية"، كلمة الحظت اآلن أنها فقدت كل 

معنى وأهمية. أرى نفسي كاملنشغلة في جتديد أثاث بيتها في حارٍة 
هّدمت بيوتها أصاًل. فكيف لي أن أعيش هذه البيئة الوردّية، متذّمرة 
من لون نباتها، وفي مكان آخر صحراء؟ فهل ملشاعري مكان في ظِلّ 

واقٍع خاٍل من املشاعر؟ وماذا عن احلّب؟ أيبقى هو لّب احلياة؟ واملعرفة؟ 
كيف يتماشى بحثي في النجوم عن أسرار الكون مع واقع غائم 

كهذا؟ كيف لنا أن نناقش الفلسفة، التاريخ، العلوم الدقيقة، العلوم 
االجتماعية، عالقاتنا وميولنا ُمنعزلني؟ 

أنظر إليها وأفهم حاجتي بقطع لقائنا أبكر من العادة. أعتذر، أحمل 
حقيبتي وأخرج هاربًة إلى مساحتي الشخصّية. أفتح باب العمارة 

وأتنفس مشتاقة لهواء متسامح كهذا، هواٍء جال الطرق كلها بال 
تييز. أنظر إلى يدي، أتفّحصها باحثًة عن إشارٍة ما ملالكها فال أشعر 
بأنها لي، وال أدري ماذا أفعل بها. كنت دائًما أرى بيدّي مرآة لذاتي، 
أنظر إليهما فأرى كّل ما مررت به مرسوًما بألوان حاّدة على كّف 
يدي البيضاء. أنظر إليهما اآلن ولن أرى نفسي، وكأني فقدتهما في 
أحد مفترقات الطرق ولن تعود يداي تبني أحالمي وال تخدم قلبي. 
تقودني أموٌر ليست من نسيجي وتقّيدني حتى أصبح كّل ما أملك 

ليس لي؛ أّيامي ليست لي وحتى مالبسي ليست لي، وطريقي لم 
أخترها فقّررت منعطفاتها أحالم أب، توقعات أم، وُمسّلمات لم َيجرؤ 

أحد على امتحانها.
أضُع يدي على خصري، أملس ريشتي وعصافيرها، رسمتها ألتذكر 

قدرتي على ترك كّل ما هو مألوف، رسمتها ألتذكر أن أبحث دائًما 
عني، رسمتها حتى ال أفقد مفتاح أّول باٍب من أبواب سعادتي، رسمتها 
حتى أتذّكر حريتي. لم يسألني أحد إن أردت التعّلم، فسؤالهم كان 

ماذا تختارين أن تدرسي، لم يسألني أحد إن أردت الزواج، فسؤالهم 
كان أّي رجل تختارين، وطبًعا لم يسألني أحد إن كان الرجل الذي 

أردته. ال أحلم ببيت كبير، وال ببيت في وسط املدينة، ال أحلم بأوالد 
يكونون معنى حلياتي، وال برجٍل يحميني، فال أحلم أحالمكم. أريد أن 
أبحث، أن أجّرب وأخطئ أحياًنا، فاستنتاجاتكم ودروسكم ال تكفيني، 

أريد أن أحيَك حياتي بخيوطي وأصبغها بألواني وأزرع فيها نباتاتي 
املُفّضلة وأزّينها بأخطائي أنا ودروسي أنا.

إنها حّريتي التي ال تفقد معناها، حّريتي بوحدتي، بسعادتي وحزني، 
بكسلي ونشاطي، باهتمامي وسذاجتي، بحّبي وافتقاري له. فاحلّرية 
هي ما تنقص طريق الـ ٥ كم وهي ما تنقص األوالد على احلاجز 
والناس واجلندي الشاب واملبّشرون املسيحّيون وسائق سيارة األجرة 

والبنت في طريقها إلى املدرسة والنساء اللواتي يختنقن في جالبيبهّن. 
إنها احلرية.

ّ
ّ
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بتتطلعي فيي وبتسأليني "بتشتاقيلي؟"
بكتبلك.

أنا بشتاقلك بأصعب طريقة.
أنا بشتاقلك بدون ما أعرفك.

بدون ما عيوني تلمحك.
بدون ما إيدي تلمسك.

هيك بشتاقلك.

بشتاق لضحكتك،
ولنص ضحكتك.

بشتاق لزناختك ولصراحتك.
بشتاق لنظرتك ولكتابتك.

بشتاق ألشياء مش محسوسة.
هيك بشتاقلك.

كل ما يطّلوا النجوم بشتاق للضّو يطلع عشان 
أتأكد إنك بعدك هون!
بكّل اللغات بشتاقلك أنا،

وبكّل الطرق 
وبكّل الكلمات.

