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ان��ت��ه��ت ال���ث���ورة يف ل��ب��ن��ان..
وت�����ش��ك��ل��ت وزارة ج��دي��دة
برئا�سة ر�شيد كرامي ..وت�ضم
اربعة وزراء فقط ميثلون كل
االجتاهات ال�سيا�سية.
وزارة كل مهمتها ان تعود بلبنان
ال�شقيق �إىل حياته الطبيعية..
ويف ه��ذا التحقيق ال�صحفي
ال�سريع ي���روي جميل ع��ارف
ق�صة ال��ل��ح��ظ��ات االخ��ي�رة يف
الثورة..

بريوت – من جميل عارف:
ع�ش ��ت يف ب�ي�روت يف اللحظ ��ات
التاريخي ��ة الت ��ي انته ��ت معه ��ا ث ��ورة
لبن ��ان ..كان ��ت حلظ ��ات حا�س ��مة يف
تاريخ �شعب لبنان..
وعرف ��ت �س ��ر االت�ص ��االت الت ��ي ق ��ام
به ��ا اجل�ن�رال ف� ��ؤاد �شه ��اب رئي� ��س
اجلمهورية اجلديد لتهدئة احلالة.
ان الف�ض ��ل يعود اليه وح ��ده يف انقاذ
لبنان ال�شقيق من الفتنة الطائفية التي
كادت ان تع�ص ��ف با�ستقالله ..وحتطم
كيانه ووحدته..
والف�ض ��ل يرجع اليه وح ��ده اي�ضا يف
ال�سيطرة على املوقف ..والق�ضاء على
م�ؤامرات العنا�صر اال�ستعمارية التي
حاولت اثارة هذه الفتنة الطائفية.
وا�سمعوا ق�ص ��ة الدور املثري الذي قام
ب ��ه اجلرنال ف�ؤاد �شهاب لتهدئة احلالة
يف لبنان من اولها..
لقد كانت كل التقاري ��ر التي ت�صل اليه
ت�ؤك ��د ان احلالة تتدهو م ��ن �سيئ �إىل
�أ�س ��و�أ وكان ��ت بع� ��ض ه ��ذه التقاري ��ر
تقول:
املوق ��ف ميكن ان يفلت يف اية حلظة..
كانت االع�صاب كلها متوترة..
وكان ��ت بريوت تعي� ��ش يف حالة رعب

مثري..
كانت الكتائب تخطف ان�صار املقاومة
ال�شعبية..
وكانت املقاومة ال�شعبية تنتقم لنف�سها
ومل يع ��د اي واح ��د ي�أم ��ن عل ��ى نف�سه
عندما يخرج من بيته.
كان علي ��ه ان ي�ضع يف اعتب ��اره دائما
احتم ��ال ع ��دم عودت ��ه اىل البي ��ت مرة
اخ ��رى ..وكانت نف� ��س التقارير تقول
اي�ض ��ا :ان حماول ��ة اث ��ارة الفتن ��ة
الطائفية يف لبن ��ان لي�ست �سوى جزء
م ��ن م�ؤام ��رة رهيب ��ة تدبره ��ا بع� ��ض
العنا�ص ��ر اال�ستعماري ��ة حت ��ى جت ��د
القوات االمريكي ��ة مربر ًا لبقائها فرتة
اخرى من الوقت يف لبنان.
متثال العذراء يف بيته!
و�أذك ��ر انن ��ي ذهب ��ت اىل �ضاب ��ط يف
وزارة الدف ��اع اللبناني ��ة ..ويعت�ب�ر
من اق ��رب النا� ��س اىل اجل�ن�رال ف�ؤاد
�شهاب..
وفهمت ر�أي اجلرنال يف املوقف ..انه
كرج ��ل ع�سك ��ري يعترب نف�س ��ه حمدد ًا
لإنق ��اذ ب�ل�اده م ��ن املحن ��ة الت ��ي كادت
تع�صف بكيانه وا�ستقالله..
وال�ش ��يء ال ��ذي ال يعرف ��ه كثريون عن
اجل�ن�رال ان ��ه رج ��ل متدي ��ن اىل ح ��د

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

3

هذا االجتم ��اع على ان تبادر احلكومة
اجلدي ��دة بح ��ل املجل� ��س النياب ��ي..
واعالن االحكام العرفية..
ومت االتفاق اي�ضا على ا�سماء ال�ضباط
الذين وقع عليه ��م االختيار لال�شرتاك
يف احلكوم ��ة اجلدي ��دة ك ��وزراء
ع�سكريني..

كبري..
وهو يحتفظ اىل جوار �سرير نومه يف
بيته بتمثال �صغ�ي�ر لل�سيدة العذراء..
ويف كل ي ��وم عندما ي�صحو من النوم
يقوم من �سريره وي�صلي.
ان ��ه يبته ��ل اىل الله ان ينق ��ذ لبنان من
حمنته..
ويحتف ��ظ اجل�ن�رال به ��ذا التمثال يف
بيته منذ كان �ضابطا �صغري ًا.
حكومة ع�سكرية� ..أو!
نع ��ود اىل ال ��دور املث�ي�ر الذي ق ��ام به

اجل�ن�رال �شه ��اب لتهدئ ��ة احلال ��ة يف
لبنان ..لقد ق ��ام بات�صاالت م�ستمرة..
واول ه ��ذه االت�صاالت ب ��د�أ مع زعماء
اجلبه ��ة الوطني ��ة ..لق ��د دعاه ��م اىل
اجتماع عقده يف بيته وا�ستغرق نحو
االربع �ساعات.
ويف ه ��ذا االجتم ��اع تكل ��م اجل�ن�رال
ب�صراح ��ة ق ��ال :ان املوق ��ف مل يع ��د له
�سوى حل واحد من حلني!
* ان ت�ش ��كل حكوم ��ة ائتالفية برئا�سة
ر�شي ��د كرام ��ي عل ��ى ان تتمث ��ل فيه ��ا
كل وجه ��ات النظ ��ر بع ��دد مت�س ��او من

الوزراء ..ويطلق عليه ��ا ا�سم حكومة
االحتاد الوطني.
وتك ��ون مهم ��ة ه ��ذه احلكوم ��ة تهدئة
احلال ��ة وجم ��ع اال�سلح ��ة حت ��ى
تع ��ود احلي ��اة يف لبن ��ان اىل حالته ��ا
الطبيعية..
* او ان ت�ستقي ��ل حكوم ��ة ر�شي ��د
كرام ��ي ..وحت ��ل مكانه ��ا حكوم ��ة
ع�سكري ��ة برئا�سة ناظم ع ��كاوي مدير
غرف ��ة رئا�س ��ة احلكوم ��ة اي �سكرت�ي�ر
ع ��ام جمل�س ال ��وزراء ..وت�ض ��م ثالثة
او اربع ��ة من �ضب ��اط اجلي�ش كوزراء

ع�سكري�ي�ن وكان ناظم ع ��كاوي ي�شغل
نف� ��س املن�صب الذي ي�شغله الآن ..وقد
ا�سن ��دت اليه رئا�س ��ة احلكومة امل�ؤقتة
التي �شكلت يف اواخر �سنة  1952بعد
ا�ستقال ��ة ال�شي ��خ ب�ش ��ارة اخلوري من
من�صب رئي�س اجلمهورية..
�إعالن الأحكام العرفية!
لقد ظ ��ل زعماء اجلبه ��ة الوطنية اربع
�ساع ��ات يتداول ��ون م ��ع اجل�ن�رال يف

املوق ��ف وكان �صائ ��ب �س�ل�ام قد خرج
م ��ن معقله يف ح ��ي املعيطية الول مرة
منذ ن�شبت ثورة لبنان وذهب اىل بيت
اجلرنال لي�شهد هذا االجتماع..
وال يع ��رف كث�ي�رون ان الطري ��ق ب�ي�ن
ب�ي�روت و�ضاحي ��ة جوني ��و حي ��ث
يعي�ش اجلرنال ي�سر يف منطقة عرفت
بانه ��ا من معاقل الكتائ ��ب ..وقد قامت
�سي ��ارات اجلي� ��ش اللبن ��اين امل�صفحة
بحرا�س ��ة �سي ��ارات زعم ��اء اجلبه ��ة

الوطنية يف طريقهم اىل بيت اجلرنال
ويف ه ��ذه الليلة ..ا�ستق ��ر الر�أي على
ان ي�ستقبل ر�شيد كرامي..
لقد كان املوقف خط ��ر ًا للغاية ..واراد
زعم ��اء اجلبه ��ة الوطني ��ة ان يفوت ��وا
الفر�صة عل ��ى العنا�ص ��ر اال�ستعمارية
التي كان ��ت تعمل جاهدة لإثارة الفتنة
الطافية يف لبنان..
وتق ��رر ان يت ��م ت�شكي ��ل احلكوم ��ة
الع�سكري ��ة يف نف�س الليلة .واتفق يف

