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وانت�صاراته، وغ�صاته، ودعه يف حمالته 
احلربية، وا�صتقبله يف العودة منت�صرًا، 
امرباطوري���ة  او�ص���ع  ا�ص����س  بعدم���ا 

فرن�صية.
ات�صع �صدر االليزي���ه لغراميات نابليون 
وحمظيات���ه،  ع�صيقات���ه  م���ع  ال�صري���ة 
كم���ا ات�ص���ع لعلنياته م���ع "م���اري لويز" 

و"جوزفني". 

اجلرح الكبري
 اىل ان كان اجلرح الكبري يف خد الق�صر، 
ي���وم هزمية نابلي���ون. على اث���ر احلملة 
معه���ا  املتحالف���ة  واجليو����س  الرو�صي���ة 
يف معرك���ة "اليب���زغ" ع���ام 1813 لريى 
�صي���ده، يوقع على وثيقة تنازله، ويحمل 
منفي���ة،  جزي���رة  اىل  ويرح���ل  حقائب���ه 
ليح���ل يف اجنح���ة الق�ص���ر، "الك�صندر" 
قي�ص���ر رو�صيا ومعه ف���رق القوزاق التي 
كان���ت متار�س �صباقات اخليل القاتلة يف 
حدائق الق�ص���ر ورق�صاته���ا الفولكورية 

يف قاعاته.
و�صرع���ان م���ا ه���رب نابليون م���ن املنفى 
لك���ن  امرباط���ورًا،  باري����س  اىل  وع���اد 
فرح���ة االليزيه بهذه الع���ودة مل تطل فقد 
كانت ايام���ا معدودة، اح�صاه���ا التاريخ 
يوم���ا يوم���ا، فكان���ت مئ���ة ي���وم، اأخرها 
ي���وم "واترلو" حني انه���زم االمرباطور 
العظي���م اأم���ام القائ���د االنكلي���زي "دوق 

ولينغتون".
يف  كان  نابلي���ون  يف  االليزي���ه  وع���زاء 
ا�صتقب���ال الب���ن نابليون من م���اري لويز 
"نابلي���ون الث���اين" وكان معروفا با�صم 

روما". "ملك 

"نابلي���ون  ج���اء  الث���اين  نابلي���ون  بع���د 
الثالث"، ابن اخت نابليون الكبري والذي 
كان معروفا با�صمه لوي�س نابليون وهو 
اول رئي����س للجمهوري���ة الثاني���ة. انفق 
نابليون الثالث مبالغ طائلة على ا�صالح 
االليزيه وترميم���ه، وا�صاف اليه اجنحة 
كث���رية، قب���ل ان يت���م عزل���ه ع���ام 1851 
نتيج���ة احل���رب الفرن�صي���ة – الرو�صي���ة 
والتي كانت كارث���ة بالن�صبة له ولفرن�صا 
فا�صط���ر الن يق�صي بقية حياته يف ق�صر 

التويلريي ال�صهري.

عهد املاري�شال 
مل ي�صبح االليزيه املقر الر�صمي والدائم 
لرئي����س فرن�ص���ا اال يف عه���د املاري�ص���ال 
�صح���ق  ال���ذي  ماكماه���ون"  "موري����س 
"كوميونة" باري�س عام 1871 املعار�صة 
وخ�صو�ص���ا معار�صته���ا لوثيق���ة ال�صالم 
ب���ني رو�صيا وفرن�ص���ا وا�ص���در مر�صوما 
ين����س على ان االليزيه هو املقر الر�صمي 

لرئي�س اجلمهورية الفرن�صية.
دي  املاري�ص���ال  ج���اء  ماكماه���ون  بع���د 
فران����س ال���ذي اع���اد لالليزي���ه فخامت���ه 
وروعته بادخاله لكث���ري من اال�صالحات 
علي���ه وتاأثيثه من ثروت���ه اخلا�صة. ويف 
عهده ا�صتقبلت فرن�صا �صاه ايران، و�صهد 
االليزي���ه اآني���ة ف�صي���ة مذهب���ة ا�صرتاه���ا 

املاري�صال وظلت يف الق�صر اىل االن.

تعاقب الروؤ�شاء 
تعاق���ب على رئا�ص���ة اجلمهورية بعد دي 
فران�س كل من "جول غريقي" املا�صوين 
و�ص���ادي كارن���و وق���د ادخ���ل االول على 

االليزيه �صبكة هاتفية، كما �صيد احلديقة 
ال�صتوية، اما كارنو فقد ان�صاأ عام 1888 
لالحتف���االت  الق�ص���ر  يف  خا�ص���ة  قاع���ة 
ن�صائي���ة  بتماثي���ل  جه���زت  واالعي���اد، 
جميل���ة، وغطيت كل جدرانه���ا بالر�صوم 
احلائطية، كما نق�صت بالزخارف امللونة 
االخاذة. ومن ال�صق���ف تدلت "األرثيات" 
ال�صخم���ة م���ن ط���راز لوي����س اخلام����س 
ع�صر، لك���ن كارنو اغتيل ع���ام 1894 يف 
مدين���ة ليون ليخلفه ج���ان كازميري الذي 
مل ي���ر يف االليزيه اكرث م���ن �صجن كبري، 
ق�ص���ي فيه �صبعة ا�صهر فق���ط ، جاء بعده 
فليك�س فور عام 1895 الذي اعاد للق�صر 
اجواءه االحتفالية وبوهيميته املا�صية، 
ف���كان اأ،ن م���ات عل���ى �صري���ر احل���ب بني 
ذراعي حبيبته، متاما كما مات اول مالك 

للق�صر حني كان فندقا.

اول م�شعد كهربائي 
يف عهد اأميل لوبيه، ا�صتقبل االليزيه عددا 
من روؤ�صاء الدول، منه���م ادوارد ال�صابع 
مل���ك انكلرتا الذي وق���ع يف االليزيه اول 

معاهدة �صداقة بني بريطانيا وفرن�صا.
عام 1900 ومبنا�صب���ة املعر�س العاملي، 
�صيد لوبيه مدخال جديدا مزينا بالنقو�س 

واالعمدة.
اما اول م�صع���د كهربائي، فقد مت تركيبه 
"ارم���ان فالي���ار"  يف االليزي���ه يف عه���د 
ال���ذي ا�صاف اىل الق�ص���ر اي�صا عددا من 

احلمامات.
بعد فاليار ا�صبح رئي�س الوزراء دميون 
بوانكاري���ه رئي�ص���ا للجمهوري���ة، والذي 
يف عهده اندلعت احلرب العاملية االوىل، 
ف�صماه "مبنزل االموات" يف عام 1916 
جرى ت�صنيف االليزيه �صرحا تاريخيا.

ام���ا ب���ول دي�صانيل فلم يب���ق يف االليزيه 
اك���رث من �صبع���ة ا�صهر انتق���ل بعدها اىل 

م�صت�صفى املجانني.
بعد دي�صانيل "املجنون" جاء "اليك�صندر 
ميلل���ران" ث���م "غا�صتون دوم���وغ" الذي 
ت���زوج يف االليزي���ه وق�ص���ى في���ه �صه���ر 
الع�ص���ل وه���و اول م���ن ادخ���ل ال�صي���ارة 
اىل الق�ص���ر. كم���ا �صكل اول جه���از امني 
دون  يح���ل  مل  ه���ذا  ان  اال  االليزي���ه  يف 

اغتياله عام 1922. 
بع���د دوم���وغ ج���اء "الب���ريت لوب���ران" 
الرئي����س الدمية اذ مل يكن له من الرئا�صة 
غ���ري التوقيع عل���ى املرا�صي���م كما جتيء 
اليه، من بينها امر برتكيب اجهزة تدفئة 

◄◄

بداأن���ا يف الع���دد املا�صي تق���دمي �صل�صلة 
حتقيق���ات ع���ن مق���رات احلك���م ومراك���ز 
�صناعة القرار يف ع�ص���ر عوا�صم عاملية. 
وه���ي �صل�صل���ة خا�ص���ة ب���� "الت�صام���ن" 
اعدها مرا�صلو وكالة ال�صحافة الفرن�صية 
)A.F.P( وتق���دم اخللفي���ة التاريخي���ة 
وال�صيا�صية لتلك املقرات واحلكام الذين 
تعاقبوا عليه���ا واهم االحداث التي مرت 
بها. ويف العدد املا�صي قدمنا "الكرملني" 
او الق�ص���ر االحمر ويف ه���ذا العدد نقدم 
"االليزي���ة" كتبت���ه  ق�ص���ر  ع���ن  حتقيق���ا 
"ليزنوي���ل" املح���ررة بوكال���ة ال�صحافة 

الفرن�صية. 
ه���ا ان���ت يف باري����س. نزل���ت يف مط���ار 
اأوروب���ي  مط���ار  اول  ديغ���ول،  �ص���ارل 
واخذت طريق���ك اىل قلب عا�صمة النور. 
ال�ص���ك ان���ك �صتحر�س على زي���ارة معامل 
املدين���ة ب���دءًا م���ن قو����س الن�ص���ر ال���ذي 
ينت�صب يف قل���ب ال�صانزليزي���ه ومرورًا 
بربج ايفل ولي�س انتهاء بق�صر االليزيه. 
رحل���ة  يف  "الت�صام���ن"  تاأخ���ذك  هن���ا 
داخل الق�ص���ر ت�صم فيها رائح���ة التاريخ 
وتتع���رف على خلفي���ات ق�صر ظل �صاهدًا 
على ق�ص�س الغرام البوهيمية ود�صائ�س 

احلكم وعبث احلكام. 
فم���ا  الهزائ���م  االليزي���ه" ع���رف  "ق�ص���ر 

هدته، وعا�س االنت�صارات فما اغرته. 
تعامل مع امللوك با�صتقراطية رفيعة، كما 
�صرب على جت���اوزات ال�صعالي���ك واأبناء 
ال�صعب ورجال الثورة، واأ�صاطري الغزاة 

الفاحتني.
انه حقا فرن�صا، وفرن�صا هي االليزيه.

