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كانت "زينب خليل ابراهيم" جمرد فتاة 
قروي���ة ب�سبطة – تعي����ش حياة تعي�سة 
و�ساقة.. فالي���وم اجلديد يف حياتها – 
معناه مزي���د من املتاع���ب.. والعذاب.. 
مع زوجة االب.. التي ال تعرف غري لغة 

العنف!! 
جمرد فت���اة قروية.. حم���دودة التفكري 
والطم���وح احالمه���ا ال تتخط���ى حدود 
قريته���ا )الوا�سط���ي(.. تنتظ���ر مثل اي 
فت���اة – ذلك الي���وم ال���ذي �ستحظى فيه 
بالرج���ل )اب���ن احل���الل( لتق�س���ي بقية 
�سع���ب..  واالنتظ���ار  مع���ه..  حياته���ا 
اب  زوج���ة  م���ع  خ�سو�س���ا  و�س���اق.. 
ال  احل���الل(  )اب���ن  والرج���ل  قا�سي���ة.. 
يج���يء.. ويط���ول االنتظ���ار.. ويطول 
الع���ذاب ولكنه���ا تعي����ش بذل���ك االمل.. 
املتج�س���د يف ذلك املنق���ذ.. الذي �سياتي 

ليخل�سها وي�سعدها..؟ 
وي���دق   – ي���وم  ذات  الب���اب  وي���دق 
قلبه���ا بعنف ناب�س���ا بالف���رح العميق.. 
والراح���ة بع���د �س���ر طوي���ل – ولك���ن 
�سفتيه���ا..  ف���وق  ت���ذوب  االبت�سام���ة 
ويتح���ول الفرح اىل اأ�سى عميق.. فذلك 
الق���ادم لي����ش رجله���ا... لي����ش حلمها.. 
لي�ش منقذها ال���ذي تتخيله وحتلم به.. 
لكنه بقايا رج���ل.. جمرد حطام.. ج�سد 
�سعيف"ظه���ر مقو�ش"�سع���ر ابي����ش.. 
عيون قابل���ة فقدت بريقه���ا و�سبابها – 
جم���رد حطام.. لكنه غني.. عمدة، ميلك 

االر�ش واملال واخلدم!! 
ولكنه���ا مل تكن تريد �س���وى رجل �ساب 
قوي اي رجل ق���وي يحميها.. واحلياة 
مع العمدة العجوز لي�ست �سوى جحيم 
اآخ���ر.. �ستنتق���ل زين���ب من ع���ذاب اىل 
ع���ذاب.. ليلته���ا مل تتم.. بك���ت طويال.. 
والول م���رة – تتخط���ى افكارها حدود 
بلدها.. بعيدا عن الوا�سطي.. هناك يف 
القاهرة.. وقبل ان ت�سرق �سم�ش اليوم 
الت���ايل كانت زينب تبح���ث عن الطريق 
للو�س���ول اىل القاه���رة – لتعي����ش م���ع 
اخته���ا الك���رى املتزوج���ة الت���ي تعمل 

بحياكة املالب�ش.
مل تك���ن حياته���ا م���ع اختها �سهل���ة.. بل 
اكرث م�سقة.. ور�سي���ت بهذه احلياة – 

فلي�ش امامها طريق اآخر. 
وذات يوم – ذهبت مع احدى �سديقاتها 
لت�ساه���د فيلم )ملك���ة امل�س���ارح( لبديعة 
م�سابت���ي – وخرجت م���ن دار ال�سينما 
الع���امل  بذل���ك   – مبه���ورة  مذهول���ة.. 

ال�ساح���ر العجي���ب.. وا�سبح���ت تق���ف 
طوي���ال ام���ام امل���راآة. وكانه���ا اكت�سفت 
فجاأة ان لها ذلك الوجه اال�سمر امل�سري 
ال�ساح���ر  اجل�س���د  وذل���ك  املالم���ح.. 
املتنا�سق – من���ذ تلك اللحظة – ع�سقت 
زين���ب ابراهي���م خلي���ل ف���ن الرق����ش.. 
احبت ذل���ك الع���امل امل�سح���ور.. وباتت 

حتلم به. 
وت���زداد املتاعب داخ���ل البيت.. م�ساكل 
ال تنتهي.. حياة مملة قا�سية – وعرفت 
زين���ب طريقها.. مل يع���د باقيا �سوى ان 
تتحرك.. ان ت�سري – بحثا عن م�ستقبل 
ع���ن  نف�سه���ا..  ع���ن  لتبح���ث  اف�س���ل.. 

كيانها.. وحريتها... ووجودها.

تلك الليلة املثرية... 
امل�س���ارح  ملك���ة  ام���ام  نف�سه���ا  وجت���د 
ام���ام  بخ�س���وع  تق���ف  اال�ستعرا�سي���ة 
)بديعة م�سابتي( – التي تاملتها طويال 
قب���ل ان ت�ساألها عن ا�سمه���ا – الراق�سة 
القدمي���ة املجربة ادرك���ت ان يف اعماق 
ه���ذه الفت���اة ال�سم���راء ب���ذورًا �ساحلة 
لفنان���ة راق�س���ة فق���ررت ان ت�سمها اىل 
غرفتها – لت�سب���ح من راق�سات ال�سف 
الث���اين – ومبرتب �سه���ري قدره ثالثة 
الليل���ة  تل���ك  كان���ت  ان  اىل  جنيه���ات. 
املث���رية – عندما قررت بديعة م�سابتي 
– وتقدمه���ا اىل  ان متنحه���ا الفر�س���ة 
اجلمه���ور.. ا�سطربت الفت���اة ال�سمراء 
واهتزت حت���ى االعم���اق.. كاد اخلوف 
ي�سحقها – عندم���ا وقفت مرتعدة خلف 
ال�ست���ار – ا�ستعدت الفرق���ة املو�سيقية 
– و�سمع���ت �سوت مدي���ر ال�ساالة يف 
كازينو )اوبرا( – يعلن يف امليكروفون 
– )اما االن فنقدم لكم مفاجاأة جديدة( 
وبداأت الفرقة تعزف املقدمة املو�سيقية 
وه���ي واقف���ة خل���ف ال�ست���ار – وتعي���د 
الفرقة ع���زف املقدمة املو�سيقية.. وهي 
ال تتحرك.. ثم تعيد الفرقة عزف املقدمة 
– والراق�س���ة  املو�سيقي���ة م���رة ثالث���ة 
اجلدي���دة ال�سمراء متجم���دة يف مكانها 
ت�س���ل حركتها، مل  ثقيلة  قي���ودا  – كان 
تنتب���ه اال بع���د ان دفعته���ا زميل���ة لها – 
فوج���دت نف�سه���ا ف���وق خ�سب���ة امل�سرح 
العيون  ومئات  مزدحمة..  – وال�سالة 
ترقبه���ا – وارتبك���ت اك���رث.. والفرق���ة 
املو�سيقية تعيد املقدمة املو�سيقية رمبا 
للم���رة العا�سرة.. والراق�س���ة اجلديدة 
ال�سم���راء واقف���ة كالتمث���ال.. وتعال���ت 

ال�ساخ���رة  وال�سح���كات  ال�سيح���ات 
م���ن ال�سال���ة.. وا�سدل ال�ست���ار ب�سرعة 
ووجدت نف�سها امام بديعة م�سابتي – 
التي راح���ت ت�سرخ فيها ب�سدة  - كانت 
ليلة حزينة. ومثرية.. بكت فيها طويال 

كما مل تبك من قبل. 

وداعا ايتها االحزان.. 
كانت ه���ذه التجربة كافي���ة لتدمريها.. 
وحتطيم كل اآماله���ا.. لكنها متا�سكت.. 
وب���داأت تب���ذل جه���دا اك���ر.. وراح���ت 
اخ���رى..  فر�س���ة  وتنتظ���ر  ت�ستع���د 
واكت�سفت ان )احل���ذاء الف�سي( الغايل 
ه���و ال���ذي كان يقي���د حركته���ا يف املرة 

االوىل.. 
راق�س���ة  اول  وكان���ت  خلعت���ه..  لذل���ك 
ترق����ش وهي حافي���ة القدم���ن.. ليلتها 
ظل���ت ترق����ش �ساع���ة كامل���ة – وا�سدل 
ال�ست���ار  - ودوي الت�سفي���ق �ساخب���ا.. 
وتعال���ت �سيح���ات االعج���اب.. وا�سر 
اخ���رى..  م���رة  ترق����ش  ان  اجلمه���ور 
ويرتف���ع ال�ست���ار من جدي���د.. وترق�ش 
وخل���ف  اخ���رى-  �ساع���ة  ن�س���ف  مل���دة 
ال�ستار كان تقف بديع���ة م�سابتي التي 
اخذتها ب���ن ذراعيها باعج���اب �سديد.. 
وهي تل���ك الليلة ول���دت راق�سة جديدة 
غ���ري عادية.. بل ان�سان���ة جديدة ا�سمها 
�سامية جم���ال. وانت�س���ر اال�سم اجلديد 
ب�سرع���ة كلحن جميل ع���ذب.. وخطفت 
الراق�سة اجلديدة كل االنظار برق�ساتها 
الر�سيق���ة اجلذابة وعرف���ت طريقها اىل 

�سا�سة ال�سينما – كان 
اول فيل���م قامت فيه بال���دور االول فيلم 
)من فات قدميه( – وبعده تهافت عليها 
املخرجون ليوقعوا معها العقود لتظهر 
يف اف���الم جديدة – وا�سبح���ت �سامية 
جم���ال ملك���ة االف���الم اال�ستعرا�سية – 
– وحقق���ت  اي�س���ا  كممثل���ة  وجنح���ت 
افالمه���ا اال�ستعرا�سية ايرادات �سخمة  
ورق�س���ت   – اخل���ارج  اىل  و�ساف���رت 
بن���ت )الوا�سطي( يف مدريد.. واثينا.. 
وباري����ش.. وعل���ى م�سارح ب���رودواي  
- ورق�س���ت يف افريقي���ا.. يف ليبريي���ا 
خمرج���ون  عليه���ا  وعر����ش  وغان���ا.. 
اجنبي���ة..  اف���الم  يف  العم���ل  عاملي���ون 
وم���الأت �سوره���ا ال�سح���ف واملج���الت 

