
نســــــاء المــدينة

FEMMEDINA



Implemented by Executed by Funded by 



- 45 -

مهمــة. أخــرى  حاجــات  برشــا  نعملــوا  خالنــا  هــذا  المشــروع 
خالنــا نعملــوا دراســة معاكــم انتومــا نســاء المدينــة اللــي تســكنو 
فيهــا وإّلــي تخدمــوا فيهــا بــاش نعرفــوا احتياجاتكــم حتــى تكــون 
ــو  ــاش تعيش ــوه ب ــي تحتاج ــر لل ــة أكث ــة موالم ــة التاريخي ــا البالص ه
مرتاحيــن  وبــاش تخرجــو تتفرهــدو وتفرهــدوا علــى صغيراتكــم، 
بــاش تتعلمــوا حرفــة وال صنعــة، بــاش تخدمــوا وتعرضــو منتوجاتكم 
ــوا كل  ــم و تكون ــّورو رواحك ــر و اط ــوا أكث ــاش تتثقف ــا وب وتبيعوه
نهــار أحســن م إّلــي قبلــو وتقومــوا بدوركــم مــوش كان بركــة فــي 
دياركــم أمــا زادة فــي مدينتكــم بــاش تتعايشــوا وتتقاربــوا وتفيدونــا 

بآرائكــم.
هــذاكا عــالش حضرنــا مشــاريع فــي المدينــة وســيدي البشــير وبــاب 
ــون  ــاش تك ــو ب ــا طلبت ــب م ــالزم حس ــا ال ــر و حضرن ــاب بح ــويقة وب س

حومتكــم فــي خدمتكــم.

هالمشــروع هــو خطــوة أولــى تمكنــا بــاش نحققوهــا علــى خاطــر 
ثمــة شــركاء أجانــب آمنــوا بينــا، آمنــوا بالّلــي المــرا التونســية إّلــي 
عايشــة فــي ظــروف عاديــة وإّلــي عندهــا مســتوى تعليمــي عــادي 
يمكنهــا بــاش تحلــم وعندهــا الحــق بــاش تحقــق آمالهــا و هونــي 
الزم  نوفرولهــا الظــروف الالزمــة أمــا يلزمهــا هــي تعــرف آش تحــب 
وتشــد صحيــح  علــى خاطــر العزيمــة هــي اللــي تخليهــا توصــل بــاش 
تنجــح و عــالش ال، تقــوم بــدور الريــادة بــكل ثقــة واعتــزاز ... عــالش ال.
ــة  ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــي نحــب نعــاود نشــكر الوكال وهون
ــاح  ــاء هللا نج ــا وإن ش ــا برش ــي عاونون ــدن إّل ــف الم ــة تحال ومنظم
المشــروع هذا يشــجعهم و يشــجع  شــركاء أخرين باش يدعمونا على 
خاطــر المــرا التونســية كيمــا قــال الشــاعر المرحــوم محمــد الصغيــر 
ــي. ــب تعط ــف تح ــذ وكي ــرر تنف ــف تق ــص وكي ــرا ون ــد: م أوالد أحم

ــون  ــم يك ــا ينج ــدوة م ــة غ ــا وبالعزيم ــع بعضن وم
كان خيــر. 

تقديم السيدة الرئيسة

سعــــاد عبد الرحيـــم               

Souad Abd Errahim

المشــروع،  بيــه  برشــة  فرحانــة  أنــا 
إّلــي  المدينــة  المــرأة فــي  مشــروع 
تقــدم فــي اإلنجــاز.. المــرا إّلــي آمنــا 
بيهــا وبقدراتهــا وحبيناهــا بنــت وأخــت 

ورفيقــة. وصديقــة  وأميمــة 
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المشــروع اقتــراح وتنفيــذ بلديــة تونــس، بــإدارة تحالــف المــدن وتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة وبــدا مــن أول عــام 
2021. هــدف المشــروع هــو خلــق فضــاءات للســيدات لتحســين مشــاركتها االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة والثقافيــة 
فــي دوائــر: المدينــة، بــاب بحــر، ســيدي البشــير وبــاب ســويقة. البطالــة متــع الســيدات فــي الدوائرهــذم تمثــل 18% وفقــط 

2% مــن الســيدات أصحــاب مؤسســات، وزادا 55% منهــم يعمــل فــي القطــاع العــام.

ركزنا في تنفيذ المشروع على 3حاجات:
• فهــم شــنوا إّلــي مــا يخليــش المــرأة تشــارك فــي الحيــاة التجاريــة والثقافيــة وشــنوا التحديــات االجتماعيــة أو السياســات                                                             

الوطنيــة والمحليــة إّلــي ممكــن تواجههــم.
• ومبعد تقديم مقترحات لسياسات أو تدخالت مدنية تنجم تساعد السيدات تخطي التحديات إّلي لقيناهم.

• وفي اآلخر تنفيذ تدخالت في الفضاء العام في المدينة بش وتولي دامجة أكثر للسيدات.

بــش لمينــا معلومــات، اســتجوبنا ســكان المدينــة، وعملنــا بحــث علــى كل إّلــي تكتــب وتوثــق علــى الوضــع، وقابلنــا أهــل 
الذكــر إّلــي يخدمــوا فــي مياديــن تمكيــن الســيدات أو جمعيــات خدمــة علــى المواضيــع هــذي فــي المدينــة. بعــد مــا لمينــا 
برشــا معلومــات مــن الميــدان، عرضنــا المعلومــات فــي ورش لممثليــن البلديــة والمجتمــع المدنــي والباحثيــن والفاعليــن 
ــم،  ــا عليه ــي خدمن ــر إّل ــن الدوائ ــاء م ــا زادا نس ــم. وقابلن ــم ومقترحاته ــم وتعليقاته ــمعو رأيه ــدو نس ــش نزي ــات، ب وحرفي
ــش  ــل ب ــن يتعم ــي ممك ــنوا إّل ــام وش ــاء الع ــتعملو الفض ــاش يس ــا كيف ــش فهمن ــم ب ــي حومته ــم دورا ف ــا معاه وعملن

تتحســن مشــاركتهم فيــه. 
بالنســبة للمشــاركة االجتماعيــة، ورغــم جهــود البلديــة لتأهيــل مناطــق فــي المدينــة، مــازال األمــن مشــكلة، و برشــا نســاء 
فــي البحــث قالولنــا إّلــي األمــن الزم يتحســن فــي المدينــة، الســيدات مــا يحســوش رواحهــم فــي أمــان، خاصــة فــي الليــل 
ــي فــي  ــو إّل ــا معاهــم قال ــي حكين و فمــا مشــاكل هرســلة وفمــا شــكون حتــى يخــاف تمشــي للشــرطة, أمــا معظــم إّل
ــي بــش  ــا زادا اّل حومتهــم مــا يخافــوش, علخاطــر النــاس تعــرف بعضهــا, أمــا بــش يتنقلــو لحومــة أخــرى, يخافــو. وقالولن

يتلمــو النســاء مــع بعضهــم، يخيــرو مــكان مــش مكشــوف برشــا.
وبالنســبة للمشــاركة الثقافيــة، قالولنــا فــي البحــث إّلــي التمويــالت والبرامــج الثقافيــة مــش ســاهل بــش تأخذهــم ســيدات، 
وزيــد الفضــاءات الثقافيــة فــي المدينــة مــش متوفــرة للســيدات. التظاهــرات الثقافية تحرك الحومة وتحســن في اإلحســاس 
ــي الوضــع االجتماعــي  باالنتمــاء ولكــن المنظميــن مــش ديمــا ياخــذوا بعيــن االعتبــار المعطيــات المحليــة، وكان واضــح إّل
ــي تســاعدها توصــل للفــرص المتاحــة فــي المجــال الثقافــي. ــر علــى قدرتهــا بــش تعمــل شــبكة تواصــل إّل للســيدة يؤث
ــا  ــل وبرش ــرص عم ــا ف ــاش برش ــا فم ــا م ــو أم ــو يخدم ــة ويحب ــة خّدام ــيدات المدين ــة، س ــاركة االقتصادي ــبة للمش وبالنس
ــي تخــدم تقلــك النســاء يخلصــو أقــل ويواجهــو صعوبــات بــش يتطــورو فــي خدمتهــم،  يواجهــوا صعوبــات اقتصاديــة، وإّل
ــي عندهــم مشــروع تقللــك الســوق رجالــي صعيــب نلقــا بقعتــي. تقاليــد وثقافــة الســوق اقصائيــة للنســاء  والســيدات إّل

وهــذا يخّلــي صاحبــت مشــروع الزم تخــدم أكثــر بــش تنجــم تكبــر مشــروعها أو حتــى تخليــه يصمــد. برشــا 
ــا. ــا وعائلته ــش روحه ــم تعي ــور وتنج ــر ويتط ــروعهم يكب ــش مش ــة ب ــن دورات تدريبي ــا محتاجي قاللولن

وبالنســبة للمشــاركة السياســية، رغم إّلي وجود السيدات تحسن في الحياة السياســية، األغلبية موجودين 
بــش يضمنــوا تطبيــق القانــون االنتخابــي متــع التناصــف األفقي فــي االنتخابــات، ومبعد المشــاركة تولي 
محــدودة، وتواجــه برشــا انتقــادات والزم يكــون عندهــا برشــا عزيمــة بــش تواصــل. زادا القرارات والجلســات 
ــا  ــع التزاماته ــة م ــاركة، خاص ــرأة المش ــى الم ــو عل ــة يصعب ــن رجالي ــات وأماك ــي أوق ــرو ف ــًا يصي أحيان
العائليــة واالقتصاديــة. عامــًة أغلــب المشــاركين متفقيــن إّلــي الســيدات يلقــاو بقعتهــم فــي المجتمــع 
المدنــي أكثــر مــن السياســة، وأكثــر إّلــي حكينــا معاهــم تقلــك مــا يســمعونيش كــي نشــكي أو نطالــب.

المقترحات إّلي خرجنا بيهم بعد البحث هوما: 
• اعتماد حصة من المشتريات العامة لشركات متع نساء  

• إضافة األسرة النواة كأساس للمساعدات االجتماعية  
• تمديد ساعات عمل المراكز الثقافية والمكتبات العامة في العشية ونهاية األسبوع                 

       بش تنجم النساء تمشيلهم
• تحسين وتجهيز الفضاء العام بش يولي أكثر أمان للنساء  
• المراكز الثقافية يولي عندها برامج تخص حاجيات النساء  

• نعملو مجامع أو نقابة للنساء في المهن متاعهم بش يدافعوا خير على حقوقهم  
• تقديم خدمات الدعم لرائدات األعمال كيما التدريب أو تحسين تسويق  

• دور حضانة بلدية بأسعار مخفضة وخدمات رعاية األطفال للنساء إّلي تخدم  
• نعملو خدمات دعم بش النساء ينجمو يبلغو وقت ما يواجهو تمييز أو تحرش في     

     العمــل، بــش يلقــاو دعم نفســي أو قانونــي إذا الزم.

فما زادا مقترحات مدنية إّلي تتضمن:
• مركز تدريب السيدات أصحاب المشاريع او اللي تحب تعمل مشروع وتتعلم حرفة  

• تأهيل فضاءات عامه تنجم يتقابلو فيها السيدات   
• تأهيل فضاءات عرض منتجات نسائية بش يعرفو بمنتوجهم ويسوقو  

• وتأهيل فضاء للرياضة والمطالعة  
• وزادا مقتــرح لجولــة فــي المدينــة عبــر تاريخ نســاها، وإّلــي بش تلقــاو حكاياتهم فــي هالمجلة  

 
ــس  ــة تون ــي بلدي ــوم ف ــاح للعم ــر مت ــي تقري ــة ف ــا مدون ــث كله ــج البح ــل، ونتائ ــازال مواص ــروع م المش

ــة. ــة مبرمج ــالت المدني والتدخ

                                                                                                                                                                   ليلى بن قاسم

على مشـــــــروع
لمحـــــة 



المدينة                                                                                               المدينة                                                                                               
العتيقةالعتيقة
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مدينــة تونــس هــي خلطــة غريبــة عجيبــة، مــن كل لــون 
يــا كريمــة، هــي الريحــة البنينــة والنغمــة الحنينــة، هــي 
الزناقــي الضيقــة واألنهجــة الواســعة، هــي القصــورات 
ــة  ــلطان المدين ــزوي وس ــدارس وال ــي الم ــع، ه والجوام
ــوا  ــي كان ــا وإّل ــت و هوم ــا وإن ــي أن ــزر"، ه ــيدي مح "س

وإّلــي مازالــوا بــش إيجيــو مــن بعدنــا. 

ــت  ــا وق ــي خالتن ــة, إّل ــى هالخلط ــوية عل ــو ش ــش نحكي ب
مانبــداو  نــدورو فــي المدينــة, ديمــا إيجينــا إحســاس 
ــن  ــة م ــة قريب ــي عالق ــك ف ــى روح ــب, وتلق ــب عجي غري
تراثــك وثقافــة وعاداتــك وتقاليــدك. مدينــة تونــس أو 
المدينــة العربــي بمفهومهــا الحالــي، هــي مدينــة 
صغيــرة فــي قلــب تونــس العاصمــة. تتميــز بمعمارهــا 
ــة  ــط المدين ــع يتوس ــاو الجام ــن نلق ــز وي ــم المتمي القدي

ودايريــن بيــه األســواق، المــدارس والقصــورات. 

ــة  ــل المدين ــور داخ ــوارها: س ــز بأس ــت تتمي ــة كان المدين
بــش يحمــي المدينــة ويرجــع لفتــرة دولــة األغالبــة وكان 
مــن اللــول فيــه خمســة أبــواب: بــاب البحــر، بــاب ســويقة، 
ــر  ــور آخ ــة، وس ــاب قرطاجن ــارة وب ــاب من ــرة، ب ــاب الجزي ب
خارجــي بــش يحمــي "األربــاض" الربــط بلغتنــا اليــوم 
ــر.  ــاب بح ــي ب ــم ف ــو ببعضه ــاذم يتربط ــوار ه ــزوز أس وال
ــاب  ــان موجــودة كيمــا ب ــت شــوية بيب حتــى لليــوم مازال
بحــر، بــاب ســعدون وبــاب منــارة، بــاب ســوق القمــاش… 
وفمــا بيبــان تهــدت واندثــرت لكــن بقــات تســميتهم 
وبــاب  قرطاجنــة  بــاب  كيمــا  معــروف  وموقعهــم 

األقــواس...

 المدينــة العربــي متميــزة فــي عاداتهــا وتقاليدهــا، 
خاطــر توافــدوا عليهــا العديــد مــن الثقافــات، وبــدات 
ــالمي  ــور اإلس ــى للحض ــرة لول ــي الفت ــًا ف ــر تدريجي تتغي

ــز  ــة كمرك ــار المدين ــي اخت ــان" إّل ــن نعم ــان ب ــع "الحس م
للصناعــة البحريــة علــى خاطرهــا كانــت محميــة مــن 
هجمــات البيزنطييــن، ومبعــد عرفــت المدينــة فتــرة مــن 
اإلزدهــار اإلقتصــادي واإلجتماعــي وبــدا حجمهــا يتطــور 
وهــذا أهلهــا لإلرتقــاء إلــى مســتوى المــدن إّلــي عندهــا 

القــدرة بــش تولــي عاصمــة. 

تونــس  مدينــة  واّلت  الحفصييــن  حكــم  بدايــة  ومــع 
دور  عندهــا  وال  وهــكا  للبــالد  الدائمــة  العاصمــة 
ــرة  ــا. حاض ــم برش ــي مه ــي واجتماع ــادي وسياس إقتص
تونــس واّلت محطــة للرحالــة وتجــار المشــرق ومهاجــري 
األندلــس إّلــي فيهــم الطبيــب والمهنــدس والفقيــه 
واألديــب وغيرهــم مــن أصحــاب الحــرف والصنائــع. انتشــار 
التعليــم للبنــات والــوالد خــال المدينــة واّلت ســوق للعلــم 
واألدب وكان لألميــرات الحفصيــات دور كبيــر فــي تشــييد 

وتجهيــز المــدارس. 

تاريــخ  تونــس  لمدينــة  أصبــح  التطــور  هــذا  وبحكــم 
حضــاري ومعمــاري نالحظــوه فــي الجوامــع والقصــورات 
ــة والبرمقلــي.  والتطــور هــذا خــال وراه  ــان المزيان والبيب
ــي  ــاس الت ــخ الن ــو تاري ــدا، ه ــم ج ــاني مه ــخ إنس زادا تاري
ســكنت المدينــة وقامــت ببنائهــا وتشــكيلها، وعطاتهــم 
المدينــة مــن روحهــا كيمــا أعطاوهــا مــن روحهــم، 
مــن ثقافاتهــم واختالفاتهــم. النــاس هــذم بمختلــف 
حضاراتهــم صنعــوا التاريــخ العظيــم لمدينــة تونــس إّلــي 
تصنفــت كتــراث عالمــي فــي الئحــة “مواقــع التــراث 

العالمــي لليونســكو" ســنة 1979. 

بقلم زينب التكوتي
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مــا نجمــوش نحكيــو علــى نســاء المدينــة مــن غيــر مــا بنـــــات الـمدينــة
ــوار  ــة وس ــلمى وآمن ــا س ــة. قابلن ــات المدين ــركو بن نش
ــة, وكان معاهــم الحــوار هــذا. ــة والصادقي ــات المدين بن

سلمى كان تعرفنا بروحك؟

ســلمى كريمــي، 19 ســنة، نقــرا 
ــة،  ــت الصادقي ــة وبن ــي الجامع ف
عاشــور  نهــج  فــي  مماتــي  دار 

ــة. ــي للمدين ــا نج وديم

علــى  تحكيلنــا  كان  آمنــة 
روحــك؟

آمنــة الطرابلســي، 15 ســنة، 
نقــرا فــي الصادقيــة ونســكن 
فــي الحفصيــة عنــدي 6 ســنين.

وين تعدي وقت الفراغ متاعك؟

معظــم الوقــت فــي الــدار وال فــي قهــوة فــي المدينــة فــي 
ســيدي بــن عــروس.

شنوا الحاجات إلي تراهم ناقصين في المدينة؟

ناقصيــن مراكــز ثقافيــة، ناقصيــن أنشــطة، ناقصيــن قهــاوي 
مرتاحيــن،  يكونــوا  لمدينــة  خــارج  نشــوفهم  إّلــي  كيمــا 
الماكلــة والســرفيس يكــون فيهــم باهيــن. ناقصيــن زادة 
مراكــز تدريــب للنســاء يكــون فيهــا اختصــاص طبــخ، خــزف … 
ينقصــوا مــن البنــاء الفوضــوي، كل واحــد يحافــظ علــى واجهة 

دارو علــى طابــع المعمــاري للمدينــة وتولــي فمــا رقابــة 
علــى التجــاوزات.

كان عندك سلطة في المدينة شنوا تبدل؟

ــتثمرين  ــب مس ــر des events ، نجي ــم أكث ــن، نظ ــن فاألم نحس
للمدينــة، مــا نخليهــاش تســكر فــي الليــل ونهــار األحــد، 
مــن  نزيــد  والمناســبات،  األعيــاد  رمضــان،  فــي  نزينهــا 
حاويــات الفضــالت، نزيــدو مــن المناطــق الخضــراء, وتولــي 
تزورهــا. تتمنــى  التصــاور  فــي  النــاس  تشــوفها  كــي 

صارتلكش طرفة في المدينة؟

مــا صارتليــش طرفة، أما المدينة تحســها بالصــة دافية، الناس 
فيهــا باهيــن، نهــار الجمعــة مثــاًل تحــس الرجــال الكبــار كــي 
تتعــدى محالهــم، إّلــي يعطيــك حلــوة، إّلــي يدعيلــك بالنجــاح.

ترى روحك تولي تعيش في المدينة على طول؟

ــة  ــن والنظاف ــن فاألم ــي، تتحس ــغ باه ــا باركين ــي فم كان يوّل
وقتهــا نشــوف روحــي نعيــش فــي المدينــة فــي نهج ســيدي 
بــن عــروس مثــاًل وحتــى كان مانجمتــش نســكن فــي المدينــة، 
ماذبيــة نعمل مشــروع فــي المدينــة وال خدمتي تكــون فيها. 

كان تجيك الفرصة بش تتعلم صنعة؟

 bijoux ــف ــي الصي ــة ف ــم صنع ــش نتعل ــة ب ــي فرص كان تجين
restauration الكتــب، ســيراميك، أكيــد مذابيــا خاطــر فــي 

ــل. ــا نعم ــى م ــا نلق ــف م الصي

شنوا تحب تقولنا في األخير؟

ــري ــا وعم ــا نحبه ــا أن ــي فيه ــب إّل ــي والخاي ــة بالباه لمدين
مــا ننســى الذكريــات إّلــي عنــدي فيهــا مهمــا تكــون لبالصــة 
إّلــي بــاش نمشــيلها. نعيــش فيهــا تقعــد المدينــة حاجــة 
ــا  ــا تيت ــد ومام ــا حم ــي باب ــة عائلت ــي، لمدين ــي قلب ــرة ف كبي
والنــاس إّلــي نحبهــا دفــاء لعبــاد، إّلــي ديارهــم ديمــا محلولــة
يســتقبلوك. وعطــاء  كــرم  كلهــا  ويديــن  كبيــر  وبقلــب 

فــي األنهــج متاعهــا كبــرت، جريــت، لعبــت، ضحكــت وبكيــت 
ــي  ــا   إّل ــن الدني ــويا م ــت ش ــت، فهم ــت   وقري ــاعات، تعلم س
ــم  ــت نتعل ــت بدي ــة وبالوق ــرة وصعيب ــا كبي ــي عيني ــت ف كان
ــم  ــد ومنه ــى قع ــم إّل ــاد منه ــت عب ــت، عرف ــم ومازل ونفه
إّلــي مشــا أمــا تقعــد هيــا الحــب المدينــة بســبب النــاس 
ــى منهــم  ــاس إّل ــي عرفتهــم وعرضتهــم وصوحبتهــم. الن إّل
مبــادئ  عندهــا  قويــة  إنســانة  نكــون  تعلمــت  عائلتــي 
ــي عائلتــى  ــاس. نحــب نقــول إّل ــرم ن ــم تعــرف تحــب وتحت وقي
ــي تجمعنــي معهــا برشــا ذكريــات فــى المدينــة  الجميلــة إّل
نحبكــم. ونشــكركم أنتــم و FEMMEDINA إّلــي عطيتونــي 
نتمناهــا. إّلــي  لمدينــة  ونتخيــل  نحكــي  بــاش  الفرصــة 

كيفاش تعدي أوقات فراغك؟
ــو  ــم، ه ــوا جواج ــة، نكل ــي المدين ــو ف ــوة وال نحوس ــي قه ف
الحقيقــة معندكــش برشــة باليــص بــش تعــدي فيهــم أوقــات 

الفــراغ.

