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»مصنع« غزة
ُقمصان شبابية بطوابع عربية

غزة ـ جهاد عويص

ــعـــٍض مــــن الــشــبــاب  عـــلـــى عـــكـــس بـ
التشاؤم  ضرب  ممن  الفلسطيني 
وجوههم في غزة، بعدما تشّبعوا 
يـــأًســـا مـــن تــبــعــات الـــحـــصـــار اإلســرائــيــلــي 
املــســتــمــر عــلــى الــقــطــاع مــنــذ 11 عـــاًمـــا، كــان 
مـــشـــروع »املــصــنــع« لــلــشــاب حــمــزة أحــمــد، 
 أولــــى لــلــهــرب مــن طــابــور الــبــطــالــة، 

ً
خــطــوة

ورســالــة مــن الــتــفــاؤل وظفها فــي مشروعه 
بصبغة  قمصان  بإنتاج  املتعلق  الــريــادي 
عربية.  »تفاءل بما تهوى يكن«، واحٌد من 
الطوابع التي وضعت على القمصان التي 
ي في مشروعه الذاتي، 

ّ
ُينتجها الشاب الغز

ُيـــحـــول هـــــواه فـــي ارتـــــداء  إذ اســـتـــطـــاع أن 
قــمــصــان عــلــيــهــا تــلــك الــصــبــغــات الــعــربــيــة 
ــــا رســــومــــات 

ً
ــيـــرة وأحــــيــــان مــــن ُجــــمــــل قـــصـ

ــــى »مـــصـــنـــع« ريــــــــادي، يــحــتــوي  خــفــيــفــة إلـ
ُينتج  خــام  ومـــواد  خياطة  ماكينات  على 
الساحة  على  الجديدة  القمصان  تلك  بها 

فريق »المصنع« يضم 6 أشخاص )العربي الجديد(

عليه  أطــلــق  الــــذي  املـــشـــروع  الفلسطينية. 
أحمد )26 عاًما( اسم »املصنع« بدأت فكرته 
»العربي الجديد«،  لـ عام 2012، إذ يوضح 
أنــه كــان يهوى تلك القمصان التي عليها 
الخارج،  وكــان يطلبها من  طوابع عربية، 
 بني 

ً
لــكــن املــعــابــر كــانــت وال تــــزال فــاصــلــة

أحالم وطموحات وآمال الفلسطينيني في 
القطاع املحاصر إسرائيلًيا.

الــذي تخرج من كلية اإلدارة  ويبني أحمد 
الفكرة  أن  بــغــزة،  اإلســالمــيــة  الجامعة  مــن 
بدأ تطبيقها مع دخول عام 2015، حينما 
حصل الفريق على جائزة مالية من إحدى 
املـــؤســـســـات الـــداعـــمـــة ملـــشـــاريـــع الـــشـــبـــاب، 
ا لــه بالبدء 

ً
ي حــافــز

ّ
والــتــي اعــتــبــرهــا الــغــز

القمصان  تلك  وإنــتــاج  »املصنع«  بـ فعلًيا 
ـــبـــان الـــذيـــن 

ُ
الـــتـــي بــــــدأت تــظــهــر لـــــدى الـــش
رقات املدينة.

ُ
يرتدونها في ط

ويضيف أنه بدأ بشراء ماكينات الخياطة 
ــاش،  ــمــ ــقــ وبـــــعـــــٍض مـــــن املــــــــــواد الـــــخـــــام والــ
ــا بــخــبــرة ذويــــه فـــي ذلــــك املــجــال 