عدل عن اال�ستقالة!
وع ��اد ر�شي ��د كرام ��ي اىل بيت ��ه يف
ب�ي�روت ..ومل يك ��ن ق ��د م�ض ��ى علي ��ه
اكرث م ��ن  12يوما كرئي�س للحكومة..
وفوج ��ئ بالبي ��ت كل ��ه يهت ��ز حت ��ت
هتاف ��ات رج ��ال املقاوم ��ة ال�شعبي ��ة
الذين حا�صروا البيت من كل ناحية..
واندفعوا يف ارجائ ��ه يطالبونه بعدم
اال�ستقال ��ة ..وكان ��ت انب ��اء ا�ستقال ��ة
احلكومة قد انت�شرت يف جميع انحاء
بريوت..
وت�ص ��ور رج ��ال املقاوم ��ة ال�شعبية ان
ا�ستقالة ر�شيد كرامي ميكن ان ت�صيب
الثورة بنك�س ��ة مل يتوقعوها وخا�صة
بع ��د ان ا�ستجاب ��وا لنداءات ��ه ورفعوا
املتاري� ��س .وقال ��وا ل ��ه :اذا ا�ستقل ��ت
اعدن ��ا املتاري�س يف دقائ ��ق ..وا�ضطر
ر�شي ��د كرامي حت ��ى ال تعي ��د املقاومة
ال�شعبي ��ة املتاري� ��س ان يعل ��ن ان ��ه لن
ي�ستقيل!
�أول اجتماع منذ � 3سنوات!
وم ��رت �ست ��ة اي ��ام بع ��د ع ��دول ر�شيد
كرام ��ي عن اال�ستقال ��ة ..وكان املوقف
ق ��د اخذ يتدهور ب�سرع ��ة وخا�صة بعد
ان اغتي ��ل وحي ��د ال�صل ��ح ،م ��ن عائلة
�سامي ال�صلح.
وكان اجلرنال �شه ��اب اليزال م�ستمرا
يف ات�صاالته..
ب ��ادر بالتدخل ،ولكن ب�ص ��ورة اخرى
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طل ��ب اىل بيري جميل ان ي ��زور ر�شيد
كرام ��ي ملحاول ��ة ايجاد ح ��ل لالزمة..
ورح ��ب ر�شي ��د كرام ��ي بالفك ��رة .كان
يري ��د ان يجد ح�ل�ا للموقف ب� ��أي ثمن
حتى يفوت على العنا�صر اال�ستعمارية
م�ؤامراتها ومناوراتها.
وحتى ينقذ لبن ��ان من الفتنة الطائفية
التي كادت تع�صف بكيانه.
و�أذكر انني كن ��ت موجودا عندما جاء
بيري جميل اىل وزارة الدفاع اللبنانية
حيث كان ر�شيد كرامي يف انتظاره.
لق ��د و�صل يف �سي ��ارة حتر�سها احدى
م�صفح ��ات اجلي� ��ش اللبن ��اين .وق ��د
ر�أيت ��ه وهو يدل ��ف م�سرع ��ا اىل مبنى
الوزارة ..ور�أيته وهو يهرول وي�صعد
درجات ال�سلم اىل الطابق الثاين حيث
كان ر�شيد كرامي يف انتظاره.
ودام االجتم ��اع ب�ي�ن االثن�ي�ن �ساعتني
كاملتني.
ومت االتف ��اق يف ه ��ذا االجتم ��اع على
ا�ش�ت�راك بي�ي�ر جمي ��ل يف ال ��وزارة
وكان ��ت اول م ��رة يلتقي فيه ��ا االثنان
منذ اكرث من ثالث �سنوات!
خ�لاف ب�ين الكتائ��ب
والقوميني!
بقي �شيء واحد..

لق ��د اث ��ار ا�ش�ت�راك بي�ي�ر جمي ��ل يف
ال ��وزارة اجلدي ��دة خالف ��ا مث�ي�را يف
�صف ��وف القومي�ي�ن ال�سوري�ي�ن..
واملع ��روف ان ثورة لبن ��ان ك�شفت عن
ال�ص ��راع اخلف ��ي ال ��ذي كان يدور بني
ا�س ��د اال�شق ��ر زعي ��م ه� ��ؤالء القوميني
ال�سوري�ي�ن يف الوق ��ت احلا�ض ��ر،
وج ��ورج عب ��د امل�سيح ال ��ذي عزل من
زعامتهم منذ عدة �سنوات.
وزاد يف حدة هذا النزاع!
* �أن ا�س ��د اال�شق ��ر اعل ��ن ان ��ه يف�ض ��ل
ان يق ��ف موق ��ف التحف ��ظ م ��ن الفتنة
الطائفي ��ة الت ��ي كادت ته ��دد كي ��ان
لبنان,.
وكان يف موقف ��ه يخ�ش ��ى ان ينف� �ّ�ض
بع� ��ض القوميني ال�سوريني من حوله.
وعلى العك�س اعلن جورج عبد امل�سيح
ان الفر�ص ��ة مواتي ��ة ام ��ام القومي�ي�ن
ال�سوريني للم�ساهمة يف اعمال العنف
والتخريب.
وج ��ورج عبد امل�سي ��ح �سبق ان حكمت
علي ��ه املحكم ��ة الع�سكري ��ة يف لبن ��ان
يف عه ��د املغف ��ور ل ��ه ريا� ��ض ال�صل ��ح
باالع ��دام ،وق ��د ج ��اء اىل ب�ي�روت يف
عهد �سامي ال�صل ��ح ،ليعي�ش يف لبنان
بحري ��ة ،ويف حماي ��ة حكوم ��ة �سامي
ال�صلح!
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ل ��كل موقف م ��ن مواق ��ف اجلد رج ��ل ي�سميه
النا�س �سيد املوقف ،ويتلفتون �إليه ،ين�شدون
في ��ه بطولة فائقة ،او رجول ��ة خارقة ،او ر�أي ًا
ر�شي ��دا ،او قوال �سدي ��د ًا ،واذا كان جمال عبد
النا�صر يف هذه املحنة التي اجتازتها البالد،
ه ��و �سي ��د املوقف م ��ن ناحي ��ة ثب ��ات القلب،
و�شجاع ��ة الت�ص ��رف ،ف ��ان املرح ��وم ال�شاعر
احم ��د �شوقي ميكن ان يكون �سيد املوقف من
ناحية الت�صوي ��ر الدقيق ملثل هذا املوقف من
مواقف املحن ،يف �شعره الذي يقول فيه:
وقى االر�ض �شر مقاديره
لطيف ال�سماء ورحماتها
وجنى الكنانة من فتنة
تهددت النيل نريانها
لقد وقى الله الب�ل�اد ال�شر ،وجناها من فتنة،
كان ��ت �ست� ��أكل االخ�ض ��ر والياب� ��س ،وت�شقي
املذنب والربيء ،وت�ص ��رخ ب�صوتها االج�ش
يف كل �سمع ،وترتاءى ب�صورتها الدامية يف
كل ع�ي�ن ،وتنال بخرابها ودمارها كل مكان..
ولي�س ي�ستطيع ت�صور هذه الفواجع على ما
ينبغ ��ي له ��ا �إال اولئك الني عا�ش ��وا من طريق
الدرا�سة والبحث التاريخي يف ع�صور الدول
املتتابع ��ة الرتكية ،وراوا كي ��ف كان الطريق
اىل احلكم مفرو�شا بال�س�ل�اح املحطم ،والدم
امل ��راق ،وكي ��ف كان كر�سي احلك ��م قائما يف
ال�شعب على عمد واهنة من املر�ض املتف�شي،
واجلوع القاتل ،والأمن امل�سلوب.

وحكم ��ت علي ��ه املحكم ��ة الع�سكري ��ة
يف دم�ش ��ق اي�ض ��ا باالع ��دام يف ق�ضية
اغتيال عدنان املالكي..
واخريا..
لق ��د انته ��ت الث ��ورة يف لبن ��ان انتهت

الث ��ورة ،واملفرو� ��ض الآن ان تع ��ود
احلياة فيها اىل حالتها الطبيعية.
انته ��ت الث ��ورة ،ولكن بع ��د ان ف�شلت
كل م�ؤام ��رات العنا�ص ��ر اال�ستعمارية
الثارة الفتنة الطائفية يف لبنان.
لق ��د ف�شل ��ت كل ه ��ذه امل�ؤام ��رات..

