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لتعاجلنا بها ونحن اطفال"
�شوك����ي  ت����ن  غاب����ة  بيتن����ا  خل����ف  -"وكان����ت 
ي�شكنها"من�س"ا�شود عينه براعة، فكنا نخاف منه 

وت�شتخيي من املغرب"! 
العيون التي يحبها 

وحك����ى يل ع����ن ام����ه بن����ت الثمان����ن عام����ا. وع����ن 
اخواته وابنائهن الذين يقاربونه �شنا، وظل ابرع 

راوية ق�شة يحكي.. وانا ل�شت معه! 
كان����ت اطي����اف ن�شائ����ه ي�ش����االت �شفاف����ه تخف����ي 
ق�شماته����ن عن����ي، فطلب����ت من����ه ان ي�ش����ف يل لون 
اجلم����ال ال����ذي ي�شتهوي����ه.. ب����ل ا�شته����واه دائم����ا 

فاحمرت وجنتاه يخفر العذراء وغ�س ب�شره: 
-"والل����ه اه����م كلهم كان����وا بي�����س.. و�شعرهم بن 
الذهب����ي والع�شل����ي.. وعيونه����م".. وفج����اأة رف����ع 

نظره اىل وجهي و�شحك 
-"عيونه����م كان����ت �ش����ودة – ا�شلي اح����ب العيون 

ال�شود"! 
فظننته يجرب بخاطري فقلت: 

-"الله يخليك"!
فاكد يل: 

راأي����ي ه����ي  – احل����ى عي����ون يف  -"فع����ا والل����ه 
ال�شود"! 

وم����رة ثاني����ة غا�����س يف كر�شي����ه، وخي����ل اىل انه 
ن�شين����ي وه����و يجرت �شن����وات من عم����ره بعيدة.. 
م����رت.. يجرتها.. ويلوكه����ا.. ويعي�س مرة ثانية، 

حكى يل انه كان يف �شغره له اربع هوايات: 
م����ع رفاق����ه.. و�شم����اع  ال�ش����ارع  الك����رة يف  لع����ب 
ا�شطوان����ات �شي����د دروي�س.. و�شام����ة حجازي.. 
بيتهم"اب����و  فوتوج����راف  م����ن  املهدي����ة  ومن����رة 
بوق"وقال����ت هواي����ة كانت الق����راءة ينه����م لكل ما 

كتب"حافظ جنيب".. 

��شله وال موؤ�خذة... 
ومل اخف جهل����ي ب�شاحب هذا اال�ش����م.. فاجابني 

حمدثي برقته املعهودة وادبه الكثر: 
-"ا�شل����ه.. وال موؤاخ����ذة.. كان.. كان يعن����ي. وال 
موؤاخ����ذة زي ما تق����ويل ك����ده – كان حرامي! كان 
حرام����ي مثقف.. بارع.. بل عبقري دوخ احلكومة 
حتى عفقدت معاه �شلح ع�شان ترتاح منه على �شرط 
انه يتوب.. وفعا تاب و�شار ا�شهر موؤلف ق�ش�س 
بولي�شية، وا�شهر موؤلفاته"جون�شون"و"هيلتون 

توب"و"مغامرات حافظ جنيب"!.. 
وعرف����ت ان راب����ع هواي����ات جني����ب حمف����وط يف 
�شف����ره كانت الرحات.. رح����ات غريبة كان يقوم 
به����ا وهو تلميذ ابتدائي مع زمائه كل يوم جمعه، 
فيذهب����ون �شرا عل����ى االق����دام م����ن العبا�شية اىل 
حي"ح�شن".. ويند�شون يف"زفاف احمق"و"هم 
خليل"و"احلورية"وي�شع����ون  اخلليج"و"خ����ان 
بحرية ابع����د عن عيون"الكب����ار". فيجل�شون على 

مقهى وميثل����ون ادوار الرجال فيدخنون ال�شي�شة 
احلامي����ة.. وي�شربون ال�ش����اي اال�شود، ويومنون 
يف حديثه����م بتوؤدة ووق����ار! وكان �شب����ب االف�شاد 
�شبي����ا عنهم ف�شل يف الدرا�ش����ة ففتح له ابوه دكان 
اقم�ش����ة يف ح����ي احل�ش����ن، فكان����وا يذهب����ون اىل 

دكانه ليلقنهم كيف يكونون"رجالة"! 
وقهقه جنيب حمفوظ قهقهته اللطيفة: 

-"والود ده كان مغامر ي�شتاهل تنكتب عنه رواية 
طويلة، ت�ش����وري انه افل�س مرة وباع دكانه، فماأ 
منديه احل����اوى �شوية تراب وراح يطوف القرى 
وق����د اطلق حليته وادعى ان ال����رتاب ده من ار�س 

النبي.. وانه ي�شفي العيون! 
فتزاح����م املر�ش����ى عليه..ف����كان يد�����س يف عن كل 
منهم حفن����ة تراب ويقب�س فلو�����س على كده! حلد 

يوم ما رجل فاح هجم عليه بالبلمة وقال له: 
تنعمى"!  انهى  ابني  "عميت 

فهرب من القرية وعاد اىل القاهرة.. وتزوج وفتح 
دكانة ثانية! 

الن �بي مات.. 
وهكذا، م�شى جنيب حمف����وظ يحكي يل ويحكي 
كل م����ا خطر على باله.. ويقهق����ه ويحاول اغرامي 

على القهقهة معه علني ار�شى.. اقنع.
- ان�ش����ى دون ج����دوى، لقد قال ا�شي����اء كثرة لكنه 
جتنب مبه����ارة وحنك����ة وخربة الكات����ب العبقري 

اجلواب على �شوؤايل: 
ملاذا مل يتزوج واحدة ممن احبهن واحببته؟ 

ملاذا؟ 

-"الن ابي يا �شتي مات وفات والدتي واخت ارملة 
ام ال�شغرين يف حاجة اىل تربية، وكانت ماليتي 
يا دوب! وكنت رجلهما الوحيد، وقد تزوج احواي 
االكرب مني من����ذ �شنوات.. وان�شغ����ا با�شرتيهما، 
وكنت"خاطب"قب����ل موت اب����ي – خاطب حبيبتي 
االوىل.. فذهب����ت اليه����ا وافهمتها الظ����روف.. و.. 
وافرتقنا! وظلت تلك الظروف قائمة حتى �شرقني 

الزمن وفاتني �شن الزواج"
اال�شباب!.." زالت  طبعا  "واالن؟ 

فقال يل بان�شيانيته الرقيقة: 
-"زال����ت، ولك����ن �شن املرون����ة يف اخاق����ي فات.. 
زال ه����و االخ����ر، فال����زواج عب����ارة ع����ن تواف����ق.. 
وت����وازن.. و�شركة – اعني ان الرجل يقابل املراأة 
يف منت�شف الطريق، يعني بيتنازل لها عن ا�شياء 
وتتنازل له عن ا�شياء، اما انا فقد كربت االن )45( 
واعتدت على العزوبية وارف�س ان اغر �شيئا من 
عادات����ي وطباعي.. لكنني ارف�����س اي�شا ان اعذب 
تلك �شرتتبط ب����ي بارغامها على نظ����ام حياتي انا 
دون ان تك����ون له����ا كليم����ة واح����دة او راأي واح����د 

فيها!". 
وق����د بقى �شيء احبب����ت ان اعرفه عن الرجل الذي 
اكت�شفت فجاأة انه ي�شبهني يف نواح كثرة. �شيء 

هام جدا: 
- ايهم����ا يحب.. الليل ثم النهار؟ انا �شخ�شيا احب 
الليل – الليل الرحيم النه ي�شدل �شتارا كثيفا على 

الواقع. 
واجابني اخر روحي عندما �شالته: 

-"طبع����ا احب اللي����ل – الليل الرحي����م النه ي�شدل 
�شتارا كثيفا على الواقع!". 

�شباح �خلري/ ت�شرين �الول- 1957

جنيب حمفوظ ي�شرح 

-"اأج����ل! اح�شن لون احبه من الوان الطعام هو.. 
احلليب"! 

ث����م اكد وهو ي�شحك من فمه.. وعينينه.. ويديه.. 
وذراعيه. 

-"عموم����ا انا اكل طفيف – وجباتي الثاث وجبة 
واحدة مما ياكل.. يو�شف ال�شباعي!"

دموعه.. متى وملن؟.. 
ول�ش����ت ادري مل اردت تل����ك اللحظ����ة وان����ا ا�شم����ع 
قهقهت����ه.. ان ارى دموعه، اي والله – دموع رجل 

كهذا، كيف تكون؟ ومتى؟ وملن؟ 
�شاألت����ه: فق����ط – قهقهته فج����اأة وتركه����ا معلقة يف 

الهواء وهبط هو ب�شوته يقول يل بجد: 
-"ث����اث م����رات بكي����ت فيه����ا بحرق����ة، ي����وم م����ات 
�شعد زغل����ول.. ويوم مات اب����ي.. ويوم عرفت ان 
املنفلوط����ي رجل ميت منذ زم����ن بعيد، وكنت اتهم 

كل كتاباته وقررت ان اتعرف اليه!". 
وانا كما قلت لكم مرة الف يف حديثي وادور القود 
مبحدث����ي ان االع�ش����اء مب����ا اري����د �شماع����ه.. لكنه 
ج����اورين.. هذا الرجل! رفع حاجبيه الرفيعن يف 

�شذاجة عندما قلت له مبعزى.. 
-"اهي����ه؟ ي����اه ب�س ك����ده؟ دم����وع عمرك له����وؤالء.. 

وح�شب؟"
فتنحنح وقال: 

-"اآه.. افتك����رت.. بكي����ت مرة رابع����ة �شنة 1932 

ي����وم اقامت ال�شي����دة روز اليو�ش����ف حفلة متثيلية 
خري����ة وتربع����ت بايراده����ا لقري����ة احرتق����ت عن 
اآخره����ا، وكان����ت ق����د اعتزل����ت التمثي����ل وا�شتغلت 
بال�شحاف����ة و�شارت لها فيه����ا مكانة مرموقة، فلما 
تاأمل����ت من اج����ل القروين الذي����ن �شردتهم النران 
وا�شرتكت فعا يف التمثي����ل بالفيلم بالدور االول 
يف م�شرحية"غ����ادة الكاميليا"اج����ادت اميا اجادة 
ب����ل ابدعت حت����ى �شالت دموعي جتاوب����ا وانفعاال 

بروعة التمثيل!". 
فل����م اقن����ع، كي����ف اقن����ع؟ كي����ف مل تبك ه����ذا الفنان 
املره����ف احل�شا�س.. ام����راأة؟ م�شتحيل! فعدت اىل 

نب�س قلبه! 
-"واحلب.. يا ا�شتاذ احلب! امل يلوعك؟ امل يحرق 
حناي����اك؟ امل يكو �شلوع����ك كي����ا؟ امل يلهب دماءك 

حتى حترق دخانا �شال من عينيك.. دموعا؟". 
فهز راأ�شه من�شجما  كانني ارتد اآية.. وهتف: 

-"الله.. الله!". 
فقل����ت يف ب����ايل انتهزه����ا فر�شة قب����ل ان يفيق من 
ربقة ال�شحر الذي ينفثه دائما حديث احلب كاملطر 

يف اجلو، ف�شحت بلهفة: 
-"قول باأه.. وحياة النبي!"