ً
مــســتــعــيــن

ــنــــوات  ــلــــى مــــــــدار الــــســ ــنــــوه عــ ــتــــهــ الــــــــذي امــ
املـــاضـــيـــة، فــيــمــا أصـــبـــح فـــريـــق »املــصــنــع« 
يــضــم 6 أشـــخـــاص يــعــمــلــون عــلــى إنــتــاج 
تلك القمصان الصيفية والشتوية كل في 
مــوســمــه. ويــلــفــت أحــمــد إلــــى أنــــه يستغل 
و»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  مواقع 
مــن خـــالل تــفــاعــل »املــصــنــع« مــع املعجبني 
بــــالــــفــــكــــرة، وأخـــــــــذ آرائــــــهــــــم حـــــــول بــعــض 
من  بــإنــتــاجــهــا،  الــشــروع  قبيل  التصاميم 
ــاب قـــيـــاس مــــدى اإلقــــبــــال والـــرغـــبـــة على  بــ
االتجاه  فــي  خطوة  ذلــك  معتبًرا  بعضها، 
الصحيح لنجاح الفكرة عبر بيع ما يقوم 

بإنتاجه.
الفلسطيني على ذلك، وقد  ويؤكد الشاب 
ــاع مــــا يــــقــــارب 700 قــمــيــص فــــي مــوســم  ــ بـ
الشتاء، فيما يقترب من بيع ضعف الكمية 
فــي مــوســم الــصــيــف الـــجـــاري، مــنــوًهــا إلــى 
الــصــبــغــة  الــقــمــصــان ذات  تــلــك  ــار  ــعـ أن أسـ
)الـــدوالر   

ً
الــــ50 شيكال تتجاوز  ال  العربية 

يــعــادل 3.63 شــيــكــل(. ويــظــهــر جــلــًيــا، عبر 

التواصل  مواقع  على  »املصنع«  صفحات 
يــــني عـــلـــى تــلــك 

ّ
ــال الــــغــــز ــبــ االجـــتـــمـــاعـــي، إقــ

 عبارات 
ً
القمصان، حيث يرتدونها حاملة

ــلــــقــــش«، »أنـــــــا وحـــــــدي دولـــــــة«،  ــقــ ــل: »تــ ــثــ مــ
ــيـــد«، »تــســعــيــنــاتــي جيل  »كـــائـــن أزرق وحـ
ســبــيــســتــون«، وأخــــرى مــن روائــــع الــراحــلــة 
ــــر لقيته 

ُ
أم كــلــثــوم بــعــبــارة »وصــفــولــي امل

خيال«.
وال ينفك الــحــصــار اإلســرائــيــلــي عــن كونه 
يني، إذ يقف أمام إيصال 

ّ
ا دائًما للغز

ً
عائق

بــعــٍض مــن تــلــك الــقــمــصــان لــلــراغــبــني فيها 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، عــــدا عـــن صــعــوبــات 
في إيجاد خامة قطنية ذات جــودة عالية 
في غزة، األمر الذي يضطر القائمني على 
»املـــصـــنـــع« إلــــى اســـتـــيـــراد شــــيء مــنــهــا من 

تركيا، مما ُيحملهم أعباًء مالية عالية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اشـــتـــداد الــحــصــار على 
غــزة،  فــي  يعيشون  مــواطــن  مليوني  نحو 
ويالت  بفعل  بها  يمّرون  التي  والعذابات 
الحروب الثالثة على القطاع، أعوام 2008 
األزمــــات  تــعــاقــب  عــن  عـــدا  و2014،  و2012 
املــتــعــددة، ال ينفك الــشــبــاب فــي الــســنــوات 
األخــــيــــرة عـــن إبــــــراز إبـــداعـــاتـــهـــم فـــي خلق 
مــشــاريــع ريـــاديـــة تـــؤمـــن لــهــم فــــرص عمل 
العقبات ال  تلك  أن  العقبات. غير  كــل  رغــم 
طبق على أرض 

ُ
 بني أفكاٍر لم ت

ً
تزال حائرة

الكهرباء  أزمـــة  اضطرتها  وأخـــرى  الــواقــع 
عــاًمــا،   11 منذ  يــني 

ّ
الــغــز لحياة  املصاحبة 

إلى التوقف.

»تفاءل بما تهوى يكن«، 
واحٌد من الطوابع التي 
وضعت على القمصان 

التي ُينتجها الشاب 
الغّزي في مشروعه 

الذاتي.

