
WWW. almadasupplements.com�لعدد )3722( �ل�شنة �لر�بعة ع�شرة - �لثالثاء )23( �آب 2016

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

�ملو�سيقيان �للبنانيان �أحمد و حممد فليفل 
و��سعا حلن ن�سيد "موطني"



3 �لعدد )3722( �ل�شنة �لر�بعة ع�شرة - �لثالثاء )23( �آب 2016 �لعدد )3722( �ل�شنة �لر�بعة ع�شرة - �لثالثاء )23( �آب 22016

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

ان���ه ك�س���ول يف عمل���ه.. وال يحرك���ه 
اال اال�س���تديو غ���ر اح�سا�س���ه بق���رب 
االفال�س.. فقمرته باملال حتى انه كان 
يختفي عن ال�سا�سة بالعام الكامل، وال 
يع���ود اليه���ا اال بع���د ان تهدده �س���ركة 

مرتو بالغاء عقده.
اىل  مونتجم���ري  يكب���ل  م���اذا  ت���رى 

العجور احليزبون! 
ت���رى اي���ة ق���وة ت�س���رفه ع���ن فاتنت���ه 
اليزابي���ث التي يح���وم حولها الرجال 
يف هوليوود كم���ا يحوم الذباب حول 

طب الع�سل؟ 
الق���وة  ت�س���كل  العج���وز  ه���ذه  ه���ل 
الوحي���دة الت���ي حتول ب���ن اليزابيث 

ومونتجمري؟
ناحي���ة  م���ن  امل�س���األة  نبح���ث  تع���ال 

اليزابيث! 
بداأت اليزابيث حياتها العاطفية عندما 
هتف بها احد املخرجن وهو راها يف 
ث���وب ج���رئ ينبئ ع���ن انوث���ة زحفت 
عل���ى ج�س���د الت���ي عرفته���ا هولي���وود 

طفلة فقط: 
- ايته���ا ال�س���احرة.. اي���ن كنت تخفن 

�سحرك؟
كان اول رجل تفتح قلبها له بطل الكرة 
جل���ن دافيز، وكان���ت اليزابيث تلتقي 
به وهي يف حرا�س���ة امها"�سارة"التي 
�س���متها �س���حف هولي���وود بالديديان 
اليق���ظ، وخطب���ت اليزابي���ث جلل���ن، 
اىل  العم���ل  ظ���روف  ا�س���طرتها  ث���م 
ال�س���فر اىل لندن لتق���وم بدور يف احد 
اال�ستوديوهات، وهناك التقت باملمثل 
االجنلي���زي ذي ال�س���يت العري�س يف 

ميدان احلب.. مي�سيل ويلدجن.
واملراأة حتب ان متتحن �س���حرها امام 
الرج���ال من ه���ذا النوع، وله���ذا كانت 
اليزابيث – ال�س���غرة – مت�سي امام 
مي�س���يل وه���ي ته���و ردفيه���ا بطريق���ة 
تلفت نظره، وكان يبت�سم للطفلة التي 
تري���د ان تث���ره.. وبرب���ت خلدها كما 

يفعل مع ابنته!
و�س���دمت اليزابيث بتجاهله النوثتها 
ون�سجها، وعادت اىل هوليوود وهي 
حانق���ة عل���ى املغرور ثقي���ل الظل، كما 
و�س���فته، والتق���ت بنيك���ي هليت���ون، 
ابن هليت���ون الكبر �س���احب الفنادق 
امل�سهورة با�سمه يف الواليات املتحدة 
وتركي���ا واي���ران – والقاه���رة اخرا 
– واب���دى نيكي م���ن االهتمام بها ما 
عو�س���ها عن اهمال مي�سيل وجتاهله، 
فاحبت���ه.. والقت بدبل���ة اخلطوبة يف 

وجه جلن وتزوجت نيكي!
وكان نيك���ي مقلب���ا! كان فت���ى مدل���ال 
ال يتحم���ل م�س���ئولية بي���ت وال يقد�س 
حرمة زواج ي�سمونه الرباط املقد�س، 
ويحتق���ر  الفتي���ات  م���ع  ي�س���هر  كان 

اليزابيث، فاذا ما عاتبته �ستمها!
وذات ليل���ة �س���حبها اىل حفل���ة دعي���ا 

فت���اة  يغ���ازل  وراح  فرتكه���ا  اليه���ا 
رخي�س���ة، وبك���ت اليزابي���ث، وتدخل 
هيلت���ون االب ون�س���ح ابن���ه ب���االدب، 
ولكن نيكي مت���ادى، فراق����س الفتاة، 
وت���رك اليزابيث تعود اىل البيت ويف 

قلبها جرح منه! 
حي���اة  يف  مونتجم���ري  الح  وهن���ا 
يحرتمه���ا  مهذب���ا  كان  اليزابي���ث، 
فيعو�س لها كل ما حت�س به من مهانة 
م���ن نيك���ي، وكان رقيق���ا يحر�س على 
م�س���اعرها فيكمل لها ما خ�س���رته امام 
الزوج املدلل الذي ال ترجو فيه خرا. 
وظل موجنمري �س���ديقا حتى بعد ان 

ح�سلت اليزابيث على الطالق.
وظه���ر يف حياته���ا يف نف����س الوق���ت 
�س���ديق اخ���ر يدعى الدكتور �س���تانلي 
ه���واة  م���ن  �س���تانلي  وكان  دول���ن، 
املو�س���يقى، ولهذا كان يلتقي بها دائما 
يف قاع���ات املو�س���يقى، حيث جتد يف 
االنغام احلزينة بل�سما جلراح قلبها! 

ومل تتط���ور العالقة بينهم���ا اىل اكرث 
من حبهما امل�س���رتك للمو�س���يقى، فانه 
يف تلك االثناء ح�سل على الطالق من 
زوجته الراق�سة جن كوين، وجاء يف 
حيثيات احلكم – وهي اال�سباب التي 
تقدم���ت بها زوجته – انه ال يقيم وزنا 
للحياة الزوجية، بدليل انه مل يتناول 
طعام الغداء معها اكرث من ثالث مرات 
يف عام كامل، �س���دمت اليزابيث بهذه 
احلقيق���ة ومل ت�س���تطع ان تفتح قلبها 
لدوتن، فانها م�س���ابة بعقدة نف�سية 
من الرج���ال الذين ال يقيم���ون وزنا 

للحياة الزوجية.
وحدث التح���ول يف حي���اة اليزابيث، 
عندما جاء مي�سيل بلدجن اىل هوليوود 
فقد راآها وتذك���ر فيها املراهقة الفاترة 
التي حاولت ان تلفت نظره يف �ستديو 
لن���دن، ام���ا هي فق���د وج���دت يف رقته 
معها هذه املرة اعتذارا عن جتاهله لها 
يف املرة االوىل... وكانت يف اعماقها 
حتبه، ولهذا قبل���ت ان تذهب معه اىل 

لندن ليتزوجا. 
واجنب���ا  ونب���ات،  ثب���ات  يف  وعا�س���ا 
ولدين جميلن، ولكن �سفينة ال�سعادة 
ا�س���مها  عاتي���ة  ب�س���خرة  ا�س���طدمت 
الغ���رة! الغ���رة م���ن اجلاثي���ن، م���ن 
جانبه���ا... وم���ن جانب���ه، كان���ت تغار 
علي���ه النها تعرف انه رئر ن�س���اء ذهب 
ليمث���ل دوره يف فيل���م زارك خ���ان 

مع انيتا ايكربج يف مراك�س، فن�سرت 
ال�س���حف ف�سيحة عنهما، وطارت هي 
من لندن لت�سل اليه بعد 24 �ساعة من 
ن�سر الف�سيحة.. ولتت�ساجر معه امام 

كل زمالئه! 
وبع���د ا�س���هر اتهمت���ه ال�س���حف بحب 

جوان كولينز! 
وا�سرت اليزابيث على االنتقام، حدث 
ه���ذا اثن���اء عمله���ا يف فيل���م العمالق، 
وكان معه���ا روك هد�س���ون وجيم����س 
دين، اما روك فقد كانت جتل�س اليه يف 
الليايل القمرية، وت�س���كو له ما بها من 
االم.. حتى ان ال�س���حف حينما لغطت 
عنهما، مل تكذب انها كانت ت�س���كو له.. 
وكاأن باليزابيث االم من نوعن.. االن 
احلب.. واالم القلب، فان قلبها يف تلك 
االي���ام ا�س���يب مبر�س ع�س���ال، توقع 

منه االطباء �سرا م�ستطرا!
ويف نف����س الوق���ت قي���ل ان جيم����س 
دي���ن وقع يف غرام اليزابيث، اكذ هذه 
الواقعة ان دي���ن عندما قتل يف حادث 
ال�سيارة بكته اليزابيث طويال، ولب�ست 
عليه احلداد، وثار مي�سيل لهذا كله، فلم 
تكرتث لثورته. وافا�ست ال�سحف يف 
احلديث عن احلب العنيف الذي �سرى 
بن قلبي 

اليزابي���ث وجيم����س دي���ن، وكيف ان 
اليزابيث رف�ست ان تطلب الطالق من 

مي�سيل لتتزوجه.. 
الغ���رة  واليزابي���ث  مي�س���يل  تب���ادل 

وانتهى االمر اىل الطالق!
والح مونتجمري كليفت من جديد يف 
حي���اة اليزابيث.. قنط���رة تعربها اىل 
حب اآخر، وجاء احلب االخر �س���ريعا، 
�س���رعة ال���ربق، كان مايك ت���ود املنتج 
املليونر، ال���ذي طاف بها العامل، وقدم 
له���ا هدايا خيالية، وانت���ج لها فيلما مل 
يح���دث يف تاريخ ال�س���ينما، واغرقها 
حب���ا وولها وحنان���ا! ولكن ال�س���عادة 
مل تط���ل، وال الهن���اء دام، ف���ان طائ���رة 
مايك احرتقت يف ال�سماء، وهوت اىل 

االر�س مبايك جثة هامدة! 
ولب�س���ت اليزابي���ث احل���داد، واعلنت 
انها �س���تعي�س ارملة حت���ى اآخر حلظة 
يف عمرها، الن ذكرى مايك تود اقوى 
م���ن اي ح���ب ميك���ن ان يط���رق ب���اب 

قلبها. 
ظه���رت  املا�س���ي  اال�س���بوع  ويف 
اليزابي���ث مع مونتجم���ري كليفت يف 

جمتمع هوليوود..
ب���دور  �س���يقوم"مونتي".  ه���ل  ت���رى 
القنطرة مرة اخرى، فتعرب اليزابيث، 
علي���ه، اىل حب جديد؟ وهل �س���يكون 
ه���ذا احلب اجلدي���د"ادي في�س���ر"؟ ام 
ه���ي ن���زوة عاب���رة كع�س���رات نزاوتها 

ال�سابقة؟
ام �س���تتحول ال�س���داقة االزلي���ة ب���ن 
اليزابي���ث وكليف���ت اىل ح���ب جارف، 
العج���وز  قي���ود  م���ن  مونت���ي  يح���ل 

احليزبون التي �ستعيد �سبابها؟
الغد وحده �سيجيب على هذه اال�سئلة 
احلائ���رة، الن اليزابيث عودت النا�س 
على ان ينتظروا منها املفاجاأت دائما. 

