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ان الفت���اة الت���ي عرفه���ا املجتم���ع امل�سري با�سم فاي���زة الطرابل�س���ي ثم عرفه���ا با�سم االمرية 
فاي���زة العراقية ق���د ا�سرتدت ا�سمها القدمي وع���ادت اىل وطنها بو�سفه���ا ال�سيدة فايزة هامن 

الطرابل�سي. 
وه���ي تعي�ش اليوم حياة هادئة يف من���زل والديها الذي يطل على النيل وبني افراد عائلتها.. 

واحلياة التي تعي�سها اليوم خالية من تقاليد االمارة بل هي حياة عادية ب�سيطة.. 
وكل من يعرفها وقد راآها بعد عودتها يجد انها مل تتغري.. وان ابت�سامتها الرقيقة مل تفارقها.. 
وه���ي تعرب عن �سفاء وه���دوء.. وال يجد كل من يثريه الف�سول اي اجابة منها على ف�سوله. 
فه���ي التتكل���م عن تف�سي���ات الظروف التي احاط���ت بها يف العراق.. وكل م���ا تقوله هو انها 
تدع���و ل�سمو الو�س���ي بال�سعادة.. ثم تذكر ف�سائل امللكة عالي���ة.. وتدعو لها بال�سفاء والعمر 

املديد.. والعراق بالن�سبة لها ما زال القطر ال�سقيق.
وتلق���ى فاي���زة هامن نظرة طويلة اىل االفق البعيد ثم على جبال املقطم.. وعلى القلعة. وعلى 
م���اذن امل�ساجد البعيدة.. ثم تتبع بنظرها القوارب با�سرعتها البي�ساء التي جتري على مياه 
الني���ل.. وت�سبح يف ذكري���ات االم�ش وفجاأة تبدو عليها �سعادة خفي���ة.. ان بني هذا كله تريد 
ان تعي�ش ايام الغد.. ثم تتنهد وهي ت�سرح بخاطرها اىل حياتها املقبلة، وياأتي ابن �سقيقتها 
ال�سغ���ري ويقط���ع عليها تفكريها.. ويجذبها م���ن يدها حتى جتل�ش امام���ه ليق�ش عليها نكتة 

�سمعها اليوم.. فت�سج ال�سرفة ب�سحكات �سعيدة. 

اآخر �شاعة/ اأيلول - 1950
اجليل /  كانون الثاين- 1956

دون جوان رغم انفه 
ويف م�س����ر، دون ج����وان اآخ����ر، ولكن����ه �س����ورة 
مك�س����ية لزميله يف امريكا.. ان����ه دون جوان رغم 

انفه.. ا�سمه كمال ال�سناوي 
طول����ه 184 �س����م ل����ون العين����ني ع�س����لي غام����ق.. 
ال�سعر ا�س����ود والب�سرة �سمراء كالقمح الوزن 83 
كيلو و�س����نه 24 عاما القلب م�س����غول.. متزوج.. 
ولك����ن اح����دا ال يريد ان ي�س����دق الفتي����ات يحلمن 
به، �س����ورته عندما تظهر على ال�سا�س����ة تت�ساعد 
م����ن االف اال�سواء ال�ساح����رة هم�سات االعجاب، 
الرمو�ش ال�سغرية املعطرة تفكر فيه بحنان كبري 
وكمال ال�سناوي مثل 80 فيلما يف ت�سع �سنوات، 
وكان دوره دائم����ا ه����و دور الفت����ى العا�سق الذي 
والتنه����دات  الرقي����ق  الهم�����ش  يف  تخ�س�����ش 

احلاملة. 
الولد اخل�سران 

وكم����ال ال�سن����اوي كان ي�سكن وه����و طالب مع 
ج����ده املوظ����ف باملعا�����ش، وه����و دق����ة قدمي����ة، 
وكان كم����ال طالب مبدر�س����ة الفنون اجلميلة، 
وكانت ال�سور احلي����ة احدى املقررات، وكل 
ي����وم ميتلئ البيت بال�س����ور العارية، واجلد 

ي�سرخ يف حفيده. 
- ي����ا ابن����ي ده ح����رام، ده ما في�����ش حد طلع 

خ�سران يف العيلة غريك. 
وعبثا يحاول كمال ال�سناوي ان يقنعه بان 
هن����اك �سيئ����ا ا�سمه الف����ن!! وعندما تخرج 
كم����ال يف مدر�س����ة الفن����ون عم����ل مدر�سا 
للر�سم، وانتدب م����رة يف مدر�سة البنات 
ملر�����ش ا�ست����اذ الر�س����م بها، وبع����د ثاثة 
اي����ام ذهب كم����ال ال�سن����اوي اىل ح�سرة 
البن����ات  �سق����اوة  م����ن  و�س����كا  الناظ����رة 
الربيئة. وطلب الغ����اء انتدابه، والغت 

املنطقة انتدابه. 
وعندم����ا ت����رك كم����ال ال�سن����اوي مهنة 
التدري�ش وبدا ي�س����ق طريقه الطويل 

حتت االواء، ا�ستط����اع ان يرتبع يف مقعد الدون 
جوان. 

م�شت�شفى االمرا�ض العقلية
حدث مثا ان كان كمال يزور �سديقا مري�سا باحد 
امل�ست�سفي����ات، ولفت����ت نظ����ره فتاة ترت����دي ثيابا 
حمراء �سارخ����ة �سعرها احمر اي�سا، لفتت نظره 
بحركاتها غري الطبيعية وا�سارات يدها، حتى ان 
كمال ال�سناوي �سك انه يزور م�ست�سفى لامرا�ش 
العقلي����ة، وبعد اي����ام ات�سلت به الفت����اة تليفونيا، 
ثم ب����داأت تطارده، وا�ستطاعت ب����ربودة الثلج ان 
تفر�����ش نف�سه����ا علي����ه، وقال ه����و لها ان����ه مرتبط 
بفتاة اخرى ال تغادره، وظن 

ان ت�سريح����ه اخلطري �سي����وؤدي اىل االفراج عنه، 
ولكنه����ا ازدادت ت�سبثا، وقبل����ت ان تخرج هي مع 
الفتاة االخرى لتخل�سه منها، وانتهت هذه الفتاة 
مب�ست�سف����ى املجاذي����ب.. بعد ان يئ�س����ت من حبه 

ولكنها �سفيت ومل تعد تتذكر اال ا�سمه. 

يف ق�شم البولي�ض 
فت����اة اخرى م����ن لبنان كان����ت ترا�سل����ه.. وار�سل 
هو لها �سورت����ه كعادته مع املعجبني، ثم كتبت له 
تخربه انها يف طريقها مل�سر.. من اجله، وعند ما 
و�سلت اىل م�س����ر كلمته تليفونيا فقال لها:"حمد 

الله على ال�سامة"ثم قطع االت�سال.. 
وبع����د ثاثة اي����ام ا�ستدعى كم����ال ال�سناوي لق�سم 
البولي�ش الذي افهمه ان فتاة لبنانية اختفت وانه 
م�سئ����ول عن اختفائها النه����ا جاءت م�سر 
م����ن اجل����ه.. وال����ذي ح����دث ان مو�سيقيا 
نا�سئا افهمها ان����ه �سديق كمال ال�سناوي 
وق����ال له����ا ان كم����ال ال يعج����ب اال بالفتاة 
الت����ي تب����دو كواجهة"ع����كاوي".. مزين����ة 

باكرث عدد ممكن من احللي. 
معه����ا  مب����ا  فا�س����رتت  الفت����اة  و�سدقت����ه 
م�سوغ����ات وكان����ت اخلطوة الثاني����ة اقناع 

املو�سيقى لها بالزواج من.. نف�سه. 
الكام����ريا عا�س����ق،  ام����ام  ال�سن����اوي  وكم����ال 
وخ����ارج اال�سواء ان�س����ان ادى عمله وانتهى 
من����ه.. وطريقته يف معامل����ة اجلميع واحدة، 
وروؤيت����ه المراأة باكية ال يحرك يف نف�سه اال ما 

حتركه اللوحة الباكية يف قلب فنان. 
ويف �سن����ة 1953 عندم����ا �ساف����ر اىل ب����ريوت، 
ك�س����رت الفتي����ات ب����اب الفندق الزجاج����ي الذي 
ين����زل فيه وهجمت عليه لوال انه افلت من الباب 
اخللفي ويف مراك�ش، اثن����اء �سفره اىل الرباط، 
قال����ت اذاعة طنجه ان كم����ال ال�سناوي يف طريقه 
اىل البل����د، وكان ه����ذا �سبب����ا يف تعطيله �ساعتني، 
فقد قطعت الوفود طريقه وا�ستطاعت ان حت�سل 

منه على 1500 �سورة تذكارية، كان هو قد اعدها 
�سلفا للطوارئ. 

ويف الرب����اط، اثن����اء متثيله لفيلم����ه اجلديد، كان 
�سي����ل الفتي����ات يتدفع اىل اال�ستديو م����ن ال�سباح 
ان  اال�ستدي����و  مدي����ر  ا�سط����ر  حت����ى  للم�س����اء، 
يخ�س�����ش �ساعت����ني للزي����ارة من 3-5 م�س����اء كما 

تفعل امل�ست�سفيات. 

