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ذات م���رة.. خ���ان املل���ك عب���د الله ق�ضي���ة العرب، 
حينما امر جيو�ضه باالن�ضحاب من اللد والرملة، 

وكان هذا االن�ضحاب نذيرا ب�ضياع فل�ضطني. 
وم���رة اخرى، طال عهد الظ���ام يف بغداد، وطال 
معه عهد نوري ال�ضعي���د وا�ضباه نوري ال�ضعيد، 
وا�ضب���ح الع���راق �ضجن���ا كبريا الح���رار العراق، 
وه���م كل ال�ضعب، ما عدا ن���وري ال�ضعيد وا�ضباه 

نوري ال�ضعيد.. 
وم���رة ثالث���ة، ا�ضتطاع االجنلي���ز ان يجعلوا من 
ملك االردن، ال�ضاب الذي كان مرموقا منذ تاأمني، 
والذي مزق يوما م���ا معاهدة جده مع االجنليز، 
وط���رد جلوب من ار����ض ب���اده.. ا�ضتطاعوا ان 
ي�ض���ردوه اىل حظ���رية اال�ضتعم���ار، ويجعل���وه 

مرة اأخرى على دعوتهم الحتال ار�ض باده.. 
وم���رة رابعة، اث���ار ال�ضودان م�ضكل���ة من م�ضاكل 
احل���دود بين���ه وب���ني م�ضر، فل���م يت���وزع حكامه 
ان يتج���اوزوا نط���اق الني���ل، ونط���اق العروبة، 

ويذهبوا ل�ضكوى م�ضر يف جمل�ض االمن.. 
وم���رة خام�ض���ة، اراد كمي���ل �ضمع���ون ان مي���زق 
د�ضت���ور لبن���ان، ويفر����ض نف�ض���ه عل���ى ال�ضع���ب 
العربي االبي مرة اخرى، ويحتفظ مبقعد احلكم 
باي ثمن.. حتى ل���و كان الثمن هو خراب باده، 
وازه���اق االالف م���ن ارواح اأبنائن���ا، واحت���ال 
امريكا الر�ضها احلرة.. وذهب هو االخر لي�ضكو 

اجلمهورية العربية املتحدة يف االمم املتحدة! 

بقيت �جلامعة.. �ذهب �عد��ؤها! 
ه���ذه امثل���ة مما ح���دث.. ال كل ما ح���دث ويف كل 
م���رة م���ن ه���ذه امل���رات وغريه���ا، كت���ب اكرث من 
كات���ب، هن���ا يف القاهرة، وهن���اك يف كل عا�ضمة 

عربية، ي�ضخر م���ن بقاء جامعة ال���دول العربية، 
ووقوفه���ا موق���ف املتف���رج العاج���ز ام���ام ه���ذه 
املاآ�ض���ي، وينته���ي اىل كلمة:"ف�ضوها.. واغلقوا 
ابوابه���ا بال�ضب���ة واملفتاح"ولك���ن الرج���ل الذي 
يحم���ل يف ميينه ال�ضب���ة واملفت���اح، عبد اخلالق 
ح�ضون���ة، االم���ني الع���ام للجامعة، اب���ى على كل 
قات���ل قول���ه، الن���ه كان يوؤم���ن ب���ان اجلامع���ة لن 
تنق����ض، ولك���ن الذي���ن يعمل���ون عل���ى ف�ضها هم 
الذي���ن �ضينف�ض���ون ويذهبون م���ن الربح، لتبقى 

اجلامعة ظا للموؤمنني. 
وكان الرجل متفائا دائما، حتى يف ا�ضد الليايل 
حلكة وقتامة.. كان يقول يل، كلما تعرثت االمور، 
وعلى �ضفتيه ابت�ضام���ة واثقة:"االميان وحده ال 
يكف���ي.. ب���ل البد ان يف�ض���ون االمي���ان بالتفاوؤل، 
وانا واحلمد لله متفائل وموؤمن"و�ضدق حد�ضه، 
وكذبت ظنون املت�ضائمني والكافرين باجلامعة. 

ويف االمثلة اخلم�ضة الت���ي �ضربناها.. لقى عبد 
الل���ه م�ضرع���ه ج���زاء خيانته.. وحلق ب���ه نوري 
وا�ضرق���ت  ال�ضعي���د،  ن���وري  وا�ضب���اه  ال�ضعي���د 
يف الع���راق �ضم����ض احلري���ة.. وا�ضب���ح ح�ض���ني 
االردن �ضجين���ا يف ق�ض���ره ال يحر�ض���ه اال جنود 
ال�ضيط���ان.. وبكلم���ة واح���دة جم���د جم���ال عب���د 
النا�ض���ر م�ضكلة احلدود بني م�ض���ر وال�ضودان.. 
وانزل���ق مقعد احلكم م���ن حتت �ضمع���ون لي�ضلم 
مقاليده اىل اللواء �ضه���اب، الذي قال اول ما قال 
انه موؤم���ن باحلياد، وموؤم���ن بالعروبة، وموؤمن 

بالدول العربية املتحررة. 

مل �ذهب لأ�شهد ماأ�شاة.. 
وحينم���ا ذهبت للقاء الرج���ل املوؤمن املتفائل عبد 
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اخلالق ح�ضونة، قبيل اجتماع اللجنة ال�ضيا�ضية 
للجامع����ة العربي����ة بليل����ة واح����دة، ق����ال يل وهو 

ي�ضري اىل اريكة يف غرفة مكتبه: 
* اتذك����ر م����اذا قلت ل����ك اذ نحن جال�ض����ان هنا منذ 

عام؟ 
قلت: 

- اجل.. اذكر اننا ا�ضتعر�ضنا النك�ضة التي كانت 
تع����ر باالم����ر العربي����ة يومئ����ذ، فراأيت����ك متفائا 

والنا�ض جميعا مت�ضائمون قال: 
* وا�ضي����ف ل����ك انن����ي اعتق����د ان �ضك����وى لبن����ان 
اجلمهوري����ة العربية املتح����دة يف االمم املتحدة، 
كان����ت من ا�ضد املحن التي ع����رت باالمة العربية 
وم����ع ه����ذا فق����د جنحن����ا يف اجتيازه����ا بالق����رار 
العرب����ي الذي مل ت�ضهد االمم املتحدة يف تاريخها 

اجماعا رائعا على �ضيء مثل اجماعيا عليه. 
وم����رة اخ����رى.. ارت�ضم����ت عل����ى �ضفت����ي الرج����ل 

ابت�ضامة الثقة وهو يقول: 
* لق����د كتب����ت واثقا قب����ل ان اذه����ب اىل نيويورك 
انن����ا �ضنح����ل م�ضكلتن����ا فيم����ا بيننا.. كن����ت واثقا 
انن����ا �ضن�ض����ل اىل مثل ه����ذا الق����رار دون ان افكر 
اىل  ماذهب����ت  الثق����ة  ه����ذه  ول����وال  �ضيغت����ه،  يف 

نيويورك. 
ثم جدت ق�ضماته وهو يقول مبرارة: 

انن����ي كن����ت ذاهب����ا ال�ضه����د ماأ�ض����اة؟..  * اتظ����ن 
اج����ل.. انه����ا كان����ت ماأ�ض����اة، ولكنني كن����ت واثقا 
انه����ا �ضتنته����ي اىل نهاية �ضعي����دة، كنت واثقا من 
ه����ذه النهاي����ة منذ ان ذهبن����ا اىل بنغ����ازي، فلوال 
�ض����يء م����ن �ضوء احلظ لف����ازت ق����رارات اجلامعة 
العربي����ة ب�ضدد �ضكوى لبن����ان مبثل هذا االجماع 
يف بنغ����ازي.. بل ا�ضيف ل����ك ان كثريا من �ضا�ضة 
الغ����رب الذين قابلته����م يف نيويورك قالوا يل يف 
عج����ب ان القرار العربي الذي ف����از باالجماع يف 
االمم املتحدة العربية يف بنغازي، وا�ضافوا انه 
ل����و كان لبنان ق����د وافق على ق����رارات بنغازي ملا 

ذهب احد اىل االمم املتحدة. 

قلت لد�ل�س.. فاظهر تفهما 
قلت لامني العام: 

- ه����ل ن�ضتطيع ان نعرف م����ن الذي و�ضع �ضيغة 
القرار العربي؟ 

* احلقيق����ة ان����ك ال ت�ضتطي����ع ان ت�ض����ري اىل اح����د 
بالذات، لتقول انه هو الذي و�ضع �ضيغة القرار. 
لق����د تداولن����ا اوال ح����ول املع����اين اىل ان اتفقن����ا 
عليه����ا، فاخذن����ا جميع����ا ن�ضوغ ه����ذه املعاين يف 
قال����ب الكلم����ات الت����ي دار حولها �ضيء م����ن ال�ضد 
واجل����ذب الهني، اىل ان انته����ت اىل القرار، ولقد 
حر�ضن����ا عل����ى ان ن�ضرك فيه ال����دول العربية غري 
االع�ضاء يف اجلامعة كالغرب، واجلزائر اي�ضا.. 
ا�ضركناه����م يف جمي����ع امل����داوالت، ويف توقي����ع 
م�ضروع الق����رار الرائع، واروع م����ا فيه انه اثبت 
ل����امم املتح����دة وللعامل كل����ه، ان الع����رب قادرون 
على حل جمي����ع م�ضاكلهم بانف�ضه����م وفيما بينهم 

وقلت لامني العام: 
- وه����ل اح�ض�ضتم عن����د مقابلتكم جل����ون فو�ضر 

داال�ض انه ادرك هذا املعنى؟ 
* لق����د قابل����ت داال�����ض، و�ضرح����ت ل����ه كل �ضيء.. 
واك����دت له اخط����اء ال�ضيا�ضة الغربي����ة يف ال�ضرق 
االو�ض����ط، كما بينت ل����ه اي ك�ضب فات امريكا من 

جراء فقدان �ضداقة العرب 
- وماذا كان جوابه؟ 

* اظهر تفهما لكل ما قلته له.. ولكن العرة لي�ضت 
باظهار التفاهم، بل برجمته اىل لغة عملية 

لن اطرق الباب مرة اخرى 
وانتق����ل احلدي����ث بن����ا بع����د ذل����ك اىل بع�ض ما 
ت�ضمن����ه القرار العربي م����ن م�ضائل اخرى يف 
�ضال����ة لبن����ان، واىل اجل����و ال����ذي �ض����اد االمم 
املتح����دة واالحاديث التي ت����رددت يف رواقها 
اثناء بح����ث م�ضروعات الق����رارات االمريكية 

والرنويجية والعربية، ف�ضاألته: 
- وما راأيكم يف اقراح ايفاد �ضفري لامم املتحدة 

يف ال�ضرق االو�ضط! 
* جمرد فكرة ابديت بدون تفا�ضيل. وال ا�ضتطيع 
اب����داء اي راأي فيها قبل ان اع����رف من يكون هذا 
ال�ضف����ري، وما مهمت����ه، وهل تتفق ه����ذه املهمة مع 
مبادئنا، وال تتعار�ض مع �ضيا�ضتنا.. كل روؤو�ض 
امل�ضائ����ل ه����ذه يج����ب ان تدر�����ض بعناي����ة قبل ان 
ت�ضتطيع ان تبث براأي حا�ضم يف هذا االقراح. 

يف  واملغ����رب  لتون�����ض  ا�ضراكك����م  ومبنا�ضب����ة   -
م����داوالت القرار العرب����ي وتوقيعه.. ه����ل بلغتم 

ر�ضميا انهما ان�ضمتا اىل اجلامعة؟ 
فاطرق االمني العام يف جهامة خفيفة، ثم قال: 

* احلقيقة انني بذلت كل جهد فيما م�ضى لتحقيق 
هذه االمنية احلبيبة اىل قلب كل عربي، ثم اثرت 
من����ذ عام اال اطرق الباب م����رة اخرى، مكتفيا مبا 
قلت����ه لرجاالت هاتني الدولتني ال�ضقيقتني، من ان 
ب����اب اجلامعة مفت����وح لهما عل����ى م�ضراعيه، فاذا 
راآن����ا ان من �ضاحلهم����ا االن�ضم����ام اىل اجلامعة، 

فمرحبا بهما. 
- ولكن ال�ضحف رددت ه����ذا اال�ضبوع ان املغرب 

�ضين�ضم للجامعة: 
* هك����ذا قال����ت ال�ضح����ف ثم ج����اءت االنب����اء هذا 

اال�ضبوع بان االماين قد حتولت اىل وقائع. 

