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رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

�شورة ن�شرتها املخابرات االمريكية لهتلر وهو بهيئات خمتلفة 
تخيال منهم يف حال اراد الهروب وتغيري مظهره

ان هديف هو ان اعمل العي�ش.. وال 
يوج��د فنان يف لبنان بل يف ال�ش��رق 

يعمل من اجل املثالية الفنية

مع ن�شري �شم�ش الدين
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قلت له: ميلك للون البلدي اهو طبيعة 
فيك ام ماذا!..

-انه طبيعة.
*مباذا ميتاز �صوتك؟

-بقوته، وقدرته على الغناء!
*هل تكفي الق���وة والقدرة لتجعل من 

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

واال�صول والتمرين.
*م���ن ه���و اح�ص���ن مط���رب بل���دي يف 

لبنان؟
-وديع ال�صايف.

*ومن بعده؟
-انا.

*انت، هل تغني طربا؟
-طبعا.. فهناك قطع���ة لفيلمون وهبي 
ا�صمه���ا )�صحكتي على قلب���ك( اغنيتها 
يف جماالت الط���رب او اللون ال�صعبي 

الثقيل.
*ملاذا التلحن؟

عل���ى  ي�صجعن���ا  م���ن  اليوج���د  -الن���ه 
التلحني.

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

فرف�صوا قبولها!
*ملاذا؟

-النها حلوة.
*من هي اف�صل اغنياتك يف نظرك؟

-)ليل���ى دخ���ل عيونه���ا( با ج���دال.. 
با�صتثناء )بحلفك ياطر بالفرقة(..

*من هو ا�صلح ملحن لك؟
الي�صل���ح  ان���ه  وهب���ي،  -فيلم���ون 
املرب���ني  جلمي���ع  ب���ل  فح�ص���ب  يل 
االغني���ة  �صي���د  ان���ه  واملطرب���ات.. 

ال�صعبية يف لبنان.
*هل تن�صح الفنان بالزواج؟

-اج���ل، خ�صو�ص���ا اذا كان من نوعي 
انا مثا.

*وماهو نوعك؟
-بوهيم���ي من الدرج���ة االوىل.. كان 
ليلي نهارا ونه���اري ليا.. وكان البد 

يل من زوجة )ت�صبني( وهكذا كان!
*وهل التزال بوهيميا؟

-بال�صر!
*كيف يعني؟

-البوهيمي���ة مر����ض ا�صب���ه باملري�ض 
بحق���ن املورف���ني.. وعندم���ا ا�صعر ان 
اعرا�ض البوهيمي���ة بداأت تظهر علّي 
ا�ص���رع اىل بيت���ي وادف���ن راأ�ص���ي يف 

ال�صرير.
*اال يوجد دواء للبوهيمية؟

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

فنانة؟
الن���وع  ه���ذا  م���ن  -ال.... ان زواج���ا 
ولكن���ي  ف���ورا...  امل�ص���اكل  �صتعقب���ه 
ان�ص���ح الفن���ان بال���زواج م���ن ام���راأة 
حت����ض بفنه وتتجاوب م���ع اح�صا�صه 
عن���د  اللهام���ه  وا�صط���ة  وتك���ون 

االقت�صاء.. 
*انت اذن �صعيد؟

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

امل�صرح؟
-الين ال اح���ب الفو�ص���ى، وامل�ص���رح 

يفرت�ض الفو�صى.
*فو�صى الزبائن.

والتخ���ت  الزبائ���ن،  -فو�ص���ى 
املو�صيقي، و�صاح���ب ال�صالة، والف 
�صرب���ة �صخن���ة... ومن ث���م ا�صحاب 
اال  اليفك���رون  لبن���ان  يف  ال�ص���االت 

بودعي ال�صايف...
*النه اثبت نف�صه.

-ونح���ن ن�صتطي���ع ان نثب���ت انف�صنا 
اي�صا!

*هل عر�صت نف�صك على احد ا�صحاب 
هذه ال�صاالت؟

-ال..
*ملاذا؟.

-الن عندي عزة نف�ض!

*وما دخل ع���زة النف�ض يف مو�صوع 
كهذا؟.. ومن اي���ن تريدهم ان يعرفوا 
ان عزي���ز النف����ض يح���ب الغن���اء على 

م�صارح الطرب؟
عل���ى  غنائي���ة  حف���ات  اق���دم  -كن���ت 
انه���م  واعتق���د  ال�صي���ف..  م�ص���ارح 
ن�ص���ري  ا�صم���ه  مبط���رب  ي�صمع���ون 
�صم�ض الدين... ال�صيما من�صور القرم 
املعروف���ة  ال�صال���ة  بال���ذات �صاح���ب 
با�صم���ه.. ولك���ن ا�صح���اب ال�صاالت، 
الرج���ال  ع���ن  ولا�ص���ف، اليبحث���ون 
بق���در ماينقب���ون بال�ص���راج والفتي���ل 
ع���ن العي���ون الناع�ص���ة الت���ي جتتذب 

الزبائ���ن حتى ول���و حرمتها مقدراتها 
من ال�صوت اجلميل والفن اال�صيل.

*ولكن وديع ال�صايف مل يكن يف يوم 
من االيام فتاة ناع�صة الطرف، مرحة 

االعطاف حلوة اللفتات؟..
-ودي���ع ال�ص���ايف يج���ب اال يتخذ يف 

هذا املجال مثاال!
*هكذا امرت؟..

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

*حلو....
-العفو!

*طيب، هل يكفيك مرتبك لتعي�ض؟

�صاح���ب  فان���ا  ال..  الف���ن،  -مرت���ب 
مو�صم زيتون ي���در علي مبلغا �صنويا 

حمرتما.
*تعني ان الفنان يف لبنان الي�صتطيع 

ان يعتمد على فنه ليعي�ض؟.
-على فنه وحده، ال اعتقد، اال اذا كان 
ملحن���ا ومطرب���ا واذاعي���ا وم�صرحيا 
و�صاحب حف���ات غنائية خا�صة عند 

االقت�صاء!
*تعن���ي ان ثاثة ارب���اع الفنانني يف 

هذا البلد )م�صتويني(؟
-ان مل يكون���وا )م�صتويني( فهم على 

االقل )مديونني(!

*الحول الل���ه.. قل يل اخ���را: ماهو 
هدفك الفني �صراحة؟

-بدك احلقيقة؟.. بكل �صراحة اقول: 
ان ه���ديف هو ان اعم���ل العي�ض فقط! 
ف���ا يوج���د فن���ان يف لبن���ان ب���ل يف 
ال�ص���رق العرب���ي كل���ه يعمل م���ن اجل 

املثالية الفنية!.
*بدك للحقيقة؟..

-ايوه...
*ي�صلم متك!

))ج...((

ال�سبكة 1957/12/16

ن�سري �سم�س الدين 
مطرب من جون او القرية التي مل ترحمها الزالزل!

عمره ثالثون �سنة.
متزوج..

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

ثم ا�ستاذا يف املدر�سة العاملية...
ثم مطربا على م�سارح القاهرة يف فرقة ا�سماعيل يا�سني.

ثم مغنيا يف االذاعات العربية.
بــداأ ا�سمــه ينطلق بعــد ذيوع اغنيتــه ال�سهــرية )بحلفك ياطري 

بالفرقة(... وت�ساءل النا�س: من هو ن�سري �سم�س الدين. 
وراح يجيب على ا�سئلتنا بعد ان دعوناه اىل مكاتب )ال�سبكة(!

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

مع ن�شري �شم�ش الدين
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اآخر �ساعة / اأيلول- 1967

بعد ظهر االربعاء 13 �صبتمرب ال�صاعة 6:15 
توجه اىل بيت امل�صر عبد احلكيم عامر يف اجليزة 
كل م���ن الفري���ق اول حمم���د ف���وزي القائ���د الع���ام 
للقوات امل�صلحة والفريق عبد املنعم ريا�ض رئي�ض 
هيئ���ة اركان ح���رب القوات امل�صلح���ة لدعوة امل�صر 
ل�صماع اقواله يف التحقيقات الع�صكرية التي جرت 

اخرا.. 
وكان ق���د تقرر ايف���اد القائ���د العام ورئي����ض اركان 
ح���رب الق���وات امل�صلح���ة اىل بي���ت امل�ص���ر عام���ر 
ب�صخ�صيهم���ا لدعوته للتحقيق نظ���را لرتبة امل�صر 

الع�صكرية وملكانته اخلا�صة.. 

ال�صاعة 6:30 
دخ���ل الفريق عبد املنع���م ريا�ض رئي�ض هيئة اركان 
ح���رب الق���وات امل�صلحة ملقابلة امل�ص���ر عبد احلكيم 
عام���ر يف �صال���ون بيت���ه بينم���ا وقف الفري���ق اول 

حممد فوزي يف اخلارج.. 
ومل يواف���ق امل�ص���ر عب���د احلكي���م عام���ر ان يرافق 
القائ���د العام للقوات امل�صلح���ة ورئي�ض هيئة اركان 

حرب القوات امل�صلحة لادالء باقواله.. 
وكان امل�ص���ر عب���د احلكي���م يف حديث���ه ع�صبيا اىل 
درج���ة بالغة.. وقال.. انه يرف�ض مرافقتهما لادالء 

باقواله

ال�صاعة 6:40 
ان�صح���ب امل�صر عب���د احلكيم عامر م���ن ال�صالون، 
وتوجه اىل غرفة نومه حيث غاب عدة دقائق.. وملا 
ع���اد اىل ال�صالون الح���ظ الفريق عبد املنعم ريا�ض 
ان امل�ص���ر عام���ر مي�صغ �صيئ���ا يف فم���ه.. وا�صتمر 
احلدي���ث بينهم���ا ع���دة دقائ���ق.. ويف ه���ذه االثناء 
لف���ت نظر الفريق عبد املنع���م ريا�ض ان امل�صر عبد 
احلكيم عامر ينظر يف �صاعته بني دقيقة واخرى.. 
غ���ر  اعرا����ض  ع���ام  امل�ص���ر  عل���ى  ب���دت  وفج���اأة 

طبيعية.. 
واثارت حالة امل�صر عبد احلكيم عامر ريبة الفريق 

عبد املنعم ريا�ض ف�صاأل امل�صر عامر:
- فيه حاجة تعباك يا افندم.. 

وكانت مفاجاأة عندما قال له امل�صر عامر انه قد ابتلع 

مادة �صامة حتى ينهي بها كل �صيء.. 

ال�صاعة 6:55 
نا�ص���د الفريق عبد املنعم ريا�ض امل�صر عبد احلكيم 
عام���ر ان يلقي من فمه بقايا املادة ال�صامة التي كان 

ما يزال مي�صغها.. 
ورف����ض امل�ص���ر عام���ر وكان���ت حالت���ه ق���د اخ���ذت 

ت�صوء.. 
وظهرت عليه اعرا�ض الت�صمم.. 

وق���ام الفريق اول حممد فوزي والفريق عبد املنعم 
ريا����ض ينقل امل�صر عامر مب�صاعدة مرافقي امل�صر 
اىل �صيارتهم���ا.. وانطلق���ت ال�صي���ارة به���م جميع���ا 
اىل م�صت�صف���ى الق���وات امل�صلح���ة باملع���ادي حي���ث 
اجريت للم�ص���ر عامر عملية اال�صعاف���ات ال�صريعة 
حت���ت ا�ص���راف الل���واء الطبيب حممد عب���د احلميد 

مرجتى.. 
وا�ص���رتك يف اجراء اال�صعاف���ات للم�صر �صبعة من 

االطباء الع�صكريني بامل�صت�صفى.
وقام امل�صر يف بادئ االمر مبحاولة ملقاومة عملية 
ا�صعاف���ه، ولكن���ه ا�صط���ر يف النهاي���ة حت���ت احلاح 
االطب���اء اىل اال�صت�ص���ام، وق���ام بنف�ص���ه بادخ���ال 

خرطوم غ�صيل املعدة يف فمه.. 

ال�صاعة 8:30 
ادت عملي���ة غ�صيل املع���دة مفعولها.. وب���داأت حالة 
امل�صر تتح�ص���ن.. ومت حقنه يف هذه االثناء بحقن 

الكورامني املقوية للقلب.. 
وعاد امل�صر اىل حالته الطبيعية.. واطماأن االطباء 

على جناح عملية ا�صعافه.. 

