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رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

املالكم الأ�شهر يف العامل حممد علي كالي عام 1978...
وهو ي�شلي بعد اأعالن ا�شالمه



3 العدد )3828( ال�شنة الرابعة ع�شرة - الثالثاء )17( كانون الثاين 2017 العدد )3828( ال�شنة الرابعة ع�شرة - الثالثاء )17( كانون الثاين 22017

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

وق���د اعجبتن���ي به���ذه املنا�ش���بة عب���ارة �ش���ديدة  
�ش���اقها م���رة اح���د ا�ش���اتذتي 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! 

اقتب�ش��ت هذا العنوان االخاذ م��ن جملة امريكية علمية، كانت تن�ش��ر 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 / اآذار- 1945 االثنني والدنيا /
 حزيران- 1945

وق���د كان من ب���وادر امت���داد اجلل�شات 
يومئذ ان موع���د االجتماع كان ال�شاعة 
ال�شاد�ش���ة والن�ش���ف، فح�ش���ر اجلميع 
اال دول���ة النقرا�ش���ي با�ش���ا. فق���د ح�شر 
بع���د ال�شاع���ة ال�شابع���ة م�شرع���ا اذ كان 
يف ح�شرة جالة املل���ك، فا�شتغرق ذكر 
احل�ش���رة  يف  االجتماع���ات  تفا�شي���ل 
امللكي���ة وقت���ا اكرث م���ن الوق���ت املعن، 
الب���دال  وقت���ا  دولت���ه  يج���د  مل  ولذل���ك 
ماب�ش���ه، فح�ش���ر اىل ق�ش���ر الزعفران 
بالردجن���وت الرم���ادي ثم خلع���ه هناك 

وارتدى املاب�ض العادية. 

خياالت 
وفيم���ا بن موع���د االجتماع���ات يومئذ 
وح�ش���ور دول���ة النقرا�ش���ي با�شا تفرق 
رجال الوف���ود العربية يف البهو الكبري 
بق�ش���ر الزعفران���ن واتي���ح لل�شحفين 
ان يتحدث���وا م���ع بع�شه���م، فق���ال لن���ا 
دول���ة ال�شي���د �شع���د الل���ه اجلاب���ري ان 
الفرن�شي���ن يحاولون حتوي���ل امل�شاألة 
من م�شاألة خا�ش���ة ب�شوريا ولبنان اىل 
م�شالة عام���ة هي م�شالة ال�شرق العربي 
كله���ن وه���م يتخيل���ون خط���ا ان العرب 
كالطفل الذي يراد �شرفه عن اللنب الذي 
يطلبه، باعطائ���ه ب�شع قطع من الطوب 

ليلهو بها. 

العراقية" "الب�شطة 
وبع���د انتهاء االجتماع فهمن���ا ان هناك 

ثم���ة ق���رارات جدي���دة غ���ري الت���ي كان 
ق���د اتف���ق عليه���ا، ف�شاألن���ا دولت���ه ع���ن 
ولك���ن  مب�ش���وط،  فقال:"ان���ه  �شع���وره 
ب�شطت���ه لي�شت عراقي���ة". ف�شاألناه وما 
هي"الب�شطة العراقية"فقال ان الب�شطة 

عند العراقين هي"العلقة"! 

�شرعة 
ووق���ف مع���ايل حاف���ظ رم�ش���ان با�ش���ا 
يتحدث مع �شع���ادة ال�شيخ يو�شف ي�ض 

ع���ن زي الغربي. فقال معاليه انه الحظ 
م���رة ان ال�شي���د الزركل���ي كان يرت���دي 
املاب����ض االفرجني���ة ث���م دخ���ل حج���رة 
وغاب فيها ثانية واحدة، وعاد باملاب�ض 
العربية، حتى خيل حلافظ با�شا انه قام 
بلعبة م�شرحية ب���ز فيها الفنانن الذين 
يعر�شون عل���ى املتفرجن حركة تغيري 
ازيائه���م يف مل���ح الب�شر.. ث���م تبن بعد 
ذل���ك ان ال�شي���د الزركل���ي لب����ض ال���زي 
العرب���ي ف���وق البدل���ة االفرجني���ة فزال 

ا�شتغرابه. 

ام كلثوم يف الزعفران 
وا�شتبكت قدم دولة ال�شيد اجلابري يف 
احدى ال�شجاجيد، فاخذ يخل�شها وهو 
يق���ول ان ه���ذا كاغني���ة ام كلث���وم التي 
تق���ول فيها"�شبك���وين".. وه���و يق�شد 
االغني���ة امل�شهورة"االول���ة يف الغ���رام 

واحلب و�شبكوين برم�ض العن". 

الف ر�شا�شة 
وق�ض علين���ا القائم باعم���ال املفو�شية 
ال�شوري���ة ان الفرن�شي���ن اطلق���وا على 
اح���دى �شي���ارات اال�شع���اف يف دم�شق 
ال���ف ر�شا�ش���ة اح�شي���ت م���ن ثقوبها، 
وطبع���ا قتل من كان���وا به���ا.. واخربنا 
ان اال�شت���اذ حمم���ود الغ���زاوي املدر�ض 
– وه���و  بالكلي���ة العلمي���ة يف دم�ش���ق 

م�شري – التقط �شورة هذه ال�شيارة 

تعبتونا! 
ق���ال دول���ة ال�شيد عب���د احلمي���د كرامي 
لل�شحفي���ن يف املفو�شية اللبنانية بعد 
ان �شمع���وا جمموع���ة م���ن البيانات عن 
امل�شاألة ال�شورية اللبنانية:"تعالوا اىل 
ال�شرفة لت�شرتيحوا فقد اتعبناكم"فقال 
له اح���د ال�شحفين"اننا مل نتعب"فقال 
دولت���ه"اذن تعلوا النك���م اتعبتمونا".. 

وجل�ض على افريز ال�شرفة. 

رغم انفي! 
وقد ح���دث ان ا�شتاذته احد ال�شحفين 
املت�شل���ن ب���ه يف االن�ش���راف، وكان���ت 
�شحفي���ة جميل���ة ق���د عر�ش���ت علي���ه  ن 
تو�شله ب�شيارتها فقال له دولته"تف�شل 
ل���ك  اذن  مل  انن���ي  فل���و  �شي���دي..  ي���ا 

الن�شرفت رغم انفي"! 

الزور 
بينم���ا كان ال�شي���د �شعد الل���ه اجلابري 
ذك���ر  �شوري���ا  يف  وق���ع  عم���ا  يتح���دث 
بلدة"دي���ر الزور"ث���م ق���ال انه���ا ال���زور 
بت�شك���ن ال���واو، وه���ي كلم���ة �شوري���ة 
معناه���ا الب�شتان الذي يق���ام على �شفة 

النهر. 

قبيل عقد اجلل�شة االوىل للجامعة العربية وقف الزعماء يتبادلون االآراء يف اأبهاء ق�شر الزعفران، 
وت��رى يف ال�شورة التي اىل اليمني دول��ة النقرا�شي با�شا يتحدث اىل دول��ة �شعيد اهلل اجلابري بك، 
وه��و ير�ش��م بيدي��ه ا�شارته املاأث��ورة عن دولت��ه.. ويف ال�شورة الي�ش��رى اختلى دول��ة عبد احلميد 
كرام��ي مبعايل مكرم با�شا، وي��رى دولته يب�شط يديه، على النحو املعروف عن النقرا�شي با�شا. فهل 

اخذها دولته عن رئي�س وزرائنا! 

كان املفه��م ان ق��رار جمل���س اجلامع��ة العربي��ة يف امل�شاأل��ة 
ال�شوري��ة �شيذاع يوم االربع��اء املا�شي عقب االجتماع الذي 
عق��د بالليل، لكن ال�شحفيني املنتظرين عرفوا بعد انتهائه 

ان ثمة اجتماعا او اكرث �شيعقد المتام البحث يف امل�شاألة. 
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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!!. 

