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بقلم / حممد التابعي 

ك��ان ينبغي ان  م��ق��ال او ح��دي��ث  ه��ذا 
االخري..  �ساعة(  )اآخر  عدد  يف  ين�سر 
الذي �سدر خا�سا )با�سرار احلوادث 
القاهرة  غ���ادرت  ق��د  كنت  ولكنني   )
اىل راأ�س الرب قبل �سدور العدد وانا 
اعتقد ان العدد املذكور �سيكون خا�سا 
ال  ف����اروق..  ال�سابق  امللك  مب�ساوئ 

با�سرار احلوادث.. 
 ***

ب����داأت ح��رك��ة اجل��ي�����س يف ف��ج��ر يوم 
االربعاء 23 يولية املا�سي.. واهتزت 
فرحا  اق�ساها  اىل  اق�ساها  من  البالد 
ووقفت  ب��اخل��ال���س..  وا���س��ت��ب�����س��ارا 
 – واذن���ه  ال�سعب  ع��ن   – ال�سحافة 
ترقب احلوادث دقيقة بدقيقة و�ساعة 
ب�ساعة.. وتت�ساءل – كما كان ال�سعب 
على  اجلي�س  يقدم  متى   – يت�ساءل 
امل��رج��وة؟ اخلطوة  ات��خ��اذ اخل��ط��وة 
ت�ستاأ�سل  ال��ت��ي  احلا�سمة  اجل��ري��ئ��ة 

الف�ساد من جذوره؟.. 
وم�����رت ����س���اع���ات ال���ن���ه���ار.. واق��ب��ل 
احلركة  عن  نتحدث  وجل�سنا  امل�ساء، 
بها  اح�س�سنا  التي  االم��ل  خيبة  وعن 
اهداف  تقف  ان  عجبنا  وقد  جميعا.. 
امل��ط��ال��ب��ة بتطهري  احل��رك��ة ع��ن��د ح��د 
يبقى  ان  املمكن  م��ن  وه��ل  اجلي�س.. 
يف  موغلة  وال��ب��الد  نظيفا..  اجلي�س 

الف�ساد؟! 
اعلن يومئذ عن  ما  وكان هذا هو كل 
و�سوف  ومطالبه،  اجلي�س  اغ��را���س 
يرى القراء انها كانت مناورة بارعة، 
معارك  من  مبعركة  و"تكتيكا" خليقا 

التاريخ الفا�سلة! 
ول��ك��ن��ن��ا مل ن��ك��ن ن���ع���رف!.. وم���ن ثم 
خابت  الذين  مب��رارة  نتحدث  جل�سنا 

امالهم.. 
ي��ظ��ه��ر ان احل��رك��ة  اح����دن����ا:  وق�����ال 

فا�سلة!؟  اي  "فيا�سكو"! 
وق��ال اآخ��ر: وه��ل يظن ال��ل��واء حممد 

طلباته  اح��ب��ب��ت  اذا   – ب���ك  جن��ي��ب 
– هل  اخل��ا���س��ة ب��ت��ط��ه��ري اجل��ي�����س 
ي��ظ��ن ه��و وا���س��ح��اب��ه ان��ه��م ق���ادرون 
اذا  اجلي�س  بنظافة  االح��ت��ف��اظ  على 
طاغية  ه��و..  حيث  الف�ساد  راأ���س  ظل 

م�ستبدا وحاكما باأمره!.. 
اللواء  )يق�سد  م�ساكن!  ثالث:  وقال 
جن��ي��ب وا���س��ح��اب��ه(.. م�����س��اك��ن الن 
راأ�سه  امامهم  اليوم  يحني  قد  فاروق 

لكي يبط�س بهم غدا.. 
احللول(  )ان�ساف  عن  ان��ا  وحتدثت 

ت���وؤدي.. وقلت  قد  بل  وانها الجت��دي 
يظهر  فيما  قنعوا  قد  احلركة  قادة  ان 
اجلي�س..  تطهري  احللول..  بان�ساف 
بطانة  م���ن  ع��ب��ي��د  او  زي���د  واق�����س��اء 

ال�سوء وحا�سية الف�ساد.. 
ال  ان  القلب،  حبة  ومن  حقا،  وا�سفت 
ينتهز قادة احلركة هذه الفر�سة لكي 
هو  ال���ذي  ال��ف�����س��اد..  راأ����س  يحطموا 
اليوم(  )اخبار  دار  ف��اروق؟ وغ��ادرت 
اال�سدقاء  بع�س  م��ع  يل  م��وع��د  اىل 
احت��دث مبا كنت احت��دث فيه يف دار 

ي�سمعه  ب�سوت  واق���ول  "االخبار" 
القريبة..  امل��وائ��د  ح��ول  اجلال�سون 
"ان ان�ساف احللول ال جتدي بل وقد 

توؤدي". 
ه���ذا و���س��دي��ق ي��غ��م��ز يل ب��ع��ي��ن��ه ان 
هذا  يف  اخ���و����س  ال  وان  احت���ر����س 
احل��دي��ث اخل���ط���ر.. ول��ك��ن��ي مل اب��ال 
ب��غ��م��زات ال�����س��دي��ق  وم�����س��ي��ت يف 
احلديث.. ثم قلت )وددت لو ا�ستطعت 
مقابلة اللواء جنيب بك لكي اقول له 
وان  جت��دي..  ال  احللول  ان�ساف  ان 
ان  اخوانه  وم��ن  منه  ينتظر  ال�سعب 
ول��ن يكون  ف��ي��ه..  ه��و  يخل�سوه مم��ا 

ذلك اال بخلع امللك فاروق..! 
عيناه  ورفت  �سفته..  �سديقي  وع�س 
مل  ولكني  املتوا�سل  ال�سريع  بالغمز 

ابايل!.. 
– وكان  اباظة  مدحت  اال�ستاذ  وق��ال 

بن احلا�سن  .. 
اللواء  تقابل  ان  حقيقة  تريد  ه��ل   -

جنيب بك؟ 
قلت: بكل تاأكيد.. 

قال: اعتقد انني ا�ستطيع تدبري هذه 
املقابلة.. 

 ***
ي��وم من  وك��ان ه��ذا كما قلت يف اول 
 23 االرب��ع��اء  املباركة..  احلركة  ب��دء 
يولية 1952 وبعد ظهر اليوم التايل 
اخلمي�س كلمني اال�ستاذ مدحت اباظة 
جنيب  اللواء  ان  ليبلغني  بالتليفون 
يوم  �سباح  يف  ملقابلتي  م�ستعد  ب��ك 

اجلمعة...
رقم  وان  العامة..  بالقيادة  مكتبه  يف 
تليفونه هو 60005 وانه يطلب مني 
على  بالتليفون  اوال  م��ع��ه  ات��ف��ق  ان 

ال�ساعة التي ي�ستقبلني فيها... 
***

يوم  �سباح  م��ن  مبكرة  �ساعة  ويف   
كامل  ���س��دي��ق��ي  اب��ل��غ��ن��ي  اجل���م���ع���ة 
الدكتور  م�ست�سفى  م��ن  ال�����س��ن��اوي 
ان م�سطفى وعلي  بالتليفون  الكاتب 

القيادة  م���ن  ب��ام��ر  اع��ت��ق��ال  ق���د  ام���ن 
العامة. 

اج��ت��م��اع��ا يف ح��ج��رة كامل  وع��ق��دن��ا 
وقلت  امل�����س��ت�����س��ف��ى..  يف  ال�����س��ن��اوي 
للزمالء – املحررين وروؤ�ساء التحرير 
اللواء  ملقابلة  موعد  على  انني   –
جن��ي��ب ب��ك ه���ذا ال�����س��ب��اح.. و�سوف 
ال�سديقن  اعتقال  �سبب  ع��ن  ا�ساأله 

الزميلن.. 
الكاتب  ال��دك��ت��ور  م�ست�سفى  وم���ن 
جنيب  اللواء  مع  بالتليفون  حتدثت 
اح�سر  التي  ال�ساعة  عن  ر�سالته  بك 

فيها.. فقال: 
و�سوف   .. للمرور  االن  خ��ارج  ان��ا   -
، فهل توافقك  اعود بعد ن�سف �ساعة 

ال�ساعة التا�سعة والن�سف؟ 
قلت: نعم 

و�ساألني : عندك عربية؟ 
قلت: نعم و�سكرا.. 

 ***
الزميل  ال�سديق  �سيارة  يف  وم�سيت 
ح�سنن هيكل الذي يفخر – وبحق – 
انه �سديق اجلي�س من قدمي.. م�سينا 

اىل مقر القيادة العامة.. 
وه���ن���ا اق����ف ق��ل��ي��ال ل��ك��ي ال���ف���ت نظر 
حر�ست  التي  التفا�سيل  اىل  القارئ 
ان  القارئ  ي��درك  ومنها  �سردها  على 
حممد  ح���رب  ارك����ان  ل��ل��واء  مقابلتي 
مل  يولية   25 اجلمعة  يوم  يف  جنيب 
وعلي  م�سطفى  اعتقال  ب�سان  تكن 
امن كما ذكرت بع�س ال�سحف.. الن 
املقابلة كان متفقا عليها من قبل اعتقال 

الزميلن بثمان واربعن �ساعة! 
 ***

كان فناء دار القيادة العامة وردهاتها 
خالية اال من ال�سباط واجلنود.. ومل 
مندوب  �سوى  املدنين  من  فيها  اجد 
اللواء  وا�ستقبلنا  �سباحية..  زميلة 
مكتبه..  غ���رف���ة  يف  جن��ي��ب  حم��م��د 
وكانت هذه اول مرة ارى فيها الرجل 
الذي حقق املعجزة ورفع راأ�س م�سر 
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ال�سعوب وقال  ورد عليها مقامها بن 
قولته التي ن�سرتها �سحف العامل على 
�سفحاتها االوىل.. واذاعتها حمطات 

االذاعة يف العامل بكافة اللغات!.. .
التاريخ  ي�سجلها  �سوف  التي  قولته 
ب��ن ك��ل��م��ات ق���ادة ال�����س��ع��وب.. با�سم 
اجل��ي�����س مم��ث��ل ال�����س��ع��ب اط���ل���ب ان 
قبل  العر�س  عن  ف��اروق  امللك  يتنازل 
م�سر  ار���س  يغادر  وان  ك��ذا  ال�ساعة 

قبل ال�ساعة كيت! 
العلم  يل  واين  اعلم!  اكن  مل  ولكنني 
وا�سحابه  جنيب  حممد  اح��ك��م  وق��د 
تدبري خطتهم واقاموا حولها ا�ستارا 
وراءها  اخفوا  وااليهام  التمويه  من 
حقيقة ما يهدفون اليه.. حتى ال ينتبه 
ب��ه.. فيهرب او  ي��راد  م��ا  ف���اروق اىل 
يفزع اىل دولة اجنبية كما فعل عم له 

من قبل!. 
ي�سافحني  ي���ده  جن��ي��ب  حم��م��د  وم���د 
وهو يبت�سم ويف وجهه �سماحة ويف 

عينيه طيبة �سريحة حلوة.. 
ولكن تقا�سيم وجهه -  وجه اجلندي 
تفلح  مل   – القلب  الطيب  ال�سريح 
متاما يف اخفاء ذكائه.. بل ودهائه!.. 
اجلندي  يجمع  ان  املمكن  م��ن  وان���ه 
بن طيبة القلب والذكاء.. وبن �سعة 

احليلة وال�سراحة والدهاء..! 
حممد  ان  دقائق  بعد  اح�س�ست  ولقد 
وانه  يبدو..  مما  بكثري  اذك��ى  جنيب 
مع �سراحته ي�ستطيع ان يكون وا�سع 
�سفات  وهذه  الدهاء!..  كبري  احليلة 
تولد – وال تكت�سب – تولد مع القائد 
ب��ارادة  املختار  الزعيم  او  امل��م��ت��از.. 

الله! 
 ***

وك�����ان يف غ���رف���ة ال��ق��ائ��د ث���الث���ة من 
ال�سباط قدمني اليهم وام�سك هنا عن 
ذكر ا�سمائهم نزوال على رغبة القيادة 

العامة.. 
الزميلن  اعتقال  عن  حديثي  وب��داأت 
يطل  ومل  ام�����ن..  وع��ل��ي  م�����س��ط��ف��ى 
ه���ذا احل��دي��ث اك���ر م��ن دق��ائ��ق بعد 
احلركة  ق����ادة  ان  اىل  اط��م��اأن��ت  ان 
العدالة..  حتقيق  على  حري�سون 
وانهم لن يظلموا احدا ولن يوؤخذوا 

بد�سي�سة اي حقود خ�سي�س! 
وق���ال ال��ل��واء حم��م��د جن��ي��ب وهو 
ياأخذ بذراعي وي�سري بي اىل ركن 

من غرفة املكتب: 
- ولكنك كنت تريد ان تتحدث اىل 

يف امر اآخر؟ 
قلت.. نعم.. 

العميقتن  عينيه  يف  نظرت  ثم 
وانا اقول: 

- ���س��وف ي���ا جن��ي��ب ب����ك.. انا 
على  ج��رت  ولقد  �سريح  رج��ل 

ال�سادة  دنيا  نقمة  ه��ذه  �سراحتي 

واالقوياء.. ولكني بقيت كما انا.. 
وابت�سم هو وربت على كتفي وقال: 

- ما هي دي الرجولة!.. 
ب�سراحة..  اذن  احدثك  �سوف  قلت: 

وقد تغ�سبك �سراحتي!
وم�سيت يف حديثي.. 

- ان ان�ساف احللول ال تنفع!.. وانت 
ا�س  اي��ن  ج��ي��دا  تعرفون  وا�سحابك 
الف�ساد.. وان امللك هو امل�سئول االول 
عن هذا الف�ساد... ولن تنجح حركتكم 
تركتم  اذا  اغرا�سها  حتقق  ولن  هذه 

فاروق على العر�س.. 
�سيئا  ي��ق��ول  ان  ي��ري��د  ان���ه  و���س��ع��رت 

ولكني م�سيت اقول.. 
- ان ال�سعب قد ا�ستقبل حركتكم هذه 

بالفرح والتاأييد.. 
قال: نعم واحلمد لله.. 

