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قصة بدائل وخياراتقصة بدائل وخيارات

مينا روزامينا روزا

ر	ي



 ر�ي، تلك املرأة الدائفة صاحبة االبتسامة املطمئنة، تخبئ بها حياة ملؤها االضطرابات والنضال. تجلس بهدوء لتبدأ

 حكايتها. تعيش ر�ي يف ب�وت، مع والديها، ولدت يف الث�نينات من القرن املايض، االبنة الكربى من ثالث بنات.

 نشأن جميعهن يف لبنان الذي مــزّقته الحرب، ومع ذلك استطعن أن ينتزعن قليًال من حصتهن الطفولية يف الفرح

األمواج، الشاطيء، يطاردن  يركضن عىل  الكب�ة.  املتحاربة واملدينة  الفصائل  تلك  البحر، يف وجه كل   بتواطؤ مع 

يداعبنها، حتى سلبهن البحر أختهن الصغرى، تاركًا عالمته غائرة يف حياة العائلة الصغ�ة. من هنا بدأت القصة

 ولدت ر�ي لعائلة فق�ة، تسكن منزًال متواضًعا وصغ�ًا، أثاثه قليل. يف هذا البيت فقدت ر�ي طفولتها وبراءتها. إذ

 حّولت الحرب والفقر والحزن إىل معتٍد. جعلها عنفه واعتداءه عليها تقطع طفولتها رسيًعا، وتكرب أرسع م� وجب

لطفلة صغ�ة. زادها ذلك األمر أملًا، عىل الفقد، فحاولت ح�ية أختها الصغرى من ويالت ما لقيته هي

للمعجنات متجر  يف  تعمل  مراهقة  فكانت  مبكرة،  سن  يف  ر�ي  عملت  أرستها،  عبء  لتحمل  منها  محاولة   يف 

 والحلويات.  ويف أحد أيام العمل املتعبة، بعد أن غادرت املحل، استوقفها أحدهم يف الشارع، مستجديًا منها تربًعا

 لجمعية خ�ية ما، ف� تأخرت. وبين� كانا يتجاذبان أطراف الحديث الرسيع، فطنت إىل أثره عليها؛ فقد كان رجًال

 وسيً�، حلو اللسان، نبيل الهدف، ورسعان ما سألته ع� إذا كان بإمكانها أن تتطوع يف تلك الجمعية، ومساعدتهم،

لينتهي اللقاء ويفرتقا واالبتسامة تعلو محياها. وÏ Ðر فرتة طويلة حتى جمع بينه� الحب وتزوجا

 حفل زفاف جميل عىل بساطته، منزل بسيط، زوج محب. أحرضت ر�ي معها كل مدخراتها من عملها يف متجر

 املعجنات، لتساهم يف تأثيث منزل املستقبل، ثالجة وغسالة مالبس، ومدفأة، ومعظم األدوات املنزلية. تتذكـّر كيف

كان زوجها معدًما حÕ تزّوجا، ال عمل ثابت له، ومثلها ابن هذا الفقر، أحرض فقط مالبسه للمنزل الجديد
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 عزمت ر�ي عىل أن تزيد دخلها من العمل يف متجر املعجنات، ورسعان ما بدأ زوجها الذي كان وادًعا ولطيًفا يحس

 بالتهديد، فازداد تذمرًا وعدوانيًة. كان ال يزال عاطًال عن العمل، مستغًال دخل زوجته البسيط، حتى وصل به األمر

 أن أجربها عىل ترك العمل يف املتجر، وأن تبدأ العمل يف املنازل كعاملة نظافة، بحجة ارتفاع عائدات هذا النوع من

 األع�ل. ومع الوقت تحّول الحبيب حلو اللسان واملظهر إىل وحش جشع ال يكتفي بيشء، وتلبس لسانه املعسول

بقبيح الكل�ت واألوصاف، وامتّد األمر للعنف الجسدي، يف حال رفضت ر�ي االستجابة لطلباته

 ومع الوقت، عملت ر�ي يف عدد كب� من املنازل، وبشكٍل يومٍي تقريبًا، لكن ذلك Ð يكن كافيًا يف نظره. تطّور األمر

