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وقدم الرجل – كما طلبت منه ال�س���لطات 
ولك���ن  يعرف���ه  م���ا  كل  ع���ن  تقري���رًا   –
امل�س���وؤولني ده�س���وا من املعلومات التي 
حواه���ا التقرير.. وظنوا الرجل معتوها 

اأو .. خمادعًا.

اال�شلحة املرعبة 
اما اال�سلح���ة التي قال ثلم���ان انه ح�سر 

جتربتها فكانت:
1- الق���ى الرو����س قنبل���ة "جتمي���د" يف 
بح���ر االورال فجم���دت م�ساحة من املياه 
بلغت اأربعة اآالف هكتار وكان عمق طبقة 

اجلليد التي تكونت 35 �سنتيمرتًا.
2- يف �سيربي���ا �سلطت ا�سعة املوت على 
عنزة كان���ت تقف على بعد كيلو مرتين.. 

ف�سعقت مبجرد ا�سطدام اال�سعة بها.
3- يف القوق���از ج���رب الرو����س عا�سف���ة 
�سناعية �سحبها رعد وبرق.. وقد بلغت 
�سدة هذه العا�سفة درجة ال ي�ستطيع اي 

جي�س ان ي�سمد لها.
4- ويف بح���ر البلطي���ق �ساه���د "قناب���ل 
طائ���رة" بلغ م���دى الواح���دة منه���ا �ستة 

اآالف كيلو مرت.. 
وت�ستطي���ع اذا وجه���ت اىل نيويورك ان 

ت�سل اليها يف مدى 42 دقيقة.

حلقة من حرب االع�شاب 
و�سعق االمريكيون من هذه املعلومات.. 
ولك���ن �ساوره���م ال�س���ك يف �سحته���ا اذ 
ان "ثلم���ان" اختف���ى فج���اأة بع���د تق���دمي 
التقري���ر. ومل ي�ستط���ع اح���د ان يع���ر له 
عل���ى اث���ر. وقيل ان���ه ف���ر اىل االرجنتني 
ولقد رجح االمريكي���ون ان "ثلمان" هذا 
كان جا�سو�س���ًا رو�سيا.. ار�سلته مو�سكو 
ليق���دم ه���ذا التقري���ر كحلقة م���ن �سل�سلة 

ح���رب االع�ساب التي ت�سنها رو�سيا على 
الغرب.

اذا �شغط �شتالني على الزر 
ولك���ن ال�سلطات االمريكي���ة مل تهمل ذلك 
اجل���زء م���ن التقري���ر اخلا����س بالقناب���ل 
الطائ���رة، فانها كان���ت قد ح�سب���ت اي�سا 
ح�س���اب حماول���ة الرو�س �سن���ع القنبلة 

الطائرة بعد القنبلة الذرية. 
ولق���د ا�سبح���ت احل���رب االآلي���ة ممكن���ة 
االآن.. ه���ذه احل���رب الت���ي اذا تو�سل���ت 
اليها رو�سيا – وهي فعال يف طريقها اىل 
الو�سول – فان �سغطة خفيفة من ا�سبع 
�ستال���ني على زر كهربائ���ي �سغري �سوف 
يكون فيها فن���اء العامل كله.. او بلدا بلدا 

كما يريد �ستالني.

ايزنهاور.. وح�شاب الزمن
.. ولك���ن مت���ى يج���يء ه���ذا الي���وم؟ لقد 
يجي���ب  ان  ايزنه���اور  اجل���رال  ح���اول 
على ال�س���وؤال يف تقري���ر حربي كتبه يف 
اكتوب���ر عام 1945 قال فيه "ان اال�سلحة 
احلالية هي نف�سها التي �ست�ستعمل خالل 
الع�سر �سن���وات القادمة. وبعد ال�سنوات 
الع�سر �س���وف يكون هناك ا�سلحة ا�سمها 

)املجهول( و)امل�ستحيل(!".
وعل���ى ن���ور ه���ذا التقري���ر ت�ستطي���ع ان 
تتكهن بان احلرب االآلية لن تبدا قبل عام 
1955.. ولك���ن اال يخط���ئ ايزنه���اور – 

احيانا – يف ح�ساب الزمن؟

نظرية بعد امريكا.. تتال�شى
وكان ايزنهاور قد الف جلنة من اخلرباء 

والعلماء لدر�س ا�سلحة احلرب.
وق���د قام���ت ه���ذه اللجن���ة باملهم���ة الت���ي 

كلفت بها، وقدم���ت للجرال عمر براديل 
اركان احلرب االمريكية  – رئي�س هيئة 
كلها تقول  تقارير �سرية خطرية  – عدة 
ان الهيئ���ة امل�سرفة على الدف���اع الوطني 
االمريكي ت�سيع الوقت يف اجلهود التي 
تبذله���ا لتح�س���ني اال�سلح���ة الكال�سيكي���ة 
الت���ي ت���كاد ت�سبح عدمي���ة الفائ���دة، فان 
العل���م يتقدم ب�سرعة تف���وق �سرعة تفكري 
الق���واد الع�سكري���ني االمريكي���ني. وق���ال 
احد هذه التقارير "ان نظرية بعد امريكا 
عن موطن اخلطر – اوروبا – قد اخذت 

تتال�سى".

"الفرا�ش��ة"  الرو���س يعرف��ون 
و"بنت الراين" 

ولقد انتقم هتلر من امريكا فرتك لرو�سيا 
القنبل���ة الطائ���رة.. ال�س���الح الرهي���ب.. 
ولك���ن هتلر مل يرتك هذا ال�سالح لرو�سيا 
برغبت���ه، فان الغ���ارات اجلوي���ة العنيفة 
القناب���ل  قاذف���ات  ت�سنه���ا  كان���ت  الت���ي 
االمريكية على املاني���ا اجربت هتلر على 
ان يرك���ز �سناع���ة القناب���ل الطائ���رة يف 

�سرقي املانيا.. 
وهك���ذا وقع���ت يف ايدي الرو����س. ومنذ 
خم�س �سنوات وهم يعملون على حت�سني 

�سناعة هذه القنابل.
لق���د ع���رف الرو�س �س���ر القناب���ل )ف1(، 
)ف2( والقنبلة )ف3( التي مل ي�ستخدمها 
هتلر وكان قد ا�سماها )الفرا�سة(، وكذلك 
عرف الرو�س �سر القنبلة الطائرة )ف4( 
بالال�سلك���ي،  اله���دف  اىل  توج���ه  الت���ي 
والقنبلة )بن���ت الراين(، )ه�. �س -298( 
ولي����س لدى امريكا معلوم���ات وافية عن 
مدى تقدم الرو�س يف هذا امل�سمار، غري 

ان املعلوم���ات التي لديه���م – وهي قليلة 
القلق.  من  كثريا  االآن  لهم  – ت�سبب 

ان امريكا تعرف – مثال ان رو�سيا قامت 
باجراء بع�س التجارب، فو�سلت احدى 

القنابل اىل �سمال ا�سكتدناوة.
ويف الق�س���م الرو�س���ي م���ن املاني���ا االن 
ارب���ع مناط���ق – عل���ى االق���ل – اقيم���ت 
فيها املن�ساآت الالزمة ل�سنع هذه القنابل 
وجتربتها.. وهذه املناطق هي: مكنبورج 

و�سيليزيا وتورجن وبوهيميا.
وكان االمل���ان ق���د اكت�سف���وا �س���ر قي���ادة 

القنابل بالال�سلكي عام 1918. 
تط���ورات  بعده���ا  م���ن  علي���ه  وادخل���وا 
مده�س���ة ويف �سن���ة 1943 بينم���ا كان���ت 
البارج���ة االيطالية "روم���ا" متخر عباب 
البح���ر هاربة من ايطالي���ا لتلحق بقوات 

احللفاء.
ار�سل���ت عليها احدى الطائ���رات االملانية 
قنبلة طائرة موجهة بالال�سلكي فانق�ست 
عليها واغرقته���ا ولقد عرف الرو�س االآن 
اآخر �شاعة/ه���ذا ال�س���ر. وب���داأوا يح�سن���ون القنبلة 
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الطائ���رة، ويف الوق���ت احلا�س���ر جتري 
جت���ارب عدي���دة جلع���ل القنبل���ة تع���رف 
تك���ون  ت���كاد  بطريق���ة  بنف�سه���ا  هدفه���ا 
�سيطاني���ة، واذا جنح���ت ه���ذه التجارب 
ف���ان القنبلة �س���وف حت�س باحل���رارة – 
مثال – فتتج���ه نحوها اي انها تتجه اىل 

امل�سانع الكبرية ذات االفران ال�سخمة.

