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�سبب اح�س��س يف اكرث االحي�ن ي�أتي متعبة!. 
ولكن اثر التدري�س امل�ستمر طوال فرتة طفولتي 
انعك����س على �سوت���ي االن.. وهذا ه���و اجل�نب 

امل�سرق من عقدة طفولتي.
* عقدة اخ���رى.. كنت ا�سعر دائم���� انني اخ�سع 
ل�سيط���رة الرجل.. ك�ن الرج���ل يف البداية ابي.. 
ث���م اخي"عز".. ويف النه�ي���ة زوجي.. تخل�ست 
وغنيت"ا�سه���ر  الرج���ل..  �سيط���رة  م���ن  مت�م���� 

وان�سغل ان�"فك�نت بداية ميالدي الفني!.
* ث���م عق���دة ث�لث���ة.. ف�ن���� مل ادخ���ل يف حي�ت���ي 
مدر�س���ة.. تعلم���ت ح���روف الهج����ء م���ن اب���ي.. 
ورح���ت اح����ول ق���راءة ا�سم����ء الفن�ن���ن حت���ت 
�سورهم يف ال�سحف واملجالت.. اركب احلروف 
لت�سن���ع كلمة.. والكلم�ت لت�سن���ع جملة.. عملت 
نف�س���ي القراءة ب�لفعل واحببته���� وتعلمت اللغة 
االجنليزية عن طريق مدر�سة خ��سة.. ا�سبحت 
االن ا�س�ع���د ابن���ي وليد يف درو�س���ه االجنليزية 

الث�لثة ابتدائي كلية الن�سر!
- وزواج الفن�ن من جتربتك اخل��سة؟ 

- بب�س�ط���ة.. ان� اعتقد ان الف���ن ات�ين.. يريد ان 
ي�خ���ذ كل �سيء من الفن����ن.. والفن�ن ال بفن على 
فنه ب�سيء.. مينح.. يبذل له كل ط�قته ب�سخ�ء.. 
ف�لف���ن ي�خذ من الفن�ن �سحت���ه ون�س�طه وط�قته 
واي�س� ع�طفته.. والفن����ن ي�سعد بتقدمي كل هذا 

لفنه.. والنتيجة اال يبقى �سيئ� للزوج! 
ابنه�"وليد"8  عليه�  كم� يطلق  "م�ي �سويت".. 
�سن���وات.. وب�لعرب���ي "حلوت���ي".. حدثيني عن 
طموح���ك ي���� حلوت���ي.. كي���ف تري���ن م�ستقبل���ك 

الفني.. وم�ستقبل االغنية العربية؟ 
- طموح���ي.. ان���� ال افك���ر يف ذل���ك.. ال اري���د ان 
اكون مليونريه م�سهورة.. فقط اكون مطمئنة.. 
االطمئن����ن ولو يف بي���ت اقل من الع����دي.. هذا 
يكف���ي ج���دا.. ولك���ن عندم���� اب���دا يف عم���ل فني 
اج���دين ابذل ق�س�رى ط�قت���ي من اجل ان يخرج 
هذا العمل الفني غ�ي���ة يف االمتي�ز.. ال ا�ستطيع 
ان اقن���ع ب�ملج���د.. وامن� ال بد م���ن التفوق.. ف�ذا 
�سعرت مثال اين متعبة ولو 1% امتنع عن الغن�ء 
مهم���� ك�ن االمر.. وان� مثال اغن���ي اغنية واحدة 
يف ال�سنة الين انتقيه� من بن م�ئة اغنية خ�سية 

ان تكون النتيجة 8 على 10 مثال! 
ولذلك ف�ن� طموح���ي وفني.. ال ا�ستطيع ان افكر 
يف اكرث من العمل الفني الذي اعده.. ال ا�ستطيع 
ان اعرف بعد 10 �سنوات م�ذا �س�كون.. وال بعد 
�سن���ة واحدة.. ان� الميكن ان اقطع تذكرة �سينم� 
لال�سبوع الق�دم مث���ال.. فكيف تريدين ان اعرف 

كيف �س�كون بعد 10 �سنوات؟! 
ام���� م�ستقبل االغنية العربي���ة.. فقطع� �سيتحقق 

له���� تغري كبري.. ف�الغني���ة االن بهذا ال�سكل الذي 
علي���ه ا�سبحت ال حتتمل البق�ء!.. واي�س� طريقة 
الغن����ء ام����م امل�س���رح.. طبع���� ل���ن يق���ف الفن�ن 
م�سلوب� ام�م امليكروف���ون على امل�سرح ليغني.. 
هن����ك ميكروفون����ت جدي���دة غ�ي���ة يف ال�سغر، 
بحيث تعل���ق حتت"كولة"الف�ست�ن.. وان� ادر�س 
االن ا�ستغالله����.. وال �س���ك ان ديك���ور امل�س���رح 
م�ستم���ر ب�لن�سب���ة لالغني���ة الفردي���ة و�سينتق���ل 
املطرب يف ارج�ئ���ه ولن يرتر املعنى يف االغنية 

اك���رث من م���رة. ولن يتك���رر غن�ء كلم���ة او جملة 
اكرث م���ن مرة،"ف�لكلمة"الت���ي ك�ن يغنيه� �س�لح 
عبد احل���ي يف �س�عة، ا�سبحت"موفق�"يغني يف 

ربع �س�عة، ثم"ق�سة ك�ملة"تغني يف 5 دق�ئق! 
يف طريقي اىل بيت"جن�ة".. يف زي�رة اخرى.. 
كن���ت افك���ر.. ه���ذه ال�س�ب���ة املثبت���ة ب�الح�س����ن 
املره���ف.. الت���ي جل�س���ت اليه���� ه���ذا اال�سب���وع 
التذوق معه� يف حديث طويل ك�أ�س املرارة التي 

جترعته� وهي طفلة. 

وع��س���ت مت���د ط�قته���� الخوته���� الكثريي���ن.. ثم 
ع�دت تتجرعه� وهي تواجه ال�سراع مع نف�سه�، 
م���ن اج���ل ان تقي���م م�ستقبله���� الفن���ي.. فتح���رم 
نف�سه� م���ن عواطفه�.. وتردد كلم�ت عربية توؤكد 

فيه�:"لقد تخل�ست من �سيطرة الرجل"! 
ترى.. هل ك�ن الرجل – دائم� – ي�سيطر؟ 

احل���ب  اىل  الرج���ل..  اىل  ح�ج���ة  يف  الي�س���ت 
واحلن�ن!

تقول جن�ة: 
- بب�س�ط���ة.. م���رة اخرى.. الف���ن ي�ستويل مت�م� 
عل���ى الفن����ن.. فال يرتك ل���ه �سيئ� حت���ى عواطفه 
نحو االخرين! وان� ال ا�سعر ب�حلرم�ن الين اأم.. 
وع�طفة االمومة ت�ستوعب كل العواطف االخرى 
وت�ستهلك كل حن�ين.. وان� اعتقد اىل ج�نب هذا 
ان الفن����ن ال ب���د ان ت�سلم���ه احلي�ة �سيئ����.. وقد 
اثرت احلي�ة ان ت�سلبن���ي هذا ال�سيء.. الزواج؟ 

وح�ولت ان ا�ستمر يف املن�ق�سة.. 
- و�سع�دتك العواطف؟ 

-"االمومة"ب���ال �سك.. اجمل العواطف واعظمه� 
واكرثه� ازع�ج� اي�س�!.. لك ان تت�سور اح�س��سي 
الع�سب���ي عندم���� يذهب"ولي���د"اىل ال�سينم� من 
2-6 ويت�خ���ر حت���ى ال�س�د�س���ة والرب���ع.. ثم لك 
ان تت�س���ور اي�س���� اح�س��س���ي عندم���� ي�س���ل يف 
ال�س�د�سة والرب���ع!؟.. االمومة هي اكرث اال�سي�ء 
التي تربط االن�س����ن ب�الر�س.. لواله� لطرت!.. 
لكنه� م�سئولية مليئة ب�للذة.. ف�لطفل هو ال�سيء 
الوحيد الذي ي�سع���د بال مقدم�ت.. فكم اكون يف 
منتهى االره�ق.. ثم يدخل على"وليد"ف�بني كل 

�سيء واك�د ا�سمع قلبي ي�سحك!!. 
- واذا خ���ريت بن احلب والفن، وال�سهرة.. م�ذا 

تخت�رين؟ 
- الف���ن قبل احل���ب وال�سه���رة.. واذا م�ج�ء الفن 

�ست�أتي ال�سهرة.. وال داعي للحب. 

وا�ست�سلمت!.. 
ولك���ن جن�ة يف راأي���ي يف ح�جة اىل من تقول له 

كلم�ت نزار التي يلحنه� له� عبد الوه�ب: 
تعود �سعري الطويل عليك 
تعودت ارخيه كل م�س�ء.. 
�سن�أمل قمح على راحتيك 

تعودت اتركه ي� حبيبي.. 
كنجمة �سيف على كتفيك.. 

احمد �شالح 

اآخر �شاعة/  ني�شـــان- 1967

دائم�"ال�س���وء  ي�سميه����  ال�سن����وي  ك�م���ل  ك�ن 
امل�سم���وع".. وكن���ت اق���ول ل���ه ان ذل���ك يذك���رين 
االحت����د  اوالنوف�"راق�س���ة  بقول"ج�لين���� 
ال�سوفيت���ي االوىل.. ع���ن الب�ليه:"انه املو�سيقى 
الت���ي تراه���� الع���ن او الرق����س ال���ذي ت�سمع���ه 

االذن"! 
وك�ن ك�مل ال�سن�وي يقول عنه� اي�س� انه�"الفت�ة 
الت���ي حمل���ت اعب�ء احلي����ة بال كتف���ن!، وك�نت 
املطربة تع�سق كلم�ت الفن�ن ال�س�عر، وحتفظه�! 

تقول جن�ة: 
- هذه االقوال امل�أثورة عن ع�س�رة افك�ر الكت�ب 
واالدب����ء والفن�نن.. وان� اح���ب ان احفظ اكرب 
ع���دد منه����.. ان ق���وال واح���دًا م���ن ه���ذه االقوال 

ي�س�وي يف نظري ع�سرات الكتب: 
وا�س�له�: واول م� حتفظينه منه�؟ 

فتجيب: كلمة برن�رد�سو التي ك�ن يردده� ام�مي 
ك�م���ل ال�سن����وي دائم�:"انه���م يقولول���ن.. م����ذا 

يقولون.. دعهم يقولون!". 
ظه���ور  انتظ����ر  يف  انن���ي  جن����ة..  وت���ردف 
كت�ب"�س�ع�ت"الذي ي�سم اقوال ك�مل ال�سن�وي 
وت�مالته التي من هذا النوع.. وان كنت احتفظ 

ب�لق�س��س�ت التي ن�سره� منه يف ال�سحف.. 
- ومن من كت�ب ال�سحف اي�س� تقرئن؟! ت

تقول جن�ة: 
* مو�س���ى �سربي يف ب�س�طة تغرياته، وو�سوح 
املتعلق���ة  املريح���ة  ال�سهل���ة  وجمل���ه  مع�ني���ه، 
يخ�ط���ب  ان���ه  يكت���ب  مب����  واقتن����ع  ب�خال����س 
ال�سخ�س مب��سرة، مت�م� ك�ملطرب الذي يخ�طب 

اذن امل�ستمع مب��سرة! 
* زك���ي عب���د الق�در يف رقت���ه وحي�ئ���ه املب�سوط 
الوا�س���ع اله�دئ اجلميل ال���ذي ي�سبه رقة خيوط 

االوبي�سون على لوحة جميلة!.. 
* امين���ة ال�سعي���د يف عب�راته���� املليئ���ة ب�لن�سح 
والن�س���ج والفه���م يف ب�به�"ا�س�ل���وين".. وهي 
تبدو يف ا�سلوبه� وغقليته� املرنة دائم� ك��ست�ذة 
يف ج�معة"م�س����كل احلي�ة"ق�س���ت م���دة خدم���ة 

طويلة وتريد ان متنح خربته� للن��س.. 
اليومي"م���ع  ركن���ه  يف  البن���داري  جلي���ل   *

النجوم".. 
وقد ا�سبحت قراءة خليل احدى ع�دات ال�سب�ح 

التي اوؤديه� بطريقة اوتوم�تيكية.. 

