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تطورت االحداث ال�سيا�س���ية هذا اال�س���بوع على 
النحو الذي كان ينبغي ان تتطور اليه، اذا كان ال 
بد ان ي�س���ر "الطابور امل�سري" وي�سرع مب�سر 

اىل م�ستقبل اح�سن! 
ومن ح�س���ن احلظ ان الذين ا�سرتكوا يف احلدث 
ال�سيا�س���ي االخ���ر ا�س���تطاعوا م���ن الطرف���ن – 
الع�سكرين واملدنين – ان يرتفعوا اىل م�ستوى 
احل���وادث وان ين�س���وا اال�س���خا�ص واملطام���ع، 
وهكذا مرت االزمة ب�سالم. وقال الرئي�ص ال�سابق 
عل���ي ماه���ر ان ا�س���تقالته متف���ق عليه���ا وقال يف 
ا�س���تقالته انه "يرتك االعباء اليد امينة" وا�س���اد 
الل���واء حمم���د جني���ب يف خط���اب قبول���ه تاأليف 

الوزارة بحكمة �سلفه وجهوده القيمة.. 
ومل يكن هناك مفر مما حدث، وكان اللواء حممد 
جنيب اليريد ان يلي اي من�سب وزاري وال حتى 
رئا�سة الوزارة، ولكن احكام التجربة اكدت ان ال 

مفر له من حتمل هذا العبء اي�سا.

3 �شباط 
وال���ذي حدث يف عهد الرئي����ص علي ماهر هو انه 

كانت هناك هوة بن جبلن. 

وكان عل���ي ماه���ر يبع���د نظ���ره ي���درك املرام���ي 
الث���ورة. ولك���ن  اليه���ا  الت���ي تتج���ه  وااله���داف 
الظ���روف الطبيعية – و�س���ن ال�س���بعن لها حكم 
– كانت تبطئ حدة بعد النظر والحت الهوة بن 
اجلبلن منذ اليوم االول لقبوله تاليف الوزارة. 
ب���ل ان الرئي�ص علي ماهر و�س���ع يده على الهوة 
وراآه���ا وا�س���حة ام���ام ناظريه فقد ح���دث حينما 
اراد تعديل وزارته وبدا يدبر اال�س���ماء يف ذهنه 
ان ات�سحت له هذه الهوة فنادى اال�ستاذ �سليمان 
حافظ نائب رئي�ص ال���وزراء االن ووكيل جمل�ص 

الدولة يف ذلك الوقت وقال له: 
- اين اري���دك ان تذه���ب االن اىل الل���واء حمم���د 
م���ن  ثالث���ة  يعطين���ي  ان  من���ه  وتطل���ب  جني���ب 
�س���باط مكتبه ليدخلوا معي الوزارة ثم قال علي 
ماه���ر ان���ه يح�ص ان هن���اك هوة بن مدر�س���تن: 
املدر�س���ة القدمية من �سا�س���ة التقاليد، واملدر�س���ة 
اجلدي���دة املتحررة وهو ي���رى ان التوازن داخل 
جمل�ص ال���وزراء، اليتحقق اال بدخول وزراء من 
الع�سكرين وملا ذهب اال�ستاذ �سليمان حافظ اىل 
القي���ادة العام���ة للق���وات امل�س���لحة وعر�ص االمر 
الق���ت الفك���رة معار�س���ة قوي���ة فق���د كان االجتاه 

ان يبق���ى الع�س���كريون بعيدي���ن عن كل من�س���ب 
وزاري. 

يف بد�ية �ل�شوط 
ولقد كانت الهوة بن املدر�س���تن قوية وا�س���حة 
وا�س���تدت قوة و�سوحها يف االيام االخرة، ومل 
يك���ن الذنب ذن���ب املدر�س���تن او ذب���ن احداهما، 
وامنا كان التطور ال�س���ريع الذي طراأ على م�س���ر 
وثورة النه�س���ة الت���ي هبت فيها هما امل�س���ئولن 

االول واالخر. 
وكان���ت االماين الطيبة ت�س���ود املدر�س���تن ولكن 
التطور مل يكن ي�ستطيع ان ينتظر النوايا الطيبة 
وامن���ا كان علي���ه ان يوا�س���ل االندف���اع بقوة يف 
طريقه املر�س���وم ويعد قانون حتديد املكلية دورا 
كب���را يف ك�س���ف اله���وة الكب���رة وهك���ذا امك���ن 

تداركها ب�سرعة منذ بداية ال�سوط.. 
لق���ى  امللكي���ة  حتدي���د  قان���ون  ان  �س���را  ولي����ص 
ه���ذه  بع����ص  وكان���ت  كث���رة،  اعرتا�س���ات 
االعرتا�س���ات تبدو كانها �سادرة من عامل اآخر ال 
يح�ص �سكانه مبا يجري يف م�سر اليوم، من ذلك 

مثال ان يقال: 

- كي���ف ميك���ن ان حت���ددوا امللكية مبائت���ي فدان 
فقط.. خذوا رجال كاالمر يو�سف كمال انه ميلك 
ع�سرين الف فدان فهل يت�سور ان تاأخذها جميعا 

منه ونرتك له مائتن فقط. 
وكان بع�ص املتحم�سن ي�ساأل: 

- اهذا اعرتا�ص ميكن ان يقال �سد امل�سروع.. ان 
هذا يف حد ذاته اغراء بالتنفيذ. 

ومن ذلك اي�سا ان يقال: 
- ولك���ن ماذا ت�س���نع البيوت���ات الكب���رة! وكان 

املتحم�سون للم�سروع يقولون: 
- تواجه مقت�سيات التطور، وتعي�ص يف الع�سر 
الذي هي فيه، وتتعاون مع غرها ل�سالح الوطن 
كل���ه حتى ال تاأكله النار ف���ال تبقى منه على مائتي 

فدان او مائتي قراط. 

�ملركبة على �لطريق! 
واحل���ق ان الرئي�ص على ماهر نف�س���ه كان �س���ديد 
الرغبة يف ان ي�سر التطور يف الطريق املر�سوم 
له، وان مي�سي فيه ب�س���رعة، ولكن امل�ساألة كانت 

اقوى رقبة فقد كانت م�ساألة طبيعية كما قلنا. 

وكان اللواء حممد جني���ب ومعاونوه من ناحية 
اخرى يدركون م�ساألتن: 

انه���م ال يري���دون النف�س���هم اي من�س���ب  االوىل 
�سيا�س���ي او وزاري، وانه���م من���ذ الي���وم االوىل 
حتركته���م وه���و يع���ود اىل �س���نوات بعي���دة قبل 
ي���وم 23 يوليو املا�س���ي تعاهدوا فيم���ا بينهم ان 

يلتزموا حدود رتبهم الع�سكرية وال يتعدوها. 
والثاين انهم يدركون انه الينبغي ان تتغر جياد 
املركبة بينما هي م�س���رعة عل���ى الطريق. . ولكن 
ب���دا يف االي���ام االخرة ان املركبة ال ت�س���رع على 

الطريق. 

ما هي �لثورة؟ 
وعندما بدا الكالم من الت�سديق الوزاري االخر، 
و�سافر الرئي�ص علي ماهر اىل مر�سى مطروح ثم 
ع���اد منه���ا اىل القاهرة كانت هن���اك دالئل على ان 
�س���يئا ما �سوف يحدث كان قد م�سى �ستة ا�سابيع 

على حركة القوات امل�سلحة. 
وكان يب���دو ان هناك بطئا يف �س���ر االمور، ومل 
يكن االمر ياخذ طابع الثورة وظروفها بحال من 

االحوال! 
وكان امل�س���ئولون ي���رون ان خل���ع امللك ال�س���ابق 
لي����ص هو الثورة ، وامنا الثورة احلقيقية هي ما 
ينبغي ان يتم بعد خلعه.. ومل يكن امللك ال�س���ابق 
هدفا يف حد ذات���ه، وامنا كان بقاوؤه على العر�ص 
عقبة يف طريق التقدم وازيحت العقبة، وبقى ان 
ت�سر القافلة يف طريق التقدم وال تكتفي بعملية 

فتح الباب فقط! 
وبداأ اجلو ال�سيا�س���ي ي�سمع نظرية جديدة حول 

التعديل الوزاري. 
ان امل�س���األة لي�س���ت م�س���األة ا�س���خا�ص .. لي�س���ت 
م�س���األة ان يدخ���ل ف���الن او يخ���رج ف���الن، وامنا 
امل�س���األة م�س���األة برنامج وينبغ���ي ان يكون عليه 
االتفاق لينطلق الطابور اىل الهدف املر�سوم له.

لقد م�سى اوان الكالم عن اال�سخا�ص وجاء اوان 
الكالم عن الربنامج.. 

وانتهى الكالم عن الربنامج اىل حل وحيد هو ان 
يقبل اللواء حممد جنيب ان ي�س���كل الوزارة فان 
هذا هو احلل الوحيد لكي ال يتكرر كل ما حدث. 

وكان كل ما حدث ماثال لالذهان ابتداء من االزمة 
االوىل اىل االزمة االخرة.. 

واالزمة االوىل مثال ان الرئي�ص ال�سابق اتفق مع 

اجلي����ص على ان ي�س���من اح���د بياناته حتديدا 
ملوع���د االنتخاب���ات، ولك���ن الرئي����ص ال�س���ابق مل 
ي�س���ع هذا املوعد يف بيانه وا�س���طر اجلي�ص اىل 
ا�س���دار بالغ اذيع بعد �س���اعتن م���ن بيان رئي�ص 

الوزراء. 
ثمازم���ات اخلالف حول ال���وزراء الذين يجب ان 
يجل�س���وا عل���ى مقاع���د احلكم يف ه���ذه الظروف 
الع�سيبة، واال�س���خا�ص الذين يجب ان يحيطوا 

برئي�ص الوزراء ويكون منهم م�ست�ساريه.. 
وقانون امللكية واملوافقة عليه ثم الرتدد بعد ذلك 

و�سياع الوقت بن املوافقة وبن الرتدد. 
وكان هن���اك غ���ر ذل���ك م�س���األة هامة هو ان ا�س���م 
القوات امل�سلحة كان ي�ستغل يف م�سائل مل تطلبها 
القوات امل�س���لحة او ترف�سها ولي�ص لها بها عالقة 

او �سبب .
ه���ذا كل���ه.. وغ���ره جع���ل ال���كالم عن ا�س���خا�ص 
الوزراء الذين يدخلون يف التعديل او يخرجون 
في���ه م�س���األة هين���ة.. اىل جان���ب االتف���اق  عل���ى 

الربنامج اوال وقبل كل �سيء. 

