
WWW. almadasupplements.comالعدد )3778( ال�شنة الرابعة ع�شرة الثالثاء )8( ت�شرين الثاين 2016

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

اآخر �صورة التقطت للممثل جيم�س  دين



3 العدد )3778( ال�شنة الرابعة ع�شرة الثالثاء )8( ت�شرين الثاين 2016 العدد )3778( ال�شنة الرابعة ع�شرة الثالثاء )8( ت�شرين الثاين 22016

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

وق���د اعجبتن���ي به���ذه املنا�شب���ة عب���ارة �شدي���دة  
�شاقه���ا م���رة اح���د ا�شاتذت���ي منهكم���ا يف خ���ال 
حما�شرة، وه���ي ان ما يجهله كب���ار اال�شاتذة من 
املعلوم���ات الثقافية العامة، يف جامعة واحدة من 
جامعات العامل الكربى، ليماأ جملدات املو�شوعة 

الربيطانية با�شرها. 
وقد اع���اد اىل الذاكرة هذا العنوان وهذه العبارة 
التهكمية، اختباران يف املعلومات الثقافية العامة 
احدهم���ا يف م�شر يف ال�شنوات 1941 – 1943، 
وثانيهم���ا يف رو�شيا يف خال هذاا لعام و�شريى 

القراء يف كل منهما العجب العجاب. 

االختبار االول 
ام���ا االختب���ار االول فقد اج���رى يف كلية )من غري 
كلي���ات اجلامع���ة( لطلبة منه���م من يحم���ل �شهادة 
عالية ومنهم من ال يحمل �شوى البكالوريا، وفيما 
ياأتي عينة من اال�شئلة وبع�ض االجابات عنها من 
حمل���ة ال�شهادت���ن، و�شنكتفي بالت���زر الي�شري من 

هذا االختبار: 
1- م���ا تعداد �شكان القاهرة وك���م اردبا من القمح 

ي�شتهلكون يوميا )على وجه التقريب(؟ 
بع����ض االجاب���ات: ع���دد �ش���كان القاه���رة 58 الف 
 76.500 ب����  اردب  االف   3 وي�شتهلك���ون  ن�شم���ة 
ن�شم���ة وي�شتهلك���ون 3 ماي���ن اردب يف اليوم – 
مليون وثلث مليون وي�شتهلكون 16 اردبا )فقط( 
– عدد ال�شكان 3 ماين، 4 ماين، 15 مليونا، 

17 مليونا، 36 مليونا. 
بالقط���ر  املنزرع���ة  االرا�ش���ي  م�شاح���ة  م���ا   -2

امل�شري؟ 
بع����ض االجاب���ات 18 ال���ف ف���دان – 280 مليون 

فدان. 
بع����ض  امل�شري���ة؟  احلكوم���ة  ميزاني���ة  م���ا   -3
االجاب���ات: 4 ماي���ن جنيه – 6 ماي���ن جنيه – 
240 ملي���ون جني���ه – 33 ال���ف جني���ه -25 ال���ف 

جنيه. 
بع����ض  الط���ن؟  او  الطولونات���ه  مامق���دار   -4
 – طن���ا   112 ت�ش���اوي  الطولونات���ه  االجاب���ات: 
الطولونات���ه 4 قناطري والط���ن قناطرين وربع – 

الطولوناته 4 قناطري.
5- ما معنى الت�شخم املايل؟ 

ج: حب املال – زيادة الرثوة واالنتاج. 
6- ما ا�شباب الت�شخم املايل وما عاجه؟ 

ج: ع���دم وج���ود فك���ه )نق���ود �شغ���رية( تنا�ش���ب 
اجلنيهات وعاجه البحث عن النقود املخباأة. 

7- م���ا ا�ش���م الرحالة ال���ذي عرث عل���ى لفنج�شتون 
مكت�شف جماهل افريقا؟ 

ج: احمد با�شا ح�شنن – كر�شتوف كولومبو�ض. 
8- ماذا تعرف عن"�شي�شل رود�ض"؟ 

ج: طري���ق الن�ش���ر – خم���رج �شينمائ���ي – مكان 
�شوي�شرا – �شارع باجنلرتا. 

9- ما ا�شم املو�شيقى امل�شهور الذي و�شع االوبرا 
التي مثلت بدار االوبرا امل�شرية الول مرة؟ 

ج: جورج ابي�ض – برنارد �شو. 
10- ماذا تعرف عن"دانتي"؟

ج- ا�شم جزيرة – مو�شيقى – ر�شام يوناين. 
11- اذكر ا�شم احد م�شاهري الر�شامن القدماء؟

ج: خمتار – ريا�ض �شحاته
غ���ري  اجلمهوري���ات  ا�شم���اء  بع����ض  اذك���ر   -12

الدميقراطية؟
ج: واليات امريكا املتحدة – ايطاليا. 

13- يف اي اجتاه تدور االر�ض حول نف�شها؟
ج: من ال�شمال للجنوب.

14- ما ع�شمة هنغاريا؟
ج: ال�شرب – جوهان�شربج.
15- ايهما عا�ض قبل االآخر؟

ج: نابلي���ون عا����ض قبل ا�شكندر االك���رب، و�شاح 
الدين قبل بوليو�ض قي�شر. 

16- ما معنى"الكاموفاج"؟ 
ج: تغيري وجتديد االالت – التطهري من االمرا�ض 

التي ت�شيب احليوانات.
االتي���ة:  احل���روف  ترم���ز  �ش���يء  اي  اىل   -17

R.S.V.P
ج: م�شلح���ة ال�شكة احلديدي���ة – جمعية الرفق 

باحليوان – رو�شيا ال�شيوعية. 

االختبار الثاين 
ام���ا االختبار الثاين يف رو�شيا فقد اجرى لبع�ض 
ا�شرى احلرب، اما عن ا�شرى االملان، ممن ال تزيد 
اعماره���م ع���ن الثاث���ن )اي �شباب الن���ازي( فلم 

يعرف احد منهم �شيئا عن"غوته". 
و�شئل���وا م���ن هو"بيتهوف���ن"مل يع���رف اثنان من 
كل ع�ش���رة منه���م �شيئ���ا عن���ه، وق���ال �شواه���م انه 

مذي���ع ال�شلك���ي واآخرون 
ب���ن ان���ه فيل�ش���وف. و�شئلوا من ه���و اكرب كاتب 

كتاب االملان جميعا، فاج���اب 50% منهم انه هتلر، 
وقال اآخرون انه"هي�ض"، ومل يذكر"غوته".

 ***
على ان هذا اجلهل باملعلومات العامة  ال تخلو منه 
امة من االه���م، فهذه �شحيف���ة التيم�ض االمريكية 
ق���د و�شعت اختبارا يف الثقاف���ة العامة )يف العام 
املا�ش���ي( لقرائه���ا، فجاءته���ا مئ���ات االل���وف م���ن 
االجاب���ات، وظه���رت النتيجة ف�شيح���ة قومية، ال 
ت���زال ال�شحف واملج���ات تكتب فيه���ا، ومنها من 
يلوم معاهد التعليم، ومنها من يربئها من اللوم. 

ال�شحيف���ة  مرا�ش���ل  كت���ب  وق���د 
االجنليزية"�شتبت�شمان"اخ���ريا يق���ول ان���ه �شاأل 
�شتة م���ن القروين االجنليز ع���ن �شك�شبري فوجد 
ان اثن���ن مل ي�شمعا يف حياتهما �شيئا عنه، و�شاأل 
هوؤالء ال�شتة عن"بيتهوفن"فلم يعرف ثاثة منهم 
عن���ه �شيئا وقال رابع انه مغن، و�شاألهم عن حادث 
تاريخي ه���ام وقع �شنة 1789 فر�شب اجلميع يف 

هذا ال�شوؤال. 
ولعمري كم تكون �شورة هذا اجلهل اقتم فيما لو 
تطلبت ه���ذه اال�شئلة اجاب���ات تف�شيلية! فالرجل 
ال���ذي يع���رف ان وا�ش���ع رواي���ة عاي���دة لاوب���را 
امل�شرية ه���و املو�شيقى فردي ومل يح�شر متثيلها 
لي�ض يف الواق���ع اقل جها بالرجل الذي مل ي�شمع 
ع���ن فردي يف حياته، فهل الق���رن الع�شرون ع�شر 

النور حقيقة! 

ع���ادت اأخريًا اآن �شريدان اإىل باد العم �شام بعد اأن قطعت 96000 كيلو مرت يف 
جوالتها يف باد الهند وبورما وال�شن وافريقيا ي�شحبها لفيف من املو�شيقين 
وم�شاه���ري املمثلن الهزلين، عادت نحيفة غائرة العينن.. ولكنها قالت ملندوبي 
ال�شحف: اإنني اليوم اأعود اىل بادي وقلبي عامر باأجمل الذكريات لهذه الرحلة 
الطويل���ة ال�شاق���ة، ونف�شي زاخ���رة بعاطفة االج���ال والتقدي���ر ل�شجاعة رجالنا 
املحارب���ن واقدامهم ول�شمود املدنين ورباط���ة جاأ�شهم وقد كنت اينما توجهت 
امل����ض فيهم قوة االميان بالظفر و�شدة الغلب���ة واالنت�شار وقد قالت يف حديثها: 
لقد افدت كثريا من اختباراتي اثناء طوايف بامل�شت�شفيات واملع�شكرات وميادين 
القتال، فقد �شاهدت بنف�شي املكارة التي حافت ب�شعوب ال�شرق االدنى وامل�شائب 

والوي���ات التي حلت به���م من جراء احلرب. وقد اث���رت يف نف�شي تاأثريا عميقا 
جعلن���ي ازهد يف الدنيا وا�شرع اىل ال�شماء اأن ترحم االن�شانية وتنتهي احلرب 

و�شيكا. 
لق���د زرت ب���ادا كث���ريا مل ا�شاهدها من قبل وراأي���ت مدنا عدي���دة دمرتها القنابل 
وق���رى كث���رية جرفتها ال�شي���ول واالمطار. وكم م���ن حفات اقمناه���ا يف العراء 
و�شط االحرا����ض والغابات، وكان اجلنود يلتفون حولنا وقد ت�شلقوا اال�شجار. 
وك���م من املرات تعر�شنا الأخط���ار الغارات وكم ابتلت اج�شادنا من االمطار. وقد 
ح���دث م���رة ان ت�شاقط املطر بغ���زارة يف اإحدى احلفات ف���اذا باجلنود يرفعون 

مظلة فوق روؤو�شنا وا�شروا على حملها حتى ينتهي موعد االحتفال. 
وق���د ابدت �شريدان اعجابها بال�شينين وقناعتهم و�شربهم رغم ما يعانونه من 
فقر وعوز و�شيق وقد حملت اىل امريكا اآالفا من الر�شائل وال�شور اىل عائات 

اجلنود. 

