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ان جمي ��ع امل�صري�ي�ن الذي ��ن يغ ��ادرون
وطنهم يتجه ��ون دائم� � ًا اىل اوربا وقليل
منه ��م م ��ن يدفع ��ه ح ��ب اال�ستط�ل�اع اىل
معرفة افريقيا الغربية.
انه مل ��ن الظريف بل حتى م ��ن ال�ضروري
ان نع ��رف الب�ل�اد املج ��اورة لن ��ا والت ��ي
جتمعن ��ا بها اوثق الرواب ��ط .مثل تون�س
الغني ��ة بجماله ��ا ومناظره ��ا الطبيعي ��ة
املختلف ��ة وه ��ي غني ��ة اي�ض� � ًا بار�ضه ��ا
وعاداتها وتقاليدها التي ال تزال حمتفظة
بها ،وهذا امر يث�ي�ر ده�شتنا وا�ستغرابنا
ولكنه مع ذلك حقيقي ومده�ش.
ومدينة تون� ��س هي عا�صمة البالد .ومقر
احلكومة ومقر عظم ��ة باي تون�س .وهي
تقع على �شفة البحرية التي تت�صل بخليج
تون�س.
ويبلغ �سكان تون� ��س ( )264.000ن�سمة
منه ��م ( )119.900اوربي ��ون ومما يلفت
النظ ��ر يف املدينة انها م�ؤلف ��ة من ق�سمني
متقابلني:
الق�س ��م العربي والق�س ��م االوربي ،واكرث
ما يثري االهتمام عندم ��ا تط�أ قدمك مدينة
تون�س ه ��و الق�سم العربي ال ��ذي يحتفظ
بطابع خا�ص ن ��ادر خ�صو� ًصا يف االحياء
القدمية من ��ه والتي تت�ألف م ��ن "املدينة"
وه ��ي املدين ��ة اال�سالمي ��ة القدمي ��ة التي
ارادت �سلط ��ات البلدي ��ة فيه ��ا ان حتتفظ
بطابعه ��ا املحل ��ي ،وال يوج ��د يف ه ��ذه
املدينة �أية خدمة للنقل امل�شرتك.
وتخ�ت�رق ه ��ذا احل ��ي ط ��رق �صغ�ي�رة
مت�شابك ��ة يج ��د فيها الزائ ��ر ا�شياء كثرية
متج ��ددة تث�ي�ر اهتمام ��ه خ�صو�ص� � ًا يف
ا�سواقها.
واال�س ��واق ه ��ي �أه ��م م ��ا ميك ��ن ان يراه
الزائر يف تون�س ،وهي كثرية.
وتتك ��ون م ��ن ع ��دد كب�ي�ر م ��ن املخ ��ازن
ال�صغ�ي�رة التي تطل على ط ��رق م�سقوفة
باخل�شب.
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ويرج ��ع ت�أريخ اك�ث�ر هذه اال�س ��واق اىل
الق ��رن الثالث ع�ش ��ر عندما كان ��ت تون�س
مدينة هامة لل�صناعة والتجارة.
واجم ��ل وق ��ت لزي ��ارة اال�س ��واق هو يف
ال�صب ��اح الباك ��ر حي ��ث تك ��ون احلرك ��ة
�شديدة واملناظر طريفة.
وفيما يلي اهم اال�سواق:
�سوق العطارين :وهو الذي يزوره جميع
ال�سياح ومنه تفوح الروائح العطرية.
وبائ ��ع العطر العجوز "ع�ل�ايل" معروف
يف الع ��امل اجمع ،ومن اطرف ما ميكن ان
يراه الزائر هو جمموعة بطاقات ال�سياح
الذين مروا من هذه اال�سواق .
وقد ان�شئت �س ��وق العطارين – او �سوق
الروائح – بناء على امر حفيد ابو زكريا
يف ع ��ام  1225وعندما ت ��زور عاليل فانه
يعطرك بكرم.
�س ��وق ال�ت�روك :او �س ��وق الن�س ��اء حيث
تب ��اع املالب�س واالقم�ش ��ة باملزاد ،ويوجد
اي�ضا �س ��وق ال�ص ��وف و�س ��وف االحذية
الخ..
�سوق الربكة :او �سوق املجوهرات وكان
حت ��ى الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر �سوق� � ًا لبيع
العبي ��د اما اليوم فتباع في ��ه اجلواهر كل
يوم باملزاد.
و�شي ��خ الدالل ��ة (او البائع يزي ��ن ذراعيه
ويديه باملجوهرات) .
�س ��وق الف�ض ��ة :حي ��ث تب ��اع جموه ��رات
البالد التقليدية وجموهرات البدو.
�سوق ال�شي�شي ��ة (او الطربو�ش) وجميع
ه ��ذه اال�س ��واق يبل ��غ طولها ب�ي�ن مرتين
وثالثة امتار واكرثها متال�صقة  .واهمها
تتجم ��ع ح ��ول جام ��ع الزيتون ��ة الكب�ي�ر
واال�سواق هي اكرث ما ي�سعى اليه ال�سياح
االجانب وخا�صة االمريكيني .وهي تنال
اعجابهم .وهذه اال�س ��واق تتمتع ب�شهرة
عاملية والزائر الذي ال مير بهذه اال�سواق
مل يعرف تون�س.
واجلامع الكبري او جامع الزيتونة ان�ش�أه
احلاك ��م عبي ��د الله اب ��و احلب ��اب يف عام
 732وه ��و مرك ��ز جامعة ا�سالمي ��ة مهمة
وحتت ��وي مكتبت ��ه عل ��ى  1.200جمل ��د
تقريب ًا.
وي�سك ��ن الطلب ��ة الذين ال يقي ��م اهلهم يف
املدين ��ة يف  22مدر�سة حتتوي على 450
غرفة ان�ش�أها املتربعون.
وه ��ذا ه ��و امل ��كان الوحي ��د ال ��ذي مين ��ع
االجانب – حتى الفرن�سيني – من دخوله
 .ومدي ��ر اجلامع ��ة ه ��و �شي ��خ اال�س�ل�ام
(ال�شيخ بني عا�ش ��ور)  .وتدر�س يف هذه
اجلامعة التقاليد الدينية وال�شريعة.
ولكنهم اخذوا يتقدمون الآن ويتو�سعون
فيدر�س ��ون امل�ؤلف�ي�ن املعا�صرين والثقافة
العربي ��ة كم ��ا انه ��م اخ ��ذوا يدر�س ��ون
الفرن�سي ��ة من ��ذ وق ��ت قري ��ب لي�ستطي ��ع
الطلبة التقدم المتحانات البكالوريا.
وجمي ��ع اال�سات ��ذة م�سلم ��ون م ��ن الذين
در�سوا يف املدار�س الفرن�سية.
�سكان املدينة العربية
م ��ن املفرو� ��ض ان يقي ��م ال�س ��كان الع ��رب
يف الق�س ��م العربي – او املدين ��ة العربية
– ولك ��ن الطبقة الراقية منهم ت�سكن يف
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وه ��ي قري ��ة ترتف ��ع  120م�ت�ر ًا يف موقع
ممتاز جميل تنتهي بر�أ�س قرطاجنة.
ويف ال�ش ��ارع الرئي�س ��ي توج ��د من ��ازل
جميلة م�شيدة على الط ��راز املغربي ومن
قم ��ة �سي ��دي ابو �سعي ��د ي�شاه ��د االن�سان
منظر ًا رائع ًا.
وتبعد مر�سى �سي ��د ابو �سعيد عن تون�س
 22كيل ��و م�ت�ر ًا ،وفيما يوج ��د ق�صر باي
تون�س وق�صر املقيم الفرن�سي.
وهي موقع �صيفي ممتاز يقع على �شاطئ
البح ��ر وحتي ��ط ب ��ه الفي�ل�ات واحلدائق
اجلميل ��ة الغن ��اء وعظم ��ة ب ��اي تون� ��س
يح ��ب اللونني االزرق واالبي�ض وقد �أمر
بان تطل ��ى جميع البناي ��ات والفيالت يف
تون�س بالل ��ون االبي�ض وتزي ��د نوافذها
ب ��االزرق .وهي جميلة جدا وترتاح العني
اىل النظر اليها.
وهو منظر يلفت نظر ال�سائح عند و�صوله
اىل تون�س.

ال�ضواحي وم ��ع ذلك يحتفظون مبنازلهم
الواقع ��ة يف املدينة العربية حمافظة على
التقاليد
ويوج ��د يف املدينة العربي ��ة حي يهودي
وبع�ض االيطالي�ي�ن الفقراء .ومع كل هذا
يوجد �أوربيون يقيم ��ون يف هذه املدينة
العربي ��ة الن الغ ��رف يف منازله ��ا وا�سعة
ج ��دا م�شي ��دة على ط ��راز كال�سيك ��ي .اما
مداخل املنازل فهي دائما �ضيقة.
ويوج ��د اي�ض ��ا يف املدين ��ة العربي ��ة حي
للمالهي وامللذات.
ومي ��دان احللفاوي ��ن حتيط ب ��ه الدكاكني
واملقاهي املغربية.
ولق ��د كان ��ت زيارت ��ي لتون� ��س يف �شه ��ر
رم�ضان .ف� ��أراد ا�صدقائ ��ي ان ا�شاهد يف
الليلة االوىل م ��ا ميكن ان يراه الزائر يف
�شهر رم�ضان.
وكان ه ��ذا هو احلفاوي ��ن  :كان اجلمهور
يهرع اىل هناك وكان من ال�صعب ان يجد
االن�سان مكانا ي�سري فيه ..ولكن ما اجمل
ه ��ذا امل�شهد واطرفه! .م�شه ��د بدائي ومع
ذلك فهو مليء بااللوان احلية .مقاهٍ ال تعد
وال حت�ص ��ى حي ��ث يحت�س ��ي التون�سيون
ال�شاي بالنعناع وهم ي�ضعون غالبا زهرة

