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الث����ورة  ق�ص����ة  لك����م  اروي  ال�صط����ور  ه����ذه  يف 
ال�صودانية، التي بداأت يف ال�صاعة الثالثة من �صباح 
يوم االثنني 17 نوفمرب عندما كانت ال�ص����اعة ت�صري 
الثالثة �ص����باحا حتركت قوة من حامية اخلرطوم، 
قوامه����ا 600 جندي يقودهم االمري ح�ص����ن ب�ص����ري 
ن�صر، وهو اليوم نائب القائد العام ووزير �صوؤون 
الرئا�ص����ة وتوزع����ت، فاحتل����ت الكب����اري واقام����ت 
حرا�ص����ة �ص����ديدة على البنوك وال�صفارات ومداخل 

الطرق املوؤدية اىل اخلرطوم. 
وكانت لقوة م�ص����لحة بالبنادق ال�صريعة الطلقات.. 

والدبابات والعربات امل�صفحة. 
واجته����ت قوة منها اىل مط����ار اخلرطوم الحتالله، 
وعن����د اقرتابه����ا م����ن املط����ار و�ص����لت م����ن القاهرة 
طائرة تقل ال�ص����يد علي عبد الرحمن وزير التجارة 
ال�ص����ابق، وال�ص����يد ام����ني ال�ص����يد رئي�����س جمل�����س 
ال�صيوخ ال�صابق، فلم ي�ص����عرا ب�صيء، وانتظر قائد 

القوة حتى غادرا املطار ثم بادر يحتله.
ومل����ا مت احت����الل املراف����ق العام����ة، ح�ص����ب اخلط����ة 
الثالث����ة  بلغ����ت  ق����د  ال�صاع����ة  املو�صوع����ة، وكان����ت 
والن�ص����ف �صباح����ا اجته����ت ق����وة اىل قل����ب املدينة 

توزعت على بيوت املذيعني الإيقاظهم.
وايقظ����ت الق����وة اال�صتاذ اب����و عقل يو�ص����ف، نائب 
مدي����ر االذاع����ة ال�صوداني����ة، وزميلي����ه االأ�صتاذي����ن 
حممد �صالح وحلمي ابراهيم، واخذتهم يف �صيارة 

اىل مبنى حمطة االذاعة. 
وكان����ت قي����ادة االنق����الب قد ام����رت ق����وة باالجتاه 
اىل م�صلح����ة التليفون����ات حي����ث عطل����ت االت�ص����ال 
التليفوين داخ����ل اخلرطوم وخارجهان فلما و�صل 
املذيعون اىل حمط����ة االذاعة، اقهم����وا افراد القوة 
الت����ي ت�صاحبهم ان االذاعة مرتبط����ة فنيا بخطوط 
التليف����ون، واإن����ه الب����د م����ن اعادتها للعم����ل لتتي�صر 

االذاعة. 
وبع����د دقائ����ق �ص����درت االوام����ر باع����ادة خط����وط 

التليفون اىل العمل، وبداأت االذاعة تذيع املو�صيقى 
الع�صكرية واملار�صات احلما�صية. 

ويف ال�صاع����ة ال�صاد�صة والن�ص����ف �صباحا، وكانت 
ق����وات اجلي�����س ال�ص����وداين ق����د �صيط����رت على كل 
�ص����يء، و�صل اىل حمط����ة االذاعة الفري����ق ابراهيم 
االم����رياالي  �صحبت����ه  ويف  الث����ورة،  قائ����د  عب����ود 
حممد احمد ع����روة ع�صو املجل�����س االعلى للقوات 
امل�صلح����ة، والبكبا�صي عثمان ن�ص����ر، احد معاوين 

القائد العام.
وراج����ع قائ����د الثورة البي����ان الذي اع����د ليذاع على 
�صع����ب ال�صودان، وعلى العامل كل����ه، ثم امر باذاعته 
فاذاع����ه اال�صت����اذ اب����و عق����ل يو�ص����ف نائ����ب مدي����ر 

االذاعة. 
وغ����ادر قائ����د الث����ورة حمط����ة االذاعة، وت����رك فيها 
معاون����ه البكبا�ص����ي عثم����ان ن�صر، ال����ذي بقى فيها 
اربع����ة اي����ام، ي�صرف عل����ى االذاعات الت����ي توجهها 

الثورة. 
واجته القائ����د اىل مبنى رئا�صة اجلمهورية وهناك 
ج����اء مفتي ال�ص����ودان، فحلف القائ����د امامه اليمني، 
ومل����ا اذيعت انباء حلف اليم����ني ت�صكلت من ال�صعب 
الث����ورة  بحي����اة  تهت����ف  خرج����ت  مظاه����رة..  اول 

وقائدها وابطالها. 
ث����م ب����داأ القائ����د ي�ص����كل املجل�����س االعل����ى للق����وات 
امل�صلح����ة، والوزارة اجلديدة وق����د مت ت�صكيلها يف 
جل�صات عائلية، كانت االراء تلتقي فيها دائما، وقد 
تطل����ب االمر ا�صتدعاء بع�����س الوزراء من اجلنوب 

فجاءوا على عجل. 
وقد اق����ام الفري����ق اإبراهيم عب����ود يف مكتبه اربعة 
ايام بلياليها عا�س خاللها على"ال�صندويت�س"، ومل 
يذه����ب اىل البي����ت، حتى ايقن ان ال�صع����ب قد ادرك 
ان الث����ورة ثورته، وانه نف�س عن كاهليه االحزاب 

واحلزبية، لي�صري ببالده اىل مكانها املرموق. 
وه����و يق�صي، اىل االن، معظم وقته مبكتبه، ويتبع 
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عل����ى خط����وات م����ن مكتب����ه، يغ����ادره يف ال�صاع����ة 
ال�صاد�ص����ة والن�ص����ف �صباح����ا اىل املكت����ب يدر�س 
ويوج����ه، ثم يع����ود اىل البي����ت يف الثامنة �صباحا 
ليتناول طعام الفطور، ثم يعود اىل املكتب ويبقى 

فيه حتى �صاعة متاأخرة من الليل.. وهكذا. 
واه����ل اخلرط����وم كله����م يتحدث����ون ع����ن الن�ص����اط 
املذهل الذي يبذله كل الوزراء، فاحلكومة الثورية 

يف ال�ص����ودان، ق����د اجتهت اىل العم����ل واثبتت يل 
زياراتي لل����وزارات املختلفة ان ال����وزراء يبذلون 
طاقة مذهلة يف ت�صريف االمور واعادة االو�صاع 

املقلوبة اىل ن�صابها. 
ويف الطري����ق ت�صمع النا�س يتحدث����ون عن االثار 
ال�صريع����ة الت����ي مل�صوه����ا يف حياته����م، م����ع انه مل 

مت�س ايام على قيام الثورة. 

غاي����ة  يف  والنا�����س  ج����دا،  انخف�ص����ت  اال�صع����ار 
ال�صع����ادة.. مث����ال كيل����و االرز انخف�����س �صعره من 
15 قر�صا اىل �صبعة قرو�س، واللحم انخف�س ثمن 
الرطل م����ن 24 قر�صا اىل 16 قر�صا، واخل�صروات 

�صجلت انخفا�صا كبريا يف اأ�صعارها. 
واحلدي����ث عن قان����ون االإيج����ارات اجلدي����د الذي 
ينتظر �صدوره بني حلظ����ة واأخرى، يوؤكد �صعادة 

النا�����س هنا مبا �صتحققه الثورة من تخفيف اأعباء 
املعي�صة. 

وبع����د.. لقد راأيت التاريخ ي�صن����ع يف ال�صودان.. 
واأيقنت ان ال�صعب ال�صوداين �صعيد.. تدفق االأمل 
فج����اأة اىل اأفراده بع����د ان كانوا يعان����ون �صكرات 

الياأ�س. 

يف  البح����ر  �صاط����ئ  وعل����ى  عام����ا،   46 من����ذ 
مدينة"�صواكن"كن����ت اجل�����س م����ع اإبراهيم عبود، 
ومل تك����ن ق����د جتاوزنا الثانية ع�ص����رة، ويف يد كل 

منا"�صنارة"ال�صطياد ال�صمك! 
وكان اهم ما يغيظ ابراهيم مني هو انني ال اجيد 
ال�صباح����ة، وكلم����ا دع����اين اىل ممار�ص����ة هوايت����ه 
املف�صلة، وهي الغو�����س يف امل�صاء وال�صباق على 
�صفحة البح����ر، اعتذرت وهرب����ت ويف ذلك اليوم 
فوجئ����ت ب����ه يق����ف وين�صغ����ل با�ص����الح �صنارت����ه، 
وفج����اأة دفعن����ي م����ن اخلل����ف اىل امل����اء، ف�صقط����ت 
مبالب�ص����ي، وحاول����ت ان ا�صب����ح وا�صتعمل����ت كل 
ع�صالتي، وانا ا�ص����رخ وا�صتغيث وهبط اإبراهيم 
خلف����ي وظل يدفع بي حتى و�صل����ت اىل ال�صاطئ، 
و�صح����ت فيه اعاتب����ه، ولكنه افهمن����ي ان هذه هي 
الطريق����ة الوحيدة لتعلم ال�صباح����ة يف"�صواكن"، 
وان كل ابن����اء �صواك����ن اال�صلي����ني يتعلمون بهذه 
الطريقة انه����م يوؤمنون بان مواجهة الظروف هي 

العلم االول لالن�صان. 
ويف املدر�ص����ة االبتدائي����ة ل�صواكن التي تقع خلف 
متج����اورة،  مقاعدن����ا  كان����ت  املوظف����ني،  م�صاك����ن 
وكثرية م����ا كنا نخرج من املدر�ص����ة اىل املحافظة، 

◄◄
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وكان وال����د ابراهيم م����ن كبار موظفيه����ا.. وكان 
والدي يعمل هناك �صمن املوظفني امل�صريني. 