لي�شت م�شاألة ��شماء 
 .. م���ازال يف الربنام���ج  ال���كالم  ولك���ن وبينم���ا 
ا�س���رع الرئي����ص علي ماهر فدع���ا اىل عقد موؤمتر 
�س���حفي اذاع فيه تفا�س���يل التعديل الذي اجراه 
عل���ى وزارت���ه وا�س���ماء ال���وزراء الذي���ن ادخلهم 

واخرجهم من الوزارة. 
وكانت تلك �س���ابقة غريبة فقد ج���رت العادة ان ال 
تعلن ا�س���ماء الوزراء اجلدد ب�سفة ر�سمية اال يف 

املرا�سيم التي ت�سدر بتعيينهم ي مراكزهم. 
وعل���ى اي ح���ال فل���م يك���ن له���ذه ال�س���ابقة اث���ر 
الن احل���وادث كان���ت ق���د تعدته���ا وابتع���دت عن 

اال�سخا�ص. 
وكان املفهوم ان قيام الوزراء اجلدد يحلف مين 
الوالء بن يدي اع�س���اء جمل�ص الو�س���اية �سوف 
يتاأخر اىل ما بعد االتفاق على الربنامج، وات�سح 
بعد ذلك انه ال فائدة من االتفاق على الربنامج وان 
امل�س���األة م�س���األة اعادة تن�سيق ال�س���فوف ل�سمان 
التعاون الكامل كما ق���ال اللواء حممد جنيب يف 

ب  خط���ا
اقت�س���ت  ولك���ن   ، ال���وزارة  ت�س���كيل  قبول���ه 

�س���رورات اال�س���راع باالعم���ال التي ا�س���تهدفتها 
احلركة ان تن�سق العالقة بن اجلي�ص وال�سيا�سة 
فنزلت على مقت�س���ى هذا احلال وقبلت ان ارا�ص 

الوزارة. 
والذي ح���دث ان حركة االنتق���االت الكبرة التي 
قام���ت به���ا الق���وات امل�س���لحة اخرت امل�س���ارحة 
به���ذا االجتاه، ويف اليوم الت���ايل المتام احلركة 
ذه���ب اللواء حمم���د جنيب اىل جمل����ص الوزراء 
وقابل الرئي�ص علي ماهر و�س���رح له كل الظروف 
واالجتاهات وكانت املقابلة عاطفية، وكان اللواء 
حممد جنيب متاأثرا، ولكن م�سلحة الوطن غلبت 

العواطف وو�سعت احلقائق ب�سراحة  اسرار تأليف وزارة محمد نجيب 
جملة �مل�شور- 1952
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يف العم���ارة املواجهة لدار �س���ينما م���رتو، حيث 
�سخب القاهرة و�سجيجها.. يعي�ص املالح التائه 
علي حممود طه، ذلك ال�س���اعر ال�ساحر الذي غنت 

النا�ص ا�سعاره وترمنت باغانيه.
لقد خطر يل عدة مهمات ان اقوم بزيارته ولكنني 
كنت احج���م عن هذه الزي���ارة يف كل مرة، النني 
اع���رف ان �س���اعرنا مري����ص، وا�س���ق �س���يء على 
نف�س���ي ان ارى ان�س���انا عزيزا على نف�س���ي راقدا 

يف الفرا�ص. 
واخ���را ا�س���تجمعت ق���واي و�س���عدت اىل منزل 
ال�س���اعر.. لك���ي اطمئن عل���ى �س���حته.. ففتح يل 
الباب خ���ادم نوبي وقادين اىل غرفة اال�س���تقبال 
فجل�س���ت مدة غر ق�س���رة ال ا�س���مح حويل غر 
ال�سمت. الن ال�ساعر يعي�ص وحيدا يف ذلك الوكر 

الهاديء. 
وبينم���ا كنت اتاأم���ل اللوحات الفني���ة التي زينت 
به���ا ج���دران الغرف���ة، واقل���ب يف الكت���ب الت���ي 
تناث���رت هنا وهن���اك بال ح�س���اب راأيت �س���اعرنا 
الكب���ر يدخل عل���ى مرحبا وقد ب���دت عليه دالئل 
ال�س���حة، فحمدت الله اذ راأيت���ه على هذه احلال، 
واث���رت ان يك���ون حديثي معه عن ال�س���عر والفن 

واالدب دون ان اطرق مو�سوع املر�ص! 

�إمارة �ل�شعر 
قلت له: 

 اإن دنيا الفن قد وجت �س���وؤاال يف �س���هرة �سعراء 
االغاين اثن���اء اجتماعهم بدارها، قالت فيه: "هل 

اجنبت م�سر �ساعرا بعد �سوقي؟". 
فاجاب ال�ساعر �سالح جودت: 

- اإن اقرب ال�سعراء ل�سوقي من بن �سعرائنا االن 
هو علي حممود طه، ولكن البع�ص قد عار�ص يف 
هذا الراأي ور�س���ح كال من ب�سارة اخلوري وعمر 

ابو ري�سه؟؟ 

وهن���ا اعت���دل يف جمل�س���ه وقال وهو ي�س���عل يل 
�سيجارة: 

- ب���ودي ان ا�س���كر �س���ديقنا ال�س���اعر العاطف���ي 
الغنائي �س���الح جودت، ولي����ص يهمني ان اكون 
امرا لل�س���عر بقدر ما يهمني ان اكون عند ع�ساق 

االدب وقراء ال�سعر ال�ساعر املف�سل.
فقلت له:

 ق���راأت راأي���ا يف �س���عرك ل�س���اعر الع���راق جميل  
�س���دقي الزهاوي ا�س���ارت اليه �ساعرة عربية يف 
احدى جمالتنا االدبية، وهو يعتربك فيه ال�ساعر 

املف�سل عنده بعد �سوقي.
- نع���م .. اطلع���ت على هذا ال���راأي، دون ان اطلع 
على ن�س���ه اال�س���لي يف حديث للمرح���وم جميل 
�سدقي الزهاوي، ولكن بع�ص اخواننا من ادباء 
العرب، اخربين به ومنهم �س���ديقي اال�ستاذ اكرم 
زعيرت، وال ي�س���عني اإال ان اعتز بهذا الراأي ، فان 
الزهاوي من �س���عراء العربية املفكرين ا�س���حاب 

اخليال البعيد! 

�شاعر زمانه 
ثم قال: 

- اع���ود فاك���رر ل���ك الق���ول: ان لق���ب االم���ارة يف 
ال�س���عر، يج���ايف طبيع���ة ه���ذا الفن الرفي���ع، وان 
�س���وقي رحمه الل���ه، قد قلدت���ه االمم العربية لقب 
االمارة قبل م�س���ر، مع االعرتاف بانه كان �ساعر 
زمان���ه، ويف احل���ق ان االمم العربي���ة مل تغ���ال 
يف ذل���ك، الن �س���وقي كان حفيا بكل ما ا�س���طرب 
فيها من االحداث اجل�س���ام فكان ترجمان ال�س���عر 
وكان���وا  الرج���ال،  عظائ���م  تاري���خ  يف  العرب���ي 
يعتربونه ال�س���اعر املعرب عن �س���عور م�سر، ازاء 

العروبة واال�سالم!
وهنا ملحت ن�سخة من جريدة البالغ وبها ق�سيدة 
لل�س���اعر تزيد عن ال�س���تن بيتا يك���رم فيها البطل 

القاوقجي  ف���وزي 
ال���ذي ع���اد اىل وطنه �س���وريا م���ارا مب�س���ر بعد 
ا�س���طهاد وت�سريد واغرتاب زهاء الع�سرين عاما 
ق�س���اها يف حماربة اال�س���تعمار ال���ذي يكافح يف 
�سبيله كل بلد عربي، فابديت اعجابي بق�سيدته، 

فقاطعني قائال: 
- كن���ت اق���اوم املر�ص وما متنيت عل���ى الله اكرث 
م���ن ف�س���حة يف االج���ل الأم ه���ذه الق�س���يدة التي 
ظل���ت روح���ي ت�س���طرب باثارتها، اين م���ن دعاة 
الكفاح العملي يف �س���بيل انقاذ ال�س���رق من ربقة 
اال�ستعباد وقد وجدت يف حياة فوزي القاوقجي 
اجلن���دي العربي البا�س���ل ال���ذي مل يحفل باملوت 
يف  هائم���ا  واحلرم���ان  والت�س���ريد  والع���ذاب، 
�س���حارى ال�سرق حماربا ب�س���يفه، �سافكا دمه يف 
هذا ال�سبيل ، انا يف حاجة اىل مثل هذه البطولة 
والرجولة، وغدا �سيحتاج ال�سرق اىل الكثر من 

طراز هذا الرجل. 
دع عن���ك م���ن يقول ان هذا من �س���عر املنا�س���بات، 
فان لل�س���عراء قلوب���ا تخفق ك�س���ائر النا�ص يحب 
اوطانه���م، وان الأوطانه���م حقوقا.. انه من �س���عر 
النف����ص الأنن���ا نقول���ه ب���ال تكل���ف او تعم���ل ، النه 
يتفجر من �س���ميم اح�سا�س���نا العمي���ق بقوميتنا 
ووطنيتنا ، واإين الآ�سف ان اقول لك اإن الكثرين 
م���ن �س���عرائنا املجيدي���ن ا�س���بحوا ال يحفل���ون 
بامثال هذه احلوادث. وانا ال اتهمهم بعدم التاأثر 
بها، ولكن اعيب ك�س���لهم االدب���ي، الذي تتهمنا به 

االقط���ار العربي���ة، وال���ذي يجعله���م يبت�س���مون 
حينما تثر الكالم عن اإمارة ال�سعر؟ 

وهنا راأيت هذا احلديث قد اثار �سجون ال�ساعر، 
فاردت ان اهرج به على حديث اآخر طريف، فقلت 

له: 

ملهمات �ل�شاعر 
 وهل يف حياتك امراأة الهمتك ال�سعر؟ 

- يف حيات���ي اك���رث م���ن ملهم���ة: االوىل الهمتني 
غنائيتي يف "كرنفال فيني�س���يا" وهي فر�س���وفية 
اال�سل ، والثانية امريكية وقد الهمتني ق�سيدتي 
يف بح���رة كومو، وج���اءت الثالثة حتت �س���ماء 
م�سر يف غ�س���ون احلرب فالهمتني �سفحات من 

احلب يف ديواين االأخر "ال�سوق العائد".
ام���ا امللهمة امل�س���رية.. امل�س���رية حلم���ا ودما فلم 
التق���ي به���ا بعد. ولعل يف م�س���ر ملهم���ات، ولكن 
واح���دة منه���ن مل تظه���ر بع���د يف اف���ق حيات���ي، 
وال زل���ت يف ارتقاب ه���ذه املوع���ودة.. "ملهمتي 

املنتظرة". 
ام���ا غرهن فكن من ال�س���وائح اجلميالت الالتي 
يرفهن من الع�سب االن�ساين يف �ساعات ال�سجر 
وال�س���اعة ويروحن من النف�ص يف اوقات فراغها 

وظمنها اىل حمي او �سمر! 
وهناك نوع اآخر منهن ، وهو الذي قلت فيه:

ال�سحى  مع  ال�ساعدات  "ال�ساردات 
الطاردات وراء كل ظلم "

فانني  �سحوت  اإن  اللواتي  "هن 
منهن طالب مهرب و�سالم"

�سبيبتي �سدورهن  فوق  "اخمدت 
وذبحت بن عيونهن غرامي"

اعادك الله منهن وكتب لك ال�سالمة. 