ال�صاع���ة..  �صبتم���رب   15 اخلمي����ض  ي���وم  �صب���اح 
الواحدة �صباحا 

ث���م نق���ل امل�ص���ر عام���ر م���ن امل�صت�صف���ى الع�صكري 
باملع���ادي اىل احد بي���وت ال�صيافة باجليزة لتوفر 
الراح���ة ل���ه حت���ى يتماثل لل�صف���اء الكام���ل.. وكلف 
اثن���ان من االطب���اء بالتن���اوب على اال�ص���راف على 

رعايته ال�صحية. 
وت���وىل الرائد طبيب م�صطف���ى البيومي من اطباء 
امل�صت�صف���ى الع�صكري وردية الليل فظل اىل جواره 

مراقبا حالته التي اخذت تتح�صن ب�صرعة. 

ال�صاعة 1:30 
ن���ام امل�صر عبد احلكيم عامر نوم���ا طبيعيا.. وقال 
الرائد طبيب م�صطفى البيومي.. انه 

مبتفائل بتقدم �صحة امل�صر.. 

ال�صاعة 11:00 �صباحا 
ا�صتيقظ امل�صر عبد احلكيم عامر من النوم.. وكان 
الرائ���د طبيب ابراهيم البطاطا طبيب وردية النهار 
ق���د ج���اء اثناء نوم امل�ص���ر فظل منتظ���را مع زميله 
الرائ���د طبي���ب م�صطف���ى البيوم���ي حت���ى ا�صتيقظ 

امل�صر عام من نومه.. 
ودخل االثنان مع���ا اىل حجرة امل�صر لي�صرتكا معا 

يف عملية الك�صف عليه.. 
وكان كل  �صيء ي�صتمر يف التح�صن.. 

وكان �صغ���ط القل���ب 90/120 ونب����ض القل���ب 90 
والتنف�ض طبيعيا.. 

وقال امل�صر لهما.. انه ال ي�صكو من اي �صيء بالذات 
غر بع�ض اثار االرهاق.. 

ال�صاعة 12:00 
ق���دم الرائد طبيب ابراهيم البطاطا كوبا من ع�صر 
اجلواف���ة املجفف���ة املثلجة اىل امل�ص���ر.. كما اعطاه 
قر�صا م���ن البادونال.. وقر�صا م���ن االنرت�صتني.. 
ث���م رجاه ان يحاول النوم م���رة اخرى ونام امل�صر 

فعا.. 

ال�صاعة 6:15 
ا�صتيقظ امل�صر عامر من نومه، ودخل اىل احلمام.. 
وكان كل �ص���يء يب���دو طبيعيا.. ثم فج���اأة اقبل احد 
مرافق���ي امل�صر اىل الدكتور ابراهيم البطاطا وقال 
ل���ه ان امل�صر وقع على ار�ض احلم���ام ليجد امل�صر 
يف حال���ة اغم���اء.. كم���ا كان نف�صه متقطع���ا.. وكان 

وا�صحا ان �صيئا مفاجئًا قد حدث.. 
وبادر الطبيب بنقل امل�صر عامر اىل حجرة نومه.. 
ثم قام بحقنه بالكورامني يف الوريد لتقويته.. كما 
اخ���ذ ب�صرع���ة يف م�صاعدته على التنف����ض م�صتعينا 
با�صطوان���ة اوك�صج���ني، وكل���ف الطبي���ب يف ه���ذه 
االثناء املمر�ص���ة املقيمة معه باالت�صال بامل�صت�صفى 

الع�صكري باملعادي تطلب عربة ا�صعاف.. 

ال�صاعة 6:30 
حال���ة  اخ���ذث 

ال�صاع���ة  ويف  ب�صرع���ة..  تتفاق���م  عام���ر  امل�ص���ر 
ال�صاد�ص���ة والدقيق���ة 30 ا�صلم امل�ص���ر عبد احلكيم 

عامر الروح.. وفارقته احلياة متاما.. 
 **

وما حدث بعد ذلك.. 
مت اخط���ار ال�صلط���ات املخت�ص���ة مبا ح���دث للم�صر 
عبد احلكيم عامر، وانتقل ال�صيد ع�صام الدين 
ح�صون���ة وزي���ر الع���دل اىل البيت ال���ذي كان 
يقي���م فيه امل�ص���ر، وكان النائ���ب العام حممد 
عبد ال�ص���ام قد انتقل اىل هن���اك اي�صا، ومعه 
عدد من م�صاعديه كما انتقل كذلك وكيل وزارة 
العدل للطب ال�صرعي الدكتور عبد الغني �صليم 
الب�ص���ري وي�صاع���ده الدكت���ور علي عب���د النبي 
ا�صتاذ الطب ال�صرعي بجامعة القاهرة والدكتور 
يحيى �صريف ا�صتاذ الطب ال�صرعي بعني �صم�ض، 
ويف نف�ض الوقت كان قد �صبقهم جميعا امل�صت�صار 
عب���د اجلواد عامر اكرب ا�صقاء امل�صر عبد احلكيم 
عام���ر، كما حلق بهم ال�صيد ان���ور ال�صادات رئي�ض 

جمل�ض االمة..
ويف هذه االثناء قالت التحقيقات االولية ان امل�صر 
عامر كان يخفي حتت �صري���ط ال�صق بج�صمه عددًا 
من الكب�صوالت ال�صغرة وجد بها م�صحوق كان من 
الراجح باملعاينة انه من م���ادة )ال�صيانور( ال�صامة 
ال�صريع���ة التاث���ر، ويب���دو انه تن���اول �صيئ���ا منها 

خ�صو�ص���ا ان اعرا�ض االنهيار املفاج���ئ وال�صريع 
ت�ص���ر اىل تاثر م���ادة ال�صيانور وقد ق���ام االطباء 
ال�صرعي���ون بكل االج���راءات الازمة لك���ي يقدموا 
تقريره���م كاما لوزير العدل، وق���د ظل ال�صيد انور 
ال�ص���ادات رئي����ض جمل����ض االمة مع جثم���ان امل�صر 

حت���ى مت���ت كل االج���راءات، ث���م نق���ل اىل ا�صط���ال 
مبحافظ���ة املني���ا حيث ج���رى ت�صيي���ع اجلنازة يف 

الرابعة وع�صر دقائق من م�صاء اجلمعة.
 **

ويف م�صاء يوم ال�صبت قال تقرير الطب ال�صرعي.. 
ان امل���ادة ال�صام���ة الت���ي كان يخفيه���ا امل�ص���ر عامر 
بوا�صط���ة �صري���ط ال�صق بج�ص���ده، وال���ذي تناول 
بع�ص���ا منه���ا ه���ي م���ادة )االكونيت���ني( وتعترب من 
اخطر انواع ال�صموم، وقال اخلرباء عن هذه املادة 
ان���ه ال يوج���د له���ا اي م�ص���اد، وانها حت���دث الوفاة 
يف ظ���رف اقل م���ن رب���ع �صاعة م���ن تناوله���ا، ولقد 
كان ال�صري���ط الا�ص���ق عند ا�صفل البط���ن وت�صور 
املحقق���ون يف البداية ان ه���ذا ال�صريط الا�صق من 
)البا�صرت( وقد و�صع لغر����ض طبي ولكنهم عندما 
رفع���وه وجدوا حتت���ه عبوة �صت���ة اقرا�ض �صغرة 
وكان���ت العبوة مكتوبا عليها ا�صم دواء )الرتيالني( 
وه���و دواء من�ص���ط، وبفح����ض العب���وة تب���ني ان 
اقرا����ض الرتيال���ني ق���د رفعت م���ن العب���وة وو�صع 
مكانها ثاثة من ه���ذا امل�صحوق االبي�ض الذي ثبت 

انه )االكونيتني( ال�صام. 

حــاول امل�سري عبد احلكيــم عامر االنتحار اربع مــرات.. وكانت اول مرة يــوم 8 يونيو حني 

و�سلــت املعركــة امل�سلحة يف �سيناء امــام عينيه اىل النك�سة التي و�سلــت اليها.. ومرة اخرى 

يف يــوم 25 اغ�سط�ــس عندما اكت�سفت العمليــة التي كانت جتري العادتــه اىل قيادة القوات 

امل�سلحــة.. ثــم كانت حماولتــه عندما ذهب اليــه الفريــق اول حممد فــوزي والفريق عبد 

املنعــم ريا�س لدعوته لالدالء باقواله يف التحقيقــات الع�سكرية التي جرت اخريا.. كيف 

تالحقــت االحداث ب�سرعــة؟.. وكيف قام امل�سري عبد احلكيم عامــر مبحاولته لالنتحار. 

اأن"اآخر �ساعة"ت�سجل تفا�سيل احلادث االليم.. حادث انتحار امل�سري عبد احلكيم عامر.. 
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بقلم قا�سم جوده 

ونع���ود اىل مو�صوعن���ا وه���و زواج نه���رو، فنق���ول 
ان���ه بعد زواجه م���ن كماال مبدينة دله���ي �صنة 1916، 
ذهب م���ع ا�صرة، لق�صاء ب�صعة ا�صه���ر من ال�صيف يف 
ك�صمر، اجمل بقاع الهند على االطاق، وهناك حاول 
ه���و وزوجته ان يع���ربا جبال الهيماالي���ا لزيارة كهف 
تاريخ���ي معني، ف�صقط يف حفرة عميقة مغطاة بالثلج 
وكاد يدف���ن حيا لوال انه تعلق بحب���ل كان اجلميع قاد 
ربطوا به، وامكن انق���اذه بعد جهد جهيد، وا�صطروا 
بع���د �صاعات طويلة من ت�صلق اجلب���ال و�صط اجلليد، 
وبع���د ان و�صل���وا اىل ارتف���اع ع�ص���رة االف ق���دم، ان 
يع���ودوا من حيث اتوا حني تع���ددت احلفر وات�صعت، 
رغم ق���رب امل�صافة التي ا�صبح���ت تف�صلهم عن الكهف 

التاريخي الذي يق�صدونه.

يف �سوي�سرا 
وق���د �صارت احلي���اة الهادئة بني الزوج���ني حتى هبت 
عوا�ص���ف احلرك���ة الوطني���ة عق���ب احل���رب العاملي���ة 
االوىل، وبداأ الهن���ود يطلبون مثل ما طلبت م�صر من 
حقوق يف احلرية واال�صتقال، بينما �صمم اال�صتعمار 
الربيط���اين هنا وهناك على قمع هذا الن�صاط الوطني 
ب���كل و�صيلة يف يده، فامتات ال�صج���ون واملعتقات، 
ودخ���ل نهرو ال�صجن الول مرة يف �صنة 1921، متهما 
بتهم عدة منها التحري�ض على الثورة، حتى اذا وافت 
�صن���ة 1925، عر�صت كم���اال نهرو مر�ص���ا خطرا يف 
الربي���ع، وظل���ت طريح���ة الفرا����ض يف مدين���ة الكتاو 
�صه���ورا عدي���دة، وروؤي م���ن ال�ص���روري ان تنقل اىل 
�صوي�ص���را للع���اج، فرح���ب نهرو بالفك���رة ليخرج هو 
اي�صا م���ن الهند ويرقب احلوادث عن بعد، لعله يكون 
له���ا �صورة اوفى، وبحرت الباخرة من ميناء بومباي 
اىل البندقي���ة نقل نه���رو وزوجته املري�ص���ة وابنتهما 
الوحي���دة ان���درا، و�صقيقته فيجاي���ا الك�صمى وزوجها 

املحامي ال�صاب واجنبث وتديت. 