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���نب  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! 
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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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ذاكرة 
العد�شة

�شور للبيجوم  جهان  
احدى الن�شاء امل�شلمات 
احلاكمات لوالية  بوبال  
ثاين اأكرب والية م�شلمة يف 
الهند ، احدى ال�شور اأثناء 
ح�شورها حفل تتويج 
امللك جورج اخلام�س 
برفقة ابنها يف عام 1911 ، 
وال�شورة االخرى مرافقة 
الأمري ويلز

 كلية الطب 
يف العا�شمة 

االفغانية كابل 
1965

احد �شوارع 
م�شر املحرو�شة 

زمان و حمل 
لت�شليح 
و تلميع 

االأحذية ..

اإعالن التحول 
اللغوي يف تركيا 
من احلروف 
العربية اىل 
الالتينية �شنة 
1928

اأعالن كوكا 
كوال يعود اىل 
عام 1890 م من 
القرن ال 19 
عنوان االعالن  
اأ�شرب كوكاكوال 
ب 5 �شنتات 
ويعترب من 
اول االعالنات 
امل�شورة فى 
العامل

املالكم االأ�شهر يف 
العامل حممد علي 
كالي عام 1978...

وهو ي�شلي بعد 
اأعالن ا�شالمه

يف ال�شورة 
ق�شة االنتحار 
االأكث�ر اأناقة يف 
التاريخ . ... 
اأ�شقطت ''اإيفلني 
مكهيل''نف�شها 
من اأعلى مبنى 
يف نيويورك بعد 
انف�شالها عن 
خطيبها . واطلق 
على انتحارها 
االأكرث اأناقة 
كونها ذهبت 
للموت وهي بكامل 
زينتها و�شقطت 
على �شيارة 
ليموزين

مر�شيد�س 
موديل 1901

مزامري امللك توت عنخ اآمون، اأقدم مزامري ال زالت 
ت�شتغل ومن االأقدم على االإطالق يف العامل
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باللغ���ة  املتح���دث  ت�شتطي���ع  تك���ن  مل  انه���ا  ب���ل 
االجنليزي���ة، وكان ذلك منذ ع�ش���رة اعوامن ولكن 
جربتا باربو الي���وم، وهي يف احلادية واالربعن 
ا�شبحت من ا�شهر ن�ش���اء العامل. بل انها ا�شبحت 
اك���رث �شهرة من مل���وك ومل���كات اآل فيكت���ج الذين 
تربع���وا عل���ى عر����ض ال�شوي���د خال املائت���ي �شنة 
االخرية وكان���ت جريتا جارب���و يف طفولتها ابعد 
ما تكون عن ال�شخب.. كانت تكره �شجة املدر�شة 
كم���ا انها اعتادت ان ته���رب يف بع�ض االحيان اىل 
كوالي����ض م�ش���رح املدر�ش���ة وت�ش���ب عل���ى ا�شابع 
قدميه���ا لت�شتمت���ع بالرواي���ة التي مت�ش���ي دون ان 

ت�شرتي تذكرة!! 
ث���م تع���ود يف امل�ش���اء اىل منزلها، يف �شب���ه ثورة، 
فت�شبغ وجهها بالوان املاء التي ي�شتعملها االطفال 
وتتظاهر بانها �شارة برنار وقد مات والدها وهي 
يف الرابع���ة ع�شرة م���ن عمرها، وت���رك ا�شرته يف 
فق���ر مدفع، وبع���د ان ا�شتغلت جريت���ا يف �شالون 
احد احلاق���ن بع�ض الوقنت وج���دت لها عما يف 
حان���وت لبيع اخل���ردوات يف ا�شتوكهلم.. فراحت 

تبيع فيه القبعات!! 
ويف اح���د االيام وقع ح���ادث تافهن غري م�شريها، 
ودف���ع بها بعي���دا يف طري���ق ال�شه���رة، بعيدا اكرث 
مم���ا كانت تنتظ���ر!! فقد ظهرت يف اع���ان ترتدي 
اح���دى القبعات.. وانت�شرت ه���ذه القبعة انت�شارا 
وا�شع���ا، االم���ر ال���ذي دع���ا �شاح���ب احلانوت اىل 

اخ���راج فيل���م للدعاية عن قبعاته تق���وم فيه جريتا 
بدور"املوديل"!! 

ولو مل ي�شاهد خم���رج �شينمائي ذو نظرة خبرية، 
ذل���ك الفيل���م، لكان���ت جريت���ا حت���ى الي���وم بائع���ة 

القبعات!! 
وكان ه���ذا املخ���رج اول �شحاي���ا جم���ال جريت���ا.. 
وكان���ت يف ذل���ك الوق���ت يف ال�شاد�ش���ة ع�شرة من 

عمرها، فاقرتح عليها ان تدر�ض فن الدراما!! 
وبطبيعة روحها ال�شويدية الب�شيطة، كانت توؤمن، 

انها برتكها حمل بيع القبعات بدخله الثابت 
الذي تعتمد عليه، امنا ارتكبت اخطر 

عمل يف حياتها!! 
املخ���رج  ار�ش���ل  االي���ام،  اح���د  ويف 
ال�شوي���دي املع���روف موري����ض �شتللر 

اىل مدر�شة الدراما يطلب فتاة �شغرية 
ال�ش���ن لتق���وم ب���دور ق�ش���ري يف اح���د 

االف���ام.. وف���ازت جريت���ا جاري���و بهذا 
ال���دورن وكان ا�شمه���ا يف ذل���ك الوق���ت 
ا�ش���م  ولك���ن  جو�شتاف�ش���ون..  جريت���ا 

جو�شتاف�شون مل يكن ا�شما �شاعريا او ذا 
جاذبي���ة، كما انه كان من ال�شعب ان يعلق 

بالذاكرة.. ويف حركة �شحرية حتور ا�شم 
جريتا جو�شتاف�شون اىل جريتا جاريو!! 

وجريتا خملوقة من ا�ش���د خملوقات العامل 
خجا، واكرثه���ن غمو�شا!! انها تبدو كلغز 

حتى مع هوؤالء الذين يعملون معها.. فمثا، 
عمل وال�ض بريي معه���ا يف نف�ض اال�شتوديو 
عام���ن كامل���ن دون ان يراه���ا.. ب���ل االغرب 

م���ن ذل���ك انهم���ا عما مع���ا يف فيلم وح���اد ومل 
ي�شاهدها مرة واحدة!! كانا يقومان بدوريهما 

يف منظرين خمتلف���ن.. وكان كل منظر يلتقط 
يف وق���ت يختل���ف عن االخ���ر.. وح���دث مرة ان 

ذهب ارت���ر بر�شبن وهو من اعظ���م كتاب امريكا، 
اىل هولي���وود، وطل���ب ان ي�شاه���د جريتا جاربو، 

وهي متثل يف احد االفام.. 
وعندما ذه���ب اىل"الباتو"رف�شت جريتا جاربو 

ان تظهر امامه!! وقالت: 
- اين اق���راأ مقاالت م�شرت بر�شبن كما اين معجبة 
به.. ولكني ال ا�شتطيع ان امثل بينما ينظر اىل!! 

