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ــت فاطمــة، وأضافــت: “كان  ــدادي،” قال “هــذه األرض أرض أج
جــدي والــد أّمــي مزارعــًا فــي عــكار، وتعّلمنــا منــه الكثيــر. أحــبُّ 
التركيــز علــى األشــياء الصغيــرة: رائحــة الخيــار العضــوي، وكيفيــة 
الزيتــون،  لعصــر  حساســية  األكثــر  والطريقــة  الباميــة،  زراعــة 
األزمــة  وقــوع  بعــد  الجبــل.”  إكليــل  مــن  األفضــل  والنــوع 
االقتصاديــة، بــدأت عائلــة فاطمــة فــي اســتخدام األرض كشــكٍل 
مــن أشــكال االكتفــاء الذاتــي. “ســابقًا، كانــت مجــّرد قطعــة أرض 
. ولكــن عندمــا الحظنــا امكانيــة نفــاد  مشــتركة اســتخدمناها بتــروٍّ
ــح  ــه أصب ــا أن ــان، أدركن ــا بســبب األوضــاع فــي لبن الطعــام لدين
ــدى  ــي لم ــروع زراع ــا مش ــى أنه ــي األرض عل ــر ف ــا التفكي علين

ــاة.”  الحي

فاطمــة هــي األكبــر ســّنًا بيــن عشــرة أشــّقاء. لقــد تزوَجــت فــي 
قــت بعــد عــّدة ســنوات. منــذ عودتهــا  ســن السادســة عشــرة وتطلَّ
إلــى منــزل والديهــا فــي المنيــة، بــدأت تعمــل علــى تطويــر 
ــف. ابتســمت قائلــًة: “إذا كان علــّي أن أصــف  نفســها دون توقُّ
نفســي بكلمــٍة واحــدٍة، فســأقول أننــي طموحــة. إننــي امــرأٌة 
ال تهــدأ: أســعى دائمــًا إلــى تطويــر نفســي ألصــَل إلــى نســخٍة 
أفضــل مــن نفســي.” أخبرتنــا أن والدتهــا فخــورًة بهــا بشــكٍل ال 
يوَصــف. “ال أعــرف كيــف يمكننــي تفســير ذلــك، ولكــن والدتــي 
تشــعر أننــي أنجــزُت الكثيــر مــن األمــور التــي ربمــا كانــت ترغــب 
هــي فــي إنجازهــا عندمــا كانــت أصغــر ســنًا. يمنحنــي ذلــك 

شــعورًا بالقــوة.”

ثــم شــهادة  الحقــوق،  فــي  البكالوريــوس  ناَلــت شــهادة  لقــد 
الّلبنانيــة.  الجامعــة  مــن  اإلنجليــزي  األدب  فــي  ُعليــا  دراســات 
مجــاالت  فــي  وشــهادات  دبلومــات  علــى  كذلــك  وحصلــت 
بقــدراٍت  أتمّتــع  أن  “أريــد  والتدريــب.  والصحافــة  المحاســبة 
عــة. أنــا أحــب الّلغــات واألرقــام. أحــب الجانــب العملــي،  متنوِّ

أيضــًا.”  النظــري  الجانــب  أحــب  ولكننــي 

الــرأس  مرفوعــة  فاطمــة  تقــف 
علــى طريــٍق قصيــٍر فــي الخــارج. 
علــى وجههــا،  الضــوء  ينســكب 
الحمضيــات  بيــن أشــجار  راقصــًا 
وأزهــار حميــض الخشــب األصفــر 
إلــى  الطريــق  يــؤدي  خلفهــا. 
قطعــة أرٍض تعــود لعائلتهــا فــي 
بلــدة المنيــة، وهــي مســاحٌة مــن 
األرض تعمــل فاطمــة عليهــا منــذ 

ســنوات.

 فاطمة



الوقوف في طريقي الذكوري  المجتمع  حاول   لطالما 
لم ولكّنني  البلد.  هذا  في  األخريات  النساء   وطريق 

م عن كل شيء، وأريد أن أستمرَّ  أستسِلم. أريد أن أتعلَّ
وقٍت أي  من  أكثر  واآلن،   .]...[ نفسي.  تطوير   في 
من االستفادة  يمكنني  كيف  أفهم  أن  أريد   مضى، 

.”الفرص الُمتاحة في قطاع الزراعة في البالد
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ض اإلنســان لإلهانــة فــي هــذا البلــد.  ــرت األزمــة االقتصاديــة كل شــيء. “يتعــرَّ لقــد غيَّ
إن االنتظــار فــي طابــور للحصــول علــى منتجــات األلبــان أو الخبــز أو أي شــيء ُيشــعُرك 
باإلحبــاط الشــديد. ال أريــد ذلــك لــي أو لعائلتــي، أريــد أن نشــعر باألمــان.” لهذا الســبب، 
ــد  ــم أُع ــر. “ل ــة أكب حاولــت فاطمــة خــال العــام الماضــي أن تأخــذ العمــل الزراعــي بجدّي

ــع بشــكٍل أكبــر.” أرغــب فــي زراعــة الخضــار فحســب، بــل وضعــُت خططــًا للتوسُّ

تّتخذهــا.  أن  يجــب  التــي  التاليــة  الخطــوة  مــن  تمامــًا  متأكــدة  ليســت  فاطمــة  ولكــن 
البلديــات  التدريبيــة وورش العمــل مــع  الــدورات  لقــد كانــت تتقــّدم للمشــاركة فــي 
والمنّظمــات الدوليــة والمراكــز المجتمعيــة علــى أمــل تكويــن العاقــات والوصــول إلــى 
المــوارد الّازمــة للشــروع فــي العمــل. إنهــا مهتمــة بصنــع المونــة مــن الخضــار والفواكــه 
ــرة -  ــذ فت ــه. “إننــي أحلــم بذلــك من العضويــة وإيجــاد ســوق لبيــع موادهــا الغذائيــة في
لقــد جربــت األمــر بمفــردي فــي المنــزل، حيــث كنــت أصنــع الزعتــر والكشــك والمخّلــالت 
والشــنكليش وأنــواع أخــرى مــن المونــة.” وهــي تهتــم كذلــك بمعرفــة المزيــد حــول 
تربيــة النحــل، فضــًا عــن األســاليب والتقنيــات الُمبتكــرة والحديثــة فــي مجــال الزراعــة. 

