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التج�س�س"بيبل���و"  �سفين���ة  حادث���ة 
املي���اه  يف  بطاقمه���ا  ا�س���رت  الت���ي 
االقليمية جلمهورية كوريا ال�سمالية 
لي�س���ت احلادث���ة االوىل م���ن حوادث 
للوالي���ات  االلك���روين  التج�س����س 
املتحدة، بل هي االزم���ة الثانية، فقد 
 ،1960 ع���ام  االوىل  االزم���ة  كان���ت 
حينم���ا ا�سق���ط االحت���اد ال�سوفيت���ي 
طائرة التج�س�س ي -3 ومعها الطيار 
االمريكي باورز، وكان موؤمتر القمة 

على االبواب حينذاك. 
و"بيبلو"�سفين���ة امريكي���ة م�سلح���ة 
طوله���ا  واليزي���د  خفيف���ا،  ت�سليح���ا 
عل���ى 54 م���را، وه���ي اخ���ت �سفينة 
قام���ت  التج�س�س"ليربتي"الت���ي 
 5 ع���دوان  يف  ال�سه���رة  بعملياته���ا 
يونيو عل���ى البل���دان العربية، وهي 
اي�سا واح���دة م���ن 30 �سفينة ت�سكل 
�سف���ن  م���ن  امريكي���ا  ا�سط���وال  كله���ا 
الك���رة االر�سية  التج�س����س يج���وب 
�س���د  تكتيكي���ة  علمي���ة  ح���رب  يف 
ام���ال ال�سع���وب، وحتم���ل كل �سفينة 
واالجه���زة  ال�سخم���ة  الهوائي���ات 
الدقيقة، وهي  االلكرونية ال�سمعية 
االول  العم���ل  مع���ا،  بعمل���ن  تق���وم 
اكت�س���اف اط���وال موج���ات ال���رادار 
موج���ات  اط���وال  اكت�س���اف  الت���ي 
ال���رادار الت���ي تعم���ل عليه���ا ال���دول 
عليه���ا  تتج�س����س  الت���ي  املختلف���ة 
الوالي���ات املتح���دة، والعم���ل الثاين 
الال�سلكي���ة،  الر�سائ���ل  التق���اط  ه���و 
وهذان العمالن هما ما كانت تقوم به 

ال�سفينة"ليربتي"بال�سبط. 
وان���درو  دايف  ج���ون  كت���ب  وق���د 
ويل�سون املحرران العمليان جلريدة 
االوبزيرف���ر مق���اال عن ه���ذه احلرب 
ال���دول  تخو�سه���ا  الت���ي  الرهيب���ة 

املتقدمة االن.

طائرات التج�ش�س ي 2 
وم���ا زال���ت طائ���رات التج�س�س ي 2 
تعمل، وبع�سه���ا يحلق فوق ارا�سي 
ال�س���ن حتى االن، ولك���ن التج�س�س 
احلقيق���ي ال���ذي يح���دث يف اجل���و، 
تق���وم ب���ه االقم���ار ال�سناعي���ة الت���ي 
حتل���ق فوقنا كل ي���وم، وعددها حتى 
�سناع���ي،  قم���ر   400 ح���وايل  االن 
اطلقه���ا االن�سان حت���ى االن تدور يف 

مدارات حول الكرة االر�سية. 
القم���ر  ويعت���رب 
ا�سبه  ال�سناعي"�سامو�س"االمريكي 
مبحط���ة قائم���ة بذاته���ا ح���ول الكرة 
االر�سي���ة ملراقب���ة ال�سواري���خ. وقد 
ر�س���د ل�سنع���ه مبلغ ال يق���ل عن 200 
ملي���ون دوالر، وق اطل���ق بنجاح يف 
21 يناي���ر 1961 بوا�سط���ة �ساروخ 
طول���ه 90 قدم���ا وق���د ت���وىل �سنع���ه 
�سرك���ة لوكهنيد الت���ي قامت ب�سناعة 

الطائرة ي 2. 

وي���زن القمر ال�سناع���ي 4100 رطل 
وقط���ره  قدم���ا   22 ارتفاع���ه  ويبل���غ 
خم����س اق���دام وهو وه���و يلف حول 
االر����س كان���ه �سيجار �سخ���م يحمل 
اجه���زة ي���راوح وزنها ب���ن 300 و 

400 رطل. 
ان  التقاري���ر  او�سح���ت  وق���د 
"�سامو�س"مي���ر يوميا فوق االحتاد 
ال�سوفيت���ي ما بن ثم���اين و12 مرة 
وفوق ال�سن ال�سعبية ما بن مرتن 

واربع مرات. 
وحتلق اقمار"�سامو�س"يف مدارات 
ارتفاع���ات خمتلف���ة  عل���ى  متباين���ة، 
ت���راوح ب���ن 150 و200 ميل وهي 
م���زودة ب���االت ت�سوي���ر تل�سكوبي���ة 
ذات عد�س���ات يبل���غ بعده���ا الب���وؤري 
120 بو�س���ة وت�ستطي���ع ان ت�س���ور 
م���ن ذل���ك االرتف���اع ال�ساه���ق ا�سي���اء 
ال يزي���د طوله���ا عل���ى مر واق���ل، ثم 
تق���دم التكتيك فامكن �سن���ع عد�سات 
اخرى يبلغ بعدها البوؤري 

240 بو�س���ة، ويف ابري���ل عام 196 
�ستيوارت"خب���ر  كتب"ه���وارد 
روت�س�س���ر  بجامع���ة  الب�سري���ات 
جملة"األعل���م  ن�سرت���ه  مق���ال  يف 
االم���كان  يف  ا�سب���ح  والتكتيك"ان���ه 
لالقم���ار  ت�سوي���ر  االت  �سن���ع 
تلتق���ط  ان  ت�ستطي���ع  ال�سناعي���ة 
�س���ورا متي���ز بو�س���وح ب���ن �سيئن 
تف�س���ل بينهم���ا م�ساف���ة ال تزيد على 
خم�سة �سنتيمرات م���ن على ارتفاع 
125 مي���ال يف الف�س���اء. ويف فرباير 
1964 اعلن ق�سم طب الف�ساء التابع 
لل�سالح اجلوي االمريكي انه ا�سبح 
يف مقدور رواد الف�ساء ان ي�ساهدوا 
ال�سواري���خ  قواع���د  بانف�سه���م 
الق���وات  وحت���ركات  واملع�سك���رات 
امل�سلح���ة وهم عل���ى ارتفاع مائة ميل 

يف الف�ساء. 
اقم���ار  م���ن  ان���واع  اربع���ة  وهن���اك 
�سامو�س، نوع م���زود باالت ت�سوير 
تليفزيوني���ة الر�س���ال ال�س���ور ف���ور 
التقاطه���ا اىل االر����س ون���وع ثان 

يف  القم���ر  يلقيه���ا  �س���ور  لاللتق���اط 
كب�سول���ة مغلقة، وبع���د ان تهبط اىل 
البار�س���وت  ينفت���ح  اجل���و  طبق���ات 

وتلتقطها الطائرات. 
ون���وع ثالث م���زود بهذي���ن النوعن 

معا. 
ام���ا النوع الراب���ع فيمكن���ه ان يحدد 
اماكن تواجد اجهزة الرادار ومراكز 
ال�سوارخ، وميكنه التقاط اال�سارات 
الال�سلكي���ة ويلتق���ط اىل جان���ب ذلك 
وت�ستطي���ع  التليفوني���ة،  املكامل���ات 
التق���اط الر�سائ���ل حت���ى تل���ك الت���ي 

تر�سل باملوجات ال�سغرة للغاية. 
وهن���اك نوع م���ن االقم���ار ال�سناعية 
التج�س����س  يف  امل�ستخدم���ة 
اط���الق  ا�سمه"ميدا�س"يكت�س���ف 
ال�سواري���خ باال�سع���ة حتت احلمراء 
عن طري���ق م�س���ادر جدي���دة حمكمة 
للطاق���ة، ويف و�سع االجه���زة املزود 
بها ه���ذا القمر ال�سناع���ي ان ت�سجل 
احل���رارة املنبعث���ة م���ن ال�سواري���خ 
املنطلقة، وبذلك يحذر من اي هجوم 
قبل وقوعه بثالثن دقيقة، وت�ستطيع 
اجهزت���ه اكت�ساف �سيج���ارة م�ستعلة 

على بعد ثمانية اميال. 

االلكتتروين  التج�ش�تتس 
االر�شي 

ام���ا عل���ى االر����س، ف���ان التج�س����س 
االلكروين تقوم به حمطات ار�سية 
الف���ي  ح���وايل  اىل  عدده���ا  ي�س���ل 
حمط���ة توج���د حيثما حت���ط القوات 
االمريكي���ة، ويقوم باخلدمة يف هذه 
املحطات رجال اجلي�س، بحيث ميكن 
ان تخطئها العن عل���ى انها حمطات 
ه���ذه  ان  اال�س���ارة،  ل�س���الح  عادي���ة 
املحطات تلتقط اي حركة الكرونية 
او ات�س���ال الك���روين وتتعرف على 

حاملة الطائرات االمريكية"انر برايز"التتتي ي�شمونها ل�شخامتها وقوتها"كلب حرا�شة 
امريكا"والتتتي تعتتتر ال�شفينتتة القيتتادة ل�شفتتن التج�ش�تتس االمريكية التتتي تتجول يف 
بحتتار العامل يف حتترب تكتيكية �شتتد امتتال ال�شعوب."انر برايتتز تتجتتول االن يف املياه 
املتاخمتتة ل�شواحل كوريتتا ال�شمالية يف انتظار اية تعليمات ت�شتتدر لها بعد ازمة �شفينة 
التج�ش�س"بيبلو"التتتي ا�شرتهتتا القوات البحريتتة لكوريا ال�شمالية. وانتتر برايز تعتر 
ا�شخم حاملة طائرات يف العتتامل حمولتها 75 الف طن ت�شري مبحركات نووية و�شرعتها 
70 كيلومتترا يف ال�شاعتتة، وتتكتتون قوتهتتا الب�شرية متتن 4800 رجل، وعلتتى �شطحها 120 
طائتترة من املطتتاردات وقاذفات القنابتتل ت�شتطيع االنطالق جميعا ختتالل ع�شر ثوان، 

وبع�س هذه الطائرات يحمل القنابل الذرية. 
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امل�شور /  �شباط- 1968

مواعيد اطالق ال�سواريخ وتفا�سيل 
بناء امل�سانع واالوامر ال�سادرة اىل 
الق���وات ومن�س���اآت الدف���اع اجل���وي 
ال���رادار وا�س���راب طائرات  واجهزة 

القتال. 

