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"�س���ارحل م���ن هن���ا.. ول���ن اع���ود اىل امل�س���رح.. 
لق���د اعتزل���ت التمثي���ل" ال النني كفرت بر�س���التي، 
ولك���ن الن ت�سحيات���ي تقاب���ل بجح���ود ممي���ت من 
امل�سلح���ة امل�سئولة عن الفن���ون وم�سر فلماذا هذا 

اجلحود؟"
كان يو�س���ف وهب���ي يهت���ز امل���ا وه���و يق���ول ه���ذه 
العب���ارة، واح�س�س���ت ان���ه ق���د اتخ���ذ فعال ق���راره، 
وهالت���ي ان يكون جادا فيما اعتزمه من هجر الفن 

الذي عا�ض حياته يحاول ان ينه�ض به.
 لقد ا�س���رد �س���حته بعد ان داهمه املر�ض واقعده 
عن احلركة �سهرين كاملني، وذهبت ازوره واودعه 
معا، فمنذ ايام �سافر اىل اوربا لال�ست�سفاء واعادة 

الك�سف على قلبه و�سرايينه.
كان ثائ���را عل���ى اجلح���ود، وبينما ه���و منهمك يف 
اع���داد بع�ض حقائ���ب ال�س���فر دارر بيننا احلديث، 

فم�سى يف ثورته على م�سلحة الفنون يقول: 
"انني �ساحب ر�سالة مل اتخل عنها يوما واحدا، 
االخ���راج  ف���ن  وتعلم���ت  ايطالي���ا،  اىل  �س���افرت 
والتمثي���ل امل�س���رحي وكل ما يتعل���ق بهما، وعدت 
اىل ب���الدي يف وق���ت مل يك���ن في���ه ما ي�س���تحق ان 
يطل���ق علي���ه ا�س���م "متثي���ل راق" فدفع���ت ثروتي 
املادية وثروتي ال�س���حية يف �سبيل الفن، وفر�ست 
بهم���ا طريق املج���د الفن���ي، واندفع ال�س���عب يوؤيد 

جهادي وجهودي ويعرف بهما. 
يع���دون  مم���ن  املئ���ات  م�س���رحي  يف  "وتخ���رج 
ا�س���اطني يف دني���ا امل�س���رح وال�س���ينما وم���ع ذلك ، 
فانن���ي كلم���ا تقدم���ت اىل م�س���لحة الفن���ون، طالبا 
بع����ض حقي، مبنتهى التوا�س���ع واخلجل، قوبلت 
ب�س���لف وكربياء وال اق���ول بازدراء.. انا يو�س���ف 

وهبي!". 
و�س���كت الفنان املتاأمل، ثم نظر ايل وابت�سم �ساخرا 

وقال: 
" ل���و انن���ي انفقت االموال التي ابتلعها امل�س���رح 
يف م�س���روع جتاري. ل���و انني بعت ب�سبو�س���ة او 

كنافة لكنت االن من ا�سحاب املاليني.
"لو ا�س���تمعت اىل ن�س���يحة زمي���ل العمر املخرج 
اىل  وثقافت���ي  بام���وايل  واجته���ت  ك���رمي  حمم���د 
ال�س���ينما لكن���ت االن "مل���ك ال�س���ينما يف ال�س���رق 

االو�سط". 
ل���و ان ام���وايل الت���ي القي���ت به���ا يف ق�س���م الغول 
امل�س���مى امل�س���رح القيت به���ا يف البور�س���ة، لكنت 

االن اغنى االغنياء". 
وم���رة اخ���رى �س���كت يو�س���ف وهب���ي، ث���م ظهرت 

عالمات احل�سرة على وجهه وهو يقول: 
وكانت  ام���وايل  امل�س���رح  على  و�س���عت  "ولكنني 
الت���ي مل يكن قد �س���بقني  – وخربت���ي  – كث���رة 

اىل حت�س���يلها احد من م�س���ر. واكرمني 
م���ن  امل�س���ئولون  وح�س���دين  ال�س���عب 

امل�سرح ليه.. 
يحبون  ال  امل�سرح  عن  امل�سئولني  "الن 
منح���ن  وكل  يدي���ن"  "الع���ق  كل  اال 

عل���ى االق���دام.. وهذا م���اال اعرفه ان���ا وال احب ان 
اعرفه.. النني يو�سف وهبي! 

الفنون، هو  م���ا كنت اطلبه من م�س���لحة  "ان كل 
من �س���ميم عمله���ا، وكان واجبا عليه���ا ان تقوم به 

دون ان اريق ماء وجهي يف طلبه. 
"كنت اريد م�س���رحا اعمل عليه.. م�س���رحا يحمل 
ا�س���م يو�س���ف وهب���ي الفن���ان ال���ذي عا����ض لفن���ه 

ونه�سة الفن امل�سرحي. 
الفن���ون فرقتي  ان تعني م�س���لحة  اري���د  "وكن���ت 
بع�س���ر ماتدفع���ه للفرق���ة احلكومي���ة املتفرع���ة من 
م���ن  وافراده���ا  ابطاله���ا  الن  اال�س���لية،  فرقت���ي 

تالميذي. 
ولك���ن م�س���لحة الفن���ون ال تري���د ان تع���رف مب���ا 
اعرف به �س���بعون مليونا من العرب، من اخلليج 

الفار�سي اىل املحيط االطل�سي!
"انه���ا ال تريد ان تعرف بيو�س���ف وهبي.. ملاذا! 
النه يو�س���ف وهبي.. �ساحب الر�س���الة، و�ساحب 
الكرام���ة ! واب اال�س���ل الذي وهب التمثيل ا�س���مه 
ومال���ه، يف وقت مل يكن يجروؤ "ابن اال�س���ل" على 
احراف التمثيل ، فجعل منه اليوم �س���رفا ي�س���عى 

الكثرون اىل نيله واالن�سواء حتت رايته". 
قلت ليو�سف وهبي: 

- ولكن جمهورك الذي �سلى من اجلك ايام مر�سك 
ودعا لك بال�س���فاء، لكي توا�س���ل ايام مر�سك ودعا 
لك بال�سفاء، لكي توا�سل اداء ر�سالتك الفنية ولكي 

ي�ستمتع هو بفنك ومتثيلك.. امل تفكر فيه!
قال يو�سف وهبي: 

- لق���د فك���رت يف جمه���وري وهاأن���ذا اكت���ب الي���ه 
هذه الر�س���الة لنن�س���رها يف "امل�س���ور" الذي طاملا 
ح���ث  يف  وتع���ب  جانب���ي  اىل  ووق���ف  ع�س���دين 
امل�س���ئولني يف الفن���ون عل���ى االخ���ذ بنا�س���ر فني 
و�س���يقراأ اجلمهور ر�س���التي ويعرف منها انني قد 
اجربت اجب���ارا على هجر امل�س���رح بناء على طلب 
م�سلحة الفنون بتجاهلها مطالبي قلت: "ولكن هل 
�ستتجه اىل ال�سينما مثال ! انا اعلم انك ال ت�ستطيع 

ان تعي�ض بال جمهور". 
اج���ب: "انن���ي م�س���افر االن اىل اخلارج و�س���اأعود 
يف نوفمرب القادم وعندئ���ذ اقرر اذا كنت اعمل يف 
ال�س���ينما ام اهجره���ا ه���ي االخرى ول���و انني كما 
تعلم كنت اول من انتج فيلما �س���ينمائيا م�سرفا يف 

م�س���ر، وهي لذل���ك عزيزة على ولها ف�س���ل كبر اذ 
اقالتني من عرثات امل�سرح املادية". 

قلت: "باأي فل�سفة خرجت من مر�سك الطويل؟". 
اج���اب: "خرجت ب���ان ال�س���حة تاج عل���ى روؤو�ض 
اال�س���حاء اليراه اال املر�سى وان "اخوان ال�سفا" 
غالبا ما "يغط�س���ون" عند املر�ض، وان ال�سداقات 
القدمي���ة ه���ي اليافي���ة النه���ا �س���داقات خالي���ة من 

املنافع الذاتية. 
�س���ديق  ال�س���عب هو  بان  م���ن مر�ض  "وخرج���ت 
الفن���ان اال�س���يل فقد �س���األ عني افراد من ال�س���عب 
ال اعرفهم وثم ي�س���األ عني مئات عا�س���وا يف بيتي 
واكلوا على مائدتي وا�س���تباحوا اموايل وا�س���مي 
و�س���هرتي و.. و.. وخرج���ت من مر�س���ي بفل�س���فة 
جديدة �ساعمل على ن�سرها عندما اعود من اخلارج 

ان �ساء الله ولن اف�سح عنها االن". 
قلت !"اال تريد ان توجه كلمة اىل جمهورك؟". 

اج���اب: "ال اري���د من جمه���وري حماكمة م�س���لحة 
الفن���ون الت���ي دا�س���ت عل���ى رغبات���ه يف �س���خ�ض 

يو�سف وهبي". 
امل�شور / 1977

الفت���اة  �س���ورة  النحا����ض  م�س���طفى  ام�س���ك 
اجلميلة ورماها على االر�ض ودا�سها بقدميه 

وقال ملركم عبيد: م�ستحيل! لن اتزوجها!
ان ال�س���ورة التي كانت حتت حذاء م�س���طفى 
النحا����ض ه���ي �س���ورة جميلة لالن�س���ة زينب 

الوكيل! 
فلماذا دا�ض النحا�ض �سورة الفتاة التي لعبت 
بعد ذلك دورا هاما يف تاريخه وتاريخ م�س���ر 

كلها! 
لنبداأ الق�سة من اولها!

لقد ام�س���ك م�س���طفى النحا�ض ال�س���ورة التي 
قدمه���ا له مك���رم وق���ال: اجلمال موج���ود! ما 
عندنا�ض اعرا����ض على احلالوة! ودي تبقى 

مني يا�سيدي؟
فق���ال مك���رم: اإنه���ا م���ن ا�س���رة الوكي���ل. فقال 
النحا�ض: عائل���ة كبرة وعظيمة! وتبقى بنت 

مني يف الوكايلة! 
فق���ال مكرم: بن���ت عبد الواح���د الوكيل. فقال 
النحا�ض: مافي�ض حد يف عائلة الوكيل ا�س���مه 
عب���د الواحد! فيه واحد ا�س���مه حممد وواحد 
ا�س���مه حممود وواحد ا�س���مه احمد.. ما في�ض 

يا�سيدي حد ا�سمه عبد الواحد! 
فقال مك���رم: دولتك بتتكلم ع���ن عائلة الوكيل 
يف دمنه���ور.. امنا العرو�ض من عائلة الوكيل 

يف �سمخراط.
ف�س���رخ النحا�ض: عب���د الواح���د الوكيل بتاع 

�سمخراط فقال مكرم: م�سبوط! 
ف�س���رخ النحا����ض: انت جتننت ي���ا مكرم؟ انا 
اجت���وز بن���ت اول واح���د خ���رد عل���ى الوفد.. 
وبق���ى ع�س���و يف حزب ال�س���عب! م�س���تحيل! 

م�ستحيل! 
ورمى م�س���طفى النحا�ض ال�س���ورة ودا�س���ها 

بقدميه! 
وقال مكرم: ده رجل طيب يا با�س���ا! وم�ستعد 
ي�س���تقيل م���ن حزب ال�س���عب! ولق���د خرج من 
الوف���د مل���ا ا�س���تدت االزم���ة املالي���ة وحج���زت 

البنوك على امواله. 

فقال النحا�ض: يعني رجل �سعيف! ما قدر�ض 
يق���اوم! ع���اوزين اجت���وز بن���ت ع�س���و حزب 
ال�س���عب ازاي؟ اق���ول للنا����ض اي���ه؟ اكل���م ابو 
العرو�سة ازاي بعد ما خرج علينا و�سرب مثل 
�س���يئ للوفديني؟ ال ميكن يا مكرم! مرفو�سة ! 

