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احل���واري  يج���وب  طف���ا  الوق���ت  ذل���ك  يف  كان 
واالزقة، ايرتدي اجللباب الكا�ستور، ويغني مع 
اوالد احلتة، فيقدمه ال�سكان بالطوب الن �سوته 

مقلق للراحة!
ويف ذات ليل���ة ذه���ب الطف���ل املقل���ق للراح���ة مع 
ا�سدقائ���ه اىل تياترو دار ال�سام �سيدنا احل�سني 

مل�ساهدة فرقة فوزي اجلرايريل. 
ودخل���وا ال�سال���ة بع���د ان دف���ع كل منه���م ع�س���رة 
مليم���ات ثم���ن تذك���رة الدخ���ول، وبع���د ان رف�ض 
عام���ل التذاك���ر دعوى عب���د الوهاب بان���ه ال يزال 
طف���ا وان لاطف���ال معامل���ة خا�س���ة يف عرب���ات 

الرتام ويف كل مكان! 
وانتهى الف�س���ل االول وراح اوالد احلتة ي�سلون 
انف�سهم يف اال�سرتاحة بالغناء، ف�سفق اجلمهور 

على �سبيل ال�سخرية واال�ستخفاف! 
ولك���ن �ساح���ب الفرق���ة مل ي�س���ارك اجلمهور يف 
�سخريت���ه، ومل يامر بطرد االوالد من ال�سالة، بل 

تقدم نحوهم ودعاهم اىل الغناء على امل�سرح! 
وا�سفرت الوج���وه وا�سطربت االفئدة واهرتت 
ال�سيق���ان! وامام االمر الواق���ع ولتعذر الروغان، 
تق���دم الطفل اخلجول ومعه ا�سدقاوؤه، و�سعدوا 

على امل�سرح وراحوا يغنون! 
وطرب اجلمهور من فرقة االطفال ف�سفق طويا، 

وا�ستعادا الفرقة عدة مرات! 
وا�سيب فوزي اجلزايريل بنوبة كرم، فدفع لعبد 

الوهاب وفرقته �سلنا دفعة واحدة!
وتكررت زيارات فرقة االطفال مل�سرح دار ال�سام، 

وتكرر دفع ال�سلنات.
اىل ان ا�سبح���ت هذه الفرقة من ل���وازم امل�سرح، 
بل ا�سبحت ك�سري���ط ميكي ماو�ض الذي يعتربه 
م���ن برنام���ج دور  اجلمه���ور االن ج���زءًا دائم���ا 

ال�سينما! 

واعل���ن ف���وزي اجلزاي���ريل ع���ن ميك���ي ماو����ض 
امل�س���ري يف اعان���ات احلائ���ط، واخت���ار لعب���د 
الوه���اب ا�سم���ا مو�سيقيا ه���و حمم���د البغدادي، 
الن ا�سم���ه القدمي لي�ض فيه ط���اوة وال �سحر وال 

جمال! 
ويف اكتوب���ر �سن���ة 1917 انتق���ل ال�سي���خ �سامة 
حجازي اىل رحمة الله، وبعد عام من وفاته الف 
جنله عبد القادر حجازي فرقة متثل روايات ابيه 

على ان يقوم االبن بالدور االول. 
ولكن �س���وت االبن كان ا�سب���ه با�سوات مطربي 

حمطة االذاعة والعياذ بالله، فما العمل؟

اتف���ق مع الطف���ل عبد الوه���اب ان يغني من وراء 
ال�ست���ار، بينما عبد القادر يفت���ح فمه ويقفله امام 

اجلمهور! 
وهك���ذا كان جن���ل ال�سي���خ �سام���ة ه���و اول م���ن 
اخ���رتع طريق���ة الدوي���اج الت���ي ا�ستعمل���ت يف 

روايات ال�سينما الناطقة فيما بعد.
ورف���ع ال�ست���ار، وظهر عب���د القادر حج���ازي على 
امل�س���رح وهو يف �س���ن االربعني، يغن���ي ب�سوت 

طفل يف العا�سرة من عمره! 
وه���اج اجلمهور وهاج، وهج���م. بالكرا�سي على 
املمثلني واملمثات ي�سيح، نياترو او نطه، هاتوا 

فلو�سنا!
وقف���ز عبد القادر من الناف���ذة، وعلى كتفه �سوته 

اجلميل اي الطفل عبد الوهاب! 
والتحق الطفل بعد ذلك بفرقة امللحنني من حفظة 
االنا�سي���د القدمي���ة، كم���ا راح يتلق���ى درو�سه يف 
كت���اب متوا�سع ملحق مب�سج���د ال�سعراين الذي 

كان يعمل فيه والده. 
ثم �سمع���ه املرحوم عبد الرحم���ن ر�سدي، فاحلقه 
بفرقته وكان يغني للجمهور بني ف�سول الرواية 
اىل جان���ب ال�سي���دة فاطمة ق���دري، ومطرب اآخر 

يدعى �سيد بهن�سي. 
وكان للمطربة جمهور، وكان لبهن�سي معجبون، 
اما الطف���ل عبد الوهاب فق���د كان يغني قتا لوت 

ال�سميعة! 
كان عب���د الوه���اب يلتهب غرية م���ن فاطمة قدري 
وه���ي تله���ب قل���وب ال�سميع���ة باالغ���اين املبتذلة 
القدمية مثل: والنبي ما اخدك على �سره وتعايل 

يا �ساطر نروح القناطر!
ام���ا اغ���اين عبد الوه���اب فكانت من الن���وع الذي 

ميله اجلمهورن وال يطرب على االطاق!
كان يتيح �سوته يف غناء ق�سيدة يقول فيها: 

مرحبا يال�سادة النجب
�سادة العرفان واالدب 

قد اتيتم دارنا كراما 
فغدت تهرت من طرب! 
ولكن اجلمه���ور مل يعرت من ط���رب عبد الوهاب، 
فع���اد اال�ست���اذ عب���د الرحم���ن ر�س���دي اىل العمل 

باملحاماة!
وتنق���ل املطرب ال�سغري من فرقة اىل اخرى حتى 
اعاد عبد الرحمن ر�سدي تاأليف فرقته، وا�ستعان 
بع���دد من اله���واةن ويف مقدمته���م الطالب حممد 

عبد اخلالق �سابر وكيل وزارة الدفاع االن. 
وكان �سعادت���ه يجي���د الق���اء االغ���اين واملواويل 

البلدية، ف�سجع املطرب ال�سغري على غنائها.
وكانت اول اغنية بلدية تعلمها عبد الوهاب على 

يد عبد اخلالق �سابر هي: 
جطعة حليوه يتنعى والندى نازل 

وم�سي�سية ال�سعر اال�سفر ع اجلبني نازل!
ولك���ن اجلمه���ور مل يك���ن يف ذل���ك الوق���ت م���ن 
املعجبني بال�سع���ر اال�سفر، فان�سرف عن الفرقة، 

وان�سرف عبد الرحمن ر�سدي عن التمثيل!
والتح���ق عبد الوه���اب مبعه���د املو�سيقى وتتلمذ 
على املرح���وم ح�سن بك انور ال���ذي تعهد �سوته 

ا�سولها.  على  املو�سيقى  يعلمه  – وراح 
و�سمعه �سوقي ال�ساعر فاعجب ب�سوته، وادخله 
ق�سور االمراء والوزراء، وجعله املطرب الوحيد 

يف كرمة ابن هاين بجوار االهرام. 
ولك���ن عب���د الوه���اب م���ا لب���ث ان اقتن���ع ان���ه مل 
يخل���ق مطرب���ا، ب���ل ليك���ون مو�سيقي���ا ومطربا، 
ف���راح يعر����ض احلانه عل���ى امل�س���ارح واملطربني 
واملطربات فكانت ترف����ض، النها من النوع الذي 

ال يطرب اجلماهري!
وت�س���ادف ان �سم���ع جني���ب الريح���اين ان هناك 
ملحن���ا م�سكينا يدعى عبد الوه���اب وانه خجول 
ورخي����ض واب���ن ح���ال، فكلف���ه بتلح���ني احدى 
رواياته فنجح���ت االحلان ولكن نكت ك�سك�ض بك 

حجبت االحلان عن اجلمهور!
وكان���ت املني���ة قد عاجل���ت �سيد دروي����ض قبل ان 
ينته���ي م���ن تلح���ني رواي���ة كليوبات���ره، فعهدت 
ال�سيدة منرية املهدية اىل املو�سيقى عبد الوهاب 

باكمال االحلان. 
وب���ذل عب���د الوه���اب يف التحل���ني ع�س���ارة خمه 
وقلبه، وبني ليل���ة و�سحاها راح ا�سمه يدوي مع 
ا�س���م الرواي���ة، حتى كت���ب اال�ستاذ فك���ري اباظة 
مق���اال يف امل�س���ور يق���ول فيه:"ان م���ن مل ي�ساهد 

كليوباتره فهو جمرم يف حق نف�سه!".
وجنح عب���د الوهاب يف التلحني والغناء.. ولكن 
جناح���ه مل يعم���ر طوي���ا، الن���ه م���ا لب���ث ان دب 

اخلاف بينه وبني ال�سيدة منرية املهدية، فقررت 
ان تق���وم ه���ي بتمثيل كليوبات���رة وانطونيو يف 

نف�ض الوقت!
يدر����ض  وراح  امل�س���رح،  الوه���اب  عب���د  وت���رك 
املو�سيقى يف املدار�ض، وكان بني تاميذة رئي�ض 

حترير هذه املجلة! 
وبع���د ان �سم���ع عب���د الوه���اب �س���وت  م�سطفى 
ام���ني اعت���زل التدري�ض والتح���ق يف بعثة وزارة 
املعارف مبعهد املو�سيقى االملاين بالقاهرة، وبداأ 

يتعلم املو�سيقى من اول وجديد!
وتوقف���ت العاق���ات ب���ني �سوق���ي ال�ساع���ر وعبد 
الوه���اب املط���رب فكان���ا اليفرتق���ان والواق���ع ان 
�سوق���ي ال�ساعر هو املدر�س���ة الوحيدة التي تعلم 

فيها عبد الوهاب.
وال�سع���ر،  االدب  وتفه���م  احلدي���ث،  اداب  تعل���م 

وا�سبح اللفاظه واحاديثه معان وانغام.
وحي���اة االدب���اء مدر�س���ة، االلتح���اق به���ا �سعب، 

والبقاء فيها ا�سعب!
وقد تطورت جمال�ض عبد الوهاب من ال�سعر اىل 
االدب اىل ال�سيا�س���ة اىل ال�سحاف���ة.. وقد خلقت 
منه هذه املجال�ض �سخ�سية جديدة غري �سخ�سية 

املطرب والفنان. 
واالن نتحدث عن قلب عبد الوهاب بع�ض النا�ض 
يقولون انه ال قلب له، وانه يعي�ض ببطنه ال قلبه، 
وان �س���در فرخ���ة يزغل���ل عيني���ه اكرث م���ن �سدر 

الكوكب هيدي المار! 