ديغ���ول قال ع���ن نف�ص���ه: "ان���ا فرن�صا، 
وح���ني قيل ل���ه مل ال تعتق���ل �صارتر مع 
الطالبي���ة  املظاه���رات  يف  املعتقل���ني 
وه���و ال���ذي كان على راأ�صه���م، اجاب، 

الن �صارتر هو اي�صا فرن�صا".
رمبا كان يف ت�صميات "ديغول" واحكامه 

كث���ري من املبالغة، اإال انه���ا اقوال ال تبعد 
عن احلقيق���ة كثريًا، ذلك ان ديغول نف�صه 
كان رم���زا لفرن�ص���ا املقاوم���ة وال�صمود، 
وكانت اذاعته م���ن "لندن" تبداأ براجمها 
بكلم���ة، هن���ا فرن�ص���ا، يف الوق���ت ال���ذي 
كانت فرن�ص���ا م�صادرة لق���وات االحتالل 

االملانية.
بالن�صب���ة جلان ب���ول �صارت���ر، فهو وجه 
اآخ���ر م�ص���يء لفرن�صا، و�صم���ري اخت�صر 
حركة الثقافة الفرن�صية ومثلها بوجودية 
مبدع���ة، ترك���ت ب�صماته���ا الكب���رية على 

الفكر العاملي كله.
اما ق�ص���ر "االليزيه" فانه "تاريخ فرن�صا 
واملعلم ال�صاه���د على حركتها ال�صيا�صية، 
�صع���ودًا وهبوط���ًا يف الق���رون الثالث���ة 

االخرية".

كان فندقا 
يف اال�ص���ل كان "االليزي���ه" فندقا، و�صع 
ت�صاميم���ه املهند�س املعم���اري "موبليه" 
ليت���م تد�صين���ه با�صم "فن���دق ايفرو" 

باملدعوي���ن  غ�ص���ت  راق�ص���ة  حفل���ة  يف 
م���ن وجهاء الطبق���ة املخملي���ة يف فرن�صا 
وعلى راأ�صها العائل���ة املالكة وحا�صيتها، 
يتقدمه���م جميع���ا الو�ص���ي عل���ى العر�س 
ان���ذاك، وال���ذي كان عا�صقا كب���ريا حلياة 
ال���رتف واملل���ذات وال�صخ���ب فق���رر منح 
"كون���ت ايفرو" قطعة االر�س املجاورة 
حلديقة الفندق، ك���ي ت�صتوعب اكرب عدد 
من املدعوي���ن يف امل�صتقب���ل، وهكذا ظل 
االليزي���ه يكرب ويت�ص���ع وي�صهد احلفالت 
ال�صاخبة، م���ن النوع اال�صطوري الباذخ 
حت���ى ا�صتح���ق فعال تل���ك الت�صمي���ة التي 
اطلقتها عليه احدى ن�صبيات امللك لوي�س 
ال�صاد����س ع�ص���ر "االليزي���ه" ه���ذا اال�صم 
ال���ذي ظل يعرف به هذا املبنى اىل اليوم 

وغدا.

املاركيزه ت�شرتيه
بع���د وف���اة "الكون���ت ايف���رو" �صاح���ب 
الفندق قامت املاركيزه طيبة الذكر "مدام 
بومب���ادور" ب�ص���راء االليزي���ه ليكون لها 
منزال ومرتعا حلفالتها ال�صاخبة وع�صاقها 
مما  امليام���ني. 

جع���ل ه���ذه املاركيزة العا�صق���ة ا�صهر من 
ملكة فرن�صا نف�صه���ا، اليها ي�صعى النبالء 
والوزراء ورجال الدولة، يطلبون احلب 

والر�صى والليل.
املق���ر  االليزي���ه حالي���ا  ا�صب���ح  م���ا  واذا 
الر�صمي لرئي����س اجلمهورية الفرن�صية، 
فانه كان يف عه���د املاركيزه "بومبادور" 
امل���كان الذي منه يدار احلك���م فعال، وفيه 
تتخذ الق���رارات ومنه ت�ص���در املرا�صيم، 
وامن���ا بطريقة غري ر�صمي���ة، وهو تقليد 
مل ي�صق���ط ع���ن االليزي���ه، كامنا ق���در هذا 
البن���اء ان يك���ون "حاكم���ا" لفرن�ص���ا منذ 
مولده، ذلك ان���ه حكمها عن طريق احلب 
والغ���رام، كما حكمها بامللكي���ة الوراثية، 
وها هو االآن يحكمها با�صوات الناخبني 

االحزاب.

ق�شر �شيافة ومطبعة 
بع���د وف���اة املاركي���زه "بومب���ادور" هذا 
االليزيه قلي���ال، اإذ ا�صتخدمت���ه احلكومة 
الفرن�صي���ة كق�ص���ر �صيافة لكب���ار الزوار 
االجانب، من مبعوث���ي امللوك والوزراء 
وال�صفراء ف���وق العادة، كما خ�س جانب 

منه باحلر�س امللكي.
وم���ع اأفول امللكية، ا�ص���رتى احد اكرب 
اغنياء فرن�صا املدعو "نيقوال بوجون" 
ق�ص���ر االليزي���ه، ليك���ون �صكن���ا ل���ه مما 
جعل "بوجون" ي�صتم���د من هذا البناء 
او�ص���اط  يف  كب���ريا  نف���وذا  التاريخ���ي 

احلكم.
بع���د وفاة بوج���ون، �ص���ار االليزيه مقرا 
للمطبع���ة الوطني���ة وم���ن ث���م ا�صبح يف 

وقت الحق، "منتدى للثورة".

نابليون هناك 
االليزي���ه  راف���ق   ،1799 انق���الب  ومن���ذ 
نابلي���ون بونابرت اعظ���م اباطرة فرن�صا 
غراميات���ه  راف���ق  تاريخه���ا،  م���ر  عل���ى 
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مركزي���ة لالليزيه، ولع���ل اوجع فرتة يف 
تاريخ االليزيه، ف���رتة اغالقه عام 1940 
اث���ر احت���الل االمل���ان لفرن�ص���ا ودخولهم 
باري����س، فق���د جتاهل االمل���ان "اأالليزيه" 
ورمزه التاريخي فظ���ل مغلقا طيلة �صبع 
�صنوات اىل ان فتحه "فان�صان اوريول" 
ال���ذي جع���ل يف الق�ص���ر دائ���رة مدني���ة 
واخرى ع�صكرية، وجهازا �صحفيا خا�صا 
بالق�صر. وق���ام بتخ�صي�س قاعات الدور 
االول ال�صتقبال وا�صت�صافة ال�صخ�صيات 
الهام���ة مث���ل االم���رية اليزابي���ث )ملك���ة 
بريطانيا احلالية( ودوق ادنربه، االمري 
فيلي���ب و�صي���د يف الق�ص���ر مطبخا حتت 

االر�س.
خل���ف "اوري���ول" يف االليزي���ه، ريني���ه 
ك���وين، لكن احداث اجلزائ���ر ق�صت على 
م�صتقبله ال�صيا�صي، فجاء بعده اجلرنال 
ديغول، حيث حتول الق�صر يف عهده اىل 

مكان ي�صج بالهيبة واجلدية والعدل.

بومبيدو الفن احلديث 
ام���ا �صدي���ق ديغ���ول ورئي����س وزرائ���ه، 
ادخ���ل" الف���ن  "فق���د  بومبي���دو  ج���ورج 
احلديث "ذوق بومبيدو" فا�صتبدل اثاث 
ولوح���ات الق�ص���ر باث���اث ولوح���ات من 

طراز لوي�س ال�صاد�س ع�صر.

وم���ن اعمال دي�صت���ان يف الق�ص���ر بناوؤه 
ملق���ر القي���ادة العليا حتت ار����س الق�صر، 
باجتماع���ات  خا�ص���ة  لقاع���ة  وت�صيي���ده 
جمل����س الدف���اع االعل���ى، وجه���از خا�س 

بالقوة النووية. 

ميرتان ال ينام هناك 
اما فرن�صوا ميرتان، فلم ي�صاأ كا�صرتاكي 
ان ي�صك���ن يف االليزيه، وف�صل البقاء يف 
منزل���ه، لياأت���ي كل �صب���اح اىل مكتبه يف 
االليزي���ه، وقد اختار مي���رتان، ال�صالون 

الذهبي، ليكون مكتبا له.
ان�ص���ا مي���رتان "مرك���زا هاتفي���ا" حت���ت 
يف  مي���رتان  وي�صاع���د  االليزي���ه  ار����س 
االليزي���ه 550 موظف���ا بينهم 30 �صخ�صا 
من كبار امل�صت�صاري���ن، وممن ي�صكن يف 
الق�ص���ر 230 �صخ�ص���ا م���ن الع�صكري���ني 
ورج���ال االم���ن و 65 اخ���رون مهمته���م 
الربيد اجلمهوري اإ�صافة اىل رهط كبري 
م���ن امن���اء ال�ص���ر واالطب���اء واملمر�صني 
والطباخني وم�صاعديهم وعمال الهاتف.