ا�شبع القدر
وكمال ال�سناوي عا�ش بعد ا�ستغاله بال�سينما يف 
دوامة قا�سية، فكان ينتقل من حب اىل حب، وكان 
احيان����ا يتقم�����ش دور الطاغي����ة له ان ي����رى مئات 
م����ن القلوب تتنه����د له وتخف����ق من اجل����ه وتبكي 
يف �سبيل����ه، وكان ير�سي����ه ان ي�سه����د تاأثريه على 

الن�ساء، وهو جامد.. 

ال يح�ض وال ي�شعر وال يتاأثر
وبدا يح�ش انه يتزلق، و�سئم من نف�سه، كفان يلذ 
ل����ه خال هذه الفرتات ان ي�ستمع اىل القرىن يف 
لهف����ة جازمة وحن����ني كب����ري، وكان يبكي و�سوت 
الل����ه يهز نف�سه، ث����م و�سعت االق����دار ا�سبعها يف 

حياته. 
القت يف طريقه بفت����اة حلوة، نظراتها مو�سيقى، 
حديثه����ا نغم، عقليتها كب����رية، وحتدث معها كمال 
بع����د ان اعجب����ه هدووؤه����ا، وح����ني ط����ال احلديث 
اح�ش كمال ان �سيئا يف �سخ�سيتها ب�سدة اليها.. 
ان ا�سمه����ا زين����ب.. ووظيفته����ا االن انه����ا زوج����ة 

كمال ال�سناوي.

ابن ال�شيخ 
ه����ذه ال�سهرة ه����ي التي جعلت املخ����رج الفرن�سي 
هرني ج����اك يتعاقد م����ع كمال ال�سن����اوي الخراج 
فيل����م اب����ن ال�سي����خ، ال����ذي مثل����ه فالنتينو ث����م قام 

انتوين ديك�سرت بنف�ش الدور. 

اذا كان��ت هولي��ود تفخ��ر ب��ان له��ا"دون جوان"ا�شه 

مارل��ون براندو يقف��ل الباب يف وج��وه الن�شاء وله 

غ��زوات ترتك وراءه قلوبا حمطم��ة، فدون جوان 

ال�شينم��ا امل�شري��ة كم��ال ال�شن��اوي ي�شف��ق الب��اب 

وال�شباك والتليفون يف وجه ن�شاء كثريات. 

ومارل��ون بران��دو الذي حتل��م به ماليني م��ن ن�شاء 

امري��كا.. عا�ش��ق فا�ش��ل وان كانت ل��ه ع�شالت اله 
االفريق. 
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امل�شور /1962   

حتياته���م  للرئي����ش  يقدم���ون  االدب���اء 
واعم���ق �سكره���م على تكرمي���ه لزميلهم 
ويعت���ربون  احلكي���م،  توفي���ق  الكب���ري 
عليه���م  موزع���ا  الرفي���ع  االنع���ام  ه���ذا 
جميع���ًا، وتكرمي���ا ل���ادب واالدب���اء يف 
االم���ة العربية من املحي���ط اىل اخلليج، 
ويقدمون���ه اكرب لفتة نح���و تكرمي الفكر 
يف االمة العربية، وتقييما جديدا لادب 

واالدباء. 
هذه ه���ي العب���ارة الت���ي �سجله���ا كتاب 
االدب وال�سعر والق�س���ة والنقد، حينما 
توجه���وا اىل الق�سر اجلمهوري �سباح 
ادبي���ة  مظاه���رة  يف  املا�س���ي  ال�سب���ت 
رائعة، لريفع���وا اىل الرئي����ش عرفانهم 
للجمي���ل الذي ا�س���داه اىل االدب اذ منح 
توفيق احلكي���م ارفع و�س���ام يف الدولة 
واحب هن���ا ان اروي ق�سة ذلك ال�سباح 

خطوة بخطوة.. 

اتفق���ت كلم���ة االدباء عل���ى ان يتجمعوا 
يف داره���م.. دار املجل�ش االعلى للفنون 
واالداب.. ليهنئ���وا توفي���ق احلكيم، ثم 
ليلعبوا جميعا اىل الق�سر اجلمهوري.. 
وام���ام باب دار الهال، التقيت باال�ستاذ 
الكبري عبا�ش حممود العقاد، وكان على 
موعد يف املدين���ة، ف�سرت معه حتى بلغ 
موعده، نتكلم يف هذا الو�سام الذي كلل 
هام���ة توفي���ق احلكي���م يف ذروة حمل���ة 
احلامل���ني عليه، املتهمني ل���ه بالنظر يف 

كتب غريه. 
قلت لا�ستاذ العقاد:

- يف الواقع انك ان�سفت توفيق احلكيم 
فيم���ا عقدت من املقارنة – او املفارقة – 

بني حماره وحمار خيمينيز
فقال العقاد: 

- اح���ب ان اوؤك���د ل���ك اوال ان احلمل���ة 
كان���ت طامل���ة، وان اج���راء احلكمة على 

ل�س���ان احليوانات – واحلم���ري بالذات 
الزم���ن يف اكرث  م���ن قدمي  – موج���ود 
من كت���اب.. وثانيا.. حل�س���اب من تهدم 
اعامنا، كلما ارتف���ع منا علم حاولنا ان 

نهدمه؟
 ***

وودع���ت اال�ست���اذ العق���اد، وذهبت اىل 
واالداب.  للفن���ون  االعل���ى  املجل����ش 
وظللت �ساعة اىل جانب توفيق احلكيم، 
ا�ستم���ع اليه وه���و يحدثن���ي كيف تلقى 
نب���اأ الو�سام، ال���ذي كان مفاجاأة للنا�ش، 
ولادب���اء ولتوفيق احلكي���م نف�سه، اىل 
حد انه مل ي�سدق النباأ، واعتقد انه جمرد 
�سائع���ة دبره���ا ل���ه ابطال"املقالب"وهم 

كثريون يف دنيا ال�سحافة واالدب. 
ت�ستح���ق  احلكي���م  توفي���ق  وق�س���ة 
الرواية.. ق���ال انه كان يف �سبيحة يوم 
اجلمعة املا�س���ي جال�سا يف ركن منعزل 

من جروبي، يتناول قدحا من القهوة.. 
وجر�سونات جروبي يعرفون ان توفيق 
احلكي���م يح���ب االن���زواء، وال ير�سدون 
احدا اىل مائدته.. حتى ال يكلفوه عبء 

ال�سيوف ومطالبهم.. 
وق���ال  جروب���ي..  يف  التليف���ون  ودق 

املتكلم.. 
- هن���ا رئا�س���ة اجلمهوري���ة.. اال�ست���اذ 

توفيق احلكيم موجود؟
وتربع اجلر�سون بالرد: 

- ال.. م�ش موجود.
وذه���ب بعدئذ اىل توفيق احلكيم يروي 

له ما حدث، فقال توفيق: 
 - عملت طبعا.. 

قاله���ا.. وا�س���اف انه لي�ش م���ن املعقول 
وال  اجلمهوري���ة..  رئا�س���ة  تطلب���ه  ان 
ب���د ان الت���ي تطلب���ه هي رئا�س���ة حترير 
جريدة اجلمهورية ومعروف ان جريدة 

اجلمهوري���ة ه���ي الت���ي �سن���ت احلمل���ة 
على توفي���ق احلكيم، وله���ذا اعتقد انها 
تطلب���ه يف التليف���ون لتطل���ب من���ه ردا 
عل���ى احلاملني علي���ه، او �سيئ���ا من هذا 

القبيل. 
ويف ال�ساع���ة الثالث���ة، كان توفي���ق يف 
طريق���ه اىل �سينم���ا م���رتو لي�سه���د فيلم 
اح���د  قابل���ه  ح���ني  كارل���وف،  بوري����ش 
ال�سحفي���ني القدم���اء - وال يذكر توفيق 

ا�سمه – وقال له: 
- الف مربوك يا ا�ستاذ توفيق.. ان هذا 
الو�س���ام �سرف ل���ادب واالدباء وقال له 

توفيق: 
- يا �سيدي الله يحفظك.

قاله���ا.. وه���و يظ���ن ان �ساحب���ه يق�سد 
بالو�س���ام، احلمل���ة الت���ي ت�سنه���ا علي���ه 

االقام يف هذه االيام. 
وترك���ه وم�س���ى فقابل���ه �سدي���ق وث���ان 

وثال���ث، وكلهم يهنئه بالو�س���ام، ف�ساح 
توفيق احلكيم::

- و�سام ايه يا جماعة؟
- الرئي����ش انعم عليك بارف���ع و�سام يف 

الدولة
ومل ي�س���دق.. وق���ال له���م واح���دا بع���د 

االخر! 
- ه���ي املقالب و�سلت اىل حد الهزار يف 

م�سائل زي دي؟
- دا اخلرب من�سور يف ال�سحف امل�سائية 
وابت�س���م توفيق غري م�سدق وذهب اىل 
�سريد، وقابل���ه �سديق اآخ���ر، واق�سم له 

ب�سرفه ان اخلرب �سحيح.
وهن���ا ي�سي���ف توفيق ان ه���ذا ال�سديق 
الذي اق�سم ب�سرفه لي�ش �سحفيا.. ولهذا 

�سدق النباأ الول مرة! 
 **

ونعود اىل الق�سر اجلمهوري.. 
ب���ل نع���ود اىل م���ا قب���ل ذل���ك ب�سن���وات 

طويل���ة، ح���ني ب���دا التلمي���ذ جم���ال عبد 
النا�سر، يقراأ كتب االدب. 

