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هيا
رب
الع
نساء
يا
ُ
ّ
شكال للعالقة مع
اخترن
ً
الرجل مختلفًا عن الذي
يحدده المجتمع
ّ
يحتاج الشريكان إلى
فسحة أوكسيجين
متطلبات اآلخر
تنسيهما
ّ

م��ن منزلها ال��زوج��ي إل��ى بيتها الجبلي،
ب�م��ا أن ه ��ذا ال �خ �ي��ار أف �ض��ل م��ن ال �ط�لاق.
بعد عشرين سنة من الزواج ،تقول ناديا
ّ
إن حبًا كبيرًا ال ي��زال يجمعها بزوجها،
لكن عالقتهما أصبحت فاشلة .فبالنسبة
ّ
«الحب هو العاطفة التي تجمعنا
إليها
بالشخص اآلخ��ر م��ن دون تخطيط ،لكن
العالقة ه��ي ال�ج��زء ال��ذي ي�ق� ّ�رره ال��زوج��ان
ّ
م �ع��ًا» .وب�ع��د ك��ل ه��ذا ال��وق��ت ،ت��رى ن��ادي��ا

الرجل :أنا موجود
ّ
منها الزوجان الجديدان« .كل من حولي
م��ن أص��دق��اء ي�ع��ان��ون م��ن ال�ت��واج��د فجأة
تحت سقف واحد مع الشريك ويكتشفون
ّ
أن ه � �ن� ��اك أم� � � � ��ورًا ك� �ث� �ي ��رة ل � ��م ي� �ك ��ون ��وا
يعرفونها عنه» .األمر الثاني هو العالقة
ّ
يلجأون إلى الطالق
الجنسية« .كثيرون
ّ
ب�ع��د ف �ت��رة م��ن ال � ��زواج ألن �ه��م يكتشفون

ّ
أن �ه��م غ�ي��ر م�ت�ن��اغ�م�ين ج�ن�س�ي��ًا .ف��أن��ا إذا
اتخذت ،يومًا ،قرار ال��زواج فسيكون ذلك
ب�ع��د مساكنة دام ��ت س�ن��ة أو سنتني مع
شريكي» .أص��دق��اء ميساء ّ
تقبلوا األم��ر،
ّلكن عائلتها تبقى غائبة كليًا عنه ،بما
أنهم «تقليديون ولن يوافقوا».
في املقابل ّ
رحبت عائلة ناديا بانتقالها

لكي تعيش املرأة ّ
حرية االختيار في العالقة ،على الطرف اآلخر أن يكون منفتحًا على
ّ
ّ
امل��وض��وع .لكن من تعيش معهم ك��ل من سناء ،ناديا أو ميساء قد يكونون يشكلون
ً
استثناء في املجتمع ،أو هي املرأة التي تحتاج إلى أن تكون أكثر جرأة في اإلعالن عن
ّ
ّ
رغباتها في عالقتها حتى تتغير املحظورات االجتماعية شيئًا فشيئًا.
ّ
ري��اض ي��رى ّأن اختيار صيغة العالقة ب�ين شخصني ه��و ش��أن خ��اص بكل ثنائي ،إذ
يختاران شكلها بإرادتيهما ،ويبقى األس��اس فيها اح�ت��رام الطرفني لحقوق أحدهما
لآلخر ،وقد ّ
يعدالن بعض الصيغ القائمة أو حتى يبتكران صيغة جديدة تناسبهما .في
ّ
املقابل ،ال يرضى كل من إبراهيم وبالل بالعيش مع املرأة إال وفق صيغة الزواج التقليدي.
وبينما يجعل بالل من الشرع أساسًا ّ
ألي عالقة ،تحكم عالقات إبراهيم الشرع واملجتمع
على ّ
حد سواء ،فهو ال يمكنه أن ّ
يتقبل أي شكل عالقة يرفضها مجتمعه.

