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ذلك امللك احلائر ليوبولد
الثالث هو حديث الدنيا
كلها اليوم.
ما من ملك غريه �أثار كل
هذه امل�شاكل وواجهته
كل هذه العقد ،وعا�ش يف
هذا اجلو من االرتباك
والقلق.
ومنذ �أكرث من ع�شر �سنني
و"ليوبولد" بطل ال�صفحة
االوىل يف �صحف العامل..
وكل ما حول ليوبولد
ا�سئلة لي�س لها جواب.
هل خان ليوبولد بالده او
مل يخنها؟
وهل خان ق�ضية احللفاء
او مل يخنها؟
وهل كان حمقا يف زواجه
من االمرية ريني او كان
خمطئا؟
وهل يعود ليوبولد اىل
عر�شه او ال يعود؟
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ومل تطل �أي ��ام ال�سعادة ..وما لبث فرا�ش
القل ��ق واحلرية الذي ولد علي ��ه ليوبولد
ان بد�أ يهتز بعنف!

امللكة الي�صابات قائلة لل�صحفيني:
 ارجوك ��م ان تذكروا ان ��ه زواج غراميولي�ست له اي �صل ��ة بال�سيا�سة .واقيمت
حفلة الزواج يف ا�ستوكهومل .وح�ضرها
حفن ��ة من املل ��وك! وع ��اد ليوبولد وحده
اىل بلجي ��كا لتلح ��ق ب ��ه بعد قلي ��ل امرية
بالد الثلج على ظهر مدرعة بي�ضاء.
م�أ�ساة بلجيكا
وكان كث�ي�رون يتوقع ��ون ان يك ��ون
اال�س ��تفتاء ال�ش ��عبي الع ��ام يف بلجي ��كا
ختاما حلرية ليوبولد ..ولكن نتيجة هذا
اال�ستفتاء مل تفعل �أكرث من انها زادت يف
تعقي ��د امل�شكلة ،وا�ضفت عليها حرية بعد
حرية!!
لق ��د ذه ��ب ليوبول ��د يف �صب ��اح ي ��وم
اال�ستفت ��اء اىل الكني�س ��ة ومع ��ه زوجت ��ه
االم�ي�رة رين ��ي ،وق�ض ��ى املل ��ك وزوجته
ف�ت�رة طويل ��ة يف ال�صالة وع ��اد امللك اىل
ق�صره عن ��د الظهر وكان ��ت حا�شيته على
ات�صال مبا�شر طول الوقت بالتليفون مع
بروك�س ��ل ..وات�صلت االم�ي�رة �شارلوت
ابنة ليوبولد بوالده ��ا من بلجيكا تروي
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ل ��ه �آخ ��ر النتائ ��ج ..ث ��م ج ��اءت االخب ��ار
النهائي ��ة ..فاز امللك بغالبي ��ة قدرها %58
و�صحيح انها غالبية ولكنها لي�ست ن�صرا
مللك د�ستوري!
لق ��د وجد ليوبولد ان هذه الغالبية جتعل
من ��ه زعيم ��ا حزبي ��ا ولكنه ��ا ال تكفي باي
ح ��ال لرتفعه مل ��كا فوق جيم ��ع االحزاب
لكل البلجيكيني؟
غرام عنيف!
ان ليوبول ��د الثال ��ث ه ��و فع�ل�ا امل�أ�س ��اة
العظم ��ى يف تاريخ بلجي ��كا ويبدو ان �أم
امللك ��ة الي�صاب ��ات ولدته عل ��ى فرا�ش من
القلق وكرب ليوبولد و�أ�صبح ملكا ..ولكن
القلق ظل فرا�شه الدائم حتى اليوم..

والف�ص ��ل الأول م ��ن م�أ�س ��اة ليوبولد بد�أ
يف ا�ستوكه ��ومل �سن ��ة  1926حني تعرف
ليوبول ��د اىل فتاة �شق ��راء جميلة عمرها
ع�شرون �سنة فيها هدوء ون�ضارة ..وكان
ا�سمها ا�سرتيد.
وكان ��ت ا�سرتيد ه ��ي ابنة االم�ي�ر �شارل
او�س ��كار دوق ف�سرتج ��وين واالم�ي�رة
اجن�ب�رج الدامناركية وكان ��ت "ا�سرتيد"
له ��ا ثالث ��ة اعم ��ام م ��ن املل ��وك ه ��م مل ��ك
ال�سويد وملك الرنويج وملك الدامنارك.
ويف �أح ��د ايام �شهر اكتوب ��ر �سنة 1926
دعا امللك الربت وامللكة الي�صابات – والد
ليوبولد و�أمه – جمعا من ال�صحفيني اىل
الق�ص ��ر امللكي و�أعلن املل ��ك �إلربت خطبة
ليوبول ��د اىل امرية ب�ل�اد الثلج ..وعقبت

قبالت كالرك جيبل
ويف ي ��وم  8نوفم�ب�ر  1926و�صل ��ت
مدرع ��ة ام�ي�رة الثل ��ج اىل مين ��اء انفر�س
وكان ليوبولد عل ��ى ر�صيف امليناء ومعه
وف ��د ر�سم ��ي ال�ستقب ��ال االم�ي�رة ..وم ��ا
كادت املدرعة تلقى مرا�سيها حتى فوجئ
النا� ��س بليوبولد ي�ت�رك الوف ��د الر�سمي
ويقف ��ز على �سلم املدرعة ثم جرى وجرت
ا�سرتي ��د نحوه ث ��م يتالقيان عل ��ى ال�سلم
ويتعانق ��ان طويال ثم يتبادالن القبل علنا
وبنف� ��س العن ��ف ال ��ذي ي�ستعمل ��ه كالرك
جيبل هذه االيام!
وبدت بلجيكا ت�سمع ق�صة احلب العنيف
ال ��ذي ما لب ��ث ان �أ�سفر عن ثالث ��ة اطفال
اوله ��م �شارل ��وت – جوزيف�ي�ن والث ��اين
ب ��ودوان ويل العه ��د ث ��م االم�ي�ر �إل�ب�رت

"ال�سيدة" متوت!
فج�أة �سقط امللك �إلربت والد ليوبولد من
ف ��وق قمة جبل كان يت�سلقه وهو ميار�س
ريا�ضت ��ه املحبب ��ة اىل نف�س ��ه – وه ��ي
تت�سل ��ق اجلبال ..وا�صب ��ح ليوبولد ملكا
وا�سرتيد ملكة..
وقالت ا�سرتيد يف تلك االيام:
 ل ��و مل �أكن ملكة ل ��وددت ان اكون بائعةزهور!
وبعد ذلك بقلي ��ل ذهب ليوبولد وا�سرتيد
يف عطل ��ة اىل �سوي�س ��را وخرجا معا يف
�سيارتهم ��ا للنزه ��ة وكان املل ��ك هو الذي
يقود ال�سيارة..
واختل ��ت عجل ��ة القي ��ادة وارتطم ��ت
ال�سي ��ارة يف �شج ��رة  ..وكان م ��ن نتيجة
ال�صدم ��ة ان ارمت ��ى ليوبول ��د وا�سرتي ��د
خارج ال�سي ��ارة وحتامل امللك على نف�سه
وعل ��ى جراحه ل�ي�رى امللك ��ة ..وكان احد
جن ��ود البولي� ��س ال�سوي�سري ق ��د ا�سرع
اىل مكان احلادثة ..وقال رجل البولي�س
لليوبولد وهو ال يعرف �شخ�صيته:
�سيدي  ...ان ال�سيدة ماتت!ور�أت بروك�س ��ل وهي تنتح ��ب منظر ًا ال
ين�سى..
ليوبول ��د ي�س�ي�ر يف جن ��ازة ا�سرتيد وقد
التف ��ت ال�ضم ��ادات حول وجه ��ه ..وعلق
�إح ��دى ذراعي ��ه اىل كنف ��ه يف قال ��ب م ��ن
اجلب� ��س وكان ر�أ�س ��ه مط�أطئ ��ا والدموع
جت ��ول يف ما في ��ه ..كان ليوبولد �صورة
حية لرجل يفرت�سه احلزن..
وكانت الكارثة ان ليوبولد بد�أ ي�شعر انه
هو الذي ت�سبب يف قتل ا�سرتيد!!
امللك يخون واجبه!
ث ��م جاءت احلرب العاملي ��ة وليوبولد كما
ه ��و الرج ��ل احلزي ��ن ال ��ذي يعي� ��ش على
الذكرى والأ�سى وال�شجن! وجاءت حلقة
اخرى م ��ن حلقات م�أ�س ��اة ليوبولد وهي
�أم ��ره اىل جي�ش ��ه ب� ��أن ي�ست�سل ��م لالمل ��ان

وق ��راره بان يبق ��ى يف بلجيكا ث ��م ثورة
البلجيكي�ي�ن يف اخل ��ارج علي ��ه وق ��رار
الربمل ��ان البلجيكي ب ��ان "امللك ا�صبح يف
حال ��ة ال متكن ��ه م ��ن ان يك ��ون مل ��كا على
بلجيكا".
وفر�ض ليوبولد عل ��ى نف�سه عزلة قا�سية
وظهر ان ��ه يعي�ش ا�سري ًا لالملان ال �صديقا
له ��م و�سح ��ب  124نائب ��ا يف الربمل ��ان
قراره ��م �ضده ثم فج�أة بد�أت حلقة �أخرى
م ��ن امل�أ�س ��اة ..يف �صباح اح ��د االيام قر�أ
الق�ساو�س ��ة يف كل كنائ�س بلجيكا ر�سالة
وردت اليه ��م من الكاردين ��ال "فان روي"
يعلن فيها ان املل ��ك ليوبولد قد تزوج من
الآن�سة "ماري لبلب ��ان بايلز" ومع �إعالن
الزواج ج ��اء �إنها تنازلت ع ��ن �أي حقوق
عل ��ى ال�شع ��ب و�إنه ��ا ق ��د نزلت ع ��ن حمل
لقب ملكة مع جميع احلقوق املتعلقة بهذا
املركز وانه ��ا �ستحمل فق ��ط لقب االمرية
"دي ريني" وكان هذا اخلرب �صاعقة على
نفو�س البلجيكيني.
بائعة اجلنربي!
و�أطل ��ق النا�س على الفت ��اة التي تزوجها
املل ��ك ا�سم بائعة اجلن�ب�ري ال�صغرية الن
اح ��دى جداته ��ا كانت بائع ��ة جنربي يف