جملة �ل�شينما و �لفن - 1949

ولق���د �س���دق الذين يعرف���ون نزوات 
قلبه���ا، عندم���ا قال���وا عق���ب م�س���رع 
زوجها ماي���ك تود، انها �سوف تن�ساه 
و�س���يكا، النها تعي����س يف جوع دائم 
اىل احل���ب، وانها حت���ى بعد زواجها 
مباي���ك ت���ود مل جت���د الرج���ل ال���ذي 

ت�سرف له كل طاقة احلب يف قلبها؟
وق���د تنته���ي عالقتها اجلدي���دة بادي 
في�س���ر بالزواج، وخ�سو�س���ا بعد ان 
طل���ق زوجته ي���وم االثنن املا�س���ي، 
ايام���ا و�س���هورا  مع���ه  تق�س���ي  وق���د 
والفرحة ترق����س يف قلبها وعينيها، 
بحيث يخال للنا����س انها عرثت على 
�س���التها، ولكن هذا كله �س���ينتهي يف 
ي���وم م���ن االي���ام، وتع���ود احل�س���ناء 
تبح���ث ع���ن احلب، ع���ن الفت���ى الذي 
احبته دائما و�س���تحبه ابدا، وتتو�سم 
خيال���ه يف كل م���ن فتح���ت له���م قلبها 
من قبل.. �س���تبحث دائم���ا عن الرجل 
الذي حتب���ه على طول.. ه���ذا الرجل 

ا�سمه"مونتجمري كليفت". 
كليف���ت  مونتجم���ري  ان  واحلقيق���ة 
لي����س حب���ا جدي���دا.. امن���ا ه���و حب 
ق���دمي يتجدد، ف���ان هذه لي�س���ت املرة 
اليزابي���ث  فيه���ا  تل���وذ  الت���ي  االوىل 
مبونتجم���ري، كان دائم���ا يظه���ر يف 
حياته���ا كلم���ا كان���ت ب�س���بيل اجتياز 

ازمة، كان دائما يقوم بدور القنطرة، 
تعربه���ا ب���ن ج�س���رين م���ن احلب.. 
فتظه���ر مع���ه اذا هج���رت رج���ل اآخر، 
وكثرون كانوا يعتقدون يف كل مرة 
ان مونتجم���ري ا�س���يب يف كرامت���ه 
ولن يعود اليها، وده�سوا عندما دارت 
االي���ام وع���اد اليه���ا.. وفيًا خمل�س���ا، 
وبال ادنى اح�س���ا�س يفقدان الكرامة 
ترى كيف تف�س���ر هذه الظاهرة، واذا 
كان���ت ليزابيث جت���د يف مونتجمري 
الرج���ل ال���ذي ي�س���مد ج���راح القلب، 
وي�سلي عن االحزان.. فلماذا؟.. ملاذا 

ال تختاره زوجا وينتهي االمر؟
بالب���ال!  يخط���ر  ال  �س���بب   هن���اك 
ال�س���بب ان مونتجم���ري واق���ع حتت 
تاث���ر مليون���رة عج���وز يحبها بكل 
جوارح���ه، بالرغم من انه���ا اكرب منه 
بع�س���رة اعوام. وهو يقي���م يف بيتها 
وان كان حري�س���ا عل���ى اخف���اء ه���ذه 

احلقيقة! 
يف  وه���ي  هومل���ان،  ليب���ي  ا�س���مها 
اخلم�س���ن م���ن عمره���ا، وق���د ورثت 
ع���ن ابيها 15 ملي���ون دوالر، جميعها 
م���ن زراعة الدخ���ان، وملع���ت كمغنية 
من���ذ رب���ع ق���رن.. وكانت ق���دم نح�س 
و�س���وؤم على كل الرجال الذين دخلوا 

حياتها. 

فق���د كان اوله���م زاكري �س���ميث. وقد 
وج���د وقت���وال يف حجرة نوم���ه بعد 
حفل���ة �س���اخبة ح�س���رها م���ع ليبي، 
و�س���رخت ليب���ي وقالت ان���ه انتحر، 
ولك���ن �س���اهدة تقدم���ت اىل املحكم���ة 
وقالت انها �س���اهدت ليبي تقبل رجال 
اخر يف احدى حجرات الق�س���ر الذي 
اقيمت في���ه احلفلة، وانه���ا ترجح ان 
تكون ليبي قد قتل���ت زوجها لتتزوج 

ع�سيقها! 
ولك���ن ال�س���اهدة مل تقدم دلي���ال ماديا 
واح���دا عل���ى قولها.. فابرئت �س���احة 

ليبي!
وكان ثانيه���م رالف هوملر وقد �س���اق 
ذرعا بق�س���وة ليبي فطلقها، وا�سيب 
مبر����س القل���ب، فم���ات بع���د الطالق 

ب�سهر واحد.. 
وكان الثال���ث اآب داك���ر، وهو الرجل 
ال���ذي قال���ت ال�س���اهدة ان ليبي كانت 
تقبله ليلة قتلت زوجها االول.. ومات 
اآب بعد ا�سهر من الزواج، حتى ابنها 
�س���قط من �س���اهق وهو يت�سلق جبال 

يف رحلة مدر�سية! 
ليب���ي توؤم���ن بانه���ا نح����س  وبات���ت 
و�س���وؤم عل���ى الرج���ال الذي���ن ترتبط 
به���م.. وله���ذا قنعت م���ن مونتجمري 
باحل���ب من غ���ر زواج، كانت تعرف 

خلع��ت �ليز�بي��ث تايلور ثي��اب �حل��د�د، و�طلقت 
�شهامها بني �شب��اب هوليود، فا�شابت �شابا له �شوت 
رخيم وقام��ة فارعة وزوجة جميلة ��شمها"ديبي 
رينولدر"�م��ا ه��و فا�شم��ه"�دي في�ش��ر". ويف ي��وم 
�الثن��ني �ملا�ش��ي مت ط��الق �لزوج��ني �ل�شعيدين، 
و��شرع"�دي"لريكع يف حمر�ب �الرملة �لفاتنة دون 
�ن يفطن �ىل �شاب �خر بجانبه ��شمه"مونتجمري 

كليف".
هل تعرف �للقب �ل��ذي تعرف به �ليز�بيت تايلور 

يف مدينة �ل�شينما؟
�نهم يطلق��ون عليه��ا ��شم"�الرمل��ة �لوفية"، فقد 
�خل�ش��ت نحو �ربع��ة �ربعة �شهور لذك��رى زوجها 
�لر�حل"ماي��ك تود"�لذي لق��ى م�شرعه يف حادث 
�لطائرة، و�ربعة �شهور من �لوفاء �شيء ال ي�شتهان 
به من ح�شناء جميلة مثل فاتنة �ل�شينما �ليز�بيث 

تايلور. 
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�س���معت ر�سا�س���ا يطلق من خلف���ي، وراأيت 
ال�س���بحن ي�س���قطان على االر�س وت�س���قط 

معهما بنادق التومي! 
وتلف���ت ورائي فاذا خم�س���ة جنود يطلبون 

مني ان ارفع يدي اىل فوق! 
ومل ارف���ع يدي طويال الن اخلم�س���ة كانوا 
م���ن جن���ود اخللفاء، و�س���رنا نحن ال�س���تة 

و�سط احل�سائ�س، وكنا نختفي من الدوريات 
االملانية. 

 ***
ويف ال�س���اعة الثالثة �س���باحا.. و�س���لنا اىل 
املوق���ع ال���ذي اتفقن���ا مع اف���راد الفرق���ة على 

اللقاء فيه. 
وبعد ع�سرين دقيقة تنف�سنا جميعا ال�سعداء، 

فقد �سمعنا زئر قاذفات القنابل يقرتب. 
الطائ���رات  وراءه���ا  جت���ر  القاذف���ات  كان���ت 

ال�سراعية.. 
ووقفنا نراقب الطائرات ال�سراعية يف �سوء 
القم���ر اخلاف���ت وه���ي تف���رتق ع���ن القاذفات 

وتنزل اىل االر�س. 
راأينا واحدة منها وقد حا�سرتها قنابل املدافع 

امل�سادة، ثم ا�سابتها قطعة من اللهب. 
كان���ت بع�س هذه الطائرات ترتطم باالر�س، 
وكان هن���اك بع�س ال�س���حايا ولك���ن كان من 

ال�سعب ان تكتم هتافنا لر�سل االنقاذ! 
كانت كل طائرة �س���راعية تن���زل اىل االر�س، 
فيخرج منها ع�س���رات من اجلنود امل�س���لحن 
ومعهم املدافع امل�س���ادة للدبابات و�س���يارات 

جيب ومدافع ميدان. 
�س���عرنا يف تل���ك اللحظ���ة اننا يف ام���ان، فقد 
كان يف  ا�س���تطاعتنا عندئ���ذ فق���ط ان ن�س���مد 

لدباب���ات االملان وبداأت ال�س���م�س 
ت�سرق وازدحمت ال�سماء بالطائرات راأيناها 
تطر كالنحل وتلذع البطاريات ال�س���احلية.. 
وما الده من لذع.. فقد كان ي�سكت البطاريات 

يف دقائق معدودات! 
وعندم���ا اقب���ل الفج���ر اجتهنا اىل ال�س���اطئ، 

وراأينا يف �سرنا اآثار رجال املظالت. 
و�س���اهدنا  الفارغ���ة،  القناب���ل  عل���ب  راأين���ا 
طائ���رات وقد حتطمت قطعا �س���غرة اأ�س���به 
بعي���دان الثق���اب... وكانت املظ���الت متناثرة 
يف كل مكان مل يكن الغزو �سهال، فقد كان عدد 

الدوري���ات االملانية �س���خما، 
ويف كث���ر م���ن املرات كدن���ا نق���ع يف ايديهم 

ولكن يف كل مرة يحدث ما يلهيهم عنا! 
وما لبثنا ان و�س���لنا اىل ار�س مرتفعة تطل 
عل���ى ال�س���احل.. وم���ا كاد عق���رب ال�س���اعات 
ال�س���ابعة  ال�س���اعة  اىل  ي�س���ران  والدقائ���ق 
والرب���ع، حت���ى �س���معنا دوي���ا ا�س���به ب���دوي 
ال���زالزل والرباك���ن، وراأين���ا �س���فن الغ���زو 

تقرتب من ال�ساطئ وهي تطلق مدافعها. 
الغ���زو  الن  زميل���ه،  ي�س���افح  من���ا  كل  وراح 

املنتظر قد بداأ.. 
 ***

ومنذ تلك اللحظة مل ن�سمع �سيئًا عن الغزو.. 
الننا ان�س���غلنا بحربنا ال�س���غرة عن احلرب 

الكربى! 
فق���د  باملفاج���اآت  م�س���حونا  ال�س���باح  وكان 
رد االمل���ان حتيتن���ا بار�س���ال ع���دد كب���ر م���ن 
ال�سيارات امل�سفحة والقنابل املتفجرة وعند 
ال�س���اعة العا�س���رة كانت االر����س التي وقفنا 
عليها ا�س���به بقطعة من "التو�ست" وهي على 
الف���رن! فقد كانت النار حتي���ط بنا من جميع 

اجلهات! 
 ***

ولك���ن الطائ���رات انقذتنا م���ن جديد وطردت 
االمل���ان.. وا�س���تطاعت قطعة "التو�س���ت" ان 

تربد قليال! 
وا�س���تطعت ان اذه���ب اىل املدين���ة واقاب���ل 

املحافظ الفرن�سي وا�سرب معه كوب نبيذ. 
ق���ال يل: احلمد لله.. انكم قد و�س���لتم اليوم، 
فق���د كان م���ن املق���رر ان مت���الأ االأر����س الت���ي 

نزلتهم عليها بااللغام بعد 24 �ساعة! 
الفرن�س���ين  االأطف���ال  راأي���ت  ال�س���ارع،  ويف 
يلعب���ون وكاأنهم ال ي�س���عرون ان احلرب على 

بعد ب�سعة اأمتار! 

