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لتعاجلنا بها ونحن اطفال"
�ش����وكي  ت����ن  غاب����ة  بيتن����ا  خل����ف  -"وكان����ت 
ي�شكنها"من�س"ا�شود عينه براعة، فكنا نخاف منه 

وت�شتخيي من املغرب"! 
العيون التي يحبها 

وحك����ى يل ع����ن ام����ه بن����ت الثمان����ن عام����ا. وع����ن 
اخواته وابنائهن الذين يقاربونه �شنا، وظل ابرع 

راوية ق�شة يحكي.. وانا ل�شت معه! 
كان����ت اطي����اف ن�ش����ائه ي�ش����االت �ش����فافه تخف����ي 
ق�ش����ماتهن عن����ي، فطلب����ت من����ه ان ي�ش����ف يل لون 
اجلم����ال ال����ذي ي�ش����تهويه.. ب����ل ا�ش����تهواه دائم����ا 

فاحمرت وجنتاه يخفر العذراء وغ�س ب�شره: 
-"والل����ه اه����م كلهم كان����وا بي�س.. و�ش����عرهم بن 
الذهب����ي والع�ش����لي.. وعيونه����م".. وفج����اأة رف����ع 

نظره اىل وجهي و�شحك 
-"عيونه����م كانت �ش����ودة – ا�ش����لي اح����ب العيون 

ال�شود"! 
فظننته يجرب بخاطري فقلت: 

-"الله يخليك"!
فاكد يل: 

راأي����ي ه����ي  – احل����ى عي����ون يف  -"فع����ا والل����ه 
ال�شود"! 

وم����رة ثاني����ة غا�����س يف كر�ش����يه، وخي����ل اىل انه 
ن�ش����يني وه����و يجرت �ش����نوات من عم����ره بعيدة.. 
م����رت.. يجرتها.. ويلوكه����ا.. ويعي�س مرة ثانية، 

حكى يل انه كان يف �شغره له اربع هوايات: 
م����ع رفاق����ه.. و�ش����ماع  ال�ش����ارع  الك����رة يف  لع����ب 
ا�ش����طوانات �ش����يد دروي�س.. و�ش����امة حجازي.. 
بيتهم"اب����و  فوتوج����راف  م����ن  املهدي����ة  ومن����رة 
بوق"وقال����ت هواي����ة كانت الق����راءة ينه����م لكل ما 

كتب"حافظ جنيب".. 

ا�سله وال م�ؤاخذة... 
ومل اخف جهلي ب�ش����احب هذا اال�ش����م.. فاجابني 

حمدثي برقته املعهودة وادبه الكثر: 
-"ا�ش����له.. وال موؤاخ����ذة.. كان.. كان يعن����ي. وال 
موؤاخ����ذة زي ما تق����ويل ك����ده – كان حرامي! كان 
حرام����ي مثقف.. بارع.. بل عبقري دوخ احلكومة 
حتى عفقدت معاه �شلح ع�شان ترتاح منه على �شرط 
انه يتوب.. وفعا تاب و�شار ا�شهر موؤلف ق�ش�س 
بولي�شية، وا�شهر موؤلفاته"جون�شون"و"هيلتون 

توب"و"مغامرات حافظ جنيب"!.. 
وعرف����ت ان راب����ع هواي����ات جني����ب حمف����وط يف 
�ش����فره كانت الرحات.. رح����ات غريبة كان يقوم 
به����ا وهو تلميذ ابتدائي مع زمائه كل يوم جمعه، 
فيذهبون �ش����را عل����ى االق����دام من العبا�ش����ية اىل 
حي"ح�شن".. ويند�شون يف"زفاف احمق"و"هم 
خليل"و"احلورية"وي�ش����عون  اخلليج"و"خ����ان 
بحرية ابع����د عن عيون"الكبار". فيجل�ش����ون على 

مقهى وميثلون ادوار الرجال فيدخنون ال�شي�ش����ة 
احلامية.. وي�ش����ربون ال�ش����اي اال�شود، ويومنون 
يف حديثه����م بتوؤدة ووقار! وكان �ش����بب االف�ش����اد 
�ش����بيا عنهم ف�شل يف الدرا�ش����ة ففتح له ابوه دكان 
اقم�ش����ة يف ح����ي احل�ش����ن، فكان����وا يذهب����ون اىل 

دكانه ليلقنهم كيف يكونون"رجالة"! 
وقهقه جنيب حمفوظ قهقهته اللطيفة: 

-"والود ده كان مغامر ي�شتاهل تنكتب عنه رواية 
طويلة، ت�ش����وري انه افل�س مرة وباع دكانه، فماأ 
منديه احلاوى �ش����وية تراب وراح يطوف القرى 
وق����د اطلق حليته وادعى ان ال����رتاب ده من ار�س 

النبي.. وانه ي�شفي العيون! 
فتزاح����م املر�ش����ى عليه..ف����كان يد�����س يف عن كل 
منهم حفن����ة تراب ويقب�س فلو�����س على كده! حلد 

يوم ما رجل فاح هجم عليه بالبلمة وقال له: 
تنعمى"!  انهى  ابني  "عميت 

فهرب من القرية وعاد اىل القاهرة.. وتزوج وفتح 
دكانة ثانية! 

الن ابي مات.. 
وهكذا، م�ش����ى جنيب حمفوظ يحكي يل ويحكي 
كل م����ا خطر على باله.. ويقهق����ه ويحاول اغرامي 

على القهقهة معه علني ار�شى.. اقنع.
- ان�ش����ى دون ج����دوى، لقد قال ا�ش����ياء كثرة لكنه 
جتنب مبه����ارة وحنك����ة وخربة الكات����ب العبقري 

اجلواب على �شوؤايل: 
ملاذا مل يتزوج واحدة ممن احبهن واحببته؟ 

ملاذا؟ 

-"الن ابي يا �شتي مات وفات والدتي واخت ارملة 
ام ال�شغرين يف حاجة اىل تربية، وكانت ماليتي 
يا دوب! وكنت رجلهما الوحيد، وقد تزوج احواي 
االكرب مني منذ �ش����نوات.. وان�ش����غا با�شرتيهما، 
وكنت"خاطب"قب����ل موت اب����ي – خاطب حبيبتي 
االوىل.. فذهب����ت اليه����ا وافهمتها الظ����روف.. و.. 
وافرتقنا! وظلت تلك الظروف قائمة حتى �شرقني 

الزمن وفاتني �شن الزواج"
اال�شباب!.." زالت  طبعا  "واالن؟ 

فقال يل بان�شيانيته الرقيقة: 
-"زال����ت، ولكن �ش����ن املرون����ة يف اخاق����ي فات.. 
زال ه����و االخ����ر، فال����زواج عب����ارة ع����ن تواف����ق.. 
وتوازن.. و�ش����ركة – اعني ان الرجل يقابل املراأة 
يف منت�شف الطريق، يعني بيتنازل لها عن ا�شياء 
وتتنازل له عن ا�شياء، اما انا فقد كربت االن )45( 
واعتدت على العزوبية وارف�س ان اغر �شيئا من 
عادات����ي وطباعي.. لكنني ارف�س اي�ش����ا ان اعذب 
تلك �ش����رتتبط بي بارغامها على نظ����ام حياتي انا 
دون ان تك����ون له����ا كليم����ة واح����دة او راأي واح����د 

فيها!". 
وقد بقى �ش����يء احبب����ت ان اعرفه عن الرجل الذي 
اكت�شفت فجاأة انه ي�شبهني يف نواح كثرة. �شيء 

هام جدا: 
- ايهما يحب.. الليل ثم النهار؟ انا �شخ�ش����يا احب 
الليل – الليل الرحيم النه ي�شدل �شتارا كثيفا على 

الواقع. 
واجابني اخر روحي عندما �شالته: 

-"طبع����ا احب اللي����ل – الليل الرحيم النه ي�ش����دل 
�شتارا كثيفا على الواقع!". 

�سباح اخلري/ ت�سرين االول- 1957
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-"اأجل! اح�ش����ن لون احبه من الوان الطعام هو.. 
احلليب"! 

ث����م اكد وهو ي�شحك من فمه.. وعينينه.. ويديه.. 
وذراعيه. 

-"عموم����ا انا اكل طفيف – وجباتي الثاث وجبة 
واحدة مما ياكل.. يو�شف ال�شباعي!"

دموعه.. متى وملن؟.. 
ول�ش����ت ادري مل اردت تل����ك اللحظ����ة وان����ا ا�شم����ع 
قهقهت����ه.. ان ارى دموعه، اي والله – دموع رجل 

كهذا، كيف تكون؟ ومتى؟ وملن؟ 
�شاألت����ه: فق����ط – قهقهته فج����اأة وتركه����ا معلقة يف 

الهواء وهبط هو ب�شوته يقول يل بجد: 
-"ث����اث م����رات بكي����ت فيه����ا بحرق����ة، ي����وم م����ات 
�شعد زغل����ول.. ويوم مات اب����ي.. ويوم عرفت ان 
املنفلوط����ي رجل ميت منذ زم����ن بعيد، وكنت اتهم 

كل كتاباته وقررت ان اتعرف اليه!". 
وانا كما قلت لكم مرة الف يف حديثي وادور القود 
مبحدث����ي ان االع�ش����اء مب����ا اري����د �شماع����ه.. لكنه 
ج����اورين.. هذا الرجل! رفع حاجبيه الرفيعن يف 

�شذاجة عندما قلت له مبعزى.. 
-"اهي����ه؟ ي����اه ب�س ك����ده؟ دم����وع عمرك له����وؤالء.. 

