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من  ال�صني  الن��ق��اذ  فر�صة  لنا  تهياأت 
ال�صيوعية، ولكننا فقدنا تلك لفر�صة.. 
ال�صرق  الن��ق��اذ  فر�صة  االن  وام��ام��ن��ا 
االو�صط  ال�صرق  و�صياع  االأو���ص��ط.. 
م�صلحة  يف  ال���ق���وى  م���ي���زان  ي��ق��ل��ب 

�صتالني.. فعلينا االن اىل العمل. 
ان  يجب  معزى  �صيا�صية  ق�صة  لكل 
تتدبرها... وخري مثل على ذلك بعثة 
افريل هارميان اىل ايران يف ال�صيف 
اخلبيثة  امل�صكلة  لت�صوية  امل��ا���ص��ي 
التي ن�صاأت حول الزيت بني االجنليز 
واالي��ران��ي��ني، و���ص��ع��ى ه��ارمي��ان يف 
ال��دك��ت��ور  ���ص��ر وان������اة اىل زي������ارة 
حممد م�صدق .. ذلك الرجل ال�صعيف 
القوي ال�صلب العود الذي يبدو فرحا 
على  ت�صري  الدموع  بينما  م�صتب�صرا، 
م�صادرة  تزعم  ال��ذي  الرجل  خديه.. 

امالك االجنليز. 
راقدا  م�صدق  الدكتور  هارميان  وجد 
"بيجاما"  يلب�س  كالعادة،  فرا�صه  يف 
على  احل��دي��ث  بينهما  وب���داأ  خ�صنة، 

النحو التايل: 
هارميان: هل تدري يا �صيدي الرئي�س 
ان  وعليكم  االر����س،  حتت  ريتكم  ان 
تخرجوه اىل �صطح االر�س، اذا اردمت 

ان حت�صلوا منه على مال؟ 
م�����ص��دق: ان��ت على ح���ق.. ان��ت على 

حق. 
اردمت  اذا  دتكور  يا  واالن  هارميان: 
اخراج الزيت من بطن االر�س، فانتم 
م��درب��ني  م��ه��ن��د���ص��ني  اىل  ح��اج��ة  يف 
غري  جت���د  ان  مي��ك��ن  اوال  وخ������راء 
اخلراء االجنليز للقيام بهذه املهمة. 

م�����ص��دق: ان��ت على ح���ق.. ان��ت على 
حق.

ه����ارمي����ان: وف�����وق ذل����ك ي���ا ���ص��ي��دي 
الرئي�س اذا مل حت�صلوا على مال من 
اج��ور  دف��ع  ت�صتطيعوا  فلن   ، زيتكم 
رجال البولي�س واجلي�س، وهذا ميهد 

ل�صيطرة ال�صيوعيني على بالدكم. 
م�����ص��دق: ان��ت على ح���ق.. ان��ت على 

حق. 
هارميان: اذن فانتم على ا�صتعداد لعقد 
اتفاق عملي مع االجنليز حتى يتمكن 

خراوؤهم من ا�صتخراج زيتكم. 
يكون  لن  مرتفع(  )ب�صوت  م�صدق: 

هذا ما دمت حيا. 
ه���ارمي���ان: )وق����د ن��ف��ذ ����ص���ره( اذن 
يف  احلكم  اىل  ال�صيوعيون  ف�صياأتي 

ايران. 
فيها  يختلط  ح�صرجة  )يف  م�صدق: 
حظنا،  ���ص��وء  م���ن  ب��ال�����ص��ح��ك(  االمل 

وحظكم اي�صا. 

زعيم �ل�شيوعية!
على  مثال  ا�صبحت  ق��د  الق�صة  ه��ذه 
الذي  العجوز  ال�صيا�صي  ذلك  طبيعة 
وهذه  االو�صط،  ال�صرق  �صا�صة  ميثل 
ال��ق�����ص��ة مت��ث��ل واح����دا م��ن االخ��ط��اء 
احلرب  معركة  يف  الغرب  تهدد  التي 

الباردة. 
)حرب  ايران  يف  ال�صيوعي  واحلزب 
والذي  هارميان  يخ�صاه  الذي  توده( 
ال  للم�صاومة  �صالحا  م�صدق  يتخذه 
ي�صم اكرث من 30 الف ع�صو يف دولة 
يزيد �صكانها على �صبعة ع�صر مليونا 
يلقي  وال  املتع�صبني،  امل�صلمني  م��ن 
هذا احلزب يف الوقت احلا�صر عونا 
من اجلي�س االحمر عر احلدود، كما 
الن  كثريا  ي��ت��زاي��دون  ال  ان�صاره  ان 
القومية  بحمى  مر�صى  البالد  �صكان 
ويبغ�صون كل اجنبي، وال�صيوعيون 
بل  فح�صب  اقلية  لي�صوا  اي���ران  يف 

عمالء حتركهم دولة اجنبية. 
�صئل مرة عدد من الطلبة ال�صيوعيني 
"من ه��م زع��م��اء  يف ج��ام��ع��ة ط��ه��ران 
ال��ف��ور  ع��ل��ى  اح��ده��م  احلزب؟" ف���رد 
"ومل الت�صاوؤل انها ال�صفارة الرو�صية 
�صوت  ارت��ف��ع  ث��م  احلال"  بطبيعة 
اال�صتعمار  ب�صقوط  هاتفا  الفتى  ذلك 

والتدخل االجنبي. 

�خلطر �لكبري 
منفردة  ق�صية  لي�صت  اي��ران  وق�صية 
واالردن  والعراق  م�صر  ففي  بذاتها، 
ولكنها  ���ص��ي��وع��ي��ة  خ��الي��ا  و���ص��وري��ا 
قليلة العدد، ولل�صيوعيني يف ال�صرق 
دم�صق  يف  رئي�صي  م��رك��ز  االو���ص��ط 

يف  ه��ام��ا  دورا  االن  يلعب  ال  ولكنه 
ذلك  ومع  ال�صيا�صية،  احلياة  توجيه 
ف��م��ا ي��ق��ع واي�����ران م���ن ا���ص��ط��راب��ات 
���ص��ل��ب ونهب  وم��ظ��اه��رات واع���م���ال 
خالل  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  ال��زي��ت  وم�صاكل 
االو�صط  ال�صرق  يف  االخرية  اال�صهر 
�صيظل  كبري  خلطر  مقدمة  اال  لي�صت 
اجتمعت  وق��د  امل�صتقبل  يف  ب��راأ���ص��ه 
ك��ل��م��ة امل��راق��ب��ني ع��ل��ى ان االح����زاب 
ان  ت�صتطيع  ال�صعيفة  ال�صيوعية 
ت�صل يف �صهولة اىل مقاعد احلكم يف 
عامني  او  عام  خالل  االو�صط  ال�صرق 

على االكرث. 
اىل  مياثل  ال�صرق  يف  االن  واملوقف 
ح��د كبري امل��وق��ف يف اوائ���ل ع��ام 48 
عندما كانت اجنحة القدر تغطي �صماء 
ال�صني، واذا امتدت تلك االجنحة اىل 
ال�صرق االو�صط وقعت احداث ترتيب 
عليها نتائج جتعل �صياع ال�صني امرا 

تافها .
فحكومات  ب�صيط  امل�صكلة  "مفتاح 
ا���ص��ت��ث��ن��اء  دون  االو�����ص����ط  ال�������ص���رق 
���ص��ع��ي��ف��ة م���ن���ه���ارة مي���ت���د ال��ف�����ص��اد 
تلك  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  وال  اع��م��اق��ه��ا،  اىل 
حتت  ط��وي��ال  ت�صمد  ان  احل��ك��وم��ات 
وطاأة االزمات املتوالية، اما االحزاب 
وحدها  فهي  العدد  القليلة  ال�صيوعية 
ا���ص��ل��ب امل��ن��ظ��م��ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة يف 
من  بتوجيه  وتعمل  االو�صط  ال�صرق 

رجال اقوياء ا�صداء. 

يف �لطريق �ىل �لبرتول 
يتخيل  ان  ال���ق���ارئ  ا���ص��ت��ط��اع��ة  ويف 
اي��ران  تكون  وق��د  احل���وادث،  �صل�صلة 
هي نقطة البداية كما يعتقد هارميان، 
الفراق  اىل  ال�صيوعية  تنت�صر  ومنها 
ان  ال�صعيد  ن��وري  ي�صتطيع  ال  حيث 
يبقي يف احلكم اكر من ا�صابيع قليلة 
ايران،  على  ال�صيوعيون  ا�صتوىل  اذا 
االردن،  يف  القبلي  النظام  يتحكم  ثم 

والدكتاتورية ال�صعيفة يف �صوريا. 
�صيقوي  االحداث  الت�صل�صل يف  وهذا 
عجلة  يف  ال��وح��ي��دة  ال�صعف  نقطة 
– نق�س  وه����ي  ال��رو���ص��ي��ة  احل�����زب 
الرو�س  اخل��راء  ف�صيغادر  البرتول، 
اىل اكر مورد للزيت يف العامل بينما 
اح��ت��الل  اىل  رو���ص��ي  جي�س  ي��ت��ح��رك 
مفرتق الطرق التاريخي الذي يو�صل 
بني اوروبا وا�صيا، وبعد ذلك ت�صبح 
وتركيا  وال��ي��ون��ان  وباك�صتان  الهند 
وهكذا  اجلديدة  ال�صحايا  قائمة  يف 
العامل  االو�صط  ال�صرق  �صياع  يكون 
احل��رب  معركة  خ�صران  يف  احلا�صم 
بعد  الغرب  ام��ام  ال��ب��اردة، ولن يكون 
حربا  يتوقع  ان  ام��ا  ام���ران  اال  ذل��ك 
دل��ة  يف  ي�صت�صلم  ان  وام���ا  ���ص��اخ��ن��ة 

لزعماء الكرملني. 
ي�صتطيع  م��ن  ولكن  م��رة  حقيقة  تلك 
ان نتوقع  ل��ن��ا  ان��ك��اره��ا، وك���ان الب���د 
النتائج التي نعانيها اليوم بعد �صياع 

ال�صني قبل ان ت�صيع ال�صني. 

واملوقف يتطلب منا االن ان نبادر اىل 
الفر�صة  علينا  ت�صيع  ال  حتى  العمل 
ان  علينا  ال�����ص��ني،  يف  ���ص��اع��ت  ك��م��ا 
على  االو�صط  ال�صرق  م�صاكل  ن�صالح 
ن��ح��و ح����ازم واي��ج��اب��ي ع��م��ل��ي حتى 

توؤتى �صيا�صتنا ثمارها. 

�قرت�ح عمل ثورة! 
احلرب  نهاية  اعقبت  التي  االي��ام  يف 
املقال  هذا  كاتبا  ذهب  الثانية  العاملية 
اىل جولة يف ال�صرق  االو�صط، وتلقيا 
اول حتذير من �صابط بريطاين احمر 
�صنوات  ط��وال  م�صر  يف  عمل  الوجه 
على  ثائرا  ال�صابط  هذا  كان  احلرب، 
حكومة العمال التي �صحت بامتيازات 
الريطانية  اجل��الل��ة  �صاحب  �صفري 
ومن بينها حقه يف ان نحر�صه كوكبة 

من احلر�س غري �صوارع القاهرة. 
قال ذلك ال�صابط، علينا ان ندير ثورة 
للفالحني  االر���س  لنعطي  م�صر،  يف 
ذلك هو عالج  االغنياء،  ولننزعها من 
ال�صجاعة  لدينا  توافرت  فاذا  املوقف 
ان نحكم  ا�صتطعنا  ذلك  نفعل  ان  على 
م�صر 25 �صنة اخرى ون�صتثمر نفوذنا 
بال�صجاعة،  ل��ن��ا  اي���ن  ول��ك��ن  ه��ن��اك، 
و�صت�صري االمور من �صيئ اىل ا�صواأ، 
فيه  تدركان  �صديقي  يا  يوم  و�صياأتي 

اين كنت على �صواب. 
ك����ان ذل����ك ال�����ذي ق���ال���ه اب��ري��ج��ادي��ر 
االجن���ل���ي���زي ب���داي���ة ل���الزم���ات ال��ت��ي 
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اطاحب بال�صني. 
ودول ال�صرق االو�صط مثل ال�صني قبل 
احلكم ال�صيوعي تتاألف من جمتمعات 
الغربية،  ال�صناعة  غزتها  اقطاعية 
مظاهر  يغري  مل  الغربي  الغزو  ولكن 

االقطاع  ذلك  ولكن   ، العنيفة  التقاليد 
يف  ح��دث  كما   – ي�صتطيع  ال  العتيق 
ظل  يف  ط��وي��ال  يعي�س  ان   – ال�صني 
احل��ي��اة اجل��دي��دة، وه��ك��ذا بعد ب�صع 

�صنني ن�صاأ موقف خ�صب للثورة. 

�ل�شعوب و�لبا�شو�ت 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ع���اجل���ت  وق�����د 
االو�صط  ال�صرق  م�صاكل  الريطانية 
بعد احلرب على النحو الذي اقرتحه 
ال��ري��ج��ادي��ر ال��ري��ط��اين ف��ف��ي ع��ام 
�صيوعية  حكومة  قامت  عندما   1946
ببداية  ن��ذي��را  فكانت  اذرب��ي��ج��ان  يف 
ارن�صت  لقينا  الباردة،  احلرب  معركة 
ال  "ال�صعوب  ان  راأي����ه  وك���ان  �صفن 
حلل  االول  امل��ف��ت��اح  ه��ي  االغنياء" 
بيفن  ك��ان  االو���ص��ط،  ال�صرق  ق�صايا 

ي��ف��ك��ر يف م�����ص��روع الق�����رار احل��ي��اة 
ال�������ص���رق االو����ص���ط  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة يف 
الغربي  للنفوذ  جديدة  قاعدة  وبناء 
ان�صائية ترفع م�صتوى  بتنفيذ برامج 
م�صتوى  وت��رف��ع  ال��ف��ق��راء،  الفالحني 
ال�����ص��ك��ان يف اح��ي��اء امل���دن ال��ف��ق��رية، 
م�صروعاته  ع��ن  ط��وي��ال  بيفن  حت��دث 
ان�����ص��اء خ���زان كبري  بينها  م��ن  وك���ان 
وال���ف���رات،  دج���ل���ة  وادي  يف  ل���ل���ري 
اخرى  م�صروعات  عن  اي�صا  وحتدث 
جنات  اىل  االو����ص���ط  ال�����ص��رق  حت��ي��ل 
مهدا  عليه  ك��ان  م��ا  اىل  وتعيده  ع��دن 

للح�صارة االن�صانية. 
يهز  – كان  الله  – رحمه  بيفن  ولكن 
لنا  اي���ن  م��ن  راأ���ص��ه يف ح�����ص��رة وامل 
باملال لتنفيذ تلك امل�صروعات فاخلزانة 
الريطانية مفل�صة، ومتتم يف ح�صرة 

"ال�صعوب ال االغنياء" ثم �صمت قليال 
م���وارد  م��ن  ن�صتفيد  ال  مل���اذا  واردف 
واحل��ك��وم��ة  ب��ي��ف��ن  ول��ك��ن  امريكا؟" 
�صيئا  يفعال  مل  املنهكة  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
اكرث من تنفيذ زعزعة النفوذ الغربي 
القدمي يف ال�صرق االو�صط، فاحلامية 
التي  ال��ع��راق  جنوب  يف  الريطانية 
ومناطق  بغداد  مداخل  حتمي  كانت 
ت�صاءلت  اي����ران  ج��ن��وب  يف  ال��زي��ت 
مطار  يف  ي��راب��ط��ون  نفر  ب�صعة  اىل 
احلبانية، واعيدت ثكنات ق�صر النيل 
وان�صحبت  امل�����ص��ري��ني  اىل  العتيقة 
القوات الريطانية اىل منطقة القتال، 
ث��م خ��رج��ت ج��ي��و���س ب��ري��ط��ان��ي��ة من 
الهندية،  ال��ق��ارة  و�صاعت  فل�صطني، 
وهكذا مل تعد �صعوب ال�صرق االو�صط 
تخ�صى وجود جي�س بريطاين هندي 

من  االل��وف  مئات  ب�صع  ي�صم  جبار، 
خرية اجلنود. 

