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ال �ش��ك يف ان اال�س��تاذ �س��ليمان جنيب بك ممن �ضربوا
الرق��م القيا�سي"امل�ص��ري"يف العمل مع جنوم ال�س��ينما
وامل�س��رح على ال�س��واء ،وهو يف هذا املقال يتحدث عن
بطالت بع�ض االفالم التي ا�شرتك فيها.

عندم ��ا تلقت"م� ��س بات�ش"دع ��وة برنارد �ش ��و لتكون
�سكرترية له متلكتها الده�شة ..فقد كانت م�ؤهالتها ال
تعدو م ��ا تلقته من �صديقة له ��ا يف الكتابة على"الآلة
الكاتبة" .ومل تك ��ن �سرعتها يف"االختزال"منا�سبة..
وكان ��ت تعم ��ل �إذ ذاك �سكرت�ي�رة لطبي ��ب ال يطالبه ��ا
باالختزال.
فلما �أجابت على دعوة �شو ب�أنها غري مدربة على عمل
ال�سكرترية ،و�أنها ال تريد �أن تتخلى عن عملها احلايل
�إىل عمل قد تكون غري الئقة له� ..أجابها �شو:
"ه ��ل ردك ه ��ذا نهائ ��ي؟ �إن كثريين �أق ��ل منك كفاية
ا�ستطاع ��وا �أن يتفهم ��وا عمل ��ي� ..إذا كان هو ال�سبب
احلقيقي ..تعايل!
"�أم ��ا ع ��ن االختزال ف�أنا ال �أملي ،و�أنا �أكتب ما �أريد
خمت ��زال ،وعليك ان حتوّ لي ��ه �إىل الكتابة العادية على
مه ��ل ..وعل ��ى هذا فل ��ن �أقب ��ل منك"ال"للم ��رة الأوىل
و�إين يف انتظار"ال"للمرة الثانية� ..أو نعم.
وهك ��ذا قبل ��ت الآن�س ��ة بالت� ��س بات�ش م�ؤلف ��ة الكتاب
العمل ��ي ،وظلت �سكرت�ي�رة ل�شو طوال ه ��ذه الأعوام
ومل يندم �شو يف يوم من الأيام على هذا االختيار.
وملا �س�ألته يف �إحدى املنا�سبات عن اختياره لها وهي
ال حتمل درجة علمية �أو جامعية �أجابها:
"ل ��و كن ��ت م ��ن خريج ��ات اجلامع ��ات مل ��ا �صلح ��ت
يل� ..إذ ال �أم ��ل يف احل�ص ��ول عل ��ى درج ��ة علمي ��ة
من"�أك�سفورد"يف"العل ��وم"�إال �إذا كان امل ��رء متخلفا
مئة عام ...ويف"التاريخ"�سبع مئة عام..
وبد�أت ال�سكرترية عمله ��ا يف املنزل منرة" 10ادلفي
تريا�س"وفي ��ه كان مق ��ام زوجته"�شارلوت"من ��ذ
زواجه ��ا به ع ��ام  1868ومل يك ��ن به ��ذا ال�سكن غرفة
للحمام ،وكانت زوجته ت�ستحم يف ط�شت يف غرفتها

بقلم اال�ستاذ �سليمان جنيب بك

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

رواي ��ة الدكت ��ور الراهب ��ة الت ��ي كر�س ��ت
حياتهاللم�سرحوال�سينما.زفتاةرم�سي�س
الت ��ي ن�ش� ��أت بني"كوالي�سه"وابت ��د�أت
بادوار تافه ��ة �صغرية ..ث ��م و�صلت اىل
القمة ،املمثلة التي ال ترتك يف اال�ستديو
حلظ ��ة مت ��ر دون جتوي ��د دروه ��ا..
وحفظ ��ه ،وفهم ��ه ،ول�س ��ت ادري ..م ��ن
�سماها"امينة" ..ولكنني اهنته ..فقد كان
بعيد النظر ..ولكنها مع هذا كله ال تخلو
يف بع�ض االحايني من"تخريفات"تعود
به ��ا وبامل�سام ��ع اىل الع�ص ��ور االوىل،
ع�صور"برواده"و"ج ��ان دارك"واين
حينم ��ا امث ��ل معه ��ا ا�شع ��ر باالم ��ن
والطم�أنين ��ة واهتم ب ��دوري ومتثيل الن
بجانبي ممثلة من الطراز االول.
فاطمة ر�شدي
ووقف ��ت امام فاطمة ر�شدي يف فيلم"اىل
االب ��د" ..وفاطمة"معج ��زة مل تكم ��ل"..
�سالم ��ة يف االلقاء ..طبيعي ��ة اىل اق�صى
ح ��د ،فهم مل ��ا يري ��ده امل�ؤل ��ف او املقتب�س
ب�سرع ��ة موفقة ..وج ��ه حلو

ترت ��اح للنظ ��ر الي ��ه ..اح�سا� ��س
مرهف دقيق..
ول ��ن ان�س ��ى ونح ��ن منث ��ل يف
اال�سكندري ��ة ب�ي�ن ي ��دي موالن ��ا
الفاروق ايده الله ،رواية"امل�شكلة
الك�ب�رى" ..ويف اثن ��اء الف�ص ��ل
الثاين قف ��ز املقن �صحيفتني من
الرواية ،ور�أت فاطمة ان ما بد�أ
يلقن ��ه ال ي�ستقي ��م م ��ع احلديث
القائ ��م ،فنظ ��رت اىل عمها يف
الرواي ��ة – وكان الزمي ��ل
وال�صدي ��ق املرح ��وم ،توفيق
املردتل ��ي – ف ��ادرك م ��ا يجول
يف خاطره ��ا ،وكان املوقف �شرح ح�ساب
ايرادها كو�صي عليها ..ف�أخرج نوتة بها
دوره ،من جيبه ونظر اليها قائ ًال:
 افهم ��ي كوي� ��س� ،ش ��ويف ح�ساب ��كواقريه..
ويف هذه اللحظة كنت اقطع �شعر ر�أ�سي
داخ ��ل امل�س ��رح ..وبنظ ��رة واح ��دة م ��ن
فاطم ��ة ا�ستق ��ام املوق ��ف وراج ��ع امللقن
غلطته ،و�سارت الرواية �سريها الطبيعي
وح�سب ��ي ان اقول لك اننا اذا انفردنا بها

امام"الكامريا"يف"ديال ��وج" ..ا�سرتاح
املخرج ،وهد�أت اع�صابه ،وقمنا بت�صوير
ما يعمله غرينا يف اربع �ساعات ،يف ربع
هذا الوقت!
رجاء عبده
ومثل ��ت اخ�ي�را مع"رجاء"وكن ��ت اظنها
مغني ��ة اك�ث�ر منه ��ا ممثل ��ة ،ب ��ل اكرث من
ه ��ذا ..ر�أيته ��ا يف الربوف ��ة و�سمعته ��ا،
ف�سق ��ط قلب ��ي اىل ركبتي ،ولك ��ن حينما
ا�ضيئ ��ت االنوار ،و�سجل مهند�س
ال�صوت ،تغري وجه االمر ،فمثلت
بنجاح ،ورتلت بنجاح ،وحتركت
بنج ��اح ..انه ��ا مدينة به ��ذا – كما
تقول – لل�صديق كرمي!
راقية ابراهيم
وجاء دور راقية يف روايتها"دنيا"..
وراقية ممثلة جت�سد الكمال يف �شتى
النواحي ،جمتهدة� ..ساعدها اطالعها
ومعرفتها الفرن�سي ��ة ان ت�صعد ال�سلم
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ب�سرع ��ة ور�شاقة،
�صب ��ورة اىل ح ��د اين كن ��ت ات�ب�رم له ��ا
واثور وهي هادئة!
و�سرياها اجلمهور يف فيلمها االخري �آية
من الآيات..
ه ��ذا م ��ا ع ��ن يل ان اروي ��ه ع ��ن بطالتي
دون ان اذك ��ر عيبا م ��ن عيوبهن ..فل�ست
عل ��ى ا�ستع ��داد الن اجع ��ل م ��ن احداهن
ع ��دوة يل ،ولكن ��ي م ��ع ه ��ذا ال ب ��د يل
م ��ن كلمة عل ��ى االق ��ل كتعوي ��ذة البخور
امل�شهورة":بخ ��روا الكتك ��وت حل�س ��ن
يحي ��ا ومي ��وت" ..فاخت ��م به ��ا مق ��ايل،
تعويذة ب�سيطة ادعوا بها وادعوا اليها..
بابخره ��ن من"الغرور"و"الت�ضخ ��م
اجل�سماين"واال�سقاف!

