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بريوت – من جميل عارف:

اللحظ���ات  يف  ب���روت  يف  ع�ش���ت 
التاريخي���ة الت���ي انته���ت معه���ا ث���ورة 
لبن���ان.. كان���ت حلظ���ات حا�ش���مة يف 

تاريخ �شعب لبنان.. 
وعرف���ت �ش���ر االت�ش���االت الت���ي ق���ام 
رئي����س  �شه���اب  ف���وؤاد  اجل���رال  به���ا 

اجلمهورية اجلديد لتهدئة احلالة.
ان الف�ش���ل يعود اليه وح���ده يف انقاذ 
لبنان ال�شقيق من الفتنة الطائفية التي 
كادت ان تع�ش���ف با�شتقالله.. وحتطم 

كيانه ووحدته..
والف�ش���ل يرجع اليه وح���ده اي�شا يف 
ال�شيطرة على املوقف.. والق�شاء على 
موؤامرات العنا�شر اال�شتعمارية التي 

حاولت اثارة هذه الفتنة الطائفية.
وا�شمعوا ق�ش���ة الدور املثر الذي قام 
ب���ه اجلرال فوؤاد �شهاب لتهدئة احلالة 

يف لبنان من اولها.. 
لقد كانت كل التقاري���ر التي ت�شل اليه 
توؤك���د ان احلالة تتدهو م���ن �شيئ اإىل 
اأ�ش���واأ وكان���ت بع����س ه���ذه التقاري���ر 

تقول:
املوق���ف ميكن ان يفلت يف اية حلظة.. 

كانت االع�شاب كلها متوترة.. 
وكان���ت بروت تعي����س يف حالة رعب 

مثر..
كانت الكتائب تخطف ان�شار املقاومة 

ال�شعبية.. 
وكانت املقاومة ال�شعبية تنتقم لنف�شها 
ومل يع���د اي واح���د ياأم���ن عل���ى نف�شه 

عندما يخرج من بيته.
كان علي���ه ان ي�شع يف اعتب���اره دائما 
احتم���ال ع���دم عودت���ه اىل البي���ت مرة 
اخ���رى.. وكانت نف����س التقارير تقول 
الفتن���ة  اث���ارة  حماول���ة  ان  اي�ش���ا: 
الطائفية يف لبن���ان لي�شت �شوى جزء 
م���ن موؤام���رة رهيب���ة تدبره���ا بع����س 
جت���د  حت���ى  اال�شتعماري���ة  العنا�ش���ر 
القوات االمريكي���ة مربرًا لبقائها فرتة 

اخرى من الوقت يف لبنان.

متثال �لعذر�ء يف بيته! 
واأذك���ر انن���ي ذهب���ت اىل �شاب���ط يف 
ويعت���رب  اللبناني���ة..  الدف���اع  وزارة 
من اق���رب النا����س اىل اجل���رال فوؤاد 

�شهاب.. 
وفهمت راأي اجلرال يف املوقف.. انه 
كرج���ل ع�شك���ري يعترب نف�ش���ه حمددًا 
الإنق���اذ ب���الده م���ن املحن���ة الت���ي كادت 

تع�شف بكيانه وا�شتقالله.. 
وال�ش���يء ال���ذي ال يعرف���ه كثرون عن 
اجل���رال ان���ه رج���ل متدي���ن اىل ح���د 

كبر.. 
وهو يحتفظ اىل جوار �شرير نومه يف 
بيته بتمثال �شغ���ر لل�شيدة العذراء.. 
ويف كل ي���وم عندما ي�شحو من النوم 

يقوم من �شريره وي�شلي. 
ان���ه يبته���ل اىل الله ان ينق���ذ لبنان من 

حمنته.. 
ويحتف���ظ اجل���رال به���ذا التمثال يف 

بيته منذ كان �شابطا �شغرًا. 

حكومة ع�شكرية.. �أو! 
نع���ود اىل ال���دور املث���ر الذي ق���ام به 

اجل���رال �شه���اب لتهدئ���ة احلال���ة يف 
لبنان.. لقد ق���ام بات�شاالت م�شتمرة.. 
واول ه���ذه االت�شاالت ب���داأ مع زعماء 
دعاه���م اىل  لق���د  الوطني���ة..  اجلبه���ة 
اجتماع عقده يف بيته وا�شتغرق نحو 

االربع �شاعات. 
ويف ه���ذا االجتم���اع تكل���م اجل���رال 
ب�شراح���ة ق���ال: ان املوق���ف مل يع���د له 

�شوى حل واحد من حلني! 
* ان ت�ش���كل حكوم���ة ائتالفية برئا�شة 
ر�شي���د كرام���ي عل���ى ان تتمث���ل فيه���ا 
كل وجه���ات النظ���ر بع���دد مت�ش���او من 

الوزراء.. ويطلق عليه���ا ا�شم حكومة 
االحتاد الوطني.

وتك���ون مهم���ة ه���ذه احلكوم���ة تهدئة 
حت���ى  اال�شلح���ة  وجم���ع  احلال���ة 
تع���ود احلي���اة يف لبن���ان اىل حالته���ا 

الطبيعية.. 
ر�شي���د  حكوم���ة  ت�شتقي���ل  ان  او   *
حكوم���ة  مكانه���ا  وحت���ل  كرام���ي.. 
ع�شكري���ة برئا�شة ناظم ع���كاوي مدير 
غرف���ة رئا�ش���ة احلكوم���ة اي �شكرت���ر 
ع���ام جمل�س ال���وزراء.. وت�ش���م ثالثة 
او اربع���ة من �شب���اط اجلي�س كوزراء 

ع�شكري���ني وكان ناظم ع���كاوي ي�شغل 
نف����س املن�شب الذي ي�شغله االآن.. وقد 
ا�شن���دت اليه رئا�ش���ة احلكومة املوؤقتة 
التي �شكلت يف اواخر �شنة 1952 بعد 
ا�شتقال���ة ال�شي���خ ب�ش���ارة اخلوري من 

من�شب رئي�س اجلمهورية.. 

�إعالن �لأحكام �لعرفية!
لقد ظ���ل زعماء اجلبه���ة الوطنية اربع 
�شاع���ات يتداول���ون م���ع اجل���رال يف 

املوق���ف وكان �شائ���ب �ش���الم قد خرج 
م���ن معقله يف ح���ي املعيطية الول مرة 
منذ ن�شبت ثورة لبنان وذهب اىل بيت 

اجلرال لي�شهد هذا االجتماع..
وال يع���رف كث���رون ان الطري���ق ب���ني 
حي���ث  جوني���و  و�شاحي���ة  ب���روت 
يعي�س اجلرال ي�شر يف منطقة عرفت 
بانه���ا من معاقل الكتائ���ب.. وقد قامت 
�شي���ارات اجلي����س اللبن���اين امل�شفحة 
اجلبه���ة  زعم���اء  �شي���ارات  بحرا�ش���ة 

الوطنية يف طريقهم اىل بيت اجلرال 
ويف ه���ذه الليلة.. ا�شتق���ر الراأي على 

ان ي�شتقبل ر�شيد كرامي.. 
لقد كان املوقف خط���رًا للغاية.. واراد 
زعم���اء اجلبه���ة الوطني���ة ان يفوت���وا 
الفر�شة عل���ى العنا�ش���ر اال�شتعمارية 
التي كان���ت تعمل جاهدة الإثارة الفتنة 

الطافية يف لبنان.. 
احلكوم���ة  ت�شكي���ل  يت���م  ان  وتق���رر 
الع�شكري���ة يف نف�س الليلة. واتفق يف 

هذا االجتم���اع على ان تبادر احلكومة 
النياب���ي..  املجل����س  بح���ل  اجلدي���دة 

واعالن االحكام العرفية.. 
ومت االتفاق اي�شا على ا�شماء ال�شباط 
الذين وقع عليه���م االختيار لال�شرتاك 
ك���وزراء  اجلدي���دة  احلكوم���ة  يف 

ع�شكريني..

عدل عن �ل�شتقالة! 
يف  بيت���ه  اىل  كرام���ي  ر�شي���د  وع���اد 
ب���روت.. ومل يك���ن ق���د م�ش���ى علي���ه 
اكرث م���ن 12 يوما كرئي�س للحكومة.. 
حت���ت  يهت���ز  كل���ه  بالبي���ت  وفوج���ئ 
ال�شعبي���ة  املقاوم���ة  رج���ال  هتاف���ات 
الذين حا�شروا البيت من كل ناحية.. 
واندفعوا يف ارجائ���ه يطالبونه بعدم 
ا�شتقال���ة  انب���اء  اال�شتقال���ة.. وكان���ت 
احلكومة قد انت�شرت يف جميع انحاء 

بروت.. 
وت�ش���ور رج���ال املقاوم���ة ال�شعبية ان 
ا�شتقالة ر�شيد كرامي ميكن ان ت�شيب 
الثورة بنك�ش���ة مل يتوقعوها وخا�شة 
بع���د ان ا�شتجاب���وا لنداءات���ه ورفعوا 
املتاري����س. وقال���وا ل���ه: اذا ا�شتقل���ت 
اعدن���ا املتاري�س يف دقائ���ق.. وا�شطر 
ر�شي���د كرامي حت���ى ال تعي���د املقاومة 
ال�شعبي���ة املتاري����س ان يعل���ن ان���ه لن 

ي�شتقيل!

