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شادية.. امرأة أكثر بياضًا

بقلم: صالح الشايجي  ٭
katebkom@gmail.com

ماذا سيقول أمير الشعراء
 للـ »رّيس«؟!

هل جارت مصر على
حسني مبارك؟!

ماذا يقول حمدي أحمد
عن حسني مبارك؟

دمية حتكم اليمن.. 

شادية والسيرة البيضاء..
 التي ال يعرفها أحد!

أظنه خائبا.. ما رآها حّي إاّل وأحبها 
واستقبلها قلبه براحة.

يحسبها كل من يراها.. أنها امرأة 
كرمية.. بعواطفها وإنس����انيتها.. 

سخية ببهجتها..
امرأة مكانها القلوب.. وهي كذلك 

فعال وواقعا..
> > >

ما هو سبب كتابتي عن شادية؟.. 
ومل����اذا أكتب عنها اآلن ؟ وملاذا لم 

أكتب عنها قبال؟
وهي التي اعتزلت الفن بأنواعه 
وتفاصيله كلها من غناء ومتثيل 
وسينما ومسرح وإذاعة وتلفزيون 
منذ ما يقرب ربع القرن.. وحتى 

اللقاءات الصحافية اعتزلتها.. 
أجيب.. إن س����بب كتابتي عن 
شادية هي األمور املستجدة التي 
عرفتها عنها م����ن خالل الكتاب.. 
والتي أكدت فراستي وفراسة كل 
من عرف شادية.. كممثلة ومطربة 
وفنانة شاملة.. فرؤية وجهها جتعل 
الرائي له يتوّسم فيها اخلير.. وحب 
اخلير وحب الناس ومساعدة من 

يحتاج منهم إلى مساعدة..
ثم لواقعيتها كإنسانة عاشت 
أربع����ن عاما  حت����ت األض����واء 
وكانت مبرزة في حقلها وناجحة 
ومحبوبة.. ثم ح����ن قررت ترك 
ذلك العالم املضيء.. لم تتنكر له 
ولم ترمه بحجر.. ولكنها صدقت 
الروحاني  في اعتزالها وانعزالها 
الصوفي ولم تفعل مثل غيرها من 
غي����ر الصادقات ممن هجرن الفن 
وتركنه وكلن له التهم وألصقن به 
املوبقات.. ورغم هذا عدن إليه � أو 
بعضهن � من جديد وكأنهن لم يقلن 
فيه ما قلن .. أّما اإلنسانة شادية.. 
فقد صدقت في اعتزالها حتى أنها لم 
حتضر مهرجانا لتكرميها وأرسلت 

من ينوب عنها في ذلك..
أم����ا جانب اخلي����ر أو جوانب 
اخلير لدى هذه املرأة ش����ادية أو 
»فتوش«.. كما كانوا يدلعونها في 
صغرها أو فاطمة أحمد كمال شاكر.. 
وطريقة تعاملها مع مفهوم العمل 
اخليري فهو يضاف إلى خيراتها 
الكثيرة.. فهي فعلت اخلير وتبرعت 
وبن����ت وعّمرت وعّلمت بحجم ما 
فعله املشهورون في هذا املجال.. 
ولكنها لم تعلن عن هذا ولم تتباه 
به ولم تتاجر.. وكانت تفعل اخلير 
حتى قبل اعتزالها وتدّينها.. وتفعل 
اخلير ألنها حتب فعل اخلير بدافع 
م����ن حبها للناس ومس����اعدة من 
تستطيع مساعدته منهم.. ولوال 
أن كات����ب الكتاب هو الذي حترى 
عن مشاريعها اخليرية.. ملا عرف 
أحد عن ذلك اجلانب املضيء من 

