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كانزمان

�لأول 
فاالول يحكم الدولة م���ن مكتبه االمريكاين املجهز 
باجهزة تكييف الهواء، وع�شرات من عدد التليفون 

وامليكروفنات، ومئات من االجرا�س! 
ويب���دو ع�شمت اينوتو يف مظهره اقرب اىل كاتب 

يف الدرجة التا�شعة منه اىل رئي�س جمهورية.. 
فه���و �شئي���ل احلج���م، ال يتح���دث اال يف خ���ف، وال 
يبت�ش���م اال يف حي���اء ومظه���ره ي���دل عل���ى ان���ه يف 
االربع���ني ولكن الواقع ان���ه يف ال�شبعني من عمره 
ول�شاآل���ة حجم���ه و�شخام���ة تاأث���ره ي�شمون���ه بني 

الكوالي�س يف تركيا "الفلفل". 
ولق���د ا�شتهر ه���ذا الرئي����س بقدرته عل���ى �شماع ما 

يريده والتظاهر بال�شمم يف الوقت املنا�شب. 
وهو رج���ل حربي قبل ان يكون م���ن ال�شيا�شيني.. 
ولكنه ترك احلروب، ومل يعلق به اال ا�شم "ايتونو" 

وهي املوقعة التي هزم فيها جيو�س اليونان.
ويعي����س الزعي���م الرتكي يف ب���رج عاجي، بخالف 
�شلف���ه اتات���ورك ال���ذي كان يرق����س حت���ى ال�شباح 

وينتقل يف الليل من كباريه اىل ناد ليلي. 
ولق���د قابل���ه اخ���رًا اح���د ال�شحفي���ني االمريكيني، 
وطل���ب منه ان ي�شرح �شيا�شته التي حرت احللفاء 

االملان، فاجاب: 
- ان املاني���ا ال ت�شتطي���ع ان حتم���ي ظهره���ا بغ���ر 
الدردبي���ل، وتركي���ا ل���ن تتن���ازل عنه ب���اي حال من 
االح���وال. وما دام���ت بريطاني���ا ال ت�شتطيع و�شع 

يدها على هذه امل�شايق فهي توؤيدنا يف موقفنا. 
"ونحن ن�شعر ان بريطانيا قد فهمت اخرًا لغتنا، 
وه���ي لغ���ة نه�ش���ة ال�ش���رق وعل���ى راأ�ش���ه تركيا.. 
ولك���ن املاني���ا ال تفهم لغة غر لغته���ا، وال تنظر اىل 

ال�شرقيني اال كما ينظر اال�شياد اىل العبيد. 
له���ا  ا�شتعماري���ة ولك���ن  اطم���اع  "ولي����س لرتكي���ا 
اهداف �شيا�شي���ة واقت�شادية وهي ان حتافظ على 

كيانها وا�شتقاللها بجي�شها ال بجيو�س غرها. 
وملا �شاأله ال�شحفي: 

- متى تدخل تركيا احلرب؟ 
تظاهر رئي�س اجلمهوري���ة بال�شمت ووقف جميبا 

وهو يقول: 

- ه���ل ان���ت م�شطر لالن�ش���راف و�ش���اح ال�شحفي 
االمريكي

- ابدًا.. انني كنت ا�شاألك متى تدخلون احلرب؟ 
- ورب���ت رئي����س اجلمهورية على كت���ف ال�شحفي 

وهو يقول: 
- ب���كل �شرور.. انن���ي ارحب بزيارت���ك القادمة يف 

املوعد الذي حتدده! 
وحي���اة ع�شم���ت اينوتوتف�ش���ر لن���ا التناق����س يف 
ال�شيا�ش���ة الرتكية.. فقد تعلم يف املدار�س احلربية 
االملانية وحارب يف �شفوف اجلي�س االملاين اثناء 
احل���رب املا�شي���ة، ولكن���ه ك���ره يف االمل���ان ال�شلف 
والغ���رور، واح���ب يف اعدائه االجنلي���ز التوا�شع 

واجللد. 
ولقد ا�شتطاع ع�شمت ان ي�شر على �شراط احلياد 
امل�شتقي���م خم����س �شن���وات. ومل يوؤثر عل���ى اتزانه 

�شياح متفرجي اليمني او �شفر نظاره الي�شار.. 
و�شاعدت���ه عل���ى ذل���ك عاه���ة ال�شم���م.. او "عاه���ة 
اجلي���ب".. تل���ك العاه���ة الت���ي كان ي�شتغله���ا عن���د 
الطل���ب، او عل���ى اال�ش���ح عندم���ا يلتق���ي ب�شفراء 

احللفاء واالملان على ال�شواء.. 

�لثاين 
والزعيم الث���اين يف تركيا هو املار�شال قاقماق، 

ومعناها بالرتكي الفوالذ.. 
وقاقماق يف �شن ال�شتني، غر انه ق�شر القامة 
�شخم اجلثة، عاب�س الوج���ه اليبت�شم عادة اال 

بعد انتهاء املناورات ال�شنوية!
وه���م متم�ش���ك بتقالي���د اال�شالم ويفخ���ر بانه 
مل ي���ذق اخلم���ر يف حيات���ه، وان���ه ح���دث ان 
خ���رج يف احدى املعارك فقدم���وا اليه جرعة 
من الكوني���اك، فحطم الزجاج���ة بني �شخط 

زمالئه ال�شباط! 
وه���و ال يحب االمل���ان، ولكنه تعل���م الكثر 
م���ن تعاليمهم وخططه���م احلربية. وبهذه 
املعلوم���ات ا�شتط���اع ان يح���ول اجلي����س 
حدي���ث  جي����س  اىل  الق���دمي  الرتك���ي 

املعدات. 

املع���دات  باح���دث  جمه���زون  االت���راك  واجلن���ود 
احلربي���ة، ويبل���غ عدده���م مليونا ون�ش���ف مليون 
جندي، ولالهايل خربة وا�شعة بحرب الع�شابات، 
وق���د ا�شتطاعوا بهذه الدراي���ة ان يحروا اليونان 

واحللفاء منذ ع�شرات االعوام.. 

�لثالث
والثالث هو ال�شي���د �شكري �شراح اوغلو، وهو يف 
اخلام�شة واخلم�شني من عمره، ق�شر القامة، ملئ 
اجل�شم، وقد ن�شاأ ن�شاأة ب�شيطة وبداأ حياته حماميا 
ب�شيط���ا يف قري���ة تركي���ة، ث���م ا�شتغ���ل بال�شيا�شة، 

وقطع طريقه ب�شرعة يف امليدان ال�شيا�شي. 
وال يب���دو على وجه �شراج اوغل���وا العالمات التي 
تظه���ر عادة على وجه الرج���ل ال�شيا�شي.. فمنظره 
ان���ه يف ده�ش���ة م�شتم���رة، والنظ���ارة  ي���دل عل���ى 
االمريكي���ة الت���ي تغط���ي عيني���ه جتعله اق���رب اىل 
موظ���ف يف بن���ك م���ن رئي����س وزارة، 

وه���و يح���ب االمري���كان، ويتح���دث عل���ى الطريقة 
االمريكية، فيحرك يديه وعينيه اثناء احلديث! 

وهو حمبوب ب���ني افراد ال�شعب النه يبت�شم دائما، 
ويرق�س دائما.! 

ورق�شته املحبوبة هي رق�ش���ة "الدبكة" ولقد تقلد 
وزارة اخلارجي���ة من �شنة 1938 اىل �شنة 1943. 
ويف تل���ك الف���رتة راأى هتل���ر يزحف عل���ى اوروبا 
فيبتل���ع م�شال���ك ويق�ش���ي عل���ى جمهوري���ات راأى 
اجلي����س االمل���اين يزح���ف حت���ى ي�ش���ل اىل ابواب 

تركيا. 
ويق���ول االت���راك: ان �شر ع���دم هج���وم االملان على 
بالده���م ه���و مرونة رئي����س ال���وزراء.. فلق���د بقي 
�شامت���ا ال يفت���ح فم���ه اال ليلق���ي اليه���م بالوع���ود 

اخلالبة! 
كان االمل���ان يف حاجة اىل مع���دن الكروم، فوعدهم 

باملعدن املطلوب.. 
ال�شداق���ة  م���ن  تظه���ر  تركي���ا  ان  االمل���ان  والح���ظ 
نح���و الرو�س م���ا يثر ال�ش���ك، فما كان م���ن رئي�س 
الوزراء اال ان ادار ظهره اىل 

�شتالني. 
ولقد جنح���ت �شيا�ش���ة �شراج 
عجيب���ًا،  جناح���ا  اوغل���وا 
فا�شتطاع يف ال�شنوات اخلم�س 
الرتك���ي،  اجلي����س  يق���وي  ان 
ع�ش���رات  معدات���ه  وي�شاع���ف 
م�شت���وى  يرف���ع  وان  امل���رات، 
املعي�شة يف ب���الده بف�شل الذهب 
االجنلي���زي والب�شائع االمريكية 

واملاكينات االملانية. 
واالن وق���د نف���ذ برناجم���ه ا�شب���ح 
يف ا�شتطاعت���ه ان يخل���ع نظارت���ه 
االمريكية ويخ���رج ل�شانه للهرفون 

بابن �شفر املانيا يف ا�شطنبول. 

كانــت تركيا  ت�شمــي نف�شها �شديقة 
�ملانيا وحليفة بريطانيا، ول �شك �ن 
يف هذ� تناق�شا عجيبا.. ولكن تركيا 
عرفــت د�ئما بانهــا بــالد �لتناق�ض 
�نهــا  مــن  )وبالرغــم  و�لعاجيــب 
بالد �لدميقر�طيــة.. �إل �ن حكامها 

�حلقيقيني ثالثة رجال ل غري(. 
و��شهــر �لثالثــة هو ع�شمــت �ينوتو 
زعيم �لدولة و�لثاين �ملار�شال فوزي 
�حلربيــني،  �لقــو�د  كبــري  قاقمــاق 
و�لثالــث �ل�شيد �شــر�ج �وغلو� رئي�ض 

�لوزر�ء.. 
تف�شــر  �لثالثــة  �لزعمــاء  وحيــاة 

تناق�ض �ل�شيا�شة �لرتكية.. 

�لأثنني و�لدنيا / �آب- 1944
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كانزمان

لال�شتاذ م�شطفى ال�شعدين 
امللحق ال�شيا�شي 

عاد من اثيوبيا اخرا اال�شتاذ م�شطفى 
ال�شعدين امللحق ال�شيا�شي باملفو�شية 
امللكي���ة امل�شرية يف ادي����س ابابا، وقد 
طلبن���ا اليه ان يحدثنا ع���ن هذه البالد، 

فكتب املقال التايل: 

* اثيوبي���ا هو اال�شم اجلدي���د للحب�شة 
كما ان ايران هو اال�شم اجلديد لفار�س، 
وقد �شبق ان اذاعت احلكومتان ر�شميا 
ه���ذا التغير منذ �شنوات، ومع ذلك فما 
يزال اال�شم القدمي الثيوبيا هو ال�شائع 

على ال�شنة النا�س. 
* هناك خطاأ ي�شود االذهان عن حرارة 
اجلو يف اثيوبيا، اذ يت�شوره الكثرون 
حارا لقربها من خط اال�شتواء والواقع 
ان ارتف���اع ادي�س ابابا مبق���دار 2700 
مرت يلط���ف اجلو ويجعله ربيعا دائما، 
ام���ا مو�شم االمطار فه���و �شاحر جذاب، 
ويكفي ان اذك���ر ان اجمل طيور العامل 
والكث���ر م���ن احليوان���ات ذات الف���راء 
تن�ش���د اثيوبيا وتهاج���ر اليها هذا ومن 
املرتق���ب ان ت�شبح اثيوبي���ا من البالد 
الت���ي يتواف���د عليه���ا ال�شي���اح للفرج���ة 

واال�شتمتاع. 
* واللغة العربي���ة منت�شرة هناك، على 
انه���ا تعترب اك���ر اللغ���ات حمادثة، كما 
ان اللغ���ة االمهري���ة ه���ي اك���ر اللغ���ات 
كتابة ومما يذكر ان جاللة االمرباطور 
حت���دث مع نيافة رئي�س البعثة القبطية 

باللغة العربية. 
* ويعت���رب االمرباط���ور �شخ�شية ذات 
قدا�ش���ة، حت���ى ان ا�شم���ه ه���و الق�ش���م 
الوحيد هناك، وقد ح���اول االيطاليون 
ان يوقعوا ب���ني جاللته وبني الروو�س 
فف�شل���وا، عندما بداأوا ميه���دون للغزو 
حت���ى ا�شط���روا اىل ا�شتخ���دام الق���وة 

فهزموا. 
* ومم���ا يالح���ظ ان جمي���ع االثيوبيني 
لي�ش���و �شم���ر الوج���وه، ب���ل ان فيهم ذا 
والل���ون  الل���ون اخلم���ري والفحم���ي، 
اال�شم���ر لي����س نتيج���ة البيئ���ة واجل���و 
ولكن���ه يرجع اىل الدم اال�شلي لل�شاللة 

التي نزح االثيوبيون منها. 
* وكان���ت اغلبي���ة اه���ل اثيوبي���ا م���ن 
م���ن  واالقلي���ة  االثوذك���ي  امل�شيحي���ني 

امل�شلم���ني والوثني���ني، ولك���ن حدث ان 
ات�شع���ت فتوح���ات االمرباط���ور منليك 
الن�شب���ة،  واختل���ت  وجنوب���ا  �شرق���ا 
وا�شبح عدد امل�شلمني ما يقرب من �شتة 
ماليني وع���دد امل�شيحيني اربعة ماليني 
ومليونا من الوثني���ني ويحاول جاللة 
االمرباط���ور احل���ايل ان يق�ش���ي عل���ى 
الوثنية كما ق�شى على جتارة الرقيق.