وا�صتم����رت �صداقتن����ا حت����ى انقلن����ا اىل مدر�صة 
اخلرط����وم الثانوية.. وكانت م����دة الدرا�صة بها 
�صنت����ني ث����م التحق����ت بكلي����ة الهند�ص����ة بجامعة 
غوردون، والتحق هو باملدر�صة احلربية وكلية 
الهندي����ة يف وق����ت واح����د، ورقي وه����و تلميذ 
باملدر�ص����ة احلربي����ة اىل رتب����ة با�صجاوي�س، 
وكان يح�ص����ر حما�ص����رات الهند�صة وهو يف 

مالب�س هذه الرتبة. 
ث����م تخ����رج �صابط����ا برتبة امل����الزم باجلي�س 
يف �صه����ر يولي����و �صنة 1918 وظ����ل يدر�س 
الهند�صة حتى تخرجن����ا �صويا يف دي�صمرب 
م����ن ذلك العام، فالتح����ق ب�صالح املهند�صني 
ثم نقل اىل احلمل����ة امليكانيكية وتخرجت 
ان����ا مهند�صا مدنيا.. وبرغ����م اختالفنا يف 

الوظائ����ف اال انن����ا كن����ا نلتق����ي يومي����ا يف احلياة 
املدنية. 

وامت����از ابراهيم ط����ول حياته بدق����ة يف الرماية.. 
وكان����ت ميزته ه����ذه دائما مو�ص����ع مراهنات بينه 
م����ن �صب����اط اجلي�����س، ح����دث ان  وب����ني زمالئ����ه 
كان����وا يجل�ص����ون بع����د طاب����ور ال�صب����اح يف اح����د 
املع�صك����رات، وعلى بعد مائة ي����اردة كانت ف�صيلة 
من اجلردان ال�صغرية جتري خارجة من ثقب يف 

احد اجلدران، لتدخل يف ثقب اآخر. 
وراهن����ه بع�س زمالئ����ه على ا�صطياد ف����اأر �صغري 
وه����و يجري عل����ى ان تكون اال�صاب����ة بالر�صا�صة 
ال ببندقي����ة الر�����س، ورغم بع����د امل�صاف����ة، فقد قبل 
ابراهيم الره����ان وام�صك بالبندقية وظل مرتب�صا 
حت����ى اظل احد اجل����ردان براأ�صه ث����م خرج يجري 

اىل الثق����ب االآخ����ر، واطل����ق ابراهيم 
وك�ص����ب  ال�صغ����ري  اجل����رد  فا�صاب����ت  الر�صا�ص����ة 

الرهان.. 
وقد كان ابراهيم على راأ�س احلملة التي انت�صرت 
عل����ى االيطالي����ني يف اريرتيا رغ����م ان االيطاليني 
كان عدده����م ال يق����ل ع����ن ع�صري����ن الف����ا، ومل تك����ن 
حمل����ة ابراهيم ت�صم اكرث م����ن ع�صرة االف جندي 

و�صابط. 
وقد تعر�س للموت اكرث من مرة يف هذه احلملة.. 
ح����دث ان كان يج����ول ب�صي����ارة اجلي����ب يف غابات 
االريرتيا واذ به يجد نف�صه داخل احد املع�صكرات 
االيطالي����ة البعي����دة وكان ذلك املع�صك����ر خم�ص�صا 

جلرحى امليدان.
يلتف����ون  االيطالي����ني  ال�صب����اط  ب����كل  وفوج����ئ 

�صيارت����ه  ح����ول 
اك����رث،  ال  اطب����اء  انه����م  ويقول����ون 

وانهم يوؤدون واجبا ان�صانيا. وعلى ال�صور ادرك 
ما جال بخاط����ر كل منهم، فقد ظنوا ان االيطاليني 
ان�صحب����وا وق����د وقع����وا ه����م يف قب�ص����ة احلمل����ة 
ال�صوداني����ة، فطماأنه����م اىل م�صريه����م وا�صت����دار 

خارجا ب�صيارته. 
ا�صعله����ا  الت����ي  االخ����رية  اجلن����وب  فتن����ة  ويف 
اال�صتعمار للتفرقة ب����ني ال�صودانيني ابناء الوطن 
الواحد، ذهب على راأ�����س قوة كبرية العادة االمن 
اىل رب����وع اجلن����وب، وحدثن����ي عندم����ا زار م�صر 
يف اكتوب����ر عام 1955 انه �صاه����د هناك الف�صائح 
الت����ي ارتكبها املدنيون، وا�صتم����رت احلملة �صبعة 

اي����ام كامل����ة لتطهر �ص����وارع مدينة جوبا 
من اجلثث التي كانت قد تعفنت ونه�صت 

بع�صها الذئاب. 
وبعد ان اعف����ى الفريق احم����د حممد قائد 
اجلي�س ال�ص����وداين، وهو يف نف�س الوقت 
خ����ال ابراهيم عب����ود، ا�صند من�ص����ب القائد 
الع����ام اليه مل����ا ا�صتهر به م����ن �صفات، فهو ال 
يتكل����م كثريا ولي�ص����ت له اية مي����ول حزبية، 

موؤمن ال ي�صرب اخلمر وال يدخن. 
وكان اول من ار�صل مبئة من �صباط ال�صودان 
لتعل����م الط����ريان يف م�ص����ر وزاره����م يف كلية 
بلبي�����س واعد لهم ا�صتقب����اال طيبا عندما عادوا 

بالطائرات امل�صرية اىل اخلرطوم. 
واذك����ر ان����ه حدثني يف اخ����ر زيارات����ه للقاهرة 
ع����ن حادثة طريف����ة دفعت له، فق����د كان يف جولة 
وكاأنه����م  بالبح����ارة  واذا  بالبح����ر،  تفتي�صي����ة 
يعرف����ون غرام����ه بال�صي����د – يخربون����ه ان هناك 
عل����ى ال�صاطئ"تبتل����ى". وهذا اال�ص����م يطلق على 
الغ����زال الكب����ري.. وخ����رج ابراهي����م اىل ال�صاط����ئ  
وظل يطارد الغزال العج����وز ببندقيته وبينما هو 
ي�صوب ر�صا�صة نحوه، اذا به ي�صعر بحركة على 
بعد خم�صني م����رتا عليه، والتفت ف����اذا باأ�صد كبري 
يتاأه����ب لالنق�صا�س عليه، ويف هذه اللحظة حول 
ابراهيم عبود بندقيته نحوه فا�صابه يف مقتل، ثم 

طارد الغزال العجوز حتى ا�صطاده.. 
ه����ذا هو ابراهي����م عبود قائ����د الث����ورة ال�صودانية 
ال����ذي يتطلع ال�ص����ودان اليه لل�ص����ري ب�صفينته اىل 
�صاط����ئ اال�صتقرار والعزة حت����ى يالحق ال�صودان 

ركب الن�صر يف موكب القومية العربية. 

�مل�شـــور- ت�شرين �لأول / 1958
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غادر القاه���رة م�صاء االربع���اء املا�صي 
جن���ال الزعيم ال�ص���وداين الكبري ال�صيد 
املريغني با�صا بع���د ان ق�صيا يف م�صر 
ثالث���ة ا�صه���ر طلب���ا للع���الج مب�صت�صفى 

املوا�صاة باال�صكندرية. 
الزائ���دة  عملي���ة  لهم���ا  اجري���ت  وق���د 
الدودي���ة، وكانا طيلة مدة العالج حتت 
الرعاي���ة امللكي���ة وا�ص���راف احلكوم���ة 
بهم���ا  العناي���ة  امل�صري���ة، وزي���ادة يف 
حر����س النحا����س با�ص���ا عل���ى ح�صور 
اج���راء العمليت���ني حت���ى يطمئ���ن على 

�صالمتهما بنف�صه. 
وبعد انتهاء فرتة الع���الج ا�صت�صافهما 
النحا����س با�ص���ا يف جناح���ه اخلا����س 
بالفن���دق، كم���ا عه���د اىل ابراهي���م فرج 
با�ص���ا بزيارتهم���ا يومي���ا لل�صه���ر عل���ى 
راحتهما. 

رجولة مبكرة!.. 
وم���ن ي�صاه���د جنل���ي املريغن���ي با�ص���ا 
يلح���ظ عليهم���ا رجول���ة مبك���رة، مع ان 
االبن االكرب وه���و ال�صيد حممد عثمان 
املريغن���ي مل يتع���د الرابع���ة ع�صرة من 
عم���ره، واال�صغ���ر وه���و ال�صي���د احمد 

عثمان املريغني يف الثامنة!. 
العل���م يف اح���دى  ال�صقيق���ان  ويتلق���ى 
املدار����س اخلا�ص���ة ب���ام درم���ان، وهي 
ا�ص���رة  م���ن  ت�ص���م ح���وايل 18 طالب���ا 
املريغن���ي با�ص���ا يق���وم بالتدري�س فيها 
ا�صات���ذة منتدي���ون من مدر�صت���ي امللك 
ف���اروق واالقب���اط.. وقد ف���رغ اال�صغر 
من مرحل���ة الرو�ص���ة.. و�صيلتحق هذا 
الع���ام باملدار�س االبتدائي���ة اما االكرب 
فقد امت درا�صت���ه االبتدائية و�صيلتحق 
ه���ذا الع���ام باملدر�ص���ة الثانوي���ة وهما 
يقيم���ان يف جن���اح 

خا����س بالق���رب م���ن ق�ص���ر والدهما.. 
ويتوىل امر تعليمهم���ا باملنزل ا�صاتذة 
مهرة.. ويخ�صع���ان لنظام دقيق فر�صه 
عليهما والدهما.. كم���ا انهما ممنوعان 
من زي���ارة اماكن الله���و، وال يباح لهما 
دخ���ول ال�صينما اال مل�صاه���دة الروايات 
العملي���ة  ال�صيغ���ة  ذات  او  التاريخي���ة 

البحتة!. 
ورغبة يف املعرفة! 

