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ان�صار قا�ص���م امني وخ�صومه د يج���دون فائدة او 
متع���ة يف قراءة ه���ذه املقابلة الن���ادرة مع زوجته، 
والتي ن�صرت يف العام 1941، ونحن نعيد ن�صرها 
هن���ا للتذكري بامل�صاف���ة القائمة، دائم���ا، بني الفكرة 

والتطبيق:
كان املغفور له قا�صم امني بك اول من نادى بوجوب 
حتري���ر املراأة، ولقي من خ�صوم���ه النقد والهجوم 
واالذى، ول���و بعث اليوم قا�صم ام���ني وراأى املراأة 
امل�صرية يف املجتمع الراهن فماذا كان يقول؟. وقد 
راأين���ا ان ن�صاأل قرينته اجلليلة عن راأيها فيما ترى 

عليه اليوم فتيات االمة و�صيداتها.
-هل ترين ان فتيات اليوم حققن الغر�ض من دعوة 

املرحوم قا�صم امني؟
-دع���ا قا�صم ام���ني اىل تعليم امل���راأة وتهذيبها حتى 
ت�صاه���م م���ع الرجل يف تكوي���ن اال�ص���رة ال�صاحلة 
وتهيئ لالجي���ال القادمة ذرية نافعة ون�صال كرميا، 
وق���د دعا اىل ال�صف���ور ولكن بن���ات اليوم جتاوزن 

احلد من �صفورهن اىل مااليليق ال�صمت دونه.
�صمع���ت ان بع����ض ال�صي���دات والفتي���ات م���ن ا�صر 
كرمي���ة ي�صرب���ن اخلم���ر ويقام���رن ويرق�ص���ن م���ع 
ال�صب���ان االجان���ب، فح���ز ه���ذا يف نف�ص���ي، النن���ي 
وجدتهن جاهالت اليفهمن معنى احلرية واليقدرن 

حق الف�صيلة واالحت�صام.
واين ال اعتق���د ان التعلي���م وال�صف���ور لي�ص���ا هم���ا 
امل�صوؤولني ع���ن هذه النتائج ال�صيئ���ة، ولكن �صبب 
ذل���ك يف الغالب يرج���ع اىل اختالط فتي���ات اال�صر 
ال�صريف���ة مبن هن اقل �صاأن���ا وتربية يف املدار�ض، 
لذل���ك حر����ض زوج���ي قا�صم ام���ني عل���ى ان يتلقى 

بناتن���ا درو�صه���ن يف املن���زل عل���ى اي���دي ا�صات���ذة 
ومربيات، ولن يذهنب اىل املدار�ض قط.

ولك���ي تدرك ال�صيدات والفتي���ات مبلغ حر�صا على 
احل�صم���ة ورعاية االخالق- رغ���م دعوة قا�صم امني 
اىل ال�صف���ور- اقول اننا تعودنا ق�صاء ال�صيف يف 
راأ�ض الرب، وكنت احرم على فتياتنا اال�صتحمام اال 

يف ال�صاعات املخ�ص�صة لل�صيدات.
واذكر لك به���ذه املنا�صبة انني وزوجي كنا من�صي 
�صه���رات �صعيدة يف بي���ت االمة م���ع املرحوم �صعد 
زغلول وال�صي���دة اجلليلة حرمه �صفية هامن، ويف 
ه���ذه ال�صه���رات كنا ن�صم���ر يف كثري م���ن ال�صوؤون 

العامة بعيدين عن التقول وذم االخرين.
ذل���ك ه���و االخت���الط الذي دع���ا الي���ه قا�ص���م امني، 
م���ن الف�صائ���ل  وا�ص���رط ان يق���وم عل���ى ا�ص����ض 
واالخالق الكرمية، ال هذه املجتمعات التي يق�صي 
الوق���ت فيها باج���راع اخلم���ور والرق����ض ولعب 

القمار.
-ملاذا احتفظت باحلجاب اىل عهد قريب؟

-كان زوج���ي يق�ص���د م���ن الدع���و اىل احلجاب ان 
ينه����ض جيل جديد، يقاوم احلياة باخالق وتقاليد 
مبني���ة على الكرام���ة واالعت���داد بالنف�ض، ومل يكن 
يق�ص���د ان تنزع �صيدات ع�صره حجابهن، وخا�صة 
ان اولئ���ك ال�صي���دات ماكن على ق�صط م���ن التعليم، 
وان م���ن اجلي���ل الق���دمي وللع���ادة حكمه���ا، وق���د 
حر�صت على بقاء احلجاب بعد زوجي الذي تويف 
يف اخلام�ص���ة واالربع���ني وكان يك���ربين بخم����ض 

�صنوات.
ويف الوق���ت الذي تويف فيه زوج���ي كان يكفي ان 
ت�ص���ري ال�صيدة �صافرة حت���ى تتناولها ال�صن ال�صوء 
بالطع���ن واالذى وخا�ص���ة اذا كان ارمل���ة فبقي���ت 

باحلجاب حتى وجدت الكثريات قد رفعنه.
ه���ذا رايي وارجو ان تك���ون )االثنني( ر�صول خري 
ال�صم���اع �صوتي اىل �صيدات وفتي���ات هذا اجليل، 
اللوات���ي فهمن احلري���ة غلى غ���ري حقيقتها، واين 
يف  احلري���ة  ه���ذه  ي�صتخدم���ن  ان  منه���ن  الرج���و 
خدم���ة وطنهن املعذب، وخا�ص���ة يف تلك الظروف 
الع�صيبة، وان يتربعن باثمان امل�صاحيق وو�صائل 
التجميل يف الرفيه عن البوؤ�صاء... ان املراأة التي 
الحتجب وجهها به���ذه امل�صاحيق اجمل يف نظري 
م���ن تل���ك التي تلب����ض قناع���ا منها يخف���ي مالها من 

جمال طبيعي..

الثنني والدنيا / ت�شرين الول/1941

حرم قا�سم امني تتحدث عن: بنات اليوم!
زوجي طالب بال�سفور وانا حمجبة!

طالب بتعليم البنات وبناته مل يدخلن مدر�سة!

لي�ست هذه هي احلرية التي طالب بها قا�سم امني



3 العدد )2919(ال�شنة احلادية ع�شرة - الثالثاء )22( ت�شرين الأول 2013

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

قلت للعقيد اديب ال�صي�صكلي: 
- كث���ريا م���ا كتب���وا عن���ك، كت���ب عن���ك ا�صدق���اوؤك 
فا�صرفوا يف مدحك.. وكتب عنك اعداوؤك فامعنوا 
يف ذمك، والقارئ الذي ال يعرفك مل ي�صدق �صيئا، 
مل يتقبل املدح، ومل يوافق على الذم، وبقى ينتظر 
من���ك ان تقول انت �صيئا.. فيقراأ ل���ك عن نف�صك ما 
تريد ان تكتبه بقلمك: وياأتي املقال عنوانه: اديب 

ال�صي�صكلي.. بقلم اديب ال�صي�صكلي! 
وملعت ا�صارير الرجل الذي يحمل مقدرات �صوريا 

على كفه وقال: 
- انا مواطن �صوري احب بلدي، واعمل خلدمتها 
يف نط���اق العروب���ة، ان���ا من "حم���اة" م���ن عائلة 
ق�ص���ت عمره���ا يف الث���ورات واحل���روب.. اعتقل 
وال���دي ومعظم افراد ا�صرت���ي، واردت انا لنف�صي 
حي���اة الزراعة، ف���اراد يل الق���در حي���اة اجلندية، 
فدخل���ت الكلية الع�صكري���ة وانخرطت يف �صفوف 
اجلي����ض الفرن�ص���ي وكن���ت اول ، �صابط ين�صحب 
م���ن هذا اجلي�ض ليب���داأ املقاوم���ة ال�صرية ويهاجم 
ثكن���ات الفرن�صي���ني يف الف���رات.. ويحك���م علي���ه 
باالعدام! انا عربي، وال اعرف لثقافتي ال�صيا�صية 
ميال خا�صا.. احب ا�صرت���ي، وزوجتي. واوالدي 
الثماني���ة، وحفيدت���ي ال�صغ���رى، واح���ب فوقه���م 

بلدي و�صكت ال�صي�صكلي قبل ان يقول: 
- هل يف هذا كفاية؟ 

وقلت له: 
- ال ادري م���اذا ا�صمي���ك، ان���ا اع���رف ان���ك "عقيد" 
كولونيل يف اجلي�ض ال�صوري، وانك رئي�ض اركان 
ح���رب هذا اجلي�ض، ولكن هل هذا هو كل �صيء بل 
ه���ل هذا هو �صرك. انا اعل���م انك ديكتاتور! واعلم 
م���ع ذلك ان كلمة "ديكتات���ور" هي ابغ�ض الكلمات 
اىل نف�ص���ك، واين ل���و ا�صتعملته���ا لعر�صت نف�صي 
اىل غ�صب���ك، ولو ن�صرته���ا لعر�صت ال�صحيفة اىل 

امل�صادرة. فماذا ا�صميك، وماذا اقول لك؟ 
وعب����ض ال�صي�صكل���ي وكانه ي�صتم م���ن بني كلماتي 

رائحة ال يطيقها والي�صت�صيقها، وقال: 
- المكان للديكتاتورية يف هذا البلد! ان ال�صوريني 

ال يطيقون ه���ذا املعنى من معاين احلكم، كما اين 
انف���ر من���ه وا�صع���ى الع���ادة احلك���م الدميقراط���ي 

لبالدي. 
و�صكت ليقول: 

- �صمني ما �صئت، �صمني مواطنا �صوريا.. نادين 
با�صمي جمردا من االلقاب.. ولكني اوؤكد لك انني 
مل افكر حلظة الحكم �صوري���ا بارادتي ال�صخ�صية 
وان املحافظ���ة عل���ى روح اجلمهوري���ة م���ن اه���م 
�صل���و"؟!  "ف���وزي  للزعي���م  اتن���ازل  اه���دايف، امل 
امل تط���ور االم���ور ال�صيا�صية يف �صوري���ا بتاليف 
ال���وزارة اجلدي���دة؟ وم���اذا ت���دري ع���ن تطورات 

امل�صتقبل.. هل يف ذلك كله ديكتاتورية؟ 
واردت ان ا�صدق���ه.. ف�صك���ت! ونظ���رت اىل وج���ه 
اديب ال�صي�صكلي. هذه االبت�صامة الوديعة، وهذه 

االناقة الظاهرة.. ب���ل هذا اخلجل الذي ال يتفق 
و�صرامة احلياة الع�صكرية، وقلت له: 

- لق���د �صمن���ت ال�صلط���ة واملرك���ز ال�صام���ي 
وا�صي���اء اخ���رى كث���رية.. فهل ان���ت �صعيد؟ 
وا�صتند ال�صي�صكلي اىل كر�صيه وراح يجول 

بب�صره يف �صماء الغرفة قبل ان يقول: 
- ال�صلط���ة.. واملرك���ز ال�صام���ي.. واال�صي���اء 

مقوم���ات  ان  �ص���يء.  كل  لي�ص���ت  االخ���رى 
ع���ن  االن�ص���ان  ير�ص���ى  ان  ال�صع���ادة 

عمل���ه.. ان ي�صع���ر براحة ال�صمري .. 
ان يق���وم بواجبه يف ه���ذه احلياة. 