العاملية.
وبع���د كل ه���ذه ال�سه���رة.. والنجاح – 
اختف���ت �سامية جم���ال – بع���د زواجها 
م���ن املمث���ل ر�س���دي اباظ���ة – ا�سبحت 
تعي����ش يف الظل بع���د ان كانت تغمرها 
اال�سواء.. وا�سبح يرتدد �سوؤال واحد 
– اين ذهبت �سامية جمال؟ اين ن�ساطها 

الفني.. وافالمها اال�ستعرا�سية؟
وذهبت اللتقي به���ا.. البحث عن اجابة 

لذلك ال�سوؤال احلائر؟

ملاذا ترف�ش العمل؟
مل تتغري �سامة جمال.. نف�ش االبت�سامة 
الرقيقة.. وال�سخ�سية اجلذابة والوجه 
اال�سمر امل�سري املالمح.. وخفة الروح 
وطيبة القل���ب عندما �ساألته���ا عن �سبب 

اختفائها املفاجئ – قالت ب�سرعة – 
 - انا نف�سي ال اع���رف.. بل اين احاول 
ان اج���د اجابة مقنعة لنف����ش ال�سوؤال.. 

ملاذا ال اعمل؟ 
قل���ت لها – كن���ت اعتق���د ان زواجك من 

ر�س���دي اباظ���ة ه���و ال�سب���ب يف ذل���ك 
لتتفرغ���ي للحياة  االختفاء املفاج���ئ.. 

الزوجية.
وقبل ان جتيب – دخل ر�سدي اباظة – 
وكانه �سمع ال�سوؤال.. فقال على الفور.

- ان���ا مل امنعه���ا م���ن العم���ل.. ان الذي 
ي�سايقن���ي انه���ا ال تعم���ل.. وال اع���رف 
ال�سبب يف ذلك.. ان العمر مل يتقدم بعد 
ب�سامية جمال على بطولة االفالم.. انها 
يف عم���ر املع جنوم ه���ذا اجليل.. رمبا 
تكون اك���ر يف ال�سن قلي���ال – لكنها ما 

تزال يف قمة االنوثة.. 
وي�سي���ف ر�س���دي اباظ���ة قائ���ال: ثم ان 
�سامي���ة له���ا تاري���خ حاف���ل.. وماي���زال 
اجلمه���ور يذك���ر افالمه���ا الناجح���ة مع 
فريد االطر����ش – باال�سافة اىل افالمها 
و)ن�سال���ة  �سفاي���ف(  )احم���ر  االخ���رى 
اللي���ل(  و)قط���ار  و)زنوب���ة(  ه���امن( 
و)رق�سة الوداع( و)الوح�ش( و)ا�سمر 
وجمي���ل( و)الرجل الث���اين( وغريها.. 
فما �سبب ابتعادها عن ال�سا�سة؟ انها مل 
متثل اي فيلم من���ذ عامن كاملن.. فهل 

هذا معقول؟ 
* وملاذا ال تنتج افالما ا�ستعرا�سية

- ه���ذا الن���وع م���ن االفالم يحت���اج اىل 
وا�سع���ة  وامكاني���ات  كب���رية  نفق���ات 
ي�سع���ب ان تك���ون يف متناول اي منتج 
من القط���اع اخلا����ش – واملفرو�ش ان 

يتوىل القطاع العام هذه العملية.
ويرتكن���ا ر�س���دي اباظ���ة ويذه���ب اىل 

الداخل وا�سال �سامية جمال.
* هل انت �ست بيت مثالية؟

- ق���د ال ت�س���دق اين ا�ستيقظ يوميا يف 
ال�سابع���ة �سباحا لكي اراف���ق )ق�سمت( 
يف ذهابه���ا اىل املدر�س���ة – واك���ون يف 
انتظارها اي�سا عن���د خروجها الرافقها 
يف الع���ودة – ام���ا �سئ���ون البي���ت فانا 

انفذها كلها بنف�سي.
* هل انت �سعيدة بهذه احلياة؟

- كل ال�سع���ادة... انني اح���ب ر�سدي.. 
ونح���ن  مطالب���ي..  كل  يجي���ب  وه���و 
متفاهم���ان جدا.. وه���ذا م���ا تتمناه كل 
زوج���ة.. اين اعت���ر )ق�سم���ت( ابنت���ي 
متام���ا.. واحبها كث���ريا.. وهذا يكفيني 
واالن.. مل���اذا ال تعم���ل �سامي���ة جم���ال؟ 
ملاذا التعود اىل دائرة ال�سوء؟ اجلواب 

لي�ش يف يدها.. بالتاكيد..! 

اين �شامية جمال..؟ 
ايــن جنمة الرق�ــص ال�شرقــي، واالفــالم اال�شتعرا�شيــة التي 
اكت�شحت الراق�شات يف م�شر يف وقت ما.. ثم خرجت لرتق�ص 
يف مدريد.. واثينــا.. وباري�ص وعلى م�شارح برودواي..؟ اأين 
الراق�شة التي عر�شت عليها م�شارح لبنان 100 جنيه يف ن�شف 
�شاعــة وعر�ص عليها خمرج اجنليــزي 10 اآالف جنيه لرتق�ص 

رق�شة واحدة يف فيلم عاملي..؟ 
اين هي االآن؟

لقــد اختفــت �شاميــة جمــال فجــاأة.. بعــد النجــاح املفاجــئ 
املذهل.. 

بعد ق�شة طويلة.. ورحلة �شاقــة.. ق�شة مليئة باال�شواك.. 
وبال�شقاء وبالدموع والب�شمات! 

اآخر �شاعة/  �شباط- 1967
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جتارة العجول 
قال���ت ال�سي���دة عزي���زة ر�س���وان مديرة 
مطاعم وزارة ال�سوؤون:"ال تعتر االألف 
جنيه ث���روة يف الوقت احلا�سر، فهي ال 
تكفي ل�س���راء بيت يحمين���ي من مطالبة 
�ساحب البيت فاول ما افعله هو �سراءء 
ار����ش للبن���اء بن�س���ف املبل���غ، والباقي 
ا�س���رتي ب���ه عج���واًل اأربيها للتج���ارة.. 
وبع���د احل���رب ا�سفي التج���ارة ويكون 
راأ�سم���ايل ق���د ت�ساع���ف فابن���ي من���زاًل 

ا�سكنه". 

بالطيارة.. 
وق���ال اال�ست���اذ حممد حم�س���ب املحامي 
ب���وزارة ال�سوؤون:"ا�س���ع املبلغ كله يف 
جيب���ي ثم ا�ساف���ر اىل ام���ريكا بالطيارة 

وبع���د ان ا�ساه���د البل���د ال���ذي ان���زل به 
االقت�س���اد  لدرا�س���ة  التح���ق باجلامع���ة 
ال�سيا�س���ي، ول���ن يكف���ي املبل���غ المت���ام 
رغبت���ي.. ولكنني عندما ا�سل اىل هناك 
يكون والدي ام���ام االمر الواقع فري�سل 

يل ما اأريد".

ين�شئ مطعمًا! 
وقال اورخان افن���دي م�سطفى بوزارة 
وا�ستغ���ل  الوظيف���ة  ال�سوؤون:"ات���رك 
باالعم���ال احلرة فان�س���ئ باملبلغ مطعمًا 
حمرتم���ًا ف���ان ه���ذا العم���ل م���ن االعمال 
املريحة لو جنحت يف اجتذاب الزبائن، 
اذ يبلغ الرب���ح مائة وخم�سن يف املائة، 
فاالأكلة التي تكلف الزبون �سبعة قرو�ش 

تكلف �ساحب املحل ثالثة قرو�ش". 

حت�شني حالتي 
وق���ال ال�سي���د القطان:"ات���رك عملي يف 
احلكومة الت���ي ال م�ستقبل لها اذ ق�سيت 
يف خدمتها 26 �سنة دون ان ي�سل مرتبي 
اىل احلد الذي يكفيني وا�ستغل بتجارة 
احلب���وب واح�س���ن حالت���ي االجتماعية 
فاأرب���ي اوالدي تربي���ة ح�سن���ة واعلمهم 
تعليمًا غالي���ًا، وهذا املبل���غ اعتره دينا 
لله يف عنقي ادفعه للفقراء عندما امتكن 

من ال�سداد". 

بيت وجتارة 
وق���ال ال�سيخ عبد العزيز احمد �سنان – 
طال���ب وظيفة ب���وزارة االوقاف"اتنازل 
ع���ن طل���ب الوظيف���ة مل���ن ه���و يف حاجة 
اليها! وا�س���رتي من���زال يف ارقى احياء 

مدين���ة القاه���رة بخم�سمائ���ة جنيه وان 
مل اع���رث على بغيتي اكتف���ي ب�سراء �سقة 
بعمارة"املوبيليا"وباملبل���غ الباقي انزل 
اىل مي���دان التحرير فاتاج���ر يف البقالة 

او االقم�سة". 