ــل بســبب أزمــة الوقــود، وساســل التوريــد  ثمــة عوائــق عديــدة: مشــاكل فــي التنقُّ
الُمجــّزأة، واالفتقــار إلــى رأس المــال الــّازم لتوســيع العمــل. “قــد ُتشــارك أحيانــًا فــي 
ــى  ــم للحصــول عل ــك الدعــم المالئ ــر ل ــم يتوّف ــة، ولكــن إذا ل ــات الجلســات التدريبي مئ
وظيفــة أو بنــاء العالقــات الصحيحــة، فقــد ال يــؤدي ذلــك إلــى شــيء.”هذه بالتحديــد 
هــي المشــكلة التــي تواجههــا فاطمــة: الشــعور بأنهــا تحــاول المشــاركة واالندمــاج علــى 
أرض الواقــع ولكّنهــا مــع ذلــك ال تســتطيع العثــور علــى المســاحة القــادرة علــى تقديــر 

جهودهــا.

وهــي تشــعر بذلــك أيضــًا حيــال الُمســاواة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي. “لــم أشــعر 
ــدة لكونــي امــرأة. بــل بالعكــس - أشــعر بالقــوة والثقــة، فأنــا أعــرف  يومــًا بأننــي ُمقيَّ
قدراتــي. المشــكلة هــي أن المجتمــع الــذي يحيــط بــي هــو مجتمــع ذكــوري بامتيــاز 
وهــو ال يشــعر بالراحــة تجــاه التغييــر.” وترفــض فاطمــة فكــرة هيمنــة الذكــور علــى قطــاع 
الزراعــة، وتقــول إن إلقــاء نظــرة عــن كثــب كفيلــة بتوضيــح مــدى مشــاركة المــرأة فــي هــذا 
ــن ويحصــدن  ــال؛ هــّن يزرع ــا الرج ــٍة ال يفهمه القطــاع. “النســاء يفهمــن األرض بطريق
وينتجــن. لقــد رأيــت نســاًء كثيــرات فــي المنيــة والضّنيــة يفعلــن ذلــك. النســاء قــادرات 
ــك.  ــل ذل ــّن فع ــع يمكنه ــيب، بالطب ــاحنات والتعش ــادة الش ــدء فــي قي ــى الب ــى عل حت

ســيفعلَن ذلــك قريبــًا، انتظــر وســترى.”



أخبرتنــا فاطمــة أنهــا تحــب روايــات مــا بعــد الحداثــة والروايــات المعاصــرة، وكذلــك الروايــات 
رهــا” – أي األعمــال التــي ُتعيــد خلــق قصــة أو حبكــة أو شــخصية  الموازيــة أو “الُمعــاد تصوُّ
فــي إحــدى الروايــات القديمــة. “ُتمّكنــك الّلغــة مــن خلــق وقائــع بديلــة والتعبير عن نفســك 

بطــرٍق مختلفة.”

تقــف فاطمــة علــى مفتــرق طــرٍق فــي حياتها اآلن. لقد أمضت ســنوات محاِولًة استكشــاف 
ــرت فــي خيــارات وظيفيــة مختلفــة. “المشــكلة هــي أنــه بالرغــم  مختلــف المجــاالت؛ وفكَّ
مــن حجــم المجهــود الــذي أبذلــه، تفتقــر المنيــة، وحتــى شــمال لبنــان بأكملــه، إلــى ســوق 
عمــل. هــذا الشــعور بــأن النســاء الموهوبــات موجــودات ولكنهــّن غيــر قــادرات علــى إيجــاد 

المســاحة المناســبة لهــّن هــو أمــٌر صعــب.” 
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“

وصلــُت أنــا وغــاب إلــى ديــر مــار يوســف - ضريــح القديســة رفقــا فــي 
ــرة  ــه ضــوء مــا بعــد الظهي ــق في ــًا، تدّف ــار. كان يومــًا دافئ أواخــر شــهر أي
ــوز والزيتــون. ظهــرت األخــت ليــا مــن خلــف قناطــر الديــر  عبــر أشــجار الّل
ــا ورداءهــا األســود  ــى وجهه ــٍة عل ــاء بابتســامٍة لطيف ــى الفن وخرجــت إل
يتطايــر خلفهــا. وراء ُبنيتهــا الصغيــرة ومشــيتها الســريعة، كان الديــر 
كبيــرًا - قائمــًا علــى هضبــٍة فــي األراضــي الخضــراء الفاتنــة لجبــل جربتــا 

ــان.  ــرون شــمال لبن فــي منطقــة البت

ــاء  ــا نســير فــي فن ــا عــن نفســها بينمــا كّن ــه األخــت لي ــا ب ــا أخبرتن أّول م
الديــر الحجــري الفســيح هــو أنهــا تحــب القيــام باألشــياء بشــكٍل عكســي، 
وغالبــًا بالطريقــة الصعبــة أيضــًا. ضحكــت قائلــة: “فكــرة االضطــرار إلــى 
االمتثــال لمعاييــر ُمحــّددة تزعجنــي.” بالنظــر إلــى الــوراء، أدركــُت اآلن أن 
إحــدى األســباب التــي دفعــت بنــا أنــا وغــاب علــى الفــور إلــى اإلعجــاب 
ــرًة  ــا فك ن ــا قــد كوَّ ــا ُكّن ــا وســرعة البديهــة لديهــا كان ألنن ــذكاء األخــت لي ب
بــأن الديــر ربمــا كان مثــااًل علــى النظــام واالمتثــال لمعاييــر ُمحــّددة. ولكــن 
ــداء ودعــوة لعيــش  ــة ن ــة بمثاب ــح راهب ــا، كان أن تصب بالنســبة لألخــت لي
حيــاة عديــدة االحتمــاالت. ولكــن قرارهــا فاجــأ الكثيــر مــن األشــخاص فــي 
حياتهــا ولقــَي مقاومــًة عميقــة. “ولكــن عندمــا يعــرف المــرء،” هــّزت 

كتفيهــا، “فإنــه يعــرف.”

الراهبة الُمرّبية للنحل

أنا أحبُّ مراقبة النحل - أحبُّ مدى انتظامهم 
والتزامهم، وكذلك رقصتهم االهتزازية 

المحِرجة! تلعب كل نحلٍة دورًا محددًا، ولكن 
مع ذلك، يعتمد كل دور فردي على التعاون 
الجماعي. هناك الكثير لنتعّلمه من ذلك.”



