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ولكن بع�ضها كمظاهرات اول مايو االخري كادت 
توؤدي اىل نتائج وخيمة فقد ا�ضيب فيها 1454 
ال�ضيوعيون  منهم وكان  كبري  عدد  مات  �ضخ�ضا 

قد م�ضوا يحملون الفتات كتب عليها: 
االمريكان" ايها  "اخرجوا 

دكه  االمرييال"يحاولون  على"فندق  هجموا  ثم 
على روؤو�س من فيه من االجانب. 

�ثار �حلرب! 
على  اال���ض��ب��وع  ه���ذا  ا���ض��رق��ت  ال��ت��ي  وال�ضم�س 
اليابان  يف  لي�س  غريبا..  �ضيئا  �ضتجد  اليابان 
تلمحه  ال��ذي  االمل  �ضعور  اال  للحرب  اثر  اليوم 
التي  الهزمية  على  ح�ضرة  ياباين  كل  نف�س  يف 
بلغتهم الول مرة يف تاريخهم وفيما عدا هذا ال 

�ضيء خ�ضو�ضا بعد ان ينتهي االحتالل. 
يف   65 دم���رت  احلربية  العمليات  ك��ان��ت  ول��ق��د 
املائة من مباين طوكيو اما اليوم فال يوجد اثر 

لدمار. 

وارتفاع اال�ضعار الذي اعقب احلرب تغلبت عليه 
اليابان مبعجزة ورمبا كانت طوكيو اليوم هي 

ارخ�س عوا�ضم العامل ا�ضعارا. 
من  يقرب  ما  ي�ضاوي  االن  امل�ضري  اجلنيه  ان 

الف ين ياباين. 
وي�ضتطيع الواحد ان ي�ضكن يف فندق االمربيال 
افخم فنادق طوكيو ويف جناح فخم منه مبائتي 

ين يف الليلة اي ع�ضرين قر�ضا. 
ووج��ب��ة ال��ط��ع��ام ال��ف��اخ��رة يف م��ط��ع��م اورب���ي 
باالمربيال  الفرن�ضي"امللحق  ممتاز"كالبيت 

تكلف مائة ين اي ع�ضرة قرو�س. 

�بن �ل�شماء
يف  كثريا  وتغريت  تغريت  التي  اال�ضياء  وم��ن 
اليابان و�ضع اال�ضرة املالكة، وو�ضع االمرباطور 
هريوهيتو �ضليل ال�ضم�س امل�ضرقة وابن ال�ضماء 
وال�ضيد االلهي لليابان كما تقول القابه الر�ضمية 
– او كما كانت تقول هذه االلقاب فيما م�ضى الن 

احلال تغري. 
اليابان  ميلك  م�ضى  فيما  االم��رباط��ور  ك��ان  لقد 
كلها، اما االن فان"الديت"– الربملان الياباين – 
يع�ضر ميزانية ق�ضرية كل �ضنة وال يكاد ي�ضمح 

له اال بال�ضروري من النفقات. 
وهو  ال��ع��امل  يف  رج��ل  اغنى  هريوهيتو  وك��ان 
اليوم من افقر النا�س يف العامل ولقد حدث حني 
تزوجت �ضقيقته ال�ضغرى االمرية"كازوجو"ان 
ع��ج��زت اال���ض��رة االم���رباط���وري���ة ال��ت��ي حكمت 
اليابان 2613 �ضنة، خالل 134 امرباطورا على 
لفتاتها"كيمونو"يليق  ت�ضرتي  ان   – التعاقب 

بزفافها!
�ضقيقته  ت�ضتعري  بان  امره  االمرباطور  وا�ضدر 
�ضقيقته  به  تزوجت  ال�ضغرى"الكيمونو"الذي 
االمرية  هذه  االمرية"�ضيجيكو"وكانت  الكربى 

قد تزوجت قبل ان تغرب ال�ضم�س! 
وقد ا�ضطر كثريون من افراد اال�ضرة املالكة ان 
ينزلوا عن االلوهية التي كانوا يتمتعون بها، فان 
باع  قد  االمرباطور  االمري"�ضي�ضيبوبو"�ضقيق 

ق�ضره الكبري لي�ضبح ناديا عاما واكتفى ب�ضراء 
بيت ريفي �ضغري على مقربة من طوكيو. 

رئي�ضا  يوم  ذات  كان  "االمري"تاروهيكو،الذي 
ل���وزراء ال��ي��اب��ان وه��و م��ن اق���ارب االم��رباط��ور 

ا�ضطر ان يفتح حمل بقالة! 

عويل رياح �ل�شتاء! 
وي��ق�����ض��ي االم����رباط����ور م��ع��ظ��م وق��ت��ه يف اح��د 

�ضيئني: 
العلماء  ان��رب  من  وه��و  البحرية  االحياء  معمل 

فيها. 
اول  ويف  ممتاز  �ضاعر  وه��و  ال�ضعري،  وقر�س 
مايو املا�ضي الف االمرباطور ق�ضيدة قال فيها: 

ال�ضتاء!  رياح  عويل  خفت  "لقد 
وتفتحت  ج��اء  قد  انتظاره  ط��ال  ال��ذي  والربيع 

االزهار على اغ�ضانها. 
لتحيى الربيع.. ربيع االمة كلها"

ومل يعد االمرباطور حني يظهر امام رعاياه يثري 
نف�س القدا�ضة القدمية وان كان النا�س من اجليل 

القدمي ال ميرون امام ق�ضره اال ركعا. 
وعلى اي حال فان االمرباطور ال يظهر كثريا. 

انه يذهب مرة الفتتاح"الديت"الربملان – ويقف 
ويعطي  العر�س  خطاب  ويلقي  ال��وزراء  رئي�س 
االم���رباط���ور ظ��ه��ره ول���و ك���ان ه���ذا ح���دث فيما 
م�ضى لقتل رئي�س الوزراء على الفور فلي�س من 
البن  ظهره  يعطي  ان  االر���س  على  ان�ضان  حق 
يظهر  ال  ال�ضنوية  املرة  هذه  عدا  وفيما  ال�ضماء 

االمرباطور كثريا لرعاياه. 
للنا�س  ابنه االمري اخيتو يظهر كثريا  وان كان 
اخيتو  االم���ري  العهد  ويل  ان  ك��ث��ريون  وي���رى 
يب�ضر مب�ضتقبل كبري كملك فلقد احاطت برتبيته 
�ضليال  منه  جتعل  ان  ت�ضتطيع  ك��ث��رية  ظ���روف 
الهيا  و�ضيدا  لل�ضماء  وابنا  امل�ضرقة،  لل�ضم�س 

لليابان، ويف نف�س الوقت ملكا د�ضتوريا! 

يف مطلع هذا اال�ضبوع، يف معظم عوا�ضم العامل 
الكربى، وا�ضنطن وباري�س ولندن، ارتفع العلم 
الياباين مرة ثانية بعد غيبة طالت اىل اكرث من 

ع�ضر �ضنوات! 
ان معاهدة ال�ضلح مع اليابان قد اعطت اليابان 
الأول مرة حق تبادل ال�ضفراء مع العامل اخلارجني 
ومل يكن هذا احلق مقررا لليابان ايام االحتالل 
ومل تكن اليابان تبعث باي �ضفراء لها اىل اي مكان 
عنها  تقوم  املتحدة  الواليات  العامل. وكانت  يف 
بهذه املهمة -! – اما متثيل العامل يف اليابان فقد 
كان يف ا�ضتطاعة هذا العامل يف اليابان فقد كان 
اىل  مبمثليه  يبعث  ان  العامل  هذا  ا�ضتطاعة  يف 
اعتماده  اوراق  يقدموا  ان  على  ولكن  طوكيو، 
طوكيو  يف  االمريكية  االحتالل  قوات  قائد  اىل 
ا�ضت�ضالم  وثيقة  الن  االم��رباط��ور.  اىل  ولي�س 
من  انتقلت  ان"ال�ضيادة"قد  ت�ضمنت  اليابان 

االمرباطور اىل قائد قوات االحتالل. 
االجانب  املمثلني  م��ن  واح��د  رج��ل  هناك  وك��ان 
اعتماد  اوراق  اي  يقدم  ان  يرف�س  طوكيو  يف 
هو  الرجل  هذا  وكان  االمريكي  االحتالل  لقائد 
كان  دريفينكو"الذي  الرو�ضي"اجلرنال  ال�ضفري 
يقول:"ان اليابان مل ت�ضت�ضلم للواليات املتحدة 
وحدها، وامنا ا�ضت�ضلمت للحلفاء معا.."قد كنا 

يف ذلك الوقت �ضمن هوؤالء احللفاء". 
وخرج  انتهى..  قد  كله  هذا  فان  حال  اي  وعلى 
�ضفراء اليابان اىل العامل هذا اال�ضبوع يرفعون 
كله  ه��ذا  وراء  وك��ان  جديد  م��ن  الياباين  العلم 
من  ت�ضرق  عادت  ال�ضم�س  هو:"ان  واحد  معنى 

جديد فوق بالد ال�ضم�س امل�ضرقة". 

�جلمال و�حلقيقة 
ولكن ال�ضم�س ت�ضرق من جديد على طوكيو، 

ان"طوكيو"اليوم  تغريت،  ان طوكيو  لنجد 
مل تعد هي"طوكيو"التي غربت عنها ال�ضم�س 

يوم اال�ضت�ضالم منذ �ضبع �ضنوات.. لقد تغري 
الكثري يف طوكيو. 

ان املنظر العام الذي تتلون به �ضوارع طوكيو 
�ضيارات  الرئي�ضية:  مبيزاته  هو  كما  ي��زال  ال 
الدخان  وتنفث  بالفجر  مت�ضي  التي  التاك�ضي 

وراءها. 
والنا�س   البيوت  م��ن  املطلة  امللونة  واالزه���ار 
ي��ج��رون، وق��د  ك��ان��ه��م  ب�ضرعة  ال��ذي��ن مي�����ض��ون 
امل�ضهور  من"الكيمونو"الياباين  انواعا  ارتدوا 

ذي االلوان الزاهية! 
ان �ضوارع طوكيو تبدو للوهلة االوىل مل تتغري 
من ناحية املنظر العام، ولكن احلقيقة وراء هذا 
كله ان هناك تغيريا كبريا يف طوكيو اليوم، وان 

ال�ضم�س التي ا�ضرقت فوق طوكيو قد اذهلها كل 
الع�ضر  ال�ضنوات  التي طراأت يف  التغريات  هذه 
املا�ضية، هذا وان كان البحث عن احلقيقة �ضيئا 
العاملي  ال�ضحفي  قال  وكما  اليابان،  يف  �ضعبا 

جون جنرت يف كتابه"لغز ماك ارثر". 
ان  احلقيقة..  ك��ل  ل��ك  ي��ق��ول  يابانيا  جت��د  ل��ن   -
تكون  ال  قد  واحلقيقة  باجلمال،  مغرم  الياباين 

جميلة يف بع�س االحيان!! 

�ل�شو�رع تتاأمرك 
م��ن اب����رز اال���ض��ي��اء ال��ت��ي ت��غ��ريت يف ال��ي��اب��ان 
منها  للكثري  حدثت  لقد  مثال..  ال�ضوارع  ا�ضماء 
ا�ضماء  اخ��ذت  ال�ضوارع  عملية"امركة"وبع�س 
اخ��ذ  ك�ضارع"�ضيكامور"وبع�ضها  ام��ري��ك��ي��ة 
الثالث  كال�ضارع  االمريكية  الطريقة  على  ارقاما 
مما  يحتفظ  ان  ح���اول  وبع�ضها  واالرب���ع���ني، 
يربطه باملا�ضي القدمي، وهناك �ضارع كتبت على 

الفتته ما يلي: 
ع�ضر" الثاين  "ال�ضارع 

ها�ضيمونو" "�ضارع 
وهكذا ا�ضبح لل�ضارع الواحد ا�ضمان.. ا�ضم من 

احلا�ضر، وا�ضم من املا�ضي القدمي! 
ك��ان  ف��ق��د  ال��ي��اب��ان..  اخر"تاأمرك"يف  و���ض��يء 
الياباين فيما م�ضى مي�ضي يف املقدمة، ثم تتبعه 
االن  اما  ذراعيها..  على  االطفال  حتمل  زوجته 
فان الزوجة مت�ضي اوال والزوج وراءها يحمل 
تطور  لها  حدث  باملراة  الرجل  وعالقة  االطفال 

خميف يف اليابان. 
وف�����������������ي 

طوكيو اليوم ت�ضتطيع ان تقابل �ضابا مي�ضك بيد 
�ضابة، وت�ضتطيع يف املتنزهات العامة ان تلمح 
احلرب  قبل  كله  ه��ذا  وك��ان  كثرية،  م�ضروعات 

�ضيئا بعيدا عن الت�ضور. 
اىل  رويدا  رويدا  تعود  التقاليد  ان  يظهر  ولكن 

اليابان. 
ان جريدة "ميني�ضي" اكرب اجلرائد يف "اأوزاكا" 
ن�ضرت ا�ضتفتاء اجرى بني عدد كبري من ال�ضبان 
وال�ضابات عن احلب، وكانت هناك ثالثة ا�ضئلة 

عن نوع احلب الذي يف�ضله كل منهم: 
احل��ب االف��الط��وين، وق��د ن��ال 71 �ضوتا احلب 
ن��ال 118  ب��ال��زواج، وق��د  ال��ذي ينتهي  الواقعي 

�ضوتا. 
– اي الذي ال  احلب على طريقة ما بعد احلرب 

ينتهي اىل زواج – وقد نال �ضوتني. 