وعندم���ا ح�ص���را اىل م�ص���ر و�صع لهما 
اال�صت���اذ عبد العزيز و�صفي – بتكليف 
 – ال�ص���ودان  �ص���وؤون  وزارة  وكال���ة 
برناجم���ا تف�صيلي���ا لزيارتهم���ا، عر�س 
علي���ه  فواف���ق  الكب���ري  والدهم���ا  عل���ى 

وحياه..
وقد قام ال�صقيقان قبل �صفرهما بزيارة 
بع�س االماكن االثرية يف م�صر، وكانا 
يبدي���ان اهتماما عظيما مب���ا يقع حتت 
اب�صارهم���ا.. وقد حدث عن���د زيارتهما 
البحري���ة  ق���ري  اب���ن  موقع���ة  ملنطق���ة 
ي�صتجوب���ان  اخ���ذا  ان  باال�صكندري���ة 
مرافقيهم���ا ع���ن تل���ك املوقع���ة وكي���ف 
حدثت، واالخطاء الع�صكرية التي وقع 
فيه���ا نابلي���ون حت���ى قه���ره االجنليز، 
وغ���ري ذلك م���ن اال�صئلة الت���ي تدل على 

رغبة عظيمة يف املعرفة.. 

ود قدمي 
وقب���ل ان يربحا القاهرة اىل اخلرطوم 
باي���ام، زارا بعد ذلك �صري���ح ج�صدهما 
ال�صي���د حممد عثم���ان املريغني يف باب 

الوزير.. 
ول�صاحب هذا ال�صريح ق�صة رواها لنا 
ال�صي���خ احمد عبد الل���ه بك وكيل ال�صيد 

املريغني با�صا يف م�صر: 
كان ال�صيد حممد عثمان املريغني والد 

املريغن���ي با�ص���ا م���ن زعم���اء ال�صودان 
الديني���ني يف الوق���ت ال���ذي ن�صبت فيه 
الث���ورة املهدي���ة.. ومل���ا تخ���رج مرك���ز 
اجلي����س امل�صري هناك، عاون���ه ال�صيد 
حمم���د عثم���ان عل���ى موا�صل���ة القت���ال 
�صد املهدي���ة حتى نفذت ذخريته.. فقام 
ال�صي���د املريغن���ي بنق���ل عت���اد اجلنود 
ظهور  من"�صواكن"اىل"م�صوغ"عل���ى 
االب���ل التي جمعها من روؤ�ص���اء القبائل 
اخلا�صعة له.. ثم ا�صتمر يحارب املهدية 
ب�صحب���ة ابن عمه ال�صي���د البكري الذي 
اغتاله االعداء بعد ان دعوه مل�صاحلتهم، 
ث���م دخلوا"�صواكن"وهدم���وا امل�صج���د 
الذي اقامه ال�صي���د حممد عثمان.. وقد 
ظل حتى اليوم مهدما ومل يفكر احد يف 

ا�صالحه.

متى ميهد الطريق! 
وملا بلغ اخلديوي توفيق ما بذله ال�صيد 
عثم���ان املرغن���ي م���ن خدم���ات جليل���ة 
للجي����س امل�ص���ري ا�صتدع���اه اىل م�صر 

ليقدم ل���ه �صكره �صخ�صي���ا.. ولكنه بعد 
ان و�صل بثالثة ايام مات قبل ان يلقاه 
اخلدي���وي.. فام���ر بدفن���ه يف �صري���ح 
�صي���ده ل���ه خ�صي�صا يف ب���اب الوزير.. 
با�ص���ا  املريغن���ي  ال�صي���د  ا�ص���رتى  ث���م 
اخ���ريا قطعة م���ن االر����س التي حتيط 
بال�صري���ح تبل���غ م�صاحته���ا اربعمائ���ة 
مرت، وه���ي من االرا�ص���ي التي ت�صرف 
عليه���ا وزارة االوقاف.. وم���ع ذلك فان 
اج���راءات الت�صجيل مل تتم حتى االن.. 
وطبيع���ي ان تبقى االر����س مرتبة غري 
مهذب���ة مما جعل جنل���ي املريغني با�صا 
وم���ن برفقتهما يالق���ون عناء كبريا يف 
الو�ص���ول اىل ال�صري���ح لزيارته.. انه 
م���كان ال يليق برجل م�ص���ري من ابناء 
اجلن���وب ا�ص���دى للوط���ن يوم���ا خدمة 
ال ين�صاه���ا، ويج���ب ان تذكره���ا وزارة 
االوق���اف فنك���رم مث���واه.. وتبقى على 
ال���ود ال���ذي ق���د ت�صيع���ه ه���ذه االأعمال 

ال�صغرية. 
�مل�شـــور / �أيلــول- 1951
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ل يخيل ملن يرى �ل�شيدة 
بديعة معايني �نها ل تعرف 

لاللم معنى.. وكثريون هم 
�لذين يحكمون على بديعة 

بانها متتلك قلبا مطو�عا 
حتمله على كفها وتتجه به 

�ىل �ية ناحية يطيب لها 
�ملقام فيها... لكن قليلني 

من �لنا�س ��شتطاعو� �ن 
يعرفو� نف�شيتها ويقفو� على 

حقيقتها، �ولئك هم �لذين 
يوؤكدون �ن حياة "كوكب 
�لر�ق�شات" تنطوي على 
�شل�شلة من �ملاآ�شي و�للم 

�ملربحة.. وكم تخفى �لزو�يا 
من خبايا". 

�ملحرر

◄
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قالت ال�صيدة بديعة حتدثنا عن غرامها االول: 

رغبت امي حني كن����ت يف كنفها ب�صوريا ان تزفني 
اىل �صخ�س ال ارتاح للعي�س معه، فرثت �صد ارادة 
والدت����ي و�صاق����ت الدنيا يف وجه����ي، وراأيت ان ال 
جن����اة يل يف غري الهرب ال�صري����ع، فغادرت البيت، 
وهجرت املدين����ة التي كنا ت�صكنها، ونزلت بريوت 
حيث مكثت فيها ثالثة ا�صهر ق�صتها امي يف البحث 
عن����ي اىل ان اهت����دت ايل، فجاءت تطل����ب عودتي، 
وتعد بتنفيذ ارادتي، ولكنني رغبت اليها ان تبحر 
اىل م�صر لتم�صي بها وقتا ا�صرتد فيه ما فقدت من 

�صحتي اثر ما �صببت يل من حزن عميق. 
وجئنا م�صر – وكان لنا يف اال�صكندرية من مينون 
ب�صل����ة القراب����ة الأمي، وهم اف����راد عائ����ة ذات ثراء 

افرحهم قدومنا فنزلنا لديهم على �صعة ورحب. 
وت����راءى يل بعد اي����ام ان ازور القاه����رة ف�صافرت 
اليه����ا وارتدت م�صارحه����ا ف�صغف����ت بالتمثيل حبًا، 
وكثريًا م����ا كنت اند�س بني افراد  "الكمبار�س" يف  
م�صرح حديقة االزبكية فاظهر مع امللحنات وابتهج 
بالوق����وف ام����ام اجلمهور مع انن����ي يف ذلك احلني 
مل اك����ن اني�س على امل�ص����رح بنت �صقة وكان ال�صيخ 
احم����د ال�صامي يف ذل����ك الوقت يعي����د تاأليف فرقته 
الت����ي تتجول يف االرياف فاخت����ارين ممثلة فيها.. 

وقمنا اىل ال�صعيد حتى بلغنا بني �صويف. 
مل يكن قلبي قد تفتح اىل احلب حينذاك!! 

ب����داأت الفرقة احياء حفالته����ا وكان هناك رهط من 
ال�صبان يحتل����ون املق�صورة االوىل يف كل م�صاء.. 
وانت تدري ان هذه املق�صورة يف امل�صارح الريفية 

تكاد تكون داخل امل�صرح متامًا. 
وكن����ت ارقب ب����ني ه����ذا الره����ط "�صخ�ص����ًا" يطيل 
النظ����ر اىل كلما ظهرت على امل�صرح، وزاد على ذلك 
ان كان يعاك�صن����ي يف مداعب����ة ظريفة كلما اقرتبت 

من ناحية املق�صورة التي يجل�س فيها. 
ه����ذا  ت����رى  ي����ا  يك����ون  "م����ن  بع�صه����م:  و�صاأل����ت 
ال�صخ�����س؟" فقيل يل انه اال�صتاذ )�س.ز( املحامي، 
وتاق����ت نف�صي اىل التع����رف به ومل اج����د باأ�صًا من 
قبول دعوت����ه لتناول الع�صاء معًا، و�صافرت الفرقة 
اىل املنيا وبقيت مع �صديقي يف بني �صويف حيث 
ق�صيت اياما ما كان ا�صهاها على قلبي، واح�ص�صت 
ان ف����وؤادي ا�صحى عبدًا له����ذا الرجل وانني مل اعد 
املك الت�صرف يف نف�صي.. فاأ�صلمت له قلبي طائعة 
خمت����ارة وج����اءت ام����ي اىل القاه����رة تبح����ث عني 
حتى عرفت مقري يف النهاية فق�صدت ايل يف بني 

�صويف للوقوف على ما انتهى اليه امري!! 
الرجل م�صلم.. وانا م�صيحية.. فهل اطلع امي على 
حقيق����ة الواقع؟ وه����ل ا�صتطيع اقناعه����ا ان احلب 
�صلط����ان على القلوب، وان����ه ال فرق يف �صاحته بني 
دي����ن ودين، وان الكل واحد ام����ام جربوته مت�صاو 

يف ملكوته! 
"الكل����ب منج����اة"  اللحظ����ة ان  وعرف����ت يف ه����ذه 
فادعي����ت ان الرج����ل م�صيح����ي وان����ه خطيب����ي وان 

زفافنا �صيكون قريبًا. 
ور�صي����ت ام����ي – على م�ص�����س – ان ازف اىل من 
هوي����ت.. غ����ري ان الري����ح �ص����اءت ان تعك�����س على 
املالح ق�ص����ده. فعرفت والدتي حقيق����ة ما اخفيناه 
عنها وثارت ثورة نلت فيه����ا من لكماتها ولطماتها 
ما اعيا ج�صمي.. ولكن هيهات لالمل اجل�صماين ان 