كلود بومبيدو واالليزيه 
االليزي���ه بيت حزين، وح���ني تقراأ تاريخ 
ه���ذا املقر جتد انه مل يك���ن حمبوبا ابدا، 
كم���ا ان موقع���ه وهند�صت���ه يجع���الن من 

ال�صعب خلق اطار جميل للحياة فيه، لقد 
بذلت كل ما يف و�صعي الجعله بيتا ممتعا 
وحمبب���ا النني كنت م�صطرة للعي�س فيه 

مع زوجي حني كان رئي�صا.
ث���م ك�صفت ال�صيدة مبوبي���دو يف حديثها 
جلري���دة الفيغ���ارو انه���ا �صع���رت بحزن 
بف���وز زوجه���ا يف  علم���ت  ح���ني  �صدي���د 
االنتخابات لكنها يف الوقت نف�صه �صعرت 
بال�صعادة تغمرها م���ن اجل زوجها الذي 
جنح يف حتقيق طموحه. وعقبت قائلة، 
مل ادفع���ه يوما نحو العمل ال�صيا�صي ومل 
ا�صجع���ه علي���ه، بالعك����س لق���د طلبت منه 
ان ال ير�ص���ح نف�ص���ه لف���رتة رئا�صية ثانية 
وفع���ال وافق على طلب���ي، النني ال اعترب 
من�ص���ب الرئا�صة نهاية الطموح واحلياة 

اخلا�صة.
ويف حديثها للجري���دة املن�صورة يف 1/ 
ني�ص���ان 1983 اعلنت ال�صي���دة بومبيدو 
انه���ا مل تتل���ق اي���ة ر�صال���ة م���ن اي م���ن 
الديغولي���ني بعد ظه���ور كتابها "من اجل 
اح���الل احلقيق���ة" لكنه���ا ا�صاف���ت، رمبا 
انه���م ع���ربوا ع���ن راأيه���م يف ال�صح���ف 
لكنني ال ادري فانا ال اقراأ ال�صحف ابدا، 
وا�صتطردت قائل���ة لقد دفعت بكتابي اىل 
املطبع���ة بع���د ان ن�ص���روا ق�ص�صه���م كلها 
وكتبوا ما �ص���اءوا، وطبعا مل ا�صت�صرهم 
ح���ني و�صع���ت كتاب���ي ول���و فعل���ت جلاء 
الكتاب خمتلفا عما جاء به وانا ال تهمني 
مواقفهم واراوؤهم وال ميكنهم ان يوؤثروا 

علي. 
اجل���رنال  �صه���ر  "بوا�صي���و"  اجل���رنال 
ديغ���ول بع���ث يل بر�صال���ة لطيف���ة وكتب 
يل اه���داء يف اآخ���ر كت���اب ا�ص���دره. ام���ا 
يتحم����س  فل���م  ديغ���ول  اجل���رنال  اب���ن 
الديغولي���ني  بع����س  وي�صاط���ر  لكتاب���ي 
راأيهم ب���ان الكتاب ن�ص���ر لتدمري ديغول. 
بينما احلقيق���ة ان كتابي ال يقلل من قدر 
اجل���رنال بل انه يظهر اجلانب االن�صاين 

فيه.
قل���ة،  ال�صيا�ص���ة  رج���ال  م���ن  ا�صدقائ���ي 
ت���وىل  ي���وم  التقيت���ه  ديت���ان  جي�ص���كار 
دع���اين  مي���رتان  وفرن�ص���وا  الرئا�ص���ة، 
للغداء على مائدته بعد الفوز وهذا �صيء 

طبيعي وبروتوكويل.
ج���اك �صرياك هو ال�صيا�صي الوحيد الذي 
يهت���م مب���دام بومبي���دو ويزوره���ا وهي 
تك���ن له حمبة كب���رية واعجاب���ا باخالقه 
الكرمي���ة. ان���ه رج���ل يح���رتم ال�صداق���ة 
ويتميز بالوف���اء والكتمان وهما �صفتان 
نادرتان، يف الوقت نف�صه ترف�س ما يقال 
ع���ن �صرياك ان���ه ابنها الروح���ي وتعترب 

ذلك كالما ال معنى له.
ام���ا اجلرنال ديغول فتعرتف انها تاأثرت 
ب���ه يف البداي���ة، لكن ه���ذا االث���ر تال�صى 

بعدما تعرفت على اجلرنال عن قرب. 

ام���ا اليوم، فقد اعتزل املفكر الكب���ري منا�صب ال�صيا�صة، 
ومال عن امليدان، وبنى داره يف اعلى ه�صاب "برمانا" 
بلبنان، وهناك بني حديقته التي يتوىل اال�صراف عليها 
بنف�صه، وبني داره التي ت�ص���م اروع اللوحات، وانف�س 
الكتب واملوؤلفات.. يعي�س املفكر اال�صتاذ اميل خوري.. 
يعي�س وحده مع كالبه اخلم�صة، وهو يعتقد ان اعجابه 

ال�صديد باملراأة، هو  الذي جعله ميتنع عن الزواج!
وذهب���ت اإلي���ه، يف "برمان���ا"، عل���ى بع���د ثالث���ني دقيقة 

بال�صيارة من العا�صمة "بريوت"!
وكان م�صاء يوم م�صم�س بديع ، وكان اجلبل الذي تكلله 
غاب���ات ال�صنوب���ر، يبت�صم، وعل���ى روابي���ه بقايا دموع 

االمطار!

عندنا وعندهم 
وكان اال�صت���اذ الكبري، ذو ال�صعر الف�ص���ي، ي�صرف على 
"ت�صميد" �صجرة تفاح يف حدائقه، ويقول للفالح الذي 
يعم���ل عن���ده: "احفر بعي���دا ع���ن ال�صج���رة.. عند عمق 

اجلذور". 
فقلت له:

- هل انت من�صرف متاما اىل زراعة التفاح؟
- م���ا تريد؟ من ي�صكن يف الري���ف فعليه ان يكون فالحا 

حقيقيا.
- وهل هذه القاعدة معمول بها يف ال�صيا�صة؟

- دعنا من ال�صيا�صة.
- يق���ال يا �صيدي، ان ال�صيا�صة كالقمار، لي�س من ال�صهل 
ان يرباأ الرجل منها، فهل ا�صتطعت ان حتقق املعجزة؟!

وهز راأ�صه مبت�صما وقال:
- القم���ار داء مل ا�ص���ب ب���ه، ف���ال ا�صتطي���ع ان اقارن بني 
�صعوبة االبالل منه، وبني ا�صتع�صاء داء ال�صيا�صة على 
حمرتفيه���ا متى ارادوا التربوء منه���ا. ولكن ماذا عنيت 
بال�صيا�ص���ة يف �صوؤال���ك؟ ان لل�صيا�ص���ة يف ع���ريف معان 
ع���دة، ومفهومها يف ه���ذه البالد يختل���ف كل االختالف 
عن���ه يف غريها ف���اذا كن���ت تعن���ي ال�صيا�ص���ة مبفهومها 

اللبناين، فهي براء مني، وانا براء منها!
و�صعرت باملرارة تظهر مع كل كلمة من كلماته، فقلت:

- وما الفرق الذي تعنيه؟
- م���ا كن���ت اظنك حمتاج���ا اىل مثل ه���ذا التف�صيل الذي 
تطل���ب، فال�صيا�ص���ة هن���ا �صه���وات ونكاي���ات، وعنعنات 
طائفي���ة واقطاعي���ة واقليمي���ة او قروي���ة، ف���ال اح���زاب 
باملعنى ال�صحيح اال اثنان او ثالثة وكلها يف طور املهد.. 
وم���ا دامت احلال عل���ى هذا فال�صيا�ص���ة عندنا ا�صم لغري 
م�صمى، والدميقراطي���ة مهزلة لي�س لنا منها اال الق�صور 
واملظاه���ر.. ب���ل ان كثريا من ه���ذه املظاه���ر، اأقرب اىل 
االنوقراطي���ة منها اىل الدميقراطية، ولن ي�صتقيم االمر 
اال بتطه���ري كل فكرة �صيا�صية من االعتبارات االقطاعية 
والطائفي���ة، وبتاأليف احزاب على ه���ذا اال�صا�س، يكون 
كل منه���ا مفتوح���ا، ال البن���اء طائف���ة معين���ة، بل جلميع 
اللبنانيني ب���دون ا�صتثناء. واذا عجزت انف�صنا عن هذا 

العمل، فقل اننا �صنبقى متخلفني عن الركب.

رجال التاريخ 
وكنا قد دخلن���ا ال�صالة التي ازدحمت جدرانها بلوحات 

كبار الر�صامني ، فقلب لال�صتاذ الكبري:
- ايهما اكرث نفع���ا للنا�س: رجال الفن والفكر، ام رجال 

ال�صيا�صة؟
- رج���ال الفن والفكر بدون �ص���ك، هذا اذا وجدوا، واقل 
رج���ال ال�صا�صة فائدة ه���م الذين ال يفكرون، ويوؤملني ان 

اقول لك ان عددهم عندنا لي�س بقليل!
- من هو ال�صيا�صي املثايل يف نظرك؟

- يف اي بلد؟
- يف العامل اطالقا 

- هو الذي يكون على خلق متني. 
ومتان���ة اخلل���ق تعني فيما تعني، ك���رب النف�س، ونظافة 
الك���ف، والوف���اء للمب���داأ وان يكون على ثقاف���ة وا�صعة، 
ي�صتوعبه���ا وي�صرت�صده���ا كلما قام���ت يف وجهه عقبات 

وتعقدت امل�صاكل بني يديه.

- واي نوع من الثقافة يحتاج اليها الرجل ال�صيا�صي؟
- الثقافة التاريخية.

وا�صتطرد، وقد عادت املرارة اىل �صوته:
- ان���ا اعلم ان بع�س رج���ال ال�صيا�صة يف البالد العربية 
ي�صتدب���رون تعاليم التاري���خ، او يجهلونها، بل ان منهم 

من يتباهى بهذا اجلهل!
- اي رج���ل يف التاريخ تاأث���رت ب�صخ�صيته ومتنيت ان 

تكونه؟
- اذا اأردت التخ�صي����س، ف���اين اق���ول ان انف���ع رج���ال 
ال�صيا�ص���ة يف الع�ص���ور احلديث���ة، كانوا اولئ���ك الذين 
و�صعوا معاهدة فينا ع���ام 1814، فاعطوا للدنيا وعلى 
وجه التخ�ص�س الوربا والبالد الواقعة حول املتو�صط، 
عهدا هانئًا اآمنا م�صتقرا دام قرنا كامال. وهذا العهد، كان 
فيما اعتقد، اجمل العهود التي عرفتها ال�صعوب الظماأى 
اىل االأمن والتعاون والتفاهم. ومرد هذا، اىل ان ابطال 
معاهدة فينا ، كانوا يعطون للم�صكالت التي يعاجلونها 

الوقت الكايف لدر�صها، وو�صع احللول الالزمة لها.
والفرق بينهم وبني رجال ال�صيا�صة يف الع�صر احلا�صر، 
ان هوؤالء يعطون للماآدب وحفالت اال�صتقبال والرق�س 
وما اليه، وقتا ي�صعف فيهم قوة التفكري وي�صطرهم يف 

امور كثرية اىل االرجتال.