واوؤكد لك انني �صعيد! 
وا�صتمر ال�صي�صكلي يقول: 

- كانت كل اماين يف احلياة ان اقوم 
بادارة امالكي الزراعية! وا�صبح 

عن�ص���ر انتاج زراع���ي فعاال يف 
حي���اة ب���الدي، ولك���ن والدي 

اراد يل حياة اجلندية، فاذا 
م���ا ادي���ت واجب���ي يف هذا 
امل�صم���ار فا�صاع���ود يومها 
واخل���الء..  احلق���ل..  اىل 
وال�صم����ض .. اق�صي بينها 

بقية العمر!. 
وقلت له بال مقدمات: 

- ه���ل يف حياتك ام���راأة.. امراأة معين���ة دفعت بك 
اىل �صلم املجد؟ 

وابت�ص���م ال�صي�صكلي.. ثم تط���ورت ابت�صامته اىل 
�صحكة عالية وقال: 

- انا رب عائل���ة طيب.. احب حياة الهدوء.. احب 
زوجتي.. اح���ب اوالدي .. ول���و �صاألت اهل بيتي 
عن���ي حل�صلت منهم عل���ى �صهادة ح�ص���ن �صلوك.. 

وعاد يتمتم وقد حمى عن فمه ابت�صامته:
- امراأة..ال.. لي�صت هناك امراأة.. ان زوجتي تثق 
ب���ي وتوؤمن ب�صح���ة كل عمل اقوم ب���ه.. قد تكون 

هي.. زوجتي ال ادري! 
وقلت: 

- لي����ض هناك ام���راأة.. ولكن 
الي�ض هناك "رجل" احببته 
وقدرت���ه ف���كان ل���ه اث���ر يف 
حياتك وتفكريك ومتنيت 
لنف�صك ان تر�صم خطاه 
عل���ى  وتن�ص���ج 

منوال���ه؟ وع���ادت احل���رية  لتنتق���ل عل���ى الوج���ه 
الوديع وقال: 

- الغريب���ون يلقبونن���ي باتات���ورك ال�ص���رق.. وال 
ادري مل���اذا؟ م���ع انني اح���ب اتات���ورك واحب كل 
رجل عظيم خدم بالده، ولكل امة ابطالها االحياء 
منهم واالم���وات .. ولكنني ال اذك���ر ان�صانا معينا 
كان ل���ه اث���ر فع���ال يف تفك���ريي وحيات���ي.. هناك 

كثريون.. ولي�ض هناك فرد واحد! 
وراح ال�صي�صكلي ي�صرب با�صبعه على الطاولة.. 
�صرب���ات كانه���ا جتاوب حلن���ا مو�صيقيا يردد يف 

ذهنه.
وقلت: 

- هل حتب الغناء؟
وتوافرت ا�صباب النكتة عند ال�صي�صكلي فقال على 

الفور: 
- ملاذا؟ هل تريد ان تغني! 

ا�ص���داء �صحك���ة  الفرق���ة  انح���اء  وجتاوب���ت يف 
متوا�صلة. وقال: 

- احب املو�صيق���ى الكال�صيكية، واح���ب االنا�صيد 
القومي���ة واحف���ظ منه���ا ال�صيء الكث���ري.. وبوجه 
ع���ام ت�صتطيع ان تعتم���د على تفهم���ي للمو�صيقى 
ال�صرقي���ة وحتظ���ى به���ا وتاثريه���ا يف نف�ص���ي... 
ومرة اخ���رى، نظرت اىل وج���ه ال�صي�صكلي: هذه 
النظ���رة الوديعة، وهذه االو�صم���ة التي ر�صت يف 
ذوق، وه���ذه االزرار الذهبي���ة الت���ي تخفي �صغفا 
يح�ص���ن االختيار، بل هذه ال�صحكة التي لو تركها 
�صاحبه���ا عل���ى طبيعته���ا مل���ا اختفت ع���ن �صفتيه. 

وت�صاءلت يف ذهول: 
- ل���و مل اقابله يف الدور الثالث من عمارة االركان 
احلربي���ة العامة يف دم�ص���ق، يف داخل غرفة كتب 
عليه���ا: رئي����ض االركان .. وخ���ارج الغرفة �صباط 
يروحون ويجيئون.. و�صيارات حربية.. و�صتاد 
وا�صلح���ة.. وجو ع�صكري كل���ه غمو�ض وا�صرار، 
ب���ل ول���و مل ي�صدمن���ي الواق���ع انن���ي ام���ام اديب 
ال�صي�صكل���ي.. ه���ل كنت ا�ص���دق ان ه���ذا االن�صان 

بالذات: 
- عا�ض ع�صكريا.. مع االعا�صري.

- فهجر بلده، وعا�صر االزمات، وقام باالنقالبات 
وح���ل االح���زاب: وع���ني رئي����ض دول���ة، ث���م اق���ام 
حكومة.. وعلى فمه.. ابت�صامة مل تفارق �صفتيه! 

دوروث���ي  االمريكي���ة  الكاتب���ة  ق���ول  وذك���رت 
طوم�صون: 

- انا اكره الرجال الع�صكريني.. ولكني ال ا�صتطيع 
ان اكره اثنني: 

واح���دا يف الغ���رب وا�صمه ايزنه���اور وواحدا يف 
ال�صرق وا�صمه اديب ال�صي�صكلي.. 

نا�شر الدين الن�شا�شبيي

اآخر �شاعة/متوز - 1952
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والوج���ه  االغريق���ي  الق���وام  ذات  الفت���اة  ه���ذه 
امل�صيء، وال�صاق���ني البلوريتني �صي�صجل تاريخ 
ال�صينم���ا كفاحه���ا يف اروع �صفحات���ه.. من بيت 
متوا�ص���ع يف حارة متوا�صعة بب���اب اخللق اىل 
فيل���ال انيق���ة و�صي���ارة فاخ���رة.. وم���ن �صفر يف 
جيبه���ا اىل عدة ا�صف���ار على ميني رقم �صخم يف 
البنوك.. ومن قر�ض �صاغ واحد تتقا�صاه كل 24 
�صاع���ة اىل 3 االف جنيه يف الفيلم الواحد.. هذه 
القف���زات اخليالية قفزتها نعيم���ة عاكف ب�صاقيها 
بجاذبيته���ا  اجلماه���ري  و�صح���رت  البلورت���ني 
الغزي���ر  بالع���رق  تاريخه���ا  و�صنع���ت  الفاتك���ة، 
والدموع التي ترقرق���ت يف عينيها ع�صرين عاما 

�صارت خاللها على طريق مملوء باال�صواك. 

يف ال�شريك البدائي 
ه���ي وحدها التي انتزعت ا�صواك الطريق، وهي 
وحدها التي اجت���ازت امل�صافات املوح�صة، وهي 
وحده���ا التي واجه���ت املتاعب.. وقب���ل ان تفتح 
له���ا ال�صم���اء ابوابه���ا كان���ت الفت���اة ذات القوام 
االغريق���ي ت�صع���ى اىل لقم���ة العي����ض يف الريف 
وبجواره���ا امه���ا وث���الث اخوات كل م���ا ميلكنه 

من حط���ام الدنيا "بقجة" فيه���ا بقية من مالب�ض 
وقطعة من رغيف وعندم���ا يهبطن احدى القرى 
يت�صقلنب على التوايل، و�صرعان ما يلتف حولهن 
ال�ص���ريك  ه���ذا  بروؤي���ة  لي�صتمتع���وا  القروي���ون 
البدائ���ي ال���ذي يتنق���ل حيثم���ا تتنق���ل القرو����ض 

واملالليم. 

ميالد تعي�س 
ه���ذه  ان  ولدته���ا  ح���ني  امه���ا  ت���دري  تك���ن  مل 
الطفل���ة حتم���ل يف يديه���ا ال�صغريت���ني مفاتي���ح 
اال�صتوديوه���ات والبنوك وال�صي���ارات، و�صعق 
ابوها حينما عل���م انها انثى، و�صعقت امها التي 
كان���ت ت�صته���ي ان تلد ول���دا.. و�صمع���ت احجرة 
ال�صغرية �صراخ الطفلة الوليدة ممتزجا ب�صراخ 
والديه���ا و�صقيقاتها، وخرج���ت اال�صرة التعي�صة 

تت�صقلب يف ال�صوارع للبحث عن طعام!! 

علقة �شاخنة 
وب���داأت الطفل���ة تت�صقل���ب اي�ص���ا وه���ي بعد يف 
يف  ال�ص���ريك  و�صحب���ت  عمره���ا،  م���ن  الرابع���ة 
جوالت���ه الريفي���ة فاث���ارت االعجاب انه���ا توؤدي 

حركاته���م البهلواني���ة ومتت���از عليه���م بالرق�ض 
والغن���اء، وعرفت وهي يف ال�صاد�صة ان ال�صريك 
يعم���ل لي���اكل فطلبت م���ن ابيه���ا ان يخ�ص�ض لها 
مرتب���ا.. وكانت مفاجاأة غريب���ة، ذهل الرجل من 
جراأته���ا وخ�ص���ى ان تطل���ع فيه���ا ف�صربه���ا علقة 
�صاخن���ة، وهربت نعيمة من ال�صريك، والأول مرة 
ت�صع���ر بالوحدة وه���ي �صائرة على غ���ري هدى.. 
ونظرت بعينيه���ا النافذتني اىل ال�صماء ال�صافية 
واحلق���ول اخل�صراء ق���راأت م�صتقبله���ا املجهول 
و�صمم���ت عل���ى الكفاح.. ل���ن تع���ود اىل ا�صرتها 
لتق�ص���ي حياته���ا هب���اء وجتم���ع املاللي���م ليقامر 
ابوه���ا بن�صفه���ا وي�صكر بالن�ص���ف االخر، ولكن 
اه���ل القري���ة عرثوا به���ا يف الطري���ق فح�صبوها 
تائهة واعادوها اىل ال�صريك ومع هذا رف�صت ان 
تعم���ل بال اجر فحدد لها ابوها مرتبا يوميا قدره 

قر�ض �صاغ واحد. 

