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انا كما ال يعرفني النا�س؟! من انا؟. انا نف�س���ي 
ال ادري م���ن انا؟ انني افتح���ي عيني على مراآة 
يقدمه���ا يل النا����س او ال�سحاف���ة، ف���اذا امامي 
�س���ورة رجل بخيل، يحب املا�س، ك�سول �سارد 
الب���ال، يجل����س ط���وال وقت���ه حتت �س���جرة او 
داخل حجرة، وي�سجل من وقت اىل اآخر �سيئا 

ما؟.. 
واالن اريد ان ا�س���األ: اتلك هي حقيقتي؟ ام ان 

هذه �سورة وهمية من �سنع غريي؟! 
وهل تعجبني هذه ال�سورة او تغ�سبني؟! 

اجل���واب: ال هذا وال ذاك، م���ادام غريي يراين 
هكذا فليكن.

ان النا����س يرون���ك بعيونه���م ه���م، وعل���ى قدر 
م���ا ي�ستطيع���ون ان يب�س���روا وعل���ى النح���و 
ال���ذي يحل���وا له���م وي�سره���م!.. اذن.. فلتك���ن 
له���م ال�س���ورة الت���ي �سنعوه���ا، وان���ا اول من 
ي�ساعده���م على ذلك، ما خط���ر يل قطر يوما ان 
اعار����س او ا�ستنكر او اك���ذب، بل العك�س، انه 
لرييحن���ي ان اب���دو كم���ا تريد ان���ت، وبتعبني 
ان اكذب���ك، وملاذا افع���ل؟.. ابذل ان���ت املجهود 
لتكت�س���ف احلقيق���ة التي تظهر ل���ك، ودعني انا 
اتفرج على اكت�ساف���ّك.. ال يهمني ابدا ان اظهر 
اح�سن مما ان���ا يف الواقع، وعندما ابدو ا�سواأ 

واقبح، فان هذا يوف���ر علي كثريا من املتاعب، 
ه���ذه جتربتي، اما اي���ن احلقيقة يف كل هذا؟.. 
احلقيق���ة الت���ي ال يعرفه���ا النا����س؟ اق���ول لكم 
احل���ق.. ان���ا ال اعرفه���ا، دلوين عليه���ا انتم من 

ف�سلكم واكون �ساكرا!! 
عل���ى ان يل �سف���ة اعرفه���ا ويعرفه���ا القليلون 
ممن عملت معه���م، هي انني رجل واجب، وان 
كنت ل�ست برجل جماملة.. وفرق بني الواجب 
واملجامل���ة.. ال تنتظ���ر من���ي ردا عل���ى بطاقتك 
يف عيد او تهنئ���ة، ولكني اذا كلفت بعمل فاين 

اقول به كما يجب. 
لق���د ظن بع�سه���م انني يف كل وظائ���ف الدولة 
الت���ي ا�سندت يل من وكي���ل نيابة حتى جمل�س 
الفنون، كنت معها مثال املهمل امل�ستهني، ولكن 
الذي���ن كانوا على �سلة بي يده�سون دائما لهذا 
الظ���ن، النهم كان���وا ي���رون يف �سخ�س���ا دقيقا 
يحر����س على عمله كل احلر����س.. وميكنك ان 
تتاأك���د من ه���ذا بنف�سك اذا زرتن���ي يف جمل�س 
الفن���ون واالداب حيث العم���ل ال يقت�سي نوعا 
م���ن الروتني، ول�سوف ت���راين اقول بواجبي، 

وال اتخلف عنه يوما. 
ان �س���ورة االدي���ب والفنان ه���ي وحدها التي 
توح���ي بالفو�سى، ومع ذلك ف���ان االدب والفن 

عندي عمل �ساق له واجباته القا�سية. 
وحي���ث يظن البع�س ان الفن يحتاج اىل �سيء 

من الفو�سى، ما ا�ستطعت انا قط ان اجعل منه 
فو�س���ى، او اجن���ح يف حيات���ي واخالق���ي اىل 

التحرر.
انا اح���ب احلرية حق���ا، ولكنني اك���ره التحرر 
التحرر واحلري���ة، الن احلرية  – وف���رق بني 
ت�ستوج���ب املحافظ���ة على الواج���ب واخللق، 
ام���ا التح���رر فه���و االنط���الق م���ن كل القي���ود 

االخالقية.
ان���ا ال احمل �ساعة، ولك���ن اذا دعيت اىل موعد 
يهمن���ي فث���ق انن���ي �ساك���ون ادق يف مراع���اة 

الوقت ممن يحملون ال�ساعات!
ه���ذا اذا مل يكن هناك �سه���و او ن�سيان، حقيقي 
او مق�س���ود.. ان الن�سيان ه���و التحرر الوحيد 

الذي ا�سمح به لنف�سي!.. 
اه���م ما يف حيات���ي انني���اردت ان اهبها للفكر، 
وان���ا ابتعد بالفكر عن النف���وذ، الرى هل الفكر 
يف ذات���ه ونف�س���ه ق���وة؟! او ان���ا مث���ل القفاز ال 
يتح���رك اال با�ساب���ع النف���وذ؟! واذا كن���ت ق���د 

ف�سلت، فحياتي اذن قفاز فارغ!.. 
االدب���اء والكتاب القدامى – واملق�سود بالطبع 
يف االدب العرب���ي احلديث – ه���م الذين قاموا 
ه���ذا  كان  قبله���م  الك���رى،  االدبي���ة  بالث���ورة 
االدب ال ي���زال كم���ا كان من���ذ الف ع���ام، ين�سج 
اف���كاره على انوال خ�سبية م���ن املقالة واملقامة 
ونحو ذلك، فجاءوا ه���م بعد ثورة �سنة 1919 

وادخل���وا االت الن�س���ج احلديث���ة، م���ن رواي���ة 
وق�سة وتراج���م وبحوث وم�سرحية، لينتجوا 
به���ا مناذج ادبي���ة جدي���دة، لها االط���ار العاملي 
وامل�سم���ون اال�سي���ل، ام���ا االدب���اء والكت���اب 
اجل���دد فله���م دور اآخ���ر، هو تو�سي���ع مدى تلك 
النماذج والعم���ل على اتقانه���ا، وت�سمينها كل 
�سور احلياة واالف���كار اجلديدة، مع م�ساعفة 
االنت���اج وحت�سينه، ولهم يف ذل���ك كل طاقتهم، 
مل ي�ستنفذوها يف �سق الطرق وال اقناع النا�س 
باملقايي����س اجلدي���دة، كما جاهد م���ن اجل ذلك 
اجلي���ل ال�ساب���ق، وا�ستنف���ذت ث���ورة التج���دد 
وادخال االالت احلديثة جزءا كبريا من طاقته، 
ان اجليل اجلديد طلع فوجد االنوال اخل�سبية 
اقي���م،  ق���د  احلدي���ث  وامل�سن���ع  حطم���ت،  ق���د 
والنم���اذج قد ظهرت، فالذي ينتظر منه اذن هو 
ا�ستخ���دام امل�سنع احلديث يف االنتاج ال�سخم 
اجلي���د املتقن، الذي يجعل���ه يف امل�ستقبل قابال 

للت�سدير يف او�سع نطاق. 
 ***

حيات���ي  ع���ن  ت�ساألن���ي  ان  تري���د  االن  واراك 
اخلا�سة 

ا�سمع ايها القارئ:
ان���ا م�سم���م عل���ى اال يع���رف اح���د ع���ن حياتي 
اخلا�س���ة اي �س���يء، ثم م���اذا يهم���ك انت فيمن 
تك���ون زوجة توفي���ق احلكي���م؟ او كيف تزوج 



3 �لعدد )2862(�ل�شنة �حلادية ع�شرة - �لثالثاء )6( �آب 2013

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

توفيق احلكيم؟ وكم يك�سب؟ وكم ينفق؟. انني 
اعتقد ان حياتي اخلا�سة ملك يل وحدي، واذا 
م���ا تكلم���ت عنها فانن���ي �سام�س غ���ريي وانا ال 

احب ان اتكلم عن غريي. 
ا�ستطي���ع ان احدث���ك م���ا �سئ���ت ع���ن �سخ�سي 
وف�سائل���ي  الكث���رية  وعيوب���ي  و�سفات���ي 
احلقيقي���ة، ام���ا حيات���ي اخلا�س���ة.. زوجتي 
واوالدي، فما بالك وما لها يا �سيدي؟ انها لن 
تزيدك �سيئا، ب���ل �ستنق�سني انا �سيئا هاما، 

وهو عزمي على اال ابوح بها الحد. 
ارائ���ي  ع���ن  احدث���ك  ان  مث���ال  ا�ستطي���ع 
ومبادئ���ي، حتى"�س���ر املهنة"�ساق�س���ي به 
اىل ال�سب���اب الذي ي���ود اال�ستغال باالدب، 
عل���ى ان ت���رك حيات���ي اخلا�س���ة جانبا، 

وهيا نبداأ"يا وا�س يا وا�س". 
قال���وا عني انن���ي عدو امل���راأة، وانن���ي اكرهها 
واجازيه���ا، وامل�ساأل���ة مل تكن كراهي���ة، بل كان 
نقدا حمله النا�س حممل الكراهية، وهذا النقد 
كان يف وق���ت كان���ت امل���راأة فيه تفه���م النه�سة 
الن�سائية، فهما خاطئا.. كانت تنقد ان النه�سة 
ه���ي ان تتح���رر من كل واجباته���ا كام و"ك�ست 
بي���ت"وان تنطل���ق يف حي���اة اجتماعية خارج 
املن���زل مقلدة الرج���ل، دون اي غر�س اآخر، اال 
جم���رد خروجها على و�سعه���ا الطبيعي، وكان 
لذل���ك اثر �سيء حتى على الفتاة احلديثة، النها 
اهمل���ت كل م���ا ميك���ن ان يجع���ل منه���ا عن�سرا 
ايجابيا يف املجتمع، وحتولت اىل جمرد مظهر 
ال يدل على رغبة اكيدة يف اخلدمة العامة، وكان 
م���ن اثر ذلك ان كرثت احلفالت املاجنة بدعوى 
جمعيات اخلري وكرث االختالط املاجن اىل حد 
ان كان���ت امل���راة جتعل"الب���ار االمريكاين"من 
�سم���ن جهاز العر�س! وكان���ت الفتاة اجلامعية 
جته���ل كل �س���يء ع���ن واجباتها كمدي���رة بيت 
وام اطف���ال، وال تعني بتعل���م �سنف واحد من 

الطعام ميكن ان يعتمد عليها فيه. 
كل ه���ذا ادى اىل نوع م���ن الفو�سى يف حميط 
اال�سرة واملجتمع امل�سري احلديث، ولذلك كان 
ال ب���د م���ن �سيحة تنب���ه الغافلني، ولك���ن املراة 
اعترت تلك ال�سيحة عدوانا عليها، واعترت 
نا�سحها عدوا لها، ولكنها مل تلبث حتى تنبهت 
فيم���ا بع���د اىل ان هذه ال�سيح���ة كانت خال�سة 
لوج���ه الل���ه، ومل�سلحته���ا ه���ي قب���ل كل �سيء، 
وكان م���ن اثر ذلك ان اقبلت املراأة على التفاخر 
بحذقه���ا لعمله���ا ك�سيدة بي���ت وام اطف���ال قبل 
كل �سيء، وا�سبحت امل���راأة امل�ستغلة باالعمال 
العامة، بحكم ا�ستعدادها وظروفها، تعلن اوال 
للمالأ ان عملها العام ال يوؤثر اطالقا على اعمالها 
املنزلية، وانه ال تعار�س اطالقا بني جمهودها 
كزوجة وام، واعماله���ا اخلارجية يف الن�ساط 
الع���ام، كما ان فت���اة اجلامعة ب���داأت تتعلم اىل 
جان���ب درو�سها النظرية، م���ا ينبغي ان تتعلمه 

كزوج���ة وام، وبذل���ك مت التوفي���ق احلكيم بني 
الوظيفة الطبيعية للمراأة، ونزعتها التجديدية 
وعندئ���ذ  اخلارج���ي،  الن�س���اط  �سبي���ل  يف 

ا�سطلحنا.. انا واملراأة. 
واراك تقول.. اذا كان االمر كذلك، فال بد وانك 
متزمت ج���دا يف معاملت���ك مع اجلن����س الليف 
م���ن ا�سرتك.. واقول لك احل���ق ان هذا �سحيح 
اىل ح���د ما، فبالرغم من ان ابنتي �سغرية.. اال 
انن���ي اعتقد م�ستقبال انه م���ن اخلري اال تعرف 
احدا من ال�سبان، واذا حدث هذا فارجو ان يتم 
هذا التعارف على خري، وال ترتب عليه نتائج 
�سيئ���ة، اما من حيث زواج الفت���اة عموما، فاذا 
اح�سن���ت الفت���اة اختيار �سري���ك حياتها فيكون 
راأيه���ا ه���و املف�س���ل، ولك���ن اذا مل ت�ستط���ع ان 

تختار فعلى الوالدين ان يختارا لها. 
وم���ن حي���ث التقاليد، اح���ب ان احرمه���ا، كما 
اح���رم القي���م عل���ى ق���در االم���كان، وال اط���رح 
منه���ا اال ما كان بالي���ا ال ميكن تنفيذه عمليا يف 

ال�سور احلديثة. 
ان���ا ال ا�سل���ي وال ا�س���وم، وق���د كن���ت اق���وم 
بالفر�س���ني اىل ان منعتن���ي الظروف ال�سحية 
من ذل���ك، ولكنني ا�سلي وا�سوم على طريقتي 
اخلا�س���ة! وه���ي ان اذك���ر الل���ه قبل الن���وم كل 
ليل���ة، وا�سل���ي ل���ه �س���الة اعتق���د ان���ه يتقبلها 
من���ي، الن الدي���ن ي�س���ر ال ع�سر ولكن���ي اف�سل 
ان تك���ون يل املقدرة عل���ى ان ا�سلي الفرو�س 
بطريقة منتظمة وا�سمعك تقول: اذا كان االمر 
كذلك، فال بد ان���ك عجوز هرم، اكل الدهر عليك 

و�س���رب، ولكن���ي اطمئن���ك فم���ا دمت 
اذه���ب اىل عملي واع���ود منه، فانا مل 
ابلغ بعد �سن املعا����س، اي انني حتت 

ال�ستني وكفى. 
 ***

واب���داأ  طباع���ي  بع����س  ع���ن  واحدث���ك 
باحلديث عن الطعام.. 