ق�سة"ع���ودة  يومئ���ذ  ق���راأ  لق���د 
الروح"لتوفي���ق احلكي���م، ووج���د فيه���ا 
�س���ورة كامل���ة �سادقة للحي���اة امل�سرية 
يف ذل���ك العهد، وما تزخر ب���ه من بوؤ�ش 

و�سقاء وحرمان. 
ووق���ف جمال عب���د النا�سر عن���د عبارة 
وردت يف الق�س���ة على ل�س���ان عامل اآثار 
فرن�س���ي، يف حدي���ث ل���ه م���ع مهند����ش 

اجنليزي يعمل يف م�سر هذا ن�سها: 
"هل راأيت يف بلد ما، ا�سقى من هوؤالء 
ه���ذا  م���ن  افق���ر  اوج���دت  امل�ساك���ني؟.. 
الف���اح امل�سري���ن وال اه���ول عم���ا؟.. 
اين اعل���م ذل���ك جي���دا، فق���د ا�ستغل���ت 
باحلف���ر عن االث���ار امل�سري���ة يف قرى 
ال�سعي���د، وخالفت بع����ش الفاحني، 

وعلمت كل �سيء.. 
"عم���ل ليل نهار يف ال�سم�ش املحرقة 

خب���ز  م���ن  وك�س���رة  القار����ش،  وال���ربد 
االذرة، وقطع���ة م���ن اجل���ن م���ع بع�ش 
االع�س���اب م���ن ال�سري����ش وغ���ريه مم���ا 
م�ستم���رة،  ت�سحي���ة  وح���ده..  يثب���ت 

و�سرب دائم، ومع ذلك فها هم يقنون.
ت�سم���ع  ا "

اخلارج���ة  املجتمع���ة  اال�س���وات  ه���ذه 
م���ن قل���وب ع���دة؟.. اإال نخاله���ا خارجة 
م���ن قلب واح���د؟.. اين اوؤك���د ان هوؤالء 
الك���دح  ل���ذة يف ه���ذا  الق���وم يح�س���ون 
بينن���ا  الف���رق  اي�س���ا  ه���ذا  امل�س���رتك، 
وبينه���م، ان اجتم���ع عمالن���ا على االمل، 
الث���ورة والع�سي���ان  اح�س���وا جراثي���م 
وع���دم الر�س���ا مبا هم في���ه، وان اجتمع 
فاحوهم على االث���م، اح�سوا بال�سرور 

اخلفي واللذة باالحتاد يف االثم!
غدا! �سناعيا  �سعبا  اعجبهم  "ما 

امل�سك���ني  ال�سع���ب  به���ذا  ت�سته���ن  "ال 
وال  في���ه،  كامن���ة  الق���وة  ان  الي���وم.. 
ينق�س���ه ذل���ك الرج���ل منه، ال���ذي تتمثل 
في���ه كل عواطف���ه واماني���ه، ويك���ون له 
رم���ز الغاب���ة.. عند ذل���ك ال تعج���ب لهذا 
ال�سع���ب املتما�سك املتجان����ش امل�ستطب 
وامل�ستع���د للت�سحي���ة، اذ ات���ى مبعجزة 

اخرى غري الهرم. 
االن�سانية  فج���ر  م���ن  اتى  بل���دا  "وم���ن 
مبعج���زة الهرم، ل���ن يعجز ع���ن االتيان 

مبعجزة اخرى، او مبعجزات.
"يزعم���ون انه بلد ميت منذ قرون، وال 
ي���رون قلبه العظيم بارزا نحوا ال�سماء، 

من بني رمال اجليزة.
ليعي�ش  بيدها  قلبها  م�سر  �سنعت  "لقد 

اىل االبد". 
 ***

عند هذه العبارة من الق�سة وقف جمال 
يتاأم���ل ه���ذه ال�س���ورة ال�سقي���ة للف���اح 
امل�س���ري، وجع���ل ي�سائ���ل نف�س���ه كي���ف 

ميكن ان تتبدل؟
كيف ميك���ن ان حتدث املعجزة التي دعا 
اليه���ا توفيق احلكيم عل���ى ل�سان ابطال 

الق�سة؟ 
وم���ا �سورة اله���رم اجلديد ال���ذي يدعو 

اليه توفيق احلكيم؟
واج���اب التاري���خ عل���ى ه���ذه اال�سئلة.. 

والتاريخ هو جمال عبد النا�سر.. 
وحدثت املعجزة.. وهي الثورة! 

وكان اله���رم اجلديد ه���و ال�سد العايل.. 
وهن���اأ يج���د املت�سائل���ون ع���ن �س���ر هذا 
الو�س���ام – ارف���ع و�س���ام يف الدول���ة – 
لتوفيق احلكيم يف هذه االونة بالذات. 

انه ال�سد العايل.. 
انه الهرم اجلديد ال���ذي دعا اليه توفيق 
احلكيم يف"عودة الروح"دون ان يحدد 

�سورته.. وحددها جمال عبد النا�سر.
 ***

وبعد..
فق���د ن لهام���ات االدب���اء ان ترتف���ع، بعد 
هذه اللفتة من الرئي�ش، وانتهى الع�سر 
الذي كان ي�سار فيه اىل كل بائ�ش ويقال 

عنه"ادركته حرفة االدب"
انته���ى ع�سر ار�ستقراطي���ة املال، وجاء 
ع�سر جديد، الع���زة وال�سعادة واملعايل 
فيه للفك���ر انتهى الع�سر الذي عا�ش فيه 

حافظ ابراهيم يقول:
فيا م�سر ما انت دار االديب 

وال انت بالبلد الطيب 
 ***

اجل.. وهذه اول لعنة جادة نحو تكرمي 
االدب، وتزكي���ة الفكر وال ب���د ان تعقبها 
لفتات ولفتات.. لقد اآن ان تكرم العلماء 
واالدب���اء يف حياته���م، وتذكره���م قب���ل 

املوت.. 
ث���م اآن ان تكرمهم بعد امل���وت، كما تفعل 

الدولة ال�سباقة يف هذا امليدان.
اىل  اخلالدي���ن  يزف���ون  فرن�س���ا  يف 
مواك���ب  يف  الفرن�سي���ة  االكادميي���ة 
كمواك���ب املل���وك، ويقلدونه���م �سيوف���ا 
مر�سع���ة، ويح�س���دون حوله���م اجلن���د 
واخلي���ل املطهم���ة، تزفه���م اىل عرو����ش 

املجد. 
ويف اجنل���رتا، يقيم���ون الع���ام االدب 
وال�سعر والفن ق�س���ورا فاخرة يقيمون 
امللك���ة يف حديق���ة  فيه���ا، ح���ول ق�س���ر 

ون�سور.
ويقيمون لهم – بعد وفاتهم – قبور فاخرة 
كني�سة"الو�ستمن�سرتابي"ت�سب���ح  يف 
على االجيال حمجا لادباء وكعبة 

ملحبي االدب. 
لادب���اء  ميه���دون  رو�سي���ا  ويف 
وال�سع���راء والفنانني مدائن عامرة 
وحياة مرتفة تهييئ لهم جو االنتاج 
وي�سمونهم"العم���ال النادرين"وق���د 
لادي���ب  تع���رف جمهوريتن���ا  ان  اآن 
كرامت���ه، بع���د هذه الثق���ة البديعة من 
جم���ال عب���د النا�س���ر، الت���ي تعني ان 

ارفع ان�سان يف الدولة هو االديب. 
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قلت له: ميلك للون البلدي اهو طبيعة 
فيك ام ماذا!..

-انه طبيعة.
*مباذا ميتاز �سوتك؟

-بقوته، وقدرته على الغناء!
*هل تكفي الق���وة والقدرة لتجعل من 

�ساحبهما مطربا؟.
العل���م  م���ن  لهم���ا  ب���د  ف���ا  -الطبع���ا، 

واال�سول والتمرين.
*م���ن ه���و اح�س���ن مط���رب بل���دي يف 

لبنان؟
-وديع ال�سايف.

*ومن بعده؟
-انا.

*انت، هل تغني طربا؟
-طبعا.. فهناك قطع���ة لفيلمون وهبي 
ا�سمه���ا )�سحكتي على قلب���ك( اغنيتها 
يف جماالت الط���رب او اللون ال�سعبي 

الثقيل.
*ملاذا التلحن؟

عل���ى  ي�سجعن���ا  م���ن  اليوج���د  -الن���ه 
التلحني.

*كيف؟
ب���ريوت  الذاع���ة  م���رة  ذات  -حلن���ت 

فرف�سوا قبولها!
*ملاذا؟

-النها حلوة.
*من هي اف�سل اغنياتك يف نظرك؟

-)ليل���ى دخ���ل عيونه���ا( با ج���دال.. 
با�ستثناء )بحلفك ياطري بالفرقة(..

*من هو ا�سلح ملحن لك؟
الي�سل���ح  ان���ه  وهب���ي،  -فيلم���ون 
املرب���ني  جلمي���ع  ب���ل  فح�س���ب  يل 
االغني���ة  �سي���د  ان���ه  واملطرب���ات.. 

ال�سعبية يف لبنان.
*هل تن�سح الفنان بالزواج؟

-اج���ل، خ�سو�س���ا اذا كان من نوعي 
انا مثا.