الدول���ة  دي���ن  ه���ي  واالثوذك�شي���ة   *
الر�شمي، وق���د ت�شاعف عدد الكاثوليك 
م���ن 4 االف اىل 40 ال���ف عندم���ا احتل 
االيطالي���ون اثيوبي���ا، ومم���ا يذك���ر ان 
جالل���ة االمرباط���ور ق���د اوق���ف ن�شاط 
البعث���ات التب�شري���ة ب���ني االرثوذك�س 
ووجهه اىل الوثنية فانقذ االرثوذك�شية 
واالثيوبي���ة كما انقذ �شعد زغلول با�شا 
القبطي���ة امل�شري���ة م���ن خط���ر التب�شر 

االجنبي. 
* وكان لرج���ال الدين – اىل عهد قريب 
ثلث  ميلك���ون  فكانوا  كب���ر،  – نف���وذ 
ارا�شي اثيوبيا وله���م �شلطان ق�شائي 
واداري ونف���وذ دين���ي اليق���اوم حت���ى 
ان املط���ران امل�ش���ري ال�شاب���ق ا�شرتك 
يف خل���ع االمرباط���ور لي���ج يا�ش���و يف 
اثناء احلرب املا�شي���ة، كما ان املطران 
ت���وج  ال���ذي  ه���و  احل���ايل  امل�ش���ري 

االمرباطور هيال �شال�شي. 
* ويف ادي����س اباب���ا جمل�س ن���واب، له 
�شلط���ة ا�شت�شاري���ة، ويتاأل���ف م���ن 64 
ع�ش���وا ويجتمع ن�شفهم كل �شتة ا�شهر 
وذلك ل�شوء املوا�ش���الت بني العا�شمة 

وبع�س املقاطعات النائية. 
جم���الت  ت�ش���در  العا�شم���ة  ويف   *
ا�شبوعي���ة باللغ���ة العربي���ة واالمهرية 
واالجنليزي���ة، وت�ش���رف عل���ى ادارتها 
جميعه���ا وزارة القلم، وجمي���ع العمال 
موظف���ي  م���ن  والرقب���اء  واملحرري���ن 

الدولة. 
* ويوج���د يف اثيوبيا اك���ر من اربعة 
م�شاج���د وب�شع مدار����س اولية خا�شة 

بانباء امل�شلم���ني، ويعمل امل�شلمون يف 
الزراع���ة والتج���ارة، ام���ا امل�شيحي���ون 
احلكوم���ة  وظائ���ف  فيحتك���رون 
ي�شاه���م  كم���ا  وال�ش���ركات واجلندي���ة، 

الكثر منهم يف التجارة والزراعة.
* وتعت���رب اثيوبيا من اغن���ى ال�شعوب 
يف ثروته���ا اخلام التي مل ت�شتعمل بعد 
كما يج���ب، وعرف م���ن معادنها الذهب 
والبالت���ني، واهم ثروة يف اثيوبيا هي 

اخللود الوطني وال�شمر القومي. 
* واالثيوبي العادي موؤدب ومهذب وله 
تقالي���د اجتماعية خا�ش���ة، وجو البالد 

يعني عل���ى التفكر ال�شلي���م، وهو فنان 
بفطرت���ه، يح���ب املو�شيق���ى والرق����س 
والغن���اء ويه���وى ال�شر عل���ى االقدام 
اىل م�شافات طويلة، وميتطي االغنياء 
املتو�شط���ة  الطبق���ة  وترك���ب  البغ���ال، 
اخلي���ول، ام���ا احلمر ف���ال يركبها احد 

ل�شغرها.. 
* وم���ن املالح���ظ ان ع���ادة اكل اللحوم 
الني���ة املنت�ش���رة ب���ني امل�شلم���ني ت���كاد 
واالعي���اد  املوا�ش���م  يف  اال  تنقر����س 
اثيوبي���ا  يف  امل�شلم���ون  ويتن���اول 
م���ادة �شام���ة خم���درة ت�شم���ى "الكات" 

وق���د حرم���ت احلكومة ت���داول تعاطي 
املخ���درات ولكنه���ا مل تدخ���ل "ال���كات" 
�شم���ن ان���واع املخ���درات الت���ي منعت 

زراعتها او االجتار فيها او تناولها. 
* ومم���ا يذك���ر انه يوج���د اختالف بني 
واالثوبي���ة،  القبطي���ة  االرثوذك�شي���ة 
فاالخرة تبيح الط���الق وتعدد الزواج 
وعدم ال���زواج يف الكني�ش���ة، ومع ذلك 
ح���د،  اق�ش���ى  اىل  متدي���ن  فاالثيوب���ي 
يتم�ش���ك بالتقالي���د املوروث���ة، ولنيافة 
االنب���ا كرل�س مط���ران اثيوبي���ا مكانة 
يف  واالج���الل  احل���ب  م���ن  ملحوظ���ة 

نفو�س اخلا�شة والعامة. 
يف  متوف���رة  املعي�ش���ة  وحاج���ات   *
اثيوبي���ا، ول���و ان ا�شعاره���ا ت�شاع���ف 
عدة مرات ب�شب���ب احلرب، اما اال�شياء 
امل�شت���وردة من اخل���ارج فتعترب ا�شعار 
بع�شه���ا يف بع����س االحي���ان خي���اال ال 
ب���اع  ان  اخ���را  ح���دث  وق���د  ي�ش���دق، 
م�شري بقرة وابنتها لي�شرتي بثمنهما 

اربع كرافنات. 
* و�شه���دت يف اثيوبي���ا ان االيطاليني 
عندم���ا احتلوها عب���دوا الطرق ولكنهم 
احدث���وا انقالب���ا يف كثر م���ن التقاليد 
املتوارث���ة، غر ان دخول احللفاء ذهب 

مبا احدثوه.
* واالثيوبيون وطنيون – ووطنيون 
متع�شبون، يف�شلون الفقر واال�شتقالل 

على الروة واالحتالل.
* ون�شبة الطلب���ة امل�شلمني يف مدار�س 
احلكوم���ة 3% ومبعث ذلك عدم تدري�س 
اللغة العربية والدي���ن اال�شالمي، على 
ح���ني تدر�س اللغ���ة االمهري���ة والديانة 

امل�شيحية. 
* �شاهم���ت وزارة املعارف امل�شرية يف 
نه�ش���ة التعلي���م يف اثيوبي���ا، فار�شلت 

بعثة من املدر�شني االقباط.
* يف �ش���رق اثيوبيا ث���الث م�شتعمرات 
عربي���ة  دماوؤه���م  م�شلم���ون،  �شكانه���ا 
خ���رًا  يامل���ون  ا�شالمي���ة  وتقاليده���م 
العربي���ة،  الوح���دة  م���ن وراء موؤمت���ر 
وهم يرمون اىل ان�ش���اء دولة ا�شالمية 

م�شتقلة عدد �شكانها �شتة ماليني.

�لأثنني و�لدنيا /
 ت�شرين �لأول- 1944
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وان���زل مديرامل�شرح ال�شتار قبل انتهاء الف�ش���ل، وف�شلت امل�شرحية، وجنحت 
زينات �شدقي كممثلة كوميدية.. 

معهد �لتمثيل 
ومن���ذ �شن���وات قليلة ان�شيء معه���د التمثيل، وا�شتطاع املعه���د ان يلد اكر من 

موهبة ملع جنمها فوق خ�شبة امل�شرح.. 
زه���رة الع���ال مث���ال، الفت���اة التي تعي����س دوره���ا فتح�س ان���ت انك حتي���ا معها 
بانفعاالت���ك واح�شا�شك، زه���رة العال خريجة املعه���د يف الدراما، هل ت�شتطيع 

ان ت�شغل مكان امينة رزق؟ 
وعواط���ف رم�شان، خريج���ة املعه���د يف الكوميديا، هل تبلغ م���ا بلغته زينات 

�شدقي! 
�مينة رزق تقول ل وزهرة �لعال تقول ياريت 

تق���ول امينة رزق ان الفن موهبة، وان العل���م هو الذي ي�شقل املوهبة، ومعهد 
التمثي���ل قد ادى واجبه النظ���ري بك�شفه عن الكثر م���ن املواهب، والذي بقي 
ه���و فوق خ�شب���ة امل�شرح وتعتقد امين���ة رزق ان من ال�شعب ايج���اد خليفة لها 
يف الوق���ت احلا�شر و�شميح���ة ايوب تعجبها، اما زهرة الع���ال فعلى تفوقها ال 
ت�شتطي���ع ان حتل حملها يف جميع ادوارها، وان كانت تتنباأ لها بنجاح عظيم 

يف بع�شها. 
بينما تقول زهرة ان معهد التمثيل قد تغر، وانه مل يعد يخرج ممثالت مبعنى 
الكلمة، اما عن نف�شها، فرغم انها خريجة املعهد،  فانها توؤكد ان التمثيل موهبة 
طبيعية الميكن لل�شناعة ان تفلح يف خلق مثلها، ولو افلحت ف�شيكون التمثيل 
�شناعي���ًا واملمثل ال�شناع���ي الينجح، وهي حتفظ ملعه���د التمثيل جميله عليها 

ولكنها تنكر ان جمال التعليم هو خ�شبة امل�شرح.. 
وتقول زهرة العال عن امينة رزق انها اعظم ممثلة ظهرت على امل�شرح وهي ال 
ت�شتطيع ان حتكم ان كانت ت�شلح الداء ادوارها ام ال، وان كانت تتمنى ذلك!

زينات �شدقي و�لتقليد
ام���ا زينات �شدقي فتقول ان امل�شرح ا�شتعداد ولي�س �شهادة، وهي ال ت�شتطيع 
ان حتك���م عل���ى معه���د التمثيل النه���ا ال تع���رف �شيئا عن���ه، اما ع���ن نف�شها فقد 
�شاعده���ا ا�شتعداده���ا الطبيعي للم�شرح على الو�شول، كم���ا وجهتها تدريبات 
املرح���وم جني���ب الريحاين، ويف راأيه���ا ان املواهب اجلدي���دة يجب ان تخلق 
�شيئا وترتفع عن جمرد املحاكات الن التقليد مهما ارتفع فلن يوازي اال�شل.. 
وراأيه���ا يف عواط���ف رم�ش���ان انه���ا حتتاج لتوجي���ه كبر حتى ت�ش���ق طريقها 
وتتميز بطابع فني خا����س. بينما تقول عواطف ب�شراحة ان معهد التمثيل ال 
ي���وؤدي ر�شالته وانها مل ت�شتفد �شيئا من هذا املعهد، وكل ما اكت�شبته من خربة 

على امل�شرح. 
ويف راأيه���ا ان زين���ات �شدق���ي ه���ي اعظم ممثل���ة كوميدية يف م�ش���ر ب�شهادة 

اجلمهور، وهي تعتقد ان قيامها بدور زينات  يعني انها و�شلت. 

من هي �شاحبــة �ملو�هب �جلديــدة �لتي �شتحتل 
عر�ض �لدر�ما و�لكوميديا يف �شينما �مل�شتقبل.. �ن 
�مينة رزق تر�شح زهرة �لعال لكي تخلفها يف �دو�ر 
�لدموع.. وزينات �شدقي تر�شح عو�طف رم�شان 

خليفة لها يف �دو�ر �ل�شحك و�لكوميديا..

�لفن.. هذ� �لتعبري �جلميل عن �نبل ما يف �حلياة 
من و�قعية و�ح�شا�ض.. 

�هــو موهبــة.. هل هو تعليم هــل ميكن �ن يوجه 
كم�شنع كبري ينتج �لفنانني. 

�لفنــان يولــد ول ي�شنــع!  �ن  �لفال�شفــة  يقــول 
ومنــذ ربــع قــرن �كــدت �مينــة رزق هــذ� �ملثــل 
عندما و�شعــت قدمها فوق خ�شبــة �مل�شرح، فقد 
��شتطاعــت يف ع�شر �شنو�ت �ن جتعــل ��شمها على 

كل ل�شان، وموهبتها مو�شع كل تقدير.. 
يف ع�شــر �شنو�ت فقط، ��شتطاعــت �مينة رزق �ن 
ت�شق طريق �ملجد وترتدي تاج �ملمثلة �لوىل يف 

�لدر�ما وزينات �شدقي هي �لخرى.. 
ظهــرت على �مل�شــرح �ول مــرة يف در�مــا عنيفة، 
و�شــيء مــا يف ت�شرفاتهــا قلــب �لدر�مــا �لباكيــة 

لكوميديا �شاحكة. 
�جلــــيل/ 
كانون �لثاين
1956
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�ملــخــرج  �لــقــاهــرة  ��شتقبلت  كــيــف 
��شتقبل  وكيف  هت�شكوك؟..  �لعاملي 
يرى  �ن  طلب  وملــاذ�  �لقاهرة؟..  هو 

فاتن حمامة؟... 
�لذي  �لدور  هو  ما  هت�شكوك:  �شاألت 
يختاره لفاتن حمامة. ونظر �ملخرج 
ـــال: ل  ــم ق �لــكــبــري �ىل �ــشــورتــهــا ث
�ر�ها  �ن  قبل  �شيئا  �قرر  �ن  ��شتطيع 
ر�أيه  عن  و�شالته  بنف�شي  و�ختربها 

يف �لقاهرة قال: 
كافية  فرتة  فيها  �عي�ض  �ن  لبد   -

لالجابة على هذ� �ل�شوؤ�ل.. 

الفيلم  "األنافذة اخللفية"،  فيلم  هكذا يفكر خمرج 
الذي �شجن فيه الكامرا بني اربعة جدران.. ومع 
خلف  ي��دور  م��ا  ك��ل  بها  يك�شف  ان  ا�شتطاع  ه��ذا 

ال�شتار حتى اللمحات والهم�شات. 