وم�ذا عن الكتب ي� جن�ة؟ 
- ان���� ال احب قراءة الق�س����س.. ل�ست ادري مل�ذا 
ا�سعر انه�"حواديت"! ولكني اميل لقراءة الكتب 
املتعلقة بتحلي���ل النف�س الب�سري���ة.. بع�س كتب 
�سالمة مو�س���ى مثال حب�ستني �س�ع�ت طويلة يف 
حجرت���ي حيث كنت اقراه���� فلم ا�ستطع ان اقطع 

قراءتي له�. 
وت�س���دين اي�س���� كت�ب�ت امل���راة.. اح���ث ان اقراأ 
لالدبي�ت.. ويف ي���دي االن فعال كت�ب الدكتورة 
ن���وال ال�سع���داوي، مذكرات طبيب���ة!.. وهو يف 
اعتق����دي ن���وع م���ن"ادب االعرتاف"الن���ه كم���� 
يبدو ي���روي ق�سته�.. وه���ذا وا�سح من �سي�ق 
الق�س���ة واال�سل���وب الن�ب���ع مب�س�ع���ر الك�تبة 
املخل�س���ة.. وق���د يك���ون ه���ذا ه���و ال�سبب يف 
جن����ح الكت����ب كعم���ل فن���ي ج����د وخمل�س.. 

وان���� احب كت�ب����ت الن�س����ء النهن يكت���ن بعمق 
واح�س��س واخال�س... كع�دتهن يف احلي�ة!. 

ان جن����ة فن�نة ذكية.. وهي حت�ول ان تقلد ذك�ء 
عبد الوه�ب.. لكنه� تنفي يل عن نف�سه� الذك�ء.. 
تقول فق���ط ان اح�س��سه���� كجه�ز"الردار"تلتقط 
ب���ه كل م���� حوله����.. ثم ت�س���در احك�مه���� �سريعة 
ف���ال تعقيب.. ولكن اذا م���� انت�به� الرتدد.. فقدت 
القدرة عل���ى اال�ستج�ب���ة الح��سي�سه���� وب�لت�يل 

توقف جه�ز الردار! 
وهي لذل���ك تفكر طويال قب���ل ان تتعلق.. حت�ول 
االلف����ظ..  تخت����ر  ان 

تخ�ف احي�ن� فتخفي نف�سه� وراء ال�سمت!. 
* تق���ول الفت����ة الت���ي حمل���ت اعب�ء احلي����ة بال 

كتفن: 
- ان���ت ت�س�ألن���ي عن"عق���د الطفول���ة".. طفولتي 
غريب���ة ج���دا.. النه���� طفول���ة ب���ال طفول���ة!.. فقد 
احرتفت وان� يف اخل�م�س���ة.. ا�سبحت م�سئولة 
ع���ن كل اخوت���ي وعدده���م 11 اخ� واخ���ت اال مل 
اكن يف هذا الوقت افك���ر يف"عرو�سة"لعبة مثال 
او قطع���ة م���ن ال�سيكوالت���ه او �سيء مم���� يرغبه 
االطف����ل.. بل ك�ن من اخلطورة ان افكر يف مثل 

هذه اال�سي�ء.. 
من غري الطبيع���ي ان يكون تفك���ريي طبيعي�.. 
وكلم���� اكرب تكرب م�سئوليت���ي.. لذلك مل ا�سعر 

بطفولتي.. 
طبع���� ك�ن لهذا ت�ثري يف اكرث من ن�حية.. اوال 
ان� ا�سعر االن اين انتهيت من ق�س�ء الفرتة التي 
يق�سيه���� االن�س����ن ع�دة يف العم���ل.. املفرو�س 
االن ان اك���ون يف املع�����س.. يف احي����ن كث���رية 
ا�سع���ر اين متعبة الين بذلت جمه���ودا �سخم�.. 
م�سئولي����ت م�ستمرة.. م�سئولي����ت فن، وزواج، 
وتربي���ة طفل.. ثم اه���م من ذلك كل���ه م�سئولي�ت 
النج�ح.. ان �سي�ن���ة جن�حي وحم�يته ورع�يته 
وتنبه���ت وال���ذود عن���ه فه���د اي عن���وان – وم���� 
اك���رث جوانب العدوان يف احلي����ة الفنية – كله� 

ت�ستهلك مني ط�قة �سخمة! 
ان اعتق���د ان نق�س� تولد عندي ب�سبب طفولتي.. 
فق���د ك�ن يج���ب ان ام���ر بف���رتة اع���ده االح�س��س 
ب�مل�سئولية يف الطفولة! النه� يف اعتق�دي �سيء 
ال ب���د منه، مثل الغ���داء لالن�س�ن ورمب���� هذا هو 
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يتزوجه���� بعد ان يقتل اخ�ه����.. ولكنه �سرع�ن 
م� ميله� النه� ا�سبحت دميمة فيقر منه� ويحب 
فت�ة اخرى من ا�س���رة كرمية اي�س�.. وتتح�يل 
الفت�ة لتتزوج���ه.. فت�آمر ب�سنع �سجرة لع�ئلته 
الثب����ت ن�سبه اىل احد املل���وك.. مت�م� كم� فعل 

الوفديون واثبتوا ان ف�روق �سليل النبي. 
واالن بعد كل هذه امل�س�ئب التي حلت ب�لرجل 
كندي���د، فه���ل ان���ت مت�س�ئ���م او متف�ئ���ل؟ وه���ل 

تف�سل قراءة"فكرة"او كت�ب فولتري؟ 
ان� �سخ�سي� اف�سل قراءة ب�ب"الدب ب�ي�ر"! 

اأول جمرم 
هل تعرف من اول ق�تل يف الع�مل؟ ومل�ذا قتل.. 

ومن الذي ق�م بعمل ع�سم�وي وقتل الق�تل؟ 
تقول الكتب ال�سم�وية: 

هب���ط ابون���� ادم م���ن اجلن���ة اىل االر�س ومعه 
ن�سف���ه احللو ح���واء، ومل تكن ح���واء يف هذه 

االي�م تط�لب ب�مل�س�واة. 
ب���ل ك�ن���ت تتب���ع زوجه� حي���ث يذه���ب وت�أمتر 

ب�آوامره.. ك�ن هذا طبع� منذ االف ال�سنن. 
ثم ن���زل املالك جربيل وعل���م ادم ن�سج املالب�س 
– وال اعلم مل�ذا مل يعلم حواء وتعلم اآدم �سغل 
الرتيك���و الن �سرك���ة ن�سي���ج املحل���ة مل تك���ن قد 

ان�سئت بعد. 
وك�ن���ت ح���واء التل���د اال تواأم���ن يف كل بطن. 
وب���دا ابن����ء ادم امل�سك���ن يك���رثون ومي���الأون 

االر�س غري ع�بثن بنظرية حتديد الن�سل. 
وك�ن م���ن ب���ن اوالده ه�بي���ل الطي���ب وق�بيل 
الخت���ه  ه�بي���ل  ي���زف  ان  ادم  واراد  ال�سري���ر. 

اجلميلة وق�بيل الخته القبيحة. 
وق���دم ه�بي���ل ال�سبكة الخته وك�ن���ت عب�رة عن 
ح���روف لك���ن ق�بيل نق���م عل���ى اخيه لن���ه يريد 
ان يت���زوج اخت���ه اجلميلة وب���داأت احلرب يف 
اال�س���رة االوىل، وقب���ل االخ���وان ان يكون الله 

حكم� بينهم���� وتقبل الله قرب����ن ه�بيل الطيب 
فك�ن ذل���ك حكم� ب�لزواج، لكن ق�بيل مل يخ�سع 

مل�سيئة الله واراد االنتق�م. 
وذات �سب����ح وج���د اخ�ه ن�ئم���� ف�م�سك بحجر 

كبري ورم�ه على وجهه وقتله. 
ف��سب���ح ق�بي���ل اول جمرم يف الع����مل وح�سب 
نظري���ة التع�دلي���ة يجب ان يقت���ل ق�بيل اليج�د 

التع�دل يف الع�مل. 
لكن.. اين ع�سم�وي ليقتله؟ 

ان ق�بي���ل ا�سيب ب�جلنون.. وبينم� ك�ن ي�سري 
وقع من فوق جبل مرتفع فته�سم راأ�سه. 

وك�ن القدر هو اول ع�سم�وي يف الع�مل. 
 ***

ه���ذا كت�ب ال يريد عدد �سفح�ته على الثالثن.. 
من جمموع���ة كتب الق�س�س الديني���ة.. يقراأه� 

االطف�ل والكب�ر ب�سغف �سديد. 
فه���ل تري���د ان تق���راأ بقي���ة املجموع���ة وتع���رف 
م���ن هم اه���ل الكهف وكي���ف ك�ن يعي�س مو�سى 

وق�رون وذو القرنن و�سب�أ؟ 
ان� ال اريد ان اعرف. 

تعادلية احلكيم 
"التع�دلي���ة.. هذا هو مذهبي وفني"هكذا ق�ل 

توفيق احلكيم.. 
ومل يفهم معنى هذه الكلمة اال توفيق احلكيم. 

فهل تريد انت ان تفهم معنى التع�دلية؟ 
اذن �س���ع نف�س���ك يف م���ك�ن توفي���ق احلكي���م.. 

وا�ستمع اىل م� يقول: 
ان االمرا����س العقلية هي اختالل يف التع�دل.. 
ام���� يت�سخم ال�سعور فريند االن�س�ن طفال وام� 
بطغي����ن الفك���ر فرتتب���ك اداة االدراك وت�سبح 

فيل�سوف� او جمنون�! 
هل فهمت؟ 

اذا مل تفه���م ف�س�أ�سرحه� ل���ك بطريقة �سهلة قد ال 

يفهمه� توفيق احلكيم. 
اقيم���ت مب�راة لك���رة القدم بن فريق���ي الن�دي 
االهلي والرت�س�نة. ول���كل ن�د جمهوره. �سجل 
فري���ق االهل���ي هدف���� ف�س����ح جمه���ور االهلي، 
وبع���د دق�ئ���ق �سجل فريق الرت�س�ن���ة هدف� اآخر 
ف�س����ح جمه���ور الرت�س�نة وق�ل ب���در الدين يف 

امليكروفون: لقد تع�دل الفريق�ن. 
نفهم من ذلك انه لي�س هن�ك منت�سر وال مهزوم 
واوال التع����دل لق�م جمه���ور الرت�س�نة و�سرب 

جمهور االهلي وك�نت م�سيبة.. 
هل فهمت؟ 

ان عبد العزيز عبد الله �س�مل فهم مبداأ التع�دلية 
ف�خ���رج الن����دي االهل���ي م���ن االحت����د حتى ال 
يوج���د التع�دل. ف��سبح عدد الف�هن لهذا املبداأ 
اثن���ن: هم� توفي���ق احلكيم وعب���د العزيز عبد 

الله �س�مل. 

الق�شاء على الدين 
االن�س����ن وحده يف هذا الك���ون.. وحر يف هذا 
الك���ون، وهك���ذا ق�س���ى االن�س����ن عل���ى تع�ليم 

الدين. 
و�سبب ذلك وا�سح: وهو انه لي�س هن�ك تع�دل 

بن ن�س�ط االمي�ن ون�س�ط العلم. 
ف�لعل���م ق���د �س�ع���ف قوت���ه بينم���� الدي���ن بق���ى 
حم�س���ورًا يف افق���ه، فنج���م عن ذل���ك ان خ�سع 
الع�س���ر احلدي���ث نت�ئ���ج العقل.. واف���ك�ر م�ال 

يثبت ب�لبحث واالختب�ر. 
ث���م يخرج توفيق احلكيم من ذلك ويثبت لن� ان 
االن�س�ن لي�س �سري���را بطبعه. الن ال�سر مر�س 

واالن�س����ن يعم���ل دائم���� عل���ى �سف����ء نف�سه من 
االمرا�س واالقرتاب م���ن ح�لة ال�سحة، ولذلك 
ال يج���ب ان يق���ف املجتمع من ه���وؤالء اال�سرار 
موق���ف املنتق���م.. ب���ل موق���ف املط�ل���ب بح�ل���ة 
التع����دل اي يفع���ل اخل���ري، وال يج���ب ان يدفع 
االن�س����ن ثمن اجلرمي���ة من حريت���ه، بل يجب 
على ه���ذا املجرم ان ي���وؤدي عم���ال ملنفعة الغري 

فيحدث التع�دل. 
ويه�ج���م احلكي���م فك���رة ال�سج���ون.. ويط�لب 
ب�زالته����.. لكن���ه يط�ل���ب ب�البق�ء عل���ى عقوبة 
االع���دام، ام���� امل����رق او ال���زاين او اي جم���رم 
اخ���ر ف���ال يج���ب مع�قبت���ه ب�ل�سجن، ب���ل يجب 
مع�قبته بعمل اخل���ري.. اي خري يفيد املجموع 
دون طرده من هذا املجتمع حتى اليخرج ن�قم� 

عليه. 