10000 كباريه 
على  اال���ض��ب��وع  ه���ذا  ال�ضم�س  ا���ض��رق��ت  وح���ني 
ط��وك��ي��و وج�����دت ف��ي��ه��ا م���ا ي���ق���رب م���ن ع�����ض��رة 
منها  الكثري  ولكن  ليل"..  االف"كباريه"و"علب 

�ضوف يختفي بعد انتهاء االحتالل. 
اليابانية  التقاليد  على  يخرج  بع�ضها  كان  ولقد 
ب�ضورة خميفة لدرجة ان"كباريه ميمات�ضو"مثال 
كما  اخ��رى  قائمة  الطعام  قائمة  مع  ي�ضع  ك��ان 

يلي: 
الليلة" يف  الفتيات  "تكاليف 

300 ين لفتاة واحدة 
500 ين لفتاتني او ثالث 
1000 ين خلم�س فتيات 

مهنة"فتيات  على  الكباريهات  هذه  ق�ضت  ولقد 
 – احل��رب  قبل  اجلي�ضا  فتيات  اجلي�ضا"وكانت 
يف  حم��رتم��ة  مم��ت��ازة  مهنة   – الت�ضلية  فتيات 
متار�س  ان  للفتاة  ي�ضمح  يكن  ومل  ال��ي��اب��ان، 
هذه املهنة اال بعد ع�ضر �ضنوات من الدرا�ضة 
تخرج  اجلي�ضا  فتاة  فان  االن  اما  والتمرين. 
لتمار�س عملها بعد ا�ضبوعني اثنني، وما تقوم 
به االن يختلف كثريا عما كانت تقوم به فتيات 

اجلي�ضا القدامى.!! 

�لنجمة �حلمر�ء فوق طوكيو! 
�ضيئا  ال��ي��اب��ان  يف  ال�ضيوعي  اخل��ط��ر  يكن  ومل 
م��ن��ذ �ضبع  ال�����ض��م�����س  ت��غ��ي��ب  ان  ق��ب��ل  م���ذك���ورا 
هي  اليوم  ال�ضيوعية  االح���زاب  ولكن  �ضنوات 
ال�ضيوعية  وتنت�ضر  طوكيو  يف  االح��زاب  اقوى 
يوم  مي��ر  ي��ك��اد  وال  الطلبة.  او���ض��اط  يف  ب��ق��وة 
ح��ت��ى ي��ح��اوال ال�����ض��ي��وع��ي��ون ال��ذي��ن ي��ت��خ��ذون 
مركزا  طوكيو  يف  ال�ضهري  متنزه"هيبيا  م��ن 
واال���ض��ط��راب  ال��ق��الق��ل  اث����ارة   – لتجمعاتهم 
ب�ضالم،  مت�ضي  ال�ضيوعيني  مظاهرات  �آخر �شاعة / متوز-1952  وبع�س 
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�خر �شاعة/ �آب- 1954

يف م�ض���ر االن نحو 3500 �ضاب عربي يدر�ضون 
يف اجلامع���ات واملدار����س امل�ض���رية واىل جانب 
هوؤالء نحو خم�ضة االف من الطلبة الفل�ضطينيني 
الالجئي���ني.. وم���ن ب���ني كل ه���وؤالء �ض���يربز ب���ال 
�ض���ك عدد م���ن ال�ض���بان ليحتلوا مراكز ال�ض���دارة 

والزعامة يف بالدهم.. 
اخ���رى..  قبله���م ج���اءت اىل م�ض���ر االف  وم���ن 

وذهبت هذه االالف. 
وكان هذا يعني ان الثقافة امل�ض���رية بداأت تزحت 

يف البالد العربية. 
 ***

والي���وم.. ب���داأ بع����س العنا�ض���ر الت���ي در�ض���ت 
يف املدار����س امل�ض���رية حتت���ل مراكز رئي�ض���ة يف 

بالدها.. 
ولك���ن ه���ذه العنا�ض���ر مات���زال لال�ض���ف تعد على 

ا�ضابع اليد.. 
ويق���ول ال�ض���يد احم���د ال�ض���قريي ام���ني اجلامعة 
العربي���ة امل�ض���اعد يف ذل���ك.. ان اجت���اه ال�ض���باب 
العرب���ي اىل مدار����س وجامعات القاهرة �ض���بيل 

عملي لتحقيق الوحدة بني البالد العربية.. 
ويف اعتق���اده.. ان هذه املدار����س توؤدي بجمعها 
الطلب���ة العرب يف مكان واحد خدمة جليلة ميكن 
ان ي�ض���فها بانها اجمل بكثري مما ميكن ان توؤديه 
جميع ادارات اجلامعة العربية يف �ضبيل حتقيق 

الوحدة بني العرب. 
*** وعلى راأ�س هوؤالء الذين در�ض���وا يف م�ض���ر 
جالل���ة امللك في�ض���ل عاه���ل الع���راق واالمري عبد 
االله ويل عهده. وكالهما در�س يف كلية فكتوريا 

باال�ضكندرية. 
وكان املل���ك في�ض���ل عندما التحق به���ذه الكلية مل 
يتجاوز ال�ض���ابعة م���ن عم���ره.. وكان االمري عبد 
االله قد بعث معه اىل اال�ضكندرية حا�ضية �ضخمة 
من املرافقني الع�ضكريني ليعملوا على راحة امللك 

ال�ضغري. 
ومل يعج���ب ذل���ك عمي���د الكلي���ة وطل���ب اليهم ان 

ين�ضوا ان التلميذ اجلديد ملك للعراق.. 
وق���ال له���م.. انه لن يك���ون يف املدر�ض���ة اكرث من 
في�ض���ل.. وان زم���الءه �ض���ينادونه به���ذا اال�ض���م 

جمردا من كل القاب اجلاللة التي يحملها.و
ومل يذهب امللك اىل بغداد يف اول عطلة �ض���يفية 
بع���د التحاقه بكلية فيكتوريا.. فقد جاء خاله اىل 

اال�ضكندرية ليم�ضي معه ف�ضل ال�ضيف. 
ويف هذا ال�ضيف وقع االختيار على ع�ضام االبن 
اال�ض���غر لال�ض���تاذ عب���د الرحمن ع���زام ليلعب مع 

امللك ال�ضغري يف بالج �ضيدي ب�ضر رقم 3. 
ويقول ع�ضام.. انه يذكر انه كان يناف�س امللك يف 

بناء بيوت الرمل على ال�ضاطئ. 
وم���رت االي���ام. ومل ي���ر ع�ض���ام �ض���ديق طفولته 
�ض���احب اجلالل���ة اال يف الع���ام املا�ض���ي عندم���ا 
ذهب مع والده ال�ضتقبال امللك في�ضل عند مروره 

باال�ضكندرية. 
وكانت مفاجاأة للملك ان يعرف ان ع�ضام ما يزال 

طالبا بكلية احلقوق.. 
 ***

وامللك ح�ضني عاهل االردن.. لقد در�س هو االآخر 
يف كلية فكتوريا.. وكان والده امللك طالل قد قدم 
بنف�ض���ه الحلاقه بهذه الكلية يف �ضتاء عام 1959 
ولكن امللك ح�ض���ني مل يبق يف مدر�ض���ته طويال.. 
فقد ا�ض���تدعاه جده امللك عبد الله قبل نهاية العام 

الدرا�ضي ب�ضهرين. 
وكان امللك طالل قد اأ�ض���يب باوىل ازمات مر�ضه 

و�ضافر اىل �ضوي�ضرا ليعالج فيها. 
والت���ف الطلبة حول "ح�ض���ني طالل" كم���ا كانوا 

ينادونه لي�ضاألوه عما يعرفه عن مر�س والده. 
ومل يقل ح�ضني �ضيئا. فقد كان �ضائما يف رم�ضان 
و�ض���عد اىل حجرته حيث كتب ر�ضالة طويلة اىل 
والدته يطلب اليها ان تطمئنه على �ض���حة والده 
ويقول���ون يف كلية فكتوريا ان امللك ح�ض���ني كان 
تلمي���ذا هادئ���ًا.. وكان يحاول دائم���ا ان يتجنب 
زمالءه الطلبة ويتحا�ض���ى اللع���ب معهم. وكان 
�ض���ديقه الوحيد يف املدر�ض���ة هو ح�ضان االبن 

االكرب للرئي�س �ضكري القوللي. 
وقب���ل ان يرح���ل اىل عم���ان ف���از ح�ض���ني ط���الل 
ببطولة كليته يف لعبة ال�ض���ي�س.. وكانت جائزته 
كاأ�ض���ًا �ض���غريا ما يزال يحتفظ بها حتى االن يف 

ق�ضره يف عمان. 
 ***

وال�ض���لطان عل���ي عب���د الك���رمي �ض���لطان حلج يف 
جن���وب اجلزيرة العربي���ة.. لقد تعل���م من االخر 
يف كلية فكتوريا. وكانت م�ضكلته بني الطلبة انه 

ا�ضود اللون.

وعندم���ا ع���اد اىل احلج.. وكان �ض���ابا مل يتجاوز 
اخ���وه  عين���ه  عم���ره  م���ن  والع�ض���رين  الرابع���ة 

ال�ضلطان ال�ضابق وزيرا للمعارف. 
وب���دا عل���ي عبد الك���رمي برناجما �ض���خما لن�ض���ر 
التعلي���م يف ال�ض���لطة فان�ض���اأ فيه���ا ع���دة مدار�س 
ابتدائي���ة ومدر�ض���ة ثانوي���ة.. ثم جاء اىل م�ض���ر 
بنف�ضه حيث ا�ضتعار من وزارة املعارف امل�ضرية 

ثمانية من املدر�ضني امل�ضريني. 
ولكن فجاأة توترت العالقات بني ال�ضلطان واخيه 

وزير املعارف.
وكان ان ط���رد ال�ض���لطان ال�ض���ابق عل���ي عبد 
الك���رمي ه���و وجمي���ع االم���راء م���ن عائلته 

فذهبوا اىل عدن ليعي�ضوا فيها. 
وع���رف االجنلي���ز بالق�ض���ة فاوعز وا�ض���در 
علي عبد الكرمي �ضد اخيه فعمل على خلعه. 
وا�ض���تعان بقوات االجنليز ودباباته يف طرد 

ال�ضلطان ال�ضابق والذي هرب اىل اليمن. 
ام���ا علي عبد الكرمي ف�ض���رعان ما دفع الثمن.. 
وكان معاهدة حماية مع االجنليز.. وم�ضت�ضارا 
�ضيا�ض���يا فر�ض���ه االجنلي���ز ليكون و�ض���يا على 

ال�ضلطان نف�ضه! 
*** وم���ن ب���ني ه���وؤالء الذي���ن در�ض���وا يف كلية 
فكتوريا ال�ض���يخ حممد علي ر�ض���ا وزير التجارة 

وال�ضناعة يف اململكة العربية ال�ضعودية. 
وكان لل�ض���يخ ر�ض���ا "�ض���لة" م���ن الطلب���ة ابن���اء 
ال���ذوات وكان لكل طالب يف هذه "ال�ض���لة" ا�ض���م 

يناديه به زمالوؤه. 

اما ا�ض���م ال�ض���يخ ر�ض���ا فقد كان "دمي�س" ويقول 
وك���رثة  ب�ض���قاوته  معروف���ًا  كان  ان���ه  زم���الوؤه 
م�ض���اجراته مع الطلبة.. وانه يف اقل من �ضهرين 
ا�ض���تطاع ان يتزعم "�ض���لته".. وان هذه الزعامة 
كانت تتطلب منه دائمًا ان يق�ضي طوال اال�ضبوع 
يف و�ض���ع خط���ط التهري���ج اثن���اء عطل���ة نهاي���ة 

اال�ضبوع. 
ويف الكلي���ة.. توق���ع عميده انه �ضي�ض���بح �ض���يئًا 
هام���ا يف ب���الده.. فق���د كان ال�ض���يخ ر�ض���ا ميتاز 
بخي���ال خ�ض���ب واراء جريئ���ة ويب���دو ان ه���ذه 
النبوءة بداأت تتحقق فقد ا�ض���تهل ال�ض���يخ ر�ض���ا 
او "دمي����س" كم���ا كان معروفا، عه���ده يف وزارة 
التج���ارة فناب عن امللك �ض���عود يف تد�ض���ني اوىل 
ناقالت الزيت ال�ضعودية ال�ضخمة التي ا�ضرتتها 

حكومته. 
ويقول احد زمالء "دمي�س" انه متاأكد ان م�ضروع 
ناق���الت الزي���ت.. كان فك���رة خيالية ط���راأت على 
تفكري الوزير ال�ض���عودي ولكنه ا�ضتطاع ان يقنع 
حكومته بتنفيذها.. فقد كانت هذه طريقته ي�ضع 
اخلطة اوال.. ثم يقنع زم���الءه بتنفيذها.ز وكان 

يفوز دائمًا باقناعهم. 
 ***

وال�ض���يخ حافظ وهبة �ض���فري اململكة ال�ض���عودية 
يف لندن.. م�ض���ري اال�ض���ل وقد ول���د يف مديرية 