الشاعر الكبير على محمود طه يتحدث عن: 

* امارة الشعر 
* شعر المناسبات 

* بين الطبيعة المصرية والغربة 
* الشاعر ومهماته 

* شعراء كسالى

جملة �نغام �لفن - 1951

فاتن حمامة حتب �ودري هيبورن! 
فات���ن حمام���ة مث���ال معجبة ج���دا بالنجم���ة اودري 
هيبورن.. وهي تق���ول ان اودري هيبورن طبيعية 
جدا يف متثيلها مما يجعل اجلمهور ي�س���دق كل ما 

تفعله على ال�سا�سة! 
ام���ا املمث���ل ال���ذي تف�س���له فات���ن فه���و �س���تيوارث 
جراجن���ر.. الن���ه ي�س���تطيع ان يع���رب بوجه���ه يف 

�سهولة عن كل االنفعاالت االن�سانية. 
وكانت فاتن تتمنى ان تقوم بدور كاثرين هيبورن 
يف فيل���م "اج���ازة يف فيلي�س���يا" ال���ذي عر����ص يف 

القاهرة خالل اال�سبوعن املا�سين.

�ل�شبب �حلقيقي عند ماجدة! 
وماجدة معجبة اعجابا �س���ديدا باملمثلة االمريكية 
جينفر جون�ص. وال�س���بب احلقيقي لهذا االعجاب 
ان جنيفر جون�ص �سديدة ال�سبه مباجدة حتى انهم 
يطلقون على ماجدة جنيفر جون�ص م�س���ر.. ولكن 
جنم���ة م�س���ر ال�س���مراء ال تذك���ر ال�س���بب احلقيقي 
وتق���ول انها معجبة بجنيفر للطابع ال�س���رقي الذي 

يك�سو وجهها املعرب..! 
ام���ا املمث���ل املف�س���ل عن���د ماج���دة فان���ه ريت�س���ادر 
ريدم���ارك.. انه���ا تق���ول ان التجاعي���د الت���ي تب���دو 
عل���ى وجهه تزيد من فتنة رجولته وجمال تقاطيعه 

ال�سرقية البديعة.. 
ماج���دة  كان���ت  ومل���ا 

تعج���ب بالرجل اله���ادئ الطباع الذي ي�س���تطيع ان 
يفر�ص �سخ�س���يته يف �س���مت.. فانه���ا تعجب جدا 
– باملمثل جوزيف كوتن! والدور الذي  – اي�س���ا 
كانت تتمنى ماجدة من �سميم قلبها ان تقوم به هو 
دور فيفي���ان يل يف فيل���م "ذهب مع الريح" فان هذا 
الدور فر�س���ة ذهبية الظهار املواه���ب الفنية كلها.. 
فهو يت�س���من دور الطفولة وال�س���با ثم ال�سخ�سية 
النا�سجة، كما يت�سمن اللون الدرامي والكوميدي 

اخلفيف! 

زهرة �لعال ووجه �ملالك!
وزهرة العال حتب جن �س���يمونز الن وجهها ير�سم 

تعبرا فطريا للرباءة.. وتقول زهرة العال ان جن 
�س���يمونز قامت بتاأدية كل االدوار التي ا�سند تاليها 
يف براع���ة مذهل���ة ونال���ت جناحا �س���احقا يف فيلم 
"وج���ه مالك".. وتتمنى زهرة العال لو انها قامت 
ب���دور "اوفيلي���ا" يف هامل���ت، ام���ا املمثل املف�س���ل 
عندها فهو جلن فورد النه يتمتع ب�سخ�س���ية قوية 

غنية بالرجولة الكاملة. 

ب�شر�حة! 
وتقول م���رمي فخر الدين ان اجنري���د برجمان هي 
احب املمثالت اليها �س���كال ومو�سوعا! فهي كاأمراأة 
له���ا طاب���ع بديع من اجلم���ال.. وه���ي كممثلة بلغت 
ال���ذروة.. واملمثل الذي تف�س���له م���رمي هو جيم�ص 
ما�س���ون.. وه���ي توؤك���د ان جيم�ص ما�س���ون ميتاز 
برجولة دافقة.. ثم تبت�س���م وهي تقول: وب�سراحة 

النه ي�سبه زوجي حممود ذو الفقار!
وم���رمي كان���ت تتمن���ى ل���و قام���ت ب���دور فيفيان يل 
يف في���م "ج�س���ر واترلو" الذي مثلت���ه امام روبرت 

تايلور.. 

كليوباتر�! 
وليل���ى ف���وزي ت�س���رتك م���ع م���رمي فخ���ر الدين يف 
االعجاب ال�س���ديد باجنريد برجم���ان. وتقول ليلى 
ان اجنري���د ق���د بلغ���ت قم���ة املج���د يف فيل���م "جان 

دارك" .. 
واملمث���ل املف�س���ل عن���د ليل���ى ف���وزي ه���و النج���م 
االمريك���ي جريج���وري بي���ك الن وجه���ه يع���رب عن 
الرجولة والب�س���اطة.. اما الدور الذي كانت تتمنى 

ليلى ان تقوم به فهو دور كليوباترا. 

�منية ل�شباح 
و�س���باح ت�سم �سوتها اىل �س���وت ليلى ومرمي يف 
ح���ب اجنريد برجم���ان ولكنه���ا ت�س���رتط ان تكون 
يف املرتب���ة الثاني���ة بع���د جريتا جارب���و.. وتتمنى 
�س���باح لو انها قامت بدور ا�ستعرا�س���ي يف ق�س���ة 
اجنبي���ة خفيف���ة حت���ى تب���دو يف وجهه���ا الطبيعي 
ال���ذي ال يعرفه اجلمهور على حقيقته حتى االن الن 
املخرجن امل�س���رين مل ينجحوا يف ابرازه يف اي 

فيلم من افالمها اىل اليوم! 
روك  فان���ه  �س���باح..  عن���د  املف�س���ل  املمث���ل  ام���ا 

هد�سون..! 

فات��ن حمام��ة وماج��دة و�مي��ان وزه��رة �لع��ال وم��رمي 
فخ��ر �لدين و�ش��باح وليلى ف��وزي لهن مالي��ني �ملعجبني 
و�ملعجب��ات! كل و�ح��دة منه��ن حتت��ل مكان��ة �ش��خمة يف 
قل��وب �جلماهري �لتي تهو�ها.. و�نت قد تكون من �ملعجبني بفاتن 
مثال.. وقد ي�ش��تهويك دور لها عا�ش��ت فيه �مامك على �ل�شا�ش��ة.. 
وهذ� �ش��يء طبيعي يح��دث يل ولك.. ولكن��ك ال تعرف �ن هوؤالء 
�لكو�ك��ب يقعن �حيانا بدور �ملعجبات! �نهن مثلك.. كل و�حدة لها 

جنمتها �ملف�شلة! 

جملة �جليل - 1959
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قائمة �لطعام يف فندق مينا هو�س 
اال�س���كندرية  كان مو�س���وليني يطم���ع يف دخ���ول 
والقاه���رة يف موك���ب ب���رد التاريخ القهق���ري ااىل 
الغ���زاة  قواده���ا  ومواك���ب  روم���ا  اجم���اد  م�س���ر 
وعودتهم من ميادين القتال معقودة حول روؤو�سهم 

اكاليل الغار.
وتوال���ت انت�س���ارات جي�ص امل�س���ور يف �س���حراء 
م�س���ر الغربية .. وا�س���بح �س���قوط م�سر او دخول 

م�سر امرا حمتوما ال ريب فيه.
وهنا عكف "الدوت�س���ي" على و�سع نظام وترتيب 
موكب "الن�سر" الذي �سوف ي�سر على راأ�سه.. يف 

�سوارع اال�سكندرية والقاهرة!
وا�س���در اوامره ان ير�سل جواده اال�سيل االبي�ص 
الل���ون اىل بني غ���ازي.. ومنه���ا اىل العلمن.. لكي 

ميتطيه "الدوت�سي يف اليوم املوعود. 
ووقفت طيارة حربية خا�س���ة على قدم اال�س���تعداد 
يف مط���ار روم���ا لك���ي حتم���ل مو�س���وليني – عن���د 
ال�س���اعة املرتقبة – اىل ابواب اال�سكندرية.. حيث 

ينتظره موكب الن�سر وجواده االبي�ص اال�سيل.
حت���ى قائم���ة الطع���ام.. ال���ذي �س���يقدم يف املاأدب���ة 
الكربى اعدها الدوت�س���ي بنف�سه. وكان يف نيته ان 
يقيم ماأدبة ع�س���اء وحفلة �ساهرة يف اال�سكندرية.. 

وماأدبة اخرى وحفلة �ساهرة يف القاهرة. 
وق���د مت االتف���اق بين���ه وب���ن ال�س���لطات االملاني���ة 

عل���ى ان يك���ون فندق مين���ا هو�ص هو مق���ر القيادة 
االيطالية يف القاهرة. 

وكان���ت قائمة الطعام الذي �س���يقدم يف مينا هو�ص 
يف اول يوم ي�س���ل فيه مو�سوليني وقواده الغزاة 

كما يلي: 
ح�ساء �سمك النيل 

دجاج الفيوم
حمل م�سوي على الطريقة البدوية 

وطوي الف ليلة
وفاكهة املو�سم )بطيخ وعنب وماجنو( 

قهوة �سرقية 

"يعطوننا" �ال�شتقالل؟
واىل ه���ذا احل���د كان���ت االم���ال كب���رة والثق���ة يف 

الن�سر ال ريب فيها.
وكن���ت كما قلت – اثن���اء زيارتي لروم���ا يف ابريل 
1947 – ال اج���د �س���عوبة يف ان احم���ل من القاهم 
م���ن االيطالين – بن �س���حفين ورج���ال اعمال – 
عل���ى ان يتحدث���وا ب���ل وي�س���هبوا يف احلديث عن 
خط���ط املحور واماين ايطالي���ا فيما لو كان روميل 
ق���د جن���ح يف اقتحام ابواب م�س���ر.. وم���ن ورائها 

ابواب ال�سرق االو�سط وال�سرق االدنى. 
ولكن مل يكن من ال�س���هل ان احمل احدا ممن لقيتهم 
على ان يحدثني ب�س���راحة عن نياتهم وكيف كانت 
نحو م�سر.. وعن م�س���روعاتهم يف م�سر لو كانوا 
احتل���وا وادي الني���ل و�س���األت �س���حفيا قابلت���ه يف 

ميالنو.. 
- وم�سر؟.. ماذا كنتم تنوون ان تعملوا فيها ؟ 

وابت�سم الرجل وقال: 
- كنا �سنقدم الدليل على �سداقتنا لها.. 

