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 ولدت في فلسطني في قرية وادي حنني 
من قضاء يافا ـ القرية تبعد عن يافا مسافة 
تقدر بعشر دقائق بواسطة السيارة وباإلمكان 
الذهاب مشيا، وكانت قرى يافا كلها (بيارات) 
برتقال ومفردها بيارة نسبة للبير املوجود 
باملزرعة فعرفت بالبيارة، والبيارات تزرع 
باحلمضيات من البرتقال والليمون وكلمنتينة 
وباستمرار األراضي بحاجة للمياه، بسبب 
حرب عام ١٩٤٨ عائلتي غادرت قرية (وادي 
حنني) بسبب املذابح في القرية وكان الثوار 
يختبئون بالبيارات فالوالد واألعمام قرروا 
اخراج النســــاء واألطفال الــــى منطقة آمنة 
ومن حظنا ان عمي في تلك السنة كان عنده 
سيارة فركبنا السيارة وانتقلنا بها الى قرية 

أخرى.
  وكانت عائلة زوجي، وهو ابن عمي، كانوا 
يسكنون قرية القبيبة من فضاء الرملة واذكر 
ان عمــــي والد زوجــــي كان ينتقل من قرية 
القبيبة الى وادي احلنني بواســــطة احلمار 
وبالهجرة استخدموا اجلمال واحلمير وقد 
تعبوا اثناء التنقــــل ونزلوا مجدل وأماكن 
اخرى ونحن األطفال وجدتي وعماتي ووالدتي 
نقلنا بالسيارة الى خان يونس واستأجروا 
بيتنا فيها في شارع جالل، وبعدما استقرارنا 
بالسكن الوالد وعمي رجعوا الى القرية وبدأت 

املعارك.
  كان االنتقال على أنه بعد خمسة عشر يوما 
نعود لقريتنا، واذكر ان الوالدة رحمها اهللا 
رتبت البيت ووضعت املالبس داخل اخلزانة 
على أساس العودة مرة ثانية، خروجنا من 
القرية على أساس االبتعاد عن منطقة اخلطر 
والعودة بعد الهدوء. وكان هدف اليهود اخالء 

القرية ولم نتمكن من العودة لبلدنا.
  والوالد وعمي مكثوا حتى سقطت البالد 
فاضطروا للسفر الى خان يونس والتحقوا 
بنا، كنت صغيرة السن بحدود ثالث سنوات 
والوالدة كانت حتدثني عن احلياة في قريتنا 
واألهالي والسكان والبيارات والشوارع ايام 
الربيع رائحتها جميلة من الزهور والورود 
ورائحة الليمون مــــن املزارع، خان يونس 

بوسط مدينة غزة.
  كان عمي له صداقة مع رجال من عائلة 

فلسطني وبعد ذلك تغير وصار على النظام 
املصـــري (العلم في الصغري كالنقش على 
احلجري) الأزال احفظ رسم خريطة فلسطني 
بأكملهـــا عن ظهر قلب، كانت املناهج نافعة 
والثانوية نظام املصري وملدة ثالث سنوات 

واالعدادي ثالث سنوات.

  مدرسة في إحدى القرى

  بعد التخرج عينت مدرسة في مدارس احدى 
القرى بجانب خان يونس اسمها (نبي سيله). 
والتعليم غير مختلط.. مدينة خان يونس 
جدا العائالت محافظة وحتجبت وأنا صغيرة 
وسمعت ان العباءة في الكويت فرضت على 
املدرســـات في مدارس الكويت فكن يرتدين 

العباءة وذلك قبل حضوري الى الكويت.
  عينت مدرسة والراتب اربعة وعشرون 
جنيها مصريا وما كانت تكفي العائلة واالخوان 
وعندي اخوان وكانـــوا يتعلمون وبحاجة 
ملصاريف وســـاعدت الوالد وكانت الوالدة 
ربة بيت والوالـــد هو الذي يعمل ويصرف 
على البيت وكانت الوالـــدة متعلمة تعليم 
الكتاب وكان يدرسها الشيخ عبدالعزيز عيبة 
الذي وافته املنية في الكويت وكانت الوالدة 
حافظة أشعارا تعلمتها منه ولكن الوالدة لم 
تكمل تعليمها بسبب عدم رغبة الوالد بإكمال 
تعليمها وكانت حافظة لبعض األشعار وكانت 
تهتم بنا وأما جدي فتوفي ولم أشاهده وكان 
عنده حـــالل وكان يذهب الى منطقة روبني 
بجانب يافا وفيها نهر وبجانبه اعشاب كثيرة 

