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رشا عمران

التواصل  مــواقــع  ــام على  األيـ هــذه  هــنــاك حملة عاملية 
االجــتــمــاعــي، تــضــامــنــا مــع الــنــســاء الــلــواتــي تعّرضن 
الحملة  الجنسي خــال حياتهن،  واالعــتــداء  للتحرش 
اتضح  وكــمــا   .)Me –too( أيــضــا  أنـــا  عــنــوان:  تحمل 
على موقعي تويتر وفيسبوك، حققت الحملة رواجا 
العالم،  مذها، ليس عربيا فقط، وإنما على مستوى 
والهويات  األعمار  من مختلف  نساء  فيها  وشاركت 
أيضا  الــافــت  وكــان  والعرقية.  والوطنية  االجتماعية 
ــدد كــبــيــر مـــن الـــرجـــال فـــي الــحــمــلــة، ولــم  مــشــاركــة عــ
تــكــتــف املـــشـــاركـــات واملــــشــــاركــــون بـــوضـــع هــاشــتــاغ 
الحملة دليا على املشاركة، بل كتبت كثيرات منهن 
حوادث االعتداء الجنسي التي تعّرضن لها، سواء في 
طفولتهن، أو في مراحل حياتهن كلها.  املدهش في 
القصص التي سردت، أو التي استطعت متابعتها أو 
سمعت عنها، أن التحّرش واالعتداءات الجنسية تكاد 
والجيران  العائلة  األقـــارب،  بالذكور  محصورة  تكون 
واألصــدقــاء. أو في العمل، املــديــرون واملــســؤولــون في 
مؤسسٍة ما. وفي هاتني الحالتني، النساء والبنات، هن 
العرضة لاعتداء أكثر من الشبان أو األوالد، حيث ثمة 
سلطة ما، اجتماعية ودينية واقتصادية، تبيح للذكر 

املعتدي أن يقوم بفعلته، وهو يعرف أنه سوف ينجو 
من العقاب، وإن عوقب فسيكون عقابه مخففا، ففي 
اعتداء املحارم لن يتجرأ أحد على الحديث عما حصل، 
بــل ربــمــا سيحصل نـــوٌع مــن الــتــواطــؤ عــلــى الصمت 
ــة أمـــام  ــتــجــاهــل، خــشــيــة انــهــيــار املــنــظــومــة األســـريـ وال
املجتمع من جهة. ومن جهة ثانية، الخضوع للسلطة 
ما  فعل  لها  يحق  التي  السلطة  العائلة،  في  الذكورية 

تشاء باألنثى، زوجة كانت أم أختا أم ابنة.
ــوم، حــدثــتــنــي صــديــقــة تــعــمــل مـــرشـــدة نفسية  ذات يــ
هاربة من  نفسيا،  منهارة  فتاة  دولــة عربية، عن  في 
أن  الفتاة  أخبرتها  للمساعدة.  إليها  ولجأت  منزلها، 
شقيقها األكبر يجبرها على معاشرته يوميا، وهي 
ال تعرف ماذا تفعل! وعندمل استدعت املرشدة والدي 
األب  وأن  يــحــدث،  مــا  يعرفان  بأنهما  الــفــتــاة، فوجئت 
بّرر صمته بالتالي: الولد يحتاج للجنس، وال نريده أن 
يفعل ذلك خارج البيت، و»جحا أولى بلحم ثوره«. هل 
الفتيات  به  تحدثت  مما  يتضح  فريدة؟  الحكاية  هــذه 
في الحملة إياها أن اعتداءات املحارم في بادنا العربية  
الصمت عنها من  وأن  اجتماعيا،  تكون سياقا  تكاد 
النساء  االعــتــداءات ضد  أيضا  ومثله  نفسه،  السياق 
والــفــتــيــات فــي مــراكــز الــعــمــل والــوظــيــفــة والــجــامــعــات، 
وكل ما يشبه ذلك. وفي حاالت مثل هذه، وهي كثيرة 