حتكم  طويلة  �صنني  بريطانيا  ظلت 
�صتار  وراء  من  االو�صط  ال�صرق  دول 
ب��و���ص��اط��ة ق��ل��م امل��خ��اب��رات ال�����ص��ري، 
نفوذها  على  تبقى  بريطانيا  وكانت 
الدول كما يحرك  تلك  بتحريك �صا�صة 
هذه  ول��ك��ن  ال�صطرجن  قطع  ال��الع��ب 
بعد  فجاأة  ف�صدت  احلكم  يف  الطريقة 

انهيار النفوذ الريطاين. 

�حمد قو�م �ل�شلطنة 
ال�صرق  ع��ل��ى احل��ك��م يف  م��ث��ل  وخ���ري 
االو����ص���ط ���ص��اح��ب ال�����ص��ع��ادة اح��م��د 
قوام ال�صلطنة ذلك الرجل الذي ميثل 
االرا�صي  ملالك  االفق  ال�صيقة  الطبقة 
يف ايران وبالد العرب واالغنياء يف 
م�صر تلك الطبقة التي فازت بكل �صيء 
بينما ال تعدوان متثل ن�صفا يف املائة 
ذلك  العربية ومع  ال�صعوب  من �صكان 
فقد بقيت تلك الطبقة طويال يف مقاعد 
مع  منا�صفة  االو�صاع  تتقا�صم  احلكم 
ويبلغ  ال��ري��ط��ان��ي��ة  االم���راط���وري���ة 
عمره  من  الثمانني  ال�صعادة  �صاحب 
اي��ام  االي��ران��ي��ة  راأ����س احلكومة  وق��د 
عام  اذربيجان  يف  ال�صيوعي  احلكم 
الكرملني  يخدع  ان  ا�صتطاع  وقد   46
ايران،  حظرية  اىل  اذربيجان  ويعيد 
ب�صع  ت�صم  كثرية  �صياعا  ميلك  وهو 
مئات من القرى وب�صع مئات االلوف 
ال�صياع  تلك  امتلك  وق��د  العبيد،  من 
الوزارة  ريا�صة  توليه  اثناء  الوا�صعة 
���ص��اح��ب  ي�����زال  – وال  م�����رات  ع����دة 
ال�صعادة يتمتع بنفوذ وا�صع يف حقل 

ال�صيا�صة االيرانية. 
ذروتها  يوما واالزم��ة يف  احدنا  لقبه 
تبدو  را�صيا  البدين  ال�صيا�صي  فوجد 
عالمات االرتياح على وجهه، والحظ 
وان  ي��ت��خ��رج  امل���وق���ف  ان  ���ص��ع��ادت��ه 
احلكومة  ان  يعتقدون  الريطانيني 
وا�صار  مقاعدها،  يف  طويال  تبقى  ان 

◄

مفت��اح �مل�شكل��ة ب�شيط فحكوم��ات �ل�ش��رق �الو�شط دون ��شتثن��اء �شعيفة 

منهارة ميت��د �لف�شاد �ىل �عماقها، وال ت�شتطيع تل��ك �حلكومات �ن ت�شمد 

طويال حتت وطاأة �الزمات �ملتو�لية

علين��ا �ن ندير ثورة يف م�شر، لنعطي �الر�ض للفالحني ولننزعها من 

�الغني��اء، ذلك هو عالج �ملوقف فاذ� تو�فرت لدينا �ل�شجاعة على �ن 

نفع��ل ذلك ��شتطعنا �ن نحك��م م�شر 25 �شنة �خ��رى ون�شتثمر نفوذنا 
هناك،

عاجل��ت وز�رة �خلارجي��ة �لربيطانية م�ش��اكل �ل�ش��رق �الو�شط بعد 

�حلرب على �لنحو �لذي �قرتحه �لربيجادير �لربيطاين
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اىل انه �صي�صبح رئي�صا للوزارة خالل 
ا�صبوع مب�صاعدة ال�صفارة الريطانية 

وقلم املخابرات ال�صرية. 
ويف ال�صباح التايل ازدحم امام ق�صر 
���ص��اح��ب ال�����ص��ع��ادة ع�����ص��رات االل���وف 
ب�صقوطه  يهتفون  ط��ه��ران  �صعب  م��ن 
خال  وفجاأة  االجنليز  اعوان  و�صقوط 
اجتمعوا  ال��ذي��ن  ال�صا�صة  م��ن  ق�صره 
ال���وزارة  ام��ر  يف  معه  ليتحدثوا  ب��ه 

القادمة. 
وانت�صرت يف املدينة �صائعة تقول ان 
قوام  هي  لالغتيال  القادمة  ال�صحية 
�صاحب  اع��ل��ن  اي���ام  وب��ع��د  ال�صلطنة 
وحتتاج  متعرثة  �صحته  ان  ال�صعادة 
اىل راحة طويلة يف �صوي�صرا، وهكذا 

فر بجلده خارج ايران. 
ال�صيا�صة  �صعف  متثل  ال  الق�صة  تلك 
كذلك  تك�صف  بل  فح�صب  الريطانية 
ال�صرق  يف  خطري  حت��ول  عن  النقاب 

االو�صط فقد بداأت ال�صعوب تتحرر. 
االو���ص��ط  ال�صرق  م�صاكل  ب���داأت  وق��د 
املا�صي  ال��ع��ام  يف  ج��دي��ا  �صكال  ت��اأخ��ذ 
كا�صاين  اتباع  من  واح��د  اف��رغ  عندما 
ر�صا�س م�صد�صه يف راأ�س اآخر رئي�س 
الغربية  الدول  يوؤيد  ايران  وزراء يف 
بادر  ذلك  وبعد  وازم��ارا  – اجل��رال 
ال��رمل��ان االي����راين ال���ذي ال ي��ع��دو ان 
ناديا �صيا�صيا يتبارى اع�صاوؤه  يكون 
تاأميم  اىل  االجنليز  م��ن  التقرب  يف 
الغوغاء  لتاأثره  تهدئة  البرتول  �صركة 

من �صكان االحياء الفقرية. 
وت��خ��اذل االجن��ل��ي��ز يف م��واج��ه��ة هذا 
وامروا  امل�صريون  فت�صجع  التحدي، 
القتاة  منطقة  من  باخلروج  االجنليز 
على  العراقيون  وجاء  ال�صودان  ومن 
الطريق  يف  بال�صري  يهددون  اعقابهم 
وقد  م�صر،  يف  اي���ران  �صلكته  ال���ذي 
امتدى حمى هذه ال�صيا�صة اىل الدولة 

القبلية االردنية. 
ولكل هذه االحداث معان �صتى ف�صياع 
االيرانية  االجنليزية  البرتول  �صركة 
ج�����اء ����ص���رب���ة ق��ا���ص��م��ة ل��الق��ت�����ص��اد 
ال���ري���ط���اين امل��ن��ع�����س واحل���ام���ي���ة 
هي  ال��ق��ن��اة  منطقة  يف  الريطانية 
نقطة القوة الوحيدة للدول العربية 
يف ال�صرق االو�صط و�صياعها يخلق 
فراغا كبريا يف منطقته يرابط على 

حدودها جي�س رو�صي جبار.. 

�لبحث عن حل؟! 
ولكن ما هو النظام اجلديد الذي 
الفراغ؟ وخري جواب على  ميلء 
ال�صخ�صان  ه��و  ال�����ص��وؤال  ه���ذا 
يف  الرئي�صي  الدور  لعبا  اللذان 
ال�صهور  خ��الل  االح���داث  تطور 
حممد  الدكتور  وهما  املا�صية 

م�صدق يف ايران وم�صطفى النحا�س 
با�صا يف م�صر – 

وم�صدق رجل متقدم يف ال�صن طويل 
ال��ق��ام��ة ب����ارز ع��ظ��ام ال���وج���ه ح���اول 
ين�صئ  ان  ال�صيا�صي  ما�صيه  ط���وال 
وزار  ينجح  مل  ولكنه  ا�صالحيا  حزبا 
ال�صجن ب�صع مرات ومعروف عنه انه 
ال يعمل اال يوحى من راأيه وحده. ذلك 
موؤ�ص�صة  اكر  �صادر  الذي  هو  الرجل 
ال�������ص���رق االو����ص���ط  اق��ت�����ص��ادي��ة يف 
احلكومة  ميزانية  من  اكر  ميزانيتها 
ابناء  من  م�صدق  ولي�س  االي��ران��ي��ة.. 
عروقه  يف  يجري  بل  الفقرية  الطبقة 
دم االغنياء، ويعتقد ان �صربة واحدة 
من يده حتيل ايران اىل جنة عدن واذا 
�صئل كيف يكون ذلك هز كتفيه وبدت 

عالئم االغماء. 
النحا�س  ومثيل م�صدق يف م�صر هو 
ب���ا����ص���ا ال������ذي ا�����ص����در اوام��������ره اىل 
ال��ري��ط��ان��ي��ني مب���غ���ادرة ال��ق��ن��اة ام��ال 
مركزها  ال��وف��د  حلكومة  يعيد  ان  يف 
ال�����ص��ع��ب��ي ال����ذي ف��ق��دت��ه ع��ل��ى اث���ر ما 
والنحا�س  الف�صاد  ف�صائح  ع��ن  ن�صر 
ب��ا���ص��ا م��ث��ل م�����ص��دق رج���ل م��ت��ق��دم يف 
ميدان  يف  كثرية  �صعبا  و�صلك  ال�صن 

ال�صيا�صة. 
ف����ق����د ك����ان 

ال��زع��ي��م ال���ث���وري ال�����ص��اد يف ح��رك��ة 
وكان   1920 عام  ال�صادق  اال�صتقالل 
م�صر  على  فر�صوه  االجنليز  �صنيعة 
بالدبابات يف احلرب العاملية الثانية، 
على  ل��ل��ث��ورة  االول  امل��ح��ر���س  وك���ان 
الرجل  ذلك  االمين  و�صاعده  االجنليز 
البدين الذي يعتر اغنى االغنياء يف 

م�صر. 
ا�صالحيا  حزبا  الوفد  ح��زب  ب��داأ  وق��د 
ثم ا�صبح اليوم اف�صد هيئة يف ال�صرق 
احلكم  ان  �صيا�صته  جعل  اذ  االو�صط! 
ال���رثاء،  اىل  الطبيعي  ال��ط��ري��ق  ه��و 
والنحا�س مثل م�صدق ال ي�صتمع اال ملا 

ميليه عليه عقله وحده!!!. 

�لتيار�ت �لوطنية 
بتيارات  م��زدح��م  االو���ص��ط  وال�����ص��رق 
متعار�صة كثرية ولكنها تنتهج �صبيال 
بالوطنية  ينادون  فالوطنيون  واحدا 
ال��ن��ف��وذ  اق�����ص��اء  االول  ه��دف��ه��م  الن 
يريدون  ال��ذي��ن  واالف���راد  الريطاين 
ا�صباع مطامعهم ال�صخ�صية من ال�صهرة 
ي��ن��ادون  امل��ن��ا���ص��ب  وال���و����ص���ول اىل 
احلاكمة  الطبقة  ورج���ال  بالوطنية 
املتداعية يدعون اىل الوطنية لتحويل 
الراأي العام عن انف�صهم وهكذا ي�صبح 
االجنبي كب�س الفداء فهو م�صئول عن 
ماأ�صاة الفقراء 

الذين ي�صكنون اكواخ بغداد وامرا�س 
م�صر  ق��رى  يف  املتناثرين  الفالحني 
املياه  ي�صربون  الذين  الغوغاء  واالم 
يف  االغ��ن��ي��اء  ح��م��ام��ات  م��ن  املت�صربة 
ال�صرق  م�صاكل  وا�صبحت  ط��ه��ران، 
االو�صط التي بداأت منذ عهد اال�صكندر 
االكر حتى اليوم تقع م�صئوليتها على 

اال�صتعمار الريطاين. 
والغريب ان الطبقات املثقفة يف م�صر 
نهاية هذه  ان  تعتقد  والعراق وايران 

امل�صائب يوم نهاية اال�صتعمار. 
�صيا�صة  ت��ن��ت��ه��ج  ال  ح��ك��وم��ة  وك���ان���ت 
ترمي اىل ال�صعور القومي يف ال�صرق 
ادارة  ولكن  ف�صل  اىل  مالها  االو�صط 
ايرانية  بايد  ايران  الزيت يف  �صناعة 
القناة  منطقة  ع��ن  االجن��ل��ي��ز  رج���الء 
ان ي�����ص��ل��ح ف�����ص��اد احل���ك���وم���ات ول��ن 
من  يرفع  ول��ن  الفقراء  م�صاكن  يبني 
العاملة  الكادحة  الطبقات  م�صئويل 
النحا�س  وال  م�صدق  ي�صتطيع  ول��ن 
الوفد  فحزب  ال��ك��وارث  ه��ذه  ا���ص��الح 
وكذلك  االغنياء  املنفعيني  من  جماعة 
ال��ذي جاء مب�صدق  االي��راين  الرملان 

اىل احلكم. 
وقد تكون تلك االحزاب �صغرية ولكنها 
حتتل مواقع ا�صرتاتيجية فلها نفوذ يف 
اليمينية  مكان حتى يف اجلماعات  كل 
املتطرفة مثل االخوان امل�صلمني واتباع 

كا�صاين. 

رجال مثل �تاتورك 

ول���ك���ن م��ت��ى ي���اأت���ي ذل����ك ال����ي����وم، قد 
غ��د، ويوم  بعد  يكون  وق��د  غ��دا  يكون 
ت��ت��ح��ط��م ف��ي��ه ح��ك��وم��ة م�����ص��دق على 
وتنهار   ، النفوذ  اىل  احلاجة  �صخرة 
بالد  م��ن  غريها  يف  احلاكمة  الطبقة 
االزمات  وط��اأة  حتت  االو�صط  ال�صرق 

املتوالية. 
اىل  االو�صط يف حاجة  ال�صرق  ودول 
يقود  جهاد  املنظم..  اجلهاد  من  ن��وع 
انقذ  ال��ذي  اتاتورك  كمال  مثل  مرجل 
كبري  حد  اىل  ت�صبه  فو�صى  من  تركيا 
تلك الفو�صى املنت�صرة يف دول ال�صرق 
االو�صط كلها، وامل�صكلة هي كيف جند 
ك��م��ال ات���ات���ورك م���رة اخ���رى م��ن بني 

�صا�صة ال�صرق االو�صط! 
ال��دول  تلك  ففي  لنبحث،  واجل����واب 
جماعات قوية وافراد اقوياء يدركون 
حاجة بالدهم املا�صة اىل تغيري حا�صم، 
ايران يوجد  لذلك.. ففي  وامامنا مثل 
ال�����ص��اه ال�����ص��اب ال���ذي ميثل ن��وع��ا من 
من  ب��وح��ي  يعمل  اال���ص��ي��وي،  هاملت 
حكما  ليحكم  ا���ص��رف  االم����رية  اخ��ت��ه 
ح��ازم��ا م��ث��ل اب��ي��ه ال���راح���ل، وال�����ص��اه 
قوة كرى ويدرك متاما اخلطر الذي 
يهدده ويهدد بالده واال�صرة احلاكمة. 
االن���دي���ة  ب���ني  ان جت���د  وت�����ص��ت��ط��ي��ع 
رجاال  االو�صط  ال�صرق  يف  ال�صيا�صية 
ال�صجاعة  تعوزهم  ال  ا�صداء 
على  الكفاءة  وال  القوة  وال 
حتتاج  التي  باملهمة  القيام 
تعرث  وق��د  املنطقة  تلك  اليها 
على �صالتنا هذه يف �صخ�س 
من  انحدر  ال��ذي  مكي  ح�صني 
ان��ه  احل����ال،  متو�صطة  ا���ص��رة 
بنف�صه  م�صتقبله   ب��ن��ي  رج���ل 

ويلتف حوله اتباع كثريون. 
مكي  حت��وي��ل  ا�صتطعنا  واذا 
مكافحة  اال  ل��ه  ه��م  ال  م��ن رج��ل 
االجنليز اىل رجل كل همة بناء 
ايران لفعل املعجزات.. وقد تعرث 
على �صالتنا هذه يف �صخ�س اديب 
وجنيب  �صوريا  يف  ال�صي�صكلي 

الهاليل يف م�صر. 
ولكن كيف ي�صتطيع هوؤالء ال�صا�صة 
حركة  مت��اث��ل  ح��رك��ة  يتزعموا  ان 

اتاتورك؟ 
ل��ن��ح��اول م��ع��ه��م.. ول��ن��ع��د ل��ه��م يد 
امل�����ص��اع��دة وت�����ص��ت��ط��ي��ع ال���والي���ات 
ت��وح��دا  ان  وب��ري��ط��ان��ي��ا  امل���ت���ح���دة 
نفوذهما يف هذه املنطقة وان تتعاونا 

معا اىل �صنع املعجزات. 

