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مزق �شهادته 
والطف���ل ال���ذي بك���ى يف املا�ض���ي لط���ة 
زميل���ه، ه���و نف�س ال�ض���اب الثائ���ر الذي 
وقف على من�ضة اخلطابة يف اجلامعة 
االمريكي���ة، يف ذل���ك احلف���ل التقلي���دي 
الذي تقيمه اجلامعة لت�ض���ليم �ض���هادات 

املتخرجني.. 
وم���ا كاد عب���د القادر يت�ض���لم ال�ض���هادة، 
اجلامع���ة  رئي����س  اىل  التف���ت  حت���ى 

الدكتور واط�ضون وقال له: 
- ه���ل ي�ض���مح يل �ض���يدي.. ووقف عبد 
القادر يخطب ع�ض���رين دقيق���ة.. ويندد 
باجلامع���ة التي تخ���رج فيه���ا، واتهمها 
بالنزع���ة اال�ض���تعمارية وبالدع���وة اىل 

التب�ضري. 

والدي.. مت 
هكذا كان���ت حياته.. كله���ا موجة عاتية 
م���ن الث���ورة، واحلدي���د، والن���ار حدث 
ع���ام 1933 وكان بطلن���ا يف اخلام�ض���ة 
والع�ض���رين م���ن عم���ره ان قرر �ض���باب 
يف  مبظاه���رات  القي���ام  فل�ض���طني 
القد����س �ض���د هجرة اليه���ود واالنتداب 

الربيطاين. 
وحم���ل املتظاهرون قراره���م اىل زعيم 
البالد، مو�ض���ى كاظ���م با�ض���ا، والد عبد 
اللجن���ة  واع�ض���اء  احل�ض���يني،  الق���ادر 
ورف�ض���ه  البع����س  فاق���ره  التنفيذي���ة، 
البع����س االخر.. ووقف مو�ض���ى با�ض���ا 
نف�ض���ه مرتددا ف�ض���رخ يف وج���ه والده 

وقال: 
- ي���ا وال���دي لق���د بلغ���ت م���ن العم���ر ما 
ي�ض���تهيه الكث���ريون، فاختم ه���ذا العمر 
يف  امت���ك  بقي���ادة  اجللي���ل  الطوي���ل 
ثورة �ض���د الظلم، واخ���رج على قوانني 
اال�ضتعمار يا والدي، وان مل ميت مثلك 

يف �ضبيل وطنه فمن ذا الذي ميوت!!
وخ�ضع الوالد لوالده!!

ومل يج���د املندوب ال�ض���امي الربيطاين 
ال�ض���ريارتر راكهوب حال اال ان ير�ض���ل 
وف���دا غري ر�ض���مي م���ن رج���ال اجلالية 
نيوت���ن  م���ن  راأ�ض���ه  عل���ى  الربيطاني���ة 

�ضديقة العرب اللغاء القرار.. 
وعند درجات املنزل قابلها عبد القادر.. 
فام�ض���كها ب�ض���دة م���ن ذراعه���ا وحمل���ق 

طويال يف عينيها ثم قال: 
- يا �ض���يدي اين اربا بك ان ت�ض���عى اىل 
وال���دي للكف ع���ن دعوته ان���ه لن يكون 
خائن���ا لوطن���ه.. والل���ه ل���و ان وال���دي 
قبل و�ض���اطتكم ف���اين �ض���اكون اول من 
يخرج عليه فان حبي المتي يفوق حبي 

لوالدي!! 
وهنا خرج مو�ض���ى با�ضا، وعندما �ضمع 
عب���د الق���ادر يخاطب م���ن نيوت���ن بهذه 
اللهج���ة، اغرورق���ت عين���اه بالدم���وع، 

وقال لها: 
- يا م�س نيوتن.. هذا ما يقوله ولدي!! 

فماذا يقول النا�س!! 
وعاد الوفد االجنليزي بخفي حنني!!

مل يكن اال الدم 
ومل يك���ن هناك يف حي���اة عبد القادر اال 
ال���دم.. والكف���اح.. ومل يك���ن يف حياته 
�ض���وت اق���وى م���ن �ض���وت فل�ض���طني.. 

تقول لك ال�ضيدة زوجته: 
- اين مازل���ت اتذك���ر ذل���ك الي���وم الذي 
تق���دم فيه اىل خطبت���ي.. يف ذلك اليوم 

قابل ابي.. وقال له بحدة: 
ي���ا عم���اه.. وان مل  ابنت���ك  - زوجت���ي 

تزوجنيها.. اخذتها عتوة!! 
وق�ض���وته،  رجولت���ه،  واعجبتن���ي 
وثورت���ه.. فقبل���ت ان اك���ون زوجت���ه.. 
ويف ليلة الزف���اف هم�س عبد القادر يف 

اذين وقال: 
- اال تريدين ان ترتي�ضي!! 

وخرجن���ا اىل الطريق العام.. وما كدنا 
نتقدم ب�ضع خطوات حتى قال يل: 

- انتظ���ري هن���ا بره���ة... وغ���اب عب���د 
كان  ع���اد..  واخ���ريا  كث���ريا..  الق���ادر 
يحمل �ضيئا ثقيال فوق كتفيه يكاد ينوء 

بحمله، وقلت له: 
- ما هذا ياعبد القادر!! 

و�ضحك عبد القادر وقال: 
اج���ل  م���ن  ومفرقع���ات  ا�ض���لحة   -

فل�ضطني!! 

مات مرتني!! 
وت�ضمت ال�ضيدة العظيمة.. وتربق يف 
عينيها دموع حائرة.. فتم�ض���حها املراة 

ال�ضجاعة وتقول: 
- مل يكن عبد القادر يخ�ضى املوت قط.. 
�ض���الت مرة من اجمل امانيه.. فابت�ض���م 

وقال: 
- ان ا�ضت�ض���هد يف �ضبيل فل�ضطني ومنذ 
ذلك اليوم وهبت روحي للوطن. وكنت 
اح�س دائما انه لفل�ض���طني اكرث مما هو 

يل، او الهله او لع�ضريته!! 
وت�ضمت ال�ضيدة وتقول: 

 - هل تعلم ان عبد القادر مات مرتني!! 
- مات اول مرة يف عام 1938 وكان عبد 
القادر يقود ف�ض���يلة م���ن املجاهدين يف 
جب���ال اخلليل.. وكان قد اتخذ من قرية 
بن���ي نعيم مق���را للقي���ادة.. وعندما علم 
االجنليز بذلك ار�ض���لوا اليه قوة كبرية 
من اجلنود احاطت بوكره.. وا�ضتمرت 
املعركة ثالثة ايام ا�ضتطاع االجنليز ان 
مينع���وا عن���ه النج���دات.. والذخرية.. 
ويف م�ض���اء الي���وم الثال���ث للمعرك���ة.. 
هجم االجنليز على املجاهدين، ف�ض���قط 
عبد الق���ادر �ض���ريعا، بع���د ان اخرتقت 
ر�ضا�ضة قاتلة رئته اليمنى، و�ضقط اىل 
جانبه ابن عمه علي ح�ض���ني احل�ض���يني 
املهند�س، وع�ضرات من فتيان العرب!! 

وعندم���ا احت���ل االجنلي���ز امل���كان، راح 
قائد احلمل���ة يفت�س عن جثة عبد القادر 
ن وعندم���ا وجده، وكان���ه يقدمه مرات 

فلم يتحرك وطعنه فلم يتاأوه!! 
وع���اد القائ���د عل���ى راأ����س جي�ض���ه اىل 
اخللي���ل.. واذاع اخل���رب.. فهرع اهايل 
القرى اىل بني نعيم يتفقدون ابناءهم، 
اىل  منه���م  جريح���ا  كان  م���ن  فنقل���وا 
يف  ال�ض���هداء  وجمع���وا  امل�ضت�ض���فيات، 
م���كان واحد متهيدا لدفنه���م. وكان عبد 

القادر من بينهم!! 
ويف اليوم الثالث مر بع�س رجال البدو 
مبي���دان املعركة ف���راأوا جثث ال�ض���هداء 

مكد�ض���ة.. و�ض���مع احدهم انين���ا خافتا 
�ضعيفا.. فتقدم لريى االمر فاذا به يرى 
عبد الق���ادر وقد دبت فيه الروح.. فنقله 
على ناقة اىل امل�ضت�ضفى االجنليزي يف 

اخلليل و�ضلمه للممر�ضة وقال: 
- ه���ذا رج���ل ال اعرف���ه وجدت���ه جريحا 

فنقلته!! 
وبعد ا�ض���بوع تفقدت املمر�ضة اجلريح 
املجه���ول فل���م جتده.. وتب���ني انه هرب 

على ظهر جمل اىل دم�ضق!! 
وت�ضمت ال�ضيدة وتقول: 

- وكنت قد �ض���بقته اىل دم�ض���ق.. كانت 
ن�ض���ف ذراع���ه ق���د اطاح���ت بها �ض���ظية 
وكان را�ض���ه تخفي���ه ال�ض���مادات.. وما 
كاد ي���راين حتى �ض���حك برغ���م جراحه 

وقال يل: 
- انا ا�ض���ف ه���ذه املرة.. مل ا�ض���تطع ان 
انال �ض���رف اال�ضت�ض���هاد! و�ض���مت ومل 

اتكلم.. 
وام���ا ابنت���ه هيفاء فقد بك���ت.. وراحت 

جتذب اطراف ثيابه.. وهي تقول: 
- ال ترتكنا يا بابا!! نحن نريدك!! 

ويبدو ان ه���ذه العبارة اث���ارت كوامن 
الذكري���ات يف نف����س عب���د الق���ادر فقال 

لها: 
- ال تبك يا هيفاء.. 

ومل يلب���ث عب���د القادر يف دم�ض���ق اكرث 
م���ن ان ت���رباأ جراحه.. وم���ا كاد يتماثل 
فل�ض���طني  اىل  ع���اد  حت���ى  لل�ض���فاء.. 
الر�ض���الة  لي�ض���تانف جه���اده.. وكان���ت 
االوىل التي كتبها الينا، ر�ض���الة وجهها 

اىل هيفاء عبارة عن ق�ضيدة ن�ضها: 
وفراق دمعك هز قلبي الباكي 
كفى البكا، نف�ضي تراق فداك 

هيفاء ال تبكي بحق ابوتي 
هيفاء قد هد البكاء اباك 

�ضوين دموعك انها من مهجتي 
ذوب الفوؤاد ذرفتها ببكاك 

يف كل مكان 
وكما حمل عبد الق���ادر روحه على يديه 
يف  بغ���داد،  يف  حمله���ا  فل�ض���طني  يف 

معركة �ض���در ابي غريب عند �ض���واحي 
بغ���داد يف ع���ام 1941، عندم���ا ح���اول 
االجنلي���ز احت���الل الع���راق بع���د ثورة 
ر�ض���يد ع���ايل لقد ا�ض���تطاع عب���د القادر 
ومعه ثمانية ع�ضر من اعوانه ان يوؤخر 
دخول االجنليز اىل بغداد ع�ضرة ايام.. 
حت���ى اطل���ق االجنلي���ز عل���ى ف�ض���يلته 

ا�ضم"دبابات العراق". 

�شعلة من نار 
وظ���ل عب���د الق���ادر بعي���دا ع���ن وطنه.. 
ولك���ن الث���ورة كان���ت مازال���ت ت�ض���تعر 
يف نف�ض���ه.. وعندم���ا ع���اد اىل القاهرة 
ي���درب  راح   1945 ع���ام  اواخ���ر  يف 
املجاهدين للت�ض���لل اىل فل�ضطني، فالف 
جي����س اجله���اد املقد����س، ونظ���م فرق���ه 
وكتائبه، وف�ضائله، كما نظم فرقا للنقل 

والقنا�ضة والتدمري!! 
وعندما ا�ض���تد �ض���اعد اليه���ود، وتعدت 
اعتداءاته���م االجنلي���ز اىل الع���رب عام 
1946، ام���ر عبد الق���ادر رجاله بدخول 
فل�ضطني فتاألقت داخل فل�ضطني جماعات 

ثالث ا�ضمها: احلرية، والثاأر، والقوة.
وعندم���ا �ض���در ق���رار التق�ض���يم يف 29 
نوفمرب 1947، واندلعت نريان الثورة 
يف فل�ض���طني، �ض���درت االوام���ر لعب���د 
الق���ادر بدخ���ول فل�ض���طني، فجعل مركز 
قيادت���ه العامة، يف بلدة ب�ض���ر زيت من 

ق�ضاء رام الله لقربها من القد�س!
ومتكن عبد القادر من تطويق العا�ضمة 
املقد�ض���ة، ودارت بين���ه وب���ني االجنليز 
واليهود، حرب قا�ض���ية، وا�ض���تبك معهم 
يف معارك كثرية كمعركة بيت �ضوريك، 

و�ضوريف، و�ضعفاط، وباب الواد. 

ما�شاة القد�س 
ويف اواخر �ض���هر مار�س، ادرك اليهود 
االعي���اء فطلب���وا جع���ل منطق���ة القد�س 
منطقة مفتوح���ة واخراج امل�ض���لحني.. 

فرف�س عبد القادر وقال: 
كل  القد����س  يه���ود  ي�ض���لم  ان  يج���ب   -
ا�ضلحتهم وعنادهم، وان يعطوا �ضمانا 

م�شى عامان على ا�شت�شهاد عبد القادر احل�شيني.. وهذه هي ق�شة البطل!! 
عاد الطفل، يوما اىل منزل والده يف القد�س، وهو يبكي، فقال له ابوه: 

- ماذا حدث؟! 
- لقد �شربني احد االطفال!! 

- وهل كان احلق يف جانبك؟ 
- نعم يا ابتاه 

ف�شفعه والده ب�شدة على وجهه وقال له: 
- ع��د فخذ حقك من��ه او ال تعد!! وعاد الطفل بعد مدة، وقد متزقت ثيابه، ونزفت 

جراحه.. وقال البيه وهو يقتطع ال�شحك من بني الدموع. 
- لقد اخذت حقي يا ابتاه!! 
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بعدم العودة العمال الغدر واخليانة!
وبداأت الذخرية تنق�س فجاأة من ايدي 
ا�ض���لحتهم  ت�ض���تطع  ومل  املجاهدي���ن.. 
العتيق���ة ان تغل���ق تل���ك الثغ���رات التي 
ب���داأت تنفتح يف جبهة القد�س.. وادرك 
عب���د القادر ذلك، فا�ض���رع يطلب النجدة 

من اللجنة الع�ضكرية بدم�ضق. 

عبد القادر يتكلم 
ولن���رتك عبد القادر احل�ض���يني ي�ض���ف 

مقابلته للجنة الع�ضكرية بدم�ضق.. 
اول ابريل 1948 

توجه���ت اىل وزارة الدف���اع واجتمعت 
بطه الها�ض���مي با�ضا بح�ض���ور �ضماحة 
املفت���ي ورحت ا�ض���رح له اخلط���ر الذي 
يه���دد مدين���ة القد����س والط���رق املوؤدية 
اليها، وقد تعبث كثريا يف �ض���رح مراكز 
املجاهدي���ن واملناط���ق الت���ي حتيط بها 
وو�ض���ف طبيعتها، فان عطوفة البا�ض���ا 
لال�ضف اليعرف تلك املنطقة ومل يدخلها 
قط ال قب���ل تعيينه مفت�ض���ا عاما جلي�س 

التحرير وال بعد ذلك! 
وقال البا�ضا اخريا: 

- ال تقل���ق يا عب���د القادر.. اذا �ض���قطت 
القد����س فاننا �ض���رجعها حتما.. يا عبد 

القادر نحن قادرون على ذلك.. 
واح�ض�ض���ت كان االر����س تعي���د حت���ت 
قدم���ي.. وقل���ت ل�ض���ماحة املفت���ي وكان 

ممتقع الوجه. 
- يب���دو ي���ا ول���دي ان الرجل ال ي�ض���عر 
اطالق���ا بحقيقة املوق���ف وال يقدر خطر 
�ض���قوط مدين���ة القد����س م���ن الناحي���ة 
املدنية والع�ضكرية واملعنوية وخرجت 
غا�ض���با وقابلت حممود الهندي ع�ض���و 
اللجن���ة... وبعد ان �ض���رحت له املوقف 

قال يل: 
اليوجد لدى اللجنة الع�ضكرية ر�ضا�ضات 
او اي نوع من اال�ض���لحة الثقيلة ولكني 
�ض���احاول تزوي���دك بخم�ض���ني بندقي���ة 

عل���ى �ض���رط ان يوافق بقية اع�ض���اء 
اللجنة. 

فقلت له: 
 لقد حرمتمونا من اية م�ضاعدة فهل 
تبخل���ون علين���ا ببع�س ر�ضا�ض���ات 
وبع����س اال�ض���لحة احلديث���ة وانا 
اعل���م حق العل���م انها مكد�ض���ة يف 

املرة!! 
فقال حممود الهندي: 

- ولك���ن ه���ذه اجلي����س االنق���اذ، 
ولفوزي القاوفجي! 

فاحتددت وقلت: 
- ولك���ن اي���ن جلي����س االنق���اذ 
وهل ا�ضرتك يف معركة واحدة 
نري���د %1  حت���ى االن.. نح���ن 
من اال�ض���لحة الت���ي تقدمونها 
اليه���م او ل�ض���تم قادتن���ا او مل 
يعهدوا اليكم بتنظيم القوى 
ال�ض���عبية ومقاوم���ة اليه���ود 
كل  عن���ا  متنع���ون  فلم���اذا 
ع���ون.. الي�س كل ما ي�ض���ل 
حمم���ود،  ي���ا  منك���م  الين���ا 
واالخ���رى  االون���ة  ب���ني 
ه���ي كت���ب حت���ددون فيها 
ا�ض���ماء الق���واد واملناط���ق 

التي ت�ض���رفون عليها.. ان هذا �ض���يء ال 
يطاق. 