احلب ال ي�شقى... ولكن!.. 
ق����ال ان احل����ب االول وه����م كب����ر، ك����راي اح�شان 
عب����د القدو�����س، يعني ان����ه ت�شمية – حب����ه االول، 

وكانت بنت جرانه����م يف العبا�شية، وتوالت بعد 
ذل����ك ن�ش����اء اأخريات يف حياته احبه����ن واحببته.. 

وا�شعدهن وا�شعدته.. 
ف�شالته: 

بالقوي؟".  "وحببت.. 
ف�شحك:

-"ايوه!". 
-"اال يبكي املرء من �شدة احلب؟". 

فرمقن����ي بعط����ف وبابت�شام����ة حافي����ة م����ن عيني����ه 
ال�شافيتن كانه اكت�شف عني �شرا وغمغم: 

-"احلب ي�شعد ال ي�شقي، ولكن.."
فح�شبت انفا�شي: 

-"لكن.. ايه؟"
-"لكني مل ا�شعد بحبي!"

وان����ا دائم����ا قلبي م����ع الذي����ن ي�شق����ون بعواطفهم 
واحل����ق ا�شابتن����ي خيب����ة ام����ل قوي����ة!.. م�شك����ن 
فن����ان كهذا مره����ف! مل����اذا مل يت����زوج؟ ومل ي�شعد؟ 
ملاذا.. ملاذا؟ وطار خيايل جمنونا ي�شور يل ليايل 
طويل����ة من ال�شهاد عا�شه����ا ال ريب جنيب حمفوظ 
وتعذبه����ا.. ومي����اه الني����ل الت����ي زادت م����ن في�س 
دموعه وهو �شهران على ال�شاطيء يعد النجوم.. 
واالحذية التي يراه����ا وهو يقطع ال�شوارع قلقا..

متاأملا.. متلوعا! 
وكامنا قراأ افكاري النه قال وهو يتاأملني بدقة: 

كن����ت مهم����ا تعذب����ت وتلوع����ت ا�شب����ط  -"اب����دا! 
اع�شاب����ي، فقط كنت اهرب م����ن الهند كلها. ا�شافر 
بعي����دا اغر اجل����و كله! وكان امل����كان الذي يهديء 

من فوره عواطفي هو.. اال�شكندرية! 
هرب����ت اليه����ا كل م����رة ا�شط����دم حب����ي ب�شخ����رة 

الواقع!". 
-"اي واق����ع هذا الذي منعك م����ن الزواج بحبيبتك 

مرة.. بعد مرة.. بعد مرة؟". 

حكاية جنيب.. 
ف�ش����األ بكر�شي����ه اىل ال����وراء.. و�ش����ردت نظرات����ه 

بعيدة.. حاملة.. وهم�س ب�شوت فيه �شجن: 
-"دي حكاية طويلة.. طويلة!". 

فقلت له: 
وراها ايه!". 

-"وهو انا حاأعرف اقلف�س؟ �شويف يا �شتي".. 
وحك����ى يل حيات����ه – حيات����ه كله����ا، كي����ف وله يف 
اجلمالي����ة ثم انتقلت به ا�شرته اىل العبا�شية حيث 
ن�شاأ.. وعا�س.. وال تزال تعي�س فيها امه واخوانه 

يف بيت اال�شرة القدمي العتيق..
هنا ابت�شم لذكرى عزيزة وقال: 

-"والبيت زمان كانت له جنينة فيها �شجرة جوافة 
واح����دة.. وكام �شجرة ورد.. وتكعيبة عنب ا�شود 
واه����م م����ن كل ده – �شجرات"�شيح"زرعتها امي 

ه��ذ� �لرج��ل كان يجب �ن يك��ون �خي!.. لعل��ه �خي و�نه 
من��ي – �خو روحي.. �ش��دقوين �نني �ش��عرت و�نا معه �ين 
جل�ش��ت مع نف�شي! غريب جد� هذ� �ل�شعور، لكنه �نتابني 
قويا.. و��ش��حا نابعا م��ن �عماقي.. �ح�ش�ش��ت �ين �حادث 
ذلك �جلزء �خلري �لطيب مني – �لجء �ل�شايف �لرزن �لذي 
ي�ش��رب �حلليب يف �فطاره وع�ش��ائه.. ويحب �لنا�س كلهم 
ويفرح �ملرحوم لفرحهم ويحزن حلزنهم.. وينظر للدنيا 
كله��ا بعين��ني وديعت��ني �ش��ابرتني ويبت�ش��م لها �بت�ش��امة 

م�شاملة م�شت�شلمة! 
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جمال عبد �لنا�شر 
النا�ش���ر  عب���د  جم���ال  اليوزبا�ش���ي  كان 
بالق���وة  ملحق���ا  العلم���ن  يف  موج���ودا 
امل�شري���ة الت���ي كلف���ت مبراقب���ة املوق���ف 

احلربي يف ال�شحراء الغربية. 
وجل�س جم���ال عبد النا�ش���ر عقب حادث 
4 فرباي���ر يكت���ب خطاب���ا ل�شدي���ق له يف 

القاهرة فكتب يقول: 
الواقع���ة  وقع���ت  ان  بع���د  العم���ل  "م���ا 

وقبلناها م�شت�شلمن خا�شعن خائفن؟
احلقيق���ة اين اعتق���د ان اال�شتعمار يلعب 
بورقة واحدة يف يده يق�شد التهديد فقط 
ولكن ل���و انه اح�س ان بع����س امل�شرين 
ين���وون الت�شحي���ة  بدمائه���م ويقابل���ون 

القوة بالقوة ال ت�شحب على الفور". 
ث���م نق���ل اليوزبا�شي جمال عب���د النا�شر 
مدر�ش���ا  ث���م  احلربي���ة  بالكلي���ة  مدر�ش���ا 

مبدر�شة اال�شلحة ال�شغرة. 
وكان ا�شم جمال عب���د النا�شر هو اال�شم 
ال���ذي تث���ور جمي���ع زوج���ات ال�شب���اط 
االحرار ملجرد �شماع���ه. فقد كانت هوؤالء 
الزوج���ات يعرف���ن ان ا�ش���م جم���ال عب���د 
النا�شر ه���و الوحيد الق���ادر على انتزاع 
االزواج م���ن بيوته���م يف اي وق���ت وكل 

وقت دون معار�شة او تردد.

عبد �حلكيم عامر 
كان يف منقب���اد ث���م نقل مدر�ش���ا مبدر�شة 
الكت���اب الع�شكري���ن، وملا وق���ع حادث 4 
قرباي���ر كان يح�ش���ر اجتماعات ال�شباط 
يف ناديه���م ويف اح���د ه���ذه االجتماعات 
اتفق عب���د احلكيم عامر م���ع زمائه على 
عم���ل حرك���ة تظه���ر تذم���ر ال�شب���اط من 

احلكومة القائمة. 

جمال �شامل 
وكان الطي���ار جم���ال �ش���امل ثال���ث ثاث���ة 

ميثلون الثورة يف �شاح الطران. 
وح���دث م���رة ان كان جم���ال �ش���امل ي�شر 
يف  اجلدي���دة  م�ش���ر  �ش���وارع  اح���د  يف 
طريقه حل�ش���ور احد االجتماع���ات التي 
كان���وا يعقدونه���ا يف من���زل زمي���ل له���م 
وت�شادف ان قابله اح���د ال�شباط و�شاأله 
ع���ن وجهته فق���ال جمال �ش���امل انه ذاهب 
لي�شه���ر م���ع بع����س ا�شدقائ���ه يف من���زل 
واح���د منهم، فق���ال له ال�شب���اط انه �شمع 
ان املباح���ث العامة تتعق���ب جمموعة من 
ال�شب���اط بينهم اخ���وان: احدهم���ا طيار 
واالخ���ر �شاب���ط يف اجلي����س وذك���ر ل���ه 
ا�شم���اء بع�س الذي���ن يجتمع جمال معهم 
وقال ان املباحث تراقبهم الن تقريرا ورد 
اىل رج���ال البولي�س ان ه���وؤالء ال�شباط 
يدخن���ون احل�شي�س وي�شرب���ون اخلمر، 
واراد جم���ال �ش���امل ان مي���وه عل���ى ه���ذا 
ال�شدي���ق فعر����س علي���ه ان ي�شحبه معه 
يف �شهرته فاعتذر ال�شديق وقال له: مرة 

ثانية.. 
م���ن رج���ال  ال�شب���اط يحتاط���ون  وب���داأ 
املباح���ث ويغرون م���كان اجتماعهم يف 

كل مرة. 

�شالح �شامل 
مم���ن  �ش���امل  �ش���اح  اول  امل���ازم  وكان 
ف���كان  املن�ش���ورات  توزي���ع  يتول���ون 
يخ���رج باللي���ل يحمل معه رزم���ا من هذه 
املن�شورات ويقوم بو�شعها يف �شناديق 

الربيد املختلفة. 
وح���دث يف ليل���ة ان خ���رج ه���و وجم���ال 
عب���د النا�شر لتوزيع املن�ش���ورات فوقف 

بهم���ا ال�شي���ارة 
على بعد من احد 

وبق���ي  ال�شنادي���ق 
النا�ش���ر  عب���د  جم���ال 

فيه���ا وت���رك �شاح �ش���امل يحمل عددا 
م���ن االظ���رف بداخلها املن�ش���ورات وقبل 
ان ي�ش���ل اىل �شن���دوق الربي���د تعرث يف 
�شره ف�شقطت من يده االظرف وتناثرت 
وكان يق���ف عن بعد من �شن���دوق الربيد 
جندي البولي�س املكلف باحلرا�شة واخذ 
�شاح �ش���امل وخ�شى ان ياحظ اجلندي 
ما حدث ف���راح يجمع الظروف يف هدوء 
وم���ن ح�شن احلظ ان اجلن���دي احلار�س 
مل يلح���ظ �شيئ���ا وو�ش���ع �ش���اح �ش���امل 
اخلطاب���ات يف ال�شندوق وع���اد م�شرعا 
بهم���ا اىل  انطلق���ت  الت���ي  ال�شي���ارة  اىل 

�شندوق اآخر. 

�نور �ل�شاد�ت 
بل���غ   1942 ع���ام  اغ�شط����س  �شه���ر  يف 
ال�شب���اط م���ن اع�ش���اء جمعي���ة ال�شري���ة 
االوىل ان مدي���ر املخاب���رات قاب���ل وزير 
احلربي���ة وعلم ال�شباط ان ه���ذه املقابلة 
تخفي �شرا خط���را فقد علمت املخابرات 
ان بع�س ال�شب���اط يعقدون االجتماعات 
ويخفون اال�شلح���ة. وعاد انور ال�شادات 
يف م�ش���اء اليوم اىل منزل���ه وما ان دخل 
حت���ى فوج���ئ بح���وايل 50 جندي���ا م���ن 
م�شرين واجنلي���ز يهاجمونه يف منزله 

يف  وياخ���ذون 
املن���زل  تفتي����س 
ال�شادات  ان���ور  وتذكر 
ان  التفتي����س  اثن���اء 
لدي���ه طبنج���ة زي���ادة 
امل���ري  عهدت���ه  عل���ى 
وكان ذل���ك يع���د جرمية 
ه���و  وبينم���ا  ع�شكري���ة 
يفك���ر يف كيفي���ة اخفائه���ا 
اذ ب���ه يفاج���ئ بال�شاغ �شيف 
البزل خليفة"الل���واء االن"وكان 
م���ن بن الق���وة الت���ي هاجم���ت املنزل 
يهم����س يف اذن انور ال�شادات قائا:"لقد 
يف  واخفيته���ا  الطبنج���ة  عل���ى  ع���رثت 

جيبي". 
واخ���ذ انور ال�شادات اىل �شجن االجانب 
ملام���ور  في���ه وق���ال  فرف����س ان ي�شج���ن 
ال�شجن"ج���ردوين م���ن رتبت���ي اوال ث���م 
ا�شجن���وين يف ه���ذا ال�شجن"فنقل انور 
اىل مي����س �شب���اط بولي����س ويف الي���وم 

التايل نقل اىل معتقل املنيا. 
ويق���ول انو ال�شادات ان يف حياته امراأة 
ه���ي الت���ي وهبت���ه االرادة والق���وة، هذه 
ال�شي���دة ه���ي جدت���ه لوال���ده فه���ي الت���ي 
تولت تربيت���ه.. ثم ي�شتطرد"راأيتها تاأمر 
الرجال فياأمترون بامرها، وراأيتها حتل 
م�شاكله���م فيمتثل���ون لرغبته���ا وراأيته���ا 
ال�شاقي���ة  ج���وار  اىل  احلق���ل  يف  تبي���ت 
وراأيته���ا تعمل يف الغي���ط وت�شرف على 

االنقار.. 
ت���زورين  ان  اعتقل���ت رف�ش���ت  وعندم���ا 

وقالت ملن دعاها لزيارتي: 

- ال ا�شتطي���ع ان ارى ان���ور ب���ن اربع���ة 
ال  ب���اب  ووراء  علي���ه..  مغلق���ة  ج���دران 

ي�شتطيع ان يحطمه ليخرج! 
وبلغتني هذه الكلمات فهربت من ال�شجن 

وذهبت اليها الراها..". 