◄◄
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ان �صامي���ة �ص���ادق امل�صرف���ة عل���ى برنام���ج، م���ا 
يطلب���ه امل�صتمع���ون، تق���ول ان الر�صائ���ل التي 
انهال���ت عليها تطل���ب اذاعة ه���ذه االغنية تزيد 
على جمموع الر�صائل التي طالبت باغاين هذا 

ال�صهر جمتمعة! 
كل ي���وم.. كانت �صامية �ص���ادق تتلقى ر�صائل 
من كل م���كان.. من كل مدين���ة.. وكل مركز.. 
وكل قري���ة يف م�ص���ر.. وم���ن �صوريا ولبنان 
واالردن  ال�صعودي���ة  واململك���ة  والع���راق 
والكوي���ت و�صم���ال افريقي���ا وع���دن... كلها 
تطل���ب يف احلاح اذاعة اغنية" ليه خليتني 

احبك". 
واغني���ة "ليه خليتني احبك" من مو�صيقى 
واحل���ان املو�صيقار املتاأل���ق كمال الطويل 
ومن كلم���ات ماأم���ون ال�صن���اوي وتغنيها 
املطرب���ة جن���اة ال�صغ���رية الت���ي مل تع���د 
�صغ���رية طبع���ا!.. وكانت اغني���ة ال�صهر 
املا�ص���ي لكم���ال الطوي���ل اي�ص���ا.. وهي 

اغنية "مال الهوى يامه".. 

ماأمون �ل�شناوي 
يكتبها يف جل�صة واحدة 

واغنية "ليه خليتني احبك" وراءها ق�صة! 
لقد بداأ مولد االغنية عندما دخل ماأمون ال�صناوي 

على كمال الطويل ليزوره..
وال�صح���كات  الن���كات  يطل���ق  ماأم���ون  وجل����س 
والت�صنيعات كعادته.. ويف اثناء احدى �صحكاته 
م���د يده اىل جيب���ه ليخرج املندي���ل.. فخرجت يف 
يده ورقة كان قد كت���ب فوقها مطلع اغنية.. وكان 
املطلع يقول.. "ليه خليتني احبك.. ال تلومني وال 
اعاتب���ك".. ومل يكتب ماأمون بعد هذا املطلع حرفا 
واح���دا.. وام�ص���ك كم���ال الطويل بالورق���ة وراقه 
مطل���ع االغنية.. فراح يتمتم ب���ه حتى امت تلحينه 

قبل ان يتم تاأليف االغنية نف�صها!. 
وق���ال كما ملاأمون ان ليلى م���راد طلبت اليه ان يعد 
له���ا اغنية لالذاعة.. ثم اقرتح علي���ه ان يبني على 

هذا املطلع اغنية ليلى... 
يكم���ل  ماأم���ون  م�ص���ى  اجلل�ص���ة..  نف����س  ويف 
االغني���ة!.. كان ي�صح���ك ويطل���ق ت�صنيعات���ه.. ثم 
يع���ود اىل الورق���ة ليكتب "كوبلي���ه" ويقراأه على 
كمال الطويل ويف نهاي���ة الزيارة.. كانت االغنية 

قد اكتملت..

وتن���اول 
كمال االغني���ة.. واغلق على 

نف�ص���ه الب���اب اربعة اي���ام كامل���ة .. وه���و يقراأها 
ويعي���د قراءته���ا ويعي����س يف انفع���االت كلماته���ا 

ومعانيها.. 
وبعد االيام االربعة.. انتهى كمال من و�صع اللحن 

الذي تردده البالد العربية كلها هذه االيام.. 

على ��شطو�نة.. ويف فيلم! 
ليل���ى  وذه���ب كم���ال باالغني���ة ومو�صيقاه���ا اىل 
مراد.. واعجب���ت ليلى باالغنية .. فقامت بحفظها 

وت�صجيلها على ا�صطوانة.. 
وت�صادف ان ا�صتمع ح�صن ال�صيفي اىل االغنية.. 
وكان يتوىل يف هذا الوقت اخراج فيلم "احلبيب 
املجهول" بطولة ليلى مراد.. فطلب ادخال االغنية 

يف الفيلم .. فادخلت بالفعل.. 

عيب! 
ثم جاء دور االذاعة.. 

عر�صت االغني���ة على جلنة الن�صو�س فاعرت�صت 
عل���ى بع�س كلماتها.. قال���ت ان عبارة "فني اهرب 

م���ن ذنب���ك" عبارة غ���ري �صليم���ة.. وف�ص���رت جلنة 
الن�صو����س اله���روب من الذنب بان���ه يعني وقوع 

الذنب.. وهذا عيب!.
ورفع���ت هذه العبارة من االغني���ة وو�صعت بدلها 
"ف���ني اهرب م���ن حبك"، وغ���ريت اللجنة كلمات 
اال�ص���ل  يان���ا" يف  اآه  "ادعيل���ك  كان���ت  اخ���رى.. 
"ادعيلك بامانة".. وكانت "ياريته مير عليك" يف 
اال�ص���ل "مو�س ممكن مير علي���ك" وعر�صته  ليلى 
م���راد على �صرك���ة اال�صطوان���ات فل���م توافق على 

التعديل.. وازاء ذلك تنازلت ليلى عن االغنية. 

�لبحث عن مطربة �خرى! 
واعاد كمال الطويل االغنية اىل جيبه.. 

ويق���ول كمال ان االغنية "مل تهن عليه".. ثم يكمل 
الق�صة قائال: وفكرت فيمن ت�صلح لكي تغنيها غري 
ليلى.. واخريا – وبامل�صادفة – عرثت على جناة 

ال�صغرية.. 
وتناول جناة ال�صغ���رية الق�صة من كمال الطويل 
لتكملها وهي تقول : كنت يف لبنان عندما التقيت 
فن���دق  اقي���م يف  كن���ت  الطوي���ل..  بكم���ال  هن���اك 
طانيو����س بعالي���ة.. وكن���ت اعم���ل يف الكازين���و 
امللح���ق بالفن���دق.. وذه���ب كم���ال ذات ليل���ة اىل 

امللهى.. وبعد ان امتم���ت و�صلني قال يل ان لديه 
اغني���ة ممت���ازة ت�صل���ح يل.. وان���ه يري���د مني ان 
احفظه���ا لكي ا�صجلها يف م�ص���ر.. وا�صتمعت اىل 
االغني���ة.. واح�ص�صت ان معانيها تنفذ اىل قلبي.. 
وراقن���ي اللحن اىل درج���ة انني حفظ���ت االغنية 

مبجرد �صماعها.. 
ويف اليوم التايل توجه كمال اىل فندق طانيو�س 
راح  ال�صال���ون  اركان  اح���د  ويف  اقي���م..  حي���ث 
يلقنن���ي االغنية .. ويف ثالث جل�ص���ات ا�صتغرقت 
كل منها �صاع���ة.. كنت قد حفظت اللحن والكالم.. 

وا�صرتيت حقوق االغنية من املوؤلف وامللحن.. 

ليلى تثري م�شكلة!
وعاد كمال اىل م�صر.. 

وع���ادت جناة ال�صغرية.. و�صجل���ت االغنية التي 
تتغنى بها املاليني هذه االيام.. وكان من املحتمل 
ان تنته���ي الق�صة عند هذا احلد لوال ان ليلى مراد 

طالبت باالغنية.. 
وم���ن يدري.. رمب���ا تط���ورت الق�ص���ة اىل معركة 

يف�صل فيها الق�صاء!. 
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اجتم���ع  ال�صابع���ة  ال�صاع���ة  يف   .."
وتط���ورات  للبح���ث  ال���وزراء  جمل����س 
املوق���ف، ونظ���ر يف القوان���ني العاجلة 
التي توجب الظ���روف اتخاذها حلماية 
البالد." كانت االحداث تتالحق، والنار 

تكاد ت�صتعل لتلتهم كل �صيء. . 
وكان رفع���ة رئي�س ال���وزراء علي ماهر 

با�صا يرقب تطور احلوادث. 
واتخ���ذ  ال���وزراء،  جمل����س  واجتم���ع 
القاه���رة  حكم���دار  وعق���د  قرارات���ه، 
اجتماعا يف مكتبه، ح�صره كبار �صباط 
البولي����س للبحث فيما يجب اتخاذه من 
التدابري.. وح���وايل الظهر، انتقل كبار 
�صب���اط املحافظة اىل حديق���ة االزبكية، 

وقد اقيمت عدة خيام لهم.. 
ووزع���ت جمي���ع ق���وات بل���وك النظ���ام 
على اق�صام البولي����س، وع�صكر بع�صها 
وا�صتاأج���رت  االزبكي���ة..  حديق���ة  يف 
احلكمداري���ة ع���دة �صيارات م���ن انواع 
ان  عل���ى  اجلن���ود،  لتنق���الت  خمتلف���ة 
تظ���ل ه���ذه ال�صي���ارات وه���ي ت�ص���رف 

ال�صباط.. 
وملا كان بع�س افراد اجلاليات االجنبية 
يحملون �صالحا، فقد بداأت احلكمدارية 
يف بح���ث ما يتخذ من اج���راءات ب�صاأن 
ه���ذه اال�صلح���ة.. وقد ق�ص���ى رفعة علي 

ماهر بت�صريح قال فيه: 
اي  ملواجه���ة  م�صتع���دة  الب���الد  "ان 
ط���ارئ، وان جمل����س ال���وزراء يدر����س 
كل االحتم���االت وي�صتع���د له���ا جميع���ا 
ا�صتع���دادا تام���ا. وه���و ال ي���زال يرق���ب 
جم���رى  ويتتب���ع  كث���ب،  ع���ن  املوق���ف 
االمور يف يقظة واهتمام، وعلى ا�صا�س 
هذا كله ي�صدر ما يراه من القرارات يف 

الوقت املنا�صب." 
يف ه���ذا اجلو الذي كان���ت فيه االنفا�س 
تتالح���ق، والعامل يرف�س عل���ى بركان، 

والنار تو�ص���ك ان تبتلع كل �صيء، اعلن 
علي ماهر با�صا االحكام العرفية يف اول 
�صبتم���ر �صنة 1929.. وكانت اول مرة 
ي���رى فيها ابناء هذه الفرتة من احلياة، 
اعالن االحكام العرفية وكان علي ماهر 
با�صا اول حاكم ع�صك���ري م�صري يعلن 
االح���كام العرفية، فمنذ و�صعت احلرب 
ع���ام  العظم���ى االوىل اوزاره���ا حت���ى 
1939 ، مل تع���رف م�ص���ر معن���ى ه���ذه 
االح���كام وال لونه���ا.. ث���م ا�صتق���ال علي 

ماهر با�صا.. 

�حلاكم �لع�شكري رقم2 
املل���ك  جالل���ة  و�ص���ع  يوني���و   20 ويف 
املر�ص���وم امللكي بتعي���ني ح�صن �صري 
با�صا حاكما ع�صكري���ا عاما، خلفا لرفعة 

علي ماهر با�صا.. 
وظ���ل ح�ص���ن �ص���ري با�صا حاكم���ا، له 
الكلمة العليا يف ظ���ل االحكام العرفية، 
اربع���ة ا�صهر ون�صف �صه���ر، م�صت هي 
االخ���رى وكان �صيئا جدي���دًا مل يحدث، 

وكان حكما عرفيا مل يفر�س.. 
ي���وم  يف  الع�صك���ري  احلاك���م  ووق���ف 
اخلمي�س 14 نوفم���ر �صنة 1940 على 
من�ص���ة جمل����س الن���واب يتل���و خط���ب 
العر�س وان�صت نواب االمة و�صيوخها 
اىل �ص���وت احلاك���م الع�صك���ري، ولك���ن 
ال�ص���وت انح���رف م���ن ت���الوة اخلطاب 

ليقول يف �صوت مبحوح: 
- ام�صكني يا حممود بك.. 

فج���اأة  �ص���يء  كل  وح���دث 
اذهل���ت  خاطف���ة  �صرع���ة  ويف 
احلاك���م  وق���ع  احلا�صري���ن، 
الع�صكري مغ�صيا عليه.. وم�صت 
حلظ���ات رهيب���ة، واملل���ك يعل���وه 
التاأث���ر من اج���ل وزي���ره االول.. 
با�ص���ا..  �ص���ري  ح�ص���ن  وتوف���ى 

احلاكم الع�صكري الثاين. 
من �صري با�صا اىل النحا�س! 

و�صدر االمر امللكي .. 
�صليم���ان  احلمي���د  عب���د  "عزي���زي 
با�ص���ا .. اىل ان يت���م تاألي���ف وزارة 
جدي���دة نطل���ب اليك���م واىل زمالئكم 
ال���وزراء القي���ام باالعم���ال اجلاري���ة 

حمم���ود  ويت���وىل  وزارت���ه..  يف  كل 
فهم���ي القي�صي با�ص���ا ت�صري���ف �صئون 
وزارة الداخلية على ان يقوم بال�صئون 
اجلاري���ة فيم���ا يتعل���ق بتنفي���ذ االحكام 

العرفية.. 
ويف 15 نوفم���ر تاألف���ت وزارة ح�صني 
�ص���ري با�ص���ا.. ويف اليوم الت���ايل وقع 
جالل���ة املل���ك املر�ص���وم امللك���ي بتعي���ني 
ح�ص���ني �ص���ري با�ص���ا حاكم���ا ع�صكري���ا 

عاما.. 
ث���م تلته���ا  اي���ام �صن���ة 1940  وم�ص���ت 
اي���ام 1941 وج���اء احلاك���م الع�صك���ري 
م�صطف���ى النحا����س با�ص���ا يف 4 فراير 
لرفع���ة  التاري���خ  �صن���ة 1942 و�صج���ل 
النحا�س با�صا عامني وثمانية ا�صهر من 
احلك���م الع�صكري، مت فيه���ا حل جمل�س 
جدي���د..  جمل����س  وانتخ���اب  الن���واب 
وكان���ت هذه اول انتخاب���ات جتري يف 

ظل االحكام العرفية 

�حلاكم �ل�شاد�ض.. 
وكان النحا�س با�ص���ا احلاكم الع�صكري 
الرابع على مدى ثالث �صنوات.. . ويف 
ليلة 8 اكتوبر �صنة 1944، اقبلت وزارة 
النحا�س با�صا، وخرج رفعته جمردًا من 
كل �صلط���ان.. من الرئا�ص���ة ومن احلكم 
الع�صك���ري، وت���وىل احم���د ماه���ر با�صا 
�صلط���ة احلاكم الع�صك���ري وبعد خم�صة 
ا�صه���ر، يف 25 فراير �صنة 1945 ، كان 
احلاكم الع�صكري يف طريقه اىل جمل�س 
ال�صي���وخ عندم���ا امت���دت ي���د ت�صافح���ه 
فانطل���ق منه���ا الر�صا�س وه���وى ماهر 
با�ص���ا ب���ني ي���دي مم���دوح ريا����س ب���ك 

واال�صتاذ �صعد اللبان.. 
ال���وزارة،  با�ص���ا  النقرا�ص���ي  وراأ����س 
وا�صندت اليه �صلط���ة احلاكم الع�صكري 
يف فراير، ويف اكتوبر من نف�س العام 
رفعت االحكام العرفية من جميع انحاء 

اململكة امل�صرية.. 
وكان النقرا�صي با�صا احلاكم الع�صكري 

ال�صاد�س.. ولكنه مل يكن االخري! 
من جديد!. 

