
بيٌت تراثٌي يجسد اإلرث الفلسطيني
تأمل كل  وبرغبٍة في  باحليرة،  أن تدخل منزالً، فتشعر  الغريب 
األنثوية  األنامل  استطاعت  منزٌل  إنه  املكان،  في  وزاويٍة  ركٍن 
حتويله إلى حتفٍة فنية، فهو أنيق مبا يحتويه، من لوحاٍت فنيٍة 
احتوت  قماشية،  بقطٍع  تتمثل  واإلبداع،  التناسق  متناهية 
خيوطاً دقيقًة، جتسد مجتمعًة نقشاً ما، يحاكي إرثاً تاريخياً، 

وحضارة من أقدم  احلضارات.
واألسلوب  النمط  شكل  بل  ذلك،  على  املشهد  يقتصر  ولم 
والدقة في العمل، نهجاً استطاعت من خالله نوال أن تصنع 
يعبر عن امرأة فلسطينيٍة عشقت تراث بالدها، فدمجت  فناً 
في  احلديث،  العصر  وتكنولوجيا  التقليدية  احلياكة  آالت  بني 
بيئٍة طوعتها، لتصبح أقرب ما يكون إلى مرسم فناٍن، متوٍج 

باسم “ملسات نوال”. 

الفلسطيني،  اجملتمع  تسود  التي  الطبيعة  من  الرغم  وعلى 
األيدي،  نوال مسلم مكتوفة  خاصة في قطاع غزة، لم تقف 
مجتمٍع  في  وجودي  رغم  العمل،  على  “صممُت  قالت:  كما 
شرقي محافظ، يفرض قيوداً على املرأة، ومينعها من العمل في 
أية مهنٍة أو حرفٍة فنية”، معتبرة أن ذلك يشكل املعضلة التي 

تواجهها كل امرأة في قطاع غزة”.
ساد الصمت، وهي تتحسس تلك العقد الصغيرة، املرصوصة 
الفلسطيني،  التطريز  فن  حتمل  قماش،  قطعة  على  بعناية 
واإلحساس  الصبر،  على  تدل  التي  امللونة،  اخليوط  تلك  تتابع 
قد  تلك  القماش  قطعة  وكأن  اجلمال،  تذوق  في  الرقة  بالغ 
أزاحت عن كاهلها الهموم، لتركز في دمج التراث مع احلقائب 

والديكورات املنزلية.
وأشارت مسلم إلى أن ما تقوم به نوٌع من املعاجلة النفسية 

مشاريع صغيرة وآمال كبيرة 
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إلى  أنها حتولت  ناهيك عن  القاسية في قطاع غزة،  للظروف 
الشغف  يتشاركن  اللواتي  الفتيات  من  للعديد  دخٍل  مصدر 

بالتطريز. 
قالت نوال: “لم يكن حبي للتطريز وليد اللحظة، فقد عشت 
املبذول في حبكها جنباً  واجلهد  اخليوط،  لتلك  مرحلة عشٍق 
إلى جنب، كرساٍم يزين قطعة قماش بفرشاته طوال ساعات، 
دبلوم  دراسة  بدايتي  كانت  متناسقة.  بلوحة  العالم  ليبهر 
التطريز برعاية احتاد الكنائس، ثم بحكم ظروف احلياة، عملت 
تركته  ثم  طبي،  مركٍز  في  سكرتيرةً  سنوات  عشر  يقارب  ما 
وانتقلت للعمل في قسم املبيعات مبؤسسٍة نسائيٍة للتطريز، 
ما صقل مهارتي في تسويق منتجاتي. تقربت من كل ما له 
عالقه بالتطريز، إلى أن نقلت كمبيوتري اخلاص إلى املؤسسة، 
وبدأت نشر تصاميم جديدة داخل املؤسسة، وتعليم الفتيات 
تقنية التصميم، بشكل أكثر احترافية، مراعية التشطيبات 
ووجدت  املهنية،  احلياة  أخذتني  رونقاً.  تضفي  التي  النهائية 
فيها إشباعاً لطموح سيدة األعمال، فخصصت مكاناً إلنتاج 