وكالة االمن القومي 
وتتجم���ع ه���ذه املعلوم���ات كله���ا يف 
ع���دة اجه���زة، ام���ا اجله���از الرئي�س 
ال���ذي يقوم بذل���ك فهو"وكال���ة االمن 
القومي"ووظيف���ة ه���ذه الوكالة هي 
التق���اط الر�سائ���ل وحتليلها، مبا يف 
ذل���ك الر�سائ���ل م���ن ال���دول ال�سديقة 
الوكال���ة  مبن���ى  ويق���ع  المري���كا! 
ال���ذي افتت���ح ع���ام 1958 يف"نورت 
ميد"بوالي���ة مريالن���د يف منت�سف 
الطريق ب���ن وا�سنط���ن وبالتيمور، 
وهو عل���ى �سكل ح���دوة ويتكون من 
ثالث���ة طواب���ق عل���ى 82 فدان���ا وق���د 
ا�سي���ف  دوالر  ملي���ون   35 تكل���ف 
اليه���ا 11 مليون دوالر م���رة اخرى، 
ويح���وط البن���اء ثالث���ة ا�س���وار م���ن 
اال�س���الك ال�سائك���ة يبل���غ ارتف���اع كل 
منه���ا ثالثة امت���ار، واحدها مكهرب، 
ويق���ف ام���ام اب���واب البن���اء االربعة 
م���زودون  – حرا����س  نه���ار  – لي���ل 
بالنبادق الر�سا�س���ة كذلك يتوىل عدد 

من اجلنود حرا�سته من الداخل. 
ويف املبن���ى م���ن الداخ���ل م�ست�سفى 

وقاع���ات  ا�سن���ان  وعي���ادة  كام���ل 
للوجب���ات اخلفيف���ة وثماني���ة بارات 
وبن���ك  �ساع���ة   24 منه���ا  كل  تفت���ح 
حما�س���رات   وقاع���ة  وكافتري���ا 
وتنقل الر�سائ���ل يف انابيب بالهواء 
امل�سغ���وط الذي يدفعه���ا يف حلظات 

من كان اىل اآخر. 
ويعم���ل بالوكال���ة 13 األ���ف موظ���ف 
وه���و ع���دد يزي���د ب�سع���ة االف عل���ى 
وكالة املخابرات املركزية ذاتها، وما 
يزي���د على ال���ف موظف اآخ���ر خارج 

الواليات املتحدة نف�سها! 
مرك���زان  هن���اك  امري���كا،  وخ���ارج 
لوكال���ة االمن القومي تق���وم بجميع 
املعلومات، املرك���ز االول يف اليابان 
االق�س���ى،  بال�س���رق  خا����س  وه���و 
واملركز الثاين يف املانيا وهو خا�س 

باوروبا. 
وت�س���ب يف هذي���ن املركزين مالين 
الت�سجيالت عن ال���رادار واال�سارات 
الال�سلكي���ة، م���ن ال�سف���ن والطائرات 

والوحدات االر�سية. 
وتتع���اون مع"الوكالة"وحدت���ان من 

حلف االطلنطي يف لندن. 
اجه���زة  وي�ساعد"الوكالة"ثالث���ة 
يف  اكربه���ا  اجلي����س  يف  ات�س���ال 
�س���الح الط���ران االمريك���ي ومقرها 

فرانكفورت وهاواي. 
وتت�س���ل الوكال���ة م���ن خ���الل وزارة 

القوم���ي  االم���ن  مبجل����س  الدف���اع 
االمريك���ي ونف����س احل���ال بالن�سب���ة 
لوكال���ة املخابرات املركزية، وتتبادل 
خ���الل  م���ن  املعلوم���ات  الوكالت���ان 
وكالة اخرى كان رئي�سها هو"كالرك 
كليفورد"وهو وزير الدفاع االن بعد 
ماكتم���ارا، وتق���ول بع����س امل�س���ادر 
ان ميزاني���ة وكال���ة االم���ن القوم���ي 
تزي���د على الف ملي���ون دوالر �سنويا 
وهو ت�سكل ح���وايل 2% من ميزانية 

الدفاع. 
ان اجهزة االت�سال االلكرونية التي 
ت�ستخدمها الوكالة وحدها تنقل ربع 
مليون ر�سال���ة �سنويا م�ستخدمة يف 
ذل���ك اجهزة يبل���غ ثمنه���ا 3.5 بليون 
دوالر يعم���ل عليه���ا 30 الف موظف، 
وال يت�سم���ن ه���ذا االت�س���ال الق�سر 
وال�سف���ن  الطائ���رات  ب���ن  امل���دى 
الدبلوما�سي���ة  االت�س���االت  وال 

والتجارية. 

ملاذا اقربت بيبلو 
اقرب���ت  تكون"بيبلو"ق���د  ورمب���ا 
ال�سمالي���ة  كوري���ا  �سواط���ئ  م���ن 
اجل���ه  م���ن  ال���ذي  ال�سب���ب  لنف����س 
�سواط���يء  اقربت"ليربتي"م���ن 
�سيناء.. ومن االكيد انها اقربت من 
ال�ساطئ الكوري لت�سجل االت�ساالت 
الال�سلكي���ة احلكومي���ة والع�سكري���ة 

املتبادل���ة مبوج���ات ذات ت���ردد ع���ال 
باالق���راب  اال  التقاطه���ا  ميك���ن  وال 
ه���ذه امل�سافة، وهك���ذا وقعت يف �سر 

اعمالها. 

حرب االلكرونات 
وحت���ى رغم كل ه���ذا الت�سابق الهائل 
املتقدم���ة  ال���دول  ب���ه  تق���وم  ال���ذي 
ان  االن  املتخلف���ة  ال���دول  ت�ستطي���ع 
ت�ستخ���دم اجهزة ت�سوي����س متحركة 

ورخي�سة ماليا. 
ويف احل���رب االلكروني���ة الب���د من 
ال���رادار،  باجه���زة  الدقي���ق  االمل���ام 
مو�سعه���ا وتذبذبه���ا وقوتها وطول 
ه���ذه  ال���خ  الال�سلكي���ة  النب�س���ات 
املعلومات، والطائرات وال�سفن التي 
تقرب من احلدود وتقتحم االجواء، 
ت�سجل اقرابها اجهة الرادار املثبتة 
يف كل مكان على االر�س، ويف بع�س 
احلاالت ميكن ار�سال نب�سات تف�سد 
عمل اجهزة الرادار االر�سية متاما. 

و�سف���ن التج�س����س ال�سوفيتي���ة مثال 
تعم���ل ب�سي���د اال�سم���اك اي�سا، وهي 
به���ا  يق���وم  الت���ي  املن���اورات  تتب���ع 
وق���د  االطلنط���ي،  حل���ف  ا�ساطي���ل 
ظه���رت عل���ى بعد ع�س���رة امي���ال من 
نيوي���ورك  ق���رب  حمط���ة �سواري���خ 
واف�سدت عر�سا كانت تقوم به"امللكة 
االم"ومن���ذ ف���رة كانت اح���دى هذه 

ال�سف���ن قد الفت مرا�سيها على �ساحل 
افريقي���ا الغرب���ي، وبعد امل���د �سوهد 
ق���اع ال�سفينة وهو مغط���ى باالجهزة 
واملعدات التي تن�ست اىل التحركات 

املائية. 
وال�سفين���ة احلربي���ة احلديث���ة الب���د 
وان تت���زود ب�ستة ان���واع من اجهزة 
ال���رادار عل���ى االق���ل ملراقب���ة اجل���و 
وال�سواري���خ،  البح���ر،  و�سط���ح 
وتقف على ح���دود كوريا االن حاملة 
طائ���رات نووي���ة له���ا هوائ���ي جديد 
ي���زن مائتي ط���ن ذا تكتيك الكروين 
حدي���ث، يحل حمل عديد م���ن اطباق 

الرادار املعروفة. 
الت�سلي���ح  ت�ساب���ق  عملي���ة  ويف 
تطل���ق  وان  الب���د  والتج�س����س 
املخاب���رات ه���ذه االجه���زة احلديث���ة 
با�ستم���رار لتب���ن نف���ط ال�سعف بها 
با�ستمرار، وهي م�سالة تزيد نفقاتها 
با�ستم���رار بازدي���اد التق���دم العلم���ي 
والتكتيكي، وال ميكن ان تتحمل هذا 

�سوى الدول املتقدمة. 
التج�س����س  عملي���ات  كل  وراء  ان 
تعم���ل  علم���اء  عق���ول  االلك���روين 
با�ستم���رار الكت�س���اف اجلديد يف كل 
جمال، وا�ستخدام كل تكتيك حديث. 

جمدي ن�شيف 
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�سمعت���ه – وان���ا جال�سة امامه وجه���ا لوجه يقول 
يل: ال�سح���ب ترك����س يف الف�س���اء الرحب رك�س 
اخلائف���ن وال�سم�س تبدو خلفها �سف���راء عا�سبة 
اجلبن والبحر �ساج �سامت فيه خ�سوع الزاهدين 

لكنها عيناك باهتتان يف االفق البعيد 
�سلمى مباذا تفكرين 
�سلمى مباذا حتلمن 

ومل يقل يل �ساحب ه���ذه االبيات ال�ساعر العربي 
املع���روف ايلي���ا اب���و ما�سي م���ن هي �سلم���ى، كنا 
جال�سن حول مائدة يف مطعم"النجم ال�سرقي"يف 
مي بروكلن بنيويورك – ر�سالته عن احب ق�سائد 
الغزل التي كتبها، فاخ���ذ مني القلم والورقة التي 
امام���ي ورف���ع نظارته ع���ن عيني���ه وا�سر�سل يف 
كتابة الق�سيدة كلها، ثم القاها با�سما وكان ذكرى 
ه���ذه االبي���ات حرك���ت يف نف�س���ه عاطف���ة قدمي���ة، 
ف�ساألته ما هي اكرب ق�سة حب يف حياته، فاجابني 

�ساحكا، �سوها الف�سيحة ما بدي". 
وع���دت ر�سالته ه���ل كل ق�سائد الغ���زل التي كتبها 
خا�س���ة ب�سخ�س او ع���دة ا�سخا�س، فقال وفد الح 
يف عيني���ه الربي���ق.. ي�ستحي���ل للقل���ب ان ي�ستقر 
ان���ه يتحرك دائما"ثم ا�ساف"لق���د �سموه قلبا النه 

منقلب! 

املطالعة.. والورق.. والوجه احل�شن! 
وال ادري م���ا اذا كان���ت جتاعيد ال�س���ب قد و�سلت 
اىل قلب ايليا اب���و ما�سي فقد بلغ ال�ساعر حوايل 
اخلام�سة وال�ستن من عمره وخط ال�سيب البقية 
الباقية من �سع���ره، وملا �ساألته عن هوايته قال انه 
يه���وى املطالع���ة ولعب ال���ورق. وا�س���اف �سديق 
كان يجل�س معن���ا: و"الوجه احل�س���ن"! فرد عليه 
ال�ساع���ر قائال:"وه���ل ميك���ن االن�س���ان يف ج�سده 

قلب اال يحب الن�ساء!". 

هرب 
من طغيان 

االجنليز 
ولق���د ول���د ايليا اب���و ما�سي 

على م�سر من ابوين من ا�سل لبناين. 
وال ي���زال بع����س اقاربه يف م�س���ر ومنهم النجمة 
ال�سينمائية زوزو ما�سي وكرميتها ايقون ما�سي، 
وروى ان���ه هاجر من م�س���ر يف �سنة 1911 وكان 
يف الع�سري���ن م���ن عمره، هجرها الن���ه مل ي�ستطع 
ان يخ�سع للرقابة ال�سديدة التي فر�سها االجنليز 
على ال�سحف و�سبك���ة اجلا�سو�سية التي ن�سرتها 

هذه ال�سلطات حتى بن اال�سدقاء. 

�شعر الت�شاوؤم.. والتفاوؤل! 
وقال ايليا ابو ما�سي انه مل يعرف حافظ ابراهيم 
وال �سوقي النه كان �سابا خجوال ومل ي�سمع اليهما 
حن كان يف م�سر، وقال انه تاأثر باملتنبي وي�سعر 
ابي الع���الء املعري حتى انه اخذ عنه ت�ساوؤمه، ثم 
خل���ع عن نف�سه ه���ذا الت�ساوؤم و�س���ار خلف موكب 

احلياة امل�سرق. 