وكان االجداد يذهبون الى هناك.
  وجدي اصيب بحمى املالريا وتوفي وكانت 
جدتي لها شخصية كبيرة واشرفت على تربية 
االطفال االربعة واشترت ارضا وبنت عليها 
بيوتا وحاول اخوهـــا ان يزوجها ورفضت 
لكي تشرف على تربية االطفال وكانت تكتب 

شعر النبط.
  

ــن احلجاز وكانت  ــن عائلة أبو داود م   وهي م
تقول:

  يا خال خل امنا علينا تلمنا.. 
  امسى املسا يا خال وين نبات

  وقالت ايضا: 

اآلغا في خان يونــــس وكان بعض رجالها 
يعملون في بيارات قرية وادي حنني.

  وكان شمال فلسطني من أغنى املدن وكان 
بعض ابناء اجلاليات العربية يشتغلون في 
البيارات في فلسطني قابلت احدى الصديقات 
العربيات قال لي ابوها ان ما ميلكه ثروة في 

وطنه فلسطني عندما كان يعمل في حيفا.
  البرتقال كان يصدر للخارج كانت االشجار 
تسند أعضائها باألعمدة اخلشبية من كثرة 
البرتقال خوفا من ان تنكسر األغصان. وكان 

البرتقال يصدر للخارج.
  الوالد بعدما اســــتقررنا في خان يونس 
كان يســــافر الى مصر لزراعة احلمضيات 
باإلضافة الى زراعة القطن الذي اشــــتهرت 
به مصــــر بذلك الزمن، وكان الوالد بخبرته 
يعمل هناك ومعه عمال كثيرون من فلسطني 
واذكــــر ان الوالد قال لنا ان املصريني كانوا 
يقطعون البرتقال واملياه حتت الشجر فقال 
لهم هــــذا ال يجوز ألن البرتقــــال يعفن من 
املاء وهــــذه من خبرته بالعمل في البيارات 

وزراعة البرتقال.
  ال يقطع الثمر اال بعد تعطيش الشــــجر 

ملدة ثالثة أسابيع.

  خان يونس ومدرسة عكا

  ســــجلني والدي في مدرسة عكا وكانت 
الناظرة ليلى االغا ومن أولى ابتدائي حتى 
الســــنة الرابعة االبتدائيــــة والتعليم على 
النظام االجنليزي واذكر مدرساتي ومنهن 
ليلى الهندي وفتحية وجيه وحاليا كويتية 
اجلنسية وال أزال احتفظ بالشهادة املوقعة 
منها وهي زوجة املرحوم محمود جنم وقد 
علمتنــــي بالصف الثالــــث االبتدائي وكنت 
اســــأل عن مدرســــتي وكذلك عن املدرسات 
قنديلة شبير ومذبحة خان يونس عام ١٩٥٦، 
وكنت صغيرة وســــمعت من اهلي عن تلك 
احلوادث وكنا نحصل على الشهادة حسب 
النظام االجنليزي وكنا ندرس ونتعلم اللغة 
االجنليزية من الصف األول االبتدائي عندما 
كنت بالصف الرابع االبتدائي مضى سنتان 
بدراســــة اللغة االجنليزية «موريس ون» 
و«موريس تو» ومن ثم انتقلت الى مدارس 

  عتبي على اللي تربيت بينهم
  ميروا علي اليوم ما يعرفوني

  ثالثني شيخ اللي بهم تعنيت
  نخواتهم عندي يهزوني

  
  وكتبـــت لي قصيدة عندمـــا وصلت الى 

الكويت تقول فيها:
  

  يا زينب يا ظلة ريحان في الدار
  تضوي على جبل الكويت بالدار

  وحق من خلق نيسان وآذار
  قلبي ما بينساك ال ليل وال نهار

  
  تأثرت بها وكانت تأخذني معها اينما تذهب 
وكنت حفيدتها الكبيرة وكانت حتب الزرع، 
دائما لها انتاج وتخيط املالبس رحمها اهللا 
من احلرمي الشاطرات توفيت جدتي وانا في 

الكويت اعمل مدرسة.