والف�ض ��ل كل ��ه يرجع اىل وع ��ي �شعب
لبنان والدور الذي لعبه اجلرنال ف�ؤاد
�شهاب رئي�س اجلمهورية..
�آخر �ساعة /
ت�شرين االول1958 -

فر�ضان ال ثالث لهما
�إن ال ��ذي يقر�أ ق�ضي ��ة االرهاب ملخ�صة يدرك
يف يق�ي�ن ان احلكم ل ��و ادرك االرهاب غايته،
م ��ا كان لي�ستق ��ر لطائفة يف االم ��ة مهما كانت
قوته ��ا ،ومهم ��ا كان ��ت الو�سائل الت ��ي تعتمد
عليه ��ا يف الداخ ��ل او يف اخل ��ارج ،ولي� ��س
هناك �إال فر�ض ��ان ال ثالث لهما :ف�إما ان يحكم
االرهاب حكما �سافر ًا با�سم الإ�سالم ،و�إما ان
حتكم حكوم ��ة حتت راية االرهاب على نف�س
القواعد الراهنة ،وبنف�س املنهاج القائم.
ف ��اذا حك ��م االرهاب ف ��ان امم االر� ��ض �سوف
تتحام ��ى التعام ��ل معه ،وتنفر من ��ه ،وت�شيح
بوجهه ��ا عنه ،ونتيجة ذلك تعط ��ل الأ�سواق،
وه ��روب ر�أ� ��س امل ��ال ،وتعر� ��ض ال�شع ��ب
لن ��زوات فردي ��ة ،يتحك ��م به ��ا كل ارهابي يف
م�صر ال�شعب ،ومقدراته جميع ًا.
�سيق ��ول االرهاب ��ي لنف�سه :ان خ ��روج املر�أة
حا�س ��رة الر�أ� ��س عم ��ل ال يقره الدي ��ن ،ولهذا
ف�ل�ا ب�أ� ��س ان يفكر يف ا�ص ��دار ت�شريع يحرم
ب ��ه عل ��ى امل ��ر�أة ان تخرج م ��ن بيته ��ا �إال على
ال�صورة التي يختارها هو.
و�سيق ��ول االرهابي لنف�سه :ان دور اللهو من
امل�سارح وال�سينما عمل ال ير�ضى عنه ال�شرع،

وله ��ذا فال ب�أ� ��س ان يفكر يف ا�ص ��دار ت�شريح
يح ��رم ارتياد امل�س ��ارح وال�سينما ،وهكذا كل
املظاه ��ر االجتماعي ��ة التي حتيا فيه ��ا الأمة،
وتت�شابك حياتها مع �آخرين وافدين اليها من
كل الأمم ومن كل االجنا�س.
دولة ا�سبوع واحد!
واذا افرت�ضن ��ا لدي خيال وا�س ��ع ان يت�صور
قي ��ام دولة يف ه ��ذا الع�صر على ه ��ذا النحو،
ومبث ��ل ه ��ذا اال�سلوب م ��ن القه ��ر والأرقام،
ف ��ان او�س ��ع النا� ��س خي ��اال ال ي�ستطي ��ع ان
يت�ص ��ور قيام ه ��ذه الدولة لأك�ث�ر من ا�سبوع
او ا�سبوعني او �شه ��ر او �شهرين ..ثم يجيء
انق�ل�اب �آخر على يد ارهاب ��ي �آخر اقل تطرفا
من �سابقه ،وا�شد احتكاما اىل املنطق الواقع
يف دني ��اه ،ولعل ��ه ال يع ��دم م ��ن الن�صو� ��ص
اال�سالمي ��ة الت ��ي يختطفه ��ا اختطاف ��ا من فم
العلم ��اء او م ��ن بط ��ون الكت ��ب – م ��ن غ�ي�ر
نح ��و او حتقيق – فينف�ض م ��ا ابرم �صاحبه
باالم� ��س ،ويحم ��ل الدول ��ة عل ��ى ت�شريع ��ات
اخ ��رى جديدة ..وهكذا جتيء دولة ،وتذهب
�أخ ��رى ،دون �سبب ،وبغري م�ب�رر� ،إال ان يف
يد القائمني عل ��ى احلكم و�سائل املوت و�آالت
الدمار ،يقيمون بها ما ي�شاءون ويهدمون بها
ما ي�شاءون.
حتت و�صاية الإرهاب
والفر� ��ض الث ��اين ان تك ��ون احلكوم ��ة حتت
و�صاي ��ة الإره ��اب ،وم ��ع انن ��ي ال ا�ستطي ��ع
ان ات�ص ��ور وج ��ود حكوم ��ة حمرتم ��ة حتت
و�صاي ��ة االره ��اب فاين �س�أفرت� ��ض وجودها
جم ��رد افرتا� ��ض لأق ��رر �أن ذلك الرج ��ل الذي
�سيتعام ��ل مع االرهاب �ستكون له قوة اخرى
ا�ش ��د �سلطان ��ا وام�ض ��ى �سالحا واك�ث�ر عددا
من ق ��وة الإره ��اب ،ويف هذه احلال ��ة �سوف
يتنكر للإرهاب ،وحت ��اول كل من القوتني ان
ترتب� ��ص بالأخ ��رى وتق�ضي عليه ��ا ،ومعنى
ذلك ان الأمة �س ��وف ت�سبح يف برك من الدم،
وتعي� ��ش يف جحي ��م م ��ن القل ��ق واخل ��وف
والف ��زع ،وهنا ال ي�ستطيع ا�شد النا�س تفا�ؤال
ان يت�ص ��ور م�صر �إال وقد �ص ��رح كل من فيها
بق ��وات االحت�ل�ال ان تع ��ود اليه ،قري ��رة بها
عينه ،طيبة بها نف�سه ،لتمنحه الطعام والأمن
واال�ستقرار .ولكن الله جلت قدرته كان ارحم
مم ��ا ظن املخبول ��ون ،وان الله ال ي�صلح عمل
املف�سدين.
امل�صـــور 1948 /
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مر�ض قدمي
كان جالل ��ة الفقيد العظيم وعاه ��ل م�صر الكرمي
ي�شك ��و من وقت بعي ��د اعتالل �صحت ��ه الغالية..
ويذك ��ر املتتبع ��ون للح ��وادث ان اخب ��ار مر�ض
جاللت ��ه كان ��ت تتطاي ��ر يف ال�صح ��ف م ��ن حني
اىل ح�ي�ن ال�سيم ��ا يف �شت ��اء �سن ��ة  1934حت ��ى
ازعج ��ت ه ��ذه االخب ��ار ال ��ر�أي الع ��ام يف عه ��د
ال ��وزارة الن�سيمي ��ة وكان م ��ن جرائه ��ا ظه ��ور
م�س�ألة"الو�صاي ��ة والرفادة"و"االنابة"مم ��ا
يذكره القراء
�آثار..
وق ��د غالب جاللت ��ه ذلك املر�ض و�س ��ار مب�شورة
االطب ��اء جانح ��ا اىل الراح ��ة واله ��دوء..
ويق ��ول الذين �شه ��دوا جاللته اثن ��اء �سفره اىل
اال�سكندري ��ة انه ��م ادرك ��وا عليه �آث ��ار املر�ض اذ
كان بادي� � ًا علي ��ه يف �شحوب ��ة وهزال ��ة ،وقد عاد
جاللت ��ه اىل عا�صم ��ة ملك ��ه وال ي ��زال يعاين اثر
مر�ضه الطويل ولكنه كان يجالده.
�أزمات جمهدة
وحدث ��ت يف ال�شه ��ور االخرية ازم ��ات �سيا�سية
متالحق ��ة ا�ش�ت�رك يف حلها جاللت ��ه وات�صل بها
ات�ص ��اال وثيق� � ًا عل ��ى الرغ ��م من �ضع ��ف �صحته
الغالي ��ة وحاجته اىل الراح ��ة ،فكان يجهد نف�سه
من اج ��ل وقاية �شعبة م ��كاره ال�سيا�سة الطارئة
وكان يف احلقيقة عام�ل�ا يف امليدان وان ا�سترت
خلف اجلدران..
ومن ه ��ذه االزم ��ات ازم ��ة د�ستور �سن ��ة 1923
وممانع ��ة االجنلي ��ز يف �إعادت ��ه ،و�أزمة �سقوط
ال ��وزارة الن�سيمي ��ة وت�شكيل ال ��وزارة املاهرية
و�أزم ��ة طل ��ب االجنلي ��ز الدخ ��ول يف
مفاو�ض ��ات �سريع ��ة وت�ألي ��ف الوف ��د
الر�سمي للمحادثات.
ي�شكو �أمل �أ�سنانه
ويق ��ال ان هذه احل ��وادث اجهدت اع�صاب
جاللته واثبت فبد�أ ي�شكو يف اواخر مار�س
املا�ض ��ي ب� ��أمل يف ا�سنان ��ه واخ ��ذ االطب ��اء
يعاجلون ��ه حت ��ى ق ��رروا بعد ط ��ول البحث
وجوب خلع الأ�سنان ..ومنذ  35يوما بد�أوا
يخلع ��ون اال�سنان واحدة ،واح ��دة ،وانتهوا
من ذلك يف م�ساء االربعاء  23ابريل.
الن�شرة الطبية االوىل
ويف �صباح  25ابريل �ص ��درت الن�شرة الطبية
االوىل وهي":لق ��د حدثت م�ضاعفة �سري مر�ض
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ح�ضرة �صاحب اجلاللة املل ��ك فانه ن�ش�أ التهاب
تف�ش ��ى يف الف ��م اتخ ��ذ ب�سب ��ب احلل ��ة �ش ��كال
غرغريني� � ًا ويف امل�ساء ط ��ر�أ نزيف له خطورته
اثر ت�أثريا غري حممود يف احلالة العامة".
وقد احدثت هذه الن�ش ��رة قلق ًا عاما يف ال�شعب
و�أعقبته ��ا ن�ش ��رات متوالي ��ة ف�ص ��درت الن�شرة
الثانية يف امل�ساء وجاء فيها":حوايل منت�صف
اللي ��ل امك ��ن ايق ��اف النزي ��ف م ��ع ا�ستعم ��ال
التخدي ��ر املو�ضعي وه ��و مع ذلك كان ��ت الليلة
هادئة نوع� � ًا ،وااللته ��اب التعفن ��ي يف الفم مع
م ��ا ي�صحبه من الغرغرينا واحلمى على حاله..
وق ��د ازداد الهبوط العام وهبوط الدورة زيادة
حم�سو�سة".
وج ��اءت الن�ش ��رة الثالث ��ة ومل ت ��زد عل ��ى ه ��ذه
�شيئ ًا.
انزعاج وقلق
وزاد خ ��وف ال�شع ��ب وانزعاج ��ه عل ��ى �صح ��ة
مليك ��ه ..وب ��د�أت ال�صحف تتكلم ع ��ن ا�ستدعاء
�سم ��و االم�ي�ر ف ��اروق ..ون�شط ��ت دار املندوب
ال�سام ��ي يف االت�ص ��ال بدول ��ة توفي ��ق ن�سي ��م
با�ش ��ا ومعايل حمم ��ود فخ ��ري با�شا"وهما من
االو�صياء كما �أ�شيع".
وبع ��د ظه ��ر ي ��وم  26ابري ��ل اذيع ��ت الن�ش ��رة
الطبي ��ة الرابع ��ة ف�أنب� ��أت ال�شع ��ب ب ��ان احلالة
العامة باقي ��ة على ماكانت علي ��ه ..ويف �صباح
ي ��وم  27من ��ه ظه ��رت الن�ش ��رة اخلام�س ��ة يف
ال�صح ��ف وجاء فيها ان"حدة التعفن املو�ضعي
�آخذة يف النق�صان وان البنية ا�صبحت اح�سن
مقاومة".
م�ضاعفات طارئة
وقيل ان جاللت ��ه انتقل من غرفة نومه يف فجر
هذا اليوم اىل غرفة اخرى ف�أثر هذا يف �صحته
واح ��دث م�ضاعف ��ات طارئة منها ق ��يء متالحق
ا�ضطر اىل ا�ستدعاء الدكتور فرجويل اىل ق�صر
القب ��ة يف ال�ساع ��ة اخلام�سة �صباح ��ا كما اقلق
الق�ص ��ر و�شغ ��ل �صاحبة اجلالل ��ة امللكة وجعل
االطب ��اء يجرون ل ��ه تنف�س ًا �صناعي� � ًا ويغذونه
بحقن مغذية ال�ستحال ��ة تغذيته من فمه ب�سبب
تورم الفكني ،كما حقنوه بحقن م�ضادة للت�سمم
و�أذيع ��ت الن�ش ��رة الطبي ��ة ال�ساد�س ��ة وكان ��ت
مزعجة للغاي ��ة اذ جاء فيها":ق�ضى جاللته ليلة
مل تخ ��ل م ��ن اال�ضط ��راب ولوحظ فيه ��ا هبوط
مفاج ��ئ يف ال ��دورة الدموية .وقد ع ��اد التعفن
املو�ضعي على وجه يبعث على القلق".
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***
ويف ال�ساعة  12:15من بعد ظهر يوم  27ابريل
رغب ��ت جالل ��ة امللك ��ة يف ر�ؤية زوجه ��ا العظيم
فوافت ��ه يف غرفته مع �صاحب ��ات ال�سمو امللكي
االمريات وق�ضني مع جاللته ب�ضع دقائق.
ويف �صب ��اح ه ��ذا الي ��وم نف�س ��ه اب ��دى جاللته
رغبت ��ه الكرمي ��ة يف ر�ؤية وحي ��ده وويل عهده
املحب ��وب ،ومن هنا اذيعت االخب ��ار با�ستدعاء
�سمو االمري فاروق ،كم ��ا قيل ان �سموه حتدث
اىل جالل ��ة امللك ��ة والدت ��ه بالتليف ��ون مرت�ي�ن
فطم�أنته على �صحة والده املحبوب.
�صحوة املوت
ويف �صب ��اح يوم  28ابريل .اي يف يوم الوفاة
كان جاللت ��ه اقوى �صح ��ة من االي ��ام ال�سابقة،
فق ��د ا�ستيق ��ظ ن�شيط ��ا ،واجتم ��ع بكب ��ار رجال
ال ��ر�أي وحت ��دث معه ��م منفردين ووق ��ع بع�ض
االوراق واملرا�سي ��م وتباح ��ث يف �ش�ؤون �شتى
حت ��ى خ�شي االطب ��اء ذلك و�أ�ش ��اروا عليه بعدم
اجهاد نف�س ��ه بالكالم ،كما طلب جاللته االطالع
عل ��ى ال�صح ��ف وطال ��ع جريدة"اجلورن ��ال
ديجيت"و�س ��ر م ��ن ال�صورة املن�ش ��ورة بها عن
تظاه ��رات الطلبة واجلماه�ي�ر يف ميدان ق�صر
عابدين.
وكذلك قابل جاللته يف ال�صباح دولة علي ماهر
با�ش ��ا وطلب من دولت ��ه ان يتقلد من�صب"نائب
امللك"و�صدرت الن�شرة الطبية الثامنة بعد ظهر
ذل ��ك اليوم وجاء فيها"ام�ض ��ى جاللة امللك ليلة
ح�سنة ..وقد نق�ص ��ت احلمى وظهر حت�سن يف
احلالة العامة بف�ضل ما جلاللته من عظم القوة
النف�سية".
ميوت وهو يقر�أ خطاب وحيده
ويف ال�ساع ��ة الواح ��دة والدقيق ��ة  27ت�سل ��م
جاللت ��ه خطاب ًا و�صله م ��ن ويل عهده املحبوب
�سم ��و االمري ف ��اروق فتهلل له وتن ��اول نظارته
وو�ضعه ��ا عل ��ى عين ��ه واخ ��ذ يق ��ر�أه عل ��ى
�ض ��وء امل�صب ��اح املو�ض ��وع اىل ج ��وار مقعده
الطويل"ال�شزل ��وجن" ..واذا بيدي ��ه ترمتي ��ان
فج� ��أة اىل جنبي ��ه واخلط ��اب ي�سق ��ط منهم ��ا،
فا�س ��رع االطب ��اء اىل جاللت ��ه ،فاذا ب ��ه قد ا�سلم
الروح!..
و�أذيعت الكارثة الهائلة عل ��ى ال�شعب بالراديو
وكان كاتب هذه ال�سطور يف ذلك الوقت جال�س ًا
عل ��ى قه ��وة ي�ستم ��ع لأغني ��ة ين�شدها"حمم ��د
�صادق"فتعطل ��ت االذاع ��ة بغت ��ة ..واذا باملذيع

