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يَِّة اَْلُمَحوََّلِة ِإْهَداُء اَلنُّْسَخِة اَلنَّصِّ
إىل املكفوفني، املناضلني ألجل القراءة..

إىل عموم القرَّاء الشغوفني..
ببصريتكم نستنري، وبشغفكم نسري.

�ديكم مجيًعا هذا الكتاب، عسى أن يكون إضافة مفيدة لبنائكم الفكري والروحي، وأن
تكونوا نرباًسا للعاملني.

ونسأل هللا أن يتقبَّل هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي، وأن ينتفع به العاملني من كل كفيٍف
ستَجابَة �ذنه سبحانه

ُ
وذوي األبصار. وعسى أن تشملنا نوا�كم الصاحلة ودعواتكم الطَّيَِّبة، امل

جلَّ ُعاله.
كم َسَواَء السَِّبيِل، صراطه املستقيم. ونسأله أن يرزقنا مجيًعا جنَّة الدنيا واآلخرة، وأن يهدينا وا�َّ

فعسى رّيب أن يهدينا ألقرب من هذا رشًدا.

حممد حسني



املقدمة
ملاذا القاهرة، وقد ُكتب عنها آالف الكتب والدراسات من مصريني وأجانب يف العصر احلديث على األقل. هل أل�ا أكرب
مدينة عربية من حيث املساحة وعدد السكان! هل أل�ا من أكثر املدن تنوعا ثقافيا وحضار�، حيث مرت �لعديد من
احلقب التارخيية وال تزال �قية �ا آ�ر شىت من معامل العامل القدمي واحلديث! أم أل�ا عاصمة الوطن العريب كما يقول
البعض، ومركز الكون كما يغايل بعضهم، أو أل�ا عاصمة مصر أم الدنيا كما علمو� وفطمو� عليها منذ امليالد؟ أ� أحب
القاهرة ألين ُولدت يف عاصمتها الفخرية «منطقة وسط البلد»، اليت عشقت أماكنها و�رخيها وأرواح ساكنيها الراحلني اليت
جتوب طرقها وأسبلتها كل ليلة، واملقيمني فيها الذين يتجولون ويتجادلون ويضيفون إليها أو ينتقصون منها، وكتبت عنها
كتايب «مقتنيات وسط البلد»، وعندما اكتمل كتايب هذا أمسيته «القاهرة وما فيها» امتنا� هلذه البقعة املباركة، اليت عشنا
فيها وتنسمنا نسيمها وارتوينا من عشقها وعاصر� حتوال�ا و�سينا على ما جيري هلا، والكتاب ال يتناول أحداً� �رخيية
بعينها وال حوادث سارة أو مفجعة بذا�ا، إمنا هو جيري كمياه املطر كيفما اتفق، مبا حيويه من مقاالت وتدوينات الكتب
واألخبار، وما كتبه األجانب واملصريون واملتمصرون عن القاهرة يف عهد الفاطميني وعن القاهرة اخلديوية، وعن السالطني
وامللوك فيما قبل عصر ثورة يوليو 1952، وفيما حدث بعدها وصوال أحيا� إىل عصر� احلايل، يف السياسة والفن واملعمار
والطرائف واحلوادث املفجعة، عن فنانني أحببناهم كالرحياين وأم كلثوم وحممد فوزي وبريم التونسي وحممد كرمي وآخرين..
عن املسرح املصري منذ نشأته األوىل والسينما اليت دخلتها قبل أي بلد آخر يف الشرق األوسط، والكتاب ال حيمل إدانة

ألحد، بقدر ما يقدم حوادث حدثت �لفعل �دلتها اليت شّكلها وجه القاهرة املبهر الذي يعرفه العامل كله.

ويتضمن الكتاب معلومات قد ال يعرفها الكثريون، وصورًا �درة للتدليل على أمهيتها وقيمتها، وإضاءة على موهوبني أثروا
حياة القاهرة الفنية، مث غابوا و�ى الزمن �م فلم يعد يذكرهم أحد، أو يتذكر ما قدموه هلذا البلد وهلذا الوطن، وهل �لوا
منه ما يستحقون أم غبنوا؟ وقد نكبت مصر والقاهرة على مدار الزمن املعيش مبن استوىل على آ�رها أو دمرها أو زور

توارخيها عمًدا أو دومنا قصد..

فقد مرت علينا أزمان كان فيها الغرب على مدى قرنني من الزمان ينتهك مئات األلوف من املومياوات املصرية «رفات
أجداد�» لطحنها وبيعها ألثر�ء الغرب حتت دعوى أ�ا مقو�ت جنسية، هذا غري الربد�ت اليت كانوا يشرتو�ا من التجار
�خبس األسعار، والتجار اجلشعون الذين كانوا يقسمون الربدية الواحدة إىل عدة أقسام ويبيعو�ا ملشرتين خمتلفني لكي
يرحبوا! وتسببوا نتيجة لذلك يف فقد وضياع آالف الربد�ت اليت حتمل ذكر�ت وتواريخ األجداد، مث الفالحات اجلاهالت
اللوايت ُكنَّ ُحيمني الفرن «حيرقون الربد�ت داخل فرن العجني» لتسوية اخلبز! فتخيلوا كم ضاع من �رخينا غري املسجل،
وكم خسر� وخسر العامل من ضياع هذه الكنوز.. وصوًال إىل �رخينا املعاصر.. فكما تعلم أيها القارئ الكرمي أن �ريخ
التصوير الفوتوغرايف «وامسه العلمي التصوير �لضوء» بدأ تقريبا يف عام 1840م، وخالل سنوات قالئل انطلق عشرات
املصورين إىل مصر ليصوروا أجواء الشرق اليت فتنت أورو�.. مث أقام بعضهم وغالبيتهم من األرمن على أرض مصر وصوروا
معامل وأشخاًصا مصريني صورا مجيلة و�درة، وكانوا يستظهرون تلك الصور على الزجاج �ستخدام «نرتات الفضة»،
بعضهم عند التقاعد منحوا نيجاتيف هذه الصور ملؤسسات علمية يف مصر، كاجلامعة األمريكية واملعهد الفرنسي واملركز
الربيطاين واإلسباين وغريها، و�ذا – حلسن احلظ-حفظوا لنا هذه الكنوز، مع مالحظة أن بعض هذه املؤسسات صارت
تتقاضى أمواال عند منح حقوق هذه الصور للمصريني «أصحاب احلق األصلي» �عتبارها مالكة للنيجاتيف، دون اعتبار
إىل أن األشخاص واملعامل مصرية واألرض اليت مت التصوير فيها مصرية، ومل يدفع املصور ألحد مقابل أخذ هذه اللقطات ملن



صوره إال بعض الفتات، فقد كان األهايل فقراء ومساكني يرضيهم أقل القليل، وأمل أن ُمينح املصريون مستقبًال حق
استخدام صور أجدادهم وممتلكا�م جماً�.. وبعض هؤالء املصورين ماتوا لألسف دون أن يتنازلوا عن «النيجاتيف»
للمؤسسات اليت ستحافظ على هذه األصول، فباعت أسرهم هذه األصول لبائعي الرو�بيكيا الذين مل يدركوا أمهيتها،
واعتربوها قطًعا من الزجاج! فأزالوا الصور السلبية للحصول على كميات من الفضة ضئيلة جدا، الناجتة عن استخالص

نرتات الفضة، و�عوا الزجاج �خبس األسعار.

وهكذا خسر� �رخينا وذكر�تنا بسبب هذا اجلشع الساذج، �هيك عن أننا من أوائل الدول اليت اهتمت �لسينما يف أول
عهدها، وها هي 100 عام قد مرت على ر�دتنا هذه يف الشرق األوسط كانت حصيلتنا السينمائية فيه 5000 فيلم،
املوجود حاليا يف عام 2017 حسب قول د. خالد عبد اجلليل مستشار وزير الثقافة للسينما 365 فيلما فقط متلكها

وزارة الثقافة! والباقي متلكه شركات فنية عربية! خبالف األفالم اليت ضاعت وفُقدت.

وقبلما تضيع ذكر�تنا وتوارخينا الشفهية وحواديتنا، أرى أن نعيد نشرها والكتابة عنها، فهي �رخينا احلقيقي غري املكتوب،
وقد اجتهدت يف تسجيل بعضه عن طريق الكتب والصحف واملعايشة واألحاديث الشخصية مع خمضرمني، وأمتىن أن
يرضيكم ما أوردته يف هذا الكتاب، وقد حرصت على ذكر املصادر واملراجع، وإن فاتين شيء فأ� أعتذر عنه مقدما،

وسأحرص على تصحيحه يف الطبعة التالية �ذن هللا.

مكاوي سعيد



«تبقى يف بقك وتقسم لغريك»
يف أواخر سنة 1862، عاد حممد سعيد �شا «وايل مصر» من رحلته العالجية يف أورو� إىل مدينة اإلسكندرية، وكان
املرض قد متكن من حياته متكنا مسم كل ينابيعها، فبات ميئوسا من جناته، وأخذ املوت ينسج أكفانه، ويسدل حوله ظله.
وكما أن الناس، حني متيل الشمس إىل الغروب، �خذون يف الشخوص إليها ويرقبون مغيبها، وجتيش العواطف يف صدر
كل منهم طبقا مليوله وآماله، فهكذا كان املصريون ومستوطنو مصر، والذين تربطهم �ا مصاحل، ينظرون إىل مغيب حياة

«حممد سعيد �شا» وتواريها وراء أفق هذا العامل املنظور، �عني ختتلج فيها عواطف القلوب املختلفة.

أما األمري إمساعيل فإنه مذ �كد أن رقدة عمه لرقدة ال يعقبها قيام، وأن املوت �ت حمتما، ساورته االنفعاالت الطبيعية
اليت تساور كل إنسان يف مركزه، وأخذ ينتظر وهو يف القاهرة أن ترد عليه األنباء املبشرة �رتقائه سدة جده العظيم.. حممد
علي �شا الكبري! وكانت قد جرت العادة أن ينعم بلقب (بك) على أول من حيمل إىل الوايل اجلديد خري صريورة العرش

املصري إليه، وأن ينعم عليه �لباشوية إذا كان حيمل لقب (بك).

فلم يغادر (بسي بك)، مدير املخابرات الربيدية (التليغرافات)، مكتبه مدة مثاين وأربعني ساعة لكي يكون أول املبشرين،
فيصبح �شا، ولكن النعاس غلبه يف �اية األمر، فاستدعى أحد صغار موظفي مصلحته وأمره �جللوس جبوار عدة
التليغراف، ريثما يذهب هو إىل خمدعه وينام قليال، وأن يسرع إىل إيقاظه حال ورود إشارة برقية من اإلسكندرية تنبئ
�نتقال حممد سعيد �شا إىل دار البقاء. ووعده جبائزة قدرها مخسمائة فرنك مقابل ذلك. مث ذهب إىل خمدعه، و�م على

سريره وهو بلباس العمل.

ومل يكن املوظف الصغري الذي أ�به عنه جيهل عادة اإلنعام اليت ذكر�ها، فلما انتصف الليل بني اليوم السابع عشر واليوم
الثامن عشر من شهر يناير سنة 1863 وردت من اإلسكندرية اإلشارة الربقية املنتظرة بفارغ الصرب، فتلقاها املوظف

الصغري وأسرع �ا إىل سراي األمري (امساعيل) وطلب املثول بني يديه.

وكان (إمساعيل) ال يزال جالسا يف قاعة استقباله، سهران، حييط به رجاله، وتسامره هواجسه. فلما رُفع إليه طلب املوظف
الصغري أمر �دخاله فورًا، فأدخل، وأحدقت به أنظار اجلميع.

فجثا الرجل أمامه وسلمه اإلشارة الربقية الواردة. فقرأها (إمساعيل). وما إن أتى على ما دون فيها إال و�ض والفرح منتشر
على حمياه. فوقعت اإلشارة من يده، وشكر هللا بصوت عاٍل على ما أنعم به عليه من رفعه إىل سّدة مصر السنية. مث ترحم
على عمه ترمحا طويال. فشاركه رجاله احمليطون به يف فرحه، وتصاعدت دعوا�م له بطول البقاء ودوام العز، وأخذوا يهنئونه

ويهنئ بعضهم بعضا.

مث نظر (إمساعيل) إىل املوظف اجلاثي أمامه، (الذي كان قد التقط اإلشارة الربقية حاملا وقعت من مواله، ووضعها يف
جيبه). وتبسم (امساعيل) وقال: «ا�ض � بك». وبعد أن حباه نفحة من الذهب واملال أذن له �النصراف.

فعاد املوظف مسرعا إىل مصلحة التليغرافات، لرغبته يف احلصول على جائزة اخلمسمائة فرنك اليت ُوعد �ا، ز�دة على
الذهب الذي أصابه، ودخل بتلك اإلشارة على رئيسه (بسي بك) وأيقظه وسلمها إليه، فتناوهلا بسي بك وقرأها. مث فتح
كيسه بسرعة وأعطى الرجل املبلغ الذي وعده به. مث أسرع �لربقية إىل سراي األمري (إمساعيل)، وهو يرى أنه قد أصبح



�شا، وتتلذذ نفسه بذلك. فلما دخل على األمري وعرض عليه اإلشارة قابله (إمساعيل) بفتور وقال: «لقد أصبح هذا لدينا
خربا قدميا!».

فأدرك الرجل أن موظفه خانه، وسبقه إىل األمري، مث ضحك عليه واستخلص منه مخسمائة فرنك، فاستشاط غضبا ونقمة،
وعاد إىل مصلحته، واستدعى ذلك املكري اخلائن ووخبه بشدة تكاد تصل إىل حد التطاول، أوقفه املوظف عند حّده، قائال:
«صه! فإين قد أصبحت (بك) مثلك!». وهكذا أضاع بسي بك مثرة سهره مثاين وأربعني ساعة بعدم جتلده على االستمرار

ساهرا بضع سويعات أخرى!



اخلديوي إمساعيل، 
علي مبارك وزكي مجعة

لعادل إمام مشهد شهري يف مسرحية «مدرسة املشاغبني»، وهو يلعب مع زمالئه دور الطلبة البلداء، ويذكر نوابغ علماء
مصر خاصة يف التعليم مثل «علي مبارك»، ويضيف له اسم «زكي مجعة»، ا�هول من أجل إضحاك اجلماهري، ويتحقق
اهلدف من السخرية دون إلقاء بعض الضوء على العالمة «علي مبارك». وقد انتهزت الفرصة لتعريف القراء �لرجل الذي
أطلق عليه لقب «أبو التعليم» مبناسبة مرور 122 سنة على وفاته فقد تويف ليلة الثال�ء املوافق 14 نوفمرب من عام
1893م وهو يناهز ال 69 سنة طبقا لتاريخ مولده املسجل يف 1824م، وصحيح أن له أعماال عظيمة يف جمال التعليم
سأذكر بعضها، لكنه �إلضافة إىل ذلك تعددت إسهاماته يف جماالت النهضة والعمران؛ فهو من أوائل الطلبة الذين
التحقوا مبدرسة «املهندس خانة» ببوالق يف عام 1839م وكان �ظرها مهندس فرنسي امسه «يوسف المبيز بك»، ومكث
�ا مخس سنوات يدرس اجلرب والكيمياء واهلندسة واملعادن واجليولوجيا والفلك وامليكانيكا واألراضي، وقد خترج فيها عام
1844م، ومن نباهته الشديدة مت اختياره يف بعثة دراسية إىل فرنسا عام 1849م، تلك البعثة املعروفة ببعثة «األجنال»
لوجود أربعة أمراء من بيت حممد علي �ا: اثنان من أبنائه واثنان من أحفاده أحدمها كان إمساعيل بك إبراهيم الذي صار

فيما بعد «اخلديوي إمساعيل».

ومن أعمال «علي مبارك» العظيمة يف جمال اهلندسة: اإلشراف على امتحا�ت اهلندسة وصيانة القناطر اخلريية كما توىل
ر�ستها الحًقا، وعندما توىل اخلديوي إمساعيل احلكم أحلقه حباشيته وعهد إليه مبشروعه املعماري العمراين لتنظيم القاهرة
على النمط األورويب بشق الشوارع الواسعة، وإنشاء امليادين، وإقامة املباين والعمائر العثمانية اجلديدة، وإمداد القاهرة �ملياه
وإضاء�ا �لغاز، واليزال هذا التخطيط �قًيا حىت اآلن يف وسط القاهرة، وأدار أيضا ديوان األشغال العمومية، والسكك
احلديدية، ونظارة عموم األوقاف، وتوىل اإلشراف على حفل افتتاح قناة السويس، مث بدأ علي مبارك عمله �لتعليم عندما
توىل «نظارة املدارس»، وأصدر أول الئحة إلصالح التعليم عام 1867م، وأنشأ دار الكتب املصرية، ومدرسة «دار
العلوم» إلمداد املدارس بصفوة معلمي اللغة العربية، ومن منجزاته يف جمال التعليم �سيسه عدًدا من املدارس املتخصصة
كمدرسة احملاسبة ومدرسة العمليات ومدرسة اإلدارة، �إلضافة إىل توسعة يف جمال التعليم بتأسيسه مدارس يف احلضر
والريف والصعيد، ولعلي مبارك عدد كبري من املؤلفات املهمة منها «اخلطط التوفيقية وتقريب اهلندسة الستعمال العسكرية
املصرية وآ�ر اإلسالم يف املدنية والعمران».. ومن الطريف أن الئحته إلصالح التعليم الصادرة يف نوفمرب 1867م، كانت
تتضمن أن يصرف جماً� لكل تلميذ (3 قمصان، طربوشان، 1 زر حرير، 3 لباس، 3 طواقي غزلية، 3 جالليب ملونة
شكل واحد مسدودة الصدر بياقة، 3 صدير�ت، 4 شرا�ت بيضاء 1 كبود للشتاء على سنتني، أسبتة حزام جلد �بزمي،

3 دكات لباس). رمحك هللا وغفر لك � «أبو التعليم».



حينما صار العنب ا�فف من احملرمات
شخصية غريبة ومتناقضة وتكاد تكون أسطورية، ومن املمكن اعتبارها من أبرز شخصيات التاريخ املصري، حىت إن
املؤرخني الذين كتبوا عنه كانوا يف أخر األمر يفسرون سلوكه بضعف واحنالل عقله. فقد كان االبن الوحيد للخليفة العزيز
�� الفاطمي وزوجته املسيحية، اليت كانت أختا الثنني من البطاركة، ومل يكن الطفل الغّض يفهم شيًئا عن احلكم حينما
وجد نفسه يعتلي العرش طفرة واحدة وهو يف سن احلادية عشرة. ومن قواده «برجوان»، العبد الساليف، الذي ال نزال نقرأ
امسه على إحدى احلارات �لقرب من «بني القصرين» وهي حارة «برجوان»، وهناك فيلم �مسها بطولة نبيلة عبيد، وكان
«برجوان» ينعم يف قصر اللؤلؤة يف حديقة «كافور»، بينما كانت قوات الرببر واألتراك تقابل بعضها يف شوارع احملروسة،
وقد حدث وقتذاك أن أتى احلارس الرتكي إىل «احلاكم» برأس القائد الرببري «املغريب»، وكانت مبثابة خطوة قصرية
ليتخلص بعدها من �ئب اخلليفة بقتله، وهكذا بعد أربعة أعوام من الوصاية عليه متكن من اعتالء ذروة السلطة وهو يف
سن اخلامسة عشرة، ذلك هو «احلاكم �مر هللا»، وهو اخلليفة الفاطمي السادس الذي توىل حكم مصر من 996م إىل

1021م.

وكلما بدا اخلليفة الصغري أمام الشعب، ظهر شذوذ خلقه وتناقضه. وقد كان وجهه الغريب وعيناه الزرقاوان املخيفتان
جتعل الناس يهابونه، كما أن صوته األجش جعلهم يرجتفون منه. وكان معلمه يطلق عليه «حرذون» (سحلية)، وذلك أنه
كانت له طريقة زلقة خاصة يف التحرك بني رعا�ه مثلما يفعل احلرذون متاًما، وكان شغوفا جدا �لظالم، إذ كان جيمع
جملسه على الدوام يف الليل. وكثريا ما ركب محاره الرمادي الصغري وجاب به الشوارع ليال ليتجسس على الناس ويطلع على

ما جييش يف صدورهم، يف حني كان يدعي أنه إمنا كان يفتش على املوازين واملكاييل يف األسواق.

وكان يف اإلمكان أن �متر الليل �مره ويصبح �ارا. ذلك أنه أصدر قرارا �ن تباشر األعمال ويتم البيع والشراء بعد غروب
الشمس، حيث تفتح احلوانيت وتضاء املنازل حتقيقا لرغبته. وأصدر إىل العامة أوامر مشددة مبراعاة ذلك، وحرم على
النساء مغادرة منازهلن، ومنع الرجال من اجللوس يف اخليام. ومل يسمح لصانعي األحذية بعمل أحذية للنساء حىت ال يتمكّن

من مغادرة منازهلن. وفرض على نساء القاهرة أال ينظرن من النوافذ، وال يصعدن إىل أسطح املنازل للتمتع �هلواء النقي.

وأصدر بعض التعليمات اخلاصة بتنظيم الطعام والشراب. منها أال يباع شيء من السمك بغري قشر، وأال يصطاده أحد من
الصيادين. ومل يكن احلاكم يشرب اخلمر، شأنه يف ذلك شأن مجيع املسلمني كما ينبغي أن يكونوا، وقد كانت اجلعة
حمرَّمة، واخلمر يصادر على الدوام، والكروم تقطع، بل حىت العنب ا�فف كان من احملرمات. وكانت امللوخية حيرم أكلها
كذلك، كما كان العسل جيمع ويلقى به يف النيل، ومل يكن يسمح بلعب الشطرنج، وكانت رقعه اليت تضبط حترق حىت ال

يلعب �ا أحد. وكانت الكالب تقتل حيثما وجدت يف الشوارع.

أما األنواع اجليدة من املاشية فلم يكن يسمح بذحبها إال يف عيد األضحي، وكل من تسول له نفسه مبخالفة إحدى هذه
التعليمات كان يعاقب �جللد وبقطع الرأس، أو يلقى حتفه �حدى الوسائل الغريبة اليت كان يفخر اخلليفة الفذ �بتداعها.
وليس من شك يف أن كثريا من هذه اللوائح أو التعليمات قد أملته روح اإلصالح احلقة، غري أ�ا كانت روح مصلح
جمنون، وقد كان الواجب دائما أال ترتك نساء القاهرة املرحات على هواهن يفعلن ما يبدو هلن، ولكن من كان يظن أن
يكون السبيل إىل ذلك هو مصادرة أحذيتهن؟ أما حترمي اخلمر وامليسر وغري ذلك من وسائل التسلية العامة فكان صادرا
عن شخص متعمق يف أمور الدين، مطرحا للزخارف واملالهي، رائده يف ذلك العمل على رفع املستوى اخللقي يف البالد،



غري مراع ما جره ذلك من استياء رعا�ه وسخطهم. وقد متت هذه التجوالت الليلية، والتقيدات اليت ال داعي هلا،
واألحكام التعسفية الصارمة على عقل ال اتزان فيه. وقد فعل احلاكم كل هذا برأيه اخلاص.



الكلو�ت والشرابيش
وصف «املقريزي» عمائم األمراء ��ا أقل حجًما من عمائم السالطني، وأن امسها «شرابيش» ومفردها «شربوش» وأ�ا
تشبه �ًجا مثلث الشكل، توضع فوق الرأس دون أن يلف حوهلا قماش، وكلمة «شربوش» ال تزال مستخدمة حىت اآلن يف
املقاهي البلدية على وجه اخلصوص، ويشار �ا إىل الغطاء الصاج الذي يوضع فوق حجر الشيشة ليقلل من دخول اهلواء
أو خروج الدخان حىت ال حيرتق حجر املعسل بسرعة. وكانت الشرابيش منتشرة يف العصر األيويب وعصر املماليك البحرية
-وكانت أحيا� تزين بفراء الثعالب - واحنسرت يف عهد املماليك اجلراكسة، وكانت هلا سوق خمصوصة امسها «سوق
الشرابيشيني»، حيث تصنع أغطية الرأس لألمراء، واملكان موجود حىت اليوم ضمن سوق الغورية. وورد يف �ريخ «ابن
األثري» أن القياء والشربوش كا� من العالمات املميزة للفرسان املسلمني، لدرجة أن بعض الفرسان الصليبيني كانوا

يلبسو�ا كإشارة إىل صداقتهم للقائد صالح الدين األيويب.

مث ظهرت «الكلوتة» اليت أخف من الشربوش، لكن تعادله يف الرتبة والقيمة، وكانت غطاء رأس األمراء أيًضا، ومبرور الزمن
أصبحت لكبار القادة، وكان السلطان نفسه بصفته قائًدا أعلى للجيش يرتدي «كلوتة صفراء»، وقد طورها السلطان
«خليل ابن قالوون» �صداره أمرًا إىل رجال عهده �رتداء الكلوتة املطرزة. ويذكر املؤرخ «أبو العباس القلقشندي» يف
مؤلفه «صبح األعشى»: «أ�م كانوا يف الدولة األيوبية يلبسون كلو�ت ضفرًا دون عمائم لتغطية رؤوسهم، وكانت هلم
ذوائب شعر يرسلو�ا خلفهم. ويف عهد الدولة األشرفية غري لو�ا السلطان «خليل بن قالوون» من األصفر إىل األمحر،
وأمر بلف العمائم حوهلا». وقد بلغت الكلوتة شأً� كبريًا يف عهد هذا السلطان؛ فقد حدث يف عام 710هـ املوافق
1302م أنه قبض على �ئب السلطان �لشام بتهمة الفساد، فنزعوا «كلوتنه» وألقوها على األرض، وألبسوه عمامة

صغرية بدال منها، وذلك إعالن بفقده كل نفوذه.

وتطورت الكلوتة أكثر وتضخمت وانتفخت من بعض اجلهات، وارتفع مثنها، وصارت دليال على الثراء أو الفساد. وحيدثنا
«املقريزي» عن الوزير عبد هللا بن زنبور أ�م وجدوا يف ثروته ستة آالف عمامة من طراز الكلوتة! مث حدث للكلوتة عدة
تطورات أخرى، بداية من العصر اجلركسي حىت �اية العصر اململوكي يف عام 1517م، على أيدي العثمانيني، لكنها
كانت تغيريات �نوية مل تتعرض للخطوط اخلارجية للكلوتة. مث ظهرت عمامة أخرى كانت ختص العسكريني فقط، وكان
امسها «سراقوج» ويبدو أن أصلها ترتي، وكان هناك نوع آخر من العمامات امسه «زمط»، وكانت العامة ترتديه، مث ُحّرم
عليهم يف فرتة معينة، وأصبح هذا الزمط جزًءا من الزي العسكري اجلركسي، وعندما كان يصُدر أمر مبعاقبة أحد األمراء

كان يُوضع على رأسه زمط قدمي.

أما العمامة «الطاقية» اليت يلبسها العامة حىت وقتنا هذا، (ملحوظة امسها �لفصحى «�قية» أل�ا تقي الرأس من حرارة
الشمس) كانت يف العصر اململوكي مدورة أو مسطحة، ويبلغ ارتفاعها سدس ذراع تقريًبا، ويف عصر السلطان «فرج بن
برقوق» ارتفعت الطاقية قليال، مع تغيري بسيط من أعلى، الذي صنع على هيئة قبة صغرية كان حشوها من لبابة الورق،
وزينوها من اخلارج بفراء حيوان القندس، ويف عام 1481م ضاقت الطاقية من قاعد�ا ومل تعد من لون واحد بل من

لونني. (كتاب األز�ء اململوكية. - L.A.Mayer كتاب مالمح القاهرة يف ألف سنة. مجال الغيطاين).

وحىت ال حيدث ليس بني كلمة «كلوتة» و«كيلوت» الفرنسية (culotte اليت تنحدر من كلمة cul أي مؤخرة).
نوضح أن األخرية بدأت يف األساس �عتبارها الشورت امللكي يف عهد امللكية يف فرنسا، وكان النبالء يرتدونه لتغطية



مؤخرا�م وأفخاذهم.. وعندما قامت الثورة الفرنسية، قامت حركة ثورية �طالق اسم les sans culottes أي (بدون
كيلوت) وهم يف احلقيقة استبدلوا به سراويل طويلة لكسر رمز امللكية والثراء الفاحش.



خبروا املرتبة من عني مسعدة
عندما نظم حممد علي مدينة القاهرة قسمها إىل مثانية أقسام، وجعل يف كل قسم منها مركزا للبوليس أو «قره قول»، وكلمة
«قره» �لرتكية معناها «أسود» و«قول» تعين أن املركز يضم طابورًا من اجلنود الذين يرتدون الزي األسود، وقد حرفت
كلمة «قره قول» إىل كلمة «كراكون» اليت كانت مستخدمة إىل عهد قريب يف اإلشارة إىل قسم البوليس، كما استخدم
العامة كلمة «متن» للداللة على القسم، ألن القاهرة كما أسلفنا كانت �ا مثانية أقسام، وكل قسم فيها هو مبثابة «متن»
من هذه األقسام، وكان التهديد السائد آنذاك هو «هاوديك التمن»، مثلما كانت أقصى عقوبة يف عهد اخلديوي إمساعيل
هي النفي إىل مدينة «طوكر» يف السودان اليت �درًا ما رجع من منفاها أحد املنفيني، وصارت كلمة «هاوديك يف طوكر»

�ديًدا �لغ القسوة.

وكان الزعيم أمحد عرايب، بعد أن استقر يف منفاه جبزيرة سيالن، بعد الثورة العرابية، قد أعجب بفاكهة املاجنو اليت مل تكن
معروفة مبصر، فأرسل إىل صديقه املنشاوي �شا ألف شتلة من أشجارها، فزرعها يف أطيانه، وأعجب الناس �ا ومسيت
مباجنو املنشاوي، كما زرع أمحد تيمور �شا أيًضا أشجار املاجنو يف مزارعه، وأطلق عليها «املاجنة التيمور»، وزرع «درانت
�شا»، وهو أحد الفرنسيني من حاشية اخلديو عباس حلمي، املاجنو يف مزارعه �لقرب من اإلسكندرية، ومساها

«الفونسو»، مث انطلق األثر�ء واألعيان يف جلب شتالت جديدة، وأطلقوا عليها ألقا�م.

ومن الطرائف التارخيية أنه عندما توىل السلطان برقوق حكم مصر حرم على الباعة النداء على فاكهة الربقوق حىت ال
يستغل املعارضون والناقمون على حكمه اسم هذه الفاكهة يف السخرية منه، فكانوا يطلقون على الربقوق اسم «األشقر»
حىت انتهى عصر السلطان برقوق، وهذا شبيه مبا حدث يف عهد احلاكم �مر هللا عندما حرم على املصريني أكل امللوخية،

ألن خادمه اخلاص كان امسه «ملوخية»، ومازال موجوًدا يف القاهرة حىت اليوم شارع امسه «درب امللوخية».

وكان املبخرايت له أمهية كبرية يف ذاك الزمان، وكان حيمل على رأسه صينية مستديرة من اخلشب عليها أصناف من البخور
متعددة األشكال واأللوان، وعند ز�رة ز�ئنه من طبقات أغنياء البلد، الذين يعتقدون أن الناس حتسدهم على النعمة،
كانت له إجراءات وطقوس مثل البدء يف تركيب البخور اهلندي واجلاوي بطريقة معينة، وكأنه كيميائي أو صيديل، مث
يطلب من اخلدم املبخرة اليت وضع فيها الفحم املشتعل، ويطلب من ربة البيت توجيهه إىل األماكن اليت تعتقد أن العني قد

أصابتها.

ويف الغالب كان يبدأ بتبخري السالمل ليصعد إىل الطابق األول، مث ما بعده من طوابق، وكان يصاحب تبخريه عبارات
مسجوعة لطيفة مثل: «خبروا السالمل من عني أم سامل، خبروا السرير ليطق ويطري، خبروا املرتبة من عني مسعدة، خبروا
اللحاف من عني أم خالف، خبروا املخدة حاتنام و�دي»، وحني مير بعشة الفراخ يصيح: «خبروا الكتكوت ليطق
وميوت»، وعندما يصل إىل املطبخ يبخر «املغرفة» وهو يقول: «خبروا املعرفة من عني أم مصطفى». املالحظ أن املبخرايت مل
يكن يوجه ا�امات احلسد إال للنساء فقط، ولعله كان بذكائه الفطري يريد إرضاء نساء البيت الذي يقوم بتبخريه، أل�ن

كن يعتقدن أن العني احلسود هي عني امرأة قادرة على الوصول إىل غرف نومهن.



ما مل خيطر ببال «كلوت بك»
الطبيب الفرنسي الشهري «أنطوان براثيليمي كلوت» حضر إىل مصر عام 1825م بصحبة �جر فرنسي كان الوايل
«حممد علي» قد كلفه �لبحث عن طبيب فرنسي ماهر بغرض عالج املصريني، وقد أقنع «أنطوان كلوت» الوايل حممد
علي بتأسيس مدرسة للطب يف «أبوزعبل»، حيث يوجد معسكر اجليش املصري، ووالّه حممد علي إدار�ا عام 1827م،
وكانت تضم 720 سريرًا، وتعد أول مدرسة حديثة للطب يف الشرق األوسط، مث أنشأ مدرسة لتخريج األطباء جبوار

املستشفى.

واستقدم «كلوت بك» من فرنسا خنبة من األطباء األكفاء لتعليم مائة طالب �ذه املدرسة، وخترج منهم عدد كبري، مت
توزيع غالبيتهم على وحدات اجليش املصري، واختار األكفاء منهم للعمل �لتدريس إىل جوار املدرسني الفرنسيني، وكانت
احملاضرات �للغة الفرنسية، وكان الطبيب املصري يعيدها على الطلبة �للغة العربية، ومن هنا أتت كلمة «معيد» اليت ال
تزال سارية حىت اآلن يف مجيع الكليات واملعاهد! ويف عام 1830م أثبت كفاءة عالية عندما قام هو وتالميذه مبكافحة
و�ء الطاعون، وإنقاذ 60 ألف طفل من و�ء اجلدري بعدما طبق نظام التطعيم السنوي لألطفال، فمنحه حممد علي لقب

«بك» وعينه رئيًسا ألطباء اجليش املصري.

وكلوت بك هو أول من استخدم «البنج» عام 1847م يف مصر يف عمليات البرت وجراحة السرطان، ويف عهد اخلديوي
«عباس حلمي األول» رجع «كلوت بك» إىل فرنسا عندما أغلقت مدرسة الطب، مث عاد إىل مصر يف عهد «حممد
سعيد �شا» عام 1856م، الذي كان قد قرر إعادة فتح مدرسة الطب يف احتفال ضخم. واعتّلت صحة «كلوت بك»

فغادر مصر �ائًيا إىل موطنه يف مارسيليا بفرنسا يف عام 1858م، وتويف هناك سنة 1868م.

كانت مدرسة الطب اليت أسسها «كلوت بك» هي نواة كلية طب قصر العيين فيما بعد، ففي العام 1873م مت نقل
املدرسة واملستشفى إىل «قصر» العيين �شا وأنشئت جبوارمها مدرسة للصيدلة، مث مستشفى للقابالت «اللوايت يقمن

�لتوليد» والستحالة عمل املرأة املصرية آنذاك، مت جلب فتيات حبشيات للعمل به.

كان من املشهور عن «كلوت بك» عداؤه وحماربته للنساء العامالت �لبغاء، وكان يتهمهن �لتسبب يف كثري من
األمراض اخلطرية، وقد أثرى «كلوت بك» املكتبة الطبية العربية �لعديد من املؤلفات الطبية، �إلضافة إىل وضعه كتاً� عن

مصر امسه «حملة عن مصر»، يعترب من أهم الكتب اليت وصفت النواحي االجتماعية املصرية بدقة شديدة.

وقد كرمته الدولة املصرية �طالق امسه يف عام 1873م على الشارع الذي يبدأ من ميدان اخلازندار �لعتبة إىل ميدان �ب
احلديد «رمسيس حالًيا»، وكان املخطط أن يكون الشارع مستقيًما، لكن مبىن «بطريركية األقباط األرثوذكس» اعرتض
هذا املسار، فتجنب التخطيط مساره عند هذه النقطة مث عاد إىل املخطط األصلي. كما كان ختطيط الشارع أن يكون
نسخة مطابقة من شارع «ريفويل» بباريس الذي أعجب به اخلديوي إمساعيل يف ز�رته لفرنسا، لذا كانت من شروط البناء
يف شارع «كلوت بك» إنشاء البواكي «مظلة معمارية مرفوعة على أعمدة» بغرض احلماية من املطر والشمس. ومت التوسع
يف تشييدها بشارع «حممد علي»، مث يف حي «هليوبوليس»، لكن يف عام 1912م مت العدول عن نظام البواكي وُمنعت

الرتاخيص �ا.



وكان هذا الشارع إىل ما قبل احلملة الفرنسية على مصر إحدى أشهر أسواق جتارة الغالل واحلبوب، لذا اختاره �بليون
بو�برت عقب دخوله القاهرة حمال إلقامة جنوده، حىت يضمن هلم اإلمدادات الغذائية، وأمام قسوة تعامل احملتل، هجره
معظم أبناء الشارع، وحل حملهم أصحاب املصاحل الذين فتحوا العديد من احلا�ت واملالهي وبيوت الدعارة املرخصة!
(احلملة الفرنسية هي اليت أ�حته رمسًيا وعالنية، ويقال إن أول من احرتف البغاء نساء األروام حىت اختلف األمر وتباينت

جنسيات البغا�).

ويف عهد «حممد سعيد �شا» شهد الشارع أكرب جتمع «للوكاندات» يف القاهرة، لقر�ا من حمطة «�ب احلديد» وقد تبقى
بعضها حىت اآلن، ومن أشهرها «لوكاندة عباس» اليت شيدت يف عهد «عباس حلمي الثاين»، وكانت خطوط الرتام تسري
يف هذا الشارع منذ عام 1896م وتوقفت يف عام 1992م، وبدخول اإلجنليز مصر عام 1882م انتعش هذا الشارع
بشىت أنواع التجارة املمنوعة أو املرفوضة شعبيا، ومن بداية احلرب العاملية األوىل حىت ما بعد �اية احلرب العاملية الثانية،
أصبح هذا الشارع من أهم مراكز بيوت الدعارة املرخصة رمسيا يف القاهرة، ومل تكن الداعرات مصر�ت فقط بل مشلت
األوروبيات أيًضا للتخدمي على اجلنود اإلجنليز واألسرتاليني، ووصل عددهم يف فرتة ما بني احلربني العامليتني إىل أكثر من

ثالثة آالف فتاة أوروبية مرخص هلا مبمارسة هذا النشاط.

ومن عجائب القدر أن الشارع الذي محل اسم عدو الداعرات «كلوت بك» أصبح ملجأ هلن.



 



حمالت «املموساة»، 
بني العايقة واملقطورة

نبذة �رخيية: كان يطلق على البغا� يف مصر الفرعونية "أبناء آمون" مبعىن "أبناء اإلله"، وكن يقسَّمن إىل طوائف، تسيطر
على كل طائفة سيدة يطلق عليها "رئيسة احلرمي".

واستمرت هذه املهنة وراجت يف مصر حتت حكم الرومان. وكان البغاء موجوًدا بشكل مسترت وغري علين، وأثناء حكم
الفاطميني مصر بدأ ينتقل إىل العلن نتيجة التباع الدولة فرض الضرائب الباهظة على الناس، ومل جيرم يف تلك الفرتة بل
فرضت ضريبة على املكان الذي جترى فيه هذه املمارسات "بيت الزواين"، مسيت �حلقوق السلطانية واملعامالت الديوانية!

ويف عصر املماليك أ�حت الدولة البغاء يف أ�م الرخاء، وضيقت عليهم وطارد�م يف أ�م الشقاء. أما الدعارة الرمسية يف
مصر فكانت على أيدي العثمانيني، حيث كانت بيوت الدعارة تسمى «كراخا�ت»، وهي كلمة تركية من مقطعني:
كرى مبعىن النوم وخانة مبعىن املكان، وأول تسجيل رمسي للبغاء مت آنذاك وكان جيري يف مقر رئيس الشرطة «الصول �شي»
الذي كان حتت إمرته أربعون رجًال يعرفون ب «جاويشية �ب اللوق» وكانت من مهامهم حصر الصبية والنسوة الذين مل
يناموا يف بيو�م، ويساعدهم يف مجع الضريبة ثالثة رجال يسمون «شيوخ العرصات»، العرصة يف القاموس احمليط: «ساحة

الدار».

أما ومصر حتت حكم احلملة الفرنسية، فأعاد الفرنسيون تنظيم بيوت البغا�، وفرضوا عليهن لبس مالبس مميزة حىت يسهل
التعرف عليهن، ومسحوا �لغناء واملوسيقى وتقدمي اخلمور يف بيوت الدعارة، وجعلوا دخوهلا بتذكرة ال يعفى منها إال من

حيمل تصرًحيا من السلطات الفرنسية.

عندما توىل حممد على حكم مصر بعد رحيل احلملة الفرنسية، أبقى على ضريبة البغاء مث ألغاها يف عام 1837م، إىل أن
بدأ البغاء يف اخلضوع للتنظيم والتسجيل منذ تطبيق الالئحة اليت مسيت بتعليمات بيوت العاهرات اليت استمر العمل �ا
حىت ألغيت �ائيا يف عام 1949م. وتُعرِّف هذه الالئحة البغاء: �نه بقاء الذكور واإل�ث، أما الدعارة فاملقصود �ا بقاء

اإل�ث، والفجور هو بغاء الذكور، والفسق هو أفعال جنسية غري مشروعة.

وبعد ثالثة أعوام من بدء االحتالل اإلجنليزي ملصر، صدرت الئحة مكتب «التفتيش على النسوة العاهرات» يف عام
1885م بقرار من �ظر الداخلية «وزير الداخلية»، وهي تلزم البغا� طبًقا للمادتني الثالثة والرابعة منها بتسجيل أمسائهن
وإال عوقنب، والعقاب ليس بسبب ممارسة البغاء، وإمنا بسبب عدم التسجيل أو املمارسة دون ترخيص. مث صدرت الئحة
�نية يف 15 يوليو 1896م، مث صدرت الالئحة الثالثة يف 16 نوفمرب وهي الالئحة األخرية اليت ُعمل �ا حىت مت إلغاء

الدعارة الرمسية.

واملقطورات اللوايت ميارسن هذا النشاط، يلزمهن اخلضوع للكشف الطيب مرة كل شهر، للتأكد من خلوهن من األمراض
التناسلية، وكان الكشف عليهن جيري يف مستشفى "احلوض املرصود" حبي السيدة زينب، وكانت تؤخذ عينات من
أجهز�ن التناسلية للفحص، وبناء على هذا الكشف الدوري لو ثبت سالمة املمارسة للدعارة؛ كان يتم جتديد رخصتها
ويعطوهن التذكرة اخلاصة �ا املدون عليها نتيجة الكشوفات اليت أجريت عليها، كي تقدمها لرجال الشرطة حني يدامهون
«الكراخانة»، وكان الربجمية «البلطجية» من مهامهم مصاحبة هؤالء املقطورات وانتظارهن أمام املستشفى حىت ال �رب



منهن أي عاهرة قبل أو بعد الكشف، وكانت البغا� يذهنب إلجراء الكشف وهن يف غاية اخلوف من عدم جتديد الرتخيص
ومنعهن من ممارسة املهنة حىت ال يعانني من ضيق املعيشة وبطش الربجمي والعايقة. لذا عند خروجهن من هذا االمتحان
العسري، كن وهن يف طريق العودة، يعتلني الركائب اليت أحضر�ن بسعادة، ويغنني ببهجة شديدة «ساملة � سالمة.. روحيت

وجييت �لسالمة» وهذا أصل األغنية الشهرية.

وطبقا لدفاتر تسجيل البغا� يف مصر حىت عام 26 أكتوبر 1890م، كان الدفرت يشتمل على أمساء العاهرات، ومن
الالفت للنظر أنه كان ينتهي �لنسب ملكان أو جنسية أو صفة، ومثال ذلك: هامن احلبشية وسعاد القربصية وزوبة
اإلسكندرانية وأمينة الفالحة وسيدة فلة، وأرقام رخصهن، وعناوينهن، وعدد النسوة مبحالت املموسة "املموساة كما هي

مدّونة �لدفرت" أي "الكراخا�ت" املصرح به.

تنقسم العاهرات يف السجالت الرمسية إىل نوعني: عايقة (هي القوادة أو صاحبة بيت الدعارة)، ومقطورة (وهي اليت متارس
الدعارة). أما التقسيم الشعيب فكان على شكل هرمي على رأسه القوادة "وكان يطلق عليها العايقة أو البدرونة (صاحبة
املكان واملتنفذة فيه �للغة اإليطالية)" وهي املسئولة عن �جري العاهرات ومراقبتهن، مث العاهرة «املقطورة»، مث «الربجمي»
وهو القبضاي أو البلطجي الذي يقوم حبمايتهن وحتصيل احلقوق يف حالة عدم الدفع ألي سبب، وكانت العاهرة تصرف
عليه وتعاشره هلذا السبب، وعلى األغلب كان كل برجمي خمتص بعاهرة واحدة هو الذي جلبها هلذه املهنة أو أعجب �ا
يف بداية شغلها أو تقاتل عليها مع برجمي آخر أقل قوة منه فرحبها، مث "السّحاب" وهو أقلهم رتبة ووظيفته اصطياد الفتيات
اجلميالت الفقريات من الشوارع والبيوت وإقناعهن �لعمل يف هذه املهنة ويبيعهن مببلغ قطعي ألحد بيو�ت الدعارة.
وأشهر أماكن بيوت الدعارة يف القاهرة يف ذلك الزمان: الواسعة أو الوسعاية الزرايب، الزعفرانة، وش الربكة، اجلامع األمحر،

�ب الشعرية، درب طياب، عطفة اجلنينة، بوالق.

من احلوادث الطريفة املتعلقة �ذه املهنة كما يشاع أن العاهرات املصر�ت كان هلن موقف مشرف يف أثناء وبعد احلرب
العاملية الثانية حني رفضن ممارسة اجلنس مع اجلنود الربيطانيني بدافع احلس الوطين! وكان رد فعل اإلجنليز هو استرياد
عاهرات أجنبيات لتغطية هذا العجز! وكانت املنازل اليت تقتين هذا النوع من العاهرات األجنبيات تغلق أبوا�ا أمام غالبية

املصريني وال يفتح إال للز�ئن األجانب وكبار أعيان البلد.

 



ليايل األنس يف األزبكية
بداية نتعرف على الرجل الذي ُنسبت منطقة األزبكية إليه كما ورد يف اخلطط التوفيقية، اليت هي أجّل وأعظم أعمال
«علي �شا مبارك». والرجل هو: األ�بكي «أزبك بن ططخ» أو «يزبك» يف بعض الكتا�ت، وهو أمري من أملع وجوه
عصر السلطان «قايتباي» (881هـ، 1460م) واألزبكية املذكورة منسوبة لألمري أزبك، الذي ترمجه ابن إ�س، فقال:
«كان أزبك من أمجل األمراء قدرًا، وأعظمهم ذكرًا، �فذ الكلمة، يف سعة من املال، وكان أصله من معاتيق الظاهر
(جقمق)، الذي اشرتاه من بيت املال! الذي أعتقه وصاهره مرتني يف ابنتيه، وتوىل عدة وظائف جليلة مبصر، وكان كفؤا
للمهمات السلطانية والتجاريد، وأظهر العزم الشديد يف قتال عسكر بن عثمان، ومات وله من العمر حنو مخس ومثانني
سنة، ومن مساوئه أنه كان شديد اخللق صعب املراس، إذا سجن أحًدا ال يطلقه أبدا، وقد فاتته السلطنة عدة مرات،
وبعد أن اعتزل العمل السياسي قرر أن يعيش كالسالطني يف قصوره، بشرط أن يعيد حفر بركة بطن البقرة، اليت كانت قد
مت ردمها متاما، وصارت أرًضا مليئة �كوام القمامة. وكانت تسمى بستان املقسي الكبري -غرب اخلليج املصري- من �حية

جامع أوالد عنان إىل قنطرة �ب اخللق، اليت حملها اآلن حارة النصارى، اليت مير �ا شارع كلوت بك.

وكانت الِربكة قد ُهجرت يف زمن الشدة املستنصرية زمن اخلليفة املستنصر ��- الذي بين على حافة الربكة أماكن استوىل
عليها اللصوص وغرفت بـ(حارة اللصوص) آنذاك، فجاء املأمون البطائحي وأزال هذه املباين وأعاد حفر الربكة، مث تالشى
أمرها يف زمن امللك العادل كتبغا (سنة سبع وتسعني وستمائة) ليجيء األمري يزبك -بعد ما يربو على قرئني- ليعيد خلقها
من جديد على صورة حضارية رائعة». وتعليق املقريزي: «من يتأمل يف عظم بستان املقسي وجتديدات املقريزي له جيد أنه
مل ُحيفر كله ِبركة، إذ مساحته كانت تزيد على أربعمائة فدان، وال يُتصور حفر مجيع ذلك ِبركة، بل الذي ُحفر هو اجلزء
القريب من منظرة اللؤلؤة فقط، وبقي بعضه إىل أ�منا و�قية حمله اآلن املباين املوجودة على حافة اخلليج الغربية ما بني قنطرة
املوسكي و�ب القنطرة وغريمها، أما �قي البستان فقد بقي على أصله، إىل أن ضاقت مصر �لسكان، فصار حيكر نفسه

شيئا فشيئا حىت آل إىل القطعة اليت بقيت يف زماننا هذا، وكانت مساحتها تبلغ حنو ستني فدا�».

وعودة إىل ما قبل تسميتها «ِبركة األزبكية»، عندما كانت متنزها يُعرف بِربكة «بطن البقرة» يف زمن الدولة الفاطمية
(الذين فتحوا مصر عام 358هـ املوافق 969م، وأسسوا مدينة القاهرة مشال الفسطاط لتكون عاصمة هلم، وانتهى
حكمهم للدولة املصرية عندما استقل صالح الدين األيويب حبكم مصر عقب وفاة آخر خليفة فاطمي، وهو «أبو حممد
عبدهللا العاضد» عام 1171م)، ولكنها ُهجرت فيما يعرف بزمن الشدة العظمى أ�م والية اخلليفة املستنصر ��
الفاطمي، وظلت كذلك لفرتة طويلة، وبلغت أسوأ أحواهلا يف زمن السلطان اململوكي «كتبغا العادل»، ومل يكن �ا إال
«بقع» متناثرة يتنزه حوهلا الناس، حىت َعمَّرها األ�بكي «أزبك بن ططخ»، يف عهد «قايتباي»، سلطان الد�ر املصرية،

أحد ملوك اجلراكسة، كما ذكر� يف البداية.

وقد َعمَّرها األمري «أزبك» وأحسن عمرا�ا حىت أصبحت هلا الصدارة بني الِربك يف متنزهات العصر العثماين، وقد شهدت
الربكة يف أثناء سلطنة األشرف «قايتباي» جمموعة من االحتفاالت الكربى، منها: افتتاح قاعات األزبكية يف شهر مجادى
األوىل عام 882هـ، الذي حضره السلطان «قايتباي» بنفسه، وشرف األمري «أزبك» �ملبيت يف ضيافته هناك، وكان ذلك

شرفًا عظيًما.



اكتملت عمارة األزبكية على أمجل وجه يف سنة 889هـ، ومن سنتها أصبح يقام فيها احتفال رمسي وشعيب كبري يف وقت
فيضان النيل، مبناسبة كسر السد «فتحه» على اخلليج الذي يعد الربكة �ملاء، ومسي هذا اخلليج خبليج بركة األزبكية، وكان
األمراء والقادة جيتمعون بقصر األمري «أزبك» ويشرفون معه على االحتفال الذي �يت إليه الناس أفواًجا، وأصبح هذا اليوم

املشهود عادة سنوية.

وها هي مناذج مما كان حيدث �ا من األشكال االحتفالية: كانوا يضرمون نرياً� عظيمة بداخل الربكة �ستخدام النفط
على شكل أِهّلة مفتوحة تسمى «الوقدة» فتدخل إليها املراكب والقوارب، وعليها احملتفلون حاملني املشاعل والبيارق
وقاذفات اللهب امللون ويغنون أهازجيهم اجلميلة، وهم يرقصون أسفل األضواء املختلفة (اللون األسود املتصاعد من النفط،
والدخان األبيض املتخلف من املشاعل، واألزرق واألمحر واألصفر نتاج الصواريخ النارية الصغرية)، وكانت ُتضرب حول
الربكة عدة خيام، من خالهلا يتابع األغنياء واألشراف االحتفاالت، بينما الدمهاء والسوقة والعامة يقفون على ختوم الربكة
يشاركون مبا تيسر من وسائل البهجة يف االحتفال، وكانت تنفق يف تلك الليايل أمواٌل كثرية، ويتذكرها الناس كثريًا حىت
حلول موسم كسر السد التايل، وللعلم كان «كسر سد الربكة» حيل كل عام يعد أ�م قليلة من «كسر سد اخلليج» فيما

يعرف مبنطقة «فم اخلليج» احلالية.

وكان جبانب هذا االحتفال الرئيسي الكبري بربكة األزبكية تقام حفالت ووالئم عظيمة يف أ�م أخر، تُعقد فيها أيًضا
«وقدات حافلة» وإحراقات نفط هائلة، ألن األزبكية حينها صارت مقرًا لأل�بكية، الذين كانت هلم أ�م مشهودة �ا،
ومن مث شهدت هلم هذه املنطقة حفالت زواج مهمة وكبرية، منها: زواج األمري «قانصوه» على ابنة «أزبك األ�بكي» يف
شهر رجب عام 829هـ املوافق 1487م، وزواج السيدة «أصلباي» أرملة السلطان «قايتباي» من السيد «جانبالط»
الذي توىل السلطنة، وَتسمى �سم السلطان العادل يف 19 شعبان عام 905هـ، املوافق 1500م، وشهد هذا احلفل
األسطوري ما خيلب العقول من األمتعة اليت ليس هلا مثيل، وكذلك من التحف ما يعجز عنه الواصفون، وِملَ ال وهي زوجة

سلطان سابق وزوجة سلطان حايل.

وها هو وصف لربكة األزبكية للرحَّالة امللقب ب «ليو األفريقي»، أحد أهم هؤالء الرحَّالة واملؤرخني أمجعني يف ذلك
الزمان! فهو رحالة ومؤرخ سار على خطى ابن بطوطة، وابن خلدون، وابن جبري: (هي عبارة عن سهل يقع يف جتويف
على شكل صدفة حبرية، حتيط �ا من كل مكان املنازل الفاخرة، ومع أن املنازل زادت من مجال املوقع، فإن املكان ذاته
يكوِّن منظرًا متنوًعا خالً�، فليس هناك منظر أكثر مجاًال من هذه األرض اليت تكون حوًضا كبريًا ميتلئ �ملاء مدة مثانية
أشهر، ويصبح حديقة مشرقة طوال األشهر األربعة األخرى، ففي شهر سبتمرب يستطيع املرء أن يركب قارً� فيها، ويف شهر

إبريل تتحول إىل أرض خضراء تغطيها األزهار.

وعندما تغطيها مياه الفيضان تسري فيها قوارب شراعية مذهبة، يركبها أفراد من علية القوم يف املساء، وعلى شواطئ الربكة
يزدحم نظارة كثريون يلتمسون اهلواء العليل والراحة من حرارة الشمس. وعندما ينحسر املاء تتزين األرض جبماهلا الطبيعي،

فرتى �ا أشجار النخيل والتمر حنة وأنواًعا شىت من اخلضر والفواكه اليت تكّون مجيًعا أمجل منظر متصور.

هذه حدائق مسحورة حًقا، فهي تنبت يف املكان ذاته الذي كانت تسري فيه القوارب قبل ذلك �شهر قليلة.

وكان من عادة سكان القاهرة أن حيتشدوا يف ساحة األزبكية كل يوم مجعة بعد اخلطبة والصالة، ألنه كانت يف هذه
الضاحية بعض مظاهر اللهو غري الربيئة! كاليت تقدمها احلا�ت بنسائها ذوات السمعة السيئة، وكنت ترى يف هذه الساحة
كثريًا من أهل التفنت والتسلية، وخباصة أولئك الذين يعرضون رقصات اجلمال واحلمري والكالب، وهناك رجال يتبارزون



�لسيوف أو العصي، وآخرون ينشدون مالحم فتوح العرب ملصر، كما تكثر أعمال اجلنون واالحتيال واالبتذال اليت جيد
فيها الناس بعض التسلية).

مل تقتصر االحتفاالت على النيل - خباصة يف بركة األزبكية - على عروض إطالق القذائف والصواريخ النارية، بل عرضت
أيًضا األضواء الرائعة اليت أطلب وأسهب يف وصفها الكتاب العرب، وقد استمر هذا التقليد ألن فن اإلضاءة بلغ درجة
عالية من اإلتقان، فكانت األضواء ُتشكل يف صورة القالع والقصور وتصور املعارك املصرية والعربية اليت انتهت �النتصار،
وكتب يف ذلك رحَّالة أورويب: «كان على واجهة كل منزل شكل معني، بعض هذه األشكال ميثل أجساد احليوا�ت،

وبعضها اآلخر على شكل مربعات على طراز األرابيسك، على حنو ما هو مرسوم ومنسوج يف تصميم السجاجيد العربية.

وكانت الريح مهما اشتد عصفها ال تطفئ هذه املصابيح اليت تستمر مشتعلة طوال الليل، وكان �ستطاعة املرء أن يرى
على صفحة النهر سفينتني كبريتني حتمالن هرمني مرتفعني من اخلشب تغطيهما متاًما مصابيح قريبة من بعضها البعض.
ونظرًا ألن النيل كان مرتفًعا جًدا، فقد كا� على مستوى ضفيت النهر وميكن رؤيتهما من عدد من املواضع إىل أسفل
القاعدتني، وكانت مصابيح هذين اهلرمني تتغري بصورة مستمرة، كان بعضها يهبط بينما حتل حملها مصابيح أخرى بسرعة
كبرية، ومن أن آلخر تتحرك من جانب إىل مقابله، وقد نتج عن هذه التغيريات اليت متت بدقة متناهية منظر ضوئي رائع،
وال يستطيع أحد ممن يراها أن يدرك أ�ا كانت متصلة بروافع صغرية، أو أ�ا اشتملت على رجال حيركو�ا من داخل
اهليكل، وغري بعيد من اهلرمني وجد قارب �لث محل قصرًا صنع من األلعاب النارية ومليء �لقذائف والصواريخ، اليت

شكلت أيًضا منظرًا خالً�».

واملؤرخ «ليو» أهم من وصف األزبكية وولد من عائلة عربية مسلمة يف غر�طة عام 1494م، وقبل هذا التاريخ بعامني،
كان آخر سالطني «بنو نصر» يف غر�طة، قد استسلم للجيوش اإلسبانية ومسحوا له �للجوء إىل مدينة «فاس» �ملغرب
مع بعض أتباعه، مث حلقت به تباًعا جمموعات كبرية من املسلمني اإلسبان إىل فاس، ومنهم عائلة «لبو» الثرية «الوزَّان»
اليت استقرت يف مدينة فاس يف اجلزء الذي يطلق عليه الربع األندلسي وهو مبحاذاة �ر «بو خارب» مقابل جامع ومدرسة
القريوان الذي كان يعد آنذاك من أهم املراكز الدينية والفكرية يف العامل، وقد درس «ليو» يف هذا املركز النحو والشعر
والبالغة والقبالنية «فلسفة يهودية»، وبعض العلوم األخرى. وكان «ليو» طالًبا فًذا لدرجة أنه �ل لقب «قاض» وهو يف
سن الـ 14، وكان ينفق على دراسته من العمل ككاتب عدل وكاتب حسا�ت يف املركز الطيب للحجاج املعوزين واملرضى

�مراض عقلية.

أما عن مغامراته وسفر�ته فقد بدأها يف سن صغرية «10 سنني» مرافًقا لوالده «الشيخ الوزَّان» إىل املزارات املختلفة جببال
أطلس يف املوسم ما بني شهر رمضان وعيد األضحى، حيث كان والده يكثر من تواجده يف املدينة الساحلية التجارية
«صايف» ميارس عمله التجاري «لقب الوزَّان كان يطلق على الشخص املعتمد واملعني لوزن البضائع واعتماد جتارة السلع».
ويف سن ال 16 رافق عمه يف رحالت دبلوماسية من فاس إىل «متبكتو» وإىل «جاوة»، إحدى مدن التجارة العظيمة يف
إمرباطورية سوجناي «مايل الشمالية حالًيا»، وقد افتنت السلطان حممد بتقاريره ومهاراته الدبلوماسية، واعتربه من أهم سفرائه
وأرسله شرقًا وصوًال إىل اسطنبول، وهذا يدل على مدى جنابته ومتيزه، ألن هذه  البعثات الدبلوماسية، آنذاك، كانت يف 
غاية األمهية والضرورة لضمان االستقرار االقتصادي والسياسي يف «فاس» يف الوقت الذي كانت فيه القوى املتنافسة 
الربتغالية واإلسبانية تقوم �ستعمار سواحل أفريقيا بسرعة شديدة، واإلمرباطورية العثمانية تتعاظم يف اجلنوب وتشكل �ديًدا 

لكل دول مشال أفريقيا.



وكانت مهمة السفراء متابعة هذه التغريات وتبدل القوى وإدارة التحالفات املفيدة لدوهلم. وقد زار «ليو األفريقي» مدينة
«متبكتو» الصحراوية اليت كانت تعد �لتسية للغرب حىت اليوم مدينة غرائبية وأسطورية، ومت استقباله كسفري يف احتفال
جلوس ملكها الغين «هاث» الذي يصف قصره �لرائع وأ�ثه �جلميل، وكتب وصًفا حلال الدفع به للقعود على ركبتيه:

«كل من سيتحدث إىل هذا امللك جيب أن يقع حتت قدميه، مث يتناول تراب األرض ويرشه على رأسه وكتفيه».

وحترك «ليو» من «متبكتو» إىل أرض اهلوسة «شرق مايل وجنوب النيجر حالًيا»، مث بورنو «مشال شرق نيجري� اآلن»،
ومنطقة كامن اليت تقع يف «تشاد وليبيا». مث وصل إىل مصر وتنقل على امتداد النيل وصوًال إىل منطقة شا� «قنا حالًيا»
وأسوان، حيث جنا مبعجزة من التماسيح «الشرسة والكريهة الرائحة، كما وصفها» اليت ترتصد حول ضفاف النهر وتنتظر

برباعة فرائسها من البشر والوحوش لتبتلعهم.

وترك «ليو األفريقي» وصًفا دقيًقا لكل ما رأي وكل ما اشتم وتذوق ومسع، مع اهتمام مذهل ودقيق �لتفاصيل، وقد قدم
اجليد مع السيئ، والرائع الشيق إىل جانب العمل، يف سرد واضح بغرض التعريف، وليس من أجل نيل اإلعجاب واملديح.
ومن وصفه مللك بورنو «ال يدفع فواتريه يف الوقت احملدد، مع أن لديه الكثري من النقد يف حوزته، ميكنه من إلباس كالبه
�قات من الذهب اخلالص!»، ومن وصفه ألهل القاهرة: «شعب مرح، مازح وحيب التصرف ببهجة، يعدونك �لكثري،

ولكنهم يعملون القليل».

وسافر «ليو األفريقي» من مصر عرب الصحراء إىل البحر األمحر، وعربه إىل مدينة جامبيو «ينبع» وزيدم «جدة»، ومل يذكر
أنه �بع رحلته إىل مكة املكرمة ألداء فريضة احلج! على الرغم من أنه يبدو من غري احملتمل أن يسمح ملثل هذه الفرصة أن
تفلت من بني يديه. وغالبا أنه أدى الفريضة لكنه صمت عن كتابتها حترير� -وسنعرف السبب الحًقا- كما وعد
�لكتابة عن أسفاره إىل اجلزيرة العربية وبعض بالد آسيا وأورو� والقسطنطينية، إال أن ذلك مل حيدث أو رمبا كتبها وضاعت

منه أثناء أحد املخاطر واحملن اليت تعرض هلا.

وأثناء عودته من إحدى سفر�ته الدبلوماسية يف شهر يونيو 1518م، هاجم القراصنة السفينة اليت تقله �لقرب من ساحل
«كريت» يف اليو�ن أو ساحل «جربة» يف تونس (اختلفت آراء العلماء يف ذلك)، وكان خاطفوه يعملون لدى فرسان
القديس «يوحنا»، وكانوا متخصصني يف االستيالء على السفن اإلسالمية، وبيع األسرى يف سوق العبيد، غري أ�م اكتشفوا
أن «ليو» كان رجال متعلما، كما اتضح من اخلرائط واجلداول واملالحظات اليت حيملها معه، ورأوا أن هذا املوريسكي
-مصطلح استخدمه األوروبيون لإلشارة إىل املسلمني اإلسبان الذين رفضوا التحول إىل املسيحية وهربوا �جتاه مشال
أفريقيا- قد يكون أكثر فائدة للبا� «ليو العاشر» من �قي العبيد، وتوجهوا به إىل «روما» حيث سجن هناك، وعندما
علم �ن خروجه من هذا السجن مرهون �عتناقه املسيحية، اعتنقها وعمَّده البا� «ليو العاشر» بنفسه، واختار له اسم
«يوهانس ليو دي» وهو مشتق من اسم البا� نفسه �إليطالية «جيوفاين دي»، ويتضح من ذلك مدى أمهية «ليو» لروما

كما اكتشفها البا�.

وقد جتادل العلماء حول صدق حتول «ليو»، لكن من الواضح أن «ليو» كان يسترت خلف اسرتاتيجية «التقية» أي ينبذ
دينه ظاهرً� حتت اإلكراه، مع احلفاظ على عقيدته �طنًيا، وقيل إنه ملَّح إىل ذلك، عن طريق ربط قصة «الطائر املاكر
األعظم» الذي جتنب دفع الضرائب مللك الطيور �لعيش حتت املاء كاألمساك، وعندما تنبه له امللك وطالبه �لضرائب
غادر املاء فورًا وطار �جتاه السماء. وقد كتب «ليو»: سأفعل مثلما فعل الطائر، عندما أمسع احلديث عن األفارقة األشرار

سأؤكد نفسي كشخص من غر�طة، وعندما أستشعر الرفض ألهل غر�طة سأعلن عن نفسي كأفريقي!



ويُعتقد على نطاق واسع أن «وليام شكسبري» بين شخصية «عطيل» على مثال «ليو»، الذي كان «جون بوري» قد
ترجم كتاب «ليو» ونشره يف لندن عام 1600م، بينما بدأت مسرحية «عطيل» أول عروضها املسرحية يف لندن عام
1604م. املسرحية تدور أحداثها يف البندقية وقربص «املنطقة اليت مكث فيها ليو األفريقي أغلب سنوات عمره»، ووليام
شكسبري استوحاها من قصة إيطالية بعنوان «النقيب املغريب» كتبها الكاتب اإليطايل «سينتو» يف عام 1565م أي بعد

وفاة «ليو اإلفريقي» بعشر سنوات فقط!

ترك «ليو» كتابه «جغرافية أفريقيا» الذي يشتمل على وصف أفريقيا وآسيا يف تلك الفرتة، ومجيع خمطوطاته �للغة العربية،
ومن حسن احلظ أن كتابه هذا كان قد ترجم إىل اللغة اإليطالية فنجا. و«ليو» قال يف إحدى خمطوطاته: «بعون هللا

سأعود يوًما ما إىل بلدي»، ويقال إنه أمضى سنواته األخرية يف تونس، وتويف عام 1550م.

أورد� فيما سبق ما كتبه املؤرخ «ليو األفريقي» عن بركة األزبكية، يف بداية النصف األول من القرن السادس عشر، وقدمنا
ملخصا عن أمهيته العاملية اليت أوجزها الباحث األملاين «ديرتيش روشن برجر» �ن كتاب «ليو» مت نشر 33 طبعة منه
بثماين لغات منذ عام 1550م، وذلك مبعدل طبعة واحدة جديدة كل 15 سنة، ويضيف «روتشتربجر»: «ال يوجد
أحد من الكتَّاب الرحَّالة، مسلم أو مسيحي، قدمي أو حديث، جتاوز هذا املعدل»، واآلن لنعد إىل األزبكية فيما تالها من

عصور.

مت إنشاء سراي عظيمة على حافة بركة األزبكية الشرقية يف عهد العثمانيني، بناها احلاج «حممد الشراييب شاه» صاحب
جامع الشراييب �ألزبكية، الذي اشتهر فيما بعد �سم «جامع البكري»، ومتلك هذا القصر من بعده (يف عام 1160هـ
املوافق 1750م) األمري «رضوان كتخدا اجللفي»، الذي جدده و�لغ يف زخرفته، ومساه العامة «العتبة الزرقاء». ألن بوابته
املؤدية إىل شارع األزهر كانت زرقاء اللون، وكذلك ألن لون بالطات عتبته كان أغلبه أزرق أيًضا، ومتلك هذه السراي
فيما بعد األمري حممد بك أبو الدهب، الذي كان اليد اليمىن للمملوك الكبري «علي بك الكبري»، الذي استقل مبصر عن
السلطنة العثمانية، مث غدر به مملوكه وتلميذه وقائد جيوشه «حممد بك أبو الدهب»، وتزوج حممد بك أبو الدهب من

حمظية «رضوان كتخدا»، صاحب القصر، وصار القصر ملًكا له بعد ذلك!

وعقب دخول �بليون ومحلته الفرنسية مصر عام 1798م، عادت األضواء مرة أخرى إىل األزبكية، ألن �بليون يف حماولته
لكسب الشعب املصري إىل جانبه ضد املماليك بدأ يف تعلم مبادئ الدين اإلسالمي، وصار يكثر من الرتدد على دار
اخلليل البكري يف ميدان األزبكية ليدرس على يديه القرآن الكرمي، ويتلقى دروًسا يف آداب اإلسالم وشرائعه، وقد أعجب

�بليون جًدا �ملكان إىل درجة أنه اختذ لنفسه دارًا فيه.

وعندما خرجت مجاهري القاهرة يف عصر يوم 13 مايو 1805م، تنادي مبايعة «حممد علي» أمريًا على مصر، بدًال من
احلكم العثماين واململوكي نيابة عنهم الذي أذاقهم املر والظلم. كان أول قرار اختذه بعد توليه احلكم أن يقيم مبنطقة األزبكية
ويف ميدا�ا �ألخص، حىت يكون يف قلب املدينة، وفعال أقام �ا فرتة قليلة وغادرها بعد تعرضه حملاولة اغتيال فيها قام �ا
بعض اجلنود من «األر�ؤود». وهذا هو السبب الذي دفعه للسكن يف قصره بقلعة اجلبل «القلعة». لكن رغم ذلك «ظلت
األزبكية» مسكنا للطبقة العليا من ا�تمع، ومل تنقص أمهيتها بل زادت، أل�ا ظلت مركزًا للطبقة احلاكمة واحلاشية، وأل�ا
عادت منطقة جتتذب الفنادق وتفيض �ملتنزهات، مث ميزها الوايل «حممد علي» بوجود ديوان املدارس فيها -وزارة املعارف
فيما بعد-والذي احتل قصر الدفرتدار �ألزبكية �ملشاركة مع مدرسة األلسن (اليت أنشئت عام 1835م، ومسيت مبدرسة

املرتمجني حىت عام 1957م)، وتوىل «رفاعة الطهطاوي» نظار�ا يف أول عهدها.



ويف أواخر عهد حممد علي (يف فرتة مرضه العصيبة �الضطراب العقلي) ردم إبراهيم �شا بركة األزبكية متاًما، وكان والده
«حممد علي» قد أمر بتنفيذ مشروع لتحويل بركة األزبكية تدرجييا إىل منتزه عام وكلف بذلك برهان رئيس إدارة األشغال.
وقام إبراهيم �شا بتحويلها إىل منتزه ضخم يف عام 1847م، أما قصر «العتبة الزرقاء» فقد أطلق امسه على نصف امليدان،
ومسي نصف امليدان اآلخر �سم ميدان «أزبك»، حيث يوجد مسجد «أزبك»، مث اشرتى اخلديوي «عباس �شا حلمي»،
�لث والة أسرة حممد علي، قصر العتبة الزرقاء وهدمه ووسعه وأعاد بناءه، وغريَّ لون مدخله إىل اللون األخضر ألنه كان
يتشاءم من اللون األزرق، وأطلق عليه «قصر العتبة اخلضراء»، الذي صار اسم هذه املنطقة من حينها إىل حلظتنا هذه، مث
خصصه إلقامة والدته أرملة األمري «طوسون»، واستمر كذلك إىل زمن اخلديوي «إمساعيل»، وكان عهد اخلديوي «عباس
�شا حلمي» هو بداية إنشاء املدارس األجنبية مبصر، حيث أنشأ األمريكان مدرسة للبنني يف األزبكية عام 1854م،
وبعدها فكر الفرنسيون يف إنشاء مدرستني للبنني أيًضا، ووقع اختيارهم على منطقة «املوسكي» لتكون مكاً� هلاتني

املدرستني.

عندما قرر «اخلديوي إمساعيل» ختطيط منطقة األزبكية على الطراز األورويب ردم اجلزء الباقي من بركة األزبكية، فضاع جزء
كبري من هذا القصر بسبب التنظيم اجلديد، وما بقي منه صار مكاً� للمحكمة املختلطة يف عهد وزارة «نو�ر �شا»
(موقعها كان جبوار مبىن البوسطة العمومية خلف دار األوبرا القدمية)، قبل أن تنقل إىل دار القضاء العايل مبنطقة
اإلسعاف. وكان قد أمر اخلديوي إمساعيل يف عام 1867، بتحويل بركة األزبكية إىل حديقة عامة، وأسند هذه املهمة إىل
«مسيو دلشفياري» مفتش املزارع اخلديوية واألمريية، ويروي يف كتابه (حدائق القاهرة ومنتزها�ا): «أن حديقة األزبكية مل
يكن معتين �ا، يؤمها الغوغاء ويغشاها �عة اللحوم املشوية واملقاهي املتنقلة وحمرتفو األلعاب البهلوانية واملغنون، والضاربون

�لدف والعبو امليسر». فقرر اخلديوي وضع حد هلذه احلالة السيئة وأمر بردم الربكة.

ومما يؤسف له أن مصلحة تنظيم الطرق وضعت طبقة مسيكة من األتربة املتخلفة عن فتح شوارع القاهرة الكبرية، فلم
تتمكن إال من وضع طبقة رقيقة من األتربة الصاحلة، فوق هذا الردم الذي وضع قبل وصولنا إىل القاهرة، فاضطرر� إىل
زراعة النبا�ت اجلديدة على هذه التالل اململوءة �ألمالح اليت أضرت �لنبا�ت اجلديدة وحالت دون منوها السريع، لكن
بتوايل الري �ملياه العذبة ختلصت الرتبة تدرجييا من األمالح. ويذكر دلشفياري يف كتابه أن افتتاح احلديقة احتفل به رمسيا
عام 1872. وأحصى الشجريات املزهرة واملثمرة يوم افتتاحها ب 153 نوعا غري األصناف اليت غرست لتكون أحراشا.
وقد جلبت األشجار كلها من اهلند والصني ومدغشقر والسودان واملناطق احلارة، وقد أحيطت احلديقة اليت بلغت
مساحتها 18 فدا� بسور من البناء واحلديد وفتحت �ا أبواب من اجلهات األربع. وجاء شكل احلديقة مستطيال

مشطوف األطراف.

وها هو وصف احلديقة كما ورد يف كتاب «املوسيقى والغناء العريب»: غرست األشجار فيها على اختالف أنواعها،
صفوفًا منظمة، واكتست أرضها بثوب سندسي قشيب، يشرح الصدر، ويقر العني، وأقيمت يف وسطها الفسقيات اليت
تنفجر من فوَّها�ا املياه املتأللئة، وُريب فيها مجيع أنواع السمك، وأنريت مصابيح الغاز يف أرجائها، وبُنيت اجلبالية على
أبدع طراز، وصفَّت األكشاك احلديدية حوهلا من الداخل، حوت ختوً� للطرب، غىنَّ فيها أشهر املغنني واملغنيات، فصريَّ
جمهوده وابتكاره من املستنقع اآلسن ر�ًضا جتري من حتتها األ�ار، وأطيارًا تغرد على أفنان مخائلها، ووجوه حسان تلوح يف
غدران مناهلها، وحتت ظالل �رجيلها، ويُقدِّر مسطحها بنحو 170000 مرت مربع، وكانت أرضها موقوفة آلل البكري،
واستبدلت �طيان بناحية �تيم، تزيد على مساحتها أضعافًا مضاعفة. وقد أصدر مسو اخلديوي «إمساعيل» أمره الكرمي
بتشييد مسرح للكوميد� بناحية منها يف 23 نوفمرب سنة 1867م، واحتفل �فتتاحه يف مساء 4 يناير سنة 1868م،

حيث بوشر التمثيل دون أن ميضي على إنشائه أكثر من اثنني وأربعني يوًما.



واملسرح الكوميدي املقصود الذي شيد يف طرف األزبكية اجلنويب هو «املسرح الكوميدي الفرنسي»، عام 1869، حتت
إدارة اخلواجة «منسي»، ويف نفس اجلهة مت افتتاح «األوبرا اخلديوية» يف 1 نوفمرب 1869م، أما الذي كلف �لعناية
واالهتمام واإلشراف حبديقة األزبكية فهو «مسيو �ريليه» الفرنسي، الذي عينه اخلديوي «إمساعيل» �ظرًا هلا وجلميع

املنتزهات األخرى.

وأقيم �حلديقة العديد من االحتفاالت الرمسية والشعبية الكربى لألجانب واملصريني، ففي يونيو 1887م مت االحتفال بعيد
امللكة فيكتور� من قبل اجلالية اإلجنليزية يف مصر، واحتفال اجلالية الفرنسية بعيد 14 يوليو، أما االحتفاالت املصرية يف
احلديقة فكان أبرزها االحتفال بعيد اجللوس السلطاين واحتفال اجلمعيات اخلريية واحملافل املاسونية، وكانت املوسيقى
العسكرية تعزف يف االحتفال األول، إىل جانب إقامة السرادقات يف احتفاالت اجلمعيات وحفالت املطربني، وأشهرهم
الشيخ يوسف املنيالوي، وعبده احلامويل، وحممد عثمان. وكان اليهود حيتفلون فيها بعيد «البورمي» السنوي؛ مبناسبة
االحتفال بنجاة اليهود من املذحبة اليت دبرها هلم الوزير الفارسي القدمي «هامان» كما يعتقدون، وكان آخر احتفال هلم

�ذه احلديقة قبيل إعالن الصهاينة إقامة دولة إسرائيل يف 15 مايو 1948.

أما مسرح حديقة األزبكية القدمي (1870-1919).. فعقب دخول احلملة الفرنسية مصر أنشأ �بليون مسرحا كبريا
بوجه «وش» الربكة مثلت فيه مسرحيات فرنسية للرتفيه عن جنود احلملة ودمر هذا املسرح خالل ثورة القاهرة األوىل عام
1799، فعندما تعرض الفرنسيون الغزاة العتداء الوطنيني أثناء الثورة تقرر نقل اإلدارات الفرنسية املختلفة واملخازن واجلنود
إىل وجه الربكة؛ ودمر املسرح ضمن املمتلكات الفرنسية. وأعاد اجلنرال «مينو»، قائد احلملة بعد مصرع «كليرب»، بناء
املسرح وأطلق عليه مسرح «اجلمهورية والفنون» وكان يقع بغيط النويب قرب بركة األزبكية، وقد أزيل بعد جالء الفرنسيني

عن مصر.

ومن املرجح أن اخلديوي إمساعيل شيد أيضا يف تلك الفرتة (18691872) مسرحا أقل فخامة وأ�قة يف الطرف اجلنويب
الشرقي من حديقة األزبكية املطل على ميدان العتبة، وقد عاصر هذا املسرح مببناه القدمي (1870-1919) ومبناه احلايل
الذي شيد عام 1920؛ هو حاليا ما يطلق عليه املسرح القومي، رحلة املسرح املصري احلديث منذ مولده، يف مسرحيات
«يعقوب صنوع» االجتماعية اخلفيفة إىل وقتنا هذا، رحلة دامت أكثر من 140 عاما هي عمر املسرح يف مصر يف مراحله

املتوالية.

ومع حركة التحضر الكربى يف القاهرة اليت مل تبدأ إال يف عهد إمساعيل، تربز أمهية حي األزبكية يف تلك احلركة. إذ تركزت
حركة التعمري آنذاك حول حديقة األزبكية، اليت اختارها «حممد املويلحي» فيما بعد، اختيارا ذا مغزى، لتكون إطار كتابه
«حديث ابن هشام». وقد حدد الطريق الذي اخرتق القاهرة إىل القلعة وبدأ شقه يف زمن علي �شا مبارك: بداية سياسة
إسكانية جديدة عام 1873. وترجع أمهية حديقة األزبكية إىل موقعها اجلغرايف املمتاز، فهي تتوسط مدينة القاهرة، مير �ا
وعلى مقربة منها أهم الطرق الرئيسية املؤدية إىل أحياء العاصمة وضواحيها، ويقع على مسافة قصرية منها أعرق أحياء
القاهرة كاألزهر واحلسني والسيدة زينب املشهورة ��رها اإلسالمية والعربية، كما حييط �حلديقة أهم املراكز التجارية

�لقاهرة واألسواق املالية واملتاجر الكربى ودور العرض املسرحي والسينمائي.

ويف حديقة األزبكية، وعلى مقربة بضع عشرات من األمتار من دار األوبرا اجلديدة ولد أول مسرح وطين عام 1870، هو
مسرح «يعقوب صنوع» رائد املسرح املصري الذي كان يقدم مسرحيات اقتبس موضوعا�ا من املسرح الفرنسي واإليطايل
وأخذ يصبغها �لروح احمللية وحيشد هلا مضامني أخالقية واجتماعية لتناقضات الفئات املتمصرة والطبقة الوسطى اليت أفرز�ا
التحوالت االقتصادية واحلضارية يف عصر إمساعيل. وقد وصف يعقوب صنوع نشأة مسرحه الذي يعد حبق أول مبادرة



اخللق مسرح حملي يف مقابل املظاهر الرمسية األرستقراطية اليت نظمها خديوي مصر يف افتتاح قناة السويس عام 1869، يف
حماضرة ألقاها يف مجعية تعاون األفكار بباريس حنو عام 1902، فقال: (ولد مسرحي على منصة مقهى موسيقي كبري يف

اهلواء الطلق وسط حديقة األزبكية.

ويف تلك الفرتة كانت فرقة فرنسية من املوسيقيني واملمثلني وفرقة مسرحية ممتازة تقدمان األوروبيني �لقاهرة أطيب متعة.

وقد شهدت مجيع ما يقدمه هذا املقهى املوسيقي من «الفارسات» القصرية والكوميد�ت والغنائيات واملآسي اليت أداها
املمثلون على هذا املسرح، وهي اليت أوحت يل بفكرة �سيس مسرحي العريب).

ويروي يعقوب صنوع يف احملاضرة كيف بذل مساعيه لدى اخلديوي إمساعيل، فقد التقى خبريي �شا رئيس التشريفات لريفع
مسرحيته للخديوي ويطالعها له، فأعجبته وصرح بتمثيلها على مسرح األزبكية املوسيقي.

وال نعلم أن فرقة «يعقوب صنوع» متكنت خالل عمرها القصري الذي مل يتجاوز العامني من االستئثار مبسرح دائم خمصص
لعروضها، إذ تروي املصادر أن صنوع كان يكافح من أجل تقدمي عدد من احلفالت مبسارح الدولة آنذاك: مسرح دار
األوبرا املسرح الكوميدي الفرنسي، مسرح قصر النيل (قصر إمساعيل) إىل جانب العروض اجلماهريية �ملقهى املوسيقي

الكائن حبديقة األزبكية.

ويف تياترو حديقة األزبكية أحيت فرقة املمثل واملؤلف املسرحي السوري «أبو خليل القباين» مومسها األول �لقاهرة، وقد
نشرت جريدة األهرام يف 25 نوفمرب 1885 اخلرب اآليت عن فرقة القباين بتياترو احلديقة: «مثَّل أمس يف تياترو وحديقة
األزبكية جوق الشيخ أبو خليل القباين رواية «جمنون ليلى»، وكان املرسح غاًصا حىت مل يتسع من كثرة احلضور وأثنوا على
التأليف والتمثيل طيب الثناء وما نعهده من سكان العاصمة ميد يف أملنا أن ترى سائر الليايل الليلة الغابرة. وقد تضمن هذا
اخلرب رجاء للجمهور «�ن ميتنع عن التدخني وإحداث الضوضاء أل�ما يضايقان األنفاس ويصمان اآلذان والسيما يف

روا�ت حضرة الفريق املذكور ملا هلا من اإلبداع واالتقان».

ومن الفرق املسرحية الشهرية اليت عرضت حبديقة األزبكية فرقة عكاشة (1921-1941) اليت أعلنت بصحيفة األهرام يف
أغسطس 1919 أ�ا حتتاج إىل مسرحيات جديدة تقدم �ملسرح اجلديد، وجاء نص اإلعالن كاآليت: «تتشرف شركة
ترقية التمثيل العريب مبناسبة قرب افتتاح التياترو اجلديد حبديقة األزبكية، �عالن حضرات املؤلفني والكتاب أ�ا يف حاجة
إىل ثالث روا�ت موضوعة غري منقولة مصرية أو شرقية موضوعا وأشخاصا». وضمت الفرقة طائفة من أملع املمثلني
واملمثالت منهم: عبد العزيز خليل، بشارة واكيم، أمحد حافظ، فكتور� موسى، وردة مليان، فاطمة سري (مطربة أوىل)،
وتوىل ر�سة الفرقة املمثل عبد هللا عكاشة الذي كان يؤدي أدوار البطولة الغنائية أمام زوجته فكتور� موسى، ومن أشهر
كتاب فرقة عكاشة: عباس عالم «وكان مقتبسا أكثر منه مؤلفا»، مصطفى ممتاز، توفيق احلكيم، حممد عبد القدوس،

حممد فريد أبو حديد.

مث أطلق اسم «املسرح القومي» (1935-2017) على فرقة الدولة اليت أنشئت عام 1935 �سم «الفرقة القومية» واليت
شغلت مسرح حديقة األزبكية من عام 1941 وأطلق عليها «الفرقة املصرية للتمثيل واملوسيقى» عام 1942، مث «الفرقة

املصرية احلديثة» عام 1953، واستقرت حتت مسمى «املسرح القومي» منذ عام 1958.

ويف عام 1873م افتتح اخلديوي «إمساعيل» شارع «كلوت بك» ليصل ما بني ميدان اخلازندار �لعتبة إىل ميدان �ب
احلديد «رمسيس حاليا»، واخلازندار مصطلح تركي املقصود به املكلف �خلزينة السلطانية أو حارس مال السلطان، وكانت



مهامه توزع أحيا� على ثالثة أشخاص: األول يسمى خازندار الصنف وهو مسؤول عن املالبس النفيسة للسلطان، والثاين
خازندار العني وهو مكلف �حلراسة واحملافظة على جواهر السلطان، والثالث خازندار القيس وهو املكلف بتوزيع الصدقات
على احملتاجني عند خروج السلطان يف املناسبات املختلفة، وكذلك توزيع األموال عليهم يف املناسبات الدينية، وكان من
شروط البناء يف شارع «كلوت بك» إنشاء البواكي - مظلة معمارية مرفوعة على أعمدة-من أجل أشعة الشمس ومياه
األمطار، وكان ذلك تقليًدا جديًدا أخذه اخلديوي «إمساعيل» من تصميم شارع «ريفويل» بباريس، بعد أن أعجب به أثناء
ز�رته لفرنسا، ومت التوسع يف تشييدها وصوًال إىل شارع «حممد علي»، وانتقل بعد ذلك إىل احلي اجلديد «هليوبوليس»،

لكن يف عام 1912، مت العدول عن نظام البواكي، وُمنع منح الرتاخيص اخلاصة ببنائها.

ويف منتصف القرن التاسع عشر مت إنشاء مستشفى أهلي مبنطقة األزبكية، كما مت تشييد عدد من الفنادق املهمة، منها
«شربد» و«الكونتيننتال»، �إلضافة إىل «وندسور وإيدن �الس».

وبعد حريق القاهرة، الذي اندلع يف 26 يناير عام 1952م، طرأت على ميدان األزبكية تغريات كثرية، فقد مت نقل
مكاتب شركات الطريان اليت كانت موجودة بفندق شربد، الذي مت تدمريه متاما يف احلريق، إىل ميدان اإلمساعيلية «التحرير
حالًيا»، ومت تقسيم ميدان األزبكية نفسه مبساحته اهلائلة إىل أربعة أماكن تضم حاليا مبىن البنك املركزي اجلديد، وحمطة
مت هي بنزين وجراج اجلمهورية ومبنيني �بعني لوزارة الشؤون االجتماعية والتأمني الصحي، أما حديقة األزبكية فقد ُقسِّ

األخرى، واخرتقها شارع 26 يوليو فقسمها إىل قسمني. وشيد على جزء منها سنرتال األوبرا.















الرائعتان.. ساكنة بك وأملظ
تُعد «ساكنة» من أقدم املغنيات (العوامل) عهًدا، فهي أول مطربة ظهرت يف عهد اخلديوي «عباس حلمي األول» - أحد
حكام األسرة العلوية التابعة امسًيا للدولة العثمانية، والذي حكم مصر بني عامي 1848 - 1854، وكان آنذاك يف
مدينة «جدة» عندما تويف عمه وايل مصر «إبراهيم �شا»، فاستُدعي إىل مصر ليتوىل حكمها طبًقا لنظام الوراثة القدمي،
الذي جيعل والية احلكم لألرشد من نسل «حممد علي»، وكان مييل للعزلة وسيئ الظن �لناس وحمًبا للقسوة، ومؤيدا للشيخ
«حممد عبدالوهاب» �جلزيرة العربية، لدرجة أنه هرَّب أحد أبنائه أثناء وجوده يف السجون املصرية، بعد أسره يف املعركة اليت
خاضها إبراهيم �شا هناك، كما قام �حياء شعرية «األمر �ملعروف والنهي عن املنكر يف مصر». ويعترب بعض املؤرخني
عهده عهد رجعية وارتداد، ففيه شلت وتعطلت حركة التقدم والنهضة اليت بدأها جده «حممد علي �شا»، وانتهى عهده
�غتياله يف قصره ببنها- أما «ساكنة» فقد بزغ جنم سعدها يف مساء الغناء يف عهده، وزاد ضياًء يف عهد خليفته «سعيد
�شا»، وايل مصر، وكانت متصفة حبسن الصوت الذي ترسله إرساًال بدون عناء، فيبلغ صداه الرائح والغادي، والبعيد
والقريب، وقد أعجب �ا الشرك الذين كانوا مقيمني مبصر ولّقبها العامة بلقب «بك»، وكان هلا ُمزاح ُيضحك احلزين،
زاح يف ليايل

ُ
ويُفرح قلب العابد؛ ملا انطوت عليه من �ذيب لسان، وخفة روح، وقوة البديهة، وسرعة اخلاطر، وكان امل

األفراح عادة مألوفة يف مصر، حىت يف عهد «عبده احلامويل»، الذي كان فيه ُحيتم على صاحب العرس أن يستحضر
ُمْضِحَكْني ينزالن إىل ميدان املضاحكة بني كل وصلة غناء وأخرى ختلًصا من امللل يف أثناء انتظار تصليح اآلالت

«دوزنتها وجتهيزها للعزف» وطلًبا للَرْوح.

واستمرت «ساكنة» على قمة الغناء يف عصرها إىل أن ظهر أفق مصر هالل «أملظ»، فأخذ ينمو ويكرب حىت أضحى قمرًا
منريًا، وملا مسعت «ساكنة» صو�ا الرخيم العذب أخذت يف البداية تتجاهلها، ولكنها مل تستطع صد تيار جناحها القوي،
ومنع إقبال الناس عليها؛ فرأت تفادً� من املنافسة غري املنتجة أن تضمها إىل فرقتها، فتكون فيها �بعة هلا وحتت إشرافها،
بدون أن تُزري بصيتها أو تُنزل من رتبتها، فمكثت معها «أملظ» مدة تدرَّبت فيها على فن الغناء فحذقته، لكن «ساكنة»
حقدت عليها لعظم وقع غنائها عند الناس، وهي ضمن فرقتها وأخذت تسيء الظن �ا حىت طهقت «أملظ» وتركتها، مث
ألَّفت «أملظ» فرقة خاصة �ا، فنافست فرقة «ساكنة» ملدة وجيزة، مث قضت على صيتها قضاًء مربًما، ومن ذلك احلني بدأ
جنم «ساكنة» �ألفول، وأخذ الدهر يقلب هلا ظهر ا�ن (املِجنُّ: الرتس، واملعىن انقلب عما كان عليه من وده) إىل أن

توفيت يف سن الشيخوخة يف عهد اخلديوي إمساعيل.

أما «املظ» فامسها احلقيقي «سكينة»، وامسها الفين «أملظ»، وهو حتريف املاس تشبًها مبا له من �اء ورونق وملعان، وإشارة
إىل ما هلا من صوت رخيم ر�ن وجاذبية. أما صناعة والدها، فقد تضاربت آراء الرواة عنها وتباينت أقواهلم فيها. فمنهم من
ذهب إىل أنه بناء أل�ا كانت حتمل قارب املونة على رأسها لتقدمه للبنائني وهي تغين يف مقدمة زمرة من الفتيات
العامالت معها، ومنهم من قال صّباغ، وقد ظهر أن الزعم األخري هو األصح، وظلت طريقة الغناء شائعة يف مصر يف
الوجهني القبلي والبحري حىت اآلن. وقصة حب «أملظ» و«عبده احلامويل» الشهرية كانت تسبقها بعض العداوة واحلسد
«أملظ»، إذ حاربته رِدًحا من الزمن، و�فسته يف صناعة الغناء، لكنه تفوق عليها. وكثريًا ما كان جيمعهما عرس واحد،
مبعىن أنه كان يغين للرجال يف «السالملك»، وكانت تغين للهوامن يف الشرفة «الشكمة» -وهي لفظة تركية- حتت مسع

وبصر احلرمي والرجال مًعا.



ومن احلكا�ت املشهورة عن الصراع الفين الدائر بني «عبده احلامويل» والست «أملظ» قبل الزواج: أنه مجع بينهما عرس
فخم بدار أحد الوجهاء، فبدأ عبده فاصًال غنائًيا خلب عقول احلضور من تالمذة املدارس العليا واحلربية وهواة وحمرتفني.
وملا انتهى منه قام «عمران» مطيب «أملظ» يتمايل كعزة امليالء (عزة هي أقدم من غىن الغناء املوقع من نساء احلجاز.
وكانت موصوفة جبمال وجهها وقدها، ولقبت �مليالء لتمايلها يف مشيتها. وكانت عزة من جواري األنصار، وكانت دارها
جممًعا ألهل األدب والظرف يف زما�ا، ويروى أن عمر بن أيب ربيعة زارها يوًما بصحبة عبد هللا بن جعفر وابن عتيق،
فغنتهم صوً� من شعر عمر، وملا فرغت قال عمر: لقد مسعت وهللا ما يُذهب العقل. وكان الشاعر حسان بن �بت معجًبا
بصوت عزة، ويضعها يف طليعة القيان يف املدينة وطاملا غنت عزة من شعر حسان بن �بت).. وتعود إىل املطيبايت اخلاص
�لست «أملظ» الذي كان يرتاقص مبالبسه الغالية، ويتالعب �خلوامت يف أصابعه، والكتينة والساعة الذهب على صدره،
وأخذ خيطب يف اجلماهري كعادته املألوفة خطبة مبثابة مقدمة وقال: «قويل لنا � ست أملظ الدور الفالين» ومساه حسب
طلب اجلمهور، فأجابته وقالت: «راحية أقول إيه بعد إللي قاله سي عبده» فردَّ عليها وقال: «قويل إللي تقوليه. قويل حىت
� فجل أخضر»، فما لبثت تفكر يف ذلك مدة دقيقتني حىت رتبت للفجل دورًا غنته و�ل االستحسان العام وكان مسك

اخلتام.

ومن أدوارها اليت تداولتها األلسن:

� سيدي أ� أحبك �، وربنا عامل شاهد.. ال صرب على أحكام هللا.

ملا يبان يل معاك شاهد

خبط اهلوى ع الباب، قلت احلليوة أهو جايل.. أ�ري اهلوى كداب، يضحك على القلب اخلايل

ليه � محام بتنوح ليه، فكرتين �حلبايب.. � هل تري نرجع األوطان

وال نعيش العمر غرايب

ومن صفات «أملظ» أ�ا كانت قمحية اللون واسعة العينني كثيفة احلاجبني مسحاء الثدي، وكان هلا من عذوبة املنطق
ومجال العقل والقلب ما جيعل هلا أمسى موضع من النفوس، إذ إن مجال العقل والقلب سرمدي، وهو األفضل من مجال
اجلسم الباطل الذي عرَّفه الفالسفة وعلماء النفس بَبِغي قصري األمد وغدر صامت وأذى، فألجل ذلك أحبها عبده حًبا
انطوت حتته نغمة نغمات حب الوالدات وحنا�ا على الفطيم (وشبيه الشكل منجذب إليه) وتقدم للزواج منها وكانت أملظ
الزوجة الثانية له، فقد كانت زوجته األوىل هي ابنة املعلم شعبان القانوجني من طنطا ومنع عبده «أملظ» من الغناء منعا ��
بعد أن تزوجها! وكان ختته ليلة زفافها إليه مؤلفا من أكابر العازفني وشيخ اآلالتية «حممد خطاب». وأبدع عبده يف الغناء
إبداًعا أخذ مبجامع القلوب، وكان مدلوله دمعة الباكي، وقبلة العابد، وتعزية احلزين، وهادي املسافر، ورسول السالم،
ومنعش املكتئب، وحممس اجلبان، وال أ�لغ إذا وصفت غناءه يف هذا املقام كبستان فيه الزهور والورود والر�حني يفوح
شذاها على احلاضرين، أو كمعرض تعرض فيه مجيع النغمات املوسيقية اليت خلقها هللا وحصرها يف صوت اإلنسان حىت

أضحى يف الشرق مهوى األفئدة و�جة الناظرين.

وماتت «أملظ» ومل تعقب نسًال بل تركت لزوجها احلسرة على فقدها. كما أ�ا تركت له جواهر ونقوًدا ومفروشات
وشاالت كشمري زين �ا ر�ًشا لعدة غرف و�و وردهة منزله وستائر.. إخل. ومنزًال بدرب سعادة �عه عبده احلامويل قبل

سفره إىل أورو� لالستشفاء، وقد غىن عقب وفا�ا املذهب اآليت على نغمة العشاق:



شربت الصرب من بعد التصايف

ومر احلال ما عرفتش أصايف

يغيب النوم وأفكاري توايف

عدمت الوصل � قليب عليا

(دور) على عيين بعاد احللو ساعة

ولكن للقضا مسعا وطاعة

دا غريش الروح يف الدنيا وداعة

عدمت الوصل � قليب علًيا

وكان اخلديوي إمساعيل �نف من عادات العامة يف العويل والصراخ وراء امليت، ويتشاءم من ذلك؛ فأصدر أمره �ال متر
اجلنازات بساحة قصر عابدين، وملا مسع بوفاة «أملظ» رخص آلهلا �ن مير جثما�ا منها، ولدى وصوله أطل من الشرفة

�لسراي وترحَّم عليها مكِربًا موسيقاها العربية.





«هاتويل حبييب»
املطرب «عبده احلامويل» من أبرز أمساء عامل الطرب الشرقي يف القرن التاسع عشر، وهو من مواليد بلدة «حامول» التابعة
ملركز منوف مبحافظة املنوفية عام 1836، وتويف �لقاهرة عام 1901 وقبيل وفاته بسنوات قليلة سجل بعض أعماله على
أسطوا�ت مشعية (يف بدا�ت فكرة التسجيل) إال أن رداء�ا مل تسمح �نتشارها الواسع، ومن سوء احلظ أن معظم أعماله
مل تعد موجودة والباقي ال يكشف عن خامة صوته الذهيب، كما أن الفيلم السينمائي «أملظ وعبده احلامويل» الذي قدمته
السينما املصرية عنه يف الستينيات بطولة عادل مأمون ووردة اجلزائرية، أسقط أغلب أعماله الفنية وقدم بعضها �حلان
مستحدثة مما فرغ تراثه من مضمونه، وكذلك املسلسل الذي قدمه التليفزيون بعنوان «بوابة احللواين» وأسند املطرب «عبده
احلامويل» إىل املطرب «علي احلجار» ودور املطربة «أملظ» زوجة عبده احلامويل إىل املطرية «شريين وجدي» وطبعا « إيش
جاب جلاب»! وقد غىنَّ وحلن لكبار شعراء عصره مثل البارودي وإمساعيل صربي وعائشة التيمورية، ومن أوائل من حلنوا
قصيدة «أبوفراس احلمداين» أراك عصي الدمع، وقد أعجب به اخلديوي إمساعيل وأحلقه حباشيته واصطحبه إىل األستانة
ليستمع ويدرس املوسيقى الرتكية فاستطاع بعدها أن يقدم أحلا� جتمع بني الطابعني املصري والرتكي فيما أطلق عليه
املوسيقى الشرقية. وكانت قصة احلب بني عبده احلامويل وأملظ من قصص احلب امللتهبة وأملظ امسها احلقيقي «سكينة»،
وشبه النقاد صو�ا �ألملاس من شدة نقائه فأطلق عليها هذا االسم، وبدأت قصة احلب مبنافسة تقليدية بني املطربني، وكان
من مظاهر هذا التنافس املداعبات الغنائية، وكثريًا ما كان جيمعهما عرس واحد، حيث كانت املظ تغين أغنية يف الشرفة
«الشكمة» وهي لفظة تركية حيث تسمعها وتراها عن قرب احلرمي من «احلرملك»، وكذلك الرجال من «السالملك»، فريد
عليها احلامويل من «السالملك» �غنية أخرى؛ ومنها عندما غنت أملظ (�للي تروم الوصال وحتسبه أمر ساهل.. دا شيء
صعب املنال وبعيد عن كل جاهل.. إن كنت ترغب وصايل، حصل شوية معارف.. ألن حرارة داليل، صعبة وأنت
عارف) ورد علها احلامويل (روحي وروحك حبايب من قبل دا العامل وهللا.. وأهل احملبة قرايب). كما ذكر األديب الكبري

«أمحد أمني» يف كتابه (فيض اخلواطر).

وكانت «أملظ» شخصية جذابة وكثرية امليل إىل الدعابة، ومن مستملحات دعا��ا؛ يقال إ�ا ارجتلت دورًا غنته قصًدا
عندما رأت «عبده احلامويل» ألول مرة يف عرس بناحية اجليزة بعد أن اجتاز النيل على «املعدية» من �حية «املنيل» (لعدم
وجود كباري يف ذلك الزمن) وقصدت أن يسمعها فقالت فيه ضمًنا: عدي � احملبوب وتعاىل وإن ما جتشي أجيلك أ�

وإن كان البحر غويطة أعمل لك على القلب سآلة

ومن أشهر أغاين الست أملظ (الزم أهشه دا العصفور.. وانكشله عشه دا العصفور.. وابن األكابر والعصفور.. ع العشق
صابر دا العصفور.. طار وعال وعال وطار.. ونزل على بيت العطار.. وكبش ملبِّس وادَّاين ولوز مقشر وعطاين.. الزم
أهشه دا العصفور). ومن أشهر أغاين «عبده احلامويل» أغنية كنت فني واحلب فني، وأغنية هللا يصون دولة حسنك.. ومن
أمجل ما قرأت عن أغاين «عبده احلامويل» مقال إلكرتوين للجميل «محدي عبدالرحيم» عن كتاب اجلميل بز�دة «صالح
عيسى» (تباريح جريح).. يقول فيه «حشد من الفالحني والعمال والصيع واملثقفني وأنصافهم والسهارى واملتشوقني إىل
النشوات السامية جيلسك صالح عيسي معهم، وأنت وما حتب، إن شئت رأيت اللورد كرومر وهو يستمع إىل سي عبده
احلامويل الذي تسلطن فأخذ يعيد ويزيد وهو يغين «هاتويل حبييب» ومرت ساعة مث ساعتان وسي عبده يغين مجلة واحدة
هي «هاتويل حبييب» » ففاض الكيل �للورد كرومر وقال للوزير صاحب احلفل، ترجم يل أغنية سي عبده، فلما ترمجها

الوزير، صاح اللورد: (وملاذا ال ترسل أحد خدمك لكي �يت البن الكلب هذا حببيبته حىت أذهب إىل فراشي وأ�م)».





أفراح املنرية، 
من «األجنال» حىت «أبو الريش»

أقيمت بداية من يوم 15 يناير عام 1873 األفراح البهيجة احتفاًء بزواج األمراء: توفيق وحسني وحسن، أبناء اخلديوي
إمساعيل، من ر�ت الصون والعفاف، األمريات: أمينة هامن بنت إهلامي �شا ابن املغفور له عباس األول، وعني احلياة هامن
بنت األمري أمحد �شا ابن املغفور له إبراهيم األول، وخدجية هامن بنت األمري حممد علي الصغري ابن رأس األسرة احملمدية
العلوية املغفور له حممد علي �شا الكبري، وزواج أختهم األمرية فاطمة هامن �ألمري طوسون ابن املغفور له حممد سعيد �شا،
ودامت األفراح أربعني يوًما كامًال، �عتبار عشرة أ�م لكل عرس من األعراس األربعة. واليزال لآلن ذكر حماسنها يسري يف
اآلفاق، وقد زينت العاصمة ��ى الزينات، ورفعت أقواس النصر يف أهم امليادين. وأقيمت األكشاك واملنصات للجوقات
املوسيقية ولتخوت املطربني واملطر�ت. ويف مقدمتها ختت املرحوم: عبده احلامويل الذي إذا أنشد نقل بنغماته الساحرة من
َعه إىل جنة اخللد، وختت «أملظ» اليت فتنت العقول برنني صو�ا الرخيم، �هيك عن أشهر الراقصات املصر�ت، ويف مسَِ

مقدمتهن صفية وعائشة الطويلة، اللتان استعبد� القلب والنظر فيما قامتا به من حركات ومتوجات ورشاقة وخفة.

ومما حيسن إيراده تـَْفِكَهًة للقارئ وبياً� للحقيقة مبناسبة تزويج األمري حسن من األمرية خدجية أن اخلديوي إمساعيل حينما
أدخلها املدرسة املعدة لألمريات، وتبني من فحوى كالمها توقد ذهنها وسرعة إدراكها وعدها �لزواج من أحد أوالده إذا
اجتهدت يف طلب العلم. فعنَّ له يوًما أن يزور تلك املدرسة ليتفقد حال الطالبات فيها، فلما وصل إىل األمرية خدجية،
سأهلا قائًال: «إىل أين بلغت من تعلم القرآن � ابنيت؟» فأجابته من فورها وقالت: «َواذُْكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان

صادق الوعد»، فُسّر اخلديو وار�ح لقوهلا وقال هلا: «نعم.. نعم» مث برَّ هلا بوعده.

ونعود إىل أفراح األجنال اليت كلفت الدولة املصرية حينها ماليني اجلنيهات، أثقلت ديون امليزانية وانتهت بنا إىل االحتالل،
كانت القاهرة خالل هذه احلفالت ال تنام، تعلو بنا��ا وشوارعها الزينات والبيارق واألعالم كافة، وتدوي يف ميادينها
طلقات املدافع حتية للعرسان، وتنساب فيها نغمات معازف املوسيقات العسكرية، وختتال العر�ت الفخمة يف مواكبها
الرائعة، وتزخر رحبا�ا بكوكبات الفرسان وطوابري اجلند، وتضرب أمام قصور إمساعيل السرادقات الفخمة املزينة �فخر
الر�ش، وتقام األصوات واألذكار يف السرادقات والصوا�ت، ويُنعم اخلديوي على املعوزين، ويتصدق على الفقراء
واحملتاجني، ومتد أمسطة الطعام والشراب أمام كل طوائف الشعب، فُيقبلون عليها مجيعا �كلون ويشبعون وهم يدعون

إلمساعيل �لنصر! وألبنائه �لعز ودوام ا�د.

ورغم ما قيل عن سفه اخلديوي إمساعيل وبذخه الذي ورط به مصر، فهناك بعض املؤرخني يتداولون حكاية للداللة على
وطنيته وعشقه للمصريني، خبالف موضوع أنه أول حاكم مصري يسكن وسط الشعب يف قصر عابدين بينما كان من قبله
حيكمون املصريني من فوق القلعة، وها هي احلكاية: «قبل موعد أفراح األجنال بشهور، كلف اخلديوي �ظر اخلاصة
اخلديوية (طه �شا الشمسي) مبفاوضة عدة حمال جتارية لتقدمي مناقصات لتوريد كل ما يلزم جلهاز األمريات، ووقع االختيار
على فرع حمل (بسكال) الفرنسي �لقاهرة، جلودة بضاعته ورخص أسعارها، وملا ُعرض األمر على اخلديوي، سأل بدهشة:
أمل يتقدم يف هذه املناقصة حمل مصري وطين مطلًقا؟»، فأجابه طه الشمسي: لقد تقدم حمل (مدكور) املصري، ولكن
أسعاره تزيد 25 % على أسعار (بسكال) رغم أن البضاعة واحدة، فرد اخلديوي: خذ كل ما حنتاج إليه من حمل

(مدكور) املصري، مث عقب: إذا كانت احملال املصرية لن تنتفع من أفراح أوالدي.. فمن أفراح من ستستفيد وتنتفع؟!».



فور تويل اخلديوي إمساعيل احلكم يف عام 1863 دون منازعة لوفاة شقيقه األكرب «أمحد �شا رفعت» - الذي مازال
هناك شارع يف جاردن سييت على امسه، وهو شارع «أمحد �شا»- أمر بتخطيط القاهرة على النمط األورويب، وقرر بناء
قصر يف قلب القاهرة بغرض أن حيكم وسط شعبه بعيدا عن القلعة، وهذا ما قربه من الشعب يف مستهل حكمه، وأيضا
كي يشرف منها على حلمه، لذا اهتم بشراء قصر «عابدين بك» - أحد القادة العسكريني حملمد علي - من أرملة
القائد، وهدمه، واشرتى البيوت واألراضي ا�اورة، مث شرع يف بناء القصر، الذي استمر بناؤه من عام 1863 حىت عام
1872. وجعله اخلديوي إمساعيل مقرًا للحكم، وخصصه لالستقباالت واملراسم، بينما أقام يف قصر اإلمساعيلية الصغرى
الذي بناه �لقرب من جسر قصر النيل ليشرف على ميدان اإلمساعيلية (الذي مسي على اسم اخلديوي، وأصبح فيما بعد

ميدان التحرير).. وقد ُهدم هذا القصر اجلميل يف أوائل اخلمسينيات من القرن املاضي، وأقيم مكانه مبىن جممع التحرير.

أما «هوشيار هامن قادين»، أو خوشيار هامن كما نطقوها �لعربية، فهي إحدى زوجات إبراهيم بن حممد علي �شا، ووالدة
اخلديو إمساعيل، وقد لقبت �لوالدة �شا يف عهد ابنها، وهي أيضا أخت السلطانة «برتونيال»، زوجة السلطان العثماين
«حممود الثاين»، ووالدة السلطان «عبد العزيز األول». ومن مآثرها بناء مسجد «الرفاعي»، الذي كلفت أكرب مهندسي
مصر بتصميمه، وقد استغرق بناؤه 40 عاًما، ويوجد بداخل املسجد قرب امللك فاروق، وقرب اخلديو إمساعيل، وخوشيار

هامن، وقرب شاه إيران «رضا �لوي» و«حممد رضا �لوي».

خوشيار هامن كانت تقيم �ملنطقة اليت مسيت فيما بعد «جاردن سييت»، وكما أسلفنا كان يقيم فيها أيضا أمحد �شا
رفعت، األخ األكرب إلمساعيل، وكانت ابنته «األمرية عني احلياة» قد تزوجت األمري حسني بن إمساعيل ضمن أفراح
األجنال، وللعلم فقد أقيمت منطقة جاردن سييت يف عام 1906 على أنقاض «القصر العايل»، الذي كانت تقيم فيه
خوشيار هامن، وكانت مساحته 50 فداً� من األبنية واحلدائق. �إلضافة إىل قصرين من أمالك إبراهيم �شا كا� على
يسار القصر العايل، لذا كان االسم األصلي لشارع قصر العيين هو شارع القصر العايل، الذي يطل على أغلب مساره،

وليس على اسم مبىن قصر العيين الذي أصبح فيما بعد مدرسة الطب.

ومن هنا نستطيع أن نتصور أن أفراح أجنال اخلديوي إمساعيل األربعة كانت يف املثلث الذي يبدأ رأسه من �اية القصر
العايل وقاعدته طرفاها قصر اإلمساعيلية وقصر عابدين. وحمورها الرئيسي كان يف منطقة املنرية املقابلة للقصر العايل،
ويفصلها شارع قصر العيين «كما شاعت التسمية»، وهي منطقة بساتني وسرا�ت للربجوازية العليا من ا�تمع املصري

آنذاك، وموقعها اآلن (شارع قصر العيين غر�-شارع منصور شرقا-شارع املبتد�ن مشاال-مستشفى أبو الريش جنو�).

أمساء بعض شوارع املنرية حىت اآلن، خاصة املواجهة لشارع قصر العيين، تعود إىل هذه األفراح، فهناك شارع صغري جبوار
مؤسسة روز اليوسف امسه «أفراح األجنال»، وجياوره شارع «السكر والليمون»، وهو املكان الذي كانوا يعدون فيه مشروب
«الليمو�دة» طوال مدة االحتفاالت ليسقوا املدعوين، وليس صحيحا أن تسمية هذا الشارع تعود إىل عصر حممد علي،
كما يشاع، عندما أقام عزومة كربى يف قصره �لقلعة، مبناسبة افتتاح جمرى العيون، الذي جيلب املاء من منطقة فم اخلليج
إىل القلعة! خاصة أن هناك شارًعا يف منطقة فم اخلليج �سم السكر والليمون، وهو أوىل �ذه املناسبة. وشوارع أخرى

بنفس االسم يف مناطق متفرقة من القاهرة.

وهناك شارع شهري �ملنرية امسه شارع املاوردي، وحيتمل أن أصل تسميته يعود إىل قاضي قضاة البصرة «أبو احلسن
املاوردي» يف عهد اخلليفة العباسي «القائم �مر هللا»، وقد لقب �ملاوردي ألن أ�ه كان يعمل يف بيع ماء الورد، لذا من
احملتمل أيضا أن سبب تسمية هذا الشارع �ملاوردي أنه املكان الذي كان يعد فيه املاء �لورد السقاية الضيوف. وكذلك
من الشوارع املهمة �ذه املنطقة «شارع الشيخ علي يوسف الذي يقطعها من املنتصف (بداية من شارع املبتد�ن وانتهاء



بشارع سكة املدبح). وهو على اسم الشيخ علي يوسف، الرائد األول للصحافة املصرية، حيث أصدر جريدة األدب يف
عهد اخلديوي إمساعيل وجريدة املؤيد عام 1889، وأنشأ حزب اإلصالح على املبادئ الدستورية عام 1906، ومجعية
اهلالل األمحر املصري عام 1911. واألهم من ذلك كله أن تلك املنطقة ظلت مضاءة طيلة االحتفاالت «40 يوًما»،
لذا مسيت �ملنرية. وكانت قبل هذه التسمية يسمو�ا «اإلنشاء» وكانت مشهورة �لقصور الثالثة اليت أنشأها اخلديوي
إمساعيل لبناته وهي موجودة حىت اآلن وتشغلها عدد من الوزارات اهلامة، فقد بين إمساعيل قصرين كل منهما على مساحة
5 أفدنة األول البنته �لتبين «فائقة» اليت تزوجت من مصطفى �شا بن إمساعيل صديق املعروف �ملفتش وتشغله حاليا
وزارة التعليم، وقصرًا البنته «األمرية مجيلة» زوجة حمرم �شا بن كينج شاهني �ظر اجلهادية عام 1879 وتشغل اآلن موقع
ثالث وزارات هي: االسكان يف مبىن القصر نفسه، والبحث العلمي والتموين على أرض حديقته. أما القصر الثالث فكان
«لألمرية توحيدة» زوجة منصور �شا من أعضاء ا�لس اخلصوصي وشغلته لفرتة وزارة احلربية بشارع الفلكي. كما يضم
هذا احلي ثالثة قصور إلمساعيل املفتش: األول موقعه اآلن وزارة الداخلية، والثاين املبىن السابق لوزارة العدل، أما الثالث
ويطل على ميدان الظوغلي فكانت تشغله لفرتة ر�سة الوزراء ووزارة املالية واآلن يتم ترميمه وجتديده، كذلك كان األمرية
شويكار الزوجة األوىل للملك فؤاد قصر شهري بشارع قصر العيين هو اآلن مقر ر�سة جملس الوزراء (خبالف عمارة شويكار
الضخمة بشارع الفسقية يف مقابل إحدى عمارات سيف الدين شقيقها جباردن سييت).. وكانت احلكومة املصرية قد اشرتته

منها يف عهد فاروق ليصبح مقر ر�سة الوزراء مببلغ ضخم.

وكان إلنشاء كوبري «جسر» قصر النيل يف عام 1865، الذي ربط بني اجليزة والقاهرة، فضل كبري يف جذب أهل
القاهرة واجليزة هلذه املنطقة ليتنزهوا بني حدائقها الغناء، وميشوا على أرضها املعبدة، ويشاهدوا قصورها الفخمة ومناظرها
الطبيعية اخلالبة، وكان له أيضا عظيم األثر يف حتول القاهريني من منطقة شربا، اليت كانت متنزههم لقرون طويلة من قبل،

إىل منطقة قصر النيل.

و�يت ألشهر شوارع ومعامل منطقة املنرية األخرى التابعة حلي السيدة زينب، اليت كما أسلفنا مرتبطة �حداث وشخصيات
�رخيية، شارع «إمساعيل �شا سري»، وهو مهندس مصري وأحد أصحاب فكرة �سيس النادي األهلي مع أمني سامي
الذي امسه على الشارع ا�اور، كما أنه الذي خطط مبىن النادي �جلزيرة، مث شارع «أمني سامي» وهو مؤرخ مهم صاحب
كتاب «تقومي النيل» الصادر يف ستة جملدات اشتملت على تقومي شامل حلال النهر، وأمساء من تولوا حكم مصر ومدد
حكمهم وشؤون مصر اخلاصة السنة األوىل هجرية حىت 1333 هجرية (622م- 1915م). كذلك شارع بستان
الفاضل الذي يضم مسجد بستان القاضي، والذي يوضح أن هذه املنطقة كانت منطقة بساتني، وخرائط القاهرة اليت
رمسها علماء احلملة الفرنسية تبني أن احلقول والبساتني كانت حتيط حبدودها الشمالية والغربية واجلنوبية، وكان يوجد داخل

املدينة عدد من احلدائق والبساتني البهيجة، أمهها اثنان وعشرون بستاً� ضخًما.

أما أهم معامل املنطقة، سواء الباقية أو اليت اندثرت، فهي: مدرسة احلقوق الفرنسية املتفرعة من شارع أمني سامي، وجياورها
اآلن املركز العلمي والثقايف الفرنسي، ومدرسة احلقوق الفرنسية خترج فيها الزعيم مصطفى كامل، وله قصر �ملنطقة على
شارع قصر العيين، ومدخله الرئيسي على شارع املبتد�ن، وقد حتول إىل مدرسة «مصطفى كامل للبنات» حىت مطلع
التسعينيات مث اشرتته مؤسسة «روز اليوسف» وصار أحد مقارها. مث كلية جتارة عني مشس املطلة على شارع قصر العيين
حىت أوائل الستينيات مث انقسمت إىل قسمني: قسم األبنية حتول إىل معهد التعاون، ومالعب الكلية كانت مشروعا لعبد
الناصر اإلسكان املتزوجني اجلدد من الشباب، واكتملت املباين مث مات عبد الناصر فأصبحت مقار إدارية لبعض
مؤسسات احلكومة، منها وزارة الثقافة والشهر العقاري والتزال تسمى بعمارات «العرايس». أيًضا كانت املنطقة مقرًا



ملدرسة «دار العلوم العليا» اليت أنشأها علي مبارك على النمط الفرنسي (أول مدرسة تستخدم املدرجات للدرس) مث حتول
املبىن إىل مقر احلزب الوفد يف عهد السادات، وحالًيا هو جنينة �سم حديقة دار العلوم».

ونصل إىل منطقة «أبو الريش» اليت من أشهر معاملها اآلن «مستشفى أبو الريش» وأصل التسمية - طبًقا ألحباث إجنليزية
- أن ما قبل ثورة 1952، كان أكثر من 50 % من أطفال مصر ميوتون قبل سن اخلامسة بسبب عجز الرعاية
الصحية، وكان املصريون يتجهون إىل الدجل واخلرافات يف حماولة إلنقاذ أطفاهلم، وكان الطفل الذي يتجاوز هذه السن
وينجو، يقام له احتفال خاص ال حيضره إال األطفال، ويلبسونه جلباً� أبيض، ويضعون على رأسه �ًجا من ريش الوز
األبيض، مث يركبونه �ملقلوب على محار أبيض، وميسك بزمام احلمار رجل �لغ هو الوحيد بينهم، ويزفون الطفل من عند
بيته إىل ضريح «أبو الريش»، واألطفال يغنون بنغمة واحدة (� أبو الريش.. إنشا هللا تعيش) حىت يصلوا إىل الضريح
ويدوروا حوله مث يعودوا۔ وقد انتشرت هذه العادة وأصبح أهايل املناطق البعيدة يتوجهون إىل أقرب ضريح هلم. وقد مسي
مستشفى األطفال �ملنرية تيمًنا �ذا االسم ولقرب الضريح منه. وللعلم املستشفى مقام يف شارع سكة املدبح الذي تغري
امسه إىل «بريم التونسي» ألنه كان مقرًا لسكن بريم القاهري. أما مقر ضريح «أبو الريش» املوجود حىت اآلن فهو يف �اية
شارع السد خلف مسجد السيدة زينب، وامسه ضريح الشيخ حممد السدي الشهري ب «أبو الريش»، ومنه نتبني أن االسم

األصلي لشارع السد كان شارع السدي مث حرفه العامة.



مقام وضريح أبو الريش



سبحان من أنطق اجلماد
مما قاله قدماء املفكرين والفالسفة أمثال (أومريوس وبلوطرخس وتيوفرست) إن املوسيقى تشفي من الطاعون ولدغ اهلوام،
وزعم قوم من املتأخرين منهم (دميربروك وبونيت وكرخر) أ�ا تشفي من السل ومرض الكلب، وذهب غريهم إىل أبعد من
ذلك، وزعم بور� أنه إذا اختذت املعازف من خشب بعض العقاقري الطبية وضرب �ا على مساع العليل فعلت فعل العقار

نفسه.

وقيل عن «كلمنصو»، السياسي الشهري، ورئيس وزراء فرنسا يف الربع األول من القرن العشرين، إنه عندما قابل
«برتوفسكي» - رئيس وزراء بولونيا الذي كان من مشاهري العازفني على البيانو مث حتول إىل جمال السياسة -سأله: هل

تركت املوسيقى ودخلت السياسة؟ فأجابه «برتوفسكي»: نعم. فرد عليه «كلمنصو» قائًال: «� له من تقهقر!».

وروي عن اخلليفة العباسي العظيم «هارون الرشيد»، الذي اشتهر عنه حب الشعر واملوسيقى احلكاية التالية: ُدعيت اجلارية
«زلزل» إىل الغناء يف حضرة اخلليفة فقال هلا غّين صوً� فغنت: العني َتظهر كتماين وتُبديه والقلب يكتم ما ضمَّنتُه فيه.

فكيف ينكتم املكتوم بينهما والعني ُتظهره والقلب خيفيه فأمر �ن تباع وتعتق، وال يزال جيري عليها إىل أن ماتت.

والغريب أن املوسيقى الشرقية بشكلها احلايل بدأت على يد حممد علي �شا الكبري، فرغم أن أصوله من مدينة «قـََوَله»،
غري أنه كان حمًبا للموسيقى الشرقية، فأسس يف مصر مدرسة األصوات والطبول سنة 1824، ومدرسة أخرى بناحية
اخلانقاة يف شهر أغسطس سنة 1827، ومدرسة للعزف �لنخيلة يف إبريل سنة 1829، ومدرسة للمحرتفني (األالتية)
سنة 1834. وانتقل هذا امليل �لوراثة منه إىل أبنائه وأحفاده، وشغف حفيده اخلديو إمساعيل �ا شغًفا شديًدا وأرهف
غرار عزمه لتوسيع نطاقها، فأصبح للعلوم والفنون اجلميلة نصريًا، وللموسيقى الشرقية والغناء العريب حامًيا وظهريًا. فما كاد
يظهر عبده احلامويل يف عامل الغناء املصري، حىت قربه إليه، وأوفده يف احلال إىل األستانة ليقتبس عن املوسيقى الرتكية ما
يروق له، وليختار من نغما�ا ما يالئم الذوق املصري والروح الشرقية. (الكالم على لسان األستاذ «قسطندي رزق»

املوسيقي وكاتب السرية الذاتية للفنان عبده احلامويل.. وهو رأي قابل للنقد واحملاججة من املختصني).

ونذكر فيما يلي بعض أشهر املوسيقيني واملغنيني يف أوائل القرن العشرين الذين طاهلم النسيان، ومنهم «أمحد الليثي» العواد،
ولد يف اإلسكندرية 1816، ومات 1913، مل يشتهر سواه يف تصوير النغمات �ألصابع دون الريشة، ألن العادة املتبعة
يف األستانة أن تستعمل الريشة للعزف ابتداء من التقسيمة أو خالفها من القطع لغاية التسليم (النهاية)، وهذه الطريقة
تسمى «املزراب»، وقد خالفها الليثي يف مصر �ن استعمل األصابع دون الريشة الستخراج األصوات، ومسيت طريقته
�لبصم. مث الشيخ «يوسف املنيالوي»، الذي ُولد مبنطقة «منيل الروضة» يف القاهرة، أَِلَف منذ حداثته اإلنشاد اقتبسه عن
شيخيه «خليل حمرم» و «حممد املسلوب»، مسعه عبده احلامويل فاستحسن صوته وأشار عليه برتك اإلنشاد ملمارسة الغناء
فاندمج يف سلك املطربني وأخذ عن «عبده احلامويل» و«حممد عثمان»، كما سافر إىل األستانة وغىن أمام السلطان
عبداحلميد األول مرة القصيدة املشهورة اليت مطلعها: تِه دالًال فأنت أهل لذاك وحتّكم فاحلسن قد أعطاَك ولك األمر

فاِقض ما أنت قاِض فعلى اجلماُل قد وَالَك.

وأنعم عليه السلطان �لنيشان ا�يدي، وقد أعطى صوته سنة 1908 لشركة عمر أفندي لألسطوا�ت، وُكتب على
أسطوا�ته لفظتا «مسع امللوك»، مث عّبأت له شركة «جراموفون» عدة أسطوا�ت سنة 1910، وقضى حنبه سنة 1911.



ومن لطيف النكت نقًال عن جريدة االحتاد العثماين البريوتية اليت نعت الشيخ، أ�ا ذكرت ما �يت: أن بعضهم مسع الليلة
املاضية صوت الفقيد يف الفونوغراف ينشد قول الشاعر «فال كبدي تَبلى» فقال: سبحان هللا ميت يتكلم وقد بَليت

كبده، وهو يقول «فال كبدي تَبلى» فسبحان من أنطق اجلماد وأمات املتكلم وعلم اإلنسان ما مل يعلم.