اليا�سمني على �آذانهم.
وهم يف ال�صيف ي�شمون اليا�سمني (النهم
يحبونه كث�ي�ر ًا) واملو�سيقا تع ��زف دائما
يف هذه املقاهي واكرث االحيان تكون من
احلان عبد الوهاب وهو احب فنانينا اىل
التون�سيني.
وكثري ًا م ��ا ت�شرتك الراق�ص ��ات يف احياء
احلف�ل�ات يف ه ��ذه املقاه ��ي ولكنه ��ن ال
يتمتعن بفن ومقدرة راق�صاتنا ال�شرقية.
وه ��ن يجهل ��ن اب�س ��ط قواع ��د الرق� ��ص
ال�شرق ��ي .وق ��د اح�ض ��ر االيطالي ��ون اىل
احللفاوي ��ن بع� ��ض االلع ��اب امل�سلي ��ة
كاخلي ��ول اخل�شبي ��ة واملراجي ��ح وميدان
احللفاوي ��ن يف حرك ��ة دائم ��ة وميك ��ن ان
يدر�س فيه الزائر حي ��اة الرجل التون�سي
املتو�س ��ط الذي يق�ضي في ��ه �شهر رم�ضان
من الثامنة م�ساء حتى الثانية �صباحا.
وفيما عدا هذه الناحية الطريقة ال�شرقية
التي يراه ��ا الزائر يف املدين ��ة العربية ال
يوج ��د �ش ��يء مث�ي�ر ..فاملدين ��ة االوربية
عادية ،لي�س فيها غري دور ال�سينما ومقاه
ومطاع ��م وكباريه ��ات خالي ��ة تقريب ��ا من
الرواد.
والتون�سي ��ون يت ��زاورون ولك ��ن فيم ��ا

بينه ��م فقط .ومن الن ��ادر ان جتد زيارات
خمتلط ��ة ،اذ ال وجود لها اال بني العائالت
املتحررة وهي قليلة.
ويوج ��د ح ��وايل  20عائل ��ة اخ ��ذت تقيم
حف�ل�ات كوكتي ��ل فيم ��ا بينه ��ا (ب ��دون
االوربيني).
وقد اتيح يل ان ادعى اىل حفلة كوكتيل..
ح�ضره ��ا جمي ��ع ال ��وزراء فيم ��ا ع ��دا
ن�ساءهم.
واك�ث�ر م ��ا لفت نظ ��ري يف تون� ��س خالل
اقامت ��ي فيه ��ا ،ه ��و ان ال�شع ��ب التون�سي
ع ��رف كيف يكت�س ��ب من املدين ��ة الغربية
ما فيه ��ا من ح�سنات اي العل ��وم والثقافة
ويحاف ��ظ عل ��ى الطاب ��ع ال�شرق ��ي برغ ��م
التحرر الفكري.
واالن�سان ي�شعر بهذا اجلو خ�صو� ًصا يف
�شه ��ر رم�ض ��ان حيث ي�ص ��وم التون�سيون
جميعهم غنيهم وفقريهم.
اين يقيم االر�ستقراطيون
ام ��ا االماكن التي ت�سكنه ��ا الطبقة الراقية
يف تون�س ف�أنها توجد كلها يف ال�ضواحي
مث ��ل �سيدي ابو �سعي ��د ومر�سى �سيد ابو
�سعي ��د الت ��ي تبع ��د  19كيل ��و م�ت�ر ًا ع ��ن
تون�س.

القريوان
ال ي�ستطي ��ع االن�س ��ان اال يذك ��ر �شيئ� � ًا عن
عا�صم ��ة اال�سالم الغربية عندما يتكلم عن
تون�س.
فالق�ي�روان معناه ��ا بالفار�سي ��ة :م ��كان
التجم ��ع او الو�س ��ط ،وه ��ي اول مدين ��ة
ا�سالمي ��ة بعد مك ��ة وترج ��ع اىل �سنة 50
هجري ��ة وق ��د ا�س�سه ��ا �سيدي عقب ��ة الذي
كان م ��ن ا�صح ��اب الر�س ��ول عندم ��ا غ ��زا
الع ��رب تون� ��س الول مرة وكان ��ت اذ ذاك
مدينة بيزنطي ��ة .ومنذ ذلك الوقت اعتنق
البيزنطي ��ون اال�سالم ،وبق ��ي املحاربون
الذي ��ن رافق ��وا �سي ��دي عقب ��ة يف تل ��ك
ال�صحراء وان�ش�أوا مدينة القريوان.
والقريوان الآن تبدو مب�ساجدها البي�ضاء
كانه ��ا مدين ��ة ت�ب�رز م ��ن ب�ي�ن ال�صخ ��ور
والرمل اال�صف ��ر ،وهي حم�صنة وبها 18
باب ��ا ،وت�سمى اي�ض ��ا باملدين ��ة ذات املائة
جامعة ،فكل منزل يخف ��ي وراءه م�سجد ًا
قريب ًا ،وم�سجد �سيد عقبة هو اكرب واقدم
جام ��ع فيه ��ا ويرج ��ع تاريخ ��ه اىل القرن
الثاين.
ويف داخل ��ه يوجد عدد كب�ي�ر من االعمدة
الرومانية واليونانية والبيزنطية ويبلغ
عدده ��ا  400تقريب ًا ،وهو اهم م�سجد يف
تون�س.
ث ��م توجد زاوية �سيدة �سحاب التي تدعى
خط� ��أ جام ��ع احلالق وه ��ي م�شي ��دة على
الط ��راز الع�ص ��ري وبه ��ا قرب اح ��د اتباع
النبي "اب ��و اجلنة البلع ��وي" الذي يقال
ان ��ه كان دائم ��ا يحمل مع ��ه � 3شعرات من
ذقن �سيده وهي ما زالت حمفوظة.
والق�ي�روان ه ��ي املدين ��ة الوحي ��دة يف
تون� ��س الت ��ي ي�سم ��ح لالجان ��ب بزي ��ارة
م�ساجده ��ا .وهي اي�ض ��ا عا�صمة ال�سجاد
اجلمي ��ل يف تون� ��س ،فالن�س ��اء يقم ��ن
ب�صنعه وه ��ي اي�ضا عا�صم ��ة اجلمال يف
تون�س وفيها عدد كبري من القبائل الرحل
التي تقيم فيها مع موا�شيها.
ايزي�س فهمي
�آخر �ساعة /
ت�شرين االول1951 -
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كان اخلديوي ال�سابق –
اذا اراد ان يكرم �ضيف ًا
من العظماء زار م�صر
– اقام له حفلة يف �سراي
عابدين كاملعتاد ولكن
كثريا ما كانت الظروف
تق�ضي ب�أال يتظاهر
اخلديوي باالحتفال
ببع�ض �ضيوفه وتكرميهم
مهما كانت �صالته بهم،
فكان لذلك يوعز اىل
�شاعره �أحمد �شوقي بك
ب�أن يدعوهم هو اىل
حفلة يف ق�صره ت�ضم
عظماء م�صر ووزرائها
واعيانها لتكرمي ال�ضيف
العظيم ،ويكون مفهومها
عند ال�ضيف وعند
املدعوين ان املحتفى يف
الواقع هو �سمو اخلديوي.

ذل ��ك مل ي ��ف بوع ��ده! واخ ��ذ احلا�ضرون
يت�ساءل ��ون فيم ��ا ع�سى ان يك ��ون ال�سبب
الذي اجل�أ االمري اىل الت�أخري.
واق ��ط يف ي ��د الداع ��ي ال ��ذي ح�ش ��د ه ��ذا
اجلم ��ع الكب�ي�ر ،ولكنه تري ��ث لعله يكون
مقبال يف الطاليق ،وق ا�ستمهل املدعوين
معت ��ذر ًا اليه ��م يف الت�أخ�ي�ر  ،وم�ضى بعد
ذل ��ك ن�ص ��ف �ساع ��ة ث ��م ن�صف �آخ ��ر حتى
�ص ��ارت العا�ش ��رة ..وم ��ع ذل ��ك مل يح�ضر
ال�ضيف الكرمي!
يف فندق الكونتننتال
فم ��اذا يفع ��ل �شوقي بك ،وق ��د م�ضى اكرث
من �ساعتني على املدعوين املحت�شدين يف
داره وبع�ضه ��م عنده اع ��ذار ال متكنه من
البقاء اكرث من هذه املدة!
نعم ماذا يفعل؟
هل ي�صرفه ��م دون ان يفتح لهم (البوفيه)
ال ��ذي تق�ض ��ي �آداب احلف�ل�ات ان يفتتحه
املحتفل به؟
او ه ��ل يختار بع�ضه ��م الفتتاحه ،وهذا ال
يجوز..
ومل ��ا �ض ��اق به ��ذه احل ��ال املحرج ��ة ركب
عربت ��ه ،وذه ��ب م�سرع� � ًا اىل حي ��ث ن ��زل
ال�صيف الكرمي يف فن ��دق "الكونتننتال"
ف�أر�سل ي�ست�أذنه يف املقابلة ،فاذن له ،فلما
دخل عليه ر�آه ..وما ادراك كيف ر�آه؟
ر�آه:

ويل العهد
وح ��دث بعد ع ��زل ال�سلطان عب ��د احلميد
ان زار ويل عه ��ده م�ص ��ر ،فدع ��اه �شاع ��ر
احل�ض ��رة اخلديوي ��ة احم ��د �شوق ��ي ب ��ك
اىل وليم ��ة يف ق�ص ��ره دعا اليه ��ا االمراء
وال ��وزراء ومعتم ��دي ال ��دول االجنبي ��ة،
وح ��دد البت ��داء احلفل ��ة ال�ساع ��ة الثامنة
م�س ��اء عل ��ى ان يفتت ��ح �سم ��و عا�ص ��ر
املرح ��وم امري ال�شعراء احم ��د �شوقي بك
اجليل املا�ض ��ي ،وكان واقف� � ًا على الكثري
م ��ن اال�س ��رار احلكومي ��ة واالجتماعي ��ة
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وال�سيا�سي ��ة ..وق ��د توف ��ى ومل يكت ��ب
مذكرات عن احلوادث التي �شاهدها ،غري
ان ��ه كان يروي بع�ضه ��ا الجناله ومن ذلك
احلادث ��ة الطريفة التالية الت ��ي رواها لنا
جنله اال�ستاذ ح�سني �شوقي.
ويل العه ��د (البوفي ��ه) بعيد ه ��ذه ال�ساعة
بقليل..
واع ��د �شوق ��ي ب ��ك حفل ��ة فاخ ��رة تكرميا
ل ��ويل عه ��د العاه ��ل ال�ساب ��ق للدول ��ة
العثماني ��ة �صاحب ��ة ال�سي ��ادة عل ��ى م�صر
يف ذلك الوقت ،ون�شط الكرباء والعظماء

حل�ض ��ور ه ��ذه احلفل ��ة ،وا�سرع ��وا اىل
اجابة الدعوة التي يعتربونها �صادرة من
�سمو اخلديوي ويف نحو ال�ساعة الثامنة
م�ساء اخ ��ذ املدع ��وون يقدم ��ون على دار
�شوق ��ي بك ،فم ��ا وافت الثامن ��ة حتى كان
عدده ��م قد تكامل ،ومن ث ��م اخذوا جميع ًا
يتطلعون ال�ستقبال ال�ضيف العظيم.
وم�ضى الوقت املحدد حل�ضور االمري ،ومل
يح�ضر االم�ي�ر ..وتقدم الوق ��ت وتقدمت
عق ��ارب ال�ساع ��ة معه حت ��ى ا�ستقرت على
التا�سع ��ة .ولك ��ن االم�ي�ر عل ��ى الرغم من

