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العق���اد العم���اق يف طوله ويف تفك���ره.. كيف 
ت���راه امل���راأة؟ كي���ف تنظ���ر اىل قامت���ه الفارع���ة 
وع�ص���اه وكوفيته؟ كيف ترى اراءه يف احلب.. 
واحلي���اة.. والزواج؟ كيف تراه يف كتبه.. ويف 

واقع حياته.. ويف وحدته؟ 

قالت مرمي فخر الدين: 
ان مطالعاتي للعقاد، مق�صورة على قراءة بع�ض 

مقاالته، اما كتبه فانها ا�صخم من ثقافتي.. 
ويخي���ل ايل ان العق���اد يفط���ر بكت���اب ويتغدى 
بكتابني، ويتع�ص���ى بثاثة كت���ب او مبعنى اآخر 
ه���و من الن���وع الذي يعي�ض لكتب���ه وبكتبه ومن 

كتبه! 
واعتق���د انه رغ���م طوله، ورغم ما ا�ص���تهر به من 
ج���روت، فان���ه من الن���وع امل�ص���امل ويف يقيني 
انه مل يقف امام ع�ص���كري الدوري���ة مرة واحدة 
م���ن  كان  وان  م�ص���اجرة،  يف  دخول���ه  ب�ص���بب 
املحتمل ان جتعله كتاباته زبونا دائما لاق�ص���ام 

والنيابات وال�صجون! 
عل���ى  فه���و  العق���اد،  زواج  ع���دم  يده�ص���ني  وال 
اليقني مل يجد وقتا له���ذا العبء واملراأة ال حتب 
الرج���ل امل�ص���غول واعتق���د ان العق���اد ال يع���رف 
كلمة )ياحبيبتي! يا روحي!( اإال يف الق�ص����ض، 
واملراأة حت���ب الرجل الذي يقول لها با�ص���تمرار 
ي���ا حبيبت���ي! ي���ا روحي! وم���ن م�ص���لحة االدب 
والثقاف���ة يف الواق���ع ان يظ���ل العق���اد "بتوال"، 

لكي يكون على الدوام ن�صطا منتجًا! 
ام���ا طعامه، فا �ص���ك اأنه من النوع الذي ين�ص���ى 
املواعي���د  يف  ي���اأكل  وي���وم  الطع���ام،  مواعي���د 

الطبيعية، فانه مدعوا على مائدة! 

وقالت اميان: 
ال اعرف العق���اد، وال اقراأ له اال قليا فان كتابته 

طعام 5 �صم، وانا احب الطعام اخلفيف! 
ويخي���ل ايل انه يعي�ض يف �ص���يبويه ونفطويه، 
واه يق�ص���ي اوقاته م���ع ابن املقفع وب�ص���ار بن 
ب���رد.. وان���ه عندم���ا يع�ص���ق ينظ���ر اىل القمر، 

وعندما يتغزل يخرج اىل �صاطئ النيل.. 
واعتق���د ان ن�ص���ف حي���اة العقاد اوه���ام وان 
احلقائ���ق التي يعي����ض فيها ي�صتخل�ص���ها من 

الكتب، وال يلم�صها بيديه.. 
وان نفقاته �ص���ئيلة ج���دا، التتجاوز ثمن ما 
يقتات به وما يلب�صه، واآخر امل�صكن، ودمتم 
بخر"، فه���و فيما اعلم ال يقي���م حفات وال 
يرت���اد جمتمع���ات.. ورمب���ا تك���ون نفقاته 
ال�ص���ئيلة نتيج���ة دخله املح���دود.. فجميع 

االدباء فيما ا�صمع فقراء! 
اما عزوبي���ة العقاد، فه���ي يف اعتقادي ال 
ترج���ع اىل عزوفه عن ال���زواج، او رغبته 
يف اال�ص���تقال، ولكن ال ب���د ان لها ظروفًا 

عائلي���ا، فرمب���ا كان يع���ول �ص���قيقات، رف�ض ان 
يت���زوج قب���ل ان يزوجهن، فلم���ا تزوجن كان قد 

فاته القطار!. 
ومث���ل العق���اد ال ميك���ن ان يعي����ض بغ���ر قل���ب، 
خ�صو�صا انه �صاعر، يتغنى يف ا�صعاره باحلب 

واجلمال.. 

وقالت زينب �صدقي: 
العقاد �ص���حفي عماق، وكاتب فحل و�صيا�ص���ي 
جبار، يكفيه فخرا ان���ه وقف يف وجه الطغيان، 
وهاج���م اجلال�ض على العر����ض يف الرملان. يف 
وق���ت مل يك���ن ي�ص���تطيع في���ه اح���د ان يتكلم او 
يتنف����ض وق���د دخ���ل ال�ص���جن ليكفر ع���ن جراأته 

و�صجاعته. 
وهو يف نظري رب ا�صرة كبرة، وابناء عديدين 
يتجاوز عددهم الع�صرين الفا، وذلك ان كل كتاب 

من كتبه يعتر مبثابة واحد من ابنائه! 
واعتق���د ان���ه لي����ض يف حاج���ة اىل الغ���داء النه 
يجرت من عقله، وعقله مملوء بالد�صم.. وهو يف 
الغالب من النوع الذي ياأكل ليعي�ض، وال يعي�ض 

لياأكل! 
ام���ا زواج���ه فيخيل ايل ان���ه تهاون في���ه ورمبا 
يكون قد ن�صي ان عليه  ان يتزوج فلما انتبه اىل 

هذا االمر، وجد ان القطار قد فاته! 
وهو با �ص���ك قد �ص���نع خ���رًا، ذلك ان���ه لن يجد 
املراأة التي تفهمه وجتاريه وانا اعتقد ان حياته 
ت�ص���به من يقدم له الطعام فلن ياأكل، واذا اتهمك 
يف القراءة التب�ض عليه االمر واعتقد انه اكل!! 
وال �صك ان العقاد يدخل يف عداد االثرياء، رغم ان 
ر�صيده يف البنوك قد يكون �صئيا او معدومًا، 
الن الكتب التي الفها توح���ي بان مكتبته عامرة 
 ، لكت���ب با

وقيمة هذه الكتب ثروة �صخمة من غر �صك! 

وقالت كوكا: 
�ص���معت عن العق���اد ككاتب كبر، وق���راأت له يف 
ال�صحف، كما ا�صتمعت اىل احاديثه يف الراديو، 
وه���و ككاتب اعل���ى من م�ص���تواي.. ويخيل ايل 
ان���ه من النوع اجلاد ج���دا بدليل انتاجه الفكري 
امل�ص���تمر، والب���د ان���ه يخ�ص����ض معظ���م اوقاته 
للق���راءة واالط���اع، كم���ا ان���ه من الن���وع القليل 
االخت���اط والب���د ان جل�ص���اته م���ع نظرات���ه من 
االدب���اء واملفكري���ن، كم���ا الب���د ان م���ن اياته من 
طراز خا�ض جتمع الكتب واملخطوطات واقتناء 

التحف الثمينة. 
واعتق���د ان نفقاته تربو على املائة واخلم�ص���ني 
جنيها يف ال�ص���هر، خ�صو�ص���ا وبع���د ان تقدمت 
ال�صن به، ويف هذه ال�صن يحتاج املرء اىل الرتدد 
عل���ى االطب���اء واىل تعاط���ي االدوي���ة واحلقن، 
وم���ا دامت نفقاته تربو على املائة واخلم�ص���ني، 

فمعنى ذلك ان دخله يزيد على املائتني. 
وفيم���ا يتعل���ق بعزوبت���ه فل�ص���ت ادري �ص���رها 
بال�ص���بط.. ولكني قراأت له )�ص���ارة( وانا اعتقد 
ان���ه كان يحب ان�ص���انة بهذا اال�ص���م او انه تخر 
لها هذا الرمز، ورمبا كان ف�ص���له يف غرام �صاره، 

هو �صر احجامه عن الزواج! 
ورمب���ا يك���ون ه���ذا االحج���ام ب�ص���بب ميله اىل 

اال�صتقال.. وانه اعلم! 
 ***

وكان العقاد عند ظن كواكب ال�ص���ينما، فلم ي�ص���ا 
ان ي���رد عليهن واح���دة واحدة وامن���ا رد عليهن 

جميعا ويف نف�ض واحد... قال العقاد: 
ان قول جنمات ال�صينما بانني اأعي�ض يف الكتب 
وللكت���ب فق���ط وان احلي���اة الت���ي اعي����ض فيه���ا 
تن�ص���يني واجباتي نحو نف�ص���ي.. هذا وهم 
منه���ن. فانن���ي اعي����ض يف قلب احلي���اة ككل 
ان�ص���ان ولك���ن بعيدا ع���ن االندي���ة، وحياتي 
منظمة،فمواعي���د طعامي وريا�ص���ي ونومي 

ال تتغر ابدا. 
اما الكت���ب فهي و�ص���يلتي اىل اال�ص���تزادة من 

احلياة. 
ام���ا قول جنم���ات ال�ص���ينما بان كتبي ع�ص���رة 
عليهن فمما يعزيهن يف هذا ان انا�ص���ا م�صتغلني 
بالدرا�ص���ة او مكلفني به���ا يقولون ه���ذا الكام، 
ولك���ن ال���رد عليهن حا�ص���ر وه���و قول ال�ص���يدة 
زينب �ص���دقي ان هن���اك 20.000 قارئ يقبلون 
عل���ى ه���ذه الكت���ب وح�ص���بي ان الع�ص���رين الفا 
فيه���م الكفاي���ة وان كان مما ي�ص���رين كثرا انهم 
ي�صبحون 20.000 بزيادة خم�ض وهن جنمات 

لل�صينما!. 

اجلــــيل/ ني�صان- 1956
امل�صور / اآذار- 1965

�صراع على تركة فاروق 
امللكــة ال�صــابقة نارميــان.. قالــت : انهــا عرفــت 
مبوته �صــدفة وهي ت�صــتمع اىل الراديو، ا�صرعت 
مــع والدتهــا ا�صــيلة هــامن فات�صــلتا مبحاميهمــا 
الدكتــور حنفي ابــو العــال، طلبنا منه ا�صــتئذان 
اجلهات املخت�صة يف ال�صفر اىل روما لتكونا بجانب 
احمد فوؤاد بــن نارميان.. قالت نارميان انها اوىل 
النا�س بالو�صــاية عليه، واعربت عن خماوفها من 
ان ي�صــتويل باقي القارب علــى ثروته.. وافقت 
اجلهــات املخت�صــة علــى �صــفرها.. وهــي الن يف 

طريقها اىل روما.

