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ثالثة اخبار مثرية.. وحكايات كثرية عادت 
بها ليلى فوزي من مو�ضكو بعد ان ام�ضت 
مع  خاللها  ح�ضرت  ا�ضابيع  ثالثة  هناك 
املخرج يو�ضف �ضاهني و�ضالح ذو الفقار 
مهرجان الفيلم العاملي الذي ا�ضرتكنا فيه 

بفيلم �ضالح الدين االيوبي.. 
يقول اخلرب االول: ان ليلى فوزي قابلت 
املوت وجهًا لوجه عندما كادت تغرق يف 

نهر الفولغا! 

وي��ق��ول اخل���رب ال���ث���اين.. ان م��اي��وه��ات 
بكيني من نوع جديد بداأت تغزو االحتاد 

ال�ضوفيتي بطريقة تثري الده�ضة!
ليلى  ب��ني  لقاء  ح��دث  الثالث:  اخل��رب  ام��ا 
الف�ضاء  رواد  وبقية  وفالنتينا  ف���وزي 
ال�ضوفيت الذين لفوا حول الكرة االر�ضية 

داخل اقمار �ضناعية! 
فيها  التي تزور  املرة االوىل  ان هذه هي 
قالت  ال�ضوفيتي..  االحت���اد  ف��وزي  ليلى 

انها راأت كل �ضيء يف  الرقيقة  يل املمثلة 
مو�ضكو من حيث املباين وطباع االهايل 
وقالت   .. تت�ضور  كانت  كما  متاما  هناك 
اي�ضا ان املايوه البكيني التي راأت املراأة 
مفاجاأة  اول  كان  ترتديه  وهي  الرو�ضية 
التي  الثانية  املفاجاأة  اما  هناك..  تقابلها 

قابلت ليلى فهي غرقها يف نهر الفولغا.. 
فقد ارادت ان تقلد اهايل مو�ضكو فركبت 
كان اجلو  وب��داأت جتذف وحدها..  قاربا 

اختفت  �ضيء  كل  انقلب  وفجاأة  �ضحوا.. 
ال�����ض��م�����س ال���ه���ادئ���ة.. وظ���ه���رت ال��غ��ي��وم 
ب�ضدة..  تهطل  االم��ط��ار  وب���داأت  ب��ك��رة.. 
ت�ضرخ  ان  ح��اول��ت  ب��ه��ا..  ال��ق��ارب  فاهتز 
ي�ضمعها..  لن  اح��دا  ان  اكت�ضفت  ولكنها 
وظ��ل��ت االم���ط���ار ت����زداد واالم������واج تهز 
اللحظة  نف�س  ويف  هائل..  بعنف  القارب 
�ضتنتهي  حياتها  ان  فيها  ت�ضورت  التي 
اىل االبد وهي ترى املوت وجهًا لوجه.. 
ال�ضحب  اختفت  لقد  امل��ع��ج��زة..  ح��دث��ت 

وظهرت ال�ضم�س من جديد.. 
وت�ضحك ليلى فوزي وهي تقول: 

- وهكذا ُكتب يل عمر جديد.. 

مفاجاأة �لبول�شوي 
وعندما طلب منها ان ت�ضتعد لروؤية م�ضرح 

البول�ضوي.. نظرت اىل �ضاعتها وقالت:
امل�ضرح  ل��روؤي��ة  االآن  من  اأ�ضتعد  ومل��اذا   -

ونحن مازلنا يف ال�ضباح؟
فقالوا لها:

- ان فرقة البول�ضوي تقدم عر�ضا �ضباحيًا 
اىل جانب العر�س التي تقدمه يف امل�ضاء.
وح�ضرت ليلى فوزي العر�س.. و�ضاهدت 
طوابري املتفرجني وهم يقفون امام �ضباك 
طويلة  ل�ضهور  تقدم  التي  التذاكر  حجز 

قادمة.. وتقول ليلى:
اع��ج��ب��ن��ي ج���دا هو  ال��ت��ي  ال�����ض��يء  - ان 
ال��ع��ر���س  ت��ق��دم يف  ان����ه   .. ال�����ض��ي��رام��ا 
�ضينما  �ضا�ضة   12 راأي���ت   .. ال�ضينمائي 
م�ضاهد  عليها  يعر�ضون  حيث  مت�ضابكة 
مل��و���ض��ك��و ول��ن��ن��غ��راد وب��ع�����س امل��ن��اظ��ر 
ا�ضاهد  ان��ن��ي  ات�����ض��ور  ومل  الطبيعية.. 
�ضينما.. ولكنني كنت اح�س انني اعي�س 

فعال و�ضط هذه املناطق!
وعندما �ضاألتها عن ال�ضبب قالت: 

- ان دقة الت�ضوير وروعة العر�س تن�ضيك 
كل �ضيء.. 

قالت يل ليلى فوزي:
ال�ضوفيتي  االحت��اد  االح��د يف  ي��وم  ان   -
ولقد  ف��ي��ه..  يعملون  ال  فهم  مقد�س  ي��وم 
يف  يذهبون  وهم  هناك  االه��ايل  �ضاهدت 
والبالجات  ال��ب��الج..  اىل  اجازاتهم  ي��وم 
يف  ومتجمعة  عالية  ا�ضجار  جمرد  هناك 
غابات.. كازينوهات .. ال�ضيدات يرتديَن 
كاملايوهات  متاما   .. البكيني  املايوهات 
التي تظهر بها جنوم هوليوود يف االفالم 
تناف�س  ر�ضاقة  يف  وي�ضبحن  االمريكية 

ر�ضاقة ا�ضرت وليامز يف ا�ضتعرا�ضاتها.
وك��ث��ريا م��ا راأي����ت ال��ع�����ض��اق يف ق���وارب 
�ضغرية تطري بهم فوق �ضطح نهر الفولغا 

وعندما حاولت ان اقلدهم وحدي كدت ان 
واالم��واج   ، املفاجئة  االم��ط��ار  من  اغ��رق 

التي ا�ضتدت فجاأة.

لغز وجه توين كرين�س 
وتوقفت ليلى فوزي عن احلديث حلظات 
ن��ظ��رت خ��الل��ه��ا اىل وج���ه زوج��ه��ا ج��الل 
�ضجاعتها  ا���ض��ت��ج��م��ع��ت  ث���م   .. م��ع��و���س 
و�ضحكت �ضحكة طويلة قالت يل بعدها: 

بع�ضرات  التقيت  امل��ه��رج��ان  اي���ام  يف   -
النجوم العامليني الذين ح�ضروا املهرجان 
ال��ع��امل م��ن بينهم �ضيمون  اأن��ح��اء  م��ن ك��ل 
و���ض��وزان��ا  م��ون��ت��ان..  واي���ف  �ضينيوريه 
�ضكوفت�س  املجري  واملمثل  �ضوازيرج.. 
وتوين كرين�س وزوجته كري�ضتني كوفمان 
.. ولقد ظل توين كرين�س يالحقني طوال 
يتحدث  ان  يتعمد  كان  كاملة،  اي��ام  ثالثة 
معي يف غفلة من زوجته، وكثريًا ما كان 
يتعمد الوقوف اىل جانبي يف املوؤمترات 
ال�ضحفية التي كانت تعقدها لنا ال�ضحافة 
لي�ضاألونا  الرو�ضية  التليفزيون  وحمطات 
او  بالدهم  يف  اعجبنا  التي  ال�ضيء  عن 

لفت نظرنا.. 
والح���ظ���ت ل��ي��ل��ى ف����وزي ان وج���ه ت��وين 
مليئة  وجهه  مالمح  ع��ادي  غ��ري  كرين�س 
ب��احل��ي��وي��ة وال��ن�����ض��ارة والت��ت��ن��ا���ض��ب مع 
�ضنه.. انها مالمح وجه �ضاب يف اخلام�ضة 
والع�ضرين على االكر.. وعندما دققت يف 
قد  العامليني  اجلراحني  ان  تاأكدت  وجهه 
واع��ادوا  الوجه..  جلد  �ضد  بعملية  قاموا 
على  م�����ض��ّن��ًا  لي�س  ان���ه  رغ���م  �ضبابه  ال��ي��ه 
ال�ضينما  جن��وم  لبقية  بالن�ضبة  االط��الق 

العامليني!

دخلت �لكرملني 
التي  املهرجان  ع��ن  ف��وزي  ليلى  و�ضاألت 

ح�ضرته فقالت: 
- لقد حولوا احدى قاعات ق�ضر الكرملني 
اىل �ضالة لعر�س االفالم.. اأعدوا �ضماعات 
ليتتبع  اذن��ي��ه  ف��وق  ي�ضعها  متفرج  لكل 

الرتجمة. 
ول���ق���د اذه��ل��ت��ن��ي ال���ر����ض���وم وال��ن��ق��و���س 
واملتحف  الق�ضر  ج��دران  فوق  املوجودة 
اآثار  انها  مكان..  كل  يف  املوجود  الثمني 

القي�ضرية يف رو�ضيا تركوها كما هي: 
الع�ضيب  اليوم  عن  فوزي  ليلى  وتكلمت 
حدده  ال��ذي  اليوم  ان��ه  عليهم..  مر  ال��ذي 
الفيلم  لعر�س  املهرجان  على  امل�ضرفون 

العربي قالت: 
ان  امل��ه��رج��ان  ب��داي��ة  قبل  اكت�ضفت  لقد   -

املجامالت  يعرف  ال  ال�ضوفيتي  ال�ضعب 
قاعة  من  فورًا  ان�ضحب  الفيلم  يعجبه  اذا 

العر�س قبل انتهاء الفيلم! 
الوفد  اع�ضاء  زمالئي  مع  ذهبت  وعندما 
ان  اكت�ضفت  املهرجان  مقر  اىل  امل�ضري 
ال�ضوفيتي  ال�ضعب  اف���راد  م��ن  الكثريين 
باربع  الفيلم  عر�س  موعد  قبل  جاءوا  قد 

�ضاعات كاملة.
وعلى باب املكان التي عقد فيه املهرجان.. 
تقدمت �ضيدة م�ضنة من ليلى فوزي وقالت 
�ضاعات  ع�ضر  للعمل  ا�ضطرت  انها   .. لها 
متوا�ضلة حتى تتمكن من احل�ضول على 
اجازة ت�ضاهد فيها الفيلم العربي اجلديد.. 
وقالت لها اي�ضا – انها �ضاهدت فيلم املراأة 
املجهولة الذي ا�ضتمر عر�ضه يف االحتاد 
.. وتقول  ا�ضبوعًا  ال�ضوفيتي ثالثة ع�ضر 

ليلى فوزي:
- وق��ب��ل ان ادخ���ل ق��اع��ة امل��ه��رج��ان ك��ان 
ب��ع�����ض��ه��م ي��ق��رتب م��ن��ي وي�����ض��األ��ن��ي ه��ذا 

ال�ضوؤال: 
- هل انت متزوجة؟!

على  اأمل��ح  ن��ع��م..  لهم  اق��ول  كنت  وعندما 
وجوههم خيبة االمل! 