عبد الوهاب اغت�شب مني"ل�شت ادري"! 
ولق���د ت���رك ايلي���ا ابو ما�س���ي م�سر ولك���ن �سعره 

ه  ئ���د ق�سا و
اىل  ج���اءت 
م�سر وتغنى بها كل 
من يحب االدب، واملطرب 
ق�سيدت���ه  ل���ه  ين�س���د  الوه���اب  عب���د 
املعروف���ة ل�ست ادري او الطال�سم، وملا قلت له هذا 
قال انني اع���رف ان عبد الوهاب يغني يل ويكتب 
ا�سمي يف االعالنات وكانني جنم �سينمائي، وانا 
مل اقب����س �سيئا م���ن هذا كله، ب���ل ان عبد الوهاب 
مل يكت���ب اىل يطل���ب من���ي املوافق���ة عل���ى تلحن 
ق�سيدتي، وال اعتقد ان حقوق التاأليف مباحة يف 

م�سر اىل هذا احلد!
اجليل العربي اجلديد ين�شى لغة العرب 

والي���وم ي�سدر ايليا ابو ما�س���ي جريدة )ال�سر( 
الت���ي ان�ساها منذ 35 �سنة وق���د كانت جملة ادبية 
فكاهي���ة يف اول االم���ر، وهي توزع ب���ن اجلالية 
العربي���ة هن���ا، ولك���ن م�سره���ا كباق���ي اجلرائ���د 
العربي���ة، ال���زوال، فاجلي���ل اجلدي���د يف اجلالي���ة 

العربية يكاد ين�سى اللغة العربية. 
مقلب! 

واطرف ما ح���دث يف ال�سر ان���ه كان يرجم فيها 
ق�س���ة م�سري���ة نقال ع���ن جملة امريكي���ة، فتوقفت 
ه���ذه املجلة بع���د ثالثة اع���داد وا�سط���ر ايليا ابو 

ما�س���ي ان يوؤل���ف باق���ي 
اج���زاء الق�س���ة، وقد دع���اين الزور مكت���ب ال�سر 
وتركن���ا املطع���م و�سرنا معا يف �س���وارع بروكلن 
حت���ى و�سلن���ا اىل مبن���ى ق���دمي به مطاب���ع �سبقها 

الزمن. 
وكان يتحدث عن ال�سر كلما لو كان احد ابنائه.. 
ولل�ساع���ر ايليا اب���و ما�سي ثالثة ابن���اء، اكربهم 
دكتور يف الطبيع���ة يعمل يف اكرب معامل جتارب 
ال���ذرة يف بروكهاف���ن بق���رب مدين���ة نيوي���ورك، 
وا�سغرهم مهند����س كهربائي يف �سالح الطران، 

واالبن الثاين مل يذكر عنه �سيئًا اال انه مري�س. 

�شكرا العدائي! 
وق���د ا�سبح ايليا ابو ما�سي مقال يف كتابة ال�سعر 
فقد م�س���ت �سنة كامل���ة دون ان يقوله، ولكنه بعد 
ديوان���ا جديدًا مل ي�سبق له ن�سره  ويقول ان �سبب 
اقالل���ه انه لي����س هناك �س���يء يث���ر العاطفة وان 
االدي���ب العرب���ي يف امري���كا يعط���ي وال ياأخذ الن 
البيئة التي يحيا فيها ال تنفعل به، ثم ردد يل اآخر 

ما قاله من �سعر وهي ق�سيدة مطلعها: 

�سكرا العدائي فلوال عي�سهم 
مل ادر انهم من القوغاء 

نه�س اال�سى ملا �سحكت قلوبهم
غر�س املحبة هائم البق�ساء 

عفو املروءة والرجولة انني 
اخطاأت حن ح�سبتهم نظرائي 

وق���د قال ايليا ابو ما�سي هذه الق�سيدة يف جمال 
خ�سوم���ه يف العدد اخلا�س مب���رور 35 �سنة على 

ال�سمر. 

الروح واملادة 
واخ���را �سمعت���ه يتح���دث ع���ن الع�سري���ن اللذين 
عا�سهم���ا وع���ن الدني���ا القدمية واجلدي���دة اللتن 
ق�س���ى فيهم���ا حياته فق���ال: )ان امل���ادة طغت على 
ال���روح، وان الع���امل احلا�س���ر ع���امل االالت، وق���د 
به���ا  ف���اذا  لي�ستعبده���ا  االل���ة  االن�س���ان  اخ���رع 
ت�ستعب���ذه( وق���د زار ايليا ابو ما�س���ي لبنان اكرث 
م���ن مرة وهو ي���رى ان ال�س���رق مع ذل���ك يجب ان 

يتجه نحو االلة واال ظل عبدا وفري�سة لغره. 
يف  خلف���ي  وتركت���ه  وخرج���ت  ودعت���ه  واخ���را 
مكتب ال�سر بن مكتبت���ه القدمية واالت الطباعة 
العربي���ة العتيقة، وبدا يل انه رجل ا�سبح مزيجا 
م���ن روحاني���ة ال�سرق ومادي���ة الغ���رب ولكنه بدا 
ايل اي�س���ا و�سط حي بروكل���ن  كانه �سجرة بكت 

و�ساخت يف ار�س غر ار�سها.. 

خريية خريي 

اجلتتتتيل/ ت�شرين الثاين- 1955
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كان يخ����رج م����ن ال�س����االت ليذهب اىل 
االذاعة ويقدم ركنا لالغاين ال�سعبية.. 
ويف ذلك و�سع حلنا كان يغنيه ب�سوته 
يف امل�س����ارح كما غنته بع�س املطربات 
واملطربن فلم يقدر له النجاح.. واراد 
ان يعطيه ملطرب معروف لعله ينجح.. 
فعر�س����ه على عبد الغن����ي ال�سيد ولكنه 
رف�س����ه.. فعر�س����ه م����رة اخ����رى عل����ى 

فتحية احمد ولكنها رف�ست اي�سا.. 
وح����ار حمم����د املوج����ي م����اذا يفعل يف 
اللح����ن ال����ذي و�سع����ه.. واخ����را دفع 
ب����ه اىل مط����رب نا�س����يء.. كان اللح����ن 
ا�سمه"�سافيني مرة وجافيني مرة".. 
وكان املطرب النا�سيء هو عبد احلليم 
حاف����ظ.. وكان����ت ه����ذه بداي����ة ال�سهرة 

الوا�سعة للمطرب.. وامللحن.. 

ي�شقط يف امتحان االذاعة 
وللموج����ي ق�س����ة كفاح طويل����ة.. فلقد 
م����ن  خالي����ة  زراعي����ة  درا�ست����ه  كان����ت 
املو�سيق����ى متاما.. تخ����رج يف مدر�سا 
الزراعة املتو�سطة يف عام 1944، وعن 
مهند�س����ا وناظ����ر زراع����ة يف اخلا�س����ة 
امللكيا وبقى يف وظيفته عامن كاملن 
يف بي����ال وابتاأي البارود.. ثم عن بعد 
ذل����ك مدر�سا بوزارة الربية والتعليم. 
وعندم����ا نق����ل اىل القاهرة ب����داأ كفاحه 
من اجل املو�سيق����ى.. فقد كان يريد ان 
يكون مغنيا ولذا تقدم لالذاعة يف عهد 
امرح����وم مط�سفى ر�س����ا.. فر�سب يف 

االمتحان!

كازينو خم�شو�س! 
ان  اراد  يياأ�����س..  مل  املوج����ي  ولك����ن 
يغني بكل و�سيل����ة.. فا�ستاأجر كازينو 
بالبو�سفور ليغني في����ه.. ولكنه �سدم 
عندم����ا وجد ان �سوته كان يف كل ليلة 
ي�سي����ع يف الهواء دون ان ي�سغي اليه 

احد.. فقد كان يغني لل�سكارى!.
وتقدم املوجي من جديد لالذاعة.. ويف 
هذه امل����رة مل يقبل كمط����رب فح�سب.. 
بل قب����ل اي�س����ا كملحن وم�س����رف على 

ركن االغاين ال�سعبية.

اول االحلان 
واملوج����ب هو ال����ذي احت�سن املطرب 
عبد احللي����م حافظ عندما كان ال يزال 
نا�سئا مغمورا.. كان املوجي �سديقا 
ل����ه.. وكان يوؤم����ن ب����ه ومبواهب����ه.. 
ومل تك����ن اغنية"�سافيني مرة"هي 
اول اغ����اين املوج����ي لعبد احلليم.. 
قبله����ا  اغنيت����ان  �سبقته����ا  ب����ل 

هما"ظامل"و"ياحلو ياا�سمر".. 

هدية للعرو�شة 
اول  م����ع  حكايت����ه  املوج����ي  ويحك����ي 
مل  احل����اين  اول  ان  فيق����ول:  حل����ن 
ل����ه الظه����ور حت����ى االن وه����و  يق����در 
حلن و�سعت����ه لق�سيدة حممود �سامي 
البارودي"غل����ب الوجه عليه فبكى".. 
ثم اكت�سفت فيما بعد ان حليم الرومي 
يف  و�سجل����ه  تلحين����ه  اىل  �سبقن����ي 

االذاعة.. 
وي�سح����ك املوجي وهو يق����ول: ولقد 
كان����ت املنا�سب����ة الت����ي حملتن����ي على 
تلحن ه����ذه الق�سيدة ه����ي انني كنت 
عري�س����ا جديدا يف ذل����ك الوقت.. كنت 
قد خطب����ت ابنة عمي وه����ي يف نف�س 
الوق����ت ابنة خالتي.. واردت ان اظهر 
يل  وان  التلح����ن  يف  مواهب����ي  له����ا 
�سوت����ا جمي����ال ال يقل ع����ن �سوت عبد 
الوهاب فلحنت هذه الق�سيدة الغنيها 
له����ا.. ويظهر انها اعجبت بها وقتذاك 
بدلي����ل انن����ا تزوجن����ا واجنبن����ا ثالثة 

ابناء هم امن واملوجي واحلان! 

مو�شيقى بالوراثة 
ال����ذي  الزراع����ة  ناظ����ر  ويف�س����ر 
حتول م����ن مكافحة دودة القطن 
اىل اوت����ار الع����ود.. يف�سر ق�سة 
وال����رع  احلق����ول  م����ن  هروب����ه 
ان����ه الحرف  وامل�س����ارف قائ����ال 
كان  فق����د  بالوراث����ة!  املو�سيق����ى 
وال����ده عازف����ا قدي����را عل����ى العود 
وم����ن ا�سح����اب ال�س����وت اجلميل! 
كان املوج����ي يجل�����س اىل ج����واره 
وي�ستم����ع.. ث����م ا�ستط����اع ان ي����ردد 
اغانيه على العود اىل جوار االغاين 
الت����ي كان ي�سمعه����ا من عب����د الوهاب 
مثل"يا ح����ارة الوادي"و"اللي بحب 
اجلمال"حت����ى تط����ورت الهواي����ة اىل 

احراف.. 

