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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

) الأ�صرة واملجتمع – التعليم قبل اجلامعي

– التعليم اجلامعي (

جتربتي مع فقد ال�صمع 

اإعداد : اأحمد جنيب ال�صيد ابراهيم

البكالوريو�س(  م��رح��ل��ة  م��ن   ( النهائية  بال�صنة  ط��ال��ب 

�صعبة   ( م�����ص��ر   – التطبيقية  ل��ل��ف��ن��ون  ال���ع���ايل  ب��امل��ع��ه��د 

فوتغرايف وم�������ص���ور  م�����ص��م��م   _  ) واإع��������ان  ج���راف���ي���ك 

امللخ�ص

للفنون  العايل  باملعهد  يدر�س  ال�شمع  فاقدي  من  ك�شخ�س  اإليه  و�شلت  مبا  �شعادتي  مع 

التطبيقية مب�رش , ومع ما الحظته ومامررت به من جتارب نتيجة فقد ال�شمع  ,  اأجد اأنه من 

ال�رشوري اأن اأت�شارك بخربتي مع اآخرين  و ت�شتهدف الورقة عر�س  اخلربات املكت�شبة 

نتيجة فقد ال�شمع , وذلك من خالل رحلتي كاأ�شم در�س مناهج ال�شامعني باملدار�س العامة 

امل�رشية  , واأدر�س يف ال�شنة النهائية باملعهد العايل للفنون التطبيقية مب�رش,  ويتم عر�س 

التجربة من خالل النقاط التالية :

. • ق�شة طفولتي .. و رعاية جدي	

• ف�شل والداي يف التعليم و الكالم .	

• معاناتي و مواقفي اأثناء الدرا�شة قبل اجلامعة .	

• بداية اجلامعة .	

•  م�شاندة الزمالء .	

• احلزن و االأمل لعدم ا�شتطاعتي التوا�شل.	

• مواقفي اليومية .	

• ق�شتي مع الت�شوير الفوتوغرايف .	
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مقدمة 

   مع �شعادتي وفخري مبا و�شلت اإليه ك�شخ�س من فاقدي ال�شمع يدر�س باملعهد العايل 

  , ال�شمع   فقد  نتيجة  به من جتارب  ومامررت  ما الحظته  , ومع  التطبيقية مب�رش  للفنون 

اأجد اأنه من ال�رشوري اأن اأت�شارك بخربتي مع اآخرين , فاأنا  �شاب عربي من م�رش  بلغت 

٢1 عاما , لدي  فقد �شمعي ح�شي ع�شبي عميق يف االأذنني , واأ�شتخدم �شماعات اأذن  

وباالإ�شافة اإىل درا�شتي فاإنني م�شور فوتغرايف وم�شمم اإعالن ,   واأنا االبن االأكرب الأ�رشة 

مكونة من 7 اأفراد , اأبي طبيب ,  واأمي باحثة تعد ر�شالة الدكتوراة وكاتبة عن ق�شايا ذوي 

االإعاقة   , واأخوتى اأربعة ؛ منهم ثالثة من ال�شامعني اأما الرابع فلديه فقد �شمعي �شديد اإىل 

عميق ويدر�س بال�شف االأول باملعهد العايل للحا�شبات واملعلومات .

    �شاأ�شتعر�س يف هذه الورقة جتربتي مع فقد ال�شمع من خالل اخلربات  التي ع�شتها وما 

اأتذكره من م�شاعر خمتلفة يف بع�س املواقف كنتيجة لفقد ال�شمع وذلك من خالل مايلي: 

اأوال :  طفولتي و رعاية جدي :

     ما اأذكره اأن طفولتي كانت رائعة حقا ... بل اأ�شعر بالفخر الأين ع�شتها اأتذكر اأن اأبي 

واأمي كانا م�شافرين للعمل يف دولة اأخرى  واأنهم تركوين عند جدي الأمي بعد اكت�شافهم 

لفقدي لل�شمع  لكي ياأخذين ايل طبيبة يف مدينة بعيدة عن بلدتنا حل�شور جل�شات تعليم 

التخاطب والكالم  .