يحول بني القلب وما يريد. 
حتم����ت الوال����دة ان ارافقه����ا يف الع����ودة ولكنن����ي 
اجبته����ا ب����ان امل����وت اه����ون مم����ا دعتن����ي الي����ه.. 
فرتكتني دامعة العني دامية الفوؤاد. ومكثت انا يف 
عهد غرامي ارت�ص����ف كوؤو�س الهوى عذبة �صافية. 
وامتت����ع باطايب احل����ب اخلال�����س دون تفكري يف 
�ص����يء اآخ����ر غ����ريه.. وكاأن الدهر الغ����ادر قد غاظه 
من����ي ان اك����ون مرتاح����ة الف����وؤاد خالية م����ن الهم.. 
فقل����ب يل ظه����ر املج����ن.. وتدخلت بين����ي وبني من 
احب عنا�ص����ر خارجية رمينا بها م����ن انا�س كانوا 
ينعمون يف خريات �صديقي ويعي�صون من �صخائه 
احلامت����ي. فلما راأوه ي�صي����ح بوجهه عنهم ويوجه 
كل اهتمام����ه وعنايته ايل قام����وا ين�صبون املكايد 
التي ا�صتطاع����وا بوا�صطتها ان يغريوا قلبه بع�س 
ال�صيء فا�صبح ال يوليني من العناية ما عهدته منه 

وال من االخال�س ما عرفته بادئ بدء. 
ع����دت اىل القاهرة ك�صرية الفوؤاد ورغم ما حدث مل 

ازدد اال حبًا و�صغفًا بها. 
وم����رت �صن����وات تزوج����ت اثناءه����ا واختلف����ت مع 
ام����ام م�ص����رب  ا�ص����ري يوم����ا  ان  زوج����ي.. وفيم����ا 
الباريزي����ا!! يف �صارع القي بك لقيني هذا ال�صديق 
ودار بينن����ا كالم ثم جنوى بعث����ت ما كمن من حب 
دفني وو�صلت بيننا ما انقطع وب�صم الدهر لنا بعد 

تقطيبه.. 
وبقي����ا حينا من الزمن ننعم مب����ا ينعم به املحبوب 
بع����د طول الف����راق. اىل ان اختار الل����ه حبيبي اىل 

جواره ففجعت فيه اميا فجيعة. 
وخل����ف يل موت����ه ح�صرة يف ف����وؤادي ال زلت ا�صعر 
باوجاعه����ا حت����ى االن. واين الأبك����ي بدم����ع �صخني 
الت����ي  ال�صعي����دة  االي����ام  وتذك����رت  تذكرت����ه  كلم����ا 
ق�صيناها معًا. وما تزال هذه الذكرى تعاودين بني 
احلني واحلني، و�صتظل عالقة يف خميلتي رغم مر 

االيام وكر ال�صهور واالعوام. 

�لثنـــني
�لفكاهة و�لكو�كب
حزير�ن 1934
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�لكو�كب- 1956

هوليوود – من مر��شلنا �خلا�س: 

احل���رية،  به���ا  ت�صتب���د  ال�صينم���ا  عا�صم���ة  ان 

ويع�صف بها القل���ق.. فان ريتا التي ا�صتعادتها 

الي���وم، لي�ص���ت ه���ي نف�صه���ا ريتا الت���ي ودعتها 

باالم�س.. حقيقة انها ما زالت، حتت اال�صواء، 

وام���ام الكامريا، لع���وب ال�صا�صة الت���ي ترق�س 

عل���ى ايقاع م���ن دقات القل���وب.. اال انه���ا ما ان 

تزي���ل املاكي���اج م���ن وجهها حت���ى تغ���دو امراأة 

جدي���دة، اق���ل م���ا تو�ص���ف ب���ه االت���زان.. فكان 

ان خرج���ت هولي���وود لت�صتقب���ل العائدة وعلى 

�صفتيها ب�صمة الغفران! 

كان���ت اب���وب �صركة"كولومبي���ا"اول االب���واب 

الت���ي رحب���ت بريت���ا العزي���زة.. وداخ���ل الباب 

وقف مدي���ر املوؤ�ص�ص���ة يرجو الفاتن���ة ان توقع 

عق���دا باج���ر متوا�ص���ع ق���دره 5000 دوالر يف 

اال�صب���وع.. ع���الوة على خم�ص���ني يف املائة من 

ارب���اح افالمه���ا!! وتعم���ل ريت���ا حالي���ا يف فيلم 

جديد ا�صمه:"م�صالة االلهة"حيث تظهر يف عدة 

رق�صات نارية.. ومبالب�س دون الثقافة!! 

الليلي���ة  الن���وادي  يف  تظه���ر  ريت���ا  تع���د  ومل 

او املاله���ي، ب���ل م���ا اإن تنته���ي م���ن عمله���ا يف 

فندق"بيف���ريل  اىل  ته���رع  حت���ى  اال�صتودي���و 

ول�صري"يتبعها جي�س من ال�صحفيني. 

وتبت�صم ريتا وهي تغلق باب جناحها اخلا�س، 

بلهج���ة  قائل���ة  الف�ص���ول..  �صف���راء  وج���ه  يف 

رقيقة:"لقد انتهى كل �صيء بالن�صبة يل.."وريتا 

اليوم يف الثالثة والثالثني.. وقد �صوهدت عند 

بدء و�صولها اىل هوليوود، متاأبطة ذراع"كريك 

ث���م  بولي�صي���ة"،  فيلم"ق�ص���ة  دوجال�س"بط���ل 

اختفى كريك ليحوم حولها املدير الفني الحدى 

ال�صركات، وا�صمه"�ص���ارل فيلدمان"بدعوى ان 

�صحبتها ترفع من معنوياته!! 
 ***

وم���ا زال التليفون ي���رن، م���رة كل ا�صبوع على 

االق���ل، لتحمل اال�ص���الك اىل ريت���ا �صوتا خافتًا 

متهدجا.. �صوت علي خان! 

وم���ا اإن تعيد ريتا ال�صماع���ة مكانها، حتى يقفز 

اىل االذن �ص���وؤال واحد ال يتغري: ترى اما زالت 

حتبه!.. ويعرف هذا ال�صوؤال اليوم، يف امريكا 

با�صرها، با�صم ال�صوؤال"املعلق"، النه ما من احد 

يعرف االجابة ال�صحيحة ليه.. حتى ريتا! 

وبرغ���م ان ريت���ا قد عه���دت بق�صي���ة طالقها اىل 

حمام قدي���ر ا�صته���ر بهذا الل���ون م���ن الق�صايا، 

هو"بارتل���ي ك���رام".. اإال ان الق�صي���ة م���ا زالت 

تتع���رث يف �صل�صل���ة م���ن التاأجي���الت.. يق���ال – 

ح�صم���ا للظن���ون – ان لق�ص���م الدعاية يف �صركة 

كولومبيا بداأ فيها!. 
 ***

ويبدو ان ريتا اليوم ال تهتم ب�صيء قدر اهتمامها 

بتن�صئ���ة ابنته���ا م���ن اور�ص���ون ويلز،"ربيكا"، 

التن�صئ���ة ال�صحيح���ة.. فه���ي الي���وم ق���د بلغ���ت 

ال�صاد�صة من عمرها، وترتدد على رو�صة اطفال 

بيف���ريل.. وت�ص���ر ريتا على انه���ا، امنا تريد ان 

تخلق منها فتاة عادية عاقلة. 

والواقع ان هذا هو احللم الذي عجزت ريتا عن 

حتقق���ه لنف�صها، فباتت تتمن���اه لكربى بنتيها.. 

فه���ي حت�س الي���وم، اكرث م���ن اي حلظة م�صت، 

ان كل �ص���يء يف حياته���ا م�صن���وع، ل���ه طاب���ع 
الريف.. 
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عامل �مل�شرح �ملجيد 
يتجلى ور�ء �لكو�لي�س 

�كثـر من مما يتجلى 
على �خل�شبة حتت نظر 

�جلمهور و�شمعه. 
�ن بوهيمية �لفن 

وجالله كلها تظهر 
وتتج�شم خلف 

�ملناظر.. �ما �مامها 
و�مام �جلمهور 

فحركات مر�شومة 
معدة! 

ينتهــز جنيــب فــرتة كل ��شرت�حة ليهــرع �ىل كو�لي�س 
م�شرحه ي�شمع �و يحكــي �آخر �لنكت.. ويحب جنيب �ن 
يجل�س د�ئمــا �ىل "ماري منيب" ومــاري منيب تعي�س يف 
�حلياة نف�ــس �لدور �لذي متثله علــى �مل�شرح.. �ل�شيدة 

�لطيبة �لقلب .. �ملرحة د�ئما.. 

ويتخذ عبــد �لفتاح �لق�شري زميلــه حممد �لديب 
م�شت�شار� يف �شئون �ملاكياج... وت�شمعه ي�شيح عليه 
لرييه �ل�شارب �مل�شتعار �لــذي و�شعه وهو يقول له 

بلهجته �لبلدية �لتي يظهر بها على �مل�شرح: 
- م�س برده كده!! 

وتقابل ميمي �شكيــب يف حجرتها.. وجتد معها زوجها �شر�ج 
منري �و "منيغ" كما تنطقها ميمي �شكيب! 

ويكــون "�شفاج" – �ي �شر�ج – قد عاد مــن "�ل�شتوديو" متعبا 
وتبد�أ ميمــي �شكيب تبا�شر �عمالها كزوجة قبل �ن تبا�شرها 

كممثلة على �مل�شرح..

وتق�شــي زينــات �شدقي كل 
وقتهــا ور�ء �لكو�لي�س تفتح 
لنف�شهــا �لفنجــان .. وت�شمع 

زينات تقول لنف�شها: 
- جايلك خري نهــار �لثنني 

قول �ن�شاء �هلل. 
وت�شكت زينات �شدقي.. ثم 
تتنهــد بعد قليــل وترد على 

نف�شها: 
- �ن�شاء �هلل يا �ختي! 

وح�شــن فايــق ور�ء �لكو�لي�س 
هــو ح�شــن فايــق علــى �مل�شرح 
�شخ�شيته  دور  يتقم�ــس  لنــه 
منــذ �ل�شاعة �لتــي يدخل فيها 
�ىل �مل�شرح.. وجتد ح�شن فايق 
بتجربــة  يقــوم  �لكو�لي�ــس  يف 
ما�شوف ي�شنعه على �مل�شرح... 