الدفع بالذهب 
وقال حمم���د افندي جم���ال الدين:"اول 
خط���وة يل املطالب���ة ب���ان ال ات�سل���م هذا 
ا�ستبدله���ا  ذهبي���ة  جنيه���ات  اال  املبل���غ 
بورق فت�سبح اربع���ة اآالف، ثم ا�ستقيل 
م���ن وظيفت���ي ول���ن ات���زوج، وا�ستغ���ل 
بالتج���ارة، والعم���ل املري���ح امام���ي هو 
جت���ارة الكرافن���ات فانه���ا تب���اع باربعة 
ا�سع���اف تكاليفها.. وبعد م���دة ق�سرية 

تنمو ثروتي فاأو�سع جتارتي". 
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قل���ت ل���ه: ولكن هل كت���ب امللك ادوارد ع���ن رحلته يف 
م�س���ر فق���ال: نعم ولك���ن الفقرة اخت�س���رت يف لندن، 

ولكن ميكنكم انتم ان تن�سروها كاملة 
و�ساألته: وهل حذفتم �سيئًا اآخر من املذكرات؟

ق���ال: نع���م.. اجل���زء اخلا����ش بامل�س���رت ت�سر�س���ل لقد 
وافق���ت جمي���ع ال�سحف عل���ى حذفه بن���اء على رجال 
امل�س���رت �سر�س���ل نف�سه فقل���ت له: ما عدا اخب���ار اليوم 

واآخر �ساعة! 
و�سلمني املذكرات الأقراأها! 

وقراأتها و�سافر مندوب خا�ش بالطائرة من لندن اىل 
القاهرة يحمل هذه املذكرات اليك.

علي اأمني
 

يف فراي���ر �سنة 1919 بعد اربع �سنوات ق�سيتها يف 
ميادين القتال عدت اىل لندن ككل ال�سبان امل�سرحين 
م���ن اجلي�ش اأبحث عن م�ستقبل���ي. وكانت امنيتي ان 
اع���ن �سابطا يف حر�ش امللك ولك���ن ابي رف�ش وقرر 

ان يدربني الأحتمل م�سوؤولية"ويل العهد"! 
وقبل ان ارى لندن ومباهجها التي حرمت منها اثناء 
احلرب ا�ستدع���اين رئي�ش الوزراء لويد جورج وقال 

يل: 
- لق���د عينتك �سفريا متج���وال تنوب عن امللك يف �سكر 

جنود االمراطورية الذين حاربوا من اجل والدك.
وقال يل والدي:

- ان ه���ذه الرح���الت هي اجلامعة الت���ي تقرر اإحلاقك 
بها.. واين اريد ان تعرف �سعوب االمراطورية ملك 

امل�ستقبل! 

ومل ين�سحن���ي املل���ك ب�س���يء ولكن كب���ري االمناء قال 
يل:

- ان امللك املاهر هو الذي يعرف متى يقف طويال واذ 
جل�س���ت، فال تتكل���ف اجللو�ش حتى التتع���ب وتتعب 

غريك!
وقال يل امللك: 

- ان���ك ا�سع���د حظ���ا من���ي فقد اتاح���ت لك احل���رب ان 
تعرف النا�ش وتعي�ش عي�سة ال�سعوب ال عي�سة امللوك 
واالمراء.. ولك���ن ال نظن ان اختالطك بال�سعب يعني 
ان تعي����ش ح���را طليقا.. كم���ا يعي�ش اف���راد ال�سعب.. 

اذكر دائما ما هو مركزك ومن انت!
نعم.. اذكر دائما ما هو مركزك.. ومن انت! 

لق���د �سمعت هذه اجلملة بعد ذلك مئات املرات من ابي 
ولكن من اكون انا؟

ان فك���رة انني ل�ست مثل غ���ريي من النا�ش، ووجوب 
ارتفاعي عن م�ستوى ال�سعب ملجرد انني امري، كانت 
فك���رة ال تروقني على االط���الق ان حياتي يف جامعة 
اك�سف���ورد ويف مي���دان احل���رب جعلتن���ي ا�سع���ر بان 
رغبات���ي واحالمي مل تكن تختلف عن رغبات زمالئي 
م���ن اف���راد ال�سعب.. وانن���ي مهما جاه���دت فانني لن 
اتفوق على غريي من ابناء ال�سعب اذا غادرت ا�سوار 

الق�سر! 
انن���ي كنت يف تلك االيام ثائرًا عل���ى مركزي.. ملاذا ال 
اعامل كغريي من النا����ش.. ملاذا ال احترر كما يتحرر 

غريي من ال�سبان؟
وق���د متلكن���ي ه���ذا ال�سعور من���ذ ان كن���ت تلميذا يف 
الف�س���ل، على واجب���ات التالميذ ولي����ش يل حقوقهم 

ولكن ال�سعب الريطاين خفف من حدة ثورتي.
فق���د كان���ت اجلماه���ري كرمية مع���ي اثن���اء جتوايل.. 

تلقيت يف براغ برقية من 
امل�شرت وليام ايتكنز ع�شو 
جمل�ص العموم يقول فيها: 
اإما ان حت�شر عندي او اح�شر 
عندك! وده�شت كيف عرف 
اذن يف براغ ثم علمت انه 
ار�شل مندوبا بالطائرة 
اىل القاهرة وح�شل على 
عنواين! 
ويف مطعم جمل�ص العموم 
قال يل وليام:
- انني اعر�ص على 
دار"اخبار اليوم"با�شم 
الدوق وند�شور اعظم عمل 
�شحفي! ملك يكتب الأخبار 
اليوم واآخر �شاعة! ان هذه 
املذكرات �شتن�شر يف اعظم 
جرائد العامل: اليف يف 
امريكا وال�شانداي اك�شرب�ص 
يف لندن وباري فران�ص يف 
بار�ص.. واخبار اليوم واآخر 
�شاعة يف ال�شرق االو�شط! 

◄◄

االأثنني والدنيا /
 اآذار- 1944

ال تعترب االألف جنيه ثروة 
عند بع�ص النا�ص، ولكن 
يتمنى كثريون لو امتلكوا 
هذا املبلغ الذي يرونه 
و�شيلة لتحقيق احالمهم.. 
وقد �شاألنا فريقًا من الذين 
ال ميتلكون االلوف او املئات 
من اجلنيهات عما يفعله كل 
منهم لو امتلك هذا املبلغ، 
فكانت اجاباتهم كما ياأتي: 
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◄◄
كانت تهتف يل وت�سفق ل�سخافاتي!

انن���ي ل���ن ان�س���ى عط���ف ال�سع���ب الدميقراط���ي على 
امريهم ال�ساذج! 

وكلما زادت زياراتي يف انحاء البالد كلها امنت بان 
يف اخلطاب���ة هو ارق���ى مراتب االن�ساني���ة.. وانني 
بعي���د جدا ع���ن هذه املرتب���ة وكان امل�س���رت ون�ستون 
ت�سر�س���ل هو اخط���ب من عرفتهم فلج���اأت اليه اطلب 
منه ان يعلمني كي���ف اكون خطيبًا، الن هذا �سيكون 

�سالحي الوحيد يف رحالتي حول العامل! 
وكتب يل ت�سر�سل هذه الن�سيحة:

اإذا كان عندك فكرة هامة تريد ان تثريها يف خطابك 
ف���ال حت���اول ان تك���ون ماه���را او ق���ادرا، ا�ستعم���ل 
�ساكو�س���ا وا�س���رب ال�ساكو�ش على م�سم���ار الفكرة 
ثم عد ثانية وا�س���رب امل�سمار على راأ�سه واذا اردت 
ان تق���راأ خطابك يجب ان تق���راأه علنا، اقراأ اخلطاب 
ببطء وامعان وال حتاول ان تخفي الورق عن انظار 

النا�ش. 
وطبع���ا اح�سن من هذا ان حت���اول ا�ستذكار خطابك 
عن ظهر قلب واح�سن طريقة لقراءة خطابك يف حفلة 
ع�س���اء ان تاأتي بك���وب ماء ثم ت�سع فوق���ه �سلطانية 
غ�س���ل اليدين ثم �سع طبق���ا ف���وق ال�سلطانية و�سع 
خطابك فوق الط���ن ولكن حذار ان ت�سطرب فيختل 
توازنك وتنقلب كل هذه االواين على مالب�سك.. كما 

حدث يل ذات يوم! 

ون�شتون �شر�شل 

و�ساف����رت اىل كندا مع 10 م����ن ال�سكرتارية واالمناء 
وعل����ى راأ�سهم �سيخ هرم وه����و ال�سري جوزيف بوب 
الن����ه هو ال����ذي نظم رحلة وال����دي اىل كن����دا منذ 20 

�سنة! 
وكن����ا جميعا يف �سن����ة 1919 ولك����ن ال�سري جوزيف 
كان ال يزال يعي�ش يف القرن الثامن ع�سر! وعلى ذلك 
رتب رحلتي على ا�سا�ش انها جتري يف القرن الثامن 

ع�سر ال القرن الع�سرين! 
ومل����ا مل تكن ال�سيارات ق����د اخرتعت يف القرن الثامن 
ع�سر فقد ا�سر ال�س����ري جوزيف على ان اركب جوادا 

واختال به بن اجلماهري! 
وهجم����ت علي اجلماهري و�سرق����ت مناديلي وقبعتي 

وانتزعت ازرار جاكتتي على �سبيل التذكار! 
وحاولت ان اقن����ع ال�سري جوزيف بالعدول عن فكرة 
ركوب جواد امام اجلماهري خ�سية ان يجمح اجلواد 
ولكنه ا�سر على اتباع نظام القرن الثامن ع�سر. ويف 
كيوبي����ك هجم عل����ي 27 األف من املحارب����ن القدماء، 
ف����وق  م����ن  الكوردون����ات واختطف����وين  واخرتق����وا 
اجل����واد وراح����وا يتقاذفونني  يف اله����واء، وكانني 
ك����رة ق����دم، الوىل عه����د لالمراطورية ومن����دوب عن 

امللك! 
ووج����دت نف�س����ي ملق����ى بجان����ب املن�س����ة ف�سع����دت 
اليه����ا وانا ارجتف وخطاب يرجت����ف يف يدي، وكان 
املفرو�����ش ان هذه حلظة من حلظ����ات االمراطورية 
الرهيبة. ولكن اجلماهري ملا راأت منظري اغرقت يف 

ال�سحك! 
وقل����ت لنف�س����ي: ت����رى م����اذا كان يحدث الب����ي لو انه 
راأى ه����ذا املنظر! وبحثت عن جوادي فلم اجده ومن 

يومه����ا اختفى اجلواد من حتتي واختفى مع اجلواد 
ال�سري جوزيف كبري امنائي! 