عن���دي ح���ب  اك���وال، ولك���ن  ل�س���ت  ان���ا 
ا�ستط���الع، مل���ا اين ذواق���ه اح���ب الطهو 
اجلي���د، واعت���ره فن���ا جمي���ال كالفن���ون 
اجلميل���ة االخ���رى املتع���ارف عليه���ا، الن 
الف���ن عموم���ا، م���ا ه���و اال جم���ع عنا�س���ر 
متفرق���ة، وتن�سيقه���ا تن�سيق���ا جميال يوؤدي 
يف النهاي���ة اىل نتيج���ة رائعة مفي���دة، اذن 
فالطباخ املاهر فنان، واحب دائما ان اتذوق 
اآثار فنه، ولي����س معنى هذا انني اكل كثريا، 
فانا ا�سبع بعد خم�س لقمات، واكلتي �سعيفة 

جدًا. 
وامق���ت يف الطعام تع���دد اال�سن���اف، الن هذا 
ي�ست���ت انتباهي، وانا اح���ب الركيز حتى يف 
االكل، فيكفيني طبق واحد جيد ال�سنع التفرغ 
ل���ه، واف���رغ همي في���ه، وكثريا ما يك���ون هناك 
اكرث م���ن طبق بال�سدف���ة على املائ���دة، ولكني 
ارف�س جمرد وجود االطباق املتعددة، واطلب 
ابعادها فورا، وا�ستبق���اء الطبق الواحد الذي 

اف�سله وال انتاول غريه.
وال اف�س���ل م���ن الطعام �سنفا معين���ا، وانا اكل 
كل �س���يء عل���ى �س���رط ان يكون جي���د ال�سنع، 
وق���د اكلت كل االنواع الت���ي قدمت يف املطاعم 
�س���واء يف م�س���ر او يف اخل���ارج، حتى بع�س 
االن���واع الت���ي قد ت�ستغ���رب هنا مث���ل القواقع 
وال�سف���ادع، وقد قيل يل ذات م���رة منذ ثالثني 
عام���ا يف باري����س انه يوجد مطع���م يجيد طهو 
ن���وع معني من انواع الطع���ام، لذيذ جدا ولكنه 
منفر من حيث اال�س���م فقط، فهو طبق �سفادع، 
فقل���ت، والله اجرب���ه، وال يهمن���ي اال�سم، املهم 
ال�سنعة واذا بخ���ادم املطعم ياتيني بطبق فيه 
�سيء مثل"ورك االرنب ال�سغري"ولكنه مطهو 
بطريق���ة جتمل���ه نظيفا �سهي���ا، فل���م ا�ستنكره، 
ووجدته لذيذا فعال، وعلمت يف ذلك الوقت ان 
هذه ال�سفادع لي�ست مثل �سفادعنا التي نراها 
يف الرك وال���رع، ولكنها من نوع كبري يربى 

تربية خا�سة يف احوا�س معدة لذلك. 
ولقد اكلت اي�سا القواقع، وهي مثل ال�سفادع، 
من ن���وع كبري ونظيف.. وانتق���ل بك من االكل 
اىل الق���راءة.. وكم���ا اين ال امال معدتي ال امالأ 
راأ�س���ي، ولكن���ي اتخ���ري اجلي���د م���ن كل �سيء 
مبق���دار، واح���ب ان ات���ذوق اجمل م���ا ي�سنعه 

فنان �سواء اكان مفكرا ام طباخا. 

�مل�شور/ �يلول 1958
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اذن مل���اذا اندفعت زبيدة لل�سينما؟ وهل 
كانت امل�ساألة م�ساألة لهو وعبث؟ 

وه���ذه ه���ي االن�سان���ة الوحي���دة الت���ي 
ت�ستطي���ع االجاب���ة عل���ى ه���ذه اال�سئلة 
وغريها.. هذه هي.. بيدة ثروت.. انها 

تقول: 
- ان ال�سينما عندي هواية انني اهوى 
وال�سحاف���ة  اخلي���ل  ورك���وب  الر�س���م 
ول���ن احرف واحدة من ه���ذه كلها، اما 
طريق���ي الطبيق���ي فهو املحام���اة فاأنني 
ادر�س القانون، واعد نف�سي للمحاماة. 
فكي���ف  �سوط���ا..  قطع���ت  ولكن���ك   -

تراجعني؟
ال���ذي ميار����س  - لي����س تراجع���ا.. ان 
هواي���ة ال يعنيه ان يظل مقيدا بها طول 

العمر. 
- كي���ف تقول���ني ان���ك هاوي���ة م���ع ان���ك 

تناولت اجرا عن كل فيلم مثلت فيه؟ 
- ان االجور التي اتناولها انفقها يف 
�سراء املالب�س.. ا�ساأل ابي و�سيقول 
ل���ك انه ي�سطر يف احيان كثرية اىل 

ان يدفع يل من جيبه الناقتي. 
- �سمعت ان يف االفق ق�سة حب؟ 

- اي افق؟.. 
- افقك، قلبك، حياتك. 

مقت�سب���ة،  �سحك���ة  وار�سلته���ا 
وملع ب���ني �سفتيها لوؤل���وؤ من�سود 

وقالت: 
- ك���ذب.. ولكني ال انكر ان ابي 
تلقى عرو�سا من �سبان كثريين 
يطلبون يدي، بع�سهم ال ينق�سه 
�سيء.. وي�سلح �سالحية تامة 
للزواج، ح���دث هذا بعد زواج 

�سقيقت���ي حكم���ت، و�سقيقت���ي حكم���ت 
ت���واأم يل.. وكنا ال نف���رق حلظة.. يف 
البيت واملدر�س���ة والنادي، حتى عندما 
ا�ستغل���ت يف ال�سينما كانت تذهب معي 
اىل اال�ستديو، وقد فكر بع�س املنتجني 
يف اظهارنا يف فيلم واحد �سويا لنقوم 
بدور"تواأمني".. ولكن حكمت رف�ست.. 
حكمت التي متالأ حياتي وجدتها فجاأة 
بعيدة عني، تزوجت، واختطفها زوجها 
اىل بي���ت �سعي���د، وتركتن���ي وحي���دة.. 
احل���ق اقول ل���ك انني اح�س�س���ت بفراغ 
هائ���ل، واكرث م���ن هذا.. غ���ريّة اذ كيف 
تت���زوج �سقيقتي وان���ا ال اتزوج، ولهذا 
عندم���ا كان اب���ي يتحدث ع���ن العر�سان 
الذي���ن تقدم���وا يل كنت اح����س �سعادة 
ون�سوة، وقل���ت له ذات يوم وانا اهرب 
بعين���ي من عينه:"انا اريد ان اتزوج يا 

ابي"فقال:"اف�س���ل ان تنتظ���ري حت���ى 
تكملي درا�ست���ك، �ساعته���ا �ستتزوجني 
وتختاري���ن لنف�س���ك بنف�س���ك". فع���دت 
االن!"..  ات���زوج  ان  له:"اري���د  اق���ول 
وغ�سب ابي، ان���ا اي�سا غ�سبت، وذات 
�سب���اح جاء ابي يق���ول يل انه ال ميانع 
ال���زواج  كان  وكاأمن���ا  ات���زوج،  ان  يف 
امني���ة ملا كان بعيد املنال.. اما وقد فتح 
يل بابه على م�سراعيه.. فانني وجدت 
نف�سي اقول الب���ي با�سرار:"لن اتزوج 
ي���ا اب���ي قب���ل ان اتخ���رج". و�سحك���ت 

زبيدة اجلملية وقالت: 
- فاذا �سمعت انني احببت.. او وافقت 
على ان اتزوج فالن���ا او عالنا فان�سر.. 

ودون الرجوع ايل.. ان هذا كذب.. 
- �سمع���ت عنك ق�سة ح���ب بطلها موؤلف 
ت���وىل تاألي���ف ق�س�سك.. بل مل���اذا تعمد 
اىل �سيغ���ة املبن���ي املجه���ول، دعين���ي 
اقول لك ان ال�سائعات ربطت 
بين���ك وب���ني ح�س���ني حلم���ي 

املهند�س.. فما قولك؟
- ح�سني حلمي املهند�س زوج 
واأب، وان���ا ل���ن ات���زوج زوجا 
وابا، اريد رج���ا فراغ قلبه كله 
يل.. لك���ي ي�سعني، كل ما بيني 
وبين���ه عالق���ة تلمي���ذة با�ست���اذ 
له���ا – اذا �سئ���ت ان تق���ول – او 
عالقة موؤل���ف بفنانة توؤدي دورا 
من االدوار التي ير�سمها خيالهن 
فه���ل ت���زوج كل موؤل���ف يف م�سر 

بطلة ق�سته؟ 
- هل جربت احلب؟ 

- عندم���ا اجرب���ه �ساق���ول ل���ك، او 

�سيعرف كل النا�س، فانه كما تعلم زكام 
ال ميكن اخفاوؤه.

وما �سروطك يف زوج امل�ستقبل؟
- ان احبه.. 

- فقط.. 
اىل  م�ساوئ���ه  كل  �سيقل���ب  احل���ب   -
حما�سن، و�سيجع���ل حما�سنه ا�سياء ال 

يتمتع بها غريه. 
يف  �س���ورة  ل���ه  تر�سم���ي  امل  ولك���ن 

الذاكرة؟ 
- ه���ل ان���ا فا�سي���ة ار�س���م.. ان وقت���ي 
موزع ب���ني ال�سينم���ا والكلي���ة والر�سم 
يت�س���ع  ان  امنيت���ي  ان  والفرو�سي���ة.. 
وقتي العمل يف ال�سحافة هل تقبلونني 

عندكم؟ 
- ال.. خ�سية الفتنة! 

و�ساألتها:
- هل انت م�سممة على ترك ال�سينما؟ 

- م�سممة.. فه���ي مرهقة، والكالم فيها 
كث���ري، امل حتدثني انت ع���ن ال�سائعات 
ايل ث���ارت ح���ويل، ه���ذا م���ع انن���ي ال 
احت���رك اال يف رقاب���ة ابي، وم���ع انني 
عاقل���ة وال ينق�سن���ي ال���ذكاء! ث���م انني 
احببت القانون، فانني احب املنطق يف 
حياتي، واملنطق هو القانون. واملنطق 

هو الذي هداين اىل ترك ال�سا�سة. 
- ام هي نوبة من عدم الثقة؟ 

زعالن���ة  واال"فان���ا  ه���ذا..  تق���ل  ال   -
علي���ك"..  لك"اخ����س  منك"و�ساأق���ول 
وتركتني زبيدة لتعود اىل حريتها بني 

ال�سنما والقانون وعرو�س الزواج! 

�مل�شور/ �آب 1958

زبيدة ثروت جتتاز فرتة 
�حلرية و�لقلق �لتي تنتاب 
�الن�شان عندما يقف يف 
مفرتق �لطرق، �نها تريد 
�ن تخلع ثياب �لفن لرتتدي 
روب �ملحاماة.. تريد �ن تهجر 
�ل�شينما.. لالبد
ما �لذي جعلها تتنكر هكذ� 
فجاأة لال�شو�ء �لتي �جتذبتها 
و�نطلقت بها يف طريق �ملجد 
�لفني؟ ما �لذي غري فكرها 
بعد �ن تاألقت على �ل�شا�شة 
�لبي�شاء، و�شجلت جناحا يب�شر 
مب�شتقبل طيب يف دنيا �لفن؟ 
�ن زبيدة – كما تعلم – طالبة 
يف كلية �حلقوق بجامعة 
�ال�شكندرية، �نتقلت هذ� 
�لعام �ىل �ل�شنة �لثانية، 
ويف هذه �ل�شنة وجدت 
نف�شها حتب �لقانون بجنون، 
وحتلم باليوم �لذي ترتدي 
فيه روب �ملحاماة �ال�شود، 
وتقف يف �شاحات �ملحاكم، 
وت�شيح:"�ملتهم مظلوم يا 
ح�شر�ت �مل�شت�شارين". 
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وحار حمم���د املوجي ماذا يفع���ل يف اللحن الذي 
و�سعه.. واخ���ريا دفع به اىل مطرب نا�سئ.. كان 
اللح���ن ا�سمه"�سافين���ي م���رة وجافين���ي مرة".. 
وكان املط���رب النا�س���ئ ه���و عبد احللي���م حافظ.. 
وكان���ت هذه بداي���ة ال�سهرة الوا�سع���ة للمطرب.. 

وامللحن.. 

ي�شقط يف �متحان �الإذ�عة 
وللموجي ق�سة كفاح طويلة.. فلقد كانت درا�سته 
زراعي���ة خالي���ة م���ن املو�سيق���ى متام���ا.. تخ���رج 
من مدر�س���ة الزراع���ة املتو�سطة يف ع���ام 1944، 
وع���ني مهند�سا وناظر زراع���ة يف اخلا�سة امللكية 

وبقى يف وظيفته عام���ني كاملني يف بيال وابتاأي 
البارود.. ثم عني بعد ذلك مدر�سا بوزارة الربية 
والتعليم. وعندما نقل اىل القاهرة بداأ كفاحه من 
اج���ل املو�سيقى.. فق���د كان يريد ان يك���ون مغنيا 
ول���ذا تق���دم لالإذاع���ة يف عه���د املرح���وم م�سطفى 

ر�سا.. فر�سب يف االمتحان!

كازينو خم�شو�ص! 
ولك���ن املوج���ي مل يياأ����س.. اراد ان يغن���ي ب���كل 
و�سيل���ة.. فا�ستاأج���ر كازين���و بالبو�سف���ور ليغني 
في���ه.. ولكن���ه �س���دم عندم���ا وج���د ان �سوته كان 
يف كل ليل���ة ي�سي���ع يف اله���واء دون ان ي�سغ���ي 

الي���ه احد.. فقد كان 
يغني لل�سكارى!.

وتقدم املوجي من 
لالإذاع���ة..  جدي���د 
امل���رة  ه���ذه  ويف 
مل يقب���ل كمطرب 
فح�سب.. بل قبل 
كملح���ن  اي�س���ا 
وم�س���رف عل���ى 
االأغ���اين  رك���ن 

ال�سعبية.