اجمل اال�شوات 
ويق���ول املوجي انه لي����س له اي ا�ستاذ 
تتلمذ عليه او تاأثر به.. وان كان ال ينكر 
ف�س���ل مدر�سة عبدالوه���اب عليه بلونه 
يف االداء وطريقته يف التلحن.. وهو 
يعت���رب ان اجم���ل �س���وت ن�سائ���ي فهو 
�س���وت ام كلثوم ال���ذي يليه فراغ كبر 
تاأتي بعده جن���اة ال�سغرة.. وي�سكت 
املوجي ث���م يقول ردا على �س���وؤال: اما 

احالم فان لها �سوتا دافئا عميقا. 

كمال الطويل و�شوا�س 
كم���ال  مو�سيق���ى  يف  املوج���ي  وراأى 
الطوي���ل انها عاطفية متت���از بامليلودي 
اجلميل، ولكن عيب كمال انه مو�سو�س 
كث���ر ال���ردد عندما يلح���ن.. وتنق�سه 
مو�سيق���ار  ان���ه  برغ���م  بنف�س���ه  الثق���ة 

موهوب ال جدل يف ذلك.. 
ام���ا راأي املوج���ي يف املوج���ي فهو انه 
الط���رب..  ميي���ل يف مو�سيق���اه نح���و 
ال���روح  ع���ن  به���ا  يع���رب  ان  ويح���اول 
امل�سرية اال�سيلة.. وال مانع عنده  من 
م���زج املو�سيق���ى ال�سرقي���ة باملو�سيقى 
احلديث���ة... حت���ى نثب���ت انن���ا احدثنا 

طفرة جديدة يف مو�سيقانا.. 
ق�سة الكفاح مل تنته.. 

انا ناظر الزراع���ة الذي هرب من دودة 
القط���ن والري وال�سرف قفز اجره عن 
اللح���ن الواحد من خم�سة جنيهات اىل 

ثمانن جنيها!.
يف  املوج���ي  اج���ر  يقف���ز  ول�س���وف 
امل�ستقب���ل اىل رق���م ابع���د م���دى.. ف���ان 
املو�سيقار الذي كان يغني لل�سكارى مل 

تنته ق�سة كفاحه بعد!. 

حممد ال�شيد �شو�شة 

اجلتيل/ كانون االأول- 1955
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ذات  اجلميل���ة،  االيطالي���ة  النجم���ة 
بالدن���ا  ت���زو  الزرقاوي���ن.  العين���ن 
للم���رة الثانية وقب���ل ان مت�سي دقائق 
عل���ى و�سولها اىل الفن���دق الذي تنزل 
م���ع  ر�س���وان  لطف���ي  هاجمه���ا  في���ه، 
ليتحدث  غرفتها  عد�سة"امل�س���ور"اىل 
واالغ���راء  واحل���ب  الف���ن  ع���ن  اليه���ا 

والكباب والظالل. 

ارج وان تذهب ممثالتنا ممن تخطن 
الثالثن ولو بايام ويلغن من ال�سهرة 
الفني���ة م���ا اثل���ج �سدوره���ن لزي���ارة 
�سلفان���ا مببانين���ي واجللو����س معه���ا 
قلي���ال.. لعلهن يتلق���ن درو�سا تنفعهن 

يف م�ستقبل حياتهن. 
و�سلفان���ا مببانيني تع���د ا�سهر ممثلة 
�سوفي���ا  بع���د  ايطالي���ا  يف  �سينم���ا 
لوري���ن وجيتا لولو بريجي���دا، بل ان 
كثرين من النق���اد يعتربونها"املمثلة 
االوىل"يف ايطالي���ا، بع���د ان ط���ارت 

اجلميلتان  الع�سفورت���ان 
م���ن ع����س روما ال���دايفء 
قابلته���ا  هولي���وود.  اىل 
يف فن���دق �س���ربد، وقبل 
ات�سل���ت  اقابله���ا  ان 
عق���ب  بالتليف���ون  به���ا 
روم���ا  م���ن  و�سوله���ا 

ب�ساعات فقالت يل: 
هل تريد ان تلتقط يل 
�سورا وانا يف"اب�سع 
حاالتي"بال ماكياج.. 
ب���ال  كواف���ر..  ب���ال 
مغم�سة  مالب����س.. 
متعب���ة،  العين���ن، 
ال�سهر  م���ن  موؤرقة 
ارجت���اج  وم���ن 

الطائرة!! 
قلت لها:"يا ريت"

قال���ت:"اذن تف�س���ل.. عل���ى ان تعدين 
ب�سيء". 

قلت:"حتت امرك"
قالت:"ان ت�ساعدين بعد ت�سويه �سمعة 
جمايل بال�س���ور التي تري���د التقاطها 

اخ���راج  يف  يل 
مالب�سي من احلقائب وت�ساعدين 

يف ترتيبها.. هل  توافق!". 
قلت:"انها مهمة لذيذة.. ر�سيت!"

و�سع���دت اىل الدور التا�سع يف �سرد 
الجد النجمة التي تخطت الثالثن يف 
انتظاري.. متاما.. كما قالت.. ولكنها 

كان���ت جميلة ج���دا.. جذابة 
ج���دا.. واود هن���ا ان ا�س���ر 
اىل وداع���ة جن���وم ايطالي���ا 
وتوا�سعه���ن.. وخفة دمهن.. 
ف���ان �سلفان���ا ا�سعرتن���ي وهي 
ت���رى وجهي للمرة االوىل اننا 

ا�سدقاء جدا! 
قال���ت يل:"اهال و�سه���ال.. التي 
ال اجي���د �سوى الفرن�سي���ة عالوة على 
لغتي.. وله���ذا �ساتعلم منك االن ب�سع 

كلمات بالعربية لعلها تنفعني". 
ثم ا�ستطردت قائلة: 

"لقد زرت القاهرة وا�سوان واالق�سر 

ه���ي زيارت���ي  �سن���وات، وه���ذه  من���ذ 
الثانية لبالدكم اجلميلة، وال ن�ستطيع 
ان نت�س���ور مق���دار فرحت���ي بعودت���ي 
اىل القاه���رة.. الرى هذا النهر اخلالد 
ممددا يف ه���دوء امامي.. كانه يرحب 

بكل زائر ياأتيه". 
و�سكت���ت قلي���ال.. ث���م �ساألتني:"كي���ف 

تريد ان تلتقط �سوري؟"
قلت:"كما ان���ت االن.. وانت تتحدثن 

وكانك حتلمن". 
قالت:"اال تعلم انني �ساعرة وكاتبة؟"

قل���ت:"ال ب���د ان تك���وين كذل���ك.. ان���ك 
ق�سيدة رائعة".

اق���راأ ال�سع���ر واتذوق���ه  قالت:"انن���ي 
واكت���ب با�سل���وب قيل عن���ه يف بالدي 

انه رقيق"
قلت:"طبعا.. النك جميلة ورقيقة"

و�ساح���ت يف ف���رح:"اآه.. لندخ���ل يف 
مو�سوع جمايل ورقت���ي.. هل تراين 
جميل���ة؟ هل ان���ا مغرية؟! ه���ل راأيتني 

على ال�سا�سة؟"
قلت:"جميل���ة.. ورقيق���ة.. اىل اق�سى 
ولكنن���ي  بالطب���ع..  ومغري���ة  ح���د.. 
لال�س���ف ال�سديد مل ا�ساه���د من افالمك 
اال الفيل���م ال���ذي مثلت���ه يف ب���الدي.. 

هنا". 
قالت:"لقد اختل���ف النقاد حول دوري 
يف ه���ذا الفيل���م، ولكنن���ي مل اهت���م اال 
بالذي���ن قالوا عن���ي انني"ن�س لبه".. 
الع�س���اء  تن���اول  اىل  دعوته���م  لق���د 
فني���ة  مناق�س���ة  وناق�سته���م  مع���ي، 
ح���ول املو�س���وع، وانته���ت اجلل�س���ة 
املق���االت  م���ن  او"الع�سوة"ب�سل�سل���ة 
اعادت اىل ماكنتي عن حق وجدارة". 
قل���ت:"ارى ان���ك ال ت�ستخدمن ادوات 

التجميل؟"
قالت:"بع���د ع�س���ر �سن���وات �ساحت���اج 
اليه���ا قطعا، اما االن.. فال باأ�س من ان 
اب���دو كما تراين.. اال اذا قلت يل انني 

يف حاجة اليها االن.. ما راأيك؟"
قلت:"ولك���ن بنات املدار����س ومن هن 
يف �س���ن اخلام�س���ة ع�س���رة ي�ستعملن 

امل�ساحيق ب�سراهة". 
قال���ت: ه���ذا راج���ع اليك���م ي���ا مع�س���ر 
الرج���ال.. النك���م ت�سرف���ون يف طل���ب 
املزي���د من اجلم���ال، ول���و ان كل �ساب 
قاب���ل �سديقته وق���ال له���ا:"ال اريد ان 
اراك متجمل���ة هك���ذا.. وانك حلوة من 
غر م�ساحي���ق.. فثق ان �سوق ادوات 

التجميل �ستنهار.."
قلت:"كم ف�ستانا يف هذه احلقائب؟"

قالت:"اح�س���رت مع���ي – حاجة على 
ال�سيق – ثالثن ف�ستانا و3 فراء و18 

حذاء، وكمية من املالب�س الداخلية".
قلت:"ما هي املدة التي �ستمكثينها؟"

قالت:"�سه���ر واحد وارج���وا ال تطول 
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اقامت���ي اك���رث من ذل���ك، النن���ي مرتبطة 
مبواعيد واعمال يف روما". 

و�سربت معه���ا فنجانا م���ن القهوة.. ثم 
قالت يل:"اتريد ب���وزات لطيفة.. اغراء 

مثال!"
قلت:"يا ريت!"

قالت:"اذن �سورين هكذا.."
وجل�ست عل���ى �سلم حجرتها يف بوزات 

متعددة.
"ان���ا" غاوية"ت�سوي���ر...  وقال���ت يل: 
ال�سحاف���ة  وات�سور"واح���ب  "ا�س���ور 
ال�سه���رات  اح���ب  كم���ا  وال�سحفي���ن 

واملالب�س والكباب". 
قلت:"ان���ت �سريحة ج���دا ولذلك اود ان 

ا�ساألك �سوؤاال خا�سا".
قالت:"اتف�سل". 

قلت:"كم عدد الرجال يف حياتك؟"
و�سحك���ت يف دالل وف���رح وقالت:"وه 
ان���ه  خا�س���ا؟  بعد"عندكم"�س���وؤاال  ه���ا 
ان���ا  �سديق���ي..  ي���ا  �سوؤال"عام"ج���دا 
ل���ك  اق���ول  وله���ذا  ج���دا..  �سريح���ة 
لي����س  ب�سراحة."عقل���ي م����س دف���ر". 
ع���دد  انفار"الح�س���اء  عندي"كات���ب 

الرجال يف حياتي.."
قال���ت هذا وه���ي ت�سح���ك ويف لهجة ال 

تدع �سكا يف انها تقوله مازحة! 
ثم ت�سنعت اجلد وقالت:"التي تقول لك 
ان هناك اكرث من رجل يف حياتها.. هي 
كاذبة، لي�س يف حياة اية امراأة.. �سواء 
اكان���ت فنانة ام غ�سال���ة.. اكرث من رجل 
واحد.. ه���و االول.. ثم م���ن يخلفه.. ال 
يعدو ان يكون ظال لالول.. ومن يخلف 
للظ���ل، وهك���ذا..  الظ���ل �سيك���ون ظ���ال 
م���رة واح���دة..  اال  امل���راأة ال حت���ب  ان 
وق���د تعي����س بعد ذل���ك مع مائ���ة رجل.. 