ولك���ن الواقع ان لعبد الوهاب قلبا، وانه ارق من 
ورق ال�سجائر ال�سفاف.. وقد غزاه عدد كبري من 

الغازيات والفاحتات!
اح���ب يف طفولت���ه بن���ت اجل���ريان وغن���ى له���ا.. 

ولكنها مل تاأبه به! 
واح���ب املمثل���ة املعروفة بوالجن���ري وار�سل لها 
خطاب غرام، توىل كتابته احد االدباء املعروفني، 

وجاءه الرد، وال يزال يحتفظ به حتى االن! 
ومل ير�س���ل عب���د الوه���اب ردا عل���ى رد املمثل���ة 

احل�سناء، النه اختلف مع االدب املعروف! 

من��ذ ب�شعة ا�شابي��ع جاء اىل م�شر اح��د متعهدي احلفالت ليفاو���ض عبد الوهاب يف 

احياء حفالت يف االقطار ال�شقيقة، وتثاءب عبد الوهاب وطلب الف جنيه. 

- الف جنيه عربون؟ 

- ال.. الف جنيه عن احلفلة الواحدة!

وراح الو�شي��ط يح��دث عبد الوهاب عن الوح��دة العربية و�شيا�ش��ة التبادل التجاري 

وت�شريح امل�شرت ايدن! 

ولكن عبد الوهاب ا�شر على الف جنيه عن الليلة الواحدة! 

ومنذ �شنوات كان �شعر حفالت عبد الوهاب �شلنا ال غري! 

االأثنني والدنيا / ني�شان- 1944
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دنيا الفن- 1947

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

جمرى حياتي: 
اوىل ه���ذه الوقائ���ع الب���ارزة الت���ي ال 
ان�ساها مقابلتي حلماتي، مل تكن �سني 
يف ذل���ك احلني تتجاوز اخلام�سة، ومل 
املقابل���ة  ه���ذه  عل���ى  ان  ادرك حينئ���ذ 
يتحق���ق �سطر م���ن م�ستقبلي، ولوالها 
مل���ا ا�سبحت على ما انا عليه اليوم من 
�سيت و�سهرة وبلوغ امل. فقد اظهرت 
حماتي يومئذ عطفا ومودة ا�سبقتهما 
عل���ي ومل اكن اع���رف اين اذ كانت قد 
ودعتن���ا وعم���ري ال يتج���اوز ال�سبعة 
ا�سهر وكان جدي لوالتي ميلك مزرعة 
يف بن�سفاني���ا فكفلن���ي اىل ان بلغ���ت 
اخلام�سة ثم توقف���ت �ساتي بجارتنا 
بع���د  فيم���ا  حمات���ي  ا�سبح���ت  الت���ي 

واقرتنت بابنتها جوزفني دبلون. 
واحلادث الث���اين الذي اثر يف جمرى 
حيات���ي، عندما كنت اعم���ل يف م�سنع 
للحدي���د، فق���د ق�س���ت ظ���روف ليلة ان 
اتن���اول طعامي يف احد املطاعم وكان 
عل���ى املائدة املج���اورة ملائدت���ي ثاثة 
ا�سها����ض معته���م يتحدث���ون عن املرح 
او حي���اة املمثل���ني فرافقن���ي مو�سوع 
اىل  بالن�سب���ة  غريب���ا  وكان  احلدي���ث 
فدونت مبقعدي منه���م وا�ستاذتهم يف 
اال�سرتاك يف احلدي���ث وقد ن�سوا من 
حما�ستي ورغبتي يف زيارة مق�سورات 
املمثل���ني والتع���رف اىل حياتهم خلف 

لي����ض  ا لكو م���ا ا
ياذنون  جعله���م 

طبق���ة  م���ن  كان���وا  مبرافقته���م،  يل 
املمثل���ني، وكن���ت ق���د ق�سي���ت حياتي 
قب���ل ذل���ك بني امل���زارع والق���رى وكان 
اإال  ه���و  امل�سرح���اإن  ان  ايل  يخي���ل 
مدين���ة �سغ���رية ممل���وءة باالحاج���ي 
مل���ا  ولك���ن  وال�سرائ���ب  واملعج���زات 
زرت امل�سرح الأول م���رة يف تلك الليلة 
وق�سي���ت قراب���ة �ساعة ابح���ث واطلع 

وانقب رجوتهم ان ميهدوا يل �سبيل 
االندماج بني ممثليه، وقد فعلوا.. 

ومرت �سن���وات �ساف���رت بعدها اىل 
هولي���وود للعم���ل يف ال�سينما فوقع 
يل ح���ادث اث���ر يف جم���رى حيات���ي 
فق���د �سدت يف وجه���ي ابواب العمل 
اىل  فع���دت  ال�سينم���ا  �س���ركات  يف 
التح���ق  ان  وا�ستطع���ت  نيوي���ورك 

مب�سرح برودواي وان اوؤدي دور 
رئي�سي يف م�سرحي���ة ماي�سنال 

وكان تلك ا�سعد ليايل حياتي. 
طاق���ي  الراب���ع  واحل���ادث 
بريت���ا  واق���رتاين  جلوزف���ني 
االجن���ام، ومل تكن ريت���ا ممثلة 
م�سرحية فح�سب بل كانت املراة 

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

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

يف ال�سينما الناطقة. 

مل جند �سعوبة يف دخول 
�سق����ة روحية خال����د املطلة 
على النيل، فقد كان الباب 
مفتوح����ا. ومل جن����د كذلك 
احدا ن�ستاأذنه يف الدخول 

حتى و�سلنا اىل باب غرفة 
نومه����ا، وفجاأة فتح الباب 
روحي����ة  من����ه  وخرج����ت 
خالد وهي تعتلي خروف 
بن����ت  طفول����ة  يف  العي����د 

�سن����وات، ويظهر  ال�سب����ع 
انه����ا كانت خفيف����ة الوزن 
ج����دا على اخل����روف حتى 
�ساركها كلبه����ا )امور( يف 
ركوب����ه، وعندم����ا ا�سرعنا 
خجل  ال�س����ورة  بالتق����اط 
)امور( م����ن املنظر فا�ساخ 

براأ�سه عن العد�سة! 
مل تكن ال�ساعة قد جاوزت 
ح����ني  �سباح����ا  الثامن����ة 
غادرنا من����زل روحية اىل 
منزل املطربة رجاء عبده، 
ت�سويره����ا  نري����د  وكن����ا 
و�س����ع  يف  نائم����ة  وه����ي 

طبيع����ي، فنبهن����ا خادمه����ا 
ال�سك����ون مبج����رد ان  اىل 
فت����ح لن����ا الب����اب، وتركن����ا 
اخل����ادم تفت����ح ب����اب غرفة 
تك����ن  مل  ولك����ن  نومه����ا.. 
ب����ل  الفرا�����ض،  يف  رج����اء 
اىل  غادرت����ه  ق����د  كان����ت 
احلم����ام.. متاما كما يفعل 
العيد،  االطف����ال يف فج����ر 
ورغم ان رج����اء م�سهورة 

بالنوم حتى الظهر! 
وخرجت رجاء من احلمام، 
باالختف����اء  فا�سرعن����ا 
الزرق����اء  ال�ستائ����ر  خل����ف 
االنيقة الت����ي تزين مدخل 
وحينم����ا  الن����وم،  غرف����ة 
الربن�����ض  تخل����ع  ب����داأت 
ع����ن ج�سمه����ا، بادرن����ا اىل 
التقاط ال�سورة، و�سعرت 
بنا فرتاجعت خجلة تريد 
العد�س����ة،  م����ن  االحتم����اء 

باحد اركان الغرفة! 
ام����ا ثريا حلمي فقد فتحت 
لن����ا بنف�سه����ا ب����اب �سقتها، 
حامت����ي  غ����ري  وبك����رم 
اجللو�ض  غرف����ة  ادخلتن����ا 
لن�سرب القهوة و�ساألتها: 

- كن����ت بت�سمل����ي ايه قبل 
ما تيجي!

فقالت بعد تفكري: 
- كنت باعم����ل جباز.. عن 

اذنكم �سوية ملا اكمله.. 
ث����م تركتن����ا وخرجت اىل 
ان  تن�����ض  ومل  ال�سال����ة.. 
تغل����ق خلفه����ا ب����اب غرف����ة 

اجللو�ض!
وه����ي  مفاجاأته����ا  واردن����ا 
بالتق����اط  اجلب����از  تلع����ب 
الباب  ففتحن����ا  ال�س����ورة، 
والقينا  باحرتا�ض وح����ذ، 
الب�س����ر اىل ال�سال����ة، فاذا 
به����ا مت�س����ح الب����اط بهمة 
والتقطن����ا  ون�س����اط.. 

