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ق�سمات  وجهها  يف  )م��ق��رو���س��ة(  �سغرية  طفلة 
تقف  ك��ان��ت  ك��ت��ك��وت،  ب���راءة  عينيها  ويف  م���اك، 
حي  يف  لبيتها  وكان"الفكهاين"املجاور  ه��ادئ��ة 
�سعورية،  ال  وب��ح��رك��ة  وف��ج��اأة  زي��ن��ب،  ال�����س��ي��دة 
ثم  م�سم�سة،  او  تغافل"الفكهاين"وتخطف خيارة 
�ساحكة،  هاربة  وتنطلق  ا�سنانها  يف  ذيلها  ت�سع 

�سعيدة بامل�سروقات التي ظفرت بها. 
ف�سرعان  بانت�سارها طويا،  تنعم  تكن  ولكنها مل 
على  يلعبون  الذين  اخوانها  وراءه��ا  يت�سافح  ما 

مقربة منها قائلني: 
طبعا  خيارة  �سرقت  فاتن  حممد،  عم  يا  احل��ق   -
عرفتم االن ان ال�سارقة هي انا"فاتن حمامة"وطبعا 
مغامراتي  عقب  حممد  عم  ام�سكني  ان  يحدث  مل 
املماثلة، فقد كنت �سريعة اجلري كالقمر الرو�سي. 
ول�ست ادري ما الذي يدفعني ل�سرقة"الفكهانية"، 

او اخليارة وامل�سم�سة بالذات. 
ال�سا�سة  على  عرفتموين  من  يا  انتم  ت��درون  هل 

طفلة و�سبية و�سابة وزوجة واما؟ 
لقد عرفتم عني كل �سيء، كل اطوار حياتي، بل لقد 
قدمت لكم طفلي م�سورا يف ال�سحف قبل ان يراه 
ابوه، اي اننا ل�سنا غرباء عن بع�سنا، فهل لكم ان 
وحرامية  وعفريتة  �سقية  كنت  كيف  يل  تف�سروا 

كمان؟ 
اعظم، وه��ذه هي  ك��ان  ما خفي يف حياتي  ان  ثم 

العينة: 

�نا خيالية جد� 
ان��ن��ي كنت  اي�����س��ا  ال��ي��ه  ه���ذه �سحيح، وا���س��ي��ف 

مغرورة، و"قنزوحة". حدث وانا يف اخلام�سة من 
عمري، ان ا�سطحبني والدي اىل ال�سينما، وكانت 
حفلة العر�ض االوىل لفيلم تتوىل بطولته ال�سيدة 
يف"لوج"يقع  جل�ستها  كانت  ان  وت�سادف  اآ�سيا، 
يف مواجهة مقاعدنا. وعندما انتهى الفيلم انطلقت 
جنمة  حتيي  املتفرجني  م��ن  واال���س��وات  االك���ف 
لتحية  ال  الكر�سي،  على  اي�سا  انا  ووقفت  الفيلم، 
الفنانة كغريي من املتفرجني، وامنا الأريهم نف�سي 
والت�سفيق،  الهتاف  بهذا  املق�سودة  ان��ا  بانني 

لي�ست ال�سيدة اآ�سيا. 
بانني  امنت  حتى  بخيايل  الفيلم  يف  ع�ست  فقد 
بطلة  اين  اج��د  كنت  كما  فعا،  االوىل  املمثلة  ان��ا 
دوري  وكان  بعدئذ.  �ساهدتها  التي  االفام  جميع 
يف كل منها يتغري ح�سب الظروف واالأحوال. فاذا 
كانت البطلة مغنية كنت مغنية م�سر االوىل، واذا 
ام�سي  بالية  راق�سة  انا  كنت  باليه  راق�سة  كانت 
تلتهمني  العيون  بينما  على"طراطيف"ا�سابعي، 
اجلميل  خيايل  يف  اعي�ض  وظللت  اجت��اه  كل  من 
عبد  م��ع  �سعيد  فيلم"يوم  يف  ظهرت  حتى  ال��ذي 
يطرق  مل  الفن  ان  مع  فنانة،  وا�سبحت  الوهاب 
ظهرت  ان  اىل  ادم  �سيدنا  اي��ام  م��ن  ا�سرتنا  ب��اب 

فاتن، التي هي انا. 
قلت ا�سعدين احلظ بالظهور يف"يوم �سعيد"وهذا 
حق، الن هذا الفيلم فتح يل الباب على م�سراعيه، 
ال��ب��اب، وتركني ا�سنع  ان احل��ظ وق��ف عند  ول��و 
ولهذا  يل،  اجلمهور  وبت�سجيع  بيدي  م�ستقبلي 
فانني مل اخ�ض املناف�سة اطاقا – وبيني وبينكم 
اليوم  اما  – انا كنت يف �سغري مغرورة حبتني 

فانني عندما افكر قليا، اراين اعرتف بيني وبني 
ظهرت  اذ  املناف�سة،  اخ�سى  فعا  بانني  نف�سي 
يف  موهبتي  تفوق  مبوهبة  متتاز  التي  الفنانة 

التمثيل. ولكنني واحلمد لله مل اقابلها بعد. 

�ل�شهرة �شتار يظهر �لعيوب 
ح�سلت  انني  �سعيد"فاذكر  فيلم"يوم  اىل  واعود 
وكان  حياتي،  يف  تقا�سيته  اج��ر  اول  على  منه 
ع�سرة جنيهات وجمموعة من اللعب، ومل تهمني 

�نا خيالية جد�، 

وعاطفية جد�ً، 

وو�قعية جد�، 

وغيورة"ب�ش م�ش 

جد�"وم�شرفة )بر�شه 

م�ش جد�( وكذ�بة، 

من غري �شوء نية، 

وحر�مية، و�أ�شال 

عني"�لفكهانية"
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هو  همي  ك��ان  وامن���ا  طبعا،  جنيهات  الع�سرة 
الدمى والعرائ�ض. 

يل  خلفه  ما  كل  هي  اللعب  تكن  ومل 
فيلم"يوم �سعيد"وامنا خلف عندي 

اي�سا الغرور. 
واحل����ق ان��ن��ي ك��ن��ت م���ع���ذورة يف 

تت�سوروا  ان  ولكم  وقتئذ  غ��روري 
عمرها،  من  الثامنة  تتجاوز  مل  طفلة 

فجاأة  وت�سبح  النا�ض،  باعجاب  تظفر 
مادة ل�سمرهم واحاديثهم. 

ا�ستغال  فكرة  ب�سدة  قاومت  فقد  ولهذا 
�سنها  يف  ابنتي"نادية"بالتمثيل 
امل��ب��ك��رة ه���ذه، وم���ع ذل���ك ف��ق��د ظهرت 

ال�سعادة"الذي  مع  فيلم"موعد  يف  هي 
انتجته منذ اعوام، وما كادت ترى نف�سها 

على ال�سا�سة حتى بداأت تعامل زمياتها يف 
املدر�سة معاملة من هم اقل منها اهمية، كما حدث 

الم لها من قبل. 
ف��ع��ن��دم��ا ك��ن��ت ادخ���ل امل��در���س��ة، ك��ان��ت زمياتي 
ال�سغريات يتدافعن حويل وعلى ل�سان كل واحدة 
منهن �سوؤال عن هذا املمثل او ذاك، وكان غروري 
املمثلني  اال  اع��رف  ال  بانني  اجيب  ان  على  بابي 
الذين ظهرت معهم يف"يوم �سعيد"ومع ذلك كنت 
اهز را�سي واقول لهن ان هذه ا�سرار ال ا�ستطيع 
بعد.  اذاع��ت��ه��ا مل يحن  وق��ت  وان  ب��ه��ا،  اب���وح  ان 
ال�سغريات  توهم  ا�سطنعها  التي  لهجتي  وكانت 

بانني عليمة ببواطن االمور. 
وكان خيايل اخل�سب ي�ساعدين على التمادي يف 
هذا الغرور، حتى ت�سورت يوما ان جميع النا�ض 

اغبياء، وانني وحدي من تفهم كل �سيء. 
ثم ما لبثت بعد ذلك حتى عرفت ان ال�سهرة لي�ست 
عيوب  تغطية  على  تقوى  ال  وانها  �سيء،  كل  هي 
العيوب  ي���رز  ���س��ف��اف  ���س��ت��ار  ه��ي  ب��ل  �ساحبها، 

وي�سخمها يف عيون النا�ض. 

�شعادتي يف يوم �جلمعة 
ومع هذا فانا عاقلة جدا، واحر�ض كل احلر�ض على 
حياتي الزوجية، وعندي من معرفتي ال�سابقة يف 
الزواج خرة كبرية، حر�سي على حياتي العائلية 

يجعلني 
ب���ال���ت���ايل 

على  احر�ض 
اوالدي  �سعادة 

وراح����ت����ه����م، وق���د 
اكون مق�سرة يف حقهم 

لكنني  التق�سري،  بع�ض 
التق�سري  ه��ذا  ب��ان  نف�سي  ارى 

مبعثه حر�سي على ان اأوفر لهم حياة 
ال  د�ستورا  لنف�سي  �سنعت  وقد  �سعيدة،  طيبة 

احيد عنه ابدًا، وان كنت م�سغولة بعملي. 
اعطي  ت��راين  ا�سبوع  ك��ل  م��ن  اجلمعة  ي��وم  ففي 
رعاية  اوالدي  لرعاية  انا  واتفرغ  اج��ازة،  املربية 
حوائجهم،  لهم  واق�سي  واالطفهم  فاالعبهم  تامة، 
كاأي ام �سديدة ال�سغف باوالدها، وقد ابالغ احيانا، 
ب�سبب ان�سرايف عنهم م�سطرة بقية ايام اال�سبوع، 
واخ�سى عليهم من احل�سد فاطوف حولهم بالبخور 
�سبع مرات، فا�سع لهم اخلرز االزرق يف ثيابهم، 

حلمايتهم 
من العني، 
وم���������ن ����س���ر 
حا�سد اذا ح�سد. 

�نا م�شرفة 
وكذ�بة 

وماذا اي�سا يف حياتك يا فاتن؟ ماذا؟ 
ج�����دا، وعاطفية  خ��ي��ال��ي��ة  ان���ن���ي  ل��ك��م  ق��ل��ت  ل��ق��د 
ل��ك��ن بعقل،  ج�����دا، وواق���ع���ي���ة ج�����دا، وغ����ي����ورة 

و"حرامية"�سغرية. 
لكن يف  اي�سا،  انني م�سرفة  لكم  اقول  ن�سيت  اآه، 
الهواء،  يف  فلو�سي  ارمي  ال  فاذا  املعقول،  حدود 

لكنني احب ان ابحبح على نف�سي بقدر االمكان. 
حتى  جهد  كل  اب��ذل  وامن��ا  انانية،  ل�ست  انني  ثم 
على  هذا  كان  ولو  حويل،  من  لكل  ال�سعادة  اوفر 

ح�ساب نف�سي. 
عليكم  م�ض  انا"باكدب"،  وبينكم  وبيني 
كذب  ولكنه  االخ��ري��ن،  على  وامن��ا  والنبي، 
ابي�ض، ال يرتك جروحا وال ايذاء، ولقد مرت 
اىل  فيها  ا�سطر  كنت  ف��رتة  حياتي  يف  ب��ي 
الكذب على نف�سي وعلى النا�ض اي�سا، حتى 

اريح وا�سرتيح. 
اظن انني قلت لكم ا�سياء كثرية عن نف�سي، 
كنت  م��ا  ك��ل  واف�سيت  ال�سراحة،  مبنتهى 
ماحظة  يل  بقيت  ولكن  �سدري،  يف  ادفنه 
قوي  ق��وي  ت�سايقني  ق��وي،  ق��وي  �سغرية 

اي�سا، �ساقولها لكم لكي ا�سرتيح. 

�جلميع ي�شايقنا و�حلكومة 
تكرهنا 

هناك فئة من املجتمع ما زالت تنظر اىل املمثل 
دون  اخ��رى  عجينة  انها  لو  ان��ه  على  املمثلة  او 
اع�ساء جمل�ض  ال�سادة  الفئة  عيجنتها، ومن هذه 

ادارة النادي االهلي. 
ات�سرف  ل��ك��ي  طلبا  ل��ه��م  ق��دم��ت  ان��ن��ي  ت�����س��وروا 
بع�سوية ناديهم، كاأية مواطنة م�سرية تتمتع بهذا 
احلق، وانهم رف�سوا طلبي بحجة انه لي�ض لديهم 

اماكن خالية! 
اهذا كام؟

لقد  اي�سا  اجلزيرة  ن��ادي  ادارة  جمل�ض  واع�ساء 
تقدمت لهم بطلبي، ثم فهمت منهم انهم ال يرتاحون 
انني  احلقيقة  زرمتهم  بني  الفن  اه��ل  وج��ود  اىل 
وامنا  لنف�سي،  ال  النا�ض،  ه��وؤالء  من  جدا  تاأثرت 
منت�سف  يف  ي��ف��ك��رون  ال��ذي��ن  اول��ئ��ك  على  ا�سفا 
القرن الع�سرين بعقلية اوائل القرن التا�سع ع�سر، 

ايام"مببة كرث"و"خوخة"و"الكلوبانية". 
احلكومة،  ك��رم��ت��ن��ا  ان  ه���ذا  يف  ع���زائ���ي  وك����ان 
والنيا�سني،  االو�سمة  ومنحتنا  الفنانني،  نحن 
واختارتني �سمن وفد م�سر يف موؤمتر الت�سامن 
وانا  القاهرة،  يف  عقد  ال��ذي  االفريقي  اال�سيوي 

فاتن حمامة.. املمثلة!. 