احلياة يف البالط امللكي املصري
يف يناير من عام 1880 استدعى اخلديوي «حممد توفيق» (1892-1852) األستاذ «الفريد جاشوا �تلر»، خريج
جامعة أكسفورد، وعضو هيئة تدريس كلية «براسنوز»، ليتوىل تعليم أبنائه، فمكث يف هذه الوظيفة حىت فرباير 1881.
وخالل الشهور اليت قضاها بتلر يف مصر انكب على دراسة التاريخ واآل�ر القبطية واإلسالمية، كما شهد مقدمات الثورة
العرابية. وعاد بتلر مرة أخرى إىل مصر عام 1884، للز�رة وإجراء البحوث، وعقب عودته إلجنلرتا وضع كتاب
«الكنائس القبطية القدمية يف مصر»، الذي صدر �إلجنليزية عام 1884 (يف جزأين)، وترمجه األستاذ إبراهيم سالمة

إبراهيم، ونشرته اهليئة العامة للكتاب عام 1993.

ويف عام 1902 ألف بتلر أيًضا كتاب «فتح العرب ملصر»، وترمجه األستاذ حممد فريد أبو حديد، وصدر عن مكتبة
مدبويل يف عام 1996، أي بعد نيف وتسعني سنة من صدوره، األمر الذي يعكس تردي واقع الرتمجة يف عاملنا العريب. مث
كتب بتلر الكتاب املعنون به عنوان املقال، ونشره يف إجنلرتا عام 1887، ومما يثري الدهشة -على حد قول مرتمجي
الكتاب۔ عدم التصدي لرتمجته على مدار كل هذه السنني (126 سنة)، واإلشار�ن الوحيد�ن إليه �للغة العربية تعودان
إىل أوًال: املؤرخ «إلياس األيويب» (املولود يف عكا عام 1874، واملتويف يف مصر عام 1937)، وقد أوردها يف كتابه
«�ريخ مصر يف عهد اخلديوي إمساعيل �نشاء دار الكتب 1923»، مرتمجا فيها فقرة توضح ما أسرَّه اخلديوي توفيق لبتلر
عن عالقته �بيه اخلديوي إمساعيل. واإلشارة الثانية إليه وردت من الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ النقد األديب بكلية

اآلداب، جامعة عني مشس، الذي طالع الكتاب أثناء دراسته يف إجنلرتا.

ومازال السؤال ملًحا عن السبب يف �خر ترمجة هذا الكتاب املهم إىل العام 2013، عندما قام برتمجته وحتقيقه (د. حممد
عزب - م.م / مي موايف).

وهل من أسباب عدم االهتمام بنشره التعاطف الذي أبداه بتلر جتاه اخلديوي توفيق �عتباره أنه رب نعمته؟! أو بسبب
ارتباط اخلديوي توفيق �نتكاسة الثورة العرابية، �إلضافة إىل أن سياسته اهلشة تسببت يف احتالل اإلجنليز ملصر؟ أو كما
يعلق الدكتور إبراهيم عوض على هذا األمر بقوله: إن بتلر ال يعجبه شيء يف أخالق الناس يف مصر، وال يف تصرفا�م،

وينظر إليهم من عِل.. وال يظهر الكتاب أي تعاطف من جانبه معهم على اإلطالق!

رمبا هذا حقيقي، لكن هذا ال مينع أن الكتاب يرصد حبرفية عالية العديد من األعراف والعادات والتقاليد املهمة، ومن
�حية أخرى، جيب التفرقة بني توفيق اإلنسان، وتوفيق احلاكم، وأال نغض البصر عن صفاته الشخصية، أو أي مميزات
أخرى قد تكون حاضرة يف فرتات حكمه، مثل: حفر الر�ح التوفيقي يف عام 1890، واهتمامه �لتعليم، فهو الوحيد من
أبناء اخلديوي إمساعيل الذي تعلم يف مصر، كما أن املقولة القاتلة اليت نسبت إليه ولصقت به إىل األبد، وهي مقولته
لعرايب: «لقد ورثت ملك هذه البالد عن آ�ئي وأجدادي وما أنتم إال عبيد إحساننا»، والذي رد عليها عرايب: «لقد خلقنا
هللا أحرارًا ومل خيلقنا تراً� أو عبيًدا، فوهللا الذي ال إله إال هو إننا سوف ال نورث بعد اليوم»، فإن كتاب «البحر الزاخر يف
علوم دولة األوائل واألواخر» حملمود فهمي �شا، املطبوع �ملطبعة األمريية عام 1312هـ، يظهر أنه حوار شط من اخليال،
ومل حيدث أن قيل، وأن مصدره املباشر مذكرات أمحد عرايب نفسه اليت كتبها من الذاكرة، وانتهى منها يوم 26 يوليو
1910، أي قبل وفاته يف سبتمرب عام 1911، بعد عودته من منفاه يف جزيرة سيالن. واجلدير �لذكر أن اخلديوي توفيق



هو من رقي عرايب إىل رتبة العقيد، كما أن عرايب تزوج من بنت ممرضة إبراهيم إهلامي �شا، ابن اخلديوي عباس األول، والد
زوجة اخلديوي توفيق نفسه!

يقول «بتلر» يف كتابه: يف القاهرة كان يف انتظاري مسؤول من السراي أوصلين إىل «الفندق اجلديد» والذي شيده
اخلديوي «إمساعيل» �ذه البهرجة والفخامة لينزل به ضيوف حفل افتتاح قناة السويس. (New Hotel: هو فندق
قصر اجلزيرة مث فندق عمر اخليام وحاليا ماريوت الزمالك). وبعد فرتة وجيزة من إقاميت �لفندق زارين «تورايب بك»،
السكرتري اإلجنليزي للخديوي، للرتحيب يب نيابة عن جاللته، وأخربين �نه سيتم استقبايل يف قصر عابدين يف غضون يوم
أو يومني، ومل يفته أن ميتدح عطف اخلديوي وطيبته. وكرر تورايب الز�رة يف اليوم التايل حامًال رسالة من جناب اخلديوي
عن بعض األمور، كما محل إيلَّ أخبارًا جيدة مفادها أن اخلديوي سيقوم جبولة يف الصعيد يف ظرف أسبوع. وعندما غادرين
تورايب قابلين «روجرز بك» أعظم دارسي العربية يف زمانه، ويعتقد أهل هذه اللغة أن روجرز هو األجنيب الوحيد الذي
يتحدث العربية كواحد منهم، بل أفضل من أفضلهم. وقد أخربين روجرز مبا يتناقله بعض املصريني من أنه قد وصلت
مسامع اخلديوي أخبار كنز هائل من الذهب واجلوهر! ومن مث فقد بيَّت النية للتوجه إىل الصعيد الستخراجه، لكن البعض

اآلخر رفض هذا الكالم! فهل يُعقل أن يُقدم رجل يف مكانة اخلديوي على هذه املغامرة الشاقة؟! مستحيل �لطبع.

وصلت يف اليوم احملدد الستقبايل إىل قصر عابدين، حيث ميضي اخلديوي توفيق دوًما ساعات النهار، ومت توجيهي حنو
حجرة انتظار جيلس �ا ضباط تشريفات ومسؤولون آخرون يدخنون على راحتهم، وعندما ُمسح يل �لدخول على جناب
اخلديوي ختطيت غرف انتظار أخرى حسنة الفرش، مث صعدت سلًما رائًعا من الرخام وانتهى يب املطاف يف رواق ضخم.
حني وجلت يف الردهة كان جاللته مبفرده فقام من جلسته وصافحين، مشريًا إيلَّ ألجلس جبواره. كنت �لطبع قد ارتديت
الزي اجلديد، وكذا الطربوش الذي لُقنت آنًفا أنه ال يصح وال يليق مطلًقا خلعه يف احلضرة اخلديوية وإال ُعدَّت هذه الفعلة
وقاحة كبرية. ومن الصعب أن أجد كلمة طيبة لوصف غطاء الرأس هذا الذي نُزعت حوافه واملسمى �لطربوش، فال هو

�جلذاب وال هو فقال يف احلماية من الشمس.

حني يتأهب املرء لدخول احلضرة اخلديوية جيب عليه التأكد من أن أزرار معطفه مغلقة، متاًما كما يفعل أبناء البلد حني
يسحبون أكمامهم الطويلة لتغطي كفوف أيديهم. لكن ما أعظم دماثة خلق اخلديوي وتبسَّطه وتلطفه! خلع وجهه
البشوش الذي يُرى دائًما على سجيته، وكذا صوته الذي �خذ �أللباب، وتصرفاته املهيبة الرزينة اليت تضفي على شخصيته

سحرًا وفتنة ورثهما عن والده وأورثهما بدوره ألوالده.

حتدث اخلديوي بود كبري وأ� أدخن لفافة من التبغ ُقدمت يل. من الغرابة مبكان أن اخلديوي ال يدخن، بل قل إنه الشرقي
الوحيد الذي قابلته ال يدخن. ووجدت الفرصة ساحنة فأخربت اخلديوي �لقصة اليت أشاعها أهل البلد عن الكنز املدفون.
وضحك جاللته معلًقا حبسن نية واضحة أن الكنز الوحيد الذي يطمح إليه هو رضاء ورخاء شعبه. وقبيل �اية املقابلة
أعطاين اخلديوي إحساًسا �نه راٍض عين وأن األمريين الصغريين سوف يراودمها الشعور نفسه. أخربين كذلك أنه �مل يف
حتسن لغته اإلجنليزية عن طريق التحدث معي من وقت آلخر. بدوري أخربت جاللته أن وجودي يف خدمته شرف كبري،

مث سلمت عليه وتراجعت للخارج مبقًيا وجهي �حيته كما هو ُمتبع.

ويف الثاين والعشرين من يناير لعام 1880، انطلقت رحلتنا. وتقريبا ذهبت احلاشية برمتها، األمر الذي تطلب ثالث بواخر
كبرية �هيك عن سفينة اإلمداد، مث أمرين اخلديوي أن أسجل يوميات السفر».



مث يصف «الفريد بتلر» بعض ما حدث على الباخرة يف رحلتها إىل الصعيد، �د� �لطعام بقوله: «اعتد� حنن األوروبيني
اخلمسة -ضيوف وحاشية اخلديوي- تناول الطعام مع تورايب بك، على مائدة تغطي سطحها صينية كبرية مستديرة وأمام
كل واحد منا صحن وشوكة وسكينة. يف البداية كانت �تينا قطع الفروج أو الدجاج الرومي، مث تليها البامية أو الفول
املصري �لزيت، مث خروف كامل وتليه الضلمة، وهي عبارة عن أرز ملفوف يف ورق الكرنب، مث كوارع اخلروف، وبعدها
«بيالف األرز» (أرز �خللطة)، مث فطائر احللوى، وأخريًا املوز والربتقال. أما األطباق اجلانبية فكانت تشتمل على اخلس
وشرائح اللفت النيئ، وكالمها مغموس يف الزيت والتومية (ثوم مهروس مع الطحينة والزيت والتوابل)، يقول من جر�ا وتعود

على طعمها إ�ا لذيذة وشهية جًدا، لكين من النوعية اليت حتسب عواقب جتربة شيء ألول مرة.

وكان اخلدم مستعدين بعد كل وجبة �إلبريق والطست واملناشف. ميسك أحدهم �لطست، بينما يصب آخر سرسو� من
املياه النظيفة على اليدين. وشاهدت بعض األهايل أثناء وضوئهم يضعون رغوة الصابون يف أفواههم، ويستخدمون السبابة
كفرشاة أسنان. ومن العادات األخرى اليت يصعب قبوهلا أ�م يعمدون إىل التجشؤ، ليس فقط للتغلب على اإلحساس
�المتالء، ولكن ليوصلوا رسالة للمضيف من �ب األدب والذوق مفادها أن الطعام كان رائًعا. فإذا جتشأ الضيف يف وجه
رب الدار وهو يستعد للمغادرة دل ذلك على حسن تربيته وكرمه. وقد مسعت �ذين صاحب وليمة يرد متمتًما وعلى وجهه

عالمات الرضا: «أكرمك هللا»، ما من شك أن هناك قدرا مجيال من التلطف وا�املة يف سلوك الشرقيني».

ويضيف «بتلر» يف وصف العادات الغريبة: جتمع رفقاء السفر من كل صوب وحدب، لكن العجب يزول حني تعلم أن
حاشية اخلديوي ضمت أيًضا- �إلضافة إىل املصريني - أتراكا وشراكسة وسودانيني وأرمنيني. وقد جنحنا يف التآلف والو�م
على حنو طيب، ومل حنتج إىل مرتمجني رغم تعدد األلسنة وتنوعها. وتتسم بعض عادات وتصرفات الشرقيني �لغرابة
الشديدة. لذا من األشياء العامة أيًضا اليت تعلمتها عن ظهر قلب، قاعدة ذهبية اختصر�ا يف عبارة «ال تدع العجب
يتملكك»، فمثًال حني رأيت أحد البكوات ميص عود قصب طوله مخسة أقدام يف ثواٍن معدودة، أو �شا ميسح حذاءه
مبنديله! مل أمسح لعالمات الفضول والدهشة أن تستحوذ على وجهي. وعلى سبيل املثال، دفعتين الظروف ألن أكون
شاهًدا على أحد البكوات وهو �خذ محامه. يف البداية وقبل االغتسال لف الرجل جسمه بقطعة من القماش حىت رقبته،
وبعد أن �كد متاًما أن املياه لن تطوله، دعك خديه ويديه مث جفف نفسه، وهكذا أصبح نظيًفا! أما شعره فقد استعد له
بفرشتني. مأل الرجل فمه �ملاء حىت آخره، مث لفظه فجأة على الفرشتني وأخذ ميشط �ما أعلى رأسه حبركات دائرية

خفيفة. لقد كان املشهد �لًغا يف السوء.

ميكنك أن تعاين قلة نظافة أهل البلد يف الطبقات الدنيا. لقد رأيت أ�ًسا يغسلون أرجلهم ووجوههم وأيديهم، مث يشرعون
يف مضمضة أفواههم يف خزا�ت املياه امللحقة �ملساجد، واليت يتم تزويدها �ملاء دون تغيريه، األمر الذي جعلها مرتًعا
للغرين والطحالب اخلضراء ومصدرًا للرائحة النتنة الكريهة. ويف وصفه لبعض مظاهر استقبال األهايل للخديوي وحاشيته
أثناء مرورهم على املدن والقري والنجوع املطلة على النيل يقول «بتل»: تدفق الفالحون من قراهم واحتشدوا على ضفيت
النيل بطول الرحلة رافعني البيارق، وهي ترفرف على وقع الطبول. ويف حمطتنا األوىل «الواسطة» شّكل البدو مضمارًا
�لقرب من سفننا الرابطة، وأمتعو� بعروض للمهامجة واملناورة �خليل وهم يصوبون ويطلقون زند البنادق يف متثيل جلو
املعركة. وملعت السيوف والرماح والطبنجات وسط عاصفة من الغبار، وارتفعت صيحات احلرب حىت غطت على صوت
احلوافر. وحني توقف القتال وذهب احملاربون املنهكون ليقطعوا بعض أعواد قصب السكر لعشائهم، حل حملهم مجوع غفرية

من الفقراء الذين جلسوا يف صرب لساعاِت يف طوابري طويلة أمام �خرة أفندينا لينعموا بلمحة من صاحب النعم.



كان اخلديوي توفيق قد نبهنا كأجانب وهو يصف وصًفا حًيا احململ املبارك الذي عاد �حلجيج من مكة صباح ذلك
اليوم. مث عقب قائًال: «أدعم هذا االحتفال اهلام يف ديننا طاملا ال ضري فيه وال أذى، العربة عندي أال حيتوي االحتفال على
ممارسات بربرية متوحشة تثري االمتعاض، كما حيدث يف ظرف أ�م قليلة حني تشهدون معي دوسة الدراويش، اليت أحتفظ

عليها ويل فيها رأي خمتلف، ورغم ذلك فال يبدو إبطاهلا أمرًا ممكنا».

والدوسة اليت تطرق احلديث إليها هي جزء من االحتفال �ملولد النبوي، الذي جيري لعدة أ�م يف العراء جبوار الكنيسة
اإلجنليزية (خلف قصر اإلمساعيلية مباشرة الذي حل حمله اآلن جممع التحرير)، تُنصب اخليام يف هذه الساحة اخلالية على
شكل دوار كبري، وميثل كل منها أحد الشيوخ وأتباعه من الدراويش. وتُنصب خيمة فاخرة للخديوي وجبوارها مباشرة
خيمة أخرى للحاشية. وتقام األفراح ملدة أسبوع متواصل، و�يت املسلمون من كل حدب وصوب لرؤية أصدقائهم والصالة
واملشاركة يف حلقات الذكر املهيبة وما يرتبط �ا من إ�رة دينية حممومة، وخالل ذلك توجد أيًضا األلعاب النارية ومتع
أخرى. ويف تلك السنة ُخصص اليوم األخري، األحد، للدوسة. ورغم أن الدوسة أميز وأغرب جزء يف أهم احتفال ديين يف
مصر، فإن وجودها ال يتجاوز القرنني من الزمان. وتقوم الدوسة على نظرية مفادها أن الدرويش الصاحل عن حق ال يصيبه

أذى أو أمل حني يتعرض جسده للعذاب، ألنه يف كنف اإلميان.

وصل اخلديوي حبلول منتصف الظهرية ونزل أمام خيمته. بعدها بقليل انطلقت مههمات وغمغمات تشري إىل اقرتاب
موكب الدراويش، وما هي إال بضع حلظات حىت شاهد� صفا من الرا�ت اخلضراء واحلمراء مزخرفة ��ت من القرآن
تنطلق إىل األمام. كان معظم الدراويش معممني يف زيهم العريب، بينما ارتدى أخرون ثياً� غريبة ختص قبائل بعينها. حلق
البعض رؤوسهم �ركني خصلة طويلة تتطاوح على أكتافهم. لبس البعض دروًعا وظهرت طائفة أخرى عراة الصدور حىت
خصورهم، وعندما دخلوا املضمار أخذوا يف االندفاع بشدة وزاغت عيو�م وأرغت أفواههم كاملخبولني. وشرعت جمموعة
منهم يف شق الثعابني �يديهم وتقطيعها �سنا�م بشكل عنيف جًدا، مث تناول أجزاء منها بنهم مفرط، �هيك عن أكل
الزجاج والنار. ودفعت جمموعة أخرى املسامري الصلبة يف خدودهم وأذرعهم، وانشغل قسم �لث يف قرع الطبول ولف
د�ت

ُ
الر�الت «مجع ر�لة، وتشبه الشخشيخة لكن طريقة عملها خمتلفة» وانربى بعضهم يف إدماء وجوههم وصدورهم �مل

واخلناجر، بينما أخذ آخرون منحى أكثر هدوًءا فرفعوا سيوفًا يف اهلواء نصاهلا مسلطة على حناجرهم يف رمزية للتضحية
�لنفس.

عند اكتمال وصول ا�موعات ووقوفهم على األبسطة واخلصر، كل يف مكانه، صدرت إشارة هلم فانبطحوا مجيًعا على
بطو�م بشكل عنيف. وأخذ كرباؤهم يف رصهم والتأكد من أن أجسامهم ملتحمة وال توجد بينها ثغرات. وكان البائسون
يرتعشون ويزبدون ويتمتمون �فواه مطبقة «� هللا.. � هللا» مث خلع املرافقون نعال الراقدين ووضعوها حتت وجوههم، كما
قاموا �إلمساك بكعو�م وجذ�ا جذبة خفيفة حىت يساووا بني أجسادهم يف خط واحد بغية خلق مسطح عريض وممهد
للحصان بعيًدا عن الرقاب واألرجل. وعندما مت االنتهاء من تنظيم الصف، بدأ حترك الفرس الذي حيمل كبري الدراويش،
والذي كان مرتدً� عمامة خضراء كبرية وقفطا� مجلي اللون وز�را مرقشا. وعلى جانبيه قبض سائسان على جلام الفرس،
كما سار رجالن آخران جبانب الشيخ ليحوال دون سقوطه، ألن عينيه كانتا مغمضتني، وألنه كان يرتنح على سرج
احلصان من شدة التأثر. وطفق شخص يف العدو أمام اجلواد على أجساد الراقدين، وسبقه اثنان آخران راحا يطلقان
صيحات تنبيه للمنبطحني مبقدم الشيخ ليأخذوا أهبتهم. كان الشيخ ضخم اجلثة وجواده قصري القوائم ومدملًجا، وكالمها

ميثالن وزً� رهيًبا يف دعسهما هلذا الطريق من اللحوم اآلدمية.



يصف «بتلر» املشهد من أمام خيمة اخلديو، مظهرًا ما حيدث يف طقس الدوسة الرهيب قائًال: من موضع وقويف على
البساط وقدماي على احلد الذي شكلته رؤوس املنبطحني، متكنت مشاهدة الفظاعات اليت حدثت بشكل جلّي. �بعت
كل خطوة من خطوات احلصان حلرصي على سرب حقيقة هذا األمر ونقلها كما هي، فقد أخربين عدد ليس بقليل من
أهل البلد أن احلصان ال يطأ األجساد، بل يتحسس موضع أقدامه بينها. وتبني يل زيف هذا الكالم، ألن األجساد كانت
حمشورة ولصيقة، حبيث ال جيد الفرس مفرًا من دهسها. واستمر احلصان يف التقدم، وشاهدت تلوي هؤالء املعذبني
وسحقهم الرهيب حتت وطأة وزن اجلواد وحوافره اليت راحت تعفص األفخاذ واألكتاف والضلوع وفقرات الظهر. وتعثر
احلصان، ومن مث حاول استعادة عافيته مندفًعا لألمام بصعوبة، مستمرًا يف عصر األجسام حتت أقدامه. ومل حيرك الدراويش
ساكًنا حىت بعد مرور اجلواد، وحتملوا مجيًعا وقع الصدمة األوىل يف صمت للتدليل على قوة إميا�م. وبعد مجود دام
اللحظات �ض الدراويش، أو حاولوا النهوض. مل ُيصب بعضهم �ذى فهبوا على أقدامهم بشكل مضطرب. وراح آخرون
يئنون عند حماولة حتريك أعضائهم، مث ما لبثوا أن خروا مغشًيا عليهم. وكان املشهد مروًعا، أن ترى أمامك أشباًحا جامدة
األعني تتدىل ألسنتها من ثغورها املنفرجة وآخرين يتلوون ويتساقطون من هول األمل. مث �در أصدقاء املكلومني ورفقاؤهم
�قتياد الضحا� بعيًدا عن املشهد. عادة ما يُرسل اجلرحى خارج القاهرة، بينما يدفن املوتى يف سرية، وال يتسىن ألحد
معرفة أعدادهم! وبسبب هذا التعتيم يعتقد أهل البلد �نه ال ُيصاب بسوء. وبعد أن انتهى الشيخ من «الدوسة» توقف
احلصان أمام خيمة اخلديوي، حيث أنزل الشيخ من فوق صهوة جواده وهو يتمتم ببعض األدعية، لكنه قوبل بفتور واضح.
وما إن عاد الشيخ أدراجه حىت جتمع حوله حشد غفري من الناس، وكلهم أمل أن يلمسوا الرجل املبارك أو أن يقبِّلوا يد أي
شخص حظي مبسه. ومما ينبغي ذكره أنه بينما كان الشيخ يف خيمة اخلديوي توجهت صوب اجلواد ألعاينه عن كثب.
وكان احلصان منتعًال، مبعىن أن حوافره مغطاة �قراص حديدية. ولقد أكد يل بعضهم أنًفا عدم وجود حدوات بتاً� أسفل
حوافر هذا الفرس، لكن مرة أخرى يثبت عدم صحة معلوما�م. وقد غادرت هذا املشهد وكلي عزم على إخبار اخلديوي

حبقيقة الدوسة كاملة، وأال يهدأ يل �ل حىت يتم إلغاؤها.

مث يذكر بتلر أن اخلديوي ذات يوم منحه فرصة للحديث عن اإلصالحات اليت يرى أ�ا تناسب الوضع املصري، وانتهز
بتلر الفرصة وسأل اخلديوي: «أال تستطيع مسوك إبطال الدوسة يف العام املقبل؟»، فأجابه اخلديوي بسرعة: «ال.. ليس
العام املقبل». �لرغم من علم جنابه بوحشية االحتفاالت ومهجيتها فإنه مل ميتلك العزم إللغاء عادة دينية متأصلة استحوذت
على خميلة الناس. وجتاسرت على االختالف مع مسوه يف الرأي، فنبهته إىل أنه من واجبه أن حيسم قضية إبطال هذا
االحتفال وعدم السماح �ستمراره. وعندما أخربت جنابه كيف عاينت البؤساء املساكني وهم يتلوون من األمل علق
اخلديوي: «الفرس ليس منتعًال أصدرت أوامر خاصة �ال حيدث ذلك». فأجبته: «معذرة! ولكين رأيت قدمي احلصان �م
عيين، وتبني يل أ�ما مزود�ن حبدوتني من احلديد!» وظن اخلديوي أن األمر التبس علي، لكين أكدته له. وعندما أخربين
اخلديوي �نه علم من األطباء الذين عاجلوا الدراويش أ�ا مل تتجاوز بعض الكدمات، جترأت وذكرت أن هؤالء األطباء قد

أخفوا عنه احلقيقة.

وعرض اخلديوي على الشيخ أن جتره يف أرجاء القاهرة عربة بستة خيول بني صفني من جنود، لكن الشيخ أجاب �ن
الناس لن يرتضوا ذلك. ويف العام التايل خدم احلظ اخلديوي، عندما تويف الشيخ البكري، شيخ الدراويش، مث مندوبه الذي
وطئ حبصانه األجسام لسنوات. مث ما لبث أن سقط احلصان املستخدم يف الدوسة مريًضا، فشرع الناس يتساءلون: ما هذا
الذي حيدث بعد إعراب أفندينا عن رغبته يف إبطال الدوسة؟ ملاذا ميوت الشيخ البكري أوال، مث الشيخ الذي يعتلي

احلصان، مث خير احلصان مريًضا؟ وال نعرف من سيلقى حتفه �كرًا؟ من املؤكد أن هللا يقف مع اخلديوي ويؤيده.



جنح اخلديوي توفيق أخريًا يف إبطال طقس الدوسة الدموي مبحالفة احلظ، وهذا ما أكده «ألفريد بتلر» يف كتابه «البالط
امللكي املصري»، الذي رصد فيه العديد من العادات واألعراف والتقاليد، بشقيها الطيب واملرذول قبيل االحتالل الربيطاين

ملصر مباشرة.

ورصد أكثر احلكا�ت تداوًال يف البالط، ومنها سر انقالب اخلديوي السابق «إمساعيل» على أقرب أصدقائه، امللقب
�مساعيل «املفتش»، وجاء لقبه عندما عمل كمفتش ألقاليم وجه حبري قبل توليه ديوان املالية. وروى «بتلر» احلكاية من
بدايتها حىت أمر اخلديوي إمساعيل خبنق إمساعيل املفتش وإلقائه يف النيل، كما مسعها من املقربني من البالط. أما اخلديوي
توفيق فقد أعطاه مزيًدا من املعلومات عن إمساعيل املفتش: كان لديه أربعمائة جارية، مجيعهن مكسوات �حلرير بشكل
مبهر ومتزينات ��وهرات الرائعة. كانت لديه جمموعة من اثنيت عشرة مطفأة سجائر ذهبية مرصعة �ملاس، كان عبيده
يشكلون صفني بدًءا من غرفته اخلاصة مرورًا �لفناء وحىت البوابة اخلارجية، وعندما يظهر كانوا يصيحون مجيًعا بصوت
عاٍل: «ها هو سيد� وموال�!»، مث حييونه أثناء السرية، منحنني احرتاًما، حمركني اليد اليمىن ألسفل، مث يضعون أكفهم

أعلى رؤوسهم.

ويطلعنا «بتلر» على أسرار كثرية، ومنها القصص الغريبة عن سلوك اإلمرباطورة الفرنسية «أوجيين» وغريها من األقطاب
األوروبية أثناء وجودهم يف مصر حلضور حفل افتتاح قناة السويس، وذلك من فم اخلديوي توفيق ألذنه مباشرة.

وعن عيش اخلديوي إمساعيل حياته أثناء حكمه يف رعب. مل يكن ليسمح لشخص غريب �القرتاب منه، خوفًا من أن
يكون أحدهم قد أخفى خنجرًا بني طيات أكمامه، وأنه مل يكن لديه قلب أو عاطفة فقد أفسدمها انغماسه يف الشهوات،
ومل يستبق جارية من جواريه البيض ملدة طويلة. وما هو إال شهر أو شهران حىت يتحول هوسه إىل ملل. وأضاف اخلديوي
توفيق عن أبيه ما هو أكثر إدهاًشا! �ن اخلديوي إمساعيل كان يراقبه ليل �ار! وكان اجلواسيس ينقلون كل حركاته
وسكناته للخديوي، وكذلك أمساء كل زائريه و�ريخ حيا�م، ومع ذلك مل خيضع توفيق ألي مؤامرة ورفض االخنراط يف أي
عمل ضد والده. وعندما كان وصيا على العرش أثناء ز�رة إمساعيل إىل أورو� تلقى خطاً� من أحد الوزراء يعرض عليه
خدمات القوات الربية والبحرية �غراق إمساعيل يف ميناء اإلسكندرية. وأثناء االحتفاالت الرمسية مل يكن املسؤولون يعاملون
توفيق بلطف، وكانوا يرتكونه لساعتني حىت يعلنوا عن امسه. وعند زواجه أراد والده تقليص املراسم، لكن ر�ض �شا كان
حامسًا يف هذا األمر، وجنح -بعد عناء شديد- يف اختاذ اإلجراءات الالزمة الالئقة حبفل زفاف األمري واألمرية. وقال أحد
النظار لتوفيق ساخرًا: «� أمري! سريسلك والدك مكبًال �غالل من جديد إىل السودان يف القريب العاجل إذا مل تتصرف

بشكل الئق». فأجاب توفيق قائال: «إنه والدي وويل نعميت وميكنه أن يُلقي يب يف النهر إذا أراد ذلك».

وكان اخلديوي إمساعيل دائًما ما يستشيط غضًبا بسبب امليول الدينية لتوفيق، ذات مرة قال البنه: «أقسم �� سأصدر أمرًا
بذهابك للخرطوم إذا دأبت على تلك املمارسات اإلسالمية على هذا النحو. ما جدوى ذلك؟ جيب أن يكون اهتمامك
�ألوروبيني فتقلدهم وتتبىن أسلو�م يف املعيشة والتفكري مثلي. أ� لست مسلًما، بل إين مسيحي. ستدمر نفسك بتلك
الطرق املتعصبة اليت تتبناها». لكن يف وقت آخر جاءت نصيحته كالتايل: «عندما تتوىل العرش تظاهر �نك مسلم جيد

فسيحبك الشعب من أجل ذلك. هذه سياسة جيدة».

وعاش توفيق يف خوف يومي على حياته، فكان خيشى أن ُيسمم أو يُقتل، ألن فنجان القهوة املسمومة كان الوسيلة
الشرقية املعتادة للرجال العظماء يف مصر آنذاك.



وقال توفيق: عندما توليت العرش تلقيت اخلرب دون الشعور �ي فرحة، فتعاطفي مع والدي وإحساسي الكبري �ملسؤولية مل
يرتك يل جماال للبهجة. و�لطبع ألقى والدي �لالئمة علّي، وا�مين �لتآمر عليه، وأنين أفلحت فيما خططت له، عندئذ
أخرجت الرسائل اليت بعث �ا الوزير إيل يعرض فيها مساعدة اجليش، وعندما قرأها والدي �ثر بشدة وعانقين قائال:
ساحمين � بين، وصادف اليوم األول العتالئي العرش يوم اجلمعة، لذا ذهبت إىل املسجد يف موكب عظيم. قال والدي: ما

هذا؟ أال تزال ُمصرًا على لعب دور املسلم؟ فأجبته قائال: نعم � سيدي، أكثر من ذي قبل».

ويسرد بتلر واقعة للتدليل على تعصب املسلمني ضد أصحاب الرساالت السماوية األخرى و�ألخص املسيحيني.. ويف
رأيي أن بتلر فهم ما روته له بنت بلده خطأ، فالواقعة حالة تعصب فعًال لكن ضد الغرب وليست ضد األقباط الشرقيني
والنص هو: (حكت يل سيدة إجنليزية أن زوجة أحد املواطنني املرموقني أر�ا صورة حليوان غريب، حصان لديه أربعة
أجنحة، وله رأس وصدر أنثى، وُمزين �لكثري من العقود املرصعة �حللي؛ مث قالت هلا «انظري.. هذا هو احلصان الذي
سيحملين إىل اجلنة»، جاءت إجابة السيدة األجنبية: «�ه! � له من حيوان مجيل، وهل سأذهب إىل اجلنة على حصان
مثل هذا؟» فأجابتها زوجة املواطن املصري: «يف الواقع ال.. أنت كمسيحية ستكونني حمظوظة إن ذهبت إىل هناك على

ظهر محار»).

ويف موضع آخر يذكر «بتلر» حكاية غريبة عن الكنوز اليت �در، فقد سأل اخلديوي توفيق عن القانون الذي ينظم أمر
العثور على الكنوز؟ وهل تؤول ملكيتها إىل احلكومة؟ وهل مينح الشخص الذي يعثر عليها مكافأة؟ وأفاد جاللته �ن أي
شيء يُعثر عليه يف أرض خالء أو أكوام القمامة أو أرض عامة فإن الدولة صاحبة احلق فيه، أما املكافآت فال توجد.
وليدلل على صرامة القانون قال: يف قطعة أرض متلكها إحدى زوجات أيب، ُعثر على أسدين رائعني من الذهب اخلالص
يبلغ طول كل منهما مثاين عشرة بوصة. أمرت بتسليم التمثالني إىل دار ضرب العملة، حيث مت صهرمها وسك أربعة آالف
جنيه ذهيب مصري منهما! وعقب بتلر قائًال: «ما شاء هللا! � هلا من مأساة فظيعة جتعل القلب ينفطر أسًفا وأسي. حىت
مع وجود احلاجة للعملة يبقى السؤال، ملاذا مل يكن البديل هو عرض األسدين للبيع؟»، جاء رد اخلديوي: «أجل.. حًقا..
لقد كانت خسارة ألنه لو مت بيعهما لدرَّا مبلًغا يرتاوح من عشرة آالف إىل اثين عشر ألًفا اللريات.. مل يكتشف أي شيء

يضارعهما من قبل».

ويتساءل بتلر: «ال أستطيع اجلزم �يئة األسدين، وهل أخذا شكل أيب اهلول أم صورة أسود حقيقية كاليت كانت تُزين
عرش سليمان وقصور الفراعنة، لكن بغض النظر لقد كانت قصة حمزنة خلفت يف قليب كآبة شديدة».



 







أمري الشعراء يف شارع كشكش بك
شارع عماد الدين1 مل يكن له وجود فين ملموس قبل احلرب العاملية األوىل، وعشاق الفن واملسرح �لذات كانوا وراء رواج
اسم هذا الشارع بطابعه الفين ومسارحه التمثيلية واالستعراضية. ومن املعروف أن مصر عرفت املسرح بعد افتتاح دار األوبرا
1869، اليت بدأت يف استضافة الفرق األجنبية لتقدم عروضها فيها، وقد قامت هذه الفرق بتقدمي صورة كاملة عن الفن
املسرحي للجمهور والنقاد واملمثلني، أي قامت بدور املعلم املوجه للفن املسرحي، وكان الشيخ سالمة حجازي من املهتمني
�ذه الفرق. وكانت هذه الفرق تفد إىل مصر �نتظام منذ ذلك التاريخ، ومل حيدث أن توقفت عن احلضور إلينا حىت احلرب
العاملية األوىل، أي حتت ضغط بعض الظروف السياسية ولفرتات وجيزة. والرواج الذي حصلت عليه بعض الفرق كان
الدافع إىل بناء املسارح يف شارع جديد ُمسي شارع عماد الدين، فالشعب كان كثري احلفاوة �لفرق األجنبية �ستثناء الفرق
اإلجنليزية واألمريكية اليت وفدت إىل مصر عام 1883 (بعد االحتالل بعام) ورفضها الشعب فامتنعت عن احلضور حىت
عام 1901، مث بدأت اجلاليات األجنبية يف تطلب هذه الفرق، خاصة من فرنسا وإيطاليا، أل�ا تدعم وجودها، خاصة يف
مدينة اإلسكندرية اليت كانت حمًال إلقامة اليو�نيني واإليطاليني، فكانت الفرق اإليطالية تلقى جناًحا كبريًا يف اإلسكندرية،

بينما كانت الفرق الفرنسية أكثر جناًحا يف القاهرة، ألن الفرنسية كانت اللغة الثانية ألثر�ء مصر ومثقفيها.

وقد عرب املصريون عن عرفا�م للمسرح الفرنسي مبكانة الر�دة لكل الفنون �يفاد البعثات إىل �ريس للدراسة واملشاهدة،
وللتدليل على ذلك يكفي معرفة أن ما ُكتب عن عمالقة املسرح الفرنسي العظيمة «سارة بر�ر» يف صحيفيت األهرام
واملقطم أكثر مما كتب عنها يف صحف بالدها منذ بزوغ جنمها، وحدث عند ز�ر�ا مصر لعرض أحد أعماهلا يف عام
1908 أن انتظر سارة بر�ر مجع من طلبة املدارس العليا (تعادل اجلامعات اآلن) الذين أصروا على أن جيرُّوا عربتها حىت

دار األوبرا تقديرًا لفنها. وهذا معناه أن اجلمهور أصبح يف جمموعه يعرف قيمة املسرح وعظمته، وعظمة من ينتمي إليه.

وبعد دار األوبرا أصبحت منطقة حديقة األزبكية امتداًدا هلا، وبدأت الفرق املصرية أو اليت ميتلكها الشوام إقامة املسارح
واملالهي على ضفاف حبرية األزبكية، واملسارح واملالهي ذات اإلمكا�ت الفقرية اختارت منطقة روض الفرج مستقرًا، مث
اجتمع نفر من رجاالت املال يف مصر، واتفقوا على السعي إىل إنشاء منطقة جديدة يف ختطيط البلدية، جنوب حديقة
األزبكية، اليت تشرف عليها، وهي يف مجلتها تقع بني منطقة الربكة القدمية، ومنطقة كلوت بك جنوً�، وأن تكون هذه
املنطقة ذات زخارف متعددة الطراز، ليس هلا طابع خيالف طابع اجلاليات األجنبية اليت ستسكن �ا، ورأوا أن تتميز هذه
املنطقة بعدد من الكازينوهات ذات الطابع اخلاص، وكذلك عدد من الصاالت اليت تكفل التسلية بعد عناء يوم شاق،
وعشرات من القهاوي اجلرجيية واإليطالية ومسارح تستقبل الفرق األجنبية التابعة حلكومات كل جالية على حدة، مث أمام
عظم التكلفة اكتفوا �ن خيصص شارع واحد ليكون به مجيع الكازينوهات والصاالت والقهاوي واملسارح، ويصبح مبتغى

للقاصدين -حىت أبناء املناطق الشعبية- الذين يرغبون يف الوقوف على ألوان التطور واملدنية.

و�لفعل جرى ميالد هذا الشارع الذي سارع اجلميع إىل ختطيطه وجعل مبانيه على الطرازين اإليطايل والفرنسي، وتقدمي
أحدث مظاهر احلياة اجلمالية إليه، وأقيم به أكثر من مخسة مسارح، وثالث صاالت كبار، وعشرة مقاٍه كبرية، وثالثة
كازينوهات، وأماكن انتظار خلف املسرح لعر�ت التشريفة، وأ�روا الشارع مبصابيح الغاز �ضافة ال توجد يف أي منطقة
أخرى �لقاهرة، ومجعوا به عدًدا من نوادي اجلاليات الر�ضية، مثل النادي اليو�ين، و�دي الرتام البلجيكي، و�دي املكايب
اإلسرائيلي (نسبة إىل البطل القومي اليهودي «يهودا املكايب» الذي قاد ثورة يف القرن الثاين امليالدي ضد اليو�نيني يف



فلسطني، ومت تلقيب أتباعه �ملكابيني)، وأصرت الشركة البلجيكية اليت أنشأت مصر اجلديدة على أن يبدأ خط املرتو2
مبصر اجلديدة وتكون حمطته األخرية شارع عماد الدين.

أحيط شارع عماد الدين بعشرات من ألوان التجارة اخلاصة �ملأكوالت واملشرو�ت، وكل ما يتصل �لفرنج من متطلبات
احلياة، وحرصت عشرات من مكاتب الصرافة املالية ومساسرة البورصة، ومكاتب جتارة القطن املصري، السلعة األساسية
األوىل يف مصر، على التواجد يف الشارع لكن بعيدا عن مراكزه الفنية. وقد حرصت اجلاليات املهيمنة على املكان على أن
جتعل امللكية يف هذا الشارع لغري املصريني، وهلذا كونت شركات مسامهة حمدودة أو بسيطة يف شكل مقاصة ال يشارك فيها
برأس املال إال األجانب فقط. ويف عام 1922 اكتشف اجلميع أن ُمالك هذا الشارع عقار� ليسوا سوى سبع عائالت
إيطالية وفرنسية ويو�نية، وأ�م مجيعا ميلكون حىت احلوانيت امللحقة مببانيه، وأن اليهود أقاموا أكرب التجمعات التجارية على
مشارف الشارع، ومنهم: بنزايون، عدس، وصيد�وي، وشلهوب. وأصبح الشارع موئًال للموسيقى والتطريب وامليلودي
الدرامي و�ليف األوبريت، ومتصري األوبرات الشهرية، وإنتاج املونولوجات واالسكتشات املرحة، وفن التمثيل، مث

االستعراض الذي يقلد قدرات اإل�ار األجنبية.

ومجعت مقاهي هذا الشارع كبار أد�ء� ومفكرينا، مثل: أمحد شوقي، خليل مطران، حافظ إبراهيم، العقاد، املازين، حممد
تيمور، فرج أنطون، أمني صدقي، نقوال تكال، وغريهم. (كانت هناك مقاٍه شهرية أخرى �ملناطق احمليطة مثل مقهى
«متاتيا» أشهر رواده مجال الدين األفغاين واإلمام حممد عبده وسعد زغلول، واملقهى التجاري بشارع حممد علي الذي كان
مبثابة منتدى لآلالتية واملطربني وأعضاء فرقة «حسب هللا» ومقهى «الرتز» بباب اللوق مكان عمارة اإلميوبيليا حاليا ومن
رواده توفيق احلكيم وحممد التابعي واملازين وإبراهيم �جي الشاعر، وكذلك مقهى «جرويب» بشارع سليمان �شا، ومقهى
«ريش» يف مقابله الذي أقيم على أنقاض قصر األمري علي توفيق ويل العهد قبل أن يشيد قصره العظيم جبزيرة الروضة، وقد
شهد هذا املقهى العديد من احلفالت الغنائية اليت أحياها «صاحل عبد احلي» والشيخ «أبو العال حممد» أستاذ أم كلثوم

وللسيدة أم كلثوم بذا�ا).

وحلق بشارع «عماد الدين» بعض األعمال املتممة له، اليت هلا أمهية شديدة يف هذا الشارع، فأصبح يف دروب الشارع
اجلانبية ثالثة خمازن للمالبس «قطاع خاص»، كونت حصيلتها من املمثلني األجانب الذين حيضرون مع الفرق األجنبية،
وبعد تقدمي عروضهم كانوا يبيعون مالبس العرض بثمن خبس، أو من الفرق املصرية اليت كانت تتخلص من مالبسها
�نتهاء عروضها، وكانت هذه املخازن أحيا� حتتفظ �ذه املالبس معتنية بكل قطعة منها، فإذا اقتضت الضرورة إعادة
عرض هذه املسرحيات عادت الفرق إىل �جري نفس املالبس من هذه املخازن. وعلى نفس املنوال وجدت حمال ضبط
اآلالت املوسيقية و�جريها وبيعها للمحرتفني واهلواة. كذلك امتأل الشارع �لبنسيو�ت من أجل إقامة الفنانني الصغار
بتكلفة بسيطة، ومنها بنسيون يعد من أغرب البنسيو�ت يف مصر ومن احملتمل يف العامل، فقد كانت مهمته استقبال
السيدات واآلنسات الشاميات (لبنان۔ سور�- فلسطني) الراغبات يف احرتاف فن التمثيل لإلقامة به، بشرط أال تكون
متزوجة، وهلا أن تدفع إجيار الغرفة بعد اكتمال شروط ثالثة هي: عندما جتد عمال يف املسرح، ويتم فتح الستار عن

مسرحيتها، وأن يتحقق للمسرحية النجاح!

وازداد رواد هذا الشارع وعشاقه القادمون من مناطق األغنياء اجلديدة أو شبه الربجوازية وحىت املناطق الشعبية. وأصبحوا
يتطلعون دائما إىل قضاء عطال�م األسبوعية املتنوعة يف هذا الشارع، وأصبحت مقاهية اليت حتولت إىل صالو�ت فكرية
وثقافية وفنية قبلة كل قاصد مفتنت، ما حدا �لدولة أن تقيم أكرب فنادقها (شربد - كونتننتال) جبوار الشارع وعلى بعد
خطوات منه. وأصبح أصحاب الفرق املسرحية يف الفرتة من 1920 حىت 1929 سالطني حاكمة �مرها يف دولة هذا



الشارع، يتقرب إليها �لتزلف والنفاق رجال احلكم والسياسة، ويناقشون وحيددون سياسات وأنظمة تتصل �لشعب، يتفق
عليها يف أمسيات الشارع، بل إن إحدى الوزارات شكلت يف كواليس مسرح «برنتانيا»، واجتمعت ألول مرة يف عوامة

«منرية املهدية» قبل أن تذهب حللف اليمني صباحا أمام السلطان حسني!

يف خالل فرتة وجيزة �ل شارع «عماد الدين» شهرة عاملية واسعة ال تقل عن شهرة أي حي من أحياء املالهي واملسارح
الكربى يف العامل ك«برودواي» يف أمريكا، و«بيكاديللي» يف لندن، و«بيجال» يف �ريس. فقد أيت عليه وقت كان فيه
أكثر من ثالثني مسرًحا ومرقًصا ومقهى ودارًا للسينما الصامتة. وقد أورد «أمحد شفيق �شا» يف كتابه «مذكرايت يف نصف
قرن» �ريخ افتتاح أول دار للسينما يف مصر، فقال: إنه افتتحت ألول مرة يف مصر دار للسينما يف «محام شنيدر»،
�لقرب من فندق شربد، يف مساء 28 يناير عام 1895، (ومقر السينما كان يف الشارع الذي أصبح فيما بعد الشارع
الشهري).. وعرضت يف تلك الليلة بعض مناظر ال �س �ا أطلق عليها اسم «الفوتوغراف املتحرك»، من اخرتاع املسيو
لوميري من ليون، وقد �افت على مشاهد�ا مجهور كبري لريى ذلك االخرتاع العجيب، �لرغم من أن أسعار الدخول
كانت «�هظة» الثمن، فقد كانت ترتاوح بني مخسة قروش للكبار وقرشني لألطفال! وقد شهدت هذه الدار تقلبات
غريبة، فقد حتولت أكثر من مرة من دار للسينما إىل مسرح �رة، وإىل «كباريه» �رة أخرى، وعملت فيها أشهر الفرق
االستعراضية واملسرحية من شرقية وغربية، وكانت يف كل مرة توصد أبوا�ا مث تعود إىل ما كانت عليه كدار للسينما. وقد
تغري امسها عدة مرات، فكانت مرة دار «الفوتوغراف املتحرك» ومرة «سينما الشعب»، ومرة مسرح «رجيال» وأخريًا سينما
«أوديون». ومن الطريف أنه حينما كان امسها سينما «الشعب» كان العامة يسمو�ا سينما «الشعب» بكسر الشني،
وكانت أجرة دخوهلا قرًشا واحًدا وتذكرة ترام.. وال يستطيع أحد إىل اآلن أن يفهم ما هي فائدة هذه التذكرة، وهل كانت

السينما تروج لشركة الرتام أو العكس؟

الشيء الوحيد الذي افتقده الشارع، وكان من الواجب تواجده، هو املكتبات اليت تعرف �ألدب والفن وفرسان النهضة
والتنوير، ورجال التأليف قدميا وحديثا، هذا األمر يبدو أنه مل يكن خمططا له عند مالك عقارات شارع عماد الدين، إذ
اكتفى اجلميع مبحور تواجد املكتبات مبنطقة �ب اخللق، ودار الكتب املصرية، وما أحيط �ا من مطبوعات وليدة، تتجه

تدرجييا إىل املراكز الدينية والثقافية �جلمالية.

بعدما اشتهر شارع عماد الدين مبا يقدمه من هزليات وصلت إىل قلوب الناس وأقبلوا عليها أل�ا �لعامية، اضطر بعض
املؤلفني وأهل الرزانة واحلفاظ على اللغة العربية إىل التنازل والرضا بتقدمي العروض، نصفها �لعربية، ونصفها �لعامية، أو
تصديف املواقف �لعامية جللب الضحك، وكانوا أحيا� يضيفون إىل مسرحيا�م نكاً� شامية، وألفاظًا عجمية وتركية من
ت. وجتدد الصراع بني أنصار الفصحى والعامية وظل حمتدما لفرتة طويلة. و�ثر به أمري أجل إضحاك اجلمهور متعدد اهلو�َّ
الشعراء أمحد شوقي، أول الرواد الذين كتبوا للمسرح العريب روائع من املسرح الشعري، �سي�ا بشعراء أورو� الفطاحل
(شكسبري-راسني- درايدن). والذي يذكره التاريخ أن أكثر من فرقة أو جوقة رغبت يف تقدمي إحدى مسرحياته (جمنون
ليلى - مناقيل - مصرع كليو�ترا- أمرية األندلس -على بك الكبري)، وأن اجلميع كانت لديهم الرغبة إىل حد بدء
الربوفات وتلحني األغاين وإعداد املالبس، مث يكون موقف الفرق هو الرضوخ لنصح الناصحني من كتاب الصحف. منهم
من يقتنع بقلة �عه املسرح وقلة حظه من اخليال الدرامي، ومنهم من خيشى عرضها يف شارع العامية «عماد الدين»،
ويطالب بعرضها يف مركز اللغة العربية -يقصدون دار األوبرا ومسرح األزبكية-فقرر أمري الشعراء قطع الطريق املسدود،
وكتب مسرحية «الست هدى» �لعامية، وُعرضت بشارع عماد الدين، الذي صنع أسطورة «كشكش بيه». وكانت أقرب
إىل الذيوع يف شارع عماد الدين عن عرضها فيما بعد مبسرح األزبكية بنجمها فؤاد شفيق يف دور الست هدى، وهذا

منوذج من النص العامي الذي كتبه حبرفية وخفة دم أمري الشعراء «أمحد شوقي» يف مسرحية «الست هدى»:



رأى غبارًا َعالًقا َجببهيت ومل أكن أعلم من أين أيت؟

فقال هذا الرتُب من �فذِة َمن كنت منها تنظرين � تُرى؟

وهاج حىت خفُت أن يقتلين ومشَّر الذيَل وجرَّد العصا

وجاء �لنجار من ساعِته سدَّ الشبابيك ومسَّر الكُوى

فقلُت يهواين وتلك َغريُة � حبذا الزوُج الغيوُر حبذا

وقبله مل أر من َغاَر وال من ظنَّ يف قليب لغريه َهَوي

يرمحه هللا لقد مات على َسْحري وَحنْري بعد ما صلَّى الضحى

مات ومل يرقد له َجْنب وال بدت عليه علُة وال اشتكى

« رمحة هللا عليه فلم يكن فُمه يذكر «أبعادييتَّ

وإذا جاَءين أو جئته مل يقلب عينه يف «ِصيَغيت»

من أشهر معامل شارع عماد الدين «كازينو دي �ري» لصاحبته الغانية الفرنسية «مارسيل»، اليت استقدمت له أشهر
الفرق األوروبية وأمجل الراقصات الفرنسيات وأقدرهن على اصطياد القلوب واجليوب، فوفد إىل ملهاها رواد حي األزبكية
ومالهي «ألف ليلة وليلة» و«نزهة النفوس» من كرباء مصر وعظمائها وبعض أمراء الشرق، ممن كانوا مولعني �لليايل
احلمراء، وكان ملحقا �مللهى «مسرح كازينو دي �ري»، وكانت أول فرقة مسرحية تعمل عليه هي فرقة مصطفى أمني،
املمثل الكوميدي، ومن مآثره أنه أول من جاء �لفنان علي الكسار من مسرح الكلوب العصري �حلي احلسيين إىل شارع
عماد الدين، وأشركه معه يف أول مسرحية قدمها على هذا املسرح، وهي مسرحية «حسن أبو علي سرق املعزة» وابتكر له
شخصية «الرببري يف �ريس»، اليت ارتفع أجره بسببها إىل 60 جنيها شهر�. وكانت الغانية «مارسيل» تدير إىل جانب
امللهى واملسرح عدة بنسيو�ت، درَّت عليها ثروة طائلة قدرت مبليون جنيه حينها، مث تبخرت ثرو�ا وعاشت على الكفاف،
ورغم ذلك ظلت حمتفظة بكمبيالة قيمتها مائة جنيه بتوقيع أمري الشعراء أمحد شوقي حرصت عليها ذكرى أل�م العز الزائل،
ويف ضائقتها -بعد وفاة أمري الشعراء۔ ُعرض عليها آالف اجلنيهات مثنا هلذه الكمبيالة لكنها مل تفرط فيها حىت آخر يوم يف

حيا�ا.

املرحوم الشيخ سالمة حجازي، عميد الغناء املسرحي، حلق أيضا بشارع عماد الدين يف أخر�ت حياته، وكان مريضا آنذاك
�لفاجل «الشلل»، لكن تكاليف املرض اضطرته إىل العمل مرة أخرى، فاشرتك مع جورج أبيض وكو� فرقة �سم «أبيض
وحجازي» عملت على مسرحي «برنتانيا» و«الكورسال» وقدمت أشهر روا�ت الشيخ سالمة: «صالح الدين»
و«شهداء الغرام». مث لعبت على خشبته أشهر الفرق التمثيلية واالستعراضية األوروبية اليت كان جيلبها من العامل مدير
املسرح «مسيو دلياين»، ومنها املمثلة العظيمة «سارة بر�ر» مثلت على خشبته يف أواخر حيا�ا، وكذلك املمثلتان
اإليطاليتان العظيمتان «زاكوين» و«أرميين توفيللي» لعبتا عليه أشهر أدوارمها، ومن الشرق �لقت عليه «منرية املهدية» يف

أشهر مسرحيا�ا «كليو�ترا ومارك أنطونيو» اليت اشرتك يف متثيلها وتلحينها حممد عبد الوهاب يف مستهل حياته الفنية.



وشارع عماد الدين الذي ا�م األستاذ مصطفى لطفي املنفلوطي فنانيه ��م يسعون لتقدمي ألوان التمثيل الرخيص املبتذل!
إثر خالف املؤلف أمني صدقي مع جنيب الرحياين وانتقاله إىل مسرح علي الكسار يكتب روا�ت منافسة للرحياين، واستبدل
الرحياين بديع خريي به، تطور األمر يف الشارع إىل مرحلة اختيار العناوين اليت حتمل معىن «الردح والتشليق»، مثل «قولوا

له» و«راحت عليه» و«ولو» و«رن» وغريها من تلك العناوين اليت ترُد �ا كل فرقة على األخرى.

كما استعدى هذا الشارع أيضا العلماء ورجال الدين عندما عرض املمثل عزيز عيد رواية على مسرح «كازينو دي �ريس»
�سم (حنجل بو�)، وكانت منافية لألخالق والدين، فثار عليه اجلميع فأوقف عرضها من فوره. وقد اشتهر الشارع أيضا
يف ذلك الوقت �سم شارع الغرام، إذ كان جيتمع يف مسارحه ومالهيه أبناء الذوات الذين �تون إليه حبثا عن الغرام. فكان
إذا تعلق قلب أحدهم بغانية ظهر له منافسون كثريون، فيكوِّن له عصابة من الفتوات يسريون يف ركابه للدفاع عنه أمام
منافسيه، ومن هنا كثرت مذابح الغرام يف شارع عماد الدين. والشارع الذي عرض فيه أول فيلم سينمائي صامت عام
1895 كما أسلفنا، ُعرض فيه أيضا أول فيلم سينمائي �طق هو فيلم «آل جلسون» بسينما ترميف. وبدأ تدهوره يف
أثناء احلرب العاملية الثانية حني حتولت مسارحه إىل كباريهات مث إىل دور للسينما، أما كارثته الكربى فحدثت يف حريق
القاهرة (يناير 1952)، وراح ضحيته العديد من دور السينما واملسارح واملالهي، ومن أشهرها كازينو «صفية حلمي»

الشهري.



 







«حمسوبكو داس.. 
فلستو خالص»

«علمنا أن الوجيه األمثل «حممد بك تيمور» قد اختذ من التشخيص هواية، وحنن ال نعرتض على أن يبحث الوجيه األمثل
عن أي وسيلة لقتل الوقت ولكننا نشعر �حلزن العميق، واألسى لعلمنا أن التشخيص هو مهنة البلطجية، والعاطلني، وأبناء
األسر الفقرية، ونرجو هللا أن ينقذ هذا الشاب من املصري احملزن الذي ال يضريه وحده، بل سيلحق العار �سرته، وبكل
أسرة كرمية». هذا نص هجوم جريدة املؤيد عام 1915، على الكاتب «حممد تيمور» عند شيوع خرب نيته احرتاف
التمثيل يف مسارح عماد الدين. وهكذا كان حال الفن وأهله من مائة سنة تقريبا.. ال تقبل شهادة العاملني به يف احملاكم
وُحيتقروا وُحيقَّروا، وال يقبلون نسبهم أو يتزوج منهم السادة واألشراف، مث خالل بضع سنني انقلب احلال متاما، وأقبل
اجلميع على الفن وأهله وتشرفوا �الرتباط �م وبصداقتهم والصلة معهم، ومنحهم احلكام اهلبات واهلدا� وأنعموا عليهم
�أللقاب واألومسة. ويف تلك الفرتة اليت كان يُزدري فيه الفن، �قت روح طفل صغري من مواليد حي البغالة �لقاهرة عام
1887 للعمل يف الفن بعد فشله يف امتهان مهنة والده «السروجي» وفشل كذلك يف العمل مساعد طاه حلداثة سنه
آنذاك (9 سنوات) والنشغاله مبراقبة عامل النوبيني املرتبطني بتلك املهنة من سفرجية وطباخني وبوابني وحماولة تقليدهم يف
السلوك واحلركة واللهجة، �إلضافة إىل عشقه لألراجوز الذي كان يصنعه من الورق املقوى وهو يقلد األصوات ويقدم

عروضه أمام أترابه وينال بسبب ذلك العلقة تلو العلقة من أبيه لعدم تفرغه للعمل.

لكنه استمر بدأب يسعى إىل الفن شغًفا به حىت التحق بدار التمثيل الزينيب �لسيدة زينب وعمره 19 عاًما ومنها عمل
على مسرح الكلوب العصري �حلي احلسيين، مث أعجب به املمثل الكوميدي مصطفى أمني وعينه يف فرقته وابتكر له
شخصية «الرببري»، مث التحق بفرقة «جورج أبيض» اليت انطلق منها ليصبح خالل سنوات قليلة من أشهر فناين شارع

عماد الدين (أحد أهم املراكز الفنية يف الشرق األوسط يف القرن الفائت)..

وفناننا الكبري الذي أحدثكم عنه هو «علي الكسار» الفنان األمي الذي ال يقرأ وال يكتب، ومع ذلك كان صاحب أسرع
نكتة وأوقع بديهة وأكرب ذاكرة حفظ، وكانت بعض مسرحياته يستمر عرضها ألكثر من مخسة شهور يف حالة املنافسة مع
مسرحية لنجيب الرحياين، وكان يقيم حفلتني يف اليوم «ماتينيه وسواريه» إلقبال املشاهدين على مسرحه، وهو املخرج
الوحيد لكل مسرحياته، واستطاعت مسرحياته منافسة مخس فرق مسرحية يف وقت واحد، وهذا الرجل كان يكسب يف

اليوم مقدار ما تكسبه فرقة عزيز عيد ويوسف وهيب وجنيب الرحياين وفاطمة رشدي جمتمعني!

والكسار قدم 160 مسرحية على مسرح «كازينو دي �ري» و190 مسرحية غنائية على مسرح «كابيتول»، وحلن يف
مسرحياته عباقرة امللحنني مثل داود حسين وسيد درويش والشيخ زكر� أمحد وكامل اخللعي.. ولألسف الشديد مل يتبق من
مسرحياته مسرحية واحدة أو فصل يتيم، وبقي من تراثه بعض أفالمه القليلة مثل «سلفين 3 جنيه، وعلى �� واألربعني
حرامي، ونور الدين والبحارة التالتة»، ورغم شهرته ك «بربري مصر الوحيد» فهو مل يكن نوبيا وال جنوبيا وكانت بشرته
بيضاء، لكن عالقته �جلنوبيني يف طفولته اختز�ا وأخرجها فنًيا وكان يدهن وجهه بصبغة من صناعته ليتقن الدور، واألغنية
الشهرية «حمسوبكم داس» تلحني سيد درويش، الكسار أول أداها بصوته يف مسرحية «ولسه» وهذه فقرة منها:
(حمسوبكم داس صبح حمتاس.. مسحت الكرسي ��س.. مافيش فلوس مافيش ملحوس فلستو خالص.. نستغلوا يف ايه

� فندي � بيه.. ما دام البخت موريه.. ما فيس �ييس مافيس قميس.. فنيتو خالص.. فني يروحو سربسيت..



دنيا لسه تربيت.. أ�م اهليصة فنيتو خالص).

وتويف هذا العبقري على سرير �لدرجة الثالثة يف مستشفى قصر العيين يف 15 يناير 1957، فتحية لروحه يف ذكراها.

 



 



احلالقة يف رؤوس اليتامى
هناك مثل شعيب مجيل هو «يتعلم الز�نة يف رؤوس اليتامى»، والز�نة هي احلالقة، وفيما مضى كان يطلق على «احلالق»
لقب املزّين، وهو لقب أمشل وأعم، ألنه ال يقوم بقص الشعر فقط ولكن �عمال التجميل كافة، ومعىن املثل أن الذي ال
ظهر له وال سند ال �به له الناس، وليتهم يكتفون بذلك بل جيعلونه كفئران التجارب، ويستخدمون جسده كحقل
جتارب، فيما مضى كانوا يرتكون الضحية ويف رأسه بعض الندوب واجلروح اليت سرعان ما تندمل، اآلن لألسف نسمع عن
عصا�ت كبرية ختطف أوالد الشوارع كي يبيعوهم لتجار بيع األعضاء، وهم يبدأون �لفقراء الذين بال سند، لكن لن
ينتهوا هكذا وسيتطورون ليخطفوا من كل الفئات، فالغين كالفقري، ليس أمًنا متاًما، فال تظن أن هناك طبقة تعصمك. لذا
جيب التكاتف للقضاء على هذه املشكلة. واآلن وجب إلقاء نظرة على مهنة احلالقة يف أوائل القرن العشرين حىت ستينياته
تقريًبا من واقع كتاب طريف ومجيل امسه (حرافيش القاهرة) لألستاذ عبداملنعم مشيس.. �لنسبة لدكاكينهم وحوانيتهم..
كانت تتميز �لنظافة، وعلى الباب ستارة من اخلرز امللون، وبداخل احملل عدد كبري من املرا� الثمينة، وبه كرسي واحد من
كراسي املزينني ذات املسند العلوي الذي ترتكز عليه مؤخرة الرقبة، ويساعد املزين صيب كل وظيفته أن ميسك بيده منشة
من اخلوص يهش �ا الذ�ب إذا حاول االقرتاب من وجه الزبون، هذا يف الشتاء، ويف الصيف كان يستبدل �ا مروحة من
اخلوص أيًضا ليهَوي �ا على وجه الزبون. املزَين كان يُلقب ب «األسطى»، وكانت األلقاب املتداولة آنذاك هي الشيخ
واملعلم واألسطى، مث بدأ بعض أصحاب احلرف والتجار يفاخرون بلقب احلاج، وهذا اللقب كان يستلزم وثيقة من شريف
مكة تشهد �نه أدى شعائر احلج. أحياً� كان ُيستدعي املزَين إىل البيوت حلالقة رؤوس وذقون الباشوات والتجار املتيسرين
واملرضى، فكان املزَين يذهب إليهم يف الصباح الباكر قبل فتح دكانه، وهو يعتلي محاره ويضع أدواته يف «ُخرج» على ظهر
احلمار، وهذه األدوات كانت تُوضع يف حقيبة جلدية منفوخة كانوا يطلقون عليها الشنطة املنفاخ، وكان حيضر معه أيًضا
طسًتا من النحاس له فتحة على شكل نصف دائرة يضعها املزَين على رقبة الزبون، والطست حتت رأس الزبون الذي ميسكه
املزَين بكلتا يديه حىت إذا ما اشتغل بذقن الزبون يلقي �لصابون بداخل الطست، وبعد احلالقة تقوم اخلادمة بغسل

الطست وجتففه وتلمعه بينما املزَين يفطر أو حيتسي القهوة.

كان هناك بعض املزينني ختصصهم ختان األطفال، ويتحركون بني املوالد الدينية حيث يؤجرون دكا� ملدة املولد، ويضعون
أدوا�م بداخل الدكان ويسدلون على �به ستارة بيضاء كبرية لتسرت من �لداخل، وكانوا ال يتقاضون أجرًا من الفقراء وال
حيددون أجرًا لألغنياء، وكان األغنياء مينحو�م أجورًا تناسب وجاهتهم االجتماعية وأمساء عائال�م، وأل�م يعلمون أن املزَين
ال �خذ أجرًا من الفقراء كانوا مينحونه بسخاء تعويًضا له. وكان هناك أيًضا جمموعة من املزينني ال يستطيعون إجيار
الدكاكني فكانوا خيتارون شجرة من األشجار الضخمة املسماة �م الشعور وميارسون عملهم، واملؤلف (عبد املنعم مشيس)
رأى أحدهم يف �اية الستينيات حتت إحدى األشجار الباسقة عند كوبري امللك الصاحل، والطريف أنين رأيت أحدهم

أيًضا يف �اية الثمانينيات.

وكانت طريقة حياكة املالبس أو قص الشعر تتغري دائما فيما يشبه التقاليع أو املوضات، والتقليعة يف العادة تنشأ يف الغرب
ونقلدها يف الشرق حسب �ريخ ورودها عرب ا�الت الفنية أو عرب األفالم والتليفزيون وامليد� اجلديدة.

أتذكر يف طفولتنا كانت موضة الشعر السائدة آنذاك هي الشعر الطويل املسرتسل كشعور الفرقة الربيطانية الشهرية
«البيتلز» اليت كانت تكسر الدنيا، وترمجتها فرقة «اخلنافس»، ولذا كان من يقلدو�م يُطلق عليهم «اخلنافس» وتنهال
عليهم السخرية عند مرورهم �ألحياء الشعبية، وقد قُبض على بعض منهم بتهمة معاكسة البنات وُجّرسوا وقّصوا شعورهم



على الزيرو، مث عقب ثورة الشباب يف أورو� وأمريكا عام 1968 انتشرت اهليبية أو ما يطلق عليه الشباب «اهليبيز»، وهي
حركة شبابية مناهضة للقيم الرأمسالية نشأت يف الوال�ت املتحدة يف ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، مث ما لبثت أن
اجتاحت العامل. وبدأ ظهورها بني طالب بعض اجلامعات يف الوال�ت املتحدة كظاهرة احتجاج ومترد على قيادة الكبار
ومظاهر املادية والنفعية وثقافة االستهالك، وقد ميزوا أنفسهم �طالة الشعر ولبس املالبس املهلهلة والفضفاضة والتجول
والتنقل على هواهم يف خمتلف األحناء كتعبري عن قر�م من الطبيعة وحبهم هلا. وقلدهم شبابنا برتك شعورهم دون قص أو

�ذيب و�رتداء مالبسهم دون غسيل وال نظافة.

ويقال إنه يف أثناء حرب االستنزاف ختصصت جمموعة من هؤالء الشباب يف الوقوف أمام حمل امسه (آالمريكني) ومعناه
«على الطريقة األمريكية» ويقع بنهاية شارع سليمان �شا يف وسط البلد، وكانوا يعاكسون البنات يف الراحية واجلاية،
وكتبت عنهم بعض الصحف، فكلف الرئيس مجال عبد الناصر وزير الداخلية �لقبض عليهم وقص شعورهم على الطريقة
املعتادة «على الزيرو» مع إرساهلم إىل اجلبهة لتلقي تدريبات ال 45 يوًما األوىل القاسية، اليت ُيكلف �ا اجلندي يف بداية

جتنيده، واليت ختلق منه رجًال قادرًا على حتمل الصعاب.

ظهرت بعد ذلك تقليعة الشعر املفلفل املسماة «الكانيش» نسبة إىل الكلب الكانيش الذي يتميز بشعره ا�عد! وقد
متسك �ا املمثل أمحد زكي منذ خطواته األوىل يف التمثيل، وهناك بعض املوضات اليت مل تستمر طويًال كاحلالقة اإلجنليزي،
وهي حلق الرأس �لكامل عدا اخلصلة األمامية، ويبدو أن اإلجنليز يف معسكرا�م أ�م االحتالل كانوا حيلقون هكذا
فقلدهم بعض عمال «األورنس» فانتقلت إىل العامة، حىت عشقها ومتسك �ا جامعو القمامة وصارت عالمة متيزهم
فهجرها اجلميع، مث حالقة الرأس �لكامل على طريقة املمثل األمريكي «يول برينر» بطل فيلم العظماء السبعة، ومل تنتشر يف
البداية على نطاق واسع لكنها عادت بقوة يف السنوات األخرية. أما مؤخرًا جدا فقد انتشرت كرات الشعر الضخمة وقصة
الشعر اليت مثل تندة البلكونة، مث اإلبداع احلقيقي الشعر املصعوق كهربيا، وقد سألت أحد احلالقني عن أمساء هذه
القصات فقال يل إنه ال يعرف األمساء فالزبون يفتح املو�يل ويريه املمثل أو العب الكرة الذي يرغب الزبون يف قص شعره
مثله، وهو يقص طبقا للنموذج أو الباترون يف عرف اخلياطني. ومن القصات القدمية اليت مل ترجع، ورمبا حيالفها احلظ قريًبا،
قصة «شقة البطيخ»، وكانت معروفة عند أوالد البلد يف أربعينيات القرن املاضي، فكما كان �عة البطيخ يشقون البطيخة
�لسكني، حبيث يكون شقها يف خطوط متوازية خترج من قلبها مربًعا حىت يرى الزبون إن كانت محراء أو بيضاء مث يتذوقها
ليتأكد من أ�ا محار وحالوة، كان يتم إزالة الشعر من يصبح كاملربع، مث يهذب احلالق بقية الشعر مباكينة احلالقة، ويقال

إن هذا املربع حيدث �وية يف الدماغ يف فصل الصيف!



 

 

 



«أحب أشوفك كل يوم»
أطلق على الشيخ درويش احلريري لقب «شيخ املوسيقيني» اخلمسينيات من القرن املاضي، لعلمه وتبحره فيها،
و«احلريري» ُولد يف القاهرة عام 1881، وشغف �ملوسيقى من طفولته، فأحبها وجاهد كي يكون من أبنائها، وتتلمذ
على أيدي أساطني أساتذ�ا، ومنهم الشيخ علي حممود وكامل اخللعي وداود حسين وإبراهيم املغريب وحممد عبد الرحيم
املسلوب، حىت متكن من علمها وصار له تالمذة أصبحوا فيما بعد كبارًا جًدا، ومنهم الشيخ أبو العال حممد، وحممد عبد
الوهاب، وزكر� أمحد، وأمحد صدقي، وعبد احلليم نويرة، وسيد مكاوي، والشيخ إمام عيسى. ومن املدهش أنه رغم
موسوعيته املوسيقية فإنه مل يكن يعزف على أي آلة موسيقية! وكان يصلح أحلان مجيع تالميذه.. ومن أهم إسهاماته
املوسيقية - بصفته راوً� جلميع األحلان القدمية -أنه سجل خنبة األحلان القدمية، يف املؤمتر األول للموسيقى العربية الذي
ُعقد �لقاهرة يف عام 1932، يف حضور كبار املهتمني �ملوسيقى العربية من الشرق والغرب. وله ابتكاراته اللحنية
�ستخدامه مقامات وأوزاً� غري مطروقة، وكان أول ملحن مصري يستعملها. ومن صفاته اجلسدية أنه كان صاحب أنف
كبري قال معاصروه عن أنفه إنه يدل على كرب�ء عظيمة، وصاحب فم متورم الشفتني، وصوت قوي، وأذن ال ختطئ النغم،
وإن كان سيًئا، وكان كفيًفا حيب غري املبصرين ويرعاهم فنًيا وداخل بيته، وذكر الشيخ إمام عيسى، أحد الذين كان
يرعاهم درويش احلريري، أنه كان خيصص للفنانني الالمبصرين سهرة أسبوعية يف بيته ال تضم غريهم، وخيدمون فيها على

أنفسهم يف املأكل واملشرب وما إىل ذلك وهم يقدمون فنو�م.

ومن أشهر أحلان درويش احلريري يف املوشحات: «َجّل من أنشأ مجالك»، و«غضي جفونك � عيوين عن زهور
النرجس»، واملوشح صاحب الشهرة العريضة: «�لذي أسكر من عرف اللما»، وكذلك دور عبد الوهاب الشهري «أحب
أشوفك كل يوم»، الذي غناه من تلحني الشيخ احلريري عام 1928، وللشيخ كتاب مهم صدر يف أوائل ثالثينيات القرن

املاضي، عن مطبعة التوفيق، وعنوانه: (صفا األوقات يف علم النغمات). وقد تويف الشيخ يف القاهرة عام 1957.

وُيشاع عن الشيخ احلريري أنه كان من أصحاب الشخصيات احلامسة، وعنده اعتداد كبري بنفسه، لذا رماه بعض جمايليه
�لكرب�ء والتعايل، وأنه ال يطيق النقاش وا�ادلة.. ولعل عندهم بعض احلق، فقد أهداين الصديق الشاعر عصمت النمر
حوارًا للشيخ أجرته معه جملة «أهل الفن» يف عام 1954، يدل على غروره وجرأته، ففي العناوين اجلانبية يقول: «إن
املوسيقى املصرية احلالية جمرد خلبطة.. وإن سيد درويش مل يكن عبقرً�! وإن عبد الوهاب وزكر� أمحد والسنباطي يف مستوى
واحد!»، والغريب أنه مل ميدح أحًدا من أهل األحلان والغناء يف كامل احلوار، حىت عبده احلامويل، إال أم كلثوم اليت قال
عنها: «إ�ا امتداد لعصر الغناء القدمي.. وتغين كما كنا نغين من عشرات السنني.. وإنين أطرب هلا أل�ا تغين غناًء شرقًيا
خالًصا»، وال أعرف أنه مل ير فيها عيًبا واحًدا لسطو�ا آنذاك، أم ألنه مقتنع بذلك فعال. لكن مبا أين من حميب املوسيقار
حممود الشريف، فقد اندهشت عندما سأل احملاور الشيخ عن حممود الشريف، فأجاب: ال أعرفه. حممود الشريف الذي بدأ
حياته الفنية عام 1928 وحلن أغنية: «بتسأليين حببك ليه» لـ«عبد املطلب» عام 1933 واليت كانت سبًبا يف شهر�ما
معا، وكان ذلك يف العصر الذهيب للشيخ حممود الشريف صاحب «رمضان جا�، وودع هواك، وأهل احملبة وساكن يف حي
السيدة» ل «عبد املطلب»، و«اسأل علي» لليلى مراد، ومعظم مونولوجات شكوكو وإمساعيل �سني وثر� حلمي، وأحلان
كثرية غريها ملطربني كبار. كيف مل تسمع عنه � شيخنا! وهل مل تسمع أيضا أن حممود الشريف تزوج مبطربتك املفضلة أم

كلثوم عام 1946 وأنه طلقها بعد فرتة قصرية، �مر ملكي؟!

 



«وما دام الدنيا ماهيش دامية»
(امللحن أشبه �حلاوي الذي يقف أمام اجلمهور يعرض ألعابه اخلافية ويسوق إىل العقول ألواً� من خفة اليد حىت تصدق
أنه سيخرج الكتكوت من جيب أحد احلاضرين. احلاوي يف ألعابه يتخفى عن عيون اجلمهور حىت خيدعه، وحنن امللحنني
نتخفي كذلك يف أحلاننا، فنجتهد أن يشعر املستمع �نه أخذ أكثر ما ميكن من الطرب وانتشت روحه العطشي إىل الفرح
والسرور! واألحلان املرحة كالضحكة املشرقة البد هلا من نكتة مجيلة أو مناسبة سعيدة، وقد كانت أحلاننا القدمية أ�م
«األوبريت» تستمد جوها من جو املمثلني الضاحك، وطاملا كانت معارك الشيخ سيد درويش وأمني صدقي، املؤلف
املسرحي، مثار قفشات مجيلة يتسلل خالهلا اللحن يف هدوء ومجال! فكنت ترى أمني صدقي حبركاته املسرحية يصرخ
�على صوته للشيخ سيد درويش: أ� اللي صنعتك � قفا.. �.. �..، فينفجر العرق اإلسكندراين يف نفس الشيخ سيد
وتنهال فمه ألفاظ ال جمال لذكرها! وجيري خلفه بعصاه يف شارع عماد الدين والناس يتساءلون من هؤالء! إ�ما املؤلف

الكبري وامللحن العظيم.

يف بعض األحيان أظل أجوب القاهرة واللحن يدور معي ترتاقص أنغامه يف كل خطوة وتنسجم يف «مزاجي»، ولكن
ينقصها شيء خفي هو الذي يدفعين إىل التجوال حىت يستقر.. من لفتة مجيلة أو وجه يبعث الضحكات، أو منظر أهتم
به أكثر من الناس! وقد ظللت مدة أسبوع صباح مساء أدور مع الرتام ألستقر عند �صية اإلسعاف، إذ كان حيتل هذا
الركن شاب حيمل يف يده «وابور جاز» وبعود كربيت يشعل «الوابور» وحينما ينطفئ يشرح حضرة املخرتع فكرته الغالية
بعبارة مأثورة «كده تسليك.. كده توليع» �سلوب فكاهي مسرحي، فكنت أتلهف على هذا املنظر، بل لقد ظلت هذه

العبارة على لساين من فرط إعجايب �ا و�لطريقة اليت يلقيها �ا بضغطه على خمارج احلروف!

يف أحيان أخرى، خيلق امللحن لنفسه جو األغنية أو يتقمص شخصيتها متاًما كما يفعل املمثل حينما يندمج يف دوره،
فطورًا يكون امللحن امرأة مستهرتة تلعب �لقلوب و�جليوب، أو امرأة صاحلة ترتل صال�ا على أنغام املسبحة، أو مهرًجا
يضحك اجلماهري �نغامه أو يهيئ اجلو لنكتة لطيفة. ومازالت هناك حادثة عالقة يف ذهين منذ أمد بعيد، إذ كنت أقوم
بتلحني أغنية يظهر فيها شيء من جو «العفاريت» وكان جيلس معي الشيخ أمني حسنني، املوسيقي املعروف، ولكي خنلق
يف اجلو شيًئا من الرهبة أطفأ� األنوار وأغلقنا األبواب، مث انسجمنا يف اجلو شيًئا فشيًئا! وزار� الشيخ أمحد شفيق، وهو
طبيب كنا �تنس به، وكان القمر يرسل أشعته الفضية من خالل أوراق الشجر فتسقط على زجاج النافذة مث تصل إلينا
هادئة ومجيلة، لكن حتركت أوراق الشجر على صفحة الزجاج فُخيل إلينا أن هناك شيًئا يزحف، أو يتحرك، فيحرك قلب
ضيفنا الثالث ويقلص عضالت وجهه، فتعجبت أ� والشيخ أمني من هذه االنفعاالت حىت خشينا أن يكون يف احلجرة
«عفريت» وحنن ال ندري! وكلما حتركت أوراق الشجر قليًال رجع الشيخ أمحد إىل اخللف وحنن نتعجب، وإذ به يفاجئنا
ويقفز «مبركوبه» وينهال على الزجاج حتطيًما وهو يصرخ عقرب.. عقرب! وتعلقت أ� والشيخ أمني بذراعه بعد أن كشفنا

له ومهه. وأوحت يل هذه احلادثة أحد أحلاين املرحة يف مسرحية «يوم القيامة»).

الشيخ زكر� أمحد يروي بعض ذكر�ته يف جملة (مسامرات اجليب) عدد يونيو 1947. واللحن املرح الذي يقصده.. هو
حلن «حالوة الدنيا � حالوة»، �ليف «بريم التونسي»، وغناء مطربة القطرين «فتحية أمحد»، وقد غنته يف مسرحية «يوم
القيامة» ومن أبيات األغنية (� حالوة الدنيا � حالوة.. � حلولو � حالوة.. وما دام الدنيا ماهيش دامية.. وقيامة على

العامل قامية.. حّلوها وافرحوا بيها.. والطيب اعملوه فيها.. وإخوات واألنس جيمعنا.. أحباب ال عداوة وال غدارة).



وقد بدأ الشيخ زكر� أمحد عامله يف التلحني يف عام 1913 بتلحني األغاين الدينية، مث تزوج وأجنب عام 1920 وحينها
قام بتلحني الطقاطيق الغنائية، ومنها الطقطوقة الشهرية «أرخي الستارة اللي يف رحينا» ولفظ «طقطوقة» أصله «قطقوطة»،
ويراد �ا الشيء الصغري، ويف اللغة العربية معناها األهزوجة، وظهر هذا القالب الغنائي يف �ا�ت القرن التاسع عشر وبداية
القرن العشرين. ومن أبرز الطقاطيق اليت حققت شهرة واسعة يف ذلك الوقت: «� ورد � فل � �مسينا»، و«� عشاق

النيب»، و«طلعت � حمال نورها» اليت حلّنها املوسيقار سيد درويش الذي متيز يف هذا اللون الغنائي.

وعن فن الطقطوقة يقول الناقد املوسيقي السوري «�سر املاحل» (االختالف بني الطقطوقة وأي لون موسيقي آخر �يت من
بساطتها، رغم أ�ا أصعب األشكال املوسيقية، حيث تشمل مذهًبا مستقًال يتكرر بني املقاطع الغنائية. وعادة تُعرف
الطقطوقة بلحن مذهبها، حيث تتم التفرقة بني جناح الطقطوقة وفشلها بنجاح حلن املذهب. و�لرغم من احنسار األضواء
عن فن الطقطوقة فإن هناك طقاطيق التزال عالقة �ألذهان حىت وقتنا الراهن مثال «زوروين كل سنة مرة»، و«مادام حتب
بتنكر ليه»، ورائعة السنباطي «هقابله بكرة» اليت غنتها برباعة السيدة أم كلثوم ذات احلظ الكبري يف غناء الطقاطيق،
ومثلها متاًما �ل املوسيقار حممد عبد الوهاب حظًا وفريًا من غناء الطقاطيق. فجميعنا نذكر طقطوقة «خايف أقول اللي يف
قليب»، و«اجري اجري»، و«ملا أنت �وي»، و«امىت الزمان يسمح � مجيل». وقوامها نظٌم من الزجل، عاجله عدد من
الشعراء أمثال بديع خريي، وبريم التونسي، وأمحد رامي، وحوله املوسيقار زكر� أمحد إىل غناء يف الثالثينيات من القرن
املنصرم. وميكننا القول إنه من أهم الطقطوقات اليت حلنها الشيخ زكر� أمحد «مجالك ربنا يزيده»، و«ليه عزيز دمعي تذله»،
و«اللي حبك � هناه»، وأشهر هذه الطقاطيق على اإلطالق «غين يل شوي شوي» اليت غنتها أم كلثوم يف فيلم
«سالمة» عام 1944. بعدها عمد زكر� أمحد إىل تطوير الطقطوقة فجعلها قريبة من املونولوج من حيث اللحن كما فعل
بطقطوقة «حبييب يسعد أوقاته». ومل يتوقف زكر� عن عمليات تطوير وجعلها سهلة التداول بني اجلمهور، فاقرتب �ا من

املنولوج حلًنا، لتصبح الطقطوقة من أجنح األشكال املوسيقية يف عصر األربعينيات.

وحلن طقطوقة «أرخي الستارة اللي يف رحينا» كان مبثابة وش السعد على الشيخ «زكر� أمحد» فقد غنته سلطانة الطرب
«منرية املهدية» يف عز جمدها، مث غناه املطرب «عبداللطيف البنا»، وبعده غنته املطربة «فاطمة سري» وهي اليت لفتت
النظر إىل هذا امللحن املوهوب، مما جعل املمثل املسرحي «علي الكسار» يتعاقد معه على تلحني أوبريتات مسرحياته �جر
خيايل قدره ثالثون جنيها شهر�، وكان أول أوبريت يلحنه «زكر� أمحد» لفرقة علي الكسار هو أوبريت «دولة احلظ»
�ليف أمني صدقي، وكان ذلك يف عام 1922. واستمر زكر� يلحن روا�ت الكسار حىت عام 1926، وبلغت مجلة ما

حلنه للكسار 43 رواية.

وللعلم طقطوقة «أرخي الستارة» من كلمات الشيخ «حممد يونس القاضي»، وهذه هي كلما�ا، مع مالحظة أن يف ذلك
الوقت مل تكن السينما قد نطقت بعد ومل يكن التليفزيون قد ظهر، لذا ختيل املشاهد كما يرتاءى لك: (أرخي الستارة اللي
يف رحينا حلسن جريانك جترحنا.. � فرحانني � مبسوطني � مفرفشني � مزاططني قوي � احنا.. دلوقت بس اللي ارحتت ال
حد فوق وال حد حتت.. يعرفين جيت وال رّوحت وال حد يقدر يلمحنا.. قليب بيطب قوي وخايفة عندك شباك نواحي

العطفة.. افتح درفة واقفل درفة وقوم نغّري مطرحنا).

ومما ُكتب وتوارد عن الشيخ «زكر� أمحد» أنه ُولد يف يناير عام 1896، من أُم أصلها تركي �وى الغناء، وأب كان مغنًيا
حمرتفًا يغين �لعربية والرتكية والصحراوية! وأن أمه كانت كلما أجنبت بنًتا عاشت، وكلما أجنبت ولًدا مات! وقد مات قبل
«زكر�» 21 شقيقا! لذا كانت شهور ميالده األوىل عصيبة، فقد خافت أسرته أن حيصل إخوته السابقني، لكن حلسن
حظنا أنه عاش، ومما يشاع أيضا أنه يف طفولته حبي األزهر أرسله األب إىل ُكّتاب الشيخ «نكلة»، لكنه عّض شيخه فطُرد



منه، مث انتقل بعده إىل األزهر وقضى به سبع سنوات بنفس الطباع وطُرد منه وهو يف الثالثة عشرة من العمر، وتعددت
روا�ت أسباب طرده، منها: أن شيخه كان يكثر من ضربه على العمامة فغرز فيها الشيخ زكر� عشرات الد�بيس! وملا
ضربه عليها الشيخ ُدميت كفه. فتشاجر معه الشيخ وتضار� فطُرد! (ويقال أيضا وهو األرجح أنه قلب د�بيس العمامة
وجعل السن جهة األعلى حىت جترح الشيخ).. ومنها أيًضا أنه كان وقت دراسته �ألزهر يرتدد على مقهى بشارع حممد
علي حيث يتعلم قواعد املوسيقى، وقد رآه أحد زمالئه �ملقهى وحوله بعض املوسيقيني فكتب تقريرًا عنه! وذات يوم بينما
كان الشيخ كعادته على املقهى جبواره العود وفارش منديله أمامه وعليه «عيش وبسطرمة» وهو يدوزن العود ويتناول القمة
�لبسطرمة هبط فوق رأسه مخسة من زمالئه وثالثة من أساتذته �ألزهر وقبضوا عليه متلبًسا جبرميتني: محل العود وأكل
البسطرمة! وكتبوا تقريرا بذلك وأجري حتقيق معه، واكتفى املشرفون على األزهر �نذاره �ال يعود إىل املوسيقى، وبفصله ملدة

أسبوع ألنه �كل البسطرمة! لكنه أخذها من قصريها وهرب من األزهر.

ولعل املشكلة اليت ظلت معلقة بينه وبني أم كلثوم لثالث عشرة سنة من عام 1947 حىت عام 1960، واليت وصلت إىل
قطيعة فنية من الشيخ زكر� ألم كلثوم، مث قضا� يف احملاكم، كانت بسبب اعتزازه بنفسه، وهو حمق يف ذلك، وصالبة
دماغه بتأثري طفولته.. وكان للمقاطعة دوي هائل يف الوسط الفين، فالشيخ زكر� كان حيبها ويبشر �ا منذ أن مسعها ألول
مرة عام 1919 وبدأ التلحني هلا يف عام 1930، �غنية من �ليف أمحد رامي هي «اللي حبك � هناه» وّحلن هلا مجيع
أفالمها بداية من عام 1936، مث توالت أحلانه هلا واليت بلغت حوايل 60 أغنية، منها: (أهل اهلوى، اآلهات، األمل، أ�

يف انتظارك، كل األحبة اتنني، هو صحيح، غين يل شوي شوي، الورد مجيل، عن العشاق سألوين، حبييب يسعد أوقاته).

وكان السبب املعلن للمشكلة اليت حدثت بينهما آنذاك هو أن أم كلثوم طلبت منه حلنا فطلب مخسة آالف جنيه مثنا له
يف ذات الوقت الذي كان يباع فيه اللحن مبئات اجلنيهات، وعندما رفضت أم كلثوم قاطعها وقاضاها. ويف حمكمة القاهرة
يف شهر يناير عام 1960 عقدت جلسة استمرت ألكثر من ست ساعات للفصل يف الدعاوى بينهما، وقال رئيس
احملكمة السيد عبد الغفار حسين، يف بداية اجللسة، موجها الكالم ألم كلثوم: «إن العرب كلهم تواقون إىل مساع أغنياتك
اليت يلحنها زكر�». ووافقت أم كلثوم وقالت: «إنين أحتدى أي إنسان أو هيئة تقدر زكر� أكثر مما أقدره أ�.. وأملي أن
يعود إىل فنه وأمتىن له التوفيق». وقال زكر�: «إن أم كلثوم سيدة مطر�ت الشرق.. وأ� تواق إىل خدمة الفن يف
شخصها.. وسأحلن هلا أمجل أغانيها إن شاء هللا». وتصاحلا واتفقا أن يلحن هلا ثالث أغنيات يف العام، واألغنية بسبعمائة
جنيه. وحلن هلا بعد الصلح �شهر «هو صحيح اهلوى غالب» لبريم التونسي، مث تويف بريم يف العام ذاته، ويف أربعني بريم

تويف الشيخ زكر�!

(عشت يف عصر زكر�).. عنوان مقال مجيل للشاعر صاحل جودت عن الشيخ زكر� أمحد، نشره بعد وفاته، وكانت هناك
معرفة بينهما تبلغ أكثر من ثالثني سنة، بدأت يف أروقة اإلذاعة املصرية، لذا سنأخذ املعلومات اليت ضمنها املقال كحقيقة
ُمسلَّم �ا، ومنها اآليت: (كان الشيخ زكر� دارًسا للفقه ومرتًال للقرآن، �خذ نصيبه من الدنيا دون أن ينسى اآلخرة يف أي

حلظة.

وكان أديًبا يقرأ الكتب والدواوين، وينظم الزجل والشعر، ويتواضع إن كان يف حضرة من هو أشعر منه، وكان من أظرف
أهل الدنيا وأبرعهم يف رواية النكتة والنادرة، إىل حد أنك كنت تسمع منه النكتة للمرة املائة فتضحك يف كل مرة كأنك مل

تسمعها من قبل، ألنه كان يكسوها كل مرة بثوب جديد، وحييطها �طار خمتلف.

ومل أر مثل الشيخ يف إميانه، كنت يف أورو� وعدت وسألت عنه، فقال يل قائل والدموع يف عينيه: كان هللا يف عونه لقد
انتحر ابنه «يعقوب» ومات.. واختفى ابنه اآلخر «إحسان» فال يعرف مصريه أحد! فهرعت إىل بيت الشيخ �لقرب من



العتبة اخلضرة، كي أعزيه وأواسيه، فإذ يب أجده أصحابه- ككل ليلة- العود يف يده، يغين، مث يتوقف ويروي �درة عن
أصحابه أو نكتة! مث يغين ويتوقف ليمازح القوم ويضحك، وهكذا حىت الصباح، وتعجبت واعتقدت أن خرب انتحار
«يعقوب» واختفاء «إحسان» كذب يف كذب، وملت على أذن بعض أصحابنا، وسألته يف األمر، فهمس يل مؤكًدا
هذين النبأين؟ قلت وكيف يبدو الشيخ �ذا املرح، وكأن شيئا مل حيدث؟! فقال يل الصديق: أنت ال تعرف إميان الشيخ.

إن يف قلبه إميان األولياء. فهو ال حيزنه حدث من أحداث الدنيا، ما دامت هذه هي مشيئة هللا!

ويف قول آخر: تويف حممد ابن الشيخ زكر� أمحد الذي شلَّه احلزن واحرتق قلبه بنار الفراق، لدرجة أنه مل يذرف دمعة واحدة
من شدة حزنه وذهوله.

وعندما زارته أم كلثوم لتواسيه هاهلا حاله وخشيت أن يقضي عليه احلزن، وتصورت أن الوحيد القادر على إخراجه من
تلك احلالة، هو ندميه بريم التونسي. فقالت: ابعتوا لبريم. كان بريم وقتها �إلسكندرية ومل يكن يعلم مبا جرى، وعندما عاد

إىل القاهرة، كان قد مّر على موت حممد ابن الشيخ زكر� أّ�م ثالثة، فلما دخل بريم عليه، مل يشعر به زكر�.

عندها أدرك بريم أن عليه أن جيد طريقة إلخراجه من أحزانه عن طريق احلديث عن املوسيقى أو الشعر، فأمسعه: قصيدة
«األولة يف الغرام»:

سافر يف يوم ما واعدين..

على الوصال وعاهدين..

وكان وصاله وداع..

من بعد طول امتناع..

حطيت على القلب إيدي..

وأ� بودع وحيدي..

وأقول � عني أسعفيين

وابكي و�لدمع جودي

من يوم ما سافر حبييب

وأ� بداوي جروحي

ا�ري يف يوم وداعه

ودعت قليب وروحي

طالت على الليايل

وانت � روحي انت



ال قلت يل فني مكانك وال حرتجع يل امىت

وملا وصل إىل املقطع الذي فيه: «حطيت على القلب ايدي وأ� بودع وحيدي وأقول � عني..... � عني اسعفيين و�لدمع
جودي»، انسابت دموع زكر� وأخذ يف البكاء، مث أمسك عوده ودوزن، فبكى معه بريم وظّال يبكيان معا �رة، ويدند�ن
معا �رة أخرى ملدة يومني، حىت اكتمل اللحن، ليأيت يف قالب املوال من مقام احلجاز). وهذه القصيدة كتبها بريم عند
عودته من املنفى يف املرة األخرية، وكان يف شوق شديد لرؤية ابنه حممد وفوجئ عند وصوله مصر بوفاة حممد يف نفس اليوم،
فكتبها يف ر�ئه ومل يقدمها ألي ملحن فيما بعد، إال عندما أعاده حزن زكر� أمحد على ابنه، وجتددت أحزانه فقدمها طوعا

لزكر� كمشاركة يف مصابه األليم.

وكان زكر� على تواضعه اجلم شديد الكرب�ء، وأذكر أنه كان يف ضائقة مالية شديدة وأبلغوه �ن مدير استوديو مصر -
وهو أصهار األسرة املالكة-يدعوه لتلحني مخس أغنيات ألحد األفالم، فقال: «� فرج هللا» وذهب وقابل املدير الذي
سأله عن أجر تلحني األغنية، فقال له مخسمائة جنيه. فشهق املدير واعرتض قائال: «أ� مدير هذا االستديو كله وال يصل

مرتيب هلذا املبلغ». وسرح املدير قليال وقال: «سأعطيك مائة جنيه عن كل حلن».

�ض الشيخ وقال ضاحكا: «مادام إنت مدير االستديو.. ابقي حلنهم إنت». وخرج الشيخ دون أن يصافحه! خرج وليس
يف جيبه أجرة التاكسي.. وركب الرتام.

ويف حوار للشيخ زكر� يف أخر�ت حياته أدىل �جابة مهمة ختتصر منهجه الفين، فقد سأله احملاور عن رأيه يف هذه املوجة
من األحلان الغربية اليت خترج إىل السوق على أ�ا جتديد يف التلحني.

فأجاب قائال وهو �ئر: «إن هذا الذي يسمونه جتديًدا يف املوسيقى هو يف الواقع قضاء على روحنا الشرقية األصيلة، إن
املوسيقى مل تعد يف هذه األ�م إال متاجرة بعواطف املستمعني، واألحلان اليت يقال إ�ا جمددة هي اليت �دم الذوق الفين
الشرقي، أما أ� فلن أهبط بفين إىل مستوى املتاجرة، سأظل على ما أ� عليه، أعطي حلًنا قوً� واحًدا يف العام، وأصبه يف

حنجرة صافية حتسن �ديته، مث أوي إىل نفسي، وأ� يف اطمئنان إىل أنين أديت واجيب».

يف ختام كالمنا عن املوهوب الفذ شيخ األحلان «زكر� أمحد» رأيت أن أخربكم مبا أمهله التاريخ الفين عن زكر� أمحد،
فالشيخ حينما اقتحم جمال التلحني عاىن الكثري من قفطانه، ويروى عنه أنه حني كان يدرب املمثلني واملمثالت على متثيل
املشاهد، أو أسلوب إلقاء األغنيات، كان أحياً� يتعثر فيقع، وقد دلق القهوة أكثر من مرة على قفطانه، وقيل إنه بعد أن
أكمل تلحني ستة أوبريتات واشتهر، تعّرف عليه أمري الشعراء «أمحد شوقي» والناقد املسرحي املعروف «عبدا�يد حلمي»
واستطاعا إقناعه برتك القفطان واجلبة، إىل البدلة والطربوش. ومنذ ذلك الوقت أصبح يلقب ب «الشيخ زكر� أمحد

أفندي».

والشيخ زكر� أمحد َمّثل يف السينما �لصدفة البحتة! وهلذا احلدث قصة طريفة، فقد ذهب إىل �ريس مع املمثلني (جورج
أبيض وعبد الرمحن رشدي واملطربة �درة) كي يقوم بتلحني أغاين فيلم «أنشودة الفؤاد» وتسجيل األحلان هلذا الفيلم يف
استوديوهات �ريس، فوقع اختيار املخرج عليه لكي يقوم بدور كان سيمثله «إستيفان روسيت» يف الفيلم لكنه اعتذر يف

آخر حلظة. وقد ظهر الشيخ زكر� يف الفيلم فعًال، ويقال إنه ظهر بعد ذلك يف عدة أدوار صغرية.

لزكر� أمحد أيًضا فضل كبري على األذان العربية، فقد أدخل مفهوًما جديًدا حلالة الغناء وهو األداء. ففي عام 1960 يف
بداية اجلهاز الذي ولد عمالقا «التليفزيون» قام الشيخ زكر� وعمره آنذاك 64 سنة بغناء أغنيتني من أروع أغانيه، ومها «�



صالة الزين، والورد مجيل» األوىل «� صالة الزين»، وهي جزء من أوبريت «عزيزة ويونس» أما الثانية «الورد مجيل» فقد
غنتها أم كلثوم يف فيلم «فاطمة» مع جمموعة من أغنيات بريم تلحني الشيخ زكر�، منها (حاقابله بكرة، والليلة عيد ع
الدنيا سعيد)، وانبهر الناس �داء الشيخ زكر� أمحد هلاتني األغنيتني، �لرغم من حجم املنافسة واملقارنة بينه وبني صوت
سيدة الغناء، خاصة أنه مل يغن من قبل، وغّين رغم كرب سنه وصوته األجش ونفسه املقطوع، وأكد بعض الناس أن أداء
الشيخ زكر� تفوق على أم كلثوم! لكن املهم أن أداء زكر� أمحد دفع ببعض املطربني وامللحنني لتقليده، وصار املستمع

الشرقي يقبله ويستسيغه.

األغنيتان السابقتان من كلمات الرائع «بريم التونسي»، الذي ارتبط �لشيخ ارتباطا وثيقا واقرتب منه اقرتا� قدر�.. فقد
عاشا تقريبا إىل نفس العمر، ومات شيخ امللحنني بعد أربعني يوًما من وفاة صديقه وكاتبه املفضل «بريم التونسي» و«بريم»
كان كاتًبا مشاغًبا بتأثري أحواله املضطربة الناجتة عن مصريته الشديدة غري املعرتف �ا آنذاك، وتونسيته املرفوضة ونفيه
املتعدد لشجاعته وطولة لسانه، واملتاعب اليت واجهته يف مصر وتونس و�ريس، وسنكتب عن ذلك �لتفصيل فيما بعد،
وإلثبات شجاعته وقدرته على املواجهة، يهمين هنا أن أذكر رأيه عن أبناء مهنته «الكّتاب»، فهو يقول يف بعضهم (قد
ُمنيت مصر بعدد هائل من املؤلفني اجلهالء الذين تنقصهم حىت الثقافة العامة، والذين حيفظون عدًدا من األلفاظ يبدلو�ا
ويغريو�ا كأحجار الدومينو). �إلضافة طبعا إىل مونولوج «� أهل املغىن دماغنا وجعنا.. دقيقة سكوت �» الذي فيه نقد
الذع ألهل املغين مجيعا مبن فيهم من مطربني معروفني جًدا! وقد حلن هذا املونولوج الشيخ زكر� ليؤكد تضامنه مع صديق

عمره يف املواجهة.

ويف النهاية، أعتقد أن أهم ما ساعدمها يف مشوارمها الفين الصوت الذهيب الذي عربت عليه كلما�ما وأحلا�ما.. وهو
صوت كوكب الشرق «أم كلثوم» وهذه بعض أعماهلما هلا: «أ� يف انتظارك»، «اآلهات»، «بكرة السفر»، «نصرة
قوية»، «الورد مجيل»، «عن العشاق سألوين»، «قويل وال ختبيش � زين»، «حبيب قليب وافاين»، «حبييب يسعد أوقاته»،

«� فرحة األحباب»، «غين يل شوي شوي». رمحهم هللا بقدر ما أسعدو�.



 





 



مغنية ضعيفة يف مواجهة زعيمة سياسية
املنزل رقم (2) شارع قصر النيل �لقاهرة، كان يف الواقع قصرًا منيًفا، متلكه السيدة «هدى شعراوي»، اليت ولدت يف املنيا
عام 1879، وهي ابنة حممد سلطان �شا، رئيس أول جملس نيايب يف البالد يف عهد اخلديوي «توفيق»، وقائم مقام
احلضرة اخلديوية يف الصعيد، وتلقت تعليًما جيًدا يف بيت أهلها سيؤهلها فيما بعد لتحقيق إجنازات كربى لصاحل املرأة، وقد
تزوجت مبكرًا يف سن الثالثة عشرة من ابن عمتها الذي كان يكربها �ربعني عاًما على عادة تلك األ�م، ليتغري اسم
عائلتها إىل «شعراوي» على النمط األورويب، ورغم سنها الصغرية فإ�ا استطاعت فرض شرطها �ن يطلق زوجها الزوجة
األوىل، وعندما وصلها بعد فرتة أنه أعاد زوجته األوىل إىل عصمته عاقبته �لفراق الذي دام لسنوات سبع، مث أجنبت منه

بنًتا مستها «بثينة» وابًنا مسته «حممد».

بدأت السيدة «هدى شعراوي» نشاطها اخلدمي االجتماعي مبكرًا، ففي عام 1907 أسست مجعية لرعاية األطفال، ويف
عام 1908 جنحت يف إقناع اجلامعة املصرية بتخصيص قاعة احملاضرات النسوية، وسامهت مع األمرية «عني احلياة أمحد»
يف إنشاء «مربّة حممد علي» لعالج فقراء املصريني؛ اليت افتتحت حبفل خريي عام 1909، وسامهت يف تشكيل احتاد املرأة

املصرية عام 1914، كما أسست أيًضا يف العام ذاته جلنة حتت اسم مجعية الرقي األديب للسيدات.

مث بدأ اهتمامها الفعلي مبجال السياسة يف يوم 16 مارس 1919، عندما شاركت يف تنظيم أول مظاهرة نسائية، وخرجت
على رأسها تقود حوايل 300 سيدة مصرية لتقدمي عريضة احتجاج للمعتمد الربيطاين على حبس سعد زغلول ورفاقه
واملناداة �إلفراج عنهم، وكانت ضمن هؤالء النسوة الاليت واجهن فوهات بنادق اجلنود اإلجنليز، يف هذا اليوم التارخيي الذي
شهد استشهاد أول شهيدة للحركة النسائية، اليت أشعل مو�ا بعض نساء الطبقة الراقية الاليت خرجن يف مسرية ضخمة
متجهات إىل بيت األمة، رافعات شعار اهلالل والصليب، ينددن �الحتالل، وقد اختري هذا اليوم ليكون «يوم املرأة
املصرية»، ومنذ ذلك التاريخ حتتفل به نساء مصر كل عام. ويف اليوم ذاته من العام 1923 أسست هدى شعراوي مجعية
االحتاد النسائي املصري بغرض رفع مستوى املرأة األديب واالجتماعي للوصول �ا إىل حد جيعلها أهال لالشرتاك مع الرجال
يف احلقوق والواجبات، ورفع الظلم الواقع على املرأة عموًما، ورفع الظلم الذي يقع على املرأة فيما يدعى «بيت الطاعة»،
كما طالبت برفع سن الزواج للفتاة إىل 16 سنة على األقل (وقد حتقق هلا ذلك يف العام نفسه)، وطالبت أيًضا بفتح
أبواب التعليم العايل للفتيات، و�شراك النساء مع الرجال يف حق االنتخاب، وبسن قانون مينع تعدد الزوجات إال للضرورة.

وكانت على صلة وثيقة حبركة حترير املرأة املصرية، وموضع إعجاب رواد هذه احلركة، وعلى رأسهم الشيخ حممد عبده وسعد
زغلول وقاسم أمني، ويرجع إليها الفضل يف إنشاء أول مدرسة �نوية للفتيات يف مصر بعد مدرسة السنيَّة اليت كانت
علمات، وكانت املدرسة حتمل اسم «األمرية فوزية»، ومل يتجاوز عدد الطالبات فيها 30 طالبة،

ُ
مقصورة على ختريج امل

التحقت 4 منهن �جلامعة، وهن: سهري القلماوي، ونعيمة األيويب، وكوكب حفين �صف، وفاطمة مهين.

القصر رقم (2) بشارع قصر النيل، الذي يف مواجهة املتحف املصري من جهة التحرير، دخل التاريخ �لصورة الشهرية اليت
جتمع الثالثي (هدى شعراوي وسيزا نرباوي ونبوية موسى) بعد أن خلعن «اليشمك» يف فنائه، الصورة �قية، والقصر يف
غياهب النسيان، بعد هدمه وحتوله إىل ساحة االنتظار السيارات، مث إىل فندق فخم ضخم من ذوات النجوم الكثرية حتت

اسم «فندق التحرير». Steigenberger Hotel El Tahrir وقد افتتح هذا العام 2017.



ويف الفرتة من 27 ديسمرب من عام 1926 حىت 25 إبريل من عام 1927، واجه هذا القصر أزمة عنيفة استمرت
لسنوات، �رد أن مطربة من الدرجة الثانية نشرت مذكرا�ا يف جملة «املسرح» األسبوعية ووثيقة �ا عنوان هذا القصر.

واحلكاية أن �و قصر هدى شعراوي كان مسرًحا للحفالت اليت تقيمها الزعيمة احتفاًال بكل حدث مهم خيص نشاطا�ا
السياسية واالجتماعية املتعددة أو احلفالت األسرية واخلاصة. وبينما كانت ترتب حفًال ساهرًا متميزًا هذه املرة رأت أن
تدعو املطربة أو العاملة املعروفة آنذاك «فاطمة سري»، اليت ُحتيي األفراح والليايل املالح وجتيد الغناء الطروب والتمثيل،
وقامت إدارة القصر �التصال �ملطربة وأبلغتها برغبة السيدة املصون «هدى شعراوي»، ورغم أن هذا الطلب �لنسبة لعامل
الفنانني يُعترب تشريًفا كبريًا هلم ويتهافتون عليه، ألن صورهم ستظهر يف ا�الت والصحف يف أبواب ا�تمع األرستقراطي،
وسينالون هبات جمزية، فإن املطربة «فاطمة سري» �العتذار الرتباطها �لتمثيل يف إحدى مسرحيات النجم الكبري
«يوسف وهيب»، وكان من الطبيعي واملنطقي أن تستبدل �ا هدى شعراوي مطربة أخرى أكرب موهبة وصيًتا، لكنها
اتصلت مبحاميها الشهري «إبراهيم اهللباوي»، وطلبت منه مقابلة صديقه «يوسف وهيب» والتوسط لديه إلعفاء «فاطمة
سري» من التمثيل يف الليلة املوعودة كي تستطيع إحياء حفل القصر، وأمام إحلاح إبراهيم اهللباوي، وإكراما خلاطر الزعيمة
النسائية الكبرية، وافق يوسف وهيب على أن حتيي فاطمة سري احلفل، على أن تعود إىل املسرح ألنه سريجئ دورها إىل �اية
املسرحية، وتبسمت الزعيمة بعدما حتققت رغبتها، غري مدركة أ�ا بذلك ستتسبب يف خدش �رخيها النضايل النسوي،

وسترتك خلفها ا�امات معلقة يف أيدي ُمعارضيها ال يقدر حىت أخلص مؤيديها على دحضها أو تفنيدها.

أما املطربة فقد كانت يف ذلك الوقت يف عامل مواٍز، مطلقة ولديها ولدان، وهي مل تبلغ العشرين (من مواليد 1904) من
مطر�ت وعوامل شارع عماد الدين، بدأت حيا�ا الفنية مع «فرقة اجلزايريل املسرحية»، وكانت أول مغنية مصرية تغين
مسرحية أوبرالية كاملة «مسرحية مششون ودليلة»، ومن أشهر أغانيها: «أهي توبة � �س من دي النوبة»، و«أ�
انتهيت»، و«� اللي بعادك»، وطقطوقة «أ� ساكتالك»، وطقطوقة «�س ليها خبت يف احلب»، وطقطوقة أخرى من
أشهر ما غنت، وشهر�ا ليست بسبب حالوة الصوت وال مجال اللحن والكلمات، إمنا بسبب أ�ا قلبت كيان الولد وأمه!

أما الولد فهو «حممد علي شعراوي»، االبن الذكر الوحيد لسعادة الوجيه «علي �شا شعراوي»، ولسيدة الصون والعفاف
الزعيمة «هدى شعراوي»، الوارث لنحو أربعة آالف فدان عن والده، واملتزوج من صاحبة العصمة «منرية هامن عاصم»،
وهو ُمَدلَّل إىل حد ال يصدق، فأثناء دراسته اجلامعية أراد أن يرشح نفسه زعيًما للطلبة، وأنفق يف سبيل ذلك ماًال طائًال
لكسب الطالب إىل جانبه، وحصل على اللقب، وكان يزور مصر آنذاك وفد كبري من الطالب األمريكيني (حوايل 100
طالب) لالطالع على نظم التعليم العايل املصري وأنشطة الطالب، ومبا أنه الزعيم أقام هلم حفلة شاي كربى يف حمل
جرويب (الذي كان قد افتتح حديثًا)، ومل يشهد هذا احملل حفًال مماثًال بعدها، وكان يف مقدمة الذين حضروا يومئذ الزعيم
«سعد �شا زغلول»، وبعد أن متتع «حممد شعراوي» �ذه الزعامة فرتة من الوقت، سرعان ما زهدها وختلى عنها بكل
بساطة! ومن املشهور عنه أيًضا أنه عندما كان صهره «حممود سامي �شا» وزيرًا مفوًضا ملصر يف واشنطن، ُعني حممد
شعراوي «تلميذ مفوضية» يف املفوضية املصرية يف أمريكا، فنافس مجيع موظفي السفارات واملفوضيات األخرى يف احلفالت
الفخمة اليت كان يقيمها، مث زهد أمريكا وانتقل إىل مفوضيتنا يف لندن، فاشتهر أمره فيها أيًضا، لكنه مل كعادته فتقدم

�ستقالته من منصبه من أجل أن يتفرغ إلدارة مصاحله واإلشراف عليها، كما نص على ذلك حرفًيا يف خطاب استقالته.

وعند موعد احلفل ذهبت «فاطمة سري» مرتددة خائفة من أن تتأخر يف احلفل فيطيح �ا «يوسف وهيب» من الفرقة،
واستبقت هدى شعراوي ابنها كي حيضر احلفلة ويكون ملء عيون ضيوفها املهمني، ونبهت بعدم املغادرة للسهر مع

أصدقائه، فوافق مضطرًا، وفعل القدر فعلته بتالقي املرتدد مع املضطر، فتغريت املصائر.



بدأت احلفلة �الستقباالت الربوتوكولية واألحضان والقبالت والثرثرات الدبلوماسية احملشوة ببعض النميمة، وحممد شعراوي
بلغ به الضجر حًدا يكاد يدفعه لفتح �ب �و القصر منطلقا إىل أصدقائه، حيث يكونون يف املقاهي أو البارات. (وكانت
املقاهي زمان ليست مثل غرز هذا الزمان.، كانت فخمة ضخمة رحبة، ال تقل مساحا�ا عن 300 م2، وجتمع بني فكرة
املقهى والبار، ولديها عمال ملسح األحذية وتعليق املعاطف والطرابيش، وقسم خاص للحالقة، وجتلس به خنبة النخبة من
الوجهاء والنبالء واخلاصة وكبار الكتاب، ومنها مقهى و�ر اللواء، ومقهى و�ر احلرية بباب اللوق، ومقاٍه كثرية بشارع
عماد الدين والعتبة، وقد اندثر معظمها اآلن تقريبا). وتزامن ضجر حممد شعراوي مع حلظة وصول املطربة «فاطمة سري»
على ظهر احلنطور، وعندما أعلن اخلادم عن وصوهلا ومسحت هلا هدى هامن شعراوي �لدخول، مل يتبدد ضيق حممد

شعراوي وال ملله، وكان يف قرارة نفسه يتمىن أن تنهي وصلتها بسرعة، خاصة أنه مل يرها ومل يسمعها من قبل.

كان اجلو �رًدا �خلارج، لذا أول ما لفحها الدفء �لداخل خلعت الفورير «املقلد �حكام»، بينما التخت يستعد
للعزف، وأقبل أحد أفراد اجلوقة ليسأهلا عن أي أغنية من أغانيها تفضل أن تبدأ �ا، فهمست له �ا، وكانت رمية طائشة
رماها صياد ملول فأصابت يف مقتل. عزف التخت مقدمة األغنية أو الطقطوقة، وبدأت «فاطمة سري» �لغناء، (بدال ما
تسهر على قهوة.. تعايل نشوي أبوفروة) وكانت تعيد وتزيد يف هذا الكوبليه بعد كل مقطع، وهي تدير رأسها مع
احلاضرين الذين أسكرهم الصوت واللحن، والتقت عيناها بعيين حممد شعراوي أكثر من مرة، فُخيل إليه أ�ا ترسل له
برسالة فحواها، «اترك أصحابك والقهوة وتعاىل نتدفأ يف هذا اجلو البارد بشواء (أبوفروة) وأ� أغنيلك لوحدك وأفرحك
وأ�جك»، وعندما انتهت الوصلة األوىل تّبت الوجيه حممد شعراوي يف اجللوس ومل يغادر، واستمع إىل وصلتها الثانية
«كفاية اللي شفته» كاملة، أما طقطوقة «�س ليها خبت يف احلب»، اليت غنتها يف الوصلة الثالثة واألخرية، فقد أسكرته
متاًما وغيبته عن الوجود لدقائق، كانت فاطمة أثناءها قد قبضت أجر�ا، وارتدت «فوريرها» وألقت حتيتها على اجلميع
وغادرت جتاه سائق «حنطورها» املنتظر يف قلق، حىت يوصلها إىل املسرح كي تلحق �ملسرحية وإال خرب يوسف بك بيته
قبل بيت املطربة، وعندما هلت من الباب هرع إليها كي �خذ بيدها ويساعدها يف الصعود إىل حممل احلنطور، وفوجئ
�فندي أنيق وسيم حياول اللحاق �ا عارضا عليها الركوب معه لتوصيلها إىل أي مكان تقصده، وفاطمة ال �به له وال تنظر
جتاهه وتسرع اخلُطى إىل احلنطور، تلقف يدها وأصعدها واألفندي ينظر حنوه �زدراء، وكاد سائق احلنطور يوخبه لوال أن

بعض خدم القصر حضروا واحننوا وهم خيربون سيدهم ��م نظفوا سيارته وأخرجوها من جراج القصر.

موجز ما حدث ليلتها: أنه �بعها حىت املسرح، وحضر الفصل األخري الذي مثلت وغنت فيه، وانتظرها بعد املسرحية، و�
ليته ما انتظر! فقد غسلته ونشفته ومسحت به البالط، وهزأته وسخرت منه ونصحته �ن طلبه ليس يف املسارح، ولكن يف
«كلوت بيه» و«وش الربكة» و«درب طياب»، وهي األماكن املعتمدة للبغاء الرمسي، نكس حممد شعراوي رأسه وغادر
ا موتورًا، ومؤنًبا نفسه على التعامل مع هذه احلثالة الشعبوية كما كان يراها آنذاك، ومل يشأ أن يصعد

ً
املكان حزيًنا متأمل

األمور �لشكوى ليوسف بك وهيب أو لوزارة الداخلية فيصل املوضوع لوالدته، فتقيم الدنيا وال تقعدها مث توخبه، وقد تتطور
املسائل أكثر وتلتقطها الصحافة وتصل إىل حرمه املصون صاحبة العصمة «منرية هامن عاصم» فتتعقد حياته. فقرر إغالق

هذا اجلرح، لكنه كان جرحا غائرًا.

أ�م الُبعد القليلة عن املطربة فاطمة سّري اليت قررها بنفسه حممد شعراوي مل جتعله ينساها كما اعتقد، ولكن زادته اضطراً�
ورغبة، فقرر مالحقتها كالظل ومطارد�ا كذئب مرتبص، وهي تزداد نفورًا وإعراًضا، مما أشعل احلب يف قلبه، أو ظن
ذلك. لكن أخريًا يف أن يشغلها به، فقد كانت خارجة من جتربة طالق مريرة، مل جتِن منها غري طفلني مجيلني، وصارت
هدفًا ومطمًعا للرجال منذ طالقها، إما لشهر�ا أو جلماهلا، وكم صد�م وأبعد�م بغلظة وقسوة وقلة أدب. لكن هل تصمد
للنهاية؟! عرفت الصحافة �ألمر وأشارت إىل قصة احلب اليت تكاد تبزغ، �شارة صرحية إىل امسها وبضعة حروف دالة على



امسه، �يًبا من ذكرى والده العطرة ووالدته الزعيمة النسوية الكبرية، وكانت فاطمة قد أعاد�ا معاكسته ومالحقته إىل واقعها
كامرأة مجيلة يف حاجة إىل أن ِحتب وَحتب، ورجل حينو عليها وتعيش يف ظله، وعندما لّسنت الصحافة عليها، استاءت
وعاتبته ونبهته إىل أن الصحافة لن تتوقف عند هذا وستذكر امسه ولقبه كامال، وكانت تتوقع أن ينزعج ويهرب، لكنه مل

ينزعج أو يرف له جفن، بل قال بثقة وبساطة: هذا هو املقصود أريد أن تعرف الدنيا كلها أين أحبك!

وهنا سقطت يف فخ احلب وَشرَِكه اجلميل. واختارت معه عش احلب يف أمجل مناطق اإلسكندرية، وانتشرت قصة
عالقتهما، فحرمها طليقها من طفليها، وعاين هو بعض املتاعب مع زوجته، لكن انتهت أمام حسا�ت املصاحل، خاصة
أنه كثريًا ما كان يتورط يف مثل هذه العالقات. ومضت ليايل العشق واحلب سريًعا، وكعادته املعروفة عنه وكعادة أقرانه أبناء
الرتف والعز، بعد أن قضى منها وطرًا، أراد االنسحاب مبا غنم من متع ورصيد يضاف إىل دجنوانيته. وألنه من أبناء
احلسب والنسب واألصول، مل يشأ أن يهرب كالرعاع! وقرر أن يدفع قيمة متعته نقًدا وذهًبا! وبعد ليلة ليالء وّقع بقلمه
الفاخر على شيك لصاحلها مببلغ خرايف، وفعلت الشيء الوحيد الذي مل خيطر بباله، مزقته قطًعا صغرية وألقته يف وجهه مث
طردته من العش الذهيب، لتعطي لنفسها فرصة البكاء واال�يار أمام اجلدران الصماء، ويف الصباح الباكر، مجعت مالبسها

املشرتاة من نقودها، ومللمت روحها املبعثرة يف األرجاء، وغادرت املكان وسّلمت مفتاحه للبواب.

عادت فاطمة إىل القاهرة ويف ظنها أ�ا ختلصت منه إىل األبد، لكنها اكتشفت أنه تسلل إىل رمحها وأ�ا قد محلت منه،
وحاولت اإلجهاض سرًا لكن الطبيب حذرها من خطورة هذا على حيا�ا ذا�ا. وحلسن حظها كان موقفها القوي ضد
حممد شعراوي - الذي مل يسبق له مواجهة مثيله-قد رغبه أكثر فيها، فظل يرتدد عليها راغًبا يف مواصلة العالقة، وعندما
علم حبملها متسك �ا أكثر وكتب هلا اإلقرار التايل محاية هلا: «أقر أ� املوقع على هذا حممد علي شعراوي جنل املرحوم علي
�شا شعراوي، من ذوي األمالك، ويقيم �ملنزل رقم 2 شارع قصر النيل قسم عابدين مصر، أنين تزوجت الست فاطمة
كرمية املرحوم (سيد بك املرواين) املشهورة �سم (فاطمة سري) من �ريخ أول سبتمرب سنة 1924 ألف وتسعمائة وأربعة
وعشرين أفرنكية، وعاشر�ا معاشرة األزواج، ومازلت معاشرًا هلا إىل اآلن، وقد محلت مين مستكنا يف بطنها اآلن، فإذا

انفصل فهذا ابين، وهذا إقرار مين بذلك.

وأ� متصف بكافة األوصاف املعتربة بصحة اإلقرار شرًعا وقانوً�، وهذا اإلقرار حجة عليَّ تطبيًقا للمادة 135 من الئحة
احملاكم الشرعية، وإن كان عقد زواجي �ا مل يعترب، إال أنه صحيح شرعي مستوٍف جلميع شرائط عقد الزواج املعتربة شرًعا.

حممد علي شعراوي - القاهرة يف 15 يونيو 1925».

و�ذا اإلقرار توجهت األنظار مرة أخرى إىل القصر رقم 2 بشارع قصر النيل.

فذات مساء �رد إىل حد ما، كانت الزعيمة النسوية (هدى شعراوي) جالسة بقصرها العامر يف غرفة مكتبها، قبالة املكتبة
�لضبط، تطالع بعض الكتب اليت �مها، ويدخل اخلادم كل هنيهة بصواين القهوة والشاي واملقبالت، أو لتغذية املدفأة
�لفحم، دون وضع «أبوفروة» فوق الصينية الزهر، �لقرب من الدفاية ليطقطق الفطر، وحيلو طعمه، فقد عافته نفس

الزعيمة، منذ فرتة.

وكانت األجواء هادئة إىل حد بعيد، ال صخب حفالت، وال انتباهات اجتماعات سرية أو علنية، وال ثرثرات عائلية، ورن
اهلاتف فرد اخلادم بصوت خافت، مث دفع بقوة طرابيزة التليفون املصنوعة من خشب اجلوز الرتكي واملركبة على عجالت،
وانطلق �ا من البهو حىت مكتب الزعيمة، مث مهس �سم من تطلب الزعيمة وهو يضع عربة التليفون جبوارها، �لتزامن مع



احنناءة التحية وخروجه السريع. وردت الزعيمة حبماسة على صديقتها األثرية، مث بدأ صو�ا خيفت، وأذ�ا ترتبص، ووجهها
يتحول تدرجيًيا لساحة معركة بني ألوان الطيف، تسود يف �ايتها األلوان القامتة.

وها قد وصلها اخلرب املفزع املروِّع.. ابنها املدلل قد صاحب «عاملة» من عوامل شارع عماد الدين، أو مغنية -ال فرق كبري-
وأيًضا هذه املغنية حتمل جنيًنا، وتدعي أ�ا تزوجت من ابنها، واجلنني ينتسب له!

وتقّلبت الزعيمة على مجر الغيظ واالرتباك، وظلت عيناها مصوبتني جتاه أرفف املكتبة، علها تستطيع السيطرة على ثور�ا
والتفكري يف حل هلذه البلوى واجلرسة، شاردة، وعيناها تسقطان على كعوب كتب وجملدات وأحباث من �ليفها أو وضع
آخرين، لكن احملتوى متشابه، حقوق املرأة املصرية.. رفع الظلم واملعا�ة عن كاهل املرأة الشرقية.. حق املرأة املصرية يف
التعليم العايل، والعني يف شغل شاغل عما تراه، مبا هو حمتجب من أفكار الثأر واالنتقام من هذه املرأة اليت جترأت، وأوقعت
ابنها يف حبائلها، نسيت الزعيمة ما أ�رته من عواصف وزوابع، وهي تطالب حبقوق املطلقات، وتقييد حرية األزواج يف حق
الطالق املطلق، نسيت الزعيمة أ�ا أقامت الدنيا وأقعد�ا من أجل تيسري الزواج وختفيض املهور إىل ربع جنيه مصري، وها
هي أمام أول اختبار تتمطى يف داخلها التقاليد البالية اليت سعت لتغيريها، وتندفع منها صورة املرأة املتشددة احملافظة البالغة

الشدة.

استدعت ابنها فورًا، ومل متهله وقًتا كي يقدم مربرات فعلته الشنيعة، فقد كانت يف أوج ثور�ا، وهي تتهمه مبحاولة قتلها
�ذه العالقة أو الزواج، مث �مره �ن يذهب من الصباح الباكر، ويطلقها ويعود هلا مبا يؤكد الطالق، هّم االبن �لكالم،

لكن صرفته يد األم املتشنجة املصوبة حنو �ب اخلروج.

ت، ليقضي ليلته يف أحد الفنادق الكربى، ويف الصباح الباكر مل جيرؤ وخرج االبن غري املعتاد على مواجهة النساء القو�َّ
على مواجهة فاطمة سري، لكن حسبما هداه تفكريه ليال، توجه إىل املطار لكي يواجه هذه األزمة، وهو يتنقل بني بالد
أورو� املتنوعة، وترك مع أحد أصدقائه مظروفا ماليا كبريا مرفًقا برسالة، يطلب منها فيها أن تنهي تعاقدا�ا مبصر وتلحق

به!

وبعد أن ترك االبن اجلمل مبا محل، اندارت الزعيمة النسوية جتاه املطربة املسكينة، وكالت هلا اللكمات الكالمية التهديدية
�دئة �هو�ا، واستغلت نفوذها وعالقا�ا، وأرسلت إليها أحد الرجال املهمني، ليهددها بتلفيق ملف سري يف شرطة
اآلداب، يتهمها �لدعارة، لكن فاطمة ليست حممد شعراوي، كي ختاف وجتزع، وقفت بتحٍد أمام الشخص املهم، وقالت

إ�ا ستطلق الرصاص بنفسها على أي وزير داخلية جيرؤ على القيام �ذا التزوير!

