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االغاين الوطنية لي�ست بالكرثة 
كل اال�س���وات غن���ت كلم���ات ال�سن���اوي 
وملاأم���ون  ل���ه..  غن���وا  امللحن���ن  وكل 
ال�سن���اوي اغاني���ه القدمية الت���ي تتجدد 
الت���ي  الربي���ع  كاغني���ة  منا�سباته���ا  يف 
يغنيها فريد االطر�ش منذ ع�سرين عاما، 
وملاأم���ون اغانيه اجلدي���دة الرائعة التي 
ت�سدو بها ام كلثوم، وما اقل ما كتب يف 

الوطنيات.. قلت لل�ساعر الغنائي: 
- ان���ت مته���م.. اك���رث اغاني���ك عاطفية.. 
والقليل منها وطني بل انا ال اذكر اغنية 

وطنية حتمل ا�سمك؟
فقال: 

- انت ال تذكرين.. ولكن تالميذ املدار�ش 
يذك���رون.. فقد كتبت كلم���ات اغنية اين 
ملكت يف ي���دي زمامي الت���ي غناها عبد 
احلليم فاختارته���ا وزارة الرتبية كن�ش 

يحفظه التالميذ يف املدار�ش.. 
�سحي���ح ان ل���ون اغ���اين "عاطف���ي" الن 

تركيبي هكذا. 
قلت ملاأمون ال�سناوي: 

االغني���ة  ان  امللحوظ���ة  باملنا�سب���ة..   -
اىل  ترتق���ي  ان  ت�ستط���ع  مل  الوطني���ة 
م�ستوى مواقفنا الوطنية وانت�ساراتنا 

الكثرية املتوالية.. فما قولك؟ 
قال ماأمون:

- اعتقد ان موؤلف���ي االغنية مظلومون.. 
ان انتاجه���م يف راأي���ي غزي���ر ج���دا، ب���ل 
جم���ال  يف  انتاجه���م  ك���رثة  ان  اعتق���د 
االغني���ة الوطني���ة ب���داأ يحم���ل معانيه���ا 
النه���م  مت�سابه���ه  وجعله���ا  متك���ررة.. 
يكتبون يف مو�سوع واحد.. ويف راأيي 

لي�ش املهم يف االغاين الوطنية ان تكون 
كثرية وبالع�س���رات.. املهم كله ان ن�سل 

اىل االغنية التي يغنيها كل النا�ش.
ويف االحت���اد ال�سوفيت���ي او الوالي���ات 
املتحدة االمريكية او بريطانيا ال جتدين 
ع�سرات االغنيات الوطنية كما قد يخيل 
اليك، امنا جتدين خم�ش او �ست اغنيات 
م�سه���ورة تغن���ي يف منا�سباته���ا.. وهي 

�سهلة يحفظها ال�سعب كله.. 

�الغاين �لتي تعجبه!.. 
و�ساألت ماأمون:

- اي اغانينا الوطنية تعجبك؟
قال بعد تفكري: 

- اغني���ة الل���ه اك���ر لعب���د ال���ه �سم����ش 
الدي���ن مثال اغني���ة عظيم���ة.. ورغم انها 
القت لتعر ع���ن معركتنا يف عام 1956 
املع���ارك  ع���ن كل  فانه���ا اىل االن تع���ر 
العربي���ة حتى ا�سبح���ت اغنية كل ثورة 
عربي���ة، وتعجبن���ي اغني���ة "والله زمان 
يا �سالح���ي" ل�سالح جاه���ن وهي التي 
اخذنا من مقدمته���ا �سالمنا اجلمهوري، 
وتعجبني "م�سر التي يف خاطري ويف 

فمي" الحمد رامي.. 

�الغنية.. وع�شر �ل�شرعة! 
و�ساألت ماأمون ال�سناوي: 

- عمومًا.. هل تتطور االغنية العربية؟ 
فقال: 

- الف���ن يتطور مع العل���م كقاعدة، وكلما 
تط���ور العل���م عندنا �سوف يتط���ور الفن 
مع���ه، والنه�س���ة يف راأي���ي عربة يجرها 

جوادان ا�سم احدهما العلم وا�سم االآخر 
الف���ن.. ونح���ن تزعمن���ا الع���امل العربي 
يف الف���ن قب���ل العل���م.. ونح���ن نتط���ور 
يف العل���م طبع���ا ولذا ف���ان م�ستقبل الفن 
عموم���ا واالغني���ة فن.. �سيك���ون اح�سن 
من حا�سره، وق���د ا�سفى ع�سر ال�سرعة 
ال���ذي نعي�سه طابعه عل���ى االغنية.. عر 

عن هذا �ساعر اندل�سي حن قال 
وال تعجب ل�سعري ان رق�ش 

على مقدار ايقاع الزمان 
- فما اجلديد يف االغنية العاطفية.. انها 
متكررة ال تخرج ع���ن معانيها املحدودة 

املعرفة؟ 
قال ماأمون ال�سناوي:

- الن���ه لي����ش يف احلب جدي���د، االن�سان 
هو االن�س���ان م�ساعر احلب التي يح�سها 
كان���ت موج���ودة يف كل زمان ومكان من 

قدمي االزل اىل االبد! 
وق�س�ش احلب تخلد اذا كانت تعر عن 
مواقف يف حي���اة العا�سق.. مثل روميو 

وجوليت وقي�ش وليلى.. 
احل���ب مل يتغ���ري ولك���ن الكراهي���ة ه���ي 
الت���ي تغريت و�سائ���ل التعبري عنهما من 

ال�سكن اىل القنبلة الذرية. 

عندمــا ��شقطــت �الذ�عــة عبــد 
�حلليم حافظ مرتني! 

وقلت ملاأمون ال�سناوي:
- من امل�سئول عن تطور االغنية؟ 

قال: 
- امل�سئ���ول عن تط���ور االغنية هو الذي 

يقف حج���ر ع���رثة يف طريقه���ا، والباب 
الوحي���د لال�س���وات عندنا ه���و االذاعة، 
والذين ميتحن���ون اال�سوات فيها جمرد 
املواه���ب  اكت�س���اف  ان  م���ع  موظف���ن 
اجلديدة يحتاج اىل اخ�سائين، وهوؤالء 
هم الذين ا�سقطوا عبد احلليم حافظ يف 
امتحانن، وقالوا ان داليدا املطربة التي 
ا�سبح���ت جنمة عاملي���ة ال ت�سلح للغناء، 
وانا اق���ول ان نظام االذاعة �سيظل عقبة 
يف وج���ه تطور االغني���ة وان االذاعة مل 
تق���دم اغنية جدي���د اال ال�سب���اب خارجة 
عن ارادتها كان يك���ون املطرب واملوؤلف 
وامللح���ن قد اتفق���وا على االغني���ة بعيدا 
عنه���ا، فهي تق���وم االن بتوزي���ع االغاين 
عل���ى امللحن���ن واملطرب���ن وه���ذا نظام 
فا�س���ل مثل الزواج باملرا�سلة، والعجيب 
ان نظ���ام االذاعة يامتن اثن���ن او ثالثة 
عل���ى اغاين اجلمهورية كله���ا وال ياأمتن 
ثالث���ة عل���ى اغني���ة واحدة وه���م موؤلفها 
الفن���ان ال يجي���د  وملحنه���ا ومغنيه���ا.. 
اخلل���ق اال اذا اح����ش امل�سئولي���ة.. ويف 
ظ���ل ه���ذا النظ���ام االذاعي يح����ش دائما 
ان امل�سئولية على عات���ق االذاعة ال على 

عاتقه هو.. 

و�لتليفزيون متخلف 
و�ساألت ماأمون ال�سناوي:
- وماذا عن التليفزيون! 

- ان���ه مي�س���ي يف نف����ش الطري���ق الذي 
مت�س���ي فيه االذاع���ة، وله���ذا مل يقدم من 
االغني���ات الناجح���ة اال مقتطفات���ه م���ن 
اغ���اين االفالم، ان ج���و التليفزيون غري 

مالئ���م خلل���ق االغني���ة التليفزيوني���ة.. 
ول���ن تنجح االغني���ة يف االذاع���ة او يف 
اال  اآخ���ر  م���كان  اي  او يف  التليفزي���ون 
اذا تك���ون من املوؤل���ف واملطرب وامللحن 

وحدة حت�ش م�سئولياتها.
وقال ماأمون ال�سناوي:

- والتليفزيون متخلف يف ميدان االغنية 
مع ان امكانياته ميكن ان تتيح له فر�سا 
ذهبي���ة يف هذا املي���دان الوا�س���ع، ولكن 
دور جلن���ة الن�سو����ش يف التليفزي���ون 
يقت�س���ر على مراقبة االغ���اين التي تقدم 
يف املنا�سب���ات املختلف���ة، فاذا ذاع �سيت 
اغني���ة او ا�ستلط���ف اح���د املخرجن يف 
التليفزي���ون مطرب���ا معين���ا فان���ه ياخ���ذ 

كالم خطري يقولــه ماأمون �ل�شناوي 
�حــد �مل�شئولــني عن �الغينــة هنا.. 
بالتخلــف..  �لتليفزيــون  يتهــم 
ويقــول �ن �الذ�عــة مل تقدم �غنية 
جديــدة �ال ال�شبــاب خارجــة عــن 
�ر�دتهــا. ونظامهــا �شيظــل عقبة يف 
وي�شبــه  �الغنيــة  تطــور  طريقــة 
نظــام �لتلحــني يف �الذ�عــة بالزو�ج 
لقائــه  ق�شــة  ويحكــي  باملر��شلــة.. 
باأم كلثــوم وعبد �لوهــاب.. وخالل 
هــذه �لدرد�شة �شتعــرف �ىل �ي حد 
بال�شبط و�شلت �مل�شكلة �لتي ترتدد 
على �ذنك كل حلظة يف �لطريق ويف 

�لبيت.. م�شكلة �الغنية.. 
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االغنية وي�سجل مناظر تعر عنها 
الطريق النموذجي هو ان تخلق االغنية 
خلقا بامكاني���ات التليفزيون.. يعني ان 
يفك���ر املخرج يف ال�س���ور ويفكر املوؤلف 
يف كالمها معا.. ويحملها �سوت املطرب 

اىل اجلمهور بعد ذلك. 

حكايتي مع �م كلثوم 
و�ساألت ماأمون ال�سناوي: 

- غنت لك ال�سيدة اأم كلثوم ثالث اغنيات 
يف مو�سمن.. قل يل حكايتك مع مطربة 

ال�سرق؟
- حكاي���ة ترج���ع اىل ثمانية ع�س���ر عاما 
وال�س���بب الذي حرم كلماتي من �س���وت 
ام كلث���وم كل ه���ذه الف���رتة ه���و غروري 
اغني���ة  ف���اأول  بنف�س���ي..  واعت���دادي 
الفته���ا لتغنيه���ا ال�س���يدة ام كلثوم كانت 
حبي���ب العمر ع���ام 1944، وق���د قدمتها 
لها واب���دت بع�ش مالحظاته���ا على عدد 
م���ن كلماته���ا وطلب���ت تغيريه���ا فركبني 
الغ���رور واالعت���داد بالنف����ش وقلت: انا 
مب�سوط من االغنية دي كده.. واعطيت 
االغني���ة لفريد االطر�ش فعم���ل لها فيلما 
و�سم���اه حبيب العمر وه���و الفيلم الذي 
ب���داأ فيه ا�سم���ه يف التاألق احلقيقي، وقد 
عا�س���ت اغني���ة حبيب العم���ر اىل اليوم، 
وكذل���ك اغني���ة الربي���ع فق���د كان���ت ه���ي 
االغني���ة التي الفته���ا الأم كلثوم وكان لها 
نف����ش امل�سري ال���ذي القت���ه اغنية حبيب 

العمر ونف�ش احل���ظ الذي �سادفته 
االغنية االوىل.. فق���د اخذها فريد 
وغناه���ا  حلنه���ا  ال���ذي  االطر����ش 
ومازال يغنيها رغم مرور ع�سرين 
عاما عليه���ا. يجمع النا����ش دائما 

على انها من احلى ما غنى. 
به���ذا  مام���ون  واعرت�س���ت 

ال�سوؤال: 
- ك���م ك�سبت م���ن ه���ذه االغنية 
هم�س���ة..  اول  اغني���ة  وم���ن 
علي���ك  ت���در  انه���ا  �سمع���ت  اين 
م���ا يوازي اي���رادا ت���دره عليك 

عمارة �سغرية؟ 
ف�سحك وقال: 

املاللي���م  اك�س���ب منه���ا  ان���ا   -
ولك���ن فريد االطر����ش يك�سب 

املالين! 
وا�ستطرد ماأم���ون ال�سناوي 

قائال: 
- وكان���ت املحاول���ة الثالثة م���ع ال�سيدة 
ام كلثوم اغني���ة )كلمني عن بكره( التي 
قدمتها لها قب���ل العدوان بايام فقالت يل 

ب�سراحة 
- انها لن تغني اغ���ان عاطفية وا�سوات 
املدافع حولنا، وفوجئت بكمال الطويل 
يج���ري بروف���ات لالغني���ة م���ع املطرب���ة 
جن���اة ال�سغ���رية، ث���م م�س���ت بع���د ذلك 
�سبعة اعوام حن قدمت الم كلثوم اغنية 

)ان�ساك يا �سالم(.. 
وحن ب���داأت تق���راأ االغني���ة ب���داأت اقراأ 
راأيها على وجهه���ا.. ثم قالت يل: بر�سه 
فيه حاجات �سغ���رية حمتاجة لتعديل.. 
فقلت لها: مافي�ش مانع! ومن ذلك الوقت 
قبل���ت مب���داأ التعدي���ل ما دام���ت هناك ام 
كلث���وم، فقد غن���ت يل بعد ذل���ك )كل ليلة 
وكل ي���وم( ث���م االغني���ة االخ���رية الت���ي 
قدمتها يف اعياد الثورة – يف 23 يوليو 
املا�س���ي – يف نادي ال�سباط وقد كرمت 
كلماتي، حقيقة ح���ن قراأتها بنف�سها يف 
م�سته���ل الت�سجي���ل عل���ى اال�سطوان���ة.. 
وه���ذا مل يح���دث م���ن قب���ل الي���ة اغني���ة 

اخرى من اغانيها. 
و�ساألت مامون ال�سناوي: 

- وماذا قدمت لها يف املو�سم اجلديد؟
فقال: 

- طبعا التفاقاتن���ا يبقىهذا �سرا اىل ان 
تولد االغنية. 