�مل�شـــــور/ �آذ�ر- 1956
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�آخر �شاعة/  حزير�ن- 1952
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"اعد احد خمرجينا الفنانني فيلما عن حياة"ريا 
روع���ت  الت���ي  الرهيب���ة  و�سكينة"وع�سابتهم���ا 
اال�سكندري���ة بجرائمهم���ا الوح�سية على نحو مل 
ي�سب���ق ل���ه مثي���ل يف تاري���خ اجلرائ���م مب�سر.. 
ويف املق���ال يحدثنا اللواء حممود عمر قبودان 
ع���ن ذكرياته مع  افراد الع�سابة الرهيبة عندما 
كان ه���و ال�سابط املكلف بحرا�ستهم يف �سجن 

اال�سكندرية قبل اعدامهم.
روع���ت اال�سكندرية خال عام 1921 بجرائم 
ه���ذه  وكان���ت  و�سكين���ة"..  ع�سابة"ري���ا 
الع�ساب���ة ت�ست���درج الن�سوة لتجه���ز عليهن 
وجترده���ن م���ن حليه���ن الذهبية ث���م حتفر 
له���ن قب���ورا يف وكره���ا الكائ���ن عل���ى بع���د 
خطوات عن ق�سم بولي�ض اللبان... بعد ان 
تطل���ق البخور لكي ال تف���وح رائحة جثث 
ال�سحاي���ا فتزك���م االأنوف، وتك���ون �سببا 

يف اكت�ساف جرائمها!
املجرمون يف �سجن احلدرة

وق���د ذه���ب املجرم���ون م���ن اف���راد هذه 
جرائمه���م  اكت�س���اف  عق���ب  الع�ساب���ة 

وتقدميه���م للمحاكم���ة اىل �سج���ن احلدرة 
ثماني���ة  عدده���م  وكان  باال�سكندري���ة، 
ا�سخا�ض، هم:"ري���ا و�سكينة"، وعبد العال، 
وح�سب���و، �سك���ري، وعرابي، وعب���د الرزاق، 
وال�سائ���غ ال���ذي كان ي�س���رتي م���ن الع�سابة 

حلي القتيات وال�سحايا.
وكنت يف ذل���ك احلني ماح���ظ ال�سجن املكلف 
بحرا�س���ة اف���راد ه���ذه الع�ساب���ة، وكث���ريا م���ا 
كن���ت احت���دث اىل"ري���ا و�سكينة"وبقي���ة افراد 

ع�سابتهما يف اجلرائم التي ارتكبوها....
ال�ساب الو�سيم

قال���ت يل"ريا"ان زوجها حمم���د عبد العال، وهو 
�ساب ق���وي و�سيم، كان يتاأنق يف ملب�سه ويطوي 
اله���وى  بن���ات  ع���ن  اال�سكندري���ة بحث���ا  �س���وارع 
والن�س���وة اللواتي ينقدن لوع���ود ال�سباب، ب�سرط 
ان يك���ن متحليات باحللي الذهبي���ة... ثم يدعوهن 
اىل الذه���اب معه اىل بيته وهن���اك يعمد اىل خنقهن 

مب�ساعدة بقية افراد الع�سابة....

وا�ستطردت ريا قائلة: وكان���ت تلك اجلرائم ترتكب 
ب�سهولة وبا �سجة وكنا نعتزم حمل جثث ال�سحايا 
بعي���دا عن ال���دار، ثم راأينا ان ذل���ك يعر�ض الع�سابة 
خلط���ر اكت�سافه���ا... فاقرتحت حفر قب���ور لل�سحايا 

يف"بدروم"الدار ودفن القتلى فيها!..
ا�ستغفلت البولي�ض!

لت���ي  ا ت" ا ر نت�سا ال با ة" هو مز �سكينة" نت" كا و
�سجلته���ا عل���ى رجال بولي����ض ق�سم اللب���ان، فقد كان 
الوك���ر الذي تزهق في���ه الع�ساب���ة ارواح �سحاياها 
يق���ع خلق مبنى الق�س���م.... وكانت تقول"لو ان احد 
�سباط الق�سم اأرهف �سمعه قليا ل�سمع �سرخات من 
كان���ت الع�سابة تقتلهن، ولكن رجال البولي�ض كانوا 

يف �سغل �ساغل عنا"!...
جراأة وا�ستهتار!

وق���د بلغ م���ن جراأة"ري���ا و�سكينة"اأنهم���ا كانتا، يف 
ال�سج���ن تفخ���ران بجرائهم���ا.. وتتذك���ران ا�سم���اء 

الن�سوة اللواتي قتلهن افراد ع�سابتهما...
وقال���ت ري���ا: ان ا�سب���اب اكت�س���اف جرائمهما يرجع 
اىل م�سادف���ة بحت���ة ال اأثر فيها جله���ود البولي�ض او 

غريه...

ال�سابط امل�س�ؤول عن حرا�ستها يتحدث
�سهدت اعدام ريا و�سكينة!

ال توجــد م�شرحيــة عربية 
�كثـر �شهرة من م�شرحية"ريا 
و�شكينة". ويف عامل �جلرمية 
�لن�شائية لن جتد �شهرة �أكثـر 

من �شهرة"ريا و�شكينة".
ومنــذ  �لعربيــة  �ل�شحافــة 
�لعــام 1921 وحتــى منت�شف 
بتفا�شيــل  �ن�شغلــت  �لقــرن 
وجر�ئمهــا.  �لع�شابــة  هــذه 
ويف �لعــام 1953 ن�شر �ل�شابط 
حر��شتهمــا  عــن  �مل�شــوؤول 
�شهادتــه عنهمــا و�حلــو�ر�ت 
بينهــم  تــدور  كانــت  �لتــي 
و�ي�شــا تفا�شيل �عد�م �فر�د 

هذه �لع�شابة.
هنــا ن�ــش �ملو�شوع كمــا ن�شر 

يومذ�ك.

الكلمات الخرية لأفراد الع�سابة قبل التنفيذ! 

ريا ت�ساأل ابنتها قبل العدام: األ مت�تني بدًل عني؟!
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فقد حدث ان ام���راأة تدعى"فردو����ض احلب�سية"كانت 
قد اأر�سلت ماب�سها للكوي يف حانوت على مقربة من 
وك���ر الع�ساب���ة، وملا اأبطاأ الك���واء يف جتهيز املاب�ض 
ذهب���ت الي���ه ت�ستعجل���ه.. فالتق���ت به���ا ري���ا ودعته���ا 
اىل منزله���ا ريثم���ا يت���م الرجل كي املاب����ض... ولبت 
فردو����ض الدع���وة، ودخلت م���ع ري���ا اىل منزلها حيث 
تول���ت الع�ساب���ة امره���ا فاأجه���زت عليها، ث���م دفنتها 

كغريها من ال�سحايا يف اأر�ض امل�سكن.
ومل���ا بحثت وال���دة فردو�ض عنها اأر�سده���ا الكواء اىل 
املن���زال الذي دخلت���ه مع ريا فاأبلغت امل���راأة االمر اىل 
بولي����ض ق�س���م اللب���ان، فلما دخ���ل رجال���ه م�سكن ريا 
للبح���ث ع���ن فردو����ض، ادى به���م البح���ث اىل العثور 
عل���ى جثتها مدفونة يف بدروم املنزل مع بقية اجلثث 

االخرى التي اأزهقت الع�سابة حياة �ساحباتها!
احلكم باالعدام

وقد ق�س���ت حمكم���ة جناي���ات اال�سكندري���ة على"ريا 
و�سكينة"وبقي���ة اف���راد الع�سابة باالع���دام �سنقا، اما 
ال�سائغ املتهم ب�سراء حلي القتيات من املجرمني فقد 

عوقب باحلب�ض ملدة خم�ض �سنوات.
ار�سال فتاة اىل امللجاأ

وكان لري���ا فت���اة �سغ���رية مل جت���د م���ن يعوله���ا بع���د 
احلك���م عل���ى اأمها باالع���دام، فاأر�سلته���ا احلكومة اىل 
احد املاج���ئ لتعي�ض هناك، وكان���ت تاأتي بني احلني 
واالخر لزيارة امها يف ال�سجن فكانت امها تقول لها: 

انت مو�ض ناوية يابنت تن�سنقي بدال امك؟
فكانت الفتاة تظهر ا�ستعدادها للت�سحية بحياتها، اذا 
كان يف ه���ذا انقاذا لعنق امها م���ن حبل امل�سنقة وهنا 
تق���ول يل ريا: �س���وف البنت طالع���ة �سجاعة زي امها 

ازاي!؟
اجلاليب احلمراء!

وكانت"ري���ا و�سكين���ة"اول امراأت���ني حتك���م عليهم���ا 
حماكم اجلناي���ات يف م�سر باالع���دام �سنقا، من اجل 

ذل���ك بحث���ت م�سلح���ة ال�سج���ون يف �س���اأن املاب����ض 
الت���ي يلب�سانها بع���د احلكم عليهما، ثم ق���ررت ان تعد 
لهم���ا ماب�ض حم���راء من نوع املاب����ض التي يرتديها 

املحكوم عليهم باالعدام من الرجال.
وق���د اع���دم املتهم���ون ال�سبع���ة يف يوم���ني متتاليني، 
فاأع���دم يف الي���وم االول"ري���ا و�سكينة"وعب���د الع���ال 
وح�سبو ويف اليوم التايل اعدم �سكري وعرابي وعبد 

الرزاق...
وعندم���ا اقبل���ت ري���ا نح���و امل�سنق���ة كان���ت ت�سح���ك 
متظاه���رة بال�سجاعة اما �سكينة فكانتت تقلب نظرها 
يف ع�سم���اوي حين���ا ويف امل�سنق���ة حينا اخ���ر، وهي 
تقول له: يالايا اخينا �سوف �سغلك قوام! ويف اليوم 
املح���دد لتنفي���ذ حكم االع���دام يف عبد ال���رزاق، نقلوه 
اىل الغرف���ة ال�س���وداء فلم يكد يدخله���ا ويرى امل�سنقة 
حتى متلكته ث���ورة عنيفة، وانطلق هائجا من الغرفة 
وعبث���ا حاول حرا����ض ال�سجن ان يعي���دوه اليها، فقد 
كانت قوته البدنية اخلارق���ة متكنه من التغلب عليهم 

وحماولة الفتك بكل من يقرتب منه!.
فت���وات  اح���د  حين���ذاك  احل���درة  �سج���ن  يف  وكان 
اال�سكندري���ة امل�سهود لهم بالق���وة وال�سجاعة وا�سمه 
النج���ر، فا�ستنج���د به رج���ال حر�ض ال�سج���ن فانطلق 
كالوح����ض نح���و عب���د ال���رزاق، وراح ي�سارع���ه حتى 
تغل���ب علي���ه، ث���م حمل���ه اىل الغرف���ة ال�س���وداء، و�سد 
وثائق���ه، ثم �ساع���د ع�سماوي يف جتهي���زه على حلقة 

امل�سنقة اىل ان نفذ فيه احلكم...
وقد ظل���ت اال�سكندرية، بل ظلت م�س���ر كلها، تتحدث 
عن ق�س���ة ع�سابة ري���ا و�سكينة عدة �سن���وات وحتى 
االآن ال ت���كاد تذكر هذه الق�سة حتى تعود اىل االأذهان 
ا�سباح ح���وادث هوؤالء ال�سفاح���ني الذين جتردوا من 

ال�سمري وفقدوا كل �سفات االن�سانية".