ــر لهــا الديــر منــزاًل منــذ ســنوات، فقــد وجــدت فــي داخلــه الّســام والنظــام. عندما كّنا نتمّشــى،  ُيوفِّ
ألقــت كل مــن الراهبــات األخريــات وكذلــك الســائقون والجيــران التحيــة علــى األخــت ليا بُألفــة وموّدة، 
وغالبــًا مــا كانــت تــردُّ عليهــم بابتســامٍة مشاكســٍة أيضــًا. ُتعــرف فــي الديــر بأنهــا متعــّددة المواهــب 
والمهــارات. ُتشــرف األخــت ليــا عــن الشــؤون الماليــة واإلداريــة، وتســقي النباتــات، وُتصّمــم 
ــر  ــاء. وربمــا أكث ــم بمســائل الكهرب ــات، وتقــوم بأعمــال الســباكة، وتهت وترســم الرســومات للفعالي

مــن أي شــيء آخــر، ُتعــّرف نفســها علــى أنهــا مرّبيــة نحــل. 

ــاط  ــق أرضــي مح ــزٍل حجــري متواضــع مــن طاب ــر، فــي من فــي ورشــتها الواقعــة بالقــرب مــن الدي
ع ملصقــات وتقويمــات ولوحــات للنحــل ال ُتحصــى فــي كل مــكان تنظــر إليــه.  بأشــجار العنــب، تتــوزَّ
كانــت الكتــب مصفوفــة فــوق أرفــف خشــبية داكنــة الّلــون فــي الغرفــة وكان معظمهــا، علــى نحــو 
فــت  ــزٍة أن بعــض الكتــب ُألِّ ــرٍة وجي ــا بعــد فت غيــر مفاجــئ، تتحــّدث عــن النحــل وتربيــة النحــل. الحظن
بالفعــل علــى يــد األخــت ليــا نفســها. أحدهمــا يحمــل عنــوان “The Sister and The Bee”، واآلخــر 

 ”.Got Celiac? Me Too“

فة كتب أيضًا؟” “لحظة. أتقصدين أنِك مؤلِّ  
   ضحكت قائلًة: “أعتقد ذلك.”

إحــدى هــذه الكتــب هــو عبــارٌة عــن كتــاب أطفــال ذو رســوم متحركــة جميلــة يتحــّدث عــن مــرض 
االضطرابــات الهضميــة. عندمــا كانــت ليــا صغيــرة، كانــت تعانــي مــن مشــاكل فــي الجهــاز الهضمــي 
ولــم يفهــم أحــد مــا الســبب وراء هــذه المشــكلة. “كنــت أكــره الطعــام. لــم أســتطع النظــر إليــه.” 
ــه  ــّده الســبب وراء معانات ــرًا بمســاعدة ج ــر أدرَك أخي ــاة طفــل صغي ــة حي ر قّص ــع كتابهــا المصــوَّ يتتّب
ــا،” أشــارت إلــى الجســد النحيــف ذو الشــعر  ــر هــو أن المســتمرة. الغولتيــن. “هــذا الطفــل الصغي
ــن  ــف يمك ــار هــذا المــرض وكي ــرون آث ــاب كــي يفهــم اآلخ ــت هــذا الكت ــد. “لقــد كتب ــي المجعَّ البن
التخفيــف مــن حّدتــه.” عندمــا أعطتنــا عبوَتيــن مــن عســلها الذهبــي الّلــون، ضحكــت قائلًة أن العســل 
 ”The Sister and The Bee“ خالــي مــن الغلوتيــن لحســن الحــظ. يبــدأ كتابهــا الثانــي المعنــَون
ــر منّظمــة ُتدعــى  ــة كســولة وغي ــد، عاشــت راهب ــد، بعي ــٍر بعي ــة: “ذات مــّرة، فــي دي ــارة التالي بالعب

األخــت ليــا.” 

لطالمــا كانــت مفتونــًة بالنحــل وكيــف أنهــا ُتعــّد جــزءًا ال يتجــزأ مــع نظامنــا البيئــي. قبــل 

ــل:  ــت أنمــاط وســلوك النح ــة عشــر ســنوات - درَس ــذ قراب ــل - من ــة نح ــح مرّبي أن تصب

ــة نقــل حبــوب لقــاح  كيــف يتغــّذون، وكيــف يغّطــون أنفســهم بحبــوب الّلقــاح، وعملي

ن وُيخَلــط مــع اإلنزيمــات فــي  الّرحيــق إلــى الخايــا. أخبرتنــا األخــت ليــا أن الرحيــق ُيخــزَّ

أحشــاء النحــل، ثــم ُيجفــف فــي النهايــة ليصبــح عســًا. 
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ف علــى تربيــة النحــل وحَيلهــا، والتــي أخبرتنــا أنــه فــنٌّ  بيــن زياراتهــا، تســتمّر فــي التعــرُّ
ر. “فــي كل زيــارٍة للنحــل، أتعّلــم شــيئًا جديــدًا. أن تكــون مربــي نحــل يعنــي أن تظــّل  متطــوِّ
مرنــًا ويقظــًا. أي تغييــر، ســواء فــي أحــوال الطقــس أو أي شــيء آخــر، يمكــن أن يؤّثــر 
علــى النحــل.” إن فهــم النحــل بشــكٍل أفضــل يعنــي فهــم المناظــر الطبيعيــة والمنــاخ الــذي 
ف علــى األمــراض واآلفــات المحّليــة وأنمــاط الطقــس  نعيــش فيــه. يتطّلــب ذلــك التعــرُّ

ــكل شــيء.”  ــزداد انتباهــك ل ــًا للنحــل، ي ومعــدالت النجــاة. “عندمــا تكــون مربي

ــد أن فــّن تربيــة النحــل هــو محّلــي، ومرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالخصائــص الجغرافيــة  مــن المؤكَّ
للمنطقــة. ولكــن فــي لبنــان، لطالمــا هيَمــن الذكــور علــى قطــاع تربيــة النحــل، وهــو مــا 
ذّكرتنــا األخــت ليــا بأنــه مثيــر للســخرية نظــرًا لمــدى هيمنــة اإلنــاث علــى عالــم النحــل. عندمــا 
ــي  ــة مــن 50 عضــوًا لمرّب ن ــق واتســاب مكوَّ ــى مجموعــة علــى تطبي ــا إل ــت األخــت لي انضّم
النحــل فــي لبنــان للتنســيق وتبــادل المعرفــة مــع بعضهــم البعــض، فوجَئــت بالعثــور علــى 
امــرأة واحــدة فقــط فــي المجموعــة. “أنــا فعــًا ال أفّكــر بنوعــي االجتماعــي. بالنســبة لــي، 
المــرأة قــادرة علــى فعــل أي شــيء. هــي تحتــاج فقــط إلــى الشــعور بالرغبــة حيــال القيــام 
باألمــر، ثــم تحتــاج بعــد ذلــك إلــى األخــذ بزمــام األمــور.” فــي نهايــة المطــاف، يّتجــه عــدٌد 
أكبــر مــن النســاء فــي لبنــان إلــى تربيــة النحــل كمصــدر لتوفيــر الدخــل، كمــا أن فكــرة تربيــة 