ال�سورة.. ثم �ساألتها: 
جمب����از  ده  لك����ن   -

اخلدامة!! 
فقالت: 

- ا�س����ل اخلدام����ة عنده����ا 
النه����اردة مع خدام  ميعاد 

اجلريان! 

الفن"م��ع  حمرري"دني��ا  اح��د  ط��اف 
امل�ش��ور على بيوت بع���ض الفنانات يف 
�شب��اح اول ايام العيد لريى – مفاجاأة 

اليوم.  هذا  مثل  يف  يفعلن  – ماذا 

دنيا الفن/ 
ت�شرين الثاين- 
1950
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العامل كله كان يراقب الهند يف اال�سابيع 
االخرية وهي تواجه م�ستقبلها وجتري 
انتخاباته���ا الول مرة من���ذ ان ا�سبحت 
ام���ة حرة.. اما �سر ترقب العامل لنتيجة 
االنتخابات يف الهند فيعود اىل الرغبة 
يف معرف���ة اي الق���وى �ست�سب���ح �سيدة 
املوقف يف ه���ذه االم���ة ال�سخمة، التي 
ن�سم���ة،  ملي���ون   362 تعداده���ا  يبل���غ 
والت���ي ترتب���ط ارتباطا وثيق���ا بكل من 

اقوى ال�سرق وقوى الغرب. 
– ام���ة  ان الهن���د كالوالي���ات املتح���دة 
مكون���ة من ع���دة والي���ات.. كل منها لها 
قوانينه���ا وعاداته���ا، ولكنه���ا ت�س���رتك 
ويف  عام���ة  قوان���ني  ع���دة  يف  جميع���ا 

حكومة واحدة. 
وعندما ح�سل���ت الهند عل���ى ا�ستقالها 
ان  كل���ه  الع���امل  ق���ال   1947 ع���ام  يف 
احلي���اة ال�سيا�سي���ة ل���ن تتق���دم يف خط 
دميوقراط���ي �سحي���ح اال بع���د ع�سرين 
االحق���اد  ب�سب���ب  االق���ل..  عل���ى  عام���ا 
الدينية واحلواج���ز االجتماعية، ولكن 
االنتخاب���ات االخ���رية الت���ي مت���ت بعد 
خم����ض �سنوات فقط ا�س���رتك فيها 170 
مليون���ا.. وه���ذا دلي���ل عل���ى ان الوعي 

ال�سيا�سي يف الهند ا�سبح حقيقة. 

الن�شف... ن�شاء! 
ولقد كان ن�سف عدد الناخبني يف الهند 
عل���ى االقل م���ن الن�س���اء.. وه���ذا �سيء 

ل���ه داللته فان امل���راأة الهندي���ة – ما عدا 
الت���ي تعي�ض يف امل���دن الكبرية – تبقى 
دائم���ا بعي���دة ع���ن احلي���اة االجتماعية 
وال�سيا�سية.. وال �سيء يف الدنيا يهمها 

�سوى ا�سرتها وواجبات بيتها. 
وامل���راأة الهندي���ة ال ت�ستطي���ع ان متتلك 
اال�ستق���ال..  حي���اة  له���ا  يتي���ح  �سيئ���ا 
فه���ي ال ت���رث زوجه���ا وال ت���رث اباها.. 
مم���ا يجعله���ا تعتم���د دائما عل���ى رجال 

اال�سرة. 
ول���ن ت�ستطي���ع ان جت���د يف الهن���د كلها 
ثري���ة..  واح���دة  هندو�سي���ة  ام���راأة 
واالرملة منه���ن عليها ان تذهب لتعي�ض 
م���ع اقاربها حت���ى ول كانوا يف اقا�سي 
االعتب���ار  تقب���ل  ان  وعليه���ا  الهن���د، 
ال���ذي تذه���ب عل���ى ا�سا�س���ه وه���ي انها 
خادم���ة.. حتى ولو كان زوجها املتويف 

مليونريا. 
وهن���اك االن قان���ون – م���ا زال حت���ت 

الدرا�سة – لتغيري بع�ض هذه النظم. 
ام���ا امل���راأة امل�سلم���ة فانها تتب���ع تعاليم 
الدي���ن وترث كامل���راأة امل�سلمة يف م�سر 

وغريها يف الدول اال�سامية. 
ولك���ن حق���ا ان الهن���د بل���د املتناق�سات 
فعلى الرغم م���ن هذه"العقدة"ت�ستطيع 
امل���راة الهندي���ة ان تنتخ���ب م���ن ت�ساء، 
نف�سه���ا  تر�س���ح  ان  اي�س���ا  وت�ستطي���ع 

لينتخبها النا�ض. 
ولق���د كان اول ما لفت نظ���ري وانا يف 

طريق���ي ب���ني مط���ار بومب���اي والفندق 
الذي نزل���ت فيه االعان���ات االنتخابية 
اجل���دران  عل���ى  املكتوب���ة  الكث���رية 
وغالبيتها حتمل ا�سم���اء ن�سائية.. كان 
م���ن بينها مثا ا�س���م وزي���رة ال�سحة.. 
وا�س���م �سقيقة نهرو الت���ي كانت �سفرية 

للهند يف امريكا.. 

14 حزبا 
ولي����ض م���ن ال�سهل تنظي���م االنتخابات 
يف مث���ل ه���ذه الدول���ة ال�سخم���ة، ما مل 
يجت���د لا�س���راف عليها ع���دد �سخم من 
الرج���ال. ويف بومب���اي وحدها – مثا 
يقررون  الف �سخ�ض  – كان هناك 60 

اال�سوات وبلغ عدد الذين كلفتهم الهند 
القي���ام بعملي���ة االنتخاب���ات يف جميع 

انحائها اكرث من 560 الف �سخ�ض. 
وقوانني االنتخابات يف الهند قا�سية.. 
ف���ان اي مر�سح – مهم���ا كان – ممنوع 
من ان يتفق يف حملته االنتخابية اكرث 
م���ن مبلغ حم���دد واملبل���غ امل�سم���وح به 

للمر�سح للربملان هو الفا جنيه. 
وقب���ل عملي���ة االنتخاب���ات بي���وم كامل 
تتوق���ف جمي���ع االجتماع���ات واخلطب  
واملظاه���رات – بامر القان���ون – حتى 
ويق���رر  يفك���ر  ان  الناخ���ب  ي�ستطي���ع 

اجتاهه يف هدوء. 
ويبل���غ عدد االح���زاب املع���رتف بها يف 
الهن���د ر�سميا 14 حزب���ا، كل منها يتخذ 
حيوانا رمزا 

ل���ه.. مثل الث���ور او اجلم���ل او الفيل.. 
وهذا من اجل اجلهاء حتى ي�ستطيعوا 
ان يفرق���وا ب���ني االح���زاب واملر�سحني 

ب�سهولة. 
ويف كل مدين���ة كب���رية ال ب���د ان جت���د 
مكان���ا خا�س���ا للخط���ب ال�سيا�سية ففي 
بومب���اي يتكلم اخلطاب���اء يف احلديثة 
الكبرية وه���ي ا�سبه بحديثة هايد بارك 
يف لن���دن، ام���ا يف بومب���اي ف���ان هناك 

�ساطئا خا�سا للخطب ال�سيا�سية.. 

�شور االجنليز 
الهند"فانه���ا  بومباي"بواب���ة  وتعت���رب 
ميناء �سخ���م بني الهن���د والعرب ف�سا 
ع���ن ال�سناع���ات ال�سخمة الت���ي ن�ساأت 

فيها. 
ويف بومب���اي اك���رث من ثاث���ة مايني 
ن�سم���ة.. وع���دد �سخ���م م���ن امل�سان���ع 
م���ن بينه���ا 63 م�سنعا لن�س���ج القطن.. 
يف  ي���رى  ان  ان�س���ان  اي  وي�ستطي���ع 
احلجري���ة  البواب���ة  املين���اء  مواجه���ة 
القدمي���ة التي بني���ت يف الق���رن الثامن 
ع�سر ليمر من حتتها كل حاكم اجنليزي 

جديد يف احتفال كبري. 
وال�س���يء العجيب يف الهن���ود ان احدا 
منهم مل مي����ض رمزا من رموز االحتال 
االجنليزي.. برغم انهم االن احرار يف 

ان يفعلوا هذا! 
فف���ي كلكت���ا مث���ا يحتفظ���ون بتمث���ال 

االث���ار  م���ن  ويعتربون���ه  فيكتوري���ا.. 
الهام���ة ويقول���ون انه���ا كان���ت اول من 

اعطى الهند بع�ض حرياتها. 
كان  حي���ث   – احلكوم���ة  مق���ر  ويف 
مرك���ز احلاك���م الع���ام – م���ا زال الهنود 
يحتفظ���ون ي�سور احلاكم االجنليز يف 

اماكنها. 
وقل���ت ملر�س���دي ونح���ن نط���وف مبق���ر 

احلكومة، وملاذا تبقون هذه ال�سور؟ 
وده����ض الرجل ولكن���ه �سرع���ان ما قال 
مبت�سما، وملاذا ترفعها: لقد كانوا انا�سا 

�سرفاء من اخل�ض اخلدام لبادهم. 
ا�ستطاع���وا ان يفي���دوا الهن���د ول���و عن 
طري���ق غري مبا�سر.. ثم لقد ذهبوا، فاي 

�سرر ميكن ان تلحقه بنا �سورهم."