وانتقلت الزعيمة إىل اخلطة (ب) وهي الرتغيب، وأرسلت هلا عرضا خمصوصا مع أحد احملامني، تعرض عليها مبلغ 25 ألف
جنيه، (وكان هذا مبلغا خرافيا آنذاك)، ووعدها برجل يتزوجها، ويكتب طفلها املرتقب على امسه، مقابل الطالق من ابنها

وإلغاء هذه الفرتة من ذاكر�ا �ائيا.

وردت فاطمة مبا يليق، وال جيوز نشره على احملامي الذي فر مذعورًا من النمر الذي تلّبسها.

وكما أسلفنا كانت املطربة «فاطمة سري» امرأة قوية فعال، لكن �لت منها مجيع أشكال الضغوط اليت حاصر�ا يف أزمتها
األخرية، بداية من كشف سر زواجها من حممد شعراوي، الذي أدى �لتبعية لسحب حضانتها لطفليها وضمهما لطليقها،
وما �لته من سخرية و�كم الصحافة والوسط الفين وطبقة الكبار والنبالء من هذه العالقة غري املتكافئة، وأخريا كل

الضر�ت حتت احلزام اليت كالتها هلا السيدة هدى شعراوي.



ووقفت فاطمة سري -وقد بدأ احلمل يسفر عن وجهه- مبفردها تواجه كل هذه األنياب الضارية والزوج يسوح يف بالد
هللا. وقبل أن تنهار وتستسلم مل جتد أمامها من مرسى جناة آمن غري السفر واللحاق بزوجها. وقد كان. لكن هل وجدته
هناك بسهولة؟ �لطبع ال. فالزوج اهلارب مثل فرقع لوز كل يوم يف مدينة وكل أسبوع يف مقاطعة وكل شهر يف بلد، حييا

رائق البال خايل الذهن وكأنه على ختوم الفردوس.

ذهبت أوًال إىل العاصمة النمساوية يف فيينا، على عنوانه هناك كما سبق أن تركه هلا، ومل جتده هناك �لطبع، لكنه لألمانة
كان قد ترك هلا خادمه كي يرعاها يف غيابه، ويصطحبها بعد أن تر�ح قليال إىل �ريس، حيث يتواجد هناك! ورغم
غضبها الشديد وإحساسها املر �إلهانة، فإن بقاءها املضطر ملدة يومني يف فيينا كان من نفحات برجها السعيد، ولو
كانت تدري ذلك لعفت عن هذه الزلة لزوجها األبق. ففي املساء قابلت مصادفة يف فيينا األستاذ مصطفى النحاس
(الذي خترج يف مدرسة احلقوق عام 1900، ورفض العمل مساعًدا للنيابة وفضل العمل حمامًيا حرًا، وكانت أول وظيفة له
يف مكتب الزعيم حممد فريد احملامي، الذي توىل زعامة احلزب الوطين بعد وفاة الزعيم مصطفى كامل، مث عمل قاضًيا يف
الفرتة من 1903 حىت 1908)، وكان النحاس آنذاك الساعد األمين السعد زغلول، وسكرتريًا للجنة الوفد املركزية منذ
يوليو 1920، وأثناء اللقاء تطرق احلديث إىل عالقتها مبحمد بك شعراوي واألزمة بينها وبني هدى شعراوي! (وكان هذا
طبيعيا فجرستها كانت فاحتة يف كل مكان)، املهم الست فاطمة حكت وأسهبت ودليلها �رز أمامها، والغريب أن
النحاس وثق بكالمها و�ت حيذرها بشدة من حممد شعراوي وبطش هدى شعراوي، رغم أنه كان صديقا لزوج هدى
شعراوي، علي �شا شعراوي، منذ أن كان ضمن الثمانية األوائل الذين شكلوا حزب الوفد عام ١٩١٤ وهم: سعد
زغلول، أمحد لطفي السيد، علي شعراوي، سينوت حنا، عبدالعزيز فهمي، مصطفى النحاس، حافظ عفيفي، إمساعيل
صدقي، وعندما أرته إقرار الزواج �لعالقة الشرعية، رآه بعني اخلبري احملنك، ونصحها �ال تعطي هذا اإلقرار لزوجها مرة
أخرى مهما فعل، فهو مطلع على سلوك هذا الزوج العابث ونذالته، وقد �كد له ذلك مبجرد مقابلته لفاطمة، فكيف

يقبل زوج على نفسه أن جيرجر زوجته احلامل وراءه يف بالد الدنيا غري خائف على صحتها أو على جنينه على األقل؟!

وأمعن مصطفى النحاس فيها النظر، وأحس ��ا قد تضعف أمام هذا الفىت العابث، رغم ما تبدو عليها شخصيتها من
قوة، فنصحها �ن تصور هذا اإلقرار يف حمل تصوير كبري بفيينا، وأن تطلب من املصّور أن يطبع الصورة على ورقة عادية
حىت تبدو شبيهة �لورقة األصلّية -وكانت تكلفة هذا الطلب غالية جدا-مث ختفي األصل، وإذا أحل الزوج على أخذها منها

تعطيه الصورة حتسبا من نذاالت املستقبل.

وقد صورت اإلقرار فعال قبل مغادرة فيينا إىل �ريس خلسة من وراء ظهر اخلادم، وقد أفلح النحاس يف رؤيته الثاقبة وتنبوئه
املستقبلي ونصيحته املاسية، وأنقذها بذلك من فضيحة كبرية وعار كان سيالحقها لألبد. وصلت فاطمة سري إىل �ريس
حبقائبها وجنينها واخلادم الذي كلفه زوجها خبدمتها، وكاملتوقع مل يكن زوجها حممد شعراوي متواجًدا هناك، وأخربها أحد
خدمه �نه يف مهمة عمل سريعة يف لندن وسيعود يف غضون يومني، احتفظت بغضبها يف جوفها وانتظرت. وبعد ثالثة أ�م
عاد وقابلها بشوق وسرور، وأسكر أذنيها برتنيمات العشق، وأمطر بطنها الذي حيمل جنينهما �لقبالت، وكادت تصدقه
وهي الغانية اخلبرية به و�العيب الرجال! وأعادا «شهر العسل» من جديد، حىت ظنت فاطمة أن احلياة قد صفت هلا
أخريًا، خاصة بعدما أطال وأسهب يف الطرق اليت سيقف �ا معها يف مواجهة عائلته وأبناء طبقته، وكيف سيحتفي مبولوده

ويقيم له حفلة كربى تتحاكي �ا القاهرة واإلسكندرية وسائر األمصار.

وسأهلا ذات يوم عن موعد الوالدة، فأخربته مبوعدها الذي اقرتب، وحملت �درة ضيق على وجهه سرعان ما برتها، ويف ليلة
أخرى سأهلا هل أحضرت اإلقرار معها كما طلبه يف رسالته هلا! ردت سؤاله بسؤال: وملاذا تريده؟! أسرع بقول اإلجابة اليت



كان قد جهزها على مهل: حىت أستطيع توثيقه يف أي مفوضية مصرية يف أورو� إن استمروا يف مضايقتك. افتعلت أ�ا
صدقته و�كدت من خربة مصطفى النحاس يف النفوس البشرية، وقامت بتثاقل وأحضرت له صورة اإلقرار وقدمتها له على
أ�ا اإلقرار األصلي. تناوهلا دون هلفة مث وضعها يف جيب صديري البدلة مطمئنا، وقد ظن أ�ا ابتلعت الطعم، وعندما
أوشكت على موعد وضع اجلنني أقنعها بوضعه يف مصر، بدعوى أنه خيشى أن تلد يف �ريس فيتسرب اخلرب إىل امللك فؤاد
من املفوضية املصرية عن طريق مفوضنا يف �ريس «حممود �شا فخري»، زوج ابنة امللك «فؤاد األول»، فقد جيامل امللك

والدته هدى شعراوي و�مر املفوضية بعدم تسجيل الطفل.

عادت فاطمة سري إىل مصر بناء على نصيحة زوجها، مث وضعت طفلتها من حممد علي شعراوي يوم 7 سبتمرب 1925،
وأخفت خرب اإلجناب كما وعدته حىت يرجع إىل مصر كما وعدها بعد أسبوعني من مغادر�ا �ريس، وهذه املرة وّيف
بوعده وجاء يف موعده، وعندما قدمت له طفلتها اجلميلة اليت مستها «ليلى حممد علي شعراوي».. أربد وجهه وحتول ابن
الوجهاء والنبالء وسليل الداعني إىل حترر النساء ورفع الظلم عن كاهلهن، حتول إىل سيد من عصور اجلاهلية وقال هلا:
بنت! � �ار أسود. وترك هلا املنزل، وألسابيع طويلة ظلت تتصل به وال يرد، ومل تكن يف حالة جيدة تسمح هلا �لبحث
عنه يف املقاهي واملواخري والبارات واملالهي، لكنها واصلت إزعاجه بتليفو��ا حىت رد أخريًا بسباب ولعنات مث أردف قائال
وهو يتحسس اإلقرار يف جيبه: أ� لست زوجك، وليست بيننا عالقة زوجية وطفلتك ليست ابنيت! وعندما عال صو�ا يف

الطرف املكاملة قال حبسم وحتٍد: أعلى ما يف خيلك اركبيه!

ورغم ما وصل إىل أذن فاطمة سري ومنا إىل علمها من أن الست هدى شعراوي �قمة عليها وغاضبة من ابنها و�ئرة على
العالقة بينهما، وأ�ا هدد�ا �لسجن وحاولت رشو�ا لتنكر نسب جنينها إىل ابنها، فإن الوضع اجلديد الذي ترتب
بوصول أول حفيدة للزعيمة قد يعيد هلا الرشد ويذكرها بكفاحها من أجل النساء مهيضات اجلناح. لذا غامرت وكتبت هلا:
(سيديت: سالما وبعد، إن اعتقادي بك وبعدلك، ودفاعك عن حق املرأة، يدفعين إىل التقدم إليك طالبة اإلنصاف،
وبذلك تقدمني للعامل برها� على صدق دفاعك عن حق املرأة، وميكنك حقيقة أن تسريي على رأس النساء مطالبة
حبقوقهن، ولو كان األمر مقصورا علّي ملا أحرجت مركزك، لعل أنك (أم) ختافني على ولدك العزيز أن تلعب به أيدي
النساء وختافني على مستقبله من عشر�ن، وعلى مسعته من أن يقال إنه تزوج امرأة كانت فيما مضى من الزمان تغين على
املسارح، ولك حق إن عجزت عن تقدمي ذلك الربهان الصارم على نفسك، ألنه يصيب من عظمتك وجاهك وشرف

عائلتك، كما تظنون � معشر األغنياء).

كانت رسالة «فاطمة سري» إىل هدى شعراوي موجعة جًدا، و�ا أسطر تلني قلب احلجر الصوان، وقد ذكر� افتتاحيتها،
ونورد هنا مقتطفات من �قي الرسالة: «هناك طفلة مسكينة هي ابنيت وحفيدتك، إن جنلك العزيز يعلم، وهللا يعلم، وَمن
يُلِق عليها نظرة واحدة يعلم ويتحقق من أ�ا مل تدنس والد�ا بدم آخر، وهللا شهيد، طالبت حبق هذه الطفلة املعرتف �ا
ابنك كتابيا، قبل أن يتحول عين وينكرها وينكرين، فلم أجد َمن يسمع لندائي، وما مطالبيت حبقها وحقي كزوجة طامعة
يف مالكم، كال! وهللا فقد عشت قبل معرفيت �بنك، وكنت ُمنزَّهة حمبوبة كممثلة تكسب كثريًا، ورمبا أكثر مما كان يعطيه
يل ابنك، وكنت متمتعة �حلرية املطلقة، وأنِت أدرى بلذة احلرية املطلقة اليت تدافعني عنها، مث عرفُت ابنك، فاضطرين أن
أترك عملي وأنزوي يف بييت، فأَطغُته غري طامعة �كثر مما كان جيود به، وما كنت ألطمع أن أتزوج منه، وال أن ألد منه
ولدا، ولكن هذه غلطة واسأليه عنها أمامي، وهو الذي يتحمل مسؤوليتها، فقد كنت أدفع عن نفسي مسألة احلمل مرارًا
وتكرارًا، حىت وقع ما مل يكن يف حسايب، هذه هي احلقيقة الواقعة وانتهى األمر، واآلن يتملص ولدك من كل شيء، وال
يريد االعرتاف بشيء، وقد شهد بنفسه من حيث ال يدري بتوسيطه كثريين يف األمر، وما كنت يف حاجة لوساطة، ولو

كان قد تقدم إّيل طالبا فك قيده لفعلت، وكانت املسألة قد انتهت يف السر».



مث تذكر «فاطمة» يف بقية الرسالة كّم الوساطات واإلغراءات والرتغيب �ملال والتهديد الذي مارسه ابن هدى شعراوي،
«حممد بك شعراوي»، لكي تنفي الزواج وتنكر نسب ابنتها إليه! وأ�ا كادت ترضخ خوفا من �ديداته، لوال أ�ا خافت
إهلًا عادًال سيحاسبها يوًما عن إضاعة حقوق ابنتها، إن مل حتاسبها هي عليها. وملا َسدت الطرق بينهما كان رده النهائي

أن تلجأ إىل القانون وترفع دعوى قضائية ضده!

ويف ختام الرسالة قالت «فاطمة»: «وهو يعلم متاما أن نتيجة الدعوى ستكون يف صاحلي، فال أدري ماذا يفيده التشهري يف 
مسألة كهذه سيعلم �ا اخلاص والعام، وسنكون أ� وأنتم مضغة يف األفواه، وأنِت أدرى جبو� املصري وتشنيعه، خصوصا 
يف مسألة كهذه، وهذا ما يضطرين إىل أن أرجع إليِك  قبل أن أبدأ أي خطوة قضائية ضده، وليس رجوعي هذا عن 
خوف أو عجز، فربهاين قوي ومستندايت ال تقبل الشك وكلها لصاحلي، ولكن خوفا على شرفكم ومسعتكم ومسعيت، ولو 
أنين كما تظنون ال أ�يل، فرمبا كانت مبااليت يف احملافظة على مسعيت وشريف أكثر من غريي يف حاليت احلاضرة، فهل 
توافقني � سيديت على رأي ولدك يف إ�اء املسألة أمام احملاكم؟ أنتظر منك الرتوي يف األمر، والرد علّي يف ظرف أسبوع، 

ألنين قد مللت كثرة املتداخلني يف األمر».

وأ�رت هذه الرسالة جنون هدى شعراوي وزاد�ا قسوة، فكلفت حماميها الشهري مهمة إسكات هذه املطربة �ي طريقة
(نقود.. �ديد.. تلفيق قضا�.. تلويث مسعة): (أتريد ربيبة مالهي عماد الدين االنتساب إىل طبقة هدى شعراوي ومتثيل
دور اهلوامن يف الواقع!) وملا مل تفلح هذه احملاوالت وانقضت املهلة رفعت «فاطمة سري» الدعوى دون تردد، وانقلب ا�تمع
املصري إىل قسمني (مع أو ضد)، مبا يف ذلك ا�تمع املخملي أو ما يطلق عليه «عاَمل األمراء والباشوات»، فالباشوات
الكبار واألمراء الذين ادَّعوا أ�م ليرباليون ومن أنصار حرية املرأة وقفوا ضد الست املسكينة يناصرون هدى شعراوي! أما
الباشوات واألفندية الذين من أصول ريفية مثل سعد زغلول ومصطفى النحاس فقد وقفوا مع الست «فاطمة» ضد الزعيمة
النسوية، لدرجة أن زعيم األمة «سعد زغلول» عندما رأى أن هناك ضغوطًا شديدة من أنصار هدى شعراوي على القضاء

الشرعي الذي ينظر القضية أنذر وتوعد احلكومة �نه سيطالب �قالتها!

وبدأ الصراع يتجه إىل العلنية عندما جترأت «فاطمة سري» ورفعت قضية إثبات الزواج ونسب طفلتها إىل زوجها حممد علي
شعراوي (ابن هدى شعراوي)، وكان صراًعا ضارً� استخدمت فيه السيدة هدى شعراوي كل أسلحتها املشروعة وغريها،
ويقال إ�ا حاولت استمالة خبري اخلطوط الذي اختارته احملكمة للفصل يف صحة توقيع حممد شعراوي على صدر اإلقرار
الذي يقر فيه بزواجه، وإن اخلبري النزيه رفض وهدد بفضح األمر إن استمرت يف حماوال�ا. وكانت طبقة كرمية ا�تمع تساند

هدى شعراوي �عتبار أ�ا من احلرائر، بينما الغواين من اجلواري! ومل تعدم «فاطمة سري» مساندة بعض الكبار هلا.

وكل هذا جعل القضية تدور يف أروقة احملاكم ألكثر من مخس سنوات ثقال، كانت يف أثنائها «فاطمة سري» تدافع عن
قضيتها بضراوة، حىت إ�ا نشرت يف الفرتة من ٢٧ ديسمرب عام 1926 إىل 25 إبريل 1927 مذكرا�ا اليت كشفت فيها
للعامة أسرار زواجها من حممد شعراوي، واألسباب اليت دفعتها إىل اللجوء للقضاء إلثبات زواجه �ا وأبوته للطفلة اليت
أجنبتها منه، وذلك بعد أن هجرها وتنكر هلا، وذكرت أ�ا عادت إىل العمل لكي تريب وتطعم حفيدة السيدة اجلليلة هدى

هامن شعراوي واملرحوم علي �شا شعراوي.

وقالت يف بداية مذكرا�ا: (وال يدهشين أكثر من أ�ا «هدى شعراوي» تقف مكتوفة الذراعني أمام ابنها وهي ترى سيدة
تطالب حبقها وحق ابنتها، يف حني أ�ا متأل الصحف احمللية واألجنبية بدفاعها عن حق املرأة، يف حني أ�ا حتّمل نفسها
عناء السفر كل عام إىل اخلارج لرتفع صو�ا مطالبة الرجل األجنيب عنها الذي ليس هلا عليه أي سلطان �العرتاف �البن
غري الشرعي!)، وهذه املذكرات �إلضافة إىل اخلطاب الذي أرسلته قبال هلدى شعراوي يدالن على فصاحة وقدرة عالية يف



الدفاع عن نفسها، (تؤكد د.�اد صليحة، يف كتا�ا «املرأة بني الفن والعشق والزواج»، أن هناك كاتًبا خفًيا أملت عليه
فاطمة سري الوقائع فصاغها نًصا، أل�ا مل تنل حظًا من التعليم يؤهلها لكتابة مثل هذا النص، وكان ذلك أمرًا عادً�
آنذاك، فقد نشرت جملة املسرح مذكرات منرية املهدية عن رحلتها الفنية املثرية إىل العراق �سلوب بالغي بديع). ولتسمح
يل د. �اد �ن أختلف معها يف موضوع أن فاطمة سري حظها من التعليم من أقل القليل، فاطمة سري � سيديت كرمية
«سيد بك املرواين»، كما نص على ذلك إقرار الزواج (ليست من الشارع إذن!)، وتلقت تعليمها األوَّيل يف املدرسة
اإلجنليزية بباب اخللق، وأمتت دراستها �ملنزل حىت تزوجت، وملا رأى فيها زوجها استعداًدا فنًيا أحضر هلا الفنان الشهري

«داود حسين» ليعلمها أصول الغناء والعزف على العود، وهي اليت اعتربها الوجهاء من اجلواري والقيان!

والسيدة اجلليلة «هدى شعراوي» هي ابنة «حممد سلطان �شا»، الذي ُنسبت إليه �مة خيانة عرايب والثورة وأنه كان سبًبا
يف دخول اإلجنليز مصر بتلقيه أمواًال من اخلديوي «توفيق» مقابل رفضه ملواقف عرايب، وقام بدفع رشاوى لعدد من العر�ن
والقيادات العسكرية الذين خانوا عرايب، وكان يرافق جنود االحتالل أثناء زحفهم على العاصمة، و�ل مكافآته من اخلديو
«توفيق» بتعيينه رئيس جملس النواب املصري األول، وعينه اخلديو «توفيق» مندوً� سامًيا ملكًيا جبانب اجلنرال «ولسلي»
قائد اجليش اإلجنليزي الذي هزم عرايب، وأنعمت عليه بريطانيا بعد االحتالل بعدة نياشني مقابل خدماته. كما أهدى

اخلديو «توفيق» لصديقه املخلص «سلطان �شا» جارية بيضاء هي اليت أجنب منها عمر شعراوي وهدى شعراوي!

واختصر التاريخ حياته يف سطر واحد (شطر من التاريخ كان مع احلركة الوطنية والشطر اآلخر ضدها). وقد تويف والد
هدى شعراوي وهي دون التاسعة من عمرها، وتوىل ابن عمها والوصي عليها «علي �شا شعراوي» رعايتها وتربيتها، وكان
متزمًتا وضد تعليم البنات، فحرمها من التعليم! هذه هي «هدى شعراوي» اليت جعلوها ست احلرائر يف مواجهة املسكينة

فاطمة سري اليت وضعوها يف أدىن املراتب االجتماعية!

فيما يبدو أن إطالة أمد التقاضي بفضل مساعي السيدة اجلليلة «هدى شعراوي» هزت دفاعات «فاطمة سري» وجعلتها
تقدم تنازالت ظنتها بسيطة، يف بدا��ا عادت إىل العمل الفين كوسيلة للضغط على الزعيمة وأهلها وبطانتها، كما ذكرت
يف مذكرا�ا أ�ا عادت للعمل كي تطعم وتريب حفيدة هدى هامن شعراوي، وهذا دفع الصحافة لتصيدها، وقامت زميلتها
الفنانة والصحفية «روز اليوسف» بعمل حوار معها، واعرتفت فيه «فاطمة سري» ��ا تود أن تظل ابنتها بعيدة عن
املسرح والتخت! وإذا مل تستطع ذلك فال مفر من أن تكسب عيشها على التخت بني األنوار والنظرات واألقاويل. (مبعىن
لو مل ترتَب حفيدتكم يف معيتكم ال تلوموا أحدا لو اشتغلت عاملة.. وهذا التهديد حيمل يف احلقيقة ا�اما لفاطمة ��ا

�ثرت �جومهم على مهنتها وبدأت تنظر إىل الفن نظرة دونية بل وتستعر منه!

أما �لنسبة للمحكمة فقد تداولت األمر ببطء شديد، وفحصت املستندات واألدلة بدقة شديدة ومسعت كل الشهود، من
رأى ومن مسع ومن رشا ومن ارتشى، وبعد مرافعات بليغة من احملامي والكاتب الشهري «فكري أ�ظة»، حكم القضاء
الشرعي �ثبات نسب الطفلة «ليلى حممد علي شعراوي» إىل أبيها، و�لزامه �حلقوق الشرعية كافة، املرتتبة على هذا
النسب. (زغرودة طويلة مصاحبة ألغنية أم كلثوم «نصرة قوية» اليت غنتها يف آخر أفالمها «فاطمة»، قصة «مصطفى
أمني»، وإخراج «أمحد بدرخان»، الذي شاركها البطولة فيه «أنور وجدي»، واملأخوذ بتصرف خمل عن قصة «فاطمة

سري»، رمبا خوفًا من التعرض املباشر للقصة احلقيقية مبا خيدش حياة الزعيمة).

لكن هل كان رحبها للقضية وإثبات الزواج «نصرة قوية» فعال؟! لألسف ال، فقد هللت بعض ا�الت الفنية النتصار
«فاطمة سري» وأطلقت عليها لقب السيدة املصون «فاطمة هامن شعراوي» فاستشاطت «هدى شعراوي» غضبا حىت
أسكتت هذه ا�الت، (رغم أ�ا لقبت بلقب زوجها إلخفاء اسم والدها الذي كرهه الشعب!) ودخلت البنت بقوة



القانون إىل منزل الزعيمة يف القصر رقم 2 شارع قصر النيل، واستقبلتها اجلدة الزعيمة بلهفة ومحلتها واحتضنتها وبللت
الدموع خديها! واعرتفت �ا أمام العامل كله، كما ذكرت الصحف آنذاك. أما األم «فاطمة سري» بكل جنوميتها
وجسار�ا وما حتملته ُمنعت من الدخول ومن مصاحبة ابنتها إىل القصر، بناًء على االتفاق الذي مت بني املتصارعني عقب

قعد.
ُ
حكم احملكمة، وانزوت يف بيتها دون عمل كحارس املقربة الضرير امل

وعكس هلا القدر أغنيتها متاًما (بدل ما تسهر على القهوة.. تعاىل نشوي أبو فروة.. بيتك مع عيلتك أوىل � حضرة.. من
لعب الطاولة)، وقعدت هي يف بيتها من دون خليل وال أنيس وال حىت لعب الدومينو! وعاشت االبنة يف كنف جد�ا
ووالدها «حممد شعراوي»، وزوجته منرية هامن عاصم، وسامهت الزعيمة، نصرية املرأة يف املطالبة �حلق يف التعلم، يف تعليم
حفيد�ا «ليلى» �ألقسام الداخلية! خبالف شقيقا�ا! وكانت «ليلى» تزور جد�ا الزعيمة على فرتات! ومل يثبت أ�ا زارت
والد�ا، أما شقيقات «ليلى» من األم «منرية هامن عاصم» فقد تعلمن يف مدرسة «الليسيه» وكن يبنت يومًيا يف القصر!
وتفوقت وخترجت «ليلى» يف اجلامعة األمريكية، وتزوجت من وكيل نيابة يف حفل كبري، مل تدع إليه األم «فاطمة سري»!
وكأن العائلة املصونة التزال تنظر إىل زواج ابنها «حممد بك شعراوي» من مطربة عارًا ال ينقضي مبرور الزمن! (شهادة
النحات الكبري «عبد البديع عبد احلي»، الذي كان يعمل طباًخا يف قصر هدى شعراوي، اليت اكتشفت موهبته الفطرية
ومحتها ورعتها وسامهت يف تطورها وقدمته للفنانني الكبار. وهذا من أعماهلا اجلليلة). والغريب أن «فاطمة سري» كانت
سعيدة �ذا الوضع بعد كفاحها املرير، وراضية ببقاء االبنة يف اجلانب اآلخر من النهر.. جانب السعداء أو رمبا كانت

تدعي ذلك حىت آخر يوم يف حيا�ا املديدة اليت انتهت يف الثمانينيات.







 

 





 



«مدام حتب بتنكر ليه؟!»
امللحن القدير حممد القصبجي نشأ يف عائلة موسيقية وتعلق �ملوسيقى من صغره، فوالده أمحد القصبجي كان عازفًا �رًعا
ومدرًسا آللة العود وملحًنا، وعندما خترج حممد القصبجي يف مدرسة «دار العلوم» عمل مدرًسا لفرتة مث تفرغ للتلحني،
وكانت أول أغنية من نظمه وحلنه هي «ماليش مليك يف القلب غريك»، وقد غناها «زكي مراد»، والد املطربة «ليلى مراد»،
ويف عام 1920 اجته القصبجي لتلحني الطقاطيق اليت كتبها الشيخ «يونس القاضي»، ومن أشهرها طقطوقة «بعد العشا
حيلى اهلزار والفرفشة»، وطقطوقة «شال احلمام حط احلمام»، ويف عام 1924 كان اللقاء الفين األول �م كلثوم عندما
حلن هلا طقطوقة «آل إيه حلف مايكلمنيش» ومن حلظتها دار يف آخر يوم يف حياته (26 مارس 1966)، وتويف عن
74 عاما، أثرى فيها املوسيقى العربية �سهاماته املتعددة (بلغت مجلة أحلانه 1265 حلًنا). والقصبجي من أبرع عازيف
العود يف الشرق، وقد تتلمذ على يديه (ر�ض السنباطي وحممد عبد الوهاب وفريد األطرش)، ومن أشهر ما حلن القصبجي
ألمسهان أغنية «إمىت حتعرف إمىت»، وأغنية «� طيور»، ولليلى مراد أغنية «قليب دليلي»، وقد حلن ألم كلثوم 140

أغنية، أشهرها �لطبع «رق احلبيب» و«إن كنت أسامح» و«حلد إمىت حتداري حبك» و«� ليلة العيد».

ولنبدأ ببعض املعلومات الطريفة عن القصبجي.. والده أصله من حلب وأمه أرمينية! كان يعيش يف شبه عزلة، ال يكاد
أحد يعرف مكان إقامته، وال أحد يزعم أنه تناول على مائدته طعاًما، وأغرب هوا�ته غرامه الشديد جبمع األدوية املختلفة
النادرة يف منزله، وما إن يسمع عن دواء جديد حىت يبادر إىل شرائه، ويف احلرب العاملية الثانية ومع تعذر وصول األدوية إىل
مصر، كان األغنياء يشرتون منه األدوية بثمن مضاعف! ورغم حنافته كان حيب الطعام كثريًا، و�ألخص الفاكهة، وأخص
األخص املاجنو، وقيل إن صاحب مزرعة دعاه إىل املزرعة وانشغل مع صديق وعندما عاد وجد القصبجي قد أكل مبفرده
(85) حبة فلم يعلق. وأعتقد أنه �ع املزرعة بعدها. وأنه يف حلظة غضب من أم كلثوم تبين مطربة امسها «هدى»
ملنافستها وجّيش هلا الصحافة الفنية ملؤازر�ا، ويف حفلها األول فوجئ �ن اجلماهري بدال من أن يشغلوا أ�ديهم �لتصفيق

هلا شغلوها �العتداء على املطربة!

وقد ركزت الصحافة الفنية يف عهده وإىل عهد� هذا على جعل «أم كلثوم» حمورًا حلياة القصبجي يدور حوله على أم
رأسه، �خذه حلًما (ملحًنا شهريًا) وترتكه عظًما (جمرد عازف خلفها).. خاصة عندما قدم هلا حلًنا اعتربته قدميا ال يساير
العصر، وقالت له: إنت حمتاج لراحة طويلة � قصب! وبعد الراحة الطويلة عاد ليجد نفسه معزوال من ر�سة فرقتها
املوسيقية! وقبل رغم ذلك وحتول إىل جمرد عازف عود خلفها.. � لقسوة الزمن! من حمب ومغرم صبابة يعزف هلا بقلبه
نغمات «حلد إمىت حتداري حبك» إىل هامش خلفي حتجب عنه النور. وللقصبجي حوار شهري مبجلة الشبكة قبيل وفاته،
يعلق فيه على هذا املصري مبرارة قائال (س: عرف نفسك؟ ج: أ� عازف بفرقة أم كلثوم. س: وملحن ألم كلثوم! ج: ده
كان زمان. س: واآلن؟ ج: ال.. حلم وراح.. أ� هويت وانتهيت.. مل يبق مين غري أ�مل جرداء ورأس أجرد أعمل اليوم
حىت آكل غًدا. س: هل يعين هذا أنك فشلت؟ ج: هذا ما تعنيه أم كلثوم وقد أهانتين أم كلثوم، وهذا يعين أحد أمرين:

إما أين فاشل، وهذا رأيها، وإما أ�ا أصبحت رجعية يف لو�ا وأحلا�ا وغنائها۔ وهذا رأيي).

إذا كانت أم كلثوم حنلة و�بة تقفز من وردة إىل أخرى تنهكها ومتص رحيقها لتخرجه لنا عسًال شهًيا.. فما ذنب
النبا�ت؟!



 



توحيدة.. مطربة بال أثر
يعتربها بعض املوسيقيني من أهم املطر�ت الشرقيات بعد الست «أملظ» اليت أحبها وارتبط �ا سلطان الطرب عبده
احلامويل، فقد كانت حانتها وختتها مدرسة للطرب وملتقى لكبار امللحنني واملطربني من أمثال عبده احلامويل وداود حسين
والقباين وسيد درويش. والست «توحيدة» سيدة لبنانية امسها األصلي «لطيفة إلياس فخر»، وقد هاجرت إىل مصر يف عام
1900 وبدأت بغناء أدوار عبده احلامويل وحممد عثمان، وتُعد أول امرأة شرقية ختلت عن العباءة وغطاء الوجه، وكانت
أجنح أ�مها يف أوائل القرن العشرين، حيث كانت تقدم حفال�ا اليومية يف أرجاء منطقة العتبة. وقد عملت ممثلة ومغنية يف
مسرح االبتهاج، وبعده مسرح «ألف ليلة وليلة»، حيث تعرفت على امللحن القدير «حممد القصبجي» وقدم هلا حلنه
الشهري «احلب له أحكام» يف عام 1917 الذي اشتهرت به، وهو من مقام الزجنران، ويُعترب القصبجي أول من استخدم
هذا املقام، فسيد درويش مل يلحن «يف شرع مني» من مقام الزجنران إال بعدما استمع إىل الست توحيدة تغين للقصبجي
طقطوقة «احلب له أحكام».. وكانت الست توحيدة يف تلك الفرتة قد تزوجت «مانويل»، صاحب ملهى «ألف ليلة
وليلة»، وبعد وفاة «مانويل» أسست مسرح «البيجو �الس» بشارع عماد الدين، واعتزلت الغناء عندما تقدمت يف السن،
وعاشت يف عزلة جترت أ�مها حىت توفيت عام 1933. ومن أشهر الطقاطيق اليت غنتها الست توحيدة هي: «يف البعد �ما
كنت أنوح»، و«احلب له أحكام»، و«إن كنت شاريين متتألشي.. أكرت من كده ما استحملشي»، و«هللا على شكلك

وحالوتك.. � نقاوة � طرح البدرية».

ومن األلغاز املتعلقة �لست توحيدة أ�ا تُعترب مطربة بال أثر! فمن ضروب املستحيالت العثور على تسجيل لصو�ا تغين
إحدى طقاطيقها أو أغنيا�ا مثل الست «أملظ» والست «ساكنة» وبقية املغنواتية الذين فا�م عصر التسجيالت! لكن
املدهش أن الست توحيدة غنت و�لقت يف أوج عصر التسجيالت وتوجد لقرينا�ا املغنيات أسطوا�ت وتسجيالت
�صوا�ن، ومن أشهرهن السيدة «منرية املهدية»! ُيشاع أن سبب ذلك أن الست توحيدة كانت تشرتط الغناء يف اهلواء
الطلق، رغبة يف إيصال صو�ا لكل حمبيها وعشاقها وترفض التسجيل! واللغز الثاين أنه ال توجد عنها وال عن فرت�ا الطويلة
الغناء الشرقي اليت تعدت الثالثني سنة أي معلومات، وال على شبكات املعلومات اإللكرتونية وحماور البحث إال النزر
اليسريا وقد منحين الصديق الدكتور «عصمت النمر» -وهو موسوعي املعرفة، خاصة يف ا�ال املوسيقي - عدًدا من جملة
الكواكب املصرية لسنة 1956 (أي منذ 60 عاًما �لتمام)، به مقال رائع بقلم «حسني عثمان» عن املطربة «توحيدة»

سأعرض بعض املعلومات املهمة املدرجة يف هذا املقال لعلها قد حتل بعض ألغاز هذه املطربة.

ُولدت «لطيفة» يف لبنان ألب له ولٌع شديٌد �ملوسيقى، لدرجة أنه اختذ من منزله مدرسة لتعليم أبناء احلي املوسيقى
والغناء. وهامت االبنة وشغفت �ذا الفن وانساقت وراءه، وحرصت على حفظ كل ما تستمع إليه من مقطوعات
موسيقية رغم صغر سنها. وكان والدها جيهل هذه املوهبة، حىت عاد إىل بيته ذات يوم يف غري موعد عودته، فوجد لفيًفا من

نسوة القرية يتحلقن حول «لطيفة» وهي تغين بصوت قوي متدفق.

وغضب األب «إلياس فخر» غضًبا شديًدا رغم حبه للفن، وطرد املضيفات من منزله، وأوسع زوجته وابنته ضرً� مربًحا،
خوفًا من أن يشذ على تقاليد القرية اليت حترم على الفتيات الغناء! وعرف أهل القرية مجيًعا مبا حدث يف بيت «إلياس»،
فاجتمع به أهل أسرته وجرى التشاور على دفع هذا الدنس! واتفق الرأي يف النهاية على أن تشرب البنت دواء رُكب

بطريقة خاصة، من شأنه أن يقضي على حالوة صو�ا، وبذلك يسلم الشرف الرفيع من األذى!



ومت تركيب الدواء الذي من شأنه القضاء على حالوة صوت البنت «لطيفة» بناء على القرار العائلي ا�حف �زالة الدنس
الذي علق �ألسرة. وأعطوا الدواء لألم حىت جترب البنت على شربه، لكن األم رفضت أن تقرتف هذه اجلرمية البشعة وألقت
به، وأقنعت األب �ن االبنة شربته ومل تعد قادرة على الغناء، بعدما اتفقت مع ابنتها على هذا االدعاء املقرتن بعدم الغناء
مرة أخرى. وبعد سنوات قليلة تويف األب «إلياس فخر» وعاشت األسرة على معو�ت من األهل، ظلت تتضاءل تدرجييا
حىت مل تعد تكفي إعالتهم، ومل جتد األم إال التفكري يف صوت ابنتها مرة أخرى. وتذكرت قصة شاب من قريتها امسه
«جورج داخون» ضاقت به األحوال يف لبنان فشد رحاله إىل مصر، وعمل هناك �لتمثيل وصار من أصحاب الثروات

الطائلة.

ويف �اية عام 1900، سافرت األم مع أوالدها إىل مصر، وحبثت طويًال عن ابن قريتها حىت وجدته أخريًا وعرفت مكانه
وامسه اجلديد، فقد غري امسه إىل «كامل األصلي»، وأقام مسرًحا يف حارة النصارى �ألزبكية هو مسرح «االبتهاج»، يقدم
فيه ألواً� من الفن الفكاهي. ورحب كامل األصلي �ألسرة القادمة من قريته، وما إن وقع بصره على «لطيفة» حىت
اختارها ممثلة يف فرقته، وشرع من فوره يعلمها التمثيل الكوميدي، ورأى أن خيتار هلا امسًا جديًدا تشتهر به ومساها

«توحيدة».

وكانت «توحيدة» يف ذلك الوقت قد اكتملت أنوثتها وبدت فتاة مجيلة ساحرة العينني هلا صوت مجيل. وبعد مضي وقت
قصري أصابت «توحيدة» شهرة كبرية، وراج مسرح االبتهاج بسببها و�لرواد الذين أتوا خصيًصا ألجلها. لكنها مل تصب
من شهر�ا أي عوائد مالية! فقد كانت تقيم هي وأمها وشقيقتها وشقيقها مبنزل كامل األصلي، ونظري إقامتهم مل يقرر
األستاذ كامل أي أجر للست «توحيدة». وبعد الشهرة املدوية فاحتت والدة «توحيدة» األستاذ كامل وأصرت على أن
يعطي لتوحيدة راتًبا شهرً�، فغضب غضًبا شديًدا ونشبت بينهما مشادة كبرية، فقررت األم بعدها أن متتنع االبنة عن

التمثيل يف مسرحه، وأن تغادر األسرة منزله إىل بيت آخر تستأجره.

مسع أهل األزبكية كلهم خبرب هذه املشادة، خاصة من يهتم �لفن منهم، وتنافس على التعاقد مع الست «توحيدة»
كثريون، منهم صاحب ملهى «االندرادو» وصاحب ملهى «ألف ليلة وليلة»، وكانت املنافسة شديدة بينهما �لذات،
وجنح «مانويل» صاحب ملهى «ألف ليلة وليلة» يف الفوز �لتعاقد معها، فقد أدرك أن «توحيدة» تتمتع بصوت مجيل،
وأن رواد املالهي يف ذلك احلني يؤثرون الطرب على فن املسرح، فقرر أن يظفر ملهاه �كرب نصيب من الشهرة، إذا ما
عرف كيف جييد استغالل هذا الصوت الفين األخاذ. وعهد إىل الفنان «عوض بو جادي» وكان من أشهر املطربني يف
ذلك الوقت- مبهمة تدريبها على أداء الغناء الصحيح وتلقينها مبادئ هذا الفن، وخالل فرتة بسيطة استطاعت «توحيدة»
تعلم الغناء املصري وحفظ أدوار كبار املطربني، منهم عبده احلامويل، وحممد عثمان، وإمساعيل القباين. ومل تكد تظهر على

مسرح «ألف ليلة وليلة» حىت صادفت جناًحا كبريًا واجتذبت مجاهري املرتددين على املالهي يف ذلك احلني.

ويف خالل فرتة وجيزة، قفزت «توحيدة» إىل صفوف املقدمة األوىل اليت حتتلها املطر�ت الشهريات. ويف إحدى الليايل
قدمت الست «توحيدة» مفاجأة مذهلة مبقاييس ذلك العصر. وقفت على املسرح وقد ارتدت املالءة احلريرية والفستان
املوشى �لذهب، وحتلت �مناط من احللي الثمينة، لكنها كانت بغري حجاب يسرت وجهها. وكان ذلك مبثابة قنبلة دوت

يف أرجاء القاهرة! وحتدث الناس يف كل مكان عن هذه اجلرأة العجيبة اليت واتت هذه املطربة املوهوبة.

من بني أرقامها القياسية ظهورها على مسرح «ألف ليلة وليلة» �ألزبكية يف عام 1905 تقريًبا بغري حجاب على وجهها،
كعادة النساء يف ذلك العصر يف الشرق كله، و�ذا سجلت السبق األول يف مغامرة أذهلت أهل القاهرة وجعلت اجلمهور
يتهافت على دخول املسرح الذي تغين على خشبته. ورغم ذلك فالسبق سجل لصاحل «السيدة هدى شعراوي»، اليت



شاركت يف قيادة النساء يف مظاهرات ثورة 1919، وأسست وأشرفت على جلنة «الوفد املركزية للسيدات»، اليت كانت يف
استقبال الزعيم «سعد زغلول» بعد رجوعه من منفاه يف عام 1921، وقامت خبلع حجا�ا عالنية أمام الناس. كما
ذكرت يف مذكرا�ا (ورفعنا النقاب أ� وسكرترييت «سيزا نرباوي»، وقرأ� الفاحتة، مث خطو� على سلم الباخرة مكشوفيت
الوجه، وتلفتنا لنرى �ثري الوجه الذي يبدو سافرًا ألول مرة بني اجلموع، فلم جند له �ثريًا أبًدا، ألن كل الناس كانوا
متوجهني حنو سعد متشوقني إىل طلعته). املهم أن التاريخ سجل مبزاجه الواقعة لصاحل هدى شعراوي بعد 16 سنة من
حدوثها! رمبا ألمهية املناسبة اليت ختلت فيها «هدى شعراوي» عن نقا�ا. أو لتدين قيمة املغنيات أ�مها، اللوايت كان الناس
يعتربوهن مثل اجلواري.. سفورهن مباح! واملهم أيًضا الدافع الذي دفع �لست «توحيدة» هلذا العمل.. هل هو عرض �رد
جذب اجلمهور ملسرحها، أم �رًا من األب الذي رأى يف جمرد ظهورها وهي طفلة تغين أمام نسوة القرية عارًا يستوجب حمو

صو�ا من الوجود؟! األمر يستحق التأمل.

نعود إىل فرتة �لق الست «توحيدة» مبسرح «ألف ليلة وليلة»، الذي جذب الوجهاء والكرباء إىل امللهى، ومأل جيوب
«مانويل» صاحب امللهى �ألموال، لكن قلبه انشغل بتوحيدة أو ادعى ذلك، خاصة بعد أن بدأ أصحاب املسارح األخرى
يف تقدمي العروض السخية لتوحيدة من أجل جذ�ا إىل مسارحهم. وخشي «مانويل» من أن يفقد كنزه ويفقد قلبه،
فحاصرها حببه ومبجموعة من اجلواسيس ترصد حركا�ا ودخائل حيا�ا، مث تقدم هلا وتزوجها. وظلت لسنوات يف امللهى
تفين أغنيات غريها حىت قررت أن تكون هلا أغنيات خاصة �ا، وقد كان، وغنت أغنيتها األوىل (يف البعد �ما كنت
أنوح.. ومهجيت كادت تروح.. لكن لطف ريب سلم). وازدادت شهرة الست توحيدة وازداد غرام مانويل �ا.. وكان أن أقام
على زوجته جيًشا من احلراس األشداء ينتشرون يف املسرح يبعدون عنها املعجبني الرذالء، ويضربون كل متفرج تسول له
نفسه أن يبدي إعجابه �سلوب فج أو حياول مغازلة الوجه وهي تغين! (رقم قياسي أيًضا فهي أول مطربة يف الشرق،

وحمتمل يف الغرب، يكون هلا «بودي جاردات» حيمو�ا ويبعدون عنها البالوي!).

لكن هناك من هام �ا جًدا ومل يوقفه «بودي جاردات» وال «قبضا�ت».. هو شاب من رواد امللهى من أبناء الصعيد..
شغفه حبها وواصل احلضور يومًيا لعله يظفر خبلوة لدقائق معها، أو للحديث واجللوس حبضر�ا، وبذل جهوًدا جبارة يف
هذا الصدد، وفشل ألن عيون الرقباء كانت تالحقه حلظة بلحظة. وفاض األمر به فجاء إىل امللهى ذات ليلة وقد أفرط يف
الشراب، وراح يقاطع غناء «توحيدة» بصرخات هستريية، فتكالب عليه احلراس يريدون إخراجه، ومل ميهلهم الشاب طويًال،
بل أخرج زجاجة ماء �ر من جيبه وقذف �ا على احلراس متجنًبا الست توحيدة، وأصيب بعض احلراس �صا�ت شديدة،
وأحاط اجلمهور �لشاب املعتدي، ونزلت توحيدة من على خشبة املسرح يف اجتاه الشاب الذي استطاع اإلفالت من بني
أيدي اجلمهور ووصل إىل توحيدة وأمسك بيدها يقبلها يف شغف و�م وهو يقول: «مايهمنيش أي حاجة بعد كده.. اللي

عايزينه اعملوه». وصاحلوه بعد دفعه قيمة عالج احلراس على أال يعود مرة أخرى إىل امللهى.

استعرضنا فيما سبق مولد جنمة الطرب «توحيدة» وتوهجها يف احلياة الفنية الشرقية من بدا�ت القرن العشرين حىت ما
يقرب من ثلثه األول. وحان اآلن استعراض ما آل إليه هذا النجاح. ونبدأ بذكر معلومة مهمة يف �رخيها الفين حدثت يف
عام 1913، عندما زار مصر الضابط الرتكي الشاب مصطفى كمال الذي ُمسي فيما بعد �سم «أ�تورك» زعيم تركيا
احلديثة، بعد أن فشل اجليش الرتكي يف صد الغزو اإليطايل على «طرابلس». وقصد آنذاك مصطفى كمال ملهى «ألف
ليلة وليلة» فرحب به «مانويل» وكلف زوجته «توحيدة» �ن ترحب �لضيف، فأمرت ختتها �ن يعزفوا مقطوعات من
املوسيقى الرتكية وغنت على إيقاع بعضها، فطرب الضابط الشاب ورد حتيتها �ن قدم هلا عدة زجاجات من «الشمبانيا»
وغنت هي حىت مطلع الفجر. ومل تضع هذه الليلة هباء فقد عاد مصطفى كمال إىل تركيا وهو يذكر هذه الليلة، وقد



كتب يف مذكراته اليت ترمجت إىل أغلب لغات العامل فصًال طويًال �جة تلك الليلة الفنية الرائعة اليت أمضاها مستمتعا بفن
املطربة املصرية «توحيدة».

مث عندما تقدمت السن بزوجها «مانويل» بدأت توحيدة تتحرر من رقابته وسلطان حراسه، وانتبهت إىل أن أقاربه قد
أظهروا أنياب اجلشع، وبدأوا يف مجع البيا�ت عن ثروته وما أن يصيبهم منها بعد وفاته، وكان أن راحت تّدخر لنفسها ثروة
خاصة، وأكثرت من جمالسة املعجبني ومشاركتهم الشراب، مع حرصها على الرجوع إىل منزهلا مبفردها وأال تتجاوز عالقتها
�ملعجبني إال ا�السة داخل امللهي، ورغم ذلك أغدق عليها األغنياء ثروات طائلة، وبعضهم قدم هلا هدا� عقارية ضخمة!
مث تويف زوجها «مانويل» وخاضت مع ورثته أبناء إخوته وأعمامه معارك قضائية حىت صفيت تركته ورضيت بنصيبها منها.

وكان هذا آخر عهدها مبسارح حي األزبكية.

اختارت توحيدة إقامة املشروع الفين الذي حيمل امسها يف شارع «عماد الدين» الذي كان آنذاك مبثابة عاصمة للفن يف
الشرق األوسط كله. جتاور أساطينه وعمالقته مثل «يوسف وهيب» و«جنيب الرحياين» و«علي الكسار»، وافتتحت
توحيدة ملهاها الذي أمسته «البيجو �الس» وظلت تغين على خشبته لسنوات، وأغلقت قلبها متاما أمام املغامرين حىت
أدركتها الوفاة يف عام 1933 وهي يف أمت صحة وعافية. وما بقي من املطربة توحيدة غناًء؛ ال مسموع وال مرئي، ورغم أن
أغلب زميال�ا من املغنيات الشهريات جربن الظهور �لسينما يف أول عهدهن حىت ولو خالل مشاهد بسيطة، فإ�ا مل
تظهر على شاشا�ا مطلقا، و�لنسبة ألدوارها التمثيلية الكوميدية األوىل على مسرح «االبتهاج» مل تصّور سينمائيا حىت
بدون صوت! وقد حلقتها «الفوتوغرافيا» ببضع صور غري ملونة.. تقول كانت لدينا مطربة جيدة، لكنها ماتت بال أثر.
ومن سوء حظها أيًضا أن الكتاب الوحيد الذي صدر يف عام 1922 وعنوانه «طقاطيق الست توحيدة املغنية الشهرية يف
ألف ليلة وليلة» ضم عشرات األغاين اليت غنتها ومنها أغنيتها الشهرية: (�� القمر ع الباب-نور قناديله /أرد �� الباب-
وال أ�ديله) استبدل الشاعر الغنائي «مرسي مجيل عزيز» كلمة «��» بـ «�ما» وأعلن أ�ا من �ليفه وغنتها املطربة «فايزة

أمحد» يف الستينيات فكسَّرت الدنيا! بينما ال يتذكر أحد أ�ا أغنية لتعيسة احلظ «الست توحيدة».

وأحصيت ثروة الست «توحيدة» بعد وفا�ا فإذا لديها ستة منازل كبرية، من بينها منزل كانت قد اشرتته من «إبراهيم
الغريب» �جر الرقيق املعروف، وقصر فخم حبي الزمالك.

وكانت توحيدة قد فقدت أمها وشقيقتها وشقيقها، ومل يتبق هلا من قريب سوى ابنة شقيقتها اليت ورثت من ثرو�ا
وشاركتها يف املرياث «البطرك خانة» اليت كانت تتبعها توحيدة. و«البطرك خانة» كلمة فارسية تعين البطر�ركية.. مثلها
مثل «الشفا خانة» و«الكتب خانة» و«السلخانة».. ومقطع خانة يعين «مكان».. مثلما عند تسطري اجلداول نقسمها
إىل خا�ت.. ويف احلسا�ت يتم تقسيمها إىل خانة اآلحاد والعشرات واأللوف وهكذا.. وكانت حياة املطربة توحيدة حياة

فنية عريضة، وشاء التاريخ أن يتقلص حجم خا��ا إىل أقل حجم!

ملحوظة: حىت ال حيدث خلط ألن هناك سيدة أخرى يف ذلك الوقت كان امسها توحيدة اإلجنليزية وذكرها الكاتب صالح
عيسى يف كتابه «هوامش املقريزي» لقبت بتوحيدة اإلجنليزية أل�ا كانت الغانية املفضلة جلنود االحتالل وضباطه، وكان
املنزل الذي تديره يف حي البغاء «كلوت بك» يتفنن يف تقدمي املتعة لإلجنليز، لذا لقبت بذلك اللقب واشتهرت به يف
مصر كلها، وطوال سنوات احلرب العاملية األوىل كانت تفتح بيتها للرتفيه عنهم، وكان لديها ابن مازال صبيا ويف إحدى
املظاهرات ضد اإلجنليز، أطلق جنود االحتالل الرصاص على املشاركني يف املظاهرة واستشهد ابن توحيدة الوحيد، ويف
الصباح تسلمت توحيدة جثة ابنها ودفنته دون أن تذرف دمعة واحدة، ويف اليوم التايل أقامت حفلة كربى يف بيتها، دعت
إليها جمموعة كبرية من أصدقائها اإلجنليز، وحتدث حي البغاء كله احلفلة الفخمة اليت أريقت فيها اخلمور وسالت أ�ارًا،



ويف صالة املنزل كانت توحيدة تضحك وترقص، وهي يف كامل فتنتها، ترتامي على ضيوفها اإلجنليز معابثة، متنح القبالت
وتستقبل املالمسات، وختطف غطاء الرأس من أحدهم لتضعه فوق رأس آخر، وأخريًا أخذت مسدسني من وسط أحد
الضباط وأخذت ترقص �ما، ويف غيبة الوعي مل ينتبه أحد ملا تنتويه، وابتهج رواد احلفل مبشهدها: لقد أصبحت توحيدة
إجنليزية فعًال، الكاب على رأسها واملسدسات يف يديها، وفجأة انطلق الرصاص، وأصيب كثريون من اجلنود اإلجنليز،
وقتلت توحيدة بعض ضيوفها األعزاء! وامتأل جسدها برصاصهم، فلفظت أنفاسها ومنحها الشعب لقب «توحيدة

املصرية».

 



بريم التونسي ومكايدوه
شاعر العامية األكرب «بريم التونسي»، ُولد يف الرابع من مارس عام 1893، يف أحد منازل حي (السيالة) مبنطقة
األنفوشي يف مدينة اإلسكندرية. مل يتلق تعليًما منتظًما، واقتصر تعليمه على مبادئ العلوم الدينية اليت تلقاها يف ُكتَّاب
بزاوية الشيخ خطاب حبي األنفوشي، مث يف مسجد املرسي أبو العباس، وبدأ حياته العملية كبائع يف متجر املنسوجات
الذي ميتلكه والده حبي األنفوشي ذاته، لكنه انقطع عن الدراسة بعد وفاة والده، واضطر حتت ضغط احلاجة وتنكر أقارب
والده له -أصحاب الدكاكني يف اإلسكندرية إىل العمل يف وظائف صغرية. وبعد وفاة والدته يف منتصف عام 1910،
وكانت متيسرة جدا، آل إليه من مرياث والدته الكثري، وكانت تلك حلظة التحول يف حياته ومستقبله مع أويل بشائر عام
1911، حينها عمل يف جتارة صفائح السمن �جلملة وراجت جتارته لفرتة قصرية، مث كسدت جتارته حتت وطأة الضرائب
الكثرية اليت كانت تُفرض على التجار من قبل ا�لس البلدي ملدينة اإلسكندرية، وهو جملس مكون يف تلك اآلونة من
أعضاء غالبيتهم من األجانب. وقد حرك هذا املوقف كوامن موهبته اليت كان يغذيها بقراءة منهجية للشعر العامي
والفصيح. وكتب أول أزجاله يف هجاء ا�لس البلدي، ونشرها يف صحيفة «األهايل» اليت كان يصدرها «عبد القادر

محزة».. واشتهرت القصيدة مبجرد نشرها وغدت على كل لسان.. وكسبنا شاعرًا وخسر� �جرًا.

وهذه بعض أبيات القصيدة اليت عّرفتنا �ذا الشاعر النابغة: (قد أوقع القلب يف األشجان والكمد.. هوي حبيب يسمى
ا�لس البلدي. إذا الرغيف أيت فالنصف آكله.. والنصف أتركه للمجلس البلدي. وما كسوت عيايل يف الشتاء وال.. يف
الصيف إال كسوت ا�لس البلدي، كأن أمي بلَّ هللا تربتها.. أوصت فقالت أخوك ا�لس البلدي. أخشى الزواج فإن يوم
الزفاف أيت.. يبغي عروسي صديقي ا�لس البلدي. ورمبا وهب الرمحن يل ولًدا.. يف بطنها يدعيه ا�لس البلدي. � �ئع

الفجل �ملليم واحدة.. كم للعيال وكم للمجلس البلدي؟).

مث جاءت أحداث ثورة 1919 وتفاعل معها بريم لتزداد حدة الثورة والتمرد يف نفسه، وكان اللقاء األول �ملوسيقار سيد
درويش، الذي أعجب �شعار بريم واألفكار الثورية اليت يتشاركان فيها، فطلب الشيخ من بريم �ليف أوبريت يلهب محاسة
املصريني، وهذا نص كالم سيد درويش: «حجة اإلجنليز الدائمة لتربير استعباد� أننا شعب ضعيف ال يستطيع حكم
نفسه، عشان كده أ� شايف إن األوبريت من أوله آلخره يكون متجيدا لإلنسان املصري». وإلجادته الفرنسية اقتبس بريم
«أوبريت» فرنسًيا امسه (دوقة جريولستني الكبرية) ومّصره ليناسب الواقع املصري، واتفق االثنان على تسميته (شهوزاد)، يف
إشارة علنية إىل شهوات األسرة احلاكمة، لكن الرقابة رفضت االسم فتم تعديله إىل (شهرزاد).. وُعرض األوبريت لألسف
بعد رحيل «بريم» األول، منفًيا خارج البالد إىل وطن أجداده بتونس، يف يوم عيد األضحى املوافق 25 أغسطس 1920.
ويتضمن هذا األوبريت أروع أبيات قيلت يف الشعب املصري، وحنن مازلنا حنفظها ونستعني �ا يف مواجهة كل خطب
عسري، ومنها: «أ� املصري كرمي العنصرين بنيت ا�د بني األهرمني.. جدودي أنشأوا العلم العجيب وجمرى النيل يف

الوادي اخلصيب».

غادر بريم مصر إىل تونس ووجد هناك تضييقا كثريا عليه، وعاملوه على أنه تركي وليس تونسًيا، ومل يسمحوا له �لعمل إال
يف العتالة واألعمال الشاقة، وضاق بريم من الرقابة البوليسية فرحل بعد أربعة أشهر إىل مارسيليا بفرنسا، ومل يستطع املكوث
فيها أكثر من ثالثة أ�م وغادرها إىل �ريس، ومل تكن األحوال ميسرة كما تصور، ونصحه بعض املغرتبني �لسفر إىل مدينة
الصلب «ليون»، واكتشف أ�ا مدينة ألهلها قلوب مثل الصلب ال تعرف الرمحة والشفقة، وأ�ا معتمة متاما كما يصفها



الفرنسيون أنفسهم. ومل يستطع بريم مواصلة هذه احلياة القاسية واالبتعاد عن زوجته وأوالده ألكثر من عام ونصف، وبدأ
البحث عن طريقة تعيده إىل مصر.

وأصدر بريم التونسي قبل نفيه إىل تونس جريدة �سم «املسلة» يف اإلسكندرية، كتب على ترويستها (املسلة ال جريدة وال
جملة) وكتب عددها األول من الغالف إىل الغالف، وليهرب من الرقابة على املطبوعات كتب عليها «اجلزء األول» بدال
من العدد األول، وطبع منها عدد (5000) نسخة وصدرت يف يوم 4 مايو 1919 وعلى غالفها صورة لبريم التونسي،
ونزل بنفسه ليوزعها على املقاهي ويف حمطات القطار والرتام وعلى أصحاب الدكاكني ويف دواوين احلكومة، ويف بضعة أ�م
حتمس أهل إسكندرية هلذه اجلريدة اليت �تم مبشاكلهم اخلاصة وتدافع عن حقوقهم العامة ضد احملتل اإلجنليزي وعمالئه من
املستوزرين. وتصدرت العدد األول قصيدة نقد سياسي نطرح لكم منها هذا اجلزء: (بعت عفشي وبعت ملكي وبعت

�يب.. والطاحونة واحلمار والبطانية، اسأل البنك العقاري وبنك رومة.. تعرف املبلغ وشيكات العزومة).

العدد الثاين من املسلة صدر من القاهرة بعد أن نقل بريم نشاطه الصحفي إىل القاهرة ليكون قريبا من األحداث بعد سفر
سعد زغلول إىل �ريس لعرض قضية البالد. ويف هذا العدد شن بريم هجوما شديًدا على الشيخ «حممد خبيت»، مفيت
الد�ر املصرية، ملعارضته سفر سعد زغلول واختالفه مع وجهات النظر الوطنية. فقد كان بريم يف غاية التفاؤل �ن ينجح
سعد زغلول يف مسعاه وتستقل مصر، لذا كتب يف العدد ذاته زجًال يهنئ فيه مصر (� بت نلت استقاللك.. وهل
هاللك.. جل جاللك.. رغم العزول)، ومبجرد صدور العدد �ر عليه الشيخ خبيت وأصدر بياً� يتهم فيه بريم �لكفر
واإلحلاد! ووصفه أنصار الشيخ �ملارق، لكنه مل يهتم ��اما�م ومضى يف طريقه يصدر األعداد املتتالية مكتسبا أعداء
جددا حىت وصل إىل العدد (13) الذي شن فيه هجوما زجلًيا رهيًبا على السلطان فؤاد وابنه فاروق، وعلى إثر ذلك
أصدر السلطان أمرًا �إلغالق إىل األبد، فهل يتعظ بريم ويلم نفسه؟ قطعا ال. عاند بريم السلطان وأصدر صحيفة أخرى

�سم «اخلازوق» ومبجرد صدور عددها األول أغلقت أيضا وصدر القرار بنفيه.

وحكاية األزجال اليت تسببت يف ترحيل بريم من املهم اإلملام �ا لنتعرف على األجواء املصرية يف عشرينيات القرن الفائت.
كانت قد سرت شائعات يف مصر عن عالقة عاطفية بني «األمرية فوقية» ابنة السلطان فؤاد (امللك فؤاد فيما بعد)،
وحسني �شا فخري «حمافظ القاهرة آنذاك». وتضيف الشائعة أن حمافظ القاهرة رفض طلب السلطان �لزواج من األمرية!
واقرتح أن يتزوجها شقيقه «حممود �شا فخري» وكان يشغل منصب مفوض مصر يف فرنسا، ومت األمر كذلك! وتلقف
بريم الشائعة وكتب زجله الشهري «البامية السلطاين» ونشره يف املسلة، وبدأ الزجل �لبيتني التاليني: البنت ماشية من زمان

تتمخطر.. والغفلة زارعة يف الديوان قرع أخضر تشوف حبيبها يف اجلاكتة الكاكي.. والست خيل والقمشجي املالكي

وبعدها بضعة أبيات ال نستطيع ذكرها هنا، حىت يصل إىل ما يهدف إليه يف البيت التايل: الوزة من قبل الفرح مدبوحة..
والعطفة من قبل النظام مفتوحة.

وانتشرت القصيدة انتشارًا مفزًعا، ومل يتخذ السلطان موقًفا، رمبا حىت ال يزيد النار اشتعاًال! ورمبا ألن بريم تونسي من الرعية
الفرنسية وال يريد السلطان الصدام معها! ما علينا.. هل حيمد بريم ربنا ويسكت ألن األمر مر بسالم! بريم مل يعود� على
ذلك فمجرد أن رزق السلطان «فؤاد األول» يف 11 فرباير 1920 �بنه البكري «األمري فاروق»، وتناقلت اجلماهري
املصرية منشورًا يتضمن تعريضا مبولد األمري ألنه -على حد زعم املنشور- حدث قبل متام سبعة أشهر من الزفاف. تلقف
بريم املنشور وصاغه زجًال لريدده الناس يف كل مصر، وحرص هذه املرة على أال ينشره. وجاء فيه: امسع حكاية وبعدها

هأهأ.. زهر امللوك يف الولد أهو طأطأ.



مالناش قرون كنا نقول مأمأ.. و�كل الربسيم �لقفة

مث أتبع ذلك بزجل نشره يف املسلة بعنوان «البامية السلطاين والقرع امللوكي» أفظع مما سبق وطرد بعده على الفور.

بعدما �دل بريم السلطان «فؤاد األول» وتعرض البنته «فوقية» مث لظروف والدة ابنه «فاروق»، جن جنون السلطان وبذل
املساعي للحكومة الفرنسية اليت كانت تتدخل يف شؤون حتت زعم محايتها لألجانب، ألن بريم من رعا�ها، وجنحت
جهوده يف طرد بريم وعمره آنذاك 27 عاما دون أن يودع أهله وأصحابه. ومبجرد استقرار بريم لفرتة قصرية يف تونس أرسل
زجال يسخر فيه من السلطان يقول فيه: بقالك أزمان ما قلتليش � راعي الرعيان.. بتوع ا�زر إيه أخبار اخلرفان. وبعد
تصريح 28 فرباير 1926 الذي اعرتفت فيه بريطانيا �الستقالل الذايت ملصر، وبناء عليه أعلنها فؤاد «مملكة» بدال من
سلطنة، وأصبح لقبه الرمسي «امللك فؤاد». كانت �قة الورد اليت أرسلها إليه بريم من اخلارج هي هذه الزجلية الشهرية: (وملا
عدمنا مبصر امللوك.. جابوك اإلجنليز � فؤاد وقعدوك، متثل على العرش دور امللوك.. وفني يلقوا جمرم نظريك ودون، وخلوك
ختالط بنات العباد.. على شرط تقطع رقاب العباد، وتنسى زمان وقفتك � فؤاد.. على البنك تشحت شوية زتون، بذلنا

ولسه بنبذل نفوس.. وقلنا عسى هللا يزول الكابوس، ما �بنا إال عرشك � تيس التيوس.. ال مصر استقلت وال حيزنون).

ويف تونس سبقته الدعاية السلبية �نه «مشاغب و�عث ثورات» ومنعوه من ممارسة أي نشاط سياسي أو صحفي، فلم
يصمد أكثر من أربعة أشهر، واجته إىل فرنسا متنقال بني مارسيليا و�ريس وليون، حيث حبث عن عمل يف املدينة األخرية
حتت ظروف قاسية من جهة املناخ «درجة حرارة تبلغ الصفر» وجتربة أليمة مع اجلوع يصفها بريم هكذا: (كنت أثناء اجلوع
أمر مبراحل ال يشعر �ا غريي من الشبعانني، يف البداية أتصور األشياء وأستعرضها يف ذاكريت، هذا طبق فول مدمس وهذه
منجاية مستوية.. وهذه �ريب رائحة بفتيك تنبعث من عند اجلريان، مث أصل بعد ذلك إىل مرحلة التشهي، أثناءها تتلوى
أمعائي، ويبدأ املغص، ويطوف الظالم حول عيين، وأمتىن من هللا أن ينقلين إىل اآلخرة فهي أفضل من هذا العذاب األليم..
وأخريًا تبدأ مرحلة الذهول وخفة العقل، فأطيل النظر إىل اللحاف الذي يغطيين، وحتدثين نفسي أن آكل قطنه أو أحبث
عن بذرة للغذاء حتتوي على زيوت، وكان ال ينقذين من تلك احلال سوى معجزات، عندما أ�ض كا�نون أحبث يف كل

أركان احلجرة عن أي شيء فأعثر �لصدفة على كسرة خبز.. أو بصلة مهجورة).

مث يعمل بريم يف مصنع للكيماو�ت متحمًال رائحة الغازات الكيماوية اخلانقة ورائحة املعادن القذرة، وبذل اجلهد البدين
الشاق من أجل الطعام والسكن يف غرفة متواضعة! لكنه فقد قدرته على التحمل بعد عام وشهر واحد، فلجأ إىل اختصار
امسه يف جواز سفره اجلديد الذي حيمل ختم القنصلية الربيطانية، وبذلك جنح يف اإلفالت ووصل إىل ميناء «بور سعيد» يف
27 مارس 1922، وما إن وصل إىل «األنفوشي» حىت علم أن زوجته قد أجنبت له ابنته «عايدة» مث حصلت على حكم
�لطالق منه بعد أن أثبتت أن زوجها من املغضوب عليهم وال أمل له يف العودة إىل البالد! فظل خمتفيا لدى أوالد عمه
ألن الوضع السياسي املوافق لعودته كان يف منتهى اخلطر بعد تضييق اإلجنليز على الشعب عقب النفي الثاين للزعيم سعد

زغلول.

ملحوظة: آثر� أن نستفيض يف ذكر األبيات اهلجائية لبريم داخل وخارج مصر ضد الطبقة احلاكمة يف عصره وخباصة ضد
أكرب رأس فيها، للداللة على شجاعته اليت بلغت حد التهور واليت حتمَّل منها النفي والتشرد والبعد عن العائلة، ومل يرتاجع
أو يهادن، وذلك ألن فيما بعد شن شاعر عامية أطلق على نفسه «أبو بثينة» كان يكتب بعض األشعار اليت تنتقد امللك
فؤاد وخوفا من القبض عليه كان يكتبها حتت هذا االسم املستعار. املهم أن هذا الشاعر ومعه بعض صبيانه سفهوا من

مواقف وأشعار بريم وسنذكر بعض خبا� هذه املعركة.



اختفى بريم ملدة ثالثة أشهر داخل بيت أوالد عمه، مث مل يطق صربا وغادرهم إىل القاهرة، وهناك التقى ب «عبد العزيز
الصدر»، صاحب جريدة «الشباب»، واتفق معه على كتابة معظم مواد العدد أسبوعيا بشرط أال يضع امسه على أزجاله
السياسية اليت تنتقد االستعمار وتندد �ملوالني له، خوفا من النفي مرة أخرى. لكن الوشاة مل ميهلوه كثريًا، ومل يكمل مدة
14 شهرًا مبصر، إال وعلمت السلطات واإلجنليز خبرب تسلله إىل مصر، وقُبض عليه للمرة الثانية، وسارعوا بوضعه على
ظهر أول سفينة تغادر البالد إىل فرنسا، ومت هذا يف اليوم اخلامس والعشرين من شهر مايو عام 1923. ورحل بريم ويف
قلبه غصة وحسرة عرب عنها عند وصوله فرنسا بقوله: «إذا كان أهل السياسة مل يشعروا بوجودي حينئذ، فقد شعر يب
الزمالء من أهل األدب، فقاموا �بالغ السلطات عين وعن أمكنة وجودي وحركات وسكنايت، فرحلوين من جديد خارج

مصر».

ويف فرنسا مل جيد عمال إال يف شركة للصناعات الكيماوية أيًضا، وجيد فيها أعظم طريقة لالنتحار البطيء، وميرض داخل
املصنع وينقل إىل املستشفى، ويقسم إذا مت له الشفاء أال يعود إليه، ويرب بقسمه، لكنه ال جيد بديًال إال العمل يف مصنع
للحرير الصناعي جبنوب فرنسا، ويعتل مرة أخرى من الغازات اخلانقة اليت يفرزها املصنع، وينقلونه إىل املستشفى ويطول

مكوثه فيه فيفصلونه.

مث خيدمه احلظ ويقابل «عزيز عيد» يف �ريس، الذي يطلب منه �ليف مسرحية ومينحه 20 جنيًها عربوً�، وميّصر له بريم
رواية فرنسية عنوا�ا «لو كنت ملًكا» ويسميها «ليلة من ألف ليلة» وعند عرضها مبصر تنجح جناًحا ساحًقا، ويرسل له
«عزيز عيد» من مصر �قي قيمة التعاقد، ويطلب منه أن يتفرغ لكتابة مسرحيات واستعراضات فرقته، وأنه سيمده �لنقود

بال انقطاع، وسيرتك له حرية اختيار األفكار، دون تدخل من جانبه.

ويف �ريس أيًضا يقابل صديقه «زكر� أمحد» ومن شدة شوقه ملصر، يناشده البحث عن وساطة لدى القصر متكنه من
العودة إليها، لكن زكر� يبني له صعوبة هذا األمر ويعده �ن يرسل إليه ما حيتاجه من نقود من وقت آلخر. ورغم أمله
العظيم بفراق بلده وأحبائه مل ينقطع بريم يوًما عن اإلبداع، الذي كان يرسله دوًما إىل الصحف و�شري الكتب مبصر.
ويستمر �ذا احلال القلق يف فرنسا عدًدا من السنوات يقارب ال 15 عاًما، حىت تلوح بوادر احلرب العاملية الثانية وخترج
الصحف الفرنسية ذات صباح و�ا إنذار يطالب األجانب �لرحيل عن البالد، والعودة إىل أوطا�م فورًا، ويرحل من فرنسا
هذه املرة على طريقة «كعب داير»: من فرنسا لتونس.. ومن تونس لسور�.. ومن سور� ألي دولة تقبله يف مشال أفريقيا!
وأثناء ترحيله والسفينة يف ميناء «بورسعيد» يساعده أحد البحارة املصريني ويهربه، وكان ذلك يف 8 إبريل 1938، ومن
بورسعيد ينطلق إىل القاهرة ليختبئ يف بيت زوج ابنته، وبعد أ�م يناوله قصيدة كان قد كتبها مبجرد هربه من السفينة، كي
يسلمها إىل صديقه الشاعر «كامل الشناوي» جبريدة األهرام، وتصل القصيدة إىل كامل الذي يتصل ب«أنطون
اجلميل»، رئيس التحرير، ويبلغه خبطاب بريم، فيفاجأ برئيس التحرير خيربه �ن حممد حممود، رئيس الوزراء، والنقراشي �شا،
وزير الداخلية، وأمحد حسنني، األمني األول �لقصر، من أشد املعجبني ببريم، ويتصل �م رئيس التحرير يستأذ�م يف نشر
القصيدة ويوافقون �إلمجاع، وتنشر هذه القصيدة يف الصفحة األوىل جبريدة األهرام يف واقعة مل تتكرر، وعقب كامل على
القصيدة بطلب العفو عن بريم، وما إن قرأها وزير الداخلية حىت أصدر أمرًا بتجاهل وجود بريم يف مصر. وهذه بعض
أبيات القصيدة: (غلبت أقطع تذاكر وشبعت �رب غربة.. بني الشطوط والبواخر.. ومن بالد� ألورو�.. وقلت ع الشام

أسافر.. إ�ك أالقيلي تربة.. فيها أجاور معاوية.. وأصبح يف محاية أمية).

العودة الثانية لبريم إىل وطنه «مصر» كانت يف يوم 8 إبريل 1938، وكان امللك فؤاد الذي جلده بريم بلسانه قد تويف
قبلها بعامني (29 إبريل 1936)، وتوىل ابنه فاروق مملكة مصر خلفا له، لكن ليس معىن هذا أن أسباب إبعاد بريم عن



مصر أصبحت غري ذات قيمة فأخت فاروق «فوقية» من زوجة فؤاد األوىل «األمرية شويكار» سبق أن هجاها بريم يف
شهر عسلها، وكذلك هجا أم فاروق «�زيل» أيضا، و«لّسن» على قدومه هو بذاته العليا إىل احلياة مبكرًا، لذا إن تغاضي
امللك فاروق عن وجود بريم مبصر، مث العفو عنه (يقال إن امللك فاروق أصدر له عفًوا شفهًيا وقابلته أم كلثوم خصيًصا
لشكره على ذلك) مسألة تثري الريبة، فأقل حاكم تنال أسرته مثل هذه اإلها�ت كان سيقتل قائلها، أو يلقيه يف جب

مدى احلياة! ولألسف مل يوافنا أي حمقق �رخيي �سباب مقنعة ومنطقية ملا حدث، وأمتىن أن حيدث ذلك قريًبا.

وفيما بعد يف منتصف األربعينيات حىت ما قبل وفاة بريم، سيعاين بريم (كما ذكر يف مذكراته) من الزجالني املصريني الذين
حتكمت فيهم الغرية حتكما دفعهم إىل اختاذ القصيدة اليت مدح فيها فاروق يف بضعة أبيات، والقصائد اليت هجا �ا
النحاس مطية للحط من منزلته وتشويه صورته، وقد رد بريم يف مذكراته على هذه االنتقادات، �نه أقدم على هجاء
النحاس �رًا لنفسه، ألن النحاس ا�مه يف فرنسا �مة تسببت يف حرمانه من عمل مريح وأعادته إىل صفوف البطالة!

وأشار إىل أنه مدح فاروق قبل أن يطغى يف احلكم، وعندما مل جيد حًال آخر ميكنه من اإلقامة مبصر بعد غربته الطويلة.

اجلدير �لذكر أن األبيات اليت مدح �ا فاروق كانت من قصيدته الشهرية «غلبت أقطع تذاكر»، وهي تقول: (أقول لكم
بصراحة اللي يف زماننا قليلة.. ما شفت � قليب راحة يف دي السنني الطويلة.. إال أما شفت الرباقع واللبدة واجلالبية.. �
مصر نور الوسامة ساطع و�ين شروقك.. حلن السالم والسالمة الدنيا مسعاه يف بوقك.. واجلو فوقه ابتسامة زي ابتسامة

فاروقك.. حتوم عليها املاليكة وتنطق اإلنسانية).

بدأت املعركة املستهدفة لبريم من جمموعة الزجالني واملنحازين ل«أبو بثينة» يف منتصف شهر إبريل عام 1945، وكان
الرتاشق األول مبقال يف جملة «الراديو والبعكوكة» للشاعر مصطفى عبد الرمحن (1915-1992)، ينتقد فيه بعض
أغنيات بريم اليت تضمنتها أحداث فيلمي «برلنيت» و«املظاهر»، اللذين ُعرضا يف أول العام، وتوسل الشاعر لبريم «أال
حيارب مصر يف مسعتها وكرامتها، فهو �ذه األغاين جيين على مصر أكرب جناية»، مث قدم الشاعر مناذج هلذه األغاين اليت
كتبها بريم يف الفيلمني: «نشيد بنات اجلامعة»- «قول معا� واترّحم»«أ� روميو». وينهي الشاعر مقالته �ستعداء من

بيدهم األمر إلصدار أوامر عسكرية �حلبس والغرامة على مرتكيب هذه األقوال!

ويتكرر اهلجوم على أغاين األفالم اليت صاغها بريم يف مقال �ٍل ��لة نفسها، يف أول يوليو 1945، لكن هذه املرة من
الشاعر فتحي قورة (1919 - 1977)، الذي يستجري زاعقا بعنوان مستفز للمقال هو «الشعر الغنائي حيتضر أنقذوه
من إسفاف بريم التونسي»! واملشكلة احلقيقية أن مقاله تناول هذه األغنيات �لذات �لنقد والتجريح: «كل األحبة» -
«غين يل شوي شوي» - «ليه � بنفسج»، ومن مناذج هذا اهلجوم ما ذكره عن أغنية «غين يل شوي شوي»، اليت غنتها
أم كلثوم يف فيلم (سالمة - 1945).. يقول قورة «ال فض فوه»: «هذه األغنية قد اكتنفتها العيوب من كل �حية،
سواء يف األوزان أو القوايف أو املعاين أو األسلوب وما يتطلبه من رقة وطالوة، ومن األمثلة على ذلك قوله فيها: (ألغين
وأغين وأغين.. وأوري اخلاليق فّين.. واإلنسي يقول للجّين.. والرايح يقول للجاي)، ومفهوم أن الشطر األول غري مستقيم
مع الثاين يف البيتني، فضال عن (وأوري اخلاليق فّين)، وال أظن أن بينهما أيضا من يرى ما يدعو لذكر (اجلّين واإلنسي) يف
أغنية، ماعدا بريم طبعا ألنه فقد الذوق كما أسلفنا!».. أما ما قاله «فتحي قورة» عن أغنية «ليه � بنفسج» الشهرية،
غناء صاحل عبد احلي، ونظم بريم، فله العجب! فقد قال: «كيف يصف البنفسج �نه حزين؟ ليس هناك السبب لسوى

(اجلليطة)، وهي كلمة عامية تعين تدين الذوق وتبلد املشاعر»!

كما أفسحت ا�لة أيضا يف العدد نفسه صفحا�ا ملأمور �حملكمة املختلطة �سيوط من هواة الفن ليتهم بريم يف مقالته
بسرقة مطلع أغنية «من يوم ما عطفت عليك» يف فيلم «برلنيت» من أغنية للشاعر الراحل عبد الوهاب حلمي. مث سامهت



هذه ا�لة «الراديو والبعكوكة» يف إطالة مدى املعركة وجعلها معركة غري متكافئة، أل�ا قصرت املشاركة فيها على مهامجي
بريم التونسي فقط! وكان نصيب من يديل بقول ينصف بريم أو شعره أن ينال قدرًا معتربًا من هجوم القائمني على املعركة
يف ا�لة، ومن هؤالء شيخ امللحنني «زكر� أمحد» الذي استفزه اهلجوم على صديق عمره الشاعر الفذ «بريم» فأدىل برأي
يف إحدى ا�الت املنافسة قال فيه: (لقد رفعت أم كلثوم رامي إىل السماء فنزل �ا إىل األرض، واستطاع بريم أن ينهض

�ا �نية إىل السماء بكالمه الذي صار اآلن على كل لسان).

وهنا هاجت ا�لة على زكر�، وخرجت مبقال دون توقيع محل عنوان: «هذا كثري � شيخ زكر�»، جاء فيه (رامي هبط �م
كلثوم.. هذا كثري � سي الشيخ.. إذن أم كلثوم كانت يف احلضيض.. ومل يرفعها فنها وصو�ا.. ورفعها بريم.. أسامعة
أنِت � كوكب الشرق؟ أم أنك ُتسمعني الناس وال تسمعني؟! لقد أردت � شيخ أن متدح أم كلثوم فذممتها. وأردت أن

ترفع بريم فمرغته يف الرتاب.. وقاتل هللا الدبة اليت حاولت طرد الذ�ب عن وجه صاحبها!).

ودخلت جملة «مرقد العنزة» اللبنانية ساحة املعركة إىل جانب الشاعر بريم التونسي فناهلا هجوم ليس أقل مما �له زكر� أمحد
يف مقال طويل مصحوب بتهديد يف ختامه يقول:

هذه كلمة نرجو أن ترد هذه العنزة عن أن تنطح، وإال كسر� قرو�ا وأعد�ها إىل الزريبة!).

ومن الشعراء الذين ملعت أمساؤهم يف عامل الغناء أثناء نفي بريم.. حممد عبد املنعم، الشهري ب «أبو بثينة»، وفتحي قورة،
غري أن العمالق بريم عاد، وبداية من عام 1939 غزا املسرح والسينما واإلذاعة وتوىل صياغة الكثري من أغنيات األفالم
الغنائية واالستعراضية اليت راجت إ�ن احلرب العاملية الثانية (من 1939-1945)، كما تعامل مع أمسهان وكوكب الشرق
«أم كلثوم» اليت قدم هلا أخلد أغنيا�ا يف هذه الفرتة، منها (أ� هويت-األهات- أ� يف انتظارك-حبييب يسعد أوقاته).
وهذا االكتساح (البريمي) ما كان ليمر دون أن يثري مشاعر الغرية يف نفوس بعض الشعراء، لكن التنفيس عن هذه املشاعر

مل يكن يتطلب أكثر من فرصة مناسبة. وقد توىل بريم تقدمي الفرصة بنفسه فاشتعلت املعركة!

وكتاب «معارك فنية» يرصد هذه املعركة �لتفاصيل، وسنوجز وقائعها اليت بدأت يف أحد احتفاالت مصر بعيد اجللوس
امللكي (6 مايو من كل عام)، ويف احتفال اإلذاعة �ذه املناسبة ألقي أبو بثينة زجًال على اهلواء مباشرة أ�ر به الدهشة،
فبعد �نئة ملك البالد استعطفه للعفو عن بريم بقوله: (موالي بريم أساء لنفسه يف عهد جهله.. و�ب و�ل اجلزاء..
اعطف عليه جلل أهله.. مالوش أمل أو متين غري إنه يوم قبل موته.. يف عيد جلوسك يهين ولصوتنا يضم صوته).
واستشاط بريم غضًبا ملبادرة «أبو بثينة» اليت مل يطلبها منه، وبث شكواه ألصدقاء «أبو بثينة»، الذين أكدوا له صفاء نية
«أبو بثينة»، بينما يدرك بريم متاًما أن ما فعله املذكور مبثابة بالغ لألمن يسلمه «أبو بثينة» يًدا بيد «تسليم أهايل»، فهو
يذّكر فاروق بوجوده يف البالد دون عقاب، أو على األقل يعلن للناس أنه أمري الرجل الذي يتوسط ألحد أتباعه. وانتظر

بريم الفرصة للثأر ومل ينتظر طويال.

ظن بريم أن أمحد رامي هو احملرك احلقيقي للمعركة اليت بدأها ويقودها أبو بثينة ضده، بتأثري غيظه من أنه منذ عودته صار
الشاعر املالكي ألم كلثوم، لذا حتت �ثري هذه املعركة هاجم بريم أمحد رامي يف إحدى ا�الت قائال: «إن رامي قد هوى

�م كلثوم إىل احلضيض».

احتدمت املعركة أكثر مبقال آخر لفتحي قورة يف 15 يوليو 1945 نشره يف منصة إطالق النريان على بريم املسماة زورًا
جملة «الراديو والبعكوكة»، وبعنوان أكثر استفزازًا هو «بريم التونسي أو الطبل األجوف»، وهذا بعض ما جاء فيه: «لقد
جىن بريم التونسي على الغناء جناية ال تغتفر، واحنط به احنطاطًا مل يشهده عصر من مجيع عصوره، ورجع به إىل الوراء



بشكل فاضح يدعو إىل الشفقة والر�ء». ودخل شويعر آخر هو عبد هللا أمحد عبدهللا (1919- 1996) ضد بريم
التونسي ومن املنصة ذا�ا أطلق مدافعه قائًال: «إن األستاذ بريم التونسي قد انتهى أدبًيا، وأصدر بنفسه حكم اإلعدام
األديب ضد نفسه منذ عاد من املنفي، أين حالوة أزجال بريم القدمية؟ أين سالسة أسلوبه اليت كنا نقرؤها له عرب البحار؟
أين معانيه اجلميلة اليت ملسناها فيما كتبه حنيًنا إىل الوطن من منفاه؟ كل هذا قد تبخر، مات بريم الفنان، ليولد بريم
املؤلف امليكانيكي والشاعر املادي الزجال الذي يقول: (وأّدي أجرتك قرش مصّدي)، والذي يقول الكالم املرصوص يف

أغاين: (العنوا إبليس)، (واحنا سبعتاشر مليون)، (� بنات اجلامعة) مبا يتخلله من كسر وزحاف وعلل!».

ويف العدد الذي يليه خرج فتحي قورة مبقال عنوانه (بريم التونسي وصبيانه: � أيها النمل ادخلوا مساكنكم!) تناول فيه
أغنية «أ� يف انتظارك» وبعض أزجال بريم �لتجريح، ومما قاله عن أغنية أم كلثوم الشهرية: «وإذا استثنينا كلمات (أتقلب)
و(مجر) و(أتشرد) وما فيها من سخافة وركاكة، فال ميكن أن نسكت عن ختيل املعىن الذي يرمي إليه، إنه أقرب إىل األدب
املكشوف منه إىل أي شيء آخر، وهذا القول لو غناه رجل ألخذ�ه، فما �لك واليت تغنية مطربة كبرية؟»، مث ينتقي
فتحي قورة من إحدى أغاين فريد األطرش يف فيلم (أحالم الشباب 1942) بيًتا يقول فيه بريم: «ويف اهلوى عز�.. مهما
يبهدلنا»، منتقًدا صياغته ومتهكًما على بريم هكذا: «وكلمة (يبهدلنا) هذه أحتداه أن يثبت يل أن مؤلًفا رضي أن ينحط
لدرجة أن يضعها أغنية أغانيه، مهما كان هذا املؤلف مشهورًا بفساد الذوق، فهي ال تقال إال من أحقر مونولوجست يف
الفرق املتجولة يف البالد!»، أما �قي املقال فكان عما تضمنته أزجال وأغنيات لبريم مثل «حنجن � ريت � إخو�
مارحتش لندن وال �ريز» وأوبريت «عزيزة ويونس» و«السيد ومراته يف �ريس»، وهجاء بريم الذي جاء فيه ما ال ميكن أن

جترؤ على نشره أي مطبوعة اآلن!

وعندما انربى بعض املؤيدين لبريم �لقول �ن دليل شاعرية بريم وقيمة أعماله هو غناء أم كلثوم لتلك األعمال، هامجهم
قورة بغلظة قائًال: (أيها اجلهالء املساكني هل يف غناء أم كلثوم ألغاين بريم ما يدل على أنه مؤلف أغاٍن؟ وهل أم كلثوم
شاعرة يشار هلا �لبنان؟! وهل تعرف يف الشعر ما ال يعرفه رامي وغريه من فطاحل األدب؟ إن أم كلثوم اليت أعجبتها

(سالم هللا على األغنام) هي آخر من يسأل عن رأيه يف الغناء وآخر من يتكلم عن التأليف الغنائي)!

ويف عز هذه املعركة، و�لتحديد يف مؤمتر الزجل العريب األول الذي انعقد يف بلدة «ضهور الشوير» يف جبل لبنان، والذي
بدأت جلسته األوىل يف 16 أكتوبر 1945، ختم املؤمتر جلساته حبصول الشاعر «أبوبثينة» على جائزة الزجل األوىل. ورد
بريم اللطمة بقصيدة جاء فيها هذان البيتان: (خراب ما حيتاج ملعاينة.. وفن �ير وأهي �ينة، أمريي جوز أم بثينة.. وأ�

الرعية أ� وعياهلا).

بعد سخرية بريم من تنصيب «أبوبثينة» أمريًا للزجل، توالت مقاالت اهلجوم عليه من منصة «الراديو والبعكوكة» حىت �اية
نوفمرب عام 1945، من «أبوبثينة» و«فتحي قورة» و«أنور عبد هللا» و«حسن إمام عمر»، وإليك عناوين بعض هذه
املقاالت: «بريم التونسي األديب املؤدب»، و«بريم التونسي يف امليدان»، و«بريم التونسي كما عرفته»، و«بريم التونسي..
املؤلف الذي فشل»، و«بريم التونسي.. �كر اجلميل» وغريها، وختامها كان املقال األخري للصحفي حلمي سالم يف
نفس العدد بعنوان «بريم التونسي.. رجل ممتاز» وبدأه ب (بريم التونسي واحلق يقال -رجل ممتاز.. ولكن ليس يف األدب
وال يف الشعر وال يف الزجل، وإمنا ممتاز يف سوء الطبع وبذاءة اللفظ والتطاول على من هم أمسى منه مقاًما وأكرم أصًال!)
واستمر الصحفي الكبري على نفس الوترية من اهلجوم والسب حىت إن قارئ املقال ليعتقد أن بريم مل يدع نقيصة إال
وارتكبها، والقارئ لعموم املقاالت اليت ُكتبت ضد بريم، ال خيرج أبًدا عن أن املرحلة األخرية من ذبح شاعر غنائي قد

أوشكت على االنتهاء إن مل تكن قد انتهت �لفعل.



إن هذا املقال كان األخري، وتوقف اهلجوم فجأة، ومضت األ�م لتسدل ستائر النسيان على هذه املعركة! اليت دارت من
طرف واحد هو «معسكر أبو بثينة» ألن طرفها الثاين - بريم - مل نطالع رده أو دفاعه إال يف بعض التعليقات اليت نسبتها
إليه األقالم املهامجة يف سياق مقاالت اهلجوم عليه، وقد يكون السبب يف جتاهل بريم يعود إىل حياة التخفي اليت عاشها
منذ عودته إىل مصر، يف انتظار العفو امللكي الذي مل يصدر أبًدا حىت انتهت امللكية من مصر، ورغم أن القصر والوزارة
كا� يغضان الطرف عن وجود بريم يف مصر، لكن ذلك جعله يعيش حياة املطارد حتت مظلة اخلوف من النفي، ورمبا كان
�خري العفو عنه مقصوًدا حىت ال حيس �ألمان فينطلق لسانه من جديد يسب امللك، أو حيفزه هذا الوضع القلق لكي
يطلق األزجال واألغنيات السرتضاء ملك البالد، وقد أمثرت هذه السياسة ودفعت بريم لنظم بعض األعمال لفاروق منها

طقطوقة «هللا خيلي الفاروق لألمة»، وأغنية «يف كل يوم للفاروق حسنات».

وميكن القول إن هذه املعركة قد اندلعت ألسباب ثالثة، أوهلا: تضرر رامي، ومن شارك يف املعركة من الشعراء، من عودة
بريم، فبعد أن كان رامي ينفرد بنظم أغنيات أم كلثوم وبريم يف املنفى، حىت إنه من (1926 حىت 1931) كان رامي
ينظم عشر أغنيات هلا كل عام! وعاد بريم وتواري رامي. و�نيها: ما تضمنته أزجال بريم من ألفاظ تتقبلها أذواق العامة
اليت بدأت تشكل الغالبية بني متذوقي الغناء منذ بدء احلرب العاملية الثانية، و�لثها: حماولة بعض مهامجي بريم جذب انتباه
القصر إليهم، عندما يظهرون وكأ�م األمناء على املبادئ ولقيامهم بتأديب املشاغب، وقد خرج بريم من هذه املعركة �قوى
مما كان عند بدئها، وزاد إقبال أم كلثوم وكبار املغنني على غناء أزجاله، وبدًال من أن ينال عفو القصر، حصل على

اجلنسية املصرية من حكومة الثورة يف عام 1954.

ويف احلقيقة مل يكن الشعراء الذين قادوا املعركة ضد بريم من أنصاف الشعراء، لكن كانوا شعراء كبارًا وإنتاجهم يشهد هلم،
فمحمد عبد املنعم «أبوبثينة» من مؤلفاته كتاب «فن الزجل العريب» وله سبعة دواوين ومبتكر الشعر الفكاهي
«احللمنتيشي»، وغنت له «حياة حممد» و«�درة» و«فتحية أمحد»، كما غىن له أيًضا حممد عبد الوهاب أغنية «ملا أنت
�وي تغيب على طول». وفتحي قورة شاعر غنائي مصري مهم، ومن أعماله: «مال القمر ماله»، «تعب اهلوى قليب»،
«ماما زما�ا جاية» (غناء حممد فوزي)، و«قليب ومفتاحه»، «اتقل اتقل»، «� سالم على حيب وحبك» (غناء فريد
األطرش)، و«� سيدي أمرك»، «بكره وبعده»، «الناجح يرفع إيده» (غناء عبد احلليم حافظ). و«إن راح منك � عني»،

«حبينا بعضنا»، و«تعاىل أقولك» (شادية).

ويف مساء يوم 5 يناير من عام 1961، أثناء احلفل الشهري لكوكب الشرق «أم كلثوم» مبسرح األزبكية، أسرع املوسيقار
«حممد القصبجي» إىل أم كلثوم وهي تستعد وراء الكواليس لوصلتها الثالثة، ومهس يف أذ�ا «بريم مات».. فاغرورقت
عيناها �لدموع، وبدال من أن تغين أغنية «� ظاملين» كانت تستعد هلا مع الفرقة، وقفت على املسرح تنعي الفنان الكبري

وغنت واحدة من أحدث األغاين اليت كتبها هلا.. أغنية «احلب كده».. وكان غناؤها هذه املرة ميلؤوه احلزن والشجن.



 



 



 



عبد احلق مغبون احلق
على مشارف عام 1920، آمن شقيقاه بنبوغه املوسيقي، وكان عمره حينذاك ال يتجاوز الرابعة عشرة، فقد هوى
املوسيقى، وعشقها، وهو أصغر من ذلك، حىت إنه حفظ كثريًا من أحلان الشيخ سيد درويش، ومن فرط إعجاب األستاذ
عبداحلميد عبداحلق، وعبدا�يد عبداحلق، �ذه اهلواية املبكرة اليت ظهرت بوادرها يف شقيقهما األصغر عبد العظيم
عبداحلق، قررا إرساله يف بعثة لدراسة املوسيقى يف إيطاليا، وأرسال إىل أحد املعاهد املوسيقية هناك، يسأالن عما إذا كان
من املمكن قبول تلميذ يف هذه السن املبكرة، وكان رد املعهد �إلجياب، مرفقا �ستمارة االلتحاق، ومأل الشقيقان
االستمارة، وأرسال املصروفات إىل املعهد حمولة على أحد البنوك اإليطالية، وحتدد يوم السفر، واشرتى الشقيقان تذكرة
طريان لعبد العظيم، وكا� قد أخفيا اخلرب عن والدهم، حىت ال يعرتض على سفر الصغري أو يعرقله، ولسوء حظهما سرب
أحد أوالد احلالل اخلرب إىل الوالد، فاستقل أول قطار قادم من الصعيد إىل القاهرة، واقتحم منزهلم �حملروسة، وقابل أوالده
الثالثة بثورة عاصفة، لكن الشقيقني الذا �لفرار، وتركا األخ األصغر يواجه مصريه! جره األب إىل حمطة القطار، وعاد به
إىل الصعيد يف أول قطار. وظل يضربه بعصا كبرية «شومة» طوال الطريق، مل ينقذه منها إال بعض الركاب الذين اسرتمحوا

األب، وتوسلوا إليه، وكادوا يشتبكون معه حىت تركه، لكن نظراته النارية ظلت تالحق الطفل طويال.

عاد الطفل عبد العظيم إىل بلدته «أبوقرقاص» مركز املنيا وظل حماصرا من والده الثري الذي كان مصرًا على أن يستكمل
دراسته مث يلتحق بكلية احلقوق، ليصري من الوجهاء هو وأخواه. لكن جينات الفن تغلبت عليه، فهرب يف عام 1928 إىل
القاهرة، وحرص على جتنب شقيقيه، واختبأ لفرتة يف خمزن فرقة علي الكسار بشارع عمادالدين، وعندما اكتشفوه، وعلموا
بغرامه �لفن أحلقوه بفرقة «أمني صدقي» املسرحية، وعني ضمن الكورس براتب مثانية قروش يوميا، وتتلمذ بعد ذلك على
املوسيقي املوهوب الشيخ «حممود صبح» ملدة أربع سنوات، ومثلها على يد الشيخ زكر�، واعتربها عبد العظيم عبداحلق

مدرسة الفن احلقيقية اليت رعت موهبته.

وألن والده كان من كبار أعيان املنيا، وقد خاصم ابنه بعد هربه األخري، واعتربه عاصيا، حاول االبن بشىت الطرق مصاحلة
األب، وجنح يف توسيط السيدة هدى شعراوي للمصاحلة، لكن األب اشرتط أن يكمل دراسته بكلية احلقوق، وقد فعلها
عبد العظيم، وخترج فيها، وعينه األب يف وظيفة «موظف إداري» مبطار املنيا، وهناك تصادق مع الطيار «حممد صدقي»
الذي كان يصطحبه خلسة يف الطائرة اليت يقودها إىل القاهرة، ويرتكه يصول وجيول يف صاالت وحمافل الفن، مث يعود به
إىل املنيا. وفيما خيص شقيقيه، فإ�ما أ�يا دراستيهما، كما خطط هلما األب: وصل األخ األوسط، عبدا�يد عبداحلق،
إىل منصب وزير املواصالت، أما اآلخر األكرب، عبداحلميد عبداحلق، أحد أعضاء حزب الوفد البارزين، فقد ترقى يف
مناصب عدة منها: وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة األوقاف ووزارة التموين (خالل الفرتة ما بني عامي 1939
و1949)، ومن أهم إجنازاته إلغاء البغاء يف مصر، ولن ننسى حبه «للفن واملوسيقى» الذي دفعه لتبين موهبة األخ
األصغر عبدالعظيم، وجعله حمًبا وصديًقا للفنانني، عندما صار من السياسيني البارزين والوزراء، حىت إنه يف عام 1951
عندما ترشح النتخا�ت الربملان عن حزب الوفد، كان صوت عبد الوهاب هو الذي حيث مجاهري السيدة زينب النتخاب
صديقه �غنية من تلحينه يقول فيها: (� كل أهل الدايرة.. � جماورين السيدة مهرة.. حلفتكم �لست الطاهرة.. جتاوبوا

وتقولوا احلق.. تنتخبوا مني؟ عبد احلق.. ختتاروا مني؟ عبد احلق).

ُنسب لعبد احلميد عبد احلق، الشقيق األكرب للملحن واملمثل عبدالعظيم عبداحلق، أنه الذي قام �لغاء الدعارة يف مصر
عندما أصدر وهو وزير للشؤون االجتماعية (من يونيو 1943 حىت أكتوبر 1944) قرارًا بذلك �التفاق مع اإلجنليز،



وذلك بعد إصابة بعض جنود احللفاء املتعاملني مع هذه البيو�ت �مراض جنسية، بناء على ما حكاه حممد حسنني هيكل
يف جملة «آخر ساعة» العدد رقم (546) من أن جملة «اإلجيبشيان جازيت» كلفته بتقصي احلكاية وإبراز وجهات النظر
جتاه موضوع البغاء، وقد جنح يف ذلك وصدر القرار �إللغاء! بينما الثابت واحلقيقي أن الذي لعب الدور الرئيسي يف إلغاء
الدعارة املنظمة مبصر، هو النائب الربملاين املخضرم «سيد جالل»، وكان �ئًبا عن دائرة «�ب الشعرية»، وكان يتبع الدائرة
الشارع الشهري «كلوت بك»، الذي يضم أغلب بيوت األنس والدعارة، وقد تقدم النائب يف عام 1949 بطلب إحاطة

لوزير الشؤون االجتماعية وتضمن الطلب إصدار قانون حبظرها، ومت إقرار ذلك رغم املعارضة الشرسة له يف وقتها.

نعود إىل مسرية املوسيقار «عبدالعظيم عبداحلق»، الذي قاسي وعاين وكابد وواجه عنف والده جتاه حبه للموسيقى، رغم
أنه وّسط أقطاب حزب الوفد الذي كان والده يعشقه، ومنهم السيدة هدى شعراوي واألستاذ مكرم عبيد، كي جيعلوه
يقبل السماح له �لبقاء �لقاهرة واستكمال دراسته العملية واملوسيقية، لكن األب رفض الوساطة متاًما، وأجهض حماولة
األشقاء إلرسال عبد العظيم إىل إيطاليا لتعلم املوسيقى، وقد استمعت إىل حلقة إذاعية مسجلة مع امللحن الراحل �ذاعة
القاهرة، وقد ذكر فيها أنه من مواليد عام (1906)، كثريون كتبوا أنه من مواليد 1910 وهذا غري صحيح، كما أضاف
إىل حماولة شقيقيه إلرساله للدراسة يف إيطاليا حماولة أخرى، لكن هذه املرة كانت إىل لندن، حيث كان يدرس «جورج
مكرم عبيد»، وهو شقيق األستاذ مكرم عبيد وصديقهما، وطلب منه الشقيقان أن يستضيف «عبدالعظيم» ويرتب له
الدراسة يف أحد املعاهد املوسيقية، وسيتكفالن �ملصروفات، وقُبل مبعهد هناك، وحتدد موعد السفر، واختار الشقيقان هذه
املرة الباخرة وسيلة سفر له، وسافروا مجيعا إىل اإلسكندرية، وأقاموا بفندق «سيسل» الفخم يف انتظار موعد السفر،
وكالعادة وصلت أخبار خطتهم إىل الوالد، وهبط عليهم األب يف الفندق الساعة السابعة صباحا، بينما كان موعد مغادرة

الباخرة الساعة التاسعة. وتكرر األمر، وفر الشقيقان، وتركا «عبد العظيم» يف يد من ال يرحم.

ووصل موضوع الكر والفر بني األب وابنه إىل مدي كبري، ففي �ائي «البكالور�» الدور األول خشي «عبدالعظيم» من
النجاح حىت ال يعينه األب يف وظيفة مرموقة وخيسر الفن، فقفز من احلنطور واختفى بني الزراعات حىت انتهى االمتحان
بسقوط مدٍو، و�ل عقابه الدموي، ويف الدور الثاين سقط يف اللغة اإلجنليزية لكن والده استقدم مدرسا إجنليز� وزوجته
املدرسة أيضا وأقاما يف الدوار حىت جنح. ومتكن األب من تعيينه يف وظائف مرموقة، منها «مدير مكتب سكرتري عام
جملس النواب يف عام 1936». وكان «عبد العظيم» قد بدأ العمل يف السينما يف ذلك الوقت بتأدية بعض األدوار
الصغرية. ويف عام 1948 التحق �ملعهد العايل للموسيقى املسرحية، وكان من زمالئه يف املعهد عبد احلليم حافظ وكمال
الطويل وإمساعيل شبانة وعلي إمساعيل، وخترج «عبد العظيم» يف املعهد عام 1953 وعمره يقرتب من السادسة واألربعني.

ومن الشائع أن أول حلن ل «عبد العظيم عبد احلق» قدمه لإلذاعة املصرية هو حلن «الصيادين»، كلمات مأمون
الشناوي، وأداء كارم حممود. وهو قول غري صحيح، فأول حلن على اإلطالق ل «عبد العظيم» هو حلن (صاحلتك
وراضيتك) للمطربة حياة حممد، وهو (لقاء العاثر مبغبون احلق).. فشهرة املطرية «حياة حممد» الكربى أ�ا املطربة ذات
احلظ العاثر! فهي تربت على أحلان الشيخ «أبو العال حممد»، أستاذ أم كلثوم، وأول من قام �لتلحني هلا. وكانت تتميز
بصوت قوي وطموح شديد وبداخلها رغبة شديدة يف منافسة أم كلثوم، وساعدها احلظ أن الفنانة واملنتجة �يجة حافظ
عند إنتاجها فيلم «ليلى بنت الصحراء» عام 1936 استعانت �ا يف غناء قصيدة «ليت للرباق عينا»، والقى الفيلم قبوال
مجاهري� جعلها تغايل يف تقدير موهبتها الغنائية. لكن أمسهان أعجبت �ألغنية فسجلتها وراقت األغنية إلبراهيم محودة،
فسجلها أيضا واشتهرت �ما، وسارعت «حياة» عام 1938 مبجرد مساع األغنية بصوت أمسهان برفع قضية احملكمة
األهلية وطلبت تعويًضا كبريًا وقد خسرت «حياة» قضيتها، ألن غناء اللحن الواحد �صوات كثرية كان تقليًدا معموًال به
منذ طُبعت أول أسطوانة يف مصر سنة 1905. وظلت «حياة» يف صراعها الومهي مع أم كلثوم. و�رت أم كلثوم



كعاد�ا عندما ُسئلت يف حوار صحفي هل تعرفني حياة حممد؟ وردت الست على الفور: طبعا قريته. وكانت نكتة أ�ت
على منافستها، فقد كان األستاذ حممد حسني هيكل قد أصدر مؤخرًا كتابه الشهري «حياة حممد» وأ�ر ضجة شديدة.

وللعلم أن اللحن األول لعبدالعظيم عبد احلق «صاحلتك وراضيتك»، الذي غنته «حياة حممد»، مل يفشل بقدر ما كان
حمدود األثر، ألن الست طيبة الذكر «حياة حممد» �لت جبدارة لقب «مطربة احلظ العاثر»، بسبب أن كل أغانيها
الناجحة مل تشتهر �ا، لكن اشتهرت على حناجر غريها، مل يطمع أحد يف هذا اللحن فمر مرور بعوضة يف ميدان رمسيس
ساعة الذروة. وحلسن احلظ أن حلنه الثاين قدمه لإلذاعة وُسجل �عتباره حلنه األول لإلذاعة املصرية، وهو حلن «الصيادين»
الذي يبدأ بـ«هو هو الرزق �يده.. هو هو»، وقد أداه بتفوق املطرب كارم حممود، وكان بطاقة التعريف �مللحن عبد
العظيم حممد. وتوالت أعماله الناجحة متوافقة مع حالة املد الثوري القومي حينذاك، ومنها: «وحدة ما يغلبها غالب»،
و«مشوار� طويل � أهل بلد� مش وقت كالم»، «جبد جبد حنبين السد». وبعد دخول التليفزيون كان عبد العظيم أول
من أدخل املقدمات الغنائية للمسلسالت التليفزيونية، ومنها: «الرحيل»، و«هارب من األ�م»، و«القاهرة والناس»،
و«الشهد والدموع». لكن العالمة الفارقة يف �رخيه املوسيقي هي أحلانه العاطفية اليت تعلق �ا الناس وأحدثت ضجة وسط
عامل امللحنني مثل: «حتت السجر � وهيبة» غناء حممد رشدي وكلمات األبنودي، و«سحب رمشه ورد الياب» غناء حممد

قنديل.

رصيد امللحن عبد العظيم عبد احلق من األحلان رصيد مذهل يفوق ال 500 «حلن»، وقد قال ببساطة يف حواره املسجل:
«عندي 500 حلن يف سجن اإلذاعة!»، وذلك ألن اإلذاعة كانت ال تذيع منها إال أقل القليل. وقد اعتزل عبد العظيم
التلحني يف أكتوبر عام 1973 عقب حجزه الستديو يف اإلذاعة إ�ن حرب أكتوبر ليسجل حلًنا ألغنية محاسية كتبها
بنفسه (مدينا مراسينا وعدينا على سينا)، وبعد مرور ربع ساعة من الربوفات دخل إليه مهندس الصوت ليبلغه �لغاء
احلجز! واعترب عبد العظيم ذلك إذً� �النصراف، فقد كان شديد احلساسية وغلب عليه تصور أنه بعد جناح أغنيتيه
«وحدة ما يغلبها غالب» و«حتت السجر � وهيبة» تكاتف عليه الكبار إلعاقته عن التلحني ومنح الفرص للمواهب
املتواضعة. وركز عبد العظيم عبد احلق جهوده يف األداء التمثيلي يف التليفزيون والسينما، ومن أشهر األعمال اليت اشرتك
فيها: «األراجوز»، «الدرجة التالتة»، «السمان واخلريف» و«اإلرهاب والكباب»، ويف التليفزيون شارك يف عدد كبري من

األعمال، منها املسلسل التليفزيوين «الشهد والدموع» و500 حلقة من املسلسل االجتماعي «عادات وتقاليد».

تويف عبد العظيم عبد احلق يف الثالث من إبريل عام 1993، عن عمر يناهز الـ 87 سنة، وتزوج مرة واحدة عام 1950
ومل ينجب، وكان عفيًفا، عزيز النفس، ال يهتم بعوائد أحلانه، وال بقدر عائد أعماله الفنية األخرى، وذلك ألنه كما أسلفنا
كان من أسرة �لغة الثراء، ويقال إنه ورث عددا كبريا من األفدنة واألطيان أضاع معظمها على الفن. وكانت له أفضال
على الفنانني الذين تقلبت �م األحوال و�توا يف ضائقة مالية مضنية، ومن هؤالء املطربة «حياة صربي» وهي التلميذة
املفضلة للشيخ «سيد درويش»، واليت سجلت بصو�ا كثريا من أحلانه على أسطوا�ت، ومنها: «وهللا تستاهل � قليب»
و«� حالوة أم إمساعيل» و«عود احلسود». وكانت تفنت اجلماهري وهي تغين «دويتو» مع سيد درويش األغنية الشهرية
(على قد الليل ما يطول).. وبعد موت سيد درويش عام 1923 كانت الوحيدة من بني تالميذه اليت مل تستمر وخفت
الضوء عنها بزواجها واعتزاهلا. ويف حرب 1956 استشهد ابنها الوحيد فرتكت بيتها مبنطقة «شربا» وهجرت الدنيا،
وعاشت يف مقابر «اإلمام الشافعي» حتت اسم «أم مجيل»، وعلمت الفنانة «جنمة إبراهيم» حباهلا فأبلغت وسائل اإلعالم

حىت ترعاها الدولة.. وتوّىل هذا الدور «عبد العظيم عبد احلق» بنبل شديد حىت وفا�ا.



مكاملة تليفونية من الفنانة اليت لقبت مبلكة الرعب «جنمة إبراهيم» لفىت السينما «كمال الشناوي» تعاتبه على إمهال
الفنانني للمطربة «حياة صربي» وتركها تعيش يف مقابر اإلمام الشافعي حتت اسم «أم مجيل» بعد استشهاد ابنها يف حرب
(1956)، كانت سببا يف تركيز وسائل اإلعالم على املطربة الكبرية «حياة صربي» تلميذة سيد درويش ومناشدة الدولة
لالهتمام �ا. وكان عبد العظيم عبد احلق يعرفها جيًدا من خالل الفن فاهتم �ا وأعادها إىل بيتها بشربا ورعاها حىت

توفيت.

(البعض خيلط بني امللحن عبد العظيم عبد احلق وامللحن عبد العظيم حممد خاصة أ�ما من جيل واحد، لذا نعطي نبذة
صغرية عن امللحن اآلخر «عبد العظيم حممد»).. عبد العظيم حممد من خرجيي معهد املوسيقى املسرحية دفعة 1950،
ومن أهم أعماله: «كل أطبا القلب قالويل» و«من سنني فاتت» و«3 إخوة من دير �سني» من غناء وردة اجلزائرية،
و«زي ما أكون عطشان وشربت» و«زي نور الشمس» من غناء حمرم فؤاد، وأغنية «الفنارة» من غناء عبد احلليم حافظ،
وأغنية «وهللا لسه بدري � شهر الصيام» غناء شريفة فاضل، كما غنت له فايزة أمحد أغنية «دوبين دوب»، واملطربة
شهرزاد أغنية «مسينا وعدينا» وغنت له جناح سّالم أغنية «�لسالمة � حبييب �لسالمة»، كما غىن له املطرب أمحد سامي
امللقب �طول مغين أغنية «وشك حلو عليا»، أما أغنية «� ليلة ما جاين الغايل» فقد غناها له حممد رشدي، وأغنية
«ماشي كالمك على عيين وعلى راسي» غناها حممد قنديل، أما أشهر أغاين الكرة أغنية «فيها جون» فقد غنتها مها

صربي، واملفاجأة أنه حلن لبليغ محدي أغنية «� ليل العاشقني» قبل أن يتحول بليغ إىل التلحني.

أما «حياة صربي» فقد كانت مغنية يف فرقة «عكاشة» ويقال إن سيد درويش أحبها من أول نظرة، واختار هلا امسها
الفين «حياة صربي» بدال من امسها احلقيقي «عائشة عبدالعال»، وأ�ا صارت ملهمته األوىل حىت وفاته. وعندما غنت
معه دويتو «على قد الليل ما يطّول» وأغنية السقايني اليت من أحلانه أيضا يف مسرحية الرحياين «ولو» عام 1918،
وقدمت شركة أوديون لألسطوا�ت أحد عروضها املغرية لسيد درويش بشرط أن تسجل األغاين بصوت «منرية املهدية» أو
«فتحية أمحد» أو نعيمة املصرية حبجة أن أصوا�ن أقوى منها، خاض الشيخ سيد معركة كسبها يف النهاية وفرضها على
اخلواجة «ليفي» مدير الشركة، وجعلها تقامسه الدويتو الذي سجل ومازال حمفوظا حىت اليوم. لذا يف اليوم العاشر من
سبتمرب لعام 1923 عندما مات الشيخ سيد درويش كان اليوم كارثًيا �لنسبة حلياة صربي، اليت مل تتمالك نفسها،
وادعت أنه مات مسموًما، وسردت قصة - هللا أعلم بصحتها- وهي أن صديقا للشيخ كان يصادق مطربة من «الدرجة
الرابعة»، وقد حتايلت املطربة على صديقها كي جيعل الشيخ سيد يلحن هلا، وطلب الصديق من سيد درويش أن ميرن
املطربة، لكن الشيخ وجد صو�ا سيًئا فصرفها، فكادت له عند صديقه وادعت أن الشيخ حترش �ا، فاغتاظ الصديق ودبر

مكيدة للشيخ وقدم له مخرًا مملوًءا �لكوكايني، فأصيب �لتسمم ورجع بيته يف منتهى اإلعياء ومل يلحقه أحد.

نعود إىل األستاذ «عبدالعظيم عبداحلق»، الذي تعامل مع الفن كأنه هاٍو حىت آخر عمره، ومل يشرتك يف معاركه إال مرة
واحدة يف شهر مايو 1956 عندما هاجم امللحن «كمال الطويل» جيل القدامي من امللحنني، واعترب أفكارهم التقليدية
اليت متنع تطور املوسيقى، واستطلعت جملة اإلذاعة آراءهم فيما قاله كمال، وكان من بينهم «عبدالعظيم عبداحلق» أنه كان
من زمالء الطويل يف املعهد، ولكن ألنه كان يلحن قبل كمال بعشر سنوات على األقل فاعتربوه من القدامى، وقال
عبدالعظيم عبداحلق: إن الرجل «كمال الطويل» الذي بدأ حياته بلحن (إهلي ليس يل إالك عوً�) وانتهى ب «أبوس النار
ماحترقنيش.. أبوس خدك يلهلبين» جيب أن نصلي من أجله! وكانت أغنية أبوس النار قد غنتها «�دية فهمي» يف فيلم

«اجلسد» 1955، وتقرر منع إذاعتها لتفاهتها وبذاء�ا.



 



البلطجة هلا أصول
الكاتبة الصحفية الكبرية «جاذبية صدقي» يف منتصف القرن املاضي استقطعت من عمرها عشر سنوات خصصتها للقيام
بدراسات ميدانية عن األحياء الشعبية يف مصر مشاال وجنو� وطوال وعرضا، مع اهتمام خاص �حياء القاهرة، وقد جالت
وأقامت يف أغلبها فرتات ليست بقصرية، لتخرج لنا سلسلة كتب عن هذه األحياء، وكلها كتب ممتعة يف احلقيقة، وفيها
مالمح لكل حي، ومعلومات بعضها غريب ال خيطر على البال، وطرائف جغرافية وإشارات إنسانية. وآخرها الكتاب
اخلامس وعنوانه (من املوسكي إىل احلسينية). وألننا كنا نسمع أو نقرأ قدميا عن فتوات احلسينية: بطشهم وسطو�م،
فسأختار فقرات من الكتاب حىت تعيشوا بعض األجواء احلياتية والنفسية لفكرة الفتونة والبلطجة يف ذلك الزمن

اخلمسينيات».. مع العلم أن نظام الفتونة نفسه انتهى متاما بنهاية اخلمسينيات وبقيت البلطجة.

لقد اكتشفت أن «احلسينية» هي يف حقيقتها شارع واحد! يقع يف «حي اجلمالية»، وهذا الشارع الواحد يبدأ من «بوابة
الفتوح» وينتهي عند مسجد سيدي «علي البيومي»، ومع ذلك فإن شارع احلسينية قوي جًدا بسكانه، وله �ريخ وحساب
كبري يف تقدير رجال الشرطة! دائًما يضج �حليوية والتوتر والرتقب انتظار شيء ما.. أي حدث والسالم! فقد تقوم معركة
ضارية إذا غازل زائر من حي آخر بنًتا من احلي، فأهل احلسينية يعتربو�ا إهانة شخصية، ويصل األمر إىل دخول نصف
املتشاجرين إىل املستشفى، والنصف اآلخر إىل ليمان طرة! وجبوار هذا اجلزء العصيب من شخصية أهل احلسينية وجدت
اللمسة اإلنسانية، فقد رفضوا مجيًعا إعادة ترشيح �ئبهم يف جملس األمة ألنه بتعبريهم «ما يتمرش فيه اخلري»، ففي املرة
السابقة زوجته أم أبنائه ومحاته ساعد�ه مساعدة عظيمة، وسهر� فوق الصناديق حتميا�ا من أي تالعب، وعندما فاز
�لعضوية، وجرت الفلوس يف إيده، رفس زوجته أم أوالده ورفس محاته ورفس بيته وأبناءه، وتزوج شابة متفرجنة من مصر

اجلديدة وعاش معها هناك، فوقف أهل احلسينية ضده وتضامن معهم أهايل حي اجلمالية وأسقطوه يف املرة التالية.

وأهل احلسينية يفخرون �ن فيها بوابتني من أبواب القاهرة السبعة: بوابة الفتوح، وبوابة النصر. ويقولون إن اجليش وهو
خارج للقتال كان خيرج من بوابة الفتوح وعندما يعود منتصرًا يدخل من بوابة النصر.

وقد التقيت مبأمور حي اجلمالية «العميد سيد النواوي» الذي عاشرهم �ملعروف ست سنوات، وفتح �به للجميع، وعلى
رأسهم «بلطجية» احلسينية املشهورون �لبطش، فأحبوه حبا شديدا. فلما نقل إىل حي الدرب األمحر وّدعوه بقصيدة
تفيض �ملشاعر احلارة، وجعلوا هلا إطارا مذهبا وعلقها املأمور يف حجرته يف إعزاز، مث كتب أهل احلسينية قصيدة أخرى
�نئة ألهل الدرب األمحر لوصول هذا املأمور إليهم! فلما بلغ وزير الداخلية ذلك أعاده إليهم �مر رمسي، فاستقبلوه
بقصيدة �لثة مع الزغاريد وأكواب النور امللونة املتأللئة بطول الشارع. واملأمور يتحدث عن «البلطجية» بفهم وحنان كأنه
يتحدث عن بعض أبنائه الذين ضلوا الطريق! فوجب الصرب عليهم. ويقول: البلطجي �سره الكلمة احللوة رغم شراسته،
وكذلك املعاملة اإلنسانية اليت تشعره �نسانيته، فتستطيع أن تقوده �ا إىل حيث تريد، بشرط أال ختدعه! وسألته: أليس بني
«البلطجية» امرأة؟ أجا�ا: ليس اآلن، ولكن فيما مضى كانت هناك «بلطجية» قوية وقادرة ومستقوية امسها «الشاعرة»!

كانت تركب عربة جترها اخليول املطهمة، وترتدي كتًال متكتلة من الذهب، وهلا جيش من الفتوات �مترون �مرها!

وهنا تتذكر الكاتبة ز�ر�ا بورسعيد يف عام 1956 واحلرب على أشدها بيننا وبني دول العدوان الثالثي، أ�ا مسعت من
السيدات وهن يتسامرن يف فرتات اهلدوء عن سيدة فتواية امسها «أم شكرية» قلن عنها إ�ا أطول من أطول رجل، ضخمة،
وقو�ا هائلة، ومسنتها زائدة، كفها خف فيل، وصو�ا قصف رعد، ترتدي جلباً� بلدً� مشقوق الصدر كالرجال، وحتزم



رأسها خبمارها األسود، بدأت حياة الفتونة �لوقوف يف صف جار�ا وكسبت املعركة، مث جريا�ا، وكانت تكسب دائما،
وخترج الغرمية مهزومة، مضروبة، مهشمة، قد ُكسرت هلا ذراع أو ُشقت جبهة، حىت ذاع صيتها يف بورسعيد �كملها،
وصرن يلذن �ا الستخالص حق ضائع من زوج مشاكس، أو صاحبة بيت عنيدة، أو جارة مؤذية، وكان أجرها قفص
دجاج، أو زوجني من البط املسمن، أو كبشا كبريا إذا كانت املشاجرة ستنتهي بسجن «أم شكرية» بضعة أشهر! وكان
على صاحبة املشاجرة اليت بسببها سجنت «أم شكرية» أن تستقبلها عند خروجها من السجن �لطبل واملزمار، وتقيم ليلة
� تنحر فيها ذبيحة، ومتد مائدة حافلة تتوسطها «أم شكرية» كالعروس! والويل كل الويل ملن تطنش؛ ومل حيدث ذلك

قط، فلم يكن لدى أي واحدة اجلرأة على جتربة حتدي أم شكرية.

وعندما أممت قناة السويس وانسحب املرشدون الفرنسيون واإلجنليز، وتسلم املرشدون املصريون مكا�م، وذاع أن القناة يف
خطر، وقد تدك الليلة �لقنابل.. سهر أهايل مدن القناة كلهم على طول الشواطئ، وعندما سألت الكاتبة النسوة عما
فعلته «أم شكرية» قلن إ�ا حتركت على رأس فرقة �كملها ال تقل عن مائة وعشرين امرأة مسلحة! هنا رغبت الكاتبة يف
مقابلتها بشدة، فأشارت إحداهن إىل شيء ضخم أسود ومهست: أم شكرية! وعندما مسعت مهسها قالت بصوت قوي:
أ� خدامة السيادة! وحتركت حنوهن، وتصفها الكاتبة هكذا: «هل رأيت عمرك تًال يتحرك؟ هكذا إ�ا بال خصر.. وال
رقبة.. وال صدر.. وال ساقني! فساقاها يغطيهما جلبا�ا البلدي الفضفاض». مث سألتهن عن حاجتهن، ورحبت �لكاتبة
عندما علمت أ�ا قاهرية، وقالت «إ�ا خادمة الكل، كبريكم وصغريكم، بل أصغر صغري فيكم!» مث أقبلت ثالث نساء
شديدات صارمات الوجوه ذوات �س، لكل واحدة عنق كجذع شجرة، وذراعان قصري�ن ككتل اخلشب، وقبضتان قد

تضخمت عقل أصابعهما، وال فرق بني سحنهن وسحن الرجال، وكلهن �مترن �مرها ويوجسن خيفة من شرها.

هذه النمرة الشرسة انقلبت إىل قطة وديعة مع أبناء بلدها أثناء العدوان؛ �عت ذهبها وبيتني وحظرية �ائم �ا مائة رأس،
�عت كل ما اقتنته يف عهد الفتونة، وصّرت املال يف مخارها األسود ومحلته إىل املركز، واشرتى املأمور -حسب طلبها-
أسلحة �مسها وزعها على األهايل، وهكذا تكونت منهم نواة املقاومة الشعبية، واستبقت املخبز لتوزع أرغفته على املقاتلني،
وشاركت بقو�ا اجلسدية اهلائلة يف املعركة، و�لتها طعنة جنالء من سونكي جندي إسرائيلي، فأمسكت أحشاءها بيد،
وجذبته من رقبته بيدها األخرى، مث ألقته حتت قدميها وهرسته! وحلق �ا زمالؤه وأمطروها �لرصاص، وقرأ الناس يف جرائد

الصباح: «استشهاد مواطنة صاحلة امسها أم شكرية!».

وهذا مقطع آخر من الكتاب عن املدينة اجلديدة!: «بعد الزوال، ذهبنا إىل مدينة هليوبوليس، وهي بلدة حديثة العهد،
عدد سكا�ا 30 ألف نسمة، واقعة على أبواب الصحراء يف شرق القاهرة، وفيها قصور ومنازل عالية مجيلة البناء، متسعة
الشوارع، هلا بعض الشبه مبدينة الر�ط، غري أن هندسة بنا��ا من الشكل الذي كان شائًعا قبل احلرب العظمى، وتوجد
يف هذه املدينة كنائس عديدة شاخمة البناء من اإلغريقية، والقبطية، والكاثوليكية، وغريها من املالجئ واملؤسسات الدينية
كاألديرة والصوامع. مث قصد� ز�رة الصحراء اليت تبدأ من ضواحي هليوبوليس، وشاهد� هناك غروب الشمس مث عد� إىل

القاهرة».

أما ما كتبته عن حي «خان اخلليلي» فهو: كلمة «خان» كلمة فارسية حتمل معاين كثرية، أحدها: فندق. وكلمة فندق
فارسية أيضا ومعناها: «نُزل» بلغة أهلنا املتعمقني يف اللغة! وكلمة «اخلليلي» كلمة مثل «طنطاوي» و«فيومي»، أي
منسوب إىل بلد أو قرية. واخلليلي لقب رجل فلسطيين قدم من بلدة «اخلليل»، وافتتح يف حي «احلسني» فندقا يفد إليه
املسافرون. وهناك تفسري آخر: (ذكر الروائي «خريي شليب» يف كتابه «بطن البقرة» أن منطقة خان اخلليلي كانت مستقرا
للرتبة «مدافن» املعزِّية أو تربة الزعفران، حيث أتى اخلليفة املعز لدين هللا الفاطمي بعدما غزا مصر واختذ هذه البقعة موضعا



لرفات أهله وأعاد دفنهم فيها، كالسُّنة املتبعة. ويف عهد السلطان برقوق أمر السلطان �دم الرتبة املعزية وكلف األمري
«جاركس اخلليلي» أمري آخور، الذي كان مغرًما �قامة األبنية؛ فهدمها وأقام فوقها خان اخلليلي الذي مسي �مسه). وكان
املسافر حيل �لفندق هو ودابته! فيجد احلصان أو احلمار الرعاية والطعام يف حظرية «اخلان»، كما جيد السرج من يغسله

ويصقله.

