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فخري كريم
ملحق ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

فاتن حمامة تكتب: قرياط حظ وال فدان �شطارة!

اأول لقاء مع فريوز

�صورة نادرة المينة 
رزق بلبا�س البحر
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قد  اليابان  مع  ال�صلح  معاهدة  ان 
اعطت اليابان لأول مرة حق تبادل 
ومل  اخلارجني  العامل  مع  ال�صفراء 
ايام  لليابان  مقررا  احلق  هذا  يكن 
تبعث  ال��ي��اب��ان  تكن  ومل  الح��ت��ال 
يف  م��ك��ان  اي  اىل  لها  �صفراء  ب��اي 
ال��ولي��ات املتحدة  ال��ع��امل. وك��ان��ت 
اما   –  !- املهمة  ب��ه��ذه  عنها  ت��ق��وم 
كان  فقد  اليابان  يف  العامل  متثيل 
يف ا�صتطاعة هذا العامل يف اليابان 
فقد كان يف ا�صتطاعة هذا العامل ان 
ولكن  طوكيو،  اىل  مبمثليه  يبعث 
على ان يقدموا اوراق اعتماده اىل 
يف  المريكية  الحتال  قوات  قائد 
الم��راط��ور.  اىل  ولي�س  طوكيو 

ال��ي��اب��ان  ا���ص��ت�����ص��ام  وث��ي��ق��ة  لن 
انتقلت  ان"ال�صيادة"قد  ت�صمنت 
م��ن الم���راط���ور اىل ق��ائ��د ق��وات 

الحتال. 
وكان هناك رجل واحد من املمثلني 
الجانب يف طوكيو يرف�س ان يقدم 
الحتال  لقائد  اعتماد  اوراق  اي 
الم����ري����ك����ي وك������ان ه�����ذا ال���رج���ل 
الرو�صي"اجلرنال  ال�����ص��ف��ر  ه���و 
يقول:"ان  ك���ان  دريفينكو"الذي 
للوليات  ت�����ص��ت�����ص��ل��م  مل  ال���ي���اب���ان 
ا�صت�صلمت  وامنا  وحدها،  املتحدة 
للحلفاء معا.."قد كنا يف ذلك الوقت 

�صمن هوؤلء احللفاء". 
وع��ل��ى اي ح���ال ف���ان ه���ذا ك��ل��ه قد 

انتهى.. وخرج �صفراء 
اليابان اىل العامل هذا 
يرفعون  ال����ص���ب���وع 
ال��ع��ل��م ال���ي���اب���اين من 
وراء  وك������ان  ج���دي���د 
واحد  معنى  كله  ه��ذا 
ال�صم�س  هو:"ان 
عادت ت�صرق من جديد 

فوق باد ال�صم�س امل�صرقة". 

اجلمال واحلقيقة 
جديد  م��ن  ت�����ص��رق  ال�صم�س  ول��ك��ن 
طوكيو  ان  ل��ن��ج��د  ط��وك��ي��و،  ع��ل��ى 
تعد  مل  ان"طوكيو"اليوم  تغرت، 
عنها  غ��رب��ت  هي"طوكيو"التي 
�صبع  منذ  ال�صت�صام  يوم  ال�صم�س 
����ص���ن���وات.. ل��ق��د ت��غ��ر ال��ك��ث��ر يف 

طوكيو. 
ان امل��ن��ظ��ر ال��ع��ام ال���ذي ت��ت��ل��ون به 
���ص��وارع ط��وك��ي��و ل ي���زال ك��م��ا هو 
مب���ي���زات���ه ال��رئ��ي�����ص��ي��ة: ���ص��ي��ارات 
بالفجر  مت�����ص��ي  ال��ت��ي  ال��ت��اك�����ص��ي 

وتنفث الدخان وراءها. 
والزهار امللونة املطلة من البيوت 
ب�صرعة  مي�صون  ال��ذي��ن  وال��ن��ا���س  
انواعا  ارتدوا  وقد  يجرون،  كانهم 
امل�صهور  من"الكيمونو"الياباين 

ذي اللوان الزاهية! 
للوهلة  ت��ب��دو  طوكيو  ���ص��وارع  ان 
املنظر  ناحية  من  تتغر  مل  الوىل 
العام، ولكن احلقيقة وراء هذا كله 
طوكيو  يف  كبرا  تغيرا  هناك  ان 
ا�صرقت  التي  ال�صم�س  وان  اليوم، 
ف���وق ط��وك��ي��و ق��د اذه��ل��ه��ا ك��ل هذه 
التغرات التي طراأت يف ال�صنوات 
كان  وان  ه���ذا  امل��ا���ص��ي��ة،  ال��ع�����ص��ر 
البحث عن احلقيقة �صيئا �صعبا يف 
اليابان، وكما قال ال�صحفي العاملي 
ماك  كتابه"لغز  يف  ج��ن��ر  ج���ون 

ارثر". 
- ل���ن جت���د ي��اب��ان��ي��ا ي��ق��ول ل���ك كل 
مغرم  ال���ي���اب���اين  ان  احل���ق���ي���ق���ة.. 
ق��د ل تكون  ب��اجل��م��ال، واحل��ق��ي��ق��ة 

جميلة يف بع�س الحيان!! 

يف مطلع هذا 
ال�شبوع، يف 
معظم عوا�شم 
العامل الكربى، 
وا�شنطن 
وباري�س ولندن، 
ارتفع العلم 
الياباين مرة 
ثانية بعد 
غيبة طالت اىل 
اكثـر من ع�شر 
�شنوات! 
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ال�شوارع تتاأمرك 
م���ن اب����رز ال���ص��ي��اء ال��ت��ي تغرت 
ال�������ص���وارع  ال���ي���اب���ان ا����ص���م���اء  يف 
م������ث������ا.. ل����ق����د ح�����دث�����ت ل��ل��ك��ث��ر 
عملية"امركة"وبع�س  م��ن��ه��ا 
امريكية  ا�صماء  اخ��ذت  ال�����ص��وارع 
اخذ  ك�صارع"�صيكامور"وبع�صها 
المريكية  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  ارق��ام��ا 
ك���ال�������ص���ارع ال���ث���ال���ث والرب����ع����ني، 
مما  يحتفظ  ان  ح���اول  وبع�صها 
وهناك  ال��ق��دمي،  باملا�صي  يربطه 

�صارع كتبت على لفتته ما يلي: 
ع�صر" الثاين  "ال�صارع 

ها�صيمونو" "�صارع 
الواحد  ل��ل�����ص��ارع  ا���ص��ب��ح  وه��ك��ذا 
وا�صم  احلا�صر،  من  ا�صم  ا�صمان.. 

من املا�صي القدمي! 
اليابان..  اخر"تاأمرك"يف  و�صيء 
فقد كان الياباين فيما م�صى مي�صي 
يف املقدمة، ثم تتبعه زوجته حتمل 
ام��ا الن  الط��ف��ال على ذراع��ي��ه��ا.. 
والزوج  اول  مت�صي  ال��زوج��ة  ف��ان 
الط���ف���ال وعاقة  ي��ح��م��ل  وراءه�����ا 
ل��ه��ا تطور  ال���رج���ل ب���امل���راة ح���دث 

خميف يف اليابان. 
ان  ت�صتطيع  ال��ي��وم  طوكيو  ويف 
�صابة،  ب��ي��د  مي�����ص��ك  ���ص��اب��ا  ت��ق��اب��ل 
العامة  املتنزهات  يف  وت�صتطيع 
وكان  كثرة،  م�صروعات  تلمح  ان 
هذا كله قبل احلرب �صيئا بعيدا عن 

الت�صور. 
ولكن يظهر ان التقاليد تعود رويدا 

رويدا اىل اليابان. 
اجلرائد  جريدة"ميني�صي"اكر  ان 
اجرى  ا�صتفتاء  يف"اأوزاكا"ن�صرت 
بني عدد كبر من ال�صبان وال�صابات 
ع���ن احل����ب، وك���ان���ت ه��ن��اك ثاثة 
ا�صئلة عن نوع احلب الذي يف�صله 

كل منهم: 
احل��ب الف���اط���وين، وق��د ن��ال 71 
ينتهي  الذي  الواقعي  �صوتا احلب 

بالزواج، وقد نال 118 �صوتا. 
احلب على طريقة ما بعد احلرب – 
اي الذي ل ينتهي اىل زواج – وقد 

نال �صوتني. 

10000 كباريه 
وحني ا�صرقت ال�صم�س هذا ال�صبوع 
يقرب  ما  فيها  وج��دت  طوكيو  على 
الف"كباريه"و"علب  ع�صرة  م��ن 

�صوف  منها  الكثر  ول��ك��ن  ليل".. 
يختفي بعد انتهاء الحتال. 

ول���ق���د ك����ان ب��ع�����ص��ه��ا ي���خ���رج على 
خميفة  ب�صورة  اليابانية  التقاليد 
ميمات�صو"مثا  ان"كباريه  لدرجة 

◄◄◄◄

من ال�شياء التي تغريت وتغريت كثريا يف اليابان و�شع 

�شليل  هريوهيتو  المرباطور  وو�شع  املالكة،  ال�شرة 

لليابان  اللهي  وال�شيد  ال�شماء  وابن  امل�شرقة  ال�شم�س 

هذه  تقول  كانت  كما  او   – الر�شمية  القابه  تقول  كما 

اللقاب فيما م�شى لن احلال تغري. 

لقد كان المرباطور فيما م�شى ميلك اليابان كلها، اما 

ميزانية  – يع�شر  الياباين  فان"الديت"– الربملان  الن 

ق�شرية كل �شنة ول يكاد ي�شمح له ال بال�شروري من 
النفقات
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◄◄◄◄

قائمة  الطعام  قائمة  مع  ي�صع  كان 
اخرى كما يلي: 

الليلة" يف  الفتيات  "تكاليف 
300 ين لفتاة واحدة 

500 ين لفتاتني او ثاث 
1000 ين خلم�س فتيات 

ولقد ق�صت هذه الكباريهات 
مهنة"فتيات  ع����ل����ى 
فتيات  اجلي�صا"وكانت 
 – احل���رب  قبل  اجلي�صا 
مهنة   – الت�صلية  فتيات 
مم����ت����ازة حم���رم���ة يف 
اليابان، ومل يكن ي�صمح 
ان متار�س هذه  للفتاة 
ع�صر  ب��ع��د  ال  امل��ه��ن��ة 
الدرا�صة  من  �صنوات 
وال��ت��م��ري��ن. ام��ا الن 
اجلي�صا  ف���ت���اة  ف����ان 
ت����خ����رج ل���ت���م���ار����س 
عملها بعد ا�صبوعني 
اثنني، وما تقوم به 
كثرا  يختلف  الن 
تقوم  ك���ان���ت  ع��م��ا 
اجلي�صا  فتيات  به 

القدامى.!! 