  الحضور إلى الكويت

  كنت أعمل مدرسة في قرى خان يونس 
وكان معي بعض املدرســـات الالتي حضرن 
إلـــى الكويـــت للعمل وتعاقدن مـــع وزارة 
التربية فكن يبعثن برسائل ويصفن الكويت 
وأهلها والتعليم واملدارس فصار عندي حب 

املغامرة.
  فكن إذا عدن إلى أهلهن في العطل يحتفلن 
بهن ويحضرن الهدايا للعائلة فقلت لنفسي البد 

أن أعمل شيئا وأغامر وأذهب إلى الكويت.
  كان في ذلك الوقـــت يكتب على الظرف 
«كويـــت بالد العرب» فكتبت رســـالة طلب 
عمل إلحدى الصديقات بعثته لي فأرسلته 
وجاء في الرد أن اللجنة سوف حتضر إلى 
فلســـطني للتعاقد مع املدرسات، وحضرت 
اللجنة وكانت تتكون من املرحوم االســـتاذ 
عبدالعزيز حســـني واملرحوم األستاذ أحمد 
مهنا وآخرين وكان مكان اللجنة في مدرسة 
الرمال في غزة وقابلـــت اللجنة وذلك عام 
١٩٦٥ جنحت مع صفا رســـتم وأمية شراب 
ونبيلة الشريف ومت قبول مجموعة كبيرة من 
املدرسات وسافرت من خان يونس بالقطار 
إلـــى القاهرة ومن مطـــار القاهرة بالطائرة 

األونروا مدارس خاصة لالجئني.

  في المرحلة اإلعدادية

  وذلك عندما كنا نسكن في بيت االغا في 
خان يونس وملدة تســـع ســـنوات ومن ثم 
االعدادي انتقلت الى الثانوية العامة وانهيت 

الدراسة عام ١٩٦١.
  يجب أن أذكر ان الوالد لم يدفع اي ايجار 
لعائلة االغا واســـتقبلونا وكانوا يعطوننا 
اكياس القمح واخلضـــار والبلح واجلوافة 

وأكرمونا، قدموا لنا خدمات كثيرة.
  واذكر عندما تتســـاقط األمطار الغزيرة 
مكان اخليام ينتقلون الى املســـجد الكبير 
في (خـــان يونس) وكان رئيس بلدية خان 

يونس احلاج جميل االغا.
  والدكتور امني االغا كان يعمل في الكويت 
وقد قابلته في دورة اسعاف ومتريض ويعطي 
محاضرات عن االسعافات وفخرية االغا كانت 
مدرسة في احدى مدارس الكويت والتقيتها 
وكانـــت عائلتهم من اكابـــر البلد مع عائلة 

الفرا.
  وصار أحد رجاالت الفرا رئيس البلدية.

  أكملت املرحلة االبتدائية وكان املنهج قويا 
جدا على النظام االجنليزي واذكر ان اختبار 
رابعة ابتدائي يخصص له جلنة وكنترول 
وتخرجت في االبتدائي وفي املرحلة املتوسطة 
كنا ندرس جغرافية فلسطني واذكر صديقاتي 
الالتي درسن معي في جميع املراحل وحضرن 
الى الكويت مثل نادرة مهدي مدرسة رياضيات 
ونبيلة الشريف وناظرة في مدرسة في غزة 
وفاطمـــة ابوعمارة وصارت ناظرة في خان 
يونس وسعاد شّراب ناظرة في مدارس خان 
يونس ومروة جبر ومها شيخة وكنا مقربات 
من بعضنا البعض وكتبت قصيدة بعنوان 
اعتذار للوطن اعتذر فيها لرفيقات الصبا اعتذر 

فيها لهن بعد حضوري الى الكويت.
  انهيت املرحلة الثانوية وكنت من األوائل 
على طالبات مدرسة حيفا وقابلوني في األونروا 
وطلبوا مني ان ادرس اللغة االجنليزية بعدما 
عينت مدرســـة وقبلت ودرست طالبات كن 

