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كانزمانكانزمان

ه���ل يع���رف اح���د م���ن اي���ن يل با�س���م 
"العقاد"؟

ال احد طبعًا.. وهناك غري هذا ا�س���ياء 
كث���رية ال يعرفه���ا النا�س عني، ا�س���ياء 
ق���د تب���دوا غريب���ة. لكنن���ي اقولها يف 
هذا املقام الول مرة اما ا�س���م "العقاد" 
فاذك���ر ان ج���د ج���دى الب���ي كان م���ن 
ابناء دمياط، وكان ي�س���تغل ب�س���ناعة 
احلرير، ثم اقت�س���ت مطالب العمل ان 
ينتقل اىل املحلة الكربى حتى يتخذها 
مركزا لن�س���اطه، ومن هن���ا اطلق عليه 
النا�س ا�س���م "العقاد" اي الذي "يعقد" 
بن���ا،  ال�س���فة  والت�س���قت  احلري���ر.. 

وا�سبحت علما علينا. 
وقد تعجب اذ تعلم ان جدنا االكرب من 
دمي���اط، مع ان اجلمي���ع يعرفون انني 
من ا�سوان، وان عددا من ابناء ا�سرتنا 
ال يزال يعي�س يف ا�سوان حتى اليوم.. 
ولقد ت�ساربت االقوال يف �ساأن م�سقط 
راأ�س ا�سرتنا، حتى ان احد ال�سحفيني 
كتب ذات مرة يقول: "ان عبا�س العقاد 
امه �س���ودانية ا�سمها "بخيته" وانه – 
اي انا – قد اخلت حرارتي وحما�ستي 
من امي.. واحلقيقة طبعا على العك�س 
م���ن ه���ذا، فام���ي، رحمه���ا اللل���ه كانت 
�س���قراء جميلة، ا�س���لها ك���ردي، وكان 
ابوها ال يتكلم العربية، اما جدي فكان 

من قبائل ديار بكر.
ويقول النا�س عني فيما يقولون انني 
قا�س عني���ف، ولقبني "�س���عد زغلول" 
باجلب���ار، ولكن هناك فرق���ا كبريا بني 
الق�سوة وعدم الرحمة، وانا اقول انني 

�س���ديد احل�سا�س���ية، وال تطرين���ي او 
تعجبني مظاهر عدم الرحمة بالنا�س، 
حدث مث���ا انني عندما �س���جنت، وقع 
ريا�س���تي  اثن���اء  ي���وم  ذات  ب�س���ري 
اليومي���ة عل���ى ج���اد يه���وي ب�س���وطه 
عل���ى ظهر ال�س���جني... كان هذا املنظر 
كافي���ا الن اق���ع مري�س���ا م���دة ا�س���بوع 
كام���ل، كم���ا مل ا�س���تطع الي���وم بعدئ���ذ 
ثاث ليال باكملها، وظلت �سورة الدم 
على ظهر ال�سجني ت�س���اغل عيني، كما 
ا�ستمرت اثاث الرجل تدوي يف اذين، 
ومل يرح���م خيال ان ذلك الرجل قد اتى 
دنيا ي�س���تحق معه ذلك العذا، بل ان ما 
ارقني هو �سورة امتهان الب�سرية اىل 

ذلك احلد.. 
ومع ذلك انا ل�س���ت ناعم���ا – فالنعومة 
للن�ساء ولي�ست للرجال، وقد تعجبون 
م���ن انني �س���ريع الب���كاء، وق���د اثبتت 
املراج���ع العلمية، والنف�س���ية والطبية 
ان اقوى الرجال ا�سرعهم اىل البكاء!. 
انا عاطفي اىل اق�س���ى احلدود، وهذا 
على خاف ما يت�س���ور النا����س، ولقد 
احبب���ت يف حيات���ي مرتني.. �س���ارة.. 
وم���ي.. كان���ت االوىل مث���اال لانوث���ة 
الدافقة، ناعمة رقيقة، ال ي�س���غل راأ�سها 
اال االهتمام بجمالها وانوثتها ولكنها 
كان���ت مثقف���ة اي�س���ا، والثاني���ة وهي 
م���ي.. كان���ت قوي���ة احلج���ة، تناق����س 
واعطائه���ا  امل���راأة  بتحري���ر  وتهت���م 
حقوقها ال�سيا�سية، كما كان بها بع�س 
�س���فات الرجال من حيث انها جلي�س���ة 
عل���م وادب وف���ن، وزميل���ة يف حي���اة 

الفكر، اي ان اهتمامها كان موزعا بني 
العلم واالنوثة. 

ان���ا اح���ب االطف���ال ج���دا، ويف منزلنا 
يف  اكربه���م  االطف���ال  م���ن  جماع���ة 
ال�ساد�س���ة م���ن عم���ره، وه���م جميع���ا 
ا�س���دقائي، وكثريا ما ي�س���عدون اىل 
م�س���كني ي�س���األونني ويتحدثون معي 

ما �ساء لهم احلديث. 
انا ياأ�س���رين الفن اجلميل، حتى انني 
ابك���ي يف م�س���هد عاطف���ي او درام���ي 
متق���ن االداء. واذك���ر انن���ي بكيت يف 
اول فيل���م اجنب���ي ناط���ق، كان ميثل���ه 
املمث���ل الق���دمي "اآل جون�س���ون" وكان 
م���ع اآل جون�س���ون طف���ل �س���غري ميثل 
دور الطف���ل ال���ذي حرم م���ن امه وظل 
هدفا لاهمال حتى مات.. وتاأثرت من 
الفيلم وبكيت، ومل ا�س���تطع النوب يف 
تل���ك الليلة، اال بعد ان غ�س���لت راأ�س���ي 
باملاء ال�س���اخن ث���اث م���رات متتالية، 
وان���ا ا�س���تعني بغ�س���يل الراأ����س باملاء 
ال�س���اخن على ابعاد االفكار ال�س���وداء 

عني عندما تتملكني. 
م���ن �س���فاتي الت���ي ال يعرفه���ا النا�س، 
انن���ي اذا عومل���ت بالت�س���امح ال اب���داأ 
بالع���دوان ابدا، واذا هاجمني احد فا 
ارحمه وقد قالت �سارة عني ذات مرة: 
"ان من يظهر طرف ال�ساح للعقاد يا 

قاتل يا مقتول!". 
ول���دي �س���فة عجيب���ة اعت���ز به���ا اميا 
اعتزاز، وهي ان لدى حا�س���ة �ساد�س���ة 
ال تخط���يء، ففي احد االي���ام – وكنت 
با�س���وان – �س���الت اخ���ي فج���اأة ع���ن 

�س���ديق يل مل اك���ن ق���د راأيت���ه من���ذ 
م���دة، ويف امل�س���اء جاءتن���ي برقية 
تنع���ى ذلك ال�س���ديق، وق���د تبينت 
بع���د ذلك انه قد ت���ويف يف اللحظة 
نف�س���ها الت���ي تذكرت���ه فيه���ا، وقد 
تك���ررت مثل تلك احلوادث كثريا، 
حت���ى عرف عني ا�س���دقائي هذه 

ال�سفة. 
انا احتدى الت�س���اوؤم، وال اومن 
ب���ه، فان���ا ا�س���كن من���زال يحم���ل 
رق���م 13، والرقمان االوالن من 
تليف���وين هما 13، وق���د بداأت 
بناء منزيل با�س���وان يوم 13 
مار�س، كما اق�سم مازم كتبي 
13 ق�س���ما، وف�س���ا ع���ن هذا 
فانا احتفظ بتمث���ال للبومة، 

ا�سعه امامي دائما. 
ال�س���دقائي  ج���دا  ويف  ان���ا 
واالم���وات  االحي���اء  م���ن 
كما انن���ي ويف لذكرياتي، 
واعت���ز به���ا كل االعت���زاز، 
وق���د كن���ت �س���ديد التعلق 
كنت  وعندم���ا  بوالدت���ي، 
اول  كان  ا�س���وان  ازور 
م���ا افعله هو ان انزل من 
القطاء واهرع اىل غرفة 
والدت���ي، والت�س���ق بها 
فلم���ا توفيت اىل رحمة 
الل���ه مل ادخ���ل غرفته���ا 
حت���ى االن، كي���ا اراها 