وه�����ك�����ذا ان��ط��ل��ق��ت 
ب�����ه ال���������ش����ي����ارة يف 
���ش��ارع ال��ه��رم.. كان 
ال��ط��ري��ق  اىل  ي��ن��ظ��ر 
ب���ن���ف�������س ال���ن���ظ���رة 
كان  كامنا  العميقة، 
منطقة  ع���ن  ي��ب��ح��ث 
����ش���احل���ة الخ������راج 
مثر،  بولي�شي  فيلم 
وك����امن����ا ك�����ان ي���رى 
خ����ل����ف ال�������ش���خ���ور 
وب�����ني ال�������ش���رادي���ب 

مكانا منا�شب اللتقاط م�شهد مطاردة رهيبة ال احد 
البولي�شية  الق�ش�س  هت�شكوك  يع�شق  ملاذا  يدري 
من   %90 م��ن  باكر  ظفرت  حتى  واجلا�شو�شية 

افالمه ومتثيلياته يف االذاعة والتليفزيون. 
رائعا  جناحا  اح��رزت  التي  افالمه  فان  هذا  ومع 
الت�شويق  انها تثر  القاهرة كان �شر جناحها  يف 
القاهرة:  �شهدت  النحو  ه��ذا  على  والتخويفن 
املاأخوذة وربيكا واختفاء امراأة واحلبل والنافذة 

اخللفية.
لل�شحفيني  ا�شتقبال  حفل  الكبر  املخرج  واق��ام 

حول  يلتفون  ك��ان��وا  وبينما  ال�شينما،  وع�شاق 
زوجته  كانت  ا���ش��دق��اوؤه.  ي�شميه  كما  "هت�س" 

جال�شة يف ركن بعيد تتحدث عنه يف هدوء.
التي  املمثلة  املاريفيل  ه��ي  هت�شكوك  زوج��ة  ان 
ظهرت يف اول فيلم اخرجه عام 1935 فيلم حديقة 

امل�شرات. 
اجلمال،  �شاحرة  كانت  زواجهما!  ق�شة  وروت 
وك���ان ال��ف��ري��د، ال���ذي بلغ وزن���ه منذ ع��ام واح��د 
النحافة والر�شاقة، ونظرة،  كيلو، يف غاية   150

فابت�شامة فزواج، فبنت ا�شمها باتري�شياهي االن 
من كواكب هوليوود اي�شا. 

حتدثت  الفنية  حياته  عن  �شيئا  ت��روي  ان  وقبل 
عن حكاية وزنه وكيف ا�شتطاع يف عام واحد ان 
ي�شبح 100 كيلو فقط بعد ان امتنع عن التدخني 
وعادت  الوجبات.  بخم�س  واكتفى  البي�س  واكل 
بالظهور  يتفاءل  ان��ه  الفني،  مزاجه  عن  تتحدث 
يف لقطة واحدة يف جميع افالمه، يف دور تافه ال 
يلحظه احد، هذا املخرج العظيم الذي يت�شرف يف 

كبار املمثلني يتحول على ال�شا�شة اىل كومبار�س 
اال�شان�شر ويرتاد احلانات ويت�شكع يف  يت�شلق 

ال�شوارع. 
ولد هت�شكوك يف عام 1900 يف لندن ال يف امريكا 
وبدا حياته كاتب �شيناريو ثم ا�شبح م�شرفا فنيا 
على االنتاج يف �شركة اجنليزية، ويف عام 1925 
لندن  يف  وا�شتهر  لندن..  يف  افالمه  اول  اخ��رج 
مغامرات  واف���الم  البولي�شية  ل��الف��الم  باخراجه 
بير  الفرن�شي  املمثل  يختار  وك��ان  اجلوا�شي�س 
افالمه  اكر  وكان  البطولة،  بدور  ليقوم  فريناي 
"تخريب" وبطلته �شيلفا  جناحا يف اجنلرتا هو 
لوكوود،  مرجريت  مع  امراأة"  و"اختفاء  �شدين 
ومورين  لوتون  ت�شارلز  مع  جامايكا"  و"فندق 

اوهارا.. 
هذه  يف  كبرا  جناحا  هت�شكوك  جنح  ان  وبعد 
مع  تعاقد  الثالثة ذهب اىل هليوود حيث  االفالم 

املنتج الكبر دافيد او�شلزنيك. 
ويف هليوود كان اول فيلم اخرجه هت�شكوك هو 
فيلم "ربيكا". ثم اعلنت احلرب، وفرح االمريكيون 
ق�ش�س  يف  خبر  اجلديد  االوروب��ي  املخرج  الن 
اجلا�شو�شية التي كانت "مو�شة احلرب" واخرج 
اخرج  كما  اجلا�شو�شية  عن  افالم  عدة  هت�شكوك 
بارادين"، و"املاأخوذ"  "ق�شية  مثل  افالما اخرى 

و"ظل ال�شك". 
وق��د  "احلبل"  ف��ي��ل��م  اخ����رج   1948 ع����ام  ويف 
واحدة  غرفة  يف  حوادثه  وتدور  القاهرة  �شهدته 
الزمن  ي�شتغرقها  ال��ت��ي  امل���دة  نف�س  وت�شتغرق 
ال�شينمائي ومن اجل ذلك بنى "ديكورا" متحركا، 
لت�شمح  مكانها  من  تنتقل  الغرفة  حوائط  فكانت 

للكامرا بان تتحرك يف �شهولة. 
تقوم  ديرتي�س  مارلني  كانت  افالم  عدة  اخرج  ثم 
هذه  ا�شهر  ومن  فرن�شيني،  ممثلني  مع  ببطولتها 

االفالم "انني اعرتف" و"جرمية". 
قال هت�شكوك ان الهدف الذي ي�شعى اليه من وراء 
افالمه هو اثارة رعب املتفرجني! ومع ذلك فهو ال 
فكهة  بالقاء  �شحكهم  يثر  ان  دون  فر�شة  ي��رتك 

�شغرة! 
لطيف فرج 

�جلــــيل/ ت�شرين �لثاين- 1955
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كل  ه���م  كان���وا  الثماني���ة  وه���وؤالء 
الريا�ش���ة  مقع���د  وعل���ى  املعار�ش���ة.. 
الوث���ر يف ق�ش���ر اجلمهوري���ة جل�س 
ب�ش���ارة  الرئي����س  الفخام���ة  �شاح���ب 
االق���ارب،  حول���ه  فح���ام  اخل���وري 
واال�شه���ار، واملحا�شي���ب، واالن�شار، 
وا�شلم اليهم الدولة و�شوؤون الدولة.. 
وحت���ت ه���ذا ال�شت���ار "الدميقراط���ي" 
اخذ االق���ارب واالن�شار ينهبون نهبا، 
ومل يقنع���وا بالنه���ب ب���ل تخطوه اىل 
وت�شدي���ر  ا�شرائي���ل..  م���ع  االجت���ار 

احل�شي�س اىل البالد العربية! 
وبحثت ا�شوات املعار�شة يف جمل�س 
جمي���ب..  وال  �شمي���ع  وال  الن���واب، 
وحتركت �شاحب���ة اجلاللة ال�شحافة، 
�ش���وت  ال�شع���ب  اىل  تنق���ل  واخ���ذت 

النواب االحرار.. 
واخ���ذت احلكومة ت�شطه���د ال�شحافة 
تعتقل ال�شحفيني وت�شادر ال�شحف.. 
تنب���ه  واالق���الم  ال�شحاف���ة  وبف�ش���ل 
ال�شع���ب واهتزت االر����س حتت اقدام 

العجوز وان�شاره.. 

احلكومة تن�شم اىل املعار�شة 
وال�شع���ب  ال�شحاف���ة  نقم���ة  واخ���ذت 
ت�شت���د.. وراأى اركان املعار�ش���ة ان���ه 
ينبغ���ي القي���ام بعم���ل حا�ش���م، فدعت 
املواطن���ني اىل موؤمت���ر �شعب���ي يعق���د 
يف "دي���ر القمر" بتاريخ 17 اغ�شط�س 

وح�ش���ره زهاء خم�شني ال���ف ن�شمة.. 
ن���واب  خط���ب  املوؤمت���ر  ه���ذا  ويف 
املعار�ش���ة يف ال�شع���ب.. وق���د اق�ش���م 
املجتمعون اليمني علنا على ان يظلوا 
ي���دا واحدة ملقاوم���ة الف�ش���اد، وارغام 
رئي����س اجلمهورية على الن���زول عند 

ارادة ال�شعب، او اعتزال احلكم.. 
وب�شب���ب �شك���وت ال���وزارة ع���ن ه���ذا 
االجتماع، وع���دم موافقتها على منعه 

دفع رئي�س اجلمهورية ان�شاره من 
الن���واب اىل مهاجمتها يف الربملان 
وا�شقاطها، فاعل���ن رئي�س الوزارة 
ال�شي���د �شام���ي ال�شل���ح ان�شمام���ه 
اىل املعار�ش���ة وتاأيي���د مطالبه���ا.. 
وامتنع عن اال�شتقال���ة تنفيذا الأمر 
ال���ذي اعت���اد  رئي����س اجلمهوري���ة 
اقال���ة روؤ�ش���اء ال���وزارات على هذا 
�شام���ي  ال�شي���د  واب���ى  ال�ش���كل.. 
املجل����س،  يواج���ه  ان  اال  ال�شل���ح 
ف�شاندته املعار�ش���ة وايدته بالرغم 

من اختالفها معه قبل ذلك.. 
ال���وزراء  م���ن  ع���دد  وا�شتق���ال 
الرغ���ام ال�شيد �شام���ي ال�شلح على 
ي�شتغ���ل،  مل  ولكن���ه  اال�شتقال���ة، 
وواج���ه املجل�س بالبي���ان الر�شمي 
ال���ذي القاه وزير املالي���ة، ثم ببيان 
القاه بنف�ش���ه، وكان جريئا فيه اىل 
اق�شى ح���دود اجل���راأة.. وقد اتهم 
في���ه رئي����س اجلمهوري���ة وعائلت���ه 

وان�ش���اره بالف�ش���اد، وبالوق���وف يف 
من���ع  اىل  يرم���ي  ا�ش���الح  كل  وج���ه 
واالجت���ار  ا�شرائي���ل  اىل  التهري���ب 
باحل�شي�س ومعاقب���ة الر�شوة وو�شع 
ح���د ملا ي�شهده لبنان م���ن الف�شائح يف 

كل يوم.. 
ثم غ���ادر املجل�س دون ان يطلب الثقة، 
م�شمما عل���ى اال�شتقالة، بعد ان ف�شح 
الدول���ة..  يف  احلقيق���ي  امل�ش���وؤول 

وتبع���ه اركان املعار�ش���ة فج���رت له���م 
يف ال�ش���وارع ا�شتقب���االت وتظاهرات 

�شاخبة.. 

اال�شراب حتى اال�شتقالة 
واثناء ه���ذه احل���وادث ت�شكلت جبهة 
�شعبي���ة ت�شم ح���زب الهيئ���ة الوطنية، 
واملوؤمت���ر  اللبناني���ة،  والكتائ���ب 
الوطن���ي.. وقدم���ت ه���ذه اجلبهة اىل 

رئي����س اجلمهوري���ة الئح���ة مبطال���ب 
ال�شعب، ورجته ان يحققها بنف�شه يف 
مهلة خم�ش���ة ع�شر يوما، بينما تقدمت 
اجلبهة الوطني���ة اال�شرتاكية مبطالب 
مماثل���ة، ولكنه���ا ارادت حتقيقه���ا عن 
طريق اآخ���ر، دون اال�شتعان���ة برئي�س 
االي���ام  انق�ش���ت  وح���ني  اجلمهوري���ة 
الرئي����س  يفع���ل  ومل  ع�ش���ر  اخلم�ش���ة 
�شيئ���ا، اتفق���ت اجلبهت���ان عل���ى اعالن 

اال�شراب يف البالد. 
االثن���ني  يوم���ي  يف  اال�ش���راب  وكان 
 – �شبتم���رب   16 و   15  – والثالث���اء 
عاما �شامال عل���ى الرغم من املحاوالت 
رئي����س  بذله���ا  الت���ي  امل�شتميت���ة 

اجلمهورية وافراد عائلته.. 

ارادة ال�شعب 
�شبتم���رب   17 االربع���اء  ظه���ر  وعن���د   
ان�ش���م نائبا طرابل����س اىل املعار�شة، 
وطلب���ا م���ن رئي����س املجل����س اللبناين 
ان يبل���غ رئي�س اجلمهوري���ة  عبد الله 
الباقي كتاب���ا لرئي�س املجل�س يطلبون 
في���ه تبليغ رئي�س اجلمهورية �شرورة 
الن���زول عند ارادة ال�شعب واال�شتقالة 
ف���ورا.. واجت���ه ه���ذا االجت���اه اي�ش���ا 
ال�شي���د �شائ���ب �ش���الم ال���ذي كان ق���د 
م�ش���ى عل���ى تكليفه بت�شكي���ل الوزارة 
نحو ا�شبوع دون ان يوفق اىل تاليف 
وزارة قوي���ة واكتف���ى بتالي���ف وزارة 

بريوت من قدري قلمجي: 
هذ� مثل جديد من �مثلة 
�لف�شاد يف �لعامل �لعربي، 

حكومة يقول د�شتورها �نها 
دميقر�طية، و�ن �ل�شعب هو 

�شاحب �ل�شلطان �لعلى، 
ويقرر �شر�حة �ن �ل�شعب 

مبلء  "ينتخب" �لنو�ب 
حريتهم و�ولئك �لنو�ب 

يحا�شبون �حلكومة ويقفون 
منها موقف �لق�شاة.. 