ال�شفري.. �شفري م�شر 
ويب���دو ان �سفري م�س���ر يف نيودلهي – 

ا�سماعي���ل ب���ك كام���ل – يوج���ه جهوده 
االن اىل تنمي���ة العاق���ات االقت�سادي���ة 

بني م�سر والهند.. 
ولق���د ام�س���ى ا�سماعي���ل كام���ل ب���ك يف 
الهن���د حت���ى االن ارب���ع �سن���وات، جاء 
خالها اىل م�سر يف اجازة مرة واحدة 

يف عام 1950. 
اك���رث  ه���و  امل�س���ري  وال�سف���ري 
الدبلوما�سي���ني �سه���رة يف نيودله���ي.. 
فعندم���ا يق���ول النا�ض"ال�سفري"ب���ا اي 
�س���يء بعده���ا يك���ون معناه���ا ال�سف���ري 

امل�سري. 
وهو يعي�ض وح���ده يف �سقة خا�سة من 
ثاث غ���رف يف افخم فن���ادق نيودلهي، 
موؤثث���ة وجمهزة ب���االت تكييف الهواء، 
ويراعي دائم���ا ان ي�س���رف بنف�سه على 
الطعام الذي يقدم ل�سيوفه – النه عزب 

الفندق.  لطاهي  الن�سائح  – ويعطى 

خم���زن  امل�س���ري  ال�سف���ري  �سق���ة  ويف 
يحت���وي ىل اي ن���وع يت�س���وره ان�سان 
من املاأكوالت املحفوظة، حتى ي�ستطيع 
ان يدع���و اي عدد م���ن اال�سخا�ض ويف 

اي وقت. 

املوؤمت��ر..  �ش��ري  خ��ط 
وال�شيوعيون 

واملرك���ز الدبلوما�سي للهند بني ال�سرق 
والعرب مركز دقيق.. وقوي! 

ولعل ه���ذا ه���و ال�سب���ب يف انها حتقق 
التوازن بني الكتلتني.. 

ولي����ض �سحيح���ا ان الهن���د تتجه نحو 
ال�سيوعية، ف���ان احلكومة بداأت – بعد 
حمارب���ة  يف   – مبا�س���رة  اال�ستق���ال 
النيات ال�سيوعية بقوة وا�ستطاعت ان 

توقف اال�سطرابات. 

ر�سمي���ا  الهن���د  تع���رتف  ه���ذا  وبرغ���م 
باحل���زب ال�سيوع���ي فيها، م���ادام يعمل 
يف حدود القانون، وقد ا�ستطاع احلرب 
ال�سي���وي يف االنتخاب���ات االخ���رية ان 
يلق���ى جناحا يف اجلنوب ويف املناطق 
الزراع���ة، وهذا على العك�ض من ال�سائع 
واملعروف من ان ال�سيوعية تك�سب من 

املناطق ال�سناعية.. 
وال�سبب يف هذا ان عمال الهند حتميهم 

احتادات ونقابات قوية. 
ام���ا الفاح���ون فحياته���م تتوق���ف على 
وه���م  �سن���وات  خم����ض  ومن���ذ  امل���اء.. 
يعانون من قل���ة امطار"املو�سون"التي 
تت�ساقط طوال ا�سه���ر ال�سيف الثاثة. 
مم���ا ادى اىل حدوث جماع���ات يف عدد 
من القوى. وكانت املجاعات هي ال�سبب 
الوحيد ال���ذي جعلهم ي�ستمعون لوعود 

ال�سيوعيني ويعطونهم ا�سواتهم.
واه���م احزاب الهند هو حزب املوؤمتر.. 
ذلك احلزب ال���ذي ان�ساأه املهامتاغاندي 
ال���ذي ح�سل على اال�ستق���ال للهند بعد 
�سنوات من اجلهاد ال�سلبي غري العنيف، 
وجميع زعماء"املوؤمتر"ق�سوا �سنوات 
من اعمارهم يف ال�سجون. وهم جميعا 
من ا�سحاب املثل العليا الذين ي�سحون 
ب�سحتهم وم�ستقبلهم من اجل بادهم. 
ولقد كان اع�س���اء املوؤمتر يتوقعون ان 
يح���ل اال�ستقال جميع امل�س���اكل، ولكن 
هن���اك عددا كب���ريا من الهن���ود يقولون 
ان االجنليز اعطوا الهند"مقلبا"عند ما 
اعطوه���ا اال�ستقال الت���ام املفاجئ بعد 

ان حكموها لعدة قرون. 
ويق���ول ه���وؤالء: كان يج���ب ان يك���ون 
هناك ف���رتة انتقال، يعط���ى فيها الهنود 
امل�سوؤولي���ات وادة بعد االخرى بدل ان 
تو�س���ع كلها ب���ني ايديهم دفع���ة واحدة 

وهم على غري ا�ستعداد. 
اىل  املوؤمت���ر  اع�س���اء  ه���ذا  دف���ع  وق���د 
التفك���ري يف ا�ستخدام بع����ض نظريات 
يف  خ�سو�س���ا  الفل�سفي���ة..  غان���دي 
ال�سواح���ي االقت�سادي���ة، ويف الوق���ت 
نف�س���ه انت�س���ر ال�سيوعي���ون – اع�ساء 
قري���ة  كل  يف   – ال�سيوع���ي  احل���زب 
يع���دون بالطع���ام والك�س���اء اذا الف���وا 
احلكوم���ة وي�ستغل���ون نق���ط ال�سع���ف 
يف اقت�سادي���ات  احلكومة احلا�سرة.. 

حكومة الفا�سفة.. 

حركة يف اجلنوب 
واهم م�ساكل الهند ه���ي م�سكلة الطعام 

وم�سكلة الزي.. وم�سكلة اللغة! 
ان الهند تتحدث 12 لغة خمتلفة بع�سها 
االخت���اف فيها ب�سي���ط كاالختاف بني 

العربية يف م�س���ر ويف �سوريا ولبنان 
مث���ا، والبع����ض االخ���ر يختل���ف متاما 

بحيث ال تقوم بينها اي رابطة.
وله���ذا فق���ط مازال���ت االجنليزي���ة ه���ي 
الهن���د،  يف  ال�سائع���ة  ال�سائ���دة  اللغ���ة 
يتحدث بها كل ان�سان هناك، وكثريا ما 
ا�ستخدمه���ا نهرو يف خطب���ه ال�سيا�سية 
خ���ال اجلمل���ة االنتخابي���ة االخ���رية.. 
كما ان عدد ال�سحف التي ت�سدر باللغة 
االجنليزية ا�سخ���م بكثري من تلك التي 
ت�س���در باللغات املحلي���ة ويف اجلنوب 
– حيث تندر اللغات والثقافات – تقوم 
االن الدع���وة حلرك���ة انف�سالية جديدة 
�سيا�سته���ا  الن  احلكوم���ة  توؤيده���ا  ال 
الت���ي اعلنته���ا وت�سر عليه���ا حتى االن 
هي"احتاد الهن���د"، وقد ظهرت احلركة 
االنف�سالي���ة يف االنتخاب���ات االخ���رية 
ب�سب���ب اذكاء ال�سع���ور �س���د ال�سمال – 
وه���و غني واقوى م���ن اجلنوب – مما 
ادى اىل حت���رج موق���ف ح���زب املوؤمتر 
وخ�سو�س���ا عندما ان�س���م ال�سيوعيون 

اي�سا اىل احلركة االنف�سالية. 

االجتاه.. وامل�شري.. 
ولق���د تنب���ه نهرو له���ذا اخلط���ر.. وفهم 
زعي���م حزب املوؤمت���ر انه ال ب���د االن ان 
يحارب من اجل �س���ام باده ووحدتها 
كما حارب م���ن اجل ا�ستقاله���ا.. وقال 
اجلمي���ع ان ه���ذا عم���ل �سع���ب ب�سب���ب 
نه���رو  ولك���ن  الهن���د،  رقع���ة  ات�س���اع 
ال�سع���اب وط���اف خ���ال حملت���ه  ذل���ل 
االنتخابي���ة بجمي���ع انح���اء الهن���د م���ن 
جب���ال الهماي���ا اىل راأ����ض كوموري���ن 
يف اجلنوب وا�ستغرق���ت جولته ت�سعة 
ا�سابيع خطب فيها 292 مرة فيما يقرب 

من 25 مليون ن�سمة. 
وعل���ى الرغ���م من ان هذا ه���و اكرب عدد 
ا�ستطاع رج���ل ان يجتمع بهم ويخطب 

فيهم. 
وعلى الرغم من ان نهرو �سافر 18 الف 
مي���ا بالطائ���رة، 5200 مي���ل بال�سيارة 
1600 ميل بالقطار 90 ميا بالباخرة.. 
عل���ى الرغم من هذا كله مل ي�ستطع نهرو 
ان يقاب���ل اكرث من ع�س���رة يف املائة من 

�سكان الهند! 
خطب���ه  يف  يتح���دث  نه���رو  يك���ن  ومل 
ع���ن نف�س���ه وع���ن اف���راد احل���زب، فق���د 
كان حديث���ه ين�س���ب عل���ى امل�سروع���ات 
الت���ي تبحثه���ا احلكومة وع���ن برنامج 

ال�سنوات اخلم�ض للري واال�ساح.
 ***

لقد وق���ف العامل يرغ���ب اول انتخابات 
يف الهن���د.. وا�ستطاع���ت الهند ان تظل 
كم���ا ه���ي يف مركز مت���ني ب���ني القوتني 
العامليت���ني بف�سل نه���رو ان يقابل اكرث 
من ع�سرة يف املائة من يحمل االن على 
كتفي���ه عبئ���ا ثقيا من���ذ ان قت���ل غاندي 
ومات �س���ردار ياتل وال يب���دو ان هناك 

من ي�ستطيع ان يحل حمله، 
وبعد.. 