ومع عبد �لوهاب.. 
و�ساألت ال�ساعر الرقيق: 

- وما ق�ستك مع عبد الوهاب؟
قال: 

- مل ت���زل اف���كار ق�ست���ي م���ع ام كلثوم! 
انن���ي كلما ا�ستمعت اليه���ا اح�ش ان هذا 
املعج���ز  االداء  وه���ذا  الهائ���ل  ال�س���وت 
اك���ر م���ن اي كالم اقدم���ه له���ا.. انن���ي 
ل���الن مل اق���دم الم كلث���وم االغني���ة التي 
تليق بطاقاته���ا.. انني امتنى ان ا�ساهم 
يف ا�ستغ���الل �س���وت ام كلث���وم لطف���رة 
االغني���ة العربية، فاحكي ق�سة ت�ستغرق 
�ساعتن على امل�سرح، ن�ستغل فيها قدرة 
ام كلث���وم عل���ى ه���ذا ال�سع���ود العظي���م 
امام اجلماهري، وامتن���ى ان تكون مادة 
ق�ست���ي م���ن حي���اة ام كلث���وم نف�سه���ا.. 

تتعل���ق مثال بحبها لفنها وتفرغها له 
تفرغ العابدة املتبتلة.. 

كالم  عــاوز  �لوهــاب  عبــد 
تف�شيل! 

ثم قال ماأمون:
- ام���ا عب���د الوه���اب فف���ي راأي���ي مل يعد 
مطربا.. ا�سبح مدر�س���ة ودخل التاريخ 
هك���ذا التقي���ت ب���ه الأول مرة ع���ن طريق 
احد م���ن ا�سدقائنا جاء يقول يل ان عبد 
الوه���اب يري���د ان ي���راين، فلم���ا جل�سنا 
)ان���ا  يل  وق���ال  حل���وا  حلن���ا  ا�سمعن���ي 
ع���اوزك تف�سل يل كالم عل���ى اللحن ده( 
وبع���د يومن متاما قدمت له اغنية )انت 
وع���زويل وزماين ح���رام علي���ك(. ومن 
يومه���ا وعالقتي به وثيق���ة وقد غنى يل 
بنف�سه وحلن فغنى االخرون من احلانه 

ومن كلماتي ع�سرات االغاين.. 

�ل�شييتة  مدر�شة  من  فريد.. 
وعبد �حلليم �برع مطرب 

وا�ستطرد مامون قائاًل: 
- عالقتي بفريد االطر�ش قدمية اي�سا.. 
وفري���د م���ن املطرب���ن الذي���ن يج���اأرون 
با�سواته���م وه���و م���ن القالئ���ل يف ف���ن 
بال�س���وت  ي�ساهم���ون  الذي���ن  الغن���اء 
الق���وي – ويخي���ل ل���ه ان���ه ي�ستطيع ان 
يزيح امليكروفون جانبا ويغني فت�سمعه 
املا�س���ي  يف  جماه���ريه..  ل���ه  وتط���رب 
كان���وا ي�سم���ون املطرب���ن م���ن مدر�س���ة 
فري���د )ال�سييت���ة( العتماده���م على قوة 

احلنجرة وجمالها.. 
ام���ا عبد احلليم حاف���ظ فهو ابرع مطرب 
نط���اق �سوت���ه.. يخرج���ه بطريق���ة  يف 
جميل���ة و�سليمة، فهو عازف بارع جميل 
عل���ى اوتار �سوته ي�سمو ب���ك اداوؤه اىل 

افاق ابعد من ريا�سة احلناجر.. 
و�ساألت مامون ال�سناوي: 

- دعن���ا نتج���ول اكرث م���ن ه���ذا يف دنيا 
اال�سوات! 

فقال: 
�سوت���ي  يف  ال�سخ�سي���ة  وتعجبن���ي   -
املطل���ب  عب���د  وحمم���د  قندي���ل  حمم���د 
ويعجبني �سوت �سكوك���و.. وتعجبني 

اخل���رة يف �س���وت جن���اة.. واح���ب ان 
اقول لك ان �سوت ام كلثوم و�سوت عبد 
الوه���اب لي�سا موهبة فق���ط وامنا اي�سا 
خرة ومترين وتدريب.. ال ا�ستطيع ان 
ار�س���ح للمجد احدا م���ن املطربن اجلدد 
ل�سب���ب ب�سيط ه���و ان للجماهري حكمها 
النهائ���ي.. ولكن القاع���دة العامة هي ان 
املط���رب ي�ستطي���ع ان ينج���ح اذا نط���ق 
احل���روف جي���دا واح���رتم الكلم���ة التي 
يقولها.. واكرث م���ن هذا تاأثر بها لينتقل 

اىل اجلماهري هذا التاأثر.

�نا مرتدد.. 
و�ساألت مامون ال�سناوي: 

- مل���اذا انت ك�سول؟ جمموع اغنياتك يف 
العام ال يتجاوز ثالث او اربع اغنيات؟ 

فقال: 
- ه���ذا �سحي���ح فيم���ا يتعل���ق بكمي���ات 
انن���ي  اىل  ارجع���ه  ولكن���ي  االنت���اج، 
م���رتدد.. انن���ي افك���ر يف كل جملة وكل 
كلمة واقلبها على كل وجوهها.. واذهب 
به���ا الن���ام.. وا�سح���و عليه���ا.. وادخن 
له���ا واتوه مع االف���كار.. كل هذا لتخرج 

)م�سرتيحة( يف مو�سعها.. 

�مللحنــني  مــن  الحــد  لي�ــس 
ر�شالة 

و�ساألت ماأمون ال�سناوي: 
- وما راأيك يف امللحنن؟ 

قال: 
- ه���م يف مناف�س���ة ح���ادة الن اجلماهري 
ا�سبح���ت واعي���ة وال ير�سيه���ا اال الف���ن 
اال�سي���ل الناب���ع ع���ن جمه���ود ومعاناة. 
وله���ذا يتفوقون الواح���د على االآخر يف 
مو�سم او يف اغنيات.. وال يلقى احدهم 
ال�سالح ام���ام اي هزمية، وهذا التناف�ش 
يفيد االغنية والفن. ولكني اهيب عليهم 
انه���م ال يحددون النف�سه���م ر�سالة، لي�ش 
الح���د منهم ر�سالة تابعة من نف�سه، لي�ش 
منه���م م���ن ير�سم خط���ا للح���ن، لي�ش لهم 
اجتاهات فنية جديدة ومدرو�سة.. امنا 
احلكاي���ة ك�سب���اق امل���ودات.. وبع�سه���م 
يلح���ن بتفك���ري واح�سا����ش، واالخرون 
يلحن���ون با�سابعه���م ح���ن جت���ري على 

العود، وهم غالبا ال يفكرون 
يقول���وا.  ان  يري���دون  م���اذا 
كالكاتب الذي يجل�ش للكتابة 
فيكتب اي �سيء الن راأه خال 

من اي فكرة يعنيها.. 

�شيد دروي�س.. 
وقال مامون ال�سناوي: 

- ان الف���رق بينه���م وب���ن �سيد 
دروي����ش ان �سي���د دروي�ش كان 
يعرف خط اللح���ن قبل ان يبداأ. 
الغاني���ه  اخلل���ود  كت���ب  وله���ذا 
واعت���رت مو�سيقاه ث���روة فنية 
كل  زوروين  اغني���ة  ان  كب���رية، 
�سنة م���رة عمره���ا 45 �سنة.. وقد 
اكت�سحت اغاين مو�سم كله عندما 
اخرجت ب�سكل حدي���ث، ولو اتبع 
االخ���راج  ه���ذا  الكب���ار  مطربون���ا 
احلديث يف اغانيهم العادوا لالذان 
اغني���ات قدمي���ة اعل���ى م�ستوى من 
انتاجه���م احلدي���ث، لق���د اجت���ه كثري من 
املطرب���ن االجان���ب اىل ه���ذا اال�سل���وب 
االمريك���ي امل�سهور عمل نف����ش ال�سيء، 
وباملالي���ن تب���اع ا�سطوان���ات اغانيه���م 

القدمية املجددة.. 
وقال ماأمون: 

- اخ�س���ى ان احتدث كث���ريا عن زمالئي 
املطرب���ات  ان  فق���ط  ق���ويل  فيغ�سب���وا، 
واملطرب���ن ا�سب���ه ب�سواح���ي القاهرة.. 
فمنهم املعادي وم�س���ر اجلديدة، ومنهم 
م���ن ت�سبه �س���را.. ومنه���م اي�سا ع�س�ش 
ال�سفي���ح وعزي���ة النخل! ام���ا ام كلثوم 

فهي عا�سمة الغناء العربي. 
 **

ث���م يعود ماأم���ون اىل احلدي���ث عن دور 
االذاع���ة والتليفزي���ون كم���ا ينبغ���ي ان 
واالحل���ان  لالغ���اين  بالن�سب���ة  يك���ون 
فق���ول: ينبغ���ي ان تك���ون مهم���ة االذاعة 
والتليفزي���ون جم���رد فاترين���ة يعر����ش 
فيه���ا اجمل م���ا تنتج���ه قرائ���ح املوؤلفن 
وامللحن���ن واال تك���ون حق���ال للتج���ارب 
الغنائي���ة وان ت���رتك الفر�س���ة لالغني���ة 
الناجحة لك���ي يجنى ا�سحابه���ا ثمارها 
ف���ال ترغمه���م عل���ى التن���ازل ع���ن جميع 

حقوقهم او بع�سها يف اغانيهم.. 
واذا كان���ت ر�سال���ة االذاع���ة يف جم���ال 
االغنية ن�سر الوعي يف خمتلف جماالت 
احلي���اة بن النا�ش ف���اين اجد احتكارها 
ويعرق���ل  الن�س���ر  ه���ذا  يقي���د  لالغني���ة 
الر�سال���ة الت���ي تهدف اليه���ا ويورث يف 
نفو�ش ا�سحاب االغاين الناجحة احلرة 
والن���دم النه���م باع���وا اغانيه���م لالذاعة 
برخ�ش ال���رتاب ومل يحتفظوا بها حتى 
تاأخذه���ا �س���ركات اال�سطوان���ات نظ���ري 
ن�سبة يف الرب���ح او نظري مبلغ يتنا�سب 

مع هذا النجاح..
واذا نظرن���ا نظ���رة جم���ردة اىل جه���از 
ن�س���ل  فانن���ا  التليفزي���ون  او  الرادي���و 
اىل حقيق���ة هام���ة وه���ي ان الرادي���و او 
التليفزي���ون لي�ش اال �سندوقا اعد ليقدم 

فيه النا�ش ثمار الفكر واملعرفة.. 

�آخر �شاعة/ 
ت�شرين �لثاين - 1965
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�جلــــيل/ �آب- 1955

ح�سل���ت الوجه اجلديد اآم���ال فريد هذا العام على 
�سه���ادة التوجيهي���ة وقدم���ت طلب التح���اق بكلية 
احلقوق يف الوقت ال���ذي تعمل فيه االن يف ثاين 
افالمه���ا وه���و فيلم "ليايل احلب" بع���د ان ظهرت 
الأول م���رة م���ع فات���ن حمام���ة يف فيل���م "موعد مع 

ال�سعادة". 

