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"�مل�شور"ي�شتطلع 
االبت�سامة  وجهه  وعلى  في�سل  االميير  ودخييل 
الهادئة التي ال تفارقه، وهب اجلميع ال�ستقباله، 

وعانقه ريا�ض ال�سلح بك، ثم عزام با�سا. 
وقال االمر المني اجلامعة: 

- ارى ان رحلتك اىل امريكا قد افادتك

فقال عزام با�سا: 
واراد  كلها  الييعييربييييية  اجلييامييعيية  افييييادت  لييقييد   -
بك  ال�سلح  بييريييا�ييض  يختلي  ان  بييا�ييسييا  عيييزام 
فيياأحيياطييه بييذراعييه و�ييسييار بييه اىل ركيين اأميييني.. 
عزام  فييقييال  منهما  واقييربييت  طييويييا  وحييدثييه 
ولكنه  ان"امل�سور"ال"ي�سرق"االأخبار  با�سا 

ي�ستطلع.. ورد ريا�ض بك قائا:"ان ال�سحفيني 
يعرفون االأخبار اكرث منا!". 

�حلمد هلل 
االأردنية،  اململكة  لوزير  ال�سحفيني  احد  وقال 
االردن  �سيا�سة  بك:"ان  طييوفييان  الييدييين  بييهيياء 

بكر نوري �ل�شعيد با�شا 
رئي�س �لوز�رة �لعر�قية 

باحل�شور.. فو�شل �ىل 
�لقاهرة قبل موعد 

�الجتماع بثالثة �يام.. 
و�ت�شل بامل�شوؤولني يف 

م�شر، وحتدث معهم 
وحتدثو� معه عن موقف 

�لدولة �لعربية من 
�ملع�شكرين �ل�شرقي 

و�لغربي.. حتى �ذ� جاء 
دور روؤ�شاء �لوفود �ت�شل 
بهم.. و�ثبت �نه اليز�ل 

يف ن�شاط �ل�شباب!
وكان ن�شاط عز�م با�شا 

هو �ملناف�س �لوحيد 
لن�شاط نوري با�شا.. �نه 
هو"�لدينامو"�لذي يولد 

�حلر�رة من �جتماعات 
�جلامعة وجلانها.

وقبل �ن يعقد �الجتماع 
�الول وقف عز�م با�شا 

ونوري �ل�شعيد با�شا 
يتبادالن �لتحية، بحر�رة 

�شديدة.. ور�ح �ل�شحفيون 
يكذبون �نف�شهم.. �نهم 

يعرفون �ن ثمة خالفا بني 
�لرجلني، ولكنهم يرون 

كال منهما يرحب ب�شاحبه 
ترحيبا ال ميكن �ن يكون 

�شادر� �ال من �لقلب! 
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�مل�شور /  كانون �لثاين- 1951

االجتماع..  هذا  يف  امل�ساكل  من  �سيئا  تثر  ال 
ولذلك ال يتعقبك ال�سحفيون".

على  الله  يحمد  انييه  قائا  بك  الدين  بهاء  فييرد 
ال�سحفيني  ميين  الييهييرب  انييه تعلم  ذليييك.. وذكيير 
مو�سع  دولته  فيها  تكون  التي  املنا�سبات  يف 

اهتمام خا�ض.. من ال�سحفيني!

�ملوقف خطري 
هل  با�سا  نوري  و�ساألت  الفر�سة  انتهزت  وقد 
وهو  فقال  الييعييام  هييذا  احلييرب  ن�سوب  يتوقع 

يبت�سم: 
هذا  تقع  ليين  احلييرب  ان  املنجمون  اكييد  لقد   -
العام، ولكنني اأرى ان احلالة الدولية خطرة 

جدا. 
* عرفنا ان العراق يريد التحرر من معاهدتها 

مع اإجنلرا، كما تريد م�سر.
- واي دولة ال تريد التحرر مما ي�سايقها.. اننا 
نريد ان تكون عاقاتنا بالدول الغربية"اكرث 

�سموال"
املتحدة  الواليات  رغبة  العراق  يوؤيد  هل   *

يف اعتبار ال�سني ال�سيوعية معتدية؟ 
يف  �سنبحثها  التي  امل�سائل  احييدى  هييذه   -
يجب  ولكن  ال�سيا�سية،  اللجنة  اجتماعات 
ان تثقوا بان جميع رجاالت العرب يريدون 
ي�ستطيعون من  ما  كل  ال�سام و�سيبذلون 
املجزرة  �سبح  واإبعاد  عليه..  لاإبقاء  جهد 

الب�سرية عن االأذهان.. ولو قليا.

عتاب.. 
على  با�سا  نييوري  غ�سب  �سر  عرفنا  وقد 
الراوي  امل�سرية.. ملح جنيب  ال�سحافة 

ن�سرت  قد  كانت  م�سائية  �سحيفة  مندوب  بك 

فناداه  با�سا،  نوري  اىل  من�سوبني  ت�سريحني 
وقال له:

ملاذا  ن�سرته؟.  الييذي  الكام  هذا  ما  اخي  "يا 
كان  لقد  التفرقة يف �سفوف اجلامعة؟.  توجد 
ع�سان  العراق..  اىل  العودة  يريد  با�سا  نوري 

خاطرك". 
وملا انف�ض االجتماع االول ا�سرع ال�سحفيون 
ليظفروا  بك  الدين  �ساح  حممد  الدكتور  اىل 
يف  يدققوا  ان  منهم  فطلب  مييهييم..  بخرب  منه 
يحقق  مييا  اال  منها  ين�سروا  واال  اخييبييارهييم، 

امل�سلحة العامة!.. 
وكان هذا هو اخلرب املهم! 

وقد اكد لنا عزام با�سا ان نوري ال�سعيد با�سا 
اقييراح  اي  اللجنة  اعيي�ييسيياء  على  يعر�ض  مل 
العربية  اليييدول  بان�سمام  خا�ض 

املع�سكر  اىل 
الييييييغييييييربييييييي، 

وقال: 
- ان الظروف 
الييعيي�ييسيييييبيية 
الييييييييييييتييييييييييييي 
ييييجيييتيييازهيييا 
االن  الييعييامل 
�ييييسييييتييييدفييييع 
الييييييييييييييييدول 
اليييعيييربييييييية 

اتخاذ  اىل 
القرارات التي ت�سون م�ساحلها.

باك�شتان و�لهند... 
واميييتيييد اهييتييمييام رجييييال اجلييامييعيية اىل 

 . . ن ك�ستا لبا ا
ال�سيد  مييرور  فر�سة  بع�سهم  انتهز  لقد 

باك�ستان  وزراء  رئييييي�ييض  خيييان  عييلييي  لييييياقييت 
فا�ستقبلوه باملطار، وهم الدكتور �ساح الدين 
بك والدكتور ناظم القد�سي بك وعبد الرحمن 
عزام با�سا.. وحتدث االربعة طويا عن 
موؤمتر"الكونولت"..  اجتماعات  نتائج 
فيه  اثييرت  التي  امل�سائل  بييني  وال�سلة 
الدول  وق�سايا  االو�ييسييط  ال�سرق  وبييني 

العربية. 
الهند..  رئي�ض وزارة  بع�سهم  ا�ستقبل  ثم 
وكان  اي�سا..  املطار  يف  نهرو  البانديت 

بينهم وبينه حديث طويل.
ان كل املظاهر تدل على ان اجتماع اللجنة 
خطر..  اجتماع  هو  املرة  هذه  ال�سيا�سية 

الأنه عقد يف ظرف خطر. 
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الية �لكر�شي ق�شة..! 
االفغييياين  املليييك  ا�سيييتقبل  وعندميييا 
ف�سيلة اال�ستاذ االكرب ومفتي الديار 
الطيييرق  م�سيييايخ  و�سييييخ  امل�سيييرية 
ال�سيييوفية ميييع هيئييية كبيييار العلماء، 
اعيييرب لهيييم عييين اعجابيييه باالزهييير، 
وعميييا له من مكانة �سيييامية يف العامل 

اال�سامي، وا�ستطرد قائا: 
البعيييوث  تيييزداد  ان  ارجيييو  اننيييي   -
اىل  االأزهريييية  االإ�سيييامية 

افغان�ستان.. 
ووفد على الق�سييير حممد الفرنواين 
بيييك، يحميييل بع�يييض الهدايا لل�سييييف 
العظيم.. وقد ا�سييير عليييى ان يرفعها 
بنف�سيييه، ومت�سيييك باال يفارق ع�سييياه 
عند الت�سرف مبقابلة امللك، الن حمله 
�سييينة.. ولكنه ما لبث ان اقتنع عندما 
ذكر بالربوتوكول وقيييال الفرنواتي 

بك للملك وهو يرفع الهدايا: 
- هذا م�سيييحف �سيييريف.. وهذه اية 
الكر�سيييي، مطيييرزة باخليييط الكيييويف 

على قطعة من القما�ض.. 
االيييية  عييين  متحدثيييا  ا�سيييتطرد  ثيييم 
الكرميييية فقال:"عندميييا امييير الليييه – 
�سيييبحانه وتعييياىل – اليييف اليييف ملك 
بحميييل االر�يييض وال�سيييماء، عجيييزوا 
عن حملهميييا.. واذ ذاك قراأ تعاىل اية 
الكر�سيييي، فحملت االر�ض وال�سيييماء 

بقدرته على �سورتهما احلالية..!"

