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نامال رابريا صياد خمسيني يلقي بشبكته بني شباك الصيادين يف البحر الواسع

ملاذا يبارك الرب يف شبكة نامال هكذا..
الب ّد أنه يضعها يف الليل داخل مواد خاصة
جتعل السمك يأتي إليها..

حفيدتي (بوال) بلغت اخلامسة من عمرها  ،تبدو مثل املالئكة
عندما أدخل وأجدها نائمة يف الصباح
لكنك تنسى نفسك يا صديقي من حقك أن تتزوج بعد وفاة زوجتك

ابنتي وحفيدتي ليس
لهما غيري وأنا ال
أريد شيئ ًا من احلياة
غير أن أظل قادر ًا على
مسؤولياتهما حتى تكبر
وتتخرج من
الصغيرة ّ
اجلامعة

...ويف كل مرة متتلئ فيها شبكتي يتعمق يقيني أن الرب
يحبني ألجل الطفلة الصغيرة
...انك يا أبي تتعب كثير ًا ،وأنا أريد أن أساعدك

ال أريدك أن تعملي ً
أجيرة عند
أحد .سأفتح لك مخبزك الذي
تريدينه .هذا كل ما أمتناه اآلن..

بعد مرور  ١٢عاما

والدك ً
فجأة ووقع يف قاربه فأخذناه إلى
لقد تعب ِ
املستشفى

حني وقعت يف البحر خفت ان ال اراك
ثانية يا صغيرتي

لقد تعرض ألزمة قلبية حادة نتيجة
اإلجهاد ..فعمره ال يسمح له بأن يقوم
بهذا العمل الشاق

١٢٣
٤٥٦
٧٨٩

أنت تعرف أنني لن أتخلى عنك ،لكنك يجب أن تواجه ظرفك
اجلديد ،فرق العملة كبير جد ًا بني بلدنا والبالد العربية
حصلت على فرصة ممتازة من خالل إحدى شركات
التشغيل مببلغ  300دينار
أريدك أن تقنع صديقك أن يقبل بسفري

أشخاص
أريدك أن ترافقها وتتأكد بنفسك من الشركة وتسأل عن
ٍ
سافروا من خاللها وإذا واجهوا أية مصاعب

َ
وأحتمل
أعدك بأن أكون الفتاة التي ربيتها ..أنا قوية
ّ
املسؤول ّية يا أبي

الفيال اجلديدة كبيرة ،لقد اتفق زوجي مع مكتب
إلستقدام اخلادمات وعرفت أن خادمتي اسمها
«بيال»

يجب أن تنتبهي من السرقات .ال تتركي ما ًال أو
مجوهرات مكشوفة حتى تعريف سلوكها

وتفحصي نظافتها
تشمي رائحتها ّ
وحاولي أن ّ
الشخصية قبل أن تعطيها ً
غرفة للنوم.
هؤالء يسكنون أحياء قذرة ويعيشون فوق
املستنقعات وبني احلشرات ،ويعبدون أشياء
غريبةّ ،ربا تعمل يف السحر والشعوذات

مشكوف وراقبي كيف تتصرف!
بل ضعي ما ًال يف مكا ٍن
ٍ
حتى تعرفيها على حقيقتها

أنا قلقة بشأن اخلادمة اجلديدة ،ال أعرف نظافتها وأمانتها وال دينها ..سأختبرها يف
البداية حتى أطمئن إليها

لك شيئ ًا ؟
هل قالوا ِ

ملاذا لم يكلمني هذا الرجل؟
ملاذا لم يقل شيئ ًا

أبد ًا ...
أال يجب أن نعرف شيئ ًا عن
البلد والناس الذين سنعمل
لديهم؟

مكتب
إستقدام

?Who is Family

(من هي العائلة؟)

امشي ..امشي...

Come Yallah

مكتب إستقدام

تشعر بيال للمرة األوىل منذ وصولها ببعض الراحة واالنفراج ،عندما تحدث معها أحد

تفضلي يا بيال صحيح؟

I am Hala .. om Husam

(أنا هال ...أم حسام)

أستحم وأنام قلي ًال وأغ ّير مالبسي
أريد أن
ّ
حتضر لي ّكل
لكنني لن أطلب شيئ ًا منها ،هي ّ
شيء ّ
بكل تأكيد

اذهبي إلى احلمام ونظفي نفسك جيد ًا
(wash yourself very good
?..aah? Do you listen
)very good

هل سوف
تطلب االستحمام من تلقاء نفسها
تهتم لنظافتها
أم أنها كما حذرتني صديقتي ال ّ
الشخص ّية ؟

هي امرأة طيبة ،رمبا استخدمت هذه
الطريقة الغريبة يف الكالم ألنها ال جتيد
اإلجنليزية مثلي ،وال جتيد اختيار األلفاظ
املهذبة..