   لقد ع�شت مع جدي وجدتي واإخوة اأمي الأكرث من عام لكنني الزلت اأتذكر هذه الفرتة 

بكثري من احلب والتقدير وال�شكر لهم ..اأتذكر ف�شل جدي الكبري علي و عطفه و رعايته 

)املحلة  بلدتنا  بالقطارمن  ياأخذين  كان   .. واأمي  اأبي  عن  البتعادي  كثريا  اأتاأثر  فلم   , يل 

الكربى (  ايل ) االإ�شكندرية ( مرتني اأو ثالث مرات يف االأ�شبوع يف رحلة ت�شتغرق اليوم 

بكامله من ال�شباح اإىل امل�شاء  لكي ياأخذين ايل درو�س التخاطب.. كنا ن�شل مبكرا قبل 

اأ�شياء  اأن ن�شرتك يف  اأثناء هذا االنتظار تعودنا  موعد الدكتورة بثالث �شاعات تقريبا  و 

كثرية اأحببتها ومازلت اأذكرها ب�شوق وحب ؛  فكنا ن�شري معاعلي كورني�س البحر االأبي�س 
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املتو�شط حتى ن�شل اإىل حمطة الرمل حيث توجد عيادة الطبيبة , وكان جدي  ي�شرتي 

يل دائما �شاندوت�س �شاورمة الذي كنت اأحبه يف طفولتي ثم نتناول معا االأي�س كرمي و بعد 

ذلك نذهب لعيادة الدكتورة ,  و بعد انتهاء جل�شتي نتجه ايل حمطة القطار وقد جنل�س 

يف طريقنا اإليها  يف اأحد املقاهي لتناول ال�شاي , و كل مرة كنت اأ�شاهد اأنا�شا يلعبون لعبة 

الدومينو وحني طلبت من جدي اأن األعب مثلهم اأح�رش يل هذه اللعبة ولعب معي وكنت 

فرحا جدا و�شعيدا بذلك  .

 و عندما نكون يف البلد كنت دائما اأذهب معه يف نزهة بالدراجة كما  كنا نذهب �شويا 

ل�شيد ال�شمك وكنا نتناف�س  علي اأكرب كمية اأ�شماك يتم ا�شطيادها , كما كنت اأذهب معه 

بع�رش  التي تكربين  اأما خالتي   , كاأمي  كانت جدتي  املنزل  ,  و يف  امل�شجد  لل�شالة يف 

يل  كان  اأي�شا  و  معا  نخرج  و  معا  نلعب  كنا  الكبرية  اأختي  مبثابة  فكانت  تقريبا  �شنوات 

اأ�شدقاء من اأبناء اجلريان كنت األعب معهم دائما الكرة و الدراجة .

ف�صل والداي يف التعليم و الكالم :

   مل يالحظ اأبي واأمي  تقدما يف تعليمي الكالم اأثناء وجودي مع جدي فاأخذاين معهما 

اإىل حيث يعمالن , واأح�رشا يل معلما م�رشيا ليدربني على التخاطب وي�شحح كالمي , 

ودخلت املدر�شة العامة مع االأطفال ال�شامعني واأنا يف �شن �شبع �شنوات ,  وال اأنكر الدور 

العظيم لوالداي يف تعليمي الكالم و م�شاعدتى على التعلم والتعليم  .

   اأتذكر اأن اأمي كانت تدر�شني اللغة العربية و كانت ت�شحح اأخطائي الهائلة يف الكالم 

كانت  و  العربية  للغة  ال�شحيح  النطق  و  الكالم  بتعليمي  جدا  تهتم  اأمي  كانت  وحينها 

تدر�شني و تذاكر معي منذ اأن اأعود من املدر�شة حتى نهاية اليوم , كنا نعمل معا طوال 

اليوم وحتى اأنام وال اأذكر اأن هناك وقتا للعب اإال قليال  اأو يف نهاية االأ�شبوع على �شاطيء 

الذي  بال�شكل  الدرا�شية  املقررات  تفهمني  اأن  حتاول  و  معي  جتتهد  اأمي  كانت    , البحر 

اأ�شتطيع فهمه كانت تعلمني الريا�شيات و العلوم بجانب اللغة العربية .