ّ
أن� � �ه � ��ا وزوج � � �ه� � ��ا ذه � �ب� ��ا ف � ��ي ات� �ج ��اه ��ات
م �خ �ت �ل �ف��ة ،إن ك� ��ان م ��ن ن��اح �ي��ة ال �ف �ك��ر أو
ّ
الروحانية ،أو تربية األوالد...
املواضيع
حتى ما عاد هناك شيء يجمعهما .لكن
ال�ح� ّ�ب ال ي��زال ه�ن��ا .ل��ذا تجتمع وزوج�ه��ا
في عطلة نهاية األسبوع أو في مواعيد
ّ
أخ � � ��رى ي � �ح� � ّ�ددان � �ه� ��ا .ف �ه ��ي ت � ��رى أن ك�لا
يحتاج إلى فسحة أوكسيجني،
الشريكني
ّ
ي�ش�ع��ر ف�ي�ه��ا ب ��أن ��ه ل �ي��س م��رت �ب �ط��ًا ب��آخ��ر
ّ
ّ
لديه دائمًا متطلبات« .الزواج يرتب على
امل ��رأة خصوصًا الكثير م��ن املسؤوليات
وال� ��واج � �ب� ��ات ال� �ت ��ي ت� �ق ��وده ��ا ف ��ي ن �ه��اي��ة
إل��ى ط��ري��ق أدوي ��ة األع �ص��اب .فعليها أن
ّ
تتحمل ع��بء عملها في ال�خ��ارج كما في
ّ
البيت ،م��ن دون أن تفكر بنفسها» .زوج
ن��ادي��ا ال ّ
يحبذ كثيرًا غيابها ع��ن املنزل
لكنها تقول إنها منذ اتخذت قرارها هذا،
ّ
«نوعية الوقت
أصبحت عالقتهما أفضل.
ّ
تحسنت كثيرًا.
الذي نمضيه معًا اليوم،
ّ
أع ��رف أن م�ع�ظ��م ال �ن �س��اء ي�ش�ع��رن ب�ت��وق
ّ
إل��ى ال�ح��ري��ة ،التي يمكن أن توجد داخ��ل
ّ
مؤسسة الزواج ،لكنني على األقل أختلف
ّ
�ال عن
ع�ن�ه��ن ب��أن �ن��ي أت� �ح � ّ�دث ب �ص��وت ع� � ٍ
املوضوع وكانت لدي جرأة اتخاذ القرار».

هل قلتم أمان واستقرار؟
الجدات .كان صعبًا عليها أن تقلع
حكايا
ّ
ع��ن ع ��ادة «زق» أدوات امل�ط�ب��خ وال�ث�ي��اب
للجلي والغسيل م��ن م�ن��زل ذوي�ه��ا نحو
ال �ع�ي�ن و«زق» م �ي��اه ال� �ش ��رب ف ��ي ط��ري��ق
العودة ،منذ كانت في الثامنة من العمر.
كانت تتولى شؤون املنزل وإخوتها عن
وال��دت �ه��ا امل�ت�ن�ق�ل��ة ب�ي�ن ال �ح �ق��ول وت�ق�س��م
وق �ت �ه��ا ب�ي�ن ه� ��ذا وب �ي�ن م��درس �ت �ه��ا ال�ت��ي
ّ
ضحت بها بعد عامني في صف الخامس
االب�ت��دائ��ي .زواج�ه��ا في سن العشرين لم
ّ
«ي �س��ت �ت �ه��ا» ،ب��ل زاد م��ن وت �ي��رة ع�م�ل�ه��ا.
وف�ي�م��ا ك��ان��ت تشتغل ل�ص��ال��ح عائلتها،
باتت تركض بني منزلي عائلتها وعائلة
زوجها وحقول التبغ للطرفني.
ي� �ق ��اوم ج �س��د ف��اط �م��ة االن� �ه� �ي ��ار إل� ��ى أن
تضمن مستقبل أوالدها الذين ال يزالون
ف��ي ك�ن�ف�ه��ا .ب �ح��رق��ة ،ت�ق��اط�ع�ه��ا ج��ارت�ه��ا
إلهام ( 56عامًا) التي ولدت «شغيلة» بني
منزل ذويها وحقلهم إلى أن ّ
ترملت وهي
في الثانية والعشرين وأم لثالثة أطفال.
كبر الثالثة واستقل كل منهم في حياته
ال �خ��اص��ة .م��ع ذل ��ك ،ف ��إن رك�ض�ه��ا لكسب
لقمة العيش لم ينته .ال تزال تقسم وقتها
بني العمل في قسم التنظيفات في إحدى
املدارس واملستوصفات وبني حقل التبغ.
ب�ع��د ان �ت �ه��اء ال � ��دوام م��ع ح �ل��ول ال �ل �ي��ل ،ال
تجد إلهام من ّ
يكرمها كسيدة مناضلة.
«ش��و صاير عليك» يقال لها .في إش��ارة
إل��ى أن «النساء سابقًا كن يعملن بدافع
ال �ح��اج��ة ومل �س��اع��دة ع��ائ�لات �ه��ن .وق �ط��اع
ال �ع �م��ل امل �ن ��اس ��ب ال ��وح �ي ��د ح �ي �ن �ه��ا ك��ان
الزراعة .وفي حال انتفت الحاجة املادية
انتفت النساء املزارعات» تقول إلهام.