ــر بســرعة. النحــل كصناعــة مقتصــرة علــى الرجــال آخــذة فــي التغيُّ
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تشــعر األخــت ليــا بأنهــا أكثــر اتصــااًل بالعالــم مــن حولهــا عندمــا تكــون في 
الطبيعــة مــع نحاتهــا. إنهــا ترســم الكثيــر مــن أوجــه التشــابه بيــن الديــر 
وخليــة النحــل. أكثــر مــا ُيدهشــها هــو هــذه الشــبكة الجماعيــة، وكيــف أن 
األدوار التــي تلعبهــا النحــات والراهبــات كلهــا مترابطــة بشــكٍل جوهــري 
وتصــب فــي مصلحــة المجتمــع. كمــا أشــارت إلــى أن الراهبــات فــي 
الديــر ينتخبــن رئيســًا مــّرًة واحــدًة كل ثــاث ســنوات فــي حيــن يكــون 
للنحــل ملكــة واحــدة لنفــس المــّدة الزمنيــة. وفــي النهايــة، أن تكونــي 
راهبــة أو نحلــة “صالحــة” يعنــي أن تعيشــي حيــاة الحشــمة والعبوديــة 
والتواضــع. “إذا راقبــت النحــل، فســُتدرك كيــف تتمّتــع كل نحلــة بهــدٍف 
ــر مــن الهيكليــة والتنظيــم فــي عالــم النحــل. وفــي  محــّدد. ثمــة الكثي
الوقــت نفســه، ُيشــاركون كل شــيء مــع الجميــع - العســل يكــون 
للمجتمــع بأســره. وينطبــق األمــر نفســه فــي الديــر. كل مــا نفعلــه هــو 

مــن أجــل بعضنــا البعــض، وفــي ســبيل اللــه.” 

تســتيقظ األخــت ليــا قرابــة الّســاعة 6 صباحــًا، وبحلــول الّســاعة 7:30 
صباحــًا، تكــون قــد أنهــت - مــع 22 راهبــة أخــرى - صاتهــا الصباحيــة. 
ومــن بعــد ذلــك، ُتســَند إلــى كل راهبــة مهّمــة معّينــة للقيــام بهــا. قالــت: 
ــا البعــض.” فقــط بعــد أن ُتنهــي مهامهــا كراهبــة،  “نحــن نكمــل بعضن
مــة. تتفّقــد األخــت ليــا خايــا النحــل بشــكٍل  تــزور األخــت ليــا نحاتهــا القيِّ
ــد مــن نمــو مســتعمرة النحــل، ومــن وضــع ملكــة  أســبوعي. فهــي تتأكَّ
ــد مــن أنهــا تبنــي  ــة للتأكُّ النحــل للبيــض. ُتشــرف علــى النحــات العامل

مخــزون العســل الخــاص بهــا. 

اليــوم، ُتشــرف األخــت ليــا علــى 55 خليــة نحــل علــى مســاحة مــن األرض 

نــًا بأشــخاص ُمهّميــن  ت خايــا النحــل الخاصــة بهــا تيمُّ فــوق الديــر. ســمَّ

فــي حياتهــا - ســواء أحيــاء أو أمــوات. قالــت: “ترتبــط حياتــي ارتباطــًا 

جوهريــًا بهــذه النحــات، ويرتبــط النحــل ارتباطــًا جوهريــًا بــكل شــيء مــن 

حولنــا. إن األمــر شــديد الروحانيــة. جميــع الحيوانــات والبشــر يعتمــدون 

علــى عمليــة التلقيــح.”



بعــد جولتنــا فــي الديــر، ذهبنــا لزيــارة خايــا النحــل، حيــث كانــت الشــمس تحــوم علــى ارتفــاٍع 
منخفــٍض. كان الطريــق مليئــًا بالمطّبــات، حتــى فــي ســيارة الدفــع الرباعــي مــن طــراز “الدا” 
ــل أن  ــا رؤوســنا مــن النافــذة الستنشــاق الهــواء المنعــش. قب ــا، وقــد أخرجن الخاصــة باألخــت لي
نخــرج، غّطينــا وجوهنــا بمعــّدات تربيــة النحــل التــي أعارتهــا لنــا. ثــم فتحــت األخــت ليــا خايــا النحــل 
لُتعّرفنــا علــى نحاتهــا، وحّلقــت األخيــرة حــول ذراعيهــا مثــل ُســحب الدخــان. طلبــت مّنــا أن نقتــرب، 

ــا أن النحــات حســنة الســلوك اليــوم.  وأكــّدت لن

ــل العالــم بــدون نحاتهــا. بالنســبة لهــا، إذا كان بإمــكان اآلالف واآلالف  ومــع ذلــك ال يمكنهــا تخيُّ
مــن النحــات العيــش معــًا بســام، فربمــا يمكننــا نحــن البشــر القيــام بذلــك أيضــًا. علــى الرغــم 
مــن الوضــع، فهــي تريــد االســتمرار فــي تنميــة مســتعمرتها. وعلــى وجــه التحديــد، تريــد العمــل 
علــى اســتخدام حبــوب اللقــاح والِعكِبــر لألغــراض الطبيــة، كمــا أنهــا تريــد البــدء بإنتــاج المزيــد مــن 

الصابــون والشــموع المصنوعــة مــن شــمع عســل النحــل. 

ــون  ــت كل شــيء بالّل ــل لّون ــت، وســماء الّلي ــت الشــمس قــد غاب ــر، كان ــى الدي ــا إل عندمــا وصلن
األزرق الداكــن. لقــد أثنينــا علــى مهاراتهــا فــي القيــادة بعــد أن خرجنــا مــن ســيارة الــّادا الخاصــة 
بهــا. أخبرتنــا أنهــا تحــب الســيارات وأنــه فــي عالــٍم مختلــف، ربمــا كانــت ســتعمل كميكانيكيــة 

ــة.”  ل ــح األشــياء الُمعطَّ ــبُّ تصلي ــا أح ــح الســيارات. “أن ســيارات فــي مــرآب لتصلي

وقالــت: “مــع النحــل أســتطيع نســيان البــؤس الــذي نشــعر بــه فــي هــذا البلــد.” غالبــًا مــا تفكــر 

ــه خــال  ــى تحّمل ــه إل ــذي اضطــّرت مجتمعات ــم ال ــان، ومــدى األل ــاة فــي لبن فــي مقــدار المعان

العاميــن الماضييــن، والعــاج الروحــي المطلــوب فــي البــاد. عندمــا ســألناها كيــف أّثــرت األزمــة 