احلبيبة يف ال�سجن 
واق���ام نهرو مع زوجته فرتة يف جنيف ثم يف م�صحة 
جبلي���ة يف هونتان���ا، فلم���ا ط���راأ على �صحته���ا بع�ض 
التح�ص���ن �صاف���را مع���ا اىل فرن�صا واجنل���رتا واملانيا، 
ويف �صن���ة 1927، ذهب وال���ده الزعيم الهندي الكبر 
موتال نه���رو اىل اوروبا، فا�صتقبل���ه جواهر الل يف 
البندقي���ة وبعد ان اقام���وا هناك ب�صع���ة ا�صهر ذهبوا 
جميع���ا اىل مو�صك���و يف زيارة ا�صتغرق���ت ثاثة ايام 
�صاهدوا خالها االحتفاالت بالذكرى العا�صرة للثورة 
الرو�صي���ة، ثم ابحر نه���رو وزوجته وابنته واخته من 
ميناء مر�صيليا عائدين اىل الهند يف �صهر دي�صمرب من 

العام نف�صه، بعد اقامة يف اوروبا امتدت �صنة وت�صعة 
ا�صه���ر، حت�صن���ت خالها �صح���ة كم���اال، وان مل ت�صف 
متاما، وهداأت نف�ض نهرو فاقبل على ن�صاطه ال�صيا�صي 
بع���زم قوي، و�صرعان ما قامت حركة الع�صيان املدين 
وتوالت حوادث الهج���وم على اجلموع امل�صالة، وزج 
بااللوف منه���م يف ال�صجون، وقب����ض على نهرو مرة 
بعد اخ���رى والق���ى به يف غياب���ة ال�صج���ن، فاحتملت 
عل���ى زوجه���ا ب�ص���ر  املتوالي���ة  املح���ن  ه���ذه  كم���اال 
و�صجاع���ة رغم �صعف �صحته���ا، وبينما كان نهرو يف 
ال�صج���ن م���ع كثرين من زمائ���ه جاءته���م االنباء يف 
اول يناي���ر �صن���ة 1921 بالقب����ض عل���ى زوجته كماال 
الول م���رة يف حياته���ا.. اذ كان االحت���ال الربيطاين 
قد �صاق ذرعا بن�صاط ن�صاء الهند بعد اعتقال الرجال، 
وكان���ت كماال تقود احلركة بعد ات�صاع حركة االعتقال 
يف )الله اباد(، فلما قررت ال�صلطة امل�صتعمرة ان ميتد 
االعتق���ال اىل ال�صيدات كان طبيعي���ا ان تكون هي يف 

مقدمة املعتقات. 
وكان���ت كم���اال �صدي���دة االغتي���اظ باعتقاله���ا، اذ كانت 
تتطل���ع اىل اللحظة التي تلحق فيه���ا ببقية مواطنيها 
يف ال�صج���ون، وق���د بلغ���ت زوجه���ا املعنوي���ة ذروتها 
حني تقدم منه���ا �صاعة القب�ض عليه���ا احد ال�صحفيني 
و�صاألته���ا عم���ا اذا كان���ت لديه���ا ر�صالة ت���ود ان تن�صر 

فاجابت من فورها قائلة: 
"انني �صعيدة �صعادة تفوق احلدود وفخور، باقتفاء 
خط���وات زوج���ي، وارج وان يحتفظ ال�صع���ب بالعلم 

مرفوعا عاليا". 
ويف 26 يناي���ر افرج عن كم���اال من �صجن لكتاو، وعن 
جواهر الل نهرو من �صجن نابني قبل موعده ب�صعات 
نظرا لتدهور �صحة والده، وقد توفى والده فعا بعد 
ع�ص���رة ايام وكان اىل جانبه غان���دي، �صديقه القدمي، 

يرتل بع�ض ال�صلوات. 

�سراع مع احلب 
ومل يط���ل بق���اء نهرو خارج ال�صجن بع���د وفاة والده، 
اذ الق���ى القب����ض علي���ه م���رة اخ���رى وع���اد اىل �صجن 
نابني، وكان ا�صد م���ا ي�صايقه من العودة اىل ال�صجن 
يف ه���ذه امل���رة هو اخلوف م���ن ا�صابة كم���اال ب�صدمة 
تذه���ب بالتح�صن القليل الذي طراأ على �صحتها، وهذا 
ه���و الذي ح���دث بالفعل، االم���ر الذي دع���ا اىل ار�صال 
تقري���ر طبي عن حالتها يوما بعد ي���وم. فكان الطبيب 
يت�صل بق�صم البولي����ض تليفونيا الماء التقرير وهذا 
يتوىل ار�صاله اىل ال�صج���ن، اذ كانت التعليمات متنع 
االطب���اء من االت�ص���ال بال�صج���ن مبا�ص���رة. وقد ظلت 
التقاري���ر ت�ص���ل على ه���ذا النمط خ���ال ا�صبوعني ثم 
توقف���ت فجاأة رغم التده���ور املط���رد يف �صحة كماال، 
فبل���غ ال�صي���ق بنهرو اق�ص���ى درجاته يف ه���ذه الفرتة 
الع�صيب���ة. وبع���د انق�ص���اء �صه���ر كام���ل عل���ى اعتقاله 
ن�صح���ه احد �صب���اط البولي�ض من ال�صج���ن يف زيارة 
ق�ص���رة لزوجته وقيل ل���ه انه �صي�صمح ل���ه مبثل هذه 
الزي���ارة مرت���ني يف اال�صب���وع، ولكن���ه انتظ���ر املوعد 
القادم للزي���ارة دون ان يح�صر احد ال�صطحابه، ومر 
الي���وم الراب���ع واخلام����ض وال�صاد����ض وال�صابع وهو 
ينتظ���ر عل���ى احر من اجلم���ر يف غر طائ���ل، وجاءته 
االنباء يف الوقت نف�ص���ه بان �صحة كماال تزداد �صوءا 
عل���ى �صوء، واخرا.. ج���اءه الو�صطاء من هنا وهناك 
يعر�ص���ون علي���ه ان يتعه���د ول���و ب�صفة غ���ر ر�صمية، 
ب���اال يزاول اي ن�صاط �صيا�صي خ���ال املدة الباقية من 
احلكم ب�صجنه، يف مقابل االفراج عنه للعناية ب�صحة 
زوجته، ومل يكن ه���و م�صغوال بال�صيا�صة وال حري�صا 
عليها يف تلك االيام بالذات، ولكنه مع ذلك رف�ض فكرة 
التعه���د املطلوب يف اب���اء و�صمم، مهما تك���ن النتائج، 
فقي���ل له ان �صحة كماال ت�صر من �صيئ اىل ا�صواأ وان 
وج���وده اىل جانبها قد يرفع معنوياتها ويكون عاما 
فا�ص���ا يف رجحان كف���ة احلياة على امل���وت، وعندئذ 
دار يف اعم���اق �صم���ره �ص���راع رهي���ب ب���ني الكرامة 
والواج���ب الوطني واالعتبار اخللق���ي يف كفة، وبني 
حي���اة زوجت���ه وحبيبت���ه و�صريك���ة حيات���ه يف الكف���ة 
املقابل���ة، ومع ذلك فان ال�ص���راع مل يدم �صوى حلظات 
ع���رف نهرو يف نهايتها اين ينبغي ان يكون قراره، ال 
لينق���ذ كرامته ومبادئه فح�ص���ب، بل لينقذ كماال نف�صها 
م���ن �صدمة قا�صية ايق���ن انها ال تثب���ت ان ت�صيبها اذا 
هو تهاون حتى يف �صبيل حياتها، وانحنى امام ارادة 
ال�صلط���ات الربيطاني���ة وتقدم اليه���ا طائعا ذليا ويف 

يده التعهد املطلوب! 

حذار يا نهرو 
وبع���د ايام �صمح ل���ه بان يخرج لزيارته���ا مرة اخرى، 
فوجده���ا يف فرا����ض املر����ض، ال تكاد تفيق م���ن وطاأة 
احلم���ى، وكانت م�صوقة اىل لقائ���ه، ولكنها كانت تعلم 
ان���ه �صيرتكها ليعود  اىل �صجنه، فاكتفت بان ابت�صمت 
يف �صجاعة واأوماأت الي���ه ان ينحني لت�صر اليه بكلمة 

يف اذنه، فلما انحنى هم�صت قائلة: 
- ما ه���ذا الذي �صمعته عن اإم�صائ���ك تعهدا للحكومة؟ 

حذار ان تعطي مثل هذا التعهد!

نقلها اىل اجلبل 
وقب���ل ان يع���ود نه���رو اىل ال�صجن من ه���ذه الزيارة، 
راأى ان �صحة كماال ال تزداد اال اعتاال يف هذا املكان، 
ولهذا تقرر نقلها اىل اجلبل يف بلدة ت�صمى )بهوايل( 
وبع���د ذلك بثاث���ة ا�صابيع تقرر نقل نه���رو اىل �صجن 
اآخ���ر قريب من ه���ذا امل���كان لي�صتطي���ع زيارتها، ويف 
طريق���ه اىل ال�صج���ن اجلدي���د �صم���ح له بق�ص���اء ب�صع 

�صاعات مع زوجته. 
فا�صت�صع���ر بع����ض االرتياح اذ الح���ظ تقدما طفيفا يف 
�صحته���ا رغ���م ق�ص���ر امل���دة الت���ي اقامته���ا يف اجلبل. 
وبع���د �صهر �صم���ح له بزيارته���ا مرة اخ���رى، وا�صتمر 
يزوره���ا بع���د ذلك كل ثاث���ة ا�صابيع، وق���د كتب نهرو 
يقول يف ه���ذا ال�صدد:"كانت هذه الزيارات الق�صرة 
عزي���زة جدا عندي، ورمبا اي�صا عندها، وكان االطباء 
يرفعون بع�ض قيود الطعام يف يوم زيارتي، كما كان 
ي�صم���ح حلديثي معه���ا ان ي�صتمر م���دة طويلة اىل حد 

ما. 
لقد كن���ا على الدوام نق���رتب احدنا م���ن االآخر، وكنت 
انت���زع نف�صي انتزاعا كلما حان فراقي لها، اننا مل نكن 
نلتق���ي اال لنفرتق، وكنت يف بع����ض االحيان ات�صور 
يف ا�ص���ى وح�صرة جميء ي���وم يكون فراقن���ا فيه اىل 

االبد"!! 
ويذك���ر نهرو انه عندما الق���ى القب�ض عليه يف فرباير 
�صنة 1934 بامر من ال�صلطات يف كلكتا"�صعدت كماال 
اىل غرفن���ا لتجمع يل بع�ض املاب����ض، فتبعتها القول 
له���ا كلمة الوداع، واذا هي فجاأة تت�صبث بي، ثم يغمى 
عليه���ا وت�صق���ط من فرط االعي���اء والتاأث���ر. وكان هذا 
على غر عادته���ا، اذ اننا ر�صينا انف�صنا على ان ننظر 
با�صتخف���اف و�صرور اىل ه���ذه االعتق���االت املتكررة، 
واال نوليها �صوى اقل قدر من االهتمام. فهل طاف بها 
طائ���ف من االله���ام فعرفت مقدما ان ه���ذا �صيكون اىل 

حد ما اآخر لقاء طبيعي بيننا!". 