�أول �جتماع منذ 3 �شنو�ت! 
وم���رت �شت���ة اي���ام بع���د ع���دول ر�شيد 
كرام���ي عن اال�شتقال���ة.. وكان املوقف 
ق���د اخذ يتدهور ب�شرع���ة وخا�شة بعد 
ان اغتي���ل وحي���د ال�شل���ح، م���ن عائلة 

�شامي ال�شلح.
وكان اجلرال �شه���اب اليزال م�شتمرا 

يف ات�شاالته..
ب���ادر بالتدخل، ولكن ب�ش���ورة اخرى 

ل��ب��ن��ان..  يف  �ل���ث���ورة  �ن��ت��ه��ت 
ج��دي��دة  وز�رة  وت�����ش��ك��ل��ت 
وت�شم  كر�مي..  ر�شيد  برئا�شة  
كل  ميثلون  فقط  وزر�ء  �ربعة 

�لجتاهات �ل�شيا�شية. 
وز�رة كل مهمتها �ن تعود بلبنان 
�ل�شقيق �إىل حياته �لطبيعية..

�ل�شحفي  �لتحقيق  ه��ذ�  ويف 
ع��ارف  جميل  ي���روي  �ل�شريع 
يف  �لخ����رية  �ل��ل��ح��ظ��ات  ق�شة 

�لثورة.. 

◄◄
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ل���كل موقف م���ن مواق���ف اجلد رج���ل ي�شميه 
النا�س �شيد املوقف، ويتلفتون اإليه، ين�شدون 
في���ه بطولة فائقة، او رجول���ة خارقة، او راأيًا 
ر�شي���دا، او قوال �شدي���دًا، واذا كان جمال عبد 
النا�شر يف هذه املحنة التي اجتازتها البالد، 
ه���و �شي���د املوقف م���ن ناحي���ة ثب���ات القلب، 
و�شجاع���ة الت�ش���رف، ف���ان املرح���وم ال�شاعر 
احم���د �شوقي ميكن ان يكون �شيد املوقف من 
ناحية الت�شوي���ر الدقيق ملثل هذا املوقف من 

مواقف املحن، يف �شعره الذي يقول فيه: 
وقى االر�س �شر مقاديره 
لطيف ال�شماء ورحماتها 

وجنى الكنانة من فتنة 
تهددت النيل نرانها 

لقد وقى الله الب���الد ال�شر، وجناها من فتنة، 
كان���ت �شت���اأكل االخ�ش���ر والياب����س، وت�شقي 
املذنب والربيء، وت�ش���رخ ب�شوتها االج�س 
يف كل �شمع، وترتاءى ب�شورتها الدامية يف 
كل ع���ني، وتنال بخرابها ودمارها كل مكان.. 
ولي�س ي�شتطيع ت�شور هذه الفواجع على ما 
ينبغ���ي له���ا اإال اولئك الني عا�ش���وا من طريق 
الدرا�شة والبحث التاريخي يف ع�شور الدول 
املتتابع���ة الرتكية، وراوا كي���ف كان الطريق 
اىل احلكم مفرو�شا بال�ش���الح املحطم، والدم 
امل���راق، وكي���ف كان كر�شي احلك���م قائما يف 
ال�شعب على عمد واهنة من املر�س املتف�شي، 

واجلوع القاتل، واالأمن امل�شلوب. 

فر�شان ل ثالث لهما 
اإن ال���ذي يقراأ ق�شي���ة االرهاب ملخ�شة يدرك 
يف يق���ني ان احلكم ل���و ادرك االرهاب غايته، 
م���ا كان لي�شتق���ر لطائفة يف االم���ة مهما كانت 
قوته���ا، ومهم���ا كان���ت الو�شائل الت���ي تعتمد 
عليه���ا يف الداخ���ل او يف اخل���ارج، ولي����س 
هناك اإال فر�ش���ان ال ثالث لهما: فاإما ان يحكم 
االرهاب حكما �شافرًا با�شم االإ�شالم، واإما ان 
حتكم حكوم���ة حتت راية االرهاب على نف�س 

القواعد الراهنة، وبنف�س املنهاج القائم.
ف���اذا حك���م االرهاب ف���ان امم االر����س �شوف 
تتحام���ى التعام���ل معه، وتنفر من���ه، وت�شيح 
بوجهه���ا عنه، ونتيجة ذلك تعط���ل االأ�شواق، 
ال�شع���ب  وتعر����س  امل���ال،  راأ����س  وه���روب 
لن���زوات فردي���ة، يتحك���م به���ا كل ارهابي يف 

م�شر ال�شعب، ومقدراته جميعًا. 
�شيق���ول االرهاب���ي لنف�شه: ان خ���روج املراأة 
حا�ش���رة الراأ����س عم���ل ال يقره الدي���ن، ولهذا 
ف���ال باأ����س ان يفكر يف ا�ش���دار ت�شريع يحرم 
ب���ه عل���ى امل���راأة ان تخرج م���ن بيته���ا اإال على 

ال�شورة التي يختارها هو.
و�شيق���ول االرهابي لنف�شه: ان دور اللهو من 
امل�شارح وال�شينما عمل ال ير�شى عنه ال�شرع، 

وله���ذا فال باأ����س ان يفكر يف ا�ش���دار ت�شريح 
يح���رم ارتياد امل�ش���ارح وال�شينما، وهكذا كل 
املظاه���ر االجتماعي���ة التي حتيا فيه���ا االأمة، 
وتت�شابك حياتها مع اآخرين وافدين اليها من 

كل االأمم ومن كل االجنا�س.

دولة ��شبوع و�حد!
واذا افرت�شن���ا لدي خيال وا�ش���ع ان يت�شور 
قي���ام دولة يف ه���ذا الع�شر على ه���ذا النحو، 
ومبث���ل ه���ذا اال�شلوب م���ن القه���ر واالأرقام، 
النا����س خي���اال ال ي�شتطي���ع ان  ف���ان او�ش���ع 
يت�ش���ور قيام ه���ذه الدولة الأك���رث من ا�شبوع 
او ا�شبوعني او �شه���ر او �شهرين.. ثم يجيء 
انق���الب اآخر على يد ارهاب���ي اآخر اقل تطرفا 
من �شابقه، وا�شد احتكاما اىل املنطق الواقع 
يف دني���اه، ولعل���ه ال يع���دم م���ن الن�شو����س 
اال�شالمي���ة الت���ي يختطفه���ا اختطاف���ا من فم 
العلم���اء او م���ن بط���ون الكت���ب – م���ن غ���ر 
نح���و او حتقيق – فينف�س م���ا ابرم �شاحبه 
باالم����س، ويحم���ل الدول���ة عل���ى ت�شريع���ات 
اخ���رى جديدة.. وهكذا جتيء دولة، وتذهب 
اأخ���رى، دون �شبب، وبغر م���ربر، اإال ان يف 
يد القائمني عل���ى احلكم و�شائل املوت واآالت 
الدمار، يقيمون بها ما ي�شاءون ويهدمون بها 

ما ي�شاءون. 

حتت و�شاية �لإرهاب 
والفر����س الث���اين ان تك���ون احلكوم���ة حتت 
و�شاي���ة االإره���اب، وم���ع انن���ي ال ا�شتطي���ع 
ان ات�ش���ور وج���ود حكوم���ة حمرتم���ة حتت 
و�شاي���ة االره���اب فاين �شاأفرت����س وجودها 
جم���رد افرتا����س الأق���رر اأن ذلك الرج���ل الذي 
�شيتعام���ل مع االرهاب �شتكون له قوة اخرى 
ا�ش���د �شلطان���ا وام�ش���ى �شالحا واك���رث عددا 
من ق���وة االإره���اب، ويف هذه احلال���ة �شوف 
يتنكر لالإرهاب، وحت���اول كل من القوتني ان 
ترتب����س باالأخ���رى وتق�شي عليه���ا، ومعنى 
ذلك ان االأمة �ش���وف ت�شبح يف برك من الدم، 
القل���ق واخل���وف  م���ن  وتعي����س يف جحي���م 
والف���زع، وهنا ال ي�شتطيع ا�شد النا�س تفاوؤال 
ان يت�ش���ور م�شر اإال وقد �ش���رح كل من فيها 
بق���وات االحت���الل ان تع���ود اليه، قري���رة بها 
عينه، طيبة بها نف�شه، لتمنحه الطعام واالأمن 
واال�شتقرار. ولكن الله جلت قدرته كان ارحم 
مم���ا ظن املخبول���ون، وان الله ال ي�شلح عمل 

املف�شدين. 