وعندم���ا تندمج جريت���ا جاربو يف منظ���ر عاطفي 
فانه���ا تطلب عادة م���ن خمرجها ان يغ���ادر الباتو 

حتى ال يراها احد، اال امل�شور وحده!! 
وامل�شور ا�شمه ويلي���ام دانيالز وقد عمل معها يف 
فيلمه���ا االول ال���ذي التقط يف امري���كا!! ويف هذه 
االيام.. كانت جريتا تتكلم اجنليزية ركيكة، وكان 
اجلمي���ع ي�شحكون عليه���ا اال ويلي���ام دانيالز كان 
ذكي���ا ليح����ض، ان تلك الفت���اة ال�شغ���رية اجلميلة، 
الغريب���ة، خملوقة رقيقة ال�شع���ور وانه من ال�شهل 

ا�شتثارتها!! 
وعندم���ا انته���ت جريتا من متثي���ل الفيل���م، هناأها 
ويلي���ام وق���ال له���ا انه يتمن���ى ان يعم���ل معها مرة 
اخ���رى!! وكادت جريت���ا تبكي من ف���رط اعرتافها 

باجلميل!!
وعندما ذهب���ت اىل اوروبا.. ه���ل كتبت اىل مدير 
ال�شرك���ة التي تعمل بها؟ ال.. بل انها مل تر�شل اليه 

كارت بو�شتال واحدا!! 
اما دانيال فقد ت�شلم منها برقية واحدة!!

ويف الوق���ت ال���ذي تنته���ى فيه جريت���ا جاربو من 
متثيل منظر تختفي ب�شرعة، كالغزال ال�شارد. 

وتلج���اأ اىل خمبئه���ا، وال تخ���رج منه م���رة اخرى 
حتى ينادوا عليها لتمثيل املنظر الثاين!! 

بل لعله من الغريب حقا ان يحر�شها رجل عند باب 
اال�شتدي���و حيث ي�شجل 

ال�شوت، واخر داخل الباتو نف�شه!! 
ب���ل لعل���ه م���ن ال�شه���ل ان ت���رى رئي����ض الوالي���ات 
املتح���دة، او مل���ك اجنلرتا، ولكن م���ن ال�شعب ان 

ترى جريتا جاربو!!
وبالرغ���م من ان جلريتا جارب���و ماين املعجبينن 

اال ان ا�شدقاءها يعدون على اال�شابع.. 
انه���ا تعاين من مركب نق�ض فظي���ع.. النها بالرغم 
م���ن �شهرته���ا ترتع���د عندم���ا تق���دم اىل �شخ����ض 

عظيم!! 
وهي اي�شا من اكرث ن�شاء العامل الاتي يعنن من 
الوح���دة، انها تتناول طعام الع�شاء يف عيد املياد 

وحدها يف منزلها الكبري.. 
وال يزوره���ا اال اثن���ان من ا�شدقائه���ا املقربن يف 
ه���ذا املن���زل.. والتليف���ون فلم���ا ي���دق.. وال�شحك 

نادرا ما تردده جدران املنزل!! 
ولي����ض هن���اك اك���رث م���ن اثن���ي ع�ش���ر �شخ�شًا يف 
امري���كا يعرفون اي���ن تعي�ض جريت���ا جاربو حتى 
الذي���ن يعي�شون يف املنزل املج���اور ال يعرفون ان 

جريتا ت�شكن بجوارهم. 
وذات مرة ا�شتاأجرت جريتا منزال.. ودفعت اجرة 
ثاثة �شهور مقدم���ا.. ولكنها مل تنزل فيه اكرث من 

ثاثة ايام الن احد امل�شورين اكت�شفه. 
وتي����ض جريت���ا عي�شة اك���رث ب�شاطة م���ن زمياتها 
النجوم، فهي ت�شوق �شيارة عتيقة.. عتيقة لدرجة 

تثري ال�شخرية.. النها حتتاج اىل دهان!! 
وجلريتا ثاثة من اخل���دم.. االول �شائق �شيارتها 
اخلا�ض، ث���م خادمة زجنية، ثم طاهية.. وت�شرف 
جريت���ا يف اال�شب���وع ع�شرين جنيه���ا ومرتبها يف 

اال�شبوع 1500 جنيها.. 
وبهذه املنا�شبة نذكر ان �شائقها اخلا�ض يحمل معه 
دائم���ا بندقية!! وحتب جريتا احليوانات االليفة، 
وقلم���ا مت���ر عل���ى كل���ب او ح�ش���ان دون ان تقف 
حلظ���ات وتربت علي���ه، وتربي جريت���ا ال�شفادع 
وا�شم���اك الزين���ة يف حم���ام ال�شباح���ة.. ويقول 
املوؤل���ف املعروف هومر كروي.. انه عندما قابل 
جريت���ا جاربو، كانت تلعب م���ع �شفدعة.. وان 
احلدي���ث الوحيد ال���ذي دار بينهم���ا كان حول 

ال�شفادع، يف ذلك اليوم!! 
ومتيل جريتا اىل ارتداء"ال�شويرت"وبنطلون 
بح���ار، عندم���ا تخ���رج، وعندم���ا ال متث���ل ال 
ت�شتعمل ادوات الزينة قط.. كما انها ال ت�شع 

الروج او تلون اظافرها.. 
ولعل���ك �شمعت تلك الفكاه���ات اىل تقال عن 
ان  الواق���ع  ويف  و�شخامتهم���ا..  قدميه���ا 
قدميه���ا لي�شتا كبريتي احلج���م.. ان طول 
جريت���ا خم�ش���ة اق���دام، و�ش���ت بو�ش���ات 

وترتدي حذاء مقيا�شه 7 بو�شات! 
وقد قيل يل ان ه���ذا هو متو�شط مقيا�ض 
احلذاء الذي يتنا�شب مع طول امراة يف 
مثل قامة جريتا وا�شنان جريتا بي�شاء 
كانه���ا قطع م���ن العاج املتاأل���ق.. انها مل 

تزر يف يوم ما طبيب ا�شنان.. 

اأن ا�شهر اثنني 
يف العامل، كانا 
تعمالن، يف حمل 
للحالقة، احدهما 
يف لندن واالخرى 
يف ا�شتوكهلم، وكان 
كالهما يغم�س 
الفر�شاة يف ال�شابون 
ثم يغطي وجه 
الزبون به ثم يقوم 
اال�شطى احلالق 
بازالة اللحية او 
ال�شارب! 
انهما �شاريل �شابلنن 
وجريتا جاربو!! 
وعندما ذهبت جربتا 
جاربو اىل امريكا 
الأول مرة، مل يكن 
ال�شعب االمريكي قد 
�شمع بها. 

اآخر �شاعة / متوز-1950  

امين���ة رزق – الفنان���ة الدامعة دائما عل���ى امل�شرح 
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
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ب���داأت ا�شمهان او االم���رية اآم���ال االطر�ض تروي 
ق�شته���ا منذ غ���ادرت م�شر يف ي���وم 25 مايو �شنة 

1941 فقالت:
مل يك���ن القطار ق���د ابتعد كثريا ع���ن القاهرة حتى 
خي���ل يل ان حن���ادث االيام الثاث���ة املا�شية كانت 
حلم���ا.. وقد افقت منه االن فقط!.. و�شاألت نف�شي 
هل ان���ا جنن���ت؟.. واال فكيف قبلت ه���ذه املهمة؟! 
وكي���ف ر�شيت او اورط نف�ش���ي يف عمل ال خربة 

يل به؟..
والول م���رة م���ذ قابل���ت م�ش���رت �شم���ارت ادرك���ت 
خط���ورة العم���ل ال���ذي انا قادم���ة علي���ه وج�شامة 
اخلطر الذي قد اقع فيه.. بل ومتنيت لو ا�شتطعت 
ان اعود اىل القاهرة واعدل عن هذه الرحلة ولكن 
كي���ف! ه���ذا م�شتحي���ل االن! واردت ان اهرب من 
نف�ش���ي من اف���كاري ال�ش���وداء فانتقل���ت اىل عربة 
االكل.. وجل�ش���ت وحدي اىل مائدة ولكني مل ابَق 