�أول 
�الأحلان 

واملوج���ب ه���و ال���ذي احت�س���ن املطرب 
عب���د احللي���م حاف���ظ عندم���ا كان ال ي���زال نا�سئ���ا 
مغمورا.. كان املوجي �سديقا له.. وكان يوؤمن به 
ومبواهب���ه.. ومل تك���ن اغنية"�سافيني مرة"هي 
اول اغ���اين املوج���ي لعب���د احللي���م.. ب���ل �سبقتها 

اغنيتان قبلها هما"ظامل"و"ياحلو ياا�سمر".. 

هدية للعرو�شة 
ويحك���ي املوج���ي حكايته م���ع اول حل���ن فيقول: 
ان اول احل���اين مل يق���در ل���ه الظه���ور حت���ى االن 
وه���و حل���ن و�سعت���ه لق�سي���دة حمم���ود �سام���ي 
البارودي"غلب الوجه عليه فبكى".. ثم اكت�سفت 
فيم���ا بع���د ان حلي���م الرومي �سبقن���ي اىل تلحينه 

و�سجله يف االإذاعة.. 
كان���ت  ولق���د  يق���ول:  وه���و  املوج���ي  وي�سح���ك 
املنا�سب���ة التي حملتني على تلحني هذه الق�سيدة 
ه���ي انني كن���ت عري�س���ا جديدا يف ذل���ك الوقت.. 
كن���ت قد خطبت ابنة عمي وه���ي يف نف�س الوقت 
ابن���ة خالت���ي.. واردت ان اظهر له���ا مواهبي يف 
التلح���ني وان يل �سوتا جمي���ال ال يقل عن �سوت 
عب���د الوهاب فلحنت هذه الق�سي���دة الغنيها لها.. 
ويظه���ر انه���ا اعجب���ت به���ا وقت���ذاك بدلي���ل انن���ا 
تزوجن���ا واجنبنا ثالثة ابناء ه���م اأمني واملوجي 

واحلان! 

مو�شيقى بالور�ثة 
ويف�س���ر ناظر الزراع���ة الذي حتول م���ن مكافحة 
دودة القطن اىل اوتار العود.. يف�سر ق�سة هروبه 

من احلقول والرع وامل�سارف قائال انه الحرف 
املو�سيق���ى بالوراثة! فقد كان وال���ده عازفا قديرا 
على الع���ود ومن ا�سحاب ال�س���وت اجلميل! كان 
املوجي يجل�س اىل جواره وي�ستمع.. ثم ا�ستطاع 
ان ي���ردد اغاني���ه على الع���ود اىل ج���وار االغاين 
الت���ي كان ي�سمعها من عب���د الوهاب مثل"يا حارة 
الوادي"و"الل���ي بح���ب اجلمال"حت���ى تط���ورت 

الهواية اىل احراف.. 

�جمل �ال�شو�ت 
ويق���ول املوج���ي ان���ه لي����س ل���ه اي ا�ست���اذ تتلمذ 
علي���ه او تاأثر ب���ه.. وان كان ال ينكر ف�سل مدر�سة 
عبدالوه���اب علي���ه بلون���ه يف االداء وطريقته يف 
التلح���ني.. وهو يعت���ر ان اجمل �س���وت ن�سائي 
ه���و �سوت ام كلث���وم الذي يليه ف���راغ كبري تاأتي 
بعده جناة ال�سغرية.. وي�سكت املوجي ثم يقول 
ردا عل���ى �سوؤال: ام���ا احالم فان له���ا �سوتا دافئا 

عميقا. 

كمال �لطويل و�شو��ص 
وراأى املوج���ي يف مو�سيق���ى كم���ال الطويل انها 
عاطفي���ة متت���از بامليل���ودي اجلمي���ل، ولكن عيب 
كم���ال انه مو�سو����س كثري الردد عندم���ا يلحن.. 
وتنق�سه الثقة بنف�سه برغم انه مو�سيقار موهوب 

ال جدل يف ذلك.. 
ام���ا راأي املوج���ي يف املوج���ي فهو ان���ه مييل يف 
مو�سيقاه نحو الطرب.. ويحاول ان يعر بها عن 
الروح امل�سرية اال�سيلة.. وال مانع عنده  من مزج 
املو�سيقى ال�سرقية باملو�سيق���ى احلديثة... حتى 

نثبت اننا احدثنا طفرة جديدة يف مو�سيقانا.. 
ق�سة الكفاح مل تنته.. 

ان���ا ناظ���ر الزراع���ة الذي ه���رب م���ن دودة القطن 
والري وال�سرف قفز اجره عن اللحن الواحد من 

خم�سة جنيهات اىل ثمانني جنيها!.
ول�س���وف يقف���ز اج���ر املوج���ي يف امل�ستقب���ل اىل 
رقم ابعد م���دى.. فان املو�سيقار ال���ذي كان يغني 

لل�سكارى مل تنته ق�سة كفاحه بعد!. 

حممد �ل�شيد �شو�شة 
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�جلـيل/ كانون �الأول- 1955

كان يغنــي جلمهــور خممــور �شكري مــن رو�د �ل�شاالت كانــت �آهاته 

ت�شيــع يف �لهو�ء بني �شيــاح �ل�شكارى وكانت نــر�ت �شوته تذهب 
يف �شجيج لي�ص له �آخر! 

كان يخرج من �ل�شاالت ليذهــب �ىل �الإذ�عة ويقدم ركنا لالأغاين 

�ل�شعبيــة.. ويف ذلك و�شع حلنا كان يغنيــه ب�شوته يف �مل�شارح كما 

غنته بع�ــص �ملطربات و�ملطربني فلم يقدر لــه �لنجاح.. و�ر�د �ن 

يعطيــه ملطرب معــروف لعلــه ينجــح.. فعر�شه على عبــد �لغني 

�ل�شيــد ولكنــه رف�شه.. فعر�شــه مرة �خــرى على فتحيــة �حمد 
ولكنها رف�شت �ي�شا.. 
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ميالد ��شطورة 
ظهرت اال�سطورة كالوم�سة امل�سرقة 
وفتحت  م�����راد..  ليلى  ول���دت  م��ن��ذ 
ما  اول  ف���راأت  ال��دن��ي��ا  على  عينيها 
و�سمعت  عليها،  حانية  ا�سرة  راأت 
اول ما �سمعت انغام املو�سيقى، كان 
اب��وه��ا امل��رح��وم زك��ي م��راد مطربا 
انيقا يف هندامه ويف احلانه، يحب 
جعلته  لدرجة  العبادة،  لدرجة  فنه 
امل�ستحدثة،  لالحلان  عنيدا  خ�سما 
لدرجة اذهلته حتى عن نف�سه، ومع 
عندما  غ��ري��ب  ب�سعور  اح�����س  ه��ذا 
ولدت ليلى.. كان ينظر اليها نظرات 
حاملة  خياالت  يف  وي�سرح  عميقة، 
يت�سور فيها ان مولودته حتمل بني 
جوانحها حقيقة جمهولة وا�سر�سل 
بان  ا�سرته  و�سعرت  خواطره،  مع 
�سيئا ي�سغل باله، وحينما �سارحهم 
بان املولودة التي ا�سبحت طفلة يف 
تاريخ  �ستدخل  عمرها  من  الرابعة 
ابتهجوا  اب��واب��ه  او���س��ع  م��ن  ال��ف��ن 
ملجرد ار�سائه فقط، فان مظهرها مل 
يكن يب�سر ب�سيء.. بالعك�س، كانت 

مع  وت��ت��وارى  اجلميع  عن  تنزوي 
وخلف  الكرا�سي  حت��ت  العوباتها 
ال���ظ���الم،  اىل  ومت���ي���ل  ال���دوال���ي���ب 
وت��رف�����س ان ت�����س��رك م���ع اط��ف��ال 
احل��ارة يف مرحهم. كان يخيل اىل 
وي�سفقون  �سقيمة  انها  يرونها  من 
ع��ل��ى م�����س��ريه��ا، ان���ه���ا ك��ال��زه��رة 
تنذر  اوراق���ه���ا  ان  غ��ري  ال��ب��ي�����س��اء 
بالذبول، فلما تبت�سم، قلما تتحدث، 
الليل  منت�سف  بعد  اب��وه��ا  وي��ع��ود 
ومي�سي  وحدها،  �ساهرة  فيجدها 
بالغناء،  مداعبتها  يف  الليل  بقية 
احلامويل  عبده  احل��ان  وي�سمعها 
القدامى  وتوا�سيح  عثمان  وحممد 

حتى يغلب عليها النعا�س.

على م�شرح رم�شي�ص 
الطفلة  عن  تتحدث  اال�سرة  وب��دات 
ال��ت��ي ت����ردد اغ��ن��ي��ات اب��ي��ه��ا طبق 
املعجزة  التوا�سيح  حتى  اال���س��ل، 
ت�سطرب  ان  دون  تغنيها  ك��ان��ت 
�سفتيها"املقامات"املو�سيقية،  بني 

وع������ن������دم������ا 
ت��زوغ  تغني 
ن����ظ����رات����ه����ا 
الف�ساء  يف 
وت����ن���������س����ى 
ن���ف�������س���ه���ا، 
وت������خ������رج 
اال����س���وات 

من وجدانها 
وكاأنها تنبعث من ما�سي �سحيق.

وذات يوم اعد ابوها فرقة مو�سيقية 
واجريت التدريبات، وفوجئ افراد 
التخت ب�سماع ال�سوت املنبعث من 
مرة  من  اكرث  وا�ستعادوها  املا�سي 
ويف كل مرة يزداد �سحرها وتزداد 
مب�ستقبل  ل��ه��ا  وت��ن��ب��اأوا  ن�سوتهم 
ابلغهم  عندما  وده�سوا  عادي،  غري 
فعال،  م�ستقبلها  ب���داأت  انها  اب��وه��ا 
لها  غ��ن��ائ��ي��ة  اق��ام��ة حفلة  ق���رر  ف��ق��د 
نف�س  رم�����س��ي�����س يف  م�����س��رح  ع��ل��ى 
اال���س��ب��وع ك��ان ذل��ك يف ع��ام 1932 
فتاة  امل�سرح  خ�سبة  على  وظ��ه��رت 
يف الثانية ع�سرة من عمرها نا�سعة 

هــذه �لفنانــة �ال�شطوريــة.. ��شطوريــة يف �شخ�شيتهــا، ويف مالحمها 

و�شماتهــا، ويف �نغامهــا و�حالمها.. ومن �جل ذلــك تعي�ص �كرث حياتها 

غريبــة عن كل مــا يحيط بها، لو �نها خريت الختــارت �ن تظل روحا 

هائمــة يف عامل �الرو�ح، �و نغمة �شافية تن�شاب قبل �ل�شروق، �و �لهة 

تطــوف حول �ملعابد و�لهياكل وتهبــط �ىل �الر�ص لت�شجيها حينا بعد 
حني. 

رمبــا يف�شــر هذ� �شــر عزلتهــا.. فعلى �لرغم ممــا متتز بــه ليلى مر�د 

مــن �ناقة ور�شاقــة وجاذبية فانها قلمــا ترتاد �ملجتمعــات يقولون �ن 

عو�طفها مــن نوع قابل لال�شتعال، فال تكاد تــرى ماأ�شاة �شغرية حتى 

تتوهم �نهــا كارثة.. ويقولون �نها �نطو�ئيــة يزعجها �ن يقتحم �حد 

خلوتهــا لدرجــة �نها تكــره حتى �لرد علــى �لتليفــون.. ويقولون �نها 

نرج�شيــة تع�شق ذ�تها وتهيــم مب�شاعرها يف عامل مزدحــم بالهو�تف 

و�الوهــام.. وكل هذ� قد يعر عن مالحمهــا �لب�شرية ولكنه ال يحدد 
معاملها �ال�شطورية. 
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�ساعرية  ال�سعر  ف��اح��م��ة  ال��ب��ي��ا���س 
للجمهور  اب��وه��ا  وقدمها  اجل�سد، 
ال��ت��وا���س��ي��ح،  م��ن  و���س��ل��ة،  لتغني 
كانت  فقد  ال��ق��دمي،  ع�ساق  و�سفق 
ال��ف��رات التي  ه��ذه الفرة اح��دى 
ال��ق��دمي  ا���س��ت��د فيها اخل���الف ب��ني 
واجلديد، واتفق االجماع على ان 
�سبب القلة يف الو�سط الفني هو 
انعدام اال�سوات التي تقوى على 
وعزفت  املرهفة..  االحل��ان  اداء 
امل��و���س��ي��ق��ى، ووق��ف��ت امل��ط��رب��ة 
وزاغ  الدقيق،  الرفيق  كالطيف 
وان�سدت  الف�ساء  يف  ب�سرها 

تو�سيح"يا غزاال زان عينه الكحل". 
�سابحة  وه��ي  اجلماهري  و�سفقت 
معها يف املا�سي ال�سحيق، وخرج 
الزهرة  اغنية  ي�ستعيدون  النا�س 
البي�ساء التي روت ظماأهم وزادت 
يف  ا�سواقهم  وحركت  �سجونهم 

تو�سيح قدمي.

�مام �مليكروفون 
ن���ف�������س ال���ت���و����س���ي���ح ق���دم���ت���ه 
 1924 ع���ام  يف  للميكروفون 
وخ�����الل ه����ذه ال���ف���رة ك��ان��ت 
ثقافتها  ت�ستكمل  م���راد  ليلى 
امل��و���س��ي��ق��ي��ة ب��ف�����س��ل وال��ده��ا 

الذي ملح عبقريتها منذ مولدها، 
بها  خا�سة  احل��ان��ا  حتفظ  واخ���ذت 
داود  امل��رح��وم  تلحني  م��ن  اغلبها 
يف  امل��ي��ك��روف��ون  واذاع  ح�����س��ن��ي، 
ال�سوت  ان��غ��ام  االث����ريي  ال��ف�����س��اء 
ال����ذي ع��ا���س يف ن��ف�����س ال��ف�����س��اء، 
انت  قدمية"ياما  اغنية  وان�����س��دت 
واح�سني"با�سلوب جمع بني �سناعة 
الفطرية،  وموهبتها  عثمان  حممد 
قلبي"من  ي��ا  ي���وم  غنت"انهى  ث��م 
قدمها  وهكذا  ح�سني  داود  تلحني 
فر�ست  �سنوات  ي�سع  امليكروفون 
املوجات االثريية،  نف�سها على  فيها 
واعرف الو�سط الفني بها، وعرف 

كل م�ستمع رنني �سوتها املنبعث من 
املا�سي ال�سحيق. 

