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منوعات

العدد ( )547األربعاء  1مارس 2017

• قصر الرئاسة

• امللك فؤاد والفالح ادريس

قصة الفالح عم إدريس الذي وضع الملك
صورته على الجنيه المصري

حينماصدراملرسومامللكيباعتما د
اجلنيهاملصريفي 4يوليو 1924
تساءلاملصريونعنالصورةالتي
طبعتعليه فلمتكنتخصسلطا ًنا
عثمان ًيا وال زعي ًما ثور ًي ا وال حتى
صورة امللك الذي نصب على عرش
بالدهم وامنا صورةلفالحمصري
يحمل س��م��رة اجل��ن��وب وتغطي
حليتهالبيضاءاملتناثرفيهاالسواد
اجلزءاألكبرمنوجهه فيما تغطي
التجاعيداجلزءاملتبقي منها وعلى
رأسهعمامةوفيعينيهنظرةرضا
وعلى كتفه عباءة بسيطة وهذا ما
أثار حيرة الناس وتساؤالتهم عن
الرجل الذي انضم ملصاف امللوك
والسالطني بوضع صورته على
عملة بالدهم.
االجابة كانت في ميناء ايطاليا
على تلك السفينة التي استقلها
األمير «ف��ؤاد» والذي كان مسافرا
ف�ي أدن��ى درج��ة بعد أن فقد كل
ما ميلك وأفلت من دي��ون القمار
وبجانبهذلكالرجلاخلادملهمنذ
عشرينعا ًماوالذي اعتاد أنيرحل
معه ويرحتل أينما ذهب ..انه عم
ادريس فالح بسيط تعود أصوله
إلى مدينة األقصر.
بدأت القصة طب ًقا ملوقع امللك فاروق
حني نهض ادري�س من نومه على
حلم هرع ليقصه على مواله األمير
يتعلق باعتالء األمير عرش مصر
وأنه أصبح مل ًكا هنا توقف فؤاد
لبرهة واعتلت وجهه نظرة دهشة
ولكنه سرعان ما رد على خادمه
بابتسامة ساذجة بعدما جالت
بذهنه ص��ورة السلطان املريض
فيمصر وتذكرأنللسلطانوري ًثا
وهو أخوه األكبر كمال الدين  كما
أنه يوجد في أسرة محمد على من
هو أوليى منه بالعرش كما أنه
عاجزعنحكمبلداليعرففيهاأي
شيء حتى أنه اليستطيع النطق
بلغته وأيقن أن ما رآه اخلادم ليس
سوى أضغاث أحالم بعيدة املنال.
استمر ادري��س يكرر حلمه على
األمير مؤكدا أنه رآه يجلس على
ع��رش مصر ف �ي قصر عابدين
واجلميع ينحني ل �ه لكن ف��ؤاد
زج��ره وق��ال ل��ه: «اص��م�ت فأنت
مجنون وحلمك مثلك» لكن  حدث
مالم يتوقعه األمير فقد تنازل
الوريثكمالالدينعنعرشأبيه
السلطانحسنيكاملبعدأنبعث
اليه وثيقة يطلب فيها اعفاءه من

حكم مصر ألنه يكره هذا العر 
ش
الساذج الوهن الذي يسيطر عليه
االنكليز ويحتقره الشعب ورجع
السلطان إلى رغبة ابنه وتنازل
الوريثعنحكممصر.
بعدوقتغيرقليل هبطتالسفينة
احل��ام��ل�ة لألمير ف���ؤاد وخ��ادم �ه
ادري���س إل��ى ميناء االسكندرية
فجأة سمعا حامل اجلرائد وهو
يصيح «اق���رأ خبر األم��ي �ر كمال
الدين يتنازل عن عرش مصر» هنا
اندهش ف��ؤاد وق��رأ ادري �س اخلبر
ولكن ذلك لم يغير من األمير شيئا
فهناك من ي��رث العرش كاألمير
عبد املنعم ب�ن اخل��دي��وي عباس
غير عالم بأن األمير عبد املنعم قد
رفضه اإلنكليز واعترضوا على
توليتهعرشمصرولميكنيعرف
أن األم��ي�ر كمال ال��دي�ن ق�د هاجر
هو وزوج��ت�ه إل��ى فرنسا تار ًكا
كل ذلك وظل بعي ًدا عن األح��داث
حتى فوجئ بدعوة ملقابلة املستر
وينجت املندوب السامي احلاكم
احلقيقي ملصر ولبى ف��ؤاد دعوة
ال���ل���ورد ال����ذي ف��اج��أهب��أن �همت
اختياره ليكون ملك مصر بعد أن
ميوتالسلطانحسنيكاملوأمره
بأال يبلغ أح ًدا بذلك وأصاب فؤاد
ذه��ولاً طويال حتى اذا ما وصل
الى بيته فوجد ادري �س فابتسم
اليه وقال له انهض يا ادريس بك
واستغرب ادري��س من ذل �ك فلم

يعط الرتب واأللقاب غي ر صاحب
اجلاللة امللك فكرر فؤاد عليه وقال
له لقد حتقق حلمك وأصبحت ملك
مصر وستكون صورتك على أول
جنيه ت��ص��دره حكومتي وظهر
يحملصورةادريسوسميبجنيه
ادريسفييوم 4يوليو .1924