نظام احلكم 
يقول احلكيم: 

يف ال�سي��سة الداخلي���ة البد من تع�دل بن قوة 
احل�ك���م واملحك���وم، حت���ى يف عه���د ال�سلط����ن 
املطلق ف����ن قوة املحكوم ك�نت جت���د له� منفدا 
من خ���الل رج����ل الدي���ن او رج�ل الفك���ر، فلم� 
بنف�س���ه  نف�س���ه  يحك���م  ان  ال�سع���ب  ا�ستط����ع 
ان�سط���رت قوته اىل احزاب تتع�دل كي حتتفظ 
بوجوده���� ال�س���روري. ف�ذا تغلب���ت ط�ئفة يف 
النه�ي���ة وابتلعت كل م� عداه� ف����ن هذه القوة 

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

◄◄

هل ه� م�ؤلف كنديد؟ 
ع��س فولتري 84 ع�م� من القرنن ال�س�بع ع�سر 
والث�م���ن ع�س���ر، و�سج���ن يف الب��ستي���ل ث���الث 
م���رات، و�س�فر اىل اجنل���رتا ه�رب� ثم ع�د منه� 
يفك���ر حدي���د: احلرية. ث���م �س�ف���ر اىل برو�سي� 
ونزل �سيف� عل���ى ملك برو�سي� فريدريك االكرب 
ثم اختلف� وع�د اىل فرن�س� حيث درت عليه كتبه 
ربح���� كبريا، وعند م� م����ت ك�ن دخله ال�سنوي 

يزيد على 370 الف فرنك من الذهب. 
وك�ن فولت���ري �سحفي� ن�س���ر يف حي�ته اكرث من 
ع�س���رة االف ر�س�لة.. وا�سبح اكرث ال�سحفين 

ن�س�ط� وت�أثريا يف الراأي الع�م. 
ويف �سنوات���ه االخرية الف كت�به"كنديد"الذي 
ه�ج���م فيه عبد التف�وؤل لكن الك�تب �سدر ح�لي� 
من ا�سم املوؤلف ومك�ن الت�أليف وت�ريخه وظهر 
الكت�ب مكتوب���� عليه: ترجم ع���ن االمل�نية بقلم 
الدكت���ور والف، الن احلكوم���ة الفرن�سية ك�نت 

تبحث عن فولتري وتريد القب�س عليه. 
وظه���ر م���ن ه���ذا الكت����ب يف ذلك احل���ن ثالث 
ع�سرة طبع���ة بجميع لغ�ت الع����مل.. واىل االآن 
ال يع���رف الن�����س م� اذا ك�ن فولت���ري هو موؤلف 
اجل���زء الث����ين من ه���ذا الكت����ب او ان���ه ادخل 

عليه. 

مبدا التفاوؤل 
وك�ن ي�سود الع�س���ر الذي ظهر فيه هذا الكت�ب 

مبداأ التف�وؤل الق�ئل: 
"ان كل �س���يء هو اح�سن م� يكون يف اح�سن 

م� ميكن من العوامل". 
ل���واء ه���ذا املذه���ب الفيل�س���وف  وك�ن يحم���ل 
االمل����ين ليبنت���ز، فه�جم���ه فولت���ري بق�سوة يف 
كت����ب كندي���د، مط�لب���� ب�ال�س���الح ال�سي��س���ي 

والديني وك�سر �سوكة اال�ستبداد، وك�ن ين�دي 
ب�لدي���ن الطبيع���ي م���ع اف���ك�ر الوح���ي، وع���ده 
امل�سيحيون ه�دم� لدينهم.. النه ك�ن يبحث عن 

دين بال ا�سرار وال رموز. 
ث���م يع���ود فولت���ري اىل ب�ري�س للم���رة االخرية 
ومي���وت بعد ع����م، ومتتنع ال�سح���ف عن ن�سر 
خ���رب وف�ت���ه ومتتن���ع ال�سحف ع���ن ن�سر خرب 
وف�ت���ه ومتتن���ع الكني�س���ة ع���ن دفن���ه فريم���ي 

جثم�نه. 
وبعد ا�ستع�ل الثورة الفرن�سية ينقل رف�ته اىل 

مدفن العظم�ء بب�ري�س. 

عادل زعيرت 
وقد ترجم هذا الكت�ب عن الفرن�سية ع�دل زعيرت، 
وهو ك�تب فل�سطيني، ترجم اىل االن اكرث من 20 
ب�  كت�

ملونتكيو وكوبون وفران�س ورو�سو. 
له���ذا املرتج���م  تق���راأ اي كت����ب  واذا اردت ان 
فت�سبحني ان ن�سع ب�لقرب منك ق�مو�س� عربي� 
لتعرف معنى الكلم����ت العربية او الفل�سطينية 

التي قد ال يعرفه� ع�دل زعيرت نف�سه. 
او هن����ك طريق���ة اخ���رى ا�سه���ل، ابح���ث ع���ن 
ا�سل الكت�ب ب�للغ���ة الفرن�سةي واقراأه.. حتى 
اذا كن���ت ال جتي���د الفرن�سي���ة..! او ابح���ث عن 
الن�سخة االمل�نية بقلم الدكتور رالف واقراه�.. 

فقد تفهمه�!! 
ولنعد ث�ني���� اىل هذا الكت�ب"كنديد"هل تعرف 
يق���ول  )Candide(؟  كندي���د  كلم���ة  معن���ى 
الق�مو����س: الرج���ل الطي���ب القل���ب او النف���ي 
النف�س، واقول ان� بعد ان قراأت الكت�ب: الرجل 
االهبل العبيط وبطل الق�سة ا�سمه كنديد، اق�م 
يف ق�س���ر ب����رون واح���ب ابنت���ه، ث���م اكت�س���ف 
احل���ب  ه���ذا  الب����رون 

ف�سربه وطرده من بيته، وك�ن ا�ست�ذه يف هذه 
الق�سة فيل�سوف���� متف�ئال علمه مب���دا"كل �سيء 

هو اح�سن م� يكون يف اح�سن م� ميكن". 
فيخ���رج كنديد م���ن بيته ه�دئ� عل���ى وجهه اىل 
بالد البلغ����ر.. ويق�بله رج���الن فيح�سن�ن اليه 
ويطعم�ن���ه ثم ي�س�أالنه هل يح���ب ملكهم فيقول 
انه ال يحب اال بنت الب�رون التي تركه� وراءه، 
في�سرب�ن���ه ويرمي�نه يف ال�سجن ولكنه يتمكن 
م���ن الف���رار ويق�ب���ل فيل�سوفه وي���روي لكنديد 
كي���ف ق�مت احل���رب يف بالده واح���رق الق�سر 
والب����رون وحبيبت���ه، وان���ه ل���و مل يط���رد م���ن 
الق�س���ر ل���ك�ن االن يف عداد االم���وات. فينتظر 
كندي���د اىل فيل�سوف���ه ويق���ول: كل �س���يء ه���و 

اح�سن م� يكون.

امل�شاب.. واخلري 
وهكذا ي�سري كنديد من بلد اىل بلد حتى يطوف 
الع�مل: من امريك� اىل اآ�سي� اىل اورب�، ويف كل 
بلد يجد من امل�س�ئب م� يجعله يوؤمن بنظرية 
فيل�سوف���ه ويقول: ك�ن كل هذا �سروري�، فمن 
امل�س�ئ���ب اخل��س���ة ين�س����أ اخلري الع����م. وان 
�سئ���ت فق���ل ان امل�س�ئ���ب اخل��سة كلم���� زادت 

حت�سن كل �سيء!". 
ث���م يق�ب���ل يوم���� حبيبت���ه ويعل���م انه���� مل متت 
ومل حت���رق ولكنه� ا�سبحت م���ن ممتلك�ت احد 
الق���واد املنت�سرين. ويقت���ل يف �سبيله� رجلن 
ثم يف���ر من البند ويح����ول ان يع���ود اليه� بعد 
�سنوات فيجده���� قد ت�سوه وجهه���� وا�سبحت 
دميع���ة قبيحة. ولكن���ه يقرر ال���زواج منه� النه 
وعده� بذل���ك، لكن اخ�ه� الب����رون يرف�س الن 
اخت���ه من �سالل���ة �سريفة يرج���ع ا�سله� اىل 72 
جي���ال. وكندي���د وبي���ب ا�س���رة ال ا�س���ل ل���ه، ثم 

الت�شاوؤم والتفاوؤل 

هل انت مت�شائم او متفائل؟ 

اذا حدثت التع�شبية.. فماذا تق�ل؟ 

هل حتمد اهلل على انك مل تقع يف م�شيبة اكرب؟ 

ان ف�لتري – الكاتب الغرن�شي – ي�شخر من املتفائلني ويحملهم م�شائب العامل 

وما يقع من حروب وفظائح ويق�ل عنهم انهم جمانني. 

وف�لتــري كاد يق�شــي علــى مبــداأ التفــاوؤل وحمــل علــى هــذا املبــداأ حملــة 
عنيفة.. 

اق�ل"كاد"لن على امني ت�شــدى له ووقف يكتب بحما�شــة عن التفاوؤل حتى 

ا�شــبح زعيم املتفائلني يف م�شر. وتظهر هذه احلما�شة يف"فكرة"التي يكتبها 

املتفائل االكرب يف ال�شفحة الثامنة من جريدة االخبار منذ 1147 ي�ما. 
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اي�س���� التلبث ان تول���د قوة اخ���رى تع�ر�سه�، 
وقد تخنق وته���زم ولكنه� البد ان توجد يوم�، 

الن ق�نون التع�دل هو �سرط احلي�ة. 

العقاد واحلكيم 
قرات من���ذ ا�س�بيع نق���د اال�ست�ذ العق����د لكت�ب 
التع�دلي���ة، وك�ن نق���ده الذع�.. وح����ول العق�د 
ان يه���دم مذهب احلكي���م ويخرجه بال مذهب.. 

وال فن! 
وت�س�ءل���ت يومه���� عن �سبب ذلك اله���دم، لكنني 

بعد ان قراأت الكت�ب فهمت.. وزال العجب.
ق�ل احلكيم: 

"احلك���م الدميقراط���ي ال ي�ستطيع ان يخف�س 
�سوت"الفكر"احل���ر، لكن���ه ي�ستطي���ع ان يلغي 
وجوده ب�ن ي�ستدرج���ه اىل حظرية ال�سي��سة، 
ومتى دخل رجل الفك���ر تلك احلظرية فقد بطل 
هذه وتوجيه���ه وا�سبح منق�سم� اىل نظ�م من 

ي�أمتر ب�وامره. 
م���ن هن���� ج�ء نق���د العق����د الكت�ب الذع����.. غري 
متع�دل، اذ ال�سك ان احلكيم بعد ظهور نظريته 

ا�سبح يف م�س�ف �س�رتر وم�رك�س. 

النقاد االجانب 
بع���د ان ق���راأت نقد النق����د وكت����ب احلكيم قلت 
يف نف�س���ي ان احلكيم مع���ذور اذا ا�ست�سهد يف 
كت�ب���ه ب�لنق�د االج�نب فقط ومل يذكر ا�سم ن�قد 

عربي. 
انه اذا حتدث عن احد كتبه ق�ل: 

الك�ت���ب  او  يق���ول  دي�ستي�س���و  ج����ن  الن�ق���د 
م�ر�سيل م�رتينيه او الك�تبة ترييز هريب�ن او 
�سحيفة �سبكت�تور انه مل يذكر ا�سم اية جريدة 
م�سرية.. اال جتد معي انه حمق يف ذلك.. وانه 

لي�س عندن� يف م�سر نق�د كم� يف فرن�س�؟ 
ق���ل مع���ي اذن"يعدله���� ربن����"او عل���ى طريق���ة 
توفي���ق احلكيم: الل���ه يوجه التع����دل! فيخرج 
امل�سجون���ن من �سجونهم ويوجد االحزاب يف 
الب���الد ويجعل العق����د مفكرًا فق���ط، وال يجعل 

عبد العزيز عبد الله �س�مل تع�دلي� ابدا! 