يف م�شجد �لرفاعي 
وكان من املقرر ان يوؤدي جالة امللك 

ال�سييييف �سييياة اجلمعة يف م�سيييجد 
الرفاعيييي.. لذلك امر يف �سيييباح ذلك 
الييييوم بار�سيييال باقات مييين الزهور، 
املغفيييور  �سيييريحي  عليييى  و�سيييعت 
واالمرباطيييور  فيييوؤاد،  املليييك  لهميييا 
ر�سيييا �سييياه بهلوي امرباطور ايران 
توفيييى يف جنيييوب  اليييذي  ال�سيييابق، 
افريقيييا وحملت رفاته اىل م�سييير منذ 
�سنوات.. كما امر بار�سال باقات اىل 
ا�سيييرحة املغفور لهم م�سيييطفى كامل 
با�سيييا، و�سيييعد زغلول با�سيييا، واحمد 
ماهر با�سا، وحممد فهمي النقرا�سي 

با�سا..
اىل  العظييييم  ال�سييييف  دخيييل  واذ 
امل�سيييجد، �سيييافح م�سيييتقبليه الذيييين 
توىل تقدميهم اليه وزير افغان�ستان، 
ثم جل�يييض امام املحراب ين�سيييت اىل 
خطبة اجلمعة، واىل ي�سييياره ح�سني 
�سري با�سا، و�سيييفر ايران وف�سيلة 
اال�سيييتاذ االكيييرب، ورئي�يييض املحكمييية 

ال�سرعية العليا.. 
ولوحظ ان جالته ادى ال�ساة وهو 
جال�يييض، فتيييوىل وزيييير افغان�سيييتان 
املفو�ض �سيييرح ال�سيييبب لبع�ض كبار 
الزائريييين.. اذ �سيييقط جالتيييه – منذ 
�سنوات – من فوق جواده، فا�سيبت 
ركبتيييه بعاهة يتعذر عليه ب�سيييبها ان 

يثني �ساقه.. 
وكان يف مقدمييية حفيييات الرحييييب 
ملليييك  اأقيميييت  التيييي  والتكيييرمي 
افغان�سيييتان، ماأدبة الغداء التي دعاه 

اليها جالة امللك فاروق.. 

حظ��ي ق�شر �لزعفر�ن ب��ان يكون مركز� لت�شريف �ش��وؤون �أفغان�شتان طيل��ة �ال�شبوع �ملا�شي.. 

فلقد �بت عناية �مللك"حممد ظاهر �شاه"ببالده �ن يريح نف�شه من عناء �حلكم خالل رحلته.. 

وكان يعم��د يف �لفرت�ت �لتي يفرغ فيها من ��شتقبال ز�ئريه �و ح�شور �حلفالت، �ىل �الجتماع 

بوزير خارجيته ووزير �فغان�شتان �ملفو���س يف م�شر، و�ل�شكرتري �الول للمفو�شية �الفغانية، 

وكب��ار رج��ال �حلا�شية.. في�شتعر�س ما يعر�ش��ون عليه من �ل�شوؤون �لهام��ة، وي�شري عليهم مبا 

يتب��ع ب�شاأنه��ا.. ولقد �ع��د �ملخدع �مللك��ي بالطاب��ق �لعلوي من ق�ش��ر �لزعف��ر�ن، جلاللة �مللك 

�ل�شي��ف، كم��ا �عد �ملخ��دع �ملجاور لالمري ن��ادر، �لنجل �لث��اين جلاللته.. وتقي��م معه مربيته 

وعندم��ا وفد رئي���س �لديو�ن �مللكي على ق�ش��ر �لزعفر�ن، كان �المري حمم��د علي – ويل عهد 

م�ش��ر – يف زي��ارة ملك �فغان�شتان.. وق��د د�مت �لزيارة حو�يل خم�س و�ربع��ني دقيقة، ��شطر 

خاللها �شرى با�شا �ىل �النتظار يف قاعة �ال�شتقبال.. 
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بيييني  مليييا  امللكيييني مظهيييرا  لقييياء  وكان 
بلديهميييا من مودة واخييياء.. فقد وقف 
جالة الفاروق عند راأ�ض �سيييلم ق�سييير 
القبة، حتيييى اذا حل ال�سييييف العظيم 
هبط جالته ب�سع درجات ال�ستقباله، 
فا�سرع امللك"ظاهر �ساه"يف ال�سعود 
كي ال يحمله عناء الهبوط.. وت�سافح 
امللكان يف حرارة، ثم و�سيييع الفاروق 
ذراعه يف ذراع �سيفه وقاده اىل داخل 
الق�سييير.. وبعد ان قدم امللك ال�سييييف 
رجيييال حا�سييييته اىل ملكينيييا، اجتهيييا 
اىل قاعييية اال�سيييتقبال حييييث اجتميييع 
املدعيييوون مييين كبيييار رجيييال الدولييية، 
فحياهم ال�سيف العظيم و�سافحهم.. 
وادييييرت اكيييواب املرطبيييات، فتناول 
املليييك وظاهييير �سييياه قدحا من ع�سييير 
ليييه الفاروق:"ارجو  الربتقال.. وقال 

ان تق�سي بيننا وقتا طيبا". 
فاجييياب يف حرارة:"لقد كنت م�سيييوقا 
اىل روؤيييية م�سييير والتعرف اىل جالة 
ملكهيييا.. واحلمد لليييه ان اأتاح يل هذه 

الزيارة..". 

�ل�شي��ف  ��شب��ح  عندم��ا 
م�شيفا 

وا�سيييرك رجال املفو�سيييية االفغانية 
ميييع رجال ق�سييير الزعفيييران يف اإعداد 
امللك"ظاهييير  اأقامهيييا  التيييي  املاأدبييية 
املاأدبييية  عليييى  ردا  �سييياه"للفاروق، 
امللكيييية التي اأقيمت يف ق�سييير القبة.. 
كبييير  م�سيييري  طييياه  اىل  عهيييد  وقيييد 
باعداد االطعمييية، وعر�ض على جالة 

ال�سيف"امل�سيف"بيانها، فاأقره.. 
والول مرة يف تاريخ ق�سر الزعفران، 
طبعت قوائم الطعام باللغة االفغانية، 
اىل جانب العربية.. وكانت م�سيييدرة 
با�سيييم"املتوكل عليييى الله حممد ظاهر 
�سييياه".. وروع يف الوانهيييا ان حتمل 
ا�سيييماء بع�ض الباد االفغانية.. فكان 
بينها"فطائر مزار".. و"حمل �سيييغر 

طهى قندهار"! 
ومليييا كانيييت املاأدبييية قيييد اقيميييت ييييوم 
اجلمعة، فقد حر�ض جالة امللك ظاهر 
�ساه على ان يعود اىل ق�سر الزعفران 
– عقب �ساة اجلمعة – قبيل و�سول 
الفييياروق.. وجل�ض بقاعة اال�سيييتقبال 
�سيييوت"الربوجي"موؤذنا  �سمع  حتى 
بو�سيييوله ف�سيييارع اىل �سيييلم الق�سييير 

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

◄◄◄◄



�لعدد )2870(�ل�شنة �حلادية ع�شرة - �لثالثاء )20( �آب 62013

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

بالعنييياق..  وتلقييياه  ال�سيييتقباله، 
وكان جالتاهميييا يرتدييييان الثيييياب 
الفييياروق  تقليييد  وقيييد  الع�سيييكرية، 
ر�سييييعة الو�سيييام االفغييياين املهدي 
اليه من �سييييف الباد، كما تقلد ملك 
افغان�ستان"قادة حممد علي"املهداة 
الييييه مييين ملك م�سييير وبينميييا انفرد 
امللكان يف قاعة اال�سيييتقبال امللكية، 
جل�ض االميييران حممد علي وحممد 
عبيييد املنعيييم يف ال�سيييالون املجاور، 
كميييا جل�ض يف �سيييالون اخييير رجال 
احلا�سييييتني.. وكان وزيييير االفغان 
املفو�يييض يطوف بال�سييييوف معرفا 

بع�سهم ببع�ض.. 
وميييا لبث مليييك االفغيييان ان دعا ملك 
م�سييير اىل قاعة الطعيييام، حيث كان 
املدعيييوون وقوفيييا يف انتظارهما.. 
قائيييا  وزيراالفغيييان  وتقيييدم 
للفاروق.."لقد حر�سيييت على تقدمي 
ليييون خا�يييض مييين االرز االفغييياين، 

�سينال اعجاب جالتكم..". 
وفعا اعجب به جالته، فطلب طبقا 
ثانييييا منيييه.. وقيييد اتبعيييت يف طهو 
الوان الطعام، الطريقة االفغانية.. 

يف حفلة وزير �خلارجية 
وكانت احلفلييية التي اقامها الدكتور 
وزيييير  بيييك  الديييين  �سييياح  حمميييد 
اخلارجيييية، جلالييية ال�سييييف، مييين 
اجمل احلفيييات وا�سييييقها نطاقا.. 
اذ تخليييف رئي�ض الوزراء وخم�سييية 
من الوزراء عن ح�سيييورها ال�سباب 

وزيييير  قيييدم  ان  وبعيييد  قاهيييرة. 
اخلارجيييية جلالته اليييوزراء الذين 
م�سييير  ممثليييي  وبع�يييض  ح�سيييروا 
الديبلوما�سييييني يف اخليييارج، وقف 
يتحدث معه عن ال�سوؤون ال�سيا�سية 
العامة التيييي تهم الباد ال�سيييرقية.. 
اىل  يتحيييدث  جالتيييه  حتيييول  ثيييم 
�سيييرى با�سا.. وكان مما قاله له:"ان 
احلفييياوة التيييي قابلني بها ال�سيييعب 
امل�سيييري، وعلى راأ�سيييه جالة اخي 
الفاروق �سييييظل لها اعمق االثر يف 

نف�ض ونفو�ض �سعبي.."