ينعى عاهل م�صر الأكرب ..فوقف النا�س جميع ًا
واجم�ي�ن م�صعوق�ي�ن له ��ول اخل�ب�ر وفداح ��ة
امل�صاب.
وعقب ذلك نك�س ��ت االعالم واعلن احلداد العام
يف جمي ��ع انح ��اء الب�ل�اد ،وابلغ النب� ��أ الفاجع
اىل املفو�ضي ��ات والقن�صلي ��ات واملحافظ ��ات
واملديري ��ات واىل ال�س ��ودان ..ونودي بفاروق

االول ملكا على م�صر..
فمات امللك ..وليحيى امللك
ويف ذم ��ة الل ��ه والتاري ��خ ي ��ا مل ��ك امل�آث ��ر
والتاريخ..
اللطائف امل�صورة /
�آيار1936 -
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ذاكرة
العد�سة

حممد علي كالي يتفادى لكمة من غرميه جورج فريزر

بوابة اجلامع الأموي بدم�شق (�صورة م�أخوذة من داخل
اجلامع) يف �أربعينات القرن املا�ضي
ال�شرطة
الن�سائية يف
لندن 1919

الفنان �صباح
فخري م�صافح ًا
الرئي�س التون�سي
الراحل احلبيب
بورقيبة

حممد عبد الوهاب وفريد االطر�ش

هيالري كلينتون �أيام الثانوية

مبنى ن�ستله يف حلب بداية الع�شرينات من القرن املا�ضي
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كل هذه
اجلماهري
�أتت لتحية
الفنان
�شارىل
�شابلن
ولر�ؤية
وجهه
احلقيقي يف
وول �سرتيت
عام 1918

جناة ال�صغرية وال�شاعر نزار قباين

الربوف�سور
�ألربت ماير
خالل �شرحه
در�س ًا يف
االقت�صاد
لطلبته يف
اجلامعة
الأمريكية
ببريوت عام
1953
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و�آخ ��ر وظيفة تولته ��ا زوزو نبيل ه ��ي وظيفة
رقيبة مب�صلحة الفنون!
ان الرقيبة املعلمة تقلد الآن حتية كاريوكا ،فتتعلم
الرق� ��ص باجلالبية البل ��دي وال�ض ��رب بالكرا�سي
والدكك وزجاجات الرمل!
طبق الأوردفر
وت�شرتك معها يف متثيل فيلم"�سجن العذارى"الذي
كتب ��ه حممد م�صطف ��ى �سام ��ي ويخرج ��ه �إبراهيم
عم ��ارة� ،سمرية احمد ...النجم ��ة التي ن�شلت قلب
املنت ��ج ال�سينمائي بطر�س زوباتلل ��ي واعتنق من
�أجلها الإ�سالم و�سمّى نف�سه �شريف زايل!
ان �سمرية احمد تلعب دور ن�شالة ،تلتقط حافظات
النقود وال�ساع ��ات والأ�ساور الذهبية من جريانها
وجاراته ��ا يف الأوتوبي� ��س وال�ت�رام وال�ت�رويل
با�ص ..ويلعب �شكري �سرحان دور طالب اجلامعة
الذي ي�ستويل يف النهاية على قلب اكرب ن�شالة يف
مدينة القاهرة..
وملا كان عماد حمدي لونا من طبق"االوردفر"الذي
يقدم ��ه املنتج ��ون يف �أفالمه ��م ليفتح ��وا �شهي ��ة
املتفرج�ي�ن ..فقد ا�شرتك هو الآخ ��ر يف هذا الفيلم
بدور الدكتور مهدي الذي تتوب على يديه �سمرية
احم ��د وثالث ممثالت من جنوم ال�صف الثاين هن
عواط ��ف رم�ض ��ان ونعم ��ة �شكري وفوزي ��ة احفظ
مركزك ..الزوجة اخلام�سة لعبد العزيز حممود!

