
WWW. almadasupplements.comالعدد )2906(ال�شنة احلادية ع�شرة - الثالثاء )1( ت�شرين الأول 2013

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم
ملحق ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

مع ن�شري �شم�س الدين



العدد )2906(ال�شنة احلادية ع�شرة - الثالثاء )1( ت�شرين الأول 22013

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

ع��ن��دم��ا حت��دث��ت ال��ي��ن��ا ع���ن م��ا���ض��ي��ه��ا، فتحت 
من  قرن  ن�ضف  ذكريات  متل�ؤه  قدميا  �ضندوقا 
املارد  ينطلق  كما  الذكريات  فانطلقت  الزمان، 

من القمقم! 
يف  العج�ز  الفنانة  حب�ضته  ال��ذي  امل��ارد  وك��ان 
كتلة  ك��ان  ال���رق،  من  م��اردا  اخل�ضبي،  قمقمها 
القدمية،  واملجالت  ال�ضحف  من  �ضفراء  هائلة 
زرقتها  اكت�ضبت  ال��ت��ي  ال��زرق��اء  واخل��ط��اب��ات 

احلائلة بالرتاب. 
وك��ان��ت امل��ج��الت ت��ت��ح��دث ع��ن��ه��ا اي����ام جمدها 
وث��رائ��ه��ا وف��ت��ن��ت��ه��ا. ام���ا اخل��ط��اب��ات ال��زرق��اء 
�ضرخاتهم،  او  ع�ضاقها  هم�ضات  فكانت  احلائلة 
الن�ضيان  وم�ضح  االن  �ضاخ�ا  �ضبان،  ع�ضاق 
�ضي�خ،  وع�ضاق  قل�بهم.  من  الذكريات  حتى 
ح�ضنها  عاما  ارب��ع��ن  او  خم�ضن  منذ  بهرهم 
الفاتن، ولكن اعمارهم خذلتهم، ففارق�ا دنياهم 

وقل�بهم تتلظى باحل�ضرة وال�جد! 
اآه من ال�ضباب الفاتن، عندما يتح�ل اىل ذكريات 

�ضائخة! 
ي��ت��ح���ل اىل  ع��ن��دم��ا  ال��ك��ب��ر،  امل��ج��د  م���ن  واآه 

ق�ضا�ضات من ال�ضحف القدمية! 
اىل  يتح�ل  عندما  امل�ضب�ب،  احل��ب  م��ن  واآخ 

بقايا ر�ضائل غرامية غارقة يف الرتاب! 
ال �ضيء بقى يف يدها من تلك الدنيا العري�ضة، 
دنياها  واحل��ب،  وال��راء  واملجد  ال�ضباب  دنيا 
اربعن  او  ثالثن  قبل  فيها  مت��رح  كانت  التي 

عاما! 

انها حتيا حتى االن، ويراها النا�س يرونها على 
ال�ضا�ضة، او امل�ضرح، يف ادوار ت�ضتغرق دقيقة 
ا�ضمها، وال  يعرف�ن حتى  فال  دقيقة،  او ن�ضف 
يالحظ�ن اال �ضيخ�ختها. وراغ وجهها من كل 

اثار اجلمال! 
اجلمال،  من  راأ�ضمالها  انفقت"�ضاحلة"كل  لقد 

كما انفقت راأ�ضمالها من الذهب والف�ضة! 
ومل يبق لها االن – كما تق�ل – اال"ال�ضرت"! 

وال�ضرت الذي بقى لها، ال يتعدى ب�ضعة جنيهات 
�ضهر،  كل  التمثيلية،  املهن  نقابة  من  تقب�ضها 
وب�ضعة جنيهات اخرى تتقا�ضاها على ادوارها 

ال�ضغرة املتناثرة يف االفالم وامل�ضرحيات. 
 **

ا�شمها �شاحلة قا�شني 
باال�ضماع  مير  ال  ا�ضمها  ك��ان  عاما  ثالثن  قبل 
وحدها، بل مير كذلك بالقل�ب كانت حينذاك من 
ا�ضهر ممثالت امل�ضرح وجميالته، وكانت تك�ضب 
الثمينة  والهدايا  ال�ضهر،  يف  ذهبا  جنيه  مائة 

تغمرها ك�ضيل ال ينقطع. 
تكن  فلم  بقدميها  كانت حتيط  التي  القل�ب  اما 
�ضديدة  متن�عة  قل�با  كانت  ع���ددا،  حت�ضيها 

التباين. 
الفقر، مع  ال�ضاب  العمدة الري، مع قلب  قلب 

قلب الفنان الكبر. 
اآه!.. قلب الفنان الكبر، ان ا�ضمه مل ميت بعد، 
منذ  ال���رتاب  يف  ذاب���ا  و�ضاحبه  القلب  ان  م��ع 

�ضن�ات. 

اولئ��ك الع��الم وامل�شاهري يف خمتل��ف امليادين.. اولئ��ك الرجال والن�ش��اء الذين 
كان��ت ا�شماوؤهم واخبارهم متالأ ال�شماع.. اين ه��م الن؟.. كيف يعي�شون بعد ان 
حتول��ت عنهم ا�شواء ال�شهرة ان"امل�شور"يقدمهم لك يف حلقات، لت�شتخل�ص من كل 

حلقة منها عربة. 

ق��ال لها جني��ب الريحاين:"تروح��ي تيجي تتجوزي تتطلق��ي، فانت يل 

وح��دي.. وانا احب��ك على كدة".. كان��ت فاتنة زمانه��ا، يت�شابق النا�ص 

للتمتع بفتنتها عندما تظهر على امل�شرح فتقابل بالهتاف والت�شفيق.. 

فاين هي اليوم من هذا الزمان.. الزمان القلب الغدار.. فهل تعرفها؟

انها �شاحلة قا�شني! 
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ت����ق�����ل 
قلب  يجعل  ال��ري��ح��اين  جنيب  �ضاحلة:"كان 
الفنان الكبر، وكان قلبه يزاحم قل�ب االخرين 
وفاز  وال�ضباب،  واجل��اه  ال��راء  ميلك�ن  ممن 
خا�ضها  التي  احلب  معركة  يف  الريحاين  قلب 

يف �ضبيلي"!
ان ق�ضة حب الريحاين ل�ضاحلة قا�ضن، ال يكاد 

ي�ضدقها الذين يرون �ضاحلة االن! 
ولكنها – مع ذلك – ق�ضة �ضحيحة، عا�س فيها 
ال��ري��ح��اين واك��ت���ى ب��ن��اره��ا، وغ���رت جمرى 
يف  ك�ميدي  ممثل  اك��ر  منه  وخلقت  حياته، 

ال�ضرق! 
وهذه هي الق�شة 

و�ضاحلة  الريحاين  التقى  قرن  ن�ضف  منذ 
عندما كانت تعمل يف غرفة غزيز عبد.

م���ن عمرها  ع�����ض��رة  اخل��ام�����ض��ة  ك��ان��ت يف 
جميلة، خفيفة الظل، تداعب كل من ح�لها 
ال��ري��ح��اين يقتطع من  وم��ن اج��ل��ه��ا، ك��ان 
ق�ته ثمن تذكرة امل�ضرح كل ليلة، لراها 

متثل ب�ضع دقائق، ثم ين�ضرف. 
ق��د ا���ض��ب��ح ممثال  ال��ري��ح��اين  ي��ك��ن  ومل 
يف  ال�ضكر  ب�ضركة  م�ظفا  كان  حينذاك، 

احل�امدية. 
التذاكر،  بامتان  ميزانيته  �ضاقت  وملا 
الفرقة،  ���ض��اح��ب  ع��ل��ى  نف�ضه  ع��ر���س 
ليك�ن من املمثلن الك�مبار�س، فيتاح 
الك�الي�س  وراء  معب�دته  يرى  ان  له 

�ضاعتان ال دقائق فقط!
امل�ضرح،  دنيا  الريحاين  دخ��ل  هكذا 
ي����دخ����ل من  ان�����ه  ي�������دري  وه������ ال 
ب�����اب اع����دت����ه ل����ه االق���������دار وب����دا 
يالحق"�ضاحلة"ويغار عليها وهي 

ال تاأبه حلبه اال قليال. 
وع���ن���دم���ا ت�����ض��ت��ب��د ب���ه و���ض��او���س 

ال���غ���رة، ي��ظ��ن ان ���ض��احل��ة حت��ب غ���ره، وان 
هذا"األغر"يزورها يف بيتها فرابط الريحاين 

ع���ل���ى 
���ض��ل��م ال��ب��ي��ت ط����ال 

الليل ليمنع املناف�س من املرور ول� بالق�ة!.
�ضاحلة  بيت  اىل  الريحاين  ذه��ب  ي���م  وذات 
ف�جدها على املائدة تتغذى مع �ضيف ال يعرفه، 
بعيدا  به  ورمى  الرجل  حذاء  الريحاين  ف�ضرق 

يف ركن من ال�ضارع! 
فرقتها،  مع  االقاليم  اىل  ت�ضافر  �ضاحلة  وكانت 
عمله  ترك  اىل  الريحاين  جنيب  الغرة  فتدفع 
ومينع  ت�ضرفاتها  ل��راق��ب  وراءه����ا،  وال�ضفر 

مناف�ضيه من جمرد التحدث اليها!
ار�ضل  ورائ��ه��ا،  ال�ضفر  عن  جلل  ام��ر  عاقه  واذا 
على  ردا عاجال  طالبا  برقيات وخطابات،  اليها 
كل برقية وكل خطاب، فاذا تاأخرت عن الرد على 
يف"عقر"دارها  الريحاين  فاجاأها  منها،  واحد 

وقد ا�ضتبد به الغ�ضب ومزقته الغرة. 
وخطابات الريحاين 

من  ج��ان��ب��ا  تك�ضف  ���ض��احل��ة  اىل 
اجل�انب.  امل��ت��ع��ددة  �ضخ�ضيته 
اح�����دى  ل����ه����ا يف  ي����ق�����ل  ان�������ه 
الكلمات  ر�ضائله"العاجلة"هذه 

امللتهبة: 
الدنيا،  بي  �ضاقت  حياتي،  "يا 
بعيدا  معنى  للحياة  ارى  ال 
فكيف  عيني،  ن���ر  ان��ت  عنك، 
ي���ف���ارق ال���ن����ر ال���ع���ن؟ انت 
اتكلم  فكيف  ل�ضاين..  حمرك 
وان����ت ب��ع��ي��دة ع���ن���ي؟. انت 
الروح  تفارق  فكيف  روح��ي 
اعمى،  االن  ان��ا  اجل�����ض��د؟.. 
اخ��ر���س، اط���ر����س،  ع�دي 
ال�حدة،  �ضئمت  فقط  اىل 
تعبت من احلزن واريد ان 

افرح بروؤيتك.."! 
وكتب القدر ف�ضال جديدا 
ال���ري���ح���اين  ق�������ض���ة  يف 

و�ضاحلة. 
ه�  االول  زوجها  وك��ان 
ه����ذا ال��ف�����ض��ل اجل��دي��د، 
رجال  �ضاحلة  تزوجت  لقد 
�ضالمة  ال�ضيخ  لها  واق���ام  اب���ه��ا،  لها  اخ��ت��اره 
ايام  �ضبعة  ا�ضتمر  حجازي"فرحا"�ضخما 
بلياليها، وتبارى فيه املطرب�ن واملمثل�ن واهل 

الفن جميعا. 
ول��ك��ن ال����زوج م���ات ب��ع��د �ضتة ا���ض��ه��ر، وع���ادت 
يطاردها  الريحاين  وعاد  طليقة،  حرة  �ضاحلة 

بحبه وغرته. 
وكان الريحاين يق�ل لها دائما.. 

"تروحي، تيجي، تتج�زي، تتطلقي، فانت يل 
وحدي، وانا احبك على كدة"!

الفن  من  �ضاحلة  انتزع  ال��ث��اين،  ال��زوج  ولكن 
ان  يرف�س  وك��ان  يحبها،  ك��ان  �ضن�ات.  ثماين 
داره  يف  بحبي�ضة  ا�ضبه  وكانت  بالفن،  ت�ضتغل 
الثاين  ال��روح  اقامها  التي  اال�ض�ار  وراء  ومن 
ان  ال��ري��ح��اين  جنيب  ا�ضتطاع  �ضاحلة  ح���ل 
من  وغ��رت��ه  بحبه  وي��ط��ارده��ا  ال��ي��ه��ا  يت�ضلل 

جديد!
يتك�ضف  ان  ب���د  ال  وك����ان 

مطارحتها  يف  يت�ضرت  يكن  مل  الن��ه  الريحاين، 
�ضاحلة  ب��ن  ال��ط��الق  ف�قع  وه��ي��ام��ه،  ل�اعجه 
الريحاين  واىل  ال��ف��ن،  اىل  وع���ادت  وزوج��ه��ا، 
ع��ادت اىل ال��ري��ح��اين ع���دة اط��ف��اأت ك��ل ظمئه 
القدمي، وكل غرته اجلائحة. عادت اليه، ممثلة 
يف فرقته، ي�ضتطيع ان يراها يف كل حلظة، وان 

مينع عنها حتى نظرات العي�ن. 
ومل يكن الريحاين ي�ضتطيع ان يتزوج �ضاحلة، 
فقد كان الدين يفرق بينهما، وكانا عاجزين عن 

تخطي هذه العقبة. 
ال�ضفر  تقت�ضي  م�ضلحته  ان  الريحاين  ووج��د 
فتزوج  والك�ضب،  للعمل  رحلة  يف  امريكا  اىل 

بديعة م�ضابتي و�ضافر معها. 
وعاد الريحاين من امريكا، وعادت معه زوجته 

بديعة م�ضابتي. 
وب��ح��ث ع��ن ���ض��احل��ة، ف��ق��ي��ل ل��ه ان��ه��ا يف بيت 

الزوجية الثالث. 
لقد تزوجت �ضاحلة الرجل الثالث الذي عا�ضت 
يف  ف��رتة  ا�ضعد  كانت  �ضنة،  ع�ضرة  اح��دى  معه 

