اقتصاد
نساء

منرية سالم علي  ..منوذج للنساء املكافحات
�إنها مثال للمر�أة اليمنية املكافحة ب�صمت لأجل �إ�سعاد �أ�سرتها  .يف �صباها مل
تتمتع بحياتها مثل قريناتها ،لقد �ساعدت يف ال�سابق والدتها املكافحة ،الإن�سانة
التي عملت يف بيع ( البطاط ) ب�أنواعه املختلفة والباجية واملقرم�ش واللحوح ،
و�سهرت على راحة �أوالدها الأربعة ( ولدين وبنتني ) � ،آمها املر�أة الأمية التي مل
جتيد القراءة وال الكتابة �إال �إنها وفقت يف تربية �أوالدها وبنتيها  ،حتى و�صلوا
�إىل مراتب عليا يف الدرا�سة والتخ�ص�ص  ،الأوالد مهند�سني ويعملون يف مرافق
مرموقة والبنت خريجة من كلية الرتبية وتعمل مدر�سة � ،أما �ضيفتنا يف هذا
العدد فهي االبنة الرابعة ( خريجة حمو الأمية ) والتي مل تبخل يف العمل
وم�ساعدة �أ�سرتها  ،كما �أن احلياة مل متنحها �سعاد ة طويلة بعد الزواج لقد مر�ض
الزوج وبعد فرتة وافاه الآجل  ،وحتملت هي �أعباء والتزامات �أوالدها ال�صغار
ُ
الق�صر حتى وقفوا على �أرجلهم وبتخ�ص�صات خمتلفة .
حوار وتصوير /لبنى الخطيب .

 #ماهي الظروف التي أجبرتك المتهان
االقتصاد املنزلي اخلاص مبفهومه البسيط؟
 لقد عشت مرحة هناء مع زوجي ( الله يرحمه )والذي عمل خياط ًا َ
وخفنا ثالثة أوالد وبنتان،إال أن هذه
السعادة لم تدم ،فلقد تعرض ملرض أقعده الفراش
لفترة وبعدها توفى وترك لي حمل كبير من األوالد
الصغار ،حيث لم يكن موظف ًا لدى الدولة وليس لدينا
أي دخل مادي شهري مضمون  ،ففي فترة احلداد
شمرت ساعدي بعد أن فكرت بفلذات كبدي الصغار،و
قررت خوض عملية البيع من املنزل ألجل توفير لقمة
العيش الهنية و مواجهة متطلبات احلياة .
 #كيف كانت بداية مشوارك في البيع من البيت
؟
أنت تعرفي أن كثير من الناس يحبوا أكل اخلميرمن
 ِالصباح  ،واحلمد لله إن بيتنا قريب من مقاهي لبيع
الشاي وهذا شجعني لعمل اخلمير ،وكنت اقضي وقتي
في املساء بإعداد العجينة ومتطلباتها ومع أذان الفجر
أجهز طبخ اخلمير وكان يساعدني ولدي البكر وأخوه
الثاني للبيع في الشارع ،ومع الصباح الباكر يبدوا
العمل قبل الذهاب إلى املدارس  ،وفي العصر كنت
اطبخ البطاط بأنواعه املختلفة والباجيه وأوالدي يبيعوا
بجنب البيت  ،واحلمد لله ساعدني كثير  ،وفتح لي
باب ا لرزق  ،إال أن متطلبات احلياة واألعباء املدرسية
وحاجة أوالدي إلى املزيد من املصاريف ووقت للتعليم

لكي أعوض فيهم ما افتقدته أنا من دراسة  ،فتحولت
إلى طبخ اللحوح خالل شهر رمضان الكرمي أو في أيام
االثنني واخلميس  ،كما تعلمت صنع ال ُعشار واحلمد لله
اعتمادي املادي على هذا العمل اآلن .
 #تواجهك بعض املشاكل مع الزبائن ؟
 الال أبد ًا زبائني معروفني وحتى الغير معروف لمأجد فيهم أي مشكلة  ،بل يتعاونوا معي كثيرا في جلب
زبائن وتوفير بعض القوارير الفاضية حلفظ ال ُعشار.
وليس تفاخر( احلمد لله ) صرت معروفة على مستوى