بتسأليني إذا بشتاقلك!
بشتاقلك،

بأصعب طريقة بشتاقلك.
هيك بشتاقلك.
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أنا صبية في الـ24 من عمري، أشعر بأني محبطة أمام زميالتي 
وزمالئي في الدراسة وفي حياتي الشخصّية، وأحلم أن أكون بارزة 

واجتماعّية أكثر! 
زي: ال يكفي أن تدركي أّن لك هوّية وشخصّية خاّصة بك، وإمّنا  مَتَيّ

عليك أن تعرفي أن ذلك مينحِك حقوًقا طبيعّية، منها احلّق في تكوين 
أفكار وآراء شخصّية والتعبير عنها، واحلّق في إطالق مبادرات، وذلك لكي 
تستغني عن تبّني آراء اآلخرين دون نقاش أو انتظار مبادراتهم لتغّير لك 
ري  حياتك. عندما تكون لديك آراؤك اخلاّصة بك حاولي أن تبرزيها وتعِبّ

عنها بطريقة مالئمة أمام اآلخرين، وال تخفيها أو حتتفظي بها لنفسك، 
وال تتظاهري باملوافقة على آراء اآلخرين فقط ألنك تخشني أن يسخروا من 

آرائك. وكخطوة إلى األمام، حاولي في حياتك اليومّية أن جتبري نفسك 
على اإلدالء بدلوك عندما يدور نقاش عاّم في حضورك، حتى وإن كان 

رأيك ال يتفق مع رأي األغلبّية، حتى وإن كنت تعتقدين أّن رأيك ليس ذا 
ري  أهمّية لهم. في البداية، حاولي فعل ذلك في محيط محدود، كأن تعِبّ

عن رأيك وسط أشخاص ُمقّربني منك، داخل األسرة مثاًل، فهناك لن 
تخجلي من إظهار رأيك أو من رّد فعلهم. وبعد أن تكتسبي بعض الشجاعة 
وتتعّودي على النقاشات، حاولي أن تفعلي األمر ذاته وسط األصدقاء، ثم، 
في املرحلة األخيرة، افعلي األمر نفسه وأبرزي آراءك ومواقفك في املكتب 

أمام زميالتِك وزمالئك في االجتماعات، مثاًل.
اثبتي: كوني نفسك في عالقاتك مع اآلخرين وال حتاولي تغيير 

حقيقتك حتى تعجبي اآلخرين، فال ميكنك أن تكوني نسخة من اآلخرين 
ملجّرد أن حتظي برضاهم، فذلك أمر محكوم بالفشل، ألّن النسخة أبًدا ال 
تكون مثل األصل. اشتري املالبس ألّنها تعجبك فعاًل، وليس ألّنها تشبه 
مالبس صديقتك فقط، وعندما تذهبني إلى الّسينما مع األصدقاء، ولم 

يعجبك الفيلم الذي شاهدته، فال تستحي من أن تقولي، إْن ُسئلت، إَنّ 
الفيلم لم ُيعجبك، وذلك حتى لو كان قد أعجبهم هم.

ي: ضعي لكّل يوم أهداًفا وحتّديات صغيرة. يجب أن تضعي أهدافك  حتَدّ
اعتماًدا على معرفة حقيقّية بقدراتك، بحيث تكون معقولة وقابلة 

للتحقيق على أرض الواقع في مّدة معّينة. يجب أن تعرفي إمكانّياتِك 
مي عملك  وحدودك حتى تستطيعي اختراقها. افعلي ذلك بالتدريج، وقِسّ
إلى مراحل، وفي كّل مّرة زيدي من صعوبة التحّدي، وجنًبا إلى جنٍب، 
راقبي تطّورك لتعرفي ما أنِت في حاجة إلى تغييره، أو تعديله. وإذا لم 

تنجحي في بعض املّرات، فتوقفي قلياًل لتدرسي ذلك وتعرفي أسبابه حتى 
تعاودي مواجهة التحّدي بطرق أخرى وتتمكني من مواصلة إجنازاتك 

بطريقة أفضل جتعلك تتجّنبني أخطاء املاضي.
ري: ال تتوقفي عن ترديد جمل إيجابّية في قرارة نفسك، أو حتى  تذَكّ

بصوٍت مسموٍع عندما تكونني وحدك في مكاٍن ما، كأن تقولي لنفسك: 
"أنا قادرة على فعل ذلك"، أو "نعم، لدّي الكفاءة الالزمة لهذه الوظيفة"، 
أو "أنا األفضل". سُتساعدك هذه اإلستراتيجية على أن تصبحي أكثر 

إيجابّية في طريقة تفكيرك، وعلى أن تتغلبي على أّي إحساٍس باإلحباط 
أو بعدم الثقة بالنفس لديِك، كما ستجعلِك تطردين من رأسِك كّل 

األفكار الّسلبّية. لكّن هذه الطريقة لن تنجح وتثمر النتائج املرجّوة منها إال 
إذا كنِت ُمؤمنة بقدراتك.