عودة ال�شباح 
من هذا القر�ض ادركت ان العرق الغزير ال ي�صيل 
على الراب، وان الدم���وع ال ترقرق يف عينيها 
ب���ال ثمن، وديت يف جوف���ة ال�صريك حياة جديدة 
فذاع���ت �صهرتها االكروباتي���ة وا�صتدعيت يف كل 
قرية وانتفخت جيوبه���ا بالقرو�ض لوال املفاجاأة 
الثاني���ة املريرة، ذات م�صاء �صه���دت نعيمة رجال 
البولي����ض يحيطون بهم من كل جانب، فقد خ�صر 
ابوه���ا املقامر كل ما معه، ورهن ال�صريك مبا فيه 

من معدات وادوات. 
وا�صتقبل���ت القاهرة خم�ص���ة ا�صباح ام���ا تعي�صة 
وارب���ع بنات �صاهمات وعل���ى ظهورهن "بقجة" 
فيه���ا بقي���ة م���ن مالب����ض وقطع���ة م���ن رغي���ف.. 
و�صارت اال�صب���اح يف ال�صوارع يطاردها البوؤ�ض 
والت�ص���رد وه���ن يت�صقل���نب ليتنزف���ن املالليم من 

�صحكات املتفرجني.

خلف الربافان 
هذه الفتاة ذات القوام االغريقي هي التي ابعدت 
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اجلــــيل/ اآذار- 1956

ع���ن ه���ذه اال�صباح �صب���ح اجلوع القات���ل.. كانت 
النظرات ترمق حركاتها البهلوانية وت�صفق على 
انوثتها ال�صارخة ان تظل يف الطريق.. وفتحت 
لها ال�صاالت ذراعيه���ا ب�صرط ان ت�صتغل انوثتها 
الفاتنة، فرف�صت امها وف�صلت اجلوع على العمل 

خلف الربافان!! 
و�صمع عل���ى الك�صار باجلوف���ة االكروباتية التي 
ترق����ض على احلب���ل وال ترق�ض ح���ول زجاجات 
اخلم���ور فاتف���ق معه���ا عل���ى العم���ل مبرت���ب 12 

جنيها يف ال�صهر للجميع. 
ظه���رت نعيم���ة ف���وق م�ص���رح الك�ص���ار فبه���رت 
االنظ���ار، وانتقلت اىل م�ص���رح بديعة م�صابني 
مبرتب 15 جنيها ف���ازدادت جناحا.. مل ت�صمع 
نعيمة ت�صفيق اجلماه���ري فقد كانت ذاهلة عن 
كل م���ا حولها اال عن مناف�صة اجلوقة االجنبية 
الت���ي تعمل معها يف نف�ض ال�صالة، بداأت ترى 

م�صتقبله���ا املجهول يقرب ب���داأت تتجه ب�صاقيها 
البلوريت���ني نح���و املج���د ل���وال ان بديع���ة ارادت 
ان ت�صتغ���ل مفاتنه���ا فطلب���ت منه���ا ان تظهر على 
امل�صرح مبالب����ض عارية.. ورف�صت امها، وثارت 

اجلوقة، وعادت اىل الطريق. 

امام اول كامريا 
ان الفت���اة االغريقي���ة الت���ي كافح���ت طوي���ال مل 
تع���د تره���ب ا�ص���واك الطري���ق يف غم�ص���ة ع���ني 
ا�صبح���ت مونوجل�ص���ت ام���ام امليكروف���ون، ث���م 
ام���ام الكحالوي ثم يف �صالة بي���ا، وهناك ارتفع 
مرتبه���ا اىل 25 جنيه���ا واب�ص���رت جنمه���ا عل���ى 
حال���ة االف���ق، واب�صرت���ه معها عي���ون اجلماهري 
التي ع�صق���ت قوامها و�صاقيها وجاذبيتها وملحها 
املخرج ح�صني ف���وزي بني الكوالي����ض فع�صقها، 
وكان���ت املفاج���اأة الثالث���ة، عرف���ت يف �صال���ة بيا 
اله���رم  يف  للنزه���ة  وخرجت���ا  م���كاوي،  �صع���اد 
ب�صي���ارة هاجر حم���دي، وعرج���ت ال�صيارة يف 
الطري���ق عل���ى ا�صتديو االه���رام وهك���ذا التقى 

املخرج بالفتاة االغريقي���ة ودخل معها البالتو.. 

كام���ريا  اول  ام���ام  جترب���ة  اول  م���ن 
ظه���رت نعيم���ة بطلة اول فيل���م )العي�ض 
واملل���ح( وخرج���ت م���ن اال�صتدي���و ويف 
حقيبته���ا 250 نيها وجنح الفيلم فو�صع 
املنت���ج يف حقيبته���ا 500 جني���ه اخرى، 
وفتحت احلقيب���ة فتفتحت ابواب ال�صماء 
واال�صتديوهات وقف���ز اجرها االكروباتي 
اىل 3 االف جني���ه وا�صتدعي���ت عام 1959 
اىل مالهي ب���ريوت مبائة جني���ه يف الليلة 
الواح���دة، وانع���م عليه���ا ب���اي تون����ض يف 
الع���ام املا�ص���ي بو�ص���ام االفتخار م���ن درجة 
كومودات���ري وا�صبحت الفت���اة ال�صريدة فتاة 

ال�صريك االوىل. 

نهاية �شعيدة 
انه���ا رغم ه���ذا ال ت���زال تكاف���ح... انه���ا تتلقى 
درو�ص���ا يف اللغ���ات لتتثق���ف وال ت���زال متار�ض 
ريا�صتها 4 �صاع���ات كل �صباح لتحتفظ بر�صاقة 
�صاقيه���ا البلوريتني، انها تريد ان توؤمن عليهما 
بخم�ص���ني الف جنيه لتن�ص���ى ا�صباح الفقر التي 

قتلتها بكفاحها املرير. 
ب�صب���ب هذا الكفاح ا�صبحت فيا�صة احلنان.. ان 
دموعه���ا الت���ي ترقرقت يف عينيها من���ذ طفولتها 
تن�ص���اب عل���ى وجهه���ا القمح���ي امل�ص���يء كلم���ا 
�صادف���ت بائ�صا او بائ�صة وم���ن اجل ذلك تتهافت 
عل���ى مباه���ج احلياة وحت���اول ان مت�صح ما على 
االر����ض من دموع، وتتفاءل باالفالم التي تنتهي 
نهاي���ة �صعيدة، ومن اجل ذل���ك قامت يف اكرث من 
ع�ص���رة اف���الم باحياء حف���الت الزف���اف، وعندما 
احتف���ل بزفافه���ا اىل املخ���رج الذي ت���وج كفاحها 
انهم���رت دموعها لت�صج���ل يف تاريخها ان الفتاة 
جمده���ا  يف  �صتعي����ض  االغريق���ي  الق���وام  ذات 

ال�صينمائي بال دموع!!. 
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وموري�ــس  كلثــوم  ام  بــني 
�شفالييه ! 

يف اكتوبر املا�صي زار املغني الفرن�صي 
موري����ض �صفاليي���ه  م�ص���ر، وطل���ب ان 
يتناول فنجانا من ال�صاي مع ام كلثوم.. 
ودعت���ه ام كلث���وم لزيارته���ا.. وعندم���ا 
راأها الول م���رة، متلكته الده�صة، واخذ 

يردد هذه الكلمة: 
- م�صتحيل.. م�صتحيل.. م�صتحيل.. 

ثم قال: 
- لقد �صمعت ا�صمك يف كل مكان زرته يف 
ال�صرق.. فلم ار فنانا يتمتع بهذه االرقام 
ال�صخمة من املعجبني املتحم�صني.. وقد 
قيل يل انك ت�صعني – بالغناء – اىل عقد 
ال�صل���ة بني الله والنا�ض .. وهذه مرتبة 
ال يبلغه���ا العباقرة م���ن الفنانني اال بعد 

كفاح طويل مرير! 
ثم قال: 

- ان���ت �صغ���رية ال�ص���ن ج���دا بالن�صب���ة 
للعر�ض الذي جتل�صني عليه..! 

12 ن�شخة من عا�شق الروح! 
وعندم���ا التق���ى عب���د الوه���اب ب�صاريل 

�صابلن الول مرة، �صاأله عبد الوهاب: 
- هل ا�صتمعت اىل املو�صيقى امل�صرية! 
ج���دا  معج���ب  بان���ه  �ص���اريل  فاج���اب 
عاي����ض  عم���ري  )ط���ول  با�صطوان���ة 
لوحدي( وقال انه يقتني منها جمموعة 

كبرية! وا�صتطرد �صاريل: 
يف  زميل���ك  اين  تعل���م  ال  اظن���ك   -
مو�صيق���ى  ا�ص���ع  واين  املو�صيق���ى.. 

افالمي بنف�صي! 
ون�ص���اأت بع���د ذل���ك �صداق���ة متين���ة بني 
�صابل���ن وعب���د الوه���اب.. وال ي���زال كل 
منهما يتبادل اال�صطوانات التي يوؤلفها 

مع االآخر..! 
اال�صطوان���ات  م���ن  جمموع���ة  واخ���ر 
ار�صلها عب���د الوهاب اىل �صاريل �صابلن 
يف اال�صب���وع املا�صي، ه���ي ا�صطوانات 
اي���ة بتلومني"  البل���د" و"عل���ى  "بن���ت 

و"عا�صق الروح". 
وق���د رد علي���ه �ص���اريل �صابل���ن بخطاب 
الثمين���ة..  هديت���ه  عل���ى  في���ه  ي�صك���ره 
وطلب يف نهاية اخلطاب 12 ن�صخة من 

ا�صطوانة عا�صق الروح! 

امينة يو�شف وهبي 
ويف �صن���ة 1950 زارت ريت���ا هيوارث 
م�ص���ر.. وكان �صمن ما زارته ا�صتوديو 

االهرام. 
يف  يعم���ل  ب���ك  وهب���ي  يو�ص���ف  وكان 
اال�صتوديو.. ويف اللحظة التي و�صلت 
فيه���ا ال�صيارة.. خ���رج جمي���ع الفنانني 
والفنيني والفنانات والعمال اىل حديثة 
اال�صتوديو ال�صتقبال ريتا هيوارث، اال 
رج���ال واحدا فقط، ظل جامدا يف مكانه 

هو يو�صف وهبي بك..! 
ويف هذه الزي���ارة مرت ريت���ا هيوارث 
بجمي���ع اق�ص���ام اال�صتودي���و .. وعندما 
التق���ت بيو�صف وهبي بك ومت التعارف 

بينهما قال يو�صف بك: 
- ان امنيت���ي يف احلياة ان اخرج فيلما 

م�صريا تلعبني فيه الدول االول! وقالت 
ريتا: 

بعي���دة  لي�ص���ت  االمني���ة  ه���ذه  ان   -
التحقيق..! 