ويف امريكا.. 
وكانت امريكا قد نقلت من املانيا حوايل 
70 قنبل���ة م���ن طراز )ف2( ق���ام اخلرباء 
بدرا�سته���ا وادخل���وا عليه���ا حت�سين���ات 
ب�سيط���ة ثم اطلق���وا واح���دة و�سلت اىل 

ارتفاع 183 كيلو مرتًا.
وكان ذل���ك يف �سبتم���رب ع���ام 1947، ث���م 
ا�ستم���ر االمريكي���ون يف حت�س���ني ه���ذه 
القنبل���ة وجربوه���ا بعد ذل���ك �ستة �سهور 
فو�سل���ت اىل ارتف���اع 480 كيل���و م���رتًا 
وكان ق���د ربط اىل ه���ذه القنبلة الطائرة 
قنبل���ة اخ���رى تنف�س���ل عنه���ا وتعود اىل 
االر����س، وبالفع���ل ع���ادت ه���ذه القنبل���ة 
اىل االر����س وبلغ من �س���دة �سرعتها يف 
الهب���وط انها اخرتق���ت االر�س اىل عمق 
الح���د ل���ه ومل ي�ستطع اخل���رباء االهتداء 

اليها.
ولك���ن جمي���ع ه���ذه التج���ارب امل�سجع���ة 
املطمئن���ة كان���ت اجريت بوا�سط���ة اآالت 

ومواد املانية.
وعندم���ا اجريت نف����س التج���ارب ولكن 
ام���ريكا  �سناع���ة  م���ن  اآالت  با�ستعم���ال 

ا�سيبت هذه التجارب بف�سل ذريع.
ومل���ا مل يب���ق �س���وى ع���دد قليل م���ن هذه 
القنابل االملانية �سنع االمريكيون قنابل 
م�سابه���ة له���ا وبنف����س الطريق���ة تدع���ى 

فيكنج.
وقاموا بتجربة اطالقه���ا باحتفال عظيم 

واجريت التجربة.. 
و�سع���دت القنبل���ة االمريكي���ة يف بطء.. 
ثم اخ���ذت �سرعتها ت���زداد �سيئ���ًا ف�سيئًا. 
ثم اختفت.. ولك���ن اآت ت�سجيل االرتفاع 
التي كانت تنبعها وت�سجل علوها اثبتت 
انه���ا مل ترتفع اىل اكر من 55 كيلومرتا 
كم���ا ان �سرعتها مل تزد على 3 اآالف كيلو 
مرتا يف ال�ساع���ة هذا بينما كان اخلرباء 
االمريكيون يتوقعون ان ترتفع اىل علو 
190 كيل���و م���رتا وان تبل���غ �سرعته���ا 8 

اآالف كيلو مرت.

ولكن امري���كا مل تياأ�س.. ال حكومتها وال 
�سعبه���ا، فر�سد مبل���غ 200 مليون دوالر 
ت�س���رف يف م���دة خم����س �سن���وات عل���ى 

حت�سني القنبلة الطائرة.
وكيف تدافع امريكا عن نف�سها؟ 

ال  �سعيف���ة  مدنه���م  ان  يعرف���ون  انه���م 
تتحم���ل غ���ارات من ه���ذا الن���وع، وهم 
مل ي�سلوا بع���د اىل درجة من ال�سعور 
كال�سع���ور  للمق���دور  باال�ست�س���الم 
ال�سائ���د يف اوروبا. ذل���ك الن امريكا 
مل تقا����سِ كاوروبا وبي���الت احلرب 
والتدم���ري. ولذلك كله ل���ن ترتدد يف 
القيام باي عمل مهما كان للمحافظة 
ا�ستطاع���ت  وق���د  �سالمته���ا  عل���ى 
طائ���رات املط���اردة الربيطانية ان 
القناب���ل الطائ���رة االملانية  ت�سقط 
)ف1( ولكنه���ا مل ت�ستطع الوقوف 

يف �سبيل )ف2(.
وال �س���ك ان القنبل���ة اجلدي���دة ا�سرع من 
)ف2( وهي �سامتة اذ ان �سوتها يتبعها 
وال ي�سبقه���ا.. وهذا يجعلها يف ماأمن من 

اأي �سالح م�ساد.
عدي���دة  بتج���ارب  االمريكي���ون  ويق���وم 
للدفاع عن انف�سهم �سد غارات هذا النوع 

من القنابل.
وم���ن بني ه���ذه التجارب اقام���ة حواجز 
عديدة يف الطريق الذي ميكن ان جتتازه 
القنبلة اىل هدفه���ا منها حاجز من مدافع 
ثقيلة �سريعة الطلقات جدا. وقد اكت�سف 
ان الرادار لن ي�ستطي���ع اكت�ساف القنبلة 
اال قبل و�سولها للهدف بعدة ثوان اذ اأنه 
ال يك�س���ف ما هو اأبعد م���ن ع�سرة اميال. 
وحت���ى ل���و اقيمت اجه���زة ال���رادار على 

مكان مرتفع فانه لن يكون 
هناك وقت يكفي لرتكيز ا�سلحة الدفاع 

على القنبلة.
وق���د عرفت امريكا اي�س���ا ان �سالحها 
اجلب���ار – قاذف���ات القنابل الثقيلة – 
لن يجدي نفعا بع���د اخرتاع القنبلة 
الت���ي ت�س���ري بالال�سلك���ي، وامريكا 
االن يف �سبي���ل �سن���ع قنبلة طائرة 

واخرى م�سادة للقنابل الطائرة.

اخ�����ط�����ر ق���ن���ب���ل���ة يف 
الوجود.. 

وقال���ت جلن���ة تقدي���ر اال�سلح���ة 
يف تقري���ر اآخ���ر للج���رال عمر 
ب���راديل ان���ه امكن �سن���ع قنبلة 

طائ���رة م���ن جزءين وحتم���ل ن�سف 
طن من املتفجرات.

واجلزء االمامي من هذه القنبلة هو 
وحدة امل�سنوع من املعدن، اما اجلزء 

الثاين فمن القما�س.
وعندم���ا ت�س���ل ه���ذه القنبل���ة اىل علو 
مع���ني ينف�سل جزء القما�س مبا فيه من 
متفجرات وي�ستم���ر اجلزء املعدين يف 
�س���ريه ب�سرع���ة تزيد عل���ى خم�سة االف 
كيلو مرت يف ال�ساعة. حتى اذا ما اقرتب 
م���ن قاذف���ة القناب���ل الطائ���رة يف اجل���و 
ا�س���رع نحوه���ا كم���ا يج���ذب املغناطي�س 

قطعة حديد.
و�س���وف يكون يف ه���ذا اجل���زء املعدين 
اجه���زة تبطل 

عم���ل جه���از ال���رادار املرك���ب يف قاذف���ة 
القناب���ل واذا فر����س ان جن���ا احد ركاب 
الطائرة فانه ل���ن ينجو من طبقة التجمد 
الت���ي �سيخلقها انفج���ار القنبلة على هذا 

العلو "15 كيلو مرتًا".
املخاب���رات  ادارة  اىل  تقاري���ر  وج���اءت 
ه���ذه  ان  تق���ول  االمريكي���ة  الع�سكري���ة 
القنبل���ة حت���ور االن وحت���ول وت�س���اف 
اليه���ا حت�سين���ات �س���وف جتعله���ا اخطر 

قنبلة يف الوجود.
وان احلقائ���ق العلمية احلديثة تثبت انه 
ل���ن يكون لالن�سان م���كان يف ادارة حرب 

ال�سرعة هذه..
فالطائرة النفاذة مثال التي تطري ب�سرعة 
اكرب من �سرعة ال�س���وت، كيف ي�ستطيع 
قائ���د ه���ذه الطائ���رة ان يعم���ل ح�س���اب 
امل�ساف���ة الت���ي يج���ب ان يلق���ي بقذيفت���ه 
عندها بينما ال يك���ون امامه �سوى ثانية 

واحدة وبعدها يتجاوز الهدف.
ولذل���ك ف���ان امل�سان���ع يف �سبي���ل �سن���ع 
اجه���زة تغن���ى عن قائ���د الطائ���رة يف كل 