     اأما اأبي فكان له الف�شل الكبري يف تعليمي اللغة االجنليزية و كان يحر�س علي نطقي 

ال�شحيح للغة بل كان يعاقبني اذا اأخطاأت يف نطق حرف خطاأ من جملة كما كان ي�شاعدين 
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علي حفظ القراآن الكرمي ويقدم يل مكافاأت مالية وهدايا عند حفظ �شورة معينة , و لوال 

والدي ملا كنت اأ�شتطيع اأن اأتوا�شل مع النا�س حول العامل على االنرتنت , كان ف�شله كبري 

يف اإجادتي اللغة االجنليزية.

قراءة  اأحب  كنت  البداية  يف   .. م�شورة  جمالت  والإخوتي  يل  ي�شرتي  اأبي  كان  كما   

الوقت  الطويلة و مبرور  الكلمات  اأهمل  ب�شيطة و كنت  بها كلمات  املر�شومة و  الق�ش�س 

اأ�شبحت اأقراأ كل الق�ش�س امل�شورة بل اإن اأمي �شجعتني على قراءة املقاالت الق�شرية يف 

املجالت ثم الطويلة  , وكان اأبواي يح�رشان يل الروايات العاملية الق�شرية , مما جعلني 

اأحب القراءة  حبا �شديدا واحلمد اهلل اأ�شبحت االأن اأقراأ ال�شحف و الكتب املتخ�ش�شة 

يف جماالت اأحبها .

 معاناتي و مواقفي اأثناء الدرا�صة قبل اجلامعة :

   كانت مدر�شتي االبتدائية مدر�شة عامة , وكنت الوحيد الذي ي�شتخدم �شماعات اأذن 

كنت  اأين  املدر�شة   يف   اأتذكر  و   , ال�شماعات   هذه  ي�شتخدم  طفال  اأ�شاهد  ومل   , طبية 

اأ�شتطيع التوا�شل مع اأغلب زمالء الف�شل الأين كنت اأراهم كل يوم بعد اأن كانت البداية 

التوا�شل  ا�شتطعت  الوقت  اأي�شا ..ومبرور  اأفهمهم  معهم �شعبة الأنهم مل يفهموين و مل 

معهم بعد اأن فهموا طريقة للتوا�شل معي و فهموا كالمي  .

   اأتذكراأي�شا معاناتي يف املدر�شة حني كنت اأقابل بع�س الطلبة من خارج ف�شلي ,  واذا 

اأ�شعر  كنت  و  كالمي  طريقة  من  ي�شخرون  و  ي�شحكون  كانوا  اأمامهم  احلديث  حاولت 

بال�شيق منهم , وكثريا ماكنا نت�شاجر معا اأو ي�رشبوين .

    اأما نظام درا�شتي فلم اأفهم اأبدا كالم املعلم وحتى لو حاولت الأن حديثه كان موجها 

للطالب عامة بل كنت اأعتمد على املكتوب يف املقررات الدرا�شية , واأتذكر واأنا يف ال�شف 

االأول االبتدائي اأين مل اأح�شل على درجات  النجاح يف مادتي العلوم والفقه يف الف�شل 

الدرا�شي االأول الأن االختبار فيهما كان �شفويا , ومل اأكن اأ�شتطيع فهم مايقوله املعلم  ومل 

اأجنح اإال بعد اتفاق اأبي مع املعلمني على اأن يكتبوا يل ال�شوؤال واأجيبهم �شفويا.
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      واأذكر هنا معلمي الذي كان خطه الكتابي رائعا كان دائما يكتب علي ال�شبورة بخط 

الن�شخ و كنت اأراقب حركات كتابته و طريقة كتابته و قلدته بالفعل  و مبرور الوقت تعلمت 

بنف�شي كتابة خط الن�شخ و كنت �شعيدا جدا بذلك .

   لكنني اأتذكر عدم ثقة زمالئي يف حتملي امل�شئولية القيادية للف�شل اال اأنني كنت اأطمح 

اأن اأفعل �شيئا مفيدا يف املدر�شة و اأن يكون يل �شوت بينهم , كان قائد الف�شل يذهب كل 

اأن اأح�رش  يوم الإح�شار الطعام لكل تالميذ الف�شل من مق�شف املدر�شة , واأردت يوما 

الطعام , و ذهبت بنف�شي للمق�شف مبكرا بدل قائد الف�شل و مل اأهتم مبا قاله زمالئي  و 

عندما رجعت الف�شل و معي الطعام الزلت اأذكر الده�شة ال�شديدة على وجوه زمالئي و 

فرحتهم بي اأي�شا.