يف جامعة فوؤ�د �الول.. 
وكانت زيارة امللك االفغاين جلامعة 
فوؤاد االول، من اروع املنا�سبات يف 

االو�ساط اجلامعية.. 
وكانت كلية الهند�سييية اوىل الكليات 
التي زارها ال�سييييف الكرمي، فطاف 
باأق�سيييامها ومعاملها.. وبيييدى عليه 
االرتيييياح وهو ييييرى اإقبيييال الطلبة 

على العمل، فقال: 
- اإن املمالك تبني جمدها دائما على 

العلم.. فالعلم اأ�سا�ض النه�سات.
وانتقيييل جالته – ويف معيته وزير 
املعيييارف ومدير اجلامعة واأع�سييياء 
املدينييية  اىل   – ادارتهيييا  جمل�يييض 
تفقدهيييا.  اذا  حتيييى  اجلامعيييية.. 
انتقيييل اىل �سييياحة جالتيييه، فاألقيييى 
فيهم كلمييية باللغييية االفغانية، توىل 
ال�سييييد املجددي تعريبهيييا، فقوبلت 
بالت�سيييفيق والهتاف، ال�سييييما حني 

◄◄◄◄
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�مل�شور/ �آذ�ر- 1950

ال�سيييباب  املليييك:"ان  كام  يف  جييياء 
عمييياد كل امة.. وهم حملة النه�سييية، 
نحيييو  كيييربى  م�سيييوؤولية  وعليهيييم 
الوطن.. وخا�سييية يف مثل الظروف 
الدولية الراهنة.. املليئة بامل�سكات 

وامل�سوؤوليات. 
وكيييم كان جميا من جالة ال�سييييف 
ان قبيييل التما�ض بع�يييض الطلبة حني 
ح�سر �سطرا من احدى املحا�سرات 
يف كلية االداب فوقع با�سمه الكرمي 
التيييي  املحا�سيييرات  كرا�سيييات  عليييى 

قدموها.. 

يف منطقة �الهر�مات و�أبي 
�لهول 

ويف ا�سييييل الييييوم نف�سيييه زار املليييك 
االهراميييات،  منطقييية  االفغييياين 

وب�سحبته االمر نادر.. 
مب�سييياهدة"ابي  الزييييارة  وبيييداأت 

الهول"ومعبيييده، حيث ا�سيييتمع امللك 
اىل �سرح مف�سل الآثار املنطقة.. 

وانتقيييل املوكيييب اىل منطقييية مليئييية 
حنيييان  جتليييى  وهنيييا  باحلفرييييات.. 
االبيييوة، اذ التفت جالتيييه اىل بع�ض 
رجال اجلالية االفغانية، واو�سييياهم 
بيييان يعنيييوا بنجليييه، خ�سيييية ان يقع 

اثناء التنقل بني احلفر.. 
وميييع ان قيييدم جالتيييه التيييوت اثناء 
اإمتيييام  انيييه ا�سييير عليييى  ال�سييير، اال 

اجلولة ما�سيا.. 
اال�ستف�سيييار  دائيييم  جالتيييه  وكان 
عييين االثيييار وميييدى حتملهيييا لعوامل 
التعريييية.. و�سيييعد اىل بييياب الهيييرم 
داخليييه،  اىل  انحيييدر  ثيييم  االكيييرب، 
ف�سييياهد ما يف جوفيييه.. وعندما عاد، 
الراأ�يييض.  حا�سييير  �سييياب  منيييه  تقيييدم 
يرتدي"بلوفر"من ال�سوف الرمادي، 
وقدم اىل جالته"اوتوجراف"، فوقع 

عليه جالته بب�ساطة وتوا�سع.. 

ده�سييية  ال�سييياب  ظهيييور  واثيييار 
امل�سيييوؤولني ورجيييال البولي�ض.. فقد 
التيييي اتخذوهيييا  كانيييت االجيييراءات 
دقيقييية حمكمة.. وقال حممود غزايل 
بيييك لوزيييير اخلارجيييية االفغانية يف 

ا�سف:
- لعيييل جالييية املليييك ال ي�سيييتاء لهيييذا 

احلادث.. 
فاجابه الوزير 

- بيييل ان جالتيييه �سييير بيييه... لقد كان 
الع�سرات من اهايل باري�ض يلتم�سون 
توقيعاتيييه، فيييكان ي�سييير عليييى اجابة 
طلبهم.. وعندما انتهت الزيارة، قال 

جالته للم�سيو دريوتون: 
- كنت ا�سعر وانا ا�ستمع اىل و�سفك 
حيييياة قدمييياء امل�سيييريني، باننيييي يف 

حلم عميق!.

يف"�الزهر".. و"�حل�شني".
واذا كان جالة ال�سييييف االفغاين قد 

�سييياهد يف يوم ال�سيييبت معقيييل العلم 
ومظهييير   – اجلامعييية   – احلدييييث 
عظمييية الفراعنييية – االهيييرام – فانه 
زار يوم االحد معقل العلم اال�سامي 
– ومظاهر عظمة العرب  – االزهييير 
واال�سيييام يف م�سييير.. اذ زار اي�سيييا 
م�سيييجد احل�سني، وجامع حممد علي 
والقلعة ولوحظ ان ال�سييييد املجددي 
بالعمييية واجللبييياب،  يوميييذاك  ظهييير 
فلما �سييياأله ف�سيلة اال�ستاذ االكرب عن 

ال�سبب، قال: 
- لقد ام�سييييت يف �سباب عامني، يف 
�سيييحن االزهر.. وكنيييت اأتلقى العلم 
يف حلقاتيييه.. لهيييذا راأييييت ان اقابيييل 

مليكي اليوم بو�سفي ازهريا.. 
فعقب مدير االزهر قائا: 

انك"جمييياور"اال  نعيييرف  تكييين  مل   -
اليوم.. فانت اذن، منا!.. 

وعندميييا اقبيييل املليييك عانقيييه ف�سييييلة 
اال�سيييتاذ االكيييرب.. ثيييم �سيييعد به اىل 

وال�سييييد  جالتيييه،  وقيييال  مكتبيييه.. 
املجددي يرجم حديثه اىل العربية: 
- اننيييي ارجيييو الليييه ان يوفقني اىل 
اداء واجبيييي نحيييو �سيييعبي العزييييز، 

ونحو اال�سام ون�سرته.. 
واذ قيييدم اليه اال�سيييتاذ االكيييرب هدية 
داخييير  م�سيييحف  وهيييي   – االزهييير 
حافظييية مييين اجلليييد – وقيييف جالته 
وتقبل الهدية �سييياكرا.. ثم رفعها اىل 
راأ�سيييه، وقبل امل�سيييحف ثاث مرات، 

وا�سلمه اىل ال�سيد املجددي قائا: 
- �سعه يف ا�سمى مكان يف امتعتي.. 
اذ �سييييكون اعز الهداييييا التي احملها 
من هذا البلد امل�سلم الطاهر، واأكرثها 

بركة.. 
احل�سييييني،  امل�سيييجد  جالتيييه  وزار 
فقراأ الفاحتة امام ال�سيييريح، ثم تاأمل 
املخلفيييات ال�سيييريفة املحفوظة داخل 
امل�سيييجد، وطلب اىل احلا�سيييرين ان 
يقراأوا الفاحتة.. ثم التفت اىل �سيخ 

اجلامع قائا: 
- مييين اعيييز االماين التي كنيييت ابتهل 
اىل الليييه ان يحققهيييا، زييييارة االزهر 
وامل�سيييجد احل�سيني.. وقد حقق الله 
اأمنيتي.. فا�سيييكره عز وجل، وا�ساله 
ان يتيح يل �سييياة الظهر يف �سيييحن 

االزهر.. 
وفعا ادى جالته فري�سة الظهر يف 

ذلك املكان. 
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املا�سيييي  االأ�سيييبوع  يف  احتفيييل 
فيييوؤاد  جمميييع  موؤمتييير  بافتتييياح 
االول للغييية العربية، والأول مرة 
كانيييت الدعيييوة عامييية حل�سيييور 
احلفلييية فح�سيييرها جمهور كبر 
جدًا من امل�ست�سرقني واللغويني 
واالدباء والكتاب وال�سحفيني. 
عيييدد  بح�سيييور  امتيييازت  كميييا 
غر قليل من كرائيييم العقيات 

وال�سيدات واالن�سات. 
كان جيييو احلفلييية جيييوًا علميًا 
لغوييييًا بحتًا، ومييين طريف ما 
اال�سيييتاذ  ف�سييييلة  ان  حيييدث 
ال�سييييخ عبد القيييادر املغربي 
ا�سار يف بحثه اىل م�سروع 
احليييروف  ا�سيييتعمال 
الاتينية يف الكتابة باللغة 
بالبقييياء  ونيييادي  العربيييية 
اخليييط  ا�سيييتعمال  عليييى 

العربي اجلميل. 
وقد ت�سيييدى �سيييعادة عبد العزيز 
املغربيييي،  لل�سييييخ  با�سيييا  فهميييي 
النه �سييياحب م�سيييروع احلروف 
الاتينيييية، وقال اإن هذه م�سيييالة 
مليونيييًا   50 بنحيييو  خا�سييية 
يتكلمون العربية ولي�ض للمجمع 
اللغيييوي وال "خلم�سيييني جممعيييًا 
لغوييييا"! وال للحكومات ان ثبت 
يف هذه امل�ساألة، وامنا امل�ستقبل 