حياتها. 
 **

فيه،  مكانا  ل�ضاحلة  يحفظ  الريحاين  قلب  ظل 
يدخلن  الن�ضاء  وكانت  الكثرة،  تقلباته  رغ��م 
ق��ل��ب��ه، وي��خ��رج��ن م��ن��ه، وب��ق��ى م��ك��ان �ضاحلة 
حم��ف���ظ��ا، مل��ج��رد ال���ذك���رى، ان ك���ان احل���ب قد 

خمدت جذوته على مر االيام. 
وحت�ل الريحاين اىل رجل"ذواقة"ال يقف عند 
امراأة واحدة، اال ريثما يتذوق حبها، ثم يفارقها 

اىل غرها. 
يحب  ك��ان  ح��ن  االول،  �ضبابه  عهد  انتهى  لقد 
فيغار ويتقد ويخل�س يف حبه وي�ضمد �ضن�ات 

وراء �ضن�ات!
ا�ضبح �ضهرا جدا، وانهال عليه الراء، وغرق 
�ضديد  ح���ادا  فهما  الدنيا  وف��ه��م  ال��ت��ج��ارب،  يف 
مبحب�بته  تقدم  كما  العمر،  به  وتقدم  احل��دة، 
لها اىل ذكرى، اىل نقطة  القدمية، فتح�ل حبه 

عطر كامنة يف زاوية عميقة من قلبه!.
 ***

ال�ضغرة  حجرتها  يف  االن  تعي�س  �ضاحلة  ان 
بحديقة منزل ج�رج ابي�س بحدائق القبة، وقد 
ا�ضتاجرت هذه احلجرة يف دار الفنان القدمي، 

لكي تعي�س دائما يف ج� الفن. 
انها تطبخ لنف�ضها، وت�ازن ميزانيتها 
بقراءة  احيانا  وتت�ضلى  املت�ا�ضعة، 
اكت�ضت  ال��ت��ي  ال��غ��رام��ي��ة  اخل��ط��اب��ات 

الرتاب!
�ضبابها  ���ض���ر  حجرتها  ج���دران  وع��ل��ى 
متناثرة يف هدوء حكيم، كانها تفكر يف 
دون  عليها  انق�ضى  الذي  الط�يل  الزمن 
ان تتغر، بينما تغر"اال�ضل"حتى حماه 

التغير!
�ضيء واحد تندم عليه �ضاحلة حتى االن، 
ايامه  يف  الريحاين  جنيب  خا�ضمت  فقد 
اي��ام  خما�ضمته  يف  ك��ع��ادت��ه��ا  االخ�����رة.. 
تتنازل  فلم  ال��ري��ح��اين  وم��ر���س  ال�ضباب.. 
م��رة واح���دة.. ومات  ل��ت��زوره  عن خ�ضامها 

الريحاين، دون ان تراه!.. 
وهذا ه� الندم الذي ياكل قلبها!. 

زينب ح�شن 

امل�ش���ور /   1952
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ف�مي���ل لبي���ب مندوبن���ا، وزكي عبد 
الن�اب م�ض�رنا.. فتح لهما الرئي�س 
ابراهيم عب�د قلبه وبيته، وجعلهما 
يعرفان الكثر عن حياته اخلا�ضة.. 
ويف هذه ال�ض���فحات نن�ضر ما وعاه 
القل���م، وم���ا �ض���جلته العد�ض���ة اثناء 

رحلتنا اىل  ال�ض�دان. 
اخلرط�م: من ف�ميل لبيب 

تع���ال نلتق���ي بزمي���ل االنق���الب يف 
ال�ض���كليات  ع���ن  بعي���دا  ال�ض����دان 
والروت�ك����ل.. تع���ال نط���رق باب 
الفيال رقم 2 ب�ض���ارع الرملان؟.. وال 
نرجتف من هذا اجلندي ال�ض���مهري 
الع�د، وال�اقف بالب���اب، فانه تعلم 
ان يعرت�س طريق القادم يف هدوء.. 
ي�ضاألك ا�ضمك، وي�ضتدير فرتى قبعته 
عليه���ا ري�ض���ة نعامة.. ومي�ض���ى اىل 
داخ���ل الفي���ال فيختلي لي�ض���ع ث�ان 
تتل�ض�س خاللها بعينيك يف فرجات 
ترتكه���ا النبات���ات اخل�ض���راء الت���ي 

ت�ضنع �ض�ر احلديقة! 

تيج���ان  عليه���ا  ا�ض���جارا  �ض���رى 
بل����ن اخل���دود..  م���ن زه���ر احم���ر 
و�ضت�ض���مع �ض���خبا ومرح���ا ومزاحا 
من �ضبية �ض���عداء ومتتد عينيك اىل 
اب����اب الفيلال الداخلي���ة، فانها كلها 
مفت�ح���ة على م�ض���اريعها الن درجة 
احل���رارة يف اخلرط����م 30 درج���ة 
مئ�ي���ة.. وقبل ان ت�ضرت�ض���ل عيناك 
يف �ض���رحتها يقب���ل اجلندي ووجهه 
ي�ضيء بابت�ضامة ويدق كعبي حذائه 

بتحية ع�ضكرية ويق�ل: 
- تف�ضل! 

نح���ن عل���ى م�عد هن���ا م���ع الرئي�س 
ابراهيم عب�د.. فق���د فتح يل الرجل 
بيت���ه وقلب���ه، فعرف���ت كي���ف يحي���ا 
يح�ض���ن  كي���ف  وعرف���ت  بب�ض���اطة، 
ويحب ويتحدث بنقاء وفتح يل باع 
ال���ر فقب���ل ان متكث معه ال�ض���اعات 

الط�يلة.. 
 **

كل  يف  عب����د  القائ���د  اىل  حتدث���ت 
�ض���يء.. حتدثن���ا ع���ن طف�لت���ه، قال 
يل واطياف ال�ض���عادة ترف���رف امام 

عينيه مع ذكرياته البعيدة. 
اجلي����س،  يف  �ض���ابطا  اب���ي  "كان 
وكان من عائل���ة دينية، وقد اورثني 
حب الع�ض���كرية والدي���ن معا.. كنت 
ا�ض���قاء، ويف  ب���ن خم�ض���ة  الث���اين 
عل���ى  بالعي����س  �ض���عدت  طف�لت���ي 

�ضاطئ البحر االحمر يف بلدة"حممد 
ق�ل"، ونقلت يف �ضباي بن �ض�اكن 
واخلرط����م وتعلمت الهند�ض���ة فقط 
ت�ض���ته�يني..  الريا�ض���يات  كان���ت 

ف�ضال عن البناء. 
معماري���ا،  مهند�ض���ا  "وتخرج���ت 
اب���ي يف  ولك���ن انبه���اري ب�ض����رة 
زي���ه الع�ض���كري الزم���ت خميلت���ي.. 
احلربي���ة  بالكلي���ة  فالتحق���ت 
وتخرج���ت فيه���ا �ض���ابطا يف ي�لية 

�ضنة 1918؟
و�ض���كت الرئي����س ابراهي���م عب�د.. 
تت�ض���ل  حلق���ات  ال�ض���ابط  حي���اة 
املخاط���ر  م���ن  البع����س  ببع�ض���ها 
والذكريات.. ا�ضمع بع�ضها مما قاله 

يل الرئي�س عب�د:
"كلفت وانا �ضابط �ضغر بان اقمع 

مت���ردا بن بع����س القبائل، فخرجت 
م���ع ف�ض���ائل اجلن����د لنهاج���م ه���ذه 
الفت���ك  ال�ض���هل  م���ن  القبائ���ل، وكان 
بالكثري���ن م���ن املتمردي���ن، ولكني 
كن���ت او�ض���ي جن����دي دائم���ا ب���اال 
يقتل����ا من ميكن ان تتخذه ا�ض���را، 
وبان ي�ض���رب�ا لكي يثبت�ا اننا على 
ا�ض���لحتنا  وان  ق���ادرون،  ال�ض���رب 
احدث م���ن حراب القبائ���ل وبنادقها 
العتيقة، واال ياخذ احلقد �ضبيال اىل 

قل�بهم... 
"ومرات كثرة تعر�ضت للم�ت يف 
ادغال م�ح�ض���ة.. ودعك من املا�ضي 
البعي���د، واق���رتب بن���ا م���ن ذكريات 
ذكري���ات  راأ�ض���ي،  يف  وا�ض���حة 
معرك���ة ط���رق يف احل���رب العاملية 
الثانية،.. وذقن���ا ال�يل من طائرات 

االملان، وراأيت الكثرين من زمالئي 
يقتل����ن ام���ام عين���ي.. وكان���ت عن 
الل���ه ترع���اين فخرجت م���ن املعركة 

�ضليما". 
قلت له: 

- وكن���ت زوج���ا ان���ذاك ي���ا �ض���يدي 
القائد؟ 

ف�ضرد لث�ان، وابت�ضم ثم تخل�س من 
االبت�ضامة، وو�ض���ع اطراف ا�ضابع 
يده اليمنى على اطراف ا�ضابع يده 
الي�ض���رى، وك����ر ما بن كفي���ه. كان 

يفكر.. هل يجيب..! 
ثم اجاب:

ابنة  ع���ام 1936 من  "تزوج���ت يف 
�ض���ديق يل.. واجنب���ت �ض���تة اوالد، 
وعثم���ان..  وعم���ر  وحمم���د  احم���د 
واخ���ت  �ض���غرة  وه���ي  و�ض���لمى 
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لهاتزوج���ت فانها ك���رى من اجنبت 
وزوجها م�ظف..". 

وملعل�ماتك.. 
احمد يف الثامنة ع�ض���رة، وه� طالب 
يف الثاني���ة الثان�ي���ة.. �ض���مع بنب���اأ 
االنقالب قبل ان يدق جر�س املدر�ضة، 
م���ن  مينع���ه  مل  ه���ذا  ولك���ن  فف���رح 
دخ�ل الف�ض���ل.. احم���د يرتدي ثيابا 
مت�ا�ض���عة قمي����س م���ن ثي���ل ابي�س 
وبنطل�ن خاكي ق�ضر وحذاء ا�ض�د 

ن�ضف جديد! 
وحممد يف الرابعة ع�ض���رة، وه� يف 
الرابعة االبتدائي���ة.. مل يكن قد غادر 

البيت ملا �ضمع النباأ. 
وعمر يف الثانية ع�ض���رة، يف االوىل 

االبتدائية. 
�ض����رة م�ض���غرة م���ن ابي���ه، اجلبن 
املتنا�ض���ق،  وال�ج���ه  العري����س، 
وبيا����س العينن، وانفراجه الفم من 

ابت�ضامته.. 
و�ضلمى تتعلم يف مدر�ضة كات�ليكية.. 
وعثم���ان �ض���غر يتعلم كي���ف يتلقى 

القبالت، وكيف يعطيها.
 ***

ومل يغر ابراهيم عب�د عادة واحدة 
يج���ري يف  �ض���يء  كل  عادات���ه،  م���ن 
جم���راء الق���دمي، فان���ه ي�ض���تيقظ يف 
اخلام�ض���ة في�ض���لي الفج���ر، ويرت���ل 
القراآن ويتناول فنجانا من ال�ض���اي، 
وي�ض���مع حمطات االذاعة، ثم يرتدي 
ثيابه وي�ضل اىل مكتبه يف ال�ضاد�ضة 

والن�ضف.. 
ال�ضاد�ضة والن�ضف �ضباحا.. 

ويعكف الرئي�س على قراءة التقارير، 
وامللفات، ويتلقى �ضكرتره ويجتمع 
وزي���ر  ب�ض���ر  ح�ض���ن  االي  باالم���ر 
القائ���د  ونائ���ب  الرئا�ض���ة  �ض����ؤون 

العام.. ثم يع�د يف التا�ضعة اىل بيته 
ليتناول طعام االفطار!

مكتب���ه..  اىل  الرئي����س  ويع����د 
ومكتب���ه اىل الي����م ه���� مكتب���ه قبل 
االنقالب، مكتب القائد العام للجي�س 
ال�ض�داين، وقد يتنقل اىل مكتبه يف 
رئا�ض���ة جمل�س ال����زراء اذا كان ثمة 
ال����زراء.. اذ ذاك  اجتم���اع ملجل����س 

ي�ضبقه اىل هناك ح�ضن ب�ضر.. 
وقلت لك ان كل �ضيء يف حياة القائد 
الرئي����س ظل على ما ه���� عليه! حتى 
ان �ضر�ض���ه كان ي�ؤمل���ه قب���ل االنقالب 

ف���اراد ان يذهب اىل الطبيب وملا جاء 
االنقالب �ض���غلته االحداث والدرا�ضة 
واالجتماعات عن �ضر�ض���ه فظل على 

ما ه� عليه! 
مرتبه اي�ض���ا ظل على ما ه���� عليه.. 
وهذا �ض���ر ازيح عنه ال�ضتار، قاله يل 
احد الذي���ن يعرف�ن ب�اطن االم�ر.. 
كان مرتب القائد العام ابراهيم عب�د 
ع���ام!  كقائ���د  �ض���ن�يا  جني���ه   2000
وملا ا�ض���بح رئي�ض���ا لل����زراء علم ان 
مرت���ب الرئي����س 2200 جنيه، ولكنه 
قالها كلمة حا�ض���مة:"ال اقبل ان يزيد 
مرتبي قر�ضا واحدا. ان 2000 جنيه 
يف الع���ام تكفيني وتزي���د". ومرتب 
الع���ام..  يف  جني���ه   2100 ال�زي���ر 
ولكي ال يك�ن مرتب ال�زير اعلى من 
مرتب رئي�س ال����زراء قرر ال�زراء، 
يف اجم���اع رائ���ع، ان يك����ن املرت���ب 

200 جنيه فقط. 
وت�ضاوى الرئي�س بال�زير.. 