"�سكران طينة"
فده� ��ش �شوقي ،وزادت حريت ��ه ،واعتذر
االم�ي�ر ع ��ن احل�ض ��ور يف ه ��ذه احل ��ال
(طبع ًا).
واخ�ي�ر ًا ..كي ��ف يع ��ود �شوق ��ي ب ��ك اىل
مدعوي ��ه .فك ��ر ال�شاع ��ر ب�ي�ن الده�ش ��ة
واحل�ي�رة ،ثم اوح ��ى اليه بفك ��رة لطيفة،
فق ��د كان م ��ن ح�س ��ن احل ��ظ ان المريي ��ن
العربي�ي�ن في�صل (ملك الع ��راق فيما بعد)
وعلي (مل ��ك احلجاز ال�سابق) كانا نازلني
بالكونتننت ��ال ،فق�صدهم ��ا ت ��و ًا وق� ��ص
عليهما ق�ص ��ة امل�آدبة ،وعر� ��ض عليهما ان
ينوبا ع ��ن االم�ي�ر – باعتبارهما عربيني
ال تركي�ي�ن – ويفتتح ��ا (البوفي ��ه) .فقبال
الدعوة ،وركب ��ا معه حتى اذا و�صلوا اىل
الق�ص ��ر ا�ستقبلهما املدعووي ��ن ،وانقلبت
احلفل ��ة من تركي ��ة اىل عربي ��ة ،وجنحت
به ��ذه (املعج ��زة) بع ��د ان كان ��ا م�آلها اىل
الف�شل.
كل �شيء والدنيا /
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جاء يف بع�ض الربقيات
الواردة على ال�صحف
امل�صرية من لندن ان
عدد ال�سيدات واالوان�س
الالتي ر�شحن انف�سهن يف
االنتخابات العامة التي
جرت اخرياً يف لندن بلغ
 ، 65وان عدد الالتي فزن
منهن يف تلك االنتخابات
هن ثماين نائبات �ستتبو�آن
مكانتهن يف جمل�س العموم.
وهذا النب�أ يدعو اىل كثري
من التامل اوال فيما يتعلق
باحلركة الن�سائية يف
اجنلرتا ثم فيما يتعلق بها
يف م�صر.

 65مر�شحة و 8نائبات
فيذك ��ر الق ��ارئ كي ��ف قام ��ت حرك ��ة الطالب ��ات بحق
االنتخاب ��ات يف اجنلرتا قبل احلرب العظمى ،وكيف
احدث ��ن النف�سه ��ن �ضج ��ة ت ��ردد �صداه ��ا يف انح ��اء
الع ��امل حتى� ،إذا نلن حقهن يف االنتخابات ر�أينا عدد
املر�شحات من بينهن ال يزيد على  65من بني عدة مئات
من املر�شح�ي�ن ،اال يدل ذلك على ان املراة االجنليزية
ال ت ��زال حمجمة عن التمثي ��ل النيابي بعيدة عن عامل
ال�سيا�سة ،بل ��ى وان هذا هو الذي دفعها الغريزة اليه
علم ��ا ان جماله ��ا االول ال يزال البي ��ت واال�سرة مهما
نالت من احلقوق العامة.
والأدهى من ذلك ان الناخبني والناخبات مل ينتخبوا
م ��ن اولئك اخلم� ��س وال�ستني مر�شح ��ة �سوى ثماين
فق ��ط ،ولي� ��س ذلك اال قلي�ل�ا على قل ��ة الثق ��ة بالن�ساء
يف ع ��امل النياب ��ي وعامل ال�سيا�سة بوج ��ه اعم – وان
كان ف�ضله ��ن ال ينكر يف ميادين من العمل واال�صالح
خري ًا م ��ن الرجال – مثل حماي ��ة االمومة والطفولة
والت�شري ��ع ال ��ذي يت�ص ��ل بذل ��ك وب�أم ��ور اجتماعي ��ة
اخرى.
بطل ال�صياح بني االطفال
االمريكي ��ون مولع ��ون باملباري ��ات ال�ش ��اذة الغربي ��ة

واخ ��ر م ��ا اقام ��وه منه ��ا مب ��اراة يف ال�صي ��اح ب�ي�ن
االطف ��ال وكانت يف (�س ��وات ليك �سيت ��ي) وقد فازت
فيه ��ا طفلة �صغ�ي�رة ا�سمها (�ش�ي�ريل كالرك) ومل يكن
فوزه ��ا قائم� � ًا عل ��ى ف ��وز ال�صي ��اح وحدها ،ب ��ل على
دق ��ة مالمح الوج ��ه و�شدة تعبريها ع ��ن الغ�ضب ،كما
يالح ��ظ عادة عند االطف ��ال حني يبك ��ون وي�صيحون
ومن ث ��م كان بني املحكمني عدد من مه ��رة امل�صورين
(الفوتوغرافي�ي�ن) ومن عجب ان ام تلك الطفلة تقول
ان ابنته ��ا يف العادة هادئة وقل ان تعاند وتبكي مثل
بقي ��ة االطفال ،ولكنها �إذا اث�ي�رت كانت اعلى االطفال
�صياح ��ا وا�شده ��م غ�ضب ًا ،غري ان ال ��ذي مل يعلمه من
ام ��ر تل ��ك الطفلة واملب ��اراة التي دخلتها وف ��ازت فيها
(بالبطولة) يف ال�صياح ،هو الو�سيلة التي اثريت بها

حتى خرجت م ��ن هدوئها وبكت و�صاحت وانكم�شت
ا�ساريرها اىل ذلك احلد ال ��ذي اعجب بها امل�صورون
واملحكمون.
ملكة ال�صحة بعد ملكة اجلمال
اعت ��ادت املدن يف البلدان العربية ان تنتخب كل منها
ملكة للجم ��ال تتوج فيها على عر� ��ش القلوب ،وهناك
م ��دن اخ ��رى زادت عل ��ى ذلك ف�ص ��ارت تنتخ ��ب ملكة
لل�سيق ��ان الر�شيق ��ة او �صاحبة اجمل عين�ي�ن او ذات
ابدع ظهر وما ا�شبه .غري ان مدينة �سانت لو ا�سيفيل
بوالي ��ة اوهي ��و (امريكا) كان ��ت احكم من تل ��ك املدن
جميع� � ًا ،فانها مل تنتخب ملك ��ة جمال وال ملكة �سيقان
ال ��خ ..وامنا انتخب ��ت (ملكة ال�صحة) بع ��د ان اقامت

مباراة ح�ضرتها فتيات املدينة ذوات اجل�سم ال�سليم،
وقد انتخب ��ت امل�س و�ستفول �إذ كانت ا�صح املباريات
كلهن من جميع الوجوه ،فهي �سليمة النظر �صحيحة
الب ��دن ال ت�شكو اي مر�ض او داء باملعدة او الر�أ�س او
ال�صدر او غريها من االع�ضاء ،وهي فوق ذلك ر�شيقة
اجل�س ��م منا�سب ��ة التكوين اليخلو من جم ��ال ،و�إن مل
يك ��ن فاتنان مثل جم ��ال ملكات اجلم ��ال ،وبديهي ان
االطب ��اء كان لهم الر�أي االعل ��ى يف انتخابها وقد قال
احده ��م اذا كان ��ت كل الفتي ��ات مثله ��ا �صح ��ة الغلقت
العيادات وامل�ست�شفيات.
كل �شيء والدنيا /
ت�شرين الثاين1935 -
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أو زميلين ثم إلى إدارة الجرنال .وما أصبح الصباح حتى ملأت الفكرة
باريس .وما أمس المساء حتى ملأت الفكرة فرنسا .وما كان الغد
حتى ملأت الفكرة أوربا ،وما مضت أيام حتى ملأت الفكرة الأرض

للدكتور طه حسين

هناك ابتسامة تتردد كثيرا ً قبل أن ترتسم على بعض الثغور .وٺتألق في

بعض الوجوه .أو قل إن هناك ثغورا ً ووجوها تتردد كثيرا قبل أن تقبل

أن ترتسم عليها ،وٺتألق فيها بعض الابتسامات .أو قل إن هناك نفوسا ً

تتردد كثيرا قبل أن تتخذ ثغورها ووجوهها مظاهر لهذا الذي يعرب عنه
الابتسام في بعض الظروف .وقد فكرت في هذه الابتسامة المترددة ،وفي
هذه الثغور والوجوه والنفوس التي تتردد بين الرضا والسخط ،وبين ما

كلها ولعبت برؤوس الناس جميعا .وهذا مصدر آخر من المصادر المادية
لسلطان صاحبة الجلالة الصحافة هو أنها ترى الرأي فإذا هو أمام الناس
جميعا أو أمام جماعات ضخمة منهم في وقت واحد أو في أوقات متقاربة.
ومن حوله المغر يات والمرغبات والمثيرات للميل .فيلقى الناس بعضهم

بعضا وقد قرءوا الصحيفة وإذا هم يتساءلون :وما رأيك في هذه الفكرة
الطر يفة الظر يفة معا فكرة موريس دواليف في هذه المسابقة التي ستدعى

يظهرهما ،ويدل عليهما من الابتسام والعبوس ،حين قرأت في الصحف

إليها الفتيات لإظهار ما لهن من جمال بارع وحسن فتان .ثم تعود أصداء

أخبار ملـكة الجمال وتشر يفها لمصر بز يارتها السعيدة الموفقة.

الدعوة من باريس وفرنسا وأوربا وأطراف الأرض إلى الجورنال ،وإذا

فكرت في هذه الابتسامة المترددة ،لأني أحسست ترددها على شفتي،

الفكرة قيمة ،وإذا التجربة الأولى تهيأ ثم تتم ،وإذا للجمال ملـكة في فرنسا،

فرأيتهما تحاولان الانبساط ثم تعودان فتنفرجان وتنبسطان بالابتسامة ،ثم
تستقر عليهما هذه الابتسامة التي كانت مترددة؛ ولـكنها تستقر في سخر ية

وإذا البلاد الأخرى تسير مسيرة فرنسا ،وإذا لكل بلد ملـكة للجمال ،وإذا
المسابقة أوربية بين صاحبات الجلالة القومية .وإذا لأوربا ملـكة ،ثم

إلا تكن شديدة المرارة ،فليس فيها شيء من حلاوة الرضا .ذلك لأني

للعالم كله ملـكة ،وإذا نظام جديد قد أقيم ،وإذا الديمقراطية المتطرفة

لا أدري أوفقت الإنسانية حين فتحت على نفسها هذا الباب الظر يف
السخيف ،الذي يدخل عليها منه ظرف كثير ،ويدخل عليها منه سخف والاشتراكية الغالية والأرستقراطية المعتدلة والأوتقراطية المسرفة .كل
كثير؟ ومن يدري لعل الظرف والسخف صديقان لا يفترقان ،وحليفان هذه النظم المختلفة المتباعدة قد اتفقت على الإذعان لسلطان الجمال.