فارغة منها، حتى ال�سوارع التي كنت 
اغ�ساها مع �س���ديقي املارين – رحمه 
الل���ه – مل ا�س���تطع ان اغ�س���اها بع���د 
ممات���ه، و�س���رت اجتنب م���ا يذكرين 
بفجيعت���ي فيهم���ا حت���ى ال اح���زن من 

جديد. 
هذه هي بع�س �سفاتي التي ال يعرفها 
النا����س عن���ي، وكث���ريون ال يعرف���ون 
ق�س���ة حيات���ي واملراحل الت���ي مررت 

بها، حتى ا�سبحت عبا�س العقاد. 
واليك.. انا.. كما اعرف نف�سي 

ولدت يف ا�سوان يوم 28 يونيو �سنة 
�س���نة   69 االن  عم���ري  ان  اي   1886
بالتم���ام والكم���ال، ويل اخوة ا�س���قاء 
وغري ا�سقاء، فقد كان والدي متزوجا 
قبل والدتي، ثم ماتت زوجته وبعدها 
ت���زوج ام���ي، وكب���ري ا�س���قائي احمد، 
وكان يعمل �سكرتريا ملحكمة ا�سوان، 
وهو االن على املعا�س، وعبد اللطيف 
وه���و تاج���ر.. ويل �س���قيقة واحدة.. 
نحبها جميع���ا وهي متزوج���ة تعي�س 
يف القاهرة اىل ج���واري، اما اخوتي 
غ���ري اال�س���قاء، فه���م جميع���ًا اكرب من 
�س���نا، وبع�س���هم يعي����س يف القاهرة، 

والبع�س االخر با�سوان. 
بداأت حياتي االدبية وانا يف التا�سعة 
ق�س���يدة  اول  وكان���ت  عم���ري،  م���ن 
نظمته���ا يف حياتي هي ق�س���يدة مدح 

العلوم وقلت فيها: 
علم احل�ساب له مزايا جمة 

وبه يزيد املرء يف العرفان 
والنحو قنطرة العلوم جميعها 

ومبني غام�سها وخري ل�سان 
وكذلك اجلغرافية تهدي الفتى 

مل�سالك البلدان والوديان 
واذا عرفت ل�سان قوم يا فتى 

قلت االمان به واي بيان 

يف  وتدرج���ت 
املدار�س لو جئت اىل القاهرة للك�سف 
الطبي عندما التحقت باحدى وظائف 
احلكوم���ة ع���ام 1904، وكان عم���ري 
اذ ذاك 15 �س���نة وكان���ت وظيفتي يف 
مديري���ة قنا، ومل تكن اللوائح ت�س���مح 
بتثبيت���ي، النني مل اكن ق���د بلغت بعد 
�س���ن الر�س���د ثم نقل���ت اىل الزقازيق، 
ث���م كن���ت اول م���ن كتب يف ال�س���حف 
ي�س���كو الظل���م الواقع عل���ى املوظفني، 
ثم �س���ئمت وظائ���ف احلكومة، وجئت 
بال�س���حافة،  وعمل���ت  القاه���رة،  اىل 
واخريا عينت ع�سوا مبجل�س الفنون 
واالداب، كم���ا عينت ع�س���وا باملجمع 

اللغوي. 
وقد ت�س���األونني عما دفع بي اىل حياة 
االدب، واق���ول ان وال���دي كان يكت���ب 
يف جرائد عبد الله الندمي، وقد فتحت 
عيني الرى ا�سرتي كلها توؤمن بالدين، 
وتناق�س االراء الدينية، وكان من بني 
زائرينا يف البيت رجل ا�س���مه ال�سيخ 
اجل���داوي، كان حج���ة يف املطارح���ة. 
عن���دي  من���ت  كم���ا  تعلمته���ا،  ومن���ه 
موهب���ة الكناي���ة يف كرثة ما جل�س���ت 
يف املجال����س العلمي���ة الت���ي كان ابي 
ي�س���حبني اليها، ومن���ذ ذلك احلني، ال 

ي�سغل وقتي اال القراءة والكتابة. 
ول���دي برنامج يوم���ي اتبعه وال اجيد 
عنه مهما كانت الظروف، فانا ا�ستيقظ 
والن�س���ف  اخلام�س���ة  ال�س���اعة  يف 
�س���باحا، ث���م احل���ق حليت���ي وافطر، 
واجل����س �س���اعة كاملة يف ه���دوء قبل 
ان اب���داأ الق���راءة او الكتابة، ثم اكتب 
�س���اعتني يف ال�سباح، وبعدها اتناول 
غدائي���ل وان���ام، ثم ا�س���حو وا�س���رب 
قهوتي، واكتب �ساعتني يف امل�ساء، ثم 

ابداأ 
الق���راءة، وق���د كنت 

قدمي���ا اق���راأ منذ ال�ساد�س���ة م�س���اء 
ام���ا االن  اىل ال�ساد�س���ة �س���باحا، 
فقد "كربت العظمة" وانا اقراأ يف 
كل العلوم والفنون مثل الكيمياء 
وعلم النف�س – الزراعة – الطب 
– الفل�سفة – وعندي حمتويات 
دوالب���ني من الكت���ب التي تبحث 

يف علم احل�سرات.
وق���د علمتن���ي كتب احل�س���رات 
ال�س���يء الكثري من "احل�سرات 
منه���ا  ع���رف  كم���ا  االدمي���ة" 
ال�س���كولوجية  احلقائ���ق 

والدواف���ع الطبيعي���ة جم���ردة، 
و�س���اعدين عل���م احل�س���رات كثريا يف 

كتاباتي التحليلية. 
ومن الكتاب الذين يعجبونني ال�ساعر 
ه���اردي  وتوما����س  غاين���ي  االمل���اين 
وكارثي���ل ومازلت، وانات���ول فران�س 
جورك���ي  ام���ا  كاري���ل..  والك�س���ي�س، 
فهو ادي���ب موهوب، ولكن كتاباته يف 
مو�سو واحد جعلته حمدودًا، وكذلك 

�سارتر اقراأ له ولكنني ال احرتمه. 
القدام���ى  وال�س���عراء  االدب���اء  وم���ن 
احب، اب���ن الرومي واملتنبي واملعري 
وال�س���ريف الر�س���ى، وم���ن املحدث���ني 
اقراأ لتوفي���ق احلكيم، كما اق���راأ النقد 
االدب���ي للدكتور طه ح�س���ني، كما اقراأ 

لا�ستاذ حممود تيمور. 
م���ن  ادي���ب  كل  يف  خا����س  راأي  ويل 

االدباء اجلدد... 
جنيب حمفوظ: - مثا – بعد �سنتني 
�سي�س���بح كاتب���ا عاملي���ا، وق���د اعجبت 

بافكاره وا�سلوبه ومعانيه. 
عبد احلليم عبد الله: من اح�سن كتابنا 

يف 
اال�سلوب العربي. 

اح�س���ان عب���د القدو����س: ا�س���مى ادبه 
ادب الفرا�س. 

يو�س���ف ادري�س: �س���مت عنه ومل اقراأ 
له بعد 

ال  مدر�س���ة  ت�س���لح  ال�س���اطئ:  بن���ت 
اديبة. 

�س���هري القلم���اوي: مزي���ج م���ن ادي���ب 
وعامل. 

�س���ويف عبدالله: كاتبة جميدة وكذلك 
جاذبية �سدقي. 

ومن ال�سعراء اجلدد اقراأ لنزار قباين 
ويعجبني �سعره كثريا. 

مل  مل���اذا  الكث���ريون  ي�س���األني  وق���د 
�س���بابي  يف  انن���ي  واق���ول  ات���زوج؟ 
�س���غلت بامل�س���ائل ال�سيا�س���ية كث���ريا، 
حت���ى ج���اوزت �س���ن ال�س���باب، وان���ا 
اعتقد ان���ه ال يجب ان يت���زوج الرجل 
بعد �س���ن االربعني، ولكني م�ستعد ان 
اغ���ري راأيي عندما تنزل على العرو�س 

اجلميلة التي تر�سى بي!!. 