دخ���ل  وح���ده  لي����س  املرت���ب  وه���ذا 
الرئي�س! 

ان عن���ده بيتن، يف مدينة اخلرط�م 
انهم���ا  م���ع  جنيه���ا   75 ايرادهم���ا 
قان����ن  �ض���در  وق���د   90 ي�ض���تحقان 
تخفي�س االيجارات ف�ضار ايرادهما 

60 جنيها فقط! 
وقد قال يل الرئي�س عب�د:

انن���ي  اي���رادي..  كل  انف���ق  "انن���ي 
كم���ا ترى م�ض����ؤول عن ا�ض���رة كبرة 
وي�ض���عدين ان اقدم لها كل ما حتتاج 
الي���ه.. وال احم���ل للغ���د هم���ا.. فالله 

يحمل عنا كل �ضيء". 
انه"�ض���يزيل  ق���ال  ال���ذي  والرج���ل 
ال�ض����دان  املفتعلة"ب���ن  اجلف����ة 
واجلمه�ري���ة العربي���ة املتحدة ال بد 

له ذكريات عن م�ضر.. 
ا�ضمع ما قاله يل: 

- ان���ا اع���د م�ض���ر وال�ض����دان بل���دا 
واحدا. يف �ضبابي عملت يف اجلي�س 
�ض���ابطا  التحق���ت  فق���د  امل�ض���ري، 
مهند�ض���ا بق�ض���م اال�ض���غال الع�ضكري 
امل�ض���ري يف ال�ض�دان، و�ضاهمت يف 
ت�ض���ميم كثر من املب���اين احلك�مية 
التي تره���ا متناثرة على النيل.. على 

ط�ل اخلرط�م.. 
"ويل يف م�ضر ا�ضدقاء ال يح�ض�ن، 
وقد ذهبت اىل م�ض���ر مرات ال ح�ضر 
ع���ام  يف  م���رات  ث���الث  ذهب���ت  له���ا، 
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◄◄◄◄

 تعر�ص للموت يف الدغال.. ويف احلرب 

 رف�ص ان يزاد مرتبه وخف�ص مرتبات الوزراء 

اولده يهوون تربية املاعز يف حديقة البيت 

يو�شل �شائقه ليال ثم يقود �شيارته بنف�شه
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1956  م���رة لل�ض���ياحة مع ا�ض���رتي 
تط���ل  �ض���قة  ا�ض���تاأجرت  واوالدي، 
عل���ى االنتكخانة م���ن ناحية، وتطل 
على مدر�ضة للفتيات ال�ضغرات من 
ناحية اخ���رى، وكتب اتلهى بالنظر 
واوالدي..  وزوجت���ي  ان���ا  اليه���ن 
وه���ي كالزه�ر اليانع���ة يف ثيابهن 

الزرقاء.. 
وم���ررت  ممتع���ا،  �ض���هرا  "اقم���ت 
اىل  طريق���ي  يف  وان���ا  بالقاه���رة 
زي���ارة  يف  اليه���ا  ع���دت  ث���م  الهن���د، 
ر�ض���مية و�ضاهدت امل�ض���انع احلربية 
وم���ن  اعجاب���ي،  ا�ض���تح�ذت  الت���ي 
ه���ذه الرحل���ة ع���دت ب�ض����رة اعت���ز 
بها، �ض����رتي مع الرئي�س جمال عبد 

النا�ضر م�قعا عليها منه".
وا�ضتطرد الرئي�س عب�د يق�ل: 

وكان���ت تل���ك م���ن امل���رة االوىل التي 
التق���ي فيه���ا بالرئي����س جم���ال: ومن 
اول لق���اء لفت نظري اليه �ضخ�ض���ية 
مندفعة، باالميان.. باحلما�س.. يحب 
ال�ضعب.. واثار اعجابي ال�ضديد اميز 

�ضفاته عندي: احلزم". 
- قل���ت يا �ض���يدي الرئي����س.. ان تلك 
كانت اول م���رة تلتقيان، فمتى تك�ن 

املرة الثانية؟ 
ف�ض���رد كما ل� كان يح�ض���ي �ضيئا، ثم 

قال بب�ض���اطة:"حاملا نفرغ من تنظيم 
البي���ت.. ولك���ن ق���ل ان اللق���اء قريب 

باذن الله". 
 ***

وتعال نطرق اب�ابا اخرى للحديث.. 
ه�ايات الرئي�س مثال.. 

حدثني عنها قال: 
- ان���ا يف الثامن���ة واخلم�ض���ن م���ن 
عم���ري، وم���ع ه���ذا فانت ت���رى انني 
ن�ضيط، والف�ضل يف ذلك اىل الريا�ضة. 

فانني العب كرة قدمي ويف كل �ضباح 
اوؤدي م���ع اوالدي بع����س التمرينات 
الريا�ض���ية، وق���د �ض���اق 
وقتي وا�ض���تغرق العمل 
تع���د  مل  حت���ى  ي�م���ي 
للريا�ض���ة،  ف�ض���حة  يل 
ريا�ض���تي  فا�ض���بحت 
اىل  امل�ض���ي..  ال�حي���دة 

جانب التمرينات. 
االدمان  لعدم  ان  "واعتقد 
عل���ى التدخن ف�ض���ال على 
اعتق���د  فانن���ي  �ض���حتي، 
ي�ض���يخ�ن  املدخن���ن  ان 

�ضريعا..
"وانا اقراأ كثرا، احب �ضر 
العظم���اء، واح���ب التاري���خ، 
الن���ه  العرب���ي  االدب  واح���ب 
ادب غن���ي، واقراأ كل ما ت�ض���ل 
اليه يدي من كتب، وكنت اقراأ 
قبل الن�م اىل عامن م�ض���يا ثم 
اح�ض�ضت ان نظري بدا يهن من 
ق���راءة الليل فاقلع���ت عن قراءة 
االليل اكتف���اء بالنهار، اما الي�م 
فانت ترى ان كل م���ا اقراأ تقارير 

يف تقارير". 
- وكيف تعامل اوالدك؟

- لكل واحد ان يفعل ما ي�ضاء بعد ان 
يحكم �ضمره..

- وهل تتفاءل.. وهل تت�ضاءم؟
- امل�ؤمن بالله يتفاءل دائما.. 

نعم هذا الرجل يتفاءل دائما.. 
ف���ان  ابت�ض���امته،  التف���اوؤل  و�ض���اهد 
االبت�ض���امة اذا �ض���ارت طابع���ا عل���ى 
ال�ج���ه �ض���فت ع���ن قل���ب مطمئ���ن.. 

و�ضدر يثق يف الغد..
وه� يثق يف الغد... 
غد �ضعب ال�ض�دان.. 

قال يل: 

- ل� مل يكن ال�ضعب مظل�ما ملا قبلنا. 
ملا �ض���فق لن���ا، مل���ا م�ض���ت كل االم�ر 
عل���ى حال م���ن اال�ض���تقرار والدعة ال 
يت�ض�رهما من يراهما، كان امه نهبا 
ب���ن االح���زاب.. ام���ا الغد ف�ض���يك�ن 
خرا كله.. ب���اذن الله! اذن الله دائما 

على ل�ضانه.. 
ان �ضاء الله اي�ضا ت�ضمعها منه حانية 

داعية خمل�ضة.. 
ان زعي���م الث����رة اب.. واالب يعرف 
علي���ه  اقب���ل  احلن���ان،  يغ���دق  كي���ف 
اوالده ف�ض���األهم واح���دا واح���دًا ع���ن 
حالهم:"احم���د ماذا فعلت ب�اجباتك، 
فق����س  ج���اءك احل���الق  ه���ل  حمم���د 
تل���ف �ض���ال  مل���اذا مل  �ض���عرك.. عم���ر 
طاقيت���ك جي���دا.. عثمان تع���ال قبلني 
واقبلك.. تعال يا اخي فانني متاأ�ضف 
ل���ك النني بعدت عنك كثرا يف االيام 
االخ���رة.. �ض���لمى تعايل ه���ات ك�با 

من املاء قاب�ك عط�ضان". 
�ض���يدي  ي���ا  امل��ض���يقى  احت���ب   -

الرئي�س؟
- من الذي ال يحب امل��ضيقى.. 

- وامنيتك يف احلياة؟
- ن�ضر من عند الله.. 

- واآيتك التي تتمثل بها حياتك
- ان ين�ضركم الله فال غالب لكم.. 

- �ض���يدي الرئي����س.. �ض���كرا على كل 
هذا... 

فقال وه� ينبعث واقفا: 
- �ضكرا لكم انتم.. �ضرفتم داري 

 ***
وتركنا الرئي�س القائد االب امل�ضياف 

يف فيلته! 
معذرة.. 

لي�ضت فيلته.. 
انها فيال حك�مية.. ي�ض���كنها باملجان 

النها م�ضكن القائد العام. 
وتركته وم�ضيت.

وودعني مع زميلي زكي عبد الت�اب 
حت���ى الباب.. ول�ح لن���ا بيده ونحن 

نختفي يف حنايا الطريق.. 
والعج���ب ان ودعنا حت���ى الباب فان 
�ضائق �ضيارته الذي قادنا اىل الفندق 
قال لنا ان الرئي�س عب�د.. يق�ده كل 

ليلة اىل بيته!.. 

◄◄◄◄

 ل يدخن لأن املدخنني ي�شيخون �شريعا 

 لعب كرة قدمي.. ريا�شته الوحيدة الن.. امل�شي

امل�شور/ كانون الأول- 1958
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ولكن ري�ض����ته مل 
ت�ض����تطع ان ت�ضخر من وجه فتاة واحدة راآها 
واحبه����ا ووعده����ا بال����زواج يف الي�����م الذي 

ي�ضبح فيه مرتبه 40 جنيها يف ال�ضهر!
ولقد وفى الر�ض����ام ال�ضاب ب�عده الذي قطعه 
يف �ضنة 1924 وا�ضبحت هذه الفتاة اجلميلة 
بعد ثالث �ضن�ات زوجة الر�ضام �ضاروخان! 
وم�ض����ى على زواجهما 23 �ض����نة ومل ت�ضتطع 
ري�ضته ان تر�ضم �ض�رة واحدة لهذا ال�جه! 

ان ي�����م 15 مار�����س �ض����نة 1924 ه� 
عيد الد�ض����ت�ر بالن�ضبة للنا�س ولكنه 
الي�����م االول الذي �ض����مع فيه الر�ض����ام 

�ضاروخان ان يف م�ضر �ضحافة. 
فقد اق����رتح علي����ه زميله امل�ض����ري عبد 
الق����ادر ال�ض����ناوي ان ي�ض����افر مع����ه اىل 
كاركات�ري����ة!  جمل����ة  وي�ض����درا  م�ض����ر 
ل����ه 15  الق����ادر ان يدف����ع  ووع����ده عب����د 
جنيها كل �ضهر بخالف م�ضروفات الن�م 

والطعام! 
و�ض����افر عب����د الق����ادر اىل م�ض����ر وار�ض����ل 
اىل �ض����اروخان 25 جنيه����ا اجرة الباخرة 
ووع����ده باالنتظ����ار عل����ى ر�ض����يف مين����اء 
اال�ض����كندرية وكان �ضاروخان مطمئنا اىل 
ان �ض����ديقه يف انتظ����اره يف املين����اء ف����راح 
ي�زع ما يف جيبه على خدم الباخرة �ض����اأن 

ا�ضحاب املالين! 
ومل يج����د �ض����ديقه عل����ى املين����اء و�ض����ار يف 
�ض�����ارع اال�ض����كندرية ويف جيب����ه ب�ض����عة 
قرو�����س يبحث ع����ن خمرج من ه����ذا املاأزق 

وعن طريقة يع�د بها اىل مدينة فينا! 
كان يف �ض����يق �ض����ديد و�ض����عد ال����دم اىل 
وجهه وا�ض����رع ي�ضب املاء على راأ�ضه فاذا 

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

واقر�ضه مدير �ض����ركة ما نت�ض�ف ثالثة 
جنيهات، وا�ض����تقل القط����ار اىل القاهرة 

يف الدرجة الثالثة. 
واق����ام يف فندق حق����ر يف وجه الركة 

اما احدى م�ضتعمرات البغايا!

وع����ر �ض����ديقه عب����د الق����ادر علي����ه ونقله اىل 
حج����رة يف فم اخلليج وا�ض����در معه يف �ض����نة 
امل�ض�����رة"ولكنها  جملة"اجلري����دة   1924

اقفلت اب�ابها بعد �ضدور عددين منها. 
واختف����ى عب����د القادر! وا�ض����طر �ض����اروخان 
ان يت�ض����لل مبالب�ض����ه م����ن حجرة فم 

اخلليج حتى ال يحجز عليها �ضاحب البيت. 
وا�ض����تغل �ض����اروخان مدر�����س ر�ض����م مبرتب 
خم�ض����ة جنيه����ات يف ال�ض����هر، ث����م مل����ع ا�ض����مه 
كم�ض�ر كاريكات�ر يف االو�ضاط االرمنية ثم 
ق����ال له احد ا�ض����دقائه ان م�ظف����ا يف الرملان 
يبح����ث ع����ن م�ض�����ر كاريكات�����ري فلم����اذا ال 

تقابله. 
ه�����  ال�ض����اب  امل�ظ����ف  ه����ذا  وكان 

حممد التابعي!
وق����ال التابع����ي ل�ض����اروخان اريد 
ان تر�ض����م لنا كاريكات�را �ضيا�ضيا، 
ان����ا  وق����ال:  �ض����اروخان  فده�����س 
ار�ض����م نكتا فقط، ام����ا الكاريكات�ر 

ال�ضيا�ضي فال! 
واقنعه التابعي ان يجرب! 