ولكن كانت يف هذ� �لد�شتور 
ثغرة.. ثغرة بدت �أول 

�لمر �شيقة �شغرية، هي �ن 
رئي�ض �جلمهورية لي�شاأل 

عن �عماله، لنه يوؤلف 
�لوز�ر�ت بناء على ر�أي 

�لنو�ب.. 
وكما يحدث غالبا و�شع 

�لرئي�ض قدمه يف هذه 
�لثغرة وم�شى يو�شع ويحفر 

حتى ��شبحت بو�بة هائلة.. 
ومن هذه �لبو�بة �دخل 58 

نائبًا.. ومل يرف�ض �لدخول 
منها �ل ثمانية رجال، �ر�دو� 

�ن يظلو� ر�فعي �لروؤو�ض، 
و��شرو� على �ن يدخلو� 

من �لباب �ل�شرعي.. باب 
�ل�شعب! 
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�لثنني و�لدنيا / 
�أيلول- 1952

�لثنني و�لدنيا / 
ت�شرين �لثاين- 1952

موؤقت���ة، م���ن وزيرين.. ثم م���ا لبث ان 
ا�شتقال بع���د ان قام مبحاولة خمل�شة 
القناع رئي����س اجلمهوري���ة ب�شرورة 
اال�شتقال���ة، وق���د كت���ب ر�شال���ة به���ذا 
املعنى وطل���ب فيها ا�شتقال���ة الرئي�س 

فورا جتنبا لثورة �شعبية.. 
وعندم���ا اجتمع ال�شيد �ش���الم برئي�س 
اجلمهورية يف ق�شره بعالية قال له: 

تق���دم  ان  اال  املوق���ف  ينق���ذ  "ل���ن 
الرئي����س  ق���ال  وهن���ا  ا�شتقالت���ك.." 
 14 طل���ب  اقب���ل  ان  ميك���ن  "كي���ف   :
نائب���ا باال�شتقال���ة م���ا دام���ت االكرية 
توؤي���دين! وقد تطلب من���ي ان ا�شتقيل 

وتبقى انت يف احلكم!" 
وقال �شالم للرئي�س انه طلب ا�شتقالته 
م���ن اجل م�شلح���ة الب���الد، واذا كانت 
هذه امل�شلح���ة تدعو اىل ا�شتقالته هو 

اي�شا فانه على ا�شتعداد لذلك.. 
وق���ال الرئي����س : "ان���ا قائ���د اجلي����س 
االعلى واجلي�س يوؤيدين، فكيف اقبل 
ان تفر����س عل���ى االرادات والطلب���ات 

قر�شا؟". 
فقال �شالم انه ال يجهل ان الرئي�س هو 
قائ���د اجلي�س االعلى، ام���ا ان اجلي�س 

يوؤيده فانه �شخ�شيا ال يعتقد ذلك.. 
ودع���ا الرئي����س ال�شي���د �شائ���ب �شالم 
اىل االجتم���اع بالن���واب املوجودي���ن 
يف الق�ش���ر، فاجتم���ع به���م، وقالوا له 
انهم يريدون ان يبداأ هو باال�شتقالة.. 
الرئي����س  مكت���ب  اىل  �ش���الم  فع���اد 
ليكت���ب ا�شتقالت���ه م���ن ال���وزارة، فقال 
الرئي����س : "يل رج���اء عن���دك، ه���و ان 
تك���ون ا�شتقالتك مكتوب���ة بلهجة غر 

جارحة..". 

اجلي�س مع ال�شعب 
وحتطم���ت اع�شاب الرئي����س على اثر 
ذل���ك، ولكن���ه ح���اول مقاوم���ة التي���ار 
ال�شعبي حتى النهاية.. وقيل انه طلب 
م���ن قائد اجلي����س اللواء ف���وؤاد �شهاب 
اعتق���ال اع�ش���اء املعار�ش���ة، فرف����س 
باإباء معلنا انه الي�شمح جلندي واحد 
باط���الق النار على ال�شع���ب، وقال انه 

ب���ات م���ن واج���ب رئي����س اجلمهورية 
ان ي�شتقي���ل، الن االم���ر ق���د افل���ت من 
يد ال�شلط���ة، والث���ورة ال�شعبية بداأت 

تنفجر.. 
واثناء هذه االجتماع���ات واملناق�شات 
و�شل اىل الق�شر احد ال�شباط "احمد 
احلج���ار" وق���ال ان���ه تلق���ى معلومات 
ب���ان ال�شيد كمال جنبالط قد اوعز اىل 
ان�ش���اره بان يتوجه���وا م�شلحني اىل 

عالية، وانهم قد يهاجمون الق�شر.. 
ت�شجي���ع  م���ن  وبالرغ���م  وحينئ���ذ.. 
فريق من الن���واب لرئي�س اجلمهورية 
ودعوته���م اي���اه اىل التنكي���ل برج���ال 
ال�شع���ب،  ارادة  املعار�ش���ة ومقاوم���ة 
وبالرغ���م م���ن توقي���ع 55 نائب���ا منهم 
عري�شة تطلب بقاء الرئي�س – بالرغم 
ب�ش���ارة  ال�شي���خ  ا�شتدع���ى  ه���ذا  م���ن 
بع���د  الثاني���ة  ال�شاع���ة  يف  اخل���وري 
منت�شف الليل الن���واب املجتمعني يف 
ق�ش���ره، وابلغهم انه ق���رر اال�شتقالة.. 
فانفجر بع�س النواب غا�شبني، واخذ 
بع�شه���م يبكون، ث���م ب���داأوا يغادرون 

الق�شر!.. 
وكانت ال�شاعة قد بلغت الرابعة عندما 
خال الق�شر اجلمهوري من ال�شيوف، 
وبقى ال�شيخ ب�شارة يف غرفته حماطا 
بقريته واجناله، وحينئذ تداعت قواه 

وا�شت�شلم للبكاء. 
وانت�شر اخلرب يف �شكون الليل انت�شار 
الن���ار يف اله�شي���م.. فاطلق���ت املدافع، 
ورفع���ت االع���الم، وا�ش���رق الب�شر يف 
الوجوه والعي���ون.. وا�شتفاق النا�س 
يف ال�شب���اح على �شوت الراديو يعلن 
ا�شتقال���ة رئي�س اجلمهوري���ة وتاليف 
وزارة موؤقت���ة بريا�ش���ة الل���واء ف���وؤاد 

�شهاب.. 
ث���م تتابعت احل���وادث بع���د ذلك حتى 
انتهت بانتخ���اب ال�شيد كميل �شمعون 
يف  �شاحق���ة  باغلبي���ة  للجمهوري���ة 

الربملان 

��شفــرت �نتخابــات ريا�شــة �جلمهوريــة يف �لوليات �ملتحــدة �لمريكية 

عن فوز �جلرن�ل �يزنهاور، وهــذه طر�ئف من حياة �لرئي�ض �جلديد �و 

�لمريكيون..  ي�شميه  كما  "�أيك".. 

* عرف اجلرنال ايزنهاور منذ �شبابه بحبه لعلم التاريخ، فقد اثر – وهو طالب – لكتاب قراأه عن 

هانيبال" القائد االيطايل، والتاريخ الع�شكري لالمم، وقد تنباأت جملة در�شته يف "ابلني" بوالية 

كن�شا����س م�شقط راأ�شه – بانه �شيك���ون ا�شتاذا للتاريخ يف احدى اجلامعات، فا�شبح مدر�س مادة 

التاريخ التي �شيدر�شها الكثرون منذ االّن. 

* كان ت�شميمه على دخول كلية الع�شكرية "و�شت بوينت" يف والية نيويورك مثار ده�شة ا�شرته، 

تل���ك اال�شرة التي تنتمي من���ذ عدة اجيال جلماعة ت�شمى "اخوان امل�شيح املتحدين" توؤمن بعقيدة 
تعادي كل انواع احلروب. 

* كتب ا�شم ايزنهاور على لوحة برونزية يف كلية "و�شت بوينت" منذ ثمانية وع�شرين عاما، فقد 

كان ممتازا يف لعبة كرة القدم، وقد ظل العبا ال ي�شق له حتى ا�شيب بك�شر يف ركبته.. 

* يرج���ع ف�ش���ل تقدمه املده�س يف اجلي�س اىل قدرته على قي���ادة الرجال، اال انه ي�شتطيع ان يقنع 

االخرين يف العمل معه دون ان يخافوا عقوبة، وينتظروا جائزة.. 

* قال له" وين�شتون ت�شر�شل" : "يعجبني فيك انك ل�شت �شجاعا يبحث عن املجد"، فان مل يحاول 

ق���ط ان يلف���ت الي���ه االنظار، وق���د رف�س دائما لي����س نيا�شين���ه، ومل يح�شر املجتمع���ات املهمة يف 

اجنل���رتا، ث���م ا�شر على ت�شمية قيادته با�شم القيادة العلي���ا للقوات امل�شلحة.. بدال من اال�شم الذي 

ارادوه لها: "مقر قيادة ايزنهاور".! 

* يعترب قارئا �شريعا هاويا، وقد قال عنه ابنه انه يف وقت ال�شلم يقراأ جمموعة كاملة من جمالت 

الق�ش�س يف ليلة واحدة ومع ذلك فانه مل ي�شحب عند �شفره اىل اوربا لقيادة اجليو�س االوربية 

اال كتابا واحدا هو "االجنيل"!.. 

* من مواهبه التي ت�شرتعي النظر واالعجاب معا انه حمدث بارع حتى يف نظر زوجته، فقد قالت 

عن���ه: "انه ملن املمتع حقا ان ت�شمعه يتكلم.. ولقد ع�شت معه �شنوات عدة، ولكنه ما زال حتى االن 
يبهرين بحديثه"!. 

* يعم���ل من 16 اىل 18 �شاعة يف الي���وم، النه اليحتاج لغر خم�س �شاعات فقط للنوم، وقد اعتاد 

ه���ذا منذ �شب���اه، فكان ي�شتيقظ من النوم يف منت�شف اخلام�ش���ة �شباحا حتى يف زمهرير ال�شتاء 

القار�س، ويعد ال�شرته بنف�شه طعام االفطار.. 

* مييل اىل الطعام اجليد، ويجيد طهوه ويفخر بذلك، وهو يزعم انه يعد اف�شل "�شوربة خ�شار" 

يف الع���امل كل���ه!.. وقد كان هو من بني اخوته الذكور اخلم�شة الوحيد الذي يحب م�شاعدة امه يف 

املطبخ، وكثرا ما غ�شل االطباق.. بنف�شه!. 
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منذ �شهور كنا – عزيزة �مري و�نا – 
نتحدث عن قانون �ملو�ليد و�لوفيات 

فقلت لها: �نه قد حدث تعديل يف هذ� 
�لقانون فا�شبح ل يدفن �ملتويف يف 

ف�شل �ل�شتاء قبل م�شي ع�شر �شاعات.. 
ول يدفن يف �ل�شيف قبل م�شي ثماين 

�شاعات.. وذلك للتاأكد من وفاته! 
و�ن�شم �لينا حممود ذو �لفقار.. و�خذ 

يروي ق�ش�شا خمتلفة عن �حياء 
دفنو� خطاأ.. وذكرت لهما ق�شة 

ح�شني جنيب بك – مدير �لذ�عة 
بوز�رة  �شغري�ً  موظفًا  كان  – عندما 
�لزر�عة.. ومات يف �لق�شر �لعيني.. 
وو�شعت جثته يف �لثالجة.. وقبل 

�ن ينقلوه �ىل �مل�شرحة.. ذهبت 
رئي�شة �ملمر�شات �ىل �لثالجة.. 

وك�شفت �لغطاء ووقفت ت�شلي من �جل 
ح�شني جنيب!.. ولكنها فوجئت به 

يتحرك!.. وعا�ض ح�شني جنيب بعد 
ذلك مدينا بحياته لهذه �ملمر�شة!

ويف تلك �لليلة.. مل تنم عزيزة �مري.. 
و�و�شت زوجها حممود ذو �لفقار بال 

يدفنها قبل م�شي 24 �شاعة.! 
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�ىل  غنيــم  حممــد  مفيــدة  مــن 
يو�شف وهبي!

ق���د م�ش���ى عل���ى  – وكان  يف �شن���ة 1925 
تاأ�شي����س فرق���ة رم�شي����س �شنت���ان – تلق���ى 
يو�ش���ف وهبي بك خطابا من فتاة تروي فيه 
ق�شته���ا.. وقال���ت انها ت�ش���ع مواهبها حتت 
التجرب���ة.. ووقع���ت الفتاة ه���ذا اخلطاب – 
الأخر مرة – با�شمه���ا احلقيقي مفيدة حممد 

غنيم!
ويف الي���وم الثاين ذه���ب يو�شف وهبي اىل 
بي���ت مفيدة حممد غنيم.. ودعاها لالن�شمام 
اىل فرقت���ه.. فا�شرتطت عليه ان متثل الدور 

االول! 
وواف���ق يو�ش���ف وهب���ي.. والف م���ن اجلها 
املزي���ف"..  "اجل���اه  امل�شه���ورة  م�شرحيت���ه 
وبقي���ت عقب���ه واح���دة.. وهي اال�ش���م الذي 

�شتظهر به امام النا�س!
واق���رتح يو�شف وهب���ي هذا اال�ش���م عزيزة 

امر! 

بيــت  تدخــل  عر�ــض  �لــه  �ول 
عزيزة �مري!

وبعد خم�شة �شهور.. كانت جال�شة يف اثناء 
الربوفة.. عند ما اقرتب منها احد املمثلني.. 
وق���ال له���ا: ان عم���دة م���ن اعي���ان ال�شعي���د 
�شاهده���ا عل���ى امل�ش���رح و�شياأتي بع���د قليل 

ليطلب يدها!
ودخل العمدة.. وقدمه املمثل اليها قائاًل: 

- احمد بك ال�شريعي.. 
وتفر�ش���ت عزي���زة ام���ر يف وج���ه العمدة.. 
الفرن�شي���ة  يتكل���م  انيق���ا  �شاب���ا  فوجدت���ه 
بطالقة.. اجتمع���ت فيه كل امنيات الن�شاء.. 
املال واجلاه واحل�شب.. ومل ت�شتطع عزيزة 
ام���ر ان ترف�شه..  ولكنه���ا طلبت ان ميهلها 

فرتة للتفكر! 
ه���ذا  م���ن  ام���ر موقفه���ا  ودر�ش���ت عزي���زة 
ال�شاب.. فقد كانت تعلم انه من ا�شرة عريقة 
ال�شعي���د  يف  اال�ش���ر  وتقالي���د  بال�شعي���د.. 
حتتم على ابنائها ع���دم الزواج اال من بنات 
اال�ش���رة.. فكي���ف يحط���م تقالي���د ا�شرت���ه.. 