حياتها..
ومن مشاريعها اخليرية وهي 
كثيرة ال ميكن عدها أو حصرها.. 
تبرعها بڤيال كانت متلكها وهدمتها 
لتبني مكانها مسجدا وفي النصف 
اآلخر من األرض بنت مأوى لأليتام 
وعيادة طبية وأنش����أت جمعية 
خيرية لم حتمل اس����مها.. وكذلك 
تبرعها بش����قة للدكتور مصطفى 
محمود لعمل مختبر للڤيروسات.. 
مع كفالتها ألربعن شخصا والصرف 
عليهم.. هذا فضال عن مساعدات 
ومساع ملساعدة اآلخرين.. وأجمع 
زمالؤها وزميالتها الذين عرفوها 
في احلقل الفني وتعاملوا معها على 
طيبتها ومساعدتها لهم في بداياتهم 
ومساندتها لهم وتواضعها ورقتها 
في التعامل مع كل من عرفتهم أو 

تعاملت معهم.. 
> > >

هذه ليست شهادة مني لصالح 
ش����ادية.. املرأة املعجونة باحلب 
والعطاء لإلنسانية.. ولكنني أراها 
فرصة لنقل شهادة شاهد سار وراء 
سيرة هذه املرأة دون أن يلتقيها.. 
ولم متل عليه حرفا واحدا من كتابه 
الذي زاد على 300 صفحة.. حتى 
أنه مّلا حدثها هاتفّيا و طلب منها 
أن تكتب مقدم����ة الكتاب رفضت 
بأدب وتعفف والتزاما منها بنهجها 

اجلديد.

س����وى ألنه قام بدوره اإلنساني 
� وكان مبلغ اس����تغرابه أن هذين 
الضيفن من املتدينن وامللتزمن 
دينيا.. فكيف لم يترجما هذا االلتزام 
الديني إلى سلوك إنساني يكون 
معه اإلنس����ان أخا لإلنسان اآلخر 

يساعده ويعينه ويقيل عثرته!
الدين  الواعي لدور  الرأي  هذا 
في حياة اإلنسان لم يقنع الضيفن 
املتدين����ن.. وكان من رأيهما ترك 
الفتاة مبحنته����ا عقابا لها.. ألنها 
هي املتس����ببة في احلادث.. رغم 
أّن التقرير الفّن����ي حّمل صديقي 
مسؤولية احلادث.. ولكن وبعيدا 
عمن تس����بب في احلادث.. يظل 
االلتزام اخللقي والواجب اإلنساني 

مقدمن على ما عداهما.. 
وملاذا افتراض وقوع اخلصومة 
والع����داوة مع ش����خص ال نعرفه 
ولكن الظ����روف هي التي عرفتنا 
به فجأة في مثل هذه الواقعة التي 
سردتها؟ وملاذا تقدمي جانب الشر 
على اخلير في تعاملنا مع اآلخرين 
ممن نع����رف أو ال نعرف؟ وملاذا 
هذه الروح االنتقامية لدى بعض 
الناس.. الس����يما من العارفن في 
التي  الدين وامللتزم����ن مببادئه 
حتض عل����ى فعل اخلير؟.. أليس 
الدين املعاملة.. وأليس الدين »أن 
حتب ألخيك ما حتب لنفسك«؟.. 
وملاذا ال ينطبق اإلميان أو التدين 
على الواقع.. وملاذا هذا االنفصال 
بن تدّين املرء وسلوكه العام في 

احلياة ومع الناس؟
> > >

وملا أنهى صديقي قصته حكيت 
له قصتي والتي تتفق في النتيجة 
مع قصته وال تختلف عنها إال في 

التفاصيل فقط.. 
فقد ركبت في إحدى املرات سيارة 
تاكسي في إحدى املدن العربية وكان 
السائق شديد التدّين ودليل ذلك 
� إل����ى جانب مظه����ره � أنه طوال 
رحلتنا التي امتدت على مدى نصف 
ساعة تقريبا لم أسمع منه ولم يفه 
بغير احلمدلة واحلوقلة والبسملة 
واالس����تغفار ونطق الشهادتن.. 
بصورة مستمرة وغير منقطعة 
وبإصرار على املداومة والتكرار.. 
وبشكل بدا معه وكأنه موسوس 

أو مهووس أو ممسوس.. 
وبعد أن بلغ����ت وجهتي التي 
أقصدها.. ودفعت األجرة كما هي 
العّداد بدأ مبغالطتي  مكتوبة في 

وأخذ أكثر من أجره!
وال تعليق سوى التعليق الذي 

أعقب حادثة صديقي!
> > >

 المرأة البيضاء

امرأة من بياض..
بياضها داخلي.. 