ت���ام  امي���ان  �س���يظل ويل  ب�س���يء 
را�سخا يف قلبي اىل االبد، وهو انني 
اك���ره ال�س���يوعية كراهي���ة التح���رمي، 
وذلك النني اعتقد ان ال�سيوعية مذهب 
بهيمي حيواين يخ�سع الروحانيات، 
للمادي���ات كم���ا انها ان���كار ل���كل القيم 

العليا، ومنها العظمة االن�سانية. 
م���ن  لل�س���يوعيني  خمال���ف  راأي  ويل 
حيث انهم يعتقدون ان اجلماهري هي 
التي تغري التاريخ، اما انا فاأومن بان 

الفرد هو الذي يغري التاريخ. 
وباخت�س���ار ان���ا اومن ب���كل ما ميجد 
ب���ول  ج���ان  كان  اذا  حت���ى  الفردي���ة 

�سارتر!!. 
ام���ا امنيتي يف احلياة فهي ان ا�س���ع 
كتاب���ني، اكم���ل بهم���ا �سل�س���لة بداأته���ا 
بكتاب "الله" و"ابلي�س" وهما كتابان 
ع���ن الكون وعن االن�س���ان، كما امتنى 

ان اظل اقراأ واكتب ما دمت حيا. 

اه��ل  �شل�ش��لة  اعجبت��ك  ه��ل 
الف��ن عل��ى كر�ش��ي الع��راف 
الت��ي قدمناها ل��ك حتى العدد 
املا�ش��ي؟ وهل اثارت اهتمامك 
التي  العيجب��ة  تل��ك احلقائ��ق 
�ش��جلها الفنانون انف�ش��هم على 
انف�ش��هم؟ لقد راأين��ا ان نكتفي 
الف��ن،  اه��ل  م��ن  الق��در  به��ذا 
امام��ك  الكر�ش��ي  عل��ى  لن�ش��ع 
طائفة جديدة م��ن العالم.. 
وه��ذه  الفك��ر..  اه��ل  طائف��ة 
هي.. ن�ش��تهلها بال�شتاذ عبا�س 
الكات��ب  العق��اد..  حمم��ود 

العمالق اجلرئ.. ال�شريح. 

امل�شور/ ت�شرين الثاين- 1958
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اريد ان اكتب عن الرئي�س االمريكي الراحل 
– جون كنيدي – ك�سيا�سي ولكني اريد ان 

احدثكم عن جون كنيدي.. االن�سان! 
اآخ���ر خطبت���ني يف  اري���د ان احدثك���م ع���ن 

حياته. 
* كان���ت اوالهما عن ال�س���عر، وفد اوجزتها 
لك���م يف "ال�س���ور" من���ذ ا�س���بوعني، حيثما 
وقف يكرم ذك���رى ال�س���اعر االمريكي الكبري 
روب���رت فرو�س���ت، وير�س���ي بي���ده حج���ر اال�س���ا�س 
للمكتب���ة التذكاري���ة التي حتمل ا�س���م هذا ال�س���اعر، 
ويقول ان االنت�سارات الثقافية ال تقل عظمة من اي 

انت�سار يف جماالت العلوم واالعمال. 
ولي����س ه���ذا الق���ول م�س���تغربا م���ن ج���ون كني���دي، 

االن�سان.. الذي تربطه بدنيا القلم اكرث من �سلة. 
فق���د بداأ حيات���ه ككاتب، حينما و�س���ع – وهو طالب 
باجلامعة، وملا يتجاوز الثالثة والع�س���رين من عمره 
منها 40.000  – ر�س���الة نرثت يف حينها، ويبعث 

ن�سخة. 
كان مو�س���وع الر�س���الة "ملاذا نامت اجنلرتا؟". وقد 
ا�ستعر�س فيها ا�سرار غروب ال�سم�س االمرباطورية، 

وعزا اكرثها اىل تهاون ال�سعب. 
ام���ا كتابه الثاين "مناذج من ال�س���جاعة".. الذي نال 
جائزة بولينزر – ارف���ع اجلوائز االدبية يف امريكا 
تن���اول فيه �س���رية نفر من زمائه اع�س���اء  – فق���د 

الكوجنر�س. 
الذين ات�س���موا بال�س���جاعة واجلراأة يف الراأي، ومل 
يبال���وا ب�س���ياح الغوغ���اء، ومل يوؤمنوا بال���راأي اىل 

النا�س كج�سر اىل م�ستقبلهم ال�سيا�سي. 
* اما خطبته االخرية.. فهي التي مل يقلها! كانت يف 
جيب���ه.. وكان يف طريق���ه اىل املن���رب اللغائها حينما 

لقى م�سرعه. 
وكان مو�سوعها اخلالد: حترير العبيد.. 

ان تاريخ امريكا يذكر كثريا من الروؤ�ساء العظماء. 
ولكن تاريخ االن�سانية ان يلتقط من هذه اال�سماء 
جميعا غري ا�سمني 

اثن���ني، هم���ا: ابراه���ام لنكول���ن وج���ون كني���دي.. 
الرجان اللذان عا�س���ا لر�سالة حترير العبيد.. ولقيا 

م�سرعهما يف �سبيلها. 
واظ���ن ان التاريخ �سي�س���ع ا�س���م ج���ون كنيدي قبل 
�س���احبه.. الن ج���ون كني���دي ذهب يف اوج �س���بابه، 
وهو ا�س���د مايكون تاألقا، وان�س���ر ما يكون امااًل يف 

احلياة وال�سام. 
واذا كان ابراه���ام لنكولن قد تفرغ مل�س���كلة ع�س���ره، 
وه���ي حتري���ر العبيد، ف���ان ج���ون كنيدي ق���د واجه 
ع�س���را حافا بامل�س���كات.. واجهها ب�سجاعة بالغة، 

وبنجاح مرموق. 
عندما فاز جون كنيدي مبن�س���ب الرئا�س���ة يف �س���نة 

1960.. كان فوزه باغلبية تافهة. 
ومل مي�س عليه عام واحد يف احلكم، حتى ا�س���تطاع 
ان يك�س���ب قلوب مواطنيه، واذا باغلبيته ت�س���عد – 
يف ا�س���تفتاء معه���د جال���وب – اىل 77 يف املائة من 

ا�سوات ال�سعب. 
وكان يعلم ان واليات اجلنوب – امل�س���رة على اذالل 
امللون���ني – خ�س���يمة عبي���د ل���ه، وانها ال تق���ر قانون 
احلق���وق املدنية الذي نادى ب���ه، وانها قد حتدثه يف 
االنتخاب���ات القادمة.. ولكنه مل ياأبه حتى مل�س���تقبله 

ال�سيا�سي يف �سبيل حترير العبيد. 
وم���ن اجر حتري���ر العبي���د.. قام برحلت���ه االخرية.. 

رحلة املوت! 
ل���ن احتدث عن ج���ون كني���دي ال�سيا�س���ي، ومواقفه 
احلافلة بال�س���جاعة يف ق�سايا كوبا وبرلني والو�س 

وغريها. 
ولكنن���ي – كعربي – ال املك اال ان ا�س���يد باكرث من 
موقف جلون كنيدي، يجعل لذكراه عبريا، ومل�سرعه 

هزة يف قلب كل عربي: 
* فقد حر�س على ا�س���هام باده م�س���اهمة �سخية يف 
انق���اذ الرتاث االن�س���اين اخلالد، اآث���ار النوبة، وكان 
ن�س���يب اميكا يف هذه امل�س���اهمة ع�س���رة مايني من 

الدوالرات. 
* وق���د وق���ف يف وج���ه الكوجنر����س وقفة حا�س���مة 
م���ن  ال�س���هيونية  جريئ���ة، حينم���ا ت�س���للت 
بحرم���ان  ق���رارا  لت�س���در  ابواب���ه 
اجلمهوري���ة العربي���ة املتح���دة م���ن 

املعونات االمريكية. 
جل���ان  م���ن  جلن���ة  كل���ف  وق���د   *
الكوجنر����س بالتحقي���ق يف التغلغل 
ال�س���هيوين يف الدوائ���ر احلكومي���ة 
اال�س���اليب  مبختل���ف  االمريكي���ة 
امللتوي���ة، وه���و عم���ل مل يج���روؤ علي���ه 
�سابقوه من الروؤ�ساء االمريكيني الذين 
كانوا ميالئون ال�س���هيونية ال�س���تجداء 

ا�سوات اليهود يف االنتخابات. 
* واخريا.. موقفه من ق�س���ية فل�س���طني، 
يف  املتح���دة  االمم  عل���ى  عر�س���ها  عن���د 
ه���ذه ال���دورة، وتعدي���ل م�س���روع القرار 
االمريك���ي بحيث ي�س���من لعرب فل�س���طني 
حقوقهم امل�س���روعة يف العودة اىل ديارهم 

او تعوي�سهم عن ممتلكاتهم. 
ه���ذه ملح���ات من حي���اة الرج���ل ال���ذي فقده 

ال�سام.. وفقدته االن�سانية. 
ملح���ات.. نرجو ان تبقى ا�س���عاعاتها وهاجة 
لين���دون  اجلدي���د..  الرئي����س  طري���ق  يف 

جون�سون. 