�الثنني و�لدنيا / �أيلول- 1944

�س���تبدو كلماتي مفككة واأفكاري م�س���تتة، 
ولكنن���ي اكت���ب والر�س���ا�س ي���دوي فوق 
راأ�س���ي، واملداف���ع تقذف بلهيبه���ا املخيف، 
والطائرات من حويل تدك االأر�س بقنابلها 

املتفجرة. 
وال اأظ���ن ان هن���اك م���ن ي�س���تطيع ان يرك���ز 
تفكره او ي�س���يطر على قلمه وهو على هذه 

احلال: 
 ***

كانت مهمة فرقتنا اإ�س���كات بطارية �ساحلية، 
لو انها ا�س���تمرت يف �س���اطئها لن�سفت جميع 

�سفننا عند اقرتابها من ال�ساطئ الفرن�سي. 
ولقد اأ�سكتناها! 

عل���ى  اال�س���تيالء  الثاني���ة  مهمتن���ا  وكان���ت 
قنطرتن متران على نهر وقتال �س���مال مدين 
كان، وان نحاف���ظ عليهم���ا حتى ال ين�س���فهما 

االأملان عند و�سول قواتنا الرئي�سية... 
ه���ذه  كتاب���ة  حت���ى  عليهم���ا  حافظن���ا  ولق���د 

ال�سطور!
واالآن ا�س���تميح الق���ارئ عذرًا الأنني �س���اأعود 

وابداأ ق�ستي من جديد.
والدقيق���ة  ع�س���رة  احلادي���ة  ال�س���اعة  فف���ي 
الع�س���رين، جل�س���نا يف اأماكننا املعدة بقاذفة 
القناب���ل، تل���ك القاذفة ال�س���وداء الت���ي كانت 
جتاور مئات من امثالها، والتي كانت تر�سو 

يف احد مطارات اجنلرتا ال�سرية. 
وقب���ل ان تتحرك القاذف���ات حتركت حافالت 
اجلن���ود ال�س���راعية، ث���م حترك���ت قاذفتن���ا، 
و�س���معت جاري اىل اليمن يدن���دن، وراأيت 
الوق���ت  قت���ل  يح���اول  الي�س���ار  اىل  ج���اري 
بتنظي���ف فوه���ة بندقيت���ه للمرة اخلم�س���ن، 
و�س���اهدت �س���فتي اجلندي اجلال����س امامي 
تتحركان وكاأنهما ت�س���فران اأغنية من اأغاين 

احلب والغرام. 
وفجاأة قيل لنا اربطوا املظالت! 

وتطلعن���ا اىل النواف���ذ، ف���اإذا حتتن���ا ار����س 
فرن�سا، واذا حولنا قذائف. 

�الألغام ال توقف �لزحف 
عم���د االأملان اىل بث االألغ���ام خلفهم ليوؤخروا 
مط���اردة قوات احللفاء لهم، ولكن كان جنود 
احللف���اء يتغلبون عل���ى ذلك ب�س���رعة تطهر 
االأرا�س���ي من االألغ���ام ومتابع���ة االأملان، يف 
ارتداده���م، وترى ق���وة اأمريكي���ة تعمل على 

تطهر احد �س���وارع لي�س���لي يف جنوب �سبه 
بطاري���ات  ور�س���ا�س  كونتتبم���ان  جزي���رة 
اأج�س���امنا  احلائ���ط االطلنط���ي و�س���رت يف 
رع�س���ة اخلوف تلك الرع�س���ة التي ي�سعر بها 
االإن�سان اذا �س���قط على ق�سيب �سكة احلديد 

عند اقرتاب القطار. 
وفج���اأة ظهر ن���ور احمر يف داخ���ل الطائرة، 
وانفتح���ت ثغ���رة يف قاعه���ا والن���ور االحمر 
معن���اه: ا�س���تعدوا والنور االخ�س���ر معناه: 
انزل���وا والوقت الذي م�س���ى بن النورين ال 
يتج���اوز ثوان مع���دودات.. ففي ملح الب�س���ر 
كنا جميعا نحلق مبظالتنا يف �سماء فرن�سا. 
وتلف���ت حويل اأثن���اء النزول باحث���ا عن تلك 
الكني�س���ة الت���ي ام���رت بالن���زول بجواره���ا، 
ولكن الرياح لعنها الل���ه قدفتني بعيدا عنها! 

وارتطمت بقوة على االأر�س. 
ووجدت نف�سي داخل حديقة كوخ ريفي! 

وقف���ت يف ح���رة ام�س���ح العرق املت�س���اقط، 
واأ�ساءل نف�سي: اأين اأنا؟ 

كن���ت اعرف انن���ي قد �س���للت الطريق، ولكن 
هل اج�س���ر على دخول البيت الريفي واوقظ 
ال�سكان الأ�ساألهم ان يدلوين على الطريق اىل 

الكني�سة!
دار هذا ال�س���وؤال يف راأ�س���ي عدة مرات، وانا 

راقد على احل�سي�س االخ�سر اجلميل! 
وال اع���رف هل اجب عن هذا ال�س���وؤال ام ال.. 
النني مل البث ان راأيت الر�س���ا�س مير فوق 
راأ�س���ي، فانبطحت على بطني حتى ا�سبحت 

موازيا للح�سي�س! 
ثم حدث �سكون ا�سبه ب�سكون القبور، اعقبه 

انفجار هائل! 
وراأيت القنابل اليدوية تلقى حويل. 

ولك���ن م���اذا افع���ل، وتقاليد احلرب تق�س���ي 
مبن���ع ال�س���حفين من حم���ل ال�س���الح! ويف 
�سوء القمر �ساهدت خياالت تتحرك نحوي، 

فرحت اعدو يف غر اجتاه! 
وا�س���طدمت باال�سالك ال�س���ائكة، فانبطحت 
من جديد على بطن���ي، وبداأت احاول املرور 

من بن تلك اال�سالك ومررت منها! 
ولكنن���ي م���ررت الألتق���ي ب�س���بحن يحم���الن 

بنادق التومي! 
وت�سمرت يف مكاين يف انتظار املوت! 

فقد كان االثنان يتكلمان االأملانية ولكن حدث 
يف تلك اللحظ���ة حادث ال ميكن ان يحدث اال 
يف ال�س���ينما ويف رواي���ات رع���اة البق���ر فقد 

ه��ذه �إحدى �ملق��االت �لتي يج��ب �أن تكتب 

نف�شها بنف�شها، فاأنني ال ��شتطيع �أن �أحتكم 

يف قلم��ي وقد حتطم��ت �أع�شاب��ي وخارت 
قو�ي! 

فقد هبطت باملظلة يف فرن�شا عند �ل�شاعة 

�لو�ح��دة من �شباح يوم �لغ��زو، نزلت قبل 

�لطائ��ر�ت  حتمله��ا  �لت��ي  �لق��و�ت  و�ش��ول 

بح��و�يل �شت �شاعات.. ومن��ذ تلك �للحظة 

�شادفتني �الأهو�ل! 

لقد ر�أيت ب�شع��ة �آالف من جنود �ملظالت، 

و�لت��ي ��شهد �إنن��ي مل �أقاب��ل يف حياتي من 

ه��م �أ�شجع وال �أب�شل منه��م.. فقد حافظو� 

�ش��ت ع�ش��رة �شاع��ة عل��ى روؤو���س �لكباري 

رغم تفوق قو�ت �الأعد�ء �لهائل. 

�شن�شم��ع يف �مل�شتقب��ل �لق�شائ��د �لع�شماء، 

و�شنقر�أ �لرو�يات �جلذ�بة عن ب�شالة هوؤالء 

�الأبطال، �أما �لي��وم فاأنني �شاأكتفي برو�ية 

ما حدث جمرد� من �لبديع و�لبيان! 
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الق���ارئ"كل  يطال���ع  امل���كان  ه���ذا  يف 
كواكبن���ا..  حي���اة  ا�س���بوع"تاريخ 

باقالمهن"
كن���ت يف ال�س���ابعة من عم���ري حينها 
احلفل���ة  يف  ن�س���يدا  الألق���ي  وقف���ت 
املدر�س���ة  تقيمه���ا  الت���ي  ال�س���نوية 
اخلرية االرثوذك�س���ية بب���روت كل 

عام. 
وكان مطلع هذا الن�سيد: 

افتاة ال�سرق اىل املجد 
قد اآن نهو�س ال�سرقية 

يا بنت العرب اال فادعي 
لله يحفظ العربية

وبع���د انتهاء احلفلة �س���معت عبارات 
االعجاب ب�س���وتي من املدعوين ومن 

مدر�سات املدر�سة. 
وا�سبح املدر�سات يطلنب مني الغناء 
وق���ت الف�س���حة يف كات���ن املدر�س���ة، 
وكان �سوتي عري�س���ا ال يتنا�سب مع 
طفولتي، و�سمعتني الناظرة – وهي 
بنت عمة والدي – فاخذتني من بيتهن 
ونزلت على وجهي"بقلم"ال ان�ساء ما 
حيي���ت، وحذرتن���ي م���ن الغن���اء مرة 
اخرى حر�س���ا على م�س���تقبلي، ولكن 
يظه���ر ان هذا"القلم"زاد من حبي يف 
الغناء لدرجة انن���ي كنت اترمت دائما 

باي كالم احفظه او ا�سمعه. 
وذات يوم �سمعت ا�سطوانات"الوردة 
البي�ساء"عند احد اجلران، �سمعتها 

م���ن بعيد لبعيد فق���د كان والدي غالبا 
اللي���ل  ال�س���ام"وكان  يف"طرابل����س 
متاأخرا حينما و�سل اىل �سمعي الأول 
م���رة يف حيات���ي �س���وت املو�س���يقار 
العظيم اال�س���تاذ حمم���د عبد الوهاب، 
يف"البلكون"حت���ى  وق���ويف  وط���ال 
انتهى جارنا من �سماع اال�سطوانات. 

 ***
وانتهزت فر�سة غياب والدي واقنعت 
والدت���ي ب�س���رورة تعلم الغن���اء على 
ي���د اال�س���تاذ"خالد ابو الن�س���ر"وهو 
مو�س���يقي مع���روف يف لبن���ان وم���ن 
اح�سن العائالت يف بروت، وتلقيت 
ق�س���يدة  وحفظ���ت  در����س..  اول 

مطلعها: 
ليالي ان هجرت لن ان�ساك.. 

وكانت هذه الق�سيدة �سببا يف �سهرتي 
بن كث���ر م���ن االو�س���اط يف بروت 
واقام اال�ستاذ"خالد"حفلة ليقدم فيها 
بدران"وغني���ت  تلميذته"الك�س���ندرا 
فيه���ا ه���ذه الق�س���يدة، ودبالوجا اخر 
مع �س���اب يك���ربين بقلي���ل، واذكر ان 

مطلع هذا الدبالوج كان: 
اأنا – �سغل ما يف، عمل ما يف. 