او�ستن ��د وكان والده ��ا م ��ن �أك�ب�ر اغنياء
بلجي ��كا ..وكانت ليلي ��ان جميلة ..وتقدم
كث�ي�رون خطبته ��ا واوله ��م "الكونت ابو
نيي" الذي وقع يف غرامها وذهب والدها
يعر�ض عليها خطبة الكونت فقالت له:
 م ��اذا  ..هل علي ان ات ��زوج كل ال�شبانالذي ��ن اراق�صه ��م ..لو فعلت ه ��ذا ملا كان
لذلك الأمر نهاية!
وكان الكون ��ت "رادزنبيل" ير�سل لها من
في ّن ��ا ا�شعارا م�ؤث ��رة وقابله ��ا امللك الول
م ��رة يف يولي ��و �سن ��ة  1938وكان يزيح
ال�ست ��ار عن متث ��ال لوال ��ده يف نيو�شاتل
وكان وال ��د ليلي ��ان هو حاك ��م املقاطعة..
والتف ��ت امللك اىل والد ليليان و�س�أله :من
هي هذه الفتاة ال�سمراء اجلميلة الواقفة
هن ��اك .وهم� ��س الرج ��ل :انه ��ا ابنت ��ي
ياموالي".
وقال ليوبولد  :ي�س ��رين ان �أتعرف اليها
 ..وتزوجه ��ا ليوبول ��د بع ��د ذل ��ك بث�ل�اث
�سن ��وات ليكت ��ب م�أ�ساة جدي ��دة يف ق�صة
حي ��اة امللك احلائر الذي ول ��د على فرا�ش
من القلق اليزال يعي�ش عليه حتى الآن؟!
�آخر �ساعة /ني�ســـان1950 -
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ظهر �شقيق رابع لعبد الوهاب ..ان النا�س
جميعا يعرف ��ون ان لعبد الوهاب �شقيقني
اثنني فقط.
كان ��ت �أ�سرة عبد الوهاب قب ��ل ظهور هذا
ال�ش ��اب تتك ��ون م ��ن ثالث ��ة ا�شق ��اء ،ه ��و
ال�شي ��خ ح�س ��ن عبد الوه ��اب وحممد عبد
الوه ��اب واحم ��د عب ��د الوه ��اب املوظ ��ف
بوزارة اال�شغ ��ال ..ثم فج�أة ظهر ال�شقيق
الراب ��ع ..ا�سمه حممود عبد الوهاب وهو
�آخر العنق ��ود� ..إن ال�شاب ال ��ذي هو �آخر
العنقود عمره � 35سنة!
ان حمم ��ود عبد الوه ��اب او �آخر العنقود
موظ ��ف باملطبع ��ة الأمريي ��ة ،ويتقا�ض ��ي
مرتب ��ا ق ��دره  16جنيه ��ا ..وه ��و متزوج
وله بنت وول ��د ..البنت عمرها � 8سنوات
وا�سمها مريف ��ت ،والولد عمره � 7سنوات
وا�سمه حممد:
قلت لآخر العنقود:
 لعلك �سميته حممد ًا با�سم عمه؟قال:
 -انا �سميته حممدا على ا�سم الر�سول.
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 هل تكره �شقيقك عبد الوهاب؟ انا ال احبه وال اكرهه؟ ومل ��اذا ال حت ��ب �شقيقك معب ��ود الرجالوالن�ساء؟
 ان ��ا �أعبده كفنان لي�س له نظري ..ولكنيال احبه ك�شقيق!
 هل انت �شقيقه من الأم والأب؟ انا ابن ال�ض ّرة! من الأب فقط؟ ايوه.. ما ا�سم امك؟ تفيدة هل هي م�صرية؟ هي �سورية ه ��ل تعتق ��د ان �سب ��ب اجلف ��اء بين ��كوب�ي�ن عب ��د الوهاب يرج ��ع اىل ان ��ك ابن
ال�ض ّرة؟..
 طبعا..طبعا ليه؟
 النه ال يوجد �سبب �آخر! يف ر�أي ��ي ان عب ��د الوه ��اب ال تهمه هذهامل�سائل كثري ًا؟
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 وه ��ذا ر�أيياي�ض ��ا ..ولك ��ن �سب ��ب اجلف ��اء
يرجع ل�شقيقي االكرب ال�شيخ ح�سن!..
 وما دخل ال�شيخ ح�سن يف املو�ضوع؟ ال�شي ��خ ح�س ��ن ه ��و هم ��زة الو�صل بنيعب ��د الوه ��اب وجمي ��ع اف ��راد اال�س ��رة..
وق ��د كان دائم ًا يبعدين عن الو�سط الفني
وع ��ن الظه ��ور يف املجتم ��ع ك�شقيق لعبد
الوهاب!
 ملاذا؟ هو بيحاربني ..م�ش عاوزين �أغني!.. هل تتمتع ب�صوت جميل؟ الذين ي�سمعونني يقولون هذا! ومل ��اذا يحارب ��ك ال�شيخ ح�س ��ن اذا كنتموهوب ًا؟
 ق ��ال يل انه لي�س من م�صلحتي ان �أظهركمط ��رب بج ��وار �شقيقنا عب ��د الوهاب..
وكان ين�صحن ��ي دائم ��ا باالبتع ��اد ع ��ن
الو�سط بحجة املحافظة على �أخالقي!
 وملاذا �سمح ل�سع ��د عبد الوهاب بالغناءواالختالط بالو�سط الفني؟
 -انا ا�س�أل نف�س ��ي دائما هذا ال�س�ؤال ،فال

�أجد جواب ًا!
مناف�سة عبد الوهاب
 ان ��ا افهم انه مينع ��ك عن الغناء يف حالةواحدة فق ��ط ..اذا كان �صوت ��ك �أجمل من
�ص ��وت عبد الوهاب ��ن ويخ�ش ��ى عليه من
مناف�ستك؟
 ان عب ��د الوه ��اب ه ��و �صاح ��ب �أجم ��ل�ص ��وت ..وانا ال اعتقد ان هناك مطربا او
ملحنا ي�ستطيع ان يناف�س عبد الوهاب!
 حتى انت؟ قال حممود ابن تفيده: حتى انا!باب ال�شعرية وباب البحر
وق ��ال �آخر العنقود ان وال ��ده ال�شيخ عبد
الوهاب ،ت ��زوج من والدته ال�سيدة تفيدة
ال�سوري ��ة اال�صل يف �سنة  1914واجنب
منها اربعة اوالد ..مات منهم ثالثة وبقي
هو على قيد احلي ��اة ..وعا�ش حممود مع
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والدته يف حي �شربا
حت ��ى توفي ��ت من ��ذ
خم�س �سنوات..

قلت له:
 ه ��ل طلب اب ��وك زوجت ��ه االوىل والدةاال�ست ��اذ عبد الوهاب م ��ن اجل والدتك ام
تزوج والدتك عليها؟
قال:
 مل يطلق زوجته االوىل! هل جع ��ل زوجتيه تقيم ��ان حتت �سقفواحد؟
 ال  ..كان يقيم مع زوجته االوىل واوالدهمنها يف بي ��ت بباب ال�شعرية ..وكنا نحن
نقيم يف بيت �آخر بباب البحر!
 ما عالقتك بزوجة ابيك؟ ح�سن ��ة ج ��دا� ..أزوره ��ا دائم ��ا وا�س� ��ألعنها ..انا اعتربها امي الثانية..
ما اح�سن اغنية حلنها وغناها اخوك؟
 بفكر يف اللي نا�سيني..مليون جنيه
 -كم تبلغ ثروة اخيك؟

 مليون جنيه!.القيني وال تغديني
 هل تتبادل معه الزيارة؟ كن ��ت ازوره يف البيت ث ��م انقطعت عنزيارته منذ خم�س �سنوات!
 ملاذا؟ الن ��ه مل يقابلني بالعطف واحلنان الذيكنت انتظره !
 ه ��ل تنتظر ان يقابل ��ك العناق والقبالتملجرد انك �شقيقه؟
 ان ��ا ال اهت ��م باملظاهر ..يكف ��ي �أن اتبنيالعط ��ف واحلن ��ان يف نظ ��رة حاني ��ة او
كلم ��ة طيب ��ة ..واملث ��ل يق ��ول :القيني وال
تغديني!

 وعبد الوهاب ال بيالقيك وال بيغديك؟.. م�ش مهم الغدا!ادوار ال�شر
 م ��ا هدف ��ك م ��ن االندم ��اج يف الو�س ��طالفني؟
 التمثيل.. الي االدوار؟ �أدوار ال�شر! و�أدوار اخلري؟ تركتها ل�شقيقي ال�شيخ ح�سن! هل ترغب يف التمثيل من اجل الفلو�س�أم من �أجل ا�شباع الهواية؟
 -من �أجل ا�شباع الهواية اوال!

 ل ��و كانت جرثوم ��ة التمثي ��ل يف دمائكلكنت رغب ��ت فيها منذ ع�شري ��ن عاما على
االقل؟
 كان ال�شيخ ح�سن مينعني! وكان مين ��ع عب ��د الوهاب م ��ن الغناء..ورغ ��م هذا فق ��د غن ��ى عبد الوه ��اب وهو
طفل وا�صبح �شيئ ًا تفتخر به ا�سرته!
انا ابن ال�ضرة
قلت له:
 ما هي امل�ساعدات التي يقدمها لك؟ مل ي�ساع ��دين �سوى م ��رة واحدة عندماتو�س ��ط لتعيين ��ي يف وظيفت ��ي باملطبعة
االمريية!

