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  ىف وداع ندمي

  كتاب تذكارى بقلم أصدقاء وأحباء الراحل ندمي ميشيل —
  

  ٢٠٠٦ پتمربس ١٦:  االصدار األول
  

  :  أو تصحيحات لالصدار الثاىن يرجى االتصال بأحد األصدقاءأو مقترحات بات أو صور ىف حالة الرغبة ىف تقدمي كتا
  ش كرمي الدولة ميدان طلعت حرب -جريدة األهاىل :  حممود حامد    
  جريدة اجلمهورية:   حسام حافظ    
 arabmovies@yahoo.com:  مدحت حمفوظ    
 ٠١٢٨٧٤٥٥٠٠ت :   حممد أمني    
  
  
  

  اجنبيل ت:  الغالف األمامى
  عمر الفيومى:   الغالف اخللفى
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  إلى العصفور الذى مضى بأجنحته الخضراء
  لريفرف فى بساتني املالئكة

  
  يا رب ليه البكا عشش على دارنا

  وحّش أخضرناواحلزن مال وإتكا 
  البد ما بيفوته … احلزن ىف القلب ياه
  ليه بدرى بيموتوا … أمجل والد احلياة

  سيد حجاب
  …إىل ندمي 

ندمي الذى ما زال صوته يرن ىف أذىن فسيظل 
  . صوتك ىف قلىب وأوردتى حىت ال يفارقىن

وعدتىن يا ندمي بلقاءات جديدة متدىن فيها بكتاب 
  . جديد

 . فيها أفالما جديدةوعدتىن بلقاءات نشاهد 
وعدتىن بلقاءات لزيارة كنائس مصر القدمية الىت 

 .  كنت هتواها
 . وعدتىن بلقاءات ملشاهدة مسرحيات جديدة

وعدتىن أن جتمع ىل قصاصات الصحف الىت 
 . هتمىن ىف عملى

وعدتىن أن نلتقى من حني آلخر مع باقى األصدقاء لنجلس على أحد املقاهى نثرثر ونضحك من 
 . ا وحنن حنتسى الشاىقلوبن

 . ملاذا يا ندمي … فلماذا مضيت -وعدتىن بأن احلياة سوف تكون أفضل وأمجل 
 . ملاذا مل تف بوعودك وقد كنت الصادق دائما ىف كل ما تعدنا به

 .  فقلوب املالئكة ال تعرف سوى الغفران -ستغفر لكل من أخطأ ىف حقك 
 . ال شىء ييوجعىن أكثر من غيابك

 . ألخري قبلتك على جبينك الذى كان ما زال دافئاك ائىف مسا
 . وسأحفظ هذه اللحظة ىف قلىب

 . لفعلت -لو كنت أستطيع أن أسرق من عمرى ألعطيك 
 … ولكن

 البد ىل أن أرفض املوت
 ! وإن كانت أساطريى متوت

 ماجدة منري 

  

 ! وإن كانت أساطريى متوت  …
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  نديم ميشيل الشاب الذى ال يشيب
  

 ! الشخصى پيوترشىء جديد امسه الكم - ندمي  -مدحت عز  -أمحد األهواىن  - مدحت حمفوظ 

وعلى بعد أمتار من منزله كنا نلتقى ىف مقهى ،  )  باب اللوق (على مقربة من ميدان الفلكى 
، وحني أمر  د نبيل اهلالىل بعد الثالثة عصرا، وأحيانا كنا منر على مكتب األستاذ أمح الندوة الثقافية

عليه ىف بيته أمسع صوته املميز من بعيد وأتلقى ترحابا محيما من ندمي وأخته نادية وكأنىن أحد أفراد 
وبشكل عبقرى جييد ندمي دائما فن إشاعة األلفة لدى زائريه وخصوصا .  األسرة وليس جمرد صديق

ركهم ىف النقاش وأحيانا استفزازهم مث يدخل متكئا على ، ففى سرعة مذهلة يش الضيوف اجلدد
ولن يشعر أى ضيف .   عكازه حامال صينية عليها أكواب الشاى أو املياه الغازية ورمبا البسكويت

فندمي بارع جدا ىف طمأنة زائريه بأهنم ىف  ، جديد عليه بالغربة أو احلرج مهما كان وقت الزيارة
مل يكن االحتفال بعيد .  تشغله وكأنه يعرفك منذ سنوات طوال بيتهم ويستدرجهم ملناقشة قضية

، فهو  ميالده ىف فرباير سوى مناسبة يعرب له فيها أقرب األصدقاء أهنم يسعدون بدفء تلك الصداقة
كنا نطفئ الشموع وكأننا حنتفل بعيد ميالدنا وسط .   مل يكن يلح أو يسعى لتذكر تلك املناسبة

ميمة واملناقشات اخلصبة عن السينما والسياسة ومهوم الناس وأخبار تلك األلفة والصداقات احل
  . اليسار واجلديد ىف الثقافة حمليا وعامليا
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كم الكتب واجملالت والنشرات احمليطة بك والىت  ، أول ما يبهرك بعد شعورك باأللفة مع املكان
من مراجع شديدة العمق  . تكتظ هبا حجرة مكتبته اجملاورة للمدخل وهى متأل األرفف حىت السقف

،  ىف الفكر السياسى والفلسفى وثقافة التقدم إىل كتب عامة ونشرات نادى السينما ومجعية الفيلم
مث يبهرك مبدى حبه للسينما ومتابعته ألحدث أفالمها وسرعان ما .  وتستطيع االستعارة دون حرج

يديو أو الدش ونناقشه أو ڤم التنتقل عدوى السينما إليك ورمبا نشترك معا ىف مشاهدة أحد أفال
أذكر كيف أقنعىن مع زوجىت باالشتراك ىف مجعية الفيلم وعندما انقطعنا .  نؤجل نقاشه للقاء قادم

تعلمنا .  شجعىن على العودة لالنتظام فيها مرة أخرى -بعد والدة ابننا الوحيد -عنها لفترة طويلة
ومن خالل الكتب  ، املهووسني بالسينما أصدقائناألف باء تذوق فن السينما خالل لقاءاتنا معه ومع 

ومن خالله عرفنا كتابات مدحت حمفوظ وأمري العمرى ىف .  والنشرات الىت أقرضها أو أهداها لنا
، وكنا وال  السينما ضمن الذين التقينا هبم عنده الستيعاب أحدث ما ترجم أو ما عرضته الشاشات

  .  احلال ونترحم على أمجل األوقاتنزال كلما شاهدنا فيلما جديدا نذكره ىف
تعرفنا عنده على العشرات من خرية املثقفني والسياسيني وأقاربه أيضا وصرنا تلك األسرة 

عادل العمرى واملهندس حلمى .  احلميمة الىت ضمت املهندس والناقد السينمائى مدحت حمفوظ ود
  . ريين غريهماملصرى واألستاذ حممود حامد وهشام امساعيل وحممد أمني وكث

كان يدعونا لبعض ندوات أو أنشطة نادى السينما حبزب التجمع وأحيانا كنا نناقش وخنتلف 
ونتحمس لنشارك سويا ىف أنشطة متعددة منها اللجنة القومية ملناصرة الشعبني الفلسطيىن واللبناىن 

موم مل تنته وأحالم قرابة ربع قرن من الصداقة واملعاناة املشتركة هل.  ١٩٨٢الىت تأسست ىف صيف 
، ولكن الزمن مل يؤثر ىف ندمي الذى محل قلبا شابا ال يشيب أبدا وال حيمل ضغينة  أغلبها مل تتحقق

وعلمنا أن حنب الثقافة وال نتباهى هبا .  لقد علمنا أن حنب دون تكلف ودون تعقيد.  ألحد
خالفاتنا بيننا شهورا دون أن وعلمنا أن خنتلف ىف الرأى ونتصارع وحنمل .  لالستعراض أو املنظرة
بل لعله أراد أن يعطى منوذجا ىف التماس العذر واحترام الرأى اآلخر ال .  تتأثر املودة والصداقة

كان مستمعا جيدا حىت لو كان غاضبا أو .  استئصاله كما تعود اجلمهورين الكروى والسياسى
ور أنه ختطى الستني ألنه كان حاملا ، وحمبا عظيما يغفر ويسامح مبنتهى السرعة ويصعب تص مستفزا

.  كان يثق باليسار واملستقبل والشباب والشعب املصرى ثقة بال حدود.  وأجنحة أحالمه مل تتكسر
كان مؤمنا بالتقدم والثورة والفكر العلمى ومل تؤثر ىف قناعاته االنتكاسات أو اهلزائم فقد كان واثقا 

  . يل كان يضئ له قلبه الذى ال يشيب، وهنار ندمي ميش بأن هناية كل ليل هنار
  أمحد األهواىن.  د
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  كان له نصيب من اسمه
  
  

يأتيىن صوته من  … أنقر على زجاج الشراعة
أسأله بعد أن  ‘ أنت فالن ’عارفك  … الطرقة

هل رأيتىن من الشباك  … أدلف إىل داخل الشقة
حياول تغيري  … ال يرد … كونةأو البل
مرة يقول …  لكىن أحل فيحاورىن … املوضوع

 ، أنه عارف صوت خبطة كل واحد على الباب
 … ومرة يقول أنه رآىن وأنا داخل إىل العمارة

حواس ،  لكن املؤكد أنه كانت لديه حواسه
خاصة يستطيع هبا متييز هيئة الطارق من وراء 

  . أيضازجاج الشراعة السميك وامللون 
.  اسم يصلح لنجم سينمائى … ندمي ميشيل

مل أره .  عرفته منذ أكثر من ربع قرن من الزمان
كان يعيش احلياة .  ميثل على أحد من أصدقائه

  .  صانع للبهجة…  كإنسان حقيقى
عرفته منذ كان حمشورا ىف حجرته املستطيلة 
جبوار باب الشقة مع مكتبته وأصدقائه إىل أن 

ا إال من أصدقائه ىف شقة أصبح يقيم وحيد
 ‘ مدام نادية ’فسيحة بعد سفر أخته الرائعة 

ذلك املالك الذى يسري على .   وابنتها مارى
فقد فيها ندمي .  دورة طويلة من الزمان.  األرض

بل فقد .  فقد فيها عمله.  أخته وابنتها ‘ ونس ’
ندمي .  وما زال هو هو.   بعضا من جسمه