فيه �سبان دايره 
هو – جهاز ما يف، عر�سان 
مايف، فيه بنات بايرة، الخ 

وح�س���ر وال���دي م���ن ال�س���فر يف هذه 
الليل���ة وعل���م بوج���ودي يف احلفل���ة، 

فجاء غا�سبا واخذين من يدي وعدنا 
اىل بيتن���ا ث���م ا�س���ر عل���ى ان ا�س���افر 
معه اىل طرابل�س لكي ان�س���ى الغناء، 
وق�س���يت معه �س���هرين مل اكف فيهما 

ع���ن الب���كاء، وكنت اه���دده باالنتحار 
اذا مل ي�س���مح يل بامتام درو�س���ي يف 

املو�سيقى والغناء.. 
واقتن���ع  ب���روت..  اىل  وعدن���ا 

و�س���مح   – احل���اح  بع���د   – وال���دي 
وا�س���تهرت  درو�س���ي  بامت���ام  يل 
ق�س���يدة"ليالي"لدرجة ان مدير احد 
يف  اغنيه���ا  ان  من���ي  طل���ب  املاله���ي 
�سالته، فغنيتها وك�سبت منها ارباحا 

طائلة. 
واذكر ان اإحدى امل�سيفات امل�سريات 
– وه���ي �س���يدة متقدمة يف العمر ال 
اعرف ا�س���مها – �سمعتني يف ال�سالة 
فار�سلت ايل"ظرفا"به خم�سة جنيهات 

لكي اغني لها"ليالي"مرة اخرى. 
ع���دة  ب���ن  ه���ذا  بع���د  تنقل���ت  ث���م 
الباريزيانة"وكوك���ب  منه���ا  �س���االت 
 " و لليد ا و " ك ر با نا لو و " ق ل�س���ر ا
واحلديق���ة، الخ، حتى ا�س���بت �س���يئا 
من ال�س���هرة والنج���اح، ولكن كل هذا 
مل يكن يكفي لتحقيق امايل الوا�سعة 

يف احلياة. 
اىل ان جاء يو�سف وهبي بك وتعاقد 
معي على"جوهرة".. وا�س���تطعت ان 
ابرز فن���ي كما كنت اهوى.. وحتققت 
امايل.. وم���ا زالت هناك اآمال اخرى، 

ارجو من الله ان تتحقق.. 

نور �لهدى 

كرمي يتحدث عن ليلى مر�د 
ن�س���رت جملة"باردة"اي"ال�س���تار"مقاال ا�س���تغرق 
ثالث �سفحات عن جنمة ال�سينما ليلى مراد مزودا 
بعدة �س���ور متثلها يف مواق���ف خمتلفة من االفالم 
الت���ي ا�س���رتكت فيه���ا، وق���د حت���دث كات���ب املقال 
عن ن�س���اأة ليلى م���راد فقال انه���ا االبنة الوحيدة 
ملو�س���يقار �س���وري ا�س���مه مراد بك وانها تلقت 
تعليما راقيا يف املدار�س االجنبية يف القاهرة 
ولديه���ا موهب���ة ف���ذة يف املو�س���يقى، وقد 
احرزت �سهرة وا�سعة النطاق عن طريق 
االذاع���ة وال�س���الونات الفخم���ة التي 
كان���ت تغني فيها ومل تفكر يوما ما 
يف ان تك���ون من جنوم ال�س���ينما 
اىل ان ج���اء حمم���د ك���رمي وكان 
يفت����س عن وج���ه جدي���د يظهره 
احل���ب"وكان  فيلم"يحي���ا  يف 
حمم���د عبد الوهاب ق���د تعاقد معه 
عل���ى ان يقدم الي���ه يف كل فيلم وجها 
جدي���دًا فوج���د �س���الته يف ليلى م���راد اذ 
هي متتاز بو�س���امة من حيث تقاطيع الوجه 
وحالوة ال�س���وت ورقته، وحتدث حممد 
ك���رمي اىل مندوب املجلة عن ليلى مراد 
فذك���ر انه ب���دل معها جمه���ودا طائال 
ليدربها على التمثيل وكان يفر�س 
عليها برناجما قا�س���يا حتى اغمى 
ي���وم  يف  م���رات  ث���الث  عليه���ا 
واح���د امام الكام���را من فرط 
االجهاد،"وكان���ت ه���ذه اول 
مرة اظفر مبمثلة لها �س���غف 
بال�سينما يفوق حد الو�سف 
وهذا ال�سرط قلما وجدته يف 

ممثلة اخرى". 
وبع���د النج���اح ال���ذي لقيت���ه 
يف فيلم"يحي���ا احلب"هجرت 
التخت وحفالت الغناء وكر�ست 
البي�س���اء  لل�سا�س���ة  مواهبه���ا 
�س���ركات  ع���دة  معه���ا  فتعاق���دت 
وظهرت مع يو�س���ف وهبي بك يف 
افالم اخرى، وقد خطبت مرتن 
ولكنها رف�س���ت الزواج اىل ان 
اق���رتن بها النجم ال�س���ينمائي 
ان���ور وج���دي وهم���ا يحييان 
االآن يف عي�سة زوجية موفقة. 

جناة وماري بيكفورد 
معر����س  جملة"�سهنة"اي"امل�س���رح"يف  وذك���رت 
حديثها عن جناة علي بعنوان"من جنوم م�س���ر"، 
ان جن���اة مل تك���ن معروف���ة من���ذ �س���نوات اإال يف 
او�س���اط املطربات، وهي �س���ليلة ا�س���رة ريفية ذات 
تقاليد �س���ارمة ال تتيح لفرد منه���ا احرتاف الغناء، 
وكانت مولعة وهي �س���غرة يف املدر�سة بال�سينما 
وكان له���ا �س���غف خا����س مب���اري بيكف���ورد فعق���ب 
م�ساهدتها اي فيلم من افالمها كانت تعمد وهي يف 
منزله���ا اىل تقليد حركاتها ومواقفها ال�س���ينمائية، 
وعندما �سمعت بقدوم زوجها دوجال�س فربانك�س 
اىل القاهرة م�س���ت اىل فندق �سرد حيث كان يقيم 
وح�س���لت منه عل���ى �س���ورة فوتوغرافية له حتمل 
توقيع���ه وه���ي تعت���ز به���ذه ال�س���ورة لدرج���ة انها 

و�سعها يف مكان ال�سدارة من �سالونها. 
وذكرت املجلة ان جناة تع�س���ق �سوت عبد الوهاب 
ومتج���د مو�س���يقاه وحتب���ه كرجل فان ل���ه مواهب 
ممت���ازة، ويف ذات ي���وم قراأت م�س���ادفة يف اإحدى 
ال�س���حف انه مقدم على اخ���راج فيلم جديد فهرعت 
اىل حمم���د ك���رمي وعر�س���ت علي���ه ان تق���وم بدور 
فيل���م  اول  احلب"وه���و  فيلم"دم���وع  يف  البطل���ة 

�ساهدناها فيه يف تركيا. 
وجناة علي ح�سا�س���ة جدا ورومانتيكية امل�س���اعر، 
ويف اخالقه���ا غ���رة �س���اذة وه���ي جتي���د الرق����س 
ومولع���ة بارت���داء املالب�س"ال�س���يك"وقلما تفوتها 
حفل���ة يقيمه���ا �س���ديق له���ا وكث���را ما ت���رتدد على 

املجتمع���ات وق���د دفعتها غرتها عند ما �س���معت ان 
ليل مراد �س���تمثل م���ع عبد الوه���اب يف فيلم"يحيا 
احلب"اىل ان ت�سكو اىل كل ا�سدقائها وم�ست اىل 
حممد كرمي تعتب علي���ه اختياره بطلة غرها امام 
عبد الوهاب فذكر لها ان الدور ال يواملها فهو يتطلب 
�س���يدة �سكرة ولو قامت متثيل هذا الدور ل�سقطت 
يف نظ���ر اجلمه���ور، وبل���غ م���ن تاأثره���ا ان هجرت 
القاهرة واقامت حينا يف فيلمها على �ساطئ البحر 

باال�سكندرية لتلو ا�سجانها وهمومها.

حديث ق�شري 
من ممثالت فرقة"�سهر نياترو �سو"االن�سة نيفن 
افاي���ا الت���ي ا�س���تهرت بادواره���ا الدرامي���ة، وهي 
�سليلة ا�س���رة ع�س���كرية عريقة وقد ق�ست طفولتها 
يف االنا�س���ول اىل ان اح���رزت �س���هادة البكالوريا 
ثم التحقت مبعهد املو�س���يقى لرخامة �س���وتها ومل 
تك���ن تفكر يف ي���وم من االيام يف ان تعتلي خ�س���بة 
امل�سرح، ويوم ان هجرت ا�سرتها والتحقت بالفرقة 
احلكومي���ة ب���دار البدائع جعل والده���ا يهدد املدير 
الفن���ي واملخ���رج باف�س���اد اخ���الق ابنته، بي���د انهم 
اقنع���وه بانه���ا يف حمايتهم م���ن الوجهة االخالقية 
وح���رام ان تدفن مواهبها يف عامل الفن، وقد جرى 

يل حديث ق�سر معها اجمله فيما يلي: 
* اي االدوار احب اليك؟

- االدوار الت���ي تتف���ق م���ع مزاج���ي وا�س���تعدادي 
القط���ري �س���واء اكان دور ام���رة او و�س���يفة او 

خادمة.
* ما هو الدر�س الذي تلقيته يف امل�سرح؟

- درو����س جمة بيد ان احلادث الذي لن ان�س���اه هو 
انن���ي بينم���ا كن���ت اقوم ب���دور مادل���ن، ويف فرتة 
اال�س���رتاحة ناولني بواب امل�س���رح بطاقة فتلوتها 
فاذا بها هذه الكلمات:"اقدم كل احرتامي بوا�سطة 
نيف���ن اىل امينيا". والتوقيع اح���د املتفرجن وقد 
�س���جعتني هذه الكلمات على اال�س���تمرار يف تاأدية 
دوري وكانت اول رواية امثلها على خ�سبة امل�سرح 

اىل ان ظفرت بالنجاح املن�سود. 
* اي الفنون متيلن اليها؟

- اهوى املو�سيقى واالدب وال �سيما االدب الرو�سي 
القدمي لب�ساطته و�سدقه.

* ما راأيك يف احلب؟
- ارج���وا ال توجه ايل هذا ال�س���وؤال وفاين مل احب 

وال احب ولي�س يف نيتي ان احب او اتزوج.