م�شر�ع �لتنمية �لقت�شادية 
وانتقلن����ا بع����د ذل����ك اىل احلديث عن �ض����يء ا�ضار 
الي����ه الق����رار العرب����ي، ومل يخل م�ض����روع القرار 
االمريك����ي وال احادي����ث همر�ضول����د م����ن اال�ضارة 
الي����ه.. ب����ل لعله يوؤل����ف ركنا هاما م����ن الدرا�ضات 
التي ق����ام بها �ضكرت����ري ع����ام االمم املتحدة خال 
جولته االخرية مبيدان ال�ضرق االو�ضط، ويحتل 

�ضطرا طبيا من تقريره. 
ذل����ك ه����و م�ض����روع التنمي����ة االقت�ضادي����ة لل�ضرق 
االو�ض����ط، ال����ذي اب����دت امري����كا واالمم املتح����دة 
عموما، ا�ضتعدادها للم�ضاهمة فيه باال�ضراك مع 
دول املنطق����ة، ع����ن طريق البنك ال����دويل لان�ضاء 

والتعمري. 
وحني �ضالته الراأي يف هذا ال�ضدد، قال: 

* ان مواردن����ا نحن الع����رب، كفيلة بان حتقق لنا 
اك����رث ما نن�ضد م����ن الرخاء، ه����ذا راأي طاملا امنت 
به، حتى قبل ان تقوم �ضلتي بهذه اجلامعة، فلما 
عينت امينا لها يف مار�����ض �ضنة 1953، كان اول 
عمل بادرت اليه، هو دعوة وزراء املال واالقت�ضاد 
يف دول اجلامع����ة اىل املوؤمتر الذي انعقد يف 29 
مايو من الع����ام نف�ضه، وانتهين����ا يف ذلك املوؤمتر 
اىل االتف����اق عل����ى ان�ض����اء منظم����ة مالي����ة عربية 
للتنمي����ة االقت�ضادية، راأ�ض مالها ع�ضرون مليونا 
من اجلنيه����ات، تكتتب فيها ال����دول العربية وفقا 
لطاقاته����ا، وتعمل على ا�ضتغال املوارد واملرافق 
العربية، بروؤو�ض اموال عربية وكفايات عربية، 
م�ضت����وى  لرف����ع 

املعي�ضة يف االمة العربية، وقد وقعت هذا االتفاق 
كل م����ن اجلمهوري����ة العربي����ة املتح����دة واململك����ة 
العربي����ة ال�ضعودية ولبن����ان واالردن، وانا واثق 
واجلمهوري����ة  اليمني����ة  املتوكلي����ة  اململك����ة  ان 
العراقية �ضتبادران اىل توقيعه فيخرج امل�ضروع 
اىل حيز التنفيذ، و�ضتجد الدول العربية االخرى 
ان م����ن �ضاحله����ا ان ت�ضهم ي����ه، و�ضت�ضهم ان �ضاء 
الله. وال مان����ع لدينا ان ت�ضرك االمم املتحدة او 
امري����كا او غريهم����ا من ال����دول يف م�ضان����دة هذا 
العمل، مادامت ه����ذه امل�ضاندة غري م�ضروطة وال 
متدخلة فيما نعده من �ضوؤون �ضيادتنا او مبادئنا 

او �ضواحلنا. 

على �شوء تقرير همر�شولد 
قلت لامني العام: 

- جمل�����ض اجلامع����ة.. ه����ل يجتم����ع يف موع����ده 
القانوين، اعني اول اكتوبر القادم، او ترون انه 

من اخلري التبكري بدعوته قبل هذا املوعد؟ 
* �ضينعقد يف موعده، اي اول اكتوبر.. ولي�ضت 
هن����اك اية �ض����رورة تدعو اىل �ضبق ه����ذا املوعد، 
وال �ضيم����ا انه اآت يف ظ����روف ان�ضب، اذ انه ياأتي 
بع����د ت����ويل اللواء �ضه����اب زمام االم����ر يف لبنان، 
و�ضتك����ون هناك حكومة جدي����دة ووزير خارجية 
ف����رة  تك����ون  ان  فام����ل  االردن  يف  ام����ا  جدي����د، 
اال�ضتجمام قد انتهت وا�ضفرت عن �ضيء وا�ضح، 
هذا اىل ان هذه االيام الباقية اىل اول اكتوبر قد 
تتيح لامم املتحدة فر�ضة العمل على �ضوء تقرير 
امل�ضي����و داج همر�ضولد، الذي �ضيقدم تقريره قبل 
هذا املوع����د، وعلى �ضوئه يتق����رر م�ضري القوات 

االجنبية املرابطة يف لبنان واالردن. 

هذه �هم تعديالت �مليثاق 
وهن����ا.. جرن����ا احلدي����ث ع����ن ميث����اق اجلامع����ة 
اىل اإجم����اع ال����راأي الع����ام على �ض����رورة تعديله، 

وحتدثنا يف ذلك، فقال االمني العام:
* اجل.. يجب ان يعدل ميثاق اجلامعة، و�ضتكون 
م�ضاأل����ة التعدي����ل عل����ى راأ�����ض القائم����ة يف جدول 

اعمال جمل�ض اجلامعة يف اجتماعه القادم. 
- هل لكم مقرحات معينة يف هذا ال�ضاأن؟ 

* طبع����ا.. و�ضاأعر�����ض عل����ى املجل�����ض راأيي فيما 
يجب ان يعدل من بنود امليثاق واهمها: 

* ان تك����ون املوافق����ة على الق����رارات االغلبية، ال 
باالجم����اع كما هي االن، فذلك اق����رب اىل القاعدة 
الد�ضتوري����ة من ناحية، ومن ناحي����ة اخرى، فان 
ع����دم توف����ر االجم����اع يف بع�����ض امل�ضائ����ل يفوت 

علينا كثريا من ال�ضوالح احليوية. 
* ان نن�ض����اأ اداة جدي����دة يف اجلامع����ة، قوامه����ا 
وزراء خارجي����ة الدول االع�ضاء، على ان جتتمع 
ه����ذه االداة م����رة كل ثاث����ة ا�ضه����ر، وان يك����ون 
عوا�ض����م  م����ن  عا�ضم����ة  يف  م����رة  كل  اجتماعه����ا 
اجلامع����ة غري عا�ضم����ة االجتم����اع ال�ضابق، حتى 
ال يظن اح����د ان القاهرة حتتكر هذه االجتماعات 
�ض����ك  وال  به����ا،  وت�ضتاأث����ر 

ان لق����اء وزراء اخلارجي����ة دوري����ا، ويف خمتلف 
العوا�ض����م العربية، يقرب وجه����ات النظر بينهم، 
ويعرفهم اىل الراأي العام يف كل عا�ضمة عربية. 
* والتعدي����ل الثالث، وهذا ه����و االهم، هو ان�ضاء 
اداة اخ����رى داخ����ل اجلامعة، موؤلف����ة من جمل�ض 
ي�ض����م نخبة من اع�ضاء كل برمل����ان من الرملانات 
العربية، وبهذا ت�ضبح هذه االداة ممثلة لل�ضعوب 
العربية.. وهكذا ت�ضبح اجلامعة جامعة �ضعوب 
تك����ون جامع����ة  ان  م����ن  ب����دال  مع����ا،  وحكوم����ات 

حكومات فقط، كما هي االن. 
* واخريا.. �ضنتفق على ان يكون املوعد القانوين 
الفتتاح دورة اجلامعة، ابت����داء من العام القادم، 
ه����و اول �ضبتم����ر ب����دال م����ن اول اكتوب����ر، حتى 
يت�ضن����ى للمجل�����ض ان ي�ضتعر�ض جمي����ع امل�ضائل 
العربية والدولية  املعرو�ضة على االمم املتحدة، 
وينته����ي فيه����ا اىل راأي واحد يذه����ب به مندوبو 
ال����دول العربي����ة اىل االمم املتح����دة عن����د افتتاح 

دورتها العادية يف 16 �ضبتمر من كل عام. 

نحن ���شر�ئيل 
وعن����د هذا احل����د من احلديث، نظ����ر االمني العام 
اىل �ضاعته، وكنت اعلم انه على اكرث من موعد.. 

مع �ضفري بروما.. ومع ومع.. الخ. 
ومل يك����ن هن����اك بد م����ن ان اب����رح امل����كان.. وكان 
هن����اك اكرث من �ض����وؤال ال يزال ي����ردد بخاطري، 
فاه����م ب����ان اوجهه اىل ام����ني اجلامع����ة كنت اريد 
ان ا�ضاأل����ه مت����ى يذه����ب للع����راق؟ وكن����ت اريد ان 
ا�ضارحه ب����ان مقاطعة ال����دول العربية ال�ضرائيل 
اقت�ضاديا، ال تفيدنا ب�ضيء كثري يف ميدان امالنا 
خلن����ق ا�ضرائيل، بع����د ان راأيت بعين����ي – خال 
رحلت����ي ح����ول الع����امل – كي����ف ن�ضل����ك منتج����ات 
ا�ضرائي����ل  وخ����راء ا�ضرائي����ل اىل ا�ض����واق غانا 
والهند وبورما وتاياند وتركيا.. وحتى النم�ضا 

واملانيا. 
وكن����ت اريد ان اقف منه على موقف اجلامعة من 
ق�ضية ال�ضلط����ان على عبد الك����رمي، �ضلطان حلج 

الذي اق�ضاه االجنليز عن عر�ضه. 
وكن����ت اري����د ان ا�ضاأله ملاذا تخلف����ت اجلامعة عن 
تاألي����ف حكومة ح����رة للجزائ����ر، يجل�ض ممثلوها 

مع ممثلي الدول العربية يف جمل�ض اجلامعة. 
وا�ضي����اء كثرية اخ����رى كنت اري����د ان اعرف فيها 

راأي الرجل املتفائل. 
ولكن����ه نظ����ر اىل �ضاعت����ه م����رة اخ����رى، فاكتفيت 
ب�ض����وؤال واحد اجابن����ي عليه وه����و يودعني اىل 

باب الغرفة. 

لن تفل�س �جلامعة �بد� 
قلت المني اجلامعة وانا ا�ضافحه مودعا: 

- بقيت ع�ضرة ا�ضئلة على االقل.. ولكني ارجئها 
اىل ان ازوركم يف مبنى اجلامعة اجلديد ان �ضاء 

الله. 
فق����ال الرج����ل املتفائ����ل.. وه����و اق����ل تف����اوؤال هذه 

املرة: 
* اخ�ض����ى ان يط����ول انتظ����ارك، فق����د انته����ى 
املبنى، ولكننا ال جند ثمن االثاث.. ان خزانة 
اجلامع����ة ت����كاد تكون خاوي����ة، واك����رث الدول 

متخلف عن اداء ن�ضيبه فيها. 
وعاودته ابت�ضامة الثقة مرة اخرى وهو يختتم 

حديثه بقوله: 
* ولك����ن افا�ض خزانة اجلامعة ال يعني افا�ض 
اجلامع����ة اب����دا.. اجلامعة ل����ن تفل�����ض، لقد مرت 
بن����ا اوقات مل نكن جند فيه����ا مرتبات املوظفني.. 
ولعل����ك تذك����ر ما قلته ل����ك يف ال�ضن����ة املا�ضية، ان 
امل�ضاأل����ة املادي����ة هي اتف����ه امل�ضائ����ل.. ولقد كانت 
خزانتن����ا يومئ����ذ مفل�ض����ة... وه����ا ان����ت ذا ت����رى 
ان اجلامع����ة ه����ذا العام اك����رث ازدهارا م����ن العام 

املا�ضي.. املهم ان نوؤمن.. وان نتفاءل!. 