�سيء.. حتى قيادة الطائرة نف�سها.
ويتوق���ع اخل���رباء انه يف خ���الل خم�س 

�سنوات �سوف يختفي الطيارون متاما.
وقد اعلن���ت امريكا انها ا�ستطاعت انتاج 
قنبل���ة طائ���رة ت�ستطي���ع عب���ور املحي���ط 

االطلنطي يف ثالثني دقيقة.
ولع���ل يف ه���ذا رد عل���ى تقري���ر الع���امل 

االملاين ثلمان.
ان القنبل���ة الطائ���رة م���ا ه���ي اال 
اول �س���الح يكت�س���ف يف احلرب 
االآلي���ة.. وبعده���ا ال �س���ك �سوف 
تخ���رج ال���وف اال�سلح���ة املدم���رة 

الفتاكة..
وال  ان�س���ان..  يطلقه���ا  ال  ا�سلح���ة 
ي�سريه���ا، ولك���ن كلها كاالآل���ة تدير 

نف�سها بنف�سها.
ومن ي���دري كيف تكون هذه احلرب 
االآلي���ة املقبل���ة.. ان �ستال���ني �س���وف 
ي�ستطي���ع ان يدم���ر الع���امل كل���ه – او 
م���ن  – ب�سغط���ة خفيف���ة  بل���دا  بل���دا 
ا�سبعه على زر كهربائي �سغري و�سع 

على مكتبه او بجانب فرا�سه.

منذ ب�شعة اأ�شهر هبطت 
يف مطار اثينا طائرة 
رو�شية.. هبطت مع اأول 
اأ�شواء الفجر، ومل يكن 
فيها �شوى راكب واحد هو 
قائدها.

وتكلم الرجل باالجنليزية 
طالبًا ت�شليمه لل�شلطات 
االمريكية، وهناك قال 
انه عامل املاين يدعى 
"روبرت ثاملان" وانه واحد 
من العلماء االملان الذين 
اجربوا على الذهاب 
اىل رو�شيا للم�شاهمة يف 
االبحاث اخلا�شة بتح�شني 
اال�شلحة، وقد �شئم احلياة 
هناك خم�س �شنوات 
برغم جميع املغريات 
املادية التي كانت تقدم له 
وابدى االملاين ا�شتعداده 
الن يق�شي لل�شلطات 
االمريكية بكل ما يعرفه 
عن ابحاث رو�شيا وجتاربها 
يف ال�شناعات احلربية.
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وراح الو�سي���ط يح���دث عب���د الوهاب ع���ن الوحدة 
التج���اري وت�سري���ح  التب���ادل  العربي���ة و�سيا�س���ة 

امل�سرت ايدن! 
ولك���ن عب���د الوهاب ا�سر على الف جني���ه عن الليلة 

الواحدة! 
ومنذ �سن���وات كان �سعر حفالت عب���د الوهاب �سلنا 

ال غري! 
كان يف ذل���ك الوقت طفال يجوب احلواري واالزقة، 
اوالد  م���ع  ويغن���ي  الكا�ست���ور،  اجللب���اب  يرت���دي 
)احلت���ة(، فيقدمه ال�سكان بالطوب الن �سوته مقلق 

للراحة!
ويف ذات ليل���ة ذه���ب الطف���ل املقل���ق للراح���ة م���ع 
ا�سدقائ���ه اىل تيات���رو دار ال�س���الم �سيدنا احل�سني 

مل�ساهدة فرقة فوزي اجلرايريل. 
ودخلوا ال�سالة بعد ان دفع كل منهم ع�سرة مليمات 
ثم���ن تذكرة الدخول، وبع���د ان رف�س عامل التذاكر 
دعوى عبد الوهاب بان���ه ال يزال طفال وان لالطفال 

معاملة خا�سة يف عربات الرتام ويف كل مكان! 
وانته���ى الف�س���ل االول وراح اوالد احلت���ة ي�سلون 
انف�سه���م يف اال�سرتاحة بالغن���اء، ف�سفق اجلمهور 

على �سبيل ال�سخرية واال�ستخفاف! 
ي�س���ارك اجلمه���ور يف  الفرق���ة مل  ولك���ن �ساح���ب 
�سخريت���ه، ومل ياأمر بط���رد االوالد م���ن ال�سالة، بل 

تقدم نحوهم ودعاهم اىل الغناء على امل�سرح! 
وا�سف���رت الوج���وه وا�سطربت االفئ���دة واهرتت 
ال�سيق���ان! وام���ام االمر الواق���ع ولتع���ذر الروغان، 
تق���دم الطفل اخلج���ول ومعه ا�سدق���اوؤه، و�سعدوا 

على امل�سرح وراحوا يغنون! 
وطرب اجلمه���ور من فرقة االطف���ال ف�سفق طويال، 

وا�ستعادا الفرقة عدة مرات! 
وا�سي���ب فوزي اجلزايريل بنوبة ك���رم، فدفع لعبد 

الوهاب وفرقته �سلنا دفعة واحدة!
وتكررت زيارات فرقة االطف���ال مل�سرح دار ال�سالم، 

وتكرر دفع ال�سلنات.
اىل ان ا�سبح���ت ه���ذه الفرق���ة م���ن ل���وازم امل�سرح، 
ب���ل ا�سبح���ت ك�سريط ميك���ي ماو�س ال���ذي يعتربه 
دور  برنام���ج  م���ن  دائم���ا  ج���زءًا  االن  اجلمه���ور 

ال�سينما! 
واعلن فوزي اجلزايريل عن ميكي ماو�س امل�سري 
يف اعالن���ات احلائ���ط، واختار لعب���د الوهاب ا�سما 

مو�سيقي���ا ه���و حممد البغ���دادي، الن ا�سم���ه القدمي 
لي�س فيه طالوة وال �سحر وال جمال! 

ويف اكتوب���ر �سن���ة 1917 انتق���ل ال�سي���خ �سالم���ة 
حج���ازي اىل رحم���ة الله، وبعد عام م���ن وفاته الف 
جنله عب���د القادر حجازي فرقة متث���ل روايات ابيه 

على ان يقوم االبن بالدور االول. 
ولك���ن �س���وت االب���ن كان ا�سب���ه با�س���وات مطربي 

حمطة االذاعة والعياذ بالله، فما العمل؟
اتف���ق م���ع الطف���ل عبد الوه���اب ان يغني م���ن وراء 
ال�ست���ار، بينم���ا عبد الق���ادر يفتح فم���ه ويقفله امام 

اجلمهور! 
وهك���ذا كان جنل ال�سيخ �سالمة هو اول من اخرتع 
رواي���ات  يف  ا�ستعمل���ت  الت���ي  الدوي���الج  طريق���ة 

ال�سينما الناطقة فيما بعد.

ورف���ع ال�ست���ار، وظه���ر عب���د الق���ادر حج���ازي على 
امل�س���رح وهو يف �سن االربعني، يغني ب�سوت طفل 

يف العا�سرة من عمره! 
وه���اج اجلمه���ور وه���اج، وهج���م. بالكرا�سي على 
املمثل���ني واملمثالت ي�سيح، نيات���رو او نطه، هاتوا 

فلو�سنا!
وقف���ز عبد الق���ادر من الناف���ذة، وعلى كتف���ه �سوته 

اجلميل اي الطفل عبد الوهاب! 
والتح���ق الطفل بعد ذلك بفرق���ة امللحنني من حفظة 
االنا�سي���د القدمية، كما راح يتلقى درو�سه يف كتاب 
متوا�سع ملحق مب�سجد ال�سعراين الذي كان يعمل 

فيه والده. 
ث���م �سمعه املرح���وم عب���د الرحمن ر�س���دي، فاحلقه 
بفرقت���ه وكان يغني للجمهور بني ف�س���ول الرواية 
اىل جان���ب ال�سي���دة فاطم���ة ق���دري، ومط���رب اآخر 

يدعى �سيد بهن�سي. 
وكان للمطرب���ة جمه���ور، وكان لبهن�سي معجبون، 
ام���ا الطفل عبد الوه���اب فقد كان يغن���ي قتال لوقت 

ال�سميعة! 
كان عبد الوهاب يلتهب غرية من فاطمة قدري وهي 
تله���ب قل���وب ال�سميعة باالغ���اين املبتذل���ة القدمية 
مثل: والنب���ي ما اخدك على �سره وتعايل يا �ساطر 

نروح القناطر!
ام���ا اغاين عبد الوهاب فكانت من النوع الذي ميله 

اجلمهور وال يطرب على االطالق!
كان يتيح �سوته يف غناء ق�سيدة يقول فيها: 

مرحبا يال�سادة النجب
�سادة العرفان واالدب 

قد اتيتم دارنا كراما 
فغدت تهرت من طرب! 
ولك���ن اجلمهور مل يعرت م���ن طرب عبد الوهاب، 
فع���اد اال�ست���اذ عب���د الرحمن ر�س���دي اىل العمل 

باملحاماة!
وتنق���ل املط���رب ال�سغري من فرق���ة اىل اخرى 
حت���ى اعاد عبد الرحمن ر�س���دي تاأليف فرقته، 
وا�ستع���ان بعدد م���ن اله���واةن ويف مقدمتهم 
الطال���ب حمم���د عب���د اخلال���ق �ساب���ر وكي���ل 

وزارة الدفاع االن. 