في عمري أو اكبر مني قليال.
  وكان السلم التعليمي احدى عشرة سنة في 

إلى مطار الكويت وسافر الوالد إلى القاهرة 
لكي يوصلني وكل واحدة معها ولي أمرها، 
وأذكر يسرى رحال كان والدها معها سكنا 
في فندق بشارع فؤاد والسفر فيه نوع من 
احلرية واملغامرة مع التشـــدد من العائلة.. 
نزلنا في مطار الكويت واســـتقبلتنا جلنة 
وركبنا الباص الى سكن اخلالدية وكان سكن 
طالبات أثناء التدريس وكان مخصصا لبنات 
فيلكا وبنـــات اخلليج العربي واألكل جاهز  
وكان االســـتقبال طيبا والغرف غير مكيفة 
فقط مراوح وكنـــا نرش املاء على أرضيات 
الغرف وزلقت وسقطت على األرض وكسرت 
يدي ونقلت إلى املستشـــفى االميري ومعي 
مدرسة اســـمها كميلة ونقلوني باالسعاف 

وكانت الضربة صعبة علي.
  بداية الســـكن في ســـكن اخلالدية وبعد 
تعييني مدرســـة فـــي الشـــرقية نقلت مع 
زميالتي الى عمـــارة املطوع وكان احلارس 
رجال  كويتيا اسمه عبدالوهاب ومما اذكر انني 
كنت أذهب مع الزميالت إلى سوق اخلضار 
فـــي املباركية ويحمله احلمار ويوصله إلى 
السكن ويسلمه للحارس ذلك الرجل الطيب 
والسكن مخصص ملدرسات املدرسة الشرقية 
وفيه فراشة لتنظيف السكن واملشرفة هيام 
ابورحمة وفيه سجل ملعرفة خروج وحضور 
املدرسات وبعد ذلك نقلنا للسكن في عمارة 

املطوع بعدما عينت مدرسة في الشرقية.

  التوزيع على المدارس

  بدأ توزيع املدرسات على املدارس وكان 
نصيبي املدرسة الشرقية وبعض املدرسات 

الصديقات نقلن الى مدارس أخرى.
  وأول ناظرة قابلتها فايزة الكنفاني وفي 
يوم دراســـي نادتني وقابلـــت موجه اللغة 
االجنليزية االستاذ نايف خرما ودار نقاش 
بينه وبني الناظرة وكنت ابكي وقال ملاذا تبكني 
فقلت لها من زمان لم يصلني مكاتيب من أهلي 
فقالت لك عندي مكاتيب واعطتني املكاتيب 
وكانت تعزمنا في بيتها وكان زوجها حسني 
جنم وكانوا يسكنون في بيوت الشويخ واذكر 
أن ابنتها مليس استشهدت مع خالها وهم في 
بيروت جاء خبر أن السيد غسان كنفاني قد 
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لبناتنا الطالباتـ  املربية زينب ابوداود الى جانب كونها شـاعرة وأديبة وباحثة، كان لها دور كبير في تعليم البنات وخصوصا بنات املدرسة الشرقية وهي 
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الثقافي واالجتماعي في مدرسـتها وحصلت على درجة االختيار ملا كانت تقدمه من جهد واخالص. وحتدثنا املربية زينب ابوداود ايضا عن مدرسة 
هدى شـعراوي وطالباتها املجتهدات. اما عن «املاضي» فتحكي انها ولـدت في قرية وادي حنني وانتقلت برفقة والدها الى خان يونس، وحتدث عن 

اسباب االنتقال، وعن البيارات التي كان والدها احد اصحابها، وحتدثت عن اوالدها وبناتها ودراستهم في الكويت وتخرجهم في اجلامعة وعملهم 
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 لجنة التربية التي تعاقدت معي كانت برئاسة عبدالعزيز حسين وأحمد المهنا 
وسافرنا من خان يونس إلى القاهرة بالقطار ثم إلى الكويت بالطائرة

 (قاسم باشا)  املربية الفاضلة زينب أبو داود مع الزميل منصور الهاجري  إحدى الدروع التي حصلت عليها في الكويت  صورتان لوثيقة سفر صادرة عام ١٩٦٥ 

اململوءة بعبق املاضي والزمن اجلميل. صفحات «من املاضي» ليست 
أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما «عتيج الصوف وال جديد البريسم». 