وح�شب؟"
فتنحنح وقال: 

-"اآه.. افتك����رت.. بكي����ت مرة رابع����ة �شنة 1932 

ي����وم اقامت ال�شي����دة روز اليو�ش����ف حفلة متثيلية 
خري����ة وتربع����ت بايراده����ا لقري����ة احرتق����ت عن 
اآخره����ا، وكان����ت ق����د اعتزل����ت التمثيل وا�ش����تغلت 
بال�ش����حافة و�ش����ارت لها فيها مكانة مرموقة، فلما 
تاأمل����ت من اج����ل القروين الذين �ش����ردتهم النران 
وا�ش����رتكت فعا يف التمثيل بالفيلم بالدور االول 
يف م�ش����رحية"غادة الكاميليا"اج����ادت اميا اجادة 
ب����ل ابدعت حتى �ش����الت دموعي جتاوب����ا وانفعاال 

بروعة التمثيل!". 
فل����م اقن����ع، كي����ف اقن����ع؟ كي����ف مل تبك ه����ذا الفنان 
املرهف احل�ش����ا�س.. امراأة؟ م�ش����تحيل! فعدت اىل 

نب�س قلبه! 
-"واحلب.. يا ا�شتاذ احلب! امل يلوعك؟ امل يحرق 
حناي����اك؟ امل يكو �ش����لوعك كي����ا؟ امل يلهب دماءك 

حتى حترق دخانا �شال من عينيك.. دموعا؟". 
فهز راأ�شه من�شجما  كانني ارتد اآية.. وهتف: 

-"الله.. الله!". 
فقل����ت يف ب����ايل انتهزها فر�ش����ة قب����ل ان يفيق من 
ربقة ال�شحر الذي ينفثه دائما حديث احلب كاملطر 

يف اجلو، ف�شحت بلهفة: 
-"قول باأه.. وحياة النبي!"

احلب ال ي�شقى... ولكن!.. 
ق����ال ان احل����ب االول وه����م كب����ر، كراي اح�ش����ان 
عب����د القدو�����س، يعني انه ت�ش����مية – حب����ه االول، 

وكانت بنت جرانهم يف العبا�ش����ية، وتوالت بعد 
ذل����ك ن�ش����اء اأخريات يف حياته احبه����ن واحببته.. 

وا�شعدهن وا�شعدته.. 
ف�شالته: 

بالقوي؟".  "وحببت.. 
ف�شحك:

-"ايوه!". 
-"اال يبكي املرء من �شدة احلب؟". 

فرمقن����ي بعط����ف وبابت�ش����امة حافي����ة م����ن عيني����ه 
ال�شافيتن كانه اكت�شف عني �شرا وغمغم: 

-"احلب ي�شعد ال ي�شقي، ولكن.."
فح�شبت انفا�شي: 

-"لكن.. ايه؟"
-"لكني مل ا�شعد بحبي!"

وان����ا دائم����ا قلبي م����ع الذي����ن ي�ش����قون بعواطفهم 
واحل����ق ا�ش����ابتني خيب����ة ام����ل قوي����ة!.. م�ش����كن 
فن����ان كهذا مره����ف! مل����اذا مل يتزوج؟ ومل ي�ش����عد؟ 
ملاذا.. ملاذا؟ وطار خيايل جمنونا ي�شور يل ليايل 
طويلة من ال�ش����هاد عا�ش����ها ال ريب جنيب حمفوظ 
وتعذبه����ا.. ومي����اه الني����ل الت����ي زادت م����ن في�س 
دموعه وهو �شهران على ال�شاطيء يعد النجوم.. 
واالحذية التي يراها وهو يقطع ال�ش����وارع قلقا..

متاأملا.. متلوعا! 
وكامنا قراأ افكاري النه قال وهو يتاأملني بدقة: 

كن����ت مهم����ا تعذب����ت وتلوع����ت ا�ش����بط  -"اب����دا! 
اع�ش����ابي، فقط كنت اهرب من الهند كلها. ا�ش����افر 
بعي����دا اغر اجل����و كله! وكان امل����كان الذي يهديء 

من فوره عواطفي هو.. اال�شكندرية! 
هرب����ت اليه����ا كل م����رة ا�ش����طدم حب����ي ب�ش����خرة 

الواقع!". 
-"اي واق����ع هذا الذي منعك م����ن الزواج بحبيبتك 

مرة.. بعد مرة.. بعد مرة؟". 

حكاية جنيب.. 
ف�ش����األ بكر�ش����يه اىل ال����وراء.. و�ش����ردت نظرات����ه 

بعيدة.. حاملة.. وهم�س ب�شوت فيه �شجن: 
-"دي حكاية طويلة.. طويلة!". 

فقلت له: 
وراها ايه!". 

-"وهو انا حاأعرف اقلف�س؟ �شويف يا �شتي".. 
وحك����ى يل حيات����ه – حيات����ه كله����ا، كي����ف وله يف 
اجلمالية ثم انتقلت به ا�ش����رته اىل العبا�شية حيث 
ن�شاأ.. وعا�س.. وال تزال تعي�س فيها امه واخوانه 

يف بيت اال�شرة القدمي العتيق..
هنا ابت�شم لذكرى عزيزة وقال: 

-"والبيت زمان كانت له جنينة فيها �شجرة جوافة 
واحدة.. وكام �ش����جرة ورد.. وتكعيبة عنب ا�شود 
واهم م����ن كل ده – �شجرات"�ش����يح"زرعتها امي 

ه��ذا الرج��ل كان يجب ان يك���ن اخي!.. لعل��ه اخي وانه 
من��ي – اخ� روح��ي.. �سدق�ين انني �سع��رت وانا معه اين 
جل�ست م��ع نف�سي! غريب جدا هذا ال�سع�ر، لكنه انتابني 
ق�ي��ا.. وا�سحا نابعا م��ن اعماقي.. اح�س�س��ت اين احادث 
ذلك اجلزء اخلري الطيب مني – الجء ال�سايف الرزن الذي 
ي�س��رب احلليب يف افطاره وع�سائ��ه.. ويحب النا�س كلهم 
ويفرح املرح�م لفرحهم ويحزن حلزنهم.. وينظر للدنيا 
كله��ا بعين��ن وديعت��ن �سابرت��ن ويبت�س��م له��ا ابت�سامة 

م�ساملة م�ست�سلمة! 
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مقال زوج 
وكان �ش���عد يعاك�س زوج���ه ويداعبها 

وي�شاغبها وكان �شابا يف الع�شرين! 
وكانت ام الع�ش���رين كثرة الن�شيان.. 
تن�ش���ى اي���ن و�ش���عت املفاتي���ح واين 
ترك���ت منديله���ا وتن�ش���ى اي���ن خباأت 

حقيبتها! 
وحدث م���رة ان افتقدت ام امل�ش���رين 
خامتا م���ن املا����س فلم جت���ده، وقلبت 
البيت راأ�ش���ا على عقب ولكنها مل جتد 
اث���را للخ���امت وبع���د ثاثة اي���ام تلقت 
ط���ردًا  بالربيد امل�ش���جل، وفتحته فاذا 

يف داخله اخلامت ال�شائع! 
وم���ع اخلامت خطاب، كان اخلطاب من 
�ش���عد اىل زوجته يداعبها فيه ويروي 
له���ا كيف عرث عل���ى اخلامت يف احلمام 
وكي���ف ابق���اه يف جيب���ه ثاث���ة اي���ام 
وكي���ف تركها تبح���ث عن���ه وكيف انه 
تعم���د ان يوقعه���ا يف احل���رة حتى ال 

تهمل مرة اخرى!

اراء �سعد يف اجلمال: 
وكان �ش���عد جمي���ا يح���ب اجلم���ال.. 
يف  زوجت���ه  م���ع  دخ���ل  م���ا  وكث���را 

مناق�شات طويلة حول جمال زائرة! 
هي تقول انها �شيدة كاملة ولكن لي�س 

فيه���ا ذرة واح���دة م���ن اجلم���ال، وهو 
يثب���ت مبنطق���ة اجلب���ار ان لها �ش���حر 

هاروت وماروت. 
وكان منط���ق �ش���عد يط���وى احلقيق���ة 
ويلن الواق���ع فيجعله بن يديه قطعة 

من املطاط! 
وكث���را ما خ���در منطق���ة امل�ش���تمعن 
وامل�ش���تمعات.. فما يلبث ان يك�ش���بهم 
ف���اذا  امل�ش���رين  ام  �ش���د  �ش���فه  اىل 
الزوج���ة ملنط���ق زوجه���ا  ا�شت�ش���لمت 
العجي���ب، التقط خيوط املناق�ش���ة من 
جدي���د، واثب���ت ان زوجت���ه كانت على 
ح���ق، وان الزائرة لي�ش���ت جميلة كما 

اجمع احلا�شرون! 

�سعد.. معلم النح�! 
وق���د م���ات �ش���عد وان���ا عل���ى اب���واب 
الرابعة ع�ش���رة، ومع ذلك ال ازال اراه 

امامي كانه مل ميت اال منذ عامن! 
�ش���كت له م���رة ام امل�ش���رين م���ن اننا 
االب���واب،  ونك�ش���ر  االث���اث  نحط���م 
فا�ش���تدعاين انا وم�شطفى امن وكنا 
يف ال�شاد�شة من عمرنا، وطلب منا ان 
نكتب له مذكرات يومية مبا يحدث يف 
بيت االم���ة.. ملخ�س خط���ب الوفود، 
وملخ����س خطب �ش���عد ون���دون راأينا 

يف كل خطيب! 
الط���وال  ال�ش���فحات  نكت���ب  وكن���ا 
�ش���يبويه  مقت���ل  بح���وادث  املزدحم���ة 
ائم���ة  و�ش���نق  النح���و  علم���اء  وذب���ح 

ال�شرف! 
ومع ذلك كان وقت �شعد الزعيم يت�شع 
يجل����س �ش���اعة كامل���ة مع طفل���ن، كل 
يوم، ي�ش���لح لهما االخط���اء النحوية، 
ويف�ش���ر الرموز الت���ي كانت اقرب اىل 
اللغ���ة الهروغليفي���ة منه���ا اىل اللغ���ة 

العربية!
وا�ش���تمر �ش���عد �ش���نن طويل���ة وه���و 
يراج���ع معنا مذكراتنا ال�ش���اذجة بلذة 

غريبة، و�شرب عجيب! 
وم���ن يومها.. مل ت�ش���ك ام امل�ش���رين 
من حتطيم االثاث، وتك�ش���ر االبواب، 
ومن يومها بداأنا من�شح باط �شاحبة 

اجلالة ال�شحافة!