�شحفي وزوج ناجح 
ي�س���رب  وال  يدخ���ن  ال  ان���ه  نف�س���ه  ع���ن  كت���ب 
الي���ه  ق�س���ة  واح���ب  القه���وة  ويك���ره  ال�س����ي 
هي"ب�سيمة"وبري���ده اليوم���ي يزي���د عل���ى 50 
خط�ب���� ودخل ال�سج���ن مرت���ن ويكتب"جراح 
قلب"فه���ل عرفته؟ انه ا�سم�عي���ل املربوك الذي 
�س���ت  من���ذ  اال�سكندري���ة  ج�مع���ة  م���ن  تخ���رج 
�سنوات وعم���ل �سحفي� ثم رئي�س���� للتحرير ثم 
�سحفي���� ثم ال���ف اول كت����ب واه���داه اىل اآخر 

حب.. اىل زوجته.. 
وق�س���ة ه���ذا احلب.. ق�س���ة يعرفه� طلب���ة كلية 
وك�نت"ه���ي"يف  العل���وم..  وكلي���ة  احلق���وق 
ق�����س  وابوه����  ب�سنت���ن  وت�سبق���ه  العل���وم 

�سرعي.. 
جملته���م  يف  االول  املح���رر  ا�سم�عي���ل  وك�ن 
يف  ب�ه���ر  م�ستقب���ل  ل���ه  وينتظ���ر  اجل�معي���ة 

ال�سح�فة.. والزواج.. فهل جنح يف االثنن؟ 
وم�س���ت �سنوات وظهر الكت�ب االول خ�لي� من 
ق�سة غرامه فتعجبت كيف يهدي كت�به اىل اآخر 

واول حب دون ان يكتب ق�سة هذا احلب. 
وهن����ك ق�س���ة غ���رام اخ���رى مل يتح���دث عنه���� 

ا�سم�عيل طويال وهي ق�سة غرام اخيه. 
وك�ن عجب���ي اكرب عندم� ق���راأت مقدمة الكت�ب 

الت���ي اعتربه���� ان���� – الق����رئ – اجم���ل م� يف 
الكت����ب، يتح���دث يف املقدم���ة عن فت����ة ق�بله�، 
ك�ن���ت هذه الفت�ة هي �سبب انتح�ر اخيه، القي 
بنف�س���ه حتت عجالت القط�ر م���ن اجل عينيه�، 
ك�ن اخ���وه يحبه� وهو م���� زال ط�لب� – مثله – 
ثم انتح���ر، ومل تعرف اال�سب�ب، وانتهى اخوه 
ومل تنت���ه ق�سة حبه، ث���م ق�بله���� ا�سم�عيل بعد 
ا�س�بي���ع عن���د طبي���ب عي���ون، وك�نت م���� زالت 
تبكي ومل تنقطع دموعه� منذ ذلك اليوم. ك�نت 
تزور قرب ايخ���ه وتلقي بنف�سه���� فوقه وتبكي، 
ث���م انتقل���وا اىل بلدة اخرى، فك�ن���ت ت�تي مرة 
كل �سه���ر لتبك���ي، ث���م اختفت وم�س���ت �سنوات 

طوال. 
ثم ق�بله� ا�سم�عي���ل يف الرتام مع طفل �سغري، 
حبته وك�نت دموعه� ت�سيل على خديه�، و�س�له� 

عن اآخر لق�ء مع اخيه ومل�ذا انتحر. 
ق�لت ل���ه انه���� ارادت منه ان يذاك���ر فزعمت ان 
اب���ن عمه� تق���دم خلطبته� وقب���ل ابوه� على ان 

تعلن اخلطبة يف بداية االج�زة ال�سيفية. 
ولكنه���� ت�ستطي���ع ان ترف�س لو انه���ى درا�سته 

وتقدم ليطلب يده�. 
ومل ير����س اخوه ان تك���ون حبيبته ج�ئزة يف 
�سب����ق.. ف�نتحر.. ثم ق�ل���ت احلبيبة: هل تعلم 
انه لي�س يل ابن عم؟ وال عم؟ ثم ق�لت والدموع 

يف عينيه� لولده�، �سلم على عمك ي� امن! 
وم���� ك�دت تنط���ق ب��سم ابنه� ام���ن حتى ع�نق 
ا�سم�عي���ل الول���د، فق���د ك�ن اي�س���� ا�س���م اخي���ه 

امن. 
ه���ذه ه���ي املقدم���ة: وه���ي ق�س���ة رائع���ة م���ن 
ا�سم�عي���ل،  تعج���ب  مل  لكنه����  احلي����ة،  واق���ع 
وكم���� ق����ل يف اول الكت�ب ان اح���ب ق�سة اليه 
هي"ب�سيمة"ال�س���ت م���ن راأي���ي ان ت���رتك ه���ذا 

احلكم للقراء؟ 
اكتب ي� ا�سم�عيل هذه الق�سة ثم دخن وا�سرب 

ال�س�ب واحب القهوة؟ 

املدر�س القاتل 
ك�ن مدر�س���� يف ث�ن���وي، وك�ن���وا يتحدث���ون ع���ن 

احل���ب، وك�ن الفت���ى االول يف مدار�س الن�سر هو 
جم����ل افندي ذلك ال�س����ب الو�سي���م االنيق، وك�ن 
كلم���� دخ���ل الف�سل التف���ت حوله نظ���رات اعج�ب 
الط�لب����ت، وكلم� خرج من الف�س���ل رمقته نظرات 

الغرية من املدر�س�ت. 
ومطب����ت ط�لب���ة يف الف�س���ل النه�ئ���ي ال يتج�وز 
عمره���� ال�س�د�س���ة ع�س���رة وهن اجم���ل تلميذة يف 
املدر�س���ة.. اذا �س����رت مت�يل���ت معه���� االغ�س����ن 

وذابت حتته� االحج�ر واغمى على املدر�سن. 
وك�ن اال�ست����ذ عب���ده معجب���ً� ب�لقن����ة ال�سغ���رية 
ويت�أمل كلم� راآه� تتحدث اىل جم�ل افندي املدر�س 

االنيق. 
ثم نقل جم�ل افندي اىل اال�سكندرية ومهد الطريق 
ام����م اال�ست����ذ عبده، فب���دا يحكم خطط���ه ويرمي 
�سب�كه، ومل تك���ن ال�سمكة ال�سغرية يف ح�جة اىل 
�سب����ك، ك�ن يكفي ان ي�سع يده يف امل�ء لتعلق به� 
ال�سمك���ة.. في�أكله� وبدا احل���ب، ثم انتهى احلب.. 
انهم���� تزوج����، ثم نقل عب���ده افن���دي اىل الفيوم، 
ومل ينع���م الله عليهم� برذال���ة االوالد فبقي� �سنتن 

يعي�س�ن عي�سة االحرار. 
وك�ن���ت �س���ورة جم�ل افن���دي ال تف����رق عينينه.. 
ال �س���ك يف انه���� ك�ن���ت حتبه مث���ل بقي���ة الط�لب�ت 

واملدر�س�ت، لكنه مل يكن يجروؤ على �سوؤاله�. 
ثم حملت زوجته، فزاد �سكه، الن جم�ل افندي ك�ن 

يزور اهله� كلم� ج�ء اىل الق�هرة. 
خمتلف���ن  ين�س�م����ن   – االزواج  ككل   – ك�ن���� 

ويقوم�ن بخطة جديدة خلالف جديد. 
فك�ن���ت ترتكه يف الفيوم وتع���ود لزي�رة اهله�، ثم 
م�تت ابنتهم���� ال�سغرية، فقطع احلب���ل الذي ك�ن 

يربطهم�.. وا�سرتاح االب من �سكوكه. 
ث���م ي�ست���د اخل���الف ويف �س�عة وح���ي يطلقه�، ثم 
يع���ود اىل عمل���ه، ومتر �سنوات وه���و ال يعلم ابن 

هي وم�ذا ا�س�به� وهل تزوجت جم�ل افندي! 
اىل هن� ك�ن يجب ان تنتهي الق�سة الطويلة"غ�سن 
الزيتون"لكن املوؤلف حممد عبد احلليم عبد الله مل 
يكتف مب� ا�س����ب الزوجة امل�سكينة من م�س�ئب.. 
فجعل الزوج يت�سفح جريدة �سب�حية فيقع نظره 
على �سورة زوجته ويقراأ انه� ك�نت مع ع�سيق له� 
اراد ان ينته���ي منه� ف�سربه�عل���ى راأ�سه� ووقعت 

على االر�س م�سرجة بدم�ئه�.. يعني ميتة! 

ن�شاط �شخم 
كت���ب حمم���د عب���د احلليم عب���د الل���ه اىل االن �ست 
ق�س����س طويلة، والق�س����س الطويل م���� زال اىل 
يومن� هذا يتعرث يف �سريه.. النه طويل بال مربر، 
وك�ن ميكن ان ي�سبح ق�سريا وجميال، لكن موؤلف 
ه���ذه الق�سة ن����ل اىل االن اربع جوائز من املجمع 
اللغوي ومن  وزارة ال�سئون ومن وزارة الرتبية 

وج�ئزة الدولة. 
ول���ه كذلك ن�س�ط ق�س�س���ي يف االداعة وال�سح�فة 
وال�سينم����، وه���ذا الن�س����ط هو ال���ذي جعله يقتل 
زوجة اال�ست�ذ عبده يف نه�ية الق�سة حتى تعجب 

يو�سف وهبي فيخرجه� له ويقتله� معه. 

◄◄

 وعلى مقعد اآخر.. جل�ست ال�س�وي�سة احل�سن�ء 
من البولي�س الن�س�ئي.. تفتح عليه اخلرطو�س.. 
وت��خ��رج ف��ل��م ال����روح وع��ل��ي��ة ال���ب���ودرة وامل���راة 
م��واج��ه��ت��ه��� جل�س  وت��ت��زي��ن ويف  ال�����س��غ��رية.. 
والنبي  له�،  يقول  اخلفيف  دم��ه  بكل  احلرامي 

تع�ل اظبطيني ي�ه! 
ان���ط���ل���ق  ال�������غ�������رف�������ة..  رك���������ن  ويف  اوو 
وهو  ال�سميع  عبد  مكتبة  الف�سيح"يدعب�س"يف 

توقف.. وخلف  بال  ويتكلم..  ويتكلم  يتكلم.. 
نخوته  بكل  ال�س�رع  رجل  وقف  الف�سيح.. 

ان  يريد  ال��داف��ق��ة..  ورج��ول��ت��ه  و�سه�مته 
ييعتقد  ال��ذي  املتع�يل  الف�سيح  ي�سرب 
وال�سي��سة  ال��ط��ب  يف  امل��ع��رف��ة  رب  ان��ه 
وال�سحر  والق�نون  والفلك  واالقت�س�د 
وك��ل ���س��يء!.. ويف رك��ن اآخ��ر.. جل�ست 
اب��ن��ة اع���ت���دال.. ي��ده��� ع��ل��ى خ��ده��� يف 

انتظ�ر العري�س الذي ف�ت موعده ولن 
ي�تي اىل االبد.. واىل ميينه� االن�سة 
ر�س�قة تهتز يف ار�ستقراطية كم� لو 
ك�ن عليه�"الع�سبي"ات�سوروا هذا 

كله.. 
يت�سور  ال  انه  يقول  ال�سميع  عبد  ان 

بل  فح�سب..  احلجرة  يف  معه  وج��وده��م 
ب�نف��سهم..  يح�س  ف��ع��ال..  معه  يعي�سون  ه��م 

لنك�تهم.. ثم يدور يف  اليهم وي�سحك  ويتحدث 
التي  النك�ت  لهذه  طرب�  يرق�س  وه��و  احلجرة 

ي�سعه� بعد ذلك يف اخب�ر الك�ريك�تري! 
هذه  م��ن  واح���د  ك��ل  ان  ي��ق��ول  ال�سميع  عبد  ان 
عم�د  مثل  مت�م�  نف�سه..  من  قطعة  املخلوق�ت 
و�سر  خرب  من  فيهم  م�  بكل  يحبهم  انه  وعن�ن! 
اي�س�..  اب  ككل  ولكنه  اوالده..  االن  يحب  كم� 
االخر  ب�لبع�س  وي�سيق  بع�سهم..  اىل  يرت�ح 
ال�سيخ  كلهم يف درجة احلب مثال  ت�س�ووا  وان 
انه  ويقول  ج��دا..  يحبه  ال�سميع  عبد  متلوف.. 
ف�ل�سيخ  م��ع��ه..  يتحدث  �س�ع�ته  اغلب  يق�سي 
يف  ر�س�لة  له  ج��دا..  ال��دم  خفيف  رج��ل  متلوف 
الن��س  يتهم  انه  احلي�ة  يف  ور�س�لته  احلي�ة.. 
ب�ملظهر..  اال�سخ��س  على  احلكم  اخلط�أ  من  ان 
وق��ور  م��ظ��ه��ر  وراء  يت�سرت  م��ت��ل��وف  ف���ل�����س��ي��خ 
لريتكب كل املوبق�ت املت�سورة وغري املت�سورة 

بطريقة خفيفة الدم! 
ويقول عبد ال�سميع عن الف�سيح ان هذا البني ادم 
ي�س�يقني كثريا.. انه ميثل فئة"املتفيهقن"الذين 
يدعون العلم ببواطن االمور.. 
ث�ل  نه�ر..  الدني�  له  قلت  لو 
ل����ك ان�����ه ب���ع���د خ��م�����س 
راح  ���س���ع���ت 
ب�������ي�������ج�������ي 
ال��ل��ي��ل!.. 