مشاركة في نوادي؟
إســمو الصادقيــة  فــي  رقمنــة  نــادي  فــي  ناشــطة 
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مــش  الكوفيــد  وبحكــم  الشــعري  نــزار  متــع   Tunivision
ــت  ــن ووق ــات أونالي ــي تدريب ــوا ف ــوا، نعمل ــا ت ــطين برش ناش
توعــوي. عمــل  نعملــوا  نحاولــو  مناســبة  فمــا  يبــدا 

شنوا الحاجات إّلي تراهم ناقصين في المدينة؟
ضــو،  صيانــة  ناقصيــن  المدينــة  فــي  أنهــج  برشــا  فمــا 
أنهــج،  برشــا  فــي  الفضــالت  حاويــات  نباتات...ناقصيــن 
النــاس وبرشــا إّلــي يخدمــوا فــي الجلــد يلوحــوا زبلتهــم 
مــن  كيــف.  كيــف  مرمــة  عنــدو  وإّلــي  البطاحــي  فــي 
بــاب  فــي  مصــب  فمــا  إّلــي  النــاس  يعلمــوا  المفــروض 
 mediathèques ســويقة ويجبروهــم يلوحــوا فيــه. ناقصيــن
المكتبــة  تبــدى      institut Français تابعــة  إّلــي  كمــا 
ــة. ــرا حاج ــد تق ــن تقع ــت ووي ــأكل تح ــن ت ــى وي ــوق وتلق الف

صارتلك طرفة وال مشكلة في المدينة؟
ــرطة  ــز الش ــن مرك ــات وي ــاب بن ــي ب ــرقوها ف ــرة س ــي م أم
بالضبــط، ويــن الــدروج وديمــة فيه الســرقة وهــو فمــا مركز!!!

إذا كان جــا عنــدك ســلطة فــي المدينــة، كان جيــت 
شــيخة المدينــة علــى شــنوا تخــدم؟

نتلهــي أكثــر بصيانــة األنهــج ضــو، نباتــات نزيــد حاويــات، 
ــص  ــة بالي ــي برش ــد bancs  ف ــة نزي ــات الخايخ ــي بالبني نتله

 ..lycée فــي المدينــة ويــن

كان تجيك الفرصة بش تتعلم صنعة؟
هــو الجيــل القديــم الزم ينفع الجيل الجديــد ويتعلم منو وتصير 
ورشــات، فــي الصيــف عنــا برشــا وقــت نحــب نتعلــم أي حاجــة. 

تشوف روحك تكمل تعيش في المدينة؟
إدارات،  ســوق،  شــي  كل  مــن  قريبــة  المدينــة  الحقيقــة 
محاكــم... أمــا كعيشــة كل يــوم، المدينــة نحســها مســكرة، 
ــة  ــباك ديم ــل الش ــس، تح ــرج تتنف ــي تخ ــك، ك ــش روح ماتحس
ــي  ــرا، كان ك ــة خض ــراش حاج ــا ت ــس، م ــا ح ــة، برش ــا حرك برش
تطلــع للســطح تتنفــس شــوية، ماذبيــة كــي نكبــر نبــدل.

كيفاش تعدي أوقات فراغك؟

فالدار وال في قهوة.

مشاركة في نادي وال نشاط؟
نقــرا موســيقى فــي ســيدي صابــر وناشــطة فــي نــادي 
tunivision فــي الصادقيــة، نــادي يعلمــك مهــارات فــي 
اإلعالميــة، كيفــاش تتعامــل مــع النــاس، مــوارد بشــرية، 
 théme متاعــك وتباشــر فيــه وتــو startup كيفــاش تحــل
ــو  ــاعات نتقابل ــا ligne en وس ــة، اجتماعاتن ــو الرقمن ــا ه متعن

فــي قهــوة دار الجــدود.

شاركت قبل في عمل تطوعي؟
فتــرة االنتخابــات والحمــالت إّلي صــارو مع قيس ســعيد، نظفنا 
حومتنــا ونهجنــا، أمــي وبابا وجارنا شــراو شــعبطات وزرعوهم. 

كان تجيك فرصة أخرى بش تشــارك في عمل تطويعي 

مرة أخرى؟
إي أكيد نشارك.

ــة؟ ــي المدين ــن ف ــم ناقصي ــي تراه ــات إّل ــنوا الحاج ش

علــى  نبقــى  نحبــش  مــا  راحــة  ســاعة  عنــا  تبــدى  كــي 
 des يعملونــا  مذابيــا  نّمــال،  فيهــا  وال  مســخة  عتبــة 
الســائبة...  الــكالب  زبلــة،  برشــة   ،lycée ويــن   bancs
ســيدي   conservatoire مــن  الليــل  فــي  نــروح  كــي 
ضــو. ناقصيــن  أنهــج  برشــا  ســويقة  للبــاب  صابــر 

شنوا تحب يتبدل في المدينة؟
قهــاوي  فضــالت،  حاويــات  أكثــر  فنيــة،  نشــاطات  يتــزاد 
ــة،  ــه باهي ــة، ماكل ــم مرتاح ــدة فيه ــون قاع branchées تك
يكــون فيهــا مكتبــة، موســيقى باهيــة. يزيــدوا رقابــة علــى 
معالــم فــي المدينــة ترحيــب باهــي وال ال، مــش عســاس 
يصيــح عليــك. مذابينــا ديمــا نســمعو ب events مــش كان 
ورقــة معلقــة، نســمعو بالجديــد فــي التلفــزة فــي الفايــس 
 ,regards les بــوك خاطــر ديمــا المعلومــة ناقصــة. يتفقــدوا

ــا. ــُدم برش ق

تشوف روحك تكمل تعيش في المدينة؟
إي، الحقيقــة نبقــى نعيــش ونعمــل مشــروع patisserie وال 

clubs للنســا الكبــار، نعملولهــم ورشــات عمــل. 

تحب تجيك فرصة بش تتعلم صنعة؟
فــي  قريــت  كــي   ،tricote  tricot فــال  اآلخــر،  علــى  نحــب 

نتعلــم. نزيــد  ونحــب  عملناهــم  القالليــن 

بقلم إيمان اليزيدي

سوار عرفنا بروحك؟

ســوار بوبكــري، 15 ســنة، نقــرا 
فــي  ونســكن  الصادقيــة  فــي 
عنــدي  ســويقة  بــاب  الرحيبــة 

7ســنين.
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يكون  نتمنى 
فضاءات  فما 
ء  للنسا
يتلّمو  بش 
يتعّلمو  و
الّجو ويبّدلو 
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ــوش  ــرأة وم ــف الم ــم ينص ــه ل ــخ وكتابات ــة التاري ــة عام  بصف
ــخ النســاء  ســاهل تلقــى معلومــات فــي األرشــيف حــول تاري
بالرغــم أن النســاء تاريخيــًا فاعــالت فــي المجتمــع بطريقــة أو 
بأخــرى. فــي التاريــخ الحديــث، مــن عهــد البايــات تحديــدا، مــن 
بدايــات الفتــرة العثمانيــة إلــى فتــرات البايــات الحســينيين 
نلقــوا إنــو أبــرز المؤرخيــن الّلــي كتبــوا عــن تاريــخ مدينــة 
تونــس وهــو المــؤرخ ابــن أبــي ضيــاف مــا حــكاش علــى 
النســاء. ومــن أهــم المؤرخيــن اّلــي كتبــوا عــن تاريــخ النســاء 
هــو المــؤرخ حســن حســين عبــد الوهــاب فــي كتابــه عــن 
ــي  ــي ف ــي أدب ــث تاريخ ــو »بح ــيات« وه ــهيرات التونس »الش
حيــاة النســاء النوابــغ بالقطــر التونســي مــن الفتــح اإلســالمي 

ــر«. ــان الحاض ــى الزم إل

ومــن أشــهر النســاء إّلــي حــكا عليهــم، األميــرة »عزيــزة 
عثمانــة«. هــي أميــرة تونســية تولــدت فــي النــص األول مــن 
القــرن الســابع عشــر وتوفيــت ســنة 1669، هــي مثــال حاضــر 
فــي الذاكــرة عنــد التوانســة بمستشــفى عزيــزة عثمانــة 
ــفى كان  ــة. المستش ــى بالقصب ــوزارة األول ــذا ال ــود بح الموج
اســمه قبــل »المستشــفى الصادقــي«، وفي وقت االســتقالل 
ــر إســم المستشــفى  ــة« تغيي ــب بورقيب ــم« الحبي ــب الزعي طل
الصادقــي إلــى مستشــفى »عزيــزة عثمانــة« فــي إطــار توجــه 
نحــو تحريــر المــرأة، واختيــار اســم عثمانــة ماجــاش مــن فــراغ، 
فهــي بنــت »أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عثمــان داي« 
أي حفيــدة »عثمــان داي« إّلــي حكــم تونــس فــي الفتــرة 
بيــن 1593 و 1610. ومــن هنــا جــات شــهرتها بعثمانــة. رباهــا 
بوهــا »أبــي العبــاس أحمــد« وتلهــى بتعليمهــا وتعرفــت 
ــة واآلداب،  ــن وحفــظ القــرآن وأصــول التربي بتفقهــا فــي الدي
وتزوجــت مــن »حمــودة باشــا المــرادي«. لــم ينصفهــا التاريــخ 

فــي كتاباتــه وهــذا يتعــارض مــع الكــم الهائــل مــن أعمالهــا 
قامــت  الحــج،  مــن  رجوعهــا  وقــت  مثــاًل  كيمــا  الخيريــة، 
ــم.   ــه هللا الكري ــابًا لوج ــا احتس ــي عنده ــد إّل ــق كل العبي بعت
للنــاس وكانــت معروفــة  برشــا  »عزيــزة عثمانــة« عطــات 
ــي فيهــا  ــر، خــالت وصيتهــا المشــهورة إّل بحبهــا لفعــل الخي
وقفــت كل ممتلكاتهــا فــي شــكل عــدة أحبــاس وكانــت 
متوزعــة تحــت اســم »وقــف عثمانــة« خاصــة فــي جهــة 
»صفاقــس« و »المهديــة«.  بصفــة عامــة كل األحبــاس تدخــل 
ــي  ــتان ف ــة مارس ــة كإقام ــة والخيري ــال االجتماعي ــي األعم ف
المدينــة بحومــة العزافيــن. عزيــزة عثمانــة خــالت حبــس علــى 
التكيــة، حبــس علــى البنــات البكــر لجهازهــم وقــت مــا يكتــب 
ــى  ــس عل ــراء وحب ــاكين والفق ــى المس ــس عل ــوب، حب المكت
ختــان أوالد الفقــراء وكســوتهم فــي يــوم عاشــوراء مــن كل 
عــام، حبــس لألنفــاق علــى عتــق الرقيــق وإنقــاذ األســير، الــخ.. 

ــج  ــض األنه ــاوا بع ــوم نلق ــرة« الي ــنة الكبي ــت »بالمحس  تعرف
والشــوارع باســمها كيمــا نهــج فــي صفاقــس، حمــام األنــف 
وفــي المنــزه… قبرهــا موجــود فــي تربــة عزيــزة عثمانــة 
فــي المدينــة فــي زنقــة الشــماعية، قفــا نهــج »بــن عــروس«، 
وقبــل مــا تتوفــى خــالت حبــس لشــراء الــورد وياســمين بــش 

ــورد علــى قبرهــا.  ديمــا يحطولهــا ال

بقلم زينب التكوتي

الــذاكرة  فـي 
ء  نســـــا

نة
ــا

م
عث

ة 
ـــز

زي
ع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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• عالقتك بالمدينة؟

المدينــة حياتــي كلهــا، حتــى بعــد التقاعــد قعــدت متصلــة 
ــي  ــاس إل ــة للن ــة موجه ــارات ثقافي ــم زي ــة، بتنظي بالمدين
ــذا  ــة ه ــى المدين ــوا عل ــو يتعرف ــة ويحب ــة بالثقاف مهتم
إلــي خــال صلتــي بالمدينــة مــش بــش تتقطــع حتــى ألخــر 

رمــق.

• خدمتك كـ guide؟
 un يعنــي conférencière ــا يتســمى إلــي نعمــل فيــه ان
chercheur qui se met à la portée du grand public

تحــب  نــاس  يجيونــا  لصــرم  دار  فــي  نخــدم  كنــت  كــي 

ــا نتلهــى بهــم ونحكيلهــم شــوية  ــدار، ديمــا أن تشــوف ال
ــكون  ــا ش ــد فم ــت التقاع ــي خذي ــد ك ــة. بع ــى المدين عل
إنــت مــا تعملــش بصفــة  اتصلــوا بيــا قالولــي عــالش 
وطلبــت  الســياحة  بديــوان  اتصلــت  هالزيــارات،  رســمية 
منهــم بطاقــة رســمية، قالولــي عــاد إنــت بــش نعديولــك 
ــمعوا  ــي س ــد ك ــة. دار الجل ــا البطاق concours!! وخذيته
بيــا قالولــي مذابينــا on parraine cette action حطينــا 
annonce فــي جريــدة وعملنــا كل ســبت صبــاح لقــاء فــي 
ــككا  ــا ه ــل وبدين ــب دورة يتفض ــي يح ــد، إّل ــوان دار الجل دي
 ça se passe وكان هــذا مــن عــام 2001. وديمــة الحــق
bien والســجل الذهبــي مليــان بالمالحظــات اإليجابيــة جــدًا.

شنوا إّلي خالك تخدم guide للتوا؟

ــا نحــب le contact مــع العبــاد ونحــب ديمــا نقعــد متصلــة  أن
بالمدينــة، والعبــاد إّلــي الحــق يجيــو عنــدك ماتســمع منهــم، 

فمــا تبــادل، أنــا نعطيهــم ونســمع منهــم.

شــنيا كانــت خدمتــك فــي صيانــة المدينــة والمشــاريع 

إّلــي خدمــت عليهــا؟
علــى  نحكــي  نحــب   ،1968 عــام  المدينــة  لصيانــة  دخلــت 
ــي  ــي ف ــي خدمت ــوية وه ــيتهم ش ــاس ناس ــي الن ــات إّل الحاج
صيانــة المدينــة. مــا كانــش معــروف المعالــم شــكونهم، 
أول خدمتــي عملــت inventaire، جــرد للمعالــم الــكل بــال 
catégorie بــال catégorie: المســاجد الــكل، الــزوي الــكل، 
حالــة  بتصنيفاتهــم:  الفنــدق...  الحمــام،  الــكل،  القصــور 
متوســطة، حالــة جيــدة، حالــة خائبــة. الخرائــط كملناهــم فــي 
1973. فمــا خرائــط حطيــت فيهــم المواقــع الــكل، كان  معايــا 
dessinateur  والخرائــط هــذي موجوديــن الــكل فــي جمعيــة 

ــة. ــة المدين صيان

مشاريع أخرى خدمت عليها مع صيانة المدينة؟
  les brochures  ــى ــت عل ــة، خدم ــخ المدين ــى تاري ــت عل خدم
فيهــم تاريــخ architecture متــع المعالــم إّلــي رممنهــا.

ــورية،  ــة العاش ــا: المدرس ــا وقته ــي رممنه ــم إّل ــن المعال م
ســيدي قاســم الجليــزي، دار الحــداد، عــدة معالــم كان ذلــك مع 
ــاريع  ــم المش ــن أه ــة.. وم ــراث بالطبيع ــي للت ــد الوطن المعه
ــزء  ــو ج ــي ه ــة إّل ــروع الحفصي ــو مش ــا ه ــا عليه ــي خدمن إّل
ــل  ــة، معق ــمل الخرب ــش، كان يش ــا كمل ــر م ــروع كبي ــن مش م
ــا  ــن م ــد لك ــه جدي ــم وج ــا نعطيوه ــدرب، حبين ــم، راس ال الزعي

ــارش. ص

شنوا إّلي يميز مدينة تونس عن باقي المدن؟
كل المدن اإلســالمية تتشــابه إذا حكينا على النمط اإلجتماعي 
والمعمــاري والعمرانــي، فما مدن أغنى من األخــرة بالمعالم.

فمــا فصــل للحياة العامة عــن الحياة الخاصة. الــدار تكون فيها 
حميميــة ومســكره علــى روحهــا، الحظنا برشــا يســقفو وســط 
الــدار, مــا يعرفــوش الــي هــذا ممكــن يســبب تســاقط الــدار.

كيفاش الخصوصيات المعمارية تحترم المراء؟
وهللا هومــا يقولــو المــراء، امــا هــو نمــط عيــش للعائلــة 
ــدار، يقابلــك  ــرا وســط ال ــدار عمــرك مــا ت ــاب ال كلهــا، ِكتحــل ب
ــل  ــش توص ــة ب ــى والثاني ــقيفة االول ــدى بالس ــط والزم تتع حي
وســط الــدار. ووســط الــدار فيــه االب واالم واالبنــاء وكل جهــة 
ــاره  ــه عب ــى appartement وكل appart في ــاره عل ــدار عب لل
 des espaces ــي ــم ف ــاركو كله ــره ويتش ــة مصغ ــى عائل عل

en commun كيمــا الكوجينــة.

المدينة بين قبل وتوا؟
ــاس  ــة تدهــورت شــوية بعــد االســتقالل، برشــا ن ــة المدين حال
ــراغ  ــار ف ــة.. ص ــية وااليطالي ــات الفرنس ــات الجالي ــوا، مش خرج
فــي البــالد الســوري و برشــا عائــالت خرجــوا مــن المدينــة. مــع 
ــل  ــدم. Mouvement الوكاي ــي الخ ــوج ف ــات تل ــي ج ــاس ال الن
كبــر خاصــة فــي الســتينات؛ نــاس تنقلــت مــن المدينــة لألحيــاء 
اخــرى و نــاس لقــاو فــراغ فــي المدينــة اســتغلوه. خــروج 
ــش،  ــط العي ــر نم ــوه بتغيي ــو نربط ــة نجم ــن المدين ــة م البلّدي
كل عائلــة والت تحــب تعيــش وحدهــا، البــو تلقــاه كان هــو 
ــد،  ــاش العي ــري كب ــو يش ــو، ه ــد للكناين ــاوي العي ــري كس يش
يجيــب الفلــوس ومرتــو هــي الــي تســيير عائلــة كاملــه. 
النمــط هــذا بــدا يتبــدل ووال االبــن يحــب ياخــو ســتقالليتو.

المدينــة زادا كان كــي يدخللهــا العبــد يخــاف، كنــت نخــدم فــي 
ــا نوخــرو فــي الخــروج مــن  ــة المدينــة، كــي كن جمعيــة صيان
ــداو خايفييــن وال بــش  ــة، نب ــة للحفصي ــة المدين ــة صيان جمعي
ــى  ــدى عل ــو نتع ــي تقل ــل ال ــا، قب ــج الباش ــى النه ــداو عل نتع

الحفصيــة يبهــت.

أمــا تــوا والت حاجــة اخــرى، النــاس الــكل تحــب تجــي، المدينــة 
تبدلــت ياســر، النــاس والت راغبــة فــي المدينــة.

 حــــــوار مع
              جميلة بينوص

ــف أمــا  ــة عــن التعري ــة بينــوص غني جميل
كان تحكيلنــا علــى روحــك للنــاس إّلــي مــا 

ــش؟  تعرفك

ــد،  ــدن، تول ــط الم ــي تخطي ــة ف ــة ومختص ــا مؤرخ أن
قريــت وعشــت فــي المدينــة وخدمــت فــي جمعيــة 
ــْت فــي مدرســة المهندســين،  ــة، َقِري ــة المدين صيان
urbanisme contractuelle و histoire de art َقِريْت
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شــنوا رأيــك فــي تمثيــل المــراء فــي الحيــاة الثقافيــة 

فــي المدينــة؟
 مــا نــراش كيفــاش نجمــو نفصلــو بيــن تأثيــر المــراء والراجــل، 
المــراة كان قبــل عندهــا تأثيــر آخــر، كانــت هــي إّلــي تحافــظ 
علــى كيــان األســرة، الراجــل يخــدم يجيــب الفلــوس وهــي إّلي 
تتصــرف، تعــرف تتحكــم زادة فــي المونــة متــع العــام، عندها 
ــاش  ــرف كيف ــة. وتع ــص المون ــي مايخ ــر ف savoir faire كبي
تقتصــد فيهــا بــش تكفيهــا عــام كامــل والمــراة زادة كانــت 
تطــرز وتخيــط وتعــدي للصغارهــا عــدة قيــم.. تــوا المــراة 
تشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة كمــا الرجــل، تلقــى المــراة 
 ..haute couture الشــاعرة، الممثلــة، إّلــي تحلــك مشــروع
والمــراة عندهــا حــس أكثــر مــن الرجــل فــي محافظــة علــى 

التــراث.

كيفــاش تقيــم الســالمة فــي المدينــة، تحســها آمنــة 

فــي الوقــت الحالــي؟
انــا مــا نــراش فــرق بينهــا وبيــن المنــار وإال المنــزه مــع 

بقعــة.  كل  فــي  والمشــاكل  الســرقة  األســف 

المدينة بعد 10 سنين؟
ــي  ــة إّل ــة، الحرك ــي المدين ــتثمر ف ــده تس ــش قع ــة م الدول
نــراو فيهــا تــوا هــي جايــة مــن الخــواص، كان الخــواص يكملو 

فــي النســق هــذا، بشــوية بشــوية تزيــد تتحســن.