   ومن املواقف التي ال اأن�شاها اأن املعلم  كان ي�شاأل اأ�شئلة يف اأحد املو�شوعات الدرا�شية 

و اأقنعت اأحد زمالئي اأن يكتب ماهو ال�شوؤال الذي �شاأله املعلم وبعد اأن كتب يل زميلي 

ال�شوؤال  فجاأة رفعت يدي الأين اأردت اإجابة ال�شوؤال بنف�شي �شفويا , انده�س املعلم لكنه  

�شمح يل باجابة �شوؤاله و عندما اأجبته �شفق يل وزمالئي ت�شفيقا لن اأن�شاه اأبدا 

   و اأتذكر عندما كنت اأريد اأن األعب كرة القدم مع زمالئي  اأنهم كانوا يرف�شوين با�شتمرار 

بحجة اكتمال الفريق وحني كانوا يوافقون كانوا يطلبون مني اأن اأكون احلار�س ,  لكني 

اأردت اأن اأحترك و األعب اال اأنهم قالوا يل “ ازاي هتلعب و انت م�س هت�شمع �شوتنا “ 

وحزنت كثريا لذا مل اأكن اأعلن رغبتي يف امل�شاركة يف االأن�شطة املدر�شية ب�شبب خويف 

اأن يرف�شوين رغم اإح�شا�شي بقدرتي على النجاح يف هذه االأن�شطة .

    كانت اأيامي يف املدر�شة  قبل اجلامعة �شعبة ب�شبب عدم التوا�شل مع الزمالء من غري 

الف�شل اأو عدم ثقة زمالئي بي الأ�شاركهم  اأي ن�شاط ,  وكذلك عدم ثقة بع�س املعلمني 

يف قدرتي على النجاح يف املواد التي يدر�شوننى بها .

    وحني كنت يف ال�شف الرابع االبتدائي ناداين مدير املدر�شة ومعه جمموعة من املعلمني 

واأخفى �شفتيه بورقة واأخذ يتكلم فلم اأفهم ماذا يقول , وحينها قررت اإدارة املدر�شة العامة 

حتويلي اإىل مدار�س ال�شم رغم اأنى كنت اأجتاز كل املواد بتقدير جيد جدا اأو ممتاز اإال مادة 

االإمالء التي مل اأكن ا�شمع ما ميليه املعلم وبالتايل مل اأكن اأح�شل على درجات النجاح, 
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املدار�س  مناهج  يدر�شون يل  واأخذوا  ال�شم  ملدار�س  اأذهب  اأن  رف�شوا  واأمي   اأبي  لكن 

العامة باملنزل ,  وكنت اأخترب فقط يف نهاية العام �شمن نظام طالب املنازل .

   كان اأبي واأمي  ي�شاعداين يف الدرا�شة و فهمي للمقررات الدرا�شية يف املرحلة االبتدائية 

يعلمني  كان  بل  الثانوية  املرحلة  يف  م�شاعدتهما  غري  من  اأبداأ  اأن  قررت  ثم  املتو�شطة  و 

الوقت على  يعتمدون معظم  لل�شامعني وكانوا  العامة  املناهج  معلمون متخ�ش�شون يف 

كتابة مايريدون يل , وكنت اأقراأ بنف�شي واأحاول اأن اأفهم 

    وحني جنحت يف الثانوية العامة مل اأجد مكانا يف اجلامعات احلكومية املجانية اإال بكلية 

االآداب اأو كلية احلقوق  لكن اأ�رشتي �شجعتني  على درا�شة الفنون التطبيقية- التي اأحبها 

– مع موافقتهم على حتمل نفقات الدرا�شة يف معهد عايل خا�س مب�رشوفات , وكذلك 
فعلوا مع �شقيقي االأ�شغر الذي يدر�س اأي�شا مبعهد خا�س احلا�شبات واملعلومات .