�س.ج

امل�ش��ور
/ ت�شرين الثاين- 1963
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امل����راأة الت����ي وقف����ت وراء عق����ل زوجه����ا 
الداهي����ة )رومي����ل( وكان����ت بالن�س����بة له 
ي����وم  وكل  معرك����ة  كل  يف  �س����يء..  كل 
ال يتخل����ف )رومي����ل( ع����ن كتاب����ه خطاب 
يبداأه هكذا )عزيزتي لو( ويختمه بكلمة 
واحدة )املخل�س( ي�س����رح لها كل �س����يء 
ويو�س����ح خططه واماله.. والي�س����رتيح 
حتى يت�س����لم رد )لو( عليه.. مل يكن يهتم 
بربقي����ات هتلر ال�سخ�س����ية ل����ه كما يهتم 
بخطابات زوجته.. ويوم ار�سل له هتلر 
يخربه باالنعام عليه برتبة فيله مار�سال 
وبذل����ك ي�س����بح ا�س����غر م����ن حم����ل ه����ذه 
الرتب����ة يف اجلي�س االمل����اين، كان كل هم 
روميل ان يكتب خطابه اىل )لو( املعتاد 
وب����ني القواد الذي����ن حاربتهم اجنلرتا.. 
واحد فقط علمهم معن����ى الفزع والرعب 
وا�س����در اجلرنال فوكتلك قائد االجنليز 
قب����ل معركة العلم����ني امرا ل�س����باطه قال 
في����ه، يوج����د خطر حمقق يف ان ي�س����بح 
رومي����ل اق����رب اال�س����ياء اىل �س����احر او 
الذي����ن  جنودن����ا  اع����ني  يف  )ب�س����بح( 
يتحدثون عنه با�ستمرار وي�سفونه بانه 
رجل فوق الب�س����ر، وهو من غري �سك ذو 
مقدرة وكف����اءة عظيمتني، وحتى لو كان 
فوق الب�س����ر فانه لي�س م����ن املرغوب فيه 

ان يتحدث رجالنا عن قوته اخلارقة. 
***

االجنلي����ز  رومي����ل  عل����م  اوروب����ا  ويف 
اله����رب  يك����ون  كي����ف  والفرن�س����يني 
واالنتحار والهزمي����ة يف معركة دنكرك، 
والغريب ان هذه الفكرة نف�س����ها �سارعت 
مع كل الذين حاربهم روميل، فا�س����درت 
القي����ادة الربيطاني����ة ام����رًا عام����ا جلميع 
قواته����ا جاء فيه )نريد من ال�س����باط( ان 
يعمل����وا ب����كل و�س����يلة وه����ي ان رومي����ل 
ان�س����ان غري ع����ادي وجب����ار ال مثي����ل له، 
واالمتناع متاما عن ذكر ا�س����مه، ويجب 
ان تتاكدوا ان هذا االمر نفذ يف احلال. 

زوجة ه����ذا الرج����ل دخلت القاه����رة هذا 
اال�س����بوع من ال�س����رق.. ول����وال املعجزة 
التي انقذت االجنلي����ز باعرتافهم، ولوال 
هذه املعجزة لدخلت مدام روميل م�س����ر 

من طريق اآخر من الباب الغربي!. 
وو�س����ط دوام����ة عنيف����ة م����ن االنفعاالت 
الت����ي  الزوج����ة  عا�س����ت  واالحا�س����ي�س 
ح�س����رت مل�س����ر بعي����دا ع����ن املاني����ا لكي 
)تن�س����ى املا�س����ي( كما تقول.. وفوجئت 
ب�س����ريط طويل ي����روق لها املا�س����ي بكل 
تفا�سيله.. النيل واالهرام واال�سكندرية 
و�سوارع القاهرة والعلمني بكل ذكرياتها 

عا�ست فيها طوال اال�سبوع.. 
لق����د كان����ت اآخ����ر خطاباته لها من م�س����ر 
عن امل�س����كلة الت����ي تواجهه وه����ي عبور 
الني����ل ليدخ����ل القاه����رة وكان االجنلي����ز 
الكب����اري  جمي����ع  ن�س����ف  اعتزم����وا  ق����د 
واخلزان����ات والقناطر الت����ي على النيل، 
وكان رومي����ل يبحث عن الو�س����يلة التي 
�س����يعرب بها ومعه جي�سه الكبري.. مكتب 
وه����و  الني����ل..  مك�س����لة  ع����ن  )ل����و(  اىل 
نف�س����ه ال����ذي �س����ربت منه وظلت ت�س����ري 
على �س����اطئيه مرات ذهاب����ا وايابا وهي 

ت�ستعيد ذكرياتها. 
ام����ا الوع����د ال����ذي انتظ����رت حتقيقه بعد 
دخول القاهرة.. فقد ار�س����ل لها ت�س����تعد 
للح�س����ور اىل م�س����ر ليق�س����يا ليل����ة يف 
واب����و  االه����رام  بج����وار  القم����ر  �س����وء 
االب����د..  اىل  رومي����ل  وذه����ب  اله����ول.. 

وبق����ي الوع����د.. ويف الليل����ة االوىل يف 
القاهرة �س����األت م����دام روميل ع����ن القمر 
وهل �سيكون كاما.. وانتظرت انف�سال 
ا�س����رق  ث����م  ال�س����وؤال..  عل����ى  اجل����واب 
وجهه����ا.. وانطلق����ت اىل االه����رام وابو 
الهول وجل�س����ت وحيدة هناك يف �س����وء 
القم����ر حت����ى الفج����ر.. ثم عادت لت�س����عد 
اىل غرفتها يف الدور ال�س����ابع لتطل على 
�س����وارع القاهرة.. و�س����بحت يف اجواء 
مث����رية م����ن املا�س����ي ال����ذي حاول����ت ان 
ته����رب منه، وكانت ترتدي ف�س����تانا لونه 
بني، وملا �س����األناها هل تف�سل هذا اللون 
اطرقت براأ�س����ها واكت�سى وجهها بطيف 
م����ن االمل، وقال����ت.. ان اآخ����ر ل����ون كان 
يرتديه "اب����ر" كما ت�س����مر روميل.. قبل 
وفاته بدقائق كان هو اللون البني الذي 

يف�سله كثريا.. 
النا�����س  ل����رتى  �س����وارع  اىل  وخرج����ت 
الذي����ن التفوا حوله����ا يف اعجاب وكانت 
تبت�س����م لكل ان�س����ان، ولكن الوا�سح انها 

تدنى �سراعا نف�سيا جبارا.. وانها تبذل 
جمهودا �سخما لتبدو هكذا.. ثم انهارت 
فجاأة ام����ام قرب زوجها لت����ذكاري له عني 

وبكت. 
ويف طريقه����ا اىل العلم����ني هبط����ت م����ن 
�س����يارتها ثاث م����رات لتتفحث مبنظاره 
املك����رب االف����اق البعي����دة املليئ����ة بحط����ام 
احل����رب والتي دارت فيه����ا رحى املعارك 

بني زوجها وجيو�س احللفاء. 
وقالت م����دام روميل الخر �س����اعة: كانت 
امنيت����ي الوحي����دة يف احلي����اة!... ازور 
اك����ن  ازوره����ا ومل  العلم����ني.. وهااأن����ذا 
اعتقد انني �ساحقق تلك االمنية ب�سهولة 
لقد تطويت على نف�س����ي بعيدا عن العام 
بعد مقتل زوج����ي، وقد دعتني الواليات 
املتح����دة لزيارته����ا.. ولكنن����ي اعت����ذرت 
وت�س����مت م����دام روميل لتق����ول يف نربة 
خافت����ة وتنهيدة حارة، ولك����ن.. ما الذي 
يف العلم����ني.. فوق االر�س لكي ي�س����فها 

يل زوجي يف ر�سائلة الطوال؟.. 