 إىل أن ورّطها يف الدعارة، ضد إرادتها، فأصبحت ر�ي Ùعرفة زوجها تتنقل بÕ الرجال، ويف البيوت والسيارات. حتى

 أن والد زوجها الذي كان يراها ترتّجل من سيارات رجال غرباء يف أوقات متأخرة، رصخ يف وجه ولده قائًال: "زوجتك

امرأة سيئة الخلق!"، ورسعان ما أصبح هو أيًضا، وبتلك الحجة، طرفًا يف العنف الجسدي الواقع عليها، Ïاًم كابنه

 أخفت ر�ي كل هذا عن عائلتها، Ð ترد أن يعلموا أنها باتت اآلن عاملة جنس، يعنـّفها الزبائن أحيانًا، وزوجها

 ووالده أحيانًا أخرى. جسدها تعلوه الكدمات الزرقاء والصفراء، بحسب موعد آخر اعتداء. وحÕ تُسأل عن السبب،

 تجيب: "إنه يرضبني!"، دون أن تسهب يف األسباب. وبعد سنوات فاض الكيل، ودبّت يف ر�ي روح الرفض واملقاومة،

 فكانت تدفع عن نفسها اعتداءاته، وتغادر املنزل هربًا ملنزل عائلتها. لتنهار باكية: "ال أريده!"، حتى حسمت قرارها

وتركته هي وابنتها، فهي أصبحت بهذا الوقت أم لطفلة جميلة اسمها نور، ومنذ ذلك الحÐ Õ تره

 مرت سنÕ اإلساءة والدعارة القرسية، لكن أثرها بقي حاًرضا، وطيلة تلك الفرتة كان الهرب إىل الكحول واملخدرات

 وسيلة ر�ي للتأقلم والتقليل من األÐ. وعىل الرغم من أنها انفصلت عن زوجها وتعيش اآلن مع عائلتها، إال أنها

 استمرت يف العمل كعاملة جنس لتغطية نفقاتها. فكانت ترتك ابنتها نور مع والدتها يف البيت، وتذهب لعرض نفسها

 يف شوارع ب�وت. ويف أحد األيام ألقي القبض عليها بتهمة الدعارة، وأدخلت إىل السجن. يف السجن، وأثناء فرتة

الداعمة للنساء املعنـّفات والناجيات من سوء املعاملة، أو  املحاكمة، زارتها ممثلة أحد املنظ�ت غ� الحكومية 

األهلية الجمعية  مقر  لزيارة  تدعوها  وأن  االستشارة،  تقديم  بهدف  املعاملة،  وسوء  التعنيف  لخطر   املعرّضات 

 للحصول عىل الدعم عند خروجها من السجن. حكمت املحكمة برباءة ر�ي، لتعود بعدها إىل والديها وابنتها نور.

 اعتربت ر�ي حكم املحكمة فرصة جديدة لبدء حياة مختلفة؛ فزارت الجمعية، التي رسعان ما حاولوا مساعدتها من

 خالل توظيفها ومساعدتها عىل التخلص من إدمان الكحول واملخدرات الذي الزمها طيلة الفرتة املاضية. لكن شيئًا

 داخل ر�ي Ð يكن حاسً� تجاه هذه الخطوة، فلم تزل عالقة بÕ حياتها الجديدة وحياتها السابقة ملؤها العمل

الجنيس والكحول واملخدرات
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لتغطية محاولة  األهلية، يف  الجمعية  إىل  زياراتها  وتكّررت  عائلتها،  مع  العيش  يف  ر�ي  استمرّت  األثناء   يف هذه 

 نفقاتها. لكنها وجدت نفسها يف حالة من اليأس، فشبح الفقر Ð يفارقها بعد. فكانت بالكاد قادرة عىل إعالة نفسها

 وابنتها، لذلك توقفت عن الذهاب إىل املركز وانزلقت مرة أخرى إىل الشارع. وكانت أحيانًا تصطحب ابنتها نور معها،

 فال تعرف ماذا تفعل بها عندما ال تستطيع والدتها ابقاءها معها. ويف أحد األيام بين� كانت يف الشارع ونور بجانبها،