ويقرا  ا�ستخدام..  ا�سوا  املنطق  ي�ستخدم  ان��ه 
ي��ق��راأه ولكن  ال��ن������س مب���  يفيد  ل��ك��ي  ك��ث��ريا، ال 
ان  اح�س  وان���  خديعتهم  يف  وبيتفنن  ليخدعهم 
ولو  ثقيل  ودم  كريهة  رائ��ح��ة  ل��ه  الف�سيح  ه��ذا 

امكنني �سربه ل�سربته والله العظيم!. 
ال�س�وي�سة  ام���  ق�ئال:  ال�سميع  عبد  وي�ستطرد 
ا�ستغلت  ال�سرق حتى ولو  امل��راة يف  ف�نه متثل 
ان  ت�ستطيع  ال  ال�سرق  يف  امل��راة  ف���ن  بولي�سة 
يحدثه�  رج��ل  كل  اجلن�س..  فكرة  من  تتخل�س 
تف�سره�  للرجل  حركة  كل  غر�س�..  له  ان  الب��د 

تف�سريًا �سيئً�.. 
ان ال�س�وي�سة واحلرامي هم� الرجل واملراة يف 
للحرامي!  حبي  ا�سف  ان  ميكن  وال  ال�سرق.. 
االن�س�ن حب� عجيبً�.. وب�سريف  انني احب هذا 
لو مد يده يف جيبي ف�سوف ا�سكت.. ثم ا�سحبه 
من يده لنجل�س على اقرب مقهى لنتب�دل النكت! 
ج���دا..  ال�����س���رع  رج���ل  ي��ع��ز  ال�سميع  وع��ب��د 
وهو يقول عنه انه ميثل خال�سة النف�س 

امل�سرية ال�سف�فة ال�س�فية.. 
امل���ل���ي���ئ���ة ب����ن����زع�����ت ال�������س���ه����م���ة 
وال�سخرية  واالمي����ن  وال�سج�عة 
امل��������رة!.. ان����ه ي�����س��ري يف ال��ط��ري��ق 
ي�س�أل..  فيه� وال  فريى"خن�قة"ويدخل 

املهم ان ين��سر املغلوب ال�سعيف. 
انه� متثل  اعتدال  ابله  ال�سميع عن  ويقول عبد 
كلمة"ال"يف  كثريا  ق�لت  التي  الع�ن�س  الفت�ة 
كله"حتو�س"مرتبه�  العمر  ظلت  لقد  �سب�به�! 
ام�����ال يف ت���ك���وي���ن ث������روة ت���غ���ري اب���ن 
احلالل ب�لزواج منه�.. فلم� كونت 
الرثوة.. ذهب ال�سب�ب.. والغ�س 

من حوله� الكل!
وي�����س��ي��ف ع��ب��د ال�����س��م��ي��ع ق���ئ��ال: 
م��ه��م��� اخ��ت��ل��ف��ت ���س��خ�����س��ي���ت��ه��م.. 
ان  دائ���م����  اح����ب  اوالدي..  ك��ل��ه��م 
اخ�طبهم..  ح���ول..  وكلهم  اجل�س 
�سحك�تهم  واروي  وا���س���ح��ك��ه��م.. 

للن��س! 

ت�ش�روا عبد ال�شميع.. 
جال�س يف غرفة منزله بالنيل.. 

اىل ميينه ابنه ال�شغري عماد.. واىل ي�شاره ابنته الطفلة عنان.. وعلى ديفان م�اجه ا�شتلقى 
ال�شــيخ متل�ف على ظهره ويداه م�شــتبكتان خلف راأ�شه.. وعيناه تتطلعان اىل �ش�رة المراأة 

عارية معلقة على احلائط.. وفمه عليه ابت�شامة عري�شة �شعيدة..

اجلـيل/مت�ز- 1955اجلـيل/ اآب- 1955

ت�فيق بحري
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ذاكرة 
العد�سة

ال�شع�دية
 ايام زمان

اإنه رئي�س اإيران ح�شن روحاين

جي�س من الن�شاء 
يف ال�ش�دان

دبي-قدمًيا

�ش�رة قدمية مل�شطفى االغا

�ش�رة نادرة الأول 
�شيارة اإ�شعاف يف 

فل�شطني- القد�سالعامل

كالوديا كاردينايل

حممدف�زي وليلى مراد و�شقيقها منري
اأم�شية �شعرية يف منزل مي املر يف االأ�شرفية بح�ش�ر �شمري جعجع 
وجمم�عة من الكتاب وال�شعراء يف 1986-07-23

م�شيفات �شركة با�شيفيك �شاوث وي�شت االأمريكية

ميدان التحرير عام 1963
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ف���رد علي: امل�س���رح �س���يء وال�سينم� �س���يء اآخر 
فرددت علي���ه يف ثورة: هذا ادع����ء ك�ذب لتخفي 
جهلك���م.. من���ذا ال���ذي اجن���ح العزمي���ة.. ف�طمة 
ر�س���دي – عب��س ف�ر����س – خمت�ر عثم�ن – عبد 
العزي���ز خلي���ل – ان���ور وجدي – م����ري منيبب 
– ح�س���ن �سدق���ي وغريهم وكل ه���وؤالء ابط�ل 
امل�س���رح وكل ه���وؤالء تالم���ذة عزي���ز عي���د وفعال 
عندم� جنح فيلم العزمية اح�س�ست ان القدر �س�ء 
ان اخ���دم ال�سينم���� كم� خدمت امل�س���رح، فنظرت 
اىل رف�ق���ي يف الفيل���م ويف حملة اف���الم اخرى: 
فردو����س حممد – ح�سن ف�ئ���ق – ح�سن ري��س 
– ف���وؤاد �سفي���ق – حمم���ود املليج���ي – ب�س�رة 
واكي���م – يو�سف وهبي – زوزو حمدي احلكيم 
– جنمة ابراهيم.. ف�دركت ان ابط�ل امل�سرح هم 
الذين رفعوا لواء ال�سينم�.. ان� خال�س ح�سيبك 
ح�ت���ركك ي� كم�ل.. وعل�س����ن من.. عل�س�ن عزيز 

عيد الكهل؟ 
- ان���� �س�ب من اجليل احلديث الذي يفكر بعقلية 
جديدة، وله نظري�ت ومب�دئ حديثة تتم�سى مع 
الف���ن احلديث.. ام���� عزيز عي���د.. فراجل عجوز 

وافك�ره عتيقة.
ف���رددت علي���ه: عزي���ز عي���د عبق���ري، والعبقرية 
دائم���� �سب�ق���ة وخالقة حت���ى ان م���� تنتجه يبقى 
حي���� م���دى االجي����ل، وان من �سك�سب���ري وجوته 
ورا�سي���ن وم�يكل اجنلو وغريه���م من العب�قرة 
م���� زال حي� واقول ع�سري���� حتى يومن� هذا، ام� 
ال�سب����ب فكث���ريون والبلد ملي�نه منه���م زي الهم 

على القلب.. 
ام� العبقرية فن�درة حتى يف الع�مل كله. 

وعرف���ت ان احلديث ل���ن ينته���ي.. فرحت اجمع 
ح�ج�تي... 

و�س�أل كم�ل مرة اخرى: على فن.. 
قلت: م��سيه.. 

- ترتكين���ي.. وعل�س�ن م���ن.. عل�س�نه؟.. عل�س�ن 
عزي���ز.. ال ان���� اعرف���ك كوي����س، وتظن���ي ا�سيبك 
ترتكيني.. دن� كنت اقتلك.. ال.. ال... م�س ان� اللي 
ي�ست�سل���م لرغب�تك ب�سهولة وات���ركك كم� ترغبن 
كم� فعل���وا غريي وا�ست�سلم���وا لف�س�ئك الق��سي 
ومل يقت�س���وا من���ك، ان���� �س����ب لكن���ي جم���رب.. 
وعيني مفتحة.. ان���� ع�رف من انت.. ا�سمعي ي� 
ف�طم���ة م� تفتكري�س اين ج�هل م��سيك وعالقتك 

ب�لن��س.. كنت ع�رف كوي�س كل مغ�مراتك.. 
- واخذتني ليه.. 

- الين حبيت���ك وعم���ري م���� حبيت قبل���ك وكنت 
مغلوب على امري.. 

- وكله���م زي���ك مغلوب���ن على امره���م.. ان� ذنبي 
ايه؟ 

- ح�ن�س���وف من الل���ي حيخدمك.. ي���� منقلبه ي� 
جحودة.. 

- اتكلم.. ف�سف�س.. قلو اللي يف نف�سك 
- طبع� م� في�س ح�جة م�س ع�رفه� عنك.. 

حبي لك دفعني اع���رف كل ح�جة عنك.. حك�يتك 
مع اللي ادعى ال�سح�فة الجل عيونك.. وخن�قتك 
و�سربك له يف ال�س�رع لغ�ية م� و�سلت للمح�كم 
- فيه���� اي���ه يخجلن���ي؟.. واح���د حبن���ي وعم���ل 
امل�ستحي���ل ع�س�ن يو�سل يل ومل���� يئ�س ومل يجد 
ف�ئدة ه�جمني يف اجلرائد.. واتق�سدين ب�لكت�بة 

�سدي واول م� �سفته ه�جمته و�سربته. 
- لك���ن م��سربتي����س ال عب���د املجيد حلم���ي اللي 
ك�نت جملة امل�س���رح اللي هو �س�حبه� كله� ك�نت 
مدح فيكي وابراهيم امل�سري وغريهم وم� في�س 

داعي لذكر اال�سم�ء. 
- دول ك�نوا ن��س مهذبن مع�ا وبيعجبوا بغني 
احب���وا يف الفن�ن���ة م�س امل���راأة زي م���� ح�سرتك 

بتفتكر وراح كم� ي�سحك: 
- ه�. ه�.. ه�... الفن�نة... م�في�س راجل بيب�س 
للم���راأة على انه� فن�نة.. م����س ده االعتب�ر االول 

عند اي راجل ب�لن�سبة الأي امراأة 

- وان���ت ب�سي���ت مل���ن؟.. مل���� ابتدي���ت غرامي�تك 
ف�طم���ة  الفن�ن���ة  ف�طم���ة.. وال  االنث���ى  مع����ي.. 
ر�س���دي؟ ف�ك���ره كوي����س ان���ك اول م���� كلمتني.. 
كلمتني عن تقديرك واعج�بك بفني م� كلمتني�س 

عن �سحر عيوين وال حالوة �سف�يفي.. 
- ف�طم���ة.. الزم تفهم���ي انت كنت م���ن ب�لن�سبة 
للن��س كله� ومن ب�لن�سبة يل.. ام� انت ب�لن�سبة 
يل كل ح�ج���ة وي���� لال�سف.. ف�ك���ره انك خال�س 
و�سلتي للقمة يف ال�سينم����.. خال�س و�سلتي.. 
اآخ���ره  اآخ���ره.. اىل  ازاي عمالق���ة امل�س���رح اىل 
تعي����س يف �سق���ة متوا�سعة؟.. ام���� حك�ية عزيز 
م�ظنت����س.. وعلى فر�س انه عل�س����ن عزيز اللي 
قل���ت ل���ه انت بعي���د ع���ن ال���ك�در؟ م����س ب�ين يف 
ال�س���ورة.. خدم���ك يف اي���ه عزي���ز؟ وال ح�جة.. 
ف���ن عم�رات���ك؟ ف���ن اطي�ن���ك.. م�في����س.. يبقى 
التي�ترو م� خدمكي����س وال االغني�ء وال الثوار.. 
وال ال�سعراء وال ا�سح�ب الفرق وال املو�سيقيون 
الل���ي ب��سفهم ليل نه�ر وراك وانت ع�رفة كوي�س 
ان���� بتكلم عن من، انت الل���ي خدمتي التي�ترو.. 
خدمت���ي املو�سيق���ى. التج����رة.. وان���� ع�رف كل 
ده���ك وي����س وال واح���د م���ن دون خدم���ك.. كم�ل 
�سلي���م لوحده ب�س هو الل���ي حيخدمك.. ال�سينم� 

بت�عة كم�ل �سليم هي اللي حتخدمك.. 
- ي���� �س���الم.. �س���يء عظي���م خ�ل�س.. �س���وف ي� 
ا�ست�ذ ي���� خم���رج.. كل العظمة الل���ي راكب� كدي 
ع�س����ن عمل���ت فيلم"العزمية"الفيل���م ده عملت���ه 

ع�س�ن ك�ن مع�ك ف�طمة ر�سدي!
وارتفعت ي���ده ب�سدة وهوت على وجهي �سفعة! 
وك�نت هذه اول �سفعة يف حي�تي.  ولكنه� بقدر 
م���� دوخنت حلظ�ت.. بقدر م�راحت تعيد ذاكرتي 

�سورة االن�س�ن الكبري الذي ارتبطت به.. 

ا�شباح تتحرك على امل�شرح 
اذا رجعن���� اىل اوائ���ل ه���ذا الق���رن كن���� ال جن���د 
اال ا�سب�ح���� تتح���رك دون ان تع���ي �سيئ���� عن فن 
التمثي���ل ث���م ج����ء عزي���ز عي���د وجع���ل م���ن هذه 
اال�سب����ح ا�سخ��س���� ت���دب فيه���� احلي����ة.. تتكلم 
وتتح���رك بطريقة طبيعية دون تكلف او عويل.. 
دون �س���راخ وتهري���ع وخط�ب���ة يف التمثيل، بل 
انه اوجد �سح���را وجم�ال يف الفن ي�أخذ مبج�مع 
كل  يف  ب�لف���ن  اجله���ل  يح����رب  ك�ن  القل���وب.. 