بقلم إيمان اليزيدي
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ماتوفــاش،  حكايــات  وبيبانهــا  تونــس  مدينــة 
طويــل  وتاريــخ  وروايــة  حكايــة  بــاب  كل  ورا 
ببيــان  زوز  علــى  نحكيــو  بــش  اختارنــا  عريــض، 
ــوج.   ــاب العل ــات وب ــاب البن ــاء ب ــى النس ــامو عل تس

باب البنات
ــة  ــوار المدين ــان أس ــن بيب ــاب م ــو ب ــات ه ــاب البن ب
ــرة  ــي الفت ــذا كان ف ــل وه ــاب يتح ــس ب ــو خام وه
الحفصيــة والبــاب هــذا يفصــل مدينــة تونــس علــى 
حــي األقــارب المســيحيين للســالطين الحفصيــن. 

ــات،  ــاب البن ــمى بب ــالش تس ــو ع ــش نحكي ــوم ب الي
يحكيــو علــى زمــان الســلطان أبــو زكريــا الحفصــي، 
الحفصيــة وأول ملوكهــا مــن    الدولــة  مؤســس 
1228م  حتــى 1249م، إّلــي ســبق وحكــم فــي 
منطقــة إشــبيلية باألندلــس.  أبــو زكريــا خــذا تونــس 
عاصمــة ليــه وبــدا يخــدم علــى كســب محبــة النــاس 
فأحســن معاملتهــم وخفف عليهــم الضرائب وخدم 
علــى تطويــر وضــع البــالد باالســتعانة بأهــل الخبــرة 
ــاء.  ــاء والعلم ــه الفقه ــرب لي ــرم وق ــاءة وك والكف

واألكيــد وســط النجاحــات هــذي كانــت عنــدو عدوات 
لكــن عــداوة مــع يحــي بــن غانيــة كانــت فيهــا 
حكايــة، وهــي انــو يحــي بــن غانيــة وقــت إّلــي 
ــو  ــاع مال ــن ضي ــد م ــو، وكان متأك ــرب أجل ــس بق ح
وبناتــو مــن بعــدو، بعــث لعــدو وغريمــه أبــو زكريــا، 
المعــروف بالكــرم والعــدل، وطلــب منــو رعايــة 
بناتــو الثالثــة.  فاســتقبلهم األميــر أبــو زكريــا ورحب 

بيهــم وعاملهــم معاملــة حســنة وســكنهم فــي قصــر خاص 
بيهــم تعــرف بـــ: »قصــر البنــات« والقصــر هــذا كان موجــود 
فــي الحومــة إّلــي هــي اليــوم معروفــة بحومــة بــاب البنــات.

 
و يحكيــو إّنــو فــي مــرة مــن المــرات جــاء ابــن عــم األميــرات 
وخطــب وحــدة منهــم مــن أبــو زكريــا، فبعــث يبلغهــا الخطبــة 
علــى لســان قهرمانــة القصــر » هــذا ابــن عمــك وأحــق الناس 

بــك، لقرابتــه منكــن وكفاءتــه لكــن« .
ــا  ــا كفلن ــم م ــن ع ــا اب ــو كان لن ــة: »ل ــواب المخطوب ــكان ج ف

األجانــب!« 
المعاملــة  زكريــا  أبــو  غيــرش  مــا  هــذي  الحادثــة  وبعــد 
ــم.   ــم وإكرامه ــي رعايته ــغ ف ــس زاد بال ــل بالعك ــم ب معاه
القصــر  أنهــم كبــرو فــي  القصــر  بنــات  المعــروف علــى 
نفــس  وعــزة  واآلداب  األخــالق  بحســن  يتمعتــو  وكانــوا 
كبيــرة. توافــوا وهمــا كبــار وحتــى وحــدة منهــم ماعرســت.  

اليــوم تبقــى حومــة بــاب البنــات ذكــرى وتخليــد للبنــات 
العفيفــات إّلــي ســكنوا »قصــر البنــات« وتســمى إســم بــاب 

ــم.  ــات عليه البن

 باب العلوج
الغربــي لحاضــرة  الشــمال  نلقاوهــا فــي  العلــوج  حومــة 

تونــس هــي حومــة قريبــة مــن القصبــة والصقــة لســور 
ــة كان إســمه  ــان المدين ــاب مــن بيب ــة ويحــل عليهــا ب المدين
بــاب الرحيبــة ومبعــد أصبــح أســمو بــاب العلــوج، زعمــا عــاله 

ــوج؟ ــاب العل ــمى بب تس

 يــا ســيدي بــن ســيدك قبــل كانــت فمــا عــادة عنــد الســالطين 
ــن  ــم م ــات يختاروه ــري بافرنجي ــو التس ــص وه ــي حف ــن بن م
ــي«  ــماو »عالج ــو يتس ــواري وكان ــم ج ــر وياخذوه ــبي البح س
جمــع علجيــة، ووقــت ماتولد وحــدة منهــم أمير تولــي عندها 
مكانــة ونفــوذ فــي البــالط الملكــي. وأغلبيــة ســالطين 
بنــي حفــص نلقــاو أمهاتهــم نصرانيــات اعتنقــو اإلســالم 
ــة،  ــؤون الممكل ــر ش ــي تدبي ــا ف ــة علي ــى مرتب ــو عل وتحصل
ــج.  ــالد االفرن وكان ديمــا يجييوهــم اقاربهــم وناســهم مــن ب

وفــي عهــد الســلطان الحفصــي أبــو عمــرو عثمــان إّلــي 
أمــو كانــت روميــة اســمها »ريــم » وأغلــب الشــك أنهــا مــن 
ــا  ــع غيره ــس م ــات لتون ــرت وج ــي تأس ــا وإّل ــواحل إيطالي س
ــا  ــى ابنه ــي تول ــت إّل ــور. وق ــد منص ــر محم ــا األمي وتزوجه
الواليــة، جــاوا أخوالــو عائلتــو بــش يهنييــوه، فأكرمهــم 
وســكنهم فــي الربــض المالصــق للقصبــة وإّلــي مــن وقتهــا 

ــوج.  ــاب العل ــة ب ــم حوم ــرف باس تع

بقلم زينب التكوتي

بـــــاب بنـــات
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دائــرة  رئيســة  اليــوم 
المدينة وســيدي البشــير 
نســاء  فّمــا  وزيــد  نســاء 
مهمــة  مشــاريع  َعمُلــو 
ــن  ــة وحاضري ــي المدين ف
وفاعليــن, هــذا مــا ينجــم 
لنســاء  بيبــان  يحــّل  كان 

ُأخريــن 
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لقـــــاء مع
              آمنـة الميزوني

ــدام  ــع م ــاء م ــا لق ــروع FEMMEDINA عملن ــار مش ــي إط ف

لتثميــن  »قرطاجينــة«  جمعيــة  رئيســة  الميزونــي  آمنــة 

التــراث والمــوروث التونســي حبينــا ناخــذو فكــرة علــى الحيــاة 

الثقافيــة ودور المجتمــع المدنــي فــي إحيــاء مدينــة تونــس 

ــا الحــوار هــذا:  وصــار بيناتن

عسالمة امنة كان تعرفنا بروحك؟ 

آمنــة الميزونــي ناشــطة فــي المجتمــع المدنــي، نحــب التطــوع ونحــب المدينــة والتاريــخ والمــوروث التونســي ومــع 
ــس.  ــة تون ــي مدين ــا الروح ــة ومقره ــمها قرطاجين ــة إس ــت جمعي ــس عمل ــابات تون ــباب وش ــرة ش ــن خي ــة م مجموع

• كان تحكيلنــا شــوية علــى قرطاجينــة وكيفــاش 
جــات فكــرة تكويــن جمعيــة تخــدم علــى التــراث 

التونســي؟ والمــوروث 
 

قرطاجينــة بــدات بفكــرة نشــاركو النــاس الــكل بالعــادات 
والتاريــخ بــش نســاهمو أوال فــي التعريــف بيــه وخاصــة 
ــد  ــورة وبع ــد الث ــس بع ــاء لتون ــس االنتم ــة ح ــو بتنمي نقوم
مــا قــام نقــاش حــول الهويــة التونســية وأصلهــا. مــن بعــد 
تطــورت الفكــرة والمجموعــة والت تخــدم علــى التوثيــق 
ــرت وصــارت  زادة. الفكــرة صــارت مجموعــة والمجموعــة كب
جمعيــة وليهــا أحبــاء ومتابعيــن ومجتمــع قرطاجينــي كيــف 
العايلــة إّلــي عندهــا حاجــة تلمهــا وهــي التــراث والمــوروث 

ــي. التونس

ــا  ــي تعملوه ــة إّل ــطة الثقافي ــم األنش ــنية أه • ش
ــة؟  ــي المدين ف

أنشــطة قرطاجينــة تتبــدل وتتنــوع، الفكــرة الــكل فــي تقــارب 
ــف  ــارة المتاح ــن زي ــاس. م ــة والن ــاص والمعرف ــل االختص أه
والمواقــع األثريــة وفــي المدينــة نحكيــو علــى المعالــم إّلــي 
دايــرة بينــا. ســاعات نتعــداو بحــذا معلــم وكان مــوش خرجــات 
ــكان  ــي الم ــا إّل ــش لبالن ــا يجي ــة م ــل المعرف ــة وأه قرطاجين
معلــم. الخرافــات إّلــي صــارت أحداثهــا فــي زناقــي وحمامــات 
المدينــة، البيبــان والــزوي، حكايــات ســلطان المدينــة، ســيدي 
الكالعــي وبــن عــروس، صبــاط العروســة وحمــام الذهــب 

وقنديــل بــاب منــارة. 
إّلــي   trésor  au  chasse  - والتشنشــينات  الخرجــة  غيــر 
ــات  ــو لم ــة، نعمل ــا الحافل ــة وزناقيه ــي المدين ــم ف نعملوه
ــى  ــرة عل ــاب وم ــى كت ــرة عل ــة م ــمها اللم ــرة وقس وكل م
موضــوع يهــم تاريخنــا ومــرة كارايوكيــه بتقاتــق الرشــيدية. 

 
• حســب خبرتــك فــي المدينــة تشــوف الــي المدينــة 

مــكان آمــن للقيــام بانشــطة ونــدوات ثقافية؟

المدينــة كيفهــا كيــف أي بالصــة فــي تونــس تنجــم تعمــل 
ــة  ــن الحيط ــة لك ــرات ثقافي ــدوات وتظاه ــطة ون ــا أنش فيه
باهيــة. كيفمــا تنجــم يصيــر لــك أي قلــق فــي قرطــاج وإنتــي 
تمشــي فــي الشــارع وال فــي األنهجــة كيفمــا تنجــم تتقلــق 
فــي زنقــة صغيرة مــا تعرفهــاش. المهم األنشــطة والخرجات 
ــول  ــهلة الوص ــن س ــي أماك ــو ف ــات ويتعمل ــو مجموع يكون
ــر.  ــق كبي ــدو رون ــة عن ــي المدين ــم ف ــي تنظيمه ــذا يخل وه

كجمعيــة  تتعرضولهــم  إّلــي  العراقيــل  شــنية   •
النشــاط؟  النشــاط واال وقــت  وانتومــا تحضــرو 

نظــرا ألهميــة المدينــة واألنشــطة اإّلــي تصيــر فيها ، ســاعات 
تحديــد المــكان يكــون صعيــب إلنــه بعــض األمكنــة والمراكــز 
يلزمهــا دفــع معلــوم ونظــرا ألنــه الجمعيــة ماعندهــاش 
ــة زادة  مدخــول فهــذا صعيــب شــوية. مــن الحاجــات الصعيب

هــي المتطوعيــن وثقافــة التطــوع. 
وقــت النشــاط عمومــا يكــون فــي النهــار نظــرا للبنيــة 
ــرات  ــت للتظاه ــن وق ــار أحس ــة فالنه ــاع المدين ــة مت التحتي
ــا تجــارب كثيــرة ونظمنــا تظاهــرات  الثقافيــة لكــن كانــت لين

ــس.   ــكل المقايي ــة ب ــت ناجح ــل وكان ــي اللي ف

• وين تراها قرطاجينة في المستقبل؟

توثيــق  فــي  فيــه  تلعــب  مهــم  دور  عندهــا  قرطاجينــة 
فــي  كبيــرة  خدمــة  عندهــا  ومــزال  التونســي  المــوروث 
بالتاريــخ  والتعريــف  التوثيــق  فــي  ســواء  المســتقبل 
والمــوروث، ســواء فــي اســتخدام التكنولوجيــات الحديثــة 

والــزوار.  التوانســة  الكبيــر مــن  تاريخنــا  نقربــو  بــش 

• كيفاش تقيم الحياة الثقافية في المدينة؟ 

الكوفيــد  قبــل  المدينــة  فــي  الثقافيــة  الحيــاة 
المدينــة  ســكان  بــش  أكثــر  مزدخــرة  كانــت 
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بالمدينــة. تليــق  ثقافيــة  حيــاة  يلقــاو  ورّوادهــا 

ــك المــرأة فــي المدينــة مهتمــة باألنشــطة  حســب رأي
ــة؟  الثقافي

يمكــن إيــه ويمكــن ال. الحضــور النســوي متعثــر شــوية لكــن 
ــي فمــا خدمــة كبيــرة فــي المجــال هــذا  الحاجــة الباهيــة إّل
بــش المــرا تلقــى بالصتهــا فــي المجــال الثقافــي واإلبداعــي 
فــي المدينــة. نتمنــى نشــوفو أكثــر تظاهــرات لمبدعــات 
تونســيات ســواء كاتبــات أو فنانــات أو رســامات. عنــا المواهــب 

النســوية ويســتحقو دعــم كبيــر.

ناشــطة فــي المجتمــع المدنــي كيفــاش تقيــم وجــود 
المــرأة فــي المجــال هــذا؟ 

المــرأة موجــودة لكــن كيــف أي مجــال مكانهــا تتعــب برشــة 
ــب  ــون صعي ــاعات يك ــتحقها. س ــي تس ــا إّل ــك بالصته ــش تف ب
ــا  ــا وم ــجل موقفه ــا أو يتس ــل صوته ــا توص ــرا إنه ــى الم عل
ــق  ــش تتخل ــبب ب ــش س ــا يكون ــا أو م ــى غيره ــبش عل يتحس
مشــكلة ضدهــا. لألســف المــرا تتعــب برشــة بــش توصــل 
ســمعتها  مــن  تخلــص  مشــكل  أقــل  بعــد  ومــن  لحاجــة 
المهنيــة ومــن انجازاتهــا. نظريــا المــرا عندهــا مكانتهــا 
وفعليــا ســواء فــي المجتمــع المدنــي أو فــي عــدة مجــاالت 

ــى.  ــل ال تحص ــه عراقي ــرى تواج ــاءات أخ وفض
ــق  ــي تحقي ــادة ف ــت ش ــلمتش ومازل ــا س ــرا م ــي كل م نحي

حلمهــا رغــم العراقيــل. 

فرضــا عنــدك ســلطة علــى مدينــة تونــس شــنية الحاجــة 
وإال الحاجــات الــي تحــب تبدلهــم؟ 

تحســين البنيــة التحتيــة، اإلضــاءة فــي الزناقــي ، نوفــر خريطة 
حديثــة وعــالش ال خريطــة رقميــة للمدينــة بــش النــاس إّلــي 
مــا تعرفهــاش مــا تضيعــش. نجــدد فــي المســالك الســياحية 
ونوفــر فيهــا متطوعيــن )بأجــر ومــوش يخدمــو علــى رحمــة 

الوالديــن بالطبيعة( بش يحوســو بالنــاس ويعرفوهم ببالدهم. 
مــا  بــش  والمجموعــات  والجمعيــات  النــوادي  نخــدم مــع 
يتعــداش نهــار مــن غيــر نشــاط ثقافــي وخاصــة أنشــطة 
ــي  ــال إّل ــات واألطف ــن والمراهق ــاركية للمراهقي ــة تش ثقافي
يلزمهــم يحطــو طاقتهــم فــي حاجــات إيجابيــة ويتعلمــو 

حاجــات جديــدة ومهــارات تفيدهــم.

بقلم زينب التكوتي
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كيفــاش قــررت تولــي مضيفــة طيــران؟ هــل كانــت المهنــة هــاذي 
حلــم طفولــة؟ وهــل تعرضــت للعنصريــة وقــت االنتــداب؟ 

عمــري ماكنــت نحلــم بــاش نولــي مضيفــة، لحكايــة كل جــات صدفــة عامــت 
ــا كان  ــو تعليمن ــرا ألن ــا نظ ــي فرنس ــراو ف ــاش نق ــا ب ــي كن ــا وأخت ــاك أن الب
فرنســي و كنــا بــاش نقــراو فــي الســربون لكــن لقينــا إعــالن فــي الجريــدة 
وقلنــا عــالش ال، نجربــو بلكشــي نتقبلــو و بالفعــل عيطولنــا أنا تقبلــت وأختي 

. jury ال ولألمانــة متعرضتــش لحتــى نــوع مــن العنصريــة مــن
ــم  ــن طاق ــض م ــع بع ــالت م ــت الرح ــد وق ــن بع ــرو م ــداو يظه ــاكل ب المش
الطائــرة فــي البدايــات لكــن كان التمييــز الســبب متاعــو اللغــة أكثــر ماللــون 
ــع  ــر م ــد والت أكث ــن بع ــي م ــن العرب ــر م ــي أكث ــي فرنس ــا نحك ــار أن باعتب
ــي يتفاجــؤ كــي يشــوفوني, ديمــا يســئلو تونســية وال  كــي  المســافرين إّل
ــخص  ــا أول ش ــار أن ــر بابعتب ــاؤ أكث ــاد والو يتفج ــت chef de cabine  لعب ولي
يلقــاوه فــي بــاب الطيــارة أول مــا يطلعــو,  فيهــم إّلــي يفــرح و يقــول حاجــة 
باهيــة اطورنــا وتقدمنــا و مشــكل اللــون معــادش مطــروح و فمــا إّلــي يقلك 
ــارة » »مــال  ــن فــي وجــه الطي » طــاح ســعدها Tunisair« » تفــرج آش حاطي
مناظــر« ويقولهــا بصــوت عالــي بــاش يســمعوني كيمــا بعــض الزمــالء إّلــي 
مــع الوقــت بــان التميــز متاعهــم خصــوص فــي وقــت الخالفــات فــي الخدمة 

وال كــي  نعطــي تعليمــات فــي الطيــارة  نولــي آك »الوصيفــة« .
ــي  ــودة ف ــة موج ــن والعنصري ــالء ممتازي ــدي زم ــا كان عن ــبة لي ــا بالنس أم
الخطــوط الــكل مــش كان فــي التونيســار خاطــر الطيــارة هــي مجتمــع 

مصغــر و تلقــى فيهــا كل شــئ . 

