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م�شّد�س من الظالم 
واهت���زت الطائرة املحلق���ة يف الف�ساء الوا�سع 
ف���وق ال�سح���راوات املرتامي���ة واح�س�س���ت ان 
ال�سك���وك واخلواط���ر ته���ز كي���اين ه���زا عنيفا 
ي�سب���ب يل من الدوار اكرث مم���ا ي�سببه اهتزاز 
الطائرة وامتلأ ذهني مبواكب اال�سئلة التائهة 
ال�سال���ة:"اكان املل���ك عبد الله ي�سع���ر باأنه على 
اب���واب النهاية.. وان���ه �سيدخل اليه���ا من باب 

امل�سجد االق�سى بالذات؟
اكنت على حق حني رف�ست ان ا�سدق احلاالت 

امل�سابهة؟ 
اكن���ت عل���ى ح���ق يف قيا����س االمر كل���ه بحدود 

املنطق املادي؟
وب���داأت مواك���ب اال�سئل���ة التائه���ة احلائ���رة.. 
ت�س���وق امامه���ا اىل ذاكرت���ي امثل���ة كث���رة من 
املا�سي،اذك���ر ان احمد ماه���ر با�سا �ساهد روؤيا 
يف املن���ام قبل ان ُيغتال، واذكر ان اخبار اليوم 
ن�سرت هذه الروؤيا على ل�سان ماهر با�سا وجاء 

فيها ما ن�سه:
ب���ي ارى يف  "كن���ت نائم���ا يف فرا�س���ي، واذا 
احللم ي���دا حتم���ل م�سد�سا وتتق���دم نحوي يف 
الظ���لم فقمت منزعج���ًا، وا�ساأت الن���ور فلم اَر 
�سيئ���اأ وعرف���ت اين كن���ت احل���م، فع���دت الن���ام 
م���ن جديد، واذا بي ارى الي���د مرة اخرى متتد 
نح���وي بامل�سد����س، وعندئذ مل ا�ستط���ع النوم، 
فا�س���ات النور من جديد، وبقي���ت طول الوقت 
جال�س���ا يف فرا�سي العب لعب���ة الورق املعروفة 

با�سم"ال�سرب"اىل ان طلع النهار!".
وم�ست االيام.. ثم.. ثم من خلل الظلمات ذات 
ليلة يف الربملان.. امتدت يد حممود العي�سوي 
مب�سد�س انطل���ق منه الر�سا�س.. وذهب احمد 

ماهر.

النقرا�شي اجل�شم! 
وكت���ب م�سطف���ى امني مق���اال ن�سرته ل���ه اخبار 
اليوم يف اول يوم من �سنة 1949 وكان عنوان 

املقال:"النقرا�سي كان يعرف انه �سيموت".
وروى م�سطف���ى امني ان النقرا�س���ي با�سا قال 
ل���ه قبل ان مي���وت با�سبوع واحد م���ا ن�سه:"ال 
تخ���ف، انني مل ارهب املوت يوم���ا، واعتقد ان 
الر�سا�س لن يقتلن���ي فان النقرا�سي اجل�سم ال 
قيم���ة له عل���ى االطلق، ام���ا النقرا�سي �ساحب 
الفكرة ف���ل ميكن ان ت�ساب فكرت���ه مهما اطلق 

عليها من ر�سا�س وديناميت". 
وبعده���ا با�سبوع واحد اودت ثلث ر�سا�سات 
اطلقها عبد املجيد ح�سن احمد بحياة النقرا�سي 

با�سا.. النقرا�سي اجل�سم!!. 

اأخذوا راأ�شه! 
واذك���ر ان ال�سيدة ارملة الزعيم ح�سني الزعيم 
قال���ت يل يوم���ا وان���ا اقابلها يف بي���ت �سقيقتها 
يف دم�س���ق وكان ذل���ك بع���د ان علم���ت مب�سرع 

زوجها: 
- لقد كان ي�سعر بانهم يتاآمرون عليه.

ثم راحت تروي هذه احلكاية: 
- لق���د كنا ذات مرة عائدي���ن من بلدان من حفلة 
اقيمت يف الفندق ل�سالح يوم اجلي�س.. ولعلك 
تذكر انه ات�سح يف ما بعد انه كان هناك ترتيب 
الغتي���ال زوج���ي يف طريق عودت���ه اىل دم�سق 

تلك الليلة.
وجل�س زوجي �ساهما يف ال�سيارة ثم قال:

- اين اح�س ب�سيء غري���ب، وا�سعر باأن بع�س 
ال����.... )اطل���ق رحم���ه الله كلمة �سدي���دة، وكان 
مثله���ا دائم���ا عل���ى ل�سان���ه( يتاأم���رون عل���ي.. 
ولكني ال اظن���ي انهم يجروؤون على ان يرفعوا 

روؤو�سهم امامي وقلت له:
- ملاذا تقول ذلك.. هل �سمعت �سيئًا؟ 

وهز راأ�سه بل مباالة وهو يقول: 
مبهم���ا  غام�س���ا  �سع���ورا  اح����س  اعل���م،  ال   -

ب�سيء!! 
وج���اء ال�سيء الغام����س املبهم ال���ذي اح�س به 
ح�سني الزعيم بعد ثلثة ايام ليثبت له انه كان 
مبالغ���ا يف تفاوؤله... وان هن���اك من رفع راأ�سه 
ام���ام ح�سن���ي الزعي���م.. واكرث من ه���ذا.. اخذ 

راأ�س ح�سني الزعيم نف�سه! 

موعد مع القدر 
و�سمعت من ريا�س ال�سلح بك ق�سة عجيبة من 
حم�سن الربازي بك عن رئي�س الوزراء ح�سني 
الزعيم ال���ذي قتل معه يف نف�س الدقيقة قال يل 

ريا�س بك وهو يهز راأ�سه يف ا�سى: 
- اق�سم لك ان حم�سن الربازي ذهب اىل دم�سق 
وهو يح�س انه �سيقتل.. ولقد كان معي قبل ان 
يقت���ل بعدة �ساعات يف اح���دى قرى جبل لبنان 
وعلمت انه م�سطر اىل ال�سفر الليلة على الفور 

اىل دم�سق. 
ثم جاء ايل بعد قليل ليقول: 

- ا�سم���ع يا ريا�س بك اين غر مطمئن لذهابي 
اىل دم�س���ق.. وا�سع���ر ب���اأن �سيئ���ا �سيحدث يل 
فيه���ا.. واذا ح���دث ومل اع���د م���ن دم�س���ق فاين 

او�سيك بزوجتي واوالدي وقال ريا�س بك:
- ونظ���رت اىل حم�سن الربزاي واح�س�ست انه 
يتكل���م بلهجة غريب���ة ي�سيع فيها ح���زن عميق، 

وقلت له:
- اذا كان هذا �سعورك فلماذا ال تبقى هنا؟

وقال حم�سن الربازي وهو يهز راأ�سه:
- ان االأعم���ار بيد الله.. وهب انه مقدر علي ان 
االقي �سيئا  يف دم�سق هذه الليلة فهل ا�ستطيع 
ان اهرب من القدر وابقى هنا يف جبل لبنان؟! 
و�سافر حم�سن الربازي اىل دم�سق.. ويف نف�س 
الليل���ة.. كان الق���در ق���د �سرب ل���ه موعدا حتت 
�سفح �سج���ن امل���رة.. و�سقط حم�س���ن الربازي 

�سريعا ب�سيل من طلقات مدفع ر�سا�س! 

ما تفعل؟ 
وقال يل ال�سابط ال�سوري ع�سام مربود الذي 
كان يحر����س اللواء �سام���ي احلناوي الذي قتل 
يف بروت انتقاما لقتل حم�سن الربازي.. قال 

يل: 
- العجيب ان احلناوي كان يح�س باخلطر.. لقد 
قال يل يف �سباح الي���وم الذي قتل فيه:"قل يل 
يا ع�س���ام، ماذا تفعل لو وجدت واحدا ي�سوب 

ايل الر�سا�س.. هل �ستن�سرف ب�سرعة؟"

وابت�سمت وقلت له وانا اجاريه يف ما ت�سورت 
انه دعابة: 

علي���ك  الر�سا����س  يطل���ق  �ساأترك���ه  ال..   -
لن�سرتي���ح  مع���ا اىل اجلن���ة  وعل���ي ومن�س���ي 
الي���وم نف�س���ه  الدني���ا. ويف ع�س���ر  م���ن ه���ذه 
�سوب"حر�سو"الر�سا����س اىل �س���در �سام���ي 
احلناوي ومل ي�ستطع حار�سه ع�سام مريود ان 

ين�سرف ب�سرعة!!

جنازة يف م�شجد ال�شاه! 
وقال يل مدي���ر مكتب اجل���رال رزم اراه وكنا 

جال�سني يف غرفته يف طهران:
- لطاملا �ساأل���ت نف�سي: هل كان اجلرال يح�س 

انه �سيلقي م�سرعه يف م�سجد ال�ساه؟
لقد دخلت يف ذلك ال�سب���اح امل�سوؤوم الذي قتل 
فيه اذكره بانه �سيح�سر �سلة على جثمان احد 
امل�سايخ الذين توفوا وتقرر ان يح�سر ال�سلة 
علي���ه بو�سفه رئي�سًا لل���وزراء ون�سي اجلرال 
يف غم���رة م�ساغل���ه املوعد فدخل���ت عليه اذكره 
واذا ه���و يردد اكرث م���ن خم�س مرات وبطريقة 

لفتت نظري.. 
- اآه.. جنازة يف م�سجد ال�ساه!

و�سك���ت م���رة ثم ع���اد يك���رر اجلمل���ة وخرجت 
وان���ا يف ده�س���ة وحينم���ا ذه���ب اجل���رال اىل 
م�سج���د ال�ساه.. �سهد امل�سج���د يف نف�س الوقت 
جنازتني.. جنازة ال�سيخ امليت، وجنازة رئي�س 

الوزراء القتيل.. يف م�سجد ال�ساه اي�سا!! 

كان ي�شعر ب�شيء!
و�سمع���ت يف عمان ويف ب���روت يف اال�سبوع 
املا�س���ي ماال يق���ل عن ع�سر ق�س����س كلها تثبت 
ي�سع���ر  كان  ب���ك  ال�سل���ح  ريا����س  ان  وتوؤك���د 

ب�سيء! 
قال مرة:

- ميكن الواحد ينام على طول! 
وقال مرة ثانية:

- اهي موتة! 
وقال اي�سًا: 

- انا غر مطمئن.. انا غر م�سرتيح
وت���رمن ببيت من ال�سعر  ال���ذي ي�سيع الت�ساوؤم 
فبي�س���ي  اجل���و  ل���ك  خ���ل  قائ���ل:  األفاظ���ه  يف 

وا�سفري
وتنقري ما �سئت ان تنقري 

وكان ه���ذا كله قب���ل ان يلق���ي م�سرعه بدقائق 
قليلة!!

و�شط ال�شباب!
واهت���زت الطائرة املحلق���ة يف الف�ساء الوا�سع 
ف���وق ال�سح���راوات املرتامي���ة.. اهتزت بعنف 
ام���ام زواب���ع ال�سح���راء ث���م تاهت و�س���ط كتل 
م���ن ال�سب���اب االبي�س واح�س�س���ت ان تفكري 
ه���و االآخر تائه يف كت���ل من ال�سب���اب.. ولكنه 
�سباب يحوطه الظلم ويلفه الغمو�س وكانت 
مواكب اال�سئل���ة التائهة ال�سالة مازالت تندفق 

اىل ذهني!! 

حممد ح�شنني هيكل 

وه����ل تتفتح يف نفو�سهم قبل ان"مي�سوا"طاقة 
جمهولة، تك�سف لهم عن الغيب املدخر؟ 

وما هو �س����ر هذه الت�سرفات التي ت�سدر عنهم، 
واالقوال التي تبدر منه����م، فن�سمعها اول االمر 
ب����ل مب����االة، ف����اذا م����ا م�س����وا وتذكرناه����ا عدنا 

لنت�ساءل يف رهبة: اأكانوا يعلمون...؟"

غرام باملاأ�شاة! 
ولق����د كن����ت �سمع����ت كث����را ع����ن ح����وادث م����ن 
ه����ذا النوع"مي�سي"واح����د اىل الع����امل االآخ����ر 
ث����م يجل�����س ا�سدق����اوؤه واق����رب املقرب����ني الي����ه 

يقولون:"كاأن����ه كان ي�سع����ر بدن����و اجل����ه.. لق����د 
اق����وال  وكذا"كله����ا  وكذا".."و"ك����ذا  قال"ك����ذا 
ذل����ك  ب����اأن  تنط����ق �سراح����ة  ت����كاد  وملب�س����ات 
الذي"م�سى"كان ي�سعر باأنه"�سيم�سي".. وانه 

راأى"النهاية"قبل ان يراها االآخرون! 
وكن����ت دائما – بح����دود املنطق املادي وحده – 
ارف�س ت�سديق مثل ه����ذه الروايات واقول يف 
نف�س����ي: انها طبيعة امل�سرق املغرم باملاأ�ساة، انه 
يريد ان ي�سن����ع املاأ�ساة – بنف�سه – اذا ق�سرت 

الظروف او اهمل القدر يف �سنعها له! 
ولكن����ي قلته����ا لنف�س����ي – وان����ا يف م����كاين من 
الطائ����رة التي متزق يف الف�ساء الوا�سع حملقة 
فوق ال�سحارى الوا�سعة –"اكنت على حق يف 
قيا�����س االمر كل����ه بحدود املنطق امل����ادي؟ اكنت 
عل����ى ح����ق ح����ني رف�س����ت ان ا�سدق عل����ى طول 

اخلط؟"

ْعر للملك  �شِ
وكان ال����ذي بع����ث يف خواط����ري به����ذه امل�سكلة 
واقع����ة �سغ����رة: ذهب����ت قب����ل ان اغ����ادر �سرق 
االردن الزور اال�ست����اذ نا�سر الدين الن�سا�سيبي 
مدي����ر االذاع����ة االردنية يف مقر عمل����ه برام الله 
وجل�س نا�س����ر الن�سا�سيبي، ال����ذي عمل طويل 
م����ع املل����ك عبد الل����ه يف ق�س����ر الرغ����دان، رئي�سا 
للت�سريف����ات ثم امين����ا اول، يحدثن����ي والدموع 

متلأ عينيه عن مليكه الذي م�سى.
ث����م دق نا�س����ر بيده على جبهت����ه وملمح وجهه 

يع�سرها اال�سى وقال: 
- كان الرجل يدري انه ملق ربه.