ال�ضرقية.. 
واملع���روف عن���ه انه تخرج من مدر�ض���ة الق�ض���اء 
ال�ض���رعي بالقاهرة ث���م ذهب اىل احلج���از ليمثل 
فيه���ا مدر�ض���ا ال�ض���ول الدي���ن. وكان املرحومان 
حمد البا�ض���ل وعبد العزي���ز جاوي�س قد بعثا معه 

بتو�ضياتها اىل امللك عبد العزيز ال �ضعود.. 
وتاأل���ف جن���م ال�ض���يخ حاف���ظ وهب���ة كمدر����س.. 
وكان امللك عب���د العزيز يرتاح كثريا اىل احاديثه 

الدينية. 
وفج���اأة تقرر ايف���اده اىل لندن.. وكانت امل�ض���كلة 
ان مدر����س الدي���ن ال يع���رف االجنليزي���ة.. ومل 
مينع ذلك من ايفاده اىل بعثة اىل القاهرة ليتعلم 
االجنليزية ب�ضرعة يف اقل من �ضهرين.. ثم �ضافر 

بعدها اىل لندن. 
ث���م هناك ال�ض���يخ يو�ض���ف يا�ض���ني وزي���ر الدولة 
لل�ضوؤون اخلارجية.. يف اململكة ال�ضعودية وكان 
يف �ض���بابه قد قدم من لبنان اىل م�ضر حيث در�س 
ا�ض���ول الدي���ن يف مدر�ض���ة كانت معروفة با�ض���م 
دار االر�ض���اد..  وذهب ال�ضيخ يو�ضف يا�ضني اىل 
اململكة ال�ض���عودية حيث تدرج يف منا�ضبها حتى 

ا�ضبح وزير الدولة. 
 ***

ويف لبنان الميثل الثقافة امل�ض���رية �ضوى ال�ضيد 
ر�ضيد كرامة وزير االقت�ضاد القومي يف احلكومة 

اللبنانية. 
وهو �ض���اب مل يتج���اوز اخلام�ض���ة والثالثني من 
عم���ره وق���د ح�ض���ل عل���ى لي�ض���ان�س احللوي يف 

جامعة القاهرة. 
وبع���د عودت���ه اىل لبنان خ���ري مرة اخ���رة وزيرا 
للع���دل ومرتني وزيرا لالقت�ض���اد.. وكان ا�ض���غر 
وزي���ر ت���وىل ال���وزارة يف لبن���ان فل���م تكن �ض���نه 
تتجاوز التا�ض���عة والع�ض���رين.. وال�ض���يد ر�ض���يد 
كرامي بن الزعي���م اللبناين املرحوم عبد احلميد 
كرام���ي.. وق���د عمل بو�ض���ية ابيه ف�ض���ق لنف�ض���ه 

طريقا �ضيا�ضيا م�ضتقال. 
وتتنا�ض���ى الكتلت���ان الد�ض���تورية والوطني���ة يف 
لبن���ان عل���ى �ض���مه اىل احداه���ا.. ولكن���ه يرف�س 

مف�ضال ان يبقى كما هو م�ضتقيال. 
 ***

وال�ض���يد م�ض���طفى بن حليم رئي�س حكومة ليبيا 
االحتادي���ة.. لق���د تعل���م ه���و االخ���ر يف املدار�س 

امل�ضرية.. 
واليعرف كث���ريون انه تخرج من كلية الهند�ض���ة 

بجامعة القاهرة. 
وبعد اعالن ا�ضتقالل ليبيا عني وزيرا يف حكومة 

برقة.. 
وه���و �ض���ديق لل�ض���يد ابراهي���م ال�ض���لجي ناظ���ر 
ادري����س  املل���ك  دي���وان  يف  امللكي���ة  اخلا�ض���ة 
�ضنو�ض���ي.. واملعروف عن ال�ض���يد ال�ض���لجي انه 
املحرك الفعلي وراء امل�ض���ائل ال�ضيا�ضية يف ليبيا 
وكان هو الذي ر�ض���ح ال�ض���يد م�ض���طفى بن حليم 

رئي�ضا للحكومة. 
وكان���ت املحكم���ة االحتادي���ة العلي���ا اي ليبي���ا قد 
ا�ضدرت قرار ن�س على عدم �ضرعية حل املجل�س 
الت�ض���ريعي يف طرابل����س وق���د اث���ار ه���ذا القرار 
ازمة انتهت با�ض���تقالة وزارة ال�ض���افريل.. وكان 
م���ن راأيه �ض���رورة احرتام قرار ح���ل هذا املجلي 
وملا وقع االختيار على ال�ض���يد م�ضطفى بن حليم 
ليكون رئي�ضا للحكومة االحتادية هم�س بع�ضهم 
يف اذن امللك ادري�س ال�ضنو�ضي بان هذا االختيار 

قد يثري �ضجة. 
فم�ض���طفى بن حليم برقاوي.. وقد جرى العرف 
عل���ى ان يك���ون رئي����س احلكوم���ة االحتادية من 

طرابل�س. 

ولك���ن املل���ك ادري����س ال�ضنو�ض���ي كان يع���رف ان 
م�ضطفى بن حليم هو الربقاوي الوحيد الذي لن 
يعرت�س عليه اهايل طرابل�س.. وكان ان ا�ض���در 

مر�ضومه بتكليفه ت�ضكيل احلكومة الليبية. 
 ***

ويف حكومة برقة وزير �ضاب مل يتجاوز اخلام�ضة 
والثالثني من عمره هو ال�ضيد علي ال�ضاحل. 

والوزير ال�ضاب متعلم يف م�ضر.. تخرج من كلية 
احلق���وق.. وبعد تعيينه وزيرا للعدل يف حكومة 
برق���ة ب���داأ برناجم���ا �ض���خما لتح�ض���ري الق�ض���اء 
الليب���ي.. واث���ار ه���ذا االجت���اه ثائ���رة االجنلي���ز 
يف ليبي���ا.. وال�ض���يء املوؤكد انه���م حاولوا عرقلة 
م�ض���روعات الوزير للتو�ضع يف ا�ض���تعارة رجال 

الق�ضاء امل�ضري للعمل يف املحاكم الليبية. 
وق���د �ض���اعد الوزي���ر ال�ض���اب يف التغل���ب عل���ى 
من���اورات الدوائ���ر االجنليزي���ة توفيق���ه يف حل 
فق���د  برق���ة..  يف  االيطالي���ة  املمتل���كات  م�ض���كلة 
وج���د يف القان���ون حال يعيد ه���ذه املمتلكات على 

ا�ضحابها من اهل برقة.. 
 ***

ويف العراق.. ال�ضيد عبد الرحمن اجلليلي ع�ضو 
جمل����س االعم���ار العراق���ي.. وال�ض���يد اجلليل���ي 
متخ���رج من كلي���ة احلقوق امل�ض���رية هو االخر.. 
وزارة  يف  الوطن���ي  لالقت�ض���اد  وزي���را  وكان 
الدكتور فا�ض���ل اجلمايل.. ولكن���ه مل يبق وزيرا 
مل���دة طويل���ة فقد ا�ض���تقال عل���ى اثر االزم���ة التي 
اثارتها اجلبهة ال�ض���عبية ب�ض���بب اع���الن االحكام 

العرفية يف الب�ضرة. 
وكان من راأي اجلبهة ال�ض���عبية عن اال�ضطرابات 
التي وقعت يف الب�ض���رة يف �ض���هر يناير املا�ضي 
الميك���ن ان تكون مربرا الع���الن االحكام العرفية 
ث���م ان���ذرت احلكوم���ة ب���ان ين�ض���حب وزراوؤه���ا 
يف حال���ة ع���دم رف���ع ه���ذه االحكام خ���الل ثالثني 
يوما.. ولك���ن حكومة الدكتور اجلمايل رف�ض���ت 
ه���ذا االن���ذار فا�ض���تقال وزراء اجلبهة ال�ض���عبية 
ومن بينهم ال�ض���يد عبد الرحمن اجلليلي.. وبعد 
ا�ض���تقالته زار م�ض���ر حيث القى عدة حما�ضرات 
يف معه���د الدرا�ض���ات العربي���ة ع���ن اقت�ض���اديات 

العراق.. 
 ***

واىل جانب كل هوؤالء يوجد عدد كبري من ال�ضبان 
يف خمتلف انحاء البالد العربية.. وكلهم در�ضوا 
يف م�ض���ر وتعلموا فيها. وقد ع���ادوا اىل بالدهم 
حاملني معهم �ض���هاداتهم امل�ض���رية.. وبع�ضهم مل 
ي�ض���ل بع���د اىل املراك���ز الرئي�ض���ية ولكنهم حتما 

�ضي�ضلون اليها يف يوم ما.. 
ابوابه���ا  م�ض���ر  فتح���ت  االخ���رية  االون���ة  ويف 
لبعث���ات كثرية من اليمن وليبيا واململكة العربية 
ال�ضعودية للتتعلم يف مدار�ضها وجامعاتها. ومع 
كل ه���وؤالء �ض���تزحف الثقاف���ة امل�ض���رية اىل قلب 
االمة العربية.. ومع انت�ض���ار ه���ذه الثقافة ميكن 
ان تتوح���د االآراء واالف���كار وبالت���ايل ميك���ن ان 

تتحقق فكرة الوحدة العربية.. 
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"اعد احد خمرجينا الفنانني فيلما عن حياة"ريا 
روع���ت  الت���ي  الرهيب���ة  و�ضكينة"وع�ض���ابتهما 
اال�ض���كندرية بجرائمهما الوح�ض���ية على نحو مل 
ي�ض���بق ل���ه مثي���ل يف تاري���خ اجلرائم مب�ض���ر.. 
ويف املق���ال يحدثنا اللواء حممود عمر قبودان 
عن ذكرياته مع  افراد الع�ض���ابة الرهيبة عندما 
كان هو ال�ض���ابط املكلف بحرا�ضتهم يف �ضجن 

اال�ضكندرية قبل اعدامهم.
روعت اال�ض���كندرية خالل عام 1921 بجرائم 
ه���ذه  وكان���ت  و�ض���كينة"..  ع�ض���ابة"ريا 
الع�ض���ابة ت�ض���تدرج الن�ض���وة لتجهز عليهن 
وجترده���ن م���ن حليه���ن الذهبية ث���م حتفر 
له���ن قب���ورا يف وكره���ا الكائ���ن عل���ى بع���د 
خطوات عن ق�ضم بولي�س اللبان... بعد ان 
تطل���ق البخور لكي ال تف���وح رائحة جثث 
ال�ض���حايا فتزك���م االأنوف، وتكون �ض���ببا 

يف اكت�ضاف جرائمها!
املجرمون يف �ضجن احلدرة

وق���د ذه���ب املجرم���ون م���ن اف���راد ه���ذه 
الع�ض���ابة عقب اكت�ضاف جرائمهم وتقدميهم 

للمحاكمة اىل �ضجن احلدرة باال�ضكندرية، 
وكان عدده���م ثماني���ة ا�ض���خا�س، هم:"ريا 
و�ض���كينة"، وعبد العال، وح�ض���بو، �ض���كري، 
وعراب���ي، وعب���د ال���رزاق، وال�ض���ائغ ال���ذي 
كان ي�ض���رتي م���ن الع�ض���ابة حل���ي القتي���الت 

وال�ضحايا.
وكنت يف ذل���ك احلني مالحظ ال�ض���جن املكلف 
بحرا�ض���ة اف���راد ه���ذه الع�ض���ابة، وكث���ريا م���ا 
كن���ت احت���دث اىل"ري���ا و�ض���كينة"وبقية افراد 

ع�ضابتهما يف اجلرائم التي ارتكبوها....
ال�ضاب الو�ضيم

قال���ت يل"ريا"ان زوجها حمم���د عبد العال، وهو 
�ض���اب قوي و�ضيم، كان يتاأنق يف ملب�ضه ويطوي 
اله���وى  بن���ات  ع���ن  اال�ض���كندرية بحث���ا  �ض���وارع 
والن�ض���وة اللواتي ينقدن لوعود ال�ض���باب، ب�ضرط 
ان يك���ن متحليات باحللي الذهبي���ة... ثم يدعوهن 
اىل الذه���اب معه اىل بيته وهن���اك يعمد اىل خنقهن 

مب�ضاعدة بقية افراد الع�ضابة....

وا�ض���تطردت ريا قائلة: وكانت تلك اجلرائم ترتكب 
ب�ضهولة وبال �ضجة وكنا نعتزم حمل جثث ال�ضحايا 
بعي���دا عن ال���دار، ثم راأينا ان ذلك يعر�س الع�ض���ابة 
خلط���ر اكت�ض���افها... فاقرتحت حفر قبور لل�ض���حايا 

يف"بدروم"الدار ودفن القتلى فيها!..
ا�ضتغفلت البولي�س!

لتي  ا ت" ا ر نت�ض���ا ال با ة" هو مز �ضكينة" نت" كا و
�ض���جلتها عل���ى رجال بولي�س ق�ض���م اللب���ان، فقد كان 
الوك���ر الذي تزهق فيه الع�ض���ابة ارواح �ض���حاياها 
يق���ع خلق مبنى الق�ض���م.... وكانت تقول"لو ان احد 
�ضباط الق�ضم اأرهف �ضمعه قليال ل�ضمع �ضرخات من 
كانت الع�ض���ابة تقتلهن، ولكن رجال البولي�س كانوا 

يف �ضغل �ضاغل عنا"!...
جراأة وا�ضتهتار!