االثنني والدنيا /
ت�شرين الأول1945 -

كت��اب ه��ذا الأ�س��بوع ...كت��اب ظه��ر يف لندن
من��ذ �أربعة �أي��ام والكت��اب عن ج��ورج برنارد
�ش��و بقلم بات�ش �س��كرتريته الت��ي ظلت تعمل
مع��ه ثالث�ين عاما متوا�ص��لة،ومل يك��ن هناك
من يعرف"�ش��و"مثلها ،فلما مات الكاتب العظيم
ج��رت دور الن�ش��ر بعرو�ض��ها املغري��ة وراء
�سكرتريته لتكتب ق�ص��ة �أعوامها الثالثني مع
جورج برنارد �شو.

مث ��ل ن�س ��اء الع�صر الفكت ��وري ،حتى امللك ��ة فكتوريا
نف�سها..
وبعد ب�ضع �سنوات �أ�صبح البناء يف خطر التداعي.
فانتقل ��وا �إىل"هوايته ��ول كروت"ب�إيج ��ار قدره �ألف
جني ��ه يف الع ��ام ولكن الفك ��رة التي ا�ستب ��دت به عن
ال�ضرائ ��ب عقب احلرب العاملية الثانية جعلته يتوهم
م ��ن �أن دخله �أ�صب ��ح ال يكفيه ،وانه �أ�صب ��ح على �شفا
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الإفال� ��س ،فق ��رر ع ��ام  1949ان يقي ��م يف غرفت�ي�ن
مفرو�شت�ي�ن مببل ��غ  265جنيها ،وب ��اع كافة متعلقاته
بامل ��زاد العلن ��ي غ�ي�ر مب � ٍ�ق عل ��ى �ش ��يء حت ��ى متثال
�صديقت ��ه الدي ا�ست ��ور الت ��ي �أبرقت �إلي ��ه حني علمت
تقول":ه ��ل �ستعطيني التمثال� ،أو �أ�شرتيه؟"عند ذلك
�أخرج ��ه �شو من قائمة امل ��زاد و�أر�سله �إىل معهد الدي
ا�ستور يف دائرتها االنتخابية.
ولق ��د باع"�ش ��و"كل �ش ��يء حتى كت ��اب ويلز":موجز
تاري ��خ العامل"الذي �أهداه �إلي ��ه بالعبارة الآتية�":إىل
ج .ب �ش .كي يه ّذب عقله ويقوّ مه".
املعمرين
قرية
ّ
وكان �ش ��و وزوج ��ه يق�ضي ��ان �آخ ��ر الأ�سب ��وع دائم ��ا
يف منزلهم ��ا بالري ��ف يف �أيوت ط ��وال الأربعني عاما
الأخ�ي�رة ،والق�ص ��ة الت ��ي يتناقلها النا� ��س عن �سبب
اختيارهما لهذا املنزل لها �أ�سا�س �صحيح ..لقد �صادفا
مق�ب�رة يف طريقهما خ ��ارج لندن مكتوب ��ا عليها":ان
�صاحبته ��ا ول ��دت يف  1815ومات ��ت ع ��ام ..1895
حياتها كانت ق�صرية"عند ذلك �صاح برنارد �شو":هذا
هو املكان الذي ي�صلح يل"".
وكان املن ��زل يف قري ��ة هادئ ��ة منعزل ��ة ع ��ن العمران
وكان ��ت الأيام متر هن ��اك يف ت�شابه مم ��ل رتيب على
الآن�سة بات�ش حتى �أنها حني �س�ألها �شو قبل ان ي�ؤول
املنزل �إىل احلكومة ما �إذا كانت ترغب يف الإقامة فيه
بع ��د وفاته فلم ت�ستط ��ع القبول،لأن ��ه يف ر�أيها يكون
نفي ًا مل �أعتد حياة املدن.
و�أثناء الغارات الأملانية يف زمن احلرب املا�ضية كان
�ش ��و يجل�س �إىل البيانو ويع ��زف مو�سيقى الأوبرات
الإيطالي ��ة ويراف ��ق الع ��زف بالغن ��اء ..ولق ��د �سقطت
قنبل ��ة مرة ف�أتلفت ع ��ددا من رواياته املع ��دة للتوزيع
ولكن ��ه كان ق ��د �أ ّم ��ن عليه ��ا ،ف�ص ��رف ل ��ه التعوي� ��ض
النقدي عنها.
برنامج العمل
وكان �إذا جل� ��س للكتاب ��ة يك ��ره الزائري ��ن..
ف�ت�رى عل ��ى مكتب ��ه احل�ب�ر الأحم ��ر ،والدبابي� ��س،
وال�صمغ":واملنبه"وكان يكت ��ب باالختزال وي�صحح
باحل�ب�ر الأحم ��ر� ،أو يكت ��ب الت�صحي ��ح عل ��ى ورق ��ة
يل�صقها على اجلزء املراد تغيريه وكان (املنبه) يلفته
�إىل موعد الغداء ،ولكنه قلما نبهه �إىل ذلك!
 ..ويف العا�ش ��رة يبد�أ العمل اليومي ،ومل ينقطع مرة
عن اال�ستمرار فيه �إىل الواحدة ..وقت تناول الغداء،
وكان ي�سرتي ��ح بعد الظهر ،ويبد�أ العمل يف ال�ساد�سة
ملدة �ساعة قبل الع�شاء ،الذي كان يحر�ص قبله على ان
يبدل مالب�سه مبالب�س قامت ��ة وكان ي�أوي �إىل فرا�شه
يف احلادية ع�شرة� ،أما بعد وفاة زوجته حني عاد �إىل
حياة العزوب ��ة كما يقول ،ف ��كان ي�ست�أنف الكتابة يف
غرفة الطعام �أو يطال ��ع� ،أو ي�ستمع �إىل املذياع وقلما
ذهب �إىل فرا�شه قبل منت�صف الليل.
و�أول ق�صة م�سرحية كتبه ��ا �إىل ال�سكرترية اجلديدة
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◄◄
هي":ج ��ان دارك" .وكث�ي�رون يعدونه ��ا �أف�ض ��ل
م�سرحيات �شو ،ولكنه �أجاب حني �سئل� :أي رواياته
�أف�ضل و�أخل ��د فقال�":إنه �سوف ي ��ديل بر�أيه يف ذلك
يوم القيامة"!
امل�ؤلف واملمثل
وكان �ش ��و يكت ��ب م�سرحيت ��ه باالخت ��زال ،ومل يك ��ن
يع ��دل يف كتابته كلمة واح ��دة ،ثم ير�سل ما كتب �إىل
�سكرتريت ��ه فتجري �إعادة كتابته ��ا بالطريقة العادية
على الآلة الكاتبة ،ثم يراجعها ،وير�سلها �إىل املطبعة
مبا�شرة ،وه ��و يكتب على ورق م�سطر �أخ�ضر اللون
لإراح ��ة الب�ص ��ر ،ويقدر م ��ا يكتبه يف ف�ت�رة ال�صباح
ب�ألف وخم�س مئة كلم ��ة ،وتتم كتابة م�سرحية كاملة
طويلة خالل �شهرين.
وكان �ش ��و يحف ��ظ ع ��دد الكلم ��ات التي كتبه ��ا يف كل
م�سرحية.
ومل يكن ي�سمح لإن�سان �أن ينقل "فا�صلة" من مو�ضعها
�أثناء الطبع ،وكان ي�صحح" بروفاته"بنف�سه ف�إذا مت
طبعه ��ا �أر�سل منها خم�سني ن�سخ ��ة �إىل امل�سرح الذي
�ستمثل الرواية فيه ،وكان يح�ضر مع املمثلني بنف�سه
حت ��ى يف �سنه املتقدمة وكان يرى ان الإخراج ن�ضال
بني الكاتب امل�سرحي ،واملمثلني و�أن امل�سرحية يجب
ان ت�ؤدى كما ي�صورها الكاتب �أثناء قيامه بت�أليفها.
وكان ل ��ه ر�أي �سدي ��د يف اختي ��ار املمثل�ي�ن الالئق�ي�ن
لأدوار رواياته.
رحالته
ويف الوق ��ت ال ��ذي كان ��ت زوجت ��ه متي ��ل في ��ه �إىل
الط ��واف حول العامل كان هو ينفر من الأ�سفار ويود
ل ��و بقي يف مكتب ��ه �أو يف منزله ال يغ ��ادره ..وكانت
�إذا �ساف ��رت معه ت�أخذ معها قائم ��ة مكتوبة من �صور
�شت ��ى ،بالألوان النباتية التي ي�أكلها ،فقد كان ال ي�أكل
اللح ��م ،وال الطري ،وال ال�سم ��ك وال يدخن وال ي�شرب
ال�ش ��اي �أو القهوة �أو اخلم ��ر وكانت زوجته ت�أكل كل
�ش ��يء ..ف�إذا ركب ��ا ال�سفينة �أو ن ��زال يف فندق �سلمت
القائمة �إىل �إدارة املطعم لإعداد الألوان املنا�سبة له.
ويف �أثناء رحلة يف جنوب �أفريقيا ،كان يقود �سيارة
ل�صدي ��ق ل ��ه ،يرك ��ب �إىل ج ��واره ،ومل يك ��ن ق ��د �ألف
قي ��ادة هذا الطراز من ال�سي ��ارات ،وكانت زوجته مع
حقائبها جتل�س يف املقعد اخللفي ،ويف �أثناء ال�سري
�ضغط بقدمه خط� ��أ على مو�ضع البنزين وكان يجب
ان ي�ضغ ��ط عل ��ى الفرمل ��ة ليوقفها ،فقذف ��ت ال�سيارة
يف اندفاعه ��ا زوجت ��ه عل ��ى الأر�ض و�سقط ��ت عليها
احلقائ ��ب ،وكان البد ان تبق ��ى يف م�صحة حتى ترب�أ
من جراحها ،فجل�س يف هذا الوقت يكتب م�سرحيته،
مغ ��ادرة الرببري ��ة يف البحث عن الله ،وه ��ي م�ؤلفة
م ��ن � 17أل ��ف كلم ��ة ،ثم ا�ستق�ل�ا الطائرة م ��ن جنوب
�أفريقي ��ا ليلحق ��ا بال�سفينة يف طريقه ��ا �إىل مر�سيليا
وكانت هذه هي املرة الأوىل التي تركب فيها زوجته
الطائرة وكانت يف ال�سابعة وال�ستني.
�شو ولورن�س
وكان �أول لق ��اء ل�شو مع الكولونيل لورن�س املعروف
يف بالد العرب يف احلرب العاملية الأوىل حني ح�ضر