م���رة ثانية، ومن جدي���د، �صاهدت م�صر 
االح���كام العرفي���ة، بع���د م�ص���ي اقل من 

ثالث �صنوات على الغائها.. 
يفر����س  الع�صكري���ة  االوام���ر  �ص���درت 
الرقاب���ة وتعي���ني احم���د مرت�ص���ى ب���ك 

حاكما ع�صكريا ملنطقة القاهرة.. 
وب���داأت حرا�ص���ة امل�ص���ارف واملن�صاأت، 
واخ���ذت احلكوم���ة يف اعتق���ال بع����س 
اخلطري���ن، وتبني يف ال�صب���اح ان عدد 
الذي���ن مت اعتقاله���م نح���و 240 �صخ�صا 
البولندي���ني  فت���اة وبع����س  بينه���م 22 
وه���م  وامل�صري���ني..  واليوغ�صالفي���ني 

جميعا من ال�صبان.. 
و�ص���رح وكي���ل الداخلية ب���ان الوزارة 
اتخ���ذت جمي���ع التداب���ري الت���ي تكف���ل 
متام���ا حماي���ة ارواح جميع م���ن تظلهم 
�صماء م�ص���ر، واملحافظة عل���ى اموالهم 
وانه���ا لن تته���اون يف ال�ص���رب على يد 
كل م���ن يح���اول اخل���روج عل���ى النظام 

ومقت�صيات االمن العام.. 
واتخذت هذه االج���راءات ال�صريعة بع 
م���ا وقع جاللة املل���ك القانون الذي اقره 
جمل�س ال�صيوخ والنواب بجواز اعالن 

االحكام العرفية.. 
�صن���ة  ماي���و  املر�ص���وم يف 15  و�ص���در 
1948 بتعي���ني النقرا�ص���ي با�صا حاكما 

ع�صكريا عاما.. 
وكانت حملة فل�صطني قد بداأت.. 

�شري با�شا مرة �خرى..! 
كانت هذه هي املرة الثانية التي يتوىل 
فيها النقرا�صي با�صا احلكم الع�صكري.. 
وج���رت االحداث متتابع���ة يف فل�صطني 
ا�صت�صه���اد  ث���م  العرب���ي..  الع���امل  ويف 
النقرا�ص���ي با�ص���ا بع���د ان ظ���ل حاكم���ا 

ع�صكريا ثمانية ا�صهر ون�صف �صهر.. 
وع���ني ابراهي���م عبد اله���ادي با�صا خلفا 
ل���ه، وظ���ل حاكم���ا ع�صكريا حت���ى نهاية 

يوليو �صنة 1949.. 
ث���م ح�ص���ني �ص���ري با�ص���ا م���رة اخرى.. 
ويف يناي���ر 1950 ، بع���د ع���ام ون�صف 
تاألف���ت وزارة النحا�س با�صا ومل ي�صدر 
املر�ص���وم امللكي بتعي���ني النحا�س با�صا 

حاكما ع�صكريا.. 
ويف م�ص���اء ال�صب���ت 26 يناي���ر 1952 
اعل���ن النحا����س با�صا االح���كام العرفية 
م���ن جديد.. وق�صى ليل���ة واحدة حاكما 
ع�صكري���ا عام���ا.. وكان رفعت���ه احلاك���م 
الع�صك���ري العا�صر.. وبع���د ليلة واحدة 
تغ���ري احل���ال وع���اد احلاك���م الع�صكري 
االول لي�صب���ح احلاك���م الع�صك���ري رقم 

 ...11
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ت�صتطيع بكل �صهولة ان متيز بني جنوم ال�صينما، 
وجن���وم امل�صرح م���ن اللغ���ة التي تتح���دث بها كل 

فئة! 
فنج���وم ال�صينم���ا يحدثون���ك باللغ���ة العامية التي 
يتح���دث به���ا �صائ���ر النا����س .. اما جن���وم امل�صرح 
فيتحدثون بلغة من خليط من العامية والف�صحى.. 
اال�صطالح���ات  ي�صتعمل���ون  ال�صينم���ا  وجن���وم 
الفرن�صي���ة او االجنليزي���ة.. ام���ا جن���وم امل�ص���رح 
في�صتعملون اال�صطالحات االيطالية، او العبارات 

التي يحفظونها من امل�صرحيات القدمية! 
وانت اذا جل�ص���ت ع�صر دقائق يف "بروفة" الفرقة 
امل�صرية.. �صمعت ح�صني ريا�س وهو ي�صاأل زينب 

�صدقي! 
- كم ال�صاعة يا �صيدتي املركيزة؟ 
فتجيبه زينب �صدقي على الفور: 

- دعني.. دعني و�صاأين يا �صيدي الدوق! 
واذا ا�ص���اء ممث���ل بالفرقة امل�صري���ة اىل زميل له، 

بادره الزميل بعبارة بولي�س قي�صر امل�صهورة:
- حتى انت يا برون�س!! 

جنوم.. وجنوم!
ال�صينم���ا  وميت���از ممثل���و امل�ص���رح عل���ى جن���وم 
ام���ام الكامريا، بق�ص���وة الذاكرة وحف���ظ ادوارهم 
ب�صرعة.. وله���ذا يف�صل املخرجون ممثلي امل�صرح 
على الوج���وه اجلديدة دائم���ا.. فاملمثل امل�صرحي 
يجي���د تاأدي���ة دوره، كم���ا ان���ه يرجت���ل احل���ركات 
واال�ص���ارات الت���ي يتطلبه���ا ال���دور.. ام���ا جن���وم 
ال�صينما فانهم اليتحركون اال يف حدود اخلطوط 
التي ير�صمها لهم املخرج!.. ومي�صي ممثل امل�صرح 
او ممثلت���ه ، اما الكامريا بق���دم ثابتة.. وي�صتطيع 

ان يعر بق�صمات وجهه دون ان يتكلم! 
وزكي ر�صتم ي�صتطيع ان يع���ر بعينيه فيحركهما 
كم���ا ي�ص���اء، ويوؤث���ر يف املتفرج���ني دون ان يلج���اأ 
اىل حنجرت���ه ، او يبدي اية ا�ص���ارة! وهو ال يقبل 
اي دور يعر����س عليه، انه يق���راأ ال�صيناريو اوال.. 
ويفهم دوره جيدا، فاذا وجده يتفق مع �صخ�صيته 
وقع العق���د.. اما اذا مل يعجبه الدور، فانه ال يقبل 

متثيله ولو عر�س عليه ع�صرة االف جنيه! 
ومن���ذ عام���ني عر�ص���ت علي���ه اح���دى ال�ص���ركات 
ثالث���ة االف جني���ه يف نظ���ري دور ميثله يف �صهر 
واح���د.. فرف�س هذا املبل���غ، الن �صخ�صية الدور 

ال تتنا�صب مع �صخ�صيته!

�نور وجدي ممثل بطبيعته ! 
ومن ممثلي امل�صرح الذي���ن جنحوا على ال�صا�صة، 

ان���ور وج���دي وحمم���ود املليج���ي .. فكالهما بدا 
"كومبار�س" يحمل "احلرية" ويقف على امل�صرح 

�صاعتني كاملتني دون ان ينطق بكلمة واحدة! 
وان���ور وجدي ممث���ل بطبيته .. فه���و ي�صتطيع ان 
ير�صم على فمه ابت�صامة عري�صة.. يف الوقت الذي 

متالأ فيه الدموع عينيه! 

حممود �ملليجي! 
وكما بداأ انور وجدي حياته، كومبار�س يف م�صرح 

رم�صي�س.. بداأ حممود املليجي حياته "كومبار�س" 
يف فرقة فاطمة ر�صدي! 

ولق���د ظل املليج���ي ي�صعد ال�صلم خط���وة خطوة.. 
حتى مثل ال���دور االول امام فاطمة ر�صي يف  فيلم 
الزواج �صنة 1932 و�صقط الفيلم.. و�صقط حممود 
املليجي م���ع الفيلم!.. ثم قام ونف�س مالب�صه وبداأ 

ي�صعد ال�صلم – مرة ثانية – خطوة خطوة. 

بال�ض تبو�شني! 
حياته���م  ب���داأوا  الذي���ن  ال�صينم���ا  جن���وم  وم���ن 
"كومبار����س" مديحة 

ي�ص���ري.. فقد ظهرت يف منظ���ر واحد ال يزيد على 
ث���الث دقائ���ق م���ع عب���د الوه���اب، يف فيل���م "يحيا 
احل���ب" ومل تق���ل �ص���وى جمل���ة واح���دة .. الت���ي 
ا�صتهل بها عبد الوه���اب اغنيته امل�صهورة "بال�س 

تبو�صني يف عينيه"! 
واول دور مثلت���ه على ال�صا�ص���ة، كان دور ممر�صة 
يف اح���د االف���الم الت���ي اخرجه���ا �صتودي���و م�ص���ر 

حل�صاب وزارة ال�صحة! 
وهي االن تتقا�صى الف جنيه.. 

ان ال���دور الذي تلعبه مديحة ي�ص���ري ام ير�صم لها 
بعد، فبع�س املخرجني ي�صن���دون اليها دور الفتاة 

ال�صريرة التي تتاأبط ذراع ال�صيطان! 
والبع�س االخر ي�صندون اليها دور الفتاة الوديعة 
الريئة كالطفل.. ولكن الدور الذي تلعبه مديحة، 
هو دور املراأة مب���ا فيها من عنا�صر اخلري عنا�صر 

ال�صر!. 

عيد ميالد زوزو ما�شي! 
احتفلت زوزو ما�ص���ي للمرة الثالثة  - هذا 
الع���ام – بعي���د ميالده���ا!.. وزوزو ما�صي 
يف  م���رات  ارب���ع  ميالده���ا  بعي���د  حتتف���ل 
ال�صن���ة!.. وه���ي تقت�ص���د يف ع���دد ال�صموع 

التي ت�صعها يف "ثورته" ايقون! 
وه���ي متزوج���ة م���ن اجنب���ي.. اذا ارادت ان 
حتدثه، حدثته بلغة اجنبي���ة وعندما ت�صتمه، 

ت�صتمه بالعربية! 

�جلنة!  "حريقة" يف 
فيل���م  م�ص���ر  �صتودي���و  �صينم���ا  االن  يعر����س 
الفيلم من اخراج كرمي.. وكان  "ناهد".. وهذا 
املخ���رج ق���د اخت���ار ل���ه ه���ذا اال�ص���م "حريقة يف 
اجلن���ة" ولك���ن رقابة ال�صينما مل ت�ص���رح له بهذا 

اال�صم، فا�صتبدل به ا�صم ناهد! 
وه���ذا الفيلم ال يختلف عن االف���الم االمريكية يف 
�ص���يء.. اال يف ا�صم���اء ابطال���ه.. راقي���ة ويو�صف 

وهبي وعبد الوارث ع�صر! 

لك فيلم.. جمهور! 
يف �صارع عم���اد الدين تعر�س ثالثة افالم م�صرية 
يف وق���ت .. ومن العجيب انك جتد اجلمهور الذي 
ي�صاه���د كال منها، يختل���ف من االخ���ر.. فلكل فيلم 
زبائن.. نراهم اثناء مرورك امام دور ال�صينما يف 

مواعيد الدخول واخلروج! 
فجمه���ور قي���ام "ناهد" الذي اخرج���ه حممد كرمي 
م���ن الطبق���ة الراقي���ة.. وجمه���ور فيل���م "غ�ص���ب 
الوالدين" الذي اخرج���ه ح�صن االمام، من العمال 
و�صغ���ار املوظف���ني !.. ام���ا جمهور فيل���م "�صورة 
الزفاف" الذي اخرجه ح�صن عامر، فمن احلموات 
والزوجات وتالميذ املدار�س االبتدائية واالطفال 

الذين يف �صن فريوز!! 

�آخ��ر �ش��اعة/  ني�شان - 1952
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ه��وجن ك��وجن – م��ن مر��ش��ل 
�شاعة" "�آخر 

يف اال�صابي���ع القليل���ة املا�صي���ة كان���ت 
انظ���ار الع���امل كل���ه تتج���ه اىل ال�ص���ني 
االنب���اء  وكاالت  ظل���ت  فق���د  احلم���راء 
تنقل اذاعة راديو بكني عا�صمة ال�صني 
احلمراء.. فتقراأ يف الرقيات اليوم ان 
ال�صني ال�صيوعية جتمع جحافل جي�صها 
على حدود من�صوريا.. وتقراأ يف اليوم 
الت���ايل ان ال�صيوعيني ق���د ا�صروا على 
موقفه���م وانه���م ل���ن يحي���دوا عن���ه قيد 
امنل���ة.. وانهم ما�صون يف قتالهم حتى 
اآخر جن���دي! وتق���راأ يف برقي���ة اخرى 
اتهام���ا خطريا اذاع���ة ورادي���و ال�صني 
احلمراء وتقدم ب���ه ال�صيوعيون لقيادة 
االمم املتح���دة يقولون في���ه ان احللفاء 
بع���د ان يئ�صوا م���ن هزميتهم، - راحوا 
ي�صنون عليهم حرب���ا وح�صية فقذفوهم 
بالقنابل امليكروبي���ة حماولني الق�صاء 
عليه���م بهذه ال�ص���ورة الت���ي تنفر منها 

مبادئ االن�صانية وتاأباها! 

يف هنج كنج ! 
يف  تق���روؤه  ال���ذي  ه���ذا  كل  وحقيق���ة 
الرقي���ات ال يعرف���ه اح���د غ���ري ال�صني 

ال�صيوعية وحدها.. 
فلي�س يف ال�ص���ني مكان ل�صحفي واحد 
مهما كان���ت جن�صيته، وامل���كان الوحيد 
الذي يجتم���ع فيه ال�صحفي���ون لينقلوا 
من���ه انب���اء ال�ص���ني ال�صيوعي���ة للع���امل 
ه���و مدينة هنج كنج.. ه���ذه امل�صتعمرة 
الريطاني���ة الت���ي تق���ع عل���ى ال�صاحل 
هن���ج  ويف  ال�ص���ني..  م���ن  اجلنوب���ي 
كن���ج ت�صهد خليط���ا عجيبا حق���ا.. جتد 
الالجئ���ني الذي���ن ج���اءوا اليه���ا هرب���ا 
من عن���ت اال�صطهاد ال���ذي يالقونه يف 
ال�ص���ني احلم���راء.. وجتد اي�ص���ا عددا 
كبريا ج���دا من الرحال���ة الذين ي�صلون 
اىل هن���ج كنج ث���م يغادرونها يف اليوم 
اخ���رى  م���رة  اليه���ا  ليع���ودوا  الت���ايل 
وهك���ذا.. ث���م الزائري���ن الذي���ن ياأت���ون 
م���ن خمتل���ف دول الع���امل ليحاولوا ان 

يقف���وا بانف�صه���م عل���ى حقيق���ة احلال���ة 
يف ه���ذا امليدان الذي تتج���ه اليه انظار 
الع���امل يف رع���ب وهل���ع وو�ص���ط ه���ذا 
اخلليط العجي���ب ينت�ص���ر ال�صحفيون 
وامل�صورون الذين يقومون مبحاوالت 
يائ�ص���ة احيانا وناجح���ة احيانا اخرى 
للتو�صل ولو باذانهم فقط اىل ما يدور 

وراء ال�صور العظيم! 