القا�س����ية  االر�����س  يف  حتمل����ق  راح����ت 
الوع����رة.. ثم ميت����د ب�س����رها اىل االفاق 
)واحلط����ام(  بالت����ال  املليئ����ة  البعي����دة 
وح�س����مت مل يتن�س وجهه����ا – بعد هذه 
الليلة – بانفعال حزين كانت هي وحدها 

التي ت�ستطيع التعبري عنه. 
ودمعت امام قرب زوجها متجلدة يف اول 
االمر.. ثم ما لبثت ان و�سعت راأ�سها بني 

كفيها واجه�ست بالبكاء.. 
امل�س����لحة  الق����وات  �س����باط  وق����ف  بين����ا 
امل�سريون حول القرب وقد رفعوا ايديهم 
بالتحي����ة الع�س����كرية.. وعندم����ا انزل����وا 
ايديه����م من ف����وق جباههم هم�س����ت مدام 
روميل اىل اجلمع امللتف حولها، اريد ان 
انفرد بنف�س����ي.. اريد ان انفرد بنف�سي.. 
وانحرف����ت م����ن قائد نف�س����ها نح����و مكان 
جانبي ووقفت.. فام�س����ك لعونت كا�سيا 
بيده����ا وقادها اىل حجرت����ه يف املقابر.. 
وكان كا�س����ي �س����ابطا ايطالي����ا يح����ارب 
جنب����ا اىل جنب مع رومي����ل يف العلمني، 

وق����ال لها يف هم�����س، �س����يدتي.. انني ال 
ا�س����تطيع ان اعرب بك عن م�س����اعري وال 
كيف مي�س����ي وجداين.. وما اراك هنا.. 

يف املعلمني.. 
 **

واجته����ت م����دام رومي����ل بع����د ذل����ك نحو 
مقاب����ر اجلنود االملان.. وهي تبلغ حوار 
اربع����ة االف مق����ربة – وكان����ت حالته����ا 
متوت����رة  واع�س����ابها  �س����يئة،  النف�س����ية 
اىل اح����د الذين نا�س����دت فيه امل�س����ورين 
ل�سحفيني اال يتعقبوها.. وكانت عيونها 

التزال تدمع.. 
ووقفت مدام روميل و�س����ط اربعة االف 
جندي املاين، �س����قطوا من اج����ل املانيا، 
كما كتب بالن�س فوق الن�سب التذكاري 
بالبكاء مرة اخرى وهي  – ثم اجه�ست 
حتملق يف ال�سلبان املرتا�سة التي يحف 

بها ال�سمت. 
وقال����ت م�����س كل����ري �س����كرتريتها العامة، 
املوق����ف �س����عب.. فانه����ا تعتربه����م كلهم 

ابناءها وفلذات اكبادها. 
واجتهت بعد ذلك اىل الن�س����ب التذكاري 
ال����ذي يتو�س����ط ه����ذه املقاب����ر وو�س����عت 
طاق����ة ورد.. وكان����ت حركاته����ا بطيئ����ة 

متزنة �سامتة كما لو كانت �ساة.. 
املتح����ف  يف  رومي����ل  م����دام  ووقف����ت 
باملق����ربة  امللح����ق  ال�س����غري  احلرب����ي 
لت�س����اهد حمتويات����ه مم����ا ع����رث عليه يف 
جيوب القتلى.. و�س����اراتهم.. واال�سلحة 
الت����ي حاربوا بها اىل غ����ري ذلك.. وفجاأة 
�س����يدتي..  كون�س����يا..  الكون����ت  هت����ف 
ه����ذه خريطة العلم����ني من ر�س����م زوجك 
العظي����م.. وبحرك����ة ال �س����عورية م����دت 
م����دام رومي����ل �س����فتيها نح����و اخلريط����ة 
املعلقة ف����وق احلائط وطبقت فوقها قبلة 
طويل����ة ويف عينيه����ا الدم����وع.. واخريا 
وقفت امام كلمة لزوجها علقت يف مقابر 

االيطاليني. 
نق�س����ها االيطالي����ون فوق رخ����ام ثمني.. 
ولق����د اده�����س االملان الع����امل.. مبقدرتهم 
الع�س����كرية.. ولكن االيطاليني اده�س����وا 

االملان". 
روميل.. 

 ****
ومرة اخرى انه����ارت حني جاء احلديث 
ع����ن ذك����رى اآخر يوم.. م����ع روميل وهي 
ت�س����رخ ال اريد ان ان�س����ى وفق����ط ذكرت 

االغنية التي كان يف�سلها.. 
يف ق����اع الري����ن.. يف االعم����اق يرقد تاج 
مر�س����ع باملا�����س واجلواه����ر واالحجار 
ومن يح�س����ل عليه ميتلك القوة واجلاه 
وي�س����بح على كل ل�س����ان.. ام����ريا للرين 

وكان يحب ان ي�سمع مني. 
الذهب والف�سة.. هما احلب

حت����ى ل����و كانت الف�س����ة م����ن ن����ور القمر 
والذهب من نور النجوم. 

وبطل احلب حتى ي�سري �سعرنا يف لون 
الف�سة.. 

واثن����اء احلدي����ث كان����ت تداع����ب بيده����ا 
�س����رقية  بنقو�����س  الف�س����ة  م����ن  �س����وارا 
وف�س����و�س من الزم����رد ويف امل ظاهر.. 
اختف����ى ب�س����رعة لتح����ل حمله ابت�س����امة 
عري�س����ة.. ذكرت ان����ه هدية م����ن زوجها 
مبنا�س����بة عي����د مياده����ا ار�س����له لها من 
ليبيا وكت����ب يقول لها )الهدي����ة التالية.. 

من م�سر(. 

من هي امل��راأة التي اثارت كل 
هذه ال�ش��جة.. وحتدث عنها 
والت��ي  وال�ش��حف.  النا���س 
هبط��ت اىل القاه��رة يف فجر 
املا�ش��ي،  اي��ام ال�ش��بوع  احد 
ومعها حقيبتان �شغريتان؟! 

اخر �شاعة/ اأيار- 1954
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ذاكرة 
العد�سة
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وبقيت هناك خم�س���ة ا�سابيع لت�س���وير املناظر 
اخلارجية للفيلم... وكانت البعثة التي ار�سلتها 
ال�س���ركة الفرن�س���ية تتك���ون م���ن 150 �سخ�س���ا 
بينه���م "فرنات���ذل" املمثل الكوميدي الفرن�س���ي 
وخمرج الفيلم جاك بيكر.. و�سامية جمال التي 
تقوم بدور "مرجان���ة" جارية "علي بابا" وهو 
ال���دور الن�س���ائي االول.. وكان���ت اول املتاع���ب 
التي واجهتها بعد و�سولها اىل طارودان.. هي 
م�س���األة انقطاع املاء يف فرتات معينة من النهار 

والليل. 
وكان ال�س���بب ه���و ان الفن���دق ال���ذي نزل���ت فيه 
البعث���ة كان عب���ارة ع���ن �س���اليهات. مت اعدادها 
فا�س���طرت ال�س���ركة الفرن�س���ية ان تدف���ع اعانة 
ل�س���احب ال�س���اليهات نظ���را اع���داد ج���زء منه���ا 
خال يومني ال�س���تقبال املمثلني وامل�س���ورين.. 
وكان هناك موعد واح���د الدارة ماكنة الكهرباء 

وا�س���تمر بالتن���اوب.. وت���روي 
�س���امية جمال كيف ق�س���ت ليلة كامل���ة با طعما 
وال ماء النها و�سلت من باري�س يف اليوم االول 
بع���د الغروب.. وا�س���طرت ان تظ���ل هكذا حتى 
ال�س���باح حينما اح�س���ر لها خادم الفندق بع�س 
املياه ال�ساخنة يف جردلني من النوع املخ�س�س 

لتنظيف غرف ال�ساليهات. 
وم���رة ثاني���ة عا�س���ت �س���امية جمال ثاث���ة ايام 
متتالية با ا�ستحمام ورمال ال�سحراء تغمر كل 
�س���رب فيها ب�سبب؟؟؟؟؟؟؟ الوحيد يف هذه البقعة 

الوحيدة.. 