مع ال�سري �سيدين �أمني (متحف كمربدج) ل�شراء ر�سم
لربن ��ارد �شو من ري�ش ��ة الر�سام الإجنلي ��زي ال�شهري
(�أغ�سط� ��س جون�ش) وكان قد اطلق عليه"الفيل�سوف
النائ ��م" ..فالتقي ��ا وجل�س ��ا مع ��ا قليال م ��ن الوقت ثم
ا�صبحا �صديقني من اللحظة الأوىل ،فلم مي�ض وقت
حت ��ى بعث لورن� ��س �إىل �ش ��و بكتابه"�أعمدة احلكمة
ال�سبعة"وهو م�ؤل ��ف من � 200ألف كلمة على �أمل �أن
يطلع عليه �شو ويخربه بر�أيه يف قيمته ،فارتاع �شو
يف �أول الأم ��ر ل�ضخامة اجلهد ،وقل ��ة الوقت ،ولكنه
�أقدم على قراءته ،ويف �أ�شهر ثالثة� ،أمته و�أر�سل �إىل
لورن�س يقول له":انه كتاب عظيم" ،ون�صحه بحذف
املقدم ��ة ..فلما بد�أ يف طبعه ،عاونت ��ه زوجة �شو يف
ذل ��ك وتوثق ��ت العالق ��ة بين ��ه وبينها وظل ��ت وطيدة
�إىل ي ��وم وفاته ،ف ��كان ير�سل �إليها بكتب ��ه ،لي�ستطلع
ر�أيه ��ا ،ويهت ��دي بن�صحه ��ا ،وكان من ناحي ��ة �أخرى
يق�ت�رح عل ��ى �شو بع� ��ض الأف ��كار ،فاق�ت�رح �أن يكتب
م�سرحية من"فينو� ��س واالوني�س"ف�أجابه ب�أنه ويف
ه ��ذا املو�ض ��وع يف م�سرحيته"الإن�س ��ان والإن�س ��ان
الأعلى"فلم ��ا اق�ت�رح علي ��ه تخلي ��د بطول ��ة الزعي ��م
االيرلندي"كمنت"ال ��ذي �شنق ��ه الإجنلي ��ز بتهم ��ة
اخليان ��ة العظم ��ى ،يف م�سرحي ��ة م ��ن م�سرحيات ��ه،
�أج ��اب ب�أن الث ��ورة االيرلندية مبثابة �شجار يف ركن
م ��ن الع ��امل ،وان كيمنت يف نظره ال يع ��دو ان يكون
�شبيها لزعماء الع�صابات يف �شيكاغو".
ولق ��د اخت ��ار �ش ��و �شخ�صي ��ة لورن� ��س يف اح ��دى
م�سرحيات ��ه ،ا�ص ��دق م ��ن ان يج ��ود يف دور جن ��دي
مرا�س ��ل يف املخاب ��رات ب ��دال من �ضاب ��ط خمابرات
وكان التعديل بناء على اقرتاح لورن�س.
وكان لورن� ��س ق ��د و�ص ��ل �إىل مرتب ��ة كولوني ��ل يف
وزارة امل�ستعمرات وملا انتهت احلرب ا�صبح متعطال
فح ��اول �شو امل�ستحيل مع"بلدوين"وماكدونالد لكي
يح�ص ��ل له عل ��ى معا�ش فل ��م يوفق ،و�أخ�ي�را �ساعده
عل ��ى االلتحاق بوظيفة ميكانيكي يف �سالح الطريان
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الربيطاين.
و�ساف ��ر لورن�س بع ��د ذلك �إىل كرات�ش ��ي بالهند وعاد
�إىل �إجنل�ت�را �أثناء طواف �ش ��و وزوجه حول العامل،
وق ��د علما �أثناء رحلتهما نب�أ احلادث الأليم الذي �أدى

�إىل وفاته ،وهو يقود مونو�سيكال.

يكون مواطن بلدية دبلن.

�شو والبانديت نهرو
ومل ��ا علم �شو بوجود نهرو يف لندن ربيع عام ،1949
وكان مل يره من قبل ،دع ��اه �إىل مقابلته يف ال�صباح،
خمالف ��ا بذل ��ك القاعدة الت ��ي �سار عليها ط ��وال حياته
يف ا�ستقب ��ال ال ��زوار يف امل�س ��اء ..ومل ��ا تقاب�ل�ا طرقا
مو�ضوع ��ات �شتى :م ��ن الديانة الهندي ��ة �إىل عدد من
ثمار"املاجنو" ..التي ي�ستطيع املرء ان يلتهمها..
وقال �شو لنهرو �إنه عجب يف زيارة له ملعبد"جني"يف
الهن ��د حني وجد ان بع�ض النا�س مازال يعبد الأوثان
املج�سم ��ة عل ��ى �ش ��كل احلي ��وان فم ��ن الذي ج ��اء بها
�إىل الهند؟"ف�أج ��اب نه ��رو ب� ��أن الالجئ�ي�ن اليونان قد
�صنعوها كي يرمزوا بها �إىل �آلهتهم يف بالدهم".ودار
حديث ح ��ول رو�سيا واحتمال ن�ش ��وب احلرب ،فكان
م ��ن ر�أي نه ��رو ان الرو� ��س غ�ي�ر م�ستعدي ��ن للحرب
فوافق ��ه �شو ،و�أ�ضاف :ان القنبلة الذرية لن ت�ستخدم
مثل (الغ ��ازات) يف احل ��رب الأوىل،اذ �أنها �سالح ذو
حدين.

�صراحته مع امللكية
وكان �صريحا يف التحدث عن ملوك �إنكلرتا ،فعندما
جل� ��س املل ��ك ج ��ورج ال�ساد�س عل ��ى عر� ��ش �إنكلرتا،
اق�ت�رح �أن ت�ؤلف"جمعي ��ة للرف ��ق بال�شخ�صي ��ات
امللكي ��ة" ..ولق ��د �أي ��د زواج �إدوارد الثام ��ن من م�سز
�سمي�س ��ون وع ّد هذا الزواج مبثابة"�ضربة معلم"يف
الدبلوما�سية.
وانتقد امللك جورج اخلام�س ،وقال انه دل على ذوق
متوا�ض ��ع ح�ي�ن ذهب حل�ض ��ور حفلة �سب ��اق اخليل،
وتخل ��ف ع ��ن افتت ��اح امل�س ��رح الت ��ذكاري ل�شك�سبري
يف �سرتاف ��ورد ،وعلق على �إجن ��اب الأمرية �إليزابث
للربن�س"ت�شاراز"بالأ�س ��ف ..اذ حال ��ت والدة الأمري
دون �إم ��كان ارتق ��اء الأم�ي�رة ماركري ��ت للعر� ��ش ،اذ
يف ر�أي ��ه ان االب ��ن الث ��اين للملك يك ��ون �أف�ضل دائما
م ��ن الولد الأك�ب�ر ودلل عل ��ى نظريته باملل ��ك جورج
اخلام�س ،وجورج ال�ساد�س.