واخذا يتبادالن عبارات االعجاب، اىل 
ان غادرت اال�صتوديو..! 

البرية والطعمية! 
�صليم���ان  تع���رف  باري����ض  ويف 
جنيب بك بنجم ال�صينما امل�صهور 
�ص���ارل بوايب���ه. وكان اول �صوؤال 
وجه���ه �ص���ارل بوابي���ه ل�صليم���ان 

بك: 
امل�صري���ني  �صع���ور  يل  �ص���ف   -

نحوي؟ فقال �صليمان بك: 
- ان الن�ص���اء والرج���ال واالطف���ال 
كم���ا  افالم���ك..  عل���ى  يتزاحم���ون 

يتزاحمون على �صكوكو..! 
م�ص���ر  يل  فيفي���ان  زارت  وعندم���ا 
للرفي���ه ع���ن اجلنود اثن���اء احلرب 
املا�صي���ة.. التق���ت ب�صليم���ان جنيب 
بك ام���ام م�صرح االزبكي���ة.. وكادت 
تكت���ل  م���ن  تختن���ق  يل  فيفي���ان 
حوله���ا،  التف���ت  الت���ي  اجلماه���ري 
وا�صتطاع �صليم���ان بك ان ينت�صلها 

من بينهم..! 
اع�صابه���ا..  ه���داأت  وعندم���ا 
طلب���ت من���ه زجاج���ة ب���رية مثلجة 

و�صاندويت�ض! 
وبعد خم�ض دقائ���ق كانت زجاجة 
فيفي���ان  ام���ام  املثلج���ة  الب���رية 
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يل.. وبج���وار الزجاج���ة �صاندويت�ض 
الطعمية التقلي���دي الذي يقدمه جنيب 

بك – دائما ل�صيوفه االجانب..! 

اجلمال يف �شوارع القاهرة! 
ويف الع���ام املا�صي التقى حممد فوزي 
بالنجم���ة االمريكي���ة ج���ني ت���ريين يف 
فيت�صب���ا وت�صج���ع حمم���د ف���وزي فقام 
وم�صى بخطوات ثابتة نحو مائدتها.. 
ثم انحنى كعالمة اال�صتفهام.. ودعاها 
للرق����ض.. ويف اثن���اء الرق����ض قال���ت 
جني تريين انها تتمنى ان تزور م�صر، 
لرك���ب جم���ال يخط���ر به���ا يف �صوارع 

القاهرة: 
فقال حممد فوزي ان �صوارع القاهرة ال 
ت�صري فيها اجلمال االن.. النها مزدحمة 
الرولزروي����ض  بال�صي���ارات  دائم���ا 

ب���الج  وعل���ى  والكادي���الك 
حمم���د  تع���رف  اك�صل�صب���ور 

ي  ز ف���و
لنجم���ة  با
الفرن�صية 

 – �صيم���ون  وقال���ت  �صيلف���ا  �صيم���ون 
بالعربي���ة – انه���ا ت�صته���ي العم���ل يف 

م�صر..! 
وفكر حمم���د فوزي قلي���ال .. ويف هذه 
اللحظ���ة قال احد املنتج���ني االيطاليني 
ان���ه يرح���ب بالتعاق���د معه���ا باج���ر 3 
ماليني لرية..! ووقعت �صيمون �صيلفا 

هذا العقد..! 

يف م�شت�شفى جمدي با�شا 
طريح���ة  كاري���وكا  حتي���ة  ت���زال  ال   *
الفرا����ض يف م�صت�صفى الدكتور جمدي 
با�ص���ا.. وقد انتقلت – هذا اال�صبوع – 
من غرفتها يف الطابق الثاين اىل غرفة 
الطاب���ق  – يف  – بالتليف���ون  اخ���رى 
الثالث وهذه الغرفة تقع بجوار الغرفة 

التي تنزل فيها ايفون ما�صي.. 
ه���ذا  وي�صتقب���ل 

الطاب���ق م���ن امل�صت�صف���ى يف م�صاء كل 
يوم لفيفا كبريا من الفنانني والفنانات 
الذين يجيئون لزيارة حتية وايفون.. 
ويف �صب���اح كل يوم متتل���ئ الغرفتان 
بطاق���ات الزهور، الت���ي حتمل بطاقات 

املعجبني وغري املعجبني...! 

عمر اخليام على ال�شا�شة 

* ت�صل قريبا بعثة �صينمائية من �صركة 
اآرث���ر ران���ك لت�صوي���ر بع����ض املناظ���ر 
اخلارجي���ة يف ال�صح���راء للفيلم الذي 
تنتج���ه ال�صرك���ة عن حي���اة الفيل�صوف 
الفار�صي عمر اخلي���ام.. و�صيكون هذا 

الفيلم ناطقا بجميع اللغات..! 

امل�شريني..  املوؤلفــني  حقوق 
يف باري�س 

* ح�صل���ت جمعية املوؤلف���ني وامللحنني 
يف باري����ض مبلغ 36 ال���ف جنيه، قيمة 
ح���ق االداء العلني للموؤلفني وامللحنني 
اجلمعي���ة  ار�صل���ت  وق���د  امل�صري���ني، 
خطاب���ا اىل احتاد املوؤلف���ني امل�صريني، 
ته���دده في���ه باالمتناع عن �ص���رف هذا 
املبل���غ مل�صتحقيه م���ن امل�صريني، اذا مل 
ي�صدر قانون حماية امللكية االدبية يف 

م�صر..! 
12 الف جنيه يف كل مو�صم! 

* يق���وم املخ���رج ب���ركات االن باخراج 
فيل���م "غلط���ة اب" ب�صتودي���و ج���الل.. 
بطولة اربعة جنوم هم �صادية وحم�صن 
�صرح���ان و�صريفة ماه���ر وهدى �صم�ض 
الدي���ن وقد تقا�صت �صادي���ة عن دورها 
يف ه���ذا الفيل���م 600 جنيه، وكانت يف 
الع���ام املا�ص���ي تتقا�ص���ى 200 جني���ه 
فق���ط.. ويبل���غ متو�ص���ط االف���الم التي 
تظهر فيها �صادية يف كل مو�صم حوايل 

20 فيلما..! 

ك�شـــــــاف 

اآخــر �شــاعة/  اأيار - 1952
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 ي�شتلقي نا�شر وعامر و�شالح �شامل م�شت�شلمني لغفاءة حتت ال�شم�س.. 

�شــامل  جمــال  ويــوؤدي 

فري�شــة ال�شــالة قبــل 

لرحلــة  ال�شتعــداد 

العودة اىل القاهرة..

يداعــب حلظــة لهو مــن نوع اآخــر.. �شالح �شــامل ي�شوب  كان  انــه  ام  املجهــول؟  نحــو  اطفال تلهو فوق رمال البحر.الرفــاق؟ يف كلتــا احلالتني تظــل احلكاية براءة م�شد�شــه 

ال�شور التقطت على �شاطئ مر�شى مطروح عام 1954. 
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 قــام عبد النا�شر مــن حتت الرمــال، نف�شها عن ج�شــده الطويل، وراح 
كمــا الطفال يجمع حبات الرمل بني ا�شابعه، لكن جمال �شامل مل يكن 
ينتظر، ففي قب�شته كومة من الرمل املبلول تاأخذ طريقها اىل نا�شر. 

 ومل يتخلــف عبــد احلكيــم عامر عن املعركــة، خ�شو�شا بعــد ان ف�شل 
نا�شــر ال�شتلقــاء تــاركًا ج�شــده يعانق رمــال ال�شاطئ وجمــال �شامل ل 

يتوقف عن مداعبته بالرمل وحكيم ل يق�شر هو الآخر.. 

 ويخلــد جمال �شــامل اىل �شيء من الراحة. في�شــارع نا�شر اىل تغطيته 
بحبــات الرمل بينما �شالح �شامل يداعــب الرمل بكفيه وقد �شرد ذهنه 

بعيدا.. 

 ثــم ينطلق اجلميع اىل املاء.. عبد احلكيــم، نا�شر، جمال �شامل، 
و�شالح �شــامل، اربعتهم يعانقون مياه البحر... ميار�شون الرباءة 
املختزنــة يف دواخلهــم مذ كانوا اطفال. . ومن منــا ل ي�شتهي ايام 

الطفولة يف كل حلظة من حلظات حياته؟؟ 

 متكاتفــان يخرجان مــن املاء.. جمال وجمــال، ل ينق�شهما 

ال�شراق ول تبتعد عن �شفاههما �شحكات الح�شا�س بالكثري 

من الراحة بينما تدفع بهما امواج املتو�شط اىل ال�شاطئ.
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م���ا راأى امل���راأة يف عدوه���ا ال�صاب���ق.. 
توفيق احلكيم؟ كيف تنظر.. اىل فنه.. 
واىل عبقريت���ه.. واىل فل�صفته.. واىل 
بخل���ه.. واىل ع�ص���اه.. واىل ذهوله.. 

واىل زواجه.. واىل خفة دمه.. 
ان توفي���ق احلكي���م – الكات���ب الفنان 
الفيل�ص���وف – يق���ف ام���ام جمموع���ة 
معروفة من ن�صاء م�صر.. �صامية جمال 
وماجدة و�صباح وماري منيب.. انهن 
توفي���ق  يف  ب�صراح���ة  راأيه���ن  يقل���ن 

احلكيم وتوفيق احلكيم يرد. 

قالت �شامية جمال: 
م����ن  احلكي����م  توفي����ق  ان  راأي����ي  م����ن 
ال�صخ�صي����ات الكاريكاتوري����ة الف����ذة، 
فه����و رم����ز اك����رث م����ن اي �ص����يء اآخر، 
متام����ا كاالهرام  وابي الهول.. وق�صة 
عداوت����ه للمراأة من اال�صاطري الطريفة 
التي حتاك حولها الق�ص�ض، لكي تاأخذ 
جوا ي�صف����ي عليها طابع الفكاهة اكرث 

من طابع اجلد والوقار.. 
ويخي����ل ايل ان ه����ذا الرج����ل.. وانا ال 
اعرفه – يعي�ض عي�صة الن�صاك املاكرين 
فيب����دو للنا�����ض ب�ص����ورة ، ويحي����ا يف 

الواقع ب�صورة اخرى بعيدة كل البعد 
عن مقايي�ض اجلد والوقار.. 