عبد �للطيف �لبغد�دي 
عق���د ح���ادث 4 فرباير توج���ه الطيار عبد 
اللطي���ف بغ���دادي م���ع بع����س ال�شب���اط 
ومنه���م �شاح �ش���امل اىل احم���د ح�شنن 
رئي����س الدي���وان امللكي، وق���ال ال�شباط 
لرئي����س الدي���وان انه���م قرروا الث���اأر من 
انزلوه���ا  الت���ي  االهان���ة  االجنلي���ز ورد 

بالباد فقال لهم ح�شن: 
- ا�ش���ربوا �شوي���ه واحنا مل���ا نحتاج لكم 

�شوف نطلبكم.
وخرج بغدادي ومن معه من عند ح�شنن 
ي�شع���رون بخيبة االمل و�شمموا على ان 

ينتقموا دون اخطار رئي�س الديوان.

ح�شن �بر�هيم 
ق���رر الطي���ار ح�ش���ن ابراهيم م���ع زمائه 
ان يت�شل���وا بال�شب���اط االمل���ان للتع���اون 

معه���م �شد االجنليز واخت���اروا ليلة كان 
ح�ش���ن ابراهيم فيه���ا الطي���ار النوبتجي 
واع���دوا طائرة ليطر به���ا الطيار ح�شن 
�شع���ودي اىل ال�شح���راء الغربي���ة واع���د 
ح�شن ابراهي���م كل �شيء وبعد ان طارت 
الطائ���رة ذهب وابل���غ ريا�شة ال�شاح عن 
هرب اح���د الطيارين بطائرة من طائرات 
ال�شاح وحوكم ح�ش���ن ابراهيم بو�شفه 
م�شئ���وال ع���ن احل���ادث وا�ش���در املجل�س 
ق���رارا بتاأخر اقدميته وظ���ل هذا احلكم 
قائم���ا اىل ان قام���ت الث���ورة ف�شحح���ت 

الو�شع بالن�شبه له. 

ح�شني �ل�شافعي 
يف  ال�ش���ايف  ح�ش���ن  اليوزبا�ش���ي  كان 
�شاح الفر�شان وكان يتوىل ن�شر الدعوة 
بن زمائه ال�شباط وتوزيع املن�شورات 
عليه���م، وكان موؤمن���ا بحيوي���ة ال�شع���ب، 

وقدرته على ا�شتخا�س حقوقه. 

زكريا حميي �لدين 
كان زكري���ا م���ن ال�شب���ان الثائري���ن وكان 
م�شه���ورا بقدرت���ه عل���ى �شب���ط اع�شابه 

والتظاه���ر بالرباءة التام���ة رغم انه كان 
على ات�شال بكل احل���ركات ال�شرية التي 

جتري يف اجلي�س. 

كمال �لدين ح�شني 
ح�ش���ن  الدي���ن  كم���ال  اول  امل���ازم  كان 
�شابطا ب���االالى االول مبدفعي���ة امليدان 
باملاطه وكان ميثل الفدائية باجل معانيها 
وكان هو الذي يتوىل توزيع املن�شورات 
واخ���ذ على نف�شه م�شئولي���ة اي�شال هذه 
املن�ش���ورات اىل جميع �شب���اط اجلي�س، 
ومم���ا يذك���ر ان كم���ال الدي���ن ح�شن كان 
اوىل املتطوعن يف حرب فل�شطن فطلب 
احالت���ه اىل اال�شتب���داع وت���رك زوجت���ه 
واوالده وذه���ب ليح���ارب م���ع الفدائين 

يف فل�شطن. 

�لدكتور نور �لدين طر�ف 
كان الدكت���ور نور الدين طراف طبيبا يف 
وزارة ال�شح���ة يف ق�ش���م رعاي���ة الطفل، 

وكان اي�شا �شكرترا لنقابة االطباء. 
طلب���ه املرح���وم الدكت���ور عب���د الواح���د 
الوكي���ل وكان وزي���را لل�شح���ة يف ذل���ك 

الوقت وقال له: 
- لق���د ات�ش���ل ب���ي رفع���ة النحا����س با�شا 
وطلب مني نقلك ال�شوان الن ادارة االمن 
العام رفعت له تقريرا تقول فيه انك تعقد 
اجتماع���ات يف عيادت���ك باجلي���زة وق���د 
حاولت ان اقنع النحا�س با�شا انك طبيب 

كفء ولكنه م�شمم على نقلك. 
فق���ال ل���ه الدكت���ور ط���راف: ه���ذا كام ال 
ا�شا����س ل���ه النن���ي اح�ش���ر االن المتحان 
الدبل���وم يف امرا����س الن�ش���اء والوالدة 
ولي����س ل���دي م���ن الوق���ت م���ا ي�شمح يل 
بعق���د مث���ل ه���ذه االجتماع���ات، واذا م���ا 
ا�شررته���م عل���ى نقل���ي اىل ا�ش���وان فانا 
م�شط���ر اىل اال�شتقالة حت���ى ال احرم من 

اداء االمتحان.
فق���ال الدكتور الوكي���ل، طبيب روح قابل 
لام���ن  مدي���را  وكان  غ���زايل..  حمم���ود 

العام.. و�شوف احلكاية ايه.. 
ويق���ول الدكتور طراف ان���ه ذهب وقابل 
حمم���ود غ���زايل فقال ل���ه انه اطل���ع فعا 
عل���ى التقرير ومع ذلك فانه �شيعد تقريرا 
اآخر يف �شالح الدكتور طراف ما دام انه 

يوؤكد ان مثل هذه االجتماعات ال تتم. 

وي�شتطرد الدكتور طراف قائا: انه فعا 
كان يعقد اجتماعات يف عيادته ولكن يف 
ه���ذا الوقت بالذات الذي قدم فيه التقرير 
كان م�شغ���وال باالمتح���ان ومل يك���ن يعقد 

مثل تلك االجتماعات. 

فتحي ر�شو�ن 
كان فتح���ي ر�ش���وان يرتاف���ع يف ق�شي���ة 
خم���درات يف ا�ش���وان وبع���د ان انته���ى 
وكي���ل  غرف���ة  اىل  ق�ش���د  املرافع���ة  م���ن 
النياب���ة وبينما هو عن���ده اذا بربقية من 
النائ���ب العام تطلب القب����س على فتحي 
ر�شوان وت�شليمه اىل النيابة العامة يف 

القاهرة. 
وب���ات فتحي ر�ش���وان ليلت���ه يف ا�شوان 
حت���ت احلرا�ش���ة وف الي���وم الت���ايل نقل 
مكب���ا باحلديد اىل القاه���رة ويف مكتب 
وعب���د  املرح���وم  وكان  الع���ام،  النائ���ب 
الرحمن الطوير، علم ان االمر الذي �شدر 
مل يك���ن بالقب����س عليه وامن���ا كان يطلب 
ح�شوره للتحقيق فق���ط، وكان التحقيق 
خا�ش���ا بق�شية هرب عزيز امل�شري وبعد 

انتهاء التحقيق �شمح له باالن�شراف. 
ويف ال�شب���اح الباك���ر م���ن الي���وم التايل 
كان فتح���ي ر�ش���وان جال�شا م���ع ال�شيدة 
حرمه يف �شرف���ة داره يت�شف���ح اجلرائد 
فاخربت���ه ال�شي���دة حرم���ه ان �شخ�شا يف 
الطري���ق ينظ���ر اليهما ث���م يختفي ونظر 
كان  فق���د  االم���ر  ففه���م  فتح���ي ر�ش���وان 
ال�شخ����س ال���ذي يراق���ب املن���زل �شابطا 
م���ن �شباط املباحث العام���ة، فنادى عليه 
ودعاه للدخول وفوج���ئ فتحي ر�شوان 
بان ال�شابط يحم���ل امرا بتفتي�س املنزل 

وامرًا اآخر بالقب�س عليه. 
ونقل فتحي ر�شوان اىل �شجن االجانب 
و�شدر االم���ر الع�شك���ري باعتقاله وبقي 
يف ال�شج���ن ب�شع���ة �شهور خ���رج بعدها 
ليرتاف���ع عن املتهم���ن يف الق�شي���ة التي 
عزي���ز  ه���رب  ق�شي���ة  ب�شببه���ا..  اعتق���ل 

امل�شري. 

�حمد ح�شن �لباقوري 
كان يف عام 1942 مدر�شا مبعهد القاهرة 
وا�ش���در احلاكم الع�شك���ري امر باعتقاله 
وو�شع يف �شجن االجانب، وبعد ا�شبوع 
نق���ل اىل معتقل املنيا وه���و املعتقل الذي 

كان معدا للمعتقلن املتطرفن.
وكان املعتقل ي�شم 85 �شخ�شا بينهم 24 
ازهري���ا واتف���ق املعتقلون عل���ى انتخاب 
الياق���وري زعيم���ا له���م، ويف املعتقل بدا 

الباقوري يتعلم اللغة االجنليزية. 
وحدث مرة ان ا�شرب املعتقلون واخذوا 
يقذف���ون باال�ش���رة وال�شبابيك واالبواب 
خارج املعتق���ل واذا بالبولي����س يحا�شر 
املعتقل وملا ا�شتمر املعتقلون يف حتطيم 
ادوات املعتقل ومفرو�شاته بداأ البولي�س 

يطلق عليهم النار. 
وكان الباق���وري يقف مع اح���د املعتقلن 
وهو املرح���وم الدكتور ح�شن نور الدين 

◄◄

�ين كانو� عام 1942؟ 
�أين كانو� قبل �لثورة بع�شر �شنو�ت؟ 

�ين كانو�؟ وماذ� كانو� يفعلون؟ 
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◄◄

اح���د رج���ال احل���زب الوطن���ي القادم���ى 
ي�شرب���ان القه���وة ف���اذا بر�شا�ش���ة تدخل 
الغرف���ة ومتر من ف���وق راأ����س البافوري 
وازداد هياج املعتقلن، وا�شتد البولي�س 
يف اط���اق الن���ار ومل���ا اح����س الباقوري 
بخط���ورة احلال���ة ج���اء بع�ش���ا ورب���ط 
يف  ورفع���ه  ابي����س  مندي���ا  طرفه���ا  يف 
اله���واء وفجاأة وق���ف اط���اق الر�شا�س 
وخ���رج الباف���وري يتفاو����س م���ع رجال 
البولي�س يف وق���ف املعركة وفعا انتهت 
ب���ان ا�شتج���اب رئي����س املعتق���ل لطلبات 

املعتقلن. 
وبع���د انته���اء املعرك���ة نظ���م الباف���وري 
م�شطف���ى  فيه���ا  ي�ش���ب  �شع���ر  ق�شي���دة 
واحلاك���م  ال���وزراء  رئي����س  النحا����س 
يف  الق�شي���دة  وطبع���ت  الع�شك���ري 
من�ش���ورات وموقعة بام�ش���اء البافوري 
ووزع���ت يف جميع انحاء القطر امل�شري 
وبل���غ امره���ا اىل النحا����س ال���ذي ه���اج 
ب�شببها وامر مبعامل���ة البافوري معاملة 

يف غاية ال�شوء. 