وبعد �ض����ن�ات ملع ا�ض����م �ض����اروخان 
الكاريكات�����ر  اال  ير�ض����م  ال  وا�ض����بح 

ال�ضيا�ضي ويرف�س ر�ضم النكت! 
وبع����د ان مل����ع ا�ض����م �ض����اروخان تلقى 

اخلطاب التايل: 
- انن����ي اراق����ب جناحك وانني �ض����عيد 
ل����ك.. ولكن����ي حزي����ن عل����ى نف�ض����ي الن 
الفتى الذي اح�ض����رته لنف�ضي من مدينة 
فينا ا�ض����بح غري يتمتع بثماره. ووقع 
اخلطاب عبد القادر ال�ض����ناوي.. ال�ض����اب 
�ض����نة  م����ن �ض����اروخان يف  ه����رب  ال����ذي 

 .1924

اآخر �شاعة/  اآذار- 1950

كان تلميذا يف مدر�شة الفنون 

اجلميلة مبدر�شة فينا وكان 

عمره 25 �شنة وكان �شابا جميال 

وكان �شعر راأ�شه طويال وكان 

هذا ال�شعر حمل اعجاب بنات 
فينا! 

كان عمه ير�شل له كل �شهر 

ثالثة جنيهات، يدفع منها 

جنيهني ايجار حجرته، وياأكل 

باجلنيه الباقي طوال ال�شهر. 

كان �شغوفا ير�شم ال�شور 

الكاريكاتورية، وكانت ري�شته 

ت�شخر من كل وجه وتتالعب 

بكل انف وتهزاأ من كل ج�شم.
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قلت له: ميلك لل�ن البلدي اه� طبيعة 
فيك ام ماذا!..

-انه طبيعة.
*مباذا ميتاز �ض�تك؟

-بق�ته، وقدرته على الغناء!
*هل تكفي الق����ة والقدرة لتجعل من 

�ضاحبهما مطربا؟.
العل���م  م���ن  لهم���ا  ب���د  ف���ال  -الطبع���ا، 

واال�ض�ل والتمرين.
*م���ن ه���� اح�ض���ن مط���رب بل���دي يف 

لبنان؟
-وديع ال�ضايف.

*ومن بعده؟
-انا.

*انت، هل تغني طربا؟
-طبعا.. فهناك قطع���ة لفيلم�ن وهبي 
ا�ض���مها )�ض���حكتي على قلبك( اغنيتها 
يف جماالت الطرب او الل�ن ال�ض���عبي 

الثقيل.
*ملاذا التلحن؟

عل���ى  ي�ض���جعنا  م���ن  الي�ج���د  -الن���ه 
التلحن.

*كيف؟
ب���روت  الذاع���ة  م���رة  ذات  -حلن���ت 

فرف�ض�ا قب�لها!
*ملاذا؟

-النها حل�ة.
*من هي اف�ضل اغنياتك يف نظرك؟

ن�شري �شم�ص الدين 
مطرب من جون او القرية التي مل ترحمها الزلزل!

عمره ثالثون �شنة.
متزوج..

واب لتواأمني: م�شطفى واملازة!
بداأ حياته موظفا يف دائرة التلفون...

ثم ا�شتاذا يف املدر�شة العاملية...
ثم مطربا على م�شارح القاهرة يف فرقة ا�شماعيل يا�شني.

ثم مغنيا يف الذاعات العربية.
ب��داأ ا�شم��ه ينطلق بع��د ذيوع اغنيت��ه ال�شه��رية )بحلفك ياطري 

بالفرقة(... وت�شاءل النا�ص: من هو ن�شري �شم�ص الدين. 
وراح يجيب على ا�شئلتنا بعد ان دعوناه اىل مكاتب )ال�شبكة(!

ان هديف هو ان اعمل العي�س.. وال يوجد فنان يف 
لبنان بل يف ال�شرق يعمل من اجل املثالية الفنية.

مع ن�شري �شم�س الدين
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-)ليل���ى دخ���ل عي�نه���ا( بال ج���دال.. 
با�ضتثناء )بحلفك ياطر بالفرقة(..

*من ه� ا�ضلح ملحن لك؟
الي�ض���لح  ان���ه  وهب���ي،  -فيلم����ن 
املرب���ن  جلمي���ع  ب���ل  فح�ض���ب  يل 
االغني���ة  �ض���يد  ان���ه  واملطرب���ات.. 

ال�ضعبية يف لبنان.
*هل تن�ضح الفنان بالزواج؟

-اج���ل، خ�ض��ض���ا اذا كان من ن�عي 
انا مثال.

*وماه� ن�عك؟
-ب�هيم���ي من الدرج���ة االوىل.. كان 
ليلي نهارا ونه���اري ليال.. وكان البد 

يل من زوجة )ت�ضبني( وهكذا كان!
*وهل التزال ب�هيميا؟

-بال�ضر!
*كيف يعني؟

-الب�هيمي���ة مر����س ا�ض���به باملري�س 
بحق���ن امل�رف���ن.. وعندما ا�ض���عر ان 
اعرا�س الب�هيمي���ة بداأت تظهر علّي 
ا�ض���رع اىل بيت���ي وادف���ن راأ�ض���ي يف 

ال�ضرير.
*اال ي�جد دواء للب�هيمية؟

-اجل.. الزواج!
*ه���ل تن�ض���ح الفنان ب���اأن يتزوج من 

فنانة؟
الن����ع  ه���ذا  م���ن  -ال.... ان زواج���ا 
ولكن���ي  ف����را...  امل�ض���اكل  �ض���تعقبه 
ان�ض���ح الفن���ان بال���زواج م���ن ام���راأة 
حت����س بفنه وتتجاوب مع اح�ضا�ض���ه 
عن���د  اللهام���ه  وا�ض���طة  وتك����ن 

االقت�ضاء.. 
*انت اذن �ضعيد؟

-اآه....
*طي���ب يان�ض���ري، مل���اذا التغني على 

امل�ضرح؟
-الين ال اح���ب الف��ض���ى، وامل�ض���رح 

يفرت�س الف��ضى.
*ف��ضى الزبائن.

والتخ���ت  الزبائ���ن،  -ف��ض���ى 
امل��ضيقي، و�ض���احب ال�ضالة، والف 
�ض���ربة �ض���خنة... ومن ثم ا�ض���حاب 
اال  اليفك���رون  لبن���ان  يف  ال�ض���االت 

ب�دعي ال�ضايف...
*النه اثبت نف�ضه.

-ونح���ن ن�ض���تطيع ان نثبت انف�ض���نا 
اي�ضا!

*هل عر�ضت نف�ضك على احد ا�ضحاب 
هذه ال�ضاالت؟

-ال..
*ملاذا؟.

-الن عندي عزة نف�س!

*وما دخل عزة النف�س يف م��ض����ع 
كهذا؟.. ومن اي���ن تريدهم ان يعرف�ا 
ان عزي���ز النف����س يح���ب الغن���اء على 

م�ضارح الطرب؟
عل���ى  غنائي���ة  حف���الت  اق���دم  -كن���ت 
انه���م  واعتق���د  ال�ض���يف..  م�ض���ارح 
ن�ض���ري  ا�ض���مه  مبط���رب  ي�ض���مع�ن 
�ضم�س الدين... ال�ضيما من�ض�ر القرم 
املعروف���ة  ال�ض���الة  بال���ذات �ض���احب 
با�ض���مه.. ولكن ا�ض���حاب ال�ض���االت، 
الرج���ال  ع���ن  ولال�ض���ف، اليبحث����ن 
بق���در ماينقب����ن بال�ض���راج والفتي���ل 
ع���ن العي����ن الناع�ض���ة الت���ي جتتذب 

الزبائ���ن حتى ول���� حرمتها مقدراتها 
من ال�ض�ت اجلميل والفن اال�ضيل.

*ولكن وديع ال�ضايف مل يكن يف ي�م 
من االيام فتاة ناع�ضة الطرف، مرحة 

االعطاف حل�ة اللفتات؟..
-ودي���ع ال�ض���ايف يج���ب اال يتخذ يف 

هذا املجال مثاال!
*هكذا امرت؟..

-هكذا )ال�اق���ع( قد امر وان )هربنا( 
لعذرنا ان يف وجهنا نظر!

*حل�....
-العف�!

*طيب، هل يكفيك مرتبك لتعي�س؟

�ض���احب  فان���ا  ال..  الف���ن،  -مرت���ب 
م��ض���م زيت�ن يدر علي مبلغا �ضن�يا 

حمرتما.
*تعني ان الفنان يف لبنان الي�ضتطيع 

ان يعتمد على فنه ليعي�س؟.
-على فنه وحده، ال اعتقد، اال اذا كان 
ملحن���ا ومطرب���ا واذاعيا وم�ض���رحيا 
و�ض���احب حفالت غنائية خا�ضة عند 

االقت�ضاء!
*تعن���ي ان ثالثة ارب���اع الفنانن يف 

هذا البلد )م�ضت�ين(؟
-ان مل يك�ن�ا )م�ض���ت�ين( فهم على 

االقل )مدي�نن(!

*الح�ل الل���ه.. قل يل اخ���را: ماه� 
هدفك الفني �ضراحة؟

-بدك احلقيقة؟.. بكل �ضراحة اق�ل: 
ان ه���ديف ه� ان اعم���ل العي�س فقط! 
ف���ال ي�ج���د فن���ان يف لبن���ان ب���ل يف 
ال�ض���رق العرب���ي كل���ه يعمل م���ن اجل 

املثالية الفنية!.
*بدك للحقيقة؟..

-اي�ه...
*ي�ضلم متك!

))ج...((

ال�شبكة 1957/12/16
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بعد ظهر االربعاء 13 �ضبتمر ال�ضاعة 6:15 
ت�ج���ه اىل بي���ت امل�ض���ر عب���د احلكي���م عامر يف 
اجلي���زة كل من الفريق اول حمم���د ف�زي القائد 
العام للق�ات امل�ضلحة والفريق عبد املنعم ريا�س 
رئي�س هيئة اركان حرب الق�ات امل�ضلحة لدع�ة 
امل�ض���ر ل�ض���ماع اق�اله يف التحقيقات الع�ضكرية 

التي جرت اخرا.. 
وكان ق���د تقرر ايفاد القائد الع���ام ورئي�س اركان 
ح���رب الق����ات امل�ض���لحة اىل بيت امل�ض���ر عامر 
ب�ضخ�ضيهما لدع�ته للتحقيق نظرا لرتبة امل�ضر 

الع�ضكرية وملكانته اخلا�ضة.. 

ال�ضاعة 6:30 
دخ���ل الفري���ق عب���د املنعم ريا����س رئي����س هيئة 
اركان حرب الق�ات امل�ض���لحة ملقابلة امل�ضر عبد 
احلكيم عامر يف �ضال�ن بيته بينما وقف الفريق 

اول حممد ف�زي يف اخلارج.. 
ومل ي�اف���ق امل�ض���ر عبد احلكيم عام���ر ان يرافق 
القائد العام للق�ات امل�ضلحة ورئي�س هيئة اركان 

حرب الق�ات امل�ضلحة لالدالء باق�اله.. 
وكان امل�ض���ر عب���د احلكي���م يف حديث���ه ع�ض���بيا 
اىل درجة بالغة.. وق���ال.. انه يرف�س مرافقتهما 

لالدالء باق�اله

ال�ضاعة 6:40 
ان�ض���حب امل�ضر عبد احلكيم عامر من ال�ضال�ن، 
وت�ج���ه اىل غرفة ن�مه حي���ث غاب عدة دقائق.. 
وملا عاد اىل ال�ض���ال�ن الح���ظ الفريق عبد املنعم 
ريا�س ان امل�ض���ر عامر مي�ض���غ �ض���يئا يف فمه.. 
وا�ض���تمر احلديث بينهما عدة دقائق.. ويف هذه 
االثن���اء لفت نظ���ر الفريق عبد املنع���م ريا�س ان 
امل�ض���ر عبد احلكي���م عامر ينظر يف �ض���اعته بن 

دقيقة واخرى.. 
وفج���اأة ب���دت عل���ى امل�ض���ر ع���ام اعرا����س غ���ر 

طبيعية.. 
واث���ارت حال���ة امل�ض���ر عب���د احلكيم عام���ر ريبة 

الفريق عبد املنعم ريا�س ف�ضاأل امل�ضر عامر:
- فيه حاجة تعباك يا افندم.. 

وكان���ت مفاج���اأة عندم���ا قال له امل�ض���ر 
عامر انه قد ابتلع مادة �ض���امة حتى ينهي بها كل 

�ضيء.. 

ال�ضاعة 6:55 
نا�ض���د الفري���ق عب���د املنع���م ريا����س امل�ض���ر عبد 
احلكيم عامر ان يلقي من فمه بقايا املادة ال�ضامة 

التي كان ما يزال مي�ضغها.. 
ورف����س امل�ض���ر عامر وكان���ت حالته ق���د اخذت 

ت�ض�ء.. 
وظهرت عليه اعرا�س الت�ضمم.. 

وق���ام الفري���ق اول حمم���د ف����زي والفريق عبد 
املنعم ريا�س ينقل امل�ضر عامر مب�ضاعدة مرافقي 
امل�ض���ر اىل �ض���يارتهما.. وانطلقت ال�ضيارة بهم 
جميعا اىل م�ضت�ض���فى الق�ات امل�ض���لحة باملعادي 

حيث اجري���ت للم�ض���ر عامر عملية اال�ض���عافات 
ال�ض���ريعة حت���ت ا�ض���راف الل����اء الطبيب حممد 

عبد احلميد مرجتى.. 
وا�ضرتك يف اجراء اال�ضعافات للم�ضر �ضبعة من 

االطباء الع�ضكرين بامل�ضت�ضفى.
وق���ام امل�ض���ر يف ب���ادئ االمر مبحاول���ة ملقاومة 
عملي���ة ا�ض���عافه، ولكنه ا�ض���طر يف النهاية حتت 
احل���اح االطب���اء اىل اال�ضت�ض���الم، وقام بنف�ض���ه 

بادخال خرط�م غ�ضيل املعدة يف فمه.. 