ويتزوج من ممثلة! 
وقال���ت عزيزة امر انها توافق على زواجها 
منه، فهي مل تكن حتلم بان يتقدم اليها �شاب 
مثل���ه!.. ولكنه���ا ال حتب ان تعر����س حياتها 

للخطر!
وكان���ت ه���ذه ه���ي امل���رة االوىل يف تاري���خ 
العائ���الت امل�شري���ة بال�شعي���د، التي يتزوج 

فيها �شاب �شعيدي من ممثلة! 
وبذل���ت عزي���زة امر جمه���ودا عنيف���ا، لكي 
ي�شمح لها بالتمثي���ل على امل�شرح بني احلني 
واالخ���ر.. وبع���د �شه���ور.. انتابه���ا مر����س 
الزمه���ا الفرا����س.. ومل ت�شتطع اخلروج اىل 
دور ال�شينما.. فا�ش���رتى لها زوجها اول اآلة 
عر����س – 16 ملل���ي – ظهرت يف القاهرة – 
�شنة 1926 – يف حمل �شيكوريل.. لت�شاهد 
االف���الم الت���ي ترغ���ب يف روؤيته���ا وه���ي يف 

فرا�س املر�س! 

عر�شــه  ي�شتغــرق  فيلــم  �ول 
خم�ض دقائق!

وعندم���ا �شفيت م���ن املر����س.. ا�ش���رتت اآلة 
رزق  امين���ة  �شديقته���ا  ودع���ت  ت�شوي���ر.. 

فيل���م  اول  يف  للتمثي���ل  حمم���د..  وامين���ة 
بتاليف���ة  ام���ر  عزي���زة  تق���وم  �شينمائ���ي 

واخراجه وت�شويره بنف�شها.! 
وبع���د ان امت���ت الت�شوي���ر، بعث���ت بالفيل���م 
اىل حمل – ك���وداك – للطبع والتحمي�س.. 
واقام���ت عزيزة امر حفل���ة يف البيت، دعت 
اليها ا�شدقاء اال�ش���رة، مبنا�شبة عر�س هذا 
الفيل���م، ال���ذي مل ي�شتغرق عر�ش���ه اكر من 

خم�س دقائق!

موؤ�ش�شة �لفيلم �مل�شري!

كانت ال�شيدة امل�شرية يف ذلك الوقت عبارة 
عن حماوالت بدائية، ال تتعدى اال�شكت�شات.. 
ورات عزي���زة ام���ر ان تنتج فيلم���ا كبرا.. 
و�شاعده���ا عل���ى ذل���ك معار�ش���ة زوجه���ا يف 
ظهوره���ا على امل�ش���رح.. فا�شتعانت بزميلها 
�شتيف���ان رو�شتي الخراج فيل���م "ليلى" اول 
فيلم م�شري ي�شتغرق عر�شه �شاعة ون�شف 
�شاع���ة.. وا�ش���رتك معه���ا يف التمثي���ل احمد 
ج���الل وح�ش���ني ف���وزي والعامل���ة امل�شهورة 
مببه ك�ش���ر!.. وكان �شتيف���ان رو�شتي يقوم 
اىل جان���ب االخ���راج بتمثي���ل ال���دور االول 

امامها!
ويف ي���وم 17 نوفم���رب �شن���ة 192.. عر�س 
ه���ذا الفيلم يف دار �شينم���ا مرتوبول وجنح 
الفيلم.. ومنذ ذل���ك التاريخ ا�شبحت عزيزة 

امر موؤ�ش�شة الفيلم امل�شري!

ق�شة �ربعة رجال.. 

يف حي���اة عزيزة امر اربع���ة رجال.. االول 
اح���د ال�شا�ش���ة.. وق���د طلب���ت من���ي يف احد 
االي���ام – اال اذك���ر ا�شم���ه!.. والث���اين ه���و 
الوجيه احم���د ال�شريعي.. وق���د عا�شت معه 
اىل �شن���ة 1938.. ث���م طلق���ت من���ه ب�شب���ب 
رحالت���ه الطويل���ة اىل اخل���ارج. ثم تزوجت 
م���ن �شقيق���ه الوجي���ه م�شطف���ى ال�شريعي.. 
وه���و فنان يح���ب املو�شيق���ى ويجيد العزف 
م���ن  االوىل  اللحظ���ة  ويف  الكم���ان..  عل���ى 

زواجهما قال لها: 
- ان كل م���ا تطلبينه يف ه���ذا البيت �شيكون 
بني يدي���ك.. ولكني احذرك م���ن �شيء واحد 

فقط وهو ان تفت�شي جيوبي! 
وعا����س الزوجان �شبع �شن���وات.. ومل تفكر 
يف   – واح���دة  م���رة  وال   – ام���ر  عزي���زة 
االطالع على اية ورق���ة تخ�س الزوج.. ومل 
حتاول ان تفت�س جيوبه كما تفعل الزوجات 
املتطف���الت!.. ويف احدى الليايل ا�شتيقظت 
من نومها على �شوت يناديها با�شمها قائاًل: 
- يا مفي���دة افتحي دوالب زوجك ا�شتيقظت 
ال�شاع���ة اخلام�ش���ة �شباح���ا وفتح���ت مفيدة 

اذنيها على هذا ال�شوت. 
وفكرت ب�شرعة.. وتذكرت ان زوجها اخرج 
خم�ش���ني جنيها وع���اد يف �شاعة متاخرة من 
اللي���ل.. فقامت عل���ى الف���ور وفتحت دوالب 
مالب����س ال���زوج.. وم���دت يده���ا يف جيب���ه 
فخرجت وفيها ق�شيم���ة زواج ودارت الدنيا 
يف راأ�شها وعندها قامت بقراءة الورقة مرة 
ثاني���ة وثالث���ة وخام�ش���ة.. وانتظ���رت حتى 

ي�شتيقظ زوجها وت�شاأله.. 
- هل �شحيح انك تزوجت؟ 

�آخــر �شــاعة/  �آذ�ر - 1952
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يف عام 1923 كانت م�شر تفتح اذنيها الحدى 
ع�ش���رة حمط���ة اذاع���ة، تق���ول كل منه���ا: هن���ا 
القاهرة!.. وكان عدد اجهزة الراديو يف م�شر 
كلها، يزحف ب�شعوب���ة نحو الع�شرة االف، او 

االحد ع�شر الفًا، على االكر.. 
كان ل���كل ال���ف رادي���و تقريب���ًا، حمط���ة اذاع���ة 

كاملة! 
ويف ع���ام 1923 كان الرادي���و من اهم اال�شياء 
التي يطلب الريفيون الذين يزورون العا�شمة، 
ان يروها.. كما يرون حديقة احليوان، وترام 

االزهر!.. 

وكانت اجهزة الراديو، مبعرة على "البنادر" 
وبع����س  واملحافظ���ات  املديري���ات  وعوا�ش���م 

القرى. 
وظلت حمط���ات االذاعة االح���دى ع�شرة ترفع 
عقرتها كل �شباح وم�شاء، حتى يوم 29 مايو 
�شن���ة 1924.. يف ه���ذا الي���وم اغلقت حمطات 
االذاع���ة افواهه���ا، وذرف���ت دمع���ة او دمعت���ني 
عل���ى ما�شيها احلافل، ثم اخلت الطريق ملحطة 
اذاع���ة ماركونني التي احتك���رت االثر، بقرار 

من وزارة املوا�شالت. 
ان م�شتمع���ي �شن���ة 1959 ال يذكرون �شيئا عن 
حمطات االذاع���ة االهلية التي كانت تزحم جو 
القاهرة، وتت�شارع للفوز با�شتماع النا�س اىل 

تذيعها! كانت  "االعالنات" التي 
نعم.. االعالنات!.. 

كان م���ورد رزقها من االعالن���ات.. التاجر فالن 
يعلن عن "اموا�س احلالق���ة".. والرتزي فالن 
يعلن عن احدث امل���ودات لل�شيدات والرجال.. 
وتاجر العطور، ينفع زبائنه عن طريق االذاعة 

باخر روائحه العطرية.. 
وخ���الل االعالنات، او قبلها، او بعدها، ت�شتف 
االذاع���ة امل�شامع با�شطوان���ة الم كلثوم او عبد 

الوهاب او منرة املهدية!
وكان التناف�س على ا�شده بني حمطات االذاعة 

االهلية.. 
واملقال���ب الت���ي تدبره���ا كل حمط���ة لالخ���رى 
كانت اكر من االعالن���ات واال�شطوانات التي 

تذيعها.. 
وم���ع ذل���ك، وج���دت ب���ني ا�شح���اب املحط���ات 
"م�شيبتهم" الكربى، عندما علموا باجتاه نية 
احلكوم���ة اىل اغالق حمطاته���م، وفتح االثر 

كله ملاركوين وحده!
عندئ���ذ اجتم���ع ا�شح���اب املحط���ات، والغ���وا 
"دار  ت�شمى  اذاعة  له حمطة  "احتادا" جعلوا 

احتاد حمطات االذاعة االهلية".. 

ومن هذه الدار، اذاعوا على اجلمهور كلماتهم 
االخرة.. قبل املوت!

"ا�شتعطاف���ات" موؤث���رة موجه���ة اىل  اذاع���وا 
احلكومة.. فلم���ا ف�شلت ا�شتعطافاته���م، بداأوا 
االذاع���ة  ومطرب���ي  امل�شتمع���ني،  يودع���ون 
وحمدثيه���ا.. ويق���ول مذيعه���م، بع���د و�شل���ة 

لل�شيخ �شبح: 
-والله رايح توح�شنا يا �شيخ �شبح!.. فاذا كان 

الدور على ال�شيخ علي حممود قال املذيع: 
- والله غيابك يعز علينا يا �شيخ علي.. ويجيء 
دور متح���دث كان ي�شمي نف�شه "�شادق �شديق 
العائ���الت".. وهن���ا يق���ول املذي���ع يف �ش���وت 

متهدج: 
- راح���ت ايام���ك ي���ا �شي �ش���ادق.. ي���ا �شديق 

العائالت!. 
وانته���ت مرا�شي���م ال���وداع عل���ى ه���ذا النح���و 
املوؤث���ر، و�شيع���ت حمط���ات االذاع���ة االهلي���ة 
اىل املق���ر االخ���ر، وقبل ان ت���وارى فيه، القى 
اال�شتاذ ا�شماعيل وهبي �شقيق يو�شف وهبي، 
رث���اء حارا عل���ى روح االذاع���ات االهلية – او 
على ارواحها جميعا – وكان ا�شماعيل وهبي، 

ميلك احدى هذه املحطات.. 
واختت���م ال���وداع بالقراآن الك���رمي.. وان�شرف 

امل�شيعون.. اىل حمطة ماركوين! 
كانت اآخر كلمات �شمعها النا�س من ميكروفون 
"احت���اد املحط���ات االهلية".. ه���ي : "ن�شوف 
قائ���اًل:  املذي���ع  اردف  ث���م  بخ���ر"..  و�شك���م 

خر"..  على  "ت�شبحوا 
حمط���ة  اىل  ي�شتمع���ون  النا����س،  وا�شب���ح 

ماركوين.. 
 **

ان �شاحب هذه الكلم���ات االخرة املوؤثرة كان 
يتزع���م ا�شح���اب املحط���ات االهلي���ة. وكان���ت 
حمطت���ه ت�شم���ع يف ا�شي���وط واال�شكندري���ة، 
ف�ش���ال ع���ن القاه���رة، بينم���ا كان���ت املحط���ات 
االخرى، تتع���ر ا�شواتها عند حدود القاهرة، 

ثم ترف�س ان تتجاوز هذه احلدود.. 
واال�شكندري���ة،  القاه���رة،  يف  �شه���را  كان 
ا�شم���ه،  يتناقل���ون  النا����س  وكان  وا�شي���وط، 
ويقولون: "حب�شي جرج�س اذاع اغنية معينة 

او عالنا معينا".. 
اأما االن.. بعد ربع قرن، تطورت خالله االذاعة 
تطورا هائال.. فمن الذي يذكر حب�شي جرج�س 

واعالناته واغانيه!
انه االن يف الثانية وال�شتني من عمره.. 