طل���ب اىل بير جميل ان ي���زور ر�شيد 
كرام���ي ملحاول���ة ايجاد ح���ل لالزمة.. 
ورح���ب ر�شي���د كرام���ي بالفك���رة. كان 
يري���د ان يجد ح���ال للموقف ب���اأي ثمن 
حتى يفوت على العنا�شر اال�شتعمارية 

موؤامراتها ومناوراتها.
وحتى ينقذ لبن���ان من الفتنة الطائفية 

التي كادت تع�شف بكيانه. 
واأذكر انني كن���ت موجودا عندما جاء 
بير جميل اىل وزارة الدفاع اللبنانية 

حيث كان ر�شيد كرامي يف انتظاره. 
لق���د و�شل يف �شي���ارة حتر�شها احدى 
وق���د  اللبن���اين.  اجلي����س  م�شفح���ات 
راأيت���ه وهو يدل���ف م�شرع���ا اىل مبنى 
الوزارة.. وراأيته وهو يهرول وي�شعد 
درجات ال�شلم اىل الطابق الثاين حيث 

كان ر�شيد كرامي يف انتظاره. 
ودام االجتم���اع ب���ني االثن���ني �شاعتني 

كاملتني.
ومت االتف���اق يف ه���ذا االجتم���اع على 
ال���وزارة  يف  جمي���ل  بي���ر  ا�ش���رتاك 
وكان���ت اول م���رة يلتقي فيه���ا االثنان 

منذ اكرث من ثالث �شنوات!
�لكتائ��ب  ب��ن  خ��الف 

و�لقومين!

بقي �شيء واحد.. 

بي���ر جمي���ل يف  ا�ش���رتاك  اث���ار  لق���د 
ال���وزارة اجلدي���دة خالف���ا مث���را يف 
ال�شوري���ني..  القومي���ني  �شف���وف 
واملع���روف ان ثورة لبن���ان ك�شفت عن 
ال�ش���راع اخلف���ي ال���ذي كان يدور بني 
ا�ش���د اال�شق���ر زعي���م ه���وؤالء القوميني 
احلا�ش���ر،  الوق���ت  يف  ال�شوري���ني 
وج���ورج عب���د امل�شيح ال���ذي عزل من 

زعامتهم منذ عدة �شنوات. 
وزاد يف حدة هذا النزاع!

* اأن ا�ش���د اال�شق���ر اعل���ن ان���ه يف�ش���ل 
ان يق���ف موق���ف التحف���ظ م���ن الفتنة 
كي���ان  ته���دد  كادت  الت���ي  الطائفي���ة 

لبنان.،
وكان يف موقف���ه يخ�ش���ى ان  ينف����سّ 
بع����س القوميني ال�شوريني من حوله. 
وعلى العك�س اعلن جورج عبد امل�شيح 
ان الفر�ش���ة مواتي���ة ام���ام القومي���ني 
ال�شوريني للم�شاهمة يف اعمال العنف 

والتخريب. 
وج���ورج عبد امل�شي���ح �شبق ان حكمت 
علي���ه املحكم���ة الع�شكري���ة يف لبن���ان 
يف عه���د املغف���ور ل���ه ريا����س ال�شل���ح 
باالع���دام، وق���د ج���اء اىل ب���روت يف 
عهد �شامي ال�شل���ح، ليعي�س يف لبنان 
بحري���ة، ويف حماي���ة حكوم���ة �شامي 

ال�شلح!

الع�شكري���ة  املحكم���ة  علي���ه  وحكم���ت 
يف دم�ش���ق اي�ش���ا باالع���دام يف ق�شية 

اغتيال عدنان املالكي.. 

و�خري�.. 
لق���د انته���ت الث���ورة يف لبن���ان انتهت 

تع���ود  ان  االآن  واملفرو����س  الث���ورة، 
احلياة فيها اىل حالتها الطبيعية.

انته���ت الث���ورة، ولكن بع���د ان ف�شلت 
كل موؤام���رات العنا�ش���ر اال�شتعمارية 

الثارة الفتنة الطائفية يف لبنان.
املوؤام���رات..  ه���ذه  كل  ف�شل���ت  لق���د 

والف�ش���ل كل���ه يرجع اىل وع���ي �شعب 
لبنان والدور الذي لعبه اجلرال فوؤاد 

�شهاب رئي�س اجلمهورية.. 
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�للطائف �مل�شورة /
 �آيار- 1936

مر�ض قدمي 
كان جالل���ة الفقيد العظيم وعاه���ل م�شر الكرمي 
ي�شك���و من وقت بعي���د اعتالل �شحت���ه الغالية.. 
ويذك���ر املتتبع���ون للح���وادث ان اخب���ار مر�س 
جاللت���ه كان���ت تتطاي���ر يف ال�شح���ف م���ن حني 
اىل ح���ني ال�شيم���ا يف �شت���اء �شن���ة 1934 حت���ى 
ازعج���ت ه���ذه االخب���ار ال���راأي الع���ام يف عه���د 
ال���وزارة الن�شيمي���ة وكان م���ن جرائه���ا ظه���ور 
والرفادة"و"االنابة"مم���ا  م�شاألة"الو�شاي���ة 

يذكره القراء

�آثار.. 
وق���د غالب جاللت���ه ذلك املر�س و�ش���ار مب�شورة 
واله���دوء..  الراح���ة  اىل  جانح���ا  االطب���اء 
ويق���ول الذين �شه���دوا جاللته اثن���اء �شفره اىل 
اال�شكندري���ة انه���م ادرك���وا عليه اآث���ار املر�س اذ 
كان بادي���ًا علي���ه يف �شحوب���ة وهزال���ة، وقد عاد 
جاللت���ه اىل عا�شم���ة ملك���ه وال ي���زال يعاين اثر 

مر�شه الطويل ولكنه كان يجالده.

�أزمات جمهدة
وحدث���ت يف ال�شه���ور االخرة ازم���ات �شيا�شية 
متالحق���ة ا�ش���رتك يف حلها جاللت���ه وات�شل بها 
ات�ش���اال وثيق���ًا عل���ى الرغ���م من �شع���ف �شحته 
الغالي���ة وحاجته اىل الراح���ة، فكان يجهد نف�شه 
من اج���ل وقاية �شعبة م���كاره ال�شيا�شة الطارئة 
وكان يف احلقيقة عام���ال يف امليدان وان ا�شترت 

خلف اجلدران..
ومن ه���ذه االزم���ات ازم���ة د�شتور �شن���ة 1923 
وممانع���ة االجنلي���ز يف اإعادت���ه، واأزمة �شقوط 
ال���وزارة الن�شيمي���ة وت�شكيل ال���وزارة املاهرية 
يف  الدخ���ول  االجنلي���ز  طل���ب  واأزم���ة 
الوف���د  وتاألي���ف  �شريع���ة  مفاو�ش���ات 

الر�شمي للمحادثات.

ي�شكو �أمل �أ�شنانه
ويق���ال ان هذه احل���وادث اجهدت اع�شاب 
جاللته واثبت فبداأ ي�شكو يف اواخر مار�س 
املا�ش���ي ب���اأمل يف ا�شنان���ه واخ���ذ االطب���اء 
يعاجلون���ه حت���ى ق���رروا بعد ط���ول البحث 
وجوب خلع االأ�شنان.. ومنذ 35 يوما بداأوا 
يخلع���ون اال�شنان واحدة، واح���دة، وانتهوا 

من ذلك يف م�شاء االربعاء 23 ابريل.

�لن�شرة �لطبية �لوىل 
ويف �شباح 25 ابريل �ش���درت الن�شرة الطبية 
االوىل وهي:"لق���د حدثت م�شاعفة �شر مر�س 

ح�شرة �شاحب اجلاللة املل���ك فانه ن�شاأ التهاب 
تف�ش���ى يف الف���م اتخ���ذ ب�شب���ب احلل���ة �ش���كال 
غرغريني���ًا ويف امل�شاء ط���راأ نزيف له خطورته 

اثر تاأثرا غر حممود يف احلالة العامة".
وقد احدثت هذه الن�ش���رة قلقًا عاما يف ال�شعب 
واأعقبته���ا ن�ش���رات متوالي���ة ف�ش���درت الن�شرة 
الثانية يف امل�شاء وجاء فيها:"حوايل منت�شف 
ا�شتعم���ال  م���ع  النزي���ف  ايق���اف  امك���ن  اللي���ل 
التخدي���ر املو�شعي وه���و مع ذلك كان���ت الليلة 
هادئة نوع���ًا، وااللته���اب التعفن���ي يف الفم مع 
م���ا ي�شحبه من الغرغرينا واحلمى على حاله.. 
وق���د ازداد الهبوط العام وهبوط الدورة زيادة 

حم�شو�شة". 
وج���اءت الن�ش���رة الثالث���ة ومل ت���زد عل���ى ه���ذه 

�شيئًا. 