بداية اجلامعة :

   متثل مرحلة اجلامعة نقطة حتول كبري يف حياتي  , فقد جنحت يف االلتحاق بدرا�شة  الفنون 

كما جنحت يف االلتحاق بالدرا�شة يف الق�شم الذي اأف�شله و هو اجلرافيك و فنون االعالن 

حيث ميزج بني املطبوعات و الت�شوير و الت�شميم وهنا بداأت اأدر�س املواد التي  اأحبها . 

 ويف اجلامعة كان كل �صئ خمتلفا عن املدر�صة حيث كنا نعمل اأبحاثا يف مو�صوعات 

يختارها االأ�صاتذة  بدل من احلفظ واملذاكرة كما كانت  هناك الكثري من املواد العملية 

املمتعة فعال بالن�صبة يل ؛ كنا نر�صم الطبيعة ال�صامتة بالر�صا�ض و اأوقات اأخري كنا 

نر�صم باالألوان املائية و الزيتية و البا�صتل كما كنا منار�ض الطباعة .

كما كان الزمالء و املدر�صني رائعني حيث  تفهموا موقفي مبكرا و كانوا اأذكياء لكي 

يجدوا طريقة للتوا�صل معي مبكرا .

م�صاندة الزمالء :

يف  املعهد   يف  االأ�صاتذة  م�صاعدي  من  املعيدين  و  لزمالئي  الكبري  الف�صل  اأنكر  ل 

جناحي يف الدرا�صة اجلامعية  فبعد كل حما�صرة كنت اأ�صكو لأين مل اأ�صتطع فهم مايريده 

اأ�صاتذتي  مني ) حيث ت�صتلزم الدرا�صة تكليف الطالب مب�صروعات خمتلفة ( ،  اأو 
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�صرح الأحد املو�صوعات , و كان املعيدون اأو الزمالء ي�صاألوين عما اذا كنت قد فهمت 

ال�صهرية  الإجابة  بنف�ض  و  ابت�صامة  فكانت  اإجابتهم  اأما   , بالنفي  فاأجيبهم  ال�صرح 

التي ا�صمعها كل يوم )هقولك بعد املحا�صرة(  و كانوا ي�صرحون يل ماطلبه االأ�صتاذ  

اأو غريه اأو ييبينوا يل املطلوب منا .. 

   بعد مرور اأربع �صنوات على بداية درا�صتي باملعهد ويف �صنتي النهائية اأ�صعر باأنني 

جنحت يف التفاعل مع جميع الطلبة واأن اأكون قياديا حتى اأن زمالئي انتخبوين ع�صوا 

كما  باخلوف  اأ�صعر  اأعد  مل  و  نف�صي كثريا  يف  اأثق  وبداأت  لهم ,  املمثل  الطلبة  الحتاد 

كنت قبل اجلامعة بل اأ�صبحت متحم�صا جدا للم�صاركة يف اأي جمال ت�صنح يل الفر�صة 

اجتهدت لكي  و  �صاركت  باجلوالة  االلتحاق  فر�صة  يل  �صنحت  حني  و  به,  بامل�صاركة 

اأ�صبح يف الفريق املنتخب للجوالة و بالفعل جنحت يف اإثبات وجودي  و ا�صرتكت معهم 

يف م�صابقة اجلوالة علي م�صتوي اجلمهورية و عندها كنت امل�صئول عن جميع االأن�صطة 

املطبوعات  كل  بالفريق و  اخلا�صة  ال�صحيفة  ف�صممت  لتميزي بها   باجلوالة  الفنية 

كما �صاركت يف امل�صابقة الفنية  و اأجدت يف حفلة ال�صمر لدرجة اأن جلنة التحكيم 

منحتني جائزة خا�صة , واأظهر اأع�صاء جلنة التحكيم فرحتهم بي و�صجعوين كثريا 

حني علموا بفقدي لل�صمع ,  و قال اأحدهم  للحا�صرين امل�صاركني يف امل�صابقة باأين 

منوذج لتحدى الإعاقة و دعوين الجتماعات املنظمة الك�صفية العربية لكني لالأ�صف مل 

اأدم معهم طويال لأين مل اأ�صتطع التوا�صل مع الكبارمنهم  ب�صكل جيد .