النجمة 
احلمراء 

فوق 
طوكيو! 

ومل يكن اخلطر 
ال�������ص���ي���وع���ي 
ال����ي����اب����ان  يف 

تغيب  ان  ق��ب��ل  م���ذك���ورا  �صيئا 
ولكن  �صنوات  �صبع  منذ  ال�صم�س 
الح�����زاب ال�����ص��ي��وع��ي��ة ال��ي��وم هي 
اقوى الحزاب يف طوكيو وتنت�صر 
ال�صيوعية بقوة يف او�صاط الطلبة. 
يحاول  ح��ت��ى  ي���وم  ي��ك��اد مي��ر  ول 
من  ي��ت��خ��ذون  ال��ذي��ن  ال�صيوعيون 
طوكيو  يف  ال�صهر  متنزه"هيبيا 
القاقل  – اثارة  لتجمعاتهم  مركزا 
مظاهرات  وبع�س  وال���ص��ط��راب 
ولكن  ب�صام،  مت�صي  ال�صيوعيني 
مايو  اول  ك��م��ظ��اه��رات  ب��ع�����ص��ه��ا 
نتائج  اىل  ت�����وؤدي  ك����ادت  الخ����ر 
 1454 فيها  ا���ص��ي��ب  ف��ق��د  وخ��ي��م��ة 
وكان  منهم  كبر  عدد  مات  �صخ�صا 
يحملون  م�صوا  ق��د  ال�صيوعيون 

لفتات كتب عليها: 

المريكان" ايها  "اخرجوا 
على"فندق  ه�����ج�����م�����وا  ث��������م 
على  دك���ه  المريال"يحاولون 

روؤو�س من فيه من الجانب. 

اثار احلرب! 
وال�����ص��م�����س ال���ت���ي ا����ص���رق���ت ه��ذا 
�صيئا  �صتجد  اليابان  على  ال�صبوع 
غريبا.. لي�س يف اليابان اليوم اثر 
للحرب ال �صعور المل الذي تلمحه 
على  ح�صرة  ي��اب��اين  ك��ل  نف�س  يف 
بلغتهم لول مرة يف  التي  الهزمية 
�صيء  ل  ه��ذا  ع��دا  وفيما  تاريخهم 
خ�صو�صا بعد ان ينتهي الحتال. 

ولقد كانت العمليات احلربية دمرت 
65 يف املائة من مباين طوكيو اما 

اليوم فا يوجد اثر لدمار. 
وارتفاع ال�صعار الذي اعقب احلرب 
تغلبت عليه اليابان مبعجزة ورمبا 
ارخ�س  ه��ي  ال��ي��وم  طوكيو  ك��ان��ت 

عوا�صم العامل ا�صعارا. 
ان اجلنيه امل�صري الن ي�صاوي ما 

يقرب من الف ين ياباين. 
يف  ي�صكن  ان  ال��واح��د  وي�صتطيع 
فندق المريال افخم فنادق طوكيو 

يف  و
منه  ف���خ���م  ج����ن����اح 

مب��ائ��ت��ي ي���ن يف ال��ل��ي��ل��ة اي 
ع�صرين قر�صا. 

ووج����ب����ة ال���ط���ع���ام ال���ف���اخ���رة يف 
ممتاز"كالبيت  اورب������ي  م��ط��ع��م 
الفرن�صي"امللحق بالمريال تكلف 

مائة ين اي ع�صرة قرو�س. 

ابن ال�شماء
ومن ال�صياء التي تغرت وتغرت 
ال�صرة  ال��ي��اب��ان و���ص��ع  ك��ث��را يف 
امل���ال���ك���ة، وو�����ص����ع الم����راط����ور 
امل�صرقة  ال�صم�س  �صليل  هروهيتو 
وابن ال�صماء وال�صيد اللهي لليابان 
كما تقول القابه الر�صمية – او كما 
كانت تقول هذه اللقاب فيما م�صى 

لن احلال تغر. 
لقد كان المراطور فيما م�صى ميلك 
اليابان كلها، اما الن فان"الديت"– 
الرملان الياباين – يع�صر ميزانية 
ق�صرة كل �صنة ول يكاد ي�صمح له 

ال بال�صروري من النفقات. 

وك�����ان 
ه���روه���ي���ت���و اغ��ن��ى 

رج���ل يف ال��ع��امل وه���و ال��ي��وم من 
حدث  ولقد  العامل  يف  النا�س  افقر 
ال�صغرى  �صقيقته  ت��زوج��ت  ح��ني 
عجزت  المرة"كازوجو"ان 
التي حكمت  ال�صرة المراطورية 
 134 خ��ال  �صنة،   2613 ال��ي��اب��ان 
ام���راط���ورا ع��ل��ى ال��ت��ع��اق��ب – ان 
لفتاتها"كيمونو"يليق  ت�����ص��ري 

بزفافها!
وا�������ص������در الم�������راط�������ور ام�����ره 
ب�����������ان ت���������ص����ت����ع����ر ����ص���ق���ي���ق���ت���ه 
ال����ذي  ال�صغرى"الكيمونو" 
تزوجت به �صقيقته الكرى المرة 
"�صيجيكو" وكانت هذه المرة قد 

تزوجت قبل ان تغرب ال�صم�س! 
وق����د ا���ص��ط��ر ك���ث���رون م���ن اف����راد 
ي��ن��زل��وا عن  ان  امل��ال��ك��ة  ال����ص���رة 
بها،  يتمتعون  كانوا  التي  اللوهية 
المر"�صي�صيبوبو"�صقيق  ف���ان 
الكبر  ق�صره  ب��اع  قد  الم��راط��ور 

واكتفى  ع��ام��ا  ن��ادي��ا  لي�صبح 
�صغر  ريفي  بيت  ب�صراء 

على مقربة من طوكيو. 
"المر"تاروهيكو،الذي 
رئي�صا  ي�����وم  ذات  ك�����ان 
ل����وزراء ال��ي��اب��ان وه���و من 
اق���ارب الم��راط��ور ا�صطر 

ان يفتح حمل بقالة! 

عويل رياح ال�شتاء! 
معظم  الم��راط��ور  ويق�صي 

وقته يف احد �صيئني: 
وهو  البحرية  الح��ي��اء  معمل 

من اكر العلماء فيها. 
�صاعر  ال�����ص��ع��ر، وه���و  وق��ر���س 
املا�صي  م��اي��و  اول  ويف  مم��ت��از 
قال  ق�صيدة  الم���راط���ور  ال���ف 

فيها: 
ال�صتاء!  رياح  عويل  خفت  "لقد 

والربيع الذي طال انتظاره قد جاء 
وتفتحت الزهار على اغ�صانها. 
لتحيى الربيع.. ربيع المة كلها"

ومل يعد المراطور حني يظهر امام 
رعاياه يثر نف�س القدا�صة القدمية 
وان كان النا�س من اجليل القدمي ل 

ميرون امام ق�صره ال ركعا. 
وعلى اي ح��ال ف��ان الم��راط��ور ل 

يظهر كثرا. 
"الديت"  م��رة لف��ت��ت��اح  ي��ذه��ب  ان��ه 
ال��وزراء  رئي�س  – ويقف  ال��رمل��ان 
ويعطي  ال��ع��ر���س  خ��ط��اب  وي��ل��ق��ي 
الم���راط���ور ظ��ه��ره ول���و ك���ان هذا 
رئي�س  ل��ق��ت��ل  م�����ص��ى  ف��ي��م��ا  ح����دث 
فلي�س من حق  الفور  ال��وزراء على 
ان�صان على الر�س ان يعطي ظهره 
املرة  ه��ذه  ع��دا  وفيما  ال�صماء  لب��ن 
ال�صنوية ل يظهر المراطور كثرا 

لرعاياه. 
يظهر  اخيتو  الم��ر  ابنه  ك��ان  وان 
كثرا للنا�س ويرى كثرون ان ويل 
العهد المر اخيتو يب�صر مب�صتقبل 
بربيته  اح��اط��ت  فلقد  كملك  كبر 
جتعل  ان  ت�صتطيع  كثرة  ظ��روف 
وابنا  امل�صرقة،  لل�صم�س  �صليا  منه 
ويف  لليابان،  الهيا  و�صيدا  لل�صماء 

نف�س الوقت ملكا د�صتوريا! 