علي السقا
ع� �ن ��دم ��ا ت �ن �ص��ح امل� � � ��رأة ب� � ��ال� � ��زواج ،ال
تخلو النصيحة م��ن كلمتي «األم ��ان
واالس � �ت � �ق� ��رار» .ت�ن�ت�ق��ل ال� �ع ��روس إل��ى
ب �ي �ت �ه��ا ال� �ج ��دي ��د وف � ��ي ذه� �ن� �ه ��ا أن �ه��ا
وج ��دت م�ل�اذًا يحميها م��ن اآلت ��ي من
األي��ام .لكن ال ش��يء ثابتًا في الحياة.
واملطبات التي يواجهها اإلنسان في
حياته تدفعه إلى خوض ما لم يكن في
حسبانه ،لتأمني «األمان واالستقرار»
ألط �ف��ال أت ��وا إل ��ى ه ��ذه ال��دن �ي��ا .امل ��رأة،
ال�ض�ع�ي�ف��ة ك �م��ا ت��وص��ف ،ت�ص�ن��ع ه��ذا
املستحيل لتنتقل بعائلتها إل��ى ب� ّ�ر
ّ
األمان .هنا بعض من حكاياتهن.
ّ
بلغت الخمسني ولم تكل .ليس ضيق
ذات ال �ي��د وح ��ده م��ا دف ��ع ب�س�ن��اء إل��ى
ال�ع�م��ل .ال�ع��ائ�ل��ة «امل�ت�ع� ّ�ص�ب��ة» طائفيًا
حرمتها م��ن االرت �ب��اط بمن ت�ح��ب ،ثم
األهلية التي أودت بخطيبها،
الحرب
ّ
راح� � ��ت ت �ح��ث �ه��ا ع �ل ��ى ال � � � ��زواج ك� ��ي ال
ً
يفوتها ال�ق�ط��ار .ت��زوج��ت رج�ل�ا «ك��ان
م�ع�ق�دًا نفسيًا» ت �ق��ول .ك��ان يضربها،
ُ
ت�م��ام��ًا ،مثلما ك��ان��ت ت�ض��رب ف��ي بيت
أهلها .يعتدي بالضرب على أوالده،
ال� ��ذي� ��ن ش� � ��ارف أح� ��ده� ��م ع �ل ��ى امل � ��وت.
ق��ررت أن تنعتق بنفسها مع أبنائها
ح �ت��ى ان �ف �ص �ل��ت ع ��ن زوج � �ه� ��ا« .ك �ن��ت
مستعدة لترك كل الدنيا إال أوالدي»
تقول سناء التي «خرجت إل��ى الدنيا
ول��م أح �ت��ج إل��ى أح ��د» .ك��ان��ت ق��دم��اه��ا
تنهبان الطرقات وه��ي تجول حاملة
صرر الثياب بحثًا عمن يشتري منها.