 فقط؟ وم�ساع ��دات طفيفة اخ ��رى ال تزيد علىخم�س ��ة جنيه ��ات يبعثه ��ا ايل ع ��ن طريق
ال�شيخ ح�سن!
 هل تعتقد ان عبد الوهاب مق�صر معك؟ ايوه..يف ايه ؟
 يف كل �شيء! ما هي امل�ساعدات التي تطلبها منه؟ ان ��ا اطل ��ب م�ساع ��دات ادبي ��ة ومادية..وهذا حقي عليه ك�شقيق؟
 ه ��ل �ساعد عبد الوه ��اب احدا غريك منافراد اال�سرة؟
� -ساعده ��م جميع ��ا �إال ان ��ا � ...ساع ��د كل

ا�شقائ ��ه ..و�ساع ��د جمي ��ع اوالد ا�شقائ ��ه
و�ساع ��د كل اوالد خال ��ه وانا اق ��رب منهم
اليه!
 وملاذا مل ي�ساعدك انت بالذات؟ رمبا النه ال يحبني!قلت لآخر العنقود:
 وملاذا ال يحبك؟قال حممود بن تفيده:
 الين ابن ال�ضرة!جليل البنداري
�آخر �ساعة/
ت�شرين االول1958-
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ت
قتل  309املان
وحدها ،و
قد ا�ستطاع الدكتور اح
مد عبد الوهاب العبد
ان
يحادثها يف امريكا :وا
ىل القراء حديثه معها:

كان ذل ��ك يف
�شهر �سبتمرب �سنة  1942عندما انعقد يف
امري ��كا م�ؤمت ��ر ال�سالم العامل ��ي لل�شباب.
وقد دع ��ت الوالي ��ات املتح ��دة اغلب دول
العامل اىل �شهود هذا امل�ؤمتر الذي يبحث
يف �ش� ��ؤون الع ��امل بع ��د احل ��رب ومثل ��ت
بالدي فيه ر�سمي ًا..
وعقب انته ��اء امل�ؤمتر الذي ا�ستمر اربعة
اي ��ام متوالي ��ة دعان ��ا الرئي� ��س روزفل ��ت
وزوجت ��ه اىل تن ��اول ال�ش ��اي يف منزل ��ه
فذهبنا اليه وت�شاء امل�صادفات ،ان جتل�س
اىل جانبي فت ��اة يف مقتبل العمر و�سيمة
الطلع ��ة برنزي ��ة الب�ش ��رة ممتلئ ��ة �صحة
وق ��وة .وكان ��ت ترت ��دي زي� � ًا ي�شب ��ه زي
الكون�ستابل امل�صري.
قل ��ت يف نف�سي :م ��ن يا ترى ه ��ذه الفتاة
الت ��ي تختلف عن كثري من فتيات الع�صر.
وم ��ا باله ��ا جتل� ��س جل�س ��ة املتوا�ض ��ع
ال�ضعي ��ف؟ ور�أي ��ت ان اخت�ص ��ر الطريق
اىل التع ��رف بها فبادرته ��ا بالتحية ،و�شد
ما راعني عندما ردت علي حتيتي بلغة مل
افهمها ..فقل ��ت �إنها ال تعرف االجنليزية،
او انها ال تريد ان تتحدث بغري لغة بالدها
ث ��م داخلني اخل ��وف من انه ��ا تق�صد اىل
الدعابة..
وملحني �شاب اىل جانبي الآخر فقال يل:
 هذه االن�سة ليودميال بافلي�شنكو الفتاةالرو�سية التي قتلت  309املان!
ف�أدركتن ��ي رع ��دة خفيف ��ة ..فه ��ذه الفت ��اة
ال�ضعيف ��ة ال�ساكن ��ة جتل� ��س اىل جواري
ان ��ا ..م ��ا الذي مينع م ��ن ان تكم ��ل قائمة
�ضحاياها اىل !310
وكن ��ت قد �سمع ��ت عنه ��ا يف امري ��كا قبل
ان ت�ص ��ل م ��ن بالده ��ا ،وعندئ ��ذ جت ��ر�أت
وحادثتها وقلت �إنها ال ميكن ان حت�سبني
املانيا مادمت يف بالد العم �سام..
وجتر�أت �أكرث فدعوته ��ا اىل الغداء فلبت
الدعوة عن طيب خاطر ،وقالت يل:
 ان ��ت م ��ن م�ص ��ر! انه ��ا ب�ل�اد ن�سمع عنجماله ��ا ولكنن ��ا ال نع ��رف عنه ��ا ال�ش ��يء
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كنت �أ�سري يف احد طرقات
مدينة �صغرية يف جنوب
املانيا منذ �سنوات عندما
ا�شار �صديق ،كان ي�سري
معي ،اىل نافذة �صغرية
فوق حانوت بقال وقال
يل:
 هل ترى هذه ال�شقةال�صغرية هناك؟ لقد
ولد هنا اني�شتاين!! ويف
نف�س اليوم كنت �أقابل عم
اين�شتاين ..واحتدث اليه،
غري ان حديثه مل يرتك
اثراً يف نف�سي!!
ولكن هذا �أمر ال ي�ستدعي
الده�شة ،فان الربت
اين�شتاين ،عندما كان
طفال ،مل يكن احد
يت�صور انه �سي�صبح �شيئ ًا
يذكر!! واليوم ..ينظرون
اىل اين�شتاين ذي العقل
اجلبار ،كمعجزة هذا
اجليل واحد عظماء العامل
املفكرين!!

الكث�ي�ر و�س�ألته ��ا" :م ��ا ر�أي ��ك يف ن�س ��اء
امريكا؟".
 لقد ب ��د�أت الن�ساء االمريكي ��ات ي�شعرنبامل�س�ؤولي ��ة امللق ��اة عليه ��ن يف ه ��ذه
احل ��رب ،فا�شرتك ��ن يف امل�صانع احلربية
وامل�ست�شفيات والرتفيه عن اجلنود ،وما
اىل ذل ��ك ،ولكنني ارى انهن مل ي�صلن بعد
اىل م ��ا و�صلت الي ��ه امل ��ر�أة الرو�سية من
حي ��ث اال�شرتاك م ��ع الرج ��ال يف القتال،
كم ��ا انني الحظت انهن م ��ا زلن ي�ستعملن
م�ساحيق التجميل التي ال ارى اثرها االن
يف رو�سيا.

 هل يف رو�سيا ن�ساء عاطالت؟ ال يوج ��د �ش ��يء من هذا القبي ��ل ،واعلمان اول �شيء ي�س�أل عنه طالب الزواج عن
الفتاة التي يريدها زوجة له :اين ت�شتغل؟
وك ��م �ساعة تعمل يف اليوم؟ وما هو مدى
كفاءتها ون�شاطه ��ا يف العمل؟ فاذا ح�صل
على �إجابة م�شرفة تقدم للزواج منها.
 كيف عرفت انك قتلت  309من االملان؟ كن ��ت كلما قتل ��ت جندي ًا املاني ��ا انتزعتم ��ن ك�سوته عالمت ��ه الهتلري ��ة وو�ضعتها
يف حقيبت ��ي ،وقد علمت انني و�صلت اىل
هذا العد الهني بطريقة اجلمع!

 وماذا تنوين عمله بعد ذلك؟ �س�أع ��ود اىل ب�ل�ادي لأ�ست�أن ��ف القت ��ال،و�أملي الوحيد ان احيا لأرى الن�صر الذي
يتوقعه العامل كله لرو�سيا.
وق ��د اعجبت بهذه الفت ��اة اىل درجة انني
قدم ��ت له ��ا �سل�سلت ��ي الذهبي ��ة وبها هرم
م�ضل ��ع وجع ��ران اث ��ري كن ��ت اعت ��ز به،
فتقبلتها ووعدت ان ت�ضعها اىل جمموعة
ال�شارات التي انتزعتها من قتالها ،وحمد
الله على ذلك كثري ًا.
الأثنني والدنيا � /آذار1944 -

ولكن ��ه من ��ذ خم�س�ي�ن عاما م�ض ��ت مل يكن
�سوى طف�ل�ا خج ��وال مهمال بلي ��د الفهم..
وكان يج ��د �صعوبة �شدي ��دة يف ا�ستذكار
درو�س ��ه بل يف الكالم نف�سه!! وكان اي�ضا
غبي ��ا حت ��ى ان ا�ساتذته �سم ��وه "النكبة"
وخ�شى والداه ان يكون طفال �شاذ ًا!!
وقد متلك اين�شتاين نف�سه ،الده�شة عندما
ا�ستيقظ من ��ذ �سنوات قليل ��ة فوجد نف�سه
ا�شهر رجل على وجه االر�ض!!
ومن ال�صعب ان يت�صور ان�سان ان حتتل
اخب ��ار ا�ست ��اذ للريا�ضي ��ات ،ال�صفح ��ات
االوىل لل�صح ��ف ال�سي ��ارة يف الق ��ارات
اخلم� ��س ..وان ي�صب ��ح – وه ��و ع ��امل –
م�شه ��ور ًا �شهرة جاك دمب�سي ،بطل العامل
يف املالكمة!!
ان اين�شتاي ��ن نف�س ��ه يع�ت�رف بان ��ه ال
ي�ستطيع ان يفهم �سر ذلك!!
وال اح ��د ي�ستطي ��ع ان يفهم �س ��ر ذلك .فان
ه ��ذا احل ��دث مل يحدث ق ��ط قب ��ل ذلك يف
جميع ع�صور اجلن�س الب�شري!!
واين�شتاي ��ن �شخ� ��ص غري ��ب ،غراب ��ة
نظريت ��ه يف الن�سبية ،انه ال يهتم فح�سب،
ب ��ل يحتق ��ر كل تلك االم ��ور الت ��ي يوليها
النا�س كل اهتمامه ��م :كال�شهرة ،والغنى،
والرفاهية!!
حدث م ��رة ان قبطان اح ��دى ال�سفن التي
كان ي�ستقله ��ا اين�شتاي ��ن اراد ان ينزل له
ع ��ن افخ ��م قم ��رة يف �سفينت ��ه ..فرف�ضها
وق ��ال - :اين اف�ضل ان ا�سافر فوق �سطح
ال�سفينة على ان اقبل تقدير ًا خا�صا!!
وعندم ��ا احتف ��ل اين�شتاين بعي ��د ميالده
اخلم�سين ��ي ،اغرقت ��ه املاني ��ا مبرتب ��ات