اآخر �شاعة/ متوز - 1952
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رغم ان الفنانة الكبرة فاتن حمامة 
ل  للح����ظ،  انحيازه����ا  عل����ى  توؤك����د 
للجه����د وال�ص����طارة، فانها دون �ص����ك 
كان����ت دوؤوب����ة يف مط����اردة احل����ظ، 
ودائم����ا كان����ت مت�ص����ك ب����ه وبيده����ا 
�صاح املوهبة واملثابرة. وهنا ن�س 
املقال����ة التي كتبتها قبل ن�ص����ف قرن 

ون�صرتها جملة ال�صبكة.
اىل  نظرته����م  يف  النا�����س  يختل����ف 
البخ����ت كم����ا  او  مو�ص����وع احل����ظ، 
يقولون.. فبع�ص����هم ي����رى ان اجلهد 
النج����اح  مفت����اح  هم����ا  والجته����اد 
والو�ص����ول اىل املج����د وال�ص����هرة.. 
وبع�ص����هم الآخ����ر يعتق����د ان البخت 
وحده هو الذي بيده كل �صيء يرفع 

ويخف�س، ويعز ويذل.
وان����ا � م����ع ال�ص����ف � م����ن راأى ه����ذا 
ق�ص����تني  اليك����م  الخ����ر..  البع�����س 

واقعيتني توؤيدان راأيي:
كن����ت وزوجي ن�ص����لح �ص����يارتنا يف 
ور�ص����ة ميكانيكية كبرة ي�صتغل بها 
اكرث من مائة عام����ل.. ودفعنا اجرة 
الت�ص����ليح وت�ص����لمنا ال�صيارة، وقال 
يل زوجي اثناء ان�ص����رافنا: تعريف 
حكاية الرجل �ص����احب الور�ص����ة دي 

ايه يافاتن؟
فل����ت ل����ه ابدا، فق����ال: ده تخ����رج هو 
واخوه ال�ص����غر من كلية الهند�ص����ة 

�صنة واحدة، كان اخوه من النوابغ 
يف  ال�ص����تغال  فرف�����س  املتقدم����ني 
�ص����غرا  حم����ا  وفت����ح  احلكوم����ة 
لت�صليح ال�صيارات. اما الخر الكر 
فقن����ع بال�ص����تغال يف هذه الور�ص����ة 
وكان �ص����احبها رج����ا املاني����ا، ويف 
اوائ����ل اي����ام احل����رب املا�ص����ية كتب 
الملاين ور�ص����ته با�صم هذا املهند�س 
بطريقة البيع ال�ص����وري، ثم اختفى 

ومل يظهر له اثر اىل اليوم!...
عل����ى  �ص����احبنا  ا�ص����توىل  وبذل����ك 
الور�ص����ة با جهاد ول عناء!.. ويف 
هذه الثناء فل�س الخ النابغة فاأغلق 
حمله ال�صغر ومل يجد امامه ال ان 
ي�ص����تغل عند اخي����ه مهند�ص����ا اجرا 
وهو الذي كان ي�ص����رف على ا�صاح 

�صيارتنا".
وقل����ت وان����ا ا�ص����رب كفا عل����ى كف: 
�ص����حيح.. ق����راط بخ����ت ول ف����دان 

�صطارة!.
ومنذ ا�صابيع زارتني �صديقة عزيزة 
وه����ي ان�ص����انة مثقفة ت�ص����غل مركزا 
حكوميا ل باأ�س به. وجرى احلديث 
بيننا فاعرفت يل �صديقتي ب�صيقها 
به����ذه احلياة التي ا�ص����بحت متقتها 

وتف�صل عليها املوت.. قالت:
- انت تعرفني انني ن�ص����اأت طموحة 
كب����رة الآم����ال.. وق����د جاه����دت يف 

ب�ص����هادتي  ظف����رت  حت����ى  درا�ص����تي 
اجلامعي����ة وظلل����ت انتظ����ر حتقي����ق 
ال�ص����طر الهام من امنيات����ي بالزواج 
من رجل عظي����م ممتاز.. ثم التحقت 

اخرا بوظيفتي احلالية.
ويل �صقيقة تكرين ولي�س لها �صيء 
من �صفاتي، فقد ر�صيت باجلهل فلم 
تتعلم ومل تدر�س، واطماأنت للخمول 
والك�صل فلم تغادر البيت.. ومع ذلك 
فقد واتاها احلظ املده�س.. فظفرت 
ب����زوج ممت����از ث����ري ي�ص����غل مرك����زا 
الجتماعي����ة..  الهيئ����ة  يف  ممت����ازا 
والعجي����ب يف المر ان����ه كان يردد 

على عائلتنا ملعرفته بي..
ومع ذل����ك فها انا حت����ى الن حائرة 
تع�صة مل األتق بعد الزواج املن�صود 
ورمب����ا ل����ن ا لتقي به بع����د ان ذبل 
جمايل واأرهقن����ي اجلهاد والقيام 
بالعم����ل.. لق����د ا �ص����بحت امتنى 
ان يتقدم خلطبت����ي رجل معقول 
حتى ولو كان موظفا يف الدرجة 

ال�صابعة او الثامنة!.
وهن����ا مل ي�ص����عني ال ان اطيب 
خاطر هذه ال�ص����ديقة العزيزة 
يف  ارى  ث����م  وا�ص����جعها، 
م�ص����كلتها ما يدعوين لاميان 
باحل����ظ والبخ����ت.. وعن����دي 

حق..!

فاتن حمامة تكتب: قرياط حظ وال فدان �شطارة!

جملة الكواكب امل�شرية  - 1962
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بقلم �شالح ذهني 

ان باري�����س الن فيه����ا م����ن جنوم ال�ص����ينما اكرث 
مما يف هولي����وود نف�ص����ها.. ول يوجد فندق من 
الفن����ادق الكب����ر ال وب����ه عل����ى القل جنم����ان او 
ثاثة جنوم، وبع�صهم قد ا�صتاأجر �صققا خا�صة، 
وبع�ص����هم قد اثر ال�ص����كنى خارج ح����دود باري�س 

من ال�صواحي اجلميلة التي حتيط بها. 
ويف ال�ص����بوع املا�صي كان حديث باري�س يدور 
ج����دل ق�ص�����س جن����وم ال�ص����ينما او نوادرهم يف 
باري�����س.. وكان اط����رف ه����ذه الحادي����ث ي����دور 
حول اعان ن�ص����رته الهرالد تريبون يف طبعتها 
الوروبية ون�ص����رته معها بع�س �ص����حف فرن�صا 
وكان ن�س ه����ذا العان هو:"تعل����ن ادارة فندق 
جورج اخلام�س ان مدير الفندق مل يكن موجودا 
يف مكتب����ه ام�����س م����ن ال�ص����اعة احلادي����ة ع�ص����رة 
�ص����باحا اىل ال�ص����اعة احلادية ع�ص����رة والن�صف 
وان ال����ذي كان ي����رد على التليف����ون بدل منه يف 
هذه الف����رة هو املمث����ل داين كاي، وهي تعتذر 
حل�صرات عمائها الذين حتدثوا بالتليفون يف 
ه����ذه الفرة عما وجه اليه����م وعن الردود التي 

تلقوها على ا�صئلتهم..". 
املمث����ل  ف����ان  ق�ص����ة،  الع����ان  ه����ذا  ووراء 
ال�صينمائي املعروف داين كاي يقيم يف فندق 
جورج اخلام�س، وقد حدث ان كان مير امام 
مكت����ب مدي����ر الفن����دق يف ال�ص����اعة احلادي����ة 
ع�ص����رة من ذلك اليوم فوج����دخ خاليا ووجد 
التليف����ون ي����دق با انقط����اع وه����و تليفون 
املدي����ر اخلا�����س ال����ذي ل يعرف����ه ال كب����ار 

العماء.
ودخل داين كاي اىل مكتب املدير فلم يجد 
احدا.. فجل�س على املكتب واخد يرد على 
التليف����ون ردودا م�ص����حكة هي خليط من 

الفرن�ص����ية والجنليزي����ة خال ن�ص����ف �ص����اعة.. 
فق����ال لحد كبار زبائ����ن الفندق وكان ي�ص����األ عن 

حجرز جناح له. 
- ومل����اذا نحج����ز لك جناح����ا؟ ال تكفيك حجرة..؟ 
هل انت �ص����مني ج����دا بحيث ل ت�ص����تطيع ان تنام 

يف حجرة واحدة؟ 
ورد علىاحد ا�ص����حاب اللق����اب الجنليز ممن ل 

يخاطبون ال بلقبهم.. 
- ا�ص����مع يا �ص����احبنا.. لي�س عندي وقت لبحث 
ل����ك ع����ن ا�ص����دقائك يف الفن����دق فتع����ال بنف�ص����ك 

وابحث عنهم.. 
وقال لخر: 

- اقفل ال�ص����كة ول ترثثر كث����را.؟ وهكذا.. حتى 
دخ����ل مدي����ر الفن����دق بع����د ن�ص����ف �ص����اعة وانقذ 
املوقف وتو�صل 

اىل داين كاي ان ي����رك ل����ه مكان����ه وان يكف عن 
. بهدلة عماء الفندّقّ

القطع الثاث 
وهبط اىل باري�س يف اواخر ال�ص����بوع املا�صي 
املمثل جويج����وري بيك.. وقد و�ص����ل به القطار 
اىل حمط����ة �ص����ان لزار قبي����ل الغ����روب وازدحم 

الكثرون لروؤيته يف املحطة.. 
ون����زل جريج����وري م����ن القط����ار وكان مع����ه 42 
حقيب����ة ب����ني حقائ����ب كب����رة و�ص����غرة وتهافت 
احلمال����ون عل����ى حمل حقائبه و�ص����ار يف و�ص����ط 
زفة كبرة حتى و�صل اىل خارج املحطة.. واخذ 

يراجع احلقائب واحدة واحدة.. 
وقال احلمالون: 

- م�صبوط يا م�صر بيك؟ 42 قطعة.. 
واجاب جريجوري. 

- ل ابدا.. ناق�س ثاث قطع.. وعجب احلمالون 
واخ����ذوا يعدون ل����ه احلقائب نائبا فات�ص����ح انها 

فعا 42 قطعة فقالوا. 
- ي����ا م�ص����ر بي����ك ان متاع����ك 42 قطع����ة وها هي 

كاملة؟
واجابهم جريجوري: 

- اب����دا ناق�س ثاث قطع.. زوجتي وطفاي اين 
هم..؟ 

وج����رى احلمالون وخلفه����م جريجوري بيك اىل 
داخل املحطة.. 

وعلى احد املقاعد اخل�ص����بية وجدوا جريجوري 
بي����ك وطفليه جال�ص����ني يف ا�صت�ص����ام يف انتظار 

الفرح.
جريت����ا  ال�ص����بوع  ه����ذا  باري�����س  يف  وظه����رت 
جارب����و.. وجريتا جاربو الي����وم هي نف�س اللغز 
الغام�����س الذي عرفه النا�س منذ ع�ص����رين عاما.. 

