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* �ساع���ات حا�سم���ة قلب���ت م�ستقب���ل الع���ب ك���رة 
الدويل )بوب���ي مور(.. خم�س �ساعات من الراحة 
يف انتظ���ار الطائ���رة ط���وت �سفحات م���ن حياته 
فج���اأة وفتح���ت �سفحة جدي���دة كالكابو����س �سعر 
بها بوبي م���ور طوال 4 ايام ق�ساها حمجوزًا يف 
يوجون���ا بكولومبيا.. مهزل���ة مل ي�سدقها احد يف 
اجنلرتا.. لقد كان���ت �سدمة الفراد فريق اجنلرتا 
الذي و�س���ل اىل املك�سيك دون ان يعرف ان كابنت 
الفري���ق قد حج���ز يف كولومبي���ا.. وب�سبب �سرقة 
م���ن حمل للمجوه���رات ميلك���ه دافي���د روجا�س.. 
وله���ذا املح���ل �سواب���ق يف احل���وادث ال�سهرية... 
فف���ي عام 1968 اتهمت راق�سة م�سهورة بال�سرقة 
من حمل جموه���رات النار اخل�س���راء.. و�سويت 
امل�ساألة ودي���ا بينها وبني دافي���د روجا�س.. وبعد 
ا�سه���ر اتهم ممث���ل امريكي م�سه���ور بنف�س التهمة 
وو�سل���ت الق�سية اىل التحقي���ق. وثبت براءته.. 
وكان قا�سي التحقي���ق هو )بيدرو دورادو( وهو 
نف�س القا�سي الذي قام بالتحقيق مع بوبي مور.. 
فهل هي حماوالت البت���زاز االموال بالتهديد؟. ام 
ه���ي حماول���ة الكت�س���اب ال�سه���رة باخ���رتاع مثل 
ه���ذه احل���وادث والق���اء التهم عل���ى م�ساهري الفن 

والريا�سة.. 
ان كل م���ا يه���م جمه���ور الريا�سة هو ه���ل اثر هذا 
االته���ام يف معنوي���ات الفري���ق االجنلي���زي وهو 
يق���ف على ابواب مالعب املك�سيك يطمع يف الفوز 

بكاأ�س العامل! 

* هل ي�سرق؟ 
ان كل م���ن �سم���ع خ���ر بوب���ي م���ور كان يقفز اىل 
ذهنه �س���وؤال �سريع.. هل ميك���ن ان يرتكب بوبي 
الالعب املثايل الذي جند �سورته يف كل مول يف 
اجنلرتا هذه ال�سرقة.. ه���ل ي�سبح الولد الذهبي 
ال�سعر.. الذهبي االقدام.. الذهبي العقل �سارقا.. 
لك���ن مل���اذا ي�سرق.. بينم���ا هو ي�ستطي���ع بعقله ان 
يجم���ع عل���ى االقل 15 ال���ف جني���ه ا�سرتليني يف 
الع���ام.. وت�ساع���ده يف ه���ذا قدم���ان ح�سا�ست���ان 
تتحكم���ان بدق���ة يف الك���رة وعق���ل يع���رف حرك���ة 
اخل�سم قب���ل ان يوؤديها بثوان.. وم���ن كرة القدم 
جم���ع الكثري ولكن���ه اي�سا بداأ يفك���ر.. هل يكتفي 
بالكرة.. وهل ينتهي اىل العب �سابق يعي�س على 
جنيه���ات قليل���ة.. وقرر بوبي م���ور ان ي�سبح من 
املليونريات.. وبداأ يخط���ط حلياته بعد ان يهجر 

املالعب. 
ولد بوبي مور يف االي�ست اند.. او احلي ال�سعبي 
من لندن.. وعندما و�سل اىل �سن اخلام�سة ع�سرة 
ت���رك الدرا�س���ة.. ونظ���ر حول���ه ليجد اك���ر اندية 
اجنلرتا �سعت للح�سول عل���ى توقيعات زمالء له 
كانوا يف راأي���ه يقلون على موهبة.. وكان ي�ساب 
بالياأ����س.. ولكن فج���اأ ات�سل به ن���ادي و�ستهام.. 
وكان بداية طريق ال�سعد.. والعمل واال�سواك...

ومن اال�سبال ا�سبح بوبي كابنت ا�سبال اجنلرتا ثم 
كابنت فريق و�ستهام ثم كابنت فريق اجنلرتا حتت 
23 عاما ثم كابنت فريق اجنلرتا الدويل.. كل هذا 

ومل يبلغ من العمر 22 عاما.. كال�ساروخ... يف 7 
اع���وام و�سل اىل قمة املجد.. وفجاأة ا�سبح بوبي 
مور الالع���ب الث���اين ل�سباب اجنل���رتا.. وعندما 
اقيم���ت مباري���ات كا����س الع���امل يف ع���ام 1966 
و�ساهدته���ا العائ���الت يف التليفزي���ون وا�سبح 

مفتون الن�ساء وذلك ب�سبب �سعره الذهبي!!. 
وقرر بوب���ي ان ي�سبح مليونريا فافتتح حمال 
لالزياء.. فاداره بنجاح يح�سد عليه.. وتزوج 
من اتينا وهي مودي���ل تعمل يف التليفزيون 
واالعالنات التجارية.. وقفز دخله امل�ستوى 
جني���ه  وخم�سمائ���ة  ال���ف  عل���ى  زاد  حت���ى 

�سهريًا.. وا�سبح له ولدان. 
ه���ذا هو بوبي وه���ذه حالته املالي���ة عندما 

اته���م بال�سرقة.. فه���ل كان يف حاج���ة اىل ال�سوار 
املا�سي الذي مل يعرث عليه!.. 

ويق���ول اع�س���اء فري���ق اجنل���رتا ان يف ا�ستطاعة 
بوب���ي م���ور ان ي�س���رتي الفن���دق مبا في���ه.. وهذا 
ه���و م���ا ن�سرت���ه جري���دة اجلاردي���ان يف �سفحتها 

االوىل... 
وم���ن نيومك�سيك���و ج���اءت االنب���اء ب���ان اط���الق 
�سراح بوبي مور �سب���ب ارتياحا وا�ساحا للفريق 
االجنلي���زي م���ن الناحي���ة الفني���ة الن بوب���ي ه���و 
الالع���ب ال���ذي يعتم���د علي���ه الفري���ق يف اخلط���ة 
الدفاعية التي يلعب بها والتي و�سعهااألف رامزي 

مدرب الفريق.
ولك���ن من ناحية اخرى ا�سبحت هذه التهمة �سيفا 
م�سلطا على رقبة الفريق االجنليزي، ماذا �سيحدث 
ل���و وجد ال�س���وار املا�سي يف غرفة الع���ب اآخر من 
الفريق االجنلي���زي.. وبعد ان اجمع الكل على ان 
بوب���ي مور ال ميك���ن ان يكون هو ال�س���ارق.. اوال 
النه لي����س يف حاجة اىل املال وثاني���ا النه لو اراد 
ال�س���وار ال�سرتاه.. م���ن املمكن ان يك���ون ال�سارق 
�سخ�س���ا اخر كان يخ�سى افراد الفريق االجنليزي 
اراد من هذه ال�سك���وى التي يعي�سها افراد الفريق 

االجنليزي والتي ت�ستخدم �سد اع�ساب العبيه. 
حمل اللهب االخ�سر 

يف فن���دق تيكونداما مبدين���ة بوجونا يوجد حمل 
لبيع احللى لل�سي���اح ونزالء الفندق.. وميتلك هذا 
املحل رجل يدع���ى دافيد روجا����س.. والغريب ان 
هذا املحل اثار من قبل ثالث حوادث احدثت �سجة 
كبرية.. حادثان وقعا يف عام 1968.. االول كانت 
بطلته راق�سة م�سهورة تظهر يف ا�ستعرا�س ا�سمه 
لي���ايل بوين�س ابر����س.. وفجاة اتهمه���ا روجا�س 
بال�سرق���ة م���ن حمل���ه.. و�سرق���ة ا�س���ورة ثمينة!!. 
وطلب القب����س عليها.. ومتت ت�سوي���ة ودية منها 
للف�سيح���ة.. واحل���ادث الثاين مع ممث���ل امريكي 
كان ي�س���رتك يف متثيل فيلم يف كولومبيا.. واتهم 
بال�سرق���ة.. وحوكم امام القا�س���ي بيدرو دورادو 
وثبت���ت براءت���ه.. والقا�س���ي بي���درو دورادو هو 

نف�س القا�سي الذي حاكم وبوبي مور.
والغريب ان هناك 5 �ساعات حا�سمة غريت جمرى 
تاري���خ بوب���ي م���ور وفري���ق اجنلرتا.. فف���ي يوم 
االثن���ني 18 مايو ابلغ روجا����س البولي�س ب�سرقة 
�س���وار ثمني من متج���ره وقال ان ثالث���ة من فريق 
اجنلرتا كانوا يف املتجر.. وعندما القى روجا�س 
التهم���ة كان الفري���ق االجنليزي قد ت���رك بوجوتا 
و�ساف���ر ليلعب مباراتني يف كوبنو.. وعاد الفريق 

ي���وم 
 25 االثن���ني 

ماي���و املا�س���ي اىل مط���ار بوجوت���ا 
يف طريق���ه اىل املك�سيك.. وكان هناك فارق خم�س 
�ساع���ات بني و�س���ول الطائ���رة وقيامه���ا.. وذهب 
اف���راد الفري���ق اىل نف����س الفن���دق ليتناولوا طعام 
الغداء مع بع�س رجال ال�سفارة.. ويف هذه الفرتة 
ات�س���ل روجا����س بالبولي����س وابلغ���ه بان���ه يطلب 
القب�س على بوبي م���ور.. ويف هدوء ذهب رجال 
البولي�س اىل الفن���دق واخذوا بوبي مور دون ان 
يع���رف احد اال رئي����س االحتاد االجنلي���زي للكرة 
و�سكرت���ريه الذي���ن تخلف���ا يف كولومبي���ا.. حت���ى 
رج���ال ال�سحاف���ة االجنليزي���ة املرافق���ون للفريق 

خانتهم حا�ستهم ال�سحفية ومل يعرفوا اخلر!!.
لق���د افرج عن بوبي مور بعد اربعة ايام ب�سرط ان 
يقدم نف�س���ه اىل ال�سفارة الكولومبية عندما يطلب 
منه ذلك.. ولكن بوب قال عند و�سوله اىل املك�سيك 
: انا موجود واذا ارادوا اي �سيء فلياأتوا اىل اما 
ان���ا فلن اذه���ب اىل اي مكان ولن اق���دم نف�سي الي 

ان�سان!!. 