بياضها لّون زمانها الذي مازالت 
تعيشه..

كن����ت أحبها من����ذ عرفتها في 
غابرات السنن.. وكانت أغنيتها 
»حبينا بعضنا«.. من أولى األغنيات 
الطفل..  التي اس����تراح لها قلبي 
واس����تقرت في ذاكرتي منذ زمن 

يكاد يبلغ ستن عاما.. 
> > >

حن كنت مؤخ����را في املكتبة 
التي أقصدها في القاهرة ووجدت 
صورتها على غ����الف أحد الكتب 
امت����دت يدي دون أن تش����اورني 

لتلتقطه.. »سيرة شادية«..
هذا هو اسم الكتاب.. 

يتحّدث عن سيرة امرأة عطرت 
الغالف اجلوي العربي.. اس����مها 
فاطمة أحمد كمال شاكر.. مصرية 

األب تركية األم.. 
القمر  كانت فتاة مبثل نصف 
املضيء وحن كبرت صارت امرأة 

مبثل القمر املكتمل..
بهاؤها.. وجمالها.. وصوتها.. 
وغناؤها.. ومتثيلها.. وخفة دمها.. 
وشقاوتها.. تلك كلها أمور مسطورة 
في ذاكرت����ي وذاك����رات كثيرين 
وكثيرات ممن عرفوا »ش����ادية«.. 
والتي - وإن لم يخب ظني - وال 

عليهم.. وأن شعوبهم شّحت وضنت 
عليهم!

»هّو انت س����بت لن����ا حاجة 
يارّيس«!!

> > >

 الصمت الرابع

أنا وعيناك.. ورابعنا الصمت
وخامسنا قدر..
 قدر ينتظرنا..

أو أننا منتظرون..
> > >

القلوب ال تنتظر أقدارها.. 
هي تصنع أقدارها.. 

> > >
قدري مكتوب في عينيك..

ف����ي عيني����ك -  قرأت����ه - 
عيناي..

فأدمعتا.. 
> > >

 حادثتان وتعليق واحد

كان صديقي يأخذ بعض ضيوفه 
من أفراد عائلته في جولة سياحية 
في املدينة التي يسكن فيها.. وكان 
هؤالء الضيوف من املتدينن شديدي 
التدين والذين لم يكونوا حريصن 
أداء صلواتهم وش����عائرهم  على 
الدينية وحسب بل كانوا يحثون 
اآلخري����ن عليه����ا ويعيبون على 
صديقي مضيفهم عدم التزامه الكامل 

بالشعائر الدينية والعبادات!
وبينما هم في جولتهم السياحية 
تلك تعرضوا حلادث مروري من 
قبل سيارة تقودها فتاة.. وارتبكت 
الفتاة والتي يبدو أنها كانت حديثة 
عهد بقيادة السيارات وأصابها الهلع 
واخل����وف رغم بس����اطة احلادث 

وسالمة جميع األطراف.
فما كان من صاحبي »العلماني« 
إاّل أن طم����أن الفتاة وهّون عليها 
األمر وأعطاها هاتفه النقال للحديث 
مع أهلها وطمأنتهم عليها وبّسط 
لها األمور حتى عادت إلى هدوئها 
واطمأّنت نفس����ها ومتت معاجلة 
األمر بصورة إنس����انية حضارّية 
راقي����ة.. وبعد ذلك قفل عائدا إلى 
س����يارته وضيوفه.. أو ضيفيه 
االثنن شقيقه وزوجة الشقيق.. 
وما إن انطلق صديقي بس����يارته 
حتى بادره األخ وزوجته باللوم 
الفتاة  والعتاب.. ألنه ساعد تلك 
وطمأنها وهّون عليها األمر وأنقذها 
التي  السّيئة  النفسية  من احلالة 