وي�شحك هو من نف�شه.. 

جنيــب  جنــد  �ل�شتــار  وخلــف 
�لريحاين يف غرفته.. ي�شنع كل 

�شيء ويتكلم يف كل �شيء.. 
�ملاكيــاج ويخلــع مالب�شه  ي�شنــع 

ويتهياأ لدوره. 
و�لدب  �مل�شــرح  عــن  ويتكلــم 
و�لفن.. ويف �عانة وز�رة �ل�شئون 
لفرقتــه ، �لعانــة �لتــي مل تزد 
على مائتي جنيه .. مائتي جنيه 
فقط لعظــم م�شرح م�شري.. �و 
للم�شرح �مل�شــري �لوحيد مبعنى 

��شح.  �خر �شاعة/ �شبــاط- 1949
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�صيق�صيان  ���ص��اك�����س،  وج��ان��رت  ب.ب 
بني  الف�صح،  عيد  اج���ازة  ا�صبوعني، 
ال��ق��اه��رة واالق�����ص��ر وا����ص���وان، فاتنة 
يف  م���رة  الول  ال�����ص��رق  ت���زور  فرن�صا 

حياتها. 
ك��ب��ري وم���ط���اردة �صيقة  ع��ن��اء  وب��ع��د 
اليها  امل��ق��رب��ني  بع�س  فيها  ���ص��اع��دين 
اللحظات  بع�س  ان��ت��زاع  يف  جنحت 

تعد  ال��ت��ي  ب���اردو،  بريجيت  منها. 
ا�صهر  دي����ج����ول  اجل�������رال  م����ع 

يف  ف��رن�����ص��ي��ت��ني  �صخ�صيتني 
اذا  ال��ت��ي  ب.ب  ال���ع���امل، 

وج��ع��ه��ا ���ص��ر���ص��ه��ا او 
ا����ص���ي���ب���ت ب����زك����ام، 
ت�����ص��ارع��ت وك���االت 

الرزينة  االن���ب���اء 
ب�����اب�����راق اخل���رب 
انحاء  جميع  اىل 

العامل، بريجيت 

باردو"الظاهرة 
ال�������ص���ي���ن���م���ائ���ي���ة 

علماء  عجز  "التي 
هذه  تف�صري  يف  االجتماع 

ال  ال��ت��ي  ال��ه��ائ��ل��ة  ال�صعبية 
جاكلني  اال  فيها  ت�صاهيها 

تيلور،  وال���ي���زاب���ث  ك��ن��ي��دي 
والتي حتتفظ بها منذ عام 1956 
عرفها  ال��ذي  الفيلم  مثلت  عندما 

ومنذ  املراأة"،  الله  للعامل،"وخلق 
يف  بل  تقل  مل  و�صعبيتها  الوقت  ذل��ك 
ال���زي���ادة، ب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن جناح 
الظاهرة  ه��ذه  �صقوطها،  او  اف��الم��ه��ا 
منتهى  يف  ان�صانة  اال���ص��ط��ورة،  ه��ي 
وخفة  واللطف  والتوا�صع  الب�صاطة 
لي�صت  طبيعية  كلها  حركاتها  ال���دم. 
التكلف  او  الكلفة  من  م�صحة  اق��ل  بها 
حتى  ب�صيطة  ال��ف��اظ��ه��ا  ال��ت��م��ث��ي��ل،  او 
اآكلة  االف��ك��ار،  اعمق  ع��ن  تعرب  عندما 
الرجال"هذه كما يطلقون عليها تنب�س 
التي  بتك�صريتها  وب�����راءة  ���ص��ذاج��ة 
الذي  الذهبي  وب�صعرها  بها  ا�صتهرت 
واملن�صدل  ال�صغري  بوجهها  يحيط 
عينيها  وعلى  العري�س  جبينها  على 
حتيطهما  اللتني  الوا�صعتني  امل�صليتني 
فيبدوان  ال��ك��ح��ل  م��ن  كثيفة  بطبقة 

�صوداوين لهما �صحر �صرقي اخاذ. 
الثالثة  امت����ت  ال���ت���ي  امل�������راأة  ه����ذه 
والثالثني من عمرها تبدو بتنورتها 
جوب"وب�صكلها  الق�صرية"املني 
تلب�س  ان  دائما  )ترف�س  الب�صيط 
م����ن ع���ن���د م�����ص��م��م��ي االزي������اء 
تلب�صه  ما  وتلب�س  املعروفني( 
او  ب�صيطة  فرن�صية  فتاة  اي��ة 
الفتاة  تلب�س  ا�صح  العك�س 
الفرن�صية ما تلب�صه ب.ب". 

كلبني  ي��ده��ا  يف  ت�صد  وه��ي 
ع�صر  اخلم�صة  ال��ك��الب  م��ن 
ع�صرة  اخل��م�����س  وال��ق��ط��ط 
وهي  اخ��ريا  تبنتها  التي 
تكلمها  وه�����ي  ت�����ص��ده��ا 
وكانها  وتبدو  وتدلعها 
م��ن  ال����ع���������ص����ري����ن  يف 

عمرها. 
طبعا  تكلمنا  ان  بعد 
عن رحلتها القادمة اىل 
احاطتها  التي  م�صر، 
ب��ك��ل ك��ت��م��ان وال��ت��ي 
عنها:"كنت  ق���ال���ت 
����ص���وق���ا من  اط������ري 
لزيارة  ب��ع��ي��د  زم���ن 
م�����ص��ر ل���ق���د ق�����راأت 
ولكن  ك���ث���ريا  ع��ن��ه��ا 
الظروف  يل  ت�صمح  مل 
لالن لزيارتها برغم اين فكرت يف 
جانرت"ع"وانا  ففكرنا  كثريا  ذلك 

يف حتقيق هذه االمنية". 
ان  تريدين  خا�صة  امنية  لك  هل  ���س- 

تنقليها للقراء؟ 
ي�صركونا"خا�صة  ان  اري��د  نعم،   – ج 
بكل  وامل�صورين"تتمتع  ال�صحفيني 
بلدكم اجلميل و�صم�صه  حلظة مبناظر 

لكي ن�صعر باننا فعال يف اجازة. 
ان  املحتمل  م��ن  ان  هنا  ا�صيع  "لقد 
بعد  م�����ص��ر  اىل  ذه��اب��ه��ا  ب.ب  ت��ل��غ��ى 
ال  ال�صحافة  وتلقفته  اخل��رب  ن�صر  ان 
اخلوف  مر�س  عندها  ب.ب  ان  نن�صى 

من اجلماهري". 
بعد هذا احلديث الق�صري عن م�صر التي 
ال تعرفها بعد برجيب اردت ان اكلمها 
كالبها،  عن  ال  مو�صوع  اي  يف  ولكن 
احليوانات  عن  الكالم  جدا  حتب  فهي 
كذا مرة واقامت  احتجاجا  قدمت  وقد 

ال��دن��ي��ا واق��ع��دت��ه��ا ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ذبح 
ا�صطر  ح��ت��ى  وت��ع��ذي��ب��ه��ا،  امل��وا���ص��ي 
رئي�س م�صجد باري�س وحاخام اليهود 
يناق�صوا  ان  الكاثوليك  الدين  ورج��ال 
الدينية،  الناحية  م��ن  امل��و���ص��وع  ه��ذا 
هذا  يف  خبرية  ل�صت  لال�صف  ولكني 
الفني،  جناحها  عن  اكلمها  املو�صوع 
ع��ن زواج��ه��ا االخ����ري.. ول��ك��ن مل���اذا ال 
اكلمها عن احلب امل يقرتن ا�صمها دائما 

وال�صباب  للحب  حيا  رمزا  الي�صت  به، 
لن�صمع  عنه،  تتكلم  ت�صمعها  ان  وقبل 
ما قالته عنه كاتبة فرن�صا �صيمون دي 
فا�صقة  لي�صت  انها  بوفوار"بريجيت.. 
فال  ث��ائ��رة،  اخالقية"وال  هي"ال  وال 
يخطر يف بالها مثال ان تنحنى ال امام 
اخ��ر ما يخطر  ال�صر.  ام��ام  اخل��ري وال 
يف بالها هو راأي االخرين فيها، انها ال 
تتعمد ابدا اثارة ف�صيحة او �صجة، ثم 
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تدرك  ال  ب�صيء.  احدا  تطالب  ال  انها 
ب�صورة وا�صحة ما هي واجباتها وال 

ميولها  انا مت�صي وراء  حتى حقوقها. 
وحتب  جتوع  عندما  تاأكل  وغريزتها. 

بنف�س الب�صاطة وبدون �صجة. 
ال�صهرة وال�صرور بالن�صبة لها اوىل من 
احدا  تنتقد  ال  انها  وامل��ب��ادئ.  التقاليد 
ولكن ال تعمل اال ما يعجبها. هذا هو ما 
الغلطات  بريجيت..  امام  فعال  يحرينا 
هل  ول��ك��ن  ت�صحيحها  ميكن  اخللقية 
من  بريجيت  ���ص��ف��اء  اب���دا  امل��م��ك��ن  م��ن 
هذه الف�صيلة الباهرة اال وهي ال�صدق 

العميق والطبيعية..". 
كنت �صادقة  باردو، هل  بريجيت  �س- 

يف حبك يف كل مرة احببت فيها؟ 
احبك  كلمة  فيها  لفظت  م��رة  ك��ل   – ج 
اىل  �صادقة  كنت  طبعا  ال�صا�صة  خ��ارج 
ا�صع  ال  اح��ب  عندما  احل���دود،  اق�صى 
لنف�صي ح��دودا وال درج��ات، احب بكل 
ن��ظ��ري ه��و اجمل  ك��ي��اين، احل���ب يف 
انه لي�س جتارة وال  �صيء يف الوجود 

ت�صلية. 
دائما  عليك  ي��ن��ك��رون  مل���اذا  ل��ك��ن  ����س- 
احل���ب  يف  واالخ������ال�������س  ال���������ص����دق 

وينعتونك"بالدجنوانية"؟ 
وتفكر باردو قليال، ثوان، فهي �صريعة 

البديهة وتقول ب�صوت كله �صدق. 
ج- ال ادري..رمب��ا الن �صدق �صعوري 
وا����ص���ح زي������ادة ع���ن ال���ل���زوم ال اح��د 

ي�صدقه.
ال�صعادة  كلمة  ب��ني  تفرقني  ه��ل  ���س- 
جزءا  لك  بالن�صبة  هما  ام  حب  وكلمة 

ال يتجزاأ؟
ال�صعادة  ابلغ ق�صة  انا �صخ�صيًا ال  ج- 
اال اذا كنت فرحة، ولكن يف نف�س الوقت 
ال�صعور  ا�صياء كثرية جتلب يل  توجد 

بال�صعادة، قطعة 
مو�صيقية، �صعاع �صم�س، 
على  �صم�س  �صعاع  مو�صيقية،  قطعة 
عطرة  رائ��ح��ة  امل��ي��اه،  خ��ري��ر  ج�صدي، 
فيا جلو، رق�صة جميلة، وجود حيوان 

اليف الخ.. 
�س- هل حتتفظني ب�صور الرجال الذين 

مروا بحياتك؟ 
ح- طبعًا ال. كله اال ذلك. 