ومنوذج �ضوتي وانا اقول: 
- اين اتو�ض���م  في���ك خ���ريا ي���ا حمم���ود 
ب�ض���عورنا  ت�ض���عر  ان  ارج���و  ولذل���ك 

فت�ضاعدنا و�ضرفع راأ�ضكم عاليا. 
وحاول حممود الهن���دي التخل�س مني 

فقال: 
ه���ذا  لبح���ث  اجتماع���ا  �ض���نعقد   -

املو�ضوع. 
ومل يك���ن هن���اك ب���د م���ن االن�ض���حاب.. 
وزارة  مكات���ب  م���ن  خرجن���ا  وعندم���ا 
الدف���اع ال�ض���ورية �ض���اهدنا ع���ددا م���ن 
البولي�س ال�ض���ري يحيط بن���ا ويتتبعنا 
م���ن م���كان اىل اآخ���ر.. وملا ا�ضتف�ض���رنا 
عن ذل���ك قيل لنا ان الداف���ع اىل ذلك هو 
املحافظ���ة على حيات���ي.. اال اين عرفت 
فيم���ا بعد انها رقابه فر�ض���ها القاوقجي 

علي وعلى رجال.
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اجتمعنا بالهيئة العربية العليا و�ضكوت 
اىل �ضماحة املفتي �ضوء معاملة اللجنة، 
وقال يل �ض���ماحته ان اللجنة الع�ضكرية 
طلبت بيانات وتفا�ض���يل تامة عن جمع 
اعمال اجلهاد املقد�س وخرائط �ض���املة 
لنقطة ن�ض���اط هذه القوات، وتفا�ض���يل 
ادارية عن احل�ض���ابات وعدد اجلنود.. 
فطلبت من ال�ضيد قا�ضم حممد الدمياوي 
ام���ني �ض���ر اجله���اد املقد����س و�ض���اعدي 
االمي���ن العودة اىل فل�ض���طني يف احلال 

واح�ضار جميع املطلوب! 
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يف مت���ام ال�ض���اعة الثامن���ة م���ن م�ض���اء 
هذا اليوم توجه���ت اىل فندق االوريال 
باال�س حي���ث يقيم عزام با�ض���ا وملا علم 
بقدومي ا�ض���تقبلني عن���د مدخل الفندق 

وقبلني من راأ�ضي وقال يل: 
- لقد رفع���ت راأ�س الع���رب عاليا يا عبد 

القادر.
فخجلت وقلت: 

- اين مل اق���م اال بالواج���ب.. وجل����س 
ع���زام با�ض���ا وبجانب���ه �ض���ماحة املفتي 
الدمي���اوي  وقا�ض���م  الق���وري  وامي���ل 
و�ضرحت للبا�ض���ا حقيقة املوقف وخطة 
اليه���ود التي ي���ودون اتباعها بعد جالء 
االجنليز وبينت له مدى تق�ضري اللجنة 
الع�ض���كرية يف م�ض���اعدتي وطلبت منه 
الر�ضا�ض���ات  بع����س  ملنح���ي  التدخ���ل 

فتحم�س عزام با�ضا وقال:
و�ضتح�ض���ره  لالجتم���اع  �ض���ادعوهم   -
انت وانا �ضخ�ضيا �ضاحاول م�ضاعدتك، 
فان احد ا�ض���دقائي قال يل انه م�ض���تعد 
يف  للجه���اد  جني���ه  ال���ف  مائ���ة  لدف���ع 
فل�ض���طني و�ضاخ�ض�س منها اربعني الفا 
مل�ض���اعدتكم ف�ض���نعقد االجتماع غدا يف 

ال�ضاعة العا�ضرة. 
وق���د دام اجتماعن���ا ه���ذا حتى ال�ض���اعة 

الواحدة بعد منت�ضف الليل.. 
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�ض���قطت الق�ضطل يف ايدي اليهود.. لقد 
زلزل هذا احلادث كياين.. يف ال�ض���اعة 
العا�ض���رة توجه���ت اىل قاد�ض���ية حي���ث 
تقي���م اللجن���ة الع�ض���كرية.. وهناك عقد 
اجتماع ح�ض���ره اع�ض���اء من ا�ضماعيل 
ال�ض���رباتي وحممود  �ض���فوت واحم���د 
الهندي وطه الها�ض���مي و�ضاحمة املفتي 
وح�ض���ر جانبا منه عزام با�ضا وريا�س 
ال�ض���لح... وبع���د ان قدم���ت التقاري���ر 
التي طلبوها مني قال ا�ضماعيل 

�ضفوت با�ضا القائد العام: 
ولك���ن  تقري���رك  عل���ى  اطلعن���ا  لق���د   -
الق�ضطل قد �ضقطت فان كنت عاجزا عن 
ا�ضرتدادها ف�ضنطلب اىل القاوقجي ان 

ي�ضرتجعها.. فقلت: 
- ي���ا با�ض���ا ان الق�ض���طل ماأخ���وذة ع���ن 
كن���ت  اذا  ومعناه���ا   Castle كلم���ة 
تع���رف  تعرف"احل�ض���ن"وانت  ال 
القد����س  حما�ض���رة  ه���ي  خطت���ي  ان 
وامل�ضتعمرات اليهودية وقطع التموين 
وامل���اء عنها، و�ض���رب القواف���ل القادمة 
اليه���ا وقد جنح���ت هذه اخلط���ة وادت 
باليه���ود اىل طل���ب الهدن���ة يف القد�س، 
ع���ن  بالع���دول  املتح���دة  وبالوالي���ات 
م�ضروع التق�ضيم، وانت تعرف انني 
ال ميكنني مهاجمة القد�س 
وامل�ضتعمرات او ا�ضرتجاع 
الق�ضطل بالبنادق االيطالية 
الت���ي  القدمي���ة  والذخائ���ر 
اح�ضرتها من م�ضر.. ولكن 
ان قدمتم مدفعية فانني على 
ا�ضتعداد ال�ضرتجاع الق�ضطل 
القد����س  مدين���ة  واحت���الل 
وامل�ض���تعمرات املحيط���ة به���ا 
وا�ضلمها لكم قبل يوم 15 مايو 
وان عج���زت عن ذل���ك فيمكنكم 
حماكمتي ع�ضكريا و�ضنقي يف 

و�ضط مدينة دم�ضق. 
ف�ضرخ �ضفوت با�ضا: 

- عب���د القادر ماكو �ض���الح! ماكو 
عتاد! ماكو مال! ف�ضرخت! 

مزاب���ل  لتطوي���ق  املداف���ع  وه���ل 
جبع ي���ا با�ض���ا )وجبع ه���ذه قرية 
فيه���ا  ا�ض���تخدم  �ض���عيفة  نائي���ة 
فوزي القاوقجي مدافع �ض���خمة.. 
وا�ض���تنفذ فيه���ا ذخ���رية كب���رية مع 
انه���ا مل تك���ن يف حاج���ة اىل ه���ذه 

اال�ضتعدادات احلربية(. 
ثم خرجت واغلقت الباب خلفي ب�ض���دة 

وقلت لقا�ضم الدمياوي: 
- انني م�ض���تقيل من القي���ادة.. وملا علم 
ريا����س ال�ض���لح بخرب ا�ض���تقالتي حلق 
بي اىل فن���دق االورب���ان والح علي يف 
وجوب �ض���حب اال�ضتقالة ولكنني ابيت 
وغ���ادرت الفن���دق.. وذهبت مع قا�ض���م 
الدمياوي امني �ض���ر اجلهاد اىل خمازن 
راأين���ا  وهن���اك  الع�ض���كرية..  اللجن���ة 
اال�ضلحة الثقيلة والذخائر واملتفجرات 

التي ابوها علينا.
وج���دت  الفن���دق  اىل  ع���دت  وعندم���ا 
�ضماحة املفتي.. فقلت له وانا امتيز من 

الغيظ والغ�ضب:
- انهم يتاآمرون علينا وعلى بالدنا.. وال 
امل لن���ا بوجودهم، لقد ق���ررت العودة 
اىل فل�ضطني.. و�ضاعود كجندي �ضغري 
ويف ال�ض���اعة ال�ض���ابعة م�ض���اء غادرن���ا 
دم�ض���ق يف طريقن���ا اىل فل�ض���طني ع���ن 

طريق درعا عمان.. ج�ضر اللنبي.
اخربن���ا  درع���ا  اىل  و�ض���لنا  وعندم���ا   
مدي���ر االمن وهو �ض���ديقي ان���ه وردت 
برقي���ات م���ن القد����س من احم���د حلمي 
با�ض���ا والدكت���ور اخلال���دي اىل اللجنة 
الع�ض���كرية يطلب���ان فيه���ا عودت���ي يف 
احلال ويق���والن كيف يج���وز له الهرب 
م���ن الب���الد اىل دم�ض���ق يله���و ويلع���ب 

والبالد يف �ضيق �ضديد!! 
فما �ض���معت ذلك حتى قررنا ال�ض���فر يف 
احل���ال وو�ض���لنا اىل ج�ض���ر اللنبي يف 
ال�ضاعة الرابعة �ضباحا.. حيث وجدت 
�ض���رية م���ن املتطوع���ني بقيادة ال�ض���يخ 
اىل  طريقه���م  يف  ال�ض���باعي  م�ض���طفى 
القد����س. فرافقتهم وعندما و�ض���لنا اىل 
الرو�ضة مقر قيادة اجلهاد يف القد�س.. 
عقدن���ا اجتماع���ا طويال مت في���ه االتفاق 
على مهاجمة الق�ض���طل يف م�ضاء اليوم 

التايل.. 
الق�ض���طل..  معرك���ة  البط���ل  وخا����س 

بقمي�ضه.. ودمه.. 
وبينما كان املجاهدون يهتفون ب�ضقوط 
احل�ض���ن كان البط���ل يج���ود بانفا�ض���ه 

االخرية! 
واخريا.. 

واخريا.. لقد ثار البطل على اجلميع.. 
عل���ى  ث���ار  اح���دا..  يج���د  مل  وعندم���ا 

احلياة!!

حممد البيلي 
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منذ عدة �ض����نوات.. وال داعي لذكر عددها، فاملراأة 
تكره كل من يذكرها بان لها �ضهادة ميالد! 

منذ عدة �ض����نوات كن����ت يف ال�ض����نبالوين، وراأيت 
يف �ض����رادق اقامه احد م�ضايخ البلد طفلة يف ثوب 
احمر من الكا�ض����تور الرخي�س، تن�ض����د الق�ض����ائد، 
وكان اجلمه����ور ال ين�ض����ت اىل �ض����وتها، ب����ل كان 
يقت����ل الوق����ت يف جت����اذب اط����راف احلدي����ث كم����ا 

يحدث عادة يف احلفالت!
مل تك����ن الطفل����ة جميل����ة، او لع����ل جم����ال طفولتها 
ق����د اختف����ى يومه����ا وراء ذب����ول وجهه����ا ومظاهر 
فقره����ا وفاقته����ا. ولكنه����ا كان����ت تعت����ز ب�ض����وتها، 
فقد الحظت يومها انها كانت ت�ض����ر على ا�ض����نانها 
وت�ض����د ثوبه����ا بحركة ع�ض����بية، وتختل�����س النظر 
عيناه����ا  وكان����ت  عنه����ا،  املت�ض����رف  للجمه����ور 

تقوالن:"ا�ضمعوين.. ان �ضوتي جميل!". 
ولكن احدا مل يقراأ ما يف عينيها، الأن احلا�ض����رين 

يومها كانوا جميعا من االميني! 
وال تنكر ام كلثوم حوادث فقرها، بل هي تفخر بها 
يف كل جمل�����س من جمال�ض����ها، وتروي ل�ض����ديقتها 
كيف حرمت من الذه����اب اىل كتاب القرية، الأنه مل 
يكن لدى ا�ض����رتها اكرث من خم�ض����ة قرو�س �ضهرية 

يدفعونها مل�ضاريف ذهاب �ضقيقها اىل الكتاب!
وه����ي تروي كي����ف كانت تغني نظري ن�ض����ف ريال 
وزجاجة غازوزة، وكيف انها كانت ت�ضر على ذكر 

الغازوزة يف عقودها مع ا�ضحاب االفراح! 
الق����رى  يف  ا�ض����مها  وانت�ض����ر  ال�ض����نون،  وم����رت 

املجاورة، وراحت تغني الق�ضائد يف احلفالت.
اىل ان ت����زوج اح����د العمد من م�ض����ر، فاح�ض����رها 
من بلده����ا لتحي حفلة الزواج ب����دار العرو�س يف 
كوم ال�ض����يخ �ض����المة ح�ض����رت يومها اىل القاهرة 
يف الدرجة الثالثة، واكلت �ض����ميطة وجبنة رومي 

الأول مرة!
وي�ض����اء ح����ظ ام كلث����وم ان يح�ض����ر الف����رح بع�س 
الفنان����ني فيعجب����وا برخام����ة �ض����وتها، ويقنع����وا 
والده����ا باقامة حفلة له����ا يف القاهرة ورف�س االأب 
ان تغن����ي ابنت����ه يف حفلة عامة، ولكن����ه ما لبث ان 
اقتن����ع واح�ض����رها للم����رة الثانية اىل م�ض����ر ويف 

الدرجة الثانية! 
كان����ت احلفل����ة يف ن����ادي االلع����اب ب�ض����ارع خريت 

يحيى ال�ضيدة زينب.
وكان جناحها عظيما، وخرج اجلمهور يقول: 
- اإنها مده�ضة.. ب�س ا�ضم"ام كلثوم"دمه ثقيل!

واقرتح احد متعه����دي احلفالت على والد املطربة 
ان يغري ا�ضم ابنته، ولكنه رف�س! 

كان ذل����ك يف �ض����نة 1921، واقام����ت ام كلث����وم مع 
والده����ا يف فن����دق ج����وردن هاو�س ب�ض����ارع عماد 

الدين حيث ينزل العمد واثرياء الريف! 
كان����ت ام كلث����وم يف �ض����عادة الحد له����ا يف نزولها 
باعظ����م فن����ادق م�ض����ر، ومل  تك����ن تع����رف ان يف 

القاهرة فنادق اخرى ك�ض����ربد ومينا 
هاو�س و�ضمريامي�س!

و�ض����معها يف ذل����ك الوق����ت ال�ض����يخ 
وراح  به����ا  فاعج����ب  الع����الء  اب����و 
غن����اء  عل����ى  ويدربه����ا  ي�ض����جعها 
ق�ض����ائده، وهي"افدي����ه ان حف����ظ 
ايه����ا  او �ض����يعا"و"امانًا  اله����وى 
ال�ض����لوان  القمر"و"غ����ريي عل����ى 

قادر". 
و�ض����معها �ض����يد دروي�����س تغن����ى 
عل����ى م�ض����رح برنتاني����ا، فده�س 
وق����وة  �ض����وتها،  لرخام����ة 
حنجرتها، واقرتح على والدها 
ان ن�ض����رتك ابنت����ه يف التمثيل 

على امل�ضرح.
ورف�س االأب ان ت�ض����بح ابنته 

م�ضخ�ضاتية! 
كلث����وم،  ام  عل����ى  االقب����ال  وزاد 

فا�ض����توطنت القاهرة، واقامت يف �ضقة متوا�ضعة 
بحي عابدين! 

كان����ت ام كلث����وم ت�ض����عر وه����ي يف حجرته����ا انه����ا 
ملكة!

الي�����س عندها �ض����رير م����ن النحا�س؟ الي�����س عندها 
دوالب مبراية!! 

كان����ت تطل من نافذة عرفتها كل ليلة لتدعو الله ان 
يدوم عليها تلك النعمة وهذا الرخاء!

 ***
مل يك����ن الأم كلثوم يف ذلك الوقت تخت مو�ض����يقي، 
ب����ل كان �ض����وت والده����ا ه����و الكم����ان، وحنج����رة 

�ضقيقها هي الرق! 
اىل ان اتفق����ت معها �ض����ركة اوديون عل����ى ان متالأ 
ا�ض����طوانة واح�ض����رت لها الق�ض����ابجي ليدق على 

القانون، و�ضربي ليعزف على العود. 
ورج����ا االثنان من ال�ض����ركة اال تذي����ع خرب قبولهما 

العزف الأم كلثوم!
وقب�ض����ت يومه����ا ام كلث����وم 50 جنيها! وام�ض����كت 
ب����االوراق املالية تعدها مرة واثنت����ني وثالثًا، فقد 
كان����ت امل����رة االأوىل الت����ي تلم�����س فيها با�ض����ابعها 
ه����ذا املبلغ ال�ض����خم! وظلت بدون تخت اىل �ض����نة 
1926، ح����ني ظه����رت عل����ى م�ض����رح دار التمثي����ل 
العرب����ي وحولها حممود العقاد و�ض����امي ال�ض����واء 

والق�ضبجي!
وكان����ت ليلته����ا عي����دا الأم كلثوم، وماأمت����ا للفنانني 

الثالثة، النهم ظهروا جهارا مع ام كلثوم! 
ولك����ن مل ي����دم امل����اأمت طوي����ال، الأن ا�ض����م ام كلث����وم 
ا�ضبح يدوي كالطبل يف املجال�س وال�ضالونات. 

و�ض����معها ال�ض����اب احم����د رام����ي، ف����راح يالحقه����ا 
وتلق����ف  الطقاطي����ق!  عليه����ا  وين����رث  بالق�ض����ائد 
الق�ض����ابجي قل����ب ال�ض����اعر الوله����ان، وراح يلحن 

انينه واغاريده. 
و�ض����معنا ام كلث����وم تغن����ي لرام����ي"اإن ح����ايل يف 

هواها عجب"و"يا ريتني كنت الن�ضيم"!
وتهافت����ت �ض����ركات اال�ض����طوانات عل����ى ام كلثوم، 
�ض����عر  وارتف����ع  امل����زاد  يف  ي�ض����عونها  وراح����وا 
اال�ض����طوانة يف اقل من ثالث �ضنوات من خم�ضني 

جنيها اىل 300 جنيه.
 ***

وقبل ان ي�ضبح الأم كلثوم تخت مو�ضيقي، تعلمت 

الع����زف 
الع����ود، وحاولت ان  عل����ى 

تعزف لنف�ض����ها على امل�ض����رح، ولكنها ف�ض����لت، الأن 
ام كلث����وم ال ت�ض����تطيع الغن����اء اإال اذا وقف����ت عل����ى 

قدميها!
وقد يت�ضاءل بع�س النا�س عن �ضر ام كلثوم، وهل 
هو حنجرتها الهائلة! او �ضخ�ض����يتها اجلذابة؟ ام 

خفة دمها؟ 
والواقع ان �ضر ام كلثوم هو انها ابرع تلميذة يف 

مدر�ضة احلياة.
ال �ض����ك يف اأن الل����ه ق����د حياها بحنج����رة اجمل من 
حناجر جميع املطربني واملطربات، وال �ضك يف ان 

حل�ضن خمارج الفاظها ف�ضال كبريًا يف جناحها!
ولكنها قد تعذبت يف تهذيب حنجرتها.

ومل حت�ض����ن خم����ارج الفاظه����ا اإال بع����د ان حفظ����ت 
الق����راآن.. وبع����د ان اطلع����ت على الكث����ري من كتب 

االدب القدمي، وبعد ان ات�ضلت باكرب االدباء.
وبات�ض����ال ام كلثوم باالدباء �ض����ربت ع�ض����فورين 
بحجر واح����د، فقد زادت ثقافته����ا باختالطها بهم، 

وا�ضتطاعت ان حت�ضل على كتبهم جمانا! 
وام كلث����وم تقراأ كل كتاب يه����دى لها، ولو كان عن 

زراعة الطماطم او عن تربية اخلنازير! 
وتعت����رب ام كلث����وم نف�ض����ها حت����ى االن تلمي����ذة يف 
مدر�ض����ة احلياة.  فقد تعلمت اللغة الفرن�ض����ية بعد 
�ض����ن الثالثني، وتعلمت كيف تكون ال�ضيدة االوىل 

يف جمل�س ي�ضم زوجات وزراء وبنات عظماء. 
وق����د علمته����ا مدر�ض����ة احلي����اة ان �ض����فة العرف����ان 
باجلمي����ل ه����ي الطريق اىل ال�ض����عادة والهناء، فلم 
تن�����س اقاربه����ا الفق����راء وال بلدياته����ا الفالح����ني.. 
فم����ا من عيد مير اإال وتر�ض����ل له����م الهدايا، وما من 
موؤ�ض�ض����ة خريي����ة تق����ام يف بلده����ا اإال والأم كلثوم 

حجر فيها.. 
وعلمته����ا مدر�ض����ة احلي����اة ان تفخ����ر بفقره����ا وان 
حتتف����ظ بوقارها الريف����ي، ولذلك فقد رف�ض����ت ان 

يقبلها اي ممثل يف رواياتها ال�ضينمائية. 
وعلمتها مدر�ض����ة احلياة ان اجلمال هو الب�ضاطة، 
ويف  جواهره����ا  ويف  ازيائه����ا  يف  فتب�ض����طت 

حديثها.
وهكذا كانت مواظبتها على درو�س مدر�ضة احلياة 

هي �ضرها العظيم. 
                             