 يفقد األمل أو املسامر الذى مل.   الضاحك
مل يفقد تفاؤله اجلميل باحلياة .  البهجة

  . والصداقة
ظل ندمي طوال ربع قرن ال تفوته مناسبة إال 

على يديه تعرفت .   واتصل يهنئىن أو يذكرىن هبا
زاد .  ووجلت مجعية الفيلم.  على عامل السينما

  . اهتمامى بذلك العامل الساحر

 

 

 

 
 !  ذلك العامل الساحر
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تفيض أفكاره .  وكان هو موسوعة متحركة
كما أنه حيتفظ مبكتبة فيلمية قل أن .  وتشع علينا

  . حيوزها فرد واحد
يوم الثالثاء قابلته مصادفة مع عصاه مبيدان 

اعتذرت له عن تقصريى ىف .  طلعت حرب
  . بررت ذلك مبشغولياتى.  زيارته

يل سويعات ليتىن كنت أعلم أن على الرح
وإال ما ترددت ىف ترك مهوم الدنيا كلها .  قصرية

  .  واجللوس إليه
.  هاستناك.  املهم تيجى:  قفز ندمي إىل األهم

  .  نشوفك
ففى صباح يوم كئيب بعد .  ومل ميهلىن القدر

  . عرفت اخلرب.  لقائه بساعات
رحل اإلنسان الذى كان له .  رحل ندمي

ألصدقائه  فقد كان ندميا.  نصيب من امسه
  . مجيعا

الصبور املتفائل .  رحل اإلنسان اجلميل
  . احملب ألصدقائه . املقبل على احلياة.  دوما

فعزائى إىل مدام نادية وإىل مريو وإىل مجيع 
  …  األصدقاء

  …لكن من يعزيىن ىف رحيل ندمي 
  …إنىن أعتقد أنه مل يرحل 

    أمحد قطرى

 
 !  موسوعة متحركة
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  هكذا كان نديم ميشيل

 
 ! حسام -ندمي  - على  - أمري 

كان  ، عرفت ندمي ميشيل ألول مرة داخل املقر القدمي جلريدة األهاىل بشارع عبد اخلالق ثروت
كنت ما زلت طالبا ىف بكالوريوس الصحافة بكلية اإلعالم وأقضى فترة .  ١٩٨٣ذلك ىف صيف 

تدريب العملى ىف غرفة سكرتارية التحرير الفنية الىت كانت تضم جمموعة من جنوم األهاىل ىف تلك ال
)  أمد اهللا ىف عمره (منهم الفنان الكبري عبد الغىن أبو العينني واألستاذ وجيه الشربتلى الكبري .   الفترة

فنان الكاريكاتري ورسام الكاريكاتري الشهري هبجت عثمان واخلطاط املعروف حامد العويضى و
وكانت تلك الغرفة ملتقى الكثري من كبار العاملني .  العبقرى صالح الليثى وزميله الفنان عز العرب

صالح عيسى وحسني عبد الرازق وفريدة النقاش وحممود حامد والراحل : أذكر منهم  ، باألهاىل
العظيم حممد سيد أمحد فيليب جالب وعلى إبراهيم وأمحد عبد التواب وأمحد إمساعيل والراحل 

والىت كانت طفلة جترى بني مكاتب  ، وحسني شعالن وحممد سيد حسن والد الفنانة بسمة
  . اجلريدة

كنت وما زلت أتعامل معهم بكل ما أملك من  ، وألنىن كنت األصغر سنا وسط هؤالء العمالقة
دخل الغرفة الىت أتدرب وفجأة يأتى ندمي ميشيل لزيارة اجلريدة وي.  األدب واالحترام الشديدين

األمر الذى أصابىن بالذهول ! وأشاهد بعيىن مزاحه والضحك والتهريج مع هؤالء األساتذة  ، هبا
كيف هلذا الرجل أن يتحدث هبذا األسلوب ويستخدم تلك : وسألت نفسى 

واإلجابة باختصار أن .  وأنا ال أستطيع جمرد تبادل الكالم العادى معهم ، األلفاظ
  . يل كان حمبوبا من اجلميعندمي ميش
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 ، ‘ نادى سينما التجمع ’ىف تلك الفترة بدأ احملامى واألديب الراحل أسامة خليل تأسيس 
الىت توزع جمانا مع العرض األسبوعى للنادى كل مخيس  ‘ كامريا التقدم  ’واستعان ىب لعمل نشرة 

يستخدم عالقاته مبكاتب وكان أسامة يعتمد بشكل أساسى على ندمي ميشيل لكى .  مبقر احلزب
اإلنتاج السينمائى بوسط البلد للحصول على نسخ من األفالم العربية أو األجنبية الىت يعرضها 

وبالفعل كان لندمي الفضل الكبري على نشاط ذلك النادى الذى استمرت عروضه بنجاح .  النادى
قت أنا بالقوات املسلحة لتأدية والتح ، يىت السابقڤيحىت سافر أسامة خليل للدراسة ىف االحتاد السو

  . اخلدمة العسكرية
وذهبنا إىل بيت  ‘ أسكندرية ليه ’ذات ليلة وبعد انتهاء العرض محلت مع أسامة نسخة من فيلم 

واحلقيقة .   وكانت هذه أول مرة أدخل شقة باب اللوق ، ندمي ليعيدها إىل مكتب يوسف شاهني
وقد شاهدت مخسة يعيشون ىف تلك  ، ة وحىت اآلنأن هذا البيت دخل إىل قلىب منذ تلك اللحظ

ندمي ووالدته الىت تشبه بطالت قصص تشيكوف وشقيقته نادية وابنتها مريو وشقيقها  ، الشقة
  . رامى

وكان هبا آالف من الكتب السينمائية والسياسية  ، كانت غرفة ندمي الصغرية جبوار املطبخ
 ، م املصرية واألجنبية تغطى اجلدران األربعةوأفيشات األفال ، مرصوصة من األرض حىت السقف

وكان ندمي وهو جالس على فراشه يشاغب جريانه  ، وسرير وحيد موضوع أسفل الشباك مباشرة
واحدة تريد .  وال متر حلظة إال وينادى عليه أحد جريانه ، ىف الشبابيك والبلكونات املواجهة له

 ‘  السبت ’ث ينادى عليه من الشارع لينزل وثال ، وآخر يريد مفك أو كماشة ، مشابك غسيل
رأيت حالة من احلب والتعاون واأللفة مل .  ليضع له زجاجات البرية أو اجلرائد واجملالت الىت طلبها

اعتاد  ‘ جدع وخدوم ’وتأكدت ىف تلك الفترة أن ندمي بلغة أوالد البلد .  أشاهد مثلها ىف حياتى
وقبل أن جتلس يكون  ، يفتح بيته للجميع ‘ كرمي جدا ’ إىل جانب أنه ، على العطاء دون مقابل

الذى تصنعه شقيقته  ‘ الكيك ’ويأتى فورا بالشاى على الصينية مع  ، براد الشاى يصفّر ىف املطبخ
  !نادية وال أحسن حلواىن 

 ٤وظللت طوال )  سنة ١٥ (من يومها صارت بيننا صداقة من نوع خاص رغم فارق السن 
وكان ندمي يسأل أمى  ، دورى على بيت ندمي حىت سافرت للعمل ىف اخلليج سنوات أتردد بشكل

، وكنت أتصل به من اخلارج ألستمع لصوته املميز وألعرف  ىف مصر اجلديدة بالتليفون عن أحواىل
  . أن مصر ما زالت خبري

ملعروف وقد تعرفت ىف بيت ندمي على الناقد السينمائى الراحل الكبري سامى السالموىن والناقد ا
والناقد السينمائى صاحب أكرب موسوعة سينمائية باللغة  ، أمري العمرى وشقيقه الدكتور عادل

والصديق هشام إمساعيل واملخرج مسيح  ، يت فكرىڤالعربية مدحت حمفوظ وزوجته الدكتورة إي
  . والصديق املخلص طيب القلب حممد أمني ، منسى والصحفى كارم حيىي
 ، دعاىن ندمي لقضاء ليلة رأس السنة عنده مع أسرته وبعض أصدقائهوال أنسى أبدا عندما 

يومها قام ورقص مع شقيقته نادية على أنغام فالس شهري  ، واجتمعنا على السفرة نأكل ونشرب
وصفقنا هلما  ، مث رقص مع والدته العجوز وسط دهشتنا ألهنا ال تقدر على احلركة ، لشتراوس
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فاصطحبها ىف حركة مسرحية وهو يرقص معها حىت فراشها وقال هلا طويال طلبا للمزيد من الرقص 
  ‘ !العيال دول عايزين خيسروا أخالقك على كرب ودلوقىت ميعاد نومك فات من ساعتني  ’: 

: وعندما التحقت للعمل جبريدة اجلمهورية اندهش كل األصدقاء من ذلك ما عدا ندمي وقال ىل 
جنم   ’فقلت له املقارنة مستحيلة ألن مسري فريد .  ‘ اجلمهورية وماله مسري فريد شخصيا بيشتغل ىف ’

يعىن ملا بدأ يشتغل ىف الستينيات كان جنم كبري  ’: فقال ىل .  يعمل اللى هو عايزه ‘  كبري
أنت دلوقىت بقيت  ’: وعندما تزوجت بدأ مينعىن من السهر عنده لوقت متأخر ويقول .  ‘ ! برضه

أهلذه الدرجة كان ندمي حيترم .   ‘ صحابك وتسيب مراتك لوحدهازوج وما يصحش تسهر بره مع 
.   وهو الذى مل يتزوج ومل تكن له عائلة سوى أمه وشقيقته وأبنائها ، األصول وتقاليد العائالت

كانا مبثابة األحفاد وقد شاهدته ،  ميشيل ونادين ، وكم كانت سعادته عندما أجنبت مريو طفلني
لكنه عاش وحيدا ىف سنوات عمره األخرية بعد أن ماتت األم .  يلعب معهما مثل طفل كبري

وهاجرت مريو وأوالدها إىل الواليات املتحدة واضطرت نادية لظروفها الصحية أن تقيم معها 
  . ومل يبق مع ندمي إال أصدقاءه املقربني الذين كانوا هم كل حياته.  هناك

  . بدالقد فقدنا اإلنسان الرائع ندمي ميشيل ولن نعوضه أ
  حسام حافظ

  

 ! راكيل ويلش -ندمي  -على إبراهيم 
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  نديم األم والطفل الغيور
  