ل يعرف عنها احد �صيئا. 
وحدث يف احد ام�ص����يات هذا ال�ص����بوع ان 
ذهب����ت جريت����ا اىل اجلري����ل روم يف فن����دق 
اح����دى  اىل  وحده����ا  وجل�ص����ت  الكرب����ون 

املوائد.. 
وع����رف مدي����ر الفن����دق بوجوده����ا ف����اراد ان 
ي�ص����تغل ذل����ك للدعاية ملطع����م الفندق فات�ص����ل 
بادارة جريدة النران�ص����يجان طالبا ار�ص����ال 

م�صور. 
وج����اء امل�ص����ور.. وبدل م����ن ان يلتقط �ص����ورة 
جريت����ا ب�ص����رعة ويف خفي����ة وه����ي جال�ص����ة اىل 
مائدته����ا اراد ان يتقن����زح وياخ����ذ �ص����ورتها يف 

و�صع غريب. 
امامه����ا  واق����ف  وه����و  امل�ص����ور  جريت����ا  وراأت 
وعد�ص����ته م�ص����وبة اله����ا فرفعت يده����ا وحجبت 
وجهه����ا و�ص����احبت في����ه بجملتها اخلال����دة التي 

تطقها دائما يف �صوت حزين. 
دعن����ي وحدي ومل ي�ص����تطع امل�ص����ور بعد ذلك ان 
يلتقط ال�ص����ورة وطلب اليه مدير الفندق نف�ص����ه 
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ان يت�ص����رف لن اح����دا ل ي�ص����تطيع ان يغ�ص����ب 
جريتا.. 

وخرجت جريتا بعد الع�ص����اء ت�ص����ر وحدها يف 
مي����دان الكونكورد و�ص����ارع ريف����ويل.. ثم عادت 

بعد ن�صف �صاعة اىل فندقها. 

امللك طال على ال�صا�صة 
و�ص����غلت ق�صة امللك طال �ص����حف فرن�صا ون مل 
ت�ص����غل الراأي العام الفرن�ص����ي امل�ص����غول مبا هو 

اهم من م�صائل فرن�صا القت�صادية.. 
وكان احد ال�صحفيني امل�صريني يجل�س يف مقهى 
يف حي �ص����ان جرمان بباري�����س واىل جانبه كان 
يجل�س املخ����رج واملمثل اور�ص����ون ويلز وعرف 

اور�صون ويلز ان �صاحبنا عربي فقال له: 
- اىل اي حد و�صلت م�صاألة امللك طال؟ 

وقال ال�صحفي: 
- انها مل تنته بعد.. هل تهمك مثل هذه امل�صائل. 

واجاب اور�صون ويلز: 
- تهمني جدا.. انها ت�ص����لح مو�صوعا لل�صينما.. 

و�صكت ار�صون حلظة ثم قال لل�صحفي: 
- ملاذا ل حتاول ان ت�ص����ع مو�صوعا لل�صينما من 

ق�صة هذا امللك امل�صكني.. وقال ال�صحفي: 
- ومن يخرجه وينتجه. 

واجاب: 
- ان����ا.. اين م�ص����تعد لنتاج فيلم عن ق�ص����ة امللك 

طال!! 
ويقي����م اور�ص����ون ويل����ز يف فر�ص����اي ويهبط كل 
ي����وم تقريبا اىل حي �ص����ان جرم����ان ويجل�س يف 
املقه����ى ويجل�س عل����ى مائدتني يف نف�����س املقهى 

اثنان من �صكرتريه. 
وهو يعد عما جديدا لل�ص����ينما وطريقته غريبة 
غر ماألوف����ة.. فهو يجل�س اىل مائدته يحت�ص����ي 
�ص����رابه ويتحدث مع اجلال�صني ثم ينه�س فيملي 
على احد ال�صكرترين جملة ثم يعود بعدها اىل 
مائدت����ه.. وينه�س بع����د فرة ليملي ال�ص����كرتر 

الخر.. 
ويقول اور�ص����ون ويلز ان ه����ذه الطريقة طريقة 

خلط العمل بوقت الفراغ من اح�صن الطرق. 

امل الزوجة ال�صابة 
ويف مطعم"ال�ص����كارابيه دور"بباري�س جل�صت 
ا�ص����تمع اىل جاكلني ويلد بي����ك ممثلة الكوميدي 
فران�ص����يز املعروف����ة وهي تتحدث ع����ن ذكرياتها 
عن امل�ص����رح.. لق����د كانت جاكلني زوج����ة للكاتب 
الفرن�ص����ي الكبر.. �صا�ص����ا جيري وقد انف�صا 

منذ اعوام.. 
و�صالت جاكلني عن زوجها ال�صابق فقالت: 

- انني اراه احيانا.. انت تعرف انه تزوج قريبا 
من فتاة �صغرة.. 

قالت: 
- وهل هو �صعيد؟

قالت: 
- طبعا.. لي�س هناك اجمل من ان تظم بني يديك 
ال�صباب ما دمت ل ت�صتطيع ان ت�صعه بني جنبيك 

وترددت حلظة ثم �صاألتها. 
- وهي!. هل هي �صعيدة؟ 

واجابت: 

-المل يف اليوم الذي ت�ص����تطيع ان تغلق عينيه 
اىل الب����د باح����دى يديه����ا وتفتح خزانت����ه باليد 

الخرى.. 
ان �صا�ص����ا جيري قد جتاوز  ال�ص����بعني ومع ذلك 

فقد �صاله احد ال�صحفيني يوما.. 
- هل يحب ال�صيوخ! 

فاجاب على الفور: 
- يجب ان ناحظ ان القلب ل تثبت به �صعرات 

بي�صاء.. 

حلم اخلنزير 
تغدي����ت م����ع ال�ص����تاذ التابع����ي يف مطع����م خلف 
دي  يدعى"الكون�ص����ون  الودي����ون  م�ص����رح 
ليه"وترجمتها"اخلنزي����ر ال�ص����غر"وهو مطعم 
ق����دمي ل يرت����اده غ����ر الفرن�ص����يني وكل جدرانه 
مزين����ة بق�ص����ائد �ص����عرية ع����ن الغ����داء والنبي����ذ 
وال�ص����هية ويف احد اركانه ق�ص����يدة تتحدث اىل 
الزبائن الذي����ن يرتادون املطعم داعية اياهم اىل 

ان ياكلوا جيدا وال.. وال ماذا! 
تقول الق�صيدة: 

اذا مل تكن �ص����حيح املعدة.. واذا مل تكن ذواقة.. 
واذا كن����ت م����ن ه����وؤلء الذي����ن ياكل����ون �ص����نفا 
ويركون الخر لن معدتهم ل حتتمله.. اذا كنت 
اح����د ه����وؤلء.. فتف�ص����ل وارنا مر�س اكت�ص����افك! 

هكذا تقول الق�صيدة لزبائن املطعم. 
وروى يل ال�ص����تاذ التابع����ي ان����ه يف عام 1938 
كان عب����د الوه����اب وحمم����د ك����رمي يف باري�����س 
يع����دان فيلم دم����وع احلب قد دعاهم����ا للغداء يف 

هذا املطعم.. 
وجل�س الثاث����ة اىل املائدة واخ����ذ التابعي يقراأ 
لعب����د الوه����اب قائمة الطع����ام واذا بعبد الوهاب 
ينظ����ر اىل طبق فخم يحمله اجلر�ص����ون اىل احد 

الزبائن ويقول يف اعجاب: 
- ل.. ل.. ان����ا عاي����ز من ده.. ده باي����ن عليه لذيذ 

قوي! 
وع����رف التابعي ال�ص����نف ال����ذي ا�ص����ار اليه عبد 
الوهاب ونادى للجر�ص����ون وطلب له منه.. دون 

ان يقول لعبد الوهاب انه.. حلم خنزير.. 
وجاء الطعام.. وم�ص����ى عب����د الوهاب يلتهم يف 
�ص����غف طعامه.. ولكنه مل يكد ياكل ن�صف الطبق 

حتى قال التابعي:
- انت عارف ايه اللي بتاكله يا حممد ده.. 

واذا بعبد الوهاب ي�صيح فيه يف تو�صل دون ان 
يتوقف عن الكل قائا: 

- ل با�س والنبي يا تابعي.. ا�ص����تنى ملا اخل�س 
اكل.. 

وم�ص����ى يلته����م م����ن جديد حت����ى ا�ص����بح الطبق 
نظيفا يلمع.. وعندئذ قال يف هدوء. 

- كن����ت عايز تق����ويل ايه.؟ الطبق الل����ي اكلته ده 
ا�صمه ايه بقى. 

وقال التابعي بهدوء. 
- ا�صمه حلم خنزير اوري يا �صي حممد.. 

وقال عبد الوهاب وهو مي�صم�س �صفتيه.. 
- اخ�س عليك.. كده تخليني اكل حلم خنزير.. 

اآخــر �شــاعة/  حزيران - 1952



العدد )2912(ال�شنة احلادية ع�شرة - الثالثاء )8( ت�شرين الأول 82013

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

ه���ذه اول مقابلة مع قم���ة الفن العرب���ي فروز.. 
ووا�ص���ح ان فروز كانت تتحدث وهي ملا تلتقي 

الرحابنة بعد.. 
هنا ن�س املقابلة

م���ن ال�ص���وات الذاعية اجلديدة الت���ي طرب لها 
امل�ص���تعمون �ص���وت املطرب���ة النا�ص���ئة ف���روز.. 
فق���د ت���ردد �ص���وتها كث���را عل���ى برام���ج الذاعة 
اللبنانية وال�ص���رق الدنى وبلغت �صهرتها اوجها 
عندم���ا اتاحت لها هذه املحطة الغناء مب�ص���احبة 
الورك�ص���را العاملية التي يقوده���ا ملك التاجنو 

ادواردوبيانكو...
وه���ا نح���ن نق���دم ف���روز للق���راء بعدم���ا عرفه���ا 
امل�ص���تمعون، يف حم�صر ا�صتجواب من املحا�صر 
الت���ي يعده���ا برنامج امل���راأة يف ه���ذه املحطة ملن 
يب���داأن احلي���اة من فتيات ل�ص���رق... وقد �ص���جل 

املح�صر هذه املرة قلم الن�صة انعام ال�صغر...
انعام: ماهو ا�صمك يا ان�صة؟ وملاذا اخرت فروز 

ا�صما فنيا لك؟

ف���روز: ا�ص���مي نهاد ح���داد... ومل اك���ن انا التي 
اختارت ا�ص���م فروز ولك���ن عندما ب���داأت الغناء 
اقرح���وا عل���ي ه���ذا ال�ص���م ومل امانع لنه ا�ص���م 

جميل.
انعام: اىل اي مدى و�صلت يف درا�صتك؟

الف���ن  الدرا�ص���ة البتدائي���ة ولك���ن  ف���روز: اىل 
ارغمني عل���ى تلبية دعوته فا�ص���طررت اىل ترك 

املدر�صة ومتابعة الدرو�س اخلا�صة.
انعام: متى �ص���عرت مبيلك اىل املو�ص���يقى وكيف 

تعلمتها؟
فروز: منذ �ص���غري �صعرت بهذا امليل ال�صديد... 