عوضت مما افتقدته
من تعليم بأوالدي حتى
تخرجهم من الجامعة
منطقتي وبعض املناطق األخرى في اليمن  ،بل تعدت
شهرتي ووصل صيت ُعشاري إلى احلدود اخلارجية
لليمن ،هذا بفضل الله واتقاني لعملي .
 #هل يشعرك عملك هذا مبتعة ؟

 الظروف القاسية التي مريت بها جعلتني قويةواعتمدت على نفسي في توفير احتياجاتي ،
واملتعة احلقيقية إنني أرى أوالدي بسعادة وتقدم علمي
 ،ولم ابخل من جهدي لهم ألجل حتقيق ما لم استطيع
حتقيقه لنفسي من دراسة ومؤهل جامعي  ،واالن
على ،وأمامهم صعوبات ألجل
مازلت أبيع الن كل شئ َ
توفير االستقرار األسري لكل واحد  .مازلت اعتمد
على البيع لكي أعيل نفسي وأساعدهم في أعباء احلياة
 ،على الرغم من اآلالم التي أعانيها من بعض األمراض
اآلن .
 #هل من صعوبات تواجهك في عملك اآلن ؟
 اآلن بعد أن كبر أوالدي وشقوا طريقهم في احلياةتركوني أحتمل توفير املواد األساسية للعمل لوحدي ،
فصرت أفكر من سوف يساعدني ويحضر لي الليمون
وبقية املستلزمات الضرورية لعملية العشارأواألنواع
املختلفة من دقيق احلبوب لصنع اللحوح  ،كل واحد
صار يفكر في نفسه فقط .
 #عملك هذا يساعدك على توفير مبلغ مالي
للمستقبل ؟
 احلمد لله أوفر قوتي اليومي ومتطلبات احلياةاألساسية  ،إال أن مع موجة الغالء السائدة اآلن ال
استطيع توفير شئ للمستقبل  ،الن كل املواد التي
اعتمد عليها في البيع صارت هي األخرى في ارتفاع
والفائدة قليلة  ،إال أنني اكرر مرة أخرى قول احلمد

اعتمدت على االقتصاد
ُ
المنزلي وبعت الخمير
والعشار واللحوح
والشيبس ُ
لله الذي منحني القوة في السابق وربيت أوالدي .وأنا
لم التحق بأي دراسة منتظمة إال أن أخواني درسوا
ووصلوا إلى تخصصات هندسية و أختي مدرسة
 ،لكني لم أقف مكتوفة األيدي و لم استسلم لعدم
الدراسة بل التحقت في صفوف محو األمية في
السابق وبرزت  ،واالن أجيد القراءة إال أن الكتابة
بصورة بسيطة ،وأنا سعيدة ملا وصل إليه أبنائي
 ،ولقد حرصت على تعليمهم وتوفير املتطلبات
الضرورية ملواصلتهم التعليم اجلامعي وأملي كبير
فيهم ليحققوا مالم استطع حتقيقه لنفسي .تخرج
ثالثة من أبنائي مهندسني ،وواحدة طبيبة صيدالنية
والبكر مدرس خريج كلية التربية وهو متزوج،
والبنتان أيضا متزوجات ( الله يستر عليهم جميعا).
 #على جدار غرفتك معلقة شهادة شكر
وتقدير ماذا يعني لك هذا ؟
 هذه الشهادة عزيزة على نفسي كثير ًا ففيهاشكر وتقدير وإشادة من مكتب التربية والتعليم
مبحافظة عدن بعد أن رشحني مكتب التربية والتعليم
مبديرية امليناء  ،واملتمثل باألستاذ القدير املرحوم
عبد الرحمن حاجب  ،ملجهودي في تربية أوالدي
ولتميزهم املستمر في الصفوف الدراسية أثناء
املرحلة األساسية والثانوية والذي  ،وهذا التكرمي
واللفتة الكرمية منحتني قوة في مواجهة أعباء احلياة
اإلضافية  .أن تعمل بجد وإخالص وجتد من يرعى
جهودك هذا فضل من ربي ومن الق َيمني في التربية .
 #ماذا تتمنني اآلن وبعد أن كبر أوالدك ؟
 احلمد لله الذي وفقني الله في أداء فريضةاحلج هذا العام من جهدي وتعبي ومساعدة إحدى
بناتي مبصاريف احلج ،إال أن أمنيتي في احلياة
هو أن ارتاح من هذا العمل بعد أن صرت أعاني
من بعض األمراض  ،واالعتماد على أوالدي في
القيام مبستلزمات البيت املالية  ،وان أجدهم جميعا
ينعمون باستقرار اسري.
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منيرة سالم علي عون .
من مواليد 1953م.
احلالة االجتماعية أرملة منذ 1990م.
أم لثالثة أوالد وبنتني.
متحررة من صفوف محو األمية.