نازيل اأم فــاروق. مل تظهر يف املوقف 
حتــى الآن، ولكــن هل تقــف مكتوفة 
يف  ن�صــيب  لهــا  الي�ــس  اليــدي؟.. 
الرتكــة؟.. ال يراودهــا المــل يف ان 
الو�صــية علــى حفيدهــا  تكــون هــي 
حالتهــا  حتــول  قــد  فــوؤاد؟..  احمــد 
ال�صــحية دون ذلك. انهــا تعي�س الن 
ان  بعــد  بامريــكا  اجنلو�ــس  لو�ــس  يف 
علــى  امل�صــيحية  الديانــة  اعتنقــت 
الكاثوليكــي وتزوجت طبيبا  املذهب 
كاثوليكيــا، تعي�س معها ابنتها فتحية 
وزوجها ريا�س عايل، وعلى فتحية.. 
بن�صــيب؟..  الرتكــة  يف  تطالــب  ال 
وماذا �صيكون موقف �صقيقاتها فوزية 
وفايزة وفايقــة؟.. ال تفكر اي منهن 
يف ان تظفر من الرتكة ولو بالو�صاية 

على احمد فوؤاد؟.. 

احمد فوؤاد، قيــل ان فاروق 
الأ�صــد  ن�صــيب  لــه  تــرك 
تراوحــت  التــي  تركتــه  يف 
ب�صــاأنها  والنباء  التكهنــات 
دولر  مليــون   250 بــن 
وثالثة مالين فقط!.. انه 
ليزال قا�صراً. فمن يتوىل 
ويكــون  عليــه  الو�صــاية 
م�صيطراً على هذه الرتكة.

عا�صــرت  التــي  الع�صــيقة  كابينتــي..  ايرمــا 
فاروق اآخر �صــبع �صنوات يف حياته.. ال يكون 
لها دور يف ال�صــراع على الرتكة الهائلة؟.. ال 
يحــق لهــا ان تطالب بع�ــس التعوي�ــس؟.. ان 
ق�صــة فاروق قد انتهت بجثمانه يف �صــندوق 
من خ�صب اجلوز مبقربة فريانو بروما. ولكن 
ق�صة تركته وال�صراع عليها قد بداأت.. فاإىل 

اأين تنتهي!...

امللكــة ال�صــابقة فريــدة.. وبناتهــا فريــال وفوزيــة 
وفادية. ان فاروق مل يو�س لها ب�صــيء، ولكن او�صــى 
بن�صــيب مت�صــاو لبناتهــا الثــالث فهــل ينتهــي المر 
بالن�صــبة لهــن عنــد هذا احلــد.. او حتــاول احداهن 
ان تكــون هــي الو�صــية علــى احمــد فــوؤاد وماليينه 
الهائلة؟! وهل تعي�س واحدة منهن معه، او ينتقل هو 
ليعي�ــس معهن ومــع زوجة ابيه ال�صــابقة يف بريوت؟ 

ا�صئلة كثرية �صتاأتينا اليام القادمة بالجابة منها.
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الثنن والدنيا / متوز- 1951

الفتتاحية 

احلياة م�صرح! 

اإن احلياة "روايــة" ميثلها النا�س على 

م�صــرح الدنيــا.. وهــي روايــة مليئة 

بالعرب والعظات، حا�صدة بالوان اجلد 

والهزل، فيها املهازل املبكية، واملاآ�صــي 

امل�صــحكة، وفيهــا احلبكة امل�صــرحية 

خمــرج  القــدر  ان  علــى  تــدل  التــي 

عبقري خ�صب التفكري والتدبري! 

هذا مــا جال بخاطــري حيثما عهدت 

اإىل "الثنــن" بتحريــر هــذه املجلة، 

فجعلنــي اهــدف اىل "اإخراجها" على 

نحــو "ميثل" م�صــرح احلياة، وي�صــور 

بع�ــس مــا فيــه مــن ماآ�صــي ومهــازل، 

حقائقهــا  يختفــي  و�صخ�صــيات 
"املاكياج"! 

1 + 1 = صفر 
شعب وشعب! 

عندما كنت ام�ص���ي اجازة العام املا�صي يف اوربا، زرت لندن، 
وا�ص���تاأجرت �صقة مفرو�ص���ة القامتي، وما ان و�صعت حقائبي 
فيها حتى زارين م�ص���تاجر ال�ص���قة العليا و�صالني عن مواعيد 

نومي ويقظتي! 

ود�ص���ت يف مب���داأ االم���ر ولكنني – بع���د ان عرفت ال�ص���بب – 
ايقن���ت ان جناح االجنلي���ز يف حياتهم االجتماعي���ة يعود با 
ريب اىل معرفة كل فرد منهم مبا له وما عليه.. لقد كان �ص���بب 
الزي���ارة وال�ص���وؤال، ان جاري يرغب يف تنظي���م مواعيد لعب 
اطفاله باحلديقة بحيث ال تقع يف اوقات نومي قت�صايقني!! 

وان ه���ذه احلادث���ة لتتمث���ل يف ذهن���ي كلما رفع ب�ص���ري على 
اوجه الفو�صى يف حياتنا عموما! 

ان جن���اح الدول���ة من جناح الفرد، وجن���اح الفرد يتوقف على 
طريقة احرتامه حلقوق الغر! 

علموه! 
يحاول الكتاب وال�صا�ص���ة ان ي�ص���لوا اىل الداء اال�ص���يل  الذي ت�ص���كوه م�ص���ر، فمنهم من يتهم االحتال، ومنهم من يتهم 

احلزبية، ومنهم من يتهم الفقر... 
واحلقيقة التي ال مراء فيها، ان داء م�صر هو اجلهل وحده! 

ان ال�ص���عب املتعل���م يعرف كيف يحارب االحتال، وكيف ينتقم من احلزبية، وكيف يق�ص���ي عل���ى الفقر! والعلم وحده هو 
الذي يحقق الدميقراطية الفعلية لامة، ويهدم الدميقراطية اال�ص���مية.. والعلم وحده هو الذي يخلق اال�ص���رة ال�صحيحة 

ثم ال�صعب ال�صحيح! 
علموا امل�ص���ريني كبرهم و�ص���غرهم.. وليقم الوزير الطبيب طه ح�صني با�صا بحملة تعليمية تخرج بعد عام واحد �صعبا 

كله من املتعلمني! 
وعندئذ ت�ص���تطيع م�ص���ر ان تلغي االحزاب وان تلقي باملفاو�ص���ات ظهريا، وان تطيح باكرث من وزارة ال ت�صتمد وجودها 

اال من جهل ال�صعب!

اقوال اعجبتني 
بلغ���ت  ان  دائم���ا  ويهمن���ي   ..."
خط���اأ  اي  اىل  نظ���ري  ال�ص���حافة 
او ت�ص���رف يق���ع م���ن اح���د موظف���ي 
الوزارة، و�صوف احققه فورًا...." 

عبد اجل���واد ح�ص���ني با�ص���ا – وزير 
ال�صحة

قانون  م�صروع  يف  التفريق،  "يجب 
ال���راأي،  ب���ني جناي���ات  اجلمعي���ات، 
واجلناي���ات املخل���ة بال�ص���رف فيمن 

يخول لهم حق الع�صوية". 
فيد زعلوك – ع�صو جمل�ض النواب 

 1926 �ص���نة  معاه���دة  "اترك���وا 
ت�صتنفد مدتها!" 

عبد القوي احمد با�صا 

"ان �ص���وريا م�ص���تعدة – وحدها – 
توق���ف كل ع���دوان م�ص���لح يق���ع من 

ا�صرائيل على حدودها!". 
ال�صي�صكلي – قائد جي�ض �صوريا

سمعت! 
مفعول اكيد! 

تو�ص���ط رج���ل احد ال�ص���وارع وقد ام�ص���ك يف ي���ده بزجاجات �ص���غرة بها 
اقرا�ض بي�صاء، و�صاح يقول للمارة: 

- احلق يا جدع.. اقرا�ض الذكاء.. قر�ض واحد ينور خمك بقر�ض �صاغ! 
وتق���دم منه احد املارة فا�ص���رتى زجاجة، ثم تناول منها قر�ص���ا، وبعد قليل 

قال للبائع حمتدًا: 
- ايه الكام الفارغ ده.. انت بت�صحك علي! 

فقال البائع الدجال: 
- �صايف.. اديك بقيت ذكي من قر�ض واحد!. 

معقول ! 
قال احدهم ل�صديقه: 

- ان���ا م�ض ح���ا اجتوز واح���دة حلوة.. 
امنا حا اجتوز واحدة وح�ص���ة عل�صان 

ا�صمن انها حتبني.
فقال االخر: 

- وافر�ض ان الوح�صة ما حبتك�ض؟ 
فقال: 

- ويهمن���ي اي���ه اذا كان���ت الوح�ص���ة ما 
حتبني�ض!! 

مناظر مؤثرة! 

* منظر اوالد ال�صوارع وهم يفرت�صون االر�ض بجوار ق�صم بولي�ض املو�صكي! 

* منظ���ر مندوبو ال�ص���حافة وهم "ملطوعون" ط���وال النهار امام دور ال���وزارات، ملجرد 
ال�صوؤال عن �صحة املفاو�صات! 

* منظر املتفرج يف امل�صرح وهو "يقزقز اللب" او "يدرد�ض " مع جاره! 

* منظ���ر �ص���ميعة االغ���اين يف م�ص���ر، وهم يت�ص���ايحون كلم���ا ردد املطرب���ون مقطعا من 
اغانيهم!

* منظر ع�صكري املرور الذي ي�صتوقف �صيارة يف مفرتق الطرق ليحرر ا�صحابها خمالفة 
فيعطل املرور! 

تمثيلية سياسية في ثالثة فصول 

الف�صل الول 
)ترفع ال�ص���تار عن �ص���اح الدين با�صا، و�صر رالف 

�صتيفن�صن يف وزارة اخلارجية امل�صرية..! 
�صاح الدين: ما االخبار يا �صر رالف؟ 

�صتيفن�ص���ن: ال اعلم يا �ص���يدي، فقد جئت ال�صاألك من 
من عليه الدور لرد؟ 

�صاح الدين: اظن نحن!
�صتيفن�صن: ال يا�صيدي البا�صا.. نحن الذين �صرند.. 

ففي اآخر لقاء بيننا ت�صلمت ردا منك. 
�صاح الدين: لرنجع اىل ال�صحف فهي حكم بيننا.. 
وهي ادرى منا بنظام الت�صليم والت�صلم.. واكرث منا 

تتبعا لهذا االمر! 
�صتيفن�ص���ن: ها هي جرائد الي���وم، وكلها توؤكد انني 

انا الذي �صا�صلمكم الرد! 
�صاح الدين: ولكن اللجنة الوزارية عندنا اجتمعت 

واعدت ردا...
�صتيفن�ص���ن: ال مان���ع.. ابق���ه يف ال���درج حت���ى اعود 
باملقرتح���ات املقبل���ة. واظ���ن ان ال���رد ل���ن يختل���ف 

كثرا! 