�مل�شور /  1951
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اأثن����اء اللج����وء ال�ضيا�ض����ي العا�ض����ف 
والطبيع����ة املتغلبة التي كانت تعي�ض 
فيها اجلزائ����ر، �ضه����دت احداثا دامية 
املدني����ني  م����ن  ع����دد  �ضحيته����ا  راح 
والع�ضكري����ني، ومل مي�ض بعد الوقت 
ال����كايف وال البيان����ات الوافية لاملام 
بابع����اد املوق����ف كل����ه، وان كان هناك 
الت����ي  التاريخي����ة  الق�ضاي����ا  بع�����ض 
ميك����ن ان تلقي بقعا م����ن ال�ضوء على 

االحداث االخرية.. 
وثم����ة حتف����ظ مه����م ه����و ان املواق����ف 
ال�ضيا�ضية متغرية وال ت�ضري يف خط 

واحد.. 
ال����ذي  اخل����اف  الق�ضاي����ا  ه����ذه  اول 
تاحظه يف ت����راث الثورة اجلزائرية 
ب����ني جي�ض الداخل واخل����ارج والذي 
ب����داأ من����ذ �ضي����ف 1956 يف موؤمت����ر 
ال�ضمام حيث طرح مبداأين ا�ضا�ضيني 

هما: 
* اولوية ما ه����و �ضيا�ضي على ما هو 

ع�ضكري"
* اولوية الداخل على اخلارج". 

موري�����ض  خ����ط  ان�ض����اء  ادى  وق����د 
اىل تعزي����ز االنف�ض����ال ب����ني الداخ����ل 

واخلارج، بينما �ضرع جي�ض التحرير 
عل����ى  قوات����ه  و�ض����ع  يف  الوطن����ي، 
احلدود يف تون�ض واملغرب، وا�ضتمر 
تفاقم االنف�ضال بني الداخل واخلارج 
وظهر وجود توازن بني �ضتى القوى 
داخل جبه����ة التحري����ر الوطني الذي 
يعتم����د في����ه كل ط����رف عل����ى تدعي����م 
جماعت����ه، ويف الداخ����ل ادت ظ����روف 
القت����ال املختل����ف اىل نق�����ض الوع����ي 
ال�ضيا�ض����ي مما عزز امليول التي كانت 
تعتر املدفع حجة اقوى من الفكر يف 

املناق�ضات الداخلية.. 

وانعك�����ض ه����ذا الو�ضع عل����ى جمل�ض 
الث����ورة الذي ت�ضكل بع����د احداث 19 
يونيو والذي جم����ع داخله اجتاهات 
متع����ددة جمعها التوح����د على ا�ضقاط 

الرئي�ض ال�ضابق احمد بن بيلا. 
* ف����كان هن����اك انح����اء ي�ض����م �ضريف 
بلقا�ضم م�ض����وؤول التن�ضي����ق باحلرب 
�ضابقا واحمد مدغري وزير الداخلية 
وقاب����د احم����د وزي����ر املالي����ة واالمني 
املوؤقت احل����ايل للجبهة وعبد ال�ضام 
بلعب����د وزير ال�ضناع����ة واحمد طالب 
وزير الربية والتعلي����م وعبد القادر 

م����والي )�ضابو( �ضكرت����ري عام وزارة 
الدف����اع، وه����ذا التي����ار ي�ضيط����ر على 
ي�ض����م  كم����ا  التنفيذي����ة..  االجه����زة 
ال����ذي   – بوتفليق����ة  العزي����ز  عب����د 
بالرئي�����ض  الت�ضاق����ا  اكرثه����م  كان 
ه����واري يومدي����ن واغلب ه����وؤالء من 
جمموعة"وجده"وه����ي اح����د الب����اد 
املغربي����ة على احل����دود حي����ث توجد 

قيادة جي�ض التحرير. 
طاه����ر  ي�ض����م  كان  اآخ����ر  وتي����ار   *
الزب����ريي رئي�����ض هيئ����ة اركان حرب 
اجلي�����ض وقائد والي����ة االورا�ض التي 
تفجرت منها الث����ورة، والرائد �ضعيد 
عبيد قائد املنطق����ة الع�ضكرية االوىل 
�ضر�ض����ال  اكادميي����ة  قائ����د  وعبا�����ض 
الع�ضكري����ة و�ضالح عب����ادي م�ضاعده 
الرابع����ة  املنطق����ة  قائ����د  وبلهو�ض����ات 
وعب����د العزي����ز زرداين وزي����ر العمل 
االمان����ة  ع�ض����و  يوبتيل����د  و�ضال����ح 
التنفيذي����ة للحزب، وكان����ت قوة هذه 
املجموعة داخ����ل اجلي�ض، وي�ضاندها 
قدم����اه املجاهدي����ن، ولوح����ظ مت�ضك 
اع�ض����اء جمل�ض الثورة ع����ن ال�ضباط 
مبنا�ضبه����م الع�ضكري����ة حي����ث ي�ض����م 
املجل�ض ت�ضعة من القادة الع�ضكريني 

لهم �ضلطات وا�ضعة داخل اجلي�ض. 
ن�ض����وب  االخ����رية  امل����دة  يف  وت����ردد 
خاف����ات داخ����ل جمل�ض الث����ورة بني 
م����ن  جمموع����ة  ح����ول  املجموعت����ني 

الق�ضايا، اخذت مناق�ضات وا�ضعة.. 
* م����ن ه����ذه املوا�ضي����ع ق����وة جبه����ة 
التحرير اجلزائرية ومدى �ضيطرتها 
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على احلياة ال�ضيا�ضية يف اجلزائر.. 
وكان او�ضح هذه اخلافات اخلاف 
الذي ن�ضب بني �ضريف بلقا�ضم من�ضق 
�ض����وت  يوبتي����در  و�ضال����ح  احل����زب 
الع����رب، داخل جبه����ة التحرير، فكان 
�ض����وت الع����رب يطال����ب مبزي����د م����ن 
العمل داخ����ل احل����زب وان يكون هو 
ال�ضلط����ة العلي����ا يف الب����اد، وه����ذا ال 
يتاأن����ى اال مبزي����د من االهتم����ام نحو 
اط����ارات احل����زب، كم����ا يطال����ب بعقد 

موؤمتره العام. 
* وم����ن هذه اخلافات اي�ضا اخلاف 
ال����ذي ن�ضب ب����ني الرائ����د �ضعيد عبيد، 
وزارة  �ضكرت����ري  �ضاي����و  م����ن  وكل 
الدفاع وهوفمان قائد املدرعات حول 
وج����ود ال�ضباط اجلزائري����ني  الذين 
كان����وا يعمل����ون باجلي�����ض الفرن�ضي، 

ويقدمون م�ضاعدتهم للثورة �ضرا.. 
اخلارجي����ة  ال�ضيا�ض����ة  وكان����ت   *
اخلارجي����ة  وزي����ر  وبالتحدي����د 
اجلزائرية مو�ضع نقد هذه املجموعة 

يف اكرث من منا�ضبة. 
* ووجهت هذه املجموعة نقدا الحمد 
مدغ����ري وزي����ر الداخلي����ة ال�ضيا�ضية 
العن����ف الت����ي ا�ضتخدم����ت م����ع طلب����ة 
اجلامع����ة الذي����ن ا�ضرب����وا يف احدى 

املنا�ضبات. 
اجلزائ����ري  الرئي�����ض  موق����ف  وكان 
ه����واري يومدي����ن خ����ارج نط����اق هذا 
ال�ض����راع، وفوق كل ه����ذه اخلافات، 

ويقوم دائما بدور احلكم. 
ويف امل����دة االخ����رية تبل����ور املوق����ف 

اىل جمموعة م����ن املطالب قام العقيد 
االركان  رئي�����ض  الزب����ريي  طاه����ر 
بتبنيه����ا واملطالب����ة بها فتن����اول ثاث 

ق�ضايا هامة.. 
* �ض����رورة اع����ادة تنظيم حزب جبهة 

التحرير وتغيري قيادته. 
* ايد النقد املوجه لل�ضيد عبد العزيز 
بوتفليق����ة وزير اخلارجي����ة وبالتايل 

بع�ض مواقفه. 
* ق����دم كث����ري م����ن التحفظ����ات ح����ول 
ال�ضيا�ضة ال�ضناعية ووزير ال�ضناعة 
عبد ال�ض����ام بلعيد ورغ����م ان املوقف 
كان ي�ضتل����زم مناق�ض����ة ه����ذه الق�ضايا 
داخ����ل جمل�����ض الث����ورة، اال انه دخل 
عن�ض����ر جدي����د للموق����ف عندم����ا ق����رر 
االعت�ض����ام يف اح����د املع�ضك����رات يف 
مدين����ة قريب����ة م����ن اجلزائ����ر داخ����ل 
اح����د املع�ضكرات، ورغ����م ان الرئي�ض 
هواري يومدين قد ايده يف �ضرورة 
العم����ل عل����ى تقوي����ة جبه����ة التحرير 
باج����راء  ذل����ك  واعق����ب  اجلزائري����ة 
عمل����ي بع����د املوؤمت����ر ال����ذي عق����د يف 
ن����ادي ال�ضنوب����ر وتعيني قائ����د احمد 
وزي����ر املالي����ة م����كان �ضري����ف بلقا�ضم 
يف االمان����ة التنفيذي����ة للحزب، ورغم 
االعان عن التح�ض����ري ملوؤمتر قومي 
وان يك����ون الع����ام القادم ع����ام 1968 
هو ع����ام احلزب يف اجلزائ����ر، اال ان 
كل ه����ذا مل يغ����ري م����ن موق����ف رئي�ض 
اركان ح����رب اجلي�����ض اجلزائري، بل 
وبق����ى عبد العزي����ز زرداين املعروف 
ع����ن  ممتنع����ا  الي�ضاري����ة  باجتاهات����ه 

الذهاب اىل مكتبه يف وزارة العمل.. 
االخ����رية،  االزم����ة  انفج����رت  حت����ى 

انفجارا داميا.. 
فم����ن االنب����اء التي ت�ضرب����ت يظهر ان 
ع�ضوي����ن من القي����ادة القدمية جلبهة 
التحرير قد ان�ضما اىل طاهر الزبريي 
هم����ا الكولونيل �ض����ي ح�ضن )خطيب 
يو�ضف( والكولونيل ولد احلاج قائد 

والية منطقة القبائل �ضابقا..
وانفجر املوقف فجاأة.. 

اجلزائري����ة  امل�ض����ادر  اذاع����ت  وكم����ا 
الر�ضمية فوج����ئ الراأي العام العربي 
ببي����ان ق�ض����ري م����ن رادي����و اجلزائ����ر 
للرئي�ض هواري يومدين: قال فيه"ان 

عنا�ضر غري م�ضوؤولة قامت بتمرد من 
�ضاأنه ان يزج الباد يف مغامرة خطرية 
وعليه فقد ق����ررت ان امار�ض مبا�ضرة 
قيادة اجلي�����ض الوطني ال�ضعبي، فقد 
قام����ت قوة من الدبابات وزحفت على 
العا�ضم����ة اثن����اء الليل وعن����د منطقة 
عف����رون عند ج�ض����ر بور�����ض ومدينة 
ومارجن����و  واورليان����ز  موزاياقي����ل 
كيلوم����را   40 ح����وايل  تبع����د  الت����ي 
جنوب العا�ضمة وقعت معركة دامية 
انته����ت ب�ضل ق����وة الدباب����ات و�ضحق 
املتمردي����ن الع�ضكري����ني، وبف�ض����ل رد 
الق����وات املوالي����ة للحكوم����ة وال����ذي 
كان قوي����ا �ضريع����ا، حا�ض����رت العقيد 

طاهر الزبريي م����ع وحدات الدبابات 
يقودونه����ا  كان����وا  الت����ي  والق����وات 
الط����ريان  املعرك����ة  يف  وا�ض����رك 
اجلزائري، وخا�ضت قوات الزبريي 
معرك����ة بائ�ضة بع����د ان مت ح�ضارها، 
خ�ضائ����ر  اىل  املع����ارك  ه����ذه  وادت 
�ضخم����ة يف رجال اجلي�ض واملدنيني، 
وجنح رئي�����ض االركان يف القرار مع 
جمموع����ة م����ن رجال����ه منه����م حن����وى 
مو�ض����ى وال�ضريف مه����دي وح�ضنوي 

العيا�ضي اىل اجلبال.. 
وانتهت هذه االح����داث – التي كادت 
ت�ضع الباد على اب����واب حرب اهلية 
عبي����د..  �ضعي����د  الرائ����د  – بانتح����ار 
ولتب����دا مرحل����ة جدي����دة يف اجلزائر 
تنتق����ل فيه����ا كل ال�ضلط����ة اىل جبه����ة 

التحرير اجلزائرية.. 