 �مل�شور/ 1953/2/9
يف الع���ام 1945 كتبت امين���ة رزق هذه ال�سفحة التي تخيلت فيها نف�سها وقد بلغت 
منت�س���ف العمر وما بع���ده، لكنها ن�سيت ما كتبته حل�سن احلظ ومازالت حتى اليوم 

تقف على امل�سرح يف �سن اخلام�سة واالربعني
اذا ق���در يل ان اعي����ض حتى ه���ذه ال�سن، فاأول م���ا امتناه، ان اهج���ر امل�سرح قبل ان 
تدركن���ي ه���ذه املرحلة من العم���ر، وين�سرف عن���ي املعجبون، الذي���ن ال تظفر منهم 

الفنانة بالتقدير، اال ل�سبابها وجمالها.. ثم فنها!
مكانتي تت�ساءل"وتتا�سى"وتنكم�ض.. حتى ي�سطرين اجلمال اىل اعتزال امل�سرح 

العي�ض يف ما�سي الفن، وذكريات جمدي الغابر!.. 
واجلمه���ور قا�ض.. ال يرحم.. وال يرتفق!.. وهيه���ات ان ي�سفع عنده ما�سي الفنانة 
ازاء حا�سره���ا.. واب�س���ط م���ا ميك���ن ان يرميه���ا ب���ه، � اذا ترفق به���ا � ان يجمع على 

انها"م�سكينة"راحت عليها..!!
ول�ست اأوؤمل -اذا بلغت االربعني- ان اكون ذات زوج واطفال.. او من ذوات الرثاء 
الطائل.. بل اق�سى ما امتناه، ان تكون لدي ثروة �سغرية، متكني من ان احيا حياة 

ب�سيطة"هادئة"متوا�سعة!..
يف �سن اخلام�سة وال�ستني!

اما هذه ال�سن، فهي ال�سن التي امتنى ان اموت دونها.. لكن اذا � ال قدر الله � و�سلت 
اىل ارذل العمر.. اعني اىل هذه ال�سن، فاعتقد اين �سان�سرف اىل العبادة، العو�ض 

ما حالت م�ساغلي الفنية دون اداء هذا الواجب..
عل���ى ان االعتق���اد ي�ساورين، هو انني لن اعي�ض حتى ابل���غ هذه ال�سن.. اذ ان حياة 
الفن���ان تعت�سر �سباب���ه، ومت�سي به يف طريق الفناء ال�سري���ع، نظرا ملا يتخلل هذه 

احلياة من ال�سقاء واجلهد وعدم توافر وجوه الراحة الازمة للج�سد..
ان الفن���ان ي�سقى، ويقدم �سبابه.. واع�سابه.. وحياته قربانا على مذبح الفن.. فاذا 

وىل �سبابه، انكره جمهوره.. وكاأن مل يكن باالم�ض معبود هذا اجلمهور!..
وعل���ى الرغم من ذل���ك، فان الفنانني يقبلون على ه���ذه الت�سحية مغتبطني، را�سني، 
�س���واء ذكره���م اجلمهور يف �س���ن ال�سيخوخ���ة ام تنا�ساه���م.. وحم���ا ا�سماءهم من 

ذاكرته.
اال م���ا ا �سقى الفنان���ة، التي كانت جنمة متاألقة، حني تعي����ض � يف �سن ال�ستني � على 
اأط���ال جمدها، بع���د ان اف���ل جنمه���ا وا�سبحت"اثرا"تاريخيا واجدر مب���ن تنكبها 
االق���دار، وتبقى على حياتها حتى هذه ال�سن، ان تتوارى عن االنظار، حتى تتجنب 

رثاء ال�سامتني، وموا�ساة ال�ساخرين!

ما امتناه لنف�سي
رزق �مــــيــــنــــة 

�الثنني و�لدنيا 1948
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ورحب����ت امللك����ة دين����ا بن����ا، وخ�س����ت 
الطالبة االردنية بعتاب كله ود النها مل 
تت�سل بها قبل ذلك، ثم قالت لها:"انني 
�سقيقات����ي..  االردن  بن����ات  كل  اعت����ر 
وبيت����ي مفتوح له����ن يف اي وقت.. با 

ميعاد"! 
وم����ن  الفي����ا،  �سال����ون  يف  وجل�سن����ا 
حولن����ا عل����ى اجل����دران �س����ور اف����راد 
جتل�����ض  وامللك����ة  الها�سمي����ة،  العائل����ة 
وفت����اة  ال�سوم����ال  وبن����ات  و�سطن����ا، 
االردن وان����ا م����ن حوله����ا.. وانهال����ت 
اال�سئلة على امللكة دينا، وكنت ا�سجل 

احلديث.. 

�متع مباهج �حلياة! 
�ساألتها: 

* مل����اذا ا�ستغل����ت بالتدري�����ض.. وان����ت 
اأمرية؟ 

- النن����ي اعتق����د ان كل ان�س����ان خل����ق 
ا�سا ليعمل.. فاال�سل يف االن�سان ان 
يكون له عم����ل، وعليه واج����ب يوؤديه، 
ف����اذا اعطت����ه ظ����روف مول����ده فر�س����ة 
للبطالة، كان علي����ه ان ينبذها ويعمل، 
ليحقق ذات����ه كان�سان.. ان االهتمامات 
الكب����رية. وم����ن بينها العم����ل، هي يف 

نظري امتع مباهج احلياة! 
* وملاذا اخرتت التدري�ض بالذات؟ 

وان�سبه����ا  االعم����ال  ا�سل����ح  الن����ه   -
التدري�����ض  كان  وق����د  لثقافت����ي.. 
فر�س����ة �سنح����ت يل"فلم ات����ردد يف 

اقتنا�سها". 
* ما راأيك يف املراأة االردنية؟ 

- مهم����ا قل����ت عنه����ا.. فل����ن اوفيها 
حقها! 

* وهواياتك؟
الوق����ت،  معظ����م  الق����راءة   -

اللوحات  وم�ساه����دة 
بع�����ض الوقت.. ولو انني حتى االن ال 

اعتقد انني ا�سبحت ر�سامة!
* ع�ست طويا يف االقليم اجلنوبي، ما 

هي يف راأيك عيوب الفتاة امل�سرية؟
ع����دم  رئي�س����ي..  عي����ب واح����د  ه����و   -
االط����اع وال�سطحي����ة يف االهتمامات 
والتفك����ري.. فالفت����اة امل�سري����ة ال تقراأ 
كث����ريا. وان قراأت فهي تق����راأ الكتابات 
ال����وان  يف  تتعم����ق  وال  اخلفيف����ة، 

القراءة. 
كذل����ك معلوماته����ا ع����ن �سع����وب العامل 

�سئيلة ومتوا�سعة. 
والع����اج الوحيد لهذا كله، هو ان تقراأ 
كث����ريا فق����راءة ال�سح����ف واملجات ال 

تكفي. 
وعليه����ا اي�سا ان ت�سع����ى اىل جماالت 
التع����ارف بالفتيات العربي����ات وبنات 
افريقي����ا، تنمي معلوماته����ا و�سداقتها 
له����ذه ال�سع����وب، ث����م لتج����د حلديثه����ا 
م����ادة مو�سوعية �سيقة بدال من حديث 

املو�سة وجنوم ال�سينما! 

�شعاع �حلرية! 
دين����ا  وامللك����ة  االأ�سئل����ة،  وا�ستم����رت 

جتيب: 
* م����ن هي احب ال�سخ�سيات الن�سائية 

العاملية اىل قلبك؟
-"مدام فرانكو"زوجة زعيم اإ�سبانيا.. 
فهي �سيدة مثقف����ة تفهم وتعمل خلدمة 
وطنه����ا باخا�����ض.. ويف جمهوريتنا 
العربي����ة �سخ�سي����ات ن�سائي����ة كث����رية 
تعتر مثا يحتذى مث����ل مدام فرانكو 
وب�سف����ة عامة، ف����ان كل ان�س����ان يعمل 
باخا�����ض ويوؤدي واجب����ه نحو نف�سه 

ووطنه، ان�سان ي�ستحق التقدير.. 
* زرت كثريا من باد العامل، اي الباد 

احببتها اكرث؟
- اولها اإقليم م�سر، فله يف قلبي مكانة 
الوطن االول.. ثم اإ�سبانيا وانكلرتا.. 
فقد در�ست فيهم����ا وع�ست فيهما بداية 

�سبابي. 

�ول حديــث غــري �شحفي يجري مــع ملكة �الأردن.. �مللكــة دينا! 4 
فتيات، 3 منهن �شوماليــات و�لر�بعة من �الردن، كن على موعد مع 
جاللتهــا للتعارف.. وتوىل �لبنات توجيه �ال�شئلة و�مللكة جتيب.. 

وكانت مندوبة"�مل�شور"هناك ت�شجل �حلديث. 

�ربع فتيات مغرتبات يدر�شن 
يف معاهد �لقاهرة، كن على 
موعد مع �مللكة دينا.. ثالث 
منهن �شوماليات، ��شماوؤهن: 
خديجة حممد، مكة �بو بكر، 
حو�ء يو�شف.. و�لر�بعة 
�ردنية ويف فيلتها باملعادي، 
كانت �مللكة يف ��شتقبالنا.. 
�نها رقيقة د�ئما، رقتها 
تذوب بب�شاطة يف �بت�شامة 
كرم وترحيب ترت�شم كل 
�لوقت على �شفتيها، وحديثها 
هم�ش متو��شع يغريك 
بان"ته�شمه وتطلب �ملزيد.. 
و�جللو�ش معها و�الن�شات �ىل 
حديثها، باخت�شار، �شحر 
لذيذ ال ي�شبع منه! 

�مل�شــــــور /  1952
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ق��ط��ع��ة ت�����س��م��ل م�����س��اح��ة وا���س��ع��ة ع��ل��ى خريطة 
ورجال  وح��ب��ال،  رم��ال  �سطحها  على  االر�����ض.. 
ال�سقور،  كعيون  حادة  وعيون  كبرية  انوف  لهم 
من  او���س��ع  خلقهم  يف  ال��ف��ط��ري  ال��ك��رم  وط��اق��ة 
ويف  عليها..  يعي�سون  التي  ال�سا�سعة  ال�سحراء 
اال�سود،  ال��ذه��ب  م��ن  غ��ري��ق  بحر  االر����ض  بطن 
البرتول.. واالر�ض رغم وحدتها مق�سمة، ق�سمها 
اخليال بخطوط وهمية ر�سمها على الرمال.. هنا 
هنا  البحرين.  هنا  قطر.  هنا  دبي،  هنا  الكويت. 
ال�سارقة. هنا راأ�ض اخليمة. هنا ابو ظبي. هنا ام 
القيوين. هنا الفجرية. هنا عجمان.. ا�سافة اىل 

ال�سعودية واليمن. 
وب��رغ��م ه��ذه احل���دود ال��وه��م��ي��ة، ف��االر���ض كلها 

عربية.. وا�سمها �سبه جزيرة العرب؟ 
واالم�������ارات ت��ر���س��ع ���س��واط��ئ ���س��ب��ه اجل��زي��رة 
كاحجار من اللوؤلوؤ  تعرثت على الرمال بنظام.. 
العربي،  اخلليج  �ساطئ  الغربي،  ال�ساطئ  على 
وعلى  والبحرين.  وقطر  الكويت  ام���ارات  تنام 
الهندي،  امل��ح��ي��ط  ل�����س��اط��ئ  ال��غ��رب��ي  اجل���ن���وب 
اىل  ي��رج��ع  واال���س��م  القرا�سنة"،  ميتد"�ساحل 
�سد  املنطقة  �سكان  العرب  خا�سها  التي  املعارك 
�سواري  ك��ادت  وما  ال��غ��زاة..  القرا�سنة  موجات 
دب  حتى  املحيط،  عر�ض  يف  تختفي  القرا�سنة 
اخلاف بني امراء املنطقة حول حدود كل امارة، 
على  فاطلقوا  االنكليز  وجاء  االم��راء  ا�سطلح  ثم 
االمارات  الهدنة"و"�ساطئ  ا�سم"�ساطئ  ال�ساطئ 
املت�ساحلة".. وي�سم ال�ساطئ امارات: ابو ظبي 
وراأ�ض  القيوين  وام  وعجمان  وال�سارقة  ودب��ي 
اخليمة.. ال�ساطئ متب�سط تتخلل مياهه اخللجان 
واجلزر ال�سغرية، قد كان لذلك ان�سب بقعة ل�سيد 

اللوؤلوؤ.. والقر�سنة! 
ومعامل  كلها  املنطقة  حا�سر  ت�ستعر�ض  ان  وقبل 
ماذا  ف��ي��ه��ا..  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سيا�سية  احل��ي��اة 
ل�سان  فيها على  اخ��ذت��ك يف ج��ول��ة، احل��دي��ث  ل��و 

التاريخ..؟ 

مقاومة �لقر�شنة.. بالقر�شنة 
و�سلت  ع�سر  ال�سابع  ال��ق��رن  يف  التاريخ  يقول 
وكانت  العربي..  اخلليج  اىل  االنكليز  اأ�ساطيل 
�سدمة لقائد اال�سطول عندما ملح على الرمال اثار 
اال�سطول  كان  البكر،  ال�ساحل  اىل  �سبقته  اق��دام 
قرنني  منذ  بقيادة"البوكيورك"�سبقه  الرتغايل 
من الزمن و�سيطر رجاله على التجارة يف اخلليج 

كله! 
واخلليج  التاريخ،  بطن  يف  موغلة  ق��رون  ومنذ 
العربي مركز دويل للتجارة والقر�سنة، فال�سفن 
الطعم  هي  القر�سنة  تاريخ  يف  كانت  التجارية 