يرق�س  كان  ال�سعب  هذا  ولكن  قلت: 
ال�سوارع.. وكانت ن�ساوؤه تزغرد  يف 

لو كنتم خلعتم امللك فاروق.. 
وانحنى اللواء حممد جنيب قليال – 
وا�سهد له بالرباعة يف فن التمثيل! – 

انحنى لكي يهم�س!. 
وتقول  تتدخل  امريكا  جايز  م�س   -

عنا رايحن نبقى �سيوعين!! 
ام��ري��ك��ا وال  ت��ت��دخ��ل  ل���ن  ق��ل��ت: ال.. 
امللك  اج��ل  من  غريهما  وال  بريطانيا 
عندما  ا�سبحت  �سمعته  الن  ف���اروق 
زفت وقطران.. والنها تدرك ان ف�ساد 
حكمه من اكرب ا�سباب انت�سار ال�سخط 
ميكروب  ه��و  وال�سخط  م�سر..  يف 

ال�سيوعية.. 
ق���ال – وي���ا ل��غ��ب��اوت��ي ان���ا فقد 

كانت  بينما  انه غري مقتنع  كنت اظن 
التدبري  حم��ب��وك��ة  م��ر���س��وم  اخل��ط��ة 
ولكنه كان حري�سا – وله كل احلق – 

على ال�سرية التامة والكتمان! 
قال: بر�سه يا ا�ستاذ م�س مطمنن اىل 
اجنلرتا.. وميكن تتدخل وعدت اوؤكد 
تتدخل  �سواها  وال  اجنلرتا  ال  انه  له 
ما دام االمن م�ستتبا وارواح االجانب 

وم�ساحلهم يف امان. 
ثم عدت اقول : 

العر�س  عن  ينزل�س  ما  ليه  ذل��ك  وم��ع 
البنه؟ 

مل  اب��ت�����س��ام��ة  عينيه  يف  مل��ع��ت  وه��ن��ا 
افهم معناها يف تلك اللحظة.. ولكني 
فهمتها فيما بعد!. – ملعت عيناه النني 
املر�سومة  اخل��ط��ة  ���س��ر  ع��ل��ى  وق��ع��ت 
الذي  املحكم  ال��ت��دب��ري  �سر  ق��ب��ل!  م��ن 
ان  على  حديثنا  ط��ول  حري�سا  ك��ان 

يخفيه.. 
ملعت عيناه بابت�سامة وانا اقول: 

- ممكن املناداة بول العهد ملكا حتت 
الو�ساية.. وربنا يفرجها من هنا اىل 

ان يبلغ �سن الر�سد.. 
وعاد اللواء جنيب يهز راأ�سه ويقول: 
نعمل  عايزين  م�س  وق��ت��ه!..  م�س   -

زجه!. 
وكم  اقناعه!..  من  الياأ�س  ومتلكني 
حممد  ان  ظننت  عندما  "غبيا"  كنت 
مامل  عنهم  غاب  قد  وا�سحابه  جنيب 

يغب عني.. 
نعم، كنت غبيا م�سرفا يف ح�سن الظن 

بذكائي وبعد نظري!! 
***

متلكني الياأ�س فقلت
وهل   -

تظن ان امللك فاروق �سوف ي�سكت!.. 
قد ي�سكت موؤقتا ولكن يا خويف عليك 
يحاربكم  �سوف  معاك!..  اللي  وعلى 
اآخر  اىل  ينفقها  ول��و  مباليينه  امللك 
دم  م��ن  في�سرتدها  ي��ع��ود  ث��م   .. مليم 
يحاربكم  و�سوف  ا�سعافا..  ال�سعب 
مباليينه  وع���الن   .. مباليينه  ف���الن 
رجال  من  رجلن  ا�سمي  له  )وذك��رت 

امللك فاروق( 
"فالن"  يحاربنا  و�سوف   : هو  وق��ال 

بدعايته! 
وذك���ر ا���س��م ث��ال��ث م��ن رج���ال ف���اروق! 
وا�سرب  طاوعني  اذن  ن��ع��م..  قلت: 

قبل ان ي�سربكم امللك فاروق! 
قال: ولكن الذي تقرتحه كان ي�ستلزم 
اثنى  او  اي��ام  ع�سرة  قبل  ا�ستعدادا 
عندنا  يكن  مل  ون��ح��ن   .. ي��وم��ا  ع�سر 

وقت! 
"الفكرة"  مع  "الغبي"  ان��ا  و�سدقته 
كانت موجودة منذ حرب فل�سطن كما 
ذكر ال�سحفي روبرت مور يف مقاله، 
اللواء  �سديق  امل��ذك��ور  وال�سحفي 
حرب  اثناء  عرفه  وق��د  جنيب  حممد 
فل�سطن و�سمع منه اكر من مرة انه 
ينوي الثورة على امللك فاروق الفكرة 
ك��ان��ت م���وج���ودة م��ن��ذ ارب��ع��ة اع���وام 
مر�سومة  ك��ان��ت  امل��ح��ك��م��ة  واخل��ط��ة 
�سوى  ينتظر  يكن  ومل  �سهور..  منذ 

الفر�سة املواتية للتنفيّذ 
ول��ك��ن��ن��ي ����س���دق���ت���ه.. وي��ئ�����س��ت من 

اقناعه! 
وقيل  ال��ت��ل��ي��ف��ون  ج��ر���س  دق  وه��ن��ا 
ل���ه )رئ���ي�������س ال��������وزراء ي��ط��ل��ب��ك من 
�سماعة  ه��و  وت��ن��اول  اال���س��ك��ن��دري��ة( 

التليفون.. 
واب��ت��ع��دت ان��ا .. 

ال�سباط  يقف  كان  حيث  اىل  وذهبت 
بان  اقنعهم  ان  وح��اول��ت  ال��ث��الث��ة.. 
حممد  اللواء  اقناع  يف  ايل  ين�سموا 

جنيب! 
له..  قلته  م��ا  عليهم  اع��ي��د  وم�سيت 
ف��اروق.. وف�سل  واحذرهم من بط�س 

احلركة.. 
ووقفوا هم ين�ستون ايل وال يقولون 

�سيئا! 
والبد انهم قالوا بعد ان خرجت: 

وكم  ال�سحفي!..  هذا  غبي  هو  كم   -
هو مغرور حتى يظن انه وحده الذي 

مل تغب عنه هذه احلقائق! 
 ***

ونظرت اىل ال�ساعة فاذا بي قد اخفت 
نحو  ال��ل��واء حممد جنيب  وق��ت  م��ن 
م��ن حديثه  انتهى  ق��د  ���س��اع��ة.. وك��ان 
علي  ال���وزراء  رئي�س  م��ع  التليفوين 

ماهر.. 
وقلت ا�ستاأذن ياه فقد اخذت من وقتك 

كثريا.. 
كوكا  واح����د  ت�����س��رب  ان  ب��ع��د  ق����ال: 

كوال.. 
وتناولنا الكوكا كوال.. 

وقال وهو مي�سح �سفتيه: 
مالب�سي  اغ��ري  ومل  اوالدي،  ار  مل   -
اربعة  منذ  �ساعات..  �سوى  امن  ومل 
م�سر..  عل�سان  معله�س!  قلت:  اي��ام 
قال: نعم.. ومن اجل م�سر كل �سيء 

يهون! 
يودعني..  ال��ب��اب  اىل  معي  وم�سى 
اقنعه!  – لعلي  اخ��رية  حماولة  ويف 

– قلت: 
- ه���ل اك���ت���ب م���ق���اال ع���ن )ان�����س��اف 
اذهان  اهيئ  لكي  واذاه���ا..  احللول( 
بذراعي  مي�سك  هو  وا�سرع  ال�سعب! 

ويقول: 
- كال .. ارجوك ان ال تفعل .. م�س 

وقته! 
اخ����رى ���س��دق��ت��ه.. وكنت  وم����رة 
غ��ب��ي��ا! وم����رة اخ����رى ح��ر���س هو 
خطته  احاطة  على  امل�سئول  القائد 

بكل ال�سرية وكل الكتمان ! 
مقايل  وك��ت��ب��ت  مكتبي  اىل  وع���دت 

)وقع ما كان البد ان يقع(.. 
ومل اذكر يف املقال �سيئًا عن ان�ساف 

احللول .. 
وظهرت )اخبار اليوم( وفيها املقال.. 
ق�سري  يحا�سر  اجلي�س  ك��ان  بينما 
املنتزه وراأ�س التن.. وامللك ال�سابق 

يتلو انذار حممد جنيب.. 
اطلب  ال�سعب  ممثل  اجلي�س  با�سم 
العر�س  ع��ن  ف���اروق  امللك  يتنازل  ان 
الثانية ع�سرة ظهرا وان  ال�ساعة  قبل 
يغادر االرا�سي امل�سرية قبل ال�ساعة 

ال�ساد�سة من م�ساء اليوم! 

اآخر �شاعة/ اآب - 1952
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يف ع���ام 1680 كان���ت كامباني���ا ت���رزح 
حت���ت ن���ري اال�سب���ان وتئ���ن م���ن ج�سع 
النظ���ام ال�سرائب���ي، اذ كانت ال�سرائب 
تفر����س عل���ى اال�س���واق وعل���ى املرور 
ين�س���ج  .. ومل  ال���زواج  واملط���ر حت���ى 
من تل���ك ال�سرائ���ب االلوف���ا )مار�سيلو 
ما�سرتوب���ايل( الطح���ان املتوا�سع، بل 
ان���ه كان يتمت���ع مبزاي���ا ومن���ح بف�سل 
زوجته احل�سناء التي كان جميع النبالء 
وخ�سو�س���ا  مبغازالته���م  يتابعونه���ا 
احلاك���م )فيتوري���و دي �سي���كا(، ولك���ن 
الزوج���ة احل�سن���اء كارمي���ال )�سوفي���ا 
لوري���ن( عرف���ت كيف حتتف���ظ بهم على 
بعدة ب�سذاجتها الطبيعية، فكانت تورع 
هنا وهن���اك ابت�سام���ات بريئة ووعودا 
مبهم���ة، كانت تكفي لتن���ال بها ما تريده 
من مزاي���ا، وكان زوجها لوف���ا م�سرتكا 
معه���ا يف اللعبة فكان ي�ستغل كل فر�سة 
�سانح���ة، ومن وقت الخر كان يعقد عند 
الطاحونة اجتماعات بهيجة تلعب فيها 
زوجت���ه دوره���ا مبهارة، ب���ن كا�س من 
نبي���ذ وفخذ ج���دي م�س���وي، ومغازالت 
رقيقة، فتبعت يف نفو�س مدعويها اماال 

عري�سة واحالما عذبة. 
وطبع���ا مل يكن النا�س ينظرون اىل تلك 
املزاي���ا التي يتمت���ع بها الطح���ان بعن 
الر�س���ا فبداأت االل�سن تل���وك اال�ساعات 
ح���ول �سلوك كارميال ف���كان ي�سم اذنيه 
ان  املوا�س���م  اح���د  متام���ا، وح���دث يف 
�سعدت كارميال على االرجوحة الكبرية 
فاحت�س���د اجلمي���ع لي�ساه���دوا �ساقيها 
اجلميلت���ن عندما تك�س���ف عنهما الريح 
مما اعجب جماع���ة من اجلند اال�سبان، 
عندئ���ذ انتابت لوفا الغرية فحاول عبثا 
ان يثن���ي زوجت���ه عن متابع���ة هوايتها 

حتى اندلع �سجار ب���ن جباة ال�سرائب 
وجماعة م���ن التجار ثاروا �سد �سريبة 

جديدة. 
و�سرعان ما انت�س���ر اال�سطراب فانتهز 
لوف���ا الفر�س���ة ليكي���ل �سرب���ات عنيف���ة 
جلاوي����س كان يب���دي عالني���ة اعجاب���ه 
بزوجته، وعندما و�سلت النجدة للجند 
كان لوف���ا اول من قب����س عليه ولكنه مل 
يهت���م كث���ريا العتم���اده عل���ى �سداقت���ه 
ث���م تدخل���ت زوج���ة احلاك���م  للحاك���م، 
)ايف���ون �سان�سون( الت���ي كانت �ساهدة 
عي���ان – فاطل���ق احلاك���م �س���راح جميع 
املقبو����س عليه���م، ثم تدخ���ل جاردونبا 
)بالو�ستوي���ا( واق���رتح ان يظ���ل لوف���ا 
�سجين���ا تل���ك الليل���ة حتى يخل���و اجلو 
للحاك���م وتظ���ل كارمي���ال مبفرده���ا يف 

الطاحونة. 
احلاك���م  اتخ���ذ  الظ���الم  حل���ول  وعن���د 
وجاردونبا طريقهما �سرا اىل الطاحونة 
ول�سوء حقهما زلق���ت رجل احلاكم عند 
الغدير في�سقط يف املاء، ف�ساح وا�سرع 
جاردونبا وكارمي���ال النقاذه فخرج من 
امل���اء مبت���ال يرجتف من ال���ربد فادخلته 
كارمي���ال اىل الطاحونة لي�سل���ح �ساأنه. 
ولكنه ا�ستغل تلك الفر�سة فتظاهر بانه 
ا�سي���ب برع���دة ب���رد، و�سرع���ان ما كان 
يف فرا����س دافئ يتن���اول كاأ�سا من نبيذ 
�ساخ���ن وعندئذ ق���رر ان يك�س���ف لعبته 
فابرز امر العفو عن لوفا ولكنه احتفظ 

به حتى ت�ستجيب اىل نداء قلبه. 
فتظاهرت بقبول رغبته وطلبت اليه ان 
ي�ستدي���ر حت���ى تنزع مالب�سه���ا، ولكنها 
انته���زت الفر�س���ة وف���رت بام���ر العف���و 
يف نف����س الوقت ا�ستطاع لوف���ا ان يفر 
م���ن ال�سجن، ث���م تغلب عل���ى جاردونبا 

يث���اأر  ان  نيت���ه  ويف  مالب�س���ه  ولب����س 
خليان���ة زوجت���ه، ف�سع���د ال�سل���م بحذر 
حت���ى يفاجئهما مع���ا، كانت كارميال يف 

تلك اللحظ���ة يف الظالم ف���راأت حركات 
زوجها الذي ظنته جاردونيا، فانتظرت 
حتى �سنحت الفر�سة وخرجت باق�سى 

�سرع���ة متجه���ة اىل ال�سج���ن حتى تنقذ 
زوجها. 