�أين طاهر �لزبريي؟ 
البح����ث ال ي����زال جاري����ا يف اجلزائر 
الزب����ريي  طاه����ر  الكولوني����ل  ع����ن 
27 �ضن����ة رئي�����ض هيئ����ة اركان ح����رب 
جي�����ض التحرير اجلزائ����ري ال�ضابق، 
والذي ق����اد التم����رد – وال�ضوؤال هو: 
هل اختفى بني اه����ل قبيلته يف جبال 
االورا�����ض الواقع����ة �ضم����ال – �ضرقي 
اجلزائ����ر! وه����ل ه����و وح����ده او معه 
بع�����ض ال�ضباط وموظف����ي احلكومة 

املوؤيدين له!. 
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مل تكن بني �لغاين 
ان اغني���ة ايه ذنبي ايه ه���ي احدى اغاين فيلم ايام 
ولي���ال الذي انتجه عبد الوهاب وا�ضطلع ببطولته 

عبد احلليم حافظ. 
وهذه االغنية لها ق�ضة: 

يق���ول عبد احلليم: ان عبد الوهاب اعد للفيلم اربع 
اغ���ان مل يك���ن بينها ه���ذه االغني���ة... ث���م راأى عبد 
الوه���اب ان ي�ضيف موقف ه���ذه االغنية وعهد اىل 
ماأم���ون ال�ضن���اوي بو�ض���ع الكلمات الت���ي تنا�ضب 

املوقف.. وبعد ذل���ك حلنها عبد الوهاب وحفظها 
عبد احلليم يف جل�ضة واحدة. 

كيف �لفها ماأمون 
لق���د فكر ماأم���ون ال�ضن���اوي يف مطل���ع االغنية 
وه���و يف طريق���ه اىل البي���ت.. وبي���ت ماأمون 
ال�ضناوي – كما يق���ول – ا�ضبه بال�ضوق.. كل 
م���ا فيه �ضياح و�ضجيج ال نهاية لهما.. فاأوالد 
ماأم���ون ال�ضن���اوي يبك���ون او ي�ضحكون وال 
يعرفون الو�ض���ط!.. ويف هذا اجلو العجيب 
دخل ماأم���ون احدى احلج���رات واغلق عليه 
يف اح���كام ث���م ام�ض���ك بالقل���م وب���داأ يكم���ل 
املطل���ع.. ال���روح وي���اك.. والفك���ر مع���اك.. 
ولك���ن اوالده ب���داأوا يف توا�ضيح ال�ضراخ 
املتوا�ضل انقطعت بعده���ا افكار ماأمون.. 
ف���رك القل���م م���ن يده وفت���ح الب���اب وراح 
ي�ضرب االوالد واح���دا واحدًا وهو ي�ضب 
ويلع���ن.. ثم ارت���دى ماب�ضه وهو اليزال 
ي�ضب ويلعن.. ث���م غادر املنزل اىل منزل 

�ضقيقه اال�ضتاذ كامل ال�ضناوي.. 
ويف منزل اال�ضتاذ كامل ال�ضناوي دخل 

ماأمون احدى احلجرات واغلق عليه الباب وجل�ض 
يكم���ل االغني���ة يف ه���دوء.. وعندما اكم���ل ماأمون 
االغني���ة ا�ضرع يجري اىل التليف���ون ليدير القر�ض 

ويت�ضل بعبد الوهاب ويقراأ له االغنية..! 

حكاية �لغنية 
ويق���ول عب���د الوه���اب انه ق���راأ موق���ف الرواية مع 
املخ���رج واملوؤل���ف واخت���ار معهم���ا املع���اين الت���ي 
تتطلبه���ا االغنية.. ثم �ضرح ماأم���ون ال�ضناوي هذه 
املعاين.. فغاب ماأمون ثم عاد باالغنية! 

وي�ضي���ف عبد الوه���اب انه حلن اجل���زء االول من 
االغني���ة يف خم����ض دقائ���ق.. ث���م جل����ض م���ع عب���د 
احلليم وا�ضمعه عبد الوه���اب اللحن.. فراح يغنيه 
يف انفع���ال.. وادرك عب���د الوه���اب ان عب���د احلليم 
يتجاوب بكل احا�ضي�ضه مع اللحن كما يتجاوب مع 

كل حلن ينفعل معه.
واكمل عبد الوهاب تلحني اجلزء الثاين يف خم�ضة 
اي���ام فق���ط.. كان يلحن االغني���ة يف كل مكان.. يف 
ويف  الطري���ق..  ويف  املكت���ب..  ويف  البي���ت.. 

املطعم.. ويف ال�ضيارة.. 
ثم جاء دور الت�ضجيل. 

�ضجلها اول مرة ولكن الت�ضجيل مل يعجبه.. 
و�ضجلها مرة ثانية ولكن الت�ضجيل مل يعجبه 

اي�ضا.. 

�لت�شجيل �لذي ت�شمعه
ان الت�ضجي���ل ال���ذي ت�ضمع���ه يف االذاعة لي�ض 
ه���و ت�ضجي���ل الفيلم.. ف���ان لاغني���ة ت�ضجيلني 
اخري���ن.. احدهما عل���ى ا�ضطوانات كايروفون 
واالخ���ر على �ضري���ط �ضجل يف م�ض���رح �ضينما 
ق�ضر الني���ل.. وهذان الت�ضجيان االخريان هما 

اللذان تقدمهما االذاعة للجمهور..
وجنحت فنيا 

ان اغنية"اي���ه ذنب���ي اي���ه"مل تل���ق اقب���اال �ضعبيا 
فح�ض���ب.. بل انها اي�ضا الق���ت جناحا من الناحية 
الفنية.. ف���ان املو�ضيقيني يعترونه���ا من االغاين 

املمتازة امل�ضحونة باملجهود الفني النظيف. 

�شاميــة �شــادق �مل�شرفة على 
برنامج ما يطلبه �مل�شتمعون 
تقــول �ن �غنيــة �ل�شهر �لتي 
تتغنى بها �لبالد �لعربية هي 
�غنية"�يــه ذنبــي �يه"لعبد 
�حلليــم حافظ.. مــن كلمات 
��حلــان  �ل�شنــا�ي  ماأمــون 

حممد عبد �لوهاب. 
متو�شــط  �ن  �شاميــة:  تقــول 
تتلقاهــا  �لتــي  �لر�شائــل 
�تطالب باذ�عــة �غنية"�يه 
ذنبــي �يه"يبلغ �لفــا �مائتي 

ر�شالة يف �ليوم �لو�حد.

�جلــيل/ �آذ�ر- 1956



7 �لعدد )2882(�ل�شنة �حلادية ع�شرة - �لثالثاء )3( �أيلول 2013

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

�آخــر �شــاعة/  �آذ�ر - 1950

كان تلميذا يف مدر�ضة الفنون اجلميلة مبدر�ضة 
فين���ا وكان عم���ره 25 �ضن���ة وكان �ضاب���ا جميا 
وكان �ضع���ر راأ�ضه طويا وكان هذا ال�ضعر حمل 

اعجاب بنات فينا! 
كان عمه ير�ضل له كل �ضهر ثاثة جنيهات، يدفع 
منه���ا جنيهني ايج���ار حجرته، وي���اأكل باجلنيه 

الباقي طوال ال�ضهر. 
الكاريكاتوري���ة،  ال�ض���ور  ير�ض���م  �ضغوف���ا  كان 
وكان���ت ري�ضت���ه ت�ضخ���ر من كل وج���ه وتتاعب 

بكل انف وتهزاأ من كل ج�ضم. 
ولكن ري�ضته مل ت�ضتطع ان ت�ضخر من وجه فتاة 
واحدة راآها واحبها ووعدها بالزواج يف اليوم 

الذي ي�ضبح فيه مرتبه 40 جنيها يف ال�ضهر!
ولقد وف���ى الر�ض���ام ال�ضاب بوع���ده الذي قطعه 
يف �ضنة 1924 وا�ضبحت ه���ذه الفتاة اجلميلة 
بع���د ثاث �ضن���وات زوجة الر�ض���ام �ضاروخان! 
وم�ض���ى عل���ى زواجهم���ا 23 �ضن���ة ومل ت�ضتطع 

ري�ضته ان تر�ضم �ضورة واحدة لهذا الوجه! 
ان يوم 15 مار�ض �ضنة 1924 هو عيد الد�ضتور 
بالن�ضب���ة للنا�ض ولكنه الي���وم االول الذي �ضمع 

فيه الر�ضام �ضاروخان ان يف م�ضر �ضحافة. 
فق���د اق���رح علي���ه زميل���ه امل�ض���ري عب���د القادر 
ال�ضن���اوي ان ي�ضاف���ر مع���ه اىل م�ض���ر وي�ضدرا 
جملة كاركاتورية! ووع���ده عبد القادر ان يدفع 
ل���ه 15 جنيها كل �ضهر بخاف م�ضروفات النوم 

والطعام! 
اىل  وار�ض���ل  م�ض���ر  اىل  الق���ادر  عب���د  و�ضاف���ر 
�ضاروخ���ان 25 جنيه���ا اجرة الباخ���رة ووعده 
باالنتظار على ر�ضيف ميناء اال�ضكندرية وكان 
�ضاروخ���ان مطمئنا اىل ان �ضديقه يف انتظاره 
يف املين���اء ف���راح ي���وزع ما يف جيب���ه على خدم 

الباخرة �ضاأن ا�ضحاب املايني! 
ومل يجد �ضديقه عل���ى امليناء و�ضار يف �ضوارع 
اال�ضكندري���ة ويف جيب���ه ب�ضع���ة قرو�ض يبحث 
ع���ن خمرج من هذا املاأزق وعن طريقة يعود بها 

اىل مدينة فينا! 
كان يف �ضي���ق �ضدي���د و�ضع���د ال���دم اىل وجه���ه 
وا�ض���رع ي�ض���ب املاء عل���ى راأ�ض���ه ف���اذا ب�ضعره 

اجلميل يت�ضاقط مع املاء.
وا�ضبح ال�ضاب اجلميل ا�ضلع. 

واقر�ضه مدير �ضركة ما نت�ضوف ثاثة جنيهات، 
الدرج���ة  يف  القاه���رة  اىل  القط���ار  وا�ضتق���ل 

الثالثة. 
واقام يف فندق حقري يف وجه الركة اما احدى 

م�ضتعمرات البغايا!
وعرث �ضديقه عبد القادر عليه ونقله اىل حجرة 
يف ف���م اخللي���ج وا�ض���در مع���ه يف �ضن���ة 1924 
جملة"اجلريدة امل�ضورة"ولكنها اقفلت ابوابها 

بعد �ضدور عددين منها. 
واختف���ى عبد الق���ادر! وا�ضط���ر �ضاروخان ان 
يت�ضل���ل مباب�ضه من حجرة ف���م اخلليج حتى ال 

يحجز عليها �ضاحب البيت. 
وا�ضتغل �ضاروخان مدر�ض ر�ضم مبرتب خم�ضة 
جنيه���ات يف ال�ضه���ر، ث���م مل���ع ا�ضم���ه كم�ض���ور 
كاريكات���ور يف االو�ض���اط االرمني���ة ث���م ق���ال له 
اح���د ا�ضدقائه ان موظفا يف الرملان يبحث عن 

م�ضور كاريكاتوري فلماذا ال تقابله. 
وكان هذا املوظف ال�ضاب هو حممد التابعي!

وق���ال التابع���ي ل�ضاروخ���ان اري���د ان تر�ضم لنا 
كاريكات���ورا �ضيا�ضيا، فده�ض �ضاروخان وقال: 
انا ار�ضم نكتا فق���ط، اما الكاريكاتور ال�ضيا�ضي 

فا! 
واقنعه التابعي ان يجرب! 