اقتب�ش��ت هذا العنوان االخاذ م��ن جملة امريكية علمي��ة، كانت تن�شر من 
ع��دة �شنوات م�شت مقاالت الذعة، تندد فيها بالكثريين من االخ�شائيني 
وحملة الدكتوراه يف العل��وم والهند�شة والقانون والرتبية والطب، الذين 
يعدون من كبار الثقات يف املواد املحدودة والدوائر ال�شيقة التي تخ�ش�شوا 

فيها، ولكنهم يبدون جهال فا�شحا يف املعلومات والثقافة العامة. 

االأثنني والدنيا / �شباط- 1945

االأثنني والدنيا / اآذار- 1945
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كان اال�شت���اذ ج���ورج �شلب���ي، م���ن ب���ن 
ركاب"الباخ���رة زمزم"الذين وقعوا يف 
ا�شر االمل���ان، وقد مكث اربعة اعوام يف 
برل���ن اىل ان ع���اد من���ذ ا�شبوعن وهو 
هنا ي�ش���ف ما راآه يف برل���ن وما فعلت 

بها احلرب. 
ا�ش���در االملان احلكم باالع���دام على 28 
األ���ف يهودي، ونفذ فيهم احلكم يف مدى 
بوا�شط���ة عملية"احل�شاد"..  ا�شب���وع، 
اجل�شتاي���و..  زباني���ة  ابتكره���ا  الت���ي 
وتتلخ����ض يف اقتي���اد املحك���وم عليه���م 
احل�شاد"وه���و  اىل"حف���ل  باالع���دام، 
ع���ن م�شاح���ة مربع���ة احيط���ت  عب���ارة 
باال�ش���اك ال�شائك���ة، ث���م تطل���ق عليه���م 
املداف���ع الر�شا�شة، فيموت���ون باجلملة، 
ال�شي���ارات  بوا�شط���ة  اجلث���ث  وتنق���ل 
وت�شتحيل  حت���رق  اىل"االفران"حي���ث 

اىل رماد.. 
وم���ا ان ذاع نب���اأ اع���دام ه���ذا الع���دد من 
اليهود، حتى بداأت اوىل غارات احللفاء 
على برل���ن، والق���ت الطائ���رات اوراقا 
�شغرية كتب فيها باالملانية:"لانتقام.. 

�شن�شرب برلن ابتداء من اليوم".. 
ومن���ذ ذل���ك الوق���ت، ا�شتحال���ت احلياة 
يف برل���ن اىل رع���ب دائ���م، عقب توايل 
الغارات عل���ى املانيا.. الت���ي كانت تبداأ 
ع���ادة بع���د انت�ش���اف اللي���ل، وتخل���ف 
ال�شام���ل،  واخل���راب  الدم���ار  وراءه���ا 
وت���رتك املباين العظيم���ة، واملوؤ�ش�شات 

الفخمة، كومة من االنقا�ض.. 
كان �ش���كان برل���ن، اذا ح���ان انت�ش���اف 
اللي���ل، يهرع���ون اىل املخاب���ئ العام���ة، 
الت���ي ان�شئت بكيفية جتعلها تقاوم ا�شد 
القنابل تاأث���ريا ويت�شع كل منها لب�شعة 

االف. 
وم���ن املناظر الت���ي ا�شبحت ماألوفة يف 
برلن، ان يتجمع االهلون امام املخابئ، 
يفرت�ش���ون االر����ض رج���اال ون�شاء، يف 
انتظار"�شف���ارة االنذار"وه���م يف حالة 

يرثى لها من الرعب والفزع والذعر. 
وكان االملان، يف بدء الغارات، يبادرون 
برتمي���م ال���دور املهدم���ة ولكنه���م عدلوا 
عن ذلك عندما �شاه���دوا ان ما يرممونه 
الي���وم يهدم يف اليوم التايل وقد يطول 
ح���ل  ال���ذي  ال�شام���ل  اخل���راب  و�ش���ف 
بربلن.. فهناك كثري من اعظم االحياء، 
االنقا����ض،  م���ن  اك���وام  اىل  حتول���ت 
منه���ا حي"كورفن�شتندام"ح���ي املاهي 
واملراق����ض ودور ال�شينم���ا العظيم���ة.. 
ذل���ك احلي الذي مل يكن ين���ام ابدا.. لقد 

زال من الوجود.. وعفت اآثاره.. 
برل���ن  زاروا  الذي���ن  وجمي���ع 
ريب"اوف���ا  وال  يذك���رون 
هاو�ض"و"ون���رت  باال�ض"و"مارم���ور 
دور  م���ن  جاردن"و"الباترا"وغريه���ا 

اللهو.. جميعها ا�شبحت اثرا بعد عن. 
متحف"كاي���رز  وكذل���ك 
فيلهم"وجامعة"تكني���ك ه���وخ �شوال".. 
جميعه���ا  اندث���رت  لق���د  وغريهم���ا.. 

وتا�شت... 
 ***

وق���د بلغ من ات�ش���اع نط���اق التدمري ان 
قطار"املرتو"ال���ذي كان ي�ش���ق طريق���ه 
ميرت"اىل"بوتن�ش���دام  من"�شت���ات 
الفاخ���رة،  العم���ارات  باتر"و�ش���ط 
واملوؤ�ش�ش���ات  ال�شاهق���ة،  واالبني���ة 
العظيم���ة وامل�شاف���ة بينهم���ا زه���اء 20 
كيلوم���رتا، �ش���ار يقطعه���ا وكاأنه ي�شري 

بن تال واكمام وخرائب و�شحراء.. 
و�شاع���ت نكت���ة املاني���ة ب�ش���دد اخلراب 
ال�شامل يف هات���ن املنطقتن، ملخ�شها 
ان احد �شكان"�شتات ميرت"�شاأل �شديقا 
له وه���و يهم بركوب املرتو: اين يقطن؟ 

فاأجابه: يف"بون�شدام باتر"فقال: 
- اذن نح���ن ج���ريان.. اليف�ش���ل بينن���ا 

�شوى ثاثة بيوت! 
 ***

وكث���ريا م���ا كان���ت ابت�شام���ات اال�ش���ى 
ترت�ش���م على ال�شفاه، ح���ن تذيع وزارة 
الدعاية االملانية يف الراديو، ان املوؤونة 
يف برل���ن تزيد ع���ن حاج���ة االهلن.. 
فقد ت�شاءل ن�شيب الفرد من االغذية، 

حتى �شار ال ي�شيع فاأرا! 
وكان من اآث���ار التخري���ب والتدمري، 
ان انهارت معه���ا القوى املعنوية عند 

االهلن، وانهارت معها االخاق انهيارا 
ال مثيل له يف اي ع�شر من الع�شور.. 

فقد اذهل الرع���ب العقول، فلم يعد يفكر 
اح���د اال يف �شيء 

واح���د فقط ه���و: هل تفي�ض ل���ه النجاة 
من امل���وت يف غارة الليل���ة؟! اما ما عدا 

ذلك، فا يهم! 
وب���داأت املجاع���ة املخيف���ة تزح���ف على 
برل���ن يف اعق���اب الغ���ارات.. وم�ش���ت 
الن�ش���اء تبذل يف �شبي���ل احل�شول على 
�شيج���ارة ما عز وهان.. وانطلق زبانية 
على"ال�ش���وق  يت�ش���رتون  اجل�شتاب���و 
ال�شوداء"الت���ي مل يك���ن له���ا يف برل���ن 

وجود عند بداية احلرب. 
وبل���غ ثم���ن الرط���ل م���ن اللح���م ثمانية 
جنيه���ات واالوزة 14 جنيه���ا وزجاجة 
الكوني���اك 15 جنيه���ا وال�شيج���ارة 20 
قر�شا واحل���ذاء 25 جنيها واالوقية عن 

الزبدة 10 جنيهات. 
 ***

برل���ن،  �شي���دات  اىل  لتنظ���ر  وان���ك 
امل�شه���ورات باالناق���ة والنظافة، فيخيل 
الي���ك ان���ك يف بل���د جمي���ع �شكانه���ا من 
املت�شول���ن.. واالنيقة منه���ن، هي التي 
ترت���دي ثوب���ا لي����ض في���ه اال رقع���ة او 

رقعتان.. 
ومعظ���م ال�شي���دات هناك جمن���دات، اما 
املدني���ات فقد حطمت احل���رب اخاقهن 
وق���د ق���ال يل ا�شت���اذ امل���اين يف اح���دى 

اجلامعات: 
- لق���د دم���رت احل���رب برل���ن.. ودمرت 
معه���ا ما �شيدن���اه من ع�ش���رات ال�شنن، 

من اداب واخاق ومدنية! 

قابل���ت مو�شولين���ي مرت���ن اثنت���ن االوىل �شنة 
1925، وق���د كان���ت ه���ذه الزي���ارة وان���ا وزي���ر 
للداخلي���ة، وكنت يف طريق���ي لا�شطياف، وكان 
وزي���ر ايطالي���ا املفو�ض يف م�شر ق���د اف�شى ايل 
قبل �شفري بان رئي����ض حكومته يريد ان يتحدث 

ايل، وكانت مقابلتي له هذه املرة غري ر�شمية. 
عه���ده  اول  يف  وقتئ���ذ  مو�شولين���ي  كان  ولق���د 
بالرعاي���ة، ولكن���ه كان قد ب���داأ يف تطبيق طرائفه 
يف احلكم، وكان النا�ض يتحدثون عن اإ�شاحاته 

الكربى. 
واذك���ر انن���ي حينم���ا دخل���ت علي���ه اقب���ل عل���ي، 
وا�شتقبلني م���ن اول الفرقة الت���ي اتخذها مكتبًا 
له، وكانت غرفة كبرية جدا يف وزارة اخلارجية 
االيطالي���ةن ال يف ق�شر فيلي�شي���ا الذي كان مقره 
بع���د ذلك. وق���د جل�شنا معا عل���ى مقعدين بجانب 
املكت���ب. وكان وقتئذ نحيف���ا، وكان يقال عنه اإنه 
مري����ض  بقرح���ة يف املع���دة، ومل يكن كم���ا راأيته 

مرة اخرى بعد �شبع �شنوات. 
واخذ مو�شوليني يتحدث معي، وال اذكر حديثه، 
ولكن���ي ا�شعر بان الرج���ل كان �شديد املقت للنظم 
النيابي���ة التي حت���ول دون رقي الب���اد ب�شبب ما 
ينج���م عنها من خافات �شخ�شي���ة بن امل�شتغلن 