الزوج ال�سعيد 
وكان �ش���عد زوج���ا �ش���عيدا.. وكان���ت 
امنيت���ه ان ينج���ب اطف���اال ولكنه كان 
يخفي ه���ذه االمني���ة ع���ن زوجته، بل 
كثرا ما �ش���معتها تثر هذا املو�شوع 
امامه وت�ش���اله: ملاذا حتمله���ا كل هذه 
ال�شنن وهي مل تنجب له اوالدا، فكان 

رحمه الله يغلق الباب بلباقة غريبة! 
كان يق���ول: كل امل�ش���رين اوالدي! او 
يق���ول : ان الزعام���ة تتطلب �ش���جاعة 
م���ن  احلر�ش���نوع  تتطل���ب  واالب���وة 
انواع اخل���وف واجلنب.. ولو كان لنا 
اوالد م���ا ا�ش���بحت ام امل�ش���رين وما 

ا�شبحت انا رئي�س الوفد! 

جثة �سعد 
ويف ال�ش���اعة العا�ش���رة من م�شاء 23 
اغ�ش���ط�س �ش���نة 1927 خ���رج �ش���بح 
امل���وت عن بي���ت �ش���عد يحم���ل الروح 
التي بعثت احلياة يف قلوب املاين! 

و�ش���معت ب���كاء فت���ح الل���ه ب���ركات ثم 
حتب���ب اع�ش���اء الوف���د، وراأيت دموع 
ام امل�ش���رين وج���اء امل�ش���ور ريا�س 

�ش���حاتة يري���د ان ي�ش���ور جثة �ش���عد 
وهو على فرا�س املوت.. 

ولكن ام امل�ش���رين رف�ش���ت، ودخلت 
مع اخي اىل حيث يرقد �شعد، وك�شفنا 

املاءة البي�شاء التي تغطي وجهه! 
ودقق���ت النظر يف وجه امليت.. فراأيت 

وجها غر وجه �شعد زغلول! 
لقد �ش���غر راأ�ش���ه، وت�ش���اءل ج�ش���مه، 
الرج���ل  غ���ر  نحي���ا  �شخ�ش���ًا  وب���داأ 
ال�ش���خم الذي عرفته! وقلت مل�شطفى 

: لي�س هذا �شعد! 
وظهر انني كنت على حق.. فقد راأيت 
يومها جثة.. واثبتت االيام وال�شنون 

بعد ذلك ان �شعد حتى الميوت! 

وطل���ب مني ان اب���داأ فاقراأ ل���ه اخبار 
رحلة امللك فوؤاد يف ايطاليا.. ثم انباء 
ن�ش���اط ثروت با�ش���ا رئي����س الوزراء 
مو�ش���وليني.  بال�ش���نيور  واجتماعه 
والربقي���ات اخلارجية! ثم ماذا تقول 
جريدة االحتاد التي تهاجم �شعد، هل 
ردت على مقال العقاد الذي ن�شره يف 

الباغ؟ 
واع�ش���اء الوفد يف اوربا؟ ملاذا خلت 
ال�شحف من اخبارهم هذا ال�شباح! 

مل  ال�ش���باح  ه���ذا  يف  انن���ي  واذك���ر 
ام�ش���ك بتابيب �ش���يبويه ومل امرغه 
كعادت���ي يف الرتاب اال ث���اث مرات! 
وكان �ش���عد يف كل م���رة ي���ردين اىل 
ال�شواب وي�ش���رح يل �شاحكا قواعد 
اللغة ومتى يجوز اجلر ومتى يجوز 

الن�شب! 
الت���ي  ال�ش���حف  اح���دى  ان  واذك���ر 
�ش���طرت يف ذل���ك اليوم ا�ش���ارت اىل 
واالح���رار،  الوف���د  ب���ن  العاق���ات 

ف�شاألني �شعد: 
- ما راأيك يف هذا الكام؟ 

اح���ب  انن���ي �شخ�ش���يًا ال  ل���ه:  قل���ت 
االحرار.. با�شتثناء حممد حممود! 

فقال يل: وما راأيك.. اذا قلت لك انني 
احبهم، واريد ان اعيد كل الذين كانوا 
مع���ي يف ب���دء احلرك���ة اىل حظ���رة 
الوف���د.. انني اريد اندم���اج االحرار 

يف الوف���د، فان عن���د الوف���د القلوب، 
ولك���ن عند االح���رار الروؤو����س! وانا 
اري���د ان اجم���ع الروؤو����س والقلوب! 
وا�ش���ماعيل  ال�ش���يد  لطف���ي  اري���د 
�ش���دقي.. وحت���ى عبد العزي���ز فهمي 

وان كان ال يحبني! 
ولك���ن  ي�شرت�ش���ل..  ان  �ش���عد  واراد 
املمر�شة ا�شارت يل براأ�شها ففهمت.. 

وخرجت! 
خرج���ت واالطمئنان مي���اأ قلبي على 

�شحة �شعد! 
واذا بي ارى ام امل�شرين وراء الباب 

والدموع تن�شاب من عينيها! 
وكانت ام امل�ش���رين تك���ره االئتاف 
اندم���اج  فك���رة  �ش���را يف  وتعار����س 
االح���رار يف الوف���د، دون ان جت���روؤ 
على معار�ش���ة راأي �شعد، النها كانت 
توؤمن ان من واجب الزوجة ان ت�شر 

وراء زوجها مع�شوبة العينن! 
واعتقدت على الفور ان ام امل�شرين 
�شمعت حديث �شعد معي، وانها تبكي 

النه يتجه هذا االجتاه اجلديد. 
ولك���ن اعتقادي مل يع����س طويا، فقد 
قالت ام امل�شرين لو�شيفتها فريدة: 
- ار�ش���لى اثواب���ي عل���ى الف���ور اىل 
امل�شبغة لت�شبغ بال�ش���واد! ان �شعدًا 

�شيموت! 
واده�ش���ني ه���ذا الت�ش���ريح الغريب، 

الت�ش���اوؤم  ه���ذا  عل���ى  واحتجج���ت 
العجي���ب وقلت لها: ان �ش���حة �ش���عد 
مده�ش���ة اليوم! انه ي�شحك ويقهقه.. 

ويف وجهه ن�شاط ابن الع�شرين. 
دموعه���ا،  امل�ش���رين  ام  وم�ش���حت 
و�ش���كتت حلظ���ة، ثم قال���ت والدموع 

ت�شابق الكلمات: 
- ي���ا بني.. انها �ش���حوة امل���وت! انه 

�شيموت! 
وبعد 30 �ش���اعة من هذا احلديث كان 
�ش���بح املوت يف طريقه اىل ال�ش���رير 
النحا�ش���ي ال�ش���خم الذي يط���ل عليه 
امل�ش���حف امللفوف يف غ���اف ابي�س 

جميل! 

�سعد.. االن�سان 
بي���ت �ش���عد ع�ش���ر  ولق���د ع�ش���ت يف 
�ش���نوات.. اكلت فيها معه ومنت فيها 
بجانبه حتت �ش���قف واحد وعلى بعد 
خم�شة امتار من حجرته وراأيت �شعد 

الزوج.  �شعد  وراأيت  "الزعيم".. 
كان �ش���عد الزعيم جبارًا.. وكان �شعد 

الزوج ان�شانًا! 
ولقد ن�شر الكتاب واالدباء يف الثاث 
االف  االخ���رة  �ش���نة  والع�ش���رين 
املقاالت عن �ش���عد اجلب���ار، الذي كان 
يبط����س بخ�ش���ومه، وال ينحني امام 

العا�شفة الهوجاء. 

و�ش���اكتب اليوم عن �ش���عد االن�شان.. 
الذي كان ينحني يف داخل بيته امام 

الن�شيم! 

�سينية الكنافة! 
كان هذا الرجل اجلبار ي�شتطيع وهو 
جال�س يف مكتبه ان يهز االمرباطورية 
الربيطانية وان يع�شف باحلكومات 
ويعزل الوزراء.. ولكنه كان يف بيته 

�شعيفا حمروما! 
كان مري�ش���ا بال�ش���كر وكانت زوجته 
تقف له باملر�ش���اد، متنع���ه من تذوق 
اكل  وم���ن  يحبه���ا.  الت���ي  الكناف���ة 

طواجن االرز التي كان يحلم بها. 
وكان يعرف اننا اذا جل�شنا معه على 
املائ���دة، �ش���نفر�س علي���ه اكل الطعام 
امل�ش���لوق، فكان رحمه الل���ه اذا عرف 
ان االو�ش���طى احم���د الطب���اخ قد اعد 
�ش���ينية كناف���ة. يقل���ب الدني���ا باحثا 
ع���ن مدعوين ال تعرفه���م زوجته وال 
ت�ش���تطيع جمال�ش���تهم عل���ى املائدة.. 
وبذل���ك يخل���و ل���ه اجل���و مع �ش���ينية 

الكنافة او طبق ام علي! 
وكان �شعد ذواقة اىل اختيار الطعام، 
ولكن���ه كان اي�ش���ا ذواق���ة يف اختيار 
زم���اء املائ���دة.. وكث���را ما �ش���حى 
ب�ش���ينية الكناف���ة حت���ى ال ي���اكل مع 

�شيف ثقيل الدم! 

�سعد كما ال يعرفه النا�س! 