وبع���د �ضنوات مل���ع ا�ضم �ضاروخ���ان وا�ضبح ال 
ير�ض���م اال الكاريكاتور ال�ضيا�ضي ويرف�ض ر�ضم 

النكت! 
وبع���د ان مل���ع ا�ض���م �ضاروخ���ان تلق���ى اخلطاب 

التايل: 
- انني اراقب جناحك وانني �ضعيد لك.. ولكني 
حزي���ن عل���ى نف�ض���ي الن الفتى ال���ذي اح�ضرته 
لنف�ض���ي م���ن مدين���ة فين���ا ا�ضبح غ���ريي يتمتع 
بثماره. ووقع اخلط���اب عبد القادر ال�ضناوي.. 
ال�ض���اب ال���ذي ه���رب م���ن �ضاروخ���ان يف �ضن���ة 

 .1924
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�جلـيل/�آيار- 1956

ما  عند
ك���������ان���������ت 

كانت  ���ض��غ��رية 
والدتها تدللها وتقول 

وكانت  )ق����م����ورة(،  ان��ه��ا  ل��ه��ا 
فاعتقدت  جمالها،  يطربن  ومدر�ضاتها  �ضديقاتها 
وانها  جدا،  جميلة  انها  نف�ضها  وبني  بينها  فيهما 
وقفت  ل��و  م��ون��رو،  م��ارل��ني  تناف�ض  ان  ت�ضتطيع 

امامها وجها لوجه! 
يف  يتوافر  ان  يجب  م��ا  اه��م  ان  ت�ضمع  وك��ان��ت 

ك���واك���ب 
ل�ضينما  ا
اجلمال،  ه��و 
وح�����ي�����ث ان���ه���ا 
و�ضعها  ففي  جميلة، 
اقتحمت  اذا  ت���ت���األ���ق  ان 
ا�ضرتها  ولكن  الفني،  العمل  ميدان 
مل تكن ت�ضمح لها ان تظهر حتى يف امل�ضرحيات 
ان  دون  درا�ضتها  �ضني  ام�ضت  ولهذا  املدر�ضية، 

تعرف الطريق اىل خ�ضبة امل�ضرح! 
طبيبة،  تخرجها  ان  يف  ترغب  ا�ضرتها  وك��ان��ت 
�ضممت  ولكنها  االب���دان،  وت�ضفي  العلل  تعالج 

مبدر�ضة  فالتحقت  ال��ط��ري��ق،  تخت�ضر  ان  على 
التجارة املتو�ضطة بعد ح�ضولها على االبتدائية، 
واحلقتها ا�ضرتها مبدر�ضة التجارة التكميلية بعد 
انها  اال  املتو�ضطة  التجارة  دبلوم  على  ح�ضولها 
مبعهد  التحقت  ثم  �ضهرين،  �ضوى  بها  متكث  مل 
التمثيل وهكذا حققت ما كانت حتلم به لكي ت�ضل 

اىل ما تهدف اليه! 
جورج  التمثيل  معهد  يف  �ضجعها  من  اول  وكان 
لها  تنباأ  حتى  يخترها  يكد  مل  ال���ذي  اب��ي�����ض، 

مب�ضتقبل باهر.. 
انها  ذل��ك  فيها،  ابي�ض  ج��ورج  ن��ب��وءة  و�ضدقت 
ار�ضنا  اولها  اف��ام  ثاثة  يف  االن  حتى  ظهرت 
املظلوم مع  اخل�ضراء مع ماجدة، وثانيها دعوة 

زهرة العلى وثالثها �ضياطني اجلو.. 

املرحوم  كرمية  وه��ي  حممود  �ضلوى  ه��ي  ه��ذه 
وا���ض��م��ه��ا احلقيقي  ���ض��ح��ات��ه  ال��دك��ت��ور حم��م��ود 

زينب.. 
وزنها  �ضنتيمر،   165 طولها  �ضنة،   20 عمرها 
الدنيا،  ما يف  اجمل  ان احلب  راأيها  من  60 ك.. 
الرابعة ع�ضرة  احبت مرة واح��دة وهي يف  وقد 
ولكنها  �ضابطا،  االن  ا�ضبح  تلميذا  عمرها  من 
تعد  مل  ال��واح��دة  النجمة  الن  حتبه  ال  ا�ضبحت 
ا�ضتعداد  امت  على  انها  تقول  وه��ي  ت�ضتهويها! 
ان  وتف�ضل  العقل!  من  ب�ضيء  التجربة  ملعاودة 
ت��ت��زوج م��ن غ��ري ال��و���ض��ط ال��ف��ن��ي، وت�����ض��رط يف 
الزوج ان يكون طبيبا كوالدها، متو�ضط العمر، 

خفيف الدم، وال�ضكل، والدخل مو�ض مهم. 
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بعي���د  زم���ن  من���ذ  العلم���اء  يحل���م 
بالو�ض���ول اىل القمر ث���م العودة اىل 
االر����ض مرة اخ���رى!!.. وعلى الرغم 
من ان هذا احللم بعي���د املنال، فيبدو 
ان���ه ق���د ا�ضب���ح يف متناول الي���د، او 
يف القليل يب���دو انه ا�ضبح اقرب اىل 
التحقيق، فقد ق���ام العلماء واخلراء 
ال�ضواري���خ  واط���اق  الط���ريان  يف 
بتجارب ا�ضتخدموا فيها ال�ضواريخ 
املختلف���ة التي ا�ضتوىل عليها احللفاء 
م���ن الن���ازي، اثبتت له���م ان الطريان 
عل���ى بعد 15 الف ميل مل يعد مع�ضلة 

من املع�ضات!!
ويق���ول مدير الق�ض���م الطبي مبدر�ضة 
الط���ريان  ان  بتك�ضا����ض:  الط���ريان 
يف املناط���ق العليا املفرغ���ة من اجلو 
ا�ضبح ام���را مي�ض���ورًا، وانه �ضيكون 
يف االمكان بلوغ تلك املناطق التي مل 

يقرب منها احد من قبل.. 
ويتطل���ب الو�ض���ول اىل هذه املناطق 
جمه���ودا �ضاق���ا، اذ ينبغ���ي عل���ى من 
م���ن  العلي���ا  املناط���ق  يف  يط���ريون 
االح���وال  ب���كل  يحيط���وا  ان  اجل���و 
وان  االماك���ن،  ه���ذه  تكت�ض���ف  الت���ي 

يتخ���ذوا لامر عدت���ه، وان يفر�ضوا 
كل االحتم���االت.. ولذل���ك ف���ان الق�ضم 
ال���ذي يت���وىل درا�ض���ة ه���ذه  الطب���ي 
ال�ض���وؤون من اه���م عوامل جناح هذه 

املرحات.
ولعل اهم امل�ضاكل الت���ي يتعر�ض لها 
كل من اراد ان يطري يف هذه املناطق 
الو�ض���ول اىل القمر، ه���ي اجلاذبية، 
اذ املفرو����ض ان اال�ضي���اء ال وزن له���ا 
يف مناط���ق اجلو وثمة م�ضكلة اخرى 
هي ان االن�ضان ال ي�ضتطيع ان ي�ضرب 
من"ك���وب"او كاأ����ض حينما يكون يف 
طبقات اجل���و العليا، الن ال�ضوائل – 
بفعل اجلاذبية – ال تبقى يف االكواب 
او الكوؤو�ض وامنا ت�ضيل على الفور، 
ولذل���ك فان الو�ضيلة الوحيدة لل�ضرب 
ا�ضتخدام"م�ضخات"تنق���ل  ه���ي 

ال�ضوائل اىل الفم مبا�ضرة!. 
وهناك م�ضكلة اخ���رى هي انه ينبغي 
عل���ى م���ن يجت���ازون طبق���ات اجل���و 
العليا ان ي�ضم���وا انف�ضهم بوثاق اىل 
الطائرات وال�ضواري���خ التي تنطلق 
به���م، واال وج���دوا انف�ضه���م مندفعني 

يف اجلو بغري �ضابط!.. 
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بداأت وزارة املعارف اخريا جترد حمتويات بيت 
االمة واثاث الزعيم اخلالد �ضعد زغلول فيه، فقد 
تقرر ان ي�ضب���ح هذا البيت متحف���ا قوميا حلياة 
�ضع���د وجه���اده وتفي����ض ارج���اء البي���ت املجيد 
باث���ار تكاد تعتر اجزاء متفرقة من حياة الزعيم 

ونظارات���ه..  واقام���ه..  ماب�ض���ه..  العظي���م.. 
والهداي���ا التي قدمت اليه يف �ضت���ى املنا�ضبات.. 

و.. و.. 
مئ���ات م���ن قط���ع الذكري���ات احلي���ة الناب�ض���ة.. 
كله���ا مازالت تخفق باحلياة الت���ي ا�ضتعدتها من 

�ضع���د واذا دخل���ت بيت االم���ة االن خيل اليك انك 
ت���رى �ضعدا بقامته املهيب���ة، ووقاره الفذ يخطب 
اجلماهري م���ن �ضرفاته ومن حوله وفود ال�ضباب 
تهت���ف وتردد االنا�ضيد.. ولك���ن ال تلبث احلقيقة 
ان تنك�ض���ف امام عينيك م���رة اليمة حينما تتلفت 
ميينا وي�ضارا فا جتد اال �ضكونا موح�ضا وانينا 
ت���ردده اوراق اال�ضجار العالي���ة املحيطة بالبيت 
كانه���ا ارواح هائم���ة يف الف�ض���اء ت�ضب���ح بحم���د 

الله! 

�لحياء �لباقون! 
وال يط���ول انتظارك يف حديق���ة البيت.. اذ ترى 
امام���ك رجا عج���وزا من خدم �ضعد ج���اء ي�ضاألك 
عم���ا تريد.. وتعلم انه اح���د ثاثة عا�ضوا يف ظل 
�ضعد.. ام���ا االثنان الباقيان فهم���ا االن�ضة"فريدا 
وه���ي   – امل�ضري���ني  ام  و�ضيف���ة  كاب����ض"– 
املاني���ة ن"ب���ادن..  االن مدي���رة املتح���ف وه���ي 
بادن"وين���در ان جت���د له���ا مث���اال يف احلر����ض 

والوفاء واالخا�ض واالمانة.. 
كانت ام امل�ضري���ني تقول عنها"انها هدية عزيزة 
م���ن �ضعد"والواق���ع انه���ا كانت منح���ة طيبة من 
الله لاثنني معا.. فه���ي احلري�ضة على اثارهما، 

الباقية على حبهما! 

وكث���ريا ما ترى منفردة وهي تبكي بحرارة كلما 
مرت الذكرى العزيزة على خاطرها!. 

يف �ملتحف.. 
يده���ا �ضن���دوق  فري���دا ويف  االن�ض���ة  وتق���ودك 
يحتوي على مفاتيح خمتلفة اال�ضكال واالحجام 
لتفتح ل���ك ابواب احلج���رات وتاأخ���ذ يف ال�ضرح 
واالفا�ض���ة.. انه���ا حتف���ظ كل كب���رية و�ضغ���رية 
فيه���ا! واهم ما ي�ضرعي النظ���ر يف اثار �ضعد ان 
كل قطع���ة م���ن اثاره ت�ضج���ل ناحية م���ن نواحي 

عظمته!

ز�ج مثايل 
فهذه حجرة املكتب يف نهاية ردهة الطابق االول 
ما زالت كم���ا تركها �ضع���د.. الكرا�ضي واالقام.. 
املحاب���ر.. الن�ضاف���ة.. كل منه���ا يحت���ل مكانة يف 
نظ���ام جميل.. وال�ضمعدان التذكاري املهدى اليه 
م���ن �ضهره م�ضطفى فهم���ي با�ضا مازال قائما يف 

مكانه كما و�ضعه �ضعد.. 
و"نظارته" التي كان يلب�ضها يف منفاه"مبالطه" 
حتت���ل مكانه���ا على املكت���ب اي�ض���ا.. وبجوارها 
مقلم���ة اهدي تالي���ه يف املنفى.. وت�ض���ري االن�ضة 
فريدا اىل فتاحة"اظرف خطابات"مغلفة بالف�ضة 
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تنتهي بعد�ضة مك���رة.. وتقول: اهدى �ضعد اىل 
ام امل�ضري���ني مبنا�ضبة عيد زواجهما الف�ضي يف 
ي���وم 12 مار�ض �ضن���ة 1924 �ضورتها يف برواز 
ف�ض���ي فقدمت الي���ه هذه"الفتاحة"بهذه املنا�ضبة 

ال�ضعيدة!.. 
هداي���ا ب�ضيطة يف ذاتها.. قيم���ة يف معناها.. ان 
دلت على �ضيء فانها تدل على روح �ضعد الطيبة، 
وان ك�ضفت قائم���ا تك�ضف عن مقدار حبه ووفائه 

ل�ضريكة حياته!.. 