املعلومات الت��ي يف هذا املقال 
تختلف قليال ع��ن املعلومات 
الت��ي عندن��ا.. والكلمة االن 

الأم كلثوم.. 
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منذ ايام عاد عبد الوهاب من اوروبا.. 
ان  وق���ي���ل  ف��ي��ه��ا  دول  ب��خ��م�����س  ط����اف 
انها  وقيل  نفقته،  على  كانت  الرحلة 
انه  املهم  اع��ل��م..  كانت"عزومة"والله 
تكلما  وزوجته  وانه  قابلناه  واننا  عاد 

ب�ضراحة. 
وك�ضول،  بخيل  انني  عني  "يقولون 
فلتوؤجل  ح��ق!  على  انهم  ل��ك  و�ضاثبت 
والن�ضق  ال�ضابعة  ال�ضاعة  اىل  موعدنا 
م�����ض��اء ح��ت��ى ارت������دي م��الب�����ض��ي مرة 
على  للع�ضاء  مدعو  انني  اذ  واح���دة.. 
داعي  وال  م���ردم..  جميل  دول��ة  م��ائ��دة 
الن ارتدي"اللي على احلبل"مرتني يف 

اليوم الواحد". 
ه���ذا م��ا ق��ال��ه يل ���ض��دي��ق��ي حم��م��د عبد 
منه  وطلبت  به  ات�ضلت  عندما  الوهاب 
موعدا نتحدث فيه عن رحلته االخرية 

يف اوروبا. 
بيته  يف  ك��ن��ت  امل���ح���دد  امل���وع���د  ويف 
ت��غ��ي��ريا ج��وه��ري��ا قد  ب��ال��زم��ال��ك.. ان 
اللوحة  فمثال  االنيقة،  ال�ضقة  حدث يف 
الزيتية الكبرية التي كانت تزين حجرة 
ال�ضيدة  ال�ضابقة  لزوجته  اال�ضتقبال، 
مكانها  وحلت  رفعت  قد  ن�ضار،  اقبال 
لوحة زيتية رائعة لزوجته ال�ضيدة نهلة 
فقد  اللوحة،  يف  اتغزل  ولن  القد�ضي، 
اعود اليها يف فر�ضة اخرى، العر�ضها 

على القراء ملونة! 
القهوة  ال�ضقة..  يف  تغري  اآخ��ر  و�ضيء 
الوهاب  عبد  ك��ان  فقد  وال�ضكوالته.. 
ل�ضيوفه،  حتية  بتقدمي  كثريا  يعني  ال 
بالقهوة  خ��ل��ف��ك  اخل����ادم  ي��ك��ون  ح��ت��ى 
– يف  خطري  تغري  وه��ذا  وال�ضكوالته 
نظري – النه �ضيكلف عبد الوهاب اكرث 

من ثالثة جنيهات يف ال�ضهر! 
 ***

ومل اجد عبد الوهاب.. وجدت زوجته 
تدخن  جال�ضة  القد�ضي  نهلة  ال�ضيدة 
انيقا  ف�ضتانا  ارت����دت  وق���د  ���ض��ي��ج��ارة 
اق�ضى  حد،"�ضيك"اىل  اق�����ض��ى  اىل 
ابت�ضامتها  وجهها  على  ووج��دت  ح��د، 

امل�ضرقة دائما. 
ال�ضتقبالك  ي�ضتعد  حممد  ان  يل:  قالت 
وهو"خمتل�س"يف اختيار ربطة العنق 

املالئمة"!
ثم �ضحكت وهي تقول:"ت�ضور.. انني 
م�ضتخدمي  مع  التفاهم  يف  م�ضقة  اجد 
هذا البيت.. كانني من اوا�ضط افريقيا، 
باللغة  ال��ت��ح��دث  اىل  ي�����ض��ط��رين  مم��ا 
العربية الف�ضحى.. وطبعا اح�س بانني 

�ضيخ معممة وانا احتدث بها". 
توجد  ال  تقول:"ملاذا  وا���ض��ت��ط��ردت 
اجلمهورية  اق��ل��ي��م��ي  ب���ني  ال��ل��ه��ج��ات 

العربية املتحدة!". 

قلت: كيف ميكن ذلك؟ 
اجابت:"بان تتحدثوا 
انتم بلهجتنا.. وكفى 
�ضر..  امل��وؤم��ن��ني  الله 

اللخيطة"!. 
 ***

وجاء عبد الوهاب، 
العري�س الذي اقام 
واقعدها  ال��دن��ي��ا 
عندما طلق وعندما 
ت������زوج وع��ن��دم��ا 
حل�����ن اغ��ن��ي��ت��ي��ه 

االخريتني... 
يل:"ان  ق�������ال 
امل�ضور  عد�ضة 
د������ض�����ي�����������ض�����ة 
خطرية حتاول 
ايل،  اال���ض��اءة 

اظهرتني  ف��ق��د 
طر�ضي"ولي�س  وكاأنني"بائع  م���رة 
يا  مايل  راأ�س  ان  الوهاب..  عبد  حممد 
فني و�ضكل واناقتي، وقد  �ضديقي يف 
�ضاع ثلثا راأ�س املال يف �ضورة واحدة، 
بي  العد�ضة  تو�ضي  ان  ارج���وك  ل��ه��ذا 

خريا"! 
وط���م���اأن���ت���ه، ث����م ج�����رى ب��ي��ن��ن��ا ه���ذا 

احلديث.. 
* كيف كانت رحلتك االخرية! 

رحلتي..  يف  مل�ضتها  غريبة  ظ��اه��رة   -

ك��ان اجل��و ب��اردا اىل 
ب��ه، مل  ا�ضعر  ذل��ك مل  وم��ع  ح��د  اق�ضى 
هنا  بها  ن�ضعر  ا�ضعر"بالل�ضعة"التي 
ذلك الن كل مكان يف  القاهرة،  برد  من 
ن�ضعر  ال  ل��ه��ذا  م��ك��ي��ف..  مثال  ه��ول��ن��دة 

بوطاأة الربد ابدا.. 
نظافة  ���ض��دي��ق��ي..  ي��ا  ال��ن��ظ��اف��ة  "ثم 

الل�ضان، والبيت وال�ضارع وال�ضينما! 
هناك  اجلمهور  النا�س..  ت�ضرفات  ثم 

لي�س بينه �ضاحب عيون جريئة"! 

�ضديقي  اله��اي  يف  قابلني  "وقد 
احلميد  عبد  الدكتور  العظيم  القانوين 
العدل  ل��زي��ارة حمكمة  ب��دوي ودع��اين 
ال��دول��ي��ة، وزرت��ه��ا خ���الل ن��ظ��ر احدى 
ا�ضهب،  لن  وطبعا  الدولية..  الق�ضايا 
امل�ضري  ان  �ضوى  �ضيئا  افهم  مل  النني 
عبد احلميد بدوي يتمتع باحرتام بالغ 

هناك وهذا مما �ضرفني".
"وعرف النا�س انني من م�ضر.. ن�ضوا 
م�س  وان��ن��ي  م��رم��وق  مو�ضيقار  ان��ن��ي 
واحدا..  �ضيئا  وتذكروا  اي��ه...  ع��ارف 

احلفاوة  فكانت  نا�ضر  بلد  م��ن  ان��ن��ي 
بي".

* ه��ل راأي����ت م��ظ��اه��ر ت���دل ع��ل��ى قرب 
ن�ضوب احلرب الثالثة؟ 

ا�ضتحالة  ع��ل��ى  ت���دل  م��ظ��اه��ر  راأي����ت   -
الثالثة.. راأيت اخلراب  ن�ضوب احلرب 
يزال  ال  الثانية  احل���رب  ان��زل��ت��ه  ال���ذي 
التي رزتها،  البلدان  كما هو يف معظم 
و�ضمعت النا�س يف خم�س دول زرتها، 
قيام  يف  التفكري  جم���رد  ي�ضتنكرون 
ال�ضعوب ال  دام���ت  ح��رب ج��دي��دة وم��ا 
ان احل��رب ال جتروؤ  فثق  تريد احل��رب 

على القيام"!.
* هل �ضتظهر يف فيلم جديد؟

- اقول لك احلق وال �ضيء غري احلق.. 
طول  ب��ع��د  ال�ضينما  م��ن  خ��ائ��ف  ان��ن��ي 
كما  اخ�ضاها  ا�ضبحت  ل��ه��ا..  ه��ج��ري 
االول"الوردة  فيلمي  ق��ب��ل  خ�ضيتها 
�ضوق  ه��و  خ���ويف  البي�ضاء"ومبعث 
ومع  ال�ضينما..  يف  لروؤيتي  اجلمهور 
ذلك فال زلت انتظر الفر�س التي تالئم 

عبد الوهاب.
***

وانتقل احلديث اىل ال�ضيدة نهلة:
* اراك ال ترتدين"ال�ضوال"هل انت من 

اعدائه؟
ال�ضوال..  اح��ب  ال  ان��ا   -
ان��ن��ي ال اج���ري وراء  ث��م 
اي���ة م����ودة م���ن امل�����ودات، 
يالئمني  عما  ابحث  انني 
عن  النظر  بغ�س  �ضخ�ضيا 

انه مودة او غري مودة.
يف  زوج���ك  ترافقني  مل���اذا   *

خطواته.. يف عمله؟
- احب ان اق�ضي معه اطول 
اتدخل  ال  وانا  ممكنة..  فرتة 
ا�ضمع  فقط  مطلقا،  عمله  يف 

وارى.
* وهل هي مراقبة! 

- ابدا.. انا اعرف مهمة زوجي 
انه  واع���رف  مهنته..  واع���رف 
خا�ضة،  ب�ضفة  الن�ضاء  معبود 
لهن..  له معبجات ال ح�ضر  وان 
م��ن��ه��ن.. الن  عليه  اغ���ار  ال  وان���ا 
عمله يتطلب مالطفة النا�س من �ضيدات 

ورجال.
* ماذا حتبني يف عبد الوهاب؟

فنه.. مالب�ضه...  �ضخ�ضه.. �ضوته..   -
�ضحكته.. تك�ضريته.. كل ما فيه.. 

لطفي ر�شوان 
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هل نتطور، ام نحن واقفون يف مكاننا من التاريخ 
ال نتغري وال نتحرك؟ وما هي �ضرعة تطورنا؟ 

كي���ف كان اجل���و الفن���ي واالجتماع���ي يف م�ض���ر 
يف �ض���نتي 1925 و 1926؟ وم���ا ه���ي التي���ارات 
وال�ضخ�ض���يات الت���ي كانت ت�ض���طري على الن�ض���اط 
الفك���ري والفن���ي واالجتماع���ي منذ ثالثني �ض���نة، 
وتدف���ع عجل���ة التق���دم يف التالي���ف، واملو�ض���يقى 

والغناء وامل�ضرح والنقد والريا�ضة واملجتمع؟ 
واين كانت ق�ض���ايا التجدي���د يف الفن ويف النظرة 
الفك���ري  التح���رر  اىل  التطل���ع  ويف  امل���راأة  اىل 

والنف�ضي؟ 

ان اال�ض���ماء الب���ارزة يف تل���ك الفرتة ت�ض���تطيع – 
وحده���ا – ان تلق���ى �ض���وءًا كا�ض���فا عل���ى احلال���ة 
الفكري���ة والفني���ة يف ذلك الزمن ال���ذي يبدو قريبا 

وان كان بعيدا كل البعد يف احلقيقة.. 
هل تعرف – مثال – �ضخ�ضا يدعى انطون يزبك؟؟ 
قا�ض���ما م�ض���رتكا يف معظ���م  كان  اال�ض���م  ه���ذا  ان 
ال�ض���حف واملج���الت الفني���ة الت���ي كان���ت ت�ض���در 
يف ذل���ك العه���د.. وكان الق���راء يج���دون يف بع�س 
االحي���ان مق���اال طوي���ال يف ث���الث �ض���فحات ي�ض���ن 
ب���ه كاتبه"املكات���ب الغني"هجوما �ض���يقا على ذلك 
االنط���ون يزبك.."ان الروائي الكبري انطون يزبك 
لي�س يف حاجة اىل ان تقدمه لرواد امل�ضارح، فالكل 

مدينون له بالبكاء والت�ضنج:". 
انه موؤل���ف م�ض���رحية"الذبائح"التي ميوت جميع 
ابطاله���ا، وبطالته���ا فوق خ�ض���بة امل�ض���رح، والتي 
احدثت عند متثيلها على م�ض���رح رم�ض���ي�س �ض���جة 

كبرية.. 
ولك���ن.. ه���ل كان���ت كل امل�ض���رحيات الت���ي تقدمها 

امل�ضارح امل�ضرية من طراز"الدبائح"املروعة؟ 
ابي����س..  ج���ورج   – دائم���ا   – هن���اك  كان  لق���د 
ب���دار االوب���را،  التمثيل���ي  وكان يحي���ي مو�ض���مه 
ن���وع"روى  م���ن  مرتجم���ة  متثيلي���ات  ويق���دم 
وكان���ت  بال�س"و"اال�ضكندر"و"املت�ض���ول".. 
ا�ض���م كالطب���ل  املهدي���ة وفرقته���ا..  هن���اك من���رية 
يف البل���د، و�ض���وت ل���ه ع�ض���اق كب���ار.. ن�ض���تطيع 
ان ن�ض���اهد يف م�ض���رحها رواية"اأحلرة"او"كله���ا 
وم���ارك  يومني"او"الغندورة"او"كليوبات���را 
بروايات���ه  يزوده���ا  ال���ذي  واملوؤل���ف  انط���وان".. 
ه���و ال�ض���يخ يون����س القا�ض���ي، الكاتب امل�ض���رحي 

ال�ضهري.. 
الف���ن  مو�ضى"ح�ض���ناء  فكتوري���ا  وال�ض���يدة 
ترقي���ة  بفرق���ة  االوىل  املمثل���ة  املوهوبة"ه���ي 
التمثي���ل العرب���ي.. وعندم���ا يخل���و امل�ض���رح منها 
ذات ليلة، تاأتي ا�ض���هر مغنيات القاهرة ال�ض���تئجار 
امل�ض���رح والظه���ور علي���ه ام���ام جمه���ور املعجبني 
فهذه"ال�ض���ت  من"ال�ضميعة"وع�ض���اق"الطرب".. 

بقل���م  باه���رة  غنائي���ة  رواي���ة  احم���د"يف  فتحي���ة 
الروائي الكبري اال�ض���تاذ امني �ضدقي.. ا�ضم �ضخم 

ميالأ اال�ضماع.. 
وا�ضم الرواية: قن�ضل اللوز! 

واالحلان من و�ضع اال�ضاتذة: 
* داود ح�ضني 

* حممد عبد الوهاب 
* ابراهيم فوزي 

بع���د   - الرواي���ة   يف  املهم���ة  االدوار  ام���ا 
م�ض���ابني  بديع���ة  – فيمثله���ا  دور"ال�ض���ت"طبعا 

وجنيب الريحاين.. 
هاهم���ا اال�ض���مان الكب���ريان ق���د ظهرا يف )قن�ض���ل 

الوز!(: حممد عبد الوهاب وجنيب الريحاين.. 
ها قد راأينا حممد عب���د الوهاب احد ثالثة ملحنني 
قاموا بو�ضع احلان رواية"قن�ضل الوز".. وقرانا 
ا�ض���مه بعد ا�ض���م داود ح�ضني وقبل ا�ض���م ابراهيم 
ف���وزي – الذي كان هو اي�ض���ا يف ذلك العهد ملحنا 
مرموق املكانة – فما هي اخبار حممد عبد الوهاب 
يوم���ذاك!.. لنفت���ح واحدة من املج���الت الفنية يف 
ذلك الزمان.. هذه �ض���ورة فتى ا�ض���مر ناحل طالت 
�ض���والفه وهام���ت عين���اه يف ع���امل اخلي���ال هياما 
م�ض���طنعا!.. لنق���راأ ال�ض���طور املكتوب���ة حتت هذه 

ال�ضورة! 
"حممد افندي عبد الوهاب.. له يف التلحني نحو 
خا����س ال يج���ارى في���ه.. وكان اخ���ر ف���وز ل���ه يف 
رواية قن�ض���ل ال���وز التي حلن فيه���ا املفردات التي 

تغنيها ال�ضت فتحية احمد.."
لق���د كان اول م���ا لق���ب ب���ه عب���د الوه���اب البلب���ل 

ال�ضغري! 
ثم �ض���ار لقبه: بلبل ال�ض���رق! ثم ن���ودي به: مطرب 

االمة والعظماء! 
ثم طار العظماء امل�ضاكني من �ضرف اال�ضتماع اليه، 

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

يغني ق�ضائد ومواويل وطقاطيق.. ويحب النا�س 
اغنيته الناجحة: )حبو العوائل يكيدونا

طفوا علينا النور!!"
واذا غن���ى عب���د الوه���اب ب���دار العرب���ي التمثي���ل 
�ض���ارعت الهوامن اىل االلواج والبتاوير.. وتوزع 
ال�ض���وارع اعالن���ات كبرية حمراء و�ض���فراء تقول 

بالبنط العري�س: 
حفلة طرب وغناء بدار التمثيل العربي يحيها بلبل 
ال�ضرق اال�ضتاذ حممد عبد الوهاب ملحن كليوباترا 

ومارك انطوان على تخت االت وطرب! 
بادوار وانا�ضيد واحلان غاية يف االبداع! 