�نزعاج وقلق 
وزاد خ���وف ال�شع���ب وانزعاج���ه عل���ى �شح���ة 
مليك���ه.. وب���داأت ال�شحف تتكلم ع���ن ا�شتدعاء 
�شم���و االم���ر ف���اروق.. ون�شط���ت دار املندوب 
ال�شام���ي يف االت�ش���ال بدول���ة توفي���ق ن�شي���م 
با�ش���ا ومعايل حمم���ود فخ���ري با�شا"وهما من 

االو�شياء كما اأ�شيع".
وبع���د ظه���ر ي���وم 26 ابري���ل اذيع���ت الن�ش���رة 
الطبي���ة الرابع���ة فاأنب���اأت ال�شع���ب ب���ان احلالة 
العامة باقي���ة على ماكانت علي���ه.. ويف �شباح 
ي���وم 27 من���ه ظه���رت الن�ش���رة اخلام�ش���ة يف 
ال�شح���ف وجاء فيها ان"حدة التعفن املو�شعي 
اآخذة يف النق�شان وان البنية ا�شبحت اح�شن 

مقاومة". 

م�شاعفات طارئة 
وقيل ان جاللت���ه انتقل من غرفة نومه يف فجر 
هذا اليوم اىل غرفة اخرى فاأثر هذا يف �شحته 
واح���دث م�شاعف���ات طارئة منها ق���يء متالحق 
ا�شطر اىل ا�شتدعاء الدكتور فرجويل اىل ق�شر 
القب���ة يف ال�شاع���ة اخلام�شة �شباح���ا كما اقلق 
الق�ش���ر و�شغ���ل �شاحبة اجلالل���ة امللكة وجعل 
االطب���اء يجرون ل���ه تنف�شًا �شناعي���ًا ويغذونه 
بحقن مغذية ال�شتحال���ة تغذيته من فمه ب�شبب 
تورم الفكني، كما حقنوه بحقن م�شادة للت�شمم 
واأذيع���ت الن�ش���رة الطبي���ة ال�شاد�ش���ة وكان���ت 
مزعجة للغاي���ة اذ جاء فيها:"ق�شى جاللته ليلة 
مل تخ���ل م���ن اال�شط���راب ولوحظ فيه���ا هبوط 
مفاج���ئ يف ال���دورة الدموية. وقد ع���اد التعفن 

املو�شعي على وجه يبعث على القلق".

 ***
ويف ال�شاعة 12:15 من بعد ظهر يوم 27 ابريل 
رغب���ت جالل���ة امللك���ة يف روؤية زوجه���ا العظيم 
فوافت���ه يف غرفته مع �شاحب���ات ال�شمو امللكي 

االمرات وق�شني مع جاللته ب�شع دقائق.
ويف �شب���اح ه���ذا الي���وم نف�ش���ه اب���دى جاللته 
رغبت���ه الكرمي���ة يف روؤية وحي���ده وويل عهده 
املحب���وب، ومن هنا اذيعت االخب���ار با�شتدعاء 
�شمو االمر فاروق، كم���ا قيل ان �شموه حتدث 
اىل جالل���ة امللك���ة والدت���ه بالتليف���ون مرت���ني 

فطماأنته على �شحة والده املحبوب.

�شحوة �ملوت 
ويف �شب���اح يوم 28 ابريل. اي يف يوم الوفاة 
كان جاللت���ه اقوى �شح���ة من االي���ام ال�شابقة، 
فق���د ا�شتيق���ظ ن�شيط���ا، واجتم���ع بكب���ار رجال 
ال���راأي وحت���دث معه���م منفردين ووق���ع بع�س 
االوراق واملرا�شي���م وتباح���ث يف �شوؤون �شتى 
حت���ى خ�شي االطب���اء ذلك واأ�ش���اروا عليه بعدم 
اجهاد نف�ش���ه بالكالم، كما طلب جاللته االطالع 
جريدة"اجلورن���ال  وطال���ع  ال�شح���ف  عل���ى 
ديجيت"و�ش���ر م���ن ال�شورة املن�ش���ورة بها عن 
تظاه���رات الطلبة واجلماه���ر يف ميدان ق�شر 

عابدين.
وكذلك قابل جاللته يف ال�شباح دولة علي ماهر 
با�ش���ا وطلب من دولت���ه ان يتقلد من�شب"نائب 
امللك"و�شدرت الن�شرة الطبية الثامنة بعد ظهر 
ذل���ك اليوم وجاء فيها"ام�ش���ى جاللة امللك ليلة 
ح�شنة.. وقد نق�ش���ت احلمى وظهر حت�شن يف 
احلالة العامة بف�شل ما جلاللته من عظم القوة 

النف�شية".

ميوت وهو يقر�أ خطاب وحيده 
ت�شل���م   27 والدقيق���ة  الواح���دة  ال�شاع���ة  ويف 
جاللت���ه خطابًا و�شله م���ن ويل عهده املحبوب 
�شم���و االمر ف���اروق فتهلل له وتن���اول نظارته 
عل���ى  يق���راأه  واخ���ذ  عين���ه  عل���ى  وو�شعه���ا 
�ش���وء امل�شب���اح املو�ش���وع اىل ج���وار مقعده 
الطويل"ال�شزل���وجن".. واذا بيدي���ه ترمتي���ان 
فج���اأة اىل جنبي���ه واخلط���اب ي�شق���ط منهم���ا، 
فا�ش���رع االطب���اء اىل جاللت���ه، فاذا ب���ه قد ا�شلم 

الروح!.. 
واأذيعت الكارثة الهائلة عل���ى ال�شعب بالراديو 
وكان كاتب هذه ال�شطور يف ذلك الوقت جال�شًا 
ين�شدها"حمم���د  الأغني���ة  ي�شتم���ع  قه���وة  عل���ى 
�شادق"فتعطل���ت االذاع���ة بغت���ة.. واذا باملذيع 

ينعى عاهل م�شر االأكرب.. فوقف النا�س جميعًا 
اخل���رب وفداح���ة  له���ول  واجم���ني م�شعوق���ني 

امل�شاب.
وعقب ذلك نك�ش���ت االعالم واعلن احلداد العام 
يف جمي���ع انح���اء الب���الد، وابلغ النب���اأ الفاجع 
واملحافظ���ات  والقن�شلي���ات  املفو�شي���ات  اىل 
واملديري���ات واىل ال�ش���ودان.. ونودي بفاروق 

االول ملكا على م�شر.. 
فمات امللك.. وليحيى امللك 

املاآث���ر  مل���ك  ي���ا  والتاري���خ  الل���ه  ذم���ة  ويف 
والتاريخ.. 
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ذ�كرة 
�لعد�سة

�لربوف�شور 
�ألربت ماير 
خالل �شرحه 
در�شًا يف 
�لقت�شاد 
لطلبته يف 
�جلامعة 
�لأمريكية 
ببريوت عام 
1953

�ل�شرطة 
�لن�شائية يف 
لندن 1919

�لفنان �شباح 
فخري م�شافحًا 

�لرئي�ض �لتون�شي 
�لر�حل �حلبيب 

بورقيبة

بو�بة �جلامع �لأموي بدم�شق )�شورة ماأخوذة من د�خل 
�جلامع( يف �أربعينات �لقرن �ملا�شي

كل هذه 
�جلماهري 
�أتت لتحية 
�لفنان 
�شارىل 
�شابلن 
ولروؤية 
وجهه 
�حلقيقي يف 
وول �شرتيت 
عام 1918 مبنى ن�شتله يف حلب بد�ية �لع�شرينات من �لقرن �ملا�شي

حممد عبد �لوهاب وفريد �لطر�ض

حممد علي كالي يتفادى لكمة من غرميه جورج فريزر

جناة �ل�شغرية و�ل�شاعر نز�ر قباين

هيالري كلينتون �أيام �لثانوية
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�آخر �شاعة / ت�شرين �لثاين-1958  

واآخ���ر وظيفة تولته���ا زوزو نبيل ه���ي وظيفة 
رقيبة مب�شلحة الفنون!

ان الرقيبة املعلمة تقلد االآن حتية كاريوكا، فتتعلم 
الرق����س باجلالبية البل���دي وال�ش���رب بالكرا�شي 

والدكك وزجاجات الرمل!

طبق �لأوردفر 
وت�شرتك معها يف متثيل فيلم"�شجن العذارى"الذي 
كتب���ه حممد م�شطف���ى �شام���ي ويخرج���ه اإبراهيم 
عم���ارة، �شمرة احمد... النجم���ة التي ن�شلت قلب 
املنت���ج ال�شينمائي بطر�س زوباتلل���ي واعتنق من 

اأجلها االإ�شالم و�شّمى نف�شه �شريف زايل!
ان �شمرة احمد تلعب دور ن�شالة، تلتقط حافظات 
النقود وال�شاع���ات واالأ�شاور الذهبية من جرانها 
االأوتوبي����س وال���رتام وال���رتويل  وجاراته���ا يف 
با�س.. ويلعب �شكري �شرحان دور طالب اجلامعة 
الذي ي�شتويل يف النهاية على قلب اكرب ن�شالة يف 

مدينة القاهرة..
وملا كان عماد حمدي لونا من طبق"االوردفر"الذي 
�شهي���ة  ليفتح���وا  اأفالمه���م  يف  املنتج���ون  يقدم���ه 
املتفرج���ني.. فقد ا�شرتك هو االآخ���ر يف هذا الفيلم 
بدور الدكتور مهدي الذي تتوب على يديه �شمرة 
احم���د وثالث ممثالت من جنوم ال�شف الثاين هن 
عواط���ف رم�ش���ان ونعم���ة �شكري وفوزي���ة احفظ 

مركزك.. الزوجة اخلام�شة لعبد العزيز حممود!