الذي ي�سيل له لعاب القر�سان القبطان! 
البندقية"ماركو  م���وؤرخ  يحكي  ال��ت��ج��ارة  وع��ن 
القرن  هو  ير�سمها  التي  ال�سورة  وزمن  بولو"، 

 :18
ا�سمها  مدينة  تقوم  اخلليج  �ساطئ  على   ..."
املدينة  ول��ه��ذه  ه��رم��ز، 

م��ي��ن��اء ك��ب��ري راأي����ت ف��ي��ه جت����ارا م��ن ال��ه��ن��د على 
واالحجار  وال��ع��اج  ب��ال��ت��واب��ل  املثقلة  مراكبهم 
واحلرير.  ال�سوف  من  النادر  والقما�ض  الكرمية 
وتغادر  ا�سرعتها  املراكب  بع�ض  تفرد  يوم  وكل 
ان  ال��ع��امل.  م��ن  م��ا  مكان  اىل  طريقها  يف  امليناء 
هرمز مدينة جتارية، وهي عا�سمة مملكة يحكمها 
ملك ا�سمه"رم�سان".. والقيظ يف هرمز ال يطاق، 
فال�سم�ض �ساطعة حترق، وثمة جبلني يحا�سران 

املدينة ويحجبان عنها ن�سمة الهواء! 
 – القيظ  �سربة  م��ن  التجار  اح��د  م��ات  "واذا 
على  ي�ستويل  امللك  – فان  يوم  كل  هذا  ويحدث 
وب�سائع..  وم��راك��ب  م��ال  م��ن  ممتلكاته  جميع 
وال��ن��ا���ض ه��ن��اك ���س��م��ر االج�����س��اد وال���وج���وه.. 
يف  ي�ستقرون  ال  وه��م  اال���س��ام..  بدين  يدينون 
اىل  وي��ل��ج��وؤون  ال��ري��ف  يقيمون يف  ب��ل  امل����دن، 
احلدائق وينابيع املاء هربا من احلر.. وار�سهم 

يزرعونها بالذرة وال�سعري..". 
ويقول التاريخ: بعد ان احتل الرتغاليون 
ه������رم������ز 

هاجمهم  الب�سرة،  حتى  كله  الغربي  وال�ساطئ 
عليهم.  ينت�سر  مل  ولكنه  بريك  الرتكي  القر�سان 
ايدي  على  ذلك  بعد  القر�سنة  حركة  انت�سرت  ثم 
اال�ساطيل  النف�سهم  ك��ون��وا  ان��ف�����س��ه��م،  ال��ع��رب 

ليحاربوا بها القرا�سنة الغزاة.! 
وجاءت ايام، يف بداية القرن 17، ام اخلليج فيها 
قرا�سنة اوربيون. كانوا طغاة عتاة يغريون على 
يلتحموا  ان  يلبثون  ال  ثم  وال�سواطئ  امل��وان��ئ 
ان  ي��ح��اول  ك��ل  دام��ي��ة،  م��ع��ارك  م��ع بع�سهم يف 
يفوز بن�سيب اال�سد من اال�ساب! و�ساءت حالة 
انكلرتا  ف��ع  مم��ا  املنطقة،  يف  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
على  للق�ساء  با�ساطيلهما  التدخل  اىل  وهولندا 

القر�سنة! ولكن ن�ساط القر�سنة مل ينقطع.. 
هي  اخلليج،  جنوب  يف  ج��دي��دة  ق��وة  ظهرت  ث��م 
�سقر  االم���ري  �سالتهم  وم��ن  قوة"القوا�سم"– 
القا�سمي حاكم ال�سارقة احلايل – وكانوا ميلكون 
70 �سفينة حربية م�سفحة ا�سافة اىل 800 مركب 

اال�سطول  وبهذا  �سغري.. 
◄◄ال�����س��خ��م ك����ان ال��ق��وا���س��م 
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◄◄

ويك�سرون  ال��ري��ط��اين  اال���س��ط��ول  ي��ت��ح��دون 
�سوكته. 

 1819 �سنة  االنكليز  وا�ستطاع  دار..  الزمن  لكن 
واخل���داع..  باحليلة  القوا�سم  على  يق�سوا  ان 
ال�سام  توقيع"اتفاق  ومت  اح��ي��ان��ا..  وال��ق��وة 
العام"بني االنكليز وم�سايخ املنطقة، ثم ا�ستبدل 
 ..1853 �سنة  ال��دائ��م  ال�سام  مبعاهدة  االت��ف��اق 
وانطلقت بريطانيا ت�سغط على �سيوخ املنطقة.. 
ثنائية،  معاهدة  ملتهم  كل  مع  ونعقد  و�ساطينها 
تقف  بريطانيا  مازالت  املعاهدات  هذه  ويف�سل 
على قدميها يف جنوب �سبه اجلزيرة حتى االن!.

ممنوع.. دخول �لعرب
���س��يء اآخ����ر ا���س��ت��غ��ل��ت��ه ب��ري��ط��ان��ي��ا ل��ك��ي متنع 
�سبه  جنوب  ام��ارات  �سائر  يف  العربي  الكيان 
انهم  االم���ارات  حكام  اكت�سف  فقد  اجل��زي��رة. 
م�����س��ت��وردة تبني  اي���د ع��ام��ل��ة  يف ح��اج��ة اىل 
اكت�ساف  ب��ع��د  خ�سو�سا  نه�ستهم،  معهم 
الهجرة اىل  حقول البرتول، ففتحوا ابواب 
ي�ستغل  ان  اال�ستعمار  اماراتهم.. وا�ستطاع 
الهجرة  ب��اب  فتح  حل�سابه،  املنا�سبة  ه��ذه 
غري  املهاجرين  االف  ام��ام  م�سراعيه  على 
وباك�ستان..  واي���ران  الهند  من  ال��ع��رب.. 
بينما  العمل،  وفر�سة  اجلن�سية  ومنحهم 
املهاجرين  وج���ه  يف  ال��ع��راق��ي��ل  و���س��ع 
العرب، ومنعهم احيانا عند و�سولهم من 
مغادرة ار�ض املطار واخريا جدا، فطنت 
فو�سعت  يحدث،  ملا  اخلليج  حكومات 
�سروطا حمددة للمهاجرين، من �سمنها 
�سرط يق�سي على كل �ساحب راأ�سمال 
يريد ا�ستثماره يف امراتها ان يكون له 

�سريك من ابناء الباد اال�سليني. 
وانقلب  االوان،  ف��ات  ق��د  ك��ان  ل��ك��ن.. 
ان  ل��درج��ة  االم����ارات  �سكان  م��ي��زان 
ال�سكان اال�سليني ا�سبحوا – بحكم 

التعداد – غرباء يف ديارهم!.. ف�سكان 
 10 منهم  ن�سمة،  الف   40 عددهم  يبلغ  مثا  قطر 
االف من العرب والباقون من الهنود االيرانيني.. 

وعدد �سكان الكويت 204 االف ن�سمة، الثلث فقط 
من �سكان البلد والثلثان من االجنا�ض املهاجرة.. 
الف   140 �سكانها  ع��دد  يبلغ  البحرين،  وك��ذل��ك 
من  وال��ب��اق��ون  ال��ع��رب  م��ن  فقط  ال��ف��ا   20 ن�سمة، 
الف   50 دب��ي  �سكان  وع��دد  االخ���رى..  االجنا�ض 
ن�سمة منهم 10 االف فقط من ال�سكان اال�سليني.. 

وهكذا! 
املهاجرين  ه���وؤالء  بع�ض  ان  ذل���ك.  م��ن  واالك���رث 
يف  الهامة  املنا�سب  على  ي�سيطر  ان  ا�ستطاع 
اجلاه  ب��ذوي  و�ساتهم  ثرواتهم  بف�سل  ال��ب��اد 
وال��ن��ف��وذ م��ن االم����راء، وب��ل��غ م��ن ح��ر���ض ه��وؤالء 
املهاجرين على منا�سبهم وطموحهم اىل مزيد من 
ال�سيطرة على مقدرات الباد، ان بداأوا يحيطون 
اي  و�سول  مينع  منيع  ب�سياج  واحلكام  االم��راء 
وافد جديد اىل اعتاب احلكام، خ�سو�سا اذا كان 

الوافد عربيا!. 
والبحرين  ق��ط��ر  يف  وان�����ا  ه����ذا  ���س��م��ع��ت  وق����د 
اال�سليني  االم��ارة  �سكان  من  �سمعته  والكويت.. 
هذه  يل  وق���ع���ت  ان  اىل  ا����س���دق،  مل  ول��ك��ن��ن��ي 
اقابل  ان  قطر، واردت  ام��ارة  كنت يف  الواقعة.. 
اخلا�ض،  �سكرتريه  م��ن  فطلبت  االم���ارة،  حاكم 
ايراين اجلن�سية،  املرزوقي، وهو  �سعيد  وا�سمه 
ال�سكرتري  على  ورد  معه..  موعدا  يل  يحدد  ان 
العني"..  وها  العني..  ها  بنعومة"من 

ان  على  �سباحا،  الثامنة  يف  م��وع��دا  يل  وح��دد 
اكلمه بالتليفون قبل ح�سوري. وكلمته يف املوعد 
�ساعة،  ن�سف  بعد  اكلمه  ان  اىل  فطلب  امل��ح��دد، 
وكلمته يف املوعد املحدد، فطلب اىل ان اكلمه بعد 
ن�سف �ساعة، وكلمته بعد ن�سف �ساعة فطلب اىل 
ان اكلمه بعد ن�سف �ساعة اخرى، واعتذر بانه مل 
احلاكم.  ان�سغال  بزعم  يل  موعد  اخذ  من  يتمكن 
ان  مني  طلب  الثالثة،  امل��رة  يف  كلمته  وعندما 
بال�سبط كنت  دقائق  اح�سر فورا.. وبعد خم�ض 
امام الق�سر واذا بي ارى موكب احلاكم يغادره، 
اي ان ال�سكرتري اخلبيث كان قد حدد يل ميعادي 

واحلاكم ينزل فوق �سامل ق�سره!. 
العرب  اال�سدقاء  لبع�ض  حكايتي  حكينا  وعندما 
هناك ده�سوا لغبائي وقالوا يل:"كيف تتوقع من 
احلاكم؟!"وبرغم  مقابلة  من  ميكنك  ان  اي��راين 
واقابل  احل�سار  اخ��رتق  ان  ا�ستطعت  فقد  ذل��ك 
ولكنني  احلا�سية،  رجال  بع�ض  مبعونة  احلاكم 
االيراين  ال�سكرتري  ان  قطر  اغادر  ان  قبل  علمت 
دبروا  الذين  احلا�سية  رجال  من  بجروت  انتقم 

مقابلتي مع احلاكم!.

منظر.. لفت نظري 
يف  العربي  املجتمع  �سطح  على  زي��د  ه��ذا  وك��ل 
ام�����ارات اخل��ل��ي��ج.. ام���ا يف االع���م���اق ف���ان روح 
�ساربة  العربية  القومية 
قلوبهم  ال��ن��ف��و���ض..  يف 
م���ع���ن���ا ت���ت���ب���ع ب���ع���ن���اي���ة 
قوميتنا  ت��ي��ار  واخ��ا���ض 
وانت�ساراتها..  العربية 
وعيونهم معنا تقراأ �سحفنا 
كتبنا  م��ن  ثقافتها  وت��اأخ��ذ 
معنا  واذان��ه��م  وموؤلفاتنا.. 
العرب"،  اىل"�سوت  ت�ستمع 
الكفاح  ل���رام���ج  وت��ت��ح��م�����ض 
لاغنية  وت��ط��رب  وال��ب��ط��ول��ة 

العربية. 
وقد لفت نظري يف كل االمارات 
التي زرتها منظر حب واميان.. 
جمال  ال��رئ��ي�����ض  ���س��ورة  منظر 
جدران  على  معلقة  النا�سر  عبد 
البيوت واملحال التجارية بجوار 

�سور احلاكم! 
ولكن ال�سعب العربي هناك يطلب 
منا مزيدا من التعاون وااللتفاف.. 
خ��دم��ات��ن��ا  اىل  ح����اج����ة  يف  ان������ه 
اننا  �سحيح  ال��ف��ن��ي��ة...  وخ��رات��ن��ا 
املدر�سني واالطباء  بعدد من  مندهم 
وبع�ض اخلراء، ولكنه عدد حمدود 
بني  ال��ع��رب��ي  التكافل  الداء  يكفي  ال 