هيا ت�ض���بهوا باالمراء والعظماء يف �ض���ماع الفنان 

ال�ضغري! 
 ***

وال يقف عبد الوهاب"ال�ض���غري وح���ده يف ميدان 
الغن���اء واملو�ض���يقى والطرب.. هناك دائما �ض���الح 
عبد الوهاب ب�ض���وته امللعلع.. ذل���ك املغني االبدي 
يف ق���رن م�ض���ر الع�ض���رين.. وهن���اك دائم���ا ا�ض���م 
�ض���خم جدا يف عامل املو�ض���يقى هو م�ضطفى )بك( 
ر�ض���ا، رئي�س ق�ضم املو�ض���يقى ال�ضرقي.. ويتحدث 
عنه"النقاد فيقولون لك"انه ياتي زائره بظرف جم 

وادب رائح وابت�ضامة حلوة هادئة..!!"
وهناك"حممد افندي العقاد"الذي تلقبه ال�ضحافة 

الفنية"�ضيخ املو�ضيقيني"
ومن وقت اىل اآخر تطالعات احدى املحالت الفنية 
العديدة با�ض���تفتاء �ض���خم من"ا�ض���هر املغنيات يف 

م�ضر".. فماذا تكون نتيجة اال�ضتفتاء! 
هي خم�ضة ا�ضماء بالرتتيب التايل: 

* االن�ضة ام كلثوم 
* ال�ضيدة منرية املهدية

* ال�ضيدة نعيمة امل�ضرية
* ال�ضت توحيدة

* ال�ضت فتحية احمد 
اما"النق���د الفني"نف�ض���ه فه���و يف الغال���ب هج���وم 
يق���ول  ان  الق�ض���وة  م���ن  يبل���غ  وق���د  عني���ف.. 
احد"النقاد"عن املغنية منرية املهدية انها"�ضمطاء 
املطرب���ات".. والح���ظ ان ه���ذا ال���كالم م���ن ثالثني 

�ضنة!.. 
ويف اليوم التايل يعلم �ض���ارع عم���اد الدين كله ان 
الناقد الفا�ض���ل قد �ضرب"عقله �ضخنة، يف ال�ضارع 

من قنوات ال�ضت املغنية! 
وهكذا يجرنا الكالم ع���ن املغنى وعامل الطرب اىل 

النقد والنقاد يف ذلك الزمن ال�ضعيد.. 
واحد منهم هو"اال�ضتاذ االديب حممد �ضالح الدين 
املحام���ي"– وقد �ض���ار بع���د ذلك وزي���را خلارجية 
م�ض���ر – يرفع علم ال�ض���خط على حالة التمثيل يف 

م�ضر. 
"ال ي�ض���تطيع مدع ان يزعم ان التمثيل يف م�ض���ر 
له �ض���اأن ي�ض���ح ان تعتد به وترتاح اليه.. والعيب 
يف ذلك عائد على احلكومة واجلمهور وال�ضحافة 

واملمثلني جميعا.."
يعت���زون  الفني���ون  واملكائي���ون  النق���اد  وكان 
بكلمة"االديب"قب���ل ا�ض���مائهم اعت���زازًا كبريا..!! 
اثنني مقتدرين هما"حند�س"وعبد املجيد حلمي.. 
ولق���د كان عبد املجيد حلمي – الذي مات �ض���ابا – 
عا�ض���قا حقيقي���ا من ع�ض���اق الفن امل�ض���رحي.. وقد 
كت���ب ذات مرة مقاال ع���ن رواية"متر الرمان"انتقد 
فيها متثيل ال�ض���ت من���رية املهدي���ة فاطلقت وراءه 
ان مي�ض���ي  ا�ض���طر  الدي���ن، حت���ى  قن���وات عم���اد 
ل�ض���اعة  ا�ض���تعدادا  ي���ده،  حامال"�ض���ومة"يف 

التفاهم!.. 
وكت���ب عبد القادي امل�ض���بوري يف مرة اخرى نقدا 
خفيفا عن ال�ض���ت ماري من�ض���ور، فار�ضلت وراءه 
ع�ض���ابة من ا�ض���حابها ليلقوا عليه در�ضا عمليا يف 
ف���ن الكتابة، وليربهن���وا له على ان الع�ض���ا اقوى 

حجة من القيم!.. 
ويف م���رة اخ���رى اوقف �ض���علوكان الناق���د جمال 
الدين حافظ عو�س يف الطريق العام يف منت�ضف 
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اللي���ل، وام���راه ان يك���ف عن الكتابة �ض���د ال�ض���ت 
فالنة، واال... 

وممثل���ة – وزوجة ممثل مع���روف – هددت ناقدا 
بال�ضب�ض���ب.."والقت علي���ه حما�ض���رة طويل���ة عن 
ا�ضله وا�ضل ابائه واجداده، واملحا�ضرة يف ذاتها 
تعترب قطعة نفي�ض���ة يف فن الردح والت�ضليق.. وملا 
كان الردح من الفنون التي اهمل النقاد درا�ض���تها، 

فقد وقف امل�ضكني حائرا عاجزًا عن الرد!.."
ان  من"انت�ضار"عملية"�ض���رب"النقاد  بل���غ  وق���د 
احده���م اق���رتح عليه���م ذات ليلة يف قه���وة الفن ان 
يتمرنوا على امل�ض���ارعة واملالكمة لكن ي�ضتطيعوا 

الدفاع عن انف�ضهم �ضد فنانات البلد!!. 
ومن اعنف احلمالت النقدية يف ذلك الع�ض���ر مقال 

عن املمثل زكي عكا�ضة بعنوان: 
ملاذا خلق الله زكي عكا�ضة!! 

وهذه فقرة من ذلك املقال: 
"... جلماعة ال�ضوفيني راأي يف�ضرون به ال�ضر يف 
خلق احل�ض���رات املوؤذية و�ض���ر ابت���الء الله لعبيده 
باالوج���اع واالمرا����س.. فيقولون ل���وال املر�س ملا 
عرفت نعمة ال�ض���حة والعافية ولوال قباحة اخللقة 
ملا ادركنا معن���ى اجلمال، ولوال احلنظل ملا تذوقنا 
حالوة ال�ضهد.. ولوال ثقل الدم ملا عرفنا معنى خفة 

الدم يف االخرين.. 
اذن فف���ي و�ض���عنا ان ن�ض���ع زين���ة ال�ض���باب زكي 
عكا�ضة يف �ضف احل�ضرات واالمرا�س واالوجاع 
وغريه���ا مما ال غنى عن���ه يف احلي���اة، اذا اردنا 

اال�ضتمتاع مبا فيها من خري وجمال..!!. 
 **

وامل�ضرح، كيف كانت حالته؟
هناك اربعة من الكتاب امل�ضرحيني الذين فازوا 

بجوائز الروايات التمثيلية".. 
* ابراهيم رمزي 

* انطون يزبك
* عبا�س عالم 

* �ضليمان جنيب. 
اما زكي افندي طليعات، فقد ن�ضرت ال�ضحف 
نباأ �ض���فره اىل فرن�ض���ا لدرا�ض���ة فن التمثيل، 

على نفقة حكومتنا ال�ضنية"... 
واالن�ض���ة امين���ة رزق هي"ا�ض���غر ممثل���ة 
ظه���رت عل���ى امل�ض���رح العرب���ي، وعمره���ا 
ال يتج���اوز اخلام�ض���ة ع�ض���رة، وم���ع ذل���ك 
فعنده���ا مواه���ب ق���ل ان جندها عن���د اية 

ممثلة مبتدئة..."
وك�ضك�ض���ي ب���ك؟... لق���د ع���اد م���ن رحلته 
وال�ض���يدة  ه���و  امري���كا  يف  الطويل���ة 

الر�ضيقة زوجته بديعة م�ضابتي.. وهما ي�ضاهدان 

مع���ا كل ليل���ة يف حان���ة اور�ض���يتي ب�ض���ارع عم���اد 
الدي���ن.. ان ه���ذه الراق�ض���ة املغنية املمثل���ة بديعة 
م�ضابتي تفنت القاهرة.. واجلميع متفقون على ان 
لها )او ل�ض���وتها ورق�ضها( ن�ضيبا كبريا يف جناح 
الرواي���ات الت���ي ميثله���ا جني���ب الريح���اين.. انها 
الوحيدة يف م�ضر التي جتمع يف رق�ضها بني الفن 

الغربي واخلالعة ال�ضرقية!.. 
وجني���ب الريحاين ي�ض���كو م���ن املج���الت الطويلة 
الت���ي تت���ربع بن�ض���ر االرق���ام احلقيقي���ة  الل�ض���ان 
الرباح���ه الهائلة يف امل�ض���رح اال�ضتعرا�ض���ي.. لقد 
بلغ �ض���ايف ايراده ال�ض���هري م���ن رواية )1918 – 
1920( الت���ي مثلت ثالث���ة �ض���هور متوالية 1200 
جني���ه.. وبل���غ دخله يف ع���ام 1919 اكرث من اثني 

ع�ضر الف جنيه.. 
و"ح�ض���ني ريا�س"�ض���اب قدير من ابطال ال�ض���باب 
على امل�ضرح.. و"زكي ر�ضتم"فنان يب�ضر هو االخر 
مب�ض���تقبل ح�ض���ن:"فالقاوؤه متزن، و�ض���وته منم، 
وا�ض���اراته طبيعي���ة خالية من اي تكلف، وج�ض���مه 
من�ض���رح بغ���ري بدانة"و"فردو�س ح�ض���ن"يدعوها 

املكاتبون الفنيون"يف ب�ضاطة"ام علي"؟
و"يو�ض���ف  ممث���ل!  ابي�س"اك���رب  و"ج���ورج 
وهبي"اكرب مهو�س! و"فاطمة ر�ض���دي"الهة الفن! 
ومبنا�ض���بة فاطم���ة ر�ض���دي.. لقد 

كان���ت الثاني���ة يف اجلم���ال يف ا�ض���تفتاء عام حول 
)اجلمال والوجاهة والر�ضاقة والدلع(! 

وهذه هي نتيجة اال�ضتفتاء: 
االوىل يف اجلمال: رتيبة ر�ضدي

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

الثانية يف الدلع: ال احد بعد منرية! 
االوىل يف الر�ضاقة: ماري من�ضور

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

الثانية يف الوجاهة: زينب �ضدقي 
وها قد جاء يف الكالم ا�ضم عزيزة امري.. 

ان جمي���ع املج���الت الفنية قد اعلن���ت بزهو وفخار 
يف اكتوب���ر م���ن �ض���نة 1927 ان ال�ض���يدة عزي���زة 
ام���ري ق���د انته���ت م���ن انت���اج ومتثي���ل اول فيل���م 

م�ضري"ليلى"الذي اخرجه لها �ضتفان رو�ضتي.. 
وقيل عن عزي���زة امري يف اكرث من جملة فنية انها 

من طالئح النه�ضة الن�ضائية ال�ضاملة.
زور  يف  الن�ض���ائية  النه�ض���ة  كلم���ة  ووقف���ت 
بع�س"الكت���اب"و"يف كل ي���وم يق���وم على وجود 
نه�ض���ة ن�ض���ائية يف البند دليل جدي���د.. فمن رق�س 
وخما�ضرة للرجال.. اىل قيادة ال�ضيارات والظهور 
�ض���افرات يف املنتدي���ات العام���ة.. اىل هجر املنزل 
ومزاحم���ة الرج���ال يف قاع���ة جروبي و�ض���ولت.. 
م���ا  واخ���ر 

�ض���معناه عن ه���ذه النه�ض���ة ان للن�ض���اء االن ناديا 
للعب التن�س، واللي يعي�س ب�ضوف العجب"!. 

ويف م�ضر – غري ا�ضتنكار �ضفور املراأة وحتررها 
العمم!  على  – ثورة 

فق���د اعل���ن طلب���ة دار العل���وم احل���رب عل���ى العمم 
التي عا�ض���وا حتتها زمنا طويال.. ورف�ضت وزارة 
املعارف ان ت�ضمح بذلك لهم.. ودارت معركة عنيفة 
كان���ت نتيجته���ا ان اقفلت ابواب الع���ام يف وجوه 
الطلب���ة، ال ل�ض���يء اال النه���م يري���دون ان يلب�ض���وا 
وزارة  وان  الفك���ر"..  حتري���ر  اي���ة  الطربو����س، 
املع���ارف تريد ان ت�ض���حق حتري���ر الفكر حتت نقل 

العمة!.. كما قال كاتب يدافع عنهم!.. 
ف���اذا بلغن���ا يف اآخر ال�ض���وط ميدان الريا�ض���ة يف 
م�ض���ر، وجتدن���ا فريق يوغو�ض���الفيا امل�ض���هور يف 
ك���رة القدم"الهاجدوك"يف �ض���يافة م�ض���ر.. وفيما 
يلي و�ض���ف ناقد ريا�ض���ي ملباراة"الهاجدوك"�ضد 
منتخب القاهرة بعد ظهر يوم اجلمعة 25 دي�ضمرب 

�ضنة 1926.. 
اللعب  بدا  لويد  اللورد جورج  ت�ض���ريف  بعد   ..."
واخذ امل�ضريون يتناقلون الكرة بحنكة ور�ضاقة.. 
ومل تك���د الك���رة تنتقل م���ن حجازي ملخت���ار الكبري 
لعل���ي ريا����س حت���ى كان ام���ام املرم���ى.. اال ان���ه 

اخطاأء.. 
"وكانت اال�ض���ابة االوىل يف مرمى حار�س م�ضر 
ع�ض���كر.. وتاله���ا هدف اخر لل�ض���يوف، اث���ر لعبة 

خاطئة من احل�ضني.. 
علي  اح���رز  الث���اين  ال�ض���وط  ".. ويف 
ريا�س هدفا مل�ض���ر... وتاله هدف ثالث 
لل�ض���يوف.. ثم هدف ثان مل�ض���ر احرزه 

خمتار الكبري.. 
ب���دت  ان  امل�ض���ريون  يلب���ث  مل  ولك���ن 
والرتاخ���ي..  التع���ب  عالم���ات  عليه���م 
الق�ض���ري،  الك���رة  تب���ادل  ي�ض���تعملوا  ومل 
فتمك���ن ال�ض���يوف من ا�ض���ابة الهدف مرة 
رابعة"وهكذا انتهت مباراة يوغو�ض���الفيا 
�ض���د م�ض���ر منذ 29 �ض���نة، باربع���ة اهداف 

لل�ضيوف، �ضد هدفني! 
ا�ض���ال نف�ض���ك بع���د ه���ذه اجلولة الق�ض���رية 
ال�ض���ريعة يف اجواء الفك���ر والفن واملجتمع 
عندن���ا من���ذ ثالث���ني �ض���نة: ه���ل نتط���ور وال 

نتحرك يف مكاننا من التاريخ! 
ثالثون �ضنة.. 

ما اق�ضر هذا الزمن.. وما اطوله! 

اجليل/ كانون الثاين- 1956
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لهوليوود كما لكل بلد �ضحايا.. 
النج���اح  بل���د  يف  ال�ض���حايا  ان  اإال 
وال�ض���هرة وذيوع ال�ض���يت وك�ضب 
املالي���ني، ه���م يف الواق���ع �ض���حايا 

يرثى لهم!! 

با�شم"كيوبيد"
مذيح���ه  وبا�ض���م"احلب"وعلى 
تتع���دد ال�ض���حايا، وق���د قي���ل ان 
ق�ض���ة  فيه���ا  حت���دث  هولي���وود 
غ���رام واقعية مقاب���ل كل فيلمني 
�ض���ركات  تخرجهم���ا  غرامي���ني 
ال�ض���ينما، وهم ينتجون يف كل 
عام عدة مئات من هذه االفالم 
يظل احلدي���ث عنها ف���رتة ما، 
ولكن احلديث الذي يبقى ابدًا 
هو ع���ن عالقات ه���ذه املمثلة 
بذل���ك املمث���ل، وع���ن الطالق 
املنتظ���ر بني هذين النجمني، 
وع���ن اختط���اف زوج���ة من 
رجله���ا ال���ذي عا�ض���رته 15 

عاما.. الخ الخ. 
ه���ذه  ا�ض���بحت  وق���د 
االم���ور عادية ج���دًا تقابل 

اث���را  ت���رتك  وال  باال�ض���تخفاف 
لع���داوة او بغ�ض���اء، فقد يدع���و الرجل 
مطلقته و�ضاحبها اجلديد يف اال�ضبوع 
الت���ايل، او يك���ون �ض���اهد زواجهما، او 
يتزوجها م���رة اخرى ويطلقه���ا وهكذا 

دواليك. 
ولك���ن اخطر ق�ض����س احلب ه���ي التي 
يعق���د اح���د طرفيه���ا بني جن���م معروف 
والط���رف االخ���ر ب���ني فتى او فت���اة من 
غم���ار النا�س، فهذه الق�ض����س هي التي 
تتف���ن اال�ض���اعات يف ن�ض���جها، وكثريا 
ما يلعب �ض���يطان ال�ض���هرة فيه���ا ذروة، 
باخب���ار  اخ���ريا  ال���ربق  وافاته���ا  وق���د 
تل���ك الق�ض���ية الكب���رية التي اته���م فيها 
�ضاريل �ضابلن بارتكابه جرمية مع فتاة 
يف اح���د الفن���ادق، وق���د ظلت الق�ض���ية 
منظورة زمنا طويال امام املحكمة حتى 
ق�ض���ى املحلفون برباءة املمثل امل�ضكني 
الع���امل، ولكن���ه ق�ض���ى  ا�ض���حك  ال���ذي 
حياته اخلا�ض���ة يف �ضل�ضلة من املتاعب 

والتعا�ضات. 

�شحية اخرى 
وقب���ل ق�ض���ية �ض���ابلن كان الق�ض���اء ق���د 
ف�ض���ل يف ق�ض���ية اخ���رى م�ض���ابهة كان 
املته���م فيه���ا اي���رول فل���ني واملدعيت���ان 
فتاتني من لو����س اجنلو�س، ثبت انهما 
قا�ض���رتان مل تبلغا الثامنة ع�ضرة وهو 

�ضن الر�ضد القانوين يف كاليفورنيا. 
وقد ا�ض���تعان رجال �ضركة وارتر ب�ضتى 
الكب���ري،  جنمه���م  لينق���ذوا  الو�ض���ائل 

ا  كلو فو
ل���ه جاري جاي�ض���لر ا�ض���هر 

املحام���ني، وداف���ع عن���ه كب���ار الكت���اب 
ال�ض���ينمائيني، وبع���د ان ب���رئ املمث���ل 
م���ن التهم���ة الق���ذرة كان���ت ال�ض���ركة ال 
ت���زال تخ�ض���ى عل���ى �ض���معته، وارادت 
ان تن�ض���ى النا����س هذا احل���ادث، فمدير 
ق�ض���م الدعاي���ة حادثا غرامي���ا اآخر بينه 
وب���ني اآن �ض���ريدان عق���ب انتهائهما من 
فيلم"حافة الظالم"و�ض���افر االثنان اىل 
املك�ض���يك، فقي���ل انهم���ا �ض���افرا ليجعال 
ال���زواج خامت���ة للحب العا�ض���ف الذي 
غ���زا قلب���ي االثن���ني، وبع���د ان ك���رثت 
اال�ضاعات واحلكايات عاد ايرول فلني، 
وثبت انه كان يف رحلة مع زميله املمثل 
دني�س مورجان، وان االثنني مل ي�ض���هدا 
مطلقا اآن �ضريدان. وقد ح�ضب اجلمهور 
ان كل تهمة �ض���ابقة الأيرول فلني هي من 

هذا القبيل! 