مي�دينه ويف كل فرقة تكونت يف م�سر. 
ك�ن احي�ن���� فظ���� يف مالحظ�ت���ه عندم���� يغ�سب 
ويث���ور ولكن���ه م���ع ذل���ك ك�ن موؤدب����.. وك�ن يف 
الطبيعية دم���ت االخالق ومل يكن عزيز يلج�أ اىل 
الن���وع ال�سه���ل او التقليد، ب���ل ك�ن مدر�سة ق�ئم� 
بذاته����.. وك�ن ي�ستع���ن ب�لرواي����ت الع�ملية كي 
تك���ون منوذج���� حي���� من ان���واع الف���ن الع�سري 
والق���دمي حت���ى يعمل بذلك اىل خل���ق جيل جديد 
من االدب����ء واملوؤلفن واملرتجم���ن والر�س�من، 
لق���د اخرج رواي����ت من كل االن���واع.. وعمل يف 
اكرث من فرقة.. والف الكثري من الفرق التمثيلية 
ومث���ل يف عدة م�س�رح ورحل اىل جميع االقط�ر 
العربي���ة ون�س���ر الثق�ف���ة الفني���ة يف ه���ذه البالد 
وتتلمذ على يديه كثري من فط�حل املمثلن. نذكر 
منه���م جني���ب الريح�ين وام���ن �سدقي وح�سن 
ري�����س وفوؤاد �سفيق وب�س����رة واكيم وا�ستيف�ن 
رو�ستي واحم���د عالم وحمم���ود املليجي وفوؤاد 
�سليم وعبد العزيز احمد وعب��س ف�ر�س وخمت�ر 
عثم����ن و�س�دق املفرطم وتوفي���ق �س�دق.. وهو 
بح���ق الرائد الذي ق�م مبجه���وده الفردي لتدعيم 
ا�س�س امل�سرح احلقيقي اثن�ء حي�ته التي ا�سن�ه� 
اجله����د املتوا�سل وك�ن نتيجة ه���ذا ح�فزا لدفع 
اجله�ت الر�سمي���ة اىل التفكري يف ت�أ�سي�س معهد 
لتعليم التمثي���ل وااللق�ء على الطريقة التي ط�مل� 
ن����دى به� عزيز عيد وعهد بذلك اىل اال�ست�ذ زكي 
طليع����ت.. وتكونت الفرقة القومية التي ا�سرتك 

فيه� عزيز.. 

اللقاء االول 
اتذكر لق�ئي االول مع عزيز عيد وك�نن� نلتقي االن 
للمرة االوىل، حدث ذلك ذات ليلة من �سنن وكنت 
اغني بع�س مقطوع�ت غن�ئية يف مالهي رو�س 
الف���رج، وانهي���ت قطعت���ي الغن�ئي���ة ب�سرعة لكي 
ا�س���رع واق�بل الفن�ن���ن يف قهوة يف عم�د الدين 
ت�سم���ى قهوة راديو غري ملتفتة اىل املعجبن من 
ال�سي���وخ والطلبة وال�سب����ن االثري�ء وذلك الين 
كن���ت اجل�س يف القهوة و�سط عدد كبري من كب�ر 
الفن�نن.. مثل امن �سدقي.. جنيب الريح�ين.. 
ورمزي نظيم الذي ك�ن اول من كتب عني زجال.. 
واالدي���ب ابراهي���م امل�س���ري وفن�ن اآخ���ر مل اكن 
اع���رف ا�سمه حت���ى ليلته�.. ولكن���ي كنت االحظ 
ان اجلميع يحرتمونه احرتام� خ��س�. واهم من 
ه���ذا كنت على موعد مع �سديق���ي الك�تب الكبري 
حممد بك تيمور الذي ك�ن يغمرين ب�نواع جيدة 
من ال�سيكوالتة.. وليلته� ف�ج�ين اال�ست�ذ تيمور 
بقول���ه يل"تع�يل ي���� ف�طمة ام� اعرف���ك ب�ال�ست�ذ 
عزيز عيد"ونبهتني زن���ة االحرتام والتقدير يف 
�سوت ابن ال���ذوات العظيم والك�تب القدير لهذا 
الفن�ن، واخ���ذت ان�مله وان���� ا�س�فحه، و�سوت 
تيم���ور وه���و ي���رن يف اذين ق�ئال:"بط�ط���ه دي 
ي� ا�ست����ذ عزيز عليويه خ�ل����س.. لكن فيه� روح 

الفن�نة الطموح وبيجي منه�"!!
وت�أملت���ه جيدا.. ك�ن رجال ق�س���ريا.. را�سه كبري 
ا�سل���ع، ذو ان���ف كب���ري مقو�س اىل االم����م ولكن 
ملع�ن عينيه العجيب،وهدوءه الغريب و�سوته. 
ك�نت قطع �سورته يف الذهن من اللحظة االوىل 
بحي���ث ال متح���ى ال�س���ورة اب���دا، الن �سكله ك�ن 
ك�س���كل العظم����ء م���ن الرج����ل، امث����ل ن�بلي���ون 

ولينن، كم� اراهم يف املجالت واجلرائد.. 
وق�ل يل عزي���ز كلم�ته االوىل وه���و �س�رد ولكن 

نظره يف وجهي: 
- بقى ح�سرتك فن�نة؟ 

- ايوه ي� ا�ست�ذ.. 
- وبتعملي ايه ي� �س�طرة؟ 

- بغني..
- م��س�ء الله.. وبتمثلي؟ 

- ال، ان���� ح�أل���ف رواي���ة زي اال�ست����ذ تيم���ور م� 
بي�ألف... 

- الزم بتعريف تقري وتكتبي كوي�س؟ 
- ال. م���� اعرف�سي اق���راأ وال اكتب لكن ح� الف ان� 

عندي افك�ر.. 
- لكن �س���روري ع�س�ن تبقي موؤلفة الزم تتعلمي 

الكت�بة والقراءة. 
- اتعلم.. ان�؟ 

وتدخل حممد بك يف احلديث وق�ل له:
- ايه راأيك يف بط�طه؟

- ان���� مب�سطو خ�ل�س منه����.. دي ح�جة لطيفة.. 
وان���ت تع���رف اين اق���در اكت�س���ف امل����دة اخل����م 
م���ن اول وهل���ة وا�سقله���� حت���ى ت�سب���ح ذهب���� 
المع���� براق����.. ان���ت قدم���ت يل حتف���ة، وقدمته� 
يل يف الوق���ت املن��س���ب.. ان���� ح�ديه���� دور يف 

م�سرحية"القرية احلمراء"دور،"عن ابوه�"! 
و�سرخت ان�: 

- ان� حمثل.. امثل؟ 
ثم �سكت حلظة وعدت ا�س�أل: 

- ايه حك�ية امل�سرحية دي كلمني عنه� 
- احلك�ي���ة مل� جيت القهوة الليل���ة دي م� ك�نت�س 
اظه����ر  ني���ة  عن���دي  ك�ن  وال  فلو����س..  مع����ي 

امل�سرحية لكن مل� ح�سل التمويل.. 
وهن� تدخل اال�ست�ذ حممد تيمور ق�ئال: 

- متوي���ل اي���ه ي� ا�ست����ذ عزي���ز دي احلك�ية كله� 
خم�سة جنيه�ت.. 

- كف�ية كده.. ح�جر م�سرح برنت�ني� ب�ملن�ظر وان� 

وف�طمة و�سوي���ة ممثلن كف�ي���ة خ�ل�س لتكوين 
فرقة لتق���دمي رواية"القري���ة احلمراء"و�ستظهر 

ب�سكل ب�سرف.. 
وان�س���رف عزيز عي���د، وهن�أين تيم���ور بك الين 
ك�سب���ت ر�سى اال�ست�ذ عزيز عيد.. ا�ست�ذ امل�سرح 

يف البلد.. 
وق�ل يل تيمور بك.. 

- لو اجتهدت وث�برت مع اال�ست�ذ عزيز ال�سبحت 
جنمة م�سرحية كبرية، الن���ه الرجل الذي ي�سنع 
النجوم من الن�س�ء والرج�ل على ال�سواء وقلت، 

وك�نني مل ان�س كلم�ته:
- ولكني بنت �سغرية غري متعلمة؟

- والبن�ت اي�س� بيعلمهم.
ث���م ح�س���رت �سلة م���ن الرج����ل الكب����ر يف ال�سن 
وم���ن املعجب���ن ب���ي ف�ن�سرفت معه���م اىل عملي 
يف رو����س الفرج.. وك�ن���ت مالهي رو�س الفرج 
يف ذلك العهد تقدم للجم�هري متثيلي�ت كوميدية 
وا�ستعرا�س�ت غن�ئية وفردية من احل�ن م�س�هري 
امللحنن.. ابراهيم فوزي و�سيد دروي�س وداود 

ح�سني وك�مل اخلل�س وغريهم. 
وبع���د يومن بداأت جل�س�ت عزيز معي اليدربني 
على ال���دور وان� يف ح�لة من ال�سرور واالرتب�ك 
واخل���وف م���ن االقدام عل���ى �سيء جدي���د، وك�ن 
ال���دور ين��سبن���ي.. ك�ن دور فت����ة �سغرية يريد 
العمدة اغت�س�به�.. فتتذمر وحت�ول الهرب منه. 

املغت�شب!.. 
وج����ءت ليل���ة احلفلة عل���ى م�س���رح برنت�ني�..!! 
وك�ن���ت والدت���ي ت�س�حبن���ي يف اغل���ب االوق�ت 
عن���د ذه�بي للعم���ل والرجوع معه� اآخ���ر الليل.. 
بع���د انته����ء العم���ل، فج����ءت مع���ي ووقفت بن 
كوالي����س امل�سرح للتفرج عل���ى ابنته� وهي متثل 

الأول مرة. 
ورف���ع ال�ست����ر وب���دا التمثي���ل، ومل� ج����ء دوري 
واخ���ذ عزي���ز عي���د ميث���ل مع���ي دور املغت�س���ب 
اخ���ذت بطبيعة متثيل���ة ون�سيت انن���� منثل على 
م�س���رح، وذعرت ذعرًا �سديدا و�سرخت يف رعب 
وت�س���ورت ان���ه يري���د اغت�س�بي فع���ال، �سرخت 
م�ستنج���دة ب�م���ي ق�ئل���ة امي.. م�م����.. وخرجت 
جري���� م���ن امل�سرح وان���� اقول احلقين���ي ي� امي، 
وح�س���ل هرج وم���رج وانزل ال�ست����ر، و�سرخت 
ام���ي يف عزي���ز ق�ئلة:ان���ت اجتنن���ت ي���� راجل، 
تخ���وف البن���ت.. ان���ت ع�ي���ز م���ن البنت اي���ه ي� 

ادلعدي.. م�س عيب.. دي م� جتي�س قد ركبتك. 
وراح عزي���ز عي���د يهدئ م���ن روعه� وه���و يدرك 

مدى �سذاجته�: 
- ي� �ست يده متثيل.. 

ولكن امي مل تتوقف.. 
- متثي���ل ايه وهب�ب ايه.. م���� تخ�في�س ي� �سني 

امك.. ي�لال بين�.. 
يث���ري  لك���ي  املف�ج���ئ ك�في����  امل�سه���د  ه���ذا  وك�ن 

اجلمهور وا�سدل ال�ست�ر!
 **

ويف الي���وم الت����يل ق�بلن���ي يف قهوت���ي املف�سلة 
رادي���و.. ه��س� و�س�ح���ك� ك�ن مل يحدث ب�الم�س 
�سيء وب���داأ يحدثني ويتلط���ف يف حديثه معي، 
واكت�سفت يف عزيز عيد انه متحدث ب�رع، �سريح 
ج���دا، كبري القلب و�سوته مليء ب�لود واحلن�ن، 
حت���ى انني اخذت اتب���ن انني اف�س���ل اجللو�س 
واحلدي���ث مع���ه على التح���دث م���ع الكثريين من 
ال�سي���وخ وكب����ر ال�سن من املعجب���ن من ال�سب�ن 
اي�س� الذين ك�نوا يالحقونني ب�عج�بهم والهداي� 
التي متثل درجة اعج�بهم من �سيكوالته وحلوى 

وبع�س الهداي� من م��سية وذهبية!. 

اآخر �شاعة / ني�شــان-1967  

* ان�.. 
* زوجي.. كم�ل �سليم. املخرج

* والفن�ن الكبري.. عزيز عيد.. 
* والك�مريا... 