ــي  ــرو ف ــي يتذك ــامي إّل ــر األس ــن أكث ــوم م ــمك لي ــي إس ــرف إّل  تع
ــوه؟  ــى لت ــار حت التونيس

أي، لكــن اســتوعبتها كــي جيــت خارجــة فــي آخــر رحلــة ليــا مكنتــش نســتنا 
بــاش نلقــا العديــد مــن النــاس يســتناو فيــا قــدام الطيــارة: بوليســية، 
قائــدي طيــارات، الطياريــن، المضيفيــن والمضيفــات ... مــن الحجــات إّلــي 
مــا ننســاهمش وقتلــي جيــت هابطــة مــن الطيــارة الحمايــة المدنيــة 
عملولــي الـــ water salute  وإّلــي ماكانتــش تتعمــل للنــاس الــكل. حاجــة مــا 
ننســاهاش فرحتنــي برشــا وخالتنــي نحــس بالفخــر خاطــر النــاس إّلــي جــاو حــد 
ماجبرهــم بــاش يجيــو ,وحدهــم كــي عرفــو إّلــي آخــر رحلــة ليــا حبــو يســلمو 

عرفنا بروحك

متقاعــدة،  ســنة   61 مصبــاح  ســعدية 
  chef de cabine و  طيــران  مضيفــة 
وأم،  التونســية  الخطــوط  مــع  ســابقة 

منامتــي. جمعيــة  ورئيســة 

ــر  ــت أث ــا خلي ــي أن ــت إّل ــن عرف ــا في ــم  وقته ــا بطريقته علي
ــاس. ــد الن باهــي عن

ــي  ــار ف ــي أول نه ــي أم ــة قالتهال ــذا جمل ــي ه ــبب ف والس
الخدمــة »اإنتــي ليــوم معــادش تمثــل ســعدية مصبــاح أمــا 
تمثــل تونــس الــكل، رد بالــك مليــح وأعــرف إّلــي راهــو الزمــك 
تخلــي بالصتــك نظيفــة للــي جــاي بعــدك« وليــن خرجــت 

ــة.  ــيتها الجمل ــري ال نس عم

كان تحكيلنـــــا علـــــى »منــــــامتي« 

ــي  ــكل ف ــاس ل ــبهش للن ــا تش ــة م ــة خاص ــع مجموع ــا نتب أن
ــرا  ــر لب ــد يصي ــنوة قاع ــو ش ــا نتبع ــاطاتها، كن ــا ونش ميولته
ــكالها.  ــع أش ــات بجمي ــة والحري ــد العنصري ــاطات ض ــن نش م
فــي العشــرينيات كنــت مغرومــة بـــ Angela Davis كنــت 
نعمــل شــعري كيفهــا ونتبعهــا ونتبــع فــي حركــة الســود 
ــت  ــا ولي ــافر برش ــي نس ــم خدمت ــة وبحك ــدول الغربي ــي ال ف
ــش  ــي مكان ــرض إّل ــي الغ ــطو ف ــي ينش ــات إّل ــع الجمعي نتب
مــن الممكــن نعملوهــم فــي تونــس وقتهــا حتــى ليــن جــاء 
ــة. ــوش جمعي ــا نعمل ــالش م ــت ع ــا قل ــي 2011 وقته جانف

التواصــل  مواقــع  علــى  مجموعــة  مــع  لحكايــة  بــدات 
االجتماعــي لكــن كان الزم يخــرج مــن العالــم اإلفتراضــي 
ــا  ــا وعملن ــق لي ــع صدي ــى م ــوة األول ــت الخط ــع وخذي للواق
منامتــي )الحلمــة( فــي 2013 إّلــي هيــا جمعيــة تدافــع على 
الحريــات والحقــوق لكافــة االشــخاص واألديــان والمعتقــدات 

ــود. ــوق الس ــش كان حق م

شنــــــوة عالقتــــــك بالمدينـــة؟

لألســف أنــا مــا عشــتش فيهــا برشــا أمــا تولــدت في زنقــة بن 
ضيــاف بــاب ســويقة )دار جــواد ســابقا( لكــن قعــدو الذكريــات 
لتــوة وحتــى كــي معــادش نســكنو فيهــا قعدنــا ديمــا 
نمشــيو وزيــد دارنــا مكانتــش كــي الديــار الــكل كانــت عندهــا 
حكايــة، حكاتهــا أمــي، إّلــي هــي مماتــي هللا يرحمهــا، 
ــى دار  ــؤولة عل ــدة« المس ــي »جاي ــع القاض ــدم م ــت تخ كان

جــواد لكــن حســب أمــي مكانتــش كــي الجيــاد الــكل, كانــت 
معروفــة بالعــدل متاعهــا يعنــي ماطبقــش  كالم القاضــي, 
ــع  ــا وترف ــي عنده ــاء إّل ــب النس ــن ذن ــد م ــت وتتأك ــت تثب كان
ــو أي وحــدة فيهــم مظلومــة. ــة إن األمــر للقاضــي فــي حال

جامــع  زادة  أمــا  دارنــا  ذاكرتــي مــش كان  المدينــة فــي 
ــا كان  ــي باب ــم إّل ــو بحك ــى ترميم ــرت عل ــي حض ــة إّل الزيتون
ــت  ــم وكن ــى الترمي واحــد مــن المهندســين المســؤولين عل
نمشــي معــاه, فتــرة مزيانــة مــن حياتــي  لتــوة كــي نبــدى 

ــواق . ــي واألس ــن الزناق ــا بي ــدور نتفكره ن

كان جاء عندك السلطة شنوة تبدل في المدينة؟

العــام	  المنظــر  ونحســن  المبانــي  نرمــم 
المدينــة 	  معمــار  علــى  الخــارج  البنــي  نمنــع 

                                                     بقلم سنية بن سعيدان

لقـــاء مع السيدة
سعدية مصبـــــــاح
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 أو »دار الرعايــة« كلهــا ديــار ظلــم مــع اختــالف المســميات. ديــار 
تهــان فيهــا المــرأة وتتعســف كرامتهــا بالقانــون، قانــون ظالــم 
غيــر إنســاني، تتحبــس فيــه المــرأة فــي دار المــراة بــاش يرضيــو 

ــرور الراجل. غ

عقاب المرأة
المــرأة  عانــت  اإلقصــاء والتحكــم والظلــم مــن “دار جــواد” 
الــدار التــي تعتبــر كــي الحبــس تعيــش فيــه المــرأة محبوســة 
ليــن تغيــر تصرفاتهــا وأفكارهــا، تعيــش فــي دار أجزائــه رطبــة 
وتــأكل لقيمــات ال تغنــي وال تشــبع، ويــا ويــل كل إمــراة مــا 
ــا  ــوع أهله ــن ط ــت ع ــة خرج ــا وال أي بني ــمعش كالم زوجه تس
وخالفــت أفكارهــم فمصيرهــا دار جــواد، يخدمــو فــي الــدار 
يتعلمــو الخياطــة والطريــزة بــدون مقابــل ويمكــن يقعــدوا 

ــواب«. ــق الص ــم »للطري ــاش يرجعوه ــنين ب س

القانون الظالم
فــي تونــس فــي القــرن التاســع عشــر كان فمــا جهــاز حكومــي 
إّلــي  يتســمى بالقضــاء الشــرعي يحكــم بمعاقبــة المــرأة 
أو تخالفــت تقاليــد  أو تتعــارك مــع حماتهــا  تخالــف زوجهــا 
ــات  ــاد الجانح ــاء وإبع ــواد إلقص ــي دار ج ــها ف ــع بحبس المجتم
ــاء  ــي فض ــزل ف ــوري. الع ــع الذك ــد المجتم ــوا قواع ــي يخالف إّل
ــى  ــيطرة عل ــم والس ــو التحك ــع غايت ــن المجتم ــوم بقواني محك
ــتعباد  ــة الس ــف البقي ــي يخال ــوي الل ــع األنث ــن المجتم ــزء م ج
ــة. فــي »دار جــواد«  النســاء ومنعهــم مــن حقهــم فــي الحري
فمــا »الجايــدة« وهــي المشــرفة علــى الــدار والحاكمــة بأمرها 
النزيــالت وتنحيلهــم  إّلــي تقــوم بالتحكــم فــي  الــدار  فــي 

أموالهــم.

تقول دكتورة المؤرخة دلندة األرقش: 
ــا  ــن فم ــة لك ــر اجتماعي ــق معايي ــوا وف ــوا يعيش ــاء كان »النس
ــي  ــاه  ف ــي لقين ــذا إّل ــر  وه ــوا هالمعايي ــم رفض ــكون منه ش

أرشــيفات خاصــة  كيمــا أرشــيف العدليــة، دفاتــر العــدول، دفاتــر 
المحاكــم الشــرعية لقينــا شــكاوى مــن النســاء، كان فمــا حبــس 
خــاص بالنســاء نلقــاو فيــه الجنايــات والســرقات وأغلــب النســاء 
ــا  ــة، و فم ــن الخصاص ــوا م ــاء يعاني ــا نس ــه هوم ــوا في ــي كان إّل
زادا أنــواع اخــرى مــن الحبوســات كيمــا دار جــواد إّلــي نلقــاو فيه 
ــاب  ــو عق ــة، فتعاقب ــو النمطي ــو ال« وواجه ــي »قال ــاء إّل النس
ــن  ــش م ــن مكان ــالق لك ــود الط ــم وج ــزل، رغ ــو الع ــاص وه خ
ــب المــرأة( ، يرفــع الراجــل  ــع )دون تعذي الســاهل الطــالق والخل
ــي  ــرأة ف ــزل الم ــم بع ــدر حك ــي يص ــو الل ــي ه ــة والقاض قضي
ــك  ــر مؤسســة تنظــم المجتمــع فــي ذل ــي تعتب »دار جــواد« إّل
الوقــت وخاصــة العالقــات بيــن النســاء والرجــال، فــي األرشــيف 
ــع  ــواد« وترج ــمى »دار ج ــت مس ــو تح ــي كان ــار إّل ــا دي ــا برش فم
التســمية إلــى صفــة أصحــاب المنــزل )امــرأة ورجــل كبــار فــي 
الســن وأوالدهــم متزوجيــن( »الجييديــن« وتكتســب  الصفــة 
هــاذي مــن القاضــي إّلــي يثــق فيهــم  ويأمنهــم علــى النســاء، 
الــدار تكــون مســكرة والجيــدة تعذبهــم فــي الماكلــة واألعمال 
ــه  ــش في ــت تعي ــي كان ــدالل إّل ــرأة ال ــارن الم ــاش تق ــة ب اليومي
فــي دار راجلهــا ومــا تعيشــه فــي »دار جــواد« ، الراجــل يجيــب 
القفــة لمرتــو وإلزاميــا الزمــو  يزورهــا  مــرة فــي الجمعــة ليلــة 
الجمعــة، والجيــدة تقــوم بالمراقبــة هــي والجيــد بــاش تكتــب 
ــات  ــب )بن ــب والنس ــات الحس ــة ببن ــار خاص ــا دي ــر. كان فم التقري

األكابــر( كدار شــلبي.  

فــي القــرن الثامن والتاســع عشــر نلقــاوا الرجــال فــي الفضاءات 
عامــة، والمــرأة كانــت ديمــا تلقــا متنفســا لهــا »الزاويــة«، 
ــاة المــرأة خاصــة  ــت تلعــب دور رئيســي فــي حي ــة« كان »الزاوي
فــي المدينــة، فــي األريــاف نلقــاو الرجــال والنســاء خاصــة أّنــو 
فضــاء مفتــوح علــى عكــس المدينة. برشــا نســاء مــن المدينــة 
كانــت تهــرب وتتختبــى في«الزاويــة« فيــن كانــت فمــا حصانــة 
ــم  ــد ينج ــكان ح ــر م ــر. خاط ــع عش ــرن التاس ــف الق ــى منتص حت
يخــرج المــرأة مــن الزاويــة حتــى القاضــي بيــدو. كانــت الزاويــة 

زادا مــكان للقــاء النســائي كالحمــام«.

بقلم سنية بن سعيدان

اد
ـو

ـــ
ج

ار 
د دار جــــــــــواد

https://chakchouka-times.com/ar/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://chakchouka-times.com/ar/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://chakchouka-times.com/ar/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
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ما فّماش دورات 
للسيدة  تدريبية 

الحرفيــة بش تنّجم 
ش  وْتَعيِّ تبيع 

روحها 
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• نحبو نخذو فكرة على حياتك قبل ما تدخل في 
السياسية؟ 

حياتــي قبــل مــا ندخــل السياســة عاديــة علخــر، كــي وليــت 
étudiante بــدات تتبــدل شــوية ودخلــت فــي الشــأن العام 
ودخلــت فــي العمــل النقابــي فــي الجامعــة إّلــي خلقــت 
بيــه شــخصية معينــة.  بيــن التخــرج مــن الكليــة والثــورة 
وليــت pharmacienne, وأم لــزوز صغــار وحيــاة عاديــة 

جــدا والهيــة بالخدمــة.

بعــد الثــورة رجعــت عبــر المجلــس التأسيســي وكنــت 
رئيســة لجنــة الحقــوق والحريــات، عملــت تجربــة إعالميــة 

المجتمــع  فــي  نشــاطات  وعــدة  تلفزيــة  قنــاة  فــي 
المدنــي، أنــا مانحبــش الفــراغ و »الطبيعــة تأبــى الفــراغ« 
 ,les actions نحــب نكــون موجــودة فــي  كنــت ديمــا 
فــي الفتــرة العمــل متاعــي الخــاص كنــا ننشــط باســمنا 
الخــاص أو عــن طريــق الجمعيــات وهــي أنشــطة تطوعيــة 
للمــد الخيــري والتعــاون وكنــت حتــى نلــم مجموعــة مــن 
الحومــة ونعاونــو فــي تنظيــف وتزييــن مــكان أو حفــر بئــر 
الــخ... ديمــا نحــب نســاهم فــي أي نشــاط يعطــي إضافــة 
 satisfaction morale ونحــس  للمجتمــع  أو  للمنطقــة 
ــة،  ــي البلدي ــوم ف ــو الي ــذا لقيت ــاس ه ــة اإلحس والحقيق
خاطــر البلديــة هــي مؤسســة لتقديــم خدمــات باألســاس و 

حـــــــوار مـع شيخـة
مدينة تونس مـدام         

سعاد عبد الرحيم

فــي إطــار مشــروع FEMMEDINA قابلنــا شــيخة 
مدينــة تونــس مــدام ســعاد عبــد الرحيــم وحكينــا 
علــى المــرأة واندماجهــا السياســي وبالطبيعــة 

حكينــا علــى مشــاريع بلديــة تونــس. 

 وصار بيناتنا الحوار هذا:

 satisfaction والوقــت الــي تحس الــي المواطــن راضي تلقــى 
. morale

عالش قررت بش تنخرط في الحياة السياسية؟ 

انخراطــي مــش سياســة للسياســة ولكــن سياســة إلنجــاز، 
انــا ديمــا نقــول تعمــل فــي عمــل سياســي لــواش؟ أنــك 
بــش تكــون فــي موقــع قــرار ماهيــش مشــكل ألنــه طمــوح 
مشــروع، إنــك تكــون فاعــل، إنــك تكــون نافــذ فــي مجــال 
العمــل متاعــك مايقلقــش، لكــن كيفــاش تنجــم تعطــي 
اإلضافــة للنــاس الــي بــش تتعامــل معاهــم؟ كيفــاش النــاس 
تولــي تعرفــك عــن طريــق مــا تــم إنجــازه بوجــودك علــى رأس 

المؤسســة هذيــكا؟ 
ــيرة  ــة لمس ــرورة عادي ــت صي ــة كان ــي السياس ــي ف وانخراط
نضاليــة طالبيــة واعتنــاء بالشــأن العــام رغــم إنــو مــش ســاهل 
ــا  ــا برش ــر فيه ــى خاط ــون personnage public، عل ــك تك أن
ــات لكــن مــدام  ــات وبرشــا تحدي ــات وفيهــا برشــا صعوب تضحي
الزم  engagée فيهــا  وتكــون  النــاس  تفيــد  حاجــة  لقيــت 

ــل.  تكم
   

وقــت ترشــحك لمنصــب رئاســة بلديــة لقيــت دعــم مــن 
المجتمــع والنــاس المحيطــة بيــك؟ وشــنية كان رايهــم؟ 

أنــا مــن اللــول ماكنتــش متشــجعة، الحقيقــة ماكنتــش ناويــة 
بــش نهبــط فــي االنتخابــات البلديــة كنــت مبرمجة بــش نهبط 
فــي االنتخابــات التشــريعية بحكــم عنــدي تجربــة ســابقة فــي 
المجلــس التأسيســي وحبيــت نســتثمر المعرفة الــي تعلمتها 
وأنــا فــي المجلــس, وقلــت نبنــي عليهــا  فــي مرحلــة أخــرى 
ــات  ــي الحاج ــي ف ــاس عرفون ــا ن ــا برش ــن فم ــتقبلية، لك مس
اللــي عملتهــا فــي المجــال البيئــي فتوجهتلــي الدعــوة 
ــعيتلهاش،  ــا وماس ــر فيه ــش ننتظ ــي ماكنت ــم إن ــح رغ للترش
فمــا برشــا نــاس شــجعوني  وأنــا تحججــت وقتهــا إنــي عنــدي 
ــي  ــت إّل ــا،  وقل ــتثمر فيه ــب نس ــس ونح ــي المجل ــة  ف تجرب

ــدو  ــو يفي ــودة ونجم ــاميهم موج ــرى أس ــخصيات أخ ــا ش فم
أكثــر منــي. لكــن مــع إصرارهــم وتشــجيعهم ليــا ومــع انتخــاب 
النــاس ليــا أنــا كنــت علــى رأس البلديــة، ومــن نهــار إّلــي وليــت 
علــى رأس البلديــة التزمــت بهــذا العمــل وكأنــي عنــدي 

ســنوات نحــب نكــون موجــودة فيــه.. 
البلــدي  العمــل  خاطــر مجهــود  العائلــة الزم  مــن  الدعــم 
ــك  ــارس علي ــي يتم ــف ال ــل، العن ــاعات العم ــا: س ــب برش صعي
ــي  ــو هــذا, إنتــي وإّل ــكل أنواعــه ومــش إنتــي وحــدك تتقبل ب
ــكل  ــر,  ال ــر والكبي ــي الصغي ــط العائل ــن بيــك مــن  المحي دايري
ــا  ــد كيم ــم جدي ــي عال ــل ف ــك تدخ ــم. إن ــس عليه ــش ينعك ب
ــن  ــد م ــل وعدي ــًا 6000 عام ــا تقريب ــي فيه ــس إّل ــة تون بلدي
ــة  ــي العاصم ــه ف ــوفو في ــي تش ــآت وإّل ــات والمنش المؤسس
الــكل هــو مربــوط بالبلديــة بالتالــي حجــم العمــل البلــدي هــو 
كبيــر جــدًا وأنــا هنــا فمــا كلمــة ديمــا نقولهــا »لــو لــم يكــن 
ــد  ــي الزم تعتق ــه« يعن ــة في ــتطعنا المواصل ــا اس ــدة لم عقي
بوجــودك مــع النــاس المحيطيــن بيــك ومــع أعضــاء المجلــس 
القويــة.  اإلرادة  ومــع  الموجــودة  اإلدارة  ومــع  البلــدي 
ــتطالعات  ــي اس ــوفو ف ــا تش ــدو كيم ــن نفي ــدهللا قاعدي الحم
ــل  ــور عم ــا تط ــي فم ــول إّل ــات تق ــب دراس ــن مكات ــرأي, م ال
بلــدي بــكل أنواعــه و فمــا satisfaction مــن قبــل النــاس 
ــر  ــو أكث ــدو نخدم ــجعو و نزي ــدو نتش ــا كان نزي ــا يخلين ــذا م وه

ــر.  ــورو أكث ــو نتط ــش انجم ب

إنتــي أول امــرأة تشــد منصــب رئاســة بلديــة تونــس, 
وأول امــرأة مــا نقولــوش شــيخ المدينــة, نقولــو شــيخة 
المدينــة، شــنية إحساســك وهــل لقيــت تقبــل مــن 

زمالئــك وزميالتــك؟  

 دخلنــا مصطلــح جديــد، ولفظنــا شــيخ بشــيخة ألول مــرة فــي 
تاريــخ تونــس، وأنــا ديمــا نقــول شــيخة مدينــة تونــس ماهوش 
فــي شــخصي كســعاد عبــد الرحيــم لكــن هــو تكريــم للمــرأة 
التونســية عمومــًا. إنــو ربمــا نقطعــو مــع العقليــة الذكوريــة 
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ــي  ــن ف ــرأة لك ــت الم ــاب طلع ــي االنتخ ــو ف ــن ألن ــي التعيي ف
ــن  ــي التعيي ــة ف ــه الثق ــل كأن ــو راج ــا يحط ــن كان ديم التعيي
تتعطــى كان للرجــال دون النســاء، شــفنا 160 ســنة يتــم ديمــا 
تعييــن رجــل ومــن أعلــى هــرم الســلطة، معناهــا حتــى و احنــا 
ندعيــو إّلــى التناصــف والمســاواة، لكــن مــا ثمــاش الثقــة 
100% فــي المــرأة. وهــذا عــالش كان التحــدي كبيــر كيــف 
ــوز  ــس والف ــي تون ــدة ف ــة الوحي ــة القائم ــي رئيس ــت روح لقي
هــذا نهديــه للمــرأة التونســية باعتبــار أول امــرأة تتــرأس 
بلديــة تونــس ونهديــه للشــباب التونســي باعتبــار أكثــر نســبة 
تصويــت جــات مــن عندهــم وعطيناهــم رســالة بتواجــد أصغــر 
مستشــارة فــي البلديــة، مســاعدة لرئيســة البلديــة هو إشــارة 
ــان.  ــاء اللج ــر، رؤس ــاء الدوائ ــي رؤس ــفناه ف ــي ش ــباب إّل للش
وشــفنا 11 امــرأة كرئيســة لجنــة بلديــة تونــس علــى 16، 
وهــذا دعــم كبيــر للمــرأة فــي مجالنــا، عنــا عديــد مــن النســاء 
الفاعــالت فــي البلديــة وهــذا نعتبــره فخــر للمــرأة التونســية، 
ونتمنــى نكــون أحنــا نمــوذج إّلــي ينجــم يدفــع نحــو المســاواة 

ونحــو تكافــؤ الفــرص بيــن المــرأة والرجــل. 