الف�صل الثاين
)ترفع ال�ص���تار عن �ص���اح الدين با�ص���ا وعبد الفتاح 
عم���رو با�ص���ا �ص���فرنا يف لن���دن، يف مكت���ب وزي���ر 

اخلارجية(.
�صاح الدين: كيف ترى اجلو يف لندن؟

عم���رو با�ص���ا: خر.. كل خ���ر.. انه���م مهتمون جدا 
بالق�ص���ية وم�صرتموري�ص���ون يق���راأ ردودك���م بكثر 
من العناية واالهتم���ام.. بل اعلم انهم يوقظونه يف 

منت�صف الليل ليقراأها.
�صاح الدين: اننا نكتبها بلهجة �صديدة!

عمرو با�ص���ا: والف�صل لهذه اللهجة يف اننا ا�صبحنا 
ال�صغل ال�صاغل لوزير خارجية بريطانيا.

�صاح الدين: البد ان ن�صل معهم اىل حل يا عمرو.. 
فان البلد كلها تنتظر انباءنا يف لهفة! 

عمرو با�صا: و�صت�صل يا معايل الوزير.. هل اعددت 
ردا جديدًا!! 

�ص���اح الدين: �ص���اعده الليلة، واراجع���ه مع اللجنة 
الوزارية امل�صكلة.. فقد ترى ان نغر لون احلر، او 

�صنف الورق، او �صكل املظروف.! 

الف�صل الثالث 
)يف وزارة اخلارجي���ة الريطاني���ة.. �ص���ر رال���ف 

�صتيفن�صن ووزير خارجيتهم م�صرت موري�صون! 
�صتيفن�ص���ن: ها هو رد احلكومة امل�ص���رية.. اال تريد 

ان تقراأه؟
موري�صون: ال، لي�ض عندي وقت لهذا.. �صعه يف هذا 
الدو�صيه وخذ مقرتحات جديدة من هذا الدرج!... 

�صتيفن�صن: اي مقرتحات هذه؟ 
ه���ذه  ت���دور  كي���ف  تع���رف  ال  ان���ت  موري�ص���ون: 
املحادث���ات.. لقد اعددنا ع�ص���رة ردود، وكل رد اخف 
قليا من الذي قبله.. ونحن ن�صلم احلكومة امل�صرية 
ه���ذه ال���ردود بالرتتي���ب، اىل ان تقبل واح���دا منها 

فنوقع املعاهدة!!
ال���ردود  تق���راأ  ال  مل���اذا  االن  فهم���ت  �صتيفن�ص���ون: 
امل�ص���رية.. ولكنهم يف م�ص���ر يهتمون جدا بردودنا 

ويقراأونها ب�صغف عجيب!!
موري�ص���ون: انهم يف م�ص���ر يحبون ان يق���راأوا اي 

�صيء.. دعهم ما دام يف هذا �صعادتهم!!. 

بين سطور االخبار 
* ينتظ���ر ان تق���وم دول���ة اإ�ص���رائيل بان�ص���اء ادارة 
خا�ص���ة لنق���ل اال�ص���رار الع�ص���كرية امل�ص���رية التي 
تن�ص���رها بع����ض ال�ص���حف "امل�ص���رية" ب���ني ح���ني 
واآخر، لتكفى نف�ص���ها موؤونة �ص���رقة هذه اال�ص���رار 

بطرق التج�ص�ض! 
لل�ص���مام  ت�ص���عرة  التموي���ن  وزارة  و�ص���عت   *
باالق���ة،  للم�ص���تهلكني  يب���اع  ان  عل���ى  والبطي���خ، 
وينتظ���ر ان يقبل ا�ص���حاب احلدائ���ق الكبرة على 
ق�صم اال�ص���تراد والت�صدير للح�صول على ت�صريح 

بت�صديراكر كمية من هذه الثمار اىل اخلارج! 
* قال���ت ال�ص���حف اإن عبد الرحمن عزام با�ص���ا حني 
اجتم���ع بالعقي���د ال�صب�ص���كلي، بحث���ا ع���ن خريط���ة 
لفل�ص���طني و�ص���وريا ملراجعة مواقع خرق ا�صرائيل 
للهدن���ة يف منطق���ة احل���دود فل���م يج���دا مث���ل هذه 
اخلريط���ة يف دار اجلامعة، ويق���ال اإن هذا من بني 

ا�صباب ف�صل "خطط" اجلامعة العربية! 
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ف��ق��د امل�����ص��رح اال���ص��ت��ع��را���ص��ي يف 
اهم  من  ركينا  ركنا  اال�صبوع،  هذا 
ارك��ان��ه، وع��ل��م��ًا م��ن اع��ام��ه بوفاة 

الدين".  عز  "ببا 
ف��ق��د ك��ان��ت ال��ف��ق��ي��دة ال��ع��زي��زة ذات 
اجلميع  يحرتمها  قوية  �صخ�صية 
ا�صتطاعت  ث��م  وم���ن  وي��ق��درون��ه��ا، 
الفني  هدفها  نحو  فرقتها  تقود  ان 

بكيا�صتها ولباقتها. 
راق�صة  توؤنب  مرة  ذات  راأيتها  وقد 
نا�صئة يف غرفتها النها تهمل نف�صها 
وقد  الفن..  ا�صول  بتعلم  تهتم  وال 
ت���اأث���رت ال��راق�����ص��ة ال��ن��ا���ص��ئ��ة ل��ه��ذا 
التاأنيب فبكت.. ومل اأ�صا ان اتدخل 
الراق�صة  ان�صرفت  فلما  بينهما.. 
احد  اىل  و�صحبتني  الفقيدة  قامت 

حم����ال االزي������اء ل��ت�����ص��رتي 
ف�صتانًا انيقًا لهذه الراق�صة 

الف�صتان  وتكلف  النا�صئة.. 
ثاثني جنيهًا!! 

تعتر  العظيمة  زميلتي  كانت  لقد 
وكان  ا�صرتها،  كاأفراد  فرقتها  افراد 
ل��ه��ن، وم����ن راأت  ب��ي��ت��ه��ا م��ف��ت��وح��ا 
اخلا�ض  م�صكنها  تعتره  ان  فلتفعل. منهن 

 **
الثانية  الكرى  احلرب  بداية  ويف 
�صغرة  مطربة  بفرقتها  التحقت 
ال�����ص��ن مل ي�����ص��ب��ق ل��ه��ا اال���ص��ت��غ��ال 
هذه  ان  الفقيدة  والحظت  بالفن.. 
نف�صها،  ع��ل��ى  م��ن��ط��وي��ة  امل��ط��رب��ة 
�صديدة النفور من النا�ض، ميالة اىل 
بها  ومازالت  اليها  فقربتها  العزلة، 
حياتها  ق�صة  الفتاة  لها  روت  حتى 
وتركها  والدها  م��ات  فقد  االليمة.. 
باملدر�صة،  الطالب  و�صقيقها  وامها 
لتعيل  الفن  ميدان  اىل  هي  فنزلت 
ا�صرتها، ولكنها جتد يف هذه املهنة 
�صقيقها  يتم  لو  وتتمنى  غ�صا�صة، 

درا�صته لتعتزل الفن! 
ال��ف��ق��ي��دة؟  م���اذا فعلت  ت��ع��رف  ف��ه��ل 
ب��ي��ت��ه��ا، وظ��ل��ت  ل��ق��د اع���ادت���ه���ا اىل 
يعينها  �صهريا  مرتبا  اليها  تر�صل 
على  �صقيقها  وي�صاعد  احلياة  على 
يف  تخرج  حتى  درا�صته  ا�صتكمال 

اإحدى كليات اجلامعة! 
 ***

يف  ب��ي�����ص��اء  اي���اد  للفقيدة  وك��ان��ت 
ميدان الر واالح�صان.. ولوال انني 
اع����������رف ع��ن 

الفقيدة 
ان�������ه�������ا 
ك���������ان���������ت 
على  حت��ر���ض 
مبا  اح��د  يعلم  اأال 
وخ��ر،  ب��ر  م��ن  تقدمه 
ل���ذك���رت ال���ي���وم ال��ك��ث��ر من 
كانت  الذين  واال�صخا�ض  العائات 
مت��ده��م ب��ع��ون��ه��ا وم�����ص��اع��دت��ه��ا يف 

اخلفاء. 
 ***

ال��ع��زي��زة  فقيدتنا  ت����راود  وك��ان��ت 
اح�����ام ت��ن�����ص��د حت��ق��ي��ق��ه��ا ل��ت��وط��ي��د 
من  ارك��ان��ه..  وتثبيت  الفن،  دعائم 
انها حدثتني كثرا عن رغبتها  ذلك 
الرق�ض  لتعليم  معهد  اإن�����ص��اء  يف 
الباد  يف  املعروفة  باملعاهد  ا�صوة 
االوربية، وكانت تعتقد ان ال حياة 
بان�صاء  اال  اال�صتعرا�صي  للم�صرح 

هذا املعهد.. 
انها  ي��ع��ل��م��ون  ال  ال��ك��ث��ري��ن  ول��ع��ل 
يف  فرن�صا  اىل  خ�صي�صًا  �صافرت 
معاهد  ل���ن���زور  امل��ا���ص��ي  ال�����ص��ي��ف 
ال��رق�����ض احل��ك��وم��ي��ة ه���ن���اك، وق��د 
اختمر  ان  بعد  رحلتها  م��ن  ع���ادت 
املر�ض  ولوال  ذهنها..  يف  امل�صروع 
الذي ا�صابها وا�صطرها اىل دخول 
جراحية  عملية  الج��راء  امل�صت�صفى 
هذا  خل��رج  مبا�صرة،  عودتها  بعد 

امل�صروع اىل حيز التنفيذ. 
م�صروعات  براأ�صها  ت��دور  وك��ان��ت 
بامل�صرح  للنهو�ض  �صخمة 
اال���ص��ت��ع��را���ص��ي.. ه��ذا 
امل�صرح الذي افنت زهرة 
�صبابها يف �صبيل نه�صته 
حمرتما  فنًا  منه  وجعلت 
بعد ان كان لونا من الوان 

الت�صلية الرخي�صة.
ه����ذه ك��ل��م��ة ���ص��ري��ع��ة عن 
ببا  الفن  فقيدة  �صديقتي، 
الفن  خ�صر  التي  الدين  عز 
ب��ف��ق��ده��ا ف��ن��ان��ة جم���اه���دة، 
�صديقة  �صديقاتها  وخ�صرت 

خمل�صة وفية! 