ومل اجد يف هذا اجلواب الدبلوما�س���ي الرد الكايف 
على �سوؤايل فعدت ا�ساله:

ان  ال�س���داقة؟..  دلي���ل  يتخ���ذه  كان  �س���كل  واي   -
االجنليز اقاموا يف م�س���ر خم�سة و�ستن عام وهم 

يوؤكدون �سداقتهم لنا.. 
وابت�س���م �س���نيور برادا )ال�س���حفي املذك���ور( مرة 

اخرى وقال:
- ومن اين يل ان اعرف التفا�س���يل؟ فانا مل اكن من 
رجال احلكم.. بل مل اكن ع�سوا باحلزب الفا�سني. 
ولكنني اعرف ان بالدي �س���ديقة مل�سر واننا نحب 

امل�سرين وهكذا! 
وق���ال �س���نيور ديومي���دي من رج���ال االعم���ال وقد 

قابلته يف فورنا .. قال ردا على نف�ص ال�سوؤال: 
- ب���دون �س���ك كنا )نعطيك���م ا�س���تقاللكم(. ولكن – 
وهن���ا ابت�س���م الرج���ل مب���رارة – انت�س���ارنا كان 
�س���يقلب موازي���ن الق���وى يف الع���امل وخ�سو�س���ا 
يف البح���ر االبي����ص املتو�س���ط. وكان م���ن واج���ب 
ايطاليا بل من حقها ان تطلب من �س���ديقتها م�س���ر 
بع�ص ال�س���مانات التي حتمي م�ساحلها ومركزها 

اجلديد. 
وابت�سمت انا وقلت: 

- ولكن هذا ما يقوله وما يطلبه االجنليز اليوم؟ 

واعرت�ص ال�سنيورديو ميدي وقال بحدة: 
- االجنلي���ز؟.. وه���ل متت وج���ه املقارن���ة؟.. نحن 
ا�س���دقاوؤكم وانت���م تعرف���ون هذا واي �س���مان كان 
ممكنا ان نطلبه امنا من اجل م�سلحتكم وم�سلحتنا 

معا.. 
ومرة اخرى قلت: 

- وهذا متاما ما يقوله اليوم االجنليز ! 
وهز الرجل كتفيه ياأ�سا! 

 ***
واكتف���ى بهذي���ن املثل���ن حت���ى ال اطي���ل احلدي���ث 
وح�س���ن احلظ وحده ه���و الذي جمعن���ي يف روما 
باال�س���تاذ جياكنتي. واال�س���تاذ املذكور –و هو من 
رج���ال القان���ون – كان ميار����ص قبل احل���رب مهنة 

ال�سم�سرة يف العقارات وارا�سي البناء. 
وا�ستغل اثناء احلرب مديرا ملكتب اجلرنال رنتزو 
مونتاني���ا اح���د اقط���اب الفا�س�س���ت وال���ذي عين���ه 
مو�سوليني يف اواخر احلرب مديرا عاما لبولي�ص 
"اجلمهورية".. جمهورية مو�س���وليني الفا�س���تية 
التي اعلنها يف �س���مال ايطاليا بعد ا�ست�س���الم امللك 
عمانوئي���ل للحلف���اء.. ومل تغمر طوي���ال جمهورية 
مو�س���وليني وكان اجلرنال مونتانيا يعي�ص وقتئذ 
– ربيع 1947 – يف "جهة ما"  يف �سمال ايطاليا 
خمتفي���ا عن العي���ون ويف حماية بع�ص ا�س���دقائه 
االقوي���اء النف���وذ. اما مدي���ر مكتبه فقد ان�س���م اىل 
احلزب ال�سيوعي االيطايل وا�سبح �سيوعيا ي�سار 

اليه بالبنان! 

وكان احل���زب ال�س���يوعي يف ايطاليا يرحب بان�س���مام اي 
�س���خ�ص اىل �س���فوفه دون ان يهتم بال�س���وؤال عن ما�س���يه 
والق�س���م االكرب م���ن املعلوم���ات التي ارويها هنا ح�س���لت 
عليه من اال�ستاذ جياكنتي املذكور وهناك تفا�سيل ثانوية 
وقعت عليها عفوا اثناء احاديثي مع من قابلتهم يف ميالنو 

وجن�سوا وفلورن�سا ونابويل وروما. 

منطقة نفوذ �يطالية 
مل يكن �س���را جمهوال ان���ه كان هناك اتفاق – على االقل يف 
بداي���ة احل���رب – على االق���ل يف بداية احل���رب – على ان 
معظم �س���مال افريقيا ، وم�سر منه، �سيكون "منطقة نفوذ" 

ايطالية. 
ولكن املانيا بداأت يف عام 1941 تراجع نف�س���ها وترتاجع 
ع���ن وعودها اليطالي���ا. وكانت قبل ذلك قد رف�س���ت – بعد 
انهي���ار مقاوم���ة فرن�س���ا يف يوني���ه 1940 – رف�س���ت ان 
ت�س���مح اليطالي���ا باحت���الل تون�ص وه���ي "التفاح���ة" التي 
كانت ايطاليا ت�ستهيها دائما!.. واح�ص االيطاليون يومئذ 

ان حليفتهم املانيا لن تخل�ص يف وعودها لهم. 
ثم انك�س���فت نواياها بعد ذلك �سيئا ف�س���يئا وكان رد الفعل 
ان تقدم مو�سوليني ل�سريكه يف املحور – هتلر – بطلبات 

جديدة. 
وم���ا م���ن �س���ك يف ان مو�س���وليني كان �سيا�س���يا بارعا يف 
امل�س���اومة واالخذ والعطاء. ولقد راأى ان ي�س���بق ويطالب 
"بانقا�ص" ما  "بالزيادة" قبل ان ي�سبقه هتلر وي�سارحه 

مت عليه االتفاق.
وهكذا تقدم مو�سوليني يطالب بفل�سطن و�سوريا ولبنان 

اي بالركن ال�سرقي حلو�ص البحر االبي�ص املتو�سط.
وكانت هذه امل�س���اومة مو�سع مناق�سات عديدة واخذ ورد 

بن احلليفن قطبي حمور املانيا – ايطاليا. 
كان جن���ح يف  ل���و  – فيم���ا  م�س���روع مو�س���وليني  وكان 

م�ساومته – يتلخ�ص فيما ياأتي: 
اوال- امرباطورية وادي النيل وتتاألف من م�س���ر و�سمال 
ال�س���ودان ووالي���ة برقه حت���ت حكم ملك م�س���ر وتعقد بن 
ايطاليا وم�سر معاهدة �سداقة وحتالف وتعاون م�سرتك. 
ثاني���ا – ما بقى من ليبي���ا يكون والية تتمتع باال�س���تقالل 

الذاتي حتت رعاية ايطاليا .
ثالث���ا – الغاء "امارة �س���رق االردن و�س���م ج���زء منها اىل 

فل�سطن . واجلزء الباقي اىل �سوريا.
رابع���ا – ا�س���تقالل فل�س���طن يف �س���ئونها الداخلية وعقد 
معاه���دة �س���داقة ورعاية" مع ايطاليا عل���ى ان يكون لهذه 
حق حماية فل�س���طن �سد كل اعتداء يقع عليها اي معاهدة 

"حماية" 
خام�س���ا – توحيد �سوريا ولبنان يف دولة واحدة م�ستقلة 
ا�ستقالال تاما وعقد معاهدة بن هذه الدولة وايطاليا على 

غرار معاهدتها مع م�سر 
�ساد�سا: ان�ساء ادارة موحدة الفريقيا الو�سطى وال�سرقية 
وال�س���ومال  واحلب�س���ة  ال�س���ودان  جن���وب  م���ن  املكون���ة 

واريرتيا.
***

هذه هي اركان امل�س���روع او االمل العري�ص الذي كان ميالأ 
�س���در مو�س���وليني وال���ذي كان يطم���ع م���ن وراء حتقيقه 
اىل جع���ل البحر االبي�ص .. بحرا ايطاليا �س���رفا.. الكلمة 
�س���عوبه اليطالي���ا  �س���ئونه و�س���ئون  االوىل والعلي���ا يف 

اجلديدة القوية.

��شتقالل باملعنى �لذي يفهمه �ملحور
ال�س���ديقة  ي���رتك مل�س���ر  ان  اذن  ين���وي  كان مو�س���وليني 
احلليف���ة "ا�س���تقاللها" باملعن���ى ال���ذي يح���دده ويفهمه!.. 
ه���ذا من الناحية ال�سيا�س���ية ام���ا من الناحية االقت�س���ادية 
ف���ان ايطالي���ا مل تك���ن تطلب من م�س���ر اكرث من ان ت�س���مح 
له���ا باحللول يف ميدان االقت�س���اد امل�س���ري حم���ل اعفائها 

االجنليز والفرن�سين والبلجيكين واليونانين.. 
اي ان كاف���ة روؤو����ص االم���وال االجنبية تقريبا يف م�س���ر 
ون�س���اطها التجاري واملايل وال�س���ناعي كان���ت تنتقل اىل 

ايدي االيطالين. 
وملا ابديت ده�ستي واعرتا�سي قال حمدثي: 

انن���ا حللن���ا حم���ل االجنلي���ز  ل���و  - وم���اذا كان ي�س���ركم 
والفرن�سين واليونانين! 

قل���ت: ولكن امل يخطر لكم انا قد نف�س���ل – والبلد بلدنا – 
ان نحل نحن يف ميدان االقت�ساد حمل هوؤالء!

قال : معنى هذا انكم كنتم تطلبون منا ان نحرم انف�سنا من 
جميع ثمرات الن�سر؟.. 

لقد تركنا لكم ا�س���تقاللكم التام فلماذا ال ترتكون لنا ميدان 
االقت�س���اد وه���و مل يك���ن لك���م يف اي ي���وم ب���ل كان دائم���ا 

للبلجيكين والفرن�سين واليونانين واالجنليز؟ 
قل���ت: نع���م. مل يكن لنا وحدن���ا ولكننا كنا وم���ا نزال نعمل 

على ا�ستخال�سه من ايدي هوؤالء.
و�سحك الرجل وقال: 

- ح�س���نا! كن���ا اذن نرتكك���م تعملون على ا�ستخال�س���ه من 
ايدينا!