ونظ����رت اليه وانا اه����ز راأ�سي �س����كًا، وقلت يف 
نف�س����ي: ق�سة جديدة ت�ساف اىل ق�س�س كثرة 
قبلها لزيادة عنا�سر املاأ�ساة وملح نا�سر امارات 

ال�سك يف عيني. 
وقال متحم�سا: اال ت�سدق ان الرجل كان ي�سعر 

باأنه �سيغادر الدنيا؟
ل����ه: ال اكذب����ك.. ولكن����ي �سئم����ت ه����ذه  وقل����ت 
الق�س����ة.. لق����د �سمعته����ا كث����را، �سمعتها يف كل 
حادثة اغتي����ال ح�سرتها.. حتى ليخيل ايل اين 
�س����وف اخجل م����رة ثانية من كتابته����ا لكرثة ما 

طال ترديدها! 
وه����ّم نا�سر من ام����ام مكتبه ففت����ح دوالبا وعاد 
ايل يقول:"لقد كنت اعمل يف الق�سر امللكي كما 
تعل����م، ثم ام����رين موالي ان اج����يء اىل االذاعة 
فغادرت الق�سر يف عمان اىل حمطة االذاعة يف 

رام الله. 
وج����اء جللته قبل احلادث اىل القد�س وحظيت 

بلقائه، وقلت له: 
- يا موالي هل اطمع يف �سورة منك؟

واخرج جللته �سورة له.. و ا�ستند براأ�سه اىل 
ي����ده.. وبعد دقيقة كتب على ال�سورة بيتني من 
ال�سعر ووق����ع بام�سائه ال�سري����ف... وخذ هذه 

هي ال�سورة واقراأ بنف�سك. 
وام�سكت ب�سورة امللك الراحل ويف ذيلها بيتان 
م����ن ال�سعر.. وكان اخلط خط امللك.. والتوقيع 
توقيعه.. وكان ن�س املكتبوب باحلرف الواحد 

كما ياأتي: 
يا نا�سر الدين خذها طلبة ح�سرت 

كما رغبت وما من امر امرًا 
متثال �سخ�سي ملخل�ساين كما رغبوا 

ان غاب ج�سمي فر�سمي عندهم ح�سرا 
ما الذي جعله يكتب هذا.. ملاذا يقول يل ويكتب 
بخط ي����ده �سعرا من تاأليفه معن����اه انه يعطيني 
�سورته لتكون عندي ان غاب ج�سده ال�سريف! 

ملاذا يفعل هذا قبل ان مي�سي بقليل؟
ملاذا.. ان مل يكن قد اح�س و�سعر ب�سيء؟

يف امل�شجد االق�شى 
و�سك����ت نا�س����ر الن�سا�سيب����ي.. ث����م ع����اد �سوته 

ينهدج انفعاال ويقول: 
- بل ماذا اقول لك.. اين على ا�ستعداد الن اق�سم 
ب����كل مقد�����س ان املل����ك كان ي�سعر بان����ه �سيلقي 

ربه.. ويف امل�سجد االق�سى بالذات.
لقد �سمعته ب����اذين يدخل يف مناق�سة قبل �ساعة 
واحدة م����ن اغتياله قال خللها – وهناك �سهود 
كث����رون �سمعوا امللك يقول ه����ذا – وا�سال يف 
هذه الرواي����ة ال�سيخ ال�سنقيط����ي قا�سي ق�ساة 

امللك.. 
لقد قال جللته فجاأة بل منا�سبة:

لليهود  االق�سى  امل�سجد  ا�سّل����م  ان  "يريدونني 
او ادول����ه – اي يقب����ل تدوي����ل القد�����س – وان����ا 
اق�سم ب�س����رف جدي ر�سول الل����ه اين اموت يف 

امل�سجد االق�سى وال ا�سلمه وال اقبل تدويله"
ومات امللك �سهيدًا يف امل�سجد االق�سى! 

وم�سى نا�سر الن�سا�سيبي: - هل اقول لك �سيئًا 
اآخر؟

لق����د جل�����س جللته اخ����را ي�ستم����ع اىل �سريط 
م�سجل الم كلثوم وكنت جال�سا امامه وكانت ام 

كلثوم تغني نهج الربدة.
وو�سل����ت ام كلثوم اىل االبيات التي يقول فيها 

�سوقي:
ا�سرى بك الله ليل اذ ملئكه 

والر�سل يف امل�سجد االق�سى على قدم 
ملا خطرت به التفوا ب�سيدهم

كال�سهب بالبدر او كاجلند بالعلم 
�سلى وراءك منهم كل ذي خطر 

ومن يفز بحبيب الله 
وكن����ت مطرق����ا ا�ستم����ع، واح�س�س����ت فج����اأة ان 
�سيئ����ًا غريبا يح����دث ورفعت راأ�س����ي فاذا دموع 
املل����ك تغمر حليت����ه الكرمية.. و�سك����ت نا�سر ثم 

ا�ستطرد: 
وذه����ب املل����ك.. وذرف����ت عليه دم����وع كثرة يف 

امل�سجد االق�سى.. بالذات! 

اآخر �شاعة/  اآب- 1951

كان اأزيز الطائرة ميزق 
�شكون الف�شاء حولنا 

وكنت جال�شًا يف مقعدي 
منها، �شاهمًا، اأ�شرد بب�شري 

اىل ال�شحراوات الوعرة 
ال�شا�شعة املرتامية وكانت 
الطائرة قد تركت البحر 

امليت ورءها، وا�شتقبلت 
�شحارى النقب ثم �شحارى 

�شينا املمتدة حتى قناة 
ال�شوي�س وكان يف هني 
خاطر واحد، ظل يلح 

على تفكريي منذ ال�شاعة 
التي حلقت فيها الطائرة 

من مطار كلندية بجوار 
رام اهلل وكان اخلاطر 

امللح هو:"هل ي�شعر 
الذين"يذهبون"فجاأة، باأن 

نهايتهم قد قربت؟ 
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تف���ادى الع���امل اأه���وال احل���رب فرتة م���ن الزمان، 
بف�سل اربعة رجال اخذتهم ال�سفقة على �سعوبهم، 
فهلل لهم النا�س يف ارجاء االر�س كلها، وا�سبغوا 

عليهم �سفات احلكمة والبطولة واالن�سانية. 
وتنا�س���وا ان وراء ه���وؤالء ارب���ع ن�س���اء: وجه���ت 
احداهن"ت�سمربان"وجهة النيل واخلر، وملأت 
والرحم���ة  ال���رب  قلب"دالريه"بعاطف���ة  االخ���رى 
كف���ة  ان"مو�سوليني"رج���ح  ل���و  الثالث���ة  وودت 
ال�سل���م عل���ى كف���ة احل���رب، وخفف���ت الرابع���ة من 
اولئ���ك  فلنذك���ر  بنف�س���ه..  غلو"هتلر"واعت���داده 

البطلت املجهوالت بهذه الكلمة املوجزة. 

1- ت�شمربلن 
كان���ت فتي���ات الهايلي���ف يف برمنجه���ام يتطلعن 
او�س���ن  ات���ى  ولك���ن  ت�سمربل���ن..  اىل  جميع���ا 
ت�سمربل���ن الخي���ه نيف���ل ت�سمربلن،فاأو�سن �ساب 
اني���ق يف حديث���ه ق���در ماه���و اني���ق يف مظه���ره 
ويداعب هذه بكلمة رقيقة ويحنو على يد تلك بكل 
احت�سام، ويبدو دائم���ا با�سم الثغر مرح النف�س.. 
وه���و يف ه���ذا يب�س���ر مب�ستقبل جمي���د يخلف فيه 
اب���اه العظيم، ال���ذي وجهه �سط���ر ال�سيا�سة اذ ملح 
في���ه براع���ة ال�سيا�سي���ني ودهائهم، بينم���ا �سرف 
اخ���اه اىل التجارة اذ كان هادئا وادعا ال يرجى له 

النجاح يف ميدان اخلديعة واملفا�سلة.
ولك���ن فتاة واحدة كانت توجه كل بالها اىل نيفل، 
وال تنظر اىل او�سن ولو بطرف عينها، فقد كانت 
ك�ساحبه���ا هادئة النف�س وادع���ة اخللق، من�سرفة 
اىل عمله���ا... فاح���ب كل منهم���ا االآخ���ر و�سمتهما 

احلياة الزوجية ال�سعيدة. 
ث���م يلع���ب الق���در دوره، فياأبى ان يت���وىل او�سن 
ال�سيا�س���ي الب���ارع ريا�سة ال���وزارة، بينم���ا يتاح 
ه���ذا املن�س���ب لنيفل ال���ذي ظل مبتعدا ع���ن ميدان 
ال�سيا�سة اىل عهد قريب فلم يدخل الربملان اال بعد 

ان جاوز �سن اخلم�سني!! 
وم�س���ز ت�سمربل���ن زوجة"مثالي���ة"، اذ تعتق���د ان 
مهمته���ا االوىل ان تتي���ح لزوجه���ا ج���وا من راحة 
البال ور�س���ا النف�س، يقوى فيه عل���ى حمل اعباء 
ال�سيا�س���ة الثقال. وهي تعمل يف منزلها كما تعمل 
اي زوج���ة فق���رة فتعد ل���ه بيدها طع���ام االفطار، 
وتعنى"ب�سناراته"الكث���رة فه���و من ه���واة �سيد 
اال�سماك، وتت���وىل اطعام �س���رب الع�سافر الذي 
ب���ه يف حديقة"دوتن���ج �سرتيت"ليله���و  يحتف���ظ 
مبداعبت���ه كلما اجه���ده العم���ل والتفك���ر ولكنها 
ال تكتف���ي ب���ان تكون"رب���ة بيت"مدب���رة خمل�سة 
ت�سغ���ل مكان���ة عالي���ة يف احلي���اة  ب���ل  فح�س���ب، 
االجتماعي���ة، وت�ساه���م بن�سيب واف���ر يف احلياة 
ال�سيا�سي���ة، كم���ا انه���ا تعق���د كل ا�سبوع"جمل����س 
اع�س���اء  زوج���ات  م���ن  ن�سائي"يتاأل���ف  وزراء 
ال���وزارة.. وما من �سك يف ان لهذا املجل�س نفوذه 
العظي���م يف توجيه دفة ال�س���وؤون ال�سيا�سية، فان 
كثرا من اآراء الوزراء وم�ساريع ال�سيا�سيني هي 
�سدى ما ت���راه وتقرتحه زوجاتهم يف اجتماعهن 
ه���ذا وال ادل عل���ى هذا من انه ح���ني يتعقد املوقف 
ت���وايل  ال���وزراء  جمال����س  واخ���ذت  ال���دويل، 

اجتماعاته���ا، كان ه���ذا املجل����س الن�سائ���ي ينعقد 
ويتباح���ث ويت�ساور كل يوم ب���ل انقطاع ليوحي 
الت���ي  اىل وزراء بريطاني���ا و�سا�سته���ا باخلط���ة 
ينبغ���ي اتباعها.. ف���اذا كانت بريطاني���ا قد انقذت 
الع���امل م���ن حرب �سرو����س، فلنذك���ر ان كثرا من 
الف�س���ل يرجع اىل زوجات وزرائها وعلى راأ�سهن 
م�سز ت�سمربلن – تلك ال�سيدة احلنون التي جثت 
يف كني�س���ة �سان���ت ب���ول تبته���ل اىل الل���ه ب�سوت 
ينه���دج ويجي�س ان ينق���ذ االن�سانية مما يراد بها، 
ثم خرج���ت حتّث زوجها ال�سي���خ املري�س على ان 
يط���ر اىل هتلر املتحفز املتوثب، ليحاول ان يدراأ 

خطر احلرب عن العامل. 

2-  مو�شوليني 
من���ذ اربعني عام���ا كانت"را�سي���ل جويدي"�سبية 
حافي���ة القدمني، فقرة الثياب حتم���ل على راأ�سها 
�سل���ة من اخلبز جتوب بها اال�سواق،اذ كان ابوها 
ال�ساب"بنيت���و  يك���ن  ومل  بائ�س���ا،  معدم���ا  رج���ل 
مو�سوليني"اح�س���ن منه���ا ح���اال فق���د كان اب���وه 
ح���دادا فقرا، ثم اغلق دكانه وفتح مطعما �سغرا 

ا�ستخدم فيه"را�سيل"للطهي والتنظيف... 
ويف رك���ن م���ن اركان ذل���ك املطعم تعرف���ت را�سيل 
اىل مو�سوليني حني عاد اىل قريته بعد اداء فرتة 
التدريب الع�سكري.. واخذا يخلوان معا يتناوالن 
اطراف احلديث، ثم يتبادالن كلمات املغازلة. فلما 

الحظ ابوه تلك"اخللوات"ن�سح الفتاة قائل: 
- اين اري���د ان ان�سحك ن�سيحة ابوية خمل�سة.. 
وه���ي ان تط���ردي فك���رة االقرتان بابن���ي فانك لن 

تذوقي معه طعم الراحة.
والواقع ان مو�سوليني حينذاك كان ثائرا متمردا 
فو�سوي���ا، تنبئ م�ساريعه واعماله بان طريقه يف 
احلياة �سيكون حمفوفا باأ�سد االخطار واالهوال، 
ولكن"را�سيل"تزوجت���ه عل���ى الرغم م���ن ن�سيحة 

والده.
وافرتق مو�سوليني عن ابيه وهاجر بزوجته اىل 
ميلنو، حيث ا�ستاأجر"�سقة"من حجرتني اثنتني 
هي التي ولدت فيها ابنته"ايدا"وراحت احلكومة 
اىل  بالف���رار  ف���لذ  الثائ���ر  مو�سولين���ي  تط���ارد 
�سوي�س���را حيث ا�ستغ���ل بناء بينم���ا ظلت زوجته 
م���ع ابنته���ا يف ايطالي���ا تقا�س���ي الوح���دة والفقر 

وطن���ه  اىل  مو�سولين���ي  ع���اد  ان  اىل  واله���وان، 
�سن���ة 1914، واجنب���ت له حين���ذاك ولديه برونو 

وفيرتيو يف نف�س تلك"ال�سقة"ال�سيقة املنزوية.
وج���اءت �سن���ة 1922 و�س���ار بي���ت مو�سولين���ي 
جممع زعم���اء الفا�س�ستية املتاأهب���ني للزحف على 
روما واال�ستيلء على حكومتها، ولكن"را�سيل"مل 
يكن يلذ لها ان جتل�س معهم لرتى ما ير�سمون من 
خطط وي�سع���ون من برامج، فق���د كانت من�سرفة 
اك���رث يومها اىل عمله���ا يف"املطبخ"حي���ث ن�ساأت 
ودرج���ت وماذا يعنيها من ه���ذا؟ فان كل ما ك�سبته 
بع���د ان ا�ست���وىل زوجها على روم���ا و�سار حاكم 
ايطالي���ا املطل���ق ه���و ان���ه نقله���ا م���ن احلجرت���ني 

ال�سيقتني اىل"�سقة"موؤلفة من اربع حجرات!
واخ���ذ مو�سوليني يكيفها ح�س���ب البيئة اجلديدة 
الت���ي انتق���ل اليه���ا، فاخذ يعلمه���ا بنف�س���ه مبادئ 
التاري���خ واجلغرافي���ا واحل�س���اب، الت���ي راح���ت 
بدورها تلقنها لولديها ال�سغرين.. ولكن مل يلبث 
ان اف���رتق عنها ارب���ع �سن���وات متوا�سلة مل يرها 
فيه���ا مطلقا.. فقد تركها يف ميلنو وذهب مبفرده 
اىل روما ليتفرغ اىل ان�ساء دولته وتدعيم �سلطته 

ومكافحة خ�سومه وحتى اذا ا�ستتب له االمر ان�سل 
ذات يوم اىل ميلنو ودخل فجاأة على زوجته التي 
كانت ما تزال يف"�سقتها"املتوا�سعة من�سرفة اىل 
اوالدها و"مطبخها".. على ان"را�سيل"�سرعان ما 
تكيف���ت ح�سب الو�س���ط اجلديد، ف�سعره���ا الذهبي 
املتوه���ج مق�سو����س وف���ق اخ���ر ط���راز وملب�سها 
االنيقة مث���ال حتتذيه �سيدات الطبقة الراقية وهي 
يف حديثه���ا ولباقته���ا وثقافتها �سي���دة جمتمع من 

الطبقة االوىل. 
ومتقته���ا  احل���رب  تك���ره   – ام  ككل   – وه���ي 

ولكن"االمومة"�سيء و"الفا�س�ستية"�سيء اآخر! 