أما املسافر فكان جيد يف احلمام الشعيب امللحق �خلان راحته من السفر، يتسلمه «الكّياس» وهو إنسان ضخم مفتول
العضالت، يرتدي يف يديه قفازًا من نسيج «البشكري». فما أن يستلقي العميل حىت ينقض ميارس عليه مهارته يف فرع
اختصاصه، ويظل يدلكه بعد أن يتشبع بدنه �لبخار املتكاثف.. وتنفتح مسام جسده كلها، وتسرتخي عضالته. وما إن
يفرغ من «التكييس» حىت ينزل إىل «املغطس»، وهو حوض رخامي ضخم يف األرض، كأنه �فورة عمالقة تفيض �ملاء
الساخن الذي ال يربد إطالقا، فهناك بني موظفي احلمام، من يدعونه «الوقاد»، الذي ال يين يغذي �لنار املرجل الضخم
الذي يزود احلمام بذلك املاء الساخن كله بصفة مستمرة متصلة! فيغوص العميل يف املغطس ليزيل عن بدنه األقذار. مث
خيرج ليلتف �ملناشف ويضطجع بعض الوقت على مصاطب عالية، قد بنيت حول جدران احلجرة اليت يتوسطها املغطس.
وتغطي هذه املصاطب حصرية جتاور حصرية! وبعد أن يسرتيح املسافر يرتدي ثيابه وخيرج من «�ب أول» إىل «�ب �ن»
إىل «�ب �لث» وهي حجرات تتدرج يف درجة الدفء واحلرارة، حىت ال يصطدم املستحم �هلواء البارد دفعة واحدة، وال
يتعرض ألذى لفحة هواء! بعد ذلك يتجه املسافر إىل حجرته �خلان فيجدهم قد هيأوا له طعاًما دمسًا رائًعا، مث ينام ملء
جفونه، وكما أن اسم «خان اخلليلي» حيمله عمالن أدبيان الثنني من كبار أد�ئنا: جنيب حمفوظ يف روايته «خان

اخلليلي»، وحممود تيمور يف كتابه «كليو�ترا يف خان اخلليلي».

وحي «خان اخلليلي» يطل على سوقني ملعدنني، أحدمها �فع واآلخر مثني: «حي الصاغة» وسوق الذهب على ميينه،
و«حي النحاسني» إىل يساره. والتسكع يف «خان اخلليلي» متعة، وإذا كان ذلك يف قيظ الظهرية فأنت لن تشعر �حلرارة
ألن احلي كله مسقوف، وأرضية حاراته املبنية حبجارة بيضاء كبرية، دائما مغسولة مباء يلطف اجلو. فأصحاب احملال
يهتمون بنظافة حيهم. وهناك اتفاقية شرف بينهم حتّمل كل �جر التكفل بغسيل مخسة أمتار على جانيب دكانه. ويتميز
حي «خان اخلليلي» �نك تستطيع أن تتناول فيه أكالت شعبية ألمم شرقية أخرى، فهناك مطاعم لألكل اإليراين،
والطبيخ اهلندي احلريف.. والكبيبة الشامي.. والويكة السوداين. وقد كانت معظم املطاعم إيرانية - أ�م زمان-ألن أكثر
جتار السجاجيد كانوا إيرانيني وضيوفهم إيرانيون! واحلي مليء �لصبية الصغار. فهم إما مستخدمون يف احملال يغسلون
األرض ويلبون الطلبات، أو هم فنانون مهرة، يتلقون عن معّلمهم األريب الصنعة وسر املهنة، كالنقر على الصواين
النحاسية والفضية، وكتابة األمساء عليها. وذلك كله مبسمار وقدوم ال يزيد طوله على طول اإلصبع! مث املران املتصل على
حتديق عينيه يف مساحة ال تزيد على «3 مللي» هي اليت ينقر عليها ليكتب آية قرآنية، أو حكمة أو بيتا شعر�، وجتد كل

عامل جالسا على مقعد منخفض حيتضن منضدة صغرية عليها قطعة الفضة أو الذهب، عاكفا على عمله �مة ونشاط.

 



من ال يشرتي.. يتفرج
(شارع املوسكي) أوله من آخر «شارع السكة اجلديدة».. من عند «قنطرة املوسكي» جبوار «القرة قول» (الكراكون، كما
ينطقه العامة) وآخره العتبة اخلضراء! ويف أول األمر كنت أظن أن «املوسكي» اسم إفرجني، وما أكثر األمساء اإلفرجنية اليت
أطلقت يف مصر على أماكن! كنت أظن أن كلمة «املوسكي» مشتقة من الكلمة اإلجنليزية Mosque (أي مسجد)
أو الكلمة الفرنسية اليت حتمل املعىن عينه Mosquée. ولكين مل أكتف �لظن، غصت يف التاريخ وكتب التاريخ، فمن
«اخلطط التوفيقية» لعلي مبارك، إىل «القاهرة - �رخيها وآ�رها» لعبد الرمحن زكي، إىل «القاهرة - �ريخ املدن القدمية
ودليل املدينة احلديثة» لفؤاد فراج. غصت أنبش، وأسائل: من هذا املوسكي؟ وقد ساندين التاريخ. عرفت منه أن اسم
«املوسكي» مشتق من اسم «األمري عز الدين موسك»، قريب السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب (هو عينه صالح
الدين األيويب)، إذن فاملوسكي اسم عمره تسعة قرون! واألمري «عز الدين موسك» هو الذي أنشأ القنطرة املعروفة ب
«قنطرة املوسكي». وكان رجًال خريًا جيًدا، حيفظ القرآن الكرمي ويواظب على تالوته، وحيب أهل العلم والصالح ويؤثرهم
ويؤثر جمالسهم. وقد مات بدمشق يف الثامن والعشرين من شعبان سنة 584هـ، كما جاء يف كتاب املقريزي «املواعظ

واالعتبار بذكر اخلطط واآل�ر».

إن «املوسكي» اسم ملنطقة يف القاهرة هلا صوت عال يف آذان املعاصرين.. منطقة هي هدف السياح التايل بعد أهرامات
اجليزة الثالثة! مث هي حي جتاري عامر �لوان املتاجر والبضائع، حاشد مبن يروحون وجييئون فيه من الناس، حىت أصبح
مقصورًا على املشاة، دون وسائل املواصالت! واملوسكي كان إىل عهد ماض قريب، عروس األحياء التجارية! وكان مقصد
كل عروس. تذهب إليه األسرة وهي تستعد للعرس، فتخرج منه بكل ما تريد من أقمشة وثياب جاهزة وأمتعة وأدوات

منزلية، وأدوات للزينة حىت مشع الزفاف!

وكان املوسكي جممًعا لطوائف الناس وطبقا�م من املدينة والريف، من األثر�ء وعامة اخللق. كما كان كذلك جممًعا
لألجناس، فيه املصري والشامي واملغريب واإليراين والرتكي، وفيه أيًضا اليو�ين واألرمين والطلياين! فأنت هناك أمام أشكال
وألوان من اخللق، ختتلف يف درجا�ا كما ختتلف املعروضات هناك يف الدرجات واألذواق! والناس يف املوسكي مجاعات

مجاعات، وكما يقول املثل: من ال يشرتي.. يتفرج!

ويف املوسكي «حارة اإلفرنج» وكانت منطقة لسكن األجانب، وفيه جامع «التسرتي» وجامع «املنسي»، وحارة اليهود،
وشارع مخيس العدس ودرب الكنيسة، منطقة متقاربة فيها معامل األد�ن السماوية اليت توحد هللا. وعندما كان يف مصر
30 كنيًسا، كان منها 11 لليهود! منها 10 يف حارة اليهود، واحلادي عشر يف «دير الشمع»! ويف حارة اليهود أيًضا
مستشفى هو «اسبتالية اليهود»، وفيها كنيس اليهود القرائني الكبري! ويف املوسكي أيًضا «درب الطباخ» وبداخله «كنيس

درب الطباخ» وفيه محام قدمي من عهد الدولة الفاطمية يعرف حبمام حارة اليهود.

أحبر� أعاله فيما كتبته األديبة الكبرية جاذبية صدقي عن منطقة املوسكي يف �اية اخلمسينيات! واآلن، لنستعرض بعض
األعمال الفنية اليت تناولت املوسكي غنائيا من أوائل القرن الفائت حىت الستينيات. وسنجد أن بعضها أنتج يف فرتة الوحدة
مع سور� من (1958-1961) ومنها أغنية صباح الشهرية (من املوسكي لسوق احلميدية.. أ� عارفة السكة لوحد�)
تلحني فريد األطرش وكلمات مرسي مجيل عزيز (1958)، وهناك صورة غنائية عن شارع املوسكي من غناء إمساعيل
شبانة وتلحني سيد إمساعيل. واملدهش أن هناك أغنية يف أول القرن العشرين من غناء زكي مراد وتلحني داود حسين



اليهودي املولود حبارة اليهود �ملوسكي، بتقول (دورو جوه املوسكي.. واديله يشرب م الويسكي.. وهاتيله �ما عصفوري..
واعريف ضحكي وهنكي)!

وعن شارع فؤاد حيدثنا هنا الفنان الشامل ومدير دار األوبرا امللكية السابق الفنان سليمان جنيب كما ورد يف جملة «آخر
ساعة» بتاريخ 27 مايو 1953: شارع فؤاد هو قلب القاهرة النابض احلياة ال تنقطع فيه، هو شارع العذارى ور�ت
البيوت، ظل الصراع بينه وبني شارع املوسكي قائما لسنوات، لكنه يتفوق عليه يف كل شيء، فشارع فؤاد يتميز عن سائر
أسواق القاهرة، الكرافتة اليت تباع مببلغ 35 قرًشا يف املوسكي يعرضها شارع فؤاد مببلغ جنيه أو جنيه ونصف، ومع ذلك ال
ترتدد يف أن تشرتيها، شارع فؤاد يرجع �رخيه إىل عهد حممد علي، ومل يتغري امسه إال سنة 1923، قبل ذلك كان امسه
شارع بوالق، وكان يبدأ من �ب حديقة األزبكية الغريب إىل دار القضاء العايل، وشارع بوالق قبل احلرب العاملية األوىل له
قصة طويلة عريضة، تسألين: ما الذي ذكرك �ذا كله؟ أجيب �نه مكان واحد فقط هو الذي ذكرين بقصة شارع فؤاد،
مكان مل يتغري شكله وظل كما هو منذ سنة 1909، عادت يب الذاكرة عشرات السنني إىل الوراء، إنين زبون دائم
للصيدلية اليت تسمى أجزاخانة «ويزر» منذ 1913، وكلما دخلت من ��ا ووقفت أمام صاحبها د. «جاستون ويزر»،
نسيت نفسي وختيلتين واقفا أمام هذا الرجل أطلب دواء مستعجال فإذا به يسألين عن قصة املظاهرة قمنا �ا وحنن طلبة يف
مدرسة احلقوق يف فرباير 1919 عندما رفضنا أن نستقبل املغفور له السلطان حسني أثناء ز�رته للمدرسة! وأعود إىل
شارع بوالق، لنبدأ من الباب الغريب حلديقة األزبكية، ستجد على يسارك شركة بيع املصنوعات اليت تقع يف عمارة
الكونتننتال، ويف عام 1914 مل تكن قد أنشئت بعد، كان يقوم مقامها صالة من أفخم صاالت البلياردو يف الشرق، تضم
�را جيمع لفيفا من الطبقة الراقية، جيتمع فيه الفنانون والفنا�ت من األجانب الذين جييئون للعمل على مسرح دار األوبرا

السلطانية، وز�ئنه من صنف رؤوف �بت وانت طالع، وسليمان جنيب وانت �زل؟

وما زلنا مع الفنان الشامل «سليمان جنيب» يف وصفه اجلميل: مقهى «سفنكس» أمام شركة بيع املصنوعات، يضم �را
زواره معدودون، من ز�ئنه د. عبد احلميد بدوي وحممد أبو شادي احملامي وغريمها، تراهم جيلسون إىل املوائد النحاسية
الالمعة يتناولون عشاءهم يف هدوء، القسم الثاين من رواده يضم كبار موظفي احلكومة من اإلجنليز، وإذا سرت على ميني
الشارع وجدت عمارة شيكوريل اليت احرتقت ثالث مرات وأعيد بناؤها بعد حريق القاهرة، مث �يت «سولت» احللواين،
جيتمع فيه أمري الشعراء ود. حمجوب �بت والنقراشي، وأصدقاء آخرون ليستمعوا إىل آخر أنباء الثورة والقرارات اليت اختذها
سعد زغلول، على �به «عربة حنطور» يركبها د. حمجوب �بت وجيرها جواده اهلزيل الصبور «مكسويين» الذي يتوىل
توصيله لبيته �لسيدة زينب، بعد أن يتطوع بتوصيل الشلة.. يف اجلهة األخرى من «سولت» جتد �ر «سان جيمس»
املكان الذي يبين فيه عبد الوهاب عمارته اليت مساها «اجلندول»، وكان هلذا البار شهرة �ر «سيسيل» ز�ئنه يعرفون
بعضهم كأ�م أبناء أسرة واحدة، وإذا عربت شارع سليمان �شا وجدت أمامك إىل اليسار دار القضاء العايل، وقد كان
يف مكان دار القضاء العايل �دي «املختلط» الذي أصبح �دي الزمالك، يف هذا النادي ملع جنوم كرة القدم من حسني
حجازي وعلى احلسين ومرعي وحسنني زوبة وسيد أ�ظة، وشهدت هذه األرض آالف املتفرجني، وكم ارتفعت احلناجر
مهللة النتصارات حسني حجازي وفريقه الذي ال يقارن، وعندما ينصرف املتفرجون تراهم يتجهون إىل الناحية األخرى،
حيث كانت تقوم «البوظة» املشهورة مكان عمارة الشواريب فيتناول كل منهم قرعة أو قرعتني، وال أخفي عليك أن هذه
«البوظة» اللعينة كانت تورث متعاطيها صداًعا يستمر أ�ًما وأ�ًما، وبعد العاشرة مساء من كل ليلة كان شارع فؤاد
تزدحم أرصفته �لنساء الالئي يطلق عليها «لسن عذارى وال هن أمهات» وقد كن يفدن من روما و�ريس ومارسيليا ليبعن

املتعة لألثر�ء.



ميدان سليمان �شا 1898



انتقال قصر العيين إىل مدافن ا�اورين
األمر حقيقة ال خيال، انتقل إىل املدافن ذلك القصر املنيف جًدا، املبين �حجار صخرية، يف أهم بقعة على النيل القاهري
آنذاك، والذي كان ميلكه أحد أثر�ء املماليك البحرية، وهو «العيين �شا» يف منتصف القرن الثامن عشر، وانتقلت امللكية
بعد وفاته إىل إبراهيم بك الكبري يف �اية ذلك القرن، وأثناء احلملة الفرنسية على مصر صادره �بليون وجعله مستشفى
للجيش. وبعد رحيل الفرنسيني وتويلِّ حممد علي احلكم استطاع الطبيب الفرنسي «كلوت بك» مبهارته يف العالج
�ألسلوب العلمي احلديث، أن يكسب ثقة حممد علي �شا ويصبح الطبيب اخلاص له وألسرته. وكانت اخلطوة التالية
للطبيب «كلوت بك» إقناع حممد علي �قامة مستشفى عام كبري على النظام األورويب يعاجل الشعب املصري على نطاق
واسع و�حدث أساليب العالج. وكان من أحالم حممد علي إنشاء مدرسة للطب ومستشفى، وكان قد أنشأمها �لفعل يف
منطقة «أبوزعبل»، ورأى أن قصر «العيين �شا» هو األنسب لتنفيذ اقرتاح «كلوت بك»، وكان البد من هدمه إلقامة
املبىن اجلديد ا�هز بنظم املستشفيات والذي تتوفر فيه الغرف ا�هزة للعمليات واإلنعاش واإلقامة واملعامل وقاعات الدرس.

وبدأ العمل �لفعل، وكان ذلك تقريبا يف عام 1825.

كثريون من عامة الشعب املصري عندما علموا بقرار حممد علي هدم القصر شعروا �إلشفاق على هذا القصر اجلميل،
وذهبوا مجاعات اإللقاء نظرة وداع جتاه القصر، وكان منهم من يتفتت قلبه حزً� على هذا البناء األثري اجلميل، الذي رمبا
ال جيود الزمان مبثله، وعلى مقربة منهم كان بعض املهندسني يناقشون خطة اإلزالة، جياورهم بعض املقاولني الذين أتوا
لشراء أنقاض القصر، وكان أحد العامة يسرتق السمع حلديث املهندسني عن طراز البناء ومنظر بوا�ت القصر وما فيها من
مشغوالت زخرفية، وفهم من حديثهم أن هذه البوا�ت واجلدران -بفضل التقدم العلمي احلديث-ميكن نقلها من مكان
ألخر. فأضاءت الفكرة رأسه، ويف احلال دخل املزايدة فرسا عليه العطاء. وكان هذا الشخص هو الشيخ «على الوقاد»
الذي ينحدر من أصول مغربية، وكان موهو� يف صنعة شغل اخليزران خاصة الكراسي والكنب واألسرَّة، ومهارته حققت له
شهرة وكفلت له دخال ماد� ال �س به، وال تزال بعض مشغوالته �قية إىل اليوم يف منازل بعض أحفاده. فاجلدير �لذكر
أنه أجنب جمموعة رجال: أحدهم والد الشهيد املعروف نبيل الوقاد؛ وأحدهم والد الكابنت حممود بكر العب الكرة واملعلق
الر�ضي، وكان الشيخ «علي» قد كرب وعهد �لعمل إىل أوالده وتفرغ للتصوف والتأمل يف ملكوت هللا. وبدأ يهتم �لدار
اآلخرة، وألن مصنعه كان يف حي اجلمالية فقد اشرتى يف صحراء املماليك املتامخة حلي اجلمالية وجبل الدراسة مساحة
تقرتب من عشرة أفدنة، زرعها كلها �شجار الفاكهة وجعلها مقرًا لسنواته األخرية وداره اآلخرة، أسوة بعظماء مصر الذين

جهزوا ألنفسهم مقابر يف هذه املنطقة.

وطبًقا للخطة قام املهندسون الفرنسيون بشق اجلدران �ملناشري وحتويلها إىل شرائح صغرية. وأشرفوا على حتميلها على
عر�ت الكارو بطريقة فنية مدروسة، كل شرحية حتمل رقًما، مث �بعها املهندسون إىل مقرها يف بستان «على الوقاد» يف
مقابر ا�اورين، حيث أخلي هلا مكان مناسب، ومت تركيبها على نفس النسق الذي كانت عليه يف قصر الكورنيش،
جمموعة بوا�ت تنسلخ من بعضها البعض، تفضي إىل عمق البستان. وكان الشيخ «علي» قد اشرتى القصر مبلحقاته
وبعض حمتو�ته. وهناك حوض استحمام من املرمر اليزال موجوًدا يف قلب البستان حىت اليوم. وبعد البوابة الثالثة بين الشيخ
مسجدا صغريا ومن خلفه مقربة ُدفن فيها بعد أن حقق له هللا أمنيته يف االستمتاع �لقصر والبستان سنوات طويلة هي

سنوات شيخوخته الطاعنة.



لقد حفظ هذا الشيخ الصاحل قطعة معمارية مذهلة. واملدهش حًقا أن تبقى هذه البوا�ت حىت اآلن وعلى امتداد ما يقرب
من مائة وسبعني عاًما دون أن يصيبها شيء، بل استطاعت الصمود أمام زلزال 1992 الكبري والشهري الذي اجتاح مصر

ودمر معظم مبانيها احلديثة.



ثالث سويد�ت يف القاهرة
(انتقل القاضي «طورشتني» إىل القاهرة ملتابعة عمله يف احملاكم املختلطة يف عام 1917، واستقر مبنطقة جاردن سييت يف
شقة كبرية �ملنطقة اخلضراء �لقرب من النيل، حيث توجد السفارة اإلجنليزية اليت تطل حديقتها الضخمة على النيل.
وسعد القاضي جًدا �قامته يف هذا املكان الساحر، حيث الفيالت، واحلدائق املزدهرة. إنه مكان مثايل، ويُعرف ب «إجنلرتا
الصغرية» يف منتصف القاهرة. واكتشف القاضي وجود «جراج» أيضا أسفل املبىن، فقرر شراء سيارة، وأصبح من القالئل
الذين ميتلكون سيارة يف هذه املدينة الساحرة ويسريون �لسيارات جبوار العر�ت اليت جترها احلمري. كان التناقض بني
األجانب واألثر�ء املصريني من جهة، واملواطن البسيط من جهة أخرى، تناقضا صارخا، وبدا للقاضي أن البسطاء قد رضوا
بقدرهم.. واكتشف القاضي أيضا، وهو يسري بسيارته، أنه ال توجد إشارات محراء يف القاهرة، فحركة املرور كانت �درة.
كان هناك فقط شرطي مرور ميسك بعمود خشيب ذي وجهني، وجه حيمل اللون األخضر، واآلخر حيمل اللون األمحر

يديره عند الرغبة يف إيقاف السيارات).

هذا جمتزأ من أحد فصول رواية (ثالث سويد�ت يف القاهرة)، وهو أقرب إىل الكتاب التوثيقي املهم رغم سرده الذي
حاولت مؤلفته (آن إيديلستام) أن حياكي السرد الروائي يف بعض فصوله، وأرى أن أمهيته أكرب من قولبته كرواية، ف(آن
إيديلستام) املؤلفة، وهي �حثة يف علم األجناس البشرية، واملؤرخة اإلسالمية، والصحفية اليت تتحدث بلغات ثالث، توثق
يف كتا�ا هذا بتفاصيل �لغة الدقة وساحرة سرية عائلتها السويدية بداية من السويد بلد املنبت، وصوال إىل القاهرة اليت
استقرت �ا جد�ا «هيلدا» يف عشرينيات القرن املاضي، مث أمها «إجنريد»، وهي من بعدمها، وتروي احلفيدة برباعة
احلكا�ت الواقعية الكاشفة عن مسات ا�تمع املصري بداية من عشرينيات القرن املاضي حىت عهد� القريب عام 2011.
والكتاب صدر عام 2016 عن الدار املصرية اللبنانية، وبرتمجة عن اإلجنليزية لألستاذة مروة إبراهيم آدم، أما الذي كتب
مقدمة الكتاب فهو راحلنا الكبري «بطرس بطرس غايل» ويصفه �لعمل الرائع (الذي مسح لنا من خالل القصص األصلية
لثالث بطالت من ثالثة أجيال لعائلة سويدية عاشت يف مصر أن نتعرف على التطور والتحول الذي حدث بوطننا على
مدى ثالثة عقود مهمة. ويكشف لنا ثالثة مصائر متشابكة: اجلدة اليت كان زوجها قاضًيا يف احملاكم املختلطة، واالبنة اليت
تزوجت من السفري السويدي يف القاهرة، وأخريًا احلفيدة كاتبة هذا العمل، اليت تلقت تعليمها يف القاهرة مث عود�ا لتقع يف
التناقض الصارخ بني الواقع املؤمل الذي تكتشفه بعد سنوات من الغياب، وبني عمق الذكر�ت الساحرة، اليت انتقلت عرب

األجيال يف عائلتها).

من أكثر ما جذبين يف هذا الكتاب تفاصيل القاهرة الساحرة يف الفرتات اليت صارت بيننا موغلة يف القدم، وحياة هذه
العائلة وتفاعلها معنا يف كل األحداث اجلسام اليت مرت بوطننا، بداية من احلرب العاملية الثانية وانتهاء بثورة 25 يناير،
والقدرة املذهلة على تذكر مشاهد مصرية مجيلة نقلتها احلفيدة عن األم عن اجلدة برباعة. ومنها أن العائلة اليهودية
«كاسرتو» اليت متت مصادرة قصرها يف الستينيات، مث أصبح مقرًا إلقامة أنور السادات، ومل تستطع زوجة كاسرتو
االستفاضة يف إدانة فكرة املصادرة بقدر ما مل تستطع أن متنع نفسها من الشكوى قائلة: «السيدة جيهان تقدم الشاي

لضيوفها مستخدمة أدوايت الفضية».



بيت العائلة
(حضر إىل البيت أربعة رجال يف بذالت سوداء، ويف أيديهم أقالم وأوراق للكتابة. كانت تبدو عليهم سيماء التجهم
املشوب �العتذار وهم ينتشرون يف البيت ليحصوا كل قطع األ�ث وكل شيء آخر بل وكل طقطوقة. لقد دخلوا حىت إىل
غرفيت وأحصوا ما فيها من الدمى. وبعد أن انتهوا من جولتهم سلموا ماما نسخة من احلصر الذي قاموا به. وعند انصرافهم
قام واحد منهم بركوب واحدة من سياريت ألن األسرة لديها سيار�ن فقط، كما أخذوا معهم املسدس الذي كان ��
حيتفظ به ليستخدمه عندما يسافر إىل العزبة إذا تعرض له قطاع الطرق. نظرت ماما إىل قائمة احلصر مث نظرت إىل ��
وبدأت تضحك. «انظر ماذا كتبوا. ليس لديهم أدىن فكرة عن أي شيء أو عن قيمة أي شيء. ميكننا أن نبيع أ� من
السجاجيد أو الزهر�ت ونستبدل �ا أخرى مقلدة، ولن يعرفوا الفرق» مث نظرت إّيل وغريت املوضوع). مقطع من رواية
«بيت العائلة» للكاتبة سامية سراج الدين، ابنة الشقيق األصغر للباشا فؤاد سراج الدين، الزعيم الوفدي الشهري الذي توىل
عدة وزارات، منها وزارة الزراعة والشؤون االجتماعية والداخلية يف عام 1942، ووزارة املواصالت يف عام 1949، كما
كان زعيما للمعارضة الوفدية يف جملس الشيوخ، ووزيرا للداخلية إ�ن مذحبة اإلمساعيلية يف 25 يناير 1952، وهو الذي
طلب من أفراد الشرطة املصرية احملاصرين مببىن احملافظة الصمود أمام الد��ت واملدافع اإلجنليزية ومقاومتها، وصار هذا اليوم
عيًدا للشرطة بعدها، وقد اعتقل عدة مرات بعد ثورة يوليو وُحكم عليه �لسجن 15 عاما، مث أفرج عنه ومت التحفظ عليه
داخل قصره وُصودرت بعض أمالكه. وعندما عاد حزب الوفد اجلديد للحياة السياسية عام 1979 صار رئيسا للحزب

حىت وفاته يف عام 2000.

الرواية مكتوبة �للغة اإلجنليزية وصادرة عام 2000، والطبعة العربية صادرة برتمجة «نبيل نويرة»، وهي رواية تسجيلية إىل
حد ما عن قصر عائلة سراج الدين وهو أحد القصور الفخمة مبنطقة جاردن سييت الذي كانت تسكنه العائلة، وعلى
رأسها عميدها فؤاد سراج الدين، و�لكتاب حكا�ت مدهشة عن رجال العائلة املنهمكني يف العمل �لسياسة والتجارة،
وزراعة القطن. والنساء املنهمكات يف تبادل الز�رات والنميمة والتسوق وترتيب الزجيات وغريها من الشؤون العائلية، وكان
القصر مفتوحا على الدوام أمام الزوار ورجال السياسة والعائلة واألجانب. كان عاملا مبهرا يبدو خالدا. بينما عصر
الباشوات يوشك على األفول. ومن هنا �يت أمهية هذه الرواية، فصاحبتها عاشت طفولتها يف هذا القصر املثري يف �ا�ت
جمده، وعاصرت مصادرة األراضي واألموال اخلاصة بعائلتها. واالحتجازات واالعتقاالت و�ثري ذلك على العائلة! ويبدو
هذا هامشا ملنت الرواية الذي يدور حول امرأة عصرية من أصول حمافظة، تواجه الصراع بني القبول �لزواج التقليدي، وبني
املنفى، و�سيس حياة جديدة مع احلفاظ على جذورها. ويف رأيي أن اهلامش أكثر روعة من منت الرواية التقليدي
التسجيلي، �لرغم من روعة السرد يف عدد كبري من مقاطعها، ويعود ذلك ألمهية الفرتات الزمنية اليت تتناوهلا بداية من ثورة
1952 حىت موت عبد الناصر، مث فرتة حكم السادات إىل مقتله، وإليكم مقطع منها: «مات عبد الناصر واختفى بعبع
طفولتها.. مات الذي كانت ترى مالحمه �حلجم الكبري يف كوابيسها.. يف كل مرة كان يلقي فيها إحدى خطبه كانت
جيجي ختشى الكلمة اليت ستقلب حيا�م من جديد رأسا على عقب، فتجعل �� يعد احلقيبة اليت سيأخذها معه إىل
املعتقل. مات عبد الناصر وظل �لنسبة لرجل الشارع هو احلاكم احملبوب. بطلها واملدافع عن حقوقها. هذه احلقيقة املريرة
رأ�ا جيجي تتجسد أمامها بعد أ�م من موته، فقد جاءت (أم خليل) لز�ر�م، كعاد�ا منذ أن تركت اخلدمة لكرب سنها،
وكانت تزور بيوت العائلة لتجمع شهريتها، وعندما تطرق احلديث إىل موت عبد الناصر تنهدت يف أسى وهي تقول: (أبو�
راح). عندما مسعتها، فلم خيطر بباهلا قط أن (أم خليل) حتمل كل هذا التقدير للعدو اللدود للعائلة اليت تكسب منها

رزقها!».





ما ال تعرفه عن جاردن سييت
إىل عهد املماليك كانت هذه املنطقة موضًعا قدميًا غامرًا مباء النيل حوله السلطان الناصر حممد بن قالوون إىل ميدان مشي
�مليدان الناصري، وغرس فيه األشجار وافتتحه يف سنة 718هـ املوافق 1318م، وكانت تقام �مليدان عروض اخليل اليت

كان الناصر مغرما برتبيتها ومشاهد�ا ومتابعتها.

مث عرفت أيضا جبزيرة «أروى»، ويذكر املقريزي أ�ا كانت تعرف أيًضا �جلزيرة الوسطى، لوقوعها بني الروضة وبوالق
والقاهرة واجليزة، حيث كانت مياه النيل متر بني جزيرة العبيط (منطقة جاردن سييت اآلن) و�ب اللوق، وكان موجودا �ا
القصر العايل الذي بناه إبراهيم �شا ابن حممد علي، يف 1820، ويف عام 1828 أمر إبراهيم �شا أثناء وجوده يف اليو�ن
«علي أفندي» كاتب اخلزينة �زالة الكيمان املوجودة بني القصر العايل «منطقة جاردن سييت» والقاهرة املعروفة بتل
العقارب ومساحتها حوايل ثالثة فدادين، فأزيلت يف 393 يوًما، كما أزيلت التالل الواقعة بني الناصرية والقصر العايل
ومساحتها 38 فداً� وُغرس �ا أشجار زيتون، وانتهى العمل يف يناير 1830، وعندما توىل اخلديوي إمساعيل احلكم أمر
بردمها، وقام بشراء كل املنطقة مبا فيها من أبنية وبيوت متهيًدا لبناء سراي اإلمساعيلية الكربى (ومكا�ا من بداية قصر
العيين حىت حدود قصر الدو�رة) وسراي اإلمساعيلية الصغرى يف منطقة قصر الدو�رة (ومكا�ا جممع التحرير حاليا). (وقد
أوقف اخلديوي إمساعيل بناء سراي اإلمساعيلية الكربى بعدما صرف على بناء جدرا�ا فقط مبلغا وقدره مثانية وثالثني ألفا
ومثامنائة وعشرين جنيها مصر�، وكان قد صرف على شراء أماكن اجلزيرة وهي مائة بيت وواحد، تسعة آالف وستمائة

واثنني ومثانني كيسة، وتساوي مثانية وأربعني ألفا وأربعمائة جنيه وعشرة).

أما مدينة احلدائق أو Garden City كما أطلق عليها �للغة اإلجنليزية فبدأ التفكري يف �سيسها لتكون مبثابة رئة
للمدينة «منطقة وسط البلد» �لتحديد، وكان ذلك عام 1905 حينما كان تعداد سكان القاهرة حوايل نصف مليون
نسمة، (مع ملحوظة أن اجلزء املسمى بقصر الدو�رة كان موجودا �لفعل، وظلت شوارعه بنفس األمساء حىت انتهى بناء
جاردن سييت، ومت تعيني األمساء هلا حىت الثالثينيات من القرن العشرين وسنتطرق هلا يف �اية هذا اجلزء)، والذين شرعوا يف
إقامتها ثالثة كانوا ميتلكون شركة امسها (أرض النيل) وهم: «فرانز سوفيو» و«شارلز �كوس» و«جورج مقصود»، والغريب
أن الثالثة مل يسكنوا (جاردن سييت) بعد تعمريها أل�م أفلسوا تقريبا بعد عامني من تنفيذ مشروعهم أثناء أزمة عام 1907
الشهرية اليت تضرر منها بشدة كل املستثمرين يف جمال العقارات، (علما �ن يف ذات الوقت تقريًبا ظهر اإلعالن عن
�سيس حي الزمالك يف جريدة «املقطم» عام 1906 ويفيد �ن شركة جديدة �لفت برأمسال قدره 400 ألف جنيه لبناء

املساكن يف اجلزيرة عند الكوبري اجلديد «كوبري أبو العال»، الذي يصل بني بوالق واجلزيرة).

وقد أقيم حي جاردن سييت على أنقاض «القصر العايل» الذي كان يتبع األمالك اخلديوية، وكانت مساحته 50 فداً� من
األبنية واحلدائق، �إلضافة إىل سرايتني من أمالك الوايل إبراهيم �شا كا� على يسار القصر العايل. والقصر العايل بناه
إبراهيم �شا ابن حممد علي �شا وهو أول إنشاء يف هذه املنطقة، ومت الفراغ من بنائه سنة 1820، واشتهر أيضا �سم
«قصر املشورة» ألن إبراهيم �شا عقد فيه أول جملس للمشورة سنة 1829م. كان القصر حماطا بسور وبه حديقة �ا
أكشاك، وزرعت بشىت أنواع األشجار سواء للزينة أو أشجار الفواكه، وخاصة شجر املاجنو، ومكو� من مبنيني ضخمني،
وتظهر خرائط جراند بك لسنة 1874 م موقع القصر العايل حيّده غر� �ر النيل، وشرقا شارع قصر العيين ومشاال قصر
أمحد �شا رفعت، وجنوً� الطريق الفاصل بينه وبني قصر العيين، بعد وفاة إبراهيم �شا أصبح القصر ملًكا للحكومة
املصرية، مث وهبه الوايل عباس حلمي األول إىل األمري إمساعيل (اخلديوي إمساعيل الحقا). وحينما أصبح إمساعيل �شا



خديو مصر وهبة مع األراضي احمليطة به مبا فيها من املباين ومصنع السكر يف سنة 1863، وكانت حدوده الغربية إىل
شاطئ النيل، والشرقية الشارع الواصل بني بوالق ومصر القدمية (شارع قصر العيين حاليا)، والشمايل إىل قصر أمحد �شا،
واجلنويب إىل الطريق الفاصل بينه وبني قصر العيين، كما أضاف يف عام 1864 خمازن كانت ملحقة ببيت أخيه أمحد إىل
الوالدة �شا خوشيار هامن والدته بعد أن رممه وحفر على واجهته أول حرفني من امسه ولقبه (اخلديوي توفيق K.T) ورزق

يف هذا القصر �بنه حممد توفيق.

اعتنت الوالدة �شا �ذا القصر اعتناًء خاًصا، وقامت أيضا برتميمه سنة 1863م بعد أن تلفت بعض جوانبه جراء فيضان
النيل، واشرتت له األ�ث الفاخر والتحف الثمينة واألشجار النادرة. وذكرت بعض املصادر أيًضا أن ترميم «القصر العايل»
كان على نفقة اخلديوي «إمساعيل» ضمن ما أنفق على سراي «عابدين»، وسراي اإلمساعيلية الصغرى «موقعها ا�مع
اآلن»، وسراي «اجليزة»، وسراي «بوالق التكرور»، وسراي «فاطمة هامن»، وسراي الزعفران «للوالدة �شا» �لعباسية،
وسراي كبرية له �لعباسية أيًضا، وهي اليت احرتقت وبين على جزء منها استبالية ا�اذيب «مستشفى ا�انني»، وسرا�ت

أخرى �ملنصورة واإلسكندرية واملنيا والروضة وغري ذلك من بيوت اإلشراقات.

سنة 1880م اسرتدت احلكومة القصر، بعد نفي اخلديوي إمساعيل، من الوالدة �شا لتسديد ديون اخلديوي إمساعيل،
و�عته احلكومة إىل الدائرة السنية اليت أقامت مزاًدا لبيع أ�ث القصر وحتفه سنة 1900 تنافس على شرائها األعيان
واألثر�ء لندر�ا، ومن أشهرهم كان حممد بك املنشاوي، الذي اشرتى العديد من أشجار القصر النادرة ليستزرعها يف عزبته

يف الغربية، وعندما قررت احلكومة هدم القصر، أ�حت بيع أجزائه إىل أفراد.

يف سنة 1906 اشرتت شركة شارل ماكس القصر، وهي شركة استثمارية، فقامت �دمه إلنشاء حي جاردن سييت
احلديث وتقسيم مساحة القصر إىل أراٍض. وقام الشيخ علي الوقاد بشراء واجهة القصر وأبوابه حني عرض �ملزاد، واشرتى
معه حوض مرمر مصنوًعا من قطعة واحدة من الرخام، ورحا� من اجلرانيت سنة 1906م كانت مما تبقى من مقتنيات
القصر مببلغ 700 جنيه ذهيب، واستخدم عماال ايطاليني وأتراًكا ومصريني لتفكيك الواجهة احلجرية واألبواب وترقيمها ومت
حتميلها على عر�ت الكارو ملنزله بصحراء املماليك، استغرقت عملية الفك والرتكيب 10 سنوات كاملة، ليصبح املدخل
الرئيسي إىل بيته الفخيم وحديقته الشاسعة (حاليا قرافة املماليك شرقي القاهرة بعد هدم السراي). وقد دفن فيه يف النهاية.
(القصر مسجل يف اآل�ر بقرار جملس إدارة يف 31-5-1999 يف شارع السلطان أمحد ويتبع منطقة آ�ر شرق القاهرة).

والشيخ علي الوقاد كان شيًخا معمًما، وكان يستورد أعواد اخليزران للبوليس، كما أنه كان من كبار جتار البهارات
والبخور اليت كان يستوردها من اهلند ويبيعها يف وكالة الوقاد جبوار املشهد احلسيين، واليت ما زالت موجودة حتمل امسه،
كما أن الشيخ علي الوقاد يعترب رائد صناعة البامبو يف مصر حني استجلب أعواد البامبو من اهلند، واستقدم عمالة فرنسية
لتصنيعه، وافتتح مصنعا بشارع امللكة �زيل (رمسيس حاليا) جبوار مسجد أوالد عنان (الفتح حاليا)، ولكن يف سنة
1920 أصر العمال الفرنسيون على ز�دة رواتبهم بشكل مبالغ فيه، وهددوا املصنع �إلغالق، ورفض الشيخ أن يليب

طلبا�م فرتكوه ورحلوا، لكنه أصر أن يكمل العمل �ملصنع وأوكل املهمَّة إىل ابنه حممد.

وقد صمم حي جاردن سييت املهندس الزراعي «جوسيه المبا»، ومن حسن احلظ أنه كان عاشقا لفن «األرت نوفو»،
وكان يفضل الربجل على املسطرة لذا غابت عن احلي اخلطوط املستقيمة، ورسم احلي عبارة عن جمموعة من الشوارع الضيقة
املنحنية حىت إن الشارع الواحد يكون له ثالثة أمساء طبقا الحنرافه، مما جيعل السري فيها على غري علم كالسري يف املتاهة،
كما اختار املصمم اجلزء املركزي من متاهته على شكل مسكة، يشري رأسها -الذي هو حديقة احلي- إىل النيل، أما
السمكة فكانت أرض عزيز حبري اليت شغلتها لفرتة السفارة اجلزائرية إ�ن حرب اجلزائر، وكانت مقدمة كدعم من عبد



الناصر إىل اجلزائر، مع العلم �ن هنري كوريل بعد مغادرته مصر منح اجلزائر فيلته �لزمالك لتكون مقرا لسفار�ا، والسفارة
اجلزائرية ال تزال تشغلها حىت اآلن، أما قصر جاردن سييت فيشغله اآلن املبىن اإلداري لسفارة السعودية.

خريطة املساحة األصلية حلي جاردن سييت عبارة عن منطقة مقسمة إىل 273 قطعة سكنية غري متساوية املساحة خمصصة
لبناء فيالت ذات حدائق صغرية وعقارات سكنية ال يتجاوز ارتفاعها اخلمسة عشر مرتًا، أما أمساء الشوارع فمعظمها كان
يشري إىل معامل املكان وقصوره قبلما يصبح امسه جاردن سييت مثل: السراي الكربى، احلرس، الديوان، السالملك، النبا�ت،
احلديقة الفسقية، الربجاس (الدروع أو الرتوس وهي لعبة شهرية بني عسكر ذلك الزمان)، كذلك هناك أمساء شوارع �بعة
لألنشطة اليت كانت ختدم هذه القصور مثل: الطلمبات، معمل السكر (أنشأ حممد علي عدة مصانع إلنتاج السكر اخلام
والروم، وأنشأ أبنه «إبراهيم �شا» مصنًعا للسكر غرب القاهرة فيما بني قصر العيين والقصر العايل على شاطئ النيل،
والشارع حمل املصنع إىل جوار قصر العيين القدمي)، مضرب النشاب، حوض اللنب، السلسول (النبع)، دار الشفاء التمباك
(القصدير املذهب)، شارع اجلهادية، �إلضافة إىل الشوارع اليت مسيت �مساء شخصيات رفيعة املقام مثل: إمساعيل �شا
وأمحد �شا وأمحد راغب �شا ورستم �شا ووالدة �شا، وهي شخصيات من العائلة احلاكمة أو من الباشوات الكبار مث

إبراهيم �شا جنيب، وهو حمافظ القاهرة العاشر. وشارع الديوان، وشارع مجيعي وشارع مديرية التحرير.

(من التعديالت اليت حدثت لبعض شوارع جاردن سييت بعد ثورة يوليو 1952): شارع إمساعيل �شا إىل شارع مجال
الدين أبو احملاسن.

ميدان إمساعيل �شا إىل ميدان مجال الدين أبو احملاسن.

شارع القصر العايل إىل شارع كورنيش النيل.

شارع مستشفى الليدي كرومر إىل شارع دكتور أمحد حندوسة.

شارع النبا�ت إىل شارع كامل الشناوي.

شارع السالملك إىل شارع عبد الرمحن فهمي.

شارع السلسول إىل شارع املهامتا غاندي.

شارع الطلمبات إىل شارع احتاد احملامني العرب.

شارع والدة �شا إىل شارع عائشة التيمورية.

شارع ورشة التمباك إىل شارع أمحد راغب.

شارع مضرب النشاب إىل شارع مديرية التحرير.

شارع دار الشفا إىل شارع عبد اللطيف بلطية.

مالحظة: هناك شارعان، أحدمها امسه «والدة �شا»، الذي تغري امسه إىل شارع عائشة التيمورية، وهو تكرمي االسم
«خوشيار خادن أفندي» زوجة إبراهيم �شا ابن حممد علي �شا الكبري ووالدة اخلديوي إمساعيل. والشارع الثاين �سم



«الوالدة» الذي أصبح امسه اآلن شارع توفيق د�ب، واسم «الوالدة» تكرميا للربنسيسة «أمينة إهلامي» االبنة الكربى
للسلطان عباس حلمي األول، وزوجة اخلديوي «توفيق»، ووالدة اخلديوي «عباس حلمي الثاين».

(ومن التغيريات األحدث لبعض شوارع جاردن سييت: شارع الوالدة الذي تغري يف 15 مارس 1960 إىل شارع أمريكا
الالتينية مث تغري من عام 2010 إىل شارع توفيق د�ب، شارع النبا�ت إىل شارع كامل الشناوي، شارع احلرس إىل حممود
فوزي. بعد 25 يناير 2011 وهو رئيس الوزراء األسبق يف عهد عبد الناصر، شارع الفسقية إىل شارع حسن مراد
«املصور الصحفي السينمائي الذي استشهد يف حرب أكتوبر، وكان يسكن يف عمارة شويكار على رأس الشارع، شارع
أمحد �شا هو شارع يتوسط احلي بني شارع السراي الكربى شرقا وشارع أمحد راغب غر�، ويقطعه شارع النبا�ت وبه عدد
من القصور التارخيية كقصر عبد العزيز بدراوي بشارع أمحد �شا رقم 5، وسكنه سفراء الوال�ت املتحدة األمريكية يف
مصر بعد ثورة يوليو 1952، مث شغلته سفارة اليا�ن حىت �اية الثمانينيات من القرن الفائت وهدم حاليا وجيري إعادة
بنائه ليصري مركزًا إدارً�، القصر رقم 9 شارع النبا�ت (بوابته الرئيسية على شارع النبا�ت بينما جسم القصر كله يف شارع
أمحد �شا)، و�سس يف 8 نوفمرب 1894 وكان ملكا لبنت األمري إبراهيم �شا حليم، وهي حرم حسني �شا واصف
الذي شغل املناصب التالية: مدير قنا وحمافظًا للقنال ووزيرًا لألشغال العمومية مرتني األوىل من 1 مارس 1922 حىت 29
نوفمرب 1929 والفرتة الثانية من 4 أكتوبر 1929، حىت 1 يناير 1930، كما أنه شقيق الزعيم الوطين مصطفى
كامل.. ومل ميكث حسني �شا واصف طويال يف هذا القصر وانتقل إىل قصر آخر يف مواجهة حديقة احليوان �جليزة.. ويف
نوفمرب 1899 سكنه قائد جيش االحتالل االجنليزي يف مصر (جنرال �لبوت).. مث خلفه خليفته «سري جون مكسويل»،
مث خليفته «ج.ه. بينج» يف خالل احلرب العاملية األوىل، مث آل إىل األخوين «بوالد» ومها من رجال األعمال الشوام،
وبتوصية من فؤاد سراج الدين (صاحب القصر املقابل) أجرته مالكته السيدة /إيزابيل بوالد إىل الزعيم مصطفى النحاس
ليسكنه بعد أن ترك مسكنه مبصر اجلديدة، وظل النحاس مقيما به حىت وفاته.. ويشغله اآلن ا�لس األعلى للشؤون
االجتماعية.. القصر الثالث رقم 10 شارع أمحد �شا �صية شارع النبا�ت.. أنشأه يف عام 1908 «كارل هنريش
�يري» رئيس اجلالية األملانية مبصر ورئيس البنك العقاري �لقاهرة، لكنه مل يتمتع به فقد مات يف 12 ديسمرب من العام
نفسه.. ويف عام 1912 شغلته السفارة األملانية �لقاهرة وغادرته يف عام 1914 حينما قطعت العالقات الدبلوماسية مع
أملانيا تضامنا مع بريطانيا يف احلرب العاملية األوىل.. يف عام 1925 شغله مستشفى «د. �� يوانو» لفرتة قصرية حىت أول
سبتمرب 1925.. ويف 17 سبتمرب 1925 استأجرته وزارة املعارف العمومية؛ بغرض إنشاء مدرسة �نوية راقية للبنات،
وقد افتتحت يف 10 أكتوبر عام 1925 �سم: كلية قصر الدو�رة للبنات.. ويف عام 1928 انتقلت هده املدرسة إىل
قصر آخر فخم �لزمالك.. ويف نفس العام اشرتاه شاهني سراج الدين �شا (والد فؤاد سراج الدين) بعد اشرتاكه يف احلركة
الوطنية حلزب الوفد وقد ترك قريته يف مشال الدلتا وسكن �ذا القصر لقربه من الربملان ومقر جملس الوزراء.. خلفه ابنه
السياسي الشهري (فؤاد سراج الدين) وتويف يف هذا القصر يف 9 أغسطس عام 2000.. ظل القصر مغلقا حىت عامنا هذا
(2017)، ويقال إنه بيع يف عام 2010 ألمري من األسرة احلاكمة القطرية ينوي هدمه وإنشاء فندق ضخم مكانه! لكن
حىت هذه اللحظة مل يُدق معوٌل يف هذا القصر حلسن احلظ الذي نتمىن أن حيالفنا طويال. ومن الطريف أن شارع (أمحد
�شا) على اسم األمري أمحد �شا رأفت، األخ األكرب للخديو إمساعيل الذي كان ولًيا للعهد أثناء حكم سعيد �شا، إال
أنه تويف يف حادث انقالب قطار للسكة احلديد عند كفر الز�ت.. وكان ألمحد �شا قصر يف اجلزء الشمايل من جاردن
سييت (مشال القصر العايل) بناه والده إبراهيم �شا بني القصر العايل وقصر النيل ووسعه ابنه أمحد �شا رأفت، وموقعه اآلن

السفارة األمريكية.



وكانت حكومة ثورة يوليو يف سبتمرب 1954 قد أصدرت قرارًا بتغيري أمساء الشوارع اليت حتمل أمساء أمراء األسرة املالكة
السابقة، لكن املسؤولني آنذاك مل يعرفوا أن أمحد �شا هو من أمراء األسرة املالكة.. وهكذا بقي امسه حىت اليوم، وكذلك
شارع «خليل أغا» الذي هو امتداد لشارع «أمحد �شا» يف اجتاه املبتد�ن؛ املسمى على اسم (خليل أغا الذي كان رئيسا
للخصي لدى اخلديوي إمساعيل وبلغت ثروته عند وفاته 100 ألف لرية، وكان من حميب اخلديوي)، شارع عائشة التيمورية
(ينتسب للشاعرة الشهرية سليلة احلسب والنسب «1902-1840» ابنة إمساعيل �شا تيمور رئيس القلم اإلفرجني

لديوان اخلديوي وزوج حممد توفيق زادة �ظر بيت املال (وزير املالية).

حىت يومنا هذا يظل الفاتيكان هو مالك أوسع مساحة من األرض يف جاردن سييت �ثنيت عشرة قطعة متجاورة حيوزها
�مسه. كانت هذه األرض يف األصل خمصصة إلقامة دير مث تُركت لتُنشأ عليها مدرسة «املري دي ديو للبنات» يف مطلع

عشرينيات القرن العشرين.

وحتتل السفارة الربيطانية املركز الثاين من حيث مساحة األرض اليت متلكها يف جاردن سييت، وإىل جانب املؤسسات
األجنبية اليت امتلكت أوسع األراضي يف جاردن سييت، فإن أكرب املالك األفراد كانوا: ثالثة مصريني وسوري، املصريون
الثالثة هم: األمري سيف الدين، ومدحت يكن، وعديل يكن والرأمسايل السوري عزيز حبري. وجاردن سييت حمتشدة بقصور
وفيالت ومباٍن عظيمة التزال �قية حىت اآلن، ومنها مثال عمارات سيف الدين الثالث اليت ورثتها أخته األمرية شويكار
-الزوجة األوىل للملك فؤاد األول (أصل االسم فارسي وهو «شيوه كار» ومعناه املدللة ذات الدالل) - بعد وفاته عام
1937 كلفت املهندس الشهري «جيوسييب مازا» ببناء أربع بنا�ت متجاورة شبه منفصلة يف شارع الربجاس أمستها

«عمارات إهلامي» حتية لزوجها اخلامس «إهلامي حسني �شا»!

األمري إمساعيل هو �ين ثالثة أجنال إبراهيم �شا ابن حممد علي الكبري، ولد يف 31 ديسمرب عام 1830، يف قصر املسافر
خانة �لقاهرة، من والدة غري والديت أخويه االثنني: األمري أمحد رفعت واألمري مصطفى فاضل يف مايو عام 1858، أقام
الوايل «حممد سعيد �شا» حفلة حافلة يف اإلسكندرية- وكانت حفالت هذا الوايل عديدة وفخمة - دعا إليها مجيع أمراء
بيته العايل، سواء الذين كانوا يف اإلسكندرية أو القاهرة أو سائر اجلهات، فلىب األمراء الدعوة؛ ويف مقدمتهم األمري أمحد
�شا رأفت أكرب أوالد إبراهيم �شا وشقيق األمري إمساعيل، وحليم �شا أصغر أجنال حممد علي، واعتذر األمري إمساعيل ألنه
كان متوعك املزاج. وقد كان توعك مزاجه يف ذلك الظرف، أمرا ساقه إليه احلظ، فإنه ملا انقضت احلفلة عاد األمريان
(أمحد رأفت وحليم حممد علي) إىل القاهرة بقطار خاص مع حاشيتهما ورجاهلما، فوقعت عربة القطار اليت كانت تقلهما
يف النيل، عند كفر الز�ت، فغرق أمحد �شا وجنا األمري حليم �شا! وهكذا أصبح األمري إمساعيل وّيل عهد السدة املصرية،
ألنه �ت أرشد رجال البيت العلوي بعد موت أخيه األكرب أمحد �شا. وقد اختلفت يف سبب ذلك الروا�ت. فمن قائل
إن الكوبري نسي مفتوحا سهوا فسقط القطار يف النيل عندما بلغه، ألن السائق مل يتمكن من إيقافه؛ ومن قائل - وهو
األقرب إىل الصدق: ألن كوبري كفر الز�ت مل يكن قد أنشئ بعد- إن القطارات كانت، يف ذلك العهد، جتتاز النيل
عند كفر الزّ�ت، يف معدية تنقل عر��ا، ثال� ثال�؛ مع ترك اخليار للركاب يف النزول اتقاء للخطر، أو العبور فيها، وأن
األمريين - وكا� معا يف عربة واحدة- ُخّريا فأبيا إال البقاء يف العربة وعبور النهر وهي تقلهما، وأن املنوط �م أمر نقل
العر�ت إىل املعّدية دفعوا بعربتهما بقوة إليها إظهارًا لنشاطهم وغري�م؛ فتدحرجت عنها إىل النهر، وغرقت فيه. أما األمري
أمحد- وكان بدينا- فلم يستطع الوثوب من النافذة إىل املاء، فأخرج ميتا خمنوقا، وأما األمري حليم -وكان خفيف اجلسم،
متمرن العضالت - فإنه وثب من النافذة إىل املاء واجتازه سباحة. وانتشرت منيمة تدعي اشرتاك األمريين إمساعيل وحليم

يف مؤامرة للتخلص من األمري أمحد حىت خيلص العرش إىل إمساعيل).



ُصّمم حي جاردن سييت ليكون سكًنا �تمع أرستقراطي ال غري، لذلك ال توجد فيه منطقة جتارية �ملعىن املعروف، وبلغ
عدد سكانه قبل احلرب العاملية األوىل ما يقرب من األربعني ساكًنا ونيف، من بينهم (ثالثة من العائلة امللكية)، ويف تلك
رسل وُيكتفى بكتابة

ُ
الفرتة كانت املراسالت الربيدية اليت ترد إىل سكان احلي �درًا ما ُيكتب اسم الشارع على الربيد امل

«فيال ماريكا» أو «فيال أوجلا» أو السيد «كارل هازل» مثًال، وكانت تلك الفرتة الذهبية حلي جاردن سييت من حيث
الصفاء واهلدوء، وكان ال يضايق سكا�ا ليًال غري زئري األسد ونعيق البوم وجلبة أفراس النهر اليت �يت من الطرف اآلخر عرب

�ر النيل من حديقة احليوان �جليزة �لتحديد!

سكان احلي الثالثة املنتمون للعائلة امللكية، هم: األمرية فاطمة فاضل أول من تُوّيف من احلي يف أوائل الثالثينيات من القرن
العشرين، مث األمرية عفت حسن اليت كانت تُفّضل �جري املساكن ال امتالكها وقد تُوفّيت عام 1962 يف إسطنبول، من
بني البيوت اليت سكنتها يف شارع عائشة التيمورية «السفارة اليو�نية» اآلن وموقعها جبوار فندق «الفور سيزونز»، وفيال
شارع الطلمبات «مكتبة اجلامعة العربية حالًيا». أما الساكن الثالث فهو األمري حاد املزاج النبيل «عباس حليم» الذي رغم
إقامته الطويلة جباردن سييت فإنه مل ميتلك فيه شربًا واحًدا، وكان يقيم بقصر محاه �لغ الثراء «مدحت �شا يكن»، وكان
عباس حليم من أصحاب امليول االشرتاكية، وكان ُيسبب قلًقا شديًدا يف احلي اهلادئ عندما يتجّمع أنصاره من العمال
أمام القصر الذي يسكنه يف 3 شارع الطلمبات، ويتظاهرون ليعربوا عن مساند�م لنصريهم امللكي الذي أطلقوا عليه
«األمري نو الياقة الزرقاء».. وفيما بعد يف بداية احلرب العاملية الثانية، و�لتحديد يف شهر يوليو من عام 1941، عينت
بريطانيا «أوليفر ليتلتون» وزير دولة لشؤون الشرق األوسط يف القاهرة، ويعترب أول مسؤول يف �ريخ اإلدارة الربيطانية يدير
وزارة عرب البحار، وشاء احلظ أن يكون مقر هذه الوزارة هو 10 شارع الطلمبات، وقد بدأت الضجة تزيد يف هذا املكان،
بداية بز�رة امللك فاروق مبوكبه هلذه الوزارة عند افتتاحها، مث توالت أعداد ال حصر هلا يف األ�م التالية من الدراجات النارية
وسيارات عسكرية بال أرقام كانت جتول �ملكان املراقبة واحلراسة، مث بدأ جنود االحتالل الذين يتولون احلراسة يضايقون
الناس �لتفتيش، �إلضافة إىل سريهم خبُيالء وهم داخلون جاردن سييت وخارجون منها، وحتولت املساحات الفضاء إىل
مالعب كرة قدم وكريكيت، مما كان يسمح للمراهقني املصريني �ن يغيظوا اجلنود بتقدميهم التحية النازية، مث يهربوا
ليختبئوا. كانوا هكذا يُعّربون صراحة وبطريقة ساذجة عن شعور ال يبوح به آ�ؤهم الباشوات إال يف البيوت. كما أّرق
ذلك املنحازين صراحة لألملان، ومن بينهم �لطبع «عباس حلمي»، وأ�ر ذلك اإلجنليز واعتربوا هذا األمر ميثل خطرًا لقربه
الشديد منهم ولتأييده العلين هلتلر، لذا اعتقلوه أثناء احلرب بعد حماكمة سريعة، بناًء على اقرتاح تقدم به السفري الربيطاين
«مايلز المبسون»، كما استولوا على قصره الكائن برقم 3 شارع الطلمبات وجعلوه مقر إقامة «ألكسندر كريك»، مبعوث

أمريكا خالل احلرب إىل مصر، وكان كريك هو الصديق احلميم للسفري الربيطاين!

من أشهر أحداث جاردن سييت السياسية: (خروج أول مظاهرة نسائية يف 16 مارس 1919 -بعد نفي سعد ورفاقه إىل
مالطة - وكانت تضم 300 سيدة، وقد خرجن من «جاردن سييت» وسرن ماشيات حىت وصلن إىل «بيت األمة»
هاتفات: حتيا مصر "حييا سعد، فضرب البوليس اإلجنليزي حصارًا حوهلن ملدة ساعتني وهن واقفات يف الشمس، وأرسلن
�حتجاجهن إىل سفارات الدول، فاحتج القنصل األمريكي على هذه الفظاعة، فصدر األمر على عجل برفع احلصار

ومتكني السيدات من اخلروج من النطاق املضروب حوهلن، وانصرفن إىل بيو�ن).

من أشهر قصور املنطقة: قصر الدو�رة
بداية قصة قصر الدو�رة ميكن استلهامها من رسالة حتمل عنوان «وليمة بقصر الدو�رة» أرسلتها صوفيا لني، شقيقة
الرحالة إدوارد لني، إىل صديقة جمهولة: إىل كل امرأة إجنليزية يهمها أن تعرف شيًئا عن مصر، وصفت فيها القصر ب(أن



قصر الدو�رة هو املقر الرئيسي لنساء حممد علي �شا وهو بيت فخم يقع يف غرب القاهرة على الشاطئ الشرقي للنيل،
ويستحق فعًال أن يكون مالذهن املفضل، وبعد الركوب من خالل مزارع إبراهيم �شا اليت تكاد حتيط �لبناء وصلنا إىل
بوابة القصر الضخمة، اليت اخرتقناها ومضينا داخل األسوار العالية يف طريق طويل مغطى بعريشة يتشابك فيها نبات
الكروم وعندما انتهينا إىل آخر الطريق، ترجلنا عن مطا��، وسر� على أرضية مرصوفة برخام بديع على امتداد ممرات
عديدة حىت وصلنا إىل ساتر مدخل احلرمي رفع الساتر، وهناك استقبلتنا زوجة شابة حملمد علي ورحبت بنا مبودة فائقة،
وكانت الغرف فخمة جًدا أرضيتها من الرخام مثل مجيع املمرات، وإن بقية حجرات الطابق األسفل مثلها، أما أرضية

الصالون فال يكسوها سوى رخام أبيض �صع من أنقى وأرقى ما رأيت يف الشرق).

وكان هلذا القصر أمهية كبرية وشهرة واسعة يف بداية القرن العشرين، ألنه كان مقرًا للمندوب السامي الربيطاين، أو املعتمد
الربيطاين أو السفري الربيطاين، وخالل النضال السياسي ضد االحتالل الربيطاين، كانت املظاهرات تتجه إىل قصر الدو�رة،
حيث مقر السفارة الربيطانية، وكان قد صار قصرًا لألمرية «أمينة بنت إهلامي بن عباس حلمي األول»، زوجة اخلديوي
توفيق بن إمساعيل ووالدة عباس حلمي الثاين، الذي عزله اإلجنليز عن حكم مصر عام 1914، وكانت األمرية تعرف
بلقب «أم احملسنني»، وهي من ضمن الذين احتفل بزواجهم خالل احتفاالت «أفراح األجنال» أ�م اخلديوي إمساعيل، ويف
منتصف األربعينيات من القرن املاضي بيعت منقوالت القصر يف مزاد علين، وبعد هدمه وعلى أرضه بنيت عليها عمار�
إيزيس وأوزوريس يف اجلزء اجلنويب (حاليا جبوار السفارة الربيطانية ويف مقابل السفارة األمريكية متاًما)، وبعد حريق القاهرة يف
26 يناير 1952، واحرتاق فندق شربد القدمي، الذي كان يقع قرب األزبكية، ومت بناء فندق شربد اجلديد على جزء من
أرض القصر يف الواجهة املطلة على النيل، كما أنشئ مبين لوزارة الصناعة شرق الفندق. وتغري اسم امليدان من «ميدان

إهلامي �شا» إهلامي حسني �شا إىل ميدان حمرر أمريكا اجلنوبية «سيمون بوليفار».

ومع مرور السنوات أختزل اسم قصر الدو�رة يف الكنيسة اإلجنيلية، ومدرسة «علي عبد اللطيف اإلعدادية»، ويوضح
الدكتور القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدو�رة، أن جممع الدلتا اإلجنيلي أسس كنيسة جديدة يف القاهرة يف
يناير 1940 كانت جتتمع يف القاعة اململوكة لدار حترير إرسالية النيل يف وسط القاهرة، وانتخب القس إبراهيم سعيد راعًيا
هلذه الكنيسة يف العام نفسه، وتزايد احلضور يف هذه الكنيسة الوليدة للدرجة اليت أصبحت احلاجة ملحة ملبىن كبري، الفًتا
إىل أنه يف ديسمرب 1941 مت شراء القصر مببلغ حوايل 14 ألف جنيه مصري �دف هدمه وبناء الكنيسة اجلديدة مكانه.

وأشار «موريس» إىل أنه كانت هناك حديقة مجيلة يطل هذا القصر عليها، كان مطلوب تصرًحيا �لبناء، ويف ذلك الوقت
مل يكن مصرًحا ببناء الكنائس يف أي مكان يف مصر دون توقيع شخصي من امللك، ووقع امللك فاروق يف ذلك الوقت
التصريح ببناء الكنيسة يف مارس بعد تدخل أمحد حسنني �شا، الفًتا إىل أنه مت وضع حجر األساس يف ديسمرب 1947
للكنيسة، واكتمل البناء سنة 1950، وأنه عندما رأى امللك فاروق الكنيسة يف امليدان الرئيسي �لقاهرة استشاط غضًبا،
حيث كان وقتها يتمىن أن يصبح خليفة املسلمني بعد انتهاء اخلالفة يف تركيا سنة 1923، فأصدر امللك أوامره �ال ترتفع
منارة الكنيسة أكثر مما كانت عليه، وأمر ببناء مبىن حكومي ضخم لكي خيفي الصليب (مبىن جممع التحرير)، فضًال عن
بناء جامع جديد يف الركن اآلخر من امليدان. يف يوليو 1952 مت ترحيل امللك فاروق إىل إيطاليا، زار الرئيس مجال عبد
الناصر الكنيسة يف عيد القيامة 1955، ووقتها رحب به القس سعيد، وقال له «كره امللك فاروق أن يرى صليًبا واحًدا

فأرسله هللا إىل حيث ال يرى إال صلباً�».
 

قصر قطاوي �شا:



موقعه بشارع إبراهيم جنيب �شا، وعائلة قطاوي هي عائلة مصرية يهودية برز عدد من أفرادها يف النشاط السياسي
واالقتصادي يف مصر يف أواخر القرن التاسع عشر وحىت النصف األول من القرن العشرين، وترجع أصوهلا إىل قرية قطا
مشال القاهرة، وقد بدأ دور هذه العائلة مع نزوح أليشع حيدر قطاوي إىل القاهرة يف أواخر القرن الثامن عشر، ومن أشهر
رجال العائلة موسى قطاوي وهو من كبار رجال املال والبنوك، ويوسف أصالن قطاوي الذي شغل منصب وزير املالية عام
1924 ووزير املواصالت عام 1925، وهناك أيضا ابناه أصالن ورينيه قطاوي عضوا الربملان املصري، وأخريا جورج

قطاوي املعروف �هتماماته األدبية.

رغم أن أفراد العائلة امللكية غادروا املنطقة اليت أصبحت جاردن سييت مبجرد اإلعالن عن مشروع �سيسها، فإن احلي
احتضن جمموعة من الباشوات متنوعي االنتماءات الدينية والتوجهات السياسية؛ فقد جاور فيها املسلم املسيحي واليهودي،
وكان يف �ايتها جامع صغري وهو «جامع الشيخ العبيط» وحل حمله يف أربعينيات القرن العشرين جامع أكثر اتساعا صممه
«ماريو روسي» وهو مسجد عمر مكرم حاليا. هناك رأي آخر سنورده الحقا خبالف هذا الرأي، و�لقرب منه كان
يسكن األسقف اإلجنيلي ملصر والسودان بشارع «رستم» وخلفه كنيسة العذراء اليت هي اآلن كنيسة الروم الكاثوليك،
وكان اليهودي «حاييم �حوم أفندي»، حاخام مصر والسودان األكرب، وعضو جملس الشيوخ يسكن يف 6 شارع خليل
أغا، ورغم أن املعبد اليهودي يف شارع عديل على مسافة صغرية من سكنه فإنه افتتح يف منتصف الثالثينيات «مصلى»
صغريًا غري رمسي يف 15 شارع النبا�ت، وكان هذا «املصلى» يفتح أبوابه يف أوقات متقطعة، ونظرًا ألن جاردن سييت
Mason» خلت من احملافل املاسونية السرية فقد كان املاسونيون الذين يسكنون جاردن سييت جيتمعون يف قاعة ماسون

Hall» الواقعة على �صية شارعي األنتكخانة ومارييت �شا.

 

قصر شريف صربي �شا:
من القصور املميزة جباردن سييت، وموقعه على كورنيش النيل يف مواجهة فندق «املريد�ن السابق» و«جراند حياة احلايل»،
وكان موجوًدا لفرتة قريبة، حىت بيع القصر حبديقته وُهدم، مث أنشئ على أنقاضه فندق «الفور سيزونز»، والقصر كان ملكا
Antonio يف البداية لعديل �شا يكن، ومت تصميمه على نسق طراز القرن التاسع عشر، وقد صممه املعماري اإليطايل
Lasciac مث امتلكه شريف صربي �شا، وهو شقيق امللكة «�زيل صربي» زوجة امللك فؤاد، وخال امللك السابق
«فاروق األول»، وحفيد «حممد شريف �شا» رئيس وزراء مصر لثالث مرات، وأيضا حفيد سليمان �شا الفرنساوي الذي
كان برتبة عقيد يف احلملة الفرنسية، مث استعان به «حممد علي الكبري» يف حتديث اجليش املصري، وكان شريف �شا عضو
جملس الوصاية املشكل من ثالثة أعضاء، الذي مت تشكيله يف (عام 1937-1936) عقب وفاة امللك فؤاد، وكان وريثه
«امللك فاروق» مل يبلغ السن القانونية بعد لتسلم احلكم، فتم تشكيل جملس الوصاية عليه حىت مت تسليمه احلكم يف 29
يوليو 1937، وشغل شريف صربي �شا منصب وكيل وزارة الشؤون اخلارجية، وكذلك أصبح رئيسا للجمعية اجلغرافية
املصرية يف الفرتة من مايو 1946 حىت مارس 1955. وهناك معلومة طريفة ختص شريف صربي �شا حدثت يف عام
1946، أنه عرض على األسرة احلاكمة الزواج من املطربة أم كلثوم، لكن األسرة وقفت حبزم ضد إمتام هذه الزجية، مما

تسب لكثري من األذى النفسي واألسى ألم كلثوم.

 

جامع عمر مكرم «جامع العبيط سابقا»:



«جامع العبيط» وبه ضريح الشيخ العبيط، وتعددت أسباب نسبه ومنها أنه ينسب إىل الشيخ حممد العبيط، أحد أبرز
علماء الدين يف القرن الثاين عشر، وظلت املنطقة اليت يقع فيها «جاردن سييت والتحرير» تسمى �مسه «العبيط»، ويقال
أيًضا أنه كان جمذوً� أو درويًشا أو �لوًال من اهلائمني على وجوههم، ففي صحيح اللغة يطلق لفظ «عبيط» على
الشخص الذي «شقت جيوبه وأطراف أكمامه من أثر العبط»، فمعناها يف «خمتار الصحاح» عبط الثوب، يعبطه، أي
شقه، فهو معبوط وعبيط، وهناك رواية أخرى عن ضريح الشيخ العبيط؛ أن يف عهد حممد علي الكبري كان هناك «واٍل»
بصاص على العامة، وينقل أمورهم إىل احلاكم الباشا حممد علي، وأطلق العامة على ضرحيه هذا االسم، ويقال أيضا أن هذا
املسجد الصغري كان املسجد الذي يؤم الزعيم عمر مكرم الناس فيه ويتلقى شكاواهم وحيمسهم، وبعد وقوفه مع حممد علي
الذي عندما استتب له األمر نفاه إىل دمياط، وسلط معاونيه وأذ�به �حلط من قدر الشيخ اجلليل «عمر مكرم» وإطالق
لقب «الشيخ العبيط» عليه، ومبرور الزمن صار االسم شائعا على املسجد، وأطرف ما حدث يف مستقبل هذا املسجد، أن
امللك فاروق رغب يف إزالة املسجد والضريح، وإنشاء مسجد كبري مكانه حيمل اسم «امللك فاروق»، حيث كان مقررا
وضع متثال جلده اخلديوي إمساعيل يف وسط ميدان اإلمساعيلية «التحرير حاليا» فكيف يقابل متثال جده مسجد العبيط!
وأنقذت الثورة مسجد العبيط من بني براثن فاروق، كما أن متثال جده مل يصل إىل مصر إال عقب قيام الثورة ��م فأودع
يف املخازن من ساعتها لآلن. وقامت وزارة األوقاف يف أول عهد الثورة بتوسعته وإطالق اسم عمر مكرم عليه، واعرتضت
عاملة اآل�ر اإلسالمية «د. سعاد ماهر» قائلة: مع تقديري واحرتامي لذكرى ختليد بطل وجماهد، إال أين ال أتفق مع وزارة

األوقاف يف إطالق اسم «عمر مكرم» على جامع الشيخ العبيط.

سكن جاردن سييت أيضا يف الفرتة اليت تلت احلرب العاملية األوىل رجال األعمال والعاملون �حملاماة والبنوك والتجار،
�إلضافة إىل أفراد السلك الدبلوماسي والباشوات من أعضاء جملسي الشيوخ والنواب والوزراء لوجود أغلب السفارات
والبنوك �ملنطقة والوزارات واإلدارات احلكومية بشرق شارع قصر العيين، حىت إن وزارة اخلارجية الكائنة بشارع البستان
اشرتت قصرًا جديدا مبنطقة قصر الدو�رة عام 1938 جعلته مقرًا هلا ومازال �بعا هلا حىت اآلن. واألملان هم أول من أجر
مبىن يف جاردن سييت «10 شارع أمحد �شا» ليجعلوه سفارة هلم قبل احلرب العاملية األوىل، ورحلوا عنه بعد هزميتهم يف
تلك احلرب، وقد سكن يف املبىن املقابل من السفارة األملانية، يف ٩ شارع أمحد �شا �لتحديد، اجلنرال اإلجنليزي «جوليان
�ينج» الذي سيصبح فيما بعد حاكما عاما لكندا، ومن موقعه هذا توىل مصادرة كل أمالك أملانيا وا�ر مبصر بعد
خسار�ما احلرب، وقد أصبح مكان اجلنرال مقرًا لرئيس وزراء مصر مصطفى النحاس �شا»، وحاليا هو مقر ا�لس األعلى

للشؤون اإلسالمية.

هناك أماكن مجيلة يف جاردن سييت نذكر منها قصر عبدالعزيز بدراوي �شا - ويقع يف 5 شارع أمحد �شا- الذي أنشيء
ما بني احلربني العامليتني كذلك التحفة املعمارية اليت صممها مصطفى فهمي �شا يف سنة 1940-1941 هو مبىن دار
احلكمة بشارع قصر العيين مقر نقابة األطباء اآلن (وهو ملك د. علي �شا إبراهيم، أول عميد مصري لكلية طب قصر
1929، ويف يناير 1930 أسس اجلمعية الطبية املصرية اليت صدر عنها جملة اجلمعية الطبية، ومؤسس نقابة األطباء
1940، وأول نقيب ألطباء مصر يف نفس العام، ووزيرا للصحة من يونيو حيت سبتمرب 1941، وعقب خروجه من الوزارة
عني مديرًا جلامعة فؤاد األول «القاهرة»)، وتربع �ملبين للجمعية الطبية، مث آل إىل نقابة األطباء فيما بعد، ومصطفى هو
الذي صمم أيضا فيال الطبيب جنيب حمفوظ الذي تسمى على امسه أديبنا العظيم، على �صية شارعي الطلمبات وعائشة
التيمورية، وجلاردن سييت «سبق» مهم فقد أقيمت �ا أول �طحة سحاب يف مصر عام 1957 - 1958 وقد رغب
مالكها املقاول الشامي «�بت �بت» ختليد امسه مبسلة تشق السماء فكلف املعماري «�عوم شبيب» ببناء مبىن من



ثالثني طابقا، وارتفع املبين عاليا يف صعود سريع، وتبعته تغريات هائلة ��تمع املصري يف بضع سنوات، جعلت األخ �بت
مثل �قي املستثمرين من نوعه مهمًشا نتيجة لقوانني التأميم يف يوليو 1961.

ومن الفنانني والكتاب والسياسيني الكبار الذين سكنوا جاردن سييت من غري املذكورين يف املنت السابق يف فرتة الستينيات
والسبعينيات: (الفنانون من املغنيني: ليلى مراد، حممد رشدي، أحالم، فايزة أمحد، ميمي مجال، شريفة فاضل، أمحد
سامي، حممد العزيب، حممد فوزي). املمثلون: (�دية لطفي، «كرمية» فاتنة املعادي زوجة املطرب حممد فوزي، عادل
خريي، لبىن عبد العزيز، ماجدة الصباحي، سهري البابلي، روايدا عد�ن). الكتاب والصحافيون: (كامل ومأمون الشناوي،
فتحي الرملي، رستم كيالين، الشاعر كمال عبد احلليم، رستم كيالين، لويس عوض، سليم حسن، يوسف السباعي،
الصحفي حامد عبد العزيز والد لبىن، توفيق احلكيم، عباس األسواين، حممود أمني العامل، لطفي اخلويل، شيخ املرتمجني عبد

هللا عنان، املرتجم حليم طوسون، عائشة عبد احملسن أبو النور).

 

قصور مهمة أخرى �ملنطقة:
قصر النيل بناه الوايل حممد علي �شا لبنته األمرية �زيل، وقد كانت هلا مكانة عزيزة عند والدها، وطلبت أن يكون مقر
إقامتها متواجًدا على النيل لعشقها رؤيته، فبىن هلا قصرًا جبوار حدائق وزرايب قوصون.. بين هلا قصرًا على ساحل النيل
مباشرة أمام جزيرة إبراهيم (الزمالك) حاليا، ومسي القصر �مسها مث حتول االسم إىل قصر «قصر النيل»، مث إىل ثكنات قصر
النيل ألن فرتة حكم الوايل عباس حلمي األول كانت فرتة اضطهاد ومضايقة كبرية لكل أفراد أسرة حممد على املتواجدين
يف مصر، فهجر أغلبهم للخارج ومنهم حممد سعيد �شا، الذي استدعي للحكم بعد مقتل عباس حلمي على أيدي ثالثة
من حراسه، فكان أول قراراته شراء قصر (قصر النيل) من �زيل هائم، مث هدمه ووسعه ليقيم مكانه مقرًا له ولقيادة اجليش
وقشالق الضباط واجلنود وكانت سعته ستة آالف جندي، ومد إليها خط سكة حديد من اجلهة الشمالية إىل داخل
القصر، وهو ما مسي فيما بعد بقشالق قصر النيل (ثكنات قصر النيل)، اليت استوىل عليها اإلجنليز عندما احتلوا مصر،

ومسيت ب (ثكنات اجلنود اإلجنليز) اليت خرجوا منها يف عام 1954.

وقد هدم يف عام 1954 لوقوعه يف امتداد شارع كورنيش النيل الذي فتح يف هذا الوقت، وحل حمله اآلن فندق النيل
هيلتون واجلامعة العربية، وللعلم عندما صدر الفرمان العثماين �ستدعاء عباس حلمي وكان عمره آنذاك «29 سنة» لتويل
حكم مصر، كان متعجرفًا حىت على �ريخ جده حممد علي �شا ووصفه �لقروي.. ورفض مباشرة احلكم من القلعة فبىن
قصرًا عظيًما يف صحراء «الريدانية» عرفت املنطقة �مسه (العباسية)، ولتميز دهان القصر من اخلارج �للون األصفر..

أمساها العامة املصريني ب «السراي الصفرا» يف حني أن امسها الرمسي كان سراي العباسي.
 

مبىن وزارة اخلارجية القدمي:
موقعه مبيدان التحرير (مت بناء هذا القصر بني سنيت (1906م-1913م).. وهو يقع على الطرف الشرقي مليدان التحرير
«اإلمساعيلية سابقا» يف مواجهة مدخل كوبري قصر النيل بعمارته الباروكية احملدثة ولونه األبيض اهلادئ. عرف هذا املبىن

بعدة أمساء هي: قصر األمرية نعمة هللا توفيق - قصر األمري كمال الدين حسني - قصر التحرير.



ُبين هذا القصر على األراضي اليت كانت يف حوزة األمري أمحد رفعت االبن األكرب للوايل ابراهيم �شا والشقيق األكرب
للخديوي إمساعيل. الذي مات يف حادث القطار الشهري الذي سقط يف النيل عند كفر الز�ت، و�ذا خال األمر لشقيقه
األصغر سًنا إمساعيل لتويل عرش مصر بدًال منه. وبعد موت األمري أمحد وزعت أمالكه على ورثته الذين �عوها يف �اية
األمر داخل األسرة. ومن التطورات العمرانية اجلديدة اليت ظهرت على هذه امللكية ا�زأة كان قصرًا على شكل مربع به
52 غرفة والذي صممه املهندس املعماري اإليطايل «أنطونيو ليشياك» حلساب األمرية نعمة هللا االبنة الصغرى للخديوي

توفيق الذي حكم مصر بني 1879-1892.

ولدت األمرية نعمة هللا توفيق عام 1881م وتوفيت عام 1966م.

ودفنت يف جنوب فرنسا وهي أيضا شقيقة اخلديو عباس حلمي الذي حكم مصر من عام 1892م إىل 1914م، والذي
خلفه السلطان حسني كامل والد زوجها األمري كمال الدين والذي اشتهر القصر أيًضا �مسه.

أما زواجها األول �ذا القصر فقد كان من الدبلوماسي وابن عمها حممد مجيل طوسون الذي مل يستمر إال بضع سنوات،
وانتهى �لطالق يف فرباير 1903م. وقد أجنبت منه األمري عادل طوسون وعاشت معه �لقصر..

أما زوجها الثاين فهو األمري كمال الدين حسني. وأطلق بعدها على القصر اسم «سراي كمال الدين». يف عام 1924
كان القصر مسرًحا لعرس كبري وهذا عندما تزوج ابنها من زوجها األول األمري عادل طوسون من أمينة عبد الرحيم صربي،
شقيقة امللكة �زيل، وبعد عام ضربت كارثة القصر عندما ماتت أمينة بعد الوالدة. وانتقل األمري عادل طوسون إىل لندن.

ويف عام 1932 تويف األمري كمال الدين حسني، وبدأت مفاوضات بيع القصر عام 1927 بني االمرية نعمة هللا توفيق
ووزارة اخلارجية، حىت انتقل القصر إىل وزارة اخلارجية املصرية، بعد أن ختلت األمرية نعمة هللا عنه للظروف املأساوية اليت
مرت عليها فيه، ومن يومها أصبح من ملكيات وزارة اخلارجية. وقد كان إىل سنوات قليلة ماضية مركزها الرئيسي وموقع

مكتب وزير خارجية مصر.

شارع قصر العيين: كان االسم املعروف لشارع قصر العيين هو شارع مصر العتيقة أو عتيقة كما ينطقها العامة ألنه ميتد
حىت مصر القدمية �لقرب من سور جمرى العيون؛ قدميا كان ميتد هذا الشارع من بداية شارع طلعت حرب حاليا حىت
ميدان فم اخلليج، ويبلغ طول هذا االمتداد حوايل 3440م، وبعد متهيد شارع سليمان �شا يف عهد اخلديوي إمساعيل

أصبح طول شارع قصر العيين 2265م.

يعترب هذا الشارع من أهم شوارع العاصمة بسبب ارتباطه �لعديد من املباين احلكومية والطبية والنقابية وغريها. يرجع اسم
الشارع إىل األمري شهاب الدين أمحد بن عبد احلليم بدر الدين حممود العيين، الذي فكر يف إنشاء القصر عندما عينه
السلطان خوشقدم أمريا للحج، والذي بناه عام 1466م، وقد دعا أمحد العيين صاحب القصر السلطان خوشقدم

الفتتاحه وز�رته واستجاب السلطان فزار القصر وشاهد النيل مث منح أمحد العيين رتبة اإلمارة العسكرية.

ويقال أنه: عندما توىل السلطان قايتباي السلطنة قبض عليه وضربه بيده 20 ضربة عصا حىت أغمي عليه و�ب قصره،
وبعد أن وعد السلطان بسداد 20 ألف دينار كل شهر أفرج عنه، ولكن أعيد القبض عليه ولكنه هرب إىل مكة مث إىل
املدينة، فأرسل السلطان من �يت �لعيين مكبًال �لسالسل واحلديد، لكن أمحد العيين مات �ملدينة املنورة، ودفن يف البقيع
حوايل عام 1503م. ويف عام 1517م، استوىل بكوات املماليك على القصر وحولوه إىل اسرتاحة، مث قصرًا للضيافة، مث

مكاً� للحبس اجلربي.



وعلى أ�م احلملة الفرنسية صادر �بليون القصر وحوله إىل مستشفى عسكري وفيه وضع جثمان كليرب حىت مت نقله إىل
فرنسا مع رحيل احلملة، وعلى أ�م حممد علي ُحوِّل القصر إىل مقر للضيافة فرتة، حىت تقرر نقل املستشفى العسكري من

أيب زعبل إىل القصر فتقرر فجأة هدم القصر لتحويله إىل مستشفى كبري مثل املوجود يف أورو� على يد كلوت بك.
 











حكاية العضو رقم «444» بنقابة املمثلني األملان
«متنيت وعمري 15 سنة أن أكون ممثال سينمائيا. وحتققت أمنييت. فاشرتكت يف متثيل عدة أفالم يف إيطاليا وأملانيا. ومتنيت
أن أكون خمرجا.. فأخرجت أفالما مصرية من سنة 1927 لآلن. لقد متنيت أشياء كثرية حتققت كلها واحلمد هللا»..
املخرج حممد كرمي عضو رقم (444) بنقابة املمثلني السينمائيني األملان، وهكذا قدم نفسه يف الكتيب الدعائي لفيلم

«جنون احلب»، الذي مت عرضه بتاريخ 2 ديسمرب 1954.

وقد ُولد حممد كرمي «امسه األصلي حممد عبد الكرمي» بشارع اهلدارة حبي عابدين يف عابدين يف 8 ديسمرب عام 1900،
(يف مذكراته يذكر حممد كرمي أن �ريخ ميالده 8 ديسمرب 1896، لكن السيدة «د��» ابنة حممد كرمي تؤكد أن �ريخ
ميالد والدها هو ٨ ديسمرب 1900، والوفاة عام 1972، وأن �ريخ 1896 هو �ريخ ميالد حسن األخ األكرب حملمد
كرمي. ويوسف وهيب الذي هو من مواليد 1898 يذكر يف مذكراته أ�ما كا� متقاربني يف العمر، لذا األرجح واألصح ما
ذكره كرمي يف مذكراته). وقد شاهد كرمي االخرتاع العجيب «السينما توغراف»، ألول مرة مع أخيه «حسن» وهو يف سن
الثامنة، ومن هذا العمر والسنوات التالية له، افتنت �ذا االخرتاع فيتخيل نفسه مثل ممثلي األفالم، وداوم على مشاهدة كل
األفالم املعروضة وجيمع إعال��ا وصورها، ويلخص املعلومات املنشورة عن كل فيلم، ليبدأ عشقه للسينما. ومبرور الوقت
«يدمن» هواية السينما ويصبح وجهه مألوفا يف دور العرض اليت ير�دها يوميا، وكربت وتضخمت يف نفسه اهلواية لدرجة
أنه حوَّل سطوح بيتهم إىل ستوديو وبدأ يشرتي «فوتوغرافيا» ويصور نفسه يف ديكورات خمتلفة متقمصا شخصيات عدة

أقر�ا إىل قلبه الشخصية السينمائية «فانتوماس».

خيطو حممد كرمي خطوة أكرب �الشرتاك مع جاره ورفيق حياته «يوسف وهيب» ومعهما شقيق يوسف وهيب «علي وهيب»
و«خمتار عثمان» يف متثيل روا�ت مقتبسة، ويقدمو�ا جلماهري احلي حمولني املصطبة اليت أمام منزهلم إىل خشبة مسرح،
وحني تنتقل عائلة «يوسف وهيب» إىل حي «املنرية» ينشئ يوسف وهيب مع صديقه حممد كرمي «صالة سينما» يف إحدى
غرف منزل عائلة «وهيب» وكا� يستأجران األفالم من شركة «جومون»، وكانت مهمة يوسف وهيب أن يقوم بتشغيل آلة
العرض، بينما حممد كرمي يقف خلف الشاشة - ألن السينما كانت آنذاك التزال صامتة - يتوىل عمل املؤثرات الصوتية
مستخدما األطباق الصيين واألحواض والطشوت النحاسية الصغرية واملاء والبمب والبلي، «هذا ما سرده حممد كرمي عن

بداية صداقته وعالقته بيوسف وهيب ».

أما ما ذكره الفنان الكبري «يوسف وهيب» عن بدا�ت صداقته مع حممد كرمي اليت مجعتهما حلب الفن كما كتبها يف
مذكراته «عشت ألف عام» يف اجلزء األول منها، فهو كالتايل: «نُقل أيب من مسقط رأسي سوهاج إىل القاهرة بعد ترقيته
إىل مفتش عموم الري �لقاهرة، وسكنا مؤقًتا مبنزل يف شارع اهلدارة بعابدين، وهناك التقيت بزميل الطفولة حممد كرمي،
وكان من هواة مشاهدة السينما، ويف منزله خصص غرفة غطى حيطا�ا بصور من إعال�ت سينما إيد�ل القدمية،

وبطالت األفالم الصامتة أمثال فرانشيسكا برنتيين ومار� ميالنو، وغريمها.

وبدأت هوايتنا ألفالم السينما ومغامرات نقوال كارتر وجون سنكلر، ودفعتنا هذه اهلواية إىل قراءة كل ما ينشر يف الكتيبات
من القصص البوليسية، وكنا نر�د داري سينما إيد�ل وأوليمبيا بشارع عبد العزيز عدة مرات خالل كل أسبوع، وقد كان
سعر تذكرة الدخول قرًشا واحًدا. وقد ساعدتين أسفار أيب الكثرية للتفتيش على مصاحل الري يف الوجهني البحري والقبلي

على إطالق حرييت يف التغيب عن املنزل.



مث انتقلنا إىل حي املنرية، واستمرت صداقيت مبحمد كرمي الذي كان يصطحبين معه إىل سينما إيد�ل أو سينما أوليمبيا،
حىت استطعنا أ� وكرمي أن نشرتي آلة عرض سينمائية صامتة طبًعا، وكنا نعرض يوم اجلمعة بعض األشرطة اليت يسلفها لنا

عامل العرض يف سينما أوليمبيا الذي توطدت صداقته بكرمي، ومبعاونة أخي حممود الذي كان مينحنا بضعة قروش».

وحيدثنا الفنان يوسف وهيب عن صديقه حممد كرمي أول خمرج مصري عن آلة العرض السينمائي اليت اشرتاها مع كرمي: ذات
يوم، ومل نكن ندري أن أيب كان يعقد اجتماًعا يف املنزل مع بعض أصدقائه من الوزراء، ومنهم إمساعيل سري �شا
وحشمت �شا، طرق آذا�م فجأة تصفيق الصبية الذين دعو�هم من أبناء املنرية، والذين كنا نسمح هلم حبضور العرض
السينمائي مقابل مليمني لكل فرد، وبينما حنن نستمتع بوقائع الفيلم ُروعنا بدخول أيب وصحبه الصالة، وجرى األطفال يف
حني أخذ سري �شا يصيح: إنتو عندكم تياترو وّال إيه؟! وكان نصيب كرمي قرصة أذن شديدة، أما أ� فقد أشبعين أيب

صفًعا وصودرت آلة السينما!».

ملحوظة: بدأ العرض العام لالكتشاف اجلديد «الصور املتحركة» الذي عرف فيما بعد �لسينما يوم 28 ديسمرب 1895،
عندما قام «األخوان لومري» بعرض 10 أفالم يف اجلراند كافيه بباريس مقابل مبلغ مايل يدفعه اجلمهور، وهو ما ُعرف
بسينما الواقع، حيث كا� يصوران الواقع كما هو، مث قدمت الفرنسية «آليس جاي» بصناعة وإخراج أول أفالمها عام
1896، �سم «حكاية الكرنب»، ويعتربه البعض أول فيلم سردي يف التاريخ، �إلضافة إىل كو�ا أول خمرجة يف �ريخ
السينما، وهو حيكي من خالل دقيقة واحدة، كيفية خروج األطفال للدنيا وذلك من خالل خروجهم من بني لفافات
الكرنب، أما الذي أسس ألفالم اخليال فهو املخرج الفرنسي «جورج ميليه» وذلك بفيلمه الذي ينتمي لعامل الرسوم املتحركة

«رحلة إىل القمر» إنتاج 1902، ويعترب «ميليه» من اآل�ء املؤسسني للخدع واملؤثرات البصرية للسينما).

والشيء املذهل أن يف العام التايل مباشرة هلذا االكتشاف األعجوبة، و�لتحديد يوم 5 نوفمرب 1896، عرض األخوان
لومري أفالمهما يف بورصة «طوسون كافيه» مبحطة الرمل يف اإلسكندرية، وبعدها بعشرة أ�م عرضوا نفس األفالم يف
القاهرة، وز�رة «األخوان لومري» ملصر بعد فرتة قصرية من اكتشافهم املثري، مث إدراكهم للتنوع الثقايف واحلضاري �ا الذي
سيؤهل صناعة السينما وحيقق هلا االنتشار، يدل داللة قاطعة على أمهية مصر يف عيون العامل آنذاك، وهو ما دفع �ما إىل
استدعاء املصور الفرنسي اإليطايل األصل «إلكسندر برميو» للحضور إىل مصر يف عام 1897، حيث قام بتصوير حوايل
35 فيلما عن احلياة اليومية يف بعض املدن املصرية، وعرضت هذه األفالم يف أورو� أوال مث بعد ذلك يف مصر، وبعد ما
يقرب من عشر سنني يف عام 1906، أرسل األخوان لومري بعثة تصوير أخرى إىل مصر، وكان املصور هو «فيلكس
ميسجويش»، وقد اهتم فيلكس بتصوير الطبيعة اخلالبة يف مصر من أجل جذب املشاهد األورويب، واجلدير �لذكر أنه يف
العام التايل مباشرة 1907 ظهر أول شريط سينمائي مصري، أنتجه «عزيز بندريل» و«أمربتو دوريس» ومها مصر�ن طبقا
للجنسية لكن من أصول أجنبية، وكا� ميتلكان استوديو تصوير يف حمطة الرمل، وكان هلما دور مهم يف عامل دور العرض
السينمائي املصري، فهما أول من افتتح دور عرض سينمائية مصرية يف عام 1906، ومسياها «سينما فون عزيز ودوريس»،
وفيلمهما الذي تبوأ مقعد أول فيلم مصري امسه هو «ز�رة جناب الباب العايل للمعهد العلمي يف مسجد أبو العباس»
ويصور ز�رة اخلديوي «عباس حلمي الثاين» للمعهد العلمي مبسجد أيب العباس �إلسكندرية، أما أول دار عرض سينمائية

متكاملة يف مصر فكانت دار عرض حتت اسم «سينما أوليمبيا» بشارع عبدالعزيز يف العتبة.

من هنا ندرك أن خمرجنا حممد كرمي - سواء كان من مواليد 1900 أو 1896 - �هتمامه املبكر �ذا االخرتاع املذهل
يف حداثته، ومها من نفس السن تقريبا، يدل داللة قاطعة على قدرة استشرافية عالية للمستقبل وتصميم مذهل ألن يكون

من رواد هذا الفن.



انضم كرمي، عام 1915، مع صديقه يوسف وهيب إىل مجعية «إحياء فن التمثيل»، واشرتكا يف متثيل رواية «الشرف
املغتصب»، لكنه استمر يف الوقت نفسه متعلًقا �لسينما، مثقًفا نفسه بكل ما تقع عليه يده من كتب تشرح هذا الفن
اجلديد، ومتابًعا كل عروضها ومدرً� مداركه وحواسه على رؤية و�مل حوادث ومشاهدات احلياة، كمشاهد سينمائية،

حمتفظًا بكل حركا�ا وتكوينا�ا وتفاصيلها إىل حني احلاجة إليها.

وكانت هذه هي الفرتة اليت وّلدت ودعمت الرغبة يف أن يصبح ممثًال سينمائًيا، لكن ألن هذا الفن كان يف بدايته، وكوادره
يف مصر تكاد تكون منعدمة، وأغلب الناس مل يتعرفوا عليه بعد، تعذر وجود شركات أو أفراد يهتمون �إلنتاج السينمائي،
واضطر حممد كرمي لالندماج يف التمثيل املسرحي حىت حتني له فرصة التحول إىل التمثيل السينمائي، لذا انضم عام 1916
إىل مجعية «االحتاد التمثيلي» كممثل، كما قام بتأليف ومتثيل رواية للجمعية امسها «خفا� األقدار»، كذلك كان يقدم
يف بعض األحيان مع زميل له فاصال من التمثيل الصامت (البانتوميم)، مثل فاصل (رعاع �ريس) متأثرًا مبا رآه على

شاشات السينما.

ويعترب عام 1917 مبثابة عام اختالطه �لفنانني اإليطاليني املقيمني مبصر، ومت ذلك عن طريق صديق وجار له إيطايل
اجلنسية امسه «إنريكو كريستوفرو»، ومن خالل هذا الصديق زادت معرفته �لفن والفنانني العامليني، كما عرف أيًضا عن
طريق هذا الصديق أن بنك روما مبصر أسس شركة سينمائية حبي احلضرة �إلسكندرية إلنتاج أفالم مأخوذة عن قصص
«ألف ليلة وليلة»، وأرسل كرمي خطاً� للشركة مرفق به 36 صورة له يف مواقف متثيلية خمتلفة لكي يعمل معهم ممثال
سينمائيا، وبعد أ�م كثرية من االنتظار تلقى كرمي رد الشركة الذي حيدد له يوم اجلمعة التايل يف لوكاندة «الكونتننتال»،
ويعقد كرمي آماًال كبرية على هذا اللقاء، غري أن لقاءه مع «سنيور �نكوتشي»، مندوب الشركة، كان خميبة ألحالمه،
لعدم قدر�ما على التفاهم والتواصل �للغة اإليطالية، لكن ختفيًفا عليه وعده املندوب �رسال خطاب له مبجرد عودته إىل
مقر الشركة �إلسكندرية، وجاءه الرد سلبًيا مفاده أ�م كاملو العدد، وال حيتاجون إىل فنانني وسريسلون يف طلبه لو جد
جديد، وهنا يدرك كرمي أن عدم إتقانه للغات األجنبية هو سر الرفض، فيلتحق مبدرسة لتعلم اللغة، وحياول التحدث

�إليطالية مع أصدقائه حىت يتقنها.

وبعد إتقا�ا عاود كرمي مراسلة الشركة اإليطالية وضّمن هذه املرة رسالته ب 86 صورة له يف أوضاع متثيلية خمتلفة (من
يتطلع إىل بعض هذه الصور جيد رغم أ�ا يف منتهى الطرافة وتشي جبدية حممد كرمي يف الوصول إىل حلمه.. وأمامي اآلن
صورته مرتدً� زي مغامر غريب يداه على خصره �لقرب من مسدسيه وغليونه يف فمه، وصورة �نية لرجل يف أزمة تعصف
برأسه وختنقه وتدفعه لفك زر قميصه العلوي كي يتنفس، وصورة له ببدلة غربية شيك حتتها قميص حريري وبيبيون، وشعره
مصفف على طريقة الفرجنة وهو حيمل �قة من األزهار بيد، واليد األخرى يلقيها على املعجبني) ومت التصوير والتحميض

والطبع يف معمله اخلاص.

ويف 15 مايو 1918 يتلقى رد الشركة اإلجيايب بطلب حضوره على نفقته اخلاصة إىل اإلسكندرية، ليتعرفوا عن قرب على
قدراته، حيث إن الشركة ستبدأ عملها يف أول يونيو من العام نفسه، وسافر كرمي على الفور وقابل يف االستديو املخرج
واملدير الفين «سنيور إكسيليو» الذي خيربه ��م يستعدون لفيلم «قمر الزمان»، وحىت يتم اإلعداد له فإ�م سيصنعون
أفالًما قصرية استغالًال للوقت، ويكون كرمي هو املصري الوحيد وسط كل العاملني واملمثلني اإليطاليني، وينجح يف
االندماج معهم، ويصري معروفًا لديهم، ويعهدون له �ول دور سينمائي يف حياته، وهو دور «شاويش»، ومن أول أدواره
السينمائية يتبني أن كرمي يهتم جًدا بتفاصيل ودقة عمله حىت إنه اعرتض على ظهوره حبذائه العادي، ألن املخرج أخربه �ن



املتفرج لن يفرق بني احلذاء العسكري والعادي يف اللقطات املصورة، لكنه رأى أن األفضل أن يشرتي حذاء شرطًيا، على
حسابه اخلاص ليظهر به يف الفيلم.

كان الفيلم الذي وقف فيه «حممد كرمي» أمام الكامريا للمرة األوىل امسه «شرف البدوي» وعرض يف سينما «سانت
كلري» �إلسكندرية يف أواخر 1918، وحدد له أجر شهري قدره 20 جنيًها كممثل، ورغم ضخامة املبلغ مل يهتم كرمي
�لنقود بقدر اهتمامه �لتمثيل، وفعًال عمل يف فيلم �ٍل امسه «األزهار املميتة»، لكن لألسف اضطرت الشركة إل�اء عملها
يف مصر ملشاكل واختالسات مالية، فعاد كرمي إىل القاهرة، وبدأ تفكريه يتجه إىل السفر للخارج لتحقيق حلمه يف أن
يصبح ممثًال سينمائًيا عاملًيا وشهريًا، وشرع يف كتابة خطا�ت إىل أكثر من شركة سينمائية حول العامل، مصحوبة طبًعا
بصور له يف مواقف سينمائية خمتلفة، ومن ضمنها الشركة األمريكية العاملية «�رامونت» اليت أرسل إليها طرًدا حيتوي على
200 صورة! وبعد شهر تقريًبا وصله رد الشركة السليب الذي يفيد بعدم إمكانية ظهوره يف أفالم أمريكية، والذي ساء كرمي
ليس الرد يف حد ذاته، ولكن أن طرد الصور عاد له كما أرسله دون أن يُفتح وعليه ختم من اخلارج بلفظة «مرفوض»،
واعترب كرمي ذلك تعصًبا من الغربيني ضد الشرقيني، وأن هذا التعصب سيالحقه كثريًا، ويتسبب يف إغالق األبواب الغربية

يف وجهه. وكانت تلك اللحظة اليت خلقت له شعارًا سيتبعه للنهاية.. شعار «ال �س».

اجته كرمي بعد ذلك لدراسة السينما �ملراسلة يف «فيكتور� سينما كوليج» بلندن، وكان يتلقى الدروس أسبوعًيا عن التمثيل
وفن السينما، وكان حريًصا على تنفيذ كل اإلرشادات حىت يتفوق يف هذه الكلية، وحيصل على املنحة اليت متنحها الكلية
للنابغني من طلبتها، واليت تعفيهم مبقتضاها من املصاريف الدراسية، كما تشغلهم يف استديوها�ا بلندن، وينتهز كرمي
الفرصة فريسل هلم بصوره التمثيلية لعلهم يقبلونه �لعمل هناك، وكالعادة يتلقى ردها الذي يشيد مبوهبته ونبوغه يف البداية،
ويعقبه اعتذارها �ن مالحمه شرقية وليس هلا فرصة عندهم، ورغم ذلك يزداد كرمي ثقة يف نفسه وطريقه، لدرجة أنه يدفع
مصروفات اشرتاك يف خدمات شركة �إلسكندرية تعىن �ملطبوعات، كي متده بقصاصات الصحف األجنبية اليت تتناول

املوضوعات السينمائية.

ومن هنا بدأ تفكريه يف متصري السينما عرب كتابته عدة مقاالت يف صحف وجمالت مثل «اللطائف املصوَّرة» و«العروسة»
و«السياسة األسبوعية»، وهذه بعض عناوين مقاالته السينمائية: «فكروا يف إنشاء شركة للسينما برأمسال مصري»
و«مّصروا صناعة السينما» و«السينما من املشاريع القومية اليت يلزم أن يفكر فيها أغنياؤ� املصريون» و«السينما يف مصر
أفيد هلا من مائة مسرح». ووسط كل هذه األعباء كان جيد الوقت الالزم ملراسلة شركات السينما العاملية وإرسال طرود

بصوره التمثيلية هلا.

وجنح مسعاه مؤقتا عندما تلقى رًدا يف فرباير 1920، من شركة إجنليزية تعرض عليه التعاون معها، لكن لألسف مل تعرض
عليه التمثيل يف أحد أفالمها! إمنا كان عرضها أن يتعاون معها يف إنتاج سينمائي مشرتك، ومل يهمل كرمي خطا�ا لكن رد
عليها بكياسة شارًحا أوضاع السينما يف مصر، فردت عليه الشركة �ن على ضوء رسالته وبناء على هذه الفرتة احلالية
القلقة يف مصر -عقب ثورة 1919 على االحتالل الربيطاين- قررت إلغاء املشروع كله، مث تشري عليه �الجتاه إىل شركة

إنتاج تكونت حديثًا يف مصر �سم شركة «كايرو فيلم».

مث توالت عليه العروض من شركات إجنليزية أخرى تعده �لعمل يف استديوها�ا إن تدبر السفر إىل لندن، لكن العرض
الذي لفت نظره وقرر االستجابة له، كان عرًضا من شركة إيطالية «انيوين تشينما توجرافيكا اتيليا�» تعده أيًضا �لعمل إذا
حضر إىل إيطاليا، وقد فضل هذا العرض بسبب عمله السابق يف الشركة اإليطالية �إلسكندرية، �إلضافة إىل صداقته
«النريكو» اإليطايل، ومعرفته �للغة اإليطالية، لذا يقرر شد الرحال إىل إيطاليا دون تردد، وخيفي السبب احلقيقي عن



أسرته، �عتبار أن التمثيل يف ذلك الوقت عار يف جبني العائالت احملافظة ويدعي أنه مسافر لدراسة اهلندسة، وحيمل معه
جمموعة من خطا�ت التوصية إىل فنانني إيطاليني من أصدقائهم مبصر.

وصل حممد كرمي إىل إيطاليا، ولتعذر وجود غرفة رخيصة يف البنسيو�ت لنيته يف إقامة طويلة هناك يتمكن من اإلقامة عند
أسرة إيطالية من الذين محل هلم خطا�ت التوصية، ومتتد إقامته عندهم طوال وجوده يف إيطاليا، ومن اليوم التايل لوصوله
وبناء على خطا�ت التوصية يذهب مباشرة إىل استديو «سيزار فيلم» ليقابل املخرج «كاميللو دي ريزو»، ويدهش
العاملون �الستديو من مغامرة كرمي اآليت من بلد بعيد ليعمل �لسينما، و�لرغم من ذلك يف نفس اليوم ميثل كرمي أول
مشاهده يف فيلم إيطايل هو «انتقام كاميلو»، وعن طريق معارف األسرة اليت يقيم معها حيصل على خطا�ت توصية
ليذهب كل يوم إىل استديو من استديوهات روما - ليمثل العديد من األدوار القصرية اليت ال يستغرق بعضها أكثر من
15 �نية أو نصف دقيقة على الشاشة-وكان كرمي حىت ذلك احلني يرفض أخذ أجر عن أدواره، مث نصحه الرجييسري
اإليطايل �نه البد أن �خذ أجرًا لكي ينجح ويتطور عمله، وعمل كرمي بنصيحته، ورغم إقامته بروما مل ينقطع كرمي عن
مراسلة الصحف املصرية، ومراسلة شركات السينما العاملية، �إلضافة إىل الرتاسل مع صديق عمره «يوسف وهيب» الذي

كان حينذاك يف مدينة «ميالنو» �يطاليا أيًضا.

تزداد خربة كرمي السينمائية وثقته بنفسه خالل عمله يف السينما اإليطالية كمحرتف �جر، لكن سوء احلظ يالحقه، عندما
تعاين السينما اإليطالية (من عام 1921 حىت 1922) أزمة خانقة تقلص إنتاجها وُتضعف إمكا��ا مما جيعلها حديث
الصحافة اإليطالية وموضع تندرها، وتضيق األحوال بكرمي يف الوقت نفسه الذي يرسل له أصدقاؤه الدارسون يف برلني
يدعوته لز�ر�م رامسني له صورة زاهية براقة ألملانيا بعد احلرب العاملية األوىل، فريحل كرمي �رًكا معظم متعلقاته على أمل
العودة السريعة إليطاليا، لكنه يبقى يف برلني ست سنوات كاملة، وستظل هذه السنوات الست عالمة فارقة يف حياة كرمي
العامة والفنية، ويف برلني ينبهر كرمي �لنظام والدقة يف الشارع األملاين واحلياة، ولتدين قيمة املارك األملاين بعد احلرب �لنسبة
للجنيه اإلجنليزي يعيش كرمي والدارسون األجانب حياة رغدة وخيالط ا�تمع األرستقراطي وعلية القوم مما يتيح له االندماج
يف احلياة العامة وتعلم األملانية، ومبعاونة سكر�رية شركة «ديكال» األملانية للسينما ُيسجل كرمي ضمن ا�اميع وممثلي

األدوار الثانوية ألفالم الشركة، لكنه ال يتلقى أمر عمل ألسابيع فيصاب خبيبة أمل.

يعود كرمي الستخدام وسائله األوىل، ويرسل اخلطا�ت املصحوبة بصورة إىل شركات اإلنتاج السينمائي، وعادت عليه هذه
الوسيلة �لعمل يف كثري من األفالم يف أدوار صغرية جًدا و�نوية، يصفها كرمي يف مذكراته ��ا كانت أدوارا «�فهة جًدا»
لدرجة أنه ترك أحد األفالم أثناء االستعداد للتصوير بعد أن كان قد ارتدي مالبس الدور فعًال، وهنا أدرك كرمي أنه البد
له من سند يقدمه إىل الوسط الفين والسينمائي األملاين، جبانب مثابرته وموهبته، وقد حتقق له ذلك عن طريق سيدة
أرستقراطية أملانية تدعى مدام «كري سنجر» تقيم يف منزهلا صالو� فنيا تعزف فيه املوسيقى العاملية ويلتقي فيه الفنانون من

جنسيات خمتلفة، وعن طريقها تفتح لكرمي الكثري من أبواب السينما األملانية املغلقة.

وبعد فرتة قصرية تتعثر أموره مرة أخرى بقرار من «شاخت» الذي توىل االقتصاد األملاين، وأصدر «مارك» جديًدا لينهي
تفوق اجلنيه اإلجنليزي ليتحول األجانب املعتمدون على ذلك من مرفهني إىل صعاليك، وضمن من أصا�م ذلك كرمي،
لكن مل ينشغل �ذا األمر بقدر اهتمامه بعامل السينما، وعمل كرمي يف تلك الفرتة بعدد من األفالم يف أدوار صغرية كالعادة
منها فيلم «مأساة امرأة» الذي مثلته النجمة األملانية «يل �ري»، كما عرف طريقه إىل استديوهات «أوفا» أكرب
االستديوهات األملانية، �إلضافة لعمله يف الفيلم األمريكي «أعماق الروح» الذي كان يصور يف أملانيا من إخراج «توماال»



املخرج األمريكي، وتقوم فكرته على أن احلياة تدب يف لوحة مشهورة للموسيقار «بتهوفن» وعلى فكرة اإلحياء، وتنتهي
�شرية إقامته وهو يعمل �ذا الفيلم، لكنه ينجح يف مد اإلقامة ملدة سنة أخرى بسبب هذا الفيلم أيًضا.

تتدهور حالة كرمي املادية لعدم انتظام ما يصله من أخيه يف القاهرة، ولقلة املعروض عليه من أدوار سينمائية وقلة عائدها،
فيفكر يف السفر إىل أمريكا الستكمال حلمه السينمائي هناك، ويرسل طلًبا إىل السفارة األمريكية للسفر والعمل �لسينما،
ولكن طلبه يُرفض، لكن يف املقابل ينجح يف احلصول على عضوية نقابة السينمائيني األملانية ويصبح العضو رقم 444
فيها، وحسب قانون النقابة يتعامل كرمي مع االستديوهات األملانية اليت أصبح معروفًا لديها، لكنه ال يقتنع مبا وصل إليه،
ويعاوده التفكري يف حلمه القدمي �ن يصبح ممثًال عاملًيا، ويقرر حماولة احلصول على �شرية ألمريكا يف العام التايل.. لذا فقد
طبع صوره التمثيلية ووزعها على املكتبات األملانية لتباع جنًبا إىل جنب صور املمثلني العامليني، عسى أن يساعده ذلك يف
احلصول على �شرية أمريكا، ويف ذلك الوقت كانت ا�الت والصحف العربية قد بدأت تنشر صور كرمي كممثل مصري

يف السينما األملانية.

عام 1925 من العالمات املهمة يف حياة «حممد كرمي» ألنه العام الذي متلكه ومتكن منه حلم اإلخراج، بعدما شاهد
عدة مرات فيلم «دكتور مايوزا» للمخرج األملاين الشهري «فريتس النج»، وترك الفيلم فيه من إحساس جبدية يف التنفيذ
والتكنيك، وبراعة يف جوانب الفن السينمائي كافة، وصار حلمه أن يصبح مثل صانع كل هذا الفن «فريتس النج»، لكنه
حيس بعدم كفاءته ثقافة وجتربة واستعداًدا، لذا حياول جاهًدا من خالل عمله كممثل أن يلمَّ بنواحي املعارف العديدة

الالزمة لإلخراج السينمائي.

يف ذلك العام أيًضا تعرف يف إحدى احلفالت على من ستصبح زوجته فيما بعد، وهي اليت ستحسم تردده وتنحاز لصاحل
حلمه �ن يصري خمرًجا. �لرغم مما أصابه من ضائقة مالية النشغاله �لزواج ومصروفاته وانقطاع ما �تيه من أموال من
القاهرة، فإن زوجته األملانية تدفعه وتساعده - عندما يقرر ترك التمثيل السينمائي- ألن يؤهل نفسه لكي يصبح خمرًجا
فتعاونه يف ترمجة وقراءة املراجع الفنية اخلاصة برغبته اجلديدة. ويف هذه الفرتة علم كرمي �ن شركة «أوفا» تستعد إلنتاج فيلم
ضخم امسه «مرتوبوليس» من إخراج «فريتس النج»، فال يفلت كرمي الفرصة من يده ويذهب ملقابلة خمرجه املفضل طالًبا
منه العمل كممثل يف الفيلم ولو يف مشهد واحد، لينتهز الفرصة ملعرفة تفاصيل عمل املخرج والتعرف على دقائق الصناعة
السينمائية عن طريق التجربة املباشرة، وينجح كرمي يف إقناع «فريتس النج» الذي يتحمس له ومينحه دورًا صغريًا يف الفيلم
�إلضافة إىل منحه تصرًحيا خاًصا �لتواجد يف االستديو طوال مراحل تنفيذ الفيلم وليس فقط أثناء قيامه بدوره. ويستغل
كرمي هذه الفرصة جيًدا معرفة واطالًعا وجتربة، مسجًال كل هذه الدروس كتابة حىت إنه يصف نفسه �نه خريج

«مرتوبوليس» وستديو «أوفا»، وبعدها يصبح مكانه املفضل خلف األضواء ووراء الكامريات.

وحني تكتمل معارفه يف اإلخراج يتبلور حلمه �ن خيرج فيلم «زينب» عن أول رواية مصرية بذات االسم، ويرتمجها كرمي إىل
األملانية، كما تتوىل زوجته ترمجة رواية «األ�م» لطه حسني، ويقدم كرمي ملخًصا �ألملانية لرواية زينب إىل الشركة بغرض
إخراجها للسينما، لكن الشركة تعتذر ��ا ال تنوي إنتاج أفالم خارج أملانيا، ويظن كرمي �ن تردد الشركة يف إنتاج الفيلم
عائد إىل أنه قدم امللخص فقط، فيعاود استكماله إىل سيناريو عله جيد فرصة إنتاج أخرى، وألنه أحس �هليته لإلخراج،
أدرك حاجته لتعلم السيناريو فيبدأ دورة تثقيفية ذاتية هلذا الفن، ويتقدم الشركات سينمائية أملانية أخرى، وعندما يتكرر

الرفض يتأكد من صعوبة احلصول على فرصة إخراج يف أملانيا، فيبدأ التفكري يف الرجوع إىل مصر.

وهنا جنيب عن سؤال مهم جًدا يهم من حيب الفن والسينما، ومن يصنعها ويبدعها على حد سواء، وهذا السؤال هو: ملاذا
اختار كرمي بدء حياته كمخرج �خراج فيلم «زينب»، الذي هو عن أول رواية مصرية جمهولة املؤلف «حىت ذلك



الوقت»؟! واإلجابة على لسان حممد كرمي، كما وردت يف مذكراته، أنه حني غادر مصر مل يكن حيمل معه إال ثالثة كتب
عربية هي: رواية «زينب» اليت صدرت حتت عنوان «أخالق ومناظر ريفية بقلم مصري فالح»، وسيتبني بعد نشرها
بسنوات أن مؤلفها هو «حممد حسني هيكل»، مث كتاب «األ�م» لطه حسني، ورواية «حتت ظالل الزيزفون» الفرنسية
اليت عّر�ا «مصطفى لطفي املنفلوطي» وأطلق عليها «ماجدولني»، وهي النسخة اليت كانت بصحبة كرمي، وحني ختطى
حلمه التمثيل إىل اإلخراج، كانت رواية «زينب» هي اليت قدم ملخصها لشركة «أوفا» األملانية إلنتاجها، وملا تعذر ذلك
كانت هذه الرواية هي اليت بدأ �ا عمله اإلخراجي يف مصر، وبنص كالمه: «إن فيلم زينب هو الصفحة األوىل يف كتاب

السينما املصرية».

ومن الغريب أنه بعد أن أخرج فيلم زينب الصامت، أخرج ثالثة عشر فيلًما روائًيا مث عاد ليخرج فيلم زينب الناطق! فما
الذي شده إىل هذه الرواية �لتحديد؟! اإلجابة هنا على لسان حممد عبد العظيم الذي شارك يف تصوير فيلم «زينب»
الصامت، كما أشرف على طباعة الفيلم وإظهاره: «كنا نتحدث - كرمي وأ�۔ عن التمثيل السينماتوغرايف الذي كان
يزاوله وقتها ودرجة النجاح الذي وصل إليه هذا الفن �ورو� وأمريكا. وأبديت أسفي ملا حنن عليه يف مصر - وذلك قبل
أن يبدأ أي شخص هنا يف التفكري يف عمل رواية سينماتوغرافية، وكان ذلك يف عام 1923 حني تقابلنا �ملانيا- فقال
ليت يل املال الكايف حىت أقوم بواجيب حنو مصر العزيزة، وأخرج فيلًما ينفي عنا وعن بالد� الشائعات املخجلة اليت لصقت
�فكار الغربيني، فسألته: على فرض وجود املال فهل عندك الرواية املصرية اليت تريد إخراجها، مع أننا نعلم مجيًعا أ�ا مل
توجد بعد؟ فلم جيبين بل قام إىل مكتبه وأخرج منه مظروفًا محله إيلَّ يف حذر البخيل وقال: هنا، قلت: ماذا؟ قال: الرواية
اليت ستكون �كورة عملي لو قدر يل يوًما حتقيق أمنييت - وحبركات بطيئة فتح املظروف وأخرج صحائف مطبوعة، تكاد
تكون �لية، وقال هذه هي رواية زينب اليت ال أعرف مؤلفها ولكنها أخذت علّي مشاعري - قرأ�ا عام 1917 وال أزال
حىت اليوم أعيد قراء�ا كلما حننت إليها-ومضت األعوام وتقابلنا �نية مبصر عام 1927 فإذا به أكثر ثباً� على عزمه يف

إخراج معشوقته زينب على الستار الفضي».

وخبصوص رواية زينب، فقد كتبها حممد حسني هيكل يف �ريس عام 1910، ونشرها عام 1914 يف مصر. وأنكر امسه
كمؤلف يف طبعات الرواية األوىل، ووضع بدًال منه كلمة «مصري فالح»، ويفسر تقدميه لكلمة «مصري» على كلمة
«فالح» �لداللة السيئة لكلمة فالح عند الناس وقتها. ويف كتيب الفيلم الدعائي، وحتت عنوان «ملاذا اخرتت زينب؟»،
يقول كرمي: «لقد رميت من وراء اختياري هذه القصة إىل غرضني: أوهلما أن نربز للعامل اخلارجي صورة حقيقية مهذبة من
عادات وأخالق الفالح املصري الذي يصوره األجنيب جلهله يف أبشع وأحط الصور، والغرض الثاين هو العمل على حتسني
حالة الفالح املصري وتنبيه الشعب واحلكومة إىل ضرورة األخذ بيده والعناية به ورفع مستواه األديب واالجتماعي». وعندما
بدأ اإلعداد لفيلم «زينب» قال: «كنت أشعر خبجل عندما يقع نظري على هذا السحر الطبيعي تشوبه عادات فالحينا

وعيشتهم اليت تبعث على احلسرة واألمل، وكنت أستبعد أن جتتمع كل تلك املتناقضات يف ريفنا املصري».

بدأ حممد كرمي يتطلع جدً� لرتك أملانيا والعودة إىل مصر لتحقيق حلمه الكبري، عندما نشرت جريدة «األهرام» يف 21
يوليو 1925، خربًا يفيد بتكوين «شركة مصر للتمثيل والسينما»، وغرضها إنشاء التياترات والسينمات وإدار�ا، برأس مال
قدره مخسة عشر ألف جنيه مصري، ويطري كرمي فرًحا بتحقيق ما �دى به كثريًا يف الصحف املصرية على يد االقتصادي
العظيم «طلعت حرب»، وفرحته األهم وهي أن صناعة السينما املصرية قد نشأت، لكن شابت فرحته نسائم خيبة ألن
رأس املال املقرر هلذه الشركة ال يكفي لصنع فيلم واحد جيد، لذا مبجرد معرفته بوصول «طلعت حرب» بعدها ��م إىل
برلني (يوم 8 أغسطس 1925)، سعى للقائه، ورحب طلعت حرب �للقاء ِلَما مسعه عن مغامرات كرمي وخرباته



السينمائية، لكن اللقاء جييئ خميًبا آلمال كرمي، عندما أخربه طلعت حرب �ن «شركة مصر» يف املرحلة األوىل ال تنوي
إنتاج أفالم روائية، وأ�م مع ذلك سيستعينون خبربة كرمي حني يعود إىل مصر.

ويف اليوم ذاته يف مصر، تنشر جريدة (االحتاد) مقاًال بعنوان (ممثل سينمائي مصري يف أملانيا - رجاء إىل بنك مصر)،
يستعرض �ريخ حممد كرمي السينمائي، مث حيثه على الرجوع إىل مصر واستثمار جهوده فيها خصوصا بعد إنشاء شركة
مصر للسينما، ويذّكر القراء مبقاالته حول متصري السينما - ويُرجح أن لكرمي دورًا يف نشر هذا املقال يف هذا التوقيت
�لذات- ويف الثالث من ديسمرب 1925، يرد كرمي مبقال يشرح وجهة نظره يف جريدة االحتاد، ويستكمل مقالته يف نفس
اجلريدة بتاريخ 23 ديسمرب 1925، حتت عنوان (شركة بنك مصر للتمثيل والسينما) وخيلص مقاله - �إلضافة للرتحيب
�لشركة- إىل انتقاده لضألة املال، وأمهية إرسال بعثات لدراسة السينما أسوة �لتخصصات األخرى، وذلك لتكوين

«كادر» قادر على صنع روا�ت سينمائية مصرية حني تتهيأ الظروف لذلك.

وبداية من السنة التالية، تتواىل رسائل كرمي للصحف املصرية حبثا عن سبيل.. كذلك رسائله إىل صديقه يوسف وهيب
الذي أنشأ فرقة رمسيس املسرحية، والذي يعرض على كرمي العودة ملصر والعمل يف املسرح حىت حتني فرصة إنشائه لشركة
سينمائية، ويقرر كرمي العودة.. يعود وفعال يف �اية أغسطس 1926، ويصل مع زوجته إىل القاهرة بعد رحلة امتدت
سبعة أعوام، ويقابل يوسف وهيب الذي يؤكد له أن مشروع شركة السينما ال يزال يف ذهنه، وسيتم يف أقرب فرصة. وحلسن
حظه أن عامي 1926-1927 كانت القاهرة تعيش توازً� سياسًيا يف احلكم كما كانت مسرًحا لنشاط فين غين،

فزادت املسارح والسينمات، وأصبحت الصحف وا�الت �تم �لكتابة عن السينما وتلخص قصصها.

ويف سبتمرب 1926 ينضم كرمي إىل فرقة رمسيس كممثل، ولكنه سرعان ما حيس خبيبة األمل لرجوعه ممثًال يف املسرح،
وابتعاده عن السينما، حلمه وهوايته وعمله، لكنه يستمر يف فرقة رمسيس وغرضه هو مواصلة احلديث مع يوسف وهيب

حول موضوع السينما والشركة اليت يزمع إنشاءها.

ويف نفس الوقت تستمر صلة كرمي �حلركة السينمائية �خلارج، متابعا ألخبارها، آسًفا على ضياع الوقت و(الركنة) يف مسرح
رمسيس بعيًدا عن السينما. ويف مارس 1927، تعرض شركة مصر للتمثيل والسينما يف حديقة األزبكية بعض مناظر
سينمائية صور�ا الشركة حبضور طلعت حرب الذي يلقي كلمة ينوه فيها بقيمة السينما يف الدعاية، ويكتب كرمي يف
جريدة السياسة معلًقا على هذه الكلمة ومذّكرًا طلعت حرب حبديثهم يف برلني، بل يقدم بر�ًجما لبدء نشاط سينمائي
مصري من كل الوجوه. وبناء على هذا املقال، يقابل كرمي طلعت حرب الذي يناقشه يف املقال ويطلب منه جهًدا عملًيا
وليس حديثًا ومقاالت، ويوجهه إىل «عبد هللا أ�ظة» مدير شركة مصر، ويقابله كرمي ويعطيه جملدات تؤرخ جمهوده يف
السينما يف اخلارج، وبعد يومني يوقع أ�ظة معه عقًدا للعمل بال أجر حتت التمرين، يف الشركة اليت تتخذ سطح مطبعة
مصر مقرًا هلا، ليقابل «جاستون مادري» الفرنسي رئيس الفنيني، وحممد عبد العظيم واملصوِّر حسن مراد، واألخريان جييدان

األملانية مما يقرب بينهما وبني كرمي.

ويف 15 يونيو 1927، يبدأ كرمي أول أفالمه كمخرج، وهو فيلم «حدائق احليوان»، من تصوير «حسن مراد»، ويستغرق
التصوير شهرًا، وبعد إمتام الفيلم الذي يشيد به طلعت حرب، تقرر شركة مصر التعاقد مع كرمي �جر شهري مقداره 12
جنيًها كمخرج وموظف، وتعطيه مكافأة مقدارها 36 جنيًها عن فرتة عمله السابقة، ويف الشهور التالية يشرف كرمي على
تصوير ز�رات بعض الشخصيات وموضوعات أخرى تسجيلية، وفيلم دعائي لشركة الغزل والنسيج �حمللة، ومطبعة مصر،
وكانت كل هذه األفالم دون طموح كرمي إلخراج فيلم روائي، مما دعاه ألن يكتب تقريرًا للعضو املنتدب للشركة يف أكتوبر
1927، شارًحا فيه أصول العمل يف شركة سينمائية ويتبعه بعدة تقارير أخرى، جترب طلعت حرب على مقابلته يف فرباير



1928، وينصحه بعدم التسرع �لكتابة للصحف، ألن الشركة تعرف ما تريد. وحيبط كرمي الذي حيس �ن جهاده
السينمائي انتهى به إىل سطح مطبعة مصر، ويقرر البدء يف إعداد قصة زينب للسينما، ويف 4 أكتوبر 1928 يقدم حممد
كرمي استقالته من شركة مصر للتمثيل والسينما أثناء العمل يف فيلم زينب. ويف 15 أكتوبر 1928 تقبل استقالة كرمي من

الشركة.