 !  بريشة ذات

.  يعرف عىن أكثر مما أعرف عن نفسى… كلها على وجود ندمي ميشيل  ىياتاعتمدت ح
ىف  شىءخاصة ىف السنتني األخريتني ، حيث تسلل ندمي إلينا أنا وأبنىت كالنسيم ، إىل أن أصبح أهم 

هو .  هو الذى يتعارك معى من أجلها.  حىت دنيا أصبحت تعتمد عليه ىف معظم مطالبها.  حياتنا
يكفى أن أعترف أهنا كانت تقول ىل .   هو الذى يتابع مواعيد املدرسني.  اجملالت الذى حيضر هلا

لكنه أحيانا .  استطاع ندمي ميشيل أن يلعب دور األم بالنسبة ىل .ندمي أحلى وأطيب منك  وعم
:  ، خاصة يوم اخلميس فقد كان حيذرىن دائما قائال بن الصغري الغيوركثرية كان يلعب دور اال

.  كان يتعلق بأشياء بسيطة كاألطفال.  ‘ نت هنا النهاردةأ،  ة دنيا مع أمها أو مع عمتهاالنهارد ’
فقد كان حيب مثلهم متاما وبنفس سرعتهم ىف عمل الصداقة وبنفس سرعتهم ىف العطاء وبنفس 

  .  سرعتهم ىف الغضب أو الصلح
ا ألنه أصبح اليوم األساسى نعم أقول عندن.  يطبخ ما يعرف أننا حنبه.  ميس يوم الطبخ عندنااخل
مث اخلروج .  نا أنا وندمي واألب هشام إمساعيلئأصبح يوم لقا.  يفرح به ندمي كما أفرح أنا.  للقاءنا

، خالد  ، عمر مرسى ، صالح زكى مراد ، نورا ، نعمة ىف املساء لنلتقى جمموعة األصدقاء األوسع
 ،  ، سامح ، عمرو ، هاىن  ، ياسر ةسامأ،  ر، الباق ، سعيد عكاشة ، ميشو ، عاصم ، بركات عادل

أصدقاء …  عماد العمدة،  ، أمحد صالح ، هشام ملعى  ىن، تو  حسن الشال
املهم أن … أوديون … اليوناىن … اجلريون …  البستان  إىل .كثريون 
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فقد كان لديه من املعلومات والذاكرة ما ال يوجد .  يتناقش بأفق واسع ىف موضوعات عدة.   نلتقى
مث يفتح .  عايز تأكل.   ىعايز شا: وعند العودة مساءا يسألىن قبل أن ينام .  نيند الكثريع

مث النزول إىل .  اجلرائد مع اإلفطار.  ىف صباح اجلمعة .مث ينام .  ىالتليفزيون على القناة املفضلة لد
.  كانت دائما معهأما اإلجازات ف . مث ذهاىب إىل منزىل حيث عودة ابنىت من عند والدهتا.  املقهى

ومل أجد أى كالم استطيع التعبري .  أن هذه أول مرة ىف حياتى أكتب عن صديقمن يعرفىن يعرف 
  . ميشيل بل األم واحلب والصديق ميبه عن ندمي غري أن من مات ليس ند

…  
ى كان عند ذال اتساق الذات، يعرف أن ليس هناك شخص مبستوى  من يعرف ندمي ميشيل

أما ندمي ميشيل فلم يعرف .  لكن ذلك بقصد ووعىو،  اس كثريون ال حيبون الظهورهناك أن.  ندمي
خلفية وال قصد ال قصد مقدمة الصورة  . وال حب عدم الظهورال حب الظهور .  هذه الصورة

يدرك حبساسية عالية جدا .  فقط هو شخص أمني كل ما تعلمه أن حيب أصدقائه وعائلته.  الصورة
  . هلا مثيلوميد له العون ىف ذلك االهتمام بتلقائية مل يوجد .  اهتمامات كل منا

…  
كنت داخال ىف مشادة مع أحد .  على سلم حمكمة باب اخللق عرفت هذا اإلنسان الشهم

كان ذلك ىف األسابيع األوىل من سنة .  فتدخل متطوعا للدفاع عىن دون طلب من أحد ، الضباط
مث  ، أنا أوال ىف األسبوع األخري من مارس ، ن احلبسبعد حنو ثالثة شهور خرج كالنا م.  ١٩٧٩

وحرص هو على التعارف على كل  ، حرصنا على التالقى.  هو بعدى بنحو ثالثة أسابيع أخرى
  . وكانت البداية الىت استمرت حىت اللحظة األخرية.  أصدقائى من حى السيدة زينب

…  
يرون ىف السنوات األخرية لوحة  واكان .  كثري من األصدقاء الذين ترددوا علينا ىف باب اللوق

كان يضحك ،  عنها ه أحدوعندما كان يسأل.  احلمار الذى علقها ندمي ميشيل حبجرة جلوسنا
 . ن منهم مل يعرفوا قصة هذا احلماريلكن الكثري.   ، ويقول هذا أنا ضحكة مجيلة وال أمجل طفل

فندمي ميشيل أثناء نشاطه السينمائى ىف .  هى باختصار ترتبط باألمانة والصداقة والوفاء واإلخالص
، كان يتردد على دار الفىت العرىب حيث األفالم الفلسطينية يأخذها لعرضها أو يأخذ  الثمانينيات

خط له الفنان .  ، فقد أحبه اجلميع نشأت بينه وبني العاملني ىف دار الفىت صداقة.  األعالم ليوزعها
أ أوىل خطواهتا الفنية ىف ذلك دعطته الفنانة ذات الىت كانت تبوأ.  يوسف شاكر امسه باخلط العرىب

وبفرح احتفظ ندمي ميشيل سنوات كثرية . هدية ألهنا أعجبته  -لوحة احلمار-، هذه اللوحة  الوقت
علقنا لوحة احلمار .  قبل ثالث سنواتأخرجنامها سويا هذا إىل أن .  هبذه اللوحة وبامسه املخطوط

طبعنا كذلك .  أن رفعناها من مكاهنا ألول مرة هبدف اإلعداد هلذا الكتابوظلت ىف مكاهنا إىل 
  .، وأيضا كان فرحه به كفرح األطفال حيمل امسه باخلط الذى كتبه يوسف شاكر  اكارت

…  
طلب مىن أن أتصل هبم .  ىف األسبوع األخري حرص على أن نقوم سويا بلعبة مع األصدقاء

مل يكن .   د أن أعرف مدى حمبة الناس ىلوقال أري.   ألخربهم أن ندمي مات
  ! أن املشهد احلقيقى سيأتى قريبا جدا ، املوت هذهپروفة يعرف أثناء 

  حممد أمني
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  خارج الدير …  راهب
كنا نسري ىف منطقة وسط البلد وقال تعاىل . تعارفنا منذ ربع قرن عن طريق الصديق حممد أمني 

قرب وكالة أنباء الشرق األوسط  -باب اللوق ذهبنا إىل منزله ب.  أعرفك على واحد خواجة
التقيت داخل هذا البيت بأسرة .  وبالقرب من مكتب األستاذ نبيل اهلالىل حمامى الفقراء والضعفاء

تتناول الطعام والدواء .  صغرية مكونة من أم عجوز يرعاها ندمي رعاية الطبيب واألبن واحلبيب
وإذا تذمرت األم املسنة .  قيقة والثانية كما حددها الطبيببالد ‘  كانطالق مكوك الفضاء  ’باملواعيد 

لكن بعد ما  ، كان يريد إبعاد شبح املوت عنها.  اعترض االبن خوفا عليها من عودة آالم املرض
.  ، اختطف املوت األم من ولدها ) الذى قاومه ندمي (يزيد عن عشر سنوات من املرض والعجز 

.  وكأنه طفل حيتاج للرضاعة ‘  … ماما … ماما ’ليل عليها ظل ندمي سنوات طويلة ينادى بال
ترعاه بعني .   عاش ندمي وأخته نادية ذات الثقافة األجنبية والىت تتحدث اإلجنليزية والفرنسية بطالقة

هى متتلك قلبا قلما جتد مثله ىف .  ويضع الكل مشاكله بني يديها ، األم وحتنو عليه وعلى أصدقائه
اثنان منهم سافرا إىل أمريكا مع .  األم لثالثة أبناء ، حينو األخ على أخته.  هذا الزمن الصعب

ويظل .  أخذت عنها مالمح اجلمال والثقافة األجنبية قراءة وحتدثا ،  والدمها وبقيت االبنة مع أمها
يأتى من عمله إىل املنزل لتجهيز الطعام لألم واألخت وابنة .  ندمي يعيش من أجل تلك األسرة

إىل جانب إعداد الشاى واملشروبات املختلفة هلم ولكل األصدقاء الذين حيضرون هلذا  ، تاألخ
، حيث إن هذا املنزل مبنطقة وسط البلد ملتقى لكل األصدقاء واألحباء سواء  املنزل كل يوم

  . السياسيني أو غري السياسيني
بداية عالقة استمرت ما  كانت.  ومنذ أول لقاء احتفى بقدومى وقدم كل ما هو متوافر باملنزل

محل مهومى ومشاكلى كما حيمل مهوم ومشاكل مجيع .   نلتقى يوميا وال نفترق.  يزيد عن ربع قرن
أصبحنا وأمسينا سويا ومنذ أن تعارفنا حاول بكل اجلهد أن يقدم ىل أية خدمة .  األهل واألصدقاء

ندمي ميشيل ال .  هم قبلى وبعدىكما كان يفعل مع كل أصدقائه الذين عرف،  أطلبها أو ال أطلبها
ولو طلبنا .  ) ىف احلال (يهدأ وال يسكن له بال حىت يلىب طلبا لصديق أو جار أو أحد أفراد األسرة 

لقد أخذ  . منه التأجيل ملوعد آخر يرفض خشية أن حيدث ألى منا مكروه وال يلىب ذلك الطلب
  . خمتلفني على عاتقه العطاء لكل الناس متفقني معه ىف اآلراء أو
ولسوء حظه وبسبب حسن .  ‘ مربڤطليعة نو ’أقدم ندمي على حماولة تأسيس حزب شيوعى مسى 

وانطفأ حلمه ىف تأسيس حزب  ،  ظنه بالناس كان ضمن املؤسسني أحد عمالء مباحث أمن الدولة
داقته ولكنه مل ينفصل عن احلركة الشيوعية ومل تنقطع ص.  يدافع عن الفقراء واملهمشني والضعفاء