ماذا ميك���ن ان يحدث اذا ذه���ب نهرو.. 
واىل اي اجتاه �ست�سري الهند؟ 

مار�شيان اللوزي 



9 العدد )3756( ال�شنة الرابعة ع�شرة - الثالثاء )11( ت�شرين االول 2016 العدد )3756( ال�شنة الرابعة ع�شرة - الثالثاء )11( ت�شرين االول 82016

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

العد�س��ة ذاك��رة 

األربت اأين�شتاين - برلني 1930

الفنانة جناح �شالم

امللك فوؤاد االأول

بريوت 1930 فتاة جتل�ض فوق الكومبيوتر اخلا�ض مبطار �شان فران�شي�شكو 1956�شاحة النجمة - بريوت

فريوز & ن�شري

حمالت �شيكوريل بالقاهرة �شنة 1940قلعة حلب �شنة 1947
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لتعاجلنا بها ونحن اطفال"
�سوك����ي  ت����ني  غاب����ة  بيتن����ا  خل����ف  -"وكان����ت 
ي�سكنها"من�ض"ا�سود عينه براعة، فكنا نخاف منه 

وت�ستخيي من املغرب"! 
العيون التي يحبها 

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

راوية ق�سة يحكي.. وانا ل�ست معه! 
كان����ت اطي����اف ن�سائ����ه ي�س����االت �سفاف����ه تخف����ي 
ق�سماته����ن عن����ي، فطلب����ت من����ه ان ي�س����ف يل لون 
اجلم����ال ال����ذي ي�ستهوي����ه.. ب����ل ا�سته����واه دائم����ا 

فاحمرت وجنتاه يخفر العذراء وغ�ض ب�سره: 
-"والل����ه اه����م كلهم كان����وا بي�����ض.. و�سعرهم بني 
الذهب����ي والع�سل����ي.. وعيونه����م".. وفج����اأة رف����ع 

نظره اىل وجهي و�سحك 
-"عيونه����م كان����ت �س����ودة – ا�سلي اح����ب العيون 

ال�سود"! 
فظننته يجرب بخاطري فقلت: 

-"الله يخليك"!
فاكد يل: 

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

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

حكى يل انه كان يف �سغره له اربع هوايات: 
م����ع رفاق����ه.. و�سم����اع  ال�س����ارع  الك����رة يف  لع����ب 
ا�سطوان����ات �سي����د دروي�ض.. و�سام����ة حجازي.. 
بيتهم"اب����و  فوتوج����راف  م����ن  املهدي����ة  ومن����رية 
بوق"وقال����ت هواي����ة كانت الق����راءة ينه����م لكل ما 

كتب"حافظ جنيب".. 

ا�شله وال موؤاخذة... 
ومل اخف جهل����ي ب�ساحب هذا اال�س����م.. فاجابني 

حمدثي برقته املعهودة وادبه الكثري: 
-"ا�سل����ه.. وال موؤاخ����ذة.. كان.. كان يعن����ي. وال 
موؤاخ����ذة زي ما تق����ويل ك����ده – كان حرامي! كان 
حرام����ي مثقف.. بارع.. بل عبقري دوخ احلكومة 
حتى عفقدت معاه �سلح ع�سان ترتاح منه على �سرط 
انه يتوب.. وفعا تاب و�سار ا�سهر موؤلف ق�س�ض 
بولي�سية، وا�سهر موؤلفاته"جون�سون"و"هيلتون 

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

مقهى وميثل����ون ادوار الرجال فيدخنون ال�سي�سة 
احلامي����ة.. وي�سربون ال�س����اي اال�سود، ويومنون 
يف حديثه����م بتوؤدة ووق����ار! وكان �سب����ب االف�ساد 
�سبي����ا عنهم ف�سل يف الدرا�س����ة ففتح له ابوه دكان 
اقم�س����ة يف ح����ي احل�س����ني، فكان����وا يذهب����ون اىل 

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

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

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

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

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

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

على القهقهة معه علني ار�سى.. اقنع.
- ان�س����ى دون ج����دوى، لقد قال ا�سي����اء كثرية لكنه 
جتنب مبه����ارة وحنك����ة وخربة الكات����ب العبقري 

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

ملاذا؟ 

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

الزمن وفاتني �سن الزواج"
اال�سباب!.." زالت  طبعا  "واالن؟ 

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

فيها!". 
وق����د بقى �سيء احبب����ت ان اعرفه عن الرجل الذي 
اكت�سفت فجاأة انه ي�سبهني يف نواح كثرية. �سيء 

هام جدا: 
- ايهم����ا يحب.. الليل ثم النهار؟ انا �سخ�سيا احب 
الليل – الليل الرحيم النه ي�سدل �ستارا كثيفا على 

الواقع. 
واجابني اخر روحي عندما �سالته: 

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

�شباح اخلري/ ت�شرين االول- 1957

جنيب حمفوظ ي�شرح 

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

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

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

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

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

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

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

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

وح�سب؟"
فتنحنح وقال: 

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

ي����وم اقامت ال�سي����دة روز اليو�س����ف حفلة متثيلية 
خريي����ة وتربع����ت بايراده����ا لقري����ة احرتق����ت عن 
اآخره����ا، وكان����ت ق����د اعتزل����ت التمثي����ل وا�ستغلت 
بال�سحاف����ة و�سارت لها فيه����ا مكانة مرموقة، فلما 
تاأمل����ت من اج����ل القرويني الذي����ن �سردتهم النريان 
وا�سرتكت فعا يف التمثي����ل بالفيلم بالدور االول 
يف م�سرحية"غ����ادة الكاميليا"اج����ادت اميا اجادة 
ب����ل ابدعت حت����ى �سالت دموعي جتاوب����ا وانفعاال 

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

نب�ض قلبه! 
-"واحلب.. يا ا�ستاذ احلب! امل يلوعك؟ امل يحرق 
حناي����اك؟ امل يكو �سلوع����ك كي����ا؟ امل يلهب دماءك 

حتى حترق دخانا �سال من عينيك.. دموعا؟". 
فهز راأ�سه من�سجما  كانني ارتد اآية.. وهتف: 

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

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

احلب ال ي�سقى... ولكن!.. 
ق����ال ان احل����ب االول وه����م كب����ري، ك����راي اح�سان 
عب����د القدو�����ض، يعني ان����ه ت�سمية – حب����ه االول، 

وكانت بنت جريانه����م يف العبا�سية، وتوالت بعد 
ذل����ك ن�س����اء اأخريات يف حياته احبه����ن واحببته.. 

وا�سعدهن وا�سعدته.. 
ف�سالته: 

بالقوي؟".  "وحببت.. 
ف�سحك:

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

فرمقن����ي بعط����ف وبابت�سام����ة حافي����ة م����ن عيني����ه 
ال�سافيتني كانه اكت�سف عني �سرا وغمغم: 

-"احلب ي�سعد ال ي�سقي، ولكن.."
فح�سبت انفا�سي: 

-"لكن.. ايه؟"
-"لكني مل ا�سعد بحبي!"

وان����ا دائم����ا قلبي م����ع الذي����ن ي�سق����ون بعواطفهم 
واحل����ق ا�سابتن����ي خيب����ة ام����ل قوي����ة!.. م�سك����ني 
فن����ان كهذا مره����ف! مل����اذا مل يت����زوج؟ ومل ي�سعد؟ 
ملاذا.. ملاذا؟ وطار خيايل جمنونا ي�سور يل ليايل 
طويل����ة من ال�سهاد عا�سه����ا ال ريب جنيب حمفوظ 
وتعذبه����ا.. ومي����اه الني����ل الت����ي زادت م����ن في�ض 
دموعه وهو �سهران على ال�ساطيء يعد النجوم.. 
واالحذية التي يراه����ا وهو يقطع ال�سوارع قلقا..

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

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

من فوره عواطفي هو.. اال�سكندرية! 
هرب����ت اليه����ا كل م����رة ا�سط����دم حب����ي ب�سخ����رة 

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

مرة.. بعد مرة.. بعد مرة؟". 

حكاية جنيب.. 
ف�س����األ بكر�سي����ه اىل ال����وراء.. و�س����ردت نظرات����ه 

بعيدة.. حاملة.. وهم�ض ب�سوت فيه �سجن: 
-"دي حكاية طويلة.. طويلة!". 

فقلت له: 
وراها ايه!". 

-"وهو انا حاأعرف اقلف�ض؟ �سويف يا �ستي".. 
وحك����ى يل حيات����ه – حيات����ه كله����ا، كي����ف وله يف 
اجلمالي����ة ثم انتقلت به ا�سرته اىل العبا�سية حيث 
ن�ساأ.. وعا�ض.. وال تزال تعي�ض فيها امه واخوانه 

يف بيت اال�سرة القدمي العتيق..
هنا ابت�سم لذكرى عزيزة وقال: 

-"والبيت زمان كانت له جنينة فيها �سجرة جوافة 
واح����دة.. وكام �سجرة ورد.. وتكعيبة عنب ا�سود 
واه����م م����ن كل ده – �سجريات"�سيح"زرعتها امي 

ه��ذا الرج��ل كان يجب ان يك��ون اخي!.. لعل��ه اخي وانه 
من��ي – اخو روح��ي.. �شدقوين انني �شع��رت وانا معه اين 
جل�شت م��ع نف�شي! غريب جدا هذا ال�شعور، لكنه انتابني 
قوي��ا.. وا�شحا نابعا م��ن اعماقي.. اح�ش�ش��ت اين احادث 
ذلك اجلزء اخلري الطيب مني – الجء ال�شايف الرزن الذي 
ي�ش��رب احلليب يف افطاره وع�شائ��ه.. ويحب النا�ض كلهم 
ويفرح املرحوم لفرحهم ويحزن حلزنهم.. وينظر للدنيا 
كله��ا بعين��ني وديعت��ني �شابرت��ني ويبت�ش��م له��ا ابت�شامة 

م�شاملة م�شت�شلمة! 
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زينات �سدقي ممثلة الكوميديا ت�ستعد 
ه���ذه االي���ام العت���زال احلي���اة الفني���ة، 
والتف���رغ للم�ساري���ع التجاري���ة، الت���ي 

�ست�ستغل فيها حتوي�ض العمر. 
واول م�سروع جتاري �ستحاول زينات 
مطع���م  افتت���اح  ه���و  تنفي���ذه  �سدق���ي 
اني���ق لبيع الف���ول والطعمية.. �ستطلق 
علي���ه.. طعمية بالرتت���ر.. وفول يخرج 

النجف.!! 
ويتميز املح���ل اجلديد عن بقية حمات 
بيع الفول والطعمية بعدم �سماحه الحد 
من افراد اجلن�ض اخل�سن بالعمل فيه.. 