1588 قطعة �ثرية 
وا�ضتطاع���ت اللجنة التي وكل اليه���ا ح�ضر اثار 
�ضع���د وتقديره���ا ان حت�ض���ى حت���ى االن 1588 
قطع���ة اثرية من بينها هداي���ا قدمت اليه من افرد 
ال�ضع���ب، ومن �ضهره م�ضطف���ى فهمي با�ضا ومن 

العظماء وامللوك. 
وم���ن اهم م���ا ي�ضرعى نظ���رك م���ن الهدايا"بدلة 
اال�ض���د،  ف���رو  م���ن  كاملة"م�ضنوع���ة 
و"قفطان"و"حزام"م���ن احلري���ر طول���ه �ضبع���ة 
امراط���ور احلب�ض���ة  م���ن  الي���ه  اهدي���ت  امت���ار 
�ضن���ة 1924 وحمله���ا ي���وم تقدميها الي���ه �ضبعة 
مث���ل  يلب�ض���ون  كان���وا  االحبا����ض  ام���راء  م���ن 
هذه"البدلة".. وتفت���ح لك االن�ضة"فريدا"حجرة 
ق���د  �ضع���دا  ان  الي���ك  فيخي���ل  �ضع���د  ماب����ض 
تنب����ض  مازال���ت  انه���ا  بره���ة..  من���ذ  غادره���ا 
ان"البدل"و"البنطلونات"معلق���ة  باحلي���اة.. 
يف دوالبه���ا كانه���ا يف انتظ���ار �ضاحبه���ا.. وبني 
هذه"البدل"جت���د البدل���ة الت���ي كان �ضعد يلب�ضها 
ي���وم اطلق عليه الر�ضا����ض، وهي مو�ضوعة يف 

�ضندوق ومغطاة بالعلم امل�ضري.. 

�ميان باهلل.. �حب ل�شعد!.. 
ويف حج���رة ن���وم �ضع���د �ضري���ران متا�ضقان.. 
م���ن  الراأ����ض  م���كان  يف  امل�ضري���ني  ام  علق���ت 
جدرانه���ا  ف���وق  منهما"م�ضحفا"ون���رثت  كل 
�ض���ورا خمتلف���ة البيها م�ضطف���ى فهم���ي با�ضا.. 
ول�ضاحبة الع�ضمة امه���ا وبجانب هذه احلجرة 
حجرة"التواليت"اخلا�ض���ة بام امل�ضريني وفيها 
كان���ت تقط���ع الوق���ت يف ا�ضغ���ال االب���رة حت���ى 
احلادي���ة ع�ضرة م���ن الليل وله���ذه احلجرة نافذة 
تط���ل على ق���ر �ضعد وكان���ت �ضلوته���ا يف ايامها 
االخ���رية اذ كان���ت تفتحه���ا يف ال�ضب���اح وتطيل 
النظر اىل قر �ضعد تتاأمله يف خ�ضوع.. وتناجيه 

يف �ضمت ودموع!.. 

�عالم �لثورة 
وحتدث���ك االن�ضة"فريدا"عن االع���ام التي كانت 
حتملها ام امل�ضريني عندما كانت تقود املظاهرات 
اي���ام الثورة وتقول: ان م���راأى هذه االعام كان 

يث���ري ال�ضب���اب ويله���ب حما�ضته���م، في�ضح���ون 
بارواحه���م رخي�ض���ة وهم فرح���ون!.. وما زالت 
حتفظها االن�ضة"فريدا"يف م���كان امني وال تريد 
ان تطل���ع اح���دا عليها حت���ى تت�ضلمه���ا احلكومة 

منها.. النها هدية من ام امل�ضريني!.. 

يحيا �شعد 
خملف���ات  م���ن  الباق���ني  االحي���اء  وب���ني 
�ضعد"ببغاء"يبل���غ م���ن العمر �ضت���ني عاما ما زال 
يعي����ض يف قف�ض���ه �ضاهم���ا �ضامت���ا.. اال عندم���ا 
تداعب���ه فري���دا وتقول ل���ه بلغ���ة فرن�ضية:"يحيا 
�ضع���د"! وهن���ا ينتف�ض جناحاه ع���ن ري�ض احمر 

جميل ويردد: يحيا �ضعد". 

�آخر �شاعة / حزير�ن- 1950
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فمنذ اقبل"ال�ضبي"م�ضطفى النحا�ض اىل القاهرة 
املبنديان  مبدر�ضة  ليلتحق   1889 ابريل   2 يف 
وهو"االول"!  االن  اىل  االبتدائية  النا�ضرية 
واول  االبتدائية،  ال�ضهادة  واول  فرقته،  اأول 
ثم  احلقوق..  كلية  يف  فرقته  واول  البكالوريا، 

اول املحامني.. فاول الق�ضاة من املحامني.. 
�ضاحب"م�ضطفى  ال����ذي  ال��ت��ف��وق  ه���ذا  ول����وال 
يلج  اال  املمكن  م��ن  ل��ك��ان  �ضباه  النحا�ض"منذ 
ولكان  ا�ضا..  احلكومي  النظامي  التعليم  باب 
�ضبيا  حياته  جم��رى  يتخذ  ان  ج��دًا  املمكن  من 
دخلها"م�ضطفى  مدر�ضة  اول  كانت  فقد  اخ��ر.. 
يدر�ض  اهلية  م��در���ض��ة   1886 النحا�ض"�ضنة 
والفرن�ضية،  العربية  اللغتني  فيها  ال�ضبيان 
الوظائف  ل�ضغل  تاأهيلهم  وهدفها  واحل�ضاب.. 
�ضديق  النحا�ض  مل�ضطفى  وك���ان  ال�����ض��غ��رى.. 
ال�ضبي  وك���ان  ال��ت��ل��غ��راف..  يف  يعمل  ل��وال��ده 
�ضغوفا بالة االر�ضال وال�ضفرة اىل درجة جعلته 
يحفظ هذه ال�ضفرة يف يوم واحد.. ولكن القدر 
اراد �ضيئا اخر. فاظهر ال�ضبي يف درا�ضته االوىل 
مدر�ضة  ادخ��ال��ه  يقرر  اي��اه  جعل  ما  التفوق  من 
ابتدائية ليفتح امامه ابواب امل�ضتقبل الوا�ضع.. 

مدر�شة �ملبتديان �لنا�شرية 
 –  1889 – ���ض��ن��ة  ان�����ذاك  م�����ض��ر  يف  ي��ك��ن  مل 
لنظارة  ت��اب��ع��ة  اب��ت��دائ��ي��ة  م���دار����ض  ارب����ع  اال 
التني"  و"را�ض  "التوفيقية"  وه��ي  امل��ع��ارف. 
املدار�ض  بقية  اما  و"املن�ضورة"و"املبتديان".. 

االب��ت��دائ��ي��ة ف��ك��ان��ت ت��اب��ع��ة ل��دي��وان االوق����اف.. 
النظارة مدر�ضة  افتتحت  العام  اواخر هذا  ويف 

ابتدائية خام�ضة يف ا�ضوان.. 
بناء"املدر�ضة  مدر�ضة"املبتديان"ت�ضغل  وكانت 
ال�ضنية"احلالية، وكان احلي املحيط بها ي�ضمى 
اخذت  ه��ن��ا  وم���ن  بحي"النا�ضرية"..  ذاك  اذ 
املدر�ضة ا�ضمها.. وكان هذا البيت  يف اول امره 
ايام  امل��ع��روف  املماليك  ام��ري  الردي�ضي  ق�ضر 
احد  اىل  املدر�ضة  نقلت  ث��م  با�ضا..  علي  حممد 
ق�ضافات العبا�ضية.. واعيدت اىل بنائها القدمي 
بعد ان ر�ضمته احلكومة وانفقت عليه 10.000 
جنيه ا�ضبح بعدها �ضاحلا الوىل مدار�ض القطر 

االبتدائية انذاك.. 
اىل  مق�ضمني   305 املدر�ضة  تاميذ  ع��دد  وك��ان 
اللغة  فيه  الطلبة  يدر�ض  ا�ضلي  ق�ضم  ق�ضمني: 
تدر�ض  وق�ضم  ا�ضا�ضية،  اجنبية  كلفة  الفرن�ضية 
فيه اللغة االجنليزية. وكانت نفقات التعليم يف 
كبري  مبلغ  وهو  العام..  يف  جنيها   14 املدر�ضة 
حممد  ولكن"ال�ضيد  االي���ام..  تلك  بح�ضاب  ج��دا 
النحا�ض"والد م�ضطفى – وكان تاجرا مي�ضورا 
– كان م�ضتعدا لكل �ضيء لكي يفتح  يف �ضمنود 

الطريق امام ابنه املوهوب. 

على ��ل درجات �ل�شلم.. 
املدر�ضة  اىل  النحا�ض"ابنه  حممد  فقدم"ال�ضيد 
بعد انق�ضاء �ضتة �ضهور على بدء املو�ضم الدرا�ضي 
فيها.. فراأى ناظرها امني �ضامي )افندي انذاك( 

مدى  يختر  ح��ت��ى  ام��ت��ح��ان��ا  ال��ط��ال��ب  يعقد  ان 
وجد  النتيجة  ظهرت  فلما  و�ضاحيته..  ق�ضوته 
ال�ضنة  م�ضتوى  ف��وق  ال�ضبي  ان  �ضامي  ام��ني 
االوىل، فقرر احلاقه بال�ضنة الثانية.. وكان راأيه 
تفوقه  اثبت  الن��ه  حمله  يف  اجلديد  الطالب  يف 
على طلبة ال�ضنة الثانية انف�ضهم.. اذ على الرغم 
م��ن ان��ه مل يكن ق��د بقى م��ن ال��ع��ام ال��درا���ض��ي اال 
�ضهران، فان م�ضطفى جاز امتحان االنتقال اىل 
ومنحته  االول..!  ترتيبه  وك��ان  الثالثة،  ال�ضنة 
اخ���رى على ج��ان��ب عظيم من  ���ض��ه��ادة  امل��در���ض��ة 
االهمية، و�ضيكون لها اعظم االثر يف م�ضتقبله، 
هذه  كتبت  وق��د  عظيم"..  خلق  انه"على  وه��ي 

العبارة يف �ضهادته باخلط العري�ض.. 
املدر�ضة  النحا�ض"يف  وكان من زماء"م�ضطفى 
حممد  العزيز  عبد  ذاك  اذ  الفرن�ضي(  )بالق�ضم 
حافظ  وحممد  )با�ضا(  ا�ضكندر  وجنيب  )با�ضا( 
الق�ضم االجنليزي ي�ضم  )با�ضا(.. وكان  رم�ضان 
مثل  عظيم  م�ضتقبل  لهم  �ضيقدر  اخ��ري��ن  طلبة 
و)�ضليم  وايل(  و)جعفر  عو�ض(  حافظ  )احمد 

زكي( و)علي زكي العرابي( و)حممد حيدر(.. 
فالرابعة..  الثالثة  ال�ضنة  اىل  الطالب  وانتقل 
وهنا ظهر تفوقه ب�ضكل ظاهر جدا اذ ح�ضل على 
الدرجات النهائية يف جميع مواد الدرا�ضة.. هذا 
التي حافظ عليها  اىل �ضهادة )على خلق عظيم( 

دائما.. 
احلني  بني  هدايا  الطلبة  متنح  املدر�ضة  وكانت 
ل��ت��ف��وق��ه��م يف م����واد ال��درا���ض��ة او يف  واحل����ني 

يف  هدية  النحا�ض"29  فنال"م�ضطفى  اخللق.. 
بتدينه  ذل��ك  جانب  اىل  وا�ضتهر  واح���دة!  �ضنة 
العظيم، فكانت ال�ضاة يف ميعادها ال تفوته مرة 

واحدة.. 
ف��اذا فعل  ن��ادرا،  وك��ان ال يخرج من املدر�ضة اال 
لل�ضاة  زي���ن���ب..  ال�����ض��ي��دة  م�ضجد  اىل  ت��وج��ه 

والترك.. 
ان  ذاك  اذ  االبتدائية  امل��دار���ض  ع��ادة  م��ن  وك��ان 
الرابعة.  ال�ضنة  لطلبة  خا�ضة  امتحانات  تعقد 
الثانوية..  امل��دار���ض  اىل  انتقلوا  جازوها  ف��اذا 
االمتحان  ه��ذا  جتعل  ان  امل��ع��ارف  نظارة  ف��رات 
عاما.. يعقد يف مكان واحد ويجيب الطلبة فيه 
على ا�ضئلة واحدة.. ومن هنا ن�ضاأ امتحان امتام 
نف�ض  يف  به  العمل  وب��داأ  االبتدائية...  الدرا�ضة 
من  النحا�ض"فيها  فرغ"م�ضطفى  التي  ال�ضنة 
ودخل"م�ضطفى"االمتحان  االبتدائية..  درا�ضته 
�ضريكه  اما  مكرر"..  ترتيبه"االول  فكان  العام، 
فهمي  الطالب"حممد  ف���ك���ان  االول����وي����ة  يف 
ياقوت".. وكان عدد املتقدمني 278 تلميذا جنح 

منهم 112.. 
اول  يف  النحا�ض"االول  كان"م�ضطفى  ب��ه��ذا 

امتحان عقد لل�ضهادة االبتدائية!. 