مرفو�سة! مرفو�سة!. 
وانحنى مكرم والتقط ال�سورة وهو يقول: 

-  ال يج���وز اقح���ام ال�سيا�س���ة يف الزواج! ثم 
ما ذنب الفتاة يف ان والدها كان رجال �سعيفا 
فان�س���م اىل ح���زب ال�س���عب؟ كي���ف حتا�س���ب 
ه���ذه الفتاة الربيئة على خط���اأ ارتكبه والدها 
يف �س���اعة �س���عف! انت قا�ض! وط���ول عمرك 
م�س���هور بان���ك قا�ض ع���ادل! فهل �س���معت عن 

قا�ض يعاقب فتاة الن اباها اخطاأ؟ 
ف�س���اح النحا�ض: انا مو����ض قا�ض! انا رئي�ض 
الوفد! انا زعيم االمة! والزم اتزوج من ا�سرة 

وفدية او ا�سرة بعيدة عن االحزاب! 
فق���ال مك���رم: ولك���ن ه���ذه الفتاة هي اح�س���ن 
املوج���ود! وب�س���راحة انه���ا الفت���اة الوحيدة 
التي ر�س���يت ان تت���زوج من رج���ل عمره 55 
�س���نة! كل بنت ع���اوزه عري�ض �س���اب! اذا كان 
عجوزا فهي ت�س���رط ان يكون غنيا! ودولتك 
عجوز وفقر! واالن وقد ر�س���يت هذه الفتاة 
ان تتزوج الفقر والعجوز، تقول االن ابوها 
يف ح���زب ال�س���عب! اذا كن���ت ع���اوز تتج���وز، 
ان�س���ى حكاية حزب ال�س���عب دي! وعلى بركة 

الله!.
ف�س���رخ النحا�ض: م�س���تحيل اجتوز بنت عبد 
الواحد الوكيل! هي البلد �س���اقت يا اخي! ما 

في�ض غر دي يف م�سر كلها؟
فق���ال مكرم: ما في�ض غ���ر دي! بنت من عائلة 
كرمية فقرة! مو�ض ح تقول لك ا�سمعنى بنت 
ف���الن با�س���ا وال بنت عالن با�س���ا! ل���ن تطالبك 
باكرث من معا�س���ك! انها ذاقت الفقر، ف�ستحمد 
الله على النعمة املتوا�س���عة التي �ستي�س���رها 

لها!
فقال النحا�ض: اذا كان ما في�ض غر العرو�سة 

دي، مو����ض ح اجت���وز! خال����ض عدل���ت ع���ن 
ال���زواج ! بال����ض ي���ا �س���يدي ج���واز! خلين���ا 

مب�سوطني زي ما احنا مب�سوطني. 
وخ���رج مك���رم ويف جيب���ه �س���ورة العرو�ض 

املرفو�سة! 
بع���د  ولك���ن  ال���زواج  ع���ن  النحا����ض  وع���دل 
ا�س���بوعني من حادث ال�س���ورة ذهب النحا�ض 
اىل بي���ت مك���رم وقال لل�س���يدة عاي���دة مكرم : 

انت مو�ض ح جتوزيني بقى ياعايدة؟ 
فقال���ت قرين���ة مكرم: مو����ض ال قي���ة عرائ�ض! 

وانت مو�ض عدلت خال�ض عن الزواج! 
فقال النحا�ض! الواقع انا فكرت يف املو�سوع! 
بع���د كام �س���هر �سي�س���بح عم���ري 55 �س���نة! 
واذا تزوج���ت بع���د ذلك فل���ن تتمت���ع زوجتي 
وال اوالدي باملعا�ض ح�س���ب قانون املعا�س���ات 
اجلدي���د، وانا رج���ل مري����ض ويف حاجة اىل 
زوج���ة متر�س���ني! واذا مل ات���زوج االن فق���د 
ا�س���طر للزواج من ممر�س���ة غدا فلماذا احرم 
هذه املمر�س���ة من معا�سي؟ انا اريد ان ا�سمن 
لزوجتي معا�سا بعد وفاتي النني رجل فقر! 
واري���د ان ات���زوج قب���ل ي���وم 15 يونيو حتى 

ا�سمن لزوجتي معا�سا تعي�ض به! 
فقال مك���رم اذن ان�س���ى حكاية حزب ال�س���عب 
وت���زوج بن���ت عبد الواح���د الوكي���ل! ما في�ض 

غرها! 
و�سكت النحا�ض حلظة ثم قال امركم! 

ومت االتف���اق عل���ى ان يعق���د القران ب���دار عبد 
الواح���د الوكيل بحدائق القب���ة يو 12 يونيو 
�سنة 1934، اي قبل ان يتم النحا�ض اخلام�سة 
واخلم�س���ني بيوم���ني حت���ى تتمت���ع العرو�ض 

مبعا�سه بعد وفاته! 
وم���ع ان التقاليد جرت على اقامة حفالت عقد 
القران يف م�س���ر يف اي���ام اخلمي�ض، فقد راأى 
عقد ق���ران النحا�ض يوم الثالثاء حتى ال يعقد 
الق���ران يوم اخلمي����ض وهو يوم بلوغه �س���ن 

◄◄

اختفى �شبح فتاة 
اال�شكندرية من قلبه! 

واحتل هذا القلب �شبح 
من قرية �شمخراط! 

ابتعد ال�شبح اجلديد 
عن ال�شيا�شة و�شئون 

احلكم! 
كانت �شعيدة بانها ت�شمع 

من زوجها يف الليل 
االخبار الهامة التي 

يقراأها النا�س يف �شباح 
اليوم التايل! 

ولكن �شبح �شمخراط 
ا�شطدم يف �شهر الع�شل 

ب�شبح �شيدة يونانية 
ا�شمها "اأيلني"! كانت 

غري  امللكة  "ايلني" هي 
املتوجة يف بيت الزوج! 

كانت جتل�س على 
العر�س، وت�شع العرو�س 

على الرّف وتعارك 
ال�شبحان! وانت�شرت 

امل�شرية على اليونانية! 
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اخلام�سة واخلم�سني. 
وطلب والد العرو�ض �س���داقا قدره الف جنيه، 
ولكن مكرم ا�ستطاع ان يخف�ض املهر اىل 600 

جنيه! 
ورف�ض النحا�ض ان يقر�ض املبلغ من مكرم! 

ورف�س���ت البنوك ان تقر����ض النحا�ض املبلغ، 
النه مل ي�ستطع ان يقدم �سمانة! 

و�سمع طلعت حرب بحاجة م�سطفى النحا�ض 
فامر باقرا�س���ه ال���ف جنيه من بنك م�س���ر بال 

�سمان.
واخذ النحا����ض االلف جنيه ودف���ع منها 600 
جنيه لوالد العرو�ض وا�س���رى �سبكة مبائتي 
جني���ه، وا�س���رى قم�س���ان جدي���دة ومالب�ض 
مبائة جنيه. بعد ان لفت نظره �س���كرتره اىل 
ان قم�س���انه ممزقة او ا�سرى مالب�ض جديدة 
الوالد اخت���ه ليح�س���روا به���ا حفل���ة الزفاف.. 

واحتفظ يف جيبه بخم�سني جنيها! 
واحتفل بعق���د القران وح�س���ر احلفلة رئي�ض 
ال���وزراء توفيق ن�س���يم والنبي���ل عبا�ض حليم 
وجميع اع�س���اء الوفد ووقف اال�س���تاذ عبا�ض 
العقاد يف �س���رفة بيت العرو�ض والقى ق�سيدة 
ق���ال فيه���ا ان���ه كان يتمن���ى ان يك���ون م���كان 
الرئي����ض! ث���م وق���ف يف ال�س���رفة املو�س���يقار 
حمم���د عب���د الوه���اب ويف يده العود وان�س���د 

املوال التايل:
النيل يهنى بفرحة 

�سخ�س���ك الغايل واالمة تهتف، و�س���وتها يف 
الهتاف عايل! مل�س���طفاها العظي���م، والكوكب 
اله���ادي الل���ه يب���ارك زواج���ك ي���ا زعي���م النيل 

وين�سرك والوطن ع الظامل العادي. 
وبارك���ت ام امل�س���ريني ه���ذا ال���زواج وباركه 
جميع اع�س���اء الوفد، وباركته جلنة ال�سيدات 

الوفديات. 
بدني���اه  �س���عيدا  النحا����ض  م�س���طفى  وب���دا 

اجلديدة! 
وفج���اأة وق���ع ح���ادث غري���ب! ذهب م�س���طفى 
النحا����ض اىل بي���ت االمة عقب زفافه بخم�س���ة 
ع�س���ر يوما بال�س���بط وقب���ل يد ام امل�س���ريني 

وقال لها: 
- جئ���ت ا�س���تاأذنك يف الط���الق لق���د ق���ررت ان 
اطل���ق زين���ت! وانتف�س���ت ام امل�س���ريني م���ن 

مقعدها واقفة وقالت: 
- ماذا حدث؟

فقال: لقد خدعوين ! �سحكوا علي! 
وفرع���ت ام امل�س���ريني وقالت ل���ه: من خدعك؟ 

من �سحك عليك؟
قال النحا�ض: ا�سرة زينب خدعوين! 

و�سادت حلظة �سمت! 
و�س���فتها ام امل�س���ريني بانها كان���ت من اطول 

حلظات ال�سمت التي مرت بها يف حياتها! 
ث���م قال النحا����ض: اتفقوا معي عل���ى ان يكون 
يف اجلهاز طقم ون�س���ف من االوبي�سون، ومل 
طق���م!  ن�س���ف  اال  يل  يح�س���روا 

و�س���رخت ام امل�س���ريني يف وج���ه النحا����ض 
الول مرة يف حياتها: انت اجتننت! فيه واحد 

يطلق مراته عل�سان طقم اوبي�سون! 
فق���ال النحا�ض: هذا اخ���الل بالعقد! انا اتفقت 
م���ع عبد الواح���د الوكيل على طقم ون�س���ف.. 
ودفعت املهر على هذا اال�سا�ض! انا ال ميكن ان 
ا�س���مح الحد ان يغ�س���ني! اذا غ�سوين من اول 

يوم، ح يغ�سوين بعد كده! 
فقال���ت ام امل�س���ريني: لي����ض يف ه���ذا غ����ض! 
يج���وز ان حال���ة عبد الواحد الوكي���ل املالية ال 
ت�س���مح ب�س���راء الطقم! يجوز انه كان معتقدا 
ان���ه ي�س���تطيع ان يدب���ر ثمن���ه، ثم ظه���ر انه ال 

ي�ستطيع! 
فق���ال النحا�ض: ده اتفق معايا! وما دام اخلوا 
ب�س���روط العقد، يبقى اطلقه���ا.. مو�ض ح اقعد 

معاها! 
فقالت ام امل�سريني ما في�ض عندنا حاجة ا�سمها 
ط���الق! مافي����ض رئي�ض وفد يطل���ق مراته انت 
�س���امع! ده كالم جمانني مو�ض كالم م�س���طفى 
النحا�ض العاقل! عيب اين ا�سمع كلمة الطالق 

دي منك! 
ومل يقتنع النحا�ض وا�سر على الطالق! 

وا�ستدعت ام امل�س���ريني اع�ساء الوفد وقالت 
له���م ان النحا����ض ق���د ج���ن! وانه���ا ال ميكن ان 
ت�س���مح له بطالق هذه الفتاة امل�س���كينة وا�سر 

النحا�ض على موقفه! 
وظه���ر ان النحا����ض يف احلب والغ���رام رجل 

دوغري مثله يف ال�سيا�سة يف تلك االيام! 
انه ال يحب ان يعده احد ثم ال ينفذ تعهداته! 

كان يقول الع�ساء الوفد:
 - لق���د وعدتن���ي العرو����ض بطق���م اوبي�س���ون 
ون�س���ف ثم جاءت بن�س���ف طقم فقط! لو انها 
قالت �ساح�س���ر لك ن�س���ف طقم فق���ط ملا فتحت 
فم���ي! ام���ا ان ي�س���حكوا علي فهذا م���ا ال اقبله 

م�ستحيل! م�ستحيل!.
وق���ال: اع�س���اء الوفد ان وال���د العرو�ض رجل 
طي���ب و�س���ريف، وانه اذا مل يكن ا�س���تطاع ان 

يدبر ثمن االوبي�سون فذلك ال�سباب قاهرة!
وقال حفني الطرزي با�س���ا ان���ه يعرف الرجل 
الذي ا�س���تدان منه عب���د الواح���د الوكيل ثمن 
ن�س���ف الطقم، وانه قريبه، وان كل من يعرف 

عبد الواحد الوكيل يقول انه رجل طيب. 
وال يجوز ف�س���خ الزواج ل�س���بب كهذا.. ولكن 
النحا����ض ا�س���ر عل���ى الف�س���خ.. واعل���ن ان���ه 

ب�س���راحة عدل نهائيا عن الزواج! وانه يعترب 
طقم االوبي�سون م�ساألة ا�سا�سية.