وحتمس «يوسف وهيب» لصديقه كرمي، وقرر أن ميول حلمه �نتاج فيلم «زينب» ليكون أول إخراج سينمائي لكرمي،
وليضع امسه يف �ريخ الفن العريب �عتباره أول خمرج مصري، وقد استغرق العمل �لفيلم 21 شهرًا ويقول كرمي: «ليس
السبب هو كما تبادر لذهن البعض من أننا كنا نتمادى مبالغة يف اإلتقان».. مث يعدد عوامل إضاعة الوقت اليت منها ما
يتعلق �ألدوار الكبرية والصغرية فيه، مثل ا�اميع من الفالحني والفالحات الذين حني أراد وضع هلم بودرة بيضاء على
وجوههم السمراء رفضوا واعتربوا ذلك إهانة جارحة، وكيف حتايل عليهم ووضع البودرة على أ�ا دقيق أسرتايل رائحته ذكية،
ويعلل كرمي ذلك حبساسية الفيلم الضعيفة وقتها، فكانت الوجوه السمراء تظهر سوداء المعة يف الفيلم، وألن كرمي مل يكن
له مساعدون، كان يساعد يف بناء الديكورات واختبار املمثلني وغريمها، اختار «سراج منري» الذي عمل معه يف شركة
«أوفا» األملانية أثناء دراسة «سراج منري» للطب هناك، كما اهتم �زالة األثر الذي تركه املسرح يف نفوس ممثليه، ألنه كان
يدرك الفرق بني أسلوب األداء السينمائي واملسرحي، واستعان �وركسرتا مسرح رمسيس خللق اجلو واالندماج لدى املمثل
فتعزف مقطوعة حزينة ملشهد حزين وهكذا..)، �إلضافة إىل عدم وجود وسائل إضاءة صناعية فاستخدم املرا� والورق

الفضاض كعواكس لضوء الشمس يف املشاهد الداخلية، كما صنع آلة رافعة «كرين بدائي» للكامريا.

وتتبني قوة شخصية كرمي أنه أوقف تصوير الفيلم عدة مرات، ألن املمثلة «�يجة حافظ» مل حتافظ على رشاقتها ووز�ا
أثناء تصوير الفيلم حىت التزمت بتعليماته، يعلق كرمي على ذلك �نه كان بصدد تصوير مشهد زينب وهي مريضة �لسل،
فكيف متثل دور مريضة السل وهي �ذه احلالة من السمنة املفرطة؟ وبتأثري ضالة اإلمكانيات أو انعدامها يف عن أورو�
اضطر كرمي للتحايل على تذليل الصعو�ت، مما تسبب يف هذا الوقت املهدر. مث يصف كرمي البطلة «�يجة حافظ» ��ا
«جريئة.. �رعة األداء.. خفيفة الظل»، ويذكر هلا أيًضا أ�ا وضعت موسيقى تصويرية لفيلم «زينب» الصامت كانت

تدار أثناء العرض على أسطوا�ت.

وخرج فيلم زينب على اجلمهور بتاريخ 1930، وُعرض يف سينما «مرتوبول» فاستقبله -كما يذكر «كرمي» استقباًال
مذهًال، واهتمت به اجلرائد وا�الت املصرية، بل حىت اجلرائد األجنبية - األملانية واإلجنليزية -كتبت عنه ومدحته، ويصرح
كرمي �ن األمر مل خيل من انتقاد، حىت إن البعض وصف الفيلم �نه «مهزلة فنية»، بل إن أحدهم نشر يف إبريل سنة
1930 نقًدا للفيلم، منه اآليت: «إن حوادث الرواية وقعت يف قرية صغرية، فيجب أال تتعدى مناظر القصة عن القرية أو
ما مياثلها، أي ال جيب أن تتطور املناظر من قروية حمضة إىل حدائق منسقة مزروعة فيها أشجار أفرنكية و�شكال هندسية
ال ختطر على �ل الفالح املصري، كذلك يف مستهل القصة نعلم أن زينب فقرية ال ميكنها أن تعيش عالة على أهلها،

فعملت «جامعة قطن»، فكيف أتت هلا تلك املالبس احلريرية املزركشة واحللي مما ليس يف وسعها اقتناؤه؟!».

يعلق املخرج حممد كرمي، يف �اية حديثه عن جتربة فيلم «زينب» الصامت، بقوله: أما وقد وجد الفيلم املصري يف زينب
بعد حماوالت ضئيلة تعثرت قبل ذلك، كان بعض األجانب واملتمصرين وراءها، فقد كانت هناك عقبة أشبه بعنق
الزجاجة، حالت دون استمرار هذه البداية والنجاح خبطوات أوسع. مل يكن هناك نظام التوزيع األفالم، وال علم �سرار هذه
العملية التجارية املعقدة، وقد اضطر «يوسف وهيب»، ممول الفيلم، إىل أن يبيعه للمعلم «صديق أمحد»، متعهد احلفالت..
وقد نشر «املعلم صديق» إعال�ت، قال فيها: «إىل حضرات أصحاب ومديري دور السينما �لقطر: فيلم رمسيس إدارة



يوسف بك وهيب - قصة زينب السينمائية، كل من أراد من أصحاب ومديري دور السينما �لقطر املصري استئجار هذا
الفيلم املصري، فليخابر: حضرة صديق أفندي أمحد متعهد احلفالت املعروف.. املخابرة مبطبعة الرغائب بشارع حممد املؤيد

مبصر تليفون رقم...»، ومع اإلعالن صورة للمتعهد �لبدلة والطربوش، وجبانبه إ�ء زهور!!

وهنا نقدم بعض ما ورد يف الصفحة األخرية من الكتيب الدعائي لفيلم زينب الصامت كوثيقة �رخيية: «يف يوم 18 مايو
سنة 1928، مت توقيع العقد بني كل من شركة مصر للتمثيل والسينما وبني يوسف بك وهيب، مدير (فيلم رمسيس) كي
تقوم األوىل بتصوير مناظر الرواية، جمموع األ�م اليت دارت فيها الكامريا ألخذ مناظر رواية زينب 64 يوًما فقط، أخذت
مناظر الرواية الطبيعية يف جهات خمتلفة من القطر املصري، أمهها: املرج - شربا - قليوب - بنها - طنطا - كفر الز�ت-
الزقازيق- أنشاص - بلبيس - اجليزة-الفيوم - الالهون - فيدمن - سلليني - حلوان - إمبابة - الزمالك، قيمة األجور
اليت ُدفعت للسيارات لالنتقال إىل تلك اجلهات 480 جنيًها، بلغ جمموع احلوادث اليت حصلت أثناء السفر �ذه
السيارات 38 حادثة، اجلزء امللون يف الفيلم صار تلوينه مبعرفة حمالت بباريس �جرة جنيه عن كل مرت». هذا اجلزء عبارة

عن مشهد واحد �لفيلم طوله 400 مرت.. أي تكلف 400 جنيه، وهذا مبلغ فلكي �سعار زمان».

حصيلة األستاذ حممد كرمي كمخرج 22 فيلًما يف 50 سنة سينما، أخرج للمطرب حممد عبدالوهاب سبعة أفالم، أوهلا
الفيلم الروائي الطويل الثالث يف �رخيه، والثاين الذي صوره يف �ريس، وهو فيلم الوردة البيضاء، وسجل أيًضا �مسه يف
�ريخ السينما املصرية أنه خمرج أول فيلم مصري �طق، وهو فيلم «أوالد الذوات»، بطولة يوسف وهيب وأمينة رزق، والذي
ُعرض بسينما «رو�ل» عام 1932، كما كان أول خمرج ألول فيلم �أللوان والسينما سكوب، وهو فيلم «دليلة» بطولة
عبداحلليم حافظ وشادية، والذي ُعرض �لقاهرة يف 15 أكتوبر عام 1956، وهذا هو الفيلم الوحيد للعندليب الذي
فشل مبعيار اإليرادات وليس بسبب فين، ولكن لتزامن عرضه مع هجوم العدوان الثالثي 1956، ومن مآثر كرمي املهمة
جًدا أنه صاحب فكرة إنشاء معهد للسينما، وظل يسعى إىل ذلك يف ظل التقلبات السياسية املختلفة حىت جنح أخريًا، ومت

افتتاح معهد السينما يف أكتوبر 1959، وُعني أول عميد له.

«ملحوظة: وجود (كرمي) �ملانيا ترك يف حياته أثرًا كبريًا، فباإلضافة إىل اخلربات السينمائية والصداقات اليت أقامها هناك
وساعدته يف مشواره كمخرج، فقد تعلم منهم االنضباط والدقة الشديدة يف العمل، وكل من عمل معه يشهد بذلك، ويف
فرتة عمادته معهد السينما، كان يُلزم طلبته �للبس الرمسي (البدلة ورابطة العنق للطلبة، والفتيات �لفساتني الالئقة اليت
حدها أسفل الركبة)، ومن الواضح أيًضا حتمسه ألدولف هتلر، الزعيم النازي، ويتضح ذلك عندما قابل طلعت حرب يف
عام 1927، و�قشه يف السياسة، وأعطاه «كرمي» جملدات تؤرخ �هوده يف السينما يف اخلارج، واليت حتمل عنوان

«كفاحي»! على غرار كتاب هتلر األشهر الذي حيمل نفس العنوان».











«فاجعة فوق اهلرم»
عندما كتبنا عن املخرج املصري «حممد كرمي» �عتباره أول خمرج سينمائي مصري يف �ريخ السينما املصرية عتب علينا
بعض األصدقاء الشوام، ألنه من منظورهم أن أول خمرج سينمائي عريب هو «بدر الما»، لذا خصصنا هذا اجلزء ملناقشة
هذا املوضوع، وذكر األسباب اليت دعتنا هلذا التصنيف مع عرفاننا بدور وفضل إخواننا الشوام فيما خيص حركة املسرح الفين

واالستعراضات الغنائية مبصر.

مبدئيا «بدر الما» هو بدر عبدهللا إبراهيم األعمى الما، من مواليد 23 إبريل 1907، فلسطيين هاجر يف بداية حياته مع
أخيه «إبراهيم الما» إىل أمريكا اجلنوبية «شيلي �لتحديد»، ومحل هناك اسم «بدرو الماس»، وقد عشق التمثيل وأحب
السينما يف أول عهدها، وقرر مع أخيه نقل هذا الفن إىل مدينة حيفا بفلسطني مسقط رأسهما، لتكون أول دولة عربية يف
هذا ا�ال، وهذا جهد وطين حممود، واشرت� معدات سينمائية من الغرب لبدء هذا النشاط، ولكن ومها يف طريقهما إىل
حيفا، مرض «إبراهيم الما» مرًضا شديًدا والسفينة �لقرب من اإلسكندرية، فنزال إىل املدينة «عام 1926» وقررا البقاء يف

مصر و�سيس شركة سينمائية �سم «كوندور فيلم»، وقد قاما بذلك فعال يف ذات السنة.

وقد أنتجا فيلًما روائيا يف العام التايل «1927» مسوه «قبلة يف الصحراء» قام إبراهيم الما �لتأليف والتصوير واإلخراج
واكتفى بدر الما �لتمثيل، ويف عام 1928 أنتجا فيلم «فاجعة فوق اهلرم»، وكان آنذاك قد تزوج من «جوزفني سركيس»
وامسها الفين «بدرية رأفت» اليت قامسته معظم أفالمه، وبعد وفاته عام «1947» مل تقم إال ببطولة فيلم واحد هو «اللقاء
األخري» عام 1953، مع عماد محدي وحمسن سرحان وزهرة العال، واجلدير �لذكر أن شركة «كوندور فيلم» أنتجت 62
فيلًما يف الفرتة ما بني عامي 1926 و1951. كما يعترب األخوان «الما» أول من صور بعض أفالمهما يف أحراش

أفريقيا (السودان وكينيا) وعمال مع كبار الفنانني آنذاك مثل: «ماري كويين وآسيا داغر وفاطمة رشدي».

ويف عام 1947، بعد انتهاء فيلم «البدوية احلسناء» تويف بدر الما، وقرر أخوه «إبراهيم» أن حيل مسري ابن بدر الما
مكانه، وفعال شارك مسري املمثلة الصاعدة آنذاك «فاتن محامة» بطولة فيلم «احللقة املفقودة» عام 1948، مث شارك املمثلة
«عفاف شاكر» بطولة فيلم «سكة السالمة» عام 1949، كما شارك أختها شادية بطولة فيلم «عاصفة يف الربيع» عام
1951، وعمل فيلمني آخرين، مث اندلعت النريان والتهمت مجيع حمتو�ت استديوهات الما، مبا فيها أشرطة أفالمه، وألن
املصائب ال �يت فرادى، فقد توالت نكباته ودب اخلالف بني «إبراهيم الما» وبني مطلقته، انتهى �طالق الرصاص عليها
مث على نفسه، فمات يف 12 مايو 1953، وتراكمت الضرائب على بقا� الشركة واالستديوهات، وختمت أبوا�م �لشمع

األمحر، معلنة ا�يار نشاط العائلة يف مصر.

واآلن إطاللة سريعة على بدا�ت السينما املصرية، كما أوردها األستاذ سعد الدين إبراهيم يف كتابه «قصة السينما يف
مصر» عام 1969.

يف عام 1917 �سست عن طريق جمموعة إيطالية شركة الشركة اإليطالية املصرية للسينما، وأنتجت فيلمني روائيني قصريين
مها: «شرف البدوي» و«األزهار املميتة» وفشال لضعف املستوى وتسببا يف إغالق الشركة.

ويف عام 1918 قام املصور اإليطايل «الريتشي» �خراج فيلم هزيل قصري بعنوان «مدام لوريتا» بطولة جنم املسرح الفكاهي
آنذاك «فؤاد اجلزايريل»، وفشل أيضا ألن السينما إىل ذلك الوقت كانت صامتة، لذا موهبة اجلزايريل يف اإلضحاك وإلقاء



املونولوجات الساخرة، ُسلبت منه وعجزت على الوصول إىل اجلمهور، وحيسب هلذا الفيلم أنه رصد ظهور أول ممثل مصري
يف �ريخ السينما املصرية وهو «فؤاد اجلزايريل».

ومن رواد السينما املصرية األستاذ «حممد بيومي»، وهو من مواليد طنطا عام 1894، خترج يف الكلية احلربية عام
1915، مث استقال من عمله احلريب حًبا يف السينما، واجته للمجال الفين عقب ثورة 1919 مباشرة، وشارك يف �سيس
فرقة مسرحية مساها «وادي النيل» مع «بشارة واكيم»، مث سافر إىل إيطاليا وبعدها النمسا، حيث حصل على دبلوم يف
التصوير الضوئي والسينماتوغراف من النمسا، وعاد إىل مصر ومعه معدات ومعمل تصوير سينمائي يف عام 1922، كان
أول فيلم له بعد رجوعه هو الفيلم الو�ئقي «عودة سعد زغلول من املنفى» عام 1923، ويف العام نفسه قدم أول فيلم
روائي له «برسوم يبحث عن وظيفة» ومدته 12 دقيقة، وهو من إعداده وتصويره وإخراجه وإنتاجه مبيزانية قدرها 100
جنيه مصري من بطولة بشارة واكيم وفيكتور� كوهني وفردوس حممد. وقد تويف ابنه «حممد يوسف» - الذي كان ميثل يف
الفيلم أيًضا- بسبب مرضه �لدفتري� أثناء تصوير الفيلم فانتابته حالة نفسية سيئة، مث متاسك وأكمل الفيلم، مث عمل فيلم
«الباشكاتب» عام 1924، وهو جتربة فريدة بطولة الفنان املسرحي «أمني عطا هللا» والفيلم كوميدي مصور نصفه

سينمائيا والنصف اآلخر على خشبة املسرح!

وكان يستعد إلنتاج سلسلة بعنوان «املعلم برسوم» على غرار أفالم «شاريل شابلن» ذائعة الصيت وقتها، لكن �ثري وفاة
ابنه عطل هذا املشروع وأوقفه �ائيا «رمبا لتشاؤمه من وفاة ابنه وهو يصور اجلزء األول»، حممد بيومي له الفضل أيًضا يف
�سيس أول قسم سينمائي �لشركات، ألنه حينما كان يصور مراحل إنشاء مبىن «بنك مصر» يف عام 1925، أقنع
«طلعت حرب» مؤسس بنك مصر بتأسيس قسم للسينما يتبع شركة «إعال�ت مصر» إحدى الشركات اليت أسسها
االقتصادي الكبري، و�سس هذا القسم حتت عنوان «مصر فيلم»، واشرتى بنك مصر املعدات السينمائية حملمد بيومي
املقدرة ب 4000 جنيه مببلغ وقدره 245 جنيها �عتبار أ�ا معدات مستعملة، نظري تعيني حممد بيومي مديرًا لشركة
«مصر للتمثيل والسينما» اليت �سست يف ١٣ يونيو 1925، مث سافر حممد بيومي بصحبة طلعت حرب إىل النمسا
لتطوير املعدات املوجودة وشراء معدات جديدة، وبعد التعاقد غادر طلعت حرب النمسا، ومكث حممد بيومي شهرًا كامًال
يتدرب على إدارة املعامل السينمائية وحصل على تقدير كبري هناك وشهادة من املركز الرئيسي للسينما يف فيينا تفيد

�آليت: «ميتلك من اخلربة والكفاءة ما يؤهله للعمل يف أكرب املعامل السينمائية يف العامل ».

وعاد حممد بيومي من النمسا إىل مصر يف يوم 19 أكتوبر 1925، ليحضر االحتفال بتأسيس شركة «مصر للتمثيل 
واملسرح»، وكانت هناك مفاجأة يف انتظاره عندما جتاهل «طلعت حرب» متاًما دور حممد بيومي يف �سيس صناعة الفيلم 
ونسب الفضل لنفسه! فقرر حممد بيومي ترك الشركة يف  فرباير عام 1926، �دًما على ما قدمه لطلعت حرب من أفكار 

ورؤي وجمهودات سامهت يف حتقيق حلم وجود السينما يف مصر، مث يتم إقصاؤه منها بسهولة شديدة.

وكمحارب قدمي قرر بيومي خوض احلرب بنفسه، فأسس يف نوفمرب عام 1931 «املعهد املصري للسينما» لتعليم التصوير
الفوتوغرايف والزنكوغرايف والسينماتوغرايف جماً� للمصريني، ومن خالل هذا املعهد مت تنفيذ فيلم «اخلطيب منرة 13» كامال،
فبيومي ومبساعدة ابنته قام بتصميم وتنفيذ الديكور وكتابة السيناريو وإدارة اإلنتاج والتصوير واإلخراج واملونتاج �إلضافة إىل
أنه مثل فيه أيًضا، بل إن مجيع عمليات اإلظهار والطبع �الت صنعها حممد بيومي بنفسه، ومت عرض الفيلم يف يوم 25
ديسمرب عام 1933، لكن لألسف يف عام 1934 اضطر حممد بيومي إلغالق املعهد، بسبب أنه عمل فيلما للراقصة
«أمينة حممد» بعنوان «ليلة يف العمر» لكنها اكتفت بدفع العربون وبعد انتهاء الفيلم مل تعطه �قي النقود املتفق عليها

بينهما، لتنتهي عالقته املباشرة �إلخراج واإلنتاج السينمائي متاًما.



وهناك رائدة مهمة يف هذا ا�ال هي املمثلة املسرحية «عزيزة أمري»، إحدى أهم بطالت فرقة «رمسيس» املسرحية، اليت
عندما حدث خالف شديد بينها وبني «يوسف وهيب»، مدير الفرقة وصاحبها، تركت الفرقة ساعية وراء حتقيق حلمها
�لتمثيل السينمائي، وقد قامت �نشاء شركة أمستها «إيزيس» هلذا الغرض، يف ذات الوقت الذي كان هناك مغامر تركي
مقيم يف �ريس مث قدم منها إىل مصر، حمب للسينما وله بعض اإلملام بشؤو�ا من فرنسا، هو «وداد عريف» الذي مسع عن
الشركة ورغبة صاحبتها، واستطاع بسهولة إقناعها بكتابة وإخراج أول فيلم للشركة، على أن تقوم �لطبع «عزيزة أمري»
ببطولته أمامه كممثل، ويف أثناء تنفيذ الفيلم حدثت خالفات شديدة بينهما، لتباطؤه الشديد الناتج عن قلة خربته عكس
ما كان يدعيه، والطامة الكربى كانت عندما أصر على كتابة الفتة تظهر يف أول الفيلم تشري إىل امسه كمخرج �بعة
للقب «الفىت العريب اجلميل»، هنا �رت عليه عزيزة أمري وسحبت الفيلم منه وكلفت الصحفي «أمحد جالل» �عادة

كتابته وأسندت إخراجه إىل «استيفان روسيت» والتصوير للمصور اإليطايل «تيليو كارين».

وهكذا خرج فيلم «ليلى» الذي واجه صعو�ت، فاضطرت «عزيزة أمري» لعرضه وتوزيعه بنفسها! فقامت �ستئجار سينما
«مرتوبول» وعرضت الفيلم، واحتفاء �ذه املناسبة، أقامت حفلة كبرية يف ليلة العرض األوىل اليت كانت يف يوم ٢٧ نوفمرب
1927، وكان من بني احلضور أمري الشعراء «أمحد شوقي» واالقتصادي الكبري «طلعت حرب». وعلى الرغم من �خر
عرض هذا الفيلم عن فيلم األخوين «الما» بستة شهور، فإنه يعد أول فيلم مصري روائي طويل من حيث القصة والتمثيل
يعرض يف القاهرة، ألن فيلم «قبلة يف الصحراء» لألخوين «الما» ُعرض يف اإلسكندرية، بينما عندما أعادا عرضه �لقاهرة

كان ذلك يف يناير 1928.

ملحوظة: بعدما اختلفت «عزيزة أمري» مع «وداد عريف» تعرف وداد على «آسيا داغر» اليت كانت أسست شركة
سينمائية �سم «لوتس فيلم»، وأنتجت له فيلم «غادة الصحراء» الذي عرض يف مايو 1927، من إخراج وداد عريف
وبطولته أمام «آسيا داغر»، وللمخرج «وداد عريف» إجناز فريد، فهو خمرج فيلم «مأساة احلياة» الذي منع عرضه بدور
السينما عام 1929، وكان هذا أول فيلم عريب تتم مصادرته بسبب مشاهد جنسية. وجاء يف تقرير أسباب املنع أن:
«الرواية كما رأيناها تزخر مبالهيها ومواد الرتف فيها، استنزفت اجلزء املهم فيها، مع أن العظة مل تتناول إال أمتارًا قالئل، وال

ترتك أثرًا عنيًفا يف املشاهد يعطيه فكرة سامية عن عاقبة اإلمث واالستهتار».

�يت لألسباب اليت دعتنا العتبار فيلم «زينب» للمخرج «حممد كرمي» الذي عرض 1930 أول فيلم مصري وعريب يف
�ريخ السينما العربية: أن فيلم «زينب» هو أول فيلم مأخوذ عن نص أديب هو رواية مكتملة أدبًيا، كما أن الفيلم يُلقي
الضوء على حياة الفالحني املصريني البسطاء وهم الشرحية الكربى من الشعب املصري، بينما الفيلمان السابقان، «ليلى»
و«قبلة يف الصحراء»، دارت أحداثهما يف الصحراء يف إطار حياة البدو واألجانب دون االقرتاب من حياة ونبض الشارع
املصري، �إلضافة إىل أ�ما منحوالن ومقتبسان من أفالم غربية، أيًضا بدر الما مل يكن يعرف اللغة العربية أصًال، وكانت
سيناريوهات أفالمه ُتكتب �لفرنسية اليت كان يتعامل �ا يف أفالمه الصامتة، ألن املشاهد لن يتحقق من درجة إملامه
�لعربية -كما يف فيلم «قبلة يف الصحراء»- وهو نسخة مقلدة من الفيلم اهلوليوودي «ابن الشيخ» بطولة «رودلف
فالنتينو»، كما أن اخلالفات اليت دبَّت بني «وداد عريف» و«عزيزة أمري» أخَّرت إنتاج فيلم «ليلى»، فسبقه فيلم «بدر
الما» �شهر قليلة. وعندما نطقت السينما الحًقا، توارى «بدر الما» وراء أفالم احلركة واملغامرات ليقلل من نطق لغته
العربية املكسرة اليت كان قد بدأ يتعلمها من جديد، أما غلطته الكربى فكانت يف عام 1939، عندما مثَّل فيلم «قيس
وليلى» من إخراج شقيقه «إبراهيم الما»! وختيلوا «بدر الما» وهو يقوم بدور العاشق والشاعر «قيس بن امللوح» وحيب

وُيشعر يف «ليلى العامرية» �لفصحى املهشمة، مما أفشل الفيلم وأ�ر عليه سخرية اجلمهور والنقاد وزمالء املهنة.









أول حماكمة غنائية علنية
الشاعر اجلميل «مرسي مجيل عزيز» ولد مبدينة الزقازيق، التاسع من يونيو 1921، ألب من كبار جتار الفاكهة مبحافظة
الشرقية، وقد أ�ح له اليسر املادي لوالده تعليًما جيًدا، فَتَخرَّج يف كلية احلقوق، كما شب عاشًقا لألدب والشعر
واملوسيقى والتصوير الفوتوغرايف، بفضل املصادر اليت وفرها له والده لتنمية مواهبه األدبية والفنية، كذلك أثَّر تـََفتُّح مداركه
تُه نداءات �عة الفاكهة وما حفظه من على الفواكه �لوا�ا وأشكاهلا البديعة يف إثراء وجدانه وإرهاف مشاعره، بينما أَمدَّ
الرتاث الشعيب - من أغنيات أفردت ألنواع من الفواكه مثل البلح والعنب-مبعني ال ينضب من الصور الشعرية شديدة الثراء
واجلمال، لذلك مل يكن غريًبا أن تنفجر كوامن املوهبة من نفسه يف سن مبكرة، حيث يذكر الكاتب والروائي «خريي
شليب»، يف كتابه عن مرسي مجيل، الصادر عن اهليئة العامة لقصور الثقافة عام 1995، أن مرسي مجيل عزيز ألقى
ذاعة يف عام 1939، وهي

ُ
قصيدته األوىل وهو يف الثانية عشرة من عمره، وتقول بعض املصادر إنه كتب أوىل أغنياته امل

أغنية «الفراشة»، من أحلان «ر�ض السنباطي» وغناء «حياة حممد»، وإنتاج اإلذاعة املصرية، ومبراجعة برامج اإلذاعة
املصرية اليت كانت تُنشر مبجلة «الراديو املصري»، وهي لسان حال اإلذاعة آنذاك، نتبني أ�ا أُذيعت للمرة األوىل يف
الساعة احلادية عشرة ومخس وعشرين دقيقة من مساء السبت الرابع من أغسطس 1943، وفيما يلي الفقرة األوىل منها:
«فراشة حايرة بني األزهار.. طايرة مع النسمة اهلادية / بينها وبني النور أسرار.. تقوهلا للزهرة النادية / تبوس يف وردة..

وتشم يف وردة / وتضم وردة وتناجي وردة».

وكانت أغنية «الفراشة» مبثابة بشري مليالد شاعر غنائي كبري، أما األغنية اليت لفتت األنظار إليه بقوة فهي أغنيته «� مزّوق
� ورد يف عود»، اليت حلنها وغناها املطرب «عبد العزيز حممود». ويف تلك الفرتة «عقدي األربعينيات واخلمسينيات»، اليت
هي أوج ازدهار الغناء املصري، قدم «مرسي» جمموعة من األعمال الغنائية ذات القوالب املختلفة ألهم األصوات الغنائية
حينها، منها: «ما ليش حبايب إال إنت» لنجاة علي، وأغنية «مجيل مجيل»، اليت حلنها وغناها املوسيقار «أمحد صدقي».
وقرابة منتصف اخلمسينيات �لق اسم «مرسي مجيل عزيز»، و�ت يف صدارة الصف األول من الشعراء الغنائيني، �غنيات
ردد�ا اجلماهري املصرية والعربية، وللتدليل على ذلك نذكر هذه النماذج: «� أمسر � مجيل» لعبدالعزيز حممود، و«عيد
امليالد» لشادية، و«عطشان � أمسراين» لنجاة الصغرية، و«� عيين فني قليب» لنجاح سالم، �إلضافة إىل مجيع أغاين فيلم

.( عبداحلليم حافظ الثاين «أ�منا احللوة»، وهي (احللو حيايت - ليه ِتْشِغل �لك - هي دي هي- � قليب َخيبَّ

ويف النصف األول من عام 1955 �لتحديد قدم «مرسي مجيل عزيز» عملني يف غاية األمهية، أوهلما قصيدة «بلدي»،
اليت حلنها وغناها املطرب وامللحن «حممد فوزي»، وأُذيعت للمرة األوىل يف مساء األحد 23 يناير 1955، وهذه
مقدمتها: (بلدي أحببُتك � بلدي.. حًبا يف هللا ولألبد / فَثراك احلُرُّ تراب أيب.. ومساك يزفُّ صبا ولدي / بلدي أحببتك
� بلدي)، وهي قصيدة عاشت والتزال يف الوجدان اجلمعي للمصريني، والقصيدة الثانية هي القصيدة الوحيدة اليت تغنت
�ا مطربة لبنان والعرب «فريوز» لشاعر مصري، وهي قصيدة «سوف أحيا»، وقد حلنها األخوان «رحباين» يف قالب
موسيقي أقرب للموشحات، وأذيعت مساء اخلميس اخلامس من مايو 1955، وللتذكرة هذا هو مطلعها: «كيف ال أحيا
وِظَل الورد حييا يف الشفاه.. كيف ال أحيا وهذا الظيب جيري يف الفالة.. كيف ال أحيا ويف قليب ويف عيين احلياة.. سوف
أحيا، سوف أحيا، هكذا قال اإلله»، ومن هاتني القصيدتني وقصيدة أخرى سابقة «عام 1952» حلنها له «كمال
الطويل» وغناها املطرب «كارم حممود» بعنوان: «� ضنني األمس»، يتبني لنا أنه كان جييد نظم الشعر العريب الفصيح

مبثل إتقانه نظم الزجل والشعر العامي وكتابة األغاين، وهذه مقدرة فذة ُحتسب له.



والسؤال: هل شفع له ذلك حني واجه احلملة الضارية على إبداعه؟ هذا ما سنعرفه.

ففي أوج �لق «مرسي مجيل عزيز»، اندهش املصريون عندما طالعت أعينهم يف صباح يوم السبت املوافق 28 أكتوبر
1961 ما حوته الصفحة الثانية عشرة من جريدة «أخبار اليوم» عن الشاعر اجلميل، عرب مقال معنون هكذا: (من هو
قرصان األغاين.. الذي سرق أمجل كلمات هذا املوسم؟!)، وبدأ الكاتب مقاله �لتساؤالت التالية: هل صحيح أن مؤلف
األغاين «مرسي مجيل عزيز» قد استوىل بطريق القرصنة على مطلع أغنية «أ� شفت مجال» من زميله الشاعر «أمحد شفيق
كامل»؟ وإذا كان هذا صحيًحا فما حكم القانون الذي صدر حلماية املؤلفني وامللحنني وأصحاب األفكار من قراصنة
األدب ولصوص األفكار؟ وما رأي مجعية املؤلفني وامللحنني إذا رأت واحًدا من بني أعضائها ينهب أفكار اآلخر؟ وملاذا

وقفت اجلمعية مكتوفة األيدي أمام هذه الواقعة �لذات؟

ويتلخص ما أورده الكاتب يف مقاله من وقائع يف األيت: إن أمحد شفيق كامل كتب أغنية حتمل اسم «أ� شفت مجال»
ونشر نصها عام 1958، مبجليت «املصانع احلربية» و«اإلذاعة»، مث قام �عطائها للملحن «حممد املوجي» كي يلحنها،
على أن يقوم املطرب «عبد احلليم حافظ» بغنائها، وبعد أن أجرى أمحد شفيق كامل بعض التعديالت اليت طلبها
عبداحلليم يف نص األغنية، سلمها عبد احلليم لكمال الطويل ليتوىل تلحينها بدًال من حممد املوجي الذي شغلته أعمال
أخرى، ويف إحدى نو�ت الكسل اليت تلم بكمال الطويل، أودعها كمال الطويل درج مكتبه وأمهل شأ�ا. مث بعد ثالث
سنوات تقريًبا قدم مرسي مجيل إىل اإلذاعة نًصا ألغنية حتمل اسم «أ� شفت مجال» أيًضا، وقدم األستاذ «حممد حسن
الشجاعي» بصفته مستشار الغناء واملوسيقى �إلذاعة األغنية إىل «حممد املوجي» كي يتوىل تلحينها، ومبجرد أن طالعها

املوجي قال: «إن مطلع هذه األغنية مأخوذ من أغنية سابقة ألمحد شفيق كامل!».

مث أرفق كاتب املقال نص أغنية أمحد شفيق كامل يف مقاله، دون أن يضع إىل جواره نص أغنية مرسي مجيل عزيز، وذلك
حىت ميّكن القارئ من احلكم حبياد على صحة هذا اال�ام الذي تضمنه مقاله. كما ختم مقاله بسؤال الشاعر الغنائي
الكبري «مأمون الشناوي» عن رأيه يف هذه الواقعة، فكان مما قاله مأمون الشناوي رًدا على السؤال: «كان ينبغي على
املوجي أن ينبه مجيل عزيز إىل أن مطلع هذه األغنية سبق أن قاله أمحد شفيق كامل.. وأ� يف حكمي هذا ال أعفي املوجي

ومرسي من التواطؤ معا»!

ونزل هذا املقال كالصاعقة على الوسط الفين، خاصة يف جمال املوسيقى والتطريب، ألن الذي أماط اللثام عن الواقعة ليس
كاتًبا صحفًيا عادً�، بل له شأنه الكبري يف هذا ا�ال، فهو الكاتب املوهوب والصحفي الكبري والسيناريست وكاتب
األغاين «جليل البنداري»، والشاهد يف املقال الشاعر الكبري وكاتب األغاين ذائع الصيت «مأمون الشناوي». وكان رد
«مرسي مجيل عزيز» الذي نشر أيًضا يف جريدة «أخبار اليوم» الصادرة يوم 11 نوفمرب 1961 صاعًقا جًدا، يشي بكم
األذى والضرر الذي �له من جراء هذا اال�ام، وعنوان مقال مرسي مجيل (أغاين الشعراء.. وأغاين «صبيان العوامل»!) يبني

للقراء أن مثة معركة قادمة، وهللا وحده العامل بنهايتها.

وها هو مفتتح املقال: «جليل البنداري.. مأمون الشناوي.. أمحد شفيق كامل.. حممد املوجي، ثالثة من مؤلفي األغاين
ورابعهم ملحن، اجتمعوا ال لعمل أوبريت أو أغنية للمسرح أو السينما أو الراديو أو التليفزيون أو حىت األراجوز، ال..

اجتمعوا للقضاء على مرسي مجيل أو ظنوا أ�م يستطيعون ذلك».

أما منت املقال فأجارك هللا! أقل ما فيه صاحل إل�رة الدهشة! فقد سخر مما قاله جليل البنداري أنه سرق مطلع أغنية «أ�
شفت مجال» من أغنية أمحد محد شفيق كامل، وكان سنده يف ذلك أ�ا تعبري تلقائي يرد على لسان أي إنسان مير �ذا



املوقف، مث طعن يف موهبة مأمون الشناوي وحتداه �ن يقف أمام أي جلنة من النقاد واألد�ء متتحنه يف أبسط قواعد الكتابة
الفنية! واحتدمت املعركة.

واصل «مرسي مجيل عزيز» اهلجوم على الشاعر «مأمون الشناوي» يف مقاله الذي يرد فيه على ا�امه بسرقة مطلع أغنية
«أ� شفت مجال» من الشاعر «أمحد شفيق كامل»، وذكر أن أغنييت «� شاغلين» لليلى مراد، و«القلب وال العني»
لسعاد حممد، ومها من �ليف «مأمون الشناوي»، قد سرق مطلعيهما من أغنيتني ذكرمها، وأتبع ذلك بقوله: «واخد �لك
� مأمون؟» وقدم «مرسي مجيل عزيز» النصني الكاملني ألغنيته وأغنية «أمحد شفيق كامل» يف ختام مقاله، وأتبع ذلك
برجاء بعث به إىل «السادة كتابنا الكبار» كي يقولوا كلمتهم يف هذه القضية املثارة، وعرب عن ذلك بقوله: «أرجو أن
نسمع كلمتهم اليت تضع احلدود الفاصلة بني أدب الشاعر وأدب صبيان العوامل»! وكان مطلع أغنية أمحد شفيق على
النحو التايل: «قولوا لألجيال... أ� شفت مجال / أ� عشت معاه... يف زمن احلرية/ على أرض النور... أرض األحرار

واحلرية / ويف وطين أ�... وطن القومية العربية / بكرة... بكرة».

أما مطلع أغنية مرسي مجيل فكان كما يلي: «أ� شفت مجال والنيب �ّمه... أ� شفت مجال/ الدنيا احّلوت قوي ملا... أ�
شفت مجال / أ� يف البلكونة البحرية... وّ� األفراح مستنية / املوكب هّل على شارعنا... مع أمجل نسمة عصريّة / وف

قلب املوكب والّلمة... أ� شفت مجال».

ومل يدع مرسي مجيل الفرصة تفلت من يده قبل أن يطعن صنعة أغنية أمحد شفيق، اليت زعم البنداري أنه سرق منها، فقال
عن ذلك: «وليس أدل على صدق ما أقول من النموذج الذي يزعمون أين تركت شعر الدنيا ألسرق منه، فهو يتخبط بني
الكثري من حبور الشعر كاملتدارك.. والرمل.. والكامل.. وخملع البسيط وغريها، ومل يكتفوا �ذه اخللطة العجيبة.. بل كسروا
رقبة كل وزن من هذه األوزان»، وكان رد مرسي مجيل أشبه مبذكرة حمام ماهر يفّند فيها عريضة ا�ام يف ساحة حمكمة،

وهكذا أظهر مرسي مجيل أن ما قضاه من سنوات بكلية احلقوق مل يذهب سدى.

وجاء رد «مأمون الشناوي» على ما نسبة إليه «مرسي مجيل» سريًعا وقاسًيا، ففي الصفحة السادسة من جريدة «أخبار
اليوم» اليت صدرت بتاريخ 18 نوفمرب 1961، نشر رد مأمون الذي عنونه هكذا «مرسي مجيل عزيز إشاعة كاذبة يف جو
األغنية- منطق البطيخ.. ومنطق الفن واألدب»! وافتتح مأمون الشناوي �لفقرة التالية: «قلت كلمة احلق.. وهي أن
مرسي مجيل قطع رأس األغنية الضخمة اليت صور فيها املؤلف أمحد شفيق كامل أجماد ثورتنا وكفاح بطلنا، مث وضع مرسي
هلذا الرأس جسًما هزيًال حنيًال أعجف ينم عن هيئة مؤلفه»! مث انثىن الشناوي بعد ذلك ليقدح عمل مرسي مجيل يف جتارة
الفاكهة - واليت امتهنها من بعد والده، فقال: «وجتارة البطيخ اليت يزاوهلا مرسي مجيل، واليت جيين من ورائها دخًال ضخًما،
هذه التجارة عمل شريف ال حيّط من قدره كمؤلف أو مواطن! ولكن ينبغي أال نستخدم منطق البطيخ يف النقد األديب أو
النقاش الفين، وإال أصبح ا�ال األديب (شادرًا) ختتلط فيه نداءات الباعة بطلبات الز�ئن، وخيتلط فيه احللو �ملائع والطازج
�حلامض والسليم �ملكسور والطيب �ألقرع»! والشادر كما هو معروف السرادق الذي يقيمه جتار الفاكهة أو ما يف

حكمهم الستقبال وختزين وبيع ما يتاجرون فيه.

وانتقل مأمون الشناوي بعد ذلك إىل هدفه وهو إلصاق جرمية السرقة مبرسي مجيل عزيز والطعن يف موهبته، فختم مقاله
هكذا: «فلتكن أغنية أمحد شفيق كامل مكسورة.. مهلهلة.. (مدشدشة)، وليقل (يقصد مرسي مجيل عزيز) فيها ما
يشاء، ولكن هذا ال يربئه من واقعة (لطش) رأسها وضمه إىل ممتلكاته اخلاصة! يكفي للتدليل على أن أمحد شفيق كامل
شاعر وأن مجيل غري شاعر، هو أن أغنية أمحد شفيق كامل ميكن ترمجتها إىل أي لغة، ولكن كيف ميكن ترمجة (والنيب

�ّمه)»!



ومل يكن عدد جريدة «أخبار اليوم»، الذي هو بتاريخ ١٨ نوفمرب 1961، يتضمن فقط قذائف الشاعر «مأمون
الشناوي» املوجهة إىل الشاعر «مرسي مجيل عزيز»، بل تضمن أيضا منصة إطالق صواريخ متعددة القذائف متوجهة أيًضا
حنو اهلدف نفسه، مرسي مجيل عزيز! ففي الصفحة الثانية عشرة، طالعنا مقاًال �رً� لألستاذ جليل البنداري عنوانه: «حبك
�ر.. بتلوموين ليه.. �مه القمر ع الباب.. األغاين اليت ألفها غريه.. واشتهرت �مسه!!»، عنوان املقال يف حد ذاته مبثابة
عريضة دعوى أو ا�ام ملرسي مجيل عزيز بسرقة جمموعة من أعذب األغنيات املذيلة �مسه، وتضمن املقال قائمة أوىل لعدد
من األغنيات اليت قال جليل البنداري إن مرسي مجيل سرقها من مؤلفيها أغنيات: �ّمه القمر ع الباب - حبك �ر - يف

يوم يف شهر يف سنة - بتلوموين ليه - � أمسر � مجيل - أ� شفت مجال.

وافتتح «جليل البنداري» مقاله �ثبات حقيقة منت إىل علمه، حيث قال إن امللحن «حممد املوجي» أفضى إليه يف حضور
املذيع والشاعر واملمثل «أمحد مخيس» �ن عالقته مبرسي مجيل كانت تسوغ ملرسي أن يفتح أدراج مكتب املوجي، وأن
يقلب فيما حتويه من أغاين يرسلها الشعراء إليه لتلحينها. واملعين املقصود أن مرسي مجيل اقتحم مكتب املوجي، واطلع
على نص أغنية أمحد شفيق قبل أن يكتب أغنيته اليت أشعلت املعركة، مث استطرد جليل البنداري بعد ذلك إىل صلب دعواه
فقال: «وحتت يدي اآلن كتاب األغاين احلديثة الذائعة الصيت بلبل مصر يف هذا العصر.. الست توحيدة املغنية الشهرية،
الذي صدر سنة 1922، وهو يضم عشرات األغاين كانت تغنيها، ومن بينها هذه األغنية املشهورة (�� القمر ع الباب
- نور قناديله / أرد �� الباب - وال أ�ديله)، فجاء سارق املفاتيح ونّشال األفكار من أدراج املكاتب وأجرى تعديًال

بسيطًا فيها وقدمها على هذا النحو (�مه القمر ع الباب - نّور قناديله / �مه أرد الباب-وال أ�ديله)».

ومضى جليل البنداري يف بيان ما رصده من السرقات اليت ارتكبها مرسي مجيل يف بقية أغاين القائمة األوىل، �دً� �غنية
عبد احلليم حافظ الشهرية «�ر»، واليت كان مطلعها كما يلي: (حبك �ر قرب �ر- بعدك �ر / واكرت من �ر /�ر �
حبييب �ر)، متهًما مرسي مجيل �ن هذا املطلع قد سرقه مرسي مجيل من أغنية قدمتها املونولوجيست «مسرية عبده» من
نظم «عبد الفتاح شليب» وأحلان «فهمي فرج»، واملونولوج متت إذاعته قبل 17 عاًما من شدو العندليب �ا ومطلع
املونولوج هو: (حبك �ر-قلبك �ر-طبعك �ر/ خليت عيشيت مرار يف مرار/ �ر �ر �ر). مث أطلق جليل البنداري
قذيفته الثالثة �نَّ مطلع أغنية «بتلوموين ليه» اليت غناها عبد احلليم حافظ من نظم مرسي مجيل الذي صاغه �لصورة
التالية: (بتلوموين ليه / لو شفتم عينيه)، هو مسروق أيًضا من أغنية كتبها سعد عبد الرحيم، وحلنها عبد العظيم حممد

وغنتها ««رجاء عبده» مطلعها يقول: (بتلوموين ليه / روحوا لوموه هو).

ولتوثيق ما تضمنه مقاله من ا�امات خطرية، فإن جليل البنداري - لطول �عه يف مثل هذه النوعية من الكتا�ت-أرفق
بكل أغنية تضمنتها قائمة اال�ام األوىل ما يثبت �ريخ �ليف أغنيات مرسي مجيل الالحق لتاريخ ما ا�مه بسرقته من
أغنيات، ومن ذلك ما ذكره يف شأن أغنية «بتلوموين ليه»، حيث قال: «والشاعر سعد عبد الرحيم سجل أغنيته اليت يقول
فيها (بتلوموين ليه) يف يوم 6 يونيو سنة 1958، أما مرسي مجيل عزيز فسجل كلمات أغنيته اليت حتمل نفس العنوان

ونفس املطلع ونفس املفتاح يف يوم 19 يناير سنة 1960»!

استكمل «جليل البنداري» يف عدد «أخبار اليوم» التايل الصادر يوم 25 نوفمرب 1961، يف عريضة دعواه ضد «مرسي
مجيل عزيز» ما بدأه من رصد ملا رأى أ�ا سرقات تضمنها إنتاجه الغنائي، واختار «جليل البنداري» عنواً� جريًئا وصادًما
ومتجاوزًا! إذ جعله على النحو التايل: «وسرق (إنت وبس اللي حبييب)! إنت وبس اللي حرامي!»، وضمن مقاله هذا
ست أغنيات أخرى ملرسي مجيل، ووضع إىل جوار هذه األغنيات ما رأى أ�ا ُسرقت من أغنيات أخرى آلخرين! فقال إن
أغنية «شفت بعيين ماحدش قاللي» اليت كتبها مرسي وغناها «حمرم فؤاد»، أ�ا ُسرقت من أغنية للشاعر الغنائي «حنفي



فراج» مطلعها «شفت بعيين وقليب قاللي»، وأن أغنية «عطشان � امسراين حمبة» اليت نظمها مرسي وشدت �ا «جناة
الصغرية» أيًضا مسروقة من أغنية املطربة السودانية «عائشة الفالتية» اليت نظمها الشاعر «حنفي فراج» أيًضا، ومطلعها
«� حبييب � امسراين حمبة»، مث ذكر «جليل البنداري» من «قائمة امللطوشات» األغنيات التالية: «إنت وبس اللي
حبييب»، «وقفوا اخلُطّاب»، «أبو رمش بيجرح ويداوي»، «يف العني دي والعني دي»، وقال إن «مرسي مجيل» سرق
مطالع هذه األغنيات وأفكارها من أغنيات أخرى لشعراء آخرين، وبذلك أصبح عدد األغاين املتهم «مرسي مجيل عزيز»
بسرقتها اثنيت عشرة أغنية، كانت واحدة منها كافية - إن صحت سرقتها۔ إلصدار حكم �إلعدام األديب على أكرب

شعراء الدنيا، فما �لنا �ثنيت عشرة أغنية؟!

الشيء الغريب الذي يدل على ثقة الشاعر الكبري «مرسي مجيل عزيز» يف إبداعه ويف معجبيه الذين لن يتحولوا من جراء
هذه اال�امات، أنه مل يهتز لفداحة ما محلته دعوى «جليل البنداري» ضده، وفور أن قرأ هذا املقال أرسل إىل جريدة
«أخبار اليوم» شيًكا مصرفًيا مببلغ مخسمائة جنيه - من جنيهات ذلك الزمان وطلب مرسي يف مقابل ما قدمه من غطاء
مايل أن تعقد «أخبار اليوم» حماكمة علنية له، وأن تبعث الصحيفة بعريضة الدعوى اليت جاءت يف مقايل البنداري إىل

جمموعة من كبار النقاد واألد�ء، وذلك الستطالع آرائهم يف صحة ما ا�مه به جليل البنداري.

وانعقدت احملاكمة فعًال يف فضاء الصفحة السادسة من جريدة «أخبار اليوم»، عدد اليوم التاسع من ديسمرب عام
1961، وضمت هيئة احملاكمة كًال من: د. على الراعي -د.

لويس عوض - د. عبد القادر القط- د. حممد مندور - الشاعر صالح عبد الصبور، (� إهلي.. كل هذه القامات
األدبية والنقدية املرموقة!)، وبعد أن تداولت هيئة احملكمة اجلليلة ما تضمنته دعوى األستاذ «جليل البنداري» من ا�امات
لألستاذ «مرسي مجيل عزيز»، وبعد أن فحصت وّحمصت هيئة احملكمة ما ساقه جليل البنداري من قرائن، أعمل أعضاؤها
مبا حباهم هللا من علم فيما طُرح أمامهم من نصوص، ومثال ذلك: أغنية «إنت وبس» اليت ا�م البنداري مرسي بسرقتها
من أغنية للشاعر «أمحد شفيق كامل» حتمل نفس االسم، كان مطلع أغنية أمحد شفيق كامل املطروح أمام احملكمة هو
«إنت وبس.. روحي وقليب / عمري وأملي.. وكل نصييب / إنت وبس.. إنت وبس اللي حبييب»، بينما كان مطلع أغنية

مرسي مجيل على النحو التايل: «أ� إليك مّيال.. ومفيش غريك ع البال / إنت وبس اللي حبييب.. مهما يقولوا العزَّال».

وكان رأي الدكتور حممد مندور عن هذا التشابه ما يلي: «إن األغنيتني خمتلفتان متام االختالف، وإن كان الطابع الشعيب
والنغم الشعيب واضحني فيهما مًعا، لذلك ال وجه لال�ام هنا �ي سرقة، فاألغنيتان خمتلفتان»، واختتم الشاعر «صالح
عبد الصبور» مناقشات هيئة احملكمة ملا أحاط �ذه األغنية بقوله: ال جمال للمقارنة بني األغنيتني، ألن مفتاح أغنية مرسي
مجيل هو (أ� قليب إليك مّيال) وليس (إنت وبس اللي حبييب)، وهكذا مت اإلمجاع من هيئة احملكمة على أن اال�ام األول

املتمثل يف أن أغنية «إنت وبس اللي حبييب» مسروقة، كما ادعي جليل البنداري، ليس صحيًحا!

اتبعت هيئة احملكمة الغنائية يف فحص ومتحيص �قي األغنيات اخلمس حمل اخلالف، نفس األسلوب واملنهج الذي اتبع يف
أغنية «إنت وبس إللي حبييب»، وبُرئ بسببه الشاعر «مرسي مجيل عزيز» من �مة السرقة، وجاء احلكم يف النهاية على
النحو التايل: «أوًال: مييل الرأي العام للنقاد إىل تربئة (مرسي مجيل عزيز) من �مة السرقة يف عشر أغنيات، وهناك رأي
آخر مييل إىل ا�امه �القتباس يف أغنيتني، مها (�بو رمش بيجرح) و(�ّمه القمر ع الباب)، �نًيا: جيمع النقاد تقريًبا على
أن موهبة (مرسي مجيل عزيز) ال شك فيها، وحىت الذين يسلمون من النقاد �ن مرسي مجيل قد استعار شيًئا من اآلخرين،
هناك شبه إمجاع على أن مرسي يتفوق على الذين أخذ منهم تفوقًا كبريًا وملحوظًا، �لثًا: قاموس األغاين عند� حمدود،

والكل �خذ من الرتاث الشعيب، وهذا سبب كبري من أسباب التشابه وااللتقاء بني املؤلفني».



هكذا برأت أول وآخر حمكمة غنائية عقدت يف مصر يف العصر احلديث ساحة «مرسي مجيل عزيز» من اال�امات اليت
رماه �ا «جليل البنداري»، ويربز هنا يف �اية تلك املعركة سؤال واحد يتخذ الصيغة التالية: ملاذا كانت كل هذه الضجة؟
وهو سؤال قد يتولد عنه سؤال فرعي وحيد: أمل يكن لدي جليل البنداري ومن سانده من شعراء من احلس الفين ما يكفي

إلدراك عقم ذلك اال�ام؟!

إن اإلجابة عن السؤالني سوف تكشف للقارئ واملتأمل يف أسباب هذه املعركة وهي أسباب ميكن أن ختتزل يف سبب واحد
هو الغرية الفنية واملهنية، فأطرافها كلهم من الفنانني فوق املمتازين واملتحققني، سواء الذين جاء امسهم عرضا كشاعر�
الكبري مأمون الشناوي، أحد أبرز كتاب األغاين املصريني ورائد من روادها، وصاحب العدد األوفر من منتجها، وأحد
مؤسسي جريدة «أخبار اليوم»، مث «أمحد شفيق كامل» الدبلوماسي الرقيق وأشهر شعراء األغنية العرب يف القرن العشرين،
الذي ألف أشهر أغاين كوكب الشرق «أم كلثوم»، (إنت - أمل حيايت - احلب كله - ليلة حب)، واشتهر بلقب
«شاعر اهلرمني»، ألنه كتب أغاين «أم كلثوم» اليت حلنها هلا «حممد عبدالوهاب»، ولقب �ن هو «شاعر لقاء
السحاب» ألن رائعته «إنت عمري» هي اليت تسببت يف لقاء «كوكب الشرق» �ملوسيقار الكبري، وامللحن الرائع «حممد
املوجي» وهو أبرز ا�ددين يف املوسيقى والغناء العريب بعد ثورة يوليو 1952، وله العديد من األغنيات الرائعة اليت تغىن �ا

كبار جنوم الغناء املصري والعريب.

أما الطرف األول يف تلك املعركة فهو الكاتب الكبري املوهوب «جليل البنداري»، وهو كاتب موسوعي، أجاد يف مجيع
املواقع والفروع اليت كتب فيها مثل: الصحافة والسياسة والسيناريو واألغاين واكتشاف النجوم وكتابة سري الفنانني الكبار،
مثل عبد الوهاب وعبد احلليم، والطرف اآلخر هو شاعر� الكبري «مرسي مجيل عزيز» وامللقب بفارس األغنية العربية، ورائد
األغنية احلديثة، وهو كاتب جميد �لفصحى والعامية، وإنتاجه الغنائي أكثر من ألف أغنية، ويعترب الشاعر العريب الوحيد
الذي غىن من كلماته اخلمسة الكبار يف القرن العشرين: أم كلثوم - حممد عبدالوهاب عبد احلليم حافظ - فريد األطرش

- فريوز.

ومن مث يتكشف لنا أن الصراعات يف داخل املهنة الواحدة موجودة دائما ومسترتة غالًبا، غري أنه أحيا� قد تستفز وخترج
عندما يتوهج جنم ما �كثر مما قدره له املتنافس، السبب الذي جعل جريدة «أخبار اليوم» تفتح صفحا�ا ملعركة كهذه..
اإلجابة ببساطة أجل جذب املزيد من القراء لعددها األسبوعي وهو ما يطلق عليه «الرتافيك» يف أ�منا هذه، وهذا جانب

له إجيابياته وسلبياته كما هو معروف.





أماكن فاتنة.. عابدين وقصورها
رأيت أن أحدثكم عن مكان يفتنين كثريا، وهو مصدر سعادة يل كلما ضاق يب الصدر، أسرتيح أمامه على دكة حجرية
من الدكك اليت حتيط �حلديقة الصغرية اليت تقومت بفعل الزمن وحتولت من حديقة غناء إىل جمرد بقعة خضراء منثورة
وسط شارعني! ومل يكن ليجرؤ أحد ليقرتب من احلديقة القرن أو أكثر من الزمن، وهو مكان يف قلب وسط البلد عبارة
عن قصر وساحة أمامه واحلديقة الغّناء، وبدًال من األحاجي واأللغاز سأعطيكم نبذة صغرية عنه وأخربكم مبا يضفيه علّي
من متعة و�جة، ومبا يبثه من �مل ومبا يلهمه يل من صرب وقدرة على حتمل الظروف املغايرة، هو قصر من أشهر القصور
املصرية امسه «قصر عابدين»، وكان مقرًا للحكم من عام 1872م حىت 1952م، وتعاقب عليه ستة حكام بداية من
اخلديو إمساعيل وانتهاء �مللك فاروق، ومساحته اليت تضم امليدان الفسيح الذي يف صدره تبلغ تسعة أفدنة تقريبا، كما أنه
يعد البداية األوىل لظهور القاهرة احلديثة فعندما أمر «اخلديو إمساعيل» فور توليه احلكم عام 1863م بتخطيط القاهرة
على النمط األورويب من ميادين فسيحة وشوارع واسعة وقصور ومباٍن وجسور على النيل وحدائق غنية �ألشجار وأنواع

النخيل والنبا�ت النادرة.

كذلك أمر ببناء قصر عابدين بغرض أن حيكم بني شعبه وكانت هذه هي املرة األوىل اليت يغادر فيه احلاكم برجه العايل
�لقلعة ليسكن وسط الشعب، لذا اكتسب قصر عابدين أمهية كبرية يف قلوب املصريني، ويرجع اسم القصر إىل «عابدين
بك» أحد القادة العسكريني يف عهد حممد علي �شا، وكان ميتلك قصرًا صغريًا يف مكان القصر احلايل فاشرتاه «إمساعيل»
من أرملته وهدمه وضم إليه أراضي واسعة مث شرع يف تشييد هذا القصر، واستمر بناء القصر من عام 1863م حىت عام

1872م.

عادة عندما أجلس قبالته ال أفكر كثريًا يف األحداث التارخيية الساخنة اليت جرت بني أروقته أو يف ساحة ميدانه، رغم
موقعه قباليت متاًما حيث تواجهين شرفاته الرحبة، والبقعة اليت قدم فيها الزعيم أمحد عرايب يف التاسع من سبتمرب عام
1881م مطالب األمة واجليش للخديوي توفيق الذي طالبه �لرتجل عن حصانه، كما تذكر بعض كتب التاريخ هذا
املوقف ومقولة عرايب «لسنا عبيًدا ولن نورث بعد اليوم»، وحادث الرابع من فرباير عام 1942م الشهري عندما حاصرت
ته بني التنازل عن العرش أو تويل مصطفى النحاس الد��ت الربيطانية القصر ووجهت اإلنذار الشهري للملك فاروق وخريَّ
ر�سة الوزراء، وال حىت األحداث اليت جرت بعد ثورة 23 يوليو 1952م ومنها األزمة اليت نشبت بني حممد جنيب ومجال
عبد الناصر املعروفة �زمة مارس عام 1954م وكان جنيب قد قدم استقالته يف اخلامس والعشرين من شهر فرباير وأجربه
الشعب على الرتاجع فعاد إىل قصر عابدين ووقف �ذه الشرفة اليت أمامي وحيا الشعب كعادة امللك فاروق يف عيد

اجللوس على العرش واملناسبات االجتماعية وكسائر احلكام من قبله.

وختطر ببايل حوادث طريفة دارت يف أجواء القصر أو بعيًدا عنه واستقرت به مثل حكاية إدريس بك اخلادم النويب األمسر
الذي كان خادًما �بًعا ألمري مقامر وعربيد من األسرة املالكة هو األمري فؤاد، وكان العرش بعيًدا عنه متاًما، فالسلطان
حسني كامل كان حاكم مصر آنذاك وله وريثان للعرش مها: ابنه كمال الدين حسني، واألمري عبد املنعم ابن اخلديوي
عباس حاكم مصر السابق، وكان األمري فؤاد أ�مها يف إيطاليا ميارس جمونه ونزقه، وخسر كل األموال اليت كانت حبوزته
هناك يف لعب القمار، واضطر للعودة إىل مصر كي يفلت من الديون على منت سفينة يف أدىن درجة �ا وهو حزين
غاضب، وأراد إدريس التسرية عنه بقراءة كفه كاملعتاد لكن فؤاد صرفه بغلظة، وأحل إدريس حىت وافق األمري أن يقرأ له
الطالع، وتفحص إدريس كف األمري مث قال له: «أبشر لقد رأيت أنك ستكون ملك مصر والسودان وستلبس التاج



وجتلس على العرش بقصر عابدين»، سخر منه فؤاد وصرفه مث رق له بعد ذلك وأبلغه �ن ذلك لو حدث فسيكافئه
مكافأة كبرية، وبينما السفينة يف الطريق إىل مصر مرض السلطان حسني كامل مرض املوت، وأرسل له ابنه الوريث وثيقة

�لتنازل عن العرش ألنه يكره هذا العرش الذي يسيطر عليه اإلجنليز ويكرهه الشعب!

أما املرشح الثاين للعرش األمري عبد املنعم عباس فقد رفض اإلجنليز توليه العرش، وعندما نزل فؤاد من السفينة فوجئ بدعوة
من املندوب السامي الربيطاين احلاكم الفعلي ملصر وهناك أبلغوه �نه مت اختياره ليكون ملك مصر بعد أن ميوت السلطان،
ومبجرد مساعه هذا اخلرب ذهب إىل قصره وسأل عن إدريس واستدعاه مث أشار إىل املقعد وقال آمرًا: اجلس � إدريس بك.
وكان هذا أول لقب رفيع مينحه فؤاد بعد توليه احلكم وإضافة إىل ذلك وضع صورته على أول عملة تصدر من اململكة
املصرية وهو جنيه شهري جًدا يظهر عليه وجه إدريس األمسر ا�عد خمتلطة بذقنه البيضاء؛ وللعلم جنيه إدريس يعترب اآلن من

أندر وأغلى العمالت يف العامل وهو حلم لكل مقتين العمالت القدمية.

وهذه احلكاية هلا رواية أخرى وهي (أن «إدريس» هذا كان حارًسا على إحدى اجلناين اخلاصة �لسلطنة، وقت أن كان
«فؤاد» سلطاً� على مصر من قبل الدولة العثمانية وأثناء نوبة حراسة «إدريس» للجناين �م وحلم �ن «فؤاد» صار ملًكا
للبالد، وملا استيقظ من نومه ذهب وحكى منامه للسلطان فضحك (فؤاد) وقتها وقال له: إذا حتقق حلمك سوف أجعل
امسك يرتدد بني «مصر والسودان» - الذي كان سلطاً� عليهما-مث أضاف فؤاد: «وإىل أن يتحقق احللم خمصوم منك

10 قروش نظري نومك أثناء اخلدمة»، بعدها �لفعل صدر املرسوم بتنصيب السلطان (فؤاد) ملًكا ملصر والسودان.

ونفذ وعده ل«إدريس» وجعل صورته على اجلنيه ليصبح امسه يرتدد على ألسنة الناس يف البلدين).

والرواية الثانية هي األقرب للتصديق ألن األمري فؤاد مت تنصيبه سلطا� على مصر يف الفرتة من ١٩١٧ حىت ١٩٢٢،
وأصبح ملكا على مصر عقب استقالل مصر عن تركيا يف 15 مارس 1922، الذي أعقب تصريح 28 فرباير من العامة
نفسه وجنيه «إدريس» صدر �لفعل يف عام 1926 وهو اإلصدار الرابع للجنيه الورقي على اإلطالق وأول عملة ورقية
مصرية بعالمة مائية، حيث سبقته ثالثة إصدارات ولكن بدون عالمة مائية: األول كان عام 1899 عندما صدر جنيه
(اجلملني) وهو أوىل العمالت الورقية املصرية األشهر على اإلطالق. وعلى مدار �ريخ العملة الورقية، محل اجلنيه املصري
العديد من التصميمات املختلفة اليت كانت تصور جانًبا من احلياة املصرية اليومية أو تراثها القدمي، فكان «جنيه اجلملني»

حيمل صورة جلملني أحدمها قائم واآلخر جالس.

ومحل اإلصدار الثاين للجنيه املصري الذي صدر يف 21 سبتمرب 1914 صورة لبوابة معبد الكرنك، والنخيل ا�اور له،
وهو مشهور �سم (جنيه املعبد)، فيما كان اإلصدار الثالث الصادر يف 1 يونيو 1924، حيمل صورة جلمل واحد يف

املنتصف، وصور فرعونية على اجلانبني.

ويف 23 أبريل 1930، صدر اجلنيه الشهري ب (جنيه السند) أو (اجلنيه اإلجنليزي)، وحيمل على الوجه صورة (توت عنخ
آمون)، ومحل اجلنية الصادر يف ٢٨ ديسمرب 1968 صورة مسجد قايتباي األثري، والظهر جزءا من معبد أبو مسبل، ومنذ
15 مايو 1975 وحىت اليوم ظل تصميم اجلنيه �بًتا حيمل صورة مسجد قايتباي على الوجه وجزًءا من معبد أبو مسبل

على الظهر وصورة جلمل واحد يف املنتصف، وصور فرعونية على اجلانبني.

وأ� أرنو جتاه القصر مرة أخرى، أحاول ختيل املسرح امللكي املوجود �لقصر من حيث طرازه وديكوراته واملسرحيات
واحلفالت اليت عرضت على خشبته من مغنيني وممثلني مصريني وأجانب، ومقاعده الوثرية اليت كان جيلس عليها ملوك
وأمراء وشخصيات مهمة من كل أرجاء الدنيا، وأسرح مع مطربة الشرق أم كلثوم وهي تشدو على خشبته، خاصة وقد



قرأت أ�ا غنت فيه مرات عديدة منها: حفلة يف يوم 29 يوليو من عام 1937 مبناسبة بلوغ امللك فاروق سن الرشد
السياسي، وحفلة يف 20 يناير 1938 غنت فيها قصيدة أمحد رامي «ارفعي � مصر أعالم السرور» مبناسبة القران امللكي
على األمرية فريدة، وحفلة يوم 6 مايو 1941 مبناسبة عيد اجللوس على العرش غنت فيها «الح نور الفجر» وأغنية
«هلت ليايل القمر»، وحفلة أخرى يف يوم 22 مارس 1945 مبناسبة �سيس جامعة الدول العربية غنت فيها أغنية «زهر

الربيع» وأغنية «غنيلي شوّي شوّي».

أحاول اآلن أن أمخن كميات التحف وا�وهرات اليت كانت تشارك سكانه املكان، وأتذكر املشهد األخري للملك فاروق
حسب الروا�ت الشائعة �نه محل كل ما يلزمه من حتف وجموهرات ومل يتعرض له قادة الثورة إمنا رفضوا بصرامة أن �خذ
كل جمموعاته املهمة من طوابع الربيد ومل يسمحوا إال بست حقائب فقط، كان منها الطوابع األربعة التذكارية اليت أصدر�ا
هيئة قناة السويس مبناسبة افتتاحها وأ�رت غضب اخلديوي إمساعيل الذي أمر �لغائها ألن اهليئة الفرنسية املشرفة على
القناة ال حيق هلا إصدار طوابع داخل الدولة املصرية، وهذه اهلواية اليت كان يعشقها امللك فاروق وورثها عن أبيه امللك
فؤاد، ورغم املبالغة الكبرية يف هذه احلكاية، لكن احلقائق املؤكدة من مصادر �رخيية متعددة تذكر أن امللك فاروق كان
مرتبًعا على عرش هواة مجع الطوابع ومل يفقد هذا العرش إال بوفاته، وأنه كان يزور املطبعة املختصة بطباعة طوابع الربيد
و�خذ الطوابع املعيوبة ملعرفته �مهيتها، كما أنه كان يرسل معونة سنوية قدرها عشرة آالف جنيه للجمعية املصرية هلواة
الطوابع، كذلك أمر بطباعة طابع حيمل صورة البنته «فر�ل» ووزع عائده على مجعيات الفقراء واأليتام. هذا بعض ما يف
القصر من حكا�ت، وهناك أيًضا قصص ونوادر فيما حول القصر أبنية مجيلة كان يسكنها كبار موظفي القصر وبيوت

صغرية فيما حوهلا تقيم فيها عائالت املستخدمني الصغار. وكل هذا يستحق التأمل والتدوين واحلكي.



عابدين.. القصر واحلي
حي عابدين: وهو أحد أحياء القاهرة القدمية وكان يف األصل بركة امسها «الريقان»، �إلضافة إىل عدة برك أخرى مثل

الناصرية والسقايني والفوالة وبركة الشقاف وجمموعة من الربك الصغرية.

كما كان يضم عدة شوارع ودروب قدمية ومباٍن يرجع �رخيها إىل كل من العصر اململوكي والعصر العثماين.. عندما حكم
اخلديوي إمساعيل مصر اختذ من قلعة اجلبل مقرًا له مثل جده حممد علي �شا، وأراد أن يبين قصرا عظيما يتخذه مقرا
حلكمه ليكون قريبا من الشعب ومن إصالحاته اجلديدة للمنطقة اليت عرفت فيما بعد �لقاهرة اخلديوية، فوقع نظره على
قطعة أرض �لقاهرة امسها بركة «الفرايني» ولكن لصغر حجمها قام بشراء ما حوهلا من بيوت وبساتني وحارات وعطوف

وغريها املنشآت لتوسعة القصر.

من هذه البيوت والقصور: بيت الشوبكي �شا، بيت عبد الرمحن كتخدا، وبيت إبراهيم بك الكبري، وقصر حممد عابدين
بك الذي اشرتاه اخلديوي إمساعيل من أرملته حسن شاه خاتون مقابل 180 فدا� بعزبة «بر حكيم» التابعة حملافظة

الدقهلية، ومازال القصر حيمل اسم عابدين حىت اآلن.

كان حي عابدين يضم قصورا كثرية للباشوات، منها قصر «سعيد ذو الفقار �شا» كبري األمناء يف قصر عابدين وكان
موقعه على �صية شارعي «قولة» وعماد الدين، وقصر «إحسان �شا أبو شنب فضة» على �صية شارعي «قرك» و
«عبد الدامي» وخالفها.. وكانت قصور حي عابدين تلفت نظر الطبقة الشعبية األخرى اليت تسكن حارات ودروب احلي،
فأمام �ب كل قصر جيلس حارس على دكة خشبية مرتد� بدلة ردجنوت سوداء وبيده عصاه، وكانت وظيفته استقبال زوار
الباشا، وأبناء احلي كانوا ينظرون إىل هؤالء الباشوات وكان معظمهم من األتراك أو اجلراكسة �عتبارهم دخالء على احلي،
حيث مل يسكنوا فيه إال بعد بناء اخلديوي إمساعيل لقصر عابدين وجعله مقرا للحكم بدال من القلعة، وعلى اجلانب اآلخر
كان هؤالء الباشوات يتعالون على املصريني من سكان احلي، حىت أن «سعيد �شا ذو الفقار» كان عندما خيرج من قصره

لريكب عربته احلنطور ال يلتفت ميينا وال يسارا، ولو ألقى عليه أحد أبناء احلي السالم ال يرد.

�نتهاء احلرب العاملية األوىل يف 4 نوفمرب 1918 أصبح حي «عابدين» من أخطر أحياء القاهرة، خاصة بعد ذهاب
سعد زغلول ورفاقه عبد العزيز فهمي وعلى شعراوي إىل دار املعتمد الربيطاين «وجنت» يطالبون �ستقالل البالد، وما تبع
هذه الز�رة من أحداث متالحقة انتهت بنفي سعد وعدد من الرفاق، وهكذا اشتعلت ثورة 1919، ويف سنوات الثورة مل
يكن أهل عابدين آمنني على أنفسهم بسبب سكن بعض اجلاليات األجنبية معهم، إال مع اليو�نيني واإليطاليني، أما
غريهم من الفرنسيني والروس فكانوا يتعاونون مع اإلجنليز ويعملون لديهم، وأصبح األهايل ال يستطيعون فتح نوافذهم، ألن
هؤالء األجانب كانوا يطلقون عليهم النار داخل احلارات الضيقة اليت ال يزيد عرضها على ستة أمتار، وكانوا ال يتحرجون
عن إطالق النار على النساء اللوايت يفتحن النوافذ وعلى املظاهرات اليت متر أمام مساكنهم، وكرد فعل هلذه األحداث
ظهرت يف عابدين مجعية «اليد السوداء» اليت اختذت من شارع «عبد الدامي» مقرا هلا، وكانت مهمتها مقاومة االستعمار
اإلجنليزي، وكانت للجمعية فروع أخرى يف احللمية اجلديدة والسيدة زينب وأحياء أخرى، لكن مركزها الرئيسي ظل يف هذا
الشارع وخرجت منه مجيع املنشورات السرية اليت أشعلت محاس املصريني خالل تلك األ�م، وكان أبناء البلد من أصحاب
املطابع الصغرية يساعدون أعضاء اجلمعية بطباعة منشورا�م جما�، ومن أهم املنشورات تلك ما كان يتضمن معارضة



«سعد زغلول» لقدوم جلنة «ملنر» اليت أرسلتها إجنلرتا لتقصي أسباب ثورة املصريني، وطلب من الشعب مقاطعتها،
واستجاب الشعب يف املدن والقرى والنجوع لسعد.

وال ينسى املؤرخون لثورة 1919، الدور الكبري ألهايل حي عابدين ضد االستعمار اإلجنليزي حىت 1952، حيث كان ال
مير يوم واحد ال تتوجه فيه املظاهرات الوطنية اليت يقوم �ا أهايل احلي أو يتولون تنظيمها، إىل قصر عابدين ملطالبة امللك
�لوقوف مع التيار الوطين يف مناهضة اإلجنليز، حىت ضاقت سلطات االحتالل �ذه املظاهرات، واضطرت إىل نشر
الدور�ت العسكرية اليت تطوف الشوارع واحلواري لقمع مظاهرات الثوار املشتعلة يف حي عابدين، خاصة يف ثورة 1919،
وقد اختذت القيادة الربيطانية من ميدان الفلكي معسكرا رابطت فيه القوات األسرتالية، ملراقبة نشاط مواطين عابدين
املناهض لالحتالل عن قرب، وفض أي جتمع للمواطنني ميكن أن يؤدي إىل مسرية أو مظاهرة قبل أن ينضم هلا أهايل
األحياء ا�اورة يف األزهر والسيدة زينب، فقد كان املثلث الذي يضم قصر عابدين وبيت األمة دار سعد زغلول، ودار
املعتمد الربيطاين، ميثل قمة الصراع الوطين يف تلك الفرتة، وكان منزل «عبد الرمحن فهمي» بشارع قصر العيين يف مواجهة
جملس النواب - حتول إىل دار األد�ء حاليا- الذي كان يرأس اجلهاز السري لثورة 1919، كما كان يوجد أيضا قصر
«حممود �شا سليمان» وابنه «حممد �شا حممود»، يف شارع الفلكي يف نفس احلي، وكان حممود سليمان رئيسا حلزب
األمة، وهو حزب األعيان وكبار املالك يف تلك األ�م، وعندما تشكل الوفد أصبح وكيال للوفد، كما كان ابنه حممد حممود
عضوا يف الوفد، وقد نفي هو ومحد الباسل مع سعد زغلول إىل مالطة، وبذلك كان حي عابدين يف واقع األمر هو مركز

النشاط السياسي والثوري يف مصر خالل تلك الفرتة املهمة من �رخيها.

كما عرف حي عابدين أيًضا حبي الصحافة، حيث كانت أهم الصحف اليت تصدر يف مصر تقع مقرا�ا يف شوارع
وحواري عابدين، ففي شارع «قولة» كانت توجد دار املقطم واملقتطف، وكانت جريدة املقطم موالية لإلجنليز، حىت إن
السري «والرت مسارت» السكرتري الشريف للسفارة الربيطانية تزوج االبنة الكربى للدكتور «فارس منر» �شا أحد أصحاب
اجلريدة، وعندما أذيع هذا اخلرب قاطع أهايل عابدين الصحيفة، وحىت العمال رفضوا العمل �ا �ائيا، مما اضطر الصحيفة
جللب العمالة من أحياء أخرى، أما جملة املقتطف وكانت من أشهر ا�الت الثقافية العربية يف القرن املاضي، قد أ�رت
مشكلة عند األفندية املثقفني يف حي عابدين ومنهم طلبة املدارس العليا وبعض موظفي احلكومة، حيث ترجم الدكتور
«شبلي مشيل» كتاب النشوء واالرتقاء لداروين ونشره يف دار املقطم، وقد أ�ر هؤالء املثقفني مشكلة كبرية، حيث قالوا إن
داروين كافر وأن شبلي مشيل كافر، واختذوا من الرصيف املواجه ملبىن اجلريدة مكا� الجتماعهم وكانوا يعقدون الندوات
على رصيفه وحيتدون يف املناقشات حتت مسع وبصر العاملني يف اجلريدة، كذلك كانت صحيفة األهرام يف مبناها القدمي
بشارع مظلوم على بعد خطوات من حي عابدين، وكان رئيس حتريرها «داود بركات» وهو مصري النشأة لبناين املولد،
يسكن يف حارة السقايني، وهي ليست حارة �ملعىن املعروف، لكن حي صغري يضم عدًدا من احلواري متتد حىت حارة
«الزير املعلق» عند شارع الشيخ رحيان ا�اور لقصر عابدين، أما صحيفة «السياسة» اليت كان يرأس حتريرها الدكتور حممد
حسني هيكل رئيس جملس النواب األسبق، فقد كان مقرها أمام مدرسة «الفرير» ا�اورة حملطة �ب اللوق، وكانت جملة
«الثقافة» اليت أنشأها أمحد أمني يف حارة «الكرداسي» على اجلانب اآلخر من قصر عابدين، وكانت جريدة «األفكار»
يف شقة صغرية بشارع «قولة» ويف نفس الشارع كانت توجد جملة «اللطائف املصورة» مث جريدة «كوكب الشرق» اليت

أصدرها حافظ عوض.

فكرة توحيد الزي املدرسي: ال يعرف الكثريون أن هذه الفكرة خرجت من عابدين لتطبق يف مدارس مصر كلها بعد ذلك،
ففي بداية القرن العشرين كانت مدرسة عابدين االبتدائية تضم أبناء الباشوات وأبناء الفقراء أيضا، وكان أبناء الطبقة
األرستقراطية حيضرون إىل املدرسة يف عر�ت احلنطور ومعهم اخلدم واحلشم، وهم يرتدون ثيا� متميزة من البدل القطيفة



احلمراء واخلضراء والكحلية ويغريون ويبدلون كل يوم، وقد الحظ �ظر املدرسة هذا األمر، الذي كان يثري أبناء الطبقة
الشعبية، فقرر توحيد الزي يف املدرسة، وارتداء بدلة رمادية ورابطة عنق «بيبيون» أمحر، وكان لدعوة مدرسة عابدين
االبتدائية إىل توحيد الزي املدرسي صدى كبري فيما بعد، حيث قررت احلكومة توحيد الزي املدرسي يف مجيع املدارس،

لتحقيق املساواة بني أبناء الباشوات وأبناء الشعب. ولو يف مالبس املدرسة على األقل!!

ومن املعروف أن حارة السقايني تقع يف نفس منطقة القصر وكان من سكا�ا الفنانة املعروفة وقتها شفيقة القبطية، والشاعر
أمحد رامي، ورئيس حترير األهرام داود بركات وغريهم من املشاهري، ومل يتبق من احلارة غري زقاق صغري موقعه اآلن بداخل
سوق االثنني حبي الناصرية. ومن أمساء احلارات والدروب؛ درب املالحفية: املالح هي الكتاكيت عند العامة، يسكن فيه
جتار و�ئعو الكتاكيت. ودرب النمارسة: عند العامة النمرس هي األطباق وخالفه. وشارع الفوالة، وشارع الشيخ رحيان

(كان امسه السابق السلطان حسني).

وكذلك توجد يف نفس املنطقة حارة تسمى حارة الزير املعلق، وهي حارة طويلة مل يبق منها إال املسافة بني درب احلجر
وشارع املبدويل، ويقال إ�ا مسيت حبارة الزير املعلق ألن ساكين احلارة كانوا يضعون كالعادة أز�را أمام منازهلم ليشرب منها
الناس، إال رجل واحد كان خيشى على الزير من السرقة فعلقه وعلق الكوب الذي يشرب منه الناس فسمى الناس احلارة
حبارة الزير املعلق، وقيل أيضا إن هذا الرجل كان تركًيا وكان يضع هذا الزير على حجر ضخم مرتفع وكلما صعد أحد
ليشرب من الزير املعلق يقع فيضحك هذا الرجل، وروي أن بعض الصبية ردوا على ضحكات هذا الرجل �ن تعمدوا أن
يكسروا هذا الزير، وأصبحوا يضحكون على صاحب الزير بعد أن كان هو يضحك عليهم.. وحتطم الزير املعلق لكن يبقى

امسه على احلارة حىت اليوم.



قصر عابدين
هو ذلك القصر الذي ظل حيكم مصر ألكثر من 80 عاما.. جلس على عرشه كل من: اخلديوي إمساعيل واخلديوي
توفيق واخلديوي عباس حلمي والسلطان حسني كامل وامللك فؤاد وامللك فاروق، وبعد ثورة 23 يوليو 1952 وإلغاء
امللكية وإعالن اجلمهورية يف عام 1953، ظل «حممد جنيب» يف القصر ملدة عام واحد مث حددت إقامته يف فيلال «زينب
الوكيل» �ملرج، ومل يرغب مجال عبد الناصر بعد ر�سته اجلمهورية املصرية يف اإلقامة �لقصر، وأمر �ن يتحول القصر إىل
متحف لريى املصريون كيف كان يعيش ملوكهم السابقون بني الر�ش واأل�ث الفاخر والتحف وا�وهرات، واستمر
املتحف حىت توىل السادات ر�سة اجلمهورية يف أواخر عام 1970 فاستخدمه كقصر رمسي وألغى وضعه املتحفي، ويف
مظاهرات 18 و19 يناير الشهرية، كان املتظاهرون يرددون اسم حي عابدين يف هتافا�م (قولوا للنامي يف عابدين.. فني

احلق وفني الدين).

وبعد رحيل السادات وتويل حممد حسين مبارك احلكم يف عام 1981، مل يعد قصر عابدين من القصور الر�سية، وقبل
�اية القرن العشرين أصبح قصر عابدين من أهم املتاحف التارخيية يف مصر مبحتو�ته النادرة اليت تشهد على فرتة �رخيية

مهمة من �ريخ مصر احلديث.

وكان قصر عابدين يف البداية قصرا صغريا اشرتاه اخلديوي إمساعيل عام 1874 من أرملة عابدين بك أحد األمراء املماليك
وقتها، مث بدأ يوسعه حىت امتد من شارع الشيخ رحيان إىل ضريح حسن األكرب، وكان له �ب خلفي امسه «قصر �ريس»
وقد أنشئ جبوار الباب مسجد خاص للقصر، وقد أقام إمساعيل مبىن ضخًما جماورًا لقصر عابدين ليصبح ثكنات للحرس
اخلديوي، وهو مبىن حمافظة القاهرة حاليا، وكان هذا املبىن قد هدم يف عهد امللك فؤاد وأعيد بناؤه بصورته احلالية، كما
أعيد بناء املسجد امللحق به وهو مسجد «الطباخ»، وقد يكون صاحبه هو طباخ قصر عابدين يف عهد إمساعيل، فقد
كان اخلديوي يسمح خلدمة وطباخيه �نشاء املدارس واملساجد، وكان أشهرهم «خليل أغا» وله مدرسة شهرية لآلن يف
شارع اجليش �لقرب من حي العباسية، مث فتح اخلديوي إمساعيل شارعي عابدين وعبد العزيز وجعلهما من الطرق املؤدية
للقصر، وخطط منطقة عابدين كلها وردم ما حوهلا من برك مثل بركة الناصرية وبركة السقايني وبركة الفوالة، وكان احلي
الرئيسي يف عابدين هو شارع «البالقسة» وما حييط به ويتفرع من حارات، وكان حي الشيخ عبدهللا يف ذلك الوقت جبانة
أزيلت، ومل يتبق من معاملها غري مسجد الشيخ عبد هللا وضريح الشيخ رحيان ومدافن عماد الدين صاحب الشارع ا�اور
لضرحيه، وكان عماد الدين هو اخلادم اخلاص لصالح الدين األيويب ودفن يف هذا املكان مع الشيخ رحيان، وقد مت هدم
حي «الفوالة» الذي يقع خلف بنك مصر، وأنشئ حي «أرض شريف» مكان سراي حممد شريف �شا رئيس وزارة

األسبق.

يف بداية ثورة 23 يوليو سنة 1952م، أمرت احلكومة املصرية بفتح قصر عابدين أمام عامة الشعب، وأزالت أسواره
ومسحت للجمهور بدخول حدائقه ومحامات السباحة اخلاصة به كما احتلت اهليئة العامة لإلصالح الزراعي جزءا من
القصر وشغلته كمكاتب للموظفني، وأصبح جزء آخر من القصر مقرا لوزارة اإلرشاد القومي، حيث تعرض القصر
النتهاكات عديدة وإمهال متعمد إىل أن قام الرئيس الراحل حممد أنور السادات سنة 1970 �الهتمام به وأمر �عادة

ترميمه واحملافظة عليه وإعادته كمقر للحكم.

يف 30 يوليو 1952، من احلكا�ت الطريفة اليت صاحبت جرد مقتنيات القصر عقب ثورة 23 يوليو عام 1952:
أصدر وزير املالية قرارًا بتشكيل جلان جلرد حمتو�ت السرا� والقصور امللكية، وذلك يف أعقاب ثورة الضباط األحرار، ومن



خالل ذلك اإلجراء اكتشفت السلطات العامل الذي قضى فيه فاروق األول حياته يف سدة احلكم ملدة 16 عاًما. مع بدء
جرد املمتلكات امللكية عثرت اللجنة املختصة على آلة بيانوال يف قصر الطاهرة، وهي عبارة عن «دوالب موسيقى مزّود

�لداخل بقرب هوائية، وعند لف الذراع �ليد تطلق موسيقى مثل العزف على البيانو».

وروت «الصفحة الرمسية ملوقع امللك فاروق» مبوقع (فيسبوك) أن جلان اجلرد تعّجبت من العثور على «البيانوال»، وهو ما
دفعهم للبحث عن سر وجود اآللة املوسيقية �لقصر.

وعند سؤاهلم للشماشرجي اخلاص �مللك حممد إدريس أجاب �ن فاروق األول كان يرتدي بدلة ممزقة و�ا رقع كثرية،
وبرنيطة، وُحيضر بناته األمريات فر�ل وفوزية وفادية إىل احلديقة ويعزف أمامهن عليها.

وأكمل «إدريس» روايته �ن امللك يف أعقاب انتهائه من العزف كان خيلع الربنيطة، مث يستجدي األمريات إلعطائه
القروش، وهو ما كان يدفع بناته إىل الضحك!

وقد استمر االهتمام بتطوير وإضافة قاعات ومتاحف لقصر عابدين حىت اآلن حيث مت يف سنة 2004 إضافة متحف
آخر �مع متاحف قصر عابدين وهو متحف الو�ئق، ويضم أهم الو�ئق اخلاصة �سرة علي �شا اليت متثل جزءا هاما من

�ريخ مصر.

ميدان عابدين تغري امسه بعد ثورة 1952، إىل ميدان اجلمهورية وكان فيه نصب تذكاري من اجلرانيت آخره شعلة.. جزء
من القصر أصبح حمافظة القاهرة بعد الثورة مباشرة وكان عبد الناصر خيطب فيه يوم 22 يوليو من كل عام.. حتولت
الساحة إىل ملعب كرة.. خلف القصر كان يوجد �ب �ريس، اآلن هو الباب الذي يدخلك على متحف قصر عابدين.
وبعد الثورة اقتطعت من القصر أماكن لوزارة اإلرشاد القومي ومطبعة هليئة االستعالمات.. ومحام سباحة امللك حتول إىل

كازينو بداخل احلديقة امللكية وكان ملتقى لألرستقراطية مث يف أوائل الستينيات أصبح مركز شباب عابدين.

يف �اية اخلمسينيات، كانت تقام يف حديقة القصر ندوة الفن: البذرة األوىل لنادي السينما، بتذكرة مثنها 5 تعريفات،
وكان يشرف عليه أمحد احلضري وفريد املزاوي وآخرون.. وكانت تبدأ بفيلم كرتون مث فيلم روائي طويل تعقبه ندوة
للمهتمني �لسينما. حديقة القصر أيضا كانت تضم خيمة للسريك القومي للتدريب، وأغلب مدربيها وموظفيها سكنوا يف

عابدين أ�مها يف منطقة حسن األكرب، وكنت تراهم بسهولة وهم يسريون وبصحبتهم احليوا�ت اليت يروضو�ا.
 

التخطيط العام لقصر عابدين
يصطحب األثري د. جالل نعمان رئيس جلنة اآل�ر بر�سة اجلمهورية حمرر جملة «روز اليوسف» يف وصف دقيق وكامل
لقصر عابدين حمددا مقتنيات مل يتم الكشف عنها من قبل، تتزامن وجلان اجلرد، قائال إن للقصر عدة مداخل أمهها «�ب
�ريس» وهو أحد أهم أبواب القصر الرئيسية، واملؤدي حاليا إىل جمموعة متاحف قصر عابدين، وقد مسي �ذا االسم نظرا  
ألن اخلديوي إمساعيل كان �مل يف االنتهاء من تشييد القصر و�ثيثه مع البدء �حتفاالت افتتاح قناة السويس يف نوفمرب
سنة 1869م لكي يستقبل فيه ضيوفه من ملوك وأمراء أورو� ويف مقدمتهم اإلمرباطورة أوجيين زوجة اإلمرباطور �بليون

الثالث الذي أطلق على الباب اسم �ريس تكرميا هلا.



يتكون القصر من طابقني، يشتمل األول على مكاتب التشريفات واألمناء وضباط احلرس وخمازن الفضيات اليت قدرت
وحدها يف بداية ثورة 23 يوليو سنة 1952 �ربعة ماليني جنيه، مث املتحف احلريب.

ويشتمل الطابق الثاين على األجنحة اخلاصة �مللك وامللكة واألمريات والوصيفات ومكتب امللك ومكتب امللكة، وجناح
الستقبال الضيوف، وقاعة العرش، وجياور اجلناح امللكي مسرح السراي وقاعة املائدة امللكية اخلاصة، مث قاعة مآدب
املناسبات، وقاعة حممد علي �شا الكبري، وقاعة التدخني وتطل على حديقة تعرف �سم «احلديقة الشتوية» ويقابل هذه
القاعة «الصالون األبيض» حيث كان يضم عددا من اللوحات الزيتية لبعض امللوك واألمراء، مث «القاعة البيزنطية» الفخمة

ذات جدران من املرمر املزخرف �لنقوش الذهبية.

ويعد «اجلناح البلجيكي» أضخم أجنحة قصر عابدين بصفة خاصة والقصور امللكية بصفة عامة، كما يشتمل التخطيط
املعماري احلايل لقصر عابدين على عدة متاحف هي املتحف احلريب الذي يشتمل على عدة قاعات أمهها القاعة اخلاصة
�لرئيس األسبق حسين مبارك رئيس اجلمهورية، ومتحف للهدا� اليت أهديت له، ومتحف لألسلحة حسب تطورها
التارخيي وبه نصب تذكاري ألهم أعمال حممد علي �شا، ومتحف للفضيات ويعرض بعضا من النفائس اخلاصة �سرة
علي �شا من فضيات وكريستال وجالييه، كما اشتمل ختطيط القصر على وجود مسرح ومكتبة ضخمة تضم نفائس
الكتب اليت كانت �دى من األسرة العلوية، هذا �إلضافة إىل ضريح يعرف حاليا �سم ضريح سيدي بدران، وجامع
جياور القصر كان اخلديوي إمساعيل قد احتفظ �ما عند بنائه للقصر، ومن الصعب سرد حجرات قصر عابدين حيث
يصل عددها إىل حنو مخسمائة حجرة وقاعة غري املمرات، �إلضافة إىل بعض الغرف التارخيية وما حتويه من فخامة ومجال،

حيث كانت حتتوي كل حجرة على حوايل مائة حتفة.
 

السالملك
يقع السالملك �لطابق األول ويبدأ بصالونني يؤدي �نيهما إىل صالون قناة السويس الذي شهد حفالت افتتاح القناة،
وكانت موضوعة به إطارات ضخمة مذهبة �ا لوحات متثل حفل االفتتاح ومراكب متر يف قناة السويس، يلي حجرة مكتب
امللك احلديقة الشتوية وكان �ا متثاالن من الرخام النادر أحدمها «لإلمرباطورة أوجيين» واآلخر للملكة «ماري انطوانيت»
آخر ملكات فرنسا، �إلضافة إىل «فازة» ضخمة من اخلزف، أما الزجاج الذي حييط �حلديقة الشتوية فقد صنع �يطاليا

ونقوشه منحوتة داخله، وكان مثن املرت من هذا الزجاج يبلغ وقتها 150 جنيها.

ويلي هذه القاعات قاعة خصصت للتدخني، جبوارها صالون حممد علي وهو من أكرب الصالو�ت �لقصر وكان خمصصا
الجتماع املدعوين يف أثناء احلفالت اليت كانت تقام يف قاعة الطعام أو يف املسرح، وأمام هذه القاعة املسرح الذي اعترب
وقتها أفخم من دار األوبرا وكان يشرف عليه وعلى أعماله فنيون من دار األوبرا امللكية، ويف أعلى �اية القاعة شرفة ذات

ستائر كانت خمصصة للملكة واألمريات السابقات حبيث ال يراهن أحد.

يلي ذلك قاعة الصالون األبيض وهو عبارة عن صالون صغري حيتوي على جمموعة من التماثيل، وكانت تقام به حفالت
الشاي الصغرية احملددة العدد، ومن هذا الصالون كان ميكن اخلروج منه إىل �ب يوصل لقاعة العرش.

أما قاعة العرش فهي عبارة عن مكان واسع مت فرش أرضيته �خلشب الباركيه، وقاعة العرش صممت على الطراز العريب
سقفها وجدرا�ا من اخلشب املنقوش املذهب، أما السقف فمرتفع ارتفاعا كبريا حتمله عقود حممولة على أعمدة من الرخام



مدجمة يف احلائط، وقد زخرف السقف على الطراز اإلسالمي بزخارف مذهبة، بينما تتدىل من السقف ثر� ضخمة أخذت
أيضا شكل الطراز اإلسالمي، تتكون من عدة أدوار وقد كتب عليها «فؤاد األول».

 

جناح ويل العهد
هو أفخم أجنحة قصر عابدين ويقع يف مواجهة جناح امللكة، وقد أنشأه امللك فؤاد األول، وكان ملك بلجيكا أول من
نزل ضيفا به، وتكلف حني إنشائه حنو 40 ألف جنيه، وملا ولد امللك فاروق خصصه له والده امللك فؤاد فعرف فيما بعد
�سم جناح ويل العهد. ويتكون اجلناح من غرفة النوم ملحق �ا محام سبق أن �م فيها امللك «السنوسي» ملك ليبيا
السابق عند ز�رته ملصر يف عهد امللك فؤاد األول، وتضم أيًضا قاعة استقبال وغرفة ومكتًبا وقاعة للتدخني، وتعد حجرة

النوم امللحقة �جلناح من أفخم حجرات النوم وأروعها يف العامل كله.

وكسيت جدران اجلناح �ملرمر، أما األرضية فهي مفروشة �لسجاد والكشان، والشينواه، واأل�ث من طراز استيل، وزين
بتماثيل صغرية من املرمر املطعم �لذهب وثر�ت من الكريستال النادر، أما حجرة املكتب فكان يوجد �ا مكتب فخم
كان مثنه يقدر عند قيام ثورة يوليو بنحو مخسة آالف جنيه وهو حملى �لتماثيل يف األجناب واألرجل واحلواف ومشغول

�ألومية وكان يوجد به كثري من األدراج السرية.

 

القاعة البيزنطية
يصف نعمان القاعة ��ا واحدة من أمجل قاعات القصر، كان يتم اخلروج إليها من املكتب امللحق �جلناح البلجيكي،
وهي معروفة �لقاعة البيزنطية وقد عرفت �ذا االسم نظرا لزخرفتها �لفسيفساء، وهي قاعة مستطيلة الشكل يف واجهتها
جدار مزخرف �لفسيفساء احلجرية اليت تشكل رسوم راقصات �حلجم الطبيعي يرقصن حول شجرة زخرفت بزخارف مجيلة
وتتدىل منها األغصان والزهور، حتت أقدامهن مقاعد من اخلشب وضع فوقها جمالس من احلرير، تنتهي يد كل مقعد منها

برأس أسد، وكان يوجد أمام هذه املقاعد مناضد من الرخام املزخرف بزخارف مجيلة.

وحييط �لقاعة ثالث بوا�ت من املرمر مزخرفة بزخارف �خذ شكل موجات من املاء، وأرضية هذه القاعة مفروشة �لرخام
املرمر، أما سقفها فهو من اخلشب املزخرف بزخارف �رزة املطعمة �لصدف واألبنوس أما جدرا�ا فمن املرمر، حيث
تتوسط القاعة فسقية من الرخام األلبسرت تنساب املياه من �فورة بوسطها وكان حوهلا آالت موسيقية يعزف عليها
العازفون. وكانت تلك القاعة خمصصة أ�م العائلة املالكة لتكون مكان مسر للملوك من األسرة العلوية، وملا توىل امللك

فاروق احلكم نقل مكان السمر إىل مكان آخر بعيدا عن األنظار.
 

جامع عابدين



للقصر جامعان: األول وهو جامع عابدين وكان موجودا قبل قيام اخلديوي إمساعيل ببناء القصر، وهذا اجلامع أنشأه األمري
عابدين بك وجعل له األوقاف يف حجة وقفه املؤرخة يف ١١ مجادى األوىل سنة 1041ه املوافق 1631م.

وملا أنشأ اخلديوي إمساعيل قصر عابدين ترك جامع عابدين متداخال يف حدود القصر، ويقع اجلامع �لقرب من �ب
القصر املعروف بباب �ريس، وكان قدميا يفتح جتاه درب كان يعرف �سم درب «املالحفية»، وكان هذا اجلامع كما ذكر
علي �شا مبارك جامًعا عظيًما يصعد إليه بدرج وله منارة مرتفعة، وقد أخذت مطهرته ومنافعه من ضمن ما أخذ يف سراي

عابدين وعوض عنها بزاوية صغرية �ا مطهرة يف �ب درب املالحفية شعائرها مقامة من جهة الديوان.

وبعد االنتهاء من جتديد اجلامع قام السلطان فؤاد �داء صالة اجلمعة فيه سنة 1920، فيما بلغ إمجايل نفقات جتديده
وترميمه 25 ألف جنيه صرفت كلها من ريع وقف اجلامع، الذي كان قد خصصه له اخلديوي إمساعيل، وبعد قيام الثورة

أصبح هذا اجلامع يعرف �سم جامع عابدين بدال من جامع الفتح امللكي.

أما اجلامع الثاين الذي كان جياور القصر فقد بناه اخلديوي إمساعيل أثناء بناء القصر، فكان يعرف �سم جامع عابدين
اجلديد، أما اآلن فيعرف �سم جامع حسن األكرب، ويقع �لناحية اجلنوبية لقصر عابدين، وذكر علي �شا مبارك أنه كان
يقع أمامه مدرسة كانت خمصصة ليدرس فيها توفيق ابن اخلديوي إمساعيل، وهذا اجلامع كان قد نقل إليه اخلديوي
إمساعيل جثة حممد بك املبدول وهو أمري اللواء حممد بك األزبكاوي أمري احلج السابق يف العصر العثماين، وكان هلذا األمري
جامع كان يعرف �مسه هدمه اخلديوي إمساعيل عند إنشاء القصر، مث نقل جثة هذا األمري إىل اجلامع اجلديد واملعروف

جبامع حسن األكرب الذي بناه جبوار القصر.
 

متحف الفضيات
يضم املتحف جناًحا مت ختصيصه لعرض املقتنيات من األدوات واألواين من الصيين أو اخلزف، ويضم هذا اجلناح جمموعتني
تضمان حريف «ي ك» ومها جمموعتان خاصتان �ألمري «يوسف كمال» ابن األمري أمحد كمال بن أمحد رفعت �شا بن

إبراهيم �شا بن حممد علي �شا.

ويعرض اجلناح من ضمن معروضاته جمموعة من طاقم أبيض صيين خال من الزخارف إال من خطني مذهبني حيصران فيما
بينهما حريف «H - B» وهذه ا�موعة ختص األمرية «�يجة» ابنة األمري حسن ابن اخلديوي إمساعيل وهي زوجة األمري
G -» عمر طوسون �شا» حفيد الوايل حممد سعيد �شا، كما يعرض هذا اجلناح أيضا أطباقا كتب بداخلها حريف»
H» ومها حرفا األمرية «جويدان هامن» الزوجة الثانية للخديوي عباس حلمي الثاين ابن اخلديوي توفيق ابن اخلديوي

إمساعيل، كما يعرض أيضا جمموعات من مقتنيات امللك فاروق.

كما يضم هذا اجلناح أيضا جمموعة فريدة و�درة من الكريستال الذي صنع يف أشهر مصانع أورو�، وخباصة فرنسا وإجنلرتا
وأملانيا والنمسا وغريهم.

كما يضم هذا املتحف جناًحا خاًصا يعرف �سم «اجلالييه» وهي جمموعة �درة من أعمال الفنان التشكيلي «إميل
جالبيه» وهي عبارة عن حتف على شكل قنينات وزهر�ت أو فازات وزجاجات للعطر ولالستخدامات األخرى، واجلالييه



عبارة عن حتف من الزجاج امللون عليه زخارف عبارة عن مناظر طبيعية منفذة على هيئة زخارف �رزة يصل مثن املللي منها
إىل ثالثة آالف جنيه وتضاهي الطبيعة.

 

مكتبة القصر
من أندر املكتبات املوجودة مبصر ورمبا �لعامل حيث حتتوي على نفائس الكتب والو�ئق واليت ال ختص أسرة حممد علي �شا
فقط ولكن ختص جزًءا هاًما من �ريخ مصر، وكانت أول نواة للكتب اليت ضمتها هذه املكتبة كتًبا خاصة �خلديوي
إمساعيل قبل أن يتوىل حكم مصر، محل بعضا منها توقيعه وهو «إمساعيل بك»، وبعضها أهدى إىل والده إبراهيم �شا ابن
حممد علي �شا ومنها نسخة خاصة أصلية من كتاب «وصف مصر» الذي قام بوضعه علماء احلملة الفرنسية حيث ضم
عبارات اإلهداء على الكتاب، ويرجح أن يكون هذا الكتاب أهدي إىل إبراهيم �شا يف أواخر أ�مه عندما زار فرنسا، كما
كانت تضم املكتبة الكتاب املصور النادر عن حفالت قناة السويس عند افتتاحها وقد نقل هذا الكتاب إىل مكتبة

املتحف احلريب �لقلعة.
 

متحف املخلوع
مت ختصيص املتحف لألسلحة اليت أهديت للرئيس املخلوع حسين مبارك، ضمن هدا�ه اليت تلقاها يف املناسبات الوطنية
سواء داخل مصر أو خارجها، واملعروضات عبارة عن أسلحة بيضاء من سيوف وخناجر حمالة �لذهب ورقائق الفضة
املزخرفة بنقوش خمتلفة، �إلضافة إىل أسلحة �رية عبارة عن مسدسات ورشاشات وبنادق بعضها حملي �لذهب، ويتوسط
القاعة منوذج إلحدى قالع دولة اإلمارات العربية قلعة «الياهلي» �هداء من الشيخ زايد بن سلطان آل �يان، رئيس دولة
اإلمارات العربية الراحل. أسلحة �رخيية ومن أهم املعروضات بقسم األسلحة البيضاء، سيف للسلطان العثماين األول يرجع
�رخيه إىل القرن 16، سيف وفأس قتال للسلطان «سليمان القانوين» يرجع �رخيه أيضا إىل القرن 16، جمموعة سيوف
وخناجر خاصة مبحمد علي �شا يرجع �رخيها إىل القرن ال19، سيوف وخناجر خاصة �براهيم �شا ابن حممد علي �شا
من القرن ال19، سيف خاص بسليمان �شا الفرنساوي �ظر اجلهادية يف عهد حممد علي �شا القرن ال19، سيف عليه
اسم امللكة فيكتور� وهو إجنليزي من القرن ال 19، سيف لنابليون بو�برت، سيف خاص �مللك اإليطايل «غليوم» من
القرن ال19، وخنجر خاص �لقائد األملاين «روميل» القرن ال 20، وكذلك جمموعة سيوف وخناجر أهديت للملك فؤاد
األول وامللك فاروق األول من امللك عبد العزيز آل سعود مؤسس اململكة العربية السعودية، وامللك حممد اخلامس ملك

املغرب، وامللك فيصل ملك العراق، واألمري آل خليفة أمري دولة البحرين، واإلمرباطور «هيالساسي» إمرباطور احلبشة.
 

املقتنيات امللكية اخلاصة
ويكشف نعمان داخل هذا القسم عن مقتنيات وحتف متنوعة من املقتنيات امللكية النادرة والثمينة من املعروفة �سم
«هولند أند هولند» وهي أغلى أنواع بنادق الصيد يف العامل، بعضها إلطالق «اخلرطوش» والبعض اآلخر إلطالق اخلرطوش



والرصاص معا، وقد سجل على بعضها اسم امللك فؤاد األول، والبعض اآلخر سجل عليه اسم امللك فاروق ووضع عليها
التاج امللكي رمز أسرة حممد علي �شا ومجيع زخارفها منفذة �لذهب.

كما يوجد �لقسم أيضا سيف �در مرصع �ألحجار الكرمية النادرة �حجام خمتلفة �إلضافة إىل الزخارف املنفذة �ملينا
وهذا السيف النادر يعرف �سم «سيف التتويج» وقد صنع هذا السيف يف أملانيا، وكان يستخدم يف تتويج أ�طرة روسيا،

وكان امللك فاروق قد اشرتاه من أحد املزادات العاملية.

ويعرض القسم أيضا طاقم «كمر» من اجللد احمللي �لذهب املشغول كان خمصصا حلمل الرصاص مهدي من امللك عبد
العزيز آل سعود» للملك فاروق األول.

ومن التحف املعروضة أيضا أدوات املكتب اخلاصة �مللك فاروق جبانب جمموعة من مناذج ألسلحة بيضاء و�رية صغرية
احلجم دقيقة الصنع، �إلضافة إىل جمموعات خمتلفة من التحف الثمينة والنادرة.

وتكتمل ا�موعة املتحفية النادرة مبجموعة من الو�ئق النادرة اليت متثل جزءا من �ريخ مصر، حيث تتعرض لنظم املعيشة
واحلياة االجتماعية والنيابية والعسكرية لذلك العصر، حيث جهود مصر السياسية واحلربية يف دارفور وكردفان، وكذلك
الفرما�ت اليت تتنازل فيها الدولة العثمانية وتعرتف بقيام نظام الوراثة يف أسرة حممد علي، وكانت تلك هي املرة األوىل اليت

تعود فيها مصر للحكم الوراثي منذ العصرين الفرعوين واليو�ين.

ويستعرض نعمان الو�ئق اليت تعكس احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية ملصر إ�ن فرتة حكم أسرة حممد علي،
�ملقارنة مبا وصلت إليه مصر على مستوى األصعدة املختلفة خالل ال 30 سنة األخرية، واحلياة الربملانية يف مصر وما

كان يناقشه من أجل مصلحة مصر العليا.

وتشتمل على شهادات فخرية من كل من إسبانيا والربتغال وإيطاليا واليا�ن والنمسا للملك فؤاد األول، وثيقة مؤرخة بعام
1898 للملك فؤاد األول، شهادة دبلوم للخديوي عباس حلمي الثاين، عدد غري اعتيادي وهو نسخة �درة من العدد
رقم 14 من جريدة الوقائع املصرية بتاريخ يوم اخلميس 12 فرباير سنة 1920 وخاص مبيالد امللك فاروق، وثيقة متثل
شجرة عائلة أبناء وكرميات امللك فؤاد األول من كل من األمرية شويكار زوجته األوىل وامللكة �زيل زوجته الثانية دكتوراه
فخرية يف احلقوق للملك فؤاد األول مهداة سنة 1928 من اجلامعة املصرية بر�سة الدكتور أمحد لطفي السيد رئيس
اجلامعة املصرية يف ذلك الوقت، وثيقة متثل شهادة من ليرب� للملك فؤاد األول ملك مصر، وثيقة ميدالية االستحقاق
اللبناين الفخرية من الدرجة املمتازة مهداة يف 9 أكتوبر 1933 وموقعة من رئيس اجلمهورية اللبنانية للملك فؤاد األول،
وثيقة متثل شهادة للملك فاروق من مجعية األجنلو املصرية، وثيقة على جلد من احتاد مجعيات اإلسعاف العمومية املصرية
�نئة �لزفاف امللكي السعيد للملك فاروق وامللكة فريدة، رسالة من جملس الشيوخ املصري للملك فاروق مؤرخة بتاريخ 9
يونيو سنة 1942م مبناسبة افتتاح املوسم الربملاين وكان رئيس جملس الشيوخ يف ذلك الوقت علي زكي عرايب، وثيقة من
رئيس جملس النواب مؤرخة بسنة 1942، وثيقة اللغة الفارسية تشمل عقد زواج األمرية فوزية شقيقة امللك فاروق من شاه

إيران رضا �لوي، جمموعة من الدعوات اخلاصة حبفل زفاف كل من األمرية فوزية وشاه إيران رضا �لوي.











 



«األهلي» و«اجلزيرة» يرفضان عضوية فاتن محامة
يف يوم 17 يناير من كل عام حتل ذكرى وفاة فاتن محامة، سيدة الشاشة العربية، كما لقبتها الصحافة الفنية، وحلسن
احلظ دأبت بعض الصحف واملواقع وا�الت مؤخرًا كجريدة األخبار، وموقع املصري اليت، وجملة املصور، على إعادة
نشر بعض األخبار القدمية الفنية واحلوارات مع جنوم الفن والكرة وغريهم من أرشيف الصحافة، وهذا أمر حممود إلعادة
الضوء هلؤالء النجوم القدامى ومعرفة آرائهم وهم يف أول طريقهم، لعل جنوم الزمن احلايل يستفيدون، وقد وجدت حوارا
مجيال لفاتن محامة بعنوان «أ� كما ال يعرفين الناس»، نشر مبجلة االثنني بتاريخ 1951، وهذا مقتطف من احلوار

الصادق والعفوي والطريف للسيدة فاتن.

تقول: (أ� خيالية جًدا ومغرورة و«قنزوحة»، وأ� يف اخلامسة من عمري اصطحبين والدي حلضور حفلة العرض األول لفيلم
من بطولة النجمة السينمائية «آسيا» وتصادف أن كانت جلستها جبوار�، وعندما انتهى الفيلم انطلقت األكف
واألصوات من املتفرجني ُحتيي جنمة الفيلم، ووقفت على الكرسي ال لتحية الفنانة كغريي من املتفرجني، وإمنا ألريهم نفسي
�نين أ� املقصودة �ذا اهلتاف والتصفيق، وليست السيدة آسيا). ويف موضع آخر (طفلة صغرية «مقروضة» يف وجهها
قسمات مالك، ويف عينيها براءة كتكوت، كانت تقف هادئة أمام «الفكهاين» ا�اور لبيتها يف حي السيدة زينب وفجأة
وحبركة ال شعورية تغافل الفكهاين وختطف خيارة أو مشمشة، مث تضع ذيلها يف أسنا�ا وتنطلق هاربة ضاحكة، سعيدة
�ملسروقات اليت ظفرت �ا، ولكنها مل تكن تنعم �نتصارها طويال، فسرعان ما يتصايح وراءها إخوا�ا الذين يلعبون قائلني:
احلق � عم حممد.. فاتن سرقت خيارة! وطبعا عرفتم اآلن أن السارقة هي أ� فاتن محامة). وعندما يسأهلا احملاور: وماذا
أيضا يف حياتك � فاتن؟ جتيبه بال تردد: (لقد قلت لكم إنين خيالية جدا، وعاطفية جدا، وواقعية جدا، وغيورة لكن
بعقل، و«حرامية صغرية» ومسرفة أيضا، لكن يف حدود املعقول، فأ� ال أرمي فلوسي يف اهلواء.. لكين أحب أن أحببح

على نفسي بقدر اإلمكان).

مث تتحدث فاتن عن جتربتها األوىل يف التمثيل وهي مل تتجاوز الثامنة أمام عبد الوهاب يف فيلم «يوم سعيد»، وكيف أدت
إىل تعاملها مع زميالت املدرسة بفوقية فتقول: (عندما كنت أدخل املدرسة، وكانت زمياليت الصغريات يتدافعن حويل،
وعلى لسان كل واحدة منهن سؤال عن هذا املمثل أو ذاك، وكان غروري �ىب أن أجيب �ين ال أعرف إال املمثلني الذين
ظهروا معي يف فيلم «يوم سعيد»، كنت أهز رأسي وأقول هلن إن هذه أسرار ال أستطيع البوح �ا، وإن وقت إذاعتها مل

حين بعد، بلهجة مصطنعة تومههن �نين عليمة ببواطن األمور).

وحتت عنوان «اجلميع يضايقنا واحلكومة تكرهنا» يف احلوار نفسه، تضيف فاتن: (هناك فئة من ا�تمع مازالت تنظر إىل
املمثل �نه عجينة أخرى دون عجينتها، ومن هذه الفئة السادة أعضاء جملس إدارة النادي األهلي، تصوروا أنين قدمت هلم
طلبا لكي أتشرف بعضوية �ديهم، كأي مواطنة مصرية، وأ�م رفضوا طليب حبجة أنه ليست لديهم أماكن خالية! مث
تقدمت لعضوية �دي اجلزيرة ورفض طليب أيضا وفهمت منهم أ�م ال ير�حون إىل وجود أهل الفن بني زمر�م).. رحم هللا
فاتن محامة اليت مل تشفع هلا جنوميتها يف االنضمام إىل أندية األرستقراطية قبل ثورة 52 اليت يلعنو�ا يف كل كتاب وزمان.





اسرتاحات قصرية يف حياة كوكب الشرق
أم كلثوم كانت تسكن قرية «طماي الزهايرة» �لقرب من مدينة السنبالوين مبحافظة الدقهلية �لدلتا، و�ريخ مولدها غري
معلوم على وجه الدقة، ومن االحتماالت املعقولة أنه الرابع من مايو من عام 1904، حسب دفرت املواليد �حملافظة، وكان
أبوها، الشيخ إبراهيم السيد البلتاجي، إمام مسجد القرية، وكانت أمها، فاطمة املليجي، ربة بيت، وألم كلثوم أخت تدعى
«سيدة» كانت تكربها بعشر سنوات، مث أخوها «خالد»، الذي كان يكربها بسنة واحدة، وكانت قريتها تتألف من
280 بيتا يسكنها 1665 شخصا، أي حوايل ستة أشخاص يف كل بيت. ووصفت أم كلثوم قريتها فيما بعد ��ا:
(قرية متواضعة. مل يكن أعلى مبىن فيها يزيد على دورين. وكان أكرب مظهر من مظاهر الثراء فيها كارثة العمدة اليت جيرها
حصان، ومل يكن يف القرية غري شارع واحد يتسع للكارتة.. وكنت أغين يف القرى ا�اورة، وكلها قرى صغرية، وكنت أظن
أن مدينة السنبالوين أكرب مدينة يف العامل وأستمع ملا يقوله الناس عنها مثلما أستمع اآلن ألخبار عن نيويورك أو لندن أو

�ريس).

وأضافت: (كان جدي قار� للقرآن يف إحدى القرى، وقراءة القرآن فن بديع ومجيل يف أعني الفالحني، فهم حيبون
االستماع إىل القرآن، وعندما يعثر أحدهم على قارئ حلو الصوت وحيضره ليقرأ القرآن يف إحدى املناسبات تسرع القرية
�لكامل لالستماع إليه، وجيلس الرجال حوله، بينما جتلس النساء على أسطح املنازل أو يف أي مكان آخر يستطعن منه

مساع ذلك الصوت اجلميل).

وعندما صار ألم كلثوم مجهور كبري من املستمعني، كتب أحد الصحفيني يف العشرينيات يقول إن أم كلثوم ذاع صيتها -
مثلها يف ذلك مثل قارئ القرآن يف املناطق الريفية-كمغنية ريفية حتصل على أجر زهيد. ولقد عزت أم كلثوم نفسها
شهر�ا إىل طرافتها هي شخصيا: طبعا مل يكن «اجلمهور» يعترب غناءها غناء حقيقيا، بل كانوا يستمعون إليه كشيء غري
مألوف: فها طفلة صغرية، عمرها سبع سنوات، تغين بصو�ا احلاد األغاين الدينية ومدائح الرسول اليت جرت العادة أن
ينشدها رجل أجش الصوت، مثلما يستمع الناس اآلن لصيب صغري يلقي خطبة �للغة العربية الفصحى فلن يصغي الناس

إليه حبثا عن معان جديدة يف كالمه بل يصغون إليه لطرافته، حيث إن اخلطيب ليس إال طفال.

وعندما ذاع صيتها يف الريف أصبح الوجهاء واألثر�ء وأصحاب األلقاب يف املدينة يطلبو�ا للغناء يف قصورهم، نتيجة
لالرتباط القوي بني صفوة العائالت والريف املصري واملدن اإلقليمية والعاصمة الذي وفرته خطوط االتصال بني املدن
والعزب، مما يسر للمشتغلني �لغناء الوصول إىل ز�ئن دائمني ومستمعني جدد. وكان يف العادة أحد موظفي العزبة هو
الذي يتوىل بدء الصلة بني املطرب الناشئ وصاحب العزبة، فناظر عزبة «طماي الزهايرة»، على سبيل املثال، هو الذي
اقرتح على عميد أسرة عز الدين بك، متتلك أراضي زراعية يف البلدة، أن يطلب أم كلثوم للغناء يف ليلة املعراج، ووافق عز
الدين بك على ذلك دون أن يكون قد رآها أو مسعها بنفسه. وهذا هو االتفاق: (صاحب املعايل الباشا.. يشرفين أن أنقل
ملعاليكم ما يلي: كما أمرمت معاليكم قابلت الشيخة أم كلثوم ووالدها اليوم، ويبدو أن آخرين قد تعاقدوا معها منذ فرتة
تزيد على عشرة أ�م على الغناء يف ليلة املعراج، ولكننا - مبساعدة من بعض املعارف- متكنا من إلغاء االتفاق األول
وتوقيع العقد املرفق �ذه الرسالة. وقال والدها إن ثالثة جنيهات مبلغ ضئيل ألنه سيدفع من هذا املبلغ أجرة القطار ذها�

وعودة، واليت تبلغ 120 قرشا. ولكننا تغلبنا على هذه املشكلة أيضا، �ركني األمر ألوامر معاليكم).



وأرفق �ظر العزبة خبطابه عقدا مكتو� ينص على تفاصيل االتفاق: (أقر أ� املوقع أد�ه الشيخ إبراهيم السيد، من طماي
الزهايرة، مركز السنبالوين، والد الشيخة أم كلثوم، أنين أ� وابنيت قد وافقنا على الذهاب إىل قصر «حممد عزالدين بك» يف
حلوان يف ٢٦ رجب 1335ه «19 مايو 1917» لقراءة سرية النيب الكرمي يف ليلة املعراج نظري أجر قدره ثالثة جنيهات

مصرية، خالف مصاريف االنتقال، ويف حال �خري عن هذا املوعد أقر �نين سوف أدفع غرامة قدرها عشرة جنيهات).

عندما وصلت أم كلثوم إىل قصر «عز الدين»، ُصدم عز الدين عندما رأى كم هي صغرية يف السن، وأرسل يف احلال من
حيضر شخصا آخر؛ هو املنشد الديين الشهري إمساعيل سكر، وأرسل أم كلثوم إىل البدروم مع اخلدم، وبعد أن �كد عز

الدين أن ضيوفه قد استمتعوا �نشاد إمساعيل سكر، أمر �حضار أم كلثوم لتغين له.

و�ذه الطريقة دخلت أم كلثوم وغريها من املطربني الريفيني أوساط األعيان، و�ذه الطريقة أيضا - إذا حالفهم احلظ -
كانوا حيظون بز�ئن دائمني من األثر�ء أصحاب النفوذ، فاستعداد عز الدين للمجازفة �الستماع إىل مغنية غري معروفة

بتزكية من آخرين مل يكن من األمور غري املألوفة، ورمبا كان الدافع وراء استعداده لذلك هو رغبته يف اكتشاف اجلديد.

ويف الفرتة من عام 1910 تقريبا إىل عام 1920 زاد أجر أم كلثوم ز�دة كبرية، من عشرة قروش حصلت عليها يف
إحدى حفال�ا املبكرة يف الريف إىل 25 قرشا مث إىل جنيه كامل. وعندما أصبح �مكان األسرة أن تطلب جنيها ونصف
اجلنيه يف احللقة صارت تعد نفسها من األسر امليسورة. كان الثراء يف ذلك احلني يعتمد على سعر القطن، أهم حمصول
نقدي يف مصر. و�رتفاع سعر القطن يف عام 1919 رفع عدد من املطربني أجورهم، ومن بينهم أم كلثوم. فصار والدها
يطلب 8 جنيهات، مث 10 جنيهات، يف احلفل الواحد. كذلك كانت املطر�ت حيصلن على هدا� مالية وأقمشة حريرية

وجموهرات.

و�رتفاع دخل األسرة بدأ الشيخ إبراهيم، على حد قول أم كلثوم، يتصرف على النحو الذي كان يرى أنه يليق �ملكانة
اليت صارت ألسرته. فأخذ أبناءه لتصويرهم يف أحد األستوديوهات وصار يشرتط يف عقوده أن يقدم ألم كلثوم زجاجة مياه
غازية على نفقة املضيف، وذلك ألنه مسع أن غريها من املطر�ت املشهورات كن يشرتطن ذلك، وصار يطلب من املضيف
أن ينقلهم من وإىل حمطة القطار على ظهور احلمري، مث اشرتى محريا لألسرة. وبدأت األسرة تسافر يف الدرجة األوىل، بدال

من الثالثة يف القطارات.

وبز�دة اإلقبال على أم كلثوم يف الدلتا شجع الكثريون والدها على االنتقال إىل القاهرة حىت تتحسن فرصها يف جمال
الغناء، ولكنه مل يرغب يف ذلك، لعدم معرفته �ملدينة ولعدم وجود أقارب له فيها، ولعدم �كده من وجود فرص عمل
هناك. وظلت فكرة االنتقال إىل القاهرة قيد املناقشة لعدة سنوات، وأول مساعدة عملية مقنعة عرضت على الشيخ إبراهيم
لتيسري هذا األمر جاءته من الشيخ أبو العال حممد، وهو املطرب الذي كانت أم كلثوم تفضل االستماع إىل أسطوا�ته.
ففي عام 1919 أو عام 1920 جاء كل من الشيخ أبو العال ومعه زكر� أمحد إىل السنبالوين للغناء يف عدد من ليايل
رمضان. حضرت أم كلثوم مع أخيها احلفالت اليت أحياها أبو العال وزكر�، وأحلت على والدها أن يدعو الشيخ أبو العال
لز�رة منزهلم، وهناك غنت يف حضوره. ويقول زكر� أمحد إنه أعجب هو وأبو العال كثريًا بصو�ا وحيويتها وخفة ظلها، وإ�ا
كانت تريده أن يعّلمها مجيع األغاين اليت غناها �لسنبالوين، وإنه حاول أن حيقق هلا هذه الرغبة، ويقول زكر� إ�ا كانت
«�رعة جدا �لنسبة إىل فتاة يف اخلامسة عشرة من عمرها». وحاول زكر� وأبو العال إقناع والدها �ن االنتقال إىل القاهرة
فكرة معقولة. ومن أجل حتقيق هذه الغاية يبدو أن أم كلثوم قد بدأت تراسل زكر� بعد هذه الز�رة، وطلبت منه أن

يساعدها يف ذلك.



وبعد ز�رة زكر� وأبو العال للسنبالوين بوقت قصري تعاقد والد أم كلثوم - رمبا مبساعدة من زكر�-على أن تغين يف حفل
زفاف �لقاهرة، ويبدو أن هذا احلفل كان أول مرة تغين يف القاهرة، ودعا زكر� وأبو العال أصدقاءمها حلضور احلفل، و�ذا
سنحت هلا الفرصة ألن تلتقي �ملنشدين الدينيني علي حممود وعلي القصبجي (الذي قام ابنه حممد، فيما بعد، بتلحني
الكثري من أغانيها و�لعزف يف فرقتها طوال ما يزيد على أربعني عاما)، كما التقت مبحمد أبوزيد وصديق أمحد، ومها اثنان

من وكالء الفنانني.

ويف وقت قريب من هذا- يف السنوات األوىل من العشرينيات-طلبت أم كلثوم للغناء يف قصر أسرة من أعيان الصعيد،
وهي أسرة عبد الرازق. وكانت النساء يف هذه األسرة ال جيلسن مع الرجال يف مكان واحد لالستماع إىل الغناء، فأرسلت
أم كلثوم هلن، ولدهشة النساء لقوة صو�ا وهي التزال فتاة صغرية أرسلنها للغناء يف القاعة اليت كان �ا الرجال، وهناك
تركت انطباعا ال ميحى لدى مدحت عاصم، الذي كان يف ذلك احلني صبيا صغري السن جاء حلضور احلفل مع والدته،
إحدى صديقات زوجة عبد الرازق �شا: (كانت صفوة رجال مصر هناك، وأذكر منهم عديل �شا يكن وعبداخلالق ثروت
وعلي ماهر واألستاذ لطفي السيد. جاءت الفتاة وحدها والنساء يدفعن �ا إىل داخل القاعة، وكانت ترتدي املالبس
الريفية، مما جعلها تشعر �خلجل وسط سيدات األسرة مبالبسهن الفخمة، ومازلت أذكر استهانة احلاضرين �ذه الفتاة
الريفية البسيطة، سارت الفتاة بني صفوف الضيوف، وطرحتها السوداء تغطي رأسها ووجهها فيما عدا عينيها وفمها، حىت
وصلت إىل املكان املعد هلا مث بدأت تغين. يف البداية انصرف الضيوف عنها إىل احلديث فيما بينهم، ولكن مل يكد صو�ا
خيرج من فمها حىت توقف الضيوف عن الكالم وساد القاعة صمت �م لبضع ثواٍن. غنت أم كلثوم أغاين دينية، وانتبه

الضيوف إىل غنائها وأخذوا يطلبون منها أن تعيد عليهم ما كانت تغنيه).

مث قام اثنان من وكالء الفنانني - ومها حممد أبوزيد وصديق أمحد - ومعهما زكر� أمحد �لرتتيب لغناء أم كلثوم عدة مرات
يف أحياء الطبقة العاملة يف القاهرة، ومن عام 1920 إىل عام 1922 قدمت عدة حفالت �جحة على مسارح وسط
املدينة، كما غنت يف حفالت خريية ويف بيوت األثر�ء وحفالت الزفاف. و�نتصاف عام 1922 كانت قد أثبتت

وجودها يف املدينة كمغنية معرتف �ا.

وبني عام 1922 وما يقرب من عام 1928 تبدل حال أم كلثوم من املغنية املثرية للفضول اليت تكاد تكون غري معروفة
إىل جنمة كبرية، ووصفت يف البداية ��ا «شيخة» - أي منشدة دينية - و«فتاة ريفية» و«بدوية»، ولعل ذلك بفضل
غطاء الرأس الغريب الذي كانت ترتديه. ولقد أدخلت حتسينات كربى على مهارا�ا الغنائية وأسلو�ا يف الغناء ومظهرها
العام كجزء من سعيها ألن يكون هلا رصيد غنائي وهوية مهنية تضمن �ما استمرار الطلب عليها وحتقيق الشهرة والثروة

اللتني انتقلت إىل القاهرة من أجلهما يف املقام األول.