واآم���ال .. اآم���ال ال تق���ف عند حد، فه���ي ال تريد ان 
حت�س���ل عل���ى لي�سان����ش احلق���وق فقط ب���ل تريد 
ان تدر����ش اكر ع���دد ممكن من اللغ���ات االجنبية 
بجان���ب االجنليزي���ة والفرن�سي���ة، لتق���وم برحلة 

حول العامل. 
واآم���ال يف الثامن���ة ع�س���رة م���ن عمره���ا فه���ي من 
موالي���د 16 يوني���ة عام 1937 وقد ب���داأت حياتها 
الفنية منذ طفولتها كنجمة يف برامج بابا �سارو. 
وكان���ت بحكم ه���ذه الن�ساة الفنية متي���ل لل�سينما 
وتتمنى ان يلمع جنمها على ال�سا�سة حتى جاءت 
به���ا الفر�س���ة م�سادف���ة اثن���اء زيارته���ا ال�ستديو 
نحا����ش مل�ساهدة ت�سوي���ر احد االف���الم فراآها يف 
ذلك الوق���ت رم�سي�ش جنيب مدير االنتاج وقدمها 
للمخرج عز الدين حيث اظهرها الأول مرة يف فيلم 
لها بعد ذلك حلمي  اتاح  ال�سعادة" ثم  "موعد مع 
رفلة الفر�س���ة الثانية للقيام ب���دور البطولة الأول 

مرة يف فيلمه اجلديد. 
واآمال مل تتجاوز الثامنة ع�سرة من عمرها، ولكن 
لها �سخ�سية مبكرة ، فهي تتحدث بلباقة وت�ساألها 
عن املمثلة التي تتخذها لها مثال اعلى فتقول انني 
ال اريد ان اكون ن�سخة مكررة من �سخ�سية اخرى 

واكون انا نف�سي. 
وت�ساأله���ا ه���ل اعرت�س���ت ا�سرته���ا املحافظة على 
ظهوره���ا يف ال�سينم���ا فتق���ول انه���ا ر�سي���ت بعد 
�سخ�سيت���ه  اال�س���رة  يف  ف���رد  ل���كل  ف���ان  اقن���اع، 

امل�ستقلة. 
ام���ا ع���ن ال���زواج فتق���ول ان ال���زواج للفت���اة اأمر 
طبيع���ي، ولكن���ه ال ي�سغ���ل تفك���ريي االن ف���كل ما 
ي�سغلن���ي ه���و درا�س���ة اللغ���ات والط���واف ح���ول 

العامل. 
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ولهذه االغنية ق�سة طويلة.. 
فق���د اعرت�س���ت عليه���ا جلن���ة اختي���ار 
االغ���اين يف االذاعة، النها متجد ق�سوة 

احلبيب.. 
وغري عب���د الوه���اب يف مطلعه���ا الذي 

كان: 
عل�س���ان ال�س���وك الل���ي يف ال���ورد... يا 

حب الورد 
وباخاف من جرحه وتعذيبه 

ويا ويل القلب ان �سادف اجلرح 
وكان اجلرح ي�سبه يف اللون خد حبيبه 

وجعله. 
عل�س���ان ال�س���وك الل���ي يف ال���ورد... يا 

حب الورد 
وامتنى جرحه وتعذيبه 

وان ع�سق القلب بيهون اجلرح 
ما دام اجلرح ميك���ن ان يوا�سيه عطف 

حبيبه 

�ر�د �ن يتحدى 
وقال ح�سن ال�سيد موؤلفها، انه اراد ان 
يتح���دى بها املثل القائل "عل�سان الورد 
بي�سقي العلي���ق"، وانه اخذ فكرتها من 
�سمي���م احلي���اة والواق���ع، فق���د كان له 
�سديق ي�سكو من الع���ذاب الذي يالقيه 
م���ن حمبوبت���ه، حت���ى انه���ا رف�ست ان 
تتزوج���ه لغ���ري �سب���ب معل���وم فق���ال له 

بب�ساطة: 
- وملاذا ال ترتكه���ا، وتتخل�ش عما انت 

فيه من عذاب؟ 
فقال له ال�سديق: 

- لعل���ك  الت�سدقن���ي اذا قل���ت ل���ك انني 
اح���ب الع���ذاب ال���ذي اعاني���ه ب�سببه���ا 
واعتقد ان هذا العذاب �سيفتح يل قلبها 

يف يوم من االيام.

هذه ق�شتها 
وق���د كت���ب ح�س���ن ال�سي���د مطل���ع هذه 
االغني���ة بع���د ان �سم���ع ق�س���ة �سديق���ه 

بلحظات على ظهر فاتورة خ�سار.
وح�س���ن ال�سيد يف الرابع���ة والثالثن 
من عم���ره، مت���زوج وله ول���دان، يعمل 
يف اال�ست���رياد والت�سدير والتوريدات 
بطنط���ا  الفري���ر  مدار����ش  يف  در����ش 
واحلرنف����ش وبع���د البكالوري���ا التحق 
بكلي���ة احلق���وق ومكث بها اح���د ع�سر 
يوم���ا، ثم حدث ان خ�س���ر والده الذي 
كان يعم���ل يف البور�س���ة واملقاوالت 
جميع امالكه. فا�سيب بال�سلل ومات. 

ووجد ح�سن نف�سه وحيدا..
وقد كت���ب ال�سع���ر الول م���رة، وهو 
طال���ب يف ال�سن���ة الثالث���ة الثانوية 
ب�سب���ب ج���ارة �سغف بها، ف���اراد ان 

يلف���ت نظرها الي���ه فكتب له���ا ق�سيدة 

ي�سكو فيها حبه، وختمها بقوله:
هل من قلب يتعهده 
فيحن اليه وي�سعده 
من ليل طال مترده 

يا ليل ال�سب متى غده! 

ثم رمى الق�سيدة يف �سرفة حمبوبته 
و�ساء نح�سها ان تقع الق�سيدة يف يد 
والدها، فاغلق ال�سرفة الوحيدة التي 
تطل على منزله، وبهذا انتهى غرامه 
وكان ح�س���ن ال�سي���د يف بداية االمر 
يقر�ش ال�سعر لنف�سه فال 

يتجاوز 
�سع���ره درج مكتب���ه اىل ان ق���را اعالن���ا 
ل�سرك���ة افالم عب���د الوه���اب تطلب فيه 
وجوها جدي���دة للتمثي���ل يف فيلم يوم 
�سعي���د فتق���دم مع املتقدم���ن وهو ياأمل 
ان تواتيه الفر�سة ع���ن طريق التمثيل 
املح���دد  الي���وم  ويف  �سع���ره  لعر����ش 
متال���ك  اجلدي���دة،  الوج���وه  الختي���ار 
�سجاعته، وانتحى بعيد الوارث جانبا، 
واطلعه عل���ى ال�سر الرهيب وهذا اطلع 
ك���رمي ال���ذي اعج���ب ب���ه، وقدم���ه لعبد 
اغني���ة  تالي���ف  الي���ه  فا�سن���د  الوه���اب 
املوق���ف االخري من مواق���ف فيلم "يوم 

ان  ي���ود  الوه���اب  �سعي���د" وكان عب���د 
يحذف هذه االغني���ة لف�سل املوؤلفن يف 
نظمه���ا، وبع���د 24 �ساع���ة كان ح�س���ن 
ال�سي���د قد نظ���م اغنية )اج���ري اجري( 
وقال له عبد الوه���اب بعد ان قراأها انه 
ل���و مل يكن قد حل���ن و�سجل بقية اغاين 

الفيلم لعهد اليه بنظمها.. 

مركونة يف �لكتب 
وقد ايد عبد الوهاب ح�سن ال�سيد فيما 
ذكر ع���ن التقائهما وتعرفه به. وا�ساف 
ان ال�سل���ة بينهم���ا �سل���ة �سداق���ة وود 
متب���ادل، اك���رث منه���ا �سل���ة عم���ل ومما 
ق���وى ه���ذه ال�سل���ة ان ح�س���ن ال�سي���د 
كان يف نف����ش احل���ي ال���ذي يقي���م في���ه 
عبد الوهاب عند انتاج فيلم يوم �سعيد 
�سن���ة 1939، اي منذ �سبعة ع�سر عاما، 
وقد اعت���اد عبد الوه���اب ان يقراأ كل ما 
يكتبه ح�سن ال�سيد، حتى لو كان معدا 
ل�س���واه.. ومل���ا ق���را ل���ه اغني���ة )عل�سان 
ال�س���وك اللي ي ال���ورد( اعجبته وطلب 

منه ان يرتكها.. ثم ركنها يف مكتبه.. 
وذات ي���وم ع���رث عل���ى الق�سي���دة ب���ن 
اوراق���ه، وراقت���ه معانيه���ا التي ق�سد 
فيه���ا الناظم ان يك���ون االمل �سببا يف 
عطف املحبوب عل���ى احلبيب، ووجد 
ميال لتلحينها.. فلحن ال�سطرة االوىل 
كالم  ان  وج���د  ث���م  دقائ���ق،  ع�س���ر  يف 
االغني���ة لي�ش �سل�سا �سه���ال، مما يخرج 
ب���ه عن النطاق ال�سعب���ي، فطلب منه ان 

يب�سطه فا�ستجاب لرغبته.. 

يف بيت يو�شف وهبي
 وق���ال عب���د الوهاب انه يذك���ر انه حلن 
اجل���زء االول بعد ذل���ك يف بيت يو�سف 
وهب���ي، وكان مدع���وا للع�س���اء عنده.. 
وان���ه كاد ان ي�ستبع���د مقدم���ة الوج���ه 
الثاين م���ن اال�سطوان���ة ل�سعوبتها يف 
االداء، اذ ان به���ا فني���ا رب���ع مقام ويف 

الوقت نف�سه بها تكنيك غربي.. 
اما بقية االغنية فق���د ا�ستغرق تلحينها 
�سهري���ن الن االله���ام ال ميك���ن ان يكون 
حا�س���را يف كل وقت، وغالب���ا ما ياأتيه 
خ���ارج املن���زل.. احيان���ا وه���و يتحدث 
واحيان���ا وهو يت�ساج���ر واحيانا وهو 
يطال���ع.. وم���ن ع���ادة عبد الوه���اب ان 
ينظم الهام���ه وي�سوغه احلانا بعد ذلك 

وهو يف منزله على انفراد.. 
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�جلــــيل/ ني�شان- 1956

قالــت �شامية �شــادق �مل�شرفة على برنامــج ما يطلبه 
�مل�شتمعــون �ن �جلمهور كان يغلب عليه �لفتور خالل 
هذ� �ل�شهــر.. و�نه مل يكن متحم�شــا كعادته يف طلب 

�الغاين.. 
بحيــث مل يتجاوز جممــوع �لر�شائل �لتــي و�شلت �ىل 
�الذ�عة �كثـر من �لــف ر�شالة منها 300 ر�شالة تقريبا 
تطلــب �غنيــة و�حــدة هــي �غنيــة، عل�شــان �ل�شوك 
�للــي يف �لــورد، لعبد �لوهــاب.. من تلحينــه وكلمات 
ح�شــني �ل�شيد.. وبقية �لر�شائــل موزعة على جميع 

�الغاين. 
بحيث �ن �كرب عدد من �لر�شائل ح�شلت عليه �غنية 

بعد ذلك ال يزيد على مائة ر�شالة.. 
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ويف  الزمال���ك..  بح���ي  منزل���ه  يف 
اتخذه���ا  الت���ي  احلج���رات اخلم����ش 
م�سكن���ا ل���ه.. اخرتنا الو�سط���ى النها 
�سيقة ودافئ���ة.. ان ج�سده ال�سعيف 
مل يع���د يحتم���ل حت���ى ن�سم���ة الهواء 

الهادئة!
جل�ش امامي.. ي�سعل ب�سدة، ويحتقن 
وجهه.. وتنفر مع ال�سعال كل العروق 
املنت�سرة يف وجهه. وتظهر بو�سوح 
يف ب�سرته وعلى كفيه ا�سابع يديه.. 
والع�سا بن �ساقيه وقد انت�سى عليها 

ليحملها كل ثقل ج�سده النحيل.. 
وبالرغ���م من هذا.. فق���د حتدث عزيز 
ع���ن  كان  احلدي���ث  الن  امل�س���ري.. 

جمال 
قال ابو الثائرين: 

- كنت يف اعماق نف�سي ا�سعر قبل قيام 
الثورة انها البد ان تقوم لت�سع نهاية 
للماأ�س���اة الت���ي نعانيها م���ن ا�ستمرار 
بق���اء اال�ستعم���ار يف بالدن���ا، جاثم���ا 
ف���وق �سدورنا، متحكم���ا يف �سئوننا 
نا�سرا الف�ساد يف اداة احلكم.. يوؤلف 
الوزارات وي�سقطها، ويذيق ال�سعب 
م���رارة ال���ذل، وي���زج بالوطنين يف 
املعتق���الت.. واح�س�س���ت بارها�سات 
الث���ورة عندما زكم���ت االنوف رائحة 
اال�سلحة الفا�س���دة التي قتلت �سبابنا 
يف فل�سط���ن.. وم���الأت خزائن جتار 
اال�سلح���ة املتحم���ن باملل���ك ال�ساب���ق 

يقب�ش من املال احلرام.
ويث���ريه االنفعال.. ويتهدج �سوته.. 
في�سم���ت قلي���ال.. واج���ده يرف���ع يده 
ال�سام���رة املليئ���ة بالع���روق لي�سعها 
ف���وق جبهته.. ويغي���ب بع�ش الوقت 

كاأنه يتذكر �سيئًا.. ثم يقول: 
يف احدى املرات.. اراد امللك ان يقيل 
وزارة النحا����ش.. فار�س���ل يفاو����ش 
االجنليز ع���ن طريق )كلرين(.. وكان 
الرد برقية من ت�سر�سل يقول فيها )ال 

تغيري!!(. 
ويق���ف ال�سع���ب احلائر ب���ن دوامات 
واالح���زاب  امللكي���ة  م���ن  الياأ����ش 
الظ���روف  ه���ذه  ويف  واالنكلي���ز.. 
التقيت بجمال.. وكان لقائي به هادئا 
يف اول االأم���ر.. ثم اكت�سفت انه يفكر 
جدي���ا يف اخلال����ش من ه���ذه الرتكة 
واالح���زاب..  املل���ك..  م���ن  املثقل���ة.. 
واال�ستعم���ار.. والرجعي���ة.. واذك���ر 
انن���ي قل���ت ل���ه م���رة: ان عي���ب ه���ذا 
البل���د ان���ه �سعي���ف فه���و يف حاج���ة 
اىل العنا�س���ر الت���ي متنح���ه القوة.. 
وهذه القوة يف اعتق���ادي هي �سباب 
اجلي����ش.. انه وحدهم القادرون على 
تغي���ري كل �سيء اذا م���ا اعتمدوا على 

انف�سهم فقط. 
وبعدها فتحت بيتي جلمال.. وتكرر 
لقاء االبطال االحرار يف منزيل بعن 

�سم�ش.. 
وي�سمت عزيز امل�سري مرة اخرى.. 
واح����ش ب���ه يح���اول ان يبحث خالل 
ال�س���ور الكث���رية الت���ي تراكم���ت يف 

خميلته عن ا�سياء يريد ان يقولها.. 
ث���م ارى ابت�سامت���ه الب�سيط���ة كاأنه���ا 

ابت�سامة التاريخ وهو يقول: 
كن���ت يف االي���ام التي �سبق���ت الثورة 
اكلف )زينت( و�سيفتي اخلا�سة بان 
تق���ف يف الظ���الم وراه اح���دى نوافذ 
)بطاري���ة(  �س���وء  لت�سل���ط  البي���ت.. 
�سغرية على حديق���ة داري لكي يفهم 
م���ن يريد الدخول من ه���وؤالء الرجال 
ال�سجع���ان انن���ي مازل���ت م�ستيقظ���ا 
انتظ���ر لقياه���م واال�ستم���اع اليه���م.. 
ه���وؤالء  ان  تع���رف  رب���اب  وكان���ت 
ال�سب���اط �س���وف يفعلون �سيئ���ًا ذات 
ي���وم.. ولك���ن.. ما هو ه���ذا ال�سيء.. 
لقد كان���ت االجابة على ه���ذا ال�سوؤال 
ه���ي اآخر م���ا تعرف���ه زين���ت الوفية.. 
النه���ا كانت تفت���ح لهم الب���اب وتغلق 

كان يفتح بيته قبل �لثورة بعد �ل�شاعة �لتا�شعة م�شاء كل يوم جلمال ورفاقه من �ل�شباط 
�الحر�ر!. 