بال�شيا�شة. 
وكن���ا نحن يف م�شر ق���د ح�شلنا عل���ى الد�شتور، 
ف���كان و�شع���ي مربكا بع����ض ال�ش���يء، واذكر انه 
كلمن���ي يف م�شاأل���ة تعين احلدود ب���ن طرابل�ض 
وم�ش���ر مما كان مو�شوع حديثي االآخر معه عند 

اإجراء االتفاق. 
وال���ذي كان يلف���ت نظ���ري يف كل���ه عين���اه اللتان 
ي�شع���د منهم���ا بري���ق، وت���كاد نظرتهم���ا تخرتق 
احلجب، وهنا ا�شتمي���ح �شديقي الدكتور حافظ 
عفيف���ي با�ش���ا يف خمالفت���ه فيم���ا ذه���ب الي���ه يف 
مق���ال له من ان ه���ذه النظ���رة كادت جتعله يغرق 
يف ال�شح���ك..! فال���ذي كنت ا�شعر ب���ه هو عك�ض 
ذلك، ه���و �شعور االحرتام خ�شو�ش���ًا حينما كان 
الرج���ل يذكر اال�شاحات الت���ي كان يقوم بها يف 

ذلك احلن. 
وام���ا امل���رة الثاني���ة التي زرت���ه فيها، فق���د كانت 
زيارة ر�شمية يف ق�شر البندقية، ومل تكن املقابلة 
تختل���ف ع���ن االوىل اإال انه يف ه���ذه املرة قدم يل 

با�شم ملك ايطاليا اربع و�شام بيده. 
املفو�شي���ة  الزي���ارة ودعوت���ه يف  بادلن���ي  وق���د 
امل�شري���ة وتكلمن���ا طويا يف املعاه���دة امل�شرية 

اخلا�ش���ة باحلدود. وقد قيل ال�ش���يء الكثري فيها 
وكل ما قيل يف الطعن عليها ال يتفق مع الواقع. 

واين به���ذه املنا�شب���ة اق���ول باخت�ش���ار ان ه���ذه 
املعاهدة تتلخ�ض يف كلمتن اننا اعطينا جغبوب 
اليطاليا يف مقاب���ل 12 كيلو مرتا على ال�شاطيء 
غرب���ي ال�شل���وم اخذته���ا م�ش���ر. وه���ذه امل�شاحة 
تو�ش���ل ال�شلوم ببئر للمي���اه العذبة. والذي حدا 
باحلكوم���ة امل�شرية يف ذلك احلن اىل قبول هذا 
االتف���اق �شيئ���ان: االول ان جغب���وب وهي واحة 
تبلغ م�شاحتها ع�شرة افدنة فيها نخيل، و�شريح 
لل�شنو�شي���ن، ولي�ش���ت له���ذه الواح���ة اية قيمة 
حربي���ة. والو�ش���ول منه���ا اىل الب���اد امل�شرية 
ال يت���اح اإال باجتي���از جبل �شاه���ق يف�شل بينها 
وبن واح���ة �شبوه م�شيق �شغ���ري من ال�شهل 
الدف���اع عنه بينما املنطقة الت���ي اخذتها م�شر 

هي ربوة عالية حتك���م ال�شلوم واخلليج الواقعة 
علي���ه. ومن ال�شهل ان تدرك ذلك اإذا ما تذكرت ان 
دخ���ول الغ���زاة يف احلرب احلا�ش���رة مل يكن من 

جغبوب بل عن طريق ال�شلوم. 
ثم اإنه بينما الثابت قطعا ان منطقة ال�شلوم مل تكن 
من ام���اك م�شر اإذ توجد فيه���ا حتى االن خمافر 
من اآث���ار الدولة العثمانية، فانه ال نزاع اي�شا يف 
ان جغبوب ه���ي اي�شا من اعم���ال الدولة العلية، 
وغري���ب ان االيطالين عندم���ا قدموا م�شتنداتهم 
ات���وا بتقرير للمرحوم م�شطف���ى ماهر بك )با�شا 
بعد ذل���ك( ال���ذي كان مديرا للبح���رية وطلب منه 
قمع الثورة الت���ي قامت يف واحة �شيوة وقد قال 
يف ه���ذا التقري���ر ان هناك اىل الغ���رب من �شبوة 
واح���ة �شغ���رية تدعى جغبوب من ام���اك الدولة 
العلية. واتوا اي�شا يكتب اجلغرافية التي تولت 
طبعها وزارة املع���ارف امل�شرية. وفيها ان حدود 
م�ش���ر ت�شري ب���ن واحة �شي���وة وواحة جغبوب، 
وان���ا ال ا�شتطيع ان ازيد عل���ى ذلك الن الظرف ال 

ي�شمح. 
واع���ود اىل مو�شولين���ي وحديثه مع���ي يف املرة 
الثانية، فق���د ا�شتمر طويا يحادثن���ي. واذكر ان 
ا�شتغ���ال الرجل باال�ش���اح كان �شديدا اىل درجة 
انه �شاألني عن الطريق الذي �شرت فيه بن نابلي 
ورومة وهل كان ح�شن���ا، فاخربته انه عظيم عدا 
امل���كان ال���ذي ينتهي م���ن نابلي فان���ه ي�شعر بقلق 
ب�شيط، فاجاب انع�شم ان تعود يف ا�شطيافك من 

نف�ض الطريق، فتجده معبدًا، وقد كان. 
وهن���ا كلمني ع���ن تق���دم اإيطالي���ا وقوتها، 
والرقى يف كافة نواحي احلياة ال�شيا�شية 

والقومية، فقلت له: 
- ولك���ن ه���ل ا�شتطع���ت ان ترق���ى باخ���اق 

االيطالين اىل ما تتوق انت اليه؟ 
فقال يل: 

- اإين اعن���ي برتبي���ة ال�شبيب���ة، وه���ي الت���ي 
اعتق���د  واين  اجلدي���دة،  ايطالي���ا  �شتك���ون 
ان ال�شبيب���ة االيطالي���ة االن ال تق���ل يف ق���وة 

االخاق، ويف العلم عن ال�شبيبة االملانية. 
ولكن مو�شوليني على ما ظهر كان واهما حينما 
قال يل هذا ال���كام ومل يقدر ا�شتعداد اهل بلده 

للرقى االخاقي حق قدره. 
وه���ذا هو �ش���ر االنقاب و�شر الف�ش���ل الذريع يف 

م�شروعاته ال�شيا�شية واحلربية. 

االأثنني والدنيا /
 �شباط- 1945

االأثنني والدنيا / �شباط- 1945
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ويف ذل���ك الوق���ت تي�شرت لن���ا مقابلة 
امل�ش���رت لوي���د ج���ورج، ودار احلديث 
حول احل���رب العاملية املا�شية، وكيف 
بع���د ان  النهاي���ة  املاني���ا يف  انه���ارت 

الزمها التوفيق يف بداية احلرب. 
وملا توهن���ا بف�شل الزعي���م الكبري يف 
ك�ش���ب احل���رب التف���ت الين���ا مبت�شما 

وقال: 
ك�شب���ت  الت���ي  ه���ي  زوجت���ي  -"اإن 

احلرب"! فقلنا على �شبيل املداعبة: 
املار�شالة م�شز  كانت  اي جبهة  "ويف 
لويد ج���ورج تقاتل؟"فلم يجب الزعيم 
عل���ى هذه الدعاب���ة، بل ت���اه يف بيداء 

الفكر برهة، ثم قال: 
الت���ي  ال�ش���وداء  االي���ام  خ���ال  يف   -
تل���ت هج���وم املار�ش���ال هندت���ريج يف 

مار����ض �شن���ة 1918 كن���ت جال�شا يف 
داري رق���م 10 �ش���ارع دونتج افكر يف 
احتمال و�شول اجليو�ض االملانية اىل 

باري�ض. 
ودق جر����ض التليف���ون، واذا باملتكل���م 
املار�شال فو�ض من باري�ض، واخربين 
جمل����ض  ان  اجل���د  بلهج���ة  املار�ش���ال 
احللف���اء احلربي االعلى جمتمع حتت 
رئا�شت���ه وان���ه نظر يف كاف���ة التقارير 
الت���ي و�شلته من خمتل���ف اجزاء خط 
القت���ال يف اجلبه���ة الغربية ف���اذا بها 
كلها تدعو اىل الت�شاوؤم وحت�ض على 
طلب عقد الهدنة م���ع املانيا الظافرة 
ف���ورا، وان املجل�ض كل���ف املار�شال 
باالت�شال بي ملعرفة راأي بريطانيا 

النهائي.. 
االنب���اء،  ه���ذه  ل�شم���اع  وجم���ت 
وقطعت املحادث���ة بعد ان اخربت 
املار�شال بانني �شافكر و�شات�شل 

زوجت���ي  وحلظ���ت  قلي���ل،  بع���د  ب���ه 
اكتئاب���ي وكان���ت اىل جانب���ي حتي���ك 
بع�ض اجلوارب للجن���ود ف�شاألتني ما 

اخلرب؟ 
فانباأته���ا باق���وال فو����ض، وهنا طلبت 
معرف���ة راأي���ي فاجبته���ا ب���ان الراأي 

فقال���ت   – ادرى  وه���م  للع�شكري���ن 
غا�شبة: 

- اذا كان راأيك من راأيهم فلن يجمعني 
معك بعد ذل���ك اليوم �شقف واحد الأين 

�شاغادر املنزل بغري رجعة. 
وا�شطربت لهذا االنذار و�شاألتها ماذا 
ع�شاي ان ا�شنع وانا رجل ال دراية يل 
باحلرب وفنونها؟ فت�شاءلت موؤ�شبة 
عم���ا اذا كنت قد ق���راأت تاريخ بادي 
جي���دا؟ وه���ل اذك���ر ان بريطاني���ا ق���د 
تخ�شر بع�ض املعارك ولكنها مل تخ�شر 

حربا واحدة!! 
وكن���ت يف �شب���ه ذهول وهن���ا كلفتني 
ب���ان ابلغ املار�شال فو�ض تليفونيا بان 
ق���رار بريطاني���ا هو موا�شل���ة احلرب 

اىل النهاية". 
ثم ابرقت اارير امل�شرت لويد وقال:"مل 
مي����ض على تل���ك املحادث���ة التليفونية 
ا�شابي���ع حت���ى كان اجلي����ض  ب�شع���ة 

واذا  التقهق���ر  يف  ميع���ن  االمل���اين 
باملانيا"الظافرة"ترك���ع ام���ام احللفاء 