 للتواصل مع صفحات من املاضي
  وإرسال السير الذاتية للراغبني في املشاركة.

jeplowy@alanba.com.kw إعداد: منصور الهاجري 
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 بعد رحلة سفر من غزة في فلسطني بعد تعاقدها مع اللجنة التربوية، ومنذ ذلك التاريخ قدمت الكثير 

لبناتنا الطالباتـ  املربية زينب ابوداود الى جانب كونها شـاعرة وأديبة وباحثة، كان لها دور كبير في تعليم البنات وخصوصا بنات املدرسة الشرقية وهي 
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الثقافي واالجتماعي في مدرسـتها وحصلت على درجة االختيار ملا كانت تقدمه من جهد واخالص. وحتدثنا املربية زينب ابوداود ايضا عن مدرسة 
هدى شـعراوي وطالباتها املجتهدات. اما عن «املاضي» فتحكي انها ولـدت في قرية وادي حنني وانتقلت برفقة والدها الى خان يونس، وحتدث عن 
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استشهد ومعه بنت اخته فايزة وكانت مليس 
طالبة في جامعة الكويت.

  واعطتني جدول السنة رابعة متوسط 
واذكر ان الناجحني كانوا يسمعون اسماءهم 
في إذاعة الكويت وأيام الربيع كنت ادرس 
البنـــات دروس تقويـــة وعندما كنت في 
الشـــرقية كانت النتائـــج مفرحة جدا في 
االمتحان واذكر من تلميذاتي هنية املؤمن 
وبنات الرومي وبنـــات القناعات وكانت 
العالقة طيبة جدا وامضيت خمسة وعشرين 
سنة في الشرقية وكانت سميرة الظاهرة 
مشـــرفة املادة وأول دفعة ملعهد املعلمني 
من اخلريجات الكويتيات عينت معنا في 
الشرقية مثل جميلة شتيلي مدرسة لغة 
إجنليزية وامينة مخزن ووداد دشتي ومنى 
اخلضري وفريدة العوضي في مدرســـة 

هدى شعراوي.
  اتذكر ان الطالبات كان مستواهن العلمي 
جدا جيد وكان بعضهـــن ضعاف في اللغة 
العربية وبعضهن يرسنب ولهن دور ثان عندنا 
في فلسطني من ترســـب في اللغة العربية 
تعيد صفها وليس لها دور ثاني فقط باللغة 

العربية.
  بعد ذلك اكتشـــفت أن بعـــض الطالبات 
ضعيفات وخاصة في اللغـــة العربية واما 
بنات الوافدين العرب لغته العربية ممتازة 
واذكر كانت طالبة اسمها آمال اخلطيب متفوقة 
جدا في اللغة االجنليزية وسعاد عبداهللا وامل 
عبداهللا من طالبات الشرقية وكن متفوقات 
ويشاركن في النشاط الرياضي وكنت ارافق 
الطالبات املشاركات في االلعاب الى بيوتهن 
بالباص بالشرق وكانت اياما حلوة وجميلة، 
من االنشطة التي كنت ازاولها تطريز املالبس 
على الطريقة الفلسطينية وتعلمتها من الوالدة 
وكنت اشـــاركها العمل، وهكذا تعلمت منها 
التطريز وفي املدارس ايضا كنا نعلم الطالبات 
وعندما حضرت الى الكويت كنت اقضي وقت 
الفراغ في عمل التطريز واستمررت مدرسة في 
الشرقية ونفس الناظرة، وحلرصي واهتمامي 
بالعمل حصلت على درجتني باالختيار، مرة 
مع الناظرة فايزة كنفاني والدرجة الثانية 
مع الناظرة فائقة العلي في مدرســـة هدى 

شـــعراوي والدرجات باالختيار وذلك قبل 
الغزو العراقي بسنة وكنت اقرأ اجلريدة وانا 
بالطائرة وحصلت على عالوة تشـــجيعية 
عندما كنت بالشرقية، لقد زرعت اخلير في 
ارض الكويت وعند عودتي الى الكويت كنت 
احضر معي بذور وبصيالت الزنبق والنرجس 
وكنت مع زوجي نزرع، بذلك الوقت شعرت 
بأن جميع الطالبات يرغنب في العلم والتعليم 
ويتســـابقن على التحصيل العلمي طالبات 
الشرقية وطالبات هدى شعراوي مع وجود 
الفروق الشـــخصية، ولكن اجلميع يسعى 
للنجاح والتفوق وهذا ما ساعدني على العطاء 

اكثر واكثر وكنت احب طالباتي جميعا.
  اتذكـــر ان املوجه حضر عندي وســـأل 
الطالبات وما كنت درسته ولكن البنات جاوبن 
عن الســـؤال الن امهاتهن مدرسات واباءهن 