كل ماله عالقة باملطرزات، تطور إلى حد توظيف فتيات”. 
وأوضحت: “لم أخضع للصعوبات واملعيقات، وعملت على نشر 
مهنة التطريز، ممتنًة ملركز شئون املرأة الذي أتاح لي إعطاء دورة 
للفتيات في هذا الفن. بعد سنٍة كاملة، جاء املعرض السنوي 
لتقدمي  فرصًة  فكان  بغزة،  املرأة  شؤون  مركز  برعاية  للتراث 
دفعني  رائعاً،  حتدياً  كان  وقد  فئاته،  بكل  للجمهور  أعمالي 
أفكار، في ظل  ما عندي من  أفضل  وتقدمي  مواهبي،  إبراز  إلى 

اإلمكانيات املتاحة”. 
وبينت نوال أنها بالرغم من املرارة املصاحبة لرؤية تصاميمها 
في األسواق دون إذن منها، أو عائد مادي، إال أنها تشعر بالسالم 
حد  إلى  بتصميمها،  أعجب  من  فهناك  والرضى،  النفسي 
صرف الوقت واجلهد واملال في سبيل إعادة حياكته من جديد، 

وطرحه للجمهور.
واعتبرت أن شغف الفنان سيد املوقف، فهي ال تشعر بامللل، 
وتعيد الكرة، وتشتري اخلامات مستعينًة بخبرة السنني، لتبدع 
بتجربتها  متسلحًة  األسواق،  في  تطرحه  جديداً،  تصميماً 
األولى في معرضها األول، وشبكة العالقات التي نسجتها في 
اجملتمع، حتى وصلت إلى مرحلة تسويق نفسها عبر منصات 
التجارية،  احملال  من  مختلفة  طلبات  لتستقبل  إلكترونية، 
في  األمريكية  القنصلية  برعاية  معرٍض  أول  وتطأ  واألفراد، 
أنها تخسر أحيانا حق املشاركة  بالرغم من  الغربية،  الضفة 
في معارض خارج قطاع غزة، مثل منتدى سيدات األعمال في 
احلصار  قيود  بسبب  فيه  املشاركة  من  حرمت  الذي  اهلل،  رام 

اإلسرائيلي. 
تعيد نوال صياغة املثل القدمي بقولها: “اليوتيوب خير صديق”، 
فهي تقضي ساعات الراحة في متابعة النقوش اخملتلفة من 
حضارات حول العالم، لتعيد صياغتها وتصميمها مبا يتناسب 

مع ثقافة اجملتمع.
وتؤمن نوال بقدرتها على مواجهة الصعوبات، فكسرْت حاجز 

وتصاميمها،  التطريز  فن  جتاه  اجلمهور  فعل  رد  من  اخلوف 
اجملتمع،  مواجهة  في  وحدي  سأكون  أنني  “اعتقدت  وتقول: 
لكن وقوف أهلي بجواري، ورغبتي في معرفة رد فعل اجلمهور، 
الدورات  بنجاح  مستعينًة  الطريق،  ألكمل  محفزين  كانا 
بصماٍت  تركت  التي  الناجحة  واملعارض  بتقدميها،  قمت  التي 
التي  املصيرية  الواعية  والقرارات  حياتي،  في  تنسى  ال  أنيقًة 
اتخذتها بإنشاء فريق عمٍل يساندني وقت احلاجة، كلها خيوٌط 
وإرسال  الغرب،  التواصل مع  أوصلني ملرحلة  شكلْت نسيجاً، 
هدايا لشخصياٍت أجنبيٍة، في سبيل تطوير شبكة عالقاتي 
ومهنتي دولياً، للمشاركة في معارض متثل دولة فلسطني في 
احملافل الدولية، ومتثل محاولتي إلعادة صياغة التراث في القرن 

الواحد والعشرين”. 
َُّس بالنجاح في علم األعشاب حكاية إصرارٍ تُكر

تساءل املارة عن الروائح العطرية، التي تفوح من مكاٍن جتلس 
التي حتتوي على أعشاب.  الزجاجية،  أوانيها  بني  داخله سيدةٌ 
استخراج  سبيل  في  ببطء،  لتغلي  حتتها  هادئًة  ناراً  تشعل 
عالٍج طبيعي، بدالً من األدوية التي يلجأ لها اإلنسان في حياته 