وحيدة طويا.
فق���د اقبل رجل وا�شتاأذن ه���ل ا�شمح له باجللو�ض 
يف املقعد اخلايل اماماي و�شمحت له طبعا، وقدم 
نف�ش���ه ايّل على انه �شحفي امريك���ي.. وان ا�شمه 
)ف( )ذك���رت يل اآم���ال ا�شم���ه ولكن���ي اكتفي بذكر 
اول حرف فقط ال�شباب �شوف يدركها القراء فيما 

بعد(.
قالت اآمال:

وبداأ م�ش���رت )ف( يحدثني عن احل���رب وجمراها 
وتطوراته���ا، وعن ال�شرق االو�ش���ط، وانه ي�شافر 
اىل لبن���ان النه يتوقع قريبا وق���وع احداث هامة، 

ثم �شاألني فجاأة: )األ�شت من راأيي(؟
ووج���دت نف�ش���ي اق���ول نع���م! ولكن���ي يف نف����ض 
اللحظ���ة تنبهت! وتذكرت ن�شائ���ح م�شرت �شمارت 
ون�شائح���ك، واح�ش�ش���ت وال ادري كي���ف، ولعلها 
اع�شاب���ي املرهف���ة ان جلو����ض الرج���ل مع���ي اىل 
مائ���دة واح���دة مل يك���ن م�شادف���ة!.. ب���ل كان امرا 
مق�ش���ودا..! وان حديثه كان يرمي لغر�ض.. وهو 

ان ي�شتدرجني يف احلديث.
دارت هذه اخلواطر يف راأ�شي ثانية او ثانيتن!

هذا والرجل يتحدث وي�شاألني ولكني وقد تنبهت 
اعت���ذرت باجلهل وع���دم احاطت���ي بتفا�شيل �شري 
احلرب من ع���دم االجاب���ة، و)باأبت�شامة( ومل اكن 
كاذب���ة يف اعتذاري فانت تعرف خ���ريا من �شواك 
انن���ي ال اق���راأ ال�شحف وانني عم���ري ما اهتممت 

بتتبع �شري احلرب!
وم�شت تقول:

وانتهين���ا من تناول طع���ام الع�ش���اء وو�شلنا اىل 
القنطرة.

وكان يف راأ�ش���ي �ش���وؤال اخافني وه���و هل الرجل 
يع���رف املهم���ة التي ا�شاف���ر من اجله���ا؟! وهل هو 
يتبعن���ي خ�شي�شا؟ وهل هو جا�شو�ض؟ وحل�شاب 
م���ن يعم���ل؟ حل�شاب املح���ور.. ام ت���رى االجنليز 
ه���م الذين ار�شل���وه ورائ���ي لرياقبن���ي؟ فقد كنت 

ق���راأت يف بع����ض الرواي���ات ان هن���اك جوا�شي�ض 
يتج�ش�ش���ون على جوا�شي�ض بينم���ا الكل يعملون 

لهدف واحد ويخدمون م�شلحة واحدة!
ولكن���ي اطماأننت قليا عندما راأيت ان م�شرت )ف( 
مل يح���اول ان يازمن���ي يف حمط���ة القنط���رة او 

يجل�ض معي يف قطار فل�شطن.
ولكني ملا نزلت يف ال�شباح يف حمطة اللد وجدته 
واقف���ا عل���ى الر�شي���ف وكاأمن���ا كان ينتظ���رين.. 
وتق���دم مني وحياتي ومتنى يل �شف���را �شعيدا ثم 
قال انه �شيوا�شل �شفره بالقطار اىل حيفا..وفعا 

عاد وركب القطار.. قالت اآمال:
هذا ال�شحفي االمريكي م�شرت )ف( كان من وكاء 
املح���ور كم���ا عرفت فيم���ا بع���د!.. هل تذك���ر انني 

ار�شلت اليك مرة برقية عن �شفري اىل انقرة؟.
قلت: نع���م وكنت انتظر حتى تنته���ي من حكايتك 
وا�شاأل���ك ع���ن ال�شبب ولكن���ك مل ت�شاف���ري؟ قالت: 

كا، مل ا�شاف���ر، او مل امك���ن من ال�شف���ر.. ومل�شرت 
)ف( عاق���ة ب���كل هذا.. هل احكي ل���ك الق�شة االن 

او اتركها اىل ان يجيء دورها؟.
قلت: كما ت�شائن..

دوره���ا..  يج���يء  ان  اىل  اتركه���ا  اذن  قال���ت: 
وا�شتاأنفت احلديث فقالت:

كومودور با�س يعطيها تعليماتها 
واول الف جنيه!

وركبت م���ن اللد �شي���ارة اىل القد����ض، ونزلت يف 
فن���دق املل���ك داود ومل مت�ض عل���ى و�شويل �شاعة 
حت���ى زارين رج���ل اجنلي���زي كان يلب����ض �ش���رتة 
�شاح الطريان الربيط���اين وا�شم الرجل )با�ض( 
وه���و برتب���ة )كوم���ودور( ورح���ب ب���ي ودع���اين 

لتناول ال�شاي معه يف نف�ض اليوم.
وحول مائ���دة ال�شاي حدثني طوي���ا عن )عملي( 
واك���د على �شرورة احل���ذر ال�شديد يف كل خطوة 
اخطوها ون�شحني ان ا�ش���يء الظن بكل واحد.. 
وهن���ا �شاألتها،|: وهل قلت ل���ه �شيئا عن ال�شحفي 

االمريكي؟
قالت: كا خطر يل اوال ان افعل ولكنني عدلت.

�شاألتها، ملاذا؟
قال���ت: مل اكن اع���رف �شاعتئذ ان���ه يعمل حل�شاب 
املح���ور، وكان يحتم���ل ان يك���ون جا�شو�ش���ا له���م 
ه���م.. لاجنلي���ز! على كل ح���ال مل اق���ل �شيئا عنه 

لكومودور با�ض..
وا�شتاأنفت حديثها:

وطل���ب من���ي با����ض ان ا�شرتي���ح الي���وم وا�شتعد 
لل�شفر غ���دا اىل عمامن، وهناك �ش���وف يلقاين من 
ي�شه���ل يل دخويل �شوريا خل�ش���ة من حدود �شرق 
االردن وكان م���ن امله���م ج���دا كما فهم���ت من با�ض 
ان ا�شل اىل جب���ل الدروز واجتمع باالمري ح�شن 
وزعماء اجلبل قبل ان يعرف الفرن�شيون بدخويل 

�شوريا.. 
وكان با�ض يعرف ان للمحور جوا�شي�ض وعيونا 
االق���ل  عل���ى  او  املحتم���ل  م���ن  وكان  م�ش���ر،  يف 
م���ن املمك���ن ان يكون���ا عرف���وا ال�شب���ب يف �شفري 
وار�شل���وا اىل �شلطات املح���ور يف لبنان و�شوريا 

ينبهونها اىل الغر�ض من زيارتي جلبل الدروز.
وطل���ب من���ي با����ض ان اوؤك���د لزعماء ال���دروز ان 
احللف���اء �ش���وف ير�شل���ون جي�ش���ا لط���رد حكومة 
في�ش���ي واع���وان املح���ور، وان جي�شهم ه���ذا امنا 
يدخ���ل �شوريا ولبن���ان لتحريرهما م���ن كل �شلطة 
اجنبي���ة وان اوؤكد لهم كذلك ان الن�شر النهائي يف 

هذه احلرب للحلفاء!
اىل اخره.. اىل اآخره..

وان���ا اخت�شر هنا كث���ريا من كام اآم���ال االطر�ض 
تفادي���ا م���ن تك���رار كام �شب���ق للق���راء ان عرفوه 
و�شمع���وه اثن���اء احلرب ع���ن قوة احللف���اء وملاذا 
�شيك���ون الن�شر له���م يف النهاية، وع���ن اغرا�شهم 

من هذه احلرب.. اىل اآخره..
قالت اآمال:

وقب���ل ان يرتكن���ي با�ض يف امل�ش���اء د�ض يف يدي 
مظروف���ا وق���ال ان فيه ال���ف جني���ه مل�شاريفي انا 
ال�شخ�شي���ة.. وان ال���ذي �شوف يلق���اين يف عمان 

�شوف يق�شي ايّل ببقية التفا�شيل..
تدخل �شوريا خل�شة!