واجهي: ُيواجه كّل شخٍص مواقف مزعجة أو محرجة يشعر خاللها 

بعدم االرتياح. أنِت، أيًضا، ال بّد أنك تّرين مبثل هذه املواقف احملرجة. 
لكّن، إذا تعاملِت معها بثقة بالنفس، فإنِك ستواجهينها وتعاجلينها بداًل من 
أن تهربي منها. ال تلقي ببصرك إلى األرض وحتني رأسِك مبجّرد أن ينظر 
إليِك أحدهم نظرة لم تعتاديها، بل عليِك أن تصمدي وتواجهي، وجتيبي 
ه إليك، حتى إن كان مجّرد نقاٍش عادّي مع أشخاص  عن أّي اهتمام ُيوَجّ

ليسوا ُمقّربني منِك. واجهي وكوني إيجابّية في النقاش، وال تنسي أنِك 
قد ال تنجحني في رفع اإلحساس بالضيق من أّول مواجهة، لكنِك مع تكرار 

األمر ستكتسبني خبرة خاصة بك جتعلِك قادرًة على تفادي مثل هذه 
املواقف، أو على األقل مجابهتها بكّل ثقة.

رجع ابني على املدرسة وكثير مزعجني تصّرفه في الفترة األخيرة، 
حاّسه إنه عم ببعد عني وبّطل يشاركني بأموره الشخصّية!

هذا النفور من املُمكن أن ُيفّسره األوالد كعدم ثقة بهم أو بقدراتهم. إذا 
فّسرنا رغبة األبناء في اخلصوصّية كعالمة على صمتهم وإخفاء أشياء 

معّينة نكون في الوقت ذاته كَمن نعطيهم رسالة مؤملة مبعنى "أنت 
وحدك"، وبالتالي كلما كبر الطفل كان من الّصعب على األهل معرفة 

ما إذا كان متضايًقا أو قلًقا من شيء في املدرسة. 
اليك بعض اخلطوات للتشجيع على احلوار دون إشعار ابنك بتدخلك في 

حياته :
اختيار الوقت امُلناسب: أهّم شيء هو أن يخبرك الطفل عندما يكون 
ُمستعًدا للتحّدث معِك، وأحياًنا يقّرر الطفل أن يتحّدث في الوقت الذي 
ال نستطيع ذلك، وفي هذا املوقف ميكنك أن تقولي له: ليس لدّي وقت 

الليلة، لنحّدد موعًدا لنتحّدث في وقٍت الحٍق، وعندها تأّكدي من متابعة 
األمر والتنفيذ! ستجدين أّن تأجيل بعض حاجاتك للحديث مع طفلك أمر 

مهّم ويستحّق التضحية. الكثير من األطفال أكثر انفتاًحا بعد املدرسة، 
حيث يكون كل شيء حاضًرا وواضًحا في أذهانهم، فإذا كان األهل 

أشخاًصا يعملون فمن املهّم إجراء محادثة تلفونّية مع األوالد في هذا الوقت 
بشكل منتظٍم. أّما بعض األطفال فيفّضل أن يحصل على فترة من الراحة 

والهدوء بعد املدرسة، فإذا كان ابنك من هؤالء األطفال فامنحيه فرصة 
للحديث، إّما على مائدة الطعام أو قبل النوم.

أسئلة محّددة: لتكن أسئلتك محّددة ومباشرة مثل: كيف كان يومك؟ 
سؤال عمومّي قد ال يجد ما يرّد به، لذا عليك طرح أسئلة محّددة مثل: 

كيف كانت القراءة اليوم؟ ما الكتاب الذي قرأته اليوم؟ كيف استطعت 
حّل مشكلة احلساب الّصعبة؟ أي ال تسألي أسئلة عامة، حّددي أسئلتك، 

لكّن هناك بعض األسئلة التي ال يجب طرحها أبًدا: من حصل على أعلى 
درجة؟ ماذا حّصل صديقك من عالمات؟ هذه األسئلة وغيرها قد ُتشعر 

الطفل بالنقص والضعف. 
االسترخاء والراحة: إذا لم يشعر الطفل باحلرج من موضوع ما، أو 

باخلوف من توبيخك أو صراخك عليه، فسيكون أكثر استرخاًء وراحًة، 
والسبب في ذلك هو أّن الكثير من األهالي يجرون أحاديث وّدّية مع 

أطفالهم عندما يكونون في السيارة أو في البيت لياًل. تقول لي صديقتي 
إنها تفّضل التحّدث مع ابنها في أثناء إعداد الطعام. إذا كان ابنك كثير 

التحّدث فأنِت من األّمهات القالئل احملظوظني: حاولي كثيًرا أن تتدحيه 
بعبارات تشجيع، فأنِت في أحيان كثيرة ستحتاجني إلى هذه التفاصيل.