ال�ضاعة 8:30 
ادت عملية غ�ض���يل املعدة مفع�لها.. وبداأت حالة 
امل�ض���ر تتح�ض���ن.. ومت حقن���ه يف ه���ذه االثن���اء 

بحقن الك�رامن املق�ية للقلب.. 
وع���اد امل�ض���ر اىل حالت���ه الطبيعي���ة.. واطم���اأن 

االطباء على جناح عملية ا�ضعافه.. 

�ض���باح ي����م اخلمي����س 15 �ض���بتمر ال�ض���اعة.. 
ال�احدة �ضباحا 

ث���م نقل امل�ض���ر عامر من امل�ضت�ض���فى الع�ض���كري 
باملع���ادي اىل اح���د بي����ت ال�ض���يافة باجلي���زة 
لت�ف���ر الراحة له حتى يتماثل لل�ض���فاء الكامل.. 
وكلف اثنان من االطباء بالتناوب على اال�ضراف 

على رعايته ال�ضحية. 
وت����ىل الرائ���د طبي���ب م�ض���طفى البي�م���ي من 
اطباء امل�ضت�ض���فى الع�ض���كري وردي���ة الليل فظل 
اىل ج����اره مراقب���ا حالته التي اخذت تتح�ض���ن 

ب�ضرعة. 

ح��اول امل�شري عبد احلكي��م عامر النتحار اربع م��رات.. وكانت اول مرة ي��وم 8 يونيو حني 

و�شل��ت املعرك��ة امل�شلحة يف �شيناء ام��ام عينيه اىل النك�شة التي و�شل��ت اليها.. ومرة اخرى 

يف ي��وم 25 اغ�شط���ص عندما اكت�شفت العملي��ة التي كانت جتري لعادت��ه اىل قيادة القوات 

امل�شلح��ة.. ث��م كانت حماولت��ه عندما ذهب الي��ه الفري��ق اول حممد ف��وزي والفريق عبد 

املنع��م ريا�ص لدعوته لالدلء باقواله يف التحقيق��ات الع�شكرية التي جرت اخريا.. كيف 

تالحق��ت الحداث ب�شرع��ة؟.. وكيف قام امل�شري عبد احلكيم عام��ر مبحاولته لالنتحار. 

اأن"اآخر �شاعة"ت�شجل تفا�شيل احلادث الليم.. حادث انتحار امل�شري عبد احلكيم عامر.. 
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اآخر �شاعة / اأيلول- 1967

ال�ضاعة 1:30 
نام امل�ضر عبد احلكيم عامر ن�ما طبيعيا.. وقال 
الرائ���د طبيب م�ض���طفى البي�م���ي.. انه مبتفائل 

بتقدم �ضحة امل�ضر.. 

ال�ضاعة 11:00 �ضباحا 
ا�ض���تيقظ امل�ض���ر عبد احلكيم عامر م���ن الن�م.. 
وكان الرائد طبيب ابراهيم البطاطا طبيب وردية 
النهار قد جاء اثناء ن�م امل�ض���ر فظل منتظرا مع 
زميل���ه الرائ���د طبي���ب م�ض���طفى البي�م���ي حتى 

ا�ضتيقظ امل�ضر عام من ن�مه.. 
ودخ���ل االثنان معا اىل حجرة امل�ض���ر لي�ض���رتكا 

معا يف عملية الك�ضف عليه.. 
وكان كل  �ضيء ي�ضتمر يف التح�ضن.. 

وكان �ض���غط القل���ب 90/120 ونب�س القلب 90 
والتنف�س طبيعيا.. 

وق���ال امل�ض���ر لهما.. انه ال ي�ض���ك� من اي �ض���يء 
بالذات غر بع�س اثار االرهاق.. 

ال�ضاعة 12:00 
ق���دم الرائ���د طبي���ب ابراهي���م البطاط���ا ك�با من 
ع�ض���ر اجل�اف���ة املجفف���ة املثلجة اىل امل�ض���ر.. 
كم���ا اعطاه قر�ض���ا من البالدونال.. وقر�ض���ا من 
االنرت�ض���تن.. ث���م رج���اه ان يحاول الن����م مرة 

اخرى ونام امل�ضر فعال.. 

ال�ضاعة 6:15 
ا�ض���تيقظ امل�ض���ر عام���ر م���ن ن�م���ه، ودخ���ل اىل 
احلمام.. وكان كل �ضيء يبدو طبيعيا.. ثم فجاأة 
اقبل احد مرافقي امل�ض���ر اىل الدكت����ر ابراهيم 
البطاط���ا وق���ال ل���ه ان امل�ض���ر وق���ع عل���ى ار�س 
احلم���ام ليجد امل�ض���ر يف حالة اغم���اء.. كما كان 
نف�ض���ه متقطعا.. وكان وا�ض���حا ان �ضيئا مفاجئًا 

قد حدث.. 
وب���ادر الطبي���ب بنقل امل�ض���ر عام���ر اىل حجرة 
ن�م���ه.. ثم ق���ام بحقن���ه بالك�رام���ن يف ال�ريد 
لتق�يت���ه.. كم���ا اخذ ب�ض���رعة يف م�ض���اعدته على 
التنف�س م�ضتعينا با�ض���ط�انة اوك�ضجن، وكلف 
يف  الطبي���ب 

ه���ذه االثن���اء املمر�ض���ة املقيم���ة معه باالت�ض���ال 
بامل�ضت�ض���فى الع�ض���كري باملع���ادي تطل���ب عرب���ة 

ا�ضعاف.. 

ال�ضاعة 6:30 
اخذث حالة امل�ض���ر عامر تتفاقم ب�ض���رعة.. ويف 
ال�ض���اعة ال�ضاد�ضة والدقيقة 30 ا�ضلم امل�ضر عبد 

احلكيم عامر الروح.. وفارقته احلياة متاما.. 
 **

وما حدث بعد ذلك.. 
ال�ض���لطات املخت�ض���ة مب���ا ح���دث  مت اخط���ار 
للم�ض���ر عب���د احلكي���م عام���ر، وانتقل ال�ض���يد 
ع�ض���ام الدين ح�ض����نة وزير العدل اىل البيت 
ال���ذي كان يقيم فيه امل�ض���ر، وكان النائب العام 
حمم���د عبد ال�ض���الم قد انتق���ل اىل هناك اي�ض���ا، 
ومع���ه عدد من م�ض���اعديه كما انتق���ل كذلك وكيل 
وزارة العدل للطب ال�ض���رعي الدكت�ر عبد الغني 
�ضليم الب�ضري وي�ضاعده الدكت�ر علي عبد النبي 
ا�ضتاذ الطب ال�ضرعي بجامعة القاهرة والدكت�ر 
يحيى �ضريف ا�ضتاذ الطب ال�ضرعي بعن �ضم�س، 
ويف نف�س ال�قت كان قد �ضبقهم جميعا امل�ضت�ضار 
عبد اجل�اد عامر اكر ا�ضقاء امل�ضر عبد احلكيم 
عامر، كما حلق بهم ال�ض���يد ان�ر ال�ضادات رئي�س 

جمل�س االمة..
ويف ه���ذه االثن���اء قال���ت التحقيق���ات االولية ان 
امل�ض���ر عام���ر كان يخف���ي حتت �ض���ريط ال�ض���ق 

بج�ضمه عددًا من الكب�ض�الت ال�ضغرة وجد بها 
م�ض���ح�ق كان من الراجح باملعاينة انه من مادة 
)ال�ض���يان�ر( ال�ض���امة ال�ض���ريعة التاثر، ويبدو 
ان���ه تن���اول �ض���يئا منه���ا خ�ض��ض���ا ان اعرا����س 
االنهي���ار املفاج���ئ وال�ض���ريع ت�ض���ر اىل تاث���ر 
مادة ال�ض���يان�ر وقد قام االطباء ال�ضرعي�ن بكل 
االج���راءات الالزمة لكي يقدم����ا تقريرهم كامال 

ل�زي���ر الع���دل، وقد ظ���ل ال�ض���يد ان�ر ال�ض���ادات 
رئي�س جمل�س االمة مع جثمان امل�ضر حتى متت 
كل االج���راءات، ث���م نق���ل اىل ا�ض���طال مبحافظة 
املنيا حي���ث جرى ت�ض���ييع اجلن���ازة يف الرابعة 

وع�ضر دقائق من م�ضاء اجلمعة.
 **

الط���ب  تقري���ر  ق���ال  ال�ض���بت  ي����م  م�ض���اء  ويف 
ال�ض���رعي.. ان امل���ادة ال�ض���امة الت���ي كان يخفيها 
امل�ض���ر عامر ب�ا�ض���طة �ضريط ال�ض���ق بج�ضده، 
والذي تناول بع�ض���ا منها هي مادة )االك�نيتن( 
وتعتر من اخطر ان�اع ال�ضم�م، وقال اخلراء 
ع���ن هذه املادة انه ال ي�جد لها اي م�ض���اد، وانها 
حت���دث ال�فاة يف ظ���رف اقل من ربع �ض���اعة من 
تناولها، ولقد كان ال�ض���ريط الال�ض���ق عند ا�ضفل 
البط���ن وت�ض����ر املحقق����ن يف البداي���ة ان هذا 
ال�ض���ريط الال�ض���ق م���ن )البال�ض���رت( وقد و�ض���ع 
لغر����س طب���ي ولكنه���م عندم���ا رفع����ه وج���دوا 
حتته عب�ة �ضتة اقرا�س �ضغرة وكانت العب�ة 
مكت�ب���ا عليها ا�ض���م دواء )الرتيالن( وه� دواء 
اقرا����س  ان  تب���ن  العب����ة  من�ض���ط، وبفح����س 
الرتيال���ن قد رفعت م���ن العب�ة وو�ض���ع مكانها 
ثالثة من هذا امل�ض���ح�ق االبي����س الذي ثبت انه 

)االك�نيتن( ال�ضام. 
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بقلم قا�شم جوده 

اهتز الع���امل باأنباء حماولة اغتي���ال نهرو.. ولكن 
قل���ب الزعيم العاملي مل ي�ض���طرب حلظات، بل دفع 
عنه املعتدي بيده.. ان هذا القلب حي بق�ضة حب، 

مل متت.. وان ماتت احلبيبة.. 
ان املاأ�ض���اة الت���ي خطه���ا الق���در يف حي���اة نه���رو 
وزوجت���ه كماال، تف����ق اعنف ماآ�ض���ي احلب التي 
رواه���ا التاري���خ او تفت���ق عنه���ا خي���ال ال�ض���عراء 
واالدباء يف اي ع�ض���ر من الع�ض����ر، واذا مل يكن 
ب���ن ايدين���ا مرجع خا����س عن تاري���خ حياتها فان 
لدين���ا اطرافا من م�ض���رتها املعطرة فيما �ض���جلت 
براع���ة زوجه���ا ال�ض���احرة يف كتاب���ه ع���ن تاري���خ 
حيات���ه، وكتابه االخر"الك�ض���ف ع���ن الهند"ولكنه 
ل�ض����ء احل���ظ ال يذكر هنا وهنا �ض���يئا عن فرتة ما 
قبل الزواج، ب���ل يطالعنا الول وهلة بحديث طلي 
عن زواجه واح���دى مغامراته يف جبال هيمااليا، 
فيق����ل ان زواجه مت يف مدينة دلهي �ض���نة 1916 
يف عيد الزه�ر الذي حتتفل به الهند ايذانا بقدوم 
الربيع، ومن عجائب امل�ضادفات انه يف هذا العام 
نف�ض���ه، قدر لنهرو ان يلتقي بالرجل الذي ا�ض���بح 
ه� فيم���ا بعد اخل�س تالمي���ذه وخليفه بعد مماته 
– غان���دي، وم���ن املفارقات ان نه���رو ورفاقه من 
ال�ض���باب الهندي ال�طني يف ذلك احلن مل يك�ن�ا 
را�ضن عن غاندي الن�ضرافه عن العمل ال�ضيا�ضي، 
ورف�ض���ه اال�ضرتاك يف ن�ض���اط امل�ؤمتر ال�طني او 
ق�ض���ية الهند ال�طنية على وجه عام، بل كان يركز 

اهتمامه يف ق�ضية الهن�د يف جن�ب اأفريقيا. 
ونع����د اىل م��ض����عنا وه� زواج نه���رو، فنق�ل 
انه بعد زواجه من كماال مبدينة دلهي �ضنة 1916، 
ذهب مع ا�ض���رة، لق�ضاء ب�ضعة ا�ض���هر من ال�ضيف 
يف ك�ضمر، اجمل بقاع الهند على االطالق، وهناك 
ح���اول ه���� وزوجت���ه ان يع���را جب���ال الهيمااليا 
لزي���ارة كه���ف تاريخ���ي مع���ن، ف�ض���قط يف حفرة 
عميقة مغطاة بالثلج وكاد يدفن حيا ل�ال انه تعلق 
بحب���ل كان اجلمي���ع قاد ربط�ا ب���ه، وامكن انقاذه 
بعد جهد جهيد، وا�ضطروا بعد �ضاعات ط�يلة من 
ت�ضلق اجلبال و�ضط اجلليد، وبعد ان و�ضل�ا اىل 
ارتفاع ع�ضرة االف قدم، ان يع�دوا من حيث ات�ا 
ح���ن تعددت احلفر وات�ض���عت، رغم قرب امل�ض���افة 
التي ا�ضبحت تف�ضلهم عن الكهف التاريخي الذي 

يق�ضدونه.