يف عهد فالنتينو 
بالق�ض����س  املنا�ض���بة  ه���ذه  وتذكرن���ا 
عه���ود  يف  حدث���ت  الت���ي  الواقعي���ة 
ال�ض���ينما االوىل ايام رودل���ف فالنتينو 
ووال�س ري���د وجون جل���ربت وغريهم 
من الكواك���ب املعا�ض���رين، حيث كانت 
فتي���ات من ا�ض���هر العائ���الت يف امريكا 
يختبئن حتت ا�ض���رة املمثل���ني ويقربن 
خدمهم باملال، ويحكن املكائد لكي يتهم 
ه���وؤالء املمثل���ون بهن، فينل���ن من وراء 
هذه الف�ضائح �ضهرة وذيوعًا وي�ضبحن 

ي�ض���بحن  مل  اإذا  النا����س،  كل  حدي���ث 
زوجات لهوؤالء امل�ضاهري!

�شحايا امراأة! 
ا�ض���رة  م���ن  كارول  مادل���ني  انح���درت 
اجنليزية حمرتم���ة، ونالت ثقافة عالية 
ممت���ازة، وا�ض���تعلت ف���رتة بالتدري�س، 
ويف �ض���نة 1931 تزوجت م���ن الكابنت 
البحري���ة  �ض���باط  م���ن  ا�ض���لي  فيلي���ب 
االجنليزي���ة، وبعد حياة فني���ة ممتازة 
و�ض���معة طيبة يف اجنلرتا �ضافرت اىل 
هوليوود، وملا ن�ضبت احلرب بداأت هي 

االخرى حربا خاطفة على الرجال. 
فف���ي عام 1940 هج���رت زوجها ونالت 
طالقه���ا من���ه، وقي���ل انه���ا �ض���غفت حبا 
بالطي���ار الفرن�ض���ي اللفتنانت ري�ض���ارد 
جت���ري  ذهب���ت  واإنه���ا  الروبي���ه،  دي 
وراءه بع���د �ض���قوط باري����س يف ايدي 
االمل���ان، ثم هبت تبح���ث عنه يف تون�س 
وعرف النا�س انه ا�ض���بح �ضحية ثانية 

ان  بع���د  اجلميل���ة  ال�ض���قراء  للممثل���ة 
اعل���ن ال���ربق يف يولية ع���ام 1941"ان 
النجمة ال�ض���ينمائية امل�ض���هورة مادلني 
كارول تاه���ت جت���اه ج���زر باهام���ا يف 
مركب �ض���راعي كانت تدي���ره مع املمثل 
يف  هاي���دن  ج�ض���رتلنج  ال�ض���ينمائي 

طريقهما اىل جزر جراند تورك". 
�ض���فن  ث���الث  االث���ر  عل���ى  قام���ت  وق���د 
وطائرتان من اال�ض���طول االمريكي يف 
املحي���ط اله���ادي للبحث عن العا�ض���قني 
اللذين ف�ضحهما القدر، وبعد 12 �ضاعة 
اعل���ن الكابنت كوالر ال���ذي يقود طائرة 
برية ومائية انه عرث على احلبيبني بعد 
ان ق�ض���يا ليل���ة بطوله���ا يف احد كهوف 

جزيرة"كوتن كاي". 
ل�ض���رتلنج  وق���د كفل���ت ه���ذه املغام���رة 
�ض���ركات  اإح���دى  تظه���ره  ان  هاي���دن 
يف  مادل���ني  ام���ام  كوكب���ا  ال�ض���ينما 
فيلم"مم���ر بهاما"وبالرغ���م م���ن جن���اح 
املمثل احلديد، فقد قيل اإنه �ض���اق ذرعا 

بهولي���وود وباال�ض���اعات التي ن�ض���جت 
حول���ه وبنظ���رات النا�س وهم�ض���اتهم، 
فقرر مغادرته���ا خملفا وراءه هذا املجد 

الذي ابت�ضم له حلظة من الزمان. 
ه���ي  ا�ض���بحت  كارول  مادل���ني  ولع���ل 
نف�ض���ها ال�ض���حية الرابع���ة لقلبه���ا الذي 
ع�ضف بثالثة رجال، فقد كانت ت�ضطلع 
قبال بدور امل���راأة العاقلة الكاملة، ولكن 
ال�ض���ركات ا�ض���تغلت مواهبها اجلديدة، 
فب���داأت تظهرها يف ادوار املراأة العابثة 

امل�ضتهرتة.

�شحية ال�شاحر 
املخ���رج  املمث���ل  ه���و  هن���ا  وال�ض���احر 
اور�ض���ون ويل���ز ال���ذي به���ر هولي���وود 
بافالم���ه املمي���زة ب�ضخ�ض���يته وبالعابه 
ال�ض���حرية التي يعر�ض���ها كل م�ضاء يف 
حفالت خا�ض���ة ال�ضدقائه، اما ال�ضحية 
املك�ض���يكية  داري���و  دولوري����س  فه���ي 
حل�ض���ناء التي كانت يف عي�ض���ة ر�ض���ية 
م���ع زوجه���ا �ض���يدريك جيبوت���ز املدير 
الفن���ي ل�ض���ركة م���رتو، فالقى ال�ض���احر 
حبائله حولها وا�ض���طرها اىل الطالق، 
و�ض���رحت دولوري�س لرجال ال�ضحافة 
بانها �ض���تقول"نعم"اإذا �ضاألها اور�ضون 
ويل���ز. ولك���ن ه���ذا ت���زوج اخ���ريا م���ن 
م���ن  طلقه���ا  ان  بع���د  هاي���وارث  ريت���ا 
زوجها ال�ض���ابق، وترك �ض���حيته تندب 
حظه���ا وتلع���ن هولي���وود واحل���ب يف 

هوليوود!. 
االثنني والدنيا/ اأيار- 1944
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بريوت – من لطفي ر�شوان 

الر�ض���ا�س  ب���ريوت..  ي�ض���ود  التوت���ر 
يطل���ق م���ن جدي���د.. ح���وادث اخلطف 
تتجدد.. بيت �ض���ائب �ضالم يتحول من 
جدي���د اىل قلعة.. عادت احلرا�ض���ة اليه 
وعادت معها املدافع الر�ضا�ضة والبنادق 
وامل�ضد�ضات يف ايدي حرا�ضه من �ضباب 

املقاومة ال�ضعبية. 
كل هذا وغ���ريه نقلت���ه اىل االنباء وانا 
بدم�ض���ق، فنزل���ت م�ض���رعا ابح���ث ع���ن 
�ض���يارة تنقلني اىل ب���ريوت.. اىل قلعة 
�ض���ائب �ض���الم يف قل���ب ب���ريوت ومل���ا 
راآين القائ���د الث���وري الكب���ري ق���ال يل 
اىل  بالع���ودة  خاط���رت  مبت�ض���ما:"لقد 

هنا".. 
فقل���ت ل���ه:"دع خماطرت���ي جانب���ا وقل 
يل.. اال ت�ض���عر ان���ت باخل���وف وبيت���ك 
هك���ذا مه���دد كل ي���وم بالن�ض���ف بقنابل 

اعدائك!". 
اجاب:"طبع���ا خف���ت.. خف���ت اكرث من 
م���رة، ولك���ن لي�س م���ن القناب���ل بل من 

حما�س وثورة �ضبابنا العربي احلر. 
"خف���ت عندم���ا �ض���معت ان بع�ض���ا من 
قادة املقاومة ال�ض���عبية قرر ن�ضف بيت 

�ضمعون. 
بع�ض���ا  ان  �ض���معت  عندم���ا  "وخف���ت 

منه���م ق���د ق���رر قتال رج���ال اال�ض���طول 
ال�ضاد�س". 

مهاجمة  بع�ض���هم  قرر  عندما  "وخف���ت 
افراده���ا  وتعذي���ب  الكتائ���ب  مق���ر 
بالطريقة الوح�ض���ية الت���ي يعذبون بها 

العرب من �ضباب املقاومة ال�ضعبية". 

عندم���ا  خ���ويف  م���ن  تخل�ض���ت  "وق���د 
لتوجيه���ي  ال�ض���باب  ا�ض���تجاب 
ون�ض���ائحي وتب�ض���ريي لهم بالعواقب 
الوخيم���ة الت���ي ترتت���ب على م���ا كانوا 

ينون القيام به". 
قلت:"هل تعتقد ان الثورة ال�ضعبية قد 

اثم���رت؟.. اعن���ي ه���ل جنح���ت ث���ورة 
ال�ضعب على �ضمعون؟". 

اج���اب:"واأي جن���اح!.. يكفيها جناحا 
انها مل متكن �ض���معون م���ن جتديد مدة 

رئا�ضته"! 
قلت:"�ض���تنتهي الثورة بع���د ايام بقمع 
فتن���ة الكتائب و�ض���تفقد ان���ت لقب قائد 
الثورة، فما هو برناجمك بعد اال�ضبوع 

القادم؟!. 
و�ضحك �ضائب �ضالم وقال: 

"انا خايل �ض���غل، �ضاكون عاطال.. 
ه���ذا  ايعجب���ك  عاط���ل  مواط���ن 
خم�ض���ة  ع�ض���ت  لق���د  التعب���ري؟.. 
�ض���هور على �ض���حتي واع�ض���ابي 
وان ات���رك املي���دان حت���ى ت�ض���تقر 
االم���ور متام���ا وت�ض���عر احلكومة 
جميع���ا  نوؤيده���ا  الت���ي  الوطني���ة 
باال�ضتقرار وتعود للبنان ابت�ضامته 
وحيويت���ه، وعندئ���ذ قد ا�ض���افر اىل 

�ضوي�ضرا او ا�ضافر اىل القاهرة". 
قل���ت:"واالن امامك مهم���ة خطرية.. 
ارجاعي اىل دم�ضق!"و�ضحك �ضائب 
م���ن  وقال:"اتخ���اف  طوي���ال  �ض���الم 

الكتائب؟". 
قلت:"نعم". 

باخل���وف  اعرتف���ت  ق���د  قال:"مادم���ت 
ف�ض���اأعمل عل���ى تو�ض���يلك اىل دم�ض���ق 
�ض���املا.. ولك���ن بع���د ان تتن���اول طع���ام 

الع�ضاء معي". 
وبعد الع�ضاء ات�ضل �ضائب �ضالم باحد 
الق���ادة و�ض���رح ل���ه موقف���ي.. وج���اءت 
�ض���يارة م���ن �ض���يارات اجلي����س اقلتني 

�ضاملا اىل حدود دم�ضق.. مع الفجر. 

امل�شور /
 ت�شرين االول- 1958
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هل الرجل يعرف املهمة التي ا�ضافر من 
اجله���ا؟! وه���ل هو يتبعني خ�ضي�ض���ا؟ 
وه���ل ه���و جا�ض���و�س؟ وحل�ض���اب م���ن 

يعمل؟
لنف�ض���ي  احتف���ظ  ان  ام���كاين  يف  كان 
بع�ض���رات االل���وف من اجلنيه���ات، فقد 
كنت انا الو�ضاطة الوحيدة يف اي�ضال 

هذه املبالغ اىل امراء وعماء البادية
طلب مني با�س ان اوؤكد لزعماء الدروز 
ان احللفاء �ضوف ير�ضلون جي�ضا لطرد 

حكومة في�ضي واعوان املحور
م���ع انني ا�ض���تعنت بالكتم���ان واحلذر 
اال ان خ���رب وج���ودي يف اجلبل وخرب 
)ن�ضاطي( ال�ضيا�ضي ومقابالتي لبع�س 
اىل  و�ض���ل  البادي���ة  وزعم���اء  ام���راء 
م�ض���امع ال�ض���لطات الفرن�ض���ية وعيون 

املحور

بداأت ا�ضمهان او االمرية اآمال االطر�س 
تروي ق�ضتها منذ غادرت م�ضر يف يوم 

25 مايو �ضنة 1941 فقالت:
مل يك���ن القط���ار ق���د ابتع���د كث���ريا عن 
القاهرة حتى خيل يل ان حوادث االيام 
الثالثة املا�ضية كانت حلما.. وقد افقت 
منه االن فقط!.. و�ض���األت نف�ضي هل انا 
جننت؟.. واال فكيف قبلت هذه املهمة؟! 
وكيف ر�ضيت او اورط نف�ضي يف عمل 

ال خربة يل به؟..
والول م���رة مذ قابلت م�ض���رت �ض���مارت 
ادرك���ت خطورة العمل ال���ذي انا قادمة 
علي���ه وج�ض���امة اخلط���ر الذي ق���د اقع 
في���ه.. ب���ل ومتني���ت ل���و ا�ض���تطعت ان 
اع���ود اىل القاه���رة واع���دل ع���ن ه���ذه 
الرحلة ولكن كيف! هذا م�ضتحيل االن! 
واردت ان اهرب من نف�ضي من افكاري 
ال�ض���وداء فانتقل���ت اىل عرب���ة االكل.. 
وجل�ض���ت وحدي اىل مائ���دة ولكني مل 

ابَق وحيدة طويال.
فقد اقبل رجل وا�ض���تاأذن هل ا�ض���مح له 
باجللو����س يف املقع���د اخل���ايل امام���ي 
و�ضمحت له طبعا، وقدم نف�ضه ايّل على 

انه �ض���حفي امريكي.. وان ا�ضمه )ف( 
)ذك���رت يل اآمال ا�ض���مه ولكن���ي اكتفي 
بذك���ر اول حرف فقط ال�ض���باب �ض���وف 

يدركها القراء فيما بعد(.
قالت اآمال:

وب���داأ م�ض���رت )ف( يحدثني عن احلرب 
وجمراه���ا وتطوراته���ا، وعن ال�ض���رق 
االو�ض���ط، وانه ي�ض���افر اىل لبنان النه 
يتوق���ع قريب���ا وقوع اح���داث هامة، ثم 

�ضاألني فجاأة: )األ�ضت من راأيي(؟
ووجدت نف�ض���ي اقول نعم! ولكني يف 
نف�س اللحظة تنبهت! وتذكرت ن�ضائح 
م�ضرت �ضمارت ون�ضائحك، واح�ض�ضت 
اع�ض���ابي  ولعله���ا  كي���ف،  ادري  وال 
املرهف���ة ان جلو����س الرج���ل مع���ي اىل 
مائ���دة واح���دة مل يكن م�ض���ادفة!.. بل 
كان ام���را مق�ض���ودا..! وان حديثه كان 
يرمي لغر����س.. وهو ان ي�ض���تدرجني 

يف احلديث.
دارت ه���ذه اخلواطر يف راأ�ض���ي ثانية 

او ثانيتني!
هذا والرجل يتحدث وي�ض���األني ولكني 
وق���د تنبه���ت اعت���ذرت باجله���ل وعدم 
احاطت���ي بتفا�ض���يل �ض���ري احل���رب من 
ع���دم االجاب���ة، و)باأبت�ض���امة( ومل اكن 
كاذب���ة يف اعتذاري فان���ت تعرف خريا 
من �ضواك انني ال اقراأ ال�ضحف وانني 
عمري ما اهتممت بتتبع �ضري احلرب!

وم�ضت تقول:
وانتهين���ا م���ن تن���اول طع���ام الع�ض���اء 

وو�ضلنا اىل القنطرة.
اخافن���ي  �ض���وؤال  راأ�ض���ي  يف  وكان 
وه���و هل الرج���ل يع���رف املهم���ة التي 
ا�ض���افر من اجله���ا؟! وهل ه���و يتبعني 
جا�ض���و�س؟  ه���و  وه���ل  خ�ضي�ض���ا؟ 
وحل�ضاب من يعمل؟ حل�ضاب املحور.. 
ام ت���رى االجنليز ه���م الذين ار�ض���لوه 
ورائ���ي لرياقبني؟ فقد كن���ت قراأت يف 
بع����س الروايات ان هناك جوا�ض���ي�س 
يتج�ض�ض���ون عل���ى جوا�ض���ي�س بينم���ا 
ال���كل يعملون لهدف واح���د ويخدمون 

م�ضلحة واحدة!
ولكني اطماأننت قلي���ال عندما راأيت ان 
م�ض���رت )ف( مل يحاول ان يالزمني يف 
حمط���ة القنط���رة او يجل����س مع���ي يف 

قطار فل�ضطني.
ولكني ملا نزلت يف ال�ض���باح يف حمطة 
اللد وجدته واقفا على الر�ضيف وكاأمنا 
كان ينتظ���رين.. وتق���دم مني وحياين 
ومتن���ى يل �ض���فرا �ض���عيدا ثم ق���ال انه 
�ضيوا�ض���ل �ض���فره بالقطار اىل حيفا..
وفعال عاد وركب القطار.. قالت اآمال:

ه���ذا ال�ض���حفي االمريكي م�ض���رت )ف( 
كان م���ن وكالء املحور كم���ا عرفت فيما 
بعد!.. هل تذكر انني ار�ضلت اليك مرة 

برقية عن �ضفري اىل انقرة؟.
قلت: نعم وكنت انتظر حتى تنتهي من 
حكايتك وا�ض���األك عن ال�ضبب ولكنك مل 
ت�ض���افري؟ قالت: كال، مل ا�ض���افر، او مل 
امكن من ال�ض���فر.. ومل�ض���رت )ف( عالقة 
بكل هذا.. هل احكي لك الق�ضة االن او 

اتركها اىل ان يجيء دورها؟.
قلت: كما ت�ضائني..

يج���يء  ان  اىل  اتركه���ا  اذن  قال���ت: 
دورها.. وا�ضتاأنفت احلديث فقالت:

كوم���ودور با����س يعطيه���ا تعليماته���ا 
واول الف جنيه!

وركبت م���ن الل���د �ض���يارة اىل القد�س، 
ونزلت يف فن���دق امللك داود ومل مت�س 
على و�ضويل �ض���اعة حتى زارين رجل 
�ض���الح  �ض���رتة  يلب����س  كان  اجنلي���زي 
الرج���ل  وا�ض���م  الربيط���اين  الط���ريان 
)كوم���ودور(  برتب���ة  وه���و  )با����س( 
ورحب بي ودعاين لتناول ال�ضاي معه 

يف نف�س اليوم.
وح���ول مائدة ال�ض���اي حدثن���ي طويال 
عن )عملي( واكد على �ض���رورة احلذر 
اخطوه���ا  خط���وة  كل  يف  ال�ض���ديد 
ون�ضحني ان ا�ضيء الظن بكل واحد.. 
وهنا �ض���األتها،|: وهل قلت له �ضيئا عن 

ال�ضحفي االمريكي؟

افع���ل  ان  اوال  يل  خط���ر  كال  قال���ت: 
ولكنني عدلت.