اال�سقاء كما ينبغي ان يكون.. 
الواقعة..  ه��ذه  بعيني  �سهدت  ول��ق��د 
ا�سابها  ال�����س��ارق��ة  ام���ارة  يف  م��در���س��ة 
طبيبا  جت��د  فلم  مفاجئ  ك��ل��وي  مغ�ض 
تركب  ان  االمها، وا�سطرت  من  ينقذها 
الطائرة اىل اقرب طبيب.. يف الكويت!. 
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كل �حلكام.. ��شرة و�حدة 
وح���كام كل ام���ارات اخلليج ينتم���ون اىل ا�سرة 
واحدة عريقة �ساربة يف بطن التاريخ.. فامارة 
الكويت التي تاأ�س�ست �سنة 1756 حتكمها ا�سرة 
ا�سرة"ال�سباح"ويرج���ع  ه���ي  ن�سيط���ة  عربي���ة 
ا�سلها اىل قبيلة"عتيبة"واىل نف�ض هذه القبيلة 
ينت�س���ب ال �سعود مل���وك اململكة ال�سعودية وال 

خليفة امراء البحرين.
ام���ارات اخللي���ج  ان نظ���ام احلك���م يف معظ���م 
العربي م���ازال ياأخذ �سكل النظام القبلي، ولكنه 
يتف���اوت م���ن ام���ارة اىل ام���ارة، فالكويت مثا 
ياأخذ احلك���م فيها مظهرا حديث���ا، فهناك احلاكم 
يعاون���ه روؤ�س���اء الدوائر"الوزارات"ومعظمهم 
من االم���راء.. وهناك اي�سا جمل����ض اعلى ي�سم 

بع�ض االمراء من روؤ�ساء الدوائر. 
وعلى ه���ذا املجل�ض تعر����ض امل�سروعات الهامة 
وامل�سائ���ل الك���رى ليبدي فيه���ا راأيه ث���م يقرها 

احلاكم وتقوم الدوائر بتنفيذها. 
ونظام احلكم يف قطر والبحرين �سورة م�سغرة 
م���ن نظام احلك���م يف الكويت، ام���ا بقية امارات 

اخلليج فاحلاكم فيها هو املرجع الوحيد. 
ويف ال�سارق���ة �سمع���ت ان االنكلي���ز ينا�سب���ون 
ب���ن  االمري"�سق���ر  اال�سي���ل  العرب���ي  حاكمه���ا 
�سلطان"الع���داء، ويقفون ام���ام نزعته العربية، 
وقد بلغ من عنادهم ان اقاموا مطارا بالقرب من 
مط���ار ال�سارقة حت���ى ال تنتفع االم���ارة بهبوط 

الطائرات بها!. 
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ة  حلي���ا ا و
حالته���ا  يف  امل�سري���ة 

كل الراهن���ة، كفيل���ة ب���اأن تق���دم يف كل �ساع���ة.. ب���ل ويف 
حلظ���ة ق�س�س���ا ي�س���ح عر�سها عل���ى ال�ست���ار الف�س���ي، وتكون 
منقطعة النظري وتعال معي ن�سري غور حياتنا امل�سرية ترى امام 
عينيك افام���ا وا�ستك�سات، اآية يف روع���ة التاأليف واالخراج.. 
ت���رى امامك يف الطريق العام روايات ميثله���ا االطفال ال�سغار 
الذي���ن جمعهم نف���ر من اال�س���رار، للت�سول يف الظاه���ر والن�سل 
يف الباط���ن.. واملاأ�ساة يف ه���ذا ان هوؤالء االوالد الذين يعملون 
يف ه���ذه احلرفة على م���راأى وم�سمع من والة  االمور م�سابون 
باأمرا�ض خطرة يخ�سى منها على اجلمهور.. وبع�سهم من فرط 
املر�ض يتحايل وهو يف ا�س���د االمل على ا�ستجداء املارة وجمع 

النقود ليقدمها ملن يدير دفة هذه الع�سابات اخلطرة. 
واالن تع���ال معي ندخل قلي���ا بع�ض البيوت���ات امل�سرية لرنى 
الدرام���ا والرتاجيدي���ا يف من���ازل الزوجي���ة يف ادق �سوره���ا 

وا�سكالها.
ان يف ه���ذه احلياة.. حبا وغ���درا و�سراعا وانانية وخيانة و.. 
و.. ال���خ.. مما ي�سور ال�سعور النف�سي يف ابهى �سورة، وترى 
املاأ�س���اة فيها رائع���ة التقدمي، دقيقة االإخ���راج.. ومع اال�سف، ال 
يقدمه���ا احد عل���ى ال�ستار الف�س���ي لتكون عظة وع���رة.. ولهذا 
يعجبن���ي كثريا ان اردد بع�سا مما مل�ست���ه و�ساهدته يف حياتي 

من هذه الق�س�ض واالفام.. وامامي االن ق�ستان: 
احلادث���ة االوىل: ت���زوج اح���د االطب���اء ب�سيدة م���ن عائلة 
راقي���ة �سهد الكل بجمالها وتعليمها وخلقها الكرمي، وكان 
الطبيب كرمي���ا �سخيا معتدا بنف�سه وب���كل امته ولكنه مل 
يكن جميل التكوين كطلب زوجات هذا الزمان.. و�سارت 
احلياة خطواته���ا االوىل هادئة.. ثم جاءت االيام بنتاج 

كرمي.. ولكن ما اق�سى اختاط اجلن�سني!!.. 
تعرفت الزوج���ة يف اإحدى ال�سهرات على كبري له مركز 
خط���ري يف احلكوم���ة امل�سري���ة.. ه���و ب���ا �س���ك جميل 
ال�س���كل حلو احلدي���ث �سخي اليد.. وامل���راأة ت�سعد الأن 
يك���ون بجانبها مثل ه���ذا ال�سنف من الرج���ال لت�سبع 
ناحي���ة م���ن نف�سه���ا.. والأنه �سب���ع �سهوته���ا اجلن�سية 
واملادي���ة فانطلق���ت الي���ه وقابلت���ه م���رة.. ث���م مرة.. 
وارمت���ت يف اح�سان���ه.. ويف اإح���دى امل���رات رغبت 
من���ه امراأة فاجابها على الرح���ب وال�سعة.. واعادت 
الك���رة فاجي���ب طلبه���ا.. وا�ستغل���ت ه���ذه الناحي���ة 
ا�ستغاال كب���ريا، فنجح���ت وا�سبح���ت )امل�سلحة( 

الكبرية البناء التي ي�سرف املوظف الكبري عليها ت�سم مئات من 

املوظفني الذين كانت الزوج���ة وا�سطة يف تعيينهم بع�سهم من 
اقاربها واقارب اقاربها وبع�سهم من دفع الثمن!. 

و�سارت االمور على هذا النحو – وعرف يف االو�ساط الراقية.. 
ان )فانة( زوجة الكبري غري املتوجة.. وعند �سفرها اىل اوروبا 
�سحب���ة الكبري ن�سرت ال�سحف خ���ر ال�سفر وقالت: �سافر فان 

بك وعائلته الكرمية اىل اوروبا لق�ساء ف�سل ال�سيف. 
ح���دث هذا وال���زوج يف غفلة، الأن طيبة القل���ب ال ت�سل اىل هذا 
احل���د. وال ت�س���ل اىل تعلي زوجت���ه عن االجتم���اع بخليلها يف 

داخل بناء ودار الزوجية نف�سها!!. 
وج���اءت احلرب االخرية.. ولعب الذهب يف كثري من ال�سفقات 
التجاري���ة يف ال�س���وق ال�سوداء وازدحم مكت���ب املوظف الكبري 
بكثري م���ن االعمال التي تدخل �سمن النت���اج احلربي.. ونزلت 
هذه ال�سيدة بجانب )ع�سيقها( يف هذا امليدان ي�سرتيان رخي�سا 
ويبيعان غاليا وان�سا مكتبا للمتاجرة وال�سم�سرة، دونه مكاتب 

�سما�سرة وجتار هذا الزمان!!
واخ���ريا.. اح����ض ال���زوج بزوجت���ه.. ولك���ن كان اح�سا�س���ه يف 
ال�س���وط االخ���ري.. وراأى امام���ه ام���راأة قلي���ل عليه���ا و�سفه���ا 
باخليان���ة، فا�سق���ط يف ي���ده خوف���ا م���ن ه���دم من���زل الزوجي���ة 
وه���دم كرامت���ه ومرك���زه االجتماع���ي.. ولكن���ه ا�سي���ب بنوبة 
التفكري ال�سدي���د للخروج من هذا املوق���ف القا�سي.. وكان كلما 
راأى زوجت���ه تتحدث يف التليفون او تخ���رج يف �سيارتها اهتز 
ج�سم���ه وخرج عن وعيه وكان ان ا�سيب بلوثة جعلته يقف يف 
عيادت���ه يقذف بزبائنه ويطرد مر�ساه.. واخريا ا�سيب بالعمى 
واجلن���ون!!. وه���و االن يف نهاي���ة الدراما، يط���وي الورق يف 

م�ست�سفى املجاذيب!.. 
والزوجة ت�سرب كاأ�ض احلب مع املوظف الكبري!!. 

احلادثة الثانية: والفيلم الثاين �ساهدته يف اال�سبوع املا�سي.. 
وهو ي�سور �سعور ام.. مع بنيها، وقبل �سردها اقول انني كنت 
اعده �ساذا ما قراأت يف ال�سحف ان اما ام�سكت بوحيدها والقته 
يف الطري���ق، او ان اخرى كوت ابنته���ا باحلديد املحمي، او ان 
والدا اهمل فلذة كبد مر�ساة لزوجته اجلديدة.. ولكن بعد هذه 
الق�س���ة ا�سبحت اقر ان امل���راأة اق�سى نف�سا عل���ى االن�سانية من 

الرجل. 
اأ.ع. حمب���وب م���ن ا�سدقائ���ه ومعارفه، كام���ل الرجولة، ي�سعى 
لرزقه من ا�سرف الطرق.. وكان ميني النف�ض بان تكون بجانبه 
زوج���ة فا�سل���ة ت�سارك���ه حياته ويق���دم لها كل 
مطالب احلياة. 

وع���رث على بغيته، وا�سبح له من���زال ال ينق�سه �سيء �سوى ولد 
او فت���اة ي�سعد بهما، وا�ستجاب الله الطلب، وجاءت ابنة ورنت 
الفرحة يف املنزل.. وتربت الفتاة اح�سن تربية.. ثم جاء الطفل 
)�ض( وازداد حب الرجل لزوجته وولديه الذين ا�سبحا اعز من 
حيات���ه.. وادخلهما اح���دى ريا�ض االطفال، فكان���ا مثاال للطيبة 
واخلل���ق احل�سن ب���ني زمائهما االطفال.. ولكن م���ا اق�ساك ايها 

القدر!. 
ا�سي���ب الوالد ب���داء ع�س���ال.. كان ي�سق���ى منه حين���ا، وال يلب 
ث���ان يعوده.. وبدا عل���ى الزوجة ال�ساأم.. وه���ذه اوىل عامات 
اناني���ة امل���راأة.. فهي تبغى ان يك���ون زوجها �سليم���ا معافى يف 
كل مراح���ل احلي���اة لت�سبع �سهوتها، وق���ذف املر�ض بالرجل يف 
اإح���دى امل�ست�سفي���ات.. والزمته زوجته يف االي���ام االوىل.. ثم 
ا�سبحت زيارته���ا له نادرة.. ومنعت ولديه من م�ساهدته، فكان 
ي���ردد ا�سمهما يف كل يوم، وحتى يف غ�سيانه.. و�سكت املري�ض 
على م�س����ض، وكان �سكوته عاما على ه���دم اجل�سد، و�سكونه 

اىل االبد. 
ومل مي���ر ا�سبوعان على الفت���اة حتى زفت اىل رجل اآخر تعرفت 
علي���ه اإب���ان مر�ض زوجه���ا االول، وال���زوج اجلدي���د، كما يقول 
املث���ل )اليف العبري وال يف النفري( ولكنه يف نظرها رجل وكفى 
وعا����ض الول���دان يف ه���ذا اجل���و مك�س���وري اخلاط���ر، مهي�سى 
اجلناح.. وكانا كلما �ساهدا الزوج اجلديد انطويا على نف�سهما 
يف ح�سرة وامل.. وحتمت االم عليهما ان يقوال لزوجها اجلديد 
ي���ا ابي.. ولكن عز عليهما ذلك الأنهم���ا ال يقويان على ترديد هذا 
اللق���ب املزي���ف، وكان الطف���ل )�ض( يعل���ن رف�سه علن���ا.. فيناله 
لل�س���رب، فت�سفق عليه اخته، وحتت�سن���ه وتتحمل هي ال�سرب 
ويف ليلة �سوداء رغب الزوج ان يبعد الطفلني عن املنزل الأنه ال 
يق���وى على ال�سرف عليهما.. واقرتح بان ير�سا اىل عمهما يف 
الري���ف.. ونزل���ت االم على ارادته م���ن يل مب�سد�ض اطلقه عليها 

�ساعة ان وافقت على ذلك! 
كان يف امكانه���ا ان ت�سف���ع ه���ذا ال���زوج الذي ج���اء دخيا على 
ه���ذه العائلة امل�سكينة.. ولكنها مل تفعل.. ومل تذرف الدمع على 
وحيديها �ساع���ة ان قدمتهما حاملني ماب�سهم���ا لرجل يحملهما 

اىل الريف!.. 
�س���ار الطف���ان يف الطري���ق، فرحني جذل���ني ال�ستن�س���اق ن�سيم 

احلرية، ولكنهما ال يعرفان اين امل�سري!!.
لق���د ظا يف حمب�سهما �سنتني او ثاثا.. هزل ج�سمهما، وا�سفر 
لونهما، ومل ي�سعرا بعطف او قبلة حنان، ومل يقدم اليهما �سيء 
مما كان يحمله الراح���ل الكرمي ويف الريف.. مل يجدا 
عمهم���ا يف منزل���ه.. فق���د رح���ل اىل م�س���ر لعم���ل من 
االعمال.. فقدمهما الرجل احلائر اىل نفر من القادمني 
اىل م�س���ر.. الر�سالهما اىل عمهما طبقا للعنوان الذي 

معه!
ويف م�س���ر.. مل يج���دا الع���م.. و�ساهدهم���ا م�سادف���ة 
�سدي���ق لوالدهما ع���ز عليه ان يجد ول���دي �سديقه على 
هذه احل���ال، فا�سفق عليهما وحملهما اىل منزله والدمع 

ينهمر من عينيه.
واخ���ريا علم العم مبطاف ولدي اخي���ه.. فقال: اهي االأم 
الت���ي ار�سلتهم���ا: فقي���ل ل���ه انها الق���ت بهم���ا يف الطريق 

العام. 