 ***
يعم���ل يف جري���دة  م���ع �س���حفي كان  اآخ���ر  ويف حدي���ث 

)بون�سن�س���و( ل�سان حال احلزب "اموكو النكوى" – اي 
ح���زب الرج���ل الع���ادي – وال ادري ه���ل ال ي���زال احلزب 
املذك���ور قائما حتى اليوم ام ان���ه اندمج يف حزب اآخر.. 

قلت: 
- انن���ا يف م�س���ر نع���رف ان ايطاليا مزدحمة ب�س���كانها 
وان االيدي العاملة فيه���ا تزيد كثرا على حاجتها وان 
فريق���ا كبرا من �س���كانها واحلالة ه���ذه يعي�ص يف فقر 
مدفع ، ولهذا فان اخ�س���ى ما كنا نخ�س���اه منكم لو كنتم 
دخلتم م�س���ر ه���و ان تزاحم���وا اهل الب���الد على لقمة 
العي�ص، وان متتلئ م�س���ر بعمالكم و�س���ناعكم، حتى 
ان البع����ص من���ا بالغ وق���ال ان احلمالن يف حمطات 
ال�س���كك احلديدي���ة امل�س���رية وما�س���حي االحذية يف 
القاهرة وا�س���كندرية وغرهما من مدن م�س���ر كانوا 

�سي�سبحون جميعا من االيطالين! 
وهنا ابت�س���م ال�س���حفي االيطايل ابت�س���امة �سفراء 

وقال: 
- امل يك���ن ير�س���ى كربياءك���م ان مي�س���ح الغالبون 

املنت�سرون احذيتكم ويحملوا لكم حقائبكم؟ 

حممد �لتابعي 

�آخر �شاعة -1962  
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الذين مل يزوروا ا�س����توديو م�س����ر 
�س����ر  يدرك����وا  ان  ي�س����تطيعون  ال 
عظمة بالدنا يف ال�س����ينما، و�س����بب 
تزعمه����ا له����ذه ال�س����ناعة ب����ن دول 
ال�س����رق جميعًا ، ان �ستوديو م�سر 
ه����و الن����واة الن����ادرة التي غر�س����ها 
زعيم النه�سة االقت�س����ادية املغفور 
له طلعت ح����رب با�س����ا، فنبتت منها 
�س����جرة با�س����قة ينظ����ر اليه����ا بع����ن 
العرف����ان باجلميل من كل من يهمهم 

تقدم ال�سناعة يف ال�سرق.. 
ان����ه الكلي����ة التي تخرج فيه����ا اأعالم 
م����ن  م�س����ر  يف  ال�س����ينمائي  الف����ن 

خمرجن وممثلن وفنين.
مل يك����ن الغر�����ص من ان�س����ائه ربحا 
وال ك�س����با، وكان اله����دف اال�س����مي 
مت����ن  ق����وي  ا�س����ا�ص  و�س����ع  ه����و 
ل�سناعة جديدة من �سناعات القرن 

الع�سرين!
ا�س����توديوهات  من����ط  عل����ى  بن����وه 
اأح����دث  الي����ه  وجلب����وا  هولي����وود، 
في����ه  وادخل����وا  واالآالت،  املع����دات 
تكيي����ف اله����واء وج����اء ه����واة نق����د 
االعم����ال العظيمة فقال����وا كل ما فيه 
ح�س����ن لوال.. واأه من لوال هذه حن 
تخف����ي وراءها غر�س����ًا غ����ر كرمي- 
قال����وا ل����وال انه بنى يف م����كان بعيد 

ب�سارع الهرم!
ومل مت�����ص �س����نوات حت����ى اأقيم����ت 
م����ن بع����ده �س����توديوهات ال�س����ينما 
الكب����رة يف نف�����ص ال�س����ارع، فثبت 

ان "ل����وال" مل تكن �س����ليمة النية وال 
�سريفة الغر�ص!! 

ومرت ال�س����نوات و�س����توديو م�سر 
يخرج لن����ا افالما حل�س����ابه ويوؤجر 
بع�����ص الف����رتات ل�س����ركات االنتاج 
الكبرة التي وجدت يف اال�ستوديو 
االآالت  احلدي����ث  املع����دات  الكام����ل 
�س����مانا لنجاح اأفالمه����ا واخراجها 
على اح�سن وجه فخرجت منه افالم 

ام كلثوم وعبد الوهاب..
ثم ج����اءت احلرب االخ����رة فمنيت 
�سناعة ال�سينما بحفنة من املنتجن 
الدخالء على هذه ال�س����ناعة، اولئك 
الذي����ن جذبه����م اليها رواج �س����وقها 
يف م�سر واالقطار ال�سقيقة فراحو 
ينتج����ون االف����الم حل�س����ابهم بغ����ر 
ح�س����اب.. راحوا ينتج����ون االفالم 
الرخي�س����ة الت����ي ال ترمي اىل هدف 
وال تعني �س����يئًا �س����وى ان ي�س����عوا 
قرو�س����ًا فتتحول ذهبا بف�سل اإقبال 
النا�ص على م�س����اهدة االف����الم اإبان 

احلرب. 
يه����دد  م����ا  م�س����ر  �س����توديو  وادرك 
�س����ناعة ال�س����ينما من تده����ور فحد 
م����ن انتاج����ه يف الوقت ال����ذي كانت 
االنت����اج  �س����ركات  في����ه  تت�س����ابق 
االخ����رى على اإخ����راج اأكرب عدد من 
االفالم وكانت هذه ال�سركات قد بلغ 

عددها ما يقرب من مائتي �سركة! 
به����ذه  واذا  احل����رب..  واإنته����ت 
ال�سركات تغلق ابوابها واحدة بعد 

االخ����رى واذا باال�س����توديوهات التي 
ان�س����ئت لل�س����ناعة الرخي�س����ة ت�سفي 
ان  ا�س����حابها  ويح����اول  ح�س����اباتها 

ينجوا مبا ك�سبوا يف احلرب. 
ام����ا �س����توديو م�س����ر ال����ذي ق����ام على 
ا�س����ا�ص متن فقد ب����داأ الي����وم يتنف�ص 
يف جو �س����اف بعد ان زالت اال�س����باح 
التي كانت تعكره. وار�س����ل �س����توديو 
م�س����ر مبعوثيه اىل امريكا واجنلرتا 
فا�ستح�س����روا احدث ما و�س����لت اليه 
�س����ناعة ال�س����ينما م����ن اآالت ومعدات 
حت����ى ا�س����بح الي����وم يق����ف عل����ى قدم 
امل�ساواة امام اال�ستوديوهات العاملية 

الكربى. 
القدمي����ة  التحمي�����ص  اآالت  كان����ت 
حتم�����ص �س����بعن مرتًا م����ن الفيلم يف 
ال�س����اعة وكان����ت حتت����اج اىل حج����رة 

مظلمة للعمل.
ام����ا االآالت احلديث����ة الت����ي ا�س����رتاها 
�س����توديو م�س����ر فانه����ا ت�س����تطيع ان 
حتم�����ص 350 مرتًا يف ال�س����اعة ويف 

حجر مليئة بال�سوء. 
وقد تكلف جتديد ه����ذا املعمل اربعن 

األف جنيه.. 
كان����ت االفالم امللونة حلم����ًا من اأحالم 
م�س����ر  يف  ال�س����ينمائي  الف����ن  اه����ل 
فا�س����بحت حقيقة واقعة، وا�سبح يف 
امكانن����ا اليوم ان ننت����ج افالما ملونة 
كاملة بعد ان ا�ستح�س����ر اال�س����توديو 
االت لطب����ع ه����ذه االفالم الت����ي تلتقط 
باية كام����را من كامرات ال�س����ينما.. 
ويقول امل�سئولون يف �ستوديو م�سر 
لق����د قمنا بواجبنا وبقي على الفنانن 
بواجبه����م  يقوم����وا  ان  والفني����ن 
للنهو�����ص به����ذه ال�س����ناعة العظيم����ة 

التي تعرثت يف اثناء احلرب. 
ويتحدثون عن كبار الفنانن فيقولون 
انه����م يغالون يف اجوره����م اىل درجة 
ي�ستحيل معها اخراج فيلم ناجح دون 

ان يتكبد املنتج خ�سارة فادحة! 
ولقد قال لنا حممد ر�س����دي بك ع�س����و 
اردن����ا  اذا  املنت����دب:  االدارة  جمل�����ص 

ناجح����ًا  انتاج����ا  ال�س����ينما  ل�س����ناعة 
متوا�س����ال والآالف امل�ستغلن بها عمال 
م�س����تمرا فلن يت����م ذل����ك اال اذا خف�ص 
كب����ار الفناني����ن والفني����ن اجوره����م 
تخفي�س����ًا معق����وال يتنا�س����ب مع دخل 

االفالم يف هذه االيام.. 
وقال لنا اي�سًا: 

عل����ى  يتدلل����ون  الفناني����ن  كب����ار  "ان 
اال  العم����ل  ويرف�س����ون  املنتج����ون 
باالأج����ر ال����ذي يطلبون����ه ه����م النهم مل 
يع����ودوا يف حاج����ة اىل امل����ال.. ولكن 
ماذا يفعل االف امل�س����تغلن بال�س����ينما 
وكيف تت�س����ل اأرزاقهم ما دام كبارهم 

م�سرين على هذا الو�سع. 
ان احلل الوحيد يف يد اع�ساء نقابات 
ال�س����ينما والتمي����ل واملو�س����يقى فه����م 

ي�س����تطيعون ان يجتمع����وا ويق����رروا 
تخفي�����ص اج����ور زمالئه����م الكبار اىل 

حد معقول مقبول. 
وي����وم يتم ذلك فان املنت����ج الذي ينتج 
ينت����ج  ان  ي�س����تطيع  ع����ام  كل  فيلم����ا 
فيلم����ن او ثالثة.. ام����ا ان تظل اإجور 
كب����ار الفنان����ن مرتفعة ه����ذا االرتفاع 
اخلي����ايل فان معنى ذلك ان تخ�س�����ص 
للبطل����ن  الفيل����م  ميزاني����ة  معظ����م 
للنهو�����ص  اذن  فاحل����ل  واملخ����رج. 
بالفيلم امل�س����ري يف يد كبار الفنانن 
فاذا مل يقبلوا فان نقاباتهم ت�س����تطيع 

ان تقنعهم بالقبول. 