االغ���اين  الق���اء  يجي���د  �سعادت���ه  وكان 
واملواويل البلدية، ف�سجع املطرب ال�سغري 

على غنائها.
عب���د  تعلمه���ا  بلدي���ة  اغني���ة  اول  وكان���ت 

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

وم�سي�سية ال�سعر اال�سفر ع اجلبني نازل!
ولك���ن اجلمهور مل يكن يف ذلك الوقت من املعجبني 
بال�سع���ر اال�سفر، فان�سرف ع���ن الفرقة، وان�سرف 

عبد الرحمن ر�سدي عن التمثيل!
والتحق عبد الوهاب مبعهد املو�سيقى وتتلمذ على 
املرح���وم ح�سن بك انور الذي تعهد �سوته – وراح 

يعلمه املو�سيقى على ا�سولها. 
و�سمعه �سوق���ي ال�ساعر فاعج���ب ب�سوته، وادخله 
ق�س���ور االمراء وال���وزراء، وجعله املطرب الوحيد 

يف كرمة ابن هاين بجوار االهرام. 
ولك���ن عب���د الوهاب ما لب���ث ان اقتنع ان���ه مل يخلق 
مطرب���ا، بل ليكون مو�سيقيا ومطربا، فراح يعر�س 
احلانه على امل�س���ارح واملطربني واملطربات فكانت 

ترف�س، النها من النوع الذي ال يطرب اجلماهري!
وت�سادف ان �سمع جنيب الريحاين ان هناك ملحنا 
م�سكينا يدعى عب���د الوهاب وانه خجول ورخي�س 
واب���ن حالل، فكلفه بتلحني احدى رواياته فنجحت 
االحل���ان ولكن نكت ك�سك�س بك حجبت االحلان عن 

اجلمهور!
وكان���ت املني���ة ق���د عاجلت 

�سي���د دروي����س قب���ل ان ينته���ي م���ن تلح���ني رواية 
كليوبات���ره، فعه���دت ال�سي���دة من���رية املهدي���ة اىل 

املو�سيقى عبد الوهاب باكمال االحلان. 
وبذل عبد الوهاب يف التحلني ع�سارة خمه وقلبه، 
وب���ني ليل���ة و�سحاه���ا راح ا�سم���ه يدوي م���ع ا�سم 
الرواي���ة، حتى كتب اال�ستاذ فك���ري اباظة مقاال يف 
امل�س���ور يقول في���ه: "ان من مل ي�ساه���د كليوباتره 

فهو جمرم يف حق نف�سه!".
وجن���ح عبد الوه���اب يف التلحني والغن���اء.. ولكن 
جناحه مل يعمر طويال، النه ما لبث ان دب اخلالف 
بين���ه وبني ال�سيدة من���رية املهدية، فقررت ان تقوم 
هي بتمثيل كليوباترة وانطونيو يف نف�س الوقت!
وترك عبد الوهاب امل�سرح، وراح يدر�س املو�سيقى 
يف املدار�س ، وكان بني التالميذ رئي�س حترير هذه 

املجلة! 
وبع���د ان �سمع عبد الوهاب �س���وت  م�سطفى امني 
اعتزل التدري�س والتح���ق يف بعثة وزارة املعارف 
مبعه���د املو�سيق���ى االمل���اين بالقاهرة، وب���داأ يتعلم 

املو�سيقى من اول وجديد!
وتوقفت العالقات بني �سوقي ال�ساعر وعبد الوهاب 
املطرب فكانا اليفرتقان والواقع ان �سوقي ال�ساعر 

هو املدر�سة الوحيدة التي تعلم فيها عبد الوهاب.
تعلم اداب احلديث، وتفهم االدب وال�سعر، وا�سبح 

اللفاظه واحاديثه معان وانغام.
وحي���اة االدب���اء مدر�س���ة ، االلتح���اق به���ا �سع���ب، 

والبقاء فيها ا�سعب!
وق���د تط���ورت جمال�س عب���د الوهاب م���ن ال�سعر 
اىل االدب اىل ال�سيا�س���ة اىل ال�سحاف���ة.. وقد 
خلقت منه هذه املجال�س �سخ�سية جديدة غري 

�سخ�سية املطرب والفنان. 
واالن نتح���دث ع���ن قل���ب عب���د الوه���اب بع�س 
النا�س يقولون انه ال قلب له، وانه يعي�س ببطنه 
ال قلب���ه، وان �سدر فرخة يزغل���ل عينيه اكر من 

�سدر الكوكب هيدي المار! 
ولكن الواق���ع ان لعبد الوهاب قلبا، وانه ارق من 
ورق ال�سجائ���ر ال�سفاف.. وقد غزاه عدد كبري من 

الغازيات والفاحتات!
احب يف طفولته بنت اجلريان وغنى لها.. ولكنها 

مل تاأبه به! 
واح���ب املمثل���ة املعروف���ة بوالجن���ري وار�س���ل لها 
خطاب غ���رام، توىل كتابته احد االدباء املعروفني ، 

وجاءه الرد، وال يزال يحتفظ به حتى االن! 
ومل ير�سل عبد الوهاب ردا على رد املمثلة احل�سناء، 

النه اختلف مع االديب املعروف! 
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االأثنني والدنيا /
 ني�شان- 1944

منذ ب�شعة ا�شابيع جاء اىل م�شر 
اأحد متعهدي احلفالت ليفاو�س 
عبد الوهاب يف احياء حفالت يف 
االقطار ال�شقيقة، وتثاءب عبد 
الوهاب وطلب الف جنيه. 
- الف جنيه عربون؟ 
- ال.. الف جنيه عن احلفلة 
الواحدة!
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يف  ذل���ك  كان 
�سهر �سبتمرب �سنة 1942 عندما انعقد يف 
امري���كا موؤمت���ر ال�سالم العامل���ي لل�سباب. 
وقد دع���ت الوالي���ات املتح���دة اغلب دول 
العامل اىل �سهود هذا املوؤمتر الذي يبحث 
يف �س���وؤون الع���امل بع���د احل���رب ومثل���ت 

بالدي فيه ر�سميًا.. 
وعقب انته���اء املوؤمتر الذي ا�ستمر اربعة 
اي���ام متوالي���ة دعان���ا الرئي����س روزفل���ت 
وزوجت���ه اىل تن���اول ال�س���اي يف منزل���ه 
فذهبنا اليه وت�ساء امل�سادفات، ان جتل�س 
اىل جانبي فت���اة يف مقتبل العمر و�سيمة 
الطلع���ة برنزي���ة الب�س���رة ممتلئ���ة �سحة 
وق���وة. وكان���ت ترت���دي زي���ًا ي�سب���ه زي 

الكون�ستابل امل�سري.
قل���ت يف نف�سي: م���ن يا ترى ه���ذه الفتاة 
الت���ي تختلف عن كثري من فتيات الع�سر. 
املتوا�س���ع  جل�س���ة  جتل����س  باله���ا  وم���ا 
ال�سعي���ف؟ وراأي���ت ان اخت�س���ر الطريق 
اىل التع���رف بها فبادرته���ا بالتحية، و�سد 
ما راعني عندما ردت علي حتيتي بلغة مل 
افهمها.. فقل���ت اإنها ال تعرف االجنليزية، 
او انها ال تريد ان تتحدث بغري لغة بالدها 
ث���م داخلني اخل���وف من انه���ا تق�سد اىل 

الدعابة.. 
وملحني �ساب اىل جانبي االآخر فقال يل: 

- هذه االن�سة ليودميال بافلي�سنكو الفتاة 
الرو�سية التي قتلت 309 املان!