ال�ش ��رف ..فاقام ��ت ل ��ه متث ��اال ن�صفي ��ا
يف بوت�سن ��ام ،ومنحت ��ه من ��زال �صغ�ي�را،
وقاربا �شراعيا اعرابا عن حب ال�شعب له
وتقديره اخلالد ملواهبه!!
ولك ��ن ال�سلط ��ات االملاني ��ة مالبث ��ت ان
جردته من كل �شيء بعد �سنوات حتى انه
خ�ش ��ى ان يعود اىل وطن ��ه ،وراح يعي�ش
طري ��دا يف بلجي ��كا ،مه ��ددا بالقت ��ل وراء
اب ��واب مو�ص ��دة باملزالي ��ج ،وراح اح ��د
جن ��ود البولي� ��س ينام بج ��وار فرا�شه كل
ليلة ليحميه!!
وعندم ��ا �ساف ��ر اين�شتاي ��ن اىل نيويورك
ليكون ا�ستاذ الريا�ضيات مبعهد الدرا�سات
املتقدم ��ة يف برن�ست ��ون ،كان يحر� ��ص
على ان يتجن ��ب ال�صحفي�ي�ن واالحاديث
ال�صحفية و�صخب املجتمعات!
وقد ا�ستطاع ا�صدقا�ؤه ان يهربوه يف ذلك
اليوم من ال�سفينة �سر ًا ،قبل ان تر�سو يف
امليناء وان ينقلوه يف �سيارة خا�صة!!
ويق ��ول اين�شتاي ��ن ان هن ��اك اثن ��ى ع�شر
�شخ�ص� � ًا فق ��ط م ��ن االحي ��اء ه ��م الذي ��ن
يفهم ��ون نظرية الن�سبية الت ��ي و�ضعها..
عل ��ى الرغ ��م من ان اك�ث�ر م ��ن  900كتاب
حاولت �شرحها!!
وي�ش ��رح اين�شتاين نظري ��ة الن�سبية بهذه
ال�صورة الب�سيطة فيقول:
عندما جتل�س مع فت ��اة جميلة �ساعة فانك
تعتق ��د انك ما جل�ست معها اكرث من دقيقة
واحدة!!
ولكن ��ك عندم ��ا جتل� ��س ف ��وق موق ��د ملدة
دقيق ��ة واح ��دة فان ��ه تعتق ��د ان ��ك جل�ست
فوق ��ه �ساع ��ة ..اذن فه ��ذه ه ��ي الن�سبية!!

انه ��ا تب ��دو يف نظ ��ري نظري ��ة ب�سيطة..
ولك ��ن اذا خامرك ال�ش ��ك فيها فما عليك اال
ان حت ��اول ..واكون �سعيد ًا لو جل�ست انا
م ��ع الفت ��اة اجلميل ��ة ،وجل�س ��ت انت على
املوقد!!
وم ��ا دمن ��ا نتح ��دث ع ��ن الن�س ��اء .ف ��ان
اين�شتاي ��ن ق ��د ت ��زوج مرت�ي�ن ،واجن ��ب
ولدي ��ن من امر�أت ��ه االوىل ،وهم ��ا ولدان
ذكي ��ان ..تب ��دو عليهما عالم ��ات النبوغ..
وتقول ف ��راو اين�شتاين انه ��ا حتى هي ال
تفه ��م نظري ��ة الن�سبية ولكنه ��ا تفهم �شيئ ًا
اك�ث�ر اهمي ��ة بالن�سبة له ��ا كزوجة ..وهو
انها تفهم زوجها!!
وق ��د اعت ��ادت ف ��راو اين�شت�ي�ن ان تدع ��و
ا�صدقاءه ��ا اىل حفل ��ة �ش ��اي يف بع� ��ض
املنا�سب ��ات ثم ت�س�أل زوجه ��ا ان ينزل من
غرفت ��ه لي�شاطر اجلميع ال�ش ��اي ..فيقول
اين�شتاين بحدة وده�شة..
 ال ..ال  ..لن انزل ..لن انزل! اين �س�أتركه ��ذا امل ��كان ..اين ال ا�ستطي ��ع ان اعم ��ل
هن ��ا ..اين ال ا�ستطي ��ع ان احتمل كل هذه
امل�ضايقات بعد الآن!!
وتظل ف ��راو اين�شتاين طوال هذه الثورة
�صامت ��ة حتى يه ��د�أ .وهنا فق ��ط ت�ستخدم
بع� ��ض ا�ساليب الدبلوما�سي ��ة ..فما يلبث
اين�شتاين ان يهبط الدرج ليتناول ال�شاي
وي�سرتيح قلي�ل�ا ..وما اك�ث�ر حاجته اىل
الراحة!!
وتقول ف ��راو اين�شتاي ��ن ان زوجها مييل
اىل تنظي ��م اف ��كاره ..ولكن ��ه ال مييل اىل
ه ��ذا التنظيم يف حيات ��ه ..انه يفعل كل ما
يريد ان يفعله ،ومتى ما يريد ذلك!!
و�سلوك ��ه ال�شخ�ص ��ي ت�سيط ��ر علي ��ه
قاعدتان:
االوىل :ال حت ��اول ان ت�س�ي�ر عل ��ى نظ ��م
وقواعد مهما كانت!!
والثاني ��ة :ك ��ن م�ستق�ل�ا يف ارائ ��ك ع ��ن
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االخرين!!
ويعي� ��ش اين�شتاين حياة �سهل ��ة للغاية..
ان ��ه يغ ��دو هن ��ا وهن ��اك يف ثي ��اب قدمية
حتت ��اج اىل الك ��ي ..وقلم ��ا يرت ��دي قبعة
ف ��وق ر�أ�س ��ه ،كم ��ا ان ��ه يح ��ب ان ي�صف ��ر
ويغني وهو يف احلمام!!
ويحل ��ق ذقنه وهو قابع يف "الباينو" وال
ي�ستعم ��ل �صابونا خا�صا يف حالقة الذقن
ب ��ل يحلق بنف�س ال�صاب ��ون الذي ي�ستحم
به!
ويق ��ول ذلك الرجل ال ��ذي يحاول ان يحل
مع�ضالت العامل:
 ان ا�ستعمال نوعني من ال�صابون يجعلاحلياة معقدة للغاية!!
واين�شتاين رجل �سعيد جد ًا ،وفل�سفته يف
ال�سع ��ادة ،بال �شك اعظ ��م بالن�سبة للحياة
الب�شرية من نظريته يف الن�سبية..
انه يقول:
 اين �سعي ��د الين ال اري ��د �شيئ� � ًا م ��نخمل ��وق ..اين ال اري ��د م ��اال .او لقب ��ا او
مدح ��ا ..اين اح�س بال�سعادة عندما اعمل
 ،وعندم ��ا اع ��زف عل ��ى الكم ��ان ،وعندما
اق ��ود قارب ��ي ال�شراع ��ي ..والكمان تبعث
يف حي ��اة اين�شتاين �س ��رور ًا اكرث من اي
�شيء �آخر .انه يقول عادة:
 اين افك ��ر يف املو�سيق ��ى واعي�ش الحلميف املو�سيقى!!
واخري ًا ..حدث مرة انه كان يركب الرتام
يف احد �شوارع برلني ..فقال للكم�ساري:
 لق ��د اخط� ��أت يف احل�س ��اب .فاح�ص ��ىالكم�س ��اري م ��ا اعط ��اه الين�شتاي ��ن م ��ن
نق ��ود ..للم ��رة الثاني ��ة ..فوجده ��ا كم ��ا
ينبغي ..فاعادها اليه وقال له:
 ان عيب ��ك ي ��ا �سي ��دي ..ان ��ك ال تع ��رفاالرقام.
�آخر �ساعة/
كانون الثاين 1950
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ذاكرة
العد�سة

مكة املكرمة
الكتاتيب

زفاف اوباما

مراحل تطور التلفزيون عرب ت�سعة عقود

احلالق �أيام زمان

القاهرة -باب احلديد 1920-1900 -

�سيارة كن�س
ال�شوارع

�أول البتوب
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التلفون عام 1898

ح�سني فهمي� -سعاد ح�سني� -سمري غامن

ال�صراف ايام زمان
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ال �ش��ك يف ان اال�ست��اذ �سليمان جنيب ب��ك ممن �ضربوا
الرق��م القيا�سي"امل�ص��ري"يف العمل مع جن��وم ال�سينما
وامل�س��رح على ال�سواء ،وهو يف ه��ذا املقال يتحدث عن
بطالت بع�ض االفالم التي ا�شرتك فيها.

الدوقة املكورة
جتل� ��س الأمريات يف ق�ص ��ور �أورب ��ا امللكية ويروين
�أحدث �أخبار امللوك وامللكات ،فتقول احداهن:
 م ��ا ر�أيكن يف �أن ماري ملكة رومانيا انق�صت وزنهاب�ضعة ارطال..؟
فتقول �أخرى:
 م�سكين ��ة انه ��ا تخ�شى ان تك ��ون يف �ضخام ��ة �أمهااملرحومة..
***
ً
والواق ��ع ان امللك ��ة م ��اري ارتاح ��ت كث�ي�را لنحاف ��ة
ج�سمه ��ا ،فقد كانت تخ�شى ان ت�أخ ��ذ ب�أ�سباب ال�سمنة
فت�شب ��ه والدتها الدوقة �أوف كوبرج ،فان هذه الدوقة
كانت من �أ�ضخم املخلوقات.
ومم ��ا زاد يف �ضخامته ��ا انه ��ا مل تكن طويل ��ة القامة
عري�ض ��ة املنكب�ي�ن ك�سائ ��ر �أف ��راد �أ�سرته ��ا ،ب ��ل كانت
ق�صرية القامة فا�صبحت م�ستديرة مثل الكرة و�أ�صبح
(لغدها) يغطي �صدرها ،وانتفخ خداها لدرجة حالت
دون ظهور انفها وعينيها من طيات خديها الهائلني.
وكانت ذراعاها ا�شبه ب�ساقي الفيل ومل تكن ي�ستطيع
ان تدخ ��ل عربة القط ��ار �إال بجنبيها ،وم ��ع ذلك فانها
كان ��ت تتحمل ه ��ذا الت�شويه يف وق ��ار وعظمة ،فكان
مظهر وقارها مين ��ع النا�س من ال�ضحك عليها� ،إال اذا
ب ��د�أت هي ت�ضحك على نف�سه ��ا ومتزح ،ففي مثل هذا
الظرف تهقه اجلماهري ثم تقهقه..
�أ�شياء تافهة
ولع ��ل ال�سب ��ب يف بدان ��ة مل ��كات اجلي ��ل املا�ض ��ي
وامريات ��ه افراطه ��ن يف الأكل والراح ��ة ،و�إمتناعهن
عن الريا�ضة واحلركة.
وم ��ن ق�ص� ��ص الأمريات ال�سم ��ان ق�ص ��ة الدوقة �أوف
الب ��اين ،زوج ��ة ال ��دوق �أوف الب ��اين االب ��ن اال�صغر
للملك ��ة فكتوري ��ا ملكة اجنل�ت�را ال�سابق ��ة ،فقد كانت
ه ��ذه الدوقة عند زواجها نحيفة القد �ضامرة اجل�سم،
وكان ��ت تفتخ ��ر ب� ��أن خ�صره ��ا انح ��ف اخل�صور يف
االمرباطوري ��ة الربيطاني ��ة ..ولكنها م ��ا كادت ت�ضع
طفلها االول حتى دب ��ت اليها ال�سمانة وزادت بدانتها
فتخطت كل احل ��دود ..ثم مات زوجه ��ا واعتكفت يف
ق�صرها حداد ًا عليه ،فكان يف هذا االعتكاف ما زادها
بدانة حتى ا�صبحت تعد من عجائب املخلوقات!!
وا�ضطرب بال امللكة عليه ��ا ف�أوفدت اطباءها ملعاجلة
الدوق ��ة من هذه ال�سمانة املفرط ��ة ،وفح�صها االطباء
فق ��رروا تقلي ��ل طعامه ��ا ولكنه ��ا رف�ض ��ت ذل ��ك ب�أباء
و�شم ��م ،فاقنعها االطباء بانه معر�ضة للموت ال�سريع
ان مل تك ��ف ع ��ن االفراط يف الطعام ..ث ��م ان هذا �أمر
امللكة.
فتنهدت الدوقة يف �أمل ور�ضخت لأمر امللكة واالطباء
وابت ��د�أت بالعالج وبعد �ستة �أ�سابيع �أعيد وزنها فاذا
به ��ا ازدادت ع�ش ��رة كيلو جرام ��ات تقريبا بدال من ان