�قوى دولة يف ��شيا! 
ان اآخر املعلومات التي ميكن احل�صول 
ال�ص���ني  ع���ن  كن���ج  هن���ج  م���ن  عليه���ا 
احلم���راء.. تقرر يف و�ص���وح وا�صرار 
ان اقوى دول���ة ا�صيوية يف عام 1952 
هي ال�ص���ني احلمراء .. وق���د يبدو هذا 
الت�صري���ح عجيبا. وق���د ت�صدقه وقد ال 

ت�صدقه ولكنها احلقيقة! 
ان زعماء ال�صيوعية يف ال�صني احلمراء 
يقب�ص���ون على زمام ه���ذا ال�صعب الذي 
يزي���د تع���داده اليوم عل���ى 450 مليون 

ن�صمة بيد من حديد.. 

ثقة و�ميان! 
و "مارت�ص���ي تن���ج" عبقري ب���ال �صك.. 
ف���اي نوع من احلكم هذا الذي ي�صتطيع 
ان يجمع بني 450 مليون ن�صمة.. ولقد 
اثبت ال�صعب ال�صين���ي االحمر عبقرية 
زعمية يف كل �صيء.. فقد متكن اجلي�س 
ال�صيني ال�صيوع���ي من ان يق�صي على 

امل االمم املتحدة يف وحدة كوريا! 
لل�ص���ني  املتح���دة  االمم  تنك���ر  وبرغ���م 
احلم���راء ومنعها من الف���وز مبقعد يف 
ه���ذه الهيئة الدولية.. ف���ان هذه الدولة 
الكوري���ة ويف خي���ام ن�صبت يف العراء 
ال�صيوعي���ون  املندوب���ون  وا�صتط���اع 
يثبت���وا  وان  وجوده���م  يثبت���وا  ان 
للع���امل الغربي انهم يتحدث���ون عن ثقة 

واميان! 

�لزعيم �لفالح! 
ولق���د كان فرانكل���ني روزفل���ت اول من 
نظ���ر اىل ال�ص���ني نظرة تختل���ف كثريا 
ع���ن النظرة الت���ي كان ينظرون بها اىل 
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هذه الب���الد.. لقد كان روزفلت يرى يف 
ال�ص���ني احلمراء ق���وة هائلة م���ا بعدها 
قوة ولقد ا�صتطاع "ماوت�صي تنج" هذا 
الزعي���م الف���الح ان يثبت للع���امل �صدق 

نظرية روزفلت عمليا. 

�لقوة �لغا�شمة! 
وال�ص���ني احلمراء بل���د زراعي.. الجتد 
طفيف���ا..  ول���و  اث���را  فيه���ا  لل�صناع���ة 
ويعمل هذا ال�صعب الفقري عمال �صريعا 
متوا�ص���ال.. يعم���ل يف �صع���ادة ل�صب���ب 
واحد وهو انه يجهل متاما نوع العمل 
ال���ذي يوؤدي���ه وم���ا اذا كان يف مق���دور 
ال�ص���ني  ان  ب���ه..  يق���وم  ان  االن�ص���ان 
تفتق���ر اىل امل�صان���ع واالالت اجلب���ارة 
الت���ي توؤدي من االعم���ال ما يحتاج اىل 
ع�ص���رات االلوف من االي���دي العاملة.. 
وه���ي ال متلك م�صان���ع وال االت ولكنها 
متلك ماليني االيدي العاملة.. ومن هنا 
ا�صتطاع���ت ال�صني ان تتغل���ب على هذا 

النق�س.. 

��شخم م�شروع بعد �الهر�م! 
ان خم�ص���ة ماليني م���ن العمال يقومون 
االن با�صخم م�صروع يف تاريخ ال�صني 
هو م�ص���روع التحكم يف مياه الفي�صان 
الت���ي يحمله���ا نه���ر "ه���اواي" ! وه���و 
جمه���ود يف���وق طاق���ة الب�ص���ر ويعد من 
اك���ر امل�صروع���ات التي �صهده���ا العامل 
ولع���ل امل�ص���روع الوحي���د ال���ذي يفوقه 
�صخام���ة ه���و بن���اء االه���رام يف م�صر 
وياأتي من بعده �صور ال�صني العظيم.. 
ومع ذل���ك كله يعم���ل هذا الع���دد الكبري 
ويعمل يف �صعادة عمال متوا�صال لتنفيذ 
ه���ذا امل�صروع وامتام���ه.. انهم يعملون 
كجي����س كبري حت���ت قي���ادة ع�صكرية.. 
جي����س ال مترد في���ه وال ع�صيان.. ولقد 
ا�صتطاع اجلي�س ان يتم املرحلة االوىل 
من امل�ص���روع الهائل ال���ذي يفوق طاقة 

الب�صر! 

عاد�ت موروثة! 
يق���ول املراقب���ون الذي���ن ي�صرفون على 
اال�ص���الح الزراعي يف ال�صني احلمراء 
بتوزي���ع  يقوم���ون  والذي���ن  الي���وم 
االرا�صي على املعدمني من الفالحني... 
يقول ه���وؤالء ان الفالح ال�صيني ا�صبح 

ياأكل اليوم اكرث ما كان ياأكل 
يف املا�ص���ي ولو ان اجلهل 
ق���د تف�ص���ى ب���ني الفالحني 
ب���ني  ملحوظ���ة  ب�ص���ورة 
عل���ى  والكب���ار  االطف���ال 
ال�ص���واء! ولك���ن معامل���ة 
ق���د  لزوجت���ه  الرج���ل 
يف  كث���ريا  حت�صن���ت 
فق���د  االخ���رية  االع���وام 
قل���ت ح���وادث الق�ص���وة 
وامتن���ع  والعن���ف 
�ص���رب  ع���ن  الرج���ال 
وتق�ص���ت  زوجاته���م 
كانت  الت���ي  احلوادث 
الرغب���ة  ع���ن  تن�ص���ا 
اجلن�صية بن�صبة %74 

كما امتنع االباء عن اغراق اطفالهم من 
االناث. 

ولك���ن ال�صعب ال�صيني ال يزال متم�صكا 
بكثري م���ن عاداته القدمي���ة املوروثة.. 
فق���د وج���د مث���ال ان عددا م���ن الفالحني 
ق���د باع���وا االر�س الت���ي ميلكونها لكي 
الت���ي  ال���زواج  ثم���ن حف���الت  يدفع���وا 
وتكالي���ف  ا�صره���م  الف���راد  اقاموه���ا 
اجلن���ازات التي اقيمت لدف���ن موتاهم! 
ويتعار�س هذا املب���دا على طول اخلط 
االجتماعي���ة  القوان���ني  تق���ره  م���ا  م���ع 

اجلديدة يف ال�صني اليوم! 

ماوت�شي تنج و�شتالني! 
وقد اث���رى عدد كبري م���ن الفالحني يف 
االي���ام االخرية عن طريق �صراء ارا�س 
جدي���دة وكان���ت النتيج���ة ان ارتفع���ت 
اال�صعار، وا�صبح عدد ال يقل عن هوؤالء 
االغني���اء يعي����س ي فقر مدف���ع، فانتهز 
االثرياء الفر�ص���ة وراحوا يقدمون لهم 
قرو�ص���ا بارباح طائلة تزي���د على %60 

يف العام الواحد!
وق���د ن�ص���رت جري���دة ال�صع���ب اليومية 
التي ت�ص���در يف بكني اخريا مقاالتقول 
فيه ان ماوت�ص���ي تنج قد يجد نف�صه يف 
نهاية االمر م�صطرا الن يجمع الفالحني 
كلهم يف مزارع م�صرتكة متاما كما فعل 
�صتالني يف رو�صيا! حتى يجنب ال�صعب 

هذه الظاهرة التي تنذر باخلطر! 

ولك���ن هل يخل���و حك���م ماوت�ص���ي تنج 
حقيقة من كل العوامل التي تقف عائقا 
يف �صبيل قيام���ه بحركة اال�صالح التي 
يريده���ا لهذا ال�صع���ب.. واجلواب على 
ه���ذا ال�ص���وؤال بالنف���ي طبعا، ف���ال يزال 
يف ال�ص���ني موجة م���ن اجلرائم جتتاح 
البالد يف هذه امل�صاح���ات الوا�صعة من 
االر����س.. وتنت�ص���ر ال�صرق���ات ويقب���ل 
ع���دد كبري على املقام���رة وتلقي ال�صوق 
ال�ص���وداء رواجا كب���ريا .. وبني هوؤالء 
املف�صدين جت���د خليطا عجيب���ا حقا من 

النا�س! 

جي�ض قوي ! 
ولك���ن. وعل���ى الرغم م���ن هذا كل���ه فان 
ال�ص���ني احلمراء ت�صهد الي���وم حكما مل 
تعه���ده من قب���ل يف تاريخه���ا احلافل.. 
لقد ا�صتطاع اوت�صي 

تن���ج ان يخلق جوا م���ن اال�صتقرار يف 
الب���الد م���ن اق�صاه���ا ! كم���ا ا�صتطاع ان 
يخلق جي�صا قويا كامل العدد واملعدات 
ا�صتط���اع ان يقف يف وجه جي�س االمم 
املتحدة يف كوري���ا وان يعرقل اخلطط 
وامل�صروع���ات وااله���داف التي يحارب 

احللفاء من اجلها لتوحيد كوريا! 

3 ماليني جندي! 
ان اجلي�س االحم���ر يف كوريا ي�صمونه 
ال�صين���ي..  ال�صع���ب  حتري���ر  بجي����س 
ويكف���ي ان تعل���م ان قوام ه���ذا اجلي�س 
يزي���د عل���ى ثالث���ة ماليني جن���دي.. ان 
قوة ه���ذا اجلي�س اجل���رار ال تزال لغزا 
غام�ص���ا مل ت�صتط���ع ال���دول الغربية ان 

تكت�صف ا�صراره!
وقد ح���اول الغرب ان يك�ص���ف عن هذه 
الق���وة اخلفي���ة: فل���م ي�صتط���ع اح���د ان 
يقدره���ا التقدير ال�صحيح، قال البع�س 
انه���ا اق���ل بكث���ري مم���ا نت�ص���ور، وقال 
البع����س االخ���ر بل انه���ا اق���وى بكثري 
مم���ا نت�ص���ور، ولك���ن �صابط���ا امريكيا 
برتب���ة كولونيل يدع���ى "روبرت ريج" 
ا�صتط���اع ان يع���رف احلقيق���ة.. حقيقة 
قوة هذا اجلي�س الغام�س، فقد ا�صتطاع 
ان يرق���ب عن كثب احل���رب االهلية يف 
ال�صني، وقد اعتقلته القوات ال�صيوعية 
يف العا�صم���ة احلم���راء مرتني، وخرج 
بع���د ذلك ليكتب كتابا بعن���وان: "قبائل 

ال�صني احلمراء املقاتلة". 
ويعتقد النقاد ان هذا الكتاب قد و�صف 
جي�س ال�صني ال�صيوعية كما مل ي�صتطيع 

ان ي�صفه رجل من قبل! 
واذا جمعن���ا املعلوم���ات الت���ي �صمنه���ا 
الرجل كتابه عن جي�س ال�صني احلمراء 
اىل جان���ب املعلومات الت���ي جاءت يف 
تقري���ر ال�صحفيني من هن���ج كنج الذين 
�صاه���دوا باعينهم كي���ف يقاتل اجلي�س 
االحمر يف احلرب الكورية.. اذا جمعنا 
كل هذا ن�صتطيع ان نعر�س �صورة تكاد 
تطابق اال�صل جلي�س هذه الدولة التي 

حتكم اآ�صيا اليوم. 

ع�شابة كبرية! 
لق���د كان اجلي�س االحمر يف بادئ االمر 
عب���ارة عن ع�صاب���ة كب���رية ال متلك من 
اال�صلح���ة غ���ري ه���ذا الن���وع ال���ذي كان 
ي�صتعمله الرجل البدائي يف الدفاع عن 
ب���داأت  ثم  نف�ص���ه 
الع�صابة الكبرية 
جتم���ع اال�صلح���ة 
الفرادها وحتاول 
منه���م  جتع���ل  ان 

فرقة منظمة! 
احل���رب  ظل���ت  ث���م 
بينه���ا وبني ال�صني 
الوطني���ة قائمة ملدة 
تزيد عل���ى 21 عاما 
اعقبها بعد ذلك حرب 
وبني  بينها  �صرو�س 
اليابان ا�صتمرت اكرث 

من ع�صر �صنوات. 

من هم قادة �ل�شني! 
ويف خ�ص���م هاتني احلربني املتعاقبتني 
تط���ور اجلي�س االحم���ر، واخرج رجاال 
الهزمي���ة  وعرف���وا  ال�صدائ���د  عرفته���م 
وذاق���وا ن�ص���وة الن�صر..  وه���وؤالء هم 
ق���ادة هذا اجلي�س اجل���رار اليوم! ولقد 
ا�صتط���اع هذا اجلي����س الكبري ان يقطع 
م�صافة  6 االف ميل  يف عام واحد على 

االقدام!! 
ويف عام 1950 فقط ومبقت�صى امليثاق 
اجلي����س  ب���داأ  الرو�ص���ي   – ال�صين���ي 
االحم���ر يف تزوي���د رجال���ه باال�صلح���ة 
احلديثة الت���ي متده به���ا رو�صيا، ويف 
كوريا وقف اجلي�س االحمر امام جي�س 

قوي حديث الول مرة ! 

150 �لفا فقط 
ومن���ذ ع���ام واحد عل���ى وج���ه التحديد 
وعندم���ا ب���داأت جيو����س االمم املتحدة 
ت�ص���ل اىل �صبه اجلزي���رة الكورية قبل 
ان عدد ق���وات ال�ص���ني ال�صيوعية التي 
�صن���ت هجوما خاطف���ا على قوات االمم 
املتح���دة تزيد عل���ى 600 ال���ف جندي، 
والواقع ان ع���دد هوؤالء اجلنود مل يكن 
يزيد عل���ى 150 الف جندي �صيني كان 
يقوده���م اجلرال "لني بي���او" وقد كان 

هجوما منظما اذهل اجلرال ماك ارثر 
قائد قوات االمم املتحدة يف ذلك الوقت 
والذي كان يقود جي�صا يزيد عدده على 
324 الف جندي وال���ذي حدث ان "لني 
بياو" ع���رف مركز ال�صعف يف �صفوف 

احللفاء فقام بهجومه اخلاطف! 