فاأدركتن���ي رع���دة خفيف���ة.. فه���ذه الفت���اة 
ال�سعيف���ة ال�ساكن���ة جتل����س اىل جواري 
ان���ا.. م���ا الذي مينع م���ن ان تكم���ل قائمة 

�سحاياها اىل 310! 
وكن���ت قد �سمع���ت عنه���ا يف امري���كا قبل 
ان ت�س���ل م���ن بالده���ا، وعندئ���ذ جت���راأت 
وحادثتها وقلت اإنها ال ميكن ان حت�سبني 

املانيا مادمت يف بالد العم �سام.. 
وجتراأت اأكر فدعوته���ا اىل الغداء فلبت 

الدعوة عن طيب خاطر، وقالت يل: 
- ان���ت م���ن م�س���ر! انه���ا ب���الد ن�سمع عن 
جماله���ا ولكنن���ا ال نع���رف عنه���ا ال�س���يء 

الكث���ري و�ساألته���ا: "م���ا راأي���ك يف ن�س���اء 
امريكا؟".

- لقد ب���داأت الن�ساء االمريكي���ات ي�سعرن 
ه���ذه  يف  عليه���ن  امللق���اة  بامل�سوؤولي���ة 
احل���رب، فا�سرتك���ن يف امل�سانع احلربية 
وامل�ست�سفيات والرتفيه عن اجلنود، وما 
اىل ذل���ك، ولكنني ارى انهن مل ي�سلن بعد 
اىل م���ا و�سلت الي���ه امل���راأة الرو�سية من 
حي���ث اال�سرتاك م���ع الرج���ال يف القتال، 
كم���ا انني الحظت انهن م���ا زلن ي�ستعملن 
م�ساحيق التجميل التي ال ارى اثرها االن 

يف رو�سيا.

- هل يف رو�سيا ن�ساء عاطالت؟
- ال يوج���د �س���يء من هذا القبي���ل، واعلم 
ان اول �سيء ي�ساأل عنه طالب الزواج عن 
الفتاة التي يريدها زوجة له: اين ت�ستغل؟ 
وك���م �ساعة تعمل يف اليوم؟ وما هو مدى 
كفاءتها ون�ساطه���ا يف العمل؟ فاذا ح�سل 

على اإجابة م�سرفة تقدم للزواج منها.
- كيف عرفت انك قتلت 309 من االملان؟

- كن���ت كلما قتل���ت جنديًا املاني���ا انتزعت 
م���ن ك�سوته عالمت���ه الهتلري���ة وو�سعتها 
يف حقيبت���ي، وقد علمت انني و�سلت اىل 

هذا العد الهني بطريقة اجلمع!

- وماذا تنوين عمله بعد ذلك؟
- �ساأع���ود اىل ب���الدي الأ�ستاأن���ف القت���ال، 
واأملي الوحيد ان احيا الأرى الن�سر الذي 

يتوقعه العامل كله لرو�سيا.
وق���د اعجبت بهذه الفت���اة اىل درجة انني 
قدم���ت له���ا �سل�سلت���ي الذهبي���ة وبها هرم 
م�سل���ع وجع���ران اث���ري كن���ت اعت���ز به، 
فتقبلتها ووعدت ان ت�سعها اىل جمموعة 
ال�سارات التي انتزعتها من قتالها، وحمد 

الله على ذلك كثريًا. 

االأثنني والدنيا /�شباط- 1944االأثنني والدنيا / اآذار- 1944

�شاألنا فريقًا من الفنانات عن النجمة امل�شرحية 
او ال�شينمائي��ة الت��ي تتقدم لل��زواج منها – لو 

ا�شبحت رجاًل.. فاأجنب مبا ياأتي: 

تعدد الزوجات 
وقال���ت عزي���زة اأمري: "اأق�س���ي خم�س �سنوات ب���دون زواج 
اإىل ان اأتعود حياة الرجال واأمترن على طباعهم وحديثهم، 
واع���رف االأماك���ن التي ي���رتددون عليها، وبعده���ا افكر يف 
الزواج. ويعجبني م���ن الفنانات اثنتان، االن�سة اأم كلثوم 
وليل���ى ف���وزي، وال ا�ستطي���ع ال���زواج باحداهم���ا وت���رك 
االأخ���رى، وم���ا دام ال�سرع احلني���ف قد من���ح الرجل حق 
ال���زواج باكر م���ن واحدة، فانني ات���زوج من االثنتني.. 

مادمت اأعرف انني ا�ستطيع العدل بينهما".

اأم كلثوم 
قال���ت زوزو ما�سي: "لو ا�سبحت رجال فانني لن افكر 
يف ال���زواج اإال بع���د ان ا�ستع���ني "برجولت���ي" وق���وة 
ع�سالتي يف تاأديب ثق���الء الدم الذين يغازلونني، ثم 
احت���ول اىل االآن�سة ام كلثوم فاغازلها واغريها بانني 

�ساأك���ون الزوج الويف الذي ميالأ قلبه���ا بال�سعادة اىل 
ان تقب���ل الزواج مني.. النها �سي���دة �سيك تعرف كيف تختار الثوب 

الذي ينا�سبها، وخفيفة الدم، وحمدثة بارعة".

لن اتزوج... 
وقالت جناة عل���ي: "ال اعتقد انني �ساأوفق اىل زوجة من بني بنات 
الفن، فانني االآن – وانا �سيدة – اعجب بالكثريات منهن، من حيث 
جم���ال الوجه وال���ذوق يف اختيار املالب�س وخفة ال���روح، ولكنني 
حني ا�سبح رجال انظر بعني الرجال وا�سعر �سعورهم، وقد تختلف 
نظرت���ي اليهن عن نظرتي االآن، ولذل���ك لن اجد من تنا�سبني، وعند 
ذاك اف�س���ل ان ابقى "اع���زب" ما دمتم ت�سرتطون على اال اتزوج اال 

من بنات الفن".

روميو 
وقال���ت اأمينة ن���ور الدين: "لو ا�ستطعت ان اك���ون رجال ملا ترددت، 
ولكنني لن اتزوج، ال الأنني ال اأجد من بني ممثالت امل�سرح من تنال 
اإعجاب���ي، ولكن الأنني اح���ب دائما ان اكون متحررة من كل القيود، 

احيا احلياة احلرة اخلالية من املتاعب".

م�شيو كوكا 
وقالت ماري كوين���ي: "لو حتولت رجاًل فانني اإبادر فورًا باختيار 
ن�سف���ي احلل���و، والتي يقع عليه���ا اختياري هي ك���وكا، فانها متتاز 
ب�سم���رة خفيفة وعينني جميلتني، وب�ساط���ة يف كل �سيء و�سراحة 

وحمبوبة وهذا يجعلها يف نظري امراأة كاملة".

ام كلثوم! 
وقال���ت رج���اء عبده: "تعجبن���ي ام كلثوم يف كل �س���يء يف طريقها 
ال���ذي اختارت���ه لنف�سه���ا فنجح���ت، ذوقه���ا ال�سلي���م وطرفه���ا وخفة 
دمه���ا.. ولذل���ك فانن���ي لن افكر يف ال���زواج من غريها م���ع قبول كل 

�سروطها".

اأنا... 
وقالت اإله���ام ح�سني: "لن اتزوج غري اإله���ام ح�سني، فانها تعجبني 

واعرفها.. ومن تعرف اح�سن ممن ال تعرف".

زينب �شدقي 
وقال���ت اأمينة رزق: "تعجبني فل�سفة زينب �سدقي ونظرتها املرحة 
اىل احلي���اة، واأعتق���د انه���ا �ستك���ون يل اخل�س زوج���ة تعرف كيف 
تدخل املرح وال�سرور اىل نف�سي، وتن�سيني متاعب العمل اذا عدت 

من عملي "متعبًا".

ليلى مراد 
وقال���ت راقية ابراهيم: "نتف���ق انا وليلى مراد يف الكثري من امليول 
والطب���اع، وق���د يختلف طبع الرج���ل عن املراأة، ف���اذا حتولت رجاًل 
وبقيت يل طباعي وميويل التي انا عليها االن، فلن اتزوج اإال ليلى 

مراد.. ومن يناف�سني فانني اعرف كيف اتغلب عليه".