كل هذا وهي ال تزال كالعهد بها يف 
طفولتها، ال تزال الفتاة اال�سطورية، 
تخ�سى ان ت�ستعل عاطفيتها، وتع�سق 
هواتفها  وتناجي  وخلوتها،  ذاتها 
تزايد  وكلما  واوهامها،  وا�سواقها 
بانها  �سعرت  �سوتها  ع�ساق  ع��دد 
ترغم ا�سطوريتها على اخلروج عن 
نطاقها لر�سيهم، واحتدمت معركة 
�سخ�سيتها  بني  اعماقها  يف  عنيفة 
فر�سة  اول  وان��ت��ه��زت  امل���زدوج���ة 
اختلفت فيها مع االذاعة، واحتجبت 

عن الغناء امام املايكروفون وهي ال 
تدري �سببا جديا الحتجابها.

جنمة �شينمائية 
وخ���رج���ت م���ن امل���ي���ك���روف���ون اىل 
يف  ال�سفر  اغنية  �سجلت  الكامريا 
نف�سها،  و�سمعت  ال�سحايا  فيلم 
وراأت �سدى االعجاب يف جمهورها 
ف���ارت���اح���ت ���س��اع��ره��ا ل��ل��غ��ن��اء يف 
عامل  يف  ظهرت  وكما  البالتوهات، 
على  حفلة  اول  يف  جن��م��ة  ال��غ��ن��اء 
ال��رادي��و،  يف  اذاع���ة  واول  امل�سرح 
اول  يف  بطلة  الكامريا  امام  ظهرت 
اعجازها  الوهاب  عبد  ادرك  فيلم، 
فيلم  يف  البطولة  دور  اليها  فا�سند 
يحيا احلب، وجنح الفيلم، جنحت 
الذي  الدبالوج  ولكن  اغنياته،  كل 
الوهاب  عبد  م��ع  فيه  ا�سركت 
ان��ظ��ار اجل��م��اه��ري النهم  ل��ف��ت 
ف��رح��ة  ال�����س��ا���س��ة  ع��ل��ى  راأوا 
�سجونهم  حركت  التي  املطربة 
فيلم  اي  يف  ظهورها  وا�سبح 
وارباحه،  نفقاته  بتغطية  كفيال 
ال��ف��ي��ل��م 400  ت��ق��ا���س��ت يف ه���ذا 
�سخ�سيتها  ول��ك��ن  ف��ق��ط،  جنيه 
رفعت  �سرها  احد  يعرف  مل  التي 

اجرها اىل 12 الف جنيه. 

�ل�شر �ال�شطوري 
ليلى  ان  ال�سر،  ه��ذا  ي���دري  اح��د  ال 
الدموع  تثري  مل��اذا  ت��دري  ال  نف�سها 
وجت�����س��د اال����س���واق، ك��ل م��ا ت��دري��ه 
اداة  ت�سبح  تغني  ع��ن��دم��ا  ان��ه��ا 
ل��ل��م�����س��ارك��ة ال���وج���دان���ي���ة ب��ني 
انتخبوها  وان��ه��م  اجل��م��اه��ري، 
اح�سن   49 ���س��ن��ة  ا���س��ت��ف��ت��اء  يف 
وان  ال�سا�سة،  على  غنائية  ممثلة 
لها  يقدم  كيف  عرف  الوهاب  عبد 
وزادت  تنا�سبها،  ال��ت��ي  االحل���ان 
يف  اي�سا  جنحت  عندما  حيويتها 
واحمد  وال�سنباطي  زكريا  احل��ان 
وكرثت  ال�سريف،  وحممود  �سدقي 
ال��ت��ك��ه��ن��ات وام�����س��ك ع��ب��د ال��وه��اب 
�سوتها  قال:  حينما  اخليط  بطرف 
من نوع نادر الوجود، من املغنيات 
اللحن  على  يفر�سن  الالتي  القالئل 

�سخ�سيتهن.
هذه"ال�سخ�سية"يكمن  يف  وفعال.. 
ال�سخ�سية،  م��زدوج��ة  انها  �سرها، 
التي  ه��ي  اال�سطورية  �سخ�سيتها 
وحت��ول  ن���داء،  اىل  �سوتها  حت��ول 
لها  وتقيم  ام��ل،  اىل  النا�س  اح��الم 
االر�س  معلقا بني  ذاتها حمرابا  يف 
وال�سماء، و�سخ�سيتها الب�سرية هي 
�سديقة  بانها  فت�سعر  حتدثها  التي 
اغانيها  وت�سمع  ب��ع��ي��د،  ع��ه��د  م��ن��ذ 

فيخيل اليك انها تغني من اجلك.
ان  الب�سرية  ب�سخ�سيتها  توهمت 
ال�سهرة  فنالت  ال�سهرة  ال�سعادة يف 
يف  وتوهمتها  ال�����س��ع��ادة،  وف��ق��دت 
وتوهمتها  ال���راح���ة،  ف��ف��ق��دت  امل���ال 

واخريا  طويال  وبحثت  احل��ب،  يف 
ال��ت��ق��ت ب�����س��ري��ت��ه��ا ب��ا���س��ط��وري��ت��ه��ا 
عبد  فطني  مع  الغرام  ع�س  ودخلت 
الوهاب، وتوجت غرامها يف خامتة 
املطاف مبولود جديد يروي ميالدها 

اي�سا يف �سجل اال�ساطري.

�حلب جميل 
تراها  �سخ�سيتها  ازدواج  ب�سبب 

الن�سيان  �سريعة  الغ�سب  �سريعة 
عنيدة اىل ابعد احلدود وم�ساملة اىل 
ابعد احلدود، وحينما تغني"احلب 
جميل"وليه خليتني احبك، ورايداك 
�سخ�سيتها  تذوب  راي��داك،  والنبي 
من  منبعثة  نغمان  النا�س  وي�سمع 

عامل اال�ساطري. 

�جلـــــيل/ �أيار- 1956
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ب���داأت اليوم رحل���ة الو�س���ول اىل القمر.. وحتقق 
�سن���ة  ط���وال..؟  داعبه���ا  ال���ذي  االن�ساني���ة  حل���م 

وزيادة.. 
ففي الي���وم الذي ا�ستكم���ل فيه جاليل���و تلل�سكويد 
ال�سهري ع���ام 1609 و�سومه نح���و ال�سماء، وراأى 
من قرب القمر والزه���راء وزحل وامل�سري، اجته 
بفك���ره اىل ان االر�س لي�ست مركز الكون.. واعلن 
ذل���ك �سراحة.. وكان ذلك �س���د الفكرة ال�سائدة يف 
كل الدني���ا وقتها.. وه���ي: ان الكون لي�س اال ار�سا 

وجنة ونارا.. كانها عمارة ذات ثالثة اأدوار!! 
 )1867( املفق���ود  غردو�س���ه  يف  مليت���ون  وحت���ى 
و�سك�سبري، اك���دا يف كتاباتهما ان االر�س واجلنة 

والنار هي الكون بكل اركانه.. 
وان  ن���ارا..  لي�س���ت  النج���وم  ان  ي�س���دق  "من���ذا 

ال�سم�س ميكن ان تتحرك!.."
وب���ني �ساع���ري بريطاني���ا الكبريي���ن ظه���ر الفلكي 
البولن���دي نيكوال�س كوبرنك�س ليعلن نظريته بان 
ال�سم�س ه���ي اال�سل.. وان االر����س تدور حولها. 
ويف الق���رن ال�ساب���ع ع�س���ر، اكد كبل���ر ان الكواكب 
م���دارات بي�ساوي���ة..  ال�سم����س يف  ت���دور ح���ول 
وتتابع���ت اهتمام���ات النا����س بالف�ساء ب���ني العلم 
واخليال.. م���ن كتابات �سريان���و دي برجرالد اىل 
جول فرين.. ومن ه�.ج ويلز حتى جاء ابو الف�ساء 
– نابلوف�سكي الذي ولد يف عام 1857  – بح���ق 
ويف ع���ام 1898 ظه���رت نظريات���ه الريا�سي���ة عن 
�سواريخ الف�ساء.. وظهر كتابه"خارج االر�س".. 
الرئي����س  اهتمام���ه  ال�سوفيت���ي  االحت���اد  وب���داأ 
واال�سا�س���ي بالف�س���اء... وم���ات نايلوف�سكي بطال 
من ابط���ال االحت���اد ال�سوفيتي حتى قب���ل ان ظهر 
اىل النور نظرياته يف الف�ساء على �سكل �سواريخ 
واقم���ار �سناعي���ة.. حيث اطلق اول قم���ر �سناعي 
�سوفيتي"�سبولنيك1"يف 4 اكتوبر 1957، وكانت 
ه���ذه اول بداية لع�س���ر الف�س���اء، وبعدها، اطلقت 
الوالي���ات املتح���دة اول �سواريخها"الرائد"يحمل 
قم���را �سناعيا"اك�سبل���ورر".. وكان ف���ارق الزم���ن 
بني املت�سابقني 16 �سهرا.. وا�ستمر ال�سباق طوال 
االثن���ي ع�س���ر عام���ا املا�سي���ة ليتحق���ق احلل���م يف 

الرحلة التي بداأت اليوم مع"ابوللو 11".. 

نظرية �ىل �لور�ء 
وعموم���ا، ن�ستطي���ع ان نق���ول ان ال�سب���اق مل يكن 
�سه���ال.. وان هن���اك باليني كث���رية �سرفت من اجل 
اليوم الذي �سيتحقق فيه هبوط اول رائدي ف�ساء 

على �سطح القمر.. 
ولالن�س���اف، البد م���ن نظرية �سريع���ة على برامج 
الف�س���اء ال�سوفيتي���ة واالمريكي���ة.. فبع���د احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة، جل���اأت الوالي���ات املتح���دة اىل 

�سواري���خ  ا�س���رار  كل  عل���ى  لتح�س���ل  اخلديع���ة 
املانيا"ف – 2".. واخذت مع ال�سواريخ 120 من 
العلم���اء واملهند�س���ني االملان الذين كان���وا يعملون 
يف قاع���دة، ببيد موند"ال�سرية.. وبعدها، و�سعت 
خط���ة ا�سمها"دبو����س الورق"خلط���ف كل العلماء 

االملان.. 
ومع ذل���ك، كانت الواليات املتح���دة قد و�سعت يف 
الف�س���اء  اىل  م�سروع"رائد"لل�سف���ر   1945 ع���ام 
وعمل���ت كل م���ن البحري���ة والط���ريان يف جم���ال 
لرنام���ج  دوالر  مالي���ني   8 ور�س���دت  م�ستق���ل.. 

البحري���ة.. وم���ن قاع���دة هواي���ت �ساندر"الرم���ال 
البي�س���اء"كان الكولوني���ل هوجل���ر نوفت���ي الذي 
اح�سر ال�سواريخ االملانية هو نف�سه امل�سرف على 

جتارب اطالق 70 �ساروخا منها.. 
ويف الوق���ت نف�سه، كان االحت���اد ال�سوفيتي ي�سعر 
بالنق����س ال���ذي �سبب���ه ا�ستيالء الوالي���ات املتحدة 
عل���ى ال�سواري���خ ووثائقها وعلمائه���ا واجته اىل 

بناء ال�سواريخ ال�سخمة بقوى دفع هائلة.. 
ويف 20 �سبتم���ر 1956، وقب���ل �سن���ة م���ن اطالق 
اول قم���ر اىل الف�س���اء، اطلق���ت الوالي���ات املتحدة 

م���ن قاع���دة كي���ب كاناف���ري 
كني���دي  اىل"كي���ب 
ع�سكري���ا  االن"�ساروخ���ا 
ارتف���ع ب�سرع���ة 13000 ميل 
ا�ستط���اع  ول���و  ال�ساع���ة..  يف 
الو�س���ول اىل 18000 مي���ل يف ال�ساع���د ل���دار يف 
الف�س���اء.. كل ه���ذا فالواليات املتح���دة تعتقد انها 
وحده���ا يف ع�سر الف�س���اء.. حتى كان���ت املفاجاأة 

التي هزت الدنيا ل�سنوات.. وال تزال... 
اكتوب���ر   4 يف  �سناع���ي  قم���ر  اول  اط���الق 

1957"�سولنيك1". 
وتوالت انت�سارات ال�سوفيت املذهلة يف الف�ساء: 

* اول رائد يف الف�ساء. 
* اول �سفينة بثالثة رواد.

* اول خ���روج م���ن �سفين���ة الف�س���اء للم�س���ي يف 
الف�ساء.

* اول هبوط على الزهراء برفق.
* اول هبوط على القمر برفق 

* اول ت�سوير لوجه القمر املظلم.. 
وبع���د �سولتي���ك 1، انطل���ق �سبولتي���ك2 بال���كالب 
داخله.. ثم ب���داأت اقمار"لونا"متر بجوار القمر.. 
ثم تتجول اىل مدار ال�سم�س ملدة 15 �سهرا.. بداأت 
 ،1959 �سبتم���ر   12 ويف   ..1959 يناي���ر   2 يف 
انزلت"لون���ا -2"االعالم ال�سوفيتي���ة فوق القمر.. 
وا�ستغ���رق ال�س���اروخ يف رحلته م���ن االر�س اىل 
القمر يوما ون�سف ي���وم.. وكان هذا اعجاز علميا 
وتكتيكي���ا.. ويكف���ي ان تع���رف ان اجن���راف م���ر 
واحد يف �سرعة ال�ساروخ يف الثانية معناه"اأ.ر/ 
من �سرعته". وهذا ي�س���اوي يف الواقع 250 كيلو 

مرا انحرافا من الهدف..
وك�سفت لونا – 2 عن مغناطي�سية االر�س والقمر.. 

وحزام اال�سعاع حول االر�س.. 

ت�شوير �لوجه �ملظلم 
ويف 4 اكتوب���ر 1959 ا�ستطاع���ت لونا 3 ت�سوير 
الوج���ه املظلم للقم���ر، وقامت اجهزته���ا بتحمي�س 
االف���الم وار�س���ال ال�س���ور اىل االر����س.. ويف 18 
يولي���و 1965، انطلقت زوند 3 لدرا�سة العوا�سف 
للف�س���اء  املغناطي�سي���ة  واخلوا����س  ال�سم�سي���ة 

القريب. 
ويف 3 فراي���ر 66 هبط���ت لون���ا 9 عل���ى القم���ر.. 
يف منطقة حمي���ط العوا�سف غ���رب فجوتي ريبز 
وماري���ا.. وبعد هبوطها بيوم، تلق���ت ا�سارات من 
االر����س تاأمرها ب���ان تبداأ يف ار�س���ال �سورها اىل 

االر�س.. 
وا�ستجابت لالمر.. 