علــى تربيــة النحــل، ســردت عــددًا مــن المشــكات: تضاعــف ســعر معــّدات تربيــة النحــل بمعــّدل 

أربــع مــرات، وانخفــاض بيــع العســل. حتــى عــدد األشــخاص الذيــن يقــودون ســياراتهم إلــى الديــر 

انخفــض بشــكٍل كبيــر بســبب أزمــة الوقــود. “يحتــاج مرّبــو النحــل إلــى الدعــم أكثــر مــن أي وقــٍت 

مضــى، والســيما أولئــك الذيــن يحاولــون دخــول هــذا المجــال.” 
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“

تصطــفُّ وســط متجــٍر صغيــٍر علــى أرُفــٍف زرقــاء ُمغّطــاة بالصــدئ مرطبانــات مــن مكــدوس 
الباذنجــان بالفــول الّســوداني ومربــى التيــن والفراولــة ولبنــة الماعــز باألعشــاب والقريشــة 
بالمانجــو الحــار وُمخّلــل الخيــار البــّري والّلبنــة ببــذور الشــيا. يحمــل الهــواء رائحــة المربيــات التــي 
تغلــي فــي الغرفــة المجــاورة، وُتشــكِّل أوراق العرائــش الزاحفــة وأوانــي الزهــور إطــارًا حــول 
ســة شــغل أّمــي،  مدخــل المتجــر. هــذا بالضبــط هــو الجــو الــذي نســعى إلــى خلقــه فــي مؤسَّ
وهــي عبــارة عــن معمــل مطبــخ جــّذاب وشــركة عائليــة إلنتــاج األغذيــة الزراعيــة تهــدُف إلــى 

ــزة.  ــم مــع إضفــاء لمســة ممّي ــع القدي ــى الطاب الحفــاظ عل

ــخ مــي عــون فــي قضــاء الكــورة.  ــدأ إنشــاء المتجــر فــي عــام 2018، مباشــرًة مــن مطب لقــد ب
لعقــوٍد مــن الزمــن، اســتخدَمت مــي هــذا المطبــخ إلعــداد أطبــاق شــمالية متَقنــة ومونــة 
موســمية، وانتقلــت إليهــا دروســًا عبــر األجيــال مــن خــال مراقبتهــا لجدتهــا أثنــاء قيامهــا بالطبــخ. 
“أنــا أحــبُّ عائلتــي،” قالــت مــي ُمبتســمًة، وأضافــت: “طريقتــي فــي التعبيــر عــن هــذا الحــب 
ــم أن الطعــام  ــي أعل ــخ. هكــذا أحــبُّ أن أقضــي وقتــي، والســيما ألنن هــي مــن خــال الطب

ســيجمعنا ســويًا.” 

ــّدة  ــل ع ــو قب ــل واألعشــاب، مــن ميان ــود، وهــو مــن ُعّشــاق التواب ــن مــي الُمدعــى كل عــاد اب
ســنوات حامــًا معــه مجموعــًة مــن مجــّات الطعــام. لــم يطلــب مــن والدتــه ســوا طلبــًا واحــدًا 
ب الطبــخ فــي المجــال الــذي ُتتقنــه الكتشــاف النتيجــة التــي ســُيحّققونها.  فحســب - أن ُتجــرِّ
ســة  ســة المشــاِركة لمؤسَّ وأرادت ســاندرا أن تلعــب دورًا كذلــك، وهــي زوجــة كلــود والمؤسِّ
شــغل أّمــي. “أنــا لســت مــن عّشــاق الطعــام،” أعربــت ســاندرا، “ولكــن قلــُت لنفســي ’لمــا ال 
نتصــّرف حيــال حمــاس كلــود الُمفاجــئ ونــرى مــا الخطــوة القادمــة التــي يجــب علينــا اّتخاذهــا؟‘“ 

ساندرا عون
سة “شغل أّمي” سة المشاِركة لمؤسَّ المؤسِّ

النجاح بالنسبة لي هو ذاك الضوء الذي يشّع 
في داخلنا. إنه الشعور بأنك ُتضفي لمستك 

الخاصة، وأنك ُتكاَفأ بذلك.



مــن هنــا شــرَع هــذا الفريــق الصغيــر الُمؤّلــف مــن ثاثــة أشــخاص فــي وضــع أساســيات 
ســة شــغل أّمــي. نظــرًا الهتمــام ســاندرا بالتفاصيل  ل إلــى مؤسَّ المشــروع الــذي ســيتحوَّ
ــزت  الدقيقــة، أصبَحــت هــي القــوة الطبيعيــة الكامنــة وراء صياغــة مفهــوم المتجــر. لقــد ركَّ
علــى اتجاهــات العامــات التجاريــة والتســويق، كمــا أخــذت علــى عاتقهــا مراقبــة الجــودة 
واســتكمال عمليــة الترخيــص. أمضــت مــي ســاعاٍت طويلــٍة فــي مطبخهــا الصغيــر فــي 
الكــورة، تلــّف العجيــن وتغّطــي الزبــادي بالقمــاش القطنــّي وتجــّرب وصفــات بالفــول 
الّســوداني والمانجــو. فــي تلــك األثنــاء، كان كلــود يعمــل علــى تنفيــذ المفهــوم. حتــى 
ــّي  ــث ســاهما فــي مجاَل ــر، حي ــق العمــل فــي المتج ــى فري ــا إل زوج مــي وابنتهــا انضّم
المبيعــات والطبــخ. “لقــد عملــُت فــي قطــاع البنــاء فــي لبنــان لمــّدة أربعيــن عامــًا،” قــال 
ل مــن العمــل فــي قطــاٍع جامــٍد إلــى قطــاٍع أكثــر مرونــة أمــرًا  زوجهــا، ُمضيفــًا: “كان التحــوُّ

ــم لغــة جديــدة.” صعبــًا للغايــة، ولكّنــه كان ُمجزيــًا. األمــر شــبيه بتعلُّ

بحلــول عــام 2020، لــم يُعــد حجــم مطبــخ مــي كافيــًا - وتــم رســميًا افتتــاح معمــل المطبــخ 
مباشــرًة بجــوار المتجــر. ُتحــّب ســاندرا وزوجهــا كلــود حقيقــة أن مشــروع شــغل أّمــي قائــٌم 
فــي طرابلــس. “دائمــًا مــا نجــد المتاجــر ذات المفاهيــم الُمشــابهة فــي بيــروت،” قــال 
كلــود، “وكانــا يحــب هــذه المدينــة ونمــو هــذه المدينــة. لذلــك بالنســبة لنــا، فــإن 
تواجدنــا فــي منطقــة الشــمال ُيعــّد نقطــة فخــٍر مطلــق.” لقــد حرصــا علــى أن يعتمــد 

المتجــر علــى المزارعيــن والمنِتجيــن العضوييــن اآلخريــن فــي الشــمال ويفيدهــم. 