اأمينة حممد 
وقال���ت مديحة ي�س���ري: "جند يف حي���اة اأمينة حممد انه���ا �سديدة 
الوف���اء، ال تغري تقلبات الزمن من حبه���ا لزوجها.. واأنا اأريد زوجة 

من هذا النوع تقا�سمني ال�سراء وال�سراء". 

يذكر القراء ما ن�شرته ال�شحف من اأنباء الفتاة الرو�شية 

ليودمي��ال بافلي�شنك��و" التي ا�شتطاع��ت ا تقتل 309 املان 

وحدها، وقد ا�شتطاع الدكتور احمد عبد الوهاب العبد 

ان يحادثها يف امريكا: واىل القراء حديثه معها: 
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ذاكرة 
العد�شة

الرئي�س اللبناين 
كميل �شمعون و ملك 
االأردن احل�شني بن 
طالل خالل موؤمتر 
القمة العربي الذي 
عقد يف بريوت عام 
1956 لبحث تداعيات 
العدوان الثالثي على 
م�شر

تعبئة 
جماجم 
ب�شرية 

يف متحف 
بريطاين 
عام 1948

�شورة نادرة 
مللهى موالن روج 

ال�شهري قبل 
حرقه بالكامل 

عام 1914

عمالقة الغناء عبدالوهاب وفريوز يف لبنان

ميدان �شليمان 
با�شا عام 1941
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الفائدة البحتة قبل املظاهر.

ق�شمة ون�شيب 
العرو����س يف  العق���د جتل����س  ي���وم  ويف 
الزه���ور  به���ا  اأحاط���ت  "الكو�س���ة" وق���د 
العطري���ة املجدولة بعناي���ة، بينما يغطى 
وجهه���ا �ست���ار من الزه���ور الت���ي تن�سدل 
اىل اأخم����س قدميه���ا، ويجل����س العري�س 
بجوارها حتى اذا متت الطقو�س الدينية 
طبق���ا لتقالي���د الطائفة، ج���يء للعرو�سني 
مبراآة.. ويف هذه امل���راآة يرى العرو�سان 
للم���رة االوىل.. وير�س���ى كل  وجهيهم���ا 
جم���ال  ف���ال  ون�سيب���ه،  بق�سمت���ه  منهم���ا 

للرتاجع بعد ذلك.. 
ليل���ة  بع���د  حت���ى  االحتف���االت  وت�ستم���ر 
الزفاف، وان�س���راف العرو�سني اىل ع�س 
تع���ود  الزف���اف  ليل���ة  الزوجي���ة، وغ���داة 
العرو����س اىل بي���ت اهله���ا حي���ث تق�سي 
التقالي���د بان تتن���اول الطع���ام على مائدة 
ذويه���ا ي���وم "ال�سباحي���ة" ويلح���ق به���ا 
العري����س ولكنه يج���د باب البي���ت مغلقا، 
وال يفت���ح ل���ه اال اذا ق���ام بتوزي���ع مبل���غ 
وعندئ���ذ  اال�س���رة،  اأطف���ال  عل���ى  مع���ني 
ي�س���ارك عرو�س���ه وا�سرتها الطع���ام املعد 
م���ن ال�سم���ع وورق ال�سج���ر، ب�س���رط ان 
يخل���ع ح���ذاءه ويف اثناء الطع���ام ت�سرق 
اخ���ت العرو�س ح���ذاء العري�س، وال ترده 
قب���ل ان حت�س���ل على هديته���ا، "حفنة من 
امل���ال".. ولقد اإندثرت بع�س هذه التقاليد 
عند املقاطعات املتح�سرة يف الهند، ولكن 
بقي تقالي���د الطعام امل�سن���وع من ال�سمع 
وورق ال�سجر، وال تزال �سقيقة العرو�س 

امل�ش������ور  - 1947ت�سر على �سرقة حذاء العري�س!. 

ودخ���ل  الكب���ري،  الب���اب  فت���ح  وفج���اأة   
العرو�س���ان ال�سيد م�سري وه���ارام �ساند 
من اأبناء الهن���د و�ساحب املطعم امل�سهور 
با�سم���ه يف لن���دن واالن�سة �س���ارة ديركن 
وه���ي فت���اة ايرلندي���ة تعم���ل ممر�سة يف 
اح���د امل�ست�سفيات.. وق���ام ال�سيخ الهندي 
بالطقو�س الدينية املتبعة بني اأبناء طائفة 
العري����س يف الهن���د، فو�سع���ت العرو�س 
زه���رة كبرية يف �سرتة العري�س ثم وقفت 
امام���ه باأدب جم وقد اأطرق���ت براأ�سها اىل 
االر����س، فاأعطاها حفنة م���ن االرز واأخذ 
لنف�سه من الكاهن حفن���ة مثلها ثم القياها 
يف النار، وعندئ���ذ اأعلن ان العرو�سني قد 
ا�سبحا زوجا وزوجة.. وخرج املدعوون 
من غري الهنود يتحدثون عن اأغرب زواج 

ثم على �سفاف التاميز. 

خطبة مباء الذهب 
وتختل���ف الطقو����س املتبعة عن���د الزواج 
يف الهن���د باختالف املقاطع���ات والعقائد، 
ولك���ن التقالي���د ت���كاد تك���ون واح���دة يف 

القارة الهندية كليها.. 
وتعقد اخلطبة عادة بني اأ�سرتني العري�س 
والعرو����س،دون ان ي�سم���ح الحدهما بان 

ي���رى االآخ���ر، وير�سل طلب ال���زواج على 
، مكتوبة  ورق���ة كب���رية مذهب���ة بحوا����سٍ
مب���اء الذه���ب، ف���اذا وافق اه���ل العرو�س 
قامت امها بابالغها النباأ يف �سياق حديث 
عاب���ر، دون ان تنتظ���ر منه���ا املوافق���ة او 
الرف����س، بينما يذهب اه���ل العري�س اىل 
املنجمني، ليقوموا بتحدي���د تاريخ العقد 
و�ساعته، ولهذا التحديد اهمية كربى يف 

هذا املجال. 

26 ليلة.. 
مهرج���ان  يب���داأ  التاري���خ  حتدي���د  وبع���د 
الزف���اف، فتق���ام االف���راح 26 ليل���ة منه���ا 
ثوبا بلون خا����س، ما عدا اللون االبي�س 
ال���ذي يعرب ع���ن احلزن يف الهن���د، وتقبع 
العرو����س يف مكان واح���د ال تفارقه ابدا، 
يف ح���ني تت���وىل ام العرو����س او اق���رب 
الن�س���اء اليه���ا مهمة تزيينه���ا وت�سميخها 
بالعط���ور واالدهن���ة الطيب���ة، ويف تل���ك 
االثناء تن�سط حال���كات الثياب يف اجناز 
ثياب العرو����س الت���ي �سرتتديها يف بيت 
الزوجي���ة.. وال يهت���م الهن���ود ب�سيء قدر 
اهتمامهم بالثياب واحللي، وهم يكتفون 
بالقليل الب�سي���ط من االثاث، وتراعى فيه 

يف اأواخر ال�شهر 
املا�شي وقف �شكان 
لندن يف قاعات 
ليب�شون"  "ماري 
وعلى وجوههم 
ده�شة �شديدة، فقد 
حتولت القاعات 
امامهم اىل ما ي�شبه 
املعبد الهندي.. 
فانطلقت ال�شنة 
اللهب يف املجامر، 
وت�شاعدت رائحة 
البخور املعطرة 
من اأبناء اجلالية 
الهندية يف اجنلرتا، 
وهم يرتدون ثيابهم 
الداخلية، بينما 
�شيخ منهم يتلو بع�س 
العبارات الهندية،
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ولكن���ه من���ذ خم�س���ني عاما م�س���ت مل يكن 
�سوى طف���ال خج���وال مهمال بلي���د الفهم.. 
وكان يج���د �سعوبة �سدي���دة يف ا�ستذكار 
درو�س���ه بل يف الكالم نف�سه!! وكان اي�سا 
غبي���ا حت���ى ان ا�ساتذته �سم���وه "النكبة" 

وخ�سى والداه ان يكون طفال �ساذًا!! 
وقد متلك اين�ستاين نف�سه، الده�سة عندما 
ا�ستيقظ من���ذ �سنوات قليل���ة فوجد نف�سه 