واذا �صدق����ت فرا�صت����ي.. فانن����ي اظن 
ان عزوبي����ة توفي����ق احلكي����م تتخللها 
" متزن����ة، تتفق م����ع املظهر  "�صق����اوة 

الذي ي�صفيه على نف�صه.. 
وه����و كفنان مل يكن حمق����ا يف الزواج 
الن����ه بزواج����ه يجن����ي عل����ى ان�صان����ة 
بريئ����ة، ال النها �صتغار م����ن املعجبات 
ب����ه، ولكن النه ل����ن يعطيه����ا كل وقته، 
يف  ي�صاركه����ا  ان  تقب����ل  ال  والزوج����ة 
زوجه����ا اح����د، ول����و كان ه����ذا االح����د 
قلم����ه وموؤلفات����ه.. اما بخل����ه، فهو يف 
وتوفي����ق  اخ����رى..  ا�صط����ورة  راأي����ي 
احلكيم عل����ى ما اعتقد ب����ارع يف خلق 

اال�صاطري.. 
ام����ا راأي �صامية جمال فقد اثار توفيق 
احلكي����م وق����ال: م����ا راأي����ك ان����ت؟ ماذا 
اق����ول له����ا.. والل����ه ال نا ع����ارف اقول 
هذا �صحي����ح وال عارف اقول هذا غري 
�صحي����ح وان����ا م����ن راأيي ان ال����زواج، 
كالرواية الناجحة.. نبكي يف بدايتها 
ون�صف����ق بعد ن����زول ال�صت����ار.. نزول 

�صتار احلياة. 

وقالت ماجدة: 
املعروف ع���ن توفيق احلكي���م انه عدو 
امل���راأة، وقد علمت ان���ه تزوج من �صيدة 
جميلة، ومعن���ى ذلك انه عدو الوحا�صة 
النه لو كان خمل�صا ملبادئه ملا كان تزوج 

من "وح�صه". 
ولي�ص���ت ل���دى معلوم���ات ع���ن حيات���ه 
ال�صخ�صية، ولكن يخيل اىل انه يعي�ض 
يف ق�ص�ص���ه وموؤلفات���ه، واال ملا ا�صبح 
كاتب���ا ناجحا، كما انه يعي�ض يف ن�صفه 
احللو ج���دا، واعتق���د ان ه���ذا الن�صف 

احللو هو برجه العاجي.. 
ومن راأي���ي ان الفنان يج���ب ان يعي�ض 
يف فنه، ويكر�ض له كل حياته، وان كان 
م���ن حق احلياة على الفن���ان ان يتممها 
باكمال دينه، فال ب���د له اذن من الزواج 
ويف ذلك �صعوب���ة، ويف ال�صعوبة لذة 
ولك���ي يحقق االن�ص���ان ال�صعب ال بد له 
م���ن اجتي���از امل�صاق، وال���زواج كاملوت 

كالهما �صر البد منه.. 
وق���د اجت���از توفيق ه���ذا ال�ص���ر ويبدو 
يل انه زوج خمل����ض ال عن زهد وعفة، 
وامن���ا ل�صي���ق وقت���ه امل���وزع توزيع���ا 
ع���ادال ب���ني موؤلفاته ووظيفت���ه وحياته 

الزوجي���ة، وهذه االعب���اء ال ترك لديه 
فر�ص���ة )العباء( اخرى.. وبخل توفيق 
احلكي���م الزم���ة م���ن الوازم���ه، كالع�صا 
الت���ي يحمله���ا.. وان���ا ل�ص���ت م���ن راأيه 
يف ه���ذا البخل، الن العم���ر واحد، وما 

حد�ض واخذ منها حاجة.. 
وعل���ق توفي���ق احلكي���م عل���ى م���ا قالته 
ماج���دة بقوله: والله ال���كالم ده يحتاج 
ق���د ت�صم���ن  فه���و كالم  اىل مناق�ص���ة.. 
تف�صيالت كث���رية، وانا من راأيي ا ناي 
راأي ا�صمع���ه او اق���راأه عن���ي اعت���ربه 
ر�صيدا قد ان�صم اىل ح�صابي.. اما اخذ 
الراأي مني فهو انفاق من ح�صابي، وانا 

ال احب االنفاق ال كثريا وال قليال.. 

وقالت �شباح: 
انا ال اعرف توفي���ق احلكيم، وان كنت 
قد ق���د قرات له بع�ض م���ا كتب، وبخيل 
اىل مما قراأته له انه يعي�ض يف موؤلفاته 

ويف زوجته.. 
وان���ا اقدر دخله ال�صن���وي بنحو �صبعة 
االف جني���ه، ال ينفق منها اكرث من الف 

واحد.. 
ويب���دو يل ان عدوان���ه للم���راأة خرافة، 

تعمده���ا لك���ي يب���دو غريب���ا في�صته���ر ، 
بينم���ا ه���و يف احلقيق���ة ال ع���دو املراأة 
وال حاج���ة. واال فما الذي دعاه للزواج 
م���ن املخلوقة التي ينا�صبه���ا العداء؟.. 
وزواج الفن���ان امر �ص���روري . فالفنان 
ان�ص���ان، واالن�صان ال ي�صتطيع ان يقلب 
الطبيع���ة.. وكا ان كل �صي���دة حتت���اج 
اىل رج���ل يقف بجواره���ا فان كل رجل 
يحت���اج اىل �صي���دة، يدف���ن هموم���ه يف 

�صدرها.. 
واعتقد ان توفيق احلكيم زوج "مو�ض 
بط���ال"، النن���ا مل ن�صم���ع عن���ه حوادث 
ولي�ص���ت ل���ه يف النكد �صواب���ق.. ولعل 
ا�ص���واأ ما في���ه هو بخل���ه ، ولي�ض معنى 
هذا انن���ي اطالبه بان يك���ون م�صرف.. 

فان خري االمور او�صطها.. 
وده�ض توفيق احلكيم ملا قالته �صباح: 
�صبع���ة االف جني���ه؟.. ال ان االم اختلط 
م���ع �صباح الب���د انه���ا ظنت انن���ي احد 
املطربني او احد كواكب ال�صينما.. لقد 
ظلمتني ظلما �صدي���دا .. ف�صاحب القلم 
يف بالدنا ال ميلك اال املالليم.. فاالديب 

لي�ض له ما ميكن ان ي�صمى دخال.. 
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وقالت ماري منيب: 
ممت���ازة  �صخ�صي���ة  حت���ة  ده  الراج���ل 
ياري���ت عندن���ا اثن���ني منه، وان���ا كفنانة 
اق���در اح����ض بالفن���ان، وميك���ن النا����ض 
بتعتق���د ان���ه �صعيد، لك���ن ان���ا اعتقد انه 
مو�ض �صعي���د ال�صعادة اللي بيطمح فيها 
. واعتقد كم���ان ان ارباحه ما ت�صاوي�ض 
ا�صم���ه، وكل ادي���ب عظي���م ذو �صاأن وذو 
ا�ص���م بريبح حاجة من اثنني، يا ال�صيت 
يا الغن���ى.. فهو ربح���ان ال�صيت واملثل 

بيقول ال�صيت وال الغنى.. 
اما م�صروفه فم���ا اعرف�ض، ميكن يكون 
ما�صي بحكم���ه، الن حيات���ه كلها حكمه. 
وحياته اي���ام العزوبية ما عندي�ض عنها 
اي فكرة، ولكن من راأيي كفنان ما كان�ض 
الزم يتج���وز، الن الفن���ان ل���ه معجب���ني 
تختل���ف  الفني���ة  وحيات���ه  ومعجب���ات، 
متاما ع���ن حيات���ه العائلي���ة، وميكن ده 
ي�صايق مرات���ه ويثري غريته���ا.. عارف 
ان مرات���ه برغم 

هذا الزم تكون �صعيدة النها زوجة رجل 
م�صهور، وال�صهرة لها �صحر ولها فتنة. 

يف�صل بع���د كده حكاية بخل���ه وحر�صه 
ال�صدي���د، وانا مو�ض من راأيه يف البخل 
واحلر�ض الن ال�صهرة تكلف .. واالن�صنا 
الزم ي���دي ال�صه���رة حقه���ا، عل�صان يقدر 

يك�صب احرام النا�ض.. 
وق���د اعج���ب راأي م���اري مني���ب توفيق 
احلكي���م وقال : والله انها قد ان�صفتني، 
فان���ا لي����ض يل مك�صب يف ه���ذه احلياة، 
ومك�صب���ي وهم���ي م���ن اول���وا الخره.. 
�صواء يف ال�صي���ت او يف الغنى.. وهذا 
الوهم هو احلقيقة الوحيدة يف حياتي.. 
ان���ا اتوهم يف ارقام كبرية تدخل جيبي 
.. وحتى راأي النا�ض الطيبني هو االخر 
وهم على االوهام، وانا ا�صكرها على كل 

حال. 

الكواكب/ ني�شان- 1956

اجلــــيل/ اأيار- 1956

عندم���ا كانت �صغرية كانت والدتها تدللها وتقول لها انها )قمورة(، وكانت �صديقاتها ومدر�صاتها يطربن 
جماله���ا، فاعتقدت فيهم���ا بينها وبني نف�صها انها جميلة جدا، وانها ت�صتطيع ان تناف�ض مارلني مونرو، لو 

وقفت امامها وجها لوجها! 
وكانت ت�صمع ان اهم ما يجب ان يتوافر يف كواكب ال�صينما هو اجلمال، وحيث انها جميلة، ففي و�صعها 
ان تتاأل���ق اذا اقتحم���ت ميدان العمل الفني، ولكن ا�صرتها مل تكن ت�صمح لها ان تظهر حتى يف امل�صرحيات 

املدر�صية، ولهذا ام�صت �صني درا�صتها دون ان تعرف الطريق اىل خ�صبة امل�صرح! 
وكانت ا�صرتها ترغب يف ان تخرجها طبيبة، تعالج العلل وت�صفي االبدان، ولكنها �صممت على ان تخت�صر 
الطري���ق، فالتحقت مبدر�صة التج���ارة املتو�صطة بعد ح�صولها على االبتدائية، واحلقتها ا�صرتها مبدر�صة 
التج���ارة التكميلي���ة بعد ح�صولها على دبل���وم التجارة املتو�صطة اال انها مل متكث به���ا �صوى �صهرين، ثم 

التحقت مبعهد التمثيل وهكذا حققت ما كانت حتلم به لكي ت�صل اىل ما تهدف اليه! 
وكان اول م���ن �صجعه���ا يف معه���د التمثيل جورج ابي�ض، ال���ذي مل يكد يختربها حتى تنب���اأ لها مب�صتقبل 

باهر.. 
و�صدف���ت درا�صة جورج ابي�ض فيها، ذلك انها ظهرت حتى االن يف ثالثة افالم اولها ار�صنا اخل�صراء مع 

ماجدة، وثانيها دعوة املظلوم مع زهرة العلى وثالثها �صياطني اجلو.. 
هذه  هي �صلوى حممود وهي كرمية املرحوم الدكتور حممود �صحاته وا�صمها احلقيقي زينب.. 