اتريدين ان احكي لك ق�صتي؟
انعام: طبعا.. لبد انها ق�صة م�صوقة.

فروز: عندما كنت يف املدر�صة وانا اقوم بكتابة 
حل لعملية يف احل�صاب على اللوح ال�صود كانت 
تت�صلل بع�س املو�ص���يقى من راديو اجلران وما 
ا�ص���عر بنف�ص���ي ال وانا تاركة احل�ص���اب واملعلمة 
والدر����س وكل �ص���يء، فاأ�ص���رد وراء تل���ك النغام 

البعيدة... وبالطبع ماكان يعيد اىل �ص���عوري ال 
�صوت املعلمة وهي تنهرين وحتثني على متابعة 

الكتابة.
انع���ام: وكي���ف تعلم���ت املو�ص���يقى، وم���ن ال���ذي 

اكت�صف هذا الكنز املخباأ يف حنجرتك؟
فروز: كانت مديرة املدر�صة تعرف ان يل �صوتا 
ل باأ�س به ويف زيارة للمازم فليفل ال�ص���تاذ ابو 
�ص���ليم اتت بي لغني امامه فاعجب على ما يظهر 
ب�ص���وتي وطل���ب مني ان اذهب لتعل���م الغناء يف 

املعهد املو�صيقي اللبناين..
فذهبت واخذ يقدمني بانا�صيد وطنية يف الذاعة 

اللبنانية.
انع���ام: وم���ن اول م���ن طل���ب من���ك ان تغن���ي يف 

الذاعة؟
ف���روز: ل ادري باحلقيق���ة.. فكان���وا كثار... كل 
يعت���ر نف�ص���ه انه ه���و ال���ذي خلقن���ي واوجدين 
واحلقيق���ة ان اول اغني���ة غنيته���ا غر النا�ص���يد 
الوطني���ة كان���ت اغني���ة لا�ص���تاذ حلي���م الرومي 

وهي اول اغنية اذعتها با�ص���مي اجلديد اخلا�س 
فروز.

انعام: هل اعر�ص���تك ام���ور عائلية او اجتماعية 
يف مهنتك؟

ف���روز: اعر�س وال���دي يف البدء ولك���ن عندما 
وجد انني م�صرة على الغناء واين اميل اىل هذا 

الفن بطبيعتي وافق و�صار من ان�صاري.
انعام: ادرا�ص���ة اجلغرافيا والتاريخ واحل�ص���اب 
والطبيعيات واللغات وغرها ا�ص���هل ام ا�ص���عب 

من حفظ حلن جديد؟
ف���روز: طبع���ا الدر����س ا�ص���عب بكثر وخا�ص���ة 

احل�صاب!
انع���ام: ولك���ن يج���ب ان ل نن�ص���ى باأن احل�ص���اب 

يدخل اي�صا يف �صلب املو�صيقى.
ف���روز: ق�ص���ية احل�ص���اب يف املو�ص���يقى عل���ى 
امللح���ن ولي�ص���ت علي انا. م���ا اعل���ي ال ان اتعلم 
اللحن جاهزا حا�ص���را بكل موازينه التي ا�ص���عر 

بها �صعورا طبيعيا. 

راديو اجلريان 

ودر�س احل�شاب هما 
ال�شبب

الكل يعتقد انه 
هو من اوجدين 

وخلقني

املطربة النا�صئة فريوز يف اول مقابلة اذاعية لها:
انا نهاد حداد ولكنهم �صموين فريوز!
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انع���ام: هل تعرفني على اآلة مو�ص���يقية ام 
انك تغنني فقط؟

فروز: اتعلم العزف عل���ى البيانا واأرجو 
ان ا�صل اىل ما اأ�صبو اليه يف امل�صتقبل.

انعام: اللون املو�صيقي الذي تغنينه عبارة 
عن مزيج من املو�ص���يقى الغربية وال�ص���رقية. هل 

تعتقدين ان ذلك مقبول عند اجلمهور؟
ف���روز: كثر م���ن النا����س يعتقدون انن���ي اغني 
لون���ا ممزوج���ا واحلقيق���ة اين اغن���ي يف بع�س 
الحيان لونا �ص���رقيا خال�ص���ا ويف احيان اخرى 
لون���ا غربي���ة معرب���ا واانن���ي يف الوبريت مثا 
والرام���ج اخلا�ص���ة اغني غن���اء متثيليا ذا طابع 
�صرقي مفطور ين�صبه بع�س النا�س اىل املو�صيقى 
الغربية واما اجلمهور فان ق�صما منه يعجب بهذا 
النوع وغرهم ل يعجب به ككل �صيء يف احلياة 

له ان�صار واعطاء.
انعام: من من املو�صيقيني الغربيني يعجبك ومن 

من ال�صرقيني؟

 : ز و ف���ر
الغربي���ة  املو�ص���يقى  تعجبن���ي 
الكا�صيكية ب�صورة عام واف�صل من املو�صيقيني 
املعزوفات اخلا�ص���ة بالبيانو ل�ص���وبان ولي�ص���ت 

احب �صوت حممد عبد الوهاب.
انعام: ماذا تنوين عمله بامل�صتقبل؟

هل تنوين الظهور على ال�صا�صة البي�صاء؟ 
ف���روز: اود ان اتابع درا�ص���ة املو�ص���يقى ولي�س 
يف نيت���ي الن الظه���ور لعل���ى امل�ص���رح ول على 

ال�صا�صة.
انعام: ا�صكرك يا فروز وارجو ان يكون النجاح 

حليفك دائما.

جملة ال�شرق الدنى/ 1960
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م����ن  وقلم����ا  بي�ص����اء  �ص����اروخان ورق����ة  حم����ل 
الر�ص����ا�س وذه����ب ليقاب����ل الل����واء اركان حرب 

حممد جنيب. 
اىل  ال�ص����ارع  عر�����س  م����ن  خطوات����ه  وت�ص����للت 
ب����اب القي����ادة العامة حي����ث وقف ينتظ����ر الذن 

بالدخول. 
ويعرف �صاروخان انه يف وقفته تلك �صاورته 
فك����رة مفاجئة خبيثة حلظة م����ن اللحظات خيل 
اليه ان اف�ص����ل �ص����يء يعمله قب����ل ان يجيء اليه 
الذن، ان ي�ص����تدير يف ه����دوء ث����م يطلق �ص����اقيه 

للريح. 
ومل يعمل ح�ص����ابا حني واتته ه����ذه الفكرة ملدى 
مقدرة �صافية، ول الجتاه الذي حتمانه فيه. 

كل ال����ذي كان يفكر فيه يف �ص����رعة ملحة هو انه 
رمب����ا كان من اخل����ر له ان يعود م����ن حيث اتى 
قبل ان يقولوا له: تف�صل على الرغم من انه على 

ميعاد �صابق متفق عليه مع القائد العام. 
وعل����ى الرغم  من انهم قالوا له حني ح�ص����ل على 

امليعاد: 
- انك رجل حمظ����وظ، فلي�س لدى حممد جنيب 
وق����ت يعطيه لحد يف هذه الي����ام. وعلى الرغم 
من ان وقت املقابلة كان مفتوحا غر مقيد بزمن 

معني.. يف حدود املعقول! 
على الرغم من كل ذلك – ورمبا من اجل كل ذلك 
– �صاورت – �صاروخان فكرة الهرب وهو امام 

مركز القيادة للقائد العام يقول �صاروخان: 
- انن����ي رج����ل �ص����ناعته ال�ص����خرية، واجلمي����ع 
يعرفون عني ذلك. بل ان كل ر�صام كاريكاتوري 
لي�����س ال رج����ل مهمت����ه ان يتقا�ص����ى مرتب����ه من 
اجلريدة التي يعمل بها ل ل�ص����يء ال لنه ي�صخر 

بري�صته من جميع الزعماء. 
ومع ذلك فقد وجدت نف�ص����ي تلك املرة ذاهبا اىل 
الرجل الذي قام مبا مل يقم به ان�ص����ان يف تاريخ 
م�ص����ر احلدي����ث لجل�����س امام����ه وامار�����س على 

ورقتي البي�صاء �صناعتي مطبقا اياها عليه. 
ووج����دت ان هذا غر معق����ول!.. غر معقول ان 
اطب����ق على ه����ذا الرجل بكل ب�ص����اطة، ومبنتهى 
اله����دوء، م����ا ج����رت به ري�ص����تي ب����ا ا�ص����تحياء 
يف م����دى ربع ق����رن عل����ى الوج����وه والنوف.. 

والرقاب! 
وانقذ �صاروخان من تفكره هذا ان قالوا له: 

- تف�صل. 
و�ص����ار ب�ص����ع خط����وات اخ����رى ووج����د نف�ص����ه 
ام����ام خيمة. وام����ام اخليمة وق����ف ينتظر نف�س 
الجراءات ال�ص����ابقة. وتاهت خواطره ال�صابقة 

يف زحام خواطره اجلديدة. 
نظ����ر اىل ال�ص����باط الثاثة الذين يجل�ص����ون يف 

اخليمة وقال لنف�صه وهو يتنهد: 
- يالها من مغامرة! 

وكان �ص����اعتئذ يكاد يذوب �ص����فقة، وهو يت�صور 
ان ع�ص����رات اخري����ن م����ن امث����ال ه����وؤلء الثاثة 
عر�ص����وا انف�ص����هم ذات ليلة منذ ا�صبوعني متاما 
مل�ص����ر غام�س جمهول رمبا ل����و كانت حركتهم 
ف�ص����لت، رمبا كانوا يف مكان اآخر من هذا العامل 

املثر، مكان اآخر خارج هذا العامل كله. 
وراح �صاروخان يجيل النظر يف هذه الوجوه 
الفتي����ة، وم����رة اخ����رى ع����اد يتنه����د وت�ص����تغرقه 

اخلواطر. 
وايقظوه من خواطره حني قالوا له! 