وخ�س���ى اع�س���اء الوف���د ان يع���دل النحا����ض 
عن ال���زواج ويعود اىل ال�س���يدة مديحة التي 
كان يحبه���ا، وعار�ض الوف���د يف الزواج منها 
النه���ا مطلق���ة.. ومن هن���ا راح اع�س���اء الوفد 
يت�س���اورون م���ع مكرم عبي���د �س���رًا فيما يجب 

عمله يف هذه امل�ساألة اخلطرة!
واجتمع اع�ساء الوفد وقرروا ان يدفع الوفد 
ثمن طقم االوبي�س���ون وكان ال يتجاوز مائتي 

جنيه يف ذلك الوقت!
وعند ذلك فقط ر�سى النحا�ض ان ي�ستبقى يف 

ع�سمته زينت الوكيل! 
ودارت عجلة الزمن! 

وم���ن الغريب ان جمي���ع اع�س���اء الوفد الذين 
قرروا دفع ثمن طقم االوبي�س���ون، ال �س���تبقاء 
زين���ب يف ع�س���مة النحا����ض، كرهته���م زينب 
بعد ذلك و�س���جعت زوجها على ف�س���لهم واحد 

واحدًا من الوفد! 
وا�ستطاعت الزوجة التي كان زوجها يريد ان 
يف���رط فيها من اج���ل مائتي جنيه ان ت�س���يطر 

بعد ب�سعة ا�سهر �سيطرة كاملة على زوجها؟
يف  تتعل���م  مل  انه���ا  ه���ذا؟  كل  ح���دث  فكي���ف 
اجلامعة، كل ما و�سلت اليه هو ال�سنة الثانية 
يف مدر�س���ة بنات اال�سراف التي كانت متلكها 

ال�سيدة نبوية مو�سى. 

ولكنه���ا كانت عل���ى درجة عظيمة م���ن الذكاء، 
وا�س���تطاعت بذكائها الريفي ان ت�س���د النق�ض 

يف تعليمها! 
وبهذا الذكاء ا�س���تطاعت ان تب�س���ط جناحيها 

على قلب م�سطفى النحا�ض وعقله. 
لق���د دخل���ت بيت زوجه���ا ع���ام 1934 فوجدت 
ان �س���يدة البيت ه���ي  "ايلني".. وهي �س���يدة 
يوناني���ة كانت حتمل ا�س���م مربي���ة اوالد اخت 
م�س���طفى النحا����ض، ولكنها كان���ت يف الواقع 
امللك���ة املتوج���ة يف بيت الزوج، كانت مت�س���ك 
امل�س���روف، وتخت���ار الطع���ام وتع���ني اخلدم 
يف  حج���رة  كل  عل���ى  وت�س���يطر  وتف�س���لهم 

البيت! 
وكان���ت "ايل���ني" تعي����ض يف بي���ت م�س���طفى 
النحا�ض من �س���نة 1919.. ودعمت ال�س���نون 

مركزها.. 
فاأ�سرت العرو�ض على طرد "ايلني" بعد خدمة 

دامت اكرث من 15 �سنة! 
واخرجه���ا العري����ض وه���و يبكي.. فق���د كانت 
ال�س���خ�ض الوحي���د ال���ذي رع���ى اوالد اخت���ه 
اىل  النحا����ض  م�س���طفى  نف���ى  مل���ا  ال�س���غار، 

�سي�سيل. 
وبعد فرة طلبت العرو�ض اخراج اوالد اخت 

زوجها من البيت. 
ورف�ض الزوج الطلب، وقال ان هوؤالء ال�سبان 
ه���م اوالده. وه���م يتام���ى وال ميك���ن ان يفرط 

فيهم، وهم اذا خرجوا من البيت ف�س���يموتون 
م���ن اجل���وع النه���م مل يتم���وا تعليمه���م بع���د. 
وا�س���رت العرو����ض عل���ى اخ���الء البي���ت م���ن 

هوؤالء ال�سبان! 
ومل يفك���ر الزوج يف تل���ك الفرة يف الطالق.. 
فق���د ب���داأ يحبها ولكن���ه كان يف نف�ض الوقت ال 

يطيق ان يطرد اوالد اخته من بيته. 
كان م�سطفى النحا�ض يكرث من البكاء يف تلك 

الفرة! 
كان ي�سعر انه ا�سقى رجل يف الدنيا. 

فق���د كان لب���ه موزع���ا ب���ني الفتاة الت���ي يحبها 
واالوالد الذين يحبهم وبلغت تفا�س���يل حرة 
ه���ذا القلب اىل توفي���ق ن�س���يم رئي�ض جمل�ض 

الوزراء!
كان ال�س���عب يطال���ب  بعودة الد�س���تور. وكان 
توفي���ق ن�س���يم يعار����ض يف عودة الد�س���تور. 
وكان اع�س���اء الوفد وعلى راأ�س���هم النقرا�سي 
واحمد ماهر يطالبون بعودة الد�ستور. فراأى 
توفيق ن�س���يم ان يريح قلب م�سطفى النحا�ض 

ويريح نف�سه! 
فعني يف وظائف الدولة مبرتبات ا�س���تثنائية 
اوالد اخت م�سطفى النحا�ض املطلوب طردهم 

من البيت! 
وا�س���راح م�س���طفى النحا�ض بع���د ان اطماأن 

على م�ستقبل ال�سبان! 
وا�س���راح توفي���ق ن�س���يم.. فقد اعل���ن رئي�ض 

الوف���د ان رئي�ض ال���وزراء ال���ذي يعار�ض يف 
عودة الد�ستور ي�ستحق تقدير الوطن! 

ولكن راحة النحا�ض مل تع�ض طويال! 
كان �سمره يقلقه كل ليلة! كان يفكر يف اوالد 
اخت���ه اليتامى الذين اخرجهم من بيته فتنهمر 

دموعه! 
وملا توىل رئا�س���ة ال���وزارة �س���نة 1936، قرر 
ان يعو�س���هم ع���ن طرده���م م���ن بيت���ه فغمرهم 

بالرقيات والعالوات اال�ستثنائية! 
وحت���ى تل���ك اللحظ���ة ، مل تكن زين���ب تتدخل 
يف ال�سيا�س���ة! كان���ت �س���عيدة متج���د زوجها! 
كان���ت فخ���ورة بانها زوج���ة رئي�ض ال���وزراء! 
وانها ت�سمع منه اهم االخبار يف الليل قبل ان 

يقراأها النا�ض يف ال�سباح! 
ثم وقع حادث غريب! جاءها �س���قيقها ال�سغر 

ذات يوم يبكي! 
لقد �سقط يف امتحان امللحق مبدر�سة التجارة 
املتو�س���طة بالظاهر، �س���قط يف مادة احل�ساب 
التجاري، ح�سل على 12 درجة من 40 واحلد 

االدنى للنجاح هو 16 درجة! 
كان احمد الوكيل يبكي النه ام�سى 9 �سنوات 
يف املدر�س���ة ليح�سل على �سهادة ح�سل عليها 
زم���الوؤه يف ث���الث �س���نوات.. ومطل���وب منه 

اليوم ان ينتظر �سنة عا�سرة. 
�س���ماعة  ال���وزراء  رئي����ض  وام�س���كت زوج���ة 
التليفون وات�سلت باحد الوزراء وهي تبكي! 
واذا بامر ي�سدر اىل ناظر مدر�سة التجارة من 
ريا�س���ة جمل�ض الوزراء باجناح التلميذ احمد 
الوكيل وزي���ادة درجاته من 12 درجة اىل 16 
درجة. وكان ي�س���رف على ت�سحيح هذه املادة 
ثالثة من اال�س���اتذة وقيل له���م ان هذا هو امر 

وزاري ال ميكن مناق�سته! 
وخ�سع ا�ستاذان! 

ورف����ض اال�س���تاذ الثال���ث ان يغ���ر درج���ات 
التلميذ! 

و�سدر االمر بنقل اال�ستاذ املعار�ض من جلنة 
امتحان مادة احل�س���اب التجاري اىل امتحان 

مادة املحا�سبة! 
ورفع���ت درجات التلمي���ذ احم���د الوكيل اربع 
درج���ات وجن���ح يف امتح���ان دبل���وم التجارة 

املتو�سطة ! 
وكان���ت ه���ذه هي امل���رة االوىل  الت���ي تدخلت  

فيها زينب النحا�ض يف �سئون الدولة.

اجلــــيل/  كانون الثاين- 1956
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ت�ستطيع بكل �سهولة ان متيز بني جنوم ال�سينما، 
وجنوم امل�س���رح م���ن اللغ���ة التي تتح���دث بها كل 

فئة! 
فنج���وم ال�س���ينما يحدثون���ك باللغ���ة العامية التي 
يتح���دث به���ا �س���ائر النا����ض .. اما جنوم امل�س���رح 
فيتحدثون بلغة من خليط من العامية والف�سحى.. 
اال�س���طالحات  ي�س���تعملون  ال�س���ينما  وجن���وم 
الفرن�س���ية او االجنليزي���ة.. ام���ا جن���وم امل�س���رح 
في�ستعملون اال�سطالحات االيطالية، او العبارات 

التي يحفظونها من امل�سرحيات القدمية! 
وانت اذا جل�س���ت ع�سر دقائق يف "بروفة" الفرقة 
امل�سرية.. �سمعت ح�سني ريا�ض وهو ي�ساأل زينب 

�سدقي! 
- كم ال�ساعة يا �سيدتي املركيزة؟ 
فتجيبه زينب �سدقي على الفور: 

- دعني.. دعني و�ساأين يا �سيدي الدوق! 
واذا ا�س���اء ممث���ل بالفرقة امل�س���رية اىل زميل له، 

بادره الزميل بعبارة بولي�ض قي�سر امل�سهورة:
- حتى انت يا برون�ض!! 

جنوم.. وجنوم!
ال�س���ينما  وميت���از ممثل���و امل�س���رح عل���ى جن���وم 
ام���ام الكامرا، بق�س���وة الذاكرة وحف���ظ ادوارهم 
ب�س���رعة.. ولهذا يف�سل املخرجون ممثلي امل�سرح 
على الوج���وه اجلديدة دائما.. فاملمثل امل�س���رحي 
يجي���د تاأدي���ة دوره، كم���ا ان���ه يرجت���ل احل���ركات 
واال�س���ارات الت���ي يتطلبه���ا ال���دور.. ام���ا جن���وم 
ال�سينما فانهم اليتحركون اال يف حدود اخلطوط 
التي ير�سمها لهم املخرج!.. ومي�سي ممثل امل�سرح 
او ممثلت���ه ، اما الكامرا بقدم ثابتة.. وي�س���تطيع 

ان يعرب بق�سمات وجهه دون ان يتكلم! 
وزكي ر�ستم ي�س���تطيع ان يعرب بعينيه فيحركهما 
كم���ا ي�س���اء، ويوؤث���ر يف املتفرج���ني دون ان يلج���اأ 
اىل حنجرت���ه ، او يبدي اية ا�س���ارة! وهو ال يقبل 
اي دور يعر����ض عليه، انه يقراأ ال�س���يناريو اوال.. 
ويفهم دوره جيدا، فاذا وجده يتفق مع �سخ�سيته 
وقع العق���د.. اما اذا مل يعجبه الدور، فانه ال يقبل 

متثيله ولو عر�ض عليه ع�سرة االف جنيه! 
ومن���ذ عام���ني عر�س���ت علي���ه اح���دى ال�س���ركات 
ثالث���ة االف جني���ه يف نظر دور ميثله يف �س���هر 
واح���د.. فرف�ض هذا املبلغ، الن �سخ�س���ية الدور 

ال تتنا�سب مع �سخ�سيته!