ع�������ل�������ي ام�������ن

كان راقداً يف �سريره 
النحا�سي ال�سخم 

امل�سحف ملف�ف يف 
غالف ابي�س جميل، 
ومعلق وراء ظهره يف 

عم�د ال�سرير على 
راأ�سه طاقية حريرية 

بي�ساء ويف وجهه 
احمرار ال�سباب ويف 

عينيه بريق اال�سحاء، 
ويف ابت�سامته �سخرية 

االق�ياء! 

ودخلت عليه، كعادتي 
كل �سباح، احمل له 

اجلرائد واملجالت. 
ومل ا�ستف�سر عن 

�سحته، فان ابت�سامته 
العري�سة اغنتني عن 

كل �س�ؤال! 

- �س���عد زغل���ول �س���نة 1910 يف احلديق���ة النموذجي���ة بباري����س ووق���ف خلف���ه خادمه 
اخلا�س حممد احمد

- �سعد زغلول �سنة 1906 ووراءه ام امل�سريني وبجانبه �سهره م�سطفى فهمي با�سا ثم الطفلة منرية 
حرم الدكتور احمد توفيق با�سا االن، حماة �سعد.. 

- حممد �سدقي با�سا و�سعد وم�سطفى فهمي با�سا وام امل�سريني وا�ستاذ ام امل�سريني الفرن�سي
 وقرينة حممد �سدقي با�سا يف مدينة اك�س ليبان �سنة 1909. 

اآخر �ساعة/ مت�ز- 1950
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االثنن والدنيا / 
كان�ن االول- 1945

بقلم اال�ستاذ : كرمي ثابت بك 

وكن����ت اعرف يف وزارة اخلارجية االملانية الهر 
"�شمت روكلي" �شكرتر املفو�شية االملانية يف 
م�ش����ر �ش����ابقًا، فذهب����ت اليه �ش����اكيا ام����ري فقال 
ب�ش����وت خافت كمن يخ�ش����ى ان يكون للجدران 
اذان: "ومل����اذا ال ت�ش����عى ملقابل����ة "الفوهرر" عن 
طري����ق احلزب؟ ان ن�ش����يحتي لك ه����ي ان تطلب 
مقابل����ة "رودلف هي�����س" نائ����ب "الفوهرر" يف 
احلرب، فاذا وفقت اىل مقابلته واقناعه برغبتك 
فان����ه الرج����ل ال����ذي ي�ش����تطيع ان يو�ش����لك اىل 

هتلر.." 
وخرجت من مكتبه اىل مكتب ال�شحافة، وابذلك 
طل����ب مقابلة هتلر بطل����ب مقابلة هن فوعدوين 
ب����ان يبلغوين ال����رد يف ال�ش����اعة ال�شاد�ش����ة وملا 
ع����دت يف امل�ش����اء ابلغني مدير مكتب ال�ش����حافة 
ان "رودل����ف هي�س" �ش����يقابلني ولكن حيث انه 
�شي�ش����رع بعد يومن يف جولة كبرة يف ارجاء 

الباد، ال بد من مقابلته يف الغد.. 
وم�ش����ى مدير مكتب ال�شحافة يف حديثه فقال: 
"ومعنى ذلك ان ت�شافر الليلة اىل "مونيخ" وان 
نذه����ب غ����دا اىل "البيت البن����ي" وتقدم نف�ش����ك 

ل�شكرتر رودلف هي�س". 
وبع����د �ش����اعتن كن����ت يف القط����ار امل�ش����افر اىل 
"مونيخ" وقد بلغها يف ال�شاعة ال�شابعة �شباحا 
ويف ال�ش����اعة العا�ش����رة والن�ش����ف كان �شكرتر 
"رودلف هي�س" ي�ش����تقبلني يف "البيت البني" 
ليق����ول يل ان عما مفاجئ����ًا طراأ على هي�س وانه 

يرجئ مقابلتي اىل ال�ش����اعة الواحدة فلما عدت 
اليه ادخلني عليه فورًا.. 

وكان "رودل����ف هي�س" مرتدي����ا اللبا�س النازي، 
فالقي����ت امام����ي رج����ا طوي����ل القام����ة، عري�س 
الكتفن، حنطي اللون، ا�ش����ود ال�شعر والعينن، 

هادئ احلديث، قليل اال�شارة. 
ودار احلدي����ث بينن����ا بالفرن�ش����ية، ومل اذك����ر له 
يف ب����ادئ االم����ر اين راغ����ب يف مقابل����ة هتل����ر، 
اىل ان راأي����ت الفر�ش����ة مائمة لذك����ر ذلك فقال : 
"ليتني كنت اعلم ذلك ملا جئتنا ال�شاعة العا�شرة 
والن�ش����ف فقد كان "الفوهرر" هنا وقد جاء من 
مق����ر اجازت����ه ليقابل بع�����س الزوار الفا�ش����تين 

االيطالين ثم عاد". 
فقل����ت : "اال ميك����ن االت�ش����ال ب����ه حيث يق�ش����ى 

اجازته؟" 
فاجاب : "ال ميكن.. فقد �شاألته من ايام ان يقابل 
�ش����حفيا هولنديا فرف�س، وال اود ان ا�ش����تهدف 

للرد نف�شه مرة اخرى يف ا�شبوع واحد." 
فقل����ت: "اين افه����م ان يق����ول ال ملائ����ة �ش����حفي 
اوروب����ي ولكنني ال افهم ان يقول ذلك ل�ش����حفي 

عربي.."
وبدا عليه حاال انه ده�س لهذه املاحظة اجلريئة 
فقال : "وملاذا؟" فقلت: "الن �ش����حفين اوربين 
كثرين قابلوه وكتبوا عنه وكل ما ن�شر عنه يف 
ال�ش����حف العربي����ة كان مرتجما عنه����م فلماذا ال 
تهيئون ل�ش����حفي عربي ان يقابله وان يراه من 
خ����ال عينن عربيتن وان يكت����ب عنه بالعربية 

مبا�شرة؟". 
وكان الدكت����ور "همفت�ش����تنجل" – وه����و ال����ذي 

ح�ش����ر بعد ذلك مقابلتي لهتل����ر وترجم احلديث 
– قد دخل علينا و�شمع هذا اجلزء من احلديث 
فق����ال: "ه����ذا كام يف حمل����ه." فقل����ت للدكت����ور 
هي�����س  رودل����ف  كان  "واذا  "همفت�ش����تنجل": 
ال����ذي ول����د يف اال�ش����كندرية وترع����رع فيه����ا ال 

ي�شاعدين". 
فقال هي�س: "ان االمر �ش����عب بعد الذي �ش����معته 
من "الفوهرر" من ايام " فقلت له: "اتريدون ان 

اردد لكم ما قيل يل يف برلن"؟ 
فحدق يف وقال: "ماذا قيل لكم"؟ 

قلت: "قيل يل اذا اراد هي�س ازاد الفوهرر".. 
قال: "من قال لكم ذلك"؟ 

قلت: "قيل يل ذلك يف كل مكان يف برلن".. 
وهنا �ش����اد احلجرة �ش����مت ق�ش����ر، وبعد ثوان 
ق����ال يل هي�����س: "�شاأ�ش����عى.." فقل����ت: "يكفيني 
هذا الوعد.. اذن �ش����اقابل الفوهرر" فقال: "قلت 
�شا�ش����عى.. و�ش����اخاطبكم بع����د �ش����اعة بالتلفون 

البلغكم رد الفوهرر"!. 
ف�ش����كرته عل����ى مقابل����ة، وعل����ى م����ا وع����دين به، 
ورجع����ت اىل الفندق وجل�ش����ت يف بهوه انتظر 
ذل����ك التلفون.. ذل����ك التليفون الذي �ش����يقول يل 
"نع����م" فاقابل الرجل الذي يتحدث العامل عنه، 
او يق����ول يل: "ال." فارج����ع فا�ش����ا وتذهب تلك 
اجله����ود كلها �ش����دى.. واذا مبدي����ر الفندق يقبل 
نحوي م�شرعا وينحني باحرتام وادب عظيمن 
ويقول  يل: "فان"، فقلت: "نعم"، قال: "�شعادة 
رودلف هي�س بنف�شه يريد حمادثتك بالتلفون". 
هي�����س  برودل����ف  واذا  التلف����ون  اىل  ونه�ش����ت 
يق����ول يل: لق����د حاول����ت االت�ش����ال "بالفوهرر" 

فلم افلح النه �شافر اىل برلن بالطائرة لي�شرتك 
يف جن����ازة امرال، و�ش����يعود بع����د ذلك اىل مقر 
اقامته احلالية، و�شات�ش����ل به يف امل�شاء وابلغك 
ال����رد يف نحو ال�ش����اعة ال�ش����ابعة وبعد ال�ش����اعة 
ال�ش����ابعة بقليل دعي����ت اىل التلفون مرة اخرى، 
و�ش����معت "رودل����ف هي�����س" يق����ول يل: "كي����ف 
احل����ال يا فان؟" قلت يف نف�ش����ي وان����ا ارد على 
حتيته: مادام امل�شاألة فيها كيف احلال الزم م�س 

ناجحة!
لكن����ه فاج����اأين بعد ذلك بقول����ه: "انا �ش����عيد بان 
ابلغ����ك ان "الفوهرر" �ش����يقابلك غ����دا بعد الظهر 
يف "بايروت" – وهي بلدة املو�ش����يقي ال�ش����هر 
فاجرن – حيث مي�شي اجازته، ففي �شباح الغد 
تركب قطار ال�شاعة ال�شابعة اىل "تورتربج" – 
حيث جت����ري املحاكمة الكب����رة االن – وعندما 
ت�ش����ل اليه����ا تركب قط����ارا اخ����ر اىل "بايروت" 
وهناك تت�ش����ل م����ن الفندق تلفوني����ا بالدار التي 
يقي����م فيه����ا "الفوه����رر" وتذك����ر لياروه ا�ش����مك 
فيع����ن لك موعد املقابل����ة، ارجو لك �ش����فرا طيبا 

وتوفيقا". 
ف�شكرته على �شعيه واعتذرت اليه على ما �شببته 

له من ازعاج! 
ورجع����ت اىل بهو الفن����دي ف�ش����األني املدير على 
نتيجة املحادثة فقلت له "اين �شاقابل "الفوهرر" 

غدا بعد الظهر.." 
فه����ز راأ�ش����ه وقال با�ش����ما: "عندم����ا يريد رودلف 

هي�س"..! 
قلت بب�شاطة: "ماذا يحدث"؟ 
قال : "نفتح جميع االبواب". 