3- دالدييه 
لع���ل نف���وذ امل���راأة احلبيب���ة املخل�س���ة ال يب���دو يف 

حياتها بالغا عميقا كما يبدو بعد مماتها..! 
ف���اذا كان ت�سم���ربن ي�ستوح���ي زوجت���ه كث���را من 
اآرائ���ه وبراجم���ه، واذا كان مو�سولين���ي متفرغ���ا 
م���وؤازرة زوجت���ه  بف�س���ل  الهائل���ة  اىل م�ساريع���ه 
ي�ستوحي���ان  وهتل���ر  دالديي���ه  ف���ان  واخل�سه���ا، 
يف كث���ر م���ن اعمالهما روح���ي امراأت���ني واراهما 
ال���رتاب منذ �سن���وات.. فما برح دالديي���ه يذكر يف 
كل اآونة زوجت���ه الوفية التي �ساركته �سني الكفاح 
ال�سيا�سي العنيف، ووا�سته يف ال�ساعات الع�سيبة 
الت���ي طاملا املت به، وهي���اأت له مع هذا منزال وادعا 
هانئا يجد فيه الراحة والطماأنينة، وتولت بنف�سها 
تربي���ة اوالده وتن�سئتهم.. ثم ماتت اخرا وحيدة 
منف���ردة يف اح���د امل�ست�سفيات بع���د ان او�ست باال 
يبلغ خرب وفاتها اىل اطفاله���ا، فيفاجاأوا بكارثة ال 

قبل لهم بها..
فلعل قل���ب دالدييه الذي اظهرته احلوادث االخرة 
حاف���ل بعواطف اخلر وال�س���لم، مدينا بكثر من 
نبل���ه وب���ره وراأفت���ه اىل تل���ك الزوج���ة الت���ي طاملا 
اخل�س���ت له احلب، والتي ترك���ت وفاتها يف نف�سه 
ابلغ الذكريات فجعلته يرجتف حينما يذكر ماآ�سي 
املوت، وجنحت به اىل ترجيح كفة ال�سلم واحلياة 

على كفة احلرب والفناء.

4- هتلر
ه���ل اح���ب هتلل���ر، نع���م، نفذ احل���ب اىل قلب���ه مرة 
واح���دة، ولكن م���ا من احد �س���واه يعل���م �سيئا عن 
هذه التي احبها، �سوى ان جدثها يرقد االآن يف قرب 

جمهول مبدينة فيينا.
ودخ���ل  النم�س���ا  اىل  جيو�س���ه  زحف���ت  فيحنم���ا 
عا�سمته���ا فيين���ا �سهد جن���وده منظرا غريب���ا.. اذ 
ح�سده���م يف مي���دان ف�سيح على مقرب���ة من مدافن 
املدين���ة ثم خرج من عربته وتق���دم اىل بائع ازهار 
فا�س���رتى منه باقة من الباقات العادية املتوا�سعة، 
ث���م �سار مبفرده اىل تل���ك املدافن حيث وقف هنيهة 
امام احد قبورها. وو�سع تلك الباقة ال�سغرة يف 

خ�سوع وامتثال.. 
ما من احد يعرف ذلك القرب، فقد ذهب اليه مبفرده، 
وو�س���ع علي���ه باق���ة ال تف���رتق ع���ن اآالف الباق���ات 
املنث���ورة على �ستى القبور.. ولك���ن ما من �سك يف 
ان ه���ذا القرب ي�سم رفات عزيز احبه هتلر، وما من 
�سك يف ان هذه الوقفة الرهيبة قد غمرت قلب هتلر 

باعمق امل�ساعر.. فلعله قال حينذاك:
- م���ا اق�سى احلرب وم���ا افظعها، حني تكلم مليني 
االفئ���دة وتدميه���ا، اذ تف���رق ب���ني القل���وب املتاآلفة 
وت�س���رب ب���ني االرواح املت���وادة وجتع���ل مليني 
الب�س���ر يقا�س���ون ط���ول العم���ر م���ا اقا�س���ي االآن، 

ويعانون مدى احلياة ما اعاين يف هذه ال�ساعة!

امل�شور/ ت�شرين االأول- 1946

هي���اأت  الت���ي  تل���ك  طيب���ة  فر�س���ة  كان���ت 
ال�سي���دة اجلليلة  ملندوب"امل�سور"مقابل���ة 
فري���دة رفعة النحا�س با�س���ا هذا اال�سبوع، 
ورغ���م ان ع�سمتها اآث���رت اال تديل بحديث 
م���ا قائلة"ان احل���وادث التي مت���ر بنا ابلغ 
من كل حديث"مازال يلح عليها حتى انتزع 
منه���ا اجاب���ات عل���ى بع����س اال�سئل���ة التي 

تن�سر هنا ما ي�سمح املقام بن�سره منها.
الوفد وخ�سومه 

* م���ا ه���و راأي���ك يف االح���وال ال�سيا�سي���ة 
احلا�سرة؟ 

- ال �ساأن يل بال�سيا�سة وال اريد ان اخو�س 
يف حديثه���ا، ولكني كمواطن���ة اقول لك ان 

احلالة ال حتتاج اىل �سوؤال! 
اال ت���رى ان الوف���د ي���وؤدي ر�سالت���ه �س���واء 
اكان يف احلك���م او بعيدا ع���ن احلكم، وان 
الظ���روف تثب���ت كل ي���وم ان الوف���د عل���ى 
�س���واب يف كل �سيا�سة مت�س���ك بها او راأي 
نادى ب���ه، وانه ه���و الهيئة الوحي���دة التي 
تخ���دم الب���لد بينم���ا خ�سومه عل���ى قلتهم 
م�ساحله���م  عل���ى  بخلفاته���م  ين�سغل���ون 
ال�سخ�سي���ة ع���ن خدمة الب���لد، ويعجزون 
يف مي���دان ال�سيا�سة اخلارجية ويف ميدان 
اال�سلح���ات الداخلي���ة ع���ن اداء اية خدمة 
للب���لد، ب���ل انه���م يفوت���ون عل���ى البلد كل 
خ���ر �سواء من ناحي���ة اهدافها القومية او 
م�سروعات اال�سلح اجلليلة التي كانت قد 

بداأتها حكومة ال�سعب؟! 

الكلمة لالأمة 
* وما هو احلل؟! 

- احل���ل ب�سي���ط.. الوف���د يق���ول ان االم���ة 
مع���ه، وخ�س���وم الوف���د يقول���ون ان االمة 
ان�سرفت عن الوفد، فاحلل العادل املعقول 
هو ان تقول االم���ة كلمتها. و�سدقني انني 
منده�س���ة جدا من فزع خ�س���وم الوفد كلما 

ذكرت كلمة"انتخابات"! 
فلم���اذا يخافون من مواجه���ة االمة، وملاذا 
يق���رون م���ن االحت���كام اليه���ا؟! الي�س هذا 
اقط���ع دلي���ل على انه���م انف�سه���م يعرفون 

ان�سراف االمة عنهم وعدم ثقتها فيهم؟! 
وه���ل ي�س���ح بعد ذل���ك ان يّدع���وا ان لهم 

كرثة برملانية او احزابا لها قيمة؟! 
اذا كان ه���ذا �سحيحا فهيا اىل االنتخابات، 
وعنده���ا يع���رف كل ح���زب حقيق���ة ام���ره 

وقيمته.. 
اما احلديث عن االنق�س���ام وفوائد االحتاد 
و�س���م ال�سفوف فنغم���ة ن�سمعها كلما ف�سل 
عه���د م���ن عه���ود االنق���لب وكلم���ا اح�سوا 
بعجزه���م عن مواجهة املوق���ف، فهي دعوة 
ال يبتغون به���ا وجه امل�سلحة العامة وامنا 
يبتغون بها وجه امل�سلحة اخلا�سة وانقاذ 
ما ميكن انقاذه! فكلما ا�سرفت مركبهم على 
الغ���رق تعال���ت �سيحاتهم باالحت���اد و�سم 

ال�سفوف.

اأموال م�شروع الرب 
* ه���ل ت�سمح���ني يل ان ا�ساأل���ك عم���ا مت يف 

اموال م�سروع الرب؟
موؤ�س�س���ات  ان   -

م�سروع الرب ت�سرف عليها رابطة اال�سلح 
االجتماعي التي يراأ�سها معايل الع�سماوي 
با�س���ا. ام���ا النق���ود فمودعة يف بن���ك م�سر 
با�س���م م�س���روع ال���رب، وال ي�س���رف منه���ا 
ملي���م اإال بام�س���اء �سع���ادة حاف���ظ عفيف���ي 
با�س���ا وام�سائ���ي مع���ا. وم���ن موؤ�س�س���ات 
امل�س���روع"دار كفال���ة الطف���ل"و"دار كفالة 
م�س���ر  يف  ومثلهم���ا  �س���ربا،  الفت���اة"يف 
القدمي���ة، ف�سل عن اندي���ة ال�سبيان، ولقد 
بل���غ جمم���وع التربع���ات حوايل مئ���ة الف 
جني���ه، ونحن ال ننفق على هذه املوؤ�س�سات 
االجتماعي���ة م���ن راأ����س املال، وامن���ا ننفق 
عليها من الريع بعد ان وظفنا جانبا منه يف 
قر�س القطن وا�سرتينا بجانب اآخر ار�سا 
م���ن م�سلحة االم���لك، ف�سل ع���ن تربعات 
اه���ل اخلر التي ت�سلنا عل���ى �سورة نقود 

او حبوب او اقم�سة.

حديث غري �شيا�شي 
الل���ورد  وب���ني  بين���ك  دار  وم���اذا   *
قبي���ل  تقابلتم���ا  حينم���ا  �ستان�سجي���ت 

�سفره؟
- كان يتكل���م الفرن�سية بلهجة اجنليزية 
ولك���ن نطقه �سليم  وقد ذك���رين مبقابلته 
يف لندن �سنة 1936 ثم حتدثت معه على 
اجلو وعن ا�سف���اري يف اوروبا واقت�سر 
حديثن���ا على ذل���ك وعلى بع����س ما يت�سل 
باحلفل���ة الت���ي التقين���ا فيه���ا وه���ي حفل���ة 
زف���اف جن���ل رفع���ة على ماه���ر با�س���ا، وقد 
�ساألن���ي حينم���ا قدم���ت زف���ة العرو�سة"هل 
نقف!"فقل���ت له"كل ال وق���وف اإال اذا عزف 

ال�سلم امللكي". 

امل�شــور /
 كانون االول- 1932
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ان اك�سف ل���ه عن �سخ�سيتي، وادعي 
انن���ي اعم���ل يف فيل���م �سينمائ���ي يف 
دور �سائ���ق �سي���ارة.. ولك���ن حل�س���ن 
ال���ذي  ال�ساب���ط  ان  راأي���ت  احل���ظ 
اوقفن���ي ه���و اب���ن عم���ي!.. فرتكني 
لوج���ه الل���ه! واخ���را ا�ستطع���ت ان 
ا�سل حمل"اخلياط���ة".. و�سلت يف 
ال�ساعة الواحدة متاما كما حددت يل 
جناح.. وانتظرت ربع �ساعة ون�سف 
�ساعة و�ساعة ومل تظهر جناح.. البد 
وان اخلط���ة ق���د عرف���ت، وحجرته���ا 
والدتها يف البي���ت.. اذن فقد �ساعت 

فر�سة العمر.. 

خفت من اأبي 
وتكمل جناح �سلم الق�سة وتقول:

كنت قد اتفقت مع �سلمان ان يخطفني 
يوم اخلمي�س.. ولكنني اح�س�ست ان 
والدي قد ك�سف اخلطة، وانه �ساء ان 
ي�سك���ت، ويتجاهل مبعرفت���ه باالمر، 
حتى يج���يء اليوم املوعود فيمنعني 
م���ن اخل���روج اىل اي م���كان يف هذا 
الي���وم.. ويف �سب���اح ي���وم االثنني 
ان  تري���د  انه���ا  والدت���ي  يل  قال���ت 
ت�سحبني معها اىل خياطة امللب�س 
بالفك���رة،  رحب���ت  ب���روت..  يف 
الف���ور  عل���ى  ب�سلم���ان  وات�سل���ت 
ليخطفن���ي ه���ذا الي���وم، وجاءت 
ال�ساع���ة الواح���دة، ووالدت���ي ال 
تري���د ان تتح���رك م���ن املن���زل.. 
وانا الح عليه���ا ان ننزل �سريعا 
اىل اخلياط���ة، وه���ي تقول يف 
اال�ستعج���ال..  ولي���ه  ه���دوء: 
هي���ه  ب���دري..  ل�س���ه  الوق���ت 
طارت، بل�س ن���روح اليوم.. 

نروح يف الغد! 
ان  قبل���ت والدت���ي  واخ���را 
نن���زل يف ال�ساع���ة الرابعة.. 

وكن���ت يف قلق كب���ر، كن���ت اعلم ان 
�سلم���ان ينتظ���رين.. كي���ف �سي�س���رب 

طوال هذا الوقت؟! 

اأنا �شلمان 
رواي���ة  �سلم���ان  حمم���د  وي�سي���ف 

احلادث: 
.. واخرا وبعد انتظار اكرث من ثلث 
�ساعات.. ظهرت جناح.. ا�سرت اليها 
من بعي���د اىل نف�س���ي واىل ال�سيارة، 
اذا ه���ي تنظر ايل يف ذهول، وكاأنني 
�س���اب وق���ح يعاك�سه���ا!.. مل تعرفني 
وان���ا متنكر يف زي �سائ���ق تاك�سي.. 
�سرت ا�سي���ح فيها باعلى �سوتي انا 
�سلم���ان انا �سلمان، ل���وال ان عرفتني 
يف اآخ���ر حلظة فاغرق���ت يف ال�سحك 
ملنظري.. كانت قد �سبقت والدتها يف 
الن���زول من عند اخلياط���ة، فا�سرعت 
م�سط���رب  كن���ت  �سيارت���ي..  اىل 

االع�ساب، وكانت هي هادئة! 

ال�شيارة ال تتحرك 
ثم وقعت املفاجاأة املذهلة! 

حاول���ت ان ادي���ر موت���ور ال�سي���ارة، 

ال  جام���دة  وقف���ت  ال�سي���ارة  ولك���ن 
تتحرك!. خي���ل يل يف هذه اللحظات 
ان الق���در الظ���امل يتاآمر �س���د قلبي.. 
�سد �سعادتي.. �سد احلمي!.. قالت 
يل جناح اترك القيادة. ودعني اقود 
ات�س���ح  حمل���ي،  جل�س���ت  ال�سي���ارة، 
افتح"كونتاكت"ال�سي���ارة!  مل  انن���ي 
ق���ادت جن���اح ال�سي���ارة. مت كل ه���ذا 
اجي���ال!  كانه���ا  م���رت  حلظ���ات،  يف 
كنت غارقا يف الع���رق املن�سب مني، 
وكانت جناح غارقة يف ال�سحك على 

�سكلي! 