كان يحلــم ببالده م�شتقلــة.. يعي�س كل حياته وفكره وم�شتقبله مــن �جل طرد �مل�شتعمر 
وبنائهــا من جديد ومن خــالل �الجتماعات �مل�شتمرة �لتي حدثت بــني جمال ورفاقه يف 

بيته عرف "جمال" عن قرب. 
�ن عزيز �مل�شري – �با  �لثائرين – يك�شف يف هذ� �حلديث �خلا�س الآخر �شاعة.. عن جزء 

من �شخ�شية عبد �لنا�شر. 
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اذنيها!

�ال�شماء �مل�شتعارة 
كان  البي���ت  ه���ذا  ان  م���ن  وبالرغ���م 
مراقبا دائما باملخري���ن من ال�سباح 
اىل امل�س���اء.. ف���ان اجتماع���ي به���م.. 
واجتماعه���م بي مل يك���ن يحول دونه 

اي نوع من الرقابة.. 
ولق���د اتفقن���ا فيم���ا بع���د عل���ى ا�سماء 
م�ستعارة لكل واحد منهم.. خوفا من 
ان تكون التليفونات مراقبة.. فكانوا 
يطلب���وين بالتليف���ون به���ذه اال�سماء 

امل�ستعارة ويحددون موعدا للقاء.
ال�سب���اط  بع����ش  ان  م���رة  واذك���ر 
ال�سبان اتفق���وا على ن�س���ف ال�سفارة 
ان  بع���د  ذل���ك  وكان  الريطاني���ة.. 
وبع���د  وزارت���ه..  النقرا�س���ي  �س���كل 
ال�سف���ارة  اىل  ذه���ب  الت�سكي���ل  ه���ذا 
الريطاني���ة.. وقابل���ه )كيل���رن( على 

�سلم ال�سفارة.. 
وكان���ت ه���ذه الق�س���ة حدي���ث معظم 
�سب���اط اجلي����ش.. واف���راد ال�سع���ب 
اي�سا.. ولكن ال�سخ�ش الذي اعرت�ش 
عل���ى ن�سفه���ا كان )جم���ال( كذلك اذكر 
حادثة اخرى.. يوم وقع حادث الفريق 

هي���م  ا بر ا
عطا الله.. هنا قرر معاونة جميع 

م���ن ان  املقبو����ش عليه���م.. بالرغ���م 
ادارة اجلي����ش حذرت من االت�ساالت 
باق���ارب املقبو����ش عليه���م.. هذا يف 
الوقت الذي كان خمتلفا فيه ا�سال مع 
من قاموا بهذه العملية.. وبالرغم من 
ان اجلماعة التي قامت بها مل تكن من 

نف�ش ت�سكيل االحرار.. 
وقلت لعزيز امل�سري.. ما هي حكاية 

ال� 50 جنيها ثمن املاجنو!
واجاب: 

- �سعرت م���ن احاديثهم ب���ان االدارة 
اىل  حتت���اج  للت�سكي���ل  االقت�سادي���ة 
يف  املاجن���و  ثم���ار  وكان���ت  م���ال.. 
حديقتي على و�س���ك البيع.. فاعطيت 
 50 ح���وايل  وكان  له���م..  ثمنه���ا 

جنيها.. 
قلت له:

- م���ا ه���ي االحادي���ث املمي���زة الت���ي 
تذكرها على ل�سانه! 

واج���اب وه���و يح���رك ع�س���اه بي���ده 
اليمنى: 

- كن���ت ا�سع���ر دائما بان ه���ذا ال�ساب 

اجلال�ش 
امامي من ط���راز خا�ش.. كان 

حديثه نابعا من االعماق.. يعر متاما 
ع���ن االف���كار.. وااله���داف واملب���ادئ 
الت���ي تعتم���ل يف �س���دره.. فف���ي هذا 
الوق���ت.. يف هذا التاريخ كانت هناك 
حركات غري �سادقة.. كانت ت�ستهدف 
ال�سه���رة فقط.. ومل يك���ن جمال يريد 
االن�سمام اليهم.. كان يقول ان اخلط 
الذي يجب ان ن�سري عليه ك�سباط يف 
اجلي�ش ه���و اال نكون االت او ادوات 
يف يد اح���د من النا����ش.. وال جماعة 

من اجلماعات.
و�ساألته:

- وبالن�سبة لالحزاب!
اجاب: 

- االح���زاب.. انها �سب���ب البالء.. لقد 
كان جم���ال يوؤمن متام���ا ان االحزاب 
باعت ال�سعب من اجل م�ساحلها.. ومل 
تعد تفكر اال يف نف�سها.. ويف االموال 
الت���ي تكد�سه���ا يف البن���وك.. لقد كان 
جمال يوؤمن بالفالح.. والعامل.. كان 
يوؤمن بان على اجلي�ش واجبا  جتاه ذلك 

ال�سعب.. 
وه���ذا الواجب يب���داأ باالطاحة 

بامللك.. 
واذكر اننا تكلمنا مرة يف ذلك.. وكان 
م���ن راأيي اع���دام املل���ك بالر�سا�ش.. 
وكان هو ي���رى االطاحة ب���ه بالطرق 
ال�سلمي���ة.. كان يوؤم���ن ب���ان الث���ورة 

يجب ان تكون بي�ساء.. 

�شر�ب �للوز 
و�سكت عزيز امل�سري بع�ش الوقت.. 
ونظ���ر اىل الك���وب اململ���وء بع�س���ري 
الليم���ون.. وام�سك���ه بي���ده.. واخ���ذ 
ر�سفة واعاده���ا اىل مكانها.. والتفت 

ايل وهو يقول: 
- لق���د كان جمال يحب �سراب اللوز.. 
كن���ت دائم���ا اقدم���ه له عندم���ا يح�سر 
اىل من���زيل يف عن �سم�ش.. ومنزيل 
االخر ب�س���ارع الكرمي ب�س���راي القبة 
الي���ه بع���د ان بع���ت  عندم���ا انتقل���ت 
من���زيل يف عن �سم�ش.. ويف ال�ستاء 

كنت اقدم له احللبة والقرفة.. 

قلت له: 
- م���ا ه���ي ال�سفة التي كان���ت تعجبك 

يف جمال؟ 
اجاب.. 

- كان جريئ���ًا يف احل���ق.. كان قوي���ا 
�سلبا عتي���دا غيورًا عل���ى بلده.. اىل 
جانب �سفتن اخرين هما ال�سراحة 
وال���ذكاء.. وه���ذه ال�سف���ات جميع���ا 

تكون القائد الناجح.
و�ساألته: 

- اأمل يك���ن لدي���ك �سع���ور خا����ش بان 
هوؤالء ال�سبان �سوف ينجحون! 

واجاب: 
- كن���ت ا�سعر دائم���ا ان جمال �سوف 
ينجح.. الكرث من �سب���ب.. النه �ساب 
موؤمن بالل���ه.. موؤمن بوطنه.. موؤمن 

بال�سباب الذين حوله.. 

 ***
وترك���ت عزي���ز امل�س���ري.. وع�س���اه 
اىل ج���واره تركت���ه وه���و يتطلع اىل 
ال�سور املعلق���ة على حائط حجرته.. 
ال�سور الت���ي حتكي عمره. وكان من 
بينها �س���ورة اليوم.. �س���ورة جمال 

عبد النا�سر.. 

�آخر �شاعة/ �أيار- 1965
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عندم����ا قابله����ا ج����اري كوبر يف موؤمت����ر برلن 
ال�سينمائي قال لها: ان مكانك يف هوليوود.. 

وارت�سم����ت عل����ى وجهه����ا الرقي����ق املع����ر 
ابت�سام����ة رقيقة تعر عن ثقتها مبواهبها 
الت����ي �سع����دت به����ا اىل القم����ة يف �سن����ة 
1945 وال ت����زال تتاأل����ق فيه����ا يف �سن����ة 

 .1956

25 جنيها لل�شكوالته 
ان فات����ن حمام����ة ال تزال تذك����ر اللحظة 

الت����ي وقف����ت فيه����ا ام����ام الكام����ريا الول 
م����رة.. ث����م تدخ����ل اال�ستودي����و م����ن ب����اب 

الكومبار�����ش ومل تبداأ حياته����ا الفنية بليلة 
حمراء. 

وامن����ا ا�سرتكت وه����ي طفل����ة يف م�سابقة جمال 
للطفول����ة فلفتت االنظ����ار اىل مالحمها ونظراتها 
ال�سافي����ة، وادرك �سي����خ املخرج����ن حمم����د كرمي 
يف نف�����ش اليوم انه عرث عل����ى الطفلة ال�سينمائية 
االوىل، وهكذا دخلت البالتو يف فيلم يوم �سعيد، 
و�سفقت اجلماه����ري للطفلة التي ب����داأت تاريخها 
ال�سينمائي بطلة ترتدي قبقابا وجالبية لي�ش يف 
جيوبها غري بقايا قطع من ال�سكوالته.. وخرجت 
م����ن البالت����و فاعطاه����ا ك����رمي قطع����ة �سكوالت����ه، 
واعط����ى والدها 25 جنيها ا�س����رتى بها �سكوالته 

اي�سا لتعود اىل الكامريا مرة اخرى. 
ورف�س����ت فات����ن ان تعود، الن بط����ل الفيلم حممد 
عبد الوهاب كان ي�سحك على دموعها التي �ساألت 
بغزارة وهو يغني ان�سودته "طول عمري عاي�ش 
لوح����دي(. وطلبت من املخرج ان يطرد هذا الذي 

ت�سحكه الدموع. 

مل تك�شف �شاقيها 
م����ن اجل ه����ذه احل�سا�سي����ة �سيطرت عل����ى قلوب 
ومفاتنه����ا  �ساقيه����ا  تك�س����ف  ان  دون  اجلماه����ري 
للجماهري يف فيلم واحد، ومن اجل هذه احل�سا�سية 
تف�سل اوليفي����ادى هافيالند ولي�سلى كارون على 
مارل����ن مونرو واليزابيث تايلور ومن اجل هذه 

احل�سا�سي����ة ط����اردت على ب����الج بلطي����م م�سورا 
غافلها والتق����ط �سورتها باملايوه. ومل تهداأ حتى 
انتزعت منه ال�سورة، ومن اجل هذه احل�سا�سية 
عا�س����ت مثالية يف خمتلف الظ����روف برغم املحن 

وامل�ساكل التي واجهتها. 

3 م�شكالت 
كانت طفلة مثالية يف ا�سرتها، ون�سجت الطفلة، 
يف  اال�ستودي���و،  يف  االوىل  امل�سكل���ة  وب���داأت 
فيلم اب���و زيد اله���اليل.. �سعرت بنب�س���ات قلبها 
ت�ستجي���ب للمخرج ع���ز الدي���ن ذو الفقار و�سعى 
املخرج اىل والدها ليخطبها فاعتذر. وذهب مرة 
اخرى م���ع يو�سف وهبي وا�س���ر الوالد، وذهب 
م���رة ثالث���ة يعر����ش علي���ه اال�س���رتاك يف انتاج 
فيلم.. واجتم���ع العا�سقان على انفراد.  كان اخر 
م�سهد يف الفيل���م زفة للعرو�سة وخرج العا�سقان 
م���ن الزفة عرو�سن وو�سع املاآذون نهاية الق�سة 
حب عنيف ولكن اال�ساعات مل ترحمها، ومع هذا 

واجهتها زوجة مثالية.. 