*وماهو نوعك؟
-بوهيم���ي من الدرج���ة االوىل.. كان 
ليلي نهارا ونه���اري ليا.. وكان البد 

يل من زوجة )ت�سبني( وهكذا كان!
*وهل التزال بوهيميا؟

-بال�سر!
*كيف يعني؟

-البوهيمي���ة مر����ش ا�سب���ه باملري�ش 
بحق���ن املورف���ني.. وعندم���ا ا�سعر ان 
اعرا�ش البوهيمي���ة بداأت تظهر علّي 
ا�س���رع اىل بيت���ي وادف���ن راأ�س���ي يف 

ال�سرير.
*اال يوجد دواء للبوهيمية؟

-اجل.. الزواج!
*ه���ل تن�س���ح الفنان ب���اأن يتزوج من 

فنانة؟
الن���وع  ه���ذا  م���ن  -ال.... ان زواج���ا 
ولكن���ي  ف���ورا...  امل�س���اكل  �ستعقب���ه 
ان�س���ح الفن���ان بال���زواج م���ن ام���راأة 
حت����ش بفنه وتتجاوب م���ع اح�سا�سه 
عن���د  اللهام���ه  وا�سط���ة  وتك���ون 

االقت�ساء.. 
*انت اذن �سعيد؟

-اآه....
*طي���ب يان�س���ري، مل���اذا التغني على 

امل�سرح؟
-الين ال اح���ب الفو�س���ى، وامل�س���رح 

يفرت�ش الفو�سى.
*فو�سى الزبائن.

والتخ���ت  الزبائ���ن،  -فو�س���ى 
املو�سيقي، و�ساح���ب ال�سالة، والف 
�سرب���ة �سخن���ة... ومن ث���م ا�سحاب 
اال  اليفك���رون  لبن���ان  يف  ال�س���االت 

بودعي ال�سايف...
*النه اثبت نف�سه.

-ونح���ن ن�ستطي���ع ان نثب���ت انف�سنا 
اي�سا!

*هل عر�ست نف�سك على احد ا�سحاب 
هذه ال�ساالت؟

-ال..
*ملاذا؟.

-الن عندي عزة نف�ش!

*وما دخل ع���زة النف�ش يف مو�سوع 
كهذا؟.. ومن اي���ن تريدهم ان يعرفوا 
ان عزي���ز النف����ش يح���ب الغن���اء على 

م�سارح الطرب؟
عل���ى  غنائي���ة  حف���ات  اق���دم  -كن���ت 
انه���م  واعتق���د  ال�سي���ف..  م�س���ارح 
ن�س���ري  ا�سم���ه  مبط���رب  ي�سمع���ون 
�سم�ش الدين... ال�سيما من�سور القرم 
املعروف���ة  ال�سال���ة  بال���ذات �ساح���ب 
با�سم���ه.. ولك���ن ا�سح���اب ال�ساالت، 
الرج���ال  ع���ن  ولا�س���ف، اليبحث���ون 
بق���در ماينقب���ون بال�س���راج والفتي���ل 
ع���ن العي���ون الناع�س���ة الت���ي جتتذب 

الزبائ���ن حتى ول���و حرمتها مقدراتها 
من ال�سوت اجلميل والفن اال�سيل.

*ولكن وديع ال�سايف مل يكن يف يوم 
من االيام فتاة ناع�سة الطرف، مرحة 

االعطاف حلوة اللفتات؟..
-ودي���ع ال�س���ايف يج���ب اال يتخذ يف 

هذا املجال مثاال!
*هكذا امرت؟..

-هكذا )الواق���ع( قد امر وان )هربنا( 
لعذرنا ان يف وجهنا نظر!

*حلو....
-العفو!

*طيب، هل يكفيك مرتبك لتعي�ش؟

�ساح���ب  فان���ا  ال..  الف���ن،  -مرت���ب 
مو�سم زيتون ي���در علي مبلغا �سنويا 

حمرتما.
*تعني ان الفنان يف لبنان الي�ستطيع 

ان يعتمد على فنه ليعي�ش؟.
-على فنه وحده، ال اعتقد، اال اذا كان 
ملحن���ا ومطرب���ا واذاعي���ا وم�سرحيا 
و�ساحب حف���ات غنائية خا�سة عند 

االقت�ساء!
*تعن���ي ان ثاثة ارب���اع الفنانني يف 

هذا البلد )م�ستويني(؟
-ان مل يكون���وا )م�ستويني( فهم على 

االقل )مديونني(!

*الحول الل���ه.. قل يل اخ���ريا: ماهو 
هدفك الفني �سراحة؟

-بدك احلقيقة؟.. بكل �سراحة اقول: 
ان ه���ديف هو ان اعم���ل العي�ش فقط! 
ف���ا يوج���د فن���ان يف لبن���ان ب���ل يف 
ال�س���رق العرب���ي كل���ه يعمل م���ن اجل 

املثالية الفنية!.
*بدك للحقيقة؟..

-ايوه...
*ي�سلم متك!

))ج...((

ال�شبكة 1957/12/16

ن�شري �شم�ض الدين 
مطرب من جون او القرية التي مل ترحمها الزالزل!

عمره ثالثون �شنة.
متزوج..

واب لتواأمني: م�شطفى واملازة!
بداأ حياته موظفا يف دائرة التلفون...

ثم ا�شتاذا يف املدر�شة العاملية...
ثم مطربا على م�شارح القاهرة يف فرقة ا�شماعيل يا�شني.

ثم مغنيا يف االذاعات العربية.
ب��داأ ا�شم��ه ينطلق بع��د ذيوع اغنيت��ه ال�شه��رية )بحلفك ياطري 

بالفرقة(... وت�شاءل النا�ض: من هو ن�شري �شم�ض الدين. 
وراح يجيب على ا�شئلتنا بعد ان دعوناه اىل مكاتب )ال�شبكة(!

ان هديف هو ان اعمل العي�ش.. وال يوجد فنان يف 
لبنان بل يف ال�شرق يعمل من اجل املثالية الفنية.

مع ن�شري �شم�ش الدين
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ذاكرة 
العد�سة

االأ�شتاذ الكبري فريد االطر�ض مع الفنانه الكبريه جناة 
ال�شغريه ... ابروفه الغنيه مل يكتب لها القدر بالظهور

التاأمل 
1910م.. 

وهي غرفة 
يف منطقة 

التبت وُتعرف 
بغرفة التاأمل 
وحتوي روؤو�ض 

حيوانات 
نافقة وكذلك 
روؤو�ض ب�شرية 

جمففة

العاملي ت�شاريل 

�شابلن بدون املكياج 

وال�شارب امل�شتعار 

عام 1918

قرب بالل احلب�شي موؤذن الر�شول )�ض( واملدفون يف 
مقربة الباب ال�شغري يف دم�شق

راديو 
بت�شميم 

عمودي 
يعود ل�شنة 

1946

جميالت ال�شا�شة بني االم�ض واليوم

ديفيد ات�شي�شون  
توىل َمن�شب 

رئي�ض الواليات 
املتحدة 

االأمريكية 
ملدة يوم واحد 

فقط ) 4 مار�ض 
1849 ( ودون اأن 
يعلم اأنه اأ�شبح 
الرئي�ض املوؤقت 

و ق�شى معظم 
اليوم و هو نائم !

راأفت الهجان هو 
اال�شم احلركي 
للمواطن امل�شري 
رفعت علي 
�شليمان اجلمال

غرفة الت�شريح بكلية 
الطب يف جامعة توما�ض 

جيفر�شون تقع يف 
مدينة فيالدلفيا والية 

بن�شلفانيا الواليات 
املتحدة االأمريكية عام 

1902

مدينة در�شدن االأملانية التي دمرها احللفاء يف عام 1945.
 حيث اأ�شقطت حوايل 3600 طائرة ما ِزَنته 3900 طن من القنابل
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لهاتزوج���ت فانها ك���ربى من اجنبت 
وزوجها موظف..". 

وملعلوماتك.. 
احم���د يف الثامنة ع�سرة، وهو طالب 
يف الثاني���ة الثانوي���ة.. �سم���ع بنب���اأ 
االنقاب قبل ان يدق جر�ش املدر�سة، 
م���ن  مينع���ه  مل  ه���ذا  ولك���ن  فف���رح 
دخ���ول الف�سل.. احم���د يرتدي ثيابا 
متوا�سع���ة قمي����ش م���ن ثي���ل ابي�ش 
وبنطلون خاكي ق�سري وحذاء ا�سود 

ن�سف جديد! 
وحمم���د يف الرابعة ع�سرة، وهو يف 
الرابعة االبتدائي���ة.. مل يكن قد غادر 

البيت ملا �سمع النباأ. 
وعمر يف الثاني���ة ع�سرة، يف االوىل 

االبتدائية. 
�س���ورة م�سغ���رة م���ن ابي���ه، اجلبني 
املتنا�س���ق،  والوج���ه  العري����ش، 
وبيا����ش العينني، وانفراجه الفم من 

ابت�سامته.. 
و�سلمى تتعلم يف مدر�سة كاتوليكية.. 
وعثم���ان �سغ���ري يتعلم كي���ف يتلقى 

القبات، وكيف يعطيها.
 ***

ومل يغري ابراهيم عبود عادة واحدة 
يج���ري يف  �س���يء  كل  عادات���ه،  م���ن 
جم���راء الق���دمي، فان���ه ي�ستيق���ظ يف 
اخلام�س���ة في�سل���ي الفج���ر، ويرت���ل 
القراآن ويتناول فنجان���ا من ال�ساي، 
وي�سمع حمط���ات االذاعة، ثم يرتدي 
ثيابه وي�سل اىل مكتبه يف ال�ساد�سة 

والن�سف.. 
ال�ساد�سة والن�سف �سباحا.. 