وكان باقي رحلت����ي بالقطار وكان يل �سالون خا�ش 
يف اآخ����ر عربات القطار ا�ستطي����ع ان اطل من �سرفته 
عل����ى امل�ستقبل����ن يف املحط����ات، ولك����ن وج����ود هذه 
ال�سرفة، ل�سوء احلظ، كان ي�ستدعي دائما ان اخطب 

يف كل حمطة.
وان�س����م ايل حا�سيت����ي امل�سرت مارت����ن بوريل ع�سو 
الرمل����ان الكن����دي، وكان����ت مهمت����ه ان يلقنن����ي عن����د 
وق����وف القطار بع�����ش الكلمات املنا�سب����ة التي تلعب 
عل����ى الوتر احل�سا�ش يف اهل البل����دة التي يقف فيها 
القط����ار. وكان����ت خطبتي ال ت�ستغ����رق اكرث من ثالث 
دقائ����ق وكان����ت واحدة ال تتغري م����ع ا�سافة �سيء من 
البل����دة التي يقف فيها القط����ار ولكن حدث يف احدى 
املرات ان �سمعت �سفري اجلماهري بدال من ت�سفيقهم 
وهتافات ب�سقوطي بدال من حياتي، واكت�سفت انني 
اخطاأت ومدحت البلدة املجاورة املناف�سة بدال من ان 

امدح اهايل البلدة التي وقف فيها القطار! 
وق����د علمني هذا الف�س����ل ان افكر لنف�س����ي واال اعتمد 

على امللقن يف التعبري عن �سعوري! 
كما علمتني هذه الرحالت اكرث مما تعلمت يف الق�سر 
امللكي وما در�ست يف املدار�ش والكليات و�سعرت من 
اختالطي بال�سعب ان"ثقب االمارة لي�ش هو كل �سيء 
وان �سخ�سية االمري ه����ي التي حتببه اىل النا�ش او 

جتعلهم يكرهونه..
وكان اب����ي يتتبع من ق�سر باكنجه����ام اطوار رحلتي 
باهتمام واعجاب وكتبت له من كندا اخلطاب التايل 

يف 31 اغ�سط�ش �سنة 1919.
عزيزي باباأ.. 

ا�ستطع����ت ان األق����ي الي����وم بنجاح اط����ول خطاب يف 
حياتي وانن����ي ارفق �سورته – اكت����ب هذا اخلطاب 
برغ����م انني كنت م�سطربا الن����ه كان مطلوبا مني ان 
اقول لل�سا�سة كلم����ات منتقاة يف اوقات حمددة ولقد 
جعل����ت حم����ور كلمت����ي  انه برغ����م انني ل�س����ت كندي 
املول����د، اال انن����ي ا�سع����ر انني كن����دي فك����را وروحا، 
وانن����ي ح�س����رت اىل كن����دا ال كزائ����ر او غريب ولكن 
ككندي! ان �سعوب الدومنيون تطمع ان تو�سع على 
ق����دم امل�ست����واة مع �سع����ب اجنلرتا، ولق����د بذلت هذه 
ال�سعوب جهودًا جبارة لتخرج االمراطورية ظافرة 
م����ن احل����رب، ولذلك يج����ب ان نع����رتف له����ذه الدول 

بحقها يف حكم نف�سها بنف�سها.. 

ولدك: دافيد 
ويف يوم 12 اكتوبر ار�سل يل والدي الرد التايل:

عزيزي دافيد 
يج����ب ان تاخذ االمور بب�ساطة خ����الل ال�سهر االخري 
م����ن رحلت����ك، ويج����ب ان متن����ح نف�س����ك ق�س����ط م����ن 
الفراغ لكي ت�سرتيح من عن����اء اخلطب.. لقد انذرتك 

وب�سرتك مبتاعب هذه الرحالت! 
ان ه����وؤالء النا�ش يظنون ان االمري خملوق من �سغر 
وان����ه ي�ستطيع ان يعم����ل اىل االبد.. ولذلك كان عليك 
منذ ب����ادئ االمر ان ت�س����رب قدمك االر�����ش وترف�ش 

هذا الرنامج ال�سخم.
وكل م����ا اري����د ان اقول����ه االن هو انني اق����دم لك احر 
الته����اين عل����ى جناح����ك الباه����ر يف رحلت����ك الن هذا 

النجاح يرجع اليك وح����دك واىل �سلوكك العظيم يف 
هذه الرحلة.

انن����ي فخور بك و�سعيد الن ابن����ي لقي هذا الرتحيب 
العظيم وهذه احلما�س����ة املتدفقة.. ولقد تلقيت �سيال 
م����ن الر�سائل من اه����ايل كندا ومن اع�س����اء حا�سيتك 

وكلها تتغنى مبا فعلت يا ولدي العزيز.. 

بابا الذي يحبك جورج 

ال����وزراء  جمل�����ش  اقره����ا  الت����ي  الرحل����ة  وكان����ت 
الريط����اين تقت�س����ر على زيارة كن����دا وعدم اخرتاق 
احل����دود اىل امري����كا.. ولكني ملا وج����دت نف�سي على 
اب����واب بالد العم �سام وجدت ان من الغباوة ان اقف 

عند احلدود! 
وبع����د ع�سرات م����ن الرقيات وافق جمل�����ش الوزراء 
عل����ى ان ا�س����ع قدمي يف امريكا! وهك����ذا و�سلت اىل 

وا�سنطن يوم 11 نوفمر �سنة 1919. 

الرئي�ص املري�ص 
وكان رئي�����ش اجلمهورية الرئي�����ش ويل�سون م�سابا 
بالقال����ج فاوفد نائبه ال�ستقب����ايل. وذهبت اىل البيت 
االبي�ش وقابلت الرئي�ش ويل�سون يف فرا�سه.. وهو 
نف�ش الفرا�ش الذي كان يرقد عليه ابراهام لينكولن. 
ومل ي�ستغ����رق حديثنا اال دقائ����ق ولكنني تطلعت اىل 
وجه ويل�سون و�سعرت انني امام ا�سقى رجل قابلته 

يف حياتي. 
وقل����ت لنف�س����ي: اذا كان����ت ال�سيا�س����ة ه����ي �سبب هذا 
ال�سق����اء فاحلم����د لل����ه عل����ى ان الد�ست����ور الريطاين 

مينعني من اال�ستغال بال�سيا�سة! 

نيويورك.. متطر ثلجًا 
و�سف����رت اىل نيوي����ورك.. ومل����ا اق����رتب موكب����ي من 
�س����ارع برودواي الحظت ان ال�سم����اء متطر ثلجا يف 
�س����اررع برودواي ولكن الثل����ج ال ي�سقط يف ال�سارع 

ال����ذي ا�س����ري فيه فده�س����ت من ه����ذه الظاه����رة ولكن 
حمافظ املدينة افهمني حقيقة هذا الثلج.. انه اوراق 
بي�ساء �سغ����رية تلقى من ناطح����ات ال�سحاب وتبدو 
كالثلج من بعيد! وقال يل املحافظ ان هذه هي طريقة 

ترحيب �سعب نيويورك بكبار الزائرين! 
ولكن مل����ا اخرتقت ال�سارع ب�سيارتي �سمعت ا�سواتا 
ا�سبه با�سوات القنابل والتفت مذعورًا اىل املحافظ 

ا�ساأله عن �سر هذه االنفجارات فقال يل: 
- لق����د ج����رت الع����ادة ان مي����زق �س����كان ناطح����ات 
ال�سح����اب اوراق دف����رت التليف����ون ويلقونه����ا م����ن 
النواف����ذ.. ولك����ن بع�ش ال�س����كان ك�س����اىل، ولذلك 

يلقون عليك دفرت التليفون كامال! 
وكان دفرت تليفون نيويورك يف تلك االيام مكونا 

من خم�سة اآالف �سفحة! 
ومل يقع دف����رت تليفون واحد عل����ى راأ�سي.. مما 
ي����دل على ان اهل نيوي����ورك ال يجيدون ا�سابة 

املرمى!
وجل�س����ت على كب����وت ال�سي����ارة ورحت اتلقى 

الهت����اف والت�سفي����ق وكانن����ي 
امل�س����رح  عل����ى  يق����ف  ممث����ل 
يف  اي����ام  اربع����ة  وق�سي����ت 
عم����ارة  وزرت  نيوي����ورك 
ول����ورت وكان����ت تتكون من 
�سري����ح  ث����م  طابق����ا  �ست����ن 

االوب����را  ودار  نيوي����ورك   بور�س����ة  ث����م  جران����ت 
واملدر�سة احلربية و�ست بوينت وكان يف ا�ستقبايل 
هناك مديرها ال�ساب����ط ال�ساب دوجال�ش ماك اآرثر.. 

اجلرنال ماك اآرثر االن! 
وو�سعت طاقة من الزهر عل����ى قر الرئي�ش تيودور 
روزفلت واجتمعت بجميع كبار موظفي نيويورك.. 
ما عدا العمدة الذي زاغ مني النه كان ارلندي اال�سل 
وكانت ارلندا يف حرب داخلية مع اجنلرتا! ورف�ش 
العم����دة ان يجام����ل ويل العه����د على ح�س����اب ال�سعب 

الثائر.