وب���داأت امل�سكل���ة الثانية يف بي���ت الزوجية، 
وا�ستم���رت �س���ت �سن���وات عا�س���ت فات���ن 
خالله���ا يف حمنة وطبع امل���اآذون نهايتها 
كان  اال�ساع���ات..  وع���ادت  بالط���الق، 
مطلقه���ا يخ���رج له���ا ث���اين فيل���م م���ن 
انتاجه���ا فكانت تناديه يا ا�ستاذ وكان 
يناديه���ا يا مدام، واجتم���ع اال�سدقاء 
اال�ست���اذ  ب���ن  التوفي���ق  يحاول���ون 

واملدام، ولكنها كانت مطلقة مثالية. 
ويف الع���ام املا�سي �سع���رت بنب�سات 
قلبه���ا م���رة ثاني���ة، وج���دت يف عم���ر 
ال�سريف فتى احالمه���ا، وبداأت امل�سكلة 
مثاليته���ا  تظ���ن  اخ���رى  وم���رة  الثالث���ة، 
العاطفي���ة، مل ت���رتدد، مل تك���ذب عل���ى قلبها 
وعل���ى ا�سرتها وعلى النا����ش، ويف هذه املرة 
و�سلت اال�ساعات لدرج���ة الغليان، وذهبت فاتن 
اىل باري����ش لتق�سي �سهر الع�س���ل وتركت خلفها 
اال�ساع���ات الثائرة، وتوقع اجلمي���ع ف�سل فيلمها 
)ايامن���ا احلل���وة(.. وراآه���ا النا����ش يف امل�سه���د 

االخري فخرجوا مي�سح���ون دموعهم ويلتب�سون 
املعاذير لهذه املمثلة،النها ممثلة مثالية. 

�ملمثلة �ملثالية
ان مثالي���ة فات���ن حمام���ة يف متثيلها ه���ي ا�سمى 
مثالياته���ا، انها تندم���ج بروحه���ا يف ال�سخ�سية 
الت���ي تتقم�سه���ا، مثل���ت يف فيلم ا�س���رار النا�ش 
دور بن���ت ح���داد، ويف موع���د م���ع احلي���اة دور 
فت���اة مري�س���ة بال�س���ل، ويف فيلم قل���وب النا�ش 
دور تلمي���ذة �سقي���ة.. ومل ت�سق���ط يف اي فيل���م.. 
ومثل���ت عل���ى امل�س���رح بنف����ش امل�ست���وى.. كان 
زك���ي طليعات ا�ستاذها يف معهد التمثيل يعرتف 
بعبقريته���ا وه���ي يف ال�سن���ة االوىل، و�سحبه���ا 
يوما م���ع املمتازين من زمالئها اىل حفلة اقامتها 
و�سوي�س���را  فرن�س���ا  معاه���د  خريج���ي  جمعي���ة 
وبلجي���كا والقت فاتن مقطوع���ة من ليايل الفريد 
دي مو�سي���ه، ف�سح���رت اجلمي���ع. وعندما تركت 
املعهد فجاأة حزن اجلميع وا�سيب زكي طليعات 

بذهول �سديد. 
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زو�ج يف ��شرت�ليا 
ه����ذه الفت����اة التي ظه����رت بالقبق����اب يف اول فيلم 
وتقا�ست قطعة �سكوالته فقط ا�سبحت تتقا�سى 
خم�س����ة االف جني����ه يف الدور الواح����د، ومع هذا 
الت����زال تقد�����ش فنها وتقد�ش ح����ب اجلماهري لها، 
وم����ن اجل ذلك تقد�سه����ا اجلماهري يف م�سر ويف 
البالد العربي����ة ويف اوروبا ويف اليابان اي�سا!! 
يف اح����د افالمها �سافرت اىل ب����ور �سعيد لت�سجل 
م�سهدا على ظه����ر باخرة، وت�سادف مرور باخرة 
ياباني����ة باملين����اء، و�سع����دت فاتن عل����ى الباخرة 
ف�سحرت القبط����ان والباخرة، وتق����دم اليها بحار 
وطل����ب ان توقع له عل����ى اوتوجراف، ثم طلب ان 
تهدي����ه �سورته����ا، ثم طل����ب ان يلتقط له����ا �سورة 
وهي بجواره، ونفذت طلباته بكل ب�ساطة، وبعد 
ا�سابي����ع تلق����ت منه خطاب����ا مر�سال م����ن ا�سرتاليا 
وق����راأت اخلطاب: "انني اغط����ي جدران حجرتي 
ب�س����ورك، ان طيفك يالزمني بالنه����ار ويوقظني 

يف الليل، هل تقبلن الزواج مني؟". 
و�سحك����ت فاتن بكل ب�ساطة اي�س����ا وار�سلت اليه 
ردا رقيق����ا: "انني متزوج����ة، ابحث لك عن زوجة 

اخرى يف بالد ال�سم�ش امل�سرقة!". 

نادية تتعلم �لباليه 
بنف�ش ه���ذه الب�ساطة تعي�ش فات���ن حمامة، انها 
ت�سلك احلي���اة بب�ساطة وتواجه وحتل م�ساكلها 
بب�ساط���ة وتتفانى يف االخال����ش لنف�سها وفنها 
وبيته���ا وابنته���ا الوحي���دة نادي���ة.. انه���ا حتب 
نادية لدرجة العبادة وتع�سق ال�سهر على راحتها 
وتاأم���ن م�ستقبله���ا وحتر����ش عل���ى تعليمه���ا.. 
لقد ا�سن���دت اليها دورا يف اح���د افالمها ولكنها 
رف�س���ت بعد ذلك ان تظهر ام���ام ال�سا�سة اال بعد 
ان تكتم���ل ثقافته���ا انها ت�ساحبه���ا يف كل مكان 
ب�سيارته���ا وتلب���ي كل رغباتها وتعلمه���ا الباليه 

اي�سا. 
ويف هذا اال�سبوع حتتفل فاتن بعيد زواجها من 
عم���ر ال�سريف، فقد تزوجه���ا يف فراير 1955، 
االحتفال يف ع�ش غرامهما والدعوة موجهة اىل 
3 ا�سخا�ش فقط: فاتن وعم���ر ونادية، والهدية 

اىل نادية فقط 100 قطعة �سكوالته. 
ان فات���ن تتف���اءل برق���م 100 كان رق���م جلو�سها 
يف امتح���ان ال�سه���ادة االبتدائي���ة 11100 ويف 
التمثي���ل 100، ويف  القب���ول مبعه���د  امتح���ان 

امتحان ال�سينما 100 على 100. 
�جلــــيل/�شـباط- 1956
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الث���ورة  ق�س���ة  لك���م  اروي  ال�سط���ور  ه���ذه  يف 
ال�سوداني���ة، الت���ي ب���داأت يف ال�ساع���ة الثالث���ة من 
�سباح يوم االثنن 17 نوفمر عندما كانت ال�ساعة 
ت�س���ري اىل الثالثة �سباحا حترك���ت قوة من حامية 
اخلرطوم، قوامها 600 جندي يقودهم االمرياالي 

ح�سن ب�س���ري ن�سر، وهو اليوم نائ���ب القائد العام 
ووزير �سئون الرئا�سة وتوزعت، فاحتلت الكباري 
واقام���ت حرا�سة �سديدة على البن���وك وال�سفارات 

ومداخل الطرق املوؤدية اىل اخلرطوم. 
وكانت القوة م�سلحة بالبنادق ال�سريعة الطلقات.. 

والدبابات والعربات امل�سفحة. 
واجته���ت قوة منها اىل مط���ار اخلرطوم الحتالله، 
وعن���د اقرتابه���ا م���ن املط���ار و�سل���ت م���ن القاهرة 
طائ���رة تقل ال�سيد علي عبد الرحمن وزير التجارة 
ال�ساب���ق، وال�سي���د ام���ن ال�سي���د رئي����ش جمل����ش 
ال�سي���وخ ال�سابق، فلم ي�سعرا ب�سيء، وانتظر قائد 

القوة حتى غادرا املطار ثم بادر يحتله.
ومل���ا مت احت���الل املراف���ق العام���ة، ح�س���ب اخلط���ة 
املو�سوع���ة، وكان���ت ال�ساع���ة ق���د بلغ���ت الثالث���ة 
والن�س���ف �سباح���ا اجتهت ق���وة اىل قل���ب املدينة 

توزعت على بيوت املذيعن اليقاظهم.
وايقظ���ت الق���وة اال�ست���اذ ابو عقل يو�س���ف، نائب 
مدير االذاعة ال�سودانية، وزميله اال�ستاذين حممد 
�سال���ح وحلمي ابراهي���م، واخذتهم يف �سيارة اىل 

مبنى حمطة االذاعة. 
وكان���ت قي���ادة االنق���الب قد ام���رت ق���وة باالجتاه 
اىل م�سلح���ة التليفون���ات حي���ث عطل���ت االت�سال 
التليفوين داخل اخلرطوم وخارجهان فلما و�سل 
املذيع���ون اىل حمطة االذاعة، افهم���وا افراد القوة 
الت���ي ت�ساحبهم ان االذاع���ة مرتبطة فنيا بخطوط 
التليف���ون، واإن���ه البد م���ن اعادتها للعم���ل لتتي�سر 

االذاعة. 
وبع���د دقائ���ق �س���درت االوام���ر باع���ادة خط���وط 
تذي���ع  االذاع���ة  وب���داأت  العم���ل،  اىل  التليف���ون 

املو�سيقى الع�سكرية واملار�سات احلما�سية. 
ويف ال�ساع���ة ال�ساد�سة والن�س���ف �سباحا، وكانت 
ق���وات اجلي����ش ال�س���وداين ق���د �سيط���رت على كل 
�سيء، و�س���ل اىل حمطة االذاع���ة الفريق ابراهيم 
الث���ورة، ويف �سحبت���ه االم���رياالي  قائ���د  عب���ود 
حممد احم���د عروة ع�سو املجل����ش االعلى للقوات 
امل�سلح���ة، والبكبا�سي عثم���ان ن�سر ، احد معاوين 

القائد العام.
وراج���ع قائد الث���ورة البيان الذي اع���د ليذاع على 
�سعب ال�سودان، وعل���ى العامل كله، ثم امر باذاعته 
فاذاع���ه اال�ست���اذ اب���و عق���ل يو�س���ف نائ���ب مدي���ر 

االذاعة. 
وغ���ادر قائ���د الث���ورة حمط���ة االذاعة، وت���رك فيها 
معاون���ه البكبا�س���ي عثم���ان ن�سر، ال���ذي بقى فيها 
اربع���ة ايام، ي�سرف عل���ى االذاعات الت���ي توجهها 

الثورة. 
واجت���ه القائد اىل مبنى رئا�سة اجلمهورية وهناك 
جاء مفت���ي ال�سودان، فحلف القائ���د امامه اليمن، 
ومل���ا اذيعت انباء حلف اليم���ن ت�سكلت من ال�سعب 

الث���ورة  بحي���اة  تهت���ف  خرج���ت  مظاه���رة..  اول 
وقائدها وابطالها. 

ث���م ب���داأ القائ���د ي�س���كل املجل����ش االعل���ى للق���وات 
امل�سلح���ة، والوزارة اجلدي���دة وقد مت ت�سكيلها يف 
جل�سات عائلية، كانت االراء تلتقي فيها دائما، وقد 
تطلب االمر ا�ستدع���اء بع�ش الوزراء من اجلنوب 

فجاءوا على عجل. 
وق���د اقام الفري���ق ابراهيم عب���ود يف مكتبه اربعة 
اي���ام بلياليه���ا عا�ش خالله���ا عل���ى "ال�سندويت�ش" 
، ومل يذه���ب اىل البي���ت، حتى ايق���ن ان ال�سعب قد 
ادرك ان الث���ورة ثورت���ه، وان���ه نف�ش ع���ن كاهليه 
االح���زاب واحلزبي���ة، لي�س���ري بب���الده اىل مكانه���ا 

املرموق. 
وهو يق�سي، اىل االن، معظم وقته مبكتبه، وبيتع 
عل���ى خط���وات م���ن مكتب���ه، يغ���ادره يف ال�ساع���ة 
ال�ساد�س���ة والن�س���ف �سباح���ا اىل املكت���ب يدر����ش 
ويوج���ه، ثم يع���ود اىل البيت يف الثامن���ة �سباحا 
ليتناول طعام الفطور، ثم يعود اىل املكتب ويبقى 

فيه حتى �ساعة متاأخرة من الليل.. وهكذا. 
واه���ل اخلرط���وم كله���م يتحدث���ون ع���ن الن�س���اط 
املذهل الذي يبذله كل الوزراء، فاحلكومة الثورية 
يف ال�س���ودان، ق���د اجته���ت اىل العم���ل واثبتت يل 
زيارات���ي لل���وزارات املختلفة ان ال���وزراء يبذلون 
طاق���ة مذهلة يف ت�سريف االمور واعادة االو�ساع 

املقلوبة اىل ن�سابها. 
ويف الطري���ق ت�سم���ع النا�ش يتحدث���ون عن االثار 
ال�سريعة التي مل�سوها يف حياتهم، مع انه مل مت�ش 

ايام على قيام الثورة. 
غاي���ة  يف  والنا����ش  ج���دا،  انخف�س���ت  اال�سع���ار 
ال�سع���ادة.. مث���ال كيل���و االرز انخف����ش �سعره من 
15 قر�س���ا اىل �سبعة قرو�ش، واللحم انخف�ش ثمن 
الرطل من 24 قر�س���ا اىل 16 قر�سا، واخل�سروات 

�سجلت انخفا�سا كبريا يف ا�سعارها. 
واحلدي���ث ع���ن قان���ون االيج���ارات اجلدي���د الذي 
ينتظ���ر �سدوره بن حلظة واخ���رى، يوؤكد �سعادة 
النا�ش هنا مبا �ستحقق���ه الثورة من تخفيف اعباء 

املعي�سة. 
وبع���د .. لقد راأيت التاريخ ي�سن���ع يف ال�سودان.. 
وايقنت ان ال�سعب ال�سوداين �سعيد.. تدفق االمل 
فج���اأة اىل اف���راده بع���د ان كانوا يعان���ون �سكرات 

الياأ�ش. 