�آخر �شاعة/   1948
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وكانت نتيجة اال�س���تفتاء ان فازت باملكانة االوىل 
بن الن�س���اء م�س���ز اندي���را غاندي رئي�س���ة وزراء 
الهن���د وباملكان���ة الثاني���ة جاكل���ن اونا�س���ي�ص .. 
وبجان���ب اندي���را وجاكل���ن هن���اك ع���دد اآخ���ر من 
الن�ساء و�سعهن القرن الع�سرون يف قائمة واحدة 
م�س���يئة ت�س���م ا�س���هر ن�س���اء الع���امل... فحياة كل 
واحدة تعترب ا�س���طورة رائعة تك�س���ف بو�س���وح 
عما يف النف�ص االن�س���انية من قوى خارقة وارادة 
ت�س���تطيع ان تفعل امل�س���تحيل وان حتول اخليال 

اىل حقيقة واالحالم اىل واقع.. 
منهن العاملة الب�س���يطة يف احد م�س���انع الن�سيج 
الت���ي �س���بحت يف حلظ���ة �س���عيدة تعم ام���راأة يف 
اىل  رحلته���ا  اخب���ار  ينتظ���ر  كان  عندم���ا  الع���امل 
الف�س���اء كل �سكن الكرة االر�س���ية.. انها )فالنتينا 
تري�سكوفا( الفتاة الرو�سية التي فتحت افاقا امام 

املراأة كان مق�سورا على الرجال فقط! 
وام���راأة اخرى كانت من���ذ طفولتها عمياء �س���ماء 
عل���ى  احل�س���ول  ا�س���تطاعت  ذل���ك  وم���ع  بكم���اء 
اىل  موؤلفاته���ا  وترجم���ت  االداب  يف  الدكت���وراه 
خم�س���ن لغة عاملية.. انها )هيلن كيلر( او معجزة 

القرن الع�سرين. 
ثم ممر�س���ة ب�سيطة ت�س���بح ا�سهر كاتبة يف العامل 
وتتقا�س���ى 116 الف جنيه ثمن���ا لرواية واحدة.. 
انه���ا )اجان���ا كري�س���تي( الت���ي ينام على ق�س����ص 

الرعب التي تكتبها كل ال�سعب االجنليزي. 
ولك���ن مل تو�س���ع واح���دة منه���ن حتت اال�س���واء 

الرباق���ة اال بعد رحل���ة مثرة �س���اقة.. ولكل منهن 
ق�س���ة غريب���ة جعل���ت الع���امل يتتبع باهتم���ام بالغ 

اخبار �سهرتهن وجناحهن. 

�ل�شيدة �الوىل.. رئي�شة وزر�ء �لهند 
ب���داأت حياته���ا ال�سيا�س���ية وهي ال ت���زال طفلة يف 
العا�س���رة.. فق���د طلب���ت ان تن�س���م ر�س���ميا حلزب 
املوؤمتر الذي يعرت اقوى االحزاب يف الهند ولكن 
قوبل طلبها بالرف�ص ل�س���غر �س���نها.. ومل ت�ستطع 
تكوي���ن  يف  وفك���رت  االنتظ���ار  الثائ���رة  الطفل���ة 
حزب جديد يكون جميع االع�س���اء امل�سرتكن فيه 
من االطف���ال.. واطلق���ت عليه ا�س���م "منظمة فرقة 
القرود".. وبعد فرتة ق�سرة ا�سبحت هذه املنظمة 
ت�س���م �س���تة االف من االطفال وقام���ت بالكثر من 
االعمال مثل كتابة وتوزيع املن�سورات والبالغات 
ال�س���رية ومراقب���ة االجنليز وحتركاته���م.. وعلى 
ب���ادئ  يف  به���ا  اجلمي���ع  ا�س���تخفاف  م���ن  الرغ���م 
االم���ر، فان هذه النظرة تغرت بعد فرتة ق�س���رة 
وا�س���بحت منظم���ة االطفال متثل جانب���ا هاما يف 
حزب املوؤمتر بعد ان �س���اعدت الكبار يف عملياتهم 
�سد االحتالل الربيطاين.. وقد عانت يف طفولتها 
الكثر فق���د كان دائم���ا يزعجها القب����ص على احد 
والديها ودخوله ال�س���جن.. ثم تزوجت من فروز 
غاندي، زميلها يف الكفاح يف عام 1942 ولكن قبل 
انق�ساء �سهر الع�سل قب�ص عليها و�سجنت ملدة 13 

�سهرا ظلت اثناءها داخل زنزانة مفتوحة يزعجها 
يف كل وق���ت �س���وت الري���اح وهط���ول االمطار.. 
وامعان���ا يف تقذيبها كان���وا يلقون اليها بخطابات 
زوجها لت�س���بح فوق مي���اه االمطار وكانت حتاول 
بجه���د كب���ر ان تق���راأ الكلمات التي ق���د تخفف من 
عذابها ووحدتها داخل ا�س���وار ال�س���جن العجيب 
ولك���ن مي���اه االمطار كانت دائما ق���ادرة على اذابة 
ال�س���طور فتختفي الكلمات وال ينبغي منها �سوى 

رموز من ال�سعب قراءتها.. 
وانديرا ه���ي ابنة نهرو �سيا�س���يا وغاندي روحيا 
وطاغ���ور ادبي���ا وه���ي يف الواح���دة واخلم�س���ن 
م���ن عمره���ا االن.. ام لولدين يدر�س���ان الهند�س���ة 
يف اجنل���رتا.. وتعي�ص يف بيت ب�س���يط بعد وفاة 
زوجها يف عام 1960 ولكن حياتها مليئة بق�سايا 
500 ملي���ون ن�س���مة حتتو عليها بقل���ب ام فتبحث 
عن طع���ام لكل جائع وعمل ل���كل عاطل ودواء لكل 

مري�ص.. 
ومنذ تقلدت احلكم يف عام 1966 �سادفت متاعب 
وازمات كثرة ولكنها اثبتت يف كل ازمة انها املراأة 
القوية القادرة على حل امل�ساكل بحكمة و�سالبة.. 
وعلى الرغم من امل�س���ئوليات الكبرة امللقاة عليها 
فانها تعني بكل �س���غرة وكب���رة يف بيتها فتقوم 
بتن�سيق الزهور يوميا وتهتم باناقتها اىل اق�سى 
احلدود.. ولكن وراء ال�سوت الرقيق واالبت�سامة 
اجلذاب���ة يكمن اح�س���ا�ص قوي بالثق���ة يف النف�ص 
وعقل قادر على التحلي���ل املنطقي الدقيق.. ورغم 

ان�سغالها بال�سئون ال�سيا�سية فقد خ�س�ست جانبا 
كبرا من وقتها ون�س���اطها لرعاية �س���ئون االطفال 
والن�س���اء.. انه���ا واح���دة م���ن الالتي ع�س���ن حياة 
عري�س���ة مليئ���ة بالكف���اح والعمل وا�س���تطاعت ان 
ت�س���لط عليها ا�سواء كا�سفة ت�ستطيع ان ترمز اىل 
قوة املراأة و�س���البتها عندما ت�س���مم على تكري�ص 

كل دقيقة من حياتها ل�سعادة ورفاهية بلدها. 

وزوج��ة  كني��دي  �رمل��ة  �لثاني��ة:  �ل�ش��يدة 
�ونا�شي�س 

بعد زواجها من اونا�س���ي�ص ظلت ال�سحافة لفرتة 
طويلة تتبع اخبارها ب�س���كل غر ع���ادي.. فعندما 
ح���ددت جاكل���ن موعد ال���زواج و�س���عت اجلرائد 
العاملي���ة اخل���رب يف �س���فحاتها االوىل وافردت له 
املان�س���تات الكب���رة.. وبعدها ا�س���بحت اخبارها 
يومي���ة.. مثل الن�س���رة اجلوي���ة متام���ا.. كل يوم 
ال تخل���و جري���دة امريكي���ة م���ن ن�س���ر اي خ���رب او 
ريا�س���تها  متار����ص  باملاي���وه  جاكل���ن  �س���ورة.. 
املف�س���لة.. جاكلن يف رحلة �س���هر الع�سل.. فلكي 
عامل���ي يتنباأ بط���الق جاكلن من اونا�س���ي�ص.. كل 
حرك���ة م���ن حركاته���ا ا�س���بحت حم�س���وبة عليه���ا 
وكام���رات  عي���ون  جمي���ع  م���ن  مراقب���ة  وكاأنه���ا 

ال�سحافة يف العامل كله.. 
وجاكل���ن ه���ي امل���راأة الوحي���دة التي ا�س���تطاعت 
ان جتع���ل الع���امل كله يهت���م باخبارها ال�سخ�س���ية 
ويتتبعها باهتمام بالغ منذ ان ا�س���بحت ال�س���يدة 

االوىل يف امري���كا.. فه���ي متل���ك جاذبي���ة خارق���ة 
ح�س���لت جمرد ن�سر �سورتها على غالف اية جملة 
ي���وؤدي اىل زي���ادة كب���رة يف التوزيع و�س���ل يف 
بع�ص االحيان اىل ثالثة ا�سعاف الرقم العادي.. 

وبعد زواجها من اونا�س���ي�ص ا�س���بحت مرة ثانية 
حمور حديث كل النا�ص على خمتلف امل�ستويات.. 
وو�س���عت ام���ام ا�س���مها اجلدي���د عالمة ا�س���تفهام 
�س���خمة.. مل���اذا تزوجت م���ن اونا�س���ي�ص بالذات؟ 
وال ت���زال عالمة اال�س���تفهام حت���ر اجلميع.. واذا 
مل يكن هناك �س���ر كبر فالب���د ان تكون جاكلن قد 
احبت اونا�س���ي�ص على الرغم من جميع الفروق.. 
والرج���ل ال���ذي متك���ن ان ي�س���نع املالي���ن بذكائه 
والذي ا�س���تهر مبغامراته العاطفي���ة املتعددة البد 
انه ا�س���تطاع ان ي�س���ل اىل قل���ب جاكلن وان ميالأ 
فراغ���ا يف حياته���ا.. انه���ا �س���فقة رابح���ة ل���ه وقد 
ا�س���تطاع ان يحق���ق الكثر م���ن ال�س���فقات فكيف 
تتع���ذر امام���ه اك���رب �س���فقة ميك���ن ان يحققها يف 

حياته . 
يخي���ل اىل ان حي���اة جاكل���ن او ا�س���طورة القرن 
الع�س���رين م�س���رحية �س���اهدنا الف�س���ل االول منها 
وبداية الف�س���ل الثاين والبد ان يكون هناك ف�سل 
ثالث قبل ان تو�س���ع كلمة النهاية عن ق�س���ة حياة 

ا�سهر اأمراأة.. 