لو ولدت مديحة ي�صري يف معبد البارئينون لزاد 
عدد األهة اجلمال اآلهة جديدة ل�صحر العيون، وزاد 
عدد اال�ص����اطر ا�ص����طورة جديدة لفت����اة نبتت يف 
الريف كما تنبت الزهور وتخطرت على ال�صواطئ 

كما تتخطر الطيور يف حلظات البكور.. 
ولكنه����ا ول����دت يف قري����ة االبراهيمي����ة يف مرك����ز 
ههيا، يف مديرية ال�ص����رقية.. وا�ص����رق ال�ص����باح، 
فخرج����ت   1922 �ص����نة  دي�ص����مر   13 �ص����باح 
ا�ص����رتها ال�ص����غرة ت�ص����عى اىل احلقول وتركتها 
يف اح�ص����ان امه����ا وهي تبته����ل اىل الله ان يرعى 
"هنوم����ة خليل"، وترددت ابتهاالتها يف ق�ص����اء 
اىل  الطي����ور  ع����ادت  الوادع����ة، وعندم����ا  القري����ة 
بيته����ا  اىل  ال�ص����غرة  اال�ص����رة  ع����ادت  اوكاره����ا 
ت�ص����تقبل املهنئني وترق�ض على ا�ص����واء ال�صموع 
وت�ص����ارك اطف����ال القري����ة يف فرحته����م بالطفل����ة 
الت����ي ولدت مع مولد ال�ص����باح وك����رت هنومة.. 
وخرجت مترح م����ع االطفال ولكنها كانت ترتكهم 
يعبثون يف امل����روج والقن����وات وجتل�ض وحدها 
حائرة حتت ظال ال�ص����جر، وكلم����ا اقرتبوا منها 
رمتهم باحل�ص����ى وعادت اىل بيتها غا�ص����بة دون 
ان ي����دري اح����د �ص����بب حرته����ا وغ�ص����بها، حت����ى 
ا�صتهرت يف القرية بال�ص����قاوة، وحاولت ا�صرتها 
ان تعالج �ص����قاوتها با جدوى، وكالعادة املعتادة 
يف الري����ف اخ����ذوا يطوف����ون بها حول ا�ص����رحة 
التعاوي����ذ،  رقبته����ا  ح����ول  امل�ص����ايخ، وي�ص����عون 
ويعاجلونها بالبخور ويدعون الله ان يقيها �ص����ر 

عني احل�صود.

احالم القاهرة 
ون�صجت هنومة وهي حائرة، كل ما كانت ت�صعر 
به ان نظراتها تتجاوز ق�ص����اء القرية وتتطلع اىل 
�ص����يء بعيد، وكل ما كانت ت�ص����عر ب����ه قريتها انها 
مل ت�ص����هد م����ن قب����ل فت����اة يف عينيها ال�ص����وداوين 
مث����ل هذه الظال، ويف قوامه����ا الرطيب مثل هذا 

الدالل.. 
ه����ذه الفاتنة التي ا�ص����كرت ام����واج النيل لفتانها، 
و�ص����قت ب�ص����رتها و�ص����مرتها وعطرت حديثها، مل 
تعد حتتمل البقاء يف قرية جمهولة.. انها ت�ص����مع 
ا�ص����واتا تدعوها اىل القاهرة حتى ام�صت تتمنى 
ان ت����رى معامله����ا و�ص����جيجها.. كان����ت حتلم بكل 

�صيء فيها دون ان تراه، كانت تريد ان تعي�ض يف 
زحمة ال تكرتث بعينيها و�صعرها وقوامها.

وجاءت اىل القاهرة وحيدة يف عاملها واحامها، 
وظل����ت وحيدة، ونظرت اىل امل����راأة كما تنظر كل 
فتاة فخفق قلبها غراما بفتنتها و�ص����مرتها وعادت 
ت�صمع اال�ص����وات املجهولة منبعثة عن م�صتقبلها 
املجهول.. وخرجت اىل ال�صارع. ان كل من يراها 
ترتكز عيناه يف عينيها فيطاردها بنظراته بينما 

جذبت نظراتها ا�صواء ال�صينما.. 

3 الوان 
وب����داأت تدخر كل قر�ض مل�ص����اهدة االفام، وبداأت 
حتل����م بالكامرا، وم����ع انها مل تتوق����ع ان يتحقق 
حلمها اال انها ب����داأت تهتم باناقتها وتختار الوان 
ف�ص����اتينها القليلة الت����ي ترز جاذبيته����ا.. احبت 
االل����وان الداكن����ة النه����ا تنا�ص����ب ل����ون �ص����عرها، 
وااللوان البي�صاء النها ترى فيها امالها، وااللوان 
احلمراء النها تتحدى �صمرتها، وظهرت ال�صمراء 
االنيق����ة بف�ص����اتينها االنيق����ة فابتلعه����ا الزح����ام.. 
ان العي����ون تطارده����ا ولكن اح����دا مل يقرتب منها 
ليجيب عل����ى عامات اال�ص����تفهام التي ارت�ص����مت 
يف ذهنها حت����ى التقت باملطرب حممد امني وكان 
ي�ص����كن يف نف�����ض احلي الذي ت�ص����كن فيه، فالتقت 

النظرات واالبت�ص����امات ثم انتقل����ت النظرات اىل 
خارج احلي، وبينما كانت ت�ص����رب ال�ص����حلب يف 
اح����د الكازينوه����ات، اذا برج����ل �ص����ارم املام����ح 
يق����رتب منه����ا وي�ص����األها: هل ترغب����ني يف الظهور 

على ال�صا�صة؟؟؟ 

�صيخ املخرجن 
تذكرت هنومة خليل طيفها الذي راأت �ص����حره يف 
امل����راأة، وعامات اال�ص����تفهام التي م����اأت خيالها، 
واال�ص����وات الت����ي كان����ت تهم�����ض يف وجدانه����ا، 
تذك����رت كل احامه����ا واماله����ا يف حلظ����ة واحدة 
فابت�ص����مت للرج����ل ال�ص����ارم وه����ي ال ت����دري انها 
تبت�ص����م مل�ص����تقبلها.. كان ه����ذا الرج����ل هو �ص����يخ 
راأى  ك����رمي..  حمم����د  ال�ص����ينمائيني  املخرج����ني 
بخرته يف وجهها وعينيها معامل الفتاة امل�صرية 
الت����ي نبت����ت على �ص����اطئ الني����ل، و�ص����معها تردد 
ا�ص����مها هنومة ب�ص����وت كامواجه الدافقة العذبة، 

فقال لها: مروك يا مديحة.. 

بال�س تبو�صني 
وانطوى تاريخ هنومة، وبداأت �ص����فحة م�ص����رقة 
يف تاري����خ مديح����ة ي�ص����ري.. بداأت ت�ص����عد �ص����لم 
البات����و يف اول فيل����م م����ع حمم����د عب����د الوهاب، 
ا�ص����رتكت يف لقط����ة واح����دة، وكاأمن����ا كان يح����دد 
مو�ص����ع الفتنة فيه����ا فدارت الكامرا وهو ين�ص����د 
اغنيت����ه العاطفية "با�����ض تبو�ص����ي يف عيني.." 
وفتح����ت مديح����ة حقيبتها فل����م جتد �ص����يئًا.. كان 
اجره����ا تافه����ا، وامنا راأت على ال�صا�ص����ة �ص����ورة 
ا�صد اغراء من �صورتها يف مراآته، فحطمت املراآة 

وع�صقت ال�صا�صة.

مو�صة الف�صاتن 
وكيانه����ا  مب�ص����اعرها  ال�ص����ينما  اىل  واجته����ت 
وعواطفه����ا.. ل����ن تظل ب����ني الكومبار�����ض بعد ان 
ادركت �ص����حر عينيه����ا، وفعا ع����ادت اىل الباتو 
بطل����ة يف ثاين فيل����م، وقفت امام فري����د االطر�ض 
يف فيلم احام ال�ص����باب، وفتحت حيبتها فوجدت 
80 جنيها انفقتها كلها يف �ص����راء ف�ص����اتني جديدة 
تزيد اناقة قوامها، وا�ص����بحت الكومبار�ض التي 
تقا�ص����ت اجرا تافه����ا تتقا�ص����ى 3 االف جنيه ومل 

تن�ض مع هذا ن�صيب الف�صاتني، ا�صبحت تعد لكل 
فيلم 20 ف�صتانا، وال ترتدي اي ف�صتان يف حياتها 
العادي����ة اك����رث م����ن ث����اث م����رات، وتكتم ا�ص����رار 
تف�صيات ماب�صها حتى ال ت�صبقها غرها، وكلما 

ارتدت ف�صتانا ا�صبح مو�صة جديدة. 

تعويذة من احل�صود 
يف  وغ�ص����بها  حرته����ا  �ص����ر  االن  عرف����ت  لق����د 
طفولته����ا.. انها متار�����ض حياتها منذ ن�ص����اأت بكل 
كيانه����ا.. اذا احبت تفانت، واذا كرهت ع�ص����فت، 
كل �ص����يء تتناول����ه وب�ص����راحة منقطع����ة النظر، 
وهك����ذا تزوج����ت حمم����د ام����ني وانف�ص����لت عن����ه 
وهك����ذا ارتبط����ت باحمد �ص����امل، وهك����ذا تزوجت 
حممد ف����وزي، دخل معها البات����و ممثا يف فيلم 
فاطم����ة وماري����كا ورا�ص����يل، وخرج معه����ا زوجا، 
وهك����ذا تبا�ص����ر حياتها وفنه����ا بنف�ض ال�ص����راحة 
واالخا�����ض، انه����ا تر�ص����ي م�ص����اعرها ول����و على 
ح�صاب م�ص����اعرها، واحيانا تدفع الثمن، ودفعته 
غالب����ا حينما راح����ت ابنتها �ص����حية اجلهود التي 

بذلتها اثناء حملها.. 
كل م����ا تتمن����اه االن ان يرع����ى الله ولده����ا عمرو، 
انه����ا حتيط����ه بنف�����ض االبته����االت الت����ي احاطتها 
تعوي����ذة يف ف�ض ازرق، وحتتفظ يف بيتها بقطع 
م����ن الرخ����ام الداكن، وتدعو الله ان يقي ا�ص����رتها 

ال�صعيدة �صر عني احل�صود

ن�صوة يف قمة املجد 
ان مديحة ي�ص����ري مثل من امثل����ة الكفاح يف عامل 
الفن، �ص����عدت ال�ص����لم ب�ص����رعة ولك����ن بجهودها، 
وكلم����ا مثل����ت فيلما �ص����اهدته اكرث م����ن مرة لرتى 
عيوبها، وكلما ح�صرت جمتمعا بحثت عن مواطن 

النق�ض فيها لت�صتكملها بنف�ض ال�صراحة.
ه����ذه الفت����اة الت����ي كان����ت تتطل����ع يف قريته����ا اىل 
�ص����يء بعيد ال ت����زال وهي يف قم����ة جمدها تتطلع 
اىل احام جديدة تر�ص����ي الن�ص����وة التي تفجرت 
من عينيها يوم نبتت يف الريف كما تنبت الزهور 
وتخطرت على ال�صواطئ كما تتخطى الطيور يف 

حلظات البكور.  الثنن والدنيا /
 �صباط- 1951

اجلــــيل/ اآذار- 1956
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ذاكرة 
العد�سة

�صور تاريخها 
عام 1986 تغطي 
املهرجان الذي 
اقيم جلمع 
التربعات املالية 
ل�صالح موؤ�ص�صة ” 
 ”United Way
اخلريية، 
و لتحقيق رقم 
قيا�صى فى هذا 
الإحتفال باإطالق 
واحد و ن�صف 
مليون بالونة 
تطري فى الهواء 
يف احدى �صاحات 
مدينة كليفالند 
الأمريكية

اأحد املدربن الفرن�صين بحديقة حيوان باري�س 
مع عجل البحر عام 1936...