ويف 2 ابري���ل 1966 عادت لونا – 10 حول القمر 

مــاذ� �شيحدث عندما يهبط �الن�شــان فوق �لقمر الول مرة؟ وكيف �شتتم 

�ول خطوة له بالقرب من فوهة"�شن�شورن�ص"�شرق بحر �لهدوء؟ 

وما هــي �ال�شتعد�د�ت �لتي جرت قبل بدء �لرحلة �لتاريخية لالن�شان؟ 

ومــا هي تفا�شيل عمليات �لهبوط على �لقمر و�لعودة �ىل �الر�ص؟ ثم ما 

هي �حتماالت �خلطر �لتي تهدد رو�د �لف�شاء بعد هبوطهم بالعنكبوت؟ 

�أن �آخــر �شاعة تقدم لك �شورة �لرحلة �لتــي تبد�أها"�بوللو11"�ليوم �ىل 

�لقمر مبا�شرة.. 
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لدرا�سة تركيبة الكيميائ���ي ودرا�سة ا�سعة 
اك�س ال�سادرة من ال�سم�س.. 

ويف 28 اغ�سط����س 1966 هبط���ت لون���ا 
العامة  القم���ر.. واملالحظ���ة  – 11 عل���ى 
عل���ى برنامج الف�س���اء ال�سوفيتي هو انه 
يعتمد على �سواريخ دافعة بالغة القوة، 
وانه ي�سبق الواليات املتحدة يف قدرته 
عل���ى رف���ع اوزان �سخم���ة اىل الف�ساء، 
وان اجه���زة التوجي���ه واملتابع���ة اكرث 
دقة وحتكم���ا، وبالرغم من عدم وجود 
حمط���ات متابع���ة منت�س���رة يف انحاء 
الوالي���ات  به���ا  تتمت���ع  كان���ت  الع���امل 

املتح���دة يف اغل���ب ق���ارات الع���امل – ف���ان االحتاد 
ال�سوفيت���ي ا�ستط���اع اح���كام عودة رج���ال ف�سائه 

فوق االر�س.. ويف املناطق املحددة بالتقريب.. 
وقد جاء يف التقرير الذي اعدته مكتبة الكوجنر�س 
ع���ن برام���ج الف�ساء وال���ذي يق���ع يف 920 �سفحة 
وقدم اىل جلنة الف�ساء بالكوجنر�س:"ان برنامج 
الف�ساء ال�سوفيتي حمك���م ودقيق"وميتاز باحلزم 
وال�سرام���ة يف التنفي���ذ.. وان اهداف���ه وا�سح���ة 
وحا�س���م..  �سري���ع  في���ه  والتطوي���ر  ومعين���ة.. 
والدرا�سات التكنولوجية والبيولوجية متقدمة". 
وق���د اعلن"ما�ستي�س���الف كالدي�س"رئي�س اكادمية 
العل���وم ال�سوفيتي���ة ان 4/1 ميزاني���ات االبح���اث 
العلمي���ة والتكنولوجي���ة يف االحت���اد ال�سوفيت���ي 
خم�س�س���ة للف�ساء.. وه���ذا الرقم حوايل 5 باليني 
دوالر... وي�س���اوي م���ا تنفق���ه الوالي���ات املتح���دة 
تقريبا على الف�ساء، مع االختالف الكبري يف ن�سبة 
الدخ���ل القومي ب���ني البلدين.. وم���ا ينفقه االحتاد 
ال�سوفيت���ي عل���ى الف�ساء يع���ادل ميزاني���ة التعليم 
ال�سوفيت���ي عل���ى الف�ساء يع���ادل ميزاني���ة التعليم 
الع���ايل عن���ده.. او ميزاني���ة املبل���غ اال�ستهالكي���ة 

وتطوير ت�سنيعها.. 
وكان انعكا�س االنت�سارات ال�سوفيتية يف الف�ساء 
بالغ االثر على الواليات املتحدة.. فان�ساأت االدارة 
القومية للمالحة اجلوية والف�ساء )نا�سا( لتوحيد 
جه���ود البحرية والطريان واجلي�س وكل العاملني 
يف الف�س���اء.. وان ظلت ل���وزارة الدفاع االأمريكية 
براجمه���ا اخلا�سة بال�سواري���خ واقمار التج�س�س 
ل�سف���ن  الذري���ة  واملفاع���الت  االت�س���االت  واقم���ار 
الف�س���اء تقوم به���ا منف�سلة.. وخ�س����س لرنامج 

ابوللو ال تزال والدين 
فوق القمر 23 بليون دوالر.. انفق منها يف 

عام 1968 وحده 2.6 بليون دوالر.. 
وه���ذا بالطبع غ���ري برام���ج الف�ساء الت���ي جتريها 
وزارة الدف���اع من قواعده���ا اخلا�سة ومبيزانيتها 

امل�ستقلة.. 
ونتيج���ة له���ذه البالي���ني ال�سخمة من ال���دوالرات 
التي �سرفت، وللمجهودات العلمية والتكنولوجية 
الهائلة.. بداأت اليوم رحلة ابوللو 11، لي�سل اول 

ان�سان من االر�س اىل �سطح القمر.

�لهبوط على �ل�شطح �لقريب 
واالن: كي���ف �ستت���م هذه الرحل���ة.. وكيف �سيهبط 

اول ان�سان فوق �سطح القمر؟ 
بع���د اطالق ال�ساروخ �سات���رين – 5 حامال �سفينة 
الف�ساء ابوللو – 11 بثالثة ايام ون�سف يوم، وبعد 
اقراب ال�سفينة اىل ما يقرب من 15 كيلومرا من 
�سط���ح القم���ر، �ستنف�سل املركبة القمري���ة ال�سبيهة 
بالعنكبوت ومداخلها رائدا الف�ساء ادوين الدرين 
وني���ل ام�سروجن من ال�سفين���ة االم وتهبط بعدها 

برفق فوق �سطح القمر.. 
وهنا يث���ور �سوؤال: ملاذا ال تهب���ط ال�سفينة باكملها 

فوق �سطح القمر؟ 
اجاب���ة ه���ذا ال�س���وؤال تق���ول: ان ذل���ك يحت���اج اىل 
قوة دف���ع �سخمة.. تطلق ال�سفين���ة مرة اخرى من 
فوق �سط���ح القمر يف اجتاه االر����س.. اي حتتاج 
اىل �س���اروخ �سخ���م قوت���ه الدافعة اك���ر من قوة 
ال�س���اروخ �سانرين – 5، وهذا بالتايل يحتاج اىل 

مزيد م���ن ال���دوالرات، واىل مزيد من 
الوقت امل�سحون باالبحاث. 

ام���ا املركبة القمرية الت���ي �ستهبط بعد 
ثالث���ة اي���ام اىل �سط���ح القم���ر، فانه���ا 
خفيف���ة.. وانطالقه���ا م���رة ثاني���ة لي�س 
بامل�ساأل���ة الع�سرية االن، و.. ونعود مرة 

اخرى اىل تفا�سيل عملية الهبوط.. 
ف���ان  العنكب���وت،  انف�س���ال  بع���د  فان���ه 
ال�سفين���ة االم �ستبق���ى يف الف�ساء ترقبها 
بعي���ون جافي���ة وه���ي تهب���ط برف���ق فوق 

�سطح القمر. 
وبعدها، �سيكون اما والدي الف�ساء مرحلة 
هامة وخطرية.. تبداأ بفح�س جميع اجهزة 
العنكب���وت وه���م بداخل���ه.. ث���م يتناول���ون 
وجب���ة غذائي���ة خفيف���ة.. وبع���د ع�س���ر �ساعات من 
الهبوط �سي�ساء النور االحمر يف داخل العنكبوت 
عالم���ة وا�سحة على ان االت�سال بني رواد الف�ساء 
وبني اجهزة املتابعة على االر�س مازال م�ستمرا.. 
ومعنى ذلك ان يخرج ال���رواد من داخل العنكبوت 

مبالب�س الف�ساء الثقيلة.. 
و�سيكون امام ال���رواد 26 �ساعة م�سحونة بالعمل 
ف���وق �سطح القم���ر.. يجمعون العين���ات ويجرون 
يلتقط���ون  منه���م..  املطلوب���ة  العملي���ة  التج���ارب 
ال�س���ور.. ويجربون الول م���رة ال�سري على �سطح 
القمر.. حي���ث �ستكون اجلاذبي���ة �سد�س اجلاذبية 
االر�سي���ة. ولذل���ك �سي�سع���ر كل رائ���د ف�س���اء ب���ان 
ثقل���ه ووزنه هو �سد�س وزن���ه احلقيقي.. و�ستمثل 
ه���ذه امل�سكلة �سعوب���ة ا�سا�سية امام ال���رواد اثناء 

�سريهم.. 
ويف حال���ة ح���دوث اي���ة احتم���االت للخط���ر.. فان 
اجهزة املتابع���ة االر�سية �ستحدد اللحظة املنا�سبة 
التي يجب ان يعود فيها الرواد اىل العنكبوت مرة 
اخرى.. كم���ا �ستحدد اي�سا اللحظة احلا�سمة التي 
�سي�سغط���ون فيها على اجهزة اع���ادة النموذج اىل 

ال�سفينة لاللتحام بها من جديد.. 
وهن���اك احتم���ال اآخر للخط���ر... فانه رمب���ا يهبط 
العنكبوت يف منطقة رخوة.. االمر الذي قد يوؤدي 
اىل ان ي�ستقر بزاوي���ة معينة.. ت�سبح معها اعادة 
اطالق���ه ب�سواريخ العودة لاللتحام بال�سفينة امرا 

على جانب كبري من التعقيد.. 

�ول خطوة فوق �لقمر 
يف البداي���ة �سيقوم ادوي���ن اندرين وهو يف داخل 
املركب���ة القمرية بت�سوير تي���ل ارم�سروجن اثناء 
هبوط���ه على �سلم م���ن املركبة على �سط���ح القمر.. 
و�سيق���وم ارم�سروجن بعد هبوط���ه مبا�سرة ب�سد 
رافعة تفتح خمزنا و�سعت به كامريا تليفزيونية.. 
�ستكون عد�ساتها موجهة اىل �سلم الهبوط نف�سه.. 
ولذل���ك، ف���ان متابع���ي الرحل���ة يف كي���ب كني���دي، 
�سي�ساهدون ارم�س���روجن وهو ي�سري فوق �سطح 

القمر يف نف�س حلظة الهبوط.. 
وبعده���ا، �سيت���م اح�سار عين���ات من ت���راب القمر 
و�سخ���وره.. وو�سعها يف حقيب���ة �سغرية معلقة 
يف و�سط���ه.. �سمانا لع���دم فق���ده او ن�سيانه.. كما 
�سيت���م حتديد الروؤي���ة واحلي���اة واحتماالتها فوق 
�سطح القم���ر.. �ستتم درا�سة من���اخ القمر والهزات 
االر�سي���ة بوا�سط���ة جه���از �سي�سموج���راف دقي���ق 
للغاي���ة.. لدرج���ة ان ا�س���وات �س���ري رواد الف�ساء 
ف���وق �سطح القم���ر، �سيتم ت�سجيله���ا بوا�سطة هذا 
اجله���از وار�ساله���ا مبا�سرة اىل اخل���راء يف كيب 
كني���دي.. كم���ا ان هذا اجله���از �سيح���دد احتماالت 
ال���زالزل والهزات االر�سية.. وحركة ال�سخور يف 

باطن �سطح القمر.. 
اما ادوين اندرين ال���ذي �سيهبط فوق �سطح القمر 
بع���د ارم�س���روجن بح���وايل ن�س���ف م�ساف���ة، فانه 
�سيدور ح���ول املركب���ة لت�سويرها.. كم���ا �سيحمل 
�سندوق���ا مع يجمع في���ه عينات اخ���رى كثرية من 

فوق �سطح القمر.. 
كم���ا �سيحمل ندرين معه اي�سا جه���ازا يحدد تاأثري 
ال�سه���ب الت���ي ترتط���م ب�سط���ح القم���ر.. و�سينق���ل 
معلومات���ه ف���ورا اىل �سط���ح االر����س.. ومن خالل 
ه���ذه املعلوم���ات، �سيح���دد اخل���راء يف حمافظ���ة 
املتابع���ة م���ا اذا كان القمر �سطحا ب���اردا او ج�سما 
ميتا.. او هو ج�سم داخله ملتهب... و�سطحه مليء 

بالراكني.. 
كم���ا ان���ه �سيتم تركيب جه���از يعك�س ا�سع���ة الليزر 
املنطلق���ة م���ن االر����س.. وه���و جه���از معق���د مليء 
باملزايا واملن�س���ورات الزجاجية.. واليزيد حجمه 

على حجم احلقيبة ال�سغرية. 
ومن خالل ح�ساب الوقت الذي تقطعه ا�سعة الليزر 
من االر�س اىل القم���ر.. والعودة، �سيحدد العلماء 
بالدق���ة الكامل���ة امل�ساف���ة ب���ني االر����س والقم���ر.. 
حيث ان �سرع���ة ا�سعة الليزر 
معروفة.. وبعد انق�ساء املدة 
املح���ددة لل���رواد ف���وق �سطح 
م���ن  �سيتخل�س���ون  القم���ر.. 
بع�س اجهزتهم.. ويركونها 
فوق �سطح القمر.. ويعودون 
حتمله���م  الت���ي  املركب���ة  اىل 
املوج���ود  االم  ال�سفين���ة  اىل 
بداخلها رائ���د الف�ساء الثالث 
وبعده���ا  كولين���ز..  ماي���كل 
يع���ودون اىل االر�س تاركني 
وراءه���م العنكب���وت �سابح���ا 

يف الف�ساء الالنهائي. 
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م�شاكل طبية فوق �لقمر 
عل����ى ان امل�سكلة الرئي�سة التي ق����د تواجه الرواد 
لي�ست هند�سية وال تكنولوجية وال �سناعية، بقدر 
ما هي م�سكلة طبية �سحية.. وذلك بعد ان تكررت 
ا�ساب����ات ال����رواد بالغثي����ان واالنفلونزا وجفاف 
احلل����ق والته����اب العين����ني من تنف�����س االأك�سجني 
النق����ي.. وله����ذا مت الركي����ز عل����ى اختي����ار رواد 
ا�سغ����ر �سنا لرحل����ة الهبوط على القم����ر والثالثة 
املنطلق����ون االن يف ابولل����و – 11 م����ن موالي����د 
1930.. ولياقته����م البدني����ة غاي����ة يف االكتم����ال 
والق����وة.. وخ�سو�سا بالن�سب����ة للرائدين اللذين 
�سيهبط����ان عل����ى القم����ر.. الن عملي����ة زحفهما من 
ال�سفين����ة االم اىل داخل املركب����ة القمرية تقت�سي 
جه����دا ع�سليا �سخما.. النهما �سيحركان جهازين 
موجودين عند مدخل ممر التو�سيل، لتتم علمية 
االت�سال.. وعند العودة، �سيحدث نف�س ال�سيء.. 
�سيحمل اح����د الرائدين جهازا وزنه 80 رطال من 
داخ����ل املركبة اىل �سفينة الف�ساء.. باال�سافة اىل 
جهاز اخر وزنه 20 رطال.. وتبني ان نقل اج�سام 
ثقيلة يف الف�ساء والفراغ يقت�سي حر�سا �سديدا 
وتدريب����ا خا�س����ا.. واال انطلق����ت ه����ذه االج�سام 
لت�سبب اخطارا للمركبة ولل�سفينة، اذا ا�ستعملت 

منها قوة اكرث من الالزم او اقل من املح�سوب. 
وم����ن امل�س����اكل الطبي����ة مو�س����وع حتم����ل انعدام 
ال�سغ����ط واجلاذبي����ة.. وتغريهم����ا بالنق�س على 
امت����داد رحل����ة القمر.. وامك����ن حل ه����ذه امل�سكلة 
ب����ان ي�ستلقي الرواد عل����ى ظهورهم وارجلهم يف 
م�ستوى اعلى من روؤو�سهم طوال الرحلة.. ولكن 
هذا لن يحدث اثناء التواجد داخل مركبة القمر.. 
و�سيق����ف الرائدان على اقدامهم����ا واملركبة تهبط 
على القمر.. ولن يحدث عندما ينزالن على �سطح 
القمر.. وم����ن هنا كانت اهمي����ة املعدات اخلا�سة 
الت����ي يحمله����ا كل منهم����ا عل����ى ظه����ره.. وحتوي 

اجهزة �سبط التنف�س وال�سغط واحلرارة. 