ويف اليوم التايل �شافرت اىل عمان فو�شلت اليها 
بعد الظهر، وانق�شى اليوم ومل يتقدم اىل احد..

وم�شى �شباح اليوم التايل ومل يت�شل بي احد.. 
وبعد الظهر دعيت للتليفون وكلمني املجهول بلغة 
فرن�شية ركيك���ة وفهمت منه انن���ي يجب ان اكون 
م�شتعدة بحقائب���ي بعد ن�شف �شاعة. ويف املوعد 
املح���دد كنت جال�ش���ة يف ردهة الفن���دق وحقائبي 
القليل���ة حج���ويل واقب���ل خ���ادم يق���ول ان �شيارة 

تنتظرين امام الفندق وم�شيت اىل ال�شيارة..
وو�ش���ع اخلادم حقائب���ي فيها.. واخ���ذت مقعدي 
اىل جان���ب ال�شائ���ق ومل يك���ن يف ال�شي���ارة اح���د 
�ش���واه.. وكان ال�شائ���ق �شابطا اجنليزي���ا �شابا، 
ومن �شوته عرفت انه هو الذي حدثني بالتليفون 
وانطلقت بنا ال�شي���ارة اىل طريق ال�شام.. واثناء 
الطري���ق راح ال�شاب���ط ال�ش���اب يذك���ر يل ا�شم���اء 
زعم���اء ال���دروز وي�شاألني بع���د كل ا�شم هل اعرف 
�شاحب���ه؟ وطبعا كنت اعرفه���م جميعا فهم اقاربي 
وابن���اء ع�شريت���ي.. ث���م اخذ ي�ش���األ ع���ن حالة كل 
منهم املالي���ة واالجتماعية.. وهل هو رجل طموع 
او فن���ع؟ وهل هو ممن ميكن الرك���ون اليهم واىل 

كلمتهم!
وانتق���ل ال�شابط بعدها اىل ام���راء وعماء البادية 
وروؤ�ش���اء القبائ���ل ال�شاربة يف �شح���راء �شوريا 
ولكن معرفتي بهاء كانت قليلة جدا فلم اكن اعرف 
منهم �شوى امريين او ثاثة اما هو ال�شابط فكان 
يعرف ا�شماءهم جميع���ا وكان ملما بكل �شيء عن 

كل واحد منهم.. 
ودام حديثنا يف ه���ذا املو�شوع اكرث من �شاعتن 
ا�شتطعن���ا ان )نغريل( ه���وؤالء االم���راء والزعماء 

وان نختار منهم ت�شعة وهم االكرب مقاما واالو�شع 
نف���وذا يف اجلبل والبادية وكان على راأ�شهم طبعا 

زوجي ح�شن االطر�ض..
واخريا ب���داأ ال�شابط يذكر ا�شماءه���م واحدا بعد 
واح���د.. وه���و ي�شاألن���ي: ماراأيك؟ ه���ل تظنن انه 
يقن���ع بخم�شمائة جنيه يف ال�شه���ر؟ وكنت اقول: 

كا! م�شتحيل! على االقل الف جنيه..
ه���ذا بينم���ا كن���ت اعل���م ان فانا ه���ذا يف���رح جدا 
بخم�شمائ���ة جنيه.. بل ير�ش���ى مبائتن! ولكن مل 
ال اجعل هوؤالء الزعماء العرب ينتفعون باالموال 

الربيطانية التي كانت تنفق باملاين!
ويتن���اول ال�شاب���ط زعيما اآخ���ر او رئي����ض قبيلة 

ويقول: وهل تكفيه الف جدنيه؟
واقول انا: كا هذا رجل قوي وغني، والف جنيه 

ال متاأ عينيه على االقل الفان وهكذا..

انا حمارة كبرية
وتوقف���ت ا�شمه���ان يف روايته���ا و�شحك���ت وهي 

تقول:
كم كنت حمارة كبرية!

و�شحك���ت انا وقلت: الرجع���و اىل احلق ف�شيلة! 
ولكن ما �شر هذا االعرتاف؟

قالت: كان يف امكاني���ان احتفظ لنف�شي بع�شرات 
االل���وف م���ن اجلنيه���ات، فقد كن���ت ان���ا الو�شاطة 
الوحي���دة يف اي�شال هذه املبالغ اىل امراء وعماء 
املذك���ور  االجنلي���زي  ال�شاب���ط  وكان  البادي���ة، 
ي���زورين كل �شه���ر م���رة يف فن���دق )اوري���ان( اي 
ال�ش���رق يف دم�ش���ق ويق���ول: لق���د اح�ش���رت ل���ك 

�شجايرك الاكي �شرتايك..
ملفوفت���ن  �شجائ���ر  )خرطو�شت���ن(  وينالوي���ن 

بال���ورق، ولك���ن مل تكن هناك �شجائ���ر بل رزم من 
اوراق البنكنوت!

وكان االم���راء والزعم���اء ي���رتددون عل���ى الفندق 
واقابل كل واحد منهم عل���ى انفراد واناوله املبلغ 
املخ�ش�ض له، وكما قلت لك فان معظمهم كان يقنع 
بل ويفرح بن�شف م���ا كنت اعطيه اياه، ولو انني 
كنت فعلت ذلك واحتف���ظ لنف�شي بالفرق.. وهزت 

كتفيها وقال: ولكنني كنت حمارة كبرية!..
ثم كامنا تذكرت امرا النها �شحكت وقالت:

عملته���ا ب����ض مع زوج���ي ح�شن االطر����ض.. قلت: 
زوجك؟!

قالت: نع���م.. يف احدى املرات كان علي ان اعطيه 
ن�شيبه وهو الفان من اجلنيهات ولكنني مل افعل، 
وترك���ت دم�ش���ق و�شاف���رت اىل ب���ريوت، واالمري 
ح�ش���ن الي���زال يعت���رب هذا املبل���غ دينا عل���ّي حتى 

االن!

تقابل زوجها ح�شن االطر�س
وا�شتاأنف���ت  روايته���ا  اىل  ا�شممه���ان  وع���ادت 
احلدي���ث.. وان���ا اغف���ل بع����ض التفا�شي���ل الت���ي 

ال�شرورة اوال اهمية لها. 
قال���ت: واخريا و�شل���ت اىل اجلب���ل )تق�شد جبل 
ال���دروز( وكن���ت متهيبة جدا م���ن مقابل���ة العائلة 
وخ�شو�ش���ا االم���ري ح�ش���ن ب�شب���ب م���ا ن�ش���ر يف 
بع����ض املج���ات امل�شري���ة ع���ن زاج���ي ببدرخان 
ونح���ن الطر�شان نعده ع���ارا ان تتزوج الفتاة من 
رج���ل غري���ب خ�شو�ش���ا اذا كان يقل مقام���ا عنها 
)ك���ذا(! واملج���ات امل�شري���ة مق���روءة يف �شوريا 
ويف اجلب���ل، وفع���ا �شاألوين ع���ن حكاية زواجي 
هذه فكذبتها وقلت انها كذبة خمتلقة من اكادذيب 

جمات م�شر.
وعل���ى العموم ا�شتقبلن���ي كبار اال�ش���رة ا�شتقباال 
طيب���ا، وق���د تاث���رت حقيق���ة م���ن ح�ش���ن ا�شتقبال 
االم���ري ح�شن وقد اح�ش�ش���ت يف احلال انه اليزال 