وق���د بلغ م���ن جراأة"ري���ا و�ض���كينة"اأنهما كانتا، يف 
ال�ض���جن تفخ���ران بجرائهم���ا.. وتتذك���ران ا�ض���ماء 

الن�ضوة اللواتي قتلهن افراد ع�ضابتهما...
وقال���ت ري���ا: ان ا�ض���باب اكت�ض���اف جرائمهما يرجع 
اىل م�ض���ادفة بحت���ة ال اأثر فيها جله���ود البولي�س او 

غريه...

فقد حدث ان ام���راأة تدعى"فردو�س احلب�ض���ية"كانت 
قد اأر�ضلت مالب�ضها للكوي يف حانوت على مقربة من 
وك���ر الع�ض���ابة، وملا اأبطاأ الك���واء يف جتهيز املالب�س 
ذهب���ت الي���ه ت�ض���تعجله.. فالتق���ت به���ا ري���ا ودعته���ا 
اىل منزله���ا ريثم���ا يت���م الرجل كي املالب����س... ولبت 
فردو����س الدع���وة، ودخلت م���ع ري���ا اىل منزلها حيث 
تول���ت الع�ض���ابة امره���ا فاأجه���زت عليها، ث���م دفنتها 

كغريها من ال�ضحايا يف اأر�س امل�ضكن.
ومل���ا بحثت وال���دة فردو�س عنها اأر�ض���دها الكواء اىل 
املن���زال الذي دخلت���ه مع ريا فاأبلغت امل���راأة االمر اىل 
بولي����س ق�ض���م اللب���ان، فلما دخ���ل رجاله م�ض���كن ريا 
للبح���ث ع���ن فردو����س، ادى به���م البح���ث اىل العثور 
عل���ى جثتها مدفونة يف بدروم املنزل مع بقية اجلثث 

االخرى التي اأزهقت الع�ضابة حياة �ضاحباتها!
احلكم باالعدام

وقد ق�ض���ت حمكم���ة جناي���ات اال�ض���كندرية على"ريا 
و�ض���كينة"وبقية افراد الع�ض���ابة باالعدام �ض���نقا، اما 
ال�ضائغ املتهم ب�ضراء حلي القتيالت من املجرمني فقد 

عوقب باحلب�س ملدة خم�س �ضنوات.
ار�ضال فتاة اىل امللجاأ

وكان لري���ا فت���اة �ض���غرية مل جت���د م���ن يعوله���ا بع���د 
احلك���م عل���ى اأمها باالع���دام، فاأر�ض���لتها احلكومة اىل 
احد املالج���ئ لتعي�س هناك، وكان���ت تاأتي بني احلني 
واالخر لزيارة امها يف ال�ضجن فكانت امها تقول لها: 

انت مو�س ناوية يابنت تن�ضنقي بدال امك؟
فكانت الفتاة تظهر ا�ضتعدادها للت�ضحية بحياتها، اذا 
كان يف ه���ذا انقاذا لعنق امها من حبل امل�ض���نقة وهنا 
تق���ول يل ريا: �ض���وف البنت طالعة �ض���جاعة زي امها 

ازاي!؟
اجلالليب احلمراء!

وكانت"ري���ا و�ض���كينة"اول امراأت���ني حتك���م عليهم���ا 
حماكم اجلنايات يف م�ض���ر باالعدام �ض���نقا، من اجل 

ذل���ك بحث���ت م�ض���لحة ال�ض���جون يف �ض���اأن املالب����س 
التي يلب�ض���انها بع���د احلكم عليهما، ثم ق���ررت ان تعد 
لهم���ا مالب�س حم���راء من نوع املالب����س التي يرتديها 

املحكوم عليهم باالعدام من الرجال.
وق���د اع���دم املتهم���ون ال�ض���بعة يف يوم���ني متتاليني، 
فاأع���دم يف الي���وم االول"ري���ا و�ض���كينة"وعبد الع���ال 
وح�ضبو ويف اليوم التايل اعدم �ضكري وعرابي وعبد 

الرزاق...
وعندم���ا اقبل���ت ري���ا نح���و امل�ض���نقة كان���ت ت�ض���حك 
متظاهرة بال�ض���جاعة اما �ضكينة فكانتت تقلب نظرها 
يف ع�ض���ماوي حين���ا ويف امل�ض���نقة حينا اخ���ر، وهي 
تقول له: يالاليا اخينا �ضوف �ضغلك قوام! ويف اليوم 
املح���دد لتنفي���ذ حكم االع���دام يف عبد ال���رزاق، نقلوه 
اىل الغرف���ة ال�ض���وداء فلم يكد يدخلها ويرى امل�ض���نقة 
حتى متلكته ث���ورة عنيفة، وانطلق هائجا من الغرفة 
وعبث���ا حاول حرا�س ال�ض���جن ان يعي���دوه اليها، فقد 
كانت قوته البدنية اخلارق���ة متكنه من التغلب عليهم 

وحماولة الفتك بكل من يقرتب منه!.
فت���وات  اح���د  حين���ذاك  احل���درة  �ض���جن  يف  وكان 
اال�ض���كندرية امل�ض���هود لهم بالقوة وال�ضجاعة وا�ضمه 
النج���ر، فا�ض���تنجد به رج���ال حر�س ال�ض���جن فانطلق 
كالوح����س نح���و عب���د ال���رزاق، وراح ي�ض���ارعه حتى 
تغل���ب علي���ه، ث���م حمل���ه اىل الغرفة ال�ض���وداء، و�ض���د 
وثائقه، ثم �ض���اعد ع�ض���ماوي يف جتهي���زه على حلقة 

امل�ضنقة اىل ان نفذ فيه احلكم...
وقد ظلت اال�ض���كندرية، بل ظلت م�ض���ر كلها، تتحدث 
عن ق�ض���ة ع�ض���ابة ريا و�ضكينة عدة �ض���نوات وحتى 
االآن ال تكاد تذكر هذه الق�ض���ة حتى تعود اىل االأذهان 
ا�ض���باح حوادث هوؤالء ال�ض���فاحني الذين جتردوا من 

ال�ضمري وفقدوا كل �ضفات االن�ضانية".

 �مل�شور/ 1953/2/9

ال�سابط امل�س�ؤول عن حرا�ستها يتحدث
�سهدت اعدام ريا و�سكينة!

يف العام 1945 كتبت امينة رزق هذه ال�ض���فحة التي تخيلت فيها نف�ض���ها وقد بلغت 
منت�ض���ف العمر وما بعده، لكنها ن�ض���يت ما كتبته حل�ضن احلظ ومازالت حتى اليوم 

تقف على امل�ضرح يف �ضن اخلام�ضة واالربعني
اذا ق���در يل ان اعي����س حتى هذه ال�ض���ن، فاأول م���ا امتناه، ان اهجر امل�ض���رح قبل ان 
تدركن���ي ه���ذه املرحلة من العمر، وين�ض���رف عن���ي املعجبون، الذي���ن ال تظفر منهم 

الفنانة بالتقدير، اال ل�ضبابها وجمالها.. ثم فنها!
مكانتي تت�ضاءل"وتتال�ضى"وتنكم�س.. حتى ي�ضطرين اجلمال اىل اعتزال امل�ضرح 

العي�س يف ما�ضي الفن، وذكريات جمدي الغابر!.. 
واجلمهور قا�س.. ال يرحم.. وال يرتفق!.. وهيهات ان ي�ض���فع عنده ما�ض���ي الفنانة 
ازاء حا�ض���رها.. واب�ض���ط م���ا ميك���ن ان يرميه���ا ب���ه، � اذا ترفق به���ا � ان يجمع على 

انها"م�ضكينة"راحت عليها..!!
ول�ضت اأوؤمل -اذا بلغت االربعني- ان اكون ذات زوج واطفال.. او من ذوات الرثاء 
الطائل.. بل اق�ضى ما امتناه، ان تكون لدي ثروة �ضغرية، متكني من ان احيا حياة 

ب�ضيطة"هادئة"متوا�ضعة!..
يف �ضن اخلام�ضة وال�ضتني!

اما هذه ال�ضن، فهي ال�ضن التي امتنى ان اموت دونها.. لكن اذا � ال قدر الله � و�ضلت 
اىل ارذل العمر.. اعني اىل هذه ال�ضن، فاعتقد اين �ضان�ضرف اىل العبادة، العو�س 

ما حالت م�ضاغلي الفنية دون اداء هذا الواجب..
على ان االعتقاد ي�ض���اورين، هو انني لن اعي�س حتى ابلغ هذه ال�ض���ن.. اذ ان حياة 
الفنان تعت�ض���ر �ض���بابه، ومت�ضي به يف طريق الفناء ال�ض���ريع، نظرا ملا يتخلل هذه 

احلياة من ال�ضقاء واجلهد وعدم توافر وجوه الراحة الالزمة للج�ضد..
ان الفنان ي�ض���قى، ويقدم �ضبابه.. واع�ضابه.. وحياته قربانا على مذبح الفن.. فاذا 

وىل �ضبابه، انكره جمهوره.. وكاأن مل يكن باالم�س معبود هذا اجلمهور!..
وعل���ى الرغم من ذلك، فان الفنانني يقبلون على هذه الت�ض���حية مغتبطني، را�ض���ني، 
�ض���واء ذكره���م اجلمهور يف �ض���ن ال�ض���يخوخة ام تنا�ض���اهم.. وحما ا�ض���ماءهم من 

ذاكرته.
اال ما ا �ض���قى الفنانة، التي كانت جنمة متاألقة، حني تعي�س � يف �ض���ن ال�ض���تني � على 
اأط���الل جمدها، بع���د ان افل جنمه���ا وا�ض���بحت"اثرا"تاريخيا واجدر مب���ن تنكبها 
االقدار، وتبقى على حياتها حتى هذه ال�ض���ن، ان تتوارى عن االنظار، حتى تتجنب 

رثاء ال�ضامتني، وموا�ضاة ال�ضاخرين!

ال توج��د م�ش��رحية عربية 
�كث�ر �شهرة من م�شرحية"ريا 
و�شكينة". ويف عامل �جلرمية 
�لن�شائية لن جتد �شهرة �أكث�ر 

من �شهرة"ريا و�شكينة".
ومن��ذ  �لعربي��ة  �ل�ش��حافة 
�لع��ام 1921 وحتى منت�ش��ف 
بتفا�ش��يل  �ن�ش��غلت  �لق��رن 
وجر�ئمه��ا.  �لع�ش��ابة  ه��ذه 
ويف �لعام 1953 ن�ش��ر �ل�شابط 
حر��ش��تهما  ع��ن  �مل�ش��وؤول 
�ش��هادته عنهم��ا و�حل��و�ر�ت 
بينه��م  ت��دور  كان��ت  �لت��ي 
و�ي�شا تفا�ش��يل �عد�م �فر�د 

هذه �لع�شابة.
هن��ا ن�ص �ملو�ش��وع كما ن�ش��ر 

يومذ�ك.

الكلمات الخرية لأفراد الع�سابة قبل التنفيذ! 

ريا ت�ساأل ابنتها قبل العدام: األ مت�تني بدًل عني؟!

ما امتناه لنف�سي
رزق �م����ي����ن����ة 

�الثنني و�لدنيا 1948
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ذاكرة 
العد�سة

متثال رم�شي�ص 
بينما يتم 
جتميعه جمدًد� 
بعد نقله و�إنقاذه 
الإف�شاح �ملجال 
لبناء �ل�شد 
�لعايل يف �شعيد 
م�شر!

خروج �مل�شلني 
من �مل�شجد 
�الأق�شى بعد 
�أد�ئهم �شالة 
�جلمعة عام 
1938م

در�جة /  �شيارة 
monowheel

 �لتي بنيت يف عام 
1932 وميكن �أن ت�شل 
�شرعتها �إىل 25 ميال 
يف �ل�شاعة.