ملا و�سلت اىل برلن 
طلبت من مكتب 
ال�سحافة ب�زارة 
اخلارجية ان يهيئ 
يل مقابلة هتلر، 
وا�ستغنت عل ذلك 
بكتاب ت��سية من 
  " البارون "ف�ن �سن�رر
وزير املانيا املف��س 
يف م�سر اذ ذاك، وبعد 
ي�من جاءين الرد 
بان "الف�هرر" يق�سي 
اجازته بعيدا عن 
برلن، وال يقابل 
�سحفيا اجنبيا قبل 
�سهر على االقل! 

الف�هرر و"ايفى" ال�سغرية
من  �سراً  حياتها  كانت  فقد  عجيبة..  غام�سة  �سخ�سية  براون"  "ايفا  اإن 

اال�سرار، كما كانت وفاتها �سراً من االأ�سرار! 
فقد جاء يف �سهادة احد املت�سلن بها وبهتلر انهما تزوجا قبل دخ�ل الرو�س 
اىل  جثتاهما  ونقلت  الي�م  ذلك  غداة  انتحرا  وانهما  واحدة،  بليلة  برلن 

حفرة جماورة لدار امل�ست�سارية حيث ا�سعلت فيهما النريان ثم دفنا! 
هذه رواية من الروايات التي قيلت عن خامتة هذه املراأة الغام�سة.. 

اما حياتها فقد كانت اكث�ر غم��سا النه مل يكن ي�سمح الأحد بان يعرف �سيئًا 
عنها. فقد احبها هتلر منذ ثالثة ع�سر عاما، واتخذ لها جناحا خا�سا يف 

برخن�سجادن ومنزال يف مي�نخ، وجناحًا اآخر يف ق�سره اخلا�س بربلن. 
وقد عا�ست "ابقى ال�سغرية" كما كان ي�سميها هتلر، عي�سة ب�سيطة هادئة 
يف كنف ع�سيقها، الذي مل تفكر ي�مًا يف ان تطلب اليه الزواج منها، كما كان 
هتلر ي�ستبعد فكرة الزواج منها كلما الح له �سبحها بحجة انه كان متزوجًا 

زواجا روحيا من �سعبه، رغم انه اعجب طفلن من "اإيفا"!
وكانت ايفا حتب الروائح العطرية الق�ية وتتعطر بها كثريا رغم ان هتلر 

مل يكن يحب هذه الروائح!
وكانت اي�سا من ه�اة املالب�س اجليدة وامل�ديالت املبتكرة، وكثريا ما كانت 
امل�ساء  يف  الل�ن  ا�س�د  جميال  روبًا  وترتدي  واخرى  اآونة  بن  ثيابها  تغري 

وهي تنتظر ع�دة هتلر من عمله. 

ان هتلر ي�سرتيح 
وقد ا�ست�سلم للنعا�س 

وه� جال�س يف 
مقعده، وايفا اىل 
جانبه ترقبه يف 

هدوء و�سكينة، 
ويرى هتلر يف 

ال�س�رة ال�سغرى 
وه� يجث� على 

)اأو�سي( ابنته من 
ايفا براون. ويقال 
يف اإحدى الروايات 
انها ابنة اأخت اإيفا 

ولي�ست ابنتها
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ذاكرة 
العد�سة

اأحد املعتقالت النازية .... بعد دخ�ل ق�ات احللفاء

اأدولف هتلر يف �سبابه يحتفل 
باإعالن احلرب العاملية االأوىل

اأطفال تيتم�ا بعد فقدان والديهم 
خالل حرب فيتنام، مت نقلهم اإىل 

ال�اليات املتحدة يف عام1975

اإعالن التح�ل اللغ�ي يف تركيا 
من احلروف العربية اىل 
الالتينية �سنة 1928

الة امل�سي الختبار ارتداء االحذية 
19٣7

امللك ج�رج 
اخلام�س ملك 

بريطانيا 
العظمى 

والقي�سر 
الرو�سي نيق�ال 

الثاين يف برلن، 
191٣ - اأبناء 

اخلالة الذين 
يبدون كاأنهم 

ت�ائم

اأول مكاملة 
اأجراها 

األك�سندر 
غراهام بيل 

يف �سيكاغ� 
1892

بط�لة تن�س 
ن�سائية 1958

جمال عبد النا�سر يلتقط 
�س�رة تذكارية لزوجته 
ال�سيدة حتية

فاتن حمامة مع ابنتها ناديا ذو الفقار

مكتبة جامعة هارفارد 1895

الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترامب حن ظهر على 
غالف جملة "بالي ب�ي" 
االأمريكية ال�سهرية عام 
1990
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امل�س�ر/ �س��باط- 1968

احتفى الرئي�س تيت� وحرمه، 
مروان" حفيد  ا�سرف  "بجمال 
الرئي�س جمال عبد النا�سر. 
ما كاد ركب ال�سي�ف ي�سل اىل 
فندق كتاركت اجلديد يف ا�س�ان 
حتى ا�ستقبلهم جمال ال�سغري 
مرحبا.. وتنقل من يدي تيت� اىل 
يدي حرمه التي ا�ستبقته معها 
فجل�س مطمئنا.. ثم داعبه جده. 
كانت حرم الرئي�س عبد النا�سر 
وكرميته منى يف ا�س�ان ت�ساركان يف 
احلفاوة بال�سي�ف.

اجليل/ حزيران- 1955

ال�شيخ عبد البا�شط عبد ال�شمد 
- مارل����ون براندو م�ش����ر – يباع االن 

يف �شوارع القاهرة.. بقر�س �شاغ! 
لقد قال عنه اجليل انه معبود الن�ش����اء 
اجلديد يف م�ش����ر.. وانه �شديد ال�شبه 
مبارل����ون بران����دو معبود الن�ش����اء يف 

العامل.. �شكا ومو�شوعًا! 
.. وبعده����ا غم����رت �ش����وارع القاه����رة 
متاثيل �ش����غرة م����ن اجلب�����س ينادي 
ا�ش����حابا عليها: ال�ش����يخ عبد البا�شط 
ال�ش����تات  معب����ود  بقر�����س..  بران����دو 

بقر�س! 
ونفدت التماثيل ال�شغرة من ال�شوق 
يف �ش����اعات.. ومل ي�شتطع ال�شيخ عبد 
البا�شط نف�شه ان يح�شل على متثال! 

�شعره ا�شغر وعيونه ال�شود! 
وكان التمث����ال الذي �ش����نعوه لل�ش����يخ 

عبد البا�شط براندو عجيبًا! 
.. عيونه �شود... 

... وعلى فمه ابت�شامة.. 
... و�شعره ا�شفر! 

... وانهال����ت الر�ش����ائل الناعم����ة على 
ال�ش����يخ عب����د البا�ش����ط.. وكله����ا تلعن 
�ش����ناع التماثيل الذين �ش����وهوا فتنة 

ال�شيخ عبد البا�شط.. اال�شلي! 
ومزق ال�ش����اب التق����ي الورع ر�ش����ائل 
اجلن�����س الناع����م وه����و ي�ش����تغفر الله 

ويعوذ به من ال�شيطان والن�شاء!.. 
وان كان ف�ش����ول ال�ش����يخ عبد البا�شط 
– قد ا�شتبد به لرى  – بعد هذا كله 
مكت����ب  يف  راأه  حت����ى  التمث����ال  ه����ذا 

�شديق.. 
ومل ي�ش����تطع ان يتم����ادى نف�ش����ه م����ن 
ال�ش����حك.. ثم جل�س يتاأمله.. ومدينة 

اجليل تاحق تاأماته.. 
مارلون عبد ال�شمد..  يف �شوريا! 

.. ث����م ط����ار ال�ش����يخ عبد البا�ش����ط اىل 
�ش����وريا.. ت�ش����بقه �ش����هرته.. وي�شبقه 

لقبه.. )مارلون براندو م�شر!! 
ي����رون  �ش����حبته  يف  كان����وا  والذي����ن 

العجب! 
لقد ا�شتقبله ال�ش����حفيون ال�شوريون 
بعد�شاتهم وا�شئلتهم.. وكانت اال�شئلة 
كلها عن حكاية ال�شيدة التي طاردته.. 

وماحقة الن�شاء له بعد ذلك!.. 
وكان وجه ال�شيخ عبد البا�شط يحمر 

خج����ا كلم����ا حا�ش����رته ال�ش����يدات يف 
املطار.. ليتفح�س منظره..! 