يف �شوي�شرا 
وقد �ض���ارت احلي���اة الهادئ���ة ب���ن الزوجن حتى 
هب���ت ع�ا�ض���ف احلرك���ة ال�طني���ة عق���ب احلرب 
العاملي���ة االوىل، وب���داأ الهن����د يطلب����ن مث���ل ما 
طلبت م�ض���ر من حق�ق يف احلرية واال�ض���تقالل، 
بينم���ا �ض���مم اال�ض���تعمار الريطاين هن���ا وهناك 
عل���ى قمع ه���ذا الن�ض���اط ال�طني بكل و�ض���يلة يف 
يده، فامتالت ال�ض���ج�ن واملعتقالت، ودخل نهرو 
ال�ض���جن الول م���رة يف �ض���نة 1921، متهم���ا بتهم 
عدة منها التحري�س عل���ى الث�رة، حتى اذا وافت 
�ضنة 1925، عر�ضت كماال نهرو مر�ضا خطرا يف 
الربي���ع، وظلت طريحة الفرا����س يف مدينة الكتاو 
�ضه�را عديدة، وروؤي من ال�ضروري ان تنقل اىل 
�ض�ي�ض���را للع���الج، فرح���ب نهرو بالفك���رة ليخرج 
ه� اي�ض���ا م���ن الهند ويرق���ب احل�ادث ع���ن بعد، 

لعله يك�ن لها �ض����رة اوفى، وبحرت الباخرة من 
مين���اء ب�مب���اي اىل البندقية نقل نه���رو وزوجته 
املري�ض���ة وابنتهم���ا ال�حي���دة ان���درا، و�ض���قيقته 
فيجايا الك�ضمى وزوجها املحامي ال�ضاب واجنبث 

وتديت. 

احلبيبة يف ال�شجن 
واق���ام نه���رو م���ع زوجته ف���رتة يف جني���ف ثم يف 
م�ض���حة جبلية يف ه�نتانا، فلما طراأ على �ضحتها 
بع�س التح�ض���ن �ض���افرا معا اىل فرن�ضا واجنلرتا 
واملاني���ا، ويف �ض���نة 1927، ذه���ب وال���ده الزعيم 
الهندي الكبر م�تالل نهرو اىل اوروبا، فا�ضتقبله 
ج�اه���ر الل يف البندقي���ة وبع���د ان اقام����ا هناك 
ب�ض���عة ا�ضهر ذهب�ا جميعا اىل م��ضك� يف زيارة 
ا�ضتغرقت ثالثة ايام �ض���اهدوا خاللها االحتفاالت 
بالذكرى العا�ضرة للث�رة الرو�ضية، ثم ابحر نهرو 
وزوجته وابنته واخته من ميناء مر�ضيليا عائدين 
اىل الهند يف �ض���هر دي�ض���مر من العام نف�ض���ه، بعد 
اقام���ة يف اوروب���ا امت���دت �ض���نة وت�ض���عة ا�ض���هر، 
حت�ض���نت خاللها �ضحة كماال، وان مل ت�ضف متاما، 
وهداأت نف�س نهرو فاقبل على ن�ض���اطه ال�ضيا�ض���ي 
بع���زم ق�ي، و�ض���رعان م���ا قامت حركة الع�ض���يان 
امل���دين وت�ال���ت ح����ادث الهج�م عل���ى اجلم�ع 
امل�ضالة، وزج باالل�ف منهم يف ال�ضج�ن، وقب�س 
عل���ى نه���رو مرة بع���د اخ���رى والقى ب���ه يف غيابة 
ال�ض���جن، فاحتمل���ت كم���اال ه���ذه املح���ن املت�الية 
على زوجها ب�ض���ر و�ضجاعة رغم �ضعف �ضحتها، 
وبينم���ا كان نه���رو يف ال�ض���جن م���ع كثري���ن م���ن 
زمالئه جاءتهم االنباء يف اول يناير �ض���نة 1921 
بالقب�س على زوجته كماال الول مرة يف حياتها.. 
اذ كان االحتالل الريطاين قد �ض���اق ذرعا بن�ضاط 
ن�ضاء الهند بعد اعتقال الرجال، وكانت كماال تق�د 
احلركة بعد ات�ضاع حركة االعتقال يف )الله اباد(، 
فلما قررت ال�ض���لطة امل�ض���تعمرة ان ميتد االعتقال 
اىل ال�ض���يدات كان طبيعيا ان تك�ن هي يف مقدمة 

املعتقالت. 
اذ  باعتقاله���ا،  االغتي���اظ  �ض���ديدة  كم���اال  وكان���ت 
كان���ت تتطل���ع اىل اللحظة التي تلح���ق فيها ببقية 
زوجه���ا  بلغ���ت  وق���د  ال�ض���ج�ن،  يف  م�اطنيه���ا 
املعن�ي���ة ذروته���ا حن تق���دم منها �ض���اعة القب�س 
عليها احد ال�ضحفين و�ضاألتها عما اذا كانت لديها 

ر�ضالة ت�د ان تن�ضر فاجابت من ف�رها قائلة: 
"انن���ي �ض���عيدة �ض���عادة تف�ق احل���دود وفخ�ر، 
يحتف���ظ  وان  وارج  زوج���ي،  خط����ات  باقتف���اء 

ال�ضعب بالعلم مرف�عا عاليا". 
ويف 26 يناي���ر افرج ع���ن كماال من �ض���جن لكتاو، 
وع���ن ج�اه���ر الل نه���رو م���ن �ض���جن نابن���ي قبل 
م�عده ب�ض���عات نظرا لتده�ر �ض���حة والده، وقد 
ت�فى والده فعال بعد ع�ض���رة ايام وكان اىل جانبه 

غاندي، �ضديقه القدمي، يرتل بع�س ال�ضل�ات. 

�شراع مع احلب 
ومل يط���ل بق���اء نه���رو خارج ال�ض���جن بع���د وفاة 
والده، اذ القى القب�س عليه مرة اخرى وعاد اىل 
�ضجن نابني، وكان ا�ض���د ما ي�ضايقه من الع�دة 
اىل ال�ض���جن يف ه���ذه امل���رة ه���� اخل����ف م���ن 
ا�ض���ابة كماال ب�ض���دمة تذهب بالتح�ض���ن القليل 
ال���ذي طراأ على �ض���حتها، وهذا ه���� الذي حدث 

بالفعل، االمر الذي دعا اىل ار�ضال تقرير طبي عن 
حالتها ي�ما بعد ي�م. فكان الطبيب يت�ض���ل بق�ضم 
الب�لي����س تليف�ني���ا الم���الء التقرير وه���ذا يت�ىل 
ار�ض���اله اىل ال�ض���جن، اذ كان���ت التعليم���ات متن���ع 
االطباء من االت�ض���ال بال�ضجن مبا�ضرة. وقد ظلت 
التقارير ت�ض���ل على هذا النمط خالل ا�ضب�عن ثم 
ت�قفت فجاأة رغم التده�ر املطرد يف �ضحة كماال، 
فبلغ ال�ضيق بنهرو اق�ضى درجاته يف هذه الفرتة 
الع�ض���يبة. وبعد انق�ضاء �ض���هر كامل على اعتقاله 
ن�ضحه احد �ضباط الب�لي�س من ال�ضجن يف زيارة 
ق�ضرة لزوجته وقيل له انه �ضي�ضمح له مبثل هذه 
الزيارة مرتن يف اال�ض���ب�ع، ولكنه انتظر امل�عد 
القادم للزيارة دون ان يح�ض���ر احد ال�ض���طحابه، 
ومر الي�م الرابع واخلام�س وال�ض���اد�س وال�ضابع 
وه���� ينتظر على اح���ر من اجلم���ر يف غر طائل، 
وجاءته االنباء يف ال�قت نف�ض���ه بان �ض���حة كماال 
تزداد �ض����ءا على �ض�ء، واخرا.. 

ج���اءه ال��ض���طاء من هن���ا وهناك يعر�ض����ن عليه 
ان يتعه���د ول���� ب�ض���فة غر ر�ض���مية، ب���اال يزاول 
اي ن�ض���اط �ضيا�ض���ي خالل املدة الباقية من احلكم 
ب�ض���جنه، يف مقابل االف���راج عنه للعناية ب�ض���حة 
زوجت���ه، ومل يك���ن ه���� م�ض���غ�ال بال�ضيا�ض���ة وال 
حري�ضا عليها يف تلك االيام بالذات، ولكنه مع ذلك 
رف�س فكرة التعهد املطل�ب يف اباء و�ض���مم، مهما 
تك���ن النتائ���ج، فقيل له ان �ض���حة كماال ت�ض���ر من 
�ض���يئ اىل ا�ض����اأ وان وج�ده اىل جانبها قد يرفع 
معن�ياته���ا ويك�ن عامال فا�ض���ال يف رجحان كفة 
احلياة على امل�ت، وعندئذ دار يف اعماق �ضمره 
�ض���راع رهي���ب ب���ن الكرام���ة وال�اج���ب ال�طني 
واالعتب���ار اخللق���ي يف كف���ة، وبن حي���اة زوجته 
وحبيبته و�ض���ريكة حياته يف الكف���ة املقابلة، ومع 
ذلك فان ال�ضراع مل يدم �ض�ى حلظات عرف نهرو 
يف نهايته���ا اي���ن ينبغي ان يك�ن ق���راره، ال لينقذ 
كرامته ومبادئه فح�ضب، بل لينقذ كماال نف�ضها من 
�ض���دمة قا�ض���ية ايقن انها ال تثبت ان ت�ض���يبها اذا 
ه� تهاون حتى يف �ض���بيل حياته���ا، وانحنى امام 
ارادة ال�ض���لطات الريطاني���ة وتق���دم اليه���ا طائعا 

ذليال ويف يده التعهد املطل�ب! 

حذار يا نهرو 
وبعد ايام �ضمح له بان يخرج لزيارتها مرة اخرى، 
ف�جدها يف فرا�س املر�س، ال تكاد تفيق من وطاأة 
احلم���ى، وكانت م�ض����قة اىل لقائ���ه، ولكنها كانت 
تعلم انه �ض���يرتكها ليع�د  اىل �ضجنه، فاكتفت بان 
ابت�ضمت يف �ضجاعة واأوماأت اليه ان ينحني لت�ضر 

اليه بكلمة يف اذنه، فلما انحنى هم�ضت قائلة: 
- ما هذا الذي �ضمعته عن اإم�ضائك تعهدا للحك�مة؟ 

حذار ان تعطي مثل هذا التعهد!

نقلها اىل اجلبل 
وقبل ان يع�د نهرو اىل ال�ض���جن من هذه الزيارة، 
راأى ان �ض���حة كم���اال ال ت���زداد اال اعت���الال يف هذا 
املكان، ولهذا تقرر نقلها اىل اجلبل يف بلدة ت�ضمى 
)به�ايل( وبعد ذلك بثالثة ا�ضابيع تقرر نقل نهرو 
اىل �ض���جن اآخ���ر قريب من ه���ذا املكان لي�ض���تطيع 
زيارته���ا، ويف طريقه اىل ال�ض���جن اجلديد �ض���مح 
ب�ض���ع  بق�ض���اء  ل���ه 
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�ضاعات مع زوجته. 
فا�ضت�ضعر بع�س االرتياح اذ الحظ تقدما طفيفا يف 
�ض���حتها رغم ق�ض���ر املدة التي اقامتها يف اجلبل. 
وبعد �ض���هر �ضمح له بزيارتها مرة اخرى، وا�ضتمر 
يزوره���ا بع���د ذل���ك كل ثالث���ة ا�ض���ابيع، وق���د كتب 
نهرو يق�ل يف هذا ال�ض���دد:"كانت هذه الزيارات 
الق�ض���رة عزيزة جدا عندي، ورمبا اي�ضا عندها، 
وكان االطباء يرفع�ن بع�س قي�د الطعام يف ي�م 
زيارتي، كما كان ي�ض���مح حلديثي معها ان ي�ضتمر 

مدة ط�يلة اىل حد ما. 
لقد كنا على الدوام نقرتب احدنا من االآخر، وكنت 
انتزع نف�ض���ي انتزاعا كلما حان فراقي لها، اننا مل 
نك���ن نلتقي اال لنفرتق، وكن���ت يف بع�س االحيان 
ات�ض�ر يف ا�ضى وح�ضرة جميء ي�م يك�ن فراقنا 

فيه اىل االبد"!! 
ويذك���ر نه���رو انه عندم���ا الق���ى القب����س عليه يف 
يف  ال�ض���لطات  م���ن  بام���ر   1934 �ض���نة  فراي���ر 
كلكتا"�ض���عدت كم���اال اىل غرفن���ا لتجمع يل بع�س 
املالب����س، فتبعته���ا الق�ل له���ا كلمة ال����داع، واذا 
هي فجاأة تت�ض���بث بي، ثم يغمى عليها وت�ضقط من 
فرط االعي���اء والتاأثر. وكان هذا على غر عادتها، 
اذ اننا ر�ض���ينا انف�ض���نا على ان ننظر با�ض���تخفاف 
و�ضرور اىل هذه االعتقاالت املتكررة، واال ن�ليها 
�ض����ى اقل قدر من االهتم���ام. فهل طاف بها طائف 
من االلهام فعرفت مقدما ان هذا �ضيك�ن اىل حد ما 

اآخر لقاء طبيعي بيننا!". 