يناير وحزب العمال الشيوعى  ٨بأعضاء احلزب الشيوعى املصرى واحلزب الشيوعى املصرى 
، أو حىت  وكانت معظم اللقاءات سواء االجتماعية وأحيانا بعض التنظيمية تتم مبنزله.   املصرى

ظيم خاطر وسعد بتلك املهمة دائما حماوال تعويض فشله ىف تن.   حيتفظ باملطبوعات السرية ىف بيته
  . حزب حيقق حلمه للفقراء

مل جيل خباطرى أن هناك من يقدم اخلدمات للناس كافة دون مقابل أو دون 
انتظار مردود سوى ذلك الراهب الذى ارتأى أن الدير ضيق عليه خبدمات الناس 

كنت توفر الطعام .  عجيب أمرك أيها الراهب.  ولذلك قرر الرهبنة خارج الدير
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ولكن الراهب ندمي ميشيل كان حيمل ثقافة لألسف مل يستفد هبا ،  حيةوالشراب والثقافة الرو
كان ميتلك معلومات كثرية عن البنايات العتيقة ىف مصر بتواريخ بنائها وأمساء أصحاهبا . الكثريون

عن مالهى وكباريهات  ،  وتوافرت لديه معلومات مل تسجل بالكتب.  وأمساء سكاهنا ووظائفهم
كنا مجيعا حنسده على .  ل الثورة وبعدها وأمساء أصحاهبا ومعظم روادهاالقاهرة وسينماهتا قب

  . كان يقوم بتصحيح بعض ما كتبه البعض ىف مقاالهتم وكتبهم ، ذاكرته الىت حفظت معلومات
التقيت مبنزله باألب يوسف مظلوم رئيس حترير جملة حامل الرسالة والناقد السينمائى مسري فريد 

  . ال رمزى والصحفى هاشم فؤادوالناقد السينمائى كم
وظل الراهب ندمي  . وتعرفت من خالل منزله على أصدقاء فرنسيني وأملان وفلسطينيني وأردنيني

  . بفضل دأبه على املتابعة ، ميشيل يوفر لكل األصدقاء احتياجاهتم من الصحف واجملالت
تعنفىن وتقول يا بابا  ،  ريةوال أنسى حينما دار حوار مداعبة بيىن وبينه أمام طفلىت الصغرية أم

وهكذا ارتبط ىف ذاكرة أبنائنا .  ألنه يذكرها دائما بكل ما حيبه األطفال ، عمو ندمي أحلى منك
  . الصغار عمو ندمي وحب اجلميع له

حيث كنت مبدينة األسكندرية اتصل ىب تليفونيا طالبا  ، وىف حلظة مل أكن أمتىن أن أعيشها
مث أنه أصبح على أية حال يضيق باحلياة بدون  ،  أن اللحظة قد حانت علم.  االستئذان باالنصراف

وكذلك ابنتها مارى .  نادية الىت سيحرم من لقائها ملرضها الذى مينعها من اجملئ إىل القاهرة
لقد انتظر طويال حضورهم وصرب على بعدهم كثريا وكلما زادت .  وأحفادها ميشيل ونادين

ني باملكان احمليط بندمي ميشيل ألنه كان حيبهم أكثر مما أحبوا هم چقل األوكس.  املسافة الزمنية
وكانت اللحظة حامسة إىل الدرجة الىت جعلته يطلب مىن إبالغ رسالة إىل حمبيه وخاصة .  أنفسهم

.   وحفيدا نادية ميشيل ونادين ، وابنتها مارى نور عينيه ، نادية ميشيل حياته وعمره وأخته ودنياه
قول هلم إنه كان يتمىن رؤياهم وطلب التحية والسالم لكل األصدقاء واألحباء وكل وأكد على أن أ

  . قريب وبعيد والفقراء واملظلومني ورسالة إىل كل من يودعه
  . إننا يا ندمي خسرنا ما مل نقدره ىف حياته
  . إن الدير الذى عشت به نادم على فراقك

  . إننا لن نغفر لك أن تركتنا ىف احلياة
  .  لك أن حمبتك لن يعوضنا بعدها شىء لن نغفر

  . لن نغفر لك أنك تركت فراغا لن ميأله أحد بعدك
  هشام إمساعيل
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  وكيف كان النديم… ما بني الحلم 
أال وهو  ،  ىف تلك األيام كنت أهيئ نفسى وأعد أعصاىب وأرتب وقىت للتعامل مع الوافد اجلديد

مني تقريبا ، وحيث إن الندمي هو القاسم املشترك والذى سوف أستقبله بعد عا ، اخلروج على املعاش
لكن إذا بكل تلك احلسابات تنهار على رأسى كالصاعقة حلظة أن مسعت صوت .  ىف هذا احللم 

  . ‘ !  ندمي مات ، ألبس وانزل دلوقىت حاال ‘أخى هشام عرب اهلاتف
فقد كنا مجيعا .  قفلكن مل يكن أحد منا يتوقع أن يقف مثل هذا املو ، ودعناه ملثواه األخري
، نذهب مجيعا إىل حيث نشاء ونعود وهو قابع مكانه يستقبل الزائرين دون  نرى الندمي كأىب اهلول

،   ، وإن كنا فرحني فإنه يفرح لفرحنا ، يسرى عنا اهلم وعندما يستقبلنا مهمومني.  كلل أو ملل
  . مهما كانت به من آالم وأحزان

تربطنا بعضنا البعض إال أنه مل ينسى أبدا أن يودعنا حىت باب  ورغم العالقة احلميمة الىت كانت
الشقة مع التأكيد على اللقاء القادم أو االتصال اهلاتفى ومراعاة عدم غلق الباب إال بعد ترك 

وما بني االستقبال والوداع فقد كان الندمي مضيافا لكل ضيوفه يقدم هلم .  الدوراألسفل ىف املنزل
وإن كان هناك حديث ىف .  ة أرقى املترودوتيالت ىف أفخم الفنادق العامليةواجب الضيافة بشياك

ولذا .  السياسة أو األدب أو الثقافة بأنواعها وعلى األخص السينما يتحدث بلباقة املتخصص والعامل
، فما من أرقام تليفونات أو عناوين إال وجتدها  تعامل معه اجلميع كموسوعة وكمركز معلومات

، حافظا ألسرار الكثريين من  كان مرتبا ىف حياته دقيقا ىف مواعيده صادقا مبا يقول ، فقد عنده
  . مات وهى بداخله.  الناس

خفيف الظل مع أغلب أبناء احلى وإن ،  مشاغبا،  أما خارج البيت وىف حميطه فقد كان مداعبا
غم ظروفه كل ذلك ر.  لوماسيا من طراز رفيعپخرج عن هذا النطاق كنت ترى شخصا آخر د
وبكل تلك املعاناة كان جمامال ىف السراء والضراء .   الصحية الىت كانت تقعد من هم أقل منه مرضا
ولو رأيت داخل هذا اإلنسان فقد كان خليطا من .  مبا خيجل اآلخرين لتلك القدرة الىت يتمتع هبا

  . ، فلم يترك صديقا يبيت ليلة وهو معه على خصام الطيبة والرقة واحلنان
فقد كنت الشاطئ .  ، فقد تركتنا ىف حميط تتالطمنا األمواج وال شطآن ساحمك اهللا يا ندمي

  . واملرفأ
،  سيذكرك أبناؤنا بقدر ما كنت معهم حنونا ، ، ورغم أنك كنت وحيدا سنتذكرك ما حيينا

  . تعاملت معهم بقلب طفل وحنان أب
  . فهل علمتم احللم الذى انكسر والندمي الذى ذهب

 إمساعيلفهيم 
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  كان باسما
أحزنىن جدا جدا هذا  

 . اخلرب املؤمل عن ندمي ميشيل
فكما يصفه الصديق العزيز 

كان أفسح من  ، مدحت
  . احلياة

كان بامسا ألصدقائه 
دائم  . ولكل من حيبهم

احلركة حيب السينما ومثقف 
واسع االطالع ومضياف 

  . وكرمي
تعازى الشديدة ألخته 
العزيزة وللصديق مدحت 

عفاف مرعى  . وللصديقة د
  . ولألصدقاء كلهم

  . وهكذا احلياة …
 - سعيد رمضان  . م

  أسوان

  
  وردة بيضاء

  . وردة بيضاء لروحك الرائعة يا ندمي
  . حني تأملت أنا مل تكف عن السؤال عىن.  ع الناسعرفتك أخا جلمي

 ، نقاء القلب ، الوفاء ، اإلخالص ، الصدق :  حني رحلت أنت ذهبت معك كل املعاىن احللوة
احلرص على أن يكون كل من حولك  ، السهر على اآلخرين ، العطاء بال حدود ، التضحية
  . وأن يكون كل ما حولك مجيال ،  متحابني

  . من أجل عامل ميلؤه السالم واملودة والنقاء كنت مشعة تضئ
  . لقد أحس كل من عرفك باحلرمان من أخ غاىل

صلى من  . أمتىن أن تكون روحك احملبة تسبح ىف مساء خالية من شرور الدنيا
  . أجلنا

  ڤيت فكرىإي.  د

 ! صالح -…  - غالية  - عفاف  - ندمي  -رامى 
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  ‘  الحب الكبري  ’نديم ميشيل 

 
 ! ميشيلل - ديسبينا  - نصر  -ندمي 

مثل .  القريب والصديق والغريب.  كنت مشعة مضيئة ىف البيت للجميع.  فراقك صعب على 
مثل الطفل الذى يلهو ويلعب ويبعث البهجة ملن .   األم كنت احلب واحلنان والعطاء بال حدود

  .  وكلنا أخذنا عنه هذه الصورة لك ، ألخ حممد أمنيهكذا كان يصفك صديقك احلبيب ا.  حوله
مث .   ترد أنت وتقول ألو أهال يا نادية أزيك وعينك تنظر ىل ، أتذكر عندما كان يرن التليفون

أتذكر هذه الكلمات وتغمرىن مشاعر حبك .  تقول هلا خدى كلمى توىن األول عشان ما يزعلش
  . لساىن عاجز بعد رحيلك.  ال أقدر أن أضيف كلمات أو عبارات أخرى.  ىل وحىب لك