ال�شيطان التائب 
وكان اال�صت���اذ الكب���ري ق���د تذكر �صيئ���ا فقام م���ن مكانه، 
وتن���اول كتابا كان ملقى فوق مقع���د، واأعاده اىل مكانه 

يف املكتبة..
وقلت له:

- ما هو اآخر كتاب قراأته؟
- "ال�صيط���ان".. للكاتب االيط���ايل املعا�صر "جيوفاين 
بابيني"، وهو من املفكرين الذين انا معجب بهم.. وهو 
ي���دور حول "كب���ري املالئكة ال���ذي �صق���ط يف اخلطيئة، 
فطرده الله من ال�صماء، فنزل اىل االر�س يزرعها ف�صادا 
حت���ى تعب من الف�صاد، ومل يع���د يجد طعما للبطولة يف 
التغلب عل���ى الب�صر، �صعاف النفو����س واالرادة، فهدته 

قدي�صة ح�صناء اىل التوبة والعودة اىل طاعة الله"!
- مبنا�صب���ة احلدي���ث عن كت���اب "ال�صيط���ان" هل يل ان 
ا�صاأل���ك عن الو�صاي���ا الع�صر، التي ت�صتطي���ع ان تقدمها 
لل�صب���ان، الذي���ن ي�صريون عل���ى الطريق ال���ذي �صبقتهم 

اليه؟
- وملاذا الو�صايا الع�صر، هل انا مو�صى جديد؟

- كم و�صية ت�صتطيع ان تعطي؟
ينقط���ع  ال  ان  االوىل  الو�صي���ة  اثنت���ني،  او  و�صي���ة   -
ال�صب���ان ع���ن الدر����س واملطالع���ة والو�صي���ة الثانية ان 
ين���اأوا بانف�صهم عن الغرور، وان يرباأوا بها عن مواقف 

االعتذار!

اين الزوجة؟
وخرجن���ا اىل احلديقة، وكان امل�صاء قد القى رداءه على 
غاب���ات اجلبل، والقمر يلف الرواب���ي بغاللة �صفافة من 

النور..
الربون���ز،  م���ن  متث���ال  احلديق���ة،  منت�ص���ف  يف  وكان 
منت�صب بني م�صاتل الزهور والرياحني، ميثل الزهراء 
وهي عاري���ة، كما تخيله���ا املثال "�صي���دوين" وكان من 
ال�صع���ب ان يعرف الزائر الول م���رة ، ان هذا متثال من 
الربون���ز ولي����س امراأة عارية ت�ص���ري يف احلديقة فوق 

اجنحة �صياء القمر..
وفجاأة التفت اىل اال�صتاذ الكبري وقلت له:

- مل���اذا مل تت���زوج؟ وه���ل ان���ت �صعي���د هك���ذا؟ وحي���دا، 
يف ق�ص���ر ف���وق جبل، وكان���ك يف عامل بعي���د؟ اال ت�صعر 

بالوح�صة؟
- ان الرجل ال���ذي يعي�س هنا بني طوائف وطوائف من 
الذكريات، وحتيط به كالب ت�صهر اذا نام.. وت�صوم اذا 

غاب، ال يكون وحيدا.. 
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ولد يف لبنان، وعا�ش حياته يطوف 
العامل، وا�شبح علما من اعالم 
الفكر ال�شيا�شي يف ال�شرق االو�شط.
وال يزال القراء يف البالد العربية، 
يذكرون مقاالته وبحوثه التي 
كانت تن�شرها جريدة "االهرام" 
يف �شدر �شفحاتها، خالل جوالته 
يف اوربا قبل احلرب العاملية 
االخرية، وبعدها!
وعندما توىل من�شب �شفري 
لبنان يف ايطاليا كانت يبعث 
اىل وزارة اخلارجية اللبنانية 
بتقارير دقيقة عن خطوط 
ال�شيا�شة االوربية، وكانت هذه 
التقارير قطعًا رائعة من االدب 
يتلقفها رجال اخلارجية يف لبنان 
ويقراأونها حرفا حرفا.. ومن هذه 
التقارير ال�شرية، تقرير خطري 
عن ت�شرفات فاروق املاجنة يف 
"كابري" ومالهي روما، وكان فاروق 
ملكا يف ذلك احلني، ومع ذلك فقد 
و�شفه بانه "و�شمة يف جبني 
التاريخ امل�شري"!
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وا�صوات  االآالت  ا�صوات  �صكتت  وهكذا 
املطربني داخل دار النقابة واحتل مكانها 

الهم�س، والتفكري، والتدبري! 
اجتمع  امل��ا���ص��ي،  ال�����ص��ب��ت  ���ص��ب��اح  ويف 
النتخاب  النقابة  دار  يف  املو�صيقيون 
اع�صاء املجل�س اجلديد وجل�س ما يقرب 
جمعية  هيئة  يف  مو�صيقيا  اخلم�صني  من 

عمومية ينتظرون موعد االنتخاب.
حممد  امل��ط��رب  النقابة  �صكرتري  ووق��ف 
بخيت يعدد ماآثر املجل�س القدمي وما قام 

به يف �صبيل حت�صني حال املو�صيقيني..
ثم تال مراقب احل�صابات ميزانية النقابة 
على  بل  اال�صرتاكات  على  تعتمد  ال  التي 
ام  فيها  وتغني  �صنويا  تقام  التي  احلفلة 
كلثوم  وقد دخل منها يف �صندوق النقابة 

هذا العام الفان من اجلنيهات.
عن  فتحدثت  كلثوم  اأم  االن�صة  وقفت  ثم 
ان  ال��ذي يجب  املو�صيقى واالح��رتام  فن 

يتمتع به املو�صيقيون.
فاأ�صارت اىل بع�س ما قامت به من م�صاع 
العمالية  املو�صيقيني  نقابة  ت�صبح  لكي 
نقابة مهنية ا�صوة باملحامني واملهند�صني، 

وال�صحفيني.
ام كلثوم بني ت�صفيق االع�صاء  وجل�صت 

وكاأنها كانت تغني لهم احدى اغانيها.

ليناق�صوا  العاديني  االع�صاء  دور  وج��اء 
احدهم  ���ص��األ  احل�����ص��اب  االدارة  جمل�س 
النقيبة عما فعلت بخ�صو�س التاأمني على 
االدخار  �صندوق  وعن  املو�صيقيني  حياة 
لدى  ال�صائعة  املو�صيقيني  حقوق  وع��ن 

بع�س �صركات ال�صينما.
ال�صرق  مطربة  فم  من  ال��ردود  وانطلقت 
فا�صكتت   .. ال��ر���ص��ا���ص��ة  امل��داف��ع  وك��ان��ه��ا 
امل�����ص��ت��ج��وب، وك��ل��م��ا ح����اول ال��رج��ل ان 
�صريع  ب��رد  فاقحمته  ع���ادت  كلمة  ي��ق��ول 
اخ���راج  ي��ق��رتح  اآخ���ر  ع�صو  وق���ام  مقنع 
وغ�صبت  النقابة.  "الكور�س" من  فتيات 
ام كلثوم لهذا االقرتاح وقالت ان لهوؤالء 
يرتزقن  الذي  املو�صيقي  عملهن  الفتيات 
بني  للم�صاواة  ان�صئت  النقابات  وان  منه 

ا���ص��ح��اب امل��ه��ن��ة ال���واح���دة يف احل��ق��وق 
والواجبات!

على  يعرت�س  ال�صجاعي  اال�صتاذ  وق��ام 
اعتبار املو�صيقيني املوظفني يف احلكومة 
اع�صاء م�صرتكني ال اع�صاء عاملني – اي 

لي�س لهم احلق يف االنتخاب.
اأم كلثوم بان وزارة ال�صوؤون هي  وردت 
اال�صتاذ  وان�صحب  االم���ر  ه��ذا  �صاحبة 
ومل  العمومية..  اجلمعية  من  ال�صجاعي 
املو�صيقيني  زم��الئ��ه  م��ن  اح���د  ين�صحب 

املوظفني!
وجرت القرعة ال�صقاط ن�صف االع�صاء.

ال�صكرتري  اع��ل��ن  ح��ني  �صجة  ح��دث��ت  ث��م 
جمل�س  من  ا�صتقال  ال�صريف  حممود  ان 
النقابة، وان�صحب من الرت�صيح اجلديد.. 
ق���ام���ت ���ص��ج��ة ب���ني االع�������ص���اء وت��ع��ال��ت 
ا�صواتهم بان وجود ال�صريف يف النقابة 
الب���د م���ن���ه.. وه���ك���ذا ان��ت��خ��ب ال�����ص��ري��ف 

باالجماع ع�صوا جديدا.
وانور  فوزي  وحممد  الق�صبجي  وجنح 
من�صي وحممد �صعيد و�صعيد املوجي يف 

االنتخابات اجلديدة.
االدارة اجلديد،  ذلك جمل�س  بعد  وانعقد 
من  وجميعهم  لالع�صاء  كلثوم  اأم  فقالت 
الرجال: يالله يا جماعة ننتخب النقيبة! 

الفن يف اآخر �شاعة 
كامل ال�شناوي 

اإىل جانب من ظهروا يف عامل ال�صينما 
ا�صواتًا  جند  واملطربني  املطربات  من 
رخيمة، مل جتد بعد حظها يف ال�صينما، 
حتى بعد ان وجدوا ادوارهم يف ميدان 
البطولة مل ي�صعفهم احلظ الوافر، الذي 

ي�صادفهم يف حفالتهم امل�صرحية.
القطرين  مطربة  ه��وؤالء،  مقهدمة  ويف 
ال�صوت  ذات  اأح��م��د  فتحية  ال�����ص��ي��دة 
على  القادر  بحنجرته  الغني  ال�صجي، 
اإذ  وجمال،  روعة  من  فيه  مبا  التاأدية، 
غنائية  قطعة  يف  االوىل  للمرة  ظهرت 
ي�صري  مديحة  النجمة  ���ص��ورة  على 
يف ف��ي��ل��م )اأح�����الم ال�����ص��ب��اب( ف����اذا به 
الذين  االآالف  به  ت��رمن  �صاحر،  �صوت 
ي�صتمعوا  ان  ومتنوا  الفيلم،  �صاهدوا 
اال�صتاذ  واأخذ  م�صتقبل..  فيلم  اليه يف 
جربيل تلحمي على عاتقه هذا العبء، 
واظ��ه��ره��ا ب��ط��ل��ة ل��ف��ي��ل��م )ح���ن���ان( فلم 
وما  لنف�صها  ترجوه  كانت  ما  ت�صادف 