اما لوفا ف���كان على و�سك حتطيم الباب 

ت��ن��اف�����س

�سينما �سكوب بااللوان 
بانورامي بااللوان
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ولكنه جنب وقرر ان يثاأر بو�سيلة اخرى 
واذا ب���ه يرى مالب����س احلاكم فريتديها 
تاركا مكانه���ا بطاقة عليها هذه الكلمات 

اي�سا".  هي  ح�سناء  احلاكم  "زوجة 
فدخ���ل  وعي���ه  جاردوني���ا  ا�ستع���اد 
كان  الوق���ت  نف����س  ويف  الطاحون���ة، 
احلاك���م يبحث ع���ن كارمي���ال فت�سادما 
يف الظ���الم ون�سبت بينها عنيفة مل تهداأ 
اال.. عن���د و�سول ال�سرط���ة مع كارميال 
بحث���ا ع���ن لوف���ا ال���ذي اكت�س���ف هربه، 
وعندئذ ات�سحت االمور يف الطاحونة 
وعرفوا ان لوف���ا ذهب مبالب�س احلاكم 

ليثاأر من احلاكم يف �سخ�س زوجته.
ويف  الق�س���ر  دخ���ول  يف  لوف���ا  جن���ح 
الو�س���ول اىل غرف���ة زوج���ة احلاك���م، 
ولكن���ه ج���نب ع���ن امت���ام املهزل���ة، فباح 
للمراأة النبيلة بحقيقة االمر وحماولته 

الثاأر ل�سرفه املهن. 
وعندم���ا و�س���ل احلاك���م اىل الق�سر مل 
يرتكه احلر�س يدخل ظنا منهم انه مدع 
فقد �ساهدوا من قبل احلاكم وهو يدخل 

جناحه اخلا�س. 
عندئ���ذ تدخلت زوجة احلاك���م لتثاأر من 

خيان���ة زوجه���ا فتقدمت ب�سحب���ة لوفا 
وهو مرتد الزي الر�سم���ي، فانتهز هذه 
الفر�س���ة ليقول خل�سمه كل ما ثقل على 

قلبه منذ زمن طويل. 
ثم هداأت االم���ور اذ ا�ستطاعت كارميال 

ان تربهن على براءتها. 
وبع���د ب�س���ع �سن���ن ت���رى احلاك���م ق���د 
ا�سب���ح رب عائلة، امين���ا عليها، يعامل 
رعاي���اه بالع���دل والرحم���ة ويتحا�س���ى 

اثارتهم ب�سرائب غري عادلة. 
* لينا كفالبريي )جين���ا لولوبريجيدا( 
فتاة فاتن���ة احل�سن يف ال�ساد�سة ع�سرة 
م���ن عمره���ا، ذات ليلة حلت حم���ل امها 
التي ا�سيبت بنوبة حادة وفوق خ�سبة 
امل�س���رح ال�سغ���ري يف ترا�ستفري قابلت 
للم���رة االوىل االم���ري الرو�س���ي �سريج 
بارباتن )فيتوريو جا�سمان( الذي جاء 
تل���ك الليلة مع رفاقه للرتفيه، وحدث ان 
عاك����س لين���ا اح���د ال�سب���ان الطائ�س���ن 
فتدخ���ل �س���ريج مدافع���ا عنه���ا، وملا علم 
حالة امها ال�سيئة ق���دم لها معونة مالية 
وخامت���ا ثمينا هدي���ة لها، فلم���ا توفيت 
امها اخذت لينا تنفق النقود التي قدمها 

لها �سريج على درا�سة الغناء عند ا�سهر 
املدر�سن املاي�سرتو دوريا )روبري الدا( 
اذ كان���ت تاأمل ان تقابل امريها اجلميل 
يوما ما يف باري�س فعملت على ان تنال 

ال�سهرة التي تلفت انظاره اليها. 
ث���م �ساف���رت م���ع دورب���ا اىل باري����س، 
وهن���اك عر����س عليها ه���ذا االخري حبه 
ملوحا لها باملجد واملال، اال انها رف�ست 
رف����س باتا واقرتفت عنه، ثم ا�سطرتها 
الظ���روف اىل العم���ل مغني���ة وراق�سة 
يف م�س���رح الدرادو ال�سغ���ري، ب�سحبة 
�سديقته���ا كرمي���ال )ان فرن���ون( فنالت 
اعجاب اجلمهور م���ا اثار عليها حفيظة 
جنم���ة امل�س���رح االوىل واث���ري �سج���ار 

بينهما طردت بعده مع �سديقتها. 
ي�ستغ���ل  ان  امل�س���رح  �ساح���ب  واراد 
الظ���روف فجع���ل �ساحبت���ه تدع���و لينا 
للمب���ارزة بال�سيف عل���ى انها خري فكرة 
للدعاي���ة له���ا، ولك���ن لين���ا وق���د فهم���ت 
الغر����س عملت على ان تنقل���ب الدعاية 
يف �ساحله���ا فهزم���ت غرميته���ا هزمية 
م���ن  غف���ري  جمه���ور  و�س���ط  �ساحق���ة 
ال�سحفي���ن ورجال امل�س���ارح والنبالء 

وعل���ى اث���ر ذل���ك تعاق���دت م���ع م�س���رح 
الف���ويل بال�ستيك الكب���ري فنالت جناحا 
�ساحق���ا م�ستمرا حتى قاد لها القدر ذات 
ليل���ة االمري �س���ريج ف�ساهد لين���ا فنالت 
اعجاب���ه ولكنه مل يعرف فيها تلك الفتاة 
الفقرية التي قابلها ذات م�ساء يف روما، 
واخ���ربه ا�سدق���اوؤه انها نال���ت اعجاب 
باري�س كله���ا، اال انها �سعبة املنال، فلم 
يتمك���ن احد من غ���زو قلبه���ا مهما عظم 
ق���دره وزاد مال���ه وراهن���ه �سديقه على 
ا�ستحالة الو�سول اليه���ا فقبل الرهان، 
ودعاه���ا اىل ق�س���ره تكرميا له���ا فقبلت 
الدع���وة م�س���رورة، وهن���اك يف جن���اح 
ال�سيد ا�سلم���ت له قيادها واطلعته على 
حبه���ا الدف���ن ل���ه، فاعج���ب باخال�سها 
واخربها انه يبادلها االخال�س واحلب 
وعندم���ا او�س���ك ان يطلعها على املوقف 
ال���ذي دفع���ه اليه ذل���ك الره���ان الطائ�س 
ويعت���ذر اليها فوج���ئ با�سدقائه الذين 
احدثوا م���ن ال�سجة ما فهم���ت منه لينا 
الره���ان  لريب���ح  ا�ستغله���ا  حبيبه���ا  ان 
فن���ال ذلك من كربيائها وحبها ومل تدعه 
يو�س���ح لها االم���ور بل انطلق���ت هاربة 
يف ظ���الم اللي���ل تارك���ة اي���اه يف ا�س���د 

اللوعة واال�سف. 
اختف���ت لين���ان ومل يع���رف اح���د عنه���ا 
�سيئ���ا، وعبث���ا بح���ث عنه���ا �س���ريج، ثم 
نراه���ا يف من���زل ريف���ي تواظ���ب عل���ى 
درو�س الغناء على ي���د التيتور ال�سهري 
ماري���و �سيلف���اين )جين���و �سنمربجي( 
ال���ذي افت���ن به���ا، ث���م �ساعده���ا حت���ى 
التحق���ت باالوب���را مع���ه يف التو�س���كا، 
وكان دوري���ا رئي�س���ا لالورك�س���رتا، فلم 
يب���د اي حق���د نحو لين���ا، ولكنه كان يف 
الواقع ي�ستع���ل بالرغبة، وملا كانت لينا 

قد وع���دت ماري���و بالزواج فق���د اثارت 
غرية دوري���ا ، ويف ليلة االفتتاح ح�سر 
�سريج ليطلب عفوها ويرجوها الذهاب 
مع���ه اىل رو�سي���ا ف�سدت���ه لين���ا خائبا، 
غا�سبا على ماريو، ث���م امتدت بدائيمة 
بتحري�س دوري���ا، اثناء الف�سل االخري 
م���ن االوبرا فقت���ل ماريو اثن���اء متثيله 
ل���دور املحك���وم عليه باالع���دام، وكانت 
اجلرمي���ة كاملة فلم يك�س���ف عن الفاعل 
بينم���ا كانت لين���ا تعتق���د ان �سريج هو 

القاتل. 
ثم ب���داأت لين���ا ودوريا يطوف���ان العامل 
ويتنق���الن ومن جن���اح اىل اعظم حتى 
الرو�س���ي،  القي�س���ر  دع���وة  و�سلتهم���ا 
الرغب���ة  ب���ن  تتاأرج���ح  لين���ا  وكان���ت 
واخلوف م���ن مقابلة �س���ريج، ولكنهما 
تقاب���ال فاطلعت���ه عل���ى م���ا تعتق���ده فيه 
واخربت���ه انها لن تتزوج من قاتل ابدا، 
ف�سعق �سريج م���ن هذا االتهام اجلديد، 

وان�سرف عنها خائفا. 
ومل���ا طل���ب القي�س���ر م���ن لين���ا ان تقدم 
النو�س���كا، قبل���ت ح���اال حتدي���ا ل�سريج 
حتى يعرتف باجلرمية، بينما اعرت�س 
دوري���ا بان���ه مل ي�ستع���د له���ذه الرواي���ة 
باملالب�س واملناظ���ر، ولكنه قبل اخريا، 
ويف الف�سل الثالث عند موقف االعدام 
فقد دوريا �سيطرته على اع�سابه متاأثرا 
بوخ���ز �سم���ريه فانه���ار عل���ى امل�سرح، 

معرتفا بجرميته. 
عندئ���ذ اعت���ذرت لين���ا الم���ري احالمه���ا 
ع���ن �س���وء ظنها ب���ه، و�س���ارا  معا نحو 

ال�سعادة بعد �سقاء دام طويال. 

اجليل /  اآذار- 1956
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وكان���ت الزيارة يف ح���د ذاتها حمكا الثارة – 
او اع���ادة اث���ارة – االحاديث ح���ول الثقافة 
واالدب وااللت���زام الث���وري وت���الزم امتداد 
و�ساحب���ت  امل���راأة..  وتق���دم  اال�سرتاكي���ة 
التق���دمي   ، ن�سيط���ة  طف���رة  االحادي���ث 
الدب  امل�ستفي����س  والتحلي���ل  والرتجم���ة 
الفكري���ة  بول���وار  دي  �سارت���ر  ومواق���ف 
واالجتماعية وال�سيا�سي���ة وابرز نقلتهما 
م���ن موقف االنغ���الق الذات���ي اىل موقف 
اال�سرتاكية واخل���روج اىل املجموع هذا 

التغي���ري اح�س�سته يف تغريي وتغري جبل  
، ال���ذي ترب���ت طفولته على مظهر ثاب���ت انعزالية 
وتارجح���ت مراهقته بن كت���اب جده ابن مي�سري 
الفردية وال���ال اكرتاث والرتاخ���ي االجتماعي او 
ب���ن قدم م���ن ما�سك���ي الع�سا والتجه���م والتعايل 
النقا����س، ث���م تفت���ح �سباب���ه – والتجرب���ة ت�س���ده 
ال�س���دود ب�سغ���ط امل�سوؤولي���ة  ب���ه اىل  ومت�س���ي 
ملواجه���ة حقيق���ة كجب���ل ب���ال اب علي���ه ان يحم���ي 
فرتت���ه التاريخي���ة الدقيق���ة مم���ن يرتب�س���ون لها 
باال�ست�س���الم القادر بال معاونة او حماولة نف�سه. 
وعندما يوؤك���د �سارتر "االديب دائما وابدا وظيفة 
اجتماعي���ة.. نح����س نح���ن �سباب ه���ذا اجليل يف 
اجلمهورية العربية اليو ان هذا قدرنا فعال ولي�س 

يف حوزتنا وحوزة ظروف بالدنا �سواء. 
ولق���د �سع���رت باال�ستئنا����س النف�س���ي ه���ذا الذي 
– والزوج���ان  اع���رف ان���ه ادف���اأ الكثريي���ن من���ا 
الكب���ريان يتجوالن من ا�سوان اىل غزة وبريطان 
ب���ن عظمة م���ن بنى الهرم ومن بن���ى ال�سد العايل 
ويعلن���ان ب���ال حتف���ظ اقتناعهم���ا باحل���ق القومي 

لالجئن الفل�سطينين بالعودة اىل بالدهم.. 
هذا االقتن���اع من �سارتر ودي بوف���وار حتى وان 
وكن���ا عنده ير�سينا الننا ونح���ن ننا�سل بانف�سنا 
النف�سنا نعرف انهما على االق���ل يوؤارزان ن�سالنا 
ويلهم���ان معناه، وانن���ي ال ا�ستطيع ان انكر انني 
ا�سرتحت كثريا وانا ا�سمع "�سارتر" وهو ي�سرح 
بكلمات���ه ع���ن فل�سطن فلق���د تخوفت قب���ل وطيلة 
زيارت���ه ان يخ���ذل حب���ي واحرتام���ي العميقن له 

وملواقفه االن�سانية املتتالية ال�سرف 
بته���رب غام����س او متحف���ظ ا وان يلتب����س علي���ه 
االم���ر فيفقد كل ما تعلمته عنه معناه لدي ويخيب 