انور وجدي ممثل بطبيعته ! 
ومن ممثلي امل�س���رح الذين جنحوا على ال�سا�سة، 

ان���ور وج���دي وحمم���ود املليج���ي .. فكالهما بدا 
"كومبار�ض" يحمل "احلرية" ويقف على امل�سرح 

�ساعتني كاملتني دون ان ينطق بكلمة واحدة! 
وان���ور وجدي ممث���ل بطبيته .. فهو ي�س���تطيع ان 
ير�سم على فمه ابت�سامة عري�سة.. يف الوقت الذي 

متالأ فيه الدموع عينيه! 

حممود املليجي! 
وكما بداأ انور وجدي حياته، كومبار�ض يف م�سرح 

رم�سي�ض.. بداأ حممود املليجي حياته "كومبار�ض" 
يف فرقة فاطمة ر�سدي! 

ولقد ظل املليجي ي�س���عد ال�س���لم خط���وة خطوة.. 
حتى مثل الدور االول امام فاطمة ر�س���ي يف  فيلم 
الزواج �سنة 1932 و�سقط الفيلم.. و�سقط حممود 
املليجي مع الفيلم!.. ثم قام ونف�ض مالب�س���ه وبداأ 

ي�سعد ال�سلم – مرة ثانية – خطوة خطوة. 

بال�س تبو�شني! 
حياته���م  ب���داأوا  الذي���ن  ال�س���ينما  جن���وم  وم���ن 
"كومبار����ض" مديحة 

ي�س���ري.. فقد ظهرت يف منظ���ر واحد ال يزيد على 
ث���الث دقائ���ق م���ع عب���د الوه���اب، يف فيل���م "يحيا 
احل���ب" ومل تق���ل �س���وى جمل���ة واح���دة .. الت���ي 
ا�س���تهل بها عبد الوهاب اغنيته امل�سهورة "بال�ض 

تبو�سني يف عينيه"! 
واول دور مثلته على ال�سا�س���ة، كان دور ممر�س���ة 
يف اح���د االف���الم الت���ي اخرجه���ا �س���توديو م�س���ر 

حل�ساب وزارة ال�سحة! 
وهي االن تتقا�سى الف جنيه.. 

ان الدور الذي تلعبه مديحة ي�س���ري ام ير�س���م لها 
بعد، فبع�ض املخرجني ي�س���ندون اليها دور الفتاة 

ال�سريرة التي تتاأبط ذراع ال�سيطان! 
والبع�ض االخر ي�سندون اليها دور الفتاة الوديعة 
الربيئة كالطفل.. ولكن الدور الذي تلعبه مديحة، 
هو دور املراأة مبا فيها من عنا�س���ر اخلر عنا�سر 

ال�سر!. 

عيد ميالد زوزو ما�شي! 
احتفلت زوزو ما�س���ي للمرة الثالثة  - هذا 
الع���ام – بعي���د ميالدها!.. وزوزو ما�س���ي 
يف  م���رات  ارب���ع  ميالده���ا  بعي���د  حتتف���ل 
ال�س���نة!.. وه���ي تقت�س���د يف عدد ال�س���موع 

التي ت�سعها يف "ثورته" ايقون! 
وه���ي متزوج���ة م���ن اجنب���ي.. اذا ارادت ان 
حتدثه، حدثته بلغة اجنبية وعندما ت�س���تمه، 

ت�ستمه بالعربية! 

اجلنة!  "حريقة" يف 
فيل���م  م�س���ر  �س���توديو  �س���ينما  االن  يعر����ض 
الفيلم من اخراج كرمي.. وكان  "ناهد".. وهذا 
املخ���رج ق���د اخت���ار ل���ه ه���ذا اال�س���م "حريقة يف 
اجلن���ة" ولكن رقابة ال�س���ينما مل ت�س���رح له بهذا 

اال�سم، فا�ستبدل به ا�سم ناهد! 
وه���ذا الفيلم ال يختلف عن االف���الم االمريكية يف 
�س���يء.. اال يف ا�س���ماء ابطال���ه.. راقية ويو�س���ف 

وهبي وعبد الوارث ع�سر! 

لك فيلم.. جمهور! 
يف �س���ارع عماد الدين تعر�ض ثالثة افالم م�سرية 
يف وق���ت .. ومن العجيب انك جتد اجلمهور الذي 
ي�س���اهد كال منها، يختل���ف من االخ���ر.. فلكل فيلم 
زبائن.. نراهم اثناء مرورك امام دور ال�سينما يف 

مواعيد الدخول واخلروج! 
فجمه���ور قي���ام "ناهد" الذي اخرج���ه حممد كرمي 
م���ن الطبق���ة الراقي���ة.. وجمه���ور فيل���م "غ�س���ب 
الوالدين" الذي اخرجه ح�س���ن االمام، من العمال 
و�س���غار املوظف���ني !.. ام���ا جمهور فيلم "�س���ورة 
الزفاف" الذي اخرجه ح�سن عامر، فمن احلموات 
والزوجات وتالميذ املدار�ض االبتدائية واالطفال 

الذين يف �سن فروز!! 

اآخــر �شــاعة/  ني�شان - 1952

ان �س���امية �س���ادق امل�س���رفة عل���ى برنام���ج، م���ا 
يطلب���ه امل�س���تمعون، تق���ول ان الر�س���ائل التي 
انهال���ت عليها تطل���ب اذاعة ه���ذه االغنية تزيد 
على جمموع الر�سائل التي طالبت باغاين هذا 

ال�سهر جمتمعة! 
كل يوم.. كانت �س���امية �س���ادق تتلقى ر�سائل 
من كل م���كان.. من كل مدين���ة.. وكل مركز.. 
وكل قري���ة يف م�س���ر.. ومن �س���وريا ولبنان 
واالردن  ال�س���عودية  واململك���ة  والع���راق 
والكوي���ت و�س���مال افريقي���ا وع���دن... كلها 
تطل���ب يف احلاح اذاعة اغنية" ليه خليتني 

احبك". 
واغنية "ليه خليتني احبك" من مو�س���يقى 
واحلان املو�س���يقار املتاأل���ق كمال الطويل 
ومن كلم���ات ماأم���ون ال�س���ناوي وتغنيها 
املطرب���ة جن���اة ال�س���غرة الت���ي مل تع���د 
�س���غرة طبع���ا!.. وكانت اغنية ال�س���هر 
املا�س���ي لكم���ال الطوي���ل اي�س���ا.. وهي 

اغنية "مال الهوى يامه".. 

ماأمون ال�شناوي 
يكتبها يف جل�سة واحدة 

واغنية "ليه خليتني احبك" وراءها ق�سة! 
لقد بداأ مولد االغنية عندما دخل ماأمون ال�سناوي 

على كمال الطويل ليزوره..
وال�س���حكات  الن���كات  يطل���ق  ماأم���ون  وجل����ض 
والت�سنيعات كعادته.. ويف اثناء احدى �سحكاته 
م���د يده اىل جيب���ه ليخرج املندي���ل.. فخرجت يف 
يده ورقة كان قد كت���ب فوقها مطلع اغنية.. وكان 
املطلع يقول.. "ليه خليتني احبك.. ال تلومني وال 
اعاتب���ك".. ومل يكتب ماأمون بعد هذا املطلع حرفا 
واح���دا.. وام�س���ك كم���ال الطويل بالورق���ة وراقه 
مطل���ع االغنية.. فراح يتمتم ب���ه حتى امت تلحينه 

قبل ان يتم تاأليف االغنية نف�سها!. 
وق���ال كما ملاأمون ان ليلى م���راد طلبت اليه ان يعد 
له���ا اغنية لالذاعة.. ثم اقرح علي���ه ان يبني على 

هذا املطلع اغنية ليلى... 
يكم���ل  ماأم���ون  م�س���ى  اجلل�س���ة..  نف����ض  ويف 
االغني���ة!.. كان ي�س���حك ويطل���ق ت�س���نيعاته.. ثم 
يع���ود اىل الورق���ة ليكتب "كوبلي���ه" ويقراأه على 
كمال الطويل ويف نهاي���ة الزيارة.. كانت االغنية 

قد اكتملت..

وتن���اول 
كمال االغني���ة.. واغلق على 

نف�س���ه الب���اب اربعة اي���ام كامل���ة .. وه���و يقراأها 
ويعي���د قراءته���ا ويعي����ض يف انفع���االت كلماته���ا 

ومعانيها.. 
وبعد االيام االربعة.. انتهى كمال من و�سع اللحن 

الذي تردده البالد العربية كلها هذه االيام.. 

على ا�شطوانة.. ويف فيلم! 
ليل���ى  وذه���ب كم���ال باالغني���ة ومو�س���يقاها اىل 
مراد.. واعجب���ت ليلى باالغنية .. فقامت بحفظها 

وت�سجيلها على ا�سطوانة.. 
وت�سادف ان ا�ستمع ح�سن ال�سيفي اىل االغنية.. 
وكان يتوىل يف هذا الوقت اخراج فيلم "احلبيب 
املجهول" بطولة ليلى مراد.. فطلب ادخال االغنية 

يف الفيلم .. فادخلت بالفعل.. 

عيب! 
ثم جاء دور االذاعة.. 

عر�س���ت االغنية على جلنة الن�سو�ض فاعر�ست 
عل���ى بع�ض كلماتها.. قال���ت ان عبارة "فني اهرب 

م���ن ذنب���ك" عبارة غ���ر �س���ليمة.. وف�س���رت جلنة 
الن�س���و�ض اله���روب من الذنب بان���ه يعني وقوع 

الذنب.. وهذا عيب!.
ورفع���ت هذه العبارة من االغنية وو�س���عت بدلها 
"ف���ني اهرب م���ن حبك"، وغ���رت اللجنة كلمات 
اال�س���ل  يان���ا" يف  اآه  "ادعيل���ك  كان���ت  اخ���رى.. 
"ادعيلك بامانة".. وكانت "ياريته مير عليك" يف 
اال�س���ل "مو�ض ممكن مير عليك" وعر�س���ته  ليلى 
م���راد على �س���ركة اال�س���طوانات فل���م توافق على 

التعديل.. وازاء ذلك تنازلت ليلى عن االغنية. 

البحث عن مطربة اخرى! 
واعاد كمال الطويل االغنية اىل جيبه.. 

ويق���ول كمال ان االغنية "مل تهن عليه".. ثم يكمل 
الق�سة قائال: وفكرت فيمن ت�سلح لكي تغنيها غر 
ليلى.. واخرا – وبامل�سادفة – عرثت على جناة 

ال�سغرة.. 
وتناول جناة ال�س���غرة الق�سة من كمال الطويل 
لتكملها وهي تقول : كنت يف لبنان عندما التقيت 
فن���دق  اقي���م يف  كن���ت  الطوي���ل..  بكم���ال  هن���اك 
طانيو����ض بعالي���ة.. وكن���ت اعم���ل يف الكازين���و 
امللح���ق بالفن���دق.. وذه���ب كم���ال ذات ليل���ة اىل 

امللهى.. وبعد ان امتمت و�س���لني قال يل ان لديه 
اغني���ة ممت���ازة ت�س���لح يل.. وان���ه يري���د مني ان 
احفظها لكي ا�س���جلها يف م�س���ر.. وا�ستمعت اىل 
االغنية.. واح�س�س���ت ان معانيها تنفذ اىل قلبي.. 
وراقن���ي اللحن اىل درج���ة انني حفظ���ت االغنية 

مبجرد �سماعها.. 
ويف اليوم التايل توجه كمال اىل فندق طانيو�ض 
راح  ال�س���الون  اركان  اح���د  ويف  اقي���م..  حي���ث 
يلقنني االغنية .. ويف ثالث جل�س���ات ا�س���تغرقت 
كل منها �س���اعة.. كنت قد حفظت اللحن والكالم.. 

وا�سريت حقوق االغنية من املوؤلف وامللحن.. 

ليلى تثري م�شكلة!
وعاد كمال اىل م�سر.. 

وعادت جناة ال�س���غرة.. و�س���جلت االغنية التي 
تتغنى بها املاليني هذه االيام.. وكان من املحتمل 
ان تنتهي الق�س���ة عند هذا احلد لوال ان ليلى مراد 

طالبت باالغنية.. 
وم���ن يدري.. رمب���ا تط���ورت الق�س���ة اىل معركة 

يف�سل فيها الق�ساء!. 