كان ين�صده لها حمبو فنها.
***

وكذلك املطربة ليلى حلمي التي جنحت 
اآ�صيا  الأف��الم  ق�صرية  غنائية  اأدوار  يف 
لفيلم  بطلة  اخ��ت��ريت  وع��ن��دم��ا  والم���ا 
رغبتها  تتحقق  مل  لاليجار(  )عرو�صة 

مواهبها  اإب���راز  يف 
ف��وق��ف ح��ظ��ه��ا عند 
ه����ذا احل����د رغ����م ما 
�صمعة  من  به  تتمتع 
بها  ب���اأ����س  ال  ف��ن��ي��ة 
بني م�صارح القاهرة 
واالذاع���ة واالق��ط��ار 

العربية.
 ***

وك�����ذل�����ك امل����ط����رب 
ع������ب������د ال�����ع�����زي�����ز 
حم���م���ود وه�����و م��ن 
املوهوبني  املطربني 
وامل��������ل��������ح��������ن��������ني 
ال���الم���ع���ني.. وك��م��ا 
اع��ج��ب��ن��ا ب��اغ��ان��ي��ه 
واحل������������ان������������ه يف 
بفيلم  االول  ال���دور 
جتد  مل  )وح����ي����دة( 
احل�����ظ ي����الزم����ه يف 

الف�صي،  ال�صتار  على  واالداء  التمثيل، 
التي ترتدد  ان احلانه من االحل��ان  مع 
يف كل مكان، وان حلنًا واحدًا يف فيلم 
الذي انتجته �صركة افالم عمر  )رجاء( 
جعلتنا  )ال���راع���ي(  حل��ن  ه��و  جميعي 

البارع  الفنان  هذا  نف�س  يف  ما  نح�س 
من قدرة، قل ان تتوفر يف غريه.

 ***
وب��ال��رغ��م م��ن ان امل��ط��رب حم��م��د عبد 
)انا  مثل  �صعبية  اغان  يف  ظهر  املطلب 
مايل( يف فيلم )اجليل اجلديد( و)يا ابو 

العيون ال�صود( اإال اأن معظم املخرجني 
من راأى اأن وجهه لي�س )فوتوجوتيك( 
ان  الوهاب  عبد  حممد  اال�صتاذ  واراد 
يتحدى به هذا التقدير فقدمه بطال يف 
فيلم )تاك�صي حنطور( فكان هذا الدور 
يف جانب راأي املخرجني دون راأي عبد 

الوهاب.
 ***

كل  امل�صرح  يف  جنحوا  الثالثة  ه��وؤالء 
م��ازال��وا  ال�صينما  يف  ولكنم  النجاح، 
ين�صدون النجاح وهذا ال يرجع ل�صيء 
اإليهم  ي�صندوا  مل  امل��خ��رج��ني  الأن  اإال 
تعودوا  الأنهم  تنا�صبهم،  التي  االدوار 
ان  يجب  املطربة  او  امل��ط��رب  ان  على 
حتى  و)ه��ي��ام(  )ح��ب(  دور  يف  يكون 
ما  فيها  لي�س  �صخ�صياتهم  كانت  وان 

يتنا�صب مع هذا احلب وذاك الهيام! 
ول���و وج���د واح����د م��ن��ه��م ال����دور ال��ذي 
ل��الآم��ال  حم��ق��ق  ���ص��ك  ب��ال  ف��ه��و  ينا�صبه 
ظماأ  وت�صبع  لنف�صه،  ي��رج��وه��ا  ال��ت��ي 
يف  رغبتهم  ي�صبعوا  اأن  يف  الراغبني، 

فنهم املمتاز.

اآخــر �شــاعة/  اآب - 1948 جملة ال�شــباح

منذ �شهر واملناورات 
تدور يف نقابة 
املو�شيقيني تاأهبا 
النتخابات جمل�ش 
االدارة التي جتري يف 
مثل هذه االيام من كل 
عام.

وكان املطرب جالل 
حرب يتوىل قيادة 
حركة ترمي اىل ا�شقاط 
املر�شحني من اع�شاء 
املجل�ش القدماء وكان 
بع�ش املو�شيقيني من 
موظفي احلكومة قد 
علموا ان يف نية وزارة 
ال�شوؤون االجتماعية 
حترم ا�شرتاكهم يف 
ع�شوية النقابة الن لهم 
�شفة اخرى هي الوظيفة 
احلكومية، فقاموا 
بحركة كبرية الف�شاد 
نية وزارة ال�شوؤون..
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ذاكرة 
العد�سة

التخل�ص من اخلمور بعد منعها 
بامريكا عام ١٩٢٠م ، وا�ستمر املنع 
حتى ١٩٣٣م بعد خروج مظاهرات 

للمطالبة بها
اخلديوي توفيق خديوي م�سر فى الفرتة من 
١87٩ اإىل ١8٩٢ مع زوجته واأبنائه

ال�سوق القدمية يف حلب مطلع القرن املا�سي

اأندر واأقدم �سورة لرئي�ص وزراء بريطانيا 
ون�ستون ت�سر�سل يف �سبابه عام ١8٩5

اأول جولة لنظام مرتو االنفاق يف نيويورك عام ١٩٠4

اول م�سنع 
ل�سيارات فورد 
بداأ العمل عام 

١٩٢6

باراك اوباما يف طفولته وهو يركب 
دراجة ثالثية العجالت ، عام ١٩65م

 B 32 جتهيز طائرات
القا�سفة يف م�سنع بوينج 
االمريكي عام ١٩45

�سورة تاريخية 
نادرة للممثل 
روان اتكن�سون 
واملعروف بـ 
)م�سرت بني( مع 
االأمرية الراحلة 
ديانا يف معر�ص 
ت�سكيلي عام 
١٩84 م

عبد النا�سر يف احدى خطبه

حممد علي كالي 
وفريق البيتلز

هرم مكون من خوذات اجلنود االملان يف مدينة نيويورك عام ١٩١8

هوارد كارتر امل�ستك�سف ال�سهري وهو يفح�ص تابوت 
توت عنخ اآمون اول اكت�سافه
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ال�صقراء الرقيقة ال�صوت.
خلف �صباب باري�س الرمادي كان احلظ 
"دالي����دا"  ينتظ����ر  املفرح����ة  مبفاجاآت����ه 
ا�صتم����ع اىل �صوته����ا املخمل����ي عدد كبري 
اال�صطوان����ات،  وجت����ار  امللحن����ني  م����ن 
اكت�صف����وا خام����ة ه����ذا ال�ص����وت احلامل 
ا�صي����اء كث����رية من دفء ال�ص����رق واحياء 
القاهرة ال�صعبية. ولرمبا كانت ال�صحكة 
ال�صاكن����ة يف ثناي����ا ه����ذا ال�ص����وت ال�صر 
الكب����ري يف تهاف����ت جت����ار اال�صطوان����ات 

على املغنية ال�صابة.
ودخل����ت داليدا ع�ص����ر النجومية. بيعت 
ا�صطواناته����ا باملالي����ني يف �صت����ى انحاء 
الدني����ا ت����وزع الف����رح وال�صب����اب املطعم 
بروحاني����ة ال�ص����رق و�صح����ره اخل����الب. 
غ����ري انه����ا مب����رور الوق����ت ب����داأت حت�س 
بف����رتات انقبا�����س وتعا�ص����ة. م����ا افل����ح 
النج����اح ال�صريع يف طم�����س اثارها على 
الوجه الناطق ب����كل ما خلفه من اأحزان، 
حارت املغنية ال�صابة يف تف�صري ا�صبابها 

ومعرفة عالج لها.

خي����ل "لدالي����دا" ان الع����ودة اىل الوراء، 
اىل م�ص����ر االهل واالحب����اب واىل اللغة 
التي يتحدثون بها قد يعيد اليها ما فقدته 
م����ن اندفاع ا�ص����راق وحما�س للعي�س يف 

زخام توقها اىل ال�صهرة.
حن����ت اىل العربي����ة التي مازال����ت تتذكر 
منه����ا بع�����س الكلمات. خا�ص����ة تلك التي 
لها عالقة باالح�صا�س بالقلب وبامل�صاعر 
الت����ي ا�صقطه����ا النا�����س يف الغ����رب م����ن 

حا�صاباتهم بحجة انها غري عملية.
وغن����ت دالي����دا بالعربي����ة. غن����ت كم����ا مل 
تغ����ن م����ن قب����ل حل����ظ كل املعجب����ني باي 
حما�����س و�صدق طفويل غنت ل����� "�صلمى 
ي����ا �صالمة"، "م�صطف����ى". غري ان الغناء 
وح����ده ال يكف����ي ل�صف����اء اح����زان عميق����ة 
الغور م�صر بعي����دة لي�س مبقيا�س البعد 
امل����كاين. امن����ا الع����ودة اىل ال����وراء غري 
ممكنة وي�صتحيل ا�صرتجاع ما قد م�صى 
وف����اة. كيف؟ وم����اذا؟. ال تع����رف املغنية 
املتاألقة ماذا تريد من هذا املا�صي بعد ما 

يزيد على ربع القرن؟

من اجل حلظة فرح واحدة 
يف  جدي����د  م����ن  لتغ����رق  دالي����دا  وع����ادة 
احزانها القدمية. هذه املرة اوغلت اكرث 
م����ن اللزوم وتعدت احل����دود املمكنة الأي 
ياأ�����س. فحاول����ت ان ت�صع ح����دًا حلياتها 
الناه�����س  القل����ق  ه����ذا  ن����زف  وتوق����ف 
دالي����دا  حاول����ت  با�صتم����رار  الع�صابه����ا 
ان تنتح����ر ع����ام 1967 مل تفل����ح يف ذلك، 
دخلت امل�صت�صف����ى ا�صعفت يف اللحظات 
اال�صب����اب  الكث����ري يف  وقي����ل  االخ����رية، 
املوجب����ة لهذه اخلط����وة املجنونة مع كل 
املج����د وال����رثاء الذي متتعت ب����ه املغنية 
ال�صاب����ة. مل يعرف اح����د �صر خواء القلب 
احل����ب  واح����الم  ال�صع����ادة  من����ح  ال����ذي 
للجمي����ع معلن����ا، ويف ال�ص����ر، عجزه عن 

عي�س حلظة فرح واحدة.