املي. 
من مقاعد املتفرجن تابع���ت �سارتر ودي بوفوار 
وكن���ت ارك���ز ناظ���ري عل���ى ال�سي���دة الت���ي طامل���ا 
�سرع���ت يف كتابة خطابات له���ا لفرط ما اح�س�سته 
م���ن تقارب���ي معها كنت اق���راأ يف مذك���رات لها عن 
اجها�سه���ا بالبكاء وهي ت�سري يف �سوارع باري�س 
مم�سك���ة ب���ذراع "�سارت���ر" كانت تبكي م���ن وطاأة 
اح�سا�سه���ا ب���االم م���ا يح���دث يف الع���امل ، للنا����س 
ولل�سعف���اء وللذي���ن ال ميلك���ون ان ياأكلوا وكانت 
ت���دور وحتتد يف غ�سب بع���د جلو�سها اىل املقهى 
مع���ه ومع االخري���ن وهي ملتحم���ة يف املناق�سات 
الكثرية ع���ن الفك���ر والفل�سفة واالن�س���ان، نظرت 
اليها وه���ي جال�سة يف املق�س���ورة االوىل ت�ستمع 
اىل حما�سرة �سارتر يف قاعة االحتفاالت الكربى 
اتبينه���ا..  مل  لكنن���ي  اليه���ا  نظ���رت   ، باجلامع���ة 
نظ���رت اليها وه���ي ت�س���ري يف املمر ب���ن �سفوف 
امل�س���رح القوم���ي وتطلعت اىل وجهه���ا – وكانت 
قريب���ة – لكنن���ي اي�س���ا مل اتبينه���ا كان قناعا من 
ال�سرام���ة والتنكر يخفي وجه �سديقتي.. وملحت 
انه���ا تلب�س جوربا ابي�س م���ن مو�سة الكري�ستال 
ال���رباق فتب�سمت، اذكر لها انها كتبت مرة عن عدم 
حمبته���ا للمالب����س وانه���ا ا�سطرت ل�س���راء ثوب 
الئق ترتدي���ه عند زيارتها للوالي���ات املتحدة! هل 

ا�سط���رت ان ت�س���رتي 
هذا املعط���ف االبي�س االنيق وهذا اجلورب 

اخلاط���ف لب�سري عند زيارتنا؟ انني لن ادينها لو 
جاءت بثيابها القدمية لكنني اود لو نزعت القناع 
واعطتني وجهها .. هل ترتديه دفاعا عن النف�س؟ 

ولكنني افهمها واحبها. 
ق���راأت يف ال�سحف انها ع���ادت من غزة ذهبت اىل 
قاع���ة احتفاالت اجلامعة ال�سمعه���ا، اذا مل اتبينها 
وه���ي تتكلم �ساأ�سف جدا، ومن مق�سورتها �سارت 
امامن���ا – متكفئ���ة قلي���ال اىل االم���ام ووقفت عند 
املن�س���ة وعل���ى الت���و التقي���ت ب�سديقت���ي، متام���ا 
توقع���ت �سوته���ا هك���ذا: �س���وت حي���وي مبا�س���ر 
وب�سي���ط حما�سه طبيعي قوي، تتكلم وحت�س انك 
تفهمها جيدًا حتى وان كنت ال تعرف كلمة واحدة 
م���ن الفرن�سي���ة، اح�س�س���ت به���ا من ف���رط جديتها 
الطازج���ة �سبية يف ال�سابعة ع�س���رة، وكما الفتها 
يف كتاباتها تناثرت فكاهتها العذبة مع م�سمونها 
الثائ���ر العمي���ق، وتكلم���ت ع���ن امل���راأة يف فرن�سا 
وعندن���ا ومه���دت با�ستعرا����س �سري���ع خمتزل ملا 
افا�ست ب���ه يف كتابها "اجلن����س االخر" )الثاين( 
الذي كتبته منذ 18 �سن���ة عن الظروف التاريخية 
واالجتماعي���ة اللت���ي خلق���ت و�س���ع امل���راأة عل���ى 
الهام�س على مر الع�سور حتى قيل ان كل عبقرية 
ولدت ام���راأة فهي عبقري���ة فقدته���ا االن�سانية، او 
ب���كالم اآخر، لو ان �سيك�سبري ول���د امراأة يف نف�س 

عائلته ووقته مل���ا �سمعنا عن عبقريته 
وملا كانت امرباطوري���ة �سعره فاملراأة 
العبقرية ولدتها ظ���روف كونها امراة 
فري�سة تع�سب جمتمع الرجل �سدها. 

وح���ن تنتقل وتتدرج اىل موقف املراأة 
يف املجتمع املعا�سر فرتبط ربطا �سائبا 
ب���ن جناح اال�سرتاكي���ة ومكا�سب املراأة 
وتق���ول : "الوا�س���ح.. ان ق�سي���ة امل���راأة 
ترتبط بق�سي���ة التحرر العام���ة: بق�سية 
اال�سرتاكي���ة ذاته���ا، ويف التاري���خ امثلة 
وا�سحة على ذلك. ففي كل مرة كان يحدث 
تراج���ع �سيا�س���ي كان ينعك����س دائما على 
ق�سي���ة املراأة، ان احزاب الي�سار يف فرن�سا 
منق�سمة على نف�سه���ا منذ عدة �سنوات ويف 
نف�س الوق���ت جند ان هناك حم���اوالت تبذل لنزع 
املكا�س���ب ال�سيا�سية م���ن امل���راأة، اذن ن�ستطيع ان 
نفهم ان تاأخر املراأة يرتبط دائما برتكيب املجتمع 
الربج���وازي وكما ا�سلفت فان اال�سرتاكية ت�ساهم 

بن�سيب كبري يف حل امل�سكلة". 
اعرف ما الذي تعنيه: فامام ا�ست�سهادها بان %95 
م���ن ن�س���اء االحت���اد ال�سوفيتي يعمل���ن وميار�سن 
حقوقه���ن ال�سيا�سي���ة وان حريته���ن م���ن الناحية 
النف�سية واالجتماعية م�ساوية متاما للرجل، اذكر 
الرتاج���ع ال�سديد الذي مل�سته عند املراأة االمريكية 
وه���ي تعود – مبا يبدو ارادته���ا – لتجل�س حتت 
جناح الرجل: وعندما حت�س ب�سالتها اىل جواره 
نف�سيا وعقليا واجتماعيا ت�سرتيح وتر�سى عندها 

ما ت�سميه – نقال عن الرجل – نزعة االنثى. 
والواق���ع ان ال���ذي يب���دو ارادة امل���راأة االمريكية 
لي�س حقا ارادته���ا: انها حماطة ومو�سوعة حتت 
تاأث���ري غاز ينفثه الرجل يف حماولة لتحنن املراأة 
اىل و�سعه���ا ال�سابق اخلا�سع يف البيت واعادتها 
اىل �سورة املحظي���ة للمتعة  عن طريق االعالنات 
ومق���االت  واملو�س���ات  وال�سينم���ا  والتليفزي���ون 

جمالت املراأة.. الخ 
ه���ذا الغ���از ي�سب���ه الغ���از املت�س���رب م���ن انبوب���ة 
البوتاجاز: يلتف باملراة االمريكية دون ان تدري 

عل��ى �شبيل التغي��ر – و�شكرا جلريدة اله��رام – ننقل 

اجل��دل يف الي��ام املا�شية من حول اغني��ة "فات امليعاد" 

و"الهل��ي والزمال��ك" اىل حديث اكرث فائ��دة وتالوؤها 

مع �شورتن��ا كانا�س مي��رون بتجربة ثوري��ة ا�شرتاكية 

يف  �شغلتن��ا  فق��د  واجل�ش��ارة:  بالتح��دي  وميتلئ��ون 

ال�شبوع��ني املا�شيني زي��ارة املفكري��ن الكبرين : جان 

بول �شارتر و�شيمون دي بوفوار. 
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ويدوخه���ا يف غيبوبة حل���وة ال تلب���ث ان تقتلها: 
وال انك���ر انني نف�سي قد تاأث���رت لفرتة وانا حتت 
تاأث���ري الغ���از ومتني���ت ل���و ا�سرتيح م���ن كل عناء 
االدراك وال�س���راع وامل�سارك���ة ب���ان اك���ون جمرد 
زوج���ة لرجل اعد له النداء واجنب االطفال، حتى 
انت�سلت نف�سي يف اللحظ���ة املنا�سبة وا�ستن�سقت 
الهواء و�سح���وت اىل قراري االخري بان معاجلة 
املوق���ف لتحقي���ق رغبة امل���راأة يف ان تكون زوجة 
�ساحلة  واما عظيمة يجب ان يكون ويف االعتبار 
ان دور امل���راأة يف امل�ساركة العملي���ة خارج البيت 

امر حتمي وال مفر منه. 
ويف جمتم���ع ا�سرتاكي كمجتمعنا عندما يت�ساعد 
م���ن افواه بع����س الفنان���ن والكتاب م���ن الرجال 
املجتمع���ات  يف  التخدي���ر  لغ���ازات  مماث���ل  غ���از 

البورجوازية. 
يتب���ن لنا ان ه���وؤالء العاملن عل���ى تك�سيل املراأة 
ع���ن اعدادها ال�سوي بالعمل – لي�سوا �سوى رجع 
لل�س���دى البورج���وازي القدمي ال���ذي نتحول عنه 
بالتدري���ج منذ  بداية جتربتن���ا اال�سرتاكية، ويف 
حماول���ة نفث هذا الغاز ال�س���ام يف وجه املراأة يف 
بالدن���ا ينك�سف لنا الت�سرت امللتوي اخلبيث لطعن 

اال�سرتاكية يف مالحمها. 
وعندما تنده�س �سيمون دي بوفوار قائلة: 

- "الحظت لديك���م موقفا متناق�س���ا: فبينما تعمل 
اال�سرتاكي���ة لديك���م عل���ى حترير املجتم���ع با�سره 
وبالت���ايل عل���ى حتري���ر امل���راأة فانك���م حتتفظون 

بكثري من اآثار االقطاع وتقاليده جتاه املراأة".. 
نع���رف نحن معن���ى  هذا التناق�س ال���ذي ال يتمثل 
فق���ط يف و�سع املراأة التي حرم���ت فر�سة التعليم 
او العمل او امل�سارك���ة ولكن فيما تقع حتته املراأة 
املتفوق���ة يف العل���م والعم���ل فبينما تك�س���ب املراأة 
بدوره���ا  ويع���رتف  امليث���اق  يف  كام���ال  مركزه���ا 
�سيا�سيا واجتماعيا ترى يف وزارة مثل اخلارجية 
حم���اوالت  املث���ال  �سبي���ل  عل���ى  العم���ل  ووزارة 
تخطيها وتعجيزها ب�سلبها فر�س اخلربة الكاملة 
ويذك���رين ه���ذا ال�سل���وك ب�سل���وك مدي���ر املكت���ب 
العرب���ي بنيويورك الذي كنت اعم���ل معه موظفة 
حملية وا�سراره عن���د اجتماعه اال�سبوعي بهيئة 
املكت���ب ان يجتم���ع بالرج���ال فقط "وكله���م كانوا 
موظفن حملي���ن" على ا�سا����س ان مناق�سة امور 
املكت���ب ال تلي���ق اال بالرج���ال، وم���ن ح�سن احلظ 
ان �سلوك���ه كان مث���ارا للتن���در وال�سخري���ة اذ كان 
معظ���م هوؤالء الرجال يتمتع���ون بال�سدفة بالغباء 

ال�سديد. 
تتح���دث  بوف���وار  دو  و�سيم���ون  �سع���رت  ولق���د 
بت�س���اوؤل ان االم���ر يف الواق���ع غ���ري خمي���ف فهذا 
التناق����س ال���ذي تقول عن���ه ونعرفه ل���ن يلبث ان 
ي���ذوب با�ستمرار اختف���اء العنا�سر غ���ري القادرة 
على النظ���رة اال�سرتاكي���ة الكامل���ة وتنحيتها عن 
مواقع التنفيذ وان كان هذا اليعفينا من م�سئولية 
ا�ستم���رار �سيد ه���ذا التناق����س وا�ستم���رار الدق 

فوقه حتى يتهاوى.

امل�شور/ اآذار- 1967 �سيمون مع �سارتر
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ال�سي���خ زكري���ا احم���د دخ���ل االزهر 
وهو �سغ���ري وحفظ الق���راآن وحلن 
اغنيت���ن لفاطم���ة �س���ري ومثل دور 
الفت���ى ال�سري���ر يف فيل���م ان�س���ودة 
الف���وؤاد. وابع���د جمي���ع اوالده ع���ن 

الفن النه يكره هذا اجلو. 
انت���ج 1600 حل���ن و�سعه���ا يف 38 
�سنة وانتج من الذرية �سبعة، بينهم 
اربعة من الذكور وثالث من االناث، 

اجنبهم يف 30 �سنة. 
هذا هو ال�سيخ زكريا احمد.. 