وكان البافوري هو املعتقل الوحيد الذي 
رف�س ان يزوره اهله يف املعتقل. 

�لدكتور عبد �لرز�ق �شدقي 
ع���اد الدكت���ور عب���د ال���رزاق �شدق���ي من 
اوروب���ا بع���د ان ن���ال �شه���ادة الدكتوراه 
يف عل���م تربي���ة احليوان وع���ن بوزارة 
احلي���وان  تربي���ة  ق�ش�ش���م  يف  الزراع���ة 
ورق���ي ب�شرع���ة حتى و�ش���ل اىل من�شب 

وكيل الق�شم. 
وملا عن اال�شتاذ احمد عبد الغفار وزيرا 
للزراعة واعجب ب�شخ�شية الدكتور عبد 
ال���رزاق �شدقي واطل���ع عل���ى ال�شهادات 
التي ح�ش���ل عليها، ا�شتدع���ي مدير ق�شم 
تربية احليوان وكان اال�شتاذ عبد العزيز 
عبد الله �شامل وقال له احمد عبد الغفار. 
تعت���رب  االن  م���ن  ان���ت  ا�شم���ع   -
نف�شك"طرط���ور"! اي ال دخ���ل لك باعمال 
ال���رزاق  عب���د  للدكت���ور  وت���رتك  الق�ش���م 
�شدقي �شلطة اال�شراف على اعمال الق�شم 
وبذل���ك كان الدكتور عب���د الرزاق �شدقي 

وكيا لق�شم تربية احليوان ا�شما 
ومديرة فعا!. 

�لدكتور حممود فوزي 
كان الدكت���ور حممود ف���وزي عام 1942 
�شكرت���را  يعم���ل  كان  فق���د  باري����س  يف 
اول يف املفو�شي���ة امل�شري���ة فيه���ا وكان 
الدكت���ور ف���وزي م���ن املتحم�ش���ن �ش���د 
االجنليز وملا وقع حادث 4 فرباير حاول 
ان ينق���ل اىل القاه���رة حت���ى ي�شرتك يف 
احل���ركات الوطني���ة ولكن���ه مل ميكن من 
ذل���ك وكان يكتب ال�شدقائ���ه من باري�س 
خطابات مطولة يتحدث فيها عما ي�شعر 

به من امل من االعتداء ال�شارخ الذي وقع 
عل���ى الب���اد ويطل���ب موافاته مب���ا يدور 
ال���وزارة  تقاري���ر  الن  الكوالي����س  وراء 
الديبلوما�شي���ة مل تك���ن تعط���ي ال�شورة 

احلقيقية حلالة الباد. 

جندي عبد �مللك 
كان اال�شت���اذ جن���دي عب���د املل���ك يف عام 
حمكم���ة  يف  م�شت�ش���ارا  يعم���ل   ،1942

النق�س 

�حمد �ل�شربا�شي 
ام���ا املهند����س احم���د ال�شربا�ش���ي ف���كان 
معروف���ا انه م���ن اكفا وان�ش���ط مهند�شي 
وزارة اال�شغ���ال وكان���ت جمي���ع تقاري���ر 
املفت�ش���ن عن���ه تطل���ب ترقيت���ه ترقي���ات 
ا�شتثنائية تقديرا لكفاءته حتى ويف اىل 
با�شمهند�س م�شروع���ات ري الدلتا وكان 
ا�شغر مهند�س ري يتوىل هذا املن�شب. 

�حمد ح�شني 
كان اال�شتاذ احمد ح�شني رئي�شا ملحكمة 
بن���ي �شويف ثم نق���ل افوكات���و عموميا، 
ويق���ول وزير العدل: يف تل���ك االيام كان 
هناك افوكاتو عمومي واحد فقط فكانت 
م�شئوليات���ه �شخمة وكان���ت الق�شايا يف 
هذا الوقت كثرة لقيام احلكم الع�شكري 

وكرثة االعتقاالت وتدخل االجنليز. 
ف���كان يعمل كل يوم 18 – 19 �شاعة على 
االقل، ومل يكن يجد من الوقت ما ي�شمح 

له مبقابلة ا�شدقائه.
�لدكتور عبد �ملنعم 

�لقي�شوين 

نال الدكتور عبد املنعم القي�شوين �شهادة 
الدكت���وراه يف االقت�ش���اد من لن���دن عام 

 .1942
ويق���ول الدكتور القي�ش���وين: ملا ح�شلت 
عل���ى الدكت���وراه كان���ت احل���رب العاملية 
ال ت���زال قائم���ة، ومل يكن يف مق���دور اي 
م�شري الع���ودة اىل بادهم اال ب�شعوبة 
كب���رة لتعذر املاح���ة يف البحر االبي�س 
اجنل���رتا  يف  بقي���ت  لذل���ك  املتو�ش���ط، 
وقررت ان اعم���ل حتى اعود اىل وطني، 
ومل اتردد يف قب���ول وظيفة كاتب �شغر 
باج���ر �شئي���ل وجدتها خالي���ة يف بنك 
باركلي���ز عل���ى الرغ���م م���ن اين احم���ل 

�شهادة دكتور يف االقت�شد. 
واخل�ش���ت لعم���ل ومل اه���ون م���ن قيمته 
وقدره بل اقبلت عليه، وبذلك فيه اق�شى 
جهدي وكوفئت على ذل���ك بان رقيت اىل 

من�شب اعلى. 
وعاد الدكت���ور القي�شوين اىل وطنه عام 

1944 ليعمل مدر�شا يف كلية التجارة. 

ادىل الرئي�����س احمد ب����ن بيلا بحدي����ث هام اىل 
فوؤاد ال�شي����د املحرر"بامل�شور". قال ان اجلزائر 
النا�ش����ر و�ش����وف  زي����ارة جم����ال عب����د  ترتق����ب 
يك����ون لها اح�ش����ن االثر و�شتك����ون فر�شة يلم�س 
فيه����ا الرئي�س عب����د النا�شر مكانت����ه لدى ال�شعب 
اجلزائ����ري.. اك����د ب����ن بيل����ا ان اوىل رحات����ه 
القادم����ة �شتك����ون اىل القاهرة.. متن����ى بن بيلا 
للجزائ����ر ان ترتبط مبيثاق الوح����دة الذي جمع 
االقطار ال�شقيقة الثاثة �شوريا والعراق وم�شر 
وبنف�����س �شروط����ه يف اق����رب وق����ت ممك����ن واكد 
ت�شمي����م اجلزائ����ر عل����ى االرتباط به����ذا امليثاق، 

حتقيقا لرغبة ال�شعب. 
�شحبت الرئي�س احمد بن بيلا رئي�س احلكومة 
اجلزائري����ة يف رحلته االخرة اىل وهران حيث 
افتتح االحتفال بغر�س ال�شجرة.. وهو م�شروع 
جدي����د تهدف به احلكوم����ة اجلزائرية اىل غر�س 
700 ال����ف �شج����رة يف ه����ذا الع����ام عل����ى �شف����وح 
اجلبال حلماية االرا�شي الزراعية من ال�شيول. 
ق����ال ب����ن بيل����ا ان احلكوم����ة الفرن�شي����ة �شب����ق 
ان اعلن����ت ان م�ش����روع الت�شج����ر وا�شتط����اح 
االرا�شي الزراعي����ة ال ميكن تنفيذه يف اجلزائر 
اال يف 20 �شن����ة، ولكنا �شنربه����ن لها وللعامل ان 
ال�شعب اجلزائ����ري احلر ي�شتطي����ع ان ينفذ هذا 
امل�ش����روع خال ثاث �شن����وات فقط.. ويف ق�شر 
العمالة"املحافظة"مبدين����ة وه����ران حي����ث ن����زل 
ب����ن بيل����ا ورفاقه م����ن ال����وزراء، طلب����ت منه ان 
يخ�ش�����س يل موعدا للتح����دث معه فام�شك بيدي 
قائا:"لي�����س ب����ن الع����رب مواعيد للق����اء، فنحن 

دائما على موعد معا"! 
واجل�شني بجواره وقال: �شل ما �شئت

وكان طبيعي����ا ان ت�شته����ل احلدي����ث ع����ن زي����ارة 
الرئي�س جمال عب����د النا�شر للجزائر وما �شوف 
ترتك����ه م����ن اث����ر، فق����ال بحما�شة:"نح����ن نرتقب 
ه����ذه الزيارة من زمن بعي����د.. و�شوف يكون لها 
ان �ش����اء الل����ه اح�ش����ن االث����ر يف نفو�شن����ا جميعا 
و�شتك����ون فر�ش����ة مراقبة ليلم�����س الرئي�س االخ 

جمال مكانته يف نفو�س ال�شعب اجلزائري". 
* وهل تعتزمون رد هذه الزيارة اىل القاهرة؟ 

- �شتك����ون اوىل رحات����ي للخ����ارج ه����ي زي����ارة 
القاهرة ان �شاء الله. 