�شورة نادرة 
مايكل جوردن 

ومايكل جاك�شون 
يلعبون كرة �ل�شلة

قررت �لواليات 
�ملتحدة الإ�شد�ر 
فئات 1 $، 5 $، 10 $ و 
20 دوالر� مع كلمة 
هاو�ي يف �الأمام 
و�خللف جلعل هذة 
�لعمالت مميزة 
خوفا من �حتالل 
�ليابان لهاو�ي

كافترييا موظفي �شركة ديزين 19٦1

كر�شي �مللك �إدو�رد يف 
كني�شة و�شتمن�شرت.. 
ال يتم تتويج �أي ملك 
�أو ملكة لربيطانيا �ال 
على هذ� �لكر�شي منذ 
عام 1308

لعبة �شطرجن بني ب�شر وجنود حقيقيني يف �شان بطر�شبريغ 
برو�شيا عام 1924

حممد علي كالي مع �لرئي�ص جمال 
عبد�لنا�شر �أثناء زيارته �إيل م�شر

خمرتع 
�الطر�ف 

�ل�شناعية 
�شامويل 

ديكر

ممار�شة �لن�شاء للمالكمة على �ل�شطح يف 1930

هوؤالء جمموعة رجال �شباط �مريكيني 
تنكرو� يف زي ن�شاء للقب�ص على ل�ص ��شتهر 
ب�شرقة حقائب �لن�شاء .�شيكاغو 19٦0
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النذيع �ض���را اذا قلنا ان اع�ض���اء الفرقة 
املو�ض���يقية التي ت�ضاحب اأم كلثوم يف 
حفالته���ا هم من اح�ض���ن العازفني ان مل 
يكونوا انف�ضهم وامهرهم واكفاأهم بني 

جميع العازفني يف العامل العربي
وتتك���ون فرقة ام كلثوم م���ن 28 عازفا 
جميعهم من حملة ال�ضهادات املو�ضيقية 
العالي���ة وبع�ض���هم يح�ض���ل اىل جانب 
ال�ض���هادة املو�ض���يقية بع�س ال�ض���هادات 
لي�ض���ان�س  مث���ل  العالي���ة  الدرا�ض���ية 

احلقوق. 
والعم���ل يف فرقة ام كلثوم لي�س �ض���هال 
او مي�ض���ورًا لكل عازف، فهناك �ضروط 
يجب ان تتوفر يف العازف الذي ين�ضم 
اىل فرقته���ا املو�ض���يقية وم���ن اهم هذه 
ال�ض���روط ان تكون كفاءت���ه يف العزف 
على االل���ة املو�ض���يقية التي تخ�ض����س 
فيه���ا يعترب �ض���يئا فريدا او ن���ادرا بني 
زمالئه ع���ازيف نف�س االل���ة، وام كلثوم 
تتمت���ع ب���اذن مو�ض���يقية جتعلها حت�س 
بهذه الكفاءة ومبوهبة العازف وقدرته 
على حتريك اوتار اآلته املو�ضيقية ومن 
ب���ني اع�ض���اء فرقته���ا م���ن اختارتهم ام 

كلثوم نف�ضها بعد ان ا�ضتمعت اىل عرفه 
يف االذاعة ومل�ض���ت كفاءته بني ع�ضرات 

االالت املو�ضيقية امل�ضرتكة معه.
واقدم اع�ضاء فرقة ام كلثوم هم حممد 
عب���ده �ض���الح وعب���د املنع���م احلريري 
وك���رمي حلم���ي وحمم���ود الق�ض���بجي 
و�ض���يد �ض���امل.. وحمم���د عبده �ض���الح 
ا�ض���هر ع���ازيف قان���ون واب���رز اع�ض���اء 
الفرقة وهو اقدمه���م فقد بداأ يعزف يف 
فرق���ة ام كلث���وم منذ ع���ام 1920 وكان 
قبل ذلك يعمل مع حمم���د عبد الوهاب، 
ورغ���م ان���ه كان م���ن التقالي���د املعروفة 
يف ذلك الوقت ان ال ي�ض���رتك عازف يف 
فرقة عبد الوهاب م���ع اية فرقة اخرى، 
اال ان عبد الوهاب على ا�ض���تثناء حممد 
عبده �ض���الح من هذا التقلي���د الن احدا 
من ع���ازيف القانون مل ي�ض���تطع وقتئذ 
ان ميالأ الفراغ الذي تركه عبده �ضاحله 

بان�ضمامه اىل فرقة ام كلثوم. 
واكرب االع�ض���اء �ض���نا واقدمهم اي�ض���ا 
ع���ازف الكمان كرمي حلمي "60 �ض���نة" 
الذي بداأ اي�ض���ا مع فرق���ة ام كلثوم يف 
عام 1930، واملعروف عنه انه ي�ض���بح 

يف  يندم���ج  وه���و  غيبوب���ة  حال���ة  يف 
العزف مع ام كلثوم. 

اما عبد املنع���م احلريري عازف الكمان 
االول يف الفرق���ة وال���ذي م�ض���ى علي���ه 
ح���وايل ربع قرن م���ع فرق���ة ام كلثوم، 
فانه يفخر بان���ه مل يتخلف مرة واحدة 
من العمل معها يف اية حفلة او ت�ضجيل 
لالذاع���ة او رحل���ة فني���ة.. ويق���ول عبد 
املنع���م احلري���ري ان رح���الت ام كلثوم 
االخ���رية الت���ي قام���ت به���ا يف الوط���ن 
العرب���ي اكدت ان االمة العربية �ض���عب 

واح���د يعي����س ف���وق ار����س واح���دة.. 
ل���ه عقل واح���د، ووجدان واح���د وقلب 

واحد وذوق واحد. 
وانا ال اكتمكم القول انني مل اكن اتوقع 
مالقيته "حفالت ال�ض���ت" يف ال�ضودان، 
فاذا بي ارى �ض���عبًا عربي���ا عظيما يقدر 
معاين االغنية ويندمج بكل احا�ضي�ضه 
وم�ضاعره مع ال�ضوت العظيم ويطرب 
لكل حركة مو�ضيقية ويح�س بها ويهتف 

معجبا م�ضتعيدا لها.. 
ع���ازف  اي�ض���ا  العازف���ني  اق���دم  وم���ن 
الكم���ان حمم���ود الق�ض���بجي وهو ابن 
الق�ض���بجي..  حمم���د  املرح���وم  اخ���ت 
1945.. ورغ���م انه قا�ض���م م�ض���رتك يف 
بع����س الفرق املو�ض���يقية االخ���رى، اال 
ان���ه مهم���ا كان لدي���ه من اعم���ال فنية ال 
يتخل���ف مطلق���ا م���ن عمل���ه يف فرقة ام 
كلثوم، ويقول حممود الق�ض���بجي لقد 
ا�ضرتكت بالعزف مع كثري من املطربات 
واملطربني ولكن ال�ضعور الذي ي�ضتويل 
على نف�ض���ي حني اجل�س وراء ام كلثوم 
ا�ض���به ب�ض���عور امل�ض���لي ال���ذي يتاأهب 
الداء ال�ض���الة.. اين اح����س انن���ي اقف 
وراء جمموع���ة من املث���ل العليا متثلها 

هذه ال�ضيدة العظيمة.
ومن ابرز �ضخ�ض���يات تخ���ت ام كلثوم 
�ض���ابط االيقاع ح�ض���ني معو����س الذي 
كان حماميا ث���م ترك املحاماة وان�ض���م 
اىل فرق���ة ام كلث���وم منذ حوايل ع�ض���ر 
�ض���نوات وهو املدي���ر االداري للفرقة.. 
ويق���ول ح�ض���ني معو����س، ان هوايت���ه 
للمو�ض���يقى التي اجتهت به اىل درا�ضة 
العزف تقرتن بحبه ل�ض���وت ام كلثوم، 

الثانوي���ة  درا�ض���ته  ط���وال  كان  وق���د 
واجلامعي���ة ال ينقط���ع ابدا من �ض���ماع 
اغانيه���ا، وكان �ض���ماعه الغانيه���ا اكرب 
حافز له على ا�ضتذكار العلوم القانونية، 
بل هو مدين ل�ض���وت ام كلثوم بنجاحه 
يتفوق يف امتحان لي�ض���ان�س احلقوق، 
ام���ا هوايت���ه للع���زف فانه ول���دت عنده 
وه���و يتاب���ع االنغ���ام التي ت�ض���در من 
الفرقة املو�ضيقية، و�ضعر بتقدير وحب 
الل���ة ال���رق التي ت�ض���بط ايق���اع اللحن 
فقرر ان يدر�ض���ها درا�ض���ة علمية، وبلغ 
من �ض���غفه وحبه له���ذه االل���ة ان تفوق 
فيها كعازف وان�ضم اىل فرقة ام كلثوم 
لن�ض���اطه  وا�ض���بح  ايق���اع..  ك�ض���ابط 
وح���ده واح���رتام وتقدي���ر زمالئ���ه ل���ه 

مديرا اداريا للفرقة.. 
وت�ض���م الفرقة ع���ازف قانون واحد هو 
حمم���د عب���ده �ض���الح و17 عاف���ز كمان 
هم كرمي حلمي وعب���د املنعم احلريري 
ن�ض���ر  وحمم���د  اق�ض���بجي  وحمم���ود 
الدين وعبد الفتاح خريي ولبيب ح�ضن 
وحممد ما�ضي وكمال ال�ضويخ وحممد 
�ض���عيد هيكل وعبد الغني غنيم ومكرم 
مهني واحمد ال�ض���نباطي و�ض���امي عبد 
امل���الك وحممود ال�ض���ريف ونبيل كمال 
وابراهي���م القباين وحم���دي احلريري 
وع���ازف ن���اي واح���د ه���و �ض���يد �ض���امل 
الذي ق�ضى حوايل ع�ضرين عاما مع ام 
كلثوم وثالثة عازفني الاله )ال�ض���يللو( 
وه���م حمم���د احلفن���اوي وج���ان كمال 
كونربا����س  وع���ازف  ف���وؤاد،  وجم���دي 
واحد وهو عبا�س فوؤاد و�ض���ابط ايقاء 
وهو ح�ضني معو�س وعازف بنجز هو 
احم���د �ض���بحي وعازف طبلة هو �ض���يد 
كراوي���ة، وعاف���ز طمب���ا وه���و ابراهيم 
ف���اروق  االردي���ون  وع���ازف  توفي���ق 
�ض���المة الذي ا�ض���بح االن يوؤدي وحده 
نغمان منف���ردة مع احلان االغاين وهو 
امر مل يكن معروفا من احلان ام كلثوم 

قبل ان�ضمام فاروق �ضالمة اليها. 
اغل���ب اع�ض���اء فرق���ة ام  ويالح���ظ ان 
كلثوم م���ن عائالت مو�ض���يقية مثل عبد 
املع���م احلري���ري واب���ن اخي���ه حم���دي 
احلري���ري وحمم���د احلفن���اوي ولبيب 
و�ض���يد  الق�ض���بجي  وحمم���ود  ح�ض���ن 
وابراهي���م  �ض���المة  وف���اروق  كراوي���ة 

القباين. 
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ة  حلي���ا ا و
حالته���ا  يف  امل�ض���رية 

كل الراهن���ة، كفيل���ة ب���اأن تق���دم يف كل �ض���اعة.. ب���ل ويف 
حلظة ق�ض�ض���ا ي�ض���ح عر�ض���ها عل���ى ال�ض���تار الف�ض���ي، وتكون 
منقطعة النظري وتعال معي ن�ضري غور حياتنا امل�ضرية ترى امام 
عينيك افالما وا�ضتك�ض���ات، اآية يف روع���ة التاأليف واالخراج.. 
ت���رى امامك يف الطريق العام روايات ميثلها االطفال ال�ض���غار 
الذي���ن جمعهم نفر من اال�ض���رار، للت�ض���ول يف الظاهر والن�ض���ل 
يف الباطن.. واملاأ�ض���اة يف ه���ذا ان هوؤالء االوالد الذين يعملون 
يف هذه احلرفة على مراأى وم�ض���مع من والة  االمور م�ض���ابون 
باأمرا�س خطرة يخ�ضى منها على اجلمهور.. وبع�ضهم من فرط 
املر�س يتحايل وهو يف ا�ض���د االمل على ا�ضتجداء املارة وجمع 

النقود ليقدمها ملن يدير دفة هذه الع�ضابات اخلطرة. 
واالن تع���ال معي ندخل قلي���ال بع�س البيوتات امل�ض���رية لرنى 
الدرام���ا والرتاجيدي���ا يف من���ازل الزوجي���ة يف ادق �ض���ورها 

وا�ضكالها.
ان يف ه���ذه احلياة.. حبا وغدرا و�ض���راعا وانانية وخيانة و.. 
و.. الخ.. مما ي�ض���ور ال�ضعور النف�ضي يف ابهى �ضورة، وترى 
املاأ�ض���اة فيها رائع���ة التقدمي، دقيقة االإخراج.. ومع اال�ض���ف، ال 
يقدمه���ا احد على ال�ض���تار الف�ض���ي لتكون عظة وع���ربة.. ولهذا 
يعجبني كثريا ان اردد بع�ض���ا مما مل�ض���ته و�ضاهدته يف حياتي 

من هذه الق�ض�س واالفالم.. وامامي االن ق�ضتان: 
احلادث���ة االوىل: ت���زوج اح���د االطباء ب�ض���يدة م���ن عائلة 
راقية �ض���هد الكل بجمالها وتعليمها وخلقها الكرمي، وكان 
الطبيب كرميا �ض���خيا معتدا بنف�ض���ه وبكل امته ولكنه مل 
يكن جميل التكوين كطلب زوجات هذا الزمان.. و�ضارت 
احلياة خطواته���ا االوىل هادئة.. ثم جاءت االيام بنتاج 

كرمي.. ولكن ما اق�ضى اختالط اجلن�ضني!!.. 
تعرفت الزوجة يف اإحدى ال�ض���هرات على كبري له مركز 
خط���ري يف احلكوم���ة امل�ض���رية.. ه���و ب���ال �ض���ك جميل 
ال�ض���كل حلو احلديث �ض���خي اليد.. واملراأة ت�ض���عد الأن 
يك���ون بجانبها مثل هذا ال�ض���نف من الرجال لت�ض���بع 
ناحي���ة من نف�ض���ها.. والأنه �ض���بع �ض���هوتها اجلن�ض���ية 
واملادي���ة فانطلق���ت الي���ه وقابلت���ه م���رة.. ث���م مرة.. 
وارمت���ت يف اح�ض���انه.. ويف اإح���دى امل���رات رغبت 
من���ه امراأة فاجابها على الرحب وال�ض���عة.. واعادت 
الك���رة فاجي���ب طلبه���ا.. وا�ض���تغلت ه���ذه الناحي���ة 
ا�ض���تغالال كبريا، فنجحت وا�ض���بحت )امل�ض���لحة( 

الكبرية البناء التي ي�ضرف املوظف الكبري عليها ت�ضم مئات من 

املوظفني الذين كانت الزوجة وا�ض���طة يف تعيينهم بع�ضهم من 
اقاربها واقارب اقاربها وبع�ضهم من دفع الثمن!. 