هو الذي يبت فيها. 
و�سييييعقد املوؤمتر ثاثني جل�سة، 
ومييين اعميييال املجميييع العامة انه 
طلب من احلكومة و�سيييع جائزة 
باليييف جنيه الأح�سييين اقراح يف 
تي�سييير الكتابة بالعربية، وعمل 
م�سيييابقة بني الباحثيييني واالدباء 
يف درا�سييية حركييية الرجمييية يف 
القرن التا�سيييع ع�سر ويف الق�سة 

امل�سرية، وو�سيييع معجم الألفاظ 
القراآن الكرمي واعامه، وو�سع 

معجم لغوي متو�سط. 
اميييا امل�سيييطلحات التي و�سيييعها 
ان  املوؤمتييير  قيييرر  فقيييد  املجميييع 
يتوىل االع�سييياء املمثلون للباد 
م�سيييطلحات  عر�يييض  العربيييية 
املجميييع يف كل عليييم وفييين عليييى 
الهيئات العلمية وحكومات هذه 
البييياد حتى تكون املوافقة عليها 

موافقة اجماعية. 
وقيييد فيييرغ جمل�يييض املجميييع مييين 
اخلا�سييية  امل�سيييطلحات  و�سيييع 
والرميييد  ال�سيا�سيييي  باالقت�سييياد 
وعلم الت�سيييريح و�سرع يف نظر 

م�سطلحات القانون التجاري.
ومييين طرييييف ما حيييدث يف حفلة 
االفتتييياح ان الدكتيييور من�سيييور 
فهميييي با�سيييا كاتيييب �سييير املجمع 

ب�سيييط عليييى احلا�سيييرين اعمال 
املجميييع، ومهيييد لذليييك بكلمة قال 
فيهيييا انيييه ي�سيييعر بيييان حديثه قد 
يكون فيه بع�ض االمال "ولكنها 
طبيعييية املهمييية التيييي وكلت اىل، 
ال  اليييذي  احليييي  زامييير  وحيييظ 

يطرب"! 
هيييذا وقيييد كان مييين اثييير انتهييياء 
احلرب يف �سيييمال افريقيا وقرب 
انتهائهيييا يف اوروبيييا ان كثرين 
مييين امل�ست�سيييرقني الغربييييني من 
ا�سيييتطاعوا  املوؤمتييير  اع�سييياء 
ان يح�سيييروا اجتمييياع املوؤمتييير 
يف هيييذه اليييدورة بعيييد ان حالت 
ظروف احلرب دون ح�سيييورهم 

زهاء اربع �سنوات. 

جملة �الثنني- 
كانون �الول 1942
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ت�سييييتعد اجنريييييد برجمييييان لاحتفييييال بزواجهييييا 
الثالييييث ان ملكيييية ال�سييييينما غارقة يف حييييب جديد، 
ان ق�سيييية غييييرام اجنريد يف كل �سييييحيفة ويف كل 

جملة. 
ولكنهييييا ق�سيييية ناق�سيييية! ان احييييدا ال يعييييرف عنها 
�سيييييئًا، ان املمثلة االم اجلميلة ال تريد ان تتكلم ال 
تريد ان تروي ق�سة حبها اجلديد ان كل ما يعرفه 

النا�ض عن هذا احلب انه ولد يف ال�سييييويد.. يف 
نف�ييييض البلد الييييذي ولدت هييييي فيه وعا�سييييت فيه 
ايام حياتها االوىل مع والدها امل�سور، بعد ان 

ماتت امها وهي طفلة! 
وكل ما يعرفه النا�ض عن الرجل الذي غزا قلب 
اجنريييييد برجمان انييييه مليونر، وان ا�سييييمه 
الر�ض �سييييميدت، وانه منتج �سييييينمائي، وانه 
بعد ذلك ا�سييييعد رجل يف ال�سييييويد. فهو يقول 

انه �سي�سبح زوجا الجمل امراأة يف العامل! 

�ىل نهاية �لعامل 
وقييييد تزوجييييت اجنريد برجمييييان قبل ذلك 
مرتني، تزوجت الدكتور بير لند �سييييتورم 
منييييذ اكييييرث من ع�سييييرين عامييييا وطلقته من 

اجل روبرتو! 
ثم تزوجت بروبرتو رو�سوليني، املخرج 
االيطايل الذي دخل حياتها فجاأة فقالت 
له �سيييياتبعك اىل نهاية العامل! وا�سبحت 

اما لثاثة اطفال منه. 
ولكن ق�سيييية الغييييرام اجلديد انتهت بعد 
ان اكت�سفت االم ان زوجها يخونها مع 

�سيدة هندية! 
و�سييييغل قلب اجنريد برجمان �سحف 

عامييييا  الع�سييييرين  طييييوال  كلييييه  العييييامل 

املا�سييييية. وتعر�سييييت املمثلةاحل�سييييناء حلمييييات 
عنيفة يف ال�سحف وهاجم رجال الدين االم التي 

هربت من زوجها االول مع ع�سيقها االيطايل. 
فقد كانت اجنريد اما عندما هز حب رو�سييييوليني 
قلبهييييا بقوة وان�سيييياها كل �سيييييء يف الدنيا، حتى 

طفلتها ال�سغرة"بياّ"! 

تتمنى �ن تعي�س حياتها من جديد 
وعندما انتهت ق�سيييية غرام اجنريد ورو�سولني، 
وعندمييييا انف�سييييل الزوجييييان ال�سييييعيدان بالطاق 
روت  مييييرة..  الول  برجمييييان  اجنريييييد  تكلمييييت 
ق�سييييتها كامليييية. وكانييييت مفاجاأة انهييييا ام مل تندم، 
انها مل حتاول ان تخفي �سيئا، لقد روت االحداث 
التي عا�ستها يف املا�سي، حكت ق�سة حياتها التي 

�سغلت �سحافة العامل. 
قييييال: "لييييو انني ولييييدت من جديييييد لو ان 
الييييوراء  اىل  عييييادت  ال�سيييياعة  عقييييارب 
ع�سييييرين عاما، ملا ترددت حلظة واحدة 
يف ان اعي�ض حياتي كما ع�سييييتها، انني 

ل�ست نادمة على �سيء!". 
�سيييييء واحد ترف�ض اجنريييييد برجمان 
ان تتحييييدث عنه اليييييوم، انه ق�سيييية حبها 
اجلديد مع الر�ض �سييييميدت، ملييييا ذكرياتها 
عيييين املا�سييييي.. امييييا �سييييور احلييييياة التي 
عا�ستها وتتمنى ان تعي�سها من جديد، فهي 
عالقة بذهنها، باقية يف خميلتها، حمفورة 
يف قلبها، وكاأنها �سييييريط �سينمائي طويل، 
تريد اجنريييييد برجمان ان تعود اليه دائمًا 

يف كل حلظة. 

ذكريات و�شور 
غرفيييية  ويف  لنييييدن،  �سييييواحي  احييييدى  ويف 
�سييييغرة متنقليييية جنرهييييا �سيييييارة اال�سييييتديو 
الييييذي يقييييوم بت�سييييوير مناظر فيلمهييييا اجلديد 
ال�ساد�سيييية" ذهبييييت القابييييل  ال�سييييعادة  "حانيييية 
اجنريد برجمان، ومل اذهب وحدي. فقد كنت 
احمل معي ذكريات الع�سرين عاما التي ال تريد 
اجنريييييد ان تن�سيييياها ابييييدا. كانييييت جمموعة من 
ال�سور حلياة اجنريد برجمان منذ كانت طفلة 

�سييييغرة تعي�ض مع والدها امل�سييييور يف ال�سويد. 
و�سييييورا حلييييياة اجنريييييد برجمان حتييييى اليوم 
الذي التقت فيه بالرجل الذي قال عنها انها اجمل 

امراأة يف العامل!. 

�جنريد بريجمان تروي ق�شتها. 
وفتحت اجنريد برجمان باب الغرفة ال�سييييغرة 
املتنقلة، كانت مت�سك بيدها مفر�سا �سغرا يخفي 
ابنتها ايزابيا. وكانت ايزابيا مري�سيييية يف احد 
م�ست�سفيات باري�سيييين كانت تنتظر عملية الزائدة 

الدودية التي �سيجريها لها االطباء. 
وكانت اجنريد ت�سييييتعد يف تلييييك الليلة لتطر اىل 
باري�ييييض لتكون بجييييوار ابنتها عندمييييا يجري لها 

االطباء العملية! 
وا�سييييرعت افتح احلقيبة ال�سييييغرة التي و�سعنا 
فيهييييا ذكريييييات اجنريد برجمان ونظييييرت املمثلة 
اجلميلة اىل جمموعة ال�سييييور وانا ام�سك بها يف 
يدي، وقالت: "دعني ارها! انني ا�سعر برغبة يف 
احلديث، انها �سييييتعيد ايل ذكريات املا�سي، ولكن 
ارجييييوك ان تقييييول يل متى اقف اذا �سييييعرت انني 

اتكلم اكرث من الازم!". 
وبييييداأت اجنريد تروي ق�سييييتها، كانت مت�سييييك كل 
�سييييورة وتتاأملها طويا، وكانهييييا تريد ان تعي�ض 
بذاكرتهييييا مع ال�سييييورة، كانت تتحييييدث ايل وهي 
�سيييياردة الذهيييين، كنت اتخيلهييييا امامييييي وكاأنها قد 
عادت اىل الوراء اعواما طويلة. وهذه هي ق�سة 
اجنريييييد برجمان كمييييا روتها يل مع كل �سييييورة 
حتمل لها ذكرى عزيزة! هذه هي �سييييورة احلياة 
التييييي تتمنييييى اجنريد برجمييييان ان تعي�سييييها مرة 