* وم����ا راأيكم يف ميث����اق الوح����دة العربية الذي 
اعلن يف القاهرة؟ 

- ان كل عرب����ي ح����ر كان ينتظره م����ن زمن بعيد، 
وان����ا اعتربه اه����م حدث وقع يف الع����امل العربي 

يف الع�ش����ر احلديث وانني كمنا�شل عربي، قبل 
ان اكون م�شئوال، ارحب بهذه اخلطوة العظيمة 
ونه�شت����ه  العرب����ي  للزح����ف  �شن����دا  واعتربه����ا 

املباركة.. 
وامتنى للجزائ����ر ان ترتبط به وبنف�س �شروطه 
يف اق����رب وقت ممك����ن وهذه هي رغب����ة ال�شعب 
اجلزائ����ري. ونح����ن هنا دائم����ا نعم����ل مب�شورة 

ال�شعب وحتقق رغباته.. 
* ه����ل هناك عتب����ات حت����ول دون االرتباط بهذه 

الوحدة االن؟ 
- ان اجلزائ����ر مت����ر االن مبرحل����ة دقيق����ة وق����د 

ح�شلت عل����ى ا�شتقالها منذ عه����د قريب، كما ان 
الهي����كل ال�شيا�ش����ي واالداري للدولة موؤقت، وقد 
خل����ف اال�شتعمار وراءه كثرا م����ن املتاعب البد 

من التغلب عليها اوال.. 
ولن����ا اي�شا اخوان يف العرب يهمنا ان نقف على 

راأيهم يف هذا االرتباط.. 
ولك����ن لي�����س معنى هذا انن����ا نتخل�����س او نهرب 
م����ن الوح����دة، ب����ل على العك�����س من ذل����ك، فنحن 
م�شممون على االن�شمام اليها �شواء قبل املغرب 

ان ين�شم اليها معنا او رف�س ذلك. 
انن����ي اعت����رب ه����ذه الوح����دة مرحل����ة �شروري����ة 

وعاجلة جدا للوحدة العربية ال�شاملة وال ي�شح 
ان يح����ول دون حتقيقه����ا اي عام����ل.. واليخف����ى 
علي����ك اننا ن�ش����ر خط����وة بخطوة م����ع اخواننا 
جميع����ا �ش����واء يف القاهرة او بغ����داد او دم�شق، 

والتعاون بيننا م�شتمر. 
* اعل����ن ان موؤمت����را �شوف يعق����د يف اوروبا من 
مندوب����ي بع�س ال����دول الغربية لتق����دمي املعونة 
الفني����ة للجزائ����ر، اال بخ�ش����ى ان يك����ون يف هذه 
املوعن����ة اثر للنفوذ االجنب����ي يف اجلزائر؟ وهل 
ميك����ن ان نغن����ي املعون����ة العربي����ة ع����ن املعونة 

الغربية؟ 
- ان املعون����ة من جان����ب اخواننا الع����رب قائمة 
وقدمي����ة واملعون����ة العربي����ة فني����ة بحت����ة وه����ي 
م����ن عدة دول خمتلف����ة وكله����ا دول �شديقة توؤيد 
ثورتن����ا التحرري����ة وال يخ�شى منه����ا وبادنا يف 

ام�س احلاجة اليها اليوم.. 
- ومتى يتم و�شع الد�شتور اجلديد للجزائر؟ 

- لقد حدد له موعد يف �شبتمرب القادم، ولكن هذا 
املوع����د قد يتقدم او يتاخر بع�����س الوقت ح�شب 

الظروف. 
* وكي����ف تواجه����ون االن النق�����س يف الوظائف 

احلكومية التي كان ي�شغلها امل�شتعمرون؟ 
- انن����ا االن ندي����ر جه����از الدول����ة بخم�����س ع����دد 
عه����د  يف  يعمل����ون  كان����وا  الذي����ن  املوظف����ن 
اال�شتعم����ار، وم����ع ذل����ك ف����ان العم����ل واحلمد لله 
ي�ش����ر اف�شل ع�شر مرات مم����ا كان عليه يف عهد 
اال�شتعمار، وهذا مما ي�شرفنا وي�شرف كل عربي 
ولذلك فقد قررنا تخفي�س عدد املوظفن اىل احلد 

الذي ي�شد حاجة لعمل فح�شب.. 
* وم�شاأل����ة التعري����ب.. ماذا اع����ددمت من و�شائل 

لتنفيذها؟
- لق����د قررن����ا ان يك����ون تعلي����م اللغ����ة العربي����ة 
اجباري����ا يف كل املدار�����س، كذل����ك قررن����ا اعط����اء 
درو�����س للكب����ار يف وق����ت الف����راغ، ونح����ن نهتم 
ب�شف����ة خا�ش����ة باع����داد اجلي����ل النا�ش����ئ اعدادا 

عربيا �شحيحا. 
* هل اعددت مذكرات خا�شة بك ايام ال�شجن؟ 

- مل افع����ل ه����ذا، فقد كنت م�شغوال ج����دا بدرا�شة 
�شئون بادي وانا اف�شل ان اترك للتاريخ وحده 
ان ي�شج����ل هذه الفرتة م����ن حياتي التي ال ا�شف 
عليه����ا مطلقا فقد كان ال�شجن اكرب مدر�شة يل بل 

انه كان خر مدر�شة يخرج منها االحرار. 
�مل�ش���ور / �آيار- 1963�جل�يل/ متوز- 1955
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ذاكرة 
العد�سة

�ملو�شة يف مدينة نيويورك �المريكية كل �لروؤو�س تعتمر 
�لقبعات عام 1939!

تعود هذه 
�ل�شورة �ىل �شنة 

1899.لرجل 
يبيع �ملومياو�ت 
مبدينة ��شيوط 
�مل�شرية.حيث 

مت نهب �آثار 
م�شر ل�شنو�ت 

طويلة على 
يد �ل�شائحني 

�الأجانب 
م�شتغلني �الأهاىل 

حتت �شغط 
�حلاجه.

�شورة نادرة يف 
�حلرب �لعاملية 
�الأوىل عام 1916 
جنديان �أملانيان 
مع حمارهم 
يرتدون �قنعة 
غاز وهو نوع من 
�حرت�م حياة 
�حليو�ن يف 
�حلروب !

عمر �ملختار قبل �عد�مه من قبل �لقو�ت �اليطالية

م�شابقة �ختيار �جمل �شيقان للفتيات يف 
فرن�شا �لقرن �ملا�شي!

من حفل �فتتاح �اللعاب �الوملبية 
عام 1980 يف مو�شكو !

وبرت و�ط�شون  
��شهر عامل فيزيائي 

بريطاين ذ�ت مرة 
�وقفه رجل �شرطي 

�ملرور و حرر له 
خمالفة لتجاوزه 

�ل�شرعة فقال له 
لو كنت �أعلم ، فال 
�خرتعت �لر�د�ر !

 ، �لقطط  �شوت  الأ�شد�ر  خ�شي�شًا  �شنع  جهاز  "مياو" وهو 
وكان ُي�شتعمل �شابقًا يف �خافة �لفئر�ن!

�المريكية مريتل كوربن ولدت عام 1868 بج�شم نحيل 
و�ربعة �رجل.. وعا�شت وتزوجت و�جنبت 4 بنات 
وولد.. وتوفيت يف عمر  يناهز �ل� 68 عام 
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كان اال�شت����اذ االم����ام ال�شي����خ حممد 
عب����ده معروفا بافكاره اال�شتقالية. 
دار  مدر�ش����ة  مدر�ش����ا يف  كان  وق����د 
العل����وم فخ�ش����ى اخلدي����وي توفيق 
ان يك����ون الف����كاره واآرائه تاأثر يف 
تامي����ذه، فامر بتعيين����ه قا�شيا يف 
املحاك����م االهلي����ة لي�شغله ع����ن ذلك، 
فا�شطر اال�شتاذ االمام ان يقبل هذه 
الوظيفة على الرغم من حبه للتعليم، 
وقد مكث قا�شيا يف حمكمة بنها ثم 
الزقازي����ق، ث����م يف حمكم����ة عابدين 
بالقاه����رة اىل ان عن م�شت�شارا يف 

حمكمة اال�شتئناف. 
قا�ش����ي  االم����ام  اال�شت����اذ  كان  وق����د 

العدل واالن�شاف ال قا�شي القانون 
والر�شوم، فكان يتحرى اظهار احلق 
وا�شاب����ة الع����دل يف الق�شاي����ا دون 
التقيد بظاهر عبارة القانون، وكان 
يحكم يف بع�����س امل�شائل باجتهاده 
واعتق����اده وم����ن ذلك م�شائ����ل الربا، 
فانه كان اذا تعذر عليه ال�شلح حكم 

براأ�س املال دون الربا. 
يف  عم����دًا  القان����ون  خال����ف  وق����د 
ب����ه  و�ش����ى  حت����ى  ق�شاي����ا،  ع����دة 
طوي����ا  تقري����را  وقدم����وا  ح�ش����اده 
ف�شال����ه  في����ه اىل وزارة احلقاني����ة، 
امل�شت�ش����ار الق�شائي ال�شابق"م�شرت 
�شكوت"عن حقيقة ذل����ك �شوؤاال غر 

ر�شمي بع����د ان اطلعه على التقرير، 
فاجاب����ه اال�شتاذ:"ه����ل العدل و�شع 
الج����ل القان����ون او القان����ون و�ش����ع 
الج����ل العدل؟"فق����ال امل�شت�شار:"بل 
القانون و�شع الأجل العدل، والعدل 
هو املق�شود بالذات"واقتنع امل�شرت 
�شك����وت و�ش����ر م����ن اجاب����ة القا�شي 

حممد عبده. 
 ***

وق����د كان رحم����ه الل����ه ال يتوانى يف 
اخذ كل من يح�شر جل�شته باحرتام 
الق�ش����اء، واذا ب����در من اح����د ا�شاءة 
ادب او ما يفهم من����ه اهانة الق�شاء، 
فان����ه يعاقبه مبا ي�شتحق مهما كانت 

االعتب����ارات. وحدث م����رة ان بع�س 
االجان����ب ا�ش����اء االدب امام����ه، فاأمر 
بحب�ش����ه وحب�����س، فلما عل����م قن�شله 
بذل����ك هاج وث����ار وا�شطرب واحتج 

اىل وزير اخلارجية. 
ومل����ا و�ش����ل االحتج����اج اىل نظ����ارة 
الق�شائ����ي  امل�شت�ش����ار  كل����م  القاني����ة 
اال�شتاذ االمام يف ذلك فذكر له االمام 
ما كان من هذا االنبي من عدم التزام 
االدب وق����ال:"اين مادم����ت جال�ش����ا 
عل����ى ه����ذا الكر�ش����ي لتقري����ر العدل، 

فانا ال اق�شر يف احرتامه". 
 ***

وكان يح����دث ان بع�����س الفاح����ن 
اذا حك����م علي����ه بنزع ار�����س من يده 
جل����اأ اىل رجل اجنبي و رجل يتمتع 
باالمتي����ازات فيعطي����ه االر�س بعقد 
فيمن����ع  خ�شم����ه  يف  نكاي����ة  كاذب 
االجنب����ي احلكومة من تنفيذ احلكم 
املحكم����ة  اىل  الد�شت����ور  ترف����ع  او 
املختلط����ة فتحك����م فيه����ا. وكان م����ن 
املحك����وم له����م م����ن ي����رتك االر�����س 

ع����ن  بعج����زه  العتق����اده  لاجنب����ي 
انتزاعها منه يف املحاكم املختل�شة. 
ومنه����م م����ن كان يلق����ي بنف�ش����ه يف 
فيه����ا  ويخ�ش����ر  الدع����اوي  مه����اوي 
كث����را. فكان اال�شت����اذ االمام ال يعباأ 
به����ذا التاع����ب وي�ش����در حك����م على 

هوؤالء االجانب بنزع امللكية. 
 ***

اىل  يختلق����ون  الذي����ن  ع����رف  وق����د 
جل�شات����ه ع����ادة م����ن عادات����ه مل يكن 
ي�شع����ر به����ا، وهي ان����ه اذا ثبت لديه 
اج����رام بج����رم واراد احلك����م علي����ه 
بالعقاب كالقت����ل مثا وما دونه امل 
عمامت����ه اىل جبهت����ه، فاتفق انه فعل 
ذلك مرة يف بع�س اجلل�شات ف�شاح 
املجرم الذي علم انه �شينطق باحلكم 
علي����ه قائا:"بعر�ش����ك اع����دل العمة 
حت����ى اق����ول ل����ك ال�شحيح"ف�شحك 
جميع احلا�شري����ن، وا�شتهرت هذه 

احلكاية يف القطر. 
كل �شيء و�لدنيا/ 
 كانون �لثاين - 1933

�طلعنا �لعامل �لفا�ش��ل �ل�شيد ر�شيد ر�شا على معلومات جليلة عن �ل�شيخ حممد 
عبده يف �شاعة كنا نزوره فيها، فر�أينا �ن نن�شر هنا تلك �ل�شفحة �لطريفة عن 

�ال�شتاذ �المام يف �لق�شاء �الهلي. 