�لعزي��ز  عب��د 
حممود و�لزوجة �خلام�شة 

قلت لفوزية احفظ مركزك:
- اأين عبد العزيز حممود؟

قالت: 
- ا�شطلح معايا! 

- مربوك 
- الله يبارك فيك

- وهو بيعمل ايهه دلوقتي؟
- زي ماهو! 

- بيغني؟
- طبعا بيغني اأّمال برق�س؟

- ل�شه ما بطل�س احلكاية دي؟
- يبطلها ازاي بقى؟

- زي الواحد ما يبطل عادة من عاداته ال�شيئة! 
- هو كل حاجة فيه �شيئة اإال الغناء! 

- هل كنت تعلمني انه تزوج قبلك اربع زوجات؟
- كن����ت اعلم انه متزوج من ثالث فقط.. وعل�شان 

كده اأنا حبيته!
- حبيتي فيه ايه؟

- كان����ت ل����ذة عن����دي اين اخط����ف راج����ل م����ن 3 
زوجات!

- ولو كان متزوجا من واحدة فقط؟

قالت فوزية احفظ مركزك:
- ما كان�شي يهمني! 

ح�شدوين ح�شدوين 
م���ن  تن���زف  الدم���اء  وراأي���ت 
ا�شب���ح زوزو نبي���ل بع���د معرك���ة 
عنيف���ة ا�شرتك���ت فيها م���ع فتوات 

ال�شا�شة..
قلت لها:

- �شالمة �شباعك؟
 قالت: 

- هذه ه���ي ال�شريبة التي ادفعها يف 
كل فيلم!
- ازاي؟

- بيح�شدوين!
- مني ده؟

- واحد ربنا ي�شاحمه!
- عمل ايه؟

- ق���ال يل اي���ه اجلم���ال ده كله ي���ا مدام.. 
اإنن���ي و�ش���ك زي ماتكوين عامل���ة ماكياج 

دلوقتي حاال!
- وفيها ايه دي؟

- مافيها����س حاجة.. لكن ملا تعرف اين كنت 
عامل���ة ماكياج م���ن 8 �شاعات تع���رف ليه انا 

احت�شدت! 
- هل توؤمنني باحل�شد؟

- وهي دي عاوزة كالم.. ده انا موعودة بيه! 
- زي ايه؟

 - يف فيل���م وكر امللذات بر�ش���ه ح�شدوين دماغي 
انك�ش���رت ، ويف اأ�ش���رار النا����س رجل���ي انك�شرت 

وكله من احل�شد!
اأنا مطيعة ومديحة مغرورة.

- ما �شر جناحك؟
- الطاعة العمياء للمخرجني!

- وايه كمان؟
- وعدم الغرور!

ثم قالت:
- الغرور يقتل املمثلة!

- من هي املمثلة التي قتلها الغرور؟
- ب�شراحة؟

- طبعا.
- وتقدر تن�شر؟

- طبعا.

- مديحة ي�شري!
- ولكن مديحة لي�شت مغرورة؟

- ال.. ده انت ماعندك�س فكرة بقى؟
- من الذي علمك التمثيل؟

- مل يعلمني احد. اأنا موهوبة! 
- مب تتفاءلني ومم تت�شاءمني؟

- اأن���ا اأتفاءل بالقط االأ�شود.. واأت�شاءم من خمرج 
معروف!

- من هو؟ 
- ح�شن االإمام!

- كان �شديقك وكنت بطلة اأفالمه املف�شلة؟
- اأنا �شر جناحه.. وقد زارين هذا االأ�شبوع وقال 

يل احنا عاوزين نعيد املجد بتاعنا �شرًا!
اأوالدي اغلى من عينيه 

- ما اهم نباأ حدث لك؟
- ان ابني خلف بنت!

- و�شماها ايه؟

- هالة!
- بتحبيها؟

- ج���دا.. ه���ي عندي اغل���ى من عيني���ه  واغلى من 
اأوالدي كلهم!

اأم   عنيك���ي  الث���اين..  م���ن  اغل���ى  عن���دك  م���ني   -
اأوالدك؟

- اأوالدي!
- ليه؟ 

- عل�شان ملا اعمى اوالدي ي�شحبوين!

�حلقيقة مرة 
- ملاذا انقطعت عن االإذاعة؟

- ال�شغ���ل يف االإذاع���ة بيخ�ش���ع لنظري���ة العر�س 
والطلب!

- ما راأيك يف متثيليات االإذاعة؟
- اأن���ا عم���ري ما فتح���ت الراديو و�شمع���ت رواية 

الآخرها! 

- كنت جنمة االإذاعة املدللة فما الذي حدث؟
- اأنا ال ا�شتطيع ان اأقول احلقيقة! 

- ليه؟
- عل�شان احلقيقة مرة!

اأنا جنمة املثقفني 
- اأين ت�شعني نف�شك بني النجوم؟

- اأنا جنمة املثقفني!
- انت جنمة تر�شو 

- اأحيانا عندما األعب اأفالما �شعبية!
قلت للرقيبة املعلمة:

- ما راأيك يف برامج االإذاعة؟
- برام���ج االإذاعة زي ال�شلطة.. ب�س املفرو�س ان 

ال�شلطة تفتح ال�شهية!
- وبرامج االإذاعة؟
 قالت زوزو نبيل:

- بت�شد النف�س!

جليل �لبلد�وي 

يف معركة د�مية بالكر��شي 

وزجاجات �لرمل، فقدت 

زوزو نبيل �حد �أظافرها.. 

وظل �لدم ينزف من 

�إ�شبعها وعد�شات �لت�شوير 

ت�شجل تفا�شيل �ملعركة 

�لرهيبة حتى �شقطت 

�ملمثلة على �لأر�ض مغمى 
عليها!

وهنا فقط �شاح �ملخرج 

باأعلى �شوته:
- �شتوب! 

حتى �شهرز�د �لإذ�عة 

�أ�شبحت معلمة بلدي!

و�نقلبت فاتنة �مللك 

�ملجنون �شهريار �إىل �مر�أة 

جمنونة بالقتل و�لذبح 

و�ل�شرقة و�إيذ�ء �لنا�ض!

�إن زوزو نبيل تلعب �لآن 

دور معلمة تر�أ�ض ع�شابة 

من �لن�شالن و�لبلطجية 

و�خلارجن و�خلارجات 

على �لقانون!
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كن����ت طفال �شغرًا يف بنطلون ق�شر 
كاكي اللون.. البنطل����ون وا�شع جدا، 
وال�شه����ر اأكتوب����ر والزقازي����ق تتمت����ع 

بربودة مبكرة.
امللج����اأ  يف  االأول  الي����وم  ه����و  وه����ذا 
ع����م  اأوام����ر  بن����اء عل����ى  اإلي����ه  ذهب����ت 
حممود حنفي.. مدر�س املو�شيقى يف 

مدر�شتي االبتدائية. 
ال����ذي ح����دث يف ذل����ك ال�شب����اح اإنن����ي 

جريت وراء طفل اآخر. 
جري����ت وراء ه����ذا الطف����ل الأنه خطف 
مني"�شب����اع الع�شلية"الذي ا�شرتيته 
مبليم واح����د اأعطته يل"علي����ة". وانا 
خارج م����ن بي����ت خ����ايل اإىل املدر�شة، 
ا�ش����رب  ان  حاول����ت  ي����وم  اأول  يف 
ذلك"ح�ش����رة  الح����ظ  لك����ن  الطف����ل.. 
ه����ذا،  ال�شاب����ط  ال�شابط"وح�ش����رة 

ع�شكري على املعا�س ادخله اأقاربه اإىل 
امللجاأ لي�شرف على"اليتامى"اأو"اأبناء 
ال  خال����دة  كلم����ة  ل����ه  الفقراء"وكان����ت 
اأن�شاها اأبدا:"ال�شرب يف اأوالد ال�... 