رواية ثانية
ت��ع��ددت ال��رواي��ات ح��ول القصة
اخللفية التي جمعت «ادري���س»
باألمير فؤاد وكانت سببًا في ظهور
صورة الفالح البسيط ولكنها وان
اختلفت ح��ول التفاصيل فانها
جميعًا اتفقت على أن ادري��س هو
أول من بشر فؤاد بحكم مصر ففي
رواية ثانية نشرتها صفحة امللك
فاروق يذكر أن الللقاء بني ادريس
واألمير فؤاد كان في احدى احلفالت

التى اعتاد أن يقيمها علية القوم فى
مصر واليها أحضر ادريس الفالح
األقصري البسيط ليس كمدعو بل
«كنمرة» لتسلية احلاضرين الذي
كان من بينهم أحد أم��راء األسرة
العلوية وه��و األم��ي��ر ف��ؤاد « 26
مارس  28 – 1868أبريل »1936
ذل��ك أن عم ادري��س ال��ذي لم يكن
ميهر بالقراءة أو الكتابة كانت
لديه مهارة أخرى أال وهي قراءة
الكف والتبشير بالطالع واالخبار
عن احلاضر واملستقبل.
ف��ى احلفل تقابل ع��م ادري���س مع
«ف��ؤاد» وك��ان وقتها الي��زال أمي ًرا
ف��ي ال��ب�لاط امللكي ق��رأ ل��ه الكف
وأخ��ب��ره ب��أن طالعه ينبأ بأنه
سيكون ملكا على مصر والسودان
فابتهج األمير واستبشر بقارئ
الكف العجوز وأخبره وهو يضحك

• عم ادريس على اجلنيه

بأنه اذا حكم مصر سيضع صورة
الفالح ادري��س على اجلنيه حيث
كان يرى أن ما أطلعه عليه الفالح
البسيط ليس اال حلم بعيد املنال ان
لم يكن مستحيلاً .
ت��ت��وال��ى األح����داث على الساحة
السياسية وميوت السلطان حسني
كامل عام  1917وكان من املفترض
أن يتولى ابنه كمال الدين حسني
العرش خلفا ً لوالده اال أن السلطات
البريطانية ك��ان��ت تعمل خلف
الكواليس وتبحث عمن يخضع
ملطالبها ويوافق أهوائها وحتركه
كما تشاء وم��ن ث��م دفعت ب��األخ
األصغر لكمال الدين وهو األمير
فؤاد إلى احلكم ونصبته سلطا ًنا
متجاو ًزا بذلك أع��راف التوريث
امللكية وذلك لعلمها مبا يضمره له
املصريون من كراهية وعدم متتعه
بشعبية حيث كان يتكلم االيطالية
أفضل من العربية وعاش طفولته
وصباه في ايطاليا.
كان أول ما فعله السلطان اجلديد
هو دراس��ة املؤثرات التي حتكم
املشهد السياسي وعمل حثي ًثا
على توهني التدخل األجنبي في
مصر مع االبقاء على عالقة طيبة
بالسلطات البريطانية من ناحية
ومساندة القوى الوطنية املطالبة
باستقالل مصر ورف��ع احلماية
البريطانية عنها من ناحية أخرى
وه��و ما حتقق ظاهريًا باصدار

بريطانيا تصريح  28فبراير لعام
 1922الذي أعلنت فيه استقالل
مصر مع العديد من التحفظات
التى حتكم من خاللها سيطرتها
على مصر والسودان وتستطيع
م��ن خاللها التدخل ف��ى ش��ؤون
مصر حينها أمر «ف��ؤاد» بتغيير
لقبه من السلطان إلى امللك.
لم حتل السنة الثالثة اال وقد أمر
امللك ف��ؤاد بتحقيق أم��ر بتغيير
لقبه من السلطان إلى امللك كما أمر
في يوليو  1924بوضع صورة
عم ادري��س على اجلنيه املصري
ليصبح الفالح األقصري هو أول
شخصية مصرية تطبع صورتها
على العملة الورقية ويستحيل م
ا أطلق عليه اسم «جنيه الفالح»
أندر وأغلى عملة مصرية وحلم
العثور عليها يراود كل هواة جمع
العمالت القدمية.
رواية ثالثة

وثمة رواي��ة ثالثة تشير إلى أن
ادري��س االقصري كان يعمل في
معية األمير ف��ؤاد وق��ال له ذات
ي���وم «أب��ش��ر ل��ق��د حلمت  بأنك
ستكون ملك مصر وستلبس التاج
وجتلس على العرش».
هنا نهض االم��ي��ر ف��ؤاد وضحك
ووع���د ادري���س خ��ي � ًرا أن حتقق
حلمه ومل��ا حتقق حلم ادري��س
أفندي االقصري بتدخل السلطات
البريطانية ك��اف��أه امل��ل��ك ف��ؤاد
«أع���ظ���م م��ك��اف��أة» ب���أن وض��ع
صورته على أول جنيه مصري
من العملة الورقية يطبع باسم
اململكة وال���ذي ع��رف ب��ـ «جنيه
ادري���س أف��ن��دي» وزي����ادة على
ذلك التخليد منحه لقب الباكوية
وأصبح ادريس بك.
رواية رابعة

وتوضح رواي��ة رابعة طبيعة
عمل عم ادري��س وتشير إلى أن
صاحب الوجه ال��ذي ظهر على
اجلنيه امنا هو البستاني الذي
كان يعمل بقصر السلطان فؤاد
وذات ليلة وهو نائم رأى رؤية
وهي أن السلطان فؤاد سيصبح
ملكا على مصر وف��ى الصباح
قص الرؤية على السلطان فؤاد
الذى وعده بوضع صورته على
اجلنيه اذا حتققت رؤيته وهو ما
حتقق.