حديث �س�ريا كلها! 
وا�ش����تقبل ال�ش����يخ عب����د البا�ش����ط يف 
�ش����وريا كما ل����و كان جنم����ا من جنوم 

ال�شينما!. 
ال�ش����ورية..  االذاع����ة  دار  يف  ق����را 
وتلقى دعوة م����ن وزير املعارف ليقراأ 
يف حم����اة.. وق����راأ يف حل����ب.. ودعاه 
ومفت����ي  اللبن����اين  االقت�ش����اد  وزي����ر 
طرابل�س ليق����راأ يف طرابل�س.. ودعاه 
ال�ش����يد عبد الله الباق رئي�س الوزراء 
اللبناين ال�ش����ابق.. وتلق����ى دعوة من 
ال�شيد ح�شن العويني رئي�س الوزراء 
ال�شابق اي�شا،.. وقلده ال�شيد �شربي 

ال�ش����بلي رئي�س وزراء �ش����وريا 
و�شام اال�شتحقاق ال�شوري من 
الدرجة الثانية.. وقلده ال�شيد 
�ش����امي ال�ش����لح رئي�س وزراء 
الذهبي����ة..  امليدالي����ة  لبن����ان 
و�ش����ار ال�ش����يخ عبد البا�شط 
عب����د ال�ش����مد حديث �ش����وريا 

كلها!
وانهالت علي����ه الدعوات من 
تركي����ا..  لزي����ارة  م����كان  كل 
ولكن ال�ش����يخ عبد البا�ش����ط 
اعت����ذر الن����ه ق�ش����ر زيارته 
�ش����وريا  عل����ى  امل����رة  ه����ذه 

ولبنان..! 

احلج��اب..  رف��ع 
لروؤية براندو! 

ولق����د تعر�����س ال�ش����يخ عب����د البا�ش����ط 
ملط����اردات ن�ش����ائية م����ن ن����وع جديد.. 

هناك!. 
ويق����ول الذي����ن رافق����وه ان ال�ش����يدات 
يرفع����ن  قابلن����ه  اذا  ك����ن  املحجب����ات 
احلجاب ع����ن وجوههن ويحملقن فيه 
جيدا..! كما كانت ال�شيدات حري�شات 
جدا على �شماع قراءاته يف كل مكان.. 
ويف كل م����كان كان يذه����ب اليه.. يجد 
جمع����ا م����ن اجلن�����س الناع����م حوله!.. 
كان����ت  ال�ش����ورية  االذاع����ة  دار  ويف 
املذيع����ات ي�ش����رعن اىل التف����رج عل����ى 

ال�شيخ عبد البا�شط عند الت�شجيل! 

ام����ا ال�ش����يخ 
عب����د البا�ش����ط فيق����ول ملرافقي����ه الذين 
ي����ا نا�����س  ي����روون ه����ذه احلكاي����ات: 

ا�شتغفروا الله.. م�س كده! 

... يف ال�سرق كله! 
ورحلة اخ����رى لل�ش����يخ عبد البا�ش����ط 
يف العراق واالردن وتركيا و�ش����وريا 
ولبن����ان �ش����وف متنحه لق����ب مارلون 

براندو ال�شرق.. ال م�شر وحدها! 
و�ش����وف تعمل متاثيل تباع بالفل�شات 
واللرات يف �شوراع دم�شق وبروت 

وبغداد وعمان وانقرة!!. 
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ان فتى ال�شينما االول عماد حمدي يجتاز ازمة 
مالية عنيفة يعرفها النا�س، ويجتاز اي�شا ازمة 
عاطفية اعن���ف ال تعرفها اال �ش���ادية.. الزوجة 
اجلميلة ال�ش���ابة التي تهوى الف�شاتن العارية 

االكتاف! 
واالزم���ة املالي���ة �ش���ببها تراك���م ام���وال النفقة 
ال�ش���رعية التي يجب ان يدفعه���ا عماد لزوجته 
ال�ش���ابقة فتحي���ة �ش���ريف.. وق���د و�ش���لت اىل 
الف جنيه.. �ش���در احلكم بها يف وقت ال ميلك 
في���ه عماد رب���ع هذا املبل���غ او اقل م���ن الربع.. 
و�ش���ممت فتحي���ة عل���ى الدف���ع. وجاه���د عماد 
للح�ش���ول على املبلغ. حت���ى تعاقد مع املخرج 
طي���ب القل���ب حلم���ي رفله عل���ى فيل���م، وجرت 
ت�شوية لدفع املبلغ، ولكن الت�شوية مل تتم حتى 

االن ب�شفة نهائية. 
و�شادية اي�شا تقول انها �شرفت كل مذخراتها 
على فيلمه���ا االخر، وانها يف انتظار عر�ش���ه 

لتعو�س بع�س ما �شرفته. 
وقد حاولت عبثا االقت�شاد يف م�شاريف البيت 
والطب���اخ وال�ش���يارتن وال�ش���ائق واملاب�س، 
ولكنها مل ت�ش���تطع ان تنزل عن امل�شتوى الذي 

اعتادت ان حتياه بعد زواجها من عماد. 
وله���ذه اال�ش���باب، بداأت امل�ش���اجرات متتد بن 
عم���اد ال���زوج الذي عل���ق كل ام���ال حياته على 

الزوج���ة ال�ش���غرة ال�ش���احكة وب���ن �ش���ادية 
الت���ي ب���داأت تت���ربم بتكاليف ال���زواج وقيوده 

وازماته.. 
ولكن االزمات بن الزوجن مل ت�ش���ل بعد اىل 
احلد الذي يهدد م�ش���تقبل هذا ال���زواج تهديدًا 

�شريعًا.. 
يك���ربين  عم���اد  ان  تق���ول: �ش���حيح  ف�ش���ادية 
�ش���نا بحوايل 20 عاما.. ولك���ن عماد هو جنم 
ال�ش���ينما االول يف م�ش���ر، ومل ين���زل بعد عن 

عر�شه! 
.. ث���م تظه���ر عل���ى وجهه���ا دالالت احل���رة.. 

احلرة امام امل�شتقبل الغام�س. 
واحدى �ش���قيقات �شادية.. تثر ق�ش�شا كثرة 
ح���ول اخل���اف ال���ذي ب���ن �ش���قيقتها وعماد.. 
وت�ش���رح يف املجال�س العام���ة انها كانت غلطة 

من �شادية وت�شرعا تدفع هي االن ثمنهما.. 
ولكن عماد مت�ش���بث ب�ش���ادية اىل اخر حلظة.. 
ل���ن يكون هو املتخلي عنه���ا حتت اية ظروف. 
قال انه �شي�شحي يف �شبيل حبه اىل اآخر قطرة 
من دمه.. النه يعي�س االن لهذا احلب وبه ومن 
اجله.. والكرة االن يف قدم �ش���ادية.. ت�شتطيع 
ان تتقدم بها، فتك�ش���ب املعركة، وت�ش���تطيع ان 

ت�شربها با وعي فتخ�شر املعركة!. 

اجليل/ اأيل�ل- 1955

جملة ال�سباح  - 1947

 ام����ا االآن فتق�ش����ي ال�ش����اعة يف االأغني����ة 
يتخلله����ا  كلم����ة  املائ����ة  تبل����غ  الت����ي 
ه����ذا  ال�ش����ادق..  الت�ش����ويري  التعب����ر 
الت�ش����وير ال����ذي كان معدوما عند قدماء 

املو�شيقين. 
وملن يرجع الف�شل 

يف هذا التقدم املو�شيقي؟
الف�ش����ل يف تق����دم املو�ش����يقى يرجع اىل 
العنا�ش����ر  �ش����ماع  وم����ن  نف�ش����ه  الزم����ن 
املو�شيقية الغريبة التي دخلت علينا يف 
هذا البلد.. واإذا كان ال بد من ان اأحتدث 
يف عدد )ال�شباح( الف�شي التاريخي عن 
الذين  اال�شخا�س 
له����م اأثر 

يف هذا التقدم فاقول لك بكل �ش����راحة.. 
ان التق����دم ب����داأ باملرحوم �ش����يد دروي�س 
ث����م مبحم����د الق�ش����بجي ث����م حمم����د عبد 
الوه����اب.. اأق����ول ل����ك حممد الق�ش����بجي 
)اون����ا حمم����د الق�ش����بجي( ف����ان ح����اول 
النا�����س ان ينك����روين فاأن����ا ال انك����ر حق 
نف�ش����ي. فانا اول من حل����ن املنولوجي.. 
وانا اول من و�ش����ع املو�شيقى ال�شامتة 
ومل ي�شبق بها اإال املرحوم �شيد دروي�س 
ومل ي�ش����عها م����ن بع����دي اإال حمم����د عب����د 
الوه����اب.. ولي�س معنى ه����ذا انني اأنكر 
ح����ق اال�ش����تاذ املو�ش����يقار زكري����ا اأحم����د 
فه����و رجل فن����ان له مرك����زه اإال انه مازال 
يحتف����ظ بطابع����ه القدمي دون ان ي�ش����ر 
مع الع�ش����ر والتط����ور.. واذا كان يوجد 
عي����ب يف دنيا املو�ش����يقى والغن����اء هذه 
االيام فاأن اال�ش����وات ال�ش����احلة لاأداء 
تع����د قليل����ة ج����دا.. واإذا �ش����األتني اأي�ش����ا 
مل����اذا اإنعدم الغن����اء القدمي اق����ول لك الأن 
املطرب����ن الذي����ن ي����وؤدون ه����ذا الل����ون 
انعدم����وا تقريب����ا ومل يوج����د مط����رب 
ل����ه �ش����وت �ش����الح ل����دور )ي����ا م����ا انت 
واح�شني( او )انا ع�شقت( اإال اال�شتاذ 

�شالح عبد احلي.
وه����ل حقق����ت املو�ش����يقى اجلدي����دة 

اأغرا�س وقرارات املوؤمتر؟
اأق����ول لك بكل �ش����راحة ان موؤمتر 
موؤمت����رًا  كان  العربي����ة  املو�ش����يقى 
اي����ة  دون  من����ه  خرجن����ا  الأنن����ا  فا�ش����ا 
نتيجة.. ويكفي ان اأقول لك بان الدكتور 
)زاك�س( بع����د ان انتهى املوؤمتر قال: اإذا 
كنتم تريدون ان حتتفظوا مبو�ش����يقاكم 
)الدربك����ة(  ب�����  حتتفظ����وا  ان  فعليك����م 
و)املزم����ار( ف����اذا كان املوؤمتر ق����د انعقد 
لكي يق����ول لنا الدكتور زاك�����س مثل هذا 
ال����كام فيك����ون املوؤمتر قد اإنعقد بق�ش����د 
ال�ش����ر للمو�ش����يقى العربية دون 