�ل�شيدة �لثالثة: �ول ر�ئدة للق�شاء 
ا�سمها )فالنتينا تري�سكوفا( وهي اول امراأة تعزو 

الف�س���اء يف رحل���ة طولها 140 مي���ال فوق االر�ص 
وعندم���ا ب���داأت رحلته���ا قطع���ت جمي���ع حمط���ات 
االذاعة والتليفزيون يف العامل براجمها.. وجتمع 
النا����ص ح���ول اجه���زة الرادي���و والتليفزي���ون يف 
الع���امل كل���ه يتابعون اخب���ار الرحل���ة املثرة الول 
امراأة تدخل عامل الق�س���اء.. وا�سبحت "فالنتينا" 

يف حلظة �سعيدة ا�سهر امراأة يف العامل.. 
وقد بداأت رائدة الف�ساء حياتها عاملة ب�سيطة يف 
احد م�سانع الن�سيج ولكن طموحها جعلها تلتحق 
باحد النوادي اجلوية التي تدرب اع�س���اءها على 
ا�س���تعمال املظالت اجلوية.. وبداأت ت�سرتي كتبا 
يف الق�س���اء ويف الط���ران ثم بعث���ت بخطاب اىل 
امل�سئولن تطلب �سم ا�س���مها اىل الطيارين الذين 
يتدرب���ون عل���ى ا�س���تعمال ال�س���واريخ واالقم���ار 
ال�س���ناعية.. وبع���د ان انته���ت من ف���رتة التدريب 
ج���اء دوره���ا يف غزو الف�س���اء.. وظ���ل العامل كله 
ينتظر نتيجة رحلتها واعلن العلماء ال�سوفيت ان 
رحلة فالنتينا �س���توؤدي اىل درا�س���ة تاأثر رحالت 
الف�س���اء عل���ى تكوين امل���راأة الذي ق���د يختلف عن 
تكوي���ن الرج���ل.. وبعد ذلك تزوجت م���ن اندريان 
رجل الف�ساء الذي �سبقها يف اقتحام هذا امليدان.. 
وكان زواجه���ا حديث العامل كل���ه.. مل يكن زواجا 
عادي���ا فق���د كان يعت���رب جترب���ة ف�س���ائية جدي���دة 
للتع���رف على م���دى تاأثر الف�س���اء عل���ى الذرية.. 
وكان���ت التجربة ناجحة 100% وامل���راأة الوحيدة 
التي ا�س���تطاعت ان تغزو الف�ساء ب�سجاعة ت�سف 

ال�سماء كما �ساهدتها من ال�سفينة فتقول انها راأت 
جمي���ع ال���وان قو�ص قزح فكانت مت���ر من لون اىل 
اآخر فرتى خطوطا زرقاء ثم برتقالية ثم خ�س���راء 
متيل اىل اال�س���فرار.. وتتحول فجاأة ال�سماء اىل 
لون ا�سود وتظهر النجوم بنف�ص حجمها ال�سغر 
الذي تراه م���ن االر�ص.. اما ال�س���حب فكانت مثل 

القطيفة الناعمة الرمادية اللون.. 

�ل�شيدة �لر�بعة: ��شهر كاتبة بولي�شية 
ب���داأت اول عم���ل له���ا كممر�س���ة ب�س���يطة يف احد 
امل�ست�س���فيات.. وا�س���تفادت م���ن درايته���ا بانواع 
ال�س���موم فاتخذت منها مادة لرواياتها البولي�سية 
الت���ي ب���داأت تظهر من���ذ عام 1914.. ثم ا�س���بحت 
اجاتا كري�س���تي ا�س���هر كاتبة بولي�س���ية يف العامل 
فه���ي الكاتب���ة الت���ي ين���ام عل���ى رواياته���ا معظ���م 
الربيطانين من رئي����ص الوزراء اىل عامل املنجم 
واغ���رب ما يف "اجانا كري�س���ني" هو �سخ�س���يتها 
الرقيق���ة عل���ى عك����ص ما قد يب���دو من �سخ�س���يات 
رواياتها.. وق���د كتب عنها الناقد االجنليزي "ليو 

هاري�ص" قائال: 
- "انه���ا ارتفع���ت مب�س���توى الق�س���ة البولي�س���ية 
وخلعت عليها من �سخ�س���يتها االن�سانية الطيبة.. 
فف���ي رواياته���ا فلم���ا جتد عنف���ا او قبح���ا او رعبا 
و�س���هولة  بب�س���اطة  يت���م  �س���يء  كل  ب���ل  خمي���ف 
وب�س���رعة.. الطلقات النارية قا�سية وال�سم مميت 
عل���ى الف���ور والغرق مرة واح���دة.. وحتى اخلنق 
يتم مبناديل حرير وبرباعة تخفف امليتة.. ولي�ص 
هن���اك تعذيب فكمية الدماء التي تراق يف روايات 
"اجات���ا كري�س���تي" هي اقل كمي���ات دم ميكن ان 
ت���راق يف ه���ذه املنا�س���بات.. وق���د الق���ت اجات���ا 
كري�ستي اكرث من �ستن رواية ترجمت اىل جميع 
اللغ���ات العاملي���ة ا�س���هرها "مقتل روج���ر اكرويد" 
وق���د ظهرت يف ع���ام 1926 وكانت اول ق�س���ة لها 
تتحول اىل م�س���رحية.. وا�س���هر م�س���رحياتها هي 
"م�سيدة الفئران" التي ظلت تعر�ص على م�سارح 
لن���دن اكرث م���ن 12 عاما دون توق���ف.. وتليها يف 
ال�س���هرة الرواية التي حولته���ا هوليوود اىل فيلم 
ديرتي�ص  باولن  بتمثيلها  االتهام" وقام  "�س���اهد 
مع ت�س���ارلز لوتون وتقا�س���ت ثمنا له���ا 116 الف 
جنيه.. وهي تكتب ق�ستن بولي�سيتن يف كل عام 
وبقدر ربحها عن كل رواية بعد دفع ال�س���رائب ما 
بن �ستة و�س���بعة االف جنيه.. وقد باعت ق�س�سا 
للتليفزي���ون اىل ملي���ون جني���ه وهك���ذا حتول���ت 
املمر�سة الب�س���يطة اىل ا�سهر كاتبة يف العامل بعد 
ان قررت ان تعمل امل�ستحيل لتكون كاتبة لق�س�ص 
اجلرمي���ة الت���ي يحبه���ا اجلمي���ع وا�س���تطاعت ان 
والنج���اح  ال�س���هرة  اىل  فت�س���ل  امنيته���ا  حتق���ق 
واالرب���اح الطائل���ة الت���ي منحته���ا حي���اة فيها كل 

الوان الرفاهية واملتعة. 

�ل�شيدة �خلام�شة: معجزة �لقرن �لع�شرين 
وحدها  هي  �ساد�سة  حا�سة  الطبيعة  منحتنا  "لقد 
التي ت�س���تطيع ان ترى ماال تراه العيون وت�س���مع 
ما ت�س���معه االذان وتدرك م���اال يدركه العقل.. هذه 
احلا�س���ة التي تغنين���ا عن احلوا����ص االخرى هي 

دليلنا يف هذه احلياة وعزاوؤنا يف هذا العامل" . 
كان���ت هذه هي مقدم���ة اول كتاب ن�س���رته "هيلن 
كيل���ر" او معج���زة الق���رن الع�س���رين والذي متت 
ترجمته اىل خم�س���ن لغ���ة عاملية وا�س���تطاعت ان 
تربح منه مبلغا كبرا ا�س���رتت به مزرعة وق�س���را 

فاخرا.. 

وق���د ا�س���يبت هيلن كيل���ر وه���ي يف الثانية من 
عمره���ا مبر�ص افقده���ا الروؤية وال�س���مع والنطق 
اىل االب���د.. فا�س���بحت عيناه���ا يف لي���ل م�س���تمر 
واذناه���ا خلف جدار من الفوالذ اال�س���م ول�س���انها 
كليال ب�س���مت ابدى.. ومع ذلك فقد ا�س���تطاعت ان 
حتق���ق ع���ن طريق حا�س���ة اللم����ص ما ال ي�س���تطيع 
ان يحقق���ه االن�س���ان الع���ادي ال���ذي ميل���ك جمي���ع 
احلوا�ص... وا�س���بح ا�س���مها المعا يف عامل االدب 
حت���ى ان "مارك توين" الكاتب االمريكي ال�س���هر 

كتب عنها يقول: 
- "ان الكتب الفل�س���فية التي و�س���عتها هيلن كيلر 
الك���رب دلي���ل عل���ى ان هن���اك قوم���ا ي���رو وعيونهم 
مطبق���ة االجفان الن فيه���م روحا تدرك وب�س���رة 

ترى!!". 
وق���د ترج���م كتابها االول اىل خم�س���ن لغ���ة عاملية 
ث���م كتبت ع���دة موؤلف���ات الق���ت نف����ص التقدير من 

النا�سرين والقراء على ال�سواء.. 
وامتدت احلياة العري�سة بها 88 عاما فقد توفيت 
يف �س���هر يونيو ع���ام 1968 بع���د ان اثبتت للعامل 
كله ان احلياة ميكن ان تكون فنية منتجة �س���عيدة 

مهما كانت ق�سوة الطبيعة.. 

من ه��ي الس��يدة األولى ف��ي العالم؟ 
* رئي�س وزر�ء .. وبعدها زوجة مليونري.. 

ور�ئدة ف�شاء..     وكاتبة بولي�شية ثم معجزة طبيعية

  حتقيق: �فلني ريا�س 

  فالنتينا تري�شكوفا  جاكلني �أونا�شي�س  هيلني كيلر  �جانا كري�شتى 

  �أندير� غاندي

�لثانية.." هكذ� كانت نتيجة �ال�ش��تفتاء  �ونا�ش��ي�س  �لعامل.. وجاكلني  �ل�ش��يدة �الأوىل يف  "�ندير� غاندي 
�لو��شع �لذي �جر�ه �ملعهد �لفرن�شي للر�أي �لعام عن �كرث �ل�شخ�شيات �لتي حتوز �عجاب �لعامل.. 