عمره���ا 20 �صن���ة، طولها 165 �صنتيم���ر، وزنها 60 كيلو.. م���ن راأيها ان احلب اجمل م���ا يف الدنيا، وقد 
احب���ت م���رة واحدة وه���ي يف الرابعة ع�صرة من عمره���ا تلميذا ا�صب حاالن �صابط���ا، ولكنها ا�صبحت ال 
حتب���ه الن النجم���ة الواحدة مل تعد ت�صتهويها! وهي تقول انها عل���ى امت ا�صتعداد ملعاودة التجربة ب�صيء 
م���ن العق���ل! وتف�صل ان تت���زوج من غري الو�ص���ط الفني، وت�صرط يف ال���زوج ان يكون طبيب���ا كوالدها، 

متو�صط العمر، خفيف الدم، وال�صكل، والدخل مو�ض مهم. 
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كان – ملرا�شل "اآخر �شاعة" 

لقد بداأ املهرجان ي���وم 23 ابريل يف جو قامت.. 
فاملط���ر ينهمر وال�صماء ملب���دة ودرجة احلرارة 
منخف�ص���ة.. كان كل �ص���يء ينبئ ب���ان املهرجان 
�صيم�ص���ي يف ه���ذا اجل���و.. ولك���ن �صرع���ان ما 
تبدل كل �صيء، و�صطعت ال�صم�ض بعد يومني.. 
وع���ادت "كان" كم���ا كان���ت جوه���رة الريفي���ريا 

الدافئة ذات االلوان الزاهية.. 
ان "كان" يف اي���ام املهرجان تب���دو كانها �صارع 
�صيقام فيه عر�ض كبري.. فعلى جانبي ال�صوارع 
تق���وم االع���الم املختف���ة والالفت���ات م���ن �صت���ى 
االل���وان واملدينة ال�صغرية كلها متوج باحلركة 
وتزدح���م �صوارعها ومن ا�صعب االمور ان جتد 
مكان���ا خالي���ا يف الفنادق املرا�ص���ة على �صارع 
البح���ر الرئي�ص���ي "الكروازيت" وعندم���ا ياأتي 
امل�صاء.. يكون هدف اجلميع مكانا واحدا.. هو 
�ص���راي املهرجان حيث تعر����ض اكرث من ثالثني 

دولة اح�صن ما انتجته من افالم.. 
و�صراي املهرجان هي �صراي باملعنى ال�صحيح.. 
فه���ي تتكون م���ن قاعة عر�ض ك���ربى هي اجمل 
م���ا و�ص���ل الي���ه ال���ذوق الباري�ص���ي يف االناق���ة 
واجلم���ال، ث���م جن���اح كب���ري ذي ثالث���ة طوابق 
حتتل���ه ادارة املهرجان وي�صغ���ل ق�صم ال�صحافة 
طابقا منه عدا "بوفيه" انيق يف املدخل و�صالة 
املريح���ة  واملقاع���د  باملكات���ب  موؤثث���ة  ف�صيح���ة 
لل�صحفي���ني وب�صع قاعات �صغرى لالجتماعات 

واملحا�صرات.. 
وعن���د مدخ���ل قاع���ة العر�ض يقف طاب���ور رائع 
من احل�ص���ان.. ه���ن العامالت املكلف���ات بخدمة 
اجلمه���ور، وله���ن رداء خا����ض رم���ادي الل���ون 
تزين���ه �ص���ارة املهرجان وهن يقدم���ن لكل داخل 
برنام���ج املهرج���ان الكام���ل ويت�صلل���ن يف خفة 
ودون �صج���ة خلدم���ة حوايل الف���ي �صخ�ض هم 

العدد الذي تت�صع له قاعة العر�ض. 
ان فيل���م االفتتاح كان الفيلم االمريكي "امريكي 

يف باري�ض" وممثله االول هو جني كيلي.. وقد 
عر�ص���ت اىل االن �صتة اف���الم اح�صنها كما يرى 
النقاد الفيلم ال�صويدي "مل ترق�ض �صوى �صيف 
واح���د" ولعل القراء يذك���رون ان ال�صويد فازت 
يف الع���ام املا�صي باجلائزة الثاني���ة عن فيلمها 

جويل".  "مدموزيل 

اجلمال امل�شري 
لقد بداأت حفلة االفتتاح حوايل ال�صاعة الثامنة 
والن�ص���ف.. وق���ف البولي����ض الفرن�ص���ي ينظم 
حرك���ة امل���رور ومين���ع تزاح���م اجلمه���ور على 
اب���واب الدخول مل�صاهدة جنوم ال�صا�صة وبداأت 
وف���ود ال���دول املختلف���ة والنج���وم تاأت���ي وبدء 
ال�صحفي���ون وعدده���م ال يح�ص���ى يف مبا�ص���رة 
عمله���م.. ان عالم���ة و�ص���ول النج���م او النجمة 
ال�صينمائي���ة ه���ي ع�صرات االن���وار القوية التي 
تلم���ع وتنطفي���ئ م���ن م�صابي���ع االت الت�صوير 
متتالي���ة ويف �صرع���ة.. و�صرع���ان م���ا تتح���ول 

االنظ���ار وتركز نحو هذه االنوار لرى النجم 
القادم. 

ويف و�صط الزحام وال�صجيج.. قبل ان ت�صيء 
انوار م�صابيح امل�صورين كان اجلمهور يتدافع 
لريى وجها ا�صم���ر ي�صري يف ثوب بدوي جميل 

متجها نحو ردهة ال�صراي. 
وتهام�ص���ت ال�صفاة با�صم م�ص���ر.. ووقفنا نحن 
ال�صحفيني امل�صريني ننظر باعجاب اىل النجمة 
ال�صينمائية امل�صرية كوكا بوجهها اال�صمر وهي 
ت�صري يف ر�صاقة بثوبها البدوي وحولها جموع 
ال حت�صى من ال�صحفيني االجانب والنجوم.. 

ودخل���ت بعد حلظ���ات مديحة ي�ص���ري يف ثوب 
اني���ق و�صرعان ما اجتهت اليه���ا االت الت�صوير 
يف  ي�صاأل���ون  االجان���ب  ال�صحفي���ون  ووق���ف 
وكن���ا  م�ص���ري!..  اجلم���ال..  اه���ذا  ده�ص���ة.. 
جنيبهم نع���م.. وكان���ت مديحة تبت�ص���م.. وقال 

احد املحكمني وهو ي�صافح مديحة.. 
- ل���و كانت هذه مباراة جمال لكنت انت الفائزة 
االوىل دون من���ازع وكتب���ت �صح���ف الريفيريا 
يف الي���وم التايل راأي املحك���م وقالت "ومع ذلك 
ن�صتطيع ان ن�صم���ي مديحة ي�صري اجمل امراأة 

يف كان".. 
وب���دت فات���ن حمام���ة كاح���دى جن���وم ال�صينما 
االجنبية والتف حوله���ا ال�صحفيون ي�صاألونها 
عن جن�صيتها.. وقال عنها ال�صحفيون االجانب 
انه���ا �صي�صي���ل اوب���ري امل�صري���ة.. و�صي�صي���ل 
اوبري ه���ي النج���ة الفرن�صية ال�صغ���رية ال�صن 
الدقيق���ة اجل�ص���م التي قامت ب���دور البطولة يف 

فيلم الزوجة الثامنة لذي اللحية الزرقاء. 
فيل���م،  اال�صراح���ة وقب���ل عر����ض  اثن���اء  ويف 

مــن  ال�شينمــا  مهرجــان  م�شــر  دخلــت  واخــريا 
بــاب ال�شــادة فلفتــت النظــار وا�شتحــوذت على 

العجاب. 
دخلــت مبمثل ر�شمــي للدولة هــو ال�شتاذ حممد 
ال�شريــف، وممثــل ر�شمــي لغرفــة ال�شينمــا هــو 
ال�شتــاذ ماهــر ح�شــني، ومنتــج هو عبــده ن�شر، 
وخمرجني هما نيــازي م�شطفى ويو�شف �شاهني، 
كوكا.. ماري كويني. مت باربع جنوم: مديحة ي�شري.. فاتن حمامة.. 
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امريك���ي يف باري����ض "طلب ج���ني كيلي تقدميه 
اىل مديح���ة ي�ص���ري والتق���ط امل�ص���ورون لهما 
ع�صرات ال�صور وقال جني كيلي عن مديحة انها 

امل�صورين".  ولعد�صات  لل�صا�صة  خلق  "وجه 
لق���د كانت ليلة االفتتاح مظاه���رة رائعة للجمال 
امل�ص���ري ومل يلتقط امل�صورون �صورا اكرث من 
تلك التي التقطت للنجوم امل�صرية وبالرغم من 
رداءة اجل���و فق���د وق���ف الكثريون حت���ت املطر 
ينتظ���رون خروج النجوم م���ن �صراي املهرجان 

لتحيتهم. 

م�شر على ال�شا�شة 
ا ن���اول فيلم م�ص���ري �صيعر�ض هو "ابن النيل" 
وق���د كان حم���ددا لعر�ص���ه ال�صاع���ة الثالثة بعد 
ظه���ر ي���وم 28 ابري���ل وه���و موع���د �صعب الن 
�صي���وف املهرج���ان مدعوون لق�ص���اء اليوم يف 
رحل���ة بحرية يف اح���دى ج���زر الريفيريا ولكن 
من���دوب م�صر ا�صتط���اع ان يوؤخر موعد عر�صه 
اىل ال�صاعة الرابعة وقد تعهدت ادارة املهرجان 
بت�صهيل عودة املدعوين قبل ذلك املوعد ليت�صنى 

لهم م�صاهدة الفيلم امل�صري. 
غ���رام"  "ليل���ة  الث���اين  امل�ص���ري  الفيل���م  ام���ا 
ف�صيعر�ض م�صاء اخلمي�ض "غدا" .. وقد اقامت 
م�صر اول حفالتها ل�صيوف املهرجان يف م�صاء 
ي���وم 28 يف فن���دق املرتيدي���ر.. وكان���ت حفل���ة 
كوكتي���ل ناجحة وق���د الت���ف ال�صحفيون حول 
النج���وم يوجهون اال�صئلة.. ان عملية الرجمة 
ب���ني جنومنا امل�صرية وال�صحفيني عملية �صاقة 
الن اغل���ب جنومن���ا ال تتكل���م غ���ري العربي���ة.. 