ــه  ــاج الفواك ــدة معروفــة بإنت ــة، وهــي بل ســاندرا نفســها هــي فــي األصــل مــن الضّني
والخضــروات. والداهــا يزرعــان الخضــار فــي الضّنيــة، وتنتشــر أشــجار التــوت التــي زرعهــا 
شــقيقها فــي كافــة أرجــاء البلــدة. إنهــا تذُكــر تنظيمهــا لحــدث دّراجــات هوائيــة مــع البلديــة 
قبــل عــّدة ســنوات. “أنــا أحــبُّ بلدتــي،” أضافــت ســاندرا، “وكان ذلــك اليــوم ممّيــزًا 
بالنســبة لــي ألنــه جمــع المجتمــع وشــهدنا ســويًا صــورة جديــدة للضّنيــة.” تــرى ســاندرا 
ــدّي هــي  ــة ل ــة. “النزهــة المفّضل ــون عــن روح المغامــرة فــي الضّني ــرون يغفل أن الكثي

علــى الطريــق المؤديــة إلــى قريــة عيــون الســمك.” 

ســة شــغل  أكثــر مــا ُيثيــر حمــاس ســاندرا هــو فكــرة إنشــاء المحتــوى واإلبــداع. مؤسَّ
د متجــر لألطعمــة، بــل إنــه مفهــوٌم مــرٌن وواٍع  أّمــي، بالنســبة لهــا، هــي أكثــر مــن مجــرَّ
ســة شــغل أّمــي بالماضــي  ــع باســتمرار. وفــي الوقــت نفســه، ال تتمّســك مؤسَّ ومتوسِّ
ســة شــغل أّمــي هــي نتــاج الحــب  فحســب، بــل إنهــا ُتقــّدر قيمتــه. تقــول ســاندرا: “مؤسَّ

واالســتمرارية واألســرة.”
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أّن ما علينا الكثير. غير  بإمكانه حرمانك من  البلد مستنزٌف،   هذا 
كثيرٌة أعماٌل مهّمٌة  انتظرنا  تزال في  كثيٌر، وال  تاريخه   تعّلمه من 
 إلنجازها. أن تكون رائد أعمال يعني أن تحاول باستمراٍر إيجاد طريقٍة
 للنجاح على الرغم مّما يعترض طريقك. ]...[. وخاّصًة خالل هذه
 الفترة، يّتسم قطاع الزراعة بالمرونة والترحيب إلى حدٍّ ما، لذلك
المجتمعات دروس  على  الحفاظ  مع  لتحديثه  طرًقا  أجد  أن   أريد 

.“الريفّية ووسائلها

“

سيرين: عاشقة الكائنات الحّية الدقيقة والكشك
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Photo: Gabriel Ferneini



لــم تنتظــر ســيرين لتأخــذ قــرار بشــأن فكــرة حســاء الكشــك الجاهــز. بعــد فتــرة وجيــزة مــن التأّمــل، 
مســتلقيًة علــى أريكتهــا، بــدأت فــي البحــث عــن تقنّيــات تحضيــر الطعــام وجمعــت فريًقــا مــن 
األصدقــاء ذوي األفــكار المتشــابهة. جلســوا لســاعات - فــي المقاهــي وفــي منــازل بعضهــم 

ــرة.  ــٍة جاهــزٍة ومتوّف ــاٍق تقليدّي ــر أطب ــادل األفــكار حــول طــرق تحضي البعــض - لتب

غيــر أّن االنتقــال إلــى شــركٍة جديــدٍة لــم يكــن ســهًا. فالبــاد غارقــٌة بسلســلٍة مــن األحــداث، وكانــت 
ســيرين نفســها تمــّر بمرحلــٍة مــن االضطرابــات الداخلّيــة. فــي العــام 2018، انضّمــت إلــى جمعّيــة 
الصليــب األحمــر. ويعــود قرارهــا المّتخــذ باالنضمــام إلــى هــذه الجمعّيــة إلــى مــكان يســوده الركــود 
ــث  ــان، حي ــر فــي العمــل المجتمعــي. “لقــد عــدت مــن اليون ــة فــي المشــاركة بشــكٍل أكب والرغب
ــٍة  ــان، شــعرت بأّننــي عالقــٌة، لدرج ــى لبن ــي إل درســُت مجــال الزراعــة المســتدامة. وفــور وصول
أّن الهــواء مــن حولــي بــدا لــي وكأّنــه يفــرض علــّي أحكاًمــا؛ شــعرت أّنــه علــّي أن أتماشــى مــع 
األجــواء وأتأقلــم بهــدف قبولــي. كان ذهنــي ممتلــٌئ بمجموعــة األفــكار هــذه، غيــر مدركــٍة مــا 
العمــل بهــا، وإلــى أيــن ســينتهي بــي المطــاف“. وقــد أّدى التــزام متطّوعــي الصليــب األحمــر 
إلــى تغييــر ذلــك. كانــت محاطــة بأشــخاٍص يريــدون تكريــس وقتهــم لمســاعدة اآلخريــن، مــا ســاعدها 
فــي التخّلــص مــن يأســها. وســرعان مــا انقلبــت الموازيــن بعــد 4 آب/أغســطس. “كنــت أعمــل فــي 
خدمــات الطــوارئ بعــد االنفجــار. كّل مــا رأيتــه ومــا ســمعته قــد صدمنــي حتــى صميمــي. لــم 

أتمّكــن مــن العــودة إلــى الحيــاة الطبيعّيــة بعــد مــا حصــل“.