�شو ومونتكمري
وعندما كان الر�سام �أغ�سط�س جون�س ،ير�سم �صورة
ملونتكم ��ري �أبدى له رغب ��ة يف مقابلة �شو فاتفقا على
ان ير�س�ل�ا� ،إىل �شو ال�سي ��ارة فيح�ضر وكان احلديث
بينهم ��ا ودي ًا ومل يف�ض �شو �إىل بان�ش ب�شيء مما دار
بينهما ولك ��ن (بري�سون) يف كتابه الذي �صدر ال�شهر
املا�ضي �س�أل �شو عن حديث مونتكمري �إليه ف�أجاب:
�أن ��ا ال ��ذي حتدثت ط ��وال الوقت ،لقد طل ��ب اجلرنال
ر�أي ��ي يف اجلرنالي ��ة الإجنليزي ��ة ،فقلت ل ��ه ال يوجد
�ش ��يء ي�سم ��ى اجلرنالي ��ة الإجنليزي ��ة ،ال يوجد �سو
هي ��ج ومونتكم ��ري ،ث ��م قل ��ت ل ��ه يوج ��د نوع ��ان من
اجلرناالت ..ه� ��ؤالء الذين اتبع ��وا القواعد ،و�أولئك
الذي ��ن حطموه ��ا �أعن ��ي القائ ��د املح�ت�رف واله ��اوي
نابلي ��ون ،وولينجت ��ون فلم ��ح مونتكم ��ري بانه مثل
ولينجت ��ون ق ��د و�ضع قواع ��ده بنف�س ��ه �أثن ��اء قيامه
بعمليات ��ه ،ث ��م ق ��ال ان ��ه يتمن ��ى ان ي ��رى احل ��رب قد
�ألغيت.
بريد �شو
وكان ��ت الر�سائل ت�ت�رى على �شو ب ��الآالف من �أنحاء
العامل ،فكان ي�ت�رك الر�سائل العادي ��ة ل�سكرتريته �أما
اخلا�ص ��ة فيكتبه ��ا بخطه وق ��ت فراغ ��ه ،وكان يعتقد
ب�أنه لوال هذه الر�سائ ��ل لأمكنه ت�أليف ع�شرين رواية
�أخ ��رى وكان يقول :لو كان ��ت هذه الر�سائل يف ع�صر
�شك�سبري ّ
لقل �إنتاجه كثريا.
�شو والأمريكان
وكان ل�ش ��و ر�أي يف الأمري ��كان واحل ��ق �أن ��ه مل يك ��ن
يكرهه ��م ،بل على العك� ��س كان معجبا بروح التجديد
فيهم مثل �إقدامهم على �إ�صالح الهجاء يف اللغة ..ولو
انه كان ي�صرح ب�أن  %90من الأمريكان حمقى.
وكان رواج روايات ��ه يف �أمري ��كا كله ��ا ي ��د ّر عليه ماال
واف ��را ..لقد �أر�سل له بع�ض مدي ��ري امل�سارح ن�صيبه
م ��ن الأرباح"�صنفا عينيا"بدال من العملة النقدية فقد

كان ملدي ��ر امل�سرح مزرعة يربي فيها اخلنازير ف�أر�سل
له بقيمة الأرباح"حلم خنزير"فكتب �إليه يقول:
�أل�ست تعلم �أين نباتي؟
�شو و�آين�شتاين
دع ��ا �ش ��و �آين�شتاي ��ن �إىل حفل ��ة غ ��داء كان فيه ��ا عدد
كب�ي�ر م ��ن العظم ��اء وتكلم �ش ��و و�أذي ��ع اخلطاب يف
�أمريكا ،وكان مما قاله لآين�شتاين �أنه"خلبط"العلوم
الطبيعية فر ّد عليه �آين�شتاين بقوله:
"وماذا يهم؟ �إن ذلك لي�س من �شغلك".
ويف خطابه الذي �أعده لذلك احلفل ،و�صف �آين�شتاين
بقول ��ه �إن ��ه عظي ��م ب�ي�ن عظم ��اء ،و�إذا كان نابلي ��ون
و�أمثال ��ه قد �شيدوا �إمرباطوريات ،فان �آين�شتاين من
طائف ��ة قد �شيدت ع ��وامل دون ان تت�ضرج �أيديهم بدم
ب�شري.
ورد علي ��ه �آين�شتاي ��ن بالأملاني ��ة قائ�ل�ا�":إن م ��ا عمله
م�س�ت�ر �ش ��و ال يق ��در عل ��ى النهو� ��ض ب ��ه غ�ي�ر فنان
مطبوع ..فمن �صندوق لعبه قد �أخرج لنا دمى العداد
له ��ا ،ت�شب ��ه النا�س ،ولك ��ن لي�ست من حل ��م ودم ،هي
من روح ،وفطنة ور�شاق ��ة ..فاذا ام�سك املر�آة �أمامنا
ا�ستط ��اع امل�سرت �شو �أن يحررن ��ا ،وينتزع منا بع�ض
�أعباء احلياة".
رجل الأعمال
رمب ��ا كان رجل الأعمال من �أغبى النا�س يف ما ينطق
بالأرقام ،وكان �شو من هذا الطراز ،فهو و�إن كان يف
�صب ��اه ماهرا يف جمع الأرق ��ام �إال انه مع تقدم ال�سن
ا�صب ��ح غري واثق من نف�سه ،لقد ب ��د�أ حياته حما�سبا
ناجح ��ا حت ��ى ان مرتبه طف ��ر من  18جنيه� � ًا �إىل 48
جنيها يف العام.
كان ال ي�أبه وال يهتم باملال ،ولذا كان يود ان يتاح لكل
فرد ن�صيب م�ساو للآخ ��ر ..انه مل يلتفت �إىل الزيادة
التي طر�أت على املعي�شة ،وحالة الغالء التي �سايرت
احل ��رب وا�ستم ��رت يف �أعقابه ��ا ..وكان يقي� ��س كل

�ش ��يء ح�سب امل�ستويات الت ��ي كانت عليها احلاجات
قبل احلرب.
وعندما ماتت زوجته وكان عليه ان يراجع ح�سابات
املن ��زل �أر�سل يف �ش ��راء �آلة حا�سب ��ة لي�ستخدمها يف
جمع الأرقام التي ال ي�ستطيع معاجلتها بنف�سه.
ولق ��د ا�ستبدت به �أخ�ي�را فكرة �ضريب ��ة الدخل حتى
ا�صب ��ح يعتق ��د واهما انه يدفع ع ��ن كل مئة جنيه من
دخله مئة و�سبعة و�أربعني جنيها للحكومة ،ف�أخذ يف
االقت�صاد ال�شديد يف ملب�سه ومظهره.
عمى الألوان
م ��رت ب�ش ��و طائفة قليلة م ��ن العوار� ��ض والأمرا�ض
خالل حيات ��ه الطويلة� .أهمها اجل ��دري وهو ال�سبب
املبا�ش ��ر ال ��ذي جعله يطل ��ق حليت ��ه ،وال يج�سر على
حلقها.
وظل طوال حياته يتمتع ب�صحة طيبة ،وذاكرة قوية
وخط وا�ضح حت ��ى قارب الت�سعني ثم بد�أ خطه يهتز
قلي�ل�ا عقب ذل ��ك وان ظل ذهنه يقظ ��ا ،وت�صوراته ملا
يكت ��ب اكرث م ��ن ذي قب ��ل وكان �سمعه قد ثق ��ل قليال،
وكان نظره جيدا ن�سبي ��ا ،وكان ال يلب�س النظارة �إال
حني يطالع ،وات�ضح ان ��ه م�صاب بعمى الألوان حني
�أر�سلت له احدى املعجبات"ملحفة"�صوفية خ�ضراء،
وطل ��ب م ��ن �سكرتريت ��ه ان تكتب اليه ��ا طالبة غريها
تكون اق ��ل خ�ضرة يف لونها ،فراجعت ��ه ال�سكرترية،
ان لونها ازرق ،فلم يقتن ��ع حتى �أيدت الر�أي �صانعة
امللحفة.
و�أ�صي ��ب �شو مبر� ��ض الأنيمي ��ا ،فاقت�ض ��ى الأمر ان
يحقن ��ه الأطب ��اء خال�صة كب ��د اخلنزي ��ر ،ف�سقط �شو
مغ�شيا عليه �أثناء �إجراء احلقنة الأوىل مما ا�ستدعى
تناول الدواء بالفم مرتني يوميا.
ومل يك ��ن �شو نباتيا متع�صبا ،فلما و�صفوا له الدواء
ا�ست�سل ��م للأطب ��اء و�أط ��اع �أمره ��م ،مع ان ��ه كثريا ما
لذعهم بنقده..
و�ش ��و يف حالة املر�ض يك ��ون ه ��ادئ النف�س ،ولعل