على"ح�س"احلب االول.. افهمت؟!".
قلت:"فهم���ت.. واري دان افه���م م���ا هو 

دوري انا.. يف �سل�سلة الظالل؟"
قال���ت �ساحك���ة:"اذا �سئ���ت.. �ستك���ون 

الظل الرابع ع�سر". 

امل�شور /1964   
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االردن-1940

امللك فاروق مع االمرية فوزية يف �شوي�شرا-1938-
يف افتتاح معمل لل�شكوالته

نقل امل�شاجني يف 
نيويورك-1921

ذاكرة العد�سة

حممد جنيب اول رئي�س 
جلمهورية م�شر 1952
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البا�س يف لندن-1920

كا�شرو يف 
اجلزائر-
1972

هتلر يعزي امللك فاروق
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ارك���ت االوتوبي����س واذه���ب اىل العبا�سية واجته 
اىل كلية البولي�س وادخل م���ن الباب لتجد ا�ستاذا 
�ساب���ا يتح���دث يف �سرام���ة اىل الطلب���ة وهو يلقي 
عليهم املحا�سرات يف قان���ون البولي�س.. ثم اترك 
الكلية – بع���د الظهر – واجته اىل الهرم.. وادخل 
�ستودي���و االهرام وفت����س يف البالتوهات و�سوف 
جت���د نف�س اال�ستاذ ال�ساب و�سادي���ة بن اح�سانه! 
يهم����س اليه���ا بكلم���ات احل���ب والغ���رام يف ن���ربة 
وادع���ة لي����س فيها �سرام���ة وال عن���ف.. ويلقي يف 
اذانه���ا بحدي���ث دايفء ابع���د م���ا يكون ع���ن قانون 

البولي�س! 
ان ه���ذا ال�س���اب ا�سمه �س���الح ذو الفق���ار.. الرجل 
الثال���ث الذي يقفز اىل �سا�سة ال�سينما يف ا�سرة ذو 
الفق���ار بعد �سقيقيه.. حممود ذو الفقار وعز الدين 

ذو الفقار.. 

مفاجاأة! 
ان �س���الح ذو الفقار كان ابعدما يكون عن ال�سينما 
بكلي���ة  حم���دودا  كان  عامل���ه  اال�س���واء..  وع���امل 
البولي����س الت���ي يلقي فيه���ا حما�سرات���ه با�سلوب 
ع�سك���ري �س���ارم ثم مي�س���ي بعد ذل���ك اىل درا�سته 
القانوني���ة يف كلية احلقوق.. واذا وجد فراغا بعد 
ه���ذا كله.. ذهب اىل النادي ليمار�س الريا�سة التي 

يهواها.. املالكمة! 
وكان ميك���ن ان مت�سي حياة �سالح ذو الفقار على 
ه���ذه الوت���رة.. لوال ان���ه اح�س باملل���ل ذات ليلة.. 
فذهب اىل منزل �سقيقه عز الدين ذو الفقار ليق�سي 
ال�سه���رة ووجد ع���ز الدي���ن يحملق في���ه طويال... 

ويبت�سم، كما لو كان قد خطر له خاطر �سعيد.. 
وبادله �سالح النظرات.. 

وفج���اأة.. نه�س عز الدين وام�سك بذراعه وانتحى 
ب���ه جانبا بعيدا عن ال�سي���وف وتوقف وهو يقول 

له: عندك مانع ت�ستغ���ل يف ال�سينما؟ وذهل �سالح 
م���ن املفاجاأة الت���ي مل يك���ن يتوقعها مطل���ة!.. فان 
العمل ال���ذي يزاوله بعيد كل البعد ع���ن ال�سينما.. 

ولي�س بن العملن رابطة او عالقة.. 
وعندم���ا زال اثر املفاجاأة من ذهن���ه بدا يناق�س عز 
الدي���ن يف ا�ستحالة العمل يف ال�سينما.. قال له انه 
رج���ل ع�سكري وان ال�سلط���ات املخت�سة لن توافق 

على مثل هذا العمل.. 
وق���ال له عز الدين ان الزمن قد تغر.. وان نظرتنا 
ال�سطحي���ة اىل االمور قد تبدل���ت بنظرات اعمق.. 

وانن���ا نعي�س يف وعي جديد م���درك.. ولن تو�سع 
عراقيل يف طريقك..

وواف���ق �س���الح ذو الفق���ار ب�سرط���ن.. االول ه���و 
موافق���ة ال�سلطات املخت�س���ة والثاين هو ان يكون 
دوره يف الفيل���م – ومو�سوع الفيلم نف�سه – يليق 

مبركزه ك�سابط.. 

المانع! 
وذهب �سالح اىل كلي���ة البولي�س يف اليوم التايل 
ليبا�س���ر عمل���ه.. والتقى برئي�س املبا�س���ر.. فانتهز 

الفر�سة لي�ساأله عن م�سروعية ا�ستغاله بال�سينما.. 
فاب���دى موافقت���ه م���ادام العمل م�سرف���ا وانتهى عز 
الدي���ن م���ن اع���داد �سيناري���و الفيل���م ثم تق���دم اىل 
وزارة الداخلي���ة لك���ي توافق عل���ى ا�ستغال �سالح 

بال�سينما.. ووافقت الوزارة.. 
وب���داأ �سالح من���ذ تلك اللحظ���ة ي�ستع���د للعمل يف 
الفيلم.. فا�سرى جميع املالب�س التي يحتاج اليها 
م���ن مدني���ة وع�سكري���ة.. وب���داأ يتلق���ى درو�سا يف 
االلقاء م���ن عبد الرحيم الزرق���اين.. ودخل – بعد 
ذل���ك – مع �سادي���ة اىل ا�ستديو االه���رام للعمل يف 

فيلم"عيون �سهرانة".. 

.. ومالكم اي�شا! 
و�س���الح ذو الفق���ار مدر����س يف كلي���ة البولي����س 
وقائ���د �سرية يف الكلية تتكون م���ن مائة وع�سرين 
طالب���ا ي�سرف على افرادها ويبحث معهم م�ساكلهم 
اخلا�سة واالجتماعي���ة والنف�سية.. وهو يف نف�س 
الوق���ت طال���ب بال�سن���ة الثالث���ة بكلي���ة احلقوق.. 

ومالكم حائز على بطوالت.. 

العاطفة والواجب 
و�ساب���ط البولي�س الذي يرتعد امام���ه الطلبة يقع 
يف ح���ب بن���ت اجل���ران �سادي���ة.. وي�ست���د احلب 
بينهم���ا وهو ال ي���زال طالب���ا يف كلي���ة البولي�س.. 
ث���م يتخ���رج وي�ستعد لل���زواج منها فيكل���ف مبهمة 
القب����س على رجل هارب م���ن القانون ويت�سح انه 
والد حبيبته �سادية.. ويبدا ال�سراع يف نف�سه بن 

الواجب والعاطفة.. 
ان �س���الح ذو الفقار �سوف يت�سرف يف هذا املاأزق 
طبقا للمادة التي يدر�سها يف الكلية.. مادة"قانون 

البولي�س". 

اجلتتتتيل/ ت�شرين االأول- 1955
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لندن – من حممد البيلي 

وقف���ت فاطم���ة ر�س���دي ه���ذا اال�سب���وع عل���ى كوبري 
ووترل���و تداعب ذهنه���ا فكرة ما. وكان���ت الفكرة يف 

منتهى اخلطورة.. قالت يل فاطمة ر�سدي: 
- كدت اقذف نف�سي اىل اعماق نهر التيم�س.. ولكني 
تراجعت.. ال الين اخاف املوت.. ولكنني خ�سيت ان 
ام���وت يف بلد ال يعرف م���دى ما قدمت فاطمة ر�سدي 
اىل الف���ن يف م�س���ر.. الدولة الناك���رة للجميل.. هذا 
عالوة عل���ى ان يل ر�سالة يجب ان اكافح من اجلها.. 
وانا م���ا زلت يف عنفوان ال�سب���اب.. و�سمتت فاطمة 

ر�سدي حلظات ثم قالت: 
- ان فاطم���ة ر�س���دي يائ�س���ة الي���وم.. ولكنه���ا غ���ر 
حمتاجة الحد – فانا غنية واحلمد لله -.. لقد رفعت 
الفن على اكتايف يف م���دى اخلم�سة والع�سرين عاما 
االخ���رة، عندم���ا مل يكن هناك ف���ن.. ووقفت وحدي 
احارب احتكار احلكومة للف���ن واخ�ساعه بت�سعرة 
الدرج���ات احلكومي���ة، والكادر احلكوم���ي، واملرتب 
احلكومي.. اين ما زلت اتذكر اليوم الذي دعتني فيه 
االذاعة القدم احدى املقطوع���ات اخلالدة... وعندما 

قال يل املذيع ال�سغر: 
- يا�ست فاطمة انت بتقري الدور واال بتمثلي.. 

وم���ا زلت اذك���ر اين قذفت يف وجهه ب���االوراق التي 
امثل منها دوري وقلت له: 

- ان فاطم���ة ر�س���دي عرف���ت التمثيل قب���ل ان تولد.. 
فاذهب اىل من يهمهم االمر.. وقل لهم.. اين لن امثل 
بع���د الي���وم امام امليكروف���ون.. ما دام هن���اك امثالك 

وامثالهم.. 
و�سمتت فاطمة ر�سدي ثم قالت: 

- ان تاريخ االمة.. هو جزء من تاريخ الفن اخلال�س 
الرفي���ع. وال���دول احلي���ة يف كف���اح دائ���م مرير نحو 
املث���ل العليا. ولكن لال�س���ف.. ان الفن يف م�سر يزفر 
انفا�س���ه االخرة.. وعندما ياب���ى الوقت الذي يكتب 
فيه املوؤرخون تاري���خ الفن يف م�سر �سوف ي�سيبهم 
ال���دوار والذه���ول وه���م ي�سعون ب���ن ا�سماء جنوم 
الف���ن اثنن من"الفنانن"امل�سرين الذي ي�سار اليهم 
اليوم بالبنان، والذين يركب���ون �سيارات الكاديالك، 
وميتلك���ون العم���ارات الفخم���ةن ويرتف���ع ر�سيدهم 
يف البن���وك اىل املالي���ن ومئات االل���وف عن طريق 

التدجي���ل والتهري���ج واالغ���اين الو�سيع���ة يكفي ان 
نذكر هذين االثنن لي�سخر العامل من الفن يف م�سر.. 
هذي���ن االثنن اللذين �سن���ع لهما �سعب م�سر متاثيل 
�سغرة من اجلب�س وبيعت يف الطرقات.. بينما من 
م���ات من امث���ال الريحاين وال�سي���خ �سالمه حجازي 

وعزيز عبد، مل يجدوا الكفن او املال لياكلوا!! 
وا�ستطردت فاطمة ر�سدي تقول 

- ويف الوق���ت الذي انكرت عل���ى فيه م�سر.. كفاحي 
يف �سبيله���ا.. ويف الوق���ت ال���ذي يحاربونني فيه.. 