 ، فجأة انطفأت هذه الشمعة وأظلم املكان الذى دائما كان مضيئا وكنا كلنا متواجدين ىف نوره
  . مع أحضان القديسيني ، فإىل اللقاء ىف الفردوس يا أغلى وأعز األحباب . نورك

  . اليوم أحسست بأنه كان حلما وانتهى… 
  إسطفان جورج



١٨  

  رحل عنا رمز النبل والعطاء
نبل ليس له مثيل  . ملاذا رحلت يا أنبل األصدقاء . مل أصدق أن صديقى ندمي قد رحل وتركنا

 ، يتفنن ىف معرفة اهتمام كل منا . االهتمام بكل واحد منا ، وعطاء وتفان من أجل سعادة اآلخرين
كان .  يتناقش ىف كل شىء . ويثقفنا بشكل غري مباشر،  وكان دائما حيضر لنا كتبا يناقشنا فيها

  .  بساطة وتواضع وتوصيل للمعلومة باهتمام . موسوعة ىف املعرفة.  رمزا للتقدمى دون ادعاء
وإذا غاب أحدنا كان أول شىء يفعله .  كان حيرص دائما على اجتماعنا األسبوعى يوم اخلميس

كان يتحرك بيننا كالطائر .  ل مبالغ فيهكان صاحب واجب بشك.  أن يسأل عن سبب الغياب
  . ندمي النبيل هتفضل سريتك العطرة بيننا ولن ننساك أبدا.  صاحب ابتسامة دائمة.   الرقيق

  نعمة حممد على

  دنيا شقائى
كما مع  ، وكان ودودا جدا معى ، وأحب أبنائى وأسرتى ، إنه األخ الذى الزمىن طوال حياته

من عجائب رحيله  . والفرحة متأل وجهه ، وال ميل ساعد بدون مقابلإنه الصديق الذى ي.  اجلميع
كانت حبالة .  ىف مدينة طنطا ، الىت هى والدتى ، أن صمم قبل يومني منه على التوجه لزيارة عمته

فعال كانت قبلة .  قبلها قبلة الوداع ، استمرت الزيارة لساعات.  صحية حرجة حلافة غيبوبة متقطعة
وطبعا مل يكن يعرف أيهما من يودع من  ،  يكن أيهما يعرف هل هو وداع حقالكن مل ، الوداع
  ! فرحل هو ، جاء ليطمئن عليها.  اليوم فجيعة أمى كبرية بل مضاعفة.  فقط بكيا.  فيهما

لتلخص فلسفته  ، الكلمة الىت أوصاىن ندمي بذكرها على لسانه ىف تأبينه … ‘ دنيا شقائى ’إهنا 
لكن هذه هى  ، فقدت الصديق واألخ الذى ال يعوض أبدا ، ابن عمىت ندمي برحيل ! ىف احلياة
  . ومشيئة اهللا ال ترد . مشيئة اهللا

  يوسف حنني

  نديم ميشيل والواقعية
صاحب ذو نظرة ،  فهو إنسان واقعى يأخذ احلياة مبوضوعية.   تعلمت منه أن أعيش واقعى

حمب  ، مرح خفيف الدم.  ىف تفكريه له بعد.  يتحدث ببساطة وإقناع ولغة مثقف.  مشولية
ملم بأفكار األديان وعقائدها إذا كانت مساوية أو .  مشارك بعمق ىف احلياة السياسية.  للحياة
أو .  وأيضا فنان ناقد ومتابع جيد لفنون السينما واملسرح وفنون األطفال العاملية واحمللية . أخرى

كل هذا علمىن أيضا أن أكون إنسانا .  رة متجددةوذاك ، بدون جماملة ملم جبميع جماالت احلياة
كنت أستعد أن أجلس معك قبل أن ترحل ملناقشة موضوع  .  اجتماعيا أحب املعرفة مبا يدور حوىل

لكن لتكن مشيئة .  كى تزدىن من قدرتك الفكرية الواعية وكى أستفيد من خرباتك ، جديد هبمىن
  . ورمحته تشملك وتعزينا ، وإرادة اهللا

  إسطفان جورج هاىن
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  نديم على زهرة البستان
منذ مثاىن سنوات وأنا جالس على مقهى زهرة البستان جبوار أخى وصديقى حممد أمني ومكاوى 

شرد ذهىن عن اجللسة وراحت عيناى تتابع ندمي ىف  . راح حممد أمني يعرفىن على ندمي.  سعيد
اير ضحكة وراء ضحكة ىف وضحكاته تتط.   دهشة وهو يتمايل على الكرسى كطفل جسده كبري

  .  وكأنه يعرفىن منذ سنوات بعيدة ،  … واهللا يا سالموىن: اهلواء الطلق وهو يقول 
وهذا الطفل الشقى جيالسنا كالنسمة ويرحل عنا كالنسمة مثلما  ، تأتى السنوات لترحل سنوات

احلزن  قاهلا مكاوى وكاد … أن ندميا قد مات … صديقى مكاوى سعيد يبلغىن بكل أسى.  جاء
لعلها ترى ندمي قادما وأعطى له ،  راحت عيوىن تتابع الشارع حىت هنايته ! ندمي مات:  ميزق عينيه

وأبلغه بكل خجل أن الدولة قبضت على روح .   جملة الرصيف الىت طلبها مىن خاصة األعداد القدمية
  . جملة الرصيف وهى ىف ذمة اهللا

أنىن كل حني وحني أتابع الشارع  لى على ذلكودلي …  أما ندمي الطفل فلم ميت …ندمي مات 
لنهايته ألرى هذا املالك الصغري وأبلغه خرب إغالق جملىت وأسأله عن رفيق الفرماوى الذى يأتينا كل 

  .  دقيقة ودقيقة وخيتفى
  . لنترك الزمان ليجيب عن هذا السؤال … ومل يأت إلينا على زهرة البستان

  سعدىن السالموىن
  

 !  هواية التصوير - املقاهى  - سيد  -ندمي 
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 أفسح من الحياة 
*  

  مدحت حمفوظ
  

 ! مايلو -ندمي 

أفسح أو أوسع أو أكرب من احلياة هو  . نوع أكرب من احلياة ونوع أصغر منها:   ناس نوعانال
هذا ال عالقة له بسعة  .  ذلك التعبري اإلجنليزى الذى يعىن أن احلياة برمتها ال تستطيع أن تتسعك

ال  ، شخص ال يتذلل للحياة أبدا . ال عالقة له بشىء إال روح الشخص نفسه ، العيش وال بضيقه
وهى عادة ما -وحني تأتيه  ،  احلياة هى الىت تأتيه . ال الثروة ال املتع ال شىء ،  يتكالب على شىء

األوسع  . لكنها ىف املقابل ال تنال منه أبدا ، ينهل منها حىت آخر قطرة -تأتيه راكعة معظم الوقت
فقط  . أيا ما كان وال يتهافت على شىء ، ال ينظر لشىء ىف يد أحد ،  من احلياة ال حيارب أحدا

 ، يتحامل عليها وال يتحامل على أحد ، ولو حارب فهو فقط حيارب نفسه . يعطى وال يأخذ
وهكذا فقط يفهم كيف تشق طريق  . جيعلها أرقى وأنبل وأكفأ وأفيد ، جيعلها تبذل جمهودا أكرب

قد  . ال ينجح قد ينجح وقد . وكيف تسمو فوق الطبيعة وقوانينها ، حياتك ىف عامل تنافسى شرس
:  لكن ىف كل األحوال يصيب شيئا واحدا على األقل . يصيب الثراء والشهرة واجملد وقد ال يصيب

  ! إكبار اجلميع له
حنن :   ومن حوله يتمتمون ، يرحل عنها أيضا بفروسية ، مثل هذا الذى يعيش احلياة بفروسية

                                                 
  http://everyscreen.com/nadim.htmالصفحة التذكارية  *
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  ! فخورون بأن عرفنا يوما مثل هذه الروح السامقة
…  

تعارفنا جاء ذات 
يوم من ربيع سنة 

ىف ذلك اليوم .  ١٩٧٩
قال ىل صديقى احلميم 
،  الناقد أمري العمرى

تعال أعرفك على 
شخص من أنبل الناس 

ىف تلك .  وأنقى الناس
م كان ندمي خارجا األيا

قضية  (للتو من السجن 
كان امسها تنظيم طليعة 

، ويبدو أنه مل   نوڤمرب
تكن تنظيما جديا 

، حبيث كلما  جدا
، مبا ىف  تذكره أحد

،  ذلك ندمي نفسه
تذكره ببعض من 

الطرافة 
.  ) ! واالستخفاف

شارع  ١٠قة الدور الثاىن تنظيم أصدقاء ش ، ىف تنظيم ندمي اجلديد ،  ٢وأنا رقم  ١إذن أمري هو رقم 
 ، عاما ٢٧أو للدقة  ، ىف ربع القرن هذا . هذا التنظيم عاش لألبد . حممد صدقى بباب اللوق

كانت  ٣رقم  . لكن ذلك التنظيم عاش ازدهارا متواصال ، سقطت تنظيمات وأحزاب ودول
ط الشرط الوحيد فق . بال قواعد وال شروط ، مث سرعان ما اتسعت الدائرة ، الصديقة عفاف مرعى

  . اإلخالص ىف الصداقة ، الذى وضعه ندمي
 ، مث أصبحت تضم املهتمني بأى شىء . ىف البداية كان الطابع الغالب هو دائرة املهتمني بالسينما

حىت أبسط أو أصغر  ، ومن أشهر الكتاب ، من أرفع املستويات األكادميية ، من مجيع التخصصات
وجيدونه كلهم مثقفا قديرا وحلو  ، فهمهم مجيعا -لعكس من معظمنارمبا على ا- حيسن  ، الناس سنا
لكن مل أعرف أن عضوية التنظيم باتت  ، لو سألتىن عن عددهم لقدرهتم بالعشرات . املعشر معا

مث فوجئنا مبائة  ، تذكرنا حنو مائة اسم . إال وحنن نكتب النعى اخلاص جبريدة األهاىل ، باملئات
-http://www.alأغسطس  ٩ظهر النعى األربعاء  ! [ لتعنيف أن نسيناهمآخرين يعنفوننا أشد ا

ahaly.com/articles/06-08-09/1289-plt09.htm  ،  ومعه التأبني املؤثر من الصديق
-http://www.al-ahaly.com/articles/06-08حممود حامد 
09/1289-plt10.htm  [ .  