هل تفوز اجنلرتا بكا�س العامل مرة اخرى؟ 
يقول خراء الكرة ان ما حدث �سيوؤثر على فر�سة 
اجنل���رتا يف االحتف���ظ بكاأ����س الع���امل.. ان ال���ف 
رامزي ال���ذي �سيب���داأ اللعب مع روماني���ا بطريقة 
4-3-3 �سيج���د نف�سه م�سط���را اىل اللعب بطريقة 
4-4-2 حت���ى ي�ستطيع املحافظة عل���ى البطولة.. 
وه���ذه الطريق���ة حتت���اج اىل بوب���ي م���ور �سخرة 
دف���اع اجنل���رتا.. فم���ن مميزات���ه ان���ه يق���راأ افكار 
اخل�س���م ويتح���رك قب���ل ان يتح���رك اخل�سم ويف 
االجت���اه ال�سحيح النت���زاع الك���رة وابعاد اخلطر 
ع���ن فريق���ه.. وظل ال���ف رام���زي يه���رب حتى من 
كلم���ة )�سباح اخلري(التي يلقيها عليه ال�سحفيون 
االجنليز.. الب�سمة الوحيدة التي بدت على �سفتيه 
كان���ت عندما �سمع خر اطالق �سراح بوبي مور.. 
ق���ال االن ا�ستطي���ع ان اأركز على الك���رة.. وعندما 
�سئل عن بوبي مور قال انه حمرتف ويعرف كيف 

يحافظ على لياقته.. 
وانته���ى الكابو�س.. ومت االف���راج امل�سروط حتى 
تظ���ل اال�س���واء م�سلط���ة عل���ى مدين���ة بوجوت���ا.. 
وعلى فريق اجنلرتا يف املك�سيك.. ويظل ال�سوؤال  

احلائر: هل �سرق بوبي مور؟
�حمد عالم 

كل �نظ��ار �الو�ش��اط �لريا�شي��ة يف �لعامل كانت 

تتج��ه �ىل �ق��د�م �لول��د �لذهبي: "بوب��ي مور" 

كاب��نت فريق �جنل��ر� يف كا���س �لع��امل وكابنت 

�لفريق �لذي ف��از ببطولة �لعامل ل�شنة 1966.. 

وفجاأة حتولت �النظار من قدميه �ىل يديه!! 

�ته��م فج��اأة ب�شرقة �ش��و�ر من �ملا���س ثمنه 600 

جنيه ��شرليني.. وتوقف �الهتمام مب�شابقة 

�لكاأ�س.. وعا�س ع�شاق �لكرة �شتة �يام ع�شيبة 

هزت �و�شاط �لريا�ش��ة... هل �شحيح �ن �لولد 

�لذهبي �لذي جعل هدف��ه يف �حلياة �ن ي�شبح 

مليونري�؟ قد �شرق؟.. وهل �شتقف هذه �لتهمة 

عقبة �مام بوبي مور عن �لو�شول �ىل �ول مليون 

يف حيات��ه.. لق��د كان��ت �لتهمة �شدم��ة �لعمر 

لبوب��ي وه��و عل��ى �ب��و�ب �ملك�شي��ك.. كثريون 

قالو� �نها مهزلة دبرت يف حمل جموهر�ت فيجو 

ف��ريدي �و �لن��ار �خل�ش��ر�ء.. ولكن ه��ل تكون 

مهزلة �لنار �خل�شر�ء �شببا يف �نهاء حياة �لولد 

�لذهبي يف مالعب �لكرة؟.. هذ� ما �شوف جتيب 

عنه �ال�شابيع �لقادمة.. 

�آخر �شاعة/ حزير�ن 1970
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ومل يق���ل يل �ساحب هذه االبي���ات ال�ساعر العربي 
املع���روف ايلي���ا اب���و ما�س���ي من ه���ي �سلم���ى، كنا 
جال�سني ح���ول مائدة يف مطعم "النج���م ال�سرقي" 
يف م���ي بروكل���ني بنيوي���ورك – ر�سالت���ه عن احب 
ق�سائد الغزل التي كتبها، فاخذ مني القلم والورقة 
الت���ي امامي ورف���ع نظارته عن عيني���ه وا�سرت�سل 
يف كتاب���ة الق�سي���دة كلها، ثم القاه���ا با�سما وكانت 
ذك���رى هذه االبيات حركت يف نف�سه عاطفة قدمية، 
ف�ساألت���ه ما هي اكر ق�سة حب يف حياته، فاجابني 

�ساحكا، �سوها الف�سيحة ما بدي". 
وع���دت ر�سالت���ه هل كل ق�سائ���د الغزل الت���ي كتبها 
خا�س���ة ب�سخ����س او عدة ا�سخا����س، فقال وفد الح 
يف عيني���ه الريق.. ي�ستحي���ل للقلب ان ي�ستقر انه 
يتح���رك دائم���ا "ث���م ا�ساف " لق���د �سم���وه قلبا النه 

منقلب! 

�ملطالعة.. و�لورق.. و�لوجه �حل�شن! 
وال ادري م���ا اذا كان���ت جتاعي���د العمر ق���د و�سلت 
اىل قل���ب ايليا ابو ما�سي فقد بل���غ ال�ساعر حوايل 
اخلام�س���ة وال�ستني من عم���ره وخط ال�سيب البقية 
الباقية م���ن �سعره، وملا �ساألته ع���ن هوايته قال انه 
يه���وى املطالعة ولعب الورق. وا�ساف �سديق كان 
يجل�س معنا: و"الوجه احل�سن"! فرد عليه ال�ساعر 
ميكن  "وهل  قائ���ال: 

االن�سان يف ج�سده قلب اال يحب الن�ساء!". 

هرب من طغيان �الجنليز 
ولقد ولد ايليا اب���و ما�سي يف م�سر من ابوين من 

ا�سل لبناين. 
وال ي���زال بع����س اقارب���ه يف م�سر ومنه���م النجمة 
ال�سينمائية زوزو ما�سي وكرميتها ايقون ما�سي، 
وروى ان���ه هاج���ر من م�سر يف �سن���ة 1911 وكان 
يف الع�سري���ن م���ن عم���ره، هجرها الن���ه مل ي�ستطع 
ان يخ�سع للرقاب���ة ال�سديدة التي فر�سها االجنليز 
عل���ى ال�سح���ف و�سبكة اجلا�سو�سي���ة التي ن�سرتها 

هذه ال�سلطات حتى بني اال�سدقاء. 

�شعر �لت�شاوؤم.. و�لتفاوؤل! 
وق���ال ايليا ابو ما�سي انه مل يعرف حافظ ابراهيم 
وال �سوق���ي النه كان �سابا خجوال ومل ي�سمع اليهما 
ح���ني كان يف م�سر، وقال انه تاأثر باملتنبي وب�سعر 
اب���ي العالء املعري حتى انه اخذ عن���ه ت�ساوؤمه، ثم 
خل���ع عن نف�س���ه هذا الت�س���اوؤم و�س���ار خلف موكب 

احلياة امل�سرق. 

عبد �لوهاب �غت�شب مني "ل�شت �دري"! 
ولق���د ت���رك ايلي���ا اب���و ما�سي م�س���ر ولك���ن �سعره 
وق�سائده جاءت اىل م�سر وتغنى بها كل من يحب 
االدب، واملطرب عبد الوهاب ين�سد له ق�سيدته 
املعروف���ة ل�س���ت ادري او الطال�س���م، وملا قلت 
ل���ه هذا قال انني اع���رف ان عبد الوهاب يغني 
يل ويكت���ب ا�سمي يف االعالن���ات وكانني جنم 
�سينمائ���ي، وانا مل اقب�س �سيئا من هذا كله، بل 
ان عبد الوهاب مل يكتب ايل يطلب مني املوافقة 
عل���ى تلح���ني ق�سيدت���ي، وال اعتق���د ان حق���وق 

التاأليف مباحة يف م�سر اىل هذا احلد!