اجد"االغراب"يقفون اىل جانبي: 
يكفي ان اق���ول ان احلكومة الفرن�سية دفعت لفرقتي 
ع�س���رة االف جني���ه لك���ي امث���ل يف تون����س و�سم���ال 

افريقيا.. 
يفك���ي ان اذك���ر ان االذاع���ة الربيطاني���ة دفع���ت يل 
خم�سة االف جنيه ال�سج���ل ادواري الكبرة اخلالدة 
يف هاملت، واليزابي���ث، وكليوبرا.. يكفي ان اذكر 
ان حمط���ة �سوت امريكا دعتني لل�سفر اىل نيويورك 
لت�سجي���ل بعد االدوار والروايات التي قمت بها امام 
عزي���ز عيد ويو�س���ف وهبي واحمد ع���الم عندما كان 

امل�سرح امل�سري م�سرحا.. وعندما كان الفن فنا!! 
وا�سافت فاطمة ر�سدي قائلة: 

- ما احوجنا اىل ان نتعلم.. من العامل درو�سا نافعة.. 
�س���ا  و ر د

اكرث نفعا م���ن تقليد الغرب تقلي���دا اعمى يف االزياء 
واملب���اذل والنقالي���ع ال�سخيفة.. ففي لن���دن م�سرح.. 
وحرية راأي.. لق���د ذهبت اول ام�س اىل احد م�سارح 
بع����س  تعال���ج  امريكي���ة  م�سرحي���ة  ال�ساه���د  لن���دن 
امل�سائ���ل االمريكية العامة التي تتعلق بحياة ال�سعب 
االمريك���ي.. و�ساه���دت عر�س���ا م�سرحي���ا ل�سيا�س���ة 
امري���كا نحو النقطع���ة الرابعة، وم�س���روع مار�سال، 

والرئي�س ترومان.. 
ومل يك���ن ه���ذا الربنام���ج تهريج���ا.. ب���ل كان نق���دا 
�سريح���ا.. وتوجيه���ا مفي���دا.. فاي���ن هذا م���ن مباذل 
امل�سرح امل�سري وم���ن اغنيات من حتت تفوق، ومن 

فوق لتحت!. 
�ساهدت يف لن���دن ال�سعب الربيطاين يحرم ممثليه 
ويقد�سه���م وي�سعه���م يف اعل���ى الدرج���ات.. وكانهم 
ان�س���اف الهة.. اما يف م�سر فان املمثلة لي�ست �سوى 
ام���راأة رفعته���ا االه���واء ال�سخ�سي���ة، واال�ستلط���اف 
ال�سخ�س���ي والفن���ان العظي���م ه���و ال���ذي يرتفع على 
تلوي���ث �سمعة فاطمة ر�س���دي ويو�سف وهبي وزكي 

طليمات قلت لها: 
- ما الذي اعجبك  يف لندن. 

قالت: 
* اعجبتني"الطوابر"والنظ���ام.. كل �س���يء ي�س���ر 

كال�ساعة.. وبال �سة بل يف �سمت و�سكون. 
* واعجبن���ي ال�سع���ب عندم���ا يتح���دث.. ان���ه يهم�س 

وكانه زاهد يف الكالم. 
الن���ه  االجنليزي"امل�سقل���ب"..  اجل���و  واعجبن���ي   *
ي���دل على احليوية والن�س���اط والفنانة احلقيقية يف 
راأيي هي الفنانة املج���ددة.. اما الفنانة الفا�سلة فهي 
الت���ي ت�سر يف ادوارها وحياته���ا الفنية على وترة 

واحدة. 
* واعجبن���ي البولي�س االجنلي���زي.. انه رمز لالمن 
واال�ستقرار.. انه �سديق ال�سعب.. ولذلك يركن اليه 

ال�سعب يف حل م�ساكله.. 
واخ���را اعجبني الفن االجنلي���زي.. النه فن بعيد 
عن التزييف. وهذا هو ال�سر يف ازدهاره.. هنا يف 
لندن ع�سرات امل�سارح.. تقدم ع�سرات االلوان من 
الف���ن احلديث والقدمي.. ولك���ن لال�سف احلكومة 
يف م�س���ر تقتل الف���ن، وحتيطه ب�ست���ار حديدي 

قا�س والويل ملن يحاول اخراق هذا ال�ستار. 

و�سمت���ت اخ���را فاطمة ر�س���دي حتى خل���ت انها لن 
تتكلم: ثم قالت: 

- قل لهم يف م�سر اغلقوا جميع امل�سارح التي فيها.. 
فان مهزلة الفن يف م�سر خليقة بان متثل على جميع 

م�سارح العامل". 

اآخر �شاعة /1948  
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و�سيف���ة الق�س���ر م���ن ب���ن 
الت���ي  الربقي���ات  ال���وف 
انهالت على اللواء حممد 
الع���ام  القائ���د  جني���ب 
للقوات امل�سلحة تهنئة 
باحلركة املباركة التي 
قام بها اجلي�س.. كانت 
هن���اك برقية عجيب���ة.. او 
هكذا بدت على االقل للذين قراوا 
النب���اأ �سريع���ا مقت�سي���ا يف ال�سح���ف 
اليومي���ة كان���ت الربقي���ة م���ن ال�سيدة 

ناهد ر�ساد و�سيفة الق�سر امللكي. 
وكان وج���ه العج���ب ه���و: كيف بعثت 
جمي���ع  دون  ه���ي  الربقي���ة..  به���ذه 
النا�س.. هي التي كانت تروح وجتيء 
وتظه���ر دائم���ا جنما المع���ا يف اجلو 
ال���ذي كان يعي����س فيه املل���ك ال�سابق. 
كيف اذن ار�سل���ت هذه الربقية.. واي 

انقالب �سريع!! 
هك���ذا قال كث���رون.. اما ان���ا فتذكرت 

ذات ليلة منذ �سهر على اكرث تقدير! 
 ***

كن���ا نق�س���ي ال�سه���رة يف بي���ت اح���د 
اال�سدق���اء يف املعادي وكانت ال�سهرة 
هادئ���ة حم���دودة احتفاء بوف���د ال�سيد 
عب���د الرحم���ن اله���دى وكان���ت وزارة 
ح�س���ن �سري مل مت����س اال ثالثة ايام 
من حكمها الذي امت���د اىل ثالثة ع�سر 
يوما وكان حديث ال�سهرة بالطبع هو 

التطورات ال�سيا�سية االخرة. 
وكنا �ستة ا�سخا�س فقط. 

ال�سدي���ق �ساح���ب البي���ت وال�سي���دة 
الكرمي���ة قرينت���ه، وال�سي���د عب���د الله 
الفا�س���ل امله���دي رئي�س وف���د املهدي، 
ال�سنقيط���ي  �سال���ح  حمم���د  وال�سي���د 
رئي�س اجلمعي���ة الت�سريعي���ة، وانا.. 

واخرا هي.. ال�سيدة ناهد ر�ساد. 
وم�س���ت ال�سه���رة اىل ق���رب منت�سف 
اول ثم اآن ان تنتهي وركب ال�سيد عبد 
الله الفا�سل وال�سيد �سالح ال�سنقيطي 
�سيارتهم���ا وان�سرفا وركبت هي معي 
– او�سلها اىل بيتها يف اجليزة – يف 
طريقي اىل القاهرة وكان الطريق بن 
املع���ادي والقاهرة هادئ���ا جميال تلفه 

غاللة من ظالل الليل.. 
غالل���ة رقيق���ة �سفاف���ة مع���امل الطريق 
وامن���ا ت�سفي عليه جوا �ساكنا مريحا 
ومرت ف���رة �سمت، وكن���ت اعلم انها 
جتتاز ازم���ة نف�سية عنيف���ة، و�سالتها 

فجاأة: 
- هل قبلت ا�ستقالتك؟

وب���دا ال�س���وؤال مفاجئ���ا له���ا، فالتفتت 
كاملذعورة تقول:

- كيف عرفت انني ا�ستقلب؟
وقلت لها: 

ه���ذا  ولي����س  يعرف���ون،  كث���رون   -
ه���و امله���م، وامنا ان���ا ا�سال���ك هل قبل 

ا�ستقالتك؟ 
وب���دا عليه���ا ه���دوء م���ن ن���وع عجيب 
وتنهدت وهي تدير ب�سرها من نافذة 
ال�سيارة وجبال املقطم تبدو من بعيد 
عل���ى مي���ن الطري���ق كانه���ا كت���ل من 

ظلمات الليل! 
وقالت بعد �سمت ف�سر: 

- مل يقبلها بعد! 
وا�ستطردت احلديث: 

- لق���د ح���اول كث���رون ان يقنع���وين 
ب�سح���ب ا�ستقالت���ي ولكن���ي م�سمم���ة 
عليه���ان مهم���ا كانت الظ���روف، �سواء 
غ�سب او ر�س���ى.. اين ال ا�ستطيع ان 

اوا�سل هذه احلياة! 
عا�سف���ة  ان  واح�س�س���ت  و�سكت���ت.. 

ف���وق  تتجم���ع 
ن  ته���ا �سكو
ا�سمع  وكدت 
هدي���ر وعود 
ت���دوي فوق 
ثم  راأ�سه���ا، 
ت  نفج���ر ا
نه���ا  عيو
بالدم���وع 
ة  فج���ا
م�س���ت  و

تقول: 
- لقد كنا 
ة  �س���ر ا
ة  �سعيد
قبل ان 

تلتحق بخدمته.
كن���ت زوج���ة �سعي���دة، وكان زوج���ي 
�سعي���دا، وكان لن���ا بيت، وكن���ا نعي�س 
م���ع ابنائن���ا يف هدوء مل���يء باحلنان 

والعاطفة. 
والتحقن���ا بخدمت���ه.. ث���م ب���دا يدخل 

بيننا. 
جترفن���ا،  دوام���ة  ان  واح�س�س���ت 
الدوام���ة  ولك���ن  الدوام���ة،  وقاوم���ت 
كلفتن���ي الكث���ر، مل اع���د اج���د زوجي 
ومل اعد اجد نف�سي ومل اعد اجد بيتي 

ومل اعد ارى اوالدي! 
وج���دت نف�س���ي من�ساق���ة اىل حياة مل 

يكن يل بها عهد. 
�سهر حتى ال�سباح، ووجوه وا�سكال 
ود�سائ����س  خان���ق،  وج���و  غريب���ة، 

ومناورات واكاذيب ونفاق. 
تتحم���ل  ان  اع�ساب���ي  ت�ستط���ع  ومل 
�سرح���ت  ثاني���ة  وم���رة  و�سكت���ت، 

بخاطرها: 
تق���ع  ذا  اك���ون  ان  حاول���ت  لق���د   -
بالنا����س  كن���ت مت�سل���ة  ان���ا..  حي���ث 
وحاول���ت  باحل���وادث  ومت�سل���ة 
وراأى  ال�س���ارع  راي  الي���ه  انق���ل  ان 



العدد )2941(ال�شنة احلادية ع�شرة - الثالثاء )19( ت�شرين الثاين 132013

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

املتحم�سن م���ن املواطنن املخل�سن 
ولكن���ه ذات ي���وم قال: ال اري���د ا�سمع 

�سيئا من هذا كله. 
ومل اياأ����س.. وم�سي���ت اق���ول راأي���ي 
ب�سراح���ة، ولكني وجدت ان ال فائدة 
ترجي ال من ال�سراحة وال من النفاق، 
فان اندفاع���ه يف الطريق الذي يتدفع 

فيه ال توقفه قوة على االر�س. 
والعجيب انه مل يكن هكذا دائما. 