 FEMMEDINA مشــروع  علــى  شــوية  تحكيلنــا  كان 
ــي تعمــل؟  ــا بعــض مخرجــات البحــث ميدانــي إّل وتعطين

 مشــروع FEMMEDINA هــو مشــروع مــن المرأة إلــى المرأة، 
أحنــا حبينــا فــي األربعــة الدوائــر البلديــة إّلــي موجوديــن معانــا 
إنــو النســاء تختــار وتقتــرح مشــاريع. عنــا مقاربــة مهمــة جــدا 
ــن  ــا موجودي ــا بموجبه ــي أحن ــاركية إّل ــة التش ــي المقارب وه
لهنــا ألنــو احنــا تــم انتخابنــا مــن قبــل النســاء والرجــال، حبينــا 
النســاء فــي المدينــة، إّلــي بطابعهــا منغلــق علــى ذاتــه 
قليــال، حبينــا نشــوفو كيفــاش تكــون المــرأة فاعلــة فــي 
ــي  ــرأة ف ــي الم ــرة ف ــرأة مؤث ــون الم ــاش تك ــة، كيف المدين

ــة.  ــاءات المغلق ــة الفض ــة خاص ــاءات المدين فض
ــي  ــا conception إّل ــود عنده ــي موج ــالق إّل ــة باالنغ المدين
بحــد ذاتهــا الموجــودة فيهــا هــي رجالية-ذكوريــة مثــال كــي 
ــى  ــال حت ــم رج ــش تلقاه ــوف les toilettes publiques ب تش

les espaces للرجــال، يعنــي conception متــع المدينــة غيــر 
متأقلمــة مــع المــرأة. 

 des هومــا  إّلــي  النــاس  حبينــا  هــذا  المشــروع  فــي 
ــا،  ــي خباياه ــا وف ــي تراكنه ــة وف ــي المدين connaisseurs ف
ــي تنجــم  ــن مشــاريع إّل يقترحــو ليهــم هومــا وللنســاء اللخري
تكــون مدمجــة للمــرأة وتحــل مشــاكل المــرأة فــي المدينــة 
وتتطلــع لمســتقبل أفضــل. بــش نبــداو بالتمكيــن المــرأة مثال 
ــة  ــات المنفتح ــي الجه ــر ف ــى خاط ــة عل ــة ثقاف ــرأة ناقص الم
ــر نلقــاو برشــة نســاء تمشــي للســينما و المســرح تحضــر   أكث
فــي  ولكــن  الثقافيــة  للمقاهــي  تمشــي   ،des activités
المدينــة بطابعهــا الموجــود النســبة أقــل، هــذا عــالش يحســو 
ــي مفمــاش أنشــطة ثقافيــة خاصــة بالمــرأة وهــذا عــالش  إّل
نحبــو نشــركوها، وعــالش ال إذا كان عنــا مشــاريع نحبوهــا 
تكــون موجــودة فيهــا، ألنــو اليــوم عنــا فــي المدينــة العديــد 
ــا  ــا ونحبوه ــف أنواعه ــون بمختل ــرض الفن ــاءات لع ــن الفض م
تكــون موجــودة فــي مراكــز الفــن المعاصــر  مثــال عنــا »مدام 
ــا،  ــن باش ــر الدي ــر خي ــف قص ــرة متح ــة و مدي ــي« فنان مهبول
وفمــا برشــا فضــاءات أخــرى موجــودة نحبــو المــرأة تســتغلهم 
وربمــا  طاقتهــا  مــن  وتعطــي  فيهــم  ناشــطة  وتكــون 
ــح  ــرأة لصال ــد الم ــودة عن ــة الموج ــة اإليجابي ــثمرو  الطاق نس
ــات  ــتببيانات ومخرج ــي االس ــاوه ف ــي نلق ــذا إّل ــة. وه المنطق
البيانــات متــع المشــروع إّلــي بــش نعملــو علــى تطبيقــو 
بمشــاريع concretisable علــى مســتوى الواقــع، ماحبينــاش 
أحنــا نفرضــو مشــاريع حبينهــم هومــا يقترحــو أفكارهــم 
وكيفــاش المــرأة تــرا روحهــا فــي المدينــة: مســكرين عليهــا 
ــش؟..  ــا تنجم ــرة و اال م ــة دائ ــون رئيس ــم تك ــن؟ تنج وإال حالي
ــة  ــرة المدين ــر )دائ ــات دوائ ــا زور رئيس ــة عن ــي المدين ــا  ف احن
و دائــرة ســيدي البشــير ( مــن أربعــة دوائــر وبالتالــي عنــا 
ــر تونــس العاصمــة وكيــف كيــف  التناصــف فيمــا يخــص دوائ
ــم  ــرة لدع ــة الدائ ــي رئاس ــاركتو ف ــجعو  مش ــي نش ــل إّل للرج
هــذا المجــال ودعــم قــدرات النســائية وخلــق فضــاءات خاصــة 
بالمــرأة للمــرأة إذا كان طلبتهــم، ديمــا نقــول إذا كان طلبتهم 
 des لقينــا  ،des salles de sport مثــاًل لقينــا فــي المقترحــات

crèches liées aux administrations، عــالش ال حاجــات هــذي 
تســهل ماتنقصــش مــن قيمــة المــرأة وقــت إّلــي تطلــب 
روضــة تكــون قريبــة للمؤسســة إّلــي تخــدم فيهــا  بالعكــس 

ــر.  ــة أكث ــا االنتاجي ــي فم ــل وتخل ــهل العم تس

 فمــا برشــا فضــاءات عامــة كــي المكاتــب العامــة، أمــا 
مــا يخليــوش الشــباب تدخــل أو مســكرين فــي الويكنــد... 
هــل فمــا مجــال إنــو إدارة هالفضــاءات تولــي بالتعــاون 

مــع مجتمــع مدنــي؟

أي عــالش ال، مافيباليــش إّلــي مــش تلميــذ ماعنــدوش الحــق 
ــة  ــاءات مفتوح ــو فض ــو نخلق ــا نحب ــة! أحن ــل للمكتب ــش يدخ ب
مكتبــة  عــن  عبــارة  تكــون  بــش  الشــارع  فــي  للمطالعــة 
هــذا  المشــروع  انســقوه  كيفــاش  نشــوفو  تــو  مفتوحــة 
وانجمــو نلقــاو الكتــب وكل مــالزم المطالعــة وبالتعــاون مــع 
ــاء.  ــة الفض ــي حماي ــا ف ــم يعاون ــي ينج ــي إّل ــع المدن المجتم

 

فــي  البلديــة  مشــاريع  علــى  فكــرة  تعطينــا  تنجــم 
المدينــة حاليــا وفــي المســتقبل خاصــة فيمــا يهــم 

)...recyclage( الزبلــة 

فمــا مشــروع INNOMED االقتصــاد الدائــري إّلــي هــو فيمــا 
ــودة.  ــرف الموج ــع كل الح ــة مت ــات المدين ــن نفاي ــص تثمي يخ
ــرف  ــن ، الح ــؤ األماك ــى نهي ــا حت ــا حبين ــكا أحن ــن ه ــر م وأكث
مــن ذهــب لكــن لألســف »ذهــب مــش معيــر« كيمــا العقليــة 
مثــال  بالصيانــة،  ومانقومــوش  الجديــد  نخلقــو  عنــا  إّلــي 
فنــدق الحنــة وأماكــن أخــرى فــي حاجــة إنــو نتلفتولهــم، 
أماكــن عندهــم تاريخهــم والطابــع متاعهــم، الزم ينحييــو 
إّلــي فيهــا  الخطــر الموجــود فيهــم بــش تقعــد المهــن 
الطابــع التونســي موجــودة، فمــا عديــد المشــاريع إّلــي تخــص 
المدينــة كيمــا إنــو يكــون عنــدك  عــدة مســالك ســياحية، 
 Les bailleurs de نجيبــو  انجمــو  بــش  بدراســات  نقومــو 
  INNOMED بــش يقــع االســتثمار كيمــا أحنــا فــي  fonds

ــا  ــات الطايحيــن وقلن ــي هومــا البناي ــا 7 نقــاط ســوداء إّل خرجن
ــاع  ــاص والقط ــاع الخ ــن القط ــراكة بي ــار الش ــي إط ــالش ال ف ع
العــام إنــو نســتثمرو فيهــم وهذومــا أولويــة بــش نعاينوهــم 
ونعملــو Étude sommaire بــش نحضــرو بيهــا projet مانــاش 
 appel à ــو ــش نعمل ــا ب ــا أحن ــو les détails متاعه ــش نعمل ب
projet فيــه إّلــي البلديــة توفــر الفضــاء هذايــا وبالطبيعة الزم 
ــف  ــف كي ــي وكي ــاري و التاريخ ــع المعم ــى الطاب ــو عل نحافظ
ــي  ــى كل ه ــة ،عل ــي للمنطق ــع الوظيف ــى الطاب ــو عل نحافظ
عــدة مشــاريع مــع مجلــس بلــدي ناشــط ومجتمــع مدنــي 
قاعــد يغزرلنــا بعيــن كبيــرة وأحنــا فــي تفاعــل دائــم وان شــاء 

ــج.  ــاو نتائ هللا نلق

ــاة  ــي الحي ــية ف ــرأة التونس ــاج الم ــك، إدم ــب تجربت حس
السياســية حاجــة صعيبــة وإال ســاهلة؟ وشــنية العراقيل 
ــل  ــرر تدخ ــي تق ــت إّل ــرأة وق ــم الم ــم تتعرضله ــي تنج إّل

للمجــال هــذا؟ 

ــوق  ــي الحق ــاواة ف ــى المس ــص عل ــون ين ــق، القان ــو ح أوال ه
والواجبــات، هــو حــق وكل واحــد ويــن يــرى روحــو، إذا كان هــي 
تــرا روحهــا فــي السياســة مــا فمــاش عــالش بــش يمنعوهــا 
ــي  ــا ف ــو ديم ــرة إن ــب الكبي ــن المصاع ــن م ــا لك وال يقصيوه
عقليتنــا نســتهدفو المــرأة وكإنــو فــي داخلنــا نســتنقصو 
ــد  ــف ض ــالت عن ــم بحم ــذا يترج ــتنقاص ه ــا واالس ــن قيمته م
المــرأة، عنــف بمختلــف أنواعــه مانــاش نحكيــو كان علــى 
العنــف المــادي نحكيــو علــى العنــف السياســي، العنــف 
ــو  ــي يخوف ــف إّل ــواع العن ــي كل أن ــف االقصائ ــوي، العن المعن
المــرأة و يخلييوهــا تبعــد، يعتمــدو برشــا علــى الترهيــب وأنــا 
ــى  ــل حت ــي توص ــادات إّل ــاء واالنتق ــن النس ــد م ــفت العدي ش
ــادو  ــات,  و يب ــع انتخاب ــي l'affiche مت ــي ف ــا إّل ــى تصويرته عل
يقولــو شــبيها تصويرتهــا خايبــة! شــبيها هــكاكا ! تبــدى منــذ 
اللحظــات األولــى مــع أول صــور تظهــر يبــدا التركيــز علــى 
ــي  ــات إّل ــى الحاج ــز عل ــة، التركي ــاة الخاص ــى الحي ــكل، عل الش
ماهيــش فــي صلــب وظايفهــا إّلــي هــي مترشــحتلها وهــذا 
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ــر فــي العالقــات وفــي التواصــل وهــذا  يخلــق نــوع مــن التوت
إّلــي خــال برشــا نســاء تنســحب مــن الحيــاة العامــة خاطــر مــش 
ســاهلة، و أحنــا فــي وقــت متــع انتقــال ديمقراطــي ومخــاض 
الزم  يطلــع  إّلــي  سياســية  وحركيــة  ومتغيــرات  سياســي 
نحشــولو ســاقيه وكإنــو هــذي هــي العقليــة، وباألخــص النخب 
ــي  ــوة  ف ــال، القس ــن الرج ــر م ــاء أكث ــع النس ــر م ــية أكث قاس
محاســبة المــرأة ألنــو المــرأة الزمهــا تبرهــن أنهــا نجحــت فــي 
 double ــدي ــرأة والتح ــة وكام ــة المؤسس ــا كرئيس مهمته
ــن  ــوع م ــي ن ــق ف ــود double وتخل ــي مجه ــل ف ــي تعم وه
 les femmes sont الحركيــة فــي المؤسســة أنــا ديمــا نقــول
ــا الحقيقــة لقيــت تجــاوب كبيــر مــن ســكان  polyvalentes. أن
ــح بــش تســمع الكلمــة  ــد المجــاالت صحي العاصمــة فــي عدي
ــف  ــش تنظ ــر ب ــاد خاط ــمع االنتق ــش تس ــش وب ــي ماتعجبك إّل
10 أنهجــة ونهــج ال أكيــد مــن حقــو بــش ينقــذك ولكــن فمــا 
satisfaction وأحنــا ديمــا نحاولــو نســمعو ونصلحــو ونقدمــو، 

ــا.  ــدود اإمكانياتن ــي ح ــا ف ديم
 

ــش  ــة ب ــي المدين ــنو ف ــو نحس ــنوا انجم ــك ش ــب راي حس
المــراة تندمــج أكثــر فــي المجتمــع )فــي االقتصــاد 

والثقافــة والمجتمــع مدنــي(؟ 

ويــن  نفســك  تحــط  »ويــن  تونســي  بمثــل  نبــدا  بــش  أنــا 
تصيبهــا« يعنــي كل امــراة تؤمــن بذاتهــا بطاقتهــا وبقدرتهــا 
وبفاعليتهــا ماتســلمش باالصتهــا  تفكهــا، بالعمــل تاخذهــا، 
فيهــا،  نجاحــات  تحقــق  باالجتهــاد  توصللهــا،  بالمثابــرة 
بالتالــي  هــو كلــو مــن داخلنــا أحنــا ، أحنــا عــالش نســلمو 
خاطــر تربينــا  بالمــوروث الثقافيــة تســلم لخــوك أو تســلم  
لعمــك، لبــوك، لخالــك، لراجلــك.. هــذاكا عــالش تلقاهــا قاعــدة 
ــتور  ــد دس ــاواة و بع ــن المس ــي زم ــا ف ــوا أحن ــوا ال ت ــر، ت توخ
المســاواة وأحقيــة المــرأة بعــد االجتهــادات الكبيــرة إّلــي 
ــرص والزم  ــئ للف ــا تكاف ــون فم ــا الزم يك ــل فيه ــدة تعم قاع
ــوش  ــو ماه ــت ه ــا قل ــي كيم ــا، وبالتال ــودة فيه ــون موج تك
شــعار هــي مســيرة  بــدات منــذ عقــود مــرت مــن أول امــرأة 

كســرت القيــود وخرجــت تخــدم و لليــوم المســيرة مازالــت 
للمــرأة.  داعمــة  المــرأة  تكــون  هللا  شــاء  ان  و  متواصلــة، 
نســبة التمــدرس عنــد المــرأة أكثــر مــن الراجــل ولكــن تشــوف 
نســبة التشــغيل ال، تلقــى الربــع نســاء وكأنــو مواطــن الشــغل 
ذكوريــة ، بــش نحققــو إضافــة إلــى النصــوص التشــريعية 
ــؤ  ــة تكاف ــى ثقاف ــو إل ــودة الزم نأسس ــي موج ــة إّل والقانوني
الفــرص، إّلــى ثقافــة الكفــاءات بمعنــى االســتحقاق، إّلــي 
فيــه,  يكــون  المــكان  فــي  يكــون  بــش  الكفــاءة  عنــدو 
مافمــاش عــالش بــش نجاملــوه بغــض النظــر إذا كانــت  امــرأة 
و إال الرجــل.  وأنــا مازلــت أدعــو إلــى مزيــد التمكيــن االقتصادي 
للمــرأة بــش تنجــم تفــرض روحهــا وإلــى مزيــد التمكيــن فــي 
المجــاالت السياســية والمجتمــع المدنــي وفــي عالــم الثقافــة 
الرجــال  إّنــو حكــر علــى  نقــص كبيــر ومعتبــر،  إّلــي فيــه 
كيمــا عالــم السياســة يمكــن خاطــر الظــروف االجتماعيــة.  
أحنــا نحبــو ندعموهــم وان شــاءهللا تفــوز المــرة الجايــة امــراة 
ــألدب إن  ــوان ل ــي بله ــزة عل ــا جائ ــس وعن ــة تون ــزة مدين بجائ
شــاء هللا يتقدملنــا عمــل كتبتــو امــرأة، مــن جهتنــا ديمــا فمــا 
دعــم ومســاندة للمــرأة لتثمينهــا ألنــو نعرفــو حجــم المعانــاة 
ــا. ــي مجاله ــح ف ــش تنج ــا وب ــرض روحه ــش تف ــه ب ــي تعاني إّل

كيفــاش كان رد النــاس علــى دور بلديــة تونــس فــي 
التصــدي لجائحــة الكورونــا العــام الــي فــات؟ 

ــا  ــي م ــي  2020  وإّل ــناها ف ــي عش ــب إّل ــرف الصعي ــم الظ رغ
نعتبروهــاش ســنة مقيــاس لنشــاط البلديــة وال إلدارة البلديــة 
وال  للمجلــس البلــدي وال لرئيســة البلديــة لكــن عملنــا  أشــواط 
إّلــي  ممتــازة فــي مجابهــة الكورونــا وفــي االســتبيانات 
ــة  ــا بلدي ــي عطاته ــورة إّل ــات والص ــى دور البلدي ــا عل عملوه
ــي  ــتباقي إّل ــل االس ــي والعم ــل االجتماع ــى العم ــس عل تون
ــور  ــي ص ــاذا إّل ــن ه ــروس يمك ــن الفي ــي م ــه للتوق ــا بي قمن
لــدى النــاس و لــدى البلديــات اللخريــن شــنوة انجمــو  يعملــو، 
أحنــا كنــا كالمثــال الــي يحتــذى بيــه وهــذا غيــر الفكــرة و وال 

يقولــو إنــو البلديــات كان دورهــم فعــال فــي منــع تفشــي فيــروس كورونــا وهــذا أكيــد حاجــة تفرحنــا وان شــاء هللا نفــس 
ــدة.  ــر مــع الموجــة الجدي الشــيء يصي

• بصفة عامة شنية رؤيتك المستقبلية لمدينة تونس؟ 

المدينــة القديمــة باألربعــة دوائــر ديمــا نحبــو نحافظــو علــى الهويــة إّلــي فيهــا كيمــا نحبــو نســتثمرو فيهــا ونطــورو 
ــي  ــن ه ــا, لك ــتثمروش فيه ــا ومس ــدو عليه ــكانها بع ــة وس ــدت منغلق ــة قع ــح المدين ــا، صحي ــة متاعه ــة التحتي البني
ــة  ــي أنهج ــيو ف ــرة نمش ــافرو الب ــن كنس ــر يمك ــن علخ ــة مزياني ــي أنهج ــاداو ف ــاعات نتع ــة، س ــرة للتوانس ــر مفخ تعتب
عنــا كيفهــا فــي تونــس ولكــن مانــاش قاعديــن نســتثمرو فيهــم و مانــاش عاطينهــم قيمتهــم، هــذي حاجــة مــن بيــن 
ــات  ــا اإلمكاني ــة تعوزن ــا plusieurs circuits touristiques، الحقيق ــون عن ــو يك ــا أن ــدم عليه ــت نخ ــي حبي ــاريع إّل المش
وهــذا عــالش طلبــت إنــو نحضــرو بعــض الدراســات بــاش إذا كان جــا مشــروع نبــداو حاضريــن ونقدمــو الدراســة األوليــة.

نلقاوهــم  ّإلــي  كيمــا  العــروض  علــى  التشــجيع  الطريــق  عــن  الصغــرى  المهــن  فــي  نســثمرو  وديمــا  
إّلــي  للحرفييــن  عــروض  فمــا  المناســبات  كل  فــي   ،Passage وفــي  بورقيبــة  الحبيــب  شــارع  فــي 
بالحرفــة.  للتعريــف  فرصــة  منتوجاتهــم  لعــرض  فرصــة  نعطيوهــم  حاجــة  وأقــل  يخدمــو  قاعديــن 
ان شــاء هللا نوفــق فــي تحســين البنيــة التحتيــة وان شــاء تتحســن الظــروف االقتصاديــة إّلــي هــي األســاس فــي المدينــة 
وهــذا بــش ينعكــس علــى بقيــة المجــاالت األخــرى ونحافظــو علــى هويتهــا وفــي نفــس للوقــت تســتثمرو فيهــا وندخلــو 
فــي شــراكات ونعطيــو مثــال أحنــا كبلديــة تســتثمر فــي المدينــة خلــي ايجيــو النــاس يســتثمرو وماتقعــدش نقــاط فارغة.

أحنا نحضرو في les bases بش المجلس البلدي الجاي يلقى الخدمة حاضرة وينجم ينطلق.

بقلم زينب التكوتي
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مجتمــع المدينة في 
نفــس الوقت محافظ 

أمــا زادا يحضن ويحمي 
الفئات.. كل 

حوم عربي متعايشــة 
ومتعاطفــة مع كل 

الفئات
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  حكاية نهج ...  

 السيدة عجولة        

ــي كل ــوت.  ف ــة وص ــف، روح، ريح ــخ، متح ــي تاري ــة ه  المدين
 نهــج، زنقــة، وراء كل بــاب فمــا حكايــات وأســرار مــا يوفــاوش.
ــمو ــي إس ــًا إّل ــد تقريب ــج الوحي ــى النه ــم عل ــا نحكيولك  حبين

ــة. ــيدة عجول ــج الس ــرا، نه ــم م ــى إس  عل
ــة هــو النهــج ــب المدين ــة يجــي فــي قل  نهــج الســيدة عجول
 المــوازي لنهــج ســيدي بــن عــروس، يبــدا مــن نهــج القصبــة

ــاي. ويوفــى فــي بطحــة رمضــان ب
ــة ــج القصب ــة نه ــن جه ــه م ــل في ــي داخ ــل، وإنت ــج طوي  نه
 يعرضــوك حوانــت النحايســية, وصــوت التطريــق علــى النحــاس
 وحــس النجــارة، تزيــد تقــدم القــدام بعــد دخلــة نهــج الديــوان
 ونهــج عنــق الجمــل, يعرضنــا علــى اليســار مســجد صغيــر
علــى إســم الســيدة عجولــة, ودار بجنبــو بإســم عائلــة عجولــة.

   
 شكوني السيدة عجولة؟

 يقــول الباحــث فــي التــراث عــادل التواتــي, إّلــي الســيدة
ــالح. ــوف والص ــت بالتص ــات، عرف ــدى الصالح ــي إح ــة ه  عجول
ــر ــادس عش ــر والس ــس عش ــرن الخام ــن، الق ــن قرني ــت بي  عاش
 واســمها الحقيقــي هــو حــواء بنــت عبــد الرحمــان القابســي،
 وتكنــى بالســيدة عجولــة ألن األهالــي يعتقــدون فــي ســرعة
ــذا ــا وه ــلوا به ــي يتوس ــا وك ــي يزوره ــم ك ــاء حوائجه  قض

ــن الشــعبي. ــار التدي طبعــًا مــن آث
 وســكان الــدار مــن عائلــة عجولــة، وأحفادهــا يقولــوا إّلــي

 الســيدة عجولــة مدفونــة فــي زاويــة بإســمها فــي راس
التابــوت الموجــود فــي دارهــم فــي نهــج  الجبــل، وإّلــي 
 الســيدة عجولــة هــو تابــوت لعبــد اخــر. بعــد مســجد ودار
 عجولــة، فــي نفــس النهــج، نلقــاو مضيف شــباب، وبعــدو على
 اليســار مســجد بــن موســى وبحــذاه كّتــاب ســيدي عبــد العزيــز
 إّلــي جــا فالعلــي وشــبابكو يعطيــو علــى بطحــة رمضــان بــاي.
 شــكون مــا تعــداش مــرة مــن غــادي ومــا ســمعش الصغيــرات
 يعــاودوا فــي القــرآن مــع المــدب، حاجــة ترجــع كل واحــد فينــا
 لصغــرو وتخليــك تتبســم وتقــول الحمــدهللا اللــي مــازال فمــا

ــاب! كّت
ــة، ــل للبطح ــب توص ــي قري ــة وإنت ــيدة عجول ــج الس ــي نه  ف
ــات. كان ــي للبن ــري الزيتون ــم العص ــرع للتعلي ــا زادا ف  كان فم
 فــي نهــج بــاب البنــات قبــل مــا ينقــل لنهــج الســيدة عجولــة،
 أسســو الشــيخ محمــد الصالــح النيفــر عــام 1952 بتصريــح مــن
ــا. ــي وقته ــة ف ــة الزيتون ــد جامع ــر, عمي ــي النيف ــيخ عل الش
التعليــم مواصلــة  ويؤمــن  يضمــن  ثانــوي  تعليــم   وهــو 
البنــت مــدارس  فــي  لتالمذتــه  يوفــره  الــذي   االبتدائــي 
 المســلمة مــع إضافــة التعليــم العلمــي )حســاب / علــوم
 فيزيائيــة وطبيعيــة( وأيضــًا تاريــخ، جغرافيــا وفلســفة وكل
ذلــك كان يــدرس باللغــة العربيــة، مــع تدريــس لغــات أجنبيــة.
أنهــج بقيــت  كــي  إّلــي  الســيدة عجولــة متأكديــن   نهــج 
 المدينــة, مــازال يخبيلنــا حكايــات,  مازلنــا مــا ســمعناش بيهــم

ــاش. ــا توف ــي م ــات إّل ــم هالحكاي ومحاله

 بقلم إيمان اليزيدي
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لقـــــاء مع
حكاية ... حرفية              بثيـنة حسنــــي

بثينة كان تحكيلنا على روحك؟

 les beaux-arts بثينــة حســني 34 ســنة قــري
 Projet fin d'étude و   sculpture اختصــاص 
 les poupées stage céramique خدمــت علــى 

فــي المركــز ســيدي قاســم الجليــزي.