مدرسون،، هذا في مدرسة هدى شعراوي.
  حتى ان احدى املدرسات قالت لي انها يوما 
من االيام خارجة من املدرســـة واذا بطالبة 
تركب سيارة والدها الوانيت وتقول له بابا 
اخذت عالمة كاملة فقال لها اركبي خلصينا، 
يعني قوله عادي عادي، واذكر اثناء تخرج 
ابنتي مها في اجلامعة قابلتني دكتورة كويتية 
وبعد احلفلة بدأنا نسلم على دكاترة اجلامعة، 
ابنتي قالت مامـــا هذه الدكتورة احبها ولها 
فضل علي وعلمتني فذهبت لها للسالم عليها 
وشكرتها وقلت لها علمتم اوالدنا وشكرا لكم 

فردت وقالت..
  انتم علمتمونا باالول وهذا نرده لكم.

  أتذكر موقفا عندما كنت في سكن املعلمات 
ونركب الباص للذهاب الى السوق وممنوع 
علينا استخدام سيارات تاكسي ويومئذ كنت 
ذاهبة الى ثانوية الشـــويخ حلضور ندوة، 
وكان احلضور كثيرا من االخوة الكويتيني 

واملسؤولني من الفلسطينيني.

  الشاعرة واالديبة زينب ابو داود

  البداية مع الشعر كانت قصيدة عن ابنتي 
مها وقلت فيها:

  
  يا قرة العني يا ريحانة الدار

  اليك اهدي اهازيجي واشعاِر

حتملت املسؤولية أكثر.

  الزواج والحياة االجتماعية

  كتب كتاب الـــزواج عندما كنت في غزة 
وزوجي كان في القاهرة يدرس في اجلامعة 
وقد كنت في الكويت وملدة سنة واحدة سكنت 
في سكن املدرسات وفي السنة الثانية حضر 
الى الكويت والوالد عمل لي تصريحا لزيارة 
عائلتي ودخلت غزة على اساس املغادرة ما 

عندنا لم شمل.
  وزوجي انتظرني في عمان وسافرت الى 
هناك وفي عمان عمامي احتفلوا بنا وسافرنا 
نحن االثنني الى الكويت واســـتأجرنا شقة 
في منطقة الدســـمة وكنت اعمل مدرسة في 
املساء في مدرسة اليرموك والبيت قريب من 
املدرسة وبعد سنتني انتقلنا الى الشرق في 
شقة لقربها من الشرقية وزوجي مدرس في 

مدرسة املتنبي.
  وفايزة كنفاني ناظرة الشـــرقية أقامت 
حفال لزواجي ودعت املدرسات واحتفلن بنا 
واجنبت األوالد والبنات وهم ما شـــاء اهللا 
حسام وهشـــام وعصام وبشار ومها وسها 
وجميعهم جامعيون وإحدى البنات طبيبة 
اسنان ومنهم موظفون ومدرسون ومهندس، 
وعصام محاسب، البنات متزوجات وهشام 
متزوج،، حاليا اعمل مدرسة في مدرسة خاصة 
وادرس اللغة العربية لغير الناطقني وعملت 
دورة في مركز البحوث التربوية وحصلت 
على شهادة في اللغة العربية وكان زوجي 
في جلنة التأليف وشاركت في الكتب وكان 
زوجي رئيس قسم اللغة العربية في العاملية 
األميركية واكتشـــفت ان طلبة ابناء الدول 
االســـالمية بحاجة للتعليم العربي، زوجي 
اقترح على املســـؤول في املدرسة على أني 
ادرس اللغـــة العربية والقـــرآن الكرمي، من 
ذلك اليوم الى اآلن ادرس في املدرسة لغير 
الناطقني باللغة العربية والتربية االسالمية 

والقرآن واللغة العربية كلغة ثانية.
  تبادل اخلبرات مع املدرسني في املدارس 
ذات املناهج األجنبية ويعقد مؤمتر كل سنة 
واملدرسون يعملون ورشات عمل ويتبادلون 
اخلبرات وعقد مؤمتر قبل سنتني في مدرسة 