اخرى. 
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بقلم: برنارد �شو 

منذ اكرث من ع�سيييير �سيييينوات، عر�ست 
على جرائد هر�ست االمريكية 20 الف 
جنيييييه لل�سييييفر اىل رو�سيييييا وموافاتها 
مباحظاتييييي ولكنني رف�سييييت، النني 

رجل اعمال من ال�سنف الب�سيد! 
وحدث بعد ذلك ب�سيييينوات ان زارتني 
الليدي ا�سييييتور مييييع ابنها، وعر�سييييت 
علي ان ا�سحبها اىل مو�سكو، فحزمت 

امتعتي و�سافرت معها جمانا! 
والليدي ا�سييييتور احد اع�ساء الربملان 
عن حييييزب املحافظني، وعلييييى ذلك فقد 
�سييييدقت اقوال �سييييحف املحافظني عن 
اجلوع يف رو�سيييييا، فاخييييذت معها من 
الطعييييام املحفييييوظ مييييا يكفييييي الطعييييام 

خم�سة ا�سخا�ض ملدة ا�سبوعني. 
وقييييد ات�سييييح لنييييا كييييذب ال�سييييحف عن 
مغادرة  عند  وا�سييييطررنا  "املجاعة"، 
مو�سييييكو ان يييييوزع الطعييييام املحفوظ 

على خدم الفندق كيفت�سي�ض! 
ولقيييد اعجبنيييي املطبخ الرو�سيييي، كما 
تليييذذت من العي�ض اال�سيييود و�سيييوربة 

الكرنب! 
ومل ات�سيييايق مييين القرنبيط الذي كان 
يقدم لنا يف كل وجبة، وعودت نف�سي 
على �سرب ال�سيييوربة يف نهاية الطعام 
بيييدال مييين بدايتيييه، احراميييا للتقالييييد 

الرو�سية. 
ولكييين زمائيييي يف الرحلييية كانوا من 
اكلة اللحوم، ولذلك مل يعجبهم الطعام 

كما اعجبني. 
وكان قيييد قيل لنا ان الفندق �سييييزدحم 
باجلوا�سي�ض الرو�ض، فاذا به مزدحم 
باالمرييييكان الذيييين كانيييوا يتحدثيييون 

بلغة ا�سحاب االموال. 
ومل يحيييدث لنيييا حيييادث يف الفندق اال 
عندما تعطل امل�سيييعد وبقيت مت�سعلقا 
بيييني ال�سيييماء واالر�ض ومعيييي الليدي 

ا�ستور! 
وحيييدث ان او�سيييلت زوجتيييي الليدي 
ا�ستور ان تغ�سل يل راأ�سي وذقني كل 
يوم النني ان�سى غ�سلهما.. وحدث ان 
كان بييياب احلجرة مفتوحيييا، فاقبلت 
كل مو�سكو لتتفرج على ذقن برنارد 

�سو وهي تغ�سل بال�سابون!. 
ولقيييد اختلفت انا والليدي ا�سيييتور 

على رو�سيا 
فهي ك�سييييدة ار�سيييتقراطية ال تفهم 
ال�سييييدات  ارتيييداء  اال  الرخييياء 
ملاب�ض ال�سهرة الر�سيقة، وركوب 
الرجيييال �سييييارات الرولز روي�ض 
واجهيييات  وازدحيييام  الفاخيييرة، 

املحات التجارية بالب�سيييائع الثمينة، 
كما هو احلال يف بوند �سريت بلندن 

وال�سانزلزيه بباري�ض. 
وهيييي مل جتيييد يف مو�سيييكو اال �سيييعبا 
يرتيييدي املاب�ض الرخي�سييية، وي�سييير 
يف �سوارع ا�سبه باالحياء الفقرة يف 
امليييدن الكيييربى.. واملحيييات التجارية 
تتعاميييل بالقرو�يييض واملالييييم بدال من 

االالف واملايني!. 
واتا �سخ�سييييًا ال اهتم بهذا الرف فقد 
راأيت ميييرة يف لندن خامتيييا من املا�ض 
ثمنه اربعييية االف جنيه جننت اعجابا 
بيييه، ثم راأييييت بعيييد ذلك خامتيييا اجمل 
منيييه ثمنه اربعييية قرو�ض.. ومل ا�سييير 

احدهما! 
ولقيييد طلب زمائيييي يف الرحلة مقابلة 
�سيييتالينن اما انا فلم اهتيييم اال مبقابلة 

لنني.  "كروب�سكايا" ارملة 
مقابلتيييي  عليييى  احيييد  يعر�يييض  ومل 
لارملة.. ولكنها كانت توؤجل من يوم 

اىل يوم حتى فهمنا انها لن تتم! 
قييييل لنا ميييرة ان االرملة م�سيييابة بربد 

وزكام! 
وقيييييل لنييييا انهييييا امييييراأة عجييييوز حتب 

الوحدة وال ي�سح اقاق راحتها! 
اردنا ان نزورها يف مو�سكو فقيل لنا 
انهييييا ال تقيم 

يف مو�سكو، ولكن يف كوخ بالريف! 
وملا قررنا ال�سييييفر اليها يف الريق قيل 

لنا انها يف مو�سكو! 
وهنا �سربت االر�ض بقدمي وا�سررت 
علييييى مقابليييية ارملة لنييييني النني مكلف 

باهدائها كتابا من كتبي. 
وكان زمائي يف الرحلة يف ده�سة من 

ا�سراري على مقابلة ارملة عجوز. 
ولكيييين ملييييا �سييييمعت الليدي ا�سييييتور ان 
ارملة لنني قد اختلفت مع �ستالني على 
�سيا�سيييية التعليم، وان اخلاف ا�سييييتد 
لدرجة ان �ستالني هددها با�سدار امر 
ع�سييييكري بتعيني امراة اخييييرى ارملة 
للنييييني ملييييا �سييييمعت الدى ا�سييييتور ذلييييك 
قررت اال تغادر رو�سيييييا قبل لقاء هذه 

االرملة العظيمة! 
العقبييييات وقابلييييت  واخييييرا تبخييييرت 

ارملة لنني.. 
وكان كوخها ا�سييييبه باكواخ االمراء ال 

الفقراء. 
وكانت اقبح امييييراأة راأيتها يف حياتي 
ولكنها كانييييت اجمل امراأة يف حديثها 

اجلذاب. 
قابلتنييييا برحيييياب واثبييييت لنييييا ظرفها 

ولطفها انها تكره العزلة والوحدة! 
حاولنييييا ان جنرهييييا اىل احلديييييث عن 
كانييييت  ولكنهييييا  �سييييتالني..  خ�سييييمها 

تتخل�ض بلياقة من كل �سييييوؤال توجهه 
عن خ�سمها العظيم! 

واخرا ا�ستقبلنا �ستالني.. 
وكان يختلييييف عن جميييييع دكتاتوريي 
لي�ييييض  الفكهيييية..  بروحييييه  العييييامل، 
�سييييتالني رو�سيييييا بل انه رجل ر�سيييييق 
ميييين جورجيييييا، لييييه عينييييان جذابتييييان 
�سوداوتان انه مزيج من البابا والقائد 
احلربي لييييو كان الكرادليييية يتزوجون 
لقلييييت لك انه ابيييين كردينال قد ا�سييييبح 
�سييييابطا وكان املمكيييين ان اقييييول: انييييه 
جنتلمييييان ميييين الطبقيييية االوىل لييييو انه 

ا�ستطاع ان يخفي �سخريته منا! 
فقييييد تركنييييا تفرغ كل مييييا يف جوفنا ثم 

ا�ستاأذن منا يف الكام! 
ومل تفهم كلمة واحدة مما قاله.. 

ولكن كانييييت ا�سيييينان املرجم ترجتف 
فلم ن�ستطع ان نفهم كلمة! 

ولييييوال امل�سيييير ليتفونييييوف ملييييا فهمنييييا 
�سيئًا على االطاق. 

ولقد ا�ستطاعت ليدي ا�ستور ان تهزم 
�ستالني يف املناق�سة فقد قالت له: 

كيييييف  يعرفييييون  ال  ال�سييييوفييت  ان   -
يعاملون االطفال. 

فقال �ستالني: 
ت�سييييربون  بريطانيييييا  يف  انكييييم   -

االطفال. 
ول�سييييعت هذه االجابة الليدي ا�ستور 
كما تل�سييييع �سربة ال�سييييوط، ولكن 
لهييييذه الل�سييييعة مل ت�سييييكت الليييييدي 

فا�ستطردت تقول: 
النظيفيييية  املاب�ييييض  هييييذه  ان   -
الر�سيييييقة التييييي يرتديهييييا االطفييييال 
عندكم يف املاجئ ما قيمتها؟.. لقد 
قالت يل نظييييرة امللجاأ انها مل تخرج 
الن  الطلييييق  الهييييواء  يف  باالطفييييال 
ال�سماء ممطرة. يجب اال يهتم الطفل 

باالمطار.. 
ويجييييب اال تهتمييييوا بنظافيييية ماب�ييييض 
االطفييييال يجب ان تركييييوا الطفل قذر 
الوجييييه واليدين وال تنظفييييوه اال عند 
الطعييييام، ويجييييب اال يرتييييدي املاب�ض 

االنيقة.. 
يجب ان تكون ماب�سييييه من الكا�ستور 

التي ميكن غ�سلها يف ن�سف �ساعة! 
ار�سييييل امراأة رو�سية يل يف لندن وانا 

اعلمها كيف يعامل االطفال ال�سغار! 
ومل تتغر مامح �ستالني.. بل مد يده 
اىل مظروف قدمه لليدي االجنيليزية 

وقال لها: 
- اكتبي عنوانك 

وكان ذلييييك ظريفييييا منييييه: واعتربناهييييا 
جمامليييية ال غر! ولكن ال جمامات يف 

رو�سيا! 