�ضاألتها، ملاذا؟
قالت: مل اكن اعرف �ض���اعتئذ انه يعمل 
حل�ضاب املحور، وكان يحتمل ان يكون 
جا�ضو�ض���ا له���م ه���م.. لالجنلي���ز! على 
كل ح���ال مل اقل �ض���يئا عن���ه لكومودور 

با�س..
وا�ضتاأنفت حديثها:

وطل���ب مني با����س ان ا�ض���رتيح اليوم 
وا�ضتعد لل�ضفر غدا اىل عمامن، وهناك 
�ض���وف يلقاين م���ن ي�ض���هل يل دخويل 
�ض���وريا خل�ض���ة من حدود �ضرق االردن 
وكان من املهم جدا كما فهمت من با�س 
ان ا�ض���ل اىل جب���ل ال���دروز واجتم���ع 
باالمري ح�ض���ن وزعم���اء اجلبل قبل ان 

يعرف الفرن�ضيون بدخويل �ضوريا.. 
للمح���ور  ان  يع���رف  با����س  وكان 
جوا�ض���ي�س وعيون���ا يف م�ض���ر، وكان 
م���ن املحتم���ل او على االقل م���ن املمكن 
ان يكون���ا عرف���وا ال�ض���بب يف �ض���فري 
وار�ضلوا اىل �ضلطات املحور يف لبنان 
و�ض���وريا ينبهونه���ا اىل الغر����س م���ن 

زيارتي جلبل الدروز.
وطل���ب من���ي با����س ان اوؤك���د لزعم���اء 
ال���دروز ان احللف���اء �ض���وف ير�ض���لون 
جي�ض���ا لطرد حكوم���ة في�ض���ي واعوان 
املحور، وان جي�ض���هم ه���ذا امنا يدخل 
�ض���وريا ولبن���ان لتحريرهم���ا م���ن كل 
�ض���لطة اجنبي���ة وان اوؤك���د له���م كذل���ك 
ان الن�ض���ر النهائ���ي يف ه���ذه احل���رب 

للحلفاء!
اىل اخره.. اىل اآخره..

وانا اخت�ض���ر هنا كث���ريا من كالم اآمال 
االطر����س تفاديا من تكرار كالم �ض���بق 
اثن���اء  و�ض���معوه  عرف���وه  ان  للق���راء 
احلرب عن قوة احللفاء وملاذا �ضيكون 
الن�ضر لهم يف النهاية، وعن اغرا�ضهم 

من هذه احلرب.. اىل اآخره..
قالت اآمال:

وقبل ان يرتكني با�س يف امل�ض���اء د�س 

يف ي���دي مظروف���ا وق���ال ان في���ه ال���ف 
جنيه مل�ض���اريفي انا ال�ضخ�ضية.. وان 
ال���ذي �ض���وف يلقاين يف عمان �ض���وف 

يق�ضي ايّل ببقية التفا�ضيل..
تدخل �ضوريا خل�ضة!

ويف الي���وم الت���ايل �ض���افرت اىل عمان 
فو�ض���لت اليها بع���د الظهر، وانق�ض���ى 

اليوم ومل يتقدم اىل احد..
وم�ضى �ضباح اليوم التايل ومل يت�ضل 

بي احد.. 
وبع���د الظهر دعيت للتليف���ون وكلمني 
املجه���ول بلغة فرن�ض���ية ركيكة وفهمت 
من���ه انن���ي يج���ب ان اك���ون م�ض���تعدة 
بحقائبي بعد ن�ضف �ضاعة. ويف املوعد 
املح���دد كنت جال�ض���ة يف رده���ة الفندق 
وحقائبي القليلة حجويل واقبل خادم 
يقول ان �ض���يارة تنتظرين امام الفندق 

وم�ضيت اىل ال�ضيارة..
وو�ضع اخلادم حقائبي فيها.. واخذت 
مقعدي اىل جانب ال�ضائق ومل يكن يف 
ال�ض���يارة احد �ض���واه.. وكان ال�ض���ائق 
�ض���ابطا اجنليزيا �ض���ابا، ومن �ض���وته 
عرفت انه هو ال���ذي حدثني بالتليفون 
طري���ق  اىل  ال�ض���يارة  بن���ا  وانطلق���ت 
ال�ض���ام.. واثناء الطريق راح ال�ضابط 
ال�ض���اب يذكر يل ا�ض���ماء زعماء الدروز 
وي�ض���األني بع���د كل ا�ض���م ه���ل اع���رف 
�ض���احبه؟ وطبعا كنت اعرفه���م جميعا 
فه���م اقارب���ي وابن���اء ع�ض���ريتي.. ث���م 
اخ���ذ ي�ض���األ عن حال���ة كل منه���م املالية 
واالجتماعي���ة.. وهل ه���و رجل طموح 
او قن���وع؟ وهل هو ممن ميكن الركون 

اليهم واىل كلمتهم!
ام���راء  بعده���ا اىل  ال�ض���ابط  وانتق���ل 
القبائ���ل  وروؤ�ض���اء  البادي���ة  وعم���اء 
ال�ض���اربة يف �ض���حراء �ض���وريا ولك���ن 
معرفتي بهالء كانت قليلة جدا فلم اكن 
اع���رف منه���م �ض���وى امريي���ن او ثالثة 
اما هو ال�ض���ابط فكان يعرف ا�ضماءهم 
جميع���ا وكان ملم���ا ب���كل �ض���يء عن كل 

واحد منهم.. 

ا�صمهان تروي ق�صتها..

�صحف��ي امريكي جا�صو���س الملانيا!
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ودام حديثن���ا يف ه���ذا املو�ض���وع اكرث 
م���ن �ض���اعتني ا�ض���تطعنا ان )نغري���ل( 
ه���وؤالء االم���راء والزعم���اء وان نختار 
منهم ت�ضعة وهم االكرب مقاما واالو�ضع 
نف���وذا يف اجلبل والبادي���ة وكان على 

راأ�ضهم طبعا زوجي ح�ضن االطر�س..
واخ���ريا بداأ ال�ض���ابط يذكر ا�ض���ماءهم 
واح���دا بع���د واحد.. وه���و ي�ض���األني: 
ماراأيك؟ هل تظنني انه يقنع بخم�ضمائة 
جني���ه يف ال�ض���هر؟ وكن���ت اق���ول: كال! 

م�ضتحيل! على االقل الف جنيه..
هذا بينما كنت اعلم ان فالنا هذا يفرح 
ج���دا بخم�ض���مائة جني���ه.. بل ير�ض���ى 
ه���وؤالء  اجع���ل  ال  مل  ولك���ن  مبائت���ني! 
الزعم���اء الع���رب ينتفع���ون باالم���وال 
الربيطانية التي كانت تنفق باملاليني!

ويتناول ال�ضابط زعيما اآخر او رئي�س 
قبيلة ويقول: وهل تكفيه الف جدنيه؟

واقول انا: كال ه���ذا رجل قوي وغني، 
وال���ف جني���ه ال متالأ عيني���ه على االقل 

الفان وهكذا..

انا حمارة كبرية
وتوقفت ا�ضمهان يف روايتها و�ضحكت 

وهي تقول:
كم كنت حمارة كبرية!

و�ضحكت انا وقلت: الرجوع اىل احلق 
ف�ضيلة! ولكن ما �ضر هذا االعرتاف؟

احتف���ظ  ان  ام���كاين  يف  كان  قال���ت: 
لنف�ضي بع�ضرات االلوف من اجلنيهات، 
فق���د كن���ت ان���ا الو�ض���اطة الوحيدة يف 
اي�ض���ال هذه املبالغ اىل امراء وزعماء 
االجنلي���زي  ال�ض���ابط  وكان  البادي���ة، 
م���رة يف  �ض���هر  ي���زورين كل  املذك���ور 
فندق )اوريان( اي ال�ض���رق يف دم�ضق 
ويق���ول: لق���د اح�ض���رت لك �ض���جايرك 

الالكي �ضرتايك..
�ض���جائر  )خرطو�ض���تني(  ويناولن���ي 
ملفوفتني بال���ورق، ولكن مل تكن هناك 

�ضجائر بل رزم من اوراق البنكنوت!
وكان االم���راء والزعماء يرتددون على 
الفن���دق واقاب���ل كل واح���د منه���م على 
انف���راد واناول���ه املبلغ املخ�ض����س له، 
وكم���ا قلت لك ف���ان معظمه���م كان يقنع 
بل ويفرح بن�ضف ما كنت اعطيه اياه، 
ول���و انني كن���ت فعل���ت ذل���ك واحتفظ 
لنف�ض���ي بالفرق.. وهزت كتفيها وقال: 

ولكنني كنت حمارة كبرية!..
ث���م كامن���ا تذكرت ام���را النها �ض���حكت 

وقالت:
عملتها ب�س مع زوجي ح�ضن االطر�س.. 

قلت: زوجك؟!
قال���ت: نع���م.. يف اح���دى امل���رات كان 
عل���ي ان اعطيه ن�ض���يبه وهو الفان من 
اجلنيه���ات ولكنن���ي مل افع���ل، وتركت 
دم�ضق و�ض���افرت اىل بريوت، واالمري 
ح�ضن اليزال يعترب هذا املبلغ دينا علّي 

حتى االن!
تقابل زوجها ح�شن 

االطر�س

روايته���ا  اىل  ا�ض���ممهان  وع���ادت 

وا�ضتاأنفت احلديث.. وانا اغفل بع�س 
التفا�ض���يل التي ال�ض���رورة اوال اهمية 

لها. 
اجلب���ل  اىل  و�ض���لت  واخ���ريا  قال���ت: 
)تق�ض���د جبل ال���دروز( وكن���ت متهيبة 
ج���دا م���ن مقابل���ة العائلة وخ�ضو�ض���ا 
االمري ح�ض���ن ب�ضبب ما ن�ضر يف بع�س 
املجالت امل�ضرية عن زواجي ببدرخان 
ونحن الطر�ض���ان نعده عارا ان تتزوج 
الفت���اة من رج���ل غريب خ�ضو�ض���ا اذا 
كان يق���ل مقاما عنها )ك���ذا(! واملجالت 
ويف  �ض���وريا  يف  مق���روءة  امل�ض���رية 
اجلب���ل، وفع���ال �ض���األوين ع���ن حكاي���ة 
زواج���ي هذه فكذبتها وقل���ت انها كذبة 

خمتلقة من اكادذيب جمالت م�ضر.
وعلى العموم ا�ض���تقبلني كبار اال�ضرة 
ا�ض���تقباال طيب���ا، وق���د تاث���رت حقيق���ة 
من ح�ض���ن ا�ض���تقبال االمري ح�ضن وقد 
اح�ض�ضت يف احلال انه اليزال يحبني،، 
ولع���ل هذا احل���ب هو الذي �ض���هل على 

يف  �ض���عوبة  اح���د  مل  النن���ي  مهمت���ي 
اقناعه ب�ضواب االن�ضمام اىل احللفاء 

والتخلي عن تاأييد حكومة في�ضي.
ولكن���ه طلب من���ي ان اع���ود زوجة له. 
وابدى ا�ض���تعداده الن يطلق يف احلال 
زوجت���ه التي كان تزوجه���ا بعد طالقي 
منه.. ومل يقلها �ض���راحة ولكني فهمت 
ان���ه يجعل عودت���ي اليه �ض���رطا لقبوله 
ماجئ���ت من اجله، اي �ض���رطا لنجاحي 
االطر����س  اآم���ال  قال���ت  مهمت���ي،،،  يف 
ولعله���ا ارادت ان توجز ومتر �ض���ريعا 
ال  حت���ى  روايته���ا  م���ن  الف�ض���ل  به���ذا 
اناق�ض���ها يف تناق����س برقياته���ا الت���ي 
ار�ض���لتها ايّل والتي كانت ار�ضلتها اىل 

ا�ضرتها يف القاهرة.
قالت: وال اطيل عليك، وار�ض���ل ح�ض���ن 
ودع���ا زعم���اء الطر�ض���ان لالجتماع بي 
وتويل عني �ض���رح مهمتي.. واقناعهم 
ثم بع���ث بالر�ض���ل ودعا بع����س زعماء 
قبائل البادية.. ويف الوقت نف�ضه بادر 

اىل طالق زوجته لكي يثبت يل انه جاد 
يف طلب عودتي زوجه له!

ومع انني ا�ض���تعنت بالكتمان واحلذر 
اال ان خ���رب وج���ودي يف اجلبل وخرب 
)ن�ضاطي( ال�ضيا�ضي ومقابالتي لبع�س 
اىل  و�ض���ل  البادي���ة  وزعم���اء  ام���راء 
م�ض���امع ال�ض���لطات الفرن�ض���ية وعيون 

املحور يف �ضوريا ولبنان. 
قالت: ولعل ال�ضحفي االمريكي م�ضرت 
)ف( هو الذي ابلغ عني، ولو انه اق�ضم 
يل فيم���ا بعد انه بريء من هذا.. وعلى 
كل ح���ال فق���د ج���اءين االم���ري فاعور، 
وهو احد ام���راء البادية وهو �ض���ديق 
ال�ضرة الطر�ض���ان، يحذرين ويقول ان 
ال�ض���لطات الفرن�ضية تو�ض���ك ان ت�ضدر 
االم���ر بالقب����س عل���ى واعتق���ايل وانه 
يجب عل���ى ان اه���رب واغادر �ض���وريا 
عل���ى الف���ور.. وهن���ا قاطعته���ا وذكرت 
لها خال�ضة الربقية التي كانت ن�ضرتها 
جري���دة امل�ض���ري وفيها ان ال�ض���لطات 

الفرن�ض���ية هي التي طلبت منها مغادرة 
الب���الد وانه���ا، اي اآمال ا�ض���طرت بعد 

هذا ان تهرب على ظهر جواد!
قال���ت: ه���ذا غ���ري �ض���حيح ول���و كانت 
ال�ض���لطات الفرن�ض���ية هي الت���ي طلبت 
مني مغ���ادرة البالد فلم���اذا اهرب على 
ه���ذه  يف  ميكنن���ي  كان  ج���واد؟  ظه���ر 
احلال���ة ان اغادر البالد علنا وبالطريق 
الع���ادي ما دامت ال�ض���لطات ه���ي التي 
طلب���ت من���ي ذل���ك.! كال.. احلقيقة هي 
ان الفرن�ض���يني ارادوا ان يقب�ضوا علّى 

ولهذا هربت..

تهرب متنكرة يف زي عبد!
وتط���وع االم���ري فاع���ور بتهريب���ي من 
�ض���وريا ومرافقت���ي بنف�ض���ه اىل حدود 
فل�ض���طني.. وتنك���رت يف زي عب���د من 
عبي���د االم���ري! وطلي���ت وجه���ي ويدي 
بدهان ا�ض���ود اللون.. ولب�ضت مالب�س 
العبي���د الذين يف خدمة امراء العرب.. 
بالكوفي���ة  و�ض���عري  راأ�ض���ي  ولفف���ت 
والعق���ال وركبت جوادا و�ض���رت وراء 

جواد االمري فاعور!
وكان���ت رحل���ة �ض���اقة طويل���ة ومتعبة 
يف  ي�ض���لك  ان  االم���ري  ا�ض���طر  فق���د 
بع����س اج���زاء الطريق طرق���ا ودروبا 
غ���ري ماألوف���ة وال معروفة عن���د حرا�س 
اآون���ة  ب���ني  مررن���ا  ولق���د  احل���دود!.. 
واخرى.. ببع�س اال�ض���تحكامات التي 
اقامها الفرن�ض���يون.. ومل ان�س مهمتي 
فاجته���دت ان ا�ض���جل يف ذاكرت���ي كل 
ماتقع عليه عيناي من جتمعات للجند.. 
واوكار املداف���ع.. وج�ض���ور او كباري 
ان�ض���ئت هنا وهناك يف بع�س املمرات 
بني اجلب���ال.. واحل�ض���ون ال�ض���غرية 

وخمازن الذخرية اىل اآخره..
قال���ت: وانا احب ركوب اخليل.. ولكن 
للريا�ضة! ولكني عمري ما ظننت انني 
�ضاأكره اجلياد وركوب اجلياد اىل هذه 

الدرجة..
وعندما عربت اخريا احلدود، ودخلت 
فل�ضطني كنت اح�س ان و�ضطي انقطم! 
بعد ان ام�ض���يت على ظهر اجلواد ليلة 

وبع�س يوم!
وودعت االمري فاعور و�ضكرته.. ويف 
م�ض���اء اليوم التايل كن���ت يف القد�س.. 
ودخل���ت فندق املل���ك داود! وك���م كانت 
ده�ض���ة موظفي الفن���دق عندم���ا طلبت 
منه���م ان يق���ودوين اىل اجلن���اح الذي 

كنت اقيم فيه!
ذل���ك الين دخلت الفن���دق وانا كما انا.. 

اي �ضوداء يف زي العبيد!
ثياب���ي  وابدل���ت  اغت�ض���لت  ان  وبع���د 
ار�ض���لت يف طل���ب كوم���ودور با����س. 
وروي���ت ل���ه كل م���ا فعلته يف �ض���وريا، 
م���ع  ومقابالت���ي  احاديث���ي  ونتيج���ة 
وزعم���اء  االطر����س  ح�ض���ن  االم���ري 
اجلب���ل والبادي���ة.. ث���م ق�ض�ض���ت عليه 
تفا�ض���يل هربي وذكرت ل���ه ماالحظته 
ط���ول الطري���ق و�ض���جلته ذاكرت���ي عن 
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احل�ضون التي �ض���يدها الفرن�ضيون 
على قم���م بع�س اجلب���ال.. اىل اآخر 

ماذكرته لك..
اىل  و�ض���مني  ج���دا  الرج���ل  و�ض���ر 

�ضدره وهو يقول:
مرحى! اح�ضنت �ضنعا يابنيتي!

ح�ش��ن  باالم��ري  زواجه��ا 
االطر�س

وبعد ذلك بب�ضعة ايام حترك جي�س 
احللفاء وتخطى حدود فل�ضطني اىل 
�ضوريا ولبنان،، والباقي تعرفه مما 
ن�ضرته ال�ض���حف ومن برقياتي فقد 
عدت يف اعقاب جي����س احللفاء اىل 
دم�ضق. و�ضكتت قليال قبل ان تقول: 
ع���ن رغب���ة  برقي���ات  ل���ك  وار�ض���لت 
االمري ح�ضن يف ان اعود زوجة له،، 

ون�ضحتني انت بالقبول..
قلت: نعم وح�ضنا مافعلت!

قال���ت: عل���ى كل ح���ال كان االحتفال 
بزواجن���ا فخم���ا ج���دا.. واعط���اين 
االم���ري ح�ض���ن يومها الف���ي جنيه.. 
و�ض���حكت انا وقلت: ث���م اخذت منه 

الفي جنيه اخرى!
ابت�ضمت رحمها الله وقالت:

نعم. وهل كث���ري ان يكون مهري اربعة 
االف جنيه!