وراء ق�شم البولي�س 
وه���ي  بال�سي���ارة  جن���اح  وا�سرع���ت 
تغن���ي!... اما انا فقد ب���داأت افكر يف 
االم���ر اخلط���ر.. ان حبيب���ة قلب���ي، 
و�سريك���ة عم���ري ا�سبح���ت االن اىل 
جواري متحررة من كل قيد!.. ولكن 
كي���ف ات�س���رف؟.. كي���ف اه���رب يف 
ه���ذه اللحظات م���ن مط���اردة والدها 
وعائلته���ا؟. واي���ن اعقد ال���زواج؟... 

وم���ن اي���ن اآت���ي بال�سه���ود؟.. وكيف 
اح�سل عل���ى املاأذون؟. هل اذهب اىل 
فن���دق طابيو����س بعالي���ه، وا�ستدعي 
اهل���ي واقارب���ي وا�سدقائ���ي واعقد 
الق���ران؟... ولك���ن اخل���رب �سينت�سر، 
وي�ستطي���ع والدها ان يع���رف، فنفقد 
اىل  و�سل���ت  واخ���را  اخلط���ة  كل 

احلل.. 
وراء  من���زل  يف  ي�سك���ن  قري���ب  يل 
من���زل ا�سرة جناح مبا�س���رة.. قررت 
ان اه���رب بنجاح اىل ه���ذا املنزل، لن 
يفك���ر احد م���ن عائلتها انن���ي �ساعقد 
زواج���ي به���ا وراء منزله���م مبا�سرة! 
ت�سرف���ت متام���ا كما يت�س���رف املتهم 

الذي يختفي وراء ق�سم البولي�س.. 

وح�شر املاأذون 
وهنا اكملت جن���اح رواية املغامرة.. 

قالت: 
واراد �سلم���ان ان يبلبل افكار عائلتي 
حتى ال يعرف���وا مكان احتفالنا.. كان 
يطل���ب مني ان اق���ف بال�سي���ارة كلما 
مل���ح �سديق���ا ل���ه.. وكان يق���ول ل���كل 
خطفني و�سيعقد قراين يف اجلبل.. �سديق انه 

وحدد بلدا خمتلفا لكل �سخ�س، 
حت���ى ت�س���ل االخب���ار متناق�سة 
اىل والدي ووالدتي فيبحثا عنا 
يف كل م���كان، حت���ى يعقد القران 

ونحن وراء منزلنا مبا�سرة! 

وتطلق جناح �سحكة �سافية وهي 
تقول: 

- وكن���ت ارى من خمبئن���ا منزلنا.. 
راأي���ت وال���دي واخ���واين ووالدتي 
وكله���م يف حرة.. اين جناح؟ راأيت 
الر�س���ل يتوافدون عل���ى املنزل، وكل 
واح���د يحمل لهم خربا جديدًا.. حتى 
ح�س���ر الين���ا امل���اأذون، لقد �س���اء الله 
ان يج���د �سلم���ان ماأذون���ا يف دقيق���ة 
انتظارن���ا!  واح���دة، وكان���ه كان يف 
ويف الي���وم الت���ايل كان اجلميع امام 

االمر الواقع! 

خمطوبة لكمال الطويل 
و�ساأل���ت �سلم���ان: ومل���اذا جل���اأت اإىل 

خطف جناح؟! 
وعرفت الق�سة التالية: 

كان وال���د جناح معار�سا يف زواجها 
من حممد �سلم���ان، ال ل�سخ�س حممد 
�سلمان، ولكن النه كان ال يريد البنته  
اأن تت���زوج قب���ل 5 �سن���وات! وه���ذا 
اي�سا ما قررته ام جناح التي ال تزال 
تعاملها – حتى بعد الزواج – كطفلة 
عزي���زة واراد والد جن���اح ان يحطم 
�سلم���ان،  حمم���د  وراء  الكب���اري  كل 
ف�س���رخ ل�سحف لبنان مبجرد عودته 
من القاهرة عندم���ا �ساألته عن حقيقة 
خرب خطبة جناح اىل �سلمان.. �سرخ 
والد جناح ب���ان ابنته خمطوبة فعل 
اىل امللح���ن امل�سري كم���ال الطويل، 

وان الزواج �سيتم يف اقرب وقت! 

ممنوع الكالم 
ثم قرر والد جن���اح ووالدتها حترمي 
اي ات�سال بني جناح و�سلمان، كانت 
ال ت�ستطيع ان حتدثه بالتليفون ال يف 
اخلف���اء، كانت ال ت�ستطيع ان تتحدث 
مع���ه على امل�سرح اذا ظه���را معا، كان 
والده���ا يق���ف وراءه���ا عل���ى خ�سب���ة 
امل�س���رح، وال يرتكه���ا حلظ���ة واحدة 
بعد انته���اء الربنام���ج وكان جمهور 
لبنان ي�سفق طويل اذا ظهرت جناح 

ويطلب ان يظهر معها �سلمان! 
وابتكر �سلمان طريقة جديدة ليتحدث 
اىل جن���اح على خ�سب���ة امل�سرح، كان 
يرجت���ل �سع���را غنائيا يع���رب فيه عن 
ا�سواق���ه ولوعت���ه، وت�سميم���ه عل���ى 

احلياة معها برغم كل العراقيل! 
وكان وال���د جناح يفه���م وال ي�ستطيع 
ان يق���ول �سيئا، �س���وى ان يطلب من 

ابنته اال ترد عليه بحرف واحد! 

يف منزل �شليم اللوزي 
وحار العا�سقان.. 

فكرا يف ان يلتقي���ا ولو لب�سع دقائق 
ولك���ن ال�ستار احلدي���دي حول جناح 
من والديه���ا وا�سقائها كان اقوى من 
ان حتطمه.. واخ���را ات�سل اال�ستاذ 
الزمي���ل �سلي���م الل���وزي ودع���ا وال���د 
جناح وا�سرته���ا لتم�سية ال�سهرة يف 
منزله، وا�سرتط والد جناح اال يكون 
يف ال�سه���رة حمم���د �سلم���ان، فطماأنه 
�سلي���م عل���ى ذلك طبع���ا، ولك���ن �سليم 
كان ال�سف���رة ال�سري���ة التي تفاهم بها 
�سلمان وجناح، فقد كانت جناح تعلم 
ان �سلم���ان �سيح�س���ر ه���ذه ال�سهرة، 
وكان �سلم���ان واثق���ا م���ن ان جن���اح 
�ستح�س���ر، واجتمعوا كلهم يف منزل 
�سلي���م، ومل ت�ستطع جناح ان تتحدث 
اىل �سلم���ان! ومل ي�ستط���ع �سلمان اال 
ان يعرّب بعينيه الولهانتني عن حقيقة 
�سع���وره! واخرا متكن���ت جناح من 
من"الكبيب���ة"يف  قطع���ة  تد����س  ان 
جيبه.. ومل ياأكل �سلمان هذه القطعة 
حتى االن وال يزال يحتفظ بها! وعن 
طري���ق ال�سفرة ا�ستطاع احلبيبان ان 
يتفقا على ان يتم االختطاف يف يوم 

اخلمي�س!!! 
 ***

ال�ستقب���ال  االن  ت�ستع���د  وجن���اح 
مولوده���ا االول م���ن ال���زوج ال�سعيد 
ا�سه���ر..  �ست���ة  بع���د  حمم���د �سلم���ان 
وق���د اج���رت اخ���را عملي���ة جراحية 
الدودي���ة،  الزائ���دة  ال�ستئ�س���ال 
ا�سطرتها للراحة اكرث من ا�سبوعني 
يف فن���دق اوتي���ل بل����س يف م�سيف 
حممدون باعل���ى جبال لبنان.. وبعد 
انته���اء عقدها للغن���اء يف ملهى �سان 
م���ع  القاه���رة  اىل  �ستح�س���ر  رمي���و 
�سلم���ان لق�س���اء �سه���ر كام���ل.. انهما 

�سميانه �سهر الع�سل احلقيقي!! 

دق جر�س التليف���ون يف منزل حممد 
�سلمان: 

- حممد.. ه���ل ت�ستطيع ان تخطفني 
اليوم؟.. 

�سلمان – ليه اليوم احنا متفقني على 
اخلمي�س 

جناح �سلم – ا�سمعني كوي�س.. 
خطة يوم اخلمي�س انك�سفت! 

�سلمان – انا م�ستعد االن. يف 
هذه الدقيقة 

جناح – �سانزل مع امي اىل 
ب���روت لزي���ارة اخلياط���ة 
يف �سارع كذا.. انتظرين 
الواح���دة  ال�ساع���ة 

متاما.. 
ه���ي  ه���ذه  كان���ت 
اخلطوة االوىل يف 
املغام���رة الك���ربى 
ايل اختط���ف به���ا 
�سلم���ان  حمم���د 
اللبن���اين  املط���رب 

املع���روف حبيب���ة قلب���ه جن���اح �سلم 
بع���د ان ُفر����س عليها �ست���ار حديدي 
م���ن عائلته���ا يف لبن���ان يح���رم عليها 

االت�سال به.. 

ماذا فعل؟ 
وا�ساف �سلمان ي���روي الق�سة الأول 

مرة للجيل: 
ان  افع���ل؟.  م���اذا  افك���ر..  وجل�س���ت 
كل النا����س يف ب���روت يعرفونن���ي، 
اخط���ف  ان  ا�ستطي���ع  ال  وان���ا 
جن���اح اال اذا تنك���رت.. ويف �س���رع 
ال���ربق وجدتن���ي اق���ف ام���ام امل���راآة 
تاك�س���ي..  وا�سع"ماكياج"�سائ���ق 
بال�سح���م  ملون���ا  قمي�س���ا  لب�س���ت 
والزيت، وو�سعت حتت انفي �ساربا 
�سخما، وبك�ست �سع���ري، وا�سرعت 
اىل �سدي���ق وا�ستع���رت من���ه �سيارة 
اىل  بال�سي���ارة  وجري���ت  تاك�س���ي.. 
بروت.. واخذت ابحث عن ال�سارع 
الت���ي  به"اخلياط���ة"  توج���د  ال���ذي 

اعطتن���ي جن���اح ا�سمه���ا ولك���ن دون 
ج���دوى.. وزاد املوق���ف حرجا انني 
ال اجي���د قيادة ال�سيارات، وقد دخلت 
�سارع���ا �سيقا يج���ب للخروج منه ان 
اعود اىل ال���وراء، وانا ال اعرف ابدا 
كي���ف اع���ود اىل ال���وراء بال�سيارة.. 
فم���ا كان مع���ي اال ان وقف���ت وطلبت 
م���ن �سائ���ق �سي���ارة اخ���رى ان يقود 

�سيارتي اىل الوراء! 

ابن عمي! 
ث���م م�سكل���ة اخ���رى.. ل���و ا�ستوقفني 
فان���ه  الطري���ق،  يف  م���رور  �ساب���ط 
�سيقودين ف���ورا اىل ق�سم البولي�س، 
والن  رخ�س���ة،  احم���ل  ال  النن���ي 
ال�سيارة لي�ست �سيارتي، ومعنى هذا 
�سحب الرخ�سة وثمنها 2000 لرة. 
ورج���ال امل���رور منت�س���رون اكرث من 

�سكان لبنان! 
وق���د ح���دث م���ا خ�سي���ت ان يحدث!! 
اجلـــــيل/ اآب- 1955ا�ستوقفن���ي �ساب���ط م���رور.. ق���ررت 
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ذاكرة 
العد�صة

اجلزائريات، 
عام 1958

الكاتب الرو�شي 
تول�شتوي يروي 
ق�شة الأحفاده 
1902

برنارد �شو 
و�شاريل �شابلن

جربان خليل 

جربان بعد�شة 

امل�شور االأمريكي 

فريد هالنداي 

عام 1896 و كان 

عمره يومها 13 
عاماً

رجل من الهنود 
احلمر وهو ينظر 
اىل �شكة احلديد 

اجلديدة االوىل يف 
نيفادا امريكا عام 

1868

�شاحة تامي 
�شكوير 
ال�شهرية يف 
نيويورك عام 
لندن 19111865

لوحات للر�شام مانيه مت اكت�شافها خمباأة مبناجم امللح يف املانيا 
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية

ملكـة جمـال تركيـا
 و ملكـة جمـال اإيطـاليا 

لعام 1930م

هيالري كلينتون يف �شبابها

مو�شيقار االأجيال مع الفنانة اللبنانية جناح �شالم 
وزوجها الفنان حممد �شلمان
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يف باري����س للع���لج.. وال���ذي اليعرفه 
اح���د ان���ه ممن���وع م���ن الغن���اء ط���وال 
حيات���ه باأم���ر من اطب���اء القل���ب.. وقد 
ا�سيب ثلث مرات بجلطة يف القلب.. 
وي�ساف���ر كل ع���ام اىل باري����س ملقابل���ة 
الطبي���ب اخلا����س ال���ذي ي�س���رف على 
علجه وه���و الربوفي�س���ور )لوجنر( 
وق���د ن�سحه هذه امل���رة بالراحة وعدم 

الغناء اذا اراد ان يعي�س!.. 
عين���ي  م���ن  ت�سب���ح  الدم���وع  ولك���ن 
املو�سيقار ال�سعيف القلب وهو يقول: 
- اف�سل ان اعي����س �سنة مع املو�سيقى 

على ان اعي�س مئة �سنة بدونها!.. 
وقلت لفريد: 

ن�سائ���ح  اىل  ت�ستم���ع  ال  ومل���اذا   -
الطبيب؟

فقال يل: 
لو امتنعت ع���ن الغناء.. فماذا �سيكون 
م�سري؟. �ساأنتهي.. �ساأق�سي حياتي 
يف املن���زل يف رك���ود ت���ام، ل���ن يك���ون 
حليات���ي اي معن���ى.. كي���ف اتخلى عن 
جمه���وري الذي مل ابتع���د عنه منذ 24 
عام���ا وزي���ادة بالرغم م���ن كل العقبات 
واالزم���ات الت���ي قابلته���ا يف حيات���ي، 
هل احرم نف�سي م���ن ال�سعادة واعي�س 
الأرع���ى  مبن���زيل  غرف���ة  يف  منزوي���ا 

�سحتي؟!..
لق���د وازنت بني االثن���ني.. وف�سلت ان 
ام���وت وانا اغني ام���ام النا�س على ان 
امك���ث حبي�س���ا يف من���زيل ب���ني زوايا 

الن�سيان ع�سرات ال�سنني!.. 
وي�سكت فريد قليل ويعود ليقول:

- االعمار بيد الله!.. 