ولد م���ن اأب عربي من قبيلة مرزبان 
بالفيوم، وهي قبيلة ا�ستهرت ب�سدة 
الياأ����س وقوة املرا����س، وام تفتحت 
عطره���ا  وت�س���وع  االنا�س���ول،  يف 

على �سفاف النيل. 
حنينه���ا  ع���ن  تع���رب  االم  وكان���ت 

ال�سرته���ا بالغن���اء، ويف ه���ذا اجلو 
ترع���رع زكري���ا احم���د، ف�س���ب حمبا 
للغن���اء، ولك���ن وال���ده وق���ف له يف 
الطري���ق، فق���د كان يري���ده عاملا من 
رج���ال الدين، ولذا احلق���ه باالزهر، 
وقيد ا�سمه يف نف�س الوقت مبدر�سة 
خلي���ل اآغ���ا ليجمع بن عل���وم الدنيا 
والدين.. وظ���ل ال�سغري حائرا بن 
االزه���ر وخلي���ل اآغ���ا، ويف الطريق 
كان احلن���ن يراوده ل�سم���اع الغناء 
فيذهب اىل م�سايخ الفن "ال�سينية" 

ب�سيدنا احل�سن لي�سبع هوايته. 
وكان زكري���ا ينتهز الفر����س ل�سماع 
اال�سطوان���ات، ف���اذا �سبط���ه والده 
انه���ال علي���ه �سربا بال�سي���اط، وظل 
االم���ر هك���ذا �سن���وات اىل ان عق���د 
الوالد خمالفة مع االبن كل �سروطها 

انه يف اليوم الذي ي�سبح فيه زكريا 
ال�سغري مقرئا.. يباح له ان ينهل من 
ينابيع الفن، وفعال نفذت االتفاقية! 
فحفظ زكريا القراآن، وتتلمذ بعد ذلك 
على يدي ال�سيخ دروي�س احلريري 
ال���ذي كان ي�سحبه اىل ندوات تعقد 
ا�سم���ه  ترك���ي  مو�سيق���ار  بي���ت  يف 
ه���ذه  ويف  ثاب���ت(،  با�س���ا  )�سال���ح 
الندوات، �سع���د الفنان زكريا احمد 
درجات املجد، حتى ا�سبح من اعالم 

املو�سيقى يف ال�سرق العربي. 
وق���د ا�سته���ل زكري���ا احم���د حيات���ه 
الفني���ة كملحن �سن���ة 1924 بتلحن 
اغنيتن م���ن كلمات ال�سي���خ يون�س 
القا�سي لل�سيدة فاطمة ي�سري التي 
كان���ت تعمل يف فرقة زك���ي عكا�سة، 
)ارخ���ي  ه���ي  االوىل  واالغني���ة 

ال�ستارة اللي يف ريحنا(.. والثانية 
هي: )ما تخاف�س عليه. وانا واحده 
ان���ت،  ي���ا  الع�س���ق  يف  �سجوري���ا، 
واخ���ذة البكالوريا(.. وكانت هاتان 
االغنيت���ان �سبب���ا يف فر����س الروؤية 
عل���ى االغ���اين، وق���د تقا�س���ى 360 

قر�سا على كل حلن منهما.. 
و�س���ع  �سينمائ���ي  فيل���م  واول 
مو�سيق���اه واحلان���ه فيل���م ان�س���ودة 
الفوؤاد �سن���ة 1932، كما انه ا�سرتك 
يف متثي���ل دور الفت���ى ال�سري���ر يف 
هذا الفيلم.. وذلك ي�سبب انه كان قد 
اتفق م���ع مدير االنت���اج على تلحن 
الفيل���م مقابل 400 جني���ه، وبعد ان 
انه���ى العم���ل قدم ل���ه مدي���ر االنتاج 
400 قر�س، فهجم عليه زكريا بيديه 
وكاد يزهق روحه، وراآه املخرج يف 

هذا املوق���ف، فا�سر على ا�سناد دور 
الفتى ال�سرير اليه! 

وق���د تع���رف ب���ام كلث���وم يف احدى 
�سهرات���ه بال�سنبالوي���ن.. ذل���ك ا نام 
فدعت���ه  بوج���وده،  علم���ت  كلث���وم 
اىل بلده���ا، وهن���اك �سمعه���ا فع�سق 
�سوتها، وقدم لها احلانا كثرية على 
�سبي���ل الهدي���ه، النه���ا كان���ت نا�سئة 
تتقا�سى 75 قر�سا يف الليلة.. وبعد 
ذلك ح�س���رت اىل القاه���رة، ف�ساهم 
يف اقامة حفلة غنائية لها يف �سيدنا 
احل�سن، وجع���ل الدخ���ول بتذاكر، 
وملا جنح���ت احلفلة اع���اد الكرة يف 
نادي ال�سبيب���ة وغريه، حتى ا�ستهر 
امره���ا، و�سارت بع���د ذلك يف طريق 

النجاح. 
وه���و ين�س���ح كل فنان نا�س���يء ، ان 
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اجل����يل/اأيار- 1956

التقلي���د،  ع���ن  يبتع���د 
ل���ه،  �سخ�سي���ة  خل���ق  يف  ويجته���د 
ويف�س���ل للفن���ان ان يت���زوج حت���ى 
ي�ستق���ر، الن ال���زواج ف���ن، وارواح 
االطف���ال كلها �سف���اء، وامتناعه عن 
املحرم���ات وتقدي���ر امل�سئولي���ة فن، 
احلقيق���ي  احل���ب  ان  يق���ول  وه���و 
يع�س���ق  وح���ن  ال���ذات،  ح���ب  ه���و 
يع�سقه���ا  فان���ه  الزه���رة،  االن�س���ان 
النها ت�سعده، واملراأة كالزهرة تفهم 
الفن���ان وت�سع���ده، ولكنه���ا جترحه 
با�سواكها، وهذه اجلروح هي املحك 
الذي ي�سهر روح���ه وي�سقلها، وهو 

زوجته  يعت���رب 
وام  ال�سدائ���د،  يف  �سديقت���ه 

اوالده. 
ورغ���م ال���روح الفتية الت���ي تتغلغل 
فيهن فق���د اجتهد يف ابع���اد اوالده، 
ذك���ورا واناث���ا، ق���در االم���كان، ع���ن 
الف���ن، وه���و ال يح���ب له���م ولهن ان 
يكون���وا فنان���ن او فنان���ات، وذل���ك 
ملهانة الف���ن يف م�سر، ولكنه يحبهم 

ان يكونوا اهل علم 
وه���و م���ن الن���وع املعت���دل ، اي انه 
لي����س رجعي���ا، وال ه���و يف الوق���ت 

نف�سه بالع�سري.. 
وق���د قال لن���ا ان بع�س 
يتمتع���ون  اوالده 
مو�سيقي���ة،  مبواه���ب 
ولكنه يرف�س ان يقدمهم 
للفن ب�سدة، كراهيته يف 
اهله���ا،  ويف  املو�سيق���ى 
وان كان ال ميان���ع يف ان يك���ون من 
اوالده فنانون وفنانات للفن نف�سه، 

ال للعمل الفني! 
واك���رب بن���ات ال�سي���خ زكري���ا احمد 
)كرام���ة( عمره���ا 19 �سن���ة، تعلمت 
يف مدر�س���ة ال�س���ان م���ارك، وامتت 
درا�ستها منذ عامن، هوايتها الر�سم 
واملو�سيقى، له���ا �سوت جميل، وقد 
قالت لنا انها ترف�س ان تكون فنانة، 
الن العم���ل الفن���ي ال يلي���ق ببن���ات 

اال�سر، وقالت ع���ن والدها انه طيب 
اىل ابعد احلدود، وع�سبي اىل ابعد 
احلدود.. اح�سن ما فيه �سدة حنانه، 
و�س���دة اح�سانه، وا�س���واأ ما فيه انه 
عاطف���ي اكر م���ن ال���الزم، اذا احب 
رفع من يحبه اىل ال�سماء، واذا كره 

انزل من يكرهه حتت االر�س! 
وتلى كرام���ة �سقيقتها )حتية( وهي 
م���ن عمره���ا،  ع�س���رة  ال�سابع���ة  يف 
وق���د ح�سل���ت عل���ى الربيفي���ه م���ن 
هوايته���ا  الفرن�سي�س���كان،  مدر�س���ة 
حياك���ة املالب����س والتطريز والر�سم 
واملو�سيق���ى، متي���ل للغن���اء باللغ���ة 
ان  يروقه���ا  ال  ولك���ن  الفرن�سي���ة، 
ت�سب���ح مطرب���ة، الن الو�سط الفني 
ال ي�سج���ع عل���ى اقتحام���ه، �سروطها 
يف فت���ى احالمه���ا ان يك���ون رج���ال 

فح�سب، وان تكون له �سخ�سية وان 
يكون متو�سط���ا. ال هو بالغني، وال 
هو بالفقري، وقد قالت انها �ستتزوج 
عندم���ا يتقدم اليه���ا ابن احلالل، يف 
حن رف�ست �سقيقتها ان جتيب على 

هذا ال�سوؤال! 
وه���ي تق���ول انه���ا �س���ت بي���ت م���ن 
ومت�س���ح  تكن����س  االول،  الط���راز 
وتطب���خ وتغ�س���ل وت�س���وي بي���وت 

وكل �سيء.. 
حد�س له غر�س يتجوز؟! 

ثروت فهمي 
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التابعي يكتب من باري�س 

يف فرن�س���ا – كما يف م�سر – �سحف 
تختل����س النظ���ر م���ن ثق���وب املفاتيح 
وت�سرتق ال�سم���ع من وراء االبواب.. 
ا�سبوعي���ة  �سحيف���ة  بينه���ا  وم���ن 
م�ستقلة عرف���ت ب�سدق اخبارها ودقة 
دائم���ا  تع���رف  مل  وان  تف�سيالته���ا 

برباءة الق�سد وعفة الل�سان! 
املجل���ة  ه���ذه  اخ���ريا  ن�س���رت  ولق���د 
)اجل���رال  ع���ن  مق���اال  الباري�سي���ة 
املعرك���ة  مبنا�سب���ة   – ايزنه���اور( 
للف���وز  يخو�سه���ا  الت���ي  االنتخابي���ة 
برئا�سة الواليات املتحدة – ت�ساءلت 
في���ه ع���ن ال�س���ر او ال�سب���ب يف عدول 
دوايت ايزنهاور عن راأيه االول الذي 
�سب���ق ان اعلنه م���رارا يف عام 1947 
واك���ده اك���ر م���ن م���رة يف احادي���ث 
ب���ل ويف بالغ���ات ر�سمي���ة ا�سدرته���ا 
)قيادته اليوم ر�سحته بع�س ال�سحف 
لريا�سة الواليات املتحدة وزعمت انه 
ينوي خو����س املعركة االنتخابية يف 

عام 1948؟ 
لق���د اعل���ن ايزنهاور يومئ���ذ انه رجل 
ع�سك���ري.. ن�س���اأ يف اجلي�س و�سوف 
يظ���ل يف اجلي����س وللجي����س ط���وال 
حيات���ه وان لي����س يف نيت���ه مطلقا ان 
ي�ستغ���ل بال�سيا�س���ة او ير�س���ح نف�سه 

الي من�سب مدين كان! 
ت�ساءلت املجلة الباري�سية عن ال�س او 
ال�سبب الذي حمل اجلرال ايزنهاور 
على الع���دول عن راأيه ه���ذا.. واغراء 
باقتح���ام ميدان ال�سيا�س���ة وبرت�سيح 
نف�سه لهذا املن�سب )املدين( اخلطري. 
اي للبيت االبي����س يف وا�سنجطون! 
ووتول���ت ال�سحيف���ة الفرن�سي���ة الرد 
على ال�س���وؤال فقالت: ان هناك �سببن 
او عامل���ن هم���ا اللذان حم���ال جرال 
راأي���ه  ع���ن  الع���دول  عل���ى  ايزنه���اور 

االول.. 
ال�سب���ب االول – واالق���ل اهمي���ة ه���و 
"مامي Mamie" – وهذا هو ا�سم 
ال�سي���دة زوجة اجل���رال ايزنهاور – 
فق���د كان���ت م�س���ز ايزنه���اور تلح على 
زوجها القائد منذ عام 1947 ان ير�سح 

نف�س���ه للرئا�س���ة ، ومل تفلح يومئذ يف 
اقناع���ه ولكنها جنحت يف عام 1952 
. ولعله���ا تنجح يف حتقيق امنيتها – 

وهي امنية طبيعية وم�سروعة – يف 
ان ت�سب���ح يف �سه���ر نوفم���رب الق���ادم 
)�سي���دة البي���ت االبي����س( وال�سي���دة 

الرئي�س���ة او ال�سي���دة رق���م واح���د يف 
الواليات املتحدة االمريكية. 

ول�سوف يذكر تاريخ ع�سرنا هذا بن 
ا�سم���اء ال�سيدات الالت���ي كان لهن اثر 
يف تغيري �سريه وجمراه ا�سمى م�سز 
ايزنه���اور وعقيل���ة اجل���رال فرانكو 
الت���ي جنحت يف اقن���اع زوجها بعدم 
االتفاق مع دون جوان املطالب بعر�س 
ا�سبانيا لكي يظل زوجها حاكما بامره 

وتظل هي �سيدة ا�سبانيا االوىل!! 
"مام���ي"  امني���ة  كان���ت  اذا  ولك���ن 
ايزنه���اور ام���را طبيعي���ا وم�سروع���ا 
فبالو�سائ���ل  حتقق���ت  ه���ي  واذا 
الدميقراطي���ة امل�سروع���ة.. فان امنية 
ال�سي���دة مدام فرانك���و لي�ست طبيعية 
وال م�سروع���ة، اذ ه���ي �سه���وة جم���د 
زائف���ة حت���اول ا�سباعها عل���ى ح�ساب 
الدميقراطي���ة وعلى ح�س���اب الوعود 
التي �سبق لزوجه���ا فرانكو ان قطعها 
على نف�س���ه اثناء احل���رب االهلية يف 
ا�سباني���ا – لك���ي يك�س���ب اىل جانب���ه 
الكني�س���ة والنب���الء – وه���ي ان يعيد 
اىل عر����س ا�سباني���ا �ساحبه ال�سرعي 

من اآل بوربون. 
وال�سب���ب الث���اين – واالك���رب اهمي���ة 
ايزنهاور على  – ال���ذي حمل جرال 
تر�سي���ح نف�سه للرئا�سة هو انه مل يكن 
مطمئ���ن الب���ال اىل ان االم���ور �سوف 
ت�س���ري دائما �سريا ح�سن���ا يف )قيادته 
العام���ة( اذا حترجت احلالة واندلعت 
ن���ريان احل���رب! وم�س���ت ال�سحيف���ة 
الفرن�سية تقول.. وبعبارة اخرى فان 
ج���رال دوايت ايزنه���اور ال يخو�س 
يف  حب���ا  الريا�س���ة  معرك���ة  الي���وم 
ال�سيا�سة او حب���ا يف الق�سر االبي�س 
وامنا زه���دا يف من�سب القائد االعلى 

لقوات الدول املتحالفة يف اوروبا.. 
القائ���د  الزه���د ه���و ان  و�سب���ب ه���ذا 
االمريك���ي الكب���ري اح����س من���ذ تويل 
ان  اخلط���ري  الع�سك���ري  من�سب���ه 
الكثريي���ن ب���ن "مروؤو�سي���ه" القواد 
الفرن�سي���ن واالجنلي���ز ي�سع���رون – 
وال يخف���ون �سعوره���م ه���ذا – ب���ان 
بينهم اك���ر من واحد ح���ق بالرئا�سة 
ومبن�س���ب القائد االعلى م���ن دوايت 