يتح���دث بلهج���ة االذاعة القدمي���ة، ويروي ملن 
يقابله ح�شدا من الذكريات.. 
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ان���ه يعرف كي���ف ب���داأت ليلى م���راد حياتها 
االذاعية، ويذكر اول اذاعة ال�شمهان، واول 
"اغنية". فان  "اغنية" لل�شخ رفعت.. نعم 
ال�شيخ رفعت بداأ حياته االذاعية باغنية ال 

بربع قراآن! 
االذاع���ة  برام���ج  بتن�شي���ق  يق���وم  وكان 
كم���ا   – ال���ذوات  اوالد  م���ن  "�ش���اب" 
يق���ول حب�ش���ي – ا�شمه "مدح���ت افندي 
عا�ش���م"!.. يق�شد املو�شيق���ار املعروف 

مدحت عا�شم.. 
"وذات يوم جاءين �شاب قال انه يريد 

ان يغن���ي يف املحط���ة، وكان ي�شع العود حتت 
ابط���ه.. وجل�شن���ا ن�شتم���ع اىل ال�ش���اب وه���و 

يغني: 
يا ريتني طر وانا اطر حواليك 

مطرح ما تروح يا عيوين عليك 
ا�شم���ه،  ال�ش���اب يف االختي���ار، وكان  وجن���ح 

االطر�س"!..  "فريد 
"واتفق���ت م���ع ال�ش���اب عل���ى ان يح�ش���ر ليال 
املعي���اد  يف  فاقب���ل  امل�شتمع���ني،  اىل  لتقدم���ه 
يرت���دي "�شموكن".. ووقف ام���ام امليكروفون 
يذي���ع مبا�ش���رة – فل���م تك���ن تع���رف يف ايامنا 
اال�شرط���ة الت���ي ت�شج���ل ث���م ت���ذاع – وع���زف 
التخ���ت مقدم���ة االغني���ة، وج���اء دور املطرب، 
ولك���ن فم���ه انغلق بقف���ل من حدي���د، واحتب�س 
�شوت���ه يف حنجرته، وات�ش���ح انه "مك�شوف" 
وانه يريد ان ي�شع���ر انه يغني لنف�شه، فاطفاأنا 
الن���ور، وو�شعن���ا قطع���ة م���ن ال�شا����س عل���ى 
امليكروف���ون لكي���ال ي���راه املط���رب اخلجول.. 
وعندئ���ذ فقط بداأ القفل احلدي���د ينفتح.. وبداأ 
�شوت���ه يخرج م���ن حلق���ه.. وجن���ح املطرب.. 

و�شجعه امل�شتمعون".. 
هذه بداية فريد االطر�س يف االذاعة!.. 

 **
وكانت بداية "ا�شمهان" يف اذاعة حب�شي، عن 

طريق التليفون.. 
ات�شل���ت بحب�ش���ي تليفوني���ا، وقال���ت ل���ه انها 
�شتغن���ي له يف التليف���ون.. وغنت مطلع اغنية 

ام كلثوم التي حلنها ال�شيخ ابو العال:
وحقك انت املنى والطلب 
وانت املراد وانت االرب 

وق���ال لها حب�ش���ي: ا�شتعدي للغن���اء غدا.. ومل 
يكن قد تبني �شوتها جيدا يف التليفون، ولكنه 

اراد ان يقدم �شوتا جديدا مليكروفونه.. 
وكانت اول اغنية ال�شمهان يف اذاعة حب�شي: 

ياللي هواك �شاغل بايل 
يف غرامك انا ياما قا�شيت 

وقب�شت 
ثم���ن  "ا�شمه���ان" 

والكمال،  بالتم���ام  قر�شا  "الو�شل���ة" �شبع���ني 
وا�ش���رتت بها زهورا.. كان���ت – رحمها الله – 

حتب االزهار!
 **

ان جمعي���ة االذاع���ي الكه���ل حب�ش���ي جرج����س 
ال تنف���د.. لق���د راأه���م جميع���ا يدق���ون االبواب 
ليدخل���وا.. راأى هوؤالء امل�شاه���ر الذين تلتمع 
ا�شماوؤه���م االن التماع جن���وم الليل، ي�شرون 
على اقدامهم اىل حمط���ة اذاعته، ليذيعوا لقاء 
قرو����س، او لقاء ال �شيء.. ان "فريد االطر�س" 
ودف���ع  جمان���ا،  االوىل  الو�شل���ة  ق���دم  مث���ال 

م�شروفات املو�شيقيني اي�شا.. 
ام���ا املرحوم ان���ور وج���دي، فب���داأ يف االذاعة 
 – "احلب�شي���ة" – ن�شب���ة اىل حب�ش���ي طبع���ا 
كمنلوج�ش���ت، يلق���ي املنلوج���ات الت���ي تذيعها 
وعل���ب  ال�شاب���ون  ال�شن���اف  دعاي���ة  املحط���ة 

ال�شجاير واال�شواف االجنليزية!
اخرج انور وجدي – ذات ليلة – متثيلية تبداأ 
يف �شالة رق����س، يغني فيها مط���رب وترق�س 
راق�ش���ة، ثم تدور معركة بني الرواد تنتهي يف 
ق�شم البولي�س، ويقول احد املتهمني ان خ�شمه 
قد طعنه بثالث �شكاكني طعنات جنالء، في�شاأله 

�شابط البولي�س يف ده�شة: 
- ولك���ن ازاي يا راج���ل ي�شربك ثالث �شكاكني 
وبدلت���ك ما ح�شل����س فيها حاج���ة، وال ج�شمك 

جراله حاجة؟ فيجيب الرجل يف ثقة وزهو: 
- م����س ممك���ن ال�شك���ني تف���وت يف بدلتي، الن 
قما�شه���ا ا�شرتيته م���ن حمالت ك���ذا والنها من 

�شوف كذا.. 
وكان انور يكتب الفكرة، ويخرجها، وميثلها، 

نظر مائة قر�س!!
 **

وذات ي���وم هم�س "�شدي���ق العائالت" يف اذن 
حب�ش���ي ان مقرئ جامع فا�ش���ل با�شا بالقاهرة 

يجيد 
الغناء وان���ه م�شتعد 

الذاعة اغنية، على اال يذكر ا�شمه.
وغن���ى  املحط���ة،  اىل  املق���رئ  ال�شي���خ  وج���اء 
"وحق���ك انت املنى والطلب" مب�شاحبة تخت 

املرحوم م�شطفى العقاد.
ومل يع���رف اح���د ا�ش���م "املط���رب" حت���ى امل���ح 
االبرا�ش���ي با�شا – وكان ناظر اخلا�شة امللكية 
– يف معرفته، فهم�س حب�شي له با�شمه راجيا 

من "البا�شا" ان يكتمه!.. 
وكت���م االبرا�ش���ي با�ش���ا ا�ش���م "ال�شي���خ حممد 
رف���ت" حتى �شمعه النا�س بعد ذلك يتلو القراآن 
الك���رمي، فجنوا به ورفع���وه اىل ال�شماء، دون 
ان يعرف���وا ان���ه هو ال���ذي فناه���م "وحقك انت 

املنى والطلب". 
ولكن تالوة الق���راآن يف الراديو، كانت م�شكلة 

دقيقة قبل ربع قرن.. 
كان بع�شه���م يعتربه���ا "حراما".. فل���م يجروؤ 
مق���رئ عل���ى اجللو�س ام���ام امليكروف���ون.. ثم 
انف���ق حب�شي مع ال�شيخ على حزين على اذاعة 
القراآن الكرمي كل �شباح.. ملدة ن�شف �شاعة.. 

ومل يكد ال�شيخ حزين يتم التالوة، حتى كانت 
مظاه���رة �شخمة من امل�شايخ قد احاطت "بدار 
االذاع���ة" يف �ش���ارع فاروق – �ش���ارع اجلي�س 
يف  حجرت���ني  االذاع���ة  دار  وكان���ت   – االن 

عمارة. 
وكانت "العقدة" التي يريد امل�شايخ حلها: 

- كيف يذاع القراآن من نف�س امليكروفون الذي 
تذاع منه االغاين؟

كان���وا ي�شتنك���رون ذل���ك ولك���ن حب�ش���ي واجه 
املوقف بذكاء وجنا من غ�شبهم فعال، وعر�س 
عليه���م اال�ش���رتاك يف اختي���ار ذوي اال�شوات 

احل�شنة التي تتلو القراآن الكرمي.. 
وا�شبحت تالوة الق���راآن، بعد ذلك، مادة ثابتة 

حمط���ات  جمي���ع  برام���ج  ع���ة يف  ا ذ ال ا
االهلية، وورثتها عنها اذاعة ماركوين.. 

 **
واول حفل���ة اذيعت بالراديو الم كلثوم.. كانت 

لها ق�شة.. 
كان���ت احلفل���ة يف م�ش���رح االزبكي���ة.. وج���اء 
حب�ش���ي بامليكروفون، وجهاز االر�شال، واعلن 
قب���ل ذلك يف اذاعته انه �شيذيع حفلة ام كلثوم، 
ولكن���ه مل ي�شت���اأذن ام كلثوم نف�شه���ا يف اذاعة 

حفلتها.. 
وغن���ت كوكب ال�ش���رق، بعد ان رف�ش���ت اذاعة 

احلفلة.. 
له���ا  ق���ال  اذنيه���ا، عندم���ا  ولكنه���ا مل ت�ش���دق 

ا�شدقاوؤها: 
- يا�ش���الم يا �شومة.. دا انت كنت مده�شة جدا 

يف حفلة االذاعة! 
 **

اح���دى ع�ش���ر حمط���ة اذاع���ة �شمتت من���ذ ربع 
قرن.. 

ولكن ال�شيد حب�شي جرج�س ما زال يعي�س يف 
ا�شدائها التي اخمدها قرار املوا�شالت.. 

واال�شداء هي كل ما تبقى لل�شيد حب�شي، الذي 
يتهم���ك االن يف اجهم���زة الرادي���و وماكين���ات 
ال�شينما، يف حمله املتوا�شع الذي افتتحه بعد 

اغالق حمطة راديو فاروق واخواتها.. 

عبد �ملنعم �جلد�وي 

�مل�شور / كانون �لثاين- 1959
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كانزمان

عماد 
حمدي 

ي����ت����ه����م 
ف��ت��ح��ي��ة 

����ش���ري���ف 
ب������ان������ه������ا 

ه���������ددت���������ه 
وجه  بت�شويه 

�شادية! 
التي  املاآ�شاة  هي  ه��ذه 

وزوجته  حمدي  عماد  حياة  تعرب 
�شريف..  فتحية  ومطلقته  �شادية 

كما يرويها ابطالها. 
عماد حمدي مل يخرج من ازمة بعد 
ال  ال��ذي  احلب�س  او  بالنفقة  احلكم 
تخلي  وق�ش�س  �شده،  قائما  ي��زال 
اروقة  كل  تزال متالأ  ال  عنه  �شادية 
ان  م�شمم  ولكنه  الفني..  الو�شط 

مي�شي يف املعركة اىل نهايتها. 
ال�شابقة  زوج��ت��ه  ان  ي��ق��ول:  ه��و 
التي  ه��ي  �شريف  فتحية  ال�شيدة 
تطلق ا�شاعات انف�شاله عن �شادية، 
النها تاأمل ان يعود اليها وهذا من 

رابع امل�شتحيالت. 
وفتحية �شريف تعلن باعلى �شوتها 
ان عماد حمدي مات بالن�شبة لها.. 
انها ال تفكر فيه حلظة، وال تفكر ان 
تقبله حتى لو عاد راكعا على ركبتيه 
ياأكل من الرتاب الذي مت�شي عليه.. 
ن��ادر،  ول��ده��ا  يف  اال  تفكر  ال  ان��ه��ا 
ولدها من عماد الذي تبحث له االن 
ابت  التي  املدر�شة،  عن م�شروفات 
رجولة عماد االب اال ان يتهرب من 

دفعها! 
و�شادية تقول: انه ال دخل لها فيما 
على  ال�شابقة  وزوج��ت��ه  عماد  ب��ني 
تطالب  �شريف  وفتحية  االط��الق.. 
 1247 مب��ب��ل��غ  االن  ح��م��دي  ع��م��اد 
جنيها منها 137 جنيها م�شروفات 

البنه  امل��در���ش��ة 
ن�����ادر وال��ب��اق��ي 
ن���ف���ق���ة ���ش��ه��ري��ة  
جنيها   80 ق���دره 
ت����ع����ه����د ب���دف���ع���ه���ا 
يف  م�شجل  ب��اق��رار 
ال�شهر العقاري �شهد 
حممد  اال���ش��ت��اذ  عليه 
�شتوديو  مدير  رج��اين 

م�شر. 
تنفذ  ان  امل��م��ك��ن  م��ن  وك���ان 
على  ب��احل��ب�����س  احل��ك��م  فتحية 
عندما  التنفيذ  اجلت  ولكنها  عماد، 
ج��ن��ي��ه.. ويف  ع��م��اد 200  لها  دف��ع 
اال�شبوع املا�شي عر�س يف املحكمة 

ولكن  ج��ن��ي��ه،   100 ي��دف��ع  ان 
فتحية  ان  رف�����ش��ت..  فتحية 
���ش��ري��ف ت��ل��ع��ن ال���ي���وم ال���ذي 

تزوجت فيه عماد حمدي. 
ال��وق��ت موظفا  ذل��ك  ك��ان يف 
 28 مرتبه  م�شر  ب�شتوديو 
متعاقدة  هي  وكانت  جنيها 
على العمل يف االوبرا باجر 
ال��ت��ي  وه����ي  ج��ن��ي��ه،   300
�شحت ب�شبابها لكي ت�شنع 
انه  ت��ق��ول:  انها  بطال،  منه 
اف�����ش��د ح��ي��ات��ه��ا، ف���ال هي 
االن  ت��ت��زوج  ان  ت�شتطيع 
نادر، وال هي  ابنها  ب�شبب 
للعمل،  تعود  ان  ت�شتطيع 
وال هي جتد نقودا تقتات 

منها. 
وقد طعن عماد يف احلكم 
للجيل:  ق���ال  ب��ال��ن��ف��ق��ة.. 
هددته  �شريف  فتحية  ان 
ال��ن��ار عليه  م���اء  ب��ال��ق��اء 

وعلى �شادية. 
لكي  االق���رار  ه��ذا  فكتب 
فهو  تهديدها،  من  يهرب 

اتفاق غر قانوين. 
وب���ك���ت ف��ت��ح��ي��ة ���ش��ري��ف 

مبثل  يديل  عماد  ان  �شمعت  عندما 
انها  قالت  لل�شحف..  االق��وال  هذه 
الكثر،  ال�شيء  تقول  ان  ت�شتطيع 
فمها،  تقفل  ان  تف�شل  ك��اأم  ولكنها 
للرجل  بها  الت�شهر  مهمة  وت��رتك 

الذي تخلى عن ولده! 
عليها  يثبت  ان  عماد  تتحدى  انها 
باال�شتاذ  وت�شت�شهد  التهديد،  هذا 
حم��م��د رج�����اين م���دي���ر ���ش��ت��ودي��و 