اأول كرة قدم ا�صتخدمت يف العامل 

كانت يف الرغواي عام 1930

 �صانعة ال�صيجار 1908م امراأة من مانيال الفلبن تعمل 
على �صناعة ال�صيجار قبل مائة عام

�صورة التقطت عام 1909 حلرمي ال�صلطان العثماين عبد احلميد الثاين

�صوفيا 
لورين يف 

م�صر

طهران  
بنك 

بزركاين 
1946

خم�صة توائم 
ولدن يف كندا يف 

عام 1934 وهي 
تعترب اأول حالة 

ولدة خلم�صة 
توائم معروفة 
يبقون جميعًا 

على قيد احلياة 
وب�صحة جيدة 

بائع اللنب يف 
حارات م�صر �صنة 
1915
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اف�ص���ل ان اب���داأ مق���ايل باالجاب���ة عل���ى 
ال�صوؤال اخلالد: "ملاذا مل اتزوج؟" 

م�صربة عن الزواج؟ 
ال... 

فاتني ال�صوق؟ 
كا... 

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

فيها... 
اذن ملاذا يابنت احلال ال تتزوجني؟ 

ذرع���ا  �ص���قت  انن���ي  اق���ول  "احلقيق���ة 
به���ذه اال�ص���ئلة. انني مل اتزوج ل�ص���بب 
ب�ص���يط: ان ق�صمتي كده! الي�ض الزواج 

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

ق�ص�ض هذه املحاوالت. 
ب���داأت الق�ص���ة االأوىل وان���ا يف الرابعة 
ع�ص���رة، فت���اة ذات اح���ام كث���رة، كلها 
تدور حول فار�ض له قامة طويلة وبنية 
من ف���والذ، يخطفني خطف���ا وال يبايل، 
وي�ص���بعني 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 �ص���دفة 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 "�ص���عيدة" فاح�ص���ب 
وي�ص���افحني  "�ص���عيدة"  كله���ا  الدني���ا 
احيانا ثم يرتكني ارجتف من مل�ض يده، 

وع�صرها كفي.. 
ومرة واحدة تكلمنا خل�ص���ة.. واتفقنا! 

طبعا على الزواج.. 
وتق���دم اىل ا�ص���رتي يطل���ب ي���دي. ام���ا 
اال�ص���رة فق���د قالت: ال وعل���ت وجه ابي 
�صحابة غ�صب، وقالت امي: "قلة ادب". 
نعم كانت قلة ادب ت�ص���توجب الغ�ص���ب 
الن �صقيقتي الكرى مل تكن قد تزوجت 
بع���د، ونحن  نا�ض لنا تقاليد وموازين. 
ثم انني "عيلة" "مفعو�صة" "�صعنونة" 

ال ت�صلح للزواج... 
"ك�ص���وف" ح���ادة.  نوب���ة  وا�ص���ابتني 
فلزم���ت حجرت���ي �ص���هرا ال ابرحه���ا وال 
اجروؤ عل���ى ان اواجه احدا بعيني. فان 
معن���ى ان يطلب احد ي���دي انني كرت، 
ت�صتدعي  م�ص���األة  كرت" هذه  "وانني 

احلياء "والك�صوف". 

وظن���وه  �ص���هرًا..  اال�ص���رة  وقاطع���ت 
احتجاجا، وهو يف حقيقته ك�صوف! 

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

ملحوظ���ة: معذرة الخي م�ص���طفى النه 
اىل االن ال يعل���م انن���ي حدثت �ص���ديقة 

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

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

ال�صف 
فقد دخلت ال�ص���ينما حياتي، وال�ص���ينما 
زوج كالفري���ك ال يح���ب ال�ص���ريك، وانا 
طموح���ة، كان كل هم���ي ان ا�ص���ل اىل 
�ص���يء وال�ص���لم عال. والطري���ق طويل، 
وال�ص���وك كث���ر، ومل اب���ال ب���كل ه���ذا، 

ت�ص���لحت بع���زم كتيب���ة م���ن الفدائيني، 
وتذرعت ب�صر �صيدنا ايوب.. 

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

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

- ان���ت �ص���يعت �ص���ينما، انت ت�ص���يعني 
حقك يف ال�صعادة واحلياة واحلب. 

- انا كده مب�صوطة. 
- انت تغالط���ني، عندك ال���رثوة، عندك 

ال�صهرة، فلماذا ال تتزوجني؟ 
م���ن  كان  ولك���ن  مبنطق���ه،  واقتنع���ت 
امل�ص���تحيل ان اتزوج���ه ه���و، الن���ه كان 
موظفا كبرا يف ال�ص���لك الدبلوما�ص���ي، 
وعمل���ه يحتم عليه ان يقيم يف اخلارج، 
والب���د ان اقي���م معه والعلم مل يتو�ص���ل 
اىل االن اىل طريقة الزواج باملرا�ص���لة، 

فرف�صت! 
ومل���ا اح����ض بان���ه ك���فء فخ���رين بينه 

وبني ال�صينما.. 
واخرتت ال�صينما... 

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

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

وكله���م  و�ص���اد�ض،  وخام����ض  وراب���ع 
ي�صلحون لوال وجود ظرف ما.. وكلهم 
اكف���اء ل���وال حبي لل�ص���ينما.. و�ص���تظل 
الو�صادة خالية عندي حتى اجد رجلي! 

و�صت�صاألون من هو؟ ما �صروطك فيه؟ 
فاق���ول لك���م: تق���دم يل �ص���اب يف مث���ل 
�ص���ني فرف�ص���ت، انا اريد رجا جمربا، 
يحرتمني ويحبني معا، اريد رجا عرك 
الدنيا وتخرج يف جامعة احلياة، فانها 

جامعة ال تدانيها جامعة اخرى... 
ويحبه قلبي! 

فانا فتاة.. ويف �ص���دري احام كاحام 
بالق�ص���مة  اوم���ن  ولكن���ي  فت���اة،  كل 
له���ذه  مت�ص���ع  الغ���د  ويف  والن�ص���يب، 

الق�صمة وذاك الن�صيب.. 
انتهينا من حديث الزواج! 

نتحدث اذن عن فاق.. يف البيت! 
نع���م فانا يف البيت : ف���اق.. او القطة.. 
واخ���ر  وال�ص���بيان  البن���ات  �ص���غرى 
العنق���ود.. وعايدة هي بكرية اال�ص���رة، 
وه���ي االن زوجة ال�ص���تاذ يف اجلامعة 
يو�ص���ف،  عل���ي  احم���د  اال�ص���تاذ  ه���و 
وبعده���ا توفي���ق وهو حما�ص���ب يعمل 
يف مالي���ة الكوي���ت، والثالث م�ص���طفى 
�ص���ابط برتبة بوزبا�صي، وهو االن يف 

الواحات.. 
وعاقت���ي ب�ص���قيقتي و�ص���قيقي عاق���ة 
م���ودة وح���ب، وه���م اول جمه���وري.. 
يوجهونني ويقولون يف راأيا �ص���ريحا 
اقي���م له وزنا، وامي كانت دائما عوين، 
واذا كان الح���د ف�ص���ل عل���ى فه���ي ه���ذه 
ال�ص���يدة العظيمة الطيبة التي رافقتني 
يف كل مراح���ل كفاحي، وكانت �ص���ندي 
ال���ذي ال يتخل���ى عني، اقنع���ت ابي بان 
اعمل و�صهرت الليل معي يف اال�صتوديو 
و�ص���افرت مع���ي هنا وهناك حتر�ص���ني 
بالع���ني والقلب.. وت���كاد حتملني حما 

كما كانت تفعل وانا طفلة �صغرة! 
وبالرغم من انن���ي كرت وخا�ض، فا 
زلت عند ام���ي تلك الطفلة ال�ص���غرة.. 

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

�صغرة.. 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 �صاتوه يف القاهرة! 
وكث���را ما تهت و�ص���األت اي���ن انا. ويف 
"التوهان"  اخل���ارج تازمن���ي حكاي���ة 
فرانكف���ورت،  يف  م���رة  ته���ت  ه���ذه. 
وغادرت الطائرة، التي �صا�صافر عليها، 
ار�ض املطار وانا الف وادور وال ا�ص���ل 
الي���ه. ومكثت نه���ارا بطول���ه يف املطار 
حيث اجرت ال�صركة عملية ايجاد مقعد 

يل على طائرة اخرى.. 
وعاقت���ي بالنا�ض على م���ا احب، ولكن 
عندي ما ا�ص���كو منه.. 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 خر الب�صر جميعا، ثم ال 

البث ان الدغ من جحرهم! 
ولي���ت اللدغ م���ن اجلحر م���رة واحدة، 
انن���ي طيب���ة القل���ب ان�ص���ى "الق�ص���ية" 
ب�ص���رعة، ولهذا ال ارى باأ�صا يف ان الدغ 

من جحر واحد مرتني! 
عبط.. 