�للحظات �لرهيبة 
واأُطلقت االنوار وبداأ عر�س الفيلم.. ويف 
احد اركان ال�ضالة كانت جتل�س مرتجمة 
حوار  �ضريعة  كلمات  يف  تلخ�س  رو�ضية 
لي�ضمعها  ال��رو���ض��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  م�ضهد  ك��ل 
التي  ال�ضماعات  خ��الل  م��ن  احل��ا���ض��رون 

كانوا يعلقونها فوق اآذانهم.. 
وان��ت��ه��ى ع���ر����س ال��ف��ي��ل��م الأك��ت�����ض��ف يف 
اكر  العر�س  ح�ضروا  الذين  املتفرجني 

افالمنا  يتتبعون  انهم  من حقيقة.. علمت 
ا�ضماء  ويحفظون  هناك..  تعر�س  التي 

الكثري من جنومنا.. 
وقبل ان تغادر ليلى فوزي مقر املهرجان 
و�ضافحتها  �ضغرية  فتاة  منها  اق��رتب��ت 
لهم  �ضبق  الذين  النجوم  كل  عن  و�ضاألتها 
عر�ضت  او  ال�ضوفيتي  االحت����اد  زي����ارة 

افالمهم هناك.. 
وتقول ليلى فوزي: 

يدها  امتدت  الفتاة  تن�ضرف  ان  وقبل   -
طلبت  ر���ض��ال��ت��ني  واخ���رج���ت  جيبها  اىل 
انها  قائلة  اأباظة  ر�ضدي  اىل  تو�ضيلهما 

معجبة به اىل حد كبري جدًا! 

قابلُت فانتينا 
لقائها برواد  ليلى فوزي ق�ضة  وروت يل 

الف�ضاء ال�ضوفيت فقالت: 
اعلنوا عن  امل��ه��رج��ان..  اي���ام  اآخ���ر  - يف 
مفاجاأة.. وتوقعنا ا�ضياء كثرية ان تكون 
اطلقت  ل��ق��د   .. احلقيقية  امل��ف��اج��اأة  ه��ي 
ا�ضواء  و�ضلطت  العر�س..  �ضالة  ان��وار 
عن  القيمة  واعلنت  امل�ضرح..  على  قوية 

املفاجاأة..
قالت: 

الذين  الف�ضاء  رواد  االآن  امامكم  ان   -
العامل  يغزون  االر���س وه��م  ح��ول  طافوا 

املجهول الول مرة.. 
تتكلم  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اللحظات  نف�س  ويف 
فالنتينا..  امامنا  ظهرت  املذيعة..  فيها 
ف��ت��اة ر���ض��ي��ق��ة وح���امل���ة.. ك���ان ي��ق��ف اىل 
ونيكولييف  وت��ي��رتف  غاغارين  جانبها 
ك��ان��وا  وب��ي��ك��وف�����ض��ك��ي..  وبيبوفي�ضتي 

جميعا مبالب�ضهم الر�ضمية.. 
بالت�ضفيق  ال��ق��اع��ة  دوت  احل����ال  ويف 
التي  اجلماهري  لتحية  جميعا  وانحنوا 
دقائق ق�ضرية  لهم.. وبعد  لت�ضفق  وقفت 
حترك رواد الف�ضاء اىل الناحية االخرى 
يف  امامنا  من  وان�ضرفوا  امل�ضرح..  من 
ال  الت�ضفيق  كان  بينما  ع�ضكرية  خطوات 

يزال م�ضتمرًا يف القاعة الكبرية.. 
قلت لليلى فوزي: 

يف  ا����ض���رتك���ت  ا����ض���رائ���ي���ل  ان  ق������راأت   -
املهرجان.. 
فقالت ليلى:

ا�ضرائيل  ا�ضرتكت  لقد  - اخلرب حقيقي.. 
يعلن  مل  واح�����د..  ب��ف��ي��ل��م  امل��ه��رج��ان  يف 
ع��ن ا���ض��م��ه وال��غ��ري��ب يف امل��ه��رج��ان اأن��ه 
الفيلم..  ي��ع��ر���س  ان  دون  وان��ت��ه��ى  ب���داأ 
ممثلتان  انهما  قيل  ممثلني  ظ��ه��ور  رغ��م 
نظري  لفت  التي  وال�ضيء   .. الإ�ضرائيل 
ال��وف��ود االخ��رى مل  اح��دا من اع�ضاء  ان 
ما حدث  يحاول احلديث معهما.. بعك�س 
ل��وف��دن��ا.. ل��ق��د ك���ان ك��ل اع�����ض��اء ال��وف��ود 

االخرى  ي�ضعون للقائنا.. 
�ضايقتها  التي  اال�ضياء  عن  ليلى  و�ضاألت 

يف املهرجان.. فقالت ليلى: 
فيلمني  ان  اه��م��ه��ا   .. ك��ث��رية  ا���ض��ي��اء   -
عر�ضا  ايطايل  واالآخ��ر  امريكي  احدهما 
لقطات  لقد �ضورت بع�س   . املهرجان  يف 
بينه  وان  ح�ضارة..  بال  �ضعبيا  الفيلمني 
املراأة يف  املدينة �ضنني طويلة وان  وبني 
واملالية  الطرحة  ترتدي  م��ازال��ت  بالدنا 

اللف.. 
الكثرية،  ال��دع��اي��ة  ه��ذه  م��ن  عانينا  ولقد 
م�ضرية..  انني  لهم  اق��ول  كنت  وعندما 

كنت اأملح عالمات التعجب على وجوههم. 
وقالت يل ليلى فوزي اي�ضا.. 

- انني اقرتح ار�ضال جمموعة من االفالم 
وحياتنا  نه�ضتنا  ت�ضور  التي  الق�ضرية 
مهرجان  كل  بداية  قبل  لعر�ضها  اجلديدة 
انه عدم  ليلى فوزي..  اآخر �ضايق  .�ضيء 
مطبوعة  عاملية  لغة  ب��اأي  ترجمة  وج��ود 
يعتمدون  املتفرجون  ك��ان  الفيلم..  على 
ك��ل��م��ات  امل���رتج���م���ة.. وان  ك��ل��م��ات  ع��ل��ى 
املرتجمة مهما كانت �ضريعة ودقيقة فاإنها 
ال��ذي  احل���وار  وب�ضرعة  بحق  ت�ضور  ال 

يردده ابطال الفيلم.

ال �أُحب زوجتي �ملمثلة 
كان  ال���ذي  معو�س  ج��الل  نحو  وال��ت��ف��ُت 
بكل  تتكلم  وه���ي  ف���وزي  لليلى  ي�ضغي 

انتباه قلت له:
- ما راأيك يف ليلى فوزي؟

فقال بال تردد.. 
ليلى  اح��ب  اأن��ا  كممثلة  تعجبني  ال  اأن��ا   -

فوزي الزوجة فقط..
قلت له: 
- وملاذا؟

فقال: 
- الأن حقيقتها تعجبني اكر من مظهرها 
! وعدت اقول لزوج املمثلة التي ال يحب 

متثيلها:
احدى  يف  متثل  وهي  ليلى  ت�ضاهد  اأمل   -

اللقطات يف اال�ضتوديو؟
وقال جالل:

مرة  اال�ضتديو  يف  لليلى  اذه��ب  مل  اأن��ا   -
واحدة.

وقالت ليلى: 
التليفزيون  - ت�ضوري.. وعندما يعر�س 
فيلما اقوم ببطولته فان احلركة الوحيدة 
التي يقوم بها جالل هي اإغالق التليفزيون 

يف احلال!
خرب  اأغ���رب  ف���وزي  ليلى  قالته  م��ا  وك���ان 

ميكن ان ت�ضمعه من زوجة عن زوجها! 

* ر�أيت �ملايوهات 
�لبكيني يف غابات 
مو�شكو وكدت �أغرق يف 
نهر �لفولغا! 

ماذ� ر�أت ليلى فوزي 
ور�ء �أ�شو�ر �لكرملني؟

ماذ� فعلت حينما �لتقت 
مع فالنتينا وجهًا 
لوجه..؟ 

�إنها �أول مرة تذهب فيها 
ليلى فوزي �ىل �الحتاد 
�ل�شوفيتي وعادت من 
هناك بثالثة �أخبار.. 
ماهي؟! 
�قر�أ هذ� �لتحقيق �لذي 
تكتبه �إبري�س نظمي!

�آخــر �شــاعة/  �آب - 1963
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كما يتكلم الزعماء! 
وقد ذهب ال�ضعدي����ون يف ال�ضباح الباكر 
اىل �ضري����ح �ضعد "اأبو الثورة"، وبعدهم 
الكتل����ة  ث����م اع�ض����اء  الوفدي����ون..  ذه����ب 
الوفدي����ة.. ك����م.. ث����م وقائمة ابن����اء �ضعد 
املختلفني عل����ى مبادئه، الثابتني على هذا 

اخلالف - ! – قائمة طويلة مليئة!
وع����اد ال�ضعديون اىل ن����ادي �ضعد زغلول 
لي�ضتمع����وا اىل اخلط����اب ال�ض����ايف الذي 
األقاه رئي�ضهم ابراهيم عبد الهادي با�ضا.. 
يتج����اوب  با�ض����ا  �ضليم����ان  �ض����ارع  وكان 
ب�ضدى اخلطاب تردده امليكروفونات من 
داخ����ل الن����ادي حيث كان خطي����ب الثورة 
الق����دمي ق����د خل����ع ال����رداء الدبيلوما�ض����ي 
ووقف يتحدث يف �ضراحة وقوة الزعماء 

ال�ضعبيني.

زعيم �لو�دي.. بكم! 
ويف نف�����س الوق����ت كان النحا�����س با�ض����ا 
يخطب، وكانت خطبة رفعته منوذجًا من 
كل خطبه.. عطله ال�ضبان وهو يف طريقه 
اىل الدخول فاعم����ل فيهم ع�ضاه وا�ضاب 

احدهم بجرح يف يده! 
ونبه رفعته م�ضتمعيه قبل بدء الكالم بان 
خطبت����ه تقع يف ث����الث وع�ضرين �ضحيفة 
وت�ضب����ه رفعت����ه مبحطة االذاع����ة فقال انه 

قرر عمل ا�ضرتاحة يف ن�ضف اخلطبة. 
وق����ال بع�س اخلبثاء ان فرتة اال�ضرتاحة 
كانت ابلغ فقرة يف خطبة النحا�س با�ضا.. 
وكان اروع ما يف النادي ال�ضعدي واحدا 
م����ن باعة ال�ض����ور و�ض����ع امام����ه اكدا�ضا 
م����ن �ض����ور النحا�����س با�ضا واخ����ذ يبيعها 
للوفدي����ني املخل�ض����ني وين����ادي عليه����ا: - 
زعي����م ال����وادي بتعريف����ة.. رفع����ة البا�ضا 

بتعريفة! 
والرجل ب����ال �ضك يريد بي����ع ال�ضور فقط 
ولي�����س اي �ضيء اآخر كما ق����د يتبادر اىل 

االذهان من ن�س نداء البائع! 
امل�ض����اء وكان  با�ض����ا يف  مك����رم  وخط����ب 

�ضرادق الكتلة متدفقا باحلما�ضة.

وخط����ب هي����ك با�ض����ا يف ن����ادي االح����رار 
الد�ضتوريني.