وتطلب الهدنة..!!". 
وم���ا م���ن �ش���ك يف ان لويد ج���ورج قد 
ب���ذل جهودا خارق���ة لك�شب احلرب بل 
انه قد �شحى يف ذلك ال�شبيل باخل�ض 
ا�شدقائه وعندما عن يف بداية احلرب 
وزيرا ل���وزارة الدخائ���ر، اقحم نف�شه 
عل���ى وزارة احلربي���ة وعل���ى راأ�شه���ا 
ل���ورد كت�ش���رت وم���ا زال يعم���ل حت���ى 
تقل����ض نف���وذ كت�ش���رت وا�شب���ح وزير 

الذخائر هو كل �شيء يف الوزارة. 
ويف اوا�ش���ط �شن���ة 1916 اتف���ق م���ع 
التخل����ض  عل���ى  املحافظ���ن  ح���زب 
م���ن �شديق���ه رئي����ض ال���وزارة امل�شرت 
ا�شكوي���ت حت���ى اذا ح���ل حمل���ه �ش���ار 

باحلرب قدما يف �شبيل الن�شر. 
لكن���ه على الرغم من ذل���ك خ�شر ال�شلم 
ففي ابان انعق���اد موؤمتر فر�شاي تقدم 
املار�ش���ال فو����ض اىل املوؤمت���ر مبذكرة 
طلب فيها با�شم جيو�ض احللفاء جعل 
نه���ر الرين احل���د الفا�شل ب���ن املانيا 
وفرن�ش���ا، فعار�ض لوي���د جورج وقال 
ان بريطاني���ا ل���ن تواف���ق على حتقيق 
احلل���م ال���ذي كان يحل���م ب���ه ري�شيليو 
ونابلي���ون  ع�ش���ر  الراب���ع  ولوي����ض 
بوناب���رت وانه���ا مل تخل����ض االلزا�ض 
واللوري���ن لفرن�شا لتخل���ق الأملانيا من 

باد الرين الراأ�ض ولورين اخرى". 
واق���ر الرئي����ض ول�ش���ون ه���ذا ال���راأي 
م���ن  يتخل����ض  مل  الع���امل  قائ���ا"ان 
ليواج���ه  الربو�شي���ة  الع�شكري���ة 

الع�شكرية الفرن�شية". 
االيط���ايل  اورلن���دو  ال�شني���ور  وكان 
يوؤي���د ال���راأي اي�ش���ا، وهن���ا ان�شح���ب 
قبعت���ه  يلب����ض  وه���و  وق���ال  فو����ض 

الع�شكرية: 
ال�شادة:ام���ا وق���د رف�شتم هذا  "ايه���ا 
االق���رتاح فاحذرك���م من ح���رب عاملية 
طاحن���ة ت�شنه���ا املانيا بع���د 30 او 25 

عاما". 
وقد �شح���ت نبوءت���ه ون�شبت احلرب 
احلالي���ة بع���د ع�شرين �شنة م���ن انذار 

املار�شال الفرن�شي الكبري!!. 

بقلم اال�شتاذ: علي احمد �شكري

اإذا كان امل�شرت لويد 
جورج قد ا�شبح يف 
ذمة التاريخ فان 
ا�شمه �شيظل خالدا 
على ممر الع�شور 
باعتباره الرجل 
الذي ك�شب احلرب 
املا�شية لربيطانيا 
وحلفائها. ومع انه 
منح لقب"ايرل واف 
دويفور"اخريا اإال انه 
مل يقدر له اجللو�س 
يف جمل�س اللوردات 
الذي كان دافيد لويد 
جورج اول من ق�شى 
على ما كان له من 
نفوذ و�شلطان وجعله 
تابعا ملجل�س العموم. 
كنت اطلب العلم يف 
لندن حينما وقع 
علينا اختيار جاللة 
امللك ابن العود 
لال�شرتاك مع �شعادة 
ال�شيخ حافظ وهبة 
يف متثيل جاللته يف 
موؤمتر الربيد الدويل 
يف �شنة 1929. 

االأثنني والدنيا / 
ني�شان- 1945

يقول املوؤرخ الكبري غميل لودفيج: اإن 
ازهى ع�شور بريطاني���ا هي الع�شور 

التي تولت فيها عر�شها الن�شاء! 
وهذا الراأي يعجب الن�شاء وير�شيهن، 
غ�ش���ن  ال�شب���ب  عرف���ن  اذا  ولك���ن 
و�شخط���ن! وال�شب���ب يف ه���ذا هو انه 
عندما متلك الن�ش���اء يكون الرجال هم 
احلاكمون الفعلي���ون، اما عندما ميلك 
الرج���ال فتك���ون الن�شاء ه���ن ا�شحاب 

الكلمة العليا..! 
ولنعد اىل التاريخ.. 

تولت"امللكة فيكتوريا"عر�ض بريطانيا 
بع���د ان قهر االجنليز اك���رب قائد عرفه 
بوناب���رت،  نابلي���ون  وه���و  التاري���خ 
ف�شارت لربيطانيا املكان���ة ال�شيا�شية 
واالقت�شادي���ة االأوىل ب���ن دول العامل 
جميعا – كذلك �ش���وف تتوىل االمرية 
اليزاب���ث يف ع�ش���ر ينظ���ر في���ه العامل 
نظ���رة التقدي���ر واالكب���ار لربيطاني���ا 
الت���ي قهرت اقوى اداة حربية واخطر 
هيئ���ة �شيا�شي���ة عرفته���ا الدني���ا وهي 

املانيا الهتلرية. 
وهكذا ت���رى ملكات بريطانيا موفقات 
دائما.. فه���ن ال يتولن العر�ض اإال بعد 
ان تنتهي احل���روب وي�شتتب ال�شام، 
التعم���ري  اىل  النا����ض  وين�ش���رف 
مبباه���ج  واال�شتمت���اع  واالن�ش���اء 

احلياة.. 
ولك���ن ملك���ة بريطانيا املقبل���ة تختلف 
طريق���ة  جدتها"فيكتوري���ا"يف  ع���ن 
تربيته���ا وتن�شئتها.. فه���ذه ن�شاأت يف 
ع�ش���ر مل يعرتف للم���راأة – ولو كانت 
ام���رية او ملك���ة – باحلري���ة الكامل���ة 

ا�شوة بارجل متامًا. 
فكان���ت تعي����ض يف جناح م���ن الق�شر 

احل���رمي  جن���اح  متام���ا  ي�شب���ه 
ق�ش���ور  يف 
ط���ن  ل�شا ا
حت���ى  القدم���اء، 

جتل����ض  مل  انه���ا 
م���رة  ابيه���ا  م���ع 

وحت���ى  واح���دة، 
تن���ام  كان���ت  انه���ا 

م���ع امه���ا يف غرفة 
ان  اىل  واح���دة 

تول���ت املل���ك، وكان 
اول مر ا�شدرته حن 
امرباطورة  �ش���ارت 

بريطاني���ا ه���و: نق���ل 
فرا�شها من غرفة امها 

اىل غرفة نوم خا�شة بها! 
اأم���ا االم���رية اليزاب���ث ف�شاأنه���ا �ش���اأن 
فتي���ات ع�شرها: حتررت م���ن التقاليد 
البالي���ة وخرج���ت اىل احلي���اة احلرة 
الطليق���ة، فه���ي جتي���د رك���وب اخلي���ل 
وال�شباحة، وقيادة ال�شيارات، وتتعلم 
االن قي���ادة الطائ���رات. وق���د ج���اء يف 
الربقيات االخرية انها تطوعت �شائقة 
الح���دى لوريات اجلي����ض الربيطاين، 

التي حتمل الفتيات املجندات! 
جمه���ود  يف  االم���رية  �شاهم���ت  وق���د 
بريطانيا احلربي ا�شوة ب�شائر فتيات 
بريطانيا ون�شائها، فتطوعت يف فرق 

اال�شع���اف، وف���رق التمري����ض، وفرق 
اعم���ال  ويف  االطف���ال،  ع���ن  الرتفي���ه 

الدفاع املدين. 
وم���ع ان والديه���ا عني���ا بتعليمه���ا م���ا 
يجب ان تتعلمه امرباطورة امل�شتقبل 
م���ن اللغ���ات ف�ش���ارت تتكل���م االملانية 
والفرن�شية كاح���دى بناتهما املنفقات، 
ف�ش���ا ع���ن درا�شة حافل���ة يف التاريخ 
وال�شيا�ش���ة واالجتم���اع تو�ش���ع اآفاق 
تفكريه���ا – فق���د وج���دت مت�شع���ا من 
الوق���ت ال�شب���اع هواياته���ا اخلا�ش���ة، 
�ش���ارت  حت���ى  الكهرب���اء  فدر�ش���ت 

مهند�شة كهربائية بارعة! 

وق���د ورث���ت االم���رية ع���ن امه���ا حبها 
للمو�شيقى والغن���اء، وملكة بريطانيا 
من ا�ش���رة موهوبة يف ف���ن املو�شيقى 
وان كان���ت مكانتها االجتماعية حتول 
بن افرادها وبن العزف والغناء امام 

اجلماهري. 
وقد ا�شندت اىل االمرية رئا�شة الكلية 
امللكي���ة للمو�شيق���ى اعرتاف���ا بنبوغها 
يف ه���ذا الفن اجلمي���ل. وكذلك تعلمت 
االم���رية ف���ن الرق����ض وبرع���ت في���ه، 
وت�ش���رتك هي واخواتها االمريات يف 
درو�ض راق�شة خا�شة تقام كل ا�شبوع 
يف الق�شر ويدعى اليه���ا بع�ض امراء 

البيت املالك ال�شبان. 
وب���داأ والده���ا بتدريبه���ا عل���ى �شوؤون 
املل���ك الت���ي �شتتواله���ا يوما م���ا. فهو 
يطلعه���ا عل���ى بع����ض م���ا يعر����ض ل���ه 
م���ن ام���ور االمرباطوري���ة، ويبن لها 
وجهة نظره فيها، وما يجب على امللك 
اتخ���اذه ب�شانها وعندم���ا ذهب جالته 
اىل �شم���ال افريقيا من���ذ عامن، تولت 
عن���ه االمرية بع����ض ال�ش���وؤون الهامة 
حت���ت ا�ش���راف والدته���ا، م���ع انه���ا مل 
تك���ن حين���ذاك ق���د بلغ���ت �ش���ن الر�شد 
ال�شيا�ش���ي، فق���د ول���دت يف 21 ابريل 