ويعكف الرئي�ش على قراءة التقارير، 
وامللفات، ويتلقى �سكرتريه ويجتمع 
وزي���ر  ب�س���ري  ح�س���ن  االي  باالم���ري 
القائ���د  ونائ���ب  الرئا�س���ة  �س���وؤون 

العام.. ثم يعود يف التا�سعة اىل بيته 
ليتناول طعام االفطار!

مكتب���ه..  اىل  الرئي����ش  ويع���ود 
ومكتب���ه اىل الي���وم ه���و مكتب���ه قبل 
االنقاب، مكتب القائد العام للجي�ش 
ال�سوداين، وقد يتنقل اىل مكتبه يف 
رئا�س���ة جمل�ش ال���وزراء اذا كان ثمة 
ال���وزراء.. اذ ذاك  اجتم���اع ملجل����ش 

ي�سبقه اىل هناك ح�سن ب�سري.. 
وقلت لك ان كل �سيء يف حياة القائد 
الرئي����ش ظل على ما ه���و عليه! حتى 
ان �سر�س���ه كان يوؤمل���ه قب���ل االنقاب 

ف���اراد ان يذهب اىل الطبيب وملا جاء 
االنقاب �سغلت���ه االحداث والدرا�سة 
واالجتماعات ع���ن �سر�سه فظل على 

ما هو عليه! 
مرتب���ه اي�سا ظل على ما ه���و عليه.. 
وهذا �سر ازيح عن���ه ال�ستار، قاله يل 
احد الذي���ن يعرفون بواطن االمور.. 
كان مرتب القائد العام ابراهيم عبود 
ع���ام!  كقائ���د  �سنوي���ا  جني���ه   2000
ومل���ا ا�سبح رئي�س���ا لل���وزراء علم ان 
مرت���ب الرئي����ش 2200 جنيه، ولكنه 
قالها كلمة حا�سم���ة:"ال اقبل ان يزيد 
مرتبي قر�سا واحدا. ان 2000 جنيه 
يف الع���ام تكفيني وتزي���د". ومرتب 
الع���ام..  يف  جني���ه   2100 الوزي���ر 
ولكي ال يكون مرتب الوزير اعلى من 
مرتب رئي�ش ال���وزراء قرر الوزراء، 
يف اجم���اع رائ���ع، ان يك���ون املرت���ب 

200 جنيه فقط. 
وت�ساوى الرئي�ش بالوزير.. 

دخ���ل  وح���ده  لي����ش  املرت���ب  وه���ذا 
الرئي�ش! 

ان عن���ده بيتني، يف مدينة اخلرطوم 
انهم���ا  م���ع  جنيه���ا   75 ايرادهم���ا 
قان���ون  �س���در  وق���د   90 ي�ستحق���ان 
تخفي�ش االيجارات ف�سار ايرادهما 

60 جنيها فقط! 
وقد قال يل الرئي�ش عبود:

انن���ي  اي���رادي..  كل  انف���ق  "انن���ي 
كم���ا ترى م�س���وؤول عن ا�س���رة كبرية 
وي�سعدين ان اق���دم لها كل ما حتتاج 
الي���ه.. وال احم���ل للغ���د هم���ا.. فالله 

يحمل عنا كل �سيء". 
انه"�سيزي���ل  ق���ال  ال���ذي  والرج���ل 
ال�س���ودان  املفتعلة"ب���ني  اجلف���وة 
واجلمهوري���ة العربي���ة املتحدة ال بد 

له ذكريات عن م�سر.. 
ا�سمع ما قاله يل: 

- ان���ا اع���د م�س���ر وال�س���ودان بل���دا 
واحدا. يف �سبابي عملت يف اجلي�ش 
�سابط���ا  التحق���ت  فق���د  امل�س���ري، 
مهند�س���ا بق�س���م اال�سغ���ال الع�سكري 
امل�س���ري يف ال�سودان، و�ساهمت يف 
ت�سمي���م كثري من املب���اين احلكومية 
التي تره���ا متناثرة على النيل.. على 

طول اخلرطوم.. 
"ويل يف م�سر ا�سدقاء ال يح�سون، 
وقد ذهبت اىل م�س���ر مرات ال ح�سر 
ع���ام  يف  م���رات  ث���اث  ذهب���ت  له���ا، 

◄◄◄◄

فومي���ل لبي���ب مندوبن���ا، وزكي عبد 
النواب م�سورنا.. فتح لهما الرئي�ش 
ابراهيم عبود قلبه وبيته، وجعلهما 
يعرفان الكثري عن حياته اخلا�سة.. 
ويف ه���ذه ال�سفحات نن�سر ما وعاه 
القل���م، وم���ا �سجلت���ه العد�س���ة اثناء 

رحلتنا اىل  ال�سودان. 
اخلرطوم: من فوميل لبيب 

تع���ال نلتق���ي بزمي���ل االنق���اب يف 
ال�سكلي���ات  ع���ن  بعي���دا  ال�س���ودان 
والربوتوك���ول.. تع���ال نط���رق باب 
الفيا رقم 2 ب�س���ارع الربملان؟.. وال 
نرجتف من ه���ذا اجلندي ال�سمهري 
العود، والواقف بالب���اب، فانه تعلم 
ان يعرت�ش طريق القادم يف هدوء.. 
ي�ساألك ا�سمك، وي�ستدير فرتى قبعته 
عليه���ا ري�س���ة نعام���ة.. ومي�سى اىل 
داخ���ل الفي���ا فيختلي لي�س���ع ثوان 
تتل�س�ش خالها بعينيك يف فرجات 
ترتكه���ا النبات���ات اخل�س���راء الت���ي 

ت�سنع �سور احلديقة! 

تيج���ان  عليه���ا  ا�سج���ارا  �س���رنى 
بل���ون اخل���دود..  م���ن زه���ر احم���ر 
و�ست�سم���ع �سخب���ا ومرح���ا ومزاحا 
من �سبية �سع���داء ومتتد عينيك اىل 
اب���واب الفيلا الداخلي���ة، فانها كلها 
مفتوح���ة عل���ى م�ساريعها الن درجة 
احل���رارة يف اخلرط���وم 30 درج���ة 
مئوي���ة.. وقب���ل ان ت�سرت�سل عيناك 
يف �سرحته���ا يقب���ل اجلندي ووجهه 
ي�سيء بابت�سامة ويدق كعبي حذائه 

بتحية ع�سكرية ويقول: 
- تف�سل! 

نح���ن عل���ى موعد هن���ا م���ع الرئي�ش 
ابراهيم عبود.. فق���د فتح يل الرجل 
بيت���ه وقلب���ه، فعرف���ت كي���ف يحي���ا 
يح�س���ن  كي���ف  وعرف���ت  بب�ساط���ة، 
ويحب ويتحدث بنقاء وفتح يل باع 
ال���رب فقب���ل ان متكث مع���ه ال�ساعات 

الطويلة.. 
 **

كل  يف  عب���ود  القائ���د  اىل  حتدث���ت 
�س���يء.. حتدثن���ا ع���ن طفولت���ه، قال 
يل واطي���اف ال�سعادة ترف���رف امام 

عينيه مع ذكرياته البعيدة. 
اجلي����ش،  يف  �سابط���ا  اب���ي  "كان 
وكان من عائل���ة دينية، وقد اورثني 
ح���ب الع�سكرية والدي���ن معا.. كنت 
ا�سق���اء، ويف  ب���ني خم�س���ة  الث���اين 
عل���ى  بالعي����ش  �سع���دت  طفولت���ي 

�ساطئ البحر االحمر يف بلدة"حممد 
قول"، ونقلت يف �سباي بني �سواكن 
واخلرط���وم وتعلم���ت الهند�سة فقط 
ت�ستهوين���ي..  الريا�سي���ات  كان���ت 

ف�سا عن البناء. 
معماري���ا،  مهند�س���ا  "وتخرج���ت 
اب���ي يف  ولك���ن انبه���اري ب�س���ورة 
زي���ه الع�سك���ري الزم���ت خميلت���ي.. 
احلربي���ة  بالكلي���ة  فالتحق���ت 
وتخرج���ت فيه���ا �سابط���ا يف يولية 

�سنة 1918؟
و�سك���ت الرئي����ش ابراهي���م عبود.. 
تت�س���ل  حلق���ات  ال�ساب���ط  حي���اة 
املخاط���ر  م���ن  البع����ش  ببع�سه���ا 
والذكريات.. ا�سمع بع�سها مما قاله 

يل الرئي�ش عبود:
"كلفت وانا �سابط �سغري بان اقمع 

مت���ردا بني بع����ش القبائل، فخرجت 
م���ع ف�سائ���ل اجلن���ود لنهاج���م ه���ذه 
الفت���ك  ال�سه���ل  م���ن  القبائ���ل، وكان 
بالكثريي���ن م���ن املتمردي���ن، ولكني 
كن���ت او�س���ي جن���ودي دائم���ا ب���اال 
يقتل���وا من ميك���ن ان تتخذه ا�سريا، 
وب���ان ي�سربوا لكي يثبتوا اننا على 
ا�سلحتن���ا  وان  ق���ادرون،  ال�س���رب 
احدث م���ن حراب القبائ���ل وبنادقها 
العتيقة، واال ياخذ احلقد �سبيا اىل 