�أبو �الأحر�ر 
وكان����ت "اآخ����ر �ضاع����ة" قد ترك����ت كل هذا 
ن����وم  غرف����ة  ودخل����ت  جانب����ًا،  ال�ضخ����ب 

الرجل.. 
الرج����ل الوحيد الباقي م����ن الثالثة الذين 
�ضنع����وا 12 نوفم����رب وه����و عب����د العزيز 

فهمي با�ضا. 
وكان����ت حال����ة معالي����ه يف الغرف����ة خلق����ه 
هي����كل با�ضا ود�ضوقي اباظة با�ضا واحمد 

علوية با�ضا. 
وق����ال له هيكل با�ضا: لقد جئنا اإليك يا ابا 

االحرار نحييك! 
وقال ال�ضيخ اجلليل:

- ا�ضم����ع اترك التحية جانبا .. اين عاتب 
عليك.. منذ متى مل اراك؟ 

وقال هيكل با�ضا: من نوفمرب املا�ضي.
و�ض����اح عب����د العزي����ز با�ضا بلهجت����ه التي 
تتداف����ع فيه����ا الكلم����ات ب�ضرع����ة طلق����ات 

املدافع الر�ضا�ضة:
- لق����د �ضكوت����ك.. ومل ا�ض����كك اىل غري����ب 
عن����ك.. ب����ل �ضكوتك اىل اه����ل دارك.. اىل 
زوجتك وقلت لها: انني عاتب على هيكل 
فقال����ت يل اأال تغف����ر ل����ه.. لق����د كان ط����ول 
ال�ضنة او معظمها خارج القطر.. ثم قالت 
يل وعلى اي حال فان هذا ال يكفي ليكون 
عذرًا.. وانا اأتفق معك يف العتب عليه.. 

و�ضم����ت ال�ضي����خ اجللي����ل ف����رتة تقل عن 
الثانية ثم قال: 

- انه����ا �ضي����دة ا�ضيلة.. ث����م ابت�ضم وقال: 
وانت اي�ضا ا�ضيل.. 

رحمه الله 
واق����رتب م�ض����ور "اآخ����ر �ضاع����ة" ي�ضور 
عب����د العزيز فهم����ي با�ضا و�ض����اح ال�ضيخ 
اجلليل: ان وهج الت�ضوير ين�ضب عيني 

و�ضكت ثم ا�ضتطرد ب�ضرعة: 
- ا�ضمع اين اأ�ضمح لك بت�ضويري لو كنت 
انت ايل اخرتعت هذه االآلة التي مت�ضكها 
بي����دك.. وبع����د قلي����ل ب����داأت عد�ض����ة اآخر 
�ضاع����ة تختل�س ال�ض����ور لل�ضيخ اجلليل.. 
وب����داأ عب����د العزي����ز فهم����ي با�ض����ا يتحدث 
ع����ن اأول خ����الف بع����د الث����ورة.. اخلالف 
بني ع����ديل و�ضعد زغلول على رئا�ضة وفد 

املفاو�ضات.
وعندم����ا كان ا�ض����م �ضع����د يرد عل����ى ل�ضان 

ال�ضيخ الوق����ور كان يردف����ه دائما بعبارة 
الله يرحمه ويح�ضن اليه. 

حتية ملن؟ 
وق����ال عبد العزيز فهم����ي با�ضا: ان احدى 
ال�ضح����ف ن�ضرت له دون ان يدري – راأيًا 
عن منح املراأة حق االنتخاب.. وتدافعت 
الكلم����ات من ف����م ال�ضي����خ اجلليل ث����م قال 

اخريًا: 
- وهك����ذا وقع����وين يف الن�ض����وان! وقال 

احد احلا�ضرين من الكرباء: 
- عل����ى اي حال ه����ذه وقعة طيبة! و�ضاح 
عب����د العزي����ز فهم����ي با�ض����ا: ال ي����ا �ضيدي 

مو�س يل انا!

ذاكرة قوية 
وب����داأ عب����د العزي����ز فهم����ي با�ض����ا ي����روي 
ذكريات ع����ن باري�����س ويذك����ر بالتف�ضيل 
موق����ع م�ضت�ضف����ى دخله �ضن����ة 1913 على 
�ض����االزار" ثم روى حادثة  "ترومينو�س 
وقع����ت اخ����ريًا ل�ضديق����ه يو�ض����ف نحا�س 
ب����ك يف باري�����س وب����داأ ي����روي تفا�ضي����ل 
وذكري����ات عن دق����ة يو�ضف نحا�����س بك.. 

وقال ال�ضيخ الوقور: 
لق����د خرجت معه م����رة نط����وف بزراعته، 
واذا ه����و يط����وف بار�ضه �ضج����رة �ضجرة 
وغ�ضنا غ�ضن����ا ومن يومها مل اخرج معه 

ابدا.. 
و�ضم����ع معالي����ه احده����م يق����ول عن����ه انه 

"الزعيم".
ف�ض����اح في����ه: يا خرب ا�ض����ود بال�س الكالم 

ده.. 
واراد احده����م ان يقّب����ل ي����ده وانتف�����س 

ال�ضيخ اجلليل من الهول وكرر قوله:
- يا خ����رب ا�ضود.. اعمل مع����روف يا بني 

بال�س! 

�أطياف �ملا�شي 
وبع����د ن�ضف �ضاع����ة كان ال�ضيخ العجوز، 
الذي����ن  الثالث����ة  م����ن  الباق����ي  الوحي����د 
�ضنع����وا 14 نوفم����رب وحي����دًا يف غرف����ة 
مر�ضه يحمل����ق يف �ضقف الغرفة وي�ضرح 

بب�ضره.. من اطياف املا�ضي. 

بعد ثالثني عامًا من 
�لثورة! 
�حتفلت م�شر يوم 
�الحد بعيد �لثورة! 
�لثورة �لتي ثار عليها 
�بناوؤها، وثارو� على 
زمالئهم فيها، وثارو� 
على مبادئ �لثورة 
نف�شها! 
كل هذ� ومل يكد مي�شي 
على �لثورة �ال و�حد 
وثالثون عاما.

وقد �حتفلت �كثـر 
من ع�شر هيئات 
بعيد �لثورة، و�ألقى 
�لثائرون �لقدماء يف 
كل هيئة منها خطبًا 
ينددون فيها بباقي 
�لثو�ر �لقدماء يف باقي 
�لهيئات �الخرى وهكذ� 
كان يوم �الحد �ملا�شي 
هو يوم ماأ�شاة �لثورة 
�لتي ثارت على نف�شها!

�آخر �شاعة /
 ت�شرين �لثاين- 1949
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�جليـــل /  �آب- 1955

عندم���ا جاءت م���ن قريته���ا اىل القاهرة مل تكن متل���ك غري ف�ضتان 
واحد.. ب�ضيط جدًا! 

ومل تكن تعرف �ضيئًا عن ازياء ال�ضيف وال�ضتاء، وازياء ال�ضباح 
وامل�ض���اء، بل لعلها مل تك���ن تعرف ان لالزي���اء موا�ضم ومو�ضات 

وقتًا معقدًا ال اول له وال اآخر. 
واالن تعت���رب �ضامي���ة جمال ب���ني االنيق���ات، اخلب���ريات باأ�ضرار 

االزياء .. انها اليوم حجة يف املو�ضوع! 
وم���ن راأي �ضامي���ة جم���ال ان ال�ضي���دة احلري�ض���ة عل���ى مظهرها 
ت�ضتطي���ع ان جتدد ف�ضاتينه���ا القدمية، وذلك ب���ان تغري قليال من 
تف�ضيلها، حتى يب���دو كل ف�ضتان منها �ضيئًا جديدًا.. وهي نف�ضها 
تتب���ع هذه القاعدة، فتقلب الكثري م���ن ف�ضاتينها القدمية او تغري 

من تف�ضيلها.
ولي����س معن���ى هذا ان �ضامية ال ت�ضرف يف �ض���راء الف�ضاتني ، فان 
االدوار الت���ي تق���وم به���ا يف االف���الم ت�ضطرها ل�ض���راء عدد كبري 
ج���دًا م���ن الف�ضاتني التي تالئ���م هذه االدوار، ولكنه���ا ال تقنع مبا 
ت�ضرتي���ه لالف���الم، ب���ل البد له���ا يف كل مو�ضم من ع�ض���رة ف�ضاتني 

جدي���دة على االق���ل، جتمع فيها اح���دث ازياء املو�ض���م، يف م�ضر 
ويف اخلارج... 

وم���ن الف�ضاتني الت���ي ا�ضرتتها ه���ذا ال�ضيف ف�ضت���ان من احلرير 
الطبيعي.. من ابتكار فرن�ضا.. ب�ضيط يتاألف من اللونني االبي�س 
واالخ�ضر وميكن ا�ضتعماله طول النهار.. وقد �ضنع هذا الف�ضتان 

يف بريوت اثناء وجودها هناك.. 
وف�ضت���ان اآخر، جاهز، ا�ضتح�ضرت���ه من امريكا، وهو من ف�ضاتني 
بع���د الظهر، ولون���ه ا�ضود، فيما عدا �ضدره فه���و "مببه �ضحيح" 

مر�ضع باللوؤلوؤ  واملا�س اخلفيف.. 
وف�ضتان جاهز من فرن�ضا، من احلرير الطبيعي امل�ضجر، ي�ضتعمل 

بعد الظهر، ويتاألف من اللون االخ�ضر واال�ضفر واال�ضود.. 
ام���ا الف�ضتان امل�ضنوع يف م�ض���ر – وان كان املوديل من فرن�ضا ، 

فهو لل�ضباح، او البالج.. 
ان اأناقة �ضامية جماية .. م�ضرب االمثال! 

ب���ني  احل���دود  اغل���ق  االمريك���ي  البولي����س  ولك���ن 
الوالي���ات املتح���دة االمريكي���ة وب���ني املك�ضي���ك لكي 
يح���ول دون هرب القات���ل او القتل���ة او ال�ضركاء يف 

اغتيال الرئي�س االمريكي الراحل.
ومعنى هذا ان البولي����س االمريكي لي�س متاكدا من 
ان اوزوال���د هو القاتل احلقيق���ي او املجرم الوحيد 

الذي دبر ونفذ هذه اجلرمية الب�ضعة.. 
بل لقد اعل���ن هذا البولي�س االمريكي انه لي�س واثقًا 
متاما من ان اوزوال���د هو القاتل . هذا ورغم �ضهادة 
�ضه���ود عديدي���ن ورغم الظواهر ورغ���م االدلة ومنها 

البندقية االيطالية او اليابانية ال�ضنع. 
اىل اآخر التناق�س والتخبط يف البيانات. 