ايزنه���اور ا�س���وان بينه���م اك���ر م���ن 
قائ���د اق���دم خدمة ورتب���ة يف اجلي�س 
واعلى كعب���ا وار�سخ قدما يف الفنون 

الع�سكرية من دوايت ايزنهاور .. 
وان���ه – جرال ايزنه���اور – مل ي�سل 
لق���وات  االعل���ى  القائ���د  اىل من�س���ب 
الدول املتحالفة يف اوروبا النه اعلى 
قواد الدول املتحالف���ة مقاما واقدمهم 
الفن���ون  يف  قدم���ا  وار�سخه���م  رتب���ة 
"امريك���ي"  الن���ه  وامن���ا  الع�سكري���ة 
فح�س���ب والن امري���كا هي الت���ي تعد 
اوروبا بال�سالح ون�سب يف خزائنها 

الوف مالين الدوالرات. 
ونق���ل الي���ه – اىل ايزنه���اور – اح���د 

باورانه هذه احلكاية.. 
كان الب���اور املذك���ور يف اح���د ميادين 
و�سم���ع  باري����س  يف  اخلي���ل  �سب���اق 
�سابط���ا فرن�سيا ي�س���األ زميال فرن�سيا 

كان معه: 
- م���ن يكون هذا ال�ساب���ط االمريكي؟ 
فاجاب���ه زميل���ه: هذا ي���اور "اجلرال 

دوالر". 
قال���ت املجل���ة الفرن�سي���ة.. وا�سغ���ى 
اجلرال ايزنه���اور اىل رواية ياوره 
مكتب���ه  عل���ى  با�سابع���ه  ينق���ر  وه���و 

و�سكت حلظة ثم قال: 
- ج���رال دوالر؟.. هيه!.. ومع ذلك ال 
ا�ستطي���ع حقيقة من اح����س بالغ�سب 

الين اعذرهم! 
 ***

والواق���ع ان ه���ذه امل���رارة – او هذه 
الغرية – التي يح�س بها اليوم القواد 
لي�س���ت  الفرن�سي���ون والربيطاني���ون 
جديدة عليهم النهم �سبقوا ان اح�سوا 
بها يف عامي 1943 و 1944 يوم عن 
اجل���رال ايزنهاور قائدا اعلى لقوات 
الغزو وفتح "قلعة اوروربا" فقد كان 
مرنتجمري مثال فيلد مار�سال واعلى 
رتب���ة ع�سكرية من جرال ايزنهاور.. 
ال���ذي مل يكن ج���راال كامال" النه كان 
يحمل على كتفيه اربعة جنوم فقط.. 
وهي رتب���ة اقل مقاما قطع���ا من رتبة 
مونتجم���ري  وكان  مار�س���ال  الفيل���د 
يعتق���د انه اح���ق بالرئا�سة م���ن زميله 
 ، �سيئ���ا  يق���ل  مل  ولكن���ه  االمريك���ي، 
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النه���م كان���وا يف ح���رب، وكان هتل���ر 
الي���زال يحت���ل "قعلة اوروب���ا".. ومل 
تكن للعواطف ال�سخ�سية او للكرامة 
ال�سخ�سي���ة وزن ومئ���ذ يف احل�س���اب 

والتقدير. 
حكوم���ة  اح�س���ت  فق���د  ذل���ك  وم���ع 
وا�سنط���ن يومئذ ب���ان للمظاهر حكما 
جت���ب مراعاته وانه لي����س من الالئق 
ان يك���ون فيل���د مار�س���ال مونتجمري 
مروؤو�س���ا جلرال ذي جنوم اربعة .. 

اي اقل منه رتبة ومقاما.. 
وا�سنط���ن  حكوم���ة  رق���ت  ث���م  وم���ن 
ايزنه���اور اىل رتبة اجل���رال الكامل 
ومنحت���ه النجم���ة اخلام�س���ة! وه���ذه 
ه���ي اعلى رتبة ع�سكري���ة يف اجلي�س 
االمريك���ي.. وم���ن هن���ا ت�س���اوي يف 
الرتبة مع فيلد مار�سال مونتجمري.. 
وط���اب  املظاه���ر..  انق���ذت  وهك���ذا 

مونتجمري نف�سا ولو يف الظاهر! 
ولكنن���ا اليوم ل�سن���ا يف حالة حرب.. 
ت���دور  واحل���رب ان وقع���ت ف�س���وف 
االوربي���ون   والق���واد  اوروب���ا..  يف 
- وخ�سو�س���ا الفرن�سي���ن – اع���رف 
االمريكي���ن  وم���ن   – �سواه���م  م���ن 
عل���ى كل ح���ال – باوروب���ا وبط���رق 
الدف���اع عنه���ا.. ث���م هم اع���رق تاريخا 
يف احل���روب وفنونه���ا واك���ر خربة 

ودراية.. اىل اآخره.. 
وم���ع ذلك فقد ع���ادت امريكا وفر�ست 
ارادته���ا عل���ى دول اوروب���ا وعين���ت 
قائده���ا ايزنه���اور قائ���دا اعل���ى.. ث���م 
– م���ن  ل���ه امريكي���ن  عين���ت زم���الء 
يف   – وجوي���ن  وبحري���ن  بري���ن 
كاف���ة املنا�س���ب الثانوية لق���واد بقية 
ال���دول املتحالف���ة م���ع ان بينه���م م���ن 
هم اق���دم رتبة اعلى كعب���ا يف الفنون 

الع�سكرية.. اىل اخره.. 
وهذا كل���ه بف�سل ال���دوالر .. وحاجة 

اوروبا اىل الدوالر!؟ 
 ***

وكان هذا هو املوقف .. مرارة وتذمرا 
وكبتا للغرية التي يف ال�سدور، م�سافا 
اىل هذا �سعور القواد االمريكين بان 
امري���كا ا�سبحت ترى ان من حقها ان 
تتدخ���ل يف ال�سغ���رية والكب���رية من 
�سئون فرن�سا اخلارجية والداخلية!.. 
او م���ا يعتقد الق���واد الفرن�سيون انها 
م�سائ���ل داخلية تخ�س فرن�سا وحدها 
ولي����س المري���كا وال ل�سواها ان تد�س 
انفه���ا فيها..! ومن ذلك م�سكلة تون�س 
وموقف وا�سنجطون منها! وهذه هي 
ال�سوكة التي تدمى كرباء فرن�سا!. او 
هذه هي القطرة التي قا�ست بها كاأ�س 
�سرب القواد الفرن�سين.. كما �سيجئ 

بعد! 
 **

كان هذا ه���و املوق���ف.. اىل ان عينت 
– قائ���دا  اخ���رى!  – وم���رة  امري���كا 
امريكي���ا هو ج���رال ريدج���واي لكي 

يخلف جرال ايزنهاور يف من�سبه! 
ويف ه���ذه امل���رة – كما يق���ول القواد 
االجنلي���ز  وزمالوؤه���م  الفرن�سي���ون 

تهت���م حكوم���ة  امل���رة مل  ه���ذه  – يف 
وا�سنجط���ون مبراع���اة قواعد الذوق 
ال�سلي���م.. او بانق���اذ املظاه���رو حفظ 
كرام���ة القواد االجنلي���ز والفرن�سين 
وه���و  ريدج���واي  عين���ت  انه���ا  ذل���ك 
ج���رال ذو جن���وم اربعة فق���ط – اي 
لي����س ج���راال كام���ال وال رتبت���ه ه���ي 
الرتب���ة االعلى يف اجلي����س االمريكي 
قائ���دا اعل���ى ورئي�سا على  – عينت���ه 
ق���واد فرن�سي���ن واجنلي���ز يحمل���ون 
رتب���ة املاري�س���ال والفيلدمار�س���ال اي 

انهم اعلى منه رتبة ومقاما.. 
وا�سنجط���ون  حكوم���ة  كان���ت  واذا 
ال���ذوق  ح�س���ن  مراع���اة  تكلف���ت  ق���د 
وحف���ظ املظاه���ر يف ع���ام 1943 يوم 
النجم���ة  ومنحت���ه  ايزنه���اور  وق���ت 
اخلام�س���ة واالخرية لك���ي ترفعه اىل 
مق���ام مروؤو�سه مونتجم���ري فانها – 
تتكل���ف  مل   – و�سنجط���ون  حكوم���ة 
ه���ذا ال���ذوق وه���ذه املجامل���ة يف عام 
1952 واكتفت بفر�س ريا�سة قائدها 
ريدج���واي االقل���م مقام���ا ورتبة على 
من هم اعلى من���ه رتبة ومقاما!.. ومل 

متنحه النجمة اخلام�سة. 
بكرام���ة  ا�ستهت���ار وا�ستهان���ة  وه���ذا 
واالجنلي���ز  الفرن�سي���ن  الق���واد 

مابعدهما ا�ستهانة وا�ستهتار! 
واذا كان الق���واد االجنلي���ز مل يقولوا 
 – النف���اق  – او  – وال���ربود  �سيئ���ا 
االجنلي���زي ف�سيل���ة مع���رتف بها من 
ق���دمي – ف���ان الق���واد الفرن�سي���ن مل 
يطيقوا �سربا . ومن هنا كان االنفجار 
الذي يدوي يف باري�س ويرتدد �سداه 
الق���وي عل���ى �سفح���ات اجلرائد ويف 
جوانب اجلمعية الوطنية الفرن�سية! 
وه���ذا االنفج���ار اتخ���ذ �س���كل خطاب 
الفرن�س���ي  ج���وان  املاري�س���ال  الق���اه 
يف ماأدب���ة اقيم���ت منذ اي���ام يف نادي 

البحار".  ماوراء  "فرن�سا 
 ***

ويح�س���ن ب���ي قب���ل ان احت���دث ع���ن 
خطاب املاري�سال ج���وان ان اقدم هذا 
القائ���د الفرن�سي يف كلمة موجزة اىل 
الق���راء..مل يع���رف املاري�س���ال جوان 
بحب���ه المري���كا واالمريكي���ن بل على 
العك����س فقد عرف بعدائ���ه لكل ما هو 
امريك���ي ومن ذلك انه ع���ن بعد نهاية 
احلرب العاملية االخرية "مقيما عاما" 
يف مراك�س الفرن�سية... ولقد اتهمته 
امل�سادر االمريكية بانه – يف من�سبه 
املذكور يف مراك�س – كان ي�سع دائما 
العقبات والعراقي���ل يف طريق ان�ساء 
لق���وات الطريان  القواع���د الع�سكرية 
االمريك���ي يف مراك�س.. وانه عار�س 
اكر من م���رة يف ال�سماح بدخول اي 
ع���دد كب���ري م���ن االمريكي���ن يف وقت 
واح���د. وه���و االم���ر ال���ذي ن�س���اأ عنه 
عطل كبري يف اجناز ت�سييد القواعد 

اجلوية املذكورة. 
ع���ن  املا�س���ي  يناي���ر  �سه���ر  ويف 
عام���ا  قائ���دا  ج���وان  "اجل���رال" 
للقوات الربي���ة للدول املتحالفة يف 

و�سط اوروبا.. 
ويف �سهر مايو املا�سي رقى اىل اعلى 
رتب���ة ع�سكرية يف اجلي����س الفرن�سي 
وهي رتبة املاري�س���ال وا�سبح يحمل 
عل���ى كتفي���ه �سبع���ة جن���وم.. وه���ذه 
الرتبة جتعله م�ساويا يف املقام للفيلد 

مار�سال مونتجمري.. 
ماي���و  �سه���ر   – ال�سه���ر  نف����س  ويف 
املا�س���ي – اختارت امري���كا اجلرال 
بريدج���واي ذا النج���وم االربعة فقط 
! – لك���ي يخل���ف ج���رال ايزنه���اور 
لق���وات  االعل���ى  القائ���د  من�س���ب  يف 
ال���دول املتحالف���ة يف اوروب���ا.. ومل 
تكل���ف خاطرها – كم���ا �سبق القول – 
ومتنح���ه جنمة خام�س���ة ، لكي ترفعه 
اىل مق���ام "مروؤو�سي���ه" مونتجم���ري 

وجوان!!. 
مل  الث���اين  ولك���ن  االول!  و�سك���ت 

ي�سكت.؟! 
 **

وقف املاري�سال جوان – يف اال�سبوع 
املا�س���ي – وق���ف يخط���ب يف ماأدب���ة 
غداء اقيمت يف نادي )فرن�سا ماوراء 
البحار( فقال – وان���ا اخل�س خطابه 

الطويل.. 
1- ان حكومة الواليات املتحدة كثريا 
م���ا جعل���ت م���ن هيئ���ة االمم املتح���دة 
للزراي���ة  يف ح���رب كوري���ا مو�سع���ا 

وال�سخرية واال�ستخفاف!
2- ان الدخ���ول يف مفاو�سات للهدنة 
م���ع ال�سيوعين يف كوري���ا كان غلطة 
�سنيع���ة والطريقة الت���ي عوجلت بها 
ا�سن���ع!...  كان���ت  املفاو�س���ات  ه���ذه 
وه���ا نح���ن ن���رى الي���وم نتيج���ة هذه 

االخطاء! 
اىل  موجهت���ان  الغمزت���ان  وهات���ان 
بال���ذات!.. الن���ه  ج���رال ريدج���واي 
كان اىل م���ا قب���ل �سهر ماي���وم املا�سي 
يف  احل���رب  �س���ر  ع���ن  امل�سئ���ول   –
كوري���ا وع���ن جم���ل هيئ���ة االمم 

املتحدة! مو�س���ع الزراية وال�سخرية 
واال�ستخف���اف!.. وامل�سئول كذلك من 
املفاو�س���ات و�سريه���ا!! وام���ا خلف���ه 
جرال م���ارك كالرك فل���م يع�س عليه 
بع���د يف من�سب���ه احل���ايل وق���ت كاف 
لكي يع���ده احدها م�سئ���وال عن �سيء 
من ه���ذا.. نعم! هما غمزت���ان موؤملتان 
النج���وم  ذي  ريدج���واي  جل���رال 
االربع���ة الذي جيء ب���ه ليكون رئي�سا 