واراد كم���� �سلي���م ان يح���ط م���ن �سخ�سية 
عزي���ز عيد، الن���ه يغ�ر من���ه.. ف��سن���د اليه 

دورا ال يزيد عن خم�س دق�ئق.. 
وم���ع ذل���ك.. فق���د قبل���ه عزي���ز عي���د بروح 

الفن�ن الكبري. 
ولك���ن الن����ر املت�أجج���ة يف نف����س كم�ل مل 
تك���ن لته���داأ مبج���رد حم�ول���ة عزي���ز عي���د 
ت�سي���ري االمور.. فقد طلب م���ن زوجي ان 
يعي���د امل�سهد اك���رث من مرة واع����ده عزيز 

عيد را�سي�.. 
واذا بكم����ل يطل���ب من���ه تعدي���ل بع����س 

النواحي مرة ث�لثة.. 
وهتفت ان� يف وجهه:

- كم�ل.. كيف جتروؤ على الكالم اىل عزيز 
عيد بهذه اللهجة.. ده ا�ست�ذ كبري. 

و�سحك كم�ل �سليم وهو يقول: 
- ا�ست�ذ كبري، لكن بره الك�در!.. 

وتركت املك�ن.. 
ع���دت اىل البي���ت عل���ى الفور.. لك���ي اآخذ 
مالب�سي وغ�در كم����ل �سليم نه�ئي� وك�نت 
الع�دة ان اغ����در اال�ستديو ان� وكم� مع�.. 
وبحث عن���ي كم�ل حن انته���ى العمل فلم 
يج���دين فع���رف اين ع���دت اىل املن���زل.. 
ا�سط���رب و�س����رع اىل احل�س���ور وح�مل���� 
راآين التق���ط انف��سه و�س�ألني عن ال�سبب: 
لقد ظلمت عزيز.. وعزيز ا�ست�ذ، واذا كنت 
تعد نف�سك ا�ست�ذا يف ال�سينم�، فعززي هو 

ا�ست�ذ الفن كله.. فرد كم�ل ق�ئال: 
انتم ال تفهمون ال�سينم� 

ف���رددت عليه: انت وامث�لك بتنكروا ف�سل 
اال�س�ت���ذة وحت�ولون ب���كل طريقة طم�س 

كل نور وقتل كل عبقرية النكم اقزام.. 
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اآخر �شاعة/
 ني�شان- 1954

روما – ملرا�شل اآخر �شاعة 

ا�س���مه� جين� لولو بريجيدا وي�سميه� 
االيط�ليون "لولو ن��س���يوف�يل" انه� 
"الفولك�نية" ك�لربك�ن  فت�ة ايط�لي���� 
دائم����  ويث���ور  اب���دا  يه���داأ  ال  ال���ذي 
وينفج���ر ف�ذا من اعنف وا�س���د ثورة 

من برك�ن فريوّف 
وال�س���نيورة تع���رف هذا كل���ه وتراه 
يف مراآته�، وترفع راأ�س���ه� يف كربي�ء 
كلم� قراأت نظرات االعج�ب يف عيون 
الرج�ل الذي���ن يالحقونه� ويل�سقون 
زج����ج  عل���ى  وق�س�ئده���م  ر�س�ئله���م 

�سي�رته�! 

غم��س و�شحر! 
ق�بلته���� قبل ان ت�س�فر اىل ك�ن لت�سهد 
مهرج����ن ال�سينم����، وا�ستقبلتني يف 
بيته���� وجل�س���ت حت�دثن���ي، والتقيت 
ببنيه���� للم���رة االوىل، وعرف���ت �س���ر 
ه���ذه امل���راأة، انه� تنظر الي���ك بعينن 
�سوداوي���ن وا�سعت���ن فيهم���� �سح���ر 
وفيهم���� غمو�س وفيهم���� حتد وتظل 
العين����ن اجلميلت�ن ع�لقت���ن بعينيك 
وبوجهك، وال تغم�سهم� ابدا، فتح�س 
فتته����وى  عن���ك  تتخلي����ن  ب�س�قي���ك 
وت�سقط اذا مل تلح���ق نف�سك وت�ستند 

اىل اقرب مقعد ي�س�دفك! 

ر�شيد الزوجة 
وق�بل���ت زوج جين���� الدكتور �سريكو 
�سكرفي���ك، انه من ابن����ء يوغ�سالفي�، 
وعرف���ت كي���ف هج���ر ال���زوج مهنت���ه 
واعتزل الطب ليهت���م بر�سيد زوجته 

ال���ذي يرتف���ع ب��ستم���رار يف البنوك، 
مبع���دل 40 ال���ف جني���ه ع���ن ال���دور 

الواحد يف الفيلم الواحد! 
ولقد تزوجت جين� الدكتور �سكوفيك 
�س�رب���ة ب�حلمل���ة الت���ي تعر�ست له� 
ايط�لي����  يف  ال�سغ���رية  قريته����  يف 
عر����س احل�ئ���ط و�س�لته����، ف�ج�بت: 
"لقد احببته وتزوجن�!" هكذا وبكل 

ب�س�طة! 

تتعلم الر�شم
ق�ل���ت جين� ت���روي ق�س���ة حي�ته� يف 
�سن���ي طفولته���� االوىل! "كن���ت اقف 
يف فن�ء املدر�سة وارقب املع�رك التي 
تن�سب ب���ن الطلب���ة من اجل���ي وك�ن 

قت�لهم يخيفني! 
لق���د ك�ن���ت جين� تتعلم ف���ن الر�سم يف 
ه���ذه املدر�س���ة، قب���ل ان ت�سب���ح هي 
من  يوم  ويف  "مو�سوع����" للر�س���م، 
االي����م التقت جين���� ب�سحف���ي �س�ب، 
وك�ن ه���ذا اللق�ء ه���و اول خطوة يف 
الطري���ق اىل ال�سينم���� واال�س���واء!. 
التقت به جين���� منذ عودته� من رحلة 
له� يف الريف، وق����ل ال�سحفي "مل�ذا 
اجلم����ل  م�س�بق���ة  يف  ت�سرتك���ن  ال 

الختي�ر اجمل فت�ي�ت روم�!"

اجلائزة الثانية! 
وق�لت جين� : "مل يك���ن ام�مي مت�سع 
م���ن الوقت العتن���ي بوجهي و�سعري 
وا�ستعد مل�س�بقة اجلم�ل، ك�ن يتحتم 

علي ان ا�س�فر يف اليوم الت�يل!". 
و�س�ف���رت جين���� فو�سل���ت يف الوقت 
الط�ب���ور  اآخ���ر  يف  لتق���ف  املن��س���ب 

وتفوز ب�جل�ئزة الث�نية!. 

وق�لت جين� : "اآه لو كنت املك ف�ست�ن� 
جمي���ال، واآه لو انني وج���دت الوقت 
الذهب اىل �س�ل���ون احلالق، لقد ك�ن 
من املمكن ان اف���وز ب�جل�ئزة االوىل 

وا�سبح اجمل فت�ة يف روم�. " 
ان  اال  ممكن����  يك���ن  ومل  و�سدقته����، 
ا�سدقه� وان� انظر اىل ه�تن العينن 
اجلميلت���ن، عنده���� ارتع�س���ت فيهم� 

لنظرة �س�حرة! 

اول �ش�رة! 
ومن���ذ ذل���ك الي���وم والعق���ود تالح���ق 
جين� م���ن �س���رك�ت ال�سينم����، وتلقت 
الفت����ة عرو�س���ً� كث���رية تدعوه� اىل 
الظه���ور عل���ى ال�س��س���ة وتدف���ع له���� 
ب�سخ�ء، ولكنه� رف�سته� كله� وع�دت 

اىل الر�سم! 
ور�سم���ت جين���� اول �س���ورة يف احد 
ق�س���ة  يل  وروت  الليلي���ة،  الن���وادي 
ال�س���ورة فق�لت: "لق���د جل�ست ار�سم 
ر�سم���� ك�ريك�توري���� ل�سي���دة اجنبية 
قبيحة. وفوجئ���ت عندم� �س�هد زوج 
عل���ى  وا�س���ر  الك�ريك�ت���ري  ال�سي���دة 
�سرائه، ودفع الزوج ثمن ال�سورة ثم 

مزقه�!". 

الب�ك�س = 5 جنيهات 
وقبلت جين���� اخريا ان تظهر يف دور 
يتحت���م  وك�ن  ال�سينم����،  يف  �سغ���ري 
عليه���� ان ت�س���رب البط���ل ب�لبوك�س، 
و�سربت���ه جين� �سربة قوي���ة و�سقط 
والت�س���ق وجهه ب�الر����س، وقب�ست 
و�س���رخ  جني����ت،  خم�س���ة  جين���� 
املخرج �سرخة اعج����ب، فقد اكت�سف 
يف املمثل���ة اجلدي���دة واقعي���ة اك���رث 
من ال���الزم، ف��سن���د اليه���� دورا اكرب 
الفيل���م  يف 

الق�دم!" 
ع  �ستط���� ا و
 " ك����س لبو ا "
ال���ذي وجهت���ه 
جين� اىل وجه 
بط���ل الفيلم ان 
ب�جره����  يقف���ز 
خم�س���ة  م���ن 
م���ن  جنيه����ت 
ال���دور الواح���د، 
اىل 140 ملي���ون 

لرية يف الع�م! 

قنابل ذرية! 
وق���د ك�ن���ت جين���� 
ع�قل���ة يف نظراته� 
فق���د  جم�له����،  اىل 
ارادت هوليوود ان 
جتع���ل منه���� ن�سخة 
ب�لكربون من املمثلة 

االمريكية "جن را�سل" حتت ا�سراف 
هيوارد هيوز املخرج الكبري �س�حب 
الع���ن الف�ح�س���ة اخلب���رية، والرجل 
ال���ذي عرف كيف ي�سنع م���ن الفتي�ت 

ال�سمراوات قن�بل ذرية! 
تخ�س���ع  ان  رف�س���ت  جين����  ولك���ن 
لدكت�تورية هوليوود، وك�نت ق�سته� 
يف ك�ليفورني����، فرتكته���� ع�ئ���دة اىل 
ايط�لي�، وق�لت جين� "مل�ذا اعي�س يف 

ك�ليفورني�، املك هن� كل م� اريد!". 

اال�شط�رة وال�اقع! 
وم�س���ت جين���� تتكلم، وكن���ت اجل�س 
على مقعد ال يبعد عنه� ب�كرث من اربعة 
اقدام، ورحت ات�أمله���� اثن�ء حديثه�، 
وعبث���� ح�ول���ت ان اقن���ع نف�س���ي ب�ن 
ه���ذه الفت����ة لي�ست ا�سط���ورة ولكنه� 
حقيق���ة واقعة، وخط����أ كبريا ارتكبته 

الطبيعة يف خلقه�! 
وجين���� تعرف هذا كله، فق���د �س�هدته 
كلم����  وعينيه����،  وجهه����  يف  كث���ريا 
فه���ي ال  نظ���رت اىل مراآته����، وله���ذا 
تهت���م كثريا مب���� يقوله الن�����س عنه�، 
وعندم� ظه���رت يف فيلمه����، "ا�سرب 
ال�سيط����ن" مع همفري بوج�رت، ق�ل 
م�س���رت بوج����رت ان���� ا�سميه����، لولو 

فريجدير!". 

ملكا اليطاليا! 
وق���د لع���ب زوجه���� يف حي�ته���� دورا 
كب���ريا.. التقت ب���ه عندم���� ك�ن طبيب� 
ي�س���رف على املر�س���ى يف مع�سكرات 
امله�جري���ن ب�سواح���ي روم����، ف���رتك 
الطبيب مر�س�ه وهجر مهنته، وع��س 
جلين���� وحده�، ينظم له���� موؤمتراته� 
ال�سحفية وي�س�وم على االجور التي 
ال�سينم����،  �س���رك�ت  تعر�سه���� عليه���� 

ويقول ال فرتف�س جين�، ويقول نعم، 
فتهز راأ�سه� عالم���ة االيج�بية وبقول 
"لق���د  �سكوفي���ك:  الدكت���ور  ال���زوج 
ا�سبح���ت زوجت���ي االن ملك� اليط�لي� 

ان ال�سعب هو �س�حبه�!". 

ف�ق اجلبال! 
وتق���ول جين����: "ان زواج���ي مث����يل 
و�سكوفي���ك وهبه حي�ت���ه يل وحدي، 
فم�ذا اريد اكرث من ذلك! انن� نريد ان 
جنمع اكرب ث���روة ثم نذه���ب لنعي�س 
يف بي���ت ف���وق قم���ة جبل، بعي���دا عن 
الن�����س، ويج���ب ان يك���ون البيت يف 

ايط�لي�!". 
يق���ول الزوج����ن ان ال�سب���ب الرئي�س 
ال���ذي يبعدهم� عن هولي���وود وميالأ 
قلبيهم� ب�خلوف م���ن مدينة ال�سينم� 
ه���و ان ال���زواج هن����ك لي����س �سيئ���� 

مقد�سً�! 