الغالء يف باري�س 
ويحكي فريد االطر����س ذكريات االيام 
القليلة التي عا�سها يف باري�س فيقول:

- انه���ا اغلى بل���د يف العامل.. فل ميكن 
ان تعي����س فيه���ا اال اذا كن���ت م���ن اهل 
البلد نف�سه.. وال ميكن ان يدفع الواحد 
اق���ل م���ن ثلث���ة او اربعة جنيه���ات اذا 
اراد تن���اول الغ���داء او الع�ساء يف احد 
املطاع���م املتوا�سع���ة ج���دًا.. وا�سالوا 

عبد الوهاب!.. 
ومنذ ثلث �سنوات ارتفعت ا�سعار كل 
حاجي���ات املعي�سة بن�سبة 51%.. ومنذ 
ثلثة اأ�سهر تعقد احلكومة اجتماعاتها 
كل ي���وم لبحث ومناق�س���ة ا�سباب غلء 
املعي�س���ة وكيفي���ة احل���د منه���ا حتى ال 

ترتفع اكرث من ذلك!.. 
ثم يقول:

- �سدقوين ان القاهرة ارخ�س بلد يف 
العامل.. وعندنا من االماكن ال�سياحية 
التي تفوق يف جمالها اماكن كثرة يف 
العامل.. ولكن ال توج���د عندنا الدعاية 

الكافية!.. 
وي�س���ف فري���د �سع���وره عندم���ا التقى 

ببع�س امل�سريني يف باري�س ليقول:
- ال ميكن ان ا�سف لكم مقدار ال�سعادة 
الت���ي تغم���رين اذا التقي���ت مب�س���ري 
خ���ارج احل���دود.. انني اح����س كانني 
اجم���ل  وكان���ت  كله���ا..  م�س���ر  راأي���ت 
اللحظات الت���ي ع�ستها عندم���ا التقيت 

م�سادف���ة بالدكتور ح�س���ن احلفناوي 
وعندم���ا  باري����س.  مقاه���ي  اح���د  يف 
بال�سحف���ي  اي�س���ا  م�سادف���ة  التقي���ت 
�سعيد �سنبل.. وكان يف جولة �سريعة 

قبل عودته اىل القاهرة!.
وباري����س بال���ذات متتلئ ب���االآالف من 
ا�سدق���اء فري���د االطر����س، وكله���م من 
روؤي���ة  يحب���ون  الذي���ن  اجلزائري���ني 
ويف  مو�سيق���اه..  و�سم���اع  افلم���ه 
فرن�س���ا اكرث م���ن 400 األ���ف جزائري 

يقيمون هناك. 
و�ساه���د فريد عر�سا الأح���د افلمه يف 
باري�س – فيلم )مالي�س غرك( – وقد 
قوب���ل فريد م���ن الع���رب هن���اك بنف�س 
القاه���رة  الت���ي يلقيه���ا يف  احلف���اوة 

والبلد العربية!.. 
والواقع الذي ميكن قوله:

- ان فريد االطر����س ا�ستطاع ان يغزو 
ق�س���وة  يف  افريقي���ا  �سم���ال  ا�س���واق 
االحتلل الفرن�سي ويجذب اآذان �سكان 
تون�س واجلزائ���ر واملغرب مبو�سيقاه 
واأحلانه على الرغم من احلرب العنيفة 
الت���ي ي�سنه���ا الفرن�سي���ون عل���ى اللغة 

العربية هناك!.. 

لقاء مع اأمي 
وكان �سم���ن برنام���ج رحلت���ي خ���لل 
عودت���ي من باري�س ان اطر اىل لبنان 
لروؤي���ة والدت���ي املقيم���ة االآن يف اح���د 

امل�ست�سفيات اخلا�سة!
وه���ذه ه���ي امل���رة االوىل الت���ي ت�سافر 
فيه���ا والدتي اىل لبن���ان بعد ان عا�ست 
حوايل 40 عام���ا يف القاهرة. وطلبت 
ان تعي����س بقي���ة حياته���ا ب���ني اقاربها 

املقيمني يف جبل الدروز هناك!.. 
ويف كل م���رة ا�ساف���ر فيه���ا اىل بروت 
اذه���ب لزيارة ام���ي.. ويف ه���ذه املرة 
طلبت مني عندما جل�ست بجوارها يف 

الفرا�س ان اغني لها على العود.. 
وبكيت.. بكيت بالدموع.. فقد تذكرت 
ق�س���ة كفاح ام���ي عندما جئن���ا الجئني 
ال  وقته���ا  عم���ري  وكان  م�س���ر..  اىل 
يتع���دى �سب���ع �سن���وات، وكان���ت معنا 
املرحوم���ة ا�سمه���ان.. وفتح���ت عين���ي 
عل���ى �س���وت ام���ي احلزي���ن وانامله���ا 
الرقيق���ة الت���ي كان���ت تعزف عل���ى هذا 
الع���ود.. وكنت ال ان���ام اال اذا �سمعتها 
تغن���ي.. وورث���ت منها اخت���ي ا�سمهان 
ه���ذه الع���ادة اجلميل���ة.. كان���ت تغن���ي 

دائما ويف اي مكان!.. 

امام���ي  كله���ا  ال�س���ور  ه���ذه  وم���رت 
وكاأنه���ا �سريط �سينمائ���ي، ومنذ وفاة 
املرحوم���ة ا�سمه���ان مل ت�س���ف امي من 
النوبات الع�سبية التي حتدث لها كلما 

تذكرتها!. 
وقد �ساألت فريد ب�سراحة:

- ما هو اآخر حب يف حياتك؟
وق���ال يل م���ن خ���لل دموع���ه التي كان 

يجففها مبنديله:
ان  قل���ت  اذا  ت�سدقين���ي  ل���ن  رمب���ا   -
ا�سمهان هي احلب الوحيد الباقي يل.. 

ولكنها احلقيقة على اي حال!..

عودة اىل لبنان 

وبعد ثلث���ة اأ�سهر يعود فريد االطر�س 
اىل لبنان لت�سوير فيلم لبناين م�سري 
م�س���رتك.. و�سيك���ون كل املمثل���ني من 
امل�سري���ني.. وتدور كل اح���داث الفيلم 
يف لبنان.. وهذه اول مرة ي�سور فيها 

فيلم م�سري باأكمله يف لبنان.
قلت لفريد االطر�س:

- م���ا هي االفلم الت���ي �ست�سورها هذا 
املو�سم؟

فيل���م  ي�س���ور  ان  املفرو����س  كان   -
)الرجل ال�سغ���ر( الذي كان �سيخرجه 
املرح���وم ع���ز الدي���ن ذو الفق���ار.. ومل 
يح���دد بع���د موع���د الت�سوي���ر بع���د ان 
عب���د  حمم���ود  اىل  اخراج���ه  ا�سن���دوا 
الفقار، وهناك م�س���روع لفيلم اآخر هو 
)رحلة الن�سي���ان(.. وكاتب الق�سة هو 
ال�سديق ال�سحف���ي )مو�سى �سربي(، 
وخمرجها )حلمي حليم(.. واملفرو�س 

اال اقدم اال فيلمني يف العام الواحد. 
و بعد فيلم ر�سالة من امراة جمهولة مل 

اقدم فيلما جميل!.
- كيف تختار ق�سة الفيلم؟

- الق�سة ه���ي اال�سا�س لنجاح او ف�سل 
اي فيل���م �سينمائي.. وان���ا ال ا�ستطيع 
باأحلاين وحدها ان ا�سمن جناح ق�سة 

فا�سلة!..
- م���ا ه���ي االغ���اين الت���ي انتهي���ت من 

تلحينها خلل رحلتك!.. 
- لقد اخذت معي بع�س االغنيات فعل 
الأحلنها يف ب���روت.. وقد انتهيت من 
تلح���ني بع�سها.. ومنه���ا اغنية ملاأمون 

ال�سناوي.. وتقول: 
 غدار.. غدار.. غدار 

انا اللي احلب ما قدر�س علي 
وال �سلمته دمعه من عنيه 

غلبني احلب من �ساعة ما �سفتك 
وخد قلبي وروحي ونور عنيه 

و�ساألت فريد:
- من هو الغدار؟..

ف�سحك وقال:
- هذا كلم اغاين فقط ال غر!

و�ساألت فريد االطر�س عن الوقت الذي 
ي�ستغرقه تلحني االغنية فقال: 

- احيان���ا اأنته���ي من تلح���ني اغنية يف 
خم�س دقائق.. واغني���ات اخرى تاأخد 
لتلحينه���ا.. فاالحل���ان  �سن���وات  من���ي 
ال تخ���رج اال م���ن االعم���اق احلقيقي���ة 

واالنفعاالت الواقعية للفنان!..

مفاجاأة مل اأتوقعها 
و�ساألت فريد االطر�س:

- م���ا ه���ي عرو����س التليفزي���ون التي 
قدمت لك؟

قال: 
- مل يعر�سوا علي حتى االآن اي عر�س 
للعمل يف التليفزي���ون.. وانا ال اتاأخر 
ع���ن اي م�ساهمة يف جن���اح تليفزيون 
بل���دي، كم���ا انن���ي م�ستعد لتق���دمي اية 
اغ���ان ب���دون مقابل.. وكن���ت قد قدمت 
للتليفزيون اغني���ة يف برنامج ا�سواء 
امل�سرح وفوجئ���ت بها تعر�س يف احد 
م�ساهد فيلم منتهى الفرح الذي اخرجه 
ال�سدي���ق حممد �سلمان وق���د تقا�سيت 

عنها ثلثة اآالف جنيه!..
- ما راأيك يف الفيلم؟

- الواق���ع انني مل ا�ساهده حتى االآن.. 
ولكنني اعتقد انه عمل ناجح! 

وجل�س���ت م���ع فريد االطر����س اكرث من 
�ساعت���ني.. مل ينقط���ع خللهم���ا رن���ني 
جر�س التليف���ون يف منزله، املعجبون 

�سحت���ه..  عل���ى  االطمئن���ان  يري���دون 
ويهنئون���ه بعودت���ه، وفري���د ي�سح���ك 
ب�سرع���ة ويغ�س���ب ب�سرع���ة اي�س���ا من 

بع�س اال�سئلة ال�سخيفة.
ويف خلل هذه املدة التي جل�ست فيها 
مع فري���د ا�ستمعت اىل بروفات لبع�س 
اغاني���ه اجلدي���دة.. ون�سي���ت ان اقول 
ل���ك ان فري���د بع���د كل اغني���ة ي�ست���اأذن 
مني قلي���ل ليخرج وي�س���ع القطرة يف 
عيني���ه.. الن���ه اذا غنى فان���ه يبكي من 
�س���دة تاأث���ره واندماج���ه يف االنفع���ال 

احلزين للغنية!..
وتركت فريد االطر�س وهو يدندن على 
عوده كاأمنا يعي�س ق�سة حب جديدة!. 

اإيري�س نظمي 

اآخر �شاعة/  
ت�شرين الثاين- 1963

عل���ى  يجل����س  االطر����س  فري���د  وكان 
مائدة منزوي���ة يف ركن خافت ال�سوء 
واذن���ه ت�سرح م���ع املو�سيقى ال�سعرية 
الت���ي متلأ املكان ف�سوم���ان وبيتهوفن 
وكبار املو�سيقي���ني.. وفجاة – �سمن 
الربنام���ج – بداأت الفرق���ة املو�سيقية 
الفرن�سية تعزف حلن اغنيته املعروفة 
املله���ى  )وي���اك.. وي���اك( وق���ام رواد 
يرق�س���ون عل���ى انغامه���ا وروؤو�سه���م 

تتمايل مع اللحن ال�سرقي اجلذاب! 
ومل ي�س���دق فري���د اذني���ه.. فق���ام يف 
احل���ال وغ���ادر امل���كان.. واخ���ذ ي�سر 
عل���ى قدمي���ه اك���رث م���ن �ساعت���ني يف 
م���اذا  يفك���ر  وه���و  باري����س  �س���وارع 
يفع���ل.. ودارت يف ذهنه ا�سياء كثرة 
عن م�س���ر املو�سيق���ى ال�سرقية وقال 
لنف�س���ه: ان مو�سيقانا واغانينا لي�ست 
اق���ل من م�ست���وى املو�سيق���ى الغربية 
ولكن كي���ف ت�سقط عليها اال�سواء يف 

اخلارج؟.. 
وتوج���ه فريد يف ال�سب���اح التايل اىل 
�سركة )باين ماركوين( وطلب مقابلة 
املو�سيق���ار فرانك بور�سي���ل قائد اكرب 
فرق���ة مو�سيقي���ة يف باري����س.. وكان 
املو�سيق���ار  ي�ستم���ع  ان  فري���د  ه���دف 
الفرن�سي بور�سي���ل اىل بع�س اأحلانه 
ال�سرقية ويعرف ن���وع االنتاج الغني 
املوج���ود يف القاه���رة وميكن���ه غ���زو 

اوربا. 
واعت���ذر بور�سي���ل ع���ن ه���ذا العر�س 
االم���ر،  ب���اديء  االطر����س  فري���د  م���ن 
وقال ان���ه ا�ستمع اىل بع����س االغاين 
العربي���ة ووجد انه���ا ال ت�سلح لطبعها 
الب���لد  يف  ت���وزع  ا�سطوان���ات  عل���ى 

الغربية!.. 
ومل يياأ����س فري���د.. وذه���ب اىل مدير 
الق�س���م العربي يف ال�سركة التي يعمل 
حل�سابها بور�سيل – وا�سمه ح�سلف، 
وه���و جزائري اال�س���ل و�سديق قدمي 
لفري���د – وا�ستط���اع ح�سل���ف ان يقنع 
بور�سيل بان ي�ستمع اىل بع�س اأحلان 
فري���د االطر�س وقال ل���ه: انها تختلف 
عن كل االلوان ال�سرقي���ة التي ا�ستمع 

اليها من قبل!..

ماذا قال بور�شيل 
وفران���ك  فري���د  ب���ني  املقابل���ة  ومت���ت 
بور�سيل – وا�ستمرت اكرث من �ساعتني 
– وا�ستمع بور�سيل اىل مو�سيقى فريد 
االطر�س ب�سغ���ف واهتم���ام ظاهرين.. 

وده�س بور�سيل اآخر االمر وقال: 
- فع���ل انه���ا مو�سيق���ى �سرقي���ة.. انه���ا 
اول م���رة اأ�ستم���ع فيه���ا يف حياتي اىل 
مو�سيق���ى ا�سيلة من القاهرة العظيمة، 
واعتق���د انها �س���وف تنت�سر يف اوروبا 

ب�سرعة الربق!.. 
ويف احل���ال مت التعاق���د ب���ني بور�سيل 
وفري���د االطر����س عل���ى طب���ع 12 قطعة 
من اغاني���ه ومو�سيقاه عل���ى ا�سطوانة 
واحدة كب���رة.. وعلى كل وجه 6 قطع 
كاملة.. على ان يقوم بور�سيل بتوزيع 
جدي���د م���ن فرقت���ه املو�سيقي���ة املكون���ة 
م���ن 120 عازف���ا م���ن ا�سه���ر العازف���ني 

الفرن�سيني!.. 
ويف �سهر دي�سمرب الق���ادم ي�سافر فريد 
االطر����س اىل باري����س لل�س���راف على 
راأي���ه يف  بنف�س���ه، واب���داء  الت�سجي���ل 

التوزيع اجلديد!.. 
وهكذا تتم اول مفاجاأة �سعيدة يف رحلة 
فريد االطر�س االخرة.. التي عاد منها 
اىل القاهرة منذ اي���ام وا�ستمرت ثلثة 

اأ�سهر وزيادة!. 
اىل  �ساف���ر  ق���د  االطر����س  فري���د  وكان 
املوؤلف���ني  جلمعي���ة  ممث���ل  باري����س 
وامللحن���ني الت���ي يراأ�سه���ا ومع���ه هيئة 
مفو�س���ة من اجلمعي���ة، وه���م: ماأمون 
ال�سن���اوي وعبد احلميد عبد الرحمن.. 
ب���ني  املعلق���ة  امل�س���اكل  النه���اء  وذل���ك 
املكت���ب  وب���ني  القاه���رة  يف  اجلمعي���ة 

الرئي�سي الدويل يف باري�س!. 