بريطانيــا..  ملــك  لــوال 

ما�شكرنا 
مهتم���ا  وال���دي  كان  لن���دن..  اىل  عودت���ي  وعن���د 
باال�ستف�س���ار عن كل �سيء يف امريكا النه �سمع عنها 

دون ان يراها.. 
كان ي�سالن���ي ع���ن ارتف���اع ناطحات ال�سح���اب وعن 
ع���دد ال�سي���ارات يف ال�س���وارع وعن حقيق���ة التدفئة 
ال�سناعي���ة يف املن���ازل وع���ن ع���دد موظف���ي البي���ت 
االبي�ش. ولكن كان اكرث اهتمامه يدور حلو اثر منع 
اخلمور يف االمريكين، كان والدي ال ي�سرب اخلمر 
ولكن���ه كان ي���رى انه م���ن الظلم ان متن���ع احلكومة 
ال�سعب بقوة القانون من معاقرة اخلمر ولقد رويت 

له اغنية �سمعتها يف نيويورك وهي: 
�سعر بع�ش اجلنود االمريكين بالظماأ ال�سديد 

فاخرتق���وا احل���دود اىل كن���دا لي�سرب���وا كاأ�س���ا م���ن 
الوي�سكي 

وملا امتالأت الكوؤو�ش.. �ساح اجلنود االمريكيون.
اللهم ان�سر امري���كا.. ولكن حفظ الله ملك بريطانيا 

فلواله ما �سكرنا! 
واعج���ب والدي باالغني���ة فراح يردده���ا عدة مرات 
وهو يقهقه كلما و�س���ل اىل الفقرة التي تقول"اللهم 
ان�سر امريكا.. ولكن حفظ الله ملك بريطانيا فلواله 

ما �سكرنا!".
وبع���د ان ا�سرتح���ت ثالث���ة ا�سه���ر ام���رين رئي����ش 
الوزراء بان احترك مرة اخرى وان ا�سافر اىل م�سر 

وا�سرتاليا ونيوزيلندا والهند واليابان وروما.
وقد ذهبت اىل م�سر بعد زيارتي للهند وقابلت امللك 
فوؤاد والد امللك فاروق. وكانت زيارتي للقاهرة هذه 
املرة يف يوم ال�سبت 10 يوليو �سنة 1923 ومل تكن 

ه���ذه هي زيارت���ي االوىل لب���الد النيل 
فق���د �سب���ق ان زرته���ا يف �سه���ر مار�ش 
�سن���ة 1916 اثن���اء عي���د احل���ب وزرت 

بور�سعيد وال�سوي�ش. 
ويف ه���ذه املرة ذهبت اىل ق�سر عابدين 
مع املندوب ال�سامي اللورد اللنبي وكان 
يف ا�ستقب���ايل �سب���اط احلر����ش امللك���ي 
امل�سري. وقد ده�ست من �سعة اطالع امللك 
فوؤاد ومن �سرعة خاطره وقد رد امللك فوؤاد 
زيارتي وزارين يف ق�س���ر الدوبارة حيث 

كنت اقيم �سيفا على اللورد اللنبي. 
وذهبت يف اليوم التايل اىل نادي اجلزيرة 
ولعبت البولو وبعد اللعب طلب مني اللورد 
اللنبي ان اخطب يف املتفرجن، فالقيت كلمة 
�سغرية اعتذرت فيها عن رداءة لعبي وا�سدت 
مبهارة اجلياد العربية التي حالت بيني وبن 

الوقوع على االر�ش! 
ويف امل�س���اء �ساهدت القاه���رة مع ال�ساب احمد 
ح�سن���ن )با�س���ا( وكان من زمالئ���ي يف جامعة 
اك�سفورد ولقد كانت رحالتي �سهلة ب�سيطة.. مل 
تك���ن مهمتي املفاو�سة لعقد معاهدة وال لتحقيق 

اغرا�ش �سرية! 
كان���ت مهمت���ي ان اقاب���ل املحارب���ن 
القدم���اء واختل���ط بتالمي���ذ املدار�ش 
باالمراطوري���ة  ال�سع���وب  وتذك���ري 
والر�سال���ة الت���ي حملته���ا يف ط���وايف 

ل  العامل هي: ح���و
انني جئتكم الين اكر ابناء امللك وويل عهد العر�ش 
الذي يقوم على ا�سا�ش حرية ال�سعوب يف العمل كل 

على طريقته ولكن على ان نتحد جميعًا يف الهدف.

االإ�شراب.. عن ا�شتقبايل 
ولك���ن هذه الر�سالة الب�سيط���ة مل تلق ترحيبا يف كل 
انحاء االمراطورية فقد ا�ستطاع �سخط ال�سعب يف 

الهند ان ينفذ الينا من وراء كردونات اجلنود.
فلق���د كانت زيارت���ي للهند اثناء قي���ام غاندي بحملة 

الع�سيان املدين للق�ساء على النفوذ الريطاين. 
ب���ل انه يف ي���وم و�س���ويل اىل بومباي ام���ر غاندي 
ال�سع���ب ب���ان ي�س���رب ع���ن ا�ستقب���ايل وميتن���ع عن 
اقامته���ا احلكوم���ة  الت���ي  اال�س���رتاك يف احلف���الت 
للرتحيب بي، و�سال���ت الدماء يف ال�سوارع وحدثت 
م�سادمات ب���ن الهنود وامل�سلم���ن واملنبوذين على 
بع���د خطوات م���ن احلف���الت ال�ساخبة الت���ي اقيمت 

يل! 
وملا زرت مدينتي"الله اباد"و"ينار�ش"�سار موكبي 
يف �س���وارع املدين���ة واذا بال�س���وارع خالية وجميع 
املح���ال التجاري���ة مغلقة يف وجهي.. حت���ى النوافذ 

اقفلت! 
و�سار موكبي يف �سمت ا�سبه ب�سمت القبور. 

ومل يغ�سبني ما حدث فق���د اح�س�ست يومها بحقيقة 
�سعور ال�سعب يف الهند.. وكنت اعرف �سعور رجال 
احلكوم���ة نح���وي.. ولكن مل اكن اع���رف ان هذا هو 

�سعور �سعب الهند نحو ابن اإمراطورهم! 

اآخر �شاعة/  حزيران- 1950
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ذاكرة 
العد�سة

1941 جتمع اأهايل 
دم�شق مل�شاهدة 
دخول قوات 
احللفاء اإىل املدينة 
بعد طرد قوات 
في�شي املوالية 
لالأملان منها

الرتامواي - دم�شق 1942

الرئي�ص 
ال�شوري 

فار�ص اخلوري 
مع زوجته 

ال�شيدة اأ�شماء 
و جنله �شهيل

ت�شارىل ت�شابلن يحيي 
احل�شود التى جاءت 
لرتى وجهه احلقيقي 
يف �شارع وول �شرتيت 
بنيويورك �شنة 1918

ر�شالة من الق�شبجي 
الأم كلثوم

كوكو �شانيل

مارلني مونرو 
يف عمر 
اخلام�شة 
ع�شرة عام 
1941

ملكة جمال فرن�شا 
1920

مئة لرية 
لبنانية �شادرة 
عن بنك �شوريا 
و لبنان عام 
1958

نيويورك 1970
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ثالثة اخبار مثرية.. وحكايات كثرية عادت 
بها ليلى فوزي من مو�سكو بعد ان ام�ست 
مع  خاللها  ح�سرت  ا�سابيع  ثالثة  هناك 
املخرج يو�سف �ساهن و�سالح ذو الفقار 
مهرجان الفيلم العاملي الذي ا�سرتكنا فيه 

بفيلم �سالح الدين االيوبي.. 
يقول اخلر االول: ان ليلى فوزي قابلت 
املوت وجهًا لوجه عندما كادت تغرق يف 

نهر الفولغا! 

وي��ق��ول اخل���ر ال���ث���اين.. ان م��اي��وه��ات 
بكيني من نوع جديد بداأت تغزو االحتاد 

ال�سوفيتي بطريقة تثري الده�سة!
ليلى  ب��ن  لقاء  ح��دث  الثالث:  اخل��ر  ام��ا 
الف�ساء  رواد  وبقية  وفالنتينا  ف���وزي 
ال�سوفيت الذين لفوا حول الكرة االر�سية 

داخل اقمار �سناعية! 
فيها  التي تزور  املرة االوىل  ان هذه هي 
قالت  ال�سوفيتي..  االحت���اد  ف��وزي  ليلى 

انها راأت كل �سيء يف  الرقيقة  يل املمثلة 
مو�سكو من حيث املباين وطباع االهايل 
وقالت   .. تت�سور  كانت  كما  متاما  هناك 
اي�سا ان املايوه البكيني التي راأت املراأة 
مفاجاأة  اول  كان  ترتديه  وهي  الرو�سية 
التي  الثانية  املفاجاأة  اما  هناك..  تقابلها 

قابلت ليلى فهي غرقها يف نهر الفولغا.. 
فقد ارادت ان تقلد اهايل مو�سكو فركبت 
كان اجلو  وب��داأت جتذف وحدها..  قاربا 

اختفت  �سيء  كل  انقلب  وفجاأة  �سحوا.. 
ال�����س��م�����ش ال���ه���ادئ���ة.. وظ���ه���رت ال��غ��ي��وم 
ب�سدة..  تهطل  االم��ط��ار  وب���داأت  ب��ك��رثة.. 
ت�سرخ  ان  ح��اول��ت  ب��ه��ا..  ال��ق��ارب  فاهتز 
ي�سمعها..  لن  اح��دا  ان  اكت�سفت  ولكنها 
وظ��ل��ت االم���ط���ار ت����زداد واالم������واج تهز 
اللحظة  نف�ش  ويف  هائل..  بعنف  القارب 
�ستنتهي  حياتها  ان  فيها  ت�سورت  التي 
اىل االبد وهي ترى املوت وجهًا لوجه.. 
ال�سحب  اختفت  لقد  امل��ع��ج��زة..  ح��دث��ت 

وظهرت ال�سم�ش من جديد.. 
وت�سحك ليلى فوزي وهي تقول: 

- وهكذا ُكتب يل عمر جديد.. 