فعند عييييودة الليدي ا�سييييتور اىل لندن 
فتيييياة  ع�سييييرون  انتظارهييييا  يف  كان 
رو�سييييية ومعهييييم خطيييياب من �سييييتالني 
يرجو منها ان تنفذ الليدي اك�سييييفورد 

وعدها! 
وبعييييد الليدي حتييييدث اللييييورد لوثيان 
عن موقف حزب االحييييرار الربيطاين 
من رو�سيا واقرح ان تدعو احلكومة 
الرو�سييييية امل�سيييير لويد جييييورج زعيم 
حزب االحرار يف زيارة رو�سية لرى 

التقدم فيها. 
وابت�سم �سييييتالني وارت�سم على وجهه 

ما يدل على انه ي�سمع نكتة: 
- ثييييم قييييال: ان موقييييف امل�سيييير لويييييد 
جييييورج يف حماولة اثارة حرب اهلية 
يف رو�سيا مب�ساعدته اجلرنال راجنل 
بجي�ييييض  االحميييير  اجلي�ييييض  ليحييييارب 
اآخيييير جتعل من امل�سييييتحيل دعوته اىل 
رو�سيييييا دعوة ر�سمية.. ولكن اذا �ساء 
ان يزورنا يف زيارة خا�سيييية �سيييييزور 

كل مكان يف رو�سيا. 
وهنييييا تكلمييييت ان الول مييييرة و�سيييياألت 

�ستالني: 
- وهييييل ترحبييييون بزيييييارة ون�سييييتون 

ت�سر�سل؟ 
فاجاب! 

اكييييون �سييييعيدا جييييدا لييييو جيييياء م�سيييير 
ت�سر�سل اىل مو�سييييكو.. فلدى ال�سعب 
مييييا يجعلييييه  اال�سييييباب  ميييين  الرو�سييييي 

يعرف باجلميل. 
- اي جميل! 

و�سحك �ستالني وقال: 
- ملا كان امل�سر ت�سر�سل وزيرا للدفاع 
يف احلرب املا�سية ار�سل اىل اعدائنا 
الرو�ييييض البي�ض مائة مليييييون جنيه.. 
وا�سييييتوىل الرو�ض احلميييير على املبلغ 
وا�سروا به ماب�ض ومعدات للجي�ض 
االحمر! ولهذا الين�سى الرو�ض جميل 

م�سر ت�سر�سل! 
وقييييد اعتقدنييييا ان مقابلتنا ا�سييييتغرقت 
ن�سييييف �سيييياعة فلما خرجنا ظهيييير اننا 
ق�سييييينا مييييع زعيييييم رو�سيييييا اكييييرث من 
�سيييياعتني ون�سف، والتفت اىل الليدي 

ا�ستور وقلت لها: 
- ما راأيك يف �ستالني؟ 

- انه هادئ.. ا�سود العينني. 
ميييين  اكييييرث  وقييييور  ولكنييييه  جنتلمييييان، 
الييييازم، فلييييم يبت�سييييم مييييرة واحدة يف 

املدة التي ق�سيناها معه! 
ومل اناق�سييييها يف هذا، الن ال�سيييينني قد 

علمتني اال احاول مناق�سة الن�ساء!. 

جملة �الثنني و�لدنيا 
15/ حزير�ن 1944

ستالين
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�سييييركة  اىل  التييييايل  ال�سييييباح  يف  فريييييد  وتوجييييه 
)باتي مركوين( وطلب مقابلة املو�سيييييقار "فرانك 
بور�سيييييل" قائد اكرب فرقة مو�سيقية يف باري�ض.. 
وكان هدف فريد ان ي�سييييتمع املو�سيييييقار الفرن�سي 
بور�سيييييل اىل بع�ض احلانه ال�سرقية ويعرف نوع 
االنتيييياج الفني املوجود يف القاهييييرة وميكنه غزو 

اوروبا. 
واعتييييذر بور�سيييييل عيييين هييييذا العر�ييييض ميييين فريييييد 
االطر�ض بادئ االمر، وقال انه ا�سييييتمع اىل بع�ض 
االغاين العربية ووجد انها ال ت�سلح لطبيعها على 

ا�سطوانات توزع يف الباد الغربية!.. 
ومل يياأ�ض فريد.. وذهب اىل مدير الق�سييييم العربي 
يف ال�سييييركة التييييي يعمييييل حل�سييييابها بور�سيييييل – 
وا�سييييمه ح�سييييلف، وهو جزائري اال�سييييل و�سديق 
قدمي لفريد  - وا�ستطاع ح�سلف ان يقنع بور�سيل 
بان ي�سييييتمع اىل بع�ض احلان فريد االطر�ض وقال 
لييييه: انهييييا تختلف عيييين كل االلييييوان ال�سييييرقية التي 

ا�ستمع اليها من قبل!.. 
ماذ� قال بور�شيل؟ 

ومتييييت املقابليييية بييييني فريييييد وفرانييييك بور�سيييييل – 
وا�سييييتمرت اكرث من �ساعتني – وا�ستمع بور�سيل 
اىل مو�سيييييقى فريييييد االطر�ييييض ب�سييييغف واهتمييييام 

ظاهرين.. وده�ض بور�سيل اآخر االمر وقال: 
- فعييييا انهييييا مو�سيييييقى �سييييرقية.. انهييييا اول مييييرة 
ا�سييييتمع فيها يف حياتي اىل مو�سيييييقى ا�سيلة من 
القاهرة العظيمة، واعتقد انها �سييييوف تنت�سيييير يف 

اوروبا ب�سرعة الربق!.. 
وفريييييد  بور�سيييييل  بييييني  التعاقييييد  مت  احلييييال  ويف 
االطر�ض على طبع 12 قطعة من اغانيه ومو�سيقاه 
على ا�سييييطوانة واحدة كبييييرة.. وعلى كل وجه 6 
قطع كاملة.. على ان يقوم بور�سيل بتوزيع جديد 
ميييين فرقته املو�سيييييقية املكونة ميييين 120 عازفا من 
ا�سييييهر العازفني الفرن�سيييييني!.. ويف �سهر دي�سمرب 
القادر ي�سافر فريد االطر�ض اىل باري�ض لا�سراف 
على الت�سييييجيل بنف�سييييه، وابداء راأيه يف التوزيع 
اجلديييييد.! وهكييييذا انييييت اول مفاجيييياأة �سييييعيدة يف 

رحليييية فريييييد االطر�ييييض االخييييرة.. التي عيييياد منها 
اىل القاهييييرة  منييييذ ايييييام وا�سييييتمرت ثاثة �سييييهور 

وزيادة!.. 
وكان فريييييد االطر�ييييض قد �سييييافر اىل باري�ض ممثا 
جلمعييييية املوؤلفني وامللحنييييني التي يراأ�سييييها ومعه 
ماأمييييون  ميييين اجلمعييييية، وهييييم:  هيئيييية مفو�سييييية 
ال�سييييناوي وعبييييد احلميييييد عبييييد الرحميييين... وذلك 
النهيييياء امل�سيييياكل املعلقة بني اجلمعييييية يف القاهرة 

وبني املكتب الرئي�ض الدويل يف باري�ض!.. 
كان حلما وحتقق 

قلت لفريد االطر�ض: 
- ماهو �سييييعورك عندما ا�سييييتمعت اىل مو�سيييييقاك 
م�سييييادفة لعزفهييييا فرقة مو�سيييييقية اجنبية يف احد 

ماهي باري�ض؟ 

قال فريد: 
كان احللييييم الكبيييير الييييذي يراودين طييييوال حياتي 
ان اقدم املو�سيييييقى ال�سرقية التي ت�سمعها اوروبا 

وتعجب �سعوبها!. 
اننييييا ا�سييييتطعنا ان ن�سييييل اىل بطييييوالت عاملية يف 
الريا�سيييية، واخذنييييا يف الت�سييييوير جوائييييز عالية. 
كما ا�سييييتطعنا ان نحرز انت�سارات يف عامل الطب 
وا�ستفدنا من الدعاية التي قدمها الفنانون العرب 
يف اخلييييارج.. وكان الباقي ان تنت�سيييير املو�سيييييقى 

العربية يف اوروبا وتغزو ا�سواقها!.. 
و�سييييدقوين انييييه مل يكيييين يهمني علييييى االطاق ان 
اكييييون موؤلفهييييا او �سيييياحبها ولي�ض معنييييى ذلك انه 
ال توجد عندنا املو�سيييييقى ال�سييييرقية التي تع�سييييل 
اىل امل�سييييتوى العايل وت�سييييتطيع اوروبا وامريكا 
ان تفهمهييييا وتتذوقهييييا.. انها موجييييودة فعا ولكن 
اال�سييييواء غر م�سييييلطة عليهييييا، واعتقييييد ان انتاج 
عبييييد الوهيييياب وفريييييد االطر�ض وغرهييييم من كبار 
املو�سيييييقيني العرب ثروة فنية مو�سيييييقية البد من 

ن�سرها يف اخلارج!.. 
وي�سييييكت فريييييد قليييييا، وينظيييير بعيدا من �سييييرفته 

املطلة على النيل يف الدور العا�سر.. ثم يقول: 

- لقييييد ا�سييييتطعت ان احقييييق جييييزءًا من هييييذا احللم 
وال ا�سييييتطيع ان ا�سف �سييييعادتي عندما �سمعت ان 
املطربييييات يف االحتيييياد ال�سييييوفيتي يغنييييني يل )يا 
زهييييرة يف خيايل(.. باللغة العربية.. ت�سييييوروا.. 