لق���د عرفت���ه ايام���ا كان فيه���ا يح����س 
بوطن���ه ويتاأمل ل���ه، ويح����س بالنا�س 
وينفع���ل معه���م ولكن���ه فق���د كل ه���ذا 

و�سكتت مرة ثانية.. 
وكانت ال�سي���ارة مازالت يف اندفاعها 
على الطريق اما هي فقد كانت حتاول 
ان تكب���ح خواطره���ا ولك���ن دون م���ا 

فائدة. 
وال  اتكل���م،  ان  ا�ستطي���ع  ول�س���ت   -
وان اق���ول كل ال���ذي راأي���ت و�سم���ت 
وهو كثر ولكن���ي وجدت ان خر ما 
ا�سنع���ه هو ان ابتعد ع���ن هذا اجلو. 

ونظرت اىل فجاأة ثم قالت: 
ان  ميك���ن  االم���ور  ان  تظ���ن  ه���ل   -
ت�س���ر بهذا ال�سكل طوي���ال وقلت انا: 

م�ستحيل! 
وم�ست تق���ول: هذا ما قلت���ه له، وانا 

�سعيدة انني قلت له يف وجهه! 
لق���د كان���ت اآخر م���رة راأيته ي���وم �سم 
الن�سي���م وكن���ا نحتف���ل ب���ه عل���ى ظهر 
م���ن  ع���دد  هن���اك  وكان  املحرو�س���ة 
املدعوين من ا�سدقائه وبدا يت�سرف 
ويتكلم على طريقت���ه، انه يريد اذالل 
جمي���ع النا����س وحتطي���م كل املعاين 

ووجدت �سربي ينفد وقلت له: 
- �س���وف اخرج م���ن هنا، ول���ن ا�سع 
قدم���ي بع���د ذل���ك يف م���كان ان���ت فيه 
وكان ه���ذا كله على مراأى من �سيوفه 
وبعث���ت ا�ستقالتي م���ن الق�سر ولكن 
اال�ستقال���ة مل تقبل حتى االن وم�ست 

تقول: 
- ولق���د ق�سيت ف���رة هادئة يف بيتي 
واقنعتن���ي ه���ذه الف���رة انن���ي كن���ت 
على حق يف البعد ع���ن حياة الن�سر، 
وزادتن���ي ت�سميما عل���ى القرار الذي 

اتخذته. 
ان كثرين يقول���ون يل انني ا�سحي 
بالكثر، ولكني يف احلقيقة ال ا�سحي 

ب�سيء وامنا انقذ الكثر لنف�سي. 
ه���م  ا�سح���ي  انن���ي  ي���رون  والذي���ن 
انن���ي  يعتق���دون  الذي���ن  املنافق���ون 
ا�ستطيع ان ا�ستغل مركزي ولكني – 
واق�سم لك – مل احاول يوما ان ا�ستقل 

هذا املركز او افيد منه لنف�سي. 
وها انا اليوم اترك اخلدمة يف الق�سر 

وعلى ديون ال اعرف كيف ا�سددها. 
م���كاين  ا�ستغ���ل  ان  اردت  اين  ول���و 
لكن���ت اليوم �ساحب���ة مالين، ولكني 

ق�سي���ت الوقت اتفل�س���ف واحتقر كل 
الذي���ن يطلبون مني خدم���ات ا�ستغل 

فيها مكاين. 
وم���ن �س���وء احل���ظ ان معظ���م هوؤالء 
الذين ت�سمونهم كرباء وعظماء بدوا 
امام���ي عل���ى حقيقته���م جمموعة من 

العجزة والت�سولن واملنافقن! 
كان���وا  الذي���ن  كل  ان  واثق���ة  وان���ا 
ويعتربونن���ي  بحم���دي،  ي�سبح���ون 
قطعة من العبقرية والنبوغ والذكاء، 
�سي�س���ون ه���ذا كل���ه عندم���ا اخرج من 
خدم���ة الق�س���ر، ورمب���ا �سين�سون ان 
يلق���وا اىل بالتحي���ة اذا التقوا بي يف 
الطري���ق، ولكن���ي عل���ى اي ح���ال ل���ن 
افج���ع فيه���م، ف���اين اعرفه���م مقدما!! 

وا�ستطردت تقول: 
- ب���ل ان���ا واثق���ة م���ن ان���ه �سيح���اول 
ايذائ���ي، ول�س���ت ادري م���دى اخلطر 
ال���ذي يعود عل���ى من الوق���وف امامه 
والت�سمي���م على مغ���ادرة اخلدمة يف 
الق�سر، ولكني على ا�ستعداد ملواجهة 
ان���ه ال  اع���رف  برغ���م اين  كل خط���ر 

يتورع عن �سيء. 
ومع ذلك: فانا �سعيدة.. 

وتنه���دت م���ن اعماقه���ا وه���ي مت�سح 
دموعها. 

- انا �سعيدة جدا.. فاين اخرا ابتعد 
ع���ن هذا اجلو امل�سم���وم، واحاول ان 

اعرث على روحي وعلى حياتي! 

هذه ن�سيحة للرجال فقط! 
الن�سيح���ة تقول لكل رج���ل.. تزوج دائما 

من امراأة تكربك يف العمر! 
ان الرجل ال يع���دو ان يكون طفال كبرا.. 
ومهم���ا م���رت ب���ه اي���ام العم���ر وليالي���ه.. 
ف���ان نف�س���ه ال تخل���و مطلق���ا م���ن روا�سب 
طفول���ة تبحث ع���ن االموم���ة.. وحنانها.. 
و"ه�ستكته���ا".. وذل���ك اىل ج���وار نوازع 
الرجول���ة في���ه الت���ي حت���ن اىل اجلن����س! 
للرج���ل  بالن�سب���ة   – االف�س���ل  فال���زواج 
عل���ى االقل – هو ال���زواج الذي تكون فيه 
الزوجة اكرب �سنا من الزوج.. النها حتقق 
ل���ه يف هذه احلالة هدفن: هدف الزواج.. 

وهدف االمومة.. 
ول�ست اقول هذا الكالم دفاعا عن زواجي 
بكمال عب���د العزيز ولكنن���ي اقوله كفكرة 
اوم���ن به���ا.. وعندم���ا تزوجت كم���ال عبد 
العزي���ز كرث اللف���ظ حويل.. ق���ال البع�س 
منهكم���ا ان العرو����س االم تزعم ان عمرها 
33 �سن���ة.. وق���ال البع�س االخ���ر متجنيا 
اىل عمره���ا 50 �سنة.. والواقع ان كال من 
التقديري���ن يتح���دى احلقيق���ة.. فل�سوف 
امت الع���ام التا�س���ع والثالث���ن م���ن عمري 
يف دي�سمرب املقب���ل.. و�سوف يكون فارق 

ال�س���ن بيني وب���ن زوجي ارب���ع �سنوات 
بال�سبظ.. فانا اح���ب ان اعرف ب�سني.. 
الن املراأة التي تع���رف ب�سنها يعجب بها 
الرجل مرت���ن.. مرة من اجله���ا كامراأة.. 

واملرة االخرى النها تعرف ب�سنها! 
ول�ست ادري ما قيمة عمر املراة يف عالقتها 
بالرج���ل.. ان عمر امل���راة يف راأيي  يدخل 
عامال جوهري���ا يف هذه العالق���ة مطلقا.. 
فهنالك مث���ل اجنليزي يق���ول ان الرجولة 
�سع���ور واالنوثة مظهر.. ول�ست اعرف ما 
هي قيم���ة الرجل وهو يف �س���ن الع�سرين 
وال تتبع���ث الرجولة يف �سعوره.. ول�ست 
اع���رف – اي�سا – ما قيمة املراة وهي يف 
�سن الع�سرين  ومظهرها خال من كل انوثة 
ت���دل عليه���ا.. فاالنوث���ة ه���ي مقيا�س عمر 
املراة.. وعلى ذلك ال يعني املراأة ان تكون 
يف �سن الع�سري���ن او يف �سن الت�سعن... 
مادام���ت انوثته���ا يف عم���ر ال�سب���اب! فاذا 
ا�ستطاع���ت امل���راأة ان جتم���ع ب���ن �سب���اب 
االنوثة وت�سوج العمر.. امكنها ان حتقق 
للرجال نزعات الرجولة ونزعات الطفولة 

الكامنة يف االعمال! 

اجلتتتتيل/ ت�شرين الثاين- 1955
اآخر �شاعة/ 1947  
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يقع"املجل�س احل�سب���ي"يف اآخر �سارع 
نوب���ار با�سا.. وهو ي�س���م االن اآن�ستن 
م���ن خريجات كلية احلق���وق هما"هدى 
راغب"و"نبيل���ة عبد احلمي���د".. وهما 
وظيفتي"وكيلت���ي  هن���اك  ت�سغ���الن  
تنظ���ران  احل�سب���ي،  نيابة"باملجل����س 
والت�سدي���ق  الورث���ة،  خ�سوم���ات  يف 
عل���ى ترك���ة املتوف���ن، وتوزيعه���ا ب���ن 
يف  والتحقي���ق  بالع���دل،  امل�ستحق���ن 
ال�س���كاوي الت���ي يثره���ا بع�سه���م �سد 
املجل����س احل�سب���ي  بع����س.. وي�سغ���ل 
ان  اح���د  الي���دري  عتيق���ة،  بالي���ا  دارا 
كان ق���د ورثه���ا ع���ن بع����س املتوف���ن، 
ام ان احلكوم���ة مل ت�ستط���ع ان توف���ر 
ل���ه غره���ا.. وهي عل���ى قدمه���ا ت�سيق 
بالواردي���ن عليه���ا م���ن ال���وف الورث���ة 

او الدخ���الء عل���ى ارثه���م.. فهن���اك جتد 
رجاال ون�ساء، �سبابا و�سابات، �سبيانا 
و�سبايا.. ومعظمه���م تبدو يف عيونهم 
اث���ار الدم���وع الت���ي مل جت���ف، وتظهر 
يف وجوهه���م عالم���ات احل���زن، وعلى 
ابدانه���م مالب�س احلداد.. ام���ا ال�سبية 
ال�سغار فتبدو عليهم وهم �سائرون اىل 
ج���وار امهاته���م او ابنائه���م او اخوتهم 
الكب���ار، مظاهر الده�س���ة والذهول عما 

يحيط بهم من م�ساكل. 

اىل اجلحيم! 
واالن، تع���ال معي نتاب���ع اولئك النا�س 
ون�سع���ي معه���م اىل االن�ست���ن اللت���ن 
وف����س  �سوؤونه���م،  يف  بالنظ���ر  كلفت���ا 
وتنظي���م  وخ�سوماته���م،  م�ساكله���م 

حقوقه���م وترتي���ب نظام الوراث���ة فيما 
بينهم.. 

ه���ذه ارمل���ة ت�سع���ى اىل"اأالن�س���ة هدى 
الت���ي  احل���داد  مالب����س  راغ���ب"يف 
زوجه���ا..  م���ات  من���ذ  به���ا  ات�سح���ت 
وه���ي جت���ر وراءه���ا طفل���ن �سغرين 
الي���كادان يدري���ان م���ن امرهم���ا �سيئا.. 
ون�ساألها"وكيلة النيابة"عن مطلبها يف 
رقة وه���دوء، فتجيب الثاكلة وقد بداأت 
زوجة"ف���الن"،  انه���ا  بالب���كاء،  تن�س���ج 
وه���ذان ول���داه منه���ا، وه���ي تري���د ان 
تع���رف مراثه���ا ومراثهما م���ن الزوج 
الراح���ل.. ث���م تبك���ي من جدي���د وتقول 
انها كانت تتمن���ى اال يجيء هذا اليوم، 
فقد كان زوجه���ا يرعاها ويعول ولديه، 

ومل يحوجهم اىل �سيء يف احلياة!.