طو�بري طويلة! 
ويف اال�صتعرا����س الع�صك���ري والكبري 
الذي تقي���م يف بكني يف الع���ام املا�صي 
كان���ت هن���اك �صف���وف طريفة ج���دا من 
الدبابات الرو�صية الثقيلة، وا�صتطاعت 
كوري���ا  يف  املتح���دة  االمم  طائ���رات 
ان ت�صه���د طواب���ري اخ���رى طويل���ة من 
ال�صي���ارات ال�صفح���ة الت���ي كان عددها 

يتزايد يف كل يوم! 
ومما ال �صك في���ه ان اجلي�س االحمر قد 
منى بخ�صائر كبرية يف احلرب الكورية 
ولكن���ه يف الوق���ت نف�صه قد اف���اد فائدة 
كب���رية من هذه احل���رب الكورية ولكنه 
يف الوق���ت نف�ص���ه قد افاد فائ���دة كبرية 
من ه���ذه احل���رب التي خا����س غمارها 
والتي كان���ت بالن�صبة ل���ه مدر�صة تعلم 
فيه���ا ال�ص���يء الكثري من فن���ون احلرب 

احلديثة! 
�آخ��ر �ش��اعة/  ني�شان - 1952
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"�صارح���ل م���ن هن���ا.. ول���ن اع���ود اىل امل�ص���رح.. 
لق���د اعتزل���ت التمثي���ل" ال النني كف���رت بر�صالتي، 
ولك���ن الن ت�صحيات���ي تقاب���ل بجح���ود ممي���ت من 
امل�صلح���ة امل�صئولة عن الفن���ون وم�صر فلماذا هذا 

اجلحود؟"
كان يو�ص���ف وهب���ي يهت���ز امل���ا وه���و يق���ول ه���ذه 
العب���ارة، واح�ص�ص���ت ان���ه ق���د اتخ���ذ فعال ق���راره، 
وهالت���ي ان يكون جادا فيما اعتزمه من هجر الفن 

الذي عا�س حياته يحاول ان ينه�س به.
 لقد ا�ص���رتد �صحته بعد ان داهم���ه املر�س واقعده 
عن احلركة �صهرين كاملني، وذهبت ازوره واودعه 
معا، فمنذ ايام �صافر اىل اوربا لال�صت�صفاء واعادة 

الك�صف على قلبه و�صرايينه.
كان ثائ���را عل���ى اجلح���ود، وبينما ه���و منهمك يف 
اع���داد بع�س حقائ���ب ال�صف���ر دارر بيننا احلديث، 

فم�صى يف ثورته على م�صلحة الفنون يقول: 
"انني �صاحب ر�صالة مل اتخل عنها يوما واحدا، 
االخ���راج  ف���ن  وتعلم���ت  ايطالي���ا،  اىل  �صاف���رت 
والتمثي���ل امل�صرح���ي وكل ما يتعل���ق بهما، وعدت 
اىل ب���الدي يف وق���ت مل يك���ن في���ه م���ا ي�صتحق ان 
يطل���ق علي���ه ا�ص���م "متثي���ل راق" فدفع���ت ثروتي 
املادي���ة وثروتي ال�صحية يف �صبيل الفن، وفر�صت 
بهم���ا طريق املج���د الفن���ي، واندفع ال�صع���ب يوؤيد 

جهادي وجهودي ويعرتف بهما. 
يع���دون  مم���ن  املئ���ات  م�صرح���ي  يف  "وتخ���رج 
ا�صاط���ني يف دني���ا امل�ص���رح وال�صينم���ا وم���ع ذلك ، 
فانن���ي كلم���ا تقدم���ت اىل م�صلح���ة الفن���ون، طالبا 
بع����س حقي، مبنتهى التوا�ص���ع واخلجل، قوبلت 
ب�صل���ف وكرياء وال اق���ول ب���ازدراء.. انا يو�صف 

وهبي!". 
و�صك���ت الفنان املتاأمل، ثم نظر ايل وابت�صم �صاخرا 

وقال: 
" ل���و انن���ي انفقت االموال الت���ي ابتلعها امل�صرح 
يف م�ص���روع جتاري. ل���و انني بع���ت ب�صبو�صة او 

كنافة لكنت االن من ا�صحاب املاليني.
"ل���و ا�صتمع���ت اىل ن�صيحة زمي���ل العمر املخرج 
اىل  وثقافت���ي  بام���وايل  واجته���ت  ك���رمي  حمم���د 
ال�صينم���ا لكن���ت االن "مل���ك ال�صينم���ا يف ال�ص���رق 

االو�صط". 
ل���و ان ام���وايل الت���ي القي���ت به���ا يف ق�ص���م الغول 
امل�صم���ى امل�ص���رح القيت به���ا يف البور�ص���ة، لكنت 

االن اغنى االغنياء". 
وم���رة اخ���رى �صك���ت يو�ص���ف وهب���ي، ث���م ظهرت 

عالمات احل�صرة على وجهه وهو يقول: 
وكانت  ام���وايل  امل�صرح  عل���ى  و�صعت  "ولكنن���ي 
ق���د �صبقني  الت���ي مل يكن  – وخرت���ي  – كث���رية 

اىل حت�صيله���ا احد م���ن م�صر. واكرمني 
م���ن  امل�صئول���ون  وح�ص���دين  ال�صع���ب 

امل�صرح ليه.. 
يحبون  ال  امل�صرح  عن  امل�صئولني  "الن 
منح���ن  وكل  يدي���ن"  "الع���ق  كل  اال 

عل���ى االق���دام.. وهذا م���اال اعرفه ان���ا وال احب ان 
اعرفه.. النني يو�صف وهبي! 

الفنون، هو  م���ن م�صلحة  م���ا كنت اطلبه  "ان كل 
م���ن �صميم عمله���ا، وكان واجبا عليه���ا ان تقوم به 

دون ان اريق ماء وجهي يف طلبه. 
"كن���ت اريد م�صرحا اعمل علي���ه.. م�صرحا يحمل 
ا�ص���م يو�ص���ف وهب���ي الفن���ان ال���ذي عا����س لفن���ه 

ونه�صة الفن امل�صرحي. 
الفن���ون فرقتي  تع���ني م�صلحة  ان  اري���د  "وكن���ت 
بع�ص���ر ماتدفع���ه للفرق���ة احلكومي���ة املتفرع���ة من 
م���ن  وافراده���ا  ابطاله���ا  الن  اال�صلي���ة،  فرقت���ي 

تالميذي. 
ولك���ن م�صلح���ة الفن���ون ال تري���د ان تع���رتف مب���ا 
اعرتف به �صبع���ون مليونا من العرب، من اخلليج 

الفار�صي اىل املحيط االطل�صي!
"انه���ا ال تريد ان تع���رتف بيو�صف وهبي.. ملاذا! 
النه يو�ص���ف وهبي.. �صاح���ب الر�صالة، و�صاحب 
الكرام���ة ! واب اال�ص���ل الذي وه���ب التمثيل ا�صمه 
ومال���ه، يف وقت مل يكن يج���روؤ "ابن اال�صل" على 
اح���رتاف التمثيل ، فجعل منه الي���وم �صرفا ي�صعى 

الكثريون اىل نيله واالن�صواء حتت رايته". 
قلت ليو�صف وهبي: 

- ولكن جمهورك الذي �صلى من اجلك ايام مر�صك 
ودع���ا لك بال�صفاء، لكي توا�ص���ل ايام مر�صك ودعا 
لك بال�صفاء، لكي توا�صل اداء ر�صالتك الفنية ولكي 

ي�صتمتع هو بفنك ومتثيلك.. امل تفكر فيه!
قال يو�صف وهبي: 

- لق���د فك���رت يف جمه���وري وهاأن���ذا اكت���ب الي���ه 
ه���ذه الر�صال���ة لنن�صرها يف "امل�ص���ور" الذي طاملا 
ح���ث  يف  وتع���ب  جانب���ي  اىل  ووق���ف  ع�ص���دين 
امل�صئول���ني يف الفن���ون عل���ى االخ���ذ بنا�ص���ر فني 
و�صيق���راأ اجلمهور ر�صالتي ويع���رف منها انني قد 
اجرت اجب���ارا على هجر امل�ص���رح بناء على طلب 
م�صلحة الفنون بتجاهلها مطالبي قلت: "ولكن هل 
�صتتجه اىل ال�صينما مثال ! انا اعلم انك ال ت�صتطيع 

ان تعي�س بال جمهور". 
اج���ب: "انن���ي م�صاف���ر االن اىل اخل���ارج و�صاأعود 
يف نوفمر القادم وعندئ���ذ اقرر اذا كنت اعمل يف 
ال�صينم���ا ام اهجره���ا ه���ي االخرى ول���و انني كما 
تعل���م كنت اول من انتج فيلما �صينمائيا م�صرفا يف 

م�ص���ر، وهي لذل���ك عزيزة على وله���ا ف�صل كبري اذ 
اقالتني من عرثات امل�صرح املادية". 

قلت: "باأي فل�صفة خرجت من مر�صك الطويل؟". 
اج���اب: "خرجت ب���ان ال�صح���ة تاج عل���ى روؤو�س 
اال�صحاء الي���راه اال املر�صى وان "اخوان ال�صفا" 
غالبا ما "يغط�ص���ون" عند املر�س، وان ال�صداقات 
القدمي���ة ه���ي اليافي���ة النه���ا �صداق���ات خالي���ة من 

املنافع الذاتية. 
ه���و �صديق  ال�صعب  ب���ان  م���ن مر�س  "وخرج���ت 
الفن���ان اال�صي���ل فقد �ص���األ عني افراد م���ن ال�صعب 
ال اعرفه���م وثم ي�صاأل عني مئ���ات عا�صوا يف بيتي 
واكل���وا على مائدتي وا�صتباح���وا اموايل وا�صمي 
و�صهرت���ي و.. و.. وخرج���ت م���ن مر�ص���ي بفل�صفة 
جديدة �صاعمل على ن�صرها عندما اعود من اخلارج 

ان �صاء الله ولن اف�صح عنها االن". 
قلت !"اال تريد ان توجه كلمة اىل جمهورك؟". 

اج���اب: "ال اري���د من جمه���وري حماكم���ة م�صلحة 
الفن���ون الت���ي دا�ص���ت عل���ى رغبات���ه يف �صخ����س 

يو�صف وهبي". 
�مل�شور / 1977
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الفت���اة  �ص���ورة  النحا����س  م�صطف���ى  ام�ص���ك 
اجلميلة ورماها على االر�س ودا�صها بقدميه 

وقال ملركم عبيد: م�صتحيل! لن اتزوجها!
ان ال�ص���ورة التي كان���ت حتت حذاء م�صطفى 
النحا����س ه���ي �ص���ورة جميلة لالن�ص���ة زينب 

الوكيل! 
فلماذا دا�س النحا�س �صورة الفتاة التي لعبت 
بعد ذل���ك دورا هاما يف تاريخه وتاريخ م�صر 

كلها! 
لنبداأ الق�صة من اولها!

لق���د ام�ص���ك م�صطفى النحا����س ال�صورة التي 
قدمه���ا له مك���رم وق���ال: اجلمال موج���ود! ما 
عندنا�س اعرتا����س على احلالوة! ودي تبقى 

مني يا�صيدي؟
فق���ال مك���رم: اإنه���ا م���ن ا�ص���رة الوكي���ل. فقال 
النحا�س: عائل���ة كبرية وعظيمة! وتبقى بنت 

مني يف الوكايلة! 
فق���ال مكرم: بن���ت عبد الواح���د الوكيل. فقال 
النحا����س: مافي�س حد يف عائلة الوكيل ا�صمه 
عب���د الواحد! فيه واحد ا�صم���ه حممد وواحد 
ا�صم���ه حممود وواحد ا�صم���ه احمد.. ما في�س 

يا�صيدي حد ا�صمه عبد الواحد! 
فقال مك���رم: دولتك بتتكلم ع���ن عائلة الوكيل 
يف دمنه���ور.. امنا العرو�س من عائلة الوكيل 

يف �صمخراط.
ف�ص���رخ النحا�س: عب���د الواح���د الوكيل بتاع 

�صمخراط فقال مكرم: م�صبوط! 
ف�ص���رخ النحا����س: انت جتننت ي���ا مكرم؟ انا 
اجت���وز بن���ت اول واح���د خ���رد عل���ى الوفد.. 
وبق���ى ع�ص���و يف ح���زب ال�صع���ب! م�صتحيل! 

م�صتحيل! 
ورم���ى م�صطف���ى النحا�س ال�ص���ورة ودا�صها 

بقدميه! 
وقال مكرم: ده رج���ل طيب يا با�صا! وم�صتعد 
ي�صتقي���ل م���ن حزب ال�صع���ب! ولق���د خرج من 
الوف���د مل���ا ا�صت���دت االزم���ة املالي���ة وحج���زت 

البنوك على امواله. 

فقال النحا�س: يعني رجل �صعيف! ما قدر�س 
يق���اوم! ع���اوزين اجت���وز بن���ت ع�ص���و حزب 
ال�صع���ب ازاي؟ اق���ول للنا����س اي���ه؟ اكل���م ابو 
العرو�صة ازاي بعد ما خرج علينا و�صرب مثل 
�صي���ئ للوفديني؟ ال ميكن يا مكرم! مرفو�صة ! 

مرفو�صة! مرفو�صة!. 
وانحنى مكرم والتقط ال�صورة وهو يقول: 

-  ال يج���وز اقح���ام ال�صيا�ص���ة يف الزواج! ثم 
ما ذنب الفتاة يف ان والدها كان رجال �صعيفا 
فان�ص���م اىل ح���زب ال�صع���ب؟ كي���ف حتا�ص���ب 
ه���ذه الفتاة الريئة على خط���اأ ارتكبه والدها 
يف �صاع���ة �صع���ف! انت قا�س! وط���ول عمرك 
م�صه���ور بان���ك قا�س ع���ادل! فه���ل �صمعت عن 

قا�س يعاقب فتاة الن اباها اخطاأ؟ 
ف�ص���اح النحا�س: انا مو����س قا�س! انا رئي�س 
الوفد! انا زعيم االمة! والزم اتزوج من ا�صرة 

وفدية او ا�صرة بعيدة عن االحزاب! 
فق���ال مك���رم: ولك���ن ه���ذه الفتاة ه���ي اح�صن 
املوج���ود! وب�صراح���ة انه���ا الفت���اة الوحيدة 
الت���ي ر�صيت ان تت���زوج من رج���ل عمره 55 
�صن���ة! كل بنت ع���اوزه عري�س �ص���اب! اذا كان 
عجوزا فهي ت�ص���رتط ان يكون غنيا! ودولتك 
عجوز وفقري! واالن وق���د ر�صيت هذه الفتاة 
ان تتزوج الفقري والعجوز، تقول االن ابوها 
يف ح���زب ال�صع���ب! اذا كن���ت ع���اوز تتج���وز، 
ان�ص���ى حكاية حزب ال�صع���ب دي! وعلى بركة 

الله!.
ف�ص���رخ النحا�س: م�صتحي���ل اجتوز بنت عبد 
الواحد الوكيل! ه���ي البلد �صاقت يا اخي! ما 

في�س غري دي يف م�صر كلها؟
فق���ال مكرم: ما في�س غ���ري دي! بنت من عائلة 
كرمية فقرية! مو�س ح تقول لك ا�صمعنى بنت 
ف���الن با�ص���ا وال بنت ع���الن با�صا! ل���ن تطالبك 
باكرث من معا�ص���ك! انها ذاقت الفقر، ف�صتحمد 
الله عل���ى النعمة املتوا�صعة الت���ي �صتي�صرها 

لها!
فقال النحا�س: اذا كان ما في�س غري العرو�صة 

دي، مو����س ح اجت���وز! خال����س عدل���ت ع���ن 
ال���زواج ! بال����س ي���ا �صي���دي ج���واز! خلين���ا 

مب�صوطني زي ما احنا مب�صوطني. 
وخ���رج مك���رم ويف جيب���ه �ص���ورة العرو�س 

املرفو�صة! 
بع���د  ولك���ن  ال���زواج  ع���ن  النحا����س  وع���دل 
ا�صبوع���ني من حادث ال�ص���ورة ذهب النحا�س 
اىل بي���ت مك���رم وق���ال لل�صيدة عاي���دة مكرم : 

انت مو�س ح جتوزيني بقى ياعايدة؟ 
فقال���ت قرين���ة مكرم: مو����س ال قي���ة عرائ�س! 

وانت مو�س عدلت خال�س عن الزواج! 
فقال النحا�س! الواقع انا فكرت يف املو�صوع! 
بع���د كام �صه���ر �صي�صب���ح عم���ري 55 �صن���ة! 
واذا تزوج���ت بع���د ذلك فل���ن تتمت���ع زوجتي 
وال اوالدي باملعا����س ح�ص���ب قانون املعا�صات 
اجلدي���د، وانا رج���ل مري����س ويف حاجة اىل 
زوج���ة متر�صن���ي! واذا مل ات���زوج االن فق���د 
ا�صط���ر للزواج من ممر�صة غ���دا فلماذا احرم 
ه���ذه املمر�صة من معا�صي؟ انا اريد ان ا�صمن 
لزوجتي معا�صا بعد وفاتي النني رجل فقري! 
واري���د ان ات���زوج قب���ل ي���وم 15 يونيو حتى 

ا�صمن لزوجتي معا�صا تعي�س به! 
فقال مك���رم اذن ان�ص���ى حكاية ح���زب ال�صعب 
وت���زوج بن���ت عبد الواح���د الوكي���ل! ما في�س 

غريها! 
و�صكت النحا�س حلظة ثم قال امركم! 