  وحكايات أبوزيد الهاللي
  سالما من جند العرب رحل

  ثم نقضوا بسالم
  ال تعرف اجفاننا معنى اخلطر

  يا زمان الوصل في أرض الوطن
  هناك كان العيش أحلى

  وكان في القلب أمل
  لست أدري كيف صار البعد غربة 

  وصارت الدنيا عذاب
  وكيف صار الوطن حلما بل سراب

  اعتذر للعيد يأتي ال يجدني بني أهلي
  اعتذر جليران أحبوني

  رسموني صورة العذراء وأحالم املسيح
  اعتذر لقرية يغمرها املطر

  تغرق فنلهو حولها دمى قواربنا الورق
  اعتذر عن سنني االغتراب

  اعتذر عن فراق النار
  حّرقت قلب امي

  اعتذر للشيخ يعصره األلم
  اعتذر لكل حبة رمل في أرض الوطن

  اني مدينة باعتذار لكل من صمدوا هناك
  لكل طفل يحمل باليمنى حقيبة

  وباليسرى حجر
  لكل من دافع واستشهد وأفزعه اخلبر

  أعتذر للصامدين في وسط اخلطر
  

  عتبي على هذا الوطن

  وتبقى الكويت في العيون وفي القلوب 
ارضا بها قصص الكفاح وذكر الهوى أغاني 
الشباب وجنوى الصبا وفيها رجال بلسم 
كانـــوا لنا بيض الصنائـــع أهل للمروءة 

والندى.
  سأجمع أشعاري وأصدر ديواني األول.. 
وعندما اجتمع مع صديقاتي أقول الشعر 
لهن، ومع صديقاتي الكويتيات من عاشر 
القوم اربعني يوم صار منهم وانا اربعني 
سنة أعيش في الكويت. وتقول يا أستاذة 
زينـــب ال تتكلمي عن الغربة انت منا هنا 
في الكويت عزلت نفســـي ألني انشغلت 
باألوالد والتعليم وعندي نشاط في جلنة 
التعريف باإلســـالم.. وبعـــد وفاة زوجي 

  وهذه استوحيتها من قصيدة كتبتها عني 
جدتي.

  من قراءاتي وحفظي للشعر منذ مرحلة 
الشـــباب وواصلت قراءة القصائد وعندما 
دخلت اجلامعـــة وخاصة اني حاصلة على 

ليسانس آداب في اللغة العربية.
  كنت اقرأ الشـــعر االندلسي وتأثرت به 
ومـــن قراءاتي وكتاباتي ايضا عندي اخوان 
يكتبان الشـــعر واول قصيـــدة كتبتها وانا 

مدرسة بعنوان «اعتذار للوطن».
  الني رحلت عن الوطن ولم ارجع وكنت 
اعتقد أني سوف ارجع بعد سنتني او ثالث 
سنوات ولكن امضيت حياتي هنا على هذه 

االرض الطيبة، القصيدة اقول فيها:
  

  ما خنت عهدك اذ رحلت
  حملتك في قلبي حنني

  عيوني كحلها وفي الروح االنني
  لو كنت اعلم اني لن اعود
  خلتبأت بني حبات التراب

  كيف طرت كيف حلقت بعيدا
  وفي أي زمان

  زغب احلوافل غادروا عش االمان
  صرخت امي ودمعها الغالي يسيل

  يا طفلتي الى اين الرحيل
  حينها طار الصواب

  حدقت فيهم ال جواب
  ويلي من االيام جتلد االقتراب

  اعتذر وهل يجدي االعتذار
  اعتذر ويعصرني األلم
  اعتذر ويقتلني الندم

  اعتذر ويخجلني الهوان
  أعتذر لسنابل القمح وزهر األقحوان وألشجار 

اللوز في وطني ألف اعتذار
  اعتذار لرفيقات الصبا
  مروى ويسرى وسعاد

  عصفورة طارت بعيد بلل عينيها املطر
  جلدتها أصوات الرياح
  مزق جناحيها اخلطر

  يا زمان الوصل في أرض الوطن
  في بيتنا كان السمر

  خبز أمي ومنقوشة زعتر

احلريري وقدمت فيها وورك شوب.
  وسوف اقدم بحثا في البيان ٤ سبتمبر 
وعندي بحوث عن حقـــوق املرأة في اللغة 
االجنليزية وبحث عن حقوق املرأة وقدمته 
في اليونسكو وحصلت على شهادة وحضر 
بعض األجانب ومنهم امرأة أميركية سوداء 
عاصرت عهد العبودية في أميركا وحتدثت 

كيف حتررت.
  آخر هذا اللقاء اقول: اني سعيدة جدا في 
الكويت وبلدي الثاني وتعودت على احلياة 
ألنـــي اعيش في الكويت منـــذ اربعني عاما 
وكنت اســـتأنس على البحر وزوجي سباح 

وكان يصطاد السمك وعنده شباك.
  كتبت قصيدة عن امواج اخلليج وزوجي 

كان عنده طاروفان لصيد السمك.