الي�ض كذلك؟ 

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

الطريق.. 
وتهمة البخل تنفيها عني ا�صياء كثرة، 
منها ظاهر، فل���م يحدث يف حياتي مثا 
ان رفعت ق�ص���ية اطالب باجر اكله علي 
منتج، ومنها باطن ال ا�صتطيع ان اك�صف 

عنه.. النه عاقة بني االن�صان وربه.. 
وانا �ص���ريحة.. اقول لاعور انه اعور 
يف عينه، هذا عندي اح�ص���ن من املنافق 
ال���ذي يقول لاعور ان نظره �ص���تة على 
�ص���تة.. واح�ص���ن م���ن املبال���غ املتجن���ي 

الذي يقول لاعور: انت اعمى.
و�ص���راحتي ه���ذه ت�ص���بب يل خ�ص���ائر 
ج�ص���يمة.. 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�ص���يناريو  او  الق�ص���ة 
ب�صراحة ان الق�صة ال تعجبني.. فيثور 
العم���ل  فارف����ض  يهمن���ي  ويغ���ور، وال 

ويخرج �صاخطا. 
واحب يف الن�صاء الوفاء.. واكره فيهن 
اجلح���ود، واح���ب يف النا����ض ال�ص���دق 
واك���ره فيه���م الكذب.. ف���ان الكذب جنب 
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�ص���ن وم�ص���األة انن���ي 
اعجب النا�ض اوال اعجبهم ت�صتطيع ان 

جتيب عنها انت ياعزيزي القارئ.
ومتعت���ي االوىل باحام���ي، من���ذ ايام، 
حلم���ت انن���ي ام�ص���ي يف موك���ب م���ن 
با�ص���مي، ويف  يهتف���ون  النا����ض وه���م 
الي���وم الت���ايل وه���م يهتفون با�ص���مي، 
ويف الي���وم التايل جاءين خطاب يقول 
انن���ي فزت بجائزة مهرج���ان، كارلو فو 
قارئ لل�صينما يف االحتاد ال�صوفيتي.. 
وق���د يكون احللم مفزعا فات�ص���اءم منه، 
حدث منذ ا�ص���ابيع ان حلمت بانني اقع 
من فوق جبل وقد ام�صكت بطرف ثوبي 

�ص���ديقتي مار�ص���يل �ص���الح املونتر.. 
وال���ذي ح���دث انن���ي يف �ص���باح نف����ض 
اليوم اختلفت م���ع الزميل عز الدين ذو 
الفقار الذي كان �صيخرج يل فيلم جميلة 
بوحريد، وانتهى االمر بان ترك الفيلم، 
وخ�ص���رت بهذا مبلغا ال يقل عن ع�ص���رة 
االف جني���ه.. �ص���اعت ب�ص���بب التاأخر 
يف دخ���ول اال�ص���تديو، ويف "عرابني" 

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

انها مليئة بالعمل!
ال�ص���حف،  فاق���راأ  ال�ص���باح  يف  اق���وم 
واتن���اول طع���ام االفط���ار، واذهب اىل 
اال�ص���تديو واعم���ل حتى يقبل امل�ص���اء، 
فاذهب اىل املكتب، فا�ص���رف �صوؤوين، 
فانن���ي منتج���ة وموزع���ة يف ان مع���ا، 
واعود بعد ذلك اىل البيت النام، وخال 
ه���ذا كل���ه احمل مع���ي "راديو �ص���غر" 
تنبع���ث من���ه مو�ص���يقى هادئ���ة، تلطف 
جو الكد يف اال�ص���تديو، وتخلق ال�صر 
يف جو املناق�ص���ات يف املكتب، وحتول 
�ص���راخ  يكتنفن���ي..  ال���ذي  ال�ص���راخ 
احلي���اة اليومي���ة، اىل �ص���يء حمتمل ال 

ي�صيب االع�صاب 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�ص���ابعة ع���ن دوري يف فيلم "اين 
برل���ني  م���ن  االوىل  كان���ت  عم���ري". 
والثاني���ة من دم�ص���ق واخلم�ض جوائز 

الباقية من م�صر. 
اما اجلائزة الثامنة فه���ي جائزة كارلو 
فوف���اري ع���ن دوري يف فيلم "ار�ص���نا 
اخل�ص���راء" تل���ك اجلائزة الت���ي حلمت 

بها يف الليل واخذتها يف ال�صباح! 
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�صري اىل 
جم���االت عاملي���ة، ان امنيت���ي ان نتقدم 
اىل االو�ص���كار ونف���وز ب���ه، ان امنيتي 
ان جنعل من ال�صينما ر�صالة نباهي بها 
الدني���ا متام���ا مثلما نباه���ي باآرائنا يف 

احلرية، واحلياد، وال�صام.. 
وال�صام عليكم ورحمة الله وبركاته! 
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ح�ص���ني  بي���ت  يف  م�ص���اء..  غ���دا  "موعدن���ا 
ابراهيم"

تلك كانت تعليمات الهيئة التاأ�صي�ص���ية لل�صباط 
االح���رار، تلقيناه���ا م���ن الرئي����ض جم���ال عب���د 

النا�صر م�صاء يوم 15 يوليو �صنة 1952. 
وكنا نعرف ملاذا دعانا جمال اىل هذا االجتماع، 
ففي �ص���باح ذلك اليوم �ص���در االمر بحل جمل�ض 
ادارة نادي ال�ص���باط، بعد ان ادرك امللك ان بقاء 
ه���ذا املجل����ض يعتر حتدي���ا لرغباته، وات�ص���ل 
رئي����ض ال���وزراء وقتئذ ح�ص���ني �ص���ري بالفريق 
ح�ص���ني فريد رئي�ض هيئة اركان حرب اجلي�ض، 
وقال له ان اي �ص���ابط يحت���ج على هذا او يفتح 
"بقه" بكلمة يعتقل يف احلال، كما يجب تطهر 

اجلي�ض من جماعة ال�صباط االحرار. 
وكان حل���ل جمل����ض ادارة ن���ادي ال�ص���باط اثره 
البعي���د ومغ���زاه العمي���ق عندنا نحن ال�ص���باط 
االحرار، فقد انتهزنا فر�ص���ة انتخابات املجل�ض 
ي���وم 31 دي�ص���مر 1951 ور�ص���حنا فيه���ا عددا 
من زمائنا حتى ت�ص���ر غور االث���ر الذي تركته 
من�صورات ال�ص���باط االحرار يف نفو�ض �صباط 
اجلي����ض، وكان���ت النتيج���ة ن�ص���را باه���را، فقد 
انت�صر جميع مر�صحينا بينما �صقط اذناب امللك، 
ب���ل لقد وق���ف احد اع�ص���اء اجلمعي���ة العمومية 
اثناء انعقادها وكان من �صباط �صاح ال�صيانة، 

وقال: 
- باعتباري زميا يف ال�صاح لل�صهيد عبد القادر 
ط���ه، فانني اطالب اجلمعية العمومية بالوقوف 
دقيقتني ح���دادا عل���ى الرجل الذي راح �ص���حية 

القدر والنذالة. 
وهب ال�صباط جميعا وقوفا، وكانت لطمة قوية 
ا�صتقرت على وجه امللك واذنابه من كبار �صباط 
اجلي����ض، فق���د كان معروف���ا ان املل���ك ه���و الذي 

حر�ض على قتل ال�صهيد عبد القادر طه. 
تل���ك كان���ت بداي���ة النهاية، فق���د طا�ض �ص���واب 
املل���ك، ودار راأ����ض ذنب ال�ص���راي ح�ص���ني عامر 
قائد �ص���اح احلدود، وكانت ثورة جاحمة وراء 
جدران الق�صر، مت�ص���خت عن قرار اغاق نادي 

ال�صباط. 
اجل كن���ا نعرف ان �ص���يئا كهذا الب���د ان يحدث، 
وكن���ا نريد ان يلم�ض �ص���باط اجلي�ض بانف�ص���هم 
م���دى احرتام املل���ك حلريتهم، وكي���ف انه يراها 
هبة ومنة مينحهما لهم متى �صاء ومينعها عنهم 
وف���ق ه���واه ولكن ه���ذا مل مين���ع م���ن ان اغاق 
النادي ترك اثرا اآخر بالن�صبة لل�صباط االحرار، 
فق���د كانت حمتويات املن�ص���ورات ال�ص���رية التي 
ا�صدرناها ووزعناها لن�صر الوعي بني �صفوف 
ال�ص���باط، وكان���ت مو�ص���وعات االحادي���ث يف 

االجتماع���ات الفردي���ة الت���ي كان يعقدها كل منا 
لزمائه يف وحدته او �ص���احه، كانت هذه وتلك 
جتع���ل من ال�ص���باط االحرار يف نظ���ر االخرين 
قوة هائلة ت�صتطيع ان ت�صمد امام جروت امللك 
ونتحدى طغيانه، وها هو ذا ي�ص���در امره بحل 
املجل�ض واغاق نادي ال�صباط، ويف هذا مافيه 
من اال�صتهانة بقوة ال�صباط االحرار ونفوذهم، 
بل هو �صفعة اراد امللك او يوجهها الولئك الذين 

وافتهم اجلراأة لتحديه. 
وجل����ض جم���ال يفك���ر م���اذا نفع���ل؟ ه���ل نتلق���ى 
ال�ص���فعة يف ر�ص���وخ وا�صت�ص���ام وبذل���ك يفقد 
ال�ص���باط االحرار هيبتهم وقوتهم و�ص���جاعتهم 

التي يتو�صعها فيهم زماوؤهم �صباط اجلي�ض؟ 
ثم.. لقد ا�صتطعنا ان ن�صم عددا من ال�صباط يف 
خمتلف اال�صلحة اىل خايانا الفرعية، وهو عدد 
لي�ض كب���را حقا، لكن من يدرينا اننا ن�ص���تطيع 
ان نح�صل على عدد مثله م�صتقبا اذا انف�ض من 

حولنا اليوم، عندما يرى هزميتنا امام امللك؟ 
مل يك���ن هذا التفك���ر وليد اخلوف او الرتدد يف 
االق���دام عل���ى القيام بحرك���ة ايجابية �ص���د هذا 

الت�صرف، وامنا له �صبب اآخر. 
ففي �صهر مار�ض �صنة 1952 بعد ان وقع حريق 
القاه���رة، ال���ذي اراد ب���ه املل���ك ان يح���رق كفاح 
االحرار �صد االجنليز يف القتال، ليحفظ كيانهم 
وكيانه، ويحميهم ويحمي نف�ص���ه، وبعد م�صرع 
ال�ص���ابط ال�صهيد عبد القادر طه، حدث ان عقدت 
الهيئة التاأ�صي�ص���ية لل�ص���باط االحرار اجتماعا، 
اتف���ق ال���راأي فيه عل���ى القيام بالثورة يف �ص���هر 

نوفمر 1952. 
ولتحديد هذا املوعد حكمة. 