دني�ا �لف��ن/ 1947
دني�ا �لف��ن/ 1946
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�لعد�س��ة ذ�ك��رة 

�الأمرية �آمال �الأطر�س "�أ�شمهان" يف جبل �لعرب مع زوجها 
�الأمري ح�شن �الأطر�س و �شقيقها �الأمري فوؤ�د �الأطر�س

�ملو�شيقيان �للبنانيان �أحمد و حممد فليفل 
و��شعا حلن ن�شيد موطني"

موؤمتر �لن�شائي �ل�شرقي �الأول و �لذي ��شت�شافته مدينة دم�شق يف مبنى �جلامعة 
�ل�شورية عام 1930 و قد �شاركت يف �ملوؤمتر �أكرث من ثالثمائة �مر�أة �شورية و من 

دول عربية و م�شرقية خمتلفة، و من �الأمور �لتي �أقرها �ملوؤمتر كما ورد يف جريدة 
�ل�شعب �لدم�شقية يوم 6 متوز 1930 �لعدد 869 "ق�شية �لطالق فبحث �ملوؤمتر �شرورة 

منح حق �لطالق للجن�شني على �أن يقيد هذ� بقيود ثقيلة فال مينح �إال يف ظروف 
��شتثنائية و�إذ� كلف �لزوج �لزوجة �أو �لزوجة �لزوج بدون �شبب معقول ترفع 
�لق�شية للمحاكم �لتي يجب �أن حتكم بتعوي�س مادي ال يقل عن ن�شف �أمالك 

�ملعتدي"
بائعي �جلر�ئد يف نيويورك1910

�لرئي�س �ل�شوري 
�شكري �لقوتلي يف 
زيارة ر�شمية �إىل 
باك�شتان عام 1957

�لرت�مو�ي -دم�شق 1942

مرمي فخر �لدين

حماة - 1930
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�الأثنني و�لدنيا /
حزير�ن- 1945

اما الرو�سيون فقد القوا هيئة تبحث 
وحتقق يف م�سر هتلر: كيف ام�سى 
ايام���ه االخ���رة، وم���اذا انته���ى الي���ه 
امره، وهل مات يف املانيا ام الذ منها 

بالفرار.. 
 ***

ا�س���فر بحث هذه الهيئة عن انه يوجد 
يف غرفة نوم هتلر يف دار امل�ست�سارية 
برلن باب �س���رى ال ميكن اكت�س���افه 
فف���ي  البح���ث والتدقي���ق...  بع���د  اال 
جان���ب م���ن جوان���ب الغرف���ة مكتب���ة 
وراءها باب �س���ري ال ي���رى، ارتفاعه 
ال يتج���اوز ط���ول قام���ة هتل���ر.. وهو 
يوؤدي اىل خمباأ �س���ري حتت االر�س 
بخم�س���مائة مرت!! ويت�سل هذا املخباأ 
من ناحية اخرى بخط"مرتو"ي�س���ر 

حتت االر�س كذلك! 
وقد وج���د يف هذا املخب���ا مواد طعام 
و�س���راب ت���دل عل���ى ان���ه كان ب���ه م���ا 
يرتاوح بن �س���تة افراد واثني ع�س���ر 

ف���ردا، وانه���م ظلوا ب���ه حت���ى يوم 9 
ماي���و.. اي اىل اليوم ال���ذي يلي يوم 
الن�س���ر!.. فمن هم هوؤالء اال�سخا�س 
واي���ن ذهب���وا؟ وه���ل كان هتل���ر احد 
ه���وؤالء املختف���ن يف املخب���اأ ال�س���ري 

ال�سحيق؟ 
لق���د �س���األت هيئة التحقي���ق هذه عددا 
كب���را جدا م���ن االمل���ان الذي���ن كانوا 
يعمل���ون يف دار امل�ست�س���ارية وعل���ى 
مقرب���ة منه���ا، فل���م جت���د اح���دا منهم 
يعلم عل���م اليقن ماذا اآل اليه م�س���ر 
م���ا و�س���لوا  اآخ���ر  الفوه���رر.. وكان 
اليه عن طريق رج���ل من حر�س هتلر 
اخلا�س جرح وا�س���ر يف اثناء معركة 

برلن، وقد قال لهم:
يوم  مرة  اآخ���ر  الفوهرر  راأيت  "لق���د 
ذل���ك يف خمبئ���ه  ابري���ل.. وكان   27
اخلا����س.. وكان جال�س���ا عل���ى اريكة 
وامامه زوجته اي�س���ا براون جال�سة 

اىل من�سدة تكتب ر�سالة. 

وكان هتل���ر ي�س���تمع اىل انباء معركة 
اال�س���رار  وع���ن  الرهيب���ة،  برل���ن 
املبا�سرة التي حلقت دار امل�ست�سارية 
وهو خمتبئ حتت مبانيها وانقا�سها 
وفجاأة نه�س من جل�سته، وراح يتكلم 

ب�سوت مرتفع مدو ويقول: 
- ما دمت حيا فل���ن يختلف احللفاء.. 
�ستظل رو�سيا وامريكا وبريطانيا يدا 
واح���دة ال هم له���ا، وال امل لها. اال ان 
حتطمني.. اما اذا مت ف�س���يختلفون، 
ويتخا�س���مون، ويتقاتلون.. �سيقوم 
بينه���م الن���زاع حتم���ا دون ارتي���اب.. 
ويف هذه ال�ساعة يجب ان اكون على 
قيد احلي���اة، القود ال�س���عب االملاين، 
وهزميت���ه،  حمنت���ه  م���ن  واخل�س���ه 
واجت���ه ب���ه مرة اخ���رى نح���و الهدف 
املن�س���ود.. انه ال ام���ل يف انقاذ املانيا 
اال اذا اعتق���د العامل كله انني ق�س���يت 
نحب���ي، اذن فيج���ب ان يع���رف العامل 

انني مت..". 
وهنا نظر هتلر فوجد كاتب االختزال 

واقفا فام�سك عن الكالم.. 
 ***

وق���د وجدت ه���ذه الهيئة عن���د مدخل 
املخباأ ورقة مكتوبة بالقلم الر�سا�س 
بخط ن�سائي.. وهي عبارة عن ر�سالة 
موجهة من كاتبتها اىل ابويها، وفيها 
ف���رتة  تق���ول انه���ا �س���تتغيب عنهم���ا 
طويلة من الوقت، ال ت�سلهما فيها اية 
انب���اء عنها، ولكن عليهم���ا ان يطمئنا 
عليه���ا وان يثقا بانها �س���تعود اليهما 

ظافرة �سعيدة. 
وقد بحثت الهيئة خط هذه الر�س���الة، 
ف���راأت انه ي�س���به خ���ط ايفا ب���راون.. 

فه���ل تكون ه���ذه الر�س���الة وكالم ذلك 
احلار�س، دليال على ان هتلر مل ميت، 
ب���ل الذ بالف���رار متخفي���ا واهم���ا بان 
الفر�سة �س���تحن يوما ما ليظفر على 

م�سرح العامل مرة اخرى؟!
 ***

اما احللفاء الغربي���ون واالمريكيون 
فق���د بحثوا م���ن جانب اآخ���ر ليعرفوا 
كيف ام�س���ى هتل���ر ايام���ه االخرة.. 
االخت���زال  كات���ب  اليه���م  ادىل  وق���د 
اخلا�س بهئة القي���ادة االملانية العليا 
– مبعلوم���ات  – ه���زارد هرج�س���ل 

مهمة يف هذا املو�سوع، فقال: 
عقد هتلر يوم 22 ابريل، يف ال�س���اعة 
الثالثة بع���د الظهر، موؤمترا من قادته 
وم�ست�س���اريه ليقرر موقف املانيا بعد 
ان �س���ارت العا�س���مة انقا�س���ا حتت 
وابل املدفعية الرو�س���ية الرهيبة وقد 
كان اخطر موؤمتر عقده هتلر وا�ستمر 
ثماين �س���اعات ط���وال.. وق���ال هتلر 
يف اثن���اء االجتم���اع م���رارا وتكرارا 
ان���ه يريد ان مي���وت يف برل���ن.. يف 

عا�سمة الرايخ!.. 
وكان هتل���ر يف ه���ذا االجتم���اع رجال 
خا�س���عا م�ست�س���لما.. يعلم انه هوى 
م���ن قمة جمده اىل هاوية ال قرار لها. 
فكان �ساحب اللون، مهتاج االع�ساب، 
حت���ى  مقع���ده  يف  ي�س���تقر  ي���كاد  ال 
ينه�س منه منتف�س���ا، في���ذرع الغرفة 
جيئ���ة وذهاب���ا يف خطوات ع�س���بية 
م�س���طربة وكان���ت اع�س���ب فرتة يف 
هذا االجتماع عندما خال هتلر بثالثة 
من اتباع���ه: هم مارتن يرومان، الذي 
عينه عقب ا�س���ر هي�س، مديرا للحرب 

الن���ازي وخلفا ل���ه، واملاري�س���ال فون 
كبت�سل واجلرنال – يودل.. 

وق���د انفرد بهم هتل���ر – ومعهم اثنان 
م���ن املختزل���ن – مدة خم�س ع�س���رة 
دقيقة.. ا�س���ر فيها هتلر على ان يبقى 
يف برل���ن حتى يلق���ى حتف���ه معتقدا 
اىل  يوؤديه���ا  خدم���ة  اك���رب  ان"ه���ذه 
�سرف ال�سعب االملاين"، ولكن رجاله 

اعرت�س���وا على هذا الراأي وهاجموه 
يف عنف وق�سوة.. 

فقال كبتل ان هذا يناق�س اخلطة التي 
ر�س���متها من قب���ل وامرتن���ا بتنفيذها 
وه���ي ان نداف���ع ع���ن ار����س املاني���ا 
�سربا �س���ربا، واال ن�ست�سلم للعدو اذا 
�س���قطت العا�س���مة.. وايد ب���ودل هذا 
ال���راأي قائال انه �س���يرتك برلن فورا، 

النها لي�س���ت اكرث من م�س���يدة كبرة 
يجب ان نفر منها �س���ريعا، لن�ستطيع 
ان ن�س���تمر يف القتال واملقاومة فرتة 
طويل���ة.. واخذا يلحان عليه ان يرتك 
برلن لي�س���تانف احلرب يف �س���احات 
املاني���ا االخ���رى.. ث���م ق���اال: ام���ا اذا 
ا�س���ررت عل���ى البقاء يف برل���ن فانا 

�سنبقى اىل جوارك حتى النهاية.. 
توؤل���ف  ان  ارى  اين  هتل���ر:  وق���ال 
برئا�س���ة  جدي���دة  املاني���ة  حكوم���ة 
جورجن وتتفاو�س هذه احلكومة مع 

احللفاء وت�سع حدا لهذه املاأ�ساة.. 
فاحتج بودل على هذا الراأي، وقال ان 
املانيا ال ت���زال متلك فرقا قوية ثابتة، 
ن�س���تطيع ان نحارب ف���رتة طويلة قد 
جند يف اثنائها منفذا النقاذ املانيا.. 

فقاطعه هتلر قائال: 
- افعلوا ما تريدون:

ويقول كاتب االختزال هذا: 
 ***

اين اعتق���د ان هتل���ر مل يب���ق يف دار 
امل�ست�سارية بعد هذا االجتماع.. وانه 
خ���رج م���ن خمبئه اىل �س���طح االر�س 
ليلتم����س املوت حتت قذائ���ف املدافع 

الرو�سية.. 
القذائ���ف  ه���ذه  ا�س���ابته  ه���ل  ام���ا 
فاراحت���ه، او اخطاأت���ه فرتكت���ه حتى 
االن هائما �س���قيا، او خمتفي���ا كئيبا، 
فه���ذا م���ا ال ي���زال �س���را م���ن ا�س���رار 
احلرب، وق���د يبقى اىل االبد لغزا من 

الغاز التاريخ. 