�مل�شور / كانون �الأول- 1958
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احلقيق����ة اين اعتقد ان اال�ستعم����ار يلعب بورقة 
واحدة يف ي����ده يق�سد التهديد فقط ولكن لو انه 
اح�����ش ان بع�����ش امل�سري����ن ين����وون الت�سحية  
بدمائهم ويقابلون الق����وة بالقوة ال ت�سحب على 

الفور". 
ث����م نقل اليوزبا�س����ي جمال عب����د النا�سر مدر�سا 
بالكلي����ة احلربية ث����م مدر�سا مبدر�س����ة اال�سلحة 

ال�سغرية. 
وكان ا�س����م جمال عب����د النا�سر ه����و اال�سم الذي 
تث����ور جمي����ع زوجات ال�سب����اط االح����رار ملجرد 
�سماع����ه . فق����د كانت هوؤالء الزوج����ات يعرفن ان 
ا�س����م جمال عبد النا�سر ه����و الوحيد القادر على 
انت����زاع االزواج م����ن بيوته����م يف اي وق����ت وكل 

وقت دون معار�سة او تردد.

عبد �حلكيم عامر 
كان يف منقب����اد ث����م نقل مدر�س����ا مبدر�سة الكتاب 
الع�سكري����ن، ومل����ا وق����ع ح����ادث 4 قراي����ر كان 
يح�سر اجتماعات ال�سباط يف ناديهم ويف احد 
ه����ذه االجتماع����ات اتفق عب����د احلكي����م عامر مع 
زمالئه على عم����ل حركة تظهر تذمر ال�سباط من 

احلكومة القائمة. 

جمال �شامل 
وكان الطي����ار جم����ال �س����امل ثالث ثالث����ة ميثلون 

الثورة يف �سالح الطريان. 
وح����دث م����رة ان كان جمال �س����امل ي�سري يف احد 
�سوارع م�س����ر اجلديدة يف طريقه حل�سور احد 
االجتماع����ات الت����ي كان����وا يعقدونه����ا يف من����زل 
زمي����ل له����م وت�س����ادف ان قابل����ه اح����د ال�سب����اط 
و�ساأل����ه عن وجهت����ه فقال جمال �س����امل انه ذاهب 
لي�سهر مع بع�ش ا�سدقائه يف منزل واحد منهم، 
فق����ال ل����ه ال�سباط انه �سم����ع ان املباح����ث العامة 
تتعق����ب جمموع����ة من ال�سب����اط بينه����م اخوان: 
احدهما طيار واالخ����ر �سابط يف اجلي�ش وذكر 
له ا�سم����اء بع�ش الذين يجتمع جمال معهم وقال 
ان املباح����ث تراقبهم الن تقري����را ورد اىل رجال 
البولي�ش ان هوؤالء ال�سباط يدخنون احل�سي�ش 
وي�سرب����ون اخلمر، واراد جم����ال �سامل ان ميوه 
عل����ى ه����ذا ال�سدي����ق فعر�����ش علي����ه ان ي�سحبه 
مع����ه يف �سهرت����ه فاعتذر ال�سديق وق����ال له: مرة 

ثانية.. 
وب����داأ ال�سب����اط يحتاط����ون م����ن رج����ال املباحث 

ويغريون مكان اجتماعهم يف كل مرة. 

�شالح �شامل 
وكان امل����الزم اول �س����الح �س����امل مم����ن يتول����ون 

توزيع املن�سورات فكان يخرج بالليل يحمل معه 
رزم����ا من ه����ذه املن�سورات ويق����وم بو�سعها يف 

�سناديق الريد املختلفة. 
وحدث يف ليلة ان خرج هو وجمال عبد النا�سر 
لتوزي����ع املن�سورات فوق����ف بهما ال�سي����ارة على 
بعد من احد ال�سناديق وبقي جمال عبد النا�سر 
فيها وت����رك �سالح �سامل يحمل عددا من االظرف 
بداخلها املن�سورات وقبل ان ي�سل اىل �سندوق 
الري����د تعرث يف �سريه ف�سقطت من يده االظرف 
وتناثرت وكان يقف عن بعد من �سندوق الريد 
جن����دي البولي�ش املكلف باحلرا�سة واخذ �سالح 
�سامل وخ�س����ى ان يالحظ اجلندي ما حدث فراح 
يجم����ع الظروف يف ه����دوء ومن ح�سن احلظ ان 
اجلن����دي احلار�ش مل يلحظ �سيئا وو�سع �سالح 
�سامل اخلطابات يف ال�سندوق وعاد م�سرعا اىل 

ال�سيارة التي انطلقت بهما اىل �سندوق اآخر. 

�نور �ل�شاد�ت 
يف �سه���ر اغ�سط�ش ع���ام 1942 بل���غ ال�سباط من 
اع�ساء جمعية ال�سرية االوىل ان مدير املخابرات 
قابل وزير احلربية وعلم ال�سباط ان هذه املقابلة 
تخفي �سرا خطريا فقد علمت املخابرات ان بع�ش 
ال�سباط يعقدون االجتماعات ويخفون اال�سلحة. 
وع���اد انور ال�س���ادات يف م�ساء الي���وم اىل منزله 
وم���ا ان دخل حتى فوجئ بح���وايل 50 جنديا من 
م�سرين واجنليز يهاجمونه يف منزله وياخذون 
يف تفتي����ش املن���زل وتذكر ان���ور ال�س���ادات اثناء 
التفتي�ش ان لديه طبنجة زيادة على عهدته املريي 
وكان ذل���ك يعد جرمية ع�سكري���ة وبينما هو يفكر 
يف كيفي���ة اخفائه���ا اذ ب���ه يفاجئ بال�س���اغ �سيف 

الب���زل خليفة "الل���واء االن" وكان م���ن بن القوة 
التي هاجمت املنزل يهم�ش يف اذن انور ال�سادات 
قائ���ال: "لق���د عرثت عل���ى الطبنج���ة واخفيتها يف 

جيبي". 
واخ���ذ انور ال�سادات اىل �سج���ن االجانب فرف�ش 
ان ي�سجن فيه وقال ملامور ال�سجن "جردوين من 
رتبت���ي اوال ثم ا�سجن���وين يف هذا ال�سجن" فنقل 
ان���ور اىل مي�ش �سباط بولي�ش ويف اليوم التايل 

نقل اىل معتقل املنيا. 
ام���راأة  حيات���ه  يف  ان  ال�س���ادات  ان���ور  ويق���ول 
هي الت���ي وهبت���ه االرادة والق���وة، ه���ذه ال�سيدة 
ه���ي جدته لوال���ده فهي الت���ي تول���ت تربيته.. ثم 
ي�ستط���رد "راأيتها تاأمر الرجال فياأمترون بامرها، 
وراأيتها حتل م�ساكلهم فيمتثلون لرغبتها وراأيتها 
تبيت يف احلقل اىل جوار ال�ساقية وراأيتها تعمل 

يف الغيط وت�سرف على االنقار.. 
وعندم���ا اعتقلت رف�س���ت ان ت���زورين وقالت ملن 

دعاها لزيارتي: 
- ال ا�ستطي���ع ان ارى ان���ور ب���ن اربع���ة ج���دران 
مغلق���ة عليه.. ووراء ب���اب ال ي�ستطيع ان يحطمه 

ليخرج! 
وبلغتني هذه الكلمات فهربت من ال�سجن وذهبت 

اليها الراها..". 

عبد �للطيف �لبغد�دي 
عقب ح���ادث 4 فراير توجه الطي���ار عبد اللطيف 
بغ���دادي مع بع����ش ال�سباط ومنه���م �سالح �سامل 
اىل احم���د ح�سن���ن رئي�ش الدي���وان امللكي، وقال 
ال�سب���اط لرئي����ش الدي���وان انهم ق���رروا الثاأر من 
االجنلي���ز ورد االهانة الت���ي انزلوها بالبالد فقال 

لهم ح�سن: 
- ا�س���روا �سوي���ه واحن���ا مل���ا نحتاج لك���م �سوف 

نطلبكم.
وخ���رج بغ���دادي وم���ن مع���ه م���ن عن���د ح�سن���ن 
ي�سع���رون بخيبة االمل و�سمموا على ان ينتقموا 

دون اخبار رئي�ش الديوان.

ح�شن �بر�هيم 
قرر الطي���ار ح�سن ابراهيم مع زمالئه ان يت�سلوا 
بال�سب���اط االمل���ان للتع���اون معه���م �س���د االجنليز 
واخت���اروا ليل���ة كان ح�س���ن ابراهيم فيه���ا الطيار 
النوبتج���ي واع���دوا طائ���رة ليط���ري به���ا الطي���ار 
ح�سن �سعودي اىل ال�سحراء الغربية واعد ح�سن 
ابراهي���م كل �س���يء وبعد ان ط���ارت الطائرة ذهب 
وابل���غ ريا�س���ة ال�سالح ع���ن هرب اح���د الطيارين 
بطائ���رة م���ن طائ���رات ال�س���الح وحوك���م ح�س���ن 
ابراهي���م بو�سف���ه م�سئ���وال عن احل���ادث وا�سدر 
املجل����ش ق���رارا بتاأخري اقدميته وظ���ل هذا احلكم 

جمال عبد �لنا�شر 
كان �ليوزبا�شي جمال عبد �لنا�شر موجود� 

يف �لعلمــني ملحقــا بالقــوة �مل�شريــة �لتي 
يف  �حلربــي  �ملوقــف  مبر�قبــة  كلفــت 

�ل�شحر�ء �لغربية. 
وجل�ــس جمــال عبــد �لنا�شر عقــب حادث 
لــه يف  4 فرب�يــر يكتــب خطابــا ل�شديــق 

�لقاهرة فكتب يقول: 
وقبلناها  �لو�قعة  وقعت  �ن  بعد  �لعمل  "ما 

م�شت�شلمني خا�شعني خائفني؟

◄
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قائم���ا اىل ان قام���ت الث���ورة ف�سحح���ت الو�س���ع 
بالن�سبه له. 

ح�شني �ل�شافعي 
كان اليوزبا�سي ح�سن ال�سايف يف �سالح الفر�سان 
وكان يت���وىل ن�س���ر الدع���وة بن زمالئ���ه ال�سباط 
وتوزيع املن�س���ورات عليهم، وكان موؤمنا بحيوية 

ال�سعب ، وقدرته على ا�ستخال�ش حقوقه. 

زكريا حميي �لدين 
كان زكري���ا م���ن ال�سب���ان الثائري���ن وكان م�سهورا 
بقدرت���ه على �سب���ط اع�سابه والتظاه���ر بالراءة 
التام���ة رغم ان���ه كان عل���ى ات�سال ب���كل احلركات 

ال�سرية التي جتري يف اجلي�ش. 

كمال �لدين ح�شني 
كان املالزم اول كمال الدين ح�سن �سابطا باللواء 

االول مبدفعية امليدان باملاطه وكان ميثل الفدائية 
باج���ل معانيه���ا وكان ه���و ال���ذي يت���وىل توزي���ع 
املن�سورات واخذ على نف�سه م�سئولية اي�سال هذه 
املن�سورات اىل جميع �سباط اجلي�ش، ومما يذكر 
ان كم���ال الدي���ن ح�س���ن كان اوىل املتطوعن يف 
حرب فل�سطن فطلب احالته اىل اال�ستبداع وترك 
زوجت���ه واوالده وذهب ليحارب مع الفدائين يف 

فل�سطن. 

�لدكتور نور �لدين طر�ف 
كان الدكت���ور نور الدين ط���راف طبيبا يف وزارة 
اي�س���ا  الطف���ل، وكان  رعاي���ة  ق�س���م  ال�سح���ة يف 

�سكرتريا لنقابة االطباء. 
طلبه املرحوم الدكت���ور عبد الواحد الوكيل وكان 

وزيرا لل�سحة يف ذلك الوقت وقال له: 
- لق���د ات�سل بي رفعة النحا����ش با�سا وطلب مني 
نقل���ك ال�س���وان الن ادارة االم���ن الع���ام رفع���ت له 
تقريرا تق���ول فيه انك تعقد اجتماعات يف عيادتك 
باجلي���زة وقد حاولت ان اقن���ع النحا�ش با�سا انك 

طبيب كفء ولكنه م�سمم على نقلك. 
فق���ال له الدكت���ور ط���راف: ه���ذا كالم ال ا�سا�ش له 
النن���ي اح�سر االن المتحان الدبل���وم يف امرا�ش 
الن�س���اء والوالدة ولي�ش لدي من الوقت ما ي�سمح 
يل بعقد مثل هذه االجتماعات ، واذا ما ا�سررتهم 
عل���ى نقلي اىل ا�سوان فان���ا م�سطر اىل اال�ستقالة 

حتى ال احرم من اداء االمتحان.
فقال الدكت���ور الوكيل، طبي���ب روح قابل حممود 
الع���ام.. و�س���وف  غ���زايل.. وكان مدي���را لالم���ن 

احلكاية ايه.. 
ويق���ول الدكتور ط���راف انه ذه���ب وقابل حممود 
غزايل فقال له انه اطلع فعال على التقرير ومع ذلك 
فانه �سيع���د تقريرا اآخر يف �سالح الدكتور طراف 

ما دام انه يوؤكد ان مثل هذه االجتماعات ال تتم. 
وي�ستطرد الدكتور طراف قائال: انه فعال كان يعقد 
اجتماعات يف عيادته ولكن يف هذا الوقت بالذات 
الذي قدم فيه التقرير كان م�سغوال باالمتحان ومل 

يكن يعقد مثل تلك االجتماعات. 