ده له ثواب كبر عند الله". 
وظ����ل هذا ال�شاب����ط يرت�شدين طوال 
النهار ويتابعني، كنت اح�س باخلوف 
التام منه، خوف ظل ي�شاحبني طول 
العم����ر م����ن الل����ون الكاكي، اأق����ول ان 
كل واح����د لب�����س الكاك����ي كن����ت اأق����ول 
له"يابي����ه. وكلم����ة بي����ه.. ه����ذه لي�شت 
ان  ي�شتطي����ع  الأن����ه  لالح����رتام ولك����ن 

ي�شرب ويتابع ويوؤمل. 
ح�شرة"ال�شابط"ط����ول  تابعن����ي 
النه����ار حتى عل����ى طاول����ة الطعام يف 
امللج����اأ.. كنت اآكل بخوف طعام امللجاأ 
حت����ى ال اأعود اإىل املنزل – بيت خايل 

– وان����ا جائع، كن����ت انك�شف من ان 
جم����ان".  وال  احد.."اأكل����ت  ي�شاألن����ي 
لع����ل هذا اخلجل مل ينت����ه مني اإال بعد 
ان كربت.. لكني يف كل االأوقات كنت 
اح�����س بال�شبع واحلمو�ش����ة، وعندما 
انب�ش����ط كثرا م����ع اأي اأ�ش����رة وا�شعر 
باجل����وع فان����ا ال اطلب اك����رث من لقمة 

نا�شفة وحتة جبنة بي�شاء. 
وال اح����د ي�شتطي����ع ان ميي����ز ل����ون او 
يكف����ي  امللج����اأ..  اكل  طع����م  او  �ش����كل 
ان اأق����ول ان االأرز كان لون����ه بني����ا او 
ا�شود قليال.. راأي����ت ح�شرة ال�شابط 
عل����ى ب����اب امللج����اأ.. وكان الولد الذي 
خط����ف مني ا�شبع احل����الوة الع�شلية 
عل����ى الب����اب اأي�ش����ا.. كان ه����ذا الولد 
ب����ال كرام����ة.. ان����ه يعم����ل بع����د الظهر 
منذ ح�ش����رة ال�شاب����ط يف حمل بقالة 

ميتلك����ه اخ لل�شاب����ط.. وحتر�����س بي 
الولد. وخفت من����ه، لكني كنت اعرف 
ه����ذه  يف  �ش����يء..  كل  م����ن  اخل����وف 
اللحظ����ة �شرب����ت الول����د، �شربته بكل 
القوة املوج����ودة يف ج�شدي، واألقيته 
اأر�ش����ا.. هنا �شدين ح�ش����رة ال�شابط 
من قمي�شي الوا�شع.. و�شفعني على 
وجهي ب�شرعة غريبة فطرحت راأ�شي 
م����ن ي����ده اليمن����ى اإىل ي����ده الي�شرى، 
وركلني يف ق�شبة �شاقي ببوز حذائه، 

وقلت"اآي".. ومل ابك. 
رجل����ي  بق�شب����ة  اأم�شك����ت  اختنق����ت، 
ال  م�شاف����ة  االأر�����س  عل����ى  وحجل����ت 

اعرف مداها.. حت����ى التقطت عيوين 
�ش����ورة ري����ال ف�شة"ال�شلطان ح�شني 
م�شتدي����رة  معدني����ة  كامل"قطع����ة 
التقطته����ا م����ن االأر�س. مل اف����رح بها، 
وكان اختناقي فوق احلدود من اإهانة 

ح�شرة ال�شابط يل.
وكان هذا هو اكرب مبلغ التقيت به يف 

طفولتي.. اأظن عام 1927.
ماذا افعل بالريال؟ انه ميكن ان ي�شرتي 
كل �ش����يء، هك����ذا تخيل����ت، حاولت ان 
الأختي"رف�شت"وحتايل����ت  اأعطي����ه 

عليها كثرا.. 
واأخ����را ق����ررت ان تزي����د م�ش����روف 

ي����دي م����ن ملي����م اإىل مليم����ني، وكانت 
يف  ارتبط����ت  هذه"عالوة"كب����رة، 
راأ�ش����ي منذ ذلك الوق����ت النقود باالأمل، 
ب�شرب����ة ال�شاق، وبح�ش����رة ال�شابط 
ال����ذي كان الع�شك����ري وكان ي�ش����رب 
و"اوالد  واليتام����ى..  الفق����راء  اأوالد 
احلرام"الأن ال�شرب فيهم ثواب كبر! 
ول����و خروين بني ان اأكون مطربا او 
اأي مهن����ة اخ����رى كنت اخت����ار لنف�شي 
التعلي����م،  يوج����ه  اإن�ش����ان  م�شوؤولي����ة 
يجع����ل كل االأبناء يتعلم����ون وكلهم ال 
ي�شرب����ون، اأنا اكره ج����دا منظر ج�شد 
طف����ل �شغر ب����ني براثن رج����ل �شخم 
ي�شرب����ه، مل اق����راأ كث����را يف الرتبي����ة 
ب�ش����رب  اأوؤم����ن  ال  ولكن����ي  احلديث����ة 
ب�ش����رب  اأوؤم����ن  فكي����ف  احليوان����ات 

الطفل!

�أكره متاما �حل�شاب! 
كرا�ش����ة  �ش����راء  اطل����ب  كن����ت  عندم����ا 
للمدر�ش����ة بامللج����اأ.. اأو كتاب����ا اأو اأي 
�ش����يء.. كن����ت اح�س اأنن����ي احمل هما 
كب����رًا.. البيت بيت خ����ايل.. واأختي 
جتل�����س يف نف�����س البي����ت ولي�����س لنا 
اأي م����ورد م����ايل، واإ�شماعي����ل �شقيقي 

ال�شح����ة  وزارة  معام����ل  يف  موظ����ف 
وه����او للغناء، و�ش����كل الفلو�س جميل 
طبع����ا.. لك����ن نح����ن ال نعرف����ه بالدقة، 
واي طلب معناه اأننا نثقل على النا�س 
الذي����ن نح����ن �شي����وف عنده����م وكنت 

اكره متاما و�شع ال�شيف هذا.
وال اأري����د ان اأبال����غ عندم����ا اأقول اإنني 
مل اطلب من اح����د اأي نقود وانا طفل، 
وكنت انتظر زيارة اأخي اإ�شماعيل لنا 
وكان����ت معه دائما ع����دة رياالت ف�شية 
يناوله����ا الأختي"علي����ة"، وكان����ت هي 
تت�ش����رف مبنته����ى ال����ذوق، تعطين����ي 
اأوال قر�شا الأركب عجلة، وكانت ا�شعد 
اللحظات يف احلياة هي حلظة ركوب 

العجل. 
وتعلم����ت رك����وب العج����ل ب�شرع����ة ال 
اإىل  النظ����ر  اأجي����د  الأين  اإال  ل�ش����يء 
دائم����ا،  مرفوع����ة  راأ�ش����ي  االأم����ام، 
وعي����وين تعودت اأال تنظ����ر اإىل فوق، 
كنت افكر يف كل �شيء فوقي اأو اعلى 
من����ي، لكني كن����ت انظر اأمام����ي، واأن  
من ينظ����ر اأمامه هو اإن�ش����ان ي�شتطيع 
ان يحق����ق هدف����ه، وعندم����ا كنت انظر 
اإىل اأختي"علي����ة"، كان����ت تفهم متاما 
م����اذا اأريد، كرا�شة، قلم����ا، �شن ري�شة، 

دوابة حرب. 
وكانت دوابة احلرب بالن�شبة يل متثل 
الف����زع االأكرب، فمدر�س احل�شاب رجل 
قا�ٍس، وكان �شن الري�شة ينقط باحلرب 
غ�شب����ا عن����ي عل����ى الكرا�ش����ة وتكون 
اأي����ام  النتيج����ة م�شكلت����ني يف معظ����م 
االأ�شب����وع:"ان انظ����ر اإىل"علية"حتى 
تعطين����ي ثم����ن كرا�ش����ة جدي����دة، وان 
اجل�����س الأكت����ب حال مل�شائ����ل احل�شاب 
كله����ا، وكن����ت اك����ره احل�ش����اب متاما، 
م����ايل اأنا بتاج����ر ك�شب حمل����ه خم�شة 
جنيه����ات وا�شرتى ب�شائ����ع بجنيهني 
فماذا تبقى له؟.. م�شافة �شعبة جدًا.. 
الن ال����ذي يتبق����ى ملث����ل ه����ذا املتاج����ر 
ثالث����ة جنيه����ات وان����ا ومرت����ب اأخ����ي 
واأخت����ي ن�شرف مثله����م كل �شهر، نعم 
كن����ت اأك����ره احل�شاب والعرب����ي اأي�شا 
يك����ن  ومل  واالإجنلي����زي..  والعل����وم 
معن����ى ه����ذا اين تلمي����ذ خاي����ب، لك����ن 
كيف ميكن الإن�ش����ان ان يفكر ليل نهار 
يف ان تك����ون له اأم وان يعرف �شورة 
اأبيه.. كيف ميكن الإن�شان ان يفكر يف 
مك�ش����ب تاج����ر و"�شرح����ان الذي يجر 
االأوزة"ودودة القز يف ح�شة االأ�شياء 
واإعراب املفعول به يف ح�شة العربي، 

ث����م اخلروج اإىل اللعب بعد ذلك وخلع 
املالب�����س يف عز ال�شت����اء لنلعب األعابا 
ال����ذي  ال�شاوي�����س  ويق����ف  ريا�شي����ة، 
نقول له يا ح�ش����رة ال�شابط وجنري 
ح����ول �شور امللجاأ.. ث����م يوقفنا.. كان 
ه����ذا الرج����ل قا�شي����ا ج����دًا.. وال ميكن 
ان ان�ش����ى انه الحظ ثقب����ا �شغرًا يف 
فانلت����ي الداخلي����ة فمزقه����ا بوا�شط����ة 
اأختي"علية"وه����ي  الع�ش����ا.. وبك����ت 
ترى اإهانة هذا الرجل يل عندما عدت 

اإىل املنزل. 