ال ا�ستطيع ان اعرف 
وي�صتطرد نهرو قائا: 

بين���ي وبينها حكمان طوي���ان كل منهما  "لق���د حال 
يق�ص���ي بال�صج���ن �صنت���ني، يف نف����ض اللحظ���ة الت���ي 
بلغ���ت حاج���ة كل من���ا لاخ���ر غايته���ا، وه���ي اللحظة 
التي اق���رتب كانا من االخر ا�ص���د االقرتاب. لقد كنت 
افك���ر يف هذا خال ايامي الطويل���ة يف ال�صجن، ومع 
ذل���ك فق���د كان االم���ل ي���راودين يف ان���ه الب���د ان ياأتي 
الوقت ال���ذي يلتئم فيه �صملنا م���رة اخرى. ترى كيف 
كان حاله���ا يف تل���ك االع���وام؟ ان يف ا�صتطاعت���ي ان 
احد�ض ولك���ن حتى انا ال ا�صتطي���ع ان اعرف فلم تكن 
االو�ص���اع طبيعي���ة خ���ال مقاباتن���ا يف ال�صجن، او 
خال الف���رتات الق�صرة خارج ال�ص���ج، لقد كان علينا 
ان نت�ص���رف على ا�صحن وجه خ�صية ان ي�صبب احدنا 
امل���ا لاخر بالك�صف عن جزعه، ولكن كان من الوا�صح 
انها قلقة م�صطربة ب�صبب ا�صياء كثرة وانها ال تتمتع 
ب�ص���يء من هدوء الب���ال. وق���د كان يف ا�صتطاعتي ان 

اقدم لها بع�ض العون، ولكن لي�ض من ال�صجن"! 
وان حال���ة كماال ال�صحية قد حتم���ت نقلها اىل اوروبا 
يف ماي���و �صن���ة 1925 ال�صتكم���ال عاجه���ا، فانقطعت 
بالطب���ع زياراته لها م���ن �صجن امل���ورا، حيث نفى هو 
ال�صتكم���ال مدة احلك���م، وبينما كان نه���رو يح�صي ما 
بقى له من ايام يف هذا ال�صجن، فيجدها خم�صة ا�صهر 
ون�ص���ف �صهر، ي�صتطي���ع بعدها ان يذه���ب اىل املانيا 
ليطمئ���ن عل���ى زوجت���ه وحبيبت���ه، اذا به يفاج���اأ مرة 
اخ���رى يف 4 �صبتم���رب �صن���ة 1925 باط���اق �صراحه، 
واعان���ه بوقف تنفيذ بقية العقوب���ة، الن �صحة كماال 

تدهورت ودخلت يف مرحلة اخلطر!
وانطل���ق نهرو م���ن �صجن امل���ورا بال�صي���ارة والقطار 
اىل م�صق���ط راأ�صه )الله اباد( فو�صل يف اليوم التايل، 

وبع���د ظه���ر الي���وم نف�صه ب���داأ رحلت���ه بالطائ���رة اىل 
اوروب���ا، م���ارا بكرات�صي ثم بغداد، ث���م القاهرة، ومن 
اال�صكندري���ة ا�صتقل طائرة مائية اىل ميناء برنديزي، 
ومنه���ا ركب القطار اىل بال يف �صوي�صرا، ثم ا�صتاأنف 
رحلت���ه بال�صيارة اىل امل�صحة الت���ي تعالج فيها كماال، 

يف مدينة )بادنفلر( بالغابة ال�صوداء يف املانيا. 

اآهات عا�سق 
واالن ندع نه���رو يتكلم مرة اخرى:"كانت هناك نف�ض 

االبت�صام���ة ال�صجاع���ة املاألوفة على وج���ه كماال عندما 
راأيته���ا، ولكنه���ا كانت ال�صع���ف والوق���وع يف قب�صة 
االمل بحي���ث مل ت�صتطيع ان تتكل���م كثرا، رمبا افادها 
ح�صوري النها ا�صبحت اح�صن قليا يف اليوم التايل 
وب�صعة اي���ام بعده، ولك���ن االزمة ا�صتم���رت وم�صت 
ين���زف مع���ني احلي���اة منها يف ب���طء. وق���د خيل ايل، 
لعج���زي م���ن تروي�ض نف�ص���ي على فكرة موته���ا، انها 
حت�ص���ن، وانه���ا اذا ا�صتطاع���ت ان تتغل���ب عل���ى هذه 
االزم���ة فقد يكتب لها ال�صفاء، وراح االطباء، كعادتهم، 
يبعث���ون االمل يف نف�صي، وب���دا يل ان حدة االزمة قد 

انق�ص���ت، وانها �صمدت لها، ومع ذلك فانها مل تتح�صن 
قط اىل حد احتمال حديث طويل، فكنا نتحدث بايجاز 
ث���م اتوقف حاملا االح���ظ انها بداأت تتع���ب، وكنت يف 
بع����ض االحيان اقراأ لها، واذكر من الكتب التي قراأتها 
له���ا على ه���ذا النحو كت���اب االر����ض الطيب���ة، ملوؤلفته 
ب���رك باك. وكانت ترتاح اىل ذلك، ولكن مطالعتنا يف 

الكتاب كانت ت�صر ببطء. 
"وكن���ت يف ال�صب���اح والع�ص���ر اج���ر نف�ص���ي م�صي���ا 
على قدم���ي من )البن�صي���ون( الذي انزل في���ه باملدينة 
ال�صغ���رة اىل امل�صح���ة، حي���ث اق�صي ب�ص���ع �صاعات 
معه���ا، وكن���ت ممتلئا با�صي���اء كثرة اري���د ان احدثها 
بها، ولكني كنت م�صطرا اىل �صبط نف�صي، كنا نتحدث 
قليا يف بع�ض االحي���ان عن الزمن الذي م�صى، وعن 
الذكري���ات القدمي���ة، وع���ن ا�صدقائن���ا يف الهند، وكنا 
نتحدث احيانا، يف �صيء من القلق، عن امل�صتقبل وما 
ع�صان���ا ان ن�صن���ع فيه.  وكانت برغ���م خطورة حالتها 
�صدي���دة التعل���ق بامل�صتقب���ل، كان���ت عيناه���ا براقت���ني 
مليئت���ني باحلياة. وكان اال�صراق ع���ادة يعلو وجهها، 
وكان اال�صدق���اء القليلون الذين يح�ص���رون لزيارتها 
تعلوه���م ده�صة الفرح اذ يرونها تبدو اح�صن حاال مما 
كانوا يظنون. لقد خدعوا بالعينني الرباقتني والوجه 

البا�صم!". 

حتى هو! 
وقد بلغت اخلديع���ة الرهيبة يف نف�صه ذروتها بعد ان 
نقل���ت كم���اال اىل م�صحة اخرى يف ل���وزان ب�صوي�صرا 
يف اواخ���ر يناي���ر �صن���ة 1926، وخي���ل اىل نه���رو ان 
التح�ص���ن يف �صحتها ي�صمح ل���ه باال�صتجابة اىل نداء 
العم���ل الوطني امللح ال���ذي يناديه يف الهن���د، ف�صاور 
كم���اال يف االمر فلم متانع يف �صفره، وان كان قد تبني 
ل���ه فيم���ا بع���د ان كربياءه���ا وحر�صها عل���ى امل�صلحة 
العام���ة منعاها م���ن رف�ض رغبته، وبينم���ا هو يتاأهب 
لل�صف���ر بالطائرة بعد اربعة اي���ام او خم�صة – اي يف 
28 فرباي���ر – اذا بالطبي���ب يطلب الي���ه تاأجيل ال�صفر 
ا�صبوعا او ع�صرة ايام، فيحاول نهرو ان ي�صتو�صحه 
ولكنه رف����ض ان يزيد �صيئا على ه���ذه الن�صيحة، وال 
ي�ص���ع نه���رو اال ان يوؤج���ل �صفره يف احل���ال، ويحجز 

تذكرته للعودة يف طائرة تالية. 
"ويف هذه االيام االخرة بدا ان تغيرا خفيا ت�صرب 
اىل كم���اال. كان���ت حالته���ا اجلثمانية عل���ى حالها، يف 
ح���دود م���ا كنا ن���راه، ولك���ن عقلها ب���د قلي���ل االلتفات 
اىل اال�صي���اء املادية املحيطة به���ا، فكانت تخربين ان 
�صخ�ص���ا م���ا يناديه���ا، او انها ت���رى �صخ�ص���ا او �صكا 
يدخل الغرف���ة بينما مل اكن ارى �صيئ���ا"ويف ال�صباح 
الباكر من يوم 28 فرباير نفظت اآخر انفا�صها، وكانت 
اندي���را )ابنته���ا( موج���ودة، وكذلك ال�صدي���ق الويف 
والرفي���ق املخل�ض ال���ذي الزمها طوال تل���ك ال�صهور، 

الدكتور انال. 
"وج���اء بع�ض اال�صدقاء االخرين من مدن �صوي�صرا 
املج���اورة، فنقلناه���ا اىل م���كان اح���راق اجلث���ث يف 
ل���وزان، ويف خ���ال ب�ص���ع دقائق ا�صبح ذل���ك اجل�صد 
الرقي���ق، والوجه اجلميل الذي تعود ان يبت�صم كثرا 
فيح�ص���ن االبت�ص���ام، ا�صبح هذا كله رم���ادا، واحتوى 
اناء �صغر تلك البقايا الفانية لهذه التي كانت تفي�ض 

باحليوية، واال�صراق، واحلياة."
وعندما توقفت الطائرة التي ا�صتقلها نهرو يف بغداد، 
�صل���م اىل مكتب التلغراف برقية اىل النا�صر الذي كان 
يتهي���اأ ال�صدار ترجمة حياته بقلمه، ويف هذه الربقية 
يطل���ب من النا�صر ان يهدي الكتاب:"اىل كماال التي مل 

يعد لها اي وجود!". 

االثنني والدنيا/  1948

اهتز العامل باأنباء حماولة اغتيال 
نهرو.. ولكن قلب الزعيم العاملي 
مل ي�سطرب حلظات، بل دفع عنه 
املعتدي بيده.. ان هذا القلب حي 
بق�سة حب، مل متت.. وان ماتت 
احلبيبة.. 
ان املاأ�ساة التي خطها القدر يف حياة 
نهرو وزوجته كماال، تفوق اعنف 
ماآ�سي احلب التي رواها التاريخ او 
تفتق عنها خيال ال�سعراء واالدباء 
يف اي ع�سر من الع�سور، واذا مل 
يكن بني ايدينا مرجع خا�س عن 
تاريخ حياتها فان لدينا اطرافا من 
م�سريتها املعطرة فيما �سجلت براعة 
زوجها ال�ساحرة يف كتابه عن تاريخ 
حياته، وكتابه االخر"الك�سف عن 
الهند"ولكنه ل�سوء احلظ ال يذكر 
هنا وهنا �سيئا عن فرتة ما قبل 
الزواج، بل يطالعنا الول وهلة 
بحديث طلي عن زواجه واحدى 
مغامراته يف جبال هيمااليا، فيقول 
ان زواجه مت يف مدينة دلهي �سنة 
1916 يف عيد الزهور الذي حتتفل 
به الهند ايذانا بقدوم الربيع، 
ومن عجائب امل�سادفات انه يف هذا 
العام نف�سه، قدر لنهرو ان يلتقي 
بالرجل الذي ا�سبح هو فيما بعد 
اخل�س تالميذه وخليفه بعد 
مماته – غاندي، ومن املفارقات ان 
نهرو ورفاقه من ال�سباب الهندي 
الوطني يف ذلك احلني مل يكونوا 
را�سني عن غاندي الن�سرافه عن 
العمل ال�سيا�سي، ورف�سه اال�سرتاك 
يف ن�ساط املوؤمتر الوطني او ق�سية 
الهند الوطنية على وجه عام، بل 
كان يركز اهتمامه يف ق�سية الهنود 
يف جنوب اأفريقيا. 
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ذاكرة 
العد�شة

االأخوان عا�سي
 و من�سور الرحباين

الرئي�س كميل 

�سمعون مع 

اأفراد اأ�سرته 

عام 1958

الفنانة 
مرمي فخر الدين

القاهرة 1950

القي�سر الرو�سي نيقوال الثاين ميزح مع 
�سديقه يف بيته عام 1899..

الكاتب 
االمريكي 
ارن�ست 
همنغواي مع 
ابنه جاك يف 
رحلة �سيد 
عام 1935

اأول قنبلة ذرية مت �سنعها

بنك باركليز يف �سارع يافا يف 
مدينة القد�س - فل�سطني خالل 
فرتة االنتداب الربيطاين

حليم يف 
منا�سبة 
عائلية

�سورة ن�سرتها املخابرات 
االمريكية لهتلر وهو 

بهيئات خمتلفة تخيال 
منهم يف حال اراد الهروب 

وتغيري مظهره
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و�صيف���ة الق�ص���ر م���ن ب���ني 
الت���ي  الربقي���ات  ال���وف 
انهالت على اللواء حممد 
الع���ام  القائ���د  جني���ب 
للقوات امل�صلحة تهنئة 
باحلركة املباركة التي 
قام بها اجلي�ض.. كانت 
هن���اك برقية عجيب���ة.. او 
هكذا بدت على االقل للذين قراوا 
النب���اأ �صريع���ا مقت�صي���ا يف ال�صح���ف 
اليومي���ة كان���ت الربقي���ة م���ن ال�صيدة 

ناهد ر�صاد و�صيفة الق�صر امللكي. 
وكان وج���ه العج���ب ه���و: كيف بعثت 
جمي���ع  دون  ه���ي  الربقي���ة..  به���ذه 
النا�ض.. هي التي كانت تروح وجتيء 
وتظه���ر دائم���ا جنما المع���ا يف اجلو 
ال���ذي كان يعي����ض فيه املل���ك ال�صابق. 
كيف اذن ار�صل���ت هذه الربقية.. واي 

انقاب �صريع!! 
هك���ذا قال كث���رون.. اما ان���ا فتذكرت 

ذات ليلة منذ �صهر على اكرث تقدير! 
 ***

كن���ا نق�ص���ي ال�صه���رة يف بي���ت اح���د 
اال�صدق���اء يف املعادي وكانت ال�صهرة 
هادئ���ة حم���دودة احتفاء بوف���د ال�صيد 
عب���د الرحم���ن اله���دى وكان���ت وزارة 
ح�ص���ني �صري مل مت����ض اال ثاثة ايام 
من حكمها الذي امت���د اىل ثاثة ع�صر 
يوما وكان حديث ال�صهرة بالطبع هو 

التطورات ال�صيا�صية االخرة. 
وكنا �صتة ا�صخا�ض فقط. 