ل ا�شتطيع ان اعرف 
وي�ضتطرد نهرو قائال: 

"لقد حال بيني وبينها حكمان ط�يالن كل منهما 
يق�ض���ي بال�ض���جن �ض���نتن، يف نف�س اللحظة التي 
بلغت حاج���ة كل منا لالخر غايته���ا، وهي اللحظة 
الت���ي اق���رتب كالن���ا م���ن االخ���ر ا�ض���د االق���رتاب. 
لق���د كن���ت افكر يف هذا خ���الل ايام���ي الط�يلة يف 
ال�ض���جن، ومع ذلك فقد كان االمل يراودين يف انه 
الب���د ان ياأت���ي ال�قت ال���ذي يلتئم فيه �ض���ملنا مرة 
اخ���رى. ترى كي���ف كان حاله���ا يف تل���ك االع�ام؟ 
ان يف ا�ض���تطاعتي ان احد����س ولك���ن حت���ى انا ال 
ا�ض���تطيع ان اع���رف فل���م تك���ن االو�ض���اع طبيعية 
خ���الل مقابالتن���ا يف ال�ض���جن، او خ���الل الفرتات 
الق�ض���رة خارج ال�ضج، لقد كان علينا ان نت�ضرف 
على ا�ضحن وجه خ�ضية ان ي�ضبب احدنا املا لالخر 
بالك�ض���ف عن جزعه، ولكن كان من ال�ا�ض���ح انها 
قلقة م�ضطربة ب�ضبب ا�ضياء كثرة وانها ال تتمتع 
ب�ضيء من هدوء البال. وقد كان يف ا�ضتطاعتي ان 

اقدم لها بع�س الع�ن، ولكن لي�س من ال�ضجن"! 
وان حال���ة كم���اال ال�ض���حية ق���د حتم���ت نقله���ا اىل 
اوروبا يف ماي� �ض���نة 1925 ال�ض���تكمال عالجها، 
فانقطع���ت بالطب���ع زيارات���ه لها من �ض���جن امل�را، 
حيث نفى ه� ال�ض���تكمال م���دة احلكم، وبينما كان 
نهرو يح�ض���ي ما بقى له من ايام يف هذا ال�ضجن، 
فيجدها خم�ض���ة ا�ض���هر ون�ض���ف �ض���هر، ي�ض���تطيع 
بعده���ا ان يذه���ب اىل املانيا ليطمئ���ن على زوجته 
وحبيبت���ه، اذا به يفاجاأ مرة اخرى يف 4 �ض���بتمر 
�ضنة 1925 باطالق �ضراحه، واعالنه ب�قف تنفيذ 
بقية العق�بة، الن �ض���حة كم���اال تده�رت ودخلت 

يف مرحلة اخلطر!
بال�ض���يارة  امل����را  �ض���جن  م���ن  نه���رو  وانطل���ق 
والقطار اىل م�ض���قط راأ�ض���ه )الله اباد( ف��ضل يف 

الي����م التايل، وبع���د ظهر الي�م نف�ض���ه بداأ رحلته 
بالطائ���رة اىل اوروب���ا، مارا بكرات�ض���ي ثم بغداد، 
ث���م القاه���رة، وم���ن اال�ض���كندرية ا�ض���تقل طائ���رة 
مائية اىل ميناء برنديزي، ومنها ركب القطار اىل 
بال يف �ض�ي�ض���را، ثم ا�ض���تاأنف رحلته بال�ض���يارة 
اىل امل�ض���حة الت���ي تعال���ج فيه���ا كم���اال، يف مدينة 

)بادنفلر( بالغابة ال�ض�داء يف املانيا. 

اآهات عا�شق 
واالن ن���دع نه���رو يتكلم م���رة اخرى:"كانت هناك 
نف�س االبت�ضامة ال�ضجاعة املاأل�فة على وجه كماال 
عندما راأيتها، ولكنها كانت ال�ض���عف وال�ق�ع يف 
قب�ض���ة االمل بحي���ث مل ت�ض���تطيع ان تتكل���م كثرا، 
رمبا افادها ح�ض����ري النها ا�ضبحت اح�ضن قليال 

يف الي�م التايل وب�ض���عة ايام بعده، ولكن االزمة 
ا�ض���تمرت وم�ض���ت ينزف مع���ن احلي���اة منها يف 
ب���طء. وقد خيل ايل، لعجزي من تروي�س نف�ض���ي 
على فكرة م�تها، انها حت�ضن، وانها اذا ا�ضتطاعت 
ان تتغل���ب على هذه االزمة فقد يكتب لها ال�ض���فاء، 
وراح االطباء، كعادتهم، يبعث�ن االمل يف نف�ضي، 
وبدا يل ان حدة االزمة قد انق�ض���ت، وانها �ضمدت 
لها، ومع ذلك فانها مل تتح�ض���ن قط اىل حد احتمال 
حديث ط�يل، فكنا نتحدث بايجاز ثم ات�قف حاملا 
االحظ انها بداأت تتعب، وكنت يف بع�س االحيان 
اقراأ لها، واذكر من الكتب التي قراأتها لها على هذا 
النح���� كتاب االر����س الطيبة، مل�ؤلفت���ه برك باك. 
وكان���ت ترتاح اىل ذلك، ولكن مطالعتنا يف الكتاب 

كانت ت�ضر ببطء. 

ال�ض���باح والع�ض���ر اجر نف�ضي م�ضيا  "وكنت يف 
عل���ى قدم���ي م���ن )البن�ض���ي�ن( ال���ذي ان���زل في���ه 
باملدين���ة ال�ض���غرة اىل امل�ض���حة، حي���ث اق�ض���ي 
ب�ض���ع �ض���اعات معها، وكنت ممتلئا با�ضياء كثرة 
اري���د ان احدثه���ا به���ا، ولكن���ي كنت م�ض���طرا اىل 
�ضبط نف�ضي، كنا نتحدث قليال يف بع�س االحيان 
عن الزمن الذي م�ض���ى، وعن الذكري���ات القدمية، 
وع���ن ا�ض���دقائنا يف الهند، وكنا نتح���دث احيانا، 
يف �ض���يء من القلق، عن امل�ض���تقبل وما ع�ض���انا ان 
ن�ض���نع فيه.  وكانت برغم خط�رة حالتها �ض���ديدة 
التعلق بامل�ض���تقبل، كانت عيناها براقتن مليئتن 
باحلياة. وكان اال�ض���راق عادة يعل� وجهها، وكان 
اال�ض���دقاء القليل����ن الذي���ن يح�ض���رون لزيارتها 
تعل�هم ده�ض���ة الفرح اذ يرونها تبدو اح�ضن حاال 
مما كان�ا يظن�ن. لقد خدع�ا بالعينن الراقتن 

وال�جه البا�ضم!". 

حتى هو! 
وق���د بلغ���ت اخلديع���ة الرهيب���ة يف نف�ض���ه ذروتها 
بع���د ان نقلت كماال اىل م�ض���حة اخ���رى يف ل�زان 
ب�ض�ي�ض���را يف اواخ���ر يناير �ض���نة 1926، وخيل 
ل���ه  اىل نه���رو ان التح�ض���ن يف �ض���حتها ي�ض���مح 
باال�ض���تجابة اىل ن���داء العمل ال�طن���ي امللح الذي 
ينادي���ه يف الهن���د، ف�ض���اور كم���اال يف االم���ر فل���م 
متان���ع يف �ض���فره، وان كان ق���د تبن ل���ه فيما بعد 
ان كرياءه���ا وحر�ض���ها عل���ى امل�ض���لحة العام���ة 
منعاه���ا م���ن رف����س رغبت���ه، وبينم���ا ه���� يتاأهب 
لل�ض���فر بالطائرة بعد اربعة ايام او خم�ض���ة – اي 
يف 28 فراي���ر – اذا بالطبيب يطل���ب اليه تاأجيل 
ال�ضفر ا�ض���ب�عا او ع�ض���رة ايام، فيحاول نهرو ان 
ي�ضت��ض���حه ولكنه رف�س ان يزيد �ضيئا على هذه 
الن�ضيحة، وال ي�ض���ع نهرو اال ان ي�ؤجل �ضفره يف 

احلال، ويحجز تذكرته للع�دة يف طائرة تالية. 
"ويف ه���ذه االي���ام االخرة ب���دا ان تغيرا خفيا 
ت�ض���رب اىل كم���اال. كان���ت حالته���ا اجلثمانية على 
حاله���ا، يف ح���دود م���ا كن���ا ن���راه، ولك���ن عقلها بد 
قلي���ل االلتف���ات اىل اال�ض���ياء املادي���ة املحيطة بها، 
فكان���ت تخرين ان �ضخ�ض���ا م���ا يناديه���ا، او انها 
ت���رى �ضخ�ض���ا او �ض���كال يدخ���ل الغرف���ة بينم���ا مل 
اك���ن ارى �ض���يئا"ويف ال�ض���باح الباك���ر م���ن ي����م 
28 فراي���ر نفظ���ت اآخر انفا�ض���ها، وكان���ت انديرا 
ال����يف  ال�ض���ديق  وكذل���ك  م�ج����دة،  )ابنته���ا( 
والرفيق املخل�س الذي الزمها ط�ال تلك ال�ضه�ر، 

الدكت�ر انال. 
م���دن  م���ن  االخري���ن  اال�ض���دقاء  بع����س  "وج���اء 
�ض�ي�ض���را املج���اورة، فنقلناه���ا اىل م���كان احراق 
دقائ���ق  ب�ض���ع  خ���الل  ويف  ل����زان،  يف  اجلث���ث 
ا�ض���بح ذل���ك اجل�ض���د الرقي���ق، وال�ج���ه اجلمي���ل 
الذي تع�د ان يبت�ض���م كثرا فيح�ض���ن االبت�ض���ام، 
ا�ض���بح هذا كل���ه رمادا، واحت�ى اناء �ض���غر تلك 
البقايا الفانية له���ذه التي كانت تفي�س باحلي�ية، 

واال�ضراق، واحلياة."
وعندم���ا ت�قفت الطائ���رة التي ا�ض���تقلها نهرو يف 
بغداد، �ضلم اىل مكتب التلغراف برقية اىل النا�ضر 
ال���ذي كان يتهي���اأ ال�ض���دار ترجم���ة حيات���ه بقلمه، 
ويف ه���ذه الرقي���ة يطل���ب م���ن النا�ض���ر ان يهدي 

الكتاب:"اىل كماال التي مل يعد لها اي وج�د!". 

الثنني والدنيا/  1948
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ان���ا كما ال يعرفني النا�س؟! من انا؟. انا نف�ض���ي ال 
ادري م���ن انا؟ انني افتح عين���ي على مراآة يقدمها 
يل النا�س او ال�ض���حافة، فاذا امامي �ض����رة رجل 
بخيل، يحب املا�س، ك�ض����ال �ض���ارد البال، يجل�س 
�ض���جرة او داخ���ل حج���رة،  ط����ال وقت���ه حت���ت 

وي�ضجل من وقت اىل اآخر �ضيئا ما؟.. 
واالن اري���د ان ا�ض���األ: اتل���ك هي حقيقت���ي؟ ام ان 

هذه �ض�رة وهمية من �ضنع غري؟! 
وهل تعجبني هذه ال�ض�رة او تغ�ضبني؟! 

اجل�اب: ال هذا وال ذاك، مادام غري يراين هكذا 
فليكن.

ان النا����س يرون���ك بعي�نه���م ه���م، وعلى ق���در ما 
ال���ذي  النح����  ي�ض���تطيع�ن ان يب�ض���روا وعل���ى 
يحل�ا لهم وي�ض���رهم!.. اذن.. فلتكن لهم ال�ض�رة 
التي �ض���نع�ها، وانا اول من ي�ضاعدهم على ذلك، 
ما خط���ر يل قطر ي�ما ان اأعار�س او ا�ض���تنكر او 
اكذب، بل العك�س، انه لريحني ان ابدو كما تريد 
انت، ويتعبني ان اأكذبك، وملاذا افعل؟.. ابذل انت 
املجه�د لتكت�ض���ف احلقيقة التي تظهر لك، ودعني 
انا اتفرج على اكت�ض���افّك.. ال يهمني ابدا ان اظهر 
اح�ض���ن مما ان���ا يف ال�اق���ع، وعندما ابدو ا�ض����اأ 
واقب���ح، فان ه���ذا ي�فر عل���ي كثرا م���ن املتاعب، 
ه���ذه جتربت���ي، ام���ا اي���ن احلقيق���ة يف كل هذا؟.. 
احلقيق���ة التي ال يعرفها النا�س؟ اق�ل لكم احلق.. 
انا ال اعرفها، دل�ين عليها انتم من ف�ضلكم واك�ن 

�ضاكرا!! 
القليل����ن  ويعرفه���ا  اعرفه���ا  �ض���فة  يل  ان  عل���ى 
مم���ن عملت معه���م، هي انن���ي رجل واج���ب، وان 
كنت ل�ض���ت برج���ل جماملة.. وفرق ب���ن ال�اجب 
واملجامل���ة.. ال تنتظ���ر مني ردا عل���ى بطاقتك يف 
عي���د او تهنئة، ولكني اذا كلف���ت بعمل فاين اق�ل 

به كما يجب. 
لقد ظن بع�ض���هم انني يف كل وظائف الدولة التي 
ا�ض���ندت يل من وكيل نياب���ة حتى جمل�س الفن�ن، 
كن���ت معه���ا مثال املهم���ل امل�ض���تهن، ولك���ن الذين 
كان�ا على �ض���لة بي يده�ض����ن دائما له���ذا الظن، 
النهم كان�ا يرون يف �ضخ�ض���ا دقيقا يحر�س على 
عمل���ه كل احلر����س.. وميكن���ك ان تتاأك���د من هذا 
بنف�ض���ك اذا زرتن���ي يف جمل����س الفن����ن واالداب 
حيث العمل ال يقت�ضي ن�عا من الروتن، ول�ض�ف 

تراين اق�ل ب�اجبي، وال اتخلف عنه ي�ما. 
ان �ض�رة االديب والفنان هي وحدها التي ت�حي 
بالف��ض���ى، ومع ذلك فان االدب والفن عندي عمل 

�ضاق له واجباته القا�ضية. 
وحي���ث يظ���ن البع����س ان الفن يحتاج اىل �ض���يء 
م���ن الف��ض���ى، م���ا ا�ض���تطعت ان���ا ق���ط ان اجع���ل 
من���ه ف��ض���ى، او اجنح يف حيات���ي واخالقي اىل 

التحرر.
ان���ا اح���ب احلري���ة حق���ا، ولكنن���ي اك���ره التحرر 
التح���رر واحلري���ة، الن احلري���ة  ب���ن  – وف���رق 
ت�ض���ت�جب املحافظ���ة على ال�اج���ب واخللق، اما 

التحرر فه� االنطالق من كل القي�د االخالقية.
ان���ا ال احم���ل �ض���اعة، ولك���ن اذا دعي���ت اىل م�عد 
يهمن���ي فثق انني �ض���اأك�ن ادق يف مراعاة ال�قت 

ممن يحمل�ن ال�ضاعات!
هذا اذا مل يكن هناك �ض���ه� او ن�ض���يان، حقيقي او 
مق�ض����د.. ان الن�ض���يان ه� التحرر ال�حيد الذي 

ا�ضمح به لنف�ضي!.. 