العزي��ز
عب��د
حممود والزوجة اخلام�سة
قلت لفوزية احفظ مركزك:
 �أين عبد العزيز حممود؟قالت:
 ا�صطلح معايا! مربوك الله يبارك فيك وهو بيعمل ايهه دلوقتي؟ زي ماهو! بيغني؟ طبعا بيغني �أمّال بريق�ص؟ ل�سه ما بطل�ش احلكاية دي؟ يبطلها ازاي بقى؟ زي الواحد ما يبطل عادة من عاداته ال�سيئة! هو كل حاجة فيه �سيئة �إال الغناء! هل كنت تعلمني انه تزوج قبلك اربع زوجات؟ كن ��ت اعلم انه متزوج من ثالث فقط ..وعل�شانكده �أنا حبيته!
 حبيتي فيه ايه؟ كان ��ت ل ��ذة عن ��دي اين اخط ��ف راج ��ل م ��ن 3زوجات!
 -ولو كان متزوجا من واحدة فقط؟
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ل احد
قالت فوزية احفظ مركزك:
�أظافرها..
وظل الد
 ما كان�شي يهمني!م ينزف من
�إ
�صبعها وعد
�سات الت�صو
ي
ر
�س
ت جل ت
ح�سدوين ح�سدوين
الره فا�صيل املعر
ك
ة
ي
ور�أي ��ت الدم ��اء تن ��زف م ��ن
امل بة حتى �سق
ط
ت
ا�صب ��ح زوزو نبي ��ل بع ��د معرك ��ة
مثلة على ا
لأر�ض مغمى
عنيف ��ة ا�شرتك ��ت فيها م ��ع فتوات
عليها!
ال�شا�شة..
وهنا فقط
قلت لها:
�صاح املخرج
ب�أ
على �صوته:
 �سالمة �صباعك؟ �ستوب!قالت:
حتى �شهر
 هذه ه ��ي ال�ضريبة التي ادفعها يف�أ�صبح زاد الإذاعة
تم
كل فيلم!
وانقلب علمة بلدي!
 ازاي؟ت
فاتنة امللك
املجن
 بيح�سدوين!ون �شهريار �إ
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�إنن ��ي و�ش ��ك زي ماتكوين عامل ��ة ماكياج
من الن�شال �أ�س ع�صابة
ني
دلوقتي حاال!
والبلطجية
واخلارجني
 وفيها ايه دي؟واخلارجات
 مافيها� ��ش حاجة ..لكن ملا تعرف اين كنتعلى القانون!
عامل ��ة ماكياج م ��ن � 8ساعات تع ��رف ليه انا
احت�سدت!
 هل ت�ؤمنني باحل�سد؟ وهي دي عاوزة كالم ..ده انا موعودة بيه! زي ايه؟ يف فيل ��م وكر امللذات بر�ض ��ه ح�سدوين دماغيانك�س ��رت  ،ويف �أ�س ��رار النا� ��س رجل ��ي انك�سرت
وكله من احل�سد!
�أنا مطيعة ومديحة مغرورة.
 ما �سر جناحك؟ الطاعة العمياء للمخرجني! وايه كمان؟ وعدم الغرور!ثم قالت:
 الغرور يقتل املمثلة! من هي املمثلة التي قتلها الغرور؟ ب�صراحة؟ طبعا. وتقدر تن�شر؟ -طبعا.

 مديحة ي�سري! ولكن مديحة لي�ست مغرورة؟ ال ..ده انت ماعندك�ش فكرة بقى؟ من الذي علمك التمثيل؟ مل يعلمني احد� .أنا موهوبة! مب تتفاءلني ومم تت�شاءمني؟ �أن ��ا �أتفاءل بالقط الأ�سود ..و�أت�شاءم من خمرجمعروف!
 من هو؟ ح�سن الإمام! كان �صديقك وكنت بطلة �أفالمه املف�ضلة؟ �أنا �سر جناحه ..وقد زارين هذا الأ�سبوع وقاليل احنا عاوزين نعيد املجد بتاعنا �سر ًا!
�أوالدي اغلى من عينيه
 ما اهم نب�أ حدث لك؟ ان ابني خلف بنت! -و�سماها ايه؟

 هالة! بتحبيها؟ ج ��دا ..ه ��ي عندي اغل ��ى من عيني ��ه واغلى من�أوالدي كلهم!
 م�ي�ن عن ��دك اغل ��ى م ��ن الث ��اين ..عنيك ��ي �أم�أوالدك؟
 �أوالدي! ليه؟ عل�شان ملا اعمى اوالدي ي�سحبوين!احلقيقة مرة
 ملاذا انقطعت عن الإذاعة؟ ال�شغ ��ل يف الإذاع ��ة بيخ�ض ��ع لنظري ��ة العر�ضوالطلب!
 ما ر�أيك يف متثيليات الإذاعة؟ �أن ��ا عم ��ري ما فتح ��ت الراديو و�سمع ��ت روايةلآخرها!
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 كنت جنمة الإذاعة املدللة فما الذي حدث؟ �أنا ال ا�ستطيع ان �أقول احلقيقة! ليه؟ عل�شان احلقيقة مرة!�أنا جنمة املثقفني
 �أين ت�ضعني نف�سك بني النجوم؟ �أنا جنمة املثقفني! انت جنمة تر�سو �أحيانا عندما �ألعب �أفالما �شعبية!قلت للرقيبة املعلمة:
 ما ر�أيك يف برامج الإذاعة؟ برام ��ج الإذاعة زي ال�سلطة ..ب�س املفرو�ض انال�سلطة تفتح ال�شهية!
 وبرامج الإذاعة؟قالت زوزو نبيل:
 -بت�سد النف�س!

جليل البلداوي
�آخر �ساعة  /ت�شرين الثاين1958-
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كن ��ت طفال �صغري ًا يف بنطلون ق�صري
كاكي اللون ..البنطل ��ون وا�سع جدا،
وال�شه ��ر �أكتوب ��ر والزقازي ��ق تتمت ��ع
بربودة مبكرة.
وه ��ذا ه ��و الي ��وم الأول يف امللج� ��أ
ذهب ��ت �إلي ��ه بن ��اء عل ��ى �أوام ��ر ع ��م
حممود حنفي ..مدر�س املو�سيقى يف
مدر�ستي االبتدائية.
ال ��ذي ح ��دث يف ذل ��ك ال�صب ��اح �إنن ��ي
جريت وراء طفل �آخر.
جري ��ت وراء ه ��ذا الطف ��ل لأنه خطف
مني"�صب ��اع الع�سلية"الذي ا�شرتيته
مبليم واح ��د �أعطته يل"علي ��ة" .وانا
خارج م ��ن بي ��ت خ ��ايل �إىل املدر�سة،
يف �أول ي ��وم حاول ��ت ان ا�ض ��رب
الطف ��ل ..لك ��ن الح ��ظ ذلك"ح�ض ��رة
ال�ضابط"وح�ض ��رة ال�ضاب ��ط ه ��ذا،