ال�صدي���ق �صاح���ب البي���ت وال�صي���دة 
الكرمي���ة قرينت���ه، وال�صي���د عب���د الله 
الفا�ص���ل امله���دي رئي�ض وف���د املهدي، 
ال�صنقيط���ي  �صال���ح  حمم���د  وال�صي���د 
رئي�ض اجلمعي���ة الت�صريعي���ة، وانا.. 

واخرا هي.. ال�صيدة ناهد ر�صاد. 
وم�ص���ت ال�صه���رة اىل ق���رب منت�صف 
اول ثم اآن ان تنتهي وركب ال�صيد عبد 
الله الفا�صل وال�صيد �صالح ال�صنقيطي 
�صيارتهم���ا وان�صرفا وركبت هي معي 
– او�صلها اىل بيتها يف اجليزة – يف 
طريقي اىل القاهرة وكان الطريق بني 
املع���ادي والقاهرة هادئ���ا جميا تلفه 

غالة من ظال الليل.. 
غال���ة رقيق���ة �صفاف���ة مع���امل الطريق 
وامن���ا ت�صفي عليه جوا �صاكنا مريحا 
ومرت ف���رتة �صمت، وكن���ت اعلم انها 
جتتاز ازم���ة نف�صية عنيف���ة، و�صالتها 

فجاأة: 
- هل قبلت ا�صتقالتك؟

وب���دا ال�ص���وؤال مفاجئ���ا له���ا، فالتفتت 
كاملذعورة تقول:

- كيف عرفت انني ا�صتقلب؟
وقلت لها: 

ه���ذا  ولي����ض  يعرف���ون،  كث���رون   -
ه���و امله���م، وامنا ان���ا ا�صال���ك هل قبل 

ا�صتقالتك؟ 
وب���دا عليه���ا ه���دوء م���ن ن���وع عجيب 
وتنهدت وهي تدير ب�صرها من نافذة 
ال�صيارة وجبال املقطم تبدو من بعيد 
عل���ى مي���ني الطري���ق كانه���ا كت���ل من 

ظلمات الليل! 
وقالت بعد �صمت ف�صر: 

- مل يقبلها بعد! 
وا�صتطردت احلديث: 

- لق���د ح���اول كث���رون ان يقنع���وين 
ب�صح���ب ا�صتقالت���ي ولكن���ي م�صمم���ة 
عليه���ان مهم���ا كانت الظ���روف، �صواء 
غ�صب او ر�ص���ى.. اين ال ا�صتطيع ان 

اوا�صل هذه احلياة! 
عا�صف���ة  ان  واح�ص�ص���ت  و�صكت���ت.. 

ف���وق  تتجم���ع 
ن  ته���ا �صكو
ا�صمع  وكدت 
هدي���ر وعود 
ت���دوي فوق 
ثم  راأ�صه���ا، 
ت  نفج���ر ا
نه���ا  عيو
بالدم���وع 
ة  فج���ا
م�ص���ت  و

تقول: 
- لقد كنا 
ة  �ص���ر ا
ة  �صعيد
قبل ان 

تلتحق بخدمته.
كن���ت زوج���ة �صعي���دة، وكان زوج���ي 
�صعي���دا، وكان لن���ا بيت، وكن���ا نعي�ض 
م���ع ابنائن���ا يف هدوء مل���يء باحلنان 

والعاطفة. 
والتحقن���ا بخدمت���ه.. ث���م ب���دا يدخل 

بيننا. 
جترفن���ا،  دوام���ة  ان  واح�ص�ص���ت 
الدوام���ة  ولك���ن  الدوام���ة،  وقاوم���ت 
كلفتن���ي الكث���ر، مل اع���د اج���د زوجي 
ومل اعد اجد نف�صي ومل اعد اجد بيتي 

ومل اعد ارى اوالدي! 
وج���دت نف�ص���ي من�صاق���ة اىل حياة مل 

يكن يل بها عهد. 
�صهر حتى ال�صباح، ووجوه وا�صكال 
ود�صائ����ض  خان���ق،  وج���و  غريب���ة، 

ومناورات واكاذيب ونفاق. 
تتحم���ل  ان  اع�صاب���ي  ت�صتط���ع  ومل 
�صرح���ت  ثاني���ة  وم���رة  و�صكت���ت، 

بخاطرها: 
تق���ع  ذا  اك���ون  ان  حاول���ت  لق���د   -
بالنا����ض  كن���ت مت�صل���ة  ان���ا..  حي���ث 
وحاول���ت  باحل���وادث  ومت�صل���ة 
وراأى  ال�ص���ارع  راي  الي���ه  انق���ل  ان 

املتحم�صني م���ن املواطنني املخل�صني 
ولكن���ه ذات ي���وم قال: ال اري���د ا�صمع 

�صيئا من هذا كله. 
ومل اياأ����ض.. وم�صي���ت اق���ول راأي���ي 
ب�صراح���ة، ولكني وجدت ان ال فائدة 
ترجي ال من ال�صراحة وال من النفاق، 
فان اندفاع���ه يف الطريق الذي يتدفع 

فيه ال توقفه قوة على االر�ض. 
والعجيب انه مل يكن هكذا دائما. 

لق���د عرفت���ه ايام���ا كان فيه���ا يح����ض 
بوطن���ه ويتاأمل ل���ه، ويح����ض بالنا�ض 
وينفع���ل معه���م ولكن���ه فق���د كل ه���ذا 

و�صكتت مرة ثانية.. 
وكانت ال�صي���ارة مازالت يف اندفاعها 
على الطريق اما هي فقد كانت حتاول 
ان تكب���ح خواطره���ا ولك���ن دون م���ا 

فائدة. 
وال  اتكل���م،  ان  ا�صتطي���ع  ول�ص���ت   -
وان اق���ول كل ال���ذي راأي���ت و�صم���ت 
وهو كثر ولكن���ي وجدت ان خر ما 
ا�صنع���ه هو ان ابتعد ع���ن هذا اجلو. 

ونظرت اىل فجاأة ثم قالت: 
ان  ميك���ن  االم���ور  ان  تظ���ن  ه���ل   -
ت�ص���ر بهذا ال�صكل طوي���ا وقلت انا: 

م�صتحيل! 
وم�صت تق���ول: هذا ما قلت���ه له، وانا 

�صعيدة انني قلت له يف وجهه! 
لق���د كان���ت اآخر م���رة راأيته ي���وم �صم 
الن�صي���م وكن���ا نحتف���ل ب���ه عل���ى ظهر 
م���ن  ع���دد  هن���اك  وكان  املحرو�ص���ة 
املدعوين من ا�صدقائه وبدا يت�صرف 
ويتكلم على طريقت���ه، انه يريد اذالل 
جمي���ع النا����ض وحتطي���م كل املعاين 

ووجدت �صربي ينفد وقلت له: 
- �ص���وف اخرج م���ن هنا، ول���ن ا�صع 
قدم���ي بع���د ذل���ك يف م���كان ان���ت فيه 
وكان ه���ذا كله على مراأى من �صيوفه 
وبعث���ت ا�صتقالتي م���ن الق�صر ولكن 
اال�صتقال���ة مل تقبل حتى االن وم�صت 

تقول: 
- ولق���د ق�صيت ف���رتة هادئة يف بيتي 
واقنعتن���ي ه���ذه الف���رتة انن���ي كن���ت 
على حق يف البعد ع���ن حياة الن�صر، 
وزادتن���ي ت�صميما عل���ى القرار الذي 

اتخذته. 
ان كثرين يقول���ون يل انني ا�صحي 
بالكثر، ولكني يف احلقيقة ال ا�صحي 

ب�صيء وامنا انقذ الكثر لنف�صي. 
ه���م  ا�صح���ي  انن���ي  ي���رون  والذي���ن 
انن���ي  يعتق���دون  الذي���ن  املنافق���ون 
ا�صتطيع ان ا�صتغل مركزي ولكني – 
واق�صم لك – مل احاول يوما ان ا�صتقل 

هذا املركز او افيد منه لنف�صي. 
وها انا اليوم اترك اخلدمة يف الق�صر 

وعلى ديون ال اعرف كيف ا�صددها. 
م���كاين  ا�صتغ���ل  ان  اردت  اين  ول���و 
لكن���ت اليوم �صاحب���ة مايني، ولكني 

ق�صي���ت الوقت اتفل�ص���ف واحتقر كل 
الذي���ن يطلبون مني خدم���ات ا�صتغل 

فيها مكاين. 
وم���ن �ص���وء احل���ظ ان معظ���م هوؤالء 
الذين ت�صمونهم كرباء وعظماء بدوا 
امام���ي عل���ى حقيقته���م جمموعة من 

العجزة والت�صولني واملنافقني! 
كان���وا  الذي���ن  كل  ان  واثق���ة  وان���ا 
ويعتربونن���ي  بحم���دي،  ي�صبح���ون 
قطعة من العبقرية والنبوغ والذكاء، 
�صي�ص���ون ه���ذا كل���ه عندم���ا اخرج من 
خدم���ة الق�ص���ر، ورمب���ا �صين�صون ان 
يلق���وا اىل بالتحي���ة اذا التقوا بي يف 
الطري���ق، ولكن���ي عل���ى اي ح���ال ل���ن 
افج���ع فيه���م، ف���اين اعرفه���م مقدما!! 

وا�صتطردت تقول: 
- ب���ل ان���ا واثق���ة م���ن ان���ه �صيح���اول 
ايذائ���ي، ول�ص���ت ادري م���دى اخلطر 
ال���ذي يعود عل���ى من الوق���وف امامه 
والت�صمي���م على مغ���ادرة اخلدمة يف 
الق�صر، ولكني على ا�صتعداد ملواجهة 
ان���ه ال  اع���رف  برغ���م اين  كل خط���ر 

يتورع عن �صيء. 
ومع ذلك: فانا �صعيدة.. 

وتنه���دت م���ن اعماقه���ا وه���ي مت�صح 
دموعها. 

- انا �صعيدة جدا.. فاين اخرا ابتعد 
ع���ن هذا اجلو امل�صم���وم، واحاول ان 

اعرث على روحي وعلى حياتي! 

هذه ن�صيحة للرجال فقط! 
الن�صيح���ة تقول لكل رج���ل.. تزوج دائما 

من امراأة تكربك يف العمر! 
ان الرجل ال يع���دو ان يكون طفا كبرا.. 
ومهم���ا م���رت ب���ه اي���ام العم���ر وليالي���ه.. 
ف���ان نف�ص���ه ال تخل���و مطلق���ا م���ن روا�صب 
طفول���ة تبحث ع���ن االموم���ة.. وحنانها.. 
و"ه�صتكته���ا".. وذل���ك اىل ج���وار نوازع 
الرجول���ة في���ه الت���ي حت���ن اىل اجلن����ض! 
للرج���ل  بالن�صب���ة   – االف�ص���ل  فال���زواج 
عل���ى االقل – هو ال���زواج الذي تكون فيه 
الزوجة اكرب �صنا من الزوج.. النها حتقق 
ل���ه يف هذه احلالة هدفني: هدف الزواج.. 