لغ��ة  ين�ش��ى  �جلدي��د  �لعرب��ي  �جلي��ل 
�لعرب 

والي���وم ي�سدر ايلي���ا ابو ما�سي جري���دة )ال�سري( 
الت���ي ان�ساها من���ذ 35 �سنة وقد كان���ت جملة ادبية 
فكاهي���ة يف اول االم���ر، وه���ي توزع ب���ني اجلالية 
العربي���ة هن���ا، ولك���ن م�سريه���ا كباق���ي اجلرائ���د 
العربي���ة، ال���زوال، فاجلي���ل اجلدي���د يف اجلالي���ة 

العربية يكاد ين�سى اللغة العربية. 
مقلب! 

واط���رف م���ا حدث يف ال�س���ري ان���ه كان يرتجم فيها 
ق�سة م�سرية نقال عن جملة امريكية، فتوقفت هذه 
املجل���ة بعد ثالث���ة اعداد وا�سطر ايلي���ا ابو ما�سي 
ان يوؤل���ف باقي اج���زاء الق�سة، وق���د دعاين الزور 

مكتب ال�سري وتركنا املطعم و�سرنا معا يف �سوارع 
بروكل���ني حتى و�سلن���ا اىل مبنى قدمي ب���ه مطابع 

�سبقها الزمن. 
وكان يتح���دث عن ال�سري كما ل���و كان احد ابنائه.. 
ولل�ساع���ر ايلي���ا ابو ما�س���ي ثالثة ابن���اء، اكرهم 
دكت���ور يف الطبيعة يعمل يف اك���ر معامل جتارب 
نيوي���ورك،  مدين���ة  بق���رب  بروكهاف���ن  يف  ال���ذرة 
وا�سغره���م مهند�س كهربائي يف �س���الح الطريان، 

واالبن الثاين مل يذكر عنه �سيئًا اال انه مري�س. 

�شكر� العد�ئي! 
وق���د ا�سبح ايليا ابو ما�س���ي مقال يف كتابة ال�سعر 
فق���د م�ست �سن���ة كاملة دون ان يقول���ه، ولكنه كتب 
ديوان���ا جديدًا مل ي�سبق ل���ه ن�سره  ويقول ان �سبب 
اقالل���ه ان���ه لي�س هن���اك �سيء يث���ري العاطف���ة وان 
االدي���ب العرب���ي يف امري���كا يعط���ي وال ياأخ���ذ الن 
البيئ���ة التي يحيا فيه���ا ال تنفعل به، ثم ردد يل اآخر 

ما قاله من �سعر وهي ق�سيدة مطلعها: 

�سكرا العدائي فلوال عي�سهم 
مل ادر انهم من القوغاء 

نه�س اال�سى ملا �سحكت قلوبهم
غر�س املحبة هائم البق�ساء 

عفو املروءة والرجولة انني 
اخطاأت حني ح�سبتهم نظرائي 

وق���د قال ايليا ابو ما�سي ه���ذه الق�سيدة يف جمال 
خ�سوم���ه يف الع���دد اخلا�س مب���رور 35 �سنة على 

ال�سمري. 

�لروح و�ملادة 
واخ���ريا �سمعت���ه يتح���دث ع���ن الع�سري���ن اللذي���ن 
عا�سهما وعن الدنيا القدمية واجلديدة اللتني ق�سى 
فيهم���ا حيات���ه فق���ال: )ان املادة طغت عل���ى الروح، 
وان الع���امل احلا�س���ر ع���امل االالت، وق���د اخ���رتع 
االن�س���ان االلة لي�ستعبدها فاذا به���ا ت�ستعبده( وقد 
زار ايلي���ا ابو ما�سي لبنان اكرث من مرة وهو يرى 
ان ال�سرق مع ذلك يجب ان يتجه نحو االلة واال ظل 

عبدا وفري�سة لغريه. 
واخ���ريا ودعته وخرجت وتركت���ه خلفي يف مكتب 
ال�س���ري بني مكتبته القدمية واالت الطباعة العربية 
العتيق���ة، وب���دا يل ان���ه رج���ل ا�سب���ح مزيج���ا من 
روحاني���ة ال�س���رق ومادي���ة الغ���رب ولكن���ه بدا ايل 
اي�س���ا و�س���ط ح���ي بروكل���ني  كان���ه �سج���رة كرت 

و�ساخت يف ار�س غري ار�سها.. 

خريية خريي 

اذا اردت ان تعي�س يف �سهر ع�سل خالد مع ماجدة، 
املمثل���ة الفاتنة الت���ي عطرت مياه الني���ل �سمرتها 

وخمرتها ون�سوتها، فا�ستمع �سروطها: 
يج���ب ان حتبها اك���رث من نف�سك.. يج���ب ان يزيد 
ر�سي���دك يف البن���ك عل���ى ر�سيد عب���ود البدراوي 
وفرغ���ل.. يج���ب ان تلغ���ي م���ن القامو����س كلم���ة 

م�ستحيل لتلبي كل طلباتها.. 

الت�شدقها!! 
ولك���ن ال ت�سدقه���ا، و�سدقن���ي ان ه���ذه ال�س���روط 
ح���ر عل���ى ورق.. ان عذراء الني���ل التي تذهل كل 
م���ن يراها الأول وهلة تتمنى ان ي�سرق عليها �سهر 
الع�سل وترتقب حلظات���ه يف لهفة.. انها ت�ستيقظ 
يف ال�سب���اح الباك���ر لت�سم���ع ايقاعات���ه يف انغ���ام 
املو�سيقى وتخرج اىل الفرن���دة لت�ستقبل ن�سائمه 
يف عب���ري الزهور وترى حيات���ه بني ظالل ا�سجار 
حديقته���ا ال�سغ���رية.. تفع���ل هذا كل ي���وم منذ ان 
�سمعت نب�سات قلبها من حقها ان تعي�س كان�سانة 
لوال ان ادركت االقدار موهبتها ال�سينمائية فكتبت 
عليه���ا ان تعي����س فنانة ودفعته���ا بفطرتها الطيبة 
اىل التمثي���ل وهي بعد تلمي���ذة �سغرية ون�سرية 

يف مدر�سة اليون با�ستري. 

ولدت مع �لربيع 
ول���دت مبدينة طنطا مع مولد ربيع عام 1931 يف 
ليلة �سم الن�سي���م، يف نف�س الليلة التي ولدت فيها 
عذارى الهة االغريق عن���د �سفح االكروبول، ويف 
نف����س الليلة التي ولدت فيه���ا حوريات نهر التير 
يف ا�ستديوهات روما، وا�ستقني املها هذا االلهام 
باالله���ام ف�سرتها "عفاف" وا�ستيقظت طنطا على 
ا�سوات تي���ارات النيل وهي تن�س���د انغاما ترتدد 
ا�سدوؤه���ا مع ا�سداء انغ���ام العذارى واحلرويات 

يف عي���د الربي���ع.. وعا�ست عفاف 
غريب���ة يف طنط���ا. وكلم���ا م�ست 
االيام ت���زداد الطفلة غرابة، كانت 
ال تك���رثت ب�س���يء وتعب���ت ب���كل 
�س���يء، تك�سر كل ما بيع يف يديها 
وتت�ساج���ر م���ع اطف���ال اجل���ريان 
وت�سري يف كرياء رغم طفولتها. 
وعندم���ا احلقوها بالق�سم الداخل 
يف مدر�سة جابي�س ظلت وهي يف 
الرابع���ة من عمرها تتح���دى املدر�سات وا�ستمرت 

تتحدى الراهبات يف اليون با�ستري. 

يف حمر�ب �لفن 
وبداأت عفاف تتهيا لدخول احلراب حمراب الفن، 
كانت ت�سعر يف اعماقها برغبة جارفة يف ان تكون 
�سيئًا �سخم���ا يتحدث عنه النا����س، وتهافتت على 
�سراء املجالت الفنية لرتى م�ستقبلها القريب على 
وجوه فاتنات هولي���وود، وراأت يف املراأة وجهها 
اخلم���ري وعينيه���ا الداكنت���ني و�سعره���ا الفاحم، 
وحينم���ا مل�س���ت بانامله���ا ه���ذه املالم���ح انبعث���ت 
احالمها مبيكروفون االذاعة وا�ستاقت اىل مكانها 
الطبيع���ي ام���ام الكامريا، فاندفع���ت نحو ا�ستديو 
�س���را وم���ا كادت تط���رق الباب حت���ى ظهرت على 
ال�سا�س���ة يف فيل���م النا�سح با�سم ماج���دة، وقامت 

بدور البطولة يف اول فيلم. 
وهكذا اخذت �سم���راء النيل اال�سمر توؤلف ق�ستها 
ال�سينمائي���ة برغ���م ثورة اهله���ا عليه���ا خ�سية ان 
البي���ت، ولك���ن  التي���ار. فحب�سوه���ا يف  يجرفه���ا 
اىل  ع���ادت  ب���ل  تخ�س���ع،  مل  العني���دة  ال�سم���راء 
املح���راب لتحتف���ل ب�سه���ر الع�س���ل ال�سينمائي يف 
فيلمه���ا الثاين "فلف���ل" مقابل 300 جني���ه بعد ان 
مثلت فيلمها االول يف اخلف���اء وجمانا وا�ست�سلم 
اهله���ا حت���ت �سغ���ط رغبته���ا اجلارفة ب�س���رط اال 
تغ���ادر بيته���ا اىل اال�ستديو بغ���ري حرا�سة حتى ال 

يتدخل كيوبيد يف �سهر الع�سل.. 