حممد كرمي 
مل ار �شاحب���ة هذا الوج���ه اجلديد يف فيلمها 
االول، وال يف فيلمه���ا الث���اين ومل ار حت���ى 

�شورها يف ال�شحف. 
فق���د الحظ���ت ان الدعاية عن فيلمه���ا اجلديد 
كانت مركزة على عب���د احلليم حافظ.. وهذا 
خطاأ ف���ان الوج���وه اجلديدة يج���ب ان تلقى 
الت�شجي���ع امل���ادي واالدبي.. حت���ى ن�شتطيع 
اجتذابه���ا اىل ال�شينم���ا يلف���ت االنظ���ار اليها 
الوج���وه  اىل  �شدي���دة  حاج���ة  يف  فنح���ن 
اجلدي���دة، واذا كان���ت �شاحب���ة ه���ذا الوج���ه 
اجلدي���د مل ت�شجع فاديا – �ش���اأن كل الوجوه 
اجلدي���دة – فلماذا نبخ���ل عليه���ا بالت�شجيع 
االدب���ي، الذي يلف���ت اليها االنظ���ار، مادامت 

تقوم بدور البطلة. 
يعني ال فلو�س، وال �شهرة، هذا حرام. 

يو�شف �ل�شباعي 
وج���ه جديد يرج���ى منه كل خ���ر، لو وجدت 
�شاحبته العناي���ة والرعاية من املخرج الذي 
ي�شتطي���ع ا�شتغ���ال مواهبه���ا فه���ي يف ه���ذا 
الفيل���م مل ت�شتغ���ل كم���ا يج���ب، ومل تل���ق من 
املخ���رج العناي���ة التي يج���ب ان يوجهها اىل 
جنمة جديدة حت���ى بدا وجهها غر معرب يف 
كثر من اللقطات التي حتتاج اىل االنفعاالت 

النف�شية املختلفة. 
وه���ذا لي����س عيبه���ا، فالوجوه اجلدي���دة لها 

الع���ذر اذا مل تعرب التعبر الكايف يف افامها 
االوىل م���ا دامت مل تلق التوجيه ال�شحيح – 
ف���اين اعتقد ان مرمي فخر الدين مل تنجح يف 
التعبر عن االنفعاالت النف�شية التي يتطلبها 
دورها اال يف فيلمها ال�شابع. فاآمال ذات وجه 

�شالح لل�شينما، وقوام ال باأ�س به. 
�شالح �بو �شيف 

ال �ش���ك انها ممتازة، ينتظره���ا م�شتقبل، فهي 
فت���اة ح�شا�شة ذات وجه معرب جدا، و�شوتها 
مو�شيق���ي جمي���ل، ولكني ان�شحه���ا بالعناية 
امل�شتم���رة  بالريا�ش���ة  ور�شاقته���ا  بقوماه���ا 
وع���دم اجللو����س عل���ى ال�شل���ت واال�ش���راف 
يف طعامن���ا امل�ش���ري، ف���ان لديه���ا ا�شتعدادا 

لل�شمنة، بل"الف�شولة". 
عاطف �شامل 

راأيته���ا يف دورها الثاين اول دور ظهرت فيه 
يف فيلم"موع���د م���ع ال�شعادة"ث���م راأيتها يف 
فيلمه���ا الثاين ال���ذي قامت فيه ب���دور البطلة 
الول م���رة امام عبد احللي���م حافظ، فاحظت 
انه���ا كان���ت يف فيلمه���ا االول خ���را منها يف 
فيلمه���ا الثاين، النها مل جتد فيه العناية التي 

وجدتها يف االول. 
واعتق���د انه���ا وج���ه جدي���د �شال���ح لل�شينما، 
وينتظ���ر لها النجاح، اذا اتيحت لها الفر�شة، 

مع العناية الكافية. 
�جل�يل/ ت�شرين �لثاين- 1955
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دخل حم����رر االثنن الغرفة التي يرقد 
الق�ش����ر  م�شت�شف����ى  �ش����امل يف  احم����د 
العين����ي وج����ده جال�ش����ًا وح����ده يبكي 
ب�ش����وت ال ي�شمع����ه، وقد ا�شن����د راأ�شه 
بي����ده، ومل ينتب����ه �ش����امل اىل وج����ود 

املحرر اإال بعد حلظات.. 
وقطع املحرر عليه هدوءه و�شاأله: 

ملاذا تبكي؟ 
- فم�شح احمد �ش����امل دموعه، وتكلف 

بابت�شام، وقال: كا.. 
وكان املح����رر ق����د �شمع م����ن ممر�شيه 
انه����م راأوه حزينا كما ب����دا بعد حادث 
مقت����ل ا�شمه����ان. ومل يك����ن متاأمل����ا بعد 
حادث اإطاق الر�شا�س، وبعد القب�س 
علي����ه كم����ا كان يف �شاع����ات التي تلت 
�شماع����ه اخل����رب.. واإنه يف تل����ك الليلة 
مل يتم حتى ا�شتعانوا بثاث حقن من 
املورفن لي�شتطي����ع ان يغم�س عينيه 

لينام! 
و�شاأله املحرر كيف بلغك احلادث: 

ق����ال احم����د �ش����امل: جاء يف ظه����ر يوم 
اجلمع����ة اح����د التمورجي����ة وق����ال ان 
�شتودي����و م�ش����ر يعزي����ك تليفونيا يف 
ا�شمهان، النها قتلت وماتت يف طلخا. 
فل����م ا�ش����دق اخل����رب نه����رت التمرجي 
وقلت له: ه����ذا هزار �شخيف، وظننت 
ان احد ال�شخف����اء اراد ان يدبر مقلبا، 
وقلت لنف�ش����ي: هل انا يف حال يجوز 

فيها الدعابة؟! 
وانت�شر اخل����رب يف امل�شت�شفى، ولكن 
بقي����ت م�شمم����ا على  ان ه����ذا ال ميكن 
ان يك����ون، م����ا ال����ذي يدع����و ا�شمه����ان 
لل�شف����ر؟.. واقب����ل بع�����س ا�شدقائ����ي 
يوؤك����د النب����ا ويقول����ون: ان �شتوديو 
م�ش����ر هو الذي يذي����ع النباأ، فقلت لهم 
ال بد انها دعاية للفيلم اجلديد.. وهي 

دعاية �شخيفة يف كل حال! 
اح����د  اقب����ل  الثالث����ة  ال�شاع����ة  ويف 
املقط����م  جري����دة  ي����ده  يف  ا�شدقائ����ي 
وفيها النباأ من�شور باخلط العري�س، 
فاطلعت على النباأ، ومل ا�شدق عيني! 
كي����ف ميك����ن ان مت����وت ه����ذه الفت����اة 
الت����ي كانت كله����ا حياة! كي����ف تطوي 
االع�شاب املراأة التي كانت حتب حياة 

الق�شور والدمق�س واحلرير! 
ولكن����ي  واح����دة،  دمع����ة  ادرف  ومل 
ان روح����ي تبكي م����ن اجله����ا، �شعرت 
ان خروج����ي ع����ادت تفط����ر دم����ا م����ن 
جدي����د بعد ان كان����ت �شكنت يف االيام 
املا�شي����ة، وكن����ت ا�شي����ق باجلال�شن 
معي، كن����ت اود لو يرتك����وين وحيدا 
البكيه����ا بيني وبن نف�شي، ومل ا�شعر 
يوم����ا اين مقيد يف فرا�شي اإال يف تلك 
اللحظة، فقد كنت اود ان احتامل على 
نف�ش����ي، واذه����ب اليه����ا القبله����ا الليلة 
االخ����رة، الأ�شند راأ�شها بيدي، واقول 

له����ا اين ال زل����ت احبه����ا.. التاديتها يا 
�شم����و االمرة كما كنت ادعوها عندما 
اداعيها، الكون اىل جانبها يف حمنتها 

الكربى. 
كل  ن�شي����ت  اللحظ����ة  تل����ك  يف  انن����ي 
�شيء. ن�شيت ما قالت����ه ال�شحف عني 
على ا�شائتها! ن�شيت االمي واحزاين 
ن�شب����وه  م����ا  ن�شي����ت  امل����ي،  وخيب����ة 
اىل ظلم����ًا، ن�شي����ت كل �ش����يء اإال انني 
ط����ول  و�شاعي�����س  واحبه����ا  احببته����ا 

حياتي احبها.. 
ا�شدق����اء  يق����ول  املح����رر..  ق����ال 
ا�شمه����ان انها كان����ت تتوق����ع دائما ان 
مت����ون مقتول����ة، وانها كان����ت ت�شرح 
احم����د  فق����ال  ق�ش����ر".  بان"عمره����ا 
�ش����امل: هذا م����ا ا�شمعهاأول م����رة، ان 

ا�شمهان كانت وا�شعة االمال. 
كان����ت حتب احلي����اة، كان ا�شمها امال 
وكانت حياتها اآماال. وكنا نتكلم دائما 
عن م�شاريعنا بعد احلرب، عن احلياة 
الت����ي تريده����ا لن����ا، حتى بداأن����ا ن�شع 
م�شروعا امل�شاف����ر اىل امريكا، ومتثل 
افام����ا يف هولي����وود، وكن����ا نتحدث 
طوي����ا عن املجد ال����ذي ينتظرها، عن 

روايات االوبرا التي �شتظهر فيها.. 
انه����ا  ا�شمه����ان  ي����وؤمل  م����ا  كل  وكان 
م�شط����رة ان تخ����رج من م�ش����ر، كانت 
تريد ان تبقى ط����ول حياتها يف م�شر 
وال تغادره����ا، ولهذا كان يب����دو عليها 
دائما انها تتوج�س خيفة من ان �شيئا 
�شيح����دث. ومل يكن ه����ذا ال�شيء الذي 
تخ�شاه هو املوت، وامنا خروجها من 

م�شر.. 
ولي�����س ادل عل����ى انه����ا كان����ت حت����ب 

احلياة من انها كانت. 
ثم �شك����ت احمد �ش����امل قلي����ا، وم�شح 

دموعه و�شكت.. 
فال����ح علي����ه املح����رر ان يتكل����م فق����ال 
احم����د باكي����ا: انن����ا كنا ننتظ����ر حادثا 
�شعيدًا، فانا ابكيها وابكي ابني الذي 
م����ات معها.. قال املح����رر: يقولون ان 
ا�شمهان تركت ثرة تقدر بع�شرين الف 

جنيه. 