هدوء نف�سه من �أ�سباب طول عمره.
ان ��ه ال يتفق م ��ع النباتي�ي�ن يف ان غذاءه ��م اخلا�ص
ل ��ه الف�ضل يف ذلك فه ��و يق ��ول":ان ال�صحة من عمل
احلكمة" ،وحكمته يف الغ ��داء هي ان ي�أكل ما يرغب
فيه واذا مل يجده قنع بدونه ،وكان وزنه ال يزيد.
ر�آه هت�شكوك وكان بدينا فقيل:
 م ��ن ي ��راك يا م�سرت �شو يعلم ب� ��أن هناك جماعة يفالبلد.
 وم ��ن يراك يا م�س�ت�ر هت�شكوك يع ��رف من ال�سببفيها.
وهو و�إن كان يقول ب�أننا اذا مل نقتل احليوانات ف�إنها
تقتلنا،وهو يعد �أكل اللحوم ،ترفا خبيثا ،وكان يرى
ان �إطعام الطلبة يف املدار�س حلوم ًا �إ�سراف �سخيف،
بل وحتري�ض لهم على الذبح و�سفك الدماء.
فدعوا له حلما يف مطعم من املطاعم فالمهم على ذلك
وكان رد ال�سفرج ��ي ولكن ��ك ترت ��دي يف قدميك حذاء
جديدا �أعني انك ت�ستخدم جلد احليوان!
مظاهر احلياة
ومل يك ��ن لأم ��ور الدني ��ا الرباقة �سحر عل ��ى �شو ،فلم
تفتنه الألقاب ،عر�ض عليه رمزي ماكدونالد اقرتاحا
مينحه"و�سام اجلدارة"ف�أجابه ب�أنه قد منحه لنف�سه
م ��ن زمن ،فلم ��ا اقرتح عليه ان مين ��ح لقب"�شري"قال
ل ��ه انه ال يقنع بغ�ي�ر لقب"دوق"وهذا ما ال ت�ستطيع
موارده املالية ان تنه�ض بتكاليفه ،وملا عر�ضت عليه
جائزة نوبل للآداب عام  1925رف�ض"ال�شيك"وقال:
ان ق� � ّراءه وكتب ��ه ونظ ��ارة م�سرحيات ��ه ق ��د كفلوا له
النهو�ض مبطالبه ،ور�أى ان يخ�ص�ص املبلغ لتوثيق
الرواب ��ط الأدبية ب�ي�ن البلدين ،وق ��ال :ان بريطانيا
ت�ست ��ورد ال ��ورق م ��ن ال�سوي ��د ،ولكن ��ه ورق غ�ي�ر
مكت ��وب ،ك�أمن ��ا �صنع للف التف ��اح الأ�سرتايل فقط..
�إننا ن�ستورد اهم واردات ال�سويد التي هي �آدابها..
والتي جنهلها يف بريطانيا جهال حمزنا"..
ولكن ��ه عند بلوغ ��ه ال�سبعني قبل اللق ��ب ال�شريف ب�أن

غرامياته
ان �صبواته ال�شهرية مل تكن غري مغامرة الالعب فلم
تتجاوز عالقته باملمثلة اللن تري اوبي�سنت او كاميل
�أبعد من تب ��ادل الر�سائل ..انه كان يتحدى الأو�ضاع
نظريا ولكنه يخ�ضع لها ،وي�سري مبقت�ضاها واقعيا.
�إن ��ه ي ��روي من ��ذ ان اختل ��ت ب ��ه يف �شباب ��ه ام ��ر�أة،
وطوقت ��ه بذراعيها وهو يخاف م ��ن االختالء باملر�أة
حتى �آخر �أيامه.
وي ��روي الطريق ��ة الت ��ي ت ��زوج به ��ا فيقول ان ��ه كان
طري ��ح الفرا� ��ش م�صاب ��ا يف قدم ��ه فدخل ��ت علي ��ه
�شارلوت وطلب ��ت �إليه االنتقال �إىل منزلها كي ترعاه
فاحتج على ذلك قائال!
اذهب ��ي واح�ضري ق�سيم ��ة زواج ..ان من امل�ستحيل
الم ��ر�أة يف مث ��ل مركزك ان ت�ؤوي رج�ل�ا مبفرده يف
منزلها!
مل يقل كل ما يريد
�إن �ش ��و كان يق ��ر�أ كث�ي�را ،ال لتزجي ��ة الف ��راغ ،ولكن
لك ��ي يعد املادة اخلام التي تلزم لعمله الكتابي ،بغية
�إخراجها للنا�س فن ًا يقر�أ.
وان �شو ما كان يكتب جملة مما كتب لوال �إميانه ب�أنه
�أداة لهدف �أ�سمى..
وق ��د ال يعده النا� ��س فيل�سوفا� ،أو ر�س ��وال� ،أو مفكرا
ذا �أ�صال ��ة ،ولكن �أ�شد ناقديه و�أل ّد خ�صومه يعرتفون
ل ��ه دائم ًا بالذكاء والعظمة والبداهة ،بل يعرتفون له
�أي�ضا ب�أنه �سيد الن�شر الإجنليزي غري منازع.
أح�س باملوت ،بع ��د ان بلغ هذا العمر الطويل
وح�ي�ن � ّ
مل يك ��ن �آ�سفا على جورج برنارد �ش ��و الإن�سان الذي
ّ
مل احلياة ،ورغ ��ب يف الذهاب ،ولكنه كان �آ�سفا،لأن
الوقت كان يالحقه ،وال يرتك لقلمه الفر�صة ليقول ما
كان يرغب يف �أن يقوله!
�آخر �ساعة � /آذار1951 -
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خطاب غرامي بحجم
تذكرة الرتام!
 ...يف حي��اة جني��ب الريح��اين
ن�ساء كثريات ..ولكنه مل يحب
بحرق��ة ،ومل يلته��ب قلب��ه �إال
�س��ت مرات فق��ط ..ومل يبك يف
حيات��ه �إال مرة واحدة ..عندما
خفق قلبه لأول مرة!
يف �س��نة  1911كان جني��ب
الريح��اين موظف��ا �ص��غريا يف
البن��ك الزراع��ي ..وكان ال
يزال هاويا يت�س��كع عل��ى �أبواب
امل�س��ارح م��ع زميل��ه – يف البنك
والهواية – عزيز عبد ،وان�ض��م
االثن��ان �إىل فرق��ة �إ�س��كندر
ف��رح الت��ي كان��ت تعم��ل عل��ى
م�سرح"التياترو امل�صري"– حمل
�س��ينما �أوليمبي��ا الآن – وبع��د
�إحلاح �س��مح لهم��ا مدير الفرقة
باجللو�س يف الربوفات مل�شاهدة
التمثيل ..وكانت بطلة الفرقة
ق��د ت�أخ��رت يف احل�ض��ور..
وعندما ظه��رت نه�ض كل من يف
امل�س��رح من ممثل�ين وممثالت..
وقفوا جميعا ي�ستقبلون املمثلة
الأوىل ..وتق��دم مدير الفرقة
ليق ّبل يده��ا ..والتفتت البطلة
م��ن بعيد ،فوجدت �ش��ابا غريبا
ال يزال جال�س��ا ي�ضع رج ً
ال على
رجل.
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و�أجال ��ت املمثل ��ة اجلميل ��ة نظراته ��ا يف
امل ��كان ،فل ��م جت ��د مقع ��دا واح ��دا خالي ��ا،
ف�سارت �إىل حيث يجل�س هذا ال�شاب الذي
مل يكرتث بها ووقف ��ت بجواره ..فاجتهت
�إلي ��ه جمي ��ع الأنظ ��ار ..فارتب ��ك ال�شاب ثم
وق ��ف وانحن ��ى لها وتن ��اول يده ��ا وقبلها
كم ��ا فعل مدير الفرق ��ة ..وكانت هذه جر�أة
مل تتعوده ��ا املمثل ��ة الأوىل م ��ن �صغ ��ار
املمثلني! ..ثم تخلى له ��ا جنيب الريحاين
ع ��ن مقع ��ده ،ف�شكرت ��ه وجل�س ��ت مكانه!..
وبع ��د قليل ق ��دم لها علب ��ة �سجائره ..ويف
اليوم الث ��اين بحثت عن ��ه يف الربوفة فلم
جت ��ده ..ويف ثال ��ث بروف ��ة كان ��ت جتل�س
بعي ��دة عن ��ه ،وطلب ��ت من ��ه ان ي�شع ��ل لها
�سيج ��ارة ،فق ��دم �إليه ��ا علب ��ة الكربي ��ت..
وده�ش ��ت الفت ��اة عندم ��ا فتح ��ت علب ��ة
الكربيت ،فوج ��دت بداخلها خطابا غراميا
بحجم تذك ��رة الرتام ،وقد كتب فيه جنيب
الريحاين هذه العبارة الق�صرية:
 هل ت�شعرين مبا �أ�شعر؟ف ��ردت علي ��ه بابت�سام ��ة ..ث ��م بع ��د ذل ��ك
تط ��ورت العالقة بينهم ��ا �إىل حب عنيف..
وعر� ��ض عليها ال ��زواج فرف�ض ��ت دون ان
تب ��دي ل ��ه الأ�سب ��اب ..واحلقيق ��ة ان حالة
جني ��ب الريحاين املالي ��ة ،مل تكن ت�ساعده
عل ��ى ال ��زواج من ممثل ��ة عادية ،فم ��ا بالك
بالبطلة الت ��ي تتقا�ضى مرتبها باجلنيهات
الذهبية؟!
وكت ��ب جني ��ب الريح ��اين – وه ��و ممثل
�صغ�ي�ر – مق ��اال يف اح ��دى املج�ل�ات قال
في ��ه� :إنها تبادله حب ًا بحب ..فغ�ضبت عليه
املمثلة الأوىل ،لأن مركزه ال�صغري مل يكن
يتنا�سب م ��ع مركزها ..وب ��د�أت حتتقره..
فبادله ��ا جني ��ب الريح ��اين احتق ��ارا
باحتقار!
تنقذه من ال�سجن!
كانت هذه الفتاة �أجم ��ل ممثلة يف م�صر..
وكان املعجب ��ون – يف ذل ��ك الوق ��ت –
يغرق ��ون عتب ��ة بابه ��ا بالهداي ��ا الثمين ��ة
املختلف ��ة ،ومنه ��م املجن ��ون ال ��ذي يتخلى
ع ��ن بع�ض ممتلكاته يف �سبيل ابت�سامة �أو
نظرة!
ومل يك ��ن جني ��ب الريحاين ميتل ��ك �سوى