- تف�صل 
و�ص����ار عدة خطوات، ووقف امام �ص����ابط ثالث 

للتاكد للمرة الثالثة من ال�صخ�صية وامليعاد. 
وراى  خارج����ني،  ال����زوار  �ص����اروخان  وراأى 

افواجا قادمة. 
وراح ي�صاأل نف�صه: 

- ملاذا ل يركون الرجل و�صاأنه! 
يقول �صاروخان: 

- وكنت يف هذا الت�صاوؤل حمقا با �صك. 
كل �ص����باح اقراأ يف ال�صحف ان القائد العام قام 

بكذا من املقابات. 
وا�صدر كذا من البيانات الهامة. 

زار ك����ذا من وح����دات اجلي�س، وق����ام بكذا وكذا 
من العمال ال�ص����رورية فلماذا. مل����اذا ل يوفر له 
هوؤلء الزوار املزيد من الوقت.. ملاذا ل يركون 

الرجل و�صاأنه؟ 
ونظر ال�صابط اىل �صاعته وقال ل�صاروخان: 

- ولكنك جئت متاأخرا من امليعاد ع�صر دقائق. 
قال �صاروخان يف هدوء: 

- حينما وقفت على الباب اخلارجي كنت مبكرا 
ع�صر دقائق!

وهن����ا حدث����ت حركة غ����ر عادية، خ����ارج مكتب 
ال�ص����ابط اطل وجه ت�ص����يع فيه نظ����رة مطمئنة، 

وكان وجه حممد جنيب. 
وا�ص����ار حمم����د جني����ب يف حي����اه وه����دوء اىل 
الر�صام ال�صلع ان يتبعه وعلى باب غرفة القائد 
العام ت�ص����افحا. وحينما جل�صا يف املكتب انفق 
الر�ص����ام عدة ث����وان ثمينة يف البح����ث عن القلم 
الر�صا�س الذي كان يف يده عندما �صافح القائد 

العام. 

واخرا وج����ده.. وجد ان القلم مازال يف يده.. 
و�صاأل حممد جنيب: 

- كم حتتاج من الوقت؟ 
ومتتم �صاروخان: 

- ع�صر دقائق.. 
وهز القائد راأ�ص����ه يف ر�صى، كان يظن ان المر 
�ص����يحتاج اىل اك����رث من ذل����ك، وبداأ �ص����اروخان 
العم����ل! وه����ذه ه����ي ق�ص����ة الدقائق الع�ص����ر كما 

يرويها �صاروخان:
وظلل����ت انظ����ر الي����ه وق����د �ص����عرت – اعرف – 

بخيبة امل. 
خيب����ة ام����ل.. ل يف الرجل ال����ذي امامي، بل يف 
نف�ص����ي! كنت اظن انني �ص����اجد امامي ب�صرا من 

طراز اآخر. 
وما اكرث ما ن�صعر بال�صى حني ن�صعر ان خيالنا 

يجنى على الواقع الذي نعي�س فيه. 
وجدت نف�ص����ي امام رجل حقق ا�ص����طورة كانت 

منذ ايام �صيئا م�صتحيا. 
كان جمرد الهم�س بها يكفي لن يقود اىل اغوار 

اب�صع الحتمالت. 
ومع ذل����ك فها هو جال�س امام����ي، ونحن وحدنا 
متام����ا يف ا�صت�ص����ام وه����دوء وم����رت دقيقة من 

الدقائق الع�صر الثمينة، ومل افعل بعد �صيئًا. 
ب����ل ال����ذي فعلت����ه انن����ي ظلل����ت اح����ذج العين����ني 
الوادعتني العميقتني كبحرة هادئة ذات �صيف 
حامل.. ووجدت نف�ص����ي ا�ص����رهما، فلم ا�صتطع 

ان اقاوم نف�صي يف ان اقول �صيئا، قلت: 
- يا �ص����يدي القائد، انني اريد ان اقوم بن�صيبي 

يف تهنئتك. 
ان الر�ص����م ه����و حرفتي يا �ص����يدي القائ����د ولكن 

القراءة هوايتي. 
ولق����د قراأت كث����را عن احل����ركات التاريخية يف 
كل ال�ص����عوب ويف كل احلق����ب، فل����م اجد حركة 
منها حتقق لها كل هذا الدراك ال�صليم، وكل هذا 

النجاح الباهر! 
ومتتم الرجل الوديع بكلمات قليلة �صمعت فيها 

ا�صم الله. 
ومرت دقيقة ثانية من الدقائق الع�ص����ر الثمينة، 
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ومل افعل بعد �صيئًا. 
ويف احلقيق����ة كنت م�ص����غول بتاأم����ل هذا الرجل 

الذي يجل�س امامي. 
كنت يف حاجة اىل ر�صام يتحمل النفعالت على 
وجهي انا وانا اح�صده على ن�صاطه الدافق الذي 
مل يحطه اجلهد ول ال�صهر، ول القلق ول الفرح 

ول امل�صوؤولية، ول التفكر يف امل�صتقبل. 
و�صيئا ف�صيئا بداأت اكت�صف ان ق�صماته و�صيمة 
يو�ص����ف  ان  ميك����ن  نظرات����ه  يف  �ص����يئا  وان 
باجلاذبي����ة، وان خلف هذه اجلاذبية �ص����رامة 

م�صقولة من نوع حا�صم. 
وكلم����ا كان الرجل قويا.. كلم����ا قلت حركاته، 
فاحلرك����ة دائما اثناء اجللو�س معناها القلق، 

وقد �صعرت انني اجل�س امام رجل قوي! 
ومرت دقيقة ثالثة من الدقائق الع�ص����ر الثمينة، 

ومل افعل بعد �صيئًا 
وبدات امتلمل يف مكاين واحترك! ومرة اخرى 

وجدت ان على ان اقول �صيئًا. 
- وقلت: 

- اتع����رف يا�ص����يدي القائ����د ان����ك �ص����تتلقى الن 
اوامرك مني انا! 

وابت�ص����م حممد جنيب وهو يقول بلغة فرن�صية 
هادئة:

- كما ت�صاء. 

لول  خاجلن����ي  ان����ه  واع����رف 
مرة �ص����يء من الزهد وانا ا�صعر 
بانن����ي امل����ك ان امل����ي ما ا�ص����اء 
م����ن الوامر عل����ى اقوى رجل يف 

م�صر. 
فخلعه����ا  قبعت����ك..  اخل����ع  ل����ه:  وقل����ت 
و�ص����عرت برغب����ة �ص����ديدة خبيثة يف ان 

اقول له: 
- ق����م، اجل�س، ق����م ثاني����ة اىل اليمني در، 

حملك �صر 
رمبا �ص����جعني على هذا اخلاطر اجلاذبية 

ال�صديدة املنبعثة من �صخ�صيته. 
– كان����ت النظ����رة  ولك����ن – واحلم����د لل����ه 
ال�ص����ارمة املختفي����ة وراء ابت�ص����امة عينيه 
اخلاط����ر  ه����ذا  ع����ن  ردي  يف  مهم����ا  عام����ا 

اخلبيث. 
وم����رت دقيق����ة – رابعة م����ن الدقائق الع�ص����ر 

الثمينة – ومل افعل بعد �صيئًا. 
وللمرة الوىل  �صالت نف�صي 

- هل تكفي الدقائق ال�ص����ت الباقية لكي ار�ص����م 
الوجه الذي اريد؟ 

واجتاحني غ�صب على نف�صي.. كيف اعجز عن 
ذلك وامامي رجل قام مبعجزة يف ثاثة ايام! 

وهذه هي احلقيقة، و�صموها انتم كما تريدون، 
ولكن �صدقوين انا حني اقول:: 

- انن����ي وجدت امامي مثا �ص����جعني على مهمة 
كان����ت تبدو امام����ي يف اوقات اخرى من ا�ص����ق 

المور. 
ان ر�ص����م ال�صخ�ص����يات لي�����س ام����را هين����ا ميكن 

�صناعته باي وجه من الوجوه. 
ان����ه ترجمة حتليلية دقيقة ل����كل ما ينعك�س على 

ذات الر�صام من معان وخواطر وافكار. 
وق����د كان عل����ي ان اقوم  بذلك كله يف مدى �ص����ت 

دقائق! 
وال����ذي حدث هو انني ا�ص����تغرقت خم�س دقائق 

فقط.. ل غر. 
ورمب����ا كان اخلاط����ر الوحي����د ال����ذي متث����ل يل 
�صاعتئذ وانا ارقب القائد العام وهو يوقع بقلمه 

على ال�صورة.. رمبا كان هذا اخلاطر هو: 
املحب����ة لذلك الرج����ل الذي �ص����يكون – اىل وقت 

طويل – مثا جميا لذوي الطموح. 
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لندن – من حممد البيلي 

وقف���ت فاطم���ة ر�ص���دي ه���ذا ال�ص���بوع على 
كوب���ري ووترل���و تداع���ب ذهنها فك���رة ما. 
وكانت الفك���رة يف منتهى اخلطورة.. قالت 

يل فاطمة ر�صدي: 
نه���ر  اعم���اق  اىل  نف�ص���ي  اق���ذف  ك���دت   -
التيم����س.. ولكني تراجعت.. ل لين اخاف 
املوت.. ولكنني خ�صيت ان اموت يف بلد ل 
يعرف مدى ما قدمت فاطمة ر�صدي اىل الفن 
يف م�ص���ر.. الدول���ة الناك���رة للجميل.. هذا 
عاوة على ان يل ر�صالة يجب ان اكافح من 
اجلها.. وانا ما زلت يف عنفوان ال�ص���باب.. 

و�صمتت فاطمة ر�صدي حلظات ثم قالت: 
- ان فاطمة ر�ص���دي يائ�ص���ة اليوم.. ولكنها 
غر حمتاج���ة لحد – فانا غنية واحلمد لله 
-.. لق���د رفع���ت الف���ن على اكت���ايف يف مدى 
اخلم�ص���ة والع�ص���رين عاما الخرة، عندما 
مل يكن هن���اك فن.. ووقف���ت وحدي احارب 
احتكار احلكومة للفن واخ�صاعه بت�صعرة 
الدرج���ات احلكومي���ة، وال���كادر احلكومي، 
واملرت���ب احلكوم���ي.. اين م���ا زل���ت اتذكر 
الي���وم الذي دعتني فيه الذاعة لقدم احدى 
يل  ق���ال  وعندم���ا  اخلال���دة...  املقطوع���ات 

املذيع ال�صغر: 
- يا�ص���ت فاطم���ة ان���ت بتق���ري ال���دور وال 

بتمثلي.. 
وما زلت اذكر اين قذفت يف وجهه بالوراق 

التي امثل منها دوري وقلت له: 
- ان فاطم���ة ر�ص���دي عرف���ت التمثي���ل قب���ل 
ان تول���د.. فاذه���ب اىل م���ن يهمه���م المر.. 
وق���ل له���م.. اين ل���ن امث���ل بعد الي���وم امام 
امثال���ك  هن���اك  دام  م���ا  امليكروف���ون.. 