م�شر. 
ان  انه كان يف يدها  وقالت فتحية 
عماد،  على  باحلب�س  احلكم  تنفذ 
اعلنت  ول��ده��ا  �شبيل  يف  ولكنها 
انها م�شتعدة لتق�شيطه. وقد تدخل 
حلمي رفلة اكر من مرة.. وتهرب 
م�������ن�������ه 

عماد. 
ف��اح��ت��م��ت ب��ال��ق�����ش��اء، ل��ق��د ب��اع��ت 
لت�شرف  متلكه  ك��ان��ت  ق��دمي��ا  بيتا 
الغى  فقد  عماد  ام��ا  ول��ده��ا..  على 
با�شم ولده..  تاأمني كانت  بولي�شة 
واه���دى ���ش��ادي��ة قطعة ار����س  يف 
فتحية  يتهم  ب��داأ  ثم  الهرم..  �شارع 

بالت�شهر به.. 
ويف ال��وق��ت ال���ذي ك��ان ي��ق��ول فيه 
عماد للجيل انه ال يوجد ادنى خالف 
اخلالفات  حتى  �شادية،  وبني  بينه 
ال��ب�����ش��ي��ط��ة ال���ت���ي حت����دث ب���ني كل 
موجودة..  غر  العامل  يف  زوج��ني 
يف هذا الوقت كانت فتحية �شريف 
تقول للجيل ان ولدها نادر ال يرى 
والده عماد اال يف اعالنات ال�شينما 

يف  ال�شا�شة  وعلى  ال�شوارع..  يف 
افالمه وير�شل له قبالت يف الهواء 

وهو يقول : وح�شتني يا بابا. 
ت�شر �شادية على انها بعيدة عن كل 

هذه اخلالفات. 
ينفي  عندما  عماد  زوجها  وتوافق 
حوله  حت��وم  التي  ال�شقاء  دالالت 
املت�شلني  ك���ل  ول��ك��ن  وح���ول���ه���ا.. 
نتائج  يتوقعون  وع��م��اد  ب�شادية 
يتبادلها  التي  القبالت  عن  بعيدة 
�شادية  ان  النا�س..  امام  الزوجان 
تغني  ك�شابة  م�شتقبلها  تفقد  مل 
وتلمع على ال�شا�شة، اما عماد فانه 

يجب ان يخطو بحر�س وحذر.. 

�جلــــيل/ �أيلول- 1955
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كانزمان

ويج���د رئي�س ال���وزراء لذة فائقة حني 
يتحدث عن ذكرياته: ايام كان "كابنت" 
اخلديوي���ة، ويحتف���ظ رفعت���ه من تلك 
االيام ب�ش���ورة للفريق الذي 
وكان  ذل���ك  يف  يراأ�ش���ه  كان 
ي�ش���م: جعف���ر وايل – احمد 
ابراهي���م العراب���ي – حمم���د 
فا�ش���ل – حمم���د زك���ي �شع���د 
– ح�شن  دروي����س  – حمم���د 
كام���ل عراب���ي – احم���د حلمي 
– م�شطفى ريا�س – م�شطفى 
الل���ه  – رزق  ال�ش���واف  كام���ل 

حنا. 
ال�ش���ورة  اىل  رفعت���ه  وينظ���ر 

العزيزة عليه ثم يقول : 
يف  اي�ش���ر  جناح���ا  كن���ت  "لق���د 
الفري���ق: وكنت م�شه���ورا ب�شرعة 
الع���دو واتقان االت�ش���ال بزمالئي 
م���ن اف���راد خ���ط الهج���وم ومل اكن 
امي���ل اىل املحاورة كث���رًا، وكانوا 
يقول���ون انن���ي اح�ش���ن الت�شوي���ب 

واحرز اهدافا لفريقي. 
ومي�شي علي ماهر با�شا يف ذكرياته 

عن كرة القدم: 
"ويف تلك االيام كانت لعبة كرة القدم 
لعب���ة جديدة واف���دة، واظن انها كانت 
قد ب���داأت يف م�شر من���ذ ع�شر �شنوات 
قبل فريقن���ا، وحينما بداأنا نحن نلعب 
كان هناك جن���وم العبون بني ابطاله: 
اذك���ر منه���م عب���د املجيد رم���زي – بك 
فيم���ا بع���د – وحممد زغل���ول – با�شا 

فيما بعد -. 

وم���ع االقب���ال الفائ���ق عل���ى م�شاه���دة 
كل املباري���ات الت���ي يلع���ب فيه���ا كبار 
االبط���ال، فقد كنت ا�ش���ع ن�شب عيني 
ان ال اتاأث���ر باح���د منه���م الين ال احب 

التقليد. 
وي�شتطرد عل���ي ماهر با�شا يف حديث 

كرة القدم. 
- ولك���ن فريق اخلديوية مل يكن بداية 
تعلق���ي بك���رة الق���دم... لق���د كان ه���ذا 
الفري���ق �شن���ة 1898، ام���ا ك���رة القدم 
نف�شه���ا بالن�شب���ة يل فق���د ب���داأت �شنة 
بارب���ع  اخلديوي���ة  قب���ل  اي   ،1894
�شن���وات، وكنت يف ذلك الوقت تلميذًا 

يف املدر�شة النا�شرية االبتدائية. 
ويقول علي ماهر با�شا: 

نف�شي���ا  اث���رًا  ت���رتك  الريا�ش���ة  ان   -
فيم���ن ميار�شه���ا،  ب���ارزا  وج�شماني���ا 
واو�شح ه���ذه االثار هو: االقبال على 
العمل ومواجه���ة امل�شوؤوليات بن�شاط 

وعزم وثقة بالنف�س. 
وان���ا اذك���ر اين حينم���ا ولي���ت وزارة 
املع���ارف الأول م���رة، كن���ت اعم���ل 14 
�شاع���ة يف اليوم، وكان���ت هناك ثالث 
جمموعات من ال�شكرترين يتناوبون 
العم���ل معي وكنت اغ���ادر مكتبي غر 

�شاعر باي تعب او كالل. 
ويقول رفعته: 

- وكنت اح�س ان هذه املقاومة ترجع 
اول م���ا ترجع، اىل اي���ام كنت امار�س 
الريا�ش���ة.. اي���ام كنا ننته���ز فر�شة ما 
ب���ني الف�ش���ول، فنه���رع اىل املالع���ب، 
او نف���رغ م���ن الدرا�ش���ة فنج���ري اىل 
كل  لنح���رك  العبا�شي���ة:  "ف�شحاي���ة" 

ع�شالت اج�شادنا.
�لعقلة! 

ب���ك وزي���ر  وابراهي���م عب���د الوه���اب 
التجارة وال�شناعة والتموين – حتى 
االن – ووزير الدولة املقبل يف رئا�شة 
جمل�س الوزراء، ه���و االخر من هواة 

الريا�شة. 
وكان ابراهي���م بك يراأ����س نادي م�شر 

اجلديدة. 
ولعبته املف�شلة هي اجلولف. 

وقالئ���ل هم الذين يعرف���ون ان معاليه 
ان�شا يف بيته غرف���ة خا�شة للريا�شة، 
العقل���ة  حت���ى  ادواته���ا  ب���كل  جه���زت 

واملتوازي���ني وكان معالي���ه ي�شتيق���ظ 
يف ال�شباح الباك���ر ويرتدي بنطلونا 
ق�ش���را ثم يهرع اىل غرف���ة الريا�شة، 
وبعد دقائق يكون اما "مت�شعلقا" على 
العقلة بروح ويجيء يف الهواء، واما 
العب���ا عل���ى "املتوازي���ني" يف حركات 

�شريعة بارعة. 
ث���م يهرع معاليه بعد ذلك اىل جمموعة 
م���ن الك���رات احلديدي���ة يحركه���ا بني 

ذراعيه ب�شرعة. 
وكان معاليه يق�شي يف غرفة الريا�شة 
يف بيت���ه، ن�ش���ف �شاع���ة كل ي���وم، ثم 
يج���ري ليق���ف حت���ت الدو����س الب���ارد 

�شيفا و�شتاء.. 
مبظه���ر  مدي���ن  ان���ه  معالي���ه  ويق���ول 
حقيقة  يف  ج���دا  – ال�ش���اب  "ال�ش���اب 
االم���ر – لن�ش���ف ال�شاع���ة ال���ذي كان 
"كان"  الريا�ش���ة  غرف���ة  يف  يق�شي���ه 
وكان فعل ما�س، الن معاليه منذ دخل 

الوزارة مل يدخل غرفة الريا�شة! 

3 م�شايخ 
وهن���اك ظاه���رة تلفت النظ���ر يف هذه 
ال���وزارة، ويب���دو ان���ه لي�ش���ت هن���اك 
�شابقة لها يف الوزارات امل�شرية، تلك 
ه���ي ان ثالثة م���ن اع�شائه���ا من اوالد 
كب���ار م�شاي���خ اال�ش���الم امل�شاه���ر يف 

م�شر..! 
ان مرت�شى املراغي بك وزير الداخلية 
ال�شي���خ  االك���رب  اال�شت���اذ  اب���ن  ه���و 
املراغي، وعبد اخلال���ق ح�شونة با�شا 
وزير املع���ارف هو ابن اال�شتاذ االكرب 
ال�شي���خ ح�شون���ة الن���واوي واال�شتاذ 
�شعد اللب���ان بك هو ابن ال�شيخ الكبر 

عبد املجيد اللبان. 
والهواي���ة اخلا�ش���ة الوله���م مرت�شى 
املراغي بك، هي قراءة دواوين ال�شعر 
العربي، وحفظ ما يروقه من ا�شعارها 
عن ظهر قل���ب وكان معاليه يتمثل هذا 

اال�شبوع بيبتني من ال�شعر هما: 
كان فجاج االر�س وهي ف�شيحة 

على الهارب املطلوب كفة حايل 
يوؤتى اليه ان كل ثنية 

تيممها ترعى اليه بقاتل 

◄

ما �لذي تعرفه عن جمل�ض �لوزر�ء �جلديد؟ 

هل تعرف مثال �ن ل�شاحب �ملقام �لرفيع زو�يا 

�شخ�شيات تف�شيالت ل تعرفها؟ 

هــل تعرف مثال �ن �شاحب �ملقــام �لرفيع علي 

ماهر با�شا رئي�ض �لوزر�ء، لعب كرة قدمي! 

�لتــي  �لوىل  �لطليعــة  يف  رفعتــه  كان  لقــد 

مار�شت لعب كرة �لقدم يف �ملدر�شة �خلديوية 

�لثانوية �شنة 1868. 

وكان رفعتــه �ي�شــا يهــوى ركــوب �لدر�جــات 

ويدخل يف م�شابقات �لعدو �ل�شريع! 

وحدث يف �شنة 1943، حينما �ريد �لقب�ض على 

رفعته، �ن رجــال �لبولي�ض �لذين كلفو� بهذه 

�ملهمــة، ذهبــو� يطرقون بــاب د�ره يف �ل�شاعة 

�ل�شاد�شــة �شباحــا وكانت ده�شتهــم �شديدة �إذ 

وجــدو� �ن فر��ض �شاحب �ملقــام �لرفيع، خال 

مــن �شاحب �ملقام �لرفيع، ثــم تبني �ن رفعته 

�لباكــر  �ل�شبــاح  يف  در�جتــه  ركــب  قــد  كان 

و�نطلق �ىل ريا�شة �ل�شباح. 
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ومعن���ى البيتني باللغ���ة العربية، التي 
لي�ش���ت �شعرا، ان الدني���ا على ات�شاعها 
ت�شيق باخلائ���ف لدرجة انه يتوهم ان 
قاتال يث���ب اليه من كل ركن من اركانها 
الذي���ن  ه���وؤالء  يق�ش���د  معالي���ه  وكان 
اخافته���م ا�شاعات الرع���ب التي ت�شرح 
يف القاهرة االن ام���ا الهواية اخلا�شة 
لثانيه���م، عب���د اخلالق ح�شون���ة با�شا: 
فه���ي تنظي���م االر�شي���ف يف كل م���كان 
ذه���ب الي���ه معاليه ليعمل: ق���ال اول ما 

قال:
- اريد ان ارى االر�شيف.

االر�شي���ف،  ل���رى  معالي���ه  ويذه���ب 
ث���م يجل����س ليب���دي اقرتاحات���ه ب�شاأن 
تنظيمه، ويف راأي معاليه ان اال�شالح 

احلقيقي يبداأ من ال�شغائر. 
�شالت �لقربى 

واذا كان يف ال���وزارة ثالث���ة من اوالد 
كب���ار امل�شايخ، ف���ان فيها اثن���ني يربط 
بينه���ا انهم���ا متزوج���ان م���ن �شقيقتني 
ان ال�شي���دة الفا�شلة ح���رم عبد اخلالق 
املع���ارف،  وزي���ر  با�ش���ا،  ح�شون���ة 
ه���ي �شقيق���ة ال�شي���دة الفا�شل���ة ح���رم 
حام���د �شليم���ان با�شا وزي���ر اال�شغال، 
ولزوجتي الوزيرين �شقيقة ثالثة، هي 
ال�شي���دة الفا�شل���ة حرم ح�ش���ن يو�شف 

با�شا وكيل الديوان امللكي. 
هوايا متعددة! 

