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البيت  هذا  فى  شىء  كل 
واإلنسان،  الحيوان  متساو. 
النبات والجماد، الخيول العربية 
السلوقى  الكالب  والحمار، 
فكرة  األسود.  الجريفون  والصغير 
يحظى  الكل  سائدة.  العدل 
والكل  والعناية  المعاملة  بنفس 
المبهجة..   الطاقة  بنفس  يعمل 
إنه البيت الذى يهفهف 
حفيدة  ياسمين  صاحبته  بروح 
مصر  ملك  األول  فاروق 
حفيد  على  وزوجها  السابق 

المناضلة  هدى شعراوى.
كلمات: منحة البطراوى / صور: ه�شام لبيب

القاهرة
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الحدوث.  ممكن  أمر  نظرة«  أول  من  »الحب  أن  أتصور  أكن  »لم   
حتى نظر إلّى على وبادلته النظر. هكذا تحققت من التعبير«. الحب من أول 
نظرة جمع بين على ـ حفيد هدى شعراوى ـ وياسمين، حفيدة الملك فاروق 
والملكة فريدة التى أحبها الشعب المصرى وأجلها. جمع أيضا بينهما حب 
الخيل العربية ونخل الزينة. ولكن قبل هذا وذاك، ربط بينهما حبهما لنفس 

القيم: العدالة المطلقة، حب الحياة واحترام الغير. 
البيت!  بناء  فى  البدء  قبل  االسطبالت  إنشاء  تم  مضت،  سنوات  أربع  منذ 
له.  وياسمين  على  وعشق  بالحصان  الفائق  االهتمام  بالطبع  هذا  يعنى 
ومضمار الخيل واسع كالمحيط، يصعب اإللمام به بعد قراءة  كتاب واحد. 
على  تطلق  أسماء  هناك  أن  مثال  نجد  إذ  موسوعات.  إلى  يحتاج  الموضوع 
مراحل عمر الخيل حتى يبلغ الثامنة، يبدأ بالمهر وليد الفرس الخ.. كما نرى 
كذلك أسماء تصف أنواع مشيها وعدوها وركضها الخ... وأسماء ألصواتها 
)وال نعرف عامة سوى الصهيل(. فى مزرعة على وياسمين شعراوى، تتم 
تربية الخيول العربية المصرية من أجل جمالها، إذ تباع لمحبى االشتراك 
الصحة  األصيل  العربى  الجواد  صفات  أهم  ومن  الجمال.  مسابقات  فى 
الجيدة والقناعة واألعصاب الهادئة والمزاج المتزن، كما يصفه ورنجد. أما 
حيث  الكمال  فى  غاية  حيوان  العربى  »الحصان  عنه:  فيقول  دافنبورت 
تتناسق أعضاؤه تناسقا تاما. ويتميز عن بقية أنواع الخيول بتكامل هيكله 
واتزانه. إنها باختصار، خالصة كل المحاسن والفضائل«. إنها فعال أكرم 

خيول العالم وأطهمها.

«
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»وما الخيل إال كالصديق قليلة« )المتنبي(
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تخرج  ثم  الخيول  تفطر  الجميع.  يستيقظ  صباحا  والنصف  السادسة  فى 
الظهيرة  وقت  تعود  للغذاء.  البرسيم  لجلب  الحمار  يسرع  بينما  للتدريب 
لحمل  الحمار  يعود  الموسيقى.  فيها  تموج  التى  اإلسطبالت  فى  للقيلولة 
الثانية  فى  جديد  من  للخروج  تعود  شعاره.  المكان  فنظافة  بعيدا،  الروث 
ظهرا وحتى مغيب الشمس. تقول ياسمين: »ولدت على صهوة حصان )هذا 
تعبير مجازى بالطبع!(. لذا أعرفها تمام المعرفة. وعرفتها أكثر فأكثر لما 
تعلمت كيف أرعاها. ذلك ما جعل السياس هنا يحترمون رأيى، إذ هو ناتج 
عن خبرة عملية وممارسة فعلية«. وما  يحصل عليه الخيل من رعاية ودودة 
ينطبق أيضا على الحمار والكالب. إن هذا البيت فعال بيت الود والمؤانسة... 
مع  الحضانة  إلى  المهر  تذهب  فطامها،  وبعد  والدتها،  من  أشهر  ستة  بعد 
عليها  نشأ  التى  االجتماعية  الحياة  قيم  اكتساب  إعادة  أجل  من  زمالئها 
منها  واحد  كل  على  أطلق  قد  ويكون  اإلنسان.  يستأنسها  أن  قبل  أجدادها 
لقب، أى اسم يليه آل شعراوى أو آل فؤاد حسب انتمائه ألى من أسرة على 

أو ياسمين.
اإلسطبل ملحق بالبيت، أو فلنقل بدقة امتداد له، جزء منه. تماما مثلما كان 
الفالح المصرى يحتضن جاموسته ومواشيه داخل داره. من باب المطبخ 
الطابق األول يمكن  الخيل. ومن غرفة ياسمين فى  تلج مباشرة فى فضاء 
الروح  على  ينضح  والعمل  المعيشة  فى  التكامل  هذا  بيسر.  المكان  مراقبة 
الدافئة التى تهفهف حواليك. تشعر بسعادة مصدرها غالبا سعادة القاطنين 
أكثر من  بما تحقق من حلمهم. »كل هذا هدية من السماء« تقولها ياسمين 

مرة لتعبر عن مدى غبطتها بما كانت تخفيه الحياة.
ومحاط  طنف  له  البيت  عن  ناتئ  فراغ  وهو  القمرية  باب  من  البيت  ندخل 
بسلك للحماية من الحشرات. هو طراز مستوحى من البيوت العثمانية التى 
لوحات  الجدران  على  الغربى.  الشتوى«  »البلكون  من  بدورها  استوحتها 
الذهبى  اللون  عليها  يطغى  طبيعية  مناظر  أغلبها  غيرها.  وال  فريدة  للملكة 
المصور  الفنان  كان  ولما  النحاسية.  الحمرة  إلى  يصل  حتى  بتدرجاته 
لها محاوالت فى  محمود سعيد خالها، فإن حفيدتها ياسمين هى األخرى 

نفس المجال. وضعت لوحة من أعمالها فى غرفتها حيث تمارس التأمل. 
 كنت أتصور أن مدينة أفالطون مدينة خيالية وأن حديقة فولتير صرح من 
صروح األوهام وتربية جان جاك روسو ما هى إال حلم لمتأمل منعزل حتى 
اكتشفت هذا المكان، فخرجت منه صائحة: »وجدتها، وجدتها!«... تلك الدار 
السعيدة التى تحوى كل الممارسات اإلنسانية الفعلية التى تضمنتها كتب 

الفالسفة  والتى علمونا إياها على أنها أفكار مجردة، مفاهيم ومعان .
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علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل
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