وامثالهم.. 
و�صمتت فاطمة ر�صدي ثم قالت: 

- ان تاري���خ الم���ة.. هو جزء م���ن تاريخ 
الفن اخلال�س الرفيع. والدول احلية يف 
كفاح دائم مرير نح���و املثل العليا. ولكن 
لا�صف.. ان الفن يف م�صر يزفر انفا�صه 
الخ���رة.. وعندم���ا يابى الوق���ت الذي 
يكت���ب في���ه املوؤرخون تاري���خ الفن يف 
م�صر �صوف ي�صيبهم الدوار والذهول 
ا�ص���ماء جن���وم  ب���ني  ي�ص���عون  وه���م 
الف���ن اثن���ني من"الفنانني"امل�ص���ريني 
ال���ذي ي�ص���ار اليه���م الي���وم بالبن���ان، 
والذين يركبون �ص���يارات الكادياك، 
الفخم���ةن  العم���ارات  وميتلك���ون 
ويرتف���ع ر�ص���يدهم يف البنوك اىل 
املاي���ني ومئات الل���وف عن طريق 

التدجي���ل والتهري���ج والغ���اين الو�ص���يعة 
يكفي ان نذكر هذين الثنني لي�ص���خر العامل 
م���ن الفن يف م�ص���ر.. هذين الثن���ني اللذين 
�ص���نع لهما �صعب م�ص���ر متاثيل �صغرة من 
اجلب����س وبيع���ت يف الطرق���ات.. بينما من 
م���ات من امثال الريحاين وال�ص���يخ �ص���امه 
حج���ازي وعزيز عب���د، مل يج���دوا الكفن او 

املال لياكلوا!! 
وا�صتطردت فاطمة ر�صدي تقول 

- ويف الوقت الذي انكرت على فيه م�ص���ر.. 
ال���ذي  كفاح���ي يف �ص���بيلها.. ويف الوق���ت 
يحاربونن���ي في���ه.. اجد"الغراب"يقف���ون 

اىل جانبي: 
يكفي ان اقول ان احلكومة الفرن�صية دفعت 
لفرقت���ي ع�ص���رة الف جني���ه لك���ي امثل يف 

تون�س و�صمال افريقيا.. 
يفكي ان اذك���ر ان الذاعة الريطانية دفعت 
ادواري  ل�ص���جل  جني���ه  الف  خم�ص���ة  يل 
الكب���رة اخلال���دة يف هامل���ت، واليزابيث، 
حمط���ة  ان  اذك���ر  ان  يكف���ي  وكليوب���را.. 
�ص���وت امريكا دعتني لل�صفر اىل نيويورك 
لت�صجيل بعد الدوار والروايات التي قمت 
بها امام عزيز عيد ويو�ص���ف وهبي واحمد 
عام عندما كان امل�ص���رح امل�صري م�صرحا.. 

وعندما كان الفن فنا!! 
وا�صافت فاطمة ر�صدي قائلة: 

- م���ا احوجن���ا اىل ان نتعل���م.. م���ن الع���امل 
درو�ص���ا نافعة.. درو�صا اكرث نفعا من تقليد 
الغ���رب تقلي���دا اعم���ى يف الزي���اء واملباذل 
والنقالي���ع ال�ص���خيفة.. ففي لندن م�ص���رح.. 
لق���د  راأي..  وحري���ة 

ذهب���ت اول ام����س اىل اح���د م�ص���ارح لن���دن 
ل�ص���اهد م�ص���رحية امريكي���ة تعال���ج بع�س 
تتعل���ق  الت���ي  العام���ة  امل�ص���ائل المريكي���ة 
بحياة ال�صعب المريكي.. و�صاهدت عر�صا 
م�ص���رحيا ل�صيا�ص���ة امري���كا نح���و النقطعة 
مار�ص���ال، والرئي����س  الرابع���ة، وم�ص���روع 

ترومان.. 
ومل يك���ن هذا الرنام���ج تهريج���ا.. بل كان 
نقدا �ص���ريحا.. وتوجيها مفيدا.. فاين هذا 
من مباذل امل�صرح امل�صري ومن اغنيات من 

حتت تفوق، ومن فوق لتحت!. 
الريط���اين  ال�ص���عب  لن���دن  يف  �ص���اهدت 
يح���رم ممثلي���ه ويقد�ص���هم وي�ص���عهم يف 
اعل���ى الدرج���ات.. وكانه���م ان�ص���اف الهة.. 
اما يف م�صر فان املمثلة لي�صت �صوى امراأة 
رفعتها الهواء ال�صخ�ص���ية، وال�ص���تلطاف 
ال�صخ�ص���ي والفنان العظيم هو الذي يرتفع 
على تلويث �ص���معة فاطمة ر�ص���دي ويو�صف 

وهبي وزكي طليمات قلت لها: 
- ما الذي اعجبك  يف لندن. 

قالت: 
* اعجبتني"الطوابر"والنظام.. كل �صيء 
ي�ص���ر كال�ص���اعة.. وب���ا �صو�ص���اء ب���ل يف 

�صمت و�صكون. 
* واعجبن���ي ال�ص���عب عندما يتح���دث.. انه 

يهم�س وكانه زاهد يف الكام. 
* واعجبني اجلو الجنليزي"امل�ص���قلب".. 
لنه ي���دل على احليوية والن�ص���اط والفنانة 
احلقيقية يف راأيي هي الفنانة املجددة.. اما 
الفنانة الفا�صلة فهي التي ت�صر يف ادوارها 

وحياتها الفنية على وترة واحدة. 
* واعجبني البولي�س الجنليزي.. انه 
رمز لامن وال�ص���تقرار.. انه �صديق 
ال�ص���عب.. ولذل���ك يركن اليه ال�ص���عب 

يف حل م�صاكله.. 
واخ���را اعجبن���ي الف���ن الجنليزي.. 
لن���ه ف���ن بعي���د ع���ن التزيي���ف. وه���ذا 
ه���و ال�ص���ر يف ازدهاره.. هن���ا يف لندن 
ع�صرات امل�صارح.. تقدم ع�صرات اللوان 
ولك���ن  والق���دمي..  احلدي���ث  الف���ن  م���ن 
لا�ص���ف احلكومة يف م�ص���ر تقت���ل الفن، 
وحتيطه ب�صتار حديدي قا�س والويل ملن 

يحاول اخراق هذا ال�صتار. 
و�ص���متت اخرا فاطمة ر�صدي حتى خلت 

انها لن تتكلم: ثم قالت: 
- ق���ل لهم يف م�ص���ر اغلقوا جميع امل�ص���ارح 
التي فيها.. فان مهزلة الفن يف م�صر خليقة 

بان متثل على جميع م�صارح العامل". 
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الثنني والدنيا/  1948

بقلم الآن�شة امينة رزق

فق���د كن���ت اأقي���م م���ع والدت���ي يف قرية م���ن اأعمال 
طنط���ا على اأث���ر وفاة والدي، وكنت م���ا اأزال طفلة 
�ص���غرة ال�ص���ن ل اأجت���اوز ثماين �ص���نوات، ويف 
ذل���ك الوقت كان �ص���كان طنط���ا والق���رى املجاورة 
له���ا يعي�ص���ون يف هلع دائ���م من ع�ص���ابة يتزعمها 
رجل من ال�ص���رار � ن�صيت ا�ص���مه � كانت تغر على 
البيوت فتقتل النا�س وت�صلبهم ثرواتهم يف و�صح 
النه���ار، ثم ي�ص���رع اأفرادها بالفات قبل ان ت�ص���ل 

اليهم اأيدي البولي�س.
وملا مات اأبي �ص���رى هم�س يف البلدة حول الرثوة 
ال���ت يركها لنا، وكرثت ال�ص���اعات، فمن قائل انه 
ت���رك نقودا ذهبي���ة وورقية كثرة، وم���ن قائل انه 
ت���رك م�ص���وغات تقدر ب���اآلف اجلنيه���ات. وكانت 
والدتي ل حتاول ان تنفي هذه ال�صاعات، بل كانت 
حل�صن نيته جتيب على املت�صائلني باأن املرحوم قد 
ترك لنا"ال�ص���ر".. وال�صر كلمة مطاطة ي�صتطيع 

كل ان�صان ان يرجمها اىل 
لغة الكنوز!

ومل يكن والدي قد ترك لنا 
�ص���يءا يطمع في���ه النا�س 
يف الواق���ع.. ولك���ن كان 
الهم����س  لب���د ان ي�ص���ل 
ح���ول الرك���ة املزعومة 
الع�ص���ابة  اآذان  اىل 

اإياها..
الع�ص���ابة  رئي�س  ودبر 
يف  ملهاجمتن���ا  خط���ة 
اللي���ل، حي���ث تفاجئنا 
نيام،  ونحن  الع�صابة 

فيذبحوننا، ثم يعودن يغنيمتهم ول من �صاف ول 
من درى!