اجليل /  كانون الثاين- 1956
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ذاكرة 
العد�سة

الراحالن املمثل 
العاملي اأنطوين كوين 

واملخرج العربي 
العاملي م�شطفى 

العقاد رحمه 
اهلل،قبيل ت�شوير 
فيلم الر�شالة عام 

.1976

ال�شاعر لوركا حلظة اعدامه

�شوق احلميديه يف دم�شق عام 1890 - �شمي ال�شوق 
ن�شبة لل�شلطان العثماين عبداحلميد الثاين

�شمويل كولت خمرتع 
امل�شد�س

فريد وعبد احلليم

�شمرية توفيق

قوارب 
النجاة 
التي نقلت 
الناجني 
من �شفينة 
التايتنك 
را�شية 
يف ميناء 
نيويورك 
1912

مارتن جو لوريلو 
ولد عام 1886م 

بحالة بيولوجية 
نادرة حيث 

ي�شتطيع اأن يُلف 
راأ�شه 180درجة 

ويطلق عليه لقب 
االإن�شان البومة

من و�شط اأنقا�س مدينة لندن �شنة 1940 م 
�شيدة انكليزية وبكامل اأناقتها ت�شع خطاب يف �شندوق 
الربيد.. ياترى هل و�شل اخلطاب!

من�شط الدماغ املثايل.. م�شروب 
ممتع لل�شيف وال�شتاء..خا�س 
الالم الرٍا�س.. يخفف من 
االإرهاق الذهني والبدين.. 
هذا ماكتب على اعالن مل�شروب 
الكوكاكوال ..ظهر يف امريكا 
عام 1890

جنم الكرة 
التون�شية طارق 
ذياب وطفل 
�شغري ا�شمه 
ع�شام ال�شوايل
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هــوجن كــوجن – مــن مرا�شــل 
�شاعة" "اآخر 

يف اال�س���ابيع القليل���ة املا�س���ية كان���ت 
انظ���ار الع���امل كل���ه تتج���ه اىل ال�س���ني 
االنب���اء  وكاالت  ظل���ت  فق���د  احلم���راء 
تنقل اذاعة راديو بكني عا�سمة ال�سني 
احلمراء.. فتقراأ يف الربقيات اليوم ان 
ال�سني ال�سيوعية جتمع جحافل جي�سها 
على حدود من�سوريا.. وتقراأ يف اليوم 
التايل ان ال�س���يوعيني قد ا�س���روا على 
موقفه���م وانه���م ل���ن يحي���دوا عن���ه قيد 
امنلة.. وانهم ما�س���ون يف قتالهم حتى 
اآخر جن���دي! وتق���راأ يف برقي���ة اخرى 
اتهام���ا خطرا اذاع���ة وراديو ال�س���ني 
احلمراء وتقدم به ال�س���يوعيون لقيادة 
االمم املتح���دة يقولون في���ه ان احللفاء 
بعد ان يئ�س���وا م���ن هزميتهم، - راحوا 
ي�س���نون عليهم حربا وح�سية فقذفوهم 
بالقنابل امليكروبية حماولني الق�س���اء 
عليه���م بهذه ال�س���ورة الت���ي تنفر منها 

مبادئ االن�سانية وتاأباها! 

يف هنج كنج ! 
يف  تق���روؤه  ال���ذي  ه���ذا  كل  وحقيق���ة 
الربقي���ات ال يعرف���ه اح���د غر ال�س���ني 

ال�سيوعية وحدها.. 
فلي�ض يف ال�س���ني مكان ل�سحفي واحد 
مهما كانت جن�س���يته، وامل���كان الوحيد 
الذي يجتم���ع فيه ال�س���حفيون لينقلوا 
من���ه انب���اء ال�س���ني ال�س���يوعية للع���امل 
ه���و مدينة هنج كنج.. هذه امل�س���تعمرة 
الربيطاني���ة الت���ي تق���ع على ال�س���احل 
هن���ج  ويف  ال�س���ني..  م���ن  اجلنوب���ي 
كنج ت�س���هد خليط���ا عجيبا حق���ا.. جتد 
الالجئ���ني الذي���ن ج���اءوا اليه���ا هرب���ا 
من عنت اال�س���طهاد ال���ذي يالقونه يف 
ال�س���ني احلم���راء.. وجتد اي�س���ا عددا 
كبرا ج���دا من الرحالة الذين ي�س���لون 
اىل هن���ج كنج ث���م يغادرونها يف اليوم 
اخ���رى  م���رة  اليه���ا  ليع���ودوا  الت���ايل 
وهك���ذا.. ث���م الزائري���ن الذي���ن ياأت���ون 
م���ن خمتل���ف دول الع���امل ليحاولوا ان 

يقف���وا بانف�س���هم عل���ى حقيق���ة احلال���ة 
يف ه���ذا امليدان الذي تتج���ه اليه انظار 
الع���امل يف رع���ب وهل���ع وو�س���ط ه���ذا 
اخلليط العجيب ينت�س���ر ال�س���حفيون 
وامل�سورون الذين يقومون مبحاوالت 
يائ�س���ة احيانا وناجح���ة احيانا اخرى 
للتو�سل ولو باذانهم فقط اىل ما يدور 

وراء ال�سور العظيم! 

اقوى دولة يف ا�شيا! 
ان اآخر املعلومات التي ميكن احل�سول 
ال�س���ني  ع���ن  كن���ج  هن���ج  م���ن  عليه���ا 
احلمراء.. تقرر يف و�س���وح وا�س���رار 
ان اقوى دولة ا�س���يوية يف عام 1952 
هي ال�س���ني احلمراء .. وق���د يبدو هذا 
الت�س���ريح عجيبا. وقد ت�س���دقه وقد ال 

ت�سدقه ولكنها احلقيقة! 
ان زعماء ال�سيوعية يف ال�سني احلمراء 
يقب�س���ون على زمام هذا ال�س���عب الذي 
يزي���د تع���داده اليوم عل���ى 450 مليون 

ن�سمة بيد من حديد.. 

ثقة واميان! 
و "مارت�س���ي تن���ج" عبقري بال �س���ك.. 
فاي نوع من احلكم هذا الذي ي�س���تطيع 
ان يجمع بني 450 مليون ن�سمة.. ولقد 
اثبت ال�سعب ال�س���يني االحمر عبقرية 
زعمية يف كل �سيء.. فقد متكن اجلي�ض 
ال�سيني ال�س���يوعي من ان يق�سي على 

امل االمم املتحدة يف وحدة كوريا! 
لل�س���ني  املتح���دة  االمم  تنك���ر  وبرغ���م 
احلم���راء ومنعها من الف���وز مبقعد يف 
ه���ذه الهيئة الدولية.. ف���ان هذه الدولة 
الكوري���ة ويف خيام ن�س���بت يف العراء 
ال�س���يوعيون  املندوب���ون  وا�س���تطاع 
يثبت���وا  وان  وجوده���م  يثبت���وا  ان 
للع���امل الغربي انهم يتحدث���ون عن ثقة 

واميان! 

الزعيم الفالح! 
ولق���د كان فرانكل���ني روزفل���ت اول من 
نظ���ر اىل ال�س���ني نظرة تختل���ف كثرا 
ع���ن النظرة الت���ي كان ينظرون بها اىل 

هذه الب���الد.. لقد كان روزفلت يرى يف 
ال�س���ني احلمراء ق���وة هائلة م���ا بعدها 
قوة ولقد ا�ستطاع "ماوت�سي تنج" هذا 
الزعي���م الف���الح ان يثبت للعامل �س���دق 

نظرية روزفلت عمليا. 

القوة الغا�شمة! 
وال�س���ني احلمراء بل���د زراعي.. الجتد 
طفيف���ا..  ول���و  اث���را  فيه���ا  لل�س���ناعة 
ويعمل هذا ال�سعب الفقر عمال �سريعا 
متوا�س���ال.. يعم���ل يف �س���عادة ل�س���بب 
واحد وهو انه يجهل متاما نوع العمل 
ال���ذي يوؤدي���ه وم���ا اذا كان يف مق���دور 
ال�س���ني  ان  ب���ه..  يق���وم  ان  االن�س���ان 
تفتق���ر اىل امل�س���انع واالالت اجلب���ارة 
الت���ي توؤدي من االعم���ال ما يحتاج اىل 
ع�س���رات االلوف من االي���دي العاملة.. 
وه���ي ال متلك م�س���انع وال االت ولكنها 
متلك ماليني االيدي العاملة.. ومن هنا 
ا�س���تطاعت ال�س���ني ان تتغلب على هذا 

النق�ض.. 

ا�شخم م�شروع بعد االهرام! 
ان خم�س���ة ماليني م���ن العمال يقومون 
االن با�سخم م�سروع يف تاريخ ال�سني 
هو م�س���روع التحكم يف مياه الفي�سان 
الت���ي يحمله���ا نه���ر "ه���اواي" ! وه���و 
جمه���ود يف���وق طاق���ة الب�س���ر ويعد من 
اك���رب امل�س���روعات التي �س���هدها العامل 
ولع���ل امل�س���روع الوحي���د ال���ذي يفوقه 
�س���خامة ه���و بن���اء االهرام يف م�س���ر 
وياأتي من بعده �سور ال�سني العظيم.. 
ومع ذل���ك كله يعم���ل هذا الع���دد الكبر 
ويعمل يف �سعادة عمال متوا�سال لتنفيذ 
هذا امل�س���روع وامتام���ه.. انهم يعملون 
كجي����ض كبر حت���ت قيادة ع�س���كرية.. 
جي����ض ال مترد فيه وال ع�س���يان.. ولقد 
ا�ستطاع اجلي�ض ان يتم املرحلة االوىل 
من امل�س���روع الهائل ال���ذي يفوق طاقة 

الب�سر! 

عادات موروثة! 
يق���ول املراقب���ون الذين ي�س���رفون على 
اال�س���الح الزراعي يف ال�سني احلمراء 
بتوزي���ع  يقوم���ون  والذي���ن  الي���وم 
االرا�سي على املعدمني من الفالحني... 
يقول هوؤالء ان الفالح ال�س���يني ا�سبح 

ياأكل اليوم اكرث ما كان ياأكل 
يف املا�س���ي ولو ان اجلهل 
ق���د تف�س���ى ب���ني الفالحني 
ب���ني  ملحوظ���ة  ب�س���ورة 
عل���ى  والكب���ار  االطف���ال 
ال�س���واء! ولك���ن معامل���ة 
ق���د  لزوجت���ه  الرج���ل 
يف  كث���را  حت�س���نت 
فق���د  االخ���رة  االع���وام 
قل���ت ح���وادث الق�س���وة 
وامتن���ع  والعن���ف 
�س���رب  ع���ن  الرج���ال 
وتق�س���ت  زوجاته���م 
كانت  الت���ي  احلوادث 
الرغب���ة  ع���ن  تن�س���ا 
اجلن�سية بن�سبة %74 

كما امتنع االباء عن اغراق اطفالهم من 
االناث. 

ولكن ال�س���عب ال�سيني ال يزال متم�سكا 
بكثر م���ن عاداته القدمي���ة املوروثة.. 
فق���د وج���د مث���ال ان عددا م���ن الفالحني 
ق���د باع���وا االر�ض الت���ي ميلكونها لكي 
الت���ي  ال���زواج  ثم���ن حف���الت  يدفع���وا 
وتكالي���ف  ا�س���رهم  الف���راد  اقاموه���ا 
اجلن���ازات التي اقيمت لدف���ن موتاهم! 
ويتعار�ض هذا املب���دا على طول اخلط 
االجتماعي���ة  القوان���ني  تق���ره  م���ا  م���ع 

اجلديدة يف ال�سني اليوم! 