«رامبو» نوع من طيور الكناري التي تأتي بتغاريد
جميلة  .ويقال أنه ينحدر من ساللة عاشقة  ،إ َّ
ال
أن ه��ذا العاشق ال يعبر عما في روح��ه من وجد
وشجن إ َّ
ال حتت جنح الظالم  ..إذ إن عتمة الليل
تستهويه  ،وجتعله يطلق العنان لتغاريده الشجية
املوحية باحلزن .واملثير ،بل املؤلم في حياة هذا
العاشق هي حالة «ف��قء» عينيه «بإبرة محماة»
حتى يضمن صاحبه بأن تكون آفة العمى مالزمة
له طوال بياته  ،وباعثة على تغريد حزين وشجي
 ..مبعنى آخر ،يعيش في ليل متواصل ما يجعله
يطلق تغاريده الشجية حتى في وضح النهار ،ولكن
بقدر من األلم املفعم باحلزن الشديد بعد أن يكون
هذا العاشق قد وضع داخل صندوق خشبي ضيق،
إنها العتمة رديفة احلب ،والليل مفتاح األسرار
والعشاق  ،أما شريعة احلب األعمى فهي أيض ًا من
خصائص البشر ،وكل ما هو على أرض الله من
مخلوقات .فلماذا نقع نحن البشر في شراك هذا احلب اجلارف القوي األعمى؟! وملاذا يكون
مجيء الليل مبعث لهواجسنا وأشعارنا وجدنا وهيامنا وحبنا،الذي يكون في أشد حاالت
عذوبته ورقته مع مجيء الليل؟ ملاذا تكون أحاسيسنا مع الليل في حالة من الكثافة والتأمل،
بل واالستغراق في احملبوب؟
حتت عتمة الليل تكون هواجسنا اإلبداعية بإشراقة نفوس عاشقة ،متسامحة ،وبجداول
عشق وهيام ووجد ترتقي مبن يحب إلى منزلة املالئكة  ..هل ألن احلب أعمى حق ًا؟
ذل��ك ما جن��ده في جت��ارب من هاموا عشق ًا وحب ًا  ..قالوا بصدق إن احل��ب أعمى ،ولكن
تلك البصيرة ال تكون وال يكون لها حضور في غمرة عشقنا  ..فمثل هذا الرأي الصريح ال
جنده إ َّ
ال بعد أن تكون قوارب عشقنا قد مرت متجاوزة أغوار احمليط ،ونحن ممعنو التجديف
مستسيغو اآلالم ..
َّ
فإذا كان حال طائر الكناري اجلميل الذي ال يغني إال حتت جنح الظالم  ،وفي بهيم الليل
وعتمته  ..موحي ًا مبا يفعل العشق واأللم في مخلوقات الله الصغيرة  ..فما بالنا بهذا اإلنسان
 ،األكثر شعور ًا وإحساس ًا ورقة؟ املخلوق القادر أص ً
ال على ترجمة مشاعره وأحاسيسه وأحزانه
ولكنه يفعل ذلك دون أن متس عيناه مرآة جسده! على غرار حالة «إفقأ» عيون الكناري
اجلميلة لينبجس قدر األلم والشجن  ..حتت عتمة ظالم وليل ليس له أول وال آخر.
ومما الشك فيه أن الكثير منا اكتوى بتلك «اإلبرة احلمأة» ليقول  ،بعد فوات األوان ومضي
ثورات حبه وجنونه  ،كان حب ًا أعمى فلماذا كان أعمى إذن؟ رمبا هي منط ًا من أمناط الرحمة
بنا  ،نحن بني البشر ،حتى ننعم بتلك اللحظات العمرية  ،وننتشي بها بعيد ًا
عن حالة تفحص مننمات احملبوب حتى تظل كينونة حبنا شديدة الوجد ،
مفرطة اإلحساس والشعور ،مستغرقة مستلذة عذابات احلب متجاوزة عيوب
من نحب.

عبد القوي األشول
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بطاقة تعريفية

قالوا احلب أعمى