 ! مدحت - عفاف  -ندمي 
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…  
أخىت  ’

مسيحية وأنا 
 ، ماركسى

لكننا منارس 
ذات الشىء 

 ، بالضبط
العمل 

العمومى 
واجملهودات 

 . ‘ الطوعية
هكذا مسعتها 
منه أكثر من 

متذكرا  ، مرة
مثال نشاطهما 
املشترك أيام 

 ١٩٦٧حرىب 
 ، ١٩٧٣و

وأعتقد أهنا 
أى تلك -

كانت  -العبارة
املفتاح الرئيس 
لفهم عقله 

 . اجلميل
االشتراكية 

بالنسبة له 
 .  كانت النبل

التعاطف مع 
مل تكن االشتراكية  . الضعفاء كان ميثل بالنسبة له أنقى وأرقى وأشرف ما ميكن للمرء فعله ىف حياته

وال شىء  ، فقط كانت هى اخلري ،  ىت ثقافةأيديولوچية وال دومجا وال سياسة وال شعارات وال ح
هذا كان بالنسبة له أقرب ألسلوب حياة منه  . وما عدا ذلك هو لزوميات جانبية فيها ، آخر

 ، حبه للحيوانات ، مبا فيها مثال لو شئت ، وكان بالفعل ميتد لكل تفصيلة ىف حياته . أليديولوچية
وأذكر منها على مدى  . ؤشرات إلنسانية اإلنسانهذا احلب الذى قد يعتربه البعض أحد أكرب امل

قطني أبيض ورمادى فخيمني مهيىب اهليئة من نوعية القطط الىت  ، تلك العقود
فأخريا آخر ذهىب  ،  مث كلب بسيط متواضع احلال . تظهر ىف أفالم چيمس بوند

وقد اختار االسم حفيداه  ، اسم كلب تن تن (من ساللة مميزة كان امسه مايلو 

 ! ٢٠٠٦أغسطس  ٩األهاىل 
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مل يتركه إال حني شعر بأنه ال يقوى على جهد  ، ) ديقاه ميشيل ونادين ابنا مريى ابنة أخته ناديةوص
  . رعايته أو نظافته أو التمشى به وما إىل ذلك
قراءته األخالقية لالشتراكية جعلته 

 . ية ألى ارتزاق بامسهامفرط احلساس
حبه غري النهائى لألصدقاء يضمحل رغما 
 . عنه حني يستشعر شيئا كهذا ىف أحد ما

عنده االشتراكية ليست حرفة وال زعامة 
وقطعا ليست طريقا  ، وال شهرة وال نفوذ

 ، عنده االشتراكية رسالة . للثراء
االشتراكية أسلوب  ، االشتراكية سلوك

مسها ال ميكن أن ومن يتكسب با ، حياة
  . يكون اشتراكيا

قد ال يعجب هذا الكالم مىن معظم 
لكن ألىن من القليلني  . أصدقائه كثريا

 ، منهم ممن ال يتبنون كثريا أفكار اليسار
فقد تكون رؤيىت لعقلية ندمي رؤية 

 . هو كان منفتحا لكل األفكار . خمتلفة
 ، حني تكون بعيدا نسبيا ىف أفكارك

ن يوافقك عليها ىف ويصعب أن جتد م
يكون من  ، تلك األوساط الثقافية
 . عملة نادرة ، يفهمك من الوهلة األوىل

وهى طايرة  (ندمي مل يكن يفهم فقط 
  . بل كان يفكر ىف كل شىء ، )  مقارنا بعقول مغلقة رمبا ال تسمع أصال ، كما يقولون

عدوه  . ريكا وال احلكوماتمل يكن الرأمسالية وال أم ، رأىي الشخصى أن عدو ندمي احلقيقى
ومل يكن يرمحه سواء رآه ىف أثرى األثرياء أو  ، كان يستشمه ىف أى شىء . احلقيقى كان التخلف

وكثريا ما خييل  . أكرب بكثري من خالفاتنا -هو وأنا-من هنا كان تالقينا الفكرى  . ىف أفقر الفقراء
 . لكن هنا يوجد الوجه اآلخر واألهم . ليسارىل أنه أقرب ىل بكثري من قربه من بقية أصدقائنا من ا

قبل الكثري من األفكار الىت ال يقبلها أصدقاؤه من املثقفني األكثر  . هو ليس أقرب ألحد بعينه
ىف تقديرى أن مما ساعده على هذا أنه ذو جذور  . ويروهنا كفرا ورمبا خياصمونك بسببها ، تقليدية

كذلك أن من  . مث أخته الحقة بأبنائها ألمريكا ، ستراليامث أن هاجر أخواه أل ، يونانية باألصل
حىت وظيفته املهنية  . خالهلم صاهر وتعارف على الطبقات الىت ميكن وصفها حىت باألرستقراطية

شارع  ٢٨ (كان مسئوال عن مكتب االتصال بوسط املدينة  . أضافت له الكثري هبذا الشأن
فهو مل يكن يرأس  ، يست وظيفة كبرية كما قد تبدول . لشركة النا ملعجون األسنان)  شريف

لكن هذه الوظيفة كما أتاحت له التعرف على طبقة  . سوى سكرترية واحدة
 . أتاحت له التعامل مع أعلى املستويات اجملتمعية ،  الشغيلة بكل حسناهتا وسيئاهتا

لصاحب الشركة حممد  ، على صعيد شخصى ويومى ، حيث كان مقربا جدا

 ! إهداءات
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ومن خالهلما لفئات متنوعة من الطبقات  ، نعمات أمحد فؤاد . وجته األكادميية الشهرية دطاهر وز
حيث أصيب ندمي بكسر  ، هذا الوضع استمر حىت منتصف التسعينيات . إخل …الراقية ومنتدياهتا 

كما أن الشركة نفسها قد أغلقت بعد  . واضطر للتقاعد ، غري قابل لاللتئام ىف أسفل ساقه اليمىن
  . بالطبع بسبب فشلها ىف منافسة املاركات العاملية املعروفة ، قليل

  

 ! النا

مع ذلك أضيف أن هذا العقل  . هذا كله جعل عقل ندمي مفتوحا للغاية على أى فكر وأية طبقة
اسأل أى صاحب  . يصعب جدا أن تدخل فيه فكرة ما بسهولة ، العلماىن جدا ، املفتوح جدا

أحيانا البعض ينبهر  . فعدم اقتناع اآلخرين مبا نقول هو واحدة من مشكالت كل منا املزمنة ، رأى
نعم ندمي يقتنع بالكثري مما يقرأه أو مما أقوله أنا أو  . وأحيانا أكثر ينفر منها آخرون بشدة ، بأفكارك
هو ميحص كل شىء أشد  .  كل فكرة ميكن إدخاهلا بسهولة إىل ذلك الدماغ لكن ليست . غريى

يصعب أيضا  ، لكن البعض الذى يدخل هذا . وكثري جدا ال ميكن إدخاله إليه أبدا . متحيص
وليس ألية  ، لقد كان دائما أقرب لقناعاته احلرة . وحيتاج لتمحيص أكرب وأكرب ، إخراجه بسهولة

يقبل منهم مجيعا  ،  هو صديق اجلميع ويناقش اجلميع وميحص آراء اجلميع . منظومة وال ألى أحد
إنه باختصار مفكر مستقل بكل  . وهذا كله إجرائية ال تنقطع أبدا ، بعض األفكار ويرفض أخرى

  ! ما ميكن أن حتمله الكلمة من معان
…  

ائص الفكرية وعن اخلص ، هذا عن كيف تدخل األفكار لدماغ ندمي دائبة احليوية دائما أبدا
أكرب  ، هنا أزعم أن أثره على أى من منا . لكن كيف تدخل أفكاره هو ألدمغتنا حنن . العامة له

أنت تستفيد طوال  . هو خربة حياة تفوقنا مجيعا . هو قارئ موسوعى . بكثري من أثر أى منا عليه
خربة وانفتاحا على مجيع هو أكثرنا  . هو أوال أكثرنا مجيعا قراءة . الوقت سواء شعرت أم مل تشعر

  .  ثرية أو فقرية ، حملية أو أجنبية ،  قدمية أو معاصرة ،  الفئات االجتماعية
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 ! ١رقم 

.  كل شىء،  ، قدمية وجديدة  ، مصرية وأجنبية ثانيا هو مهتم على حنو خاص باألفالم وبالنجوم
دون أن يسمح هلا أن تكون  -هكذا جيب القول-، وإن  ، كان موسوعة متنقلة للسينما باختصار

كان عضوا لكل اجلمعيات السينمائية بدءا من مجعية نقاد .  كل شىء ىف حياته أو ىف جوانب ثقافته
حبصوله أكثر من كان يبهرنا .  ، حىت سائر اجلمعيات الىت تنشط ىف عرض األفالم السينما املصريني

ترتبط أكثر مبا ذكرته عن  ، لكن هذه قصة أخرى . ىف تلك اجلمعيات ١مرة على العضوية رقم 
فدقة ندمي ىف املواعيد والطقوس اليومية وىف الطعام وىف ساعة النوم  . صرامة اإلنسان مع نفسه

تري التليفون وفواتري وىف هذا السياق يأتى أن يدفع اشتراكات اجلمعيات وفوا . دقة هائلة ، إخل …
  ! أى شىء ىف اليوم األول ىف الساعة األوىل

ويأتى بنفسه بنسخ  ، كان يضع الربامج . أيضا كان مسئول النشاط السينمائى حبزب التجمع
 . رمسية أو ثقافية أو أجنبية أو جتارية أو حىت شخصية ، األفالم من كافة املصادر الىت ميكن ختيلها

  .  كذا مكتبته املطبوعة . ئعة وهائلةمكتبته الڤيديوية را
مل تكن  ، ) ١٩٩٨ ( ‘ دليل األفالم ’و)  ١٩٨٧  ( ‘ دليل أفالم الڤيديو ’مشاركته ىف كتاىب 

أو على األقل نسخة  ، كان يشاهد األفالم ويصنع ىل نسخة منها . أول وال آخر معاونة تلقيتها منه
ورمبا لواله لكان قد أصبح  ، شيئا مثبطا جدا كان . لألسف كان خطه رديئا للغاية . من عناوينها