مفاجاأة البول�شوي 
وعندما طلب منها ان ت�ستعد لروؤية م�سرح 

البول�سوي.. نظرت اىل �ساعتها وقالت:
امل�سرح  ل��روؤي��ة  االآن  من  اأ�ستعد  ومل��اذا   -

ونحن مازلنا يف ال�سباح؟
فقالوا لها:

- ان فرقة البول�سوي تقدم عر�سا �سباحيًا 
اىل جانب العر�ش التي تقدمه يف امل�ساء.
وح�سرت ليلى فوزي العر�ش.. و�ساهدت 
طوابري املتفرجن وهم يقفون امام �سباك 
طويلة  ل�سهور  تقدم  التي  التذاكر  حجز 

قادمة.. وتقول ليلى:
اع��ج��ب��ن��ي ج���دا هو  ال��ت��ي  ال�����س��يء  - ان 
ال��ع��ر���ش  ت��ق��دم يف  ان����ه   .. ال�����س��ي��رنام��ا 
�سينما  �سا�سة   12 راأي���ت   .. ال�سينمائي 
م�ساهد  عليها  يعر�سون  حيث  مت�سابكة 
مل��و���س��ك��و ول��ن��ن��غ��راد وب��ع�����ش امل��ن��اظ��ر 
ا�ساهد  ان��ن��ي  ات�����س��ور  ومل  الطبيعية.. 
�سينما.. ولكنني كنت اح�ش انني اعي�ش 

فعال و�سط هذه املناطق!
وعندما �ساألتها عن ال�سبب قالت: 

- ان دقة الت�سوير وروعة العر�ش تن�سيك 
كل �سيء.. 

قالت يل ليلى فوزي:
ال�سوفيتي  االحت��اد  االح��د يف  ي��وم  ان   -
ولقد  ف��ي��ه..  يعملون  ال  فهم  مقد�ش  ي��وم 
يف  يذهبون  وهم  هناك  االه��ايل  �ساهدت 
والبالجات  ال��ب��الج..  اىل  اجازاتهم  ي��وم 
يف  ومتجمعة  عالية  ا�سجار  جمرد  هناك 
غابات.. كازينوهات .. ال�سيدات يرتديَن 
كاملايوهات  متاما   .. البكيني  املايوهات 
التي تظهر بها جنوم هوليوود يف االفالم 
تناف�ش  ر�ساقة  يف  وي�سبحن  االمريكية 

ر�ساقة ا�سرت وليامز يف ا�ستعرا�ساتها.
وك��ث��ريا م��ا راأي����ت ال��ع�����س��اق يف ق���وارب 
�سغرية تطري بهم فوق �سطح نهر الفولغا 

وعندما حاولت ان اقلدهم وحدي كدت ان 
واالم��واج   ، املفاجئة  االم��ط��ار  من  اغ��رق 

التي ا�ستدت فجاأة.

لغز وجه توين كرين�ص 
وتوقفت ليلى فوزي عن احلديث حلظات 
ن��ظ��رت خ��الل��ه��ا اىل وج���ه زوج��ه��ا ج��الل 
�سجاعتها  ا���س��ت��ج��م��ع��ت  ث���م   .. م��ع��و���ش 
و�سحكت �سحكة طويلة قالت يل بعدها: 

بع�سرات  التقيت  امل��ه��رج��ان  اي���ام  يف   -
النجوم العاملين الذين ح�سروا املهرجان 
ال��ع��امل م��ن بينهم �سيمون  اأن��ح��اء  م��ن ك��ل 
و���س��وزان��ا  م��ون��ت��ان..  واي���ف  �سينيوريه 
�سكوفت�ش  املجري  واملمثل  �سوازيرج.. 
وتوين كرين�ش وزوجته كري�ستن كوفمان 
.. ولقد ظل توين كرين�ش يالحقني طوال 
يتحدث  ان  يتعمد  كان  كاملة،  اي��ام  ثالثة 
معي يف غفلة من زوجته، وكثريًا ما كان 
يتعمد الوقوف اىل جانبي يف املوؤمترات 
ال�سحفية التي كانت تعقدها لنا ال�سحافة 
لي�ساألونا  الرو�سية  التليفزيون  وحمطات 
او  بالدهم  يف  اعجبنا  التي  ال�سيء  عن 

لفت نظرنا.. 
والح���ظ���ت ل��ي��ل��ى ف����وزي ان وج���ه ت��وين 
مليئة  وجهه  مالمح  ع��ادي  غ��ري  كرين�ش 
ب��احل��ي��وي��ة وال��ن�����س��ارة والت��ت��ن��ا���س��ب مع 
�سنه.. انها مالمح وجه �ساب يف اخلام�سة 
والع�سرين على االكرث.. وعندما دققت يف 
قد  العاملين  اجلراحن  ان  تاأكدت  وجهه 
واع��ادوا  الوجه..  جلد  �سد  بعملية  قاموا 
على  م�����س��ّن��ًا  لي�ش  ان���ه  رغ���م  �سبابه  ال��ي��ه 
ال�سينما  جن��وم  لبقية  بالن�سبة  االط��الق 

العاملين!

دخلت الكرملني 
التي  املهرجان  ع��ن  ف��وزي  ليلى  و�ساألت 

ح�سرته فقالت: 
- لقد حولوا احدى قاعات ق�سر الكرملن 
اىل �سالة لعر�ش االفالم.. اأعدوا �سماعات 
ليتتبع  اذن��ي��ه  ف��وق  ي�سعها  متفرج  لكل 

الرتجمة. 
ول���ق���د اذه��ل��ت��ن��ي ال���ر����س���وم وال��ن��ق��و���ش 
واملتحف  الق�سر  ج��دران  فوق  املوجودة 
اآثار  انها  مكان..  كل  يف  املوجود  الثمن 

القي�سرية يف رو�سيا تركوها كما هي: 
الع�سيب  اليوم  عن  فوزي  ليلى  وتكلمت 
حدده  ال��ذي  اليوم  ان��ه  عليهم..  مر  ال��ذي 
الفيلم  لعر�ش  املهرجان  على  امل�سرفون 

العربي قالت: 
ان  امل��ه��رج��ان  ب��داي��ة  قبل  اكت�سفت  لقد   -

املجامالت  يعرف  ال  ال�سوفيتي  ال�سعب 
قاعة  من  فورًا  ان�سحب  الفيلم  يعجبه  اذا 

العر�ش قبل انتهاء الفيلم! 
الوفد  اع�ساء  زمالئي  مع  ذهبت  وعندما 
ان  اكت�سفت  املهرجان  مقر  اىل  امل�سري 
ال�سوفيتي  ال�سعب  اف���راد  م��ن  الكثريين 
باربع  الفيلم  عر�ش  موعد  قبل  جاءوا  قد 

�ساعات كاملة.
وعلى باب املكان التي عقد فيه املهرجان.. 
تقدمت �سيدة م�سنة من ليلى فوزي وقالت 
�ساعات  ع�سر  للعمل  ا�سطرت  انها   .. لها 
متوا�سلة حتى تتمكن من احل�سول على 
اجازة ت�ساهد فيها الفيلم العربي اجلديد.. 
وقالت لها اي�سا – انها �ساهدت فيلم املراأة 
املجهولة الذي ا�ستمر عر�سه يف االحتاد 
.. وتقول  ا�سبوعًا  ال�سوفيتي ثالثة ع�سر 

ليلى فوزي:
- وق��ب��ل ان ادخ���ل ق��اع��ة امل��ه��رج��ان ك��ان 
ب��ع�����س��ه��م ي��ق��رتب م��ن��ي وي�����س��األ��ن��ي ه��ذا 

ال�سوؤال: 
- هل انت متزوجة؟!

على  اأمل��ح  ن��ع��م..  لهم  اق��ول  كنت  وعندما 
وجوههم خيبة االمل! 

اللحظات الرهيبة 
واأُطلقت االنوار وبداأ عر�ش الفيلم.. ويف 
احد اركان ال�سالة كانت جتل�ش مرتجمة 
حوار  �سريعة  كلمات  يف  تلخ�ش  رو�سية 
لي�سمعها  ال��رو���س��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  م�سهد  ك��ل 
التي  ال�سماعات  خ��الل  م��ن  احل��ا���س��رون 

كانوا يعلقونها فوق اآذانهم.. 
وان��ت��ه��ى ع���ر����ش ال��ف��ي��ل��م الأك��ت�����س��ف يف 
اكرث  العر�ش  ح�سروا  الذين  املتفرجن 

افالمنا  يتتبعون  انهم  من حقيقة.. علمت 
ا�سماء  ويحفظون  هناك..  تعر�ش  التي 

الكثري من جنومنا.. 
وقبل ان تغادر ليلى فوزي مقر املهرجان 
و�سافحتها  �سغرية  فتاة  منها  اق��رتب��ت 
لهم  �سبق  الذين  النجوم  كل  عن  و�ساألتها 
عر�ست  او  ال�سوفيتي  االحت����اد  زي����ارة 

افالمهم هناك.. 
وتقول ليلى فوزي: 

يدها  امتدت  الفتاة  تن�سرف  ان  وقبل   -
طلبت  ر���س��ال��ت��ن  واخ���رج���ت  جيبها  اىل 
انها  قائلة  اأباظة  ر�سدي  اىل  تو�سيلهما 

معجبة به اىل حد كبري جدًا! 