كان حلمًا وحتقق 
قلت لفريد االطر�س: 

- م���ا ه���و �سع���ورك عندم���ا ا�ستمع���ت 
اىل مو�سيق���اك م�سادف���ة تعزفه���ا فرقة 
مله���ي  اح���د  يف  اجنبي���ة  مو�سيقي���ة 

باري�س! 
قال فريد:

- كان احلل���م الكب���ر ال���ذي ي���راودين 

طوال حياتي ان اقدم املو�سيقى 
ال�سرقية التي ت�سمعها اوروبا وتعجب 

�سعوبها!.
انن���ا ا�ستطعن���ا ان ن�س���ل اىل بطوالت 
يف  واخذن���ا  الريا�س���ة،  يف  عاملي���ة 
الت�سوير جوائ���ز عاملية، كما ا�ستطعنا 
ان نح���رز انت�س���ارات يف ع���امل الط���ب 
وا�ستفدن���ا م���ن الدعاي���ة الت���ي قدمه���ا 
الفنان���ون الع���رب يف اخل���ارج.. وكان 
الباقي ان تنت�سر املو�سيقى العربية يف 

اوروبا وتغزو ا�سواقها!..
و�سدق���وين ان���ه مل يك���ن يهمن���ي عل���ى 
االطلق ان اكون موؤلفها او �ساحبها.. 
معنى ذلك انه ال توجد عندنا املو�سيقى 
امل�ست���وى  اىل  ت�س���ل  الت���ي  ال�سرقي���ة 
العامل���ي وت�ستطي���ع اوروب���ا وامري���كا 
ان تفهمه���ا.. انها موج���ودة فعل ولكن 
اال�س���واء غ���ر م�سلطة عليه���ا، واعتقد 
ان انتاج عبد الوه���اب وفريد االطر�س 
وغرهم���ا من كب���ار املو�سيقيني العرب 
ث���روة فني���ة مو�سيقية البد م���ن ن�سرها 

يف اخلارج!.
وي�سك���ت فريد قلي���ل، وينظر بعيدا من 
�سرفت���ه املطل���ة عل���ى الني���ل يف ال���دور 

العا�سر.. ثم يقول:
- لق���د ا�ستطع���ت ان احق���ق ج���زءًا م���ن 
ا�س���ف  ان  ا�ستطي���ع  وال  احلل���م  ه���ذا 
�سعادت���ي عندم���ا �سمع���ت ان املطربات 
يف االحت���اد ال�سوفيت���ي يغن���ني يل )يا 
زه���رة يف خي���ايل(.. باللغ���ة العربية.. 
ت�س���وروا.. باللغ���ة العربي���ة!.. األي�س 

�سيئًا مفرحا؟.. 
بقي ان اقول لكم.. 

- ان اوروب���ا وامري���كا عل���ى موعد مع 
مو�سيقى فريد واأحلانه يف اوائل العام 
الق���ادم.. وبع���د ان تغ���زو ا�سطوان���ات 
بور�سي���ل اجلدي���دة اال�س���واق هناك.. 
�سي�ستم���ع النا�س اىل مو�سيقى )حبيب 
العم���ر، ويا زهرة يف خي���ايل، وبنادي 
وكهرمان���ة،  اللي���ل،  وجن���وم  علي���ك، 
وزم���ردة، و�سوق العبي���د، واجلواري، 
وبن���ت النيل(.. و�س���وف تعزفها الفرق 
واالندي���ة  القاه���رة  يف  املو�سيقي���ة 

واملله���ي الليلية �سواء 
يف باري����س او لن���دن او روم���ا.. كم���ا 
عزفت حلن )يا م�سطفى.. يا م�سطفى( 

من قبل ليون عزام!.. 

هل انتهت امل�شاكل؟
قل���ت لفري���د االطر����س رئي����س جمعي���ة 

املوؤلفني وامللحنني:
املوؤلف���ني  جمعي���ة  م�س���اكل  ه���ي  م���ا   -
وامللحن���ني التي �ساف���رت من اجلها اىل 

باري�س؟.. 
ق���ال وه���و يلتق���ط الع���ود الثم���ني م���ن 

جواره ويحت�سنه:
- ت�س���وروا.. هناك ملي���ني من العملة 
امري���كا  يف  علين���ا  �سائع���ة  ال�سعب���ة 
املوؤلف���ني  حق���وق  وكله���ا  واجنل���رتا.. 
وامللحن���ني الع���رب.. فق���د كان املكت���ب 
ه���ذه  يت���وىل  باري����س  يف  الرئي�س���ي 
العملي���ة ويدفع املبالغ امل�ستحقة لنا كل 
عام بعد حت�سيلها من خمتلف اجلهات، 
وعندما وقعت ح���رب ال�سوي�س وحدث 
توقف���وا  بور�سعي���د  عل���ى  الع���دوان 
وو�سع���ت  والدف���ع..  التح�سي���ل  ع���ن 
احلرا�سة عل���ى اموالنا هناك فا�سبحت 
االم���وال املجم���دة لن���ا تق���در بح���وايل 
16 ال���ف جنيه ا�سرتلين���ي.. واردنا ان 
ن�س���وي ح�سابات املبال���غ املعلقة طوال 

فرتة االنقطاع!.. 
وكانت حمطة اذاعة لن���دن تدفع لنا كل 
عام 18 األف جنيه ا�سرتليني... وفجاأة 
امتنع���ت عن الدفع بدوره���ا منذ عامني 
عندما اكت�سفت فج���اأة اننا مل ندخل يف 
االتفاقي���ات الدولية مث���ل اتفاقية برن 
او اليون�سكو الت���ي حتمي حق املوؤلف 

وامللحن يف اخلارج!.. 
ولق���د ذهبن���ا لنحم���ل م�سوؤولي���ة ع���دم 
الدف���ع للجمعي���ة الفرن�سي���ة التي تقوم 
بتح�سيل هذه املبالغ.. واتفقنا على ان 
تقوم ه���ي بهذه امل�سوؤولية، ولكن الذي 
�سيح���ل كل هذه امل�ساكل دخولنا يف اي 

اتفاقية دولية!.. 
ويتح���دث فري���د االطر����س ع���ن بع����س 

املكت���ب  يف  واجهه���ا  الت���ي  امل�س���اكل 
الدويل جلمعية املوؤلفني وامللحنني يف 

باري�س فيقول:
- لق���د اكت�سفن���ا يف باري����س ان هن���اك 
امواال متاأخرة لنا تقدر بحوايل ع�سرة 
اآالف جني���ه وه���ي االإي���رادات الت���ي ال 
يعرف���ون ا�سم���اء موؤلفيه���ا وملحنيها.. 
وانا �سخ�سي���ا مل اعرفهم.. ومنها اغان 

الأم كلثوم.
وا�سط���ررت اىل اال�ستعان���ة ال�سريع���ة 
ا�سم���اء  ملعرف���ة  كلث���وم  ام  بال�سي���دة 
املوؤلف���ني وامللحن���ني لبع����س اغنياته���ا 

القدمية.. مثل اغنية مطلعها يقول:

بلحظــك  فتنــت  مــايل 
الفتاك!.. 

وعرف���ت منه���ا ان موؤل���ف االغني���ة ه���و 
علي اجلارم، ام���ا امللحن فهو ابو العل 

حممد!.. 
ما هي االغ���اين التي ح�سلت على اكرب 

االيرادات؟
وموؤلفه���ا  الأ�سمه���ان  اه���وى  اغني���ة   -
ماأم���ون ال�سن���اوي.. وبلغ���ت ايراداتها 
وثلث���ة  للموؤل���ف  جني���ه  اآالف  ثلث���ة 
اآالف جني���ه اخ���رى للملح���ن، وهن���اك 
بع����س االغنيات مع مرور االيام تعطي 

ايرادات اكرث!.. 

�شاحب القلب ال�شعيف 
وقد انتهز فريد االطر�س فر�سة وجوده 

الزمان: الثانية ع�شرة منت�شف الليل – 

املكان: احد املالهي الكبرية املنت�شرة يف 

ال�شانزليزيه يف باري�س. 
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جمال عبد النا�شر 
النا�سر  عبد  جمال  اليوزبا�سي  ك��ان 
بالقوة  ملحقا  العلمني  يف  م��وج��ودا 
املوقف  مبراقبة  كلفت  التي  امل�سرية 

احلربي يف ال�سحراء الغربية. 
وجل�س جمال عبد النا�سر عقب حادث 
يف  له  ل�سديق  خطابا  يكتب  فرباير   4

القاهرة فكتب يقول: 
الواقعة  وق��ع��ت  ان  بعد  العمل  "ما 
وق��ب��ل��ن��اه��ا م�����س��ت�����س��ل��م��ني خ��ا���س��ع��ني 

خائفني؟
احلقيقة اين اعتقد ان اال�ستعمار يلعب 
التهديد  يق�سد  يده  يف  واح��دة  بورقة 
ل��و ان���ه اح�����س ان بع�س  ف��ق��ط ول��ك��ن 
بدمائهم  الت�سحية   ينوون  امل�سريني 
بالقوة الن�سحب على  القوة  ويقابلون 

الفور". 
ثم نقل اليوزبا�سي جمال عبد النا�سر 
مدر�سا  ث��م  احل��رب��ي��ة  بالكلية  م��در���س��ا 

مبدر�سة اال�سلحة ال�سغرة. 
وكان ا�سم جمال عبد النا�سر هو اال�سم 
ال�سباط  زوج���ات  جميع  ت��ث��ور  ال���ذي 
االحرار ملجرد �سماعه. فقد كانت هوؤالء 
عبد  جمال  ا�سم  ان  يعرفن  ال��زوج��ات 
النا�سر هو الوحيد القادر على انتزاع 
االزواج من بيوتهم يف اي وقت وكل 

وقت دون معار�سة او تردد.

عبد احلكيم عامر 
كان يف منقباد ثم نقل مدر�سا مبدر�سة 
الع�سكريني، وملا وقع حادث 4  الكتاب 
فرباير كان يح�سر اجتماعات ال�سباط 
ناديهم ويف احد هذه االجتماعات  يف 
اتفق عبد احلكيم عامر مع زملئه على 
من  ال�سباط  تذمر  تظهر  حركة  عمل 

احلكومة القائمة. 

جمال �شامل 
ثلثة  ثالث  �سامل  جمال  الطيار  وك��ان 

ميثلون الثورة يف �سلح الطران. 
ي�سر  �سامل  كان جمال  ان  مرة  وحدث 
���س��وارع م�سر اجل��دي��دة يف  يف اح��د 
طريقه حل�سور احد االجتماعات التي 
لهم  زميل  منزل  يف  يعقدونها  ك��ان��وا 
وت�سادف ان قابله احد ال�سباط و�ساأله 
عن وجهته فقال جمال �سامل انه ذاهب 
منزل  يف  ا�سدقائه  بع�س  مع  لي�سهر 
واحد منهم، فقال له ال�سباط انه �سمع 
ان املباحث العامة تتعقب جمموعة من 
طيار  احدهما  اخ��وان:  بينهم  ال�سباط 

له  وذك��ر  اجلي�س  يف  �سابط  واالآخ���ر 
ا�سماء بع�س الذين يجتمع جمال معهم 
تقريرا  الن  تراقبهم  املباحث  ان  وق��ال 
ه��وؤالء  ان  البولي�س  رج���ال  اىل  ورد 
ال�سباط يدخنون احل�سي�س وي�سربون 
اخلمر، واراد جمال �سامل ان ميوه على 
هذا ال�سديق فعر�س عليه ان ي�سحبه 
ال�سديق وقال  فاعتذر  �سهرته  معه يف 

له: مرة ثانية.. 
رج��ال  م��ن  يحتاطون  ال�سباط  وب���داأ 
املباحث ويغرون مكان اجتماعهم يف 

كل مرة. 

�شالح �شامل 
وك���ان امل���لزم اول ���س��لح ���س��امل ممن 
ي��ت��ول��ون ت���وزي���ع امل��ن�����س��ورات ف��ك��ان 
م��ع��ه رزم���ا من  ب��ال��ل��ي��ل يحمل  ي��خ��رج 
يف  بو�سعها  ويقوم  املن�سورات  ه��ذه 

�سناديق الربيد املختلفة. 
وحدث يف ليلة ان خرج هو وجمال عبد 
النا�سر لتوزيع املن�سورات فوقفت بهما 
ال�سناديق  احد  من  بعد  على  ال�سيارة 
وترك  فيها  النا�سر  عبد  جمال  وبقي 
االظ��رف  من  ع��ددا  يحمل  �سامل  �سلح 
ي�سل  ان  وق��ب��ل  امل��ن�����س��ورات  بداخلها 
�سره  يف  تعرث  ال��ربي��د  �سندوق  اىل 
وتناثرت  االظ���رف  ي��ده  م��ن  ف�سقطت 
وكان يقف عن بعد من �سندوق الربيد 
باحلرا�سة  املكلف  البولي�س  ج��ن��دي 
يلحظ  ان  وخ�سي  �سامل  �سلح  واخذ 
اجلندي ما حدث فراح يجمع الظروف 
يف هدوء ومن ح�سن احلظ ان اجلندي 
احلار�س مل يلحظ �سيئا وو�سع �سلح 

وعاد  ال�سندوق  يف  اخلطابات  �سامل 
م�سرعا اىل ال�سيارة التي انطلقت بهما 

اىل �سندوق اآخر. 