وكان ب���ني اأف���راد الع�ص���ابة رجل يدعى عب���د الله، 
اأب���ي يعط���ف علي���ه، و�ص���ق علي���ه اأن نك���ون  كان 
فري�ص���ة لأفراد الع�ص���ابة التي ينتمي اليها.. ولكن 
مل يك���ن ليجروؤ على معار�ص���ة الزعيم، فماذا يفعل 

لنقاذنا؟ 
ار�ص���ل الينا عبد الله ر�ص���ول يطل���ب الينا اأن نرك 
البي���ت يف ذل���ك اليوم عل���ى وجه ال�ص���رعة اىل اي 

مكان اآخر لن الع�صابة قررت ان ت�صطو علينا.
وم���ا ان �ص���معنا ذل���ك حتى ا�ص���رعنا بح���زم بع�س 
امتعتن���ا ث���م انطلقن���ا اىل طنطا هربا م���ن الهجوم 

املرتقب..
ونزلن���ا يف طنط���ا فلم يه���داأ بالن���ا، وفكرنا يف ان 
الع�ص���ابة ق���د تقتف���ي اثرن���ا حت���ى طنط���ا، ولذلك 

وا�صلنا الهرب اىل القاهرة.
ومل نك���ن حت���ى و�ص���ولنا اىل القاه���رة ن���دري ما 
�ص���وف تلق���ي بن���ا القدار الي���ه من م�ص���ر، وامنا 
كان كل م���ا يعنين���ا هو الهرب بكل ق���وة من منطقة 

الغربية كلها.
وا�صتقر بنا املقام يف م�صر، فكنت 
ا�ص���حب خالت���ي امينة حممد يف 
الذهاب مل�ص���اهدة فرقة رم�صي�س، 
وكان���ت خالت���ي جريئ���ة اكرث من 
ال���ازم � وكان���ت تك���رين بطبيعة 
احل���ال � لدرجة انه���ا )جرجرتني( 
الفرق���ة،  كوالي����س  اىل  ي���وم  ذات 
وعر�ص���ت عل���ى يو�ص���ف وهبي ان 

نعمل يف فرقته.
ومن هنا بداأت ق�صتي مع امل�صرح!

رئي��س عصاب��ة.. يدفعني ال��ى التمثيل!
قــد ي�شلح هذا العنوان لق�شة خيالية ي�شحك بهــا الكاتب على عقول ال�شذج من 

القراء.. ولكن تلك هي احلقيقة املجردة، التي اروي تفا�شيلها.
والواقــع ان ذلك القاتل مل يكن هو ال�شبب املبا�شــر لعتالئي خ�شبة امل�شرح، وان 

يكن يف مقدمة الأ�شباب التي اأدت اىل هذه النتيجة.

صورة نادرة المينة رزق
بلباس البحر
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املل���ك  ماأ�ص���اة  املاأ�ص���اة..  م�ص���رح   -1
ط���ال ان ينتقل اىل عمان، لقد ا�ص���دل 
ال�ص���تار يف الدقيق���ة الت���ي قاب���ل فيها 
املل���ك رئي����س وزرائ���ه، وقب���ل العودة 
اىل باده"لي�ص���ع نف�صه حتت ت�صرف 

حكومته".. 
بوج���ه  اردين  وكل  عرب���ي.  كل   -2
خا����س يتمنى عودة طال اىل عر�ص���ه 

ولكن طال لن يعود اىل العر�س!.. 
كو�ص���عه  الن  و�ص���ع"طال"  ان   -3
يوم عاد م���ن �صوي�ص���را لول مرة بعد 
يرق���ب  ال�ص���عب  كان  وال���ده،  اغتي���ال 
عودت���ه/ وحكومة ابي الهدى بالذات، 
تعل���م ان امللك مري����س، وان الوقت مل 
يحن بعد لعودته، وان تقارير الطباء 

لي�ص���ت يف �ص���احله.. وم���ع ذل���ك فق���د 
اعادته ار�ص���اء ل�صعوره العام وجتنبا 
الوق���ت..  ال�ص���عب! وم�ص���ى  لغ�ص���بة 
اق���ل من ثمانية ا�ص���هر وج���اءه رئي�س 
وزرائ���ه وبع�س الوزراء يطلبون اليه 
يف منت�ص���ف الليل، ان يعود فورا اىل 
اوروبا، او انهم ي�ص���تقيلون، و�ص���افر 

طال وكان ما كان.! 
والي���وم.. يعود ط���ال: ليواجه نف�س 
املوقف، �ص���عب يحب���ه وي���ود ان يراه 
ملكا وحكومة تعلم انه مري�س، وانه ل 

ي�صتطيع ان يتحمل م�صوؤوليات امللك! 
وان عاج���ه غر متواف���ر يف عمان او 
يف اي بلد اوروب���ي ومع ذلك، تدعوه 
احلكوم���ة للع���ودة، تلح علي���ه، فيقبل 

ويعود،! يعود مري�صا كما ذهبّ. 
4- جمل����س الو�ص���اية عل���ى العر����س 
لتن�ص���يب  و�ص���يمهد  قائم���ا،  �ص���يبقى 
الم���ر ح�ص���ني مل���كا عل���ى الردن يف 
اقرب وقت، وهناك مادة يف الد�صتوى 
املل���ك  الردين تق���ول"اذا مل ي�ص���تطع 
ممار�ص���ة اعمال���ه خ���ال اربعة ا�ص���هر 

من تن�صيبه، فلمجل�س المة احلق يف 
تعيني ملك ب���دل منه".. هذه املادة هي 
التي �صتقرر م�صر طال يف ال�صهرين 

القادمني. 
5- كان طال م�ص���را على عدم العودة 

م���ن ل���وزان،! ق���ال ذل���ك لخي���ه نايف 
يف �صاعة"�ص���فوه". ق���ال ل���ه باحلرف 
الواحد:"يريديونني ان اعود ل�صبح 
ان  اىل  عم���ان  يف  ق�ص���ري  حبي����س 

اموت"! 
ولكنني اوؤكد ان �ص���فر نوري ال�ص���عيد 
قبل���ه!  ناي���ف  و�ص���فر  �صوي�ص���را!  اىل 
ومقابلتهم���ا للمل���ك، كل ذلك ق���د حمله 
او  لطلبه���ا  تلبي���ة  ل  الع���ودة..  عل���ى 
تنفيذا لرغب���ة ابدياها طال لنه وجد 

يف جميئهما"بعث���ا جديدا"مل���ا يعتقده 
ط���ال م���ن د�ص���ائ�س حت���اك لقتل���ه يف 
اح���دى  دخول���ه  مبج���رد  �صوي�ص���را، 

امل�صحات هناك. 
6- ان م���ن ي�ص���مع الم���ر نايف وهو 
يروي ق�ص���ة مقابلته لخي���ه طال يف 
ي�ص���حك  ان  ال  ميل���ك  ل  �صوي�ص���را، 
ع���دة  اخ���وي  ت���ودد  مع���ا..  ويبك���ي 
حلظات، ث���م نظرات كله���ا ريبة وحقد 
كام  ث���م  طويل���ة..  قب���ات  دف���ني!.. 

ينطوي على التهام ال�صريح!.. 
طلب له مرطبات، ثم رف�س ان ي�ص���رب 
مع���ه ق���دح املرطب���ات!.. تهج���م عل���ى 
توفي���ق ابي اله���دى، واتهم���ه بالتاآمر 
عل���ى خلعه م���ن العر�س لي�ص���ع ولده، 
ثم التعب���ر عن ثقة تام���ة ياأبى الهدى 

وحكومته. 
ه���ذا  عل���ى  ي�ص���كت  ل���ن  الع���راق   -7
الو�صع.. والو�صي ما زال يذكر متاما 
ان توفيق ابا الهدى قال له:"ان مر�س 
طال ل �ص���فاء من���ه".. ومعنى ذلك ان 
عودة طال لن ت�ص���ع حدا لامور، بل 
هي يف نظر العراق"عم���ل موؤقت"من 
�ص���انه ان يح�ص���ر املاأ�ص���اة يف نط���اق 
ح���دود الردن، ب���دل م���ن ن�ص���رها يف 

انحاء العامل.
8- بعد الدقيقة التي ي�ص���ع فيها طال 
قدم���ه على ار�س الردن، ان ت�ص���معوا 
با�ص���م طال لن يقابل احدا، لن ين�ص���ر 
عنه �ص���يء، لن يعلم العامل عنه حقيقة 
واح���دة!.. �صيو�ص���ع يف عم���ان حتت 
العاج بالقوة، وجيدا يف ق�ص���ره، او 
يف بي���ت خ���ارج العا�ص���مة، وان يقراأ 
العامل يف امل�صتقبل ال ان طال قد نزل 
عن العر�س لولده، او"ان طال مل يعد 
�ص���احلا لتحمل اعباء امللك، ولذلك فقد 
عني جمل�س المة ولده المر ح�ص���ني 

ملكا على الردن"! 
9- ال�ص���عب الردين ال���ذي يحب ملكه 
وي���ود ان ي���راه ب���ني ظهرانية، ي�ص���عر 
بالياأ����س واخل���زن وه���و ي�ص���مع"ول 
يقراأ"عما كتب ون�ص���ر يف العامل اجمع 
عن �ص���حة املل���ك، من ت�ص���هر ل مرر 
له ول موج���ب.. ويقول:"لقد جنحت 
احلكوم���ة الردني���ة يف اع���ادة املل���ك، 
ولكن مل���اذا حملته على ال�ص���فر؟ وملاذا 
ع���ادت ب���ه الن قب���ل ان يعال���ج؟.. لقد 
جنحت يف و�ص���ع خامتة لق�صة طال 
يف العامل، وجنحت يف املحافظة على 
كي���ان الردن كما هو، ولك���ن من الذي 
�ص���بب هذه الق�ص���ة وو�ص���ع مقدمتها، 
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طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

الخراج الفني
-----------------

خـالـد خ�شري

نائب رئي�س التحرير
-----------------

علــي ح�شــني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

اآخر �شاعة/ 
 متوز- 1952

وم���ن ه���ي الدول���ة التي طالبت ب�ص���م 
الردن اليه���ا؟.. اهي العراق؟ ل قطعا، 
فكل ما طلبه الو�ص���ي العراقي انه يف 
حالة عدم متكن طال من القيام باعباء 
ملكهن يعني ولده، ثم يعني المر زيد 
و�ص���يا اىل مايو الق���ادم.. ملدة اقل من 
ت�ص���عة �ص���هور؟.. اه���ي �ص���وريا.. ل، 
فت�ص���ريحات ال�صي�ص���كلي كلها تطالب 
باعتبار ق�صية الردن ق�صية داخلية. 

10- كل عرب���ي، وكل اردين، ي���ود ان 
يع���ود ط���ال اىل عر�ص���ه.. ولكنه مرة 
اخ���رى.. ل���ن يع���ود! لق���د مت التف���اق 
عل���ى ذلك ووافق���ت عليه امللك���ة زين.. 
والم���ر ح�ص���ني.. وجمل����س الوزراء 
الردين يف جل�ص���ته الخ���رة قبل ان 

ي�صافر ابو الهدى اىل لوزان!!.



كاريكاتري ايام زمان