فق����ال احمد �ش����امل: ال اع����رف، ول�شت 
مهتم����ا ب����ان اع����رف.. فق����ال املح����رر: 
ولكن����ك زوجه����ا و�ش����رتت فيه����ا بحكم 

القانون. 
و�شاح احمد غا�شبا! انا ارث فيها؟ 

اين ار�س ان ام�����س مليما واحدا مما 
تركت����ه.، اين اعل����ن اين متن����ازل عنه 
للخ����ر.. ليبن����ي به قرب يلي����ق بها، او 
تن�شاأ به موؤ�ش�شة للفن الذي عا�شت له 

وماتت وهي تفكر فيه. 
ثم تتنهد وقال: 

عن����د ما تعرف احلقيق����ة كلها �شيعرف 
النا�����س ك����م ظلمني الذي����ن �شوروين 
رج����ا اعي�����س عل����ى ح�ش����اب الن�شاء! 
انن����ي ع�ش����ت ط����ول حيات����ي انفق كل 
م����ا املك عل����ى من اح����ب.. ولعل �شوء 
بان����ه  المي����اين  نتيج����ة  كان  حظ����ي 

اليجوز لرج����ل �شريف ان يعي�س على 
ح�ش����اب امراأة، ان الرج����ل الذي تنفق 
عليه زوجت����ه ي�شبح دلوال لها، اما انا 
فق����د كنت ا�شتدي����ن من اقارب����ي القدم 
اىل زوجت����ي هداي����ا.. والرج����ل الذي 
عا�����س ينف����ق االل����وف واملئ����ات عل����ى 
الن�ش����اء الين����زل اىل م�شت����وى الرجل 

الذي تنفق عليه الن�شاء! 
 – الل����ه  �شاحمه����ا  ال�شح����ف  ولك����ن 
�شورتن����ي ه����ذه ال�ش����ورة ال�شنيع����ة، 
وا�شدرت حكمها علي، ونفذت احلكم 
دون ان ت�شم����ع دفاع����ي ع����ن نف�ش����ي، 
ول�ش����ت اري����د ان اق����ول انه����ا حتاملت 
عل����ي ولكن����ي اق����ول انه����ا مل تن�ش����ف 
احلقيق����ة، ان امل�شاألة كلها كانت خافا 

بن زوجن عا�شقن.. 
ق����ال املح����ر: يب����دو علي����ك ان����ك ال زلت 

حتب ا�شمهان. 

فاعتدل احمد �شامل يف جل�شته ثم قال 
يف ح�شرة موؤملة: 

- احبه����ا؟ ان كلمة احلب ال تكفي لتدل 
على �شع����وري نحوها، اىل اين اعتقد 
انه����ا مات����ت وه����ي ال ت����زال حتبن����ي، 
قد كان����ت ايل قب����ل موته����ا تر�شل اىل 
ر�شوال يق����ول يل انها ال تزال حتبني، 
وان الر�شا�����س ال����ذي اطلقته مل يقتل 
حبه����ا بل زاده ا�شتع����اال، وانها تعرف 

اين مل اق�شد قتلها.. 
تق����ول  موته����ا  قب����ل  يل  وار�شل����ت 
يل"اذك����ر جي����دا يوم 11 م����ن كل �شهر 
ففي����ه تزوجنا،وقد اعتدن����ا ان نحتفل 
به����ذا الي����وم، وكنت اح����ب ان اح�شر 
اىل امل�شت�شف����ى الحتف����ل ب����ه كعادتنا، 
ولك����ن الظروف متنعني من ذلك، ففي 
نف�����س اللحظة الت����ي تزوجنا فيها فكر 
يف فانن����ي �شاك����ون جال�ش����ة وح����دي 
افك����ر في����ك، وناجيني م����ن بعيد فاين 
�شا�شمع����ك. وقبلن����ي يف وحدتك فاين 
�شاح�س حرارة قبلتك"..هذه الر�شالة 
حمله����ا اىل ر�شول قبل وف����اة ا�شمهان 
باي����ام.. فه����ل تعج����ب اذا بقي����ت حتى 

اليوم احبها! 
ولعلك قراأت يف ال�شحف انهم وجدوا 
م����ع جث����ة ا�شمه����ان جموه����رات عليها 
ا�ش����م احمد �ش����امل، اتعرف ما هي هذه 
املجوهرات؟ هي خ����امت زواجنا الذي 
ان  اىل  ا�شبعه����ا  يف  حتمل����ه  كان����ت 
مات����ت، والت����ي مل تخلعه رغ����م حادث 

اطاق الر�شا�س. 
ثم بكى وقال: 

- انن����ي اعتقد انها ماتت وهي ال تزال 
حتبن����ي، انه����ا �شحي����ة وان����ا �شحي����ة 

كذلك.. 
الذي����ن  اولئ����ك  �شحي����ة  كان  وحبن����ا 
تدخلوا ليف�ش����دوا احلياة بن زوجن 

�شعيدين.. 
تقت����ل  ان  حت����اول  اأمل  املح����رر:  ق����ال 

ا�شمهان
- ق����ال و�شفتاه ترتع�ش����ان من احلزن 
ط����ول  م����ن  االعي����اء  علي����ه  ب����دا  وق����د 

احلديث: 
- ان����ا اقتله����ا؟ اين مل اح����اول ان اقتل 
اي  اقت����ل  ان  ميك����ن  وال  ا�شمه����ان، 
ان�شان، فما بالك باملراة التي احببتها 

اكرث من كل �شيء.. ثم �شكت وقال: 
- كن����ت اريد ان اعي�����س الثبت للنا�س 
ان  بع����د  الي����وم  ولك����ن  ب����ريء..  اين 
مات����ت ا�شمهان مل اع����د اهتم هل مت.. 
ام ع�ش����ت ب����ا ام����ل وبا قل����ب.. وبا 

ا�شمهان؟ 

�الأثنني و�لدنيا /
حزير�ن- 1944

دنيا �لفن- 1947

ابل���غ الي���وم الرابع���ة واالربع���ن من 
عمري، ويف خال هذه احلقبة وقعت 
يل ح���وادث بارزة، منقو�شة يف ذهني 
باحرف من نور، وهي حوادث مل اكن 
ا�شع���ر بخطورته���ا يف �شوالف ايامي 
ولكن���ي االن انظ���ر اليه���ا م���ن زاري���ة 
اخ���رى فا�شع���ر باهميته���ا يف تكيي���ف 

جمرى حياتي: 
اوىل ه���ذه الوقائ���ع الب���ارزة الت���ي ال 
ان�شاها مقابلتي حلماتي، مل تكن �شني 
يف ذل���ك احلن تتجاوز اخلام�شة، ومل 
املقابل���ة  ه���ذه  عل���ى  ان  ادرك حينئ���ذ 
يتحق���ق �شطر م���ن م�شتقبلي، ولوالها 
مل���ا ا�شبحت على ما انا عليه اليوم من 
�شيت و�شهرة وبلوغ امل. فقد اظهرت 
حماتي يومئذ عطفا ومودة ا�شبقتهما 
عل���ي ومل اكن اع���رف اين اذ كانت قد 
ودعتن���ا وعم���ري ال يتج���اوز ال�شبعة 
ا�شهر وكان جدي لوالتي ميلك مزرعة 
يف بن�شفاني���ا فكفلن���ي اىل ان بلغ���ت 
اخلام�شة ثم توقف���ت �شاتي بجارتنا 
بع���د  فيم���ا  حمات���ي  ا�شبح���ت  الت���ي 

واقرتنت بابنتها جوزفن دبلون. 
واحلادث الث���اين الذي اثر يف جمرى 
حيات���ي، عندما كنت اعم���ل يف م�شنع 
للحدي���د، فق���د ق�ش���ت ظ���روف ليلة ان 
اتن���اول طعامي يف احد املطاعم وكان 
عل���ى املائدة املج���اورة ملائدت���ي ثاثة 
ا�شها����س معته���م يتحدث���ون عن املرح 
او حي���اة املمثل���ن فرافقن���ي مو�شوع 
اىل  بالن�شب���ة  غريب���ا  وكان  احلدي���ث 
فدونت مبقعدي منه���م وا�شتاذتهم يف 
اال�شرتاك يف احلدي���ث وقد ن�شوا من 
حما�شتي ورغبتي يف زيارة مق�شورات 
املمثل���ن والتع���رف اىل حياتهم خلف 

لي����س  ا لكو م���ا ا
ياذنون  جعله���م 

طبق���ة  م���ن  كان���وا  مبرافقته���م،  يل 
املمثل���ن، وكن���ت ق���د ق�شي���ت حياتي 
قب���ل ذل���ك بن امل���زارع والق���رى وكان 
اإال  ه���و  امل�شرح���اإن  ان  ايل  يخي���ل 
مدين���ة �شغ���رة ممل���وءة باالحاج���ي 
مل���ا  ولك���ن  وال�شرائ���ب  واملعج���زات 
زرت امل�شرح الأول م���رة يف تلك الليلة 
وق�شي���ت قراب���ة �شاعة ابح���ث واطلع 

وانقب رجوتهم ان ميهدوا يل �شبيل 
االندماج بن ممثليه، وقد فعلوا.. 

ومرت �شن���وات �شاف���رت بعدها اىل 
هولي���وود للعم���ل يف ال�شينما فوقع 
يل ح���ادث اث���ر يف جم���رى حيات���ي 
فق���د �شدت يف وجه���ي ابواب العمل 
اىل  فع���دت  ال�شينم���ا  �ش���ركات  يف 
التح���ق  ان  وا�شتطع���ت  نيوي���ورك 

مب�شرح برودواي وان اوؤدي دور 
رئي�شي يف م�شرحي���ة ماي�شنال 

وكان تلك ا�شعد ليايل حياتي. 
طاق���ي  الراب���ع  واحل���ادث 
بريت���ا  واق���رتاين  جلوزف���ن 
االجن���ام، ومل تكن ريت���ا ممثلة 
م�شرحية فح�شب بل كانت املراة 

الت���ي هذيتن���ي وتول���ت  املثقف���ة 
اختي���ار الكتب التي تائم م�شريف 

وثقافتي. 
اما احل���ادث اخلام�س وا�شل���ه ابرزها 
جميعا حن نزحت مع الفرقة التمثيلية 
الت���ي اعم���ل به���ا اىل لو����س اجنلو�س 
فق���د ح���دث ان �شاه���د التمثي���ل عمداء 
�شركة م���رتو جولدوين ماير فاعجبوا 
مبوهبتي عل���ى  امل�ش���رح و�شرعان ما 
تعاق���دوا معي للظهور يف افام ناطقة 
وقد كانوا يبحثون يف ذلك الوقت عن 
املمثل االأول الذي ي�شلح لاداء ادوار 

يف ال�شينما الناطقة. 
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عبا�س مهدي

كان طابع ال�شحف واملجات"التخ�ش�س"، فكانت 
هن���اك ال�ش���حيفة التي ترك���ز اهتمامها يف ال�ش���عر 
مثل"ال�ش���اعقة"، وعط���اظ وابول���و. وكانت هناك 
ال�ش���حيفة الت���ي ترك���ز اهتمامه���ا يف االدب مث���ل 
ال�شيا�ش���ة اال�ش���بوعية، وكانت هناك املجات التي 
تخ�ش�شت يف الق�ش���ة مثل"�شهرزاد"وكانت هناك 
املجات املتخ�ش�ش���ة يف الفكاهة ال�شعبية واالدب 
ال�ش���عبي، كاالرجال واملقاالت واملواويل، كجرائد 
ال�ش���يف وامل�ش���امر واباك وال�ش���جاعة واخلاعة 
وابو �شادوف والبغبغان.. وكلها �شحف ا�شبوعية 

كان للرجل فيها ن�شيب اوفى. 
كمجل���ة  الراقي���ة  الفكاه���ة  جمل���ة  هن���اك  وكان���ت 
"الفكاه���ة" الت���ي مل تغف���ل جانب االدب ال�ش���عبي 