ويف حمر�ب �حلب 
و�سحك���ت ماجدة الن م���ن حقه���ا ان مت�سي �سهر 

الع�سل مع كيوبيد، عندما تعرث على كيوبيد.. 

وب���داأت ماجدة النا�سجة تتهي���اأ لدخول املحراب. 
حمراب احلب، وو�سعت يديها على كتفي بدرخان 

ودخلت معه البالتو لتمثل فيلم ليلة غرام. 
وطغ���ت ا�سواوؤها عل���ى ا�سواء الكام���ريا، ودقت 
ال�ساع���ة معلن���ة بداي���ة �سه���ر الع�س���ل م���ع كيوبيد 
احالمه���ا الذي مل يتج�سد بع���د يف �سورة ب�سرية، 
انه���ا تراه يف اغوار عقلها الباطن ولكن كرياءها 
تاأب���ى عليه���ا ان حتادث���ه اال بالهم�س���ات، وياب���ى 
عليه���ا اخلجل ال���ذي ي�سري يف دمائه���ا ان تالقيه 
هم�ساته���ا  اجلماه���ري  وت�سم���ع  بالنج���وى،  اال 
وجنواه���ا فت�سفق، وهكذا �سنع���ت م�ستقبلها يف 
غم�سه ع���ني وتفتحت حياتها لتجم���ع بني ماجدة 
الفنان���ة وماج���دة االن�سان���ة.. انه���ا ت���اكل اخلب���ز 
اجل���اف والفواكه لتحتف���ظ بر�ساقتها لكي تر�سى 
كيوبي���د الذي مل يتج�س���د بعد، ومن اجل���ه تتاأنق 
يف م�سيته���ا فت�سري على االر����س وكانها ال ت�سري، 
وتتاأن���ق يف نومها فرتت���دي بيجامات من احلرير 
االزرق، وتتاأنق يف البانيو فتغو�س يف املياه كل 
�سباح لرتوى بها ب�سرتها اخلمرية وتن�سرها على 
اعطافها وتن���رث عليها خ�سالت �سعره���ا، وتتانق 
حت���ى يف دموعها، وحينم���ا �سطا الل����س اال�سود 

على جموهراتها وبكت. 

كيوبيد يف �ال�شتوديو 
ان ه���ذا االح�سا����س بحقه���ا يف احلي���اة 
يالزمها حتى يف اال�ستديو، فان ماجدة 
الفنانة تكتفي بتثميل ادوار احلب على 
ال�سا�س���ة، بينم���ا تهيم ماج���دة االن�سانة 
بخياله���ا كلما ارتدت يف االفالم ف�ساتني 

الزفاف. 
تاأمله���ا حينما ع�سقت ان���ور وجدي يف 
فيلم ذه���ب، وحينما مثل���ت دور تلميذة 
يف  �سدق���ي  ح�س���ني  ا�ستاذه���ا  تع�س���ق 
ارت���دت  وكي���ف  ال�سعي���د  البي���ت  فيل���م 
ف�ستان���ا �سواري���ه وح���ذاء بكع���ب عال، 
وحينم���ا اختطفها حم�س���ن �سرحان يف 
فيل���م انت�س���ار اال�س���الم وكي���ف �سعرت 
يف اللحظ���ة ال�سعي���دة بفت���ى احالمها، 
املحوجل���ي  ابن���ة  دور  مثل���ت  وحينم���ا 
وتفانت يف حب جمال فار�س ابن البو�سطجي يف 
فيلم فجر، وحينما تبادلت مع يحيى �ساهني اعمق 
النظرات املكبوتة يف فيلم اين عمري وكيف دفنت 

اح�سا�ساتها حتى انطلقت يف احلظة االخرية.. 

��شاألوها!! 
اك���رث م���ن 30 فيلما ارت���دت فيها ف�سات���ني الزفاف 
وعا�س���ت فيها �سهور الع�س���ل ب�سعور حمرق عارم 
لرت�س���ى كيوبيد الذي مل يتج�س���د بعد يف �سورة 

ب�سرية. 
ا�ساألوها ملاذا ال تتزوج! ما املانع بعد ان حققت ما 
ت�ستهي���ه ماج���دة الفنانة بجدارة م���ن ان حتقق ما 
ت�ستهي���ه ماجدة االن�سانة باكرث ج���دارة؟ ان االف 
الع�ساق يرتامون حتت قدميها.. يف حادث الل�س 
تط���وع مئات ال�سب���ان حلرا�سة ا�س���وار فيلتها ليل 
نهار مقاب���ل ان ي�ستن�سقوا الهواء الذي ت�ستن�سقه 
ماج���دة.. وجاءته���ا ر�سال���ة م���ن طال���ب يعر����س 
م�ساعدته���ا يف البح���ث ع���ن جموهراته���ا ب�س���رط 
ان تقابله وه���و يرتدي جاكتة بي�س���اء فيها وردة 
حم���راء.. وذات يوم �س���ارت ب�سيارتها يف طريق 
مغل���ق وحلق به���ا كون�ستاب���ل ومبج���رد ان قالت 
ل���ه "ازيك" غفر لها خطاأه���ا.. وذات م�ساء جاءتها 
ر�سالة م���ن عا�سق يوؤكد لها انه ال ي�ستطيع احلياة 
بدونه���ا وتب���ني انه غ���الم عمره 14 �سن���ة.. وذات 
�سب���اح وقف على بابها �ساعر حامل كانت ق�سيدته 
مطالعه���ا بح���روف ا�سمه���ا.. كل ه���وؤالء يحلمون 
مباج���دة، وماجدة تخ�س���ى ان مير الربيع دون ان 

تلتقي بكيوبيد احالمها الذي مل يتج�سد بعد. 

ال ت�شالوها!! 
ال ت�ساألوه���ا اذن مل���اذا ال تت���زوج.. اتركوها فانها 
�ستعي����س دائم���ا يف ربي���ع.. اترك���وا ه���ذه الروح 
ال�سفاف���ة ذات اجل�س���د اخلم���ري تهي���م كم���ا تريد 
حتى تلتق���ي بكيوبيد، وعندئذ �ستق�سي معه �سهر 
الع�س���ل عل���ى �ساط���ئ النيل ال���ذي عط���رت مياهه 

�سمرتها وخمرتها ون�سوتها. 

�شمعته – و�نا جال�شة 
�مامه وجها لوجه 
يقول يل: �ل�شحب 
ترك�س يف �لف�شاء 
�لرحب رك�س 
�خلائفني و�ل�شم�س 
تبدو خلفها �شفر�ء 
عا�شبة �جلبني 
و�لبحر �شاج �شامت 
فيه خ�شوع �لز�هدين 
لكنها عيناك باهتتان 
يف �الفق �لبعيد 
�شلمى مباذ� تفكرين 
�شلمى مباذ� حتلمني

�جليل/ �شباط 1956 �جليل/ ت�شرين �لثاين 1955
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امل�سارع����ة واملالكم����ة لك����ن ي�ستتطيع����وا الدف����اع عن 
انف�سهم �سد فنانات البلد!!. 

ومن اعنف احلمالت النقدية يف ذلك الع�سر مقال عن 
املمثل زكي عكا�سة بعنوان: 
ملاذا خلق الله زكي عكا�سة!! 

وهذه فقرة من ذلك املقال: 
ال�سر يف  به  ال�سوفيني راأي يف�سرون  "... جلماع����ة 
خل����ق احل�س����رات املوؤذي����ة و�س����ر ابت����الء الل����ه لعبيده 
باالوج����اع واالمرا�����س.. فيقول����ون ل����وال املر�����س ملا 
عرفت نعم����ة ال�سح����ة والعافية ول����وال قباحة اخللقة 
مل����ا ادركن����ا معنى اجلم����ال، ولوال احلنظل مل����ا تذوقنا 
حالوة ال�سه����د.. ولوال ثقل الدم مل����ا عرفنا معنى خفة 

الدم يف االخرين.. 
اذن فف����ي و�سعنا ان ن�سع زين����ة ال�سباب زكي عكا�سة 
يف �س����ف احل�س����رات واالمرا�����س واالوجاع وغريها 
مم����ا ال غنى عنه يف احلي����اة، اذا اردنا اال�ستمتاع مبا 

فيها من خري وجمال..!!. 
 **

وامل�سرح، كيف كانت حالته؟
هن����اك اربع����ة م����ن الكت����اب امل�سرحي����ني الذي����ن فازوا 

بجوائز الروايات التمثيلية".. 
* ابراهيم رمزي 

* انطون يزبك
* عبا�س عالم 

* �سليمان جنيب. 
ام����ا زك����ي افن����دي طليعات، فق����د ن�سرت ال�سح����ف نباأ 
�سف����ره اىل فرن�س����ا لدرا�س����ة ف����ن التمثي����ل، عل����ى نفقة 

حكومتنا ال�سنية"... 
واالن�س����ة امين����ة رزق هي "ا�سغر ممثل����ة ظهرت على 
امل�سرح العربي، وعمرها ال يتجاوز اخلام�سة ع�سرة، 
ومع ذلك فعندها مواهب قل ان جندها عند اية ممثلة 