ع�سكري على املعا�ش ادخله �أقاربه �إىل
امللج�أ لي�شرف على"اليتامى"�أو"�أبناء
الفقراء"وكان ��ت ل ��ه كلم ��ة خال ��دة ال
�أن�ساها �أبدا":ال�ضرب يف �أوالد الـ...
ده له ثواب كبري عند الله".
وظ ��ل هذا ال�ضاب ��ط يرت�صدين طوال
النهار ويتابعني ،كنت اح�س باخلوف
التام منه ،خوف ظل ي�صاحبني طول
العم ��ر م ��ن الل ��ون الكاكي� ،أق ��ول ان
كل واح ��د لب� ��س الكاك ��ي كن ��ت �أق ��ول
له"يابي ��ه .وكلم ��ة بي ��ه ..ه ��ذه لي�ست
لالح�ت�رام ولك ��ن لأن ��ه ي�ستطي ��ع ان
ي�ضرب ويتابع وي�ؤمل.
تابعن ��ي ح�ضرة"ال�ضابط"ط ��ول
النه ��ار حتى عل ��ى طاول ��ة الطعام يف
امللج� ��أ ..كنت �آكل بخوف طعام امللج�أ
حت ��ى ال �أعود �إىل املنزل – بيت خايل
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– وان ��ا جائع ،كن ��ت انك�سف من ان
ي�س�ألن ��ي احد�"..أكل ��ت وال جم ��ان".
لع ��ل هذا اخلجل مل ينت ��ه مني �إال بعد
ان كربت ..لكني يف كل الأوقات كنت
اح� ��س بال�شبع واحلمو�ض ��ة ،وعندما
انب�س ��ط كثريا م ��ع �أي �أ�س ��رة وا�شعر
باجل ��وع فان ��ا ال اطلب اك�ث�ر من لقمة
نا�شفة وحتة جبنة بي�ضاء.
وال اح ��د ي�ستطي ��ع ان ميي ��ز ل ��ون او
�ش ��كل او طع ��م اكل امللج� ��أ ..يكف ��ي
ان �أق ��ول ان الأرز كان لون ��ه بني ��ا او
ا�سود قليال ..ر�أي ��ت ح�ضرة ال�ضابط
عل ��ى ب ��اب امللج� ��أ ..وكان الولد الذي
خط ��ف مني ا�صبع احل�ل�اوة الع�سلية
عل ��ى الب ��اب �أي�ض ��ا ..كان ه ��ذا الولد
ب�ل�ا كرام ��ة ..ان ��ه يعم ��ل بع ��د الظهر
منذ ح�ض ��رة ال�ضاب ��ط يف حمل بقالة

ميتلك ��ه اخ لل�ضاب ��ط ..وحتر� ��ش بي
الولد .وخفت من ��ه ،لكني كنت اعرف
اخل ��وف م ��ن كل �ش ��يء ..يف ه ��ذه
اللحظ ��ة �ضرب ��ت الول ��د� ،ضربته بكل
القوة املوج ��ودة يف ج�سدي ،و�ألقيته
�أر�ض ��ا ..هنا �شدين ح�ض ��رة ال�ضابط
من قمي�صي الوا�سع ..و�صفعني على
وجهي ب�سرعة غريبة فطرحت ر�أ�سي
م ��ن ي ��ده اليمن ��ى �إىل ي ��ده الي�سرى،
وركلني يف ق�صبة �ساقي ببوز حذائه،
وقلت"�آي" ..ومل ابك.
اختنق ��ت� ،أم�سك ��ت بق�صب ��ة رجل ��ي
وحجل ��ت عل ��ى الأر� ��ض م�ساف ��ة ال

اعرف مداها ..حت ��ى التقطت عيوين
�ص ��ورة ري ��ال ف�ضة"ال�سلطان ح�سني
كامل"قطع ��ة معدني ��ة م�ستدي ��رة
التقطته ��ا م ��ن الأر�ض .مل اف ��رح بها،
وكان اختناقي فوق احلدود من �إهانة
ح�ضرة ال�ضابط يل.
وكان هذا هو اكرب مبلغ التقيت به يف
طفولتي� ..أظن عام .1927
ماذا افعل بالريال؟ انه ميكن ان ي�شرتي
كل �ش ��يء ،هك ��ذا تخيل ��ت ،حاولت ان
�أعطي ��ه لأختي"رف�ضت"وحتايل ��ت
عليها كثريا..
و�أخ�ي�را ق ��ررت ان تزي ��د م�ص ��روف

ي ��دي م ��ن ملي ��م �إىل مليم�ي�ن ،وكانت
هذه"عالوة"كب�ي�رة ،ارتبط ��ت يف
ر�أ�س ��ي منذ ذلك الوق ��ت النقود بالأمل،
ب�ضرب ��ة ال�ساق ،وبح�ض ��رة ال�ضابط
ال ��ذي كان الع�سك ��ري وكان ي�ض ��رب
�أوالد الفق ��راء واليتام ��ى ..و"اوالد
احلرام"لأن ال�ضرب فيهم ثواب كبري!
ول ��و خريوين بني ان �أكون مطربا او
�أي مهن ��ة اخ ��رى كنت اخت ��ار لنف�سي
م�س�ؤولي ��ة �إن�س ��ان يوج ��ه التعلي ��م،
يجع ��ل كل الأبناء يتعلم ��ون وكلهم ال
ي�ضرب ��ون� ،أنا اكره ج ��دا منظر ج�سد
طف ��ل �صغري ب�ي�ن براثن رج ��ل �ضخم
ي�ضرب ��ه ،مل اق ��ر�أ كث�ي�را يف الرتبي ��ة
احلديث ��ة ولكن ��ي ال �أ�ؤم ��ن ب�ض ��رب
احليوان ��ات فكي ��ف �أ�ؤم ��ن ب�ض ��رب
الطفل!
�أكره متاما احل�ساب!
عندم ��ا كن ��ت اطل ��ب �ش ��راء كرا�س ��ة
للمدر�س ��ة بامللج� ��أ� ..أو كتاب ��ا �أو �أي
�ش ��يء ..كن ��ت اح�س �أنن ��ي احمل هما
كب�ي�ر ًا ..البيت بيت خ ��ايل ..و�أختي
جتل� ��س يف نف� ��س البي ��ت ولي� ��س لنا
�أي م ��ورد م ��ايل ،و�إ�سماعي ��ل �شقيقي

موظ ��ف يف معام ��ل وزارة ال�صح ��ة
وه ��او للغناء ،و�ش ��كل الفلو�س جميل
طبع ��ا ..لك ��ن نح ��ن ال نعرف ��ه بالدقة،
واي طلب معناه �أننا نثقل على النا�س
الذي ��ن نح ��ن �ضي ��وف عنده ��م وكنت
اكره متاما و�ضع ال�ضيف هذا.
وال �أري ��د ان �أبال ��غ عندم ��ا �أقول �إنني
مل اطلب من اح ��د �أي نقود وانا طفل،
وكنت انتظر زيارة �أخي �إ�سماعيل لنا
وكان ��ت معه دائما ع ��دة رياالت ف�ضية
يناوله ��ا لأختي"علي ��ة" ،وكان ��ت هي
تت�ص ��رف مبنته ��ى ال ��ذوق ،تعطين ��ي
�أوال قر�شا لأركب عجلة ،وكانت ا�سعد
اللحظات يف احلياة هي حلظة ركوب
العجل.
وتعلم ��ت رك ��وب العج ��ل ب�سرع ��ة ال
ل�ش ��يء �إال لأين �أجي ��د النظ ��ر �إىل
الأم ��ام ،ر�أ�س ��ي مرفوع ��ة دائم ��ا،
وعي ��وين تعودت �أال تنظ ��ر �إىل فوق،
كنت افكر يف كل �شيء فوقي �أو اعلى
من ��ي ،لكني كن ��ت انظر �أمام ��ي ،و�أن
من ينظ ��ر �أمامه هو �إن�س ��ان ي�ستطيع
ان يحق ��ق هدف ��ه ،وعندم ��ا كنت انظر
�إىل �أختي"علي ��ة" ،كان ��ت تفهم متاما
م ��اذا �أريد ،كرا�سة ،قلم ��ا� ،سن ري�شة،

دوابة حرب.
وكانت دوابة احلرب بالن�سبة يل متثل
الف ��زع الأكرب ،فمدر�س احل�ساب رجل
قا�س ،وكان �سن الري�شة ينقط باحلرب
ٍ
غ�صب ��ا عن ��ي عل ��ى الكرا�س ��ة وتكون
النتيج ��ة م�شكلت�ي�ن يف معظ ��م �أي ��ام
الأ�سب ��وع":ان انظ ��ر �إىل"علية"حتى
تعطين ��ي ثم ��ن كرا�س ��ة جدي ��دة ،وان
اجل� ��س لأكت ��ب حال مل�سائ ��ل احل�ساب
كله ��ا ،وكن ��ت اك ��ره احل�س ��اب متاما،
م ��ايل �أنا بتاج ��ر ك�سب حمل ��ه خم�سة
جنيه ��ات وا�شرتى ب�ضائ ��ع بجنيهني
فماذا تبقى له؟ ..م�سافة �صعبة جد ًا..
الن ال ��ذي يتبق ��ى ملث ��ل ه ��ذا املتاج ��ر
ثالث ��ة جنيه ��ات وان ��ا ومرت ��ب �أخ ��ي
و�أخت ��ي ن�صرف مثله ��م كل �شهر ،نعم
كن ��ت �أك ��ره احل�ساب والعرب ��ي �أي�ضا
والعل ��وم والإجنلي ��زي ..ومل يك ��ن
معن ��ى ه ��ذا اين تلمي ��ذ خاي ��ب ،لك ��ن
كيف ميكن لإن�س ��ان ان يفكر ليل نهار
يف ان تك ��ون له �أم وان يعرف �صورة
�أبيه ..كيف ميكن لإن�سان ان يفكر يف
مك�س ��ب تاج ��ر و"�سرح ��ان الذي يجر
الأوزة"ودودة القز يف ح�صة الأ�شياء
و�إعراب املفعول به يف ح�صة العربي،