ولكن كان ل بد �ن �جنح.
وكن����ت عندم����ا اأ�ش����ر يف الطريق من 
مدر�ش����ة امللجاأ اإىل بي����ت خايل.. كنت 
اأفاجاأ يف معظم االأوقات بوجود نقود 

يف االأر�س، قر�س، ن�شف فرنك.
وكان ه����ذا ه����و �شن����دي عندم����ا كن����ت 
وكن����ت  احلل����وى،  لنف�ش����ي  ا�ش����رتي 
اخت����ار اليتي����م مثل����ي الأعطي����ه ج����زءًا 
م����ن احللوى، وكن����ت يف نف�س الوقت 
اأنال مكافاأة �شب����ه �شنوية على العزف 
امللج����اأ وفري����ق  يف غرف����ة مو�شيق����ى 

التمثيل.
وكان اأ�ش����واأ ما يف ه����ذه احلفالت هو 

املعامل����ة ال�شر�ش����ة جدا م����ن امل�شرفني 
على امللج����اأ اأثناء التح�ش����ر للحفل.. 
نا�����س  يح�ش����ره  احلف����ل  ه����ذا  وكان 
مالب�شهم نظيفة واأ�ش����واأ ما فيهم انهم 
كانوا يختارون بع�س املوجودين يف 

امللجاأ ممن ال اهل لهم للعمل كخدم!
لع����ل هذا هو ال�ش����ر يف اين مل اأ�شخط 

يوما ما يف خادم عندي.
ولع����ل هذا ه����و ال�ش����ر يف اإنن����ي اقراأ 
الق����راآن كث����را الأ�شكر ال�شم����اء الن يل 
خ����اال ويل اختا ويل اخ����ًا.. يل ا�شرة، 

لكن ينق�شها االب واالم!
كل  ان�شحق����ت  ل����و  يح����دث  كان  م����اذا 

كرامتي يف حلظة اختيار غبية. 
كنت اح�س ان هوؤالء الزوار يتفرجون 
على �شرك للفق����راء.. ولهذا فانا كنت 
افرح باحلفالت التي اغني فيها لنا�س 

فقراء.
بالفعل"�شركا"لتدري����ب  امللج����اأ  كان 

وحو�س �شغرة ال اهل لها.
اجل����ري  ب�ش����رورة  اح�����س  وكن����ت 
م����ن مدين����ة الزقازي����ق اىل اي م����كان، 
م�شائ����ل  عل����ى  ا�شه����ر  كن����ت  لذل����ك 

◄◄
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ال����ذي  �شرح����ان  وحف����ظ  احل�ش����اب 
يج����ر االوزة م����ن الغي����ط اإىل البي����ت، 
العرب����ي،  ب����ه"يف  واعرب"املفع����ول 
او  االألع����اب  واأحتمل"رذالة"مدر�����س 
انزع����ج  وكن����ت  ال�شاب����ط..  ح�ش����رة 
اي�شا من حلظة دخ����ول دورة املياه.. 
فقد كنت بداأت اأالحظ ان البول يعقبه 
ب�شع قطرات من الدم. وهذا معناه ان 
هن����اك اإبرا �شتدخل ج�ش����دي، هي ابر 
البلهار�شي����ا، وكنت اخ����اف هذه االبر 
ج����دًا، وكثرًا ما خرجت من التواليت 
اك����ذب  ل����ن  الأين  ابك����ي  اأكاد  وان����ا 
على"علية"و�شاأقول لها اإنني الحظت 
وج����ود دم يف الب����ول واأخت����ي علي����ة 
على"اإ�شماعيل"وبالت����ايل  تك����ذب  ان 
للمعام����ل  اإ�شماعي����ل  �شي�شحبن����ي 
الطبي����ة و�شتنغر�����س اب����ر البلهار�شيا 
يف ج�شدي واه����رب يف احدى املرات 

واأتنا�شى ميعاد االإبر. 
واأخ����اف جدا من ميوع����ة النف�س التي 
ت�شببه����ا ه����ذه االإب����ر، كن����ت اتقي����اأ من 
الطفولة لو دخلت االإبرة اىل ج�شدي، 
مل اك����ن اعلم ان����ه �شياأتي ي����وم اعطى 
في����ه لنف�ش����ي االب����ر بنف�ش����ي، وكانت 
االب����رة هي الع����ذاب الكب����ر، لكن كان 

يعر�شن����ي عنها هذا القر�����س االبي�س 
املثقوب الذي اآخذه من"علية"واركب 

دراجة. 

ولد م�ض على بع�شه 
القر�����س االأبي�����س ال ينف����ع يف الي����وم 
االأ�شود هذا ما اقوله االآن.. وكثرًا ما 
رف�ش����ت قرو�شا الأنها كانت تعترب �شد 

اأ�شياء احبها. 
قرو�����س االأ�شح����اب يف برك����ة الفي����ل 
فبع����د  رف�شته����ا..  قرو�����س  اأول  ه����ي 
م����ن  االبتدائي����ة  عل����ى  ح�شل����ت  ان 
الزقازي����ق.. اأح�ش�شت انه ال بد من ان 

اترك هذه املدينة كلها.
حال����ة خ�ش����ام قامت بين����ي وبني هذه 
املدين����ة ال�شغرة، مل يك����ن معي نقود 
حت����ى اذه����ب اإىل ال�شينم����ا.. وكن����ت 
معه����ا  لي�����س  ان"علية"اي�ش����ا  اح�����س 
نقود.. مل تكن كبقي����ة من يف عمرنا.. 
نح����ن يتام����ى ال اأب لن����ا وال ام لن����ا.. 
ومعن����ى ذل����ك ان املعامل����ة لن����ا جتعلنا 
غاية يف احل�شا�شية.. كنت ارف�س ان 
اآخ����ذ م�شروف يدي م����ن خايل.. الأين 
ال اع����رف م����ا هو بال�شب����ط دور خايل 
يف حياتي.. ان����ه م�شوؤول عني ولكنه 

لي�����س اأب����ي ولي�س اأمي.. كن����ت اعتذر 
بنق����ود..  الطع����ام  ان  اع����رف  وكن����ت 
ولذل����ك كن����ت اك����ره كلمة"�شبعان وال 

عايز تاكل"؟
وكن����ت اح�س ان املالب�����س بنقود لذلك 
اك����ره ان يق����ول يل احد"�شن�شرتي لك 
مالب�����س جديدة"ان ه����ذا كله يعني ان 
هن����اك م����ن �شي�ش����رف عل����ي.. وانا ال 
اح����ب ان يق����وم احد بذلك ال����دور لكن 

من اأين ا�شرف على نف�شي؟! 
وعندم����ا عر�ش����ت عل����ى اإ�شماعي����ل ان 
اأعي�س معه يف القاه����رة كنت اأريد ان 
اأقوم بدور ما يف ال�شرف على نف�شي.. 
االبتدائي����ة  اخ����ذوا  الذي����ن  زمالئ����ي 
بع�شه����م مار�س عم����ال وظيفيا �شاعيا، 
بقاال، كات����ب حمكمة، تاج����رًا، واأنا مل 

افكر يف العمل باالبتدائية.
اإنني اح�س اإنني يجب ان اعمل �شيئا 

اآخر. 
تعلم����ت املو�شيق����ى يف امللج����اأ.. لك����ن 
لي�ش����ت اأي�شا هي املو�شيقى.. وعندما 
كن����ت ام�شي كنت اخجل.. يقولون ان 
م�شيتي لي�شت طبيعية اإنها م�شية"ولد 
م�س عل����ى بع�شه"اعتقد ان ذلك �شببه 
ه����و اإنن����ي كن����ت امل����ك حلم����ا يف ان 

اأك����ون �شيئ����ًا.. كان هن����اك زح����ام من 
االأح����الم ح����ويل.. وعندم����ا جئت اإىل 
القاهرة قررت ان اأ�شاعد اإ�شماعيل يف 
تنظيف املنزل وغ�شل املالب�س وكن�س 
احلج����رة الأح�����س ان لقمت����ي من عرق 