وهدف االمومة.. 
ول�صت اقول هذا الكام دفاعا عن زواجي 
بكمال عب���د العزيز ولكنن���ي اقوله كفكرة 
اوم���ن به���ا.. وعندم���ا تزوجت كم���ال عبد 
العزي���ز كرث اللف���ظ حويل.. ق���ال البع�ض 
منهكم���ا ان العرو����ض االم تزعم ان عمرها 
33 �صن���ة.. وق���ال البع�ض االخ���ر متجنيا 
اىل عمره���ا 50 �صنة.. والواقع ان كا من 
التقديري���ن يتح���دى احلقيق���ة.. فل�صوف 
امت الع���ام التا�ص���ع والثاث���ني م���ن عمري 
يف دي�صمرب املقب���ل.. و�صوف يكون فارق 

ال�ص���ن بيني وب���ني زوجي ارب���ع �صنوات 
بال�صبظ.. فانا اح���ب ان اعرتف ب�صني.. 
الن املراأة التي تع���رتف ب�صنها يعجب بها 
الرجل مرت���ني.. مرة من اجله���ا كامراأة.. 

واملرة االخرى النها تعرتف ب�صنها! 
ول�صت ادري ما قيمة عمر املراة يف عاقتها 
بالرج���ل.. ان عمر امل���راة يف راأيي  يدخل 
عاما جوهري���ا يف هذه العاق���ة مطلقا.. 
فهنالك مث���ل اجنليزي يق���ول ان الرجولة 
�صع���ور واالنوثة مظهر.. ول�صت اعرف ما 
هي قيم���ة الرجل وهو يف �ص���ن الع�صرين 
وال تتبع���ث الرجولة يف �صعوره.. ول�صت 
اع���رف – اي�صا – ما قيمة املراة وهي يف 
�صن الع�صرين  ومظهرها خال من كل انوثة 
ت���دل عليه���ا.. فاالنوث���ة ه���ي مقيا�ض عمر 
املراة.. وعلى ذلك ال يعني املراأة ان تكون 
يف �صن الع�صري���ن او يف �صن الت�صعني... 
مادام���ت انوثته���ا يف عم���ر ال�صب���اب! فاذا 
ا�صتطاع���ت امل���راأة ان جتم���ع ب���ني �صب���اب 
االنوثة وت�صوج العمر.. امكنها ان حتقق 
للرجال نزعات الرجولة ونزعات الطفولة 

الكامنة يف االعمال! 

اجلــــيل/ ت�سرين الثاين- 1955
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اول مقال كان املغفور له ال�صيخ حممدعبده من 
رجال القلم البارزين عاوة على امامته يف الدين. 
وله اثار قيمة ن�صرت يف كثر من ال�صحف والكتب. 
ولكن مما ال يعرفه الكثرون ا ناول مقال ن�صره يف 
ال�صحف كان يف العدد اخلام�ض من ال�صنة االوىل 
منذ  اي   1876 �صنة  �صبتمرب  يف  االه��رام  جلريدة 
69 �صنة، وكانت ت�صدر وقتئذ ا�صبوعية، وكان هو 
مازال جماورا يف االزهر. وقد كتبها با�صلوب م�صجع 
على نحو ما كان �صائعا بني كتاب ذلك الع�صر. وقد 
قالت االهرام يف راأ�ض هذا املقال:"وردت الينا من 
حممد  ال�صيخ  الفهامة  واالدي��ب  العامة  العامل  قلم 
الر�صالة:"اىل  هذه  باالزهر  املجاورين  احد  عبده 
ح�صرة الهمام الكامل �صليم افندي تقا.. انه ملا نظر 
لدي كل قا�ض ودان، وا�صتهر بني بني االن�صان، ان 

مملكة م�صر كانت يف �صالف الزمان، مملكة من 
ا�صهر املمالك وكعبة يوؤمها كل �صالك ونا�صك، اذ 
كانت قد اخت�صت برتبية العلوم وبث املعارف 
وان��ف��ردت  وال��ع��م��وم،  ب��اخل�����ص��و���ض  املتعلقة 
ان��واع  يف  واالب��ت��ك��ار  ال�صنائع،  يف  بالرباعة 
يقروؤه  وال���ذي  امل��ق��ال  ه��ذا  اآخ��ر  البدائع.."اىل 
يعجب كيف كان ا�صلوب اال�صتاذ االمام على هذا 
املنوال، ولكنه كان ا�صلوب ذلك الزمان، وكان اول 

كتابته االن�صائية يف اجلرائد. 

تعدد الزوجات 
وق���د اث���رت م�����ص��األ��ة ت��ع��دد ال���زوج���ات يف االون���ة 
فيها  ك��ت��ب  ع��ب��ده  حم��م��د  ال�صيخ  ول��ك��ن  االخ����رة، 
بجريدة الوقائع امل�صرية الر�صمية يف �صنة 1881 
اي منذ 64 �صنة، فان�صاأ مقاال بعنوان"حكم ال�صريعة 
فيه على وج��وب احلد  ودل��ل  الزوجات".  تعدد  يف 
من تعدد الزوجات عند عدم القدرة على العدالة يف 
ال�صريعة  اباحت  ذلك"قد  يف  وقال  واملبيت،  النفقة 
املحمدية للرجل االقرتان باربع من الن�صوة ان علم 
من نف�صه القدرة على العدل بينهن، واال فا يجوز 
اال  تعاىل:"فان خفتم  قال  االق��رتان بغر واح��دة 
تعدلوا فواحدة"، فان الرجل اذا مل ي�صتطع اعطاء 
كل منهن حقها اختل نظام املنزل و�صاءت معي�صة 

العائلة"!.. فما قول اال�صتاذ ابو العيون؟!. 

�سحفي 
بدء  يف  ال�صحافة  االم��ام  اال�صتاذ  مار�ض  وقد 
ثم  امل�صرية،  للوقائع  حم��ررا  فكان  حياته، 
ان�����ص��اأ بعد ذل��ك ج��ري��دة ال��ع��روة ال��وث��ق��ى مع 

املغفور له ا�صتاذه ال�صيد جمال الدين االفغاين 

يف"باري�ض"على اثر نفيه من م�صر ب�صبب ان�صمامه 
اىل رجال الثورة العرابية. ويف تلك االثناء �صافر 
اىل اجنلرتا بدعوة من �صديقه م�صرت بلنت، وقابل 
امل�صاألة  يف  وح��ادث��ه��م  االجن��ل��ي��ز  ال�صا�صة  بع�ض 
امل�صرية. ومن الذي قابلهم اللورد هرتنكنون وزير 
بينهما حديث يف  احلربية االجنليزية. وقد جرى 

هذه امل�صاألة، ف�صاأله اللورد: 
- اال ير�صى امل�صريون ان يكونوا يف امن وراحة 
ي��رون  ال  او  الربيطانية؟  احل��ك��وم��ة  �صلطة  حت��ت 

حكومتنا خرا لهم من حكومة االتراك؟ 
فاجاب ال�صيخ: 

- ك���ا ان امل�����ص��ري��ني ق����وم ع����رب، وه����م ي��ح��ب��ون 
االجنليز  ح��ب  ع��ن  يقل  ال  حبا  وطنهم 

يف�صل  ان  منهم  واح���د  ب��ب��ال  يخطر  وال  لوطنهم 
اخل�صوع لاجنبي.

القطر  يف  عامة  اجلهالة  ان  تنكر  هل  اللورد:  فقال 
احلاكم  ب��ني  يفرقون  ال  امل�صريني  وان  امل�����ص��ري، 
االج��ن��ب��ي، واحل��اك��م ال��وط��ن��ي. وان م��ا ذك��رت��ه من 
ال��ن��ف��ور م��ن ح��ك��م االج��ن��ب��ي امن���ا ي��ك��ون يف االمم 

املتعلمة املهذبة؟ 
النفور  ان  وق��ال:  ال�صيخ حممد عبده حدة  فاخذت 
اودع  مما  ل�صلطته  الطبع  ونبذ  االجنبي  حكم   من 
يف فطرة الب�صر، وهو �صعور ان�صاين ظهرت قوته 
يف ا�صد االمم توح�صا كالزولو�ض الذين مل تن�صوا 
وان  اوط��ان��ه��م.  ع��ن  ال��دف��اع  يف  منهم  ماكابدمتوه 
انت�صرت فيها  ار�ض م�صر منذ حممد علي با�صا قد 
باد  يف  موجود  هو  ما  نحو  على  والعلوم  االداب 

اوروبا. 

املراأة اجلديرة 
وكان ال�صيخ حممد عبده يعد عودته اىل م�صر يلقي 
درو�صا يف االزهر ال�صريف، ي�صتمع اليها الكثرون 
امني  قا�صم  املرحوم  وك��ان  وال��ك��رباء،  العلماء  من 
كان  ان  وح��دث  اجلديدة".  كتاب"املراأة  ا�صدر  قد 
يف  ال��درو���ض  ه��ذه  من  در�صا  يلقي  االم��ام  اال�صتاذ 
الرواق العبا�صي باالزهر، ف�صادف ان دخلت طفلة 
االم��ام  القاء  اثناء  العبا�صي  ال���رواق  اىل  �صغرة 
در�صه، فا�صرع بع�ض احلا�صرين وطردها، فقال لهم 

االمام با�صما: 
نورية  فكانت  اجل��دي��دة  امل���راأة  فانها  ات��رك��وه��ا:   -

لطيفة �صحك لها احلا�صرون.

امل�سلــح  وفــاة  علــى  م�ســى 

العظيم ال�سيخ حممد عبده 

توفى  فقــد  عامــا،  اربعــون 

يف يوليــه �سنــة 1905 وبهذه 

للقــراء  نــروي  املنا�سبــة 

هــذه الطرائف مــن حياته 

الغامرة باجلهــاد واال�سالح 

م�ســر  لنه�ســة  والعمــل 

ونه�سة ال�سرق

االثنني والدنيا/ متوز- 1945

هل  ر�صالته  وعدت 
كل ق�صائد الغزل التي 

كتبه���ا خا�صة ب�صخ�ض او 
عدة ا�صخا�ض، فقال وفد الح يف 

عينيه الربي���ق.. ي�صتحيل للقلب ان ي�صتقر 
ان���ه يتح���رك دائما"ث���م ا�صاف"لق���د �صم���وه قلبا النه 

منقلب! 

املطالعة.. والورق.. والوجه احل�سن! 
وال ادري م���ا اذا كان���ت جتاعي���د ال�ص���ب ق���د و�صل���ت 
اىل قل���ب ايلي���ا اب���و ما�صي فق���د بل���غ ال�صاعر حوايل 
اخلام�ص���ة وال�صت���ني من عم���ره وخط ال�صي���ب البقية 
الباقي���ة م���ن �صع���ره، وملا �صاألت���ه عن هوايت���ه قال انه 
يه���وى املطالعة ولع���ب الورق. وا�ص���اف �صديق كان 
يجل�ض معن���ا: و"الوجه احل�صن"! ف���رد عليه ال�صاعر 
قائا:"وه���ل ميكن االن�ص���ان يف ج�صده قلب اال يحب 

الن�صاء!". 
هرب من طغيان االجنليز 

ولق���د ول���د ايليا ابو ما�صي على م�ص���ر من ابوين من 
ا�صل لبناين. 

وال ي���زال بع����ض اقارب���ه يف م�ص���ر ومنه���م النجم���ة 
ال�صينمائي���ة زوزو ما�صي وكرميته���ا ايقون ما�صي، 
وروى ان���ه هاجر من م�ص���ر يف �صنة 1911 وكان يف 

م���ن  الع�صري���ن 
هجره���ا  عم���ره، 
ان  ي�صتط���ع  مل  الن���ه 
يخ�ص���ع للرقابة ال�صديدة التي 
فر�صه���ا االجنليز عل���ى ال�صحف و�صبكة 
اجلا�صو�صي���ة الت���ي ن�صرتها ه���ذه ال�صلطات حتى بني 

اال�صدقاء. 

�سعر الت�ساوؤم.. والتفاوؤل! 
وق���ال ايليا اب���و ما�صي انه مل يع���رف حافظ ابراهيم 
وال �صوق���ي الن���ه كان �صابا خج���وال ومل ي�صمع اليهما 
ح���ني كان يف م�صر، وق���ال انه تاأث���ر باملتنبي وي�صعر 
ابي العاء املعري حتى انه اخذ عنه ت�صاوؤمه، ثم خلع 
ع���ن نف�صه ه���ذا الت�ص���اوؤم و�صار خل���ف موكب احلياة 

امل�صرق. 