�سري ��ع بخط ��وات وا�سعة ملدة �ست �ساع ��ات �أو �سبع.
وكث�ي�ر ًا ما كان بع�ض الو�صائ ��ف ي�سقطن �أر�ضا وقد
زاد بهن االعياء وخارت قواهن.
وق�ض ��ت االمرباط ��ورة ايامها االخرية ال ت� ��أكل �شيئاً
مطلق� � ًا ،ب ��ل ت�شرب ب�ي�ن كل يوم ويوم قدح� � ًا �صغري ًا
من اللنب وتتناول احيانا ع�صري برتقالة ..وعبث ًا كان
اطبا�ؤه ��ا وزوجها وبناته ��ا يتو�سلن اليه ��ا ان ترحم
نف�سها من هذا اجلوع املخيف.
وبذلك ماتت االمرباطورة وكان وزنها عند موتها 36
كيلو جراما فقط!
وال ري ��ب يف ان ه ��ذه االمرباط ��ورة امل�سكين ��ة كانت
م�صابة بهواج�س غري عادية �سببت لها الفزع الرهيب
من ال�سمانة ،وذلك نوع من اجلنون.

تنق�ص!!
وف ��زع االطباء وا�سقط يف يده ��م و�س�ألها احدهم هل
تاكل �شيئ ًا بني وجبات الطعام فاجابت:
 طبع� � ًا لق ��د �س ��رت ح�سب �أمرك ��م فكن ��ت اتناول يفالفطور والغداء والع�ش ��اء ما و�صفتم يل ،ولكن كنت
ا�شعر باجلوع و�آكل بني هذه الوجبات وكاد الطبييب
يخرج عن عقله و�س�ألها:
 وما الذي تاكلينه بني �أوقات الطعام؟ ا�شي ��اء قليلة تافه ��ة ال تذكر فاين اتناول ع�شرين اوثالثني فطرية فقط ،وع�شرات االقداح من ال�شكوالتة
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ال�ساخنة ..فهل هذا �شيء يذكر؟
جوع خميف
وعل ��ى عك� ��س ذل ��ك كان ��ت االمرباط ��ورة الي�صاب ��ات
امرباط ��ورة النم�س ��ا ال�سابق ��ة ،فانه ��ا كان ��ت تخ�شى
البدان ��ة وت ��زن نف�سه ��ا يف كل ي ��وم وتتل ��ف �صحتها
باال�ض ��راب عن الطع ��ام ،وبامل�شي الطوي ��ل ،وارهاق
نف�سها يف التمرينات الريا�ضية العنيفة.
وكان ��ت ترغم و�صائفها عل ��ى ان يخرجن لل�سري معها
يف ريا�ضته ��ا اليومي ��ة الت ��ي كان ��ت عب ��ارة عن �سري

�آخر كلماتها
وم ��ا دمنا نتحدث عن نظام الطع ��ام واالقالل منه ،او
االف ��راط فيه ،فال يفوتن ��ا ان نذكر الدوقة مالكمبورج
�شوب ��رن �شقيق ��ة االمرباطور ولي ��م االول امرباطور
املاني ��ا ،فق ��د كانت �شغوف ��ة بال ��وان الطع ��ام ال�شهية
و�صحاف ��ه املختلف ��ة ،وقد نظم ��ت لغدائه ��ا برناجمها
يخيف الكثريين.
كانت تتن ��اول يف ال�ساعة الثامنة من كل �صباح قدح ًا
م ��ن ال�ش ��اي وبع� ��ض الب�سكوي ��ت املده ��ون بالزب ��دة
وبي�ضتني وفاكهة.
ث ��م ترت ��دي ثيابه ��ا ،وعند ال�ساع ��ة العا�ش ��رة تتناول
فطورها من القه ��وة وال�سمك واللحم البارد والفطري
الد�سم واملربة والفاكهة.
وتتن ��اول غداءه ��ا يف ال�ساعة الواح ��دة وهو يتكون
عادة من �ستة ا�صناف.
ثم يعقبه �شاي الع�صر ومع ��ه ال�ساندوت�ش والكافيار
واحللوى والفطائر.
وتتن ��اول ع�شاءه ��ا يف ال�ساعة الثامن ��ة ويتكون من
ثمانية ا�صناف وقنينة �شمبانيا.
ث ��م تع ��ود اىل الطع ��ام يف ال�ساع ��ة احلادي ��ة ع�ش ��رة
وتدخ ��ل فرا�شه ��ا يف منت�ص ��ف اللي ��ل بع ��د ان ت�أم ��ر
ب� ��أن يو�ض ��ع بجوار �سريره ��ا قطع من اللح ��م البارد
والب�سكوي ��ت والفطائر �إذ انه ��ا ت�ستيقظ ليال وت�شعر
باجلوع فت�أكل مما بجوارها.
واعج ��ب م ��ا يف الأم ��ر ان ه ��ذا االف ��راط ال�شديد يف
االكل مل يقتلها ،بل انه مل يزد وزنها ،فانها كانت ابعد
النا�س عن ال�سمانة.
ومات ��ت وه ��ي يف الثاني ��ة والت�سع�ي�ن م ��ن عمرها..
وكانت �آخر كلماتها قبل ان جتود بروحها:
 انا جائعة.�ساحمها الله..
كل �شيء والدنيا/
ت�شرين االول1935-

بقلم اال�ستاذ �سليمان جنيب بك

امينة �شكيب
�أمام ��ي االن �شخ�صي ��ات خمتلف ��ة..
عدد م ��ن كب ��ار ممثالتن ��ا متت ��ع اجلمهو
امل�ص ��ري منه ��ن بالف ��ن والتمثي ��ل
وح�س ��ن االداء ،وظفرت ان ��ا ب�صداقتهن
جميع� � ًا ،ف�أمين ��ة �شكي ��ب بطلة"احل ��ل
االخري"ربيب ��ة جمعية"ان�ص ��ار التمثيل
وال�سينما"وبطل ��ة الريح ��اين ..انتقل ��ت
من"�س ��ت بي ��ت"اىل ممثل ��ة ب�سرع ��ة
غريب ��ة ..وه ��ي تدين مبركزه ��ا هذا اىل
ذاكرة قوي ��ة ،ورغبة اكي ��دة يف النجاح،
مثل ��ت مع ��ي دور"الزوجة"يف"احل ��ل
االخري"عل ��ى امل�س ��رح وال�شا�ش ��ة ،ث ��م
ر�أيته ��ا يف"الدلوعة"فامن ��ت باحقي ��ة
املخل� ��ص املج�س ��د يف النج ��اح ،وعلمت
ان فن الريح ��اين وتعاليمه �صادقا ار�ضا
طيبة.
امينة رزق
ويدور الفيلم ..الرى امامي

امين ��ة رزق"بطلتي"يف رواي ��ة الدكتور
الراهب ��ة الت ��ي كر�س ��ت حياته ��ا للم�سرح
وال�سينم ��ا.ز فتاة رم�سي� ��س التي ن�ش�أت
بني"كوالي�سه"وابت ��د�أت ب ��ادوار تافه ��ة
�صغ�ي�رة ..ثم و�صل ��ت اىل القمة ،املمثلة
الت ��ي ال ت�ت�رك يف اال�ستدي ��و حلظة متر
دون جتوي ��د دروها ..وحفظ ��ه ،وفهمه،
ول�س ��ت ادري ..م ��ن �سماها"امين ��ة"..
ولكنني اهنت ��ه ..فقد كان بعي ��د النظر..
ولكنه ��ا م ��ع هذا كل ��ه ال تخل ��و يف بع�ض
االحاي�ي�ن من"تخريفات"تع ��ود به ��ا
وبامل�سام ��ع اىل الع�ص ��ور االوىل،
ع�صور"برواده"و"ج ��ان دارك"واين
حينم ��ا امث ��ل معه ��ا ا�شع ��ر باالم ��ن
والطم�أنين ��ة واهتم ب ��دوري ومتثيل الن
بجانبي ممثلة من الطراز االول.
فاطمة ر�شدي
ووقف ��ت امام فاطمة ر�شدي يف فيلم"اىل
االب ��د" ..وفاطمة"معج ��زة مل تكم ��ل"..
�سالم ��ة يف االلقاء ..طبيعي ��ة اىل اق�صى
ح ��د ،فهم ملا يري ��ده امل�ؤل ��ف او املقتب�س