■ ■ ■
يستغل مواقع 

التواصل االجتماعي 
و»فيسبوك« من خالل 
تفاعل »املصنع« مع 

املعجبني بالفكرة، وأخذ 
آرائهم حول بعض 

التصاميم.

■ ■ ■
باع ما يقارب 700 
قميص في موسم 

الشتاء، فيما يقترب من 
بيع ضعف الكمية في 
موسم الصيف الجاري.

باختصار

إبراز  الرغم من اشتداد الحصار على نحو مليوني مواطن يعيشون في غزة، ال ينفك الشباب في السنوات األخيرة عن  على 
إبداعاتهم في خلق مشاريع ريادية تؤمن لهم فرص عمل رغم كل العقبات

هوامش

نجوى بركات

ني في فيلم أميركي، ويسترن بالتحديد، 
ُ
لوهلٍة، خلت

، راعي البقر، من 
ُ

في اللحظة التي يترّجل فيها البطل
عــلــى صــهــوة جـــــواده، فــال يــجــد فــي لــقــائــه إال بعض 
الــكــالب الـــداشـــرة فــي مــديــنــٍة مــغــبــرة، ســاكــنــة، فرغت 
مــن أهــلــهــا لــســبــٍب يــنــذر بــســوء. والـــحـــال أنـــه لــم يكن 
الشمس  تقيني شّر   

ٌ
وقبعة الجواد،  ينقصني سوى 

الحارقة، وبعٌض من كريات شوٍك كبيرة تدحرجها 
الرياح. درُت على نفسي، ونظرت إلى أعلى، العمارات 
األرضية،  الطوابق  إلــى  نــزوال  مغلقة  والنوافذ  فارغة، 
ية اللسان. 

ّ
 مغلقة مع أخرى متدل

ُ
حيث تتجاور محال

فتح  على  مصّرة  مقاٍه  وموظفو  املكان،  سّيد  الفراغ 
الضجر والنعاس  لزبائن محتملني، يطردون  أبوابها 
على األرصفة حيث يقفون شبه مطويني. أنَت، أعني 
أنا، واقفة في وسط D. T.. و»دي تي« تعني في لغتنا 
الــداون تــاون، كما باتت تدعى منذ إعادة  املستحدثة 
إعمارها في وسط بيروت، وبعد طرد أصحاب املحال 
الــصــغــيــرة  لــصــالــح مــحــال كــبــيــرة: رولــكــس، شانيل، 
الشهيرة  املاركات  من  وسواها  لوبوتان،  كريستيان 

عامليا املجتمعة في »األسواق«.
 النجمة، أدور حول الساعة الكبيرة، 

َ
 إلى ساحة

ُ
أصل

تماما مثلما يدور الحمام امللتّم حول قاعدتها بحثا 
عن كسرة خبٍز، أبحث أنا عن أثر ناس. لكن، ال يأتي 
ُيـــَن لــهــم، كما  ــنــاس« إلــى هــنــا، فقلب العاصمة لــم  »ال
يرّددون دامعني، متأّسفني على ذكرى تلك األيام، حني 
 البالد القادمني إليها 

َ
كانت هذه املنطقة تحضن أهل

من كل حــدٍب وصــوب. نحن ال نحّب هــذه الـــ دي تي، 
يقولون، نحن حتى نخشى الولوج إليها، إذ تشعرنا 
أننا صغاٌر أكثر مما ينبغي، فإن عبرناها فعلنا على 
عجل، وخفر، كغرباء. ثيابنا ال تليق بها، وال أحذيتنا 
جنباتها.  على  التفّرج  من  تخجل  وعيوننا  امللتوية، 
ترانا  كراسيها،  حــوافــي  على  وجلسنا  غامرنا  وإن 
منكمشني نتحّسس جيوبنا مــرارا وتــكــرارا، مخافة 
ــيــنــة املــــاء الــتــي 

ّ
أال يــكــون مــحــتــواهــا فـــي مــســتــوى قــن

لنا، من دون استئذان، بسبب بروتوكوٍل ما.  تحت 
ُ
ف

ما غامرنا 
ّ
أجل، ههنا يجتمع األغنياء والسّياح. لذا قل

باملجيء، مكتفني بما توفره لنا الضواحي من فسٍح 
ومغريات.