اأنور ال�شادات 
بلغ   1942 ع���ام  اغ�سط�س  �سهر  يف 
ال�سرية  جمعية  اع�ساء  من  ال�سباط 
قابل وزير  املخابرات  مدير  ان  االوىل 
احلربية وعلم ال�سباط ان هذه املقابلة 
تخفي �سرا خطرا فقد علمت املخابرات 
ان بع�س ال�سباط يعقدون االجتماعات 
ويخفون اال�سلحة. وعاد انور ال�سادات 
يف م�ساء اليوم اىل منزله وما ان دخل 
من  جنديا   50 ب��ح��وايل  ف��وج��ئ  حتى 
م�سريني واجنليز يهاجمونه يف منزله 
وتذكر  امل��ن��زل  تفتي�س  يف  وي��اأخ��ذون 
لديه  ان  التفتي�س  اثناء  ال�سادات  انور 
طبنجة زيادة على عهدته املري وكان 
هو  وبينما  ع�سكرية  جرمية  يعد  ذل��ك 
يفاجاأ  ب��ه  اذ  اخفائها  كيفية  يف  يفكر 
خليفة"اللواء  ال��ب��زل  �سيف  بال�ساغ 
االن"وكان من بني القوة التي هاجمت 
ال�سادات  ان��ور  اذن  يف  يهم�س  املنزل 
ال��ط��ب��ن��ج��ة  ع��ل��ى  ع����رثت  قائل:"لقد 

واخفيتها يف جيبي". 
واخذ انور ال�سادات اىل �سجن االجانب 
مل��اأم��ور  وق���ال  فيه  ي�سجن  ان  فرف�س 
ثم  اوال  رتبتي  من  ال�سجن"جردوين 
ا�سجنوين يف هذا ال�سجن"فنقل انور 

اليوم التايل اىل معتقل املنيا. 
حياته  يف  ان  ال�����س��ادات  ان���و  وي��ق��ول 
امراأة هي التي وهبته االرادة والقوة، 
فهي  ل��وال��ده  ج��دت��ه  ه��ي  ال�سيدة  ه��ذه 

ال��ت��ي ت��ول��ت ت��رب��ي��ت��ه.. ثم 
ت��اأم��ر  ي�ستطرد"راأيتها 
بامرها،  فياأمترون  الرجال 

وراأي����ت����ه����ا حت����ل م�����س��اك��ل��ه��م 
فيمتثلون لرغبتها وراأيتها تبيت 
ال�ساقية  ج���وار  اىل  احل��ق��ل  يف 
ال��غ��ي��ط  ت��ع��م��ل يف  وراأي����ت����ه����ا 

وت�سرف على االبقار.. 
وع���ن���دم���ا اع��ت��ق��ل��ت رف�����س��ت ان 

ت���������زورين وق�����ال�����ت مل�����ن دع���اه���ا 
لزيارتي: 

اربعة  انور بني  ارى  ان  ا�ستطيع  ال   -
ال  ب��اب  ووراء  عليه..  مغلقة  ج���دران 

ي�ستطيع ان يحطمه ليخرج! 
من  ف��ه��رب��ت  ال��ك��ل��م��ات  ه���ذه  وبلغتني 

ال�سجن وذهبت اليها الأراها..". 

عبد اللطيف البغدادي 
بعد حادث 4 فرباير توجه الطيار عبد 
ال�سباط  بع�س  م��ع  ب��غ��دادي  اللطيف 
احمد ح�سنني  �سامل اىل  ومنهم �سلح 
ال�سباط  وقال  امللكي،  الديوان  رئي�س 
من  الثاأر  ق��رروا  انهم  الديوان  لرئي�س 
انزلوها  التي  االه��ان��ة  ورد  االجنليز 

بالبلد فقال لهم ح�سني: 
- ا�سربوا �سويه واحنا ملا نحتاج لكم 

�سوف نطلبكم.
وخ����رج ب���غ���دادي وم���ن م��ع��ه م��ن عند 
ح�����س��ن��ني ي�������س���ع���رون ب��خ��ي��ب��ة االم����ل 
و�سمموا على ان ينتقموا دون اخطار 

رئي�س الديوان.

ح�شن اإبراهيم 
زملئه  مع  ابراهيم  ح�سن  الطيار  قرر 
للتعاون  االمل��ان  بال�سباط  يت�سلوا  ان 
معهم �سد االجنليز واختاروا ليلة كان 
النوبتجي  الطيار  فيها  ابراهيم  ح�سن 
واعدوا طائرة ليطر بها الطيار ح�سن 
واعد  الغربية  ال�سحراء  اىل  �سعودي 
ح�سن ابراهيم كل �سيء وبعد ان طارت 
الطائرة ذهب وابلغ ريا�سة ال�سلح عن 
هرب احد الطيارين بطائرة من طائرات 
ال�سلح وحوكم ح�سن ابراهيم بو�سفه 
املجل�س  وا�سدر  احلادث  عن  م�سوؤوال 
قرارا بتاأخر اقدميته وظل هذا احلكم 
ف�سححت  الثورة  قامت  ان  اىل  قائما 

الو�سع بالن�سبه له. 

ح�شني ال�شافعي 
يف  ال�سايف  ح�سني  اليوزبا�سي  ك��ان 

�����س����لح 
الفر�سان 
وكان يتوىل 
بني  الدعوة  ن�سر 
املن�سورات  وتوزيع  ال�سباط  زملئه 
ال�سعب،  بحيوية  موؤمنا  وكان  عليهم، 

وقدرته على ا�ستخل�س حقوقه. 

زكريا حميي الدين 
وكان  الثائرين  ال�سبان  من  زكريا  كان 
اع�سابه  �سبط  على  بقدرته  م�سهورا 
والتظاهر بالرباءة التامة رغم انه كان 
على ات�سال بكل احلركات ال�سرية التي 

جتري يف اجلي�س. 

كمال الدين ح�شني 
ال��دي��ن ح�سني  ك��ان امل���لزم اول ك��م��ال 
وكان  باملاطه  امليدان  مبدفعية  �سابطا 
وك��ان  معانيها  ب��اأج��ل  ال��ف��دائ��ي��ة  ميثل 
املن�سورات  ت��وزي��ع  ي��ت��وىل  ال���ذي  ه��و 
اي�سال  م�سوؤولية  نف�سه  على  واخ���ذ 
�سباط  جميع  اىل  امل��ن�����س��ورات  ه���ذه 
الدين  ك��م��ال  ان  ي��ذك��ر  ومم��ا  اجلي�س، 
حرب  يف  املتطوعني  اول  ك��ان  ح�سني 
اال�ستداع  اىل  احالته  فطلب  فل�سطني 
وترك زوجته واوالده وذهب ليحارب 

مع الفدائيني يف فل�سطني. 

الدكتور نور الدين طراف 
طبيبا  طراف  الدين  نور  الدكتور  كان 
رع��اي��ة  ق�سم  يف  ال�����س��ح��ة  وزارة  يف 
لنقابة  �سكرترا  اي�سا  وك��ان  الطفل، 

االطباء. 
ال��واح��د  عبد  ال��دك��ت��ور  امل��رح��وم  طلبه 
ذلك  يف  لل�سحة  وزي��را  وك��ان  الوكيل 

الوقت وقال له: 
با�سا  النحا�س  رفعة  بي  ات�سل  لقد   -
ادارة  الن  ال���س��وان  نقلك  مني  وطلب 
االم���ن ال��ع��ام رف��ع��ت ل��ه ت��ق��ري��را تقول 
عيادتك  يف  اجتماعات  تعقد  ان��ك  فيه 
باجليزة وقد حاولت ان اقنع النحا�س 
م�سمم  ولكنه  ك��فء  طبيب  ان��ك  با�سا 
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على نقلك. 
ال  ك��لم  ه��ذا  ط��راف:  الدكتور  له  فقال 
المتحان  االن  اح�سر  النني  له  ا�سا�س 
وال��والدة  الن�ساء  امرا�س  يف  الدبلوم 
ي�سمح يل  م��ا  ال��وق��ت  م��ن  ل��دي  ولي�س 
ما  واذا  االجتماعات،  ه��ذه  مثل  بعقد 
فانا  ا�سوان  اىل  نقلي  على  ا�سررتهم 
م�سطر اىل اال�ستقالة حتى ال احرم من 

اداء االمتحان.
فقال الدكتور الوكيل، طيب روح قابل 
حم��م��ود غ���زايل.. وك���ان م��دي��را للمن 

العام.. و�سوف احلكاية ايه.. 
وي���ق���ول ال���دك���ت���ور ط����راف ان����ه ذه��ب 
وق���اب���ل حم��م��ود غ����زايل ف��ق��ال ل���ه ان��ه 
فانه  ذلك  ومع  التقرير  على  فعل  اطلع 
الدكتور  �سالح  يف  اآخر  تقريرا  �سيعد 
ي��وؤك��د ان مثل هذه  ان��ه  ط��راف م��ا دام 

االجتماعات ال تتم. 
انه  قائل:  ط��راف  الدكتور  وي�ستطرد 
عيادته  يف  اجتماعات  يعقد  ك��ان  فعل 
ولكن يف هذا الوقت بالذات الذي قدم 
باالمتحان  م�سغوال  ك��ان  التقرير  فيه 

ومل يكن يعقد مثل تلك االجتماعات. 

فتحي ر�شوان 
ق�سية  يف  يرتافع  ر�سوان  فتحي  كان 
انتهى  ان  وبعد  ا���س��وان  يف  خم��درات 
غ��رف��ة وكيل  ق�����س��د اىل  امل��راف��ع��ة  م��ن 
النيابة وبينما هو عنده اذا بربقية من 
النائب العام تطلب القب�س على فتحي 
العامة  النيابة  اىل  وت�سليمه  ر�سوان 

يف القاهرة. 
وبات فتحي ر�سوان ليلته يف ا�سوان 
حت��ت احل��را���س��ة ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل 
ويف  القاهرة  اىل  باحلديد  مكبل  نقل 
مكتب النائب العام، وكان املرحوم عبد 
الذي  االم��ر  ان  علم  الطوير،  الرحمن 
�سدر مل يكن بالقب�س عليه وامنا كان 
وكان  فقط،  للتحقيق  ح�سوره  يطلب 
عزيز  ه��رب  بق�سية  خا�سا  التحقيق 
امل�سري وبعد انتهاء التحقيق �سمح له 

باالن�سراف. 
التايل  اليوم  من  الباكر  ال�سباح  ويف 
كان فتحي ر�سوان جال�سا مع ال�سيدة 
حرمه يف �سرفة داره يت�سفح اجلرائد 
فاخربته ال�سيدة حرمه ان �سخ�سا يف 
ثم يختفي ونظر  اليهما  ينظر  الطريق 
كان  فقد  االم���ر  ففهم  ر���س��وان  فتحي 
�سابطا  املنزل  يراقب  ال��ذي  ال�سخ�س 
من �سباط املباحث العامة، فنادى عليه 
ودعاه للدخول وفوجئ فتحي ر�سوان 
بان ال�سابط يحمل امرا بتفتي�س املنزل 

وامرًا اآخر بالقب�س عليه. 
ونقل فتحي ر�سوان اىل �سجن االجانب 
و�سدر االمر الع�سكري باعتقاله وبقي 
بعدها  �سهور خرج  ال�سجن ب�سعة  يف 
التي  الق�سية  املتهمني يف  ليرتافع عن 
عزيز  ه��رب  ق�سية  ب�سببها..  اعتقل 

امل�سري. 

اأحمد ح�شن الباقوري 
مبعهد  م��در���س��ا   1942 ع���ام  يف  ك���ان 
القاهرة وا�سدر احلاكم الع�سكري امرًا 
االجانب،  �سجن  يف  وو�سع  باعتقاله 
املنيا  معتقل  اىل  نقل  ا���س��ب��وع  وب��ع��د 
وهو املعتقل الذي كان معدا للمعتقلني 

املتطرفني.
بينهم  �سخ�سا   85 ي�سم  املعتقل  وكان 
امل��ع��ت��ق��ل��ون على  ازه���ري���ا وات��ف��ق   24
ويف  ل��ه��م،  زعيما  ال��ب��اق��وري  انتخاب 
اللغة  يتعلم  ال��ب��اق��وري  ب���دا  املعتقل 

االجنليزية. 
وح����دث م���رة ان ا����س���رب امل��ع��ت��ق��ل��ون 
وال�سبابيك  باال�سرة  يقذفون  واخ��ذوا 
واالبواب خارج املعتقل واذا بالبولي�س 
املعتقلون  ا�ستمر  وملا  املعتقل  يحا�سر 
يف حتطيم ادوات املعتقل ومفرو�ساته 

بداأ البولي�س يطلق عليهم النار. 
وكان الباقوري يقف مع احد املعتقلني 
ن��ور  ال��دك��ت��ور ح�سن  امل���رح���وم  وه���و 
ال���دي���ن اح���د رج����ال احل����زب ال��وط��ن��ي 
القادمى ي�سربان القهوة فاذا بر�سا�سة 
ت��دخ��ل ال��غ��رف��ة ومت���ر م��ن ف���وق راأ����س 
املعتقلني،  ه��ي��اج  وازداد  ال��ب��اق��وري 
وملا  النار  اطلق  يف  البولي�س  وا�ستد 
جاء  احلالة  بخطورة  الباقوري  اح�س 
ابي�س  بع�سا وربط يف طرفها منديل 
اطلق  الهواء وفجاأة وقف  ورفعه يف 
يتفاو�س  الباقوري  وخرج  الر�سا�س 

املعركة  وق��ف  يف  البولي�س  رج��ال  مع 
وف��ع��ل ان��ت��ه��ت ب���ان ا���س��ت��ج��اب رئي�س 

املعتقل لطلبات املعتقلني. 
الباقوري  نظم  املعركة  انتهاء  وبعد 
ف��ي��ه��ا م�سطفى  ي�����س��ب  ���س��ع��ر  ق�����س��ي��دة 
ال��ن��ح��ا���س رئ��ي�����س ال�����وزراء واحل��اك��م 
ال��ع�����س��ك��ري وط��ب��ع��ت ال��ق�����س��ي��دة يف 
من�سورات وموقعة بام�ساء الباقوري 
ووزع������ت يف ج��م��ي��ع ان���ح���اء ال��ق��ط��ر 
امل�سري وبلغ امرها اىل النحا�س الذي 
الباقوري  مبعاملة  وامر  ب�سببها  هاج 

معاملة يف غاية ال�سوء. 
الوحيد  املعتقل  ه��و  ال��ب��اق��وري  وك��ان 
ي������زوره اه���ل���ه يف  ال�����ذي رف�������س ان 

املعتقل. 

الدكتور عبد الرزاق �شدقي 
من  �سدقي  ال���رزاق  عبد  الدكتور  ع��اد 
الدكتوراه  �سهادة  نال  ان  بعد  اوروب��ا 
بوزارة  وعني  احليوان  تربية  علم  يف 
الزراعة يف ق�سم تربية احليوان ورقي 
وكيل  من�سب  اىل  ب�سرعة حتى و�سل 

الق�سم. 
ومل���ا ع��ني اال���س��ت��اذ اح��م��د ع��ب��د الغفار 
ب�سخ�سية  واع��ج��ب  ل��ل��زراع��ة  وزي���را 
واطلع  �سدقي  ال���رزاق  عبد  ال��دك��ت��ور 
عليها،  ح�سل  ال��ت��ي  ال�����س��ه��ادات  ع��ل��ى 
احليوان  تربية  ق�سم  مدير  ا�ستدعي 
الله  عبد  ال��ع��زي��ز  عبد  اال���س��ت��اذ  وك���ان 

�سامل وقال له احمد عبد الغفار: 
ت��ع��ت��رب  االن  م�����ن  ان������ت  ا����س���م���ع   -
نف�سك"طرطور"! اي ال دخل لك باعمال 
ال���رزاق  عبد  للدكتور  وت���رتك  الق�سم 
اعمال  على  اال���س��راف  �سلطة  �سدقي 
الق�سم وبذلك كان الدكتور عبد الرزاق 
احليوان  تربية  لق�سم  وكيل  �سدقي 

ا�سما ومديرة فعل!. 