قابلُت فانتينا 
لقائها برواد  ليلى فوزي ق�سة  وروت يل 

الف�ساء ال�سوفيت فقالت: 
اعلنوا عن  امل��ه��رج��ان..  اي���ام  اآخ���ر  - يف 
مفاجاأة.. وتوقعنا ا�سياء كثرية ان تكون 
اطلقت  ل��ق��د   .. احلقيقية  امل��ف��اج��اأة  ه��ي 
ا�سواء  و�سلطت  العر�ش..  �سالة  ان��وار 
عن  القيمة  واعلنت  امل�سرح..  على  قوية 

املفاجاأة..
قالت: 

الذين  الف�ساء  رواد  االآن  امامكم  ان   -
العامل  يغزون  االر���ش وه��م  ح��ول  طافوا 

املجهول الول مرة.. 
تتكلم  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اللحظات  نف�ش  ويف 
فالنتينا..  امامنا  ظهرت  املذيعة..  فيها 
ف��ت��اة ر���س��ي��ق��ة وح���امل���ة.. ك���ان ي��ق��ف اىل 
ونيكولييف  وت��ي��رتف  غاغارين  جانبها 
ك��ان��وا  وب��ي��ك��وف�����س��ك��ي..  وبيبوفي�ستي 

جميعا مبالب�سهم الر�سمية.. 
بالت�سفيق  ال��ق��اع��ة  دوت  احل����ال  ويف 
التي  اجلماهري  لتحية  جميعا  وانحنوا 
دقائق ق�سرية  لهم.. وبعد  لت�سفق  وقفت 
حترك رواد الف�ساء اىل الناحية االخرى 
يف  امامنا  من  وان�سرفوا  امل�سرح..  من 
ال  الت�سفيق  كان  بينما  ع�سكرية  خطوات 

يزال م�ستمرًا يف القاعة الكبرية.. 
قلت لليلى فوزي: 

يف  ا����س���رتك���ت  ا����س���رائ���ي���ل  ان  ق������راأت   -
املهرجان.. 
فقالت ليلى:

ا�سرائيل  ا�سرتكت  لقد  - اخلر حقيقي.. 
يعلن  مل  واح�����د..  ب��ف��ي��ل��م  امل��ه��رج��ان  يف 
ع��ن ا���س��م��ه وال��غ��ري��ب يف امل��ه��رج��ان اأن��ه 
الفيلم..  ي��ع��ر���ش  ان  دون  وان��ت��ه��ى  ب���داأ 
ممثلتان  انهما  قيل  ممثلن  ظ��ه��ور  رغ��م 
نظري  لفت  التي  وال�سيء   .. الإ�سرائيل 
ال��وف��ود االخ��رى مل  اح��دا من اع�ساء  ان 
ما حدث  يحاول احلديث معهما.. بعك�ش 
ل��وف��دن��ا.. ل��ق��د ك���ان ك��ل اع�����س��اء ال��وف��ود 

االخرى  ي�سعون للقائنا.. 
�سايقتها  التي  اال�سياء  عن  ليلى  و�ساألت 

يف املهرجان.. فقالت ليلى: 
فيلمن  ان  اه��م��ه��ا   .. ك��ث��رية  ا���س��ي��اء   -
عر�سا  ايطايل  واالآخ��ر  امريكي  احدهما 
لقطات  لقد �سورت بع�ش   . املهرجان  يف 
بينه  وان  ح�سارة..  بال  �سعبيا  الفيلمن 
املراأة يف  املدينة �سنن طويلة وان  وبن 
واملالية  الطرحة  ترتدي  م��ازال��ت  بالدنا 

اللف.. 
الكثرية،  ال��دع��اي��ة  ه��ذه  م��ن  عانينا  ولقد 
م�سرية..  انني  لهم  اق��ول  كنت  وعندما 

كنت اأملح عالمات التعجب على وجوههم. 
وقالت يل ليلى فوزي اي�سا.. 

- انني اقرتح ار�سال جمموعة من االفالم 
وحياتنا  نه�ستنا  ت�سور  التي  الق�سرية 
مهرجان  كل  بداية  قبل  لعر�سها  اجلديدة 
انه عدم  ليلى فوزي..  اآخر �سايق  .�سيء 
مطبوعة  عاملية  لغة  ب��اأي  ترجمة  وج��ود 
يعتمدون  املتفرجون  ك��ان  الفيلم..  على 
ك��ل��م��ات  امل���رتج���م���ة.. وان  ك��ل��م��ات  ع��ل��ى 
املرتجمة مهما كانت �سريعة ودقيقة فاإنها 
ال��ذي  احل���وار  وب�سرعة  بحق  ت�سور  ال 

يردده ابطال الفيلم.

ال اأُحب زوجتي املمثلة 
كان  ال���ذي  معو�ش  ج��الل  نحو  وال��ت��ف��ُت 
بكل  تتكلم  وه���ي  ف���وزي  لليلى  ي�سغي 

انتباه قلت له:
- ما راأيك يف ليلى فوزي؟

فقال بال تردد.. 
ليلى  اح��ب  اأن��ا  كممثلة  تعجبني  ال  اأن��ا   -

فوزي الزوجة فقط..
قلت له: 
- وملاذا؟

فقال: 
- الأن حقيقتها تعجبني اكرث من مظهرها 
! وعدت اقول لزوج املمثلة التي ال يحب 

متثيلها:
احدى  يف  متثل  وهي  ليلى  ت�ساهد  اأمل   -

اللقطات يف اال�ستوديو؟
وقال جالل:

مرة  اال�ستديو  يف  لليلى  اذه��ب  مل  اأن��ا   -
واحدة.

وقالت ليلى: 
التليفزيون  - ت�سوري.. وعندما يعر�ش 
فيلما اقوم ببطولته فان احلركة الوحيدة 
التي يقوم بها جالل هي اإغالق التليفزيون 

يف احلال!
خر  اأغ���رب  ف���وزي  ليلى  قالته  م��ا  وك���ان 

ميكن ان ت�سمعه من زوجة عن زوجها!

* راأيت املايوهات 
البكيني يف غابات 
مو�شكو وكدت اأغرق يف 
نهر الفولغا! 

ماذا راأت ليلى فوزي 
وراء اأ�شوار الكرملني؟

ماذا فعلت حينما التقت 
مع فالنتينا وجهًا 
لوجه..؟ 

اإنها اأول مرة تذهب فيها 
ليلى فوزي اىل االحتاد 
ال�شوفيتي وعادت من 
هناك بثالثة اأخبار.. 
ماهي؟! 
اقراأ هذا التحقيق الذي 
تكتبه اإبري�ص نظمي!

اآخــر �شــاعة/  اآب - 1963
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االأثنني والدنيا /
 اآذار- 1944

�شدقي با�شا
ا�سبح وهو الب�ش "البريية" ي�سبه 

ال�سيا�سي الفرن�سي "كليمن�سو" 
بطل معاهدة فر�ساي امللقب 

بالنمر.. فكالهما يحب ان يفرت�ش 
خ�سومه ال�سيا�سين، وكالهما قوي 
وجبار.. والفرق الوحيد بينهما هو 

الطربو�ش! فليلب�ش �سدقي با�سا 
البريية لي�ستحق لقب "ابو ال�سباع"! 

زبور با�شا وعبد الفتاح 
با�شا 

اتخيل بينهما هذا احلوار: 

زبور با�سا: لو كنت خلعت 
الطربو�ش من زمان كنت ا�ستطعت 

حقيقة اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه! 
عبد الفتاح يحيى با�سا: وانا كان 

يغيظني يف عهدي ان القبعة تغلب 
دائما الطربو�ش ، ولو كنت ارتديت 

البريية ملا كان هناك غالب ومغلوب! 

�شري با�شا 
رجل قوي، ميال اىل قوة ال�سكيمة 

والظهور مبظهر الفتوة، الذي 
ي�سرب دائمًا، حينًا يف (الفا�سي) 

وحينًا يف (املليان) وال �سيء يليق 

بنزعته هذه غري لب�ش البريية فهي 
على راأ�سه ت�سبه "ال�سة" الفتوات يف 

�سيدنا احل�سن! فلو ارتدى البريية 
ودخل جمل�ش ال�سيوخ، فينت�سر 
دون حاجة اىل ا�ستعمال النبوت 

الرملاين، اي اال�ستجواب! 

امني عثمان با�شا
رجل �سبور، يحب الن�ساط وعدم 

الكلفة، والطربو�ش فيما يظهر جدد 
من ن�ساطه، ويجعله يبدو غريبا 

عندما يتكلم.. وال �سيء غري البريية 
يعتر رمزًا للتوا�سع و)البحبحة(.. 

وهو رداء يجعل الطرابي�ش تقرتب 
من القبعات.. او لي�ست هذه هي 

�سيا�سة اأمن عثمان با�سا! 

عبد احلميد عبد احلق 
جمدد، حبذا لو فر�ش على 

�سكان مدينة االوقاف زيًا جديدًا 
للراأ�ش حتى يكون التجديد 

�ساماًل ، ومبا انه عمدة املدينة 
اجلديدة بال منازع فليكن العمدة 
القدوة للرعايا ويلب�ش البريية. 

او فلي�سرتط اال ي�سكن املدينة 
اال الذين يرتدون بريية.. وكل 

ما اخ�ساه ان يتع�سب النا�ش 
للطربو�ش فال ي�سكن املدينة 

اجلديدة اإال اأنا.. وهو!. 

احمد ح�شني با�شا 
جنتلمان نبيل.. بعيد عن الزهو 

واخليالء.. وطربو�سه االأحمر 
الزاهي ال يتفق مع �سفات 

التوا�سع املاأثورة عنه.. وهو رجل 
ريا�سي �سريف.. والبريية رمز 

الريا�سين اال�سراف! 

احمد ماهر با�شا 
ي�سبه بالبريية الدميوقراطي 

الفرن�سي "هربو" فليلب�سها 
وهي  تلهمه  لعلها  "هربو" امل�سري 

على راأ�سه الدواء الذي يجدد دم 
دميوقراطيتنا.. دون حاجة اىل ان 

تنهار كما انهارت فرن�سا! 