ــه  ــت في ــيراميك ، وعمل ــع الس ــي coup de foudre  م صارل
ــت. ــوا مازل ــن 2013 وللت des formations م

فــي  حرفــي  مــع   bijoux فــي   formation بعــد  عملــت 
المدينــة ســي كمــال التميمــي وإّلــي شــدني فيــه إنــو 
ــن  ــاس م ــب والنح ــي الذه ــا ف ــو معه ــي يخدم ــن إّل الحرفيي
ذوي االحتياجــات الخاصــة، مــا يتكلمــوش و مــا يســمعوش .

قعــدت فتــره نتعلــم مــع ســي كمــال ونلقــى روحــي بعــدت 
 des recherches فــي  نعمــل  وبديــت  الســيراميك  علــى 

ونحــاول  االنترنيــت  علــى   des models فــي  ونشــوف 
ــش  ــاش ب ــي techniquement كيف ــوف روح ــم ونش نعاوده
نخرجهــم، بشــويا بشــويا بالتلويــج والتبربيــش مــره نلقــى 
 des أعــواد أشــجار فــي القــاع قلــت عــالش مــا نعملــش بيهــم
 des قصيتهــم  وبديــت بيهــم. وعلــى االنترنيــت لقيت ،bijoux
ــي  ــي مخ ــي ف models  بـــ les crayons de couleur ضربتل
ــت  ــادي انطلق ــن غ ــف ، م ــف كي ــو كي ــودال  وجبت ــو م وعاودت

ــا. ــي أن ــي les models متاع ــدم ف ــت نخ ــة و بدي الحكاي

ــاه  ــي تلق ــج إّل ــن القرب ــش م ــالش م ــت ع ــة وقل ــرت الحكاي كب
 matière noble فــي كل دار نجمــو نســتغلوه ونحطــوه فــي
فضــة وال ذهــب، مــن غــادي بــدا الدكليــك وبديــت، زيــد الحاجــة 
ــح  ــت ملي ــا تمكن ــد م ــي. بع ــب اإليكولوج ــس الجان ــذي تم ه
دوزان  متاعــي:   facebook بــاج  حليــت   techniquement

ــي. ــا خدمت ــت فيه وحطي

عالش دوزان؟ 

حبيــت إســم original، فــي بالــي بــش نســمي المشــروع 
»قربــج«، لقيــت اإلســم مســتعمل، تذكــرت فــالش بــاك جانــي 
و أنــا صغيــرة، تذكــرت ميمــه هللا يرحمهــا شــنوا كانــت تقلــي، 
بعــد مــا نلعــب ونخلــي الدبــش مفــرت، تبــدى تعيــط عليــا “لــم 
دوزانــك« لــم قربجــك  مــن غــادي جاتنــي الفكــرة، الــدوزان هــو 
برشــا حاجــات ، كيمــا فــي المدينــة تلقــى فــي الســوق دوزان 
ــا  ــم برش ــي، قدي ــم زمن ــد اإلس ــاس ... وزي ــة، دوزان نح العروس

ويســتعملوه التوانســة برشــا.

إّلي يمييزك عن باقي الحرفيين؟

أنــا فنانــة عاملــة حاجــة أكاديميــة و فيهــا تفكيــر، يعنــي مش 
ــور  ــي، نط ــد بصمت ــاول نزي ــو، نح ــع و كه ــي القطاي ــاود ف نع
فيهــا وباقــي نعمــل فــي البحــوث، تــوا مثــال نلــوج علــى تاريــخ 
bijoux, نحــب نرجــع للقديــم، نحــب نحيــي حاجات قــدم معادش 
موجوديــن ومــش نحييهــم هــكاكا، نحــب كــي نقــدم القطعــة 

نحكيلــك حكايتهــا، تاريخهــا وهــذا إّلــي يمييزنــي عــن البقيــة.

كيفاش ترا دوزان في الفترة الجاية؟

نكمــل فــي تدويــر الحاجــات القديمــة إّلي بــش يخلينــي نحافظ 
 bijoutetie contemporaine علــى البيئــة، نحب نركــز مــع الـــ
وكــي تشــوف شــنوا صايــر فــي العالــم حاجــة رائعــة، عكســنا 
 pierre précieuse et إّلــي قعدنــا محصورييــن فــي أحنــا 

.semi précieuse

عالش المدينة؟

أنــا نحــب المدينــة برشــا ملــي صغيــرة رغــم إنــي ال تلــد ال 
تربيــت فيهــا، نــدور فيهــا ونضيــع حتــى حفظتهــا نهــج نهــج.

ــى االخــر.. بعــد نلقــى روحــي  ــة فيهــا ســر شــدني عل المدين
ــة،  ــن المدين ــب م ــو قري ــي ه ــم إّل ــيدي قاس ــز س ــي مرك ف
وليــت ديمــة نهبطلهــا وتعرفــت علــى الحرفييــن وشــفتهم 
كيفــاش يخدمــو، القهــاوي .. روح أخــرى عبــاد أخريــن ..بشــوية 
بشــوية لقيــت روحــي نســكن فيهــا، فــي دار عربــي زادا طــل 
علــى المدينــة كل .المدينــة نحبهــا و نحــب نعمــل فيهــا 
ــا  ــر في ــذا كل أّث ــخ وه ــب التاري ــا نح ــخ وأن ــة تاري ــة، المدين حاج
ــي  ــذا إن ــروعي ه ــر مش ــه غي ــم بي ــي نحل ــي  وإّل ــي خدمت وف
ننفــع المدينــة ونخــدم مــع الصغــار .. مــا نحبــش يقولــو مــررت 
مــرور الكــرام علــى المدينــة، نحــب كيمــا عطاتنــي نعطيهــا.

                                                                             بقلم إيمان اليزيدي
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لاّل كلثـــوم

ــي  ــا تحك ــد م ــى ق ــة عل ــادراك مالمدين ــة وم لمدين
ــي  ــرارها زادة ه ــاش وأس ــا توف ــا م ــا حكاياته عليه
ــدور فيهــا قــد مــا تشــوف  صنــدوق عجــب قــد مــا ت
ــا،  ــق خرافاته ــا وتعش ــد تحبه ــا تزي ــد م ــم وق وتتعل
ومــن بيــن الحكايــات إّلــي خلدهــا تاريــخ المدينــة 
حكايــة مزيانــة، هــي قصــة حــب اإيــه نعــم مفمــاش 
كان قيــس وليلــي و اال روميــو وجوليــات بــاش نحكيــو 
ــر  ــوم والوزي ــال كلث ــت ل ــي جمع ــب إّل ــة الح ــى قص عل

ــدار. ــى خزن ــر مصطف األكب
وبالشــوية  مملــوك  كان  مصطفــى  ســي  ماهــو 
ــي  ــذا كان ف ــر وه ــر أكب ــى وزي ــى و وّل ــوية ترق بالش
ــاي  ــادق ب ــد الص ــى لعه ــاي حت ــا ب ــد باش ــد أحم عه
وماهــم البايــات كانــو إّلــي يلقــاوه ثقــة ومهــف 
ــدا يعلــى درجــة درجــة ليــن  ــه ويب وباهــي يتلهــاو بي
ــم  ــم ياخذوله ــادة إنه ــرات الع ــر وج ــر أكب ــي وزي يول
للعائلــة  تطوعهــم  بــاش  ماألميــرات  وحــدة 

للعائلــة  تقعــد  األمــالك  يمــوت  كــي  وأَهــْوكا  الحســينية 
المالكــة والحكايــة هــاذي حطتهــا لــال مّنانــة إّلــي كانــت 
ــت  عندهــا كلمــة وشــان فــي تونــس، عــاد قصــة حبهــم كان
مــا تتوصفــش خاطــر مــن حبــو ليهــا وّلــى يشــاورها فــي 
ــا  ــالد. وكيم ــؤون الب ــي أدق ش ــى ف ــة حت ــقيقة والرقيق الش
تعرفــو قبــل جــرات العــادة إّنــو الراجــل يهــدي قطعــة صياغــة 
لمرتــو نهــار العيــد وتتســمى حــق الملــح بــاش يشــكرها 
ــاذي  ــّرة ه ــا الم ــان أم ــي رمض ــا ف ــا وتعبه ــى مجهوده عل
ســي مصطفــى مهدالهــاش قطعــة ذهــب أمــا جابلهــا 
ت  كروســة عزيــزة وغاليــة ومــن أزيــن مــا ثمــا وِلــالَّ كلثــوم َوالَّ
ــك كروســة خاصــة بهــا. ــة التونســية تمل أّول مــرا فــي اإليال

ــا زادة  ــا هي ــوت عليه ــا ويم ــرك كان يحبه ــو ب ــوش ه ــا م أم
ــم  ــرو عليه ــي تذك ــات إّل ــن الحاج ــن بي ــة وم ــو برش ــت تحب كان
ــن  ــدار وبي ــى خزن ــن مصطف ــالف بي ــرة خ ــار م ــو ص ــو إّن يقول
ــالَّ  ــي ِل ــو ياخ ــو يعدم ــرار إّن ــدار ق ــم إص ــي ت ــاي ياخ ــادق ب الص
تــو  اتــو فــي بيــت نومهــا وعــّرات شــعرها وحلِّ كلثــوم خبَّ
ووقفــت فــي الشــّباك قــدام العســاكر  إّلــي جــاووه وقالتلهــم  
يجــرب واحــد منكــم يدخــل، وماكــم تعرفــو إّلــي فــي العــرف 
الجــاري فــي هــاك الوقــت ممنــوع إّنــو راجــل بّرانــي وإاّل 
عســكري يدخــل لبالصــة فيهــا أميــرة حالــة شــعرها ونــادات 
للخــدم متاعهــا زادة ووّصاتهــم بــاش يخرجــو يعيطــو ويصيحو 
مــن الشــبابك بــاش يلّمــو عليهــم الجيــران والنــاس، ألنــو 
ة وّلــى مســرح وطنــي( وِلــاّل  قصرهــم كان فــي الحلفاويــن )تــوَّ

كلثــوم كانــت نــاس مــالح برشــة وطيبــة والنــاس الــكل تحبهــا 
وكانــت كل مــا تســمع بــدار فيهــا مناســبة تبعثلهــم هديــة.

طــف  يقولــو كانــت تقوللهــم »إنشــاء هللا مبــروك وأَهــْوكا اللُّ
ــدي«  ــن عن فتوها م ــلَّ ــوش ْتَس ــا جيت ــاس م ــة ْنح ــى قصع حت
مــن شــدة ُحّبهــا للنــاس وُحّبهــا لمســاعدتهم، والهديــة 

ــب. ــة ذه ــى قطع ــارة عل ــت عب كان
ورجــال  نســاء  والَعاّمــة  الطامــة  فزعــت  أَكَهــْو  أي 
الصــادق  ــى  َخلَّ صــار  إّلــي  والموقــف  العســاكر،  وطــردو 
بعزلــو. ويكتفــي  اإلعــدام  قــرار  عــن  يتراجــع  بــاي 

ــا  ــد م ــى بع ــوش حت ــا يتفارق ــم م ــدو إّنه ــا تعاه ــن وقته وم
يموتــوا ياخــي كــي تَوّفــات ِلــالَّ كلثــوم تدفنــت فــي بيــت 
كان  خزنــدار  مصطفــى  أمــا  البايــات  تربــة  فــي  األميــرات 
معنــدوش الحــق يتدفــن غــادي ألّنــو مــوش بــاي تدفــن بجنــب 
ــو. ــريكة حيات ــا ش ــة فيه ــي مدفون ــت إّل ــاع البي ــباك مت الش

                                                                      بقلم إيمان بن سعيدان
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المدينة  تاريخيًا، 
الحرفيين،  وأسواق 

التجار،  الصّناع، 
الباعة؛  المتسوقون، 

كلهم   رجال..
المرأة هي األيادي 

الخفية العاملة 



- 5455 -

حـــــــوار مع
              دّرة خيــــــاطي

لو كان تعرفنا بروحك

نفســّية،  أخصائيــة  ســنة   26 عمــري  خياطــي  درة  إســمي 

ــة  ــة المحلّي ــي الهيئ ــر التونس ــالل األحم ــي اله ــة ف متطوع

بتونــس المدينــة.

عالش اخترت تنشط في الهالل كمنظمة؟
الصدفــة كانــت الســبب بــاش نولــي متطوعــة مــن خــالل دورة 

إســعافات أوليــة فــي الهيئــة المحلّيــة بتونــس المدينــة ومــن 

وقتهــا وليــت مواظبــة علــى االنشــطة إّلــي يعملوهــا. 

تجربتك في الهالل كيفاش كانت وعالش اخترت تنشط 
في المدينة؟

ــت  ــي وكن ــق دار ممات ــن طري ــة ع ــاط بالمدين ــدي ارتب ــا عن أن

ــل(،  ــانية )9أفري ــة واإلنس ــوم اإلجتماعي ــة العل ــي كلي ــرا ف نق

ــي  ــارب ألن ــن التج ــن أحس ــت م ــن 2015 وكان ــدات م ــي ب تجربت
ــي  ــو ف ــباب يعاون ــة ش ــت مجموع ــات لقي ــة حاج ــت برش تعلم
النــاس المحتاجــة كل مــا تصيــر حاجــة يلبيــو النــداء ومــا 
يبخلــوش علــى فعــل الخيــر, نــاس تعطــي مــن قلبهــا وهــي 
فرحانــة, نــاس قائميــن بواجبهــم وأكثــر وديمــا يحبــو يطــورو 

رواحهــم ديمــا فمــا بحــث بــاش ينجمــو يوصلــو للنــاس الــكل.

إنتــي كنــت موجــودة فــي فتــرة الحجــر الصحــي العــام 
إّلــي فــات لــو كان تحكيلنــا علــى تجربتــك

مــن  مجموعــة  جانــب  إلــى  وخويــا  أنــا  متواجــدة  كنــت 
المتطوعيــن وكانــت خدمتنــا فــي الفتــرة األولــى تتمثــل فــي 
تنظيــم الصفــوف فــي مراكــز البريــد والمخابــز وباعــة المــواد 
ــة  ــي بلدي ــداء، ف ــز الن ــي مرك ــا ف ــد تواجدن ــة، ومبع الغذائي
ــرة  ــاراتهم.  الفت ــى استفس ــن عل ــو المواطني ــة نجاوب القصب
ــا واإلحســاس  ــدة علين ــو حاجــة جدي األولــى كانــت صعيبــة ألن
فــي  تعمــل  روحــك  تحــس  أمــا  كبيــر،  كان  بالمســؤولية 
ــرة زادة  ــس الفت ــي نف ــرك، وف ــا غي ــد بيه ــة تفي ــة باهي حاج
فرقنــا مأكلــة علــى فاقــدي المــأوى وعلــى عمــال النظافــة 
وتواصلــت الخدمــة حتــى فــي رمضــان وكنــت نحــاول نوفــق 
بيــن إّنــي نكــون فــي مركــز النــداء وإّنــي نعــاون فــي توزيــع 

ــار.  ــات اإلفط وجب

بســبب  وتوتــر  خــوف  فمــا  كان  اللــي  حســيتش  مــا 
الكوفيــد؟

ــم  ــزام بالتعقي ــا إلت ــن كان فم ــود لك ــوف كان موج ــد الخ أكي
ــوازم  ــي ل ــوا ف ــن ويطبق ــوا واعيي ــن كان ــد المتطوعي والتباع

ــة. ــة الالزم الحماي

أحكيلــي علــى فتــرة مــا بعــد الحجــر الصحــي وكيفــاش 
كانــت األنشــطة ؟

بعــد الحجــر خذيــت راحــة و مبعــد رجعــت للخدمــة واألنشــطة 
ــي  ــن  صديقات ــة م ــا ومجموع ــن أن ــادة.  لك ــي الع ــت ك رجع
المتطوعــات قررنــا  إنــو نخلقــو اأفــكار جديــدة وتولــدت  حركــة 
basta وكانــت البدايــة مــع فيديــو توعــوي حــول العنــف ضــد 
ــم  ــد فيه ــة داون، كل واح ــول متالزم ــر ح ــو آخ ــرأة وفيدي الم
خّلــى بصمــة ألنــو طورنــي مــن حيــث طريقــة العمــل كيفــاش 
يكــون التخطيــط والتحضيــر فــي وقــت قصيــر لخدمــة خاصــة 

فــي مجموعــة ومــع ممثليــن  وفريــق تقنــي ومصمميــن...

بالنســبة ليــك إنتي كيفــاش توصفلنا عالقتــك بالمدينة:

بالصــة نحبهــا ونرتــاح فيها برشــة و تفكرني بطفولــة مزيانة.

ــة ــي المدين ــدل ف ــنوة تب ــلطة، ش ــدك س ــات عن كان ج

المدينــة فيهــا برشــة معالــم تاريخيــة الزم نعرفــو بيهــم 
أكثــر ونعطيوهــم حقهــم فــي التوثيــق.

                                                                    بقلم إيمان بن سعيدان
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حــــــوار مع
              فــــاتن السوسي 

عسالمة فاتن، كان تحكيلنا على روحك

 technicienne en  ,1970 عــام  مــن  السوســي  فاتــن 
 la haute نعمــل   ،atelier عنــدي  كان   ،habillement
ــا زادة أم  couture، خدمــت مــع توانســة وغيــر توانســة. وأن
الهيــة بصغــاري، اختــرت نبطــل الخدمــة مــن 19 ســنة بــش 
نتلهــى بصغــاري، قرايتهــم وهوايتهــم, اختــرت مســتقبل 

أوالدي وقرايتهــم علــى الفلــوس.

كيفاش تعدي نهارك؟

بيــن الــدار وأمــور صغــاري والقضيــة مــن الشــارع، ريتــم 
أم. عــادي كأي  منظــم 

عيشتك في المدينة؟

أول مــا ســكنت فــي المدينــة فرحــت، أول حاجــة علــى القرب 
ــرح... ــيقى، مس ــات موس ــع الهواي ــن مت ــع األماك ــن جمي م

القصبــة،  فــي  إّلــى  الثقافــي  بالمركــز  تعــداو  صغــاري 
الرشــيدية، بيــر لحجــر كــي كان فما نــادي عزف، بنتــي عملت 
كاراتــي فــي الَقّعاديــن... لكــن مــن حاجــات إّلــي نراهــم 
ناقصيــن هــو النفــاذ إلــى المعلومــة وغيــاب المســؤول إّلى 
بــش نحاســبو وال نحكــي معــه كــي تبــدى فمــا نقائــص وال 

فاتــن تعيش فــي المدينــة عندها 21 ســنة، كانت 
Femmedina اســتبيان  فــي  المشــاركين  مــن 

مشــكلة، نقــص المتابعــة للنــوادي واألنشــطة هــذي.  وتــوا 
الثقــة نقصــت، أنــا معــادش عنــدي ثقــة فالنــوادي، أنــا نحــب 
نكــون متواجــدة ومــا يتمــش منعــي بــش نحضــر فــي الحصــة 
خاتــر أنــا مــا نعرفــوش األســتاذ, وعلــي صايــر تــوا مــن مشــاكل 

والحــوادث الزم نــردو بالنــا.

مخاطر وال صعوبات تتعرضلهم في تربية صغارك؟

نســمعو برشــا علــى المــواد المخــدرة وهــذي مــن المخاطــر 
إّلــي ممكــن يتعرضلهــا أي حــد، صغارنــا مطلعيــن علــى 
الموضــوع  فيــه  نفهمــوش  مــا  الكبــار  وأحنــا  الموضــوع 
الزطلــة  des formations يفهمونــا شــنوا  مذابينــا حتــى 
ــن باقــي المــواد المخــدرة بــش  وكيفــاش نفرقــو بينهــا وبي
كــي نــرى حاجــة هــكا وال هــكا نعــرف نتعامــل مــع الموضــوع 
نراهــا منعرفهــاش.  أنــا كــي  إذا  نتصــرف  هــذا، كيفــاش 
نســمعو باألغتصــاب صــار وســمعنا بــه فــي المدينــة، أنــا 
نطلــب بــش يوعيونــا فــي المواضيــع هــذي. تدهــور منظومة 
ــوادي لغــات،  ــم اللغــات ونقــص ن ــم، مشــاكل فــي تعل التعلي
ــه  ــاًل يخلي ــط مث ــق بالغال ــاعات إذا نط ــار س ــة للصغ ــا إهان فم
ينفــر ومعــادش يحــب يقــرى. لــذا نطلــب إنــو يأطــروا الصغــار 
أكثــر خاصــة فــي اللغــات ويخلقــوا نــوادي بــش صغارنــا تحســن 

ــات. ــي اللغ ــرس ف وتتم

 شنوا إّلي تحبوا يتبدل في المدينة؟

أنــا نقــول كل واحــد يبــدل مــن روحــو ســاعة، كل واحــد يبــدل 
مــن عاداتــو، صغــاري تــوا فــي فتــرة مراهقــة، عمــر صعيــب 
تــوا الزم يعملولهــم  نــرى صغــار  أنــا  وتربيتهــم صعيبــة، 
حصــة discipline فــي الـــ lycée وال نــادي قــار مــع متقاعــد 

مــن الجيــش، يتعلمــوا discipline، يحترمــوا الوقــت، يفــرش 
فرشــو,  يعــرف يتصــرف...  يعاوننــا فــي التربيــة... يلزمنــا 

ــن والء. ــوا ناقصي ــار ت ــن، صغ ــو وطنيي نكون

• شنوا إّلي تبدل في المدينة في 20 سنة؟
ــكل  ــاس ال ــورة، الن ــد الث ــورة وبع ــل الث ــل بقب ــط التبدي ــا نرب أن
بــش تقلــك نفــس الحاجــة، قبــل الثــورة كنــا مطمئنيــن أكثــر 
كــي نخرجــو، كان فمــا أمــان أكثــر. تــوا وال أكثــر ســرقة، شــي 

نســمعو بــه وشــي نــراوه.