ماوت�شي تنج و�شتالني! 
وقد اث���رى عدد كبر م���ن الفالحني يف 
االيام االخرة عن طريق �س���راء ارا�ض 
جدي���دة وكان���ت النتيج���ة ان ارتفع���ت 
اال�سعار، وا�سبح عدد ال يقل عن هوؤالء 
االغني���اء يعي����ض ي فقر مدف���ع، فانتهز 
االثرياء الفر�س���ة وراحوا يقدمون لهم 
قرو�س���ا بارباح طائلة تزي���د على %60 

يف العام الواحد!
وق���د ن�س���رت جري���دة ال�س���عب اليومية 
التي ت�س���در يف بكني اخرا مقاالتقول 
فيه ان ماوت�س���ي تنج قد يجد نف�سه يف 
نهاية االمر م�سطرا الن يجمع الفالحني 
كلهم يف مزارع م�سركة متاما كما فعل 
�ستالني يف رو�سيا! حتى يجنب ال�سعب 

هذه الظاهرة التي تنذر باخلطر! 

ولك���ن هل يخل���و حك���م ماوت�س���ي تنج 
حقيقة من كل العوامل التي تقف عائقا 
يف �س���بيل قيامه بحركة اال�سالح التي 
يريده���ا لهذا ال�س���عب.. واجلواب على 
ه���ذا ال�س���وؤال بالنف���ي طبعا، ف���ال يزال 
يف ال�س���ني موجة م���ن اجلرائم جتتاح 
البالد يف هذه امل�س���احات الوا�سعة من 
االر����ض.. وتنت�س���ر ال�س���رقات ويقب���ل 
ع���دد كبر على املقامرة وتلقي ال�س���وق 
ال�س���وداء رواجا كب���را .. وبني هوؤالء 
املف�س���دين جتد خليطا عجيب���ا حقا من 

النا�ض! 

جي�س قوي ! 
ولك���ن. وعل���ى الرغم م���ن هذا كل���ه فان 
ال�س���ني احلمراء ت�س���هد اليوم حكما مل 
تعه���ده من قب���ل يف تاريخه���ا احلافل.. 
لقد ا�ستطاع اوت�سي 

تن���ج ان يخلق جوا من اال�س���تقرار يف 
الب���الد م���ن اق�س���اها ! كما ا�س���تطاع ان 
يخلق جي�سا قويا كامل العدد واملعدات 
ا�س���تطاع ان يقف يف وجه جي�ض االمم 
املتحدة يف كوري���ا وان يعرقل اخلطط 
وامل�س���روعات وااله���داف التي يحارب 

احللفاء من اجلها لتوحيد كوريا! 

3 ماليني جندي! 
ان اجلي�ض االحمر يف كوريا ي�س���مونه 
ال�س���يني..  ال�س���عب  حتري���ر  بجي����ض 
ويكف���ي ان تعل���م ان قوام ه���ذا اجلي�ض 
يزي���د عل���ى ثالث���ة ماليني جن���دي.. ان 
قوة ه���ذا اجلي�ض اجل���رار ال تزال لغزا 
غام�س���ا مل ت�س���تطع ال���دول الغربية ان 

تكت�سف ا�سراره!
وقد ح���اول الغرب ان يك�س���ف عن هذه 
الق���وة اخلفي���ة: فل���م ي�س���تطع اح���د ان 
يقدرها التقدير ال�س���حيح، قال البع�ض 
انه���ا اق���ل بكث���ر مم���ا نت�س���ور، وقال 
البع����ض االخ���ر بل انه���ا اق���وى بكثر 
مم���ا نت�س���ور، ولك���ن �س���ابطا امريكيا 
برتب���ة كولونيل يدع���ى "روبرت ريج" 
ا�س���تطاع ان يع���رف احلقيق���ة.. حقيقة 
قوة هذا اجلي�ض الغام�ض، فقد ا�ستطاع 
ان يرق���ب عن كثب احل���رب االهلية يف 
ال�سني، وقد اعتقلته القوات ال�سيوعية 
يف العا�س���مة احلم���راء مرتني، وخرج 
بع���د ذلك ليكتب كتابا بعن���وان: "قبائل 

ال�سني احلمراء املقاتلة". 
ويعتقد النقاد ان هذا الكتاب قد و�سف 
جي�ض ال�سني ال�سيوعية كما مل ي�ستطيع 

ان ي�سفه رجل من قبل! 
واذا جمعن���ا املعلوم���ات الت���ي �س���منها 
الرجل كتابه عن جي�ض ال�سني احلمراء 
اىل جان���ب املعلومات الت���ي جاءت يف 
تقرير ال�س���حفيني من هن���ج كنج الذين 
�س���اهدوا باعينهم كي���ف يقاتل اجلي�ض 
االحمر يف احلرب الكورية.. اذا جمعنا 
كل هذا ن�ستطيع ان نعر�ض �سورة تكاد 
تطابق اال�سل جلي�ض هذه الدولة التي 

حتكم اآ�سيا اليوم. 

ع�شابة كبرية! 
لق���د كان اجلي�ض االحمر يف بادئ االمر 
عب���ارة عن ع�س���ابة كب���رة ال متلك من 
اال�س���لحة غ���ر ه���ذا الن���وع ال���ذي كان 
ي�ستعمله الرجل البدائي يف الدفاع عن 
ب���داأت  ثم  نف�س���ه 
الع�سابة الكبرة 
جتم���ع اال�س���لحة 
الفرادها وحتاول 
منه���م  جتع���ل  ان 

فرقة منظمة! 
احل���رب  ظل���ت  ث���م 
بينها وبني ال�س���ني 
الوطني���ة قائمة ملدة 
تزيد عل���ى 21 عاما 
اعقبها بعد ذلك حرب 
وبني  بينها  �سرو�ض 
اليابان ا�ستمرت اكرث 

من ع�سر �سنوات. 

من هم قادة ال�شني! 
ويف خ�س���م هاتني احلربني املتعاقبتني 
تط���ور اجلي�ض االحم���ر، واخرج رجاال 
الهزمي���ة  وعرف���وا  ال�س���دائد  عرفته���م 
وذاقوا ن�س���وة الن�س���ر..  وه���وؤالء هم 
ق���ادة هذا اجلي�ض اجل���رار اليوم! ولقد 
ا�س���تطاع هذا اجلي����ض الكبر ان يقطع 
م�سافة  6 االف ميل  يف عام واحد على 

االقدام!! 
ويف عام 1950 فقط ومبقت�سى امليثاق 
اجلي����ض  ب���داأ  الرو�س���ي   – ال�س���يني 
االحم���ر يف تزوي���د رجال���ه باال�س���لحة 
احلديثة الت���ي متده بها رو�س���يا، ويف 
كوريا وقف اجلي�ض االحمر امام جي�ض 

قوي حديث الول مرة ! 

150 الفا فقط 
ومن���ذ ع���ام واحد عل���ى وج���ه التحديد 
وعندم���ا ب���داأت جيو����ض االمم املتحدة 
ت�س���ل اىل �س���به اجلزيرة الكورية قبل 
ان عدد قوات ال�س���ني ال�س���يوعية التي 
�س���نت هجوما خاطف���ا على قوات االمم 
املتح���دة تزيد عل���ى 600 ال���ف جندي، 
والواقع ان ع���دد هوؤالء اجلنود مل يكن 
يزيد على 150 الف جندي �س���يني كان 
يقوده���م اجلرنال "لني بي���او" وقد كان 

هجوما منظما اذهل اجلرنال ماك ارثر 
قائد قوات االمم املتحدة يف ذلك الوقت 
والذي كان يقود جي�سا يزيد عدده على 
324 الف جندي وال���ذي حدث ان "لني 
بياو" عرف مركز ال�س���عف يف �سفوف 

احللفاء فقام بهجومه اخلاطف! 

طوابري طويلة! 
ويف اال�س���تعرا�ض الع�س���كري والكبر 
الذي تقي���م يف بكني يف العام املا�س���ي 
كان���ت هن���اك �س���فوف طريفة ج���دا من 
الدبابات الرو�سية الثقيلة، وا�ستطاعت 
كوري���ا  يف  املتح���دة  االمم  طائ���رات 
ان ت�س���هد طواب���ر اخ���رى طويل���ة من 
ال�س���يارات ال�س���فحة الت���ي كان عددها 

يتزايد يف كل يوم! 
ومما ال �س���ك فيه ان اجلي�ض االحمر قد 
منى بخ�سائر كبرة يف احلرب الكورية 
ولكن���ه يف الوقت نف�س���ه قد اف���اد فائدة 
كب���رة من هذه احل���رب الكورية ولكنه 
يف الوق���ت نف�س���ه قد افاد فائ���دة كبرة 
من ه���ذه احل���رب التي خا����ض غمارها 
والتي كانت بالن�س���بة له مدر�س���ة تعلم 
فيه���ا ال�س���يء الكثر من فن���ون احلرب 

احلديثة! 
اآخــر �شــاعة/  ني�شان - 1952
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يف 19 يناير املا�سي احتفلت 
احلكومة الربيطانية مبرور مائة 

�سنة على ان�سمام"عدن"اىل 
االمرباطورية الربيطانية وقد 
ظلت عدن منذ عام 1839 اىل 

1936 حتت �سلطة حكومة الهند ثم 
تولت ادارة �سوؤونها هيئة الطران 

الربيطانية ملا ملوقعها اجلغرايف 
على البحر االحمر من �ساأن عظيم 

من الواجهة احلربية.. ومن متاعب 
اهايل عدن نق�ض املاء و�سعوبة 

احل�سول عليه، وكانوا يف املا�سي 
يخزنونه املاء يف خمازن وابار 

جتمع املاء من االمطار، اال انه يف 
بع�ض ال�سنوات ال يقع مطر ابدًا!. 
وقد ا�سطرت املقامات الربيطانية 

اثناء احلرب العظمى ان حتفر االبا 
بحثا عن املاء جليو�سها املنهوكة 

عند مرورها بعدن، واخرا عرثت 
على ماء �سالح لل�سرب على مقربة 

من عدن فمدت اليه املوا�سر 
وق�ست بذلك على م�سكلتها التي 

تن�سا يف كل �سنة. وعلى هذه 
ال�سفحة بع�ض ال�سور متثل 

خمازن املاء بعدن. 

مرور مائة 
�سنة على 

عدن حتت 
احلماية 

الربيطانية 

خمزن عدن العمومي حيث كان املاء يجتمع بعد نزول املطر، اما اليوم فياأتي املاء اىل عدن بوا�سطة املوا�سري التي مدتها ال�سلطات 
الربيطانية ايام احلرب.

جم���اري ع���دن القدمي���ة لنقل املاء م���ن املخازن اىل خمتل���ف انحاء البل���د، وقد ا�سبحت 
اليوم عدمية الفائدة.

منظر جوي ملدينة عدن، وقد ظهرت يف و�سط ال�سورة خمازن 
املاء القدمية على �سفح اجلبال املجاورة. 

منظ���ر ع���ام لعدن كما يبدو من البح���ر، ويرى اخلرباء ان موقعها 
احلرب���ي عل���ى البحر االحم���ر ال يقل اهمية ع���ن موقع جبل طارق 

على البحر االبي�ض املتو�سط. 

 منظر عام ملخازن املاء 
بعدن، وقد اختار اهل 

عدن املكان ال ن�سائها يف 
واد �سيق بني جبلني )كما 

يبدو يف ال�سورة( وجتتمع 
فيها املياه باكرب كمية اذا 
ما نزل املطر، وكثريا ما 

كان مير الف�سل كله دون 
ان تقع قطرة واحدة اال ان 
مد املوا�سري اليوم قد اغنى 

االهايل عن تلك املخازن. 