كذل���ك اعلن���ت جماع���ة ا�ضدق���اء كوب���ا ان اوزوال���د 
املذكور لي�س ع�ض���وا بها ومل يكن يف يوم ما ع�ضوا 
به���ا.. وان اجلماع���ة ت�ضتنك���ر كل اال�ضتن���كار ه���ذه 

اجلرمية ال�ضنيعة..
كم���ا ان �ضف���ري حكوم���ة كوب���ا يف وا�ضنط���ون اعلن 
ا�ضتن���كاره للجرمية وان ال عالقة لبالده بهذا املجرم 

او بهذه اجلرمية.. 
وبني االنباء التي اذاعتها حمطات االذاعة يف م�ضاء 
ي���وم ال�ضب���ت املا�ض���ي اي غ���داة وق���وع اجلرمية.. 
ت�ضري���ح امريك���ي ر�ضم���ي ب���ان كوب���ا ال عالق���ة له���ا 

باجلرمية..
وان لي����س هناك اي دليل على ان حلكومة اجنبية ما 

عالقة بهذه اجلرمية..
وان���ا اكتب ه���ذا املق���ال قبل ظه���ر يوم االح���د.. الن 
عملي���ات اجلم���ع والت�ضحي���ح والتو�ضي���ب والطبع 
له���ذه املحطة )اآخر �ضاعة( الب���د ان تنتهي قبل م�ضاء 

االثنني.
وم���ن االن – ظه���ر االحد – اىل �ضاع���ة �ضدور )اآخر 
�ضاع���ة( يف �ضباح االربعاء قد يك�ض���ف التحقيق عن 

امور وامور. 
وق���د ي�ضبح معها مقايل ه���ذا ومقاالت اخرى عديدة 
كتبه���ا زمالء حمرتم���ون.. قد ت�ضبح ه���ذه وتلك يف 

واد واحلقيقة يف واد اآخر.
غ���ري ان هن���اك نقطتني ت�ضتحق���ان ان نق���ف عندهما 

قليال.. 
)اوال( ان حكوم���ة كوب���ا ال يعق���ل ان تكون لها – من 
قري���ب او م���ن بعيد – ي���د يف موؤام���رة اغتيال جون 
كنيدي.. الن حكومة كوبا تعلم حق العلم انها �ضوف 
تخ�ض���ر يومئذ عط���ف وتاأييد جمي���ع الذين يعطفون 
عليه���ا ويوؤيدونها.. بل �ضوف ت�ضبح مو�ضع �ضخط 

العاملني.
)ثاني���ا( ان تعليق���ات ال�ضح���ف واالذاع���ات العاملية 
واملعقب���ني.. وت�ضريح���ات زعم���اء الزن���وج واقوال 
ر�ضمي���ني يف دول كث���رية.. كل ه���ذه وتل���ك تق���ارن 
بل وتل���ح يف املقارنة ب���ني م�ضرع ابراه���ام لنكولن 

وم�ضرع جون فيزجريالد كنيدي. 
ولنكولن هو الذي األغى الرق وحرر الزنوج وكنيدي 
ه���و �ضاحب قانون احلق���وق املدنية الذي يهدف اىل 

حتقيق امل�ضاواة يف احلقوق بني البي�س وال�ضود.
وقد لقي لنكولن م�ضرعه ب�ضبب اإلغاء الرق وحترير 

الزنوج.
فهل لقي كنيدي هو االآخر م�ضرعه ب�ضبب كفاحه يف 

�ضبيل حتقيق احلرية والكرامة والعدالة للزنوج؟ 
ه���ذا ه���و املعن���ى او املغ���زى الوا�ضح م���ن تعليقات 

ال�ضحف وحمطات االذاعة.. اىل اآخره.. 
ورغ���م كل ما قيل وكل ما يقال عن )اوزوالد( ووالئه 

للفيدل كا�ضرتو الخ.
وه���ذا ه���و ال���راأي ال���ذي ابديت���ه يف مق���ال ن�ضرت���ه 

)االخبار( يوم االحد املا�ضي.
وبعد.. م���ن ال�ضعب ج���دا ان ي�ضتطيع اح���د التكهن 
بالعواقب اخلطرة – ب���ل الوخيمة – التي قد تنجم 

عن م�ضرع جون كنيدي.. 
وهي عواقب خطرة ووخيمة يف ال�ضيا�ضة اخلارجية 
ومنها ان الدول الغربية او دول الكتلة الغربية ت�ضك 
وتت�ض���اءل ه���ل حكوم���ة الرئي�س االمريك���ي اجلديد 
لن���دون جون�ضون قادرة على ان مت�ضك بنف�س القوة 
واحل���زم بزمام القيادة والزعام���ة؟.. كما كان احلال 

يف عهد الرئي�س الراحل؟
واذا كان اجل���واب بالنف���ي.. فمن ه���و )الزعيم الذي 
ي�ضتطي���ع ان يخلف جون كني���دي يف قيادة وزعامة 

كتلة الدول الغربية؟ 
قد حتاول بريطانيا.. وقد يحاول الرئي�س الفرن�ضي 
�ض���ارل ده جول واطماعه وطموح���ه ال اول لهما وال 

اآخر. 
وهن���ا ق���د يق���ع خ���الف او خالف���ات ب���ني )الورث���ة( 

الطامعني يف اقت�ضام املرياث.
وقد تنتهز مو�ضكو هذه الفر�ضة.. 

وق���د .. وقد .. اىل اآخر ما ميكن ان ينجم من عواقب 
خطرة ووخيمة على اأمن العامل و�ضالمه.. 

ه���ذا من جه���ة ال�ضيا�ض���ة اخلارجي���ة.. ام���ا من جهة 
تق���ل  ال  ق���د  العواق���ب  ف���ان  الداخلي���ة..  ال�ضيا�ض���ة 
خط���ورة.. ان الرئي�س االمريكي اجلديد – كما يقال 
عن���ه – مع���روف باندفاع���ه وبعناده .. وم���ن هنا قد 
يقع انق�ضام يف �ضفوف احلزب الدميقراطي .. وهو 
االنق�ضام الذي كان ج���ون كنيدي يحاول ان يتفاداه 
ويل���م �ضدع���ه.. وكانت رحلت���ه االخ���رية امل�ضوؤومة 

احدى هذه املحاوالت.
الوالي���ات  ون���واب  �ضي���وخ  ينف�ض���ل  ق���د   .. واذن 
اجلنوبي���ة.. اي ال�ض���ادة الذين يتم�ضك���ون بالتفرقة 
العن�ضري���ة ويعار�ض���ون ب�ض���دة وهو����س م�ض���روع 

قانون احلقوق املدنية.
ويومئذ هل ي�ضكت زنوج امريكا؟ هل ي�ضكتون على 

الظلم واجلهل و�ضوء احلال الذي يعي�ضون فيه؟.. 
ه���ل ي�ضكت���ون بعد ان بع���ث جون كني���دي االمل يف 
نفو�ضه���م... االمل يف حي���اة اف�ضل واك���رم!.. وهل 
ي�ضك���ت زعماء الزن���وج وقادتهم وه���م الذين انذروا 
وح���ذروا م���ن ان���ه ق���د تق���وم فتن���ة او ح���رب اهلية 
يخو�ضونه���ا.. اذا ا�ضتم���ر احل���ال على م���ا هو عليه 

االن.. هل يدفعهم الياأ�س اىل �ضن حرب؟. 
وه���ي حرب غري متكافئة.. فان ع���دد الزنوج ال يزيد 
عل���ى ع�ضري���ن مليونا او نحو ذل���ك ولكن املتطوعني 
م���ن جمي���ع انح���اء االر����س الذي���ن يعطف���ون عل���ى 
زن���وج امريكا.. وبينهم بي����س و�ضفر و�ضود �ضوف 

يبادرون اىل جندتهم ومدهم بالرجال وال�ضالح.. 
وهن���ا قد تقع كارثة كربى.. وقد تتطور هذه احلرب 
االهلي���ة او احل���رب الداخلي���ة ال�ضغ���رية اىل حرب 

كبرية.. كبرية جدا خ�ضو�ضا ان الواليات اجلنوبية 
الت���ي ي�ضكنه���ا معظ���م الزن���وج يوجد فيه���ا جمانني 
كب���ار من امث���ال )باري جول���د ووتر( ال���ذي يطالب 
با�ضتعمال القنبلة الذرية.. يف فيتنام ال�ضمالية ويف 
كوريا ال�ضمالية.. و�ضد ال�ضني.. و�ضد كوبا.. و�ضد 

كل حكومة ال تخ�ضع مل�ضيئة وا�ضنطون..
وقد يطلب ا�ضتعمالها يومئذ �ضد الزنوج اىل اآخره.. 

اىل اآخره.. 
 ***

وانتخابات افريقية وموعدها العام القادم 1964. 
م���ن ال���ذي ير�ضح���ه احل���زب الدميقراطي بع���د وفاة 

جون كنيدي؟.
ه���ل ير�ضحون الرئي�س اجلدي���د لندون جون�ضون .. 
ولالم���ر �ضابقة �ضبيهة ي���وم ر�ضحوا نائ���ب الرئي�س 
اال�ضبق روزفلت بعد وفاته.. وكان هاري ترومان؟.
ام ير�ضحون �ضقيق جون كنيدي.. روبرت كنيدي؟. 
اما احلزب اجلمهوري فلي�س عنده حتى االن مر�ضح 
واح���د قوي م�ضم���ون الفوز يف االنتخاب���ات !. وقد 
ت�ضط���رب االم���ور.. وتق���وم الفو�ض���ى او م���ا ي�ضبه 

الفو�ضى.. 
وهنا ق���د ي�ض���ع ا�ضح���اب االحت���كارات ال�ضخمة .. 
وكبار ا�ضحاب املاليني وع�ضرات املاليني ن روؤو�س 
االم���وال امل�ضتثم���رة يف ال�ضناع���ات الثقيل���ة وغ���ري 

الثقيلة.. 
قد ي�ضعون روؤو�ضهم معا.. ويت�ضاورون ثم يطلبون 
من ال�ضلطات الع�ضكرية ان حتكم البالد اىل ان يزول 
اال�ضط���راب والفو�ض���ى.. وته���داأ احل���ال وت�ضتق���ر 
االمور.. اي ان يقوم يف الواليات املتحدة االمريكية 

حكم ع�ضكري ديكتاتوري.. ولن تكون اول مرة.
ويف م�ضاء االحد – اي بعد ان بعثت بهذه املقال اىل 
املطبعة، جاءت انباء تق���ول انهم )اغتالوا( اوزوالد 

املتهم بقتل جون كنيدي..
 ***

بني ما قراأت:
* ق���ال امل���الزم اول برن���ارد ل���و مونتجم���ري )يف ما 
بعد الليل���د مار�ضال مونتجمري( قال يف �ضبابه يوم 
تخرج يف الكلية الع�ضكرية يف �ضاند هو�ضت.. قال: 
- يج���ب ان يكون امل���رء على �ضيء م���ن نذالة اخللق 
لك���ي ينج���ح يف اجلي����س )الربيط���اين(.. وان م���ن 

خلقي �ضيء من النذالة! 
* يق���ول املرا�ضل والكات���ب احلربي امل�ضه���ور )اآالن 

مورهيد(.. 
- م���ن ال�ضع���ب ان تعرف احلقيق���ة او تتبني ال�ضدق 
م���ن الك���ذب او احلق م���ن الباط���ل يف ع���امل ي�ضوده 

احلقد وتعزفة الكراهية وال�ضكوك.. 
* ق���ل يل ما هي احلقيقة اقل لك م���ا هو اخليال وقل 
يل م���ا هو ال�ضدق اقل لك ما ه���و الكذب.. واحلقيقة 

الواحدة الوحيدة هي املوت.. 
ولي�س هناك �ضدق كامل.. ولي�س هناك كذب كامل.. 
* ال�ضجاعة لي�ض���ت يف عدم اخلوف.. واإمنا هي يف 

التغلب على اخلوف!. 

هل �لقاتل هو )هارف �وزو�لد(؟ .. كما �علن 
�لبولي�س �المريكي؟

وهل هو مارك�شي من �ملو�لني لرئي�س حكومة 
كوبا فيدل كا�شرتو؟

وهل هو ع�شو يف جماعة ��شدقاء كوبا وهي 
�جلماعة �لتي �تخذت لها مقر�ً يف �مريكا؟

�آخر �شاعة /
 ت�شرين �لثاين- 1963
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ذاكرة 
العد�سة

�ملطربة �ل�شورية �شهام رفقي برزت يف فرتة �الأربعينات 
و �شاركت يف عدد من �الأفالم من بينها "عودة �لغائب" 
عام 1947 مع حممود �ملليجي وماري كويني

غالف جملة "�لعربي" �لكويتية عدد متوز / 1967 و قد 
كتب على �ل�شفحة �لد�خلية �لو�شف �لتايل ل�شورة 

�لغالف  "هكذ� تعي�س �ملر�أة �ل�شورية �ليوم"

فيفي عبده يف �شارع �حلمر�ء 
ببريوت عام 1969

عماد حمدي مع �شقيقه �لتو�أم

�شاحة 
�ل�شاعة 

�لقدمية 
يف حم�س 

منت�شف 
�لقرن �ملا�شي

تاك�شي 
يف ميالنو 

ثالثينات 
�لقرن 

�ملا�شي !