التي كانت ولم  الــشــوارع  ــات، تكثر أسماء  اآلرمـ على 
تــعــد، أســمــاء واتــجــاهــاٌت تفضي إلـــى مـــاٍض ُمحيت 
ظالله كما تّمحي ألوان الصور العتيقة. إلى هنا، كانت 
جــولــيــا تــأتــي لــشــراء أحــذيــتــنــا املــدرســيــة، الــشــراريــب 
الــتــي تــزّيــن ســتــائــر الــصــالــون الــزيــتــي، ومـــا يرافقها 

الذي  الهندي  »الفيلم  من سجٍق وبريم. هنا شاهدنا 
أبــكــى الجماهير« و»بــنــت الـــحـــارس«. وهــنــا خــفــُت أن 
لتعّرفني  الكبرى،  أختي  واعدتني  حــني   ،

ً
مـــرة أضيع 

الثانية عشرة من  في  املمنوع. كنت  إلــى حّبها  ســًرا 
 
ً
عمري. ركبُت السرفيس وحدي للمرة األولى، متجهة
إلى »سيتي سنتر«، حيث كان يجب أن ألقاها. كانت 
العتمة قد بدأت طريقها إلّي، والدموع أيضا، إذ كنُت لم 
أتحّسب لطريق العودة. سرُت خطواٍت وقلبي يخبط 
 على ُبعد مع 

ً
قويًا، وساقاي تصطكان، ألجدها واقفة

شابٍّ يقول لها ربما غّيرت رأيها ولم تأِت. بلى، أتيُت، 

عاب ال 
ُ
 والدموُع تنهار من عينّي، والل

ً
صرخُت راكضة

يأتي من شّدة االنفعال. لم أجده جميال كما وصفْت 
ا وكان فيه شعٌر 

ً
واستفاضْت، كان في عينّي عمالق

بني  وأخذني  فابتسم  أختي،  قالت  هــذا محمد  كثير. 
ذراعيه. 

البلد، آكــل بوظة فــي شمامة صغيرة،  أنــا فــي وســط 
باعة،  وشابات،  من حولي مسحورة. شّبان  ت 

ّ
وأتلف

أنا  العمارات.  تعلو   
ٌ
غريبة  

ٌ
والفتاٌت مضيئة زمامير، 

في وسط البلد، في القلب، في الشرايني، أمضغ سّر 
أختي الخطير الــذي ال ينبغي البوح به أبــدا، فيأتيني 
وجُه أبي حني يكسونا بنظراته. يا إلهي، لو اكتشف 
 ومات. أنظر إلى عيني أختي املغرمتني، 

ّ
أبي السّر، لطق

تكادان ال يسعهما املكان. ألم يكن في وسعِك اختيار 
اسٍم آخر؟ محمد، هكذا، دفعة واحدة؟ لن أخبر أختي 
الحسن، وأنه  بــذاك  بأنه ليس  لها فقط  بهذا، سأقول 
بعيٌد كل البعد عن صورة روبيرت فاغنر، مثالي في 

الجمال.
نركب السرفيس موّدعتني عائدتني إلى البيت. تسألني 
أختي التي تكبرني بثماني سنوات: هه، كيف وجدِته؟ 
بي.  استبّدت   

ً
غّصة وأكتم  مبتسمة،  أجيبها  »لــذيــذ« 

من النافذة الخلفية، أرى وسط البلد مبتعدًا، وال أدرك 
لحظتها أنها عشية دخوله في حروٍب ستدوم قرونا.

آخ يا »دي تي«

وأخيرًا

على اآلرمات، تكثر أسماء 
الشوارع التي كانت ولم تعد، 

أسماء واتجاهات تفضي إلى 
ماٍض ُمحيت ظالله
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