�لتفوق ي�شتمر.. 
باملدر�ضة  ذلك  النحا�ض"بعد  والتحق"م�ضطفى 
حافظ  التي  التفوق  جمانية  ومنح  اخلديوية، 
وكان  الثانوية..  درا�ضته  ط��وال  ذلك  بعد  عليها 

هــذه �شل�شلة جديدة يتقــدم بها"�مل�شور"�ىل قر�ئه، كعادته يف �حتافهم بــكل طريف �مفيد.. �نها 
�شــور �شادقة حلياة عظماء م�شــر ��قطابها مذ كانو� يف مرحلة �لدر��شة، �ىل �ن خرجو� �ىل ميد�ن 
�حليــاة �لعملية �لو��شع.. جمــع مذكر�تها ��شورها �ل�شتاذ �حمد عطيــة �هلل مدير متحف �لتعليم 
م�شتعينــا يف ذلــك مبــا يف �ملتحف مــن �ثائق تاريخيــة �مذكر�ت عامــة.. ��شريى �لقــر�ء فيها من 

�لطر�فة �غز�رة �ملادة ما يغني عن �لطالة يف تقدميها �ليهم. 
�ن مــن يقــر�أ تاريخ"م�شطفــى �لنحا�س"يخيــل �ليــه �ن �لقدر عاهد هــذ� �لرجل علــى �ن يجعله يف 

�ملقدمة د�ئما: يف �ملدر�شة، �يف عامل �لوظائف، ثم يف عامل �ل�شيا�شة..؟ 
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�مل�شور/  1948

ذلك يف �ضنة 1891.. 
–"التجهيزية"يومئذ  اخلديوية  املدر�ضة  ويف 
�ضنوات..  النحا�ض"اربع  در�ض"م�ضطفى   –
وكان من زمائه يف ال�ضنة االوىل )ف�ضل اول( 
)با�ضا(  ا�ضكندر  وجنيب  )ب��ا���ض��ا(  كامل  احمد 
واإ�ضماعيل رمزي )با�ضا( واملرحوم حممد لبيب 

الكرداين )بك(. 
الثانوية  الثانية  ال�ضنة  اىل  النقل  امتحان  ويف 
اثبت"م�ضطفى النحا�ض"تفوقه البارز.. فقد كان 
الفرق بينه وبني الثاين 46 درجة! وكانت �ضنة 

اذ ذاك 14 �ضنة.. 

وق�����ررت 
النظارة يف هذا العام جعل 

وجعلت  �ضنوات،  خم�ض  الثانوية  الدرا�ضة  مدة 
الق�ضم  طلبة  على  اج��ب��اري��ة  االجنليزية  اللغة 
ا�ضافية،  لغة  الركية  اللغة  وكانت  الفرن�ضي، 
القائل  اح��د  النحا�ض  م�ضطفى  الطالب  وك��ان 

الذين در�ضوا اللغة الركية. 
الثالثة  ال�ضنة  اىل  لانتقال  االم��ت��ح��ان  وع��ن��د 
اثبت"م�ضطفى النحا�ض"تفوقه الرائع اذ ح�ضل 
على النهاية الكرى يف جميع املواد، عدا اللغة 
على  فح�ضل  فيها..  اذ"خانه"احلظ  الفرن�ضية.. 

19 درجة من ع�ضرين!
وكان الفارق بينه وبني الثاين 26 درجة.. 

تقدم"م�ضطفى"المتحان   1896 �ضنة  ويف 
طالبا،   42 املتقدمني  ع��دد  وك��ان  البكالوريا.. 

فنجح، واحتفظ باالولوية.. 
عن  عبارة  ان��ذاك  العربية  اللغة  امتحان  وك��ان 
الطالب  يتكلم  ال�ضعر  م��ن  بيت  واح���د:  ���ض��وؤال 
والبيان  وامل��ع��اين  وال�ضرف  النحو  عليه"من 

والبديع"وين�ضئ مو�ضوعا يف معناه، وهو: 
واذا هممت بورود امر فالتم�ض من قبل مورده 

طريق امل�ضدر 
ام���������������������ا 

ن  متحا ا
قبل  ف��ك��ان  الفرن�ضية  اللغة 

ذلك مطوال يحتوي على خم�ضة اق�ضام هي االماء 
اللغوي  والتحليل  املنطقي  والتحليل  واالن�ضاء 
يف  االجنليز  ت��دخ��ل  زاد  وحينما  وال��ق��واع��د.. 
االمتحان  هذا  اخت�ضر  التعليمية  الباد  �ضيا�ضة 
اىل ق�ضمني فقط"االن�ضاء واالماء"وقد بداأ ذلك 
ذلك  م��ن  االجنليز  غر�ض  وك��ان   ..1895 �ضنة 
ا�ضعاف اللغة الفرن�ضية يف الباد واحال اللغة 

االجنليزية حملها.. 
اما امتحان اجلغرافيا، فكانت ا�ضئلته كما يلي: 
1- ار�ضم خريطة الجنلرا او الهند ال�ضينية.. 

للخليج  التجارية  البحرية  املنتجات  هي  ما   -2
نيوناوند  و�ضواطئ  االبي�ض  والبحر  الفار�ضي 

الند وبحر بهرجن 
لبيان  وافريقيا  اوروب��ا  �ضواحل  بني  ق��ارن   -3

اهمية التعاريج ال�ضاحلية. 
4- اذكر مكان واهمية ما ياأتي: 

 – – هانوي  – بت�ضرج  – فا�ض  جوهانزبرج 
وند�ضور – نورين – هيو – بر�ضبني – ار�ض 

روم.. 

يف مدر�شة �حلقوق 
التحق"م�ضطفى النحا�ض"مبدر�ضة احلقوق يف 
نف�ض  اذ ذاك يف  املدر�ضة  اكتوبر 1896 وكانت 
العزيز  عبد  مدر�ضة  حتتله  كانت  ال��ذي  البناء 

االولية، وفيه اليوم مراقبة ال�ضحة املدر�ضية.. 
وك��ان��ت ���ض��ن��وات ال��درا���ض��ة يف امل��در���ض��ة قبل 
والغى  ارب����ع،  اىل  فانق�ضت  خ��م�����ض��ا،   1896
العربية  كاللغات  اال�ضافية  امل���واد  م��ن  الكثري 
الدفاتر  وم�ضك  والتاريخ  وااليطالية  والركية 

واخلطوط..! 
يف  در���ض��ا   36 يح�ضر  ان  ال��ط��ال��ب  ع��ل��ى  وك���ان 
اال���ض��ب��وع.. اي اك��رث م��ن ع��دد ال��درو���ض املقدر 
للمدار�ض االبتدائية اليوم، وكان ناظر املدر�ضة 
العامة الفرن�ضي"ت�ضتو"وكما احتفظ"م�ضطفى 
االبتدائية  املدر�ضتني  يف  النحا�ض"باالولوية 
احلقوق..  مدر�ضة  يف  عليها  حافظ  والثانوية، 
يف  ت���خ���رج  ح��ت��ى  زم���ائ���ه  فظل"االول"على 
على"�ضهادة  فح�ضل   ..1900 ���ض��ن��ة  ي��ون��ي��و 
القوانني"بتفوق..  يف  امل�ضرية  اللي�ضان�ض 
انذاك  متنح  كانت  جائزة"ا�ضكوت"التي  ون��ال 

املتفوقني يف امتحان اللي�ضان�ض. 
للمحاماة  النحا�ض"مكتبا  وافتتح"م�ضطفى 
جناحا  كمحام  عمله  يف  وجن��ح  املن�ضورة  يف 
ال��ي��ه ان��ظ��ار اوىل االم�����ر.. ف��ر���ض��ح��ه عبد  ل��ف��ت 
الق�ضائية  االدارة  م��دي��ر  )ب���ك(  ث���روت  اخل��ال��ق 
فكان  قا�ض..  لوظيفة  ان��ذاك  احلقانية  ب��وزارة 
بذلك"اول"قا�ض اختري من بني املحامني.. وكان 
املن�ضورة،  يف  مكتبه  فاغلق   ..1904 �ضنة  ذلك 
ودخل يف �ضلك الق�ضاة... وظل قا�ضيا مدى 15 

�ضنة، ثم بداأت ق�ضته ك�ضيا�ضي، ثم كزعيم. 
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مما  ال��رغ��م  فعلى  عزلتها..  �ضر  ه��ذا  يف�ضر  رمب��ا 
وجاذبية  ور�ضاقة  اناقة  من  م��راد  ليلى  به  متتز 
فانها قلما ترتاد املجتمعات يقولون ان عواطفها 
ماأ�ضاة  ت��رى  تكاد  فا  لا�ضتعال،  قابل  ن��وع  من 
انها  انها كارثة.. ويقولون  �ضغرية حتى تتوهم 
انطوائية يزعجها ان يقتحم احد خلوتها لدرجة 
ويقولون  التليفون..  على  ال��رد  حتى  تكره  انها 
ذاتها وتهيم مب�ضاعرها يف  انها نرج�ضية تع�ضق 
قد  هذا  وكل  واالوه��ام..  بالهواتف  مزدحم  عامل 
يعر عن ماحمها الب�ضرية ولكنه ال يحدد معاملها 

اال�ضطورية. 