�لرئي�س �شكري �لقوتلي ي�شتقبل رئي�س �لوزر�ء 
�لهندي جو�هر الل نهرو يف دم�شق عام 1956

�الأمرية ديانا 
وم�شرت بني 

1984

مدينة حيفا..  �إعالن يعود 
لعام 19٢9

جمال عبد 
�لنا�شر مع 
معلمات 
�أثناء زيارته 
لغزة

بائعو �خلبز يف حيفا 193٢م
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ا�ضوات املو�ضيقى اخلارجة من �ضبابيك البيوت!

مدينة العوامل! 
تقاليدها  لها  ال��ع��وامل  مدينة  او  ال��ع��وامل  ودرب 
امل�����وروث�����ة ود����ض���ت���وره���ا امل���ح���ف���وظ ع����ن ظ��ه��ر 
كل  وتختلف  الفرقة،  رئي�ضة  قلب،"والعاملة"هي 
واالدبية،  املالية  الناحيتني  من  االخ��رى  من  فرقة 
باختالف العاملة نف�ضها ومدى ا�ضتعدادها للنجاح! 
االف����راح،  اق��ام��ة  يف  تخ�ض�ضت  ف��ن��ان��ة  وال��ع��امل��ة 
زف��اف  او  بزفافهم  يحتفلون  ال��ذي��ن  وال��ف��ن��ان��ون 
تغني"زفة  وال  اف���راح���ه���م  حت��ي��ي  ال  اب��ن��ائ��ه��م 

العرو�ضة"�ضوى عاملة من �ضارع حممد علي! 
 – ال��������ع��������وامل  م�����دي�����ن�����ة   – يف  وال������ع������امل������ة 
ي�ضمونها"االو�ضطى"وفيهن االو�ضطى التي تاأخذ 
يف الزفاف مئة جنيه، وفيهن االو�ضطى التي تقيم 

يف غرفة ال يدخلها النور وال�ضم�س والهواء! 
وكانت العاملة – يف ما م�ضى – غنّية او فقرية ال 
ت�ضتعمل يف موا�ضالتها �ضوى العربة الكارو، اأما 
االآن فتقود الغنية �ضيارتها بنف�ضها، وتركب الثانية 

الرتام بف�ضتان ال�ضواريه!

اأكرب"نقطة"دفعت لعاملة حتى االآن! 
واأك������رب ن��ق��ط��ة دف���ع���ت ل��ع��امل��ة يف ح��ف��ل��ة زف���اف 
ال�ضريعي  قا�ضم  الوجيه  قدمها  هي"ال�ضرة"التي 

لنعيمة عبده وفيها 250 جنيها يف حفلة زفافه! 
وحتتفظ نعيمة عبده يف منزلها ب�ضندوق يحتوي 
وامل�ضوغات  الكرمية  واالح��ج��ار  اجل��واه��ر  على 
التي اهديت اليها يف فرح كرمية رفعة ح�ضني �ضري 
با�ضا، ومن هذه الهدايا قطعة ذهبية نادرة من فئة 
اخلم�ضة اجلنيهات اهداها اليها احمد حممد با�ضا 

اجلواهرجي مبنا�ضبة زفاف ابن �ضقيقته!

زهرة االإ�ضكندرانية توؤّجر امل�ضوغات للعوامل! 
والعوامل – يف ما م�ضى – كّن ي�ضطحنب اطفالهن 
تر�ضع  املغنية  او  الراق�ضة  االف��راح، وجتل�س  يف 
ول��ي��ده��ا ام���ام امل��دع��وي��ن ث��م ت��خ��رج ب��ه قليال لكي 

ي�ضكت عن البكاء وال�ضياح! 
وكّن ال يجل�ضَن اإال على"ال�ضلت"يف االر�س، اما 

بخم�ضني  الرق�س  بدلة  فت�ضرتي  االآن  العاملة 
او �ضتني جنيها! 

وا�ضحاب  ال��ع��وامل  ب��ني  املعامالت  وك��ان��ت 
االفراح مق�ضورة على العربون – اما االآن 

فيحرر عقد اتفاق بني الطرفني! 
وتغني العوامل مبظهرهن امام النا�س، وقد 
ال�ضيدات  احدى  احرتفت  ان  اىل  ذلك  ادى 
تاأجري   – اال���ض��ك��ن��دران��ي��ة  زه���رة  وا�ضمها 
بواقع  ل��ل��ع��وامل  ذهبية  وق��ط��ع  م�ضوغات 
خم�ضة او ع�ضرة قرو�س عن كل قطعة ذهبية 

يف الليلة الواحدة.

الع�ضر الذهبي ملدينة العوامل! 
ال�ضرة  ملكا  قريب  عهد  اىل  ك��ان  ال��ع��وامل  ودرب 
كما  واملطيبانية،  ال��ع��وامل  وت�ضكنه  ال�ضريعي، 
وقت  يف  واملغنية  املقرئة  زينب  ال�ضيخة  ت�ضكنه 

واحد! 
 – افراحهم  يف  النا�س  ت�ضارك  من  العوامل  وم��ن 

يف م�ضائبهم وافراحهم، ك���م���ا ت�����ض��ارك��ه��م 
تغني  وت����رق���������س يف ف���رتاه���ا 

وت��ن��دب االف����������������راح، 
وت�����ل�����ط�����م 

وت�����ع�����دد 
م����اآث����ر 

الراحلني يف املاآمت.
والع�ضر الذهبي ملدينة العوامل، هو الع�ضر الذي 
ونبوية  ال�ضريفية  ولعينة  ك��ر  مببة  فيه  كانت 
�ضخلع وزينب الوطنية واني�ضة امل�ضرية يتناف�ضن 
فيه على اقامة افراح الذوات يف القاهرة والعائالت 

الكبرية يف الوجهني البحري والقبلي!

مدينة العوامل ت�ضكو فداحة ال�ضراب!
احلفلة  يف  جنيه  مئة  تتقا�ضى  من  العوامل  وم��ن 
واح��دا  جنيها  وفرقتها  هي  تتقا�ضى  من  ومنهن 

فقط.
والطبقة الفقرية من �ضكان مدينة العوامل – ت�ضكو 
م�ضلحة  عليها  تفر�ضها  ال��ت��ي  ال�ضريبة  ف��داح��ة 

ال�ضرائب! 
فاالو�ضطى هامن احمد ح�ضن ال�ضهرية باأم ر�ضدي، 
تقاعدت منذ �ضت �ضنوات ومازالت تدفع ال�ضريبة 

اىل االآن! 
وتقول االو�ضطى زكية عطية ح�ضني انها قدمت من 
م�ضلحة  طالبتها  ذلك  ومع  �ضنتني،  منذ  ال�ضوي�س 
ثالث  ع��ن  العمل  ك�ضب  �ضريبة  بدفع  ال�ضرائب 

�ضنوات!
وبعد، ان املدر�ضة التي تخرج فيها �ضكوكو و�ضامية 
ونبوية  و�ضرفنطح  يا�ضني  وا�ضماعيل  ج��م��ال 
الوجوه  من  وغريهم  الك�ضار،  وعلي  م�ضطفى 
– ال  الف�ضي  وال�ضتار  امل�ضرح  على  ملعت  التي 
تنتظر  وجوها  وامل�ضرح  لل�ضينما  تقدم  ت��زال 

دورها يف املجد وال�ضهرة! 

جليل �لبند�وي 

�آخر �شاعة/  
كانون �الول- 1950

حي الفن 
والبواكي التي متتد من �ضارع كلوت بك اىل نهاية 
ترميمها  يعاد  ان  يجب  بالقلعة  علي  حممد  �ضارع 
وبناء بع�ضها ليحتفظ الطريق الذي ان�ضاأه اخلديو 

ا�ضماعيل – بطابعه العربي اخلالد.
هذه  بهيئتها  ان�ضئت  علي  حممد  �ضارع  وبواكي 
فهي حتمي  القدمي،  العربي  املهند�س  راآها  حلكمة 
هطول  وم��ن  �ضيفا  ال�ضم�س  ح���رارة  م��ن  امل�����ض��اة 

االمطار يف ال�ضتاء! 
و�ضارع حممد علي  - يف اجلزء الذي ينح�ضر بني 
املكان  ميدان باب اخللق وميدان حممد علي، هو 
الذي اختاره املمثلون واملطربون و�ضائر اهل الفن 
الإقامتهم ليكونوا على مقربة من القلعة وكانت حي 
وليكونوا  االع��م��ال،  ورج���ال  والعظماء  ال��ك��رباء 

اي�ضا على مقربة من حمطة م�ضر.
التي بداأت حقرية  الفنون  والتمثيل والرق�س من 
والراق�ضة  واملغني  املمثل  وكان  النا�س،  نظر  يف 

يعتربهم امل�ضريون كفارا ويعفرونهم بالرتاب!
يف  وكافحوا  جاهدوا  الذين  القدماء  والفنانون 
يف  تقام  بتماثيل  النا�س  اوىل  هو  الفكرة،  �ضبيل 
هذه املنطقة من املدينة التي �ضربت املر يف كوؤو�س 

من ذهب. 

ق�ض�س األيمة يرويها �ضارع حممد علي! 
يف  ابنه  نعي  ج��اءه  ال��ذي  البائ�س  الفنان  وق�ضة 
على  تزال  – ال  علي  ب�ضارع حممد  الفنانني  قهوة 
الرجل اع�ضابه  ال�ضارع،ومتالك  األ�ضنة �ضكان هذا 
نقود، ولكنه  ليبحث عن  بهدوء  املقهى  وخرج من 
مل يجد فعاد مرة ثانية للمقهى ليجد وجيها يدعوه 

للغناء يف حفلة زفاف! 
عليه  يبد  الدعوة، ومل  البائ�س  الفنان  يرف�س  ومل 
تلك  يف  وغنى  قلبه..  يف  احل��زن  كتم  فقد  �ضيء، 
الليلة غناء ابكى جميع النا�س، وعندما طلع الفجر 

ذهبوا معه ليعزوه يف ابنه الراحل!
الفنان  ق�ضة  ع��ن  كثريا  الق�ضة  ه��ذه  تختلف  وال 
العظيم الذي كان يغني يف حفلة زفاف ابنه الوحيد 
ويف اثناء غنائه على امل�ضرح تقدم اليه احد اقاربه 
�ضقط  فقد  املفجع..  النباأ  وبلغه  اذن��ه  على  وم��ال 
العري�س ميتا قبل ان يزف.. ومتالك الفنان العظيم 
ان  ي�ضاأ من فرط كرمه  ق��واه، ومل  عبده احلمويل 

كانوا  الذين  �ضيوفه  على  االليم  النباأ  ه��ذا  يعلن 
احلمويل  عبده  وظل  ن�ضوة..  يف  اليه  ي�ضتمعون 
النا�س وا�ضتطاع دون  فاأبكى  ال�ضباح  يغني حتى 

ان ي�ضعر باأن يقلب بغنائه الفرح اىل ماأمت.. 