جبيني ولي�شت من جيب احد.
وكن����ت ام�ش����ي م����ن بركة الفي����ل حتى 
معهد املو�شيق����ى يف م�شية هي ن�شف 
اأتاأم����ل  اله����دوء..  ون�ش����ف  اجل����ري 
كل �ش����يء ح����ويل واج����ري يف نف�����س 
الوق����ت وكنت احب �شي����دة يف حو�س 
كان����ت  في����ه..  ن�شك����ن  ال����ذي  البي����ت 
تق����ول يل م����ا يطمئنني"علي����ك هال����ة 
الله"،"غني  عن����د  القبول".."مقب����ول 
�شوت����ك حلو"وكن����ت يف نف�س الوقت 
اأخ����اف من احل�شد"عل����ى اأيه احت�شد؟ 
م�س عارف"لكن"علية"كانت تقول يل 

حا�شب على نف�شك من احل�شد.
وعندما ح����اول زمالئ����ي ان يقت�شموا 
مع����ي نقوده����م م����ن اج����ل ان ندخ����ل 
�شينم����ا كن����ت ارف�����س وكن����ت اح�����س 
ميلك����ون  بانه����م  الب�شاط����ة  مبنته����ى 
م�ش����ادر للنق����ود وان����ا واإ�شماعي����ل ال 
منل����ك اإال مرتب����ه ال����ذي ال يزي����د عل����ى 
اأربعة جنيهات بجانب جنيهني مكافاأة 

الدرا�شة اخلا�شة يف معهد املو�شيقى 
املتو�ش����ط وبداأ هو يغني وبداأ �شوته 

يف الراديو.. 
وكنت اأنا اكرب.. اكرب.. يف مرة راأيت 
نف�ش����ي ب�شع����ر طويل ج����دا.. وقررت 
ان احلق����ه كل����ه.. ال ل�ش����يء اإال الأين ال 
اأريد ان اكلف نف�شي ان ا�شرف ثالثة 

قرو�س هي اجر احلالق..
اإىل ه����ذا احل����د كان����ت ح�شا�شيتي من 

النقود.
اإىل ان تخرج����ت من املعه����د املتو�شط 
الع����ايل  باملعه����د  درا�شت����ي  واأكمل����ت 

للمو�شيقى. 
وب����داأت يف ت�شلم وظيف����ة مدر�س يف 
وزارة الرتبية.. مدر�س �شغر ال�شن 
جدا وكان����ت الفرحة باأول مرتب فوق 

احلدود.

�أول مرّتب 
اإىل  وجري����ت  املرت����ب  ه����ذا  اأخ����ذت 
الزقازي����ق اأعطيت����ه لعلي����ة وتركت لها 
حري����ة الت�شرف. ات�شل����ت بعم حممد 
ال����رتزي الأف�ش����ل بدل����ة.. وا�شرتي����ت 
حذاء جديدا و�شرابا جديدًا ومالب�س 
داخلي����ة جدي����دة.. اأح�ش�ش����ت ان هذه 

احلي����اة..  م����ايف  اغل����ى  ه����ي  البدل����ة 
وكان ذل����ك كل����ه بالتق�شي����ط.. وذهبت 
وكان  ال�شينم����ا..  و"علي����ة"اإىل  اأن����ا 
الفيل����م ملحمد عبد الوه����اب راأيت عبد 
الوه����اب لث����اين م����رة.. كان����ت امل����رة 
االأوىل يف حف����ل يف الزقازي����ق، االآن 
ا�شح����ك عل����ى عب����د الوهاب فق����د ظهر 
يف  دور"�شبي"�شغ����ر  يف  اأنيق����ا 
اح����د املح����الت.. اإن�ش����ان اأني����ق ج����دا 
ويعم����ل يف مهنة �شب����ي.. واأح�ش�شت 
بال�شع����ادة احلقيقية الأين املك النقود 
التي اأحتك����م فيها من مرتبي.. وكانت 
اأول م����رة اأوج����ه فيه����ا عزوم����ة لكمال 
الطوي����ل.. الوحي����د ال����ذي كن����ت اقبل 
عزومت����ه يل ب����كل حب.. كن����ت اح�س 

اإنني اأنا وهو اخوات.. 
�شندوت�����س الف����ول ال����ذي كن����ت اآكل����ه 
ويعزمن����ي علي����ه كمال ه����و اف�شل من 
اأي ديك رومي وكنت ا�شعد جدا عندما 

اكل م����ع كم����ال الطويل.. ان����ه كنز يف 
حيات����ي.. يلعب مع موهبت����ه كما قلت 
من قبل لعبة"اال�شتغماية"يف ال�شباح 
يقول ان����ه �شر�شم.. وي�شرتي اأدوات 
الر�ش����م ويبداأ يف الر�ش����م.. يف الظهر 
يقول ان����ه �شيوؤلف ق�ش�ش����ًا.. وي�شع 
نف�ش����ه يف بيت����ه ليع����ود ب����ورق مزق����ه 
عل����ى اأ�شا�س انه ق�ش����ة كتبها ومزقها، 
وكان����ت هي امل����رة االأوىل التي اعزمه 
فيها.. ال اريد ان اقول كم �شحك كمال 
و�شحك����ت ان����ا.. ونح����ن نقول"بق����ى 

معانا فلو�س بتاعتنا"..

قر�ر ف�شلي من �لعمل:
ولك����ن ع����ذاب فلو�����س احلكوم����ة كان 
كب����را كان مطلوب����ا من����ي ان اأ�شاف����ر 
م����ن القاه����رة اإىل طنط����ا وم����ن طنطا 
اإىل الزقازيق.. وان����ا ا�شهر لل�شبح.. 
احب الليل وكمال الطويل واملوجي.. 

له����ن  ادر�����س  الالت����ي  والطالب����ات 
املو�شيقى لي�س لهن عالقة باملو�شيقى 
تدري�ش����ي  ا�شل����وب  ان  اق����ول  واكاد 
املو�شيق����ى يف املدار�����س هو �شد خانة 
وه����و حل�ش����اب املتعهد ال����ذي ت�شرتي 
من����ه وزارة املعارف اأدوات املو�شيقى 
وقلت ذلك لل�شفر احمد جنيب ها�شم 
وال����ذي كان م�شوؤوال عن اإبالغي قرار 

الف�شل من وزارة املعارف.
يف نف�����س اليوم كن����ت خائف����ًا.. لكني 
كن����ت اع����رف ان����ه ال م�شتقب����ل يل يف 

مهنة التدري�س. 
م�شيت من وزارة املعارف ومعي قرار 
الف�ش����ل اإىل مكتب كم����ال يف االإذاعة، 
وقال يل:"وال يهمك"عندي لك وظيفة 
ب�شت����ني جنيه يف ال�شه����ر.. عازف يف 

فرقة مو�شيقى االإذاعة.
كن����ت ق����د ا�شبح����ت خريج����ا يف ق�شم 
االآالت"العازف على االبوا".. وكانت 
فر�ش����ة ال�شتئج����ار �شق����ة يف املنيل.. 
وكان����ت فر�ش����ة ان تاأتي اخت����ي علية 
مع����ي.. وكانت فر�ش����ة الن يتلم �شمل 
بي����ت واح����د..  البي����ت..  اال�ش����رة يف 

وينقودي انا.. بتعبي انا.
عب����د  وراء  اق����ف  ان  فر�ش����ة  وكان����ت 
الغن����ي ال�شيد وكارم حمم����ود وهدى 
�شلطان واأم كلثوم و�شهرزاد.. هوؤالء 
ه����م املطرب����ون واملطرب����ات ووقف����ت 
وكان����ت  الوه����اب  عب����د  وراء  اأي�ش����ا 
ال�شداق����ة اأيامها قد ب����داأت مع جمدي 
العمرو�ش����ي.. ان����ه ان�ش����ان ت�شعر انك 
ي����وم واح����د،  ول����دت ان����ت وه����و يف 
واإنن����ي عندم����ا راأيته قلت ل����ه انت فيه 

م�س �شاحبي من زمان.. 
م����ن  بتحري�����س  اغن����ي  وب����داأت 
وجم����دي  واملوج����ي  الطوي����ل  كم����ال 

العمرو�شي.
العمرو�ش����ي  جم����دي  ق����ال  وفج����اأة 
م����ا  1951"لي����ه  �شي����ف  يف  ونح����ن 
وت�شمع����ه  الوه����اب  عب����د  تزور�ش����ي 
ليلتنا  �شوتك"وقلت"لي����ه ال".. كانت 
ان  بع����د  اال�شكندري����ة،  يف  االأوىل 
ف�شلنا هذا الف�ش����ل ال�شهر يف اإر�شاء 
اجلمه����ور.. وكانت ه����ي اأول مرة يف 
ان  فبع����د  نق����ودًا..  اقرت�����س  حيات����ي 
طالبن����ي املتعهد"�شديق"ب����اأن اغن����ي 

اأغاين حممد عبد الوهاب قلت"ال".
ابن����ي عل�شان  وق����ال يل"�شكوكو"ي����ا 
تقب�����س جنيه يف الي����وم.. وتت�شح.. 
غن����ي اغ����اين عب����د الوه����اب وال����رزق 
ه����ذا  ارف�����س  وكن����ت  حاييج����ي". 

املنطق. 
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