اللطائف امل�شورة-
�شبااط-1939

ان من يذكر ا�س���م"برنارد �س���و"، او يقرًا �سيئا 
م���ن كتاباته يح�س���ب ان هذا االدي���ب الكبر قد 
و�سل اىل ما و�سل اليه دون جهد يذكر.. ورمبا 
ظ���ن النا����ض ان الرج���ل اعتمد عل���ى عبقريته، 
وم�س���ى يكتب يف ه���دوء واطمئنان حتى اتته 
ال�سهرة"منقادة اليه جترر اذيالها"– كما يقول 
ال�ساعر العربي – ولكن الواقع ان"�سو"جاهد 
يف �سبيل ما و�س���ل اليه خم�سني عاما متوالية 
مل تق���ل �س���اعات عمل���ه يف يوم منها ع���ن اربع 

ع�سرة �ساعة يف اليوم!.. 
االم���ر،  اول  ال�س���هرة  ط���الب  م���ن  �س���و  وكان 
ف���كان يكتب عن نف�س���ه يف ال�س���حف بام�س���اء 
ي���رد على كتتاباته حتت ام�س���اءات م�س���تعارة 
كذل���ك.. وكان اذا دخل جمتمعا ال يطمئن حتى 
يلف���ت انظ���ار النا�ض جميعا وي�س���بح مو�س���ع 

اهتمامهم.. 
ولكنه مل يكن يطلب ال�سهرة لذاتها، بل النه كان 
ي���رى كتاباته مليئ���ة بالذكاء، والفه���م والنفع، 
وان نفعه���ا ال يتحقق على الوجه الذي يرجوه 
م���ا مل يقراأها النا�ض جميعا، ومن ثم فال بد من 
اتخاذ �س���بيل الدعاية حتى يعرفها اجلمهور.. 
ووفق"�س���و"اىل ما اراد فما ان تبني اجلمهور 
قيمة كتاباته حتى اقبل عليها، وا�سبحت كتبه 
تب���اع باملاليني، وم�س���رحياته تعر�ض موا�س���م 

باكملها يف كل نواحي الدنيا.. 
 ***

وق���د ا�س���تهر �س���و ب�س���خريته الالذع���ة، حت���ى 
�سخ�سه تناوله بالنقد ال�سديد. 

ولك���ن �س���خريته مل تك���ن تق���وم عل���ى تكل���ف 

كان���ت  ب���ل  املفارق���ات،  وا�س���طناع  الفكاه���ة، 
ام���ام  �س���افرة  احلقائ���ق  عر����ض  عل���ى  تق���وم 
النا����ض، فرون التناق����ض الظاهر بني افعالهم 
واقوالهم، ويرون غرورهم وغباءهم فيتملكهم 

ال�سحك من انف�سهم! 
ان���ه  العملي���ة  �س���خرياته  فم���ن 
امل�س���ارح  اح���د  اىل  م���رة  ذه���ب 
اللون،  مرتديا"جاكتة"من"القطيفة"�سنجابية 
فا�ستوقفه العامل، ومنعه من الدخول، و�ساأله 

�سو عن ال�سبب، فقال العامل: 
- هذه اجلاكتة!.. انها غر الئقة!

فابت�س���م �س���و، وخل���ع اجلاكتة وو�س���عها على 
ذراع���ه وح���اول الدخ���ول، ولك���ن العامل منعه 

مرة اخرى، فالتفت اليه �سو وقال: 
- اعر�ست على اجلاكتة فخلعتها، فماذا تريد 

االن!! اتظن انني �ساأخلع �سيئًا اآخر؟ 
وال���ح علي���ه، يوم���ا، �س���اب يف ان ي�س���تمع اىل 
م�س���رحية الفه���ا، فوافق �س���و وجل�ض ي�س���تمع 
ل���الدب ال�س���اب، ومل تنف����ض دقائ���ق حتى كان 

�س���و يقط يف النوم! فا�سرع ال�ساب يوقظه، 
واحتج قائال: 

- يا �س���يدي.. لقد اردت ان اعرف راأيك يف 
الق�سة.. 

فاجاب �سو: 
- النوم هو راأيي! 

باح���دى  ليل���ة  ذات  النا����ض  واعج���ب 
فجعل���وا  �س���ديدا،  اعجاب���ا  م�س���رحياته 
ي�س���يحون طالب���ني مث���ول املوؤل���ف على 
اىل  �س���و  وا�س���طر  امل�س���رح..  خ�س���بة 
الظهور على امل�سرح لي�سكرهم.. وبينما 
ه���و ينحني �س���اكرا اذا باحد املتفرجني 

ي�سيح: 
- م�س���رحية �س���خيفة مل ار يف حيات���ي 

ا�سخف منها! 
فنظراليه برنارد �سو وقال: 

- هل تعتقد ذلك حقا! 
- طبعا! 

فقال �سو: 
- وانا كذلك من راأي���ك.. ولكنك ترى 
اننا اثنان، وال ن�س���تطيع �سيئا حيال 

هذا العدد الكبر من النا�ض!! 

من �سخريات برنارد �سو
ال���ح م�س���ور �س���حفي على"برن���ارد �س���و"ان 
يلتقط �س���ورة له وعبثا حاول"�س���و"ان يرده 
عنه، واخرا اراد ان يلقي عليه در�س���ا قا�س���يا، 
فاذن له بالدخ���ول.. ثم ا�س���تمهله برهة ودعاه 
اىل حج���رة مكتب���ه، فل���م يك���د امل�س���ور يدخل 
احلجرة حت���ى ارتد مذعورًا.. اذ فوجئ مبا مل 
يكن يتوقعه.. كان �س���و يق���ف عاريا كما ولدته 
امه، وقد علق مالب�سه على"ال�سماعة".. ونظر 

اليه امل�سور نظرة ت�ساوؤل فقال له �سو. 
- ان���ت تريد ت�س���وير ج���ورج برنارد �س���و؟ ها 
انذا يا �سديقي! اما اذا اردت ت�سوير مالب�سي 

فها هي ذي معلقة رهن ا�سارتك!! 
* وعرث"�س���و"يف اح���دى املكات���ب الت���ي تبيع 
الكت���ب القدمي���ة على كت���اب كان ق���د اهداه اىل 
�س���ديق ل���ه. وعلي���ه عب���ارة االه���داء موقع���ة 

بام�سائه. 
فا�س���رى الكتاب وار�س���له اىل ال�سديق نف�سه 

بع���د 

ان كت���ب حت���ت عب���ارة االه���داء االوىل ه���ذه 
ال���كاب اىل ال�س���ديق  الكلمات:"اك���رر اه���داء 

الويف!".
* وا�ستبك يف مناق�سة مع احد علماء الريا�سة، 
ودعم العامل نقا�سه باح�سائية ر�سمية واختتم 

مناق�سته بقوله: 
- هذا هو منطق االرقام يا م�سر"�سو"واالرقام 

ال تكذب! 
فابت�سم"�سو"وقال: 

- م���ن قال ل كان االرقام ال تكذب، خذ مثال على 
ك���ذب االرقام: اذا كان يف طاق���ة رجل ان يبني 
بيت���ا يف عام واحد.. فف���ي طاقة 365 رجال ان 
يبن���وا ه���ذا البيت يف ي���وم واح���د، ويف طاقة 
8760 رجال بناء هذا البيت يف �ساعة واحدة.. 

هذا منطق االرقام! 
وقبل ان يثوب العامل من ده�سته قال له �سو: 

- ب���ل اليك مثال اآخر: �س���فينة تعرب املحيط يف 
�س���تة ايام، اذن ففي امكان �ست �سفن ان تعربه 

يف يوم واحد!
غ���رة  عل���ى  يوؤخ���ذ  مل  واعرف"�س���و"بانه   *
يف خ���الل نقا�س���ه اال مرة واح���دة حيثما ابدى 
راأيا بان الرجل ا�س���دق راأي���ا من املراأة، وابعد 
منه���ا نظرا، ث���م التفت اىل زوجت���ه لتوؤيد راأيه 

و�ساألها: 
- الي�ض كذلك يا عزيزتي؟

فاجابته: 
- بال ري���ب يا عزيزي.. والدلي���ل على ذلك انك 

اخرتني زوجة.. وانني قبلت!
* وكان ي�ستمتع بال�سباحة يف جنوب افريقيا، 
وعلى مقربة منه لفيف من ال�س���بان ال يعرفونه 
فراهنوا مع احدهم على ان يعاك�ض"ال�سيخ". 
ويقوم"بتغطي�س���ه"حتت املياه.. وظل ال�ساب 
عل���ى  يج�س���ر  حول"�س���و"وال  يح���وم 
التق���دم، والحظ �س���و ت���ردده، ف�س���األه 
ماذا به فلم يتمالك ال�س���اب ان �سارحه 

بالرهان، فقال له: 
- انتظر حتى اأخذ نف�سا عنيفا واغط�ض 

لتك�سب الرهان من هوؤالء الوقحاء! 
وقد نفذ �س���و فكرته وعاد ال�س���اب ظافرا 

بالرهان.. 
* وكان مولع���ا بالعم���ل بع����ض الوق���ت 
يف حديق���ة منزله، فمرت به �س���يدة نزلت 
وه���و  ترقب���ه  ووقف���ت  حديث���ا،  بالبل���دة 
ي�ستغل بهمة ون�س���اط، ومل تلبث ان دعته 

وهي خارج �سياج احلديثة و�ساألته:
- كم يبلغ االجر الذي تتقا�ساه عن عملك؟ 
- انا ا�س���تغل مقابل االكل والنوم والك�ساء 

فقط! 
- تعال للعمل عندي وانا اجزل لك االجر..

- ال ا�ستطيع يا �سيدتي.. 

االأثنني والدنيا /
 ت�شرين الثاين- 1950

فقد العامل منذ ايام 
كاتبا هذا، �شوت �شهرته 

بحر"املات�س"الذي يف�شل 
بني وطنه والقارة 

االوربية، وداعت يف 
ا�شقاع العامل قاطبة.. 

ذلك هو"برنارد �شو"، الذي 
اثرى االدب بق�ش�شه 

وموؤلفاته، وا�شحك 
املاليني ب�شخرياته 
ونقدائه.. فانتهت 

بوفاته، وهو يف الرابعة 

والت�شعني من عمره، حلقة 
من حلقات التاريخ.. 
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امل�شور/ 1956 

توقف التاك�س����ي ونظر ال�سائق يف ده�سة اىل الفتاة 
اجلميلة التي كانت تدفن ن�سف وجهها يف معطف 
خفي����ف .. فق����د تهافت����ت ف����وق املقع����د وهتف����ت 
بانفا�����ض مبهورة: "ج�س����ر واترلو!" وعندما 
و�س����ل التاك�س����ي اىل �س����اطئ التمي����ز تلفتت 
الراكب����ة حولها يف ع�س����بية، وقب����ل ان يبلغ 

التاك�سي ج�سر واترلو قالت لل�سائق: 
- هنا.. هنا ارجوك! 

وانتظر ال�سائق ان تخرج له اجره من حقيبتها، 
ولكنه����ا مل تكن حتمل حقيب����ة، ويف ثوان خلعت 
من يدها خامتا ما�س����يا قدمته لل�سائق، وم�ست يف 
�س����مت اىل ج�س����ر واترلو وقلب ال�سائق اخلامت يف 
ي����ده، ونظ����ر اىل الفتاة التي كان����ت تبتعد عنه وهي 
تدق االر�ض بكع����ب حذائها يف ع�س����بية وانفعال.. 
ونظر اىل اجل�سر املرتفع وفهم ما هي مقدمة عليه.. 
وترك ال�س����ائق �س����يارته.. وم�س����ى خلفه����ا! اما هي 
فل����م تتلف����ت حواليه����ا.. كان كل ما يعنيها ان ت�س����ل 
اىل منت�س����ف الكوبري وتت�سلق ال�سور ثم تقفز من 
�س����اهق اىل اليم! واندفع ال�سائق اليها وهي تعتلي 
ال�س����ور.. وام�س����ك بثيابه����ا.. و�س����اعدته ع�س����الته 
القوية على ان يحملها حمال بني يديه وهي ت�س����رخ 
وت�س����تنجد، واقب����ل جن����دي اللي����ل فعرف الق�س����ة.. 
وحملها مع ال�س����ائق اىل ال�سيارة! وكانت امل�سكينة 

تردد: 
- اتركوين اموت.. اتركوين ا�سع حدا لعذابي! 