املهم��ة اأ�شمهان.. اإذا حكت!!  يع��رف  الرج��ل  ه��ل 
التي ا�شافر م��ن اجلها؟! وهل 
ه��و يتبعني خ�شي�ش��ا؟ وهل 
ه��و جا�شو���س؟ وحل�ش��اب من 

يعمل؟

احتف��ظ  ان  ام��كاين  يف  كان 
االل��وف  بع�ش��رات  لنف�ش��ي 
م��ن اجلنيهات، فق��د كنت انا 
الو�شاطة الوحيدة يف اي�شال 
هذه املبالغ اىل امراء وزعماء 

البادية

اوؤك��د  ان  با���س  من��ي  طل��ب 
ال��دروز ان احللفاء  لزعم��اء 
�ش��وف ير�شلون جي�ش��ا لطرد 
حكومة في�شي واعوان املحور

م��ع انن��ي ا�شتعن��ت بالكتمان 
واحل��ذر اال ان خرب وجودي 
يف اجلب��ل وخ��رب )ن�شاط��ي( 
لبع�س  ومقابالتي  ال�شيا�ش��ي 
البادي��ة  وزعم��اء  ام��راء 
و�ش��ل اىل م�شام��ع ال�شلط��ات 

الفرن�شية وعيون املحور

ا�شمهان تروي ق�شتها..

����ش���ح���ف���ي ام���ري���ك���ي 
ج��ا���ش��و���س لمل��ان��ي��ا!

◄◄



العدد )3828( ال�شنة الرابعة ع�شرة - الثالثاء )17( كانون الثاين 152017 العدد )3828( ال�شنة الرابعة ع�شرة - الثالثاء )17( كانون الثاين 142017

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

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني
----------------

خ�ال�د خ�شري

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

رفعة عبد الرزاق

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

عل��ي ح�ش��ني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�س جمل�س االإدارة
رئي�س التحرير 

ه���ذا هو اجل���و الذي حتب���ه ا�شمهان.. ج���و الفخفخة 
حتى ول���و كان مزيفا ال�شدق في���ه! اجلميع ينادونها 
بلق���ب )برن�ش�ض( ويعاملونها على انها امرية.. وهي 
تتح���رك بينه���م وتتحدث اىل ه���ذا وذاك.. ث���م تنتقل 
وت�شم���ل بعطفها ه���ذا وذاك! متاما كم���ا تت�شرف اية 
ام���رية يف مثل ه���ذه احلفل���ة! وقبيل منت�ش���ف الليل 
نه�ش���ت االمرية اآم���ال االطر�ض واقف���ة ايذانا بانتهاء 
ال�شه���رة!! وايذان���ا ل�شيوفه���ا باالن�ش���راف. ونه�ض 
يف  ي�شتاأذنونه���ا  واقبل���وا  واملدع���وات  املدع���وون 

االن�شراف وي�شكرونها اىل اآخره!..
متام���ا كما يحدث يف اي باط �شغري!! هذا هو اجلو 
ال���ذي كانت تتنف����ض فيه اآم���ال االطر�ض م���لء رئتيها 
وحت���ب ان تعي����ض دائما في���ه.. امل�شكين���ة! والعجب 
اذا كان���ت جمل���ة ح�شابه���ا اال�شبوع���ي او )فات���ورة( 
فندق امللك داود وحده���ا كانت التنق�ض عن اربعمائة 
جنيه.. اربعمائة جنيه يف اال�شبوع الواحد وللفندق 

فقط؟!
واقم���ت يف القد����ض خم�شة اي���ام حتدثن���ا فيها كثريا 
وقلت لها يف �شباح اليوم اخلام�ض انني �شاأعود غدا 

اىل م�شر..
قالت: وانا اي�ش���ا �شاأعود اىل بريوت ولكن هل �شبق 

لك ان زرت تل ابيب؟. 
قلت: كا..

قال���ت: ال يلي���ق اذن ان تغ���ادر فل�شطن قب���ل ان ترى 
ت���ل ابيب كما انن���ي اريد ان ا�شرتي م���ن هناك بع�ض 
اال�شي���اء. ومل���ا كن���ت �شاأع���ود اىل م�ش���ر بالقطار من 
حمط���ة الل���د وهي قريبة ج���دا من تل ابيب ق���د اتفقنا 
عل���ى ان من�ش���ي غ���دا اىل ت���ل ابي���ب ومن�ش���ي بقية 
النهار والليلة فيه���ا.. وان ا�شتقل القطار يف ال�شباح 
اىل م�ش���ر.. وان ت���رتك هي لل�شي���دة امينة البارودي 
مهم���ة اعداد احلقائب على ان تلح���ق بها يف تل ابيب 
بال�شي���ارة وم���ن هن���اك وبع���د �شف���ري ت�شاف���ران اىل 

بريوت عن طريق حيفا والناقورة..

وذهبنا اىل تل ابيب..
واالث���ر الذي تركته هذه املدينة انها ا�شبه باملدن التي 
ت�شيدها �شتوديوهات ال�شينما يف هوليوود ليلتقطوا 
فيها ح���وادث فيلم �شينمائي معن ف���اذا ما انتهوا من 

التقاط املناظر.. هدموا املدينة وما فيها!
اي انه���ا مدينة ولكنه���ا التوح���ي اىل النف�ض ب�شعور 
الثب���ات واال�شتق���رار! ونزلنا يف فن���دق جان رميون 
ال���ذي اختطفت من���ه ذات مرة ع�شاب���ة ارجون زفاي 

ليومي بع�ض ال�شباط الربيطانين.
وق�شينا ال�شه���رة يف مقهى يقع حتت الفندق املذكور 
عل���ى �شاط���ئ البح���ر. واقب���ل رئي����ض خ���دم يحي���ي 
)االم���رية( باح���رتام كب���ري ومي�ش���ي ب���ن يديه���ا اىل 

املائدة املحجوزة خ�شي�شا لها.
ولعل احرتام الرجل مل يكن لها وال للقب االمارة بقدر 
م���اكان ل�شخائها املفرط يف البق�شي�ض فقد طلبت اآمال 
م���ن رئي�ض اورك�شرتا املقهى ان يعزف قطعة معينة.. 
ولب���ى الرج���ل طلبه���ا.. ونفحت���ه )االم���رية( ع�ش���رة 
جنيه���ات! ويف ال�شباح و�شع���ت حقيبتي يف �شيارة 

التاك�شي التي كانت �شتحملني اىل حمطة اللد..
ووقفت اآمال تودعني وقالت: 

هل تذكر تاريخ مولدي؟ 
قل���ت: يف �شه���ر نوفمرب األي�ض كذل���ك؟ وكنا يومها 31 

اكتوبر. 
قال���ت: نع���م 25 نوفم���رب وانتظ���ر من���ك ان مت�شي���ه 
مع���ي يف القد�ض هل تع���دين او ا�شطر الجراء عملية 

جراحية اخرى لكي حت�شر؟
قلت: اعدك.. وال داعي للعمليات اجلراحية! وو�شلت 
اىل القاهرة عند منت�شف الليل ووجدت برقية رقيقة 
منه���ا تذك���رين فيه���ا بوع���دي ان احتف���ل معه���ا بعيد 

مولدها القادم!...
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يحبن���ي،، ولع���ل ه���ذا احلب ه���و الذي �شه���ل على 
مهمت���ي النني مل احد �شعوب���ة يف اقناعه ب�شواب 
االن�شمام اىل احللف���اء والتخلي عن تاأييد حكومة 