عندما وصلت إىل القاهرة، يسر هلا زكر� أمحد وصديق أمحد - وكيال الفنانني- أن تغين أثناء االسرتاحات بني فصول
املسرحيات، وكانت البداية على مسرح علي الكسار، إذ كان زكر� يعمل لديه يف ذلك احلني. انتقلت أم كلثوم �غانيها
من مسارح تقع أحياء الطبقة العاملة إىل حي املسارح الرئيسي، حيث أحلقها صديق أمحد بصاالت املنوعات، ومن بينها
صالة «سانيت» حبديقة األزبكية وغريها، ويف إحدى هذه الصاالت استمع امللحن حممد القصبجي إليها ألول مرة، ووصف
الواقعة ��ا غنت أدوارًا قدمية على طريقة املوالد، وكان يصاحبها والدها مع كورال من املشايخ املعممني، وكانت تغين
«طقاطيق» ويضيف: «ترتدي عباءة رجالية سوداء وتلف رأسها بكوفية مثبتة بعقال على عادة عر�ن الصحراء. وتظهر
على املسرح حبسنها األخاذ وسط أربعة من املشايخ، وال يصاحبها غنائها آالت أو حىت عود حزين.. وتغين وهي واقفة بال



أي آالت، معتمدة على موسيقى صو�ا الفريد، الذي مل يسمع أحد صو� مثله من قبل، فطبقاته، من أعالها إىل أد�ها،
هلا رنني يُطرب اإلنسان».

واملؤرخ والكاتب حسني فوزي يصف أم كلثوم عندما رآها للمرة األوىل بقوله: «فتاة ريفية مجيلة، مثل أعلى يف االحتشام
اإلسالمي، كانت تقف وسط أسر�ا مرتدية مالبس رجل بدوي، وتغين أغنيات تراثية مصرية، من بينها أغنيات دينية،

وكانت تغين بعلو صو�ا املالئكي، الذي كان يذكر �صوات املصريني �ميا�م الصادق».

ويف أول تعليق �لة «الكشكول» األسبوعية على أغاين أم كلثوم، تقول ا�لة يف معرض وصفها حلفلة قدمتها يف عام
1922: «كانت أول جمموعة من أغانيها قصائد يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم، مث غنت قصائد غزل متنوعة،
وغري ذلك من األغاين العاطفية يف الوصلة الثانية. ويف وصلتها الثالثة بدأت أغنيات قصرية بسيطة (من نوعية كشكش
بيه) تسمى (طقاطيق). ورمبا كان السبب يف هذا التنوع وعدم التجانس - املتمثل يف االنتقال من سرية الرسول إىل (اللي

�حبه هواه جنين)، مث إىل (تفاح حلو وبديع) - هو رغبتها يف إرضاء الناس والتجاوب مع أهوائهم وأمزجتهم!».

ومل خيل طريق أم كلثوم من بعض اآلراء والنقد الالذع وهي يف بدا��ا، ومنها هذا االنتقاد الذي نشر يف جملة
«روزاليوسف»: (ال ننكر قوة صوت أم كلثوم وال رنني طبقات صو�ا، ولكن يف هذا صرت أعتربها جمرد مقلدة للرتاث.
فباإلضافة إىل الصوت اجلميل الشجي يوجد شيء امسه الفن، وأم كلثوم متضي يف طريقها معتمدة فقط على مقدر�ا
الفطرية، واحلقيقة أن هذا ال يكفي.. أين جتديدا�ا؟ إ�ا منشدة دينية، وهذا األسلوب يف الغناء موجود يف مصر منذ
عشرات السنني). وكان مظهرها، يف نظر نقادها، مظهرا وقورا أكثر مما ينبغي، وكان سلوكها يف حاجة إىل صقل و�ذيب،
وكان العاملون معها «فالحني بسطاء»، وكان الصحفيون يسخرون من تعبريا�ا الريفية، ففي حديثها عن تكاليف املعيشة
قالت ألحد األصدقاء إن إجيار شقتها اجلديدة 24 جنيها يف الشهر بدون اللحم! وُحكي عن والد�ا أ�ا مل تكن تعرف
شيئا عن الكهر�ء، إذ سألت ابنتها بصوت عال يف حضور مجع من الضيوف: كيف ينتظر منها العاملون األغبياء يف

شركة الكهر�ء أن تطفئ النور وهي ال تستطيع الوصول إىل املصباح املعلق يف السقف؟!

يف عام 1926 دفعت شركة أوديون ألم كلثوم 50 جنيها لكل أسطوانة، وهذا مبلغ �هظ، فلم تدفع الشركة مبلغا كهذا
ألحد من قبل. فسالمة حجازي مل حيصل على أكثر من 20 جنيها يف األسطوانة، وكذلك عبد احلي حلمي ويوسف
املنيالوي. وكان حممد عبد الوهاب حيصل على 10 جنيهات يف األسطوانة، وصاحل عبد احلي على 12 جنيها. وعندما
ُسئل مدير الشركة «ألبري ليفي» عن السبب قال: إن العدد املباع من أسطوا�ت أم كلثوم ختطى 15 ألف أسطوانة يف

ثالثة شهور.

وكانت اختيارات أم كلثوم فيما يتعلق �سلو�ا الغنائي وأسلو�ا الشخصي قد اكتسبت أشكاًال �بتة حبلول عام 1926،
الذي اعتربته نقطة حتول يف مسري�ا الغنائية.. فقد أخذت تزيد من أغنيا�ا العاطفية، اليت كتبها أمحد رامي وحلنها حممد
القصبجي خصيصا هلا، ومع ذلك وصل النقد السليب إىل ذروته يف ربيع عام 1926، ��ا التزال تعيش يف عصر حديث
�سلوب عصر �ئد! وكان أشده قسوة موجًها إىل املغنني املصاحبني هلا يف غنائها. ففي ذلك احلني كانت مقدر�ا الصوتية
قد فاقت مقدر�م ومل يعد هلم يف أغانيها دور يذكر، وقالت جملة «روز اليوسف» يف معرض تقييمها هلذا الوضع: (تلقيت
مؤخرا رسالة من قارئ يتساءل فيها عن سر وجود الفرقة «املعممة املصاحبة» ألم كلثوم، ويناشد املطربة الشابة أن تستبدل
�م ختتا أو- على أقل تقدير-تضعهم خلف الستار إذا كان وجودهم ضرور�. وكالم الناس عن فرقة أم كلثوم ليس �ألمر
اجلديد. فمنذ ظهرت، وحوهلا الشيخ اجلليل إبراهيم وخالد، وغريمها ممن ال أعرفهم، والناس يتساءلون عن سر ظهورهم معها
على املسرح وهم «واحلمد � الذي ال حيمد على مكروه سواه» ليسوا على قدر من الوسامة أو األ�قة جيعلنا نعتربهم جزءا



من اخللفية أو الديكور. فما حاجتها إليهم وكل ما يفعله الواحد منهم هو التثاؤب من دقيقة إىل أخرى أو النعاس فال
يصحو إال على تصفيق اجلمهور؟).

أما رئيس حترير جملة «املسرح» فكتب ينتقد أم كلثوم هكذا: (أما خبصوص أدائها على املسرح، فإن نقطة الضعف هي
السادة «املشايخ» الذين حييطون �ا وهم جيلسون كاألصنام يف بعض األحيان وال يتزحزحون من مكا�م إال قليال يف
أحيان أخرى، ما الغرض من جلوسهم هكذا حوهلا؟ هل تعرفون أحدا ال يشكو من وجودهم حوهلا يف هذا الوضع املزرى

الذي ال يدعو إال إىل االمشئزاز؟! والسيما عندما ترتفع أصوا�م القبيحة اليت تشبه صوت بعري جيأر من كرب أمل به!).

كذلك كانت النظرة إىل القصائد والتواشيح الدينية كانت األسرة التزال تؤديها أ�ا غري مالئمة جلمهور العاصمة، وكان
اجلمهور يرى أن أم كلثوم على درجة مفرطة من اجلدية والوقار بوجه عام، ما أعطى انطباعا بغرورها وغطرستها، ألنه كان
أول شرط جيب توفره املطربة أن تكون مرحة وخفيفة الظل. ورغم أن أم كلثوم كانت كذلك لكن مل يظهر هذا يف بدا��ا.
هذا السيل من االنتقادات مل يضايق أم كلثوم، بل شجعها حىت تتمكن من إحداث التغيري الذي كانت تعتزم إدخاله على
طريقة غنائها، فاحلقيقة أ�ا بدأت تشعر بتضاؤل اإلقبال على حفال�ا، وقد ورد يف جملة «روزاليوسف» يف يونيو عام
1926 ما يلي: (حلث الناس على حضور حفال�ا، قام متعهدو احلفالت بضم الرجل العجيب الذي �كل ثالمثائة بيضة
ومخسني رغيفا وعشرة برطما�ت من املخلل، إىل بر�مج حفال�ا)، وأضافت ا�لة: (�للعار! كان اسم أم كلثوم كافيا من

قبل).

واختذت أم كلثوم «ختتا» موسيقيا كان مثارا لإلعجاب، فبعض أفراده يفوقون أم كلثوم صيتا، مثل عازف القانون حممد
العقاد، الذي كان يطلق عليه شيخ اآلالتية، والذي عزف يف ختت املطرب الشهري عبده احلامويل ومل حيدث أن صاحب
مطربة من قبل. وكذلك سامي الشوا، عازف الكمان الشهري، أول من أسس مدرسة للموسيقى يف القاهرة عام 1906،
أما عازف العود فكان حممد القصبجي، الذي كان يصغر زمالءه سنا بفارق كبري، لكنه كان قد حلن ملعظم أهل الطرب
املشهورين يف ذلك الوقت، وتوىل أمر الرق حممود رمحي، وهو أحد مدربيها على الغناء أما أخوها «خالد» فقد بقي يف

الفرقة اجلديدة - بعد أن ارتدى بدلة أوروبية-كمذهبجي، أي مغٍن مصاحب.

وأول حفل عام �ذا التخت اجلديد كان يف موسم (1927-1926) ومل تقمه يف مسرح األزبكية بصفته أكرب مسارح
األزبكية، لكنها اختارت دار التمثيل العريب، ومل يكن ذلك من قبيل املصادفة، فقد كانت هي الصالة اليت تغين فيها
منافستها الكبرية منرية املهدية، أول من اختذت ختتا من املغنيات! وحقق هذا التخت اجلديد يف نظر اجلميع جناحا ساحقا،
�ستثناء ألد أعدائها، وهذا منوذج من سخريتهم: (أم كلثوم، اليت كانت تقدم اإلنشاد الديين يف حفال�ا.. وتشمر
أكمامها و�كل بيديها، صارت اليوم تغين الطقاطيق واألدوار العاطفية و�كل �لشوكة والسكني وتسألك عن أحوالك
�لفرنسية قائلة «?Comment ca va»، وعندما تسأهلا عن أحواهلا ترد عليك قائلة: «bien.Merci» كانت
فيما مضى ترتدي عباءة صفراء فوق جالبية من قماش رخيص ال ذوق يف لو�ا أو تفصيلها، أما اآلن فهي ترتدي مالبس
حريرية أنيقة على آخر موضة، تدل على حسن ذوقها، حىت صار من الصعب التمييز بينها وبني اآلنسات الثر�ت الالئي
يلبسن احلرير منذ نشأ�ن. شيء واحد فقط مل تكن قادرة على تغيريه بسهولة حىت وقت قريب، وهو فرقة املشايخ، �لرغم

مما كتبه األصدقاء واألعداء على السواء عن التغيري).

واآلن كيف متكنت من إقالة والدها من فرقتها؟ وعلى حد قوهلا هي، كان التخت فكرته وأثر هو أن يعتزل. وحىت إذا
كان هذا صحيحا، فإن األمر املهم �لنسبة إىل والدها وأخيها خالد قد ظل ما يقومان به من مهام وما حيصالن عليه من

دخل، ومل يكن احلل �لبساطة اليت وصفته به فيما بعد. وهذا ما سنعرفه الحقا.



وكي تتخلص أم كلثوم من أقار�ا املصاحبني هلا يف الغناء تفاوضت مع والدها على عقد معه هو و«خالد» و«صابر»،
ونصت شروط العقد على أن حتتفظ هي بنصف دخلها، وأن يقسم الثالثة - مبن فيهم أمها-النصف اآلخر فيما بينهم.
وكان على «الشيخ إبراهيم» أن يدفع اإلجيار وتكاليف معيشة األسرة، واشرتكت مع والدها يف شراء 126 فدا� من
مدخرا�ما، وتوىل «خالد» فيما بعد اإلشراف عليها، وقد اعتزل والدها الغناء، ولكنه ظل يشرف على شؤو�ا التجارية،

كما أنه مل يتخلَّ عن دوره كرب األسرة.

بعد جناح األغنيات اجلديدة ألم كلثوم، بدأت منرية املهدية تقدم تلك األغنيات يف حفال�ا، و�ذا ختلت عن موقفها
السابق من أم كلثوم، والذي يقوم إما على جتاهلها أو �ملها يف دهشة من بُعد. وبذلك اعرتفت أخريا «منرية» �ن غرميتها
الشابة قادرة على خلق صيحة جديدة يف عامل الغناء. مث استخدمت منرية املهدية أصدقاءها الصحفيني يف اهلجوم على أم
كلثوم، ومن أهم من استخدمتهم «منرية» هلذا الغرض عبدا�يد حلمي، رئيس حترير جملة «املسرح»، الذي أخذ يشكك
يف أخالقها، وأصاب هجومه اهلدف �لفعل، فقد اختذ من وجود جمموعة مؤيديها املتكرر يف بيتها للتأكيد على أ�ا قد
تزوجت من أحدهم، وهو شخص كثريا ما ُوجد يف بيتها، وكثريا ما كان يتصرف على أنه كبري األسرة، وظل عبد ا�يد
حلمي يكتب يف هذا املوضوع على مدى عدة أسابيع، األمر الذي أدى إىل حدوث أزمة كربى عندما قرر والد أم كلثوم
من شدة غضبه واستيائه أن يعود �سرته إىل القرية ويُنهي عمل ابنته يف جمال الغناء، ومل يـُّثِن «الشيخ إبراهيم» عن عزمه إال
تدخل أمني املهدي شخصيا، مث أعلنت أم كلثوم أ�ا لن تستقبل ضيوفا يف بيتها �ملرة. كذلك صارت تتعامل مع

الصحافة حبذر شديد.

مث أخذ جنم «منرية» خيبو شيئا فشيئا، فعلى النقيض من أم كلثوم واملطربة فتحية أمحد، مل تْسَع «منرية» إىل تعلم أغاٍن أو
مهارات أو أساليب جديدة، ومنذ عام 1927 تقريبا بدأت تتعرض النتقادات ��ا مطربة ذات صوت مجيل ولكن
وجَّهة إليها، وكان أحد احللول اليت جلأت إليها «منرية» يف �اية األمر هو

ُ
أغانيها عادية، وسرعان ما اشتدت االنتقادات امل

من أهم أسباب أفول جنمها! فقد قررت أن تقدم على مسرحها أوبرا «كليو�ترا»، اليت مل يكن املوسيقار سيد درويش قد
أمتها قبل وفاته، فطلبت «منرية» من حممد عبد الوهاب أن يكمل وضع املوسيقى وأن ميثل الدور الرئيسي أمامها، وبدت
فكرة صائبة يف ذلك احلني، فسيد درويش كان حمبو� للجميع، وحممد عبدالوهاب كان جنمه يف صعود كملحن ومطرب

شاب.

بدأ عرض مسرحية «كليو�ترا»، يف العشرين من يناير 1927، وعلى حد قول مجيع النقاد، وضع حممد عبدالوهاب أغاين
رائعة لنفسه مناسبة متاما لصوته، وأغاين قصرية بسيطة وغري متميزة ل «منرية»، �لرغم من متيزها عن «عبدالوهاب» من
حيث اخلربة واحلضور على املسرح، فقد طغى وجود «عبدالوهاب» على وجودها على خشبة املسرح، واتضحت جوانب
الضعف يف قدرا�ا الغنائية، وا�م بعض النقاد «عبدالوهاب» �نه أعاد صياغة أغاين سيد درويش بطريقة تربز مزا� صوته
هو، كما أن العرض األول للمسرحية واجه الكثري من املشكالت، من بينها انقطاع الكهر�ء عدة مرات، مما أدى إىل أن
بعض املمثلني عند عودة الكهر�ء كانوا يوجهون غناءهم إىل شخصية غري الشخصية املقصودة، وقال «عبدالوهاب» إن
«منرية»، يف املشهد الذي متوت فيه البطلة يف �اية املسرحية، قد ألقت بنفسها بشدة بني أحضانه، وبذلك تسبب وز�ا
املفرط يف سقوطهما معا على خشبة املسرح! يف النهاية إما أن منرية املهدية فصلت «عبد الوهاب» من الفرقة، أو أن

«عبد الوهاب» هو الذي ترك الفرقة غاضبا! سيان، فقد تفرقا.

وبعد انفصال حممد عبد الوهاب عنها، قررت منرية املهدية أن تغين ما كان يغنيه بنفسها وتؤدي دوره، لذا تعاقدت مع
فتحية أمحد على متثيل وغناء الدور النسائي، لكن مل ينجح عرض املسرحية على هذا النحو، فعادت إىل متثيل الدور



النسائي، وتعاقدت مع املطرب صاحل عبد احلي لتأدية دور «أنطونيو»، العتقادها �ن هذا املطرب املتواضع يف التمثيل
سوف جيذب اجلمهور دون أن خيطف منها األضواء ومها على املسرح، وفعال غىن صاحل عبد احلي غناًء جيًدا، ولكن على
حد قول أحد املعلقني، مل يكن شديد الوسامة وبدا مضحكا يف نظر املتفرجني، و�ذا فشلت املسرحية يف صور�ا الثالثة،
فتعاقدت منرية مع شركة «بيضافون» على تسجيل مجيع أغاين املسرحية بصو�ا وحدها على أسطوا�ت، فاعرتض
عبدالوهاب وقال إنه سيسجلها بصوت مطربة أخرى، وإنه يفضل أم كلثوم. ومن الصعب تصور أن منرية كان ميكن أن

حيدث هلا ما هو أسوأ من ذلك.

وبعد ذلك مرضت منرية ألسباب غامضة، فسرها البعض �ن املهانة اليت تعرضت هلا قد أ�كتها وأضعفت معنو��ا
وأصابتها �الكتئاب، وبعد عام 1928 مل تعد منرية هي املرأة األثرية يف حي املسارح �لكامل، املرأة اليت مل يكن من
املمكن النيل من شعبيتها حىت بداية العشرينيات، املرأة اليت كانت يف نظر اجلمهور والنقاد أمجل وألطف من أم كلثوم، مل

تعد تلك املرأة من العناصر املؤثرة يف عامل النشاط الفين الرتفيهي.

وظل الصحفيون يكتبون عن مسرحية «كليو�ترا» لسنوات، معربين عن رأيهم الشائع �ن األحلان اليت وضعها حممد عبد
الوهاب لنفسه يف تلك املسرحية أفضل من األحلان اليت وضعها ملنرية املهدية، وصار من الواضح أن الكارثة اليت حلت مبنرية
املهدية بسبب تلك املسرحية هي السبب يف عدم موافقة أم كلثوم على العمل مع عبد الوهاب حىت عام 1964، عندما
مجعهما الرئيس مجال عبد الناصر بنفسه. ومل يكن هذا موقف أم كلثوم وحدها بني املطر�ت، فمن األمور اجلديرة
�ملالحظة أن األدوار النسائية يف أفالم حممد عبد الوهاب الغنائية يف الثالثينيات كانت يف املعتاد من نصيب مطر�ت أو
ممثالت شا�ت �شئات ال يغنني كثريًا يف تلك األفالم، بدال من أن تكون من نصيب من أثبنت وجودهن من جنمات
الغناء، وادعى عبد الوهاب فيما بعد أن السبب يف اختيار الناشئات من املطر�ت هو ندرة املطر�ت اجلميالت يف ذلك

احلني!

استمر تدفق املطر�ت الناشئات على القاهرة �لرغم من تناقص فرص العمل أمامهن، وبدأت أم كلثوم جتد نفسها يف
مواجهة مطر�ت يتعمدن تقليدها، «سنية حسنني»، على سبيل املثال، جاءت �ا منرية إىل القاهرة وألبستها الزي البدوي،
وأخذت تقلد أسلوب أم كلثوم يف غنائها وصارت تعرف �سم «ثومة اجلديدة». مث جاءت «جناة علي» واشتهرت عام
1930 ب«صو�ا» الذي كان يفضله الكثريون على أصوات زميال�ا من املطر�ت الشا�ت لقوته وحالوته، وكانت
تنتقل بصحبة والدها مثلما حدث من قبل أم كلثوم. كما كان احلال مع أم كلثوم أيضا، وصار لنجاة علي شاعر يكتب
هلا أغانيها، كذلك شوهدت وهي تعرب عن طاعتها الشديدة ألبيها «مثلما كانت تفعل أم كلثوم». وظهرت «ملك
حممد»، جبماهلا ووجهها اجلذاب، على مسارح القاهرة يف سنة 1926 وهي تغين على ختت، وكان هلا صوت رقيق وصف
�نه «معرب جدا» ويبشر مبستقبل �هر يف عامل الغناء. وعندما تعاقدت شركة جراموفون لألسطوا�ت على تسجيل أغانيها
على ختت الشركة، الذي كان من أعضائه حممد العقاد، عازف القانون الشهري الذي كان يعمل يف ختت أم كلثوم،
أصرت أم كلثوم يف آخر حلظة على أن يصاحبها العقاد يف حفل يف مدينة أخرى، واضطرت ملك إىل املوافقة على أن

يصاحبها يف تسجيال�ا عازف آخر أقل براعة وشهرة من حممد العقاد.

لقد أخضعت املطر�ت الوافدات حديثا إىل عامل الطرب - سواء أردن ذلك أم مل يردنه - لعقد املقار�ت بينهن وبني أم
كلثوم وفتحية أمحد، ويف بعض األحيان منرية املهدية، ومل تكن املقار�ت يف صاحل املطر�ت الناشئات يف كثري من
األحيان. ووصفت أم كلثوم �حلضور الرائع على املسرح، بينما هن مطر�ت جدد تنتج األرض من أمثاهلن املئات كل



يوم.. وأ�ن يغلقن أفواههن أو يفتحنها عن آخرها سواء كان ذلك يالئم ما يغنينه أم ال، وأن الكثريات منهن يشبهن
املعروضات يف فاترينات حمال املوسكي وعيادات أطباء األسنان.

يف الثالثينيات، قدمت أم كلثوم مواسم من احلفالت الغنائية اليت أذيعت يف ليلة اخلميس األول من كل شهر، هذه
احلفالت كانت بال شك أشهر مغامرة قامت �ا، وداومت على تقدمي تلك احلفالت يف كل موسم من مواسم مشوارها

الفين، بال استثناء تقريبا حىت عام 1973. وصارت تلك احلفالت أحدا� اجتماعية مهمة ومتميزة.

ويبدو أن جتربة االستماع حلفال�ا عندما بدأ�ا يف الثالثينيات مل يكن هلا نفس الوقع الذي كان هلا على املستمعني اليت
تلت الثالثينيات، فقد بدأت تلك احلفالت كأحداث تروحيية يستمتع �ا الذين كانوا يشرتون تذاكر الدخول. لقد شكا
أحد الكتاب يف سنة 1927 من وصول أم كلثوم متأخرة يف معرض ما يعد وصًفا وافًيا �درًا وكتب يف ذلك احلني عن
حفال�ا األوىل: (السيدة أم كلثوم، يف ليلة أول أ�م العيد، كانت تغين ومعها ختتها يف بوفيه «لو� �رك» يف مصر
اجلديدة. وكان من املفروض أن تبدأ الغناء يف متام الساعة التاسعة والنصف، ولكن مل تصل السيدة إال قبيل العاشرة
والنصف. وأخريًا، بعد تصفيق اجلمهور احتجاجا، وبعد أن قام منظم احلفلة �ستدعاء أمحد فتحي الفار للظهور على
املسرح إلضحاك اجلمهور حىت تصل أم كلثوم، بعد كل ذلك وصلت ومعها بطانتها وختتها، وأصر أعضاء التخت على
ضبط آال�م ووضعها أماكنها على املسرح حىت الساعة احلادية عشرة والربع. مث بدأت أم كلثوم الغناء. ويف الثانية عشرة
ومخس وأربعني دقيقة أعلنت انتهاء احلفل بعد أن غنت قصيدتني فقط. السيدة أم كلثوم تتقاضى ثالثني جنيها يف احلفل
الواحد، فهل تظن أ�ا قد رفهت عن الذين حضروا حفل لو� �رك مبا يساوي ثالثني جنيها؟ وهل تظن، إذا استمرت
تصل إىل حفال�ا يف العاشرة والنصف مث تغين ملدة ساعة مث تسرتيح ملدة نصف ساعة مث تغين ملدة ساعة أخرى مث تعود إىل
بيتها ومعها بطانتها وأصدقاؤها وأصدقاء أصدقائها، هل تظن أ�ا ستجد من سيدفع هلا عشرين قرشا من أجل االستماع

لغنائها ملدة ساعتني؟!).

تعرب شكوى الكاتب عما عرب عنه آخرون �جياز يف معرض وصفهم لطريقة مزاولة أم كلثوم لعملها يف تلك األ�م، فهي
وأعضاء فرقتها كانوا موسيقيني ومؤدين يتميزون بدقتهم ومتكنهم وحرصهم على التمهل يف االستعداد لتقدمي أعماهلم مهما
استغرق استعدادهم لذلك من وقت. ويف بعض األحيان كانت تغين من مكان يف الليلة الواحدة، األمر الذي كان يتسبب

يف �خرها عن الوصول إىل املكان اآلخر.

بدأت أم كلثوم تنظم حفال�ا بنفسها يف النصف األول من الثالثينيات بدون وكيل يقوم بدور الوسيط، فكانت تتفاوض
على �جري املسارح، ويعتقد أ�ا كانت تتوىل ترتيب أمر إعال��ا أيضا. اضطالعها �ذه املهام كان ينطوي على خسائر
أكرب ميكن أن تتعرض هلا، ولكن شهر�ا جعلت ذلك يعود عليها مبزيد من السيطرة على مجيع عناصر حفال�ا، وكانت
النفقات الباهظة املطلوبة لتمويل هذه األعمال التجارية تتوافر يف بعض األحيان من اكتتاب بعض املستثمرين الذين
يدخلون فيها كشركاء موصني، أمال يف املشاركة يف األر�ح، وكان ينظر إىل تويل أم كلثوم مسؤولية تنظيم حفال�ا على أنه

دليل آخر على ارتقاء قدرا�ا وبراعتها.

وكان العمل يف البيئة التجارية سبًبا يف مشكالت أكثر كثريا من املشكالت اليت كان املطربون يواجهو�ا عند العمل يف
املنازل أو ا�تمعات احمللية، فاجلمهور أكثر عدًدا ومعظم أفراده غري معروفني للمطرب، وغالبا كانت املشرو�ت الكحولية
تقدم يف صاالت املنوعات وكان اجلمهور يتصرف بفظاظة من آن آلخر. ويف بعض األحيان كان يطلب من املطربني الذين
يعملون يف تلك الصاالت خمالطة أفراد اجلمهور أو احتساء اخلمور معهم. وكان الغناء يف األماكن العامة مصدرا ملشكالت
صادفتها أم كلثوم حىت يف القرى، ففي إحدى املرات وجدت نفسها وهي فتاة صغرية يف مواجهة رجل خممور ويف يده



سالح �ري، أشياء كتلك مل تكن حتدث إال �درًا، ولكن مجيع املطربني كانوا يعانون منها، وكل منهم كان مضطرا ألن
جيد وسيلة للتعامل معها. فاستأجرت عائلة أم كلثوم لفرتة من الزمن ممثال كوميد� إللقاء النكات بغرض �دئة اجلمهور إذا
ما وجدت صعوبة يف السيطرة عليه. ومن الوسائل الشائعة اليت استخدمتها أم كلثوم أيضا إحضار مريديها حىت يصيحوا

بعبارات اإلعجاب ويدخلوا يف مواجهة مع املتفرجني املشاكسني من أجل إسكا�م.

وكان هؤالء املشجعون يبالغون يف الثناء على مطر�م املفضل، مما جعل الصحفيني يسخرون منهم يف كتا��م ويصفو�م
��م «بالط» املطرب. وكان بالط املطرب يتكون من رجال من الطبقة املتوسطة أو املتوسطة العليا مولعني �لرتدد على
حي املسرح ويهتمون اهتماما خاصا مبطرب دون غريه. وكان ألم كلثوم بالط وصفه أحد النقاد �نه «فرقة من الواضح أ�ا
متشي خلفها أينما ذهبت وجتلس أمامها أو عند قدميها أينما جلست.. ومن أراد أن يتأكد حيضر إحدى حفال�ا الغنائية
ويعد الذين يصيحون تعبريا عن إعجا�م أو يعد من جيلسون يف الصف األول». وقد صار البالط تقليدا �بتا يف مسارح
القاهرة ويف صاالت املنوعات، وكانت عقود املطربني تضم يف بعض األحيان بنودا تنص على توفري أماكن إلقامة هذه
ا�موعة جما�. ويف بعض األحيان كان مريدو املطرب يشكلون جزءا من حفلة املطرب: «عند �اية كل وصلة غنائية،
كان املعلم دبشة يوجه قبالت مسموعة إىل كل واحد من رفاقه على املائدة اليت جيلس عليها مث إىل كل من كان يعرفه يف
القاعة». وكان البالط مصدرا للدعم املعنوي والدعم املادي، فمنصور عوض كان يروج أسطوا��ا، وعلي بك البارودي
علمها كيف تستخدم احلسا�ت املصرفية، وعندما زعمت جملة «املسرح» أن أم كلثوم على عالقة غري شرعية مع حنفي
الدريين، قام ثالثة من رجال بالطها مبقاضاة ا�لة �لنيابة عنها بتهمة القذف. وكما قالت جملة «روز اليوسف» فلم حيظ

أحد- وال حىت امللكة كليو�ترا- مبجموعة من املريدين الذين يتفانون يف حبه وخدمته أكثر مما حظيت به أم كلثوم.

النوا� الطيبة اليت كانت تدفع بالط أم كلثوم لعمل أي شيء من أجلها كانت سببا يف بعض املشكالت. فبعد أن وقعت
اتفاقا مع أحد الوكالء لتقدمي حفلة يف اإلسكندرية، وجدت أم كلثوم أن ثالثة من مريديها كانوا قد خططوا حلفلة أخرى
مببادرة منهم، وهو األمر الذي كاد يكبدها خسارة مالية بسبب الشرط اجلزائي املنصوص عليه يف العقد، كذلك كانوا
يتسببون يف مضايقة اآلخرين من رواد املسارح ومضايقة أم كلثوم ذا�ا يف بعض األحيان، وكان والدها يغضب غضبا
شديدا خلروجهم بسلوكهم عن احلد املقبول. لكن يف النهاية كان الوالد واالبنة حيتمالن، بل يشجعان أفراد البالط يف
أغلب األحيان، مثلما يفعل املطربون اآلخرون، من أجل الدعم الذي كان مبقدورهم تقدميه، واخلدمات اليت كانوا يقدمو�ا
من وقت آلخر، والنفوذ الذي كان مبقدور بعضهم ممارسته، واحلضور املؤثر الذي ميكن أن يكون للمطرب عندما تصحبه

يف حفلته جمموعة من مسانديه.

كانت تصرفات أم كلثوم يف األماكن العامة يف العشرينيات قد كشفت بساطتها وسذاجتها، ومها صفتان كثريا ما لوحظتا
يف ذلك احلني، واتضح كذلك أ�ا متغطرسة ومتشددة يف مطالبها ومن الصعب إرضاؤها. فمجلة «روز اليوسف» تقول
إنه بعد أن غنت أم كلثوم يف حفلة خريية أقيمت برعاية زعيمة احلركة النسائية هدى شعراوي دعيت هي وحممد عبد
الوهاب ألن خيتار كل منهما هدية من املنتجات اليدوية املعروضة للبيع يف السوق اخلريية، فاختار عبد الوهاب هديته
وشكرته هدى شعراوي وغادر املكان إىل بيته. أما أم كلثوم فبعد تفكري مطول قالت إ�ا ال جتد ما يعجبها! كما أ�ا
كانت ال تنسى اإلساءة وتضمر الضغائن. ويف هذا الصدد نشرت «روز اليوسف» جمموعة من الرسوم الكاريكاتريية بعنوان
«كيف تستميل قلبها؟» تصور وسائل الفوز برضا أم كلثوم وغريها من أهل الطرب، من بينها: أن تقدم هدا� من مال
وجموهرات، وأن تربهن على قوة شخصيتك، وأن تتظاهر �نك صعب املنال، وأن تكتب الشعر وعبارات الغزل، وأن تبدي

- ألم كلثوم �لتحديد-اإلعجاب �ا والعبودية هلا.



وحيث إن أم كلثوم كانت حذرة يف تعاملها مع الصحافة، ومدركة لضرورة التحكم يف صور�ا يف أذهان اجلماهري، فقد
صاغت جمموعة من العبارات عن نفسها تعرب فيها عن الطريقة اليت كانت تريد أن ينظر الناس إليها �ا ويذكروها �ا. ومن
أجل ذلك أعدت -كغريها من الشخصيات العامة - إجا�ت عن األسئلة اليت كان من املعتاد أن توجه إليها، وهي أسئلة
معظمها يتناول حيا�ا اخلاصة، وذلك موضوع كانت ترفض أن تتحدث فيه. وظلت لسنوات ترفض إجراء مقابالت
إذاعية معها، قائلة إن جنوم الغناء ليس من الضروري أن يكونوا من جنوم احلديث. وعندما مسحت أخريا �ستضافتها يف
مقابلة إذاعية طلبت أن يعاد تسجيل املقابلة بعد أن استمعت إىل الشريط، واعتربت املقابلة األوىل، على حد قوهلا، جمرد
بروفة. وهكذا كانت تبذل الكثري من اجلهد من أجل السيطرة على صور�ا يف أنظار الناس، كما كانت حريصة يف اختيار
األشخاص الذين تسمح هلم �القرتاب منها، والصحفيني الذين تصادقهم. كانت قد بدأت تعي دور الصحفيني الذين

سبق أن هامجوها يف عام 1913 كما مل ُ�اجم مطربة من قبل.

كانت وسائل االتصال اجلماهريي التجارية هي السبيل الذي انتشر به قدر متزايد من أغاين أم كلثوم، فقد أقامت يف
العشرينيات والثالثينيات عالقات مع وسائل االتصال اجلماهريي (التسجيل الصويت والسينما، واألهم من ذلك اإلذاعة)،
وأفادت كثريا من هذه العالقات على مدى عشرات السنني. فلقد ساعد العقد الذي وقعته مع شركة جراموفون عام
1926 على وضعها يف قمة السوق التجارية، ذلك أ�ا اختذت من حصوهلا على أعلى أجر يف سوق الغناء دليال على أ�ا
أفضل مطربة، وأ�ا ينبغي أن تظل حتصل على أعلى أجر، وغري ذلك من خمتلف املزا� واالمتيازات. بدأت اإلذاعة بداية
غري ملحوظة نسبيا، لكن سرعان ما صار هلا مجاهريية فائقة يف مجيع أرجاء الوطن العريب، وحتولت يف يسر إىل الوسيلة
السائدة لنشر الثقافة اجلماهريية، وهي الوظيفة اليت كانت تؤديها التسجيالت التجارية من قبل، ورغم أن اإلذاعة مل تكن

تضارع األفالم اجلديدة يف سحرها، فإ�ا صارت تضطلع بدور اجتماعي فائق األمهية.

ويف العشرينيات قام بعض رجال األعمال وغريهم من بني املهتمني من األفراد �فتتاح عدد من احملطات اإلذاعية اخلاصة يف
القاهرة. ومن بني الفنانني الذين قدموا أعماهلم على موجات هذه اإلذاعات (اليت يقال إن عددها قد زاد عن املائة): علية
حسني وأوالدها وفريد وآمال األطرش (اليت عرفت �سم أمسهان) وعازف البيانو الكالسيكي مدحت عاصم، وبعد تصارع
هذه احملطات من أجل البقاء اختفى الكثري منها، مث قررت احلكومة املصرية االستفادة من هذا املورد فقامت يف النصف
األول من الثالثينيات �نشاء اإلذاعة املصرية. وعملت اإلذاعة املصرية يف ظل إدارة إجنليزية، وكان هلا جملس استشاري
مصري يرأسه علي �شا إبراهيم عميد كلية الطب ويضم بني أعضائه عبد احلميد �شا بدوي والدكتور حافظ �شا عفيفي
وسيد بك لطفي، وهؤالء تعاقدوا مع مدحت عاصم لتويل التخطيط للربامج املوسيقية. وبثت اإلذاعة املصرية أول براجمها يف

احلادي والثالثني من مايو سنة1934

وعندما سعى مدحت عاصم إىل التعاقد مع أم كلثوم للغناء يف اإلذاعة املصرية يف سنة 1932 ترددت بسبب عدم رغبتها
يف الغناء دون وجود مجهور، ولكنه تغلب على اعرتاضا�ا �ن أخربها أن حممد عبد الوهاب قد وقع عقدا مع اإلذاعة
�لفعل، وحىت ال تسمح أم كلثوم لغرميها �ن يتمتع مبيزة تنقصها وافقت على توقيع العقد، وأصر كل منهما على الغناء يف
ليايل اخلميس فقط، ولذلك قسم مدحت عاصم البث الغنائي تلك الليايل بينهما، حبيث يقدم كل منهما أغنيتني مقابل
مخسة وعشرين جنيها يف الليلة. ونص كل من العقدين على أنه حالة حصول أي منهما على أجر أعلى فإن اآلخر حيق له

يف احلال أن حيصل على نفس األجر.

اما عن عالقة أم كلثوم �لسينما، فقد لفت نظرها ظهور أول فيلم مصري عام 1926، ووصول عدد دور السينما يف سنة
1929 إىل مخسني يف القاهرة وعواصم األقاليم. وعرض أول فيلم غنائي مصري وهو «أنشودة الفؤاد» بطولة املطربة �درة



يف سنة 1923، وأعقبته أفالم غنائية أخرى، مث عرض أول فيلم لعبد الوهاب، «الوردة البيضاء» يف سنة 1932،
وشاركته البطولة «دولت أبيض»، ويف أكتوبر من سنة 1935 عرض فيلم «غندورة» ملنرية املهدية، وبدأت املطربتان فاطمة
سري وفتحيه أمحد التخطيط للتمثيل يف السينما، وأنتجت «بديعة مصابين» فيلما حيتوي على عمل مسرحي غنائي راقص.
وكانت تكاليف اإلنتاج السينمائي يف تلك الفرتة مرتفعة بوجه عام، إال أن األر�ح واألجور تزيد كثريا عما عليه احلال يف

أي جمال فين آخر. فأخذ كثري من النجوم يتنافسون على احلصول على األدوار.

وأبدت أم كلثوم اهتماما �لسينما فور ظهور فيلم حممد عبد الوهاب «الوردة البيضاء»، ويف عام 1935 بدأت تصوير
فيلم «وداد»، وهو أول أفالمها الستة، وقالت يف بدء اشتغاهلا يف السينما إ�ا تريد قصة �رخيية عن العرب «البدو»،
واختارت فكري أ�ظة لكتابة السيناريو وعبدالوهاب ليشاركها البطولة، وعرض «بولوس حنا �شا» -وهو أحد مستمعيها
ومعجبيها- أن يقدم التمويل الالزم لتغطية نفقات الفيلم. وتوىل استوديو مصر إنتاج فيلم «وداد»، وكتب السيناريو «أمحد
رامي» بدال من فكري أ�ظة معتمدا على قصة من �ليف أم كلثوم عن إخالص جارية جتيد الغناء لسيدها، ومثل الدورين
الرجاليني الرئيسيني أمحد عالم ومنسي فهمي، ولقي الفيلم إقباال طيبا وصار أول فيلم مصري يدخل مهرجا� سينمائيا دوليا
يف لندن. وبعد االنتهاء من فيلم «وداد» مباشرة بدأت أم كلثوم تصوير فيلم «نشيد األمل»، وتدور أحداثه يف مصر
احلديثة حول مطربة �شئة. وراق أحد أ�شيد الفيلم - وهو «نشيد اجلامعة». للطلبة فأخذوا يرددونه الستنهاض اهلمم،
حيث إن هذا النشيد قد ظهر عندما كانت مشاركة الطلبة يف السياسة الوطنية يف ذرو�ا، فقد أقبلت اجلماهري على ترديده

فور ظهوره، أما �لث أفالم أم كلثوم - «د�نري»- فقد بدأ عرضه يف سبتمرب سنة.1940

كانت أم كلثوم تشرتط أن يكون هلا احلق يف التدخل يف الكثري من عناصر أفالمها، وكانت متارس هذا احلق �لفعل، على
الرغم من افتقارها إىل اخلربة �لتمثيل، فالعقد الذي وقعته للتمثيل والغناء يف فيلم «وداد» كان يعطيها احلق يف قبول أو
عدم قبول موسيقى الفيلم واحلق يف االشرتاك يف اإلعداد ملختلف جوانب الفيلم، وكانت قد اشرتطت أن تلتزم القصة ب
«التقاليد الشرقية»، وكان العقد يضمن هلا احلصول على أجر يصل إىل ألف جنيه �إلضافة إىل 40 % من أر�ح الفيلم
بعد خصم التكاليف بشرط أال تزيد على سبعة آالف جنيه، وهذا يعترب دليال على أ�ا حبلول عام 1935 كانت قد

وصلت إىل مكانة منحتها الكثري من النفوذ يف عامل الفن الرتفيهي يف مصر.

أدت أم كلثوم يف مخسة من أفالمها الستة: «وداد»، «د�نري»، «سالمة»، «عايدة»، «نشيد األمل» دور مطربة، األمر
الذي خفف من صعوبة وقوفها أمام الكامريا وهي اليت مل متثل من قبل. وكانت السينما وسيلة التعبري الفين املفضلة لدى
املطربة اليت كان يعتقد أ�ا أقوى منافس ألم كلثوم يف ذلك الوقت، أي أمسهان، كانت أمسهان امرأة مجيلة قادرة على
السيطرة التامة على صو�ا، فقد كان صو� يتصف �ملرونة يف عدد كبري من الطبقات، ويعزو «فيكتور سحاب» إليها
ابتكار أسلوب غنائي ضم اجلاليات العربية إىل اجلاليات األوروبية يف أغان رفيعة املستوى. لكن الشيء الذي أضر مبوهبتها
وقدرا�ا هو إصرارها على عدم الغناء يف احلفالت أو صاالت املنوعات، أو الغناء من أجل املال مهما كانت األسباب إال
يف األفالم. فعلى النقيض من أم كلثوم، واليت كانت تشرتط وجود مجهور من املستمعني، كانت أمسهان، على حد قوهلا
هي، تكره أعباء الغناء أمام اجلمهور وتكره ما قد يوجهه إليها من انتقادات. وأدى موقف أمسهان من الغناء أمام اجلمهور

إىل اإلضرار �ا، فلم حترص على الظهور كمطربة حمرتفة مثلما فعلت أم كلثوم.

كانت أم كلثوم تنظر إىل املال الذي تكسبه واألجور اليت حتصل عليها والعقود اليت توقعها كدليل على أ�ا «أفضل مطربة
يف جماهلا»، و�نتهاء الثالثينيات كانت قد أثرت ثراء عظيما، وصارت من جنمات السينما واإلذاعة وكذلك احلفالت
والتسجيالت التجارية الالئي أثبنت وجودهن جبدارة. لقد كانت هي وعبد الوهاب - اللذان كا� يوصفان سنة 1935



��ما «أكرب كهنة الغناء»- حيصالن على قدر من املال واالهتمام يفوق ما كان حيصل عليه أي جنم آخر. ولكن األطيان
اليت اشرت�ا أم كلثوم سنة 1926 كانت دليال على أ�ا مل تكن تريد الثروة فحسب بل الوصول إىل الطبقة االجتماعية
األعلى و«القيمة احلقيقية» اللتني تتيحهما حيازة األراضي الزراعية. و�متالكها لتلك األطيان متكنت من االرتقاء �لوضع

االجتماعي ألسر�ا يف مسقط رأسها على األقل - على النحو الذي مل يكن ممكًنا بثرائها وحده.

عندما انتهت احلرب العاملية الثانية وبدأ الناس يطالبون جبالء املستعمرين من وادي النيل حتولت حفال�ا إىل ما يشبه
مظاهرات سياسية أهلبت فيها الشعور الوطين، إذ كانت حترص على غناء قصيدة أمحد شوقي «سلوا قليب» يف كل حفلة

من حفال�ا، وفيها تصيح -وسط عاصفة من احلماس الوطين - «وما نيل املطالب �لتمين.. ولكن تؤخذ الدنيا غال�».

وقامت أم كلثوم بتعزيز مكانتها يف جمال النشاط الغنائي والسيما يف اإلذاعة املصرية؛ فقد انضمت إىل اللجنة اليت ختتار
املواد املوسيقية اليت تبثها اإلذاعة، وكانت هذه اللجنة قد أنشئت يف عام 1935، ويف األربعينيات انضم زكر� أمحد إىل
اللجنة مثلما انضم حممد القصبجي ور�ض السنباطي وحافظ عبد الوهاب. وأصبحت أم كلثوم رئيسا للجنة، ومنحتها
هذه املكانة املتميزة الفرصة حلماية مصاحلها الشخصية وممارسة نفوذها من أجل الوصول إىل مراكز تريدها ومن أجل صاحل
أفراد يهمو�ا، وأسفرت جهودها عن إنشاء استديو، هو أحدث أستوديوهات التسجيل يف مصر يف عصره، وقد بين
االستديو وفقا للمواصفات اليت وضعتها أم كلثوم. ويصف سامي الليثي كيف كانت هذه اللجنة متارس عملها يف سنة

1952، فيقول: «إذا مل يرتح أعضاء اللجنة إىل أغنية ما فإ�م يرتكون ألم كلثوم اختاذ القرار بشأ�ا».

صارت سيطرة أم كلثوم -ومعها عبد الوهاب-على موجات األثري من األشياء املألوفة وعرب عنها جنيب حمفوظ يف حوار
بني شخصيتني من شخصيات رواية شهرية له أصدرها يف سنة 1949، إذ يقول على لسان مطربة �شئة: «صارت

اإلذاعة حكرا على أم كلثوم وعبد الوهاب».

رشحت أم كلثوم نفسها لر�سة نقابة املوسيقيني ألول مرة يف سنة 1945 وفازت �ذا املنصب �لفعل، ولكنها واجهت
معارضة متعددة األشكال، فخليل املصري -وهو موسيقي نقايب كان مديرا لشركة أوديون لألسطوا�ت- قد شكك يف
قدر�ا على ر�سة النقابة قائال: طاملا ضمت النقابة رجاال فينبغي أن يتولوا قياد�ا، وكان رد أم كلثوم عليه: «أ� أيضا
قادرة على تويل قيادة النقابة. أ� أيضا عندي أفكار وحلول للمشكالت»، ورد املصري عليها بقوله: «ولكن الرجال

قوامون على النساء!» وهنا قالت أم كلثوم: «�مكان املرأة أن تكون رئيسا، وصارت رئيسا للنقابة �لفعل».

عندما اختارت أم كلثوم يف سنة 1946 القصائد الدينية طريقا، حذرها أصدقاؤها وزمالؤها من ذلك العتقادهم �ن
أحًدا لن يود االستماع إىل شعر الغزل القدمي بلغته الرفيعة ومعانيه اإلضافية اجلادة الدينية واألخالقية، ويبدو أن قرار املضي
قدما يف هذا السبيل كان قرار أم كلثوم وحدها؛ إذ قالت: «إن مجهوري يف حالة َوْجد صويف». وإ�ا على يقني من أن
املستمعني سوف يتذوقون تلك القصائد ويعجبون �ا. أضافت أن املشاعر الدينية لدى مستمعيها سوف جتعلهم
يستوعبون أغاين معقدة مثل «�ج الربدة» بل يستمتعون �ا. كانت أم كلثوم تعتقد أن خلفيتها كواحدة من املشايخ صفة

مشرتكة بينها وبني الكثري من املصريني، األمر الذي سوف يضمن هلا جتاو�م مع القصائد الدينية.

واحلقيقة أن هذه القصائد حازت قبوال طيبا بني مستمعي أم كلثوم، وحظت �طراء موسيقيني متعلمني تعليما عاليا من
أمثال حممود احلفين، وأصبحت أم كلثوم هي املطربة اليت «جعلت اجلماهري حتفظ الشعر» من خالل تسجيال�ا نصوص
أمحد شوقي، وكتب حممود احلفين يف سنة 1948 يقول: «يبدو وكأن شوقي قد عاد إىل احلياة (كنتيجة لغناء أم كلثوم
لقصائده...) فالناس يدندنون �ا وهم يف بيو�م وهم يسريون يف الشارع، وكذلك يفعل املاشي يف احلديقة والطالب يف



املدرسة، بل إن األميني الذين مل يسمعوا بشوقي أو بشعره من قبل، صاروا يعرفون شعره عن ظهر قلب». وأذيعت القصائد
كثريا على موجات اإلذاعة املصرية على مدى العشر سنوات اليت أعقبت تقدمي أم كلثوم هلا ألول مرة؛ ففي عام 1955
على سبيل املثال أدرجت قصائد «سلوا كؤوس الطلي» و«السودان» و«�ج الربدة» و«سلوا قليب» و«ولد اهلدى»
�ستمرار يف برامج اإلذاعة، �إلضافة إىل أن أم كلثوم قدمت بعضها يف حفالت ليست رمسية وإمنا ترفيهية للجماهري.

وجعلت القصائد من تلحني ر�ض السنباطي أهم ملحين أم كلثوم، وأقدر أساتذة هذا اجلنس من الغناء يف العامل العريب.

يصف ر�ض السنباطي عمله مع أم كلثوم �نه يشبه «بناء السد العايل»: «كنا يف بعض األحيان جنلس يف غرفتها ذات
اجلدران الزجاجية - إن كنا يف الشتاء- يوما كامال بدون طعام أو ماء أو مكاملات تليفونية أو زائرين. وتقضي اليوم كله
تتدرب على أداء بيت واحد! فأم كلثوم ال تغين أغاين عادية أو نصوصا عادية.. وكانت األ�م اليت نقضيها على هذا
النحو تتحول إىل أسابيع مث تتحول إىل شهور وحنن ننتج أغنية واحدة. ونتيجة لذلك، وعلى حد قول بريم التونسي،

«كانت تدفع ملحنيها ومؤلفيها إىل األمام».

ويف بعض األحيان كانت طريقتها يف التعامل مع ملحنيها ومؤلفيها تتسبب يف إغضا�م غضبا شديدا؛ فرفضها املتكرر
ألحلان القصبجي -بعد أن كانت هي اليت شجعته يف �دئ األمر- كان يتسبب يف شعوره �لضيق. وأثناء تلحني أغنية
«� ظاملين» سنة 1951 �ر ر�ض السنباطي ثورة شديدة حىت إنه اندفع خارجا من منزهلا وهو يصيح «حلنيها انيت

بقه!»، وصارت حماكم القضاء املدين الساحة اليت تسوي فيها املنازعات العديدة بينها وبني هؤالء املبدعني.

ومتيز أسلوب أم كلثوم يف اإلعداد ألغانيها اجلديدة �لعناية يف االختيار والتدقيق يف التفاصيل واالجتهاد يف العمل ومراجعة
كل صغرية وكبرية. لقد وصف املوسيقيون اجلهد الذي كانت تبذله �نه غري عادي و�نه مضرب األمثال. وعرب بليغ
محدي عن رأي بقية املوسيقيني بقوله: «اهتمامها بفنها يفوق اهتمام أي مطربة أخرى خبمسني مرة، ولو أن كل مطربة
جديدة فهمت ذلك وأعطت فنها ربع االهتمام الذي تعطيه أم كلثوم لفنها سيكون عند� ما ال يقل عن عشر مطر�ت

جديرات �الستماع إليهن».

أثناء الستينيات صار املستمعون األصغر سنا يضيقون �حلفالت الطويلة واألغنيات الطويلة، وكانوا يقولون: إن احلياة
احلديثة ال تسمح بتخصيص ساعات لالستماع إىل أغنية واحدة، وإن الفكرة برمتها ال تتفق والواقع املعاصر، ويف تعليق
صحفي على إحدى احلفالت اليت قدمتها سنة 1966، قال كمال النجمي «إن طول حفال�ا قد أضحى زائدا عن احلد

املقبول من وجهة نظري. ليلة أمس ظلت أم كلثوم تغين (أروح ملني) حىت الرابعة صباحا!».

انتهزت أم كلثوم هذه الفرصة فخفضت بر�جمها إىل أغنيتني، وهو قرار ميكن إدراك سبب اختاذه إذا عرفنا أ�ا يف ذلك
احلني كانت قد ختطت الستني من عمرها.. ولكن أسلو�ا يف الغناء وتفاعل اجلمهور ظال كما مها، ويف سنة 1968
استغرق أداؤها أغنية «األطالل» ساعة وسبع دقائق، وبعدها اسرتاحت ملدة ساعة مث غنت «هذه ليليت» يف أكثر من

ساعة. ويف سنة 1972 استغرقت «إنت عمري» ساعتني، ولكن «ليلة حب» كانت ال تزال أطول مدة سنة 1973.

صوت أم كلثوم يف حد ذاته يدفع مستمعيها إىل إصدار تنهدات تعرب عن افتتا�م به، ويستخدم املستمعون العاديون لغة
احلياة العادية يف وصفهم لصو�ا، فيقتصر وصفهم له على أنه «قوي» و«مجيل» و«رائع». أما حديث اخلرباء عن صو�ا
فإنه يوجه االنتباه إىل خصائص أكثر حتديًدا متيز هذا الصوت؛ فيتحدثون عن قوة صو�ا ووضوحه ورنينه الذي يشبه صوت
األجراس، ومتد� كلما�م بسبل متكن آذاننا من إدراك التنويعات الصوتية الدقيقة اليت تعلمتها وصقلتها. لقد ظلت قوة
صو�ا -أي جهارته ورنينه ومرونته- اليت الحظها املستمعون يف دهشة يف العشرينيات إحدى خصائص صو�ا البارزة طوال



حيا�ا، ولكنها استخدمت أيضا ألوا� صوتية كثرية، مثل البحة والغنة والصوت احلاد يف طبقة عالية، �إلضافة إىل عدد
كبري من أنواع الرنني األمامي املستحبة واملثرية للعاطفة، وهي زخارف صوتية كانت تنوع �ستمرار يف غنائها وتضاعف من
�ثري النص الذي تغنيه، ويف رأي مستمعيها تعد الغنة عالمة مهمة من عالمات الغناء األصيل، وهلذا فقد أفرد أحد كتاب
جملة «روز اليوسف» صفحة كاملة المتداح الغنة، أو الصوت األنفي، واصفا إ�ها ��ا «ذلك الذي حنبه يف صوت سيد
درويش وحممد عبدالوهاب وأم كلثوم». وشبه الكاتب صوت أم كلثوم ب «نغمات املزمار» (وهو آلة موسيقية بقصبتني)

واختتم مقاله بقوله: «أمجل صفة يف صو�ا هي اخلنافة»!

�درا ما انفعل املستمعون �ول نغمة تغنيها أم كلثوم، بل ينفعلون �ول عبارة، فأداؤها للكلمات هو ما يهمهم. ولذا قالت
أم كلثوم: «تعتمد األغنية قبل كل شيء على الكلمات»، وأضافت: «الكلمات يف رأيي هي الفائدة من املوسيقى».
وعندما طلب منها أن توضح املقصود بكلمة «الطرب» -وهي حالة االفتتان اليت ينجذب فيها املستمع متاما إىل األغنية-

قالت: «إن املستمع يصل إليها عندما يشعر مبعىن الكلمات».

كانت األحلان اليت تغنيها أحلا� من نتاج تفكري متأٍن أغلب األحيان، لقد تعلمت كيف متلك �صية املقامات، وال يكاد
يكون من بني أغانيها أغنية ال تعتمد على املقامات وتتشكل بنيتها وفقا لشكل العقد املألوف يف املوسيقى العربية: فتبدأ
منخفضة يف مدى املقام، مث تتصاعد يف املقام االستهاليل، وأخريا يتحور املقام وينزل لتختتم األغنية �ملقام األصلي.

واستخدمت أغانيها مقامات معروفة وحمبوبة كثريا: الرست والبيايت والنهاوند واحلزام.

ومل تغن أم كلثوم بيتا واحدا بطريقة واحدة مرتني. فأهم خدمة قدمتها أم كلثوم لألغنية العربية هي براعتها الفنية يف �دية
كل أغنية أغانيها، لقد غنت أغاين ملحنة سلفا صارت مع مضي الوقت مألوفة للجماهري وكانت تعيد فيها ارجتاالت
�جحة، فقدر�ا على اإلبداع الغنائي كانت متكنها من ابتكار نسخ معدلة من البيت الشعري الواحد من وحي اللحظة،
وصلت -وطبقا للقصص اليت حتكي عن حفال�ا- إىل أكثر من مخسني تعديال متتاليا. وكما هو معروف يقدم امللحنون
للمطربني إطارا هيكليا يتكون من نص وحلن وإيقاع، وإىل هذا اإلطار اهليكلي يضيف املطربون الزخارف وصيغ القفالت

ويرجتلون أقساما كاملة. و�ذا فإن مسؤولية املطرب عن املادة الصوتية لألغنية تعادل أو تفوق مسؤولية امللحن.

ويعلق عبد الوهاب على قفالت أم كلثوم (الدافئة اليت تلهب العواطف وتسحر اجلمهور) �ن أم كلثوم تتميز بطريقتها يف
األداء وقفلتها املصرية الصميمة ونطقها الواضح للنص. ويضيف: «اشتهرت بقفال�ا: فلم حيدث �ملرة أن قفلة واحدة قد

فاتتها أو فقدت سيطر�ا عليها».

كانت أم كلثوم قد صرحت يف عام 1952 ��ا تبحث عن ملحنني جدد. وكان هذا البحث نتيجة ألسباب عملية وفنية
يف آن واحد. فعالقتها بزكر� أمحد كانت قد انقطعت بسبب الدعوى القضائية اليت رفعها عليها، وخاب أملها أكثر من
مرة يف أحلان القصبجي. ومل تكن قد عملت مع أي ملحن آخر غري زكر� والقصبجي والسنباطي منذ عام 1931، وكان
آخر ملحنيها األوائل قد تويف يف عام 1931، مما جعلها تعتمد على السنباطي وحده. وهذا مل يكن وضعا مرحيا ألي
منهما، فهي كانت يف حاجة إىل مزيد من التنوع يف أغانيها، والسنباطي الكتوم عادة كان يشكو من أن العمل معها

يقتضي تعديالت ال تنتهي وفقا آلرائها.

كان من الواضح إذن أ�ا يف حاجة إىل ملحن جديد. وكان أول ما فكرت فيه، على ما يبدو، مؤلف األغاين الشهري أمني
صدقي، ولكنها مل تصل إىل نتائج مرضية، فالتفت إىل امللحنني حممد املوجي وكمال الطويل وبليغ محدي، وكانوا مجيعا قد
حلنوا أغاين �جحة للنجم الشهري عبد احلليم حافظ واملطربة الشابة جناة الصغرية، فلحن هلا كمال الطويل «وهللا زمان �



سالحي» وأغنيتني من أغاين فيلم «رابعة العدوية». ولكن قيامهما �عمال مشرتكة انتهى بعد ذلك بوقت قصري. فقد بدأ
عمله معها �غان وطنية وأغنيتني لفيلم «رابعة العدوية». وأدى جناح أغنيته العاطفية «للصرب حدود» إىل أغنية أخرى هي
«اسأل روحك». ويف عام 1957 التقت ببليغ محدي، وكان املطرب وامللحن «حممد فوزي» هو الذي قام بتقدمي كل
منهما لآلخر، وحلن بليغ أوىل أغانيه العاطفية ألم كلثوم أغنية «إنت فني واحلب فني»، وهي أول أغنية تقوم شركة «مصر
فون» ملالكها حممد فوزي بتسجيلها ألم كلثوم. ويف أواخر مسري�ا الفنية عملت مع سيد مكاوي، وهو صاحب أسلوب
مياثل أسلوب «زكر� أمحد» يف عمقه. وجاءت أغنية «� مسهرين» عام 1972 لتكون النتيجة الوحيدة املكتملة لعملهما

معا، فقد تويف قبل أن ينتهي من أغنية أخرى كان يقوم بتلحينها هلا.

يف عام 1960 حصل النجمان حممد عبد الوهاب وأم كلثوم على وسام االستحقاق من احلكومة املصرية، وألن الرئيس
عبد الناصر كان معجبا �ما، فقد أبدى رغبته يف أن يتعاو� معا يف عمل مشرتك، وحتقق ذلك. رغم أن كال منهما كان
اليزال حيرتس من اآلخر: فأم كلثوم كانت ختشى أن يتعرض اخلط الغنائي ألي أغنية يلحنها هلا عبد الوهاب لطغيان
األجزاء املوسيقية عليه، و�لتايل ختشى أن يُظهرها مبظهر املطربة الضعيفة. أما عبد الوهاب فقد كان على علم �م
بتدخالت أم كلثوم املعتادة أثناء عملية التلحني وتوليها زمام عملية األداء على املسرح، ولذلك كان خيشى أن تتعرض
األغنية اليت سيكتب موسيقاها إىل «التكلثم» بطريقة أو �خرى، أي كان خيشى أن تتحكم أم كلثوم فيها إىل احلد الذي
يصبح معه حلنه جمرد وسيلة نقل غري مهمة تستخدمها يف توصيل أسلو�ا الغنائي إىل املستمع. وكان احلل الوسط الذي مت
التوصل إليه يف �اية األمر يقضي �ن يكون لعبد الوهاب مطلق احلرية يف تلحني األغنية، وأن متتنع أم كلثوم عن التعليق

على اللحن حىت ترى النتيجة النهائية وحتاول االلتزام �ا كما هي.

وكانت أوىل مثار عملهما معا أغنية «إنت عمري»، اليت ُقدمت ألول مرة يف فرباير عام 1964، وسرعان ما صارت
واحدة من أجنح وأشهر األغنيات. ومل تكن خماوف أم كلثوم وعبد الوهاب بال أساس، فلم يكد ميضي يومان على تقدمي
«إنت عمري» ألول مرة حىت أرسلت أم كلثوم إىل عبدالوهاب إنذارا قضائيا �لكف واالمتناع، فقد علمت أم كلثوم أنه
قد أعد تسجيال لألغنية بصوته، وهو أول تسجيل بصوته منذ سنوات مضت. وكان عبد الوهاب يتفاوض على بيع هذا
الشريط القيم إىل اإلذاعة املصرية، وجاء يف اإلنذار الذي أرسلته إليه أم كلثوم أنه إذا أصدر الشريط �ي طريقة كانت فإ�ا
سوف متتنع عن تقدمي األغنية بصو�ا مرة أخرى، وأ�ا سوف تسحب الشريط من السوق، وسوف متنع اإلذاعة املصرية

�لوسائل القانونية من إذاعة األغنية، و�ذا مل يُذَْع شريط عبد الوهاب �ملرة.

جنحت أغنية «إنت عمري» جناحا جتار� عظيما، ولكنها مل تنل إعجاب امللحنني اآلخرين، فقال عنها حممد املوجي:
«هذه رقصة أكثر مما هي أغنية.. األغنية ليست معجزة كما وصفها عامة الناس، فأ� أو أي ملحن آخر من عدد كبري
من امللحنني الشبان كان �مكاننا أن نلحن شيئا كهذا.. كنت أتوقع أغنية أتعلم منها شيئا، ولكن عبد الوهاب أغراه

وضلله جناحه السابق.. ولذلك استخدم أشياء استخدمها من قبل مع مطربني آخرين».

وعرب «بليغ» عن الرأي نفسه بقوله: «عبد الوهاب مل يفعل أي شيء! وأم كلثوم هي أم كلثوم. أما هو فلم يضف أي
شيء».

مث جاءت «إنت احلب» و«فكروين»، وقوبلتا مبزيد من التعليقات احلادة من النقاد، إذ قال أحدهم إن نص «إنت احلب»
سخيف وخاٍل من التعبري اجلاد، إىل احلد الذي مل يكن من املتوقع معه أن جيد عبد الوهاب وأم كلثوم ما يفعالنه. أما
التقييم العام الذي عرب عنه النقاد ألغنية «فكروين» فهو أ�ا ال تصلح ألن يغنيها «صوت القصائد»، بل تصلح ألي

مطربة عادية.



ولكن أغنيات أخرى من تلحني عبد الوهاب مثل «هذه ليليت» و«غدا ألقاك» و«دارت األ�م» قد اسُتقبلت استقباال
جيدا، إال أن نقادا عديدين كانوا يعتقدون أحلان عبد الوهاب ال تنسجم مع أسلوب أم كلثوم يف األداء، وأن تلك

األغنيات ال تقارن �غنيات «زكر�» أو «السنباطي».
 

«الست ملا تقفي وتقلش»
كانت أم كلثوم «واخدة على خاطرها» من الكاتب الصحفي حممد التابعي، الذي كان يف طريقه لبيتها ملصاحلتها فأسرع

حنوها قائًال: حضرتك راحية على فني؟

أجابته قائلة: حدائق القبة.

قال هلا: كويس قوي.. عشان ختديين يف سكتك.

قالت له: بقولك راحية حدايق القبة...

حضايق نفسي.

كان هلا جار ثقيل الظل، يطب عليها لريتشف معها قهوة الصباح، ومرة أخرى ليحتسي شاي اخلامسة، وذات يوم وهو
جيالسها دخلت جمموعة من الضيوف بيت أم كلثوم فبدأت تُعّرف مجيع األطراف بعضهم ببعض قائلة: أستاذ فالن..

أستاذ عالن.. وحني جاء الدور على هذا اجلار أشارت إليه قائلة: وده بقي جار ثومة «جرثومة».

كان ألحد املوسيقيني يف فرقتها عدد من الزوجات املطلقات يدفع هلن نفقات شهرية، وذات يوم زارها وأخذ يشكو هلا من
فداحة تقدير مصلحة الضرائب ألر�حه، فقالت له: ما تتظلم � أخي.. وتقول هلم إنك بتدفع للضراير.

كانت عائدة من رحلة خارجية وكانت �لطائرة اليت تقلها مضيفة خفيفة الدم دخلت قلبها على الفور، وعقب هبوط
الطائرة صافحت املضيفة حبرارة وهي تغادر الطائرة وكان أحد أصدقائها يف استقباهلا �ملطار، وعلق قائال: إنِت الزم بتعريف

املضيفة دي من زمان.. فأجابته مبرح: أبدا وهللا.. دي معرفة طياري.

صحبها يف القطار ذات مرة امللحن حممد القصبجي يف سفرة غنائية، وأثناء السفر أخرج املوسيقار حممد القصبجي قلًما
أسود وأخذ يلون شاربه، و�ملته أم كلثوم وقد أخذ�ا املفاجأة، لكنها سرعان ما قالت بسرعة بديهتها املعهودة: شوفوا

الراجل رجع شباب جبرة قلم.

زارها أحد عازيف فرقتها ال لشيء سوى أن يعرف رأيها يف بدلته اجلديدة وحيصل منها على شهادة األ�قة املعتمدة وسأهلا:
إيه رأيك � ستنا؟ فقالت له: كويسة. ويبدو أن هذه اإلجابة مل تكن مشبعة له فعاد يسأهلا مرة أخرى: لكن مش شايفة

إ�ا واسعة ومفتوحة شوية؟ فقالت له: معلش.. ربنا يضّيقها عليك!

أخذ أحد معارفها من األثر�ء يتحدث عن سيارته «البونتياك» الفاخرة، فقال إنه ورثها عن أبيه بعد وفاته، وكان أبوه قد
ورثها بدوره عن عمه الذي تويف بعد شرائها بشهر واحد فعلقت أم كلثوم ضاحكة: عربيتك دي زي الدنيا متام. فسأهلا:

ليه؟ فأجابته: كل من عليها فان.



كانت صاعدة سلم دار اإلذاعة القدمية بشارع الشريفني وصادفت الشاعر أمحد رامي، الذي كان �زًال من املبىن، فتوقف
رامي وأخذ يد أم كلثوم بني يديه وظل يرحب �ا قائًال: إزيك � روحي؟ إيه أخبارك � روحي؟ إنِت طالعة تعملي إيه �
روحي؟ وملا كانت أم كلثوم يف عجلة من أمرها فقد تدخل ابن شقيقتها إبراهيم الدسوقي، الذي كان يرافقها، وقال ألمحد

رامي: جرى إيه � أستاذ رامي.. إنت مش �زل؟ فردت أم كلثوم بسرعة بديهة قائلة: وهو معقولة ينزل وروحه طالعة؟!

طلب الشاعر بريم التونسي من أم كلثوم أن تصحبه إىل بيته للتعرف على زوجته، اليت كان بريم يقول عنها للست إ�ا ال
تكره شيًئا قدر كرهها للشعر، فهي دائًما تلومه على مهنته اليت مل حتصد منها غري الفقر، وما أن وصل السائق �ما إىل
شارع السد الرباين، حىت صاح أحد أوالد البلد الذين جيلسون على املقهى: «أم كلثوم � جدعان».. فاندفع كل اجلالسني
على املقهى حنو السيارة، وبدأت الزفة احملرجة، فمنهم من يقول هلا «والنيب � ست اآلهات».. ومنهم من يطلب منها
بصوت مرتفع أن تغين «� ظاملين».. ومنهم من يصر على مصافحتها يًدا بيد.. وخشيت أم كلثوم أن تتطور األمور، فما
كان منها إال أن طلبت من السائق أن يستدير �لسيارة ويعود �ا إىل بيتها وهي تقول لبريم «ده مقلب تشر�ويل � بريم..

إنت عايز الناس تقطعين زي ما مراتك بتقطع أشعارك ومتسح بيها القزاز؟!».

بعدما حلن بليغ محدي أغنية «أنساك» ألم كلثوم وأخربها البعض ��ا كانت رسائل غري مباشرة من بليغ للمطربة
«وردة»، عندما قابلته قالت له مازحة: إنت بتشغلين كوبري للبنت إللي بتحبها!













شحَّات الغرام
هذا مطرب وملحن استثنائي، فهو فنان بدرجة إنسان بشهادة احملبني والكارهني بال استثناء، وها هي بعض مالمح
طفولته، نقال عن شقيقته الفنانة هدى سلطان، نشأ يف بيت بسيط بقرية «كفر أبو جندي» مبدينة «طنطا»، من أب
يعمل فالحا وأم ربة منزل ومخسة أبناء األكرب حممد فوزي، وهو اسم مركب، كان حممد فوزي حيب الغناء وميارسه خارج
البيت، ألنه مل يكن جيرؤ على التصريح حببه هلواية الفن خوفا من والده، وقد تعرف على أحد رجال املطافئ املهتمني
�ملوسيقى، وتعلم على يديه قواعد الغناء الصحيحة، وبدأ فوزي الغناء ألول مرة مبولد السيد البدوي دون علم العائلة.
واستمر على تلك احلال لفرتة طويلة تسببت يف إمهال دراسته والرسوب فيها، فقرر الدراسة مبعهد املوسيقى العربية، وساعده
يف ذلك رجل تعرف إليه كان يعمل �ملعهد ضابطا لإليقاع، فثار والده ورفض فكرة سفره، لكن فوزي سافر بال نقود
تساعده يف حتمل تكاليف املعيشة أو مصروفات املعهد، وكانت أمه ترسل له حوالة بريدية شهرية مببلغ جنيه واحد دون

علم والده.

عاىن حممد فوزي بدأت شهرته، وبدأ الناس يتكلمون عنه كالما طيبا، فرضي عنه والده ومسح له مبقابلته وصفح عنه. ورغم
حتمل فوزي اهلجوم الشديد واملنازعات العديدة ليثبت أن الفن ما هو إال رسالة سامية وراقية واستطاع �لفعل أن يثبت
ذلك.. إال أنه أبدى معارضة شديدة لعمل أخته «هدى سلطان» يف الفن، وصلت إىل حد القطيعة! وتربر ذلك هدى
سلطان �ن فوزي كان خياف عليها من حتمل مصاعب العمل يف هذا ا�ال، خصوصا أن النظرة للفن يف ذلك الوقت مل
تكن �لرقي املوجود حاليا، على حد كالم هدى سلطان، وعن كيفية الصلح بينهما قالت (كنت دائما أطمئن على فوزي
من زوجته السابقة مدحية يسري دون أن يعلم بذلك، ويف إحدى املرات مرض فوزي، وكان ذلك قبل مرضه األخري، وكنت
وقتها حامال يف ابنيت �هد، ومل أحتمل أن أدخل يف طور اإلجناب دون أن يكون فوزي جبانيب، لذلك فعندما علمت مبرضه
خفت عليه خوفا شديدا واتصلت بزوجته مدحية ورجو�ا أن تتكلم معه وتقنعه �ن يساحمين، وقلت هلا إنين ال أحتمل
البعاد عن أخي أكثر من ذلك وال أحتمل أن أمسع مبرضه دون أن أزوره فاسأليه، فقالت يل تعايل وفاجئيه، و�لفعل عندما
دخلت عليه وجدته يفتح يل ذراعيه ليأخذين بني أحضانه وسط دموع الفرح منه ومين، وظل يعاتبين على بعادي عنه وكأن
األمر كان بيدي.. بعدها شرح يل وجهة نظره يف اعرتاضه على عملي �لفن، وقال إنه اطمأن علّي عندما عرف أنين
تزوجت من رجل حمرتم وهو فريد شوقي الذي أصبح بعد ذلك من أعز أصدقاء فوزي.. علم فوزي أنين وصلت الفن

للمستوى الذي يرتضي به أخ ألخته).

وكانت أغنية «الموين.. وارتضيت �للوم» هي هدية املصاحلة، وقد قدمها فوزي هلدى يف عيد ميالدها التايل للصلح، مث
حلن هلا العديد من األغاين الشهرية مثل: «� ضاربني الودع»، و«عمري ما دقت احلب»، «متع شبابك �ألمل»،
«حمسودة»، «� جمربني احلب»، «إن كان على القلب وهبتولك»، «ضحيت حببك»، «� حالوة الورد»، «معرفش �
نينة»، «وما فيناش من قولة آه». وأنتج هلا فيلما واحدا بطولتها مع فريد شوقي وهو «فتوات احلسينية». وكان ينوي أن
ينتج هلا فيلما غنائيا ميثله معها على غرار قصة «فريد األطرش» مع أخته «أمسهان»، و�لفعل ُكتبت القصة وكان موضوع
عن «الثأر»، وحتكي عن أن هناك أخا وأخته يهر�ن من الثأر ويسكنان يف مكان بعيد متخفيني على هيئة زوج وزوجته

ولكن الفيلم مل يُنفذ لوفاة فوزي.

أول عمل قدمه حممد فوزي للسينما هو دوره يف فيلم «سيف اجلالد» الفيلم مصري إنتاج عام 1944 قصة وبطولة
وإخراج يوسف وهيب، وشاركته التمثيل عقيلة راتب والذي رشح حممد فوزي ليوسف وهيب هو املخرج «حلمي رفلة»،



وتقاضي فوزي «مثانني جنيها» نظري التمثيل والتلحني والغناء. وبعد جناح فوزي يف الدور تعاقد معه «استديو مصر» لبطولة
فيلم «أصحاب السعادة» قصة «سليمان جنيب» وإخراج «حممد کرمي» وشاركته البطولة املطربة «رجاء عبده»، لكن قبل
التصوير اعرتض املخرج «حممد کرمي» على وجود «فوزي» ألن شفته عريضة وهلجته قروية، و�كم عليه قائال: «انتم
جايبني لينا ممثل قارصه دبور يف شفته.. ده ما ينفعش يبقا دجنوان والبنات حتبه» واشرتط على فوزي مقابل منحه الدور أن
يغري هلجته ويذهب لطبيب جتميل لتصغري شفته، و�لفعل أجرى فوزي العملية عند طبيب إجنليزي وجنحت، كما تدرب
على تغيري لكنته القروية وختلى عن املظهر الكالسيكي للمطربني القدامى كما أشار عليه املخرج، فلم يتمسك �لسوالف
الطويلة وال الشارب الرفيع احملدد، وبذلك �ل دور البطولة يف فيلم «أصحاب السعادة» إنتاج 1946، ووصل أجره عن
هذا الفيلم إىل ألف ومخسمائة جنيه، ويف النهاية كان أكرب أجر تقاضاه عن دور سينمائي هو مخسة آالف جنيه يف عام

.1960

منجز حممد فوزي السينمائي بلغ ستة وثالثني فيلما.. أقر�ا إىل قلبه فيلم «فاطمة وماريكا وراشيل» إنتاج 1949، (أظهر
الفيلم أسرة راشيل اليهودية مبظهر الب واجلشع، وسخر من سلوكيات اليهود.. انقلبت الدنيا يف إسرائيل الوليدة، وا�موه
مبُعاداة السامية، والتطرُّف ضد اليهود، رغم أن قصة الفيلم ُمستوحاة من املسرح الفرنسية الشهرية «زواج فيجارو» لألديب
بومارشيه يف 1784)، مث فيلميه «احلب يف خطر» (شاركته البطولة صباح وعرض يف يوليو 1951) و«�اية قصة»
(شاركته البطولة مدحية يسري وعرض يف سبتمرب 1951) أل�ما كا� من األفالم املصرية امللونة تلوينا كامال، وحققا له
الر�دة كمنتج خاصة وقد تكلفا مائة وعشرين من اجلنيهات وهو رقم يساوي ميزانية مخسة أفالم �سعار ذلك الوقت،
كما كان يفخر بفيلمه «من أين لك هذا» 1952، وقد شاركته البطولة زوجته «مدحية يسري» ألن الفيلم اعتمد على
احليل السينمائية املثرية، خاصة أن هناك مشهدا يف الفيلم بلغت مدته على الشاشة دقيقتني غري تكلف مخسة آالف جنيه

ألنه نفذ يف فرنسا.

وكان فوزي من أكثر امللحنني إنتاجا حىت إنه كان يضع أكثر من حلن يف اليوم الواحد، بعكس حممد عبد الوهاب وكمال
الطويل، أل�ما كا� ملحنني موسوسني، كلما وضع أحدمها حلنا يشك يف أنه حلن �جح ويظل يعدل فيه ويضيف إليه إىل
أن خيرج إىل الوجود بعد عام أو أكثر -على حد قوله- «أما أ� فاملسألة ليست ثقة يف النفس أو مسألة وسواس.. وإمنا

هي مسؤولية.. أ� كلما وضعت حلنا أشعر �ين أصدرت قرارا واجب التنفيذ كأي قرار يصدره مسؤول يف الدولة».

وكما كان حممد فوزي هو أول من أنتج فيلًما سينمائًيا ملو� «عربًيا» فهو أيضا أول من قدم أغنية كاملة دون االستعانة
�آلالت املوسيقية، فلعب الكورال دور اآلالت، وهي أغنية «كلمين.. طمين» وقد غناها «فوزي» عام 1956، يف فيلم
«معجزة السماء»، والشائع أن فوزي اضطر لالستعانة �لكورال، نظرا ألنه كان بصدد إحياء حفل إذاعي على اهلواء
مباشرة و�خر العازفون فقام فوزي بتحفيظ أفراد الكورال اللحن فعزفوه �صوا�م وراءه، وهذا خطأ ويفند املؤرخ والناقد
املوسيقي «حممد قابيل» هذا االعتقاد بقوله: «لقد كان حممد فوزي جنما كبريا وال جيرؤ أي عازف على التأخر عن موعد
تسجيل له، واألغنية املذكورة سجلت يف عام 1956 بعد عشرات السنني من انتهاء مرحلة اإلذاعة على اهلواء.. وهذه
األغنية تنتمي إىل نوعية أغاين «اكابيال» اليت ظهرت يف إيطاليا يف القرن السادس عشر، وهو لون من أشكال املوسيقى
الدينية �صوات بشرية دون استخدام آالت موسيقية، وهي واحدة من 13 جماال كان «فوزي» رائدا عربيا فيها، منها

أغاين األطفال وصناعة األسطوا�ت واألداء احلركي الراقص».

يعترب «حممد فوزي» من أهم وأفضل من حلن وغىن لألطفال يف الشرق، والقت أغانيه هلم إعجاب وحمبة الكبار والصغار
على حد سواء، ويرددها األطفال ويستغلو�ا يف الربامج واحلفالت. وهذا إجناز حيسب له. حيسب له أيضا أنه أول من حلن



أغنية «فرانكو آراب» وهي أغنية «� مصطفى.. � مصطفى» اليت غناها املطرب املصري «بوب عزام» عام 1960:
وامسه األصلي «جورج وديع عزام» مولود يف عام 1925 �إلسكندرية وتويف عام 2004 مبدينة «مو�كو» بفرنسا، وقد
قام املغين «بوب عزام» بغناء هذه األغنية ضمن استعراضات يف عدة أفالم مصرية أشهرها فيلم «الفانوس السحري» بطولة
«إمساعيل �سني» وفيلم «احلب كله» لصباح، وبعد ظهورها يف السينما انطلقت آالف النسخ من هذه األغنية مرتمجة إىل
العديد من اللغات من اإلجنليزية واإليطالية والرتكية واألوردية، ومنذ ظهور األغنية عام 1960 ظلت ضمن أفضل أغنية يف
اجنلرتا وفرنسا ملدة 14 أسبوعا ووصلت للمركز األول يف فرنسا عدة مرات، وقد هاجر «بوب عزام» إىل سويسرا يف

الستينيات واشرتى ملهى ليلًيا يف جنيف ظل يغين فيه مع آخرين حىت وفاته.

وأعجبت املغنية «داليدا» �ألغنية وغناها شقيقها «برونو موري» أيضا وشهرته يف العامل الغريب، وقد رفع «فوزي» قضية
على «بوب عزام» ألنه نسب األغنية لنفسه، وكسب «فوزي» القضية وُحكم له بتعويض كبري. وهو أيضا أول من حلن
«املسحرايت» لإلذاعة املصرية. وأول من قدم أغنية عن احلج يف فيلمه «حب وجنون» عام 1948، وأول من سجل

القرآن الكرمي على أسطوا�ت.

وقامت ثورة 23 يوليو 1952، وفوزي يعد أهم مطرب سينمائي عريب، وعدد كبري من املطر�ت واملطربني يغنون أحلانه
ويشتهرون �ا، ومل يكن مناهضا للثورة بل كان من املرحبني �ا من أول إطاللة، وأعلن عن �ييده هلا منذ اللحظة األوىل،
وظهر يف صورة شهرية مع الرئيس األول حممد جنيب وسط الضباط األحرار، ولألسف ُحسب -فيما بعد على الرئيس
املعزول، خاصة أنه مل يقدم فنا زاعقا يصلح للتقدمي يف حفالت الثورة األوىل وال أغاين تشيد �لزعيم، ورغم ذلك شارك يف
محلة تدعيم املنتج الوطين، و�ع ما ميلكه من أراض وعقارات يف سبيل إنشاء مصنع مصري لصنع أسطوانة حملية الصنع
زهيدة الثمن، وافتتح املصنع وزير الصناعة آنذاك «عزيز صدقي» يف 30 يوليو 1958، وأثىن على وطنيته وتوفريه النقد

لألساسيات اليت حتتاجها الدولة.

وجنح مشروع فوزي جناحا هائال وصنع أسطوانة حملية �قل من نصف سعر األسطوانة املستوردة (بلغ السعر احمللي 35
قرشا واملستورد 90 قرشا)، �إلضافة إىل أ�ا غري قابلة للكسر، كذلك ميكن استخدامها على الوجهني فتسع أغنيتني؛
بينما األسطوانة املستوردة قابلة للكسر وال يستخدم إال وجه واحد منها. كما غري «فوزي» النظام األجنيب للتعاقد الذي
يقضي مبنح املطرب قيمة معينة نظري حق استغالل أغانيه بصرف النظر عن حجم املبيعات، وأرسى «فوزي» نظاما جديدا

هو «حق األداء العلين للمطرب»، وكانت القوانني قبله ختص املؤلف وامللحن فقط يف االنتفاع �ذا احلق.

ويف �اية عام 1960 بدأت حركة التأميم ومت �ميم شركة «مصرفون» ملالكها «حممد فوزي»، وحتوَّلت إىل شركة صوت
القاهرة للصوتيات واملرئيات املعروفة حالًيا! وجلس «فوزي» يف مكتب صغري بشركته السابقة، وأصبح يتقاضى مائة جنيه
شهر� بدال من ألف كان حيصل عليها من األر�ح، وكانت هذه الفرتة أكرب فرتة عصيبة مر �ا يف حياته، خاصة أن التأميم
مل يقرتب من شركة «صوت الفن» لصاحبيها «حممد عبد الوهاب» و«عبد احلليم حافظ».. رمبا لشعبيتهما الطاغية أو
ملسامها�ما الفنية السنوية لتدعيم الثورة. ونصحه بعض األصدقاء أن يتغىن للزعيم فقد يسرتد مصنعه وأمالكه، لكنه مل
يفعل، وكانت أول أغنية وطنية له بعد �ميم مصنعه هي: «بلدي أحببتك � بلدي، ُحًبا يف هللا ولألبد». وهي األغنية اليت

ظلت اإلذاعة املصرية تذيعها مرارا وتكرارا األ�م التالية لنكسة يونيو ومبدعها يف رحاب هللا منذ عام تقريبا.

وقد اشتمت الصحافة الفنية بوادر خالف بينه وبني عبد احلليم حافظ وعندما سألوه عن ذلك قال: أ� وعبد احلليم كنا
صديقني يف البداية، لكين ركزت اهتمامي يف شركة اإلنتاج اخلاصة يب يف حني أنشأ عبد احلليم وعبد الوهاب شركة (صوت
الفن) فأثر هذا التنافس يف عالقتنا أخريا، وعندما صرح له احملاور �نه يشعر �ن هناك أسبا� أخرى؟ أجابه «فوزي»



بصراحته املعهودة: أ� ال أنكر أن عبد احلليم ظهر يف توقيت كنت فيه يف قمة جناحي وحاول عبد احلليم �دية اللون الذي
أغنيه فنجح يف ذلك.. وقد ساعدته اإلذاعة والصحافة على ذلك من خالل الدعاية اليت كانت تقوم �ا.. وأ� أشعر أن
إحساس عبد احلليم أقوى من صوته لذلك فنجاحه التليفزيون أكرب من جناحه يف اإلذاعة. وعندما طُلب منه ترتيب مطريب
جيله حسب تقديره الفين جاء ترتيبه كالتايل: عبد الوهاب، فريد األطرش، عبد احلليم، حممد فوزي، حممد قنديل، حممد

عبد املطلب، كمال حسين. أرأيتم كم التواضع الذي اتسم به هذا املطرب وامللحن العبقري.

من داللة األرقام يف حياة حممد فوزي، املؤرخ الفين «وجدي احلايف» الذي مجع كل ما خيص املوسيقار «حممد فوزي»،
حبكم عشقه حملمد فوزي، قدم لنا بعض عجائب األرقام يف حياة الفنان الراحل.

فيما خيص الرقم «6»: قدم «فوزي» 6 أحلان موسيقية (قطع موسيقية حبتة) وهي «فتافيت السكر» و«متر حنة» و«�
ليل � عني» و«حبايب» و«واحدة ونص» و«شهر العسل». وشاركته املطربة «صباح» ستة أفالم هي «عدو املرأة»
و«صباح اخلري» و«اآلنسة ماما» و«احلب يف خطر» و«فاعل خري» و«ثورة املدينة». كما أنه ميتلك شقة بـ«26» شارع

شريف يف عمارة اإلميوبيليا الدور السادس.

وخبصوص الرقم «16»: غىن فوزي 16 أغنية طويلة (مدة األغنية ربع ساعة) ومنها «قليب �واك مشغول» و«العشرة
هانت عليك � قاسي وأنت ما هونتش» و«�للي أنت بعيد قويل إيه آخرة صربي معاك».

والرقم «26»: قدم فوزي بصوته وأحلانه «26» أغنية وطنية، آخرها قبل وفاته أغنية «أم البالد». وأول أفالمه مثله وعمره
«26» سنة، وأجنب ابنه األول «نبيل» وهو يف عمر ال 26 سنة أيضا. وعاش أ�مه األخرية مع زوجته الفنانة «كرمية» يف

أول �طحة سحاب مبصر وهي عمارة بلمونت جباردن سييت، وكان يسكن يف الطابق ال «26».

والرقم «36»: مثل فوزي يف 36 فيلما سينمائيا وتعترب هذه أكرب نسبة يف عدد األفالم ملطرب يف ذلك الوقت، فمحمد
عبد الوهاب له 7 أفالم فقط، مث حمرم فؤاد 13 فيلما، وعبد احلليم حافظ 16 فيلما، وعبد العزيز حممود 25 فيلما، مث

فريد األطرش 31 فيلما.

والرقم «46»: عام 1946 هو عام البطوالت املطلقة حملمد فوزي، فكما أسلفنا كان أوهلا فيلم «أصحاب السعادة»، مث
فيلم «جمد ودموع» مع املطربة نور اهلدى، يليه فيلم «عدو املرأة» مع صباح، ويف العام ذاته أجنب �ين أبنائه «مسري».

و�لنسبة للرقم «56»: قدم فوزي فيلمه «معجزة السماء» عام 1956، وقدم فيه التجربة الرائدة أغنية «كلمين.. طمين»
دون آالت موسيقية، ويف العام نفسه قدم أول أغنية لألطفال على مستوى العامل العريب، وهي أغنية «ذهب الليل طلع
الفجر»، كما كان هذا الفيلم هو آخر أفالمه مع زوجته مدحية يسري اليت هلا أكرب حصيلة من األفالم اليت شاركت فوزي

فيها واليت بلغت مخسة أفالم.

أما الرقم «66»: فيوافق عام 1966 وهو العام الذي اشتد فيه املرض على الفنان «حممد فوزي» وعاد فيه إىل أرض
الوطن بعد أن أعيا مرضه األطباء، وتعذب فوزي خالل رحلته يف البحث عن عالج، وليب نداء ربه ذات العام يوم اخلميس

املوافق 20 من أكتوبر.1966

ملا متكن املرض من حممد فوزي عام 1962 وتنقل بني مستشفيات داخلية وغربية، واختلف األطباء يف التشخيص السليم
ملرضه ملدة أربع سنوات عاىن فيها فوزي آالما خميفة، وجرب عليه األطباء األمريكان دواء جديدا يف خماطرة قبلها «فوزي»



مضطرا، وأخربوه أن احملاولة لو جنحت سيطلقون امسه على الدواء املعاجل، ولألسف فشلت احملاولة، وأشاع البعض أن مرضه
له صلة بقرار �ميم مصنعه.

فرتة مرضه العصيبة كانت تستلزم أمواال طائلة، ووضعه املايل ارتبك بعد التأميم لتوقفه تقريبا عن الغناء والتمثيل، وكان قد
حدث خالف بني «فوزي» وعبدالوهاب بسبب املنافسة بني شركتيهما، وقام فوزي بتسجيل أغنية «نشيد �صر» بصوته
وحلن حممد عبدالوهاب، وحترك عبدالوهاب بسرعة لطلب احلجز على األسطوانة، وأمام احملكمة قال «فوزي» للقاضي إن
األغنية ليست من حق عبدالوهاب فقط، ولكن ملك املواطنني مجيعا أل�ا أغنية وطنية، وقام «فوزي» بتوزيع أسطوانة
«�صر» جما� على مبيعات شركته، بينما كانت شركة «صوت الفن» تبيعها �جر، وفيما بعد عندما حلن «فوزي» أغنية
«� مصطفى � مصطفى» وحققت جناحا مرعبا حىت إن حق األداء العلين احملفوظ يف مجعية املؤلفني وامللحنني بباريس ُقدر
مبليون جنيه عن عام 1962، وقامت اجلمعية حبجب املبلغ حىت التأكد من صاحبها، فأوعز عبدالوهاب للمطرب «حممد
الكحالوي» أن يدعي أنه صاحب اللحن الذي يغنيه «بوب عزام» يف أورو� وهو أوىل �ملليون جنيه، فرفع الكحالوي
دعوى قضائية، وقدم فوزي دعواه أيضا مرفقة �لنوتة املوسيقية والشهود، واستمرت القضية لسنوات حىت تويف «فوزي» مث

«الكحالوي» ومل ينل أي منهما شيئا من حق األداء.



«تضربيين تعوريين.. 
عيب علّي إن قلت آه!»

كثريًا ما ترتدد على ألسنة كبار القوم أن الزمن املاضي أفضل من احلاضر، ويدللون على ذلك برخص املعيشة و�الحتشام
وحسن معاملة الكبار و�لفن اجلميل إىل آخره، لكن ليس هذا الكالم صحيًحا يف جممله فكل عصر له مزا�ه وعيوبه،
فمسألة رخص األسعار أكذوبة كربى ألن اجلنيه زمان كان �كثر من مائة من جنيهات هذا العصر، و�لتايل فمقدار ما
نشرتيه به أكثر وأغلى مما يباع حاليا.. وهكذا دواليك فمثًال عنوان هذا املقال هو طقطوقة شهرية ستندهش إذا علمت أن
الذي غناها هو مطرب األمراء وامللوك حممد عبد الوهاب يف منتصف العشرينيات من القرن املاضي.. وعلى غراره غنت
أسطورة وكوكب الشرق «أم كلثوم» يف زمن مقارب طقوقتها الشهرية «اخلالعة والدالعة مذهيب.. من زمان أهوى صفها
والنيب».. �هيك عما شدت به منرية املهدية وأملظ وأسطورة الغناء العريب يف عصره عبده احلامويل وغريهم من أساطري الغناء
يف ذلك العصر، حىت استقام أمر الغناء فيما بعدها.. وهكذا كل فرتة من فرتات التاريخ تتخللها يف املعظم فرتة تدهور أو
التقاط أنفاس أو ترٍد، يكون نتاجها كًما كبريًا من الغث واالبتذال حتدث بعده صحوة تدفع لألمام. والكاتب والناقد
الكبري أمحد يوسف ينتقد يف مقالة له مبجلة اإلذاعة والتليفزيون أغنية حديثة يقول مطلعها «وإذا كنت �قول إين حببك أ�
ما�زرش.. والعرض اللي �قدمهولك ده مايتعوضش» والناقد الكبري يعيب كالم األغنية -وهو حمق بعض الشيء- على

اعتبار أ�ا حتول احلب إىل سلعة مثل كروت احملمول وبضائع مواسم األوكازيون.

لكين أرى أ�ا لطيفة قياسا إىل «تعوريين وتضربيين أو اخلالعة مذهيب»! ولو رجعنا قليال إىل ما يقال عنه اآلن «عصر الفن
اجلميل» سنرى العجب العجاب، ولنأخذ املطرب الكبري حممد عبد الوهاب مثًال ونتحدث عنه يف مقالنا هذا من واقع
حواراته الصحفية املنشورة واملتداولة على لسان صحفيني كبار يف عصره ومل ينكرها وأصدروها يف كتب مل يعرتض عليها أو
مينعها! حىت نتعرف على آرائه عن النساء واحلياة لنعرف كيف كان رجال ذلك العصر من النخبة يفكرون قياًسا إىل
عصر� هذا.. أوًال عن آرائه عن املرأة: الزوجة املثالية يف رأيي هي املرأة الذكية اليت تعرف مىت تكلمين ومىت تسكت.. مىت
تقبل ومىت تبتعد.. مىت أريدها ومىت ال أريدها! - أ� مل أخلق من أجل الرتفيه عن النساء.. بل إن النساء خلقن من أجل
الرتفيه عين! - املرأة كالعود متاًما.. أستطيع أن ألعب عليها يف الوقت الذي أريده أ�! - إنين أميل للمرأة اليت حترك
شهوايت، بصرف النظر عن مجاهلا أو وز�ا أو لو�ا فقد تتمتع الشقراوات مبواهب تفتقر إليها السمراوات! - احلب كالطعام
جيب أن يكون طازًجا! - إن قلب اإلنسان كورق النشاف يلتقط كل اجلمال الذي يراه ويدخره لألوقات والظروف! إن
املرأة تعشق املطربني الرجال أل�ا تستمع إىل موسيقاهم حباستها كأنثى وليس بعقل.. وهذا هو سر �افت النساء على

املطربني الرجال �لذات!

وهي آراء حادة تضعه حتت رمحة «الفيمينست» لو كان ال يزال بيننا اآلن، خاصة وهي خترج من مطرب كان يطلق عليه
«فىت النساء املدلل» وكانت حتتضنه نساء الطبقة الراقية وكن يعرضن عليه األلوف «من اجلنيهات الذهبية» ويشرتين له
هدا� من األحجار الكرمية ويهدين إليه قطع أرض يف املعادي أو عمارة شاهقة يف الزمالك. أما خبصوص سلوك مطرب
امللوك فقد حدث أن أحبته عاشقة عربية من أسرة نبيلة، وعرف زوجها �ألمر فاستوىل على أمواهلا وحبسها يف البيت
وعرض عليها أن تدفع له 15 ألف جنيه لكي حتصل على الطالق «وكان هذا مبلغا فاحشا أ�مها»، وطلبته من عبد
الوهاب معتمدة على قصة احلب الكبرية اليت بينهما، ورفض أن يفتديها �ذا املبلغ، وقال: إن عبد الوهاب ال يفتدي أي
ملكة مجال مبليم واحد. وقد أحبته مليونرية من الزمالك ملدة ثالث سنوات مث مسعت أنه سبيله للزواج من زوجته األوىل



إقبال نصار، وغيظا منه وكيًدا له أقامت ضده دعوى قضائية تطالبه فيها مببلغ ثالثة آالف جنيه قيمة دين هلا يف عنقه..
وقد تبني فيما بعد أن هذا املبلغ هو قيمة مؤخر الصداق من زواجه السري �ذه املليونرية اليت طلقها بقسيمة طالق بتاريخ
1945، ومل يدفع قيمة املؤخر املتفق بينهما ألنه مل يكن مذكورًا يف عقد الزواج، لكن السيدة مل ترتاجع وطالبته �حلضور
إىل احملكمة ليقسم �� العظيم أنه غري مدين هلا، وإذا أقسم اليمني تنازلت هي عن دعواها ضده وعن مبلغ الثالثة آالف

جنيه، وقد ذهب عبد الوهاب إىل احملكمة، وأدى اليمني وتنازلت السيدة عن دعواها!

هذا فيما خيص أمور مطرب احلب والغزل مع النساء! أما خبصوص العوامل اليت ساعدت يف الرتويج له كمطرب يف بداية
حياته، فقد ساعده يف ذلك الشاعر الكبري أمحد شوقي الذي كان يومئ للطبقة الراقية �ن اإلقبال على حفالت
عبدالوهاب شديد جد�ا.. وكان يف سبيل ذلك يرسل من مير على إدارة املسرح يوميا قبل رفع الستار بربع ساعة، و�مر
شباك التذاكر برفض بيع أي تذكرة حبجة أن العدد كامل! ومل يكن العدد كامًال.. لكن كان الشاعر الكبري أمحد شوقي
يغطي إيرادات احلفلة من جيبه اخلاص ويشرتي كل التذاكر اليت مل يتم بيعها، حىت يساهم يف ارتفاع شهرة وصيت مطربه
املفضل، وجيعل الناس يتحدثون عن نفاد تذاكر املطرب اجلديد الذي يصطف اجلمهور أمام �ب املسرح الذي يغين فيه،
وكان هذا جيعل املتفرجني يعودون اليوم التايل لالستماع إىل عبد الوهاب ويتشاجرون يف سبيل احلصول على تذكرة
الدخول. وهذا أسلوب من أساليب الرتويج ال غبار عليه، ويفعله اآلن السبكي يف الرتويج لألفالم اليت ينتجها وكربى

الشركات املنتجة لألفالم أو «دي يف دي» األغاين احلديثة.

لذا أ� ضد إسباغ القداسة على كل القدمي وإهالة الرتاب على املستحدث، حىت ال نقع يف فخوخ الوهم.. كلهم بشر مثلنا
وبدأوا كما نبدأ.. وكانت هلم أخطاء مث استقام عملهم فومض فنهم واختفت نقائصهم، لكن من املهم التذكري �ا لنوضح
كيف جتاوزوا هذه األخطاء حىت حيذو اجليل اجلديد حذوهم وال يتوقف وهو مير �زمة صغرية أو مشكلة. وللعلم هذا
املوضوع اعتمد أغلب فقراته على كتاب الكاتب الكبري «جليل البنداري» وامسه «عبد الوهاب طفل النساء املدلل»
الصادر عام 1957 يف عز جمد حممد عبد الوهاب، ومل ينكر على الكاتب معلومة أو مقولة نقلها عنه وأثبتها يف الكتاب.



انقالب السكرتري على املدير
وحدهم العباقرة من تثار حوهلم املعارك واملناقشات حيا�م وبعد مما�م، ويعد املطرب «حممد عبد الوهاب» ( 1901-
1991) أكثر من تنطبق عليه هذه املقولة من بني أهل الغناء، فمن االعتداء البدين الذي تعرض له يف أحد أ�م شهر
مايو من عام 1960 مبقص يف يد خمتل، وحىت اال�ام �نتحال األحلان واألفكار املوسيقية الذي صاحب خطواته يف عامل
الغناء ومازال لصيًقا به حىت بعد رحيله، وتعددت اهلجمات واال�امات اليت تناولته وجرت على سطور الصحف ويف أروقة
احملاكم، و�لرغم من كثرة تلك اهلجمات واال�امات، فإن ما أ�ره امللحن رؤوف ذهين (1985-1924) يف األ�م
األخرية من شهر ديسمرب عام 1956، يعد األقوى بني ما تناول شخصية موسيقار األجيال املثرية للجدل من هجمات

وا�امات.

ورؤوف ذهين أمت تعليمه األساسي مبدرسة احملمدية االبتدائية حبي احللمية اجلديدة يف القاهرة، مث التحق يف عام 1939
مبدرسة الصناعات امليكانيكية، وأظهر خالل دراسته ميال للفن واهتماما �ملوسيقى والغناء، وأحب صوت وأحلان عبد
الوهاب، وجاءت معرفته بعبد الوهاب عن طريق ابنة عمته السيدة «إقبال نصار» زوجة عبد الوهاب وأم أوالده، وقد
أعجب عبد الوهاب برؤوف منذ لقائه األول عام 1941، وكان رؤوف قد حصل يف هذا العام على دبلوم الالسلكي
وُوظف يف مصلحة األشغال العسكرية بوزارة احلربية، إال أنه فضل العمل سكرتريا خاصا لعبد الوهاب مبرتب قدره مخسون
جنيها يف الشهر، وحتمس عبد الوهاب ملواهب ابن خال زوجته جدا، و�لرغم من أن رؤوف يلثغ يف حرف الراء بشدة، إال
أن عبد الوهاب من فرط محاسه لتلميذه وسكرتريه حلن له أغنيتني مها «ملا كنت عارفة احلق عليكي» و«أ� واخد على

خاطري منك» وقد تغين رؤوف �ألغنيتني يف اإلذاعة يف شهر أكتوبر عام.1941

ومل يطل املقام برؤوف ذهين يف وظيفة السكرتري وموقع املطرب، حىت خرج على الناس بلحنني وضعهما وغنامها املطرب
الشهري آنذاك «عبده السروجي»، وقد أذيع اللحنان يف سهرة يوم االثنني 21 مايو 1945، ومها: «معلهش وماله �
دنيا» و«مني فينا كان احلق عليه». ورغم ذلك مل تتطرق الشهرة إىل �ب رؤوف ذهين، ويبدو أن طموح رؤوف قد أثر يف
عبد الوهاب، ألنه نشط مرة �نية وأعاد رؤوف إىل مجهور الغناء يف مطلع اخلمسينيات، واهتم عبد الوهاب جبانب تلحينه
لرؤوف �لدعاية له كمطرب واعد، وكانت األغنية الثالثة اليت حلنها له «عبد الوهاب» وأذيعت مساء اخلميس 28 يونية
1951 طقطوقة كتبها مأمون الشناوي تبدأ �ملذهب التايل: «كل يوم و�ك / وغضبك مين يزيد النار يف فؤادي..
النهارده معاك / وميكن بكرة ما أكونشي معاك يف الدنيا دي». وبعد ستة شهور أحتف عبد الوهاب تلميذه بلحن جديد
لقصيدة «النيل» من أشعار «حممود حسن إمساعيل»، وقد غناها رؤوف للمرة األويل يف اإلذاعة يف الثامنة والربع من مساء

اخلميس 1 نوفمرب 1951.

واستمد رؤوف من جناح األغنيتني حافزا ملواصلة الغناء، فقدم يف اإلذاعة خالل عام 1952 جمموعة من األغنيات منها
«إزيكم» �ليف حسني السيد وأحلان رؤوف، واألغنية الشعبية «� جواهر �ملال»، لكن النجاح األكرب لرؤوف كمطرب
جاء يف إحدى حفالت اإلذاعة شهر يوليو 1954 حيث غىن األغنية اخلامسة من تلحني عبد الوهاب وكلمات أمحد
رامي وهي: «عينيكي قالت إيه». وكانت هذه األغنية قد أذيعت للمرة األوىل من اإلذاعة يف 17 يناير عام 1953، ويف
نفس احلفل غىن رؤوف أغنية «كل يوم و�ك»، وهتف له اجلمهور كثريا، لكن يبدو أن هذا النجاح مل يكن كافيا إلشباع
طموحه من وجهة نظره، أو أن رغبته يف النجاح كملحن كانت هي الغالبة.. وقد حتقق له ذلك بعد بضعة شهور، ففي



السابعة والربع من مساء السبت 3 ديسمرب 1955 انطلق حلن رؤوف ألغنية «سّلم يل عليه» �ليف مأمون الشناوي
وغناء «جناة الصغرية» وتقول مقدمته: «سّلم يل عليه.. واعرف جرى ايه» وحصد اللحن إعجاب اجلمهور والنقاد.

بعد أقل من ستة شهور أتبع رؤوف ذهين حلنه اجلماهريي األول لنجاة الصغرية �ربعة أحلان جديدة هي بتوايل تقدميها يف
اإلذاعة: «سنتني وأ� أحايل فيك» اليت تغنت �ا ليلى مراد من كلمات مأمون الشناوي، مث «عيد الكرامة» اليت كتبها
أيضا مأمون الشناوي وغنتها ليلى مراد يوم 19 يونيو عام 1956 يف احتفال اإلذاعة بعيد اجلالء، تليهما أغنية «معا�
وموش و��» حملمد قنديل الذي غناها يف 23 يونيو 1956، ومعها يف نفس الليلة أغنية «دموع الفجر» اليت شدت �ا
فايزة أمحد من كلمات «علي مهدي».. وأثبتت هذه األحلان أن ملحنا موهو� قد انضم إىل الكتيبة الرائعة من امللحنني

اجلدد الذين سيقودون ثورة الغناء املصري يف النصف الثاين من القرن العشرين.

لكن رؤوف ذهين يف �ا�ت عام 1956 فجر مفاجأة مثرية أربكت عموم الناس والوسط الفين �لتحديد، عندما أدىل
حبديث للصحفي املعروف «حممد تبارك» ُنشر يف العدد (1488) من جملة روز اليوسف بعنوان ساخن �لنص التايل:
«رؤوف ذهين يصرخ: سرقين عبد الوهاب -ويقول إنه صاحب أحلان «بنت البلد» و«ايه ذنيب ايه»، عبد الوهاب ورؤوف
ذهين يف قسم األزبكية!! وقال حممد تبارك يف بداية املقال الذي تضمن حديث رؤوف ذهين ما يلي: «إن رؤوف ذهين
يتحدى عبد الوهاب أن ينكر أن 70 % من األحلان اليت وضعها لألفالم ابتداء من فيلم (لست مالكا)، هي يف احلقيقة
من �ليف رؤوف ذهين سكرتريه الفين». وأتبع تبارك ذلك التصريح ببيان ما قال رؤوف أنه حلنه أغنيات مع ذكر ما تلقاه
مقابل ذلك من عبد الوهاب، ففي فيلم «عنرب» الذي لعبت بطولته «ليلى مراد» وعرض يف أول نوفمرب عام 1948،
كانت أغنيات: «سألت علي» - «اللي يقدر على قليب» ما عدا املقطع األخري منها، و«دوس ع الدنيا» من تلحني
رؤوف وليس عبد الوهاب، وأنه تقاضى مبلغ 150 جنيها مقابل انتفاع عبد الوهاب �حلانه ألغنيات «ليلى مراد»

املذكورة.

  وتكرر األمر يف فيلم «غزل البنات» والذي بدأ عرضه يف ٢٢ سبتمرب 1949، حيث تسلم رؤوف سيارة فورد موديل 
1949 مقابل تلحني رؤوف ألغنيات: «أجبد هوز» و«عاشق الروح» والنصف األول من أغنية «احلب مجيل» اليت تغنت 
«ليلى مراد» �ا يف الفيلم، وأضاف رؤوف بعض أغنيات فيلم «لست مالكا» وجمموعة من أغنيات عبد الوهاب اإلذاعية
وعدد من املقطوعات املوسيقية! وقال رؤوف حملمد تبارك أنه ملا شعر �لغنب الذي حلق به عندما شاهد ما جينيه عبد
الوهاب من استغالل أحلانه يف األفالم السينمائية، فإنه طالب عبد الوهاب يف عام 1953 مببلغ مخسة آالف جنيه
تعويضا عن العائد اهلزيل الذي جناه يف مقابل أحلانه اليت ذاعت وكمقابل عادل ألحلانه اليت مل يستغلها عبد الوهاب بعد،
وملا امتنع عبد الوهاب عن دفع الثمن قرر رؤوف اسرتداد األحلان اليت مل يستغلها عبد الوهاب بعد، واستوىل عليها فعال من
درج مكتب عبد الوهاب، وفقد عبد الوهاب أعصابه وأبلغ قسم شرطة األزبكية، الذي قام بتفتيش منزل رؤوف فلم يعثر

على شيء».

ويسرد «حممد تبارك» ما حدث بعد ذلك، ففي حضور مأمور قسم األزبكية: القائمقام حسن كامل، طلب عبد الوهاب
أن ينفرد برؤوف يف حماولة حلل املشكلة قبل اإلحالة إىل النيابة، وقدم له أكثر من عرض يف مقابل استعادة "النوت"
املوسيقية، وكان آخر العروض - الذي حاز قبول رؤوف-يتمثل يف احلصول على ستمائة جنيه نقًدا ويف احلال، �إلضافة
إىل عقد شهري ملدة عشر سنوات مبرتب شهري قدره مخسة ومخسون جنيًها، وأحلق عبد الوهاب عرضه هذا وعًدا بشراء

سيارة جديدة لرؤوف!



كان الصحفي «حممد تبارك» قد أوضح يف �اية مقالته اليت يدعي فيها امللحن رؤوف ذهين �نه صاحب 70 % من
األحلان السينمائية اليت نسبها امللحن حممد عبد الوهاب لنفسه! �ن ذكر «تبارك» أن السبب الذي أطلق تلك املفاجأة
وبدأ املوقعة. أغنية «إيه ذنيب إيه» فقد حلنها رؤوف أوال وقدمها لإلذاعة ليغنيها بنفسه على أ�ا من أحلان عبد الوهاب!
و�ر عندما علم �ن عبد احلليم سيغين األغنية يف فيلم قادم �لرغم من املوافقة املسبقة للجنة االستماع �إلذاعة على غناء
رؤوف هلا، فأسرع رؤوف إىل مأمون الشناوي مؤلف أغنية «إيه ذنيب إيه» كي يكتب له كلمات جديدة للحن املوضوع
لألغنية، فأعطاه مأمون كلمات أغنية «سّلم يل عليه»، وعندما أذيعت «سّلم يل عليه» من اإلذاعة يف مساء السبت يوم
3 ديسمرب عام 1955، قبل عرض فيلم «أ�م وليايل» الذي تضمن أغنية «إيه ذنيب إيه» املنسوبة لعبد الوهاب، أرسل
عبد الوهاب إنذارا إىل رؤوف على يد احملامي خيطره فيه �نتهاء عمله كسكرتري خاص له، فكان أن ذهب رؤوف إىل حممد
تبارك ليقص حكايته مع املطرب صاحب األلقاب املتعددة (أمري الطرب واملوسيقار الكبري وبتهوفن الشرق ومطرب امللوك

واألمراء).

إن مفاجأة كاليت فجرها رؤوف ذهين يف حديثه هذا تستعصي على الفهم حىت اآلن، وتثري يف عقل املتلقي عدة أسئلة،
حيث يسائل املرء نفسه أوال. عن السبب أو األسباب اليت تدفع موسيقيا وملحنا موهو� بل وعبقر� مثل حممد عبد
الوهاب الرتكاب مثل هذه السقطة الفنية واألخالقية؟ إن ما أبدعته قرحية عبد الوهاب يف األغنيات اليت مل يتقول عليها
رؤوف ذهين لكفيل حبفر اسم الرجل يف سجل اخلالدين من املوسيقيني �حرف من نور، فهل كانت األحلان اليت انتحلها
-من وجهة نظر رؤوف-ستطاول أو تضيف جديدا إىل ما حققه من أجماد يف التلحني مثل: «كليو�ترا» و«اجلندول»
وغريها؟ وهناك أيضا تساؤالت متعلقة برؤوف ذهين أشد غرابة! فما الذي يدفع شا� موهو� استطاع أن يصنع أحلا� �ذا
القدر من اجلمال واالبتكار األن يرضى بنسبها إىل آخر حىت لو كان أعظم موسيقيي األرض؟! وهل كانت احلاجة هي

دافع رؤوف إىل تصرفه الغريب أم شيًئا آخر؟ وأين دور النقد املوسيقى يف تلك القضية؟

واألعجب فيما أ�رته ا�امات رؤوف ذهين هو رد عبد الوهاب، الذي جاء يف معرض إجابته على تساؤالت وجهها إليه
«حممد تبارك» ونشرت حتت عنوان «أسرار عجيبة» �لعدد الصادر من جملة «روز اليوسف» يف 24 ديسمرب 1956، إذ
مل يزد رد عبد الوهاب على ما وجهه إليه «حممد تبارك» من أسئلة تتعلق �ذه اال�امات عن تكرار كلمة (ثخافات) اليت
تعين (سخافات) بلسان عبد الوهاب األلثغ! و�لتأكيد على أن رؤوف ذهين ولد عاق وأنه -أي عبد الوهاب -هو من

علمه الفن واملوسيقى وقدمه للجمهور.

وعندما حبث «حممد تبارك» عن حكا�ت جديدة تتعلق �لقضية املثارة بني األستاذ والسكرتري، أمده رؤوف حبكاية أخرى
مفادها أن عبد الوهاب أرغمه يف بداية عمله معه - عندما أشاع رؤوف حكاية وضعه أحلان بعض أغنيات عبد الوهاب-
على كتابة إقرار بسرقة مبلغ مائة جنيه من مكتبه! وقد كتب رؤوف -وللعجب۔ هذا اإلقرار الذي احتفظ به عبد
الوهاب، ويف إحدى ثورات رؤوف على عبد الوهاب اليت هدد فيها �فشاء سر ما بينهما، قام عبد الوهاب بتمزيق ذلك

اإلقرار!

مضت أحداث املوقعة األوىل يف التصاعد بتوايل صدور أعداد «روزاليوسف»، حىت أ�ا اجتذبت إليها أطرافا أخرى اكتوى
بعضها مبثل رؤوف من عبد الوهاب، وتدخل البعض من هذه األطراف يف املوقعة من �ب إيفاء الشهادة وإحقاق احلق!
ومنهم املوسيقار وامللحن «حسني جنيد» الذي كان قد سجل مقطوعة له �سم «عرايس الربيع» يف استديو اإلذاعة يف
اإلسكندرية، مث فوجئ أ�ا تعزف من اإلذاعة املصرية منسوبة لعبد الوهاب و�سم «أ� وحبييب»، وعندما واجه «حسني
جنيد» عبد الوهاب �لنوتتني املوسيقيتني اليت تؤكدان التشابه، ابتسم عبد الوهاب وقال: «إن السرقات ال ميكن إثبا�ا



بسهولة وخاصة أمام القضاء»، وعرض عبد الوهاب حال للمشكلة عقد ألربع اسطوا�ت �سم جنيد مع شركة عبد
الوهاب ومبقابل 300 جنيه. عندما عرض عبد الوهاب على املوسيقي «حسني جنيد» عقدا �ألربع أسطوا�ت مبقابل
300 جنيه، قبل «جنيد» العرض السخي وطوى النوتتني وانصرف راضًيا بعد أن تبادل مع عبد الوهاب العناق والقبالت!
لكن السبب الذي جعل «حسني جنيد» يتحرك ويديل حبديث يشارك يف املوقعة اليت بني عبد الوهاب ورؤوف ذهين هو
أن عبد الوهاب قد أخل �تفاقه مع «جنيد»، فلم يسجل من املقطوعات األربع اليت مت االتفاق عليها سوى واحدة، أي
أن ما �له جنيد مقابل ابتالعه لشكواه كان مخسة وسبعني جنيًها ال غري!! وظلت املوقعة مفتوحة تغري املبدعني �لدخول
�ييدا لعبد الوهاب أو التماس األعذار له أو اهلجوم عليه واستدعاء وقائع االقتباسات أخرى، ومنها مداخلة الشاعر «عبد
املنعم السباعي» الذي كتب لعبد الوهاب أغنيات مهمة مثل «تسلم � غايل» و«أ� والعذاب وهواك» الذي كتب مقاال
حتت عنوان: «أضواء على قصة عبد الوهاب ورؤوف ذهين -ماذا لطش عبد الوهاب من زكر� أمحد وكمال الطويل
وكورساكوف»، ويقول فيه إن عبد الوهاب صخرة فنية، أضخم من أن حيطمها يف أنظار اجلماهري تقوالت فنان حاقد، أو
موسيقي مغمور حىت لو كانت أقواله صادقة! أين الدليل؟ ال دليل أبدا يف املوضوع، وكل األدلة على كثر�ا فهي أدلة

ظنية».

ويف �اية عام 1957 أسدلت ستائر النسيان على ما أطلقته ا�امات رؤوف ذهين يف تلك املوقعة، ومضى عبد الوهاب
بعد أن تناسى الناس واإلعالم أصداء تلك اال�امات يف طريقه حيصد النجاح تلو النجاح، ويلقي من التكرمي والتقدير
املسبغني عليه من الناس واحلكام الشيء الكثري، بينما انطلق رؤوف ذهين- بعد انفصال عالقته بعبد الوهاب يف التلحني
لكثري من األصوات اجلميلة يف مصر وخارجها، حيث مضى يوزع أحلانه على أصوات مثل: ليلى مراد - جناة الصغرية -
صباح - فايدة كامل - مها صربي - كارم حممود - عادل مأمون -شريفة فاضل - ماهر العطار، و�لرغم من فداحة
الظلم الذي تعرض له رؤوف ذهين إن كان صادقا يف ا�امه لعبد الوهاب، ومن شناعة اال�ام الذي أحلق بسمعة موسيقار
كبري كعبد الوهاب أبلغ الضرر إن كانت ا�امات رؤوف له ملفقة، إال أن عام 1966 شهد - وللعجب-عودة املياه
�اريها بني األستاذ وسكرتريه السابق، حيث يذكر حممود اخلويل يف كتاب «من مذكرات رؤوف ذهين: سرقين عبد
الوهاب»، أن عبد الوهاب هاتف رؤوف يف منزله وطلب إليه أن يزوره، وعندما ذهب رؤوف إىل منزل عبد الوهاب وهو
يكاد يطري من فرط سعادته فاحته عبد الوهاب بعد االحضان والقبالت والذي منه أنه يريد أن يستشريه يف حلن أغنية
«فكروين» اليت كان يلحنها ألم كلثوم يف تلك األ�م، ويشرح حممود اخلويل يف كتابه -ما قام رؤوف �ضافته إىل األجزاء
اليت كان عبد الوهاب قد أ�ى تلحينها من األغنية-وعندما شاع يف الوسط الفين وعلى صفحات إحدى ا�الت احلديث
عن التشابه بني أحلان «فكروين» وبعض األحلان األخرى، فإن عبد الوهاب جلأ للحل القدمي الذي جربه مع رؤوف قبل
سنوات طوال ومل يفلح يف عقد لسانه، حيث استدعى رؤوف إىل منزله واستكتبه إقرارًا �نه ال عالقة له -أي رؤوف-�ي

جمهود بذل يف تلحني أغنية «فكروين»!

و�لرغم من ذلك- وطبقا ملذكرات رؤوف ذهين- استمرت العالقة اللغز بني عبد الوهاب وسكرتريه السابق، بل امتدت إىل
لبنان.. حيث تبادل االثنان املنافع، فقد أفاد رؤوف من عالقات عبد الوهاب بكبار اإلعالميني والشعراء اللبنانيني يف
تسجيل عدد من أغنياته �صوات لبنانية، وذلك كمقابل لقيامه -أي رؤوف-�جراء بعض التعديالت يف قصيدة «هذه

ليليت».

إن عالقة ملتبسة كهذه.. مل تكن تنتظر سوى حدث أو موقف مناسب لتنفجر وتشتعل املعركة من جديد بني طرفيها،
وحدث ذلك �لفعل عندما تناقلت وسائل اإلعالم يف مطلع عام 1971 أنباء ترشيح حممد عبد الوهاب لنيل جائزة الدولة



التقديرية، �در رؤوف �رسال برقية إىل كل من رئيس اجلمهورية وسكرتري ا�لس األعلى للفنون واآلداب يعرتض فيها على
ترشيح عبد الوهاب للجائزة! حبجة أن شروط الرتشيح جلائزة كهذه ال تتوافر يف عبد الوهاب!

الربقية اليت أرسلها رؤوف ذهين إىل وزارة الثقافة املصرية يعرتض فيها على ترشيح حممد عبد الوهاب جلائزة الدولة التقديرية
كانت بتاريخ 23 يونيو 1971، وعندما طلبت الوزارة تفسريًا العرتاضه العلين على ترشيح عبد الوهاب، تقدم رؤوف يف
يوم 21 يوليو عام 1971، مبذكرة تفصيلية إىل مكتب وزير الثقافة، حيث أفاض يف شرح أسباب اعرتاضه وخلص يف
�ايتها إىل اآليت: «وخالصة القول أن األستاذ عبد الوهاب مل يعتمد على نفسه يف بناء جمده الفين، بل استعان �لكثريين
من املوسيقيني األجانب والعرب، دون أن يشري إىل هذه االستعانة، كما أن األستاذ عبد الوهاب ليست له أعمال فنية

تدرس يف املعاهد املوسيقية العليا».

تفجرت املوقعة الثانية من املعركة يف أروقة وزارة الثقافة وبعيًدا عن أنظار اجلماهري وأمساعها، على العكس من املوقعة األوىل
اليت دارت على صفحات جريدة األخبار وجملة روز اليوسف واطلع عليها اجلميع، وفيما يبدو أ�ا متسقة مع طبيعة املوقعة
الثانية، اليت حدثت �ايتها بعيًدا عن األنظار، حيث يذكر حممود اخلويل يف كتابه أن رؤوف حرر إقرارًا بتاريخ 25 نوفمرب
عام 1971، وقد نص اإلقرار الذي رفع لوزير الثقافة على نفي رؤوف لقيامه «بتأليف أي مصنف فّين موسيقي حملمد عبد
الوهاب»! ويف اليوم التايل لتاريخ هذا اإلقرار يوم 26 نوفمرب 1971 تسلم رؤوف ذهين قيمة (شيك) مببلغ أربعة آالف
من اجلنيهات! وقد حترر الشيك مبعرفة السيدة «�لة القدسي» - زوجة عبد الوهاب- ووقع عليه عبد الوهاب بنفسه،
وكان الشيك الذي صدر �سم حممود لطفي إبراهيم احملامي مسحو� على البنك األهلي املصري (فرع حممد فريد) وحيمل
رقم 179094، وقد محل الوجه اآلخر للشيك توقيع رؤوف ذهين على تسلمه قيمة الشيك �إلضافة إىل رقم بطاقته

العائلية.

جاء صرف ذلك الشيك إيذاً� �نزال الستار بعد املشهد األخري من املعركة، حيث انصرف عبد الوهاب بعدها لتدعيم
مكانته وز�دة رصيده من اجلوائز والتقدير الرمسي والشعيب، فها هي اال�امات اليت �رت حوله قد نفاها وكذ�ا من أطلقها،
ومل تثبت عليه �مة واحدة مما رماه به سكرتريه السابق، بينما انزوى رؤوف ذهين بعيًدا عن األضواء املسلطة على األستاذ،
تتنازعه مشاعر متضاربة ترتدد بني األسى لفشله يف النيل من عبد الوهاب ويف استعادة ما يراه من حقه، وبني الرجاء يف أن
يتمكن يوما من إقناع الناس بصدق دعواه، حىت تبددت تلك املشاعر برحيله عن الدنيا يف 16 ديسمرب من عام 1985.

ومل يتوقف احلديث عن القضية اليت أ�ر�ا املعركة احلالية برحيل مفجرها، إمنا كان احلديث فيها يتجدد كلما ظهر �بع
جديد، ومنها التابع الكبري الذي ظهر أثناء حياة األستاذ وسكرتريه، والذي وقع يف عام 1979، ومتثل ذلك التابع يف
وثيقة أصدر�ا منظمة األمم املتحدة للعلوم والثقافة املعروفة مبنظمة اليونسكو يف شهر يونيو 1979 ونشرت يف كثري من

الصحف وا�الت العربية، وتضمنت قائمة أوىل لبعض ما قيل إنه سرقات عبد الوهاب املوسيقية!

وبعد عشرين عاما عاد احلديث يتجدد حول هذه القضية أيضا، عندما قامت أرملة «رؤوف ذهين»: سنية حممود السعيد
-بعد وفاة املوسيقار حممد عبد الوهاب يف عام 1991 - برفع الدعوى القضائية رقم 17433 لعام 1992 أمام حمكمة
جنوب القاهرة، وطالبت فيها حبقها األديب والعيين يف أربعني أغنية لعبد الوهاب، وذلك بدعوى أن تلك األغنيات من
تلحني زوجها وأن عبد الوهاب نسبها لنفسه، وقالت يف دعواها إ�ا تعرتف �ن زوجها حصل من عبد الوهاب على مقابل

لتلحينه لتلك األغنيات، ولكنها أتت اآلن لتطالب حبقها كوارثة لزوجها يف حق األداء العلين عن تلك األغنيات.



من اجلدير �لذكر أن معركة مبثل هذا احلجم ومبا أ�رته وارتبط �ا من قضا� قد تسببت يف االنقسام حول القضية األساسية
إىل فريقني: فريق يضم عشاق حممد عبد الوهاب -وهم كثرة-يرى أن يف إ�رة مثل هذه القضية إساءة للغناء العريب قبل
اإلساءة لعبد الوهاب نفسه، ويستند هؤالء يف ذلك الرأي إىل حجيتن رئيسيتني، أوالمها أن كل عباقرة املوسيقى العاملية 
وعلى رأسهم (بيتهوفن و �خ وتشايكوفسكي) قد أخذوا من أعمال غريهم وبنوا على ما أخذوه -وهي حجة جتيء من 
�ب «عذر أقبح من ذنب»، واحلجة الثانية لدى ذلك الفريق يف القول �ن ما بذله عبد الوهاب من جهد وما  أضافه من 
ذوق وفكر إىل ما ا�م �خذه من رؤوف ذهين وغريه يرقى به إىل مرتبة اإلبداع، ويعد ما رواه املوسيقار كمال الطويل يف 
ذكر�ته حول تلك القضية من أدق وأوضح ما قيل يف ذلك السياق، حيث قال كمال الطويل: «مافيش شك أن رؤوف 
ذهين كان ابن عصره ذواقة، بس ما عندوش نفس (بفتح النون والفاء)، يعين رؤوف مالوش يف احلاجات الطويلة، له 
مجلة.. قفشة موسيقية، فطبعا كان يستطيع أنه حيط إيد عبد الوهاب على احلاجات دي.. وعبد الوهاب اجلواهرجي 
العظيم.. تبص تالقيه عمل شيء عظيم من ال شيء، رؤوف ذهين ساعتها يقولك «هللا ما أ� صاحب اللحن ده»، هو فيه 
من تفكري رؤوف ذهين، لكن العمل ككل بقي أحلان عبد الوهاب. (طارق الشناوي: كمال الطويل نغمة ال تعرف

املوت، جريدة القاهرة 2003).