باللغة العربية!.. الي�ض �سيئًا مفرحا!.. 
بقى ان اقول لكم.. 

- ان اوروبييييا وامريييييكا علييييى موعد مع مو�سيييييقى 
فريد االطر�ييييض واحلانه يف اوائل العييييام القادم.. 
وبعييييد ان تغييييزو ا�سييييتطوانات بور�سيييييل اجلديدة 
اال�سييييواق هناك.. �سي�سييييتمع النا�ض اىل مو�سيقى 
)حبيييييب العميييير، ويازهييييرة يف خيييييايل، وبنييييادي 
عليك، وجنوم الليل، وكهرمانة، وزمردة، و�سوق 
العبيييييد، واجلييييواري، وبنييييت النيييييل(.. و�سييييوف 
تعزفهييييا الفييييرق املو�سيييييقية يف املقاهييييي واالندية 
واملاهييييي الليلييييية �سييييواء يف باري�ييييض او لندن او 
روما.. كما عزفت حلن )يام�سطفى.. يا م�سطفى( 

من قبل لبوب عزام!.. 
هل �نتهت �مل�شاكل؟ 

قلييييت لفريييييد االطر�ييييض رئي�ييييض جمعييييية املوؤلفييييني 
وامللحنني: 

- ما هي م�سيييياكل جمعية املوؤلفييييني وامللحنني التي 
�سافرت من اجلها اىل باري�ض؟. 

جييييواره  ميييين  الثمييييني  العييييود  يلتقييييط  وهييييو  قييييال 
ويحت�سنه كابنه الوحيد: 

- ت�سييييوروا.. هنيييياك مايني ميييين العملة ال�سييييعبة 
�سائعة علينا يف امريكا واجنلرا.. وكلها حقوق 
املكتييييب  كان  فقييييد  العييييرب..  وامللحنييييني  املوؤلفييييني 
الرئي�سييييي يف باري�ض يتوىل هييييذه العملية ويدفع 
املبالييييغ امل�سييييتحقة لنا كل عييييام بعد حت�سيييييلها من 
خمتلف اجلهات.. وعندما وقعت حرب ال�سييييوي�ض 
وحييييدث العييييدوان علييييى بور�سييييعيد توقفييييوا عيييين 
التح�سيييييل والدفييييع.. وو�سييييعت احلرا�سيييية علييييى 
اموالنييييا هنيييياك فاأ�سييييبحت االمييييوال املجمييييدة لنييييا 
تقييييدر بحوايل 96 الف جنيه ا�سييييرليني.. واردنا 
ان ن�سييييوي ح�سييييابات املبالييييغ املعلقة طييييوال فرة 

االنقطاع!.. 

وكانييييت حمطيييية اذاعة لنييييدن تدفع لنييييا كل عام 18 
الف جنيه ا�سييييرليني.. وفجاأة امتنعت عن الدفع 
بدورهييييا منذ عامني عندما اكت�سييييفت فجيييياأة اننا مل 
ندخييييل يف االتفاقيييييات الدولية مثييييل اتفاقية برن 
او اليون�سكو التي حتمي حق املوؤلف وامللحن يف 

اخلارج!.. 
ولقد ذهبنا لنحمل م�سييييوؤولية عدم الدفع للجمعية 
الفرن�سييييية التييييي تقييييوم بتح�سيييييل هييييذه املبالغ.. 
واتفقنا ان تقوم هي بهذه امل�سوؤولية، ولكن الذي 
�سيييييحل كل هييييذه امل�سيييياكل دخولنييييا يف اي اتفاقية 

دولية!.. 
ويتحييييدث فريد االطر�ض عن بع�ض امل�سيييياكل التي 
املوؤلفييييني  الييييدويل جلمعييييية  املكتييييب  واجههييييا يف 

وامللحنني يف باري�ض فيقول: 
- لقد اكت�سفنا يف باري�ض ان هناك امواال متاأخرة 
لنا تقدر بحوايل ع�سرة االف جنيه، وهي ايرادات 
بع�ض االغنيييييات التي ال يعرفون ا�سييييماء موؤلفيها 
وملحنيها.. وانا �سخ�سيييييا مل اعرفهم ومنها اغان 

الم كلثوم.. 
وا�سييييطررت اىل اال�ستعانة ال�سييييريعة بال�سيدة ام 
كلثييييوم ملعرفة ا�سييييماء املوؤلفييييني وامللحنني لبع�ض 

اغنياتها القدمية.. مثل اغنية مطلعها يقول: 
ما يل فتنت بلحظك الفتاك!.. 

وعرفييييت منها ان موؤلف االغنية هييييو علي اجلارم، 
اما امللحن فهو ابو العا حممد!.. 

اكييييرب  علييييى  ح�سييييلت  التييييي  االغيييياين  هييييي  مييييا   -
االيرادات!. 

ماأمييييون  وموؤلفهييييا  ال�سييييمهان،  اهييييوى  اغنييييية   -
ال�سييييناوي.. وبلفييييت ايراداتهييييا ثاثيييية االف جنيه 
للموؤلف وثاثة االف جنيه اخرى للملحن، وهناك 
بع�ض االغنيييييات مع مرور االيييييام تعطي ايرادات 

اكرث!.. 
�شاحب �لقلب �ل�شعيف 

وقييييد انتهييييز فريييييد االطر�ييييض فر�سيييية وجييييوده يف 
باري�ييييض للعاج.. والذي اليعرفييييه احد انه ممنوع 
من الغناء طوال حياته بامر من اطباء القلب.. وقد 
ا�سيب ثاث مرات بجلطة يف القلب.. وي�سافر كل 
عييييام اىل باري�ييييض ملقابليييية الطبيييييب اخلا�ييييض الذي 
ي�سييييرف على عاجه وهو الربوفي�سور )لوجنر(. 
وقد ن�سييييحه هذه املييييرة بالراحة وعييييدم الغناء اذا 

اراد ان يعي�ض!.. 
ولكن الدموع ت�سيح من عيني املو�سيقار ال�سعيف 

القلب وهو يقول: 
- انني اف�سل ان اعي�ض �سنة مع املو�سيقى على ان 

اعي�ض مائة �سنة بدونها!.. 
- وملاذا ال ت�ستمع اىل ن�سائح الطبيب!.. 

وقال يل: 
- لو امتنعت عن الغناء.. فماذا �سيكون م�سري؟.. 
�سييييانتهي.. �ساق�سييييي حياتي يف املنييييزل يف ركود 

�لزم��ان: �لثاني��ة ع�ش��رة منت�ش��ف �لليل، �مل��كان: �حد 
�ملالهي �لكبرية �ملنت�شرة يف �ل�شانزليزيه يف باري�س. 

وكان فريد �الطر�س يجل�س على مائدة  منزوية يف ركن 
خففت �ل�شوء و�ذنه ت�شرح مع �ملو�شيقى �ل�شاعرية �لتي 
متالأ �ملكان ل�شويان وبيتهوفن وكبار �ملو�شيقيني وفجاأة 
– �شمن �لربنامج – بد�أت �لفرقة �ملو�شيقية �لفرن�شية 
تع��زف حل��ن �غنيته �ملعروف��ة )وياك.. وي��اك( وقام 
رو�د �ملقهى يرق�شون على �نغامها وروؤو�شهم تتمايل مع 

�للحن �ل�شرقي �جلذ�ب! 
ومل ي�ش��دق فري��د �ذني��ه.. فق��ام يف �حل��ال وغ��ادر 
�مل��كان.. و�خذ ي�شري عل��ى قدميه �كرث من �شاعتني يف 
�شو�رع باري�س وهو يفكر ماذ� يفعل؟.. ود�رت يف ذهنه 
��شي��اء كث��رية ع��ن م�ش��ري �ملو�شيق��ى �ل�شرقي��ة وقال 
لنف�ش��ه: �ن مو�شيقانا و�غانينا لي�ش��ت �قل من م�شتوى 
�ملو�شيقى �لغربي��ة ولكن كيف ن�شلط عليها �ال�شو�ء يف 

�خلارج؟.. 
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تام لن يكون حلياتي اي معنى.. كيف اتخلى عن 
جمهوري الذي مل ابتعد عنه منذ 34 عاما وزيادة 
بالرغم من كل العقبات واالزمات التي قابلتها يف 
حياتييييي، هل احرم نف�سييييي من ال�سييييعادة واعي�ض 

منزويا يف غرفة منزيل الرعى �سحتي؟.. 
لقد وازنت بني االثنني.. وف�سييييلت ان اموت وانا 
اغني امام النا�ض على ان امكث حبي�سا يف منزيل 

بني زوايا الن�سيان ع�سرات ال�سنني!.. 
وي�سكت فريد قليا ويعود ليقول: 

- االعمار بيد الله!.. 
�لغال يف باري�س 

ويحكيييي فرييييد االطر�ض ذكرييييات االييييام القليلة 
التي عا�سها يف باري�ض فيقول: 

- انهيييا اغلى بلد يف العامل.. فا ميكن ان تعي�ض 
فيهيييا اال اذا كنيييت مييين اهيييل البليييد نف�سيييه، وال 
ميكييين ان يدفع الواحد اقل مييين ثاثة او اربعة 
جنيهيييات اذا اراد تناول الغداء او الع�سييياء يف 
احد املطاعم املتوا�سيييعة جدا.. وا�سيييالوا عبد 

الوهاب!.. 
ا�سيييعار كل  ارتفعيييت  �سييينوات  ثاثييية  ومنيييذ 
حاجيات املعي�سة بن�سيييبة 51%.. ومنذ ثاثة 
�سيييهور تعقيييد احلكومة اجتماعاتهيييا كل يوم 
لبحث ومناق�سة ا�سباب غاء املعي�سة وكيفية 