العامية.. 
لق���د كان ال�صينمائي���ون امل�صري���ون اليدرك���ون 
اهمي���ة اال�ص���راك يف مهرج���ان ال�صينم���ا ولكن 
بعدم���ا راأوه باعينهم امنهو بان اال�صراك لي�ض 
جم���رد دعاي���ة ادبي���ة فح�ص���ب وامنا ه���و اي�صا 
دعاية مادية ناجح���ة.. ولقد ات�صل كثريون من 
وف���ود ال���دول املختلفة مبندوب���ي م�صر وممثل 
غرف���ة ال�صينم���ا للتفاه���م عل���ى عر����ض االف���الم 

امل�صرية ببالدهم. 

وق���د ق���ال يل املنتج عب���ده ن�ص���ر "انني اعرف 
اين كن���ت اجه���ل متاما قيم���ة ه���ذه املهرجانات 
ولكنني اعدك بانن���ي �صا�صرك يف كل مهرجان 
�صينمائ���ي بعد الي���وم بنف�ص���ي وبانتاجي.. ان 
افالمنا امل�صري���ة ت�صتطيع بدون خوف ان جتد 
مكان���ا مالئما بني افالم الع���امل.. ولو مل نك�صب 

�صيئا غري الدعاية لوطننا املحبوب لكفى.". 
ويف الواق���ع ان الفيلم���ني اللذين قدمتهما م�صر 
للمهرجان يثبتان فعال ان الفيلم امل�صري ال يقل 
ع���ن م�صتوى ارق���ى االفالم االجنبي���ة من اغلب 
نواحي���ه! وال ا�صتطي���ع ان اقول ه���ل فيلم "ابن 
الني���ل" الذي عر�ض يوم 28 �صينال جائزة ام ال 
ولكنن���ي ا�صتطيع ان اقول انه ا�صتقبل ا�صتقباال 
رائع���ا.. وبالرغم م���ن رحلة النه���ار املتعبة فقد 
خرج املدع���وون يتحدثون ع���ن الفيلم ويبدون 
اعجابهم به من كل نواحيه اننا ننتظر االن يوم 
اخلمي����ض "غ���دا" ونعلق اماال كب���رية على فيلم 
"ليل���ة غرام" ومع ذلك فاذا قدر لنا ان ال نفوز 
ب���اي جائزة فانن���ا �صنكون، برغ���م كل �صيء، قد 

ربحنا كثريا.. 
ربحنا ان م�صر كان حديث اجلميع وانها �صغلت 
اعم���دة م���ن ال�صح���ف.. وكانت �ص���ور جنومها 
ومظهره���ن امل�صرف اكرب دعاية لها يف مهرجان 

هو اكرب مهرجان للدعاية. 
و�صوف يقدم التلفزيون غدا برناجما مع مندوب 
م�صر فرى املاليني جنوم م�صر وت�صمع حديثا 
ع���ن ال�صينما امل�صرية وعن م�صر انني ا�صتطيع 
االن ان اق���و الن م�ص���ر قد دخلت فع���ال من باب 
ال�ص���ادة يف مهرجان ال�صينم���ا.. وانها ت�صرفت 
ت�ص���رف ال�صادة بالرغم من ال�صرعة التي مت بها 
ا�صراكه���ا يف املهرجان والوق���ت ال�صيق الذي 

ا�صتعدت خالله.. 
ولع���ل امل�صتغل���ني بال�صينم���ا يدرك���ون منذ االن 
فائدة املهرجانات الدولية فيفكروا يف م�صاعفة 
للمهرجان���ات  االن  من���ذ  واال�صتع���داد  اجله���د 

القادمة. 

اآخر �شاعة/ اأيار - 1952
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ويف الغرف���ة ذاته���ا.. يف ال�ص���الون ال���ذي �ص���هد 
خمتلف االجتماعات واملوؤمترات وعا�صر زوابع 
ال�صيا�صة العربية واللبنانية جل�صت حرم ريا�ض 
ال�صل���ح يف �صمت رهيب ت�صتقب���ل املهنئني بعيد 

الفطر من خالل الدموع واحل�صرات.. 
كان ال�صواد الذي يلفها، يلف �صح ج�صمها �صوتها 
وعينيه���ا، كانت تهاين العي���د لها عزاء. وب�صمات 
املهنئ���ني ق�ص�صا وتطوراتها احلائرة تطوف بني 
اربع فتيات يف زه���رة العمر قد ان�صحن بال�صواد 

على اب م�صى.. ولن يعود! 
وا�صتق���رت نظ���رات القل���ق، عل���ى زاوي���ة بعيدة 
تطل من وراء الناف���ذة على االفق البعيد، وخرج 

ال�صوت احلزين يقول: 
- م���ا اعظ���م الوف���اء! لق���د راأيته���م جميع���ا وفود 
ال�صع���ب ال���ذي احبه ريا����ض.. نف����ض الوجوه.. 
ونف�ض الوفود.. يخرجون اليوم لزيارة �صريحه 
يف العي���د، بع���د ان اعتادوا املجيء الي���ه.. هنا.. 

اىل بيته لتهنئته وال�صالم عليه..". 
وب�صمت ال�صوت املتهدج ليقول: 

- يف مثل هذا اليوم من العام املا�صي كانت الدار 

تغ����ض بوفود املهنئني من خمتلف انحاء البالد.. 
وكان القل���ب الكب���ري ي�صتقبله���م لي���وزع عليه���م 
جميع���ا قطعا من حب���ه وعطفه وحنوه، ثم يخرج 
معهم اىل ال�صرفة ملبيا دعوتهم يف التقاط بع�ض 

ال�صور التذكارية.. 
وقاب عن الدنيا ريا�ض.. 

وجاء عيد الفطر من جديد.. 
وراأي���ت الوفود.. نف�ض الوف���ود، ونف�ض الوجوه 
تزح���ف اىل مرق���ده م���ع الفج���ر وق���د احت�صن���ت 
بايديها طاقات الزه���ور تبللها دموعهم ال�صادقة، 
لق���د ج���اءوا اىل الق���رب.. ث���م ج���اءوا اىل البيت، 
وب���ني املكانني ترت�صم �ص���ورة �صادقة من معاين 
الوفاء.. ويل ولكرميات���ه.. وال�صدقائه وحمبيه 

يف هذا بع�ض العزاء..". 
وتغرق العينان يف دموع اال�صى واحلزن لتمنعا 
�صاحبتهم���ا ع���ن ال���كالم.. وتدرك "علي���ا" كربى 

كرميات ريا�ض غ�صة امها فتقول: 
- "ان احلزن ال يجدي �صيئا.. واالنتقام ال يجدي 
�صيئ���ا – فمن ه���و الذي ي�صاوي اب���ي حتى ننتقم 
منه، ان انتقامنا هو ان نكمل الر�صالة التي حملها 

وعا����ض لها ابي.. ان نرفع ال�صعل���ة التي ا�صقطها 
امل���وت.. ان تعمل جميعا باميان واخال�ض، حتى 
يعل���م الع���امل ان ريا�ض ال�صلح اق���وى يف راحته 

االبدية.. منه يف حياته"..: 
وقلت لل�صيدة حرم الزعيم: 

- اىل اين و�صل التحقيق يف الق�صية امل�صئونة؟ 
واهتز راأ�صها يف قنوط وياأ�ض وهي تقول: 

- .. لق���د �صاع���ت! �صاع���ت ب���ني عم���ان ودم�ص���ق 
وب���ريوت وطوي���ت ب���ني ملف���ات احلق���د والغدر 
واخليانة.. ان عمان تقول ان الق�صية "غام�صة"، 
ودم�ص���ق تق���ول ان لبن���ان مل يطلب منه���ا ر�صميا 
نتيج���ة التحقي���ق، ولبن���ان يدع���ى ان االم���ر بيد 
�صوري���ا التي مل تقدم تقريرها بع���د.. وانا اتلفت 
ب���ني العوا�صم الث���الث الحاول ان اج���د احلقيقة 
عن���د انا����ض كن���ت اعل���م اي���ادي ريا����ض عليه���م، 
وظننت انهم �صيفتحون قلوبهم الحت�صان ق�صية 
ريا�ض ، وبيت ريا�ض.. و�صيح�صنون لذكرى من 
اح�صن اليهم، و�صيقون ملن علمهم معنى الوفاء.. 

ولكن..". 
وم���رة اخرى حب�صت الغ�ص���ة ذلك ال�صوت الثائر 

عن الكالم. وفتح الب���اب.. ودخل حميد فرجنيه، 
وزير اخلارجية ال�صابق، مع حرمه. ووقف الرجل 
ي�صافح ال�صيدة املحزونة ويتمتم ب�صع كلمات مل 
يدر ه���و خمارجها وحروفها. اهي كلمات التحية 
يف عي���د، ام كلمات الع���زاء يف فجيعة تتجدد مع 
االي���ام.. ان كل م�صيب���ة يف الع���امل تب���داأ كب���رية 
ث���م ت�صغر مع الزم���ن، اما و�صع لبن���ان، �صيا�صيا 
واجتماعي���ا فيق���ول: لق���د جاءت م�صيب���ة ريا�ض 

كبرية، وما زادتها االيام اال قوة وكربا! 
وقالت ال�صيدة، حرم ريا�ض: 

- بع���د اي���ام قليل���ة �صنحتف���ل بذك���رى ريا����ض.. 
الذك���رى االوىل.. وق���د عملت ان الب���الد العربية 
�صت�صاركن���ا يف االحتفال به���ذه الذكرى.. �صتاأتي 
الوف���ود م���ن م�ص���ر والع���راق و�صوري���ا و�صائ���ر 
البل���دان.. كان ريا����ض يحبهم فاحب���وه واخل�ض 

لهم فاخل�صوا له يف يوم ذكراه.
ثم ارتفع ال�صوت احلزين يف عنف ليقول: 

ارتكبوا اجلرمية  الذين  اما  احدا!  نتهم  ال  "اننا 
)م���ن احل���زب ال�ص���وري القوم���ي( فلي�ص���وا اهال 
يف  االداة  دور  م���ن  اك���رث  دوره���م  يك���ون  الن 
اي���دي �صواه���م.. ان مقت���ل زوجي مل يت���م نتيجة 
ر�صا�صات اطلقها جمرم.. ان وراءها �صيئا كثريا 

�صيئًا خطريا!!". 
وم���رة اخرى فت���ح الب���اب ليدخل دولة عب���د الله 
الب���اق رئي�ض ال���وزراء ال�صاب���ق.. ووقف الرجل 
ال���ذي خل���ع م�صوؤولي���ات احلك���م خمت���ارا، وقف 
حائرا ال يدري ما يقول: ايهنئ يف عيد ، ام يعزي 

يف احزان!. 
ومل ين���ه املوقف �صوى دخول "ليل���ى".. �صغرى 
كرمي���ات ريا����ض. وعمره���ا خم�ض �صن���وات، لقد 
دخل���ت الطفلة وا�صكت يد عب���د الله الياق باحدى 
يديه���ا وبيده���ا االخ���رى كت���اب مل���ون وراأ�صه���ا 
مرف���وع اىل اعلى يدعوا احلا�صري���ن ان يلتفتوا 

اليها.. 
ويف م���رح ال يدرك �صيئ���ا من االم احلي���اة، قالت 

له: 
- عمو.. �ص���وف اجلائزة التي اعطوين اياها يف 

املدر�صة! 
والول م���رة، راأيت ب�صم���ة االم مت�صح العذاب من 

قلب حرم ريا�ض ال�صلح!. 