ان يعمل خلرها. 
ومن تراه م�شوؤوال 
عن ف�شل املوؤمتر؟ 

االع�ش����اء  جمي����ع   -
الذين ا�شرتكوا فيه 

ومن هم؟
اأعرفه����م..  ال   -
ف����ا  عرفته����م  واذا 
فاأن����ا  اأذكره����م.. 
احت����دث  ال  االآن 

ع����ن �شخ�ش����ياتهم.. اإمن����ا اأحت����دث ع����ن 
اأعماله����م.. وال�ش����يء الذي اأعرف����ه عنهم 
انهم ال يفهمون املو�ش����يقى العربية على 

حقيقتها..
هل اإ�ش����تفادت املو�ش����يقى واملو�شيقيون 

من وجود حمطة االذاعة؟
حمط����ة االذاع����ة مل تف����د اح����دا.. ولكنها 
ا�ش����تفادت م����ن اأم كلثوم وعب����د الوهاب 
و�ش����رائطهما ولوال ذلك مل����ا كان للمحطة 
اي جمهود ي�ش����تحق الذك����ر.. ولي�س يف 
براجمه����ا م����ا ي�ش����تحق الذك����ر دون عبد 

الوهاب وام كلثوم.. 
من تر�ش����ح من املطرب����ن واملطربات يف 

�شف اأم كلثوم وعبد الوهاب؟
لن ا�شع احدًا بجانبها وها هي ام كلثوم 
موجودة وعبد الوهاب موجود اأطال الله 
عمرهم����ا.. وهم����ا يف فنهم����ا ال ينازعهما 
اأحد يف مركزهما وال اجد احدًا ي�شتحق 
ان يفكر يف مناف�شتهما وقد تظهر االيام 
م����ن العجائب م����ا هو يف �ش����مر الغيب 
ان  ويل  االآن  اإىل  نعلم����ه  م����اال  وه����ذا 
ا�ش����رب لك مثا بال�ش����يدة منرة املهدية 
عندم����ا كان����ت تذي����ع على عر�����س الطرب 
كان اجلمه����ور ال يفكر اب����دًا يف ان هناك 
مطربة ا�ش����مها اأم )كلثوم( تخلفها بينما 
كان يعا�شر منرة ع�شرات املطربات؟.. 
ثم �ش����اء الله ان يعو�����س للنا�س اعتكاف 
ال�ش����يدة من����رة املهدي����ة بال����در او الهبة 

االلهية الثمينة )ام كلثوم(. 
التدري�س املو�شيقي اخلايل 
هل يفيد املو�شيقى احلديثة؟

بكل تاأكي���د.. ويجب تعمي���م التدري�س 
يف جميع املدار�س ولكن الذي االحظه 
ان املدر�شن ال توجد الروح املو�شيقية 
يف دمه���م. واملعاهد املو�ش���يقية يجري 
فيه التدري����س بالطريق العلمي فقط.. 
فيجب ان ي�ش���رف على الربامج بع�س 
ال���روح  لب���ث  العامل���ن  املو�ش���يقين 
العملية اىل جانب الروح العلمية. حتى 
ال جن���د يف امل�ش���تقبل م���ن املتخرج���ن 
م���ن ال يعزف���ون او ال يلحن���ون مثله���م 
مث���ل خريج احلقوق الذي ال ي�ش���تطيع 
الدفاع اأمام املحكمة.. او الطبيب الذي 
يتخ���رج م���ن كلي���ة الطب ويخ���اف من 

)امل�شرط(! 

قال اال�ستاذ الق�سبجي رداً على 
هذا ال�س�ؤال اإذا قلت اإن امل��سيقى 
العربية ف�سدت فيجب على ان 
اأحتدث عن و�سائل اإ�سالحها.. 
ولكنها مل تف�سد بل تط�رت 
وتقدمت.. فم��سيقى القدماء 
هي نف�سها امل��سيقى امل�ج�دة 
االآن ولكن النظام امل��سيقي ه� 
فقط الذي تغري وتبدل فمثال 
امل��سيقى القدمية كانت عبارة 
عن مغنى )االدوار( و)الردود( 
وتغني الكلمتن يف �ساعة او 
يزيد..
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امل�س�����ر - 1954اآخ��ر �س��اعة/ حزيران - 1948

منذ ا�ش���ابيع و�ش���ع اح���د الن�ش���الن يده يف 
جيب م�ش���افر يف قطار ب���ن دمنهور وايتاي 
الب���ارود، فن�ش���ل كي����س نق���وده، وكان في���ه 
4000 جني���ه! وكان ه���ذا رقم���ا قيا�ش���يًا من 
حيث �ش���خامة املبلغ. ولهذه املنا�شبة نن�شر 

بع�س الطرائف عن دولة الن�شالن..

احتاد الن�سالن
يبلغ عدد الن�ش���الن يف القاهرة نحو 5000 
منهم 4000 من الذكور و1000 من االناث. 
وقد ان�شا ن�شالو العا�شمة النف�شهم "احتادا 
عام���ا" ي�ش���مع ب���ه البولي�س من مرا�ش���اته، 
ولكنه ال يعرف مقره .. ومن طريف ما يذكر 
ان "االحتاد العام للن�شالن" قد ار�شل تهنئة 
رقيق���ة اىل حمافظ �ش���ابق للقاهرة ملنا�ش���بة 

تعيينه يف هذا املن�شب.

٣0.000 جنيه يف ال�سنة! 
وترتاوح حوادث الن�ش���ل يف العا�ش���مة بن 
10 و15 حادث���ًا يف الي���وم، وق���د حف���ز ذلك 
حكمدارية البولي�س اىل ان�شاء مكتب خا�س 
ملكافحة حوادث الن�شل، ا�شندت ريا�شته اىل 
ال�ش���اغ جم���ال الدين ر�ش���دي وقد ق���ام هذا 
املكتب باح�شاء طريف، دل على ان متو�شط 
ما ي�ش���ل اىل ايدي الن�شالن يف ال�شهر يبلغ 
2500 جني���ه يف ال�ش���هر اأي 30.000 جنيه 

يف ال�شنة.
وكثرا م���ا يكون الذنب يف حوادث الن�ش���ل 
واقع���ًا عل���ى اجلمهور نف�ش���ه لع���دم اتخاذه 
احليط���ة الواجب���ة وخ�شو�ش���ا يف االماكن 

املزدحمة مثل عربات الرتام واالمنيبو�س.

كل �سيخ.. له طريقة ! 
وا�ش���اليب الن�ش���ل متنوع���ة طبق���ًا مل���ا اأوتي 
الن�ش���الون من ثقافة وفن، فهناك من ين�ش���ل 
يف ال���رتام واالومنيبو�س، ومن ين�ش���ل يف 
�شيارات التاك�شي كان يوهم احد ال�شذج من 
القروين بانه �شيذهب به اىل ق�شم البولي�س 
ثم ين�شل حافظة نقوده يف الطريق. وهناك 
عل���ى  بانف�ش���هن  يلق���ن  جمي���ات  ن�ش���االت 
�ش���دور النا����س يف دور �ش���ينما وغره���ا، 
ويتظاهرون باالغماء لين�ش���لن ما ت�شل اليه 

ايديهن من حمافظ.
"العملي���ة  اج���راء  ن�ش���ال  كل  يجي���د  وال 
اجلراحية" الازمة جليب �شحيته بامل�شرط 
الذي يحمله، ولذا ال ميار�س هذه العملية اال 

الرا�شخون يف العلم..

الرب بال�سعفاء 
الوف���اء  م���ن  �ش���روب  الن�ش���ل  دول���ة  ويف 
العجي���ب، فم���ن ذل���ك ان الن�ش���الن االقوياء 
القادرين على "الك�شب" ميدون يد امل�شاعدة 

اىل زمائهم ال�ش���عفاء الذي اقعدهم املر�س 
او الكرب عن ممار�شة "املهنة".

ل���كل  ان  عنده���م  املرعب���ة  القواع���د  وم���ن 
ن�ش���ال منطقة نفوذ خا�ش���ة به فا يجوز ان 
يتخطاها اىل منطقة غره باي حال، ويجوز 
ان ي�ش���رتك اثنان او اكرث يف منطقة واحدة 
او �ش���ارع واحد مع االتف���اق والتعاون فيما 
بينهم. وللن�ش���الن ف�شائلهم الذين يف�شلون 
يف منازعاتهم التي تت�ش���ل باقت�شام الغنائم 
او رغبة م�شاعد الن�ش���ال مثا يف اال�شتئثار 
مب���ا يف حافظة نقود �ش���لمها الي���ه "معلمه" 
ليف���ر بها، او غ���ر ذلك من وج���ود اخلاف، 
واح���كام ه���وؤالء "الق�ش���اة" ال تقب���ل الطعن 

باأي حال.

كرم ال�سيافة 
الن�ش���الن ان ن�ش���اال  وم���ن اعج���ب تقالي���د 
م���ن اال�ش���كندرية مثا ق���د ينزل �ش���يفا على 
زميل���ه يف القاه���رة، والهدي���ة الت���ي يقدمها 
اليه م�ش���يفه لهذه املنا�شبة هي حافظة نقود 
ين�ش���لها له خ�شي�ش���ا ويقدمه���ا اليه دون ان 
يفتحها وكذلك يفعل ن�ش���ال اال�ش���كندرية اذا 
نزل ن�ش���ال القاهرة �ش���يفا علي���ه. ويحر�س 
الن�ش���الن  مراقب���ة  عل���ى  البولي����س  رج���ال 
اخلطري���ن، فاذا �ش���افر احده���م اىل بلد اآخر 
�ش���ارعوا اىل اباغ البولي����س يف هذا البلد 

بقدومه لكي يراقبه.