ل���وال ال����رتام ل��ك��ان ���ض��ارع حم��م��د ع��ل��ي قطعة من 
اجلنة! 

واألعاب  ومتثيل  ورق�س  غناء  من  ال�ضعبي  والفن 
اربابه  املختلفة،  بانواعها  ومو�ضيقى  بهلوانية 
بالدور،  يتخرجون  وه��م  علي،  حممد  �ضارع  يف 
الواحد  ويحرتم  واحلياء  بالتوا�ضع  وميتازون 

منهم كفاح زميله! 
ويف �ضارع حممد علي ال يذم فنان فنانا، وال تذكر 
كما  علي  حممد  �ضارع  مقاهي  يف  علنا  الف�ضائح 

تذكر يف �ضارع عماد الدين! 
ولوال مرور الرتام وكرة ال�ضيارات والعربات يف 
�ضارع حممد علي لكنا من�ضي فيه، فال ت�ضمع �ضوى 

�شارع حممد علي هو 
�ال�شطورة �خلالدة يف تاريخ 
�لفن �ل�شعبي و�ملدر�شة �الوىل 
�لتي تخرج فيها ع�شر�ت 
�لفنانني �لذين ملعت ��شماوؤهم 
على �ل�شتار �لف�شي! 
و�شارع حممد علي ببو�كيه 
�مل�شرية، وم�شربياته �لعربية 
�ال�شيلة، كان – منذ 76 �شنة – 
�عظم �شو�رع �لقاهرة! 
فقد �أن�شئ �شنة 1873 يف عهد 
�خلديو ��شماعيل، لي�شل 
بني �لقلعة وحمطة م�شر، 
و�شارع كلوت بك، �لذي يبد�أ 
من �لعتبة �خل�شر�ء وينتهي 
يف �ملحطة، هو �متد�د ل�شارع 
حممد علي! 
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ه����ذه احلفلة.. طل����ب اىل كل من جن����اة وفايزة احمد 
و�ضريفة فا�ض����ل ان تغني.. واعتذرت جناة و�ضريفة 
فا�ضل.. ام����ا فايزة احمد فقد ن�ضي����ت نف�ضها واخذت 
تقل����د كل الفنان����ني يف طريقة غنائه����م.. فقلدت جناة 
و�ضريف����ة فا�ضل وعبد احلليم حاف����ظ و�ضباح وفريد 
االطر�����س.. والق����ت فاي����زة جناحًا اكر م����ن جناحها 

على امل�ضرح! 
وكانت املرة االوىل التي ت�ضافر فيها نادية لطفي اىل 

ال�ضودان وتقول نادية: 
- عندم����ا طل����ب من����ي ج����الل معو�����س ان ا�ضاف����ر مع 
بعثة ا�ض����واء املدين����ة اىل اخلرطوم الق����دم الفنانني 
يف احلف����الت.. وافق����ت يف احل����ال بالرغم م����ن انني 
مل انت����ه متام����ًا م����ن العم����ل يف فيلمي االخ����ري.. فانا 
اح����ب ال�ضفر.. كما اح����ب ان ازداد ثقافة ومعرفة بكل 
ال�ضع����وب ومبجرد و�ض����ويل اىل ال�ضودان اح�ض�ضت 
انن����ي �ضديق����ة له����ذا ال�ضعب.. لق����د �ضعرت ب����اأن هذا 
ال�ضعب �ضديق عزيز غاب عني مدة طويلة ثم التقيت 

به م�ضادفة لقد حدث تبادل اعجاب بيننا.. 
وكانت نادية كلما �ضارت يف �ضوارع اخلرطوم ت�ضمع 

النا�س وهم ينادونها با�ضمها.. 
- نادية! 

حتى فر�ضو الفندق التي كانت تقيم به كانوا يقولون 
لها نادية.. 

وتقول نادية لطفي.. 
- انن����ي اح�ض�ضت انني اعرف هوؤالء النا�س منذ زمن 
بعيد بالرغم من ان����ه مل مت�ضي �ضاعات على معرفتي 
به����م. .. فقد اح�ض�ضت ان����ه "مفي�س تكلي����ف" بيننا.. 

وبالرغم من ذلك فهم قوم مهذبون! 
وعندم����ا وقفت على امل�ض����رح يف اأول يوم اللقي كلمة 

مل اكن اتوقع كل هذه احلفاوة.

�شديقتي �آمنة! 
وتقول نادية لطفي: 

- وقد الحظت ان امل����راأة ال�ضودانية عندها �ضخ�ضية 
قوية.. فهي تبدي راأيها ب�ضجاعة وب�ضاطة ودون اي 
خج����ل.. ويف احد االيام وبينما ان����ا جال�ضة يف بهو 
فندق ال�ضودان.. جاءين ث����الث فتيات وعلى راأ�ضهن 
فت����اة رفيعة ا�ضمها اآمنة.. جئن لي�ضلمن علي.. واآمنة 

م����ن الفتي����ات التقدمي����ات يف ال�ض����ودان واول امراأة 
تقود �ضيارة – وتعمل يف تربية الروة احليوانية.. 
لقد تركت اآمنة عملها وجاءت لتلتقي بي يف الفندق.. 
كان����ت ت�ضاحبني يف كل مكان اأذه����ب اليه وهي فتاة 

خفيفة الظل.. 
لق����د �ضعرت باال�ضى وانا اودعها عندما راأيت دموعها 
تنهم����ر بغزارة وهي تق����ول يل.. يجب ان اراكي مرة 
اخ����رى.. ووعدتها ان اح�ضر امل����رة القادمة مع بعثة 
ا�ض����واء املدينة.. وكان����ت اول برقي����ة ت�ضلمتها عقب 

و�ضويل اىل القاهرة برقيا من اآمنة تقول فيها: 
"ان احل����زن متلكن����ي لفراق����ك.. وايام����ك اجلميل����ة 
ذكراه����ا باقية مدى احلي����اة.. املي يف لقاء قريب.. 
لق����د فارقن����ي الن����وم وانت بعي����دة والدم����ع ما زال 
ينهم����ر من����ي .. ويف القل����ب ح�ض����رة.. ولك����ن هذه 

�ضنة احلياة ان تفرق احلبايب!".
�ضديقتك: اآمنة

حب يف حب 
وكانت مفاجاأة عندم����ا خرجت نادية لطفي على 
امل�ض����رح ليل����ة ال����وداع.. يف الث����وب ال�ضوداين 
االبي�����س وه����و ال����زي الوطن����ي عنده����م.. ان 
الث����وب ا�ضم����ه "حب يف حب" لق����د ظلت نادية 
ا�ضبوعا تتعلم كيف ترتدي الثوب حتى اليوم 
االخ����ري لتظه����ر ب����ه عل����ى امل�ض����رح واالث����واب 

عندهم لها ا�ضماء.. منه����ا الدلوعة.. وحب يف حب.. 
وال�ضودان! 

لق����د خرج����ت نادي����ة بع����د ذل����ك تتج����ول يف �ض����وارع 
اخلرطوم بهذا ال����زي.. وذهبت اىل ال�ضوق لت�ضرتي 
ثوبني.. وقد وقف ال�ضاعر حممد اخلليفة طه الريفي 

ليقول كلمة فيها فقال: 
كاأنها يف الثوب اذا فيها

الوردة البي�ضاء يف كمها 
من خدها من ثغرها.. يا لها 

تدفق النور على ر�ضمها 

�جلمهور يحتج على جناة 
وعندم����ا ظهرت جن����اة ال�ضغ����رية يف اول ي����وم على 
امل�ض����رح ا�ضتقبلت بعا�ضف����ة من الت�ضفي����ق ا�ضتمرت 
اك����ر م����ن 5 دقائ����ق.. غنت اغني����ة واح����دة.. واحتج 
اجلمه����ور طالب����ا املزي����د م����ن االغ����اين.. وان اغني����ة 
واح����دة من جن����اة ال تكف����ي.. وا�ضطرت جن����اة امام 
رغب����ة اجلمه����ور ان تغن����ي يف كل حفل����ة اغنيت����ني.. 
وكان����ت االغنية الت����ي اعجب بها ال�ضع����ب ال�ضوداين 

جدا هي اغنية �ضكل تاين حبك انت! 

�لت�شفيق على �لو�حدة ل�شريفة فا�شل 
اأم����ا �ضريف����ة فا�ض����ل فكانت كلم����ا وقف����ت لتغني على 
امل�ض����رح طلب منها اجلمهور ان تغني "مربوك ليك يا 
معجب����اين" وهي االغنية التي طغ����ت على كل اغاين 

الزفاف مبا فيها زفة العرو�ضة امل�ضهورة.. 
تقول �ضريفة:

- ان ال�ضع����ب ال�ض����وداين فرح ج����دا.. كان مي�ضك يل 
الواح����دة كلما غنيت ه����ذه االغنية.. كم����ا طلبو مني 
اي�ض����ا ان اغن����ي "الولد ج����ه و�ضاأل علي����ه.." واغنية 

باله..".  واخد  "م�س 
وقد اهدى اليها املط����رب احمد م�ضطفى ال�ضهري عبد 
الوه����اب ال�ض����وداين كل ا�ضطواناته وعدت����ه �ضريفة 

�ضرت�ضل  انها 
له كل ا�ضطواناتها.. 

فايزة يغمى عليها 
وق����د الحظت نادي����ة لطفي وهي تق����دم املطربني على 
امل�ضرح ان جناة ال حتب ان ت�ضري امام اجلمهور على 
امل�ض����رح.. وامنا حتب ان تفتح عليها ال�ضتار وطلبت 
نادية من ج����الل معو�س ان يقدمها ب�ضوته من وراء 
الكوالي�����س.. والحظت فايزة احمد هذا.. فطلبت هي 
االخ����رى ان يقدمه����ا جالل قائلة ان جن����اة رف�ضت ان 

تقدمها نادية لطفي.. 
وحدثت م�ضادة بني فايزة احمد ونادية لطفي واغمي 
على فاي����زة احمد التي ا�ضعفوها بع����د ذلك واعتذرت 

لنادية لطفي! 
ويقول جالل معو�س معلقًا على هذا: 

- لقد كانت فايزة احمد.. هي فايزة احمد! 

تبــادل �لقبالت بــني �شامية �شــادق و�آمال 
فهمي 

التق����ت �ضامي����ة �ض����ادق وام����ال فهم����ي  م����رة  والول 
ك�ضديقتني.. فقد نزل����ت االثنتان يف جناح واحد يف 

الفندق.. كانت تالزمان بع�ضهما طوال الرحلة.. 
وق����د ا�ضطرت اآم����ال فهم����ي ان تقطع رحلته����ا لتعود 
اىل القاه����رة لل�ضف����ر اىل باري�����س م����ع بعث����ة االفالم 
الت����ي �ضافرت مبنا�ضبة افتتاح خط الطريان احلديث 
وع����ودة العالقات م����ع فرن�ضا.. ووقفت ام����ال لتودع 

�ضامية بالقبالت يف ار�س املطار.. 

�شامية و�الأ�شرة �لبي�شاء 
وق����د �ضجلت �ضامية �ضادق حديث����ا مع الدكتور احمد 
عل����ي زك����ي وزير ال�ضح����ة ال�ض����وداين ال����ذي اهدتها 

حرمة الثوب ال�ضوداين.. 