ثالثة من خم�شمائة 
وم����ن ب����ني 500 م����ن الطياري����ن الع�سكري����ني، مت 
اختي����ار 15 رائدا لي�سرك����وا يف رحالت الف�ساء 
وم����ن بينه����م وقع االختي����ار النهائي عل����ى ادوين 
اندري����ن وني����ل ارم�س����روجن وماي����كل كولين����ز 
ليكون����وا رواد رحلة"ابوللو – 11"التي �ست�سل 
اىل القم����ر ومل يت����م ذلك عل����ى اال�سا�����س ال�سحي 
والنف�س����ي فقط.. ولكن و�س����ع يف االعتبار اي�سا 
�سخ�سي����ة رائ����د الف�س����اء.. ف����ان حيات����ه العائلية 

مو�س����وع ا�سا�س����ي وه����ام.. وله����ذا فه����م جميع����ا 
متزوج����ون.. وله����م اوالد و�سع����داء يف حياته����م 

العائلية. 
وكله����م عل����ى درج����ة عالي����ة م����ن التعلي����م العلمي 

وعالقاتهم االجتماعية ناجحة. 
ولق����د مت تدريبهم عل����ى احتمال انع����دام الوزن.. 
وال�سرع����ة ال�سدي����دة والعزل����ة والتدري����ب عل����ى 
الروؤية ال�سحيحة.. وتقدير امل�سافات.. وتدريب 
اذانه����م عل����ى حتم����ل انع����دام ال����وزن وال�سغ����ط 
وال�سرع����ة.. وتدري����ب قلوبه����م عل����ى التغ����ريات 
املفاجئ����ة يف ال�سغ����ط.. واع�سابه����م على حتمل 

احلرارة ال�سديدة والرودة ال�سديدة. 
وكل ه����ذا كان يج����ر يف ظ����روف جوي����ة غاية يف 
الف�س����اء..  اع����داد رواد  ال�سعوب����ة ويف مراك����ز 
ويف مناط����ق مع����دة لتكون مث����ل غاب����ات افريقيا 
القط����ب  متاث����ل  اخ����رى  ومناط����ق  اال�ستوائي����ة 
ال�سم����ايل واجلنوبي.. ورياحا وعوا�سف رملية 
�سريعة حممل����ة باالتربة كل االعداد واال�ستعداد، 
مت قب����ل ان تب����داأ رحل����ة الي����وم.. رحل����ة و�س����ول 

االن�سان اىل القمر..

�لهو�ء و�لغذ�ء من �أين؟ 
واالن.. هل نرك الأنف�سنا العنان.. ونحلم.. اعتقد 
ان���ه من املفي���د ان نفعل ذل���ك.. فكثري م���ن االحالم 
تتح���ول اىل حقائق يف هذا الع�س���ر بف�سل التقدم 
العلم���ي اخلط���ري.. ومنذ ع�سر �سن���وات فقط، كان 
الو�س���ول اىل القمر ما زال حلم���ا.. واالن.. وبعد 
ثالثة ايام فقط، �سيكون اول ان�سان )ار�سي( فوق 

�سطح القمر.. 
اذن.. كي���ف �سيعي�س االن�سان عل���ى �سطح القمر.. 
ومن اين يح�سل على الهواء والغذاء والطاقة!.. 

املقرحات الت���ي و�سعها العلماء حلل تلك امل�ساكل 
كثرية.. ومتعددة. 

ولك���ن ال�سيء الذي اتف���ق عليه اجلميع هو ان اول 
خط���وة تواجهن���ا عندم���ا ن�س���ل اىل القم���ر هي ان 
ت�سارع ببناء م�ساكن منا�سب���ة.. م�ستخدمني مواد 
حملتها �سفن الف�س���اء. او مواد بناء ح�سلنا عليها 

من القمر نف�سه. 
وال �س���ك ان معظ���م ط���رق البن���اء امل�ستخدم���ة على 
االر�س ل���ن ت�سلح اطالقا على القم���ر... ورغم انه 
لي����س هناك جو عل���ى القمر باملعن���ى املعروف.. اذ 
ان درجات احلرارة ت���راوح يف الليل والنهار يف 
مدى وا�سع بني 130 درجة �سنتيجراد فوق ال�سفر 

و160 درج حتت ال�سفر.. 
وهذا يقودنا اىل عدة ا�سئلة: 

* م���ا ه���و ان�س���ب وق���ت م���ن ال�سن���ة للبن���اء ف���وق 
القمر!.. 

* وما هو ا�سلح املناطق القامة امل�ساكن!. 
* م���ا ه���و ن���وع املوا�س���الت وو�سائل النق���ل التي 

�سربط بينها!. 
لتكوي���ن  العلم���اء  يجريه���ا  الت���ي  الدرا�س���ات  ان 
طبق���ات الق�سرة ال�سطحية للقمر.. ودرا�سة مماثلة 
الرب���ة..  وحتلي���الت  وكيماوي���ا..  طيوغرافي���ا 
ومعرف���ة ان���واع ال���رثوات املخب���وءة يف اعماق���ه، 
�ست�سه���ل اىل ح���د كبري مهم���ة اقام���ة االن�سان على 
تق���ام  م�ساك���ن  اول  �ستك���ون  وبداع���ة،  القم���ر.. 
لالن�سان على القمر، جزءا من �سفينة الف�ساء التي 
حملت اىل هناك.. و�سيكون اول م�سكن هو املركبة 

القمرية امل�سماة )بالعنكبوت(. 
ولك���ن، �ستك���ون هن���اك اي�سا مب���ان مغلق���ة مكيفة 
الهواء مغطاة بق�س���رة �سميكة من املواد القمرية.. 
وحم���ل م���واد البن���اء بانتظام م���ن ال�سواريخ اىل 
اخل���ارج عملي���ة معق���دة باهظة التكالي���ف.. حتمل 
فكرة ا�ستخ���دام مواد القمر نف�س���ه اكرث احتماال.. 
و�سخ���ور القمر – على ح�سب ما هو معروف االن 

– ت�سبه ال�سخور يف بناء م�ساكنهم التي ال تزال 
قائمة حتى االن يف اماكن كثرية من انحاء العامل. 
والعلم���اء يعتق���دون ان مبعامل���ة ه���ذه ال�سخ���ور 
كيماويا، ميك���ن ا�ستخدامها بنف����س الطريقة التي 

ي�ستخدم بها البالط على االر�س. 

كهوف و�شر�ديب 
وهن���اك احتمال عمل كه���وف و�سراديب عن طريق 
التفج���ريات املنظم���ة.. وقد اثبت���ت التجارب التي 
اجري���ت على االر�س ان التفجريات املبا�سرة ينتج 
عنه���ا كهوف كروية ال�سكل ميكنه���ا احتمال �سغط 

ال�سخور والطبقات االر�سية امل�ستقرة فوقها. 
وكل امل�ساك���ن الت���ي �ستن�ساأ فوق القم���ر، يجب ان 
يك���ون بها حج���رة مغلقة.. واب���واب مزدوجة على 
طريقة الهو�سة.. باب يف�سى مبا�سرة اىل الداخل.. 
واالآخ���ر اىل اخل���الء.. وال ميك���ن فت���ح البابني يف 

وقت واحد واال هرب الهواء اىل اخلارج. 
اما خمازن االطعمة وم�ستودعات وقود ال�سواريخ 
ف�س���وف تبن���ى يف املناطق الب���اردة حيث اختالف 

درجات احلرارة والرودة اقل ن�سبيا.. 
ومث���ل هذه االمكن���ة.. تقع فوق القم���ر يف املناطق 
التي ت�سقط عليها ا�سعة ال�سم�س بزاوية ب�سيطة.. 
كم���ا يف ال�سري���ط ال�سي���ق ال���ذي يف�س���ل اجلانب 

امل�سيء من اجلانب املظلم من القمر.. 
وغالب���ا، �ستك���ون املدين���ة القمري���ة ب���ال ناطح���ات 
�سحاب.. بل جمرد ابنية على �سكل قباب امل�ساجد. 
مت�س���ل بع�سها ببع����س.. باتفاق ثابت���ة.. وهناك 
احتمال اخر هو ان ن�ستعمل قبابا �سخمة كاملظالت 
تغطى الفوهات ال�سغرية التي على �سطح القمر.. 
والت���ي ميكن ان ين�ساأ يف قاعها احياء �سكنية يقيم 

فيها العمال.

حد�ئق فوق �لقمر 
وامل���دن القمرية لن تخلو م���ن احلدائق والب�ساتني 
اجلميل���ة.. فتحت هذه القب���اب التي ت�سبه املظالت 
تلق���ى املزروع���ات الكث���ري م���ن العناي���ة فترع���رع 
وتزدهر.. وحتيل اللون الرمادي ال�سائد الذي راأه 
رواد ابولل���و – 10 فوق القم���ر اىل الوان م�سرقة 

زاهية. 
ولي�س هذا فح�سب.. بل ان تلك احلدائق والب�ساتني 

�ستعد النا�س على القمر بالغذاء واالأك�سجني. 
ولك���ن.. ماذا ع���ن ال�س���وء. واحل���رارة.. والطاقة 

التي �ستحتاج اليها على القمر!.. 
ان الطبيع���ة �س���وف تتكفل بها.. ف���ال ت�سغل نف�سك 
كثريا بذلك.. فعندم���ا تكون ال�سم�س متعامدة على 
القم���ر، يح�سل كل كيلوم���ر مربع من �سطحه على 
5.10 كيل���وات �ساعة.. وبا�ستخدام اجهزة خا�سة 
الخت���زان الطاقة، ي�سبح ممكنا �س���د حاجة املدينة 

من الكهرباء.. 
وكث���ري م���ن اال�سياء التي �سوف حتت���اج اليها على 
�سط���ح القم���ر تق���ع االن عل���ى االر�س.. ولق���د قام 
العلم���اء ال�سوفيت و�سع ت�سميم���ات مدن �سغرية 

�ستقام يف ال�سمال االأق�سى من القمر. 
و�س���كان تل���ك امل���دن �س���وف يك���ون لديهم م���ا بقى 
واحل���رارة  ال�سم����س..  �س���وء  م���ن  بحاجاته���م 
والطاق���ة.. رق���م الطق����س القا�سي واللي���ل القطبي 
الطوي���ل ان مثل هذه امل�ساكن تبنى االن يف منطقة 
القط���ب اجلن���وب عل���ى االر����س.. ولن مي���ر وقت 

طويل، حتى يقام مثلها على القمر.. 
وعندئذ قد ت�ستطيع ق�س���اء اجازتك ال�سنوية على 

القمر.. 
�آخر �شاعة / متوز- 1969
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ت���رك القد����س وه���و طف���ل �سغري، وج���اء مع 
القاه���رة، وفت���ح وال���ده حم���ال  ا�سرت���ه اىل 
للتج���ارة يف القاه���رة، ومن ك�سب���ه ال�سغري 
يا�س���ر،  االربع���ة: جم���ال،  اوالده  يعل���م  كان 

فتحي، واالبنة الوحيدة. 
كان ذلك قبل عام 1948 بكثري، وبداأت ف�سول 
النكب���ة االوىل، واخ���ذ يا�س���ر �سقيق���ه فتحي 
وذهب���ا اىل حمطة م�سر لريكبا القطار املتجه 
اىل رف���ح وغزة وخان يون����س، لن اليهود لن 
خرجوا من فل�سط���ني اال بقوة ال�سالح، وعلم 
والدهما بذلك فار�س���ل خلفهما جمال عرفات، 

اخوهم���ا الكب���ري )فاأنتما �سغ���ريان على 
الكف���اح امل�سل���ح( وع���اد يا�س���ر وفتحي. 
وانته���ت ف�سول ماأ�س���اة النكبة، واطبق 

اليهود على جانب كبري من فل�سطني. 
وظل يا�س���ر يوؤمن ان فل�سطني لن تعود 

اال على اأ�سا�سني: 

* الكفاح امل�سلح.
* طليع���ة ه���ذا الكف���اح ه���و ال�سع���ب 

الفل�سطيني. 
وظل يا�سر يوؤم���ن اي�سا ان الو�سيلة 
او )التكتي���ك( للو�س���ول اىل الهدف 
اال  يث���ري  ل���ن  ال�سراتيجي���ة  او 
بفر����س ال�سع���ب الفل�سطيني نف�سه 
طرف���ا يف املعرك���ة م���ع اال�ستعم���ار 
ال�سهيوين"طرفا بال و�ساية، وان 
ه���ذا ال�سع���ب لن يفر����س نف�سه اال 
بالعل���م وال�سالم وتفج���ري املعركة 