هل مات هتلر حقا �م هل ال يز�ل على قيد �حلياة؟ 
ن�شتطي��ع �ن نوؤكد �ن هذ� �ل�ش��وؤ�ل �شيظل بغري جو�ب قاطع حا�شم، 
و�شيظ��ل مو�شع �خلالف ب��ني �لكتاب و�ملوؤرخني مهم��ا �طالو� �لبحث 

و�م�شو� يف �لتحقيق. 
على �ن �حللفاء – و�لرو�شيني بوجه خا�س – جادون يف �ماطة �للثام 
عن هذ� �ل�شر �لعجيب، ال النهم يخافون �ن ينه�س هتلر ويقود �ملانيا 
�ىل �ملقاوم��ة و�لقتال مرة �خرى، فق��د �نتهى �المر بهذ� �ل�شعب �ىل 
�لهزمي��ة �ملنكرة �لت��ي ال نهو�س منها �ال بعد �جي��ال وعهود – ولكن 
ليوفوه – �ن كان حيا �جلز�ء �الوفق على جرمية �ثارة �حلرب �لتي 
مل ي�شه��د �لع��امل مثيال له��ا يف عدد �ل�شحاي��ا، وم�شاح��ة �لتخريب، 

و��شاليب �ال�شطهاد و�لتنكيل.. 
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اذن مل���اذا اندفعت زبيدة لل�س���ينما؟ وهل 
كانت امل�ساألة م�ساألة لهو وعبث؟ 

وه���ذه ه���ي االن�س���انة الوحي���دة الت���ي 
ت�س���تطيع االجاب���ة عل���ى ه���ذه اال�س���ئلة 
وغرها.. ه���ذه هي.. بيدة ثروت.. انها 

تقول: 
- ان ال�س���ينما عندي هواية انني اهوى 
وال�س���حافة  اخلي���ل  ورك���وب  الر�س���م 
ولن اح���رتف واحدة من ه���ذه كلها، اما 
طريق���ي الطبيقي فه���و املحام���اة فاأنني 
ادر�س القانون، واعد نف�سي للمحاماة. 

فكي���ف  �س���وطا..  قطع���ت  ولكن���ك   -
ترتاجعن؟

- لي�س تراجعا.. ان الذي ميار�س هواية 
ال يعنيه ان يظل مقيدا بها طول العمر. 

- كيف تقولن انك هاوية مع انك تناولت 
اجرا عن كل فيلم مثلت فيه؟ 

- ان االج���ور الت���ي اتناوله���ا انفقها يف 
�س���راء املالب�س.. ا�س���األ ابي و�س���يقول 
لك انه ي�س���طر يف احيان كثرة اىل ان 

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

- اي افق؟.. 
- افقك، قلبك، حياتك. 

وار�سلتها �سحكة مقت�سبة، وملع بن 
�سفتيها لوؤلوؤ من�سود وقالت: 

- كذب.. ولكني ال انكر ان ابي تلقى 
عرو�سا من �سبان كثرين يطلبون 
يدي، بع�س���هم ال ينق�س���ه �س���يء.. 
وي�س���لح �س���الحية تامة للزواج، 
ح���دث ه���ذا بع���د زواج �س���قيقتي 
حكم���ت  و�س���قيقتي  حكم���ت، 

ت���واأم يل.. وكن���ا ال نف���رتق حلظة.. يف 
البيت واملدر�س���ة والن���ادي، حتى عندما 
ا�ستغلت يف ال�س���ينما كانت تذهب معي 
اىل اال�س���تديو، وقد فكر بع�س املنتجن 
يف اظهارنا يف فيلم واحد �س���ويا لنقوم 
بدور"تواأمن".. ولكن حكمت رف�ست.. 
حكمت التي متالأ حيات���ي وجدتها فجاأة 
بعيدة عني، تزوجت، واختطفها زوجها 
اىل بي���ت �س���عيد، وتركتن���ي وحي���دة.. 
احلق اق���ول لك انن���ي اح�س�س���ت بفراغ 
هائ���ل، واك���رث من ه���ذا.. غ���رّة اذ كيف 
تتزوج �س���قيقتي وانا ال ات���زوج، ولهذا 
عندم���ا كان اب���ي يتح���دث عن العر�س���ان 
الذي���ن تقدم���وا يل كن���ت اح�س �س���عادة 
ون�س���وة، وقلت له ذات ي���وم وانا اهرب 
بعين���ي م���ن عينه:"ان���ا اري���د ان اتزوج 
تنتظ���ري  ان  ابي"فقال:"اف�س���ل  ي���ا 
حت���ى تكمل���ي درا�س���تك، �س���اعتها 

�ستتزوجن وتختارين لنف�سك بنف�سك". 
فعدت اقول له:"اريد ان اتزوج االن!".. 
وغ�س���ب ابي، انا اي�س���ا غ�سبت، وذات 
�س���باح جاء اب���ي يقول يل ان���ه ال ميانع 
يف ان اتزوج، وكاأمنا كان الزواج امنية 
ملا كان بعيد املنال.. اما وقد فتح يل بابه 
على م�س���راعيه.. فانني وجدت نف�س���ي 
ي���ا  ات���زوج  اق���ول الب���ي با�س���رار:"لن 
اب���ي قبل ان اتخرج". و�س���حكت زبيدة 

اجلملية وقالت: 
- فاذا �س���معت انني احببت.. او وافقت 
عل���ى ان اتزوج فالنا او عالنا فان�س���ر.. 

ودون الرجوع ايل.. ان هذا كذب.. 
- �س���معت عنك ق�س���ة حب بطله���ا موؤلف 
توىل تاأليف ق�س�سك.. بل ملاذا تعمد اىل 
�س���يغة املبني املجهول، دعيني اقول لك 
ان ال�س���ائعات ربطت بينك وبن ح�سن 

حلمي املهند�س.. فما قولك؟
- ح�سن حلمي املهند�س زوج واأب، وانا 
ل���ن اتزوج زوجا واب���ا، اريد رجا 
فراغ قلبه كله يل.. لكي ي�س���عني، 
كل ما بين���ي وبينه عالق���ة تلميذة 
با�س���تاذ لها – اذا �سئت ان تقول – 
او عالق���ة موؤلف بفنانة توؤدي دورا 
م���ن االدوار الت���ي ير�س���مها خيالهن 
فهل تزوج كل موؤلف يف م�س���ر بطلة 

ق�سته؟ 
- هل جربت احلب؟ 

- عندما اجربه �ساقول لك، او �سيعرف 
كل النا�س، فانه كما تعلم زكام ال ميكن 

اخفاوؤه.
وما �سروطك يف زوج امل�ستقبل؟

- ان احبه.. 
- فقط.. 

اىل  م�س���اوئه  كل  �س���يقلب  احل���ب   -
حما�سن، و�س���يجعل حما�س���نه ا�سياء ال 

يتمتع بها غره. 
يف  �س���ورة  ل���ه  تر�س���مي  امل  ولك���ن 

الذاكرة؟ 
- ه���ل ان���ا فا�س���ية ار�س���م.. ان وقت���ي 
م���وزع ب���ن ال�س���ينما والكلية والر�س���م 
يت�س���ع  ان  امنيت���ي  ان  والفرو�س���ية.. 
وقتي العمل يف ال�سحافة هل تقبلونني 

عندكم؟ 
- ال.. خ�سية الفتنة! 

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

- م�س���ممة.. فهي مرهق���ة، والكالم فيها 
كث���ر، امل حتدثن���ي انت عن ال�س���ائعات 
ايل ثارت حويل، هذا مع انني ال احترك 
اال يف رقاب���ة اب���ي، وم���ع انن���ي عاقل���ة 
وال ينق�س���ني ال���ذكاء! ثم انن���ي احببت 
القانون، فانني احب املنطق يف حياتي، 
واملنطق هو القانون. واملنطق هو الذي 

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

زعالن���ة  واال"فان���ا  ه���ذا..  تق���ل  ال   -
علي���ك"..  لك"اخ����س  منك"و�س���اأقول 
وتركتني زبي���دة لتعود اىل حرتها بن 

ال�سنما والقانون وعرو�س الزواج! 

�مل�شور/ �آب 1958

زبيدة ثروت جتتاز فرتة 
�حلرية و�لقلق �لتي تنتاب 
�الن�شان عندما يقف يف 
مفرتق �لطرق، �نها تريد 
�ن تخلع ثياب �لفن لرتتدي 
روب �ملحاماة.. تريد �ن 
تهجر �ل�شينما.. لالبد
ما �لذي جعلها تتنكر 
هكذ� فجاأة لال�شو�ء �لتي 
�جتذبتها و�نطلقت بها 
يف طريق �ملجد �لفني؟ 
ما �لذي غري فكرها بعد 
�ن تاألقت على �ل�شا�شة 
�لبي�شاء، و�شجلت جناحا 
يب�شر مب�شتقبل طيب يف 
دنيا �لفن؟ 
�ن زبيدة – كما تعلم – 
طالبة يف كلية �حلقوق 
بجامعة �ال�شكندرية، 
�نتقلت هذ� �لعام �ىل �ل�شنة 
�لثانية، ويف هذه �ل�شنة 
وجدت نف�شها حتب �لقانون 
بجنون، وحتلم باليوم �لذي 
ترتدي فيه روب �ملحاماة 
�ال�شود، وتقف يف �شاحات 
�ملحاكم، وت�شيح:"�ملتهم 
مظلوم يا ح�شر�ت 
�مل�شت�شارين". 

�أمنية حتققت 
وان م���ن دواعي االغتباط حق���ا ان يجيء 
انعقاد موؤمتر �سان فرن�سي�سكو يف اعقاب 
ذلك احلادث التاريخ���ي الذي كان من حظ 
م�سر ان كانت م�س���رحا له ولكل ما ات�سل 
ب���ه م���ن اجتماع���ات ومباحث���ات، اال وهو 
االحتف���ال بتوقي���ع ميثاق"جامع���ة الدول 
العربية"تل���ك اجلامع���ة الت���ي نحم���د الله 
عل���ى ان كلل اجله���ود النبيلة الت���ي بداأت 
يف �س���بيلها بالتوفيق، فحق���ق بذلك امنية 
عزيزة كانت اىل اعوام قالئق خياال يطيف 
باالذهان، ويقرتن احلديث عنه بكثر من 
عالمات اال�س���تفهام فاذا ه���و اليوم يخرج 
اىل الوج���ود يف موك���ب رائ���ع متتزج فيه 
ام���ارات االبتهاج والرتحي���ب بالدعاء اىل 
الله ان يجعله ب�س���ر مين واقبال وفاحتة 
عه���د جدي���د تتب���واأ في���ه االقط���ار العربية 

املكانة التي تليق مبا�سيها املجيد. 

دورنا يف �ملوؤمتر �ملقبل 
مبيالد"جامع���ة  اغتباطن���ا  جان���ب  واىل 
ح�س���نا،  ف���اأال  العربية"ن���راه  ال���دول 
فعل���ى الرغم مم���ا تذيع���ه بع�س امل�س���ادر 
فران�سي�س���كو  �س���ان  موؤمت���ر  ان  م���ن 
�سيقت�س���ر اقت�س���ارا تاما عل���ى البحث يف 
تكوين"هيئة االمن الدولية"التي ا�س���ارت 
اليها مقرتحات"دوميارتون اوك�س"فاننا 
ن�س���ك كث���را يف ان ه���ذا البح���ث وح���ده 
�سي�س���تغرق كل وقت املوؤمتر الذي ا�سبح 
معروفا انه قد ميتد اىل ثالثة ا�سهر! ومن 
هن���ا مني���ل اىل االعتق���اد باحتم���ال – ب���ل 
برتجي���ح – البح���ث يف طائف���ة اخرى من 
امل�س���ائل الهام���ة التي تت�س���ل، بتو�س���يح 
العالق���ات ب���ن نظام ال�س���الم الع���ام وبن 
االتفاق���ات اجلزئي���ة، عل���ى نحو م���ا تقول 
االنباء الربقية.. وتلك م�ساألة خطرة تهم 
ال���دول العربية بوجه خا�س، الن معظمها 
يجت���از االن ظروفا دقيق���ة غاية الدقة فيما 
يتعل���ق با�س���تقالله وح���ق �س���يادته، فكلنا 
يعلم ان هذه الدول رغم اعالن ا�س���تقاللها 

ما تزال ت�س���كو من ا�س���تقاللها هذا ما برح 
م�سوبا ببع�س"امل�ساكل املعلقة"التي ترى 
نهاية احلرب ان�س���ب فر�س���ة لالتفاق على 
حلها وهنا يبدو اثر موؤمتر"جامعة الدول 
العربية"وا�س���حا، اذ ال ريب يف ان جناح 
ال���دول يف الو�س���ول اىل اهدافه���ا  ه���ذه 
القومي���ة يتوق���ف – اىل حد كب���ر جدا – 
على ثباتها يف موقفها، وعلى ما �س���يكون 

بينها من الت�سامن والتما�سك واالحتاد. 