كانت فيها!
استغرب صديقي هذا الهجوم 
عليه من قبل ضيفيه � ال لس����بب 

التصرف به����ن ورهنهن وبيعهن 
عند احلاجة.. وتلتفت إلى الرجال 
لتحولهم إلى غلمان يغسلون أقدامها 
وينشون عن وجهها الفراشات التي 
تكاثرت على وجهها الكرمي وبعدما 
»مّلت األزهار ملا حدثتها األنسام 
عن وجنتيها« .. كما يقول األخطل 

الصغير.. 
> > >

ويحكي الفنان املمثل املصري 
»حمدي أحمد« والذي كان نائبا في 
مجلس الشعب املصري بداية عهد 
مبارك وقبل أدائه قسم الرئاسة عن 
لقاء جمع بينهم كمجموعة ممثلة 
للنواب، وبن الرئيس اجلديد والذي 
لم يؤد القس����م بعد.. عن عجرفة 
وكبر وتعال في شخصية مبارك 
مع نواب الشعب وصل حد االحتقار 

واالزدراء واإلهانة..
فإذا كان السيد الرئيس اجلديد 
يتعامل مبثل هذه الصورة مع نواب 
األمة.. فكيف إذن س����يتعامل مع 

العامة؟
ونتيجة لهذا اللقاء والذي تطاول 
فيه مبارك على »حمدي أحمد«.. 
وهو األمر الذي أزعج حمدي وحاول 
الدفاع عن نفسه.. فقد متت محاربة 
حمدي كسياسي وحتى في رزقه 
كممثل ولم يتم التعامل معه طوال 
فترة حكم الس����يد الرئيس الذي 
يدع����ي اآلن أن بالده جارت عليه 

وأهله ضّنوا عليه!!
> > >

الرئيس  ب����أن  وأنا على يقن 
»مبارك«.. ه����و األكثر عّفة وأدبا 
وخلقا بن نظرائه الرؤساء العرب 
من محتكري الس����لطة والرئاسة 
واحلكم في بلدانه����م.. فهو يبدو 
في ص����ورة املالك إذا م����ا قارّناه 
بالقذافي و»األسدين« األب واالبن 
� وبش����اويش اليمن املرمم والذي 
مازال املسيطر واملهيمن على اليمن.. 
التي  رغم عزله واإلتيان بالدمية 
حّل����ت محله كرئي����س لليمن في 
انتخابات لم ينافس����ه فيها أحد.. 
وكان املرش����ح الوحيد فيها.. وال 
أدري ما هو الداعي إلجراء انتخابات 
مادام ليس هناك م����ن »مبارز«.. 
أقص����د منافس.. ولكنها بدعة من 
الش����اويش  بدع »الرئيس املرمّم 
علي عب����داهلل صالح«.. واملبادرة 
اخلليجية اجلائرة التي جعلت من 

ال ميلك يعطي من ال يستحق!
ورغ����م كل ال����ذي فعله هؤالء 
الرؤس����اء ببلدانه����م ومواطنيهم 
واخليرات والثروات التي سرقوها 
يّدعون.. أن بلدانهم هي التي جارت 

الخجل بنصف وجه

خذي نصف وجهي واتركي لي 
نصفه.. 

يكفين����ي نصف����ه.. كي أحس 
باخلجل.. 