�شنة 1926. 
فهي االن يف التا�شعة ع�شرة من عمرها، 
وقد احتفل بذلك يوم ال�شبت املا�شي، 
وكان االحتف���ال ب�شيط���ا اقت�ش���ر على 
اطاق املداف���ع ودق اجرا�ض الكنائ�ض 
الكربى يف بريطاني���ا.. ذلك ان جالة 
ملك بريطانيا راأى منذ قيام احلرب اال 
ت�شتنفذ �ش���وؤون اال�ش���رة املالكة �شيئًا 
من جمه���ود ال�شعب او احلكومة الذي 
يكر����ض كل���ه لك�شب احل���رب وحتقيق 

الن�شر. 
وقد قالت ملكة بريطانيا ذات مرة: اإن 
ابنته���ا اليزابث ال متل���ك �شوى ثوبن 
اثنن لل�شهرة.. وهما لي�شا جديدين.. 
ث���م  والدته���ا  اث���واب  م���ن  كان���ا  ب���ل 

ا�شلحتهما وجعلتهما وفق قوامها! 
ولع���ل ه���ذا ابلغ دلي���ل عل���ى ان عر�ض 
الت�شحي���ة  م���ن  حتم���ل  بريطاني���ا 
واالره���اق ط���وال هذه احل���رب مثلما 
حتملت كل ا�شرة اجنليزية مهما كانت 

مكانتها. 
و�ش���وف ت���وؤدي ه���ذه الفت���اة النا�شئة 
الع���امل  حي���اة  يف  خط���ريا  دورا 
ان  النا����ض يظن���ون  ف���ان  امل�شتقبل���ة، 
عر����ض بريطانيا ميلك وال يحكم ولكن 
الواق���ع ان ه���ذا العر����ض يت���وىل اكرب 
مهمة يف االمرباطوري���ة الربيطانية، 
فه���و ال���ذي يجم���ع اجزاءه���ا املتفرقة 
النائي���ة يف وح���دة واح���دة، حتى لقد 
قال���وا: ان مل���ك بريطاني���ا ه���و �شبعة 
مل���وك يف ج�شم ملك واح���د. وان تاج 
بريطانيا هو �شبعة تيجان فوق راأ�ض 
واحد.. وهكذا تكون االمرية اليزابث 
ذات ي���وم �شبع ملكات يف ملكة واحدة 
حتمل ف���وق راأ�شها اجلمي���ل وجبينها 
امل�شرق �شبعة تيجان جمتمعة يف تاج 

واحد! 

االأثنني والدنيا /ني�شان- 1945
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ت�شاريل ت�شابلن يف �شخ�شية الدكتاتور 
الزعيم  �شخ�شية  فيها   حاكى  "هنكلر" التي 

النازي اأدولف هتلر يف فيلم "الدكتاتور 
العظيم" عام 1940..

الرئي�س عبد النا�شر و رئي�س الوزراء 
الهندي جواهر الل نهرو عام 1963

جناة ال�شغرية 
يف حديث مع 
نزار قباين عن 
اغنية )اأيظن(

اآخر �شورة التقطت للممثل جيم�س 
دين قبل �شباق ال�شيارات الذي اأودى 
بحياته 30 اأيلول 1955

ذاكرة
 العد�صة

ردة فعل الالعبني يف اأول مباراه يتم بثها على التلفزيون 
بالتاريخ بوا�شطة ال� BBC وكان البث ل� 15 دقيقة فقط .. 

ون�شتون ت�شر�شل مع كوكو �شانيلاملباراة كانت لفريق االر�شنال �شنة 1937

بريجيت باردو وعر�س اأزياء 
يف �شوارع باري�س 1955

مارلني مونرو مراهقة
جيف��������ارا
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اف�ش���ل ان اب���داأ مق���ايل باالجاب���ة عل���ى 
ال�شوؤال اخلالد: "ملاذا مل اتزوج؟" 

م�شربة عن الزواج؟ 
ال... 

فاتني ال�شوق؟ 
كا... 

لي����ض يف الدنيا من مي���اأ العقل والقلب 
معا؟ 

فيها... 
اذن ملاذا يابنت احلال ال تتزوجن؟ 

ذرع���ا  �شق���ت  انن���ي  اق���ول  "احلقيق���ة 
به���ذه اال�شئل���ة. انني مل ات���زوج ل�شبب 
ب�شي���ط: ان ق�شمتي كده! الي�ض الزواج 

ون�شيب".  "ق�شمة 
وق���د ح���اول ه���ذا ال���زواج ان يتدخ���ل 
يف حيات���ي عدة حم���اوالت ب���اءت كلها 
بالف�ش���ل، و�ش���اأروي لك���م هن���ا جمي���ع 

ق�ش�ض هذه املحاوالت. 
ب���داأت الق�ش���ة االأوىل وان���ا يف الرابعة 
ع�ش���رة، فت���اة ذات اح���ام كث���رية، كلها 
تدور حول فار�ض له قامة طويلة وبنية 
من ف���والذ، يخطفني خطف���ا وال يبايل، 
وي�شبعن���ي حبا وال يك���رتث، ومتثل يل 
ه���ذا الفار����ض: "يف تلمي���ذ" يذاك���ر مع 
اخ���ر.. وكان اخ���ي يف كلي���ة البولي�ض، 

يفت���ح  ان  فاترق���ب  عندن���ا  يج���ئ  كان 
باب حج���رة اخي �شدف���ة الختل�ض اليه 

نظرة.
او ام���ر م���ن امام���ه فيم���اأ عين���ه مني.. 
وكن���ت اع���رف موع���د قدوم���ه فافتح له 
الب���اب ليق���ول يل "�شعي���دة" فاح�ش���ب 
وي�شافحن���ي  "�شعي���دة"  كله���ا  الدني���ا 
احيانا ثم يرتكني ارجتف من مل�ض يده، 

وع�شرها كفي.. 
ومرة واحدة تكلمن���ا خل�شة.. واتفقنا! 

طبعا على الزواج.. 
وتق���دم اىل ا�شرت���ي يطل���ب ي���دي. ام���ا 
اال�ش���رة فق���د قالت: ال وعل���ت وجه ابي 
�شحابة غ�شب، وقالت امي: "قلة ادب". 
نعم كان���ت قل���ة ادب ت�شتوجب الغ�شب 
الن �شقيقتي الكربى مل تكن قد تزوجت 
بع���د، ونحن  نا�ض لنا تقاليد وموازين. 
ثم انني "عيلة" "مفعو�شة" "�شعنونة" 

ال ت�شلح للزواج... 
"ك�ش���وف" ح���ادة.  نوب���ة  وا�شابتن���ي 
فلزم���ت حجرت���ي �شه���را ال ابرحه���ا وال 
اجروؤ عل���ى ان اواجه احدا بعيني. فان 
معن���ى ان يطلب احد ي���دي انني كربت، 
ت�شتدعي  م�شاألة  كربت" ه���ذه  "وانني 

احلياء "والك�شوف". 

وظن���وه  �شه���رًا..  اال�ش���رة  وقاطع���ت 
احتجاجا، وهو يف حقيقته ك�شوف! 

وملا خرجت من ال�شجن االختياري كان 
العري�ض االول قد طار! 

ملحوظ���ة: معذرة الخ���ي م�شطفى النه 
اىل االن ال يعل���م انن���ي حدث���ت �شديقة 

ذات مرة واتفقنا على الزواج.. 
الزواج عندنا بالدور.. 

اذن انتظر دوري.. 
وج���اء دوري فل���م يج���دين واقف���ة يف 

ال�شف 
فق���د دخلت ال�شينما حيات���ي، وال�شينما 
زوج كالفري���ك ال يح���ب ال�شري���ك، وانا 
طموح���ة، كان كل هم���ي ان ا�ش���ل اىل 
�ش���يء وال�شل���م عال. والطري���ق طويل، 
وال�ش���وك كث���ري، ومل اب���ال ب���كل ه���ذا، 

ت�شلح���ت بع���زم كتيب���ة م���ن الفدائين، 
وتذرعت ب�شرب �شيدنا ايوب.. 

ومل تكن طرقات اخلطاب تكف من بابي 
يف تلك االثناء.. 

واخريا ج���اءين احده���م وكان منطقيا 
قال يل: 

- ان���ت �شيع���ت �شينم���ا، ان���ت ت�شيعن 
حقك يف ال�شعادة واحلياة واحلب. 

- انا كده مب�شوطة. 
- انت تغالط���ن، عندك ال���رثوة، عندك 

ال�شهرة، فلماذا ال تتزوجن؟ 
م���ن  كان  ولك���ن  مبنطق���ه،  واقتنع���ت 
امل�شتحي���ل ان اتزوج���ه ه���و، الن���ه كان 
موظف���ا كبريا يف ال�شل���ك الدبلوما�شي، 
وعمل���ه يحتم عليه ان يقيم يف اخلارج، 
والب���د ان اقي���م معه والعل���م مل يتو�شل 
اىل االن اىل طريق���ة الزواج باملرا�شلة، 

فرف�شت! 
ومل���ا اح����ض بان���ه ك���فء فخ���ريين بينه 

وبن ال�شينما.. 
واخرتت ال�شينما... 

وثال���ت يلي���ق، ولكن���ي علم���ت انه زوج 
غا�شب من زوجته، وانني اذا او�شدت 

الباب يف وجهه �شيعود اىل زوجته.. 
وعاد اىل زوجته.. 

وكله���م  و�شاد����ض،  وخام����ض  وراب���ع 
ي�شلحون لوال وجود ظرف ما.. وكلهم 
اكف���اء ل���وال حب���ي لل�شينم���ا.. و�شتظل 
الو�شادة خالية عندي حتى اجد رجلي! 

و�شت�شاألون من هو؟ ما �شروطك فيه؟ 
فاق���ول لك���م: تق���دم يل �ش���اب يف مث���ل 
�شن���ي فرف�شت، انا اري���د رجا جمربا، 
يحرتمني ويحبني معا، اريد رجا عرك 
الدنيا وتخرج يف جامعة احلياة، فانها 

جامعة ال تدانيها جامعة اخرى... 
ويحبه قلبي! 

فانا فت���اة.. ويف �شدري احام كاحام 
بالق�شم���ة  اوم���ن  ولكن���ي  فت���اة،  كل 
له���ذه  مت�ش���ع  الغ���د  ويف  والن�شي���ب، 

الق�شمة وذاك الن�شيب.. 
انتهينا من حديث الزواج! 