وبعد ذلك م�س����ت اج����راءات البولي�����ض يف طريقها، 
وك�س����ف التحقيق عن �سخ�سية الفتاة اجلميلة التى 
حاولت االنتحار كانت النجمة املتاألقة: جيا �سكاال! 
ورف�س����ت جي����ا ان تق����ول حرف����ا واح����دا عن �س����بب 
تنظ����ر اىل  كان����ت   .. االنتح����ار  عل����ى  اقدامه����ا 
بعي����د وهي ت�س����مع ا�س����ئلة رج����ال البولي�ض، 
او الطبي����ب ال����ذي ا�س����رف عل����ى عالجه����ا من 
االنهيار الع�س����بي، فاذا ما كرثت اال�س����ئلة 

عليها انخرطت يف البكاء. 
�س����قيقتها  امل�ست�س����فى  عل����ى  واقبل����ت 
مهند�����ض  زوج����ة  وه����ي  "اجات����ا" 
التليفزيون يف لندن فقالت ان جيا تقيم 
عندها منذ اكرث من �س����هر، وانها كانت 
دائم����ة الب����كاء عل����ى امها الت����ي توفيت 
قبل ذلك بعدة ا�س����ابيع ، وقد كانت حيا 
ت�س����تعد لل�س����فر اىل هولي����وود حي����ث 
كان����ت تعي�ض مع امه����ا ولكنها مل تكن 
مرتاح����ة اىل الع����ودة اىل هوليوود 
فذكريات امه����ا تطاردها.. الن امها 

كانت كل �سيء يف حياتها. 
عل����ى ان اجانا القت على املوقف 
�س����عاعا م����ن ن����ور! ف����ان ق�س����ة 
جي����ا م����ع امه����ا �س����يء ف����ذ ال 
يتكرر كث����را بني االمهات 

والبنات! 
�س����وليفان  ايل����ني  امه����ا 
ايرلندي����ة  �س����كوجليو 
وابوه����ا  اال�س����ل، 
�س����كاال  روبرت����و 
ايط����ايل، وق����د 
ج����ت  خر
ن����ا  فا جيو
اال�س����م   –

اال�س����لي جلي����ا – اىل الدني����ا وه����ي تاخ����ذ م����ن كل 
جن�س����ية اروع حما�سنها.. �سعرها ك�ستنائي يهفهف 
على ظهرها، عيناها خ�س����راوان فيهما عمق و�سحر 
و�س����ر، �س����فتاها رائعت����ان �س����هيتان، قوامه����ا ف����ارع 

كغ�سن البان.. 
ويف اخلام�س����ة ع�س����رة رحل����ت جي����ا م����ن روما اىل 
نيويورك لتقي����م مع عمة لها يف لوجن ايلند، وكانت 
حتل����م بالي����وم الذي ت�س����بح في����ه ممثل����ة، فالتحقت 
مبعه����د �س����تيال ادار للتمثي����ل، كانت تذه����ب اليه يف 
امل�ساء.. اما طيلة النهار فقد كانت تبيع تذاكر ال�سفر 
يف �سركة اخلطوط اجلوية اال�سكتدنافية.. وحلقت 
به����ا امها لرعاها، وكان����ت جيا تعاين من عدم الثقة 
بنف�س����ها، وكانت امها تقوم بدور الطبيب النف�س����ي 
فتعط����ي جليا جرع����ات من الثق����ة بالنف�����ض وذهبت 
جيا ذات مرة �س����من املتفرجني يف احدى م�سابقات 
التليفزيون فك�س����بت يف االجابة على اال�س����ئلة التي 
يوجهه����ا املذي����ع، اما مدي����ر املحطة ف����كان ينظر اىل 
ابع����د م����ن ذكائه����ا، كان ينظ����ر اىل الوج����ه الفات����ن، 
والعود امل�سوق.. وقبل ان تن�سرف كانت قد وقعت 

عقدا بالعمل يف حمطة تليفزيون .. 
حت����ى العمل يف ال�س����ينما جاء عن طريق امل�س����ادفة 
اي�س����ا! كانت جيا ت����زور مع زميل لها مكتب �س����ركة 
فت����اة  ع����ن  تبح����ث  ال�س����ركة  يونيفر�س����ال، وكان����ت 
تقوم ب����دور م����رمي املجدلية يف احد االف����الم، كانت 
االو�س����اف املطلوبة للفتاة ان يكون لها وجه برئ.. 
وعين����ان عميقت����ان طبيت����ان، وان تك����ون مالحمه����ا 
�س����رقية! وكان����ت هذه هي جي����ا ، وق����د اغراها مدير 
هولي����وود  اىل  و�س����افرت  فقبل����ت  بال����دور  املكت����ب 

ليجري لها االختبار. 
وعندما وقفت جيا ام����ام الكامرا ادت ما طلب منها 
برباع����ة اثارت االعجاب، وهناأه����ا املخرج.. ولكنها 
قب����ل ان توق����ع العقد ا�س����يبت بنوبة من ع����دم الثقة 

بالنف�ض، فطلبت امها يف نيويورك لتقول لها: 
- لن اوقع العقد، انني ال ا�سلح لل�سينما

- انت جمنونة. . ال بد ان توقعي 
- م�س����تحيل يا امي.. ان ج�س����دي كان يرتع�ض وانا 
امام الكامرا، انني ال ا�س����اوي �سيئا اىل جوار ريتا 

هيوارت ومارلني مونرو 
- وقعي العقد يا جيوفانا... انا امرك .. انا اتو�س����ل 

اليك.. 
ووقع����ت جيا العق����د، وط����ارت امها لتقي����م معها يف 
هولي����وود، وظه����رت جي����ا يف ادوار ثانوي����ة حت����ى 
و�سلت اىل البطولة، و�سارت ال�سركات ت�ستعرها 
م����ن �س����ركة يونيفر�س����ال.. وعندما وقع����ت جيا عقد 
بطول����ة فيل����م م����رو "ال تق����رب م����ن البح����ر"، كان 
املفرو�����ض ان تق����وم بالدور ان����ا كا�س����في، ولكن انا 
مر�س����ت وملا عرفت جيان����ا انها اخ����ذت دور واحدة 
عل����ى  ت�س����طو  ان  مر�س����ت حزن����ت النه����ا ال حت����ب 

االخريات. 
وع����ادت اىل البيت فوجدت امها ت�س����عل، وتبكي من 
االمل.. ولك����ن يف �س����مت، وذهبت به����ا اىل الطبيب، 

وكانت النتيجة �سيئا رهيبا: �سرطان يف الرئة! 
كان الطبي����ب م����رددا يف مفاحت����ة جي����ا باحلقيق����ة، 
ا�س����تدعاها اىل مكان عام وظل يت�س����لل اىل احلقيقة 
تدريجي����ا، كانت جيا ت�س����حك لدعاي����ة الطبيب اول 
االم����ر فلما اح�س����ت باخلطر جتهم وجهها وغا�س����ت 
ابت�س����امتها.. واجه�س����ت بالب����كاء عندم����ا عرفت كل 

�سيء! 

وقال لها الطبيب: 
- انت ممثلة يا جيا.. ان عليك االن ان متثلي ا�س����ق 
ادوار حياتك.. اتركيها تفهم ان حياتها طويلة، وان 

مر�سها عبث تق�سد به امتحان حبك لها. 
وهتفت به جيا من بني دموعها: 

- نعم .. �ساأمثل! 
وذهبت مع الطبيب اىل امل�ست�سفى حيث ترقد امها، 
وعندم����ا غادرت امل�ست�س����فى ارتكبت حادث ت�س����ادم 
�س����جل البولي�ض ان �س����ببه ال�س����كر ال�س����ديد، مع ان 
كل ما �س����ربته جيا من خمر يف تلك الليلة كان كاأ�س����ا 
واح����دا �س����ربته يف �س����حة امها.. م����ع الطبيب ومع 
امه����ا.. وهي ت�س����حك اول �س����حكاتها التمثيلية اىل 

بداأتها! 
كان����ت تذه����ب اىل اال�س����تديو فتحدثه����ا م����ن هن����اك 
لتطمئ����ن عليها، ومتثل بع�ض القطات ثم حتملها مع 
احد املهند�س����ني اىل امها لرى ال�سورة ال�سامتة.. 
دون ال����ة عر�����ض.. يف �س����ريط الفيل����م! وكان����ت اذا 
ع����ادت اىل البيت انخرطت يف الب����كاء املرير، كانت 
تعل����م ان ايام امه����ا معدودة، ان ال�س����ند الذي تعتمد 
عليه وت�ستند ايل يف طريقه اىل عامل اآخر.. ان امها 
الت����ي ا�س����بحت كل �س����يء يف حياتها �س����تذهب اىل 

املجهول... 
وتبقى جيا وحيدة بال �سيء يف حياتها! 

وكان����ت االم حت�ض مبا يج����ري حولها، ولكنها هي 
االخ����رى مثلت، مثلت دور املقتنعة مبا تفعله جيا، 

ومثلت دور املري�سة التي تتقدم نحو ال�سفاء!
ويف عي����د االم املا�س����ي دعيت جي����ا اىل نيويورك 
لتق����دم برناجم����ا مع �س����تيف الن، ولكنه����ا قبل ان 
تقف امام عد�سة التليفزيون اح�س�ست بانقبا�ض 
�س����ديد، فذهب����ت اىل التليف����ون لتطل����ب امها يف 
هوليوود، ومل ت�س����تطع امها ان ترد والغت جيا 
برناجمها، وط����ارت اىل هوليوود وهي تبكي، 
وعرفت ما حدث، كانت امها ت�س����رخ من االمل.. 
و�س����قطت من فرا�س����ها وراحت يف غيبوبة... 
ح����دث ه����ذا يف الوقت ال����ذي اح�س����ت فيه جيا 

باالنقبا�ض، وهي يف نيويورك!
و�سهرت جيا اىل جوار فرا�ض امها عدة ليال، 
كان �س����بح املوت فيه����ا يحوم ح����ول الفرا�ض 
وف�س����لت متثيلي����ة جي����ا يف ابع����اده، وماتت 

امها!
وق�ست جيا اياما يف �سبه غيبوبة، وتدخل 
االطب����اء ليقول����وا له����ا ان ه����ذا ق����د يورثها 
اجلن����ون، ون�س����حوها ب����ان تغ����ر كل م����ا 

حولها. 
ولكنها قالت يف ا�سرار: 

- ل����ن افر من ذكريات اع����ز خملوق لدي.. 
وعندما ا�ستد بها االنهيار اجربها بع�ض 
ت�س����افر اىل اجاث����ا  ان  اال�س����دقاء عل����ى 
�س����قيقتها يف لن����دن عله����ا ته����ون عليه����ا، 

ولكن �س����فرها اىل لن����دن مل يه����ون عليها، فان 

جيا ا�ست�س����لمت لالح����زان معتقدة ان ح����دود الدنيا 
تنتهي عند وفاة امها.. 

ماذا يف�سلها عن امها؟.. 
ماذا يبعدها عن روحها وقلبها وعقلها؟ 

املوت؟.. 
اذن يجب ان متوت.. 

وذهبت جيا لتموت!
هذا هو ال�سوء الذي الفته اجاثا على املوقف.. 

واذا كان ثمة ا�س����واء اخرى.. ق�س����ة ح����ب .. غرام 
فا�س����ل.. �س����دمة هوى.. ف����ان هذه اال�س����باب تعترب 
ثانوي����ة ج����دا اىل جوار امها و�س����عيد من ي�س����تطيع 
ان يدخ����ل قلب جي����ا لتفرغ له كل احل����ب الذي كانت 
تدخ����ره المها، ولتحول اعمق االم النف�ض الب�س����رية 
اىل اعمق �س����رخات القلب الب�س����ري، وانها ملع�سلة 
نف�س����ية هائلة ان يحول االن�س����ان حزنه العميق اىل 

حب عميق!. 

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني
----------------

خـالـد خ�شري

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

رفعة عبد الرزاق

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

علــي ح�شــني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�س جمل�س االإدارة
رئي�س التحرير 



كاريكاتري  ايام زمان

- واشتريناه مخصوص والنبي عشان يفكرنا.. دفعنا فيه ستميت جنيه..!

- شوفي يا ختي االسراف في موازين االيام 
دي.. آل ميه وعشرين آل

- بتوفر متام.. جتيبي قشر اللب وتغسليه وتنشفيه وجتيبي الترمس وتقطعيه حتت صغيره خالص.. بعد ما تقشريه 

طبعا.. وتبتدي حتطي حتة الترمس ما بني كل قشرتني.. وباالخر تلزقي.. حايطلع في االخر لب جنان..

- عشرتني ايه.. بالش تبذير.. تعالى نلعب خمستني طاوله بس !!
- يا راجل يا خاين يا غشاش.. أروح اتبرع 

بدبل اجلواز يطلع انهم قشرة..!

- بقى انتي بتتزوقي واحنا بنقول عايزين 
نرعب العدو..!