�شداقة مع "االليزيه"
حتى الرئي�س الفرن�صي الراحل اجلرنال 
ديغ����ول رق حل����الوة �ص����وت "دالي����دا". 
و�صم����ع الكثري ع����ن تعا�صتها فم����ا توانى 
ع����ن منحها و�صام اف�ص����ل مغنية فرن�صية 

لعام 1968.
مع هذا الو�صام الر�صمي الفرن�صي. بداأت 
�صداق����ة داليدا مع ق�ص����ر "االليزيه" ومل 
تتاأثر هذه ال�صداقة بتبدل �صكان الق�صر 
وتغ����ري رجاالت����ه، ذه����ب ديغ����ول. وجاء 
رابط  مي����رتان" ليتوا�ص����ل  "فران�ص����وا 

الود هذا مع املغنية ال�صرقية الرتاث.
مل تقت�ص����ر �صداق����ة داليدا م����ع فران�صوا 

عل����ى  مي����رتان 
جمرد تذوق مر�صح فرن�صا للرئا�صة 

املطرب����ة  ب�ص����وت  واعجاب����ه  االوىل، 
ال�صاب����ة. �صم����رت دالي����دا ع����ن �صاعديه����ا 

وخا�ص����ت غم����ار العم����ل ال�صيا�ص����ي اىل 
جان����ب مر�ص����ح اال�صرتاكي����ة الفرن�صية. 
عمل����ت امل�صتحي����ل الجناح ه����ذا املر�صح 

وو�صوله اىل ق�صر االليزيه.
ع����ن �صداقته����ا م����ع الرئي�����س الفرن�ص����ي 
تتحدث دالي����دا بعفوية و�صراحة تقول: 
 1971 ع����ام  ال�صي����ف  اي����ام  اح����د  "يف 
ات�ص����ل ب����ي "غا�صت����ون ريف����ر" رئي�����س 
بلدي����ة مار�صيلي����ا. كن����ت اعرف����ه معرف����ة 
�صطحية. طلب مني ان ا�صارك يف احياء 
ام�صية غنائية يكون �صيف ال�صرف فيها 
فرن�صوا ميرتان ال�صكرتري االول للحزب 

اال�صرتاكي انذاك".

ث����م ت�صتط����رد دالي����دا يف تذكره����ا الي����ام 
الفرن�ص����ي  الرئي�����س  م����ع  االول  لقائه����ا 
فت�صي����ف: "وبالطب����ع، وافق����ت، وتوىل 
غا�صت����ون تقدمي����ي لفران�ص����وا مي����رتان 
وزوجت����ه دانيي����ل، خ����الل حف����ل الع�صاء 
الذي تال ال�صه����رة الغنائية، الحظت اين 
وال�صيد مي����رتان وزوجته كن����ا يف غاية 
االتف����اق حول امور كثرية، لدينا النظرة 

الواحدة لعدة اأمور هامة".
ت�صرت�صل داليدا يف حديثها عن الرئي�س 
الفرن�ص����ي باناقت����ه امللفتة: "بع����د لقائنا 
االول يف مار�صيلي����ا التقين����ا عدة مرات. 
اف����راد ا�ص����رة ال�صي����د  تعرف����ت عل����ى كل 
ميرتان. دع����اين اىل منزلهم عدة مرات. 
كم����ا قمت ان����ا بتوجي����ه دع����وات مماثلة 
للق����اء يف بيتي.. وقد كان ي�صرفني دوما 
بح�صور كل احلفالت الغنائية التي كنت 
احييه����ا يف باري�����س. وامللف����ت ان ال�صيد 
ياأت����ي حل�ص����ور حفالت����ي  كان  مي����رتان 
الغنائي����ة كاي مواط����ن فرن�ص����ي ع����ادي، 
وب�صورة مفاجئة دون مقدمات وتدابري 

م�صبقة".

اليوم، بع����د ان و�ص����ل فران�صوا ميرتان 
اىل ق�صر االليزيه هو والوردة احلمراء 
– �صع����ار احل����زب اال�صرتاكي الفرن�صي 
– تق����ول عن����ه داليدا بعفوي����ة: "ا�صبح 
مي����رتان رئي�ص����ًا للجمهوري����ة وان����ا م����ا 
زلت كم����ا كنت منذ احد ع�ص����ر عاما مرت 
كث����ريون خال����وا  االول.  تعارفن����ا  عل����ى 
ان �صداقتن����ا �صتنته����ي بو�ص����ول الرجل 
اىل ق�ص����ر االليزي����ه. لكنه����م ال يعرف����ون 
فران�ص����وا مي����رتان عل����ى حقيقت����ه، كم����ا 
اعرفه انا جيدا. ان����ه يف غاية االخال�س 
ح�صا�����س �صادق يخل�س ال����ود ال�صدقائه 
القدامى وال ت�صتطيع ال�صيا�صة وتبعاتها 
وم�صاكله����ا يف تغييبه ع����ن موا�صلة هذا 
ال����ود، واعتقد اين ل�ص����ت الوحيدة التي 

تعتقد وتقول بهذا ال�صيء".

جنمة يف االربعني
دالي����دا الي����وم يف االربعني م����ن عمرها. 
يف ذروة عطائه����ا الفن����ي. ع����ن مرحلتها 
الراهنة تتحدث: "اعتقد ان �صن االربعني 
التجرب����ة.  واكتم����ال  الن�ص����ج  �ص����ن 
ال�صن����وات الع�صر ما ب����ني االربعني 
واخلم�صني اف�ص����ل مرحلة تعي�صها 
املراأة. باتت لديه����ا روؤيتها اخلا�صة 
ووجهة نظره����ا املمي����زة. تنظر اىل 
احلياة بعني اخلربة ومنظار التعقل 

ورجاحة العقل. 
عل����ى امل����راأة يف هذه ال�ص����ن ان تراقب 
طعامه����ا. ف����ال تك����رث من����ه وتبتع����د عن 

الدهنيات، الكحول والتدخني. 

باري�ش – مكتب "الت�شامن"

الت�شامن /  حزيران- 1983

 باري�����س املدين����ة ال�صاخبة الت����ي ال تهداأ 
وال تنام كان لها طعم اخلطيئة والغرابة، 
العب����ث والالمعقول عند الفت����اة الالهثة 
خل����ف احالمه����ا، "كانت لباري�����س �صمعة 
مثقلة باحلكاي����ات الغريبة والف�صائحية 
بل����د  انه����ا  �صمع����ت  نف�ص����ه.  الوق����ت  يف 
جمنون تخل����ى عن احل�صم����ة واالآداب"، 
و"هك����ذا قال����ت ام����ي". ت�صتط����رد داليدا 
تتذكر ايامها االوىل امل�صحونة بالرتقب 
واالعداد ملرحلتها اجلديدة التي �صتخرج 
منها من حي "�صربا" القاهري اىل "�صان 
جرم����ان" وار�صفة باري�����س املبللة بطعم 

"الرباندي" والغواية.
ومل ترغ����ب وال����دة الفت����اة الطموح����ة ان 
تق����ف مبخاوفها وهواج�صه����ا يف طريق 
اندف����اع ابنته����ا للحقاق بعرب����ة احالمها 
املندفع����ة. لق����د ك����ربت ال�صبي����ة النحيلة 
الع����ود. و�صخب����ت يف �صرايينه����ا دم����اء 
�ص����رق او�صطي����ة. خلي����ط م����ن مزاجي����ة 
يوناني����ة و�ص����رب م�ص����ري تاريخي جلم 
بع�����س الوق����ت اندفاعه����ا املمه����ور بطعم 

ال�صباب. 
يف  حظه����ا  جت����رب  ان  دالي����دا  ارادت 
�صهر  م����ن  بارد  ي����وم  "باري�����س" م�ص����اء 
كان����ون االول )دمي�صم����رب( 1954 دق����ت 
رغبة جمنونة بالرحيل على باب القلب. 
ال�صغ����رية  حقيبته����ا  دالي����دا  فحزم����ت 
وبداخله����ا القلي����ل من املالب�����س والكثري 

من االحالم، وقرو�س قليلة.

�شديق اول ليلة باري�شية 
ام����ام الفن����دق املتوا�صع يف اح����د احياء 
باري�س، وقفت املغني����ة ال�صقراء �صاهمة 
بع�س ال�ص����يء. الليلة الباري�صية االوىل 
كان فيه����ا بع�����س م����ن اخل����وف والرهبة 
.دخل����ت �صال����ون الفن����دق لتلتق����ي هناك 

ب����اول �صديق لها. افرحه����ا انه هو االخر 
ج����اء يبح����ث عن م����كان ل����ه حت����ت �صماء 
النجومي����ة الالمع����ة. ان����ه "االن ديلون" 
ذي  بجمال����ه  االني����ق  الفرن�ص����ي  الفت����ى 
التقاطي����ع "املافوي����ة" من����ذ ذل����ك الي����وم 
ال�صتائي بقي اأالن ديلون �صديق املغنية 

"كنــت يف الثامنــة ع�شرة من عمــري حني تركت 
م�شــر وانــا اعــود الهثــة خلف احــالم ابكــت امي 

و�شببت لها االحزان".
هكذا ت�شرت�شل داليدا يف �شرد تفا�شيل انطالقتها 
الفنيــة االوىل، وهل هنــاك من مدينــة يف العامل 
ت�شاهــي باري�ــش �شحــرا وجاذبيــة ت�شــد بخيوط 
الغرابــة اأحــالم الكواكــب ال�شغــرية الباحثة عن 

النجومية؟.
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* متى داخلك االح�صا�س بالت�صاوؤم؟
* مل���اذا توؤمن على �صوت���ك وانت يف هذه 

ال�صن؟
* مل يفق���د – من قب���ل – مطرب او مطربة 
�صوت���ه، حتى توؤمن على حياتك على هذه 

ال�صورة 
* ملاذا تدفع األف جنيه �صنويًا ملدة خم�صني 

�صنة؟

القيت هذه اال�صئلة على اول مطرب يوؤمن 
على �صوته مببلغ خم�صني األف جنيه...