لن يختصما ،أو ٺتغير الأرض ومن عليها وما عليها .وهذا الباب الظر يف
السخيف الذي يبعث الرضا ويبعث السخط ،والذي يغيظ و يلهي هو
باب المسابقة إلى الفوز بسلطان الجمال!

ولـكن سلطان الجمال وان استعار ألقاب الملـكية ،أحاط نفسه بألوان القوة
وضروب الأبهة ،ضعيف نحيف ،فاتر قصير المدى كالجمال نفسه ،فهو
ملك ،ولـكنه أشبه بالجمهور ية ،وأي جمهور ية؟ أشبه بالجمهور ية القديمة؛

خطرت هذه الفكرة لكاتب فرنسي ،ليس هو من المتعمقين في الجد ،ولا
هو من المتهالـكين على الهزل .وإنما هو كاتب خفيف ظر يف ،يرضى في

جمهور ية اليونان والرومان لا يدوم السلطان فيه لصاحبته أكثر من سنة،
وهو ملك ،ولـكنه لا يورث ،وإنما يكسب بالانتخاب ،وأي انتخاب!!

سهولة ،ويرضي الناس في يسر ،وتنفق عندهم سوقه في غير مشقة .وأكبر

انتخاب ضيق محدود متأثر بالأغراض والأعراض السياسية في كثير

الظن انه يسخر من الناس ومن نفسه وأكبر الظن انه إنما يرضي الناس من الأحيان ،فيجب أن يكون ملك الجمال قسمة بين الشعوب ٺتبادل
و يعجبهم لأنه يسخر منهم ،يستهزئ بهم و يخيل إليهم أنه يجد كل الجد سلطانه فيما بينها ،تظفر به فرنسا ثم تمره إلى بلجيكا ،وهذه تمره إلى هولندا،
حين يسوق إليهم الأحاديث ،مع أنه لا يزيد على أن يهزل أشد الهزل وعلى هذا النحو حتى يكون لكل شعب حظه من هذه السيادة العالمية
البريئة .البريئة؟ مسألة فيها نظر! فهي سيادة بريئة بالقياس إلى الشعوب
وألطفه ،ولعله إنما يفعل هذا كله ،فيهزل جادا ً و يجد هازلا ًلأنه صحفي،
والأقاليم والمدن والقرى ،ولـكن براءتها ٺتعرض للشك والخطر في كثير
أو قل لعله إنما أصبح صحفيا رائجا نافق السوق لأنه يفعل هذا كله.
من الأحيان ،ذلك أن هذا الملك الطارئ السر يع الزوال يعبث برؤس
وأنا اعتذر إلى الصحفيين ولـكني أعتقد أن صاحبة الجلالة الصحافة إنما
الملكات وأسرهن ،ومن طبيعة الملك أن يعبث برؤس الا إذا اعتمد على
أقامت عرشها العظيم على هذه الدعائم المتينة الصلبة من سياسة الجمهور .دستور صحيح متين ،وليس لملك الجمال دستور ،وملك الجمال لا يعبث
وإنما تساس الجماهير في ظل الديمقراطية أحسن سياسة وأجداها حين

برؤس الملكات وحدهن ،وإنما يعبث برؤس كثير من الرعية أيضا ،من

تلبس لها ثوب الجد وأنت تهزل ،وترتدي لها رداء الهزل وأنت تجد ،الشبان والشيوخ وأصحاب الملاعب والمراقص والسينما ،ثم ملك الجمال
وتظهر لها على كل حال من نفسك ما تريد أن تظهر لا ما ينبغي أن فصيح على هذا العبث ،فهو يجري أقلام الكتاب في الصحف ،و يطلق
تظهر .هذا الكاتب الفرنسي اللبق الذي فتح للإنسانية باب الجمال على
ألسنة السيدات في الصالونات ،ويزيد هذا كله في الدوار واضطراب
مصراعيه وأثار في رءوسهاالفارغة فكرة المسابقة إلى سلطان الحسن هو العقول .لذلك لا تكاد ملـكة ترقى إلى عرش الجمال حتى يصبح مصيرها
)موريس دواليف( .خطرت له هذه الخاطرة ذات يوم وهو يمزح ،أو
بعد الخلع  -أستغفر الل ّٰه  -بعد الاعتزال مشكوكا فيه .وأكبر الظن أنها
ذات ليل وهو يلهو ،فتحدث فيها إلى صديق أو صديقين ثم إلى زميل
صائرة إلى ملعب من ملاعب اللهو ،أو ناد من أندية الرقص ،أو دار
١

هناك ابت�سامة ترتدد كثرياً
قبل �أن ترت�سم على بع�ض
الثغور .وتت�ألق يف بع�ض
الوجوه� .أو قل �إن هناك ثغوراً
ووجوها ترتدد كثريا قبل �أن
تقبل �أن ترت�سم عليها ،وتت�ألق
فيها بع�ض االبت�سامات� .أو
قل �إن هناك نفو�س ًا ترتدد
كثريا قبل �أن تتخذ ثغورها
ووجوهها مظاهر لهذا الذي
يعرب عنه االبت�سام يف بع�ض
الظروف .وقد فكرت يف هذه
االبت�سامة املرتددة ،ويف هذه
الثغور والوجوه والنفو�س التي
ترتدد بني الر�ضا وال�سخط،
وبني ما يظهرهما ،ويدل
عليهما من االبت�سام والعبو�س،
حني قر�أت يف ال�صحف �أخبار
ملكة اجلمال وت�شريفها مل�صر
بزيارتها ال�سعيدة املوفقة.

للدكتور طه ح�سني

ملكة اجلمال
يف فرن�س ��ا ،و�إذا الب�ل�اد الأخ ��رى ت�س�ي�ر م�س�ي�رة
فرن�س ��ا ،و�إذا ل ��كل بلد ملكة للجم ��ال ،و�إذا امل�سابقة
�أوربية بني �صاحبات اجلاللة القومية .و�إذا لأوربا
ملك ��ة ،ثم للعامل كله ملكة ،و�إذا نظام جديد قد �أقيم،
و�إذا الدميقراطي ��ة املتطرف ��ة واال�شرتاكي ��ة الغالية
والأر�ستقراطي ��ة املعتدلة والأوتقراطي ��ة امل�سرفة.
كل ه ��ذه النظ ��م املختلف ��ة املتباعدة ق ��د اتفقت على
الإذعان ل�سلطان اجلمال.

فكرت يف هذه االبت�سام ��ة املرتددة ،لأين �أح�س�ست
ترددها عل ��ى �شفتي ،فر�أيتهما حت ��اوالن االنب�ساط
ثم تع ��ودان فتنفرجان وتنب�سط ��ان باالبت�سامة ،ثم
ت�ستقر عليهما ه ��ذه االبت�سامة التي كانت مرتددة؛
ولكنها ت�ستقر يف �سخري ��ة �إال تكن �شديدة املرارة،
فلي� ��س فيه ��ا �شيء من ح�ل�اوة الر�ض ��ا .ذلك لأين ال
�أدري �أوفقت الإن�سانية حني فتحت على نف�سها هذا
الب ��اب الظريف ال�سخي ��ف ،الذي يدخ ��ل عليها منه
ظرف كث�ي�ر ،ويدخل عليها من ��ه �سخف كثري؟ ومن
يدري لعل الظرف وال�سخ ��ف �صديقان ال يفرتقان،
وحليفان لن يخت�صما� ،أو تتغري الأر�ض ومن عليها
وم ��ا عليه ��ا .وهذا الب ��اب الظري ��ف ال�سخيف الذي
يبعث الر�ضا ويبعث ال�سخط ،والذي يغيظ ويلهي
هو باب امل�سابقة �إىل الفوز ب�سلطان اجلمال!
خط ��رت هذه الفك ��رة لكاتب فرن�س ��ي ،لي�س هو من
املتعمق�ي�ن يف اجل ��د ،وال ه ��و م ��ن املتهالك�ي�ن على
اله ��زل .و�إمنا هو كاتب خفي ��ف ظريف ،ير�ضى يف
�سهول ��ة ،وير�ضي النا�س يف ي�س ��ر ،وتنفق عندهم
�سوق ��ه يف غ�ي�ر م�شقة .و�أكرب الظ ��ن انه ي�سخر من
النا� ��س ومن نف�س ��ه و�أك�ب�ر الظن انه �إمن ��ا ير�ضي
النا� ��س ويعجبه ��م لأنه ي�سخر منه ��م ،ي�ستهزئ بهم
ويخي ��ل �إليهم �أنه يجد كل اجلد ح�ي�ن ي�سوق �إليهم
الأحادي ��ث ،مع �أنه ال يزيد على �أن يهزل �أ�شد الهزل
و�ألطف ��ه ،ولعل ��ه �إمن ��ا يفعل ه ��ذا كله ،فيه ��زل جاد ًا
ويج ��د ه ��از ًال لأنه �صحفي� ،أو قل لعل ��ه �إمنا �أ�صبح
�صحفي ��ا رائج ��ا نافق ال�س ��وق لأنه يفعل ه ��ذا كله.
و�أنا اعتذر �إىل ال�صحفيني ولكني �أعتقد �أن �صاحبة
اجلالل ��ة ال�صحافة �إمنا �أقام ��ت عر�شها العظيم على
هذه الدعائم املتين ��ة ال�صلبة من �سيا�سة اجلمهور.
و�إمن ��ا ت�سا� ��س اجلماه�ي�ر يف ظ ��ل الدميقراطي ��ة
�أح�س ��ن �سيا�سة و�أجداها حني تلب�س لها ثوب اجلد
و�أن ��ت تهزل ،وترت ��دي لها رداء اله ��زل و�أنت جتد،
وتظهر لها على كل حال من نف�سك ما تريد �أن تظهر
ال م ��ا ينبغي �أن تظهر .ه ��ذا الكاتب الفرن�سي اللبق
ال ��ذي فت ��ح للإن�سانية باب اجلمال عل ��ى م�صراعيه
و�أث ��ار يف رءو�سهاالفارغ ��ة فك ��رة امل�سابق ��ة �إىل
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�سلط ��ان احل�سن ه ��و (موري�س دوالي ��ف) .خطرت
له هذه اخلاط ��رة ذات يوم وهو ميزح� ،أو ذات ليل
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وه ��و يلهو ،فتحدث فيها �إىل �صديق �أو �صديقني ثم
�إىل زمي ��ل �أو زميل�ي�ن ث ��م �إىل �إدارة اجلرن ��ال .وما
�أ�صب ��ح ال�صب ��اح حتى م�ل��أت الفك ��رة باري�س .وما
�أم� ��س امل�ساء حتى م�ل��أت الفكرة فرن�س ��ا .وما كان
الغد حتى ملأت الفكرة �أوربا ،وما م�ضت �أيام حتى
م�ل��أت الفكرة الأر�ض كلها ولعب ��ت بر�ؤو�س النا�س
جميع ��ا .وه ��ذا م�ص ��در �آخ ��ر م ��ن امل�ص ��ادر املادية
ل�سلط ��ان �صاحب ��ة اجلاللة ال�صحافة ه ��و �أنها ترى
ال ��ر�أي ف�إذا هو �أمام النا�س جميعا �أو �أمام جماعات
�ضخمة منهم يف وقت واحد �أو يف �أوقات متقاربة.
وم ��ن حوله املغريات واملرغب ��ات واملثريات للميل.
فيلق ��ى النا�س بع�ضهم بع�ض ��ا وقد قرءوا ال�صحيفة
و�إذا ه ��م يت�ساءل ��ون :وم ��ا ر�أي ��ك يف ه ��ذه الفكرة
الطريف ��ة الظريفة مع ��ا فكرة موري� ��س دواليف يف
هذه امل�سابقة التي �ستدعى �إليها الفتيات لإظهار ما
لهن من جمال بارع وح�س ��ن فتان .ثم تعود �أ�صداء
الدع ��وة م ��ن باري� ��س وفرن�س ��ا و�أورب ��ا و�أط ��راف
الأر� ��ض �إىل اجلورن ��ال ،و�إذا الفك ��رة قيم ��ة ،و�إذا
التجرب ��ة الأوىل تهي� ��أ ثم تت ��م ،و�إذا للجم ��ال ملكة