زينب �شدقي 

�شدقــي  زينــب  �شاألت"�ل�شباح"�ل�شيــدة 

�مل�شريــة  �لفرقــة  يف  �الأوىل  �ملمثلــة 

ر�أيهــا يف �ح�شــن فيلــم م�شــري �شاهدته 

فاطرقــت  �الخــرية،  �ل�شنــو�ت  يف 

ممثلة"ليلى �لعر�قية"قليال.. ولكنها ما 

لبثت �ن قالت: 

لقــد �شاهــدت �فالمــا م�شريــة كثــرية، 

بع�شها ر�قني مو�شوعه و�لبع�ش �الآخر 

مــرت حو�دثه �مامــي مــرور� عابر�، وال 

��شــرح با�شمــاء �الفــالم �لتــي ر�قتني، 

و�لتــي مل تعجبنــي، فلي�ــش هــذ� جمال 

�ملقارنة و�لتقدير و�بد�ء �العجاب غري 

�ن �لظاهرة �لتي مل�شتها يف غالبية �الفالم 

�مل�شرية هــو �لت�شابه يف ق�ش�شها، ولي�ش 

هذ� �لت�شابــه م�شدره �شعــف �لق�ش�ش، 

�إذ �ن �حليــاة �مل�شريــة فقــرية �حلو�دث 

و�الحــد�ث.. ولكنــه يعود بــال �شك �ىل 

�ل�شينمائيــة  للق�ش�ــش  كتــاب  �حجــام 

عــن �لدخــول �ىل قلب �حليــاة �مل�شرية 

و��شتطالع مبو�طنها، و�لبحث عن �المها 

و�وجاعها يف �شتى نو�حيها.. 

�ل�شباح/ �لعدد �لف�شي
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.. ثم �أقبل �ملر�ش 
جئ���ت اىل الدني���ا �سليم���ة معاف���اة، ومل اك���ن ق���د 
جت���اوزت ال�سه���ر ال�ساد����ض ح���ني نطق���ت ببع�ض 
الكلم���ات يف طاق���ة اده�ست من ح���ويل.. كما قيل 
يل انني وقفت على قدمي، و�سرت وحدي، يف عيد 

ميادي االول! 
ولكن هذه االيام ال�سعيدة مرت خاطفة ومع فراير 
م���ن عام���ي الثاين اقب���ل املر�ض ال���ذي حرمني من 
نعمة النظ���ر ومتعة ال�سمع ول���ذة الكام، وخلفني 
طفل���ة جدي���دة حبي�س���ة ال�سم���ت املطب���ق والظام 

احلالك!
ل�س���ت اذكر ما ح���دث يل يف ال�سه���ور االوىل عقب 
مر�سي، وكل ما اعرفه انني كنت اجل�ض يف"حجر 
اأمي"، واأ�سم نف�سي اىل �سدرها، ويداي حتان كل 
�سيء، وترقبان كل حركة، و�سعرت انه ال بد يل من 
و�سيل���ة ات�سال مبن حويل، فكنت ا�سيح بيدي"ان 
اذهب"وا�سي ربهما"ان اقبل"، وارفعهما اىل اعلى 
كاأنهما مت�سكان بكوب"ان اح�سروا املاء"وجنحت 
امي يف فهم لغتي، وا�ستطاعت ان تفهمني ما تريد 
من���ي ان اآتي له���ا به فاأ�سع���د اىل الطاب���ق العلوي 
واأع���ود حاملة ما تبقى.. وكانت مل�سة واحدة لرداء 
اأم���ي كافي���ة الن ادرك انه���ا يف طريقه���ا اىل خارج 

الدار، فاأت�سبث بها لت�سطحبني معها! 
وال اعرف متى اح�س�ست انني اختلف عن االآخرين، 
غ���ري اأنني كن���ت احلظ  اأم���ي و�سديقاتها يتفاهمن 
بتحري���ك �سفاههن فحركت �سفتي من دون جدوى، 
واأغ�سبني ذلك واأثارين، وجعلي"اأ�سرخ"واأخبط 
فيم���ا ح���ويل اىل ان انتابن���ي التع���ب واالره���اق 

ف�سكت! 
وكان���ت رفيقت���ي يف ذل���ك احل���ني طفل���ة زجني���ة.. 
ه���ي ابن���ة طباخن���ا، وكانت تفه���م ا�سارات���ي، ومل 
يك���ن ي�سعب عل���يَّ ان اجعلها تفعل م���ا اريد، وكان 
اأق�س���و عليه���ا...  ي�سع���دين ان اأحتك���م فيه���ا وان 
وكثريا ما كنا نخرج اىل احلديقة نفت�ض عن بي�ض 
الدجاج، وعندما نعرث عليه كنت ارف�ض رف�سا باتا 

ان حتمله هي خوفًا من ان تك�سره. 
اما رفيقتي االخرى )بل( كلبتي فكانت حتب النوم 

اىل جواري، وحاولت كث���ريا ان افهمها ا�ساراتي، 
اال انني ف�سلت يف ذلك لغبائها ال�سديد. 

وهناك ح���وادث ع�����دة متناثرة وقع���ت يل يف هذا 
الوق���ت اذك���ر منه���ا انني �سكب���ت بع�ض امل���اء على 
ماب�س���ي ث���م تقدم���ت نحو ن���ريان املوق���د الأجفف 
ينق���ذوين  الن���ريان، ومل  فيه���ا  فا�ستعل���ت  ثياب���ي 
منه���ا اإال مب�سق���ة واذكر انني تعلم���ت حينئذ، كيف 
ي�ستخ���دم مفتاح الباب، واغلقت على امي حجرتها 

ثاث �ساعات كاملة. 
 

منظار على عيني و�شحيفة يف يدي 
وكن���ت كزمياتي من ال�سغار احب تقليد الكبار... 
ح���دث يوم���ا ان �سعدت عل���ى ركبتي اأب���ي ورحت 
اتلم����ض يدي���ه اللت���ني مت�س���كان بال�سحيف���ة التي 
يقروؤه���ا وحت�س�س���ت وجه���ه وق���د و�س���ع منظاره 
عل���ى عيني���ه، فاأنزلن���ي يف رف���ق وت���رك �سحيفته 
وو�س���ع فوقها منظ���اره وقام ل�ساأن م���ن �سوؤونه.. 
ثم ع���اد ليجدين وقد و�سعت منظ���اره على عيني، 
وام�سك���ت بال�سحيف���ة ب���ني ي���دي كامن���ا اقروؤها، 
وكن���ت اح�سب ان ذلك �سيف�س���ر يل �سر ام�ساك ابي 
له���ذه االوراق، ولك���ن ال�سر ظل خفيا عل���ى اأعوام  
عدة، اىل ان عرفت امر هذه ال�سحف،  وان والدي 
يح���رر يف اإحداه���ا.. وكان وال���دي �سي���ادا ماهرا 
وق�سا�س���ا م�سه���ورا، وكث���ريا م���ا خط عل���ى يدي 

حكايات ق�سرية كنت اأطرب لها. 
ويف نهاي���ة �سي���ف 1896 �سمع���ت مب���وت اأب���ي، 
وكان ذل���ك اول حزن �سدي���د يغ�ساين واول جتربة 

�سخ�سية يل.. مع املوت! 
اما ام���ي فكانت تخ�سني بعطفه���ا وحنانها اىل ان 
اقبل���ت �سقيقتي، التي اح�س�س���ت بالغرية ال�سديدة 
منها، حتى انني القيت بها من فوق مهدها، وكادت 
مت���وت ل���وال اأن اأم���ي تلقفته���ا قب���ل ان تق���ع عل���ى 

االر�ض! 
و�سنع���ت يل خالتي"عرو�سا"العب بها.. ومل يكن 
له���ا اأنف وال فم وال اأذنان وال عينان، وقد �سايقني 
كث���ريا اإال اج���د له���ا عين���ني فجاهدت طوي���ا حتى 

افهمتها انه ال بد من ان ت�سنع لها عينني!! 

من �لظالم �ىل �لنور 
وعندم���ا ا�سبح���ت يف ال�سابع���ة م���ن عم���ري �سمع 
ابي بطبيب عي���ون ماهر يف بلتيمور فا�سطحبني 
الي���ه يف القطار، ولكن الرج���ل مل ي�ستطع ان يفعل 
معي �سيئا، غري انه ن�سح ابي با�ست�سارة الدكتور 
الك�سندر جرهام بل يف امر تعليمي، وعمل والدي 
بن�سيحت���ه، و�سافرنا الي���ه يف وا�سنطن وقابلناه، 
ومل اك���ن ادري وال احلم بان ه���ذه املقابلة �ستكون 
الباب الذي انقذ ع���ن طريقه من الظام اىل النور، 
وم���ن ع���امل الوح���دة اىل ع���امل ال�سداق���ة واملعرفة 

واحلب! 
طل���ب الدكتور"بل"اىل وال���دي ان يكتب اىل معهد 
بريكينز يف بو�سن ي�سالهم ان كان لديهم معلم يل، 
فكتب ابي اىل املعهد، وجاءه خطاب رقيق بان"اآن 
�سوليفان"�ستك���ون يف طريقه���ا الينا وكان قدومها 
حدث���ا عظيم���ا يف حيات���ي، و�سعرت يومه���ا كاأنني 
خرج���ت من م�سر، ووقف���ت قبالة �سين���اء، ومل�ست 
ق���وة �سماوية روحي فمنحته���ا النور، ومن اجلبل 

املقد�ض �سمعت هاتفا يقول: 
"املعرف���ة ه���ي احلب والن���ور والب�سرية وال �سك 
ان اه���م ي���وم يف حياتي ه���و يوم ق���دوم اآن.. وقد 
�سع���رت قبي���ل قدومه���ا ب���ان �سيئ���ا م���ا �سيح���دث، 
ال���درج..  عل���ى  وجل�س���ت  الب���اب،  اىل  فذهب���ت 
انتظ���ر!، وعندما اقبلت اح�س�س���ت بها تقرتب مني 
فم���ددت ذراعي اليها وقد ح�سبته���ا امي، فحملتني 

و�سمتني اليها يف حب وحنان... 