ن�شيحة االطباء االجنليز
قال الولد النمرود ان االطباء االجنليز هم 
الذي���ن ن�صحوه بان يوؤم���ن على �صوته.. 
قال لهم عبد احلليم حافظ انه مل يحدث ان 
فق���د مطرب او مطربة �صوته، فردوا عليه 
بان اجل���و يف م�صر يوؤث���ر يف ال�صوت.. 
احلر ال�صديد يوؤثر يف ال�صوت والرطوبة 
ال�صديدة توؤثر يف ال�صوت ومادام �صوتك 
ه���و ثروتك وم�صدر رزقك فيجب عليك ان 
حتافظ عليه.. ومن و�صائل املحافظة على 

هذه الرثوة ان توؤمن على �صوتك!
وق���ال الولد النمرود انه راأى يف اجنلرتا 
وكل دول اورب���ا الت���ي زاره���ا يف الع���ام 

�صوت���ه  عل���ى  يوؤم���ن  املط���رب  املا�ص���ي، 
والع���ب ك���رة القدم يوؤمن عل���ى قدمه وكل 
ان�ص���ان موهوب يوؤمن عل���ى ال�صيء الذي 
وهب���ه الل���ه.. فلم ال يوؤمن ه���و االآخر على 

حنجرته؟
ومل يكتف الولد النم���رود بان يوؤمن على 
حنجرته مببلغ 50 األف جنيه يدفعها على 
اق�ص���اط �صنوية قيمة كل ق�صط الف جنيه، 
وامنا يطال���ب كل �صركة �صينمائية تتعاقد 
معه ب���ان توؤمن هي االخ���رى على �صوته 
وعل���ى حياته ل�صاحلها طول مدة ت�صوير 

الفيلم!

ا�شبقني يا قلبي ا�شبقني 
كان الول���د النم���رود ي�صجل  حلن���ًا جديدا 
م���ن كلمات مر�ص���ي جميل عزي���ز وتلحني 
حمم���د املوج���ي لفيل���م حكاي���ة ح���ب م���ن 
اخراج حلم���ي حليم.. وه���و اللحن الذي 

يقول فيه:
ا�صبقني يا قلبي ا�صبقني 
ع اجلنة احللوة ا�صبقني 

ا�صبقني وقول حلبيبي 
انا جاي على طول يا حبيبي 

على قد ما �صفت هوان 
واحرتت ياقلبي زمان 

اههو جالك يوم ترتاح 
على اجمل بر امان 

وعيون زي االفراح 
ت�صقيك ال�صهد حنان 

ا�صبقني يا قلبي ا�صبقني 
ع اجلنة احللوة ا�صبقني 

احلقني قوام احلقني 
ع اجلنة احللوة ا�صبقني 

ب���ني ت�صجي���ل  ف���رتات اال�صرتاح���ة  ويف 
كل ج���زء م���ن االغني���ة، كان عب���د احللي���م 
ينتحى بي جانبا ليتحدث ايل يف �صوؤونه 
اخلا�ص���ة .. كان���ت قاعة الت�صجي���ل مليئة 
بالنج���وم هند ر�صت���م ترك���ت الفيلم الذي 
تلعب���ه لت�صتمع اىل �صوت عب���د احلليم.. 
�صعاد م���كاوي جاءت م���ع زوجها املوجي 
لت�صتمع اىل عبد احللي���م.. املخرج ح�صن 
عب���د  اىل  لي�صتم���ع  البالت���و  ت���رك  ر�ص���ا 
احللي���م.. الراق�صة ال�صوري���ة �صهيلة عبد 
الل���ه ترك���ت االريزون���ا وج���اءت لت�صتمع 
قاع���ة  وازدحم���ت  احللي���م..  عب���د  اىل 
الت�صجيل بع�صرات الفتيات من امل�صريات 
ت�صجي���ل  قاع���ة  حتول���ت  وال�صوري���ات.. 
ال�صوت اىل حفلة عامة.. ورغم ازدحامها 
ال�صديد فان عبد احلليم حافظ عندما يبداأ 
يف الغناء، كان �صوت االبرة برن.. وكان 
املوجي يقوم بدور املاي�صرتو.. ولكنه مل 
يك���ن ي�صتطيع ان يقطع ب���راأي اإال اذا نظر 

خلفه لياأخذ راأي عبد احلليم!

انا اعي�ش الغني 
قلت لعبد احلليم حافظ:

- ملاذا تعي�س؟
قال: 

- انا اعي�س الغني ول�صت اغني العي�س!
- ه���ل املو�صيقى غذاء �ص���روري لالن�صان 

ام هي من الكماليات؟
-املو�صيقى بالن�صبة يل وحبة �صرورية!

- كم مرة تتعاطاها يف اليوم؟
- ان���ا اح���ب ان اتعاطاه���ا ط���ول النه���ار 

وطول الليل!
- ما راأيك يف مو�صيقى هذه االيام؟

- بقت �صكلها وح�س؟
- ازاي؟

النه���ار  ذل���ك  الوه���اب  لعب���د  قل���ت  ان���ا   -
بق���ت مم�صوخ���ة  ان املو�صيق���ى بتاعتن���ا 

ومت�صابهة وحاجة قرف خال�س!
ب�صراح���ة مو�صيقانا بق���ت مايعة وعامية 
عل���ى بع�صها وامللح���ن ال�صاط���ر هو اللي 
بيعمل توليفة حل���وة من جمل مو�صيقية 

قدمية ومعروفة!

املر�ش اخلطري 
- ما هو مر�صك اخلطري؟

- احل�صا�صي���ة.. وه���و مر����س وراثي 
يوج���د يف جميع اف���راد عائلت���ي.. ان 

االح�صا�س املرهف كارثة بالن�صبة يل!
- زي ايه؟

- قب���ل ان ا�صعر ب���االم املر����س اح�ص�صت 
بانن���ي مقبل عل���ى مر�س خط���ري .. حتى 
جاء الي���وم الذي انبثق في���ه الدم اال�صود 
من معدتي.. وظللت اعاند هذا االح�صا�س 
مل���دة �صنتني حت���ى ا�صط���ررت اىل اجراء 

العملية اجلراحية يف اجنلرتا!
وقال عبد احلليم حافظ:

- وعندما كان عمري 6 �صنوات كنت اغني 
لعبد الوهاب وكنت ا�صعر فيما بيني وبني 
نف�ص���ي انني �صاتعرف 

بعبد الوهاب و�صاعمله معاملة الند للند.. 
وبع���د 12 �صنة.. كان عب���د الوهاب نف�صه 
ي���زورين وازوره واعامل���ه معامل���ة الند 

للند!
وباخت�صار انا ا�صعر بالكوارث 

والنكب���ات واالمني���ات اجلميل���ة وكل م���ا 
ي�صادفن���ي يف حيات���ي قب���ل ان التقي بها 

وجها لوجه!
- ما هي ال�صن التي يجب ان يحال بعدها 

املطرب اىل املعا�س؟
- الط���رب ال يح���ال للمعا����س اال اذا فق���د 

�صوته!
- هل ت�صتطيع ان ت�صف نف�صك؟

- ان���ا ان�صان اح���ب اخلري للنا����س واكره 
ال�ص���ر عل���ى جميع �ص���ورة.. وان���ا اعي�س 
باح�صا�ص���ي كفن���ان والف���ن يف نظري هو 
واحل���ب  باحلي���اة  ال�ص���ادق  االح�صا����س 

واملو�صيقى.
- واإذا ا�صابك ان�صان باذى؟

- رمبا اعفو عنه!
- ملاذا؟ 

- النني ال احب اال�صرار بالغري حتى ولو 
بداأ هو باالذى!

يف �شهور الربيع 
- متى تهداأ ومتى تثور؟

- ان���ا اه���داأ يف �صه���ور الربي���ع، �صه���ور 
احل���ب.. اجدين حزين���ا دائم���ا تخنقني 

العربات واأكاد ابكي!
- بال �صبب؟
- بال �صببّ!

- ومت���ى يداخل���ك ه���ذا ل�صع���ور باحل���زن 
ومتى ينتهي؟

عي���د  يف  وينته���ي  مار����س  يف  يب���داأ   -
ميالدي.. يف 21 يونيو!

- وبعد هذا التاريخ؟
- بعد هذا التاريخ اعود لطبيعتي! 

- م���ا ه���ي التط���ورات الت���ي مت���ر بها من 
مار�س اىل يونيو؟

- اذا غني���ت يغل���ب طاب���ع احل���زن عل���ى 
غنائي.

- هل فك���رت يف عالج ه���ذا االح�صا�س؟.. 
وما هو نوع العالج؟

- الع���الج الوحيد هو االندماج مع النا�س 
وال انفرد بنف�صي ابدا!

الكذب والنفاق 
- متى تكذب ومتى تنافق؟

- انا ال اكذب وال انافق.. احيانا اأجامل!
وتركن���ي الول���د النمرود لي�صج���ل اجلزء 

الثاين من اللحن:
ن�صبح غنوة للعا�صقني 

مانخلي�س وال قلب حزين 
ياللي اتعذبت كثري 

ا�صبقني يا قلبي وطري 
ا�صبقني وقول حلبيبي 

انا جاي على طول يا حبيبي 
احلقني قوام احلقني 

ع اجلنة احللوة احلقني 
ثم عاد ايل يف اال�صرتاحة، قلت له:

- م���ا ه���و ال�ص���يء ال���ذي يخيف���ك .. مل���اذا 
يب���دو عليك اال�صطراب قبل ان تقف وراء 

امليكروفون؟
قال: 

-انا ال اخاف من �صيء �صوى الف�صل!
- الف�صل ام املر�س؟

- املر�س ال يخيفني بقدر الف�صل.. فعندما 
اقب���ل عل���ى املر����س ال ينتابن���ي ال�صع���ور 
م���ا ينتابن���ي ال�صع���ور  باخل���وف، بق���در 
بالرع���ب عندما اقب���ل عل���ى ت�صجيل حلن 

جديد!
- ومتى ت�صعر بال�صعادة الكاملة؟

عندما ت�صف���ى من املر�س ام عندما ت�صفق 
لك اجلماهري بحرارة؟

- عندما اأ�صفى من املر�س ينتابني �صعور 
باالرتي���اح، اأما ال�صعادة الكاملة فال ا�صعر 

بها اإال بعد مواجهة اجلماهري!