 جملة �آخ��ر �ش��اعة - 1966
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احتفلت ا�س���رة علي الك�س���ار املمث���ل الهزيل الذي 
ظ���ل ي�سح���ك امل�سرين خم�س���ة واربع���ن عاما.. 
بعيد ميالده اخلام����ص وال�ستن.. وكانت احلفلة 
مق�سورة على افراد ا�سرته فقط، التي تتكون من 

ثالث زوجات وابنائه واحفاده.. 
وعل���ي الك�س���ار املمث���ل ال���ذي ظه���ر عل���ى م�سارح 
القاه���رة الأول م���رة يف �سن���ة 1907 مل يتقاع���د 
بعد.. فقد ان�س���م منذ �سنتن اىل امل�سرح ال�سعبي 
وال ي���زال ي�س���افر اىل القرى والنج���وع البعيدة، 
لي�س���حك املتفرج���ن من اه���ايل الري���ف ويبادلهم 
الن���كات والقافي���ة ان الليلة التي يظه���ر فيها علي 
الك�س���ار متتلئ ال�س���احة الت���ي يقام فيها امل�س���رح 
يجل�س���ون  الذي���ن  املتفرج���ن  مبئ���ات  ال�س���عبي 
القرف�س���اء وي�سغون باهتمام اىل كل كلمة يلقبها 

هذا الرجل اال�سطورة.. 
وعلي الك�سار قطعة من ايام العز القدمي .. وكانت 
املناف�س���ة بينه وبن جنيب الريحاين يف �س���ارع 
عماد الدين ال تنقطع خالل ف�س���ل ال�س���تاء.. فكان 
لكل منهما فرقة كبرة ت�سم لفيفا من كبار املمثلن 
واملمث���الت الهزلين.. وظلت املناف�س���ة قائمة بن 
م�س���رح الريح���اين وم�س���رح الك�س���ار حتى �س���نة 
1937.. وكان الريحاين ال يعمل اكرث من �سهرين 
فقط يف ف�س���ل ال�س���تاء، ثم يغلق م�س���رحه طوال 
املو�س���م.. اما علي الك�س���ار فكان يعمل يف ال�ستاء 
على م�س���رح ماج�ستيك ب�سارع عماد الدين.. ويف 
ال�س���يف ينتقل بفرقته اىل اال�سكندرية او رو�ص 

الفرج.. 

يلقي �لنكتة وهو عاب�س �لوجه! 
وعلي الك�سار يعي�ص االن يف ثالثة بيوت.. البيت 
االول يف حي �س���ربا، وي�سم زوجته االوىل التي 
تزوجه���ا منذ اكرث م���ن ثالثن عام���ا.. اما اوالده 
الكبا فكله���م متزوجون.. ويقيم كل منهم يف بيته 
اخلا�ص.. والبيت الثاين يف حي الداودية وي�سم 
زوجت���ه الثانية، ولي����ص له منه���ا اوالد.. والبيت 
الثالث يف حي بوالق وي�س���م زوجته الثالثة، وله 

منها وله واحد نال االبتدائية هذا العام.. 
ان عل���ي الك�س���ار يعت���رب بيت زوجت���ه االوىل هو 
البيت الكب���ر.. وهو يواظب على زيارة زوجتيه 

االخرين مرة كل يوم.. 
وعلي الك�س���ار الذي ا�س���تهر با�س���حاك النا�ص، ال 
ي�س���حك من النكتة التي يلقيه���ا.. بل انه كثرا ما 
يلق���ي النكتة وهو عاب�ص الوج���ه!.. واينما ميثل 
او يذهب او يجيئ.. الي�سكت ل�سانه عن ال�سخرية 

من كل �سيء.. 
وبيت علي الك�سار – البيت الكبر طبعا – يتكون 

من اربع غرف.. وغرفة ال�س���الون تعطيك �سورة 
�س���ادقة اليام العز الق���دمي .. وعلى اجلدران جتد 
ق�س���يدة كتبه���ا اح���د ال�س���عراء "حتي���ة حل�س���رة 
�س���احب الرفعة الوجي���ه علي افندي الك�س���ار".. 
ويف الناحي���ة االخ���رى جتد �س���هادة معاف���اة ابنه 
ح�س���ن – املوظ���ف االن بالرت�س���انة – من القرعة 

الع�سكرية. 
ان ابناء االثرياء كانوا يدفعون البدل.. والدخول 
يف �س���لك اجلندي���ة كان فيم���ا م�س���ى وقف���ا عل���ى 
اال�س���حاء م���ن فق���راء النا�ص كما كان امل�س���ريون 
ي�س���يعون ال�س���اب الذي يدخل يف �س���لك اجلندية 

بالندب وال�سراخ والعويل! 
وي�س���م ال�س���الون اربع���ة متاثيل لعلي الك�س���ار، 
يرتدي كل منها القفطان االبي�ص واحلزام االحمر 

ويحمل يف يده طقطوقة ال�سجاير لل�سيوف! 

�ش��وق  يف  �لباع��ة  عل��ى  �ل�شريب��ة  يفر���س 
�خل�شر! 

وق�س���ة عل���ي الك�س���ار ال�س���هر – ب���رري م�س���ر 
الوحي���د – ب���داأت وعم���ره 6 �س���نوات.. عندم���ا 
احلق هاب���وه بالكتاب.. فكان يهرب من املدر�س���ة 
م���ع بع�ص زمالئ���ه ليتعل���م ال�س���ياحة يف اخلليج 

امل�سري! 
وكان ابوه �سروجيا تخ�س�ص يف �سناعة �سروج 
اخليول، فاخرجه من الكتاب ليعلمه هذه ال�سناعة 
التي كانت ت���در عليه يف هذا الوقت ربحا ال باأ�ص 

به. 
ولكن علي الك�س���ار �س���ئم ه���ذه ال�س���ناعة وهرب 
م���ن ال���دكان اىل بيت خال���ه.. وكان خال���ه طباخا 
يعم���ل حل�س���ابه يف االفراح وامل���اآمت.. فعلمه هذه 
ال�س���ناعة .. ووج���د عل���ي الك�س���ار احلري���ة يف 
بي���ت خال���ه.. فاقام مع���ه.. وظل يط���وف مع خاله 
مبختل���ف  ويختل���ط  وال�س���رايات..  بالق�س���ور 
الطبقات.. وعا�سر طبقة ال�سفرجية والطباخن.. 
وظ���ل ي�س���عد ال�س���لم خط���وة خط���وة.. وعندم���ا 
بل���غ من العم���ر 20 عاما كان يعم���ل يف دائرة عبد 
احلمي���د البك���ري مبرت���ب 14 جنيها يف ال�س���هر، 
خالف ال�سريبة التي كان يفر�سها على الق�سابن 

والبقالن وبائعي اخل�سر يف ال�سوق! 
واندم���ج الطب���اخ عل���ي الك�س���ار م���ع ال�س���فرجية 
والبواب���ن والطباخ���ن.. فعا����ص معه���م.. وكان 
كل  يف  ويقلده���م  و�س���كناتهم  حركاته���م  يرق���ب 

�سيء.. 
يف  يقيم���ون  امل�س���ريون  كان  االي���ام  تل���ك  ويف 
افراحه���م �س���رادقا كب���را، ي�س���م املدعوين وغر 
املدعوي���ن م���ن اهايل احل���ي. ويف هذا ال�س���رادق 
يقام امل�س���رح ال���ذي يتوىل في���ه املمثل���ون متثيل 

الف�سول امل�سحكة حتى يجيء موعد الغناء او الزفة! 
وكان علي الك�س���ار ي�ساهد املمثلن وينظر اليهم باعجاب.. ومتنى يف احد 

االيام ان يكون واحدا منهم! 

بربري م�شر �لوحيد! 
ويف احد االيام كان مير ب�سارع املواردي بحي املنرة فراأى م�سرحا يتزاحم 
على بابه النا�ص.. وكان هذا امل�س���رح هو دار التمثيل الزينبي! فت�س���لل من 
باب املمثلن.. وقدم نف�سه اىل �ساحب النياترو.. فاتاح له العمل ثالثة ايام 
حت���ت التجربة.. ثم عر�ص عليه اجرا قدره ثالثون قر�س���ا يف اليوم.. ويف 
الي���وم الث���اين خلع علي الك�س���ار مالب�ص املطبخ واعلن دائ���رة عبد احلميد 

البكري ان تبحث لها عن طباخ.. النه طلق هذه املهنة! 

يف �شارع عماد �لدين! 
وعندم���ا انتقل اىل �س���ارع عم���اد الدين – يف �س���نة 1916 – ب���داأ يفكر يف 
ال�سخ�سية التي يتقم�سها على امل�سرح.. فان التمثيل يف �سارع عماد الدين 
يختلف كثرا عن التمثيل يف امل�س���ارح املتنقلة. واخرا وفق اىل �سخ�سية 
اول  بكتابة  املوؤلفن  احد  فكلف  القلب،  الطيب  ال�ساذج  "عثمان" الرببري 
م�س���رحية يتوىل فيها علي الك�س���ار دور "عثمان عبد البا�س���ط"، وقدم هذه 

امل�سرحية بعنوان "ا�سرار احل�سي�ص"! 
ثم ا�س���تاأجر م�س���رح كازينو دي بارى - مكان �س���ينما �س���توديو م�سر االن 
– وقدم على هذا امل�س���رح امل�س���رحية التي جذبت اليه الزبائن من جميع 

الطبقات وكان عنوانها "ح�سن ابو علي �سرق املعزة"! 

مع حامد مر�شي وعقيلة ر�تب! 
وملع ا�سم الطباخ علي الك�سار يف �سارع عماد الدين.. ويف �سنة 1919 ان�سم 
الي���ه املرحوم امن �س���دقي.. ثم توىل �س���يد دروي�ص تلحن امل�س���رحيات.. 
ويف �س���نة 1921 ظهر ال�سيخ حامد مر�س���ي على امل�سرح مع علي الك�سار.. 
ومل يكن ينق�ص فرقة الك�سار �سوى املطربة التي تتوىل ادوار البطولة امام 
فتى الفرقة االول حامد مر�سي.. حتى ظهر عقيلة راتب وان�سمت اىلالفرقة 
يف �س���نة 1927.. ون�ساأت عالقة غرامية بن بطل وبطلة الفرقة.. فلم ي�سع 

علي الك�سار اال ان يوفق بن راأ�سيهما يف احلالل! 
وبلغت هذه الفرقة جمدا عظيما.. وكان م�سرح الك�سار ي�ستقبل يف كل ليلة 
لفيف���ا من االعيان والعمد الذين يجيثون من اقا�س���ي الريف مل�س���اهدة هذه 
الفرقة العظيمة التي مل يكتب لها من العمر �س���وى ع�س���ر �سنوات فقط.. ثم 
ا�سدل ال�ستار على ق�سة امل�سرح امل�سري.. فف�سلت كل املحاوالت التي بذلها 
يو�س���ف وهب���ي وفاطمة ر�س���دي وعزيز عب���د والريحاين وعلي الك�س���ار.. 
وظهرت ال�س���ينما.. فاجتهوا اليها جميعا.. فنجح بع�س���هم وف�س���ل البع�ص 
االخ���ر  .. ثم قامت احلرب الثانية .. فطوحت بامل�س���رح امل�س���ري يف زوايا 

الن�سيان.. 

نا�س وحكايات حتت اال�سواء 

قصة الطباخ الذي اضحك المصريين 45 عاما! 

جملة �مل�شور-1953  
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