وثم���ة وزي���ران ي�ش���رتكان يف هواي���ة 
واحدة ه���ي الق���راءة، والوزيران هما 
زك���ي عب���د املتع���ال ب���ك وزي���ر املالي���ة 

و�شليب �شامي با�شا وزير الزراعة. 
والذي���ن �شاه���دوا زك���ي عب���د املتع���ال 
ب���ك وه���و يدر����س او يق���راأ او يبحث، 
ي�شاب���ون بالذه���ول م���ن قدرت���ه عل���ى 
اال�شتم���رار يف عمله �شاعات متالحقه، 
يظل فيها جميعا حمتفظا ب�شفاء ذهنه 

وترتيب افكاره. 
ويتاب���ع حمم���ود ح�ش���ن با�ش���ا وزي���ر 
ال�ش���وؤون االجتماعية كل الكتب الهامة 
التي ت�شدر يف امريكا واوربا، وهناك 
دور ن�شر كثرة تعاقد معها معاليه منذ 
كان �شفرا مل�شر يف وا�شنطن، على ان 

تبعث اليه بكل انتاجها اجلديد. 
ال�ش���وؤون  وزي���ر  مي���زات  اب���ز  وم���ن 
االجتماعي���ة انه حمدث ممت���از، وكان 
معاليه من اجنح ال�شفراء الذين مثلوا 
م�شر يف العامل اخلارجي، وا�شتطاعت 
ال�شي���دة قري�شة ان حتت���ل مركزًا هاما 
يف العا�شم���ة االمريكي���ة، وكت���ب احد 
املعلق���ني االمريكيني مرة يق���ول وكان 
ذلك ايام روزفل���ت: "ان اقوى �شيدتني 
روزفل���ت،  م�ش���ز  هم���ا  وا�شنط���ن  يف 
حمم���ود  وم�ش���ز 

ح�شن با�شا". 
ويه���وى حمم���ود ح�ش���ن با�ش���ا لعب���ة 
اجلولف ولكن���ه الميار�شها كثرا هذه 

االيام. 
اما ابراهيم �شوقي با�شا وزير ال�شحة 
امل�ش���ي  ه���ي  املف�شل���ة  ريا�شت���ه  ف���ان 

الطويل! 
ويبدو اثر ذل���ك وا�شحا يف اخلطوات 
الع�شكري���ة الت���ي متت���از به���ا طريق���ة 

معاليه يف امل�شي! 

ما هو معنى �ل�شم! 
وكث���رون ال يعرف���ون ان حمم���د علي 
من���ازي با�ش���ا وزي���ر العدل م���ن ا�شل 
اي���راين والي���زال معالي���ه �شل���ة بفرع 
ا�شرته يف ايران، وقد كتب احد اقارب 
معالي���ه نبذة عنه وع���ن حياته، ن�شرت 

اخرا يف احدى �شحف طهران. 
واليزال ا�شم معايل وزير العدل يحمل 

الطابع االيراين. 
تعن���ي  بااليراني���ة  "من���از"  كلم���ه  ان 
"ال�شالة" و"منازي" اي الذي ي�شلي 
واذا ترج���م ا�ش���م معالي���ه اىل العربية 
فانه ي�شبح : "حممد علي الذي ي�شلي 

با�شا"!! 
اجتم���ع  ال�شابع���ة  ال�شاع���ة  يف   .."
جمل�س ال���وزراء للبح���ث يف تطورات 
املوقف، ونظ���ر يف القوان���ني العاجلة 
الظروف  توج���ب  التي 

اتخاذها حلماية البالد.." 
كانت االح���داث تتالحق، والن���ار تكاد 

ت�شتعل لتلتهم كل �شيء. 
وكان رفعة رئي�س ال���وزراء علي ماهر 

با�شا يرقب تطور احلوادث.. 
واتخ���ذ  ال���وزراء،  جمل����س  واجتم���ع 
القاه���رة  حكم���دار  وعق���د  قرارات���ه، 
كب���ار  ح�ش���ره  مكتب���ه،  يف  اجتماع���ا 
�شب���اط البولي����س للبحث فيم���ا يجب 

اتخاذه من التدابر.. 
وح���وايل الظه���ر، انتقل كب���ار �شباط 
املحافظ���ة اىل حديق���ة االزبكي���ة، وقد 

اقيمت عدة خيام لهم.. 
ووزعت جميع قوات بلوك النظام على 
اق�ش���ام البولي����س، وع�شكر بع�شها يف 

حديقة االزبكية.. 
وا�شتاأجرت احلكمدارية عدة �شيارات 
م���ن انواع خمتلف���ة لتنق���الت اجلنود، 
عل���ى ان تظ���ل ه���ذه ال�شي���ارات ره���ن 

ت�شرف ال�شباط.. 
وملا كان بع�س افراد اجلالية االجنبية 
يحملون �شالحا، فقد بداأت احلكمدارية 
يف بحث ما يتخذ م���ن اجراءات ب�شاأن 

هذه اال�شلحة.. 
وق���د اق�شى رفعة عل���ي ماهر بت�شريح 

قال فيه: 
اي  ملواجه���ة  م�شتع���دة  الب���الد  "ان 
ط���ارئ، وان جمل����س ال���وزراء يدر�س 
كل االحتم���االت وي�شتع���د له���ا جميع���ا 

ا�شتعدادا تاما.. 
ه���و  و

اليزال يرقب املوقف عن كثب، ويتتبع 
جم���رى االم���ور يف يقظ���ة واهتم���ام، 
وعل���ى ا�شا�س هذا كله ي�ش���در ما يراه 

من القرارات يف الوقت املنا�شب.." 
يف هذا اجلو ال���ذي كانت فيه االنفا�س 
تتالحق، والعامل يرق����س على بركان، 

والنار تو�شك ان تبتلع كل �شيء، 
اعلن عل���ي ماهر با�شا االحكام العرفية 

يف اول �شبتمرب �شنة 1939. 
وكان���ت اول مرة يرى فيه���ا ابناء هذه 
الف���رتة م���ن احلي���اة، اع���الن االح���كام 
العرفي���ة وكان عل���ي ماه���ر با�ش���ا اول 
حاك���م ع�شكري م�ش���ري يعلن االحكام 
العرفية، فمنذ و�شعت احلرب العظمى 
االوىل  اوزاره���ا حتى ع���ام 1939، مل 
تع���رف م�ش���ر معنى هذه االح���كام وال 

لونها.. 
ثم ا�شتقال علي ماهر با�شا.. 

�حلاكم �لع�شكري رقم 2 
املل���ك  جالل���ة  وق���ع  يوني���و   20 ويف 
املر�شوم امللك���ي بتعيني ح�شن �شربي 
با�ش���ا حاكما ع�شكريا عاما، خلفا لرفعة 

علي ماهر با�شا.. 
وظ���ل ح�شني �ش���ربي با�ش���ا حاكما، له 
الكلم���ة العليا يف ظل االحكام العرفية، 
اربعة ا�شهر ون�ش���ف �شهر، م�شت هي 
االخرى وكان �شيئ���ا جديدا مل يحدث، 

وكان حكما عرفيا مل يفر�س.. 
ي���وم  يف  الع�شك���ري  احلاك���م  ووق���ف 
اخلمي����س 14 نوفمرب �شنة 1940 على 
من�ش���ة جمل����س الن���واب يتل���و 
خط���اب العر����س وان�شت نواب 
�ش���وت  اىل  و�شيوخه���ا  االم���ة 
احلاكم الع�شكري، ولكن ال�شوت 
انحرف عن تالوة اخلطاب ليقول 

يف �شوت مبحوح:
- ام�شكي يا حممود بك.. 

وحدث كل �شيء فجاأة ويف �شرعة 
خاطف���ة اذهل���ت احلا�شري���ن، وقع 

احلاكم الع�شكري مغ�شيا عليه.. 
وم�شت حلظات رهيبة، وامللك يعلو، 

التاأثر من اجل وزيره االول.. 
وتوفى ح�شن �شربي با�شا.. احلاكم 

الع�شكري الثاين.. 

من �شرى با�شا �ىل �لنحا�ض! 
و�شدر االمر امللكي.. 

"عزي���زي عبد احلميد �شليمان با�شا.. 
اىل ان يتم تاليف وزارة جديدة نطلب 
اليك���م واىل زمالئك���م ال���وزراء القيام 
باالعم���ال اجلاري���ة كل يف وزارت���ه.. 
ويتوىل حمم���ود فهم���ي القي�شي با�شا 
ت�شريف �ش���وؤون وزارة الداخلية على 
ان يقوم بال�شوؤون اجلارية فيما يتعلق 

بتنفيذ االحكام العرفية.. 
ويف 15 نوفم���رب تالفت وزارة ح�شني 
�شري با�ش���ا.. ويف الي���وم التايل وقع 
جالل���ة املل���ك املر�ش���وم امللك���ي بتعيني 
ح�ش���ني �ش���ري با�ش���ا حاكم���ا ع�شكريا 

عاما.. 
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كانزمان
رئيس مجلس االدارة 

رئيس التحرير
فخري كريم

رئي�ض جمل�ض �لإد�رة
رئي�ض �لتحرير  وم�ش���ت اي���ام �شن���ة 1940 ث���م تلته���ا 

اي���ام 1941 وج���اء احلاك���م الع�شكري 
م�شطف���ى النحا�س با�ش���ا يف 4 فرباير 
�شن���ة 1942. و�شج���ل التاري���خ لرفعة 
النحا�س با�شا عامني وثمانية ا�شهر من 
احلك���م الع�شكري، ث���م فيها حل جمل�س 
جدي���د..  جمل����س  وانتخ���اب  الن���واب 
وكانت ه���ذه اول انتخابات جتري يف 

ظل االحكام العرفية. 

�حلاكم �ل�شاد�ض 
وكان النحا����س با�شا احلاكم الع�شكري 

الرابع يف مدى ثالث �شنوات.. 
ويف ليلة 8 اكتوبر �شنة 1944، اقبلت 
وزارة النحا����س با�ش���ا، وخ���رج رفعته 
جم���ردا م���ن كل �شلطان.. م���ن الرئا�شة 
ومن احلك���م الع�شك���ري، وتويل احمد 
ماه���ر با�شا �شلط���ة احلاك���م الع�شكري 
وبع���د خم�ش���ة ا�شه���ر، يف 25 فرباي���ر 
�شن���ة 1945، كان احلاك���م الع�شك���ري 
يف طريقه اىل جمل����س ال�شيوخ عندما 
منه���ا  فانطل���ق  ت�شافح���ه  ي���د  امت���دت 
الر�شا����س وهوى ماهر با�شا بني يدي 
مم���دوح ريا����س ب���ك واال�شت���اذ �شع���د 

اللبان.. 
ال���وزارة،  با�ش���ا  النقرا�ش���ي  وراأ����س 
وا�شندت اليه �شلطة احلاكم الع�شكري 
يف فرباي���ر، ويف اكتوب���ر م���ن نف����س 
العام رفعت االحكام العرفية من جميع 

انحاء اململكة امل�شرية.. 
وكان النقرا�شي با�شا احلاكم الع�شكري 

ال�شاد�س.. ولكنه مل يكن االخر!.. 

من جديد!
مرة ثانية، وم���ن جديد، �شاهدت م�شر 
االح���كام العرفي���ة، بعد م�ش���ي اقل من 

ثالث �شنوات على الغائها.. 
�ش���درت االوام���ر الع�شكري���ة بفر����س 
الرقاب���ة، وتعي���ني احم���د مرت�ش���ى بك 

حاكما ع�شكريا ملنطقة القاهرة.. 
وب���داأت حرا�ش���ة املع���ارف واملن�ش���اأت 
واخ���ذت احلكوم���ة يف اعتق���ال بع�س 
اخلطرين، وتب���ني يف ال�شباح ان عدد 
الذي���ن مت اعتقالهم نح���و 240 �شخ�شا 
بينه���م 22 فت���اة وبع����س البولندي���ني 

وه���م  وامل�شري���ني..  واليوغ�شالفي���ني 
جميعا من ال�شبان.. 

و�ش���رح وكي���ل الداخلية ب���ان الوزارة 
اتخ���ذت جمي���ع التداب���ر الت���ي تكف���ل 
متام���ا حماية ارواح جمي���ع من تظلهم 
�شم���اء م�شر، واملحافظ���ة على اموالهم 
وانها ل���ن تتهاون يف ال�ش���رب على يد 
كل م���ن يحاول اخل���روج عل���ى النظام 

ومقت�شيات االمن العام.. 
واتخ���ذت ه���ذه االج���راءات ال�شريع���ة 
بع���د ما وقع جاللة املل���ك القانون الذي 
اقره جمل�س ال�شيوخ والنواب بجواز 

اعالن االحكام العرفية. 
و�ش���در املر�ش���وم يف 15 ماي���و �شن���ة 
1948 بتعي���ني النقرا�ش���ي با�شا حاكما 

ع�شكريا عاما.. 
وكانت حملة فل�شطني قد بداأت.. 

�شري با�شا مرة �خرى..! 
كان���ت ه���ذه ه���ي امل���رة الثاني���ة الت���ي 
يت���وىل فيه���ا النقرا�ش���ي با�ش���ا احلكم 

الع�شكري.. 
وجرت االح���داث متتابعة يف فل�شطني 

ويف العامل العربي.. 
ثم ا�شت�شهد النقرا�شي با�شا بعد ان ظل 
حاكم���ا ع�شكريا ثماني���ة ا�شهر ون�شف 

�شهر.. 
وع���ني ابراهيم عبد اله���ادي با�شا خلفا 
ل���ه، وظل حاكم���ا ع�شكريا حت���ى نهاية 
يولي���و �شن���ة 1949 ث���م ح�ش���ني �شري 

با�شا مرة اخرى.. 
ويف يناي���ر 1950، بعد ع���ام ون�شف، 
تالفت وزارة النحا�س با�شا ومل ي�شدر 
املر�شوم امللكي بتعي���ني النحا�س با�شا 

حاكما ع�شكريا.. 
ويف م�ش���اء ال�شب���ت 26 يناي���ر 1952 
اعلن النحا����س با�شا االح���كام العرفية 
من جدي���د.. وق�شى ليلة واحدة حاكما 
ع�شكري���ا عام���ا.. وكان وقعت���ه احلاكم 
الع�شكري العا�ش���ر.. وبعد ليلة واحدة 
تغر احل���ال وع���اد احلاك���م الع�شكري 
االول لي�شب���ح احلاك���م الع�شكري رقم 
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