حرم ريا�س ال�شلح تقول: �شاعت ق�شية زوجي بني �شوريا ولبنان والردن! 

اليهود ير�شدون اربعني مليون دولر، خللق الفتنة بني الدولة العربية! 

�شالح جرب ي�شيح: لقد حذرت الو�شي ونوري ال�شعيد من توفيق ابي الهدى! 
 ***

ا�شياء كثرية تركها ريا�س ال�شلح.. ترك بلدا يبحث عن زعيم.. 

و�شعبا يبحث عن قائد.. 

وعائلة تعي�س.. على ذكراه! 
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اآخر �شاعة / متوز- 1952

 ***
الع���امل ال���ذي �صغلته باالم����ض عم���ان، �صت�صغله 
غدا القد����ض. وعلى ال�صرق العرب���ي الذي اعتاد 
للمفاجاأت.. ان ينتظر مفاجاأة جديدة! ان اليهود 
يري���دون القد�ض.. ويريدونه���ا االن! واحلقائق 

توؤكد ذلك، وجمرى احلوادث ال ينفيه. 
لق���د نق���ل اليه���ود عا�صمته���م اىل القد����ض. هذه 
واح���دة. وطلبوا من جميع الدول التي اعرفت 
بحكومتهم ان ينقلوا مفو�صياتهم اىل القد�ض.. 

وهذه ثانية. 
وقام���وا من���ذ �صه���ر حت���ى الي���وم، ب�صل�صل���ة من 
االعتداءات امل�صلحة على طول احلدود االردنية 
اليهودي���ة.. وب�صورة خا�صة يف القد�ض. وهذه 
ثالثة. ثم حاولوا تهريب "الربميل امل�صلح" اىل 
منطق���ة هدا�ص���ا واجلامع���ة العربي���ة يف �صم���ال 
القد����ض، وتعر�ص���ت معاهدة الهدن���ة مع االردن 

اىل اخطر مرحلة يف تاريخها. وهذه رابعة.
ومرة اخ���رى حاول اليهود تطوي���ق القد�ض من 
اجلن���وب وه���م ي�صع���ون االن اىل �ص���م الق�ص���م 
العرب���ي من قري���ة بي���ت �صفاف���ا" اىل ا�صرائيل 
وهي القري���ة التي دافع عنها اجلنود امل�صريون 
وابقوه���ا عربي���ة ث���م �صلموها للجي����ض العربي 
بحج���ة "ابعاد اخلطوط العربية عن خط ال�صكة 
احلديدي���ة ال���ذي مي���ر يف تل���ك املنطق���ة" وهذه 

خام�صة.
اما احلقيقة ال�صاد�صة فهي، ان اليهود قد اثاروا 
ام�ض يف اجتماع جلنة الهدنة االردنية اليهودية، 
مو�ص���وع قري���ة "بت���ري" يف الق�ص���م اجلنوب���ي 
واجلنوب���ي ال�صرق���ي من القد����ض وطالبوا "من 
اج���ل تاأمني خطوطهم" ق�صم ه���ذه القرية اليهم. 
ومع "بيت جاال" وقري���ة "بتري" يريدون اي�صا 
�ص���م مناطق جديدة يف جب���ل "املكرب" ومناطق 

غريها حماذية ل�صور القد�ض مبا�صرة! 
واليه���ود بع���د ه���ذا كل���ه يعرفون و�ص���ع االردن 

حقيقته..  "اليوم" على 
وه���م يح�ص���رون اجتماع���ات الهدن���ة فيقدمون 
بي���د احتجاجا جديدا ، وبالي���د االخرى خريطة 
جدي���دة ملعاه���دة رود�ض! ومبقت�ص���ى اخلريطة 
اجلدي���دة يطالب���ون ب�صم مناط���ق جديدة اىل.. 

دولتهم. 

وه���م بع���د ذل���ك يعلم���ون ان م���ا تبقى م���ن اهل 
فل�صط���ني.. ل���ن ي�صتطي���ع ان يفع���ل �صيئ���ا.. ان 

جلوب با�صا هو الذي يفعل كل �صيء! 
وخيام الالجئني م�صغولة بانتظار �صيارات جلنة 
االغاثة الدولية، لت���وزع عليهم الدقيق.. واللنب 
املجف���ف! مرة اخ���رى.. اجتهوا نح���و القد�ض.. 

وترقبوا اخطر احلوادث قبل ا نفاجئكم!
ويف ب���ريوت ق���ال يل دبلوما�ص���ي امريكي كبري 

يف املفو�صية االمريكية: 
- اذا مل تنج���ح كل ه���ذه الظ���روف يف متك���ني 
اليه���ود م���ن حتقيق هدفه���م يف اال�صتي���الء على 
القد����ض.. ف���اين اوؤك���د ل كان يف يده���م �صالحا 

اآخر. 
وام�ص���ك بورقة وكتب عليها هذا الرقم.. اربعني 
ملي���ون دوالر ث���م كت���ب بجان���ب ه���ذا الرق���م : 
املخ�ص�ص���ات املر�ص���ودة يف ميزاني���ة ا�صرائيل 
ال�صري���ة لبذر ال�صق���اق واثارة الف���ن بني الدول 

العربية..".
ورفع راأ�صه ليقول: 

- وعندها قد يجد اليهود فر�صة مواتية لتحقيق 
ما يريدون! 

 ***
من���ذ �صاهد ال�صيد �صالح ج���رب ، الزعيم العراقي 
املعروف، معاهدة "بورمتوث" متزق علنا على 
ال�صن���ة املتظاهري���ن يف �صوارع بغ���داد ، قرر ان 

يفعل �صيئًا. 
وه���ذا ال�صيء ه���و تاليف ح���زب �صيا�صي يعتمد 
علي���ه يف امللم���ات.. ومنذ ثالث �صن���وات وبطل 
معاهدة بيفن – جرب بعقد االجتماعات ويك�صب 
االن�ص���ار ويق�ص���م اىل حزب���ه اعي���ان "ال�صيعة" 
ووجه���اء االك���راد واقط���اب امل���ال واالعمال يف 

العراق. 
وخ���رج اىل الوج���ود ح���زب جدي���د ا�صمه حزب 
"االم���ة اال�صراك���ي". وا�صدر احل���زب جريدة 

تنطق با�صمه!. 
وبع���د �صهرين يدخل احل���زب اجلديد يف اخطر 
امتح���ان يقرر م�ص���ريه اذ �صتب���داأ يومها معركة 

االنتخابات الربملانية يف العراق. 
بل لعل هذه املعركة قد ابتداأت فعال على �صفحات 
اجلرائ���د، ويف االجتماعات العامة. عندما اعلن 

�صال���ح جرب انه مل يوقع على معاهدة بورمتوث 
مبف���رده، ب���ل ان���ه ح�صل قب���ل ذلك عل���ى موافقة 
و�ص���ي العراق ونوري ال�صعي���د ومعظم اقطاب 

ال�صيا�صة يف العراق! 
ثم ج���اءت ق�صي���ة االردن، وماأ�ص���اة امللك طالل. 
وقام���ت �صح���ف الع���راق كله���ا، تهاج���م حكومة 
االردن.. وتوفي���ق ابا الهدى، وتتهمه باو�صاف 
اخفها اخليانة.. والتقلب.. والتاآمر على العر�ض 

االردين.. 
ومازال���ت احلملة عل���ى ابي اله���دى قائمة.. من 
جمي���ع �صح���ف الع���راق، املعار�ص���ة منه���ا قب���ل 
احلكوم���ة.. با�صتثناء جريدة واح���دة ثم تكتف 
مبهاجم���ة اب���ي اله���دى ب���ل تعدت���ه اىل ن���وري 

ال�صعيد اي�صا. 
وهذه اجلري���دة، هي جريدة االمة . ل�صان حزب 
�صال���ح ج���رب.. الزعي���م العراق���ي.. فق���د كتب���ت 
ه���ذه اجلري���دة م���ا معن���اه: "م���ا ال���ذي يف�صل���ه 
ن���وري ال�صعيد جت���اه ماأ�ص���اة االردن هل يكتفي 
بامل�صاه���دة م���ن بعيد؟ الي�ض هو ال���ذي �صبب كل 
ه���ذه املحنة عندما ا�ص���ر على تعيني توفيق ابي 
اله���دى رئي�ص���ا لوزراء �صم���ري الرفاعي وجميء 

ابي الهدى اىل احلكم؟" 
وتقول اجلريدة يف ختام مقالها: 

- تف�ص���ل يان���وري ال�صعي���د.. ان���ت ال���ذي جئت 
بامل�صيبة.. وعليك وحدك ان تزيلها.! 

ويف كل جمل����ض من جمال�ض �صالح جرب، ت�صمع 
�صوت���ا يه���در كالرع���د، وه���و ي�صي���ح باللهج���ة 

العراقية املعروفة: 
- لق���د ن�صحته���م فل���م ي�صمعوا ! لق���د كنت معهم 
يف عم���ان اثر عق���د على املل���ك عبد الل���ه ، وقلت 
له���م ان توفي���ق اب���ا اله���دى ل���ن يبق���ى معه���م.. 
ف�صم���وا اآذانه���م! حذرته���م.. ح���ذرت الو�صي.. 
وحذرت ن���وري ال�صعي���د.. وح���ذرت غريهما.. 
قل���ت لهم انا اعل���م به منكم فاترك���وه.. فا�صاءوا 
الظن.. ولعلهم ح�صبوا انني اريد رئا�صة وزراء 

االردن.. لنف�صي!. 
ث���م ج���اءت االي���ام فاثبت���ت ق���ول بط���ل معاهدة 

بورت�صموث، ال�صيد �صالح جرب!. 



كاريكاتري  ايام زمان