ب�سرع ��ة موفقة ..وج ��ه حلو ترتاح
للنظ ��ر الي ��ه ..اح�سا� ��س مره ��ف
دقيق..
ول ��ن ان�س ��ى ونح ��ن منث ��ل
يف اال�سكندري ��ة ب�ي�ن ي ��دي
موالن ��ا الف ��اروق اي ��ده الل ��ه،
رواية"امل�شكلة الكربى" ..ويف
اثن ��اء الف�صل الث ��اين قفز املقن
�صحيفتني م ��ن الرواية ،ور�أت
فاطم ��ة ان م ��ا ب ��د�أ يلقن ��ه ال
ي�ستقي ��م مع احلدي ��ث القائم،
فنظ ��رت اىل عمها يف الرواية
– وكان الزمي ��ل وال�صدي ��ق
املرح ��وم ،توفي ��ق املردتلي – ف ��ادرك ما
يجول يف خاطره ��ا ،وكان املوقف �شرح
ح�س ��اب ايرادها كو�ص ��ي عليها ..ف�أخرج
نوت ��ة به ��ا دوره ،م ��ن جيبه ونظ ��ر اليها
قائ ًال:
 افهم ��ي كوي� ��س� ،ش ��ويف ح�ساب ��كواقريه..
ويف هذه اللحظة كنت اقطع �شعر ر�أ�سي
داخ ��ل امل�س ��رح ..وبنظ ��رة واح ��دة م ��ن
فاطم ��ة ا�ستق ��ام املوق ��ف وراج ��ع امللقن
غلطت ��ه ،و�سارت

الرواي ��ة �سريه ��ا
الطبيعي وح�سبي ان اقول لك اننا اذا
انفردنابهاامام"الكامريا"يف"ديالوج"..
ا�س�ت�راح املخ ��رج ،وه ��د�أت اع�صاب ��ه،
وقمن ��ا بت�صوير ما يعمله غرينا يف اربع
�ساعات ،يف ربع هذا الوقت!

ب�سر عة
ور�شاقة� ،صبورة اىل حد
اين كنت اتربم لها واثور وهي هادئة!
و�سرياها اجلمهور يف فيلمها االخري �آية
من الآيات..

رجاء عبده
ومثل ��ت اخ�ي�را مع"رجاء"وكن ��ت اظنها
مغنية اكرث منها ممثلة ،بل اكرث من هذا..
ر�أيته ��ا يف الربوف ��ة و�سمعته ��ا ،ف�سق ��ط
قلب ��ي اىل ركبت ��ي ،ولك ��ن حينم ��ا
ا�ضيئت االنوار ،و�سجل مهند�س
ال�صوت ،تغري وجه االمر ،فمثلت
بنج ��اح ،ورتلت بنجاح ،وحتركت
بنج ��اح ..انه ��ا مدينة به ��ذا – كما
تقول – لل�صديق كرمي!

ه ��ذا م ��ا ع ��ن يل ان اروي ��ه ع ��ن بطالتي
دون ان اذك ��ر عيبا م ��ن عيوبهن ..فل�ست
عل ��ى ا�ستع ��داد الن اجع ��ل م ��ن احداهن
ع ��دوة يل ،ولكن ��ي م ��ع ه ��ذا ال ب ��د يل
م ��ن كلمة عل ��ى االق ��ل كتعوي ��ذة البخور
امل�شهورة":بخ ��روا الكتك ��وت حل�س ��ن
يحي ��ا ومي ��وت" ..فاخت ��م به ��ا مق ��ايل،
تعويذة ب�سيطة ادعوا بها وادعوا اليها..
بابخره ��ن من"الغرور"و"الت�ضخ ��م
اجل�سماين"واال�سقاف!

راقية ابراهيم
وجاء دور راقية يف روايتها"دنيا"..
وراقية ممثلة جت�سد الكمال يف �شتى
النواحي ،جمتهدة� ..ساعدها اطالعها
ومعرفته ��ا الفرن�سي ��ة ان ت�صعد ال�سلم

االثنني والدنيا /
ت�شرين الأول1945 -
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زكي طليمات

حماولة جديدة
حماول ��ة جدي ��دة النقاذ امل�س ��رح امل�صري
والنهو�ض به ،م�صدرها هذه املرة وزارة
املع ��ارف ال وزارة ال�ش� ��ؤون ،فمع ��ايل
الدكت ��ور طه ح�س�ي�ن بك يفك ��ر يف ان�شاء
فرق ��ة منوذجي ��ة وفكرت ��ه يف ان�شائه ��ا
تخال ��ف الفك ��رة القدمي ��ة يف ت�أليف فرقة
منوذجي ��ة من خريج ��ي معه ��د التمثيل..
ان فك ��رة الدكتور طه هي ان تكون الفرقة
منوذج� � ًا حق� � ًا ..ت�ض ��م خ�ي�رة عنا�ص ��ر
املمثل�ي�ن واملمث�ل�ات الكب ��ار والنخب ��ة

املمتازة من خريج ��ي معهد التمثيل ..وال
تكون هذه الفرقة منوذج ًا يف ت�أليفها فقط
وامنا �ستكون منوذج ًا يف براجمها ،فهي
لن تقدم م�سرحيات "اوالد ال�شوارع" وال
"يناق� ��ص واح ��د " او "�شارع البهلوان"
وامنا �ستق ��دم روائع امل�س ��رح الكوميدي
والدرام.
وتب ��د�أ حرك ��ة تكوي ��ن ه ��ذه الفرق ��ة بحل
الفرقة امل�صرية احلالي ��ة وو�ضع ممثليها
وممثالته ��ا امام االم ��ر الواق ��ع ..واالمر
الواق ��ع ه ��و اح ��د اثن�ي�ن .االن�ضم ��ام اىل
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الفرق ��ة النموذجي ��ة او االن�ضم ��ام اىل
يو�س ��ف وهب ��ي بك ال ��ذي �ستظ ��ل ادارته
للفرق ��ة امل�صري ��ة عل ��ى ان ينف ��رد بتقدمي
لون ��ه املع ��روف جلمه ��وره بال ��ذات..
وليو�سف بك جمهوره الذي ال يتخلى عنه
وال ��ذي �ستتخلى عنه الفرق ��ة النموذجية
عن طيب خاطر.
واذا مت ه ��ذا امل�ش ��روع ف�سيك ��ون امامن ��ا
فرقت ��ان ت�ستطيع ��ان ان تقدم ��ا للجمه ��ور
امل�ص ��ري ب�شطري ��ه امل�س ��رح ال ��ذي يطلبه
و�سيك ��ون م ��ن املنط ��ق عندئ ��ذ ان تعم ��ل

فرق ��ة يو�سف ب ��ك عل ��ى م�س ��رح االزبكية
وتعمل الفرقة النموذجية على م�سرح دار
االوب ��را امللكية فتحي ��ي مو�سما ي�ستطيع
ان يق ��ف عل ��ى قدم امل�س ��اواة م ��ع موا�سم
الف ��رق االجنبي ��ة مب ��ا �س ��وف يتواف ��ر له
م ��ن كفاءات وما ينتقي ل ��ه من م�سرحيات
واذا كان م ��ن احل ��ق ان الف�ل�اح والعام ��ل
هم ��ا من دافع ��ي ال�ضرائب ف ��ان من احلق
اي�ض ��ا �أن املتعل ��م واملثقف هم ��ا من داعي
ال�ضرائب ولهم ��ا احلق اي�ضا يف ان يقدم
لهما امل�س ��رح الذي يروقهم ��ا وما من �شك

ان طه ح�سني بك اقدر من يحكم على ذوق
املثقفني واملتعلمني.
حم�ضر حتقيق
ع ��ادت الفرق ��ة امل�صري ��ة م ��ن رحلتها اىل
املغ ��رب وب ��د�أت تن�ش ��ر غ�سيله ��ا ،وال
ت�ستطي ��ع ان حتك ��م عل ��ى درج ��ة نظافته
لكرثة ما ن�سمعه من �آراء.
يو�س ��ف ب ��ك وهب ��ي م ��ن ناحية يق ��ول ان
الرحل ��ة كان ��ت فتح ��ا يت�ض ��اءل مع ��ه فتح
ط ��ارق بن زي ��اد ويذك ��ر باخل�ي�ر مالقيته

الفرق ��ة من ت�شجيع مادي وادبي حتى انه
يفك ��ر يف العودة من جديد اىل املغرب يف
القريب العاجل.
وم ��ن الناحي ��ة الثاني ��ة يق ��ف فري ��ق م ��ن
املمثل�ي�ن وعل ��ى ر�أ�سه ��م اال�ست ��اذ زك ��ي
طليم ��ات املدي ��ر الفن ��ي للفرق ��ة ينح ��ون
بالالئم ��ة على يو�سف ب ��ك وعلى �سيا�سته
وعل ��ى معاملت ��ه وعل ��ى �س ��وء اختي ��ار
امل�سرحيات ،وع�شرات من االتهامات.
ام ��ا زك ��ي طليمات فه ��و ال يزي ��د ان يتكلم
وان كان ق ��د اث ��ار املو�ض ��وع ام ��ام جلنة
ترقية امل�سرح يف اال�سبوع املا�ضي..
وام ��ا املمثل ��ون واملمثالت فه ��م يتكلمون
يف كل م ��كان ،وقد قدم �سعيد خليل املمثل
بالفرق ��ة تقري ��را مب ��ا ح ��دث يف الرحل ��ة
او �ص ��ح ماج ��اء في ��ه او جب ��ت حماكم ��ة
امل�سئولني عن هذه الرحلة..
وال اريد ان ا�سرد هنا اتهامات بناء على ما
يقوله افراد الفرق ��ة وال ان احرق البخور
حتت قدم ��ي يو�سف ب ��ك ا�ستن ��اد ًا اىل ما
يقوله هو ولك ��ن اريد ان ا�س�أل امل�سئولني
اال ي�ستحق بع� ��ض هذه االتهامات او هذا
الثناء حتقيقا دقيقا؟..
ف ��اذا كان يو�س ��ف بك قد رف ��ع ر�أ�س م�صر
عالي ��ا فيجب ان تقط ��ع االل�سنة التي تنال
من رج ��ل يف مث ��ل بطولت ��ه ،واذا كان قد
خف�ض هذا الر�أ�س ولونه ..وهو ما تعنيه