فقد كان امللك قد عطل الرملان حتى يجنب اذنيه 
�ص���ماع تلك اال�ص���وات التي كانت ترتفع من بني 
قلة قليلة من ذوي الوطنية يف �صفوف االع�صاء، 
وتعل���ن �ص���خطها على االو�ص���اع املقلوب���ة التي 
ت�ص���ر عليها الباد، وقد علمنا ان هذه القلة بني 
اع�ص���اء املجل����ض قررت ان جتتم���ع يف الرملان 
رغ���م انف امللك ي���وم موعد انعق���اده العادي يف 
�ص���هر نوفم���ر 1952، وتوقعن���ا ان يك���ون ذلك 
احل���دث �ص���ببا يف انفجار �ص���خط ال�ص���عب على 
املل���ك واذنابه، وقررنا ان ننتهز فر�ص���ة االر�ض 

املمهدة للثورة، وتقوم بحركتنا. 
ولكن قرار امللك ال�ص���ابق بحل جمل�ض ال�صباط، 
ن�ص���من – وه���و ال ي���دري – ف�ص���ل اخلت���ام يف 
ق�ص���ة احلكم الفا�ص���د، وقررن���ا ان نعجل بتنفيذ 

اخلطة. 
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ال�ص���ت هية الل���ي الزم تهت���م مبكافح���ة الذباب، 
النه بينقل كل االمرا�ض امل�صتع�ص���ية.. وبا�ض 
امرا�ض.. باه الديانة تقف ا�ص���م لله على مقامكم 
على احلاجة الوح�ص���ة كام يف �صركم، وبعدين 

تيجي على حد انني!! 
يا �صاتر!! 

مو�ض اموتها قبل ما تعمل كده؟! 
دي النظاف���ة �ص���يء باي���دي انا، مو����ض بايد اي 

ان�صان تاين.. 
الزم اراع���ي بيتي بنظ���ري ان كنت �ص���ت غنية، 
واراعيه بايدي ان كنت �ص���ت متو�ص���طة، وبكده 
ا�ص���من �ص���حتي، و�ص���حة ج���وزي واوالدي.. 
وفيه ع�صرة و�صايا، لو قدرتي تنفذيهم ت�صمني 
ان���ك حافظ���ت عل���ى بيت���ك، وتك���وين يف الوقت 

نف�صه ا�صرتكت يف حملة مكافحة الذباب.. 
اوال- حطي على ال�صباك �صتاير �صلك بني اخل�صب 
والزجاج، وال�ص���باك الواحد م���ا يكلفكي�ض اكرث 

من خم�صني قر�ض، ويعي�ض معك العمر!.
ثانيا – فيه حاجة ا�صمها "فليت" لتنظيف البيت 
من الذباب وال�ص���فيحة كلها – 18 قر�ض، وتقعد 

عندك �صهر!
ثالث���ا- الزبال���ة مو����ض الزم تتوج���د يف البي���ت 
مطلق���ا، الزم يك���ون عن���دك زبالة بغط���اء حمكم 
ب�ص���تني و�ص���بعني قر����ض الزبال���ة، تعي����ض معك 

�صنتني ثاثة..! 
رابع���ا – الزم تك���وين نظيف���ة يف بيت���ك مو����ض 
العي���ال ياكل���وا الرتق���ال، ويرموا الق�ص���ر على 

االر�ض، يجي الطر يعف عليه.ّ.
– واترك���ي ج���زء  خام�ص���ا- اقفل���ي ال�ص���بابيك 
�ص���غر منها مفتوح، وه�ص���ي الدبان فيهرب يف 

احلال، النه ما يحب�ض الظلمة.

�صاد�صا – ما ت�صيبي�ض اللحمة واخل�صار بجوار 
ال�ص���بابيك املفتوح���ة، عل�ص���ان ما يعف����ض عليها 
الدب���ان، وكذلك م���ا تهوي�ض احللوي���ات يف جو 

مك�صوف اال اذا كتبت عاملة احتياطاتك..! 
�ص���ابعا – اذا كان عندك كاب او قطط، تنظفيها 
الط���ر  ت�ص���يبي  ب���اول، مو����ض  وحتميه���ا اول 
يع���ف عليه���ا، وعلى فل���ذات كبدك الل���ي بيلعبوا 

معاها..!
ثامنا – وكله كوم واملجاري العمومية كوم، لو 
ان�ص���دت عندك باعة الزم ت�ص���ليحها يف احلال، 
وتاحظ���ي دورة املياه با�ص���تمرار، او تنظفيها 

بنف�صك اذا لزم االمر!
تا�ص���عا – وم���ا ت�ص���محي�ض ل���اوالد اب���دا انه���م 
ي�ص���رتوا جيات���ي او دندرم���ة م���ن العربي���ات 
الل���ي بتدور يف ال�ص���ارع، النها مليان���ة امرا�ض 

ومكروب���ات والدب���ان دامي���ا 
حاطط عليها!. 

عا�صرا- واذا كان يف طريق 
بيت���ك بعد كده م�ص���تنقعات 
او خرايب او مقالب زبالة، 
بلغ���ي ال�ص���حة او اجلهات 
احل���ال،  يف  املخت�ص���ة 
يف  ت�ص���اهمي  عل�ص���ان 
حمل���ة مكافح���ة الذب���اب، 
وحتفظ���ي بادك من هذا 

الوباء..! 

ماري منيب
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امل�صور/ حزيران- 1958

وبعد ان قال لنا جمال – انه يرى ان نبادر بتنفيذ 
اخلط���ة يف يوم 5 اغ�ص���ط�ض 1952، طلب دعوة 
اع�صاء اللجنة التاأ�صي�صية لل�صباط االحرار كلهم 
لاجتم���اع به يف اليوم الت���ايل، لبحث املو�صوع 

واتخاذ قرار فيه.. 
ويف اليوم التايل 16 يوليو 1952 عقدت الهيئة 
التاأ�صي�صية اجتماعا اخ���ر ح�صره من اع�صائها: 
جم���ال عبد النا�ص���ر، وعبد احلكي���م عامر، وعبد 
اللطيف البغدادي، وكمال الدين ح�صني، وح�صني 
ابراهيم، وانا.. خالد حميي الدين، وكان امللك قد 
ا�صدر ام���را بتعيني جمل�ض ادارة موؤقت، حر�ض 
عل���ى ان يك���ون اع�ص���اوؤه جميعا مم���ن ال حتوم 
حولهم الريب وال�صكوك، واملعروفني باخا�صهم 

له، اي من غر ال�صباط االحرار طبعا. 
يف ذلك االجتم���اع اقرتح بع�ض الزماء ان نقوم 
بعملي���ات عنيف���ة، ولقى االقرتاح قب���وال مبدئيا، 
ومر يوم���ان ونحن نفكر يف اخ���راج الفكرة اىل 

حيز التنفيذ. 
ولكن جمال عبد النا�ص���ر جاءنا يف اليوم الثالث 

وقال لنا: 
- فق���د فكرت طويا يف م�ص���األة القيام بالعمليات 
العنيف���ة الت���ي اتفقن���ا عليها م���ن قب���ل، فوجدت 
ان احل���ل ال�ص���ليم ه���و ان نتاأك���د اوال ع���ن م���دى 
�ص���يطرتنا عل���ى اجلي�ض، ف���اذا اطم���اأن بالنا اىل 
ه���ذا، ا�ص���تطعنا ان ن�ص���قط احلكوم���ة، ونفر�ض 

�صروطنا ونحقق اهدافنا. 

وعدن���ا نفك���ر يف مدى �ص���يطرتنا عل���ى اجلي�ض، 
وجل����ض كل واح���د م���ن مندوبي اال�ص���لحة بيننا 
بعد قوائم با�ص���ماء زمائه ال�صباط الذين ميكنه 
االعتم���اد عليهم، ثم اتفقنا على ان نقوم باحلركة 

يوم 4 اغ�صط�ض. 
وق���د اخرتن���ا هذا الي���وم بال���ذات النه ي�ص���ادف 
املوع���د الذي تعود في���ه بع�ض وح���دات اجلي�ض 
م���ن العري����ض اىل القاه���رة، وبينه���ا ق���وة كتيبة 
مدافع ماكينة، ت�صتطيع االعتماد عليها يف تنفيذ 
اخلط���ة، وحت���ى يك���ون املواطن���ون قد �ص���رفوا 
مرتباتهم، ويف و�ص���عهم تاأمني نفقات معي�ص���تهم 
حتى اآخر ال�ص���هر، وذل���ك من باب االحتياط ملا قد 

ي�صتجد من ظروف طارئة بعد اعان الثورة. 

وم�ص���ى كل منا ي�ص���ع خط���ة تف�ص���يلية للعملية 
الت���ي ي�ص���تطيع ان يق���وم به���ا، معتم���دا يف ذلك 
على �ص���باطه وجنوده واال�صلحة التي ي�صتطيع 

احل�صول عليها. 
وب���داأت ات�ص���االت جدي���دة ب���ني اع�ص���اء الهيئة 
التاأ�صي�ص���ية واع�ص���اء اخلايا الفرعية لل�صباط 
االحرار، ومت ح�صر ا�صماء من ن�صتطيع االعتماد 
عليهم من ال�صباط، ودرا�صة امكانيات كل �صاح 
ويف ي���وم االح���د 20 يولي���و، ابلغنا جم���ال عبد 
النا�صر انه حدث تغير يف موعد احلركة ب�صبب 

معلومات اتى بها ثروت عكا�صة. 
قال ثروت ان احد ا�ص���دقائه ات�ص���ل به تليفونيا 
م���ن اال�ص���كندرية، وانب���اأه ان حكوم���ة ح�ص���ني 
�ص���ري قدم���ت ا�ص���تقالتها، وان جني���ب اله���ايل 
ب�ص���كل الوزارة اجلديدة، وانه �ص���يعني ح�ص���ني 
�ص���ري عامر وزيرا للحربية، وان ح�ص���ني �ص���ري 
عامر �ص���رح ب���ان احل���ل الوحيد الع���ادة الهدوء 
اىل �ص���فوف اجلي����ض هو القب�ض على ال�ص���باط 
االح���رار والتنكي���ل بهم، وانه اع���د قائمة من 14 
�ص���ابطا، ين���وي الفتك بهم وكان ال بد ان ن�ص���بق 
ح�ص���ني �ص���ري عامر، فن�ص���ربه قبل ان ي�صربنا، 
وقررنا ان نقوم باحلركة يف م�ص���اء اليوم التايل 
21 يولي���و، وارجاأن���ا حتديد �ص���اعة التنفيذ اىل 
ظه���ر الغد، ثم ا�ص���رعنا نتخذ جمي���ع االجراءات 
الازمة، من حيث اعداد القوات الازمة وتوزيع 
الذخرة، والوقود، وجتهيز العربات والدبابات 