ولكن �سلط ��ان اجلمال وان ا�ستع ��ار �ألقاب امللكية،
�أحاط نف�سه ب�ألوان القوة و�ضروب الأبهة� ،ضعيف
نحي ��ف ،فات ��ر ق�ص�ي�ر امل ��دى كاجلمال نف�س ��ه ،فهو
مل ��ك ،ولكنه �أ�شب ��ه باجلمهوري ��ة ،و�أي جمهورية؟
�أ�شب ��ه باجلمهوري ��ة القدمي ��ة؛ جمهوري ��ة اليونان
والروم ��ان ال ي ��دوم ال�سلطان في ��ه ل�صاحبته �أكرث
من �سن ��ة ،وهو ملك ،ولكنه ال يورث ،و�إمنا يك�سب
باالنتخ ��اب ،و�أي انتخاب!! انتخاب �ضيق حمدود
مت�أث ��ر بالأغرا�ض والأعرا� ��ض ال�سيا�سية يف كثري
م ��ن الأحيان ،فيج ��ب �أن يكون مل ��ك اجلمال ق�سمة
ب�ي�ن ال�شعوب تتب ��ادل �سلطان ��ه فيما بينه ��ا ،تظفر
ب ��ه فرن�س ��ا ثم مت ��ره �إىل بلجيكا ،وه ��ذه متره �إىل
هولن ��دا ،وعلى ه ��ذا النحو حتى يك ��ون لكل �شعب
حظه من ه ��ذه ال�سيادة العاملي ��ة الربيئة .الربيئة؟
م�س�أل ��ة فيها نظر! فهي �سيادة بريئ ��ة بالقيا�س �إىل
ال�شعوب والأقاليم وامل ��دن والقرى ،ولكن براءتها
تتعر� ��ض لل�شك واخلطر يف كثري من الأحيان ،ذلك
�أن ه ��ذا امللك الطارئ ال�سريع الزوال يعبث بر�ؤ�س
املل ��كات و�أ�سره ��ن ،وم ��ن طبيع ��ة املل ��ك �أن يعب ��ث
بر�ؤ� ��س اال �إذا اعتم ��د على د�ست ��ور �صحيح متني،
ولي� ��س مللك اجلمال د�ستور ،وملك اجلمال ال يعبث
بر�ؤ� ��س امللكات وحدهن ،و�إمنا يعبث بر�ؤ�س كثري
من الرعية �أي�ضا ،من ال�شبان وال�شيوخ و�أ�صحاب
املالع ��ب واملراق� ��ص وال�سينم ��ا ،ث ��م مل ��ك اجلمال
ف�صيح على هذا العبث ،فهو يجري �أقالم الكتاب يف
ال�صحف ،ويطلق �أل�سنة ال�سيدات يف ال�صالونات،
ويزيد هذا كله يف الدوار وا�ضطراب العقول .لذلك
ال ت ��كاد ملكة ترق ��ى �إىل عر�ش اجلمال حتى ي�صبح

وملك ��ة اجلم ��ال ظريف ��ة كم ��ا ينبغ ��ي �أن تك ��ون
فل ��م تك ��د ت�ص ��ل �إىل م�ص ��ر حت ��ى �أدت طائفة من
الواجب ��ات بفر�ضه ��ا عليها جالل املل ��ك و�سماحة
اجلم ��ال فقيدت ا�سمه ��ا يف ق�صرها امللكي العايل
ث ��م ثب ��ت ف ��زارت رئي� ��س ال ��وزراء .فلم ��ا فرغت
م ��ن ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة تعطف ��ت عل ��ى ال�سلط ��ة
الت�شريعي ��ة فتف�ضل ��ت بزي ��ارة الربمل ��ان .ف� ��أدى
وكالء الأم ��ة واجبهم بني ي ��دي جاللتها ك�أح�سن
ما تكون الت�أدية.

م�صريه ��ا بعد اخللع � -أ�ستغفر الله  -بعد االعتزال
م�شك ��وكا فيه .و�أكرب الظن �أنه ��ا �صائرة �إىل ملعب
من مالع ��ب اللهو� ،أو ناد من �أندية الرق�ص� ،أو دار
من دور ال�سينما� ،أو �إىل هذه جميعا.
فملك اجلمال يف حاجة �إىل د�ستور ي�ضمن امللكة اال
يكون ارتقا�ؤها �إىل العر�ش و�سيلة �إىل ابتذالها.
عل ��ى �أن ناحية �أخرى من نواحي هذا العبث الذي
يعبث ��ه ملك اجلم ��ال بالعق ��ول خليق ��ة باملالحظة،
فمل ��كات اجلم ��ال ي�ؤم ��ن مبلكهن ع ��ادة ،وي�صدقن
�أنهن مل ��كات حقا ،وكثريا ما ت�ؤمن لهن اجلماعات
به ��ذا املل ��ك ،في�صب ��ح املزاح ج ��د ًا واللع ��ب حقا ال
�شك في ��ه ،وين�ش�أ عن هذا اجل ��د الطارئ وعن هذه
احلقيق ��ة الإ�ضافي ��ة املوقوت ��ة الت ��ي مل يفك ��ر فيها
ايني�شت�ي�ن بعد ،ل ��ون من احلياة ال ��ذي يبعث هذه
االبت�سام ��ات املرتددة التي حتدث ��ت عنها �أول هذا
الف�صل.

�أنظر �إىل ملكة اجلمال التي �شرفت م�صر بزيارتها
ه ��ذه الأيام مل تكد تهم بهذه الزيارة حتى �سبقتها
الأنب ��اء فطربنا وا�ست�شعرنا �شيئ ��ا من الغبطة ال
حد له وتف�ضلت �صاحبة اجلاللة ال�صحافة فقامت
لزميلته ��ا يف املل ��ك مب ��ا يجب من الإع�ل�ان ون�شر
الدع ��وة .ث ��م و�صل ��ت ملكة اجلم ��ال فل ��م يكن بد
ل�صاحب ��ة اجلاللة اجلميلة م ��ن �أن تتناول ال�شاي
عند �صاحب ��ة اجلاللة الف�صيح ��ة البليغة .وكانت
دار اجله ��اد ملتق ��ى امللكتني على مائ ��دة �صديقي
توفي ��ق دي ��اب ،وتف�ضل ��ت امللكتان ملك ��ة اجلمال
وملك ��ة الكالم ب�شيء م ��ن العطف الغ ��ايل الكثري
عل ��ى طائف ��ة من الرعي ��ة املولهة املفتون ��ة ،وكنت
ممن م�سهم ه ��ذا العطف .ولكن ملكة �أخرى ثقيلة
ممقوت ��ة تب�س ��ط �سلطانه ��ا الآثم عل ��ى النا�س يف
ال�شتاء وهي �صاحبة اجلاللة البغي�ضة الأنفلونزا
حالت بيني وبني اال�ستمتاع بهذا العطف ال�سامي
من �صاحب ��ة اجلاللة اجلميل ��ة و�صاحبة اجلاللة
الف�صيحة .ف�أ�سفت وما �أ�شد ما �أ�سفت!