«كل ما اريده أن أمنح أوالدي االهتمام
وال�ع��اط�ف� ّ�ة ال�ل��ذي��ن ح��رم��ت م�ن�ه�م��ا .لن
أقبل أن ي��ذل��وا» ،ول��ذل��ك ال زال��ت سناء
ت �ب �ي��ع ال� �ث� �ي ��اب إض� ��اف� ��ة ال� � ��ى ع�م�ل�ه��ا
م� �ن ��دوب ��ة ف ��ي اح � ��د م ��راك ��ز ال �خ��دم��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة .ت�ع�ب�ه��ا ب ��ات م�ض��اع�ف��ًا،
لكن ال بأس إن كان يخفف عن أوالدها
ع��بء ال�ح�ي��اة .ال ت�ع��رف م�ت��ى ستخلد
ال ��ى ال ��راح ��ة .ح �ت��ى ح�ي�ن��ه ف ��إن س �ن��اء،
عندما تنظر إلى أوالدها وقد تحلقوا
ح ��ول� �ه ��ا ،ت �ن �س��ى ت �ع �ب �ه��ا ال� �ح ��اض ��ر...
واآلتي.
لم تعان كاتيا عنفًا جسديًا كسناء بل
تثبيط عزيمة« .ال�ح� ّ�م��ام ب��دو تبليط،
يلال تفضلي بلطي بما ان��و بتقولي
ع��ن حالك ش��اط��رة اس��م الله عليكي!»،
ط�ل��ب ال ��زوج ب��اس�ت�ه��زاء .لكنها فعلت
وق� ��ام� ��ت ب �ت �ب �ل �ي��ط ال � �ح � �م� ��ام .ل� ��م ي�ع��د
اس � �ت � �ه� ��زاؤه ب� �ه ��ا ي �ح �ب �ط �ه��ا ك� �م ��ا ف��ي
املاضي كقوله لها «أنت فاشلة ،مكانك
ال �ط �ب �ي �ع��ي ف ��ي امل� �ط� �ب ��خ» ،أو ت �م��زي��ق
أوراق ف� ��روض إم�ل��اء ال �ل �غ��ة ال�ع��رب�ي��ة
التي تساعد بها أوالده ��ا ،ليقوم هو
ب �ت��دري �س �ه��م م ��ن ج ��دي ��د .ص �ح �ي��ح أن
كاتيا توقفت عند املرحلة املتوسطة،
ل� �ك� �ن� �ه ��ا خ � ��رج � ��ت م � � ��ن ب � �ي� ��ت أه� �ل� �ه ��ا
بموهبة الرسم .راح��ت تمضي أوقات
ف ��راغ� �ه ��ا ب ��رس ��م ال �ط �ب �ي �ع��ة وال �ب �ي��وت
ال�ح�ج��ري��ة ع�ل��ى ال ��ورق وإخ�ف��ائ�ه��ا عن
زوج� �ه ��ا .ص� ��ودف م ��روره ��ا م ��رة أم��ام
جمعية تعنى بتمكني امل ��رأة .جهدت
ل�ل�ت�س�ج�ي��ل ف��ي دورة ت�ع�ل�م�ه��ا إن �ج��از
لوحات فسيفساء .سمح لها زوجها،