ويف مواجهة هذا الفريق الكبري من حميب عبد الوهاب وقف فريق آخر من املوسيقيني يقول بغري هذا، ويعد الناقد املوسيقي
الكبري «فرج العنرتي» أول من جاهر برأي علمي يف هذه القضية إ�ن حياة عبد الوهاب، مما حدا بناقد كبري آخر هو
«كمال النجمي» إىل مهامجة عبد الوهاب مسترتًا خلف ما نشره األستاذ العنرتي ودون أن يذكر اسم عبد الوهاب، وقد
جاء هجوم النجمي يف مقال: «الذين تذكروا سيد درويش فجأة والذين يطلبون �قًدا رمسًيا ألحلا�م» (الكواكب، العدد
رقم 859)، فإذا ما أضيف ألمساء «العنرتي والنجمي» أمساء مثل عبد احلميد توفيق زكي ود. لويس عوض ود. حسني
فوزي ود. رتيبة احلفين وحممد سعيد، فإن أحًدا لن يقدر على جمادلة كل هذا العدد من املوسيقيني والنقاد يف �كيدهم
وتوثيقهم ملا أخذه عبد الوهاب من أحلان غريه، بل إن الدفوع اليت ساقها البعض من أعالم الفريق املدافع عن عبد الوهاب
سوف تتوارى عندما توضع يف مواجهة رأي يركز على اجلانب احلضاري والثقايف للقضية، وهو الرأي الذي سجله الدكتور
جالل أمني يف مقاله (حممد عبد الوهاب ومشكلة األصالة واملعاصرة) الذي نشر يف جملة «اهلالل» عدد يونيو 1991،
وخالصة رأيه هي: «أن التغريب الذي أدخله حممد عبد الوهاب على موسيقا�، قد جتاوز يف األربعني سنة األخرية حدود

املسموح به، وذهب إىل أبعد مما جيوز التسامح معه» (ص 113).

وحني تقفز إىل الذاكرة بعض أحلان حممد عبد الوهاب الساحرة بعد االنتهاء من قراءة رأي د. جالل أمني، يتمىن املرء لو
أن عبد الوهاب واصل السري على درب إبداعاته العظيمة يف أعمال مثل: «الروايب اخلضر» و«فلسطني» و«اجلندول»

و«كليو�ترا» وغريها من توجهات عبقريته، دون أن خيوض يف ذلك املعرتك الشائك.



آراء عبد الوهاب يف كبار امللحنني
بعنوان «4 عباقرة يف املوسيقى والغناء» كتب عبد الوهاب مبجلة «آخر ساعة» يف األول من يناير عام 1948، اآليت: يف
موسيقا� احلديثة أربع نغمات، هي أعذب نغما�ا وأقواها، بل هي أساسها وجدارها ونقطة ارتكازها، وهذه النغمات
ليست من مقامات املوسيقى املعروفة، فال هي من السيكا وال من البيايت، وال من احلجاز كار، إ�ا نغمات أخرى، من

مقامات أخرى، مقامات عبقرية خالدة.

كانت موسيقا� قبل هذه النغمات بدائية هزيلة ليس فيها عمق، وال مسو، وال معىن، كانت أ�شيد األذكار أعمق ما فيها،
وكان مجهور مستمعيها من الصهبجية واحلشاشني، وكان الكالم الذي تتألف منه األغاين حمشًوا �لفاظ تركية أو ألفاظ
عامية ليس فيها ذوق أو مجال، مثل: «شفتوش علي � �س.. البس قميص ولباس.. وبيلعب الربجاس3.. على القنطرة».

***

جاءت النغمة األويل فنقلت أغانينا من غرز احلشاشني إىل صالو�ت العظماء والكرباء، وسيطرت جبماهلا على األد�ء
والشعراء فنظموا املقطوعات بلغة سهلة مجيلة فيها معىن، وفيها خيال، هذه النغمة هي «عبده احلامويل» أي «سي عبده»
كما كان يسميه أبناء جيله، وقد استطاع «سي عبده» أن جيعل للمطرب اعتبارًا، وأن يرغم األعيان على أن يستمعوا للفن
املصري، وكانوا ال يسمعون إال املوسيقى الرتكية، وبفضل صوته العذب القوي وبفضل ذوقه الفين املمتاز، عرف كيف يربط
بني املوسيقى الصامتة الكالم الذي يُغين، وهو أول من قسم «الدور» بني املذهبجية واملغين، وكان عبده إنساً� حساًسا،
فكان يظهر عواطفه أغانيه، وكان يصل �حساساته إىل قلوب مستمعيه، فكانوا يشاركونه نشوته، وفرحته، وإذا بكى بكوا

معه!

أما النغمة الثانية فهي «حممد عثمان» سلبه هللا صوته القوي، وقد جعلته هذه احملنة يفكر يف املوسيقى الصامتة ويتخذ منها
عوضا عما فقده من صوته، وقد حلق يف آفاق واسعة، وأمكنه حبسه املرهف وعبقريته الفذة، أن يدرك أن املوسيقي ليست
أنغاًما بال رابط وال حدود، فكان يضع أغانيه يف إطار موسيقى بديع، ال يتعداه وال يتخطاه، لقد فهم أن املوسيقى ليست
نغمات مرجتلة بال هدف، وبلغ من فنه أنه كان يلحن كل شيء حىت املّوال، وكان يعتمد على التخت وكان يعطي ألفراد
التخت مرتبات شهرية، سواء اشتغلوا أو مل يشتغلوا، لقد فرض حممد عثمان على سامعيه أن يطربوا بعقوهلم وقلو�م، ال

�ذا�م فقط، وكان مستمعوه يرقصون ملوسيقاه.

***

والنغمة الثالثة هي «الشيخ سالمة حجازي»، إنه أول من ارتفع صوته �لغناء املسرحي، وكان صوته قوً� حلًوا، فساعده
على التغيري، ومل تكن رسالة سالمة سهلة، فإن اجلمهور تعود أن يسمع أغاين ال ترمي إىل شيء، فجاء سالمة حجازي

وجعل األغاين ترمي إىل أشياء.

* * *

أما النغمة الرابعة فهي «سيد درويش» هذا الفنان العبقري العظيم، هذا الرجل هو الذي جعل موسيقا� موسيقى معربة،
وقد بلغ من عبقرية الشيخ سيد درويش أنه جعل أحلانه تتكلم وتنطق بذا�ا، ويف استطاعة أي إنسان أن مييز أحلان الشيخ



سيد جمردة من كالمها.

هذه هي النغمات األربع، أو العبقر�ت األربع اليت جعلت للموسيقى املصرية احلديثة معىن بعد أن كانت بال معىن، وخيطئ
من يظن أن هؤالء العباقرة مل يكن هلم جمهود فيما أنتجوه، وأن الفضل ملواهبهم الطبيعية، كال، فإن العبقرية هي العمل، وقد
عملوا، وشقوا، وبذلك استطاعوا أن خيلقوا، ولوال هذه العبقر�ت اجتهدت و�ضلت، لكنا إىل اليوم مازلنا نقول ونسمع:

«شفتوش علي � �س.. البس قميص ولباس.. وبيلعب الربجاس.. على القنطرة».

الشيخ سالمة حجازي





بليغ محدي والنها�ت احلزينة
أفظع فرتات حياته، كما أدىل بذلك يف حديث إذاعي، هي فرتة دراسته االبتدائية، ويضيف �نه مل يكن يكره الدراسة بل
يكره طريقة التدريس، ووالده رجل التعليم الحظ ذلك فقال إن بليغ يكره أن يُقفل عليه �ب! ويبدو أن هذه كانت
مالحظة صائبة، فبليغ حىت بعدما كرب وحصل على ليسانس احلقوق مث عمل �لفن، ظلت اجلدران واألبواب ختنقه، فجعل
بيته مفتوحا أمام األصدقاء واحملبني ومعارفه وأبناء السبيل، �ختصار كان بيته «سداح مداح»، وهذا ما ورطه يف اشتباه

جنائي دفع به للهرب من مصر البلد الذي أحبه ومل يعشق غريه وأودى به هذا النفي إىل النهاية.

عشق الفن ورغب يف أن يصبح مطر� شهريا، وسعى لذلك بشدة، وتعرف على الكاتب واملمثل الكوميدي «يوسف
عوف» يف بداية تكوينه لفرقة «ساعة لقلبك» وحتضري بر�مج بنفس االسم، فجعله «يوسف عوف» مطرب الفرقة
االستعراضي الذي يفتتح الرب�مج ويقفله �غنية تقول (ساعة لقلبك بتقول / فرفش واضحك على طول.. امسعها وغين
معا� / حتلقي اهلم يزول). وهذا الرب�مج بدأ يف اإلذاعة املصرية عام 1953 واستمر حىت بداية الستينيات، وظل بليغ
مطر�م االستعراضي ملدة أربعة أعوام، عاىن فيها «يوسف عوف» أشد املعا�ة من توايل غياب و�خر بليغ الفنان
البوهيمي، خاصة وطبيعة هذا الرب�مج كانت أن يتم التسجيل على اهلواء خارج اإلذاعة يف مسارح متعددة وحبضور

اجلماهري.

لكن عمل بليغ يف «ركن اهلواة» �إلذاعة املصرية عمق معرفته �ملوسيقى عن طريق امللحنني املتميزين أمثال «عبد العظيم
عبد احلق» و«رؤوف ذهين» و«فؤاد حلمي»، واألخري انتبه حلاسة بليغ املوسيقية ونصحه برتك الغناء والعمل يف التلحني.
وكانت أول نقلة له يف التلحني مع زميلته املطربة الصاعدة «فايدة كامل»، اليت مسعت منه أول حلن بعنوان «ليه فاتين ليه»
ومقدمته كالتايل (ليه قاللي قابلين / وفاتين لوحدي وراح وال جاشي.. � ريته يومها صارحين / وقاللي بالش نتقابل �ين)،
ويقول بليغ عن هذه اللحظة «أول مرة أمسع حماواليت يف صوت مغنية». مث غنت له فايدة كامل أيضا حلنه الثاين «ليه
أل».. حىت جاءت نقلته املهمة جدا عام 1957 عندما غىن له «عبد احلليم حافظ» حلن أغنية «ختونوه» مث حلن أغنية
«خسارة خسارة»، وبدأ املطربون واملطر�ت يف االلتفات إليه وغناء أحلانه. ومنهم فايزة أمحد، اليت غنت له يف عام 1958
أغنيتها الشهرية «متحبنيش �لشكل ده»، وجناة الصغرية يف العام نفسه عندما غنت له (سنة سنتني بتغيب عين / لكن

�رب م الشوق فني).

ويف بداية الستينيات التقى بليغ �ملطرب وامللحن العبقري «حممد فوزي» الذي فتح له أبوا� ما كان يظن بليغ أ�ا ستفتح
�ذه السرعة والسهولة، ويقول بليغ عن اللقاء بفوزي: «أول مرة ألتقي فنا� بوعي فنان.. اإلنسانية املطلقة واحلب
العظيم». اصطحبه حممد فوزي إىل مقر شركته «مصرفون» وطلب منه أن يشتغل ويسجل ويبيع أحلانه بال دفع أي تكلفة
لالستديوهات، وحىت دون أن يسّمعه ما صنع من أحلان. وكان كلما ّمسعه «بليغ» حلًنا أسرع �التصال �ملطرب أو املطربة

الذي سيضيف للحن وأمسعهم حلن بليغ فيتعاقدون معه فورا ومنهم صباح وآخرون.

أما اللقاء األهم يف �ريخ «بليغ محدي» الفين فكان تلك الفرتة مع كوكب الشرق أم كلثوم؛ وكان �ملصادفة! فقد دعاه
الدكتور «زكي سويدان»، أحد األطباء املعاجلني ألم كلثوم إىل حفل ببيته، وكانت أم كلثوم من احلاضرين �ذا احلفل،
الذي عزف فيه «أنور منسي» وغىن فيه «عبدالغين السيد» مث غىن بليغ أغنية «حب إيه» وطلبوا منه إعادته أكثر من مرة،
ويف �اية السهرة أثنت أم كلثوم على املذهب وطلبت منه أن يسمعها بقية اللحن لكنه أخربها �نه مل يتسلم من كاتب



األغنية «عبدالوهاب حممد» �قي الكلمات، فطلبت منه أن يكمل األغنية بسرعة ويسمعها هلا، ومل يهتم بليغ كعادته
الالمبالية، مث فيما بعد فاجأه «حممد فوزي»، الذي مل يكن حاضرا �حلفل، بسؤاله عن األغنية اليت طلبتها منه أم كلثوم
ومحسه إل�ائها، وظل يعضده حىت أ�اها، وطلب «حممد فوزي» أم كلثوم بنفسه وأخربها �ن األغنية جاهزة، وقد أجنزها

بليغ على خري وجه.

والشائع أن املطرب حممد فوزي هو الذي قدم بليغ محدي إىل أم كلثوم، لكن ثبت من خالل تسجيالت إذاعية ل «بليغ»
أنه قابلها مصادفة يف حفل خيص طبيبا من طاقمها الطيب- كما ذكر� من قبل- والعجيب إىل حد الذهول، أنه بعد أن
أذيعت أغنية «حب ايه» اليت حلنها بليغ للست يف ديسمرب 1960 وحققت جناحا ساحقا، مل حيقد عليه حممد فوزي أو
«ينفسن»، خاصة أنه ملحن أشهر من بليغ وجنح يف إقناع أم كلثوم �ن حيصل حصر� لشركته «مصرفون» على احلق
احلصري يف بيع تسجيال�ا الصوتية، وكان ذلك فوزا كبريا وكو�ا تعطيه هذا احلق يعكس حمبتها له، وكأمنية كل ملحن �ن
يتوج أعماله اللحنية بلحن ألم كلثوم، كانت األمنية تراود حممد فوزي الذي مل يلحن هلا من قبل، وقبلت أم كلثوم أن
يلحن هلا فأخذ أغنية من مأمون الشناوي امسها «أنساك» وعمل هلا املقدمة اللحنية اليت أعجبت مأمون، مث حضر فوزي
احلفل الذي غنت فيه أم كلثوم لبليغ حلنه األول «حب إيه» وانبهر به، وأقام أصدقاء بليغ وبعض الفنانني حفال له �ذه
املناسبة، وعقب احلفل اصطحب حممد فوزي «بليغ محدي» و«مأمون الشناوي» ويف استديو الشركة طلب فوزي من
مأمون أن يقرأ لبليغ مذهب أغنية أنساك أكثر من مرة، حىت يتمكن بليغ من تلحني املذهب، وعندما أمسعهما بليغ
املذهب بعد تلحينه أشار فوزي حبماسة جتاه مأمون وهتف: مسعت � مأمون.. مش املذهب ده أحلى من اللي عملته!
وتعجب مأمون الشناوي، وذهل بليغ عندما عرف �ن حممد فوزي حلن هذا الكالم ألم كلثوم وها هو يتنازل عنه برحابة
صدر، ورفض بشدة، لكن فوزي أمره �بوة: بليغ كمل جناحك.. وخش �للحن التاين على طول. ومات حممد فوزي بعد
سنوات مخس من هذه الواقعة دون أن يلحن ألم كلثوم لكن هذه الواقعة قد ختلد أعماله أكثر من هذا اللحن الذي
كانت ستغنيه أم كلثوم أو عشرة مثله. وقال ألم كلثوم مربرا منحه األغنية ليلحنها بليغ: «بليغ ملحن جينن.. مصر حتغين

أحلانه أكرت من 600 سنة قدام».

حلن بليغ مجيع األلوان الغنائية الرومانسية والشعبية والوطنية واالبتهاالت الدينية «أشهرها للشيخ سيد النقشبندي»،
والقصائد وأغاين الترتات واملسلسالت واملسرحيات وحىت أغاين األطفال مثل أغنية «ا� عندي ببغان»، وغىن له مشاهري
املطربني مثل أم كلثوم وعبد احلليم حافظ ووردة اجلزائرية وفايزة أمحد وشادية وفايدة كامل وميادة وغريهم. نعته جريدة
األهرام صبيحة وفاته (12 سبتمرب 1993) بقوهلا: (مات ملك املوسيقى) وأعلنت وزارة املالية املصرية أ�ا بصدد طبع
عملة معدنية �مسه تكرميا له ومل حيدث هذا حىت هذه اللحظة! ومل ينل بليغ يف حياته أو بعد وفاته من التكرمي ما يوازي ربع

ما قدمه للموسيقى العربية بصفته أفضل من أجنبته املوسيقى العربية على اإلطالق.

بليغ من أهم املوسيقيني وأكثرهم حبا ملصر ويظهر ذلك من خالل أعماله وسلوكه، فهو من أكثر امللحنني الذين حلنوا
أغنيات تتغىن مبصر يف أزما�ا وانتصارا�ا ويف حبها املطلق وأشهر هذه األعمال: أغنية «� حبيبيت � مصر» و«عدى
النهار» و«البندقية اتكلمت» و«عاش اللي قال» و«فدائي» و«عرب� اهلزمية». وهناك حادثة دالة على وطنيته وقعت يف
أثناء األ�م األوىل حلرب أكتوبر حني ذهب مصطحبا زوجته املطربة «وردة» إىل مبىن اإلذاعة والتليفزيون ليقدم حلنا يؤازر
املقاتلني يف احلرب، ونظرا لظروف احلرب مل يكن مسموحا ألحد �لدخول من غري العاملني �ملبىن فتم منعهما من الدخول،
فما كان من بليغ إال أن اتصل بصديقه اإلذاعي الكبري «وجدي احلكيم» بصفته من املوظفني الكبار �ملبىن، يف تليفون
املبىن الداخلي قائال: «حاعملك حمضر يف القسم �وجدي عشان مش عاوز ختليين أدخل أعمل أغنية لبلدي»، فضحك



وجدي ومسح هلما �لدخول بعد أن كتب بليغ محدي تعهًدا على نفسه بتحمل أجور مجيع املوسيقيني حبجة عدم وجود
ميزانية لتسجيل أغاين النصر، ومت تسجيل أغنية «وأ� على الر�بة �غين» وأغنية «بسم هللا وهللا أكرب».

كتب بليغ أيضا أغنيات للمطربني خاصة يف فرتة ابتعاده املؤملة عن مصر، وكان يكتب حتت اسم مستعار يدل على مدى
حبه ملصر، وهذا االسم هو «ابن النيل».

املطربة وردة اجلزائرية هي احلب الكبري يف حياة بليغ محدي، ومن غري املعروف أ�ا أحبته قبل أن تراه وقبل أن حترتف الغناء
حىت، فعلى حد حوارها يف إحدى ا�الت الفنية ذكرت اآليت: أ�ا مولودة يف فرنسا ألب جزائري وأم لبنانية، ووالدها كان
صاحب ملهى يف �ريس ير�ده أغلب الشخصيات العربية الشهرية، بداية من امللك فاروق ومرورا بيوسف وهيب وفريد
األطرش، وقالت إ�ا غنت أمامهم خبالف حفالت خاصة شخصية، وإ�ا كانت معتادة على الرتدد على دار سينما
فرنسية تعرض األفالم العربية، ومسعت هناك أغنية ختونوه لعبد احلليم حافظ، فقررت -على حد قوهلا- أن حتب ملحن هذه
األغنية وأ�ا على يقني ��ا ستقابله يف يوم من األ�م، ويف فرتة الحقة انتقلت وردة مع عائلتها إىل بريوت وبدأت تشتهر
قليال �لغناء، مث وصلت مصر يف عام 1960 ملواصلة النجاح واحلصول على الشهرة العريضة، وبسبب مقابلة مع املشري
عبد احلكيم عامر انتشرت شائعات عن عالقة به أدت إىل إبعادها ومنعها من الدخول ومل تعد إال يف بداية حكم

السادات.

لكن يف خالل هذه الفرتة القصرية تقابال (بليغ ووردة) وصار بينهما إعجاب متبادل دفع ببليغ للتقدم إىل والدها لطلب
يدها، لكن والدها رفض، ومبجرد عود�م إىل اجلزائر أجربها على الزواج من ضابط جزائري امسه «مجال قصري»، وكان

زوجها رافضا متاما لفكرة الغناء فبعدت عن هذا ا�ال ألكثر من 8 سنوات.

يف عام 1972 كلفت وزارة اإلعالم اجلزائرية بليغ محدي بتلحني أغنية مبناسبة عيد االستقالل الوطين، واستدعى السيد
هواري بومدين، رئيس مجهورية اجلزائر، املطربة وردة لغناء تلك األغنية، وتقابل االثنان مرة أخرى متهيدا إلجناز األغنية،
وشبت النريان يف هشيم العالقة مرة أخرى، خاصة والسيدة وردة كانت قد طلقت من زوجها وقررت العودة إىل الغناء، ويف
سبيل ذلك قررت وردة العودة لإلقامة مبصر بغية دعم القاهرة اجلماهريي، ودعم بليغ الفين والعاطفي. وكان هذا هو احلب

الكبري يف حياة بليغ، على حد قوله، وتكلل �لزواج.

وعن العالقة الفنية بينهما بعد الزواج يقول بليغ إنه كان قاسيا معها يف العمل كطبيعته: (كنت معها من «أرزل» ما ميكن
أثناء العمل، أل�ا أمامي يف االستديو مطربة وليست حبيبة، وعندما كانت تغلط كنت أصرخ يف وجهها «ستوب» ورمبا
بعصبية ال تطاق، فأ� أخشى على شغلي جدا وأحب أن يظهر للناس بصورة جيدة وكاملة). وكان بليغ قد قال عن
ظروف زواجه بوردة إنه أحبها وطلب الزواج منها يف يوم غري خمطط له، يف أثناء حضورمها حلفل مبناسبة إحدى زجيات
الراقصة «جنوى فؤاد»، وهذا ال يتفق مع طبيعة بليغ محدي البوهيمية اليت تنفر من القيود حىت لو كانت قيودا شرعية،
وقالت وردة يف مقابلة تليفزيونية معها «إ�ا ظلمت (بليغ) عندما ضغطت عليه «عشان يتزوجوا» وأل�ا أيضا حاولت

إجناب أطفال منه أكثر من 5 مرات و«متوفقوش يف ده». وهذا أقرب للتصديق.

املأساة الكربى يف حياة بليغ وهي واقعة هروبه من مصر عقب سقوط الفنانة املغربية الصاعدة «مسرية مليان» من شرفة
منزله ووفا�ا والغموض والشبهات اليت أحاطت �ذا احلادث، والذي ضخم من الواقعة وأحال حياة بليغ للشقاء وهو منفي
�رادته عن مصر اليت عشقها، وكانت �اية غري سعيدة مللحن وموسيقي فريد. فقد أثري ضده الكثري من الشائعات

واال�امات وأصابه املرض والتعب واالكتئاب خالل غربته اليت قضاها متنقال ما بني �ريس ولندن ودول أخرى.



ويف احلقيقة فقد تورط بليغ يف هذه املشكلة بسبب طيبته الشديدة وحسه املرهف وإحساسه �لناس و�ألصدقاء غالبا،
وحياته البوهيمية على غرار فنان الشعب «سيد درويش»، فقد كان فاحتا منزله أمام األصدقاء والزمالء وأصدقاء األصدقاء
واملعجبني بكرم حامتي كما كان صديقه «حممد فوزي» يفعل، وهذا ما حدث يف السهرة اليت انتهت �ملأساة فقد تعب
بليغ أثناءها، واستأذن منهم ودخل لينام، واستيقظ على املصيبة، وكانت جرسة الكتها وسائل اإلعالم العربية كل منتوجها
وأمسعو� آراءهم وفتاواهم.. ولعل الوحيد الذي مل نسمعه هو صوت الضحية وعائلتها، وها قد آن األوان لنستمع إىل ابنة

«مسرية مليان»، السيدة «لبىن برنيشي»، يف تعليقها على ما حدث.

«لبىن برنيشي» ابنة املغدورة «مسرية مليان» صريعة شقة بليغ محدي، أصدرت مؤخرا كتا� �لفرنسية مل يرتجم بعد وعنوانه
صادم بعض الشيء (ال مومس وال جارية).. مبعىن أن أمها مل توافق على أن تنساق لزوجها ولعادات التسلط الشرقي
وتصبح جارية.. وأيضا ليس معىن أن تتبع منتجا وملحنا أ�ا صارت داعرة.. ويف الكتاب تستعرض حيا�ا وحياة أمها يف
حماولة لرد االعتبار لألم، وتصر على طلب الثأر من قاتل أمها ا�هول.. حتكي لبين يف كتا�ا أن أمها ولدت يف مدينة
«دجيون» الفرنسية من والدين مغربيني، وكانت عند الزواج يف سن اخلامسة عشرة، وكان زواجها مبثابة زواج «صالو�ت»
فالوالدان مل يكو� متحابني إمنا فقط على صلة قرابة من الدرجة األوىل! (يف احلقيقة مل أفهم كيف هو زواج صالو�ت مع

أ�ما أقارب!).

وتضيف أن اخلالفات بينهما كانت أكثر من الوفاقات، وأن أمها كانت حتلم منذ نعومة أظافرها �ن تصبح مطربة، خاصة
أ�ا كانت متتلك صو� مجيال، ومل تعترب الزواج عقبة يف طريقها حىت عندما أجنبت ابنتها البكرية «لبىن» عام 1978،
وكانت قد بلغت آنذاك الثامنة عشرة من العمر، وظنت عائلتها وحميط أصدقائها أ�ا ستتخلى عن حلمها ومشروع حيا�ا
وتستقر يف بيتها عاكفة على تربية ابنتها، وكان ظنا واهيا، فاألم «مسرية» ظلت تعكف على تدريب صو�ا على األغاين
الشهرية وتسجل لنفسها تسجيالت كثرية وترى نفسها جنمة األغنية الصاعدة حىت أجنبت طفلها الثاين «مهدي» عام
1981، ومل حتد هذه الوالدة الثانية أيضا من سعيها يف البحث عن منتج يتبىن صو�ا مما أشعل اخلالفات بينها وبني
زوجها وطُلقت، فغادرت �ريس إىل بلدها األصلي «املغرب» يف �اية عام 1983 مصطحبة طفليها معها، وهناك قابلت
منتجا خليجيا «أو ادعى ذلك» من أصول فلسطينية أقنعها �ن تلحق به إىل مصر حيث سيعرفها على أكرب املتخصصني
يف العروض الفنية، وعندما مسعت مسرية اسم مصر ختدرت متاما، فمصر أم الفنون، ويف ذلك الوقت كانت املنصة اليت

أطلقت زميال�ا وبلد��ا (مسرية سعيد وعزيزة جالل وليلى غفران) إىل مساء النجومية.

وسافرت مسرية تلحق بقدرها، ويف ليلة العشرين من يناير عام 1984 كانت تتسكع مع املنتج ومرا �لقرب من بيت بليغ
�ملهندسني، فانتهز املنتج الفرصة وجعلها تصعد معه حبجة أن بليغ سيسمع صو�ا، ومل يكن هذا �التفاق مع بليغ، لكن
املنتج كان يعرف أن بيت بليغ مبثابة بيت ضيافة للفنانني املصريني والعرب، ووجد هناك �لفعل حفال ساهرا ألصدقاء بليغ
وغنت مسرية بعض الوقت، وال نعرف كيف مت استقبال صو�ا وما كان رأي بليغ فيه! نعرف فقط أن بليغ كان جمهدا
واستأذن منهم ودخل غرفته ينام، ليستيقظ بعد ساعات على صوت صراخ ونواح ومسرية ملقاة يف حديقة املنزل عارية متاما
وأقاويل عن انتحارها، بينما املنتج املزعوم كان يف ذلك الوقت يف طائرة مغادرة ملصر بعد أن فر مبجرد سقوطها، أما بليغ
املعتاد على الرحابة واحلرية فلم حيتمل فكرة أن يتعرض الستجوا�ت طويلة أو يقتنص أحد من حريته شيئا، فغادر مصر إىل
بالد متعددة -خاصة بعد احلكم عليه بسنة غيابًيا مع الشغل بتهمة تسهيل الدعارة-وكانت هذه الفرتة أسوأ فرتات حياته.

وتضيف لبىن أن أمها «مسرية» كانت حمبة للحياة ومتشبثة �ا لذا تستبعد القصة اليت نقلتها وكاالت اإلعالم الغربية
والشرقية ��ا انتحرت، خاصة أ�ا كانت شديدة السعادة يف حيا�ا إضافة إىل أن جثتها مل يكن �ا أي كسر، فقط بعض



آ�ر العنف! مما يثبت أ�ا قُتلت قبل رميها من النافذة، وهناك بعض آخر اعترب «مسرية» امرأة متخففة من األخالق ومل
حتصل إال على ما تستحق. ويف النهاية مت تلطيخ مسعتها �لوحل وألصقت �ا أحط وأحقر الصفات، دون اعتبار حىت لو
كانت هذه السيدة بال أخالق! فهل من الطبيعي السكوت على مو�ا! وعند موت األم كانت لبين يف عمر ٦ سنوات
ومهدي يف الثالثة ومل يكو� يفهمان ما حدث. ومل جتد أسئلتهما إجا�ت.. ما تذكره لبين أن والدها كان كلما شاهد يف

التلفاز تقريرا عن الواقعة كان حيتضنهما طويال ويظل يبكي بغزارة.



بليغ محدي مع وردة



شكسبرية الزمالك
شاعت يف مصر يف فرتة ليست بقريبة فكرة الصالو�ت األدبية أو السياسية، واملعروف منها اآلن أو يكاد، صالون األديبة
مي ز�دة، وصالون عباس العقاد الذي كتب عنه أنيس منصور كتاً� حافًال ومساه «يف صالون العقاد كانت لنا أ�م»..
والبعض يعتقد أن صالون «مي» هو رائد هذه الظاهرة يف عصر� احلديث. لكن الثابت �رخيًيا خالف ذلك، فصالون
األمرية «�زيل فاضل» هو األقدم، و�زيل فاضل من مواليد مصر عام 1853، وهي حفيدة إبراهيم �شا، ابن حممد علي
�شا، من ابنه األكرب مصطفى فاضل، الذي كان سيخلفه على العرش لوال االتفاق الذي مت بني اخلديوي إمساعيل، «األخ
األصغر»، مع الباب العايل، والذي انتهى بتولية «إمساعيل»، ونتج عن ذلك خالف عائلي انتهى برحيل مصطفى فاضل

وعائلته إىل األستانة، ومل يرجع إال بعد وفاة اخلديوي إمساعيل.

وعادت األمرية �زيل معه، وصارت هلا عالقة طيبة �خلديو توفيق، مما دفعها لطلب العفو عن اإلمام حممد عبده بعد احلرب
العرابية وإعادته إىل مصر ورد اعتباره، وقد قوبل طلبها �ملوافقة وصارت هلا حظوة. وكانت «�زيل» جتيد اإلجنليزية والفرنسية
والعربية والرتكية، وتُعترب أول امرأة مصرية تتشبه �ألجانب. حيث كانت ختتلط �لرجال على غري العادة، وال ترتدي

احلجاب الذي كان الزي املتبع يف هذه الفرتة.

وصالو�ا انعقد يف �ا�ت القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وكان مقره يف حي عابدين، مقر األرستقراطية املصرية
آنذاك، وكان يضم العديد من املثقفني والكتاب ورجال الدولة والسياسة، ومنهم سعد زغلول وقاسم أمني ومجال الدين
األفغاين والشيخ حممد عبده وأمحد لطفي السيد وعبد الرمحن الكواكيب وطلعت حرب. وكان مثة أعداء هلذا الصالون

ا�موها بنشر دعوات التغريب وأفكار تدعو الحنالل املرأة، ووصمها الزعيم حممد فريد مبناصر�ا لإلجنليز.

أما صالون األديبة والشاعرة «مي ز�دة» ذات األصول اللبنانية الفلسطينية، اليت كانت تتقن أيضا اللغات التالية: الفرنسية
�جادة �مة، وقد كتبت �ا أشعارها، مث العربية واإلجنليزية واإليطالية واإلسبانية، ودرست األدب العريب والتاريخ اإلسالمي
والفلسفة من جامعة القاهرة، ونشرت مقاالت أدبية واجتماعية ونقدية منذ صباها لفتت إليها األنظار، كانت تقيم
صالو�ا األديب يوم الثال�ء من كل أسبوع يف عشرينيات القرن املاضي حىت ثالثينياته، وكان صالو�ا ملتقى لصفوة كتاب

مصر والعرب، ومنهم املازين والعقاد وأمحد لطفي السيد والرافعي وطه حسني.

وكانت هلا مراسالت رائعة مع الشاعر جربان خليل جربان وآخرين، وغالبيتهم أحبوها، وقد �مر عليها بعض أقار�ا
وأدخلوها مستشفى األمراض العقلية بلبنان يف �ا�ت حيا�ا! وقد قال أديبنا «طه حسني»، وهو يقارن بني صالو�ا
وصالون األمرية «�زيل»، ما يلي: «صالون األمرية �زيل كان أرستقراطًيا إن صح أن األرستقراطية توجد يف مصر، وهو
على كل حال كان ضيًقا مغلًقا ال يصل إليه إال الذين ارتفعت �م حيا�م االجتماعية إىل مقام ممتاز، ومل تكن احلياة
األدبية اخلالصة تشغل الذين كانوا خيتلفون إىل هذا النادي، فأما صالون مي فقد كان دميقراطيا أو قل إنه كان مفتوحا ال
يُرد عنه الذين مل يبلغوا املقام املمتاز يف احلياة املصرية، ورمبا كانوا ُيستدرجون إليه استدراجا، فيلقون الناس ويتعرفون إىل

أصحاب املنزلة املمتازة، ويكون هلذا أثره يف تثقيفهم وتنمية عقوهلم وترقيق أذواقهم».

عرضنا عرًضا موجزًا للصالونني الشهريين على اعتبار أن كتاب أنيس منصور عن صالون العقاد واٍف جًدا.. ولنأِت لصالون
مل ينل حظه من الشهرة، وكان يُقام يف حي «الزمالك» يف أربعينيات القرن املاضي حىت أوائل اخلمسينيات، وأطلقت عليه
الصحافة آنذاك صالون «شكسبرية الزمالك»، وكانت صاحبته هي النجمة واملمثلة املسرحية الكبرية «زينب صدقي» وهي



مصرية من أصول تركية، عاشت حياة مديدة (1895-1993)، وعملت مع مسرح رمسيس ومسرح الرحياين وفرقة
عبدالرمحن رشدي بداية من عام 1917، والسينما حتفظها لنا يف وجه األم واحلماة الطيبة اليت أدت دورمها يف �ا�ت
حيا�ا الفنية كدور الناظرة الطيبة يف فيلم «عزيزة» واألم املصرية يف فيلم «بورسعيد» واجلارة الطيبة يف فيلم عبد احلليم
حافظ «البنات والصيف»، مع العلم أ�ا مل تكن أًما يف يوم من األ�م، فقد تزوجت مرة واحدة ملدة ستة شهور ومل تنجب،

لكنها تبنت طفلة يتيمة الوالدين هي «ميمي صدقي» اليت هاجرت إىل لبنان منذ السبعينيات.

ولنبدأ من البداية اليت حجبت عنا، ألن أغلب أعماهلا املسرحية -إن مل تكن كلها-مل تسجل وفقدت إىل األبد! وكان
املسرح منذ بدا�ته كما يصفه نقاد زمان «كان اجلمال فيه يتجه إىل الوزن الثقيل.. وكان املطلوب من الفتاة اجلميلة أن
تكون فيًال أبيض، إذا خطرت على املسرح اهتزت خشبته ومالت قوائمه، مث مالت معها قلوب أولئك الذين يعشقون
اجلمال الضخم. كذائقة الناس يف تلك احلقبة، وكما وصفهن شكسبري العامية «بريم التونسي» يف إحدى قصائده اليت
يقول فيها (َمرة ملحمة مرتمة متخن.. لو سبتها فوق الرخام يسخن) وامللحمة: ذات اللحم، واملرتمة: ذات املؤخرة
العظيمة، واملتخن: البدينة. مث جاء وقت وحترر املسرح من األوزان الثقيلة والبدينات، وأضحي اجلمال فيه مقصورًا على
الرشاقة وفتنة القد املّياس. هذا يف الوقت الذي دخلت فيه زينب صدقي التمثيل، وكانت ذات مجال تركي أصيل، واعتقد
الكثريون أ�ا أخت املرحوم إمساعيل صدقي السياسي القدمي! و«ساقت» فيها زينب، مل تكذب الشائعة أو تثبتها، بل
أتبعتها مبجموعة من التقاليع اليت تغري املعجبني �لتهافت عليها وااللتفاف حوهلا. وأحاطت نفسها بعدد من السكرتريات،

حبيث مل يكن من املستطاع أن يلقاها صحفي أو معجب إال بعد االتفاق على موعد سابق!

وسايرت موضات األز�ء احلديثة وجنحت بذلك يف اجتذاب األنظار إليها بفضل مواهبها وشخصيتها ومجاهلا، حىت صارت
صورها تتصدر ا�الت الفنية اليت كانت تصدر يف ذلك الوقت، وكان الشباب حيتفظون بصورها يف حافظات نقودهم
وداخل كتبهم وبيو�م. ورمبا كانت زينب صدقي هي أول ممثلة يف مصر تلقت خطا�ت اإلعجاب يف كثرة مذهلة، حىت
إ�ا اختذت سكرتريًا خاصا للرد على هذه اخلطا�ت. وكانت خطا�ت هؤالء املعجبني مبثابة مبار�ت يف الشعر الذي
يصف الشوق والصبابة ويتغزل يف احملاسن واللطافة، وكثريا ما كانت زينب صدقي جتلس بنفسها للرد على بعض اخلطا�ت
وتشتم املعجبني �ا أل�م سرقوا أشعارهم اليت أرسلوها إليها تغزال فيها من جمنون ليلى وُكثري عزة وأشعار البحرتي وعنرتة.

ولعل هذا السبب هو الذي أهلمها أن تقيم صالو�ا األديب!

ولنعرف كيف كان مجهورها حيبها ويعشق مجاهلا، إليكم هذه احلادثة الطريفة اليت حدثت يف عام 1930، فقد أقامت
إحدى ا�الت األجنبية اليت كانت تصدر من اإلسكندرية مباراة الختيار ملكة للجمال، وكانت زينب صدقي تشهد هذه
املباراة مصادفة دون االشرتاك �ا، ورأ�ا اجلماهري وأصرت على اختيار زينب صدقي ملكة اجلمال، ورفضت اللجنة املنوط
�ا االختيار أن تليب املطلب اجلماهريي ألن زينب صدقي مل تتقدم لالشرتاك يف املسابقة، وكان رد اجلماهري دميقراطًيا جًدا،

لقد أشبعوا اللجنة ضرً� وركًال وطردوها شر طردة!

وقد بدأت زينب صدقي التمثيل يف عام 1917، واعتربت هاوية إىل حد ما حىت �لت يف عام 1926 اجلائزة األوىل يف
التمثيل الدرامي بتفوق يف مسابقة أقامتها جلنة تشجيع التمثيل والغناء املسرحي، وتفوقت يف املسرحيات الناطقة
�لفصحى، مث انطلقت وسط كوكبة من ملكات املسرح املنتوجات يف بداية االزدهار املسرحي، وهن بال جدال: منرية
املهدية وروز اليوسف وميليا د�ن وفيكتور� موسى وفاطمة رشدي وأمينة رزق ودولت أبيض وزوزو محدي احلكيم وفردوس
حممد وعقيلة راتب. وكانت املنافسات حمتدمة بينهن، وكل زهرة منهن هلا عبقها الفريد، إىل الدرجة اليت كانت املمثلة منهن



ختشى أن تؤدي دور غريها إذا ما تغيبت، ألن كًال منهن قد وضعت بصمتها على الدور وصعبت على األخر�ت
تقليدها.

لكن املنافسة احلقيقية كانت بينها وبني الرائدة فاطمة رشدي اليت كانت هلا مجاهريية طاغية بدأت تفقدها أل�ا كانت
أكثرهن تقلًبا مع الفن، كثريًا ما تسرع إليه، وحتتضن أعماله، وتقدم على خشبته الروائع، لكنها فجأة ولسنوات ختتفي عنه،
مث تظهر فجأة، وتعود لتجد املنافسات، ومنهن كانت زينب صدقي اليت أقلقت مضجعها، جلماهلا الطاغي وموهبتها
الفذة. وكانت زينب صدقي تعاين أيًضا جراء املنافسة بينها وبني زميال�ا األخر�ت، وتتورط يف كثري من املقالب اليت تدبر
منهن، ولكنها كانت ال تعري هذه املقالب التفاً�. لكن �لنسبة للصراع مع فاطمة رشدي كان األمر خمتلًفا، فقد كانتا
تعمالن مًعا يف فرقة رمسيس املسرحية، وصاحب الفرقة يوسف وهيب يعامل جنمة فرقته فاطمة رشدي معاملة مميزة، وا�مت
فاطمة رشدي زينب صدقي ��ا تسخر من متثيلها وتقلد حركا�ا �بتذال على خشبة املسرح، ونشبت بينهما معركة حامية
الوطيس، استخدمتا فيها مجيع األسلحة النسوية من صراخ وشتائم ومعايرات وبصق وصوال إىل اخلدش �ألظافر وشد
الشعر، ويقول احملرر الفين الذي رصد هذه اخلناقة ساخرًا من األمر: «لقد غريت هذه اخلناقة وجه املسرح املصري، فهذه
األسباب التافهة كثريًا ما غريت وجه التاريخ، مثل أنف كليو�ترا وبواسري �بليون، وأخريًا اخلناقة بني ممثلتني بفرقة

رمسيس».

ويقصد احملرر حبكاية أنف كليو�ترا أن كليو�ترا أحكمت سيطر�ا على قلب يوليوس قيصر ومارك أنطونيو جلماهلا رغم
كرب أنفها، وهو ما دفع الفيلسوف الفرنسي «�سكال» إىل القول: «لو كان أنف كليو�ترا أصغر قليًال لغريت وجه
األرض»، و�لنسبة لنابليون فإنه بعدما حقق انتصارات مذهلة دامهته يف معركة «واترلو» حالة بواسري حادة جعلته ال
يستطيع املكوث على ظهر جواده، وكان يرتجل عنه، وأصبح غري قادر على توجيه جيشه، فسقط يف املعركة أمام دوق

«ولنجتون»!

املهم بعد اخلناقة طلبت فاطمة رشدي مبا هلا من مكانة فنية من يوسف وهيب صاحب الفرقة طرد زينب صدقي، لكن
يوسف وهيب رفض، فخرجت فاطمة رشدي ومعها املمثل عزيز عيد تؤلف فرقة �مسها ودارت بني الفرقتني منافسة حادة

انتهت �لقضاء على الفرقتني.

واجتهت زينب صدقي للسينما، ومن األفالم اليت قامت ببطولتها يف البداية «كفري عن خطيئتك» 1933، و«بسالمته
عايز يتجوز» 1936، وبلغ عدد مشاركا�ا السينمائية حوايل 50 فيلًما. ويف فرتة توهجها السينمائي أقامت صالو�ا
األديب الفين مبقر إقامتها حبي الزمالك، وكانت تعقده مرة يف األسبوع حبضور كوكبة من األد�ء والنقاد والشباب املثقف
احملب للمسرح، وكانت تتصدر الندوات وتتحمس لشكسبري فتتلو مقوالته وتلقي مونولوجاته الشعرية وأحياً� مقاطع متثيلية
من مسرحياته، وكانت متمكنة اللغة الفصحى وحافظة ألشعار القدماء وال تتورع عن السخرية من الذي خيطئ يف نسب
قصيدة شهرية، يلحن وهو يلقيها.. فسخرت منها بعض ا�الت الفنية ومستها «شكسبرية الزمالك»، فأغلقت صالو�ا

الفين وأكملت مسري�ا الفنية �دوار السيدة املسنة الطيبة.

 





لغز قصر الرخام الوردي
هو قصر يف مدخل جزيرة الزمالك كان مشهورًا �ذا االسم يف عهد مالكه األول «علي كامل فهمي»، الذي قضى حنبه
وهو يف ريعان الشباب، مث ورثته عنه شقيقته «عائشة فهمي» فصار امسه «قصر عائشة فهمي»، واشتهر هذا االسم لفرتة
كبرية حىت بداية الستينيات، عندما اشرتته وزارة الثقافة و�ت يف حوز�ا حىت اآلن وخصصته للفنون التشكيلية، وأصبح

يعرف حاليا ب «جممع الفنون».

وعلي كامل فهمي هو ابن املهندس املصري العصامي «علي فهمي �شا»، وهو من كبار مالك األراضي الزراعية مبحافظة
املنيا، ومن كبار املستثمرين يف شركات استصالح واستزراع األراضي، وكان ميتلك قصرًا يف الشارع املسمى على امسه مبنطقة
�ب اللوق، وهو شارع «فهمي» الذي مازال حيمل امسه حىت اآلن، على الرغم من تغيريه رمسيا إىل شارع «عبدا�يد
الرمايل» -وهو الشارع الذي تقع على �صيته الغرفة التجارية بباب اللوق - وجبوار القصر أنشأ دائرة إلدارة أمالكه، ألنه
رزق من زوجته �ربع من البنات مل يكن ممكًنا -بطبيعة احلال-أن يساعدنه يف إدارة الدائرة، وكان ابنه «علي كامل فهمي»

اليزال طفًال صغريًا، وتسببت ضغوط العمل واعتماده شبه الكلي على نفسه يف وفاته إثر صراع سريع مع املرض.

وكان الطفل «على كامل» دون سن املدرسة حني مات أبوه، فوجد نفسه وارً� ألكثر من (4500 فدان) يف حمافظة
املنيا. ورغم أنه كان حتت وصاية ا�لس احلسيب ألنه بلغ السادسة عشرة من العمر فقط، ويتقاضى راتًبا هزيال قدره مائة
جنيه شهرً� (�سعار 1916)، إال أنه كان ينفقها على وسائل اللهو يف أ�م معدودات، مث تقرب منه موظف ذكي برتكيبة
نصاب، أقنع الطفل بتعيينه سكرتريا له، وبفضل هذا القرب الشديد فتح للطفل بوا�ت الشهوات ووضع له خطة للتحايل
على ا�لس احلسيب حىت يقر �هليته إلدارة ممتلكاته وجنح يف ذلك، وتسلم «علي كامل فهمي» أربعة آالف ومخسمائة
فدان خالية من الرهن والديون، �إلضافة إىل مائة ومخسني ألفا من اجلنيهات مبثابة صايف األر�ح اليت حتققت خالل

سنوات الوصاية. (وسنتحدث يف حكاية منفصلة عن تفاصيل إنفاقه العجيب لبعض هذه الثروة املذهلة).

جزيرة الزمالك كانت يف بدء حداثتها - التأسيس الفعلي يف عام ١٩٠٧- مكاً� للصفوة من األجانب وكبار املصريني من
الوزراء ورجال احلكم وحاشية السلطان وكبار األعيان، وقد ترك «علي كامل فهمي» قصر والده بباب اللوق تقرً� من
الصفوة، واختار أرًضا على النيل قيمتها الفعلية أربعة آالف جنيه، لكنه اشرتاها �ربعة عشر ألًفا اجلنيهات، وعرض عليه
مقاول البياض املصري أن يتوىل زخرفة القصر بستة آالف جنيه، فأسند العملية إىل مقاول إيطايل تقاضي مثنا هلا ثالثة
عشر ألفا من اجلنيهات، وتكلف بناء القصر مائة ألف جنيه بز�دة قدرها مثانون ألفا على تكلفته احلقيقية، ذهبت مجيعها
إىل جيوب احلاشية والسماسرة الذين كانوا حييطون به، والسيدة الفرنسية اليت أوقعت به يف حبائلها عندما ذهبت إىل
«قصر الرخام الوردي» - االسم يعود للرخام الوردي املستورد الذي استخدم يف ديكوراته وواجهاته- مبجرد دخوهلا قصره
ُذهلت من كل مظاهر الثراء والرفاهية اليت شاهد�ا يف القصر ومل تر هلا مثيال حىت يف أفالم هوليوود، فالقصر مقام على
شاطئ النيل ليكون واحًدا من أمجل قصور القاهرة، وُبين على طراز عصر النهضة، وأثث ��ث مل يكن فخًما فحسب بل
�رخيًيا كذلك، فغرفة النوم كانت إحدى الغرف اليت ينام عليها ملك الصرب، وأدوات املائدة كلها من الفضة اخلالصة
تكلفت وحدها ما يزيد على 450 ألف جنيه، وكل ما �لقصر مستورد من أشهر البالد يف صناعته، فاملفروشات من
فيينا، والزجاج والبللور واملرا� من بلجيكا، والذهب يدخل يف تكوين كل شيء حىت أصغر وأتفه أدوات االستخدام
اليومي. �ختصار مل يكن جمرد قصر عادي، بل حتفة معمارية وفنية تليق �مللوك، وكان شعار «علي كامل فهمي» مطبوعا

مباء الذهب على كل حتفة ومقعد ولوحة، بل وعلى مالبس اخلدم، وكل ما تقع عليه األعني.



وصفنا قصر الرخام الوردي، الكائن �لزمالك، مع نبذة صغرية عن دواعي إنشائه وحيثيات مالكه «علي كامل فهمي»،
ونضيف إىل ما سبق أن األمري (واللقب شريف كما أسلفنا) عندما انتهى بناء القصر ذهب إىل �ريس لشراء حتف لتأثيث
القصر، �إلضافة طبعا للمتع الشخصية مبصاحبة مجيالت �ريس، وملطاردة الغانية الفرنسية الشهرية مارجريت «ماجي
ميلر»، اليت أحكمت فخوخها حوله فتزوجها زواًجا مدنًيا حتول بعد مدة يسرية إىل زواج شرعي، وانتهت حياته على يدها،
ويف �ريس كانت «ماجي» ترافقه أثناء شراء التحف بينما هو يبهرها �لطريقة املذهلة لتبديد أمواله واليت منها: أنه كان
يريد شراء حقيبة سفر - جمرد حقيبة سفر۔ فبحث عن حقيبة مميزة، حديثة وغالية ومن ماركة شهرية، وتباهى البائع حبقيبة
من ماركة عاملية شهرية وسرد له بفخر أمساء الشخصيات العاملية الالمعة اليت تستعمل هذا النوع نفسه من احلقائب، ولكنه
رفض أن يتساوى �م وأصر على إدخال تعديالت عليها لتتميز حقيبته عن حقائبهم، وطلب استبدال كل األجزاء املعدنية

فيها �جزاء من الذهب اخلالص، فوافقت الشركة املنتجة على الفور وحتقق له ما أراده.

وكان ا�تمع الباريسي آنذاك مشغوال �لتباحث واحلديث حول قاعة املرا� بقصر فرساي، اليت كان امسها يرتدد يف كل
صحف العامل وقتها، بعد أن مت توقيع معاهدة الصلح يف احلرب العاملية األوىل بني احللفاء واألملان يف تلك القاعة، وشغله
هذا األمر فزار قصر فرساي، وجتول بني جنباته مث توقف مذهوًال أمام اتساع وفخامة قاعة املرا� اليت كان طوهلا يبلغ 73
مرتا وعرضها 11 مرتا وارتفاعها 13 مرتا، وقبل انتهاء الز�رة كان قد قرر إنشاء مثيلتها بقصره، على أن تكون طبق
األصل من قاعة قصر فرساي الذي أنشأه امللك لويس الرابع عشر، فتكون فيها 17 �فذة تطل على النيل ويف مواجهة
كل منها - على احلائط املقابل هلا - مرآة بنفس مساحة النافذة يف إطار مذهب تعكس ضوء الشمس. وبدأ جيمع
املعلومات عما يتكلفه إعادة تصميم القاعة بكل ما حتتويه من مرا� وستائر مذهبة وثر�ت ولوحات زيتية تزين سقفها
وحوائطها، وأ�ث صنع من املينا البيضاء املذهبة لتكون قاعة للحفالت والوالئم اليت يقيمها لضيوفه ال مثيل هلا يف أي
مكان يف العامل، ومل يسبقه إليها إال واحد من أشهر ملوك التاريخ، وهو «لويس الرابع عشر». لكن الذين استشارهم من
املهندسني واملقاولني الفرنسيني أمجعوا على أن تكلفة املشروع لن تقل عن مليون جنيه، وعلى أن القاعة املقلدة لن تكون

-على الرغم من ذلك- مبثل مجال األصل، فعدل عن تنفيذ الفكرة، وهو آسف.

و�يت ألهم غرف القصر - غرفة النوم- �عتبار� يف الشرق �تم �ا حىت نتزوج مث نستبدل املطبخ �ا بعد حني، فغرفة النوم
اليت ذكر� من قبل أ�ا كانت يف األصل غرفة ملك الصرب! و�ا من األ�ث والر�ش والتحف ما يعجز عن وصفه اخليال،
خاصة مبا أضافه عليها مسو الربنس، يف الواقع ليست األشياء املادية ما نقصده يف مقالنا هذا، إمنا نعين األرواح اليت شغلتها
بداية من جناب امللك وامللكة الدولة عظيمة كالصرب قبل أن تنهي عظمتها احلرب العاملية األوىل، مث بسمو األمري
الفخري «علي كامل فهمي» وزوجته الفرنسية «ماجي ميلر» اليت أذاقته فيها من صنوف املتعة الكثري وأذاقها من أنواع
القسوة والتعذيب األكثر، واليت حتملته بلذة كما سيبني ذلك من مذكرا�ا بعدما قتلته، مث أخته «عائشة فهمي»، اليت
ورثت القصر بعده وتسمى �مسها، لنصل إىل زواج عائشة فهمي من الفنان يوسف وهيب الذي أ�ر ضجة كربى ومعارضة
شديدة من الوسط األرستقراطي، وانتهى بطالقه هلا وزواجها من الفنان «شكوكو» كيًدا له، مما أ�ر جنون يوسف وهيب
الذي مل يطهر الفن من الطبقية، فلم يتصور أن يعتلي الفنان شكوكو، الذي أصله جنار، سرير ملك الصرب بعده، هو بك
ووالده �شا، وإىل أن مات يوسف بك وهيب مل يتعامل مطلًقا مع شكوكو يف عمل فين، وكان شكوكو يتجنبه متاًما يف

األماكن العامة، وهلذا حكاية مثرية سنتعرض هلا فيما بعد.
 

نزوات األمري العاشق



بعد أن حترر الشاب «علي كامل فهمي» من سلطة الوصي املتزمت، وتسلم الثروة املذهلة، انطلق حرًا بال رقيب وال
حسيب، يبدد يف الثروة �كثر الطرق ابتكارًا، خبالف تردده على الكباريهات واملالهي وليايل املرح وأمسيات املسارح
ومرافقة الفنا�ت ومدعيات الفن، ومن مظاهر إسرافه العجيب أنه كان يدور طوال الليل على صاالت عماد الدين
واألزبكية صاحبا حاشيته من األتباع واألصدقاء يوزع صناديق الويسكي حتية للراقصات، مغريًا ُسنَّة املالهي، حيث كان
الوجيه املسرف هو من يوزع أكثر من صندوق برية يف الليلة، وبعد ظهور «علي كامل فهمي» الليلي، بعد حترره من
الوصي، أصبحت وحدة اإلنفاق يف هذه الصاالت هي الويسكي الفاخر. وكان آنذاك عمره مل يبلغ الثامنة عشرة بعد، وقد
اشرتى يف هذه الفرتة بعدة آالف اجلنيهات زورقًا خبارً� قوته 45 حصاً�، وهي مبقياس ذلك الزمان سرعة قصوى، دفعت
كثريا من احمليطني به لتحذيره �نه ال يصلح للسري يف النيل لقوته غري العادية، وكان يدور به على سطح النيل حول جزيرة
الزمالك مثريًا رعب سكان العوامات الراسية على الشاطئ، بسبب ما أحدثه �ا من اهتزازات عنيفة أدت إىل سقوط قطع
األ�ث، وألن معظمهم كانوا من وجهاء القوم فقد �روا عليه إىل أن اضطروه إىل الكف عن املرور بزورقه �لقرب من
عواما�م. (سيحدث أمر شبيه بذلك ألخته «عائشة فهمي» بعد وفاته، واليت ورثت قصره �لزمالك، فعندما تزوجت
شكوكو جعلته أول فنان مصري يركب يف أواخر األربعينيات السيارة اإلجنليزية ماركة «�نتيللي» اليت ال يركبها غري اللوردات
والسفراء واألمراء، ما أ�ر عليه حقد أفراد األسرة املالكة وبعض أفراد العائالت األرستقراطية وخنبة حي الزمالك، فأجربوه

على بيعها).

أما األمري «علي كامل فهمي» ففي أوائل العشرينيات مل يكن استخدام السيارات شائًعا يف مصر ذلك احلني، فقد كانت
حياز�ا من عالمات الوجاهة اليت مل يكن ممكنا أن تفوته، لكنه مل يكتف �لبحث عن أنواعها النادرة وال بتغيري طرازها كل
عام، بل كان يقودها بسرعة شديدة يف شوارع املدينة، فيلفت أنظار املارة ويربك املرور الذي كان يزدحم أ�مها �لعر�ت

اليت جترها اخليول، و�ملارة الذين ميتطون احلمري، ويثري الذعر بني بسطاء املصريني الذين كانوا يرتبكون �رد رؤية سيارة.

كما كلف أحد اخلطاطني الكبار بكتابة «طُُغراء» �مسه -وهو ما يعرف اآلن �للوجو-ليطبعها بعد ذلك �لذهب على
كل ما ميلكه: من السيارة إىل األسطبل، ومن الزورق إىل اجلياد اليت ميلكها، ومن مبسم السيجارة املطعَّم �لياقوت إىل أواين
الطعام الذهبية، ومن مالبس اخلدم يف قصره إىل املناديل اليت يضعها يف جيبه، ومن علبة السجائر الذهبية إىل اجلواهر

الثمينة اليت كان يهديها إىل عشيقاته!

وعندما وصلت إليه أقاويل �ن األسرة استاءت من سلوكه املتهتك مع الغواين واملمثالت، اضطر إىل خطوبة ابنة اللواء
«إمساعيل سرهنك �شا»، أحد كبار البحرية املصرية، لينال رضاء عائلته، لكنه واصل سلسلة املخازي اليت دفعت �للواء
إىل فسخ خطوبة ابنته منه بعد أ�م قليلة، ألن «علي كامل فهمي» مل يلتزم �لشرط الذي وافق عليه أمام عائلة العروس،
�ن يكف عن سلوكه املتهتك، وكان كامل قد خطبها بناء على رغبة شقيقاته وعائلته اليت كانت تتصور أن زواجه من ابنة
أسرة عريقة قد يصلح من أحواله، وقد قدم شبكته يف جو أسطوري، إذ كان على رأس موكب من 20 خادًما يرتدي كل
منهم بذلة «ردجنوت» وحيمل صندوقا من الفضة فيه بعض ا�وهرات، وليتعاىف من صدمة رفضه مل حياول إعادة الكرة مع
أسرة كرمية أخرى، إمنا ميم وجهه جتاه الفنا�ت وتعلق بسرعة مبمثلة شابة هي «فاطمة رشدي»، وأغرم �ا غراًما عنيًفا،
وعرض على أمها الزواج من ابنتها على أن يدفع هلا مهرًا قدره أربعة آالف جنيه، مع رحلة إىل سويسرا للمتعة والستكمال
معارفها من اللغات األجنبية والعلوم احلديثة، لكن أستاذها املخرج الكبري «عزيز عيد» - الذي كان يرغب يف الزواج

منها-جنح يف معاجلة املوقف والتصدي له، فكف عن مطارد�ا.
 



السنيورة والربنس والغرام

السنيورة «ماجي ميلر» اليت تزوجت الربنس واملليونري «علي كامل فهمي» تشا�ت معه يف أن كًال منهما نسج أساطري
حول أصله األرستقراطي، ف«علي كامل فهمي» كما أسلفنا هو االبن الوحيد للمهندس العصامي املصري «علي فهمي
�شا»، الذي بعمله الشاق وجهده استطاع امتالك هذه الفدادين واألطيان الشاسعة اليت ورث بعضها االبن من بعده، أما
لقب الربنس الومهي فادعاه عندما حتايل كي يُوظَّف يف السفارة الفرنسية �لقاهرة مرتمجا -مل يتقاَض عنه مرتبا وال مارسه
مطلقا-وادعي يف األوساط األوروبية أنه دبلوماسي يف السفارة الفرنسية، واستغل ز�رة «السلطان فؤاد» إىل الصعيد يف
فرباير 1921، ليلتمس منه ز�رة مسقط رأسه �ملنيا -كي يضع بيده الكرمية حجر األساس للمستشفى واملسجد اللذين
بنامها-وملا وافق السلطان شق شارعا واسعا من شاطئ النيل عند مغاغة -حيث رست الباخرة اليت تُقل السلطان - إىل
مكان االحتفال يف بلدته «آ� الوقف»، ونصب على جانبيه األعمدة، اليت رفع عليها األعالم، وأقام أقواس النصر،
ونصب سرادقا ضخما، أقيمت فيه خطب الرتحيب، وبسبب ذلك منحه السلطان رتبة البكوية من الدرجة األوىل، فأصبح

يُعرف �سم «الربنس علي بك كامل فهمي».

أما «ماجي» فهي االبنة الوسطى لسائق سيارة فرنسي، من مخسة أبناء، قُتل منهم شقيقان يف أثناء احلرب العاملية األوىل،
وتلتهما شقيقتها «إيفون» يف عام 1927، أما أصغر األشقاء فقد دمهته -وهو يف الرابعة من عمره-سيارة كانت تعرب
الطريق فجأة- بينما خلف كرة قذفتها له «ماجي» أمام منزهلم املتواضع يف إحدى القرى الفرنسية القريبة من «بوردو» يف
جنوب فرنسا. وهذه أول جرمية قتل -غري مقصودة-ترتكبها، وكانت آنذاك التاسعة عمرها، وانقلبت عواطف األسرة
الساخنة اليت كانوا يغدقو�ا عليها إىل برودة وقلة اهتمام وضيق من كل كلمة تقوهلا أو تصرف تقوم به، وبلغت �م
القسوة �صرارهم على تذكريها - مبناسبة ومن دون مناسبة - ��ا قتلت شقيقها، فازداد إحساسها �لذنب، وكان ذلك
وراء نو�ت الصداع النصفي الذي أخذ يهامجها منذ ذلك الوقت املبكر من عمرها، كما كان وراء األفكار الدينية الغريبة
اليت تسلطت عليها، وجعلتها تتوهم واقعة ذكر�ا يف مذكرا�ا اليت ُنشرت فيما بعد، أ�ا كانت تلعب يف أرجوحتها قبل أن

تُتم عامها األول، حني ظهر أمامها شبح من اجلن، احنىن على أرجوحتها وغمرها حبنانه ورّغب إليها أن تُريبَّ يف الدير.

وقد أدخلها أهلها مدرسة ملحقة �حد األديرة حىت تكفيهم مؤونتها لفقرهم الشديد.. وأمضت «ماجي» سبع سنوات يف
تلك املدرسة امللحقة �لدير الكاثوليكي، ُتكفر عن جرمية القتل اليت كانت قد اقتنعت - من فرط تكرار األسرة لال�ام-
��ا قد ارتكبتها فعال، فأغرقت نفسها يف الصالة والعبادة، وانعزلت بني جدران الدير ال تغادره إال لتذهب إىل القداس يف
الكنيسة امللحقة، حيث جتد متعتها يف اإلنشاد بصوت رخيم جيذب مسامع زميال�ا، وشاع الظن يف األسرة أ�ا سوف

ترتهنب وتقضي بقية عمرها يف الدير.

ويف عام 1906، الذي كان يوافق بلوغ الربنس «علي كامل فهمي» سن السادسة من العمر من عمره القصري، ووصول
«ماجي ميلر» سن السادسة عشرة من عمرها املديد، غادرت «ماجي» مدرسة الدير لتقضي إحدى إجازا�ا الدراسية مع
أسر�ا، فوجدت حال األسرة قد حتسن قليال، إذ ترك والدها عمله كسائق ليعمل كاتبا مبكتب أحد احملامني، وتقدمت
أمها يف مهنة حياكة املالبس، ويف تلك الفرتة القصرية -وكانت أوج مراهقتها وقد ظهرت عليها مالمح األنوثة الطاغية-
أدركت «ماجي» أن أسر�ا من النوع الذي يشغله فقره عن االهتمام �ألخالق! وكانت هناك قريبة لألسرة تزورهم يف تلك
األثناء ُتدعى «مدام الجنلوا» تعمل يف جمال الرتفيه! سرعان ما أ�رها مجال العذراء القادمة من الدير دون أن تفك شعرها
املضفور يف جديلتني طويلتني.. فطلبت منها خلسة أن تزورها يف بيتها بباريس، وهناك غرقت «ماجي» يف األصباغ

واأللوان والكرميات والزيوت، ومل تعد بعدها إىل منزل األسرة وال إىل مدرسة الدير.



وقع يف غرام «ماجي ميلر»، أثناء وجودها يف بيت الرتفيه الذي متتلكه وتديره قريبتها، شاب إجنليزي يدعى «أندريه
كالرك»، كان والده يشغل منصبا رفيعا يف اإلدارة اإلجنليزية اليت تدير املستعمرة اهلندية، �دلته «ماجي» احلب ووعدها
�لزواج، و�لفعل أرسل لوالده �هلند يطلب املوافقة، ويف انتظار هذه املوافقة أقامت معه يف منزل أمه الفرنسية، وأسرعت
«ماجي» �حلمل منه قبل ما �يت رد والده الذي �خر بضعة شهور، والذي وصل حممًال �لرفض ألن هذا الزواج سيعرقل
اخلطط اليت وضعها ملستقبل ابنه، كما طلب من ابنه اللحاق به بسرعة يف اهلند، وبكل نذالة اعتذر «أندريه» �نه ال
يستطيع حتدي أبيه وترك ابنته يف أحشائها وغادر �ريس إىل «بومباي»، وعادت هي مضطرة إىل منزل أسر�ا، حيث
وضعت طفلتها رميوندا» وعكفت مبعاونة أمها على العناية �ا، أما هو فلم تره أو تسمع عنه شيئا ملدة طويلة حىت عرفت

أنه كان من آالف الضحا� الذين قتلوا يف احلرب العاملية األوىل.

ويف العام التايل (1907) تعرفت �لرجل الثاين يف حيا�ا وهو «أندريه ميلر» وكان �جرا ثر� من أغنياء «بوردو»
املعدودين، ينتمي إىل أسرة متتلك معامل ضخمة لصنع اخلمور يف «بوردو» ومزارع شاسعة للكروم، وعندما تزوجت منه
كانت بدايتها احلقيقية يف تذوق متع احلياة املرفهة، وركوب اجلياد وصيد الثعالب والسياحة يف أرجاء أورو� وصوال إىل عامل
الشرق الساحر بز�ر�ا «مراكش»، واستقرا يف مدينة البندقية، وهناك بدأت املشاحنات العنيفة تدور بينهما لتنتهي بطالقها
منه يف عام 1913. السبب الفعلي (أنه طرق �ب جناحها بفندق البندقية حيث يقيمان، فرفضت فتح الباب له، وعندما
كسر الباب واقتحم الغرفة ووجد ��ا اجلانيب مفتوحا، شك أ�ا كانت بصحبة رجل هربته قبل دخوله، فاشتبكا يف عراك
عنيف، انتهى كالعادة �لصلح لكن املشاحنات تكررت فطلقها زوجها بعد أن دفع هلا مائيت ألف فرنك تعويضا عن

الطالق!).

واكتسبت «ماجي» من العالقتني اللتني مر� حبيا�ا سلوكا ظل يالزمها حىت �ايتها، وهو أن تظل الطرف األقوى يف
عالقا�ا املتعددة، اليت اختذت طابعا جتار� حىت يف العالقات الشرعية! فإذا كان اإلغراء �ملال من جانب الرجال الذين
عرفتهم هو أسلوب تعاملهم معها، فإن اإلغراء �جلمال و�ديدهم �النتقال إىل رجال آخرين هو أسلو�ا يف الرد، كما أن
حالة التوتر الشديد العالقة صار مزاجا عاطفيا لديها، إذ كانت تتفنن يف إ�رة غضب الطرف اآلخر حىت ينتهي املوقف
�شتباك لفظي وشتائم متبادلة، مث يتضار�ن �أليدي حىت يصل التوتر إىل ذروته، وعندما �دأ العواصف واألعاصري حيلو

الغرام!

مل يؤثر فيها الطالق البتة، بل استثمرت ما كونته من عالقات ��تمع األرستقراطي خالل فرتة الزواج لتقيم عالقات حرة
مع من ختتارهم من خنبته، بينما ابنتها يف مدرستها الداخلية بلندن، حيث أحلقتها هناك لتتفرغ حليا�ا ونزوا�ا. وبتعويض
الطالق الضخم الذي حصلت عليه تشبهت ��تمع الراقي، حيث انتقلت إىل شقة فاخرة يف قلب «�ريس» وحرصت
على التنزه فوق أحد جيادها صباح كل يوم يف غابة «بولنيا»، واقتنت سيارتني فاخرتني، وأصبحت من الوجوه الشهرية

واملألوفة يف معارض ا�وهرات وعروض األز�ء ومدرجات سباق اخليل واملسارح.

ومل تبتذل نفسها أو حتط من قيمتها يف سوق املتعة، بل حرصت على اإلنفاق ببذخ �عتبار هذا استثمارا جيدا جلماهلا،
وعندما اندلعت احلرب العاملية األوىل وتوقفت سوق املتعة قليال، وضعت سيار�ا يف خدمة ا�هود احلريب وتطوعت
للتمريض يف أحد املستشفيات العسكرية، وساعدها احلظ يف عام 1915، إذ تعرفت �ألمري «إدوارد»، ابن ملك إجنلرتا،
«جورج اخلامس» املعروف ب «أمري ويلز» فنشأت بينهما عالقة استمرت طوال سنوات احلرب، كانت تغذيه بعواطفها
وهو على جبهة القتال، بينما هو يهديها خطا�ت ملتهبة العواطف وتذكرات حربية كأزرار من مالبس اجلنود األملان أو



قطع من أسلحتهم أو بعض خوذا�م! وقد ساعد�ا رسائل أمري ويلز وويل عهد إجنلرتا - فيما بعد- يف اإلفالت من
اإلعدام شنًقا.

كانت «�ريس» يف فرتة ما قبل احلرب العاملية األوىل وبعدها حىت احلرب الثانية أشهر املزارات األوروبية اليت ينشدها أمراء
ا بباريس من

َ
الشرق ورجال سياساته وأثر�ئه وصوال إىل بعض املنتمني للربجوازية املصرية والطبقة املتوسطة الطموحة، مل

مباهج ومفاتن وأفق حترر عن مثيال�ا من املدن األوروبية، ولنفوذ فرنسا الثقايف يف كثري من البلدان الشرقية، فما الذي
جذب فاتنة الشرق «ماجي ميلر» إىل الشرق ومصر �لتحديد؟! ممكن أن خنمن أن أماكن اللهو الباريسية - امللعب
الرئيسي ملاجي بعد طالقها وللشرقيني الذين يفتنهم مذاق اللحم األبيض-قد مجعتها ببعضهم. وهذا حقيقي إىل حد بعيد
فقبيل احلرب العاملية األوىل تعرفت مبلهى �ريسي شهري جبنرال «تركي» يدعى «خليل شريف �شا» -كان سفريا لرتكيا يف
إحدى العواصم األوروبية-مث فر من بالده عقب االنقالب الذي قامت به مجعية االحتاد والرتقي ضد السلطان «عبداحلميد
الثاين» والذي جنح يف اإلطاحة به ومكن «كمال أ�تورك» من البالد، ومل جيد اجلنرال «شريف» ملجأ آمًنا غري مصر،
خاصة أنه كان متزوًجا من األمرية «�زيل فاضل» ابنة «مصطفى فاضل» شقيق «السلطان حسني كامل» ذاته، وعاشت
«ماجي» مع اجلنرال الرتكي عدة شهور يف «�ريس» كستها من عنقها حىت أصابع قدميها جموهرات مثينة، كما تعرفت
أيًضا �ملسيو «ألبري موصريي» اليهودي املصري من أصول إيطالية الذي كان يدير بنًكا مهًما متلكه أسرته يف مصر وحيمل
اسم العائلة. وذاقت «ماجي» طعم النعم وأوجه الرفاهية فتحولت بوصلتها جتاه مصر، وساعدها القدر عندما أصيبت
مبرض صدري، ونصحها األطباء �ن تقيم يف جو جاف مشمس حىت توقف التدهور يف صحتها، وال تصاب مثل غادة

الكاميليا �لسل ذلك املرض القاتل والكابوسي آنذاك، فسافرت إىل مصر يف الشهور األخرية من عام 1916.

و�لرغم من أن الغواصات املقاتلة كانت تزحم مياه البحر املتوسط يف أجواء احلرب الدائرة وقتها، فإن «ماجي» ذات
الصالت القوية بقيادات اجليش الفرنسي واحللفاء.. بل و�لربنس «إدوارد» ويل عهد بريطانيا! مل تعدم الوسيلة اليت متكنها
من عبور احلدود برًا إىل إيطاليا ومنها حبرًا إىل مالطة، مث إىل اإلسكندرية واختصرت بذلك القسم البحري من رحلتها إىل
احلد األدىن، وكانت قد اختارت عند إقامتها مبصر فندق «شربد» عمًدا؛ ألن موقعه حبي األزبكية بوسط البلد -وما أدراك
بسمعة األزبكية حينها حملًيا ودولًيا۔ �إلضافة إىل أن الفندق كان أشهر معامل القاهرة عاملًيا - بعد األهرامات-لدى
األوروبيني منذ �سس عام 1841 ليكون أول فندق ينشأ على الطراز األورويب يف مصر (وقد احرتق لألسف عند حريق
القاهرة يف يناير 1952)، وامليزة املهمة للست ماجي اليت دفعتها هلذا االختيار أن امسه ارتبط �مللوك واألمراء األجانب
الذين يزورون مصر، وهم �لنسبة هلا أهداف تدعو للصيد، وللسري على منهجها يف إحاطة نفسها جبو من واأل�ة حىت ال

�بط �ملستوى الرفيع لعشاقها!

واحلقيقة أن فندق «شربد» آنذاك كان مركزًا مثالًيا للتعرف على النخبة السياسية واالقتصادية يف ا�تمع املصري، فضال عن
كبار ضباط جيش االحتالل واملسؤولني بدار احلماية من الذين يقيمون به أو يرتددون عليه، وكانت قاعاته وأ�اؤه
وصاالت القمار والرقص جتتذب وجهاء اجلاليات األجنبية اليت كانت تستوطن وتستنزف مصر، كما كان بعض أعيان
املصريني يفضلون الرتدد عليه ألغراض متعددة منها �لطبع، مطاردة نساء أورو� الفاتنات اللوايت كن يقمن به أو يرتددن
عليه الصطياد الرجال أو تقصي األخبار. �ختصار كان الفندق من بني ظواهر التحلل الذي مساه الزعيم «حممد فريد» يف
مذكراته ب «انتشار الفسق بني الطبقات العليا من ذوات البلد» وهو حيمِّل اخلديوي «إمساعيل» املسؤولية عن ذلك؛ إذ
كان يعطي «املومسة األورو�وية» ما يزيد على أربعني ألف جنيه «حىت صارت الد�ثة -أي القوادة-من أكرب وسائل

التقرب من جنابه»!



أثناء أول إقامة لـ«ماجي ميلر» بفندق «شربد» األزبكية، خرجت شبكتها بصيد مثني جًدا.. مصري وليس أجنبًيا.. وهو
«عمر �شا سلطان» عني أعيان حمافظة املنيا، وريث السري «حممد سلطان �شا»، فهو االبن األصغر لرئيس جملس النواب
الذي شارك يف الثورة العرابية يف بدايتها، مث انقلب عليها وساهم يف هزميتها فمنحته «امللكة فيكتور�» - ملكة إجنلرتا-
وسام القديسني «جورج وميشيل» مكافأة له على عمالته، وأصبح �لتايل حامال لقب «سري»، وقد مات «حممد سلطان
�شا» �رًكا ألبنائه ثالثة عشر ألف فدان وذكرى غري عطرة، حاول االبن األصغر «عمر» حمو عارها فانضم إىل الزعيم
«مصطفى كامل» الذي قربه إليه، وكان من األثر�ء الذين تربعوا بسخاء لتمويل أنشطة الزعيم ضد االحتالل! فانتخب
عضوا �للجنة اإلدارية للحزب الوطين عند �سيسه عام 1907 وأمينا لصندوقه، وبعد وفاة الزعيم «مصطفى كامل» انتقل

بوالئه من خليفته «حممد فريد» إىل اخلديوي «عباس حلمي الثاين» الذي منحه لقب الباشوية.

ما إن رآها «عمر �شا سلطان» حىت طاردها بعالنية وحاول لفت نظرها بقوة، عازًما على النيل منها -كرغبة النخبة
الشرقية-وقتها لتحقيق نصر على الرجل األورويب الذي حيتل أرضهم ويتعاىل عليهم، �حللول حمله يف فراشه وقهر نسائه
جنسيا وانتزاع اعرتاف منهن ��م األسياد والفحول. ومن مظاهر هذه املطاردات: �قات الورود اليت تتتاىل وحيملها يومًيا
إىل غرفتها أحد عبيده، حىت إ�ا كانت جتد صعوبة يف املرور عرب الردهة اليت ازدمحت �لعشرات منها بتوقيع احملب الوهلان،
وإذا ما كانت تتناول طعامها يف مطعم الفندق وجدته وسط حاشيته جيلس يف الطاولة اليت جتاورها وحديثهم كلهم عن
مجاهلا الذي يتغزلون فيه بصوت عاٍل، عامدين أن تسمعه، وإذا ما أعجبت مبقطوعة موسيقية مما تعزفه «األوركسرتا» أومأ
«عمر �شا» إىل رئيس الفرقة كي تعيد عزفها، وكلما حاولت االنتقال بعيًدا عنه وعن حاشيته انتقل على الفور إىل طاولة

جتاورها.

وذات يوم كانت جتالس اجلنرال الرتكي «خليل شريف �شا» وتتعشى معه، وقد أعطت ظهرها له، إذ فجأة �ض جليسها
�ئرًا متجًها إىل العاشق اللحوح واشتبك معه يف مشادة عاصفة تبادال خالهلا الشتائم املقذعة، وختمها العاشق «عمر
�شا» بعبارات �ديد وهو يقاوم أصدقاءه وهم خيرجونه من الصالة. ويف اليوم التايل كانت بصحبة اجلنرال يتمشيان يف
املنطقة عندما الحظت أن أحد أفراد حاشيته يتبعهما وقبلما خترب صديقها اجلنرال، وجدت الرجل خيرج مسدسه ويصّوبه
حنو اجلنرال «شريف �شا» فأسرعت �لوقوف أمام صديقها اجلنرال، وعندما وجد الشاب أن اهلدف املكلف به صعب
إصابته فر هارً�. ورغم ذلك مل يكن يشغلها حينئذ غري حالتها الصحية احلرجة، لذا اكتفت �لفرجة على الديكني
املتنافسني عليها، ولطف ذلك من حالتها املعنوية، ويف نفس الوقت مل يتمكن «عمر �شا» منها أل�ا كانت يف حالة
مزاجية مرتدية، ويف الوقت نفسه تعترب نفسها يف إجازة مرضية عن العمل. وإن كان أحد مؤرخي حيا�ا العاطفية من
املصريني يؤكد أ�ا كلفت «عمر �شا»، عني أعيان املنيا، خالل الشهرين اللذين قضتهما يف مصر «ما يزيد على مليون

فرنك»!

بعد شفائها غادرت «ماجي ميلر» مصر بصحبة اجلنرال الرتكي «شريف �شا»، وكانت قد قضت عدة أسابيع تتجول بني
اآل�ر الفرعونية يف الصعيد قبل املغادرة، ورجعت إىل �ريس وافرة الصحة تستأنف بكل طاقتها عملها خالل ما تبقى من

سنوات احلرب.

ويف �ريس تعرفت على كهل فرنسي ثري يف �اية 1917، وتزوجت منه يف إبريل 1919 ومل تستمر معه سوى عام واحد
فقد تضاربت أهدافهما من الزواج، كان يسعى إىل حياة زوجية هادئة ومستقرة وبعيدة عن العواصف، خاصة أنه ثري جًدا
وله وظيفة عسكرية مرموقة. وكانت قد أدمنت دور العشيقة ومل تعد صاحلة لغري هذا الدور، فهي تريد رجال ينتقل �ا بني

عشش العشق، ويطوف �ا من فندق إىل �ر، ومن ملهى إىل مضمار سباق، ومن مطعم إىل صالة رقص.



بطالقها الذي مت يف عام 1919، مل تفقد «ماجي» شهيتها حنو الرجال، ومل تتعفف عنهم ولو لبضعة شهور، ألنه كان
هناك -كالعادة-حبيبان احتياطيان يقفان يف طابور االنتظار، األول كان ضابطا فرنسيا من أسرة كبرية لكن عالقتهما مل
تستمر سوى شهر واحد، أنفق عليها خالله مثانية آالف فرنك، والثاين كان مليونريا من «شيلي» مجع ثروته من صناعة
األمسدة الكيماوية، وكان �لطبع أكثر ثراء وإ�رة من األول، فقد استأجر هلا مسكنا ووضع عليه الفتة �مسها، واختار سبعة
من اخليول األصيلة وقام بتسميتها �حلروف األوىل من امسها، وخصها براتب شهري قدره 30 ألف فرنك! وكان يعيش
حياته �ألسلوب الذي يرضي عشيقة حريصة على مستواها االجتماعي و�رخيها العريق من نوع «ماجي»، فهو ميلك خيتا
يتنقل به بني الشواطئ، وحظائر للخيول يتابعها يف ميادين السباق، ويقضي ليله يطوف على البارات واملراقص واملطاعم
وموائد القمار. ويف الوقت نفسه كان يف أشد احلاجة للظهور أمام اآلخرين يف صورة الباريسي املعاصر، يدفعه لضروب من
السفه يف اإلنفاق، وإىل تصرفات تدعو عادة للضحك لعجزه عن املواءمة بني شخصيته البدائية ألصوله املتواضعة وادعاءاته
الباريسية بعدما أثرى ثراء فاحشا، ومن هنا جاء اختياره هلا لتكون عشيقته استكماال للديكور الباريسي الذي يفضل أن

يعيش بني قطع أ�ثه.

الغريب أن هذا املليونري صارحها بوضوح �ن منطها األنثوي ليس من النوع الذي يثري شهيته للحب، فهي حنيفة القد،
دقيقة التكوين، وهو يفضل السمراوات البدينات، ولذلك وضع بني شروط التعاقد بينهما نّصا يكفل احلق يف أن تكون
عشيقته الرمسية الوحيدة ويعطيه -كذلك- احلق يف أن يتصل بصفة غري رمسية وغري علنية مبن يشاء من النساء املؤهالت
لفتح شهيته! الحظ عزيزي القارئ أنواع العالقات اليت تورطت فيها ماجي، واليت حولتها يف النهاية من جمرد داعرة مبتذلة
إىل قاتلة، ولعل بدائية سلوكه، إىل حد اجلالفة أحيا�، كانت من العوامل اليت جذبتها إليه، إذ هيأت له الظروف املالئمة
لكي تشبع شهو�ا الدفينة للشجار والتعارك، وكان ال حيلو هلما التضارب �أللفاظ واأليدي إال أمام الناس، أما الصلح

فكان يتم غالبا يف منأى عن العيون بداخل غرفة النوم!

وصارت أخبار مشاجرا�ما موضوًعا للتندر يف ا�تمعات الباريسية.. مثًال بينما مها يتناوالن الغداء يف أحد مطاعم �ريس
بصحبة بعض األصدقاء بعد عود�ما من ز�رة إحدى حظائر جياده، نشب بينهما شجار حاد حول موضوع �فه، وارتفع
صوته يؤنبها �لفاظ خشنة، فإذا �ا ترفع السوط الصغري الذي تستخدمه يف حث جوادها على السري وتنهال به على
وجهه ليسقط منظاره على األرض ويظهر مكانه خط أمحر طويل على خده، وكان رد فعله الوحيد هو خروجه غاضبا
يسبها ببذاءة، مث يستقل عربته يف ثورة غضبه. لكنها حلقت �لعربة قبل حتركها وأمرت السائق مبغادرة مكانه وحلت حمله،
وجلست تستحث اخليول بسوطها وتلف �لعربة عدة مرات لفات جمنونة حول امليدان، بينما األصدقاء يقفون على �ب
املطعم يصفقون ويضحكون ويسخرون من مضيفهم وهو يكاد ينفجر من الغيظ، أشبه حبيوان يف قفص يعرضه مدربه على

متفرجني �لسريك، واحليوان مسكني ال يستطيع مغادرة قفصه أو إيقاف االستعراض.

هذه احلادثة مل تكن مشكلة �لنسبة للطرفني، إذ إ�ما تصافيا بعد قليل يف اليوم نفسه، بل وتنزها -يف اليوم التايل- على
ظهور اجلياد مع أصدقائهما وتغد� يف املطعم نفسه، إال أن املشاجرات بينهما تكررت وتصاعدت إىل أن فسخا التعاقد
الذي كان بينهما يف ديسمرب ١٩٢١. ويف األسبوع الثاين من شهر ديسمرب نفسه عاودت «ماجي» أعراض املرض
الصدري، وكرر هلا األطباء ضرورة احلصول على إجازة تسرتيح فيها يف بلد دافئ ومشمس، وترددت «ماجي» قليال هذه
املرة، فقد كانت مصر يف حالة ثورة على اإلجنليز، والصحف األوروبية تتحدث كثريا عنها �عتبار أ�ا حركة قومية متعصبة

ضد األوروبيني!



الذي حسم تردد «ماجي ميلر» يف العودة ملصر هو املسيو «ألبري موصريي»، فعندما رغبت يف معرفة صحة األنباء أو
الشائعات اليت تتناول تعصب املصريني ضد األوروبيني من بعد ثورة 1919، وصلها رد رقيق منه يؤكد أن األوضاع يف
مصر هادئة متاما، وأن ما جيري �ا ال صلة له بعموم األوروبيني، لكنه يقتصر على احملتلني منهم. مث ختم خطابه راجيا منها
أن تقبل ضيافته خالل فرتة إقامتها مبصر، وأن ختطره مبوعد وصوهلا لكي يقوم �لرتتيبات الالزمة. وبعد أ�م قليلة من
احتفاهلا بعيد ميالدها احلادي والثالثني غادرت «ماجي ميلر» �ريس لتصل إىل القاهرة يف األسبوع الثاين من ديسمرب عام
1921، وبصحبتها ابنتها «رميوندا» اليت كانت آنذاك يف اخلامسة عشرة من عمرها. وحجز هلا مضيفها جناًحا بفندق
«مسرياميس» الذي مل يكن بعراقة فندق «شربد» الذي أقامت ز�ر�ا السابقة، لكنه ال يقل شهرة عنه.. فبالرغم من
تصميمه العصري الذي جعله شبيًها �مثاله من الفنادق األوروبية اليت اعتادت اإلقامة فيها، إال أن إطاللته على نيل القاهرة
الساحر واملستوى الرفيع للمقيمني به أو األجانب الذين يرتددون عليه، ويف مقدمتهم عدد كبري من ضباط اجليش الربيطاين

وعدد مماثل من �شوات املصريني بطرابيشهم احلمراء كان عزاء كافيا هلا.

ويف أول أ�م وجودها الثاين �لقاهرة أسفت عندما علمت أن «عمر �شا سلطان» الذي كان مغرًما حلوًحا �ا، قد تويف
فجأة بعد شهور من مغادر�ا القاهرة، قبل أن يبلغ اخلامسة والثالثني من عمره، لكن بعد قليل وجدت من يكرر التجربة
ويتصرف �لطريقة نفسها: مالحقة �لنظرات واالبتسامات والتحيات وا�اورة لطاولتها يف املطعم واملرقص والسري وسط
كوكبة من األتباع واألصدقاء بينهم نساء أوروبيات، فيما عدا أنه كان أصغر سنا من الباشا الراحل، وجنح الشاب يف إ�رة
فضوهلا فسألت وعلمت ما أ�ر �مها: هو واحد من أثر�ء املصريني ميلك عدة ماليني من اجلنيهات مل يتعب يف مجعها

لذلك ال يتعب من إنفاقها!

وألن املسيو «ألبري موصريي» كان أكثر دماثة من اجلنرال «شريف �شا» فإنه مل يتعرض للشاب بسوء، بل استجاب
ببساطة لطلبه �ن يعرفه على صديقته احلسناء «ماجي»، فقدمه هلا �سم األمري «علي كامل فهمي» واحنىن األمري يقبل
يدها ويطلب إليها أن متنحه شرف مراقصتها! وقبلت «ماجي» طلبه، ومل متانع حني تكررت دعوته مرة أخرى و�لثة يف
الليلة نفسها، أو حني حتول األمر إىل دعوات لتناول الغداء أو قبول هدا�ه الثمينة، لكن خرب�ا واحرتافها دفعها للتوقف
عند هذا احلد، وترددت ألف مرة يف تطوير العالقة إىل ما هو أبعد من ذلك، وساعدها على هذا احلزم أن كثريات من
صديقا�ا حذر�ا من التمادي يف عالقتها به! خاصة ما مسعته عن حياته العاطفية اليت يبدأها �لكرم مع الفاتنات من
خالل إغراقهن �هلدا� الثمينة وبعد أن يقضي وطره منهن، يبدأ يف اسرتداد كل هدا�ه، �حليلة أو �لقوة، وبذلك خيرجن

من عالقتهن به وقد فقدن كل ما أهداه إليهن، وأحيا� ما أهداه إليهن آخرون من العشاق.

وكان «علي بك كامل» يرتبص حضورها، وكان على دراية بز�ر�ا السابقة إىل القاهرة وما خلفته حوهلا من قلوب جرحية
وعيون دامعة وصراعات ال تنتهي حوهلا وبسببها، خاصة الصراع الذي دار بني «شريف �شا» وابن خالته «عمر �شا
سلطان»، إضافة إىل ما عرفه عن مكانتها الرفيعة يف ا�تمع املخملي الباريسي، فشغفها بقوة، وبدا له أن احلصول عليها

سيتوج مكانته يف دنيا العشق، خاصة أنه أصغرهم سًنا وأكثرهم وسامة، ويضارعهم ثراء إن مل يُفقهم فعلًيا.

لكن «ماجي» احملنكة كانت أقدر منه على املراوغة.. فقبل رحلتها املقدرة إىل األقصر وأسوان رضخت إلحلاحه، وقبلت
حضور حفل عشاء يقيمه على ظهر خيته تكرميًا هلا، وحددت املوعد بنفسها يف 28 فرباير 1922، واستلمت قبل سفرها
إىل األقصر بطاقة الدعوة مطبوعة مباء الذهب للحروف األوىل من امسها، لكنها غادرت األقصر إىل اإلسكندرية كي �خذ
الباخرة إىل �ريس، وعلى شفتيها ابتسامة ساخرة وهي تتخيل مدى الغيظ الذي يشعر به األمري املغرور بعد هذا «املقلب»

الساخن!



يف موعد العشاء �لضبط، كانت «ماجي ميلر» على منت الباخرة اليت عادت �ا إىل فرنسا، وهي واثقة ��ا مدت إىل
«علي فهمي» حبًال غري منظور لغريه، وأنه سيمسك به بكل قواه ويلحق �ا، وهو �لضبط ما فعله بعد شهرين.

ويف �ريس، أحكمت حوله حبائلها متاما، فوقع بني براثنها رغم علمه �ن هلا عشاقًا ُكثرًا، ودعاها لز�رة القاهرة، لكن هذه
املرة يف ضيافته، وترددت يف ا�يء بدالل احملرتفة لدرجة جعلته يدعي أنه مريض إىل حد االحتضار وسينتهي إن مل جتئ، ومل
�به حىت أكثر من التوسل والرجاء، فقبلت ووصلت مصر يف نوفمرب 1922، ونزلت على حسابه يف «مسرياميس» حىت

أخربها �ن أسرته وافقت على زواجهما، وهنا فقط قبلت أن تذهب إىل «قصر الرخام الوردي» لتتعرف إىل شقيقاته.

وفوجئت «ماجي» �لصورة العصرية اليت شاهد�ا على شقيقاته؛ السافرات اللوايت يرتدين مالبس على أحدث املوديالت
الباريسية، ويتحدثن الفرنسية بطالقة، على عكس الصورة الشائعة عن الفتاة الشرقية، وذهلت من ترحيبهن �ا وإطرائهن
جلماهلا وظُرفها وكيف عربن - بكلمات مشحونة �لعواطف-عن سعاد�ن �نضمامها إىل أسر�ن، ودعوا�ن � أن يكون
زواجه منها بداية استقراره ومبعث هنائه، وقلن هلا بصراحة إ�ن واثقات �ن هدايته إىل سواء السبيل ستكون على يديها!
ورغم أن كل ذلك كان يقر�ا من فكرة الزواج به بشدة، فإن بعض القلق كان يتسرب إىل روحها وهي تلمح يف بعض
األحيان صورة متناقضة مع صورة احملب الباسم الكرمي اليت كان يصّدرها هلا، فقد كان سريع الغضب �لغ القسوة مع
اخلدم، وكان غضبه يف معظم األحيان بال مربر، وأزعجها ذلك رغم إدراكها أنه يفعل ذلك أمامها على سبيل التباهي
بسلطته وقوته، كما قلقت من نزعته االستعراضية والروح التنافسية العالية اليت كانت تسيطر عليه، إذ مل يكن يكتفي بقيادة
سيارته بسرعة هائلة تثري الذعر يف شوارع القاهرة، بل كان حريًصا على أن يسبق اجلميع، والويل كل الويل لقائد السيارة
الذي يسبقه، ألنه سرعان ما يلحق به مث يتعداه وينحرف بسيارته أمامه حىت يوقفه، مث ينزل للشجار معه وأحياً� قد يضربه
بسوطه، إذا كان سائًقا مسكيًنا وليس من النخبة، كما عاد ملضايقة سكان العوامات بزورقه البخاري والسخرية من

ذعرهم.

اختذت «ماجي» من هذه الظواهر مربرًا للعدول عن الزواج، وأخطرته ��ا ستعود إىل �ريس وقد حجزت مكا� على
الباخرة «سفنكس»، اليت كان مقررا أن تغادر اإلسكندرية يف ٢٢ ديسمرب ١٩٢٣، ويبدو أ�ا رأت منه أيًضا تغريا طفيفا
يف الرغبة يف الزواج، فعملت هذه املناورة املاكرة، اليت جعلته يهرع طالبا منها البقاء معربا هلا عن غرام ال يوصف، وواضعا
ثروته الطائلة حتت أقدامها، فوافقت على الزواج منه ووقع االثنان عقد الزواج املدين يف 26 ديسمرب 1922، وأشهرت
إسالمها بناء على طلبه يف مقابل وضع نص صريح يف العقد حبقها يف االنفصال عن زوجها إذا ما تزوج عليها. وبعد إمتام
الزواج املدين، أقنعها «علي كامل فهمي» �متام الزواج الديين الشرعي، وعند تنفيذ ذلك يف يوم 15 يناير 1923، يف
قصر والده بباب اللوق، حدثت بينهما مشكلة كربى أمام املأذون، عندما تال املأذون نص العقد الديين �للغة العربية،
وتُرجم هلا �لفرنسية فاكتشفت أنه خال من نص يكفل هلا احلق يف تطليق نفسها بنفسها، كما اتفقا على ذلك يف عقد
الزواج املدين، واعرتف «علي فهمي» �نه استبعد النص من العقد- مع أن الشريعة اإلسالمية تبيح للزوجة أن حتتفظ
بعصمتها يف يدها- ألن التقاليد االجتماعية تنظر �ستهانة - تصل حلد االزدراء- إىل الرجل الذي يوافق على أن تتساوى
معه زوجته يف حق االنفصال، وتصاعدت املشادة بينهما حىت طلب االنفراد �ا يف حجرة جماورة، وظل يف تلك الغرفة أربع
ساعات كاملة حياول إقناعها مبدى املهانة االجتماعية اليت سوف يتعرض هلا، مث يتوسل هلا وحياول اسرتضاءها بشىت الطرق

وكل اإلغراءات، حىت وافقت أخريًا ومت الزواج الشرعي.
 

من قاتلة �خلطأ إىل قاتلة �لعمد



كانت طفلة مل تبلغ التاسعة بعد، تالعب أصغر أشقائها (أربع سنوات).. تقذف له الكرة فيجري للحاق �ا بقدر ما
تسعفه قدرته، ويف حلظة قدرية مأساوية دامهت الطفل سيارة قتلته على الفور، وانقلب احلال �لطفلة متاًما، فالعواطف
الساخنة واحلنان واحلب الذي كانت عائلتها حتيطها �ا حتولت إىل النقيض! بدأوا يعاملو�ا بربود وضيق وقلة صرب على
أي تصرف تقوم به، وتعمدوا تذكريها - مبناسبة ومن دون مناسبة- ��ا قتلت شقيقها، مما منَّا إحساسها �لذنب، مث
أدخلوها مدرسة ملحقة �حد األديرة، فنتج عن هذا العقاب اخلفي نو�ت شديدة من الصداع النصفي أخذت �امجها
منذ هذا الوقت املبكر، وأفكار دينية غريبة تسلطت عليها. والغريب أن هذا العقاب الشديد الذي تعرضت له الطفلة
«ماجي ميلر» الرتكا�ا خطأ غري مقصود كان أشد وأوقع من جرميتها الفعلية -فيما بعد۔ عندما قتلت زوجها «علي
كامل فهمي» بثالث طلقات يف عنقه، برأ�ا احملكمة الربيطانية عندما قال هلا القاضي يف �اية املرافعات: «إن احمللفني
وجدوِك غري جمرمة، فأنت بريئة مما عزا إليِك»، وهذا احلكم استفز الشرقيني وأغضبهم، بينما اندلعت مظاهر الفرح
واحلماسة يف لندن و�ريس، وقد تظاهرت السيدات اإلجنليز�ت أمام الفندق الذي تقيم فيه «ماجي»، وأرسلن وفدا عنهن

قام بتقدمي �قات الزهور إليها!

واحتفت �ا اجلمعيات النسائية الربيطانية، �عتبارها رمزا للمرأة األوروبية اليت أبت أن تستسلم للعبودية الشرقية!

أما حمامي «ماجي»، السري «مارشال هول»، الذي حقَّر من الشرقيني وانتقد سلوك املصريني أثناء مرافعاته، فسخرت منه
الصحف املصرية بشدة وهوجم بضراوة بعد احلكم وشككت هذه الصحف يف مصداقية ما قاله �عتباره أجريًا ينطق بلسان
الذين مألوا جيوبه �ملال. وانتقلت السخرية إىل جمال الزجل، وهاجم «بديع خريي» مارشال هول �ستعارة أحد أدوار
«داود حسين» الشهرية، وهو دور (قمر له ليايل / يطلع مل يبايل) فكتب على وزنه قصيدة يقول يف مطلعها (محار له خمايل
يربطع مل يبايل ع الركاب يعفر إخيه جته نيلة فكرين مبحامي راح طبعه حامي يف لندن شتمنا / وازداد يف النعيلة). وصوال
إىل الطعن يف موكلته «ماجي ميلر» (البت القبيحة / جالبة الفضيحة وفلوس الولية رنتهم مجيلة بتطرطق ودانه وبتسحب

لسانه / والقرش املسوجر / تنداس به الفضيلة).

لكن ما الذي أوصل الربنسيسة «ماجي» إىل قتل زوجها الربنس «علي كامل فهمي»؟! وهل استشرت �ا جينات القتل
منذ احلادثة اليت أودت �خيها الصغري، أم بلغ �ا الزوج القاسي هذا املبلغ؟! ذلك ما سنعرفه �طاللة سريعة على حيا�ما

منذ الليلة األوىل للزفاف.

انتقلت «ماجي ميلر» أو «منرية هامن» - امسها بعد إسالمها- يف موكب شبه ملكي من فندق مسرياميس، بعد حفل
الزفاف األسطوري، إىل قصر الرخام الوردي، وعندما صعدت إىل غرفة نومها وجدت صور�ا الفوتوغرافية على منضدة
جبوار السرير داخل إطار من الذهب املطعم �ملاس واألحجار الكرمية، واحلرفني األولني من امسها قد حفرا �ملاس على

أدوات الزينة اخلاصة �ا، واليت كلها من الذهب اخلالص، من املبارد الصغرية حىت فرش الشعر وزجاجات العطور.

جلست على مقعدها جبوار سريرها غارقة يف اجلو الرومانسي الذي أحاط �ا منذ حلظة الزفاف، يف انتظار وصول «علي
كامل فهمي» بعد أن يودع آخر املدعوين يف حفل الزفاف، مث فوجئت بدخوله عليها ليسحبها من ذراعها -بال متهيد-
ليلقي �ا على الفراش، فأدهشها أن الرجل الذي كان يقطر رقة وعذوبة يف ليايل شهر العسل األوىل يف �ريس وإسبانيا قد
انقلب وحشا حني دخلت مغارته، وأذهلها أنه كان يعاملها كعشيقة �حرتام يليق بزوجة، فلما أصبحت زوجته عاملها يف

ليلة زفافهما األوىل، بفحش حتمر منه وجوه البغا� خجال!



ما حدث ل«ماجي ميلر»، صباح ليلة الزفاف، كان أشد وطأة وأفدح مصيبة، فعندما غادرت خمدعها، وقد لفت جسدها
بروب منزيل، ورأته وهي �بط السلم الذي يقود إىل �و القصر واقفا يف مدخل االستقبال، وقد اصطف أمامه مجيع خدمه،
تومهت جيهزهم لعمل تشريفة هلا، كما فعلوا من قبل، وقبل أن �بط آخر سالمل الدرج حملها فصرخ يف وجهها طالبا منها
العودة إىل غرفتها فورًا، وال تغادرها مطلقا إال وهي ترتدي مالبس اخلروج، وال �بط إىل الدور األرضي إال بعدما ترسل
«الباش أغا» أو إحدى وصيفا�ا لالستئذان منه يف مغادرة مسوها غرفة نومها ويف نزوهلا من الطابق األعلى. وهنا أدركت

«ماجي» حجم خسار�ا �لزواج منه، �ملقارنة حبجم األر�ح عندما كانت حمظيته.

لكنها رغم ذلك مل تشأ الرتاجع، بل زادت رغبتها يف االستفادة القصوى من هذا الزواج واخلروج منه بكل ما غال مثنه وقل
حجمه، فبعدما غضبت منه، واستاءت من تصرفاته مع الناس واخلدم ومعها شخصًيا، وخاصمته وهددت �النفصال،
استجابت بسرعة ألوىل حماوالته للصلح، وقبلت هديته اليت يعرب �ا عن حبه، واليت تقدم �ا أحد معاونيه على صينية من
الفضة، وهو ينحين، ومد زوجها الربنس أصابعه الرقيقة، ليتناول من فوق الصينية علبة من القطيفة السوداء، فتحها على
مهل، وأخرج منها دبوسا تألأل مبجرد خروجه من العلبة فقد كان يتكون من ماسة كبرية على هيئة قرص الشمس، حتيط
�ا ماسات صغرية، متتد منها أشعتها، وعلقها األمري على صدرها، فتوهج وجهها اجلميل، وتركته حيضنها، وحيملها بني
يديه ويسري �ا، عرب البهو، إىل املعرب الذي يربط بني القصر ومرسى اليخت، ومل يبُد على وجهها يف تلك اللحظات ما
يدل على ضيقها رغم معرفتها �ن هديتها هي نفس اهلدية اليت ورد وصفها يف ليايل العشق بباريس، حينما مل تكن على
عالقة به، تدليًال على أن «علي كامل فهمي» يستغل ماله لإليقاع �لسيدات مث يرتكهن للطريق، فقد أهدى الدبوس
نفسه من قبل إىل ثالث نساء على التوايل، واستخدمه طعما الستدراجهن إىل غرفة نوم، مث اسرتده منهن بطرقه اخلاصة! مل
تقلق «ماجي» من فكرة أن من املمكن أن تفقد هذا الدبوس القّيم، أو لعلها كانت واثقة �ن مستقره األخري يف كنفها،

ورمبا أسعدها أن زوجها فعل ذلك من قبل، إذ لو مل يسرتد الدبوس منهن ما وصل إليها.

لكن األمري -وهذا لقبه الشريف-متادي يف تصرفاته غري املعقولة اليت منها غريته الشديدة وغضبه، إن ظهرت فقط بروب
النوم أمام اخلدم واملعاونني املصريني، أما إن ظهرت سافرة و�ملايوه حىت أمام أحد األجانب، الذي مل يكف عن النظر إليها،
كان يعترب ذلك نظرة إعجاب! وأمثال هذه التصرفات اجلنونية احلمقاء: أ�ا كانت تستلقي يوًما على مقعدها تقرأ وهي
مستمتعة بدفء الشمس يف أحد أركان سطح اليخت أثناء رحلة إىل األقصر، ففوجئت بفرقعات شديدة ووميض �ر يعرب
�لقرب من وجهها، فقامت مفزوعة لتجد زوجها يقف على بعد أمتار قليلة منها، وهو ميسك مبسدسه املصوب حنوها،
ويقول جبدية شديدة: ال ختايف فإنين أجيد التصويب. مث أخذت الطلقات تتواىل على بعد سنتيمرتات قليلة من جسدها

ا�مد رعًبا، وهو يواصل استعراضه املخيف، ويواصل كالمه �جلدية نفسها: حتركي كما تشائني، ولن يصيبك ضرر.

ويف اليوم التايل مباشرة، ومها جيلسان على ظهر اليخت، بعد أن صاحلها واسرتضاها �دية قيمة، مر إىل جوار اليخت أحد
الزوارق البخارية اململوكة لشركة «كوك» للسياحة، ولسوء حظ قائده املراكيب املصري العجوز أنه مل يستطع التحكم يف
توجيه دفته، وكاد يصدم �ليخت، لوال أن ر�نه تنبه، واستطاع يف اللحظة األخرية أن يتفادى االصطدام �لقارب، وحال

دون وقوع الكارثة. وسنرى كيف كان تصرفه معهم؟!

وكان االهتزاز الذي جنم عن الزورق البخاري اململوك للشركة العاملية «كوك» للسياحة عند حماولته تفادي االصطدام بيخت
الربنس «علي كامل فهمي»، كاد ينزع األمري من فوق مقعده مما أ�ر غضبه، فأصر على �ديب قائد الزورق، ونفخ يف
صفارته الذهبية اليت حتّليها األحجار الكرمية، واليت يستدعي �ا أتباعه، وبعد ثواٍن قليلة كان الزورق الصغري التابع لألمري
وامللحق �ليخت قد حلق �لزورق البخاري، وقفز أتباع األمري إىل سطحه وأوقفوا حمركه وقبضوا على املراكيب ومساعده،



وعادوا �ما يف زورقهما إىل اليخت، وما كادا ميثالن أمام األمري حىت احننيا على قدميه يقبال�ما طالبني عفوه، لكن األمري
الذي بدا يف منامته احلريرية السوداء أشبه �ملارد، انتزع نبُّو� من أحد أتباعه، وا�ال به على الرجلني اللذين جتاوزا السبعني،
وظل يواصل ضر�ما بوحشية حىت كادا يهلكان بني يديه، مث أمر رجاله �بعادمها عن مسار خيته، فحملومها يف الزورق
وألقوا �ما على الشاطئ وكان آخر ما رأته «ماجي» منهما هو مشهدمها ومها يلطمان وجهيهما جبنون بعد أن �ت
مستحيال عليهما أن يدركا قار�ما الذي كان يتهادى يف عرض النيل بال قائد! وكانت «ماجي» يف أثناء عقا�ما تصرخ

فيه تطالبه �لتوقف، وهو يرد بعبارة واحدة: هذا هو ما يليق مبثل هذا النوع من البشر.

مث تعددت املشاجرات بينهما �يقاع متزايد لدرجة جعلت كل الذين حييطون �ما جيزمون - يف أعقاب كل مشاجرة-
��ا األخرية، ويتوقعون أن يكون الطالق هو اخلطوة املتبقية اليت تتلوها، لكنهم كانوا يفاجأون - يف كل مرة-�لزوجني
خيرجان عليهم ومها يتضاحكان، وكأن شيئا مل يكن! مث بدأ «علي كامل فهمي» يتحلل من تعهداته والتزاماته تدرجييا، فقد
كان قد تعهد هلا، أثناء مفاوضات الزواج �ال جيربها على وضع احلجاب على وجهها، كما كان شائعا بني زوجات
األعيان املصريني، إال أنه أخربها ذات مرة �نه ال يليق أن تظهر سافرة يف احملكمة الشرعية، ومرة أخرى ��ا تبدو أمجل

�ليشمك، و�لثة �ن أقاربه يعيبون عليه عدم التزام زوجته �لتقاليد املصرية.

وقامت بينهما مشاجرة ذات يوم لرفضه السماح هلا �خلروج للتسوق، وحينما عاندت وأصرت �ر يف وجهها قائال: إن كل
سيارات القصر مشغولة مبهام عاجلة، وأضاف متحد� أ�ا تستطيع إذا أصرت على اخلروج أن تستخدم الرتام، وقبلت
التحدي ببساطة، فأوقعته مأزق مل جيد له حال إال �رسال احلارسني معها، واستقلت «منرية هامن» عربة احلرمي خبط الرتام
الذي يربط الزمالك بوسط البلد، وعادت �لطريقة نفسها، وألن «علي فهمي» كان يظن أنه �ذه الطريقة يقوم �ذالهلا،
فقد تكرر ذلك عدة مرات، رغم تنبيه احلارسني له �ن مراقبة اهلامن داخل الرتام عسرية، إذ هي تستقل عربة احلرمي اليت ال
حيق هلما ركو�ا، إىل أن حدث ما كا� خيشيانه، فقد هربت من املراقبة ذات صباح وذهبت إىل إحدى دور السينما بوسط
املدينة، وأثناء االسرتاحة التقت بصديق زوجها الوجيه الشاب «خمتار بك» الذي دعاها بعد انتهاء العرض - لكي تستقل
سيارته حني مل جيد يف انتظارها سيارة، فاستجابت لدعوته دون تردد، وما كادا يغادران السيارة عند �ب القصر حىت وجدا
الزوج «علي كامل فهمي» يف االنتظار. وبعد أن استمع إىل قصتهما شكر ضيفه على مروءته، واقتاده إىل البهو، وأمر له
بفنجان من القهوة، واستأذنه يف أن يغيب عنه قليال، مث سحب ماجي «منرية هامن» من يدها وصعد �ا إىل الدور العلوي،
وبعد نصف ساعة كانت صرخات «ماجي» خالهلا تتصاعد، نزل إىل ضيفه وعلى فمه ابتسامة واسعة ليكرر ترحيبه به

ويشكره ويلح عليه يف البقاء لكي يتناول الغداء معه!

مل تكن «ماجي ميلر» امرأة سهلة أو ضعيفة.. وألن نزوعها للسيطرة عليه مل يكن يقل درجة عن نزوعه للسيطرة عليها،
فقد خاضت املعركة ببسالة بلسا�ا وأحيا� بيدها، فإذا ما قال هلا: � عاهرة.. ردت عليه التحية �حسن منها، وصاحت
يف وجهه: � قوَّاد.. وإذا ما صفعها صفعته أو عضته، لكن رده الباطش وقوته البدنية املفرطة أقنعاها �لعدول عن استخدام
سالح االشتباك اجلسدي، وقد ذكرت فيما بعد أ�ا عضته يف إصبعه أثناء إحدى مشاجرا�ما، فلم يكف عن ضر�ا حىت
كادت تفارق احلياة، بل وحبسها يف غرفتها ملدة 18 يوًما، قضت منها يومني بال طعام حتت حراسة كان يتناوب عليها
خدمه وحراسه «الباش أغا» و«كوستا» و«يوسف». وأضافت «ماجي» أ�ا مل تفكر جد� يف طلب الطالق منه سوى

تلك املرة، وقد �قشت ذلك مع حماميها، لكنها سرعان ما عدلت عن الفكرة!

وكانت آخر مناسبة مصرية عامة يظهر فيها أمري الشباب «علي كامل فهمي» هي مهرجان الزهور الذي أقيم بنادي
املختلط «الزمالك حاليا» يف 23 إبريل 1923، إذ كان أحد أعضاء جلنة حتكيم املهرجان، الذي اشرتك فيه عدد من



املؤسسات التجارية والشركات الصناعية بعر�ت مزينة �لزهور الغالية والنادرة، مث سافر مع زوجته إىل مسقط رأسها بباريس
وبصحبة شقيقتيه وزوجيهما وأيضا أحد كبار أعيان املنيا وحماميها بناء على طلبها حىت يكونوا صمام أمن حيول دون
انفجار املوقف بينهما. لكن األمور ساءت هناك أكثر عندما اكتشف «علي كامل» أ�ا روت إلحدى صديقا�ا بعض
شؤو�ما اخلاصة فتشاجر معها يف �و الفندق، وأخذ يصيح يف وجهها ��ا جمرد مومس، وأن �ايتها ستكون على يد
خادمة «كوستا» وهي تصيح يف وجهه �نه قوَّاد. ويف ليلة أخرى كا� جيلسان فيها يف ملهى «الفويل برجري» حني لفت
نظره أ�ا أحنت رأسها لشاب كان جيلس يف الطرف اآلخر من امللهى، فثار يف وجهها وتبادال الشتائم وقبض على كفها
لكنها سحبته منه بقوة، وظل جيذ�ا وهي تقاوم إىل أن وقع على األرض، بعد أن خرج السوار من كفها، فتعالت

ضحكات احمليطني �ما.

وعلى هذا النسق جرت وقائع الشهرين اللذين قضامها الزوجان يف «�ريس». يبدأ �ارمها بصفعات وشتائم متبادلة وينتهي
بقبالت محيمة و�دا� يقدمها كل منهما لآلخر.. فقد أهدته دبوسا ماسيا لر�ط الرقبة، وأهداها جمموعة �درة من أدوات
الزينة، كلها من الذهب اخلالص املرصع �ملاسات الفاخرة. وكان من فوائد تلك الرحلة �لنسبة هلا أ�ا مكنتها من أن خترج
من القاهرة مبجموعة جموهرا�ا الثمينة، إذ مل يكن منطقيا أن تظهر «ماجي» يف سهرات �ريس بصحبة األمري دون أن تتزين
مبجوهرات تتناسب مع ادعاء زوجها أنه أمري شرقي. وقد كانت خترج أحيا� إىل الشارع وهي تتزين ببعض هذه ا�وهرات
يف وقت كانت فيه «�ريس» تزدحم بعصا�ت من قطاع الطرق يهاجم أفرادها النساء ليسلبوهن حليهن، ويف ساعة رضا
وجد األمري من املناسب أن يهديها مسدسا أتوماتيكيا صغريا من طراز «براوننج» لتستطيع الدفاع عن نفسها إذا ما
تعرضت ألي هجوم من هذا النوع.. وقال هلا إنه حمشو ومعد لإلطالق، وأن كل ما هو مطلوب منها أن تشد ذراعه مث
تضغط الز�د فينطلق الرصاص. وقد حفظت «ماجي» درسه جيدا لكنها مل تستخدم هذا املسدس مطلقا مع اللصوص،
واكتفت �ستعماله مرتني ضد زوجها ومعلمها، املرة األوىل أثناء إحدى مشاجرا�ما العنيفة عندما هددها �ن جيلدها
بسوطه فأشهرته يف وجهه، لكنه انتزعه بسهولة من يدها ولوي ذراعها ودفع �ا حنو السرير وأطبق �صابعه على عنقها،
فدخلت شقيقتها «إيفون» على صوت استغاثتها فالتقطت املسدس من فوق األرض وهددته به حىت أفلت عنقها من بني
أصابعه، وغادر الغرفة يتوعدها �النتقام ويقسم �نه سيكلف «كوستا» �ن يلقي على وجهها رمال مبلال حبامض
الكربيتيك املركز- ماء �ر-لكي يشوه مجاهلا الذي تتفاخر به! وكانت املرة الثانية حينما أطلقت منه ثالث طلقات قاتلة يف

عنقه!

ومن األمور غري العادية أو ا�نونة اليت أدت إىل هذه املأساة اليت انتهت بقتل «علي كامل فهمي» وهو مل يتم الثالثة
والعشرين بعد، كما وردت يف التحقيقات: أنه دعا رفاق الرحلة للسهر يف ملهى «بوبيت»، وما إن حتركت �م السيارات
حىت أخذت «ماجي» تنفخ ساخطة ألن شقيقتيه أعتذر� عن مصاحبة زوجيهما إىل امللهى الذي كان يقدم عروضا
للتعري ومشاهد جنسية حية، كما اعرتضت على دعو�ا هي وشقيقتها «إيفون مع فريق من الرجال يف ملهى ال ير�ده إال
الفاسقون منهم، وكأ�ما امرأ�ن بال حياء». وكان اعرتاضها أيًضا على اصطحاب أختها «إيفون» بدعوى صغر سنها
(كانت إيفون يف سن الثامنة والعشرين آنذاك!) واحلقيقة أ�ا كانت تغار منها وتشك أن بينها وبني زوجها عالقة يف
السر، ومل جيد هذا االعرتاض ألن إيفون كانت قد سبقتهما يف سيارة أخرى إىل امللهى، وقامت مشادة كبرية بينهما
وتبادال الشتائم القذرة مما جعله يصدر أمره للسائق �يقاف السيارة، وأمرها مبغادر�ا إىل الفندق، وغاب عنه أن احلارسني
الذين ميكن االعتماد عليهما للتأكد من عود�ا إىل الفندق كا� أيًضا قد سبقامها يف سيارة أخرى إىل امللهى! وعندما عاد
إىل الفندق بعد منتصف الليل اكتشف أن احملظور قد وقع: ردت له النمرة الفرنسية اللطمة �شد منها، فلم تعد إىل

الفندق، وأمضت سهر�ا يف مكان جمهول.. أما هو فظل ينتظرها كاألسد احلبيس إىل أن عادت يف الثانية صباحا.



مل يصدق «علي كامل» زعمها ��ا أمضت شطرًا من الليل تتجول يف معارض املالبس، مث قضت سهر�ا برفقة بعض
صديقا�ا يف أحد املالهي، ومل يهتم بفحص الفاتورة اليت قدمتها إليه لتدلل �ا على أ�ا اشرتت فساتني يبلغ مثنها 18 ألف
فرنك، إذ تلبسه شك بلغ حد اليقني ��ا اشرتت املالبس على سبيل التعمية، و��ا قضت السهرة يف منزل أحد عشاقها
انتقاما منه إلصراره على اصطحاب شقيقتها وغرميتها املتخيلة «إيفون» إىل ملهى «بوبيت».. وتواصل االشتباك بعدوانية
أكثر و�فحش األوصاف وأكثرها إيالًما، وبعد ساعتني من املصارعة اللفظية اليت أجهد�ما متاًما فصمتا، حاولت
«ماجي» تغيري املوضوع وطلبت منه دفع قيمة فاتور�ا، لكنه �دوء قاتل طلب منها أن ترسلها إىل الرجل الذي أمضت
الليلة يف فراشه ليسدد قيمتها! فردت ساخرة: ولكنه رجل فقري. فقال: سوف أمسح لك يف الليلة املقبلة �ن خترجي إىل

الشارع، لعل احلظ حيالفك فتصطادين رجًال ثرً� تنامني معه ويدفع نفقاتك!

وعلى هذا النحو املبتذل مضت املناقشة بينهما، إىل أن انتهت �عالن «علي كامل فهمي» �نه ال حيبها وال يغار عليها
وال يعنيه يف شيء ما تفعله، و�نه ليس ملزما �إلنفاق عليها.. ولن يتخذ أي إجراءات قانونية -بصفته زوجها-ال�امها
�لزىن، إذا ما وجدت عشيقا حيمل عنه عبء نفقا�ا، وعندما حتدته أن يكون جاًدا فيما يقول أبدى استعداده �ن يوقع
هلا على وثيقة �ذا املعىن، وملا كان ال يتقن الكتابة �لفرنسية فقد أمالها إقرارًا بذلك يقول فيه: (أقر أ� املوقع على هذا
أد�ه «علي كامل فهمي» �ين تزوجت زوجيت «ماري مارجريت ميلر» وأ� أعلم أ�ا مومس، و�نين امتنعت عن اإلنفاق
عليها، وليس من حقي أن أعرتض أو أن أختذ أي إجراءات قانونية ضدها إذا ما اختذت عشيقا أو عشاقا ينفقون عليها).
مث وقع عليه �لعربية والفرنسية! ومع أن هذه املشاحنة بينهما قد انتهت �لصلح كالعادة، فقد احتفظت «ماجي» �ذه
الوثيقة أثبتت -فيما بعد- أ�ا ذات فائدة قصوى! ملحوظة: هل هناك رجل عاقل رشيد يفعل ذلك؟! هللا يرمحك �

برنس.. كنت تسعى حنو حتفك �مة شديدة!

وكان «سعيد العناين»، مدير أعمال الربنس «علي كامل فهمي»، يشكل معضلة كربى أمام «ماجي» تكاد �ون �ملقارنة
مبشكال�ا مع «علي» نفسه، بقسوته وغريته وغلظته وساديته و�تكه، فقد الحظت «ماجي» منذ بداية عالقتها ب«علي
كامل» أن للعناين �ثريًا مذهًال على زوجها، الذي كانت رغبته دائما أن يقيم العناين جبواره، حىت إ�ا رفضت بشدة أن
يقيم معهما يف منزل �ريس، �عتباره يشكل ضرة هلا، فضال أنه مل يكن يدع شيئا مما تفعله أمامه أو يصل إىل علمه أ�ا
فعلته أو قالته إال وينقله إىل زوجها، مث تيقنت أن بينهما عالقة جنسية غري طبيعية، و�ن دور العناين هذا ا�ال يتسع
ليشمل قيادة زوجها إىل مباءات الشذوذ اجلنسي يف �ريس، فهو قوَّاد ال يقدم لزوجها نساء فقط، بل فتياً� يشاركو�ا فيه
ويعودونه على احتياجات جنسية وجدت نفسها مطالبة �ن تشبعها لديه، وقد ذكرت- فيما بعد -أ�ا رفضت يف البداية
أن تستجيب ملا طلبه منها يف هذا االجتاه، لكنها اضطرت يف النهاية للتجاوب معه، واشرتطت عليه أن يكون رفيقا �ا

أمام إحلاحه من �حية، ولكي تنافس «العناين» وفتيانه كي حتول بينهم وبني انتزاع زوجها من فراشها من �حية أخرى.

وعندما أدركت أمهية هذا اجلانب لدى زوجها اختذت منه موضوعا ملساومته على بعض مطالبها، خاصة املالية منها، أو
لتحديه �المتناع عليه أو إلخضاعه إلراد�ا.. وهو يف املقابل اختذ من العناين وفتيانه وسيلة إل�رة غري�ا، ورًدا على رفضها
إقامة العناين معهما انتقل هو والعناين وبعض الفتيان إىل «فندق ماجستيك» ليكون قريبا من العناين، حىت إنه كان يف
بعض األحيان ميضي معها شطرًا من الليل يالطفها حىت يثري شهو�ا مث يغادرها إىل غرفة ضر�ا �لفندق وال يعود إال عند
الفجر، كذلك يف معظم الليايل كان مير أوال على غرفة «العناين» قبل أن مير عليها. وكانت هذه املشكلة املخزية أحد
أسباب تصاعد حدة مشاحنا�ما يف «�ريس»، وعندما غادرا �ريس إىل لندن بدأت «ماجي» تشعر �الم عنيفة، وكلما
استجابت لرغبته توحشت هذه اآلالم، واكتشفت عند طبيب شهري بلندن أ�ا أصيبت �لتهاب حاد يف البواسري! فتزايدت

مقاومتها لشهوته وازداد هو رغبة يف هذا الفعل، و�لتايل اشتعلت احلرائق بينهما.



وتدخل العناين ينصحها �الستجابة لرغبة زوجها حىت ختبو حدة املشاكل بينهما، لكنها اعتذرت �ن آالم البواسري جتعل
استجابتها لرغبته عذاً� ال تستطيع حتمله.. ومل يصدق «علي كامل فهمي» حجتها واعتربها جمرد ذريعة تفتعلها للهروب
مما كان يعتربها «واجبا�ا الزوجية» فشنَّ عليها ليلة 25 يونيو ١٩٢٣ هجوما مباغتا مل تستطع مقاومته بسبب قوته البدنية

اهلائلة، وحقق رغبته مما سبب هلا االًما ال ُتطاق ظلت تشكو منها لعدة أ�م.

وسافر «علي كامل فهمي» بصحبة زوج إحدى شقيقتيه يف رحلة قصرية إىل أملانيا ألمور جتارية، ليتيح للسفارة الربيطانية
يف �ريس الفرصة اليت تسعى إليها لالتصال �ألمرية «مارجريت فهمي» ومفاوضتها - بعيًدا عن أذن وعيون رجال
زوجها-يف موضوع شائك كان يثري قلق الدوائر الربيطانية العليا - قبل مخسة شهور- وهو نبأ زواج «ماجي ميلر» العشيقة
السابقة ألمري ويلز - ويل عهد إجنلرتا-من أمري مصري. ومع أن هذه الدوائر قد �كدت فيما بعد أن الشاب الذي تزوجته
ليس من أمراء األسرة املالكة املصرية، وال عالقة له �ألفندية أو البكوات الذين يشاركون يف قيادة ثورة 1919، أو يهتفون
بسقوط اإلجنليز يف شوارع القاهرة، إال أن بقاء رسائل عاطفية خبط ويل العهد بني يدي امرأة أصبحت مصرية �لزواج، يف
ظروف التوتر املتصاعد يف العالقات بني مصر وبريطانيا، ظل مصدرًا ملخاوف وقلق البالط امللكي الربيطاين، خشية أن تقع
هذه الرسائل من بني يدي الزوجة، أو أن ُتستغل للتشهري بويل العهد، خاصة أن ظروف كتابتها هلا يف ميادين القتال أثناء

احلرب العاملية األوىل كانت قد انعكست على بعض سطورها. مما قد يسبب كارثة لإلمرباطورية الربيطانية.

ودفعت «ماجي ميلر» األمري العاشق - الذي كان يعاين من الوحدة يف اخلنادق، ومن الشوق إىل املرأة اجلذابة- إىل
اخللط يف رسائله بني احلب واحلرب، وبني الشوق إىل شفيت حبيبته وبني أشواقه السياسية اليت يتوقع حتقيقها بعد انتهاء
احلرب، مما كان ميكن -لو أذيع ذلك- أن يثري مشاكل سياسية للبلد الذي يفخر �لتزامه الصارم �ن امللك ميلك وال
حيكم. وما إن علمت اإلدارة الربيطانية بوجود «ماجي» يف �ريس بداية مايو 1923 حىت قرر البالط امللكي الربيطاين
إيفاد مبعوث رفيع املقام للمفاوضة معها يف اسرتداد تلك الرسائل.. ُزوِّد بشواهد تدفعها للثقة �نه مفوض من «أمري ويلز»
للحديث معها يف املوضوع، وبتعليمات تنص على أن تتم املفاوضة معها وحدها وبشكل مباشر، ومن دون علم زوجها،
وعلى أن يستجيب املفوض- دون أدىن مساومة-لكل ما تطلبه «ماجي» مقابل إعاد�ا لتلك الرسائل. وكان املبعوث
الربيطاين يتوقع أال تفرط «ماجي» بسهولة فيما حتتفظ به من و�ئق عاطفية وسياسية �درة، وأن تقوده -خبرب�ا كواحدة
من بنات اهلوى احملرتفات- إىل سلسلة من املناورات لتدفعه للمزايدة على مثن اخلطا�ت إىل أن يرتفع هذا الثمن إىل أقصى

ما تريد، ولذلك استعد ملفاوضات جمهدة وطويلة.