وق����د عا�����س هذا الوزي����ر ج����زءًا كبريا من 
حياته يف اال�ضكندرية عندما كان الطبيب 
امل�ض����رف على فرع الهيئة ال�ضحية العاملية 

يف اال�ضكندرية. 
ع����ن احل����ى ذكريات����ه يف  و�ضاألت����ه �ضامي����ة 

اال�ضكندرية فقال: 
- ان احل����ى ذكريات����ي ه����و كورني�����س الني����ل 

�ضاعة الغروب! 
وعندم����ا �ضاألته �ضامية ع����ن االغنية التي يريد 

ان ي�ضمعها قال: 
- �ضت احلبايب.. 

وعندما كان حممد قنديل يغني الحد املر�ضى.. 
طل����ب من����ه املري�����س ان ياأخ����ذ ل����ه ام����را عاجال 
باخل����روج من مدير امل�ضت�ضفى وايقاف الدواء.. 

فقد �ضفي متاما على اثر هذه الزيارة.. 
وكانت ليلى ابنة مدي����ر امل�ضت�ضفى واقفة ت�ضتمع 

اىل احلديث فردت قائلة: 
- بالطريق����ة دي.. وبع����د زي����ارة ا�ض����واء املدين����ة 

�ضي�ضهر ابي افال�ضه بعد خروج كل املواطنني.. 
لق����د �ضجلت �ضامية �ض����ادق 6 حلقات لربنامج حول 

اال�ضرة البي�ضاء من م�ضت�ضفيات ال�ضودان.. 
وكان ال�ضيء الوحيد ال����ذي ن�ضرته �ضامية من هناك 

هو جلد الثعبان الذي �ضت�ضنع منه جاكيت.. 

ليلة �لود�ع 
وقال يل جالل معو�س ان هذه احلفالت القت جناحا 
كبريا ج����دا عن ال�ضع����ب ال�ض����وداين.. مل يحدث ابدا 
ان ا�ضتقب����ل فنانونا به����ذه احلفاوة يف امل����رات التي 

ح�ضرت فيها ا�ضواء املدينة من قبل .. ويقول: 
- ويف ليل����ة ال����وداع .. عندما كن����ا يف طريق العودة 
اىل الفندق ا�ضتعدادًا لل�ضفر قالت يل جناة ال�ضغرية 
الت����ي ا�ضرتك����ت يف املرت����ني ال�ضابقت����ني يف احي����اء 

حفالت ا�ضواء املدينة يف ال�ضودان.. 
- كان هذا اجنح العرو�س الثالثة التي قدمها ا�ضواء 

املدينة.. 
ويقول جالل معو�س الذي ظل يعمل  ليل نهار طوال 
االيام الع�ضرة التي عا�ضها يف ال�ضودان الجناح هذه 

احلفالت:
- ه����ذه ه����ي امل����رة الثالثة الت����ي حتيي فيه����ا ا�ضواء 
املدين����ة حفالت يف ال�ضودان .. وال����ذي مل�ضته يف كل 
مرة اميان ال�ضعب ال�ضوداين بالقومية العربية وكل 
العامل����ني من اجله����ا وان ال�ضودان جزء م����ن افريقيا 
التي يج����ب ان تتحرر كل �ضعوبه����ا وتتخل�س نهائيًا 

من اال�ضتعمار.. 
وركب الفنان����ون الطائرة بعد ان عا�ضوا 10 ايام يف 

ال�ضودان كلها افراح... 
وخ����رج لوداعه����م اآالف املواطن����ني يف ار�����س املطار 

بال�ضودان.. 
ويف املط����ار .. اعتذرت فايزة احمد لنادية لطفي مرة 

اخرى.. 
وتبادلنا القبالت.. 

و�ضع����دت نادية على �ضل����م الطائ����رة وانطلقت فايزة 
اىل ال�ضكة احلديد!.. 

كان����ت املرة االوىل يف نوفمرب ع����ام 1960 اثناء عيد 
الث����ورة ال�ضودانية، اما املرة الثانية فكانت يف يناير 
ع����ام 1962 مبنا�ضب����ة عي����د ا�ضتقالل ال�ض����ودان.. اما 
هذه امل����رة فقد �ضافرت ا�ضواء املدين����ة مبنا�ضبة قيام 
معر�����س اجلمهوري����ة العربية املتح����دة باخلرطوم.. 
وحت����ت اإحل����اح ال�ضع����ب ال�ض����وداين ورغبت����ه اقامت 

ا�ضواء املدينة خم�س حفالت بدال من ثالث.. 
و�ضحب ال�ضعب ال�ضوداين الفنانني اىل الفندق الذي 
اقام����وا ب����ه يف اخلرط����وم .. وكان����وا يرابط����ون فيه 

طوال االيام الع�ضرة التي ا�ضتغرقتها زيارتهم. 
لقد و�ضلت فايزة احمد اىل مدينة اخلرطوم قبل بعثة 
ا�ضواء املدينة بيوم����ني.. فقد ا�ضبحت فايزة تخ�ضى 
ركوب الطائرات.. وح����اول زمالوؤها اقناعها بال�ضفر 

معهم بالطائرة ولكنها رف�ضت با�ضرار قائلة: 
- ان االن�ضان ال يعي�س اال مرة واحدة فقط! 

وقال����وا لها: ان الطائ����رة اذا ا�ضيبت ب�ضوء او وقعت 
�ضتكون فر�ضة لطيفة.. اذ �ضنموت كلنا معا.. ولكنها 
�ضممت على ال�ضفر وحدها.. و�ضافرت فايزة بالقطار  

- ثم طريق البحر وو�ضلت قبل البعثة بيومني.. 

وق����د ارادت فايزة ان ت�ضغ����ل وقتها حتى حت�ضر بقية 
البعثة فكانت تنزل ا�ضواق اخلرطوم �ضباحا وم�ضاء 

لت�ضرتي ما يطرحها. 

�ملذيع �لنموذجي 
وتبني ان ج����الل معو�س حمبوب جدا من كل مذيعي 
للمي����ع  ال�ض����ودان.. فه����و يف نظره����م من����وذج ح����ي 
الناج����ح.. ان ه����دف كل واح����د منه����م ان يكون جالل 

معر�س اآخر.. 
لقد اجروا معه احاديث كثرية يف االذاعة والتلفزيون 

 ..
�ضاألوه.. كيف تتحدث امام امليكروفون؟ 

كم����ا �ضاألوه عن تاريخ ا�ضواء املدينة وهذه احلفالت 
التي قدمها وراأيه يف اذاعة ال�ضودان..

انه����ا امل����رة االوىل الت����ي يق����ف فيه����ا ج����الل معو�����س 
لي�ضتجوبه املذيعون؟ وكان لهم طلب واحد هو روؤية 
ام كلث����وم وفري����د االطر�س.. وكان رد ج����الل.. ان ام 
كلث����وم ال ت�ضرتك يف ا�ض����واء املدينة.. ولكنه وعدهم 
انه����م �ض����ريون فري����د االطر�����س يف حف����الت ا�ض����واء 

املدينة القادمة! 
وبع����د عودت����ه ا�ضتطاع فع����ال ان يقنع فري����د االطر�س 

باال�ضرتاك معه يف رحالت ال�ضودان القادمة.. 
- ان م����ن اهم العوامل الت����ي �ضاعدت على جناح هذه 
احلف����الت هو نظ����ام ال�ضع����ب ال�ض����وداين.. فق����د كان 
الدخ����ول اىل الكوالي�س غري م�ضموح به الي �ضخ�س 
مهما كان مركزه اال اذا كان لديه عمل على امل�ضرح.. 

الك�شرة و�ملالح و�لويكة 
كان الفنان����ون يتلقون كل يوم دعوات من امل�ضوؤولني 
واف����راد ال�ضع����ب والفنان����ني ال�ضوداني����ني.. وعندم����ا 
دعاهم �ضي����ف البزل خليفة �ضفري اجلمهورية العربية 
املتح����دة يف ال�ض����ودان لتن����اول الغ����داء قدم����ت له����م 
زوجته كرمية الك�ضرة واملالح .. والك�ضرة اي اخلبز 
عندهم.. اما امل����الح فهو ي�ضبه اىل حد كبري "الريكة" 
عندن����ا.. وه����ي اكل����ة �ضعبي����ة عند اه����ل ال�ض����ودان.. 
وال ت����وؤكل هذه االكل����ة ال�ضعبية اال باالي����دي.. وفعال 
ا�ضتغن����ى الفنانون ع����ن ال�ضوكة وال�ضك����ني وتناولوا 
الوجب����ة عل����ى الطريق����ة ال�ضعبية يف ال�ض����ودان ويف 

كان �للقاء بني جنوم ��شو�ء 
�ملدينة و�شعب �ل�شود�ن 
ر�ئعًا.. كانت �ل�شاعة 
�لثالثة و�لن�شف �شباحا 
عندما و�شلت بعثة ��شو�ء 
�ملدينة �ىل مطار �ل�شود�ن.. 
وبالرغم من ذلك خرج 
�آالف �ملو�طنني من �شعب 
�ل�شود�ن ال�شتقبال �ل�شيوف 
�مل�شريني.. 
هذه هي �ملرة �لثالثة �لتي 
تذهب فيها ��شو�ء �ملدينة 
�ىل �ل�شود�ن الحياء حفالتها 
هناك.. 

�آخــر �شــاعــة/
 كانون �الول- 1963
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- وهذه.. ه���ذه ال�ضرفة اخلالدة التي وقفت 
فيه���ا جولييت ت�ضتم���ع اىل روميو وقبل ان 
يكم���ل ال�ضوت الهام�س و�ضفه لل�ضرفة التي 
كان رومي���و يناج���ي جوليي���ت م���ن حتته���ا 
يدخ���ل رجل اع���رج قبيح الوج���ه.. وي�ضيح 
الرج���ل ب�ض���وت ع���ال ينمحي امام���ه هم�س 

الدليل العاطفي.. 
الدليل..  ه���ذا  "ال ت�ضدق���وه.. ال ت�ضدق���وا 
�ض���يء  هن���ا  لي����س  عليك���م..  ي�ضح���ك  ان���ه 
ا�ضم���ه جولييت.. لي�س هن���اك ق�ضة حقيقية 
لروميو وجوليي���ت.. اإنها خراف���ة.. خرافة 
كب���رية.. وه���ذا املنزل كان خمزن���ا للبرية.. 
وه���ذه ال�ضرفة اطل منه���ا الفريان فقط.. ان 
ق�ض���ة روميو وجولييت الت���ي يعتقد العامل 
انه���ا حدثت لي�ض���ت اال خراف���ة ال وجود لها 
اال يف خيال �ضاع���ر.. انني اقول احلقيقة.. 

اقول احلقيقة �ضدقوين.." 
وي�ضرع الدليل ليخ���رج الرجل بق�ضوة.. ثم 
يعود مرة اخرى ي�ضري اىل ال�ضرفة.. ويبداأ 
�ضوت���ه الهام�س ميح���و جو احلقيق���ة املرة 

لي�ضع مكانه اخليال احلامل اجلميل.. 
ال�ضائح���ات  م���ن  االول  الف���وج  وين�ض���رف 
لتتكرر نف�س الق�ضة مع الفرج اجلديد الذي 
يح�ضر لزي���ارة الفيال الت���ي تزعم احلكومة 
االيطالي���ة ان جوليي���ت كان���ت ت�ضكنه���ا يف 
فيني�ضي���ا..  مدين���ة  بج���وار  قريون���ا  بل���دة 
الدلي���ل يحاول ان يبع���ث الدفء يف القلوب 
العط�ضى للحب.. لينتزع اكرب كمية من املال 
م���ن جيوبهم.. والرجل االع���رج الذي ميثل 
احلقيق���ة يف ب�ضاعتها يحاول ان يف�ضد على 
الدلي���ل وعلى حكومة ايطالي���ا موردا كبريا 

لل�ضياحة.. 