مكتفيا بافراد اجلن�ض اللطيف.. 
وتق���ول زين���ات ان الفتي���ات ا�سلح من 
الرج���ال للقي���ام باالعم���ال الت���ي تتعلق 
مبعدة اجلن�ض االخر ولن يكون ان�ساء 
مثل هذا املطعم ه���و امل�سروع التجاري 
الوحي���د الذي �ستح���اول زينات �سدقي 

تنفيذه بعد تركها للم�سرح. 
فقد قررت يف نف�ض الوقت ان�ساء مزرعة 
لرتبي���ة االغن���ام والعج���ول ال�سغ���رية 
قائلة: انها واثق���ة من جناح امثال هذه 
امل�سروع���ات التجاري���ة فه���ي مل حتاول 
االق���دام عليه���ا والتفك���ري فيه���ا اال بعد 

درا�سات طويلة وتفكري عميق.. 
 ***

وزين���ات �سدقي ب���داأت حياته���ا ممثلة 
دراما عندما ان�سمت اىل فرقة رم�سي�ض 
للم�سرحي���ة وا�ستطاعت يف خال فرتة 
ق�سرية م���ن بداية عمله���ا ان تنجح يف 
اداء ادوار الرتاجيدي���ا اىل ح���د بعي���د، 
ورغ���م النجاح املطلق ال���ذي ا�ستطاعت 
ان حت���رزه يف ه���ذا الل���ون م���ن الف���ن 
امل�سرحي.. قررت تركه بعد ان اكت�سفت 
انه���ا كانت تندم���ج يف ادوارها اىل حد 
يوؤث���ر على �سحته���ا من ادمائه���ا للبكاء 
عل���ى خ�سب���ة امل�س���رح.. فق���ررت انقاذا 
الرتاجي���دي،  التمثي���ل  ت���رك  لعمره���ا 

والتفرغ للتمثيل الكوميدي. 
وا�ستقال���ت م���ن غرف���ة يو�س���ف وهبي 
وان�سم���ت اىل فرق���ة الريح���اين واىل 
ح���وار ا�ستاذه���ا يف التمثيل الكوميدي 
جنيب الريحاين ام�ست زينات خم�سة 
ع�س���ر عام���ا كاملة.. وبع���د وفاة جنيب 
الريح���اين ترك���ت الفرقة قائل���ة: انها ال 
ت�ستطي���ع ان تق���ف على خ�سب���ة م�سرح 
الريح���اين دون ان يك���ون ا�ستاذها اىل 

جوارها.. 

وعندم���ا فتح���ت غرف���ة ا�سماعي���ل ب���ني 
ابوابه���ا، ان�سم���ت اىل الفرق���ة مبرتب 
�سهري قدره 170 جنيها.. وهي ال تزال 
توا�سل عمله���ا الذي ق���ررت ان تهجره 

بعد ايام قليلة. 
وت�ساأل"�سب���اح اخلري"زين���ات �سدقي 

عن اح�سن ممثلة كوميديا يف م�سر؟ 
وتقول زينات: 

- ماري منيب.. 
* وال�سبب؟ 

- الن متثيله���ا 90% من���ه خف���ة دم.. و 
10% ب�ض متثيل.. 

* واي���ه راأي���ك يف وداد حم���دي كممثلة 
كوميديا؟ 

- ممثلة دمها خفيف.

دخ���ل حمرر االثنني الغرفة الت���ي يرقد احمد �سامل 
يف م�ست�سفى الق�س���ر العيني وجده جال�سًا وحده 
يبكي ب�سوت ال ي�سمعه، وقد ا�سند راأ�سه بيده، ومل 

ينتبه �سامل اىل وجود املحرر اإال بعد حلظات.. 
وقطع املحرر عليه هدوءه و�ساأله: 

ملاذا تبكي؟ 
- فم�س���ح احم���د �سامل دموع���ه، وتكل���ف بابت�سام، 

وقال: كا.. 
وكان املح���رر ق���د �سم���ع م���ن ممر�سيه انه���م راأوه 
حزينا كما بدا بع���د حادث مقتل ا�سمهان. ومل يكن 
متاأمل���ا بعد حادث اإط���اق الر�سا�ض، وبعد القب�ض 
عليه كما كان يف �ساعات التي تلت �سماعه اخلرب.. 
واإنه يف تل���ك الليلة مل يتم حت���ى ا�ستعانوا بثاث 
حق���ن م���ن املورف���ني لي�ستطي���ع ان يغم����ض عينيه 

لينام! 
و�ساأله املحرر كيف بلغك احلادث: 

ق���ال احمد �سامل: ج���اء يف ظهر ي���وم اجلمعة احد 
يعزي���ك  م�س���ر  �ستودي���و  ان  وق���ال  التمورجي���ة 
تليفوني���ا يف ا�سمه���ان، النه���ا قتل���ت ومات���ت يف 
طلخا. فل���م ا�سدق اخل���رب نه���رت التمرجي وقلت 
ل���ه: هذا ه���زار �سخيف، وظنن���ت ان احد ال�سخفاء 
اراد ان يدب���ر مقلبا، وقلت لنف�سي: هل انا يف حال 

يجوز فيها الدعابة؟! 
وانت�سر اخلرب يف امل�ست�سفى، ولكن بقيت م�سمما 
عل���ى  ان ه���ذا ال ميك���ن ان يك���ون، ما ال���ذي يدعو 
ا�سمه���ان لل�سف���ر؟.. واقبل بع����ض ا�سدقائي يوؤكد 
النبا ويقول���ون: ان �ستوديو م�سر هو الذي يذيع 
النب���اأ، فقلت له���م ال بد انها دعاي���ة للفيلم اجلديد.. 

وهي دعاية �سخيفة يف كل حال! 
ويف ال�ساع���ة الثالث���ة اقب���ل اح���د ا�سدقائ���ي يف 
ي���ده جري���دة املقط���م وفيها النب���اأ من�س���ور باخلط 
العري����ض، فاطلعت على النب���اأ، ومل ا�سدق عيني! 
كي���ف ميكن ان مت���وت هذه الفتاة الت���ي كانت كلها 
حي���اة! كي���ف تط���وي االع�ساب امل���راأة الت���ي كانت 

حتب حياة الق�سور والدمق�ض واحلرير! 
ومل ادرف دمع���ة واحدة، ولكن���ي ان روحي تبكي 
من اجلها، �سعرت ان خروجي عادت تفطر دما من 
جديد بعد ان كانت �سكنت يف االيام املا�سية، وكنت 
ا�سي���ق باجلال�سني مع���ي، كنت اود ل���و يرتكوين 
وحي���دا البكيها بيني وبني نف�سي، ومل ا�سعر يوما 
اين مقي���د يف فرا�سي اإال يف تلك اللحظة، فقد كنت 
اود ان احتام���ل على نف�سي، واذه���ب اليها القبلها 
الليل���ة االخ���رية، الأ�سن���د راأ�سها بي���دي، واقول لها 
اين ال زلت احبه���ا.. التاديتها يا �سمو االمرية كما 
كنت ادعوها عندما اداعيها، الكون اىل جانبها يف 

حمنتها الكربى. 
انني يف تل���ك اللحظة ن�سيت كل �س���يء. ن�سيت ما 
قالت���ه ال�سحف عني عل���ى ا�سائته���ا! ن�سيت االمي 
واح���زاين وخيب���ة امل���ي، ن�سي���ت ما ن�سب���وه اىل 
ظلم���ًا، ن�سيت كل �س���يء اإال انن���ي احببتها واحبها 

و�ساعي�ض طول حياتي احبها.. 
ق���ال املح���رر.. يقول ا�سدق���اء ا�سمه���ان انها كانت 
كان���ت  دائم���ا ان مت���ون مقتول���ة، وانه���ا  تتوق���ع 
ت�س���رح بان"عمره���ا ق�س���ري". فقال احم���د �سامل: 
ه���ذا ما ا�سمعهاأول مرة، ان ا�سمهان كانت وا�سعة 

االمال. 

كان���ت حت���ب احلي���اة، كان ا�سمه���ا ام���ال وكان���ت 
حياتها اآماال. وكن���ا نتكلم دائما عن م�ساريعنا بعد 
احل���رب، عن احلي���اة التي تريدها لن���ا، حتى بداأنا 
ن�سع م�سروعا امل�ساف���ر اىل امريكا، ومتثل افاما 
يف هولي���وود، وكنا نتحدث طويا عن املجد الذي 
ينتظرها، عن روايات االوبرا التي �ستظهر فيها.. 
وكان كل ما ي���وؤمل ا�سمهان انها م�سطرة ان تخرج 
م���ن م�س���ر، كانت تري���د ان تبقى ط���ول حياتها يف 
م�س���ر وال تغادرها، وله���ذا كان يب���دو عليها دائما 
انه���ا تتوج����ض خيفة م���ن ان �سيئا �سيح���دث. ومل 
يكن ه���ذا ال�سيء ال���ذي تخ�ساه هو امل���وت، وامنا 

خروجها من م�سر.. 
ولي����ض ادل على انه���ا كانت حتب احلي���اة من انها 

كانت. 
ث���م �سك���ت احم���د �س���امل قلي���ا، وم�س���ح دموع���ه 

و�سكت.. 
فال���ح عليه املحرر ان يتكلم فق���ال احمد باكيا: اننا 
كن���ا ننتظر حادثا �سعي���دًا، فانا ابكيها وابكي ابني 

ال���ذي مات معه���ا.. قال املح���رر: يقولون ان 
ا�سمه���ان ترك���ت ث���رة تق���در بع�سري���ن ال���ف 