وتقب���ل املحقق���ة عل���ى االرمل���ة الناكلة 
توا�سيه���ا بكلمات رقيق���ة هادثة تخفف 
م���ن لوعتها وته���دئ ثائرة حزه���ا.. ثم 
ت�س���رع يف البحث عما تطل���ب.. ويبدو 
عليه���ا انها تردد قليال.. لقد وجدت يف 
ال�سجالت امراأ.. واخرا ن�سال االرملة 
التي هداأت:"هل تعرفن ان زوجك كان 
متزوج���ا من �سيدة اخ���رى وان له منها 

خم�سة اوالد؟". 
والجتي���ب االرمل���ة الت���ي كان���ت ترث���ى 
زوجه���ا وتذك���ر اف�سال���ه، وامن���ا تطلق 
�سرخ���ة عالي���ة ت���دوي يف ارج���اء دار 
املجل����س احل�سبي:"ي���ا خ���رب ا�س���ود.. 
مت���زوج م���ن اخ���رى؟! اب���دا.. لي����س له 

غري.. ولي�س له اإال هذا الولدان". 
وتنقل���ب نظ���رات املحقق���ة الرقيقة اىل 

نظ���رات �سارم���ة هادئة.. فق���د تعودت 
على هذه املاآ�سي التي تطالعها كل يوم.. 
وتقول لالرمل���ة احلزين���ة الوالهة:"ان 
امل���راث �سيق�سم بين���ك وبن"�سرتك"، 

وبن اوالدك واوالدها". 
وتنك�س���ف احلقيق���ة وتتب���ن امل���راأة ان 

زوجها كان يخفي عليها امر زواجه! 
وتن�س���ب اللعنات على ال���زوج الراحل 
بعد ان كان���ت تكال له عب���ارات الرحم 
والرثاء.. وتخ���رج االرملة من املجل�س 
احل�سب���ي جترر اذيال اخليب���ة والندم، 

وتق�سم لتخلعن ليومها ثوب احلداد! 

عمر البنت = عمر االم! 
مكتبه���ا  اىل  املحقق���ة  م���ع  ولنجل����س 
ولننتظ���ر م���ا يحدث بعد ذل���ك.. هذه ام 

ما تزال املراأة امل�شرية تزحف على خمتلف امليادين التي كانت"منطقة 
حراما"بالن�شبة لها اىل عهتتد قريب، واهمها ميدان الق�شاء.. فظلت 
ت�شعتتى وتلتتح وتتقتتدم باملذكتترات، وتقا�شتتي احلكومة امتتام جمل�س 
الدولتتة، حتى ك�شبتتت ق�شيتها وعني بع�س خريجتتات كلية احلقوق 

وكيالت للنيابة احل�شبية يف نظامها اجلديد.. 
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وبنته���ا.. جاءت���ا ت�ساأالن ع���ن مراثهما 
من زوج اوالهما واب���ي الثانية.. وتبداأ 
املحققة بكتابة املح�سر.."ما ا�سمك؟..". 

- ا�سمي"فالنة"
- وكم عمرك؟ 

- 32 �سنة! 
وتعج���ب االن�سة هدى لهذه امل���راأة التي 
تبدو عليه���ا معامل الكهول���ة، كيف يكون 
عمره���ا 32 �سنة فق���ط، فق���ال ابنتها عن 
عمرها فتجي���ب انها تبلغ م���ن العمر 30 

عاما..! 
واذن فق���د ولدتها امها ومل���ا تبلغ الثانية 

من عمرها..! 
وتلفت املحققة نظر االأم اىل هذه املغالطة 
ال�سريح���ة، فتبت�سم لها وتقول يف لهجة 
الردد:"يا بنتي – ملاذا تدفقن هكذا يف 
احلاجات الفارغ���ة؟! ومل ال تركن هذا 

التدقيق للرجال؟!". 
وهك���ذا مي�سي ذل���ك النقا�س ب���ن املراأة 

مراوغة، وحمققة مثقفة بارعة.. 

4 خيول.. و 4 زوجات! 
عل���ى  ليقب���ل  وبنته���ا  امل���راأة  وتنه����س 
املحققة اربع اخري���ات.. انهن �سرائر.. 
وك���ن زوج���ات املرح���وم املعل���م )ف���الن( 
وه���و �ساح���ب ا�سطب���ل.. كان ميل���ك يف 
حياته اربعة خيول واربع عربات.. وكن 
يع�س���ن م���ع زوجهن حتت �سق���ف واحد، 
وكان يعه���د الحداه���ن باال�س���راف عل���ى 
اخليول والعربات فلما مات ن�سب بينهن 
اخل�سام الذي كان مينعه املرحوم بقدرة 
نادرة.. وتركن اخليول ال يطعمنها حتى 
نفق���ت من اجلوع، ومل يب���ق اال العربات 
االرب���ع.. ول���و اخ���ذت كل منه���ن عرب���ة 
واحدة النتهى اخل�س���ام، ولكن امل�سيبة 
هي ان العرب���ات خمتلف فيما بينها ملئ 
حي���ث اجل���دة واملتان���ة.. فكي���ف توزع؟ 
وكي���ف تن���ال كل م���ن ال�سرائ���ر االرب���ع 

ن�سيبها يف هذا االرث العجيب؟ 
ذلك ما طل���ن اىل املحققة ان تهديهن فيه 
راغب"لتف�س���ل  ه���دى  ولترك"االن�س���ة 
فيم���ا بينهن ولتذه���ب اىل"االن�سة نبيلة 
عبد احلمي���د".. انها اي�س���ا وكيلة نيابة 
يف املجل�س احل�سب���ي.. وهي اي�سا متر 
عليه���ا ح���االت طريف���ة مث���رة لل�سح���ك 
احيانا وتوجب االأ�سى وال�سفقة احيانا، 
ان املحقق���ة اجلديدة م�سغول���ة باالجابة 
على اال�سئلة التي يوجهها اليها �سابان.. 
احدهما ي�ساأل عن مراث"فالنة"– وهي 
فتاة قا�سر – فت�ساأله املحققة عن قرابته 
له���ذه الفتاة التي ي�س���األ عنها، فال يحر 
جوابا..! ولكنه ي�سطر بعد برهة اىل ان 
يعلن عما ي���دور يف نف�سه.. انه يفكر يف 
ال���زواج من هذه الفتاة التي ي�ساأل عنها، 
ولذلك ي�ساأل عن ثروتها عن ابيها اوال..! 
وتقول ل���ه املحققة:"هل تريد ان تتزوج 

الفتاة ام تريد ان تتزوج ثروتها؟".. 
ويجي���ب ال�س���اب – يف غ���ر ت���ورع وال 
حي���اء – ان���ه ال يهم���ه الفت���اة �س���كال وال 
ا�س���ال وال خلق���ا او علم���ا، امن���ا يهم���ه 

ثروتها وحدها..! 
وت���رى املحققة ان���ه البد م���ن تاأديب ذلك 
ال�ساب االرع���ن فتحيله على موظف اآخر 
ا�ستهر بن زمالئه بالرباعة يف التخل�س 
م���ن م�سايق���ات الواردين عل���ى املجل�س 
احل�سب���ي، وتو�سي���ه ب���ه بع���د ان تق�س 
عليه ق�سته.. فيتظاهر امامه بالبحث يف 
بع�س ال�سج���الت ثم يعود فيخربه بانها 

متلك 
82 فدان���ا.. وي�س���ده 

الفت���ى له���ذا الرق���م ويتحل���ب ل���ه ريق���ه، 
في�س���د اخ���اه م���ن ذراع���ه ويق���ول له يف 
لهفة!:"تعال.. توكلنا على الله.. ونرجو 

اأال ت�سيع منا هذه اللقطة.."

حامل.. منذ 5 �شنوات! 
وتقب���ل ام���راأة اخ���رى فت�س���ال املحقق���ة 
عن �س���ر ق�سيتها فتجيبها ب���ان املراث 
وب���ن �سرته���ا..  بينه���ا  فيم���ا  �سي���وزع 
ومت�سي ال�سيدة بعد ان تتو�سل للمحققة 
ب���كل عزي���ز لديه���ا ان ت�س���رع يف اتخ���اذ 
االج���راءات الالزم���ة. وت�سع���ك املحققة 
وت�ساألك:"بع���د ك���م �سهر م���ن احلمل تلد 
الن�ساء؟"وجتي���ب انت يف �سذاجة:"بعد 
�سبعة او ت�سعة ا�سهر".. ولكنها تقول ل 
كان ه���ذه ال�سيدة الت���ي ان�سرفت حتمل 
يف بطنها جنينا من���ذ 5 �سنوات وملا تلد 
بع���د! وتعج���ب من ه���ذا فتقول ل���ك انها 
ارادت ان تكبد ل�سرتها حن مات زوجها، 
فزعم���ت بعد وفات���ه ان ببطنه���ا جنينا.. 
وظلت ق�سيته���ا امام املجل����س احل�سبي 
توؤجل وتوؤجل حت���ى م�سى عليها اربعة 
اع���وام.. وكان���ت كلم���ا نظ���رت الق�سية 
قال���ت ان اجلن���ن ال ي���زال يف بطنه���ا.. 
واخرا رفعت �سرتها ق�سية حكمت فيها 

ملحكمة  ا
يخل���و بط���ن �سرتها من 

اي جنن!. 

خراب مالطة! 
وحت�س���ر �سيدة اخ���رى.. اإنه���ا �ساحبة 
ماأ�ساة حقيقية.. لق���د مات زوجها وترك 
لها ابنا وث���روة.. ومل ت�ستطع الت�سرف 
م�سلح���ة  حت�س���ل  قب���الن  امل���راث  يف 
ال�سرائ���ب عل���ى ن�سيبه���ا يف الرك���ة.. 
وظل���ت امل�سلح���ة �ستة اأ�سه���ر ال تبت يف 
ح�ساباته���ا.. فلم���ا اآن االوان.. واخ���ذت 
امل�سلح���ة ن�سيبه���ا.. ردت بقي���ة املراث 
خ���الل  باع���ت  ان  بع���د  وابنه���ا  للم���راأة 
اال�سه���ر ال�ستة بع�س اث���اث بيتها ل�سداد 

ديونها..! 
***

ولن���رك ه���ذه الق�ساي���ا كله���ا ولن�س���األ 
متاعبهم���ا  ع���ن  املحققت���ن  االن�ست���ن 
االخ���رى.. اإنهم���ا ت�سكوان م���ن ان كادر 
الف�س���اء ال يطب���ق عليهم���ا رغ���م انهم���ا 
تقومان بعمل ق�سائ���ي جمهد.. ولكنهما 
را�سيتان به���ذا العمل الأنهم���ا انبتتا فيه 
ان املراأة ت�ستطيع  ان تق�سي بن النا�س 

بالعدل.. 

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني
-----------------

ختالتد خ�شري

نائب رئي�س التحرير
-----------------

علتتي ح�شتتني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�س جمل�س االإدارة
رئي�س التحرير 
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