و�ضارت االمور على هذا النحو – وعرف يف االو�ضاط الراقية.. 
ان )فالنة( زوجة الكبري غري املتوجة.. وعند �ضفرها اىل اوروبا 
�ض���حبة الكبري ن�ضرت ال�ضحف خرب ال�ض���فر وقالت: �ضافر فالن 

بك وعائلته الكرمية اىل اوروبا لق�ضاء ف�ضل ال�ضيف. 
ح���دث هذا وال���زوج يف غفلة، الأن طيبة القلب ال ت�ض���ل اىل هذا 
احل���د. وال ت�ض���ل اىل تعلي زوجت���ه عن االجتم���اع بخليلها يف 

داخل بناء ودار الزوجية نف�ضها!!. 
وجاءت احلرب االخرية.. ولعب الذهب يف كثري من ال�ض���فقات 
التجارية يف ال�ض���وق ال�ض���وداء وازدحم مكت���ب املوظف الكبري 
بكثري من االعمال التي تدخل �ض���من النت���اج احلربي.. ونزلت 
هذه ال�ضيدة بجانب )ع�ضيقها( يف هذا امليدان ي�ضرتيان رخي�ضا 
ويبيعان غاليا وان�ضا مكتبا للمتاجرة وال�ضم�ضرة، دونه مكاتب 

�ضما�ضرة وجتار هذا الزمان!!
واخ���ريا.. اح����س ال���زوج بزوجت���ه.. ولك���ن كان اح�ضا�ض���ه يف 
ال�ض���وط االخ���ري.. وراأى امام���ه ام���راأة قلي���ل عليه���ا و�ض���فها 
باخليان���ة، فا�ض���قط يف ي���ده خوف���ا م���ن ه���دم من���زل الزوجي���ة 
وه���دم كرامت���ه ومرك���زه االجتماع���ي.. ولكن���ه ا�ض���يب بنوبة 
التفكري ال�ض���ديد للخروج من هذا املوقف القا�ض���ي.. وكان كلما 
راأى زوجت���ه تتحدث يف التليفون او تخرج يف �ض���يارتها اهتز 
ج�ض���مه وخرج عن وعيه وكان ان ا�ضيب بلوثة جعلته يقف يف 
عيادته يقذف بزبائنه ويطرد مر�ض���اه.. واخريا ا�ضيب بالعمى 
واجلن���ون!!. وه���و االن يف نهاي���ة الدراما، يط���وي الورق يف 

م�ضت�ضفى املجاذيب!.. 
والزوجة ت�ضرب كاأ�س احلب مع املوظف الكبري!!. 

احلادثة الثانية: والفيلم الثاين �ضاهدته يف اال�ضبوع املا�ضي.. 
وهو ي�ضور �ضعور ام.. مع بنيها، وقبل �ضردها اقول انني كنت 
اعده �ضاذا ما قراأت يف ال�ضحف ان اما ام�ضكت بوحيدها والقته 
يف الطري���ق، او ان اخرى كوت ابنته���ا باحلديد املحمي، او ان 
والدا اهمل فلذة كبد مر�ضاة لزوجته اجلديدة.. ولكن بعد هذه 
الق�ض���ة ا�ض���بحت اقر ان املراأة اق�ضى نف�ض���ا على االن�ضانية من 

الرجل. 
اأ.ع. حمب���وب م���ن ا�ض���دقائه ومعارفه، كامل الرجولة، ي�ض���عى 
لرزقه من ا�ضرف الطرق.. وكان ميني النف�س بان تكون بجانبه 
زوج���ة فا�ض���لة ت�ض���اركه حياته ويق���دم لها كل 
مطالب احلياة. 

وعرث على بغيته، وا�ض���بح له منزال ال ينق�ض���ه �ضيء �ضوى ولد 
او فتاة ي�ض���عد بهما، وا�ضتجاب الله الطلب، وجاءت ابنة ورنت 
الفرحة يف املنزل.. وتربت الفتاة اح�ضن تربية.. ثم جاء الطفل 
)�س( وازداد حب الرجل لزوجته وولديه الذين ا�ضبحا اعز من 
حيات���ه.. وادخلهما اح���دى ريا�س االطفال، فكان���ا مثاال للطيبة 
واخللق احل�ض���ن ب���ني زمالئهما االطفال.. ولكن ما اق�ض���اك ايها 

القدر!. 
ا�ض���يب الوالد ب���داء ع�ض���ال.. كان ي�ض���قى منه حين���ا، وال يلب 
ث���ان يعوده.. وبدا على الزوجة ال�ض���اأم.. وه���ذه اوىل عالمات 
اناني���ة امل���راأة.. فهي تبغى ان يك���ون زوجها �ض���ليما معافى يف 
كل مراحل احلياة لت�ض���بع �ض���هوتها، وق���ذف املر�س بالرجل يف 
اإح���دى امل�ضت�ض���فيات.. والزمته زوجته يف االي���ام االوىل.. ثم 
ا�ض���بحت زيارتها له نادرة.. ومنعت ولديه من م�ضاهدته، فكان 
يردد ا�ض���مهما يف كل يوم، وحتى يف غ�ضيانه.. و�ضكت املري�س 
على م�ض����س، وكان �ض���كوته عامال على هدم اجل�ضد، و�ضكونه 

اىل االبد. 
ومل مير ا�ض���بوعان على الفتاة حتى زفت اىل رجل اآخر تعرفت 
علي���ه اإب���ان مر�س زوجه���ا االول، وال���زوج اجلدي���د، كما يقول 
املث���ل )اليف العبري وال يف النفري( ولكنه يف نظرها رجل وكفى 
وعا����س الول���دان يف ه���ذا اجل���و مك�ض���وري اخلاطر، مهي�ض���ى 
اجلناح.. وكانا كلما �ضاهدا الزوج اجلديد انطويا على نف�ضهما 
يف ح�ضرة وامل.. وحتمت االم عليهما ان يقوال لزوجها اجلديد 
ي���ا ابي.. ولكن عز عليهما ذلك الأنهم���ا ال يقويان على ترديد هذا 
اللق���ب املزي���ف، وكان الطف���ل )�س( يعلن رف�ض���ه علن���ا.. فيناله 
لل�ض���رب، فت�ضفق عليه اخته، وحتت�ض���نه وتتحمل هي ال�ضرب 
ويف ليلة �ضوداء رغب الزوج ان يبعد الطفلني عن املنزل الأنه ال 
يقوى على ال�ض���رف عليهما.. واقرتح بان ير�ضال اىل عمهما يف 
الري���ف.. ونزل���ت االم على ارادته من يل مب�ض���د�س اطلقه عليها 

�ضاعة ان وافقت على ذلك! 
كان يف امكانه���ا ان ت�ض���فع ه���ذا ال���زوج الذي ج���اء دخيال على 
هذه العائلة امل�ض���كينة.. ولكنها مل تفعل.. ومل تذرف الدمع على 
وحيديها �ض���اعة ان قدمتهما حاملني مالب�ض���هما لرجل يحملهما 

اىل الريف!.. 
�ض���ار الطف���الن يف الطري���ق، فرحني جذلني ال�ضتن�ض���اق ن�ض���يم 

احلرية، ولكنهما ال يعرفان اين امل�ضري!!.
لقد ظال يف حمب�ض���هما �ضنتني او ثالثا.. هزل ج�ضمهما، وا�ضفر 
لونهما، ومل ي�ضعرا بعطف او قبلة حنان، ومل يقدم اليهما �ضيء 
مما كان يحمله الراح���ل الكرمي ويف الريف.. مل يجدا 
عمهم���ا يف منزل���ه.. فق���د رح���ل اىل م�ض���ر لعم���ل من 
االعمال.. فقدمهما الرجل احلائر اىل نفر من القادمني 
اىل م�ضر.. الر�ض���الهما اىل عمهما طبقا للعنوان الذي 

معه!
ويف م�ض���ر.. مل يج���دا الع���م.. و�ض���اهدهما م�ض���ادفة 
�ض���ديق لوالدهما ع���ز عليه ان يجد ولدي �ض���ديقه على 
هذه احلال، فا�ض���فق عليهما وحملهما اىل منزله والدمع 

ينهمر من عينيه.
واخ���ريا علم العم مبطاف ولدي اخي���ه.. فقال: اهي االأم 
الت���ي ار�ض���لتهما: فقي���ل ل���ه انها الق���ت بهم���ا يف الطريق 

العام. 

زينب �شدقي 

�ش��دقي  زين��ب  �شاألت"�ل�شباح"�ل�ش��يدة 

�مل�ش��رية  �لفرق��ة  يف  �الأوىل  �ملمثل��ة 

ر�أيه��ا يف �ح�ش��ن فيلم م�ش��ري �ش��اهدته 

فاطرق��ت  �الخ��رية،  �ل�ش��نو�ت  يف 

ممثلة"ليلى �لعر�قية"قليال.. ولكنها ما 

لبثت �ن قالت: 

لق��د �ش��اهدت �فالم��ا م�ش��رية كث��رية، 

بع�شها ر�قني مو�شوعه و�لبع�ص �الآخر 

م��رت حو�دثه �مام��ي م��رور� عابر�، وال 

��ش��رح با�ش��ماء �الف��الم �لت��ي ر�قتني، 

و�لت��ي مل تعجبن��ي، فلي���ص ه��ذ� جمال 

�ملقارنة و�لتقدير و�بد�ء �العجاب غري 

�ن �لظاهرة �لتي مل�شتها يف غالبية �الفالم 

�مل�ش��رية هو �لت�شابه يف ق�ش�شها، ولي�ص 

هذ� �لت�ش��ابه م�شدره �ش��عف �لق�ش�ص، 

�إذ �ن �حلي��اة �مل�ش��رية فق��رية �حلو�دث 

و�الح��د�ث.. ولكن��ه يعود بال �ش��ك �ىل 

�ل�ش��ينمائية  للق�ش���ص  كت��اب  �حج��ام 

ع��ن �لدخ��ول �ىل قلب �حلياة �مل�ش��رية 

و��شتطالع مبو�طنها، و�لبحث عن �المها 

و�وجاعها يف �شتى نو�حيها.. 

�ل�شباح/ �لعدد �لف�شي
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�لكو�كب- 195٦

هوليوود – من مر��شلنا �خلا�ص: 

احل���رية،  به���ا  ت�ض���تبد  ال�ض���ينما  عا�ض���مة  ان 

ويع�ض���ف بها القلق.. فان ريتا التي ا�ضتعادتها 

الي���وم، لي�ض���ت ه���ي نف�ض���ها ريتا الت���ي ودعتها 

باالم�س.. حقيقة انها ما زالت، حتت اال�ضواء، 

وام���ام الكامريا، لعوب ال�ضا�ض���ة الت���ي ترق�س 

عل���ى ايقاع م���ن دقات القل���وب.. اال انه���ا ما ان 

تزي���ل املاكي���اج م���ن وجهها حت���ى تغ���دو امراأة 

جدي���دة، اق���ل م���ا تو�ض���ف ب���ه االت���زان.. فكان 

ان خرج���ت هولي���وود لت�ض���تقبل العائدة وعلى 

�ضفتيها ب�ضمة الغفران! 

كان���ت اب���وب �ض���ركة"كولومبيا"اول االب���واب 

الت���ي رحب���ت بريت���ا العزي���زة.. وداخ���ل الباب 

وقف مدي���ر املوؤ�ض�ض���ة يرجو الفاتن���ة ان توقع 

عق���دا باج���ر متوا�ض���ع ق���دره 5000 دوالر يف 

اال�ض���بوع.. ع���الوة على خم�ض���ني يف املائة من 

ارب���اح افالمه���ا!! وتعم���ل ريت���ا حالي���ا يف فيلم 

جديد ا�ضمه:"م�ضالة االلهة"حيث تظهر يف عدة 

رق�ضات نارية.. ومبالب�س دون الثقافة!! 

الليلي���ة  الن���وادي  يف  تظه���ر  ريت���ا  تع���د  ومل 

او املاله���ي، ب���ل م���ا اإن تنته���ي م���ن عمله���ا يف 

فندق"بيف���ريل  اىل  ته���رع  حت���ى  اال�ض���توديو 

ول�ضري"يتبعها جي�س من ال�ضحفيني. 

وتبت�ضم ريتا وهي تغلق باب جناحها اخلا�س، 

بلهج���ة  قائل���ة  الف�ض���ول..  �ض���فراء  وج���ه  يف 

رقيقة:"لقد انتهى كل �ضيء بالن�ضبة يل.."وريتا 

اليوم يف الثالثة والثالثني.. وقد �ضوهدت عند 

بدء و�ضولها اىل هوليوود، متاأبطة ذراع"كريك 

ث���م  بولي�ض���ية"،  فيلم"ق�ض���ة  دوجال�س"بط���ل 

اختفى كريك ليحوم حولها املدير الفني الحدى 

ال�ضركات، وا�ضمه"�ض���ارل فيلدمان"بدعوى ان 

�ضحبتها ترفع من معنوياته!! 
 ***

وم���ا زال التليفون ي���رن، مرة كل ا�ض���بوع على 

االق���ل، لتحمل اال�ض���الك اىل ريتا �ض���وتا خافتًا 

متهدجا.. �ضوت علي خان! 