مع العدو.. 
والتح���ق يا�س���ر بكلي���ة الهند�سة 
نف����س  ويف  القاه���رة،  بجامع���ة 
الوقت �سغل من�سب رئي�س احتاد 
القاه���رة،  يف  فل�سط���ني  طلب���ة 
وا�ستطاع خالل هذه الفرة ان 
يوؤكد ان الكف���اح امل�سلح وحده 
طريقن���ا اىل الع���ودة، وا�سبح 
ال�سغ���ل  ه���و  ال�سع���ار  ه���ذا 
ال�ساغ���ل للطال���ب اجلامع���ي، 
ث���م التح���ق بالكلي���ة احلربية 
امل�سري���ة لي�سب���ح فيم���ا بعد 
اح���د خ���راء املفرقع���ات يف 

الوطن العربي. 
ق���د  كان   1956 ع���ام  ويف 

انته���ى م���ن اجلامع���ة وم���ن 

الق���وات  م���ع  وا�س���رك  احلربي���ة،  الكلي���ة 
امل�سري���ة برتبة مالزم يف الدف���اع عن منطقة 
قن���اة ال�سوي�س وانتهى الع���دوان وان�سحبت 
اإ�سرائي���ل ولكن �سعار يا�س���ر مل يتحقق بعد، 
فق���رر ان يعم���ل يف الكويت.. وم���ن االموال 
الت���ي يك�سبها ميكنه بداية عمل �سغري، وهذا 
العم���ل قد يك���ر، وه���ذه ال�سرارة ق���د ت�سعل 
ال�سه���ل كله���ن خا�س���ة ان ه���ذا ال�سه���ل قاب���ل 

لالنفجار واال�ستعال. 
كمهند����س يف  يعم���ل  ب���دا  ع���ام 1958  ويف 
)مديرية اال�سغال العامة يف الكويت( وا�سبح 
يدخر كل دينار 

يك�سب���ه، خا�سة انه ال يوج���د احد يف ا�سرته 
يحت���اج اىل االعال���ة(.. الوالدة ق���د توفيت..  
والوالد مات يف القاهرة عام 1952، و�سقيقه 
جم���ال كان يعم���ل �سكرت���ريا حلكوم���ة هموم 
فل�سط���ني، حالت���ه املادي���ة معقول���ة و�سقيق���ه 
فتح���ي يعم���ل طبيب���ا يف الكوي���ت، واخت���ه 
الك���رى متزوجة وتعي����س عي�سة را�سية يف 
القاه���رة.. ومن الكوي���ت بدا ين�س���ر دعوته، 
فا�س���در جملة با�س���م )فل�سطينن���ا( ين�سر بني 
�سفحاتها اف���كاره واراءه حتت ال�سعار الذي 
مل يفارقه ابدا.. وجتم���ع لديه مبلغ من املال، 
وا�س���رى بهذا املال �سالح���ا حقيقا وذخرية، 
واجتم���ع م���ع جمموعة من 

اال�سدق���اء امن���وا به���ذا العم���ل.. ويف ع���ام 
1955، اطلق���ت الر�سا�س���ة االوىل يف ار�س 
الع���دو، وكانت هذه هي ال�سرارة االوىل، لقد 
دخل يا�س���ر عرفات اثناء اجازت���ه ولقد كانت 
هذه املجموع���ة غري مدربة تدريب���ا كافيا، ثم 
امت���د العم���ل فيما بع���د لي�سمل ع���دد اكر من 
الفل�سطيني���ني، وا�سبح���ت حرك���ة التحري���ر 
الوطني الفل�سطيني هي املنظمة االوىل التي 
قام���ت بالعم���ل امل�سل���ح وحتقق �سع���ار يا�سر 
عرف���ات القائد الع�سكري ملنظم���ة فتح مبا لها 

من قوات فدائية حتمل ا�سم"العا�سفة". 
وكان���ت ال�س���رارة االوىل التي اطلقه���ا يا�سر 
وجماعت���ه ه���ي الت���ي ا�سعل���ت ال�سه���ل كل���ه، 
وت���رك الوظيفة وتفرغ للعم���ل الفدائي، 
وا�سبحت م���وارد منظمة فتح 
موارد ثابت���ة وح�سينة وتقدم 
وا�سبح���ت  االالف،  املنظم���ة 
كافي���ة  ق���درة  الي���وم  امامه���ا 
الختيار اف�س���ل العنا�سر للقتال 
ب���ني �سفوفه���ا، وج���اء العدوان 
اال�سرائيل���ي يف ي���وم 5 يولي���و 
ليوؤك���د ان العم���ل الفدائي ا�سبح 
�س���رورة، وا�سب���ح م���ن الع�س���ري 

الق�ساء عليه. 
القائ���د  )ا�س���م  ا�سرائي���ل  وعرف���ت 
العرب���ي( ومتكن���ت م���ن احل�سول 
عل���ى �سورته، ور�س���دت ملن )ياأتي 
براأ�س���ه( مبلغا من امل���ال، وكان هذا 
املبلغ يكر كلم���ا كرت عمليات فتح 
حت���ى ا�سبح مليون لرية ا�سرائيلية، 
ولق���د دفع���ت ا�سرائي���ل يف خطا، فان 
العمل الفدائي الفل�سطيني االن لي�س 
مرهونا ب�سخ����س، متاما كما اخطاأت 
فرن�سا عندما اعتقل���ت زعماء اجلزائر 
اخلم�سة ف���ان اعتقال ه���وؤالء مل يوقف 
م�سرية الثورة اجلزائرية، ولن تتمكن 
ا�سرائي���ل او غ���ري ا�سرائي���ل ان توقف 

م�سرية الثورة الفل�سطينية. 
ان )اب���و عمار( القائ���د الع�سكري ملنظمة 
فت���ح ت���زوج ق�سي���ة فل�سط���ني. ال يدخن، 
يوؤم���ن بالله، كان ترتيب���ه دائما االول يف 
جمي���ع مراحل التعلي���م، مل ير�سب اال مرة 

واحدة، يف العام الذي توفى فيه والده. 

�آخر �شاعة / ني�شان- 1968
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لو انه ا�سيع منذ خم�س �سنوات ان الفتاة اجلميلة التي �سقت طريقها يف عامل ال�سينما 
حت���ى ا�سبحت ملكة االغ���راء وملكة �سباك التذاكر وواح���دة من"اغلى"ع�سر ممثالت 
يف الع���امل.. �ستت���زوج من االديب الي�ساري الذي يقف عل���ى راأ�س قائمة كتاب امل�سرح 

االمريكي، ملا �سدق حد هذه ال�سائعات الغريبة.
فهم���ا قطبان متنافران، هي حتيا يف جو من اال�س���واء واال�ساعات واملغامرات، وهو 
معتك���ف يف غرفة مكتبه يفكر ويتاأم���ل ويحلم ويكتب يف هدوء بعيدًا عن �سجة املدن 
االمريكي���ة، ولك���ن ه���ذا ال�سيء الغريب ال���ذي ال ي�سدق ح���دث فعالن وفوجئ 
الع���امل يف ي���وم م���ن اي���ام �سن���ة 1956 ب���ان 
اجلم���ال والعبقري���ة قد اجتمع���ا واتفقا على 

الزواج. 
وعا�سا معا اربع �سن���وات ون�سف �سنة، كانا 
يب���دوان خالله���ا كا�سعد زوج���ني يف الو�سط 
الفني االمريكي، ولكن القراء وع�ساق امل�سرح 
افتق���دوا ارث���ر ميلر اذ مل يعد ل���ه ن�ساط ادبي، 
بعد ان ا�سبحت م.م. املحور الذي تدور حوله 
حيات���ه كلها، فهو يذهب معها اينما ذهبت، وكل 

عملها يقت�سي ان ت�سافر كثريا، ف�سافر معها. 
وكان يجل����س يف اال�ستدي���و عندم���ا متث���ل امام 
الكام���ريا، وينتظ���ر حت���ى ينتهي عمله���ا فيعودا 
معا اىل البيت، ويف امل�ساء يرافقها اىل احلفالت 
الت���ي ت�سهده���ا، وله���ذا مل ينت���ج طول ه���ذه املدة 
�س���وى ق�سة واحدة ه���ي ق�سة فيل���م م.م. االخري 

الذي مثلته مع كالرك جيبل ومل يعر�س بعد. 
وب���دات ق�س���ة حبهم���ا تت�س���دع عندم���ا دخ���ل فيها 
رجل ثالث ه���و املغني الفرن�سي ايف مونتان زوج 
املمثل���ة املعروف���ة �سيم���ون �سينوريه، فق���د ا�سرك 
م���ع ماريلي���ني يف فيلم"دعن���ا نحب"، ومن���ذ ب�سعة 
ا�سابي���ع انف�سلت م.م. وارث���ر.. ثم مت يف اال�سبوع 

املا�سي الطالق بني اجلمال والعبقرية. 
وه���ذه نهاية موؤ�سفة لزيج���ة كان ميكن ان تثمر طفلة 
جتمع بني جمال امها وذكاء ابيها.. ام ترى ان يحدث 
العك�س كما تكهن االدي���ب ال�ساخر جورج برنارد �سو 
عن���دا اقرحت ممثل���ة جميلة ان يتزوجه���ا لكي ينجبا 
بنت���ا يف جماله���ا وذكائ���ه فقال:"وما ال���ذي يحدث اذا 

ورثت قبحي وغباءك!!". 

�آخر �شاعة/ �شباط 1964
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قل���ت يف خت���ام املقال ال���ذي ن�سرته اآخ���ر �ساعة 
يف اال�سب���وع املا�س���ي ان للحدي���ث بقي���ة.. عن 
املو�سيق���ار حممد عب���د الوهاب و�سي���دة الغناء 

ام كلثوم.. 
وذكريات���ي..  مبذكرات���ي  اوال  اب���داأ  ولكن���ي 
وبع�سه���ا كما قلت يف اال�سب���وع املا�سي �سوف 
يث���ري ث���ورة غ�س���ب �س���دي يف بع����س �سحف 
بريوت.. ولكنني ال ابايل النني اكتب للتاريخ.. 

ثم �سوت احلق اعلى من كل �سوت. 

برمانا 25 يونية 1945: 
كان ال�سيد عبد اجلليل الراوي قد زارين م�ساء 
ام����س هن���ا يف فندق ب���ارك وام�س���ى الليلة يف 
�سيافت���ي ويف ال�سب���اح واثن���اء تن���اول طعام 
الفط���ور حدثني حديث���ا طوي���ال م�ستفي�سا عن 
احلالة يف لبنان وا�سباب اخلالف بني زعمائها 
كم���ا ان���ه ق���ال يل ان )املرحوم( ريا����س ال�سلح 
ح���اول عندما توىل من�س���ب ريا�سة الوزارة ان 
ي�سر�سى خ�سومه.. ولكنه مل ينجح.. والذي 
جنح فيه رق���م ارادته ونواي���اه احل�سن هو انه 

اغ�سب ا�سدقاءه وان�ساره. 
ث���م قال ان )املرحوم( عب���د احلميد كرامي كبري 
عيان مدينة طرابل����س كان يراعي دائما واجب 
املجاملة مع )املرحوم( ريا�س ال�سلح ومن ذلك 
ان���ه عندما ازم���ع ال�سفر اىل م�س���ر لعقد ميثاق 
الزعف���ران زار ريا�س ال�سل���ح يف داره.. ولكن 
ريا�س ال�سلح مل يرد له الزيارة بعد عودته من 

م�سر.. 
وراأي���ي انا وق���د عرفت ريا�س ال�سل���ح انه كان 

رحمه الله �سديد العناد ويغ�سب القل �سبب.. 
وم�سى عب���د اجلليل ال���راوي يف راويته وقال 
ان���ه عندما ازمع عب���د احلميد كرامي ال�سفر اىل 
م�س���ر مبنا�سب���ة عقد جمل�س اجلامع���ة العربية 
ب�سب���ب احل���وادث او االحداث الت���ي وقعت يف 
�سوري���ا، وكان املرحوم �سعد الل���ه اجلابري قد 
ا�ستطاع الفرار من دم�سق رغم انف الفرن�سيني 
الذين كانت لهم يومئذ قوات احتالل او انتداب 
يف �سوريا.. يومها زار �سعد الله اجلابري عبد 
احلمي���د كرامي يف داره وهنا قال له )االفندي( 
– اي كرامي – )ما راأيك يف ان نذهب ونزور 

ريا�س ال�سلح يف داره! 
وده�س �سعد الله اجلاب���ري – وريا�س ال�سلح 
مت���زوج من ابنة �سقيقه – و�سكت حلظة ثم قال 

لعبد احلميد كرامي: 
- انت كبري! 

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

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

ومن ا�سب���اب اخلالف بني الزعيم���ني الكبريين 
 – كرام���ي  احلمي���د  وعب���د  ال�سل���ح  ريا����س 
يرحمهم���ا الل���ه ان ريا����س كان يري���د ان يراأ�س 
وف���د لبنان اىل موؤمتر �س���ان فران�سي�سكو حيث 
عق���د ميثاق االمم املتح���دة – ولكن كرامي راأى 
– او راأي له هرني فرعون – ان رئي�س الوفد 
يح�س���ن ان يكون م�سيحيا الن معظم املهاجرين 
اللبناني���ني يف امريكا م���ن امل�سيحيني فاذا جاء 
وفد بالده���م وعلى راأ�سه م�سلم فق���د يكون هذا 
�سببا يف اعرا�سهم عنه عدم اتفاقهم حوله.. بل 
رمب���ا كان �سببا يف اث���ارة �سكوكهم يف حكومة 

لبنان.. وهذه م�ساألة �سائكة. 
ومن هن���ا اخت���ار املرحوم عبد احلمي���د كرامي 

ال�سيد وديع نعوم رئي�سا لوفد لبنان. 