ث ��م اخلروج �إىل اللعب بعد ذلك وخلع
املالب� ��س يف عز ال�شت ��اء لنلعب �ألعابا
ريا�ضي ��ة ،ويق ��ف ال�شاوي� ��ش ال ��ذي
نقول له يا ح�ض ��رة ال�ضابط وجنري
ح ��ول �سور امللج�أ ..ث ��م يوقفنا ..كان
ه ��ذا الرج ��ل قا�سي ��ا ج ��د ًا ..وال ميكن
ان ان�س ��ى انه الحظ ثقب ��ا �صغري ًا يف
فانلت ��ي الداخلي ��ة فمزقه ��ا بوا�سط ��ة
الع�ص ��ا ..وبك ��ت �أختي"علية"وه ��ي
ترى �إهانة هذا الرجل يل عندما عدت
�إىل املنزل.
ولكن كان ال بد ان اجنح.
وكن ��ت عندم ��ا �أ�س�ي�ر يف الطريق من
مدر�س ��ة امللج�أ �إىل بي ��ت خايل ..كنت
�أفاج�أ يف معظم الأوقات بوجود نقود
يف الأر�ض ،قر�ش ،ن�صف فرنك.
وكان ه ��ذا ه ��و �سن ��دي عندم ��ا كن ��ت
ا�ش�ت�ري لنف�س ��ي احلل ��وى ،وكن ��ت
اخت ��ار اليتي ��م مثل ��ي لأعطي ��ه ج ��زء ًا
م ��ن احللوى ،وكن ��ت يف نف�س الوقت
�أنال مكاف�أة �شب ��ه �سنوية على العزف
يف غرف ��ة مو�سيق ��ى امللج� ��أ وفري ��ق
التمثيل.
وكان �أ�س ��و�أ ما يف ه ��ذه احلفالت هو
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املعامل ��ة ال�شر�س ��ة جدا م ��ن امل�شرفني
على امللج� ��أ �أثناء التح�ض�ي�ر للحفل..
وكان ه ��ذا احلف ��ل يح�ض ��ره نا� ��س
مالب�سهم نظيفة و�أ�س ��و�أ ما فيهم انهم
كانوا يختارون بع�ض املوجودين يف
امللج�أ ممن ال اهل لهم للعمل كخدم!
لع ��ل هذا هو ال�س ��ر يف اين مل �أ�شخط
يوما ما يف خادم عندي.
ولع ��ل هذا ه ��و ال�س ��ر يف �إنن ��ي اقر�أ
الق ��ر�آن كث�ي�را لأ�شكر ال�سم ��اء الن يل
خ ��اال ويل اختا ويل اخ� � ًا ..يل ا�سرة،
لكن ينق�صها االب واالم!
م ��اذا كان يح ��دث ل ��و ان�سحق ��ت كل
كرامتي يف حلظة اختيار غبية.
كنت اح�س ان ه�ؤالء الزوار يتفرجون
على �سريك للفق ��راء ..ولهذا فانا كنت
افرح باحلفالت التي اغني فيها لنا�س
فقراء.
كان امللج� ��أ بالفعل"�سريكا"لتدري ��ب
وحو�ش �صغرية ال اهل لها.
وكن ��ت اح� ��س ب�ض ��رورة اجل ��ري
م ��ن مدين ��ة الزقازي ��ق اىل اي م ��كان،
لذل ��ك كن ��ت ا�سه ��ر عل ��ى م�سائ ��ل

◄◄
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◄◄

احل�س ��اب وحف ��ظ �سرح ��ان ال ��ذي
يج ��ر االوزة م ��ن الغي ��ط �إىل البي ��ت،
واعرب"املفع ��ول ب ��ه"يف العرب ��ي،
و�أحتمل"رذالة"مدر� ��س الألع ��اب او
ح�ض ��رة ال�ضاب ��ط ..وكن ��ت انزع ��ج
اي�ضا من حلظة دخ ��ول دورة املياه..
فقد كنت بد�أت �أالحظ ان البول يعقبه
ب�ضع قطرات من الدم .وهذا معناه ان
هن ��اك �إبرا �ستدخل ج�س ��دي ،هي ابر
البلهار�سي ��ا ،وكنت اخ ��اف هذه االبر
ج ��د ًا ،وكثري ًا ما خرجت من التواليت
وان ��ا �أكاد ابك ��ي لأين ل ��ن اك ��ذب
على"علية"و�س�أقول لها �إنني الحظت
وج ��ود دم يف الب ��ول و�أخت ��ي علي ��ة
ان تك ��ذب على"�إ�سماعيل"وبالت ��ايل
�سي�صحبن ��ي �إ�سماعي ��ل للمعام ��ل
الطبي ��ة و�ستنغر� ��س اب ��ر البلهار�سيا
يف ج�سدي واه ��رب يف احدى املرات
و�أتنا�سى ميعاد الإبر.
و�أخ ��اف جدا من ميوع ��ة النف�س التي
ت�سببه ��ا ه ��ذه الإب ��ر ،كن ��ت اتقي� ��أ من
الطفولة لو دخلت الإبرة اىل ج�سدي،
مل اك ��ن اعلم ان ��ه �سي�أتي ي ��وم اعطى
في ��ه لنف�س ��ي االب ��ر بنف�س ��ي ،وكانت
االب ��رة هي الع ��ذاب الكب�ي�ر ،لكن كان

يعر�ضن ��ي عنها هذا القر� ��ش االبي�ض
املثقوب الذي �آخذه من"علية"واركب
دراجة.
ولد م�ش على بع�ضه
القر� ��ش الأبي� ��ض ال ينف ��ع يف الي ��وم
الأ�سود هذا ما اقوله الآن ..وكثري ًا ما
رف�ض ��ت قرو�شا لأنها كانت تعترب �ضد
�أ�شياء احبها.
قرو� ��ش الأ�صح ��اب يف برك ��ة الفي ��ل
ه ��ي �أول قرو� ��ش رف�ضته ��ا ..فبع ��د
ان ح�صل ��ت عل ��ى االبتدائي ��ة م ��ن
الزقازي ��ق� ..أح�س�ست انه ال بد من ان
اترك هذه املدينة كلها.
حال ��ة خ�ص ��ام قامت بين ��ي وبني هذه
املدين ��ة ال�صغرية ،مل يك ��ن معي نقود
حت ��ى اذه ��ب �إىل ال�سينم ��ا ..وكن ��ت
اح� ��س ان"علية"اي�ض ��ا لي� ��س معه ��ا
نقود ..مل تكن كبقي ��ة من يف عمرنا..
نح ��ن يتام ��ى ال �أب لن ��ا وال ام لن ��ا..
ومعن ��ى ذل ��ك ان املعامل ��ة لن ��ا جتعلنا
غاية يف احل�سا�سية ..كنت ارف�ض ان
�آخ ��ذ م�صروف يدي م ��ن خايل ..لأين
ال اع ��رف م ��ا هو بال�ضب ��ط دور خايل
يف حياتي ..ان ��ه م�س�ؤول عني ولكنه
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لي� ��س �أب ��ي ولي�س �أمي ..كن ��ت اعتذر
وكن ��ت اع ��رف ان الطع ��ام بنق ��ود..
ولذل ��ك كن ��ت اك ��ره كلمة"�شبعان وال
عايز تاكل"؟
وكن ��ت اح�س ان املالب� ��س بنقود لذلك
اك ��ره ان يق ��ول يل احد"�سن�شرتي لك
مالب� ��س جديدة"ان ه ��ذا كله يعني ان
هن ��اك م ��ن �سي�ص ��رف عل ��ي ..وانا ال
اح ��ب ان يق ��وم احد بذلك ال ��دور لكن
من �أين ا�صرف على نف�سي؟!
وعندم ��ا عر�ض ��ت عل ��ى �إ�سماعي ��ل ان
�أعي�ش معه يف القاه ��رة كنت �أريد ان
�أقوم بدور ما يف ال�صرف على نف�سي..
زمالئ ��ي الذي ��ن اخ ��ذوا االبتدائي ��ة
بع�ضه ��م مار�س عم�ل�ا وظيفيا �ساعيا،
بقاال ،كات ��ب حمكمة ،تاج ��ر ًا ،و�أنا مل
افكر يف العمل باالبتدائية.
�إنني اح�س �إنني يجب ان اعمل �شيئا
�آخر.
تعلم ��ت املو�سيق ��ى يف امللج� ��أ ..لك ��ن
لي�س ��ت �أي�ضا هي املو�سيقى ..وعندما
كن ��ت ام�شي كنت اخجل ..يقولون ان
م�شيتي لي�ست طبيعية �إنها م�شية"ولد
م�ش عل ��ى بع�ضه"اعتقد ان ذلك �سببه
ه ��و �إنن ��ي كن ��ت امل ��ك حلم ��ا يف ان