ا�شراف و�شوء تدبري..
وهن���ا عادت ال�ض���يدة امين���ة البارودي 
م���ن طوافه���ا باملحال التجاري���ة ومعها 
�ض���يدة نه�ض���ت اآمال وقبلتها وقدمتني 
اليها! وقالت ال�ض���يدة انها تعرفني من 
قب���ل ان ت���راين لكرثة ما �ض���معته عني 
من اآمال وال�ض���يدة وا�ضمها �ضفيقة هي 
ارملة املرحوم فخري بك الن�ضا�ض���يبي 
وق���د قتل بع���د ذل���ك بنحو �ض���هر واحد 
يف اح���د �ض���وارع بغ���داد اثن���اء زيارة 
ل���ه لعا�ض���مة الع���راق وقي���ل ان القاتل 
من اتباع �ض���ماحة مفتي فل�ض���طني، الن 
فخري الن�ضا�ضيبي كان من الد خ�ضوم 
املفت���ي كم���ا ان���ه كان متهم���ا باأن���ه م���ن 
ا�ض���دقاء االجنليز وموؤيدي ال�ضيا�ض���ة 

الربيطانية يف فل�ضطني.. 
وقال���ت ال�ض���يدة �ض���فيقة ونح���ن حول 

مائدة الغداء موجهة �ضوؤالها ايّل:
هل ن�ضحتها؟

قلت: فيم؟
قالت: �ض���معت منه���ا ان )عيبك( الكبري 
يف نظرها هو ا�ض���رافك يف ن�ض���حها.. 
ولكن عمرها ما كانت يف حاجة للن�ضح 
كما هي االن.. قلت: ان�ضحها يف ماذا؟

قالت: يف ا�ض���رافها اجلن���وين،، كاأمنا 
تري���د  فه���ي  راحتيه���ا  يح���رق  امل���ال 

اخلال�س منه باأ�ضرع مايكون!
وهنا قالت ا�ضمهان:

مل يحدثن���ي يف �ض���يء غ���ري ه���ذا م���ذ 
ح�ضر!

قال���ت �ض���فيقة: وه���ل حدثت���ه انت عن 
لعبك القمار يف بريوت؟..

ث���م التفت���ت اىل تق���ول قب���ل ان تتمكن 
الت���ف  لق���د  ا�ض���كاتها:  م���ن  ا�ض���مهان 
حوله���ا يف ب���ريوت بع����س ال�ض���يدات 
وذك���رت ا�ض���ماءهن وهن من �ض���يدات 
واآن�ضات اكرب اال�ضر اللبنانية ال�ضهرية 
العريقة يتملقنها ويدعونها ل�ضهراتهن 
وحفالته���ن ويحطنها مبظاهر االجالل 
واالك���رام!.. واملجنون���ة تظ���ن ان هذا 
كل���ه حب���ا يف �ض���واد عينيه���ا وماه���و 
اال طم���ع يف ماله���ا النه���ن علمنها لعب 
البوك���ر وهي التفهم �ض���يئا ول���ن تفهم 
�ض���يئا يف لع���ب البوك���ر والنتيجة هي 
انه���ن يربحن منها يف كل �ض���هرة مئات 

اجلنيهات.. فهل يعجبك هذا احلال؟
قل���ت طبعا ال، ولكن لعل���ه يعجبها هي! 
وا�ض���مهان  �ض���فيقة  ال�ض���يدة  وم�ض���ت 
�ض���اكتة الجتي���ب م�ض���ت تق����س عل���ى 
عل���ى  ت���دل  له���ا  ت�ض���رفات  تفا�ض���يل 
الغفلة و�ض���وء التدب���ري، ومنها مثال ان 
)�ض���حفيا( خدعه���ا واوهمه���ا ان عنده 
ال�ض���دار  ناجح���ا  �ض���حفيا  م�ض���روعا 
جري���دة يومي���ة راأ����س ماله���ا الفان من 
اجلنيه���ات فه���ل ت�ض���رتك معه بن�ض���بة 
الن�ضف يف م�ضروعه الناجح املذكور.

ال���ف جدني���ه..  ا�ض���مهان  ل���ه  ودفع���ت 
و�ض���درت اجلريدة.. ثم احتجبت بعد 

ا�ضبوعني اثنني!
اىل اخره، اىل اخره..

كان���ت  اذا  حاله���ا  وه���ذا  اذن  العج���ب 
انفق���ت خم�ض���ة ع�ض���ر ال���ف جني���ه يف 

خم�ضة �ضهور!!

واخ���ريا تكلم���ت ا�ض���مهان فقال���ت انها 
لي�ض���ت )مغفلة( كما نظن ب���ل هي تفهم 

وتدرك كل �ضيء ولكن!..
لبن���اين  تعب���ري  او  لف���ظ  و)يعن���ي( 
ممكن ان تعني به كل �ض���يء اي �ض���يء 
وال�ض���يء، ولعله���ا ارادت من���ه هن���ا ان 
تق���ول انا اع���رف انهم ي�ض���حكون علّي 
ويبتزون مايل ولكن م���اذا يهم مادمت 

اجد يف هذا ت�ضلية يل!.
ثم م�ضت ا�ضمهان تقول ان كثريين من 
وجهاء القوم وكبار التجار يق�ضدونها 
لكي تتو�ضط لهم يف م�ضائل معينة عند 
الفرن�ض���ية  او  االجنليزي���ة  ال�ض���لطات 
وخ�ضو�ض���ا عند اجلرال كاترو الذي 
يحبها كابنت���ه ويعطف عليه���ا كثريا،، 
ويعدونه���ا بانه���م �ض���وف يدفع���ون لها 
مبلغ ك���ذا او يقدمون لها هدية كيت اذا 

جنحت و�ضاطتها.. 
قالت: وكثريا ما جنحت و�ض���اطتي يف 
امل�ض���ائل الت���ي كلفوين به���ا وجنوا هم 
منه���ا ارباح���ا طائلة ولك���ن قليلني جدا 

منهم هم الذين وفا بوعدهم يل..
.. وان تاج���را وماليا كبريا معروفا يف 
لبنان وم�ض���ر وانا اغفل هنا ذكر ا�ضمه 
وكان �ض���احب ومدي���ر �ض���ركة كب���رية 
لال�ض���ترياد والت�ض���دير وقد ورد ا�ضمه 
يف الكتاب اال�ض���ود الذي ن�ض���ره مكرم 
عبيد با�ض���ا تق���رب اليها هو وال�ض���يدة 
زوجته.. بل وجعلته زوجته من نف�ضها 
ا�ضبه بو�ض���يفة لالمرية اآمال االطر�س 
تتوىل عنها ا�ض���تقبال �ضيوفها وتنظم 
غدوه���ا  يف  وتالزمه���ا  حفالته���ا  له���ا 

ورواحها..

واخ���ريا فاحته���ا التاجر امل���ايل الكبري 
يف مو�ضوع تكوين �ضركة بينها وبينه 
براأ�س مال قدره مائة الف جنيه.. على 
ان التدف���ع هي �ض���يئا ما النه �ض���يتوىل 
هو عنه���ا دفع ن�ض���يبها يف راأ�س املال! 
وطلب منها يف مقابل هذا ان تتو�ض���ط 
ل���ه عن���د اجل���رال كات���رو يف م�ض���ائل 
معين���ة.. وهي م�ض���ائل جتاري���ة بحتة 

ذات قيمة مالية كبرية..
قالت: ومل يخطر بب���ايل وقد راأيت من 
اآيات �ض���داقته و�ض���داقة زوجته يل ما 
راأيت انه ي�ضحك علّي، وتو�ضطت فعال 

له عند كاترو وق�ضيت له حاجته.
ثم ابت�ضمت وهي تقول:

ولكن���ه مل يكت���ب عق���د ال�ض���ركة حت���ى 
اليوم! بل انقطع هو وال�ض���يدة زوجته 

عن زيارتي!..

االمرية اآمال االطر�س!
ويف امل�ض���اء اقامت ا�ضمهان او االمرية 
يف  ا�ض���تقبال  حفل���ة  االطر����س  اآم���ال 
بجناحه���ا  امللح���ق  الكب���ري  ال�ض���الون 

امللكي! يف فندق امللك داود.
وكان بني ملدعويني بع�س كبار ال�ضباط 
الربيطانيني واالعيان وقنا�ضل الدول 
االجنبية يف القد�س ومعهم ال�ض���يدات 
ال���ذي  اال�ض���راف  وراأي���ت  قريناته���م. 
مابعده ا�ض���راف يف الطعام وال�ضراب. 
وقدمتني ه���ي اىل مدعويها على انني 
))�ض���ديق عزيز على م�ضر((. ولكنني 
اركان  اح���د  يف  ان���زوي  ان  اآث���رت 
ال�ض���الون واتفرج وابت�ضم بيني وبني 

نف�ضي! 
هذا ه���و اجلو ال���ذي حتبه ا�ض���مهان.. 
ج���و الفخفخ���ة حت���ى ول���و كان مزيف���ا 
ينادونه���ا  اجلمي���ع  في���ه!  ال�ض���دق 
عل���ى  )برن�ض����س( ويعاملونه���ا  بلق���ب 
بينه���م  تتح���رك  وه���ي  ام���رية..  انه���ا 
وتتح���دث اىل ه���ذا وذاك.. ث���م تنتق���ل 
متام���ا  وذاك!  ه���ذا  بعطفه���ا  وت�ض���مل 
كم���ا تت�ض���رف اية ام���رية يف مثل هذه 
احلفلة! وقبيل منت�ض���ف الليل نه�ضت 
االم���رية اآم���ال االطر����س واقف���ة ايذانا 
بانته���اء ال�ض���هرة!! وايذانا ل�ض���يوفها 
املدع���وون  ونه����س  باالن�ض���راف. 
واملدع���وات واقبل���وا ي�ض���تاأذنونها يف 

االن�ضراف وي�ضكرونها اىل اآخره!..
متاما كما يحدث يف اي بالط �ضغري!! 
هذا ه���و اجلو الذي كان���ت تتنف�س فيه 
اآم���ال االطر�س ملء رئتيه���ا وحتب ان 
تعي�س دائما فيه.. امل�ض���كينة! والعجب 
اذا كان���ت جمل���ة ح�ض���ابها اال�ض���بوعي 
او )فات���ورة( فندق املل���ك داود وحدها 
كان���ت التنق�س ع���ن اربعمائ���ة جنيه.. 
اربعمائ���ة جنيه يف اال�ض���بوع الواحد 

وللفندق فقط؟!
واقمت يف القد�س خم�ض���ة ايام حتدثنا 
فيه���ا كثريا وقلت لها يف �ض���باح اليوم 
اخلام�س انني �ضاأعود غدا اىل م�ضر..

قالت: وانا اي�ض���ا �ض���اأعود اىل بريوت 
ولكن هل �ضبق لك ان زرت تل ابيب؟. 

قلت: كال..
قال���ت: ال يليق اذن ان تغادر فل�ض���طني 
قب���ل ان ترى ت���ل ابيب كم���ا انني اريد 
ان ا�ض���رتي من هناك بع�س اال�ض���ياء. 
ومل���ا كن���ت �ض���اأعود اىل م�ض���ر بالقطار 
م���ن حمطة اللد وهي قريبة جدا من تل 
ابيب قد اتفقنا على ان من�ضي غدا اىل 
تل ابيب ومن�ض���ي بقية النهار والليلة 
فيها.. وان ا�ض���تقل القطار يف ال�ضباح 
اىل م�ض���ر.. وان ت���رتك ه���ي لل�ض���يدة 
امينة البارودي مهم���ة اعداد احلقائب 
على ان تلحق بها يف تل ابيب بال�ضيارة 
ومن هناك وبعد �ض���فري ت�ضافران اىل 

بريوت عن طريق حيفا والناقورة..
وذهبنا اىل تل ابيب..

واالثر ال���ذي تركت���ه هذه املدين���ة انها 
ا�ضبه باملدن التي ت�ضيدها �ضتوديوهات 
ال�ض���ينما يف هولي���وود ليلتقطوا فيها 
ح���وادث فيلم �ض���ينمائي مع���ني فاذا ما 
انته���وا م���ن التق���اط املناظ���ر.. هدموا 

املدينة وما فيها!
اي انه���ا مدين���ة ولكنه���ا التوح���ي اىل 
النف����س ب�ض���عور الثبات واال�ض���تقرار! 
ونزلن���ا يف فن���دق ج���ان رمي���ون الذي 
ع�ض���ابة  م���رة  ذات  من���ه  اختطف���ت 
ارجون زف���اي ليومي بع�س ال�ض���باط 

الربيطانيني.
وق�ض���ينا ال�ض���هرة يف مقهى يقع حتت 
الفن���دق املذك���ور عل���ى �ض���اطئ البحر. 
واقب���ل رئي�س خ���دم يحي���ي )االمرية( 
باحرتام كبري ومي�ض���ي ب���ني يديها اىل 

املائدة املحجوزة خ�ضي�ضا لها.
ولع���ل اح���رتام الرج���ل مل يك���ن لها وال 
للق���ب االم���ارة بقدر م���اكان ل�ض���خائها 
املفرط يف البق�ض���ي�س فق���د طلبت اآمال 
من رئي�س اورك�ض���رتا املقهى ان يعزف 
قطع���ة معين���ة.. ولبى الرج���ل طلبها.. 
ونفحت���ه )االم���رية( ع�ض���رة جنيه���ات! 
يف  حقيبت���ي  و�ض���عت  ال�ض���باح  ويف 
�ض���يارة التاك�ضي التي كانت �ضتحملني 

اىل حمطة اللد..
ووقفت اآمال تودعني وقالت: 

هل تذكر تاريخ مولدي؟ 
قل���ت: يف �ض���هر نوفم���رب األي����س كذلك؟ 

وكنا يومها 31 اكتوبر. 
قال���ت: نعم 25 نوفمرب وانتظر منك ان 
مت�ض���يه معي يف القد�س هل تعدين او 
ا�ض���طر الجراء عملي���ة جراحية اخرى 

لكي حت�ضر؟
للعملي���ات  داع���ي  وال  اع���دك..  قل���ت: 
اجلراحية! وو�ض���لت اىل القاهرة عند 
منت�ض���ف الليل ووج���دت برقية رقيقة 
منه���ا تذك���رين فيها بوع���دي ان احتفل 

معها بعيد مولدها القادم!...
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ام�ضك م�ض����طفى النحا�س �ض����ورة الفتاة اجلميلة 
ورماها على االر�س ودا�ض����ها بقدمي����ه وقال ملكرم 

عبيد: م�ضتحيل! لن اتزوجها!
ان ال�ض����ورة الت����ي كان����ت حت����ت ح����ذاء م�ض����طفى 
النحا�س هي �ضورة جميلة لالن�ضة زينب الوكيل! 
فلماذا دا�س النحا�س �ضورة الفتاة التي لعبت بعد 

ذلك دورا هاما يف تاريخه وتاريخ م�ضر كلها! 
لنبداأ الق�ضة من اولها!

لقد ام�ضك م�ض����طفى النحا�س ال�ضورة التي قدمها 
ل����ه مك����رم وق����ال: اجلم����ال موج����ود! م����ا عندنا�س 
اعرتا�س على احلالوة! ودي تبقى مني يا�ضيدي؟

فقال مكرم: اإنها من ا�ضرة الوكيل. فقال النحا�س: 
عائل����ة كب����رية وعظيم����ة! وتبق����ى بن����ت م����ني يف 

الوكايلة! 
فق����ال مك����رم: بن����ت عب����د الواح����د الوكي����ل. فق����ال 
النحا�����س: مافي�����س ح����د يف عائل����ة الوكيل ا�ض����مه 
عبد الواحد! فيه واحد ا�ض����مه حممد وواحد ا�ضمه 
حمم����ود وواحد ا�ض����مه احمد.. ما في�س يا�ض����يدي 

حد ا�ضمه عبد الواحد! 
فق����ال مكرم: دولت����ك بتتكلم عن عائل����ة الوكيل يف 
دمنه����ور.. امن����ا العرو�����س م����ن عائل����ة الوكيل يف 

�ضمخراط.
ف�ض����رخ النحا�����س: عب����د الواح����د الوكي����ل بت����اع 

�ضمخراط فقال مكرم: م�ضبوط! 
ف�ضرخ النحا�س: انت جتننت يا مكرم؟ انا اجتوز 
بنت اول واحد خرج على الوفد.. وبقى ع�ضو يف 

حزب ال�ضعب! م�ضتحيل! م�ضتحيل! 
ودا�ض����ها  ال�ض����ورة  النحا�����س  م�ض����طفى  ورم����ى 

بقدميه! 
وق����ال مرك����م: ده رج����ل طيب يا با�ض����ا! وم�ض����تعد 
ي�ض����تقيل من حزب ال�ض����عب! ولقد خرج من الوفد 

مل����ا ا�ض����تدت االزمة املالي����ة وحجزت البن����وك على 
امواله. 

فق����ال النحا�����س: يعني رجل �ض����عيف! م����ا قدر�س 
يقاوم! عاوزين اجتوز بنت ع�ض����و حزب ال�ض����عب 
ازاي؟ اق����ول للنا�س ايه؟ اكلم ابو العرو�ض����ة ازاي 
بعد ما خرج علينا و�ض����رب مثل �ضيئ للوفديني؟ ال 

ميكن يا مكرم! مرفو�ضة! مرفو�ضة! مرفو�ضة!. 
وانحنى مكرم والتقط ال�ضورة وهو يقول: 

-  ال يجوز اقحام ال�ضيا�ضة يف الزواج! ثم ما ذنب 
الفتاة يف ان والدها كان رجال �ض����عيفا فان�ضم اىل 
حزب ال�ض����عب؟ كيف حتا�ض����ب هذه الفتاة الربيئة 
عل����ى خطاأ ارتكبه والدها يف �ض����اعة �ض����عف! انت 
قا�س! وطول عمرك م�ضهور بانك قا�س عادل! فهل 

�ضمعت عن قا�س يعاقب فتاة الن اباها اخطاأ؟ 
ف�ضاح النحا�س: انا مو�س قا�س! انا رئي�س الوفد! 
انا زعيم االمة! والزم اتزوج من ا�ض����رة وفدية او 

ا�ضرة بعيدة عن االحزاب! 
فقال مكرم: ولكن هذه الفتاة هي اح�ضن املوجود! 
وب�ض����راحة انه����ا الفتاة الوحيدة التي ر�ض����يت ان 
تت����زوج من رج����ل عمره 55 �ض����نة! كل بنت عاوزه 
عري�����س �ض����اب! اذا كان عج����وزا فهي ت�ض����رتط ان 
يك����ون غني����ا! ودولتك عج����وز وفق����ري! واالن وقد 
ر�ض����يع هذه الفت����اة ان تتزوج الفق����ري والعجوز، 
تقول االن ابوها يف حزب ال�ض����عب! اذا كنت عاوز 
تتجوز، ان�ض����ى حكاي����ة حزب ال�ض����عب دي! وعلى 

بركة الله!.
ف�ض����رخ النحا�����س: م�ض����تحيل اجت����وز بن����ت عب����د 
الواحد الوكيل! هي البلد �ضاقت يا اخي! ما في�س 

غري دي يف م�ضر كلها؟

اختفى �شبح فتاة اال�شكندري��ة من قلبه! واحتل هذا القلب �شبح من قرية 
�شمخراط! 

ابتعد ال�شبح اجلديد عن ال�شيا�شة و�شئون احلكم! 
كان��ت �شعيدة بانه��ا ت�شمع من زوجها يف اللي��ل االخبار الهام��ة التي يقراأها 

النا�س يف �شباح اليوم التايل! 
ولك��ن �شب��خ �شمخ��راط ا�شط��دم يف �شه��ر الع�ش��ل ب�شب��ح �شي��دة يوناني��ة 
ا�شمها"اأيل��ني"! كانت"ايلني"ه��ي امللك��ة غ��ري املتوجة يف بيت ال��زوج! كانت 
جتل�س على العر�س، وت�شع العرو�س على الرّف وتعارك ال�شبحان! وانت�شرت 

امل�شرية على اليونانية! 