�س- هل تف�صلني اذن ان تتنا�صيهم؟ 
ح- ت�صرح قليال بفكرها ثم تقول: 

- هذا ال عالقة له بالن�صيان ام الذاكرة، 
انا ال اعي�س يف املا�صي ابدا، احلا�صر 
بتهم  اعي�س  انا  يهمني،  الذي  فقط هو 
وهذا ال يعطيني فر�صة يف التفكري يف 

املا�صي او يف امل�صتقبل. 
�س- هل تعتقدين انه توجد �صن معي�صة 
اي  من  اكرث  مهياأ،  فيه  االن�صان  يكون 

وقت اآخر، لبلوغ قمة احلب؟ 
ج- ان يف كل �صن ويف كل مرحلة يف 
احلياة ي�صتطيع االن�صان ان يبلغ فيها 

قمة احلب ولكن هذه القمم تختلف. 
مبرحه  لل�صباب  ح��ي  رم���ز  ان���ك  ����س- 
وجماله، فهل فكرت مثال ان يجيء يوم 
انك  ال�صباب هل فكرت مثال  فيه  يذهب 
م�صنة،  ام��راة  �صت�صبحني  ما  ي��وم  يف 

وهل تخيفك هذه الفكرة؟ 
تخاطب  وكاأنها  بريجيت  وت��ب��دو  ج- 
ن��ف�����ص��ه��ا: ق���ال���ت اح������دى ال���ك���ات���ب���ات 
على  ف����رتة  ا���ص��ع��ب  ان  امل�����ص��ه��ورات 
�صنها  تتقدم  التي  املرحلة  ه��ي  امل���راأة 
خاللها وفرتة االنتقال من ال�صباب اىل 
ال�صيخوخة هي ا�صعب من ال�صيخوخة 

نف�صها. 
�������س- ول����ك����ن ك���ي���ف ت��ت��خ��ي��ل��ني ان���ت 

ب.ب."ال�صيخوخة"! 

لالخريات  يح�صل  ���ص��يء  ك��اأن��ه��ا  ج- 
فقط. 

�س- هل تتذكرين اول رجل قبلك؟ 
ج – ال، ولكن اعتقد انه هو مل ين�س. 

ب�صورة  ال�����زواج  يف  راأي����ك  م��ا  ����س- 
عامة؟ 

ان  ممكن  هدية  اجمل  هو  ال��زواج  ج- 
حتى  االخ����ري،  ل��ل��ط��رف  ط���رف  يقدمها 
تظنني  اال  الف�صل..،  م�صريه  كان  ولو 
معي انه اعظم اال�صياء ان تقول املراأة 
للرجل"اقبل ان اكون زوجتك". ي�صعر 
املرء وكانه هو اول ان�صان تعلق بهذه 

اجلملة. 
تقعي يف حب  ان  ت�صتطيعني  �س- هل 

رجل قبيح ال�صكل؟ 
ج- اتنتظرين مني ان اقول لك نعم اذا 
كان ذكيا اىل اآخر هذا الكالم.. ال. انا ال 

ا�صتطيع ان احب اال رجال و�صيما. 
يف  الو�صيم  الرجل  هو  ما  ولكن  ���س- 

نظرك؟ 
ج- الرجل الذي يعجبني. 

�س- هل تعتقدين يف ابدية احلب؟ 
ج- ال، ال ميكن ان يظل احلب بعد ع�صر 
او ع�صرين �صنة مثال على ما كان عليه 
رابطة  اىل  يتحول  انه  نعم  ي��وم،  اول 
اآخر  �صيء  اي  او  او اىل �صداقة  قوية 
ولكن النار التي ت�صعله يف اوله تنطفئ 
الآخر،  حني  من  ا�صعالها  ميكن  روي��دا، 
تنطفئ  بال�صك ولكنها  او  بالغرية مثال 

دائما يف النهاية. 
�س- ما هي ا�صواأ ذكرى يف حياتك؟ 

ج- لقد جنحت يف ن�صيانها متاما. 
�س- وما هي احلى ذكرى يف حياتك؟ 

- حياتي احلا�صرة. 
�مل�شور / �آذ�ر- 1967
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يف ابريل �صن���ة 1889 احتفلت فرن�صا 
وباري����س بتد�صني ب���رج ايفل امل�صهور 
فيكون قد م�صى علي���ه اليوم خم�صني 
عام���ا وه���و قائ���م يف قل���ب باري����س 

يحر�صه���ا ويحر����س نهر ال�ص���ني الذي 
يج���ري حت���ت قواع���ده ويرم���ز اىل العامل 
الهند�ص���ة  ف���ن  باعجوب���ة وبراغ���ة  اجم���ع 
الع�صري���ة والعبقري���ة الفرن�صي���ة والنبوغ 
الذي خ�س الله به مهند�س الربج وم�صيده 
املرح���وم الك�صن���در جو�صتاف ايف���ل الذي 
متك���ن ب�ص���ربه ومثابرته عل���ى جمع املال 
ال���الزم لبن���اء ال���ربج واخ���راج ت�صميمه 
العظيم اىل حيز الوجود بنفقة 7 ماليني 
ون�صف من الفرنكات �صاهمت احلكومة 
بخم�صها وق���د لبث 250 عاماًل يعملون 
�صه���رًا   30 طيل���ة  ال���ربج  ت�صيي���د  يف 
وركب���وه من ا�ص���الع حديدي���ة مرتبة 
ترتيب���ا هند�صي���ا عجيب���ا باحجامه���ا 
اال�ص���الع  ه���ذه  وزن���ة  ومراكزه���ا 
م�صي���ده  وكان  ط���ن   )8.500.000(
ايفل مهند�صا وميلك م�صنعا للحديد 
فاك�ص���ب خربة عظيمة وعني عناية 
خا�ص���ة با�ص����س القواع���د االربعة 

الت���ي يق���وم عليها ال���ربج ف�صنع 
قواعد عميقة بعد جتربة علمية 

دقيقة ملعرف���ة طبيعة االر�س 
الرخ���وة وتذليل ال�صعوبات 

الفنية اذا م���ا انخف�س الرتاب 
مع توايل ال�صنية واالعوام او 
مال او حت���رك. والربج يتاألف 
اليه���ا  ي�صع���دون  ادوار  م���ن 

بامل�صاعد وله���ا اي�صا �صالمل 
االول  فال���دور  حلزوني���ة. 

يعلو 189 قدمًا عن �صطح 
االر�س والثاين يعلوه 

380 قدم���ا والثال���ث 
يعل���وه 526 وه���و 
اآخ���ر ادواره الت���ي 

النا����س  يزوره���ا 
وتت�ص���ع لنح���و800 
وفوقه���ا  �صخ����س 
 78 ارتف���اع  عل���ى 

قدم���ا امل�صباح الكبري 
�صاري���ة  ويعل���وه 
الال�صلك���ي وي�صتطي���ع 
�صرف���ة  يف  الواقف���ون 
م���ن  ال���ربج  اأعل���ى 
 55 بع���د  اىل  روؤيت���ه 
مي���ال وارتفاع���ه نحو 
300 م���رت. وال ي���زور 
اجنبي  زائ���ر  باري�س 
او �صائ���ح اإال ويذهب 
ب���رج  عل���ى  متفرج���ا 
ايفل الذي تظهر قمته 
من �صواح���ي باري�س 

كاملنارة. 

مرور خم�سني عاما على برج ايفل بباري�س

�للطائف �مل�شورة - �آذ�ر/ 1939

124 �سنة عن يومنا هذا 2013
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النذي���ع �صرا اذا قلن���ا ان اع�صاء الفرقة 
املو�صيقية الت���ي ت�صاحب اأم كلثوم يف 
حفالته���ا هم من اح�ص���ن العازفني ان مل 
يكونوا انف�صهم وامهرهم واكفاأهم بني 

جميع العازفني يف العامل العربي
وتتك���ون فرقة ام كلثوم م���ن 28 عازفا 
جميعهم من حملة ال�صهادات املو�صيقية 
العالي���ة وبع�صه���م يح�ص���ل اىل جانب 
ال�صه���ادة املو�صيقي���ة بع����س ال�صهادات 
لي�صان����س  مث���ل  العالي���ة  الدرا�صي���ة 

احلقوق. 
والعم���ل يف فرقة ام كلث���وم لي�س �صهال 
او مي�صورًا لكل ع���ازف، فهناك �صروط 
يجب ان تتوفر يف العازف الذي ين�صم 
اىل فرقته���ا املو�صيقي���ة وم���ن اهم هذه 
ال�ص���روط ان تكون كفاءت���ه يف العزف 
عل���ى االل���ة املو�صيقية الت���ي تخ�ص�س 
فيه���ا يعترب �صيئ���ا فريدا او ن���ادرا بني 
زمالئه ع���ازيف نف�س االل���ة، وام كلثوم 
تتمت���ع ب���اذن مو�صيقي���ة جتعلها حت�س 
بهذه الكفاءة ومبوهبة العازف وقدرته 
على حتريك اوتار اآلته املو�صيقية ومن 
ب���ني اع�ص���اء فرقته���ا م���ن اختارتهم ام 