وكانت الصعوبة األوىل اليت واجهت هذا املفوض هي الرقابة الصارمة اليت فرضها عليها زوجها، وحالت دون بدء املفاوضة
�لشروط املطلوبة.. مث اكتشف أ�ا الصعوبة الوحيدة، إذ ما كاد يتمكن أخريًا من االلتقاء �ا-أثناء رحلة الزوج القصرية إىل
أملانيا-ويثبت هلا أنه مبعوث من صديقها أمري ويلز، ويطلب إليها �مسه أن تعيد ما حتتفظ به من رسائله، حىت أذهلته
�ستجابتها السريعة للطلب و��ائها للمشكلة اليت أقلقت البالط الربيطاين ملدة مخسة شهور، يف جلستني فقط، سلمت
الرسائل يف الثانية منهما. واحلقيقة أن «ماجي» أثبتت أثناء هاتني اجللستني حصافة وذكاء �لغني وتصرفت مبنهج املومس
العاشقة اليت تفاجئ الرجل الذي قضى الليل معها، فتعيد إليه ما دفعه من نقود تعبريا عن شكرها ملا منحه هلا من متعة..
إذ مل تضع أي شروط إلعادة الرسائل، ومل تشر أدىن إشارة ألي مطالب مالية مقابل تسليمها، وكان كل مهها هو أن
تتثبت من أ�ا ستعود إىل صاحبها، ولن تتسرب إىل طرف �لث، ومل تطلب سوى إبالغ األمري حتيا�ا واحرتامها وأسفها
حلرما�ا من رسائل تذّكرها بفرتة من أسعد فرتات حيا�ا! ومهما تكن قيمة ما تلقته «ماجي» من عبارات الشكر وهدا�

االمتنان، فإن الشكر احلقيقي الذي تلقته مقابل هذا التصرف النبيل كان إنقاذها- فيما بعد- من اإلعدام شنًقا.



عاد «علي كامل فهمي» من رحلته إىل أملانيا، ودعا عدًدا كبريًا من أصدقائه الفرنسيني إىل مأدبة عشاء بواحد من أفخم
مطاعم �ريس مبناسبة سفره يف اليوم التايل إىل «لندن»، ومر أمام املائدة شاب ممن تعودت «ماجي» أن تصفهم
�ألصدقاء القدامى، ورآها الشاب فتقدم حنوها حمييا، وما كادت ماجي تنتهي من رد حتيته حىت تلقت صفعة ساخنة من
زوجها، انسحبت على إثرها من املأدبة، وهي ترد على نظرات الدهشة اليت أحاطها �ما املدعون قائلة: إنه أمر عادي..
فال تزعجوا أنفسكم. وعلى الرغم مما حدث يف تلك الليلة، وما حدث من قبل، فإن «ماجي» مل تتخلف عن السفر معه

إىل لندن يف اليوم التايل!

وكانت إقامتهم بلندن يف فندق «سافوي»، حيث طلب «علي كامل فهمي» من إدارة الفندق جناحا يضم غرفتني
متداخلتني للنوم، وأدركت «ماجي» أنه يريد أن خيصص إحدامها لـ«سعيد العناين» فعارضته، وقبل أن تتحول املناقشة إىل
مشاجرة اعتذرت اإلدارة �ن الفندق ال يضم أجنحة خالية �لصورة اليت يرغبها األمري، وأن ذلك سيكون متيسرا خالل
يومني.. فأقام األمري واألمرية جبناح يف الطابق الرابع، والعناين حبجرة يف الطابق الثامن، وبعض احلاشية حبجرات متناثرة يف
أرجاء الفندق وملحقة، ومل ختتلف املشاهد التالية يف رحلة لندن عن مثيال�ا يف رحلة �ريس، إذ مضت على نفس النسق:

حفالت ومشاجرات.. قبالت وصفعات.. ضحكات ودموع.

يف صباح السبت 7 يوليو 1923 عاودت «ماجي» اآلالم الشديدة اليت اضطر�ا إىل استدعاء الدكتور «جوردن»، الذي
فحصها مث أبلغهما �ن التهاب البواسري قد بلغ درجة من احلدة تتطلب تدخال جراحيا، وأنه يشك يف وجود تشققات

توجب إجراء جراحة عاجلة قبل أن تتلوث فتؤدي إىل تسممها، وأكد ضرورة إجراء العملية اجلراحية �سرع وقت ممكن.

ومل يعرتض «علي كامل فهمي» هذه املرة على إجراء العملية، لكن كان موضوع اخلالف املكان اليت ستجري فيه، فهو
أصر على أن جتريها �ي مستشفى بريطاين ختتاره، بينما أصرت هي على إجرائها يف مستشفى «بتشيين» بباريس! وإزاء
إصرارها بدأ يشك أن األمر كله مناورة، وأن لديها سببا غامضا يدعوها للسفر إىل �ريس، ورفض سفرها بغلظة استدعتها
لطلب معونة «قليين فهمي �شا»، صديق العائلة، وأحد رفقاء الرحلة، الذي فشل أيضا يف إقناعه �ن واجبه كزوج ال
يفرض عليه فحسب أن يستجيب لرغبتها يف إجراء اجلراحة يف املستشفى الذي تطمئن إليه، بل وأن يصحبها إىل
«�ريس» لكي يكون إىل جوارها أثناء اجلراحة. لكن «علي كامل فهمي» تعامل مع األمر �ستهانة �لغة وبتحقري شديد،
وأعلن هلا أنه لن يدفع هلا بنسا واحدا من نفقات السفر أو اإلقامة يف املستشفى إذا أصرت على السفر إىل �ريس. وكان
يظن أ�ا سترتاجع أمام العراقيل اليت وضعها يف طريقها، لكنها عاندت ودفعت أتعاب األطباء اليت رفض دفعها، وأرسلت
وصيفتها صباح يوم 8 يوليو فحجزت هلما تذكرتني إىل �ريس. وحتدد موعد السفر صباح يوم 10 يوليو، وكان «علي
فهمي» طوال يومي 8 و9 يتجاهل األمر، مث غلبته أشواقه مساء يوم 9 فاعتذر هلا وأخربها �نه حجز هلما مقصورة
ملشاهدة مسرحية «األرملة الطروب»، مث العشاء، ألنه لن يتحمل أن تسافر وبينهما خصام! ووافقت ماجي، ومها يف
طريقهما عرجت على مكتب التلغراف وأرسلت برقية إىل مستشفى «بتشيين» تؤكد وصوهلا يف ظهر اليوم التايل، يف إمياءة

واضحة وإعالن صريح �ن موافقتها على الصلح ال تعين تنازهلا عن السفر.

وجتنب االثنان أثناء اسرتاحة املسرحية وحىت خالل السهرة التطرق إىل املشكلة، وظنت «ماجي» أنه استسلم لسفرها
وسيعطيها نفقات الرحلة إىل �ريس مث يودعها وداعا رمسيا تشرتك فيه احلاشية، والعبها «علي كامل فهمي» �ذا احللم
عندما أخرج من جيبه - بدال من علبة سجائره-رزمة من أوراق النقد الفرنسي، وظنت أنه سيناوهلا هلا، لكنه أعادها
�مهال مرة �نية إىل جيبه. و�بع بر�مج امللهى مث قطعه بعد دقائق بسؤال مباغت وجهه هلا: أمازلت � حبيبيت تصرين على

السفر غًدا إىل �ريس؟ وكانت هذه العبارة هي بداية النهاية لعمره العاصف الذي مل يكن قد تبقى منه سوى ساعتني.



اكفهر وجه «ماجي» اليت أدركت مغزى سؤاله، وعرفت أنه ميارس لعبة السيكولوجية معها، بدعو�ا للمسرح، مث إىل
العشاء، حىت يوحي هلا �نه خضع إلراد�ا، مث يفاجئها يف �اية السهرة بسؤال خييب آماهلا ويطفئ فرحتها كي يستمتع
برؤية أمارات اهلزمية على مالحمها. هزت رأسها جتيب على سؤاله، مث استمعت ألسئلته املكررة منذ مرضها من عينة: ملاذا

يف �ريس.. ويف لندن عشرات املستشفيات تستطيعني فيها إجراء العملية؟

ويف امللهى ا�مرت أسئلة «علي كامل فهمي» الغبية والسافلة عليها بعد إصرارها على إجراء العملية اجلراحية «البواسري»
يف بلدها فرنسا: (هو): ملاذا يف �ريس؟ (هي): ألين أثق �طباء بالدي. (هو): ولكن اجلراحني اإلجنليز أكثر مهارة.
(هي): هذا رأيك وأ� أدرى مبصلحيت. (هو): لن أعطيك فرنكا واحدا لنفقات سفرك ونفقات اجلراحة. (هي): أعرف
هذا.. ولن أعدم وسيلة للحصول على نفقايت. (هو): هل وجدت عاشقا آخر يدفع لك أكثر مما أدفع؟ (هي): وماذا
أفعل إذا كان زوجي يرفض اإلنفاق علي؟ (هو): أ� على استعداد أن أنفق عليك كل ثرويت بشرط إجراء العملية هنا.
(هي): أريد أن أجري العملية يف بلدي ألدفن فيها إذا ما مت! (هو): حسنا سوف متوتني قبل أن تغادري لندن..
و�ستطاعة «كوستا» و«يوسف» أن يقوما بذلك كما ينقالن جثمانك إىل بلدك. (هي): افعل ما بدا لك ولكين
سأسافر يف الصباح. (هو): أراهن على أنك لن جتري جراحة.. ولن تدخلي مستشفى. (هي): لوال وحشيتك وجنونك ملا
كانت هناك ضرورة للعملية. (هو): هل أبرقت للعشيق الذي ينتظرك هناك مبوعد وصولك؟ (هي): نعم.. وسيكون يف
استقبايل. (هو): ومن هو؟ (هي): ال شأن لك. (هو): أجتسرين على أن تعرتيف بذلك يف وجهي؟ (هي): هذا هو الرد
الوحيد على كالمك السافل. (هو): أ� أستحق ما جيري يل ألنين تزوجت من امرأة ال ترتوي من الرجال. (هي): بل أ�
اليت تستحق كل ما جيري هلا ألنين تزوجت من قوَّاد جمنون وشاذ. (هو): وملاذا تبحثني عن عاشق آخر.. أال أكفيك؟
(هي): كف عن هذا الكالم القذر؟! (هو): تعايل نصعد جناحنا ألغنيك عن كل العشاق ملدة شهر على األقل. (هي):

اسكت � حيوان. (هو): اختاري ألفاظك وإال حطمت هذه الزجاجة فوق رأسك.

وكان «سعيد العناين» هو الذي حال بني زجاجة الصودا اليت رفعها «علي كامل» قبل أن يقذفها يف وجه «ماجي»،
وجنح يف انتزاعها منه قبل أن يلفت نظر من �مللهى.. ويف أعقاب ذلك غادر الزوج املائدة غاضبا. والعناين جيتهد للحاق
به، مث ينتحيان ركنا يف املكان ويكرر عليه العناين نصيحته برتكها تسافر كما تريد، و«علي كامل فهمي» يكرر على
مسامعه السبب الرئيسي العرتاضه على سفرها، إذ كان خيشى إذا سافرت أال تعود، وهو ما كانت �دده به منذ وصوهلا
إىل لندن. وعلى عكس كثري من �ديدا�ما املتبادلة، اليت مل تكن معظمها جدية، بل جمرد تفريغات لشحنة الغضب مع
الرغبة يف إيالم اآلخر، وهذا التهديد �لذات هز «علي كامل فهمي» جدا هذه املرة ألن سيطرته عليها يف املدن املتحضرة
كإجنلرتا و�ريس أقل درجة بكثري من سيطرته عليها يف القاهرة، لذا استشعر جدية �ديدها وأحس ��ا يف سبيلها ألن
�جره بتخطيطها املاكر وإصرارها على إجراء اجلراحة يف �ريس حىت تسافر بال عودة. بينما يف احلقيقة مل تكن «ماجي»
جادة يف إمياءا�ا الغامضة إىل هجره، بل كانت تفعل ذلك كواحد من أساليب استخدام سالح احلرب السيكولوجية..
وحاول العناين �دئته وإقناعه �لعودة إىل املائدة وأنه ال فائدة من وراء انسحابه من السهرة، واقرتح العناين عند عودته أن
ينهضا للرقص معا، وملا مل يتحمس أحدمها، دعاها هو للرقص فقبلت دعوته. وواصل العناين حماوالته يف تلطيف اجلو طالبا
منها أن تعاجل األمر �دوء وأال تسعى إىل استفزازه حىت متر األزمة.. فلم تعلق إمنا أ�ت الرقصة بدعوى أ�ا جمهدة مث ألقت
عليهما حتية املساء! ومل يرد «علي كامل فهمي» بينما صحبها العناين حىت �ب املصعد مث عاد إىل سيده، والمه على
إصراره على توتري اجلو، واقرتح عليه الصعود إليها قبل أن تنام حىت ال تغادر لندن والقطيعة بينهما قائمة، وكان العناين
شديد الثقة - استنادا إىل السوابق-�ن العالقات بينهما ستصفو قبل أن تشرق الشمس.. تلك الشمس اليت مل تشرق على

وجه «علي كامل فهمي» مرة �نية!



استمع «علي كامل فهمي» لنصيحة العناين وأ�ى السهرة متجها إىل اجلناح الذي يضمهما، وبينما هي حتزم حقائبها
مسعت خطواته فأسرعت �غالق الباب الذي يربط غرفتها ببقية غرف اجلناح، وطرق عليها الباب فلم تفتح له و�دى
عليها لتفتح فأبت، وملا ينس من ردها عليه، غادر اجلناح عائًدا إىل صالة الرقص خيطر العناين مبا حدث وهو يف حالة

ضيق شديدة، لكن العناين ضحك وأخربه �ن هذا هو املتوقع وعليه أن يصرب قليال فسوف تفتح له.

ويف هذه املرة عاد «علي كامل فهمي» إىل غرفته ولبس منامته احلريرية، مث خرج إىل املمر ليواصل الطرق على �ب غرفتها،
لكنها واصلت صمتها الذي استفزه فارتفع صوته -هذه املرة-يهددها �ستدعاء الشرطة لكي تضبط الرجل الذي ختفيه
حتت سريرها! وكانت خشيتها من إزعاج اجلريان هي اليت دفعتها لفتح الباب، ودخل يتظاهر �لبحث عن الرجل الومهي
الذي ختفيه، مث ألقي نظرة على احلقيبة وعاود تكرار سؤاله املزعج عما إذا كانت تصر على السفر.. فقال له بتحد:

سأرحل مهما كلفين األمر.. فأ� أفضل املوت على احلياة معك.

ويظل يناوشها فيخرج صورته من حقيبتها وهو يقول: أ� ال أريد أن حتتفظي بصوريت.. مث خيرج غاضبا من غرفتها وسرعان
ما يعود بدبوس ماسي كانت قد أهدته له فيلقيه جوارها وهو يقول: ال تنسي �خذي هذا معك. ويفتح هلا النافذة وهو
يشري للخارج قائال: ملاذا ال تلقني بنفسك من هذه النافذة ألسرتيح منك؟ مث يستلقي جوارها وحيتضنها ويقول: ملاذا ال
نتصاحل كما كنا نفعل دائما بعد الشجار؟ فتعاتبه: كيف أصاحل رجال يبخل علّي بنفقات اإلقامة يف املستشفى؟ فيشرتط
الصلح أوال.. مث ينقض عليها حماوال حتقيق رغبته اجلنسية الشاذة.. فتدفعه عنها بكل جوارحها وهي تصيح فيه: أنت

جمنون.. إن جسمي ملفوف �لضمادات اليت وضعها الطبيب، ويرد بصوت ختنقه الرغبة: هذا ليس عائقا!

ويستمر يف التضييق عليها مما جيربها على نشب أظافرها يف عنقه، ويقع بصرها، حينما أفلتت منه، على املسدس الذي
كان يف مكانه على املنضدة فتلتقطه وتصوبه حنوه، طالبة منه أال يقرتب منها وأن يغادر غرفتها فورا. ولكنه مل يهتم
بتهديدها ومل يتوقف، بل ظل يتقدم حنوها وهي اليت ترتاجع بظهرها، وملا ملست إصراره سحبت ذراع املسدس إىل اخللف
لتومهه جبدية حتذيرها.. وملا مل يتوقف صوبت املسدس إىل النافذة وضغطت على الز�د.. وتظاهر «علي كامل»
�الستسالم وتراجع بظهره يفتعل اخلروج، فانشغلت بفتحه له، فضرب كفها وأسقط املسدس بضربة خاطفة، مث جذ�ا من
ذراعها وهي حتاول اإلفالت حىت حاصرها يف ركن الغرفة وهم بتقبيلها، لكن ظهر خادم الفندق وهو يدفع عربة حقائب
النزالء وانشغل زوجها بتربير املوقف، فاندفعت إىل غرفتها وأغلقت ��ا عليها. لكنه غافلها وجنح يف فتح الباب الفاصل
بني غرفتيهما ووجدته يبتسم بسعادة، فأعادت التقاط املسدس وتوجهت حنوه حبزم تطلب إليه مغادرة الغرفة، لكنه مل يعبأ
�ا إمنا أخرج من جيبه رزمة من النقود الفرنسية وقال هلا: تستطيعني أن تكسيب هذه النقود لو وافقِت على أن نتصاحل
اآلن. ورفضت حبسم فظل يتقدم حنوها وهي ترتاجع كاملشهد السابق حىت مل يبق بينهما من مرت واحد، وعندما اندفع
جتاهها «علي كامل فهمي» ليحتضنها ويشل حركتها، ضغطت على ز�د املسدس لتنطلق من فوهته ثالث رصاصات
أصابته يف عنقه، فسقط على األرض مصا� يف عنقه، واندفع شالل من الدماء شربه ذيل فستا�ا األبيض، بينما انتابتها
حالة هستري� �نه يتظاهر �نه أصيب، واحننت على جثته وظلت �زه وتقول: «علي».. قل � حبييب إنك متزح.. قل إن

شيئا مل يصبك! لكن لعبة احلب انتهت هذه املرة �ملوت!



� جوليا � مرات الكل � مزبلة!
من املشاهد الشهرية يف السينما املصرية؛ مشهد يف فيلم «أوالد الذوات» املأخوذ عن مسرحية بنفس االسم للنجم «يوسف
وهيب» عرضت يف فرباير 1931، اليت شجعه جناحها الساحق على حتويلها إىل فيلم، إمعا� يف الواقعية استخدم «يوسف
وهيب» النجمة الفرنسية «كولييت داريف» وجعلها بطلة الفيلم فهي أدت دور الزوجة الفرنسية «جوليا» اليت ضبطها زوجها
املصري «يوسف وهيب» يف حضن عشيقها األجنيب، وكان كل دفاعها أ�ا قالت ببساطة مستفزة: إ�ا كانت تعرف
عشيقها قبل أن تتزوج الزوج املصري! فقال هلا يوسف وهيب مجلته الشهرية: «1000 عرفوكي قبل مين و1000 عرفوكي
بعد مين.. � جوليا � مرات الكل � مزبلة!». مث أغلق على الزوجة وعشيقها �ب غرفة النوم حيث ضبطهما، وأشعل فيها
النار ليحرتقا يف وسطها.. وحني تندلع النريان وينتبه الناس هلا، وتبدأ أجراس سيارات اإلطفاء يف الرنني؛ يقول يوسف
للزوجة وعشيقها مجلته الثانية اليت اشتهرت بعد ذلك أيًضا وسارت على األلسنة يف كل مكان: «سامعني أجراس احلريقة
دي.. ده صوت زينب اللي بيدوي وداين وبيقول: روح هللا يساحمك!» وزينب كانت هي زوجته املصرية اليت �عها لكي

يتزوج األجنبية كما هو مالحظ.

وفيلم «أوالد الذوات»، دخل التاريخ �عتباره أول فيلم مصري �طق. وانتهى هذا الفيلم من الوجود بنهاية هزلية، فقد منح
يوسف وهيب املنتج حق توزيع هذا الفيلم للمعلم «صديق أمحد»، الذي كسب من ورائه أمواًال طائلة، أغرته �ن يتزوج

ويطلق أكثر من مرة، وفطنت لذلك آخر زوجاته، ومبجرد دخوهلا بيته أخرجت نسخة الفيلم من الدوالب وأحرقتها متاًما.

وكانت مسرحية وفيلم «أوالد الذوات» رًدا على احملاكمة غري العادلة للقاتلة «مارجريت ميلر» اليت �لت بسببها الرباءة، مما
أدى إىل استياء الشرق كله، وكان من املمكن أن تبقى واقعة قتل «علي فهمي» حبيسة صفحة احلوادث، سواء يف
الصحافة اإلجنليزية حيث جرت، أو يف الصحافة املصرية والفرنسية حبكم جنسية الزوج والزوجة، غري أن احملاكمة اليت متت
ملدام مارجريت فهمي يف العاصمة الربيطانية، واليت امتدت وقائعها بني يومي 11 و15 من ذلك الشهر «أكتوبر» أ�رت
ضجة كبرية حىت إن مراسل جريدة «النريايست» يف القاهرة وصف ذلك بقوله: إن الصحف العربية يف مصر أنفقت مبالغ
طائلة على جلب تلغرافات من لندن عن قضية مدام فهمي. وقد امتازت (األهرام) بنشر نصوص ما جرى يف احملكمة
وحاول بعضهم هنا أن يبتاع نسخة من (األهرام) بعد الظهر. فأبدى له غالم يبيع اجلرائد مالحظة مفيدة قائال له: لو
دفعت كل ما يف مصر من املال ملا حصلت بعد الظهر على نسخة من (األهرام) وفيها قضية فهمي! (د. يو�ن لبيب رزق

- جريدة األهرام يف 27 أبريل عام 2000).

وكان عمر هذا الزواج املأساوي مثانية أشهر فقط، وحظيت احملاكمة اليت بدأت يف 11 سبتمرب عام 1923، على اهتمام
إعالمي ومجاهريي كبري كان يتزايد �طراد، وكان حضور اجلماهري بتذاكر والالفت للنظر اصطفافهم يف طوابري أمام �ب
احملكمة لكي يساعدهم احلظ �حللول مكان أحد اخلارجني وأن بعضهم كان يبيع مكانه ألحد املتلهفني على الدخول إذا

اقرتب دوره!

ومن اجلدير �لذكر أن «ماجي» اختارت السري «مارشال هول» على رأس هيئة الدفاع عنها املكونة من ثالثة أفراد من
بينهم «مارشال هول»، وذلك ملكانته االجتماعية فهو حاصل على لقب «سري»، كذلك لشهرته العريضة يف عامل احملاماة،
وهذا الرجل استطاع مبهارة حتويل القضية من جناية عادية أطرافها معروفون إىل حماكمة للعادات الشرقية، مما ترتب عنه
احنياز اإلجنليز والفرنسيني وغالبية أورو� ملارجريت اليت اعتربوها ضحية لتخلف الشرق ومهجيته «هكذا �لنص». بينما



وقف املصريون والعرب يدافعون عن تقاليدهم وعادا�م. وكانت أتعاب طاقم الدفاع جسيمة مبقاييس ذلك الزمان، فقد
تقاضى السري «مارشال هول» ثالثة آالف جنيه وألفني ملساعده األول ومخسمائة ملساعده الثاين، كما خصصت
«ماجي» 4500 جنيه لرجال صحافة لندن و�ريس، لتحسني صور�ا وجذب الرأي العام لصاحلها وبث شعور الشفقة
جتاهها، وجتسيم فكرة شناعة الزوج الشرقي ووحشيته وما تعانيه الزوجة يف مصر خاصة إذا كانت أوروبية متمدينة! ومن

املعروف أن هذه األموال الكثرية اليت أنفقتها معظمها حصلت عليها من جانب القتيل!

استهل السري «مارشال هول» مرافعته مبناشدة احمللفني أال يضعوا يف االعتبار كون «فهمي بك» أصغر من زوجته بعشرة
أعوام بقوله: «نعم إنه مل يبلغ سوى الثالثة والعشرين من العمر، ولكنه كان منغمًسا يف كثري من الرذائل، ومنهمًكا يف
اإلسراف على قواه اجلنسية». مث ردد ا�اماته للرجل الشرقي �نه يعترب امرأته متاًعا، وأنه مهما بلغ الشرقي من الرقي
والتمدين فالبد أن جتد الطباع الشرقية أسفل جلده! مث أردف بكثري من األقوال الشبيهة مما أثر �ثريًا �لًغا على هيئة
احمللفني اليت ستحكم يف القضية، وكانت مرافعة الدفاع عن الزوج ضعيفة للغاية ومل ترَق لرباعة «السري هول»، خاصة أنه
اعرتف بكثرة املنازعات بينهما واإليذاء والتهديد الذي تعرضت له الزوجة، كما عرب عن أسفه من أن الشريعة اإلسالمية
ختول للزوج حق �ديب الزوجة يف بعض األحيان لكن ليس اليت ذكرها «السري هول»! وكأنه اتفق مع حمامي الزوجة على

إدانة الضحية، وانتهى األمر بعد استشارة احمللفني إىل قول القاضي ل«ماجي»:«أنت بريئة مما عزا إليِك».

وكان رد فعل الصحف اإلجنليزية بعد احلكم: كتبت «ديلي مريور» أنه ليس من املستحب عقد زواج بني رجال شرقيني
ونساء غربيات، فهذا الزواج يفشي أمورا مضحكة مثرية للعواطف وغري الئقة!! وقدمت قضية مدام فهمي عربة لبناتنا
ذوات العواطف الاليت مل يؤخذن �لسفسطة بعد. وجريدة «لويد نيوز» قالت إن املرأة البيضاء (األوروبية) اليت تطلب حمبا
من غري جلد�ا سواء كان من الصفر أو السمر أو السود تدخل عاملا البد أن تثور طبيعتها عليه عندما تعرف احلقيقة،
وهو ما صدقت عليه «صنداي» بقوهلا إن قضية مدام فهمي مل حتدث سوى قليل من االستغراب لدى الذين ألفوا املظاهر

اليت تظهر �ا عقلية الشعوب الشرقية.

وحذرت جريدة «ويسرتن مورننج نيوز» من روح التساهل اليت انتشرت بني كثري من األسر اإلجنليزية، وحدت �م إىل قبول
أعداد من الشرقيني يف منازهلم على أساس الصداقة واأللفة، فكان ذلك سببا للزواج فيما بعد، ألنه ملا ذهبت الزوجة

اإلجنليزية إىل الشرق بدأت خيبة األمل، فعلى اآل�ء والبنات اإلجنليز أن حيرتسوا من الشرقيني.

غري أن عديًدا من الصحف الكبرية رفضت أن تنجرف يف هذا التيار املضاد واملضطهد للشرقيني، خاصة بعد أن ظهرت
ردود فعل قوية إلجراءات احملاكمة وضد احلكم، سواء بني املصريني املقيمني يف إجنلرتا، أو الذين تصادف وجودهم �ا
خالل احملاكمة، أو يف صفوف الشعب املصري، أو على صفحات اجلرائد املصرية وكانت «ديلي هريالد»، اجلريدة الناطقة
بلسان حزب العمال، من أوىل الصحف اليت مل ترحب �حلكم، فقد رأت أنه مل ينتج عن مقتضيات العدالة بقدر ما نتج
عن براعة السري مارشال هول، وأنه إذا صار احلكم للعمال فستقلب احلكومة هذا النظام الذي جيعل حظ املتهمني من
الرباءة متوقفا يف الغالب على مقدار ما يستطيعون أن ينفقوه من مال على الدفاع! كما كتبت جريدة «ديلي نيوز» حتت
عنوان «حقوق املرأة يف الشرق والغرب» مؤكدة أن ضررًا عظيًما وقع من احلمالت اليت كالتها الصحف على الشرقيني
بوصفهم أزواًجا قساة، وأن تعدد الزوجات يف الشرق أفضل منه الغرب، فبينما يوضع هلذا التعدد قيود وشروط، فإنه موجود

يف الغرب يف شكل أعظم ظهورًا وأكثر خطرًا.

بعدما برأت احملاكمة «ماجي» وعند وصوهلا إىل �ريس، أعلنت هناك للصحف أ�ا سوف حتتفظ جبنسيتها املصرية وبدينها
اإلسالمي، و�مسها املصري اإلسالمي «منرية هامن فهمي». مث فاجأت اجلميع �ختاذ اإلجراءات الرمسية إلشهار إسالم



ابنتها غري الشرعية «رميوندا»، معلنة أ�ا كانت تنوي اختاذ هذه اخلطوة منذ غريت دينها من الكاثوليكية لإلسالم، وأ�ا
نذرت ابنتها لإلسالم منذ تعرفت إىل تعاليمه السامية!

(ومن املؤكد أ�ا قد استوحت هذه الفكرة من أحد القانونيني املصريني.. فالقاعدة يف الشريعة اإلسالمية «أن غري املسلم ال
يرث املسلم»، و�لتايل فهي اال تستطيع أن ترث «علي فهمي» إال إذا ظلت «منرية هامن»، وال تستطيع «رميوندا» أن

ترثها إال إذا كانت مسلمة).

كان �ثري مرافعة السري «مارشال هول» البارعة، اليت برأت «مارجريت ميلر» وجترأت على الشرق ورجاله، �ثريًا كبريًا
ا علينا كشرقيني، وكان هذا متوقعا يف نفس الوقت، حىت إن األستاذين «عبدالفتاح رجائي» و«عبدالرمحن البيلي» -

ً
ومؤمل

احملاميني املصريني اللذين وكلتهما أسرة القتيل ملساعدة ممثل اال�ام يف إثبات التهمة ضد القاتلة والعمل على الدفاع عن
مسعة ا�ين عليه-قد نصحا شقيقته «عائشة فهمي» وزوجها الدكتور «أمحد سعيد» �ال حيضرا جلسة النطق �حلكم، لكي
يتوقيا االستماع إىل قرار الرباءة، وما سوف يعقبه من ردود أفعال شامتة، فاستجا� للنصيحة.. كما ذكر ذلك مراسل
األهرام يف لندن، وأضاف أن «على املصريني أن يتوقعوا محالت شديدة عليهم يف الصحف اإلجنليزية خالل األسابيع

القادمة».

وقد لقي «مارشال هول» ما يستحقه من هجوم الصحف املصرية، على نفس املستو�ت اليت هاجم �ا املصريني
والشرقيني، فقد سخرت منه وشككت يف مصداقية ما قاله، �عتباره أجريا ينطق بلسان الذين مألوا جيوبه �ملال، وقد
سخر منه الزجال «بديع خريي» مستعريا مطلع أغنية «داود حسين» الشهرية (قمر له ليايل) قائال: محار له خمايل / يربطع
مل يبايل / ع الركاب يعفر / إخيه جته نيلة / فكرين مبحامي / راح طبعه حامي/ يف لندن شتمنا/ وازداد يف النعيلة.. يعمل
إيه جنابه / مالقاش يف جرابه / غري إنه يشلق، واملقصود وسيلة/ راح قاعد وقامي/ وعاملنا �امي.. وأ�ريه سري بوالقي / من
الصنف الشالقي / إن فرش املالية / تتبهدل قبيلة.. وفلوس الولية/ رنتهم مجيلة / بتطرطق ودانه / وبتسحب لسانه /

والقرش املسوجر/ تنداس به الفضيلة.. والبت القبيحة / جالبة الفضيحة / اللي تقتل عيين عينك/ وتقول لك قتيلة.

وواكبت هذه احلمالت الصحفية املصرية بيا�ت شجب وبرقيات احتجاج أصدرها األفراد واجلماعات ضد احملامي سليط
اللسان.. وكان أول من �در إىل اتباع هذا األسلوب هو األستاذ «يوسف وهيب» - املمثل املسرحي ومدير فرقة
«رمسيس»- إذ نشر يف صباح يوم ١٦ سبتمرب 1923 برقية حيتج فيها �مسه نيابة عن مجيع ممثلي وممثالت مصر «على
التنديد واإلها�ت اليت وجهتها جرائد إجنلرتا إىل الشعب املصري يف حادثة املرحوم (علي بك فهمي)، ويؤملنا جًدا تعديها
على كرامة الشرق ووصفه �خالق هو بريء منها، ونرجو من حكومتنا االحتجاج على ذلك». (رمبا تكون هذه الربقية
االحتجاجية اليت أرسلها الفنان «يوسف وهيب»، واليت مل �تم �ا اإلدارة الربيطانية واحلكومة املصرية، هي سبب نشوء

العالقة الالحقة بني الفنان وأخت القتيل «عائشة فهمي»، واليت انتهت �لزواج، وهذا ما سنعرفه يف حينه).

وتعود ل «مارجريت ميلر»، الشهرية ب «مدام فهمي»، بعد أن فلتت رقبتها من حبل املشنقة، مل �دأ وتستكني، بل
اندارت لتحصل على املرياث! وقد تلقى حمافظ القاهرة إنذارًا قضائيا من مدام «فهمي»، �عتبارها أرملة املرحوم «علي
كامل فهمي بك»، يطلب إليه -بصفته مشرفا على «جملس حسيب مصر» - أن يتحفظ على كل ما تركه موَرثها من
عقارات ومنقوالت وأراٍض زراعية وأرصدة يف البنوك إىل حني اختاذ اإلجراءات القضائية لتقسيم الرتكة بني الورثة، حفاظًا
على حقوقها. وكانت وزارة الداخلية قد أمرت قسم شرطة بوالق بوضع قصره حتت حراسة مكثفة منذ وقع احلادث حىت ال
يتعرض للسرقة، خاصة بعد أن غادرت شقيقتاه وزوجامها مصر إىل لندن ملتابعة القضية، أما وقد اتضح للمحافظ أن هناك
خالفا قضائيا بني الورثة على تقسيم الرتكة، فقد أصدر أوامره على الفور �لتحفظ على مفردا�ا، وقامت قوات الشرطة



بوضع األختام على كل غرفة من غرف القصر وعلى �به الرئيسي وعلى مقر «دائرة على فهمي» بباب اللوق، إىل أن
يفصل ا�لس احلسيب يف النزاع.

وكان يوسف وهيب قد افتتح «مسرح رمسيس» يف 10 مارس سنة 1923، وجنح جناًحا هائًال استمر 10سنوات كاملة..
وكانت العائالت واألسر املصرية الكبرية تقبل على حجز «بناوير» املسرح كلها مببلغ 44 جنيًها، يف مقابل مشاهدة
العرض مرة واحدة كل أسبوع، وظهرت سوق سوداء ومضاربة وسباق على حجز (البنوار رقم 1) املالصق خلشبة املسرح..
لدرجة أن املليونرية «عائشة هامن فهمي» دفعت 400 جنيه لكي يصبح (البنوار رقم 1) من حقها طوال املوسم ال جيلس
فيه أحد غريها! ومن هنا ندرك أن حب «عائشة فهمي» للفن وملبدعيه سابق على مأساة أخيها الذي قتل يف منتصف

ليلة 10 يوليو عام 1923.

أما خبصوص خطة القاتلة يف احلصول على اإلرث فقد �ءت بفشل كبري! ففي إبريل عام 1929، أصدرت حمكمة مصر
الشرعية حكمها بعدم أحقية «مارجريت فهمي» يف نصيبها من تركة زوجها، بعد أن اقتنعت ��ا مل تكن يف حالة دفاع
شرعي عن النفس حني قتلته، وبذلك عادت الرتكة إىل أصحا�ا الشرعيني، فتقامسوها، وكان قصر الرخام الوردي من
نصيب شقيقته «عائشة»، ومل حيل زواجها من الدكتور «أمحد سعيد» دون مطارد�ا للفنان «يوسف وهيب» الذي كان 
فىت أحالم كثريات من بنات الطبقات الراقية، وهكذا دفعت مائة ألف جنيه لزوجها كي يطلقها، مث غادرت مصر بصحبة 
يوسف وهيب حيث تزوجا يف «�ريس» وعادا يف خريف 1930 ليفتتحا أبواب قصر الرخام  الوردي، وما كاد جيلس على 
مكتب صهره الراحل يف �و القصر، حىت أهلمه وجوده يف املكان الذي شهد فصول املأساة، ونومه يف الغرفة اليت تنام فيها 

«مارجريت» فكتب مسرحية «أوالد الذوات».

وقد واجه زواج املليونرية من الفنان أحداً� ميلودرامية كثرية منذ إعالنه األول، فقد رفضت عائلتها �لكامل هذه الزجية
بدعوى أ�ا ال تتناسب مع مكانتهم االجتماعية «�لرغم من عراقة عائلة يوسف وهيب.. فوالده خريج الزراعة من جامعة
أوكسفورد، وحيمل لقب �شا وكان يعمل مفتشا للري يف الفيوم وعائلته من كبار مالك األراضي الزراعية.. لكن عائلة
عائشة فهمي اعتربت عمل يوسف �لتمثيل حيط من قدره»، وكانت «عائشة فهمي» آنذاك أغىن سيدة يف مصر وتكرب
«يوسف وهيب» بستة عشر عاًما، وكتب يوسف وهيب يف قصر القتيل مسرحيته الشهرية «أوالد الذوات» ردا على مرافعة
«سري مارشال هول» وا�م يف املسرحية النساء األوروبيات �الحنالل وعدم التقيد �لقيم اخللقية.. مما فجر غضب األجانب
املستوطنني يف مصر، وكان هلم يف ذلك الوقت سطوة وسلطان ال �اية هلما.. وا�الت رسائل التهديد والسب على يوسف
وهيب من كل مكان، حىت لندن و�ريس، وكتبت جريدة «ال بورص إجيبسيان» �اجم يوسف وهيب يف مقالتها االفتتاحية

املخصصة دائًما ألحداث الساعة السياسية.

وأوىل مثار هذه الزجية كانت فكرة املدينة اليت جتمع كل الفنون هي مدينة «رمسيس» اليت سعى لعملها يوسف وهيب عام
1930، على مساحة قدرها 17 فدا� يف األرض اليت هي مدينة األوقاف �ملهندسني اآلن.. وتكلف إنشاؤها 500
ألف جنيه جبنيهات ذلك احلني-دعمته فيها بشدة مالًيا زوجته عائشة فهمي.. وكانت تشمل: أول دار سينما مكشوفة يف
اهلواء الطلق «سينما صيفي» سعة 400 مقعد - مسرح كبري 3000 مقعد لفرقة رمسيس- ومسرح أصغر قليال عملت
عليه منرية املهدية أ�مها-ولو� �رك ومالهي -وكباريه-وستديو سينما-وساحة للعب الباتيناج-وحمطة إذاعة حملية كان
يديرها شقيقه إمساعيل، شنت حكومة توفيق نسيم �شا - اليت كانت حتكم البالد أ�مها- احلرب على يوسف وهيب لتنتزع
منه املدينة، واستطاعت، فعًال، بعد أن فرضت وزارة األوقاف، صاحبة األرض املقام عليها املدينة، على يوسف وهيب أن
يشرتي ال 17 فدا� ب 6 آالف جنيه.. لكن يوسف مل يستطع توفريها ألنه كان قد أنفق كل ما ميلك يف إنشاء املدينة،



كما أن األجور املرتفعة للممثلني واإلنفاق ببذخ على اإلعال�ت والديكورات إىل جانب احلياة املرفهة ليوسف وهيب قد
قضت على األر�ح فأشهرت احلكومة إفالسه وانتزعت منه املدينة وهدمت كل ما بناه يوسف وهيب عليها!

وقد قال «يوسف وهيب» يوم إغالق مدينة «رمسيس»: اليوم فقط أشعر أين أدفن كل أحالمي.

�غالق مدينة «رمسيس» بدأت سلسلة من املشاكل الزوجية تواجه «يوسف وهيب» من زوجته «عائشة فهمي»، فرغم
شهر�ا ��ا حمبة للفن ومن رعاته، لكنها بدأت َتغري من معجبات «يوسف وهيب» وتضيق من تفرغه لفنه وإبداعه وإمهاله
حليا�ما الزوجية، وتفاقم اخلالف حتت تردي حالة يوسف وهيب النفسية لفقدانه حلمه الذي سعى له كثريًا، خاصة بعدما
أصابت «عائشة فهمي» حالة من اهلوس جعلتها تطلق خلف يوسف وهيب جواسيس وعيو� ترتصد وتضيق عليه حركاته!
ودفعته هذه التصرفات ألن يغامر مع نساء أخر�ت، حىت وقع يف غرام «سعيدة منصور» (وهي كانت مبثابة ابنة وربيبة
لعائشة فهمي قبل أن تتزوج وتنجب أطفاال) وسرعان ما حتولت هذه العالقة إىل حب ملتهب وطلب منها اهلروب معه إىل
بريوت! فقبلت على الفور، ولنرتكها حتكي عن هذه األزمة: (شعرت أن قوة مغناطيسية ال قبل يل �ا تسّريين وتسلبين
اإلرادة والعقل، حىت مل أعد أدري ماذا أفعل، وكيف أترك هؤالء الصغار وأضحي �م؟! وخرجت من البيت حىت مل آخذ

معي ا�وهرات والنقود)، وحسمت أمرها وهربت إىل بريوت، وكان «يوسف وهيب» يف انتظارها هناك.

وُجن جنون «عائشة فهمي» بعد هروب زوجها إىل بريوت بصحبة ربيبتها، فطردته من قصرها ورفعت عليه دعوى نفقة
وظلت تطارده يف احملاكم حىت أعلنت إفالسه، أما «سعيدة» فقد علمت �ن أهلها وأهل زوجها يسعون إىل قتلها، فما
كان من «يوسف وهيب» إال أن طلق زوجته «عائشة فهمي» وغامر �لذهاب إىل أهل «سعيدة» يطلب زواجها، وبعد
فرتة يسرية تزوج من «سعيدة» بعدما طلقها زوجها، وقضى معها أحلى أ�م عمره حىت وفاته كما ذكر مبذكراته. وتقول
«سعيدة» عن زواجها �لفنان اآليت: «لقد رأيت عاملا من السحر ال قبل يل مبقاومته، فنسيت كل شيء!»، وعادت
«عائشة فهمي» بعد فقدا�ا زوجها تعرض على «سعيدة» أن متنحها 50 فداً� من أراضيها �ملنيا مع بعض ا�وهرات
الثمينة نظري أن ترتك هلا «يوسف وهيب»، لكن سعيدة رفضت وأقامت يف بداية زواجها من «يوسف» يف شقة صغرية على
سطح املبىن الذي أسفله كافيرت� «جرويب» بوسط البلد، ورغم أ�ا كانت منذ صغرها ربيبة قصور ومل تنتقل من قصر أبيها
إال إىل قصر زوجها السابق! لكنها كانت راضية وسعيدة وصربت حىت تبدلت األحوال بزوجها «يوسف وهيب» فيما بعد

وأسكنها قصرا فخيما.

ويبدو أن هذه الزجية أوجعت «عائشة فهمي» جًدا! أل�ا فكرت يف إيالم «يوسف وهيب» بشدة فتزوجت من الفنان
الفطري اجلميل «شكوكو»، الذي �ل شعبية ضخمة يف األربعينيات واخلمسينيات من القرن املاضي لدرجة إطالق لقب
«شاريل شابلن العرب» عليه، واقتحم شكوكو جمال «املونولوج» و«السينما» بردائه املميز (اجللباب والطاقية الطويلة)، وكان
أمي�ا يساعد والده يف حمل النجارة، وعشق مهنته ومل يرتكها، بل يف عز جمده افتتح لنفسه ورشة مستقلة يف منطقة الرويعي،
وكان يورد منتجاته إىل أكرب متاجر القاهرة، شيكوريل وأوريكو ومسعان وصيد�وي، ومن شدة إعجاب النحاتني به صنعوا
له متثاال من اجلبس أصبح يباع يف كل مصر، وحلاجة الثوار الذين كانوا يقاتلون اإلجنليز آنذاك إىل الزجاجات الفارغة
الستخدامها كمولوتوف، كان الباعة اجلائلون ينادون (شكوكو بقزازة) ومينحون كل من يعطيهم زجاجة متثال شكوكو،
راجت التماثيل وأصبحت يف كل بيت وذاع اسم شكوكو. ورمبا يف إحدى الليايل الناعمة اليت ظللت «يوسف وهيب»
وزوجته «عائشة فهمي» أ�م وفاقهما، رمبا سخر يوسف أو هزأ من النجار الذي ميثل ويغين و�لغ يف نقده، وأَسّر�ا عائشة

يف نفسها، وملا أرادت أن تنتقم تزوجت من شكوكو لتكيده.. حمتمل!



مبجرد علم «يوسف وهيب» �ذا الزواج استشاط غضًبا، ورأى أن زواج «شكوكو» من «عائشة» طعنة لبنات األسر
األرستقراطية واألسر الكرمية والعائلة املالكة الكرمية! وأثّر «يوسف» فعال يف القصر امللكي، الذي نقم بشدة على هذا
الزواج �لتزامن مع غضبة يوسف وهيب الشديدة اليت تضامن معها أبناء األرستقراطية حبي الزمالك، حيث يقيم «شكوكو»

يف القصر الوردي.

ضاع قصر الرخام الوردي من «يوسف وهيب»، وبه كل متعلقاته من مالبس وأز�ء، وجمموعة الصناديق الكبرية اليت حوت
يومياته اليت كان يدّو�ا أوًال �ول، مع أفكار أفالمه ومسرحياته من بدا�ت الفكرة حىت تنتهي فوق خشبة املسرح، وآراء
وتعليقات عن املمثلني، وعالقاته اخلاصة مع بعضهن، وكان هذا مهًما جًدا لتأريخ حركة املسرح وبدا�ت السينما منذ أوائل
القرن العشرين؛ ويف كتابه املهم «عشت ألف عام» يتحسر يوسف وهيب على هذه اليوميات واملذكرات اليت فقدها �لقصر
- أو �ألصح رفضت عائشة فهمي أن تعطيها له وتركتها يف البدروم، وبعد وفا�ا ومآل القصر لوزارة الثقافة تفقدها
يوسف ومل جيدها-وقد اعتمد «يوسف وهيب» يف كتابه على ذاكرته وعلى «كتالوجني» كبريين �ما أغلب صور
مسرحياته، وكان الكتالوجان يف حوزة السيدة «عزيزة هامن فهمي» شقيقة املرحومة «عائشة فهمي» اليت مل ترتدد يف

إعاد�ما إىل يوسف.

بعد قصة احلب اليت ربطت «شكوكو» �لسيدة «عائشة فهمي» وزواجهما الذي أ�ر الزوابع عليهما خاصة من الفنان
يوسف وهيب، بدأ ا�تمع املخملي يرتصد هذه العالقة، وعندما ركب «شكوكو» السيارة اإلجنليزية الفاخرة «�نتيللي»، اليت
كان ال يركبها غري اللوردات والسفراء واألمراء، وكان أول فنان مصري يركب هذه السيارة يف أواخر األربعينيات، أ�ر عليه
حقد وِغَل أفراد األسرة املالكة وبعض أفراد العائالت األرستقراطية وأجربوه على بيعها! ومل يهدأ «يوسف وهيب» ومل يهنأ
العتالء «شكوكو» نفس السرير الذي ضم أجسادا من النبالء �ذا القصر، ولكن ظل يغذي احلمالت املسعورة ضد
الزوجني، اليت انطلقت من مدافع النخبة، واليت انتهت لألسف �لنجاح، وطلق «شكوكو» زوجته «عائشة» يف مشهد
فريد: (دعاه جمموعة من أصدقائه؛ وحيد فريد وحممود فريد وأبو السعود اإلبياري وأمحد عزت، مدير الشهر العقاري زوج
زوزو شكيب، وسعيد جماهد وجنيب خوري.. وحضر إليهم حممود شكوكو على قهوة األوبرا ومعه كلبه الضخم، وأقنعوه

�ن يطلقها، و�لفعل حدث ذلك االنفصال).

الغريب فيما حدث بعد ذلك من «يوسف وهيب»: (مل يتعامل يف أي عمل فين مع شخصية حممود شكوكو، وحىت بعد
قيام ثورة يوليو 1952، عندما أقيمت احلفالت العامة احتفاال �لثورة يف حدائق األندلس واألزبكية، وكان يشارك حممود
شكوكو يف تلك احلفالت، وحدث ذات ليلة من عام 1953 أن كان النجم اجلديد عبداحلليم حافظ يغين ألول مرة، يف
حضور زعماء احلكم اجلدد، مبناسبة إعالن اجلمهورية املصرية ألول مرة يف التاريخ يف ذات اليوم (18 يونيو 1953)،
وقدمه على املسرح «يوسف وهيب » هكذا: «اليوم تعلن اجلمهورية ويعلن أيضا مولد مطرب جديد»، واشتهرت هذه
العبارة للمناسبتني اهلامتني يف �ريخ مصر السياسي والفين، وقبل تقدمي عبد احلليم حافظ غىن حممود شكوكو وقدم
مونولوجاته اخلفيفة، ومل يقدمه يوسف وهيب على املسرح كباقي الذين غنوا من قبله أو بعده، وإمنا دعا الفنان حسن فايق
ألن يقدم فقرته، وظل ال يتعامل معه يف املسرحيات أو األفالم أو اإلذاعة، كل ذلك ألن حممود شكوكو جترأ وتزوج

طليقته).

املهم أن مقولة يوسف وهيب «� مرات الكل � مزبلة» مل ختتفي حىت بعد حريق فيلم «أوالد الذوات» وضياعه �ائيا. ففي
فيلم «عفريتة إمساعيل �سني» إنتاج عام 1954، يف االستعراض األول بني إمساعيل وكييت، الذي حيكي عن زوجة خائنة



ختبئ عشاقها يف الدوالب، يكتشف إمساعيل مخسة عشاق يف الدوالب فيخاطبها قائال: «أ�ريكي زوجة �لبال.. � مرات
األلف � مزبلة».

وخبلو القصر من «شكوكو» و«يوسف وهيب» من قبله، والربنس «علي كامل فهمي»، مالكه األول، انتهت املغامرات
املتعلقة به.. ويف أوائل الستينيات بعد بزوغ فرقة «رضا» الراقصة �عضائها املميزين؛ علي وحممود رضا والراقصة «فريدة
فهمي» وقيادة املوسيقار العظيم «علي إمساعيل» أوركسرتا الفنون الشعبية اخلاص �لفرقة وتلحني أوبريتا�ا.. تتذكر الفنانة
«فريدة فهمي» مشوارها الفين يف جملة «اإلذاعة والتليفزيون» يف متابعات لألستاذ «أمين احلكيم» فتقول: «علي إمساعيل
وهو يقود الفرقة املوسيقية كان (فرجة) يف حد ذاته، كانت له طريقته اخلاصة وحركاته الفريدة اليت تدهشك وتستوقفك،
بل ختطف النظر من الرقص نفسه.. وأذكر أن السيدة عائشة فهمي (صاحبة القصر الفخم الذي حيمل امسها �لزمالك
وتشغله وزارة الثقافة حاليا) كانت حتجز كرسيا كل ليلة حفالت فرقة رضا، وختتاره يف أول صف يف الناحية اليت توجد �ا

الفرقة املوسيقية وقائدها، وكنا نعرف أ�ا �يت إىل حفالتنا لتتفرج على (علي إمساعيل) أوال!».

رحم هللا اجلميع.. وأبقى القصر شاهًدا على زمن فات.
 

 

 

 

 



 



 

 







إطفاء «كلوب» وتوهج «مشعدان»
يف منطقة «درب سعادة» �لدرب األمحر ُولدت «زينب حسني»، ومن صغرها كانت حلوة مثل القمر، بيضاء مثل
«هلطة» القشدة، عيون «مفنجلة» وشعر �زل حلد الركبتني، وقوام مثل الغزال. وعند بلوغها الثالثة عشرة تقدم هلا
«كلو�يت» (مهنته أن يشعل الكلو�ت يف األفراح).. وتزوجته على عادة تلك األ�م دون أن تراه. ولنرتكها حتكي على
سجيتها: «بعد ما دخلت على جوزي واتستت يف بيت العدل، شويه والقيته بيسهر كل ليلة يف فرح عشان يولع
الكلو�ت، ويرجع وش الصبح ومعاه رقاصة الفرح وداخل بيها البيت وهو سكران، أ� أشوف الرقاصة أروح فاقعة
�لصوت، الناس تتلم يروح بسالمته مطلع قسيمة الزواج أو عقد ُعريف من جيبه، ويقول أ� متجوزها على ُسنة هللا ورسوله

وما حدش له عندي حاجة!».

وتزوج زوجها، وهي على ذمته، زجيات كثرية بعضها ال يستمر بضعة أ�م، حىت ضجرت وسألته: إنت إيه اللي عاجبك يف
جواز الرقاصات؟ أجا�ا: أ� مبحبش الست اخلام، أ� عاوز واحدة ترقص وتغين عشان تبسطين ده اجلواز انبساط. وكعادة
السيدات املصر�ت زمان يف مفهومهن عن إرضاء أزواجهن! قررت زينب مفاجأته وجلب السرور إىل قلبه، «بقي هو خيرج
من هنا أروح واخدة مالييت وعلى بيت خدجية الونش العاملة عشان تعلمين الرقص واملغىن، وملا ييجي جوزي من الشغل
أرقص له وأغنيله.. يف األول انبسط ومبقاش جييب رقاصات أخر الليل.. لكن ملا عرف إين بتعلم عند واحدة عاملة
طلقين»! (وهكذا بعد أن حتولت زينب إىل أداة لالنبساط يف حماولة إلرضاء زوجها، طلقها ليواصل سعيه خلف الراقصات
والعوامل خارج بيت الزوجية، وخرجت زينب اليت كانوا يدلعو�ا بزوبة من هذه الزجية خبُفي حنني، مها الرغبة يف تصري راقصة

حمرتفة، واللقب الذي الزمها حىت النهاية «الكلو�تية»).

وبعد طالقها تلقفتها العاملة «خدجية الونش» وانطلقت �ا إىل فرح يف السبتية لتغين «ألن صو�ا حلو» وأجلستها وسط
الفرقة ووضعت أسفلها ثالث وسادات حىت تبدو كبرية، لكن مبجرد ما مسعت زوبة نقرات الطبلة، مل تتمالك نفسها
ونزلت دون إذن لرتقص، ففنت الناس برقصها وجسدها الثعباين، واعُتمدت راقصة من الليلة األوىل، مث أصبحت ترقص
وتغين كعادة الغواين زمان، ومن أغانيها حينذاك «أعلمك ضرب النبلة.. وأول ما ترمي ترميين»، و«� �شا كلك شر�ت
وبغاشة»، و«� مجيل �بو خامت ومنشة.. قليب مايل لك بس أ� كشة». وذاع صيتها وا�ال عليها الطلب من الصاالت
املهمة، مثل: صالة عماد الدين وماجستيك وروض الفرج، ويف إحداها شاهدت رجًال خمنثًا كان شهريًا يف هذه املالهي
�نه يرقص ببدلة رقص نسائية ويضع على رأسه الشمعدان، وقررت أن ترقص به، ومن الصباح انطلقت إىل «النحاسني»
وعملت مشعداً� ضخًما من مخسة أدوار «وزنه عشرة كيلو».. وخالل أسبوع رقصت به واهتمت �ا الصحافة وصارت
أول راقصة ترقص �لشمعدان، وسرعان ما ظهرت مواهبها األخرى مثل الرقص وعلى رأسها شيشة مولعة واملبسم يف فمها
�خذ نفس و�ز هزة، والرقص وعلى رأسها صينية مملوءة �كواب الشر�ت وتدور وتنحين للمعازمي ليشربوا من رأسها،
وحنت للماضي فوضعت عصا على كتفيها ودللت من طرفيها «كلوبني منورين» وراحت ترقص �ما، مث تفننت أكثر

وصارت هلا رقصات �مسها، مثل: «الفشخة» و«القلبة» و«مشعة البحر»، دون أن يتقلق الشمعدان أو أن ينطفئ مشعه.

وظهرت زوبة يف بعض األفالم، مثل «فتاة السريك» و«اخلمسة جنيه»، وأيًضا يف فيلم أملاين عن الرقص الشرقي مبشاركة
«حتية كاريوكا»، وهي الراقصة الوحيدة اليت ظهرت منتجات استهالكية �مسها مثل: «قماش زوبة» و«مناديل زوبة»
و«فناجني زوبة»، ومتاثيل هلا يبيعو�ا يف مقابل زجاجات املرطبات الفارغة قبل موضوع «شكوكو بقزازة»! وملا أقامت ملدة
سنتني مبدينة بورسعيد، البورسعيدية عملوا أغنية هلا وهي «مني بيشوف زوبة.. مني بيحب زوبة.. زوبة حتب كل الناس»،



وزوبة الكلو�تية هلا الفضل يف اكتشاف الراقصة «نعمت خمتار» وما أدراك ما نعمت خمتار! من يرد أن يستمتع فليشاهد
فيلمها «املرأة اليت غلبت الشيطان»، ويف بر�مج تليفزيوين عام 2014 قالت الراقصة لوسي إن والد�ا �هت وهي صغرية
وزوبة الكلو�تية هي اليت ربتها. ولوالها أيًضا كان من املمكن أال تظهر عند� الراقصة والنجمة «لوسي» ولكان هذا

خسارة فنية بال جدال.



انكسارات وهزائم الراقصة احلافية
الصعود إىل القمة فوق درج من الكفاح املضين وسالسل من الفشل واإلخفاقات، هو ما يلفت نظري غالًبا جتاه أي جنم أو
فنان قدير يف أي جمال السينما، املسرح، الرقص، اإلذاعة والتليفزيون، الكتابة النقد.. إخل. والراقصة الشهرية سامية مجال
(زينب خليل حمفوظ) مثال حقيقي على ذلك. بداية من طفولتها التعسة اليت قضتها بني إمهال والدها وقسوة زوجته الثانية
اليت تزوجها بعد وفاة أمها، حىت تويف والدها فسلمها الشقاء إىل شقاء أكرب قليال، حيث انتقلت إىل بيت أختها «فاطمة
النبوية» يف السيدة زينب، ومل يكن زوج أختها العامل البسيط قادرًا على اإلنفاق على زوجته وابنه الصغري، فما �لك
�نضمام فم جديد إىل العائلة، وملا مل تكن املدرسة خيارًا متاًحا يف هذا الزمن ألوالد الفقراء، فقد تلقفها العمل املضين ومل
يشتد عودها بعد، حىت تساعد عائلتها اجلديدة، وعملت كطفلة مناولة يف مصنع صغري للطباعة على القماش، وكربت
قليًال لتجد نفسها ممرضة �حد املستشفيات يف ذات الوقت الذي متارس فيها عملها الدائم كخادمة يف بيت، وملا أتيح هلا
قدر من احلرية اختلست فيه بعض الوقت للرتفيه عن نفسها �لتنزه مع صديقة من العامالت يف املستشفى، أو إحدى
اجلارات. وهنا اكتشفت طريق السينما واستمتعت جدا مبشاهدة األفالم، وجذبتها نداهة األضواء فأكثرت من الذهاب إىل
السينما، وككل شيء يف دنيا� البد أن يبدأ مث ينتهي، عادت يف إحدى املرات إىل البيت متأخرة جدا، وأخذت علقة
موت من زوج شقيقتها، دفعتها هذه العلقة إىل اهلروب من بيت أختها، ومبساعدة زميلة هلا تعرفت على شاب من مر�دي
صاالت ومسارح عماد الدين، واصطحبها هذا الشاب إىل هذا الشارع الذي كان مبثابة بوابة من اجتاه واحد، نقلتها إىل

عامل جديد، وعزلتها متاًما عن عواملها القدمية.

وقادها هذا الشاب -قريب زميلتها كما ذكرت بعض املصادر، ومت جتهيل مصري خدماته هلا يف هذا ا�ال فيما بعد- إىل
صاالت ومسارح عماد الدين لتقرتب من هذا الوسط الذي فتنها.

بنظرة اخلبري فحصتها ملكة املسارح «بديعة مصابين» وأعجبت بقدها ومسارها وابتسامتها اليت تتسع لكل الكون، واختارت
هلا امسها الفين «سامية مجال» وعينتها كراقصة مبتدئة يف فرقتها، تشارك مع زميال�ا اجلدد يف التابلوهات الغنائية خلف
الراقصات احملرتفات أمثال: حتية كاريوكا ونسيبة شوقي وغريمها. ومل تسقط بديعة نظرا�ا عنها حىت وهي ضمن عشرات
الراقصات اللوايت مل حيرتفن بعد، بل �بعتها واختذت قرارًا سريًعا �خراجها من بني راقصات اخللف إىل مقدمة املسرح؛
لتحقق هلا حلمها األول �لرقص منفردة يف فقرة من فقرات اليوم. وخصصت هلا مدرب رقص حمرتفا ليعلمها بعض احلركات
الراقصة وختم املدرب تعليمها بكيف تتحرك على املسرح حبذاء ذي كعب عال، لكن ابنة الشظف والفقر اليت قضت
طفولتها بغري حذاء، وعندما اضطرت إىل لبسه انتعلته مستعمال ومهرت� من أسفل، عندما وجدت سامية نفسها على
املسرح أمام اجلماهري �ذا احلذاء املرعب، نست ما تعلمته وسط األضواء وتصفيق االحتفال �لراقصة اجلديدة املمتزجة
�هلمهمات اليت متدح أو تستنكر أو تستخف أو تذم، بعد أن دوى صوت املعلق مرحبا بتجربتها األوىل، مادًحا ومستفيًضا
بوصف حركا�ا الراقصة اليت ستعجب اجلمهور، ارتبكت سامية أكثر ومل تتحرك خارج إطار البقعة اليت تقف عليها، ومل
تقدم أي رقصات، وبدت كتمثال مشعي أبرزت األضواء شحوبه وأظهرت �الكه وتداعية، وكانت األصوات اليت بدأت
هامسة تشجعها من خلف املسرح، قد ارتفعت مع صوت غضب اجلمهور، تصرخ فيها بوعيد كي تتحرك، وهي كما،
هي يف صمتها غري قادرة على متييز شتائم اجلمهور يف مواجهتها، وال صراخ بديعة ومدر�ا والضحكات الساخرة من

الراقصات احملرتفات اللوايت كادھن تصعيدها السريع. ونزل الستار الفاصل لينقذها من ليلة سوداء.



العني اخلبرية املدربة مللكة الصاالت مل تصغ لنصائح املقربني منها، الذين أشاروا عليها بطردها، وأعاد�ا بديعة مرة أخرى
للصفوف اخللفية مع زميال�ا تتحرك خلف احملرتفات. واعتقد كل فناين وموظفي وعمال امللهى أن حياة هذه البنت الفنية
قد انتهت، لكنها سامية اليت ولدت لتكون مثل جوال الرمل الذي يتضرب عليه العب املالكمة، تلقت الصدمة كعاد�ا،
مث قررت معاودة احملاولة، وظلت تقتصد من أجرها الضئيل، حىت ادخرت مبلًغا ال �س به، دفعته كله إىل مدرب الرقص
الشهري «إيزاك ديكسون» كي يعلمها من جديد، ويف فرتة قصرية در�ا «إيزاك» على الرقص برشاقة؛ على أطراف
أصابعها، وعلى السيطرة على مجيع أجزاء جسمها، وعلى االنطالق على كل رقعة املسرح برشاقة وليونة وخفة، حىت تبدو

كفراشة مجيلة داعبتها نسمة مجيلة فأسكر�ا وجعلتها حتاكي حركة الزهور اليت تطوف عليها.

وكانت العودة إىل تصدر خشبة املسرح يف نفس الصالة صعًبا جًدا مبا حتمله على ظهرها من فشل وخيبة، والتجربة يف
صاالت أخرى مغامرة قد تنهي طموحها الفين، لذا أحلت على بديعة أكثر من مرة أن تعطيها فرصة أخرية، ووافقت بديعة
يف النهاية بشرط أنه حال فشلها، عليها أن تغادر الصالة �ائًيا وال تعود إليها حىت كزبونة ومتفرجة! وجنحت سامية يف
هذه املرة جناًحا ساحًقا وعوضها تصفيق اجلمهور الذي استمر لدقائق كثرية عما حدث من قبل. ويف ليلة واحدة تضاعف
أجرها وأصبح 12 جنيها، وكان مبلًغا كبريًا آنذاك، ويف غضون فرتة قليلة اتسعت شهر�ا، فتعاقدت على الرقص يف ملهى
مبدينة السويس �جر قدره 20 جنيًها، سرعان ما ارتفع إىل 40 جنيها عندما تعاقدت مع ملهى «الرولز» بشارع عماد

الدين.

ورغم بشائر النجاح ظل احلذاء ذو الكعب العايل مصدرًا لقلقها، مع أ�ا جنحت يف ترويضه، لكنه كان قادرًا على التمرد،
حىت لو كان �يئة حذاء عادي، وهو ما حدث ذات ليلة يف أثناء تقدميها لرقصتها يف ملهى «الرولز» وانقطع ر�ط
حذائها، وعاود�ا بسرعة مشاهد سخرية املتفرجني واملتنافسني، فتوقفت عن الرقص رافعة اصبعها تستأذن اجلمهور يف
اخلروج، وبداخل الكواليس جلست مرتعدة من اخلوف، عازمة على عدم الرجوع، لكن زميلتها الراقصة «هاجر محدي»
اليت كانت تسبقها يف العمل �مللهى بستة شهور، خففت عليها وهونت األمر، ويف عرض الكالم قالت إن الرقص بدون
حذاء أفضل. ومضت الفكرة يف رأس «سامية مجال» وبعزم قدميها قذفت �حلذاء، وهرولت جتاه املسرح ترقص على
خشبته وهي حافية، والتهبت أكف املشاهدين الذين كان من بينهم - حلسن احلظ-الصحفي اللبناين الشهري «حممد بديع
سربية» صاحب ومدير جملة «املوعد» البريوتية، فصّور الواقعة وأطلق عليها لقب «الراقصة احلافية»، وهو اللقب الذي

الزمها حىت النهاية.

واعُتمدت سامية كراقصة واعدة أمامها مستقبل عريض، وحتقق هلا حلمها األول �ن تصري راقصة المعة، والذي أحل عليها
عندما شاهدت أول فيلم يف حيا�ا وكان فيلم «ملكة املسارح» بطولة الراقصة «بديعة مصابين»، وبقي احللم الثاين �ن
تصري جنمة سينمائية، وكان الطريق إليه غري ممهد ومليًئا �لعثرات أيًضا، وقد بدأ فعلًيا عندما علمت يف شهر مارس
1941، �ن فريد األطرش (وكانت تعشق أغانيه وحتلم �لرقص أمامه على إيقاعها) سيقوم بتمثيل فيلم مع شقيقته
"أمسهان" بعنوان «انتصار الشباب» وكانت سامية آنذاك تعمل يف كازينو "بديعة مصابين" نظري 20 قرًشا يومًيا، فقامت
-كما قالت يف تسجيل تليفزيوين-�المتناع عن األكل ليومني حىت توفر 40 قرًشا تشرتي �ا «بوكيه» ورد تصطحبه معها
إىل ستديو «�صبيان» حيث يصور الفيلم هناك، و�ديه لفريد األطرش بطل الفيلم. واستطاعت الدخول عليه و�نئته،
وكان فريد آنذاك يستعد لتصوير مشهد (عريس يف ليلة زفافه) وأخربوه �ن «املاكيري» يف انتظاره، فدعاها للصعود إىل غرفة
املكياج، والحظت سامية أن اهلمس يدور حوهلا من املوجودين �لغرفة - الذي كان من بينهم خمرج الفيلم «أمحد
بدرخان» واملاكيري "حلمي رفلة" املخرج الكبري فيما بعد، وحدق بدرخان يف وجهها، مث قال هلا: تعايل نصورك يف مشهد
الفرح مع األستاذ فريد.. يعين تكوين واحدة من البنات اللي حواليه وبيمثلوا أدوار املدعوات. أما املاكيري حلمي رفلة، الذي



كان معروفًا عنه أنه ال يضع املكياج سوى للبطل والبطلة فقط، فقد أضاف: وأ� مستعد أعملك املكياج. وطارت سامية
من الفرح وهي تقف جبوار فريد -الذي حتبه-واملخرج �خذ لوجهها لقطات مكربة. وفاض �ا الفرح بعد انتهاء التصوير
وفريد يعطيها رقم تليفونه، ويطلب منها االتصال به، ومن فرط هذه اللحظات املبهجة صدقت سامية فريد، وا�الت عليه
�التصاالت التليفونية ليل �ار، وكان يرد عليها مرة ويتجاهلها مرات ويتهرب منها يف الغالب. وظلت على هذه احلال

ثالثة أشهر كاملة رأته فيها مرة واحدة عندما أتى إىل كازينو بديعة وكانت ال تزال ترقص به.

وخبفة دمها وضحكا�ا اليت وزعتهما على املسرح أثناء أدائها الرقصة، اليت ظهرت يف االستعراض الغنائي �لفيلم مع عدد
من الراقصات، استطاعت لفت األنظار إليها، وبعد جناح فيلم «انتصار الشباب» بدأت تتطلع التقدمي نفسها كممثلة

وليست راقصة!

وكانت قد ظنت أ�ا أخريا قد حتالفت مع النجاح، لذا وقعت بدون تفكري عقدا بسبعني جنيها (يف عام 1942) لبطولة
فيلم امسه "من فات قدميه".. وسقط الفيلم سقوطا مريقا يف حفلة العرض األول، وحاول اجلمهور ليلتها االعتداء على
املخرج وضربه يف سابقة تعد األوىل من نوعها يف �ريخ السينما املصرية واختفى الفيلم بعد ذلك ومل يكتب له العرض مرة
أخرى على اإلطالق. وتسبب هذا الفيلم يف رجوعها للبحث عن أدوار الكومبارس مرة أخرى؛ ولعل أوضح مشهد هلا يف
هذه الفرتة (عام 1944) يف فيلم حممد عبد الوهاب «رصاصة يف القلب»، عندما جعلها خمرج الفيلم «حممد كرمي»
متسك مبخدة كأ�ا تعزف على آلة اجليتار، ليغين عبد الوهاب «إنسي الدنيا وريح �لك». أما الدور الذي أعاد هلا الربية

يف عام 1946، فهو فيلم «أمحر شفايف» بطولة الرحياين العظيم وإخراج ويل الدين سامح.

وعن فريد األطرش ذكرت سامية مجال أنه يف بداية عملها السينمائي معه، مل يكن حيبها ومل يوافق عليها كبطلة ألفالمه إال
حتت ضغط املوزعني! وأن املخرج «هنري بركات» أخذ على عاتقه أن يعاجل عناد فريد ورفضه أن تكون بطلة أفالمه، وجنح
يف إقناعه �ن تؤدي دور البطولة يف فيلم «حبيب العمر» الذي جنح جناًحا أسطور�، جعل فريد يسند هلا بطولة ثالثة أفالم

جديدة بناًء على إحلاح املوزعني وليس حًبا فيها! وبعدها حتققت جنومية سامية مجال يف السينما أيًضا.

ومن املدهش أ�ا لفتت نظر املوزعني األجانب، لدرجة أ�ا مثلث فيلمني فيهما مسامهات متويلية غربية؛ منها فيلم "الصقر"
عام من 1950، من إخراج «صالح أبو سيف» ومت تصوير نسختني منه، إحدامها مصرية واألخرى إيطالية، حيث كان
الفيلم إنتاًجا مشرتًكا مع إيطاليا. وقد فشل هذا الفيلم الذي ظهرت فيه سامية مجال كممثلة فقط دون تقدمي أي رقصة.
والفيلم اآلخر هو الفيلم الفرنسي «علي �� واألربعني حرامي» إنتاج عام 1954، بطولة سامية مجال واملمثل الكوميدي
الفرنسي «فر�نديل». كما اشرتكت برقصة يف الفيلم األمريكي «وادي امللوك» عام 1954، بطولة املمثل األمريكي

«روبرت �يلور» وشارك املمثل رشدي أ�ظة يف هذا الفيلم.

احلياة العاطفية السامية مجال ال ختتلف كثريا عن بدا��ا الفنية املتعثرة اليت فاضت �حملن واملشاكل، أحبت فريد األطرش
من خالل أغانيه يف الراديو، ويف عام 1940، وجدت جملة عليها اسم فريد األطرش، وكانت هذه هي املرة األوىل اليت ترى
فيها شكله، واشرتت عشر جمالت، وذهبت �ما إىل صالة بديعة حيث تعمل، وجلست تتأمل صورته، مث وجدت من
يضع يده على كتفها ويقول هلا: "أ� صاحب الصورة.. أ� فريد األطرش". مث �بع رقصتها هذه الليلة وصفق هلا، وعندما
ساعدها احلظ �لظهور معه يف فيلم "انتصار الشباب" قالت إن فريد أبدى إعجابه �ا وغازهلا وهو يعطيها رقم تليفونه

ويطلب منها أن تتصل به!



ومن هنا تعمق حبها له، ومن الواضح أن هذا اجلفاء الذي ظل يعاملها به، زادها تعلقا به، فبجانب رفضه أن متثل يف
أفالمه، كان حيلو له اصطحاب الفتيات األرستقراطيات اجلميالت إىل امللهى الذي ترقص به، ويتجاهل ترحيبها الشديد
بوجوده وسعاد�ا �لرقص أمامه، وينهمك �لكالم واالبتسام مع رفيقته! وعندما جنحت أفالمها معه، ظنت أن احلواجز
ح حلبه هلا، مث ُحسم األمر

ّ
والعوائق قد زالت، فقد أصبحت نًدا له ويف مرتبة ال جتعله خيجل من االرتباط �ا، خاصة أنه مل

متاًما عندما قرأت «سامية مجال» مقاًال يف إحدى اجلرائد، يقول إن األمري فريد األطرش يرفض الزواج من فالحة، وكانت
سامية هي الفالحة املقصودة، وليلتها بكت حىت الصباح وتورمت عيناها، لكن بكاءها مل يثن فريد عما يف رأسه، وحماولتها
األخرية إلقناعه �ن يتوج العالقة �لزواج قطًعا لأللسنة ومنًعا للشائعات، فشلت معه، مما اضطرها للبعد عنه، والدخول يف

جتربة أخرى.

ومن املرجح أن فريد األطرش الذي روج أنصاره أنه من ساللة عائلة األطرش، أحد أمراء جبل الدروز، أو سلطان الدروز
كلهم! وتقمص فريد هذا الدور، لدرجة تطلعه لالرتباط بساللة األمراء وامللوك، وهذا ما جعله ينظر إىل سامية مجال برتفع
- خاصة أنه تعرف عليها يف بدا��ا املتواضعة-وحىت جنوميتها اليت ظهرت فيما بعد، مل ترفعها يف املنزلة �لنسبة له، ورأى
أن االرتباط �ا سيحط من قدره، لذا عاملها بكل هذا القدر من اجلفاء، حىت فرت منه إىل األبد. ودليلنا على ذلك، أن
بعد ثورة يوليو 1952، عندما غادر امللك فاروق مصر ومعه زوجته «�رميان»، اليت مل حتتمل الغربة فعادت بعد ثالثة
شهور فقط، يف فيلمه «حلن حيب» الذي عرض يف عام 1953، غىن أغنيته الشهرية "نورا.. نورا.. � نورا.. � وردة �دية
يف بنورة" واليت رقصت عليها الراقصة «ليلى اجلزائرية»، خرجت شائعات ليست من املستبعد أن يكون هو نفسه مصدرها،
وتقول هذه الشائعات إن فريد حيب األمرية السابقة «�رميان» وهي تبادله احلب، واملقصود بنورا يف الفيلم هي األمرية
«�رميان»، وحىت لو مل يكن هو مصدر الشائعة! املهم أنه صدقها، وبعد أن طلقها امللك فاروق يف عام 1954، ذهب
برجله إىل بيتها وعرض عليها الزواج، ورفضته �لطبع أما التوبيخ الشديد فكان نصيبه من أمها، ومل تكتف األم بذلك بل

أدلت حبوار صحفي تتعجب فيه من جرأة هذا املطرب، وبعد فضح أمره أصيب فريد األطرش �ول أزمة قلبية يف حياته.

ونعود السم فريد احلقيقي، ولذلك قصة طريفة مصدرها األديب الساخر الراحل حممود السعدين، ذكرها الكاتب «يوسف
الشريف» يف كتابه (كامل الشناوي.. آخر ظرفاء ذلك الزمان).. وتقول احلكاية أن فريد أعجب بقصيدة «عدت � يوم
مولدي» للشاعر «كامل الشناوي»، وطلب أن يلحنها ويغنيها، وبعد أن أخذها من كامل الشناوي وغناها وجنحت،
طنش متاًما دفع قيمتها للشاعر، وتضايق كامل من هذا الطناش فكلمه أكثر من مرة، فأرسل له فريد مبلًغا زهيًدا! كان
كامل الشناوي مينح مثله «بقشيًشا» كل يوم يف سهرته، وهذا ما أغضب كامل بك الشناوي جدا، الذي كان من
أصدقائه وحمبيه األستاذ حممود السعدين، الذي غضب لغضب «كامل بيه»، وتقصى السعدين عن فريد من أ�س من
بلدته ويعرفونه، وعرف منهم أن األستاذ فريد، امسه احلقيقي «فريد كوسة» وكوسة اسم عائلته احلقيقي، وليس له أية عالقة
بلقب األطرش، وأذاع وأشاع السعدين هذه املعلومة، حىت وصلت إىل فريد وعرف مصدرها، وأسرع بدفع قيمة القصيدة
احلقيقية حىت يسلم من لسان حممود السعدين. ولعل هذا ما جعل فريد األطرش يستميت من أجل احلصول على لقب نبيل

حقيقي، ودفعه للبعد عن سامية مجال.

وقررت سامية الزواج من أول طارق الباب قلبها، وحدث هذا أثناء ز�رة هلا يف �ريس، حيث التقت مبتعهد حفالت
أمريكي هناك امسه «شربد كينج»، وكانوا يطلقون عليه يف �ريس «مليونري تكساس»، واتضح فيما بعد أنه كان ال ميلك
أكثر من 50 ألف دوالر أمريكي! افتنت شربد برقصها وقوامها ومبا قد جينيه من ورائها، فعرض عليها الزواج، معلنا
استعداده إلشهار إسالمه، وقد حدث ذلك فعال، بعدما أتت به إىل مصر وأشهر إسالمه يف األزهر، وغّري امسه إىل «عبد
هللا كينج» وتزوجها يف يوم 29 نوفمرب 1951. مث سافر االثنان إىل مدينة هيوستون بوالية «تكساس»، وبعد قضاء شهر



العسل، بدأ «البيزنس» الذي خطط له األخ «شربد كينج» واستطاع احلصول هلا على عقود عمل مسارح مخس عشرة
والية أمريكية �جر خيايل، واستطاعت سامية يف العامني ونصف اليت عاشتها يف أمريكا أن جتمع ما يقرب من عشرة
آالف جنيه مصري (وكان هذا مبلًغا خرافًيا آنذاك) مقابل عملها يف الصاالت، �إلضافة إىل نصيبها من الظهور يف الفيلم
األمريكي «وادي امللوك». وبرباء�ا الشرقية كانت تضع أمواهلا لدى الزوج، الذي ال يعطيها إال ما يكاد يكفيها، ودب
اخلالف بينهما إثر تغري معاملة الزوج عندما بدأت يف املطالبة حبقوقها، فطلبت منه الطالق، وعادت خبفي حنني كعاد�ا.

واإلعالمية األمريكية الشهرية «�ر�را والرتز» اليت عملت حوارًا تليفزيونًيا �رخيًيا مع السادات وبيجني معا يف عام 1977،
كان مثار اهتمام العامل، هذه املذيعة الشهرية أصدرت مذكرا�ا يف عام 2008، وتعد هذه املذكرات بصراحتها وجرأ�ا يف
تناول تفاصيل حيا�ا ومواقفها من كل ما مرت به واحدة من أفضل املذكرات اليت صدرت خالل السنوات العشر املاضية،
ويف هذه املذكرات خصصت «�ر�را» فصال كامال عن حوارها التارخيي مع السادات وبيجني، مث ذكرت حكاية أخرى
عن مصر تتصدرها سامية مجال، مفاداها أن والد «�ر�را والرتز» أسس «�دً� ليلًيا» يف نيويورك أمساه «احلي الالتيين» يف
عام 1949، وكان فيه يتم تقدمي استعراضات راقصة. وأن الراقصة املصرية «سامية مجال» عندما كانت يف أمريكا عام
1951، كانت من ضمن الراقصات اللوايت شاركن يف هذه االستعراضات. املصدر (توماس جورجيسيان-ديوان األهرام).

وبعود�ا إىل مصر، عادت سهام احلب تطرق حيا�ا من جديد، ونشأت قصة غرام سريع بينها وبني املوسيقار الشاب
«بليغ محدي»، حيث رقصت يف إحدى السهرات على موسيقاه، فخطفت قلبه، و�درها �إلعجاب وطلب خطوبتها،
ومتت اخلطبة وانتشرت األخبار عن جتهيز سامية وبليغ لعش الزوجية، وعن تفكريها اجلدي فيما طلبه منها من أن ترتك
الرقص وتتفرغ له وحلبه، حىت يتمكن من تقدمي أفضل ما لديه من إبداعات موسيقية. مث جاء�ا مكاملة تليفونية من فنانة
جديدة تدعى «روحية مجال»، قالت هلا ��ا على عالقة بليغ محدي وأنه وعدها �لزواج، فطاف خباطرها كل ما مسعته
عن غراميات املوسيقي الشاب، وبدون تفكري وقبل أن تتحرى سامية من األمر، عدلت عن فكرة الزواج، وقامت بفسخ

اخلطوبة رغم تعلقها به، وكانت تلك أقصر قصة حب عاشتها سامية.

أما أطول قصة حب عاشتها سامية فهي قصة ارتباطها �لنجم «رشدي أ�ظة» اليت؛ بدأت أثناء تصوير فيلم «الرجل
الثاين» يف عام 1958، ومن الغريب أ�ا من اليوم األول لزواجهما يف عام 1959، قررت التخلي عن األحالم اليت
�ضلت من أجلها طيلة عمرها، وتركت الرقص والتمثيل، حىت تتفرغ لرشدي وحتافظ على بيته وعمله وابنته «قسمت» اليت
احتضنتها وهي صغرية، واستعاضت �ا عن اإلجناب، وخالل احلياة الزوجية اليت استمرت ملدة 18 عاًما كانت تصلها
شائعات بعضها حقيقي عن عالقات رشدي �خر�ت سواء من داخل الوسط الفين أو خارجه، ومل تتوقف اخلالفات
بينهما خاصة عندما أوصل إدمان اخلمور رشدي أ�ظة إىل مرحلة خطرية أخافتها، كذلك موضوع زواجه السريع «استمر
أسبوعني فقط» من النجمة «صباح» الذي توقع اجلميع بعده أن يكون السبب يف انفصاهلما، لكن سامية رغم غضبها
الشديد تصرفت حبكمة لتحافظ على بيتها وزوجها. لكنها مل تعد حتتمل وطلبت الطالق، ومت هذا يف عام 1977، وقد
قالت سامية إن السبب األول واألخري ال�يار حيا�ما الزوجية هو إدمان رشدي على الشرب الذي أحال حيا�ا إىل

جحيم، وأضافت إ�ا طلبت الطالق وقلبها يتمزق، وإ�ا ال تزال حتب رشدي كما كانت حتبه دائما، وهو يعرف ذلك.

ويف عام 1985، أقنعها مقدم الربامج «مسري صربي» �ن توافق على العرض الذي قدمه هلا �ن تعود إىل الرقص يف أحد
الفنادق، وأمام حاجتها للمال وافقت مضطرة، ويف هذه الفرتة عندما سألوها عن األخطاء اليت ارتكبتها يف حيا�ا وندمت
عليها؟ قالت: ال يوجد أحد مل يرتكب أخطاء، وأ� مل ولن أندم على أي خطأ ارتكبته، ولكين أحاول أال أكرر األخطاء،
وأ� أعرتف أن اخلطأ الوحيد الذي ارتكبته يف حيايت هو أنين مل أدخر شيئا للزمن. وقد اعتزلت للمرة األخرية سريعا جدا،



وقد عقبت على ذلك، كما ذكر مسري صربي يف لقاء تليفزيوين أ�ا أجابته عن سبب االعتزال األخري ��ا سددت الديون
والضرائب اليت كانت عليها، واعتنت �والد شقيقتها! وال تريد شيئا آخر بعد ذلك، وحىت ال يقول عنها اجلمهور

«العجوزة اللي برتقص».



 





ز�رة مفاجئة ألنور وجدي
استهواه التمثيل وعوامله الساحرة، وكانت له حماوالت بسيطة وأحالم كبرية يف طفولته، لذا عندما ترك مسقط رأسه
�ملنصورة إىل القاهرة ليلتحق بكلية احلقوق جبامعة القاهرة، انطلقت مواهبه ومنت أحالمه، بدأ حماوالته يف الكتابة، واخنرط
يف ا�ال السياسي، وكان قد قرر حتقيق حلمه األثري �ن يصري ممثال.. قبل أن يصبح كاتبا كبريا وشهريا.. وكان الوقت
آنذاك منتصف عام 1947، وكان النجم الذي �خذ األلباب والقادر على مساعدته يف العبور إىل حلمه هو املمثل
واملخرج واملنتج الشهري «أنور وجدي»، الذي كان قد تزوج مؤخرًا بنجمة الغناء والسينما «ليلى مراد»، أثناء مشاركتها
بطولة فيلم «ليلى بنت الفقراء» عام 1945. وكعادة أنور وجدي يف إطالق الصيحات والدعا�ت اليت تروج جتار�
لألعمال اليت ينتجها.. فاحتها يف الزواج، وصرح بذلك يف كل وسائل اإلعالم، وبذكائه التجاري قرر أن يكون مشهد
الزفاف يف الفيلم هو نفسه مشهد الزفاف احلقيقي بينهما، وأعلن ذلك للجماهري ليصبح هذا املشهد أعلى نسبة مشاهدة

يف السينما العربية ساعتها.

قرر صاحبنا ز�رة أنور وجدي يف بيته دون معرفة بينهما، أو وساطة، أو موعد سابق! ولنرتكه يصف اللقاء بنفسه:
(وجدت أن أنسب اللحظات لذهايب إليه هي فرتة ما بعد انقضاء القيلولة، يكون قد صحا من تعسيلة ما بعد الغداء
ومزاجه طاب.. ارتديت أحسن ما عندي.. ومل تكن بدواليب مرآة طويلة أرى فيها منظري �لكامل.. وكنت أعرف نفسي
جيدا. آه لو كانت قاميت أطول شربا.. شربا واحدا ال أكثر.. تلك نقطة الضعف الوحيدة.. ولكن تذكر � أستاذ أنور أن

ممثال عظيما مثل «ميكي روين» ليس أطول مين قامة.. أنت سيد العارفني..

املهم هي املوهبة.. ليس شرطا أن يكون املمثل ساحرا للنساء، بل من املمكن أن يكون غاية يف القبح ومع ذلك يسيطر
ويهيمن على الشاشة. مث خرجت إىل املهمة التارخيية، ووصلت بسرعة أمام عمارة اإلميوبيليا بشارع شريف.

وكان اهلدوء الشامل يشمل املدخل.. سألت البواب فأخربين �لطابق ورقم الشقة.. مث أشار يل على املصعد الكهريب.. مل
أنتظر طويال بعد أن ضغطت على جرس الباب.. ثوان وفُتح الباب.. وأطل منه جنم النجوم.. كان يرتدي بيجامة حريرية
المعة وقانية احلمرة، ويف قدميه شبشب خفيف أسود.. وخصلة أو خصلتان من شعره السائح ملقاة على جبينه.. فتح
الباب نصف فتحة، وتفرسين جيدا: من أنت؟! مل يقلها بلسانه بل بعينيه.. سلمت عليه فرد حبيادية «عليكم السالم» مث
خفت صوته «أهال وسهال».. أسرعت �لقول: «أ� آسف جدا إين جيت من غري ميعاد.. لكن مش حاخد من وقت
حضرتك كتري».. وتوقعت أن يشري يل �لدخول وهو يقول: اتفضل. هكذا نفعل يف قريتنا مع الغريب.. نفتح له املضيفة
ونقدم له ما نستطيع! إال أنه ظل �بتا على وقفته �لباب املوارب.. تذكرت أين مل أقدم له نفسي فقدمتها وأضفت:
«إمبارح شفت حضرتك قدام سينما كايرو عشان افتتاح الفيلم اجلديد.. وكان نفسي أسلم عليك بس ده كان مستحيل
من شدة الزحام.. قلت أجي حلضرتك البيت».. فوجئت بعينيه تتسعان دهشة، ورأسه يروح وجييء بنفس طريقته يف

األفالم قائال بدهشة: � سالم.. بقي كده!

اعتقدت أنه مبسوط فازدادت محاسيت وقلت من أعماقي خمرجا حلم حيايت: أصلي حبب التمثيل جدا و� ريت...، ومل
أكمل، فقد حملت من خالل فتحة الباب الصغرية طيف امرأة تتهادى يف ظالل الصالة مقبلة علينا.. وسرعان ما تبينت أ�ا
ليلى مراد.. مطربة صباي وشبايب.. ما أروع هذا � إهلي.. كانت مرتدية رو� من القطيفة.. مساوي اللون، حمبوكا على

جسمها.. وحملتها وهي تربط احلزام بسرعة حول وسطها، مما مخنت معه أ�ا مل ترتد هذا الروب إال اآلن).



اختار صاحبنا - الكاتب الكبري فيما بعد، طالب كلية احلقوق حينذاك- التوقيت غري املناسب لز�رة النجم أنور وجدي
لعرض مواهبه السينمائية عليه لعله يقتنع �ا ويقدم له الفرصة. فقد زاره بعد زواجه من النجمة ليلى مراد �شهر قليلة (فرتة
العسل الذهبية) ورأيناه يصفها برو�ا املصنوع من القطيفة السماوي، وقد حبكته على جسمها وأحكمت حزامها حول
اخلصر، وقد قادها فضوهلا لرؤية الشخص الواقف عند الباب، الذي استلب منها حبيبها ملدة دقائق. ولنتابع الز�رة كما
وصفها الكاتب (كانت قد جاءت مهرولة وعلى وجهها الفضول لتعرف من الذي أخذ منها زوجها وحبيبها يف وقت
كهذا؟! وإذ أحس خبطوا�ا، التفت إليها وقال مفسرًا هلا املوقف: بيحب التمثيل وعايز ميثل. قاهلا بلهجة حيادية مل أعرف
منها إن كان يبارك هذا احلب أو يسخر منه.. وسرعان ما فسرت مالحمها املوقف.. فقد ارتسم على وجهها االستغراب
واالستنكار، لكنه استنكار مهذب نبيل حيمل معىن الصرب واالحتمال.. وظلت واقفة يف انتظار هذا املوقف! الذي يعين أن
أترك هلا رجلها وأمضي! امتألت خجًال وارتباًكا. أدركت أين أخطأت تقدير اللحظة.. وأضعت حلمي حبماقيت.. واآلن
كيف أتصرف؟! وإذا به وقد أدرك تعاسيت وورطيت خياطبين حبماس، وقد عاودته ابتسامته الساحرة: شوف � عزيزي، ما
دمت بتحب التمثيل للدرجة دي، أ� حأقولك تعمل إيه. عارف قاسم وجدي الرجييسري؟ قلت حبماس: طبعا عارفه. �قرأ
امسه كتري يف األفالم. أكمل مبحبة عظيم.. تروحله مكتبه يف شارع جالل.. مخسة مساء كل يوم بيبقى موجود.. تقابله
وتقوله إنك جاي من طريف.. وهو حيشوف املناسب ليك إيه وحيعمله.. حلو كده؟! مددت له يدي شاكرًا وقلت وأ�

أهز كفه مبحبة: أ� شاكر جًدا.. وآسف على اإلزعاج.. سالم عليكم.

وحانت مين نظرة �مسة ومعتذرة املطربة شبايب.. آمًال منها يف ابتسامة كاليت تشع منها على الشاشة.. غري أن نظر�ا
كانت سارحة.. أو �لدقة يف انتظار أن أرحل.. ومل أعاتبها يف نفسي.. ورفعت يدي حميًيا.. ومسعت الباب يغلق خلفي..

وختيلتهما وقد أصبحا

وحدمها.. آه لو أمتلك عش غرام مثل هذا أختبئ فيه أ� وحبيبيت لعدة أعوام).

استمع كاتبنا لنصيحة أنور وجدي وداخ السبع دوخات حىت متكن من لقاء الرجيسري قاسم وجدي، ووجده على النقيض
متاًما من النجم أنور وجدي.. (فظ املالمح، مكفهر الوجه، يتحدث مع الناس على عجل ودون أن ينظر إليهم) وحتري
صاحبنا: هل هذا الرجل حيب عمله أم يكرهه؟! وقرر أال يتحدث معه شيء، وال يستغل وساطة النجم، فنهض واقًفا
وسار مبتعًدا، ضارً� عرض احلائط �ذا العامل.. عامل التمثيل إىل األبد! خاصة أنه يف املرات الثالث اليت ذهب فيها إىل
ا شديد القبح والبؤس والشناعة، فمن قابلهم هناك هم جماميع الكومبارس على اختالف

ً
مكتبه سعًيا ملقابلته، وجده عامل

أشكاهلم، ونوعيا�م، وظروفهم، ثالث أمسيات رأي فيها الضائعني والضائعات، الصيادين والصيادات، املهربني، جتار
املخدرات، الشمامني.

كاتبنا هذا الذي روينا عنه هو الكاتب الكبري الراحل «عبد هللا الطوخي» ومن أشهر أعماله اإلبداعية «ر�عية النهر»
وسرية حياته «عينان على الطريق» اليت عرضنا منها مقابلته مع النجم أنور وجدي، اليت نستشف منها كيف كان يعامل
النجوم القدامى املعجبني والراغبني يف التمثيل، فها هو جنم عظيم يف األشهر األوىل من زواجه ال يغلق الباب يف وجه
معجب ويتحدث معه ويدله على الطريق! والكاتب عبد هللا الطوخي رغم أن رغبته يف التمثيل قد مت وأدها يف مهدها، فإ�ا

ظلت يف جيناته وورثتها عنه ابنته املمثلة املتميزة «صفاء الطوخي» اليت �لقت �ا.

 

 





أمري الضحك والبكاء، 
عبد الفتاح القصري

ما من جلسة فنية أو عادية حضر�ا وجاء فيه ذكر أل�م السينما اجلميلة وتبارى اجلميع يف تذكر مشاهدها وإفيها�ا اليت
التزال عالقة �لذهن إال وكان لعبد الفتاح القصري النصيب األكرب فيها، وال أستبعد أن كثريًا من أفالمنا اليت حفرت
موقعها يف �ريخ السينما املصرية ليست بفضل جودة النص أو متيز التنفيذ الفين أو أل�ا من بطولة «زيد أو عبيد» إمنا
لوجود ما يسمونه «السنيد»، أي البطل الثاين أو الثالث -وهو موقع القصري املميز-ومنهم �لطبع عبد السالم النابلسي
وزينات صدقي واستيفان روسيت والشاويش عطية، وراجعوا معي بعض هذه األفالم اليت شارك القصري فيها: سي عمر..

األستاذة فاطمة.. القلب له أحكام.. سكر هامن.. وأغلب أفالم إمساعيل �سني.

واشتهر القصري يف دور املعلم اجلاهل، رغم أنه من خرجيي مدرسة الفرير الفرنسية �خلرنفش، ومتيز بقامته القصرية وشعره
األملس وَحَول إحدى عينيه والذي أصبح بفضلها جنًما كوميدً�، �إلضافة إىل طريقته اخلاصة يف نطق الكالم وارتداء
املالبس. وكان والده ثرً� يعمل يف جتارة الذهب، وعمل �لتمثيل ضد رغبة أبيه الذي هدده �حلرمان من املرياث إن مل
يرتاجع، لكن القصري �بع عمله �لفن مضحًيا �إلرث. ومنحنا عبد الفتاح القصري البهجة عرب 63 فيلًما كان آخرها
فيلم «سكر هامن» عام 1960، وعدًدا ال �س به من املسرحيات، وقد تويف عن عمر يبلغ ال 59 سنة (ولد يف 15

إبريل 1905 - وتويف يف 8 مارس 1964.

وكانت �اية هذا املمثل الذي وهبنا السعادة مأساوية جًدا؛ فبينما يؤدي دوره يف مسرحية مع إمساعيل �سني، إذ به يصاب
�لعمى املفاجئ، فيصرخ وهو على خشبة املسرح «أ� مش شايف حاجة»، ويظن اجلمهور أن هذا مشهد من املسرحية
فيضحك بشدة، وكلما صرخ القصري أكثر ازدادت ضحكات اجلمهور، حتی انتبه إمساعيل �سني وسحبه إىل اخلارج.
وكانت هذه اللحظة بداية املأساة، فبعد فقدانه بصره، تنكرت له زوجته الرابعة وكانت أصغر منه بسنوات كثرية، وطلبت
الطالق بعد أن جعلته يوّقع هلا على تنازل بكل أمالكه، وعقب الطالق تزّوجت من صيب كان يرعاه القصري ويعتربه ابًنا
له، وزادت هذه الصدمات من اكتئابه فلبد يف بيته حمسورًا، وكأن الدنيا أرادت معاقبته أكثر بقدر ما أ�ج الناس؛ هدمت
احلكومة البيت الذي يقيم فيه، فاستأجر غرفة حتت بري سلم بيت حبي الشرابية، مث أصيب بفقدان الذاكرة ومل يلبث أن

مات مبستشفى املربة اخلريي، وشّيع جثمانه ثالثة أفراد من أسرته وخلت جنازته من الفنانني عدا الفنانة جنوى سامل!

ال يصح أن ننهي مقاًال عن أمري الضحك «عبد الفتاح القصري» بكل هذه الكآبة! لذا إليكم بعض فقرات من مقال
للقصري كتبه بنفسه عام 1954 يف جملة الفنون: (تعّرضت لكثري من املتاعب بسبب قصر قاميت وبدانيت، كان قصري
سبًبا يف هروب عروسيت األوىل ورفض خطبيت، لكن بعد سنوات عندما أر�ا يل قريبيت وهي تسري يف الطريق وشاهدت
دمامتها جريت خوفًا من أن تعدل عن فسخ اخلطبة. وكان قصر قاميت يضطرين للجلوس يف الصفوف األوىل يف السينما،

وحدث أن جلس أمامي شخص طويل القامة، وكنت أظن أنه واقف، فقلت له من فضلك اقعد، فالتفت

بغضب شديد وصاح «ما أ� قاعد أهه» فعاجلت املوقف بقويل «عشان خاطري اقعد كمان مرة». وخبصوص البدانة،
ركبت يف سيارة استيفان روسيت الصغرية جًدا بصعوبة شديدة، وكانت السيارة حتدث أصواً� أشبه �الستغاثة فأوقفنا
عسكري املرور وصاح بنا «حرام عليكم حتدغدغوا العربية» وهنا أنزلين استيفان وهو يقول: «انزل � عبد الفتاح خد

�كسي أحسن العربية صعبت عليا قوي»).





السبع سبع وله يف اخلال عالمات
عادة يف األ�م اليت تشبه بعضها أو وشها زي ضهرها كما يقولون، ألوذ فيما ألوذ بسماع بعض أغاين ما اصطُلح على
تسميته (أغاين الزمن اجلميل)، وتصادف أين مسعت مؤخرًا أغنيتني متتاليتني عاطفيتني تتضمنان كالما عن املواويل.. واملّوال
مجعه َمَواويل، ومعناه يف جممع املعاين اجلامع: «فن من الفنون الشعرية املستحدثة اليت ظهرت بني الطبقات الشعبية يف بالد
املشرق اإلسالمي يف إطار التجديد والتطوير يف نظم القصيدة العربية املوروثة من حيث وحدة قافيتها، طلبا للسهولة
والسريورة بني عاّمة الناس �ليًفا وغناًء ومساًعا، ويُغينَّ املّوال عادة بصحبة �ي أو ر�بة».. واألغنيتان أوالمها أغنية «مّداح
القمر» لعبد احلليم حافظ، خاصة هذا املقطع: «مّوال.. عاشق بقيت موال وقصيت بتتقال»، و�نيتهما أغنية شادية
«خالص مسافر» مبقطعها هذا: «وأ� اللي �ما غنيت على الليايل.. يف الفرح مّوال.. وف اجلرح مّوال والصرب مّوال أصبح

على دا احلال.. غريب.. أصبح أ� غريب وال حد جنيب قريب»..

فهيا نتذكر بعض املواويل الشعبية الفائضة �حلكمة واملسكونة �جلمال التلقائي، ولنبدأ بصاحب ال 10 آالف موال،
الفنان التلقائي حممد طه، الذي كان يؤلف ويرجتل ويلحن ويغين معا.. وهذا منوذج من إنتاجه أغلبنا قد يعرفه: «�للي
غويت النسب �سب رجال أَمرا.. وساعة األنس فيها حيضروا األَُمرا.. أمري و�سب أمري يبقا اجلميع أُمرا.. �للي غويت
النسب سيبك من الفدادين.. إوعى تقول على الغنية هتورثك فدادين.. � ترى مني يورثك � وارث الفدادين.. فقرية

وأصيلة وال وحشة وليها فدادين».

أما عم عبده الدمرداش، املغين الشعيب يف منتصف القرن العشرين، وكان ميتلك مقهى يف حي اجلمالية عندما يغين فيه
حيتشد �لسَّمَّيعة، فكان يرجتل يف التأليف ويتقن اللحن بدرجة مذهلة، وللعلم فإن مجيع املواويل اليت غناها حممد عبد
الوهاب من �ليفه وتلحينه. ومن النماذج اليت أحبها هلذا املبدع العبقري: «خلخال خطر ع القدم كل احملاسن فيه..
الصايغ امسه حسن صنع مجيع ما فيه.. وأ� جاين جواب من البلد فيه.. مکتوب حبرف القلم والدمع �ين فيه»، و«السبع
سبع وله يف اخلال عالمات.. لو مات من اجلوع ما ينزل على رِمَّات»، و«سلطان مجالك على أهل الكرام حاکم..
وحارس اخلد فوق اخلد ليه حاكم.. شفتك عشقتك فراقب ربك احلاكم.. امسح وَطمِّن فؤادي � ضيا عيين.. العقل مين

رحل بس الفؤاد وسالم حبييب حاکم».

ونصل خلليفة عبده الدمرداش، وهو أنور العسكري، وله مواويل مدهشة ممكن مساعها بصوته على األسطوا�ت املسجلة
له، وعددها عشر أسطوا�ت، أو �صوات خلفائه من املطربني الشعبيني أمثال: أمحد عدوية، وعبده اإلسكندراين، وعبد
الباسط محودة. وأحب له موال: «أ� سبع سنني �عشقك و8 سنني �هواك.. وتسع سنني �كتبك وعشر سنني �قراك»،
و«إن كان جرى مين ذنب ساحموين وأ� أتوب.. وإيه يعمل الوعد يف املكتوب.. وإن كان خالصي يف إيدي المنع

املكتوب».

بدرية السيد هلا وضع خمتلف، فهي من أمجل األصوات اليت شَدْت �ملواويل دون �ليف أو تلحني.. وأشهر ما غنته موال:
«طلعت فوق السطوح أنده على طريي.. لقيت طريي بيشرب من قنا غريي.. َزعَّقت من عزم ما فيَّا وقلت � طريي..
قاللي زمانك مضى دور على غريي»، و�لنسبة يل أحب هلا مواهلا هذا: «ملا حكم ربنا �لُبعد وبعدتوا.. ليه ماكتبتوش

جوا�ت وبَعتُّوا.. هدومنا القدام دابوا واجلُداد َعتُّوا».



أما خبصوص شعرائنا الكبار.. فأمحد فؤاد جنم له مّوال مجيل هو: «زهر اجلناين طرح والعطر مش واحد.. مع إن أصل
ت بيه ألوفات واللي تِعب واحد».. وكذلك مّوال عمدتنا الشجر مسقي مباء واحد.. واحلب ملا انبدر � رب � واحد.. َرحيَّ
الشاعر الكبري مأمون الشناوي: «� حلو أروح فني الدنيا زمحة والليل داخل.. واللي �حبه � عني يف عطفة من داخل

الداخل.. أ� ما ضناين وخلى عضمي ده �خل.. غري زنقة �ود احلبايب يف الباب وأ� داخل».



ز�رة تركت أسئلة معلقة
يف متام الساعة الثامنة �لضبط من اليوم العاشر الشهر إبريل عام 1959، وقفت سيارة كبرية (أتوبيس خاص) أمام البيت
رقم 17 شارع اجلبايل مبصر القدمية، وخرجت منها أكرب جمموعة من فناين ذلك الوقت، ووقف شارع اجلبايل على قدم
وساق وهو يرى رأي العني جنومه األثريين: صباح وفاتن محامة وحتية كاريوكا واخلواجة بيجو وأبوملعة وشادية. مث انتبه سكان
الشارع بعد املفاجأة وبدأوا اهلجوم على الفنانني؛ هذه تريد قبلة.. وهذا يريد توقيًعا.. وذاك يريد أن يصافح فاتن محامة..
وآخر يلح على «أبوملعة» لسماع نكتة جديدة، وحسم األمر صوت رجل مريض جيلجل من الداخل: اتفضلوا.. أهًال

وسهًال.. اتفضلوا.. وسعوا السكة من فضلكم.

وكان الرجل املريض هو األديب الشهري «صبحي اجليار» صاحب عدة جمموعات قصصية وكاتب العديد من املسلسالت
اإلذاعية، وكان أيًضا يقدم بر�ًجما إذاعًيا للرد على مشاكل املستمعني ولتوجيه األد�ء الشبان. وهو من مواليد عام 1927،
وأصيب يف الرابعة عشرة من عمره مبرض تيبُّس العضالت يف أشد مراحله، الذي سبب له شلًال شبه كامل؛ ذراع واحدة
فقط كان حيركها.. يرسم �ا ويكتب، وكان ال حيب أن يثقل على أحد لدرجة أنه ابتكر بكرة حببال لتساعده على دخول
احلمام -على كرسيه -دون مساعدة من أحد. وعندما ذاع صيته وطالب األد�ء الدولة بضرورة عالجه �خلارج، وافق عبد

الناصر وأصدر قرارًا بذلك.

وكان الباب الصحفي «ليلة القدر» الذي ابتكره مصطفى وعلي أمني، حيقق األمنيات للقراء يف شهر رمضان، وعندما
حتدد موعد سفر «صبحي اجليار» إىل اخلارج، أرسل صبحي - الذي ظل ظهره ملتصًقا �لسرير 18 عاًما- رسالة إىل
حمرر هذا الباب، �منيته أن تزوره خنبة من الفنانني الذين حيبهم، حىت يعوضوا حرمانه من رؤيتهم وجًها لوجه، وقررت جريدة

األخبار حتقيق أمنيته وبدأت يف االتصال �لفنانني.

قالت حتية كاريوكا: أ� أعرفه وحتت أمره، وقالت فاتن: إ�ا لسعادة كربى أن أقدم له هذه اخلدمة البسيطة، وقالت شادية:
إ�ا على استعداد للغناء له ليلة كاملة، وقالت هند رستم: ماعنديش مانع لكن أخشى أن تغري حتية رأيها إذا علمت أين
ذاهبة! وأكد هلا احملرر أن حتية تعرف أ�ا ستحضر ومل تعرتض، وعقبت هند: إذن ال مانع، وكانت صباح عائدة لتوها من
بريوت، وقالت إ�ا ستبدل مالبسها وحتضر فورًا، وقال «أبوملعة»: طبقا سأحضر ومن غري فشر.. ومعا� ابين ملعة وأم ملعة،
وبعد أن حكوا احلكاية لفريد األطرش قال هلم: يتفضل ييجي! فأعادوا الكالم: � أستاذ ده حبيس السرير ملدة 18 سنة!
فرد: هو طلبين �السم؟ نعم � أستاذ.. خالص حاعمل إيه! حاجي. (ومل حيضر طبًعا).. مث اتصلوا �ملخرج صالح

أبوسيف وردت حرمه وأبلغوها فقالت دقيقة واحدة وأبلغه.. مث عادت بعد قليل تبلغهم �نه غري موجود!

عندما رآهم الكاتب، قال: أ� ال أصدق عيين.. أشعر أنين مل أعد سجني هذه الغرفة الضيقة.. لقد اتسعت لتحقيق
أحالمي. وقال له «أبوملعة»: أنت اآلن تؤمر.. وحنن مجيًعا ننفذ، وقال صبحي: أريد أن أرى حتية وهي ترقص. وقالت
حتية: حاضر.. سأرقص لك الليلة حىت الصباح وسأقيم لك حفلة أخرى هنا قبل سفرك ألرقص لك ببدلة الرقص. وعلق
صبحي: وماذا ستقدم يل فاتن؟ ردت فاتن ضاحكة: أ� سعيدة برؤيتك لدرجة أين لن أستطيع أن أبكي! لذا سأكون
معهم يف أية مناسبة حيضرون فيها إليك. مث طلب صبحي من صباح أن تسمعه أغنية جديدة ولّبت طلبه. وغنت له شادية
أغنية «أ� قليب معاك �نية بثانية.. لو حىت تروح آخر الدنيا»، وطرب صبحي وقال: لقد شعرت أنك تغنني يل وحدي.
وقالت له شادية: أ� فعًال أغين لك وحدك.. وأريدك أن تراسلين من اخلارج. وأغمض صبحي اجليار عينيه ليحبس دموعه.



أسئلة معلقة: ما اخلالف الذي كان بني هند رستم وحتية وتسبب يف عدم حضور هند؟ وما الذي جعل فريد األطرش ال
يليب أمنية األديب املريض؟ وملاذا �رب املخرج صالح أبوسيف من اللقاء؟

اإلجابة (كما وردتين من الدكتور حممد أبو رية وهو يعلق على هذا املقال يف جريدة املصري اليوم): أن هند رستم مل حتضر
هذه الز�رة ألن يف هذه الفرتة كانت هناك بينها وبني حتية كاريوكا مشاحنات ومالسنات وشتائم، ألن هند رستم استغلت
اخلالف املادي بني املخرج حسن الصيفي وحتية كاريوكا ومها اللذان قدما فيلم «مسارة» الشهري وقامت هند ببطولة فيلم
«توحة» أمام نفس أبطال فيلم «مسارة» وهم حمسن سرحان وحممود إمساعيل وإخراج حسن الصيفي.. وأن فريد األطرش
كان يف نيته احلضور وعندما علم أن «صباح» ستحضر أيًضا، تراجع عن نيته ألنه يف تلك الفرتة كان قد دب بينهما
خالف شديد عندما ا�مها «فريد» بنكران اجلميل ومهامجته يف نفس الوقت الذي كانت متدح فيه غرميه «عبد احلليم
حافظ» عندما مثلت مع «عبد احلليم» فيلمه الشهري «شارع احلب». أما عدم حضور املخرج صالح أبو سيف فكان

لسبب بسيط هو أنه مل يكن يعرف األديب!



«وامسح دموعي ف منديلك»
«ع اللي جرى» أغنية رائعة أحبها �داء املطربة «عليا التونسية»، وتلحني امللحن الكبري «حلمي بكر» املتميز بغزارة
اإلنتاج، فله حوايل 1500 حلن لكبار املطربني، مثل علي احلجار وحممد احللو ومدحت صاحل وليلى مراد ووردة اجلزائرية
وجناة الصغرية وغريهم، كما قدم حنو 48 مسرحية غنائية، من أشهرها «سيديت اجلميلة» و«موسيقى يف احلي الشرقي»،
وهو من مواليد حي حدائق القبة يف 6 ديسمرب 1937، وخريج معهد املوسيقى العربية عام 1960، وقد تعرف على
املوسيقار عبد الوهاب وهو طالب �ملعهد، حني كان عبدالوهاب يسجل أغنية «بفكر يف اللي �سيين» يف قاعة التسجيل
�ملعهد، واحتاج عبدالوهاب عوًدا فدخل حلمي بعوده و�وله للموسيقار، مث اختبأ داخل القاعة ليستمع، وظل عبد
الوهاب يسجل ست ساعات كاملة، وغلب النوم حلمي بكر واستغرق فيه حىت تصاعد صوت الشخري، فأوقف عبد
الوهاب التسجيل منزعًجا ووبخ حلمي لدخوله بال استئذان، مث ساحمه عندما علم �نه هو صاحب العود، وصار حلمي

من املقربني له الحقا، وقد قال عبدالوهاب عنه يف أخر�ت حياته: حلمي بكر عالمة مميزة يف املوسيقى العربية.

ودأب امللحن الكبري حلمي بكر يف العقد األخري على إصدار تصرحيات �رية -نتفق أو خنتلف معها- جتاه ما حيدث حلال
األغنية وتدهور مستواها، ومنها: إن األغنية اآلن من خملفات احلرب، وإ�ا من نتاج نكسة 67 وكان جيب أن تتوقف بعد
انتصار 73 لكنها واصلت تدهورها، ويف مرة �لية: إن ما حيدث يف عامل األغنية اآلن هو «سلق بيض»، والدليل كثرة
األحلان املتشا�ة للملحن الواحد طيلة مشواره الفين، مث دخل حلمي بكر يف مصادمات ومساجالت مع بعض املطربني
اجلدد، وهامجهم بكل قسوة يف الوقت ذاته الذي غاب فيه عن التلحني، مما عرضه للهجوم �نه ترك التلحني وتفرغ ملهامجة
امللحنني الشباب، وله معركة أخرية مع املطربة لطيفة بدأت حني ُسئل يف أحد الربامج عنها فقال إنه مل يعلق على غنائها
عندما أتت إىل بيته، وسأل عبدالوهاب عن صو�ا فقال: «رجليها حلوة»! مما دفع �ملطربة يف بر�مج آخر للرد عليه قائلة:
«أ� ما حدش شاف رجليا � أستاذ»! وبرر حلمي قوله �نه مل يقصد ذلك لكن عبد الوهاب عندما ال يعجبه صوت
يقول فستا�ا أو شكلها حلو.. ليهرب من إعطاء الرأي �ن صو�ا ال يصلح! ومت تصعيد األمر للقضاء وأمتىن أن يتصاحلا،

فالفن أمسى من هذا اهلراء.

وحلمي شهري بزجياته املتعددة -ربنا يديله الصحة- وآخرها الزواج ال (11) منذ أ�م قليلة جعلها هللا زجية مباركة-وقد
حضرت العروس إىل بيت الزوجية «فيلته» �ملهندسني برفقة «قطتها» كوكي، اليت تسللت وهربت من احلفل، وعندما
اكتشفت العروس ذلك توقف االحتفال ملدة ساعة ونصف للبحث عن كوكي، وانتظر املأذون كل هذه املدة وكاد املطرب
يلقي مبيكروفونه بعد أن كادت القاعة ختلو حبثا عن كوكي، لوال أنه احرتم مصدر رزقه، وبعد أن مت عمل مسح شامل
للفيال والعمارات ا�اورة مت العثور على كوكي برفقة قط من املنطقة! وأعادوها للفيال للمشاركة يف االحتفال. والسؤال: مىت

يعود امللحن حلمي بكر جلماهريه الذين حيبونه؟



ثالث ساعات فقط يف العباسية
كانت تسري وسط املارة يف أحد الشوارع التجارية يف وسط البلد، ال تكاد تلفت النظر، ال مكياج الفت وال مالبس
مكشوفة وال ضحكة مبتذلة تصاحبها، وكان هناك من يرتصدها، ورأى فيها ما يثريه ويهيج أعصابه فأكلت قدماه املسافة
اليت بينهما، وعندما تقابال وبينما هي مشغولة مبا معها من نقود وهل ستكفيها، كانت كفه هي األسرع بلطمها على
خدها لطمة جعلتها تتهاوى، وأمسك به بعض املارة وعكف البعض اآلخر على إفاقتها، مث اكتشفوا أنه خمتل عقليا ختلى
عنه مستشفى األمراض العقلية مؤخرا، صرفوه وهونوا عليها، دون أن يدروا أن السيدة ما عادت نفس السيدة، أصابتها
«فوبيا» من الشوارع املزدمحة والرجال الذين يقرتبون منها و�تت تلتفت يف كل اجتاه خوفًا من مرتبص خفي ينوي قتلها،
وظاهرة صرف مرضى املستشفيات العقلية والنفسية دون إمتام العالج تبدو الفتة اآلن، والذين يصرفون منها هم الفقراء
وبعض األغنياء الذين ختلى األهل عن ز�ر�م ومتابعتهم وكبار السن واملشاغبون أو ذوو امليول اخلطرة، وكانت هذه الظاهرة
قد انتشرت يف أوائل التسعينيات، وأخرج مستشفى العباسية جمموعات كبرية من مرضاه وانتشروا يف املدينة. مث انطلقت
شائعات ال ختلو من بعض احلقائق �ن هذا املستشفى الضخم الذي ال مثيل له يف الشرق األوسط مببانيه وحدائقه (أنشئ
املستشفى يف صحراء العباسية عام 1883 على مساحة 86 فداً�) سيباع إىل رجال األعمال بعد هدمه وتقسيمه، وبناء
على ما أشيع �ر بعض أصحاب األقالم النظيفة وا�تمعات املدنية فخبت �ر هذه الشائعة، ويف انتشارها اآلن ما يثري

الريبة، وأخشى أن يكون قد تعايف املشروع القدمي من إصابته وسيعاود ضربته من جديد.

وللحقيقة فإن هذه املستشفيات اليت تعاجل أو �تم مبرضى األمراض العقلية والنفسية، خاصة احلكومية منها، تقدم خدمات
كربى للمجتمع، رغم الرواتب املخزية ملوظفي التمريض واألطباء، ومن العيوب الواضحة لكل عني قلة الرقابة احلكومية
عليها مما يعرض املرضى لبعض التصرفات القاسية من بعض القائمني عليها، خاصة أن جمموعة غري قليلة من األسر اليت
لديها مرضى هناك ال �تم �ملتابعة وتعترب أن تسليمه هلذه املستشفيات مبثابة إبراء ذمة! وإليكم هذه الواقعة اليت تصلح

خامتة للموضوع.

يف أوائل التسعينيات استقدمت مصر مدر� من كور� اجلنوبية لتدريب املنتخب املصري يف «التايكوندو» أل�ا واحدة من
األلعاب التقليدية الكورية ومعروفة هناك منذ أكثر من 2000 سنة وأصبحت ر�ضة عاملية أوليمبية يف دورة سيدين عام
2000، وقد اهتمت �ا مصر قبل عامليتها وحتقق فيه نتائج ذهبية حىت هذه اللحظة، وهذا املدرب كان امسه فيما أعتقد
«شونج» وهو مدرب مهم وأسكنه احتاد التايكوندو أول وصوله بفندق «ماريد�ن» مدينة نصر على أن �يت موظف من
االحتاد ليصحبه إىل املقر �كادميية الشرطة �لعباسية، وكالعادة �خر املوظف عن «شونج» الذي ال يعرف لغات غري
الكورية وكلمة عربية واحدة هي «العباسية» مقر االحتاد، استقل شونج «�كسي» وهو عصيب وزاده عصبية �خر املوظف
فظل يشخط يف السائق «عباسية.. عباسية» واقتاده السائق إىل مستشفى العباسية مباشرة! وتعصب شونج جًدا أمام
البوابة فأدخلوه �عتباره «رزق وجالنا برجليه» وظنوا أنه «يشتغلهم �لكوري» الذي ينطقه وقضى هناك ثالث ساعات حىت
وجده مندوب االحتاد وأخرجه، شونج حيب مصر ومازال موجوًدا �ا حىت بعد تقاعده، وعندما يدرب أو ينرفزه شخص

يتعصب وحيمر وجهه وهو يقول بغضب: «إنت عباسية! إنت عباسية!» تفتكروا ليه؟!



القاهرة.. حاملة ال تنام
قبيل السابعة عشرة من العمر ارتكب جرمية شنعاء، إذ قام بقتل إحدى السيدات املقر�ت، واليت كانت مبثابة أمه البديلة،
وقضى يف السجن عشر سنوات حمبوسا حبسا انفراد�، ورفض حكما �لعفو عنه بعد قضاء نصف املدة، وأصر على متضية
املدة كاملة حىت يطهر نفسه من هذه الفعلة الشنعاء، وكان مبجرد دخوله السجن قد ظهرت موهبته الشعرية، وطيلة مدة
سجنه كان يقرأ ويكتب ويراسل أحد األد�ء بنتاجه األديب، وكان هذا األخري ينقد هذه الكتا�ت ويوجهه مبا يراه، ويف

السجن أيضا التحق مبعهد الصحافة وحصل على أعلى الدرجات.

هذا هو األديب والشاعر والفيلسوف األملاين «هانز إبندورفر»، الذي ولد عام 1942 وتويف عام 1999، وهو العام
الذي صدر فيه كتابه الذي بعنوان هذا النص عن املشروع القومي للرتمجة، ألن هانز من أكرب عشاق مصر من األجانب
الذين هلم مبصر ولع وشغف، فقد زارها ألكثر من ثالثني مرة، وعاش يف أحيائها الشعبية البسيطة واخنرط بني أهلها وعايش
أ�مها النابضة �حلركة ولياليها الساهرة، ولبس جلباب أوالد البلد ودخن الشيشة يف مقهى الفيشاوي، وتعلم اللغة العربية
من خالل ذهابه إىل اجلامع األزهر والتحدث مع طالبه، وأحب األفالم املصرية وجنومها، وجلس مع أم كلثوم وتناول معها
العشاء. وعندما مرض «هانز» أسرعت مدينة (هامبورج) بتكليف صديقه املخرج «بيرت كرين»، أحد أهم خمرجي السينما
اجلديدة يف أملانيا، بعمل فيلم عنه، وأصر «هانز» أن يكون التصوير يف مصر يف املكان الذي أحبه وارتبط به وجدانًيا، أل�ا
أصل احلياة على حد تعبريه. وكان قد قابل النجمة «يسرا» يف اخلارج وحتدث معها حديثا طويال عن احلياة واملوت، وقال
هلا إن آخر أمنياته كانت الوصول إىل مصر قبل أن ميوت، وأن يصور فيلمه فيها، وأن يستضيفها يف الفيلم الذي اختار له
اسم «البحث عن حياة»، ووافقت يسرا على العمل يف الفيلم دون أن تقرأ السيناريو لتعاطفها الشديد مع «هانز» الذي
جذ�ا حديثه فتوحدت معه يف نظرته إىل احلياة. وهو يصف يسرا أثناء تصوير فيلمه «رشيقة، قوامها مثايل، أنيقة، وجهها
معرب يروي حكا�ت، عيو�ا ميكن أن تربق �لربق، مستمعة جيدة بعيون يقظة، ضغطة يدها دافئة وحنونة، وبصو�ا الفريد

تصنع األضواء الناعمة».

وبدأ تصوير الفيلم عام 1998 كما شاء «هانز» ليؤكد األمن واألمان مبصر يف سنوات اإلرهاب اليت عانت منها السياحة
املصرية، وكانت كل أسرة الفيلم يف سباق مع الزمن لتصوير الفيلم، مبن فيهم «هانز» نفسه، لشعوره بدنو أجله. ومت
تصويره يف وادي امللوك ومقربة توت عنخ آمون ومعبد الكرنك، وشوارع وأسواق األقصر، وعلى النيل يف القاهرة والصعيد،
وبني اجلامع األزهر واحلسني، ومبساعدة من املصري دسوقي سعيد، الذي كان مديرًا إنتاجًيا للفيلم، وهو أيضا الذي ترجم
هذه االنطباعات والذكر�ت الشجية األخرية اليت ضمها هذا الكتاب، للكاتب «هانز إندورفر» عن مصر اليت عشقها
وأخلص يف حبها، وختم كتابه �ذه الكلمات: «هناك شيء وحيد مؤكد، هو أنين بعد انتهاء التصوير سوف أعود مرة

أخرى إىل قاهريت.. وعد!!»، لكن املوت خذله ومل يِف بوعده ومل يعد.
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Notes
[←1]

هناك عدة قصص حول أصل اسم عماد الدين، وأكثرها معقولية أن الشارع مسي على اسم شيخ غري معروف يقع جامعه وضرحيه �لقرب من تقاطع
الشارع مع شارع الشيخ رحيان.. والضريح عليه كتابة تسجل أن �رخيه يف عام 1616 م، ويذكر أيضا أن «عماد الدين» كان اخلادم اخلاص لصالح
الدين األيويب ودفن يف هذا املكان جبوار ضريح الشيخ رحيان، وأكثر القصص طرافة حتكي أن االسم يعود إىل فتوة يف اجلوار كان يتحكم يف اجلزء
الشمايل من الشارع ويقوم عمله على محاية مسارح ومالهي وسينمات املبدعني �إلضافة إىل محايته للفنانني. وكان ذلك اجلزء من الشارع موطن صناعة
الرتفيه من دور السينما واملسارح واحلا�ت واملالهي الليلية. بينما يقول البعض أيضا إنه على اسم أحد ملوك عصر املماليك والذي كان امسه «عماد

الدين الكامل». كما يقال إنه مسي على اسم كنيسة قدمية صغرية «امسها عماد الدين».



[←2]
عربة السوارس: ترام القاهرة وهو أحد خطوط القطارات الكهر�ئية الداخلية اليت كانت ختدم القاهرة، بدأ تشغيلها الول مرة �لقاهرة يف عام 1896،
بينما نقل الركاب عرب الدواب اليت جتر صندوق خشيب لتحميل الناس بدأ يف القاهرة عام 1875 عن طريق مؤسسة سوارس لذا مسيت عر�ت السوارس،
والصورة املرفقة تعود إىل عام 1920 وهي لعربة نقل ركاب ضمن خط «الدراسة - القلعة» اململوكة لشركة «السوارس»، أول شركة يف مصر لنقل
الركاب، جترها احلمري والبغال، و«سوارس» اسم عائلة يهودية سفاردمي من أصول إسبانية استقرت يف مصر منذ أوائل القرن التاسع عشر، وحصلت على
اجلنسية الفرنسية، أسسها اإلخوة: روفائيل، ويوسف، وفيلكس عام 1875، ويف عام 1880 أسس روفائيل سوارس مع شركات «رولو وقطاوي» البنك
العقاري املصري، وأسس مع اليهودي الربيطاين سري إرنست كاسل البنك األهلى املصري يف عام 1898 ووفر متويل بناء خزان أسوان، واشرتك سوارس
يف �سيس شركة عموم السكر والتكرير املصرية عام 1897 اليت ضمتها عام 1905 شركة وادي كوم أمبو املسامهة، وكانت من أكرب املشاريع املشرتكة
بني شركات قطاوي وسوارس ورولو ومنسي، وكانت من كربى الشركات الزراعية يف مصر، وللعائلة مسامهات يف جمال النقل الربي بتأسيس شركة سوارس
لعر�ت نقل الركاب، وتعاونت مع عائلة قطاوي يف إقامة السكك احلديدية، وامتلكت مساحات واسعة من األراضي الزراعية وأراضي البناء بوسط البلد
ومسي أحد امليادين �سم ميدان سوارس الذي حتول مليدان «مصطفى كامل» اآلن، ومل تلعب عائلة سوارس دورا كبريا يف شؤون اجلماعة اليهودية

�ستثناء إدجار سوارس الذي ترأس اجلماعة �إلسكندرية من 1917-1914.

 



[←3]
الربجاس: هو الرتس أو الدرع، واللعبة من عهد املمماليك وكانوا فيها يتسابقون �خليل يف مضمار السباق وعندما يقرتب أحدهم حياول منافسه عرقلته
�لسيف وحيمي الفارس اآلخر نفسه �لرتس، وقد قلدهم الفالحني يف الريف وكانوا يلعبو�ا على هامش املوالد، حيث كانوا يتسابقون �لدرع وبدال من
السيف عصا غليظة «هراوة أو نبوت» وكانوا يطلقون على اللعبة الربجاس. وفيها سخرية من الفقراء الذين يلعبو�ا بقميص دون بنطلون تقليًدا لألعيان.

ولآلن يقال ملن يسرع يف خطوته يف الريف «انت بتربجس ليه» مبعىن ملاذا تسري بسرعة؟
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