مبتدئة..." 
وك�سك�س����ي ب����ك؟... لق����د ع����اد م����ن رحلت����ه الطويل����ة 
يف امري����كا ه����و وال�سي����دة الر�سيق����ة زوجت����ه بديع����ة 
م�سابت����ي.. وهم����ا ي�ساه����دان مع����ا كل ليل����ة يف حانة 
اور�سيت����ي ب�س����ارع عم����اد الدي����ن.. ان ه����ذه الراق�سة 
القاه����رة..  تف����نت  املمثل����ة بديع����ة م�سابت����ي  املغني����ة 
واجلميع متفقون عل����ى ان لها )او ل�سوتها ورق�سها( 

ن�سيبا كبريا يف جن����اح الروايات التي ميثلها جنيب 
الريح����اين.. انه����ا الوحيدة يف م�س����ر التي جتمع يف 

رق�سها بني الفن الغربي واخلالعة ال�سرقية!.. 
وجني����ب الريح����اين ي�سك����و م����ن املج����الت الطويل����ة 
الل�س����ان التي تترع بن�سر االرق����ام احلقيقية الرباحه 
الهائل����ة يف امل�س����رح اال�ستعرا�س����ي.. لق����د بلغ �سايف 
اي����راده ال�سهري م����ن رواي����ة )1918 – 1920( التي 
مثل����ت ثالثة �سهور متوالية 1200 جنيه.. وبلغ دخله 

يف عام 1919 اكرث من اثني ع�سر الف جنيه.. 
و"ح�س����ني ريا�����س" �س����اب قدير م����ن ابط����ال ال�سباب 
عل����ى امل�سرح.. و"زكي ر�ست����م " فنان يب�سر هو االخر 
مب�ستقب����ل ح�س����ن: "فالق����اوؤه مت����زن، و�سوت����ه من����م، 
وا�سارات����ه طبيعي����ة خالي����ة م����ن اي تكل����ف، وج�سمه 
من�س����رح بغ����ري بدان����ة" و"فردو�����س ح�س����ن" يدعوها 

املكاتبون الفنيون" يف ب�ساطة "ام علي"؟
و"ج����ورج ابي�����س" اكر ممث����ل! و"يو�س����ف وهبي" 
اكر مهو�س! و"فاطمة ر�سدي" الهة الفن! ومبنا�سبة 
فاطم����ة ر�س����دي.. لق����د كان����ت الثاني����ة يف اجلمال يف 

ا�ستفت����اء عام ح����ول )اجلم����ال والوجاه����ة والر�ساقة 
والدلع(! 

وهذه هي نتيجة اال�ستفتاء: 
االوىل يف اجلمال: رتيبة ر�سدي

الثانية يف اجلمال: فاطمة ر�سدي
االوىل يف الدلع : منرية املهدية 

الثانية يف الدلع : ال احد بعد منرية! 
االوىل يف الر�ساقة : ماري من�سور

الثانية يف الر�ساقة: امينة رزق 
االوىل يف الوجاهة: عزيزة امري

الثانية يف الوجاهة: زينب �سدقي 
وها قد جاء يف الكالم ا�سم عزيزة امري.. 

ان جمي����ع املجالت الفنية ق����د اعلنت يزهو وفخار يف 
اكتوب����ر م����ن �سن����ة 1927 ان ال�سيدة عزي����زة امري قد 
انتهت م����ن انتاج ومتثي����ل اول فيلم م�س����ري "ليلى" 

الذي اخرجه لها �ستفان رو�ستي.. 
وقي����ل عن عزيزة امري يف اكرث من جملة فنية انها من 

طالئح النه�سة الن�سائية ال�ساملة.

بع�����س  زور  يف  الن�سائي����ة  النه�س����ة  كلم����ة  ووقف����ت 
عل����ى وجود نه�سة  ي����وم يقوم  "الكت����اب" و"يف كل 
ن�سائي����ة يف البند دليل جديد.. فمن رق�س وخما�سرة 
للرجال.. اىل قي����ادة ال�سيارات والظهور �سافرات يف 
املنتديات العامة.. اىل هجر املنزل ومزاحمة الرجال 
يف قاع����ة جروبي و�سول����ت.. واخر م����ا �سمعناه عن 
ه����ذه النه�س����ة ان للن�س����اء االن نادي����ا للع����ب التن�����س، 

واللي يعي�س ب�سوف العجب"!. 
ويف م�س����ر – غري ا�ستنكار �سفور املراأة وحتررها – 

ثورة على العمم! 
فق����د اعل����ن طلبة دار العل����وم احلرب عل����ى العمم التي 
عا�س����وا حتتها زمنا طويال.. ورف�ست وزارة املعارف 
ان ت�سم����ح بذل����ك له����م.. ودارت معرك����ة عنيف����ة كانت 
نتيجته����ا ان اقفلت اب����واب العام يف وجوه الطلبة، ال 
ل�س����يء اال النه����م يريدون ان يلب�س����وا الطربو�س، اية 
حتري����ر الفكر".. وان وزارة املعارف تريد ان ت�سحق 
حترير الفكر حت����ت نقل العمة!.. كما قال كاتب يدافع 

عنهم!.. 
ف����اذا بلغنا يف اآخر ال�سوط ميدان الريا�سة يف م�سر، 
وجتدن����ا فري����ق يوغو�سالفيا امل�سهور يف ك����رة القدم 
"الهاج����دوك" يف �سيافة م�س����ر.. وفيما يلي و�سف 
ناقد ريا�سي ملباراة "الهاجدوك" �سد منتخب القاهرة 

بعد ظهر يوم اجلمعة 25 دي�سمر �سنة 1926.. 
ب����دا اللعب  الل����ورد جورج لويد  "... بع����د ت�سري����ف 
واخذ امل�سري����ون يتناقلون الكرة بحنك����ة ور�ساقة.. 
ومل تكد الك����رة تنتقل من حجازي ملختار الكبري لعلي 

ريا�س حتى كان امام املرمى.. اال انه اخطاأء.. 
مرم����ى حار�س م�سر  االوىل يف  اال�ساب����ة  "وكان����ت 
ع�سك����ر.. وتاله����ا ه����دف اخ����ر لل�سي����وف، اث����ر لعب����ة 

خاطئة من احل�سني.. 
الث����اين اح����رز عل����ي ريا�س هدفا  ال�س����وط  ".. ويف 
مل�س����ر... وتاله هدف ثالث لل�سي����وف.. ثم هدف ثان 

مل�سر احرزه خمتار الكبري.. 
ولك����ن مل يلب����ث امل�سري����ون ان ب����دت عليه����م عالمات 
الك����رة  التع����ب والرتاخ����ي.. ومل ي�ستعمل����وا تب����ادل 
الق�س����ري، فتمك����ن ال�سي����وف م����ن ا�سابة اله����دف مرة 
رابعة" وهكذا انته����ت مباراة يوغو�سالفيا �سد م�سر 
منذ 29 �سنة، باربعة اهداف لل�سيوف، �سد هدفني! 

ا�س����ال نف�سك بعد هذه اجلول����ة الق�سرية ال�سريعة يف 
اجواء الفكر والفن واملجتمع عندنا منذ ثالثني �سنة: 

هل نتطور وال نتحرك يف مكاننا من التاريخ! 
ثالثون �سنة.. 

ما اق�سر هذا الزمن.. وما اطوله! 

ه����ل نتطور، ام نحن واقف����ون يف مكاننا من التاريخ ال 
نتغري وال نتحرك؟ وما هي �سرعة تطورنا؟ 

كي����ف كان اجلو الفني واالجتماعي يف م�سر يف �سنتي 
التي����ارات وال�سخ�سي����ات  1925 و 1926؟ وم����ا ه����ي 
الت����ي كان����ت ت�سط����ري عل����ى الن�س����اط الفك����ري والفن����ي 
واالجتماع����ي من����ذ ثالث����ني �سن����ة، وتدفع عجل����ة التقدم 
يف التالي����ف، واملو�سيق����ى والغن����اء وامل�س����رح والنق����د 

والريا�سة واملجتمع؟ 
واين كان����ت ق�سايا التجديد يف الف����ن ويف النظرة اىل 

املراأة ويف التطلع اىل التحرر الفكري والنف�سي؟ 
ان اال�سماء الب����ارزة يف تلك الفرتة ن�ستطيع – وحدها 
الفكرية والفنية  كا�سفا على احلالة  تلقى �سوءًا  – ان 
يف ذلك الزمن الذي يبدو قريبا وان كان بعيدا كل البعد 

يف احلقيقة.. 
هل تعرف – مثال – �سخ�سا يدعى انطون يزبك؟؟ 

ان ه����ذا اال�س����م كان قا�سما م�س����رتكا يف معظم ال�سحف 
واملج����الت الفني����ة الت����ي كانت ت�س����در يف ذل����ك العهد.. 
وكان الق����راء يج����دون يف بع�س االحي����ان مقاال طويال 
يف ث����الث �سفح����ات ي�سن ب����ه كاتب����ه "املكات����ب الغني" 
هجوم����ا �سيقا على ذلك االنطون يزب����ك.. "ان الروائي 
الكبري انطون يزبك لي�س يف حاجة اىل ان تقدمه لرواد 

امل�سارح، فالكل مدينون له بالبكاء والت�سنج:". 
ان����ه موؤل����ف م�سرحي����ة "الذبائ����ح" الت����ي مي����وت جميع 
ابطالها، وبطالتها ف����وق خ�سبة امل�سرح، والتي احدثت 

