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عصر كل يوم ،تتجمع مسنات الشارع الذي أسكن فيه بجانب بيتي ،وجتلس إحداهن ـ دائم ًا ـ على عتبة البيت  ،ألن العتبة
مستطيلة الشكل ،عريضة ومسطحة َ
متكنها من اجللوس عليها براحة ،وتضع أمامها (دست) البطاط وتظل تنادي على األطفال
ليشترون منها  ..هؤالء املسنات وعددهن ثالث وأحيان ًا أربع ،اعتدن على خروجي يومي ًا ـ تقريب ًا ـ الساعة الرابعة والنصف
عصر ًا للذهاب للعمل ـ فترة مسائية تنتهي عادة في الثامنة والنصف مسا ًء  ..ومبجرد أن أفتح الباب للخروج للعمل ،وأقول «
(:وعليك السالم يا « شاقية « !! )
ِ
السالم عليكن ياحجات» حتى يأتيني الرد منهن
أنت
في البدء لم أركز على الكلمة األخيرة هذه (شاقية) ثم تأكدت منها  ،وفي داخلي سعدت من وصفهن لي بها ( ..شاقية) ِ
يحميك
ِ
لك  ،لكنه
عملك حتى لو فيه تعب ِ
ِ
نفسك من
ِ
علمك واعتمدتي على
ِ
يسعدك ألنك استفدتي من
ِ
ورزقك حالل ،والله
ِ
من الذل والسؤال !!).
كان هذا ردهن لي عندما سألتهن :ملاذا سميتموني(شاقية ) ؟!
وقالت واحدة منهن « :العمل يابنتي سالح (للحرمي) حتى لو
أزواجهن يعملوا .وصحيح البنت في النهاية بتتزوج وبتخلف أطفال
 ،لكن ظروف احلياة مايعرفها إال الله ،والعاقلة هي التي تتعلم
وتعمل في هذه الدنيا ،تفيد نفسها وأسرتها مش ملا تس َود الدنيا
أنت شاقية
عليها تطبخ بطاط وتبيعه حتى مش بحق العشاء ِ ...
لكنك مستورة ومرتاحة أحمدي الله ياشاقية «  .وفي حلظة
وتعبانه ِ
استماعي لهذا الرد جالت أمام ناظري صور ليوم عمل كامل
ابدأه في الثامنة والنصف صباح ًا ثم أعود إلى البيت في الثانية
والنصف ظهر ًا وبعد أداء صالة الظهر ،اطبخ لي ما أحب من األكل
 ،فانا اهتم بوجبة الغذاء ألني الاتناول العشاء  ،ثم أتغذى وأنا
جالسة على كرسيي الهزاز أمام التلفاز ،ومن التعب أحيان ًا
أغفو وأنا في هذه الوضعية وصحن األكل في حضني ،
4
إذ التقوى أرجلي على الوقوف واعاده الصحن إلى املطبخ
وغسل يدي مما علق فيها من األكل  ،وأصحو وأنا متعبه جداً

 ،لكني ابدأ في جتهيز حالي للعودة للعمل الساعة الرابعة والنصف
ُ
وخلصت إلى نتيجة أنني أو ًال منظمة  ،وهذه عادة
.وهكذا دواليك .
لسبب  ،محترمة عملي وحريصة على
في وإن شابها بعض اإلرباك
ِ
َ
مواعيده  ،وأنا ُمراقبة ممن حولي ،لكني احضى باحترامهم  .وكل
هذا حتقق بفضل العمل  ،وفع ً
(ستر وغطاء) ،كما
ال العمل للمرأة ُ
يقولون ،ليس ألننا نريد نتساوى مع الرجال أو نحقق اإلنصاف
والعدالة ألنفسنا منهم اومعهم  ،كما هي مطالب النوع االجتماعي
هذا املفهوم احلديث الذي حل محل مفهوم ( اجلندر ) والذي
رفضته الدول العربية لترجمته املبهمة للبعض  ،ولكن الن العمل
مينح اإلنسان -الرجل واملرأة  -اإلحساس باألمان من الغد املجهول
واألهمية والعيش باحترام بني أوساط املجتمع  ،مهما كانت نوع
الوظيفة التي يشغلها حتى لو كانت بسيطة وال حتتاج علم ًا أو
شهادة عالية  .ولقد كانت هذه حكمة نساء عركتهن احلياة بكل
أحوالها ومفاجأتها  ..واحلكمة دائم ًا ال تخرج إال من أفواه ذوي
خبرة وإن كانت هذه اخلبرة مبشاكل احلياة وقساوتها .
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