في�شي.
ولكن����ه طل����ب من����ي ان اع����ود زوج����ة ل����ه. واب����دى 
ا�شتع����داده الن يطلق يف احلال زوجت����ه التي كان 
تزوجه����ا بع����د طاق����ي من����ه.. ومل يقله����ا �شراح����ة 
ولكن����ي فهمت انه يجعل عودتي اليه �شرطا لقبوله 
ماجئت من اجله، اي �شرطا لنجاحي يف مهمتي،،، 
قالت اآمال االطر�����ض ولعلها ارادت ان توجز ومتر 
�شريعا بهذا الف�شل من روايتها حتى ال اناق�شا يف 
تناق�����ض برقياته����ا التي ار�شلته����ا ايّل والتي كانت 

ار�شلتها اىل ا�شرتها يف القاهرة.
قالت: وال اطي����ل عليك، وار�شل ح�شن ودعا زعماء 
الطر�شان لاجتماع بي وتويل عني �شرح مهمتي.. 
واقناعهم ثم بعث بالر�شل ودعا بع�ض زعماء قبائل 
البادية.. ويف الوقت نف�شه بادر اىل طاق زوجته 

لكي يثبت يل انه جاد يف طلب عودتي زوجه له!
وم����ع انني ا�شتعنت بالكتم����ان واحلذر اال ان خرب 
وج����ودي يف اجلب����ل وخ����رب )ن�شاط����ي( ال�شيا�شي 
ومقابات����ي لبع�ض ام����راء وزعم����اء البادية و�شل 
اىل م�شام����ع ال�شلط����ات الفرن�شية وعي����ون املحور 

يف �شوريا ولبنان. 
قال����ت: ولع����ل ال�شحفي االمريك����ي م�شرت )ف( هو 
ال����ذي ابلغ عن����ي، ولو ان����ه اق�شم يل فمي����ا بعد انه 
بريء من هذا.. وعل����ى كل حال فقد جاءين االمري 
فاع����ور، وه����و اح����د ام����راء البادي����ة وه����و �شديق 
ال�ش����رة الطر�ش����ان، يحذرين ويق����ول ان ال�شلطات 
الفرن�شي����ة تو�ش����ك ان ت�ش����در االم����ر بالقب�ض على 
واعتقايل وانه يجب على ان اهرب واغادر �شوريا 
على الف����ور.. وهن����ا قاطعتها وذكرت له����ا خا�شة 
الربقية الت����ي كانت ن�شرتها جريدة امل�شري وفيها 
ان امل�شري وفيها ان ال�شلطات الفرن�شية هي التي 
طلبت منها مغادرة الباد وانها، اي اآمال ا�شطرت 

بعد هذا ان تهرب على ظهر جواد!
قال����ت: ه����ذا غ����ري �شحي����ح ول����و كان����ت ال�شلط����ات 
الفرن�شي����ة ه����ي الت����ي طلبت من����ي مغ����ادرة الباد 
فلماذا اهرب على ظهر جواد؟ كان ميكنني يف هذه 
احلال����ة ان اغادر الباد علن����ا وبالطريق العادي ما 
دام����ت ال�شلطات هي التي طلبت من����ي ذلك.! كا.. 
احلقيق����ة ه����ي ان الفرن�شي����ن ارادوا ان يقب�ش����وا 

علّى ولهذا هربت..

تهرب متنكرة يف زي عبد!
وتط���وع االم���ري فاع���ور بتهريب���ي م���ن �شوري���ا 
ومرافقتي بنف�شه اىل ح���دود فل�شطن.. وتنكرت 
يف زي عبد من عبيد االمري! وطليت وجهي ويدي 
بده���ان ا�ش���ود الل���ون.. ولب�ش���ت ماب����ض العبيد 
الذي���ن يف خدمة ام���راء الع���رب.. ولفف���ت راأ�شي 
و�شعري بالكوفية والعقال وركبت جوادا و�شرت 

وراء جواد االمري فاعور!
وكان���ت رحل���ة �شاقة طويل���ة ومتعبة فق���د ا�شطر 
االم���ري ان ي�شل���ك يف بع�ض اج���زاء الطريق طرقا 
ودروب���ا غ���ري ماألوف���ة وال معروف���ة عن���د حرا�ض 
احلدود!.. ولقد مررنا بن اآونة واخرى.. ببع�ض 
الفرن�شي���ون.. ومل  اقامه���ا  الت���ي  اال�شتحكام���ات 
ان����ض مهمتي فاجته���دت ان ا�شجل يف ذاكرتي كل 
ماتق���ع عليه عيناي من جتمع���ات للجند.. واوكار 
املداف���ع.. وج�شور او كب���اري ان�شئت هنا وهناك 
يف بع����ض املم���رات ب���ن اجلب���ال.. واحل�ش���ون 

ال�شغرية وخمازن الذخرية اىل اآخره..
قالت: وانا احب رك���وب اخليل.. ولكن للريا�شة! 
ولكن���ي عم���ري م���ا ظنن���ت انن���ي �شاأك���ره اجلياد 

وركوب اجلياد اىل هذه الدرجة..

وعندما ع���ربت اخريا احل���دود، ودخلت فل�شطن 
كن���ت اح����ض ان و�شط���ي انقطم! بع���د ان ام�شيت 

على ظهر اجلواد ليلة وبع�ض يوم!
وودع���ت االم���ري فاع���ور و�شكرت���ه.. ويف م�ش���اء 
اليوم التايل كنت يف القد�ض.. ودخلت فندق امللك 
داود! وك���م كان���ت ده�ش���ة موظفي الفن���دق عندما 
طلبت منه���م ان يقودوين اىل اجلن���اح الذي كنت 

اقيم فيه!
ذل���ك الين دخلت الفندق وان���ا كما انا.. اي �شوداء 

يف زي العبيد!
وبع���د ان اغت�شل���ت وابدل���ت ثياب���ي ار�شل���ت يف 
طل���ب كومودور با�ض. ورويت له كل ما فعلته يف 
�شوري���ا، ونتيجة احاديث���ي ومقاباتي مع االمري 
ح�ش���ن االطر����ض وزعم���اء اجلب���ل والبادي���ة.. ثم 
ق�ش�شت عليه تفا�شيل هربي وذكرت له ماالحظته 
طول الطريق و�شجلت���ه ذاكرتي عن احل�شو التي 
�شيدها الفرن�شي���ون على قمم بع�ض اجلبال.. اىل 

اآخر ماذكرته لك..
و�ش���ر الرج���ل ج���دا و�شمن���ي اىل �ش���دره وه���و 

يقول:
مرحى! اح�شنت �شنعا يابنيتي!

زواجها باالمري ح�شن االطر�س
وبع���د ذل���ك بب�شع���ة اي���ام حت���رك جي����ض احللفاء 
وتخط���ى ح���دود فل�شط���ن اىل �شوري���ا ولبنان،، 
والباقي تعرفه مما ن�شرته ال�شحف ومن برقياتي 
فق���د عدت يف اعق���اب جي�ض احللف���اء اىل دم�شق. 
و�شكتت قليا قب���ل ان تقول: وار�شلت لك برقيات 
ع���ن رغب���ة االمري ح�ش���ن يف ان اع���ود زوجة له،، 

ون�شحتني انت بالقبول..
قلت: نعم وح�شنا مافعلت!

قال���ت: على كل ح���ال كان االحتفال بزواجنا فخما 
جدا.. واعطاين االمري ح�شن يومها الفي جنيه.. 
و�شحك���ت ان���ا وقلت: ثم اخ���ذت منه الف���ي جنيه 

اخرى!
ابت�شمت رحمها الله وقالت:

نعم. وهل كثري ان يكون مهري اربعة االف جنيه!