ا�سهر رجل على وجه االر�س!! 
ومن ال�سعب ان يت�سور ان�سان ان حتتل 
اخب���ار ا�ست���اذ للريا�سي���ات، ال�سفح���ات 
الق���ارات  ال�سي���ارة يف  لل�سح���ف  االوىل 
اخلم����س.. وان ي�سب���ح – وه���و ع���امل – 
م�سه���ورًا �سهرة جاك دمب�سي، بطل العامل 

يف املالكمة!! 
ال  بان���ه  يع���رتف  نف�س���ه  اين�ستاي���ن  ان 

ي�ستطيع ان يفهم �سر ذلك!! 
وال اح���د ي�ستطي���ع ان يفهم �س���ر ذلك. فان 
ه���ذا احل���دث مل يحدث ق���ط قب���ل ذلك يف 

جميع ع�سور اجلن�س الب�سري!! 
غراب���ة  غري���ب،  �سخ����س  واين�ستاي���ن 
نظريت���ه يف الن�سبية، انه ال يهتم فح�سب، 
ب���ل يحتق���ر كل تلك االم���ور الت���ي يوليها 
النا�س كل اهتمامه���م: كال�سهرة، والغنى، 

والرفاهية!!
حدث م���رة ان قبطان اح���دى ال�سفن التي 
كان ي�ستقله���ا اين�ستاي���ن اراد ان ينزل له 
ع���ن افخ���م قم���رة يف �سفينت���ه.. فرف�سها 
وق���ال: - اين اف�سل ان ا�سافر فوق �سطح 

ال�سفينة على ان اقبل تقديرًا خا�سا!!
وعندم���ا احتف���ل اين�ستاين بعي���د ميالده 
مبرتب���ات  املاني���ا  اغرقت���ه  اخلم�سين���ي، 

ن�سفي���ا  متث���اال  ل���ه  فاقام���ت  ال�س���رف.. 
يف بوت�سن���ام، ومنحت���ه من���زال �سغ���ريا، 
وقاربا �سراعيا اعرابا عن حب ال�سعب له 

وتقديره اخلالد ملواهبه!!
ان  مالبث���ت  االملاني���ة  ال�سلط���ات  ولك���ن 
جردته من كل �سيء بعد �سنوات حتى انه 
خ�س���ى ان يعود اىل وطن���ه، وراح يعي�س 
طري���دا يف بلجي���كا، مه���ددا بالقت���ل وراء 
اب���واب مو�س���دة باملزالي���ج، وراح اح���د 
جن���ود البولي����س ينام بج���وار فرا�سه كل 

ليلة ليحميه!!
وعندم���ا �ساف���ر اين�ستاي���ن اىل نيويورك 
ليكون ا�ستاذ الريا�سيات مبعهد الدرا�سات 
يحر����س  كان  برن�ست���ون،  يف  املتقدم���ة 
على ان يتجن���ب ال�سحفي���ني واالحاديث 

ال�سحفية و�سخب املجتمعات!
وقد ا�ستطاع ا�سدقاوؤه ان يهربوه يف ذلك 
اليوم من ال�سفينة �سرًا، قبل ان تر�سو يف 

امليناء وان ينقلوه يف �سيارة خا�سة!!
ويق���ول اين�ستاي���ن ان هن���اك اثن���ى ع�سر 
�سخ�س���ًا فق���ط م���ن االحي���اء ه���م الذي���ن 
يفهم���ون نظرية الن�سبية الت���ي و�سعها.. 
عل���ى الرغ���م من ان اك���ر م���ن 900 كتاب 

حاولت �سرحها!!
وي�س���رح اين�ستاين نظري���ة الن�سبية بهذه 

ال�سورة الب�سيطة فيقول:
عندما جتل�س مع فت���اة جميلة �ساعة فانك 
تعتق���د انك ما جل�ست معها اكر من دقيقة 

واحدة!! 
ولكن���ك عندم���ا جتل����س ف���وق موق���د ملدة 
دقيق���ة واح���دة فان���ه تعتق���د ان���ك جل�ست 
فوق���ه �ساع���ة.. اذن فه���ذه ه���ي الن�سبية!! 

انه���ا تب���دو يف نظ���ري نظري���ة ب�سيطة.. 
ولك���ن اذا خامرك ال�س���ك فيها فما عليك اال 
ان حت���اول.. واكون �سعيدًا لو جل�ست انا 
م���ع الفت���اة اجلميل���ة، وجل�س���ت انت على 

املوقد!!
ف���ان  الن�س���اء.  ع���ن  نتح���دث  دمن���ا  وم���ا 
اين�ستاي���ن ق���د ت���زوج مرت���ني، واجن���ب 
ولدي���ن من امراأت���ه االوىل، وهم���ا ولدان 
ذكي���ان.. تب���دو عليهما عالم���ات النبوغ.. 
وتقول ف���راو اين�ستاين انه���ا حتى هي ال 
تفه���م نظري���ة الن�سبية ولكنه���ا تفهم �سيئًا 
اك���ر اهمي���ة بالن�سبة له���ا كزوجة.. وهو 

انها تفهم زوجها!! 
وق���د اعت���ادت ف���راو اين�ست���ني ان تدع���و 
ا�سدقاءه���ا اىل حفل���ة �س���اي يف بع����س 
املنا�سب���ات ثم ت�ساأل زوجه���ا ان ينزل من 
غرفت���ه لي�ساطر اجلميع ال�س���اي.. فيقول 

اين�ستاين بحدة وده�سة.. 
- ال.. ال .. لن انزل.. لن انزل! اين �ساأترك 
ه���ذا امل���كان.. اين ال ا�ستطي���ع ان اعم���ل 
هن���ا.. اين ال ا�ستطي���ع ان احتمل كل هذه 

امل�سايقات بعد االآن!!
وتظل ف���راو اين�ستاين طوال هذه الثورة 
�سامت���ة حتى يه���داأ. وهنا فق���ط ت�ستخدم 
بع����س ا�ساليب الدبلوما�سي���ة.. فما يلبث 
اين�ستاين ان يهبط الدرج ليتناول ال�ساي 
وي�سرتيح قلي���ال.. وما اك���ر حاجته اىل 

الراحة!!
وتقول ف���راو اين�ستاي���ن ان زوجها مييل 
اىل تنظي���م اف���كاره.. ولكن���ه ال مييل اىل 
ه���ذا التنظيم يف حيات���ه.. انه يفعل كل ما 

يريد ان يفعله، ومتى ما يريد ذلك!! 
علي���ه  ت�سيط���ر  ال�سخ�س���ي  و�سلوك���ه 

قاعدتان:
االوىل: ال حت���اول ان ت�س���ري عل���ى نظ���م 

وقواعد مهما كانت!! 
ع���ن  ارائ���ك  ك���ن م�ستق���ال يف  والثاني���ة: 

االخرين!!
ويعي����س اين�ستاين حياة �سهل���ة للغاية.. 
ان���ه يغ���دو هن���ا وهن���اك يف ثي���اب قدمية 
حتت���اج اىل الك���ي.. وقلم���ا يرت���دي قبعة 
ف���وق راأ�س���ه، كم���ا ان���ه يح���ب ان ي�سف���ر 

ويغني وهو يف احلمام!!
ويحل���ق ذقنه وهو قابع يف "الباينو" وال 
ي�ستعم���ل �سابونا خا�سا يف حالقة الذقن 
ب���ل يحلق بنف�س ال�ساب���ون الذي ي�ستحم 

به!
ويق���ول ذلك الرجل ال���ذي يحاول ان يحل 

مع�سالت العامل:
- ان ا�ستعمال نوعني من ال�سابون يجعل 

احلياة معقدة للغاية!!
واين�ستاين رجل �سعيد جدًا، وفل�سفته يف 
ال�سع���ادة، بال �سك اعظ���م بالن�سبة للحياة 

الب�سرية من نظريته يف الن�سبية.. 
انه يقول:

م���ن  �سيئ���ًا  اري���د  ال  الين  �سعي���د  اين   -
خمل���وق.. اين ال اري���د م���اال.  او لقب���ا او 
مدح���ا.. اين اح�س بال�سعادة عندما اعمل 
، وعندم���ا اع���زف عل���ى الكم���ان، وعندما 
اق���ود قارب���ي ال�سراع���ي.. والكمان تبعث 
يف حي���اة اين�ستاين �س���رورًا اكر من اي 