ث ��م مل تك ��د �صاحب ��ة اجلالل ��ة تف ��رغ م ��ن م�ص ��ر
الر�سمي ��ة حت ��ى تف�ضل ��ت ففك ��رت يف م�ص ��ر
املعار�ضة .وامللك فوق الأحزاب فتعطفت بزيارة
ح�ضرة �صاحب الدول ��ة رئي�س الوفد امل�صري ثم
فكرت يف م�صر الت ��ي ال ت�شتغل بال�سيا�سة و�إمنا
ت�شتغ ��ل بالإ�ص�ل�اح االجتماع ��ي واالقت�ص ��ادي
فتف�ضلت بزيارة ح�ضرة �صاحبة الع�صمة رئي�سة
االحتاد الن�سائي وزارت دار االحتاد و�شهدت فيه
التمثيل وزارت دور ال�صناعة والتجارة وهي يف
هذه الزيارات ت�ؤدي لكل حقه مبا فطرت عليه من
جمال وظ ��رف و�أدب ور�شاقة وخف ��ة روح ،و�إذا
جالل ��ة �أخرى ر�سمية ت�شرف م�صر وهي اجلاللة
الإيطالية فينقطع حديث اجلمال ويبتدئ حديث
ال�سيا�س ��ة .ولي�ست هذه ال�صحيف ��ة من ال�سيا�سة
يف قلي ��ل وال كث�ي�ر ،فلتكت ��ف �إذا ب� ��أن ترحب يف
�صدق و�إخال� ��ص ب�صاحبي اجلاللة الإيطالية ثم
لتع ��د �إىل ملكة اجلمال ،فلتتم ��ن لها التوفيق بعد
امللك كما وفقت �أثن ��اء امللك ولتلتفت بعد ذلك �إىل
القارئ الكرمي فنن�صح له ب�أن يقر�أ ق�صة متثيلية
بديع ��ة �أن�ش�أه ��ا الكاتب ��ان الفرن�سي ��ان ج ��ورج
بريولوي� ��س فرنوي ��ل ،مو�ضوعها ملك ��ة اجلمال
وعنوانها (م�س فران�س) ف�سيجد القارئ يف هذه
الق�صة جد ًا وه ��ز ًال وفكاهة و�صراحة ولذة قوية
على كل حال.
جملة الر�سالة � /آذار 1933 -
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ــــــور 1954 -

�أثقل االخوان ..وزن ًا

"ان ��ا قل ��ت كل حاج ��ة يف املحكم ��ة ..ابع ��د
عن ��ي" هك ��ذا كان رد منري الدل ��ة ،وزير العدل
االخواين ،عل ��ى ا�سئلة املن ��دوب "امل�صور"..
ان احلرا� ��س يقولون انه ا�ضخم االخوان كلهم
ج�سما ،واثقلهم وزنا! ..ووزير العدل االخواين
ي�صف حار�سه قائ�ل ً�ا" :انه رجل طيب وم�ؤدب ،
يعاملن ��ي دائم ��ا برفق ،رغم ك�ث�رة طلباتي"! اما
ال�شاوي� ��ش فيق ��ول ع ��ن �صديق ��ه الوزي ��ر" :ان ��ه
يغ�ش ��ل و�ش ��ه بيجي ميت م ��رة يف الي ��وم ،واول
حاجة طلبها مني ملا ج ��ه ال�سجن فر�شة ا�سنان"..
وعقدة من�ي�ر الدلة ان قادة الث ��ورة رف�ضوا قبوله
ع�ض ��وا يف الوزارة عندما ر�شح ��ه اله�ضيبي ..انه
ال ين�س ��ى لهم ذلك ..بينه وبني نف�سه! ..وهو ي�ؤمن
يف ق ��رارة نف�سه بان �صلته الوثيق ��ة باملر�شد العام
ه ��ي التي حالت بينه وبني مقع ��د الوزارة! ويقول
يف بع� ��ض االحي ��ان�" :أدي النتيج ��ة ..اخال�ص ��ي
لالخ ��وان وداين يف داهي ��ة وحرمن ��ي م ��ن دخول
ال ��وزارة" ..وي�ضح ��ك حار�سه الطي ��ب ال�شاوي�ش
ب�س ويقول" :والله مكانه هنا اح�سن له"!
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"يا�شي ��خ ..ه ��ي دي اال�سئل ��ة الل ��ي حتوجهه ��ا يل ..ان ��ت الزم م�ش
حمقق .ان ��ت جرناجلي"! قال يو�سف طلعت ،وزي ��ر االجهزة ال�سرية
لالخ ��وان امل�سلمني ،ه ��ذه العبارة ملندوب "امل�صور" ،ث ��م �أ�سرع يلبي
ن ��داء قائد ال�سجن احلربي ،الذي طلب ��ه ليبعث به اىل حمكمة ال�شعب
لي� ��ؤدي ال�شه ��ادة ..ويو�سف طلعت يق�ضي ف�ت�رات النزهة يف حديقة
ال�سج ��ن يقر�أ ال�صحف ..م ��ع انه ال يحبها! ام ��ا ال�شيخ حممد فرغلي،
"وزير االوقاف" ..والواعظ االخواين ،فال يحب غري العزلة ..انه
يجل�س دائما وحده يف فرتات النزهة ،بعيدا عن زمالئه االخوان ،فاذا
وق ��ع نظره م�ضطرا على واحد منهم ،متتم قائ ًال" :غرقتونا وخربتوا
بيتن ��ا معاكم ..الله يخرب بيتكم"! ..وهو يحب ال�صحف ويقر�أ كل ما
تكتبهن وقد يحدث احيانا ان يلتقي يو�سف طلعت يف حديقة ال�سجن
بال�شي ��خ فرغل ��ي فينظ ��ر كل منهم ��ا اىل االخر نظرة خا�ص ��ة ..فرغلي
يكرث وك�أمنا يقول ليو�سف" :انت ال�سبب" اما يو�سف فانه ينظر اليه
ول�س ��ان حاله يقول" :م� ��ش كنت توعظ اجلماعة انه ��م يحلوا اجلهاز
ال�سري!.

◄◄
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◄◄

"ان ��ه ظري ��ف جد ًا" ..هذا م ��ا يقوله كل حرا� ��س ال�سجن احلربي عن
الدكت ��ور خمي� ��س حمي ��دة ،رئي� ��س جمل� ��س وزراء االخ ��وان ،ووزي ��ر
�صحته ��م ..لقد �ضبط ��ه "امل�صور" وه ��و ميار�س ،يف حديق ��ة ال�سجن،
ريا�ضت ��ه املحببة ..اجل ��ري! وكان يلب�س "بيجام ��ة" فاحتة اللون ذات
خط ��وط قامتة ،وقد و�ض ��ع يف قدميه حذاء "كاوت� ��ش" �أبي�ض ،لي�سهل
علي ��ه اجلري ،وعندما وقعت عيناه على من ��دوب "امل�صور" �أ�سرع اىل
مقعد يف احلديق ��ة وجل�س عليه ،و�أم�سك باحدى ال�صحف ،ورفع كوب
ال�ش ��اي اىل فم ��ه ،والحظ املن ��دوب انه �ش ��رب ال�شاي ب�سرع ��ة عجيبة،
فق ��ال له" :كيف ت�شرب ال�ش ��اي ال�ساخن بهذه ال�سرعة؟" فابت�سم رئي�س
ال ��وزراء وقال" :ومني قالك ان ��ه �ساخن ..دا بارد خال� ��ص ..وانا �أحبه
ب ��ارد عل�شان يريح اع�صابي" وللدكت ��ور خمي�س "مبادئ" يف ال�صحة،
فهو مثال من امل�ؤمنني بان االكثار من ارتداء املالب�س الثقيلة يف ال�شتاء
ي�ضر بال�صحة ،ويق ��ول ان "العافية" معناها ان يتحمل �صاحبها اجلو
الب ��ارد ب�شجاعة ..فان �شعر االن�س ��ان بالربد فال يلب�س "بالطو" ،وامنا
يدفئ نف�سه باجلري.
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"ان ��ا �سي ��د قطب ..ال�صحف ��ي املع ��روف!" ..كانت ه ��ذه اجابة "وزير
االر�ش ��اد ..واملن�ش ��ورات" يف ال ��وزارة االخواني ��ة ،عندم ��ا طل ��ب الي ��ه
من ��دوب "امل�ص ��ور" ان يتحدث ع ��ن نف�سه ،وعن حيات ��ه داخل ال�سجن..
ث ��م ابتعد عن املندوب ،وخلع قمي�صا عجيب ��ا خمطط االلوان ،من النوع
ال ��ذي يطل ��ق عليه "قمي�ص تروم ��ان" ،فظهر حتته قمي� ��ص �آخر ابي�ض،
و�شم ��ر �سيد قطب كمه ،ثم بد�أ ير�سم للمندوب �صورة حية حلياته داخل
ال�سجن ..رفع يديه اىل اعلى يف وقفة ريا�ضية مملوءة بالفتوة ،ثم مال
اىل االم ��ام يف انحن ��اءة ر�شيقة ،حت ��ى كادت �أ�صابع ��ه تالم�س االر�ض،
وبد�أ يقول" :واحد اثنني ..واحد اثنني" .وملا انتهى من بع�ض احلركات
الريا�ضي ��ة ،نظ ��ر للمن ��دوب وقال" :خال� ��ص احلديث يا ا�ست ��اذ"! ولكن
املندوب ظل واقفا يريد مزيدا من املعلومات !..و�ضاق به وزير االر�شاد
فب ��د�أ يخيفه م�ب�رزا له ق ��وة ع�ضالته ..مل ��ا مل تبد على املن ��دوب عالمات
اخلوف �صاح �سيد قطب ين ��ادي قائد ال�سجن ويطلب اليه ان "يخل�صه"
من احلاح ال�صحافة ممثلة يف هذا "الزميل ال�صحفي".
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�شكري القوتلي
كن ��ت يف دم�ش ��ق ،وقل ��ت ل�صاحب ��ي اين
اري ��د ان ات�ش ��رف مبقابلة فخام ��ة رئي�س
اجلمهوري ��ة ،وبعد خم� ��س دقائق دعاين
اىل ان اذه ��ب اىل الق�ص ��ر اجلمهوري يف
احل ��ال ،قل ��ت :انتظر حت ��ى ارت ��دي بدلة
الردجن ��وت او بدلة البوجن ��وز .ف�ضحك
�صاحبي وقال :ان الرئي�س اذن ان تقابله
مبالب�سك العادية ..و�صعدت ال�سيارة اىل
ربوة عالية ،ووقفت امام باب بيت ال يقف
بجواره �سوى جن ��دي واحد ،ر�أيناه عند
دخولنا ومل نره عند خروجنا..
ودخلن ��ا يف غرفة عادية ،انها ا�شبه بغرفة
وكي ��ل م�صلح ��ة متوا�ض ��ع يف اح ��دى
وزارات م�صر ..ولكن كان بها رجل عظيم
هو �شكري القوتلي ،فا�ستطاع ب�شخ�صيته
القوي ��ة ان يحي ��ل الغرف ��ة الب�سيط ��ة اىل
قاع ��ة �ضخم ��ة مهيب ��ة ،كان ل�صوت ��ه رنني
عجيب فلم اح�س انني احتدث اىل حاكم،
وامنا اىل زعيم وطني عظيم ،هذا الرجل
ال ��ذي �ش ��رد وا�ضطهد ونف ��ي وحكم عليه
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باالع ��دام ،ومل يك ��ن يوما ي�أم ��ل ان يكون
حاكم ��ا ب ��ل كان امل ��ه الوحي ��د ان يك ��ون
�شهيد ًا ..هذا الرج ��ل الذي كان يطارد من
بلد اىل بلد ،ومع ذلك انفق ثروته كلها يف
�سبي ��ل احلركة العربية النه �آمن بانه خري
له ان يك ��ون فقري ًا معدم ��ا يف بلد م�ستقل
من ان يكون غنيا مو�سرا يف بلد حمتل!
وبع� ��ض النا�س اذا جل�س ��وا على الكر�سي
ارتفع ��وا  ،ولكن ه ��ذا الرجل ا�شعرين انه
هو الذي يرفع الكر�سي ،وان ا�سم �شكري
القوتل ��ي يف �سوري ��ا بل يف ب�ل�اد العرب،
اعظم كث�ي�ر ًا من لقب رئي� ��س اجلمهورية
ال�سورية.
حدثن ��ا ع ��ن م�صر ،وع ��ن ف ��اروق وعندما
يذكر هذين اال�سمني ارى يف عينيه بريق
احل ��ب واالخال� ��ص ،مل يك ��ن يتحدث عن
بل ��د غري ��ب ،وال ع ��ن ملك غري ��ب ،بل كان
يتحدث عن �أخ له ،وملك ي�ؤمن ب�أن العرب
�سينالون على يديه كل اخلري واملجد.
�أم كلثوم
كان ذل ��ك يف �سن ��ة  ،1925اذ ح�ض ��ر
لزي ��ارة م�صر الوجيه علي مبارك من
اعيان مونبا�سا ،وكان قد ا�ست�ضاف
�سع ��دا وزم�ل�اءه عن ��د عودته ��م من
�سي�شي ��ل فاحتفل به اع�ض ��اء الوفد
ودع ��اه املغفور له فت ��ح الله بركات
با�ش ��ا ل�سم ��اء الآن�س ��ة ام كلث ��وم
يف �صال ��ة "�سانت ��ي" بحديق ��ة
االزبكية ..واج�ب�رين اهلي على
ان اذه ��ب ،وكان ذل ��ك اليوم يوم
اجازت ��ي الوحيد ال ��ذي يباح لنا