حلمي عي�شى با�شا 
هو وزير التقاليد �سابقًا، ولذلك 

اتخذت البريية على راأ�سه 
�سكل العمامة الوقورة! وهو 
رجل يدعو اىل عدم اختالط 

اجلن�سن، وقبعات الن�ساء ت�سبه 
االآن الطرابي�ش وهذا يجعل عدم 

اختالط اجلن�سن متعذرًا! 

هيكل با�شا 
ي�سبه بالبريية فنانًا يف حي 

مومنارتر يف باري�ش.. فلعله اإذا 
ارتدى البريية يجعل من ال�سيا�سة 

فنًا رفيعًا، كاملو�سيقى وال�سعر 
والت�سوير! 

نريد لوحة �سيا�سية كلوحة الفنان 

املوهوب، ير�سمها ومي�سي ثم 
تعجب بها االجيال! 

الدكتور حمجوب ثابت 
اللحية الطويلة الوقورة مع 
الطربو�ش والزر والهزاز ال 

يتفقان.. فكلما اهتزت اللحية اهتز 
زر الطربو�ش معها، ولعل هذا هو 
�سر �سحك النا�ش يف م�سر من كل 
�ساحب حلية على راأ�سه طربو�ش! 
فلب�ش الدكتور حمجوب "البريية" 

فهي بب�ساطتها تن�سجم مع اللحية 
امت ان�سجام! 

جنيب الريحاين 
م�سكلة حتري.. وليجرب عمدة 

كفر البال�ش ان ي�سبح عمدة 
انتظر  اإذا  فانه  كارلو"..  "مونت 

ان تتقدم القرية امل�سرية وتنفذ 
كل م�سروعات ا�سالحها ف�سيتنظر 

طوياًل! والريحاين هو احيانًا 
فيل�سوف ال جمرد م�سحك، وهو 

يف "البريية" يبدو مفكرًا �ساخرًا 
�ساحكًا من الدنيا قبل ان ت�سحك 

منه الدنيا! 

بقلم اال�شتاذ
 توفيق احلكيم

اأثار اال�شتاذ توفيق 
احلكيم �شجة يف �شحف 

م�شر واجنلرتا باقرتاحه 
ان يحل "البريية" حمل 

الطربو�ص الذي قال 
اإنه ي�شلح ان يكون رداء 
الن�شاء! وقد طلبنا منه 
ان يت�شور بع�ص رجالنا 

امل�شهورين بالبريية فكتب 
هذا املقال.. 
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طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني
----------------

خـالـد خ�شري

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

رفعة عبد الرزاق

رئي�ص التحرير التنفيذي
-------------------------

علــي ح�شــني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�ص جمل�ص االإدارة
رئي�ص التحرير 

مبنا�سب���ة م���ا ي���دور يف م�سر واخل���ارج ح���ول طرابل�ش، 
نن�س���ر فيما يلي �س���فحة مطوية من تاريخ ال�س���لطان عبد 
احلمي���د خان، ال���ذي كان يذود عن والي���ة طرابل�ش بكل ما 

ميلك من قوة.
 ***

كانت ال�سحف االجنبية، تطلق على ال�سلطان عبد احلميد 
خان، عاهل تركيا القدمية، لقب"ال�سلطان االحمر"مبنا�سبة 

ما اقرتف با�سمه من احلوادث الدموية الرهيبة..
عل���ى ان ال���دول االجنبية  - يف ذلك احل���ن-  مل تكن تنكر 
ان عب���د احلميد، كان من دهاة ال�سيا�س���ة، وكثريًا ما وقف 
ممثل���و ال���دول مبهوت���ن ازاء ذكائ���ه الوق���اد وبع���د نظره 
وفهم���ه دقائ���ق االم���ور وعل���ى الرغم م���ن ان اورب���ا كانت 
تطل���ق على تركيا لقب"الرجل املري�ش"فان االمراطورية 
العثماني���ة ظلت �سليم���ة باكملها طيلة حك���م ال�سلطان عبد 
احلميد وكانت الدول الكرى، تتحن الفر�ش لالنق�سا�ش 
على"الرج���ل املري����ش"اي تركي���ا ولكنهم كان���وا يخ�سون 
باأ�ش"ال�سلطان االحمر"و�سطوته وفقا لتقارير �سفرائهم. 
يف خالل ذلك، كانت ايطاليا تتحرق �سوقا لالنق�سا�ش على 
والية طرابل�ش واحتاللها، فراحت تبعث ب�سفرائها لتمهيد 
اجل���و، والوقوف على مدى ا�ستع���داد تركيا للدفاع عنها.. 
ولك���ن ال ي���كاد ال�سفراء ي�سلون اىل تركي���ا حتى ي�سرتيهم 
ال�سلط���ان بعطاي���اه ويبعث���ون بتقاريرهم يح���ذرون فيها 

دولهم اىل ان تفكر يف عداء تركيا. 
وح���دث ان راب احلكوم���ة االيطالي���ة م�سل���ك �سفرائها يف 
العا�سم���ة الرتكية، ومن ثم قررت ايفاد بعثة �سرية قوامها 
ام���ريان م���ن ام���راء البي���ت املال���ك، عه���دت لهم���ا موافاتها 
بحقيق���ة احلالة يف تركيا حت���ى اذا كانت الفر�سة �سانحة، 

ان�سبت ايطاليا خمالبها يف طرابل�ش. 
وكان الب���د لالمريين من زيارة ال�سلط���ان، فالتم�سا حتديد 
موع���د، وقيل لهما ان جاللته �سيقابلهما يف مكتبه بالق�سر 

الهمايوين. 
ويف املوع���د املح���دد، دعيا اىل املثول بن ي���دي ال�سلطان، 
ف�سهداه يقف ام���ام حائك مالب�سه اخلا����ش، وامامه �سرة 
فيه���ا عدد كبري م���ن ال�سداري احلريري���ة امللونة الفاخرة، 

وقد بادرهما بقوله:
- انني اقابلكما يف مكتبي اخلا�ش، واثناء اجرائي"بروفة 
ال�سداري"لرغبت���ي يف ان ت�س���رتكا مع���ي يف اختياره���ا 
واغتبط االم���ريان بهذه اللفتة ال�سامية وقبيل ان�سرافهما 
وه���ب كال منهما �سديرية جميل���ة، وان�سرفا يلهجان بكرم 

ال�سلطان وحفاوته.
وعندم���ا ذهب���ا اىل الفن���دق، خط���ر لهم���ا ان يجرب���ا هدية 
ال�سلط���ان، فارتدى كل منهما"ال�سدي���ري"واذا بكل منهما 
يع���رث داخ���ل جي���ب ال�سديري اخلا����ش به، عل���ى حتويل 
مببلغ مائة ال���ف جنيه عثماين فتبادل االم���ريان ابت�سامة 

الر�سا.. 
وغادر االم���ريان اال�ستانة بعد اي���ام، وقدما اىل احلكومة 

تقريرا جاء فيه: 
"ان جم���رد التفك���ري يف اال�ستيالء عل���ى طرابل�ش الغرب 
او اي ج���زء م���ن االمراطورية العثماني���ة، معناه الق�ساء 

املرم على كيان الدولة االيطالية".. 
وهك���ذا �سرف���ت احلكوم���ة االيطالي���ة النظر ع���ن احتالل 
عب���د  ال�سلط���ان  كان  الو�سائ���ل  ه���ذه  ومبث���ل  طرابل����ش، 
احلمي���د يكافح جماه���دا يف �سبيل املحافظ���ة على"الرجل 
املري�ش"وق���د متك���ن فع���ال م���ن املحافظة علي���ه حتى خلع 

عن العر�ش! 
االأثنني والدنيا /
 ت�شرين االأول- 1945

)ث���اأر بايت( ب���ن )حممد عل���ي كالي( بط���ل الع���امل يف املالكمة وبن 
)اي���رين ترييل( املتحدي.. والثاأر يع���ود اىل عام 1964 عندما اختار 
)دان���دي( م���درب )حمم���د عل���ي كالي( مالكم���ا يزيد يف ال�س���ن عامن 
عل���ى كالي ليتدرب معه. وكانت جولة واح���دة طرد بعدها ترييل الن 
طريق���ة لعبه ال تتفق مع طريق���ة البطل وخرج )ترييل( ليخدمه احلظ 
وي�سلح احتاد املالكمة كالي من اللقب وتقام ت�سفية يفوز فيها ترييل 
ويع���رتف به احتاد نيوي���ورك فقط كبطل للع���امل، ويف العام املا�سي 
وبع���د اال�ستع���داد ملباراة تريي���ل وكالي رف�ش تريي���ل اللعب يف اآخر 
حلظ���ة.. واخ���ريا �ستق���ام املباراة ي���وم 6 فراي���ر مبدين���ة بو�ستون 

بوالية تك�سا�ش. 
وه���ذه ه���ي امل���رة الثامن���ة التي يداف���ع فيه���ا كالي عن لقب���ه فقد هزم 
لي�ست���ون وباتر�س���ون وج���ورج �سوفاللو وميدلترج���ر وهري كوبر 
وبري���ان  لندن وق���د بدات املعرك���ة الكالمية ب���ن كالي وترييل ولكن 
ترييل قال: )ان كالي ي�ستعمل احلرب النف�سية ليحطم خ�سومه لذلك 
ل���ن اتاأث���ر كما تاأث���ر ل�ستون وباتر�س���ون وبي���ج كات ويليامز( ودخل 

ترييل مع�سكرا �سريا للتدريب.. 
ام���ا كالي فقد ار�سل اليه )هوبرت حممد( اب���ن زعيم امل�سلمن ال�سود 
يام���ره بعدم ال���كالم واالهتمام بالتدري���ب فقط. الن املب���اراة هامة.. 
واملراهن���ات  حت���ى االن بن�سب���ة 5-1 ل�سالح حممد عل���ي كالي الذي 

يقول )ان الله �سي�ساعدين على الفوز(. 

اآخر �شاعة/  �شباط- 1967
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