 استوقفتها سيدة مارة. كانت املرأة لطيفة، أخربتها عن مركز آخر �كن أن �ّد لها وابنتها يد العون. قالت لها أنهم

 يف هذا املركز لطفاء وقادرون عىل إفادتها، يحرتمون املساحات الشخصية وحرية القرار، وسيقدمون لها املشورة

الالزمة، املشورة  لها  وقّدموا  ر�ي،  زارتهم  عليها.  أحكامهم  بإصدار   Õمهتم يكونوا  لن  ذلك  من  واألهم   الالزمة، 

 وضّموها إىل ورشاتهم التدريبية عن املرأة وحقوقها، ومواضيع أخرى، كصحة املرأة، وبعض املهارات املهنية أيًضا.

Õر�ي تريد األفضل لها والبنتها، وكانت كل�ت تلك املرأة التي التقتها صدفة، وكل�ت أعضاء املركز الجديد واملدّرب 

فيه، منحاها تصميً� ونظرة جديدة للحياة

 أيقنت ر�ي أن أفضل ما �كن فعله يف هذه املرحلة هو ض�ن حصول نور عىل التعليم املناسب، وÙساعدة املركز

نور التحاق  كان  ر�ي.  مثل  نساء  تساعد  منظمة  تديرها  داخلية  مدرسة  إىل  نور  إرسال  من  Ïكـّنت   املجتمعي، 

 باملدرسة الداخلية سببًا لحزن كثيف اجتاح ر�ي، ألن ابنتها ستبتعد عنها، لكنها كانت تعلم أنها الطريقة الوحيدة

 أمامها لتضمن لنور تعليً� الئًقا، بين� تبني هي حياة مستقرة لها ولطفلتها. إنه الحل األفضل يف الوقت الحايل،

 فب�وت كانت Ïر بظروف صعبة[1]، وال أحد يعلم ما الذي يحمله املستقبل له�

   يواجه لبنان منذ مطلع العام الجاري 2022 أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، تهدد الدولة اللبنانية، أتت نتيجة النقص الحاد يف السيولة النقدية      

وانهيار النظام املرصيف فيه، بعد جائحة كورونا وانفجار ميناء ب�وت الذي دّمر أجزاء واسعة من املدينة 
[1]
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 تواصل ر�ي السعي من أجل حياة أفضل لها والبنتها؛ خالية من الكحول واملخدرات. لديها اآلن عمل ثابت كعاملة

 نظيف يف املنازل، وتلتزم باملشاركة يف مجموعات الدعم وجلسات االستشارات يف املركز. وهي تزور نور كل أسبوع

 وÏنحها أكرب قدر ممكن من الحب والفرح يف كل مرة تراها. ر�ي تعلم أنها بذلك اتخذت الخيارات الصحيحة. وهي

 تأمل يف مغادرة لبنان مع نور وبدء حياة جديدة يف بلد آخر ويف ظروف أفضل. تقول ر�ي أن حلمها هو حلم أي

 امرأة أخرى: العمل وبناء مستقبل آمن لها والبنتها، إنها تريد منزًال خاًصا له�، حيث تذهب إىل العمل كل يوم

 وتعود لطهي وجبة لها والبنتها، ليجلسان معا يف املساء يلعبان ويعمالن مًعا عىل دروس نور املنزلية. كل ما تريده

هو حياة كر�ة وبسيطة

 عندما سألت ر�ي ملاذا تريدين أن تروي قصتك، وما الذي تريدين أن يعرفه العاÐ عن ر�ي؟ أجابتنا  أنها تريد أن

 يعرف العاÐ أنها تغّ�ت، وأن ر�ي املايض قد ولـّت. ر�ي التي اعتادت عىل تعاطي املخدرات ورشب الكحول وامليش

 يف الشوارع قد ذهبت، وهاي هي اآلن تقف مكانها، خالية من أشباح تلك الحياة السابقة. فلم تعد تائهة ك� كانت،

ر�ي السابقة قد ماتت، وها هي ر�ي تولد من جديد

تم تغي� األس�ء وبعض التفاصيل حفاظًا عىل خصوصية أصحاب العالقة من نساء مينا روزا
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