احلد منها حتى ال ترتفع اكرث من ذلك!.. 
ثم يقول: 

- �سيييدقوين ان القاهيييرة ارخ�يييض بليييد يف 
العيييامل.. وعندنيييا مييين االماكن ال�سيييياحية 
التيييي تفيييوق يف جمالها اماكييين كثرة يف 
العيييامل.. ولكييين ال توجيييد عندنيييا الدعاية 

الكافية!. 
وي�سف فريد �سعوره عندما التقى ببع�ض 

امل�سريني يف باري�ض فيقول: 
- الميكن ان ا�سيييف لكم مقدار ال�سيييعادة 
التي تغمرين اذا التقيت مب�سري خارج 
احليييدود.. اننيييي اح�يييض كاأننيييي راييييت 
م�سييير كلهيييا.. وكانت اجميييل اللحظات 
التيييي ع�سيييتها عندميييا التقيت م�سيييادفة 

بالدكتيييور ح�سييين احلفناوي يف احيييد مقاهي 
باري�يييض.. وعندما التقيت اي�سيييا بال�سيييحفي 
�سيييعيد �سييينبل.. وكان يف جولة �سريعة قبل 

عودته اىل القاهرة؟ 
وباري�ض بالذات متتلئ باالالف من ا�سدقاء 
فريد االطر�ض، وكلهم من اجلزائريني الذين 
يحبون روؤية افامه و�سيييماع مو�سييييقاه.. 
ويف فرن�سيييا اكرث مييين 400 الف جزائري 
يقيمون هناك. و�سييياهد فريد عر�سا الحد 

افاميييه يف باري�ض – فيليييم )مالي�ض غرك)- 
وقد قوبل فرييييد من العرب هنييياك بنف�ض احلفاوة 

التي ياقيها يف القاهرة والباد العربية!.. 
والواقع الذي ميكن قوله: 

- ان فرييييد االطر�يييض ا�سيييتطاع ان يغيييزو ا�سيييواق 
�سمال افريقيا يف قوة االحتال الفرن�سي ويجذب 
اذات �سكان تون�ض واجلزائر واملغرب مبو�سيقاه 
واحلانيييه عليييى الرغم مييين احليييرب العنيفييية التي 

ي�سنها الفرن�سيون على اللغة العربية هناك!.. 
لقاء مع �مي 

وكان �سيييمن برناميييج رحلتيييي خيييال عودتيييي من 
باري�ض ان اطر اىل لبنيييان لروؤية والدتي املقيمة 

االن يف احد امل�ست�سفيات اخلا�سة!. 
وهذه هيييي املرة االوىل التي ت�سيييافر فيها والدتي 
اىل لبنيييان بعيييد ان عا�سيييت حيييوايل 40 عاميييا يف 
القاهرة وطلبت ان تعي�ض بقية حياتها بني اقاربها 

املقيمني يف جبل الدووز هناك!.. 
ويف كل مرة ا�سافر فيها اىل بروت اذهب لزيارة 

اميييي.. ويف هذه املرة طلبيييت مني عندما 
جل�سيييت بجوارهيييا يف الفرا�ض ان اغنيييي لها على 
العيييود.. وبكييييت.. بكييييت بالدموع، فقيييد تذكرت 
ق�سييية كفاح امي عندما جئنا الجئني اىل م�سييير.. 
وكان عميييري وقتهيييا ال يتعيييدى �سيييبع �سييينوات، 
وكانت معنيييا املرحومة ا�سيييمهان.. وفتحت عيني 
على �سيييوت اميييي احلزين واناملهيييا الرقيقة التي 
كانيييت تعيييزف على هيييذا العود.. وكنيييت ال انام اال 
اذا �سيييمعتها تغني.. وورثت عنها اختي ا�سيييمهان 
هيييذه العادة اجلميلة.. كانيييت تغني دائما ويف اي 

مكان!.. 
وميييرت هذه ال�سيييور كلهيييا امامي وكانها �سيييريط 
�سيييينمائي. ومنذ وفاة املرحومة ا�سمهان مل ت�سف 
اميييي من النوبات الع�سيييبية التي حتيييدث لها كلما 

تذكرتها!. 
وقد �سالت فريد ب�سراحة: 

- ما هو اخر حب يف حياتك؟ 

وقيييال يل مييين خيييال 
دموعه التي كان يجففها مبنديله: 

- رمبيييا لييين ت�سيييدقيني اذا قليييت ان ا�سيييمهان هي 
احلب الوحييييد الباقي يل.. ولكنهيييا احلقيقة على 

اي حال!.. 
عودة �ىل لبنان 

وبعد ثاثة �سيييهور يعود فرييييد االطر�ض اىل لبنان 
لت�سيييوير فيلم لبناين م�سري م�سرك.. و�سيكون 
كل املمثليييني مييين امل�سيييريني.. وتيييدور كل احيييداث 
الفيلم يف لبنان.. وهذه اول مرة ي�سيييور يها فيلم 

م�سري باكمله يف لبنان. 
قلت لفريد االطر�ض: 

- ما هي االفام التي �ست�سورها هذا املو�سم! 
- كان املفرو�ض ان ي�سيييور فيلم )الرجل ال�سغر( 
الذي كان �سيخرجه املرحوم عز الدين ذو الفقار.. 
ومل يحيييدد بعيييد موعد الت�سيييوير بعد ان ا�سيييندوا 

اخراجيييه اىل حمميييود ذو الفقيييار! وهناك 
م�سروع لفيلم اآخر هو )رحلة الن�سيان(.. 
وكاتيييب الق�سييية هيييو ال�سيييديق ال�سيييحفي 
)حلميييي  وخمرجهيييا  �سيييربي(،  )مو�سيييى 
حلييييم(.. واملفرو�يييض اال اقيييدم اال فيلميييني 
يف العيييام الواحد. فانا بعد فيلم ر�سيييالة من 

امراة جمهولة مل اقدم فيلما جديدا!.. 
- كيف تختار ق�سة الفيلم! 

- الق�سييية هيييي اال�سيييا�ض لنجاح او ف�سيييل اي 
فيلم �سيييينمائي.. وانيييا ال ا�سيييتطيع باحلاين 

وحدها ان ا�سمن جناح ق�سة فا�سلة!.. 
- ميييا هيييي االغاين التيييي انتهيت مييين تلحينها 

خال رحلتك؟. 
- لقيييد اخت معي بع�يييض االغنيات فعا الحلنها 
يف بيييروت.. وقد انتهيت من تلحني بع�سيييها.. 

ومنها اغنية ملاأمون ال�سناوي.. وتقول: 
غدار.. غدار.. غدار.. 

انا اللي احلب ما قدر�ض عليه 
وال �سلمته دمعة من عينه 

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

و�ساألت فريد: 
- من هو الغدار؟.. 

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

و�سيييالت فريد االطر�ض عن الوقت الذي ي�سيييتغرقه 
تلحني االغنية فقال: 

- احيانا انتهي من تلحني اغنية يف خم�ض دقائق.. 
واغنييييات  اخيييرى تاخذ منيييي �سييينوات لتلحينها. 
االعمييياق احلقيقيييية  مييين  اال  تخيييرج  فاالحليييان ال 

واالنفعاالت الواقعية للفنان..!
مفاجاأة مل �توقعها 

و�سالت فريد االطر�ض: 
- ما هي عرو�ض التلفزيون التي قدمت لك؟ 

قال: 
- مل يعر�سيييوا عليييي حتيييى االن اي عر�يييض للعمل 
يف التلفزييييون. وانا ال اتاأخر عن اي م�سييياهمة يف 
جناح تلفزيون بلدي، كما انني م�ستعد لتقدمي اي 
اغان بدون مقابل.. وكنت قد قدمت للتلفزيون 
اغنية يف برنامج ا�سواء امل�سرح وفوجئت بها 
تعر�ض يف احد م�سييياهد فيلم منتهى الفرح الذي 
اخرجه ال�سديق حممد �سامل، وقد تقا�سيت منها 

ثاثة االف جنيه!.. 
- ما راأيك يف الفيلم! 

- الواقيييع اننيييي مل ا�سييياهده حتيييى االن.. ولكنني 
اعتقد انه عمل ناجح! وجل�سيييت مع فريد االطر�ض 
اكرث من �سييياعتني.. مل ينقطع خالهما رنني جر�ض 
التليفون يف منزله، املعجبون يريدون االطمئنان 
على �سيييحته.. ويهنئونه بعودته، وفريد ي�سيييحك 
ب�سيييرعة ويغ�سب ب�سرعة اي�سا من بع�ض اال�سئلة 

ال�سخيفة. 
ويف خيييال هذه املدة التي جل�سيييت فيهيييا مع فريد 
ا�سيييتمعت اىل بروفيييات لبع�ض اغانييييه اجلديدة.. 
ون�سيت ان اقول لك ان فريد بعد كل اغنية ي�ستاأذن 
مني قليا ليخرج وي�سيييع القطرة يف عينيه.. النه 
اذا غنى فانه يبكي من �سيييدة تاأثيييره واندماجه يف 

االنفعال احلزين لاغنية!.. 
وتركيييت فرييييد االطر�يييض وهيييو يدندن عليييى عوده 

وكامنا يعي�ض ق�سة حب جديدة!.. 
رمبا كنت على �سواب يف ظني.. ورمبا كنت على 

خطاأ!.. 

حينما زرت امي في مستشفى بيروت 

طلبت شيئًا واحدًا.. ما هو؟

�خر �شاعة/ �آذ�ر 1961
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كاريكاتري  ايام زمان
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مد�م �للمبة حمر�.. يبقى ل�شه 
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