اليومية.
التي  السيدة،  تلك  ابتسامُة  تلوح  العطرية،  األبخرة  بني  من 
الصديقة  الصحية  املواد  تستخلص  كي  عمرها  كرست 
لإلنسان، وتصنع منها العديد من املنتجات، الفارق بينها وبني 
املمولة  واإلعالنات  املنمق  الشعار  ذات  األدوية،  مصانع  إنتاج 
السياسي  احلصار  وظروف  التسويق  العالم،  حول  باملاليني 

املفروض على غزة. 
كاميليا ثابت التي استطاعت صنَع عددٍ ال بأس به من املنتجات 
الصحية، تسرد تفاصيل عمٍل طبي يتسم باملهنية واحلرفية، 
أصنافها،  في  الطبية  األعشاب  من  شتى  أنواعا  تدمج  فهي 
لكنها  واجلافة،  منها  اخلشنة  والناعمة،  الصمغية  فتجد 
التي  العلمية  قيمتها  واحدة،  صفٍة  في  جميعها  تشترك 

استطاع الغرب استخالصها.
في  وجنح  العربي،  الطب  فيه  برز  الذي  العهد  ثابت  وتضع 
األطباء  يد  على  األعشاب،  من  الطبية  الفوائد  استخالص 
األدوية  شركات  مقابل  في  سينا،  ابن  رأسهم  وعلى  األوائل، 
احلديثة،  العلمية  الظروف  أرقى  في  تعمل  التي  احلديثة، 
هذه  في  الوحيد  سالحها  أن  معتبرة  محدود،  ال  وبتمويٍل 
الذي  األعلى  ومبثلها  باألعشاب،  شغفها  الشرسة،  املنافسة 
بالراحلة آنيتا روديك،  يقبع في خاليا دماغها الرمادية، متمثالً 
ذات األصول اإليطالية، والتي عاشت معظم حياتها في لندن، 
وصاحبة أول إجنازٍ علمي في مجال منتجات البشرة الطبيعية.
من  تخرجُت   1994 ربيع  “في  قالت:  بذاكرته،  يعود  من  بهدوء 
الكيمياء  كلية  من  اليمنية،  اجلمهورية  في  صنعاء  جامعة 
دولٍة  من  تنقلُت  ثم  نبات،  علم  البيولوجي/  قسم  الصناعية 
إلى أخرى، إلى أن انتهى املطاف في قطاع غزة، وشاءت الظروف 

أن أعمل في مجاٍل قريٍب من دراستي للتصنيع الكيميائي”.
انتباهها  لفت   2000 عام  في  أنه  أوضحت  بدايتها،  وحول 
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إعالنات الصابون اخملتلفة، لتبدأ البحث عبر اإلنترنت، والتعمق 
أن  حقيقة  ذهنها  وفي  األساسية،  الصناعة  تلك  مجال  في 
الرومان في العصور القدمية كانوا يقيسون مدى حتضرهم مبدى 
استهالكهم ملنتج الصابون طوال الشهر، أما البابليون فهم 

من وضع األصول العلمية لتلك الصناعة. 
مرت ثابت بحادثٍة، جعلت تفكيرها ينحرف نحو مسارٍ جديد، 
الوالدة حلساسيٍة مفرطة من  فتعرض إحدى صديقاتها جراء 
إلى صناعة  أنواع الصابون، حتى أشهرها عامليا، قادها  جميع 
مع  البداية  وكانت  لعالجها،  محاولة  في  طبيعي،  صابوٍن 
مشروع إنتاج صابون من زيت الزيتون، إال أن احلصار فرض عليها 
جملًة من القيود، إذ تستورد ما حتتاجه من أعشاب عبر البريد 
من دوٍل أوروبية، ما يستنزفنها مادياً، ويستهلك وقتاً في أروقة 