عبد الوهاب اغت�سب مني"ل�ست ادري"! 
ولق���د ت���رك ايلي���ا اب���و ما�ص���ي م�ص���ر ولك���ن �صع���ره 
وق�صائ���ده جاءت اىل م�صر وتغن���ى بها كل من يحب 
االدب، واملط���رب عب���د الوه���اب ين�ص���د ل���ه ق�صيدت���ه 
املعروفة ل�صت ادري او الطا�صم، وملا قلت له هذا قال 
انن���ي اعرف ان عبد الوهاب يغن���ي يل ويكتب ا�صمي 
يف االعان���ات وكانني جنم �صينمائي، وانا مل اقب�ض 

�صيئ���ا م���ن هذا كله، ب���ل ان عبد الوه���اب مل يكتب اىل 
يطلب مني املوافقة عل���ى تلحني ق�صيدتي، وال اعتقد 

ان حقوق التاأليف مباحة يف م�صر اىل هذا احلد!
اجليل العربي اجلديد ين�سى لغة العرب 

والي���وم ي�صدر ايليا ابو ما�صي جريدة )ال�صر( التي 
ان�صاه���ا منذ 35 �صن���ة وقد كانت جمل���ة ادبية فكاهية 
يف اول االمر، وهي ت���وزع بني اجلالية العربية هنا، 
ولك���ن م�صره���ا كباق���ي اجلرائ���د العربي���ة، الزوال، 
فاجلي���ل اجلديد يف اجلالية العربية يكاد ين�صى اللغة 

العربية. 
مقلب! 

واط���رف ما حدث يف ال�صر انه كان يرتجم فيها ق�صة 
م�صرية نقا عن جملة امريكي���ة، فتوقفت هذه املجلة 
بعد ثاث���ة اعداد وا�صطر ايليا اب���و ما�صي ان يوؤلف 
باق���ي اجزاء الق�صة، وقد دع���اين الزور مكتب ال�صر 
وتركنا املطع���م و�صرنا معا يف �صوارع بروكلني حتى 

و�صلنا اىل مبنى قدمي به مطابع �صبقها الزمن. 
وكان يتح���دث ع���ن ال�صر كلم���ا لو كان اح���د ابنائه.. 
ولل�صاعر ايليا ابو ما�صي ثاثة ابناء، اكربهم دكتور 
يف الطبيع���ة يعمل يف اكرب معام���ل جتارب الذرة يف 
بروكهافن بقرب مدينة نيويورك، وا�صغرهم مهند�ض 
كهربائ���ي يف �صاح الطران، واالب���ن الثاين مل يذكر 

عنه �صيئًا اال انه مري�ض. 

�سكرا العدائي! 
وقد ا�صبح ايليا ابو ما�صي مقا يف كتابة ال�صعر فقد 
م�ص���ت �صنة كامل���ة دون ان يقوله، ولكن���ه بعد ديوانا 
جديدًا مل ي�صبق ل���ه ن�صره  ويقول ان �صبب اقاله انه 
لي����ض هناك �ص���يء يثر العاطف���ة وان االديب العربي 
يف امري���كا يعطي وال ياأخذ الن البيئة التي يحيا فيها 
ال تنفع���ل ب���ه، ثم ردد يل اآخ���ر ما قاله م���ن �صعر وهي 

ق�صيدة مطلعها: 

�صكرا العدائي فلوال عي�صهم 
مل ادر انهم من القوغاء 

نه�ض اال�صى ملا �صحكت قلوبهم
غر�ض املحبة هائم البق�صاء 

عفو املروءة والرجولة انني 
اخطاأت حني ح�صبتهم نظرائي 

وق���د قال ايلي���ا ابو ما�ص���ي هذه الق�صي���دة يف جمال 
خ�صوم���ه يف الع���دد اخلا����ض مب���رور 35 �صن���ة على 

ال�صمر. 

الروح واملادة 
واخرا �صمعته يتحدث عن الع�صرين اللذين عا�صهما 
وع���ن الدني���ا القدمية واجلدي���دة اللتني ق�ص���ى فيهما 
حياته فقال: )ان امل���ادة طغت على الروح، وان العامل 
احلا�ص���ر ع���امل االالت، وق���د اخ���رتع االن�ص���ان االل���ة 
لي�صتعبده���ا ف���اذا به���ا ت�صتعب���ذه( وق���د زار ايليا ابو 
ما�ص���ي لبن���ان اكرث من مرة وهو ي���رى ان ال�صرق مع 
ذل���ك يجب ان يتجه نحو االل���ة واال ظل عبدا وفري�صة 

لغره. 
واخ���را ودعت���ه وخرج���ت وتركته خلف���ي يف مكتب 
ال�ص���ر بني مكتبت���ه القدمية واالت الطباع���ة العربية 
العتيقة، وبدا يل انه رجل ا�صبح مزيجا من روحانية 
ال�صرق ومادية الغرب ولكنه بدا ايل اي�صا و�صط حي 
بروكل���ني  كانه �صج���رة بكت و�صاخ���ت يف ار�ض غر 

ار�صها.. 

خريية خريي 

اجلــــيل/ ت�سرين الثاين- 1955

�سمعته – وانا جال�سة امامه وجها 
لوجه يقول يل: ال�سحب ترك�س 
يف الف�ساء الرحب رك�س اخلائفني 
وال�سم�س تبدو خلفها �سفراء 
عا�سبة اجلبني والبحر �ساج 
�سامت فيه خ�سوع الزاهدين لكنها 
عيناك باهتتان يف االفق البعيد 
�سلمى مباذا تفكرين 
�سلمى مباذا حتلمني 
ومل يقل يل �ساحب هذه 
االبيات ال�ساعر العربي املعروف 
ايليا ابو ما�سي من هي �سلمى، 
كنا جال�سني حول مائدة يف 
مطعم"النجم ال�سرقي"يف مي 
بروكلني بنيويورك – ر�سالته عن 
احب ق�سائد الغزل التي كتبها، 
فاخذ مني القلم والورقة التي 
امامي ورفع نظارته عن عينيه 
وا�سرت�سل يف كتابة الق�سيدة كلها، 
ثم القاها با�سما وكان ذكرى هذه 
االبيات حركت يف نف�سه عاطفة 
قدمية، ف�ساألته ما هي اكرب ق�سة 
حب يف حياته، فاجابني �ساحكا، 
�سوها الف�سيحة ما بدي". 
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عبا�س مهدي

اجليل /   1959

انا كما ال يعرفني النا�ض؟! من انا؟. انا نف�صي ال ادري 
م���ن انا؟ انني افتح عيني على مراآة يقدمها يل النا�ض 
او ال�صحاف���ة، فاذا امامي �ص���ورة رجل بخيل، يحب 
املا�ض، ك�صوال �ص���ارد البال، يجل�ض طوال وقته حتت 
�ص���جرة او داخل حجرة، وي�ص���جل من وقت اىل اآخر 

�صيئا ما؟.. 
واالن اري���د ان ا�ص���األ: اتلك هي حقيقت���ي؟ ام ان هذه 

�صورة وهمية من �صنع غري؟! 
وهل تعجبني هذه ال�صورة او تغ�صبني؟! 

اجل���واب: ال ه���ذا وال ذاك، مادام غري ي���راين هكذا 
فليكن.

ق���در م���ا  ان النا����ض يرون���ك بعيونه���م ه���م، وعل���ى 
ي�صتطيعون ان يب�صروا وعلى النحو الذي يحلوا لهم 
وي�صرهم!.. اذن.. فلتكن لهم ال�صورة التي �صنعوها، 
وان���ا اول م���ن ي�صاعده���م على ذلك، م���ا خطر يل قطر 
يوما ان اأعار�ض او ا�صتنكر او اكذب، بل العك�ض، انه 
لريحني ان ابدو كما تريد انت، ويتعبني ان اأكذبك، 
وملاذا افع���ل؟.. ابذل انت املجه���ود لتكت�صف احلقيقة 
الت���ي تظهر ل���ك، ودعني انا اتف���رج عل���ى اكت�صافّك.. 
ال يهمن���ي اب���دا ان اظهر اح�ص���ن مما ان���ا يف الواقع، 
وعندما ابدو ا�ص���واأ واقبح، فان هذا يوفر علي كثرا 
م���ن املتاعب، ه���ذه جتربتي، اما اي���ن احلقيقة يف كل 
ه���ذا؟.. احلقيق���ة الت���ي ال يعرفه���ا النا�ض؟ اق���ول لكم 
احل���ق.. ان���ا ال اعرفها، دلوين عليها انت���م من ف�صلكم 

واكون �صاكرا!! 
على ان يل �صفة اعرفها ويعرفها القليلون ممن عملت 
معه���م، هي انني رجل واج���ب، وان كنت ل�صت برجل 
جماملة.. وف���رق بني الواجب واملجامل���ة.. ال تنتظر 
من���ي ردا على بطاقت���ك يف عيد او تهنئ���ة، ولكني اذا 

كلفت بعمل فاين اقول به كما يجب. 
لق���د ظ���ن بع�صه���م انن���ي يف كل وظائف الدول���ة التي 
ا�صندت يل من وكيل نيابة حتى جمل�ض الفنون، كنت 
معه���ا مثال املهم���ل امل�صتهني، ولكن الذي���ن كانوا على 
�صلة بي يده�صون دائما لهذا الظن، النهم كانوا يرون 
يف �صخ�ص���ا دقيق���ا يحر�ض على عمل���ه كل احلر�ض.. 
وميكن���ك ان تتاأك���د م���ن ه���ذا بنف�ص���ك اذا زرتن���ي يف 
جمل�ض الفن���ون واالداب حيث العمل ال يقت�صي نوعا 
م���ن الروت���ني، ول�ص���وف ت���راين اق���ول بواجبي، وال 

اتخلف عنه يوما. 
ان �ص���ورة االدي���ب والفنان هي وحده���ا التي توحي 
بالفو�ص���ى، وم���ع ذلك ف���ان االدب والف���ن عندي عمل 

�صاق له واجباته القا�صية. 
وحي���ث يظ���ن البع����ض ان الفن يحت���اج اىل �صيء من 
الفو�صى، م���ا ا�صتطعت انا قط ان اجعل منه فو�صى، 

او اجنح يف حياتي واخاقي اىل التحرر.
ان���ا احب احلرية حقا، ولكنني اكره التحرر – وفرق 
بني التحرر واحلرية، الن احلرية ت�صتوجب املحافظة 
على الواجب واخلل���ق، اما التحرر فهو االنطاق من 

كل القيود االخاقية.
ان���ا ال احمل �صاعة، ولك���ن اذا دعيت اىل موعد يهمني 
فث���ق انن���ي �صاأك���ون ادق يف مراع���اة الوق���ت مم���ن 

يحملون ال�صاعات!
ه���ذا اذا مل يك���ن هن���اك �صه���و او ن�صي���ان، حقيقي او 
مق�ص���ود.. ان الن�صي���ان ه���و التح���رر الوحي���د الذي 

ا�صمح به لنف�صي!.. 
اه���م ما يف حياتي انن���ي اردت ان اهبه���ا للفكر، وانا 
ابتع���د بالفك���ر ع���ن النف���وذ، الرى هل الفك���ر يف ذاته 
ونف�ص���ه قوة؟! او انا مثل القفاز ال يتحرك اال با�صابع 
النف���وذ؟! واذا كن���ت ق���د ف�صل���ت، فحيات���ي اذن قف���از 

فارغ!.. 
االدب���اء والكت���اب القدام���ى – واملق�ص���ود بالطبع يف 
االدب العرب���ي احلدي���ث – هم الذين قام���وا بالثورة 
االدبية الكربى، قبلهم كان هذا االدب ال يزال كما كان 
من���ذ الف ع���ام، ين�صج افكاره على ان���وال خ�صبية من 
املقالة واملقامة ونحو ذلك، فجاءوا هم بعد ثورة �صنة 
1919 وادخلوا االت الن�صج احلديثة، من 

رواي���ة وق�صة وتراجم وبحوث وم�صرحية، لينتجوا 
بها مناذج ادبية جديدة، لها االطار العاملي وامل�صمون 
اال�صيل، ام���ا االدباء والكتاب اجل���دد فلهم دور اآخر، 
ه���و تو�صيع م���دى تلك النماذج والعم���ل على اتقانها، 
وت�صمينه���ا كل �صور احلياة واالف���كار اجلديدة، مع 
م�صاعفة االنتاج وحت�صينه، ولهم يف ذلك كل طاقتهم، 
مل ي�صتنفذوه���ا يف �ص���ق الط���رق وال اقن���اع النا����ض 
باملقايي����ض اجلدي���دة، كما جاهد من اج���ل ذلك اجليل 
ال�صاب���ق، وا�صتنف���ذت ث���ورة التجدد وادخ���ال االالت 
احلديثة ج���زءا كبرا م���ن طاقت���ه، ان اجليل اجلديد 
طل���ع فوجد االن���وال اخل�صبية قد حطم���ت، وامل�صنع 
احلدي���ث قد اقيم، والنماذج ق���د ظهرت، فالذي ينتظر 
منه اذن ه���و ا�صتخدام امل�صنع احلديث يف االنتاج 

ال�صخم اجليد املتقن، الذي يجعله يف امل�صتقبل قابا 
للت�صدير يف او�صع نطاق. 