ان نذه ��ب فيه اىل ال�سينم ��ا مل�شاهدة توم
ميك� ��س وه ��وت جيب�س ��ون وغريهما من
ابط ��ال رعاة البقر ،الذين يقومون بدوره
"ال�سجيع" وعبثا �ضربت االر�ض بقدمي
حماوال ان ازوغ من هذا امل�شوار.
وكان ��ت ام كلث ��وم ترت ��دي عق ��اال عربي ��ا
على ر�أ�سه ��ا ،وحولها تخ ��ت من ا�صحاب
العمائم..
وراح ��ت ام كلث ��وم تغن ��ي "وحق ��ك ان
امل�سنى والطلب" ..ومل افهم بطبيعة احل
�شيئ� � ًا ،ومل افهم �سبب �ص ��راخ اجلال�سني
ح ��ويل بعبارات االعج ��اب واالطراء ،لقد
كنت طول الوقت افكر يف رواية ال�سينما
التي حرمت م ��ن م�شاهدته ��ا ،وكنت ارى
اال�ستاذ احمد رامي وهو يقوم من كر�سيه
ويتنطط من الطرب ،وكنت اعجب ل�شباب
كان يجل�س امامي وهو يبكي ،وكنت اظن
انه يبكي النه حرم مثلي من م�شاهدة �سينا
اولومبيا وا�ضطر اىل �سماع ام كلثوم.
ومل ار �أم كلث ��وم بعد ذل ��ك اال �سنة 1934
عندما اوفدين اال�ستاذ التابعي ملقابلتها..
وم ��ا ك ��دت اجل� ��س معه ��ا حت ��ى ن�سي ��ت
نف�س ��ي ..ون�سي ��ت موعد ال�سينم ��ا ،ان ام
كلث ��وم لي�ست جميل ��ة ،ولك ��ن �شخ�صيتها
جتعله ��ا اجمل ام ��ر�أة يف الدني ��ا ..واذكر
ان ام كلث ��وم كانت ظريفة يف هذه املقابلة
حت ��ى ظنن ��ت ان ��ا ان "الب�س ��اط احمدي"
فرحت ازغده ��ا يف �صدره ��ا كلما رف�ضت
ان ت�ضحك من نكتة �سخيفة ،وكنت اوجه
لها ا�سئلة ا�شد �سخف ًا من النكت التي كنت
اقولها ،ف�س�ألتها مثال عن ا�سم الذي حتبه،
و ع ��ن

ك ��م م ��رة احبت ،وم ��ا هي ال�ش ��روط التي
تريدها يف الزوج..
وفج�أ ًة ر�أيت ام كلث ��وم تقوم عن كر�سيها
لت ��دق اجلر� ��س وتطل ��ب اخل ��ادم� ،س�ألتها
اتريدين ان تطلبي قهوة؟ قالت ب�صراحتها
املعهودة  :ال ..اطلب �شب�شب!
ففهمت املق�ص ��ود وان�صرفت دون ان تقف
ام كلث ��وم على الب ��اب وتغن ��ي ان�شودتها
املعروفة:
 ياما امر الفراق !دوق وند�سور
كان ذل ��ك من ب�ض ��ع �سن ��وات  ،عندما قدم
الربن� ��س اوف ويل� ��س اىل القاه ��رة،
وانتدب جاللة امللك ف�ؤاد احمد بك ح�سني
ملرافقته..
وكن ��ت ا�سمع ان الربن�س اوف ويل�س هو
"ا�شيك" �شاب يف العامل وكانت �صورته
التي تن�شرها ال�صحف ا�شبه �شيء بنجوم
ال�سينما..
وعلمت ان ��ه �سي ��زور االه ��رام ،فا�سرعت
اىل هن ��اك ،ف ��اذا ب ��ي ارى �شاب ��ا مبالب�س
اجلن ��ود االجنلي ��ز وبنطل ��ون ق�ص�ي�ر،
وقمي� ��ص ا�سب ��ور� ،سري ��ع احلرك ��ة كثري
ال�ضحك واملداعبة ..وتقدمت اىل ح�سنني
بك ،وقل ��ت :اين اري ��د حديث ��ا ملجلة روز
اليو�سف مع االمري.
فقال يل بب�ساطة :ان االمري �سي�صعد االن
اىل قم ��ة االهرام ،وميكن ��ك ان ت�سبقه اىل
هناك وت�أخذ منه احلديث!
ومل ا�صعد طبع ًا اىل قمة االهرام وقتئذ..
ومل ا�صعدها اىل االن!
و�صع ��د الربن� ��س اوف ويل� ��س ومع ��ه
ح�سنني بك ،ومن هناك رمى ثالث كرات
من ك ��رات اجلولف ا�صابت واحدة منها
جمال يف الطريق!
ووقف ��ت انتظ ��ر يف ال�شم� ��س اىل ان نزل
االم�ي�ر ،فتقدمت اىل ح�سن�ي�ن بك ا�س�أله..
فاذا به يقول:
 ماطلعت� ��ش لي ��ه؟! احن ��ا كن ��ا ننتظ ��ركفوق!
ث ��م ربت على كتفي وق ��ال :انه �سيحدد يل
موعدا مع الربن�س اوف ويل�س!
وق ��د مر اك�ث�ر من ع�شر �سن ��وات على هذا
احلادث وما زلت يف االنتظار!

مبنا�سبة زيارة البعثة
اللبنانية مل�صر اخرياً ،وافانا
�صديقنا اال�ستاذ كرمي ثابت
بهذه املعلومات الطريفة ،وقال
انه ا�ستخرجها من خمطوطة
االمري حيدر احمد ال�شنهابي
امل�سماة "كتاب الغرر احل�سان
يف اخبار انباء الزمان" كما
طبعتها حكومة اجلمهورية
اللبنانية يف �سنة .1922
* كان �سفر الأمري ب�شري من
لبنان اىل م�صر بحراً ،ورافقه
يف رحلته جناله االمري خليل
واالمري �أمني .وكان مبعيته
�أربعة وت�سعون رجال من رجال
حا�شيته ،وقد مكثوا يف البحر
خم�سة �أيام.

* ر�س ��ت �سفينته ��م عن ��د بوغ ��ازي دمي ��اط،
وعن ��د نزولهم اىل الرب ،ذهبوا اىل مكان كان
يدعى "اخل ��ان اجلديد" فق�ض ��وا فيه ليلتهم،
ويف �صباح الغد ا�ست�أن ��ف االمري ال�سفر اىل
دمياط.
* كان ح�س ��ن �أغ ��ا مت�سل ��م دمي ��اط م ��ن �أكرب
اعوان حممد علي با�شا الكبري ،ف�أكرم االمري
واحاط ��ه مب ��ا يليق مبكانت ��ه ،وانزله يف دار
رحب ��ة ،ثم انتظ ��ر ورود تعليم ��ات من حممد
علي با�شا.
* كان حممد علي با�شا يف اال�سكندرية يومئذ
فجاء من ��ه كتاب بع ��د �سبعة �أي ��ام اىل ح�سن
�أغ ��ا يدعو فيه الأمري ب�ش�ي�ر اىل التوجه اىل
القاهرة ،ويقول �إنه �أم ��ر كنخداه با�ستقباله
باحلفاوة الواجبة.
* و�أم ��ر حمم ��د عل ��ي با�شا يف خت ��ام الكتاب
"بافهام االمري ب�شري بعد ما نهنيه بال�سالمة
�إن ��ه ما دخل اىل الديار امل�صرية �أحد اعز منه
لدينا".
* وا�ستغرق �سفر االمري ب�شري ومن معه اىل
القاهرة خم�سة �أيام ،وعلى �أثر و�صوله اليها
زار كنخدا بك "فقام ل ��ه على االقدام وحياه بال�سالم،
وقدم له �إكراما واعتبار ًا زايد ًا واجل�سه بجانبه".
* ويف الي ��وم الت ��ايل ليوم و�صول ��ه اىل القاهرة زار
ابراهي ��م با�ش ��ا يف ق�ص ��ره "فالتقاه كذلك ب ��كل �إكرام
واعتبار".
* وحي ��ث ان �إقامة حممد علي با�ش ��ا يف اال�سكندرية
كان ��ت طويلة� ،أمر بدعوة الأم�ي�ر اىل االقامة يف بني
�سوي ��ف العت ��دال اقليمه ��ا ورمب ��ا يع ��ود اىل القاهرة
فيقابله.
* اقام االم�ي�ر يف دار اعدت خ�صي� ًصا له ولنجليه يف
"الق�ش ��ن" وملا قدم حممد علي با�ش ��ا القاهرة �أر�سل
يف دعوت ��ه �إليها ،و�أم ��ر باعداد ق�صر ل ��ه يف جهة �أثر
النبي.
* ومت ��ت اول مقابل ��ة يف ق�ص ��ر �ش�ب�را ،وكان حمم ��د
علي با�ش ��ا يف احلديقة عند و�ص ��ول الأمري وجنليه،
فقابلهم بحف ��اوة وب�شا�شة عظيمت�ي�ن بح�ضور املعلم
حن ��ا البحري اللبناين الأ�ص ��ل ،وكان من رجال عزيز
م�صر املخل�صني.
* وكان الكنخ ��دا ب ��ك ق ��د ق ��ال لالمري ان ��ه �إذا مل يدعه
حمم ��د علي با�ش ��ا للجلو�س ف�ل�ا ينزعج  ،ف ��ان العادة
جرت باال ي�أمر احد ًا باجللو�س ،فلما دعاه حممد علي
با�ش ��ا للجلو�س اعتذر ،فكرر حمم ��د علي با�شا دعوته
مثن ��ى وثالث� � ًا واق�سم بالل ��ه بانه ال بد ل ��ه ان يجل�س،
فجل�س وظل جناله واقفني.
* وبع ��د تق ��دمي القه ��وة �أوع ��ز حممد عل ��ي با�شا اىل
جمي ��ع احلا�ضري ��ن باالن�ص ��راف ،واختل ��ى باالم�ي�ر
ب�ش�ي�ر ف�ت�رة طويلة ،ومل ��ا انتهى حديثهم ��ا – وكانت
ال�شم� ��س قد غربت – �أم ��ر باح�ضار الطعام  ،واجل�س
الم�ي�ر بالقرب من ��ه و"تلطف معه يف ال ��كالم حتى ان