عند متثيلها على م�سرح رم�سي�س ن�سجة كبرية.. 
ولكن.. هل كان����ت كل امل�سرحيات التي تقدمها امل�سارح 

امل�سرية من طراز "الدبائح" املروعة؟ 
لق����د كان هناك – دائما – ج����ورج ابي�س.. وكان يحيي 
مو�سم����ه التمثيل����ي ب����دار االوب����را، ويق����دم متثيلي����ات 
و"اال�سكن����در"  بال�����س"  "روى  ن����وع  م����ن  مرتجم����ة 
و"املت�س����ول".. وكانت هناك منرية املهدي����ة وفرقتها.. 
ا�س����م كالطب����ل يف البل����د، و�س����وت ل����ه ع�س����اق كب����ار.. 
ن�ستطي����ع ان ن�ساه����د يف م�سرحه����ا رواي����ة "اأحلرة" او 
"كليوباترا ومارك  "الغن����دورة" او  "كله����ا يومني" او 
ه����و  ال����ذي يزوده����ا بروايات����ه  انط����وان".. واملوؤل����ف 

ال�سيخ يون�س القا�سي، الكاتب امل�سرحي ال�سهري.. 
وال�سيدة فكتوريا مو�سى "ح�سناء الفن املوهوبة" هي 
املمثل����ة االوىل بفرقة ترقية التمثي����ل العربي.. وعندما 
يخل����و امل�س����رح منه����ا ذات ليل����ة، تاأت����ي ا�سه����ر مغنيات 
القاه����رة ال�ستئجار امل�سرح والظهور عليه امام جمهور 
املعجب����ني م����ن "ال�سميعة" وع�س����اق "الط����رب".. فهذه 
"ال�س����ت فتحي����ة احمد" يف رواية غنائي����ة باهرة بقلم 
الروائي الكبري اال�ستاذ امني �سدقي.. ا�سم �سخم ميالأ 

اال�سماع.. 
وا�سم الرواية : قن�سل اللوز! 
واالحلان من و�سع اال�ساتذة: 

* داود ح�سني 
* حممد عبد الوهاب 

* ابراهيم فوزي 

اما االدوار املهمة يف الرواية  - بعد دور "ال�ست" طبعا 
الريحاين..  وجنيب  م�سابني  بديعة  – فيمثلها 

هاهم����ا اال�سمان الكبريان قد ظه����را يف )قن�سل الوز!(: 
حممد عبد الوهاب وجنيب الريحاين.. 

ها قد راأينا حممد عبد الوهاب احد ثالثة ملحنني قاموا 
بو�سع احلان رواية "قن�سل الوز".. وقرانا ا�سمه بعد 
ا�س����م داود ح�سني وقب����ل ا�سم ابراهيم ف����وزي – الذي 
كان ه����و اي�سا يف ذل����ك العهد ملحنا مرم����وق املكانة – 
فم����ا هي اخب����ار حممد عب����د الوهاب يوم����ذاك!.. لنفتح 
واحدة من املجالت الفنية يف ذلك الزمان.. هذه �سورة 
فت����ى ا�سمر ناحل طال����ت �سوالفه وهامت عيناه يف عامل 
اخليال هياما م�سطنعا!.. لنقراأ ال�سطور املكتوبة حتت 

هذه ال�سورة! 
"حمم����د افندي عبد الوهاب.. حاز وملا يبلغ الع�سرين 
من عمره �سار عري�س����ا بج�سده عليه زمالوؤه الفنانون 
وامللحن����ون.. ل����ه يف التلح����ني نح����و خا�����س ال يجارى 
في����ه.. وكان اخ����ر فوز ل����ه يف رواية قن�سل ال����وز التي 
حلن فيها املفردات التي تغنيها ال�ست فتحية احمد.." 

لقد كان اول ما لقب به عبد الوهاب البلبل ال�سغري! 
ث����م �سار لقبه: بلبل ال�سرق! ث����م نودي به: مطرب االمة 

والعظماء! 
ثم ط����ار العظم����اء امل�ساكني م����ن �سرف اال�ستم����اع اليه، 

ليحل حملهم
- مطرب امللوك واالمراء! 
وماذا يغني عبد الوهاب؟ 

يغن����ي ق�سائ����د ومواوي����ل وطقاطيق.. ويح����ب النا�س 
اغنيته الناجحة: )حبو العوائل يكيدونا

طفوا علينا النور!!" 
واذا غن����ى عبد الوه����اب بدار العرب����ي التمثيل �سارعت 
اله����وامن اىل االل����واج والبتاوي����ر.. وت����وزع ال�سوارع 
بالبن����ط  تق����ول  و�سف����راء  حم����راء  كب����رية  اعالن����ات 

العري�س: 
حفل����ة طرب وغن����اء بدار التمثي����ل العرب����ي يحيها بلبل 
ال�س����رق اال�ستاذ حممد عب����د الوهاب ملح����ن كليوباترا 

ومارك انطوان على تخت االت وطرب! 
بادوار وانا�سيد واحلان غاية يف االبدا! 

هي����ا ت�سبه����وا باالم����راء والعظم����اء يف �سم����اع الفن����ان 
ال�سغري! 

 ***
وال يق����ف عب����د الوه����اب "ال�سغ����ري وح����ده يف مي����دان 
الغن����اء واملو�سيق����ى والطرب.. هناك دائم����ا �سالح عبد 
الوه����اب ب�سوت����ه امللعلع.. ذلك املغن����ي االبدي يف قرن 
م�س����ر الع�سري����ن.. وهن����اك دائم����ا ا�سم �سخ����م جدا يف 
ع����امل املو�سيقى ه����و م�سطفى )بك( ر�س����ا، رئي�س ق�سم 
املو�سيق����ى ال�سرقي.. ويتح����دث عنه "النق����اد فيقولون 
ل����ك "انه ياتي زائره بظرف ج����م وادب رائح وابت�سامة 

حلوة هادئة..!!" 
وهن����اك "حممد افن����دي العق����اد" الذي تلقب����ه ال�سحافة 

الفنية "�سيخ املو�سيقيني"

ومن وق����ت اىل اآخ����ر تطالع����ات احدى املح����الت الفنية 
العدي����دة با�ستفت����اء �سخ����م م����ن "ا�سه����ر املغني����ات يف 

م�سر".. فماذا تكون نتيجة اال�ستفتاء! 
هي خم�سة ا�سماء بالرتتيب التايل: 

* االن�سة ام كلثوم 
* ال�سيدة منرية املهدية

* ال�سيدة نعيمة امل�سرية
* ال�ست توحيدة

* ال�ست فتحية احمد 
اما "النقد الفني" نف�سه فهو يف الغالب هجوم عنيف.. 
وق����د يبلغ من الق�سوة ان يقول احد "النقاد" من املغنية 
منرية املهدية انها "�سمطاء املطربات".. والحظ ان هذا 

الكالم من ثالثني �سنة!.. 
ويف الي����وم التايل يعلم �سارع عماد الدين كله ان الناقد 
الفا�س����ل قد �سرب "عقله �سخنة، يف ال�سارع من قنوات 

ال�ست املغنية! 
وهكذا يجرنا الكالم عن املغناه وعامل الطرب اىل النقد 

والنقاد يف ذلك الزمن ال�سعيد.. 
واح����د منهم هو "اال�ست����اذ االديب حممد �س����الح الدين 
املحام����ي" – وقد �سار بعد ذلك وزي����را خلارجية م�سر 

م�سر.  يف  التمثيل  حالة  على  ال�سخط  علم  – يرفع 
له  التمثي����ل يف م�سر  م����دع ان يزعم ان  "ال ي�ستطي����ع 
�س����اأن ي�سح ان تعتد به وترت����اح اليه.. والعيب يف ذلك 
عائ����د على احلكوم����ة واجلمهور وال�سحاف����ة واملمثلني 

جميعا.. " 
بكلم����ة  يعت����زون  الفني����ون  واملكائي����ون  النق����اد  وكان 
اثن����ني  كب����ريا..!!  اعت����زازًا  ا�سمائه����م  "االدي����ب" قب����ل 
مقتدرين هما "حند�س" وعبد املجيد حلمي.. ولقد كان 
عب����د املجيد حلمي – الذي مات �ساب����ا – عا�سقا حقيقيا 
من ع�ساق الفن امل�سرحي.. وقد كتب ذات مرة مقاال عن 
رواي����ة "مت����ر الرمان" انتق����د فيها متثي����ل ال�ست منرية 
املهدية فاطلقت وراءه قنوات عماد الدين، حتى ا�سطر 
ان مي�س����ي حامال "�سوم����ة" يف يده، ا�ستع����دادا ل�ساعة 

التفاهم!.. 
وكتب عبد القادي امل�سبوري يف مرة اخرى نقدا خفيفا 
عن ال�س����ت ماري من�سور، فار�سل����ت وراءه ع�سابة من 
ا�سحابه����ا ليلق����وا علي����ه در�س����ا عملي����ا يف ف����ن الكتابة، 

وليرهنوا له على ان الع�سا اقوى حجة من القيم!.. 
ويف م����رة اخ����رى اوقف �سعلوكان الناق����د جمال الدين 
حاف����ظ عو�����س يف الطري����ق الع����ام يف منت�س����ف الليل، 