قلوبهم... 
"ومرات كثرية تعر�ست للموت يف 
ادغال موح�س���ة.. ودعك من املا�سي 
البعي���د، واق���رتب بن���ا م���ن ذكريات 
ذكري���ات  راأ�س���ي،  يف  وا�سح���ة 
معرك���ة ط���ربق يف احل���رب العاملية 
الثانية،.. وذقن���ا الويل من طائرات 

االملان، وراأيت الكثريين من زمائي 
يقتل���ون ام���ام عين���ي.. وكان���ت عني 
الل���ه ترع���اين فخرجت م���ن املعركة 

�سليما". 
قلت له: 

- وكن���ت زوج���ا ان���ذاك ي���ا �سي���دي 
القائد؟ 

ف�سرد لثوان، وابت�سم ثم تخل�ش من 
االبت�سامة، وو�س���ع اطراف ا�سابع 
يده اليمنى على اطراف ا�سابع يده 
الي�س���رى، وك���ور ما بني كفي���ه. كان 

يفكر.. هل يجيب..! 
ثم اجاب:

ابنة  ع���ام 1936 من  "تزوج���ت يف 
�سدي���ق يل.. واجنب���ت �ست���ة اوالد، 
وعثم���ان..  وعم���ر  وحمم���د  احم���د 
واخ���ت  �سغ���رية  وه���ي  و�سلم���ى 

 تعر�ض للموت يف االدغال.. ويف احلرب 

 رف�ض ان يزاد مرتبه وخف�ض مرتبات الوزراء 

اوالده يهوون تربية املاعز يف حديقة البيت 

يو�شل �شائقه ليال ثم يقود �شيارته بنف�شه
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1956  م���رة لل�سياح���ة م���ع ا�سرتي 
تط���ل  �سق���ة  ا�ستاأج���رت  واوالدي، 
عل���ى االنتكخانة م���ن ناحية، وتطل 
على مدر�سة للفتيات ال�سغريات من 
ناحية اخ���رى، وكتب اتلهى بالنظر 
واوالدي..  وزوجت���ي  ان���ا  اليه���ن 
وه���ي كالزهور اليانع���ة يف ثيابهن 

الزرقاء.. 
وم���ررت  ممتع���ا،  �سه���را  "اقم���ت 
اىل  طريق���ي  يف  وان���ا  بالقاه���رة 
زي���ارة  يف  اليه���ا  ع���دت  ث���م  الهن���د، 
ر�سمي���ة و�ساه���دت امل�سانع احلربية 
وم���ن  اعجاب���ي،  ا�ستح���وذت  الت���ي 
ه���ذه الرحل���ة ع���دت ب�س���ورة اعت���ز 
به���ا، �سورتي مع الرئي�ش جمال عبد 

النا�سر موقعا عليها منه".
وا�ستطرد الرئي�ش عبود يقول: 

وكان���ت تل���ك م���ن امل���رة االوىل التي 
التق���ي فيه���ا بالرئي����ش جم���ال: ومن 
اول لق���اء لفت نظري الي���ه �سخ�سية 
مندفعة، باالميان.. باحلما�ش.. يحب 
ال�سعب.. واثار اعجابي ال�سديد اميز 

�سفاته عندي: احلزم". 
- قل���ت يا �سي���دي الرئي����ش.. ان تلك 
كانت اول م���رة تلتقيان، فمتى تكون 

املرة الثانية؟ 
ف�س���رد كما لو كان يح�س���ي �سيئا، ثم 

ق���ال بب�ساطة:"حاملا نفرغ من تنظيم 
البي���ت.. ولك���ن ق���ل ان اللق���اء قريب 

باذن الله". 
 ***

وتعال نطرق ابوابا اخرى للحديث.. 
هوايات الرئي�ش مثا.. 

حدثني عنها قال: 
- ان���ا يف الثامن���ة واخلم�س���ني م���ن 
عم���ري، وم���ع ه���ذا فانت ت���رى انني 
ن�سيط، والف�سل يف ذلك اىل الريا�سة. 

فانني العب كرة قدمي ويف كل �سباح 
اوؤدي م���ع اوالدي بع����ش التمرينات 
الريا�سي���ة، وق���د �س���اق 
وقت���ي وا�ستغرق العمل 
تع���د  مل  حت���ى  يوم���ي 
للريا�س���ة،  ف�سح���ة  يل 
ريا�ست���ي  فا�سبح���ت 
اىل  امل�س���ي..  الوحي���دة 

جانب التمرينات. 
االدمان  لعدم  ان  "واعتقد 
عل���ى التدخني ف�س���ا على 
اعتق���د  فانن���ي  �سحت���ي، 
ي�سيخ���ون  املدخن���ني  ان 

�سريعا..
"وانا اقراأ كثريا، احب �سري 
العظم���اء، واح���ب التاري���خ، 
الن���ه  العرب���ي  االدب  واح���ب 
ادب غن���ي، واق���راأ كل ما ت�سل 
اليه يدي من كتب، وكنت اقراأ 
قب���ل النوم اىل عامني م�سيا ثم 
اح�س�ست ان نظري بدا يهن من 
ق���راءة الليل فاقلع���ت عن قراءة 
االليل اكتف���اء بالنهار، اما اليوم 
فانت ترى ان كل م���ا اقراأ تقارير 

يف تقارير". 
- وكيف تعامل اوالدك؟

- لكل واحد ان يفعل ما ي�ساء بعد ان 
يحكم �سمريه..

- وهل تتفاءل.. وهل تت�ساءم؟
- املوؤمن بالله يتفاءل دائما.. 

نعم هذا الرجل يتفاءل دائما.. 
ف���ان  ابت�سامت���ه،  التف���اوؤل  و�ساه���د 
االبت�سام���ة اذا �س���ارت طابع���ا عل���ى 
الوج���ه �سف���ت ع���ن قل���ب مطمئ���ن.. 

و�سدر يثق يف الغد..
وهو يثق يف الغد... 
غد �سعب ال�سودان.. 

قال يل: 

- لو مل يكن ال�سعب مظلوما ملا قبلنا. 
مل���ا �سفق لن���ا، مل���ا م�س���ت كل االمور 
عل���ى حال م���ن اال�ستق���رار والدعة ال 
يت�سورهما من يراهما، كان امه نهبا 
ب���ني االح���زاب.. ام���ا الغ���د ف�سيكون 
خريا كله.. ب���اذن الله! اذن الله دائما 

على ل�سانه.. 
ان �ساء الله اي�سا ت�سمعها منه حانية 

داعية خمل�سة.. 
ان زعي���م الث���ورة اب.. واالب يعرف 
علي���ه  اقب���ل  احلن���ان،  يغ���دق  كي���ف 
اوالده ف�ساأله���م واح���دا واح���دًا ع���ن 
حالهم:"احم���د ماذا فعلت بواجباتك، 
فق����ش  ج���اءك احل���اق  ه���ل  حمم���د 
تل���ف �س���ال  مل���اذا مل  �سع���رك.. عم���ر 
طاقيت���ك جي���دا.. عثمان تع���ال قبلني 
واقبلك.. تعال يا اخي فانني متاأ�سف 
ل���ك النني بعدت عنك كثريا يف االيام 
االخ���رية.. �سلم���ى تعايل ه���ات كوبا 

من املاء قابوك عط�سان". 
�سي���دي  ي���ا  املو�سيق���ى  احت���ب   -

الرئي�ش؟
- من الذي ال يحب املو�سيقى.. 

- وامنيتك يف احلياة؟
- ن�سر من عند الله.. 

- واآيتك التي تتمثل بها حياتك
- ان ين�سركم الله فا غالب لكم.. 

- �سي���دي الرئي����ش.. �سك���را على كل 
هذا... 

فقال وهو ينبعث واقفا: 
- �سكرا لكم انتم.. �سرفتم داري 

 ***
وتركنا الرئي�ش القائد االب امل�سياف 

يف فيلته! 
معذرة.. 

لي�ست فيلته.. 
انها في���ا حكومية.. ي�سكنها باملجان 

النها م�سكن القائد العام. 
وتركته وم�سيت.

وودعني مع زميلي زكي عبد التواب 
حت���ى الباب.. ولوح لن���ا بيده ونحن 

نختفي يف حنايا الطريق.. 
والعج���ب ان ودعنا حت���ى الباب فان 
�سائق �سيارته الذي قادنا اىل الفندق 
قال لنا ان الرئي�ش عبود.. يقوده كل 

ليلة اىل بيته!..

◄◄

 ال يدخن الأن املدخنني ي�شيخون �شريعا 

 العب كرة قدمي.. ريا�شته الوحيدة االن.. امل�شي

امل�شور/ كانون االأول- 1958

ولك����ن ري�سته مل 
ت�ستط����ع ان ت�سخر من وجه فتاة واحدة راآها 
واحبه����ا ووعده����ا بال����زواج يف الي����وم الذي 

ي�سبح فيه مرتبه 40 جنيها يف ال�سهر!
ولقد وفى الر�س����ام ال�ساب بوعده الذي قطعه 
يف �سنة 1924 وا�سبحت هذه الفتاة اجلميلة 
بعد ثاث �سنوات زوجة الر�سام �ساروخان! 
وم�س����ى على زواجهم����ا 23 �سنة ومل ت�ستطع 
ري�سته ان تر�سم �سورة واحدة لهذا الوجه! 