وبد�أت �تعلم 
ويف �سب���اح الي���وم الت���ايل لو�سوله���ا قادتني اىل 
غرفته���ا واعطتني"لعبة"�سنعه���ا م���ن اجلي طلبة 
معه���د بريكين���و للعمي���ان!، ث���م راحت تخ���ط على 
ي���دي احل���روف الت���ي تتك���ون منه���ا كلم���ة )ل.ع. 
ب.ة( وعندم���ا ا�ستطع���ت تقليده���ا فرح���ت فرح���ا 
�سديدا، ويف االيام التالية تعلمت ان اتهجى كثريا 
م���ن اال�سم���اء مثل )قل���م( )ب���اب( وبع����ض االفعال 
مثل"يجل�ض"و"يقف"و"مي�سي"وذل���ك  القليل���ة 

دون فه���م ملعناه���ا وركزت ان همه���ا يف تعلمني ان 
كلمة"لعبة"ت�س���ري عل���ى جمي���ع ما ل���دي من لعب، 
فاعطتن���ي واحدة منه���ا، وراحت تخ���ط على يدي 
)ل. ع.ب. ة( م���رارا وتك���رارا حت���ى �سق���ت بذل���ك 
ا�س���د ال�سيق والقي���ت باللعبة ف�سقط���ت حمطمة.. 
ومل ا�سع���ر بادن���ى ا�س���ف لذل���ك ابل لق���د اح�س�ست 
ب�س���يء من الر�س���ا، وحطام اللعبة حت���ت اقدامي، 
النن���ي تخل�ست مم���ا ي�سايقن���ي واح�سرت يل ان 
قبعتي تعرفت انن���ا �سنخرج.. ويف احلديقة رحنا 
نرطب وجهينا وايدينا باملياه الباردة، وحني كنت 
ا�س���ع يدي حتت املاء، راح���ت مدر�ستي تخط على 
ي���دي ح���روف كلمة )م���اء(.. وفجاأة �سع���رت كامنا 
�سب���اب كثيف يتبدد م���ن نف�سي، وعرف���ت ان كلمة 
م���اء تعني ذل���ك ال�سيء الب���ارد ال���ذي ين�ساب فوق 
ي���دي.. وايقظ���ت ه���ذه الكلم���ة روح���ي واعطتني 
النور واالمل والبهجة.. بل اطلقت روحي حرة!.. 
وعدن���ا اىل املنزل وقد ادرك���ت ان لكل �سيء ا�سما، 
وان كل م���ا حويل ينطق باحلياة ومل���ا و�سلنا اىل 
الب���اب تذكرت اللعب���ة املحطمة، فجمع���ت حطامها 
املتناث���ر، وحاول���ت ان ا�سعها بع�سه���ا اىل بع�ض 

العيدها كما كانت وقد تندت عيناي بالدموع!!!

جنيه على �شجرة! 
وتعلمت بعد ذلك الكثري من الكلمات، وكنت اخرج 
مع من �سوليف���ان اىل احلدائق والغاب���ات القريبة 
واتلق���ى درو�س���ا يف اله���واء الطل���ق.. وذات ي���وم 
�سح���و ت�سلق���ت �سج���رة وجل�س���ت ب���ني اغ�سانها، 
ووافق���ت معلمتي على ان نتن���اول طعامنا يف هذه 
البقعة، فعادت لتاأتي لنا به، ووعدتها بعدم مغادرة 
م���كاين عل���ى ال�سج���رة.. وبع���د ف���رتة هب���ت ريح 
عا�سفة كادت تلقى بي من فوقها لوال ان رجعت من 
�سوليفان واعانتني على الهبوط، وتعلمت من ذلك 
در�سا قا�سي���ا.."ان الطبيعة كثريا م���ا تعلنها حربا 
�سع���واء عل���ى ابنائه���ا، وانها تخفي حت���ت مظاهر 

انيابا  الوداعة 
حادة"!.. 

وظلل���ت عق���ب 

كانت م�شــر تتحدث طو�ل هــذ� �ال�شبوع عن هيلني كيلــر معجزة �الر�دة 
�لب�شريــة، يف �أرقــى �شورها �نها عمياء �شماء بكمــاء، ولكنها تعودت على 
قيود هذ� �لظالم كله و�نطلقت بنور �المل يف قلبها وقوة �الر�دة يف عقلها 

تغزو �لعامل �لو��شع كله، وتقدم منوذجا �ن�شانيا ر�ئعا. 
ومن �جنح كتب �ملكتبة �لعاملية كتاب و�شعته هيلني كلري: �ل�شماء �لعمياء 

�لبكماء و�أ�شمته: ق�شة حياتي..
وهذه هي ق�شة حياتها.. كما كتبتها بنف�شها. 

جدي.. معلم لل�شم! 
يف �ل�شابــع و�لع�شرين من �شهر يونيو عام 1880، ولدت يف"تو�شكامبيا"وهي 
مدينة �شغرية يف �شمــال �لباما.. و��شرتي تنحدر من ��شل �شوي�شري ومن 
بني ��شــاليف �ل�شوي�شريني �ول معلم لل�شم يف زيــورخ، وقد كتب كتابا عن 

كيفية تعليمهم.

◄◄
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هذه احلادثة اخ�سى ت�سلق اال�سجار اىل ان قادتني 
رائحة الزهور العبقة ذات يوم من ايام الربيع اىل 
احلديق���ة، وتطلع���ت اىل اجللو����ض ب���ني اغ�س���ان 
ال�سجرة واوراقها وزهوره���ا، فت�سلقتها وجل�ست 
اعاها طويا، وان���ا ا�سعر بانني جنية بني �سحب 

معطرة!!. 
وطامل���ا ق�سي���ت �ساع���ات ع���دة يف هذا امل���كان بني 

احامي وافكاري.. 

و�شاألت: ما �حلب؟ 
وتعلم���ت يف تل���ك الف���رتة ا�سماء كل م���ا حويل من 
املح�سو�س���ات، وكنت م�سغوفة ب���ان اعرف معاين 
الكلم���ات الت���ي تخطه���ا م���ن �سوليفان عل���ى يدي، 
وانن���ي الذك���ر جي���دا ذل���ك ال�سب���اح ال���ذي �ساألتها 
في���ه ع���ن معن���ى كلمة"احلب"فافهمتني ان���ه �سيء 
ال يلم����ض بالي���د، كال�سح���اب الع���ايل، ال���ذي اعرفه 
عن طري���ق املط���ر، وان احلب موطن���ه القلب وانه 
يربطن���ي باالخرين.. وقد �سعرت يومئذ بان هناك 
خيوطا خفية متتد بني روح���ي وارواح االخرين، 

هي التي ي�سمونها"اأحلب"!!
وحاولت معلمتي ان جتعلني ا�سرتك مع من حويل 
يف احلديقة، غري ان وقتا طويا مر قبل ان اجد ما 

يقال، وان اقوله يف الوقت املنا�سب.. 
وبع���د ان تعلمت كي���ف اتهجى الكلم���ات، اعطتني 
معلمت���ي كلمات مطبوعة ب���ارزة عرفت ان كا منها 
ا�سم ل�سيء او لعمل او ل�سفة، وتعلمت كيف اكون 
من ه���ذه الكلمات جما ق�س���رية، وا�ستطعت يوما 
ان اك���ون عبارة"البنت يف الدوالب"، ثم وقفت يف 

ال���دوالب عامة على فهمي للعب���ارة!!، وكنت احب 
هذا العمل، وتدرجت منه اىل قراءة كتب املبتدئني 
املو�سوع���ة للعميان، وكنت اجد ل���ذة كبرية عندما 
اعرث يف الكتاب على كلمة �سبق ان عرفتها، وهكذا 
بدات اق���راأ.. وق���راأت حكاي���ات ق�س���رية، وو�سفا 
للم���دن والق���رى واجلب���ال وال�سح���اري واالنهار، 
وكن���ت اح���ب ذلك اي�س���ا، اال ان تق�سي���م العامل اىل 
مناط���ق واقالي���م كان ثقي���ا عل���ى نف�س���ي، وكن���ت 
ا�سي���ق به!، كم���ا انني مل اكن اح���ب احل�ساب، فما 
ان انته���ى من عمليات اجلمع والطرح حتى ا�سارع 

باخلروج اللعب مع �سديقاتي! 
م����ض  ق���دوم  عق���ب  اقب���ل  مي���اد  عي���د  اول  وكان 
�سوليف���ان، حدث���ا عظيم���ا بالن�سب���ة ايل، اذ علمت 
ان اجلميع يعدون مفاج���اأة يل، ولكن الذي �سرين 
اكرث انني وم����ض �سوليفان اعددنا مفاجاة لكل من 
باملن���زل!، وقد ا�ستيقظت مبك���رة يف �سباح العيد، 
وخطط���ت على اي���دي اف���راد العائلة حتي���ة العيد، 
وقم���ت بتوزي���ع الهداي���ا عليه���م، واهدتن���ي م����ض 
�سوليف���ان ع�سفورا من نوع الكناري، احتفظت به 

طويا، اىل ان �سلبني ايها قط كبري 

�ىل معهد �لعميان 
واخ���ريا، يف ماي���و ع���ام 1888 غ���ادرت م���ع م�ض 
اآن �سوليف���ان منزلن���ا اىل بو�س���ن اللتح���ق مبعهد 
بريكينز للعميان.. وق���د �سعرت با�سف عميق ميا 
نف�سي عندما علم���ت ان كل االطفال الذين معي من 
فاق���دي الب�سر، ووجدت لذة كبرية يف م�سادقتهم، 
واح�س�س���ت بينه���م كانني يف منزيل وب���ني اهلي! 

وتابع���ت الدرا�س���ة معه���م، وال�سعادة تغم���ر قلبي 
ال�سغري.. 

و�خري� نطقت! 
ويف ع���ام 1890 ع���ادت اح���دى املدر�س���ات باملعهد 
م���ن زي���ارة للرنويج، وهن���اك �سمعت بق�س���ة فتاة 
�سم���اء خر�ساء تعلمت كيف تنطق فراأت ان جترب 
االم���ر معي، فكانت تنطق ببع�ض اال�سوات، بينما 
احت�س����ض با�سابعي �سفتيه���ا وحنجرتها ول�سانها 
ح���ني ت�سدر ه���ذه اال�س���وات، فاذا م���ا عرفت هذه 
احلركات و�سعت ا�سابعي على اع�سائي اخلا�سة 
بالنط���ق، وحاولت ان احركها مث���ل هذه احلركات 
الحاك���ي ه���ذه اال�س���وات.. ومل يكن االم���ر ي�سريا 
فق���د اقت�س���ى �س���را وجه���ادا ومرانا ع���دة �سهور 
حت���ى ا�ستطعت ان انطق عبارتي االوىل"ان اجلو 
ح���ار"! وكان فرح���ي بذل���ك ع�سيم���ا اذ ان���ه �سوف 
يتي���ح يل الفر�س���ة لك���ي احت���دث اىل ام���ي واب���ي 

واختي ومعلمتي!
ويف �ست���اء ع���ام 1892 انعقدت يف �سم���اء حياتي 
ال�سافية �سحابة داكنة مظلمة، جعلت اال�سى يغمر 
قلب���ي واحلزن وال�سك واخلوف تطغي على نف�سي 
وفق���دت الكتب كل مزيتها عن���دي، ويرجع ذلك اىل 
ق�س���ة كتبته���ا وبعثت بها اىل مدي���ر املعهد يف عيد 
مي���اده.. وقيل يل ان ه���ذه الق�سة نقل���ت من احد 
الكت���ب، واحلقيق���ة انني مل انقلها، ولك���ن قيل انها 
ق���راأت عل���ي واين اع���دت كتابتها وان ك���ت ال اذكر 
اين �سمعته���ا او قراأته���ا، على ان ذل���ك �سككني يف 
كل م���ا اكتب، وجعلني اعتق���د ان كل ما اكتبه لي�ض 

م���ن عن���دي، ومل اتخل�ض م���ن هذه الفك���رة اال بعد 
ذل���ك بوقت طويل.. وبت�سجيع من معلمتي عاودت 
الكتاب���ة ف�سطرت موجزا لتاري���خ حياتي يف جملة 
املعه���د، ومل اك���ن ق���د جت���اوزت الثاني���ة ع�سرة من 

عمري. 

رحالتي 
وق���د زرنا نيجريي���ا يف مار�ض ع���ام 1893، واجد 
م���ن ال�سعب عل���ى ان ا�س���ور تلك العواط���ف التي 
جا�ست يف نف�سي عندما وقفت على ال�سخرة التي 
ت�سرف على م�ساقط املياه، والهواء يداعب وجهي 
واالر�ض تهتز حت���ت قدمي.. وقد يبدو غريبا على 
بع�ض النا�ض ان يا�سرين جمال هذه البقعة ولعلهم 
ي�ساألون:"ماذا يعني ذل���ك اجلمال وتلك املو�سيقى 
بالن�سبة اليك وان���ت ال ترين االمواج املتدفقة، وال 
ت�سمع���ني زئريها! م���اذا تعني ه���ذه بالن�سبة اليك، 
واحلقيق���ة انها تعن���ي كل �سيء، ول�س���ت ا�ستطيع 
ان ا�س���رح معن���ى اح�سا�س���ي بجماله���ا متام���ا، كما 

الت�ستطيع انت ان ت�سرح معنى احلب! 
وزرت"مي���داوي بابزن�ض"وه���ي تذكرين بار�ض 
االهرام والقاهرة التي ات�سورها، مباآذنها العالية 
ومبواكب اجلمال ت�سري يف �سوارعها!! و�ساهدت 
الكثري من االثار اال انني كنت اخاف وارجتف من 
مل����ض قطع االث���ار امل�سرية التي راأي���ت الكثري منها 

يف رحلتي اىل راأ�ض الرجاء ال�سالح.. 