خناقات على املياه 
وكان الفن���دق ي�س���هد كل �س���باح خناقات حامية 
ال�س���بب ه���و ان اجلمي���ع  املي���اه.. وكان  عل���ى 
يقوم���ون تقريب���ا يف ميع���اد واحد ه���و الثامنة 

�سباحا. وبعد ن�سف �ساعة كانت تنطلق القافلة 
اىل قلب ال�س���حراء وت�س���لق اله�س���بات ت�س���ل 
اىل املغ���ارة الت���ي يرتب����س فيها كن���ز االربعني 
يف  غالب���ا  ينته���ي  الت�س���وير  وكان  حرام���ي.. 
اخلام�س���ة م�س���اء. ولذل���ك مل تك���ن هن���اك دقيقة 
واح���دة ي�س���يعها املمثل���ون يف اال�س���رتاحة او 

الت�سلية..  
وكان الربنامج املو�س���وع بعد ذلك جلميع افراد 
البعث���ة هو ان يخ�س����س كل واح���دة منهم فرتة 
معينة يف نهاية اليوم ملراجعة اعماله يف اليوم 
الت���ايل.. واملخ���رج كان يغل���ق على نف�س���ه باب 
غرفت���ه حتى منت�س���ف الليل وي�س���ع تقرير عن 
االعمال الت���ي متت خال اليوم ال�س���ابق.. وقد 
تكل���ف فيلم "عل���ي بابا" حت���ى اللحظة االخرية 
300 الف جنيه منها 35 الف جنيه اجرة املمثل 
الفرن�س���ي "فرناندل" وقد مت ت�سويره بااللوان 

الفرن�س���ية و�س���وف يعر�س يف م�س���ر باللغتني 
الفرن�سية والعربية. 

باللغت���ني  ل���ه  دوب���اج  عملي���ة  اجري���ت  بينم���ا 
االيطالي���ة واالملاني���ة اي�س���ا لعر�س���ه يف برلني 
وروم���ا، ويعت���رب ه���ذا الفيل���م اكرب فيل���م ملون 
تنتجه فرن�س���ا بعد احلرب االخرية وق�س���ة هي 
نف�س���ها ق�س���ة "عل���ي باب���ا واالربع���ني حرامي" 
املعروف���ة ولك���ن بع���د ان ادخل���ت عليه���ا بع�س 
التغيريات املنا�س���بة.. والذي يقوم بدور "علي 
باب���ا" ه���و فرناندل الذي يقد�س���ونه يف فرن�س���ا 
مثل جنيب الريحاين يف م�سر.. وتقول �سامية 
جم���ال ان فرنان���دل ميت���از بق���درة عجيب���ة على 

ا�سحاك الذين يعي�سون حوله. 
ومن���ذ اللحظة الت���ي يدخل فيه���ا الباتوه حتى 
اللحظ���ة الت���ي يزيل فيه���ا املاكياج م���ن وجهه ال 
ميك���ن ان يقف���ل فم���ه دقيقة واح���دة ويف احدى 
امل���رات اعيد ت�س���وير احدى اللقط���ات اكرث من 
ع�س���ر م���رات الن فرنان���دل كان ي���وؤدي حرك���ة 
م�س���حكة مل يتمالك املخرج نف�سه معها اع�سابه 

ي�سحك هو اي�سا يف النهاية!.
وفرناندل كان ينادي �سامية جمال دائما بقوله" 

يا م�سرية". 
وا�س���تهرت بعد ذلك �س���امية بهذا اال�س���م يف كل 

مكان كانت تذهب اليه!. 

انت حلوة.. يا مرجانة 
واثن���اء ت�س���وير املناظ���ر النهائي���ة لفيل���م علي 
باب���ا.. تدخل���ت �س���امية جمال واعرت�س���ت على 
النهاي���ة املعدة للفيل���م.. وظل املخرج يناق�س���ها 
يوم���ا كام���ا واخ���ريا اقتن���ع بوجه���ة نظرها.. 
وا�سبحت النهاية ال�سعيدة للفيلم ت�سري هكذا.. 
بعد ان يكت�س���ف عل���ي بابا اخلدع���ة التي دبرها 
الل�سو�س و�سيده "قا�س���م" لقتله يف حفلة عيد 
مي���اده.. يدعو جميع �س���يوفه لزي���ارة املغارة 
وروؤية الرثوة التي انعم الله عليه بها.. وحينما 
يذهبون اىل ال�س���خرة اخل�س���راء وي�س���اهدون 
بري���ق اجلواهر ين�س���ون انف�س���هم وينق�س���ون 
عل���ى ال���رثوة وي�س���تولون عليها بينم���ا تدو�س 
اقدامهم على الرجل الطيب.. ويرتكونه وحيدًا 

با �سيء. 
وتدخ���ل مرجان���ة وتقول ل���ه.. ترك���وك وحيدا 
فيه���ز عل���ي بابا را�س���ه وي�س���يف، "واخذوا كل 
�س���يء" والول مرة يتاأمل وجهها ويكت�سف فيها 
�س���يئا جديدًا بعد ان ذه���ب املال فيقول لها: انت 

حلوة.. يامرجانة وتكون هذه النهاية.! 

عادت �سامية جمال يف اال�سبوع املا�سي من باري�س 
بعد ان عا�س���ت ثاثة ا�س���هر ون�س���ف بني �س���حراء 

طارودان يف �سمال افريقيا وفندق رفائيل. 
ووجدت �سامية بعد و�سولها اىل القاهرة ان وزنها 
قد نق�س خم�سة كيلو جرامات كاملة ب�سبب الرجيم 
الذي اتبعته يف فرن�س���ا بالرغم منها وتقول �سامية 
ان الغاء يف فرن�سا ال يت�سوره خملوق وان وجبة 
الطعام الب�سيطة التي تتكون من �سف واحد يتكلف 
اكرث من ثاثة جنيهات.. ولذلك فقد كانت تكتفي يف 
الف���رتة االخرية اثناء اقامته���ا هناك بوجبة واحدة 
طوال اليوم لكي توفر امل�س���روفات الازمة لاقامة 

والظهور ب�سورة الئقة امام اجلميع. 
وكانت ت�س���حب �س���امية طوال اقامته���ا هناك اثناء 
ال�س���حفيات  باب���ا" اح���دى  "عل���ي  فيل���م  ت�س���وير 
الفرن�سيات املقيمات يف م�س���ر وا�سمها "بياتري�س 
كا�س���ي�س".. وكان���ت ت�س���رف عل���ى اعم���ال الدعاية 
واالت�ساالت التي تقوم بها راق�سة م�سر ال�سمراء.. 
ومل تاأخذ �س���امية معها عند �س���فرها اك���رث من 300 
جني���ه فقط كان الفرو�س ان تنف���ق منها طوال هذه 
الفرتة.. وقد ا�س���طرت يف النهاية ان تطلب �س���لفة 
من ال�س���ركة الفرن�س���ية التي تقوم بانت���اج الفيلم.. 
ولكنه���ا حتى اللحظة الت���ي ركبت فيه���ا الطائرة مل 
ت�سرف لها ال�س���ركة مليما واحدا من هذه ال�سلفة.. 
واحتج���ت بانها ق���د حول���ت اجرها كل���ه.. ويبلغ 7 

االف جنيه.. اىل م�سر بالطرق املالية املعروفة.. 

م�شر جنة.. 
وكل واح���د تقابله االن �س���امية جمال تق���ول له: ان 
م�سر جنة فعا.. واننا ال نح�س بالنعيم الذي نعي�س 
فيه الننا مل نلق طعم احلياة يف اخلارج.. وحتى يف 
باري�س مدينة النور واجلوع والبق�س���ي�س.. ان كل 
�س���يء هناك بثمن.. خادم الفندق يقول لك "�س���باح 
اخلري" نظري فرنكات.. واالبت�سامات والتحيات لها 
ت�سعرية يعرفها ال�سياح الذين يذهبون اىل هناك.. 
وقبل كل هذا ان كل ف�ستان يف الفندق يتكلف جنيها 

كاما.. 
وقد عادت �سامية جمال ومعها نف�س احلقائب االربع 
التي �سافرت بها.. ومل يرد عليها اي �سيء.. وكانت 
تنوي فعا ان ت�س���رتي بع�س الت�سميمات احلديثة 
التي اخرجه���ا جاك فات ولكنها بعد جولة ق�س���رية 
يف دور االزياء الباري�س���ية اقتنعت بان املبلغ الذي 
ج���اءت به من م�س���ر اليكف���ي لثمن بنطل���ون واحد 

للباج..! 
ويف الي���وم االول ال���ذي و�س���لت في���ه �س���امية اىل 
باري�س وجدت ان ال�س���ركة ق���د حجزت لها غرفة يف 
فن���دق رفائي���ل وا�س���رتاحت هناك يومني. �س���افرت 
"ط���ارودان" يف مراك����س  بالطائ���رة اىل  بعدهم���ا 

�صامية جمال تعود اىل م�صر وحتكي مغامراتها يف باري�س 
انت حلوة.. يا مرجانة! 