ه ��ذه االتهام ��ات فيج ��ب ان يوق ��ف عن ��د
حده.
واذا كان الثن ��اء ان ي�ش�ي�ر امل�سئول�ي�ن
للتحقي ��ق ف ��اين اعر�ض هن ��ا اتهامني من
ال�سهل الت�أكد من �صحتهما او كذبهما على
من يريد التحقيق.
يق ��ول اف ��راد الفرق ��ة ان يو�س ��ف ب ��ك ق ��د
التم� ��س بنف�س ��ه االنع ��ام بنيا�ش�ي�ن عل ��ى
املتعه ��د اليه ��ودي للفرق ��ة وعل ��ى كات ��ب
احل�ساب ��ات وامللق ��ن واملتعه ��د اليه ��ودي
اجلزائري!.
ومقاب ��ل ه� ��ؤالء اهم ��ل �ستة م ��ن املمثلني
واملمثالت واملفرو�ض ان االنعام بنيا�شني
ي�أت ��ي بناء على ك�شف تقدمه الفرقة ..فهل
فعل يو�سف ذلك!
ويقول ��ون اي�ض ��ا ان يو�س ��ف وق ��ف يف
حف ��ل ر�سمي يخطب فق ��ال "ال تظنوا اين
م�ص ��ري ..ان جدي من �سالل ��ة تون�سية..
وامي جزائرية فانا مغربي حلما ودما".
وارادت اح ��دى ممث�ل�ات الفرق ��ة ان ت ��رد
علي ��ه فمنعها زمال�ؤها خ�شي ��ة الف�ضيحة،
فهل فعل يو�سف ذلك هذان اتهامان مي�سان
ال�سمع ��ة امل�صري ��ة واىل جانبهما ع�شرات
االتهامات ال نري ��د ان نخو�ض فيها وامنا
ندعه ��ا للجنة حتققه ��ا وبع�ضه ��ا ال ميكن
ان ين�شر على �صفح ��ات جملة ..وبع�ضها
يحتاج اىل درا�سة ارقام وح�سابات..

وبعد..؟
فيبقى ما ال يحتاج اىل حتقيق او اتهام..
يبقى ما ينطق باتهام وا�ضح ال يوجه اىل
يو�سف بك وح ��ده وامنا يوجه اي�ضا اىل
جلنة ترقية التمثيل.
�أمام ��ي االن عدد �ضخم من �صحف املغرب
تتح ��دث عن رحل ��ة الفرق ��ة امل�صرية وانا
اعر�ض للق ��راء واللجنة معا م ��ا قالته عن
روايات الفرق ��ة التي ذهبت به ��ا لتعر�ض
روائح الف ��ن على االقط ��ار ال�شقيقة قالت
يف رواي ��ة �س ��ر احلاك ��م ب�أمر الل ��ه "وزاد
ح�س ��ن ظننا بهذه امل�سرحي ��ة قبول الفرقة
امل�صرية لها ولك ��ن عندما رفع ال�ستار عن
الف�ص ��ل االول اخ ��ذ ظنن ��ا يت�ض ��اءل وم ��ا
انتهين ��ا للف�صل ال�ساب ��ع حتى كانت خيبة
الظن عظيمة".
وقالت عن متثيل الرواية "قام به اال�ستاذ
يو�س ��ف وهب ��ي والع ��ذر وا�ض ��ح اذا كن ��ا
ال نطم ��ع مب�شاه ��دة �شخ�صي ��ة احلاك ��م
�صافي ��ة فتختلط علينا احيان ��ا ب�شخ�صية
ر�أ�سبوتني واخ ��رى ب�شخ�صية الكردينال
ويتخل ��ل ذل ��ك �شخ�صية بيوم ��ي افندي..
وان كان م ��ن ف�ضل يف ه ��ذه ال�سهرة فهو
المين ��ة رزق" وقال ��ت عن رواي ��ة الولدان
ال�شري ��دان .كان االقبال على هذه الرواية
املعروف ��ة كب�ي�ر ًا ..اال ان التمثي ��ل مل يكن
موازي ��ا لهذا التقدير حيث ظهر الكثري من
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يو�سف وهبي
املمثلني غ�ي�ر م�ستظهرين الدوارهم وملك
عنان القي ��ادة امللقن فكان ه ��و الذي ي�أمر
وينهى".
وقالت عن "�سفري جهنم"" .وكم القينا من
عن ��ت ال�سجع ونحن ممن �شن الغارة على
�سجع احلري ��ري فابتلين ��ا ب�سجع ملعون
واخلامتة كانت منامة".
وقال ��ت ع ��ن "املائ ��دة اخل�ض ��راء" "كانت
الرواي ��ة عب ��ارة عن ق�صة م�ؤمل ��ة ال رواية
متثيلية ..ثم و�صفت احد مواقف الرواية
قائل ��ة " :وهو م ��اال ي�ست�سيغ ��ه العقل وال
الذوق" ..ثم قال ��ت عن التمثيل" :لقد كان
يو�س ��ف ب ��ك ممث�ل�ا عاديا وحت ��ى اقل من
العادي يف الف�صلني االولني".
وقالت ع ��ن بيومي افندي" :االب ليبونار
م�سرحي ��ة فرن�سي ��ة م ��ن نوع امل�س�ل�اة"..
وجتاهلت متام ��ا انها م ��ن ت�أليف يو�سف
بك!!
وع ��ن كر�س ��ي االع�ت�راف" :ال يتذوقها �إال
م�سيحي انطبعت يف نف�سه قد�سية غفران
الكهنوت ول�ست �أفهم معنى الختيار فرقة
قومي ��ة لبلد م�سل ��م لهذه الرواي ��ة لتقدمها
ل�شعب م�سلم".
وقالت عن اوالد الفقراء" :ال يجد امل�شاهد
يف كل حوادثه ��ا اال ال�ضع ��ف والتف ��كك
وتبل ��غ ال�سخاف ��ة حدها بت ��وارد ال�صدف
يف حلظة واح ��دة" ..ويف الف�صل الثالث

تق ��ول " :اجتم ��ع علي ��ه �ضع ��ف الت�ألي ��ف
وبرود التمثيل وتفاهة االخراج".
و.و .وو�ضفت احداها مناظر الفرقة بانها
اقل قيمة واقل لباقة لبع�ض الروايات من
املناظر التي حتتف ��ظ بها امل�سارح البلدية
بهذه االقطار.
هذا هو ما تقوله �صحف االقطار ال�شقيقة،
او بع�ضها.
في ��ه طع ��ن عل ��ى ذوق الرواي ��ات و�س ��وء
اختياره ��ا وفي ��ه حك ��م ان مل يك ��ن عام ��ا
عليه ��ا ..فهو عل ��ى االقل وجه ��ة نظر هذه
البالد اليه ��ا ..ان االته ��ام يف هذه احلالة
موجه اىل الذين وافق ��وا على ان تعر�ض
الفرقة ه ��ذه امل�سرحي ��ات ..ولي�س اتهاما
�صغريا ان يق ��ال اننا ار�سلنا اىل جرياننا
عين ��ات رديئ ��ة ..وان تق ��ول اح ��دى هذه
ال�صحف ..وهي �صحيفة تون�س باحلرف
الواح ��د" :فقر�ضت باريز على اال�ستعمار
هن ��ا ان يقب ��ل الفرق ��ة امل�صري ��ة ويدف ��ع
له ��ا � 7.000.000سبع ��ة مالي�ي�ن فرن ��ك
مقاب ��ل ع�شر حفالت واح ��ذروا يف غربلة
الرواي ��ات م ��ن كل روح نخ ��وة عربية او
جمد ا�سالمي او عاطفة حتررية".
هذه هي الرحلة ...رحل ��ة رفع ر�أ�س الفن
امل�صري يف االقطار ال�شقيقة..
�آخر �ساعة /ني�ســـان1950 -
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نرى االم ��ة باجمعها وقد دب فيها دبيب
الن�ش ��اط مت�أثرة ب�أغانيها اجلديدة التي
كن ��ت ت�سمعها يف كل م ��كان ،يتغنى بها
الكب�ي�ر وال�صغ�ي�ر ..يف ال�ش ��ارع ويف
امل�سرح ويف كل جمتمع ومنتدى.
واذا الأدباء يتبارون يف و�ضع االغاين
اجلدي ��دة م�صبوغ ��ة ب ��روح الوطني ��ة
البعي ��دة ع ��ن ال ��ذل واخل�ض ��وع ،و�إذا
رج ��ال املو�سيق ��ى يتفتن ��ون يف تلحني
ه ��ذه االغ ��اين ب ��روح قوية مل يك ��ن لها
وجود من قبل.