وم���ا اإن تعيد ريتا ال�ض���ماعة مكانها، حتى يقفز 

اىل االذن �ض���وؤال واحد ال يتغري: ترى اما زالت 

حتبه!.. ويعرف هذا ال�ضوؤال اليوم، يف امريكا 

با�ضرها، با�ضم ال�ضوؤال"املعلق"، النه ما من احد 

يعرف االجابة ال�ضحيحة ليه.. حتى ريتا! 

وبرغ���م ان ريت���ا قد عه���دت بق�ض���ية طالقها اىل 

حمام قدي���ر ا�ض���تهر بهذا الل���ون من الق�ض���ايا، 

هو"بارتل���ي ك���رام".. اإال ان الق�ض���ية م���ا زالت 

تتع���رث يف �ضل�ض���لة م���ن التاأجي���الت.. يق���ال – 

ح�ض���ما للظنون – ان لق�ض���م الدعاية يف �ض���ركة 

كولومبيا بداأ فيها!. 
 ***

ويبدو ان ريتا اليوم ال تهتم ب�ضيء قدر اهتمامها 

بتن�ض���ئة ابنته���ا م���ن اور�ض���ون ويلز،"ربيكا"، 

التن�ض���ئة ال�ض���حيحة.. فه���ي الي���وم ق���د بلغ���ت 

ال�ضاد�ضة من عمرها، وترتدد على رو�ضة اطفال 

بيف���ريل.. وت�ض���ر ريتا على انه���ا، امنا تريد ان 

تخلق منها فتاة عادية عاقلة. 

والواقع ان هذا هو احللم الذي عجزت ريتا عن 

حتققه لنف�ض���ها، فباتت تتمن���اه لكربى بنتيها.. 

فه���ي حت�س الي���وم، اكرث من اي حلظة م�ض���ت، 

ان كل �ض���يء يف حياته���ا م�ض���نوع، ل���ه طاب���ع 
الريف.. 

عامل �مل�شرح �ملجيد 
يتجلى ور�ء �لكو�لي�ص 

�كث�ر من مما يتجلى 
على �خل�شبة حتت نظر 

�جلمهور و�شمعه. 
�ن بوهيمية �لفن 

وجالله كلها تظهر 
وتتج�شم خلف 

�ملناظر.. �ما �مامها 
و�مام �جلمهور 

فحركات مر�شومة 
معدة! 

ينته��ز جنيب ف��رتة كل ��ش��رت�حة ليه��رع �ىل كو�لي�ص 
م�شرحه ي�ش��مع �و يحكي �آخر �لنكت.. ويحب جنيب �ن 
يجل�ص د�ئم��ا �ىل "ماري منيب" وم��اري منيب تعي�ص يف 
�حلياة نف�ص �لدور �لذي متثله على �مل�ش��رح.. �ل�ش��يدة 

�لطيبة �لقلب .. �ملرحة د�ئما.. 

ويتخذ عبد �لفتاح �لق�ش��ري زميل��ه حممد �لديب 
م�شت�شار� يف �شئون �ملاكياج... وت�شمعه ي�شيح عليه 
لرييه �ل�شارب �مل�ش��تعار �لذي و�شعه وهو يقول له 

بلهجته �لبلدية �لتي يظهر بها على �مل�شرح: 
- م�ص برده كده!! 

وتقابل ميمي �ش��كيب يف حجرتها.. وجتد معها زوجها �شر�ج 
منري �و "منيغ" كما تنطقها ميمي �شكيب! 

ويكون "�ش��فاج" – �ي �ش��ر�ج – قد عاد من "�ال�شتوديو" متعبا 
وتبد�أ ميمي �ش��كيب تبا�شر �عمالها كزوجة قبل �ن تبا�شرها 

كممثلة على �مل�شرح..

وتق�ش��ي زينات �ش��دقي كل 
وقته��ا ور�ء �لكو�لي�ص تفتح 
لنف�ش��ها �لفنجان .. وت�ش��مع 

زينات تقول لنف�شها: 
- جايلك خري نه��ار �الثنني 

قول �ن�شاء �هلل. 
وت�شكت زينات �شدقي.. ثم 
تتنه��د بعد قلي��ل وترد على 

نف�شها: 
- �ن�شاء �هلل يا �ختي! 

وح�ش��ن فاي��ق ور�ء �لكو�لي�ص 
ه��و ح�ش��ن فاي��ق على �مل�ش��رح 
�شخ�ش��يته  دور  يتقم���ص  النه 
منذ �ل�ش��اعة �لت��ي يدخل فيها 
�ىل �مل�شرح.. وجتد ح�شن فايق 
بتجرب��ة  يق��وم  �لكو�لي���ص  يف 
ما�شوف ي�شنعه على �مل�شرح... 

وي�شحك هو من نف�شه.. 

جني��ب  جن��د  �ل�ش��تار  وخل��ف 
�لريحاين يف غرفته.. ي�شنع كل 

�شيء ويتكلم يف كل �شيء.. 
�ملاكي��اج ويخلع مالب�ش��ه  ي�ش��نع 

ويتهياأ لدوره. 
و�الدب  �مل�ش��رح  ع��ن  ويتكل��م 
و�لفن.. ويف �عانة وز�رة �ل�شئون 
لفرقت��ه ، �العان��ة �لت��ي مل تزد 
على مائتي جنيه .. مائتي جنيه 
فقط العظم م�ش��رح م�شري.. �و 
للم�شرح �مل�ش��ري �لوحيد مبعنى 

��شح.  �خر �شاعة/ �شب��اط- 1949
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رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�ص جمل�ص �الإد�رة
رئي�ص �لتحرير 

بب�ضع���ة �ضه���ور.. كان �ضخ�ض���ا معق���وال مهذبا 
ولكن���ه تغري كث���ريا عن ذي قب���ل وا�ضبح �ضديد 
االعتداد بنف�ض���ه بل وذا ميول دكتاتورية االمر 
الذي حم���ل )املرحوم( جمي���ل املدفعي الوطني 
ال�ض���ريح اجل���ريء ان يق���ف م���رة يف جمل����س 
االح���زاب )ال�ض���يوخ( وي�ض���كو من الت�ض���رفات 

الدكتاتورية لالمري عبد االله. 
وال�ض���بب يف ذل���ك ان ن���وري ال�ض���عيد حر����س 
عل���ى االنفراد بال�ض���لطة والنفوذ عن���د عبد االله 
ومن هنا عمل على اق�ض���اء مناف�ض���يه من زعماء 
الع���راق الوطنيني املخل�ض���ني.. وكان ح�ض���يلة 
اىل ه���ذا هو ان���ه راح يقول لعبد االل���ه ان لراأي 
دائما هو ما يراه �ض���موه.. كم���ا راح ينفذ له كل 
ارائه وجميع مطالبه بدون مراجعة.. ومن هنا 
ا�ض���بح عبد االل���ه بطبيعة احلال بف�ض���ل نوري 
ال�ض���عيد عل���ى جمي���ع زعم���اء الع���راق ورج���ال 

احلكم وال ي�ضرتيح اىل احد �ضواء.. 
وبعد.. لقد �ضجلت جماهري ال�ضعب يف �ضوارع 
بغ���داد يف ي���وم 14 يولي���ه )متوز( ع���ام 1958 
وقطع���ت ج�ض���ديهما قطع���ا قطع���ا وارب���ا ارب���ا 
رحمهما الله. الن رحمة الله وا�ضعة االبواب!. 

واف���ق عند هذا احل���د من الذكري���ات واملذكرات 
الك�ض���ب م���ن املو�ض���يقار حمم���د عب���د الوه���اب 

و�ضيدة الغناء العربي ام كلثوم.

كالهما بار باأهله وذويه: 
قال يل املرحوم احمد �ض���وقي بك امري ال�ضعراء 
ان���ه وعبد الوهاب كانا يف اال�ض���كندرية.. ويف 
طري���ق عودتهم���ا بالقط���ار اىل القاه���رة قرا له 
الكلم���ة التي كنت كتبتها عنه ون�ض���رتها جريدة 

االأهرام وهنا بكى حممد عبد الوهاب 
ثاأثرا ثم �ض���األ �ض���وقي بك )ح�ض���بك.. 

معناها ايه!(. 
نف����س  يف  حفل���ة  بعده���ا  واقيم���ت 
امل�ض���كن الذي عرف ا�ض���حابه بكرم 
ال�ضيافة وكان بني الذين ح�ضروها 
املرحوم عبا�س حممود العقاد وقد 
نظم بعدها ق�ضيدة يف و�ضف غناء 
عب���د الوهاب ون�ض���رها يف جريدة 

البالغ.. 
ام���ا املرح���وم عبد الق���ادر املازين 
فق���د كتب مقاال عنوان���ه )ليلة من 
ليايل هارون الر�ض���يد( ون�ضرتها 

جملة البالغ اال�ضبوعية. 
وحمم���د عب���د الوه���اب ي�ض���اعد 
مباله �ض���قيقه ال�ضيخ ح�ضن كما 
ان���ه ينف���ق عل���ى اوالد �ض���قيقه 
عب���د  حمم���د  وكان  املذك���ور، 
لوالدي���ه  ب���ارا  ابن���ا  الوه���اب 
رحمهما الله وجند �ضورتهما 
معلق���ة يف غرف���ة نومه. وهو 
يق���راأ الفاحت���ة عل���ى روحه���ا 
يف ال�ضباح كما يزور قربها 

عدة مرات يف كل عام. 

�م كلثوم 
برتبي���ة  كلث���وم  ام  تكفل���ت 

ابن���اء �ض���قيقها املرح���وم ال�ض���يخ خال���د وابناء 
�ض���قيقتها كم���ا تكفل���ت بجميع نفقات درا�ض���تهم 
ي�ض���غل منا�ض���ب متع���ددة يف  م���ن  اال  ومنه���م 

احلكومة. 

ال هذا وح�ضب: 
كان له���ا مائة فدان ونيف يف قريتها التي ولدت 
ون�ض���اأت وتربت فيها وا�ضمها طماأى الزهايرة، 
وق���د وزع���ت ه���ذه الفدادي���ن عل���ى املحتاج���ني 
م���ن افراد ا�ض���رتها وعل���ى بع�س اه���ايل القرية 

املذكورة. 
ولقد ق�ض���ت ام كلث���وم تاريخ حياته���ا وكفاحها 
يف اي���ام عديدة يف عام 1926 وكانت جل�ض���ات 
احلدي���ث متتد احيانا ث���الث او اربع �ض���اعات. 
ون�ضرت حديثها يومئذ يف جملة روز التي كنت 

اراأ�س حتريرها. 
وه���ا هي ذي اول كلمة كتبتها عن ام كلثوم وقد 
ن�ض���رتها جريدة االهرام يف عددها ال�ض���ادر يف 

يوم 16 مايو 1925. 
نزل ال�ض���تار على املنظر ال�ض���اد�س واالخري من 
م�ض���رحية مي�ض���يل ا�ض���رتوجوف الت���ي قام���ت 

بتمثيلها فرقة جورج ابي�س. 
ث���م دق منب���ه امل�ض���رح دق���ات دق���ت معه���ا قلوب 
احلا�ض���رين الذين ازدحمت به���م قاعة ويناوير 

والواج م�ضرح االوبرا. 
وارتفع ال�ضتار عن ام كلثوم وحدها.. وقلت.. 

ول���و انن���ي كن���ت مم���ن اأوت���ي  العل���م باالنغام 
ود�ض���اتريها البحث لقلمي �ض���يئا من التف�ضيل 
والو�ض���ف.. ولكن���ي ال ا�ض���تطيع �ض���يئا.. ب���ل 
واراين عاجزا عن ان اقبه حقه من الو�ضف ذلك 
االثر الذي يحدثه يف نف�ض���ي �ضوت ام 

كلثوم.. كل ما ا�ض���تطيع ان اقوله هو.. �ضبحان 
من وهب للنغم اثره و�ضبحان من جمل لل�ضوت 

اجلميل �ضره و�ضحره.
احل���ى ما يف �ض���وتها طهارته و�ض���دقه وجودة 
ارائه للنغمة وح�ضن ت�ضبريه عن العاطفة وفن 
املعن���ى  الذي اراده ناظم االغنية او الق�ض���يدة. 
ثم.. ان احلى ما يبعثه �ض���وتها يف النف�س امنا 
ه���و ذل���ك اله���دوء واال�ض���رتخاء حتى ل���و انني 
وقفت وال�ضم�س يف �ضدتها.. يف �ضهل هابط يف 
جوف االر����س يلفح وجهي باحل���رارة واللهب 
وغنت ام كلثوم خل�ض���عت ال�ضم�س – وا�ضتغفر 

الله – وهب علي ن�ضيم ال�ضحر. 
ايها ال�ضوت احلنون 

كم بعثت �ض���رورا و�ض���رحت �ض���دورا وكم كنت 
للقلوب اني�ضا ونورا! 

ويا ايتها االهة احلزينة �ض���فى الله من اجلك كل 
مكلوم القلب حزين الفوؤاد!!