فرناندل كان ينادي �شامية جمال دائما بقوله" يا م�شرية". 
وا�شتهرت بعد ذلك �ش��امية بهذا ال�شم يف كل مكان كانت تذهب 

اليه!

تكلف فيل��م "علي بابا" حت��ى اللحظة الخ��رية 300 الف جنيه 
منها 35 الف جنيه اجرة املمثل الفرن�شي "فرناندل

فرنان��دل ال��ذي يقد�ش��ونه يف فرن�ش��ا مث��ل جني��ب الريحاين يف 
م�ش��ر.. وتقول �ش��امية جمال ان فرناندل ميتاز بقدرة عجيبة 

على ا�شحاك الذين يعي�شون حوله

اخر �شاعة/ اآب- 1954
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�س���وف جتني ل���ك ربحا موؤكدا �س���خما!.. وا�س���ال 
عماد حمدي ماذا يفعل مع �س���ادية وا�س���ال �س���ادية 
ماذا تفعل مع عم���اد حمدي.. انت طبعا قد ال يكون 
يف مقدورك ان ت�س���األ �س���ادية او ت�ساأل عماد.. اذن 
تتبع بالتف�س���يل ما فعلته �س���ادية وم���ا فعله عماد.. 

وحاول ان تفعل مثلهما!. 

بالقبالت 
الي���وم.. يوم احد عندما ا�س���تيقظ عم���اد من نومه 

ليوقظ �سادية.. بالقبات؟ 
فه���ذا اليوم ه���و عطلة نهاي���ة اال�س���بوع ويجب ان 
ين�س���ى االثن���ان كل متاعب الدنيا والعم���ل التي قد 

ت�سغلهما عن بع�سهما؟ 
وا�س���تيقظت �سادية على قبات عماد.. ومرت فرتة 
قبل ان يركبا ال�س���يارة وينطلقا يف �س���ارع الهرم.. 

حتى ا�ستقرا يف مكان ا�سمه تورين كلوب!. 
والتفتت �سادية اىل عماد وهي ت�سحك من اعماقها 
�س���حكات �س���افية.. كانت عيونها تلمع بال�س���عادة 

وهي "تقر�سه" من ذراعه يف مرح!. 
وكان عماد يبت�س���م ابت�س���امته الهادئ���ة املعروفة.. 

وتركها تتكلم. 
- فاك���ر يا عماد.. لقد كان ه���ذا النادي من النوادي 
املهج���ورة عندم���ا كن���ا ن���رتدد علي���ه لنلتق���ي بعيدا 
ع���ن العي���ون.. مل يكن يرتدد عليه �س���وى الع�س���اق 

االجانب.. مل يكن يح�س بوجودنا احد!. 

فاكر يا عماد! 
وراح���ت �س���ادية تنتقل ب���ني الزهور وال���ورود ثم 

وقفت فجاأة و�سرخت كالطفلة! 
- فاكر يا عماد.. 

وقال عماد: فاكر!. 
و�سربت �سادية االر�س بقدميها يف �سعادة جارفة 

وهي تقول: 

- وانتى فاكر وال الأ! 
وق���ال: ازاي ما افتكر�س؟.. م�س اول بو�س���ة كانت 

يف اجلنة دي. 
والحقته �سادية التي امتاأت عيونا ب�سقاوة بديعة 

وهي تقول: وفاكر قلت يل ايه �ساعتها!. 
وقال عماد: فاكر! 

و�ساحت �سادية: والنبي فاكر وال الأ! 
ورد عماد قائا: "ازاي ما افتكر�س؟ قلت لك با حب 

فيكي حاجة واحدة ب�س! 
�سالتيني: ايه هيه.. قلت لك �سادية! 

و"نطت" �سادية على االر�س وهي تقول: "والنبي 
قولها ثاين.. قولها ثاين"! 

وقالها عماد من جديد وهو ي�سحك ثم هم�ست �سادة 
ب�سوت منخف�س ويف عينيها ابت�سامة ماكرة. 

- طيب.. انا غنيت لك ايه ليلتها؟ 
وقال عماد وهو مي�سك بيدي �سادية 

- حبينا بع�سنا! 
وت�س���ادف ان كان النوري���ن كل���وب يف ه���ذا اليوم 
مزدحم���ا يراوده فاحاطت الفتيات ب�س���ادية بعد ان 
اكت�سفن بوجودها.. هذه تطلب ان تقف لت�سورها 

وتلك تطلب توقيعها. 

خطبة اىل البد 
ال���ذي  الي���وم  ه���ذا  يف  ن�س���يا  وعم���اد  �س���ادية  ان 
يخ�س�س���انه يف نهاي���ة اال�س���بوع كل متاعب الدنيا 

وم�سوؤوليات البيت.. 
افع���ل هذا مع زوجتك انت اي�س���ا.. ان�س���ى – يوما 
واحدا فقط – متاعب الفلو�س وح�س���ابات اجلزار 
والبق���ال.. واذهب معها اىل حي���ث كنت تذهب يف 
ايام الغرام.. ف�سوف تعي�س مع ام اوالدك يف فرتة 
خطب���ة.. اىل االبد.. و�س���وف يكون امل���اأذون الذي 

جمعكما.. "ماذون و�سامن جنة".

كيف حتتف���ظ بحب زوجتك لك قلبا ناب�س���ا جارفا 
مثلم���ا كان يف اي���ام الغرام اخلف���ي واخلطبة؟ ان 
هم���وم احلياة وم�س���اغل الدنيا ومتاع���ب الفلو�س 
توقع هذا احلب عادة يف حالة ا�س���به بالغيبوبة.. 
العي����س  اج���ل  م���ن  الكف���اح  اىل  من�س���رف  ان���ت 
ومواجه���ة م�س���وؤولياتك ال�س���خمة، ك���رب عائلة.. 
وه���ي من�س���رفة اىل ال�س���هر عل���ى رعاي���ة اطفالك 
ومواجهة مطالب املنزل املرهقة التي ال تنتهي! ان 
احلب الذي كان ي�س���د ب���ني قلبيكما يف عنف – يف 
االي���ام الرومانتيكية – ال تعتق���د انه قد انتهى اىل 
م���وات.. كا.. كا ان���ه مل ينت���ه..  ب���ل هو فقط يف 
حالة "اغماء" ميكنك ان توقظه منها! فكيف توقظ 

احلب يف قلب زوجتك؟. 
ان هذا �سهل وب�سيط ولن يكلفك �سيئًا.. وا�سمع.. 
اي���ن كنتما تت�س���لان للقاء بعيدا ع���ن العيون؟ يف 
الكوفن���ت ج���اردن مث���ا؟ اذن فافعل م���ا يلي.. يف 
يوم عطلتك اال�س���بوعية.. تاأنق.. وتعطر.. وان�س 
يف  الروؤ�س���اء  و�س���خافة  واالوالد  املن���زل  هم���وم 