كانــت بحاجــٍة إلــى إجــازٍة مــن الصليــب األحمــر والتعّمــق فــي العــاج. غيــر أّن الموضــوع تغّيــر 
ــدان  ــا أحــبُّ دي ــات. “أن ــا عــن الحشــرات ومــدى حّبهــا لهــذه الكائن ــدأت ســيرين بحديثن ــن ب ــأًة حي فج
األرض والمفصلّيــات الدقيقــة. أحــبُّ مشــاهدة المخلوقــات الصغيــرة وهــي تتحــّرك عبــر التربــة“. 
قالــت ســيرين، التــي كتبــت أطروحتهــا عــن التربــة والحشــرات وعملــت كمهندســة مبيــدات حشــرّية 
وأســمدة لبعــض الوقــت، أّنهــا اضطــّرت للعــودة إلــى تلــك المخلوقــات غيــر المرئّيــة والعاملــة فــي 
األرض لتتذّكــر فلســفة أساســّية فــي الحيــاة: الجهــد المتراكــم والصبــر. “كان علــّي تذّكــر أّن األمــور 
تســتغرق وقًتــا، وأّن شــفائي لــن يتــّم فــي غضــون شــهٍر أو حتــى عــاٍم، وأّننــي كنــت بحاجــٍة إلــى 

التركيــز علــى المجتمــع واالســتمرارّية.“

“لقــد شــعرت بــأّن األمــر أكثــر إلحاًحــا مــن أّي وقــت مضــى بســبب األزمــة الغذائّيــة فــي البــاد. 
فجــأًة، شــعر كّل مــن حولنــا بالتهديــد. كّنــا نقــف لســاعاٍت فــي طابــور الخبــز. وظــّل النــاس 
يتحّدثــون عــن أوجــه القصــور فــي قطــاع الزراعــة. وبالطبــع، نعلــم جميًعــا أّن الدولــة لــن تســاعد، 
فقــد أثبتــت لنــا بالفعــل أّنهــا عديمــة الفائــدة مــراًرا وتكــراًرا. لــذا، يبقــى الســؤال: مــا الــذي 

ــام بــه؟” ــا القي يمكنن



تجــاوز الوقــت منتصــف الليــل خــال إحــدى أشــّد فتــرات الحجــر الصّحــي صرامــًة جــّراء انتشــار جائحــة 
ــة ســيطرٍة  ــٍة فــي شــّقتها، والجــوع فــي حال ــان. تمــّددت ســيرين علــى أريك ــد19- فــي لبن الكوفي
تاّمــٍة، تتصّفــح علــى هاتفهــا بــا وعــي. كانــت تتــوق إلــى أكلــٍة محــّددٍة للغايــة: الكشــك. ولكــن مــن 
أيــن تحصــل علــى الكشــك، وكيــف تطبخــه فــي هــذه الســاعة المتأّخــرة؟ مــا لبثــت أن طرحــت علــى 
نفســها هــذه التســاؤالت حتــى خطــر فــي بالهــا فكــرة حســاء الكشــك الجاهــز، المحفــوظ فــي خزانــة 

المطبــخ لــدى الجميــع، والمتوّفــر فــي األوقــات جميعهــا.

الكشــك هــو وجبــة طعــام أساســّية تقليدّيــة فــي لبنــان، مصنــوٌع مــن البرغــل الجــاف )القمــح 
المكّســر( المخّمــر بالحليــب أو اللبــن. علــى مــدار الســنوات، قامــت نســاء الريــف بتحضيــر الكشــك 
المســتهلك فــي جميــع أنحــاء البــاد. ســيرين، التــي تصــف نفســها بأّنهــا “جنوبّيــة طرابلســّية” – 
أي يعــود أصلهــا إلــى جنــوب لبنــان وطرابلــس - تتنــاول هــذه الوجبــة صباًحــا وظهــًرا ومســاًء منــذ 
نعومــة أظافرهــا. تضحــك قائلــًة: “أنــا ال أمّيــز“. “أنــا أحــب طعــم هــذا الطبــق. أحّبــه فــي الحســاء، 

أو فــي المنقوشــة، أو بمفــرده“.  

جلســنا لــدى ســارة وكريــم، مقهــى صغيــر ذات الجــدران الملّونــة فــي منطقــة المعــرض فــي 
ــه  ــا أن ــة، أخبرتن ــراء المقابل ــارت ســيرين هــذا المــكان إلج ــر. عندمــا اخت طرابلــس، ال يبعــد عــن البح
المــكان الــذي تقصــده لتنعــم ببعــض الهــدوء. كمــا أّنــه قريــٌب مــن منزلهــا ومــن البحــر، مــكاٌن غالًبــا 
مــا تلجــأ إليــه. “لــدي مثــل هــذا االرتبــاط القــوي بالمســطحات المائّيــة، وخاّصــًة البحــر. إّنهــا لميــزٌة 
عظيمــٌة أن أعيــش فــي مدينــٍة تبعــد مســافًة قصيــرًة بالســيارة عــن البحــر األبيــض المتوّســط“.

مــا يثيــر إعجابهــا أكثــر مــن مــذاق الكشــك، هــو تاريــخ صناعتــه – أي مــا يمّثلــه، وتوارثــه مــن جيــل 
إلــى جيــل. بالنســبة إلــى ســيرين، ُتعــّد األطبــاق التقليدّيــة انعكاًســا للتاريــخ النســوي والريفــي فــي 
لبنــان. “ُيحّضــر الكشــك خــالل فصــل الصيــف الســتهالكه فــي فصــل الشــتاء. أجــد منطــق حفــظ 
الكشــك هــذا جميــاًل. ثّمــة الكثيــر لتعّلمــه، خاّصــًة فــي مثــل هــذا العالــم ســريع الخطــى“. أخبرتنــا 
ــر خــال فصــل الصيــف ألّن الشــمس عنصــٌر ضــروريٌّ لتجفيــف كــرات الكشــك.  أّن الكشــك ُيحضَّ
ُينقــع البرغــل فــي الّلبــن لمــّدة يوميــن ثــم ُتضــاف إليــه قطــع اللبنــة. بعــد التخميــر، ُيلــّف الكشــك 
علــى شــكل كــراٍت صغيــرٍة وُيحفــظ فــي زيــت الزيتــون لاســتهاك خــال فصــل الشــتاء، أو ُيجّفــف 
تحــت أشــّعة الشــمس وُيحفــظ علــى شــكل مســحوق. ثّمــة طــرٌق مختلفــٌة لحفــظ الكشــك: التمليــح، 

والتخميــر، والتخليــل.



ــب  ــن والحلي ــب أســعار اللب ــارب، وتقّل ــة للتج ــى المــواد األّولّي ــة الوصــول إل وصعوب
والقمــح، وعــدم توّفــر مســاحات لتنفيــذ األعمــال“. كمــا غــادر نــور وروي البــاد، وهمــا 
مــن المؤّسســين، كآالف الشــباب اآلخريــن الذيــن هاجــروا بحًثــا عــن فــرٍص أفضــل فــي 

الخــارج.