> > >

أمير الشعراء: »آسفين يارّيس«

لو عاد أمير الش����عراء »أحمد 
شوقي« إلى احلياة مجّددا.. وسمع 
أن الرئيس املصري السابق حسني 
مبارك قد استشهد ببيته الشعري 

العظيم:
بالدي وإن جارت علّي عزيزٌة 

وأهلي وإن ضّنوا علّي كرام
هل يا ترى سيسحب بيته ذاك 
من فم الرئيس ويقول له »آسفن يا 

رّيس«.. إنت فاهمني غلط..!!
أنه  أنا أعتق����د ذل����ك.. أعتقد 
سيفعل.. وسيسحب البيت ورمبا 

دون اعتذار.. 
> > >

الرئيس الذي أطاح به شعبه 
بعد حكم استمر ثالثن عاما.. اغتنى 
خاللها وأغنى العيال وأمهم.. يحّمل 
بالده اخلطأ! وبالده � في رأيه � هي 
التي جارت عليه واملصريون هم 

الذين شّحوا عليه وضّنوا..
م����ن يقول مثل هذا الكالم البد 
أن يكون محس����نا كبيرا وفاحتا 

ومنقذا.. 
يقوله من جاء إلى حكم مصر.. 
والشعب يتس����اقط من اجلوع.. 
واألرض خ����راب يب����اب.. والنيل 
مريض أصفر املاء.. واجلواميس 
ضامرات الضروع خاويات البطون.. 
والتمراوات عجفاوات على نخيلها.. 
وأبو الهول يشكو الوحدة والتصحر 
ويبكي أنفه املكسور.. واألهرامات 
تآكلت أحجارها.. واجلنيه بنصف 
فلس.. والبنوك تش����كو الش����ح 
ونقص السيولة وخزائنها خاوية 
من النقود.. والقناة غيض ماؤها 
فصارت تعبرها الدواب واجلمال بدل 

البواخر وحامالت الطائرات.. 
الرئيس  الس����يد  حتى ج����اء 
حس����ني مبارك.. ليتبرع ب� »إرث 
العائلة الكبير والكثير والوفير« 
وليفت����ح خزائنه اخلاصة املليئة 
بالذهب والياقوت والفضة واملاس 
و»النحاس«.. وينثر سلة عمالته 
احلبلى بالدرهم والدينار.. والن 
وال����دوالر.. والبيس����و الفلبيني 
اليونان����ي والروبل  والدراخم����ة 
الروسي.. وأخذ ينثر خيراته على 
املصرين.. فأطعم اجلياع وهم على 
ش����فير املوت حتى عادوا أصحاء 
متعافن.. وبذر األرض وعّمرها.. 
وغدت خضراء تس����ر الناظرين.. 
وطعمت من خيراتها اجلواميس 
والبهائم.. فامتألت الضروع بسائغ 
اللنب.. وضحك أبو الهول ورقصت 
األهرامات.. وامتألت خزائن البنوك 
وصار اجلنيه بعشرة دوالرات وعاد 
املاء يجري ف����ي القناة فاصطفت 
الس����فن صفوفا صفوف����ا تطلق 
صافراتها وترفع بيارقها.. شاكرة 
الرئيس  الس����يد  الكبير  احملسن 

صاحب القلب الكبير.. 
> > >

الرؤساء  عجيبة غريبة أمور 
العرب.. يدخلون قصور حكمهم 
الواسعة  على ضجيج الشعارات 
الفضفاضة.. ويّدعون أن الشعب 
والوطن في عيونهم وفي قلوبهم 
ويطرح����ون وعودا ال تصدق وال 
تصّدق.. وما إن يحّس����وا بدفء 
كرس����ي احلكم وحالوة السلطة 
والس����طوة.. حتى يبدأوا احللب 
والس����لب والنه����ب.. وتتح����ول 
خزائن بلدانهم إلى جيوب أبنائهم 
وزوجاته����م وأصهارهم وأصهار 
 .. أصهارهم واحلبايب والقرايب 
ويتحول السيد الرئيس إلى كائن 
مقدس ش����تيمته ح����رام.. ونقده 
»يوّدي في داهية«.. والعيب في ذاته 
أقصر الطرق إلى السجن.. وتصير 
زوجته السيدة األولى وحتّول نساء 
البلد إلى جوار وس����بايا لها حق 