ان ي����وم 15 مار�����ش �سن����ة 1924 هو 
عيد الد�ست����ور بالن�سبة للنا�ش ولكنه 
الي����وم االول ال����ذي �سمع في����ه الر�سام 

�ساروخان ان يف م�سر �سحافة. 
فقد اق����رتح علي����ه زميله امل�س����ري عبد 
الق����ادر ال�سن����اوي ان ي�ساف����ر مع����ه اىل 
كاركاتوري����ة!  جمل����ة  وي�س����درا  م�س����ر 
ل����ه 15  الق����ادر ان يدف����ع  ووع����ده عب����د 
جنيها كل �سهر بخاف م�سروفات النوم 

والطعام! 
و�ساف����ر عب����د الق����ادر اىل م�س����ر وار�س����ل 
اىل �ساروخ����ان 25 جنيه����ا اجرة الباخرة 
ووع����ده باالنتظ����ار عل����ى ر�سي����ف مين����اء 
اال�سكندري����ة وكان �ساروخان مطمئنا اىل 
ان �سديق����ه يف انتظ����اره يف املين����اء ف����راح 
يوزع ما يف جيبه عل����ى خدم الباخرة �ساأن 

ا�سحاب املايني! 
ومل يج����د �سديق����ه عل����ى املين����اء و�س����ار يف 
�س����وارع اال�سكندري����ة ويف جيب����ه ب�سع����ة 
قرو�����ش يبحث ع����ن خمرج من ه����ذا املاأزق 

وعن طريقة يعود بها اىل مدينة فينا! 
كان يف �سي����ق �سدي����د و�سع����د ال����دم اىل 
وجه����ه وا�سرع ي�سب املاء على راأ�سه فاذا 

ب�سعره اجلميل يت�ساقط مع املاء.
وا�سبح ال�ساب اجلميل ا�سلع. 

واقر�سه مدير �سركة م����ا نت�سوف ثاثة 
جنيه����ات، وا�ستقل القط����ار اىل القاهرة 

يف الدرجة الثالثة. 
واق����ام يف فندق حق����ري يف وجه الربكة 

اما احدى م�ستعمرات البغايا!

وع����رث �سديق����ه عب����د الق����ادر علي����ه ونقله اىل 
حج����رة يف ف����م اخلليج وا�س����در معه يف �سنة 
امل�سورة"ولكنه����ا  جملة"اجلري����دة   1924

اقفلت ابوابها بعد �سدور عددين منها. 
واختف����ى عب����د الق����ادر! وا�سط����ر �ساروخان 
ان يت�سل����ل مباب�س����ه م����ن حجرة فم 

اخلليج حتى ال يحجز عليها �ساحب البيت. 
وا�ستغ����ل �ساروخ����ان مدر�����ش ر�س����م مبرتب 
خم�س����ة جنيه����ات يف ال�سه����ر، ث����م مل����ع ا�سم����ه 
كم�سور كاريكاتور يف االو�ساط االرمنية ثم 
ق����ال له اح����د ا�سدقائه ان موظف����ا يف الربملان 
يبح����ث ع����ن م�س����ور كاريكات����وري فلم����اذا ال 

تقابله. 
ه����و  ال�س����اب  املوظ����ف  ه����ذا  وكان 

حممد التابعي!
وق����ال التابع����ي ل�ساروخ����ان اريد 
ان تر�س����م لنا كاريكاتورا �سيا�سيا، 
ان����ا  وق����ال:  �ساروخ����ان  فده�����ش 
ار�سم نكت����ا فقط، ام����ا الكاريكاتور 

ال�سيا�سي فا! 
واقنعه التابعي ان يجرب! 

وبع����د �سنوات مل����ع ا�س����م �ساروخان 
الكاريكات����ور  اال  ير�س����م  ال  وا�سب����ح 

ال�سيا�سي ويرف�ش ر�سم النكت! 
وبع����د ان مل����ع ا�س����م �ساروخ����ان تلقى 

اخلطاب التايل: 
- انن����ي اراق����ب جناحك وانن����ي �سعيد 
ل����ك.. ولكن����ي حزي����ن عل����ى نف�س����ي الن 
الفتى ال����ذي اح�سرته لنف�سي من مدينة 
فينا ا�سب����ح غريي يتمتع بثماره. ووقع 
اخلطاب عب����د القادر ال�سن����اوي.. ال�ساب 
�سن����ة  م����ن �ساروخ����ان يف  ه����رب  ال����ذي 

 .1924

اآخر �شاعة/  اآذار- 1950

كان تلميذا يف مدر�شة الفنون 

اجلميلة مبدر�شة فينا وكان 

عمره 25 �شنة وكان �شابا جميال 

وكان �شعر راأ�شه طويال وكان 

هذا ال�شعر حمل اعجاب بنات 
فينا! 

كان عمه ير�شل له كل �شهر 

ثالثة جنيهات، يدفع منها 

جنيهني ايجار حجرته، وياأكل 

باجلنيه الباقي طوال ال�شهر. 

كان �شغوفا ير�شم ال�شور 

الكاريكاتورية، وكانت ري�شته 

ت�شخر من كل وجه وتتالعب 

بكل انف وتهزاأ من كل ج�شم.



العدد )3834( ال�شنة الرابعة ع�شرة - الثالثاء )24( كانون الثاين 152017 العدد )3834( ال�شنة الرابعة ع�شرة - الثالثاء )24( كانون الثاين 142017

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

امل�ش����ور/  1957

حذت"دون اأرامز"حذو زميلتها جري�ش 
كيلي وتزوجت امريا ا�سمه"فيتوريو 
ما�سيمو"راجية ان جتد ال�سعادة حتت 
لقبه، ولكن ال�سعادة اخطاأتها بعد عام 
م����ن زواجهما، فما لبث����ت حتى هجرته 

وهجرت ولدها منه. 
ث����م  ارام����ز"،  حي����اة"دون  ق�س����ة  ان 
ق�س����ة زواجه����ا م����ن االمري"فيتوري����و 
منه����ا  تخ����رج  ان  ما�سيو"ميك����ن 
ق�س����ة ت�سل����ح لفيل����م �سينمائ����ي مليئ 

باملفاجات.
موالي����د  ارامز"م����ن  ان"دون 
وكان  تاو"باجنل����رتا  بلدة"فيلك�����ش 
والدها قائدا يف الطريان الربيطاين، 
وكان مول����د الطفل����ة م����ع مطل����ع فج����ر 

جدي����د، وله����ذا اطل����ق عليه����ا والداه����ا 
ا�س����م"دون"، وهو املعن����ى االجنليزي 
ا�ستب�س����را  انهم����ا  كم����ا  لكلمة"فج����ر"، 
مبولده����ا، وتو�سم����ا فيه فج����را جديدا 

حلياتهما. 

وكان����ت امني����ة الوالدي����ن ان ي�ساه����دا 
الهند ويعي�سا فيه����ا بع�ش الوقت، فلم 
تبلغ"دون"الع����ام االول م����ن حياته����ا، 
حتى تقرر نقل ابيها قائد الطريان اىل 
الهند، وهناك عا�ست"دون"مع والديها 
�ست �سنوات، امتاأت فيها عيناها بكل 
ما يف ال�سرق من �سحر وجمال، ولكن 
�سع����ادة اال�س����رة بحياته����ا اجلديدة مل 
تط����ل، فق����د مات����ت ام"دون"وه����ي يف 
�س����رخ �سبابه����ا، فع����اد به����ا ابوه����ا اىل 

اجنلرتا ملوا�سلة حياتهما فيها. 
ب����داأت تتلقى علومها  وكانت"دون"قد 
يف الهند، فا�ستاأنف مرحلتها التعليمية 
يف اجنل����رتا بع����د انتقاله����ا اليه����ا م����ع 
والدها، ولكنها ا�سطرت اىل االنقطاع 
ع����ن الدرا�س����ة م����رة ثاني����ة، فق����د �سبت 
نريان احل����رب العاملية الثانية، فانتقل 
بها ابوه����ا اىل كاليفورنيا ليقيما على 
مقربة من هوليوود عا�سمة ال�سينما، 
وهن����اك تع����رف االب باح����دى ممثات 
ال�سينم����ا فتزوجه����ا، وكان طبيعي����ا ان 
ينفت����ح قلب"دون"للفن، بحكم جريتها 
ملدين����ة ال�سينم����ا، واي�س����ا الن زوج����ة 

ابيها ت�ستغل بهذا الفن.
ولك����ن اباه����ا كان يري����د له����ا ان تكم����ل 
تعليمه����ا حتى نهاية مرحلت����ه العالية، 
وهذا ما ر�سمه لها ورتب امره وامرها 
علي����ه من����ذ عودتهم����ا اىل اجنلرتا يف 
ع����ام 1945، عندم����ا و�سع����ت احل����رب 

اوزارها. 
كان����ت متجهة ب����كل م�ساعرها نحو فن 
التمثي����ل، ولذل����ك ا�سط����ر والده����ا ان 
يلحقه����ا بنف�س����ه باالكادميي����ة امللكي����ة 