  فضل الكويت علينا

  الكويت أعطتنـــا الكثير، أوالدي تعلموا 
في مدارســـها زوجي عاش معي على أرض 

الكويت.
  ابنتي مها تخرجت طبيبة في كلية الطب 

في الكويت، زوجي دفن في ارض الكويت.
  اوالدي حاليـــا يعيشـــون ويعملون في 
الكويت كنت في املستشفى االميري مع ابني 
بشار وشاهدت املدرسة الشرقية وتذكرت تلك 
االيام عندما كنت مدرســـة فيها وبدأت ابكي 
واذكر احلفلة التي اقيمت لي في الشرقية بعد 
نقلي الى مدرسة هدى شعراوي، الكويت ال 

ننسى فضلها علينا.
  خمسون عاما نعيش على ارض هذه الدولة 
الطيبة، جميع اوالدي ولدوا على ارض الكويت 

وحاليا الشرقية من املباني القدمية.
  توفي زوجي عام ٢٠٠٣ في الكويت ودفن 

هنا في الكويت.
  الشكر اجلزيل حلكومة الكويت وشعبها 
الوفي الذين استقبلونا بكل حفاوة وتكرمي 
وعلموا اوالدي وبناتي واحلمد هللا رب العاملني، 
اللهم أعز الكويت وشـــعبها وحكامها وأدم 

النعمة على هذا البلد املضياف.
  شكرا جلريدة «األنباء» والشكر موصول 
لألستاذ منصور الهاجري ملا يقوم به من عمل 

من اجل الكويت والتاريخ. 

المطـوع  عمـارة  فـي  وسـكنت  عامـًا   ٢٥ فيهـا  وأمضيـت  الشـرقية  المدرسـة  فـي   عينـت 
وكنـا نذهـب مـع الزميالت لشـراء الخضـار مـن المباركيـة ويحملـه الحمـار ويوصلـه للحارس

 فايـزة الكنفانـي كانـت أول ناظـرة أعمـل معهـا وكنـا نذيـع أسـماء 
الناجحيـن فـي إذاعـة الكويـت وأدرس البنـات فـي «الربيـع» كتقوية

 الزنبقة الغريبة
  

  كان للزنابق في بالدي مواسم.. غيبتها االيدي اآلثمة 
فلـــم نعد نراها تكلل التـــالل.. ولكني احضرت بذورها 
معي.. وزرعتها على الشـــباك فتفتحت.. زنبقة غريبة 

حائرة.. بعيدة.. يلفها حزن غريب.

عطر نسميها  ــــأّن   ك
الدهر بسهمه    رمــانــا 
ــا تبر ــه ــل   بـــــأرض رم
ــــان املــبــتــغــى املــر   وك
الصبر الــغــربــة    دواء 
العطر الثرى    يعانقنا 
الــروح تستعر   بخفق 
ــا املــطــر ــه ــي ب ــرن ــذك   ي
الفجر ويشرق    نعود 
اخلضر ربوعنا    تعود 
ننتظر اهللا    فــنــصــر 
الشعر يكتب    الجــلــك 

  زينب علي أبو داود

الــشــبــاك زنبقة  عــلــى 
  فــقــلــت غــريــبــة مثلي
ايــنــعــت زمنا   جــــذور 
وطنا نبتغي    رحلنا 
  فــأصــبــحــنــا غــريــبــات
يجمعنا اهللا  ــل  ــع   ل
  وهاجت صاحبي ذكرى
  الــى ارض ولـــدت بها
الزاهي الزنبق    ألرض 
االقصى فيفرح    نعود 
بارؤنا الغيث    سقاك 
ـــالم اهللا يــاوطــنــي   س
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معي.. وزرعتها على الشـــباك فتفتحت.. زنبقة غريبة 

حائرة.. بعيدة.. يلفها حزن غريب.
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