اه���م م���ا يف حيات���ي انن���ي اردت ان اهبه���ا للفكر، 
وانا ابتعد بالفكر ع���ن النف�ذ، الرى هل الفكر يف 
ذاته ونف�ض���ه ق�ة؟! او انا مثل القفاز ال يتحرك اال 
با�ض���ابع النف����ذ؟! واذا كنت قد ف�ض���لت، فحياتي 

اذن قفاز فارغ!.. 
االدباء والكتاب القدامى – واملق�ض�د بالطبع يف 
االدب العربي احلديث – هم الذين قام�ا بالث�رة 
االدبي���ة الك���رى، قبله���م كان ه���ذا االدب ال ي���زال 
كم���ا كان منذ الف عام، ين�ض���ج اف���كاره على ان�ال 
خ�ض���بية من املقال���ة واملقامة ونح� ذل���ك، فجاءوا 
ه���م بعد ث�رة �ض���نة 1919 وادخل�ا االت الن�ض���ج 
احلديث���ة، م���ن رواي���ة وق�ض���ة وتراج���م وبح�ث 
وم�ض���رحية، لينتج����ا بها من���اذج ادبي���ة جديدة، 
لها االطار العاملي وامل�ض���م�ن اال�ضيل، اما 

االدباء والكتاب اجلدد فلهم دور اآخر، ه� ت��ضيع 
مدى تلك النماذج والعمل على اتقانها، وت�ضمينها 
كل �ض����ر احلياة واالفكار اجلديدة، مع م�ضاعفة 
االنت���اج وحت�ض���ينه، ولهم يف ذل���ك كل طاقتهم، مل 
ي�ض���تنفذوها يف �ض���ق الط���رق وال اقن���اع النا����س 
باملقايي�س اجلديدة، كما جاهد من اجل ذلك اجليل 
ال�ضابق، وا�ضتنفذت ث�رة التجدد وادخال االالت 
احلديثة جزءا كبرا من طاقته، ان اجليل اجلديد 
طلع ف�جد االن�ال اخل�ضبية قد حطمت، وامل�ضنع 
احلدي���ث ق���د اقي���م، والنماذج ق���د ظه���رت، فالذي 
ينتظ���ر من���ه اذن ه� ا�ض���تخدام امل�ض���نع احلديث 
يف االنتاج ال�ضخم اجليد املتقن، الذي يجعله يف 

امل�ضتقبل قابال للت�ضدير يف او�ضع نطاق. 
 ***

واراك االن تريد ان ت�ضاألني عن حياتي اخلا�ضة 
�ضمع  ا

ايها القارئ:
انا م�ضمم على اال يعرف احد عن حياتي اخلا�ضة 
اي �ض���يء، ثم م���اذا يهمك انت فيم���ن تك�ن زوجة 
ت�في���ق احلكي���م؟ او كيف تزوج ت�في���ق احلكيم؟ 
وكم يك�ض���ب؟ وكم ينفق؟. انن���ي اعتقد ان حياتي 
اخلا�ض���ة مل���ك يل وح���دي، واذا م���ا تكلم���ت عنها 
فانن���ي �ض���اأم�س غري وان���ا ال اح���ب ان اتكلم عن 

غري. 
ا�ضتطيع ان احدثك ما �ضئت عن �ضخ�ضي و�ضفاتي 
وعي�بي الكثرة وف�ضائلي احلقيقية، اما حياتي 
اخلا�ض���ة.. زوجتي واوالدي، فما بالك وما لها يا 
�ض���يدي؟ انها لن تزيدك �ض���يئا، بل �ضتنق�ض���ني انا 

�ضيئا هاما، وه� عزمي على اال اب�ح بها الحد. 
ا�ض���تطيع مث���ال ان احدث���ك ع���ن ارائ���ي ومبادئي، 
حتى"�ض���ر املهنة"�ضاق�ض���ي به اىل ال�ض���باب الذي 
ي����د اال�ض���تغال ب���االدب، عل���ى ان ت���رتك حيات���ي 

اخلا�ضة جانبا، وهيا نبداأ"يا وا�س يا وا�س". 
قال����ا عن���ي انن���ي ع���دو امل���راأة، وانن���ي اكرهه���ا 
واجازيها، وامل�ض���األة مل تكن كراهية، بل كان نقدا 
حمل���ه النا�س حممل الكراهية، وهذا النقد كان يف 
وقت كانت املراأة فيه تفهم النه�ضة الن�ضائية، فهما 
خاطئا.. كانت تنقد ان النه�ض���ة هي ان تتحرر من 
كل واجباتها كام و"ك�ض���ت بي���ت"وان تنطلق يف 
حي���اة اجتماعية خارج املن���زل مقلدة الرجل، دون 
اي غر����س اآخر، اال جمرد خروجها على و�ض���عها 
الطبيعي، وكان لذلك اثر �ض���يء حت���ى على الفتاة 
احلديث���ة، النها اهملت كل ما ميكن ان يجعل منها 
عن�ضرا ايجابيا يف املجتمع، وحت�لت اىل جمرد 
مظهر ال ي���دل على رغبة اأكيدة يف اخلدمة العامة، 
وكان من اثر ذلك ان كرت احلفالت املاجنة بدع�ى 
جمعيات اخلر وكر االختالط املاجن اىل حد ان 
كان���ت امل���راأة جتعل"البار االمريكاين"من �ض���من 
جه���از العر�س! وكانت الفت���اة اجلامعية جتهل كل 
�ض���يء عن واجباتها كمديرة بي���ت وام اطفال، وال 
تعن���ى بتعلم �ض���نف واحد م���ن الطع���ام ميكن ان 

يعتمد عليها فيه. 
كل ه���ذا ادى اىل ن����ع م���ن الف��ض���ى يف حمي���ط 
اال�ض���رة واملجتمع امل�ضري احلديث، ولذلك كان ال 
بد من �ض���يحة تنبه الغافلن، ولكن املراأة اعترت 
تلك ال�ض���يحة عدوان���ا عليها، واعترت نا�ض���حها 
ع���دوا لها، ولكنه���ا مل تلبث حتى تنبه���ت فيما بعد 
اىل ان ه���ذه ال�ض���يحة كانت خال�ض���ة ل�ج���ه الله، 
ومل�ض���لحتها ه���ي قب���ل كل �ض���يء، وكان م���ن اث���ر 
ذل���ك ان اقبلت املراأة على التفاخ���ر بحذقها لعملها 
ك�ض���يدة بيت وام اطفال قبل كل �ضيء، وا�ضبحت 
املراأة امل�ضتغلة باالعمال العامة، بحكم ا�ضتعدادها 
وظروفه���ا، تعلن اوال للمالأ ان عملها العام ال ي�ؤثر 
اطالق���ا عل���ى اعماله���ا املنزلي���ة، وان���ه ال تعار�س 
اطالق���ا ب���ن جمه�ده���ا كزوج���ة وام، واعماله���ا 
اخلارجية يف الن�ضاط العام، كما ان فتاة اجلامعة 
ب���داأت تتعل���م اىل جان���ب درو�ض���ها النظري���ة، م���ا 
ينبغي ان تتعلمه كزوجة وام، وبذلك مت الت�فيق 
احلكيم ب���ن ال�ظيفة الطبيعية للم���راأة، ونزعتها 
التجديدية يف �ض���بيل الن�ضاط اخلارجي، وعندئذ 

ا�ضطلحنا.. انا واملراأة. 
واراك تق����ل.. اذا كان االم���ر كذلك، ف���ال بد وانك 
متزم���ت ج���دا يف معاملتك مع اجلن����س الليف من 
ا�ض���رتك.. واق�ل لك احلق ان هذا �ضحيح اىل حد 

ان��ا.. من انا؟. ال�شحافة تق��دم توفيق احلكيم يف �شورة 
رجل بخيل يحب املال، ك�شول �شارد البال، يق�شي حياته 
حتت �شجرة او داخ��ل حجرة، وبني احلني واحلني يكتب 

�شيئا ما.. فهل هذه حقيقتي؟.. اجلواب: ل 
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م���ا، فبالرغم من ان ابنتي �ض���غرة.. 
اال انني اعتقد م�ض���تقبال انه من اخلر 

اال تع���رف احدا م���ن ال�ض���بان، واذا حدث 
هذا فارج� ان يتم هذا التعارف على خر، 
وال ترتتب عليه نتائج �ضيئة، اما من حيث 
زواج الفت���اة عم�ما، فاذا اح�ض���نت الفتاة 
اختيار �ض���ريك حياته���ا فيك����ن راأيها ه� 

املف�ض���ل، ولك���ن اذا مل ت�ض���تطع ان تخت���ار 
فعلى ال�الدين ان يختارا لها. 

ومن حي���ث التقاليد، اح���ب ان احرتمها، كما 
اح���رتم القي���م عل���ى ق���در االم���كان، وال اطرح 

منه���ا اال ما كان بالي���ا ال ميكن تنفيذه عمليا يف 
ال�ض�ر احلديثة. 

انا ال ا�ضلي وال ا�ض�م، وقد كنت اق�م بالفر�ضن 
ذل���ك،  م���ن  ال�ض���حية  الظ���روف  منعتن���ي  ان  اىل 
ولكنني ا�ض���لي وا�ض����م على طريقتي اخلا�ض���ة! 
وه���ي ان اذكر الله قبل الن�م كل ليلة، وا�ض���لي له 

�ض���الة اعتقد انه يتقبلها مني، الن الدين ي�ضر ال 
ع�ض���ر ولكني اف�ض���ل ان تك����ن يل املقدرة على 
ان ا�ض���لي الفرو�س بطريقة منتظمة وا�ضمعك 
تق����ل: اذا كان االمر كذلك، ف���ال بد انك عج�ز 
هرم، اكل الدهر عليك و�ضرب، ولكني اطمئنك 
فما دم���ت اذهب اىل عملي واع�د منه، فانا مل 
ابلغ بعد �ض���ن املعا�س، اي انني حتت ال�ضتن 

وكفى. 
 ***

واحدث���ك عن بع�س طباعي وابداأ باحلديث 
عن الطعام.. 

انا ل�ضت اك�ال، ولكن عندي حب ا�ضتطالع، 
ملا اين ذواق احب الطه� اجليد، واعتره 
فن���ا جمي���ال كالفن����ن اجلميل���ة االخ���رى 
املتع���ارف عليه���ا، الن الف���ن عم�م���ا، م���ا 
ه� اال جمع عنا�ض���ر متفرقة، وتن�ضيقها 
تن�ض���يقا جمي���ال ي����ؤدي يف النهاي���ة اىل 
فالطب���اخ  اذن  مفي���دة،  رائع���ة  نتيج���ة 
املاه���ر فن���ان، واح���ب دائم���ا ان اتذوق 
اآث���ار فنه، ولي�س معنى ه���ذا انني اكل 
كثرا، فانا ا�ض���بع بع���د خم�س لقمات، 

واكلتي �ضعيفة جدًا. 
وامق���ت يف الطعام تعدد اال�ض���ناف، 
الن هذا ي�ض���تت انتباه���ي، وانا احب 
الرتكي���ز حت���ى يف االكل، فيكفين���ي 

طب���ق واحد جي���د ال�ض���نع التفرغ له، 
واف���رغ همي فيه، وكثرا ما يك����ن هناك اكر من 
طبق بال�ض���دفة على املائ���دة، ولكني ارف�س جمرد 
وج����د االطباق املتع���ددة، واطل���ب ابعادها ف�را، 
وا�ض���تبقاء الطبق ال�احد الذي اف�ضله وال اأتناول 

غره.
وال اف�ض���ل من الطعام �ض���نفا معين���ا، وانا اكل كل 
�ضيء على �ضرط ان يك�ن جيد ال�ضنع، وقد اكلت كل 
االن�اع التي قدمت يف املطاعم �ض�اء يف م�ضر او 
يف اخلارج، حتى بع�س االن�اع التي قد ت�ضتغرب 
هنا مثل الق�اقع وال�ضفادع، وقد قيل يل ذات مرة 
منذ ثالثن عاما يف باري�س انه ي�جد مطعم يجيد 
طه� ن�ع معن من ان�اع الطعام، لذيذ جدا ولكنه 
منفر من حيث اال�ضم فقط، فه� طبق �ضفادع، فقلت، 
والله اجربه، وال يهمني اال�ضم، املهم ال�ضنعة واذا 
بخ���ادم املطعم ياتيني بطبق فيه �ض���يء مثل"ورك 

االرن���ب 
مطه����  ال�ض���غر"ولكنه 

ا�ض���تنكره،  فل���م  �ض���هيا،  نظيف���ا  جتمل���ه  بطريق���ة 
ووجدت���ه لذي���ذا فع���ال، وعلمت يف ذل���ك ال�قت ان 
هذه ال�ضفادع لي�ضت مثل �ضفادعنا التي نراها يف 
ال���رك والرتع، ولكنها من ن����ع كبر يربى تربية 

خا�ضة يف اح�ا�س معدة لذلك. 
ولقد اكل���ت اي�ض���ا الق�اقع، وهي مثل ال�ض���فادع، 
م���ن ن�ع كبر ونظي���ف.. وانتقل بك من االكل اىل 
الق���راءة.. وكما اين ال امال معدتي ال امالأ راأ�ض���ي، 
ولكني اتخر اجليد من كل �ض���يء مبقدار، واحب 
ان اتذوق اجمل ما ي�ضنعه فنان �ض�اء اكان مفكرا 

ام طباخا. 

 ل�شت قفازا حتركني ا�شابع 
النفوذ

 لن اتكلم ع��ن نف�شي حتى 

ل اأ�شيء لغريي 

ول  ال�شم��ار  يهمن��ي  ل   

مليح��ة  ف��كل  البيا���ص.. 
مبيزان 

 ل�شت اآن���ص للنا�ص وخا�شة 
ال�شحفيني.
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