جميع احلا�ضرين تعجبوا من ذلك اللطف".
* ومم ��ا قال ��ه حمم ��د عل ��ي با�ش ��ا لالم�ي�ر ب�ش�ي�ر يف
تل ��ك املقابل ��ة" :انني ب ��كل زماين ما طلب ��ت من احلق
�سبحان ��ه طلبا اال ا�ستجاب دعائي وقد طلبت ان اراك
فل ��م يحرمني �سبحانه وتع ��اىل من ذلك ،وقد ر�أيتك يا
�أم�ي�ر بخ�ي�ر فا�شكر اف�ضال الباري عل ��ى ذلك" فنه�ض
االمري ودعا له.
* وملا �آن اوان االن�صراف ،رغب اليه حممد علي با�شا
يف ان يح�ضر اليه كل يوم ،وكان الأمري ب�شري قد رجا
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من حممد علي با�ش ��ا ان يتو�سط لعبد الله با�شا وايل
�صي ��دا ل ��دى الباب الع ��ايل لي�صفح عنه فوع ��ده ببذل
و�ساطته.
* وبع ��د اي ��ام ذه ��ب حممد عل ��ي با�شا م ��ن �شربا اىل
القلع ��ة ،وعق ��د م ��ا كان ��وا ي�سمون ��ه يف ذل ��ك الع�ص ��ر
"ديوانا" بح�ضور جميع العلماء والقا�ضي واملفتي
ونقيب اال�شراف وبع�ض قواد اجلي�ش ،ثم �أمر بدعوة
االم�ي�ر ب�ش�ي�ر ،فلما دخل قابل ��ه بالتك ��رمي ورحب به
واجل�سه بالقرب منه ،و�أمر له بالقهوة واخذ يحادثه
بود عظيم ،ثم قدمه اىل احلا�ضرين منوه ًا مبناقبه.
* ومل ��ا ان�ص ��رف اجلمي ��ع ا�ستبق ��ى حممد عل ��ي با�شا
�ضيف ��ه الكب�ي�ر نحو �ساعت�ي�ن ،وعن ��د انته ��اء مقابلة
اخ ��رى نه� ��ض حممد علي با�ش ��ا اىل الناف ��ذة لي�شاهد
مرا�سم توديع �ضيفه ،فالحظ ان اجلياد التي قدمت له
لي�ست منا�سبة ،ف�أمر بتغيريها وبتقدمي �أفخر منها.
* وبع ��د مدة جاء الرد م ��ن اال�ستانة ب�أن الباب العايل
قبل و�ساطة حممد عل ��ي با�شا وعفا عن عبد الله با�شا
وايل �صي ��دا ،فلم ��ا اف�ضى حممد عل ��ي با�شا بذلك اىل
االم�ي�ر ب�ش�ي�ر ،قب ��ل اعتاب ��ه ودع ��ا ل ��ه ب ��دوام املجد
وال�س�ؤدد.
* وا�ست�أذن االمري ب�ش�ي�ر يف العودة اىل لبنان ،فقال
ل ��ه حممد علي با�ش ��ا "اريد ان امتلى م ��ن ر�ؤيتك قبل
ذهابك من هذه الديار النك �صرت عندي مبعزة ولدي
ابراهي ��م با�شا ،وهذا التع ��ب واملراجعات اىل الدولة
هو لأجل خاطرك فقط ال لأجل عبد الله با�شا".
* وبع ��د اي ��ام �ساف ��ر الأم�ي�ر ب�ش�ي�ر وم ��ن مع ��ه اىل
اال�سكندرية ،فابحروا منها اىل عكا فيلقوها بعد �ستة
ايام ،ومن هناك ا�ست�أنفوا ال�سفر اىل لبنان.
***
ويعل ��م القراء م ��ا حدث بعد ذل ��ك ،فقد تنك ��ر عبد الله
با�شا وايل �صيدا ملحمد علي با�شا ونا�صبه
الع ��داء ،فل ��م ير عزي ��ز م�ص ��ر مندوحة عن
مقابلة عداون ��ه بال�سيف ،وكان ح�صار عكا
ال�شهري ،وهو احل�صار ال ��ذي انتهى بك�سر
ق ��وات عبد الل ��ه با�شا ،فا�ست�سل ��م البراهيم
با�شا ،فار�سله اىل والده يف م�صر �أ�سري ًا.
�أم ��ا االم�ي�ر ب�ش�ي�ر فان�ض ��م اىل حممد علي
با�شا م ��ن اللحظة االوىل م�ستنك ��ر ًا م�سلك
عب ��د الل ��ه با�ش ��ا ،ف ��كان عونا كب�ي�ر ًا له يف
ح ��رب �سوري ��ا كله ��ا ،فرب ��ط لبن ��ان مب�صر
برباط قوي مل ينف�صم عراه على مر الأيام،
وها ه ��و مليكنا املعظم جاللة فاروق االول
حفيد حممد عل ��ي با�شا الكب�ي�ر يرعى هذه
الرابط ��ة الروحية مبا يكفل له ��ا البقاء يف
ظ ��ل عطفه ال ��وارف ،ايد الل ��ه ملكه ،ووفقه
اىل حتقي ��ق ما يرجوه لهذا ال�شرق العربي
من جمد وعظمة ورفاهية.
الأثنني والدنيا /
كانون الثاين1944 -
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�سعيد :وحالت
 -4يوم
ب احلالية دون
احلر
فراىل باري�س،
ال�س
كانت االجهزة
و
ال�سينمائية قد
يف م�صر ،فر�ؤى
توفرت
هذا الفيلم يف
�إخراج
ومتثل ال�صورة
م�صر،
وهاب مع الهام
عبد ال
م�شاهد الفيلم.
يف احد
هل ت�صدق انه يف خالل �إحدى
ع�شرة �سنة ،مل يظهر اال�ستاذ
حممد عبد الوهاب يف غري �ستة
افالم؟ ولكن هذا هو الواقع  ،ففي
�سنة  1922ظهر اال�ستاذ حممد عبد
الوهاب يف باكورة افالمه "الوردة
البي�ضاء" وها هو فيلمه ال�ساد�س
"ر�صا�صة يف القلب" يعر�ض االن..
ومما هو جدير بالذكر ان اال�ستاذ
حممد كرمي هو الذي اخرج هذه
االفالم ال�ستة ..وكانت تخرج
يف باري�س اىل ان قامت احلرب
احلالية ،فاقت�صر على اخراجها
يف م�صر وال�سبب يف ذلك انه مل
تكن تتوفر يف م�صر يف ذلك احلني
كل االجهزة ال�سينمائية وخا�صة
اجهزة ت�سجيل ال�صوت ومتتاز
افالم عبد الوهاب باكت�شاف
كواكب �سرعان ما يكت�سبون
ال�شهرة مبجرد ظهورهم معه،
فتتخاطفهم ال�شركات.

بي�ضاء :اخرج
 -1الوردة ال
وه�ؤالء بع�ض
يف باري�س
يلم يتو�سطهم
كواكب الف
هاب  ،وظهرت
عبد الو
مرية خلو�صي
البطلة �س
بي�ض واملخرج
ودولت ا
يف ال�صف الثاين
كرمي و
دتلي و�سليمان
املرحوم املر
القدو�س وزكي
جنيب وعبد
ر�ستم.
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

 -5ممنوع احلب:
واختريت املطربة
رجاء لتلعب الدور
الأول امام عبد
الوهاب ،وبذل املخرج
كرمي جمهوداً كبرياً
ليخلق منها ممثلة
ممتازة ،وتراها مع
عبد الوهاب يف احد
م�شاهد الفيلم.

رئي�س التحرير التنفيذي
------------------------علــي ح�ســني

 -2دموع احلب :اخرج هذا
الفيلم كذلك يف باري�س،
وقد ر�أى عبد الوهاب
ان ي�سند الدور الن�سائي
ملطربة فاختار جناة علي
وتراها مع عبد الوهاب يف
احد م�شاهد الفيلم.

�سكرتري التحرير
------------------------رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني
---------------خـالـد خ�ضري

 -3يحيا احلب :وكانت
ال�سينما يف م�صر قد
تقدم
ت ،فر�ؤى �إخراج هذا
الفي
لم بني م�صر وباري�س،
وا
ختريت للدور الن�سائي
امل
طربة ليلى مراد لأول
مرة،
وتراها اىل ي�سار عبد
الوها
ب فزوزو ما�ضي فعبد
ا
لوارث ع�سر ،فاملخرج
كر
مي
فعبد القدو�س وامني
وهبة.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
فخري كريم

 -6ر�صا�صة يف القلب :هذا هو الفيلم ال�ساد�س الذي يعر�ض
حاليا ،وقد اختريت راقية لتكون بطلة امام عبد الوهاب
مع جمموعة من كبار الكواكب ،الهام ح�سني وعلي الك�سار
و�سراج منري وحممد عبد القدو�س وب�شارة واكيم.

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى

الأثنني والدنيا � /أيار1944 -

لالعالم والثقافة والفنون
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