�حلل �الخر 
واذا �س���ح ما ترويه ال�س���حف عما ينتظر 
ان يقرتح���ه بع����س ال���دول ال�س���غرة من 
تنفيذ"ميث���اق االطلنطي"– ن�س���ا وروحا 
– لتحقي���ق نظرية الع���دل العام وحقوق 
اختي���ار  يف  �س���عب  كل  وح���ق  االن�س���ان 
ن���وع احلك���م ال���ذي يري���ده لنف�س���ه، واذا 
�س���ح ان هناك دوال �س���تحاول احل�س���ول 
على �س���مانات تتعل���ق بحدودها وحقوق 
�س���يادتها، فان يف اثارة ه���ذه املطالب يف 
املوؤمتر ما ي�س���د ازر ال���دول العربية اذا ما 
اجمعت امرها على �سرورة و�سع حد لهذه 
احلالة ال�س���اذة التي ت�س���ود عالقاتها بهذه 
الدول���ة او تلك، وما نظ���ن مندوبي العرب 
اال ق���د تهياأوا لهذا املوقف واعدوا له عدته 
حتى ال يفاجاأوا بها وتفوتهم الفر�س���ة اذا 

ما اتيح لهذه امل�سائل ان تثار.
اما اذا �س���ح ما حتاول بع�س ال�سحف ان 
توؤك���ده من"خط���اأ الذين يق���درون حدوث 
تط���ور يف العالقات امل�س���رية الربيطانية 
م�س���األة  يف  او  الفل�س���طينية  امل�س���األة  او 
الع���رب  يخ�س���ر  فل���ن  ولبن���ان"،  �س���وريا 
بذل���ك كثرا، اذ ما عليهم اال ان ي�س���تاأنفوا 
جهادهم م���ن جديد، ولكنه ل���ن يكون هذه 
املرة جهادا فردي���ا كما كان من قبل، وامنا 

�سيكون ن�سال اجماع وت�سامن واحتاد.

�لدول �لكبرية و�ل�شغرية! 
وهناك طائفة اخرى من امل�س���ائل الهامة 
تتوق���ع ان تث���ار يف املوؤمت���ر املرتق���ب: 

لكنه���ا عل���ى اهميته���ا، تاأت���ي يف املرتبة 

الثانية بالن�سبة للدول العربية.. هناك ما 
يالحظونه عل���ى الطريقة التي اقرتحت 
وك�س"لتاأليف"الهيئة  يف"دومبارت���ون 
ال���دول  ان  وكي���ف  الدولية"اجلدي���دة، 
ال�سغرة مل يرتك لها – على كرثة عددها 
يق���دم وال يوؤخر!  ثان���وي ال  – اال دور 
وهن���اك م���ا تنطق به الطريق���ة املقرتحة 
من ان الدول اخلم�س الكربى، �س���احبة 
املقاع���د الدائمة يف"جمل����س االمن"هي 
التي �س���تكون �س���احبة الراأي احلا�س���م 
يف كل نزاع ين�س���اأ بن الدول امل�س���رتكة 
يف امليث���اق، وه���ذا م���ا ال يبع���ث عل���ى 
اطمئن���ان ال���دول ال�س���غرة، الن معناه 
اخ�س���اع كل نزاع ين�س���اأ بن اية واحدة 
منه���ا وب���ن احدى تل���ك ال���دول الكربى 
هيئ���ة  ام���ام  لعامل"املجاملة"فت�س���بح 
ي�سودها املبداأ الغايف املعروف"�سيلني 
الطبيعي���ة  النتيج���ة  وا�س���يلك"وتكون 
ان يق���ف جمل����س االمن من ه���ذا النزاع 
موق���ف املتف���رج، دون ان يحرك �س���اكنا 

لدفع العدوان او تاأديب املعتدين. 
وم���ا ن�س���ك يف ان ال���دول امل�س���رتكة يف 
املوؤمتر – والك���ربى منها بوجه خا�س 
– �سيت�سع �سدرها ملناق�سة هذه املبادئ 
كله���ا، ومل���ا قد يق���رتح ادخال���ه عليها من 
جتعله���ا  تعدي���الت 

اق���رب اىل حتقي���ق اله���دف ال���ذي يرمى 
الي���ه اجلميع، باطالة ام���د االمن الدويل 

وال�سالم العام. 
تل���ك كله���ا ام���ور تهم ال���دول ال�س���غرى 
– ب���ل لعلها تهم الدول  – ونح���ن منها 
العربي���ة بوج���ه خا����س، ام���ا للظروف 
التي تك�س���ف عالق���ات معظمه���ا بالدول 
ذات ال�س���اأن، وام���ا ملوقعه���ا اجلغ���رايف 
النظ���ار  دائم���ا  هدف���ا  يجعله���ا  ال���ذي 
الطامع���ن، مما ال نظ���ن مندوبي العرب 

عنه بغافلن. 

�شوريا ولبنان 
تدل الدالئل – حتى كتابة هذه ال�سطور- 
عل���ى ان االم���ل كب���ر يف ان ت�س���حيح 
ال���دول الداعية اىل املوؤمت���ر موقفها من 

�سوريا ولبنان و�سرق االردن. 
ومن اجل ذلك مت�س���ك ع���ن اخلو�س يف 
ه���ذا املوق���ف االن يف انتظار ان ت�س���فر 
امل�س���اعي املبذول���ة ب�س���دده ع���ن نتيجة 

مر�سية. 
على اننا ال ي�س���عنا اال ان ن�س���جل للدول 
الغربي���ة ت�س���امنها الكامل امل�س���رف يف 
ه���ذا املوقف. ولي�س ي�س���اورنا �س���ك يف 
ان���ه اذا مل ت�س���فر امل�س���اعي املبذولة عن 
النتيج���ة املرج���وة، وه���و م���ا ال نرج���و 
ان يك���ون فان الذين �سي�س���هدون 

املوؤمت���ر من مندوبي العرب �س���يقدرون 
م���ا يلقيه هذا املوقف على ما تفهم بوجه 
عام، وعلى مندوبي م�سر بوجه خا�س، 
من اعب���اء ما تظنهم اال �سينه�س���ون بها 
عن االقطار ال�سقيقة الثالثة على �سورة 
تق���ع م���ن نفو����س الع���رب جميع���ا موقع 

الر�سى واالرتياح. 

وفل�شطني �ي�شا! 
ام���ا م�س���األة فل�س���طن فم���ا �س���ك يف ان 
الوف���ود الغربي���ة �س���تحمل يف حقائبها 
عنه���ا ال�س���يء الكث���ر، ول�س���نا نحب ان 
ن�س���بق احل���وادث، ولكنا ن���ود ان نلفت 
االنظار اىل ان اهمال م�س���كلة فل�س���طن 
يف الوقت الذي تعر�س يف �سوؤون"عامل 
الغد"عل���ى ب�س���اط البح���ث ال يتف���ق مع 
الرغبة يف تنظيم ال�سالم العاملي تنظيما 
كامال �س���امال، وال ين�سق مع تلك االمنية 
الكرمية الت���ي نرجو ان يكلل الله جهود 

العاملن لها بالنجاح والتوفيق. 

و�خري� 
اذا ا�سفنا اىل هذه امل�سائل وكلها �سائك 
معق���د، م���ا ق���د يعر����س ل���ه املوؤمت���ر من 
التنظيمات االقت�س���ادية او االجتماعية 
حتقيقا للمادة الثالث���ة من ميثاق الهيئة 
امل���راد ان�س���اوؤها، ا�س���تطعنا ان نلم����س 
فداح���ة الع���بء ال���ذي يلقيه اال�س���رتاك 
يف موؤمتر �س���ان فرن�سي�سكو على وفود 
ال���دول العربي���ة.. عل���ى ان لن���ا يف تلك 
النخب���ة املمتازة م���ن االقطاب والزعماء 
ال���ذي تتاأل���ف منه���م ه���ذه الوف���ود م���ا 
يطمئنن���ا اىل انه���م �س���يوؤدون واجبه���م 
كاأح�س���ن م���ا يك���ون االداء، وان موقفهم 
�س���يكون ابل���غ رد على ما ي���ردده بع�س 
املت�س���ائمن م���ن"ان املوؤمت���ر ل���ن يكون 
اك���رث م���ن اجتم���اع يعق���ده ثالث���ة م���ن 
الروؤ�س���اء، يتزعم���ون في���ه جمموعة من 

االطفال". 

�الأثنني و�لدنيا / �آذ�ر- 1945

بع��د �يام قالئ��ل يجتمع يف �ش��ان فرن�شي�شكو مندوب��و �المم �ملتح��دة �لتي وقعت 
ميث��اق �الطلنطي و�علنت �حلرب على �ملح��ور، و�شاهمت يف ن�شرة �لدميوقر�طية 
ومكافح��ة �لطغيان.. يجتم��ع مندوبو �كث�ر من �ربعني دول��ة، لو�شع �ال�ش�س �لتي 
يرج��ون �ن يقيم��و� عليها �شرح �شالم �شام��ل، نرجو �ن يكون �شالم��ا طويل �المد، 
م�شيد� عل��ى دعائم ثابتة من �مل��ودة و�لتعاون �ل�شادق خل��ري �الن�شانية كلها، و�ن 

تتحقق يف ظله رفاهية جميع �ل�شعوب كبريها و�شغريها على �ل�شو�ء. 
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كانت ال�سيدة منرة املهدية �سلطانة 
– اول  الطرب وال��غ��رام اي��ام زم��ان 
املعجبون  امتاز  ال�سرق  يف  مطربة 
من  ب��ان��ه��م  بغنائها  وامل��ح��ب��ون  ب��ه��ا 

طبقة احلكام والنا�س العظام! 
عدد  ب�سداقة  تفخر  منرة  وك��ان��ت 
كبرة من روؤ�ساء احلكومات وكبار 
ال�سيا�سة والوزراء، وكان �سالونها 
�سا�سة  ل�����س��ه��رات  امل��خ��ت��ار  امل���ك���ان 
اجل��ي��ل امل��ا���س��ي، ب��ل ان امل��غ��ف��ور له 
ك���ان يف�سل  ب��ا���س��ا  ح�����س��ن ر���س��دي 
دعوة جمل�س الوزراء اىل االجتماع 
وي��ق��ول  ال���ط���رب  ���س��ل��ط��ان��ة  دار  يف 
املت�سلون به واملعا�سرون لعهده ان 
اخطر قرارات الدولة بحثت وقررت 
يف دار ال�سيدة منرة املهدية..! وملا 
العظمى  احل��رب  بعد  الهدنة  عقدت 
مكانا  با�سا  ر�سدي  يجد  مل  املا�سية 
اجلوا�سي�س  عيون  عن  بعيدا  امينا 
الوطنية  احل��رك��ة  بابطال  ليجتمع 