�مللك �ل�شالح وبناته: 
كان فاروق بن احمد فوؤاد يوؤم امل�ض���اجد ليوؤدي 
�ض���الة يوم اجلمعة. وكانت بينه وبني املرحوم 
م�ض���طفى النحا����س مناف�ض���ة يف ه���ذا امليدان.. 
وم���ن هن���ا كان ف���اروق اذا �ض���مع ان م�ض���طفى 
النحا�س �ض���وف يوؤدي ال�ض���الة يف م�ضجد ما.. 
بادر وذهب اىل م�ض���جد قري���ب منه وادى نف�س 

ال�ضالة.. 
وم���ن هنا اطل���ق عليه رجال حا�ض���يته لقب امللك 

ال�ضالح.. 
ولقد زارين اخريا يف م�ضكني �ضحفي بريطاين 
�ض���ديق م���ع قرينت���ه زارين لك���ي ي�ض���تقي مني 

معلومات عما اعرفه من امللك ال�ضابق فاروق. 
وزودت���ه ب���كل م���ا عرفت���ه وكل ما �ض���معته من 
ق�ض���وته وعن ت�ض���رفاته وعن فجوره 
وعن طمعه دائما يف اال�ضتيالء على ما 

يف يد الغري. 
وق���ال يل ال�ض���حفي املذك���ور ان فريال 
ك���ربى بن���ات ف���اروق ق���د تزوج���ت من 

م�ضيحي املاين يدير فندقا. 
واما ابنته الثانية فوزية فقد تزوجت من 

رو�ضي م�ضيحي ولكنه يقيم يف لندن. 
ام���ا البنت الثالثة وا�ض���مها فادية فانها مل 

تتزوج بعد. 
وهكذا كانت نهاية"امللك ال�ضالح.."ونهاية 
ام���ه التي ارت���دت ع���ن اال�ض���الم واعتنقت 
املذه���ب الكاتوليكي.. و�ض���غرى �ض���قيقاته 

فتحية التي تزوجت ب�ضاي غايل. 
وان الله �ض���بحانه وتعاىل ميهل وال يهمل.. 

وانه �ضديد العقاب.. 
واي عقاب ا�ض���د من ان يرى ف���اروق وهو ال 
ي���زال على قي���د احلياة امه واحدى �ض���قيقاته 
واثنت���ني م���ن بنات���ه يتزوجن من رج���ال على 

غري دين اال�ضالم احلنيف!. 

حممد �لتابعي 

قل���ت يف خت���ام املقال الذي ن�ض���رته اآخر �ض���اعة 
يف اال�ض���بوع املا�ض���ي ان للحدي���ث بقي���ة.. عن 
املو�ض���يقار حممد عب���د الوهاب و�ض���يدة الغناء 

ام كلثوم.. 
وذكريات���ي..  مبذكرات���ي  اوال  اب���داأ  ولكن���ي 
وبع�ض���ها كما قلت يف اال�ض���بوع املا�ضي �ضوف 
يث���ري ث���ورة غ�ض���ب �ض���دي يف بع�س �ض���حف 
بريوت.. ولكنني ال ابايل النني اكتب للتاريخ.. 

ثم �ضوت احلق اعلى من كل �ضوت. 

برمانا 25 يونية 1945: 
كان ال�ضيد عبد اجلليل الراوي قد زارين م�ضاء 
ام����س هن���ا يف فندق ب���ارك وام�ض���ى الليلة يف 
�ض���يافتي ويف ال�ض���باح واثن���اء تن���اول طعام 
الفط���ور حدثني حديث���ا طويال م�ضتفي�ض���ا عن 
احلالة يف لبنان وا�ضباب اخلالف بني زعمائها 
كم���ا ان���ه ق���ال يل ان )املرحوم( ريا�س ال�ض���لح 
حاول عندما توىل من�ض���ب ريا�ض���ة الوزارة ان 
ي�ضرت�ضى خ�ضومه.. ولكنه مل ينجح.. والذي 
جنح فيه رق���م ارادته ونواياه احل�ض���ن هو انه 

اغ�ضب ا�ضدقاءه وان�ضاره. 
ث���م قال ان )املرحوم( عب���د احلميد كرامي كبري 
عيان مدينة طرابل����س كان يراعي دائما واجب 
املجاملة مع )املرحوم( ريا�س ال�ضلح ومن ذلك 
ان���ه عندما ازمع ال�ض���فر اىل م�ض���ر لعقد ميثاق 
الزعف���ران زار ريا�س ال�ض���لح يف داره.. ولكن 
ريا�س ال�ضلح مل يرد له الزيارة بعد عودته من 

م�ضر.. 
وراأي���ي انا وق���د عرفت ريا�س ال�ض���لح انه كان 

رحمه الله �ضديد العناد ويغ�ضب القل �ضبب.. 
وم�ض���ى عبد اجلليل ال���راوي يف راويته وقال 
ان���ه عندما ازمع عبد احلميد كرامي ال�ض���فر اىل 
م�ض���ر مبنا�ض���بة عقد جمل�س اجلامع���ة العربية 
ب�ض���بب احل���وادث او االحداث الت���ي وقعت يف 
�ض���وريا، وكان املرحوم �ض���عد الله اجلابري قد 
ا�ضتطاع الفرار من دم�ضق رغم انف الفرن�ضيني 
الذين كانت لهم يومئذ قوات احتالل او انتداب 
يف �ضوريا.. يومها زار �ضعد الله اجلابري عبد 
احلمي���د كرامي يف داره وهنا قال له )االفندي( 
– اي كرامي – )ما راأيك يف ان نذهب ونزور 

ريا�س ال�ضلح يف داره! 
وده�س �ض���عد الله اجلابري – وريا�س ال�ضلح 
متزوج من ابنة �ض���قيقه – و�ضكت حلظة ثم قال 

لعبد احلميد كرامي: 
- انت كبري! 

وق���ام االثن���ان فع���ال وزارا ريا�س ال�ض���لح يف 
داره. 

ولك���ن عندما ع���اد كرامي من القاه���رة مل يرد له 
الزيارة ريا�س ال�ضلح! 

ومن ا�ض���باب اخلالف بني الزعيم���ني الكبريين 
 – كرام���ي  احلمي���د  وعب���د  ال�ض���لح  ريا����س 
يرحمهم���ا الل���ه ان ريا����س كان يري���د ان يراأ�س 
وفد لبنان اىل موؤمتر �ض���ان فران�ضي�ض���كو حيث 
عق���د ميثاق االمم املتح���دة – ولكن كرامي راأى 
– او راأي له هرني فرعون – ان رئي�س الوفد 
يح�ض���ن ان يكون م�ضيحيا الن معظم املهاجرين 
اللبناني���ني يف امريكا من امل�ض���يحيني فاذا جاء 
وفد بالدهم وعلى راأ�ض���ه م�ض���لم فقد يكون هذا 
�ضببا يف اعرا�ضهم عنه عدم اتفاقهم حوله.. بل 
رمبا كان �ض���ببا يف اثارة �ض���كوكهم يف حكومة 

لبنان.. وهذه م�ضاألة �ضائكة. 
ومن هن���ا اخت���ار املرحوم عبد احلمي���د كرامي 

ال�ضيد وديع نعوم رئي�ضا لوفد لبنان. 

ريا�ص وجميد �ر�شالن 
وان املرحوم ريا�س ال�ض���لح يوم �ضكل وزارته 
يف عام 1942 مل يكن يريد ادخال جميد ار�ضالن 
يف وزارت���ه وكان يوؤث���ر ان ميثل الدروز جميل 
ملحوق وكان يقول ان هناك خالفا بني ا�ضرتي 
ار�ض���الن وجنب���الط فلم���اذا اع���ادي جنب���الط! 

واحلل الذي اراه هو ان اأتخطى اال�ضرتني. 
ولك���ن كميل �ض���معون ا�ض���ر على دخ���ول جميد 
ار�ض���الن يف ال���وزارة واال فل���ن يدخ���ل هو يف 
وزارة ريا����س ال�ض���لح وكان مم���ا قاله ال�ض���يد 
�ض���معون ان املوؤمت���ر اال�ض���المي ال���ذي عق���د مل 
يح�ض���ره من الدروز �ض���وى جميد ار�ضالن وقد 

ج���ازف يومه���ا مبذهبه من اج���ل الوحدة.. الخ 
فكيف اذن وملاذا تتخطاه اليوم. 

وبه���ذه املنا�ض���بة فانن���ي اذكر متام���ا ان االمري 
جمي���د ار�ض���الن وق���ف بجان���ب كميل �ض���معون 
يوؤيده عندما ثار �ضعب لبنان ال�ضقيق يوم اراد 
كميل �ض���معون تعديل الد�ض���تور لكي يدخل فيه 
ن�ض���ب يجيز له جتديد مدة ريا�ضته جلمهورية 

لبنان. 

�ملوؤمتر �الإ�شالمي: 
اما حكاي���ة املوؤمتر االإ�ض���المي فين���اه تتلخ�س 
يف ان الفرن�ض���يني اقال���وا حكومة الفريد نقا�س 
يف ع���ام 1942 وعين���وا بدال منه ال�ض���يد ايوب 
ثاب���ت رئي�ض���ا للدولة او احلكوم���ة التي جتري 
االنتخاب���ات وكان معه وزي���رات اثنان احدهما 
ه���و ال�ض���يد ج���واد بوك����س وقد تعرف���ت به يف 
طرابل�س حيثم���ا كنت يف طريقي اىل تركيا يف 
عام 1945 وجواد بول�س من ان�ض���ار االنتداب 

الفرن�ضي و�ضديق للفرن�ضيني. 
واعلنت يومئذ حكومة ايوب ثابت انه ب�ض���بب 
زيادة عدد ال�ض���كان قد ق���ررت جعل عدد النواب 
يف جمل�س النواب اللبانني خم�ض���ة وخم�ض���ني 
امل�ض���يحيني  ب���ني  املقاع���د  يف  الن�ض���بة  وان 
وامل�ضلمني هي الثلثان والثلث فقط للم�ضلمني. 

وهنا هاج امل�ضلمون واتفقت كلمتهم رغم ما كان 
بينهم من خالفات عائلية او عبية او �ضيا�ضية.. 
اتفقوا على عقد موؤمتر ا�ض���المي بريا�ضة مفتي 

لبنان. 
ويومئ���ذ امتن���ع ال���دروز م���ن ح�ض���ور املوؤمتر 

املذك���ور النه���م لي�ض���وا م���ن امل�ض���لمني.. ما عدا 
االم���ري جمي���د ار�ض���الن ال���ذي ح�ض���ر املوؤمت���ر 

وكانت �ضهادة احلق �ضجاعة منه.
وا�ضدر املوؤمتر اال�ضالمي املذكور بالغا قال فيه 
انه يطالب احلكومة باجراء اح�ض���اء دقيق عام 
ل�ض���كان لبنان.. وانه قرر مقاطع���ة االنتخابات 
اذا هي جرت على اال�ضا�س الذي اعلنته حكومة 

ثابت ايوب. 
وهنا تدخلت ال�ضلطات االجنليزية والفرن�ضية 
يف هذه امل�ض���كلة وعر�ض���ت حال و�ضطا وهو ان 
يك���ون للم�ض���يحيني ثالث���ون مقعدا.. وخم�ض���ة 

وع�ضرون مقعدا للم�ضلمني.
ورف�س امل�ض���يحيون يف ب���ادئ االمر هذا احلل 

ولكنهم قبلوه يف النهاية. 
وانا اعتق���د انه اذا اجرى اليوم اح�ض���اء دقيق 
لعدد �ض���كان لبنان فان اغلبية ال�ض���كان �ضتكون 

من امل�ضلمني!. 
ولكن الطوائف امل�ض���يحية �ض���وف ترد على هذا 
وتق���ول ان���ه يج���ب ان يدخ���ل يف عدد ال�ض���كان 
ال���ذي  وامل�ض���يحيني  اللبناني���ني  امل�ض���يحيني 
اقط���ار  ال�ض���مالية واىل  امري���كا  اىل  هاج���روا 
امري���كا اجلنوبي���ة واىل ا�ض���رتاليا واىل غرب 

افريقيا. 

عدد �لنو�ب �الن: 
كان ع���دد الن���واب خم�ض���ة وخم�ض���ني.. واليوم 
يبلغ عددهم ت�ضعة وت�ضعني.. وكل منهم يود ان 

يكون وزيرا.. 
و�ض���كان لبنان اليوم ال يريدون على مليونني.. 
ب���ل نفرت�س انه���م ثالثة ماليني. وم���ع ذلك فان 
ع���دد ال���وزراء يف لبن���ان ال يق���ل عن ت�ض���عة او 
ع�ضرة. ولو اخذنا بهذه الن�ضبة يف بالدنا التي 
يبلغ عدد �ضكانها ثالثني مليونا ونيفا لوجب ان 
يك���ون عدد الوزراء عندن���ا ثلثمائة وزير او يف 

اقل القليل مائتني.

عدد �ل�شحف يف لبنان: 
ومث���ل عدد ال���وزراء يف لبنان.. عدد ال�ض���حف 
واملج���الت ما ب���ني ا�ض���بوعية و�ض���هرية ويبلغ 

عددها نحو مائتي �ضحيفة وجملة. 
وم���ن هن���ا كان ينبغ���ي ان يكون عدد ال�ض���حف 

واملجالت عندنا ثلثمائة او على االقل مائتني.

نوري �ل�شعيد و�المري عبد �الله:
واعود اىل حديث ال�ضيد عبد اجلليل الراوي.. 
قال ان عبد االله كان يف اول االمر – اي قبل ان 
�آخر �شاعة / ني�شان- 19٦8يلي الو�ض���اية على العر�س بل وبعد ان توالها 
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