فهم  املحا�صرات  بني  املرح  ي�صاركونني  زمالئي  اأن  اجلامعة  يف  ي�صعدين  ما  اأهم  ومن 

حيث  ؛   املحا�صرات  بني  الراحة  فرتات  به يف  اأمتيز  الذي  التقليد  علي  ي�صجعونني 

اأقوم بتقليد اأحد االأ�صاتذة اأو الطالب ح�صب اختيارهم بطريقة كوميدية , و ب�صبب 

يف  االآن  اأنا  و  باجلامعة  امل�صرح  لفريق  االن�صمام  علي  زمالئي  �صجعني  الطريقة  هذه 

بداية م�صوار امل�صرح عند كتابة هذه ال�صطور كما  اأ�صارك زمالئي  يف جميع االأن�صطة 

الريا�صية و متيزت فعال يف بع�صها مثل كرة ال�صلة حيث ح�صلنا ـ بف�صل قدرتي على 

كرة  يف  الفنون  كليات  م�صتوي  علي  الثاين  املركز  علي  ـ  زمالئي  قال  كما  الت�صديد 

ال�صلة بدورة  اأقيمت يف اال�صكندرية و كم كنت �صعيدا مل�صاركتي يف االجناز..
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   اإن اأجمل مايف زمالئي هو �صربهم علي وم�صاندتهم يل حيث اأنني كل يوم اأ�صاألهم 

اأ�صئلة كثرية علي االنرتنت مثل ) الدكتور قال ايه اليوم ؟ اأو هنعمل ايه املحا�صرة 

اجلاية ( و غريه ومل يبخلوا عليا اأبدا باجابات كثرية فهمت منها كثريا رغم اأين اأعلم 

اأين اأتعبتهم كثريا .

احلزن و االأمل لعدم ا�صتطاعتي التوا�صل :

    ورغم ما اأ�صجله من خربات �صعيدة اإل اأنني اأود الإ�صارة اإل اأنني فعال اأ�صعر ببع�ض 

بع�ض  يف  الفقد  هذا  نتيجة  باالحراج  اأ�صعر  اأحيانا  بل  ال�صمع  فقدان  نتيجة  االأمل 

املواقف ؛ فمثال عندما اأجتمع مبجموعة من اأ�صدقائي اأراهم  يتناق�صون مع بع�صهم يف 

مو�صوع ما لكني ل اأ�صتطيع اأن اأفهم كلمات كثرية تخرج من اأفواههم و هم يتحدثون 

معا , و اذا حاولت م�صاركتهم  اأجد نف�صي اأحتدث  يف مو�صوع اآخر بالن�صبة لهم , اأو 

اأقاطعهم , وكنت اأ�صعر بت�صايقهم  من مقاطعتي و اأ�صئلتي امل�صتمرة عن مو�صوع 

اأحاديثهم ..كم متنيت اأن اأ�صاركهم النقا�ض و اأن يكون يل راأي موؤثر بينهم على الواقع 

كما يحدث عرب االنرتنت .

     و اأي�صا عندما اأكون يف اإحدي الندوات واليكون برفقتي اأحد اأ�صدقائي ول اأعرف 

اأي اأحد من املوجودين ,  و فجاأة اأجد  كل النا�ض تنظر يل , و اأجد متحدث الندوة 

ي�صري اإيل و يحدثني فاأ�صعر باالإحراج لأين ل اأ�صتطيع اأن اأفهم ماذا قال و ماذا اأقول .

    و كم اأمتنى اأن اأ�صتطيع  التحدث مع اأي اأحد من معاريف علي التليفون �صخ�صيا 

بدل من �صخ�ض اآخر ينوب عني حيث اأ�صعر اأن  معظم النا�ض يت�صايقون و  يعتذرون 

يل عن اجراء اأي مكاملات نيابة عني لأين اأطلب ذلك كثريا من اأ�صدقائي اأو عائلتي مما 

اأ�صطر ايل ا�صتعمال الر�صائل الق�صرية واأحيانا ل يرد من اأر�صلت اإليه ول يجيبني عما 

اأريد .

    اأما بالن�صبة للتليفزيون فدائما اأراقب ال�صريط االأخباري علي القنوات املختلفة 

اأو اأ�صاهد ترجمات االأفالم �صواء بالعربية اأو باالجنليزية و يوؤملني اأنني ل اأ�صتطيع فهم 
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ما يقول املذيعني اأو املمثلني و اأحيانا اأ�صاأل من حويل عما قالوه وذلك حني ي�صحك 

رفاقي امل�صاهدين كثريا اأو غريه من االنفعاالت .