جنيه. 
فق���ال احمد �س���امل: ال اعرف، ول�س���ت مهتما 
بان اع���رف.. فق���ال املحرر: ولكن���ك زوجها 

و�سرتت فيها بحكم القانون. 
و�ساح احمد غا�سبا! انا ارث فيها؟ 

اين ار�ض ان ام�ض مليما واحدا مما تركته.، 
اين اعلن اين متنازل عنه للخري.. ليبني به 
ق���رب يليق به���ا، او تن�ساأ ب���ه موؤ�س�س���ة للفن 

الذي عا�ست له وماتت وهي تفكر فيه. 
ثم تتنهد وقال: 

عند ما تعرف احلقيقة كلها �سيعرف النا�ض كم 
ظلمني الذي���ن �سوروين رجا اعي�ض على ح�ساب 
الن�س���اء! انني ع�ست طول حياتي انفق كل ما املك 
عل���ى من اح���ب.. ولع���ل �س���وء حظ���ي كان نتيجة 
المياين بانه اليجوز لرجل �سريف ان يعي�ض على 
ح�س���اب امراأة، ان الرجل ال���ذي تنفق عليه زوجته 
ي�سب���ح دل���وال لها، ام���ا انا فق���د كن���ت ا�ستدين من 

اقارب���ي القدم اىل زوجتي هداي���ا.. والرجل الذي 
عا����ض ينفق االل���وف واملئات على الن�س���اء الينزل 

اىل م�ستوى الرجل الذي تنفق عليه الن�ساء! 
ولك���ن ال�سح���ف �ساحمه���ا الل���ه – �سورتني هذه 
ال�سورة ال�سنيعة، وا�سدرت حكمها علي، ونفذت 
احلك���م دون ان ت�سم���ع دفاعي عن نف�س���ي، ول�ست 
اريد ان اقول انها حتامل���ت علي ولكني اقول انها 
مل تن�س���ف احلقيق���ة، ان امل�ساألة كله���ا كانت خافا 

بني زوجني عا�سقني.. 
قال املحر: يبدو عليك انك ال زلت حتب ا�سمهان. 

فاعت���دل احمد �سامل يف جل�سته ث���م قال يف ح�سرة 
موؤملة: 

- احبها؟ ان كلمة احلب ال تكفي لتدل على �سعوري 
نحوه���ا، اىل اين اعتق���د انه���ا ماتت وه���ي ال تزال 
حتبني، قد كانت ايل قبل موتها تر�سل اىل ر�سوال 
يق���ول يل انه���ا ال ت���زال حتبن���ي، وان الر�سا����ض 
الذي اطلقته مل يقتل حبها بل زاده ا�ستعاال، وانها 

تعرف اين مل اق�سد قتلها.. 
وار�سل���ت يل قبل موتها تق���ول يل"اذكر جيدا يوم 
11 من كل �سهر ففيه تزوجنا،وقد اعتدنا ان نحتفل 
بهذا الي���وم، وكنت احب ان اح�سر اىل امل�ست�سفى 
الحتف���ل به كعادتن���ا، ولكن الظ���روف متنعني من 
ذلك، فف���ي نف�ض اللحظة التي تزوجنا فيها فكر يف 
فانن���ي �ساكون جال�سة وحدي افكر فيك، وناجيني 
من بعيد فاين �سا�سمعك. وقبلني يف وحدتك فاين 

�ساح����ض حرارة قبلتك"..ه���ذه الر�سالة حملها اىل 
ر�س���ول قبل وف���اة ا�سمهان باي���ام.. فهل تعجب اذا 

بقيت حتى اليوم احبها! 
ولعل���ك ق���راأت يف ال�سح���ف انهم وج���دوا مع جثة 
ا�سمهان جموهرات عليها ا�سم احمد �سامل، اتعرف 
ما ه���ي هذه املجوهرات؟ هي خ���امت زواجنا الذي 
كان���ت حتمله يف ا�سبعه���ا اىل ان ماتت، والتي مل 

تخلعه رغم حادث اطاق الر�سا�ض. 
ثم بكى وقال: 

- انني اعتقد انها ماتت وهي ال تزال حتبني، انها 
�سحية وانا �سحية كذلك.. 

وحبنا كان �سحية اولئ���ك الذين تدخلوا ليف�سدوا 
احلياة بني زوجني �سعيدين.. 

قال املحرر: اأمل حتاول ان تقتل ا�سمهان
- ق���ال و�سفتاه ترتع�سان م���ن احلزن وقد بدا عليه 

االعياء من طول احلديث: 
- ان���ا اقتلها؟ اين مل اح���اول ان اقتل ا�سمهان، وال 
ميك���ن ان اقت���ل اي ان�س���ان، فما بالك بامل���راة التي 

احببتها اكرث من كل �سيء.. ثم �سكت وقال: 
- كن���ت اريد ان اعي�ض الثب���ت للنا�ض اين بريء.. 
ولك���ن اليوم بعد ان ماتت ا�سمهان مل اعد اهتم هل 
مت.. ام ع�ست با امل وبا قلب.. وبا ا�سمهان؟ 

�شباح اخلري/ اآب- 1957
االأثنني والدنيا /
حزيران- 1944
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كرمي يتحدث عن ليلة مراد 
ا�ستغرق  جملة"باردة"اي"ال�س���تار"مقاال  ن�سرت 
ث���اث �سفح���ات ع���ن جنم���ة ال�سينما ليل���ى مراد 
م���زودا بعدة �س���ور متثله���ا يف مواق���ف خمتلفة 
م���ن االف���ام الت���ي ا�سرتك���ت فيه���ا، وق���د حت���دث 
كات���ب املقال عن ن�ساأة ليلى م���راد فقال انها االبنة 
الوحي���دة ملو�سيقار �سوري ا�سم���ه مراد بك وانها 
تلق���ت تعليم���ا راقي���ا يف املدار����ض االجنبي���ة يف 
القاه���رة ولديه���ا موهبة ف���ذة يف املو�سيقى، وقد 
احرزت �سهرة وا�سع���ة النطاق عن طريق االذاعة 
وال�سالون���ات الفخمة التي كان���ت تغني فيها ومل 
تفكر يوما ما يف ان تكون من جنوم ال�سينما اىل 

ان ج���اء حممد ك���رمي وكان يفت�ض 
عن وج���ه جدي���د يظهره يف 

فيلم"يحيا احلب"وكان 
الوهاب  عب���د  حممد 

ق���د تعاقد معه على 
ان يقدم اليه يف 
فيل���م وجها  كل 

جدي���دًا فوجد 
يف  �سالت���ه 
ليلى مراد اذ 

متتاز  ه���ي 
م���ة  �سا بو

من حيث 
تقاطيع 

الوجه وح���اوة ال�سوت ورقت���ه، وحتدث حممد 
ك���رمي اىل مندوب املجلة عن ليلى م���راد فذكر انه 
ب���دل معها جمه���ودا طائ���ا ليدربها عل���ى التمثيل 
وكان يفر����ض عليه���ا برناجما قا�سي���ا حتى اغمى 
عليها ثاث مرات يف يوم واحد امام الكامريا من 
فرط االجهاد،"وكانت هذه اول مرة اظفر مبمثلة 
له���ا �سغ���ف بال�سينم���ا يفوق ح���د الو�س���ف وهذا 

ال�سرط قلما وجدته يف ممثلة اخرى". 
وبع���د النجاح الذي لقيت���ه يف فيلم "يحيا احلب" 
هج���رت التخت وحفات الغناء وكر�ست مواهبها 
لل�سا�س���ة البي�س���اء فتعاق���دت معها ع���دة �سركات 
وظه���رت م���ع يو�سف وهبي ب���ك يف افام اخرى، 
وقد خطبت مرتني ولكنها رف�ست 
ال���زواج اىل ان اق���رتن به���ا 
النجم ال�سينمائي انور 
وجدي وهما يحييان 
عي�س���ة  يف  االآن 

زوجية موفقة. 

جناة وماري بيكفورد 
وذك���رت جملة"�سهنة "اي"امل�س���رح" يف معر�ض 
حديثه���ا ع���ن جن���اة عل���ي بعن���وان "م���ن جن���وم 
م�س���ر"، ان جن���اة مل تك���ن معروفة من���ذ �سنوات 
اإال يف او�س���اط املطرب���ات، وه���ي �سليل���ة ا�س���رة 
ريفي���ة ذات تقالي���د �سارم���ة ال تتي���ح لف���رد منه���ا 
اح���رتاف الغناء، وكانت مولعة وهي �سغرية يف 
املدر�سة بال�سينم���ا وكان لها �سغف خا�ض مباري 
بيكف���ورد فعق���ب م�ساهدته���ا اي فيلم م���ن افامها 
كان���ت تعمد وه���ي يف منزلها اىل تقلي���د حركاتها 
ومواقفه���ا ال�سينمائي���ة، وعندم���ا �سمع���ت بقدوم 
زوجها دوجا�ض فريبانك����ض اىل القاهرة م�ست 
اىل فن���دق �س���ريد حي���ث كان يقي���م وح�سلت منه 
عل���ى �سورة فوتوغرافية ل���ه حتمل توقيعه وهي 
تعت���ز بهذه ال�سورة لدرجة انها و�سعها يف مكان 

ال�سدارة من �سالونها. 
وذك���رت املجل���ة ان جن���اة تع�س���ق �س���وت عب���د 
الوهاب ومتج���د مو�سيقاه وحتب���ه كرجل فان له 
مواهب ممتازة، ويف ذات يوم قراأت م�سادفة يف 
اإحدى ال�سحف انه مق���دم على اخراج فيلم جديد 
فهرع���ت اىل حممد كرمي وعر�س���ت عليه ان تقوم 
ب���دور البطل���ة يف فيلم"دم���وع احلب"وه���و اول 

فيلم �ساهدناها فيه يف تركيا. 
وجن���اة علي ح�سا�سة جدا ورومانتيكية امل�ساعر، 
ويف اخاقه���ا غ���رية �س���اذة وهي جتي���د الرق�ض 
ومولع���ة بارت���داء املاب�ض"ال�سيك"وقلما تفوتها 
حفل���ة يقيمه���ا �سديق له���ا وكثريا ما ت���رتدد على 
املجتمعات وقد دفعته���ا غريتها عند ما �سمعت ان 
ليل مراد �ستمثل مع عب���د الوهاب يف فيلم "يحيا 
احل���ب" اىل ان ت�سك���و اىل كل ا�سدقائها وم�ست 
اىل حمم���د كرمي تعتب عليه اختياره بطلة غريها 
امام عبد الوهاب فذكر لها ان الدور ال يواملها فهو 
يتطلب �سيدة �سكرية ولو قامت متثيل هذا الدور 
ل�سقط���ت يف نظ���ر اجلمه���ور، وبل���غ م���ن تاأثرها 
ان هج���رت القاه���رة واقام���ت حين���ا يف فيلمه���ا 
عل���ى �ساطئ البح���ر باال�سكندرية لتل���و ا�سجانها 

وهمومها.