قــد تقضي على  نــافــذٍة  املــعــتــدي بسلطٍة  جـــدا، يتمتع 
للسلطة  وألن  اعــتــراضــهــا،  حــال  فــي  البنت  مستقبل 
عاقات متشابكة، فإن حديث املعتدى عليها لن يأتي 
أو  بالعمل  واالستمرار  الصمت  نتيجة، فتفضل  بأي 
التعليم، وهي تشعر بغضب شديد وكراهية توجهها 
نــحــو ذاتـــهـــا. هــل مــن املــفــيــد هــنــا أيــضــا الــحــديــث عن 
تحدث  والتي  الجنسية ألسباب سياسية،  االعتداءات 
فــي حــاالت  أو  األنــظــمــة، ومــا يشبهها،  فــي معتقات 
الحروب األهلية وغير األهلية؟ في السنة األولى للثورة 
السورية، سمعت من معتقلني ومعتقات كانوا قد قد 
اعتقلوا ألشهر لدى النظام، عن حاالت اعتداء جنسي، 
عليهم  املــعــتــدى  بتحويل  كفيلة  جماعي  واغــتــصــاب 

إلــى وحـــوش، سيمر أيضا هــذا بــا حــســاب، كما كل 
االعتداءات الجنسية في بادنا، االجتماعية والعائلية 

والوظيفية والسياسية.
ــتــــداء ضـــد الــنــســاء لــيــس فــقــط جنسيا  عــلــى أن االعــ
وجسديا، ثّمة في السلوك املوجه ضد النساء اعتداء 
الجسدي،  االعــتــداء  تأثيره خطرا عن  يقل  ال  نفسي، 
ــرأة وجـــســـدهـــا مــعــايــيــر  ــ فــمــثــا أن يــصــبــح لــشــكــل املــ
خـــاصـــة، تــجــاريــة، ويــتــم تــصــنــيــف األنـــوثـــة وفـــق هــذه 
املعايير، واعتبار املرأة ذات املقاسات الكبيرة أقل أنوثة 
مــن غــيــرهــا، وقـــول هــذا لها صــراحــة، واعــتــبــارهــا أقل 
حظا في الحب والزواج والوظيفة واملناصب، وهو ما ال 
يطبق على الرجال إال فيما ندر، أليس في هذا اعتداء 
السيئ  األثــر  الجسدي، ويترك  االعتداء  نفسي يشبه 

نفسه لدى املستهدفة؟
التعامل االستعائي في مجتمعاتنا  أليس أيضا في 
مــع املـــرأة، فقيرة الــحــال املـــادي، وحرمانها مــن حرية 
اجتماعية، تتمتع بها ميسورة الحال، ما يمكن وصفه 
االعــتــداءات  الحديث عن  أيضا. يحتاج  اعــتــداًء نفسيا 
إلــى جهد ووقــت وزمــن طويل،  املمارسة ضد النساء 
السياسة  تشريعات  في  هو  لها  األول  املنبع  أن  غير 
البدء  النساء.  واشتباكهما معا ضد شريحة  والدين 

من هناك، ال من مكان آخر.

أنا أيضًا تعّرضت لالعتداء

وأخيرًا

يحتاج الحديث عن االعتداءات 
الممارسة ضد النساء إلى جهد 

ووقت وزمن طويل
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قهوة اإلخوة قاسم
»صندوقة« تتمسك بالتراث في مدينة غزة

غزة ـ عالء الحلو

قاسم  يوسف  الفلسطيني  ُيــقــِدم 
)35 عامًا(، من مدينة غزة، القهوة 
لـــزبـــائـــنـــه بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة، إذ 
يحمل صينية مزينة باألواني النحاسية 
ــِقـــَدم والـــتـــراث،  الــقــديــمــة، تــعــبــق بــرائــحــة الـ
يطوف بها أزقة وممرات سوق الذهب في 
منطقة غــزة الــقــديــمــة، شــرقــي املــديــنــة، في 

القطاع الذي ال يزال محاصرًا.
مـــــزُج الــعــمــل فـــي مــنــطــقــة تـــراثـــيـــة، أثـــريـــة، 
القهوة،  لتقديم  نحاسية  أوان  باستخدام 
حمل طابعًا مختلفًا عن تقديم املشروبات 
ــاب  ــحــ أصــ ــه  ــ ــالـ ــ خـ ـــن  ــ مـ أراد   الــــســــاخــــنــــة، 
ــم، تــــــرك بــصــمــتــهــم  ــ ــاسـ ــ مـــقـــهـــى اإلخـــــــــوة قـ
ــة الـــتـــراث  ــرائـــحـ الـــخـــاصـــة، الـــتـــي تـــفـــوح بـ
وجدرانه  املكان،  أثرية  تعززها  والتاريخ، 
الـــطـــيـــنـــيـــة، املـــزيـــنـــة بـــالـــقـــبـــاب، واملـــعـــمـــار 