وامراه ان يكف عن الكتابة �سد ال�ست فالنة، واال... 
وممثل����ة – وزوج����ة ممث����ل مع����روف – ه����ددت ناق����دا 
بال�سب�سب.."والق����ت علي����ه حما�سرة طويل����ة عن ا�سله 
وا�س����ل ابائ����ه واج����داده، واملحا�س����رة يف ذاتها تعتر 
قطعة نفي�سة يف فن ال����ردح والت�سليق.. وملا كان الردح 
م����ن الفن����ون الت����ي اهم����ل النق����اد درا�سته����ا، فق����د وقف 

امل�سكني حائرا عاجزًا عن الرد!.." 
وق����د بلغ من "انت�سار" عملية "�سرب" النقاد ان احدهم 
اق����رتح عليهم ذات ليلة يف قهوة الف����ن ان يتمرنوا على 

بقلم : �شعد مكاوي 

�جليل-كانون �لثاين-1956
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�آخر �شاعة/
 حزير�ن- 1950
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لالأقدار �سخرية يقف االإن�سان اأمامها 
ح��ائ��را م���ذه���وال. وم�����س��ري اأم����راء 
التي  ال�سخرية  تلك  من  عثمان  اآل 
تلقى بوا�سطتها على العامل درو�سا 
فيتعظ  اأح��ي��ان��ا  منها  ي�ستفيد  ق��د 
في�سرب  ي�ستفيد  ال  وق��د  ويعتر، 
التاريخ  بها عر�س احلائط، ويظل 
كان  من  اليوم  فريتفع  نف�سه،  يعيد 
غدا  وي�سقط  منخف�سا،  ب��االأم�����س 
والعظمة  باجلاه  اليوم  يتمتع  من 

والرثوة! 
وا�ستولت  ال�سالطني،  دول��ة  دال��ت 
احل���ك���وم���ة ال���رتك���ي���ة احل���ا����س���رة 
فراحوا  واأم��الك��ه��م،  اأم��وال��ه��م  على 
ي�سربون يف طول العامل وعر�سه، 
م�����س��ردي��ن ت��ائ��ه��ني، ي��ب��ح��ث��ون عن 
ماأوى ياأوون اإليه، وملجاأ يحطون 
ف��ي��ه رح��ال��ه��م، وي��اأم��ن��ون ف��ي��ه على 
غري  �سيء  يف  يرغبون  ال  حياتهم، 

الهرب من املوت! 
واخريًا، وقع اختيارهم على البالد 
اأن��واع  عهدهم  اآخ��ر  يف  عانت  التي 
العذاب وال�سقاء واالإرهاق والظلم، 
قطرًا  العثمانيون  االأم��راء  يجد  فلم 
من االأقطار يرحب بهم و�سعبًا يفتح 
انزلت  الذي  لبنان  غري  ذراعيه  لهم 
ب���ه ح��ك��وم��ت��ه��م يف اأث���ن���اء احل���رب 
وغري  وامل�سائب  الويالت  العظمى 
تلك  حاولت  الذي  اللبناين  ال�سعب 
وج��وع��ًا  ق��ت��ال  تفنيه  ان  احل��ك��وم��ة 

امل��ذل  امل��ع��ز  ف�سبحان  وت�����س��ري��دًا. 
و�سبحان امل�سيطر على القلوب! 

بالقرب  لبنان،  �ساحل  على  هناك، 
"جونيه"  مدينة  تقع  ب���ريوت  م��ن 
ال�سغرية يف خليج حتيط به القمم 
العالية، و�سط الب�ساتني واحلدائق 

الغناء. 
ويف تلك املدينة اللبنانية ال�سغرية، 
�ساطئها  �سخور  على  تنك�سر  التي 
اأمراء  امواج البحر املتو�سط، حط 
اآل عثمان الرحال بعد طول الطواف، 
الذين  ال�سهداء  موطن  يف  وهناك، 
رف��ع��ت��ه��م ح��ك��وم��ة ال�����س��الط��ني على 
اأعواد امل�سانق، او نفتهم اىل القرى 
اأماتتهم  او  النائية،  االأنا�سولية 
عنهم،  الغذائية  امل��واد  مبنع  جوعا 
وجد االمري �سليم بن ال�سلطان عبد 
احلميد ورفاقه من اال�سرة العثمانية 
ورجال العهد الرتكي البائد، املاأوى 
وامللجاأ  عنه،  يبحثون  كانوا  ال��ذي 

الذي كانوا يتوقون اإليه! 
البوؤ�س  االأم����راء  باولئك  ح��ل  وق��د 
حطان  من  ميلكون  ال  فهم  والفقر، 
ب��اوده��م،  للقيام  يكفي  م��ا  ال��دن��ي��ا 
والرجاء،  باالأمل  يعي�سون  ولكنهم 
اأ�سيق  "ما  ال�ساعر:  ق��ال  وق��دمي��ًا 

العي�س لوال ف�سحة االأمل!" 
عبد  ال�سلطان  ب��ن  �سليم  ف��االأم��ري 
وعميدها  االأ���س��رة  زع��ي��م  احل��م��ي��د، 
ال���وق���ت احل��ا���س��ر ي��ح��م��ل من  يف 

للمطالبة  عاما  توكيال  جميعا  اأهله 
ب��اأم��الك��ه��م ال�����س��اب��ق��ة يف ال��ب��ل��دان 
لل�سلطنة  تابعة  قبل  من  كانت  التي 
تعلم  عندما  تده�س  ولعلك  البائدة، 
ان االأم�����راء ال��ع��ث��م��ان��ي��ني، ب��ع��د ان 
فقدوا كل امل يف ا�سرتجاع امالكهم 
الرتكية  اجلمهورية  اأرا�سي  داخل 
يطالبون  االآن  راح����وا  ال��ك��م��ال��ي��ة، 
ب���االم���الك االخ������رى، ال��واق��ع��ة يف 
تركيا  ع��ن  ان�سلخت  التي  االق��ط��ار 

كالعراق و�سوريا ولبنان..
ففي لبنان قطعة من االأر�س وا�سعة 
تدعى "جفتلك راأ�س العني" بالقرب 
"اجلفتلك"  مدينة �سيدا، وهذا  من 
بن  �سليم  االم��ري  به  يطالب  ما  هو 

عبد احلميد با�سم اأمراء االأ�سرة. 
جونيه  يف  يعي�س  �سليم  واالم���ري 
واقت�ساد.  وح��رم��ان  تقتري  عي�سة 
ا�ستاأجر منزال جميال واملنازل  وقد 
ه���ن���اك رخ��ي�����س��ة االي����ج����ار ول��ك��ن 
من  دائ��م��ا  ي�سكو  امل��ن��زل  ���س��اح��ب 
امل�ستاأجر الرفيع املقام، الأنه "يطلع 
من  االأج����رة  يطلع  ان  ق��ب��ل  روح���ه 

جيبه!".
الي��زال  ال��ث��اين  احلميد  عبد  واب���ن 
حم��ت��ف��ظ��ًا يف خ��ي��ان��ة احل��ا���س��رة 
والر�سميات  االأبهة  مظاهر  بجميع 

التي اعتادها يف حياته ال�سابقة. 
يف  بزيارته  تت�سرف  ان  اأردت  فاإذا 
فانك  جونيه،  يف  االمارة"  "ق�سر 

م�سطر اىل اتباع نظام الت�سريفات 
ت���ام���ة، ح��ت��ى اذا م���ا دع��ي��ت  ب��دق��ة 
اال�ستقبال،  قاعة  يف  عليه  للدخول 
م�ساريعها،  على  االأب����واب  فتحت 
ووق�����ف اخل�����دم م���ن ال��ن��اح��ي��ت��ني، 
و�سع  ع��ر���س  على  االم���ري  وجل�س 
ع��ل��ى م��ن�����س��ة يف ����س���در ال��ق��اع��ة، 
وجل�ست انت بعيدا عنه على مقعد 
كثريًا ما يكون "مفتوقا" او مبتورًا 
او م�سابا بداء العجز، وقد اندلقت 

اأح�ساوؤه من اجلانبني! 
وال يحق لك ان تتكلم كما تريد اأنت 
بل كما يريد االمري وكما ي�سري اليك 
"االتيكيت  ان تتكلم فالر�سميات او 
يلدز  تقاليد  تزال  بذلك، وال  تق�سي 
وغ���ري ي��ل��دز م��ن ق�����س��ور االأ���س��ت��ان��ة 
االم���ارة  ق�سر  يف  مرعية  العلية، 
بجونيه، بالرغم من الفارق العظيم 

بني ق�سر اليوم وق�سور االم�س! 
قبل  لالن�سراف  تنه�س  ان  واي��اك 
بان  االم��ري  اإل��ي��ك  ي�سري  ان 

النظام  تخرق  فانك  واال  تت�سرف، 
الرتبية  ع��دمي  احل��ي��اء  قليل  وت��ع��د 
ت��ع��رف  وال  "اال�سول"  ت��ف��ق��ه  ال 

الر�سميات! 
يف  – او  �سليم  االم��ري  منزل  ويف 
بع�س   – بجونيه  االم����ارة  ق�سر 
القطع الثمينة التي متكن االمري من 
اخل��ارج،  اىل  معه  وحملها  انقاذها 
التحف  م��ن  ال��ب��اق��ي��ة  البقية  وه���ي 
وال��ب��دائ��ع ال��ت��ي ك��ان��ت يف ح��وزة 
تلك  وبني  االأ�ستانة،  يف  ال�سالطني 
ال�����ق�����ط�����ع 