البيروقراطية السياسية. 
واستذكرت أنها خالل عام 2006، قدمت هديًة إلحدى صديقاتها، 
إلى  األسواق،  في  رسمياً  منتجاً  ليصبح  إنتاجها،  من  صابوناً 
وتدهور  السياسية،  األوضاع  بحكم  الصناعة  تلك  انتهت  أْن 
الوضع االقتصادي لقطاع غزة، فاملنتج الطبيعي كان مكلفاً 
األوضاع  ولصعوبة  رسمية،  جهٍة  أية  من  دعٍم  أي  ودون  جداً، 
سبيل  في  باجلودة  يضحى  الغزي  املستهلك  بات  االقتصادية 

السعر.
تتابع كاميليا: “في 2014 بدأت أحتدى املعوقات اجليوسياسية، 
والقى  الرسمية،  املعارض  وأفرض نفسي في  التصنيع،  وأعيد 
احملافل  من  العديد  في  تكرميي  ومت  أتوقعه،  لم  رواجاً  املنتج 
االقتصاد  وزارة  في  بتسجيله  اإلجنازات  تلك  ألتوج  الرسمية، 

ووزارة الصحة وسلطة جودة البيئة”.
ظل  في  إليها  واحلاجة  املنتجات،  عن  املواطنني  “رضى  وقالت: 
انتشار األمراض اجللدية، كان سبباً ارتبط مع شغفي للمهنة 
بأن أطور من نفسي، وأثابر لالستمرار، فالدراسة مع حب العمل 
 30 والرغبة في التطوير، تشكل عوامل فعالة للنجاح، وبعد 
عاماً من اخلبرة والتجارب في اجملال، دخلت عالم الكوزماتيكس 
مع  املاء  دمج  أي  املستحلبات،  على  يعتمد  الذي  “الكرميات”، 
الزيت، في محاولة ملواكبة العلم عبر التثقيف الشخصي، من 
خالل اإلنترنت واألبحاث العلمية املنشورة في احملافل العلمية 

األجنبية، تدرجا حتى الكتب باللغة اإلجنليزية والروسية”.
أطباء  تضم  مجموعات  في  يعمل  الغرب  أن  إلى  ونوهت 
تطوير  سبيل  في  جامعيني،  وأساتذة  ومهندسني  وصيدليني 
منتجات الكرمي والصابون، فهو عالٌم يتمثل في تسخني الزيت 
وإضافة املواد القلوية واستنشاق األبخرة العطرية املنبعثة من 
املنتج، لتبدأ بالشعور بنوٍع من القصيدة بينك وبني السائل، 

إن  النبات،  عالم  أن  وأكدت  تقطيعه،  إلى  أيام  بعد  منتهيا 
ال  كنوزاً  يعطيك  صحيحة،  بطريقٍة  إليه  الدخول  استطعت 

تقدر بثمن.
حروف  على  “كاميليا”  شّدت  االستمرار،  في  ورغبٍة  بثقٍة 
نوع  وبانتظار  املعوقات،  رغم  مستمرة  أنها  وأكدت  كلماتها، 
إلى  الفتة  معني،  ملنتٍج  بديالً  الستخدامه  الهندي  الفطر  من 
أن الرغبة في تطوير الذات ال تنتهي مبعوقات جيوسياسية، بل 

على العكس، فإن العقبات تشكل حافزاً وحتدياً. 
تكل،  ال  وهبني نفساً  أْن  بنعمة اهلل،  “مؤمنة  قائلة:  وختمت 
إلى  الزمن  بيَّ  عاد  ولو  العلمية،  األبحاث  من  اجلديد  أترقب 
بداياتي املتواضعة، لكنُت مسرورةً في اختيار نفس اجملال، ونفس 
املشاق في البحث العلمي، وإعادة تصنيع كرميات البشرة من 
منها  السياسية  الظروف،  كل  متحديًة  الطبيعية،  املنتجات 

واالقتصادية”. 

وسام الثوابتة صحافي وصانع أفالم من مدينة غزة؛ مدير قسم الميديا لشركة )بالك دايموند( في قطر. وأنجز تحقيقاتٍ 
وتلفزيون  وراديو  األردن  في  )أريج(  شبكة  آخرها  األنباء،  وكاالت  من  والعديد  الجديد(،  )العربي  صحيفة  لصالح  مرئية 

سويسرا،  وشارك في إعداد أفالم وثائقية منها لصالح قناة )الجزيرة الوثائقية(.
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