ومت االتف���اق عل���ى ان يعق���د القران ب���دار عبد 
الواح���د الوكيل بحدائق القب���ة يو 12 يونيو 
�صنة 1934، اي قبل ان يتم النحا�س اخلام�صة 
واخلم�ص���ني بيوم���ني حت���ى تتمت���ع العرو�س 

مبعا�صه بعد وفاته! 
وم���ع ان التقاليد جرت على اقامة حفالت عقد 
الق���ران يف م�صر يف اي���ام اخلمي�س، فقد راأى 
عقد ق���ران النحا�س يوم الثالثاء حتى ال يعقد 
الق���ران يوم اخلمي����س وهو ي���وم بلوغه �صن 

◄◄

�ختفى �شبح فتاة 
�ال�شكندرية من قلبه! 

و�حتل هذ� �لقلب �شبح 
من قرية �شمخر�ط! 

�بتعد �ل�شبح �جلديد 
عن �ل�شيا�شة و�شئون 

�حلكم! 
كانت �شعيدة بانها ت�شمع 

من زوجها يف �لليل 
�الخبار �لهامة �لتي 

يقر�أها �لنا�ض يف �شباح 
�ليوم �لتايل! 

ولكن �شبح �شمخر�ط 
��شطدم يف �شهر �لع�شل 

ب�شبح �شيدة يونانية 
��شمها "�أيلني"! كانت 

غري  �مللكة  "�يلني" هي 
�ملتوجة يف بيت �لزوج! 

كانت جتل�ض على 
�لعر�ض، وت�شع �لعرو�ض 

على �لرّف وتعارك 
�ل�شبحان! و�نت�شرت 

�مل�شرية على �ليونانية! 
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اخلام�صة واخلم�صني. 
وطل���ب والد العرو�س �صداقا قدره الف جنيه، 
ولكن مكرم ا�صتطاع ان يخف�س املهر اىل 600 

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

ورف�صت البن���وك ان تقر����س النحا�س املبلغ، 
النه مل ي�صتطع ان يقدم �صمانة! 

و�صمع طلعت حرب بحاجة م�صطفى النحا�س 
فام���ر باقرا�صه ال���ف جنيه من بن���ك م�صر بال 

�صمان.
واخذ النحا����س االلف جنيه ودف���ع منها 600 
جنيه لوال���د العرو�س وا�صرتى �صبكة مبائتي 
جني���ه، وا�ص���رتى قم�ص���ان جدي���دة ومالب�س 
مبائة جني���ه. بعد ان لفت نظره �صكرتريه اىل 
ان قم�صان���ه ممزقة او ا�صرتى مالب�س جديدة 
الوالد اخت���ه ليح�ص���روا به���ا حفل���ة الزفاف.. 

واحتفظ يف جيبه بخم�صني جنيها! 
واحتفل بعق���د القران وح�ص���ر احلفلة رئي�س 
ال���وزراء توفي���ق ن�صيم والنبي���ل عبا�س حليم 
وجمي���ع اع�صاء الوفد ووق���ف اال�صتاذ عبا�س 
العق���اد يف �صرفة بيت العرو�س والقى ق�صيدة 
ق���ال فيه���ا ان���ه كان يتمن���ى ان يك���ون م���كان 
الرئي����س! ث���م وق���ف يف ال�صرف���ة املو�صيق���ار 
حمم���د عب���د الوه���اب ويف يده الع���ود وان�صد 

املوال التايل:
النيل يهنى بفرحة 

�صخ�صك الغ���ايل واالمة تهت���ف، و�صوتها يف 
الهتاف ع���ايل! مل�صطفاها العظي���م، والكوكب 
اله���ادي الل���ه يب���ارك زواج���ك ي���ا زعي���م النيل 

وين�صرك والوطن ع الظامل العادي. 
وبارك���ت ام امل�صري���ني ه���ذا ال���زواج وباركه 
جمي���ع اع�صاء الوفد، وباركته جلنة ال�صيدات 

الوفديات. 
بدني���اه  �صعي���دا  النحا����س  م�صطف���ى  وب���دا 

اجلديدة! 
وفج���اأة وق���ع ح���ادث غري���ب! ذه���ب م�صطفى 
النحا����س اىل بي���ت االمة عقب زفاف���ه بخم�صة 
ع�ص���ر يوم���ا بال�صبط وقب���ل ي���د ام امل�صريني 

وقال لها: 
- جئ���ت ا�صتاأذن���ك يف الط���الق لق���د ق���ررت ان 
اطل���ق زين���ت! وانتف�ص���ت ام امل�صري���ني م���ن 

مقعدها واقفة وقالت: 
- ماذا حدث؟

فقال: لقد خدعوين ! �صحكوا علي! 
وفرع���ت ام امل�صري���ني وقالت ل���ه: من خدعك؟ 

من �صحك عليك؟
قال النحا�س: ا�صرة زينب خدعوين! 

و�صادت حلظة �صمت! 
و�صفته���ا ام امل�صري���ني بانها كان���ت من اطول 

حلظات ال�صمت التي مرت بها يف حياتها! 
ث���م قال النحا����س: اتفقوا معي عل���ى ان يكون 
يف اجلهاز طق���م ون�صف من االوبي�صون، ومل 
طق���م!  ن�ص���ف  اال  يل  يح�ص���روا 

و�صرخ���ت ام امل�صري���ني يف وج���ه النحا����س 
الول مرة يف حياتها: انت اجتننت! فيه واحد 

يطلق مراته عل�صان طقم اوبي�صون! 
فق���ال النحا�س: هذا اخ���الل بالعقد! انا اتفقت 
م���ع عبد الواح���د الوكيل على طق���م ون�صف.. 
ودفعت املهر على هذا اال�صا�س! انا ال ميكن ان 
ا�صم���ح الحد ان يغ�صن���ي! اذا غ�صوين من اول 

يوم، ح يغ�صوين بعد كده! 
فقال���ت ام امل�صري���ني: لي����س يف ه���ذا غ����س! 
يج���وز ان حال���ة عبد الواحد الوكي���ل املالية ال 
ت�صمح ب�ص���راء الطقم! يجوز ان���ه كان معتقدا 
ان���ه ي�صتطي���ع ان يدب���ر ثمن���ه، ثم ظه���ر انه ال 

ي�صتطيع! 
فق���ال النحا�س: ده اتفق معايا! وما دام اخلوا 
ب�ص���روط العقد، يبقى اطلقه���ا.. مو�س ح اقعد 

معاها! 
فقالت ام امل�صريني ما في�س عندنا حاجة ا�صمها 
ط���الق! مافي����س رئي�س وفد يطل���ق مراته انت 
�صام���ع! ده كالم جمان���ني مو�س كالم م�صطفى 
النحا�س العاقل! عيب اين ا�صمع كلمة الطالق 

دي منك! 
ومل يقتنع النحا�س وا�صر على الطالق! 

وا�صتدعت ام امل�صري���ني اع�صاء الوفد وقالت 
له���م ان النحا����س ق���د ج���ن! وانه���ا ال ميكن ان 
ت�صم���ح له بطالق هذه الفت���اة امل�صكينة وا�صر 

النحا�س على موقفه! 
وظه���ر ان النحا����س يف احلب والغ���رام رجل 

دوغري مثله يف ال�صيا�صة يف تلك االيام! 
انه ال يحب ان يعده احد ثم ال ينفذ تعهداته! 

كان يقول الع�صاء الوفد:
 - لق���د وعدتن���ي العرو����س بطق���م اوبي�ص���ون 
ون�صف ث���م جاءت بن�صف طقم فق���ط! لو انها 
قال���ت �صاح�ص���ر لك ن�صف طقم فق���ط ملا فتحت 
فم���ي! ام���ا ان ي�صحك���وا علي فهذا م���ا ال اقبله 

م�صتحيل! م�صتحيل!.
وق���ال: اع�ص���اء الوفد ان وال���د العرو�س رجل 
طي���ب و�صري���ف، وانه اذا مل يك���ن ا�صتطاع ان 

يدبر ثمن االوبي�صون فذلك ال�صباب قاهرة!
وقال حفن���ي الطرزي با�صا ان���ه يعرف الرجل 
ال���ذي ا�صتدان منه عب���د الواح���د الوكيل ثمن 
ن�صف الطقم، وان���ه قريبه، وان كل من يعرف 

عبد الواحد الوكيل يقول انه رجل طيب. 
وال يجوز ف�ص���خ الزواج ل�صبب كه���ذا.. ولكن 
النحا����س ا�ص���ر عل���ى الف�ص���خ.. واعل���ن ان���ه 
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ب�صراح���ة عدل نهائيا عن الزواج! وانه يعتر 
طقم االوبي�صون م�صاألة ا�صا�صية.

وخ�ص���ى اع�ص���اء الوف���د ان يع���دل النحا����س 
عن ال���زواج ويعود اىل ال�صي���دة مديحة التي 
كان يحبه���ا، وعار�س الوف���د يف الزواج منها 
النه���ا مطلق���ة.. ومن هن���ا راح اع�ص���اء الوفد 
يت�ص���اورون م���ع مكرم عبي���د �ص���رًا فيما يجب 

عمله يف هذه امل�صاألة اخلطرية!
واجتمع اع�صاء الوفد وقرروا ان يدفع الوفد 
ثمن طقم االوبي�ص���ون وكان ال يتجاوز مائتي 

جنيه يف ذلك الوقت!
وعند ذلك فقط ر�صى النحا�س ان ي�صتبقى يف 

ع�صمته زينت الوكيل! 
ودارت عجلة الزمن! 

وم���ن الغريب ان جمي���ع اع�ص���اء الوفد الذين 
قرروا دف���ع ثمن طقم االوبي�ص���ون، ال �صتبقاء 
زين���ب يف ع�صم���ة النحا����س، كرهته���م زينب 
بع���د ذلك و�صجعت زوجها عل���ى ف�صلهم واحد 

واحدًا من الوفد! 
وا�صتطاعت الزوجة التي كان زوجها يريد ان 
يف���رط فيها من اج���ل مائتي جني���ه ان ت�صيطر 

بعد ب�صعة ا�صهر �صيطرة كاملة على زوجها؟
يف  تتعل���م  مل  انه���ا  ه���ذا؟  كل  ح���دث  فكي���ف 
اجلامعة، كل ما و�صلت اليه هو ال�صنة الثانية 
يف مدر�صة بن���ات اال�صراف التي كانت متلكها 

ال�صيدة نبوية مو�صى. 

ولكنه���ا كانت عل���ى درجة عظيمة م���ن الذكاء، 
وا�صتطاع���ت بذكائها الريف���ي ان ت�صد النق�س 

يف تعليمها! 
وبهذا ال���ذكاء ا�صتطاع���ت ان تب�صط جناحيها 

على قلب م�صطفى النحا�س وعقله. 
لق���د دخل���ت بيت زوجه���ا ع���ام 1934 فوجدت 
ان �صي���دة البيت ه���ي  "ايلني".. وه���ي �صيدة 
يوناني���ة كان���ت حتمل ا�صم مربي���ة اوالد اخت 
م�صطف���ى النحا����س، ولكنها كان���ت يف الواقع 
امللك���ة املتوج���ة يف بيت ال���زوج، كانت مت�صك 
امل�ص���روف، وتخت���ار الطع���ام وتع���ني اخلدم 
يف  حج���رة  كل  عل���ى  وت�صيط���ر  وتف�صله���م 

البيت! 
وكان���ت "ايل���ني" تعي����س يف بي���ت م�صطف���ى 
النحا�س م���ن �صنة 1919.. ودعم���ت ال�صنون 

مركزها.. 
فاأ�صرت العرو�س على طرد "ايلني" بعد خدمة 

دامت اكرث من 15 �صنة! 
واخرجه���ا العري����س وه���و يبكي.. فق���د كانت 
ال�صخ����س الوحي���د ال���ذي رع���ى اوالد اخت���ه 
اىل  النحا����س  م�صطف���ى  نف���ى  مل���ا  ال�صغ���ار، 

�صي�صيل. 
وبعد فرتة طلبت العرو�س اخراج اوالد اخت 

زوجها من البيت. 
ورف�س الزوج الطلب، وقال ان هوؤالء ال�صبان 
ه���م اوالده. وه���م يتام���ى وال ميك���ن ان يفرط 

فيهم، وهم اذا خرج���وا من البيت ف�صيموتون 
م���ن اجل���وع النه���م مل يتم���وا تعليمه���م بع���د. 
وا�ص���رت العرو����س عل���ى اخ���الء البي���ت م���ن 

هوؤالء ال�صبان! 
ومل يفك���ر الزوج يف تل���ك الفرتة يف الطالق.. 
فق���د ب���داأ يحبها ولكن���ه كان يف نف�س الوقت ال 

يطيق ان يطرد اوالد اخته من بيته. 
كان م�صطفى النحا�س يكرث من البكاء يف تلك 

الفرتة! 
كان ي�صعر انه ا�صقى رجل يف الدنيا. 

فق���د كان لب���ه موزع���ا ب���ني الفتاة الت���ي يحبها 
واالوالد الذي���ن يحبهم وبلغت تفا�صيل حرية 
ه���ذا القلب اىل توفي���ق ن�صي���م رئي�س جمل�س 

الوزراء!
كان ال�صع���ب يطال���ب  بع���ودة الد�صتور. وكان 
توفي���ق ن�صي���م يعار����س يف ع���ودة الد�صتور. 
وكان اع�ص���اء الوفد وعلى راأ�صه���م النقرا�صي 
واحمد ماهر يطالبون بعودة الد�صتور. فراأى 
توفي���ق ن�صيم ان يريح قلب م�صطفى النحا�س 

ويريح نف�صه! 
فعني يف وظائف الدول���ة مبرتبات ا�صتثنائية 
اوالد اخت م�صطفى النحا�س املطلوب طردهم 

من البيت! 
وا�ص���رتاح م�صطف���ى النحا�س بع���د ان اطماأن 

على م�صتقبل ال�صبان! 
وا�ص���رتاح توفي���ق ن�صي���م.. فقد اعل���ن رئي�س 

الوف���د ان رئي�س ال���وزراء ال���ذي يعار�س يف 
عودة الد�صتور ي�صتحق تقدير الوطن! 

ولكن راحة النحا�س مل تع�س طويال! 
كان �صمريه يقلقه كل ليلة! كان يفكر يف اوالد 
اخت���ه اليتامى الذين اخرجهم من بيته فتنهمر 

دموعه! 
وملا ت���وىل رئا�صة ال���وزارة �صن���ة 1936، قرر 
ان يعو�صه���م ع���ن طرده���م م���ن بيت���ه فغمرهم 

بالرتقيات والعالوات اال�صتثنائية! 
وحت���ى تل���ك اللحظ���ة ، مل تكن زين���ب تتدخل 
يف ال�صيا�ص���ة! كان���ت �صعي���دة متج���د زوجها! 
كان���ت فخ���ورة بانها زوج���ة رئي�س ال���وزراء! 
وانها ت�صمع منه اهم االخبار يف الليل قبل ان 

يقراأها النا�س يف ال�صباح! 
ث���م وقع حادث غريب! جاءها �صقيقها ال�صغري 

ذات يوم يبكي! 
لقد �صقط يف امتحان امللحق مبدر�صة التجارة 
املتو�صط���ة بالظاهر، �صق���ط يف مادة احل�صاب 
التجاري، ح�صل على 12 درجة من 40 واحلد 

االدنى للنجاح هو 16 درجة! 
كان احمد الوكيل يبكي النه ام�صى 9 �صنوات 
يف املدر�ص���ة ليح�صل على �صهادة ح�صل عليها 
زم���الوؤه يف ث���الث �صن���وات.. ومطل���وب منه 

اليوم ان ينتظر �صنة عا�صرة. 
�صماع���ة  ال���وزراء  رئي����س  وام�صك���ت زوج���ة 
التليفون وات�صلت باحد الوزراء وهي تبكي! 
واذا بامر ي�صدر اىل ناظر مدر�صة التجارة من 
ريا�ص���ة جمل�س الوزراء باجناح التلميذ احمد 
الوكيل وزي���ادة درجاته من 12 درجة اىل 16 
درج���ة. وكان ي�صرف على ت�صحيح هذه املادة 
ثالثة م���ن اال�صاتذة وقيل له���م ان هذا هو امر 

وزاري ال ميكن مناق�صته! 
وخ�صع ا�صتاذان! 