على ماري�سال فرن�سا جوان!! 
 – 3- عل���ى االمريكي���ن ان يدرك���وا 
اذا مل يكف���وا ع���ن تدخله���م يف م�ساألة 
تون����س وغريه���ا م���ن �سئ���ون فرن�سا 
)الداخلية ( – ان فرن�سا �سوف تخرج 
من هيئة االمم املتحدة وت�سفق الباب 
خلفها ب�سدة! وان احلكومة الفرن�سية 
التي جت���د عنده���ا ال�سجاع���ة الكافية 
التخ���اذ ه���ذه اخلط���وة �س���وف يخلد 

ذكرها التاريخ! 
وه���ذه الفقرة م���ن خط���اب املاري�سال 
ج���وان ه���ي الفق���رة الت���ي قام���ت لها 
وقعدت اجلمعية الوطني���ة الفرن�سية 
والتي كانت مو�سوع اكر من �سوؤال 

وا�ستجواب.. 
 ***

وم���ن قب���ل ه���ذا اخلط���اب يف ن���ادي 
كان  البح���ار(  م���اوراء  )فرن�س���ا 
املاري�س���ال اجل���رئ ق���د اث���ار �سج���ة 
اخ���رى مل تك���ن ق���د انته���ت بع���د يوم 
القى خطاب���ه املذكور يف حفلة �سابقة 
اقيمت احتفاال بذك���رى معركة فردان 
– يف احلرب العاملية االوىل – خطب 
ماري�س���ال ج���وان وجمد ذك���رى بطل 
ق���ردان )املاري�سال بيت���ان( الذي دافع 
ع���ن ف���ردان وانت�سر.. وق���ال عنه ).. 
و�سياأتي اليوم ال���ذي ت�سم فيه رفات 
املاري�س���ال بيت���ان اىل رن���ات اجلنود 

الذين قادهم اىل الن�سر(! 
ولق���د تق���دم اح���د ال���وزراء ال�سابقن 
دانيي���ل  اال�سرتاك���ي  النائ���ب  وه���و 
ماير ب�س���وؤال اىل اجلمعي���ة الوطنية 

الفرن�سي���ة ع���ن )كي���ف يج���وز لقائ���د 
فرن�س���ي يف اجلي�س العام���ل ان يكيل 
املذب���ح لرج���ل حك���م علي���ه باخليان���ة 

العظمى وباالعدام!(. 
يق�سد املاري�سال بيتان! 

 ***
ثم جاءت ال�سجة الثانية التي اثارها 
م���اوراء  )فرن�س���ا  ن���ادي  خطاب���ه يف 
اخلط���اب  ن�س���رت  والت���ي  البح���ار( 
بحروف���ه هي جري���دة ب���اري بري�س. 
– وه���و يف الوق���ت  وكان مندوبه���ا 
نف�سه مندوب وكالة االنباء الفرن�سية 
ال�سبيه���ة بالر�سمي���ة – كان ال�سحفي 
الوحيد الذي ح�سر هذه املاأدبة ونقل 
باالختزال كل مادار فيها .. وا�ستدعى 
ال���وزارة  رئي����س  بين���اي  م�سي���و 
املاري�س���ال جوان ... واختلى به نحو 
ن�سف �ساع���ة ثم خ���رج املاري�سال من 
مكت���ب رئي�س ال���وزارة وه���و يبت�سم 
! ولكن���ه رف����س ان ي�س���رح ب�سيء ما 

لل�سحفين.. 
ام���ا مكتب رئي�س ال���وزراء فقد ا�سدر 
بيانا قال فيه انه تبن لرئي�س الوزارة 
م�سيو بيناي انه قد وقع حتريف كبري 
يف نق���ل عب���ارات خط���اب املاري�سال، 

وان امل�ساألة تعد منتهية متاما! 
متاما كما يحدث عندنا يف م�سر! 

 **
احلربي���ة   وزي���ر  ا�ستدع���ى  ث���م 
م�سيوبليفان املاري�سال العنيد وطلب 
– يف  م���ن ان يعر����س علي���ه مقدم���ا 
امل�ستقب���ل – �س���ورة م���ن اي خط���اب 
يلقي���ه او حدي���ث ي���ديل ب���ه! ورف�س 
ان  يرف����س  ان���ه  وق���ال  املاري�س���ال.. 
يخ�س���ع لوزي���ر الدف���اع الن���ه – طبقا 
لقواع���د الربوتوك���ول – يعترب نف�سه 
اعل���ى مقاما م���ن وزير الدف���اع فكيف 
اذن ي�ست���اأذن من���ه قب���ل ان يخطب او 

يديل بحديث!! 
وه���ذا �سحي���ح الن املاري�س���ال جوان 
بع���د – من جهة الربوتوكول  - وبن 
ترتي���ب املقامات – خام����س رجل يف 
فرن�س���ا وهو يلي رئي����س اجلمهورية 
ورئي����س ال���وزراء ورئي����س جمل����س 
ال�سيوخ ورئي�س اجلمعية الوطنية.. 

 ***
وال���ذي تتحدث في���ه باري����س االن – 
وعلى اخل�سو�س دوائرها الع�سكرية 
وال�سيا�سي���ة – ه���و كي���ف ميك���ن ان 
يوج���د تع���اون �سادق �سلي���م بن ريد 
ج���واي وج���وان بعد ه���ذا ال���ذي قاله 
االخري ع���ن االول وحكومة الواليات 

املتحدة؟! 
لق���د اح�سن جرال ايزنهاور �سنعا – 
هكذا يقولون – عندما جنا بنف�سه من 
هذا اجل���و اململوء باملرارة والغرية.. 
تاركا ل�س���واه ان يحمل من بعده لقب 

دوالر"!!  "جرال 

اآخر �شاعة/ متوز - 1952
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م���ن اج���ل عينيه���ا الع�سليت���ن و�سعره���ا الذهبي 
هدده���ا كيوبيد باالنتح���ار يف لبن���ان، و�ساومها 
على كل ثروته يف فرن�سا، واطلق عليها الر�سا�س 

يف القاهرة. 
وا�سفق���ت �سباح عل���ى كيوبيد فم�سح���ت دموعه 
باالنغ���ام واالح���الم وتركت دموعه���ا ت�سيل على 
وج���ه ي�س���يء الظالم، وم���ع هذا خرج���ت للنا�س 
ت�سح���ك وه���ي حت���رتق، وتغن���ي وه���ي خمتنقة 

العربات والذكريات. 

مولودة الدولرات 
ول���دت يف بريوت يف ليلة عا�سف���ة من �ستاء عام 
1927 وحمله���ا ابوه���ا ب���ن يدي���ه وه���و يتمنى 
ل���و انها كان���ت ولدا يعين���ه على احتم���ال متاعب 
احلي���اة ، وملح���ت امه���ا عالمات احل���زن مرت�سمة 
على وجهها املكتئب فاحت�سنتها وبكت، و�سهدت 
�سب���اح اول دمع���ة يف اول يوم م���ن حياتها وهي 
بع���د ولي���دة ال تعرف معن���ى الدم���وع، وا�ستيقظ 
ابوها يف ال�سب���اح الباكر فهرب من البيت ليفتح 
دكان االقم�س���ة ال���ذي كان يتاج���ر في���ه، وم���ا كاد 
ينت�س���ف النهار حتى انهالت علي���ه الزبائن، فادر 
كان مولودت���ه اجلديدة وا�سعة ال���رزق وعاد اىل 

البيت وهو يف غاية الفرح. 
و�سماه���ا جانيت عل���ى ا�سم ا�سه���ر واغنى مغنية 
يف لبنان، وب�سر امها بانها �ستمالأ البيت والدكان 

بالدوالرات. 
مل يك���ن يدري انه���ا �ست�سبح جنم���ة، وان اجرها 
�سريتف���ع يف فيل���م "لبناين يف اجلامع���ة" اىل 8 
االف جني���ه، وان امها �ستقتل مب�سد�س ابنها قبل 
ان تتمت���ع بدوالراته���ا، ولك���ن منذ ه���ذه اللحظة 
ب���داأ االقارب يح�س���دون االم ال�سعيدة مبولودتها 

ال�سعيدة.. 

�شحرور الوادي 
وبلغت جاني���ت 4 �سنوات ف���ازداد احل�سد، كانت 
كالزه���رة التي تفتحت براعمها، وارت�سمت عليها 
من���ذ طفولتها معامل الن�سارة وال���ذكاء، وتنباأ لها 
عمه���ا ال�ساعر �سح���رور ال���وادي مب�ستقبل باهر 
فادخله���ا ابوها مدر�س���ة ال�ساكرك���ري يف بريوت 
وظ���ل متلهفا عل���ى اليوم ال���ذي تتخ���رج فيه اىل 
احلياة العملي���ة، غري انها ر�سب���ت يف كل العلوم 
والرق����س  واالنا�سي���د  التمثي���ل  يف  وجنح���ت 

املدر�س���ة  حو����س  يف  تق���ف  كان���ت  االيقاع���ي.. 
وحوله���ا الطالبات ي�سفقن لها وهي تقلد حركات 
املدر�س���ات وعلمت الناظرة بهذه امل�ساخر فقررت 

طردها.. و�سربها ابوها علقة! 
كان���ت ق���د بلغ���ت العا�س���رة، وكان كل م���ن حولها 
ي���رى ن�سوج براعمه���ا ومفاتنه���ا فاقرتحوا على 
والده���ا ان ي�سافر معها اىل القاهرة لعر�سها على 
املخرجن ال�سينمائين وخيل اليه انهم يت�سقون 
في���ه بع���د ان ك�س���دت جتارت���ه فث���ار م���رة ثانية، 

و�سربها علقة ثانية. 

ابوها ي�شفق 
مل متنعها الق�سوة من ا�ستمرار الغناء والتمثيل، 
انه���ا تع�س���ق املو�سيق���ى وترت���اد ال�سينم���ا لرتى 
االف���الم الغنائي���ة وتتمنى اليوم ال���ذي تظهر فيه 
عل���ى ال�سا�س���ة، .. وبينما كان���ت تداعبها االحالم 
ا�ستدعته���ا املدر�سة للغناء يف حفلته���ا ال�سنوية، 
فخرج���ت م���ن البي���ت م�ستخفي���ة وظه���رت عل���ى 
امل�س���رح كالزه���رة احلامل���ة الت���ي تبع���ت االنغ���ام 
من م�ساعره���ا وهي ذاهلة عن الوج���ود، وا�سدل 
ال�ست���ار وه���ي ذاهل���ة اي�س���ا، ومل ت�ستيق���ظ اال 
عندما ملحت والدها ي�سفق بن املدعوين وعيناه 

دامعتان من فرط الفرح. 

ع���ادت ب���ه الذكري���ات اىل اليوم ال���ذي ولدت فيه 
وع���ادوه االم���ل يف جاني���ت ، ا�سب���ح يحلم معها 
بالي���وم الذي يراها فيه عل���ى ال�سا�سة لوال انه مل 
يكن ميل���ك وقتئذ تكالي���ف ال�سف���ر اىل القاهرة.. 
وفوج���ئ مب���وزع اف���الم ا�سي���ا يف ب���ريوت وهو 
يطرق بابه، وفوجئت به جانيت وهو يطلب منها 

�سورتها الفوتوغرافية ليقدمها لال�ستوديو.. 

�شموع ونذور 
وط���ارت جاني���ت اىل امل�س���ور يف نف����س الليل���ة، 
وتو�سل���ت اليه ان ير�سم له���ا �سورة تفتح ابواب 
البالت���و، وابتهل���ت اىل القدي�سة تري���زا ان تكون 
ن�سريته���ا عند ا�سي���ا، واوق���دت ال�سموع ونذرت 
الن���ذور، و�سهرت ا�سرته���ا ا�سبوعا التنام اال عند 
مطلع الفج���ر، ويف الليلة ال�سابعة راأت يف املنام 
انها ظهرت على ال�سا�سة فعال، وقذفتها اجلماهري 
بالزهور وطلبت منها ان حتادثهم ولكنها ارتبكت 
ف�سربوه���ا ومل ينقذها منهم اال رجل فقري يعي�س 

بجوار بيتها يف كوخ من ال�سفيح.. 
وا�ستيقظت جانيت مذعورة فوجدت نف�سها على 
ال�سري���ر، مل ت�س���ارح والديها ب�س���يء ، وتوجهت 
وه���ي ترجت���ف اىل �ساح���ب الك���وخ وروت ل���ه 

ق�ستها فب�سرها باخلري وروى لها ق�سة قدمية! 

كان���ت جاني���ت يف اخلام�س���ة م���ن عمره���ا واقبل 
عي���د راأ�س ال�سن���ة فاهداها ابوه���ا ف�ستانا ر�سيقا 
وح���ذاء جدي���دا، وارت���دت الف�ست���ان واحتفظ���ت 
باحلذاء يف �سندوقه حت���ى ال يت�سخ من ال�سارع 
ال���ذي بلله املطر، ومرت بالكوخ وهي يف طريقها 
اىل املدر�سة، فراأت �ساحب���ه ينزح منه املاء وهو 
ح���ايف القدم���ن، فعطف���ت علي���ه واح�س���رت ل���ه 
حذاءها ب�سدوقه، و�سح���ك �ساحب الكوخ وقال 
لها ان���ه ال ينا�سب مقا�سه ولكنه���ا ا�سرت على ان 
تهديه له روى الرجل جلانيت هذه الق�سة فعادت 
اىل البيت بعد ان هداأت قليال من الرعب، ونذرت 
ان ت�س���رتي للرج���ل ح���ذاء جدي���دا اذا م���ر عليها 
اليوم بخ���ري، فو�سلتها يف امل�ساء برقية تب�سرها 
بان �سورتها وجدت �ساحل���ة للكامريا، ومل يبق 

اال ان يتم اختبارها امام الكامريا. 