�أك ��ون �شيئ� � ًا ..كان هن ��اك زح ��ام من
الأح�ل�ام ح ��ويل ..وعندم ��ا جئت �إىل
القاهرة قررت ان �أ�ساعد �إ�سماعيل يف
تنظيف املنزل وغ�سل املالب�س وكن�س
احلج ��رة لأح� ��س ان لقمت ��ي من عرق
جبيني ولي�ست من جيب احد.
وكن ��ت ام�ش ��ي م ��ن بركة الفي ��ل حتى
معهد املو�سيق ��ى يف م�شية هي ن�صف
اجل ��ري ون�ص ��ف اله ��دوء� ..أت�أم ��ل
كل �ش ��يء ح ��ويل واج ��ري يف نف� ��س
الوق ��ت وكنت احب �سي ��دة يف حو�ش
البي ��ت ال ��ذي ن�سك ��ن في ��ه ..كان ��ت
تق ��ول يل م ��ا يطمئنني"علي ��ك هال ��ة
القبول""..مقب ��ول عن ��د الله""،غني
�صوت ��ك حلو"وكن ��ت يف نف�س الوقت
�أخ ��اف من احل�سد"عل ��ى �أيه احت�سد؟
م�ش عارف"لكن"علية"كانت تقول يل
حا�سب على نف�سك من احل�سد.
وعندما ح ��اول زمالئ ��ي ان يقت�سموا
مع ��ي نقوده ��م م ��ن اج ��ل ان ندخ ��ل
�سينم ��ا كن ��ت ارف� ��ض وكن ��ت اح� ��س
مبنته ��ى الب�ساط ��ة بانه ��م ميلك ��ون
م�ص ��ادر للنق ��ود وان ��ا و�إ�سماعي ��ل ال
منل ��ك �إال مرتب ��ه ال ��ذي ال يزي ��د عل ��ى
�أربعة جنيهات بجانب جنيهني مكاف�أة

الدرا�سة اخلا�صة يف معهد املو�سيقى
املتو�س ��ط وبد�أ هو يغني وبد�أ �صوته
يف الراديو..
وكنت �أنا اكرب ..اكرب ..يف مرة ر�أيت
نف�س ��ي ب�شع ��ر طويل ج ��دا ..وقررت
ان احلق ��ه كل ��ه ..ال ل�ش ��يء �إال لأين ال
�أريد ان اكلف نف�سي ان ا�صرف ثالثة
قرو�ش هي اجر احلالق..
�إىل ه ��ذا احل ��د كان ��ت ح�سا�سيتي من
النقود.
�إىل ان تخرج ��ت من املعه ��د املتو�سط
و�أكمل ��ت درا�ست ��ي باملعه ��د الع ��ايل
للمو�سيقى.
وب ��د�أت يف ت�سلم وظيف ��ة مدر�س يف
وزارة الرتبية ..مدر�س �صغري ال�سن
جدا وكان ��ت الفرحة ب�أول مرتب فوق
احلدود.
�أول مر ّتب
�أخ ��ذت ه ��ذا املرت ��ب وجري ��ت �إىل
الزقازي ��ق �أعطيت ��ه لعلي ��ة وتركت لها
حري ��ة الت�صرف .ات�صل ��ت بعم حممد
ال�ت�رزي لأف�ص ��ل بدل ��ة ..وا�شرتي ��ت
حذاء جديدا و�شرابا جديد ًا ومالب�س
داخلي ��ة جدي ��دة� ..أح�س�س ��ت ان هذه

البدل ��ة ه ��ي اغل ��ى م ��ايف احلي ��اة..
وكان ذل ��ك كل ��ه بالتق�سي ��ط ..وذهبت
�أن ��ا و"علي ��ة"�إىل ال�سينم ��ا ..وكان
الفيل ��م ملحمد عبد الوه ��اب ر�أيت عبد
الوه ��اب لث ��اين م ��رة ..كان ��ت امل ��رة
الأوىل يف حف ��ل يف الزقازي ��ق ،الآن
ا�ضح ��ك عل ��ى عب ��د الوهاب فق ��د ظهر
�أنيق ��ا يف دور"�صبي"�صغ�ي�ر يف
اح ��د املح�ل�ات� ..إن�س ��ان �أني ��ق ج ��دا
ويعم ��ل يف مهنة �صب ��ي ..و�أح�س�ست
بال�سع ��ادة احلقيقية لأين املك النقود
التي �أحتك ��م فيها من مرتبي ..وكانت
�أول م ��رة �أوج ��ه فيه ��ا عزوم ��ة لكمال
الطوي ��ل ..الوحي ��د ال ��ذي كن ��ت اقبل
عزومت ��ه يل ب ��كل حب ..كن ��ت اح�س
�إنني �أنا وهو اخوات..
�سندوت� ��ش الف ��ول ال ��ذي كن ��ت �آكل ��ه
ويعزمن ��ي علي ��ه كمال ه ��و اف�ضل من
�أي ديك رومي وكنت ا�سعد جدا عندما

اكل م ��ع كم ��ال الطويل ..ان ��ه كنز يف
حيات ��ي ..يلعب مع موهبت ��ه كما قلت
من قبل لعبة"اال�ستغماية"يف ال�صباح
يقول ان ��ه �سري�سم ..وي�شرتي �أدوات
الر�س ��م ويبد�أ يف الر�س ��م ..يف الظهر
يقول ان ��ه �سي�ؤلف ق�ص�ص� � ًا ..وي�ضع
نف�س ��ه يف بيت ��ه ليع ��ود ب ��ورق مزق ��ه
عل ��ى �أ�سا�س انه ق�ص ��ة كتبها ومزقها،
وكان ��ت هي امل ��رة الأوىل التي اعزمه
فيها ..ال اريد ان اقول كم �ضحك كمال
و�ضحك ��ت ان ��ا ..ونح ��ن نقول"بق ��ى
معانا فلو�س بتاعتنا"..
قرار ف�صلي من العمل:
ولك ��ن ع ��ذاب فلو� ��س احلكوم ��ة كان
كب�ي�را كان مطلوب ��ا من ��ي ان �أ�ساف ��ر
م ��ن القاه ��رة �إىل طنط ��ا وم ��ن طنطا
�إىل الزقازيق ..وان ��ا ا�سهر لل�صبح..
احب الليل وكمال الطويل واملوجي..

والطالب ��ات الالت ��ي ادر� ��س له ��ن
املو�سيقى لي�س لهن عالقة باملو�سيقى
واكاد اق ��ول ان ا�سل ��وب تدري�س ��ي
املو�سيق ��ى يف املدار� ��س هو �سد خانة
وه ��و حل�س ��اب املتعهد ال ��ذي ت�شرتي
من ��ه وزارة املعارف �أدوات املو�سيقى
وقلت ذلك لل�سفري احمد جنيب ها�شم
وال ��ذي كان م�س�ؤوال عن �إبالغي قرار
الف�صل من وزارة املعارف.
يف نف� ��س اليوم كن ��ت خائف� � ًا ..لكني
كن ��ت اع ��رف ان ��ه ال م�ستقب ��ل يل يف
مهنة التدري�س.
م�شيت من وزارة املعارف ومعي قرار
الف�ص ��ل �إىل مكتب كم ��ال يف الإذاعة،
وقال يل":وال يهمك"عندي لك وظيفة
ب�ست�ي�ن جنيه يف ال�شه ��ر ..عازف يف
فرقة مو�سيقى الإذاعة.
كن ��ت ق ��د ا�صبح ��ت خريج ��ا يف ق�سم
الآالت"العازف على االبوا" ..وكانت
فر�ص ��ة ال�ستئج ��ار �شق ��ة يف املنيل..
وكان ��ت فر�ص ��ة ان ت�أتي اخت ��ي علية
مع ��ي ..وكانت فر�ص ��ة الن يتلم �شمل
اال�س ��رة يف البي ��ت ..بي ��ت واح ��د..
وينقودي انا ..بتعبي انا.
وكان ��ت فر�ص ��ة ان اق ��ف وراء عب ��د
الغن ��ي ال�سيد وكارم حمم ��ود وهدى
�سلطان و�أم كلثوم و�شهرزاد ..ه�ؤالء
ه ��م املطرب ��ون واملطرب ��ات ووقف ��ت
�أي�ض ��ا وراء عب ��د الوه ��اب وكان ��ت
ال�صداق ��ة �أيامها قد ب ��د�أت مع جمدي
العمرو�س ��ي ..ان ��ه ان�س ��ان ت�شعر انك
ول ��دت ان ��ت وه ��و يف ي ��وم واح ��د،
و�إنن ��ي عندم ��ا ر�أيته قلت ل ��ه انت فيه
م�ش �صاحبي من زمان..
وب ��د�أت اغن ��ي بتحري� ��ض م ��ن
كم ��ال الطوي ��ل واملوج ��ي وجم ��دي
العمرو�سي.
وفج� ��أة ق ��ال جم ��دي العمرو�س ��ي
ونح ��ن يف �صي ��ف "1951لي ��ه م ��ا
تزور�ش ��ي عب ��د الوه ��اب وت�سمع ��ه
�صوتك"وقلت"لي ��ه ال" ..كانت ليلتنا
الأوىل يف اال�سكندري ��ة ،بع ��د ان
ف�شلنا هذا الف�ش ��ل ال�شهري يف �إر�ضاء
اجلمه ��ور ..وكانت ه ��ي �أول مرة يف
حيات ��ي اقرت� ��ض نق ��ود ًا ..فبع ��د ان
طالبن ��ي املتعهد"�صديق"ب� ��أن اغن ��ي
�أغاين حممد عبد الوهاب قلت"ال".
وق ��ال يل"�شكوكو"ي ��ا ابن ��ي عل�شان
تقب� ��ض جنيه يف الي ��وم ..وتت�ضح..
غن ��ي اغ ��اين عب ��د الوه ��اب وال ��رزق
حاييج ��ي" .وكن ��ت ارف� ��ض ه ��ذا
املنطق.
�صباح اخلري /
ني�سان1977 -
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