• النقائص إّلى مالحظتهم في المدينة؟
ــر  ــو ياس ــر، يحل ــر مخ ــدى ياس ــة تب ــة االقتصادي ــة والحرك الزبل

ــالش؟ ــر، ع مخ
»صبــاح  بشاشــة،  وناقصيــن  الصبــاح،  الحيويــة  محالهــا 
الخيــر« »عســالمة« نقصــت والنــاس والت تتشــوحر ياســر 
ــد يســكروا بكــري... ناقصيــن المعلومــة،  علــى بعضهــا. ويزي
ــب زادة  ــا نح ــو أم ــزة وال رادي ــى التلف ــا عل ــي توصلن ــي ك باه
ــى  ــأل عل ــز ونس ــة وال مرك ــة وال بلدي ــي للمعتمدي ــي نمش ك
حاجــة ويطلــع مــا يعرفــش يقولــي مــا نعرفــش مــش يخلينــي 
ــة. ــاش صحيح ــا نلقوه ــة م ــالش المعلوم ــي، ع ــي ونج نمش

• كلمة ختام؟
المدينــة حومتــي مــا نبدلهــاش، هــذي بــالدي بالباهــي 
التغييــرات. ومــع  الظــروف  مــع  نتأقلمــوا  الزم  بالخائــب. 

                                                                              بقلم إيمان اليزيدي
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األميــــــرة

 عطــــف

ــي ارتبــط ذكرهــم بالتأســيس والبنــاء ورفــض  ــخ المــرأة التونســية برمــوز مــن النســاء إّل يحفــل تاري
الظلــم وطلــب العلــم والتفــوق فيــه ومســاعدة الفئــات المســتضعفة والمحتاجيــن. تونــس كيفهــا 
كيــف برشــا دول مــّرو عليهــا برشــا أميــرات، أمــا أميراتهــا كانــوا إســتثنائيين وخــالوا بصمــة مــوش 
كونوهــم تربعــوا علــى العــرش فقــط أمــا كانــت عندهــم إنجــازات قّيمــة ومازالــت موجــودة.

ومــن بيــن األميــرات هــاذم نلقــو األميــرة عطــف، زوجــة أبــي زكريــا األول، وأم الخليفــة المســتنصر. 
مــن أســيرة إلــى أميــرة ســاهمت فــي االزدهــار العمرانــي وقــت الحكــم الحفصــي، كانــت األميــرة 
عطــف أســيرة مســيحية أصيلــة »غاليســيا« الموجــودة بالشــمال الغربــي لشــبه الجزيــرة اإليبيريــة، 
ــن 1228م  ــة )م ــم إفريقي ــة وحاك ــة الحفصي ــس الدول ــا، مؤس ــو زكري ــاء ألب ــن األقرب ــد م ــا واح هداه
إلــى 1249م( وتزوجهــا مبعــد وجــاب منهــا أوالد مــن بينهــم خليفتــه المســتنصر باللــه إّلــي اعتلــى 
العــرش )ســنة  1249 إلــى 1277( وهــكاكا أصبحــت األميــرة هــي المــرأة األولــى لهــذه الســاللة، إّلــي 

حكمــت مــا يزيــد علــى ثالثــة قــرون. 
بالرغــم مــن أنهــا مــا لقاتــش االهتمــام مــن قبــل المصــادر التاريخيــة، إال أنهــا خــالت بعــض البصمــات 
فــي تاريــخ تونــس، مــن خــالل مشــاريعها الخيريــة إّلــي حافظــت عليهــا المدينــة. فــي الفتــرة هاذيــكا، 
البــالط الحفصــي، تشــبع بــاإلرث الثقافــي المحلــي، إلــى جانــب اســتيعابه للتأثيــرات األندلســية، 
واإلســالمية والمشــرقية والمغربيــة. والعمــران عــرف ازدهــار كبيــر وســاهمت األميــرة عطــف )يرجــح 
أنــو تــم إطــالق اإلســم هــذا عليهــا لشــدة عطفهــا علــى الفقــراء والمســاكين وســمّو أخالقهــا( فــي 
المســار هــذا مــن خــالل تأسيســها لجامــع »الهــواء« )إّلــي معــروف زادة بإســم جامــع التوفيــق( عــام 
ــن،  ــيوخ الموحدي ــان وش ــن األعي ــة م ــه مجموع ــكن في ــي كان يس ــلطاني إّل ــي الس ــي الح 1252م ف
وخدمــة البــالط الحفصــي إّلــي تبنــى علــى ربــوة جنــوب القصبــة وتبنــات بحــذاه المدرســة التوفيقيــة، 
كيمــا كان دارج فــي العهــد الحفصــي. أشــرف عالمدرســة هذي أعيــان وشــيوخ المدينــة وكان للجامع 
ومدرســتو أوقــاف كثيــرة لتمويــل النشــاط الروحــي والعلمــي لهــذا المركب ويعتبــر »جامــع الهواء« 
مــن أزيــن نمــاذج العمــارة التونســية ويتميــز بُصومعــة مربعــة الشــكل، وتتكــون مــن طابــق واحــد، 
ــي تشــّد الجــدران البرانيــة، كيمــا يتميــز زادة وبصــورة خاصــة بقبيبــة مضلعــة  وبدعائمــه القويــة إّل

تغطــي قبــة المحــراب، والجامــع مــازال موجــود لليــوم.
الحقيقــة، مــش فقــط األميــرات اســثنائيين، بــل نســاء تونــس 
بصفــة عامــة، ومــن بينهــم الســيدة الفاضلــة وإّلــي خســارة 
ــْق متاعهــا ) باللطهــا(  ــي باعــت الْحِل منعرفــوش اســمها إّل
ــع   ــي جام ــاش تبن ــق، ب ــن الحل ــة م ــو مجموع ــا يقول أو كيم
»الْحِلــْق« بمالهــا الخــاص ويرجــح أنــه تبنــى فــي القــرن 

ــن . ــض المؤرخي ــب بع ــالد حس ــر للمي ــث عش الثال

إيمان بن سعيدان
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حــــوار مع
              نوال بيزيــد

عرفنا بروحك

ســنة     31 عمــري  بيزيــد  نــوال  إســمي 
 technicien supérieur d'anesthésie et

   .réanimation et soins intensifs
 2014 مــن  للصحافــة   الغــرام  وجابنــي 
قلــت  موزاييــك  فــي  بكاســتينغ  بديــت 
ــي الـــ  ــتينغ ف ــي الكاس ــت ف ــرب, وتقبل نج
 2021 وفــي   Département culturel
ــن  ــزج بي ــي يم ــي إّل ــج متاع ــت البرنام عمل
علــى  برنامــج  وهــي  وغرامــي  قرايتــي 
وفــي  معانــا  صحتــك  إســمو  الصحــة, 
صحنــك. فــي  صحتــك  عملــت  رمضــان 

شنية عالقتك بالمدينة؟

  jeunesse أنــا مولــودة فــي مونفلــوري , قريــت فــي بــاب جديد مدرســة العلمــاء, المدرســة االعداديــة باب جديــد , معهــد العلويــة, و
الــكل فيهــا واألعــوام  االخــرة فــي الليســي كنــت نراجــع فــي مكتبــة الديــوان ومعظــم أوقــات الفــراغ نعديهــم فــي المدينــة  كنــا 

نقعــدو فــي القصبــة قبــل متتســكر وال فــي قهــوة الشواشــين.

شنوة النشاطات الثقافية إّلي تحسهم ناقصين في المدينة؟

المدينــة فيهــا potential كبيــر متــاع ثقافــة أمــا ماهــوش مســتغل كيمــا يلــزم les activités et les événements  يصيــرو 
معزوليــن علــى بعضهــم أغلــب النشــاطات يكونــو محــاوالت شــخصية وأغلبهــم فيهــم مشــاكل تمويــل أو تنقــل وديمــا فمــا نقائص.

أكثــر زوز فعاليــات كبــار وناجحيــن فــي communication  متاعهــم فــي  المدينــة همــا dream city و interférences  وبعــد ســنوات 
مــن الخدمــة, بــاش وصلــو عملــو جمهــور كبير,إّلــي يجــي يحــب يتفــرج فــي العــروض ويكتشــف المدينــة, حتــى كان ســاعات تصيــر 

مشــاكل ســرقة.

كيفش نجمو نطورو من النشاطات الي عندنا؟

الزم فريــق كبيــر يخــدم، والزم النشــاط ياخــو وقتــو فــي التحضيــر، وفــي نفــس الوقــت يكــون فمــا جــدول نشــاطات، مــش نشــاط كل 

عاميــن والزم زادا مموليــن بــاش النشــاط يعيــش وفــي نفــس الوقــت الزم المدينــة متبقــاش مربوطــة بالوقــت اإلداري وتســكر مــن 
الخمســة. 

هل صعيب إنو مرا تثبت روحها في المجال متاعك؟  

بالنســبة ليــا متعرضتــش لحاجــة كيمــا هــكا, و فــي مجــال خدمتنــا ماهيــش مشــكلة مــرا وال راجــل, حتــى كان عرضتنــي, منجمــش 
نعمــم ونقــول هــذا مجــال ذكــوري وال نســوي بــل بالعكــس, يمكــن النســاء أكثــر خدامــة واجتهــاد مــن الرجــال لكــن مــش ظاهريــن. 

عالش ديما نشوفو المدينة في نفس الصورة النمطية في أغلب المسلسالت واألفالم؟

بــاش نكونــو واقعيــن المدينــة متطورتــش مــن روحهــا, لكــن برشــا مخرجيــن مايعرفــوش المدينــة ويشــوفوها كيمــا أغلــب النــاس 

مــرا البســة سفســاري وتحكــي بالبلــدي, لكــن إّلــي يعرفوهــا زادة مخدمــوش عليهــا كيمــا يلــزم, ومــن أهــم الحاجــات التوثيــق إّلــي 
معظــم ثــروات المدينــة مــش موثقــة.

كان عندك السلطة شنوة الحاجة إّلي تحب تبدلها؟
نّحــي الحوانــت إّلــي يبيعــو les accessoires المســتوردين خاطــر نّحــاو طابــع المدينــة, يعنــي أي حاجــة خــارج إطارهــا تتنحــى ونرجعــو 
طابــع األســواق كيمــا كانــو, و ندعمــو البايعيــن بــاش يحافظــو علــى صنعتهــم. نعــززو األمــن أكثــر خاطــر المدينــة خــارج المســلك 

الســياحي تفتقــد للجانــب األمنــي.  

بقلم سنية بن سعيدان
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النســاء فــي المدينــة عابرات 
مــا  العــام,  الفضــاء  فــي 
تشــوفهم  يستعملوشــي, 
بــش  أو  لقضيــة  متعّديــن 
حاجــة  أو  للخدمــة  يمشــيو 
ألوالدهــم, أما الفضــاء العام 
وزيــد  فيــه   يعيشــوش  مــا 
القهــاوي الرجاليــة احتّلــت 
والرصيــف. العــام  الفضــاء 
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شكوني هاجر؟

بنــت  ســنة،   26 عمــري  الرياحــي،  هاجــر 
العالــي  المعهــد  فــي  قريــت  المدينــة، 
تصويــر  اختصاصــي  الجميلــة،  للفنــون 
الوقــت  نفــس  فــي  لكــن  فوتوغرافــي، 
والنقــش  والحفــر  الخــزف  فــن  قريــت 
ــي  ــن ف ــي تكوي ــل ف ــوة نعم ــم، وت والرس
ونخــدم  الجليــزي  قاســم  ســيدي  زاويــة 
مدرســة  فــي   community manager
دوليــة، خدمــت زادة مشــاريع حــرة كمصورة 
فوتوغرافيــة وقّريــت لغــة تركيــة للصغــار، 
ــودة  ــون موج ــاش نك ــة ب ــي الفرص ــت ل كان
كمتطوعــة فــي برشــا فعاليــات صــارت فــي 
 interferance و dream city المدينــة كيما
... jcc و see jerba ــا ــة كيم ــارج المدين و خ

حــــوار مع
              هاجـر الرياحي

شنية عالقتك بالمدينة؟

ــا  ــا ديم ــرة كان باب ــا صغي ــرة ،وأن ــا كبي ــي بيه ــا عالقت ــت فيه ــدت وعش تول
يــدور بيــا فــي المدينــة ويقّلــي راك مــا تضيعــش فــي المدينــة تــدور تــدور 
ــر  ــة أكث ــفت المدين ــد زدت اكتش ــة، مبع ــس البالص ــي نف ــك ف ــى روح وتلق
كــي قريــت فــي نهــج الباشــا وليــت نــدور أكثــر ولتــوة وكل يــوم نزيــد 
نكتشــف حاجــة، المدينــة فيهــا برشــة أســرار وحكايــات قــد مــا تــدور ديمــا 
تلقــى نهــج جديــد ريحــة جديــدة ديمــا فيهــا حاجــات تخليــك تحــس كأنــك أول 
مــرة تجيهــا ،المدينــة تاريــخ, المدينــة روح متلقــاش كيفهــا مهمــا تمشــي 
ديمــا ترجعلهــا, وديمــا تتوحشــها، تتوحــش كاس تــاي بالنعنــاع وقعــدة مــع 
أصحابــك، هــي أكبــر مــن بنيــات وزرص، هــي عائلتــي، صحابــي، صغــري، أحلى 
أياماتــي عشــتهم فيهــا حتــى كــي نمشــي ألي بالصــة أخــرى ديمــا نرجعلها 
حتــى إّلــي عمــرو مــا ســكن فيهــا لــو كان يجيهــا مــرة يعــاود يجيهــا, وديمــا 

يتفكروهــا، قــد مــا نحكــي عليهــا حكاياتــي مــا توفــاش.
المدينــة عشــنا فيهــا كل شــيء الخــوف، الفرحــة بكينــا، ضحكنا،القــوة، عــام 
الثــورة شــفت النــاس كيفــاش تخــاف علــى بعضهــا وتدافــع علــى بعضهــا، 

ــة  ــد أماليهــا، خاطــر المدين ــي موجــودة عن ــرة لهــا البالصــة وال للكفــاءات إّل ــة مــوش عاطيــة أهميــة كبي لكــن خســارة الدول
خرجــت برشــة فنانيــن، أدبــاء، شــعراء سياســيين، أطبــاء، معلميــن، مهندســين... ومازالــت تعطــي لليــوم رغــم اإلهمــال. رغــم 
إّلــي حالتهــا مازلــت تعطــي، أنــا نحبهــا برشــة وفخــورة ألنــي منهــا متنجمــش تبعــد عليهــا وإال تنســاها، المدينــة تخلــي بصمــة 

فيــك، فــي تصرفاتــك، فــي مواقفــك تخليــك معــروف إّلــي إنتــي منهــا.

من خالل مجال خدمتك شنية األنشطة إّلي تحسهم ناقصين وموش موجودين في المدينة؟

مــن أكثــر الحاجــات إّلــي ناقصيــن هــي les événements خاطــر عندنــا زوز أحــداث كبــار يصيــرو مــرة فــي العــام أو عاميــن, شــوية. 
ــة  ــا برش ــو فم ــم أن ــة بالرغ ــن الدول ــجيع م ــم وتش ــاش دع ــروض ومافم ــطة والع ــي لألنش ــويق الباه ــة التس ــص برش ــد ناق وزي
مبدعيــن، المفــروض نخدمــو أكثــر علــى الصناعــات الموجــودة عندنــا نطوروهــم ونعطيوهــم قيمــة أكثــر ونســوقولهم نجمــو 
مــن خاللهــم نســوقو للســياحة. ناقــص أنشــطة للصغــار خاطــر مهــم ياســر اليــوم نخممــو فيهــم، نعملولهــم ورشــات، نــوادي، 

نعلموهــم الفــن بــاش نســاهمو فــي تكويــن جيــل ناجــح.

ــّدل  ــة شــنية تب ــدل حاجــات فــي المدين ــاش تب ــدك الســلطة ب كان عن
ــد؟ ــنية تزي وإاّل ش

أول حاجــة نعملهــا هــي إّنــو نعمــل ورشــات للصغــار، نعلمهــم اللغــات 
ألنــو مهــم ياســر تكــون متعلــم برشــة لغــات بــاش تتواصــل مــع أكثــر نــاس 
مــن مختلــف الجنســيات وتتعلــم مــن ثقافاتهــم، نحببهــم فــي المطالعــة، 
ــي  ــة ف ــى النظاف ــرص عل ــو... نح ــو، يغني ــمو، يمثل ــورو، يرس ــم  يص نعلموه
ــة للــكالب والقطاطــس. مهــم ياســر نتعلمــو ثقافــة  المدينــة ونحــط ماكل
ــط  ــو site web يتح ــالش ال نعمل ــة وع ــويق للمدين ــات. التس ــرام الحيوان احت
ــت، القهــاوي، الجوامــع،...  ــة،ا لحوان ــة: الماكل ــى المدين ــه كل شــيء عل في

ــا. ــامخة بتاريخه ــى ش ــا تبق ــة روح والزمه المدين

بقلم إيمان بن سعيدان
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المعهــد  مــن  متخرجــة  ســنة   31 موســى,  بــن  مريــم 
 Design de اختصــاص  الجميلــة  للفنــون  العالــي 
عملــت  وقتلــي  التخــرج  عــام  حكايتهــا  بــدات   ..produits
مــن  الحرفــة  تعلمــت فيهــا  فيــن  أشــهر،   3 دام  تدريــب 
يــاء واكتشــفت الموهبــة المدفونــة فيهــا. إلــى   ألــف 

أول مجموعــة كانــت للتخــرج متاعهــا، إّلــي القــت نجــاح 
ــو  ــي كان ــاب، إّل ــة واألصح ــاتذتها والعائل ــد أس ــن عن ــر م كبي
تطلــق  إنهــا  قــررت  ووقتهــا  األوليــن  الحرفــاء  هومــا 
مصمميــن  برشــا  مــن  غيرهــا  كيمــا  هــي  مشــروعها. 
أي  بــدون  ذاتــي  بتمويــل  مشــروعها  بــدات  وحرفييــن، 
دعــم مــن الدولــة. لكــن بالرغــم مــن هــذا نجمــت تثبــت 
روحهــا فــي وســط عالــم ذكــوري إّلــي يرفــض التجديــد 
وتفــردت  االوقــات  بعــض  فــي  الخدمــة  فــي  والتطــور 
بأســلوب وطابــع يخلينــا نميــزو قطايعهــا علــى غيرهــم. 

شــي  كل  فيهــا  ألنــو  للعمــل  كمــكان  المدينــة  اختــارت 
ــا  ــي فيه ــروح إّل ــن وال ــة وحرفيي ــواد أولي ــن م ــتحقوه م تس
هــي مصــدر اإللهــام األساســي... مريــم ليــوم تســعى بــاش 
تحــل showroom الخاصــة بيهــا بــاش توصــل خدمتهــا أكثــر 
للنــاس وتوصللهــم إّلــي المجــال هــذا عمــرو ال كان حكــر 
علــى الرجــال. وتتمنــى كان العقليــة تتبــدل ويوليــو الحرفيين 
ال,  وعــالش  ويطوروهــا  خدمتهــم  فــي  أكثــر  منضبطيــن 
  des  grands و des workshop, des défilés نوليــو نعملــو
أخــرى. بالصــة  أي  كيمــا  المدينــة  فــي   événements

بقلم  سنية بن سعيدان

مريـــــم بن مـــوسى

 The Queen، Le baiser des عشــية،  نــوار 
المدينــة...   ســلطانة  الربيــع,  ريحانــة   ،oiseaux
ــكال، كل  ــوان وأش ــو أل ــم كل ــا لعال ــامي يهزون أس
تفصيلــه فيــه تحكيلنــا حكايــة وال تهزنــا لبالصــة... 
ــا مــن séquence الـــ  ــا فــي فيلــم يســافر بين كأنن
séquence, أمــا مخرجتنــا تســافر بينــا علــى طريق 

les bijoux متاعهــا تــّوا مــدة 4 ســنين.
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حــــوار مع
              سلمــى لنڤـــــر

شكوني سلمى؟ 

ومستشــارة   chef pâtissier لنڤــر  ســلمى 
ســنة   32 عمــري   restauration الـــ  قطــاع  فــي 
قريــت فــي ســيدي الظريــف إجــازة التطبيقيــة 
فــي إدارة المطاعــم  مــن بعــد مشــيت لفرنســا 
.patisserie وقريــت  الماجيســتار  عملــت  فيــن 

أنــا تربيــت فــي عائلــة صنافــة وبابــا كان عنــدو 
مطعــم، كنت نمشــي بحــذاه ونشــوف األجــواء إّلي 
ــدم  ــك يخ ــك ومخ ــاه الزم بدن ــة كيف ــي الكوجين ف
فــرد وقــت... غــادي فيــن الغــرام بــدا يكبــر بالشــوية 
.chef نولــي  بــاش  وقــررت  للبــاك  وصلــت  ليــن 

كيفاش كانت تجربتك مع Cyril Lignac؟

مــن أحســن التجــارب إّلــي عشــتها فــي حياتــي مش 
خاطــر مــع Cyril أكهــو أمــا خاطــر نوعيــة الخدمــة, اإلنضبــاط, روح المجموعــة 
)مفمــاش عبــد يــروح كــي يكمــل خدمتــو أمــا النــاس الــكل تســتنى بعضهــا 
 Noël نتفكــر فــي, non stop وتعــاون بعضهــا(, نعديــو 18 ســاعة خدمــة
نوصولــو نخدمــو Bûches 6000 فــي النهــار وكل مــرة نجربــو منتــوج جديــد 
ونخرجــو حاجــة وبالرغــم مــن التعــب ديمــا فمــا جــو وضحــك خاطــر نعملــو فــي 

حاجــة نحبوهــا.