احلب وال�شيك�الته! 
الرج���ل  ق�س���ة  ه���ذا  بع���د  و�سمع���ت 
ال�سوي���دي ال���ذي ج���ن بح���ب جين����، 
وراح يالحقه���� ب�خلط�ب�ت الغرامية 
وير�سل له���� معه� عل���ب ال�سيوكالته، 
و�س�ل���ت جين����ن ع���ن ه���ذا الع��س���ق 
فق�ل���ت: "نع���م ان���ه معج���ب ب���ي جدا 
ولكن زوجي ال يهت���م به، وال يغ�سب 
من���ه.. ان� اق���راأ اخلط�ب����ت وزوجي 

ي�كل ال�سيكوالته!". 
ويف امل�س����ء جتل����س جين���� يف بيته� 
تطه���ى الطع�م لزوجه����، وتقول هي! 
ان ا�سنع 182 طبق�  ا�ستطيع  "انني 

خمتلف� من البط�ط�س!". 

ان الفت����ة الت���ي عرفه���� املجتم���ع امل�سري ب��سم ف�ي���زة الطرابل�س���ي ثم عرفه���� ب��سم االمرية 
ف�ي���زة العراقية ق���د ا�سرتدت ا�سمه� القدمي وع����دت اىل وطنه� بو�سفه���� ال�سيدة ف�يزة ه�من 

الطرابل�سي. 
وه���ي تعي�س اليوم حي�ة ه�دئة يف من���زل والديه� الذي يطل على النيل وبن افراد ع�ئلته�.. 

واحلي�ة التي تعي�سه� اليوم خ�لية من تق�ليد االم�رة بل هي حي�ة ع�دية ب�سيطة.. 
وكل من يعرفه� وقد راآه� بعد عودته� يجد انه� مل تتغري.. وان ابت�س�مته� الرقيقة مل تف�رقه�.. 
وه���ي تعرب عن �سف�ء وه���دوء.. وال يجد كل من يثريه الف�سول اي اج�بة منه� على ف�سوله. 
فه���ي التتكل���م عن تف�سي���الت الظروف التي اح�ط���ت به� يف العراق.. وكل م���� تقوله هو انه� 
تدع���و ل�سمو الو�س���ي ب�ل�سع�دة.. ثم تذكر ف�س�ئل امللكة ع�لي���ة.. وتدعو له� ب�ل�سف�ء والعمر 

املديد.. والعراق ب�لن�سبة له� م� زال القطر ال�سقيق.
وتلق���ى ف�ي���زة ه�من نظرة طويلة اىل االفق البعيد ثم على جب�ل املقطم.. وعلى القلعة. وعلى 
م����ذن امل�س�جد البعيدة.. ثم تتبع بنظره� القوارب ب��سرعته� البي�س�ء التي جتري على مي�ه 
الني���ل.. وت�سبح يف ذكري����ت االم�س وفج�أة تبدو عليه� �سع�دة خفي���ة.. ان بن هذا كله تريد 
ان تعي�س اي�م الغد.. ثم تتنهد وهي ت�سرح بخ�طره� اىل حي�ته� املقبلة، وي�أتي ابن �سقيقته� 
ال�سغ���ري ويقط���ع عليه� تفكريه�.. ويجذبه� م���ن يده� حتى جتل�س ام�م���ه ليق�س عليه� نكتة 

�سمعه� اليوم.. فت�سج ال�سرفة ب�سحك�ت �سعيدة. 

اآخر �شاعة/ اأيل�ل - 1950
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فخري كريم

رئي�س جمل�س االإدارة
رئي�س التحرير 

ادى التحقيق يف مقتل عدن�ن امل�لكي اىل اعتق�ل 
ارملة انطون �سع����دة موؤ�س�س احلزب ال�سوري 
القوم���ي االجتم�عي، ق�ل���ت ال�سلط�ت ال�سورية 
ان احل����دث حلقة يف موؤامرة كربى، ومل تعرف 
بعد العالقة التي تربط بن ارملة انطون �سع�دة 

وبن احل�دث او دوره� يف املوؤامرة. 
ولكنه���� اعتقل���ت ب�سفته���� االمين���ة االوىل لهذا 
احل���زب الذي ينتم���ي الي���ه الق�ت���ل يون�س عبد 

الرحيم. 
لق���د ق�بل���ت االمين���ة االوىل جوليي���ت �سع����دة 
ي���وم زارت �سوري� منذ ب�سعة �سه���ور.. �سعيت 
اليه���� النه� اول ام���راة يف البالد العربية تتزعم 
حزب���� �سي��سي���� للرج�ل – وان انتم���ي اليه عدد 
الب�أ�س به م���ن الن�س�ء.. ق�دتني اليه� فت�ة تعمل 

مدر�سة. 
ا�ستقبلتن���� يف ثوب ا�سود يعرب عن حداده� منذ 

مقتل زوجه� يف �سيف 1949. 

الرئي�س الهارب 
معه����  ك�ن  االوىل وحده����..  االمين���ة  تك���ن  مل 
رجل بدي���ن ق�سري الق�م���ة، قدمتني الي���ه ب��سم 
رئي����س احل���زب ج���ورج عب���د امل�سي���ح – الذي 
ه���رب االن م���ن �سوري����.. �س�فحن���ي ف�سع���رت 
بخ�سون���ة ي���ده كم���� لو ك�ن���ت قطعة م���ن الطن 
ن�سب منه� امل����ء. وقدمتني اي�س���� اىل �سحفي 
�س����ب ك�ن ب�سحبتهم���� ثم دخلن���� اىل غرفة به� 
مكت���ب.. وت�سيي���ق ب�لكتب واملن�س���ورات التي 
مالأت االرف���ف وتراكمت على االر�س يف ارك�ن 

الغرفة. 
جت�ذبن���� احلديث.. ف���ك�ن �سوته���� رقيق� ه�دئ� 

خ�فت� ولكنه يبلغ اذان امل�ستمعن. 
قل���ت: كي���ف ا�ستطع���ت ان تخلف���ي زوج���ك يف 

زع�مة حزبه؟ 
فق�ل���ت عل���ى الف���ور: مل ي���رتك زوج���ي الزعي���م 
�سخ�س���� يخلف���ه، ث���م ا�س�ف���ت وك�أنه���� ت�ستعيد 
حتكمه���� يف عواطفه���� التي افلت���ت برهة منه�، 

لقد و�س���ع زوجي د�ستورًا ين����س على انتخ�ب 
رئي�س للحزب كل �سنت���ن وله جمل�س اعلى من 

االمن�ء. 
ف�س�ألته�: يف اي ظروف ق�بلت زوجك؟ 

وخي���ل اىل انن���ي بهذا ال�س���وؤال فتحت ب�ب اعز 
ذك���رى لديه����، ف�خ���ذت حتدثني وك�نه���� تعي�س 
اي�مه� م���ن جديد فرتكت له� حب���ل احلديث ومل 

اتدخل اال الو�سل اطرافه. 

اللقاء االول 
ق�ل���ت: ق�بلت���ه يف بيون����س اير����س )ع��سم���ة 
االرجنتن( �سنة 1939 يف زي�رة خ�سو�سية، 
وكنت قد ول���دت يف طرابل�س ال�س�م الذي ك�ن 
يتبع لبن�ن وقتئذ، ث���م تغربت مع ابي واقمن� 
يف االرجنت���ن من���ذ احل���رب الع�ملية االوىل، 
وق���د تلقي���ت تعليم���ي يف مدار����س ا�سب�نية، 
ولكنن���ي كن���ت ا�سع���ر وان� يف املهج���ر انني 
ف�ق���دة ال�سخ�سي���ة.. تعط�س���ت نف�س���ي اىل 
البح���ث عم���� يعي���د اىل ه���ذه ال�سخ�سي���ة، 
ف�خ���ذت انق���ب الع���رث عل���ى الق�سي���ة التي 
يج���ب ان اعي�س له�.. ويف ذلك الوقت زار 
انط���ون بيون�س اير����س.. ج�مع���� لين�سر 

ر�س�لته يف املهجر. 

حياته ه�! 
"تزوجن���� يف �سن���ة 1941.. وا�ستق���ر 
مل���دة  اير����س  بيون����س  يف  املق����م  بن���� 

ثم�ين �سنوات. 
بلدت���ه  اىل  عدن����   1947 �سن���ة  "ويف 
�سه���ور ال�سوي���ر بلبن����ن وا�ستقبلن���� 
ان�س�ره، ورغم ا�ستق���الل البالد ف�نه 

بداأ دعوته! 
" وك�ن م���ن جراء ه���ذه الدعوة ان 
ا�س���درت احلكوم���ة اللبن�ني���ة امراأ 
ب�لقب����س عليه بتهم���ه تهديد الكي�ن 

اللبن�ين". 

وعل���ى اثر �سدور هذا االمر والقب�س عليه، هرب 
اىل جب����ل لبن����ن واعت�س���م به����.." وا�ستم���رت 
االرملة تروي احل���وادث املتع�فية.. ق�لت: وك�ن 
له���ذه احل���وادث ت�أثريه���� يف نف�س���ي، ف��سبحت 

اعترب نف�سي جندي� يف �س�حة القت�ل. 
ث���م روت تف��سي���ل انتق����ل انط���ون �سع����دة اىل 

�سوري�. 

كيف عرفت؟ 
ث���م ق�ل���ت: عرف���ت ان زوج���ي اأع���دم يف ال�س�ع���ة 
الث�لثة �سب�ح� يوم 8 متوز )يوليو( كنت يف دير 

�سيدن�ية. 
ويف الي���وم الت����يل ار�سل���ت اىل رئي�س���ة املدي���ر 
خ�دم���ة فتح���ت الب����ب وق�ل���ت يل: "لق���د قتل���وا 
زوج���ك". ف�نقلب���ت الدني���� يف وجهي لي���ال ح�لك 
الظ���الم. و�سع���رت ان �سل�سلة م���ن احلديد تطوق 
عنق���ي و�سممت عل���ى ان القي بنف�س���ي من ن�فذة 
الدي���ر الحل���ق بزوج���ي، ث���م ع����د اىل �سواب���ي 

واخذت افكر.. 

االغتيال ال�شيا�شي 
وا�ستم���رت يف حديثه���� ق�ئلة: وبقي���ت يف الدير 
38 يومً� ومل اب�رحه اال يوم اعدم ح�سني الزعيم 

وعدت اىل دم�سق. 
وم���رت االي�م وقتل ري��س ال�سل���ح.. قتله قومي 
اجتم�عي ثم انتح���ر وا�سمه مي�سل ديك وك�ن يف 

االربعن من عمره. 
قت���ل ري��س ال�سل���ح بعد �سن���ة من ا�س���دار حكم 

االعدام على زوجي. 
 ***

وبق���ي حدي���ث ارمل���ة انط���ون �سع����دة مطوي���� 
يف مذكرت���ي.. فل���م تكن هن����ك من��سب���ة لن�سره 
وقتئ���ذ.. ثم قت���ل العقيد عدن����ن امل�لك���ي.. قتله 
قومي اجتم�عي ثم انتحر.. واعتقلت ال�سلط�ت 
ال�سوري���ة ع���ددا م���ن اع�س�ء احل���زب ال�سوري 
القومي االجتم�عي ومن بينهم االمينة االوىل 
ارملة انطون �سع����دة.. وك�نت املن��سبة لن�سر 
احلدي���ث.. وارج���و ان تك���ون االمينة االوىل 
بريئة من هذه اجلرمية فهي تعلم مت�م العلم 
ان قتل �س�حب املب���داأ والفكرة، ال يعني قتل 
املبداأ والفك���رة نف�سيهم�. فكالهم� حي خ�لد 

وان م�ت �س�حبهم�. 

مت�شــي ج�لييــت �شــعادة االن ايامهــا يف احــد �شــج�ن �شــ�ريا، يف انتظار 
حماكمتها بتهمة التحري�س علــى قتل عدنان املالكي نائب رئي�س اركان 
حرب اجلي�س ان ق�شتها مع زوجها انط�ن �شعادة الذي اعدم منذ �شن�ات، 
بــداأت يف االرجنتني عــام 1929، لقد قابلتها مندوبة اجليل يف دم�شــق.. 

وهي تروي لك الق�شة.. 

ابلته يف بي�ن�س اير�س )عا�شمة 

االرجنتني( �شنة 1939 يف زيارة 

خ�ش��شية، وكنت قد ولدت يف طرابل�س 

ال�شام الذي كان يتبع لبنان وقتئذ، ثم 

تغربت مع ابي واقمنا يف االرجنتني منذ 

احلرب العاملية االوىل

مرت االيام وقتل 

ريا�س ال�شلح.. قتله 

ق�مي اجتماعي ثم 

انتحر وا�شمه م�شل 

ديك وكان يف االربعني 
من عمره. 

قتل ريا�س ال�شلح بعد 

�شنة من ا�شدار حكم 

االعدام على زوجي.

اجليل/ مت�ز 1955



كاريكاتري  ايام زمان