�ىل كلية ر�دكليف 
ويف ذلك احلني كنت ق���د در�ست التاريخ اليوناين 
والروم���اين واالمريكي وقواعد اللغ���ة الفرن�سية، 
وق���راأت بع����ض ا�سعار"فونتني"كم���ا تعلمت اللغة 
الاتيني���ة، ووج���دت ل���ذة كب���رية يف ان اق���راأ به���ا 

ا�سعار"نين�سون". 
ويف اكتوب���ر ع���ام 1894 التحق���ت مبعه���د ال�س���م 
والبك���م، ومع���ي معلمت���ي م����ض �سوليف���ان، وذل���ك 
التعلم نطق احلروف واال�س���وات والتدريب على 
قراءة"حديث ال�سفاه"كما در�ست يف الوقت نف�سه 
احل�ساب واجلغرافيا الطبيعية واللغتني الفرن�سية 
واالملاني���ة، وقب���ل نهاي���ة الع���ام االول ا�ستطع���ت 
ان اقراأ"ولي���م تلي"باالملاني���ة، وذل���ك دليل وا�سح 
عل���ى تقدمي يف هذه اللغة، وبقي���ت يف هذا املعهد 
�سنت���ني.. ث���م تركت���ه اللتح���ق مبدر�س���ة كامردج 
لل�سي���دات ال�ساب���ات، ا�ستع���دادا لدخ���ول الكلي���ة، 
وقد رت���ب االمر على ا�سا����ض ان حت�سر معي م�ض 
�سوليف���ان املحا�سرات.. ويف هذه املدر�سة در�ست 
واالملاني���ة  االجنلي���زي  واالدب  اجنل���رتا  تاري���خ 
والاتينية واحل�ساب، وقراأت كتبا ادبية عديدة.. 
التمهي���دي  لامتح���ان  تقدم���ت   1897 ع���ام  ويف 
لالتح���اق بكلي���ة رادكلي���ف، وكان االمتح���ان يف 
واالجنليزي���ة  والاتيني���ة  والفرن�سي���ة  االملاني���ة 
والتاريخ���ني اليوناين والروم���اين.. وقد اجتزت 
االمتح���ان بنج���اح، وح�سلت على درج���ة ال�سرف 
يف االملاني���ة واالجنليزي���ة! وكان عل���ي ان اتاب���ع 
الدرا�سة يف املعهد حتى يعقد يل االمتحان االخري 
لقب���ويل بني طلبة الكلية، وكان���ت درا�ستي يف ذلك 
احلني مت�سمة بطابع الريا�سيات وا�سد ما ارهقني 
درا�س���ة اجل���ر والهند�س���ة، فق���د كان م���ن ال�سعب 
اال�ستفادة من طريقة بريل يف حل م�سائلهما.. كما 
مل ي�سمح يل، يف االختبار االخري، با�سطحاب م�ض 
�سوليف���ان، وهك���ذا نرثت عقبات ع���دة يف طريقي، 
ولك���ن عزائي الوحيد عنها هو انن���ي ا�ستطعت ان 
اتغلب عليها كلها.. ودخلت الكلية التي طاملا دعيت 

احامي! 
وتفتح���ت امامي حياة جديدة ا�سع���دين ان اندمج 
فيه���ا، ولكنن���ي بع���د قلي���ل �سح���وت عل���ى �سخرة 
الواق���ع، واح�س�س���ت بعقب���ات جدي���دة كان اهمه���ا 

◄◄
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�سيق الوقت، فقد كنت دائما اجد فر�سة للتفكري، 
اما يف اجلامعات فيخي���ل ايل ان الطالب يدخلها 
ليتعل���م، ال ليفك���ر!، وكانت م����ض �سوليفان تخط 
املحا�س���رات عل���ى ي���دي يف �سرع���ة عجيبة، ومل 
يك���ن ل���دي وق���ت للتفك���ري فيم���ا ا�سم���ع، وال كان 
يف مق���دوري ان اكت���ب مذك���رات، اذ كان���ت يداي 
منهمكت���ني يف اال�ستماع!، كما كان يتعني علي ان 
ا�ستع���ني مبراجع �سخمة مل تكن مكتوبة بطريقة 
بري���ل، فا�سط���ر لا�ستم���اع اليها بي���دي.. وعلى 
الرغم م���ن ان حلظات من الياأ�ض كانت تعرتيني، 

فقد م�سيت قدما معتقدة"ان كل ن�سال ن�سر!"

�حب �ل�شباحة و�لتجديف يف �شور 
�لقمر! 

واح�س�س���ت ان ق���راء كتابي هذا يظن���ون انني ال 
اجد ل���ذة اال يف القراءة والتعلي���م، وانهما كل ما 
يدخ���ل ال�س���رور اىل نف�سي، واحلقيق���ة ان هناك 
ام���ورا عدي���دة خمتلفة ي�سع���دين ان اقب���ل عليها 
وا�ستمت���ع بها.. وق���د �سبق ان ذك���رت انني كنت 
اح���ب اخل���روج اىل اخل���اء، كم���ا انن���ي تعلمت 
ال�سباح���ة والتجدي���ف، حت���ى لقد ع�س���ت فرتات 

طويلة من ال�سيف يف القوارب! 
وال ازع���م انن���ي اح�س���ن قيادتها، اذ ان���ه البد يل 
م���ن �سخ����ض اآخ���ر يق���ود الدف���ة بينما اق���وم انا 
بالتجدي���ف.. ثم انني اجد ل���ذة كبرية يف ركوب 

الزوارق.. 
والب���د ان تبت�سم حني اقول: انن���ي احب ركوبها 
يف �س���وء القمر! انني حقا الارى القمر، ولكنني 

اح�ض به، وبنوره يغمرنا!
ويلذ يل كاذلك ان اجتمع با�سدقائي و�سديقاتي.. 
وم���ن احبهم اىل اال�سجار!!، وك���م ق�سيت اوقاتا 
بعب���ري  انع���م  اغ�سانه���ا،  ب���ني  �سعي���دة  طويل���ة 

زهورها، والن�سيم الذي يداعب اوراقها.. 

بني �ملدينة و�لقرية 
وان���ا اح���ب الري���ف م���ن كل قلب���ي.. وكث���ريون 
يعجب���ون كي���ف افرق بني الريف وامل���دن، وانا ال 
ارى مظاه���ر االختاف بينهما وال ا�سمع �سجيج 
املدينة وال اح����ض بهدوء القرية، ولكنهم ين�سون 

كل���ه ح���ي يح����ض املظاه���ر التي ان ج�سمي 
يل  ح���و
جل���و  ا و
املحي���ط 
 ، ب���ي

فال�سجي���ج يف امل���دن ي�س���ري اع�س���اب وجه���ي، 
وا�سع���ر ب�سخ���ب االالت التي ال اراه���ا.. اما يف 
الريف فا�ستمتع بال�سم�ض والهواء، ونحن نقول 
انهم���ا نعمتان م���ن نعم الل���ه على جمي���ع خلقه.. 
ولي�ض هذا ب�سحيح الن املدن حترم �ساكنيها من 

هاتني النعمتني! 

نركب الدراجة 
وانني الجد �سعادة كبرية يف ركوب"الدراجات"، 
خا�س���ة وان���ا ا�سع���ر بالري���اح تداع���ب وجه���ي، 
واح����ض بحركة ه���ذه االلة احلديدي���ة من حتتي 

وهي منطلقة بي قدما! 
وكثريا م���ا ا�سطحب كلبي معي يف نزهة، �سواء 
كانت على االقدام، او على الدراجة، او يف قارب 

نهري.. 

تلعب �ل�شطرجن و�لورق 
وعندم���ا ي�سط���رين ي���وم مط���ري اىل البق���اء يف 
املن���زل ا�سلي نف�سي با�سغ���ال االبرة هو الرتيكو 
والكرو�سي���ه"، او الع���ب ال���ورق او ال�سط���رجن، 
رقمه���ا  منه���ا  كل  جان���ب  يف  لع���ب  اوراق  ويل 
مطب���وع بح���روف ب���ارزة، ام���ا رقع���ة ال�سطرجن 
ف���ان مربعاته���ا ال�سوداء منخف�سة ع���ن مرعاتها 
البي�س���اء، وقطعه���ا البي�س���اء اك���ر م���ن القط���ع 
ال�س���وداء!، وتثبت ه���ذه القط���ع يف ثقوب معدة 

لذلك يف رقعة ال�سطرجن. 
واح���ب ان التقي باالطفال، وا�ستمع اليهم بلم�ض 
�سفاهه���م، واق�ض عليهم بع�ض الق�س�ض، وكثريا 
ما اق���ع يف بع�ض االخطاء الت���ي ت�سحكهم مني، 
ول�ست اج���د يف ذل���ك ف�سا�سة كبرية، ب���ل اتقبل 

توجيهاتهم يف �سر ودون ملل.. 

زيارة �ملتاحف 
ومن االماكن التي كثريا ما اتردد عليها، املتاحف 
ودور االث���ار ومعار�ض الفنن ومما ال �سك فيه انه 
يب���دو غريبا لك���م ان يدي ت�ستطيع���ان ان تتلم�سا 
اوج���ه اجلم���ال يف الرخ���ام الب���ارد والتماثي���ل 
احلجري���ة، ولك���ن احلقيقة انني اج���د لذة عظمى 
يف مل����ض االعم���ال اخلال���دة لكب���ار رج���ال الف���ن، 
وان روح���ي لتنت�س���ي عندم���ا احت�س����ض متث���ال 
فينو�ض.. ويجد الزائرون لغرفتي �سورة بارزة 
لهم مريو����ض معلقة امامي 

وا�ستطي���ع ان ا�س���ل اليها وح���دي واتلم�ض هذا 
الوجه اجلميل وانا ا�سعر نحو �ساحبه االمتنان 
عندم���ا اذكر تلك ال�ساعات التي ع�ستها يف اغانيه 
وا�سع���اره عن احلياة واحل���ب واحلزن.. وانني 
الذكر احيانا ان العني حت�ض بجمال هذه التماثيل 

كما حت�ض بها اليد! 

م�شاهدة �مل�شرحيات 
ومم���ا يدخ���ل عل���ى نف�س���ي البهج���ة، م�ساه���دة، 
امل�سرحي���ات، وكانت م����ض �سوليف���ان ت�سحبني 
اىل امل�س���رح وت�س���ف يل الرواي���ات الت���ي متثل 
فيب���دو يل انني احيا فيها ويف حوادذها املثرية، 
وان�س���ى امل���كان والزم���ان اللذي���ن اعي����ض فيهما، 
واح����ض بالق�س���ة اك���رث م���ن اح�سا�سي به���ا عند 
قراءتها.. وقابلت الكري م���ن املمثلني واملمثات، 
و�سم���ح يل بع�سه���م ب���ان احت�س����ض وجهه وهو 
ميث���ل االنفعاالت املختلف���ة التي يق���وم بها اثناء 
تاديت���ه دوره.. واين الذكر جيدا اول مرة دخلت 
فيه���ا امل�سرح.. وكن���ت يومئ���ذ يف الثانية ع�سرة 
م���ن عمري، وكنت اتدرب عل���ى النطق، وقدومي 
للممثلة ال�سغرية"الي�ض ل�سلى"وا�سعدين كثريا 
ان تفهم الكلم���ات القليلة التي قلتها لها، وان متد 

يدها لت�سد على يدي يف حرارة!

حياتي بني �ل�شعادة و�ل�شقاء! 
لي����ض �سحيح���ا اذن ان حيات���ي.. برغ���م القي���ود 
الت���ي طرقتها – كانت حي���اة تع�سة �سقية، ان لكل 
�سيء جماله وفتنته، حتى الظام وال�سمت، وقد 
تعلم���ت – يف اية ظروف ويف اي���ة احوال – ان 
اك���ون را�سي���ة �سعي���دة.. انن���ي ا�سع���ر بالوحدة 
ب���اب  يغل���ق  ان  احيان���ا وان���ا اجل����ض منتظ���رة 
حيات���ي.. وخل���ف هذا الب���اب ن���ور، ومو�سيقى، 
و�سداقة وح���ن ولكنني مل اجتز هذا الباب بعد، 
اذ يق���ف يف �سبيلي احلظ وال�سم���ت والق�سوة!، 
كم���ا ان قلبي م���ا زال عامرا بالعواط���ف الدافقة، 
ول���و ان ل�س���اين مل ينط���ق ول���ن ينط���ق بكلم���ات 
مريرة تنطلق اىل �سفتي، بل انها لرتدد اىل قلبي 
كالدم���وع املحرقة، ويخي���م ال�سمت على روحي، 
ولكن االمل ياأتي ايل مع الب�سمات والهم�سات"ان 

هناك �سعادة يف ن�سيان النف�ض والذات"! 
لذل���ك ترونني اح���اول ان اجعل الن���ور يف اعني 
واملو�سيق���ى يف  و�سم�س���ي،  هدايت���ي  االخري���ن 
اذانهم �سيمفونياتي واحل���اين، والب�سمات على 
نعيمي  �سفاههم 

و�سعادتي!. 

عبد �لنو�ب 
يو�شف 

�آخر �شاعة/  
ني�شـــان- 1952
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