اول فيلم 
وانطلق���ت الزغاريد حتى مالأت البي���ت وال�سالة 
الت���ي كان���ت تعم���ل فيها باج���ر زهي���د، وح�سرت 
اآ�سي���ا اىل ب���ريوت وقابلتها، وابرم���ت معها عقدا 
ابتدائي���ا، وعادت اىل القاه���رة، و�سهرت اال�سرة 

مرة اخرى وهي ترتقب ليلة االختبار. 
وو�سع���ت جانيت العق���د يف حرز مك���ن لتخفيه 
عن عي���ون احل�ساد، ودخل���ت اال�ستديو وهي يف 
غاية القلق واخل���وف، وا�ستقبلتها جلنة امتحان 
رهيب���ة كان من بن اع�سائها زكريا احمد وحممد 

الق�سبجي وخرجت من االمتحان ذاهلة. 
فقد حققت امال ت���ردد يف بيتها 17 عاما، واقامت 
ا�سيا م�سابقة الختيار ا�سم �سينمائي لها، و�سميت 

�سباح. 

�شباح ال�شحرورة 
وانته���ى ت�سوير فيلم "األقلب ل���ه واحد" وفتحت 
حقيبتها فوجدت بداخلها 150 جنيها، ومل تخزن 
حينما ا�ستهوى والدها رنن املال وا�ستوىل على 
املبلغ، فقد اهدتها ا�سيا عدة هدايا وكل الف�ساتن 
ب���ريوت  اىل  ابوه���ا  وع���اد  به���ا،  ظه���رت  الت���ي 
وبج���وازه الوزة التي تبي�س الذهب، وا�ستقبلها 
عمه���ا �سح���رور ال���وادي، وق���ال له���ا م���ربوك ي���ا 
جاني���ت، فقال���ت ا�سبح ا�سم���ي �سب���اح، ف�سماها 

اي�سا �سحرورة الوادي. 
ب���ريوت وقف���ز  وا�سته���رت �سب���اح يف �س���االت 
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اجره���ا، وب���داأ ت�سوي���ر الفيلم الث���اين يف نف�س 
التعاق���د "هذا جناه اب���ي" فحر�سه���ا ابوها على 
رف���ع اجرها، وتذك���رت جمي���ل اآ�سيا فل���م توافقه 
فغ�س���ب عليها، وب���داأت تدرك معن���ى كلمة الطمع 
فقررت ان تت���زوج لتتخل�س من ابيها، وتزوجت 
ولك���ن ق�سة الطم���ع تك���ررت مع زوجه���ا فقررت 
ان تتخل����س من���ه اي�س���ا وب���داأت ت�ساوم���ه عل���ى 
الطالق، كانت �سباح قد راأت نف�سها على ال�سا�سة 
الول م���رة فكادت ت�ساب باجلن���ون، و�سهدت يف 
ال�سينم���ا 3 حفالت متوا�سل���ة وادركت امل�ستقبل 
الذي ينتظرها فقبلت م�ساومات زوجها واحتفظ 
بابنهم���ا "�سب���اح" وا�ستوىل عل���ى كل مدخراتها 

نظري الطالق. 

متاعب القاهرة 
القاه���رة،  اىل  ب���ريوت  م���ن  املتاع���ب  وانتقل���ت 
مغم���ورة  فق���رية  تع���ود  ان  تتمن���ى  فا�سبح���ت 

لت�سرتي �سعادتها ولو بروتها. 
وبداأت م�ساعرها وانفعاالتها تتجلى يف اغنياتها 
ف���زادت قيمته���ا ون�سوتها، و�سمعه���ا مليونري يف 
كازينو طانيو�س مب�سيف مدينة عالية فوقع يف 
دباديبه���ا واغدق عليها الهداي���ا و�سيارة كاديالك 
وفيال فاخ���رةن وانتهزت اال�ساعات هذه الفر�سة 

فركبت معها ال�سيارة ودخلت معها الفيال. 
�سب���اح  ومثل���ت 

فيلم احلب يف خط���ر فا�ستعل املليونري وفكر يف 
االن�سحاب وهداأت اال�ساع���ات ومل تهداأ املتاعب، 
كان ع���ازف الكمنج���ة ان���ور منح���ي ق���د راآها يف 
لبنان وهي طفلة، فلما عادت اىل القاهرة وقع يف 
دباديبه���ا اي�سا، وعر�س عليها ال���زواج فرف�ست 
باالنتح���ار،  فهدده���ا  التجرب���ة،  تتك���رر  لكي���ال 
وتزوج���ا.. واجنبا ابنتهما هويدا.. كانت �سباح 
تطب���خ له الكبيب���ة ال�سامي وكان ان���ور يطبخ لها 
امللوخي���ة، وعا�س���ا �سعيدي���ن ل���وال ان طاردتهما 

املتاعب 28 �سهرا انتهت بالطالق. 

طائرة ال�شاعات 
وعاد االمل اىل املليونري، وعادت اال�ساعات توؤكد 
انه ا�ستدعاها يف بريوت ويف فرن�سا، و�ساومها 
عل���ى كل ثروته واهداها 12 ال���ف جنيه وهددها 

باالنتحار اي�سا. 
و�سافرت اال�ساع���ات اىل القاهرة وروت ان انور 
من�س���ي هددها باط���الق النار عليه���ا اذا ا�ستمرت 

بعيدة عنه لوال بولي�س النجدة! 
وفاج���ات �سب���اح كل اال�ساع���ات بق���رار حا�س���م، 

فعادت اىل عازف الكمنجة . 
وان  هولي���وود  يف  متث���ل  ان  االن  امنيته���ا  ان 
ت�سب���ح مليونرية، وان ت�سرتي طيارة لتطري من 

اال�ساعات!.. 

اجل����يل/ اآذار- 1956
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يف ق�س���ر املتن���زه الذي لي����س جلماله 
وات�س���اع حديقت���ه  نظ���ري يف ال�س���رق 
كل���ه.. ويف الطاب���ق الث���اين م���ن ه���ذا 
الق�سر، وعن مين امل�سعد الكهربائي، 
وبع���د نهاي���ة املمر الطوي���ل الذي يطل 
على البهو الكبري، يقوم باب كبري، اذا 
انت اجتزت���ه، ا�سبحت يف جناح امللك 

ال�سغري احمد فوؤاد الثاين...! 
اجلن���اح  ه���ذا  يف  �سيلق���اك  م���ا  واول 
امللكي مدخل �سغري و�سع يف كر�سيان 
من نوع الفوتي���ل، ومنذدة، و�سجادة، 
و�سيفونرية، ترك عليها �سندوقان من 
الورق، خا�سان بط���رود امللك الواردة 

من باري�س. 
وع���ن �سمال ه���ذا املدخل! �س���رتى بابا 
ي���وؤدي اىل حج���رة املربي���ة، ف���اذا انت 
فيه���ا  ه���ذه احلج���رة وج���دت  دخل���ت 
"�سلف" ودوالب  ث���الث  "براف���ان" ذا 
مالب�سهم���ا  املربيت���ان  في���ه  ترك���ت   ..
ال�سيفي���ة وال�ستوي���ة .. و�ستج���د يف 
اجلان���ب االي�سر من ه���ذا الدوالب عدة 
كتب تبحث يف تربية االطفال، ومذكرة 
دون���ت بها بع�س املالحظ���ات عن امللك 
الطفل، وقد كتبت باالجنليزية.. وهي 

كما يلي: 
1- ول���د يف ال�ساع���ة 8:20 من �سباح 
االربع���اء 16 يناير �سنة 1952 ، وكان 
طول���ه 53 �سنتمي���رتا، ووزن���ه 3 كيلو 

جرامات و 400 جرام.. 
2- كان وزنه يف االيام الثانية هكذا: 

                                        غم         كغم 
 3   310 اليوم الثاين  
 3   280 اليوم الرابع  

 3   200 اليوم ال�ساد�س  
 3   300 اليوم الثامن  

3   410 اليوم العا�سر  
3   570 اليوم الثاين ع�سر  

 3   670 اليوم التا�سع ع�سر  

يف  امل�سج���ل  وزن���ه  ي���زداد  وهك���ذا 
املذك���رات اخلا�سة ب���ه، حتى ي�سل يف 
اواخر مار�س اىل 800 جرام و 4 كيلو 

جرامات. 
3- ا�ستحم الول مرة بعد اليوم الثامن، 
ويف هذا احلمام االول و�سعت ملعقتا 
اكل م���ن بيكربونات ال�س���ودا، ومرهم 

بن�سل���ن يف العينن، ومرهم مليتامن 
على اجللد، وجورك�س جلي�سرين على 

ال�سفايف. 
4- كانت درج���ات احلرارة امل�سلجة له 

ترتاوح بن 37 و 37.5 درجة. 
5- يف 8 فرباي���ر كان ه���ادئ الطب���ع، 
ويف 9 فرباير ق�س���ى ليلة جيدة، ويف 
13 فرباي���ر اجريت له عملةي الطهارة 
وكان���ت حالته جي���دة، ويف 15 فرباير 
)اي بع���د مولده ب�سه���ر كامل( ا�سيفت 

اىل طعامه نفط الفيتامينات..! 

 ***
وم���ن ب���اب حج���رة املربي���ة، دلفنا اىل 

حجرة امللك الطفل.. 
ان احلج���رة كبرية وا�سعة، ولها بابان 
وارب���ع نواف���ذ تطل عل���ى البح���ر، اما 
طالوؤه���ا فيغلب فيه الل���ون ال�سماوي، 
وه���ي عامة تنط���ق بالب�ساطة واالناقة 
نح�س���ي  وبداأن���ا  مع���ا..  وق���ت  يف 

حمتوياتها فاذا فيها: 
1- �سري���ر �سغري م�ستطيل ذو حاوجز 
خ�سبية وقد رفع���ت عليه نامو�سية من 
التل، ام���ا املرتبة واملخدة فقط 

�سنعتا من االطل�س. 
2- اىل ي�س���ار ال�سرير، 
دوالب �سغري عليه 

لع���ب 

اطفال من ال�سيني، وقما�س، ومربعات 
من الباغة بداخلها لعب اخرى. 

3- دوالب يرى فوقه بالونان على �سكل 
كرة ملونة، وبطه من الباغة اذا حركتها 
املو�سيقي���ة،  االدوار  بع����س  عرف���ت 
فهن���اك  داخل���ه،  يف  ام���ا  واباج���ورة، 
ف�ستان���ان م���ن االورجان���دي االبي����س 
بالدانتي���ل..  امل�سغ���ول  بال���ربودري 
وارب���ع ع�س���رة �سماع���ة معلق���ة ولي�س 
عليه���ا مالب����س.. واما ار����س الدوالب 
فعليها طقم بيب���ي من ال�ستان، ودربية 
�سري���ر وخمدتان من ال�ست���ان، وكي�س 
به م���ادة جافة بالبخور، ولكنها ت�سدر 

رائحة. 
4- بارافان.. 

بهم���ا  �سلفت���ن،  ذات  �سيفون���رية   -5
ك���ري  ب�سا
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غ�سيل، ويف ال���درج االول من ادراجها 
م���ن  للن���وم،  قم�س���ان  ثالث���ة  االربع���ة 
احلرير امل�سغول يف فرن�سا، ويف الدرج 
الث���اين فر�سة من احلري���ر الر�سا�سي، 
ويف الثال���ث قمي�س داخلي من احلرير 

كذلك، ويف الرابع 36 حرملة. 
وعلى ال�سوفنرية، اربع���ة مربعات من 

الباغة، بها لعب خمتلفة. 
6- ديفون. 

7- كر�سي���ان عادي���ان، وثالث���ة كرا�سي 
من نوع الفوتيل. 

8- دوالب كب���ري ذو اربع���ة م�ساريح .. 
يف امينه���ا اربعة رف���وف حتتها اربعة 
ادراج، وحمتوي���ات هذا اجلانب غطاء 
لل�سري���ر  وكوفرت���ه  لل�سري���ر،  ازرق 
اي�س���ا، و12 مالءة م���ن اللينون، عليها 
التاج، وكوفرته �سوف تريكو لل�ستاء، 
وعلب���ة ت�سم مالم���ات لل�سرير م�سغولة 
باالل���وان. ام���ا امل�سراع الث���اين فيقفل 
عل���ى م���راأة وعلب���ة ب���ودرة يف الق�س���م 
العل���وي من���ه، وعل���ى ادراج ثالث���ة بها 
ادوات للحمام، وطاقم اكل لواحد فقط، 
من الف�سة اخلال�سة، وقد كان هو طاقم 

اكل امللك الطفل بطبيعة احلال. 

ويف الن�س���ف االي�س���ر م���ن ال���دوالب ، 
وهو ذو م�سراعن، ترى اربعة ف�ساتن 
معلقة على �سماعات، وقبعتان لل�سم�س 

وثالثة اطقم لل�سرير. 
9- ويف امل�ساف���ة ب���ن ه���ذا ال���دوالب، 
وال�سفوترية، من�سدة م�ستديرة حولها 

كر�سيان من نوع الفوتيل لالطفال. 
10- وبعد الدوالب، عند باب احلجرة، 
ديف���ون اآخ���ر للجلو����س، وعلي���ه اربع 
خمدات حتت���ل جوانب���ه الثالثة ويف 

جناح امللك الطفل ، حمام خا�س به. 
 ***

وهكذا كان يعي����س امللك الطفل الذي 
مل يكمل بعد عاما من عمره.. 

ان كل م���كان يف جناحه اخلا�س ينطق 
بالرتف الذ ا�سبقه علي���ه امللك ال�سابق. 
كل قطعة م���ن قطع االثاث الفاخر كانت 
ت���دل عل���ى ه���ذا، وكل ث���وب م���ن ثيابه 
الكث���رية الغالي���ة القيمة كان���ت توحي 
بهذا، وكل لعبة من لعبة الثمينة النادرة 
كان���ت توميء بها.. فه���ل يجد امللك يف 
ه���ذا العه���د اجلديد، من بن�سئ���ه �سعبيا 
دميقراطيا، يح����س حاجة الفقري، وامل 
اجلائع، وهزة املقرور من الربد؟. وهل 

جتد فيه م�سر يوم يجل�س 
عل���ى عر�سه���ا مل���كا م���ن الط���راز الذي 
تن�سده ، ا�ستقامة يف اخللق، واح�سا�سا 
بالتبعات، واميانا بالد�ستور و�سرورة 

�سيادته ن�سا وروحا؟!
حتق���ق  فه���ل  يرج���و،  م�س���ري  كل  ان 

االقدار مل�سر رجاءها يف هذه املرة؟! 
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