ورف����س اال�صت���اذ الثال���ث ان يغ���ري درج���ات 
التلميذ! 

و�صدر االمر بنقل اال�صتاذ املعار�س من جلنة 
امتحان مادة احل�ص���اب التجاري اىل امتحان 

مادة املحا�صبة! 
ورفع���ت درجات التلمي���ذ احم���د الوكيل اربع 
درج���ات وجن���ح يف امتح���ان دبل���وم التجارة 

املتو�صطة ! 
وكان���ت ه���ذه هي امل���رة االوىل  الت���ي تدخلت  

فيها زينب النحا�س يف �صئون الدولة.

�جل����يل/  كانون �لثاين- 1956
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توق����ف التاك�صي ونظر ال�صائق يف ده�صة اىل الفتاة 
اجلميلة التي كانت تدفن ن�صف وجهها يف معطف 
خفي����ف .. فق����د تهافت����ت ف����وق املقع����د وهتف����ت 
بانفا�����س مبهورة: "ج�ص����ر واترلو!" وعندما 
و�ص����ل التاك�ص����ي اىل �صاط����ئ التمي����ز تلفتت 
الراكب����ة حوله����ا يف ع�صبية، وقب����ل ان يبلغ 

التاك�صي ج�صر واترلو قالت لل�صائق: 
- هنا.. هنا ارجوك! 

وانتظر ال�صائق ان تخرج له اجره من حقيبتها، 
ولكنه����ا مل تكن حتمل حقيب����ة، ويف ثوان خلعت 
م����ن يدها خامتا ما�صيا قدمته لل�صائق، وم�صت يف 
�صم����ت اىل ج�صر واترلو وقل����ب ال�صائق اخلامت يف 
ي����ده، ونظ����ر اىل الفتاة التي كان����ت تبتعد عنه وهي 
تدق االر�س بكع����ب حذائها يف ع�صبي����ة وانفعال.. 
ونظر اىل اجل�صر املرتفع وفهم ما هي مقدمة عليه.. 
وت����رك ال�صائ����ق �صيارت����ه.. وم�صى خلفه����ا! اما هي 
فل����م تتلف����ت حواليه����ا.. كان كل ما يعنيه����ا ان ت�صل 
اىل منت�ص����ف الكوبري وتت�صلق ال�صور ثم تقفز من 
�صاهق اىل اليم! واندف����ع ال�صائق اليها وهي تعتلي 
ال�ص����ور.. وام�ص����ك بثيابه����ا.. و�صاعدت����ه ع�صالت����ه 
القوي����ة على ان يحملها حمال بني يديه وهي ت�صرخ 
وت�صتنج����د، واقب����ل جن����دي اللي����ل فع����رف الق�صة.. 
وحملها مع ال�صائ����ق اىل ال�صيارة! وكانت امل�صكينة 

تردد: 
- اتركوين اموت.. اتركوين ا�صع حدا لعذابي! 

وبع����د ذلك م�صت اج����راءات البولي�����س يف طريقها، 
وك�صف التحقي����ق عن �صخ�صية الفتاة اجلميلة التى 
حاولت االنتحار كانت النجمة املتاألقة: جيا �صكاال! 
ورف�ص����ت جي����ا ان تق����ول حرف����ا واح����دا ع����ن �صبب 
تنظ����ر اىل  كان����ت   .. االنتح����ار  عل����ى  اقدامه����ا 
بعي����د وهي ت�صم����ع ا�صئل����ة رج����ال البولي�س، 
او الطبي����ب ال����ذي ا�ص����رف عل����ى عالجه����ا من 
االنهي����ار الع�صبي، فاذا ما ك����رثت اال�صئلة 

عليها انخرطت يف البكاء. 
�صقيقته����ا  امل�صت�صف����ى  عل����ى  واقبل����ت 
مهند�����س  زوج����ة  وه����ي  "اجات����ا" 
التليفزيون يف لندن فقالت ان جيا تقيم 
عندها منذ اكرث م����ن �صهر، وانها كانت 
دائم����ة الب����كاء عل����ى امها الت����ي توفيت 
قب����ل ذلك بعدة ا�صابيع ، وقد كانت حيا 
ت�صتع����د لل�صف����ر اىل هولي����وود حي����ث 
كان����ت تعي�س مع امه����ا ولكنها مل تكن 
مرتاح����ة اىل الع����ودة اىل هوليوود 
فذكريات امه����ا تطاردها.. الن امها 

كانت كل �صيء يف حياتها. 
عل����ى ان اجانا القت على املوقف 
�صعاع����ا م����ن ن����ور! ف����ان ق�ص����ة 
جي����ا م����ع امه����ا �ص����يء ف����ذ ال 
يتكرر كث����ريا بني االمهات 

والبنات! 
�صوليف����ان  ايل����ني  امه����ا 
ايرلندي����ة  �صكوجلي����و 
وابوه����ا  اال�ص����ل، 
�ص����كاال  روبرت����و 
ايط����ايل، وق����د 
ج����ت  خر
ن����ا  فا جيو
اال�ص����م   –

اال�صل����ي جلي����ا – اىل الدني����ا وه����ي تاخ����ذ م����ن كل 
جن�صي����ة اروع حما�صنها.. �صعرها ك�صتنائي يهفهف 
على ظهرها، عيناه����ا خ�صراوان فيهما عمق و�صحر 
و�ص����ر، �صفتاه����ا رائعت����ان �صهيت����ان، قوامه����ا ف����ارع 

كغ�صن البان.. 
ويف اخلام�ص����ة ع�ص����رة رحل����ت جي����ا م����ن روما اىل 
نيويورك لتقي����م مع عمة لها يف لوجن ايلند، وكانت 
حتل����م بالي����وم ال����ذي ت�صبح في����ه ممثل����ة، فالتحقت 
مبعه����د �صتي����ال ادار للتمثي����ل، كانت تذه����ب اليه يف 
امل�صاء.. اما طيلة النهار فقد كانت تبيع تذاكر ال�صفر 
يف �صركة اخلطوط اجلوية اال�صكتدنافية.. وحلقت 
به����ا امها لرتعاها، وكان����ت جيا تعاين من عدم الثقة 
بنف�صها، وكان����ت امها تقوم ب����دور الطبيب النف�صي 
فتعط����ي جليا جرع����ات من الثق����ة بالنف�����س وذهبت 
جيا ذات مرة �صم����ن املتفرجني يف احدى م�صابقات 
التليفزي����ون فك�صبت يف االجاب����ة على اال�صئلة التي 
يوجهه����ا املذي����ع، اما مدي����ر املحطة ف����كان ينظر اىل 
ابع����د م����ن ذكائه����ا، كان ينظ����ر اىل الوج����ه الفات����ن، 
والعود امل�صوق.. وقبل ان تن�صرف كانت قد وقعت 

عقدا بالعمل يف حمطة تليفزيون .. 
حت����ى العم����ل يف ال�صينما جاء عن طري����ق امل�صادفة 
اي�ص����ا! كانت جيا ت����زور مع زميل له����ا مكتب �صركة 
فت����اة  ع����ن  تبح����ث  ال�صرك����ة  يونيفر�ص����ال، وكان����ت 
تقوم ب����دور م����رمي املجدلية يف احد االف����الم، كانت 
االو�ص����اف املطلوبة للفتاة ان يكون لها وجه برئ.. 
وعين����ان عميقت����ان طبيت����ان، وان تك����ون مالحمه����ا 
�صرقي����ة! وكان����ت هذه هي جي����ا ، وق����د اغراها مدير 
هولي����وود  اىل  و�صاف����رت  فقبل����ت  بال����دور  املكت����ب 

ليجري لها االختبار. 
وعندما وقفت جيا ام����ام الكامريا ادت ما طلب منها 
براع����ة اثارت االعجاب، وهناأه����ا املخرج.. ولكنها 
قب����ل ان توق����ع العقد ا�صيب����ت بنوبة من ع����دم الثقة 

بالنف�س، فطلبت امها يف نيويورك لتقول لها: 
- لن اوقع العقد، انني ال ا�صلح لل�صينما

- انت جمنونة. . ال بد ان توقعي 
- م�صتحي����ل يا امي.. ان ج�ص����دي كان يرتع�س وانا 
ام����ام الكامريا، انني ال ا�صاوي �صيئا اىل جوار ريتا 

هيوارت ومارلني مونرو 
- وقع����ي العقد يا جيوفانا... انا امرك .. انا اتو�صل 

اليك.. 
ووقع����ت جيا العق����د، وط����ارت امها لتقي����م معها يف 
هولي����وود، وظه����رت جي����ا يف ادوار ثانوي����ة حت����ى 
و�صلت اىل البطولة، و�صارت ال�صركات ت�صتعريها 
م����ن �صرك����ة يونيفر�ص����ال.. وعندما وقع����ت جيا عقد 
بطول����ة فيل����م م����رتو "ال تق����رتب م����ن البح����ر"، كان 
املفرو�����س ان تق����وم بالدور ان����ا كا�صف����ي، ولكن انا 
مر�ص����ت وملا عرفت جيان����ا انها اخ����ذت دور واحدة 
عل����ى  ت�صط����و  ان  مر�ص����ت حزن����ت النه����ا ال حت����ب 

االخريات. 
وع����ادت اىل البيت فوج����دت امها ت�صعل، وتبكي من 
االمل.. ولك����ن يف �صم����ت، وذهبت به����ا اىل الطبيب، 

وكانت النتيجة �صيئا رهيبا: �صرطان يف الرئة! 
كان الطبي����ب م����رتددا يف مفاحت����ة جي����ا باحلقيق����ة، 
ا�صتدعاه����ا اىل مكان عام وظ����ل يت�صلل اىل احلقيقة 
تدريجي����ا، كانت جي����ا ت�صحك لدعاي����ة الطبيب اول 
االم����ر فلما اح�ص����ت باخلطر جته����م وجهها وغا�صت 
ابت�صامته����ا.. واجه�ص����ت بالب����كاء عندم����ا عرفت كل 

�صيء! 



�لعدد )2864(�ل�شنة �حلادية ع�شرة - �لثالثاء )13( �آب 152013

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

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة �ملدى 

لالعالم و�لثقافة و�لفنون

�الخر�ج �لفني
-----------------

خ�ال�د خ�شري

نائب رئي�ض �لتحرير
-----------------

عل��ي ح�ش��ني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�ض جمل�ض �الإد�رة
رئي�ض �لتحرير 

�مل�شور/ 1956 

وقال لها الطبيب: 
- انت ممثلة يا جي����ا.. ان عليك االن ان متثلي ا�صق 
ادوار حياتك.. اتركيها تفهم ان حياتها طويلة، وان 

مر�صها عبث تق�صد به امتحان حبك لها. 
وهتفت به جيا من بني دموعها: 

- نعم .. �صاأمثل! 
وذهبت مع الطبيب اىل امل�صت�صفى حيث ترقد امها، 
وعندم����ا غ����ادرت امل�صت�صفى ارتكبت ح����ادث ت�صادم 
�صج����ل البولي�����س ان �صبب����ه ال�صكر ال�صدي����د، مع ان 
كل م����ا �صربته جيا من خم����ر يف تلك الليلة كان كاأ�صا 
واح����دا �صربت����ه يف �صح����ة امها.. م����ع الطبيب ومع 
امه����ا.. وهي ت�صح����ك اول �صحكاته����ا التمثيلية اىل 

بداأتها! 
كان����ت تذه����ب اىل اال�صتدي����و فتحدثه����ا م����ن هن����اك 
لتطمئ����ن عليها، ومتثل بع�س القطات ثم حتملها مع 
احد املهند�صني اىل امها ل����رتى ال�صورة ال�صامتة.. 
دون ال����ة عر�����س.. يف �صري����ط الفيل����م! وكان����ت اذا 
ع����ادت اىل البيت انخرطت يف الب����كاء املرير، كانت 
تعل����م ان ايام امه����ا معدودة، ان ال�صن����د الذي تعتمد 
عليه وت�صتند ايل يف طريقه اىل عامل اآخر.. ان امها 
الت����ي ا�صبح����ت كل �ص����يء يف حياته����ا �صتذهب اىل 

املجهول... 
وتبقى جيا وحيدة بال �صيء يف حياتها! 

وكان����ت االم حت�س مبا يج����ري حولها، ولكنها هي 
االخ����رى مثلت، مثلت دور املقتنعة مبا تفعله جيا، 

ومثلت دور املري�صة التي تتقدم نحو ال�صفاء!
ويف عي����د االم املا�ص����ي دعيت جي����ا اىل نيويورك 
لتق����دم برناجم����ا مع �صتي����ف الن، ولكنه����ا قبل ان 
تقف امام عد�صة التليفزيون اح�ص�صت بانقبا�س 
�صدي����د، فذهب����ت اىل التليف����ون لتطل����ب امها يف 
هولي����وود، ومل ت�صتطع امها ان ترد والغت جيا 
برناجمها، وط����ارت اىل هوليوود وهي تبكي، 
وعرف����ت ما حدث، كانت امها ت�صرخ من االمل.. 
و�صقطت م����ن فرا�صها وراح����ت يف غيبوبة... 
ح����دث ه����ذا يف الوقت ال����ذي اح�ص����ت فيه جيا 

باالنقبا�س، وهي يف نيويورك!
و�صهرت جيا اىل جوار فرا�س امها عدة ليال، 
كان �صب����ح املوت فيه����ا يحوم ح����ول الفرا�س 
وف�صل����ت متثيلي����ة جي����ا يف ابع����اده، وماتت 

امها!
وق�صت جيا اياما يف �صبه غيبوبة، وتدخل 
االطب����اء ليقول����وا له����ا ان ه����ذا ق����د يورثها 
اجلن����ون، ون�صحوه����ا ب����ان تغ����ري كل م����ا 

حولها. 
ولكنها قالت يف ا�صرار: 

- ل����ن افر من ذكريات اع����ز خملوق لدي.. 
وعندما ا�صتد بها االنهيار اجرها بع�س 
اال�صدق����اء عل����ى ان ت�صاف����ر اىل اجاث����ا 
�صقيقته����ا يف لن����دن عله����ا ته����ون عليه����ا، 

ولك����ن �صفرها اىل لن����دن مل يه����ون عليها، فان 

جي����ا ا�صت�صلمت لالح����زان معتقدة ان ح����دود الدنيا 
تنتهي عند وفاة امها.. 

ماذا يف�صلها عن امها؟.. 
ماذا يبعدها عن روحها وقلبها وعقلها؟ 

املوت؟.. 
اذن يجب ان متوت.. 

وذهبت جيا لتموت!
هذا هو ال�صوء الذي الفته اجاثا على املوقف.. 

واذا كان ثم����ة ا�ص����واء اخرى.. ق�صة ح����ب .. غرام 
فا�ص����ل.. �صدم����ة هوى.. ف����ان هذه اال�صب����اب تعتر 
ثانوي����ة ج����دا اىل جوار امه����ا و�صعيد م����ن ي�صتطيع 
ان يدخ����ل قلب جي����ا لتفرغ له كل احل����ب الذي كانت 
تدخ����ره المها، ولتحول اعم����ق االم النف�س الب�صرية 
اىل اعم����ق �صرخات القلب الب�ص����ري، وانها ملع�صلة 
نف�صي����ة هائلة ان يحول االن�ص����ان حزنه العميق اىل 

حب عميق!. 



كاريكاتري  ايام زمان