�شر �لرجل �الأعرج 
و�ض���ر الرجل االعرج الذي يحاول ان ي�ضوه 
اجم���ل ق�ض���ة للحب يف الع���امل يعرفه جميع 
اهايل قريونا.. لقد كان الرجل �ضاعرًا وكان 
يوؤمن باحل���ب ويق�ضي معظم وقته يف فناء 
منزل جولييت.. وكانت ق�ضة احلب اخلالدة 

هي حياته كلها.. 
وخ���رج اىل احلي���اة يبحث ع���ن جولييت .. 
خانت���ه امل���راأة االوىل التي احبه���ا.. ودخل 
ال�ضج���ن وك�ضرت �ضاق���ه يف �ضبي���ل ار�ضاء 
حبيبت���ه الثاني���ة وعندما خرج م���ن ال�ضجن 
علم انه كان حلبيبته ع�ضيق منذ اليوم االول 

الذي دخل فيه ال�ضجن من اجلها.. 
واأحب للمرة الثالثة.. وتزوج بحبيبته هذه 
املرة وهو يعتقد انه التقى اخريًا بجولييت 
الت���ي تفدي���ه بحياتها.. وذه���ب اىل احلرب 
ليع���ود فيج���د كل من يف البل���دة يتحدث عن 

زوجته.. .
مل حتتمل اع�ضابه.. وبداأ يبحث وي�ضاأل عن 
هذه الق�ضة.. عن ق�ضة روميو وجولييت.. 
ه���ل هي حقيقة ؟ وملاذا ال توجد يف عامله اذا 
كانت حقيقة.. واخريا و�ضل اىل احلل الذي 
اراحه.. انها خرافة.. خرافة مل تع�س اال يف 
خيال �ضاعر بعيد عن احلياة وعن احلقيقة.. 
وهو هنا يريد ان يفت���ح االذهان.. انه يريد 
ان يحمي اولئك الذين يوؤمنون بهذه الق�ضة 
ما �ضيق���ع لهم.. يريد ان يجنبهم العذاب املر 

الذي و�ضعته هذه الق�ضة يف حياته.. 

�لقلوب �لعا�شقة 
و�ضواء كانت ق�ضة روميو وجولييت خرافة 
كما يق���ول فالوري االع���رج او كانت حقيقة 

كم���ا حت���اول احلكوم���ة االيطالي���ة جاه���دة 
اثب���ات ذل���ك بدعوت���ك لزي���ارة الق���رب ال���ذي 
دفنت في���ه جوليي���ت واحلديقة الت���ي كانت 
تتن���زه فيه���ا ملك���ة احلب وكالهم���ا خال من 
اي �ضيء حم�ضو�س ل���ه ادنى �ضلة بجوليت 
بان قريونا قد ا�ضبحت كعبة املحبني الذين 
يزورون ايطالي���ا خ�ضو�ضا بعد ان �ضورت 
اح���دى �ضركات ال�ضينما االمريكية فيها فيلم 
القلوب  وجوليي���ت" وا�ضبح���ت  "رومي���و 
العا�ضق���ة مت���الأ املدين���ة ال�ضغ���رية.. ولكنها 
قل���وب عا�ضقة وحيدة.. تبح���ث عن الن�ضف 
االآخ���ر لتب���داأ مع���ه ق�ضة رومي���و وجولييت 

على طريقة القرن الع�ضرين.. 

�إىل مدينة �لع�ّشاق 
ولك���ي ت�ضهد مدينة الع�ضاق، تدفع جنيهني 
فقط اجرة ال�ضفر بال�ضيارة من فين�ضيا اىل 
قريون���ا ذهابا واياب���ا.. اما داخ���ل املدينة 
نف�ضه���ا فت�ضتطي���ع ان ت�ضتخدم قدميك مدة 
�ضاعة واح���دة لتطوف باملدين���ة ال�ضغرية 
كله���ا وت�ضاه���د امليادي���ن الف�ضيح���ة الت���ي 
والق�ض���ور  الفخم���ة  التماثي���ل  حتوطه���ا 
الكب���رية الت���ي كان ي�ضكنها اعي���ان املدينة 
يف املا�ضي.. ولت�ضاهد �ضوق املدينة و�ضط 
اكرب ميادينه���ا وهي مكون���ة من جمموعة 

من اخليام ذات االلوان اجلميلة.. 
ولك���ن كل ه���ذا لن ي�ضتغرق من���ك اال �ضاعة 

واحدة.. ث���م تبقى بعد ذلك لت�ضمع ق�ض�س 
الع�ض���اق الذين ياأت���ون اىل هذه املدينة من 
جميع انح���اء العامل.. الفتيات االمريكيات 
الالت���ي قراأن ق�ضة رومي���و وجولييت عدة 
مرات ثم جئ���ن اىل هنا ليع�ضن يف اخليال 
اياما.. ان اعينه���ن تبحث دائما عن �ضباب 
قري���ة قريونا النه���ن يعتق���دن ان كل �ضاب 
هنا م���ن �ضاللة روميو او �ضاللة احد افراد 

عائلة على االقل.. 
ث���م الفرن�ضي���ات.. احلائ���رات ب���ني اخليال 
واحلقيق���ة.. وبني احل���ب العذري واحلب 
الواقع���ي.. واخ���ريا االملاني���ات.. الالت���ي 
ياأتني اىل هن���ا للبحث عن اي �ضيء ما عدا 

ق�ضة روميو وجولييت.. 
وت�ضج���ل مدين���ة قريونا كل ي���وم اكر من 
ق�ضة حب جدي���دة.. لقد قال يل احد �ضكان 
قريون���ا "اننا هن���ا ن�ضهد مع فج���ر كل يوم 
ق�ض���ة ح���ب جدي���دة الح���دى ال�ضائحات.. 
واغل���ب ق�ض����س احل���ب بطالته���ا فتي���ات 

امريكا"!! 

ق�شة �حلب �حلقيقية
ولك���ن.. وبالرغ���م م���ن ان معظ���م بط���الت 
ق�ض�س احلب يف مدين���ة احلب امريكيات 
فان ق�ضة احل���ب التي تتحدث عنها املدينة 

كلها بطلتها فتاة اأملانية..
لقد حدث���ت الق�ضة منذ ثالثة ا�ضهر.. وكان 
�ضببها �ضوت الدلي���ل الهام�س وهو يروي 
ق�ض���ة رومي���و وجوليي���ت يف فن���اء منزل 

جولييت.. 
لق���د احبت اإيف���ا – وه���ذا هو ا�ض���م الفتاة 
– احب���ت الدليل االيطايل منذ ان �ضمعت 
�ضوته وكلماته العذب���ة الرائعة.. وانتهت 
ال���دورة ال�ضياحي���ة وا�ضبح الدلي���ل واإيفا 

�ضديقني.. 
وجاء امل�ضاء وكان الدليل وايفا عا�ضقني.. 
وا�ضب���ح ال�ضب���اح فاذا بالدلي���ل – وا�ضمه 
ف���ري – يق���رر ان ي���رتك بلدت���ه وزوجت���ه 
ليذه���ب م���ع ايف���ا اىل اأملاني���ا وليتزوجه���ا 
هن���اك.. مل يع���رف اح���د م���ن اه���ل البل���دة 
ال�ضغ���رية ماذا حدث.. وال م���ا هو ال�ضحر 
الذي كانت حتمله الفاتنة االملانية، والذي 
جع���ل الرجل ين�ض���ى زوجت���ه واوالده يف 
ي���وم واحد، ولكن نوب���ات الع�ضق يف بلدة 
الع�ض���اق �ض���يء طبيع���ي وجن���ون الع�ضق 
ح���ادث ي�ضي���ب جميع �ض���كان البل���دة مرة 
كل �ضه���ر عل���ى االقل وبع���د ا�ضب���وع اتفق 
ف���ريو عل���ى موعد مغ���ادرة قريت���ه للذهاب 
اىل املاني���ا م���ع حبيبت���ه.. ولك���ن ف���ريو مل 
ي�ضتط���ع ان يفي بوع���ده .. لقد كان �ضباح 
يوم الرحيل جثة هامدة.. انتزعت زوجته 
روح���ه بخنجر ح���اد قب���ل ان تنتزعه منها 

فتاة اخرى.. 
ورق���د الدليل رقدته االخ���رية يف قريونا.. 
ورقدت زوجته يف ال�ضج���ن تدفع الثمن.. 
اما احلبيب���ة االملانية .. ايف���ا الفاتنة فانك 
انه���ا  قريون���ا..  زرت  اذا  حتم���ا  �ضرتاه���ا 
رف�ضت ان تغادر البلدة.. �ضممت ان تبقى 
بج���وار فريو حتى ول���و كان جثة هامدة.. 
لق���د عاهدت���ه عل���ى ان تبقى بج���واره اىل 
االب���د، و�ضتبقى بج���واره اىل االبد.. انها 
ت���زور ق���ربه كل ي���وم.. وتبكي���ه كل يوم.. 

وتناجي���ه وتكلم���ه وه���ي جال�ض���ة بجوار 
القرب كل يوم.. 

وبع�ضه���م يلقبه���ا باملجنون���ة.. واآخ���رون 
يلقبونه���ا بالبائ�ضة.. انه���ا ال تختلط باحد 
واذا راآها احد بجوار قرب حبيبها ا�ضرعت 
باالختفاء .. وحتى املكان الذي تعي�س فيه 

تغريه كل ا�ضبوع.. 
انك �ضرتاه���ا حتما ملدى ثاني���ة واحدة يف 
�ضوارع قريون���ا.. او بجوار قرب حبيبها.. 
و�ضتوؤم���ن ان ما يقوله العجوز االعرج عن 

ق�ضة روميو وجولييت غري �ضحيح.. 
و�ضتوؤم���ن ان الق�ض���ة الغرامي���ة اخلال���دة 
اك���رب م���ن ان يخلقها قلم �ضاع���ر وان ي�ضع 

حوادثها خيال فنان.. 

�أحمد زين 

ورحل �أحمد زين �ىل 
�ملدينة  "فريونا". 
�اليطالية �لتي �شهدت 
حب روميو وجولييت، 
و�شهدت �نتحار هذ� 
�حلب.. ويف بيت 
جولييت �شمع ع�شر�ت 
�لق�ش�س.. 
يف مدينة  روميو 
وجولييت 
�ل�شاحة �ل�شغرية بها 
�ربع ن�شاء ودليل.. 
و�لعيون �لفاتنة تذرف 
�لدموع يف �شمت.. 
و�الآهات تت�شاعد 
بحر�رة ��شد من حر�رة 
�شهر �غ�شط�س.. 
و�شوت �لدليل �لهام�س 
�لذي يجد طريقه 
ب�شرعة �ىل �لقلوب 
�لعط�شى للحب يروي 
�لق�شة �خلالدة.. 
وترتفع يد �لدليل يف 
ر�شاقة لتو�شح ما يقوله 
�ل�شوت �لهام�س.. 



كاريكاتري  ايام زمان