خف ��ة ظله ..ويف �أحد الأيام جاءها نب�أ ب�أن
جنيب الريحاين وعزيز عبد وممثال ا�سمه
علي يو�س ��ف ،كانوا يدخن ��ون احل�شي�ش،
ف�ضبطه ��م ق�س ��م الأزبكي ��ة وكان ��ت البطلة
قد ب ��د�أت حت ��ب الرج ��ل ال ��ذي احتقرها..
فات�صلت ف ��ورا ب�أحد �أ�صدقائها من ر�ؤ�ساء
النيابة ..ف�أفرج عنهم يف احلال!
ت�أمر بف�صله من الفرقة!
�إن ق�صة غرام جني ��ب الريحاين و�صاحلة
قا�صني ،ب ��د�أت يف �سن ��ة  ..1911وانتهت
يف �سن ��ة  ..1912عندم ��ا ر�أت ��ه ذات مرة،
ي�س�ي�ر �أم ��ام التيات ��رو مت�أبط� � ًا ذراع فتاة
فرن�سي ��ة فارعة الط ��ول ..فكانت هذه �أكرب
�إهان ��ة حلق ��ت باملمثل ��ة الأوىل ..ف�أم ��رت
بف�صله من الفرقة!
ق�صة لو�سي دي فرناي!
كان ��ت هذه الفت ��اة – الفرن�سية وا�سمها –
لو�س ��ي دي فرناي – هي �أجم ��ل و�أخل�ص
فت ��اة عرفه ��ا جني ��ب الريح ��اين ..تع ��رف
�إليه ��ا وهو يف �أ�شد �أي ��ام ب�ؤ�سه ..ومل تدم
العالقة بينهما �سوى ثالث �سنوات فقط..
فهجره ��ا يف �سن ��ة  1916بع ��د ان وق ��ع
يف حب فت ��اة �أخ ��رى ا�سمه ��ا – دينال�سكا
– كان ��ت متثل �أمام ��ه �أدوار البطولة يف
م�سرحيات ��ه الفرانكو �أراب! ..ومل ت�ستطع
– لو�سي دي فرناي – ان حتتمل اكرث من
ه ��ذا ،ف�ساف ��رت �إىل فرن�سا ،ث ��م رحلت �إىل
الربازي ��ل ،وتزوج ��ت م ��ن قن�ص ��ل فرن�سا
هن ��اك ..وعل ��ى الرغ ��م م ��ن كل ه ��ذا فق ��د
ظلت وفي ��ة خمل�صة له ترا�سل ��ه حتى مات
وترا�سل �صديقه بديع خريي �إىل اليوم!
الزبون الوحيد يف البار!
�أم ��ا دينال�سكا – فهي م ��ن �أب فرن�سي و�أم
مغربية ،وكانت عند ظهورها على امل�سرح
تقاب ��ل بعا�صفة م ��ن الت�صفي ��ق ..وعندما
ين ��زل ال�ستار ويرف ��ع مرة �أخ ��رى ،تنهال
عليه ��ا الهدايا من �أنح ��اء ال�صالة ،حتى �أن
�أح ��د املتفرجني م ��ن �أثري ��اء ال�صعيد �ألقى
حت ��ت قدميه ��ا بعقد م ��ن املا�س ق ��در ثمنه
ب�ألفي جنيه!..
و�أم ��ام هذا الإغراء ،فرت احلب بينها وبني
جني ��ب الريح ��اين ..ويف اح ��دى الليايل
هرب ��ت م ��ن امل�س ��رح م ��ع �صدي ��ق جني ��ب
الريح ��اين ،وكانت"دينال�سكا"ق ��د جمعت
ثروة طائل ��ة ..و�أنفقتها كله ��ا يف �سنوات
قليل ��ة ..ويف �أخري ��ات �أيامه ��ا افتتح ��ت
ب ��ارا �صغ�ي�ر ًا ..وكان جني ��ب الريح ��اين
ه ��و الزبون الوحيد ال ��ذي يجل�س يف هذا
البار!
الكفاح يف �سبيل احلب ..والتمثيل!
�إن جني ��ب الريح ��اين ب ��د�أ حيات ��ه فا�ش�ل�ا
يف احل ��ب ويف التمثي ��ل ويف كل �شيء..
ولكن ��ه مل يفق ��د ثقت ��ه بنف�س ��ه كعا�ش ��ق..
وثقت ��ه بنف�سه كفن ��ان ..ولهذا ظ ��ل يكافح
وينا�ضل يف �سبي ��ل احلب والتمثيل ت�سع
�سن ��وات� ،أح ��ب فيها ث�ل�اث ن�س ��اء ..ويف
مرت�ي�ن منهما كان ي�سطو عليه �أحد زمالئه
فيختط ��ف امل ��ر�أة الت ��ي يختاره ��ا جني ��ب
الريح ��اين لتك ��ون �شريكة حيات ��ه ..ولكن
الظ ��روف كان ��ت جت ��يء دائم ��ا يف خدمة
جنيب الريحاين ...وقبل ان يقيد م�صريه
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مب�صريها ،تنك�شف له احلقيقة ..فيقابلها
بابت�سامة �ساخرة!
زاالتا ..النم�ساوية!
ويف �سن ��ة � 1919سافر بفرقت ��ه �إىل ر�أ�س
ال�ب�ر ..وهناك مث ��ل جني ��ب الريحاين –
عل ��ى م�س ��رح احلياة – نف�س ال ��دور الذي
كان ميثل ��ه مع ��ه �صديق ��ه فاختط ��ف قل ��ب
فت ��اة من�ساوي ��ة ا�سمه ��ا  -زاالت ��ا – م ��ن
�صديقه ��ا وه ��و مليونري اجنب ��ي يقيم يف
املن�صورة ..ولك ��ن هذا احلب مل يدم اكرث
م ��ن ثالث �سن ��وات �أخ ��رى ..حت ��ى ا�سدل
عليه ال�ستار يف �سنة  ..1921عندما �سافر
جني ��ب الريح ��اين وفرقت ��ه يف رحلة �إىل
ب�ي�روت ،وهناك �أعطى مفت ��اح قلبه للفتاة
التي جاء به ��ا �إىل م�صر و�أحدث وجودها
�ضجة ..بديعة م�صابتي!!
نهاية ق�صة غرام..
�إن بديعة م�صابتي ه ��ي خام�س امر�أة يف
حياة جنيب الريح ��اين وق�صة غرامه بها
الت ��ي ب ��د�أت يف �سن ��ة  1921وانته ��ت يف
�سنة  1924معروف ��ة ..فقد ظال منف�صلني
�أك�ث�ر م ��ن � 20سن ��ة ،وعا� ��ش جنيب طول
ه ��ذه الف�ت�رة ح ��را طليق ��ا� ..إىل ان التقى
بال�سي ��دة الت ��ي �أخل�ص ��ت ل ��ه حت ��ى لف ��ظ
�أنفا�س ��ه الأخ�ي�رة ب�ي�ن يديه ��ا ..ف�سافرت
بعد وفات ��ه �إىل �أ�سرتاليا لتقي ��م مع ابنتها
املتزوج ��ة هن ��اك ..وه ��ذه ال�سي ��دة ه ��ي
نف�سها التي كان جني ��ب الريحاين قد قرر
�أن يتزوجه ��ا بعد ان يعتنق ��ا معا – الدين
الإ�سالمي – ويقيما يف الفيلال التي بناها
ومل تتحقق �أمنيته بال�سكن فيها..
بيدو..
قل ��ت ان يف حي ��اة جني ��ب الريحاين �ست
ن�س ��اء ..ويف حيات ��ه �أي�ضا ثالث ��ة كالب..
فف ��ي �سن ��ة � 1916أه ��دت �إلي ��ه – لو�سي
دي فرن ��اي – كلب ��ا م ��ن ا�ص ��ل �أمل ��اين
�سماه"بي ��دو" ..وعندم ��ا م ��ات بيدو هذا،
ح ��زن علي ��ه الريحاين حزن ��ا عميقا ،حتى
ان ��ه �أغلق يف ي ��وم وفاته �أب ��واب امل�سرح
ومل ي�ستطع التمثيل!
ديك ّ
الع�ضا�ض!
ويف �سن ��ة � 1923ساف ��ر جنيب الريحاين
وزوجت ��ه بديع ��ة م�صابت ��ي يف رحلة �إىل
الربازي ��ل .وهن ��اك �أه ��داه اح ��د �أ�صدقائه
كلب ��ا ا�سمه"دي ��ك"– وكان م ��ن الن ��وع
ال ��ذي يحر� ��س الأبقار والغن ��م يف �أمريكا
اجلنوبية ..وكان هذا الكلب �ضخما ..فاذا
وقف عل ��ى باب امل�سرح اعتدى على جميع
اخلي ��ول والكالب واحليوان ��ات التي متر
من �ش ��ارع عم ��اد الدي ��ن! ..ف�سماه جنيب
الريحاين ..ديك ّ
الع�ضا�ض.
ق�صة تيتا ..والكلب الأعمى!
وت�أت ��ي بعد ذل ��ك ق�ص ��ة الكلبة"تيتا"وهي
تقي ��م الآن يف بي ��ت يو�س ��ف الريح ��اين.
وتيتا من �أ�صل �أمل ��اين� ،أهدتها �إليه �إحدى
جارات ��ه بعم ��ارة االميوبيلي ��ا ..وكان ��ت
تيتا تالزم ��ه يف البي ��ت ويف امل�سرح ويف
املقه ��ى ويف كل م ��كان وقد بلغ به ��ا الذكاء
�أنه ��ا كان ��ت توقظ ��ه �إذا ق ��ال له ��ا �أيقظيني
مبك ��ر ًا !..وكانت"تيتا"تت�شاج ��ر دائما مع