كلثوم نف�صها بعد ان ا�صتمعت اىل عرفه 
يف االذاع���ة ومل�صت كفاءته بني ع�صرات 

االالت املو�صيقية امل�صرتكة معه.
واقدم اع�صاء فرقة ام كلثوم هم حممد 
عب���ده �صال���ح وعب���د املنع���م احلريري 
وك���رمي حلم���ي وحمم���ود الق�صبج���ي 
و�صي���د �ص���امل.. وحمم���د عب���ده �صالح 
ا�صه���ر ع���ازيف قان���ون واب���رز اع�ص���اء 
الفرقة وهو اقدمه���م فقد بداأ يعزف يف 
فرق���ة ام كلث���وم منذ ع���ام 1920 وكان 
قبل ذلك يعمل مع حمم���د عبد الوهاب، 
ورغ���م ان���ه كان م���ن التقالي���د املعروفة 
يف ذلك الوق���ت ان ال ي�صرتك عازف يف 
فرقة عبد الوهاب م���ع اية فرقة اخرى، 
اال ان عب���د الوهاب على ا�صتثناء حممد 
عب���ده �صالح من هذا التقلي���د الن احدا 
من ع���ازيف القان���ون مل ي�صتطع وقتئذ 
ان ميالأ الفراغ الذي تركه عبده �صاحله 

بان�صمامه اىل فرقة ام كلثوم. 
واك���رب االع�صاء �صن���ا واقدمه���م اي�صا 
ع���ازف الكمان كرمي حلم���ي "60 �صنة" 
الذي ب���داأ اي�صا مع فرق���ة ام كلثوم يف 
عام 1930، واملع���روف عنه انه ي�صبح 

يف  يندم���ج  وه���و  غيبوب���ة  حال���ة  يف 
العزف مع ام كلثوم. 

اما عبد املنع���م احلريري عازف الكمان 
االول يف الفرق���ة وال���ذي م�ص���ى علي���ه 
ح���وايل ربع قرن م���ع فرق���ة ام كلثوم، 
فانه يفخر بان���ه مل يتخلف مرة واحدة 
من العمل معها يف اية حفلة او ت�صجيل 
لالذاع���ة او رحل���ة فني���ة.. ويق���ول عبد 
املنع���م احلري���ري ان رح���الت ام كلثوم 
االخ���رية الت���ي قام���ت به���ا يف الوط���ن 
العرب���ي اكدت ان االم���ة العربية �صعب 

واح���د يعي����س ف���وق ار����س واح���دة.. 
ل���ه عقل واح���د، ووجدان واح���د وقلب 

واحد وذوق واحد. 
وانا ال اكتمكم القول انني مل اكن اتوقع 
مالقيت���ه "حفالت ال�صت" يف ال�صودان، 
ف���اذا بي ارى �صعبًا عربي���ا عظيما يقدر 
معاين االغنية ويندمج بكل احا�صي�صه 
وم�صاعره مع ال�صوت العظيم ويطرب 
لكل حركة مو�صيقية ويح�س بها ويهتف 

معجبا م�صتعيدا لها.. 
ع���ازف  اي�ص���ا  العازف���ني  اق���دم  وم���ن 
الكم���ان حمم���ود الق�صبج���ي وهو ابن 
الق�صبج���ي..  حمم���د  املرح���وم  اخ���ت 
1945.. ورغ���م ان���ه قا�ص���م م�صرتك يف 
بع����س الف���رق املو�صيقية االخ���رى، اال 
ان���ه مهم���ا كان لدي���ه من اعم���ال فنية ال 
يتخل���ف مطلق���ا م���ن عمل���ه يف فرقة ام 
كلثوم، ويقول حمم���ود الق�صبجي لقد 
ا�صرتكت بالعزف مع كثري من املطربات 
واملطربني ولكن ال�صعور الذي ي�صتويل 
عل���ى نف�صي حني اجل�س وراء ام كلثوم 
ا�صب���ه ب�صع���ور امل�صل���ي ال���ذي يتاأهب 
الداء ال�ص���الة.. اين اح����س انن���ي اقف 
وراء جمموع���ة من املث���ل العليا متثلها 

هذه ال�صيدة العظيمة.
ومن اب���رز �صخ�صيات تخ���ت ام كلثوم 
�صاب���ط االيق���اع ح�صني معو����س الذي 
كان حماميا ث���م ترك املحام���اة وان�صم 
اىل فرق���ة ام كلث���وم منذ ح���وايل ع�صر 
�صن���وات وهو املدي���ر االداري للفرقة.. 
ويق���ول ح�ص���ني معو����س، ان هوايت���ه 
للمو�صيقى الت���ي اجتهت به اىل درا�صة 
العزف تقرتن بحب���ه ل�صوت ام كلثوم، 

الثانوي���ة  درا�صت���ه  ط���وال  كان  وق���د 
واجلامعي���ة ال ينقط���ع ابدا م���ن �صماع 
اغانيه���ا، وكان �صماع���ه الغانيه���ا اكرب 
حافز له على ا�صتذكار العلوم القانونية، 
ب���ل هو مدين ل�صوت ام كلثوم بنجاحه 
يتفوق يف امتح���ان لي�صان�س احلقوق، 
ام���ا هوايت���ه للع���زف فانه ول���دت عنده 
وه���و يتاب���ع االنغ���ام التي ت�ص���در من 
الفرقة املو�صيقية، و�صعر بتقدير وحب 
الل���ة ال���رق التي ت�صب���ط ايق���اع اللحن 
فق���رر ان يدر�صها درا�ص���ة علمية، وبلغ 
من �صغف���ه وحبه له���ذه االل���ة ان تفوق 
فيها كعازف وان�صم اىل فرقة ام كلثوم 
لن�صاط���ه  وا�صب���ح  ايق���اع..  ك�صاب���ط 
وح���ده واح���رتام وتقدي���ر زمالئ���ه ل���ه 

مديرا اداريا للفرقة.. 
وت�ص���م الفرقة ع���ازف قانون واحد هو 
حمم���د عب���ده �صال���ح و17 عاف���ز كمان 
هم كرمي حلمي وعب���د املنعم احلريري 
ن�ص���ر  وحمم���د  اق�صبج���ي  وحمم���ود 
الدين وعبد الفتاح خريي ولبيب ح�صن 
وحممد ما�صي وكمال ال�صويخ وحممد 
�صعيد هيكل وعب���د الغني غنيم ومكرم 
مهن���ي واحمد ال�صنباط���ي و�صامي عبد 
امل���الك وحممود ال�صري���ف ونبيل كمال 
وابراهي���م القباين وحم���دي احلريري 
وع���ازف ن���اي واح���د ه���و �صي���د �ص���امل 
الذي ق�صى حوايل ع�صرين عاما مع ام 
كلثوم وثالثة عازف���ني الاله )ال�صيللو( 
وه���م حمم���د احلفن���اوي وج���ان كمال 
كونربا����س  وع���ازف  ف���وؤاد،  وجم���دي 
واحد وهو عبا����س فوؤاد و�صابط ايقاء 
وهو ح�صني معو�س وعازف بنجز هو 
احم���د �صبح���ي وعازف طبل���ة هو �صيد 
كراوي���ة، وعاف���ز طمب���ا وه���و ابراهيم 
ف���اروق  االردي���ون  وع���ازف  توفي���ق 
�صالم���ة الذي ا�صب���ح االن يوؤدي وحده 
نغمان منف���ردة مع احلان االغاين وهو 
امر مل يكن معروفا من احلان ام كلثوم 

قبل ان�صمام فاروق �صالمة اليها. 
اغل���ب اع�ص���اء فرق���ة ام  ويالح���ظ ان 
كلثوم م���ن عائالت مو�صيقي���ة مثل عبد 
املع���م احلري���ري واب���ن اخي���ه حم���دي 
احلري���ري وحمم���د احلفن���اوي ولبيب 
و�صي���د  الق�صبج���ي  وحمم���ود  ح�ص���ن 
وابراهي���م  �صالم���ة  وف���اروق  كراوي���ة 

القباين. 
�لكو�كب/ �شباط- 1969
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يحر�س ال�صيد علي املوؤيد، ممثل اليمن 
يف اجتماع���ات اللجن���ة ال�صيا�صية على 
احل�ص���ور مبك���رًا، وقد و�ص���ل مرة اىل 
جتتم���ع  حي���ث  ق�صر"انطونياد����س"، 
اللجن���ة، قبل ان ي�ص���ل املوظفون الذين 

ينظمون االجتماعات! 
وقب���ل ان يب���داأ االجتم���اع االول، التقى 
ال�صي���د املوؤيد بال�صيخ عب���د الله الف�صل 
وزي���ر اململك���ة ال�صعودي���ة وممثلها يف 
ال�صع���ودي  الوزي���ر  فعاتب���ه  اللجن���ة، 
عل���ى بع����س ت�صريحاته ع���ن الطاعون 

الدملي. 

مهمة �لوزير 
و�صاأل���ت الوزي���ر ال�صع���ودي ع���ن �صبب 
دعوة االمري في�صل لزيارة لندن.. فقال 
ان ال�صب���ب هو الرغب���ة يف الت�صاور يف 
م�صائل تهم البلدين.. قلت:"امل يتو�صط 
االمري بني م�ص���ر واجنلرتا حلل ق�صية 
وادي الني���ل؟".. فق���ال ان كل م���ا يعرفه 
ه���و ان االم���ري يع���د الق�صي���ة امل�صري���ة 
ق�صية للمملكة العربية ال�صعودية، وانه 
ال يدخر و�صعا يف تاأييدها والدفاع عنها 

يف كل مكان. 

�ل ي�شرك هذ�؟ 
اليم���ن  اليمن���ي:"ان  للوزي���ر  وقل���ت 
يف  ب���ارزا  موقف���ا  االن  اىل  تق���ف  مل 
اجتماع���ات اجلامع���ة العربي���ة!.. انه���ا 
تكتف���ي باملوافقة على القرارات".. فقال 
يل:"ه���ل تريد من اليم���ن ان تختلف مع 
�صقيقاته���ا؟.. اال ي�صرك انها توؤيد الدول 

العربية على طول اخلط؟". 