فتحي ر�شو�ن 
كان فتح���ي ر�سوان يرتاف���ع يف ق�سية خمدرات 
يف ا�س���وان وبع���د ان انته���ى من املرافع���ة ق�سد 
اىل غرف���ة وكي���ل النياب���ة وبينم���ا هو عن���ده اذا 
برقي���ة م���ن النائ���ب العام تطل���ب القب����ش على 
فتح���ي ر�سوان وت�سليم���ه اىل النيابة العامة يف 

القاهرة. 
وب���ات فتح���ي ر�س���وان ليلت���ه يف ا�س���وان حتت 
احلرا�س���ة ويف اليوم التايل نق���ل مكبال باحلديد 
اىل القاه���رة ويف مكت���ب النائ���ب الع���ام، وكان 
املرح���وم وعب���د الرحم���ن الطوير، عل���م ان االمر 
ال���ذي �س���در مل يك���ن بالقب����ش علي���ه وامن���ا كان 
يطل���ب ح�س���وره للتحقيق فق���ط، وكان التحقيق 
خا�س���ا بق�سية هرب عزي���ز امل�سري وبعد انتهاء 

التحقيق �سمح له باالن�سراف. 
ويف ال�سب���اح الباكر من اليوم التايل كان فتحي 
ر�سوان جال�سا مع ال�سيدة حرمه يف �سرفة داره 
يت�سف���ح اجلرائ���د فاخرت���ه ال�سي���دة حرم���ه ان 
�سخ�سا يف الطريق ينظر اليهما ثم يختفي ونظر 
فتح���ي ر�س���وان ففه���م االم���ر فق���د كان ال�سخ�ش 
الذي يراق���ب املنزل �سابطا م���ن �سباط املباحث 
العام���ة، فن���ادى علي���ه ودع���اه للدخ���ول وفوجئ 
فتحي ر�سوان بان ال�سابط يحمل امرا بتفتي�ش 

املنزل وامرًا اآخر بالقب�ش عليه. 
ونق���ل فتحي ر�سوان اىل �سجن االجانب و�سدر 
االم���ر الع�سك���ري باعتقال���ه وبق���ي يف ال�سج���ن 
ب�سع���ة �سهور خرج بعدها ليرتاف���ع عن املتهمن 
يف الق�سي���ة التي اعتق���ل ب�سببه���ا.. ق�سية هرب 

عزيز امل�سري. 

�حمد ح�شن �لباقوري 
القاه���رة  مبعه���د  مدر�س���ا   1942 ع���ام  يف  كان 
وا�س���در احلاكم الع�سكري امر باعتقاله وو�سعه 
يف �سجن االجانب، وبعد ا�سبوع نقل اىل معتقل 
املني���ا وه���و املعتق���ل ال���ذي كان مع���دا للمعتقلن 

املتطرفن.
وكان املعتقل ي�سم 85 �سخ�سا بينهم 24 ازهريا 
واتف���ق املعتقلون على انتخ���اب الياقوري زعيما 
له���م، ويف املعتق���ل ب���دا الباق���وري يتعل���م اللغة 
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االجنليزية. 
وحدث مرة ان ا�سرب املعتقلون واخذوا يقذفون 
باال�س���رة وال�سبابي���ك واالب���واب خ���ارج املعتقل 
واذا بالبولي����ش يحا�س���ر املعتق���ل ومل���ا ا�ستم���ر 
املعتقلون يف حتطيم ادوات املعتقل ومفرو�ساته 

بداأ البولي�ش يطلق عليهم النار. 
وكان الباق����وري يق����ف م����ع اح����د املعتقل����ن وهو 
املرح����وم الدكت����ور ح�سن ن����ور الدي����ن احد رجال 
احل����زب الوطن����ي القادم����ى ي�سربان القه����وة فاذا 
بر�سا�س����ة تدخ����ل الغرف����ة ومت����ر من ف����وق راأ�ش 
وا�ست����د  املعتقل����ن،  هي����اج  وازداد  الباف����وري 
البولي�����ش يف اط����الق النار وملا اح�����ش الباقوري 
بخط����ورة احلال����ة جاء بع�س����ا ورب����ط يف طرفها 
مندي����ال ابي�����ش ورفع����ه يف الهواء وفج����اأة وقف 
اطالق الر�سا�ش وخ����رج البافوري يتفاو�ش مع 
رج����ال البولي�����ش يف وقف املعرك����ة وفعال انتهت 

بان ا�ستجاب رئي�ش املعتقل لطلبات املعتقلن. 
وبعد انته����اء املعركة نظم البافوري ق�سيدة �سعر 
ي�س����ب فيها م�سطف����ى النحا�����ش رئي�����ش الوزراء 
يف  الق�سي����دة  وطبع����ت  الع�سك����ري  واحلاك����م 
من�س����ورات وموقعة بام�س����اء البافوري ووزعت 
يف جمي����ع انح����اء القط����ر امل�س����ري وبل����غ امرها 
اىل النحا�����ش ال����ذي ه����اج ب�سببها وام����ر مبعاملة 

البافوري معاملة يف غاية ال�سوء. 
وكان الباف����وري هو املعتق����ل الوحيد الذي رف�ش 

ان يزوره اهله يف املعتقل. 

�لدكتور عبد �لرز�ق �شدقي 
ع����اد الدكتور عبد ال����رزاق �سدقي من اوروبا بعد 
ان نال �سه����ادة الدكتوراه يف علم تربية احليوان 
وعن ب����وزارة الزراعة يف ق�س����م تربية احليوان 
ورق����ي ب�سرع����ة حت����ى و�س����ل اىل من�س����ب وكيل 

الق�سم. 
وملا عن اال�ستاذ احمد عبد الغفار وزيرا للزراعة 
واعج����ب ب�سخ�سية الدكتور عب����د الرزاق �سدقي 
واطلع على ال�سهادات التي ح�سل عليها، ا�ستدعي 

مدي����ر ق�سم تربي����ة احلي����وان وكان اال�ست����اذ عبد 
العزيز عبد الله �سامل وقال له احمد عبد الغفار. 

- ا�سم����ع انت م����ن االن تعتر نف�س����ك "طرطور" ! 
اي ال دخ����ل لك باعمال الق�سم وترتك للدكتور عبد 
الرزاق �سدقي �سلطة اال�سراف على اعمال الق�سم 
وبذل����ك كان الدكت����ور عب����د ال����رزاق �سدقي وكيال 

لق�سم تربية احليوان ا�سما ومديره فعال!. 

�لدكتور حممود فوزي 
كان الدكتور حممود فوزي عام 1942 يف باري�ش 
فقد كان يعمل �سكرتريا اول يف املفو�سية امل�سرية 
فيه����ا وكان الدكت����ور ف����وزي م����ن املتحم�سن �سد 
االجنليز وملا وقع حادث 4 فراير حاول ان ينقل 
اىل القاهرة حتى ي�س����رتك يف احلركات الوطنية 
ولكن����ه مل ميكن من ذلك وكان يكتب ال�سدقائه من 
باري�����ش خطابات مطولة يتح����دث فيها عما ي�سعر 
ب����ه من امل من االعت����داء ال�سارخ ال����ذي وقع على 
البالد ويطلب موافاته مبا يدور وراء الكوالي�ش 
الن تقاري����ر الوزارة الدبلوما�سي����ة مل تكن تعطي 

ال�سورة احلقيقية حلالة البالد. 

جندي عبد �مللك 
كان اال�ست����اذ جن����دي عب����د امللك يف ع����ام 1942 ، 

يعمل م�ست�سارا يف حمكمة النق�ش 

�حمد �ل�شربا�شي 
ام����ا املهند�����ش احم����د ال�سربا�س����ي ف����كان معروفا 
ان����ه من اكف����ا وان�س����ط مهند�س����ي وزارة اال�سغال 
وكانت جمي����ع تقارير املفت�سن عنه تطلب ترقيته 
ترقي����ات ا�ستثنائية تقديرا لكفاءته حتى رقي اىل 
با�سمهند�����ش م�سروع����ات ري الدلت����ا وكان ا�سغر 

مهند�ش ري يتوىل هذا املن�سب. 

�حمد ح�شني 
كان اال�ست����اذ احم����د ح�سن����ي رئي�س����ا ملحكمة بني 
�سوي����ف ثم نق����ل افوكاتو عمومي����ا، ويقول وزير 
الع����دل: يف تلك االيام كان هناك افوكاتو عمومي 
واح����د فق����ط فكان����ت م�سئولياته �سخم����ة وكانت 
الق�ساي����ا يف ه����ذا الوق����ت كث����رية لقي����ام احلك����م 

الع�سكري وكرثة االعتقاالت وتدخل االجنليز. 
ف����كان يعمل كل ي����وم 18 – 19 �ساع����ة على االقل 
، ومل يك����ن يجد م����ن الوقت ما ي�سم����ح له مبقابلة 

ا�سدقائه.

�لدكتور عبد �ملنعم �لقي�شوين 
ن���ال الدكت���ور عب���د املنع���م القي�س���وين �سه���ادة 

الدكتوراه يف االقت�ساد من لندن عام 1942. 
ويق���ول الدكت���ور القي�س���وين: مل���ا ح�سل���ت على 
الدكت���وراه كانت احلرب العاملي���ة ال تزال قائمة، 
ومل يكن يف مقدور اي م�سري العودة اىل بالده 
اال ب�سعوب���ة كب���رية لتع���ذر املالح���ة يف البح���ر 
االبي����ش املتو�س���ط، لذل���ك بقي���ت يف اجنل���رتا 
وق���ررت ان اعم���ل حت���ى اع���ود اىل وطن���ي، ومل 
ات���ردد يف قبول وظيفة كاتب �سغري باجر �سئيل 
وجدته���ا خالية يف بن���ك باركليز عل���ى الرغم من 

اين احمل �سهادة دكتور يف االقت�ساد. 
واخل�س���ت لعمل ومل اهون م���ن قيمته وقدره بل 
اقبلت علي���ه، وبذلك فيه اق�س���ى جهدي وكوفئت 

على ذلك بان رقيت اىل من�سب اعلى. 
وع���اد الدكتور القي�س���وين اىل وطنه عام 1944 

ليعمل مدر�سا يف كلية التجارة. 

�جلــــيل/ متوز- 1955
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بانت���ون  �سل�سكري���ك  امل�س���رت  ق���ال 
مكات���ب جريدة ال�سن���دي اك�سري�ش 

اللندني���ة )مكاتبه���ا يف برلن( يف 12 
فراير م���ا ترتجمه حرفيا يف م���ا ميلي لطالوته 
وغرابت���ه واهميت���ه – ونظ���را ملا لهتل���ر االآن من 
ال�سه���رة والعظم���ة واالهمية – كي���ف ال وجميع 
امم االر�ش ي�سرئب���ون اىل اخباره يف ال�سحف 
وي�سوق القراء ان يقفوا على كل كبرية او �سغري 

عن هذه ال�سخ�سية العظيمة. 
قال ال�سحايف ال�سهر:

- بينم���ا تكون ايها القارئ ذاهب���ا يف قراءة هذه 
ال�سط���ور فاالرج���ح )بن�سب���ة ع�س���رة اىل واحد( 
ان يك���ون ادول���ف هتل���ر مط���ال على جب���ال االلب 
الباقارية يف بناء جديد غريب، م�سيد من الفوالذ 
والزج���اج وااله���م مثل ع����ش الن�سور ف���وق قمة 
�ساهق���ة عل���ى راأ�ش جب���ل كا�ست���ن الواق���ع على 
احل���دود القدمية ب���ن النم�سا واملاني���ا هناك اىل 
ما بع���د ق�سره الريفي يف بريغ���وف يف ال�سخر 
اال�سم ان�ساأ الفوهرد لنف�سه مكانا جديدا يعتكف 
في���ه لك���ي يح�س���ل يف تل���ك العزل���ة الت���ي تتوق 
اليه���ا طبيعت���ه املتناهي���ة يف احل�سا�سي���ة )هير 

�سن�ستيف(. 
وال ميك���ن الو�س���ول اىل ذلك امل���كان اال بوا�سطة 
م�سعد )ا�سان�سور( يخرتق قلب اجلبل عموديا.. 
ومدخ���ل امل�سعد مو�س���وع حتت حرا�س���ة دقيقة 

�سب���ه  ا
بحرا�س���ة اك���وام الذه���ب 

يف اقبي���ة بنك اجنل���رتا وكلما �سنح���ت الفر�سة 
للهر هتلر ا�سرع بالذهاب اىل ذلك البهو الزجاجي 
ال�سغ���ري يف ارتف���اع 5.500 ق���دم ف���وق �سط���ح 
البح���ر لي�س���رف بنظره عل���ى اجلب���ال والوديان 

با�سفل وهي مك�سوة بثلج ال�ستاء.