  و اأريد اأن اأو�صح اأين مررت بق�صة حب عاطفية مل اأوفق فيها لالأ�صف واأعتقد اأن اإعاقتي 

اأحد اأكرب اأ�صباب ف�صلها لكني ا�صتفدت من التجربة فعال و ب�صكل كبري حيث غريتني 

من حالة ال�صعور باخلوف و االعتماد علي امل�صاعدة و اخلجل ايل االعتماد علي الذات 

كنت  حيث  رجال  اىل كوين  طفال  اأقرب من كوين  مبعنى  اأو  نف�صي  بالثقة يف  ال�صعور  و 

دائما اأ�صاأل من حويل عماذا اأفعل ب�صبب خويف من اأن اأت�صرف بطريقة خاطئة اأو غريه 

و كنت اأتاأمل اأو اأن�صحب  اذا انتقدين �صخ�صا ما يف اأعمايل كالفوتوغرافيا اأو الت�صميم 

اأو خطاأ يف �صيانة �صئ اأو خطاأ يف قيادة ال�صيارة اأو غريه ...  االآن اأ�صبحت اأثق يف نف�صي 

و يف اأفعايل و اذا انتقدين اأحد اأ�صتفيد من نقده و اأ�صتمر يف الطريق بل ميكننى االآن 

اأن اأنتقد االآخرين .

    و يوؤملني كثريا اأن اأرى قلة من النا�ض يعتربون ال�صم اأو الذين لديهم   �صعف �صمعي 

مر�صى نف�صيني ويتعاملون معهم كجاهلني  اأو حتى ل يعرفون القراءة و الكتابة . و 

هناك قلة  اأخرى يتعاطفون معي و يدعون ربنا اأن ي�صفيني بل يحاولون اأن يعطوين  

بع�ض النقود ! مبجرد معرفتهم اين ل اأ�صمع..

    اأود  اأن اأو�صح هنا  باأين االآن  اأفتخر بنف�صي  و مل اأعد اأتاأمل ب�صبب اعاقتي بل اعتربها 

يف  املغامرة  مبتعة  اأ�صعرين  و  االأحا�صي�ض  بباقي  عو�صني  الذي  ربنا  من  هبة  و  اإعجاز 

احلياة يف �صمت .

مواقفي اليومية :

االآخر  البع�ض  و  طريف  بع�صها  مواقف كثرية جدا  يل  حتدث  �صمعي   لفقد  نتيجة    

حمرج و ومن هذه املواقف  الت�صكيك بانتمائي لوطنيتي اأو حتى عروبتي حيث غالبا 

ـ  وحني اأقابل اأنا�صا جددا ـ  و مبجرد �صماعهم حلديثي ي�صاألوين مبا�صرة اأ�صئلة مثل 

)منني ؟ اأو اإنت م�صري ؟ ( دائما اأجاوبهم ) اأنا م�صري مية مية ( لكن اأتفاجاأ ب�صوؤال 

اأخر حمرج يقول و) ليه م�ض بتتكلم م�صري؟ ( و طبعا الميكننى اأن اأ�صرح لكل �صخ�ض 

اأن لدي  �صعف �صمعي و تاأثريه علي لغتي وكاأنني اأ�صتدر تعاطفهم فاأكتفي  بالقول 
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لأين ) كنت اأعي�ض  خارج م�صر(.

 لكننى ب�صبب تلك اللكنة املختلفة يف حديثي  اأتعر�ض اأحيانا ملحاوالت اال�صتغالل 

فحني يظن  �صائقو التاك�صيات اأين غري م�صري يطالبون باأجرة   مبالغ فيها كما يفعلون 

بع�ض  اأجل اجراء  االت�صاالت من  مراكز  اأحد  ايل  اأذهب  كنت  وحني  ال�صائحني ,  مع 