وال�صيارات وغرها. 
ويف اليوم التايل ذهب كل منا اىل عمله كالعادة، 
وقبل ان يذهب جمال عبد النا�صر اىل كلية اركان 
احل���رب ليقوم بت�ص���حيح اوراق امتحان الطلبة 
ال�ص���باط، م�ص���ى يطمئن اىل مدى اال�صتعدادات 
الت���ي اتخذه���ا كل من���ا متهي���دا لتنفي���ذ العملية، 
ثم ق���ال ان الوح���دات القادمة من فل�ص���طني التي 
�صن�صرتك معنا يف العملية مل ت�صل بعد، وينتظر 

و�صولها بعد الظهر. 
وبع���د الظه���ر قررن���ا تاأجي���ل تنفي���ذ العملية اىل 

م�صاء اليوم التايل، اي ليلة 22-23 يوليو. 
الهيئ���ة  عق���دت  يولي���و   22 ي���وم  �ص���باح  ويف 
التاأ�صي�ص���ية لل�ص���اط االحرار اجتماعا يف بيتي، 

وجل�صنا ن�صع الرتتيبات االخرة للعملية. 
وكان���ت الهيئ���ة التاأ�صي�ص���ية تتاأل���ف وقتئ���ذ م���ن 
ت�ص���عة اع�ص���اء، مل يح�ص���ر منهم غر جمال عبد 
النا�ص���ر وعبد احلكيم عام���ر – وكان قد جاء من 
خدمت���ه بالعري����ض زاعم���ا املر�ض، لي�ص���رتك يف 
احلركة – وعبد اللطيف البغدادي، وكمال الدين 
ح�ص���ني وح�ص���ن ابراهيم، وخالد حمي���ي الدين، 
اما الثاث���ة الباقون فكان���وا يف خدمة وحداتهم 

خارج القاهرة. 
يف هذا االجتماع در�ص���نا جمي���ع امكانياتنا على 
�ص���وء التقارير الواردة من ال�صباط االحرار يف 

خمتلف الوحدات. 
ويف تلك اجلل�ص���ة ناق�ص���نا اآخر واجبات اخلطة 
النهائية، التي ا�ص���رتك يف و�ص���عها جمال وعبد 
احلكيم وزكريا، وقراأن���ا الفاحتة وتعاهدنا على 
امل�ص���ي اىل الهدف باميان واخا�ض، والله على 

ما نقول �صهيد.
وان�ص���رف الزماء بينما حملت ابنتي – وكانت 
موي�صة – اىل الطبيب كعادتي كل يوم، وعندما 
ع���دت اىل البي���ت وارتدي���ت ثياب���ي الع�ص���كرية، 

كانت ال�صاعة 
الثامنة م�صاء فتاأهبت للنزول، 

حت���ى اجتم���ع بزمائ���ي يف �ص���اح الفر�ص���ان، 
النهائي���ة  الرتتيب���ات  اخ���رى  م���رة  وتراج���ع 

للعملية.
وم�ص���يت اىل بيت ثروت عكا�ص���ة، وكان هناك 
ح�صني ال�ص���افعي، وبينما نحن نراجع عمليتنا 
املقبلة دخل علينا الرئي�ض جمال عبد النا�ص���ر، 
فتناولن���ا  وبنطولن���ا،  قمي�ص���ا  يرت���دي  وكان 
طعام���ا خفيفا، وعندما اطم���اأن اىل قوة روحنا 
املعنوية، ان�ص���رف وابت�ص���امة االم���ل الكبرة 
ترت�ص���م عل���ى جمي���ع ق�ص���مات وجه���ه، واذك���ر 
يومئ���ذ انه قال لرثوت قبل ان ين�ص���رف، وكان 

يعرف انه رقيق العاطفة: 
- ثروت... ارجو اال جتعل للعواطف اي تاأثر 
عليك كنت ا�صعر ونحن يف طريقنا اىل العملية 
احلرك���ة  ان  وه���و  عجي���ب،  داخل���ي  ب�ص���عور 
�ص���تتم ب�ص���ام، ومل يداخلن���ي ق���ط اي �ص���عور 
بالف�ص���ل، ولع���ل ال�ص���بب يف هذا ه���و انه اذا مل 
تقم احلرك���ة ف�ص���يقب�ض علينا املل���ك واعوانه، 
كما �صرح بهذا ح�ص���ني �صري عامر. واذا قامت 
وف�صلت ف�صيقب�ض علينا اي�صا، او قد ننجح يف 
االفات منهم، اي ان م�صرنا واحد �صواء قمنا 
باحلرك���ة او مل نق���م، ومن هن���ا كان االطمئنان 

وعدم املباالة ي�صتقران يف اعماقي. 
يف ذل���ك الوقت كن���ت اعمل قائدا ثاني���ا للكتيبة 
امليكانيكي���ة، وه���ي تتاأل���ف م���ن ق���وات م�ص���اة 
حتمل عربات "�صبمرتاك" اي ن�صف اجلنزير، 
ون�ص���ادف تلك الليلة – ليل���ة الثورة – ان كان 
القائد االول يف اجازة فاحتللت مكانه، يعاونني 

يف العمل زميل من ال�صباط االحرار. 
وعندما ذهبت اىل مع�ص���كر الكتيبة، وجدت ان 
ال�ص���ابط النوبتجي تلك الليلة برتبة "�ص���ول" 
وكان نائم���ا فايقظت���ه، وطلب���ت من���ه ان يوقظ 
جميع جن���ود الكتيبة، ويوزع عليهم اال�ص���لحة 
من ر�صا�ص���ات وبنادق وذخرة، كما يوزع على 

كل منهم بطانية. 
و�صاألني ال�صول: 

- ايه ال�صبب؟.. هل هناك طوارئ! 
فقلت:: 

- ايوة فيه ا�صطرابات يف البلد والزم نخرج
واكتفى ال�ص���ول مبا ذكرت لهن وانطلق ي�صدر 

االوامر للجنود. 
وكان���ت عاقت���ي بجن���ود كتيبت���ي طيب���ة جدا، 
وكن���ت مو�ص���ع الثق���ة الكامل���ة عن���د اجلن���ود 
و�ص���ف ال�ص���باط، ولذلك ما كاد ال�ص���ول ينقل 
اليهم اوامري حتى ا�ص���رعوا يتاأهبون لركوب 

ال�صيارات يف الطريق اىل العملية.
كانت مهمتي تلك الليلة تقت�ص���ر على �صد جميع 
امل�ص���الك املوؤدية اىل منطقة املع�ص���كرات، ومنع 
امل���رور، م���رور اي �ص���خ�ض يح���اول عبورها، 
�ص���واء من ناحية العبا�ص���ية او م�صر اجلديدة 

او كوبري القبة.
وق�صمت قواتي ثاثة اق�صام

الق�ص���م االك���ر راب���ط على مقرب���ة من �ص���ينما 
روك�ص���ي، عند املنحنى املواجه ملحطة البنزين 
هناك، و�ص���د املنفذ بني م�صر اجلديدة ومنطقة 

اجلي�ض.
وق�ص���م اآخ���ر رابط عند امل�صت�ص���فى الع�ص���كري 

و�صد املنفذ جتاه كوبري القبة.
وق�ص���م ثالث عن���د ادارة القرعة �ص���د املنفذ بني 

العبا�صية ومنطقة املع�صكرات. 
وكنا قد علمنا ان نباأ قيام الثورة قد بلغ الق�صر 
يف ال�ص���اعة احلادية ع�ص���رة، وان امللك ات�ص���ل 
بكب���ار �ص���باط اجلي�ض، وامره���م بالذهاب اىل 
وحداته���م، الحباط خط���ة الثورة، م�ص���تعينني 
يف ذلك با�ص���دار االوامر الع�ص���كرية التي البد 
ان يحرتمه���ا من هم اقل رتب���ة، ولذلك انطلقت 
بقواتي اىل مواقعنا قب���ل املوعد املحدد لتنفيذ 

العملية، وكان منت�صف الليل. 

ث  ح���د و
ىل بينم���ا قوات���ي ت�ص���د املنافذ  ا

منطق���ة املع�ص���كرات، انن���ي التقيت ب�ص���ابطني 
برتب���ة  والث���اين  ام���راالي،  برتب���ة  احدهم���ا 
قائممق���ام، ويب���دو انهم���ا ظن���ا انني ل�ص���ت من 
ال�ص���باط الثائرين، او انن���ي من قوة الطوارئ 
الت���ي خرجت الحباط خطة الث���ورة فطلبا مني 
�ص���يارة حتملهما اىل وحدتيهما، ف�ص���األتهما عن 
�ص���بب ذهابهم���ا اىل وحدتيهم���ا فق���ال اكرهما 

رتبة: 
- الن في���ه ث���ورة يف اجلي����ض، وعندن���ا اوامر، 

توقفها، هات لنا عربية قوام. 
فقلت لهما بكل هدوء:

- ال 
الكبري���ن  ال�ص���ابطني  - وارتفع���ت حواج���ب 
ده�ص���ة، اذ كيف يجروؤ �ص���ابط اقل منهما رتبة 

على ان يقول لهما: "ال" و�صاأل احدهما:: 
- ال!.. ازاي ال! 

ويف ب�صاطة اجبتهما وانا ا�صحك: 
- النني من الثوار

و�صعق ال�صابطان، وعندما افاقا من ده�صتهما 
قال احدهما: 

- طيب احنا دلوقت نعمل ايه! 
فقلت: 

- تروحوا البيت
وتك���رر مث���ل ه���ذا املوق���ف م���ع كثر م���ن كبار 
اال  بامل���رور  ن�ص���مح  ومل  غرهم���ا،  ال�ص���باط 
لوح���داث اجلي����ض القادم���ة م���ن املاظ���ة، الت���ي 

حتمل كلمة ال�صر وهي "ن�صر". 
ومت لنا الن�صر.. من عند الله. 

طبعت  مبطابع موؤ�ص�صة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

الخراج الفني
----------------

خـالـد خ�صري

�صكرتري التحرير
-------------------------

رفعة عبد الرزاق

رئي�س التحرير التنفيذي
-------------------------

علــي ح�صــن

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 



كاريكاتري ايام زمان

هو- يا �صالم... الدكتور ده باين عليه عظيم قوي..!!

هي- انت دفعت له كام بق�صي�س !

عرفوا مكاين وبعتوا املجلة !يا �صالم على ال�صحفين.. 

اال�س: حمفظتك انت وهو

اأحدهم: ت�صمح ت�صتنى دقيقة ملا اأدفع اخلم�صة جنيه اللي عليه له !

بدون تعليق