نتحدث اذن عن فاق.. يف البيت! 
نع���م فانا يف البيت : ف���اق.. او القطة.. 
واخ���ر  وال�شبي���ان  البن���ات  �شغ���رى 
العنق���ود.. وعايدة ه���ي بكرية اال�شرة، 
وه���ي االن زوجة ال�شت���اذ يف اجلامعة 
يو�ش���ف،  عل���ي  احم���د  اال�شت���اذ  ه���و 
وبعده���ا توفي���ق وهو حما�ش���ب يعمل 
يف مالي���ة الكوي���ت، والثال���ث م�شطفى 
�شاب���ط برتبة بوزبا�شي، وهو االن يف 

الواحات.. 
وعاقت���ي ب�شقيقت���ي و�شقيق���ي عاق���ة 
م���ودة وح���ب، وه���م اول جمه���وري.. 
يوجهونن���ي ويقولون يف راأيا �شريحا 
اقي���م له وزنا، وامي كانت دائما عوين، 
واذا كان الح���د ف�ش���ل عل���ى فه���ي ه���ذه 
ال�شيدة العظيم���ة الطيبة التي رافقتني 
يف كل مراح���ل كفاح���ي، وكانت �شندي 
ال���ذي ال يتخل���ى عني، اقنع���ت ابي بان 
اعمل و�شهرت الليل معي يف اال�شتوديو 
و�شاف���رت مع���ي هنا وهن���اك حتر�شني 
بالع���ن والقلب.. وت���كاد حتملني حما 

كما كانت تفعل وانا طفلة �شغرية! 
وبالرغم من انن���ي كربت وخا�ض، فا 
زلت عند ام���ي تلك الطفل���ة ال�شغرية.. 

القطة! 
وحت���ى ل���و �ش���ار يل احف���اد ينادونني 
باجل���دة ف�شاأظ���ل يف نظ���ر ام���ي طفل���ة 

�شغرية.. قطة!.
واذا لزم���ت ام���ي الفرا����ض لعل���ة، ف���ان 
اح���دا من اهل���ي الب���د ان يرافقني، واال 

فانني انا القاهرية �شاتوه يف القاهرة! 
وكث���ريا م���ا تهت و�شاألت اي���ن انا. ويف 
"التوهان"  اخل���ارج تازمن���ي حكاي���ة 
فرانكف���ورت،  يف  م���رة  ته���ت  ه���ذه. 
وغادرت الطائرة، التي �شا�شافر عليها، 
ار����ض املطار وانا الف وادور وال ا�شل 
الي���ه. ومكثت نه���ارا بطول���ه يف املطار 
حيث اجرت ال�شركة عملية ايجاد مقعد 

يل على طائرة اخرى.. 
وعاقت���ي بالنا�ض على م���ا احب، ولكن 
عندي ما ا�شكو من���ه.. فانا اثق بالنا�ض 
ويبدو انه مل يعد يف هذه الدنيا امان.. 
ان الذي���ن اثق بهم يخون���ون الثقة عند 
اول وهلة تغفل فيها عيني، ان هناك من 
يجيئون فيحذرونني من فان او عان 
فاقول لهم انهم خري الب�شر جميعا، ثم ال 

البث ان الدغ من جحرهم! 
ولي���ت اللدغ م���ن اجلحر م���رة واحدة، 
انن���ي طيب���ة القل���ب ان�ش���ى "الق�شي���ة" 
ب�شرع���ة، ولهذا ال ارى باأ�شا يف ان الدغ 

من جحر واحد مرتن! 
عبط.. 

الي�ض كذلك؟ 

 ***
ويقول���ون عني انني بخيل���ة.. والعبط 
ال���ذي اعرتف���ت ب���ه عل���ى نف�ش���ي ينفي 
ه���ذه التهمة.. تهمة البخل. اإال اذا كانت 
مظاه���ر الك���رم يّف نظ���ر الغ���ري هي ان 
اقامر، او اترك عملي واذهب لل�شياحة، 
او اق���ف يف �شرف���ة مكتب���ي يف عم���ارة 
اميوبيليا وان���رث النقود على املارة يف 

الطريق.. 
وتهمة البخل تنفيها عني ا�شياء كثرية، 
منها ظاهر، فل���م يحدث يف حياتي مثا 
ان رفعت ق�شي���ة اطالب باجر اكله علي 
منتج، ومنها باطن ال ا�شتطيع ان اك�شف 

عنه.. النه عاقة بن االن�شان وربه.. 
وانا �شريحة.. اق���ول لاعور انه اعور 
يف عين���ه، هذا عندي اح�شن من املنافق 
ال���ذي يقول لاع���ور ان نظره �شتة على 
�شت���ة.. واح�ش���ن م���ن املبال���غ املتجن���ي 

الذي يقول لاعور: انت اعمى.
و�شراحت���ي ه���ذه ت�شب���ب يل خ�شائ���ر 
ج�شيم���ة.. يح���دث ان يج���ئ يل منت���ج 
ليتف���ق مع���ي عل���ى بطول���ة فيل���م، فاقراأ 

ل���ه  اق���ول  ث���م  ال�شيناري���و  او  الق�ش���ة 
ب�شراحة ان الق�شة ال تعجبني.. فيثور 
العم���ل  فارف����ض  يهمن���ي  ويغ���ور، وال 

ويخرج �شاخطا. 
واحب يف الن�شاء الوفاء.. واكره فيهن 
اجلح���ود، واح���ب يف النا����ض ال�ش���دق 
واك���ره فيه���م الكذب.. ف���ان الكذب جن 
وتفاه���ة وغثاث���ة.. واح���ب يف النا����ض 
اجل���راة واك���ره فيهم ال���رتدد. واحاول 
دائما ان اكون عل���ى ما احب يف النا�ض 
حت���ى اعج���ب النا�ش���ن وم�شاأل���ة انن���ي 
اعجب النا�ض اوال اعجبهم ت�شتطيع ان 

جتيب عنها انت ياعزيزي القارئ.
ومتعت���ي االوىل باحام���ي، من���ذ ايام، 
حلم���ت انن���ي ام�ش���ي يف موك���ب م���ن 
با�شم���ي، ويف  يهتف���ون  النا����ض وه���م 
الي���وم الت���ايل وه���م يهتف���ون با�شمي، 
ويف الي���وم التايل جاءين خطاب يقول 
انن���ي فزت بجائزة مهرج���ان، كارلو فو 
قارئ لل�شينما يف االحتاد ال�شوفيتي.. 
وق���د يكون احللم مفزع���ا فات�شاءم منه، 
حدث منذ ا�شابي���ع ان حلمت بانني اقع 
من فوق جبل وقد ام�شكت بطرف ثوبي 

�شديقت���ي مار�شي���ل �شال���ح املونتري.. 
وال���ذي ح���دث انن���ي يف �شب���اح نف����ض 
اليوم اختلفت م���ع الزميل عز الدين ذو 
الفقار الذي كان �شيخرج يل فيلم جميلة 
بوحريد، وانتهى االمر بان ترك الفيلم، 
وخ�ش���رت بهذا مبلغا ال يق���ل عن ع�شرة 
االف جني���ه.. �شاع���ت ب�شب���ب التاأخري 
يف دخ���ول اال�شتدي���و، ويف "عرابن" 

عند فنين مل يردوها يل.. 
وحياتي وان كانت فاراغة من احلب اال 

انها مليئة بالعمل!
ال�شح���ف،  فاق���راأ  ال�شب���اح  يف  اق���وم 
واتن���اول طع���ام االفط���ار، واذهب اىل 
اال�شتدي���و واعم���ل حتى يقب���ل امل�شاء، 
فاذهب اىل املكت���ب، فا�شرف �شوؤوين، 
فانن���ي منتج���ة وموزع���ة يف ان مع���ا، 
واعود بعد ذلك اىل البيت النام، وخال 
ه���ذا كل���ه احمل مع���ي "رادي���و �شغري" 
تنبع���ث من���ه مو�شيق���ى هادئ���ة، تلطف 
جو الك���د يف اال�شتديو، وتخلق ال�شرب 
يف جو املناق�ش���ات يف املكتب، وحتول 
�ش���راخ  يكتنفن���ي..  ال���ذي  ال�ش���راخ 
احلي���اة اليومي���ة، اىل �ش���يء حمتمل ال 

ي�شيب االع�شاب بانهيار!.
وانا جمدة.. نلت ثماين جوائز، االوىل 
يف ع���ام 1951 ع���ن دوري يف فيلم ليلة 
غ���رام.. والثاني���ة والثالث���ة والرابع���ة 
اىل ال�شابع���ة ع���ن دوري يف فيلم "اين 
برل���ن  م���ن  االوىل  كان���ت  عم���ري". 
والثاني���ة من دم�ش���ق واخلم�ض جوائز 

الباقية من م�شر. 
اما اجلائزة الثامنة فه���ي جائزة كارلو 
فوف���اري ع���ن دوري يف فيل���م "ار�شنا 
اخل�ش���راء" تل���ك اجلائزة الت���ي حلمت 

بها يف الليل واخذتها يف ال�شباح! 
ولكن ه���ذا كله لي�ض كل ما امتنى.. وقد 
تقول���ون ان امنيت���ي ه���ي ان ات���زوج ال 

واله العظيم.. ال وديني! 
ان امنيتي ان يخرج الفيلم امل�شري اىل 
جم���االت عاملي���ة، ان امنيت���ي ان نتقدم 
اىل االو�ش���كار ونف���وز ب���ه، ان امنيتي 
ان جنعل من ال�شينما ر�شالة نباهي بها 
الدني���ا متام���ا مثلما نباه���ي باآرائنا يف 

احلرية، واحلياد، وال�شام.. 
وال�شام عليكم ورحمة الله وبركاته! 

امل�شور / اأيلول- 1958
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ه���ز اذان م�ش���ر �ش���وت جدي���د ملط���رب 
جدي���د. غنى ال�شاب كم���ال ح�شني الذي 
مل يتجاوز الثالثة والع�شرين من عمره 
ام���ام امليكروفون 3 دقائ���ق فقط، ف�شاأل 
عن���ه اجلمه���ور يف تليفون���ات االذاع���ة 
اكرث م���ن 3 �شاعات بع���د اذاعة �شوته. 
اكت�شف���ه وقدم���ه للميكروف���ون ح�شني 
احلدي���دي كب���ري املذيعن. ق���ال ح�شني 
احلديدي انه �شيحطم كل العقبات امام 
كم���ال ح�شني، الذي اتفق���ت االراء على 
ان���ه ح���دث جديد يف ع���امل الغن���اء. قال 
يل حمم���ود ال�شري���ف ان���ه �شيتعهد هذا 
ال�ش���اب، وي�ش���ع كل فن���ه يف خدمت���ه. 
عق���دت جلن���ة فني���ة يف االذاع���ة م���ن 
ال�شجاع���ي وامن عب���د احلميد وطه 
ن�ش���ر وح�شن���ي احلدي���دي المتحان 

املطرب اجلدي���د، وجنح كم���ال ح�شني 
يف االمتحان. 