فكانت تن�شر رجا ا�شبوعيا. 
واىل جان���ب ه���ذا كان���ت للنق���د امل�ش���رحي جمات 
تخ�ش�ش���ت في���ه كمجل���ة امل�ش���رح الت���ي ا�ش���درها 
املرح���وم عب���د املجي���د حلم���ي، اىل جان���ب جمال 
كان النق���د امل�ش���رحي فيها مادة ا�شا�ش���ية، وله فيها 
حي���ز كب���ر عندم���ا ظه���ر اول فيل���م م�ش���ري، وهو 
فيلم"ليلى"ال���ذي لعب���ت دور البطول���ة في���ه رائدة 
ال�ش���ينما العربية املرحومة عزي���زة امر واخرجه 
املخ���رج الرتكي وداد عرق.. وكان ذلك عام 1927، 
اهتم���ت ب���ه ال�ش���حف الت���ي كانت متخ�ش�ش���ة يف 
النقد الفن���ي.. وفتحت يف �ش���فحاتها جماال لنقده 
وتفريط���ه وكان هذا اول ت�ش���جيع لرواد ال�ش���ينما 

االوائل. 
كبار كتاب ال�ش���وم بدءوا نقادا م�شرحين.. حممد 
التابع���ي كان يوق���ع نق���ده با�ش���م كند����س، وفكري 

اباظة كان يدافع عن امل�شرح ممثليه 
با�شمه ال�ش���ريح، ولهذا راأى امل�شرح املجد الذي ال 
يداني���ه جمد الي���وم، برغم ان جه���ود االم�س كانت 
جهودا فردية، وجهود اليوم ت�ش���ورها م�ش���اعدات 

الدولة. 
ن�ش���رت جملة امل�ش���ور يف الع���دد 60 – عام 1925 
– �ش���ردا للن�شاط امل�شرحي يف اال�شابيع ال�شابقة 

ل�شدور ذلك العدد فقالت: 
مثل جوق  املا�شية  الثاث���ة  اال�شابيع  خ���ال  "يف 
اال�شت���اذ يو�ش���ف وهب���ي ثاثا م���ن الرواي���ات الت 
اعل���ن عنه���ا، وه���ي الت���رب وق���د جنح���ت واعج���ب 
الناقدون بدقة مع���رب الرواية حممد افندي ا�شعد 
لطف���ي و�شامة لفته. وحانة مك�شي���م وهي �شورة 
من �ش���ور احلي���اة الباري�شية احلا�ش���رة مل توفق 
اك���رث املمثات اىل ادراك حقيق���ة االدوار التي عهد 
بها اليهن وهك���ذا كان احلال يف رواية كاترين دي 

مد�شي�س؟.. 
ج���ورج  ن�شاط"ج���وق  ل�ش���رد  املجل���ة  تنتق���ل  ث���م 
ابي�س"وحرت���ه لع���دم وجود م�ش���رح خا�س به.. 
وج���وق عكا�ش���ة. وج���وق الك�ش���ار وج���وق منرة 
املهدية.. ث���م نتحدث عن الريح���اين فنقول:"وامت 
جني���ب افندي الريح���اين االتفاق م���ع امن افندي 
�شدق���ي عل���ى العم���ل مع���ا يف نيات���رو دار التمثيل 
العربي، و�شيكون يف مقدمة امل�شخ�شات بجوقتهما 

ال�شيدتان بديعة م�شابتي وفتحية احمد".. الخ.. 
وفك���ري اباظ���ة يكت���ب يف ال�شيا�ش���ة اال�شبوعي���ة 
با�شلوب���ه الفك���ه فينتق���د نق���اد امل�ش���رح انف�شم، يف 
�شراح���ة واخا�س.. ول���ذع فيقول:"اقرا اجلرائد 
امل�شرحية اخلا�ش���ة باملمثلن واملمثات نقراأ �شيئا 
لذي���ذا با ج���دال، ولكنك تق���راأ اي�ش���ا �شيئا خطرا 

وجريئا يف خطورته.. 
فان���ة حت���ب ف���ان، هذا خ���رب يظه���ر يف ع���دد من 
االع���داد، ف���ان يوؤك���د انه اح���ب فان���ة بدليل كيت 

وكي���ت، يف العدد الثاين، فانة توؤكد انها ما احبت 
ف���ان بدليل كيت وكي���ت يف العدد الثال���ث.. فانة 
لي�ش���ت اآن�شة فانة يف العدد الث���اين تكذب وتقول 
انه���ا ان�شة.. خ���رب ثال���ث بيجامة فان���ة اجمل من 
بيجامة فانة.. ا�شي���اء غريبة جدا، حقيقة انها يف 
منته���ى اللذة ولكنها يف منته���ى اخلطر، خطورتها 
ال م���ن حيث انها تعلمك نوعا غريب���ا من اال�شتهانة 
باالعرا����س، وامنا هذا الت�شه���ر املتوايل يقلل من 
اهمي���ة الت�شه���ر نف�ش���ه بحك���م التكرار، ف���ا يتاأثر 
املجن���ى عليهم بالتدري���ج وت�شبح عنده���م امل�شاألة 

عادية وهذا معناه"عهر عام".. 
وكان���ت فرقة الريح���اين ال تكتفي بالل���ذع والوخز 
– الذين كان���ا ي�شيعان يف عبارات  – للم�شتعم���ر 
امل�شرحيات.. بل كانت الفرقة بكامل هيبتها ت�شرتك 
يف املظاه���رات الوطني���ة، وكلم���ا م���رت بامل�ش���رح 
ليحب���وا  وزم���اوؤه  الريح���اين  خ���رج  مظاه���رة، 
املتظاهرين وي�شفقوا لهم.. وكثرا ما كان يو�شف 
وهبي. وح�ش���ن فايق، وعبد الله �ش���داد يلقون يف 
و�ش���ط املتظاهرين منلوجات وطنية وازجاال تزيد 

حما�شة املتظاهرين ا�شتعاال. 
والي���وم ال توجد جمل���ة متخ�ش�شة يف نقد امل�شرح 
او ال�شينما.. اللهم اال جملة واحدة – هي الكواكب 
– تكاثرت عليها الفنون من م�شرح اىل �شينما اىل 
اذاع���ة اىل تليفزي���ون اىل ف���رق بالي���ه اىل م�ش���رح 
عرائ����س، فلم يعد ن�شيب كل فن من هذه الفنون ما 

يروى العلة. 
ونبح���ث عن جملة متخ�ش�ش���ة يف االدب فا جند، 
ال�شع���راء ال يجدون متنف�شا، الزجالون ماتوا وهم 

على قيد احلياة. 
واذا كن���ا يف حاج���ة اىل �ش���رب االمث���ال قلن���ا انه 
لوال ت�شجي���ع االهرام ملا ظهر فك���ري اباظة. ولوال 
ال�شباح ملا ك�شبنا �شعر �شالح جودت، ولوال امل�شلة 
وال�شب���اب مل���ا �شمعنا ع���ن ب���رم التون�ش���ي ولوال 
الفكاه���ة مل���ا ظهر ا�ش���م اب���ي بنية، ول���وال املجات 
الت���ي تخ�ش�شت للنقد امل�شرحي مل���ا جتلت عبقرية 
كممثل���ن  يو�ش���ف وهب���ي،  الريح���اين ومواه���ب 

ونبوع عبد املجيد حلمي والتابعي كناقدين. 

�مل�ش����ور/�آيار- 1961

فيل�شوفة!.. 
تك�ش���ب االل���وف من ع���رق اجلب���ن.. وتتفق االل���وف على 
الغر.. وتطلب بعد ذلك �شيجارة من �شديقة النها ال متتلك 

ثمن ال�شجاير! طيبة القلب اىل درجة"العبط".. 
وثائ���رة االع�شاب دائم���ا اىل درجة ال�شرا�ش���ة.. والذين ال 
يعرف���ون خباياها يرون اع�شابه���ا الثائرة وال ي�شتطيعون 
روؤي���ة قلبها الطيب.. والذي���ن يعرفونها يرون قلبها الطيب 

وال يكرتثون العرا�س الثورة على اع�شابها ول�شانها! 
وحتي���ة كاري���وكا فيل�شوفة يف حديثه���ا.. ورجل اعمال يف 
مظهرها.. وغانية يف �شحره���ا.. وان�شان يف اعمالها ومع 
ذل���ك فه���ي مل تتعلم يف مدر�ش���ة ومل تلتحق حت���ى بكتاب.. 
ولكنه���ا تعلمت خ���ال ايام احلي���اة ولياليه���ا.. وهي تقول 
ان احلي���اة ه���ي املدر�ش���ة الوحي���دة الت���ي ال تقب���ل التعليم 

باللجان!.. 
وعندم���ا �شئلت حتية كاريوكا عن �شبب اجتاهها للفن – مل 
تل���ف.. ومل تدر.. ومل تقل ان مواهبها ظهرت مبكرة.. وان 
هوايته���ا دفعتها للخروج على تقاليد اال�شرة.. بل قالت يف 

مرارة ويف قلة اكرتاث.. ا�شتغلت بالرق�س لكي اعي�س!
ومع ذلك فكل مال يجمع بن ا�شابع حتية كاريوكا مل تفكر 
مطلق���ا يف ان حتيل���ه اىل عمارات او ممتل���كات.. بل تنفقه 
فعا.. على الفنانن املحتاجن.. وعلى ا�شر الفنانن الذين 

توفوا اىل رحمة الل���ه.. وعلى كل منا�شبة غر �شعيدة متر 
باحد زمائه���ا او احدى زمياتها.. م���اأمت.. جنازات.. اىل 
اخ���ره..! وق���د �شئل���ت حتية اكرث م���ن مرة ع���ن ال�شبب يف 
انفاقه���ا المواله���ا يف ه���ذه الوج���وه فقالت بنف����س املرارة 

ونف�س قلة الكرتاث: ماحد�س �شامن الدنيا! 
والعجي���ب ان حتية كاري���وكا مرت بها ظ���روف يف منتهى 
الق�ش���وة ثبت لها فيها ان بع�س النا����س الذين ت�شبغ عليهم 
عطفه���ا ال ي�شتحق���ون هذا العط���ف.. ولكن ه���ذا مل يزعزع 

اميانها بالفل�شفة التي ت�شر عليها!
وحتي���ة كاري���وكا ا�شمه���ا احلقيق���ي بدوية حمم���د كرمي.. 
ولكنها دخلت الو�شط الفني با�شم حتية.. ويف �شنة 1936 
ا�شته���رت برق�شة ا�شمها الكاري���وكا.. فا�شبح ا�شمها حتية 

كاريوكا.. 
امنيته���ا يف احلي���اة ان تختتم حياتها الفني���ة برحلة حول 
العامل ت���زور فيها تون�س ومراك����س وا�شبانيا واالرجنتن 
والربازي���ل واملك�شي���ك.. وبعد ذلك تعت���ز العمل وحتج اىل 
بي���ت الل���ه احلرام.. ول���ن يكون ذل���ك قبل خم�ش���ة اعوام.. 
وه���ي ال تتمنى اكرث من ان يرزقه���ا الله بعدة الوف.. لبنى 
بها ملجاأ للفنانن العج���زة.. وعمارة.. ومن ايراد العمارة 
تنف���ق على امللجاأ.. النها يف تقاعدها لن يكون لها اي ايراد 

وال مورد! 

�شحافتنا �الن، و�شحافتنا 
منذ 40 عاما فارق كبري، 

فارق يف �ملظهر، وفارق 
يف �جلوهر، وال �شك �ن 

�شحافة �ليوم متتاز با�شياء 
مل يكن ل�شحافة �الم�س 
عهد بها، كالورق �جليد، 

و�لطبع �النيق، و�لتن�شيق 
و�لتبويب و�لتلوين، و�الخذ 
بكثري من ��شاليب �ل�شحافة 

�لغربية.. ولكن �شحافة 
�الم�س كانت متتاز ب�شيء ال 

تر�ه يف �شحافتنا �ليوم. 

�جل������يل/ ت�شرين �لثاين- 1955
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