وطبعا كان ما يقوله  ، تلخيصا ونقدا ، كان ميليىن ما يريد قوله عن الفيلم . اليوم أحد أكرب كتابنا
فقط التعامالت العادية  . وطبعا طبعا مل يكن لكل هذا من أجر باملرة . يظهر ىف الكتاب كما هو

 .  أو شىء كهذا ، كتاب ما ، لب منه نسخة من فيلم ماجدا بني األصدقاء يطلب منك أو تط
  . وطبعا فضائله أكرب وأسرع دائما من أن يسدد دينها أحد

صورة تصحيح املعلومات مبجرد  ، فيما تأخذ ، علميا وفكريا إسهاماته اليومية كانت تأخذ
هذه الوقائع ال تعد وال مثل  . يقرأ ويرفع اهلاتف ليخرب املؤلف أو املؤلفة بغلطة استشعرها .  القراءة
 . وكلها يظهر أثره حني يعاد إصدار تلك املؤلفات مرة أو مرات أخرى ، حتصى

ورمبا أكثرها شهرة بينهم أن صحح  ، أصدقاؤه يرددون تلك الوقائع طوال الوقت
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أما أحدثها فهو  . ملؤسسة صحفية عريقة بعض ما جاء ىف تقرير مرجعى هلا ملا يسمى باحلالة الدينية
 ، حيث رفع التليفون ليحادث صديقا ناقدا ألف كتابا يفترض فيه املوسوعية ، اقعة حضرهتا بنفسىو

كيف مر عليك  ، وراح يقول له كيف نسيت جنمة إبراهيم .  عن دور اليهود ىف السينما املصرية
ودون الرجوع ألى  ، من وحى اللحظة ، ذلك كله من جمرد الذاكرة . وكيف فاتتك تلك ، هذا
فاألرجح أن لو كان مثة مرجع مطبوع أو حى ملثل تلك املعلومات لعثر عليه  . أو أى أحد شىء

  .  مؤلفو تلك الكتب من البداية
مثال هذا مدخل هذا  . ١٩٥٢لذا ثالثا هو على حنو أخص موسوعة ىف طوائف وأقليات ما قبل 

املوقع 
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Boom  عن الفنانني والفنانات املصريني باختالف خلفياهتم الدينية ممن تعلموا ىف مدارس
وأصبحن بالذات كفنانات األكثر جرأة واتساقا مع الذات ىف زمن التزيف الديىن  ، كاثوليكية

أنت مبجرد أن تطرح الفكرة الىت  . ندمي كان بالكامل تقريبا هو مرجعى الوحيد فيه . احلاىل
إذ تكتشف أن هلا أبعادا وأبعادا مل تكن لتخطر ببالك  ، حىت تفقد اعتزازك أو خيالءك هبا ،  تنتويها
القدرة على إثراء حيوات وعقول كل  ، قصد أم يقصد ، سواء علم أم يعلم ، إن ندمي ميلك . قط

  . وأن يسبغ عليهم من تواضعه ما مل يكن ممكنا أن يتعلموه ىف مكان آخر ، من عرفوه
مبانيها حماهلا  ، وىف منطقة وسط املدينة باألخص ، و أيضا موسوعة ىف القاهرة ككله

على األقل من منا  . مبا ىف ذلك ما كان قائما واندثر اآلن ، وتاريخ كل منها بالتفصيل ، شوارعها
  . ميكنه مثال تذكر كل دور العرض السينمائى البائدة ىف القاهرة وسطها وأطرافها

وال  . ىف امليول اجلنسية اخلاصة أو املثلية لشهريى وشهريات اجملتمع املصرى حىت هو موسوعة
زائد أنه على  . سوى فضوله الشديد للمعرفة ، تعرف أبدا كيف تسىن له معرفة كل هذه املعلومات

حبيث لن تستغرب إن  ، اتصال عميق شخصى ومحيم بكافة األوساط مهما تنوعت أو بدت غريبة
  ! أدق أسراره الشخصيةأفضى له أى أحد ب

لكانت خسارتى من الناحية  ، لو كانت مكتبىت أو حواسيىب قد احترقت كلها اليوم ، بكلمة
 ، ذاكرة ندمي هى مكتبىت للكتب النادرة . املهنية احملضة أهون بكثري من فقداىن لندمي ميشيل

 . عليه ىف مكان آخر إهنا الشىء الذى يستحيل أن تعثر . وأرشيڤى للمعلومات الفريدة املتفردة
  . وأزعم أنه كان كذلك للكثريين والكثريين

…  
كل من يكتب عن السينما للصحافة أو  . املركز الكاثوليكى للسينما قصة أخرى قائمة بذاهتا

كل واحد من هؤالء مدين  . هلذا املركز الستقاء املعلومات ، يذهب بالضرورة تقريبا ،  للتليڤزيون
منذ رحل الناقد واملؤرخ السينمائى  . وتأكيدا أكرب بكثري مما يتخيل ، و آخرلندمي ميشيل على حنو أ

وحياول األب يوسف مظلوم مواصلة اجلهد األرشيڤى  ، فريد املزاوى ، أو األكرب ، الكبري
مل حيقق املركز  . واملعلوماتى الذى جعل من هذا املركز القاعدة األكرب ملعلومات السينما ىف مصر

 . وأقول من جيبه الشخصى لفترة طويلة ، إال عندما تقدم له ندمي طوعيا ، ا الشأنالكثري ىف هذ
وتقدم مللء  ، استشعر أن مثة خلال ما قد حدث ، حبسه الثقاىف والتطوعى معا

الفجوة الىت ارتأها حتدث ىف معلومات السينما وعتادها النقدى ىف  ، الفراغ



٢٧  

وكانت البداية أن  . واجملالت الناطقة بالعربيةكان يشترى أغلب إن مل أقل كل الصحف  . مصر
على األقل ألن أحدا مل  ، كانت ثروة هائلة . راح يهديها كلها للمركز الكاثوليكى بعد أن يقرأها
مث قراءهتا وتنويه باحثى املركز ملا يراه مهما  ، يكن ليحصر أصال كل ما يصدر بدقة وحصرية تامة

وبعد فترة بدأوا حياولون تعويض ندمي بثمن  ، جهة حمدودة املوارد ، املركز كما نعلم مجيعا . منها
 ، لكنه كان يصر طوال الوقت على أن يكون البعض منها هدايا بال مقابل . تلك املطبوعات املتزايد

  . زائد بالطبع أنه مل يكن يتقبل أى مقابل مادى للمجهود اهلائل نفسه
لكن احلقيقة الواقعة أن  ، كان بالضعف أو التراجعبالطبع ال أحد منا يتمىن أن يشعر أحد أو م
بالذات جيل معدى التليڤزيون -وإىل أولئك مجيعا  . ندمي ليس بالشخص الذى ميكن تعويضه أبدا

أن بدأت تظهر فجوات أو فترات ضعف  ، أقول إن الحظتم بعد عام أو عامني -الشبان والشابات
  ! م أن تذكروا ساعتها اسم شخص يدعى ندمي ميشيلأرجوك ، ىف مواد املركز الكاثوليكى للسينما

  . أوصى مبكتبته إليه:  آخر خدمة يقدمها ندمي للمركز الكاثوليكى
…  

 ، لضحكت ىف وجهك ساخرا ، لو سألتىن قبل ستة شهور عن الشىء الذى ميكن أن يكسر ندمي
تفسريى  . حيحا جداىف األسابيع األخرية بدا أن هذا ليس ص . ‘ ! ال شىء ’وقائال بثقة عمياء 

هو إصابة أخته نادية بفشل كلوى أقعدها حبيث تيقن أهنا  ، وحلد ما يوافقىن البعض عليه ، الشخصى
الىت باملناسبة أظفر منها أنا شخصيا ببعض هدايا  (لن تأتى ملصر جمددا ىف زيارهتا الصيفية املعتادة 

 . ماديا هو كما قلنا أفسح من احلياة . ال شىء آخر تغري . هنا فقط انكسر ندمي . ) الكتب القيمة
من حيث األصدقاء وزياراهتم وتقديرهم له أيضا ال  . وال مشاكل باملرة ،  النقود تأتى كى تنفق

مرض  . هو كما قلت تفسري شبه شخصى . بل هى ىف ازدياد مستمر كما ونوعا ،  مشكلة باملرة
مث متاسك وقلنا هذا ندمي ولن ينال منه  . تهابكى ىف حلظ . أخته هو الشىء النوعى الوحيد الذى تغري

  . لكن تدرجييا بدأنا نشعر أن شيئا خبيثا قد تسلل لروحه . شىء
وكل مرة كان خيترع  ، ‘ ؟ هتموت إمىت ’مل متر مرة أقابله فيها منذ سنوات طويلة حىت أمازحه 

ىف  . ة أنه ال يأبه املوتحيث إن جزءا من هذا بالضرور ، إجابة مبتكرة تذكرك بأنه أمسى من احلياة
يقولون طبيا إن لدى  . كان حزينا ومتأملا من الداخل . كانت إجاباته أكثر جدية ، املرات األخرية

ذوت تدرجييا  . وإن بإمكان املرء التمسك هبا أو التخلى عنها عمدا ، اإلنسان شيئا امسه إرادة احلياة
ظل حىت آخر حلظة فيها ميارس  .  ة سكينة هادئةحىت تالشت ىف حلظ ، روح ندمي املعتادة املتوقدة

ذلك قبل أن  ،  واالطمئنان عليهم ، شخصيته املعتادة ىف االتصال بأصدقائه الذين مل يرهم لفترة ما
جاءه بعض  . بل سبقته أعراض هبوط بالقلب ، النوم هذه املرة مل يأت كاملعتاد . خيلد للنوم
 ، ومل ينتظر كثريا بعدها . إلنسان احلق حممد أمنيىف مقدمتهم صديقه األخلص وا ،  األصدقاء

أما أنا فقد كانت حلظة كافية ومرحية  . وكأنه تعمد أيضا أن يبقى قطعة من روحه حىت يودعهم هبا
حمتضنا رفات  ، أن ألقى ىف الصباح التاىل نظرة الوداع األخري عليه قبل هبوطه للثرى ، جدا ىل

  . نانية بكنيسة مار جرجس األثرية حبى مصر القدميةىف املدافن اليو ، والدته كوصيته
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 ! بريشة نبيل تاج
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على مسئوليىت أقول إنه مل يكره  . هذا ما فعله ندمي مع لعبة احلياة واملوت ىف شهوره األخرية
فقط أيضا كى  ، فقط عندما سأم منها دعا املوت إليه ، ة احلياة الىت طاملا ركبها وشغف هباللحظ