للدرام����ا، فق����د ادرك اخ����ريا ان ابنت����ه 
خلق����ت للف����ن، والفن وح����ده ويف عام 
1949 ظه����رت"دون اأرام����ز"الول مرة 
على م�سرح"دروري لني"اقدم م�سارح 
دورا،  مثل����ت  لن����دن واعرقه����ا، حي����ث 
�سغ����ريا يف م�سرحي����ة ا�سمها"امل�سعى 
العظي����م"اىل جان����ب اثن����ني م����ن اكرب 
وهما"ماي����كل  اجنل����رتا  ممثل����ي 

دني�سون"و"دل�سى جراي". 
وقد بهرت الذين �ساهدوها يف دورها 
ال�سغ����ري مبواهبه����ا، فا�سن����دوا اليه����ا 
دور"اأم����ي"يف  وه����و   – اك����رب  دورا 
�ساريل"امل�سه����ورة  م�سرحية"عم����ة 
�سه����ور  �ست����ة  ا�ستم����ر متثيله����ا  الت����ي 
متوالية عل����ى م�سرح"بيكاديللي". ثم 
قام����ت الفرق����ة الت����ي كان����ت تقدم"عمة 
�ساريل"برحل����ة فني����ة اىل اك����رب م����دن 
يف  ف�ساحبت"دون"الفرقة  اجنل����رتا، 

رحلتها.
�ساف����رت"دون"اىل  �سن����ة 1950  ويف 
هوليوود وارتبطت م����ع �سركة"مرتو 
يف  للظه����ور  ماير"بعق����د  جولدوي����ن 
ارام����ز"دورا  ومثل����ت"دون  افامه����ا 
هام����ا يف فيلم"ليل ث����م �سباح"واعقبه 
فيلم"الرج����ل  م����ن  كل  يف  اك����رب  دور 
املطر".  حت����ت  املجهول"وفيلم"غن����اء 
فلم����ا انتهت من ه����ذا الفيلم، بعثوا بها 
اىل اجنل����رتا لك����ي ت�س����رتك مع"بي����رت 
لوفورد"يف بطولة فيلم"ال�ساعة الثالثة 
ع�سرة"، وكانت فر�ستها الكبرية عندما 
ا�سرتك����ت يف متثي����ل اول فيلم"�سينما 
�سكوب"وهو"الرداء"وفيلم"القم����ر 
نيويورك"الذي  يف  ازرق"وفيلم"ملك 
انتج����ه ومثله مل����ك الكوميديا"�ساريل 
�سابل����ن"، وهو اول فيل����م انتجه بعيدا 

عن هوليوود. 
فيل����م  كان����ت متث����ل يف  ايطالي����ا  ويف 
جدي����د، ويف الفندق ال����ذي كانت تنزل 
فيه مع ممثلي الفيلم وخمرجه قدموها 
اىل االمري"فيتوري����و ما�سيمو".. ومل 
تنظ����ر الي����ه"دون"اال كمج����رد �سديق 
جديد م����ن اال�سدق����اء العديدين الذين 
تتع����رف عليه����م يف رحاته����ا، ولك����ن 
االم����ر كان قد وق����ع يف غرامه����ا، ومن 
اجله����ا دع����ا هيئة الفيل����م كله����ا لق�ساء 
نهاي����ة اال�سب����وع يف"الفيا"ال�سيفية 

اخلا�سة به يف �سواحي روما. 
وهناك عر�ش عليها"فيتوريو"الزواج، 
وكان����ت مفاجاأة مل تك����ن تتوقعها. كان 

كل ما ي�سغلها ه����و عملها يف ال�سينما، 
اما ان ت�سبح زوجة فهذا اخر ما كانت 

تفكر فيه، 
وكان كل م����ا تخ�ساه ان يحول زواجها 
يف  عمله����ا  موا�سل����ة  دون  ام����ري  م����ن 
طجري�����ش  م����ع  ح����دث  كم����ا  ال�سينم����ا 
كيلي"بعد ان ا�سبحت امرية موناكو، 
ولك����ن ظروف"جري�ش"كانت تختلف، 
رينيه"يجل�����ش  زوجها"االم����ري  ف����ان 
عل����ى عر�����ش ام����ارة قائمة، ول����ه �سعب 
يحكم����ه، ولكن"فيتوريو"بدون عر�ش 
وال �سعب، وله����ذا مل يجد مانعا من ان 
توا�سل"دون"عمله����ا يف ال�سينما بعد 
زواجها منه. وعلى هذا اال�سا�ش قبلت 
ان حتمل لقب"امرية"اىل جانب لقبها 

ال�سابق كنجمة.
وحتدد للزواج �سهر ابريل، وهو نف�ش 
ال����ذي تزوج����ت فيه"جري�����ش  ال�سه����ر 
كيلي"اي�س����ا. وكانت حفلة العر�ش من 
اروع احلف����ات الت����ي �سهدته����ا روما، 
وقد ح�سره����ا امراء ايطاليا وكثريون 
من �سفوة املجتمع الراقي االوروبي، 
وبينهم طبعا اق����رب �سديق. للعرو�ش 
م����ن زمائه����ا يف املهن����ة وهو"�ساريل 

�سابلن". 
عمله����ا  ارامز"ع����ن  وانقطع����ت"دون 
ال�سينمائ����ي بع�����ش الوقت، ث����م عادت 
اليه بعد ان اجنب����ت منه طفا، وطول 
م����دة اعتزاله����ا مل تنقطع عنه����ا ر�سائل 
املعجب����ني به����ا كممثل����ة، وكان����ت ت����رد 
االم����ري  زوجه����ا  وان  جميع����ا،  عليه����ا 
ي�ساعده����ا يف ذل����ك، ال مب�ساركته����ا يف 
كتاب����ة ال����ردود، بل كان يكتف����ي بكتابة 
عل����ى  وا�سمائه����م  املعجب����ني  عناوي����ن 

املظاريف.
ولك����ن خطاب����ات املعجب����ني كان����ت ترد 
فيه����ا يف بع�ش االحي����ان عبارات تثري 
غرية الزوج، وهذا امر طبيعي، ولهذا 
ح����اول ان يجع����ل زوجت����ه تخف����ف من 
اهتمامه����ا الزائ����د بر�سائ����ل املعجبني، 

ولكنها كممثلة تعرف ان دوام جناحها 
يف ال�سينم����ا مربوط بتوث����ق عاقاتها 
ب����داأت  هن����ا  وم����ن  به����ا،  باملعجب����ني 

املنازعات بينها وبني زوجها. 
وكان����ت حي����اة"دون ادامز"قم����ة ب����ني 
مركزه����ا  وب����ني  ال�سينمائ����ي  عمله����ا 
كزوجة امري، وكانت تدعى اىل بع�ش 
ال  كام����رية  االر�ستقراطي����ة  احلف����ات 
كممثل����ة، ومع ذل����ك كان احلديث بينها 
وب����ني كب����ار املدعوي����ن ين�س����ب عل����ى 

ال�سينما والعمل فيها.
وكان ال بد لامري"فيتوريو"وزوجته، 
ان يقيم����ا اي�سا حفات يدع����وان اليها 
ا�سدقاءهم����ا م����ن علي����ة الق����وم، ولكن 
املنزل الذي يقيمان فيه بروما ال ي�سلح 
القامة حفات كبرية فيه، وكان لامري 
ق�س����ر كب����ري ا�سمه"ق�س����ر ما�سيم����و"، 
ورثه عن ا�سرته التي كانت تعي�ش فيه 
منذ اربعمائة ع����ام. ولكن الق�سر يقيم 
فيه احد كبار جتار العاديات والتحف 
الفني����ة، وحاول االم����ري ان يتفاهم مع 
التاج����ر الخ����اء الق�س����ر دون جدوى. 
فرفع علي����ه دعوى طالب فيها باالخاء 
النه اح����ق بال�سكنى يف ق�سر اجداده، 

خا�سة وقد ا�سبح زوجا وابا. 
ت�س����م  ان  ت�س����اأ  مل  الظ����روف  ولك����ن 
جدران الق�سر الزوجني.. فان ا�ستداد 
املنازع����ات بينهم����ا يف امل����دة االخرية 

ادى اىل انف�سالهما. 
وب����دال من ان ينال االم����ري من املحكمة 
حكم����ا ي�س����م ق�سره الي����ه، ن����ال حكما 
بطاقه م����ن زوجته"دون ادامز"و�سم 

ابنه اليه.
لق�س����ة  �سعي����دة  غ����ري  نهاي����ة  وكان����ت 
زواج تخال����ف النهايات ال�سعيدة التي 
حتر�����ش عليه����ا �س����ركات ال�سينما يف 

افامها. 
طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني
----------------

خ�ال�د خ�شري

�شكرتري التحرير
-------------------------

رفعة عبد الرزاق

رئي�ض التحرير التنفيذي
-------------------------

عل��ي ح�ش��ني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�ض جمل�ض االإدارة
رئي�ض التحرير 



كاريكاتري  ايام زمان

    ويعني هي خرفان العيد اللي حا تزود اال�شتهالك ما هي
    البهامي ماليه الدنيا

    - والنبي تعلي اخلروفنيون �شويه خلي اجلريان ي�شمعوه 

       وامل�شكني ده عمل لك ايه ؟ ما تروح تت�شطر 

       على   ال�شهاينة ؟! 

    ومن اغاين العيد ن�شتمع �شيداتي �شادتي اىل اغنية بيت
     الكالوي يا بيتنا !

    اأنا عندي عيال اأقل من 21 �شنة.. عيب اأديك الفروة
    وي�شوفوا اخلروف عريان