العدد )2827(ال�شنة العا�شرة - الثالثاء )25( حزيران 142013

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

فق����ال مك����رم: م����ا في�����س غ����ري دي! بنت م����ن عائلة 
كرمي����ة فق����رية! مو�س ح تق����ول لك ا�ض����معنى بنت 
فالن با�ض����ا وال بنت عالن با�ض����ا! لن تطالبك باكرث 
من معا�ض����ك! انه����ا ذاقت الفقر، ف�ض����تحمد الله على 

النعمة املتوا�ضعة التي �ضتي�ضرها لها!
فقال النحا�س: اذا كان ما في�س غري العرو�ضة دي، 
مو�س ح اجتوز! خال�س عدلت عن الزواج! بال�س 
يا �ض����يدي ج����واز! خلين����ا مب�ض����وطني زي ما احنا 

مب�ضوطني. 
العرو�����س  �ض����ورة  جيب����ه  ويف  مك����رم  وخ����رج 

املرفو�ضة! 
وع����دل النحا�س ع����ن الزواج ولكن بعد ا�ض����بوعني 
من حادث ال�ض����ورة ذه����ب النحا�س اىل بيت مكرم 
وقال لل�ضيدة عايدة مكرم: انت مو�س ح جتوزيني 

بقى ياعايدة؟ 
فقالت قرين����ة مكرم: مو�س ال قي����ة عرائ�س! وانت 

مو�س عدلت خال�س عن الزواج! 
فقال النحا�س! الواقع انا فكرت يف املو�ضوع! بعد 
كام �ض����هر �ضي�ض����بح عمري 55 �ضنة! واذا تزوجت 
بع����د ذلك فلن تتمتع زوجت����ي وال اوالدي باملعا�س 
ح�ضب قانون املعا�ضات اجلديد، وانا رجل مري�س 
ويف حاج����ة اىل زوجة متر�ض����ني! واذا مل اتزوج 
االن فقد ا�ض����طر للزواج من ممر�ض����ة غ����دا فلماذا 
اح����رم ه����ذه املمر�ض����ة م����ن معا�ض����ي؟ ان����ا اريد ان 
ا�ض����من لزوجت����ي معا�ض����ا بعد وفات����ي النني رجل 
فق����ري! واريد ان اتزوج قبل ي����وم 15 يونيو حتى 

ا�ضمن لزوجتي معا�ضا تعي�س به! 
فقال مكرم اذن ان�ضى حكاية حزب ال�ضعب وتزوج 

بنت عبد الواحد الوكيل! ما في�س غريها! 
و�ضكت النحا�س حلظة ثم قال امركم! 

ومت االتفاق على ان يعقد القران بدار عبد الواحد 
الوكيل بحدائق القبة يو 12 يونيو �ض����نة 1934، 
اي قب����ل ان يت����م النحا�س اخلام�ض����ة واخلم�ض����ني 

بيومني حتى تتمتع العرو�س مبعا�ضه بعد وفاته! 
وم����ع ان التقالي����د ج����رت عل����ى اقامة حف����الت عقد 
القران يف م�ض����ر يف اي����ام اخلمي�س، فقد راأى عقد 
ق����ران النحا�����س يوم الثالثاء حت����ى ال يعقد القران 
ي����وم اخلمي�����س وه����و يوم بلوغه �ض����ن اخلام�ض����ة 

واخلم�ضني. 
وطل����ب وال����د العرو�س �ض����داقا قدره ال����ف جنيه، 
ولك����ن مك����رم ا�ض����تطاعان يخف�س امله����ر اىل 600 

جنيه! 
ورف�س النحا�س ان يفرت�س املبلغ من مكرم! 

ورف�ضت البنوك ان تفر�س النحا�س املبلغ، النه مل 
ي�ضتطع ان يقدم �ضمانة! 

و�ضمع طلعت حرب بحاجة م�ضطفى النحا�س فامر 
باقرا�ضه الف جنيه من بنك م�ضر بال �ضمان.

واخ����ذ النحا�س االلف جنيه ودفع منها 600 جنيه 
لوال����د العرو�س وا�ض����رتى �ض����بكة مبائت����ي جنيه، 
وا�ض����رتى قم�ض����ان جديدة ومالب�س مبائة جنيه. 
بع����د ان لف����ت نظ����ره �ض����كرتريه اىل ان قم�ض����انه 
ممزق����ة او ا�ض����رتى مالب�����س جدي����د الوالد اخت����ه 
ليح�ض����روا بها حفلة الزف����اف.. واحتفظ يف جيبه 

بخم�ضني جنيها! 
واحتف����ل بعق����د الق����ران وح�ض����ر احلفل����ة رئي�����س 
ال����وزراء توفي����ق ن�ض����يم والنبي����ل عبا�����س حلي����م 
وجمي����ع اع�ض����اء الوف����د ووق����ف اال�ض����تاذ عبا�����س 
العق����اد يف �ض����رفة بي����ت العرو�س والقى ق�ض����يدة 
ق����ال فيها انه كان يتمنى ان يك����ون مكان الرئي�س! 
ثم وقف يف ال�ضرفة املو�ضيقار حممد عبد الوهاب 

ويف يده العود وان�ضد املوال التايل:
النيل يهنى بفرحة �ضخ�ض����ك الغايل واالمة تهتف، 
و�ض����وتها يف الهتاف ع����ايل! مل�ض����طفاها العظيم، 
والكوكب الهادي الله يبارك زواجك يا زعيم النيل 

وين�ضرك والوطن ع الظامل العادي. 
وباركت ام امل�ض����ريني هذا ال����زواج وباركه جميع 

اع�ضاء الوفد، وباركته جلنة ال�ضيدات الوفديات. 
وبدا م�ضطفى النحا�س �ضعيدا بدنياه اجلديدة! 

وفجاأة وقع حادث غريب! ذهب م�ضطفى النحا�س 
اىل بي����ت االم����ة عق����ب زفافه بخم�ض����ة ع�ض����ر يوما 

بال�ضبط وقبل يد ام امل�ضريني وقال لها: 
- جئ����ت ا�ض����تاأذنك يف الطالق لقد ق����ررت ان اطلق 
زينت! وانتف�ض����ت ام امل�ضريني من مقعدها واقفة 

وقالت: 
- ماذا حدث؟

فقال: لقد خدعوين! �ضحكوا علي! 
وفرع����ت ام امل�ض����ريني وقالت له: م����ن خدعك؟ من 

�ضحك عليك؟
قال النحا�س: ا�ضرة زينب خدعوين! 

و�ضادت حلظة �ضمت! 
و�ضفتها ام امل�ضريني بانها كانت من اطول حلظات 

ال�ضمت التي مرت بها يف حياتها! 
ثم ق����ال النحا�����س: اتفقوا معي عل����ى ان يكون يف 
اجلهاز طقم ون�ضف من االوبي�ضون، ومل يح�ضروا 
يل اال ن�ضف طقم! و�ضرخت ام امل�ضريني يف وجه 
النحا�س الول م����رة يف حياتها: انت اجتننت! فيه 

واحد يطلق مراته عل�ضان طقم اوبي�ضون! 
فق����ال النحا�����س: هذا اخالل بالعق����د! انا اتفقت مع 
عب����د الواح����د الوكيل على طقم ون�ض����ف.. ودفعت 
املهر على هذا اال�ضا�س! انا ال ميكن ان ا�ضمح الحد 
ان يخ�ضني! اذا غ�ضوين من اول يوم، ح يغ�ضوين 

بعد كده! 
فقالت ام امل�ض����ريني: لي�س يف هذا غ�س! يجوز ان 
حالة عبد الواحد الوكيل املالية ال ت�ض����مح ب�ض����راء 
الطقم! يجوز انه كان معتقدا انه ي�ضتطيع ان يدبر 

ثمنه، ثم ظهر انه ال ي�ضتطيع! 
فق����ال النحا�����س: ده اتف����ق معاي����ا! وم����ا دام اخلوا 
ب�ض����روط العق����د، يبق����ى اطلقه����ا.. مو�����س ح اقع����د 

معاها! 
فقال����ت ام امل�ض����ريني ما في�س عندنا حاجة ا�ض����مها 
طالق! مافي�س رئي�س وفد يطلق مراته انت �ضامع! 
ده كالم جمان����ني مو�����س كالم م�ض����طفى النحا�����س 

العاقل! عيب اين ا�ضمع كلمة الطالق دي منك! 
ومل يقتنع النحا�س وا�ضر على الطالق! 

وا�ض����تدعت ام امل�ضريني اع�ض����اء الوفد وقالت لهم 
ان النحا�����س قد ج����ن! وانها ال ميكن ان ت�ض����مح له 
بطالق هذه الفتة امل�ض����كينة وا�ض����ر النحا�س على 

موقفه! 
وظهر ان النحا�س يف احلب والغرام رجل دوغري 

مثله يف ال�ضيا�ضة يف تلك االيام! 
انه ال يحب ان يعده احد ثم ال ينفذ تعهداته! 

كان يقول الع�ضاء الوفد:
 - لقد وعدتني العرو�س بطقم اوبي�ض����ون ون�ضف 
ثم جاءت بن�ضف طقم فقط! لو انها قالت �ضاح�ضر 
لك ن�ضف طقم فقط ملا فتحت فمي! اما ان ي�ضحكوا 

علي فهذا ما ال اقبله م�ضتحيل! م�ضتحيل!.
وقال: اع�ض����اء الوفد ان والد العرو�س رجل طيب 
و�ض����ريف، وانه اذا مل يكن ا�ض����تطاع ان يدبر ثمن 

االوبي�ضون فذلك ال�ضباب قاهرة!
وقال حفني الطرزي با�ض����ا انه يعرف الرجل الذي 
ا�ضتدان منه عبد الواحد الوكيل ثمن ن�ضف الطقم، 
وانه قريبه، وان كل من يعرف عبد الواحد الوكيل 

يقول انه رجل طيب. 
وال يج����وز ف�ض����خ ال����زواج ل�ض����بب كه����ذا.. ولك����ن 
النحا�س ا�ضر على الف�ض����خ.. واعلن انه ب�ضراحة 
طق����م  يعت����رب  وان����ه  ال����زواج!  ع����ن  نهائي����ا  ع����دل 

االوبي�ضون م�ضاألة ا�ضا�ضية.
وخ�ض����ى اع�ض����اء الوف����د ان يع����دل النحا�����س ع����ن 
ال����زواج ويع����ود اىل ال�ض����يدة مديح����ة الت����ي كان 
يحبه����ا، وعار�����س الوف����د يف ال����زواج منه����ا النها 
مطلقة.. ومن هنا راح اع�ض����اء الوفد يت�ض����اورون 
م����ع مك����رم عبي����د �ض����رًا فيما يج����ب عمل����ه يف هذه 

امل�ضاألة اخلطرية!
واجتمع اع�ضاء الوفد وقرروا ان يدفع الوفد ثمن 
طقم االوبي�ض����ون وكان ال يتجاوز مائتي جنيه يف 

ذلك الوقت!
وعن����د ذلك فق����ط ر�ض����ى النحا�س ان ي�ض����تبقى يف 
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ع�ضمته زينت الوكيل! 
ودارت عجلة الزمن! 

وم����ن الغري����ب ان جمي����ع اع�ض����اء الوف����د الذين 
ق����رروا دف����ع ثمن طق����م االوبي�ض����ون، ال �ض����تبقاء 
زين����ب يف ع�ض����مة النحا�س، كرهته����م زينب بعد 
ذلك و�ض����جعت زوجها على ف�ض����لهم واحد واحدًا 

من الوفد! 
وا�ض����تطاعت الزوجة الت����ي كان زوجها يريد ان 
يفرط فيها من اجل مائتي جنيه ان ت�ض����يطر بعد 

ب�ضعة ا�ضهر �ضيطرة كاملة على زوجها؟
فكيف حدث كل ه����ذا؟ انها مل تتعلم يف اجلامعة، 
كل ما و�ض����لت اليه هو ال�ضنة الثانية يف مدر�ضة 
بنات اال�ضراف التلي كانت متلكها ال�ضيدة نبوية 

مو�ضى. 
ولكنه����ا كان����ت على درج����ة عظيم����ة من ال����ذكاء، 
وا�ض����تطاعت بذكائها الريفي ان ت�ضد النق�س يف 

تعليمها! 
وبهذا الذكاء ا�ضتطاعت ان تب�ضط جناحيها على 

قلب م�ضطفى النحا�س وعقله. 
لق����د دخلت بي����ت زوجها ع����ام 1934 فوجدت ان 
�ض����يدة البيت هي "ايلني".. وهي �ضيدة يونانية 
كان����ت حتمل ا�ض����م مربي����ة اوالد اخت م�ض����طفى 

النحا�س، ولكنها كانت يف الواقع امللكة املتوجة 
يف بيت الزوج، كانت مت�ضك امل�ضروف، وتختار 
الطعام وتعني اخلدم وتف�ض����لهم وت�ض����يطر على 

كل حجرة يف البيت! 
وكانت"ايلني"تعي�س يف بيت م�ضطفى النحا�س 

من �ضنة 1919.. ودعمت ال�ضنون مركزها.. 
فاأ�ض����رت العرو�����س عل����ى طرد"ايلني"بعد خدمة 

دامت اكرث من 15 �ضنة! 
واخرجه����ا العري�����س وه����و يبك����ي.. فق����د كان����ت 
ال�ضخ�س الوحيد الذي رعى اوالد اخته ال�ضغار، 

ملا نفى م�ضطفى النحا�س اىل �ضي�ضيل. 
وبع����د فرتة طلب����ت العرو�س اخ����راج اوالد اخت 

زوجها من البيت. 
ورف�س ال����زوج الطلب، وقال ان هوؤالء ال�ض����بان 
ه����م اوالده. وه����م يتام����ى وال ميك����ن ان يف����رط 
فيهم، وهم اذا خرجوا من البيت في�ضموتون من 
اجل����وع النهم مل يتم����وا تعليمهم بعد. وا�ض����رت 

العرو�س على اخالء البيت من هوؤالء ال�ضبان! 
ومل يفكر الزوج يف تلك الفرتة يف الطالق.. فقد 
بداأ يحبها ولكنه كان يف نف�س الوقت ال يطيق ان 

يطرد اوالد اخته من بيته. 
كان م�ض����طفى النحا�س يكرث م����ن البكاء يف تلك 

الفرتة! 
كان ي�ضعر انه ا�ضقى رجل يف الدنيا. 

فق����د كان قلب����ه موزع����ا بني الفت����اة التي 
يحبه����ا واالوالد الذي����ن يحبه����م وبلغت 

تفا�ض����يل ح����رية ه����ذا القل����ب اىل توفيق ن�ض����يم 
رئي�س جمل�س الوزراء!

كان ال�ض����عب يطال����ب  بع����ودة الد�ض����تور. وكان 
توفيق ن�ضيم يعار�س يف عودة الد�ضتور. وكان 
اع�ض����اء الوفد وعلى راأ�ض����هم النقرا�ض����ي واحمد 
ماه����ر يطالبون بعودة الد�ض����تور. ف����راأى توفيق 
ن�ض����يم ان يري����ح قلب م�ض����طفى النحا�س ويريح 

نف�ضه! 
فع����ني يف وظائ����ف الدول����ة مبرتبات ا�ض����تثنائية 
اوالد اخت م�ض����طفى النحا�����س املطلوب طردهم 

من البيت! 
وا�ض����رتاح م�ضطفى النحا�س بعد ان اطماأن على 

م�ضتقبل ال�ضبان! 
وا�ض����رتاح توفيق ن�ضيم.. فقد اعلن رئي�س الوفد 
ان رئي�����س ال����وزراء ال����ذي يعار�����س يف ع����ودة 

الد�ضتور ي�ضتحق تقدير الوطن! 
ولكن راحة النحا�س مل تع�س طويال! 

كان �ض����مريه يقلقه كل ليل����ة! كان يفكر يف اوالد 
اخت����ه اليتامى الذي����ن اخرجهم من بيت����ه فتنهمر 

دموعه! 
ومل����ا توىل رئا�ض����ة الوزارة �ض����نة 1936، قرر ان 
يعو�ضهم عن طردهم من بيته فغمرهم بالرتقيات 

والعالوات اال�ضتثنائية! 
وحت����ى تل����ك اللحظ����ة، مل تكن زين����ب تتدخل يف 
ال�ضيا�ض����ة! كان����ت �ض����عيدة متجد زوجه����ا! كانت 
فخورًا بانها زوجة رئي�س الوزراء! وانها ت�ضمع 
منه اه����م االخبار يف الليل قبل ان يقراأها النا�س 

يف ال�ضباح! 
ث����م وقع ح����ادث غريب! جاءها �ض����قيقها 

ال�ضغري ذات يوم يبكي! 
لق����د �ض����قط يف امتحان امللحق مبدر�ض����ة 
التج����ارة املتو�ض����طة بالظاهر، �ض����قط يف 
مادة احل�ض����اب التجاري، ح�ضل على 12 
درجة م����ن 40 واحلد االدن����ى للنجاح هو 

16 درجة! 
كان احم����د الوكي����ل يبك����ي الن����ه ام�ض����ى 9 
�ض����نوات يف املدر�ضة ليح�ض����ل على �ضهادة 
ح�ض����ل عليه����ا زم����الوؤه يف ثالث �ض����نوات.. 
ومطلوب منه اليوم ان ينتظر �ضنة عا�ضرة. 
وام�ض����كت زوج����ة رئي�����س ال����وزراء �ض����ماعة 
التليف����ون وات�ض����لت باح����د ال����وزراء وه����ي 

تبكي! 
واذا بام����ر ي�ض����در اىل ناظر مدر�ض����ة التجارة 
من ريا�ض����ة جمل�س ال����وزراء باجن����اح التلميذ 
احم����د الوكي����ل وزي����ادة درجاته م����ن 12 درجة 
اىل 16 درجة. وكان ي�ض����رف على ت�ضحيح هذه 
امل����ادة ثالثة من اال�ض����اتذة وقيل له����م ان هذا هو 

امر وزاري ال ميكن مناق�ضته! 
وخ�ضع ا�ضتاذان! 

ورف�س اال�ضتاذ الثالث ان يغري درجات التلميذ! 
و�ض����در االمر بنق����ل اال�ض����تاذ املعار�س من جلنة 
امتح����ان م����ادة احل�ض����اب التج����اري اىل امتحان 

مادة املحا�ضبة! 
ورفع����ت درج����ات التلمي����ذ احم����د الوكي����ل ارب����ع 
درج����ات وجن����ح يف امتح����ان دبل����وم التج����ارة 

املتو�ضطة! 
وكانت هذه ه����ي املرة االوىل  التي تدخلت  فيها 

زينب النحا�س يف �ضئون الدولة.
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