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

واحلل الذي اراه هو ان اأتخطى اال�سرتني. 
ولك���ن كمي���ل �سمع���ون ا�سر على دخ���ول جميد 
ار�س���الن يف ال���وزارة واال فل���ن يدخ���ل هو يف 
وزارة ريا����س ال�سل���ح وكان مم���ا قال���ه ال�سيد 
�سمع���ون ان املوؤمت���ر اال�سالم���ي ال���ذي عق���د مل 
يح�س���ره من الدروز �س���وى جميد ار�سالن وقد 

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

وبه���ذه املنا�سب���ة فانن���ي اذكر متام���ا ان االمري 
جمي���د ار�س���الن وق���ف بجان���ب كمي���ل �سمعون 
يوؤيده عندما ثار �سعب لبنان ال�سقيق يوم اراد 
كمي���ل �سمعون تعديل الد�ست���ور لكي يدخل فيه 
ن�سب يجيز له جتديد م���دة ريا�سته جلمهورية 

لبنان. 

�ملوؤمتر �الإ�شالمي: 
اما حكاي���ة املوؤمت���ر االإ�سالمي فين���اه تتلخ�س 
يف ان الفرن�سي���ني اقال���وا حكومة الفريد نقا�س 
يف ع���ام 1942 وعين���وا بدال من���ه ال�سيد ايوب 
ثاب���ت رئي�س���ا للدولة او احلكوم���ة التي جتري 
االنتخاب���ات وكان معه وزي���رات اثنان احدهما 
ه���و ال�سي���د ج���واد بوك����س وقد تعرف���ت به يف 
طرابل�س حيثم���ا كنت يف طريقي اىل تركيا يف 
عام 1945 وج���واد بول�س من ان�سار االنتداب 

الفرن�سي و�سديق للفرن�سيني. 
واعلنت يومئذ حكومة اي���وب ثابت انه ب�سبب 
زي���ادة عدد ال�سكان قد ق���ررت جعل عدد النواب 
يف جمل�س الن���واب اللبانني خم�س���ة وخم�سني 
امل�سيحي���ني  ب���ني  املقاع���د  يف  الن�سب���ة  وان 
وامل�سلمني هي الثلثان والثلث فقط للم�سلمني. 

وهنا هاج امل�سلمون واتفقت كلمتهم رغم ما كان 
بينهم من خالفات عائلية او عبية او �سيا�سية.. 
اتفقوا على عق���د موؤمتر ا�سالمي بريا�سة مفتي 

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

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

وكانت �سهادة احلق �سجاعة منه.
وا�سدر املوؤمتر اال�سالمي املذكور بالغا قال فيه 
انه يطال���ب احلكومة باجراء اح�ساء دقيق عام 
ل�سكان لبن���ان.. وانه قرر مقاطع���ة االنتخابات 
اذا هي جرت على اال�سا�س الذي اعلنته حكومة 

ثابت ايوب. 
وهنا تدخلت ال�سلطات االجنليزية والفرن�سية 
يف ه���ذه امل�سكلة وعر�س���ت حال و�سطا وهو ان 
يك���ون للم�سيحي���ني ثالث���ون مقع���دا.. وخم�سة 

وع�سرون مقعدا للم�سلمني.
ورف����س امل�سيحيون يف ب���ادئ االمر هذا احلل 

ولكنهم قبلوه يف النهاية. 
وانا اعتق���د انه اذا اجرى الي���وم اح�ساء دقيق 
لعدد �س���كان لبنان فان اغلبي���ة ال�سكان �ستكون 

من امل�سلمني!. 
ولك���ن الطوائف امل�سيحية �س���وف ترد على هذا 
وتق���ول ان���ه يج���ب ان يدخ���ل يف ع���دد ال�سكان 
ال���ذي  وامل�سيحي���ني  اللبناني���ني  امل�سيحي���ني 
اقط���ار  ال�سمالي���ة واىل  امري���كا  اىل  هاج���روا 
امري���كا اجلنوبي���ة واىل ا�سرالي���ا واىل غرب 

افريقيا. 

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

يكون وزيرا.. 
و�س���كان لبنان اليوم ال يريدون على مليونني.. 
ب���ل نفر�س انه���م ثالثة ماليني. وم���ع ذلك فان 
ع���دد ال���وزراء يف لبن���ان ال يق���ل ع���ن ت�سعة او 
ع�سرة. ولو اخذنا بهذه الن�سبة يف بالدنا التي 
يبلغ عدد �سكانها ثالثني مليونا ونيفا لوجب ان 
يك���ون عدد الوزراء عندن���ا ثلثمائة وزير او يف 

اقل القليل مائتني.

عدد �ل�شحف يف لبنان: 
ومث���ل عدد ال���وزراء يف لبنان.. ع���دد ال�سحف 
واملج���الت ما ب���ني ا�سبوعي���ة و�سهري���ة ويبلغ 

عددها نحو مائتي �سحيفة وجملة. 
وم���ن هن���ا كان ينبغ���ي ان يكون ع���دد ال�سحف 

واملجالت عندنا ثلثمائة او على االقل مائتني.

نوري �ل�شعيد و�المري عبد �الله:
واعود اىل حديث ال�سيد عبد اجلليل الراوي.. 
قال ان عبد االله كان يف اول االمر – اي قبل ان 
يلي الو�ساية عل���ى العر�س بل وبعد ان توالها 
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بب�سع���ة �سه���ور.. كان �سخ�س���ا معق���وال مهذبا 
ولكن���ه تغري كث���ريا عن ذي قب���ل وا�سبح �سديد 
االعتداد بنف�سه ب���ل وذا ميول دكتاتورية االمر 
الذي حم���ل )املرحوم( جمي���ل املدفعي الوطني 
ال�سري���ح اجل���ريء ان يق���ف م���رة يف جمل����س 
االح���زاب )ال�سي���وخ( وي�سك���و م���ن الت�سرفات 

الدكتاتورية لالمري عبد االله. 
وال�سب���ب يف ذل���ك ان ن���وري ال�سعي���د حر����س 
عل���ى االنف���راد بال�سلطة والنفوذ عن���د عبد االله 
وم���ن هنا عمل على اق�س���اء مناف�سيه من زعماء 
الع���راق الوطني���ني املخل�س���ني.. وكان ح�سيلة 
اىل ه���ذا هو ان���ه راح يقول لعبد االل���ه ان لراأي 
دائم���ا هو ما يراه �سموه.. كم���ا راح ينفذ له كل 
ارائه وجميع مطالبه بدون مراجعة.. ومن هنا 
ا�سب���ح عبد االل���ه بطبيعة احل���ال بف�سل نوري 
ال�سعي���د عل���ى جمي���ع زعم���اء الع���راق ورج���ال 

احلكم وال ي�سريح اىل احد �سواء.. 
وبعد.. لقد �سجلت جماهري ال�سعب يف �سوارع 
بغ���داد يف ي���وم 14 يولي���ه )متوز( ع���ام 1958 
وقطع���ت ج�سديهم���ا قطع���ا قطع���ا وارب���ا ارب���ا 
رحمهما الله. الن رحمة الله وا�سعة االبواب!. 

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

و�سيدة الغناء العربي ام كلثوم.

كالهما بار باأهله وذويه: 
ق���ال يل املرحوم احمد �سوقي بك امري ال�سعراء 
ان���ه وعبد الوهاب كان���ا يف اال�سكندرية.. ويف 
طري���ق عودتهم���ا بالقط���ار اىل القاه���رة قرا له 
الكلم���ة التي كنت كتبتها عن���ه ون�سرتها جريدة 

االأهرام وهنا بكى حممد عبد الوهاب 
ثاأث���را ثم �س���األ �سوقي ب���ك )ح�سبك.. 

معناها ايه!(. 
نف����س  يف  حفل���ة  بعده���ا  واقيم���ت 
امل�سكن ال���ذي ع���رف ا�سحابه بكرم 
ال�سيافة وكان بني الذين ح�سروها 
املرحوم عبا�س حممود العقاد وقد 
نظم بعدها ق�سيدة يف و�سف غناء 
عب���د الوهاب ون�سره���ا يف جريدة 

البالغ.. 
ام���ا املرح���وم عبد الق���ادر املازين 
فق���د كتب مقاال عنوان���ه )ليلة من 
ليايل ه���ارون الر�سيد( ون�سرتها 

جملة البالغ اال�سبوعية. 
وحمم���د عب���د الوه���اب ي�ساع���د 
مباله �سقيق���ه ال�سيخ ح�سن كما 
ان���ه ينف���ق عل���ى اوالد �سقيق���ه 
عب���د  حمم���د  وكان  املذك���ور، 
لوالدي���ه  ب���ارا  ابن���ا  الوه���اب 
رحمهما الله وجند �سورتهما 
معلق���ة يف غرف���ة نومه. وهو 
يق���راأ الفاحت���ة عل���ى روحه���ا 
يف ال�سباح كما يزور قرها 

عدة مرات يف كل عام. 

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

ابن���اء �سقيقه���ا املرح���وم ال�سي���خ خال���د وابناء 
�سقيقته���ا كم���ا تكفل���ت بجميع نفق���ات درا�ستهم 
ي�سغ���ل منا�س���ب متع���ددة يف  م���ن  اال  ومنه���م 

احلكومة. 

ال هذا وح�سب: 
كان له���ا مائة فدان ونيف يف قريتها التي ولدت 
ون�ساأت وتربت فيه���ا وا�سمها طماأى الزهايرة، 
وق���د وزع���ت ه���ذه الفدادي���ن عل���ى املحتاج���ني 
م���ن اف���راد ا�سرتها وعل���ى بع�س اه���ايل القرية 

املذكورة. 
ولق���د ق�ست ام كلث���وم تاريخ حياته���ا وكفاحها 
يف اي���ام عديدة يف ع���ام 1926 وكانت جل�سات 
احلدي���ث متتد احيانا ث���الث او ارب���ع �ساعات. 
ون�سرت حديثها يومئذ يف جملة روز التي كنت 

اراأ�س حتريرها. 
وه���ا هي ذي اول كلمة كتبتها عن ام كلثوم وقد 
ن�سرته���ا جريدة االه���رام يف عددها ال�سادر يف 

يوم 16 مايو 1925. 
ن���زل ال�ستار على املنظ���ر ال�ساد�س واالخري من 
م�سرحي���ة مي�سي���ل ا�سروج���وف الت���ي قام���ت 

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

والواج م�سرح االوبرا. 
وارتفع ال�ستار عن ام كلثوم وحدها.. وقلت.. 

ول���و انن���ي كن���ت مم���ن اأوت���ي  العل���م باالنغام 
ود�ساتريه���ا البحث لقلمي �سيئا م���ن التف�سيل 
والو�س���ف.. ولكن���ي ال ا�ستطي���ع �سيئ���ا.. ب���ل 
واراين عاجزا عن ان اقبه حقه من الو�سف ذلك 
االثر الذي يحدث���ه يف نف�سي �سوت ام 

كلث���وم.. كل ما ا�ستطيع ان اقوله هو.. �سبحان 
من وهب للنغم اثره و�سبحان من جمل لل�سوت 

اجلميل �سره و�سحره.
احل���ى م���ا يف �سوتها طهارت���ه و�سدقه وجودة 
ارائه للنغمة وح�سن ت�سبريه عن العاطفة وفن 
املعن���ى  الذي اراده ناظ���م االغنية او الق�سيدة. 
ثم.. ان احل���ى ما يبعثه �سوتها يف النف�س امنا 
ه���و ذل���ك اله���دوء واال�سرخ���اء حتى ل���و انني 
وقفت وال�سم�س يف �سدتها.. يف �سهل هابط يف 
جوف االر����س يلفح وجهي باحل���رارة واللهب 
وغنت ام كلث���وم خل�سعت ال�سم�س – وا�ستغفر 

الله – وهب علي ن�سيم ال�سحر. 
ايها ال�سوت احلنون 

ك���م بعثت �س���رورا و�سرحت �س���دورا وكم كنت 
للقلوب اني�سا ونورا! 

وي���ا ايتها االهة احلزينة �سفى الله من اجلك كل 
مكلوم القلب حزين الفوؤاد!!

�مللك �ل�شالح وبناته: 
كان فاروق ب���ن احمد فوؤاد يوؤم امل�ساجد ليوؤدي 
�س���الة يوم اجلمعة. وكانت بينه وبني املرحوم 
م�سطف���ى النحا����س مناف�س���ة يف ه���ذا امليدان.. 
وم���ن هن���ا كان ف���اروق اذا �سم���ع ان م�سطف���ى 
النحا����س �سوف يوؤدي ال�س���الة يف م�سجد ما.. 
ب���ادر وذهب اىل م�سجد قري���ب منه وادى نف�س 

ال�سالة.. 
وم���ن هنا اطل���ق عليه رجال حا�سيت���ه لقب امللك 

ال�سالح.. 
ولقد زارين اخريا يف م�سكني �سحفي بريطاين 
�سدي���ق م���ع قرينت���ه زارين لك���ي ي�ستق���ي مني 

معلومات عما اعرفه من امللك ال�سابق فاروق. 
وزودت���ه ب���كل م���ا عرفت���ه وكل م���ا �سمعته من 
ق�سوته وع���ن ت�سرفاته وع���ن فجوره 
وعن طمعه دائما يف اال�ستيالء على ما 

يف يد الغري. 
وق���ال يل ال�سحف���ي املذك���ور ان فريال 
ك���رى بن���ات ف���اروق ق���د تزوج���ت من 

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

رو�سي م�سيحي ولكنه يقيم يف لندن. 
ام���ا البنت الثالثة وا�سمه���ا فادية فانها مل 

تتزوج بعد. 
وهكذا كانت نهاية"امللك ال�سالح.."ونهاية 
ام���ه التي ارت���دت ع���ن اال�س���الم واعتنقت 
املذه���ب الكاتوليك���ي.. و�سغ���رى �سقيقاته 

فتحية التي تزوجت ب�ساي غايل. 
وان الله �سبحان���ه وتعاىل ميهل وال يهمل.. 

وانه �سديد العقاب.. 
واي عق���اب ا�سد من ان يرى ف���اروق وهو ال 
ي���زال على قي���د احلياة امه واح���دى �سقيقاته 
واثنت���ني م���ن بنات���ه يتزوجن من رج���ال على 

غري دين اال�سالم احلنيف!. 
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ما في�ص حد مات .. د� �لنادي �الهلي �تغلب

�لقتيل- �شيبه بقى يا �شاوي�ص... �لر�جل قال لك معله�ص !!

يا عم �شهل بقى.. د� �لرنامج على �لهو� ... !!

�لدكتور- ال ... �شقة علي �فندي هناك..
�يدك بقى على 3 جنيه لال�شت�شارة.. !!

- �أقول للنا�ص �يه؟ �شوكت بيه معت�شم جوه 
ع�شان ما في�ص ورق تو�ليت ؟ !! ...