الدكتور حممود فوزي 
كان الدكتور حممود فوزي عام 1942 
�سكرترا  يعمل  ك��ان  فقد  باري�س  يف 
فيها وكان  امل�سرية  املفو�سية  اول يف 
�سد  املتحم�سني  م��ن  ف���وزي  ال��دك��ت��ور 
االجن��ل��ي��ز ومل���ا وق���ع ح���ادث 4 ف��رباي��ر 
حتى  ال��ق��اه��رة  اىل  ي��ن��ق��ل  ان  ح����اول 
ولكنه  الوطنية  احلركات  يف  ي�سرتك 
مل ميكن من ذلك وكان يكتب ال�سدقائه 
يتحدث  مطولة  خطابات  باري�س  من 
فيها عما ي�سعر به من امل من االعتداء 
ال�سارخ الذي وقع على البلد ويطلب 
موافاته مبا يدور وراء الكوالي�س الن 
تكن  الديبلوما�سية مل  ال��وزارة  تقارير 
تعطي ال�سورة احلقيقية حلالة البلد. 

جندي عبد امللك 
عام  يف  امللك  عبد  جندي  اال�ستاذ  كان 
حمكمة  يف  م�ست�سارا  يعمل   ،1942

النق�س 

اأحمد ال�سربا�سي 
فكان  ال�سربا�سي  احمد  املهند�س  ام��ا 
مهند�سي  وان�سط  اكفاأ  من  انه  معروفا 
تقارير  جميع  وكانت  اال�سغال  وزارة 
ترقيات  ترقيته  تطلب  عنه  املفت�سني 
وقي  حتى  لكفاءته  تقديرا  ا�ستثنائية 
اىل با�س مهند�س م�سروعات ري الدلتا 
هذا  يتوىل  ري  مهند�س  ا�سغر  وك��ان 

املن�سب. 

اأحمد ح�شني 
رئي�سا  ح�سني  اح��م��د  اال���س��ت��اذ  ك���ان 
افوكاتو  نقل  ثم  �سويف  بني  ملحكمة 
تلك  يف  العدل:  وزير  ويقول  عموميا، 

االيام كان هناك افوكاتو عمومي واحد 
فقط فكانت م�سوؤولياته �سخمة وكانت 
لقيام  كثرة  الوقت  ه��ذا  يف  الق�سايا 
االعتقاالت  وك��رثة  الع�سكري  احلكم 

وتدخل االجنليز. 
�ساعة   19  –  18 ي��وم  كل  يعمل  فكان 
على االقل، ومل يكن يجد من الوقت ما 

ي�سمح له مبقابلة ا�سدقائه.

ــم  ــع ــن الــــدكــــتــــور عـــبـــد امل
القي�شوين 

القي�سوين  املنعم  عبد  ال��دك��ت��ور  ن��ال 
من  االقت�ساد  يف  ال��دك��ت��وراه  �سهادة 

لندن عام 1942. 
ويقول الدكتور القي�سوين: ملا ح�سلت 
العاملية  احل��رب  كانت  الدكتوراه  على 
ي��ك��ن يف م��ق��دور  ق��ائ��م��ة، ومل  ت���زال  ال 
اال  ب��لده��م  اىل  ال���ع���ودة  م�����س��ري  اي 
يف  امل��لح��ة  ل��ت��ع��ذر  ك��ب��رة  ب�سعوبة 
بقيت  لذلك  املتو�سط،  االبي�س  البحر 
اع��م��ل حتى  ان  يف اجن��ل��رتا وق����ررت 
ات��ردد يف قبول  اعود اىل وطني، ومل 
ب��اج��ر �سئيل  ك��ات��ب ���س��غ��ر  وظ��ي��ف��ة 
على  باركليز  بنك  يف  خالية  وجدتها 
الرغم من اين احمل �سهادة دكتور يف 

االقت�سد. 
قيمته  لعملي ومل اهون من  واخل�ست 
فيه  وب��ذل��ت  عليه،  اقبلت  ب��ل  وق���دره 
بان  ذل��ك  على  وكوفئت  جهدي  اق�سى 

رقيت اىل من�سب اعلى. 
وطنه  اىل  القي�سوين  الدكتور  وع��اد 
كلية  يف  م��در���س��ا  ليعمل   1944 ع���ام 

التجارة. 
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طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني
----------------

خـالـد خ�شري

رئي�س التحرير التنفيذي
-------------------------

علــي ح�شــني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�س جمل�س االإدارة
رئي�س التحرير 

التدقيق اللغوي
----------------

عبا�س مهدي

مــري  الأ ا
�شمواأل �شعود

ويل عهد اململكة العربية ال�سعودية
- ول���د يف 15 يناير ع���ام 1902 فيكون عمره االآن 50 

عاما. 
- كان مولده يف الكويت يف ليلة ا�ستيلء جللة والده 

على الريا�س، وهي ليلة تاريخية. 
- انتقل���ت به والدت���ه مع جده االإمام عب���د الرحمن من 

الكويت اىل الريا�س حينما بلغ ال�سابعة من عمره. 
- حفظ القراآن يف �سن احلادية ع�سرة.

- كان له ا�سقاء اكرب منه، االول زكي وقد تويف يف عام 
1919، وخالد وقد تويف وله من العمر 7 �سنوات. 

- قام بعدة غزوات ناجحة �سد اآل الر�سيد يف احلجاز 
واالإم���ام يحي���ى يف اليم���ن وت���وىل قي���ادة اجليو����س 

ال�سعودية مدة طويلة.
- ق���رر جمل�س الوكلء وال�س���ورى يف 11 مايو 1933 

مبايعته وليا للعهد.
- �ساف���ر الأول م���رة اىل اوروب���ا للتعرف عل���ى روؤ�ساء 
احلكومات يف مايو 1935.، فزار اجنلرتا و�سوي�سرا 

وفرن�سا وهولندا وبلجيكا وامريكا.
- يحمل ع���دة او�سمة من بريطاني���ا وايطاليا واالردن 

وفرن�سا وامريكا والعراق وبلجيكا.
- متزوج.. وله عدة اوالد.

االأمري عبد االإله ويل عهد العراق 

- ولد يف مدين���ة الطائف باحلجاز عام 1913، فيكون 
عمره 26 عاما.

- در����س العل���وم اال�سلمي���ة على يد ال�سي���خ ب�سيوين 
احمد وعلماء احلجاز.

- وه���و خ���ال امللك في�سل الثاين مل���ك العراق احلايل، 

وابن امللك عل���ى اآخر ملوك احلجاز، 
وج���ده املل���ك احل�س���ني قائ���د الثورة 

العربية.
- وف���د اىل العراق الأول م���رة يف عام 

.1926
- در�س يف كلية فيكتوريا باال�سكندرية 

حتى عام 1932.
- انتخب���ه الربملان و�سيا على العر����س يف عام 1936 

عقب وفاة امللك غازي يف حادث �سيارة.
- ا�سب���ح ولي���ا للعه���د ع���ام 1943 مبوج���ب تعدي���ل 

الد�ستور العراقي.
- يحم���ل ع���دة او�سمة مدني���ة وع�سكرية وع���دة األقاب 

فخرية من جامعات اوروبا وامريكا.
- ت���زوج مرتني من م�سريتني هما مل���ك فيظي وفايزة 

الطرابل�سي ومل ينجب منهما اطفاال.
- اأنيق يعنى كثرا بهندامه.. ريا�سي. 

- يجيد الرتكية والفرن�سية واالجنليزية.

االأمري ح�شني طالل ويل عهد االأردن

- ولد يف عمان عا�سمة االردن.
- عمره 16 عاما.

- التحق بكلية فيكتوريا باال�سكندرية.
- له �سقيقان هما ح�سن وعلي و�سقيقة واحدة.

- يدر����س االآن بكلي���ة ه���ارو باجنلرتا م���ع جللة امللك 
في�سل ملك العراق.

- يح���ب الريا�س���ة.. وق���د ف���از باجلائ���زة االوىل يف 
مب���اراة الريا�سة االخرة، التي اقامتها كلية فيكتوريا 

يف املبارزة بال�سيف.
- كان يحب���ه املل���ك عبد الله حبا �سدي���دًا وكان ي�سحبه 
دائم���ًا يف االي���ام االخ���رة يف جوالت���ه وزيارات���ه يف 
انح���اء اململكة االردني���ة.. وكان ب�سحبة امللك عبد الله 

اثناء اغتياله.
- يحمل و�سام الكوكب االردين من الدرجة االوىل.

- يحمل رتبة يوزبا�سي باجلي�س االردين.

- يتق���ن اللغ���ة االجنليزي���ة وبع�س 
الفرن�سية.

- �ساف���ر يف الع���ام املا�س���ي اىل دول 
اوروبا الول مرة.

�شيــف االإ�شــالم البدر ويل 
عهد اليمن 

- عمره حوايل 26 عاما.
- هو اكرب اجنال االمام احمد، من االحياء.. 

- له �سقيقان.
- در����س يف مدر�سة العلمية بحجة وهي مدر�سة دينية 

على غرار االزهر. 
- جن���ا م���ن امل���وت باعجوبة يف ح���ادث �سي���ارة ذهب 
�سحيت���ه �سقيقه االكرب �سيف اال�سلم يحيى.. ومل يزر 

اوروبا يف حياته.
- خ���رج م���ن اليم���ن الول م���رة يف ع���ام 1946، وذل���ك 

لل�ست�سفاء يف م�سر ولبنان.
- تو�س���ط بني دول اجلامعة العربي���ة وبني االردن يف 
اثن���اء ازمة �سم اجلزء الغرب���ي من فل�سطني اىل �سرق 

االردن. 
- متزوج وله اوالد.

- هوايته ال�سيد وركوب اخليل.

االأمري ر�شا ال�شنو�شي ويل عهد ليبيا 

- عمره حوايل �ستني عاما.
- ال�سقيق الوحيد للملك ادري�س ال�سنو�سي ملك ليبيا.

- تعلم مبادئ القراءة والكتابة. وحفظ القراآن الكرمي 
على يدي والده ال�سيد املهدي ال�سنو�سي. 

الهيئ���ة  وه���ي  الربق���اوي،  للموؤمت���ر  رئي�س���ًا  كان   -
الربملانية، التي �سبقت اعلن ا�ستقلل برقه يف يونيو 

.1949
وال�سي���د  ال�سدي���ق  ال�سي���د  ه���و:  اوالد  ثلث���ة  ل���ه   -

ال�سنو�سي، وال�سيد احمد بن ادري�س.
- جده االول هو ال�سيد حممد علي ال�سنو�سي الكبر.

- يحب املخرتعات احلديثة وخا�سة االآالت الكهربائية 
واملكيانيكية.

برن�شي�س بياتريك 
 - ولية عهد هولندا 

- ك���ربى كرمي���ات اململك���ة احلالية من زوجه���ا االأمر 
برناو. 

- ولدت يف الهاي يوم 31 يناير �سنة 1938.
- انتهيت من درا�ستها االبتدائية.

- تهوى ركوب اخليل واالنزالق على اجلليد.
- تق�سي معظم وقتها على اليخت امللكي.

الربن�س اأوالف 
- ويل عهد الرويج.

- عمره 48 �سنة، وهو الولد الوحيد الأبيه امللك.
- يعترب امللك ماكون عميد ملوك العامل فهو يف التا�سعة 

وال�سبعني من عمره.
- تخ���رج الربن����س اأوالف يف جامع���ة اأو�سل���و، ثم اأمت 

درا�سته يف اأك�سفورد.
- التحق بعد ذلك بكلية اركان احلرب يف او�سلو.

- يراأ����س اجتماع���ات الب���لط، وق���د منحه اب���وه امللك 
كثرا من �سلطاته.

- يهوى ركوب اليخوت واالنزالق على اجلليد.
- مت���زوج من ابنة عمه االمرة مارتا، وقد اجنب منها 

ثلثة اوالد وبنتني.
االقت�سادي���ة  املو�سوع���ات  يف  حج���ة  يع���د   -

واالجتماعية.

االأمري كنود 
- ويل عهد الدانيمارك 

- اكرب اولياء العهود �سنا.
- ولد يف 27 يوليو �سنة 1900.

- يقود قطعة كبرة يف اال�سطول الدانيماركي.
- �سقيق ملك الدانيمارك احلايل فردريك التا�سع.

االأمري اأ�شفهاو�شن 
- اكرب ابناء ا�سد يهوذا وخمتار العناية االإلهية امرباطور 

اثيوبيا.
- ول���د يف 21 يوليو �سنة 1916 حتت برج اال�سد وتنباأوا 

له بانه �سيكون قائدا عظيما.
- كان يف الع�سري���ن عندم���ا اغ���ارت ايطالي���ا عل���ى ب���لده 
وطردت العائلة امللكية منها.. وكثرا ما يذكر هذه احلرب 

وي�سميها العا�سفة.
- مار�سال يف جي�س اثيوبيا.

- يح���ب ال�سفر اىل اخلارج ويق���ول انه يرى بلده او�سح 
عندما ينظر اليها من اوروبا.

- يق�س���ي يوم���ه يف مكتب���ه وي�ستقب���ل اجلمي���ع وي�ستمع 
اليه���م، وال�سع���ب يعترب مكتب���ه مدر�س���ة وبع�سهم يعتربه 

معبدا.

االأمري قن�شطنطني
- وليد عهد اليونان. 

- ولد يوم 2 يونيو �سنة 1940 يف اثينا.
- له ا�سدقاء كثرون بني تلميذ مدر�سته.

- �سباح من الدرجة االوىل، وميار�س ريا�سته املحببة مع 
والده امللك بول.

- كان يف القاه���رة م���ع العائل���ة امللكي���ة اليوناني���ة وق���ت 
احلرب، وكان يق�سي نزهاته يف حديقة احليوان.

- كان يف�سل اال�سكندرية على القاهرة،النه يحب البحر.

االإمرية اإليزابيث 
- ولدت يف 21 ابريل �سنة 1926.

ا�سبحت ولية عهد بريطانيا يف دي�سمرب �سنة 1936.
- تزوج���ت يف 20 نوفم���رب �سنة 1947  م���ن االمر فيليب 

اليوناين.
- اجنبت ابنها �سارل فيليب �سنة 1948.

- حتمل رتبة كولونيل.
- ا�سرفت على تربيتها جدتها امللكة ماري.

- جتيد الرق�س واللغة الفرن�سية.

االأمري كارل 
- ويل عهد ال�سويد 

- ولد يف اأبريل �سنة 1946.
- ورث والية العهد عن والده االمر برثيل الذي لقي حتفه 

يف حادثة طائرة يف كوبنهاغن �سنة 1947.
- مييل اىل الهند�سة امليكانيكية.

- ميل���ك �سيارة خا�سة يقوم بفك اآالتها وا�سلحها واعادة 
تركيبها بنف�سه.

- يتلق���ى درو�سا يف امليكانيك با�ستوكهلم ويهوى التجارة 
كذلك.

االأمري اأحمد �شاه خان 
- اكرب اوالد امللك ظفر �ساه ملك افغان�ستان.

- عمره 17 �سنة.
- ال يوج���د يف الد�ست���ور االفغاين ن�س عل���ى والية العهد 
وامن���ا يجتم���ع الزعم���اء واه���ل ال���راأي بع���د وف���اة املل���ك 
ويبايع���ون من يرون���ه اهل العت���لء العر����س.. وغالبا ما 

يكون ابن امللك. 

 كله



كاريكاتري  ايام زمان