ال �شك ان الأغاين هي
عنوان جمد كل امة،
بها تبدو وبها حالها
و�شخ�صية افرادها
وجماعاتها ،وبها تعرف
ما ينتظرها من نهو�ض او
خمول
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�أغاين راكدة
م ��اذا كن ��ت تق ��ول يف �أم ��ة �شاع ��ت فيها
اغ ��اين مبتذلة ميجه ��ا ال ��ذوق وت�أباها
م ��كارم االخ�ل�اق مل ��ا ح ��وت م ��ن الفاظ
و�ضيعة تخد�ش الآذان وجترح الكرامة
القومية؟
ولكن هكذا كانت حال معظم اغانينا قبل
قيام احلرك ��ة الوطني ��ة و�شبوب نريان
الث ��ورة القومية وال �ش ��ك يف ان احلكم
علين ��ا م ��ن اغانين ��ا قب ��ل قي ��ام احلركة
الوطني ��ة كان يدل على انن ��ا �أمة راكدة،
ويتجل ��ى ذل ��ك ب�صف ��ة خا�ص ��ة يف دور
"ال�صرب للعا�ش ��ق" الذي حلنه اال�ستاذ
داود ح�سني ومطلعه:
الذل الجلك احمله
دا وعد كان يل وانكتب
�إيه اللي ير�ضيك اعمله
يا دي القمر تيهك عجب
كما كان ��ت هذه االغ ��اين تدل على
انن ��ا ام ��ة له ��و وعب ��ث تفهمها من
طقطوقة للمرح ��وم �سيد دروي�ش
حلنها قبل قي ��ام احلركة الوطنية
ومطلعها:
حرج علي بابا مار ح�ش ال�سينما
واقابلك فني
وطقوقة اخرى له مطلعها:
ما اقعد�ش معاك والنبي ابد ًا
ما اقدر�ش انا على �سهر الليل
كان ��ت ه ��ذه ح ��ال اغانينا قب ��ل احلركة
الوطني ��ة ،ولك ��ن ج ��اءت ه ��ذه احلركة
فهذبته ��ا وبث ��ت فيه ��ا روحا م ��ن القوة
واحلما�س وحررتها من او�صار التخنث
 ،ف ��اذا احلال تنقلب بعد ح ��ال ،واذا بنا
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�أحلان �سيد دروي�ش
وكان فقي ��د املو�سيقى املرح ��وم ال�شيخ
�سي ��د دروي� ��ش اك�ث�ر فنانين ��ا انتاج ��ا
يف ه ��ذه الناحي ��ة ،ب ��ل نق ��ول �إن جمده
وعظمته قاما على التجديد الذي ادخله
يف اغانينا بعد قي ��ام احلركة الوطنية.
وروايت ��ا "ه ��دى" و"�شه ��وزاد" �أك�ب�ر
�شاهد على ذلك.
ام ��ا رواية "ه ��دى" فهي الت ��ي افتتحت
بها فرقة عكا�شة م�سرح االزبكية حوايل
ع ��ام  ،1922وهي م ��ن ت�ألي ��ف اال�ستاذ
عم ��ر ع ��ارف رئي� ��س نياب ��ة اال�ستئناف
الآن ومن �أحلان ه ��ذه الرواية حلن يف
خت ��ام الف�ص ��ل الأول م ��ن الرواية نذكر
منه:
بالدن ��ا نعيمنا – هنا�ؤن ��ا – �إنا فدا�ؤها
– حتيا بالدنا – تعي�ش.
فانظ ��ر اىل الفرق ال�شا�سع بني القوة
الت ��ي يبثه ��ا ه ��ذا
ال ��دور يف

النفو� ��س .وامل�سكن ��ة التي كان ��ت تبثها
فين ��ا االدوار الت ��ي �سبقت ��ه .ث ��م �إنظ ��ر
اىل احلما�س املتدف ��ق من االحلان التي
و�ضعها لرواية "�شهوزاد"وهي ترجمة
اال�ست ��اذ حممد ب�ي�رم التون�س ��ي ،ومن
ه ��ذه االحلان حل ��ن موج ��ه اىل ع�ساكر
اجلي�ش امل�صري مطلعه:
اليوم يومك يا جنود
ما جتعلي�ش للروح ثمن
يوم املدافع والبارود
مالكي�ش غريه يف الزمن
منه:
على ال�سما خلو الهجوم
لو كانت االعدا النجوم
وزلزلوا االر�ض �إذا جارت على االر�ض
اخل�صوم
ومنها اي�ضاً:
�إحنا ال�شباب من طبعنا
نفدي الوطن بروحنا
دفع البدل جنب وكل
مير �شبان ع�صرنا
متحى العدا من ار�ضنا
ونروح فداها كلنا!
وم ��ن �أحل ��ان رواي ��ة "�شه ��وزاد" اي�ضا
اللحن الذي مطلعه:
�أنا امل�صري كرمي العن�صرين
بنيت املجد بني االهرامني
جدودي ان�شئوا العلم العجيب
وجمرى النيل بالوادي اخل�صيب
لهم يف الدنيا �آالف ال�سنني
وي��ف��ن��ى ال� �ك���ون وه��م
موجودوين

يف النه�ضة الن�سائية
ه ��ذا ومل تك ��ن اغانين ��ا التي ظه ��رت بعد
قيام احلركة الوطني ��ة مق�صورة على بث
احلما� ��س والنخ ��وة يف نفو� ��س ال�شب ��ان
وح�س ��ب ،بل ان م ��ن بينها اغ ��اين اخرى
كان له ��ا اثرها يف خل ��ق النه�ضة الوطنية
احلديث ��ة .ونذك ��ر من ه ��ذه االغاين حلن
"م�ي�ن زي ��ي" ال ��ذي حلنه املرح ��وم �سيد
دروي� ��ش لرواية "الع�ش ��رة الطيبة" التي
�ألفه ��ا املرحوم حممد ب ��ك تيمور وقد جاء
يف مطلع هذا اللحن:
�ستار وك�شك ايه يا خواين
ون�ص ليل ايه يا ندامه
اوعك تقول يل كده تاين
دي بنت م�صر لها كرامة
والواحدة منا باديها
ت�صون نامو�سها وعفافها
تدو�س غرامها برجليها
وال تدو�س�شي �شرفها
ونذك ��ر اي�ض ��ا حلن� � ًا �آخ ��ر يف رواي ��ة
"االنتخاب ��ات" التي الفه ��ا اال�ستاذ امني
�صدق وعهد اىل �سيد دروي�ش امني �صدقي
وعه ��د اىل �سيد دروي�ش يف تلحينها .ومل
يكمل هذا التلحني ومل تظهر هذه الرواية
لوف ��اة املرحوم �سيد دروي�ش وقد جاء يف
ذلك اللحن:
ده وقتك ده يومك
يا بنت اليوم
قومي ا�صحي من نومك
يزياداكي نوم
وطالبي بحقوقك
واخل�صي من اللوم
ومنه :
دي امل�صرية من ن�ش�أتها
ما في�ش كده �ست يف بيتها
ان كان يف حمبة بالدها
واال يف تربية اوالدها
املنولوجات واالنا�شيد
وم ��ا كان اك�ث�ر تدفق �سي ��ل املنولوجات
واالدوار واالنا�شيد احلما�سية بعد قيام
احلرك ��ة الوطني ��ة .وم ��ن املنولوجات
املنول ��وج الذي �ألف ��ه اال�ستاذ م�صطفى
�أمني يف عام  1919ومطلعه:
يا م�صريني يا وطنيني
قوموا كده مالكم ناميني
ومنه:
احكام عرفية ،وال في�ش حرية
والقوانني دي ا�ستثنائية
كم ��ا نذك ��ر اي�ض ��ا املنول ��وج ال ��ذي �ألف ��ه
اال�ستاذ ابراهيم عبد الله ومطلعه:
يا م�صر يا ام الدنيا
حبك يف قلبي �سكن كلنا مطاوعني �أمرك
خدامني للوطن
كذلك نذكر منولوجا �آخر لبريم التون�سي
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حلن ��ه اال�ست ��اذ حمم ��د فخ ��ري املو�سيقي
ال�سكندري ومطلعه:
يا م�صري له ترخي دراعك
وال�سكون �ساعك
ونيل طويل حلو بتاعك
ب�شفي اللهاليب
وال نن�سى منولوج "النيل بحا�شي" الذي
و�ضعه املرحوم �شوقي بك وحلنه اال�ستاذ
حممد عبد الوهاب
ام ��ا االنا�شي ��د فاننا ال نن�س ��ى منها ن�شيدا
لل�سي ��دة من�ي�رة املهدي ��ة ا�سم ��ه "ن�شي ��د
الربملان" وقد جاء يف مطلعه:
الربملان للمجد �سبيل
م�ي�ن ي�سلكه غ�ي�ر كل هم ��ام ونذك ��ر بهذه
املنا�سبة ن�شيد ًا للمرحوم �شوقي بك ا�سمه
"الني ��ل العذب هو الكوثر" وقد عهد يف
تلحين ��ه اىل اال�ستاذ حمم ��د عبد الوهاب،

ومل يتم ذلك اىل الآن.
�أدوار و�أنا�شيد اخرى
ه ��ذا فيما يخت� ��ص بالناحية الت ��ي تتعلق
بالوط ��ن و�شبابه يف اغانينا ،اما الناحية
االخ ��رى الت ��ي تتعل ��ق بالقل ��ب والعاطفة
فهي االخرى قد بعثت فيها روح من القوة
كان ��ت �ضئيل ��ة االثر يف اغانين ��ا قبل قيام
احلركة الوطنية.
ونذك ��ر م ��ن ذل ��ك قطع ��ة لب�ي�رم التون�سي
مطلعه ��ا" :ي ��ا ورد ا�ستنظ ��رك قب ��ل ربيع
بربيع" وحلنها له اال�ستاذان زكريا احمد
وع ��زت اجلاهل ��ي .كما ذكر اي�ض ��ا دور ام
كلثوم الذي مطلعه:
هو ده يخل�ص من الله
الق ��وي يذك ال�ضعيف ونذك ��ر اي�ضا دور ًا
م ��ن ت�ألي ��ف اال�ست ��اذ احمد االلف ��ي عطية

ومن تلح�ي�ن اال�ستاذ زكريا احمد جاء يف
مطلعه:
ف�ؤادي حر ما ير�ضا�ش خ�ضوعه
لغري الله وال ين�سى اال�سية
وحني ي�شاء يكتم يف �ضلوعه
نريان حبه ولو كانت قوية
ومنه:
اعي�ش وحدي وال انذل�ش لغريي
ونف�سي عالي ��ه ر�أ�سمالها الكرامة واعادي
النا�س مادام يرتاح �ضمريي
وال اقبل�ش من الع ��اذل مالمة وهذا الدور
اذاعت ��ه يف الرادي ��و اخ�ي�ر ًا للمطرب ��ة
اجلديدة �سعاد زكي التي يلقبونها بحرف
"�س".
***
تلك نظ ��رة �شاملة يف االث ��ر الذي احدثته
احلرك ��ة الوطنية يف اغانين ��ا ،واالنقالب
ال ��ذي طر�أ عل ��ى هذه االغ ��اين ب�سبب تلك
احلرك ��ة .ونح ��ب ان ن�ص ��رح ب ��ان بع�ض
اغاني ��ه احلديث ��ة ع ��ادت م ��ن جدي ��د اىل
التخن ��ث والرك ��ود .ولك ��ن هن ��اك حرك ��ة
ال نعاي�شه ��ا و�إبع ��اد هذا الل ��ون البغي�ض
عنها.
كل �شيء والدنيا/
ت�شرين الثاين1935-
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------------------------رفعة عبد الرزاق
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