لكن األمر كان أسرع من أن نستوعبه حنن بعقولنا  ، بتدرج نعم ، ذوت روحه نعم . يقابله بشموخ
املوت مل يشأ أن يهزمه  . ناهيك أن نبادر لفعل شىء حياله ، أو حىت نتخيل مدى خطورته ، البطيئة

فقط أراد أن يثبت أنه  . مل يشأ إال أن يكون القرار قراره هو . أو املرض أو حىت احلزن رغما عنه
  ! أكرب من كل شىء ، إمنا أيضا أكرب من املوت ، ليس فقط أكرب من احلياة

…  
.  ، أقصد هبا املعىن األعم هذه ‘ على مسئوليىت ’كلمة :  ملحوظة آمل أن أكون صادقا فيها

، وال  ، وال كحبيب ال كصديق.  أن كل ما كتبته هنا هو تقييمات موضوعية هلذا الصديقأقصد 
، أكتبها ككاتب   ، إمنا بقدر اإلمكان وألبعد مدى فيما أظن كراحل مل ولن نفيق من صدمة رحيله

إهنا فقط ندمي .   حيرص على مسعة مصداقيته ومستعد أو متعود على احملاسبة على كل كلمة يقوهلا
، لكن احلب كان جارفا  الكل أحبك واحترمك.   عرفته بعقلى وكما توحدت معه بوجداىن كما

ترى هل يؤذيك لو قلت لك إن احترامى لك جاء .  حبيث ال يأخذ الكالم عن االحترام حقه منهم
، بصفتك  هندى كل التحية وكل السالم -باحلب واالحترام معا-؟ إليك  ، ومنا احلب فيما بعد أوال

بصفتك عنصر نادر ىف العشرية اإلنسانية يستحيل  ، ل األشياء الىت حدثت ىف حياة كل مناأحد أمج
  ! أو رمبا حىت بصفتك عشرية قائمة بذاهتا انقرضت برحيلك ، أن جند من يطابقة أو حىت يقترب منه

…  
كنت أستغرب قبل حنو أربع سنوات ملاذا  . سأقول لك سرا أعترف به ألول مرة ، صديقى ندمي

وكان كل طلبك ىف املقابل أن أقدم  . كلما طلبتها منك ، فرط ىف صورك الشخصية ىل بسهولةت
 ،  صورتك شابا نسبيا ، لواحدة فقط خمتارة منها هى أكربها حجما)  سكان (لك نسخة تفقد 

وكان كل ما فعلته أنا هو أن وعدتك بأن تكون  . واملوقعة من أحد أشهر مصورى وسط القاهرة
وطبعا ستكون هذه النسخة  ، من لو ذهبت هبا ملكتب جتارى سيعاملها بتسرعأعلى جودة 

زائد أىن بداهة سأضع نسخة من ملف الصورة على  ، اإلليكترونية معك تعيد استخدامها مىت شئت
حىت رسم الكاريكاتري الفريد الذى رمسه لك الفنان املوهوب  . موقع اإلنترنيت حىت جيدها من يريد

 ، صفىت املفكر واملتواضع ، حد القليلني الذين التقطوا أعظم صفتني لك إطالقاأ (،  نبيل تاج
هذا الرسم أعطيتىن إياه بال شروط ،  ) ! مل يكن متوقعا ألى مناپروفايل التقطهما معا من وضع 

وذهبت به الستخراج نسخ  ، فقط وجدتك سعدت بقرص السى دى.  ، وبال تردد إطالقا
 .  أو هتديها ألصدقائك ، ترسلها ألقاربك ىف الداخل أو اخلارج ، رةفوتوجرافية من تلك الصو

لقد  . وأىن الرابح متاما ىف مثل تلك الصفقة ، كنت أعتقد أىن أذكى أو أشطر منك ، بصراحة
ورحت أزين هبا جدران منزىل وحتت األسطح الزجاجية  ، حصلت على األصول الىت ال تعوض أبدا

وحني أصبحت هذه  ، اليوم فقط . هذا بينما أنت نفسك ال متلكها ، بكل أنواعها وىف كل الغرف
ونزمع تزيني كتاب  ، وترسل للصحف ، يتهافت عليها كل أصدقائك ، الصور ال تقدر بثمن

 ، لقد كنت تكلفىن بأن أخلد ذكراك . اكتشفت كم كان قدر محاقىت ، إخل …تذكارى لك هبا 
لكن خدعتىن  ، لى أغلى ذكريات حياتكائتمنىت ع . ويا لغبائى مل أفهم ىف حينه

  ! ومل ختربىن أهنا أمانة أثقل من أن أفرح هبا
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مقلب ما  ، لقد كان هذا آخر مقلب
وكان أكثرها مجيعا  ، بعد الرحيل

  ! وقسوةوجيعة 
ما قيمة بعض  ، السؤال فقط …

الصور بالنسبة ملا يوجد بالفعل من هائل 
هل كان  ؟ ذكراك ىف قلوب حمبيك

سيختلف األمر سواء وثقت أىن سأجيد 
حفظها أم أىن من جانىب أمهلتها 

هل كان املقلب يستحق  ؟ وأضعتها
  ؟ أصال كل هذا التخطيط والعناء منك

…  
ما  قطعا:  آخر استشارة فنية -

عمارة  ’كنت ألجرؤ للكتابة عن فيلم 
قبل أن أسال ندمي ميشيل  ، ‘ يعقوبيان
أو باألحرى دون أن أشاهده  ، رأيه فيه

عادة أنا أستطلع رأيه ىف كل فيلم  . معه
ناهيك عن أىن عامة ال أكتب  ، شاهده

عن فيلم قبل مجع احلد األدىن من 
املعلومات عن األشياء الىت يتحدث 

ما كانت جنسيته أو احلقبة أيا  ، عنها
هذا !  هذه املرة الوضع كان خاصا جدا وعلى حنو يكاد يكون غري مسبوق . إخل …الىت يدور فيها 

راحت تصف لنا  ، الصفحة األوىل جدا للرواية . بدأ مع ظهور الرواية نفسها وما تبعها من شهرة
مث راحت الصفحات التالية تصف  . رحلة زكى الدسوقى الصباحية اليومية ىف شوارع وسط القاهرة

 ، بفحولته ، مبعاكسة الفتيات ، باخلمر ، بتحية اجلميع ىف الشارع ،  أسلوبه ىف االستمتاع باحلياة
هذه الصفحات قفزت إىل ذهىن كلها ومن اللحظة األوىل لقراءتى  . إخل …ببحثه عن حلظة دفء 

 عن انتمائه الروحى والوجداىن لوسط فضال ،  وعاداته وطقوسه اليومية ، بصورة ندمي ميشيل ، هلا
كذلك  . إخل …وأقلياهتا وأساليب حياهتا وقيمها الرفيعة  ١٩٥٢وباألخص حلياة ما قبل  ، املدينة

أما وجه الشبه األعجب حقا هو ما جاء  .  هناك قصص حبه الرومانسية القدمية الىت ال تنمحى أبدا
مل يكن ليمس امرأة قبل أن يتكون بينه وبينها احلد أنه كلما تقدم العمر بالرجل  ،  بأواخر الرواية

ىف األيام األخرية كان بعض أصدقاء ندمي يداعبونه مبطلع األغنية  (األدىن من الود إن مل نقل العاطفة 
طبعا قلت لندمي كل ذلك الذى ختيلته ىف  . ) ‘ ! الواد قلبه بيوجعه عاوز حد يدلعه ’الىت تقول 

 ، هذه الىت هرولت ىف اليوم التاىل ألدفع هبا إليه ، ءتنا لذات النسخة منهاالرواية ىف حينه لدى قرا
ومن  ، قبلت باألمر ، وجدته اآلن قد سبقىن ملشاهدة الفيلم ، املهم . وكأهنا حدث شخصى يهمه

ومن مث  ، أكد ىل أشياء وصحح ىل أشياء ، كالعادة . مث عدت إليه ألناقشه فيه
أنوه أن الفارق بني ندمي ميشيل وزكى الدسوقى فقط جيب أن  . كانت مراجعىت
رمبا فقط فيما  (أن أخته أقرب للمالئكية من أى شىء آخر :  شيئان واضحان

 !  ندمي - األهواىن  -مدحت  -رامى 
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بل هى فيض منهم  ، وأن حياته مل تكن خلوا من األصدقاء ،  ) عدا حبها الزائد عن احلد ألحفادها
  ! يةحلد ميكن أن يتحدى به كل الكوكب وكل موسوعات السجالت القياس

  
ما هى سنوات إنتاج أفالم :  آخر استشارة له هو مىن -

  ؟ چيمس ديني الثالثة
  
تأليف رجاء  ‘  بنات الرياض ’:  آخر كتاب قرأه ندمي -
  .  الصانع
  
واحد صعيدى قرر الزواج من :  آخر نكتة رددها ندمي -

إللى  ’فردت  ،  عرض األمر على زوجته . نانسى عجرم
إللى تشوفه  ’قالت  ، قال سأعدل بينكما .  ‘ تشوفه يا بوى

ردت  ،  قال أنىت ثالثة أيام وهى أربعة أيام .  ‘ يا بوى
 ، أنىت أم العيال!  صوح ’قال  . ‘ ما عدل يا بوى ’بغضب 

ما عدل  ’واصلت غضبها  . ‘ أنىت أربعة أيام وهى ثالثة أيام
ما  ’زاد غضبها  . ‘ أنىت مخسة وهى اتنني ’ . ‘ يا بوى

ما  ’وأيضا ردت  ،  ‘ أنىت ستة وهى يوم ’ . ‘ عدل يا بوى
 ، ‘ ؟ العدل أومالوإيه  ’سأهلا باستغراب  . ‘ عدل يا بوى
  . ‘  ! العدل أنت يوم وأنا يوم ’فردت عليه 

  
  ! ٢٠٠٦أغسطس  ٥جريدة األهرام :  آخر مطبوعة احتفظ ىل هبا ندمي -
  

———————————  

———————————  
  تعلن احتفالية األربعني پتمربس ١٣األهاىل 

 ) ٢٠٠٦ پتمربس ١٧ ،  ١٦ ، ١٥ (
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  بطاقة شخصية وعائلية

 ! … - ماما 
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