كلب �آخر متلكه �سيدة تقيم يف نف�س الدور
الذي يقيم فيه جنيب الريحاين يف عمارة
االميوبيليا ..ويف احد الأيام التقى جنيب
به ��ذه ال�سيدة على �سل ��م العمارة ..وده�ش
جني ��ب الريحاين عندم ��ا ر�أى تيت ��ا تنظر
�إىل ه ��ذا الكلب – ال ��ذي مل يكن ي�سلم منها
– بعط ��ف وحنو ،جع�ل�ا ال�سيدة تبكي..
ف�س�ألها عن �سبب هذا البكاء فقالت:
 ان كلب ��ي ا�صب ��ح اعم ��ى!� ..أ�صي ��ب منذيومني فقط بالعمى! ..ان جنيب الريحاين

بكى يف حياته مرتني فق ��ط ..املرة الأوىل
عندم ��ا غدرت به �صاحل ��ة قا�صني ..واملرة
الثانية عندما ر�أى هذا الكلب الأعمى!!
جليل البنداري

�آخر �ساعة  /حزيران1951-
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خر �صورة مت التقاطها للثائر الأممي
�أرن�ستو ت�شي جيفارا قبل دقائق من
اعدامه على يد القوات احلكومية
البوليفية

ذاكرة
العد�سة

9

القاهرة 1918

اللبنانية جورجينا رزق ملكة جمال الكون 1971

رية الأمرية
الفنانة ال�سو
ش (�أ�سمهان)
�أمال الأطر�
�صديقاتها يف
ع اثنتني من
م
جبل العرب
ت�صميم فا�شل
لتلفزيون
حممول كان
من املفرت�ض
طرحه يف
اال�سواق عام
1967

رجل من ال�سكان اال�صليني
لأمريكا ينظر بده�شة لل�سكة
احلديد Transcontinental
عام 1868
القد�س 1950
امللك فاروق يف �سيارته املر�سيد�س التي
�أهداها له م�ست�شار املانيا �أدولف هتلر
مبنا�سبة زواجه من امللكة فريدة

جنود بريطانيون �أمام قو�س الن�صر يف مدينة تدمر الأثرية عام  1941خالل
العملية الع�سكرية التي قامت بها قوات احللفاء النتزاع �سوريا و لبنان من قوات
حكومة في�شي الفرن�سية املوالية للنازيني
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

ترامواي البغال يف بريوت بداية القرن املا�ضي
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ع�ش��ر �ش��يدات يف م�ص��ر ،مل يعت�ص��من ويعل��ن اال�ض��راب عن
الطع��ام ..ومل يتعطرن ،ويتحدثن من انوفهن ..ومل تتحدث
اط��راف ا�ص��ابعهن ع��ن احلق��وق ال�سيا�س��ية للم��ر�أة!! ه���ؤالء
ال�س��يدات الع�ش��ر ق��درت الثورة جهودهن يف �ص��ورة نيا�ش�ين
كرمية ،و�ضعتهن مع الرجال يف �صف واحد.
واملراة يف م�صر اقتحمت كل امليادين واحرتفت اكرث ال�صناعات
وناف�ست الرجل يف امل�صنع ويف �ساحة املحاكم.

ويف حجرة العمليات وحملت ال�سالح
على كتفها لت�شارك يف الدفاع عن ار�ض
الوط ��ن ،ومل تع ��د املر�أة ه ��ذا املخلوق
الناعم الرقيق .بل حتولت اىل خملوق
مكافح يف جميع امليادين.
ه�ؤالء الع�شرة
وه� ��ؤالء الع�ش ��ر الالت ��ي نل ��ن تقدي ��ر
الث ��ورة ،و�صل ��ت احداه ��ن – وه ��ي
ال�سي ��دة ا�سم ��اء فهم ��ي عمي ��دة معه ��د
الرتبية الع ��ايل للمعلمات – اىل درجة
مدي ��ر عام ،وه ��ي درجة مل ت�ص ��ل اليها
امل ��راة يف م�ص ��ر اال بعد جمه ��ود �شاق
يف خدم ��ة التعلي ��م وكان ��ت اول �سيدة
و�صلت اىل هذه الدرجة.
ون�ش ��اط ال�سي ��دة ا�سم ��اء فهم ��ي ال
يقت�ص ��ر على عملية تخري ��ج املدر�سات
مبعه ��د الرتبي ��ة ،واال�شتغ ��ال مب�سائل
التعلي ��م ،ب ��ل ان ��ه جتاوزهم ��ا اىل
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الهيئ ��ات االجتماعي ��ة ،ف�ساهم ��ت يف
وق ��ت فراغها يف التوجي ��ه االجتماعي
له ��ذه امل�ؤ�س�سات ورعاي ��ة الفتيات يف
االحي ��اء الوطنية بالتوجي ��ه ومت�ضية
وقت الف ��راغ ..وهي ع�ض ��و يف احتاد
بن ��ت الني ��ل ولكنه ��ا مل تعت�ص ��م ومل
ت�ض ��رب ع ��ن الطع ��ام ،ب ��ل كان ��ت م ��ن
االع�ض ��اء الالت ��ي حاول ��ن انه ��اء هذه
ال�صورة ،التي اقرتن ��ت بحقوق املر�أة
وت�ؤم ��ن ال�سي ��دة ا�سم ��اء فهم ��ي ب ��ان
ه ��ذه اخلط ��وة يف تقدي ��ر امل ��ر�أة ،هي
الطريق املفت ��وح امامها للح�صول على
حقوقها ال�سيا�سية ،كما انها من واجب
امل ��ر�أة ان تثب ��ت جدارته ��ا يف املي ��دان
االجتماع ��ي حت ��ى تظف ��ر يف النهاي ��ة
بحقوقها ال�سيا�سية.
نيا�شني الكبار
ونال ��ت ال�سيدة كرمي ��ة ال�سعني ني�شان ًا

م ��ع مدي ��ري العم ��وم ب ��وزارة الرتبية
والتعلي ��م وهي مر�شح ��ة لوظيفة مدير
ع ��ام وبذل ��ك تك ��ون ال�سي ��دة الثاني ��ة
يف ال ��وزارة الت ��ي حت�ص ��ل عل ��ى هذه
الدرج ��ة ،وه ��ي ت�شغ ��ل يف الوق ��ت
احلا�ض ��ر م�ساع ��د املدير الع ��ام للتعليم
الثانوي ل�شئ ��ون البنات ،وقد �ساهمت
يف جمي ��ع برام ��ج التعلي ��م م ��ن ناحية
درا�سته ��ا وتنظيمه ��ا ،وكذل ��ك تعدي ��ل
املناهج ،وكان ��ت ت�شغل قبل ذلك ناظرة
مدر�سة ال�سنية الثانوية..
وال�سي ��دة الثانية هي ال�سيدة بهية عبد
النب ��ي املراقبة العام ��ة للرتبية البدنية
للبنات ،وهي يف اال�سكندرية منذ ايام
وحت�ضر اىل مكتبها بالقاهرة ثم تعود
لت�شرف على اربعة مع�سكرات للتدريب
للفاتنات املر�شدات ومدر�سات الرتبية
البندي ��ة والطالب ��ات وت�ساه ��م ال�سيدة
بهية بن�شاط كب�ي�ر يف الرتبية البدنية

