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  * يارا ھاواری:نويسنده
   حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١۴ مارچ ٢۴
 

  :اَبره وِخيط

 مبارزه با اشغالگران با سورن و نخ
  

به تازگی ) سوزن و نخ(باشد؟ مؤسسين شرکت ابره و خيط آيا گلدوزی سنتی فلسطينی ھا قابل مدرن شدن می 

  . باز کرده و اثبات نمودند که اين کار عملی است»َرَملِه«فروشگاھی در 

ۀ که مادر بزرگ او چند شلوار گلدوزی شده را به او ھديه کرده بود ايد  پس از آن٢٠١٣ در آغاز سال »تامارا ريم«

  .مزبور به فکرش رسيد

که اين داستان به   کجا می رفتم از من می پرسيدند اين را از کجا آورده ای و خوشحال ھستم از اينھر«: او می گويد

گلدوزی را برايشان ۀ را از فروشگاھی خريده ام می توانستم قضي که بگويم آن جای اينه يعنی ب. من مربوط است

  .» اين داستان به خود من ربط دارد در بيت المقدس دوخته و١٩۶٠آنھا را مادر بزرگ من در سال . تعريف کنم

 خود به گلدوزی را به پدر بزرگ و مادر بزرگشان مربوط می ۀ عالق»ويام حموده« و ھمکارش »ريم«ھر دوی آنھا، 

  .دانند

ی است در نزديکی بيت المقدس که توسط صھيونيست ئآن روستا.  می باشند»ليفته« در اصل از اھالی »حموده«ۀ خانواد

.  گذراند»رمله«مريکا برود در اکه برای تحصيالت عالی به  او جوانی خود را پيش از آن. ه استھا پاکسازی شد

اما از زمانی که . مريکا بوديم گلدوزی مرا به ياد مادر بزرگم می انداختاکه ما در  در زمانی«: حموده می گويد

 دو خانم می کوشند لباس ھای سنتی قديمی را اين. »بازگشته ام عالقه ام به کار گلدوزی و طراحِی آن، زياد گشته است

که ديگر کسی حاضر نيست بپوشد يا به دور می اندازند يافته و سعی دارند روستاھا و مناطقی را که لباس ھا در آنجا 

  . پيدا کنند، کسانی را که آنھا را دوخته اندشده اند و احتماالً دوخته 

. ياط ھای محلی دادند تا بر طبق آن مدل ھا لباس ھای جديدی دوخته شوندآنھا لباس ھای گلدوزی شده را به گلدوزھا و خ

 آن ھا برای ھر مشتری جديد داستان لباس ھای قديمی را که. طور عمده با شلور و دامن صورت می گيرده اين کار ب

  . می کنندفمدل برای قطعات جديد ھستند تعري

  

  مارک تجارتی ابره و خيط، از قايس اصالی

  برطرف گشتشّکی که 
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ه قابل پياده شدن می باشد به سراغ آنجا ژکه آيا اين پرو  اولين مکانی بود که اين دو خانم برای بررسی اين»ِھبرون«

پس از مالقات با چند خياط برای آنھا روشن شد که گلدوزی برای زنان فلسطينی که به مشغله محتاج اند  کار . رفتند

  .مناسبی است

اما ريم و . خيلی ھا فکر می کردند که آنھا دارند دنبال سرگرمی خود می روند. يد بسيار مواجه گشتند با تردأآنھا در ابتدا

  .ی ايجاد شرکتی را برای اين کار دارندئناحموده ثابت نمودند که توا

  

  مخالف صدقه گرفتن

او بر اين نظر است که برای . در اصل از اھالی بيت المقدس می باشنداو ۀ اما خانواد. مريکا متولد شده استاريم در 

 ۀاقدامات امدادی از جانب سازمان ھای غيردولتی جامع«: او می گويد.  کار نمايندعفلسطينيان مھم است که خودشان ابدا

للی وابسته نبوده و اين فلسطينيان در اصل به کمک ھای بين الم«: وی می افزايد. »ما را سربار و پارازيتی نموده است

فلسطينی ھا آموزش . وابستگی از عواقب اين کمک ھاست و اين که ما منتظر کمک بمانيم با فرھنگ ما بيگانه است

  . »يافته و سخت کوش بوده و شايد در تمامی خاورميانه دارای باالترين سطح آموزش باشند

يدی که در فيس بوک خود دريافت ئيار يافته اند، به ويژه با تأبسۀ آنھا داشته است انگيزۀ وج از بازتابی که پروژزاين 

آنھا يک سفر کاروانی را ترتيب دادند که محصوالت گلدوزی را در نواحی مختلف فلسطين و اردن به نمايش . می نمايند

  .می گذارد و اميدوارند که پس از ايجاد فروشگاه اينترنتی کار خود را توسعه دھند

  

  بزرگترۀ مبارز

کارت ۀ  ريم دارندۀخانواد. ا ايجاد فروشگاه در زير شرايط اشغالی کار آن ھا را با مشکالتی مواجه ساخته استام

ۀ ی را در زمان اولين دورئشناسااما اين کارت ھای  . ی است که توسط آن حق اقامت در بيت المقدس را دارندئشناسا

  .اين کار به اخراج بی سر و صدا معروف گشت. دندانتقاضه و با سياستی که به عمد اتخاذ گشت جمع آوری کر

 فلسطينی به ١۴٠٠٠  ١٩۶٧ بدين صورت از سال »بيت سلم«مطابق تخمين سازمان حقوق بشر اسرائيلی موسوم به 

  . از دست داده اند،در شرق بيت المقدسرا طور دائم اقامتگاه خويش 

ی خود سفر می ئمريکاااو با ويزای .  در فلسطين بماندطور دائمه  در وضعی نيست که ب»ريم«آن اين است که ۀ نتيج

  . ويزای او به تازگی از جانب مقامات اسرائيل تمديد گشته و به او گفته اند که ديگر تمديد نخواھد شد. کند

.  نه تنھا ادامه، بلکه گسترش نيز خواھد يافت»طيابره و خ«اين دو زن علی رغم اين درگيری ھا مطمئن ھستند که کار 

حفاظت از ميراث : بزرگ تر استۀ کار شرکت آن ھا بخشی از يک مبارز. آن ھا فقط به طراحی مد مشغول نمی باشند

  .فلسطينی و حيات بخشيدن بدان، علی رغم کوشش دائمی که برای نابودی آن به عمل می آيد
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او در حال حاضر .  دکترا را می گذراندۀ انگليسی که در دانشگاه اِکستِر دور- يا را ھاواری محققی است فلسطينی * 

.  فلسطين شناسی می باشدۀعربی و خاورميانه و ماستر در رشتۀ مقيم بيت المقدس شرقی و دارای مدارک بچلر در رشت

  . جمعی آنھا مربوط استۀتحقيقات اخير او به وضع شھروندان فلسطينی در اسرائيل و حافظ
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