�سيء اآخر. انه يقول عادة:
- اين افك���ر يف املو�سيق���ى واعي�س الحلم 

يف املو�سيقى!!
واخريًا.. حدث مرة انه كان يركب الرتام 
يف احد �سوارع برلني.. فقال للكم�ساري:

- لق���د اخط���اأت يف احل�س���اب. فاح�س���ى 
الكم�س���اري م���ا اعط���اه الين�ستاي���ن م���ن 
نق���ود.. للم���رة الثاني���ة.. فوجده���ا كم���ا 

ينبغي.. فاعادها اليه وقال له:
- ان عيب���ك ي���ا �سي���دي.. ان���ك ال تع���رف 

االرقام.
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كنت اأ�شري يف احد طرقات 
مدينة �شغرية يف جنوب 
املانيا منذ �شنوات عندما 
ا�شار �شديق، كان ي�شري 
معي، اىل نافذة �شغرية 
فوق حانوت بقال وقال 
يل:
- هل ترى هذه ال�شقة 
ال�شغرية هناك؟ لقد 
ولد هنا اني�شتاين!! ويف 
نف�س اليوم كنت اأقابل عم 
اين�شتاين.. واحتدث اليه، 
غري ان حديثه مل يرتك 
اثراً يف نف�شي!!
ولكن هذا اأمر ال ي�شتدعي 
الده�شة، فان الربت 
اين�شتاين، عندما كان 
طفال، مل يكن احد 
يت�شور انه �شي�شبح �شيئًا 
يذكر!! واليوم.. ينظرون 
اىل اين�شتاين ذي العقل 
اجلبار، كمعجزة هذا 
اجليل واحد عظماء العامل 
املفكرين!! 

ممثلة م�شرح 
ب���داأت عزيزة اأم���ري حياته���ا الفنية ممثلة 
م�سرحي���ة بفرق���ة يو�سف وهب���ي، ولكنها 
كانت حت���ب ال�سينم���ا وتتمن���ى ان تكون 
جنم���ة �سينمائية.. فكان���ت ت�سهد كل فيلم 
وعندم���ا تع���ود اىل بيته���ا تقل���د ح���ركات 
املمث���الت اللوات���ي تراهن، مم���ا اأدى اىل 
ف�سخ خطوبتها من �سابط كانت �ستتزوج 
من���ه، ويالحظ انه���ا كانت يف ذل���ك العهد 
ممتلئة اجل�سم، وكانت اول من اقدم على 

اخراج فيلم طويل. 

الطالبة احلبيبة 
ال�سينمائي���ة  واملمثل���ة  الراق�س���ة  تلق���ت 
حوري���ة حمم���د ثقاف���ة عالي���ة باملدار����س 
وكان  لغ���ات،  ع���دة  وتتكل���م  االجنبي���ة، 
الرق�س �سم الدرو����س املدر�سية فاكت�سب 
ج�سمه���ا مرونة، ولكنها مل تفكر يف العمل 
كراق�سة.. وت���رى �سورتها بعد ح�سولها 
عل���ى ال�سهادة وكان���ت وقتئذ خمطوبة – 
ومل���ا فكرت يف ان ترق����س ومتثل ف�سخت 

خطبتها. 

اال�شتاذ املدر�س 
مدر����س  الوه���اب  عب���د  حمم���د  االأ�ست���اذ 
املو�سيقى باملدار�س، قبل ان يعتلي خ�سبة 
وم���ارك  كليوبات���را  رواي���ة  يف  امل�س���رح 
انطونيو، وقب���ل ان ي�سبح مطرب امللوك 
– ويالح���ظ اأن �سكل���ه االآن ال  واالم���راء 
يختل���ف كثريًا عن �سكله يف ذاك العهد يف 
اجلل�س���ة والعناية باالناق���ة.. وقد ا�ستهر 
اإذا ذاك بط���ول "�سوالف���ه" ف���كان ال�سبان 

يقلدونه يف ذلك اىل ان عدل عنها.. 

فاطمة افندي 
قب���ل ان ت�ستغ���ل ال�سي���دة فاطم���ة ر�سدي 
الكواك���ب  مقدم���ة  يف  كان���ت  بال�سينم���ا 
امل�سرحي���ة الالمعة، ونال���ت �سهرة مدوية 
وا�ستمرت تقوم باأدوار البطولة يف فرقة 
رم�سي����س اىل ان قامت معركة بينها وبني 
اإح���دى زميالتها فرتك���ت الفرقة وا�س�ست 
لها فرق���ة م�ستقلة ثم عادت فحلتها وقامت 

بعدة رحالت، ثم ظهرت يف عدة افالم. 

اىل ال�شينما 
مل تك���ن املطرب���ة ال�سينمائي���ة رجاء عبدة 
تطمع يف اال�ستغال بال�سينما ، وتفكر يف 
انها �ستك���ون من جنومه���ا، وكل ما كانت 
تاأم���ل في���ه ان تكون مطربة له���ا حظها من 
ال�سهرة وي�سفق لها اجلمهور ويرتقبون 
اإذاعته���ا يف الرادي���و.. كما كانت حتب ان 
تظهر يف الرواي���ات الغنائية امل�سرحية.. 
وكانت وقتئ���ذ تعنى بر�ساقته���ا واختيار 

مالب�سها..

الطالب املرح 
ان���ور وج���دي عندم���ا كان طالب���ًا باملدر�سة 
العبيدين وكان �سمن فرقة التمثيل باملدر�سة 
وكان والده يكره هذا العمل وي�سربه حتى 
ال يع���ود اليه، ولكنه عم���ل يف "كومبار�س" 
يف بع����س الفرق وملا علم وال���ده بذلك اراد 
�سبط���ه ف���كان يذه���ب النتظ���اره عل���ى باب 
امل�س���رح ومعه الع�سا.. ف���كان يتحايل على 

الهرب منه ب�سارب م�ستعار. 

راقية 
ن�س���اأت راقي���ة يف اال�سكندرية وملا امتت 
احل�س���ور  مكافاأته���ا  كان���ت  البكالوري���ا 
للقاه���رة لتقي���م به���ا ا�سبوع���ًا، ويف هذا 
الوق���ت اقيم���ت م�سابقة الختي���ار ممثلة 
لل�سينما ف���راأت اال�سرتاك فيه���ا كت�سلية، 
وكان���ت االوىل يف امل�سابقة ويالحظ ان 
راقي���ة زم���ان ال تختل���ف عن راقي���ة االآن، 
وق���د عمل���ت حين���ًا بالفرق���ة القومي���ة ثم 

تركتها واقت�سرت عل���ى ال�سينما مكر�سة 
وقتها لها. 

ليلى فوزي 
كانت يف املدر�سة �سم���ن فرقة االنا�سيد، 
ولكن خجله���ا منعها من الظه���ور.. الأنها 
كان���ت "تزوغ" من احلف���الت املدر�سية.. 
وكانت �سقيقته���ا تتمنى ان ت�سبح جنمة 
�سينمائية، بادرتها اىل التقدم ال�ستوديو 

م�س���ر للعم���ل فا�ست�سحب���ت ليل���ى معها، 
والطري���ف انهما بع���د و�سولهما ر�سحت 
ال���ذي  ليل���ى نف�سه���ا للعم���ل يف الوق���ت 

احجمت فيه �سقيقتها! 

االثنني والدنيا /
 اأيار- 1944
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ان ا�شم هتلر مل يكن يثري حتى اليوم �شوى ذكريات احلزن والدمار ولكن مع هذه الذكريات �شيقرتن بعد 

االآن بخيال طفل حتوطه اال�شرار: هو ابن هتلر

ولي�شت هذه البنوة ثابتة حتى االآن، امنا يعتقد الكثريون الذين عرفوا حياة هتلر اخلا�شة بان ع�شيقته 

ايفا براون التي تزوجها قبل موته بقليل كانت اجنبت منه ولدا �شمى با�شم والده اأي "اودلف".

ومن ال�شور الفوتوغرافية التي ا�شتوىل عليها احللفاء يف املانيا والتي كانت ت�شور هتلر يف حياته اخلا�شة 

ا�شتطاع احد املخرجني ان يوؤلف فلما ميثل حياة هتلر ماأخوذة من �شوره.

ويعتقد خمرج هذا الفلم ان هذا الطفل ادولف هو بالفعل ابن هتلر. 

◄◄

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون
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----------------
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