بدار املطربة منرة املهدية. 
كمال  امل��رح��وم  م�سر  زار  وع��ن��دم��ا 
امل����اث����ورك زع��ي��م ت��رك��ي��ا ذه����ب اىل 

�سالة منرة املهدية لي�ستمع لغنائها 
وكان  ملجال�سته  ودعاها  بها  فاعجب 
رتبة  ا�سمى  بيا"هامن"وهي  يناديها 
اإال  ال��رتك��ي��ة وال مت��ن��ح  ال���دول���ة  يف 
لل�سيدات العظيمات.. وكانت منرة 
اذا  وتغ�سب  اللقب  بهذا  تعتز  هامن 
با�سمها  ب��ه��ا  املت�سلن  اح���د  ن��اده��ا 
وعندما  ال��ع��زي��ز  اللقب  م��ن  جم���ردا 
ظ��ه��رت ال�����س��ي��دة م��ل��ك يف ال��و���س��ط 
الفني القت اعجابا كثرا من اال�سرة 
الف�سائية، وكان معظم املعجبن بها 
من هذه اال�سرة حتى لقبت يف اول 

عهدها بالغناء مبطربة القانون! 
وم���ن ال��ق�����س��اي��ا ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي الق��ت 
ق�سية  اجلمهور  من  كبرا  اهتماما 
بك  حممد  املحرتم  والنائب  الوجيه 
�سعراوي وال�سيدة فاطمة �سرى، فقد 
رفعت االخرة ق�سية تطالب باثبات 
ال��وج��ي��ه  ابنتها"ليلى"من  ب��ن��وة 
املغفور  وعلم  بك،  �سعراوي  النائب 
بع�س  ان  ب��ا���س��ا  زغ���ل���ول  ���س��ع��د  ل���ه 
فاطمة  املطربة  ت��ه��دد  ال�سخ�سيات 
عن  تتنازل  مل  ان  وكيت  بكذا  �سري 

دعواها، فطلب ان يطلع على اوراق 
الق�سية وا�سار على املحامن ببع�س 
الزعيم  وك��ان  هامة..  قانونية  نقط 
فاطمة  ب�سوت  املعجبن  من  اخلالد 

�سري. 
وت��ع��ت��رب ال�����س��ي��دة ع��زي��زة ام���ر من 
رجاالت  بكبار  معرفة  فناناتنا  اكرث 
الدولة، وملا تزوجت بالوجيه احمد 
ال�سريعي احد افراد ا�سرة ال�سريعي 
املعروفة مبديرية املنيا ثارت اال�سرة 
باالذى  ا�سيب  الذي  الرفيع  لل�سرف 
املغفور  ال������زواج.. وك���ان  ه���ذا  م��ن 
رئي�س  با�سا  ث��روت  اخلالق  عبد  له 
الود  �سالت  تربطه  وقتئذ  ال��وزراء 
فطلب  ال�سريعي  بعائلة  وال�سداقة 
ي��ت��داخ��ل يف  منه زع��م��اء ال���س��رة ان 
املو�سوع فراأى رحمه الله ان يذهب 
امر  عزيزة  ال�سيدة  دار  اىل  بنف�سه 
بجاردن �سيتي لعله ي�ستطيع اقناعها 
ذهب  ومل��ا  ال��ط��الق..  على  باملوافقة 
الرد  جاءه  بطاقته  وار�سل  ملقابلتها 
ال�ست  النها  املقابلة  ع��ن  ب��االع��ت��ذار 

م�س فا�سية!!

ومل تكن عزيزة تدري حينئذ ان"عبد 
هو  البطاقة  ثروت"�ساحب  اخلالق 

رئي�س الوزراء؟! 
حممد  ل��ه  املغفور  وزارة  عهد  ويف 
 1928 �سنة  االوىل  با�سا  حم��م��ود 
ك��ان��ت حت��دث ازم���ة وزاري����ة ب�سبب 
ام  اق��ام��ت  فقد  ك��ل��ث��وم..  ام  املطربة 
حديقة  مب�سرح  غنائية  حفلة  كلثوم 
ال��وزراء  من  ثالثة  وذه��ب  االزبكية 
لال�ستماع  كلثوم  ب��اأم  املعجبن  من 
ن�سوة  واخ��ذت��ه��م  احل��ف��ل��ة  ه���ذه  اىل 
ك���وزراء  مكانتهم  ف��ن�����س��وا  ال��ط��رب 
ال��وق��ار  م��ظ��اه��ر  م��ن  ت�ستلزمة  وم���ا 
والرزانة فاخذوا يهللون وي�سفقون 
يا  وال��ن��ب��ي  اع���د  اآه..  وي��ق��ول��ون.. 

�سومة! 
املعار�سة  املجالت  اإح��دى  ون�سرت 
�ساءت  مبا  عليه  وعلقت  اخل��رب  ه��ذا 
وو���س��ل  احل��زب��ي��ة..  �سيا�ستها  ل��ه��ا 
ووج��دت  العليا  اجلهات  اىل  اخل��رب 
يتفق  ماال  الثالثة  ال��وزراء  عمل  يف 

مع مكانتهم كوزراء. 
تطلب من حممد حممود با�سا يجري 

حتقيقا يف االمر ويطلب من الوزراء 
ا���س��ت��ق��االت��ه��م  ي��ق��دم��وا  ان  ال��ث��الث��ة 
واجرى التحقيق وراأى حممد با�سا 
غبار  ال  ال�����وزراء  ع��م��ل  ان  حم��م��ود 
ا�ستقالة  وو�سع  بهم  فتم�سك  عليه 
وا���س��ت��م��رار  ك��ف��ة  يف  كلها  ال�����وزارة 
هوؤالء الوزراء الثالثة يف اال�سرتاك 
يف احلكم يف كفة اخرى.. وتدخلت 
االزمة  وانتهت  ال�سخ�سيات  بع�س 

عند هذا احلد! 
دول��ة  ان  اخل��ا���س��ة  بع�س  وي��ع��رف 
ريا�س ال�سلح بك من ا�سد املعجبن 
ال��ذي  وه��و  اح��م��د  فتحية  باملطربة 
القطرين  مطربة  لقب  عليها  اطلق 
برحالتها  كانت"توحه"تقوم  عندما 
الغنائية يف انحاء االقطار ال�سقيقة! 
وعندما كانت االعالنات ت�سفي على 
�ساره  لقب  ر���س��دي  فاطمة  ال�سيدة 
ل��ه��ا معجبون  ك���ان  ال�����س��رق  ب��رن��ارد 
ي����وال����ون م�����س��اه��دة م�����س��رح��ي��ات��ه��ا 
التياترو  بانتظام وكنت جتد جميع 
وااللواج حمجوزة كل ليلة للعظماء 
وال��ك��رباء.. وك��ان م�سرحها من اهم 

امل�������س���ادر 
مندبو  منه  يت�سقط  التي 

ال�سحف وخمربوها اخبار ال�سيا�سة 
واملجتمع! 

وال�سيدة عليه فوزي – هل تعرفها؟ 
دولة  لها  كبرة  مطربة  كانت  انها   -
البحر  بباب  داره��ا  كانت  و�سلطان 
حمط انظار الكرباء والعظماء وكان 
منظر �سيارات هوؤالء املعجبن طريفا 
وه���ي ت��خ��رتق االزق�����ة واحل�����واري 
لت�سل اىل دار املطربة الكبرة حيث 
يق�سي ا�سحابها �سهرتهم فيتناق�سون 
اىل  وي�ستمعون  البالد  ���س��وؤون  يف 
�سابقا  علية فوزي احلنون..  �سوت 
ظهرت  فانها  علي  جناة  املطربة  اما 
�سغرة  وه��ي  الطرب  م�سارح  على 
التف  فقط  �سنها  �سغر  ورغ��م  ال�سن 
ح���ول���ه���ا ك���ث���ر م����ن امل��ع��ج��ب��ن م��ن 
الكبرة..  وامل��راك��ز  اجل��اه  ا�سحاب 

ة ويعترب  د �سعا
ال�ساذيل  ال�سالم  ب�����ا������س�����ا عبد 

اليوم،  حتى  بها  املعجبن  ا�سد  من 
مطربة  اىل  ي�ستمع  ان  يرف�س  وهو 

غرها. 
ومل������ا ادخ�����ل�����ت ال�������س���ي���دة ب��دي��ع��ة 
الفتح"على  ب���اب  ن��ظ��ام  م�����س��اب��ت��ي 
�سالتها  االوروبية"يف  ال��ط��ري��ق��ة 
كانت  ع��ام��ا.  ع�سرين  م��ن  اك��رث  منذ 
كبرة  ع��ددا  موائد"الكباريه"ت�سم 
وكنت  ال�سيا�سة  ورجال  الكرباء  من 
جتد الوزير والرثي الكبر كنت جتد 
هوؤالء جميعا جال�سون مع راق�سات. 
عطفهم  ي�ستجدون  هناك  وال  هنا  ال 
وي�����س��ت��وح��ون ���س��ي��ط��ان ال�����س��ع��ر يف 
جمال  ع��ن  تتحدث  ق�سيدة  ت��األ��ي��ف 
�ست احل�سن التي هي راق�سة ب�سالة 

ملكة اال�ستعرا�س امل�سرحي! 

وكانت ا�سهم الراق�سة يف ذلك الوقت 
ترتفع وتنخف�س ح�سب عدد املعجبن 
وق��ي��م��ة ك���ل م��ن��ه��م، وك���ث���رات من 
راق�سات هذا العهد تزوجن بعظماء 
واغنياء وا�سبحن"فاميليات"جتعل 

كل منهن ا�سم زوجها العظيم! 
الراق�سة  ان  ي��ذك��ر  م��ا  ط��ري��ف  وم��ن 
تعرفت  �سريف  فتحية  امللوج�ست 
ب�ساب تدل مظاهره على انه من ا�سرة 
كبرة او ثري معروف.. وقد اعجب 
بها هذا ال�ساب وتزوجها.. وا�ساعت 
ا�سحاب  احد  هو  زوجها  ان  فتحية 
من  اخلبثاء  ولكن  االم��راء..  ال�سمو 
يبحثون  ظلوا  وزميالتها  زمالئها 
ان  لهم  وات�سح  وف�سله  ا�سله  ع��ن 
بدائرة  موظف  هو  املحرتم  ال��زوج 

احد ا�سحاب ال�سمو االمراء! 
الراق�سة  اال���س��اع��ات  ر���س��ح��ت  وق���د 
ه����اج����ر ح���م���د ل�����ل�����زواج م����ن ام���ر 
االم��راء.. وقد �سدق الكثرون هذه 
اال�ساعات عندما علموا ان الراق�سة 
ت�����س��ك��ن يف ج��ن��اح فخم  امل����ذك����ورة 
جناح  ب��ج��وار  ال��ك��ون��ت��ن��ذال  بفندق 
اال�ساعات  ر�سحته  الذي  االمر  هذا 

للزواج منها. 
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