جليل البنداري 

اآخــر �شــاعة/ 
 ت�شرين االأول - 1958
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كان���ت باكورة اأعم���ال ا�صتوديو بن���ك م�صر اإخراج 
فل���م "وداد" الذي تقوم بالدور االأول فيه االن�صة اأم 
كلثوم م���ع نخبة من كبار املمثلني واملمثالت، وتقع 
ح���وادث هذا الفل���م يف ع�صر املمالي���ك، وقد ا�صتعد 
ا�صتوديو بنك م�ص���ر الخراج فلم "وداد" ا�صتعدادًا 
هائاًل لكي يخرج���ه للنا�س حتفة فنية رائعة �صارع 
اح�ص���ن واق���وى االف���الم االمريكي���ة اإن مل يتف���وق 
عليها. وكل الذين زاروا اال�صتوديو وراأوا اجلهود 
العظيمة التي تبذل يف اإخراج فلم "وداد" يوؤكدون 
ان هذا الفلم �صيكون فتحًا جديدًا وانت�صارًا عظيما 

مل�صر يف عامل ال�صينما.
واالآن وقد اأو�صك ا�صتوديو بنك م�صر على االنتهاء 
م���ن اإخراج فل���م "وداد" �ص���ارع االخ���وان دميرتي 
و�ص���ريو راي�س �صاحبا "�ص���ينما رويال" و"�صينما 
املرتوب���ول" اىل التعاق���د عل���ى عر����س الفل���م يف 
داريهم���ا. ومتثل هذه ال�صورة �صعادة طلعت حرب 
با�ص���ا، وامل�صيو دمي���رتي راي�س، واال�صت���اذ اأحمد 
�صامل مدير ا�صتوديو م�صر، والدكتور فوؤاد �صلطان 
فامل�صيو �ص���ربو براي�س عند اجتماعهم لتوقيع عقد 

االتفاق.
كل �شيء والدنيا/ت�شرين الثاين - 1935

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني
-----------------

خـالـد خ�شري

نائب رئي�ش التحرير
-----------------

علــي ح�شــني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�ش جمل�ش االإدارة
رئي�ش التحرير 

اآخــر �شــاعة/ حزيران - 1948

من���ذ �صه���ور قدم���ت اىل م�صر االم���رية نرم���ني �صوكت 
كرمي���ة االمري حمم���ود �صوكت وحفي���دة ال�صلطان عبد 
العزي���ز م���ن ناحي���ة ابيه���ا وال�صلطان عب���د احلميد من 
ناحي���ة امه���ا.. عمره���ا اثنت���ان وع�صرون �صن���ة.. ويف 
تقاطيعها ين�صب كل جمال اآل عثمان وهو جمال خليط 
م���ن كل االجنا�س وال�صعوب.. وطاف���ت االمرية نرمني 
باورب���ا كلها.. ثم ق���ررت ان ت�صتقر يف م�صر وان تتجه 
اىل مي���دان اخلري واخلدمة االجتماعي���ة.. وكتبت هذا 
املقال "اآخر �صاعة" لرتوي فيه جتارب اأمرية يف ميدان 

اخري يف م�صر! 

ال�شجاعة والهرب! 
ع���امل غري���ب.. عامل ال���رب واالح�صان تلقى في���ه تيارات 
مت�صارب���ة واجتاه���ات بحار امل���رء وهو ي�ص���األ نف�صه: 

ماذا وراءها..؟ 
ان حماول���ة اقن���اع النا�س ب���ان يعملوا �صيئ���ًا من اجل 
زمالئهم يف االن�صانية جتربة عامرة باأحا�صي�س كثرية 

متفاوتة.. 
تتكل���م م���ن كل النا����س فتلقى ترحيب���ا.. وتلق���ى اإ�صادة 
بجه���دك وتقدي���رًا ملزاياه ث���م متد يدك ت�ص���ال املرحبني 
امل�صيدي���ن باملجهود ان يوؤدوا واجبه���م الفعلي.. فتجد 
الهرب ال�صريع على ط���ول اخلط.. والعجيب يف م�صر 
ان الذي���ن يهربون هم الذي���ن ي�صتطيع���ون الدفع.. اما 
الذي���ن ال ي�صتطيع���ون فما م���ن واحد منه���م قابلناه يف 
ال�ص���ارع ف���رتدد وه���و ي�ص���ع ي���ده يف جيبه يخ���رج ما 

ي�صتطيع اال�صتغناء عنه.. 
ق���ررت  �صاع���ة  ه���ديف  كان 
القاه���رة  يف  العم���ل  اب���داأ  ان 
ه���و ان توؤل���ف هيئ���ة ن�صائي���ة 
با�ص���م "رابطة ن�ص���اء العرب" 
يك���ون ميدانها الب���الد العربية 
كله���ا عل���ى ان تن���ال فل�صط���ني 
الق�ص���ط االك���رب م���ن املجه���ود 
وق���ال يل كل م���ن قابلته���م من 
ه���ذا  واالقط���اب:  الزعم���اء 
جمه���ود عظيم.. وبداأنا جنمع 

التربعات ا�صتعدادا للعمل.. 

احلزبية يف بلدنا!
كنا نطوف مرة يف �صارع ق�صر 
النيل نط���رق كل باب وو�صلنا 
اخريا اىل �صقة كتب على بابها 

كان  وانه  انه حمام  يو�صف �صالح" وقالوا يل  "كامل 
م���رة نقيبا للمحامني ودخلت وقدم���ت له نف�صي فنه�س 
احرتام���ا و�صرح���ت له غر�ص���ي فظل ي�صمعن���ي �صامتا 

حتى انتهيت وفجاأة قفز من فوق مقعده وقال: 
- ان ال اتربع ب�صيء النني وفدي 

قلت: وما �صان الوفدية يف ذلك؟ 
ق���ال: نح���ن الوفديني ال نعم���ل اي �ص���يء اال اذا رجعنا 
للحزب قل���ت: وهل لو قابلك �صح���اذ يف الطريق يطلب 
�صدقة اتطلب منه ان ينتظر لتعر�س االمر على احلزب 
فيق���رر هل يوافق او ال يوافق عل���ى ان تعطيه قر�صا او 
قر�ص���ني؟ ق���ال: طبع���ا.. ان ال�صيا�ص���ة يف بدلن���ا هي كل 
�ص���يء.. وحت���ى اذا قال يل واح���د يف ال�ص���ارع "�صالم 
عليك���م" ال ارد عليه وال اقول: "عليكم ال�صالم" اال وفق 

ما متليه ال�صيا�صة..

النحا�ش رجل طيب 
وكان النحا�س با�صا – حقيقة – رجال ظريفا.

ذهبت اطلب مقابلة حرمه فج���اءين بنف�صه يعتذر عنها 
ويق���ول انها مري�صة.. و�صاألني : هل ا�صتطيع ان اوؤدي 

لك خدمة؟
ف�صرحت له غر�صي فقال:

- ان حرم���ي ال ت�صرتك يف جمعيات خريية فهي تراأ�س 
جمعية حاربتها احلكومة.. ولو ان�صمت اليكم حلاربت 

احلكومة جمعيتكم من اجلها!
قل���ت ل���ه: ي���ا با�ص���ا نح���ن ال نطم���ع يف ان�صمامه���ا اىل 

اجلمعية ولكننا نطلب معونتها املالية.. 
وع���اد رفعت���ه يق���ول: احلكوم���ة �صتح���ارب جمعيتك���م 
ل���و ا�صرتكنا معك���م.. انه���ا حكومة اغت�صب���ت احلكم.. 
حكوم���ة ظاملة.. ظامل���ة.. ثم توق���ف رفعته وق���ال: اآه.. 

عاوزين معونة مالية؟
ث���م اخرج م���ن جيبه ورقة م���ن ذات اخلم�صة اجلنيهات 
واعطاين اياها و�صاألته: ه���ل ت�صجل هذا التربع با�صم 

رفعتكم او با�صم حرمكم؟
وتوقف النحا�س با�صا وقال: 

- ك���ده.. طيب ا�صتن���ي �صوية. و�صعد ال�ص���المل ثم عاد 
بع���د قليل .. وقب���ل ان يتكلم ج���ذب اخلم�صة اجلنيهات 

من يدي وقال: 
- ه���ذه ورقتي اخذتها.. وخذي هذا املبلغ من حرمي.. 

و�صلمني ع�صرين جنيها!

وكثريون!
وكثريون غري هوؤالء قابلت حيث قابلت وزير ال�صوؤون 
وبع���د حتري���ات طويل���ة اأم���ر بت�صجي���ل جمعيتن���ا يف 
ال���وزارة واالع���رتاف به���ا واعط���اين خطاب���ا يبيح لنا 
جم���ع التربع���ات ورف�س ه���و ان يتربع ب�ص���يء اىل ان 
تظه���ر نواح���ي ن�صاطنا وقابلت وزي���ر ال�صحة وطلبت 
من���ه �صيارة تط���وف بها على بي���وت الفق���راء فاحالني 
على وزير املوا�صالت ال���ذي احالني بدوره على وزير 
اال�صغ���ال. وقد اعتذر االخري ب���ان كل ما ي�صتطيع عمله 
هو ان يي�صر لنا �صراء �صيارة على ان ندفع نحن ثمنها.. 
وم���ن اين جلمعيتنا ال�صغ���رية الفقرية ان حت�صل على 

800 جنيه ثمن �صيارة.
ومل امتك���ن م���ن مقابل���ة حافظ عفيف���ي با�ص���ا وقال يل 
�صكرت���ريه ان البنك اليدفع تربعات ه���ذا العام وقابلت 
اح���دى الع�ص���وات ف���وؤاد �ص���راج الدين با�ص���ا فاعطاها 
خم�ص���ة  البقال���ني  اح���د  يل  ودف���ع  قر�ص���ًا..  خم�ص���ني 

جنيهات!
وذهبت اىل مفو�صي���ة افغان�صتان فادخلونها من الباب 
اخللف���ي  - او ب���اب احلرمي – وقال���وا يل ان الوزير ال 

يقابل �صيدات!
ويف دار مفو�صي���ة اجنبية ق���ال يل الوزير املفو�س يف 
�صجاع���ة يح�ص���د عليها: مل���اذا ادفع مل�ص���ر وامل�صريني.. 

عندنا ابواب اخرى نوجه اليها تربعاتنا...!



كاريكاتري  ايام زمان