يكره �ملدن 
لقد ع���رف عن هتلر انه يكره املدن وعندما اختار 
ميونيخ يف باقاريا ليجعلها مركزا حلزب النازي 
االمل���اين ابت���اع من���زال ريفي���ا �سغ���ريا "هو����ش 
وا�سنفيل���د" يف جب���ل اور �سلزن���رج عل���ى بع���د 
وارتف���اع 1500 قدم من برخت�سجادن على �سفح 

جبال االلب البافارية. 
ذه���ب هناك يف ب���ادئ امره ليخت���ط خطه حملته 
ال�سيا�سية �سد اجلمهوري���ة االملانية التي جاءت 
بع���د احلرب، وملا �سار م�ست�سارا للدولة وا�سبح 
مق���ره الر�سمي برل���ن اخذ يك���ر ويو�سع منزله 

هذها الذي يدعي منزل الفالحة اجلبلي.
ولك���ن انفوهور مل يجد يف بريغوف العزلة التي 
يريده���ا ويطلبها ان حتول منزله هناك اىل "مكة 

ج  حلجا ا
تقاط���روا  الذي���ن  النازي���ن 

الي���ه زراف���ات زراف���ات م���ن �سائ���ر انح���اء البالد 
�سائري���ن ف���وق الط���رق اجلبلي���ة اىل ان يبلغ���وا 
ماأواه اجلبل���ي الريفي وهن���اك يقفون �سارخن 

منادين "نريد ان نرى فوهررنا" 

بقاء �ملكان �شر� جمهوال 
ف���اذا ا�س���ر هتلر على ع���دم الظه���ور امامهم على 
�سرف���ة املن���زل ولوح له���م بال�س���الم والتحية فان 
اجلماه���ري الواقف���ة عل���ى بع���د 50 ي���اردة تندفع 
�ساع���دة اىل )حديق���ة الب���رية( وهن���اك ي�سكبون 
كمي���ات هائل���ة م���ن الب���رية البافاري���ة الطافح���ة 

بالرغوة والزبد.
وبع���د ذلك يع���ودون اىل املن���زل �سارخن بجلبة 
قائدن���ا" وال  ن���رى  ان  "نري���د  قائل���ن  و�سج���ة 
يكف���وا عن الن���دا وال�س���راخ حتى يظه���ر امامهم 

ب�سخ�سه. 
وهكذا قرر هتلر يف بدء ال�سنة املا�سية ان يذهب 
�ساع���دا يف االل���ب حتى ي�س���ل اىل جهة ابعد من 
االوىل باحث���ا ع���ن العزل���ة الت���ي يحت���اج اليه���ا، 

فاخت���ار كا�ست���ن وه���ي قم���ة �سل�سل���ة جبال 
)هوه���ن( واعل���ى م���ن اوبر�سلزب���رج بنحو 
2500 ق���دم واأخذ املهند�سون والبناءون بعد 
ذلك يعملون �سه���ورا طويلة الخراج امل�سروع 
اىل حيز الوج���ود وقد انفق هتل���ر على منزله 
اجلديد م���ن جيبه اخلا�ش وكت���م امره وجعله 

�سرا لكي يفاجئ به ا�سدقاءه.
وم���ع ان هذا املنزل مت �سنعه قب���ل �سهر �سبتمر 
املا�سي بقلي���ل اال ان ال�سحف االملانية مل ي�سمح 
لها بن�سر التفا�سيل عن���ه ومل ي�سمح للم�سورين 

كذلك بان يلتقطوا �سورا له. 
وينتظ���ر هتل���ر اي���ة فر�س���ة �سانح���ة لريحل عن 
برلن الت���ي ال يالئم���ه هواءها ويجعل���ه ع�سبيا 

)مرنفزا(. 
ففي ال�سيف يطري اىل ميونيخ ولكنه يف ال�ستاء 
يذه���ب بقط���اره اخلا�ش ال���ذي احلق ب���ه مركبة 
جمه���زة بالال�سلكي، فهي حمط���ة متنقلة اللتقاط 

او ار�سال اال�سارات واالذاعات.

�بو�ب �شحرية 
ف���اذا ق���ام ب���ه القط���ار جنوب���ا امكن���ه ان يت�س���ل 
بوزرائ���ه ب�سهولة كم���ا ان التقاري���ر واملخابرات 
ت�سله بالال�سلكي بينما القطار ينهب به االر�ش. 
وعن���د و�سول���ه اىل ميوني���خ ي�ستق���ل �سيارت���ه 
القوية من طراز مار�سيد�ش التي حتمله وت�سرع 
به ف���وق الطرق املعبدة نح���و "�سالزبرج" ومنها 
اىل الطري���ق اجلديد يف االلب االملاين الذي �سقه 

يف ال�سخور املوؤدي اىل رخن�سجادن. 
فيمر ب�سيارته على بريغ���وف معرجا على منزله 
الق���دمي ويوا�سل ال�س���ري بعد ذل���ك خم�سة اميال 
اخ���رى يف طري���ق حل���زوين جبلي، ول���و رافقته 
يف رحلت���ه ل�ساهدت امامك فج���اأة يف اجلبل بابا 
هائال م���ن معدن الرون���ز يذكرك بتل���ك االبواب 
ال�سحري���ة املذكورة يف حكاية "علي بابا يف الف 

ليلة وليلة..".
وال يحتاج االمر اىل مناداة حار�ش الباب ليفتحه 
ل���ك فان �سي���ارة هتل���ر مبجرد دنوه���ا منه حتدث 
حرك���ة بطيئ���ة يف م�سراعيه فينفرج���ان لدخول 

ال�سيارة وكاأنهما فتحا ب�سحر �ساحر. 
ويق���ول احلر����ش املعين���ون حلرا�سة ه���ذا الباب 
لي���ال ونهارا لال�سراف على فتحه وغلقه بوا�سطة 

حمركات كهربائية لدى ح�سور هتلر.. 
وت���درج ال�سي���ارة بع���د دخوله���ا م���ن الب���اب يف 
نف���ق هائ���ل االت�ساع وق���د نقر يف ا�سف���ل اجلبل، 
و�سفح���ت ج���دران النف���ق او الدهلي���ز بالرخ���ام 
امل�سقول وطول���ه 130 ي���اردة وعر�سه 20 قدما 
وه���و يت�س���ع ل���رتك ال�سي���ارات يف داخل���ه مث���ل 
ج���اراج وي�س���اء مب�سابيح كهربائي���ة كبرية من 

الرونز. 
ف���اذا ما �س���رت يف الدهلي���ز وو�سل���ت اىل اآخره 
اعرت�س���ك يف نهايته م�سع���د )ا�سان�سور( يرتفع 
الق�س���ر اجلدي���د  اجلب���ل حي���ث  اعل���ى  اىل  ب���ك 
وامل�سع���د وا�س���ع مري���ح وق���د ك�سي���ت جدران���ه 
بالرونز اال�سود وفيه املقاعد الوترية من اجللد 

الفاخر.

البيت املنعزل الذي بناه هتلر على قمة اجلبل 

خمباأ وملجاأ ومن�سك يعتكف فيه وينفرد للراحة والتفكري.. والتدبري
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طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة �ملدى 

لالعالم و�لثقافة و�لفنون

�الخر�ج �لفني
-----------------

خـالـد خ�شري

نائب رئي�س �لتحرير
-----------------

علــي ح�شــني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�س جمل�س �الإد�رة
رئي�س �لتحرير 

�للطائف �مل�شورة
  �شباط- 1939

�رتفاع ي�شبب �لدو�ر 
واذا ا�سع���دك احل���ظ مبرافق���ة هتل���ر يف رحلت���ه 
فان���ك تظ���ل جال�س���ا يف امل�سعد ال���ذي يرتفي بكما 
قل���ب اجلبل ارتفاعه���ا 400 قدم  "ماأ�س���ورة" يف 
ف���اذا و�سل بكم���ا اىل نهايته يف اعل���ى فوق القمة 
ال تتمالك م���ن ابداء الده�سة وياخ���ذك العجب من 
جمال املنظر الطبيعي الذي ت�سرف عليه من خالل 

زجاج نوافذ ذلك الق�سر.
ويت�سع هذا الق�سر اجلبلي العجيب لثمانية ع�سر 
زائرا )بالراحة( وهو مدهون بلون ابي�ش واثاثه 

من طراز قروي بافاري ب�سيط. 
وق���د يعرتيك دوار عندما تدنو م���ن زجاج النافذة 
وتلق���ي بنظرك اىل اخل���ارج الن البه���و يطل على 
واد �سحيق رهي���ب. وللق�سر اربعة مناظر اي انه 
ي�سرف م���ن جهاته االرب���ع على الودي���ان اجلبلية 
يف منطق���ة برخن�سج���ادن املكمل���ة هام���ات قممها 
بالثل���ج وقد بدت من ورائها �سال�سل جبال بافاريا 

النا�سعة البيا�ش.
وال ت�سع���ر بجوع او عط�ش يف ذلك الق�سر النائي 
املرتف���ع ففي���ه كاف���ة ل���وازم الرفاهي���ة والراحة اذ 
يرف���ع اليه امل���اء بوا�سطة م�سخ���ات كهربائية كما 
ان الغ���رف تدفاأ وت�سخن بح���رارة الكهرباء. وفيه 
مطبخ وخم���ازن املوؤونة والطع���ام لتقدمي ال�ساي 

او املاكوالت اخل�سراوية التي يحبها هتلر. 
وعلى طول ذلك الق�س���ر املرتفع توجد يف خارجه 

حديقة على افريز الق�سر يف �سكل )جبالية(. 

ممنوع �شرب �لدخان 
وهن���اك يف احلديق���ة يف مراكز معين���ة ميكنك ان 
ت���رى بوا�سط���ة نظ���ارات مك���رة قوي���ة م���ن نوع 
التل�سكوب امل�سنوعة يف املانيا مناظر البلدان اىل 
ابعاد مرتامية االطراف يف النم�سا او يف املانيا. 

ويوج���د �سيء واح���د ال ت�ستطي���ع ان تفعله، وهو 
�سرب الدخ���ان فان هتلر ال ي�سم���ح الحد ان يدخن 

يف ح�سرته.. 
ولك���ن هتلر ال يدع���و زائرين كثريي���ن اىل من�سكه 
اجلديد هذا فمعظم الوزراء االملان ال يعرفونه الن 
الفوه���رر يرغب يف ان يظل منفردا بنف�سه يف ذلك 
الق�سر ال�سحري يحيط به الهدوء التام وال�سكون 

وال�سكوت. 
ولعل ذلك ال�سك���ون الدائم ووجوده يف اعلى ذلك 
اجلب���ل املرتفع يف الهواء يعطي���اه الهاما من نوع 
خراف���ات التاريخ االملاين )ميتيلوجيا( التي تتفق 

كثريا يف لونها مع نف�سيته اخلفية. 
هن���اك يف ذلك املكان ال�سحي���ق املرتفع تدور افكار 
الفوه���رر ح���ول حمور م�سائ���ل م�ستقب���ل حكومة 
الري���خ الثالثة، وهناك ي�س���ارع مبفرده يف و�سط 
ذل���ك ال�سك���وت الثلج���ي الرهي���ب م�س���اكل الدولة 

ويعاجلها ويقرر ما �سيفعله للم�ستقبل. 
ومكاتب���وا  وال�سف���راء  وزراوؤه  يعل���م  وعندم���ا 
ال�سح���ف يف العا�سمة انه ذه���ب اىل "كيل�ستن" 

فانهم ي�سبحون يف حالة قلق ع�سبي. 
اذ يفهم���ون ان���ه بع���د ان يقرر ق���راره هناك �سوف 
)يهب���ط( ثاني���ة اىل االر�ش بعد ان يك���ون قد حدد 
خطط���ه وقرره���ا واكت�سب ق���وة ديناميكية كبرية 
وعن���د ذل���ك تدب احلرك���ة يف دوائ���ر احلكومة يف 

ويزدح���م  الن�س���اط  – ويندف���ع  )ولهم�سرتا����ش( 
العمل. 

وكان هن���اك رجل يظ���ل قلقا مهموما عن���د ما يلجاأ 
الفوه���رر اىل �سومعت���ه اجلبلي���ة.. وه���و رئي�ش 
حر����ش البولي�ش الهر هرنب���خ هيملر امل�سئول عن 

حياة هتلر و�سالمته. 

�ذ� تعطل �مل�شعد 
ويف حي���ز االحتمال واالم���كان ان يحاول يوما ما 
رجل جمنون االعتداء على ع�ش هذا الن�سر النازي 
من اعايل اجلو بطيارة يطري بها ولكن الهر هيملر 
ق���د احتاط لالم���ر وح�س���ن منطق���ة برخت�سجادن 
ببطري���ات من املدافع امل�سادة للطيارات فال يوجد 

بقمة يف املانيا اكرث مناعة وحت�سينا منها. 
وهن���اك خطر اآخ���ر احتاطوا لدرئه وه���و احتمال 
وق���وف امل�سعد يف اثن���اء �سع���وده يف املا�سورة 
التي يبلغ ارتفاعها 400 قدم وحب�سه بن اجلدران 
ال�سخري���ة ولك���ن املهند�سن املوظف���ن يحر�سون 
امل�سع���د ويراقبون عمل���ه ليال مع نه���ار للحيلولة 

دون اي تعطيل يف حركته. 
وقد دعا هتل���ر �سديقا يل اجنليزيا لزيارة م�سكنه 
اجلديد وكان من االجانب القليلن الذين ح�سلوا 
عل���ى ه���ذا االمتي���از، وكان ذلك غداة ي���وم طريان 
امل�س���رت ت�سمرن���ن اىل املاني���ا للم���رة االوىل عند 
وق���وع ازمة �سبتمر املا�سي، ف�ساأل �سديقي هتلر 

قائال: 
- وماذا تفعل لو تعطل امل�سعد.!!؟؟ 

فاجاب هتلر �ساحكا بقوله : 
- اظن يقف دوالب التاريخ العايل ملدة �ساعتن..!! 

وقد يكون ذلك... فمن يدري...



كاريكاتري ايام زمان