�نه خري دعاية مل�شر 
واتي���ح يل ان اأحت���دث م���ع عب���د املنعم 

يف  م�ص���ر  م�صت�ص���ار  ب���ك،  م�صطف���ى 
اجتماع���ات اللجن���ة.. ان���ه وزي���ر م�صر 
خ�صي�ص���ا  ج���اء  وق���د  �صوي�ص���را،  يف 
ليح�ص���ر ه���ذه االجتماع���ات، الأن���ه م���ن 
اك���رث امل�صري���ني معرفة بدقائ���ق ق�صية 
فل�صطني.. قلت له:"بلغني ان امل�صريني 
الذي���ن ي�صيفون يف �صوي�صرا هذا العام 
كثريون جدا".. فقال يل:"هذا �صحيح، 
انهم يف هذا العام اكرث منهم يف االعوام 
املا�صي���ة.. ولكنني اعتقد ان ازدياد عدد 
امل�صري���ني الذين ي�صيف���ون يف اوروبا 
يفيد م�ص���ر النهم دعاي���ة م�صرفة لها، قد 
ي�صرف بع�صه���م يف االنفاق، ولكن ملاذا 
تت���اأمل م���ن ا�صرافه���م، وه���م ينفقون من 
اموالهم ه���م؟ وما دامت م�ص���ر ت�صتفيد 

من ذلك؟". 
قلت له:"هل كفت ال�صحافة ال�صوي�صرية 
ع���ن مهاجم���ة م�ص���ر؟".. فقال:"انه���ا ال 
حتم���ل على م�صر مطلقا يف هذه االيام، 
بل تبدي من التقدير مل�صر ما تبديه الية 

دولة كربى من دول العامل". 

ولو... 
ويف م�ص���اء احد ايام اال�صبوع املا�صي، 
ملحت في�صي االنا�صي بك وزير خارجية 
�صوريا.. ورئي�س وفدها ملحته ي�صري يف 
�ص���ارع الكورني�س مع االم���ري م�صطفى 
ال�صهاب���ي وزي���ر �صوري���ا يف م�صر.. ثم 
الع�صك���ري،  ي���اوره  اىل  ي�ص���ري  راأيت���ه 
فيذه���ب الي���اور اىل ال�صي���ارة التي كان 
العل���م  وينت���زع  يركبانه���ا،  الوزي���ران 
ال�ص���وري الذي يرفرف عل���ى مقدمتها.. 
ق���ال  ال�صافحهم���ا،  ي���دي  م���ددت  ومل���ا 
االنا�ص���ي بك:"لقد نزعن���ا العلم حتى ال 
يعرفنا احد.. ولكن يب���دو ان ال�صحافة 
ال يخف���ى عليها �صيء!".. فقال له االمري 

ال�صهاب���ي وه���و ي�صحك:"ت�صتطي���ع ان 
تخف���ي نف�ص���ك ع���ن جمي���ع النا����س، اال 
ال�صحفي���ني.. انهم يعرفون���ك ولو كنت 

متنكرًا!". 

حديث �لبحر 
ودخل���ت  الب���الج،  الوزي���ران  ودخ���ل 
معهما.. و�صرن���ا معا على الرمل بجوار 
املاء متاما.. وملا �صاألت وزير اخلارجية 
ع���ن اح���وال �صوري���ا، ا�ص���ار اىل البحر 
وق���ال:"ان �صوري���ا هادئ���ة ه���دوء ه���ذا 
املاء".. قلت:"ولكن هذا ملاء لي�س هادئا 
با�صتمرار.. ان امواجه تثور احيانا".. 
فق���ال ان التي���ارات الهوائي���ة ه���ي التي 
تثري ماء البحر، ولي�س يف �صوريا االن 

تيارات مثرية واحلمد لله". 

ت�شليم عبد �هلل �لتل
وملا التقي���ت بروحي عبد اله���ادي با�صا 
وزي���ر مع���ارف االردن ورئي����س وفدها 
ان  ل���ه  قل���ت  ال�صيا�صي���ة،  اللجن���ة  يف 
ت�صلي���م الكولوني���ل عب���د الل���ه التل اىل 
احلكومة االردنية غري ممكن، الن م�صر 
واالردن مل تعق���دا معا معاه���دة لت�صليم 
املجرمني.. فق���ال فورا:"ه���ذا �صحيح، 
ولك���ن العالق���ات االخوي���ة ب���ني م�ص���ر 
واالردن ال تبي���ح الحداهم���ا ان ت���اأوي 

عدوا لالخرى". 
قلت:"ه���ل تتن���اول اللجن���ة ال�صيا�صي���ة 

هذه امل�صاألة؟". 
فق���ال:"ال، ان االم���ر م���رتوك لوزي���ري 

خارجية الدولتني". 

هذ� يكفي 
وحينم���ا التقيت بال�صيد عبد الله الباقي 
رئي�س وزراء لبنان، �صاألته عن اخلالف 
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ب���ني ال���دول العربي���ة عل���ى اال�ص���رتاك 
فق���ال  فران�ص�صك���و،  �ص���ان  موؤمت���ر  يف 
يل:"لي����س هذا خالف���ا.. ولكن���ه عر�س 
لوجه���ات النظ���ر املختلف���ة.. ام���ا املبداأ 
ان  ارى  واين  علي���ه..  متفق���ون  فكلن���ا 
ذهابن���ا اىل املحاف���ل الدولية بلغت نظر 
الع���امل الين���ا.. وه���ذا يكف���ي، اذا مل نك 
نرب���ح ربحا مبا�صرا من وراء اال�صرتاك 

يف هذه املحافل". 

م�شكلة 
وق���د ات���اح يل حمم���ود �صليم���ان غن���ام 
با�ص���ا فر�صة االجتماع بالوفود العربية 
جميعا يف حفلة التكرمي التي اقامها لهم 
ي���وم ال�صبت املا�صي، يف ن���ادي اليخت 

امللكي باال�صكندرية
ه���ذا  يف  احلفل���ة  اقام���ة  الوزي���ر  راأى 
الن���ادي وار�ص���ل الدعوات.. ث���م علم ان 
الئح���ة النادي ال تبيح لغري االع�صاء ان 
يقيموا حفالت فيه، فطلب من م�صطفى 
عامر با�ص���ا مدير جامعة ف���اروق االول 
ان يعت���رب نف�ص���ه �صاحب احلفل���ة، النه 
ع�صو يف النادي.. على ان يقوم الوزير 
بالدفع.. ث���م ات�ص���ح ان اقامة احلفالت 
هناك مباح���ة للوزراء، ول���و مل يكونوا 

اع�صاء. 
م���ن  موؤلف���ة  الطع���ام  قائم���ة  وكان���ت 
�صمك"رابع".. وهي مدينة يف احلجاز.. 
وفطائر"عم���ان"، وديك���ة اب���ن الرومي 
وبطاط�س"الرافدي���ن"،  الني���ل،  ب���ارز 
و�صالطة اجلزيرة اخل�صراء ومثلجات
"قادي�صيا"بخوخ"بلودان"وفاكهة"غزة

"وقهوة"�صنعاء". 

د�شي�شة.. 
واثن���اء تن���اول الطع���ام دع���ى في�ص���ي 
االنا�ص���ي ب���ك وزي���ر خارجي���ة �صوري���ا 
للتكل���م م���ع امري���كا بالتليف���ون، فنف�س 
يدي���ه م���ن دي���ك اب���ن الروم���ي.. وظ���ل 
مم�ص���كا ال�صماع���ة ن�ص���ف �صاع���ة، دون 
ان ي�صم���ع �صوت���ا.. وم���ا كاد يعود اىل 
املائدة، حت���ى قيل له ان امري���كا تتكلم، 
فرتكه���ا وذه���ب.. لك���ن امري���كا مل تق���ل 

�صيئًا!.
املدعوي���ن  فوج���د  املائ���دة  اىل  وع���اد 
ي�صرب���ون القهوة! وقال يل انه ال يعرف 
من الذي طلبه يف التليفون، ورجح انها 

د�صي�صة من ا�صرائيل! 
وبعد القه���وة، ركب املدعوون �صفينتني 
�صراعيت���ني �صارت���ا بهم يف مي���اه راأ�س 
التني.. وق���د ا�ص���ر ركاب ال�صفينة التي 
ركبه���ا غن���ام با�ص���ا عل���ى ان يق���وم هو 
�صاح���ب  مبهمة"الري�س"باعتب���اره 

الدعوة. 

�ل�شباحة �ح�شن 
وزي���ر  احلل���و  �ص���ارل  ال�صي���د  و�ص���ال 

بينن����ا  لبنان:"الي�����س  خارجي���ة 
يف  �صع����را  ليق����ول  زج����ال،  او  �صاع����ر 
ه����ذا اجلم����ال؟".. وما كاد يت����م حملته 
حت����ى مال����ت ال�صفين����ة مي����ال �صدي����دًا.. 
فقال:"الي�س بيننا من يتقن العوم؟". 

موقف تركيا 
وملا ع����ادت ال�صفينة اىل هدوئها، ابدى 
ال�صيد على املوؤيد ده�صته ملوقف تركيا 
م����ن م�ص����ر يف جمل�����س االم����ن.. وقال 
في�ص����ي االنا�ص����ي بك ان����ه كان يتحدث 
مع امريك����ي كبري، فلما اب����دى ده�صته 
االمريك����ي  ق����ال  تركي����ا،  موق����ف  م����ن 
الكب����ري:"ان تركي����ا تفي����د كث����ريا م����ن 
�صداق����ة امريكا، فلم����اذا يعيبون عليها 

موقفها؟!". 

�ملفاو�شات 
ومل����ا ع����ادت ال�صفين����ة اىل ال�صاط����ئ.. 
قال �صادق جوه����ر با�صا، وكيل وزارة 
املعارف:"لق����د عدن����ا اىل النقط����ة التي 
بداأنا منه����ا.. متاما كما يفعل االجنليز 

معنا يف املفاو�صات!". 
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