 ***
واراك االن تريد ان ت�صاألني عن حياتي اخلا�صة 

ا�صمع ايها القارئ:
انا م�صمم على اال يعرف احد عن حياتي اخلا�صة اي 
�ص���يء، ثم م���اذا يهمك انت فيمن تك���ون زوجة توفيق 
احلكي���م؟ او كيف تزوج توفيق احلكيم؟ وكم يك�صب؟ 
وكم ينف���ق؟. انني اعتقد ان حيات���ي اخلا�صة ملك يل 
وح���دي، واذا م���ا تكلمت عنه���ا فانن���ي �صاأم�ض غري 

وانا ال احب ان اتكلم عن غري. 
ا�صتطي���ع ان احدثك ما �صئت ع���ن �صخ�صي و�صفاتي 
وعيوب���ي الكثرة وف�صائل���ي احلقيقية، ام���ا حياتي 
اخلا�ص���ة.. زوجت���ي واوالدي، فم���ا بال���ك وم���ا لها يا 
�صي���دي؟ انها لن تزيدك �صيئا، بل �صتنق�صني انا �صيئا 

هاما، وهو عزمي على اال ابوح بها الحد. 
ومبادئ���ي،  ارائ���ي  ع���ن  احدث���ك  ان  مث���ا  ا�صتطي���ع 
حتى"�ص���ر املهنة"�صاق�صي ب���ه اىل ال�صباب الذي يود 
اال�صتغ���ال ب���االدب، عل���ى ان ت���رتك حيات���ي اخلا�صة 

جانبا، وهيا نبداأ"يا وا�ض يا وا�ض". 
قالوا عني انني عدو املراأة، وانني اكرهها واجازيها، 
وامل�صاأل���ة مل تك���ن كراهية، بل كان نق���دا حمله النا�ض 
حمم���ل الكراهي���ة، وه���ذا النق���د كان يف وق���ت كانت 
املراأة فيه تفهم النه�صة الن�صائية، فهما خاطئا.. كانت 
تنق���د ان النه�صة هي ان تتح���رر من كل واجباتها كام 
و"ك�ص���ت بيت"وان تنطلق يف حياة اجتماعية خارج 
املن���زل مقلدة الرجل، دون اي غر����ض اآخر، اال جمرد 
خروجها على و�صعها الطبيعي، وكان لذلك اثر �صيء 
حتى عل���ى الفتاة احلديثة، النه���ا اهملت كل ما ميكن 
ان يجعل منها عن�صرا ايجابيا يف املجتمع، وحتولت 
اىل جم���رد مظهر ال يدل على رغب���ة اأكيدة يف اخلدمة 
العام���ة، وكان من اثر ذل���ك ان كرثت احلفات املاجنة 
بدع���وى جمعيات اخلر وكرث االخت���اط املاجن اىل 
ح���د ان كان���ت امل���راأة جتعل"الب���ار االمريكاين"م���ن 
�صمن جه���از العر�ض! وكانت الفت���اة اجلامعية جتهل 
كل �ص���يء عن واجباتها كمدي���رة بيت وام اطفال، وال 
تعنى بتعلم �صنف واح���د من الطعام ميكن ان يعتمد 

عليها فيه. 
كل ه���ذا ادى اىل نوع من الفو�صى يف حميط اال�صرة 
واملجتم���ع امل�ص���ري احلدي���ث، ولذل���ك كان ال ب���د من 
�صيح���ة تنب���ه الغافل���ني، ولك���ن امل���راأة اعت���ربت تلك 
ال�صيح���ة عدوانا عليها، واعتربت نا�صحها عدوا لها، 
ولكنه���ا مل تلب���ث حتى تنبه���ت فيما بع���د اىل ان هذه 
ال�صيح���ة كانت خال�ص���ة لوجه الل���ه، ومل�صلحتها هي 
قبل كل �ص���يء، وكان من اثر ذلك ان اقبلت املراأة على 
التفاخر بحذقه���ا لعملها ك�صيدة بي���ت وام اطفال قبل 
كل �صيء، وا�صبحت املراأة امل�صتغلة باالعمال العامة، 
بحكم ا�صتعدادها وظروفها، تعلن اوال للماأ ان عملها 
الع���ام ال يوؤث���ر اطاقا عل���ى اعمالها املنزلي���ة، وانه ال 
تعار����ض اطاقا بني جمهودها كزوجة وام، واعمالها 
اخلارجي���ة يف الن�ص���اط العام، كما ان فت���اة اجلامعة 
بداأت تتعلم اىل جانب درو�صها النظرية، ما ينبغي ان 
تتعلم���ه كزوجة وام، وبذل���ك مت التوفيق احلكيم بني 
الوظيف���ة الطبيعي���ة للمراأة، ونزعته���ا التجديدية يف 

�صبيل الن�ص���اط اخلارجي، وعندئذ ا�صطلحنا.. 
انا واملراأة. 

واراك تق���ول.. اذا كان االم���ر كذلك، فا بد وانك 
متزم���ت جدا يف معاملتك م���ع اجلن�ض الليف من 
ا�صرت���ك.. واق���ول لك احلق ان ه���ذا �صحيح اىل 
حد م���ا، فبالرغم من ان ابنتي �صغرة.. اال انني 

اعتق���د م�صتقبا انه من اخل���ر اال تعرف احدا من 
ال�صبان، واذا حدث هذا فارجو ان يتم هذا التعارف 

على خر، وال ترتتب عليه نتائج �صيئة، اما من حيث 
زواج الفتاة عموما، فاذا اح�صنت الفتاة اختيار �صريك 
حياته���ا فيكون راأيها هو املف�صل، ولكن اذا مل ت�صتطع 

ان تختار فعلى الوالدين ان يختارا لها. 
وم���ن حي���ث التقاليد، اح���ب ان احرتمه���ا، كما احرتم 
القيم على قدر االمكان، وال اطرح منها اال ما كان باليا 

ال ميكن تنفيذه عمليا يف ال�صور احلديثة. 
ان���ا ال ا�صل���ي وال ا�ص���وم، وقد كنت اق���وم بالفر�صني 
اىل ان منعتن���ي الظروف ال�صحية م���ن ذلك، ولكنني 
ا�صل���ي وا�صوم على طريقتي اخلا�صة! وهي ان اذكر 
الله قب���ل النوم كل ليلة، وا�صلي ل���ه �صاة اعتقد انه 
يتقبلها من���ي، الن الدين ي�صر ال ع�ص���ر ولكني اف�صل 
ان تكون يل املقدرة على ان ا�صلي الفرو�ض بطريقة 
منتظم���ة وا�صمعك تقول: اذا كان االمر كذلك، فا بد 
انك عج���وز هرم، اكل الدهر علي���ك و�صرب، ولكني 
اطمئنك فما دمت اذهب اىل عملي واعود منه، فانا 
مل ابل���غ بعد �ص���ن املعا�ض، اي انن���ي حتت ال�صتني 

وكفى. 
 ***

واحدث���ك عن بع�ض طباع���ي وابداأ باحلديث عن 
الطعام.. 

ان���ا ل�ص���ت اكوال، ولك���ن عندي ح���ب ا�صتطاع، 
ملا اين ذواق احب الطه���و اجليد، واعتربه فنا 
جمي���ا كالفن���ون اجلميل���ة االخ���رى املتعارف 
عليه���ا، الن الف���ن عموم���ا، م���ا ه���و اال جم���ع 
عنا�ص���ر متفرق���ة، وتن�صيقه���ا تن�صيقا جميا 
ي���وؤدي يف النهاية اىل نتيج���ة رائعة مفيدة، 
اذن فالطب���اخ املاه���ر فنان، واح���ب دائما ان 
ات���ذوق اآث���ار فنه، ولي����ض معنى ه���ذا انني 
اكل كث���را، فان���ا ا�صبع بعد خم����ض لقمات، 

واكلتي �صعيفة جدًا. 
وامق���ت يف الطعام تع���دد اال�صناف، الن ه���ذا ي�صتت 
انتباهي، وانا احب الرتكيز حتى يف االكل، فيكفيني 
طب���ق واحد جيد ال�صنع التف���رغ له، وافرغ همي فيه، 
وكث���را ما يك���ون هناك اكرث من طب���ق بال�صدفة على 
املائدة، ولكني ارف�ض جمرد وجود االطباق املتعددة، 
واطلب ابعادها فورا، وا�صتبقاء الطبق الواحد الذي 

اف�صله وال اأتناول غره.
وال اف�ص���ل م���ن الطع���ام �صنف���ا معين���ا، وان���ا اكل كل 
�ص���يء على �صرط ان يكون جيد ال�صنع، وقد اكلت كل 
االنواع التي قدمت يف املطاعم �صواء يف م�صر او يف 
اخلارج، حت���ى بع�ض االنواع التي ق���د ت�صتغرب هنا 
مث���ل القواقع وال�صف���ادع، وقد قي���ل يل ذات مرة منذ 
ثاثني عام���ا يف باري�ض انه يوج���د مطعم يجيد طهو 
ن���وع معني من ان���واع الطعام، لذيذ ج���دا ولكنه منفر 
من حيث اال�ص���م فقط، فهو طبق �صفادع، فقلت، والله 

اجرب���ه، وال يهمن���ي اال�صم، 
املهم ال�صنعة واذا بخادم املطعم ياتيني بطبق 

فيه �ص���يء مث���ل"ورك االرن���ب ال�صغر"ولكنه مطهو 
بطريق���ة جتمله نظيفا �صهيا، فل���م ا�صتنكره، ووجدته 
لذي���ذا فعا، وعلمت يف ذلك الوق���ت ان هذه ال�صفادع 
لي�صت مث���ل �صفادعنا التي نراه���ا يف الربك والرتع، 
ولكنها من نوع كبر يربى تربية خا�صة يف احوا�ض 

معدة لذلك. 
ولق���د اكلت اي�ص���ا القواقع، وهي مث���ل ال�صفادع، من 
نوع كبر ونظيف.. وانتقل بك من االكل اىل القراءة.. 
وكم���ا اين ال اما معدتي ال اماأ راأ�صي، ولكني اتخر 
اجليد من كل �صيء مبقدار، واحب ان اتذوق اجمل ما 

ي�صنعه فنان �صواء اكان مفكرا ام طباخا. 

 ل�ست قفازا حتركني ا�سابع 
النفوذ

 لن اتكلم عــن نف�سي حتى 

ال اأ�سيء لغريي 

وال  ال�سمــار  يهمنــي  ال   

مليحــة  فــكل  البيا�ــس.. 
مبيزان 

 ل�ست اآن�ــس للنا�س وخا�سة 
ال�سحفيني.

انــا.. من انا؟. ال�سحافة تقــدم توفيق احلكيم يف �سورة 
رجل بخيل يحب املال، ك�سوال �سارد البال، يق�سي حياته 
حتت �سجرة او داخــل حجرة، وبني احلني واحلني يكتب 

�سيئا ما.. فهل هذه حقيقتي؟.. اجلواب: ال 



كاريكاتري  ايام زمان