علــى أســاس فــردي، احتاجــت ســيلين إلــى تفســير بعــض األمــور: مفهــوم قيــادة مشــروٍع 
مــا، وكيفّيــة التعامــل مــع اإلحســاس المريــع بمتازمــة الخــداع، وكيفّيــة البقــاء متحّمًســا فــي 
مــكاٍن عــازٍم علــى إســقاطك. “مــن أجــل اّتخــاذ خطــوٍة لألمــام، مهمــا تالشــت اآلمــال مــن 
حولــك، يتطّلــب األمــر الكثيــر مــن الطاقــة، ومثابــرة العمــل الذاتــي المســتمر، والتفكيــر.“

ــر  ــا التطوي ــا توســيع تكنولوجي ــّررت ســيرين وأعضــاء فريقه ــام 2021، ق ــة الع ــول نهاي وبحل
ــج  ــى منت ــز عل ــوا فــي التركي ــم يرغب ــة أخــرى. ل ــة تقليدّي ــاق لبنانّي ــة بهــم لتشــمل أطب الخاّص
واحــد فحســب – أي الكشــك - عندمــا بــدت االحتمــاالت غيــر محــدودة. “تخّيــل إيجــاد وجبتــك 
ــن  ــي يمك ــك، والت ــاص ب ــزن المــؤن الخ ــع فــي انتظــارك فــي مخ ــة الصن ــة محلّي المفّضل
تحضيرهــا فــي خطــوٍة واحــدٍة: إضافــة المــاء لهــا“، حســب قولهــا. نتيجــة ذلــك، قامــوا 
 ،Agrytech Special Edition Accelerator بتطبيــق مفهومهــم الجديــد ضمــن برنامــج
ــد عشــر شــركٍة ناشــئٍة  ــا أح ــك )Berytech(، فــازت مــن خاله المدعــوم مــن مؤّسســة بريت
بمنحــة. اليــوم، تعمــل بريســكي علــى تطويــر أطبــاٍق عاليــة الجــودة، ومغّذيــة، وســريعة 
التحضيــر، وخاليــة مــن المــواد الحافظــة، وخفيفــة الــوزن، ويمكــن تخزينهــا خــارج الثاجــة. 
إّنهــم يســتهدفون األشــخاص الذيــن يعيشــون أســلوب حيــاة مزدحــم وال يملكــون الوقــت 
أو المعرفــة أو المســاحة لطهــي أطباقهــم الخاّصــة، فضــًا عــن الذيــن ســئموا مــن طلــب 
ا بأنفســهم. ا أو شــهريًّ ا أو أســبوعيًّ الطعــام الجاهــز راغبيــن فــي اختيــار مــا يريــدون تناوله يوميًّ

ــة والدتهــا. بعــد وفــاة والدهــا، اضطــّرت والدتهــا إلــى  اســتوحت ســيرين أفكارهــا مــن عائل
تحّمــل الكثيــر مــن المســؤولّية. “أّمــي مصــدر قــّوة. هــي قاضيــة قوّيــة فــي طرابلــس، كمــا 
يمكنــك أن تتخّيــل، يعــّد ذلــك إنجــاًزا هائــاًل بحــّد ذاتــه. كان عليهــا أيًضــا تربيتنــا فــي األوقــات 
الصعبــة للغايــة. لكّننــي ألهمــت بنهجهــا فــي الحيــاة، علــى الرغــم مــن التحّديــات المختلفــة 
التــي واجهتهــا، ظّلــت حازمــة بطريقــٍة دقيقــٍة“. لقــد فّكــرت ســيرين فــي النــوع االجتماعــي 
مــّرات عــّدة. فهــي علــى علــٍم أّنــه ليــس مــن الشــائع أن تكــون مهندســة زراعّيــة فــي لبنــان، 

ناهيــك عــن شــخص يتمّتــع بإحســاس قــوي بالــذات.



االقتصادّيــة،  األزمــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الصدمــة،  بعــد  مــا  الجماعــي  واالضطــراب 
اســتمّرت ســيرين وأصدقاؤهــا فــي صقــل 
فكــرة الكشــك الجاهــز. “توّصلنــا إلــى اســم 
ــي  بريســكي )Brisky( ألّن هــذه الصفــة تعن
وحيوّيــٌة،  شــاّبٌة  مجموعــٌة  نحــن  الحيوّيــة. 
فــي  الماضــي  احتــرام  فــي  نرغــب  ولكّننــا 
الوقــت نفســه. لــذا، شــعارنا هــو التــراث مــع 
لمســٍة مــن التطــّور“. يوًمــا بعــد يــوٍم، بــدأت 
ــح. لقــد حضــروا برنامــج تســريع  األمــور تتوّض
طرابلــس  نــادي  فــي  تدريــب  ومعســكرات 
ــرات مــع برنامــج الغــذاء  ــرّواد األعمــال ومختب ل
تدريــب  برامــج  إلــى  باإلضافــة  العالمــي، 
دولّيــة، واســتأجروا مســاحة الســتخدام آالت 
عــن  فضــًا  التجارّيــة.  الغــرف  فــي  مختلفــة 
ذلــك، جّربــوا طرًقــا مختلفــة، وقّســموا المهــام 
مهّمتهــم  بمراجعــة  وقامــوا  بينهــم،  فيمــا 
ــّدة.  ــّراٍت ع ــا م ــادة كتابتهم ــع وإع ــج المّتب والنه
“شــعرت أّننــا نخلــق عالًمــا يمكــن أن يفتــح لنــا 

أبواًبــا داخــل عالــٍم محاصــٍر.“

تعتــرض  التحّديــات  تــزال  ال  ذلــك،  ومــع 
فيهــا  يعالجــون  مــّرٍة  كل  فــي  طريقهــم. 
مشــكلًة مــا، يواجهــون مشــكلًة أخــرى، مــن 
واالقتصادّيــة  السياســّية  القضايــا  بينهــا 
ــع  ــي يتشــاركها رّواد األعمــال فــي جمي الت
التحتّيــة،  البنيــة  “ضعــف  البــاد:  أنحــاء 
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“
اندهــش  عــّكار،  فــي  ميدانّيــة  بأعمــاٍل  أقــوم  كنــت  عندمــا 

طريقــة  مــن  معهــم  أعمــل  كنــت  الذيــن  المزارعيــن  بعــض 

لّفــي للســجائر. كانــوا يهمســون فيمــا بينهــم: مهــًا، مــاذا، 

ــة ســّيئة بالنســبة  ــّف الســجائر؟ كان لهــذا األمــر دالل أتقــوم بل

إليهــم. لكّننــي لــم أرد تجّنــب لّفهــا لمجــّرد تحاشــي نظراتهــم 

ــّف الســجائر. أعتقــد أّنهــا خطــوٌة  ــك، أكملــت ل وأســئلتهم. لذل

إلحــداث التغييــر، حتــى لــو كانــت حركــًة بســيطًة كهــذه”.
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