الهندسي القديم.
ويــخــتــص عــمــل اإلخــــوة فــي ســـوق الــذهــب 
ــًا بــاســم  ــيـ األثـــــــــري، أو مــــا يــــعــــرف تـــاريـــخـ
»القيسارية«، وهو عبارة عن ممر ضيق، 
ــرات، ويــحــمــل  ــمــ تـــتـــفـــرع مـــنـــه مــجــمــوعــة مــ
ويتزين  القديم،  الهندسي  الطابع  بــنــاؤه 
ــواس والــقــبــاب، ويقع  ــ بــمــجــمــوعــة مــن األقـ

ال يمكن المرور بالقيسارية دون تذوق قهوتهم )عبدالحكيم أبو رياش(

 إلــــى الـــشـــمـــال مـــن غــــزة الـــقـــديـــمـــة، لـــتـــداول 
ــــع وصــــنــــاعــــة كـــــل أصـــــنـــــاف الــــذهــــب  ــيـ ــ وبـ

واألحجار الكريمة.
»العربي الجديد«،  ويقول يوسف قاسم، لـ
إن والده عمل في هذه املهنة قبل 40 عامًا، 
ــة« صــغــيــرة  ــنــــدوقــ ــارة عــــن »صــ ــبــ وكــــــان عــ
يصنع فيها القهوة واملشروبات الساخنة 
ــال الــــتــــجــــاريــــة ولـــلـــبـــاعـــة  ــ ــــحـ ــــاب املـ ــــحـ ألصـ
الــجــائــلــن، كــذلــك لبعض الــزبــائــن واملـــارة 
في سوق القيسارية التاريخي. ويضيف: 
إخوتي  برفقة  أذهـــب  كنت  الصغر،  »مــنــذ 
ــدي، إلــــى أن تــعــمــلــنــا طــريــقــتــه في  ــ مـــع والــ
تجهيز القهوة، وترتيب األواني، وطريقة 
تنسيقها، واستمر العمل حتى اآلن، بعد 
ــــاص بــنــا،  أن قــمــنــا بــاســتــئــجــار مـــحـــل خـ
توفير  مــن  نتمكن  حــتــى  الــعــمــل،  لتطوير 

طلبات الزبائن بشكل أكبر وأسرع«.
بـــــاألوانـــــي  الــــقــــهــــوة  ــم  ــقــــديــ تــ ويـــــقـــــول إن 
الــنــحــاســيــة يــحــمــل طــابــعــًا مــخــتــلــفــًا لــدى 
الــزبــائــن عــن اســتــخــدام األوانــــي املطبخية 
ــل األوانـــــــــــي  ــ ــكــ ــ الـــــــعـــــــاديـــــــة، مــــضــــيــــفــــًا: »شــ
الــنــحــاســيــة، والــــذي يحمل طــابــعــًا قديمًا، 
يفتح شهية الــزبــائــن لــشــرب الــقــهــوة، إلى 
املحال  ألصحاب  الثابتة  الطلبات  جانب 
التجارية«. يوسف بدا مرتاحًا في حديثه 

مع »العربي الجديد«، ويوضح أن العمل 
ممتع على الرغم من التعب، إذ إن توزيع 
الطلبات يتطلب جهدًا إضافيًا، إلى جانب 
»ال  مــضــيــفــًا:  األدوات،  وتــجــهــيــز  تحضير 
شـــك أن األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة الــســيــئــة 
الــتــي يــمــر بــهــا املـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي في 
قطاع غزة أثرت على عملنا، ولم يعد مثل 
السابق، لكننا ال زلنا متمسكن به، حتى 

أصبح جزءًا منا«.
ــم )40 عــــامــــًا(، فــيــوضــح  ــاسـ ــا قـ ــا زكــــريــ ــ أمـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــكــرة اســتــخــدام  لـــ
أوان نــحــاســيــة فــي الــعــمــل بـــدأت حــن زار 
بهذا  القهوة  تقديم  والــده مصر، وشاهد 
باستخدامها  البدء  إلــى  دفعه  ما  الشكل، 

مع مطلع التسعينيات.
ويوضح زكريا أنهم أصبحوا يستخدمون 
هـــذه األدوات وهـــو مـــا بـــات يــمــيــزهــم عن 
غـــيـــرهـــم، حــيــث يـــهـــوى الـــزبـــائـــن رؤيــتــهــا، 