ا�شراف و�شوء تدبري..
وهنا ع���ادت ال�شي���دة امينة البارودي م���ن طوافها 
باملحال التجارية ومعها �شيدة نه�شت اآمال وقبلتها 
وقدمتني اليها! وقالت ال�شيدة انها تعرفني من قبل 
ان تراين لكرثة م���ا �شمعته عني من اآمال وال�شيدة 
وا�شمه���ا �شفيق���ة ه���ي ارمل���ة املرح���وم فخ���ري بك 
الن�شا�شيب���ي وقد قتل بعد ذلك بنح���و �شهر واد يف 
احد �شوارع بغ���داد اثناء زيارة له لعا�شمة العراق 
وقي���ل ان القاتل من اتب���اع �شماحة مفتي فل�شطن، 
الن فخ���ري الن�شا�شيب���ي كان من الد خ�شوم املفتي 
كم���ا ان���ه كان متهم���ا باأن���ه م���ن ا�شدق���اء االجنليز 

وموؤيدي ال�شيا�شة الربيطانية يف فل�شطن.. 
وقال���ت ال�شي���دة �شفيقة ونحن حول مائ���دة الغداء 

موجهة �شوؤالها ايّل:
هل ن�شحتها؟

قلت: فيم؟
قال���ت: �شمعت منه���ا ان )عيبك( الكب���ري يف نظرها 
ه���و ا�شرافك يف ن�شحه���ا.. ولكن عمره���ا ما كانت 
يف حاج���ة للن�شح كما ه���ي االن.. قل���ت: ان�شحها 

يف ماذا؟
قال���ت: يف ا�شرافه���ا اجلنوين،، كاأمن���ا املال يحرق 

راحتيها فهي تريد اخلا�ض منه باأ�شرع مايكون!
وهنا قالت ا�شمهان:

مل يحدثني يف �شيء غري هذا مذ ح�شر!
قال���ت �شفيقة: وهل حدثته انت عن لعبك القمار يف 

بريوت؟..
ث���م التفت���ت اىل تقول قب���ل ان تتمك���ن ا�شمهان من 
ا�شكاته���ا: لق���د الت���ف حوله���ا يف ب���ريوت بع����ض 
ال�شي���دات وذك���رت ا�شماءه���ن وه���ن م���ن �شي���دات 
واآن�شات اكبق���ر اال�شر اللبناني���ة ال�شهرية العريقة 
يتملقنها ويدعونها ل�شهراتهن وحفاتهن ويحطنها 
مبظاه���ر االجال واالك���رام!.. واملجنونة تظن ان 
ه���ذا كله حبا يف �شواد عينيه���ا وماهو اال طمع يف 
ماله���ا النهن علمنها لع���ب البوكر وهي التفهم �شيئا 
ولن تفهم �شيئا يف لعب البوكر والنتيجة هي انهن 
يربح���ن منها يف كل �شهرة مئ���ات اجلنيهات.. فهل 

يعجبك هذا احلال؟

قل���ت طبع���ا ال، ولك���ن لعل���ه يعجبها ه���ي! وم�شت 
ال�شي���دة �شفيقة وا�شمه���ان �شاكت���ة الجتيب م�شت 
تق�ض عل���ى تفا�شيل ت�شرفات لها ت���دل على الغفلة 
و�ش���وء التدب���ري، ومنها مث���ا ان )�شحفيا( خدعها 
واوهمها انعن���ده م�شروعا �شحفيا ناجحا ال�شدار 
جريدة يومية راأ����ض مالها الفان من اجلنيهات فهل 
ت�ش���رتك معه بن�شبة الن�ش���ف يف م�شروعه الناجح 

املذكور.
و�ش���درت  جدني���ه..  ال���ف  ا�شمه���ان  ل���ه  ودفع���ت 

اجلريدة.. ثم احتجبت بعد ا�شبوعن اثنن!
اىل اخره، اىل اخره..

العج���ب اذن وه���ذا حاله���ا اذا كانت انفق���ت خم�شة 
ع�شر الف جنيه يف خم�شة �شهور!!

واخريا تكلم���ت ا�شمهان فقالت انها لي�شت )مغفلة( 
كما نظن بل هي تفهم وتدرك كل �شيء ولكن!..

و)يعن���ي( لفظ او تعبري لبن���اين ممكن ان تعني به 
كل �شيء اي �شيء وال�شيء، ولعلها ارادت منه هنا 
ان تق���ول انا اعرف انه���م ي�شحكون علّي ويبتزون 
م���ايل ولكن م���اذا يهم مادم���ت اجد يف ه���ذا ت�شلية 

يل!.
ث���م م�ش���ت ا�شمه���ان تق���ول ان كثريين م���ن وجهاء 
الق���وم وكب���ار التج���ار يق�شدونها لك���ي تتو�ض لهم 
يف م�شائ���ل معين���ة عن���د ال�شلط���ات االجنليزية او 
الفرن�شي���ة وخ�شو�ش���ا عند اجل���رال كاترو الذي 
يحبه���ا كابنت���ه ويعطف عليه���ا كث���ريا،، ويعدونها 
بانهم �ش���وف يدفعون لها مبلغ ك���ذا او يقدمون لها 

هدية كيت اذا جنحت و�شاطتها.. 
قال���ت: وكثريا م���ا جنح���ت و�شاطت���ي يف امل�شائل 
الت���ي كلفوين به���ا وجنوا ه���م منها ارباح���ا طائلة 
ولكن قليلن جدا منهم هم الذين وفا بوعدهم يل..

.. وان تاج���را ومالي���ا كب���ريا معروف���ا يف لبن���ان 
وم�ش���ر وانا اغف���ل هنا ذك���ر ا�شم���ه وكان �شاحب 
ومدي���ر �شرك���ة كب���رية لا�شت���رياد والت�شدير وقد 
ورد ا�شم���ه يف الكت���اب اال�ش���ود ال���ذي ن�شره مكرم 
عبي���د با�شا تق���رب اليها هو وال�شي���دة زوجته.. بل 
وجعلته زوجت���ه من نف�شها ا�شبه بو�شيفة لامرية 
اآمال االطر�ض تتوىل عنها ا�شتقبال �شيوفها وتنظم 

لها حفاتها وتازمها يف غدوها ورواحها..
واخ���ريا فاحتها التاجر امل���ايل الكبري يف مو�شوع 
تكوين �شركة بينها وبينه براأ�ض مال قدره مائة الف 
جني���ه.. على ان التدفع هي �شيئا م���ا النه �شيتوىل 
هو عنه���ا دفع ن�شيبها يف راأ�ض امل���ال! وطلب منها 
يف مقابل ه���ذا ان تتو�شط له عن���د اجلرال كاترو 
يف م�شائل معينة.. وهي م�شائل جتارية بحتة ذات 

قيمة مالية كبرية..
قالت: ومل يخطر ببايل وقد راأيت من اآيات �شداقته 
و�شداق���ة زوجت���ه يل م���ا راأي���ت انه ي�شح���ك علّي، 

وتو�شطت فعا له عند كاترو وق�شيت له حاجته.
ثم ابت�شمت وهي تقول:

ولكن���ه مل يكتب عقد ال�شركة حتى اليوم! بل انقطع 
هو وال�شيدة زوجته عن زيارتي!..

االمرية اآمال االطر�س!
اآم���ال  االم���رية  او  ا�شمه���ان  اقام���ت  امل�ش���اء  ويف 
االطر�ض حفلة ا�شتقبال يف ال�شالون الكبري امللحق 

بجناحها امللكي! يف فندق امللك داود.
ال�شب���اط  كب���ار  بع����ض  ملدعوي���ن  ب���ن  وكان 
الربيطاني���ن واالعي���ان وقنا�شل ال���دول االجنبية 
يف القد����ض ومعه���م ال�شي���دات قريناته���م. وراأي���ت 
الطع���ام  يف  ا�ش���راف  مابع���ده  ال���ذي  اال�ش���راف 
وال�ش���راب. وقدمتني ه���ي اىل مدعويها على انني 
))�شدي���ق عزيز عل���ى م�ش���ر((. ولكنن���ي اآثرت ان 
ان���زوي يف احد اركان ال�شال���ون واتفرج وابت�شم 

بيني وبن نف�شي! 

◄◄
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