عهدت االذاعة اىل امللحن حممد املوجي 
ان ي�ش���ع لكم���ال ح�شن���ي حلن���ا جديدًا 
ي�شتم���ر ربع �شاعة. �شي���ذاع هذا اللحن 

يف اقرب فر�شة. 
املنتج���ة  كوين���ي  م���اري  ات�شل���ت 
ال�شينمائي���ة بالوج���ه اجلدي���د. ار�شلت 
ل���ه مبعوثا خا�شا انتظ���ره يف االذاعة، 
وع���رف عن���وان منزل���ه واختطف���ه اىل 
ا�شتودي���و ج���ال حي���ث اجريت جتربة 
�شينمائي���ة ل�شورت���ه وحركاته وكامه 
الع���ادي.. توجه���ت م���اري كوين���ي اىل 
االذاع���ة ي���وم اجلمع���ة حي���ث ا�شتمعت 
اىل ت�شجيل خا�ض لكمال ح�شني.. قال 

الطويل  كم���ال 
ان���ه ي���كاد ان يجن ف���كل النا�ض 

يحدثون���ه ع���ن ه���ذا ال�ش���وت اجلديد، 
وه���و يري���د ان ي�شمع���ه. قال كم���ال انه 
على ا�شتعداد للتلحن ل���ه، ولكنه فجاأة 
ع���دل ع���ن راأيه، واخ���ذ ي�ش���ارا ال�شباب 
غ���ري مفهومة، قي���ل لكم���ال الطويل انه 
يتعمد التهرب م���ن و�شع حلن للمطرب 
اجلدي���د، فاخ���رج كم���ال وق���ال انه على 
ا�شتع���داد الن يحفظه حلنا و�شعه لعبد 
احلليم حافظ، ومل يذع بعد هذا اللحن، 

ليخترب �شوته. 
من هو؟ 

مدر�ش���ة  يف  متخ���رج  اجلدي���د  النج���م 
التج���ارة املتو�شطة ع���ام 1953 ويعمل 

يف  االهل���ي  بالبن���ك  موظف���ا 
ق�شم"املرا�شلن يف اخلارج". عمره 23 
عاما. غري متزوج يعي�ض يف حالة حب، 
ب���داأ يغني وهو طف���ل، وكان يخجل من 
الغن���اء اال ال�شدقائ���ه، غنى مرة واحدة 
يف حفل���ة واح���دة بالن���ادي االهلي منذ 

عامن. 
احلديدي يروي الق�شة 

ولنرتك ح�شني احلديدي كبري املذيعن 
ي���روي ق�شة مولد املطرب اجلديد كمال 

ح�شني: 
كن���ا قد اتفقن���ا عل���ى �شيا�ش���ة مر�شومة 
لربنام���ج رك���ن اله���واة، وه���و اال نقدم 

هاوي���ا يقل���د مطربا، 
ث���م قررن���ا ان ن�شتمر بع����ض الوقت يف 
تق���دمي الهواة املقلدي���ن. الن الهاوي له 
ع���ذره اذا اختار اغني���ة ملطرب معروف 
االماكني���ات  لدي���ه  فلي�ش���ت  ليغنيه���ا، 
الفني���ة للح�شول على اغنية جديدة، او 
احل�شول على حلن من ملحن معروف. 
وذات يوم دخل على �شاب نلمح اخلجل 
ي�شتويل على وجه���ه الب�شو�ض من اول 
وهل���ة.. وق���ال يل ان���ه موظ���ف بالبنك 
االهلي، ويه���وى الغناء، فهل لدي مانع 

من تقدميه يف برنامج الهواة. 

قل���ت له �شنجري ل���ك امتحانا اوال، فاذا 
جنحت فلي�ض هناك اي مانع.. 

ا�شتم���ع  ان���ه  اخلج���ول:  ال�ش���اب  ق���ال 
اىل اغنية"توبة"م���رة واح���دة، وعل���ى 
جلن���ة  ام���ام  يغنيه���ا  الن  ا�شتع���داد 

االمتحان. 
ثم اخطرته مبوعد عقد جلنة االمتحان 
املكونة من اال�شتاذين امن عبد احلميد 
رئي�ض ق�شم الغن���اء يف االذاعة وامللحة 
اال�شت���اذ عل���ي ف���راج وان���ا.. وح�ش���ر 
ال�ش���اب اخلج���ول اىل ا�شتودي���و رق���م 
)10( حي���ث ا�شتمعن���ا اىل �شوت���ه م���ن 

غري مو�شيقى.. 
�شوت �شاحك 

كدت اذهل من جمال هذا ال�شوت.. 
ان فيه كل خ�شائ�ض �شوت عبد احلليم 
حاف���ظ، ولكنه ميت���از عنه بان���ه �شوت 
مبته���ج، ي�شتطي���ع �شاحب���ه ان يتحك���م 
فيه، انه �شوت �شاح���ك، طبيعي، لي�ض 
في���ه اي اث���ر لل�شناعة، ام���ا �شوت عبد 
احللي���م حافظ فهو �ش���وت حزين دائما 
يغل���ب علي���ه طاب���ع البوؤ�ض، ف���اذا غنى 

حلنا فرحا، اداه بنف�ض رنة احلزن.. 
برافو.. 

وي�شيف ح�شني احلديدي قائا: 
ع���ن  نف�ش���ي  ام�ش���ك  ان  ا�شتط���ع  ومل 
الت�شفي���ق له���ذا ال�ش���اب وان���ا ا�شي���ح: 
براف���و.. ثم �شاألته عن ا�شمه الكامل ومل 
اك���ن اعرفه بعد، فق���ال ال�شاب العجيب، 
�شاح���ب ال�ش���وت اجلميل، ان���ا ا�شمي 
كم���ال الدين حممد، ولكن���ي ارجوك ان 
تقدمن���ي با�شم كم���ال الدين احلديدي 

الن كانت الذي احتت يل الفر�شة.. 
قلت له: �شيظنك النا����ض احد اقاربي، 

و�شاأتهم انني احابيك لهذا ال�شبب.. 
واخ���ريا اتفقنا على ان نقدمه للجمهور 
با�شم كمال ح�شني، ثم قررنا ان ن�شجل 
ل���ه �شوته م���ع املو�شيق���ى يف مقطع من 
اغنية"توب���ة".. و�شمعه���ا كمال ح�شني 
مرت���ن فق���ط، ث���م غناه���ا، و�شجله���ا له 

زميلي علي فائق زغلول.. 
وطلبنا من اال�شتاذ ال�شجاعي ان يح�شر 
ل�شماع ت�شجي���ل ال�شوت اجلديد، فكلنا 
نع���رف ان اال�شت���اذ ال�شجاع���ي من اول 
امل�شجع���ن ال�شح���اب املواه���ب، وكان 
له الف�ش���ل االول يف تق���دمي عدد �شخم 
ام���ام  االن  تلم���ع  الت���ي  اال�شم���اء  م���ن 

امليكروفون. 
ال�شوؤال ال ينقطع 

ث���م ح���ان موع���د اذاع���ة برنام���ج رك���ن 
للمط���رب  اللح���ن  واذي���ع  اله���واة.. 
اجلدي���د.. مل ت�شتم���ر اذاعت���ه اك���رث من 
ث���اث دق���اق، واذا بتليف���ون االذاع���ة ال 
ينقطع ع���ن الرنن.. �شي���دات وان�شات 
ورج���ال كلهم ي�شاألون ع���ن �شاحب هذا 
ال�شوت؟.. وكيف و�ض اىل امليكروفون 

وهل هو من عائلة فنية؟ 
راأي مدير االوبرا

 ثم يقول ح�شني احلديدي: 
وكن���ت قد اتفق���ت مع �شديق���ي اال�شتاذ 

�شك���ري راغ���ب مدي���ر االوب���را على ان 
ي�شتم���ع اىل ت�شجي���ل املط���رب اجلديد، 
ويبلغن���ي راأي���ه.. ف���اذا ب���ه يت�ش���ل بي 
يف الي���وم الثاين ليهن���يء االذاعة بهذا 

املياد اجلديد. 
ولكن���ي مل اك���ن الت�ش���ور ان املتاع���ب 
�شتاحقن���ي بع���د اذاع���ة �ش���وت كم���ال 
ح�شني.. ان عددا من خمرجي ال�شينما، 
بداوا ياحقونني يف كل مكان، وكانني 

وكيل اعمال املطرب اجلديد! 
املوجي يلحن له 

م���ن  فني���ة  جلن���ة  االذاع���ة  عق���دت  ث���م 
اال�شاتذة ال�شجاعي وامن عبد احلميد 
وطه ن�شر، العادة امتحان املطرب كمال 
ح�شني، حتى يدخل يف الربنامج العام 
لاذاعة.. وجنح كمال ح�شني، وعهدت 
االذاع���ة اىل امللحن حممد املوجي الذي 
كان له الف�ش���ل االول يف اظهار املطرب 
عب���د احلليم حافظ.. عهدت اليه االذاعة 
�شاع���ة  رب���ع  ي�شتم���ر  حلن���ا  ي�ش���ع  ان 

للمطرب كمال ح�شني. 
حممود ال�شريف الفنان 

حمم���ود  املوه���وب  امللح���ن  واظه���ر 
الل�شريف، روحا فنية عالية، عندما قال 
ان���ه على ا�شتعداد لتعه���د كمال ح�شني، 
النه يبحث دائما عن اال�شوات اجلديدة 
املوهوب���ة، وات�شل���ت اجلب���ل باال�شتاذ 
حممود ال�شري���ف وقال انه ا�شتمع على 
عجل اىل ت�شجيل املطرب اجلديد، وانه 
ي�شع فنه يف خدمة كل موهبة تظهر يف 

افق الفن..
دور ماري كويني 

وعلم���ت النجمة واملنتج���ة ال�شينمائية 
ماري كويني باخل���رب اخلطري.. ان كل 

اه���ل الفن يتحدثون ع���ن مولد هذا 
الفن���ان فارادت ان ت�ش���ارع باالتفاق مع 
كم���ال ح�شن���ي، وكان ر�شوله���ا امللح���ن 
اال�شت���اذ ابراهي���م ح�شن ال���ذي توجه 
اىل النج���م اجلديد يف مقر عمله بالبنك 
االهلي، ث���م توجه اىل منزله وا�شر عبه 
يف �شي���ارة اىل �شتودي���و ج���ال حي���ث 
اجرت له ال�شيدة ماري كويني اختبارا 

�شينمائيا. 