العمل ومتاعب الفلو�س.. ان�س كل �س���يء... وادع 
زوجت���ك اىل نزهة خارجية.. خذه���ا اىل الكوفيت 
ج���اردن.. واجل����س يف نف�س الرك���ن اخلفي الذي 
تعودمتا ان جتل�س���ا فيه.. حرك ملعقة ال�س���اي يف 
فنجانه���ا بنف�س الرقة الت���ي كنت حترك بها امللعقة 
ايام الغ���رام.. ال ترتكها هي تفعل ذلك.. تذكر ماذا 
كان يحدث يف جل�ستكما م�سهدا م�سهدا.. وكرر كل 
م�س���هد امامها.. ه���ي وحدها – ومن تلقاء نف�س���ها 
�س���وف حتدث���ك ع���ن اي���ام الغ���رام.. قل له���ا نف�س 
الكلم���ات اجلميلة التي كن���ت تقولها له���ا يومئذ.. 
اخرج بها اىل �سارع الهرم وقبلها يف ال�سيارة كما 
كنت تفعل.. يف اال�س���بوع الت���ايل حدثها بالتلفون 
م���ن عمل���ك.. قل له���ا انك تدعوه���ا اىل الغ���داء يف 
اخلارج.. واهرب بها كما كنت تهرب ايام الغرام.. 
ان زوجتك �سوف ت�سعر – بهذا اال�سلوب العجيب 
– انه���ا قد ارتدت ع�س���ر �س���نوات اىل الوراء لو 
فعلت "حركة" من هذه احلركات كل ا�س���بوع.. ان 
ان�س���انة ب�سيطة لن تكلفك �سيئًا كما رايت.. ولكنها 

■  فاأكر ياعماد.. اأيوه فاكر! 
■ اأين كانا يهربان من العيون؟ 

فاكر يا عم��اد.. لقد كان هذا النادي من النوادي املهجورة عندما 

كنا نردد عليه لنلتقي بعيدا عن العيون.. مل يكن يردد عليه 

�شوى الع�شاق الجانب.. مل يكن يح�س بوجودنا احد!
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يف ال���دور العل���وي يف الق�س���ر، وما ان 
مت التوقي���ع، واعلن قا�سي عم���ان العام 
ال���زواج، حت���ى وزع���ت اكواب �س���ربات 
ال���ورد طبق���ا للتقالي���د، ث���م وزع���ت علب 

احللوى الف�سية واملذهبة. 
ام���ا حفل���ة ال�س���يدات يف ق�س���ر رغ���دان 
فق���د كان املفرو����س ان تب���داأ يف الثامنة 
م�ساء.. وتوجهت ال�س���يدات اىل الق�سر 
يف ال�ساعة ال�سابعة والن�سف يف انتظار 
امللك وامللك���ة.. وكان الرتتيب كما يلي.. 
زوجات رجل ال�سلك ال�سيا�سي ي�سطففن 
عل���ى اجلانب االخ���ر من ال�س���لم.. ولكن 
ازدح���ام اجلماهري يف ط���رق عمان، عاق 
موك���ب امللك ع���ن احل�س���ور يف املوعد.. 
ح�س���ر اوال املل���ك ح�س���ني ومع���ه املل���ك 
في�س���ل يف التا�س���عة والن�س���ف م�ساء.. 
وانتظ���را يف ال�س���الون.. وبع���د دقيق���ة 
ح�سرت امللكة زين.. وخرج امللك ح�سني 
من ال�س���الون وا�س���طحبها معه و�سعدا 

ال�سلم..! 
وق���د �س���بقهما والد امللكة دين���ا وعمها ثم 
االم���ري عب���د االل���ه ث���م امللكة زي���ن والدة 
امللك، ووالدة امللكة.. وتبعهم ال�س���يدات 

املدعوات. 
وهن���ا ن���رثت امللكة زي���ن ووال���دة امللكة 
موك���ب  عل���ى  الذهبي���ة  الدنان���ري  دين���ا 
العرو�س���ني.. وبداأ التناف�س بني زوجات 
رجال ال�س���لك الدبلوما�سي االجنبي على 
احل�س���ول عل���ى عدد م���ن ه���ذه الدنانري 

لاحتفاظ بها للذكرى. 
وقد جمعت حرم �س���فري االردن يف م�سر 
اكرب عدد من ه���ذه الدنانري.. ولكن حرم 
ال�س���فري البلجيكي يف عمان مل ت�س���تطع 
ان حت�س���ل عل���ى دين���ار واح���د، الن م���ا 
ن���رث كان بعي���دا عنه���ا.. وقد وق���ع دينار 
ذهبي م�س���ادفة على ثوب ال�سيدة فظول 
ال���راوي حرم �س���فري العراق يف م�س���ر، 
وانت�س���لته ح���رم �س���فري االردن وقدمت���ه 

لل�سيدة فظول. 
وكانت امللكة دينا ت�س���األ كل مدعوة.. ان 
�ساء الله تكونوا م�سرتيحني.. مت�سكرين 

على تعبكم. 
وعندما �س���لمت ال�س���يدة فظ���ول الراوي 

على جالة ملك العراق قال لها مبت�س���ما: 
ان���ت وح�س���تينا.. وان���ا فخور ب���ك النك 

ترفعني را�سنا يف كل مكان. 
وقد كانت اناقة ال�سيدة فظول، والتزامها 
تقدي���ر  مث���ار  الربوتوك���ول،  قواع���د 
واعجاب كل من ح�س���رت حفلة الزفاف، 
وخا�س���ة �س���يدات ال�س���لك الددبلوما�سي 

االجنبي.. 
ث���م نزل اجلمي���ع اىل البوفي���ه يف الدور 
االول.. وفتتح���ه املل���ك وامللك���ة وكان���ت 
كعك���ة العر����س مو�س���وعة يف رك���ن من 
انته���اء  وبع���د  قلي���ا..  مرتف���ع  القاع���ة 
البوفيه، بداأت احلفلة ال�س���اهرة.. ولكن 
يف ق�سر ثالث، هو ق�سر ب�سمان، وطبقا 
للتقالي���د.. اقت�س���رت هذه احلفلة اي�س���ا 
عل���ى املدعوات من ال�س���يدات فقط.. ومل 
يح�س���رها م���ن الرجال اال اف���راد العائلة 
املالك���ة وجالة امللك في�س���ل ملك العراق 

واالمري عبد االله. 
وقد �س���فت املقاعد على نظام امل�سرح يف 
قاعة ق�سر بت�س���مان، وو�سع يف املقدمة 
مقع���دان كبريان للملك وامللك���ة.. وبداأت 
احلفل���ة باغني���ة م���ن فري���د االطر�س حيا 
فيها العرو�س���ني.. وبعد االغنية االوىل، 
قام���ت فرق���ة اجنبي���ة كله���ا م���ن الرجال 
با�ستعرا�س رق�سة القوقاز باخلناجر.. 
وبعد ذلك عاد فريد االطر�س اىل الغناء.. 
وكان احلا�س���رون يري���دون م���ن فري���د 
ان ي�س���تمر يف الغن���اء، ولكنه���م كان���وا 
يخ�سون على �سحته.. فكانوا ي�سفقون 
له طويا.. والهب هذا ال�سعور قلب فريد 

فا�ستمر يغني حتى الرابعة �سباحا. 

املل���ك ح�س���ني يف �س���در قاع���ة العر����س 
الك���ربى بق�س���ر رغ���دان مباب����س املل���ك 
دين���ا  امللك���ة  ي�س���اره  واىل  الر�س���مية.. 
يف حل���ة الزف���اف البي�س���اء، وحولهم���ا 
اع�ساء اال�س���رتني وامللك في�سل واالمري 
عب���د االل���ه.. واك���رث م���ن مائت���ي �س���يدة 
وقف���ن يف القاع���ة، كل يف انتظار دورها 
لتهنئة امللك وامللك���ة.. تقدمت كل واحدة 
و�س���لمت على امللك ث���م امللكة وعادت اىل 
مكانه���ا، ثم م���ررن مرة اخ���رى امام امللك 
وامللك���ة لتحيتهما بانحن���اءة، وعدن اىل 
اماكنه���ن.. ثم تقدم امللك وامللكة و�س���ارا 
متجه���ني اىل ال���دور االول م���ن الق�س���ر 

الفتتاح البوفيه.. 
عل���ى  مق�س���ورة  احلفل���ة  ه���ذه  كان���ت 
ال�س���يدات فق���ط.. الأن حفلة عق���د القران 
عن���د الظه���ر يف ق�س���ر الزه���ران كان���ت 
مق�س���ورة على الرجال، وق���د كتب العقد 

احتفل بزواج امللك ح�شني 
وامللكة دينا يف ثالثة 

ق�شور.. كتب العقد يف ق�شر 
زهران، وا�شتقبلت ال�شيدات 

يف ق�شر رغدان.. واقيمت 
احلفلة ال�شاهرة يف ق�شر 

ب�شمان. 
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