حديث ق�شري 
م���ن ممثات فرق���ة "�سه���ري نياترو �س���و" االن�سة 
نيف���ني افاي���ا التي ا�سته���رت بادواره���ا الدرامية، 
وه���ي �سليل���ة ا�س���رة ع�سكرية عريق���ة وقد ق�ست 
طفولته���ا يف االنا�سول اىل ان اح���رزت �سهادة 
التحق���ت مبعه���د املو�سيق���ى  ث���م  البكالوري���ا 
لرخام���ة �سوتها ومل تك���ن تفكر يف يوم من 

االي���ام يف ان تعتل���ي خ�سب���ة امل�س���رح، وي���وم ان 
هجرت ا�سرتها والتحقت بالفرقة احلكومية بدار 
البدائ���ع جعل والدها يه���دد املدير الفني واملخرج 
باف�س���اد اخاق ابنته، بيد انه���م اقنعوه بانها يف 
حمايته���م من الوجهة االخاقي���ة وحرام ان تدفن 
مواهبه���ا يف ع���امل الف���ن، وق���د ج���رى يل حديث 

ق�سري معها اجمله فيما يلي: 
* اي االدوار احب اليك؟

- االدوار الت���ي تتف���ق م���ع مزاج���ي وا�ستعدادي 
القط���ري �س���واء اكان دور ام���رية او و�سيف���ة او 

خادمة.
* ما هو الدر�ض الذي تلقيته يف امل�سرح؟

- درو����ض جمة بيد ان احلادث الذي لن ان�ساه هو 
انن���ي بينما كنت اق���وم بدور مادل���ني، ويف فرتة 
اال�سرتاحة ناولني ب���واب امل�سرح بطاقة فتلوتها 
فاذا بها هذه الكلمات:"اقدم كل احرتامي بوا�سطة 
نيف���ني اىل امينيا". والتوقيع احد املتفرجني وقد 
�سجعتن���ي هذه الكلمات على اال�ستمرار يف تاأدية 
دوري وكان���ت اول رواي���ة امثله���ا عل���ى خ�سب���ة 

امل�سرح اىل ان ظفرت بالنجاح املن�سود. 
* اي الفنون متيلني اليها؟

االدب  �سيم���ا  وال  واالدب  املو�سيق���ى  اه���وى   -
الرو�سي القدمي لب�ساطته و�سدقه.

* ما راأيك يف احلب؟
- ارجوا ال توجه ايل هذا ال�سوؤال وفاين مل احب 

وال احب ولي�ض يف نيتي ان احب او اتزوج.

�شباح اخلري/ اآب- 1957دنيا الفن- 1946

 لق���د طلبت���ه االذاعة ليغن���ي فيها، وكان 
من قبل يغن���ي يف منازل ا�سدقائه �سرا 
يف ال�س���ودان، ودون ان يعل���م اهل���ه.. 
ام���ا االن فمطل���وب من���ه ان يغن���ي امام 
امليكروف���ون وه���داه تفك���ريه اىل حيلة 
ب�سيطة، ح���ذف ا�سم عائلت���ه.. واكتفى 
ب���اول ا�س���م ل���ه.. واطل���ق عل���ى نف�س���ه 
ا�سم"�سي���د خليفة"وبع���د �ست���ة اع���وام 
كاملة ام�ساها طلبا يف معهد املو�سيقى 
العربي���ة، تخرج ليجد نف�س���ه قد ا�ستهر 
ال�سوداني���ة  االغ���اين  م���ن  بع�س���رات 

ال�سميمة 
ويتح���دث �سي���د خليف���ة ع���ن املو�سيقى 

والفن امل�سري قائا: 
تتط���ور،  امل�سري���ة  املو�سيق���ى  ان   -
قف���زات  االم���ام  اىل  وتقف���ز  وتتق���دم، 

وا�سع���ة، وان كل امللحن���ني له���م ا�س���ل 
واحد، هو حممد عبد الوهاب. 

وعندما حتاول ان تعرت�ض على راأيه.. 
قائ���ا: ان يف م�س���ر عددا م���ن امللحنني 
ال�سب���اب امثال املوج���ي والطويل.. ال 
يقل���دون عبد الوه���اب مطلقا.. يجيب 

�سيد خليفة بهدوء قائا: 
- �سحي���ح انه���م ال يقلدون���ه، ولكنهم 

دون  احلان���ه..  يقل���دون  احلقيق���ة  يف 
ان يح����ض احد منهم به���ذا التقليد.. انه 
تقلي���د بال�سليف���ة.. تع���ودوا عل���ى ذل���ك 
نتيجة النطباع مو�سيق���ى عبد الوهاب 

يف اذهانهم منذ ال�سغر. 
املو�سيق���ى  ع���ن  �سي���د  ويتح���دث 
ال�سوداني���ة.. قائ���ا: انها ه���ي االخرى 
ولكنه���ا  االم���ام،  اىل  وت�س���ري  تتط���ور 

حتي���و، وتتق���دم ببطء 
�سديد.. وان املو�سيق���ى ال�سودانية يف 
حاج���ة اىل عبد الوه���اب اآخر ليطورها 
وي���روي �سي���د خليفة ق�سة قلب���ه عندما 
نب����ض باحلب ذات م���رة.. يرويها وهو 
يف  الثاني���ة  املاآ�س���اة  ليخف���ي  يبت�س���م 

حياته. 
لقد خفق قلبه هناك باجلنوب.. 

كان���ت معجب���ة به. وكان ه���و ينظر اىل 
اعجابه���ا يف �س���يء م���ن اال�ستخفاف.. 
اىل  االعج���اب  حت���ول  قلي���ا  وقلي���ا 
�سيء م���ا.. �سيء ال يعرف���ه.. على وجه 
التحديد.. ولكن���ه كان �سيئا اآخر اقوى 
ال�س���يء  ه���ذا  وظ���ل  االعج���اب..  م���ن 
املجهول يوؤثر فيه ويف خميلته وافكاره 

دون ان ي�ستطيع تف�سريه.. 
غ���ري ان ذلك مل ي���دم طوي���ا.. فقد تفقد 
املعجب���ة ب���ه ذات �سب���اح فل���م يجدها.. 
وانتظرها يف امل�ساء وراح يذرف دمعه 

�ساخنا على قربها! 
واح����ض يف تلك املحطة فقط انه مل يكن 

معجبا بها فقط. بل كان عا�سقا!..
تفارق���ه  ومل  يبت�س���م..  وه���و  وع���اد 
االبت�سامة ابدا.. ان االبت�سامة ت�ساعده 
عل���ى الن�سي���ان، وعل���ى اخف���اء امله عن 

النا�ض. 
ان �سيد خليفة ي�سافر هذا اال�سبوع اىل 
ار����ض الوط���ن.. ال�س���ودان.. و�سيلقي 
اهل���ه ومعارف���ه.. واهم م���ن ذلك �سوف 

يزور قربها!. 

�ش��اب ا�ش��مر قادم م��ن اجلنوب.. عم��ره 26 

ل��كل  وي�شح��ك  دائم��ا..  يبت�ش��م  عام��ا.. 

�ش��يء... حم��اوال اخف��اء ماآ�ش��اة حيات��ه.. 

ا�ش��رة  ماآ�ش��اة ا�شتغال��ه بالف��ن.. وه��و م��ن 

حمافظ��ة ال ت�شم��ع اال الق��راآن.. وتعت��رب 

الغناء واملو�شيقى اثم من عمل ال�شيطان! 

وافدته ا�شرت��ه اىل القاه��رة ليتعلم.. ويف 

ال�ش��ودان،  اذاع��ة  افتتح��ت  الوق��ت  نف���ض 

ووجد ال�شاب الفنان نف�شه حائرا..

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني
-----------------

خ�ال�د خ�شري

نائب رئي�ض التحرير
-----------------

عل��ي ح�ش��ني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�ض جمل�ض االإدارة
رئي�ض التحرير 



كاريكاتري  ايام زمان

طبعا طول ما بتناموا من املغرب حاتخلفوا عيال.. امنا لو دخلتوا �شينما.. 
رحتوا م�شرح.. اتفرجتوا على التلفزيون.. �شهرتوا يف كافرتيا..

ملا اخذ احلبايه.. اياك بقى متنع الهباب احلمل اللي عندي ده ! ..

ده مهم قوي حتديد الن�شل ده.. اهو انا ماخلفت�ض غري عيلني ب�ض من 
كل واحدة من الت�شع ن�شوان اللي اجتوزتهم !! ..

- اأهو حتديد الن�شل اللي جايني يقولوا عليه دلوقت.. انا مطبقة 
قبلهم بع�شر �شنني وزيادة

اأ�شل االعالن ده بالذات جربوه ايام ما كنت يف 

�شوي�شرا وجاب نتايج مده�شة !!