راأي كمال املالخ
 وقال الفنان كما املاخ: 

ان وج���ه كم���ال ح�شن���ي وج���ه مع���رب 
لل�شينما، فيه رجولة وفيه جمال، وانه 

يتوقع ل���ه م�شتقبا �شخما، وخا�شة ان 
وال  منا�ش���ب،  وطول���ه  فارع���ة،  قامت���ه 
يحت���اج اىل جمه���ود م���ن املخرجن او 
اي���ة عي���وب  حي���ل �شينمائي���ة الخف���اء 

ج�شمانية به. 
راأي البارودي 
وقال عبد الفتاح البارودي 

الناق���د الفن���ي للجي���ل انه 
يعتق���د ان امل�شتقب���ل ق���د فت���ح ابواب���ه 

للمطرب اجلديد كمال ح�شني. 
 

اجل������يل/ 
ت�شرين الثاين- 1955
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امين���ة رزق – الفنان���ة الدامعة دائما على امل�ش���رح 
وال�شا�شة – القت ه���ذا اال�شبوع بت�شريح خطري.. 
لقد قالت – بعد ثاثن عاما من الرهينة يف حمراب 

الفن – انها ال ترف�ض فكرة الزواج! 
قالته���ا بب�شاطة بع���د ان رف�شت ع�ش���رات العر�شان 
يف ع�شرها الذهبي.. وكان من بن هوؤالء الفر�شان 
ا�شم���اء تلم���ع وله���ا دوي وطب���ل! رف�شته���م كلهم.. 
وكله���م �شمعوا منها كلم���ة"ال".. يف ا�شرار.. وهي 

عناد.. ويف قطع! 
ان الذين طرقوا باب امينة ثم عادوا يائ�شن عليهم 
ان ينق�ش���وا الياأ����ض ويعودوا للط���رق من جديد!.. 
وقبل ان يع���ودوا عليهم ان يعرف���وا راأي امينة يف 

احلب! 
ان راأيه���ا يف احلب هو ان���ه وهم �شخم كبري! �شيء 
ال وج���ود له بن رجل وام���راأة وال ميكن ان يوجه! 
وه���و وه���م يتكي���ف يف القل���وب ح�ش���ب االح���وال 
والظ���روف.. ول���ذا ي���راه البع�ض م�شرق���ا جميا.. 
وي���راه البع����ض الث���اين قائم���ا مقب�ش���ا يدع���و اىل 

الياأ�ض.. واالرق.. وطول ال�شهاد!. 
لق���د اعتق���دت يف فج���ر �شبابها انه عاطف���ة �شماوية 
رفيع���ة لي����ض فيه���ا اناني���ة وال نك���ران.. ب���ل فيه���ا 
ت�شحي���ة.. وااليثار وكل املع���اين اجلميلة.. وعلى 

ه���ذا اال�شا����ض خا�ش���ت ث���اث جت���ارب عنيف���ة يف 
احل���ب.. ويف نهاي���ة كل جترب���ة كن���ت تكت�ش���ف ان 
معتقداته���ا وهم كبري.. فكانت مت�شح دموعها وهي 

تقول كلمتها املاأثورة.. روح الله ي�شاحمك! 
وامين���ة توؤك���د االن انه���ا �ش���ارت تك���ره االوه���ام.. 
وتف�ش���ل عليها احلقائ���ق.. وهي تق���ول ان الزواج 
حقيق���ة مرة من هذه احلقائق! غ���ري ان امينة تعود 
فتق���ول ان القط���ار قد فاته���ا رويل، وملا قي���ل لها ان 
جميع القطارات على ا�شتعداد النتظارها والوقوف 
م���ن اجلها.. �شحكت وقالت.. الزم قطارات الرحمة 

رجعت! 
وتق���ول امينة رزق عن عاقته���ا بيو�شف وهبي ان 
بع����ض النا�ض يعتق���دون وي�شيعون ان بينه وبيني 
رابط���ة غرامي���ة.. و�شحيح ان بين���ي وبينه رابطة 
وثيق���ة جدا ولكنها ابوية.. فلقد دخلت اىل الفن من 
ب���اب م�شرح رم�شي�ض يف �شنة 1924.. ومن يومها 

م�شيت ا�شق طريقي حتت رعاية يو�شف وهبي.. 
ان ب���ن ع���ام 1924 وع���ام 1955 واح���دا وثاثن 
عام���ا.. تق���ول امينة بعد ان فات���ت.. انني ال ارف�ض 

الزواج! 

* �شمعن���ا ان حكوم���ة لبن���ان �ش���ادرت 
معامل الغزل والن�شيج 

- مل���ا ت�شلم���ت احلك���م وجدتن���ي ام���ام 
ال�شابق���ة  احلكوم���ة  ب���ن  اتفاقي���ة 
كيفي���ة  تع���ن  ال�شوري���ة  واحلكوم���ة 
يف  والن�شي���ج  الغ���زل  انت���اج  توزي���ع 
البلدي���ن ال�شقيقن، ولك���ن االتفاقية مل 
تو�شع مو�شع التنفيذ ب�شبب العراقيل 
الت���ي و�شعت يف طريقه���ا فا�شطررت 
اىل م�ش���ادرة امل�شانع واملعامل لتنفيذ 

االتفاقية. 
* وكيف �شودرت املعامل؟ 

- ان احلكومة عينت جلنة من اخلبريين 
وار�شل���ت اىل كل معمل موظفا ي�شرف 
على العمل وبهذه الو�شيلة امنا الك�شاء 
لل�شعب، فبعد ان كانت بالة القطن يباع 
يف ال�ش���وق ال�شوداء مبعدل 125 لرية 
�شوري���ة �شارت تباع مبوجب ت�شعرية 
احلكوم���ة بثمن ال يزي���د على 35 لرية. 
وبه���ذه الو�شيلة �شمن الفق���ري ك�شاءه 

الذي حرم منه نحو خم�ض �شنوات. 
* وهل ارتاح العمال لهذه امل�شادرة؟ 

- لق���د تلقيت برقية ح���ال و�شويل اىل 

القاهرة تعلمني ب���ان العمال ا�شتاأنفوا 
العم���ل حت���ت ا�ش���راف احلكوم���ة بكل 
ن�ش���اط وارتياح. اما حال���ة العامل يف 
لبن���ان فنح���ن ال نزع���م بانه���ا ا�شبحت 
ولكنن���ا  اورب���ا،  يف  العام���ل  كحال���ة 
ن�شتطي���ع الق���ول بان العام���ل اللبناين 
بداأ وعيه �شمن دائرة النظام واحرتام 
القان���ون وق���د احال���ت حكومت���ي اىل 
قان���ون  م�ش���روع  النياب���ي  املجل����ض 
حلماية العامل بعد ان ات�شلنا مبمثلي 
مطالبه���م  اىل  وا�شتمعن���ا  النقاب���ات 
احلق���ة، وارج ح���ان املجل�ض �شيقر هذا 

القانون، فلبن���ان حكومة و�شعبا ينظر 
اىل العمال بعن التقدير والعطف الننا 

نعد العامل ا�شا من ا�ش�ض نه�شتنا. 
* هل لن���ا ان نقف على منهاج وزارتكم 

يف ال�شيا�شة الداخلية؟ 
- لق���د اذعنا ه���ذا يف بيانن���ا الوزاري، 
وال باأ����ض ان اق���ول به���ذه املنا�شب���ة اإن 
م���ا  اول  تعن���ي  احلا�ش���رة  احلكوم���ة 
تعني به ب�شوؤون اربعة جعلتها الهدف 
الرئي�شي يف �شيا�شتها الداخلية وهي: 
وان�ش���اف  الداخل���ي  االأم���ن  توطي���د 
جميع الطبقات بغ�ض النظر عن اللون 

احلزب���ي واالهتمام بانعا����ض الزراعة 
والري ومكافحة االمرا�ض مع العناية 
بال�شح���ة العام���ة ثم التو�ش���ع يف ن�شر 
العل���م بان�شاء املدار����ض اىل اق�شى حد 
ممك���ن، وه���ذه ال�شيا�ش���ة منبثق���ة م���ن 
�شمي���م الدميقراطي���ة، اإذ ان ال�شم���ان 
الوحي���د حلياة لبنان كم���ا �شرحت يف 
املجل����ض النيابي ويف منا�شبات كثرية 
هو ب���ث روح الدميقراطي���ة وتعاليمها 

والعمل بها. 

اجل������يل/ ت�شرين االأول- 1955

االأثنني والدنيا /
 اآذار- 1945

االأثنني والدنيا / اأيار- 1945

نهايته��ا  االملاني��ة  النازي��ة  انته��ت 
املحتوم��ة بانتهاء احل��رب االوروبية 
وت�شلي��م املاني��ا للحلف��اء املنت�شري��ن 
الظافري��ن.. ويف الدقائق االوىل من 
�شباح ي��وم 9 مايو مت يف برلني توقيع 
الوثائ��ق الر�شمية النهائي��ة اخلا�شة 
الهند�ش��ة  كلي��ة  دار  يف  بالت�شلي��م، 
الع�شكرية االملاني��ة، بح�شور مار�شال 
اجل��رال  ع��ن  نائب��ا  تي��در  اجل��و 
ايرنه��اور، واملار�ش��ال زوك��وف نائ��ب 
القائد العام للقوات الرو�شية، ممثلني 
للحلف��اء والفيلد مار�ش��ال كينل قائد 
القوات االملانية واالمريال فريديرج 
قائ��د اال�شط��ول االمل��اين واجل��رال 

�شتعف قائد الطريان االملاين. 

ترى ما الذي جعل 
الفيلد مار�شال 

كي�شلرجن يبت�شم 
وهو يف اال�شر؟؟ ان 

هذا القائد الذي قاد 
اجليو�س االملانية 

يف اكرث من ميدان، 
يف قب�شة احللفاء 

االن. وهو يرى بني 
اجلرالني االمريكيني 
تايلور وهيجتز اللذين 

ا�شراه.

كان جورجن ثاين رجل يف الرايخ االملاين بعد 
هتلر.. وهو االن ا�شري وقع يف قب�شة احللفاء، 
ويرى وهو يتحدث اىل اجلرال دا لكوي�شت 
االمريكي واىل جانبه اجلرال �شناك وهما 
اللذات ا�شرته قواتهما يف كيرت بول بالنم�شا.

بعد توقيع وثيقة ا�شت�شالم املانيا 
اقيمت حفلة كربى ابتهاجا بالن�شر، 
وها هو ذا املار�شال زوكوف واملار�شال 
تيدر ي�شربان نخب الن�شر.

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني
----------------

خ�ال�د خ�شري

�شكرتري التحرير
-------------------------
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-------------------------
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