يف  ك��ان��ت  بثمن،  ت��ق��در  ال  من�سدة 
ولو  احلميد،  عبد  ال�سلطان  غرفة 
جماعة  اىل  امل��ن�����س��دة  ت��ل��ك  ي��ب��ع��ث 
االم���ريك���ي���ني م����ن ه������واة ال��ن��ج��ف 
جل��اءت   – التاريخية  وامل��خ��ل��ف��ات 
ب��ث��م��ن ي��ك��ف��ي ل��الن��ف��اق ع��ل��ى اف���راد 
من  مدة  التائهني  امل�سردين  اال�سرة 

الزمن! 
احلميد  عبد  ب��ن  �سليم  االم��ري  لكن 
ويحافظ  امل��خ��ل��ف��ات  بتلك  ي��ح��اف��ظ 
يطالبه  ان  مرة  األ��ف  ويوؤثر  عليها، 
�ساحب امللك كل يوم بايجار "ق�سر 
االمارة" وان يطرق بابه الدائنون 
– على  امل�����س��اء  ال�����س��ب��اح اىل  م��ن 
تلك  من  واح��دة  قطعة  عن  التخلي 

القطع التاريخية ال�سلطانية!.
يعد  �سليم بن عبد احلميد  واالم��ري 
ال��زع��ي��م ب��ني ام����راء اآل ع��ث��م��ان يف 
ج��ون��ي��ه. وه��ن��اك غ���ريه م��ن اب��ن��اء 
اال�سرة، الذين ينظرون اليه نظرهم 
اىل عميدهم ورئي�سهم وهم يقيمون 
م��ع��ه يف ت��ل��ك ال��ب��ل��دة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
او ي��ط��وف��ون يف ان��ح��اء ال��ع��امل ثم 

يعودون اىل جونيه. 
عمد  من  العثمانيني  االم���راء  وب��ني 
وك�سب  رزق���ه  ل�سمان  العمل  اىل 
قوته، واللبنانيون يعرفون احدهم 
وقد ا�سطر ان ي�ستغل �سائق �سيارة 
بني بريوت ومدن اال�سطياف، وقد 
عرفه بع�س امل�سريني ممن يوؤمون 

لبنان يف ف�سل ال�سيف. 
رج��ال  بع�س  اي�����س��ا  ج��ون��ي��ه  ويف 
العهد املا�سي يف تركيا، ممن حلت 
ب��ه��م ن��ق��م��ة احل��ك��وم��ة اجل��م��ه��وري��ة 
كما  لبنان  اىل  فلجاأوا  احلا�سرة، 
جل���اأ ال��ي��ه ام����راء اآل ع��ث��م��ان، وه��م 
يعي�سون يف جونيه، او يف بريوت 
االمارة"  "ق�سر  على  وي����رتددون 
بن  �سليم  االم���ري  اىل  ويتحببون 
رجال  بع�س  وبينهم  احلميد،  عبد 
اجلي�س الرتكي يف عهد ال�سالطني. 
ويقيم يف جونيه اي�سا الفيل�سوف 
توفيق،  ب��ك  ر���س��ا  الكبري  ال��رتك��ي 
م��ن��زال قائما  ف��ي��ه��ا  ا���س��ت��اأج��ر  وق���د 
ع��ل��ى ���س��خ��ور ال�����س��اط��ئ وه��ن��اك 
ابحاثه  ال�سهري  العامل  ذلك  يوا�سل 
وموؤلفاته القيمة، وي�ستقبل زائريه 

الكثريين.
وي���ت���ن���اول ر����س���ا ب���ك ت��وف��ي��ق من 
ال��ل��ه ب�سرق  ح��ك��وم��ة االم����ري ع��ب��د 
�سهر،  ك��ل  جنيها  اأرب��ع��ني  االردن 
وهو املعا�س الذي ي�سرفه له االمري 
الله النه ظل ت�سع �سنوات من  عبد 
ك��ب��ار م��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ت��ه ورئ��ي�����س��ًا 

لوزارتها. 

ح. ج 

كل �شيء و�لدنيا / 
�ش���باط- 1933
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كان م���ن املمك���ن اأن يب���ت جمل����س اجلامعة يف 
دورت���ه غ���ري العادي���ة يف كث���ري م���ن امل�س���ائل 
احليوية الت���ي عر�ست عليه والتي اأدرجت يف 
ج���دول اأعماله ولكن اجتم���اع جمل�س اجلامعة 
كان ت�س���به مبجل�س "للو�س���اطة" و"ال�سفاعة" 
عم���اده املناق�س���ة ح���ول و�س���ع �سي���غ معين���ة، 
فاأجل���ت اأكرث امل�سائ���ل حيوي���ة بالن�سبة للدول 
العربي���ة كم�سكلة ف�س���ل �س���رق االأردن خلرقها 
ميث���اق اجلامع���ة العربي���ة وق���رارات املجل�س 
واللجنة ال�سيا�سية فقد اأجلت هذه امل�سكلة اىل 

دورة اأكتوبر القادم. 
وقبل���ت م�س���ر وجه���ة نظ���ر لبن���ان والع���راق 
و�سوريا بتعدي���ل موقفها بالن�سب���ة الإ�سرارها 
على ف�سل �سرق االأردن، ور�سيت م�سر "حفظا 
االأردن �سيغ���ة  �س���رق  توق���ع  اأن  لكرامته���ا"!! 
معينة ط���ال االأخذ والرد فيه���ا وتعديل األفاظها 

اأكرث من مرة. 
اأما بالن�سبة مليثاق ال�سمان اجلماعي فقد خرج 
ع���ن معن���اه فل���م ي�سبح جماعي���ا.. فق���د وقعته 

خم�س دول من �سبع.. 
وتعهدت الع���راق ان تنظر يف اأمر توقيعه على 

�سوء ت�سوية م�ساألة �سرق االأردن.. اي مبعنى 
اإنها �ساومت على توقيعه!! 

اجلماع���ي  ال�سم���ان  ميث���اق  ان  يذك���ر  ومم���ا 
ال���ذي ذك���ر يف مقدمته انه ج���اء.. رغبة لتقوية 
الرواب���ط وتوثيق التعاون ب���ني دول اجلامعة 
العربي���ة، وحر�سا عل���ى ا�ستقالله���ا وحمافظة 
على تراثها امل�سرتك وا�ستجابة لرغبة �سعوبها 
يف �س���م ال�سف���وف لتحقي���ق الدف���اع امل�سرتك 
ع���ن كيانه���ا و�سيان���ة االأم���ن وال�س���الم وفق���ا 
ملب���ادئ ميثاق جامع���ة الدول العربي���ة وميثاق 
االأمم املتح���دة والأهدافها وتعزي���زا لال�ستقرار 
والطماأنينة وتوفري اأ�سباب الرفاهية والعمران 

يف بالدها.. 
بالرغ���م م���ن كل ذل���ك فق���د ا�ستهدفت���ه انتقادات 
الذع���ة يف هجوم عنيف من قطب���ني من اأقطاب 
ال�سيا�سة امل�سرية هما دول���ة اإ�سماعيل �سدقي 
با�س���ا، ولطفي ال�سيد با�سا فق���د و�سفه �سدقي 

با�سا باأنه ميثاق حتالف بني �سعفاء.
وو�سف���ه لطف���ي ال�سي���د با�س���ا باأنه اق���رب اىل 
م�سروع م�ساعدة ال م�سروع حتالف وانه يقوم 
عل���ى �سيا�س���ة العواط���ف اأكرث مما يق���وم على 

 )معاهدة الدفاع امل�شرتك والتعاون 

االقت�شادي بني دول اجلامعة العربية 

ومع ذلك مل توقعها �شوى خم�س دول 

من �شبع( 

�سيا�سة احلقيقة واملنفعة العامة. 
وعل���ى ذل���ك فل���م يك���ن ملجل����س اجلامع���ة يف 
احلقيق���ة ن�س���اط حي���وي ي�ستدع���ى كل ه���ذه 
ال�سج���ة الت���ي اأقيمت ل���ه قبل انعق���اده.. فلم 
ياأخ���ذ ق���رارات حا�سم���ة اإال بالن�سب���ة لو�سع 
مذك���رة م�سرتك���ة لل���رد عل���ى البي���ان الثالثي 
وهي م�ساألة عر�سية مل تكن لتدرج يف جدول 
الظ���روف  ل���و مل ت�ست���دع  اأعم���ال املجل����س، 

اإدراجها.

خم�شة اإم�شاءات على معاهدة الدفاع امل�شرتك.. كم يا ترى ت�شاوى هذه االإم�شاءات؟ وهل جتمعها املحن 
واخلطوب كما جمعتها جل�شات جمل�س اجلامعة. 

ثالوث.. يجمع بني اململكة العربية ال�شعودية وم�شر و�شوريا!! وذلك يف 
املاأدبة التي اأقامها �شالح الدين بك يف حمل بودرو

الدكتور حممد �شالح الدين بك.. 
يوقع ميثاق ال�شمان.. اجلماعي.

 ريا�س ال�شلح بك وعزام با�شا يتم�شيان 
يف حديقة انطونياد�س.. مع ذلك مل تخل 
نزهتهما من الدرد�شة والتفكري!! 



كاريكاتري  ايام زمان