ضعي هذه الفرشة هنا ونامي
لترتاحي..

Can I use the phone please

(هل بإمكاني استخدام الهاتف لو سمحتي؟)
Little.. not too much

أقوم
سوف تأخذ معي وقت ًا هذه اخلادمة كي ّ
سلوكها وألجعلها تفهم تقاليد البيت
وطريقة احلياة فيه .وإلى ذلك احلني ال
تتحدثوا أو تتعاملو معها

(قلي ًال ...ال تطيلي)

من غير املعقول بعد سفر وغربة أن تكون
مكاملتها دقيقة فقط ،بالتأكيد ليست لها
وربا تكلمت مع أحد آخر واتفقت معه
عائلةّ ،
على شيء ما..

مرحبا ..أنا بخير وأعمل مع عائلة طيبة جد ًا ..ال أريد
أن أطيل املكاملة ،يبدو أن سعرها مرتفع ..سوف أشتري
رقم ًا أردني ًا مع انترنت آخر الشهر ..كونوا بخير...

عادي وطبيعي هو اليوم األول لي يف العمل ويف
بلد جديد ،سوف أجنح وأكسب ثقتها بكل تأكيد

ملاذا يحدث معي كل هذا؟
هــل أســأل صاحبــة البيــت عــن األمــر
بصفتهــا الشــخص الوحيــد الــذي
يك ّلمنــي؟ أم أنتظــر قلي ـ ًا

أفراد العائلة يتجاهلون بيال وميشون أمامها متشككني ال يكلمونها أو يلقون التحية

اذهبي وانظري ماذا تفعل يف املطبخ

تعلمت ذوق العائلة يف صنع الشاي والقهوة ،و تقدم الخدمات إىل االبنة واألب .وظلّت ملتزم ًة باملسافات
تسي األمور بالشكل الصحيح
التي رسمتها أم حسام .وكانت األخرية تشعر بأنها ّ

خادمة ّكل شهرين لكي ّ
ً
ً
مشغولة عني ،كم هو مريح أن تبقى
تظل
سأحضر لزوجتي
مشغولة طيلة الوقت باخلادمة وقصصها

بعــد ثالثــة أســابيع فقــط ميكــن
القــول بــأن بيــا بــدأت تتحــول
إىل آلــ ٍة تنفّــذ املهــام بصمــت،
ورمبــا كانــت مرتاح ـ ًة أيض ـاً لتلــك
املســافات ،فالحواجــز املرســومة
تصبــح قوانينــاً
لك ّنهــا مل تنتبــه أ ّن إنســانيتها
تســحب منهــا يومــاً بعــد يــوم

حان وقت اختبار األمانة

إذا سألني أحد
سأخبره عن مكانه

سأنتظر قلي ًال حتى ال
أظلمها ّربا ستخبرني
عن املال بعد قليل

بيالااا ..يا حيوانة يا قذرة ...تعالي هناااا

كنت
ألم جتدي  50دينار بينما ِ
تنظفني البيت ؟!

وعي
أم حسام كانت قد حسمت أمرها وأصدرت ُحكمها عىل السارقة ،ودون ٍ
منها تحركت كفّها تجاه وجه بيال بحرك ٍة رسيع ٍة ولطمت خ ّدها برضب ٍة مجنونة..
صارخ ًة يف وجهها :أحرضي املال يا ساارقة

يشل كفّيها ..وعيناها ثابتتان يف
عج ٌز ّ
مكانهام مذعورتني ،وراغبتني بيش ٍء ٍ
وحيد
يف تلك اللحظة ،املوت ..وال يشء غري
املوت

عودي يا بيال..أريد
التحدث اليك

مل تكن مقاومة الخادم ِة كبري ًة للرجل الذي يش ّدها ،ألنّها
ال ُ
تعرف يف املدينة إال بيت ام حسام ،كام أن استجابة
الشاب املتحمس أشعرها أن البلد كله متآمر عليها

سااارقة ..أمسكوا السااارقة

لن أهرب قبل أن أحصل على
راتبي وأعرف وجهتي

ما كان يجب أن أضربها،
سأصلح املوقف دون أن يعرف
زوجي باألمر

Sorry Bella, Sorry....You will not
escape, right? No, escape..