بتقولي عن حالك
شاطرة تفضلي بلطي
الحمام

لكنه لم يدفع فلسًا حتى دفعت عنها
املعلمة هناك .نجحت كاتيا في صقل
موهبتها ح�ت��ى ب��ات��ت تنجز ل��وح��ات
م ��ن ال �ف �س �ي �ف �س��اء ف ��ي امل � �ن ��زل .ش �ع��رت
ب��ال�غ�ب�ط��ة ألن �ه��ا ب��اع��ت ك��ل ل��وح��ات�ه��ا
دفعة واحدة في أحد املعارض ،هرعت
ع �ل��ى اث��ره��ا إل ��ى ش� ��راء ث �ي��اب ج��دي��دة
لها وألوالدها .عملها في النقش على
ال �ح �ج��ر وال� ��زج� ��اج ش �ك��ل ل �ه��ا م�ص��در
دخ ��ل ي�ك�ف�ي�ه��ا ع ��وز زوج� �ه ��ا ،ال�ب�خ�ي��ل
أساسًا .تنفر كاتيا من كل رجل تخطى
االرب� �ع�ي�ن ألن ��ه ي�ش�ب��ه زوج� �ه ��ا .لكنها
رغ��م ذل��ك ال تكرهه .ستصبح ّ
مدرسة
في أحد مراكز التنمية التابعة لوزارة
الشؤون االجتماعية .ستعمل ّ
وتدخر
ّ
لها ولزوجها قبل أن يحل أرذل العمر.
عاشت فاطمة حريتها بعكس كاتيا،
لكنها ت��وص�ل��ت إل��ى أن «ح��ري��ة امل��رأة
وحدها ال تطعم خبزًا» .لم يكن زوجها
ً
رج�لا عنيفًا .لكنه كان مكتفيًا براتبه

وغ�ي��ر مستعد ل�ب��ذل أي جهد اضافي
رغم أن متطلبات الحياة زادت .خوفه
على مكانته االجتماعية املتأتية من
ع�م�ل��ه أس �ت��اذًا ك��ان س�ب�ب��ًا مل�ن��ع فاطمة
م � ��ن ال � �ع � �م� ��ل .ل� �ك� �ن� �ه ��ا ص� �م� �م ��ت ع �ل��ى
النهوض بنفسها وعائلتها .تعرفت
ّ
التجمع النسائي اللبناني صدفة
إلى
وانتسبت ألول دورة تعلمها التطريز.
ادخ��رت املال واشترت ماكينة خياطة
وع�م�ل��ت م��ن م�ن��زل�ه��ا .تعلمت التزيني
والتجميل أيضًا حتى صار بإمكانها
مساعدة أوالدها كي ال يشعروا بأنهم
ّ
أق� ��ل م ��ن رف��اق �ه��م ف ��ي ش� ��يء .اف�ت�ت�ح��ت
محل خياطة ولم تقصر في واجباتها
ال �ع��ائ �ل �ي��ة« .خ� �ف ��ت ع �ل��ى أوالدي م��ن
االنحراف نتيجة الفقر ،لكني جاهدت
ولو كان الثمن راحتي» .تقول فاطمة
التي تشغل اليوم دور األم واألب بعد
وفاة زوجها.
لم تكن حال فاتن تشبه بشيء أحوال
سناء وفاطمة وكاتيا .فقد كانت تحيا
م��ع زوج مثالي .لكن ح��دث أن أصيب
األخير بمرض عضالّ ،
فقررت العمل.
ب�ك��ى زوج �ه��ا ل�ك�ن��ه اس�ت�س�ل��م ل�ل��واق��ع.
حجابها ال ��ذي منعها م��ن ال�ع�م��ل في
ّ
بعض األم��اك��ن ل��م يحل دون تعلمها
ف��ن ال�ت��دب�ي��ر امل�ن��زل��ي ف��ي م��رك��ز تمكني
امل � � � ��رأة ال � �ت ��اب ��ع مل ��ؤس � �س ��ات ال ��رع ��اي ��ة
االج� �ت� � ًم ��اع� �ي ��ة ،وه � ��ا ه� ��ي اآلن ت�ع�م��ل
طباخة ه�ن��اك ،رغ��م ال��رات��ب املتواضع
تحنو على كل األيتام كأنهم أطفالها:
«أغمرهن وأكفكف دموع بعضهن .أنا
امرأة .أنا ّأم».