ميالد �أ�شطورة 
ولدت  منذ  امل�ضرقة  كالوم�ضة  اال�ضطورة  ظهرت 
فراأت  الدنيا  على  عينيها  وفتحت  م���راد..  ليلى 
اول ما راأت ا�ضرة حانية عليها، و�ضمعت اول ما 
�ضمعت انغام املو�ضيقى، كان ابوها املرحوم زكي 
مراد مطربا انيقا يف هندامه ويف احلانه، يحب 
عنيدا  خ�ضما  جعلته  لدرجة  العبادة،  لدرجة  فنه 
عن  حتى  اذه��ل��ت��ه  ل��درج��ة  امل�ضتحدثة،  ل��احل��ان 
نف�ضه، ومع هذا اح�ض ب�ضعور غريب عندما ولدت 
وي�ضرح  عميقة،  نظرات  اليها  ينظر  كان  ليلى.. 
يف خياالت حاملة يت�ضور فيها ان مولودته حتمل 
مع  وا�ضر�ضل  جمهولة  حقيقة  جوانحها  ب��ني 
خواطره، و�ضعرت ا�ضرته بان �ضيئا ي�ضغل باله، 
ا�ضبحت  التي  امل��ول��ودة  ب��ان  �ضارحهم  وحينما 
طفلة يف الرابعة من عمرها �ضتدخل تاريخ الفن 
فقط،  ار�ضائه  ملجرد  ابتهجوا  ابوابه  او�ضع  من 

فان مظهرها مل يكن يب�ضر ب�ضيء.. بالعك�ض، 
ت��ن��زوي ع��ن اجلميع وت��ت��وارى مع  ك��ان��ت 
الدواليب  الكرا�ضي وخلف  العوباتها حتت 
ت�ضرك  ان  وترف�ض  ال��ظ��ام،  اىل  ومت��ي��ل 
يخيل  ك��ان  مرحهم.  يف  احل��ارة  اطفال  مع 
وي�ضفقون  �ضقيمة  ان��ه��ا  ي��رون��ه��ا  م��ن  اىل 

انها  م�����ض��ريه��ا،  ع��ل��ى 
البي�ضاء  ك��ال��زه��رة 
اوراق����ه����ا  ان  غ����ري 
ت����ن����ذر ب����ال����ذب����ول، 

قلما  ت��ب��ت�����ض��م،  ف��ل��م��ا 
ت����ت����ح����دث، وي����ع����ود 
منت�ضف  بعد  اب��وه��ا 
�ضاهرة  فيجدها  الليل 

وحدها، ومي�ضي بقية 
مداعبتها  يف  ال��ل��ي��ل 
وي�ضمعها  ب���ال���غ���ن���اء، 
احلامويل  عبده  احل��ان 

وحممد عثمان وتوا�ضيح 
القدامى حتى يغلب عليها 

النعا�ض.

ـــرح  ـــش ـــ� عـــــلـــــى م
رم�شي�س 

تتحدث  اال����ض���رة  وب�����دات 
ع����ن ال��ط��ف��ل��ة ال���ت���ي ت����ردد 
اغ�����ن�����ي�����ات اب����ي����ه����ا ط��ب��ق 

التوا�ضيح  ح��ت��ى  اال����ض���ل، 

بني  ت�ضطرب  ان  دون  تغنيها  ك��ان��ت  امل��ع��ج��زة 
تغني  وع��ن��دم��ا  �ضفتيها"املقامات"املو�ضيقية، 
نف�ضها،  وتن�ضى  ال��ف�����ض��اء  يف  ن��ظ��رات��ه��ا  ت���زوغ 
وتخرج اال�ضوات من وجدانها وكاأنها تنبعث من 

ما�ض �ضحيق.
واجريت  مو�ضيقية  فرقة  ابوها  اعد  يوم  وذات 
التدريبات، وفوجئ افراد التخت ب�ضماع ال�ضوت 
مرة  من  اكرث  وا�ضتعادوها  املا�ضي  من  املنبعث 
ن�ضوتهم  وت���زداد  �ضحرها  ي��زداد  م��رة  كل  ويف 
وده�ضوا  ع���ادي،  غ��ري  مب�ضتقبل  لها  وت��ن��ب��اأوا 
عندما ابلغهم ابوها انها بداأت م�ضتقبلها فعا، 
م�ضرح  على  لها  غنائية  حفلة  اق��ام��ة  ق��رر  فقد 
عام  يف  ذلك  كان  اال�ضبوع  نف�ض  يف  رم�ضي�ض 
يف  فتاة  امل�ضرح  خ�ضبة  على  وظهرت   1932
البيا�ض  نا�ضعة  عمرها  م��ن  ع�ضرة  الثانية 
فاحمة ال�ضعر �ضاعرية اجل�ضد، وقدمها ابوها 
التوا�ضيح،  م��ن  و���ض��ل��ة،  لتغني  للجمهور 
و�ضفق ع�ضاق القدمي، فقد كانت هذه الفرة 
اخلاف  فيها  ا�ضتد  ال��ت��ي  ال��ف��رات  اح���دى 
االجماع  وات��ف��ق  ال��ق��دمي واجل���دي���د،  ب��ني 
هو  الفني  الو�ضط  اجن��ذاب  �ضبب  ان  على 

يف  ��شطوريــة  �ل�شطوريــة..  �لفنانــة  هــذه 
�شخ�شيتهــا، �يف مالحمها ��شماتهــا، �يف �نغامها 
��حالمها.. �من �جل ذلك تعي�س �كثـر حياتها 
غريبــة عن كل مــا يحيــط بها، لــو �نها خريت 
عــامل  يف  هائمــة  ر�حــا  تظــل  �ن  لختــارت 
�لر��ح، �� نغمة �شافية تن�شاب قبل �ل�شر�ق، 
�� �لهــة تطوف حــول �ملعابد ��لهيــاكل �تهبط 

�ىل �لر�س لت�شجيها حينا بعد حني. 
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اداء االحلان  التي تقوى على  انعدام اال�ضوات 
املطربة  ووقفت  املو�ضيقى،  وعزفت  املرهقة.. 
يف  ب�ضرها  وزاغ  ال��دق��ي��ق،  ال��رف��ي��ق  كالطيف 
عينه  زان  تو�ضيح"ياغزاال  وان�ضدت  الف�ضاء 
الكحل". و�ضفقت اجلماهري وهي �ضابحة معها 
يف املا�ضي ال�ضحيق، وخرج النا�ض ي�ضتعيدون 
اغنية الزهرة البي�ضاء التي روت ظماأهم وزادت 

�ضجونهم وحركت ا�ضواقهم يف تو�ضيح قدمي.

�مام �مليكر�فون 
عام  يف  للميكروفون  قدمته  التو�ضيح  نف�ض 
مراد  ليلى  ك��ان��ت  ال��ف��رة  ه���ذه  وخ���ال   1924
الذي  املو�ضيقية بف�ضل والدها  ثقافتها  ت�ضتكمل 
ملح عبقريتها منذ مولدها، واخذت حتفظ احلانا 
خا�ضة بها اغلبها من تلحني املرحوم داود ح�ضني، 
انغام  االث��ريي  الف�ضاء  يف  امليكروفون  واذاع 
ال�ضوت الذي عا�ض يف نف�ض الف�ضاء، وان�ضدت 
اغنية قدمية"ياما انت واح�ضني"با�ضلوب جمع 
بني �ضناعة حممد عثمان وموهبتها الفطرية، ثم 
غنت"انهى يوم يا قلبي"من تلحني داود ح�ضني 
امليكروفون ي�ضع �ضنوات فر�ضت  وهكذا قدمها 
واعرف  االث��ريي��ة،  امل��وج��ات  على  نف�ضها  فيها 
رنني  م�ضتمع  ك��ل  وع���رف  ب��ه��ا،  الفني  ال��و���ض��ط 

�ضوتها املنبعث من املا�ضي ال�ضحيق. 
بها يف طفولتها،  كالعهد  ت��زال  ال  ه��ذا وه��ي  كل 
ت�ضتعل  ان  تخ�ضى  اال�ضطورية،  الفتاة  ت��زال  ال 
وتناجي  وخلوتها،  ذاتها  وتع�ضق  عاطفيتها، 
هواتفها وا�ضواقها واوهامها، وكلما تزايد عدد 
ا�ضطوريتها  ترغم  بانها  �ضعرت  �ضوتها  ع�ضاق 
واحتدمت  لر�ضيهم،  نطاقها  عن  اخل��روج  على 
�ضخ�ضيتها  ب���ني  اع��م��اق��ه��ا  يف  ع��ن��ي��ف��ة  م��ع��رك��ة 

املزدوجة وانتهزت اول فر�ضة اختلفت فيها مع 
االذاعة، واحتجبت عن الغناء امام املايكروفون 

وهي ال تدري �ضببا جديا الحتجابها.

جنمة �شينمائية 
�ضجلت  الكامريا  اىل  امليكروفون  من  وخرجت 
اغنية ال�ضفر يف فيلم ال�ضحايا و�ضمعت نف�ضها، 
فارتاحت  جمهورها  يف  االعجاب  �ضدى  وراأت 
ظهرت  وكما  الباتوهات،  يف  للغناء  �ضاعرها 
يف عامل الغناء جنمة يف اول حفلة على امل�ضرح 
الكامريا  ام��ام  ظهرت  الراديو،  يف  اذاع��ة  واول 
بادئه  ال��وه��اب  عبد  ادرك  فيلم،  اول  يف  بطلة 
البطولة  دور  اليها  فا�ضند  اعجازها  املرهقة، 
جنحت  الفيلم،  وجن��ح  احل���ب،  يحيا  فيلم  يف 
فيه  ا�ضركت  الذي  الدبالوج  ولكن  اغنياته،  كل 
اجل��م��اه��ري النهم  ان��ظ��ار  لفت  ال��وه��اب  عبد  م��ع 
حركت  التي  املطربة  فرحة  ال�ضا�ضة  على  راأوا 
كفيا  فيلم  اي  يف  ظهورها  وا�ضبح  �ضجونهم 
بتغطية نفقاته وارباحه، تقا�ضت يف هذا الفيلم 
400 جنيه فقط، ولكن �ضخ�ضيتها التي مل يعرف 

احد �ضرها رفعت اجرها اىل 12 الف جنيه. 

�ل�شر �ل�شطوري 
ال احد يدري هذا ال�ضر، ان ليلى نف�ضها ال تدري 
ما  ك��ل  اال����ض���واق،  وجت�ضد  ال��دم��وع  تثري  مل���اذا 
للم�ضاركة  اداة  ت�ضبح  تغني  عندما  انها  تدريه 
انتخبوها  ب��ني اجل��م��اه��ري، وان��ه��م  ال��وج��دان��ي��ة 
ا�ضتفتاء �ضنة 49 اح�ضن ممثلة غنائية على  يف 
لها  يقدم  كيف  عرف  الوهاب  عبد  وان  ال�ضا�ضة، 
عندما  حيويتها  وزادت  تنا�ضبها،  التي  االحلان 
وال�ضنباطي  زك��ري��ا  احل���ان  يف  اي�ضا  جنحت 

واح��م��د ���ض��دق��ي وحم��م��ود ال�����ض��ري��ف، وك��رثت 
اخليط  بطرف  الوهاب  عبد  وام�ضك  التكهنات 
من  الوجود،  نادر  نوع  من  �ضوتها  قال:  حينما 
اللحن  على  يفر�ضن  ال��ات��ي  القائل  املغنيات 

�ضخ�ضيتهن.
انها  �ضرها،  هذه"ال�ضخ�ضية"يكمن  يف  وفعا.. 
اال�ضطورية  �ضخ�ضيتها  ال�ضخ�ضية،  م��زدوج��ة 
ه��ي ال��ت��ي حت���ول ���ض��وت��ه��ا اىل ن����داء، وحت��ول 
ل��ه��ا يف ذاتها  ام���ل، وت��ق��ي��م  ال��ن��ا���ض اىل  اح���ام 
حمرابا معلقا بني االر�ض وال�ضماء، و�ضخ�ضيتها 
بانها �ضديقة  فت�ضعر  التي حتدثها  الب�ضرية هي 
منذ عهد بعيد، وت�ضمع اغانيها فيخيل اليك انها 

تغني من اجلك.
ال�ضعادة  ان  الب�ضرية  ب�ضخ�ضيتها  ت��وه��م��ت 
ال�ضعادة،  وف��ق��دت  ال�ضهرة  فنالت  ال�ضهرة  يف 
وتوهمتها  الراحة،  ففقدت  امل��ال  يف  وتوهمتها 
التقت  واخ�����ريا  ط��وي��ا  وب��ح��ث��ت  احل����ب،  يف 
مع  الغرام  ع�ض  ودخلت  با�ضطوريتها  ب�ضريتها 
خامتة  يف  غرامها  وتوجت  الوهاب،  عبد  فطني 
يف  اي�ضا  ميادها  يروي  جديد  مبولود  املطاف 

�ضجل اال�ضاطري.

�حلب جميل 
ب�ضبب ازدواج �ضخ�ضيتها تراها �ضريعة الغ�ضب 
���ض��ري��ع��ة ال��ن�����ض��ي��ان ع��ن��ي��دة اىل اب��ع��د احل���دود 
وم�ضاملة اىل ابعد احلدود، وحينما تغني"احلب 
والنبي  وراي����داك  اح��ب��ك،  خلتني  جميل"وليه 
رايداك، تذوب �ضخ�ضيتها وي�ضمع النا�ض نغمات 

منبعثة من عامل اال�ضاطري. 
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