(آسفة بيال ،آسفة
لن تهربي صحيح؟ لن تهربي)

من تلك اللحظ ِة بدأت العالق ُة بني املرأ ِة وخادمتها تأخ ُذ
منحى مختلفاً ،وقبضت بيال راتبها عن الشهر األول،
ً
وتفاجأت بان قيمة راتبها أقل مام تم اإلتفاق عليه

وقارب ٍ
أحرضت بيال ورق ًة وقلم ،وبدأت ترس ُم للسيد ِة بحرا ً
صيد ورجالً يصطاد
َ
السمك بالشبك ،وبلغة اإلشارة والقليل من اإلنجليزية والرسم استطاعت أن تخربها
أشياء عن نفسها ،وأنها امرأة عزيزة يف بالدها ال تقبل اإلهانة

السيدة ال تز ُال خائف ًة أن تفضحها الخادمة وتخرب الرشكة التي شغّلتها أنها قد
صفعتها ،فكانت معني ًة أن تقط َع عنها وسائل االتصاالت حتى تطم ّنئ إليها

هل ميكنك أن تساعدني وتشتري لي
خط ًا أردن ّي ًا؟

سوف أتدبر أمري لوحدي

السري منفذها للحياة الذي تستخرجه بعد اطمئنانها
كان امتالكها للهاتف
ّ
لنوم جميع أهل البيت ،فتتس ّلل إلى أحد احلمامات غير املستخدمة يف البيت

منذ أسبوعني تقريبا توقفت بيال
عن طلبها شراء ّ
خط الهاتف،
ملاذا؟

ُ
تبحث عن خط َة للهروب حتى
وتأخذ أرقامهم وشيئ ًا فشيئ ًا
حتادث بعضهم
من خالل مواقع خاصة بالعاملني املهاجرين يف األردنّ  ،بدأت
ُ
ُ
عثرت على ِ
ٍ
مقبول لهم
مبلغ
أحد السماسرة الذين يش ّغلون العاملني املهاجرين يف مزارع األغوار مقابل ٍ

Your money with me.. you
want anything tell me..

(اموالك معي ...إذا احتجت شيء
أخبريني)

كل ٍ
ّ
تعيش يف سجن ،وأنها بذلت كثير ًا من كرامتها
تشعر أنها
ليلة
ُ
ُ
أحالم بسيطة ،تعليم ابنتها وكرامة والدها وذلك
وإنسانيتها ألجل
ٍ
ّ
املخبز الصغير الذي يبيع املعجنات

تتكرر للهرب
اعتقدت بيال أن هذه الفرصة لن ّ

تضع فيها السيدة نقودها
اجتهت إلى اخلزانة التي ُ
وأخذت  300دينار ًا

عندما وصلوا إىل وجهتهم يف الزيارة،
استغلت بيال انشغالهم يف األحاديث
و الرتحيب وتسللت إىل الخارج

كان معها عنوان س ّجلته
عىل ورق ٍة إلحدى الفتيات اللوايت
كانت تتواصل معه ّن عرب الهاتف
قبل املصادرة.

استطاعت ناشا مساعد ُة بيال للوصول إىل ذلك السمسار وتواصلت معه
لتعرف كيف تستطيع الوصول إىل منطقته املوصوفة يف األغوار

مل تسمع بيال عن يش ٍء اسمه اإلجازة مدة سنة كاملة عملتها عىل هذا املنوال

غد ًا عيد ميالدي

الهواء ٌ
ثقيل جد ًا يف اخلارج،
سأصع ُد إلى سطح هذا
املبنى..

ُ
السطح
يا إلهي!! ما هذا
املائي!!؟ ُ
أهلوس؟ أم
أيعقل أنني
ُ
ّ
هو سراب أم ماذا؟

بحر ..هذا بحر ..بحر..

أي يش ٍء من
برب العمل أو ّ
مأخوذة ألحالم يقظ ٍة وحن ٍني مجنونٍ يسحبها إىل اتجاه املاء ،مل تفكّر ّ
واقعها امل ّر،
املالح يندف ُع إىل رئتيها
وتركض دون توق ٍّف ،لقد ركضت طوي ِالً حتى بدأ الهوا ُء
تركض
ُ
ُ
الرطب ُ
ُ

ماذا حدث؟ ملاذا تبكني؟ وما الذي
بك إلى هنا..؟
أتى ِ

بعد اإلستامع اىل قصة بيال ،توجه اإلثنان إىل أقرب مركز أمني ،حيث رشحا للضابط املسؤول قضيتها..

سنأخذها إلى إحدى دور اإليواء..
ونتابع قضيتها

دار إيواء

هذا ما حدث وبقي جواز
سفري عند السيدة

دار إيواء
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