بسبب النكهة الخاصة املرتبطة بها.
ويـــتـــابـــع: »بــــــدأت الــعــمــل مـــع والــــــدي منذ 
بداية حياتي، حيث كنت أذهب ملساعدته 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــــــــدوام املـــــدرســـــي، إلـــــى أن 
أتــقــنــت الــعــمــل وتــجــهــيــز الـــشـــاي، الــقــهــوة، 
الزعتر،  الزنجبيل،  اليانسون،  الزهورات، 
الــحــلــبــة، الــبــابــونــج، وبــعــض املــشــروبــات 

الشتوية، مثل السحلب، والقينر«. ويشير 
قـــاســـم إلــــى أن عــمــلــهــم يـــبـــدأ مـــن الــســاعــة 
ــاعـــات املـــســـاء،  الــثــامــنــة صــبــاحــًا حــتــى سـ
مضيفًا: »نقدم القهوة بنكهة خاصة بنا، 
الــتــزمــنــا بــهــا مــنــذ 30 عـــامـــًا، وهــــي قــهــوة 
الــهــيــل«، مضيفًا:  مــن  فيها نسبة  ســــوداء 
ــاء  ــع )تــلــقــيــمــة( الــقــهــوة فـــي اإلنـ »يــتــم وضـ
 النحاسي والــذي ال يتسع ســوى لفنجان 
واحد، ومن ثم تعبأ باملاء الساخن، ويتم 
غــلــيــهــا، وتــقــديــمــهــا لـــلـــزبـــون، إلــــى جــانــب 

الفنجان الفارغ«.
الشاب محمود قاسم )19 عامًا(، وهو ابن 
شقيق يوسف، كان يتجهز لتوصيل طلب 
القهوة، ويقول إنــه كــان يرافق جــده وهو 
فــي االبــتــدائــيــة، إذ كـــان يــلــحــظ مـــدى حب 
جده ملهنته، ما زاد من تعلقه بها، مضيفًا: 
ــلــــبــــات، لــكــنــنــي  »يـــتـــعـــبـــنـــي تـــوصـــيـــل الــــطــ

أصبحت معتادًا على األمر«.
وُيــقــســم اإلخـــــوة الــعــمــل بــيــنــهــم، إذ يــقــوم 
زكــــريــــا بــتــجــهــيــز املــــــاء املـــغـــلـــي والـــقـــهـــوة 
ــــوزع يـــوســـف الــقــهــوة  واألوانــــــــي، بــيــنــمــا يـ
عـــلـــى أصــــحــــاب املــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة داخــــل 
ســوق الذهب، ويــوزع محمود القهوة في 
ــقـــوم عبد  ــاورة لـــلـــســـوق، ويـ ــجــ املــنــطــقــة املــ
الــلــه بــتــوزيــعــهــا فـــي شــــارع عــمــر املــخــتــار 

الرئيسي.
وبـــــات اإلخــــــوة قـــاســـم عـــامـــة مــمــيــزة في 
الــســوق األثـــري الــقــديــم لــغــزة، وبـــات املــارة 
في  يفضلون شــرب قهوتهم على شربها 
أمـــاكـــن أخــــرى وبــســطــات أعــــدت فـــي وقــت 
الحق، وصار لهم اسم وعمل مرتبط بهم 
رغم كثرة من دخل على خط العمل نفسه، 
لكن بأدوات عادية معتادة ال تلقى اهتمام 

الزبائن في تلك املنطقة.

تقدم »الصندوقة« 
الصغيرة منذ 40 عامًا 

القهوة واملشروبات 
الساخنة ألصحاب 

املحال التجارية وللباعة 
الجائلني وللزبائن.

■ ■ ■
فكرة استخدام أوان 

نحاسية بدأت حني زار 
األب مصر، وشاهد 
تقديم القهوة بهذا 

الشكل، ما دفعه إلى 
البدء باستخدامها مع 

مطلع التسعينيات.

■ ■ ■
اإلخوة قاسم عامة 

مميزة في سوق 
قيسارية األثري، وبات 
املارة يفضلون شرب 
قهوتهم على شربها 

في أماكن أخرى.

باختصار

تأثرا بالنمط التقليدي في تقديم المشروبات الساخنة في مقاهي القاهرة القديمة بأوان نحاسية، نقلت أسرة غزية التجربة 
إلى سوق القيسارية لبيع المصوغات والذهب في غزة، مع إضافة خدمة التوصيل

هوامش