الن�سل ثم اخلمر والقمار 
والعادة ان املال الذي ي�ش���ل اىل يد الن�شال، 
يكون ماآله اىل ال�شياع �شواء يف احلانات او 
على موائد القمار او يف املغامرات الغرامية 
الرخي�ش���ة.. وذوو االماك من الن�شالن قلة 
معدودة، وهم الذين ادركوا زمن الزواج يف 
احلرب العظمى االوىل ثم الثانية حن كانت 
املحاف���ظ تنتف���خ ب���اوراق البنكن���وت.. وقد 
ت���اب ه���وؤالء  الن�ش���الون االغنياء و�ش���اروا 

يعي�شون من ايراد عماراتهم.

عمدة الن�سالن..
وتفي�س �ش���حف �شوابق الن�شالن بحوادث 
الن�ش���ل التي ارتكبوها و�شجنوا من اجلها، 
وهن���اك ن�ش���ال يدعى "حممد �ش���لبي" له 52 
�ش���ابقة ثابت���ة يف الن�ش���ل ع���دا م���ا مل يثبت، 
وكان زماوؤه يلقبون���ه "بالعمدة" وقد حكم 
عليه بعقوبات يبلغ جمموع مدتها 30 �شنة، 
وقد زج ب���ه اخرًا يف "ا�ش���احية الرجال" 

بالقناطر اخلرية.

القائمة ال�س�داء 
ويف مكتب مكافحة الن�ش���ل قائمة �ش���وداء 
ت�شم ا�شماء الن�شالن املعروفن، وال تكاد 

تقع حادثة ن�ش���ل 
يف جهة م���ا حتى يع���رف البولي�س 

مرتكبها فيقب�س عليه ويعر�شه على املجنى 
عليه، ويف ذلك املكتب اي�شا مئات من �شور 
الن�شالن يعر�ش���ها املكتب على املجنى عليه 
اذا كان ق���د مل���ح الن�ش���ال ويتذك���ر ماحم���ه 
و�ش���كله، ام���ا اذا كان ال يعرف���ه ف���ان م�ش���ر 

نقوده اىل ال�شياع.

و�سم الن�سالن! 
وقد فكر حكمدار �ش���ابق لبولي�س العا�ش���مة 
يف و�ش���م كل ن�ش���ال يقب����س علي���ه وي���دان 
بعام���ة × يف جبهت���ه ليعرف���ه النا����س بعد 
ذل���ك وياأخ���ذوا حذرهم منه، ولك���ن روؤى ان 
ه���ذا امل�ش���روع "وح�ش���ي" ومه���در لادمية، 
وخ�شو�شا اذا تاب الن�شال توبة �شادقة يف 
م�ش���تقبل حياته وبعد فهذه دولة الن�ش���الن، 
وهذا ط���رف م���ن احواله���ا وتقاليده���ا، وال 
ي�ش���عنا بعد ذلك اال ان نق���ول: "احرت�س من 

الن�شالن". 

من���ذ �ش���هور قدمت اىل م�ش���ر االم���رة نرمن �ش���وكت 
كرمي���ة االمر حممود �ش���وكت وحفيدة ال�ش���لطان عبد 
العزي���ز م���ن ناحي���ة ابيها وال�ش���لطان عب���د احلميد من 
ناحي���ة امه���ا.. عمره���ا اثنتان وع�ش���رون �ش���نة.. ويف 
تقاطيعها ين�شب كل جمال اآل عثمان وهو جمال خليط 
من كل االجنا�س وال�ش���عوب.. وطاف���ت االمرة نرمن 
باوربا كلها.. ثم قررت ان ت�ش���تقر يف م�ش���ر وان تتجه 
اىل مي���دان اخلر واخلدمة االجتماعي���ة.. وكتبت هذا 
املقال "اآخر �شاعة" لرتوي فيه جتارب اأمرة يف ميدان 

اخر يف م�شر! 

ال�سجاعة والهرب! 
ع���امل غري���ب.. عامل الرب واالح�ش���ان تلقى في���ه تيارات 
مت�ش���اربة واجتاه���ات بحار املرء وهو ي�ش���األ نف�ش���ه: 

ماذا وراءها..؟ 
ان حماول���ة اقن���اع النا�س ب���ان يعملوا �ش���يئًا من اجل 
زمائهم يف االن�شانية جتربة عامرة باأحا�شي�س كثرة 

متفاوتة.. 
تتكل���م م���ن كل النا����س فتلقى ترحيب���ا.. وتلقى اإ�ش���ادة 
بجه���دك وتقدي���رًا ملزاياه ث���م متد يدك ت�ش���ال املرحبن 
امل�ش���يدين باملجهود ان يوؤدوا واجبه���م الفعلي.. فتجد 
الهرب ال�ش���ريع على طول اخلط.. والعجيب يف م�شر 
ان الذي���ن يهربون هم الذي���ن ي�ش���تطيعون الدفع.. اما 
الذي���ن ال ي�ش���تطيعون فما م���ن واحد منه���م قابلناه يف 
ال�ش���ارع ف���رتدد وه���و ي�ش���ع ي���ده يف جيبه يخ���رج ما 

ي�شتطيع اال�شتغناء عنه.. 
ق���ررت  �ش���اعة  ه���ديف  كان 
القاه���رة  يف  العم���ل  اب���داأ  ان 
ه���و ان توؤل���ف هيئ���ة ن�ش���ائية 
با�ش���م "رابطة ن�ش���اء العرب" 
يك���ون ميدانها الب���اد العربية 
كله���ا عل���ى ان تن���ال فل�ش���طن 
الق�ش���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�شتعدادا للعمل.. 

احلزبية يف بلدنا!
كنا نطوف مرة يف �شارع ق�شر 
النيل نطرق كل باب وو�ش���لنا 
اخرا اىل �شقة كتب على بابها 

كان  وانه  انه حمام  يو�شف �شالح" وقالوا يل  "كامل 
م���رة نقيبا للمحامن ودخلت وقدمت له نف�ش���ي فنه�س 
احرتاما و�ش���رحت له غر�ش���ي فظل ي�ش���معني �ش���امتا 

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

قلت: وما �شان الوفدية يف ذلك؟ 
ق���ال: نح���ن الوفدين ال نعم���ل اي �ش���يء اال اذا رجعنا 
للحزب قل���ت: وهل لو قابلك �ش���حاذ يف الطريق يطلب 
�شدقة اتطلب منه ان ينتظر لتعر�س االمر على احلزب 
فيق���رر هل يوافق او ال يوافق على ان تعطيه قر�ش���ا او 
قر�ش���ن؟ ق���ال: طبع���ا.. ان ال�شيا�ش���ة يف بدلن���ا هي كل 
�ش���يء.. وحت���ى اذا قال يل واحد يف ال�ش���ارع "�ش���ام 
عليكم" ال ارد عليه وال اقول: "عليكم ال�ش���ام" اال وفق 

ما متليه ال�شيا�شة..

النحا�س رجل طيب 
وكان النحا�س با�شا – حقيقة – رجا ظريفا.

ذهبت اطلب مقابلة حرمه فجاءين بنف�ش���ه يعتذر عنها 
ويقول انها مري�ش���ة.. و�شاألني : هل ا�شتطيع ان اوؤدي 

لك خدمة؟
ف�شرحت له غر�شي فقال:

- ان حرمي ال ت�ش���رتك يف جمعيات خرية فهي تراأ�س 
جمعية حاربتها احلكومة.. ولو ان�شمت اليكم حلاربت 

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

اجلمعية ولكننا نطلب معونتها املالية.. 
وع���اد رفعت���ه يق���ول: احلكوم���ة �ش���تحارب جمعيتك���م 
لو ا�ش���رتكنا معك���م.. انه���ا حكومة اغت�ش���بت احلكم.. 
حكوم���ة ظاملة.. ظامل���ة.. ثم توق���ف رفعته وق���ال: اآه.. 

عاوزين معونة مالية؟
ث���م اخرج م���ن جيبه ورقة من ذات اخلم�ش���ة اجلنيهات 
واعطاين اياها و�ش���األته: هل ت�شجل هذا التربع با�شم 

رفعتكم او با�شم حرمكم؟
وتوقف النحا�س با�شا وقال: 

- كده.. طيب ا�ش���تني �ش���وية. و�شعد ال�ش���امل ثم عاد 
بع���د قليل .. وقب���ل ان يتكلم جذب اخلم�ش���ة اجلنيهات 

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

و�شلمني ع�شرين جنيها!

وكثريون!
وكثرون غر هوؤالء قابلت حيث قابلت وزير ال�شوؤون 
وبع���د حتري���ات طويل���ة اأم���ر بت�ش���جيل 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�ش���يء اىل ان 
تظه���ر نواحي ن�ش���اطنا وقابلت وزير ال�ش���حة وطلبت 
منه �ش���يارة تط���وف بها على بي���وت الفق���راء فاحالني 
على وزير املوا�ش���ات الذي احالني بدوره على وزير 
اال�ش���غال. وقد اعتذر االخر بان كل ما ي�ش���تطيع عمله 
هو ان يي�شر لنا �شراء �شيارة على ان ندفع نحن ثمنها.. 
ومن اين جلمعيتنا ال�ش���غرة الفقرة ان حت�ش���ل على 

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

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

يقابل �شيدات!
ويف دار مفو�ش���ية اجنبية ق���ال يل الوزير املفو�س يف 
�ش���جاعة يح�ش���د عليها: ملاذا ادفع مل�ش���ر وامل�ش���رين.. 

عندنا ابواب اخرى نوجه اليها تربعاتنا...!



كاريكاتري  ايام زمان