املكاملات و كنت اأطلب منهم احلديث نيابة عني كان قلة منهم يحتالون  م�صتغلني 

عدم �صمعي ليخربوين اأنهم  اأجروا املحادثة ويبالغون يف ح�صاب عدد الدقائق  على 

الرغم من عدم ات�صالهم  , اإل اأن  هناك اأنا�صا رائعني  فعندما كنت اأنتظر اأحد معاريف 

يف مكان ما وعند تاأخرهم كنت اأ�صتاأذن من اأحد املارة لكي يتحدث نيابة عني علي 

حممويل , وحينها كانوا ي�صاعدوننى بروعة 

ي�صمح  التي  احلدائق  االأثرية و  املناطق  كاملتاحف و  بع�ض الأماكن  هناك  اأن   كما      

للم�صريني بدخولها بدفع الر�صوم بالعملة امل�صرية ال اأن موظفي البوابات ي�صرون اأن 

اأدفع ر�صوم الدخول ك�صائح بعملة اأجنبية واأ�صطر  لأريهم  بطاقة حتقيق �صخ�صيتي 

الأثبت اأنى مواطن م�صري .

ق�صتي مع الت�صوير ال�صوئي :

حيث  عمري  رفيق  اأعتربه  بل  ال�صوئي  للت�صوير  ال�صديد  حبي  عن  اأعرب  اأن  اأود      

الفيلمية  الكامريات  اإحدى  والدي  اأهداين  عندما  الكامريا  ا�صتعمايل  بداية  كانت 

ذات العد�صات مبنا�صبة جناحي يف الفرقة االأوىل باجلامعة و كانت هذه هي البداية مع 

الت�صوير الفوتوغرايف .

    وحني كنت اأت�صفح اأحد املواقع العاملية للفنون على االنرتنت راأيت اأحد النا�صطني 

الفوتوغرايف فبداأت  الت�صوير  جمال  املوقع يف  اأعماله يف  يعر�ض  و  عربيا  ا�صما  يحمل 

بالتوا�صل معه ,  و دعاين لالن�صمام ايل جمموعته امل�صمي جمموعة امل�صورين امل�صريني 

و كانت هذه هي البداية للتوا�صل مع خمتلف الفنانني و بداية اإ�صاءة �صمعتي فكنت 

اأ�صارك مع املجموعة يف املناف�صة علي اأح�صن ال�صور لكل مو�صوع �صهري اإىل اأن قاموا 

ت�صوير  معر�ض  اأول  كان   و    , معهم  بامل�صاركة  اأتردد  مل  و  جماعي  معر�ض  بتنظيم 
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فوتوغرايف يل يف اأبريل 006) و كم كانت �صعادتي عندما راأيت  ا�صادات بع�ض النا�ض 

بي ,  و توا�صلت اخلطوات �صريعا  .

     لكن اخلطوة الأهم و التي �صجعتني علي اال�صتمرار يف الت�صوير الفوتوغرايف و هو 

فوزي “ ب�صورة  اأ�صميتها انتظار “  باملركز الثالث يف م�صابقة كربى للت�صوير ال�صوئي 

باأحد املراكز الثقافية مب�صر , والزلت اأتذكر فرحة اجلميع وتهنئتهم يل بحرارة  .. 

حتى الذين �صكوا يف قدراتي هناأوين .. و اأتذكر اين ك�صبت احرتام جميع النا�ض حتي 

الكبار منهم و كم كنت �صعيدا جدا , كما قمت بت�صميم اأغلفة بع�ض الكتب ومنها 

كتاب اأمي االأول والتي تعتز كثريا وتعلن باأين م�صمم غالف كتابها .

املرة  هذه  لكنها  االنرتنت  علي  اأخري  جمموعة  اإىل  ان�صممت  اأنى  اأو�صح  اأن  واأريد     

للت�صوير ال�صينمائي و االأفالم الق�صرية , و�صاهمت يف تاأ�صي�ض  املجموعة و�صاعدت 

يف اجناح اأول عر�ض اأفالم لها ,  و اأنا االأن يف �صدد انتاج فيلم ق�صري �صينمائي عن ق�صة 

حياة معاق �صمعيا و مواقفه بهدف تو�صيل ر�صالته لكل امل�صككني يف قدرات ال�صم 

لتو�صيح اأن مانحن به ـ رغم كل املعاناة ـ   نعمة و لي�ض نقمة ..