عالش نلقاو les chefs الرجال أكثر من الـ les chefs من النساء؟

ــوي  ــي ق ــود بدن ــب مجه ــاس تتطل ــة باألس ــي خدم ــر ه ــا خاط ــب راي أن حس

فــي  ســاعة   18 و   12 بيــن  مــا  طــوال  خدمــة  ســوايع  و 
مــع   des equipes فيهــا  تديــر  الزمــك  خدمــة  النهــار، 
ــكل. ــة ال ــات الخدم ــول أوق ــرة ط ــة حاض ــة وبدني ــوة ذهني ق

 ديمــا وقتلــي يجيــو بــاش يخدمــو مرا يخممــو إنو هيــا عندها 
التزامــات عائليــة ميخليوهــاش تقــوم بخدمتهــا كيمــا يلــزم 
أمــا تــوة العقليــة قاعــدة تتبــدل والمــرأة ليــوم قــادرة تخــدم 
ــال. ــي أي مج ــدم ف ــم تخ ــؤونها وتنج ــا بش ــاعة وتتله 18س

عالقتك بالمدينة

بالصــة نحبهــا برشــا ونجيهــا كل ماتجــي الفرصــة, نحظــر 
للعــروض إّلــي يتعملــو فيهــا ونحــب نكتشــف الباليــص إّلــي 
يبيعــو الماكلــة بحكــم خدمتــي وكل مــرة نزيــد نكتشــف 

ــات. ــا حاج فيه

حســب رايــك عــالش معندنــاش مطاعــم مــن طــراز 
عالــي فــي المدينــة؟

أحنــا فــي تونــس عندنــا إهمــال كبيــر لعوايدنــا ومنســوقوش 
لماكلتنــا كيمــا يلــزم, يعنــي حتــى المطاعــم إّلــي عندنــا 
الوقــت  نفــس  وفــي  الجميــع  متنــاول  فــي  ماهيــش 
ماهيــش تقــدم فــي الـــ gastronomie التونســية بطريقــة 
إّلــي تخلــي األجنــاب والتوانســة يحبــو يجبروهــا, بالنســبة 
ليهــم الزم يكــون المشــروع ربحــي وأكهــو ميخممــوش 
ــي بــاش يقدمــوه مــع انعــدام  علــى المحتــوى والمنتــوج إّل
العاديــة ماهيــش  المطاعــم  أخــرى  ومــن شــيرة  البحــث 
ــة  ــكل اضاف ــاذي ال ــل ه ــة. العوام ــى إضاف ــي حت ــل ف تعم
لعــدم امكانيــة اإلســتثمار فــي المدينــة يخليونــا نلقــاو 
باهــي. طــراز  ذات  مشــاريع  علــى  عــزوف  فــي  النــاس 

مننســاوش زادا إّلــي المدينــة قاعــدة تفقــد فــي روحهــا 
ــي  ــو يعن ــش بالصت ــي م ــور إّل ــدة والتط ــات المقل بالمنتوج
10 ســنين القــدام نتصــور معــادش عندنــا حتــى شــي يمثــل 

ــة. المدين

كان تحكيلنا على ›صحن تونسي‹

ــوات  ــاش الفيدي صحــن تونســي هــو برنامــج digital %100 ب
ــكل ووقــت ميحبــو  ــاس ال ــاول الن تبقــى موجــودة فــي متن
ــي  ــوش ف ــا يتفرج ــوة م ــباب ت ــوفوهم، وزادا ش ــو يش ينجم
ــل  ــع التواص ــى مواق ــت عل ــو وق ــد ميعدي ــى ق ــزة عل التلف

االجتماعــي.
ــي  ــدم ونمش ــات الق ــم الوصف ــب نتعل ــرة نح ــي صغي ــا مل أن
حــذا مماتــي ناخــو مــن عندهــا وصفتاهــا كــي تحظــر اإلّفــاح 
واألطبــاق التقليديــة إّلــي نتصــور فــي 10 -15 ســنة معادش 
ــادي  ــن غ ــد وم ــل الجدي ــن الجي ــم م ــد يعرفه ــاو ح ــاش نلق ب
جــات الفكــرة إّنــي نعمــل برنامــج نــدور بيــه 24 واليــة نعرفــو 
بمورثهــا المطبخــي إّلي النــاس تعرفو وإّلي مــا يعرفوهش.
مــاألّول كنــت فــي المشــروع وحــدي ليــن تعرفــت علــى 
 »crocodile prod« كيفــي  مغروميــن  شــباب  مجموعــة 
ــاش نوصلــو  ــي ب ــا فــي المشــروع إّل ــي حبــو يكونــي معاي إّل
ــن  ــر م ــية أكث ــة التونس ــوروث الكوجين ــي م ــم إّل ــه للعال في

والكفتاجــي. الكسكســي 

كان جات عندك السلطة شنوة تبدل في المدينة؟

ــي  ــتثمرو ف ــو يس ــاش ينجم ــباب ب ــالت للش ــهل التموي • نس
ــة. المدين

.des Galeries d'art نعمل •
ــة  ــل مأكل ــي يعم ــي إّل ــا يعن ــي عندن ــم إّل ــن المطاع • نحس
  les fast food تونســية يخدمهــا علــى قواعدهــا ونظــف

خاطــر النظافــة مهمــة برشــا.

• نحي المنتوجات المقلدة الكل.

               

                                                                  بقلم إيمان بن سعيدان
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النساء في السياسة 
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حــــــوار مع
              سندس بلحســن

عرفنا بروحك

ســندس بلحســن مترجمــة، ممثلــة، راقصــة ونســكن فــي 
المدينــة.

شنوة عالقتك بالمدينة؟

عالقتنــا بــدأت تــوه 21 ســنة، أنــا عرفتهــا كيمــا أغلبيــة 
التوانســة مــن فــوق لفــوق )شــارع الحبيــب بورقيبــة، جامــع 
ــا  ــت فيه ــي عش ــا ك ــروح. أم ــي ون ــي نقض ــة..( نمش الزيتون
عرفتهــا مليــح و تــوة صعيبــة عليــا حتــى مجــرد التخمــام إنــي 
ــك  ــاود تنظمل ــة تع ــر المدين ــرى خاط ــة أخ ــي بالص ــش ف نعي

ــك. حيات
النــاس يقولولــي فيــن تحــط كرهبتنــك, كيفــاه تتدخــل وتخرج, 
كيفــاه تقضــي الــخ... أنــا منحســهاش هــكا بالنســبة ليــا كيمــا 
أي مدينــة قديمــة فــي العالــم العيشــة فيهــا تختلــف علــى 
ــة  ــا مختلف ــي يخليه ــذا إّل ــة وه ــة عصري ــي مدين ــة ف العيش
ــط  ــن تح ــى في ــش كان عل ــرى متقف ــرة أخ ــك نظ ــر تعطي خاط
كرهبتــك وال كيفــاه تدخــل لــدارك أمــا تعلمــك تعيــش فيهــا 
ــا  ــو بعضن ــكالت, نعرف ــتعملو البس ــو نس ــا إّن ــليبها كيم بأس

الــكل, نحكيــو مــع بعضنــا ...

شنوة الي خالك تختار العيشة في المدينة؟

ــم  ــم والترمي ــي لقدي ــب البن ــر نح ــي دار خاط ــوج ف ــت نل جيي
الــخ... وفــي وقتهــا كانــت المدينــة رخيصــة مــش كــي تــوه.

ــو  ــي ه ــالد‹ إّل ــن مي ــروان ب ــة ›م ــق طفول ــدي صدي ــي عن كان

ــاش  ــي ب ــي وينصحن ــاش يعاون ــو ب ــة جيت ــي المدين ــش ف عاي
ــة. ــي المدين ــا ف ــن وقته ــنا وم ــد عرس ــن بع ــا دار... م نلق

كان تحكيلنا على تاريخ الدار
 

ســحر المدينــة يتمثــل فــي كونــو كل دار متشبشــهش ألختها 
وأكثــر حاجــة نحبهــا إنــو ورا البيبــان متنجمــش تتصــور شــفما 
ــاكنة  ــي س ــة إّل ــرف العائل ــوش تع ــة ميخليوك ــان المدين وبيب
ــدة  ــة الوحي ــو المدين ــة ويمكــن نكون مــن أي طبقــة اجتماعي
ــه الطبقــات  ــرك تنجــم تلقــا في ــي فــي نهــج ب ــم إّل فــي العال

الــكل مــن أقــل واحــد إلــى أغنــى واحــد.
دار هــي شــراوها دار بــن ميــالد فــي 96 شــرينا المخــازن 
والعلــي إّلــي هــو دار الضيافــة والــدار لكبيــرة طاحــت أمــا 
ــاي  ــدار ج ــع ال ــر موق ــرة خاط ــة كبي ــت دار عائل ــو كان ــور إّن نتص
بيــن نهــج الالغــة ونهــج الديــوان إّلــي هــي منطقــة األعيــان 
ــون  ــن تك ــرعي ويمك ــوان الش ــا الدي ــة وكان فيه ــي المدين ف
تتبــع عائلــة الالغــة لــكل مافمــاش حاجــة مؤكــدة خاطــر كــي 

ــت. ــرة طاح ــدار لكبي ــت ال ــريناها كان ش
ــو  ــرة نعمل ــنة كل م ــب 20 س ــدار تقري ــي ال ــو ف ــا نرمم قعدن
ــروان  ــخ... وم ــطوحات ال ــوط, الس ــاس والحي ــة بالس ــة بدين حاج
كان يعــرف المدينــة بالباهــي وبحكــم خدمتــو ســهالت عملية 
ــم  ــن أه ــيء. م ــل  ش ــش نعم ــدي منجم ــر وح ــم خاط الترمي
الحاجــات إّلــي تعلمتهــم فــي المدينــة هــو الترميــم ونتصــور 

ــار هنــا يطلبــو برشــا لهــوة. هــذا المشــكل الوحيــد، الدي

كيفاه جاتك الفكرة chambre bleu؟
هــي مكانتــش مشــروع مــدروس باســتراتيجيات تســويقية 
ــدار  ــو ال ــو نرمم ــاش نجم ــا مكّن ــو بجرايتن ــو إن ــا نعرف ــن كن لك
ــادي  ــن غ ــا وم ــول روحه ــدار تم ــاش ال ــة ب ــاو طريق والزم نلق
جــات الفكــرة. كيمــا قتلــك قعدنــا 20 ســنة نرممــو فــي 
الــدار بالشــوية باعتبــار الــدار كانــت قابلــة للســكن ونفــس 
الوقــت كنــا كل نلمــو فلــوس نعملــو بيهــم حاجــة فــي الــدار 
ــة.  ــة المدين ــا دعــم مــن جمعيــة صيان وفــي عــام 2000 طلبن
أزرق  الجليــز متاعهــا كان  الزرقــاء خاطــر  البيــت  ســميناها 
وبــدأت لحكايــة بأصحابنــا  و معارفنــا إّلــي كانــو يخيــرو يســكن 

ــورت. ــد اط ــن بع ــزل وم ــيو لن ــم يمش ــى إنه ــا عل عن

ــرا مشــروعهك بعــد 10 ســنين، تحــب تطــور  كيفــاش ت
ــه وتولــي دار ضيافــة؟ في

 chambre ــا ــادش فم ــوه مع ــر وت ــاش تكب ــة منحبه أول حاج
ــا فيــه مفمــا حتــى شــي واضــح  ــي أحن bleu نظــرًا للوضــع إّل
حالــي. التوانســة تــوه والو يمشــيو لــدار الضيافــة، برشــا لــكل 
ــو  ــن يخدم ــار لخري ــى كان الدي ــي حت ــة، يعن ــي المدين ــش ف م
ــورو  ــو نتص ــز ومنجم ــا فالكري ــة تضرين ــي المدين ــي ف ــا إّل أحن
حتــى شــي للفتــرة الجايــة.  يمكــن يتطــور المشــروع ويمكــن 

ــة قبــل كل شــئ. ال أمــا أهــم حاجــة هــي دار العائل

هــل الـــ sécurité فــي المدينــة وحــدة مــن األســباب إّلي 
تخلــي النــاس تهــرب منهــا؟
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ــار  ــة وال نه ــي المدين ــنة ف ــا, 21 س ــت نفهمه ــري ال نجم ــاذي عم ــة ه الحاج
ــر  ــروح مخ ــي ن ــة تخلين ــي كممثل ــا خدمت ــان، أن ــي أم ــش ف ــي م ــيت روح حس
برشــا وال نخــرج بكــري برشــا، فيــن تبــدأ الدنيــا ظــالم وفارغــة وعــادي مــا فمــاش 
ــي  ــش كان ف ــكل م ــص ال ــي البالي ــراف زادت راو ف ــبة االنح ــاكل وكان نس مش
ــي  ــي تخل ــي إّل ــو ه ــاش ض ــي مافيه ــة وإّل ــص الفارغ ــن البالي ــة. يمك المدين

ــوف. ــم الخ ــاس تتوه الن

 النقائص إّلي ترا فيهم في المدينة؟

ــل  ــي اللي ــو ف ــي تعمل ــى ش ــاس متلق ــة، الن ــي ناقص ــي إّل ــة ه ــاة الليلي الحي
الضــو. عملولهــم  كــي  مزالــو  باليــص  وفمــا  تمشــي  فيــن  ماعندهــاش 
نقــص النشــاطات الثقافيــة وإّلــي هــو ناتــج على عــدم وجــود المبــادرات الخاصة

المدينــة  علــى  المســؤولين  الليــل،  فــي  محلولــة  مطاعــم  مافمــاش 
ماهمــش مــن ســكانها وماهمــش علــى درايــة بمشــاكلها كيمــا يلــزم.

اختــالط المناطــق الصناعيــة والســكانية إّلــي أنتــج مشــاكل أخــرى كيمــا 
نلقاوهمــش. مــا  المفــروض  مــن  إّلــي  الغيــر منزليــة  والفضــالت  الحــس 
عــدم وجــود مواعيــد وفــرز للفضــالت، كثــرة تواجــد الشــاحنات الكبــار فــي 
األوقــات الــكل إّلــي يعطــل حركــة ســير الســكان فــي أغلــب األحــوال ويعمــق 

ــة. ــة التحتي ــة البني أزم

كان جــات عنــدك ســلطة شــنوة الحاجــات الــي تبدلهــم فــي المدينــة؟

• نّظــم وقــت لدخــول الكمايــن مــن 6-8 متــاع الصبــاح بــاش مــا نعطلــش حركــة 
ســير الســكان.

• نحــدد أيام خروج الفضــالت الصناعية / المنزلية / البنائية
• نمنع دخول السيارات في األزقة إال في الحاالت القصوى 

• نمنـــــع االنتصـــــاب علـــى األرصفــــة
• نخطــي الناس إّلي ما تحترمش القوانين

• نمنــع الغيــر المتســاكنين بــاش يحطــو كراهبهــم فــي باليــص المتســاكنين.
• نرمم المباني الطايحة

بقلم سنية بن سعيدان
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سئلنــــــا
              الباحثــات الميدانيـات

كيفــاش كانــت التجربــة فــي البحــث 
ــي؟ الميدان

إيمــان اليزيــــدي

فــي  نســتجوب  بديــت 
عندهــا  عجــوز،  ســيدة 
خضــرة،  متــع  نصبــه 
ــا  ــت وحده ــي بي ــكن ف وتس
شــافوني  النصبــة,  وراء 
الحومــة, حســبوني  نســاء 
شــؤون اجتماعيــة, كلهــم 
يحبــو  يجيونــي  بــداو 

يحكيــو معايــا, ليــن والت حضبــه فــي قهــوة الحومــة. 
وإّلــي  إعانــة،  تحــب علــى  وإّلــي  بطالــة، ومــرض  برشــا 
ولدهــا موقــوف وإّلــي تحــب علــى قــرض. أمــا كلهــم 
ــة.  ــي لقمــة النهــار معركــة يومي مايخدمــوش, وتحــس إّل
ــرف  ــار, تع ــة للصغ ــز ثقافي ــن, مراك ــيطة, أم ــم بس طلباته

ــا.  ــي منطقته ــر ف آش صاي
قابلــت زادا بنــات الصادقّيــة, رغــم إّلــي يســتعملو فــي 
اآلليــات الحديثــة, إال أّنــو همــا زادا مــا عندهمــش معلومــة, 
فــي  صايــر  وآش  المتســاكنين  بيــن  جــدار  فمــا  تحــس 
الحومــة, وزيــد مــا يخليوهمــش يدخلــو المكتبــات العامــة 

والمعالــم إّلــي فــي المدينــة. ممكــن حضــور المســؤولين 
الزم يكــون خيــر، مــش كان تمشــي فــي الحومــة، أمــا زادا 
ياقفــو يســمعو ويفســرو. البنــات تحــب تعمــل حاجــة فــي 
ــة 3شــهور  ــة الصيــف، تتعلــم صنعــة ممكــن، العطل عطل
حاجــة. تتعلــم  أو  ورشــة  فــي  تخــدم  تنجــم  وممكــن 

زينـب  التـكوتـــي

ــي  ــنوا إّل ــائلو, ش ــم يتس كله
النــاس  عاميــن,  مــن  تبــدل 
ــا  ــد الكورون ــة وزي ــش خالط م
المعلومــة  األزمــة.  زادت 
مــا  النــاس  برشــا،  ناقصــة 
حيــاة  فمــا  آش  تعرفــش 
كــي  إّلــي  رغــم  ثقافيــة، 
تحــط دعايــة علــى حاجــة فــي 
المدينــة، النــاس تجــي مــن 

بعيــد تشــارك، معنتهــا ياإمــا نــاس المدينــة مــا يتبعــوش فــي 
الصفحــات الصحيحــة أو المعــروض مــش جوهــم. بالكشــي 
محتاجيــن صفحــات إعــالم يكونــو فيهــا متســاكنين المدينــة 
يتبعوهــا بــش المعلومــة توصــل خيــر. ســكان المدينــة يعرفــو 
بالضــرورة  مــش  متســاكنين  متــع  بطريقتهــم،  المدينــة 

التاريخــي. الجانــب  يشــوف 
وحاجــة ناقصــة برشــا، النســاء مــا تعرفــش حقوقهــا، صحيــح 
المســتوى الثقافــي عنــدو تأثيــر، أمــا باقــي الــزم توعيــة، 
كيفــاش تمشــي تشــكي مثــال، أمــا حتــى االمنظــو تقلــك كــي 
ــة.  ــش بجدي ــا يخذني ــا أو م ــدا علي ــن يتع ــكي األم ــي نش نمش
بالنســبة للحركيــة االقتصاديــة، فــي بــاب ســويقة فمــا نســاء 
تعرفــش  المشــكلة مــا  والنصبــات,  الحوانــت  تخــدم, فــي 
ــة  ــى الدول ــاباتها, وعل ــد حس ــش تش ــا تعرف ــرض, م ــب ق تطل
تقلــك »الدولــة حتــى تــززي روحهــا« وفــي المجتمــع المدنــي, 

ــار ال. ــا الكب ــو أم ــابات يحرك الش

إيمان بن سعيدان

ــا شــي والمعلومــات  ــا، تقريــب مــا صدمن ــا فــي حومتن خدمن
ــداو  ــش يب ــوب, ب ــث بالمقل ــا البح ــا بدين ــم, أم ــكل نعرفوه ال
يفرغــو قلوبهــم ومبعــد نبــداو فــي األســئلة تجــي خيــر. 
أمــا عامــة النــاس مغلغلــة علــى الوضــع وبرشــا حاجــات مــش 
عاجبتهــم, وديمــا نفــس األشــياء تتعــاود, الخــرب, الزبلــة, 
فلــوس للمشــروع, قــرض... البحــث كان طويــل, برشــا قابلناهــم 
فــي الشــارع ومبعــد كملنــا بالواتســاب فــي الليــل بــش نجمنــا 
نكملــو البحــث الــكل, مــش ســاهل توقــف نســاء فــي الشــارع 
30 دقيقــة و زيــد شــادد تلفونــك تخــدم بيــه في حومــة عربي. 
ــه كل  ــط في ــع يتح ــمعناها: موق ــه س ــكار باهي ــا أف ــا برش أم
ــا،  ــة ديم ــة للمعلوم ــي وجه ــش يوّل ــة ب ــى المدين ــي عل ش
الحرفييــن يحبــو صفحــة يعرضــو فيهــا منتجاتهــم ومثــال 
نظافــة  الشــهر،  فــي  دينــار   20 أو   10 تدفــع  وحــده  كل 
ــرض... ــاف، مع ــو نظ ــش يولي ــة األكل ب ــة، دورات لبياع الحوم

سنية بن سعيدان
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النســاء بــش يوصلــو الزم 
يخدمــو أضعــاف أضعــاف 
فــي  ويصمــدو  الراجــل 
ونقــد  اســتفزاز  وجــه 
إّلــي  ولكــن  وإقصــاء, 
وتوّلــي  توصــل,  توصــل 
ويقراولهــا  مســموعة 

حســاب. ألــف 
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