للطالب ��ات وهي متثل امليدان احلقيقي
خلريج ��ات معه ��د الرتبي ��ة املدني ��ة
للمعلمات.
وم ��ن اه ��م م�شروعاته ��ا يف املراقب ��ة
ان�ش ��اء احلر� ��س الوطن ��ي للطالب ��ات
وب ��د�أت فكرته ��ا بايف ��اد بعث ��ة م ��ن
مدر�س ��ات الرتبي ��ة البدني ��ة لتلق ��ي
التمرينات الع�سكرية العنيفة ثم دفعت
ه� ��ؤالء املدر�س ��ات اىل مدار�س البنات
الختيار فتيات احلر�س الوطني.
االم املثالية
وال�سي ��دة بهيج ��ة ر�شي ��د تعم ��ل يف
املجل� ��س االعل ��ى لل�شب ��اب ،وهي االم
املثالي ��ة ل�سن ��ة  ..1954وعمله ��ا يف
ال�صب ��اح ينح�ص ��ر يف رعاي ��ة جمعية
حماي ��ة املر�أة والطفل وه ��ي رئي�ستها
 ..فت�ش ��رف على ا�سرتاح ��ة اجلمعية،
بر�سم الطري ��ق امل�ستقيم ون�شاء حياة
نظيف ��ة للفتي ��ات الالت ��ي انحرفت بهم
الظ ��روف اىل حياة اخرى!! وحتاول
بهيج ��ة ر�شي ��د ان ت�صل ��ح الع ��وج يف
ه�ؤالء الفتيات بالتغلغل اىل اال�سباب
والظروف التي دفعتهن اىل ال�سقوط
فتعال ��ج ه ��ذه الظ ��روف ..وتزي ��ل
الدوافع يف بع�ض االحيان.
وا�سرتاح ��ة اجلمعي ��ة يف حل ��وان،
م�ؤ�س�س ��ة ت�ض ��م الفتي ��ات ال�صغريات
الالتي وقع ��ن فري�سة للذئ ��اب ..وهن
م ��ا زلن براعم ناعم ��ة ،وتقوم ال�سيدة
بهيج ��ة م ��ع ال�سي ��دات م ��ن اع�ض ��اء
اجلمعي ��ة بخدم ��ة ه� ��ؤالء الفتي ��ات
فيعمل ��ن معه ��ن يف ور�ش ��ة اخلياط ��ة
والتف�صي ��ل ،وينزلن معهن اىل اللعب
ليجرين وراء الكرة.
وحت ��اول كل �سي ��دة ان تربط العالقة
ب�ي�ن الفتاة وب�ي�ن ا�سرته ��ا التي كانت
�سببا يف �سقوطها..
ويف ا�سرتاح ��ة اخ ��رى يف �ش ��ارع

الق�ص ��ر العيني تق�ضي ال�سيدة بهيجة
ر�شي ��د بع� ��ض الوقت لال�ش ��راف على
دار ال�سع ��ادة ،وه ��ي م�سك ��ن للفتيات
املغرتب ��ات ع ��ن القاه ��رة ،وه ��ذه
امل�ؤ�س�س ��ة متثل نوع ًا م ��ن امل�ؤ�س�سات
الوقائي ��ة للفتي ��ات ،وكان ��ت القاه ��رة
تفتق ��ر اىل هذا النوع م ��ن امل�ؤ�س�سات
ويف املجل�س االعل ��ى لرعاية ال�شباب
�ساهم ��ت بهيج ��ة ر�شيد م ��ع زميالتها
يف ان�شاء (جنة االطفال) يف احلدائق
العامة فا�ستحقت تقدير الدولة..
االحتاد الن�سائي
وظف ��ر االحت ��اد الن�سائ ��ي ب�شخ�صية
نال ��ت تقدي ��ر الث ��ورة يف خدماته ��ا
االجتماعية وهي ال�سيدة جميلة عطية
وكيلة االحتاد ،وال�سيدة جميلة متثل
اجليل املا�ضي واجليل احلا�ضر اي�ضا
يف االحت ��اد ،فقد عمل ��ت مع املرحومة
هدى ال�شعراوي يف االحتاد الن�سائي
وت�ساه ��م يف الن�ش ��اط االجتماع ��ي
لالحتاد وه ��ي ال ت�ؤمن باال�ضراب يف
�سبيل احل�صول على حقوق املر�أة ،بل
ت�ؤم ��ن بالن�شاط االجتماع ��ي ورعاية
املجتمع ،ف ��اذا جنحت امل ��ر�أة يف هذا
امليدان ،فهي ب�ل�ا �شك يف الطريق اىل
الربمل ��ان و�ساهم ��ت ال�سي ��دة جميل ��ة
عطية اي�ض ��ا يف م�شروع ��ات املجل�س
لرعاية االطفال واالمهات يف احلدائق
العامة.
�سيدة املجل�س البلدي
ويف املجل� ��س البل ��دي لال�سكندري ��ة
�سي ��دة واح ��دة ه ��ي ال�سي ��دة زاهي ��ة
م ��رزوق ،وكان ��ت اول �سي ��دة حتت ��ل
مكانه ��ا يف املجل� ��س ومل يب ��ق امامها
غ�ي�ر خط ��وات ق�ص ��ار لت�ص ��ل اىل
الربملان.
ووظيف ��ة ال�سي ��دة زاهية انه ��ا مراقبة

ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة باال�سكندري ��ة
كما انها ع�ض ��و باالحتاد العام لرعاية
االح ��داث ووكيل ��ة االحت ��اد امل�ص ��ري
لرعاي ��ة الطفولة وق ��د �ساهمت زاهية
م ��رزوق يف اعم ��ال وزارة ال�ش� ��ؤون
االجتماعي ��ة من ��ذ ان�شائه ��ا  ..يف
اجلمعي ��ات اخلريي ��ة وامل�ساع ��دات
االجتماعي ��ة ورعاي ��ة االح ��داث كم ��ا
انه ��ا ع�ضو يف اكرث م ��ن هيئة دولية،
وه ��ي االن يف الطري ��ق حل�ض ��ور
االجتم ��اع ال ��ذي �سيعق ��ده االحت ��اد
ال ��دويل للطفول ��ة وعندم ��ا تنتهي من
هذا االجتم ��اع � ،ست�س ��رع اىل جنيف
حل�ض ��ور اجتم ��اع م�ؤمت ��ر مكافح ��ة
اجلرمي ��ة ،و�آخ ��ر م�شروعاته ��ا انه ��ا
تقدم ��ت اىل االحتاد امل�ص ��ري لرعاية
االح ��داث الن�ش ��اء م�ؤ�س�س ��ة لل�صبيان
الذي ��ن تزي ��د اعماره ��م عل ��ى الرابعة
ع�شرة وم�صر حمرومة من هذا النوع
من امل�ؤ�س�سات.
ن�صيب الأ�سد
وح�صل معه ��د الرتبية البدنية العايل

للمعلم ��ات عل ��ى ن�صي ��ب اال�س ��د م ��ن
نيا�ش�ي�ن امل ��ر�أة فقد ح�صل ��ت العميدة
ال�سي ��دة نفي�سة الغم ��راوي وال�سيدة
عائ�ش ��ة م ��راد وكيلة املعه ��د وال�سيدة
ليلى ال�صرييف عل ��ى نيا�شني للن�شاط
االجتماع ��ي والريا�ض ��ي يف جل ��ان
املجل�س االعلى لرعاية ال�شباب.
وال�سي ��دة نفي�سة الغم ��راوي مع بعثة
من طالب ��ات املعهد يف م�ؤمتر ال�شباب
العاملي بوار�سو ،وبعثة فتيات املعهد
تقوم بدعاية �ضخمة مل�صر يف اخلارج
النها متث ��ل املر�أة امل�صري ��ة احلديثة،
وحت ��ارب فكرة احل ��رمي التي ت�سيطر
عل ��ى عقلية االجان ��ب يف نظرتهم اىل
املر�أة امل�صرية.
ون�ش ��اط الفار�سات الثالث يف جمل�س
ال�شباب يتج ��ه اىل الناحية الفنية يف
اعم ��ال املجل�س ،واعم ��ال املع�سكرات
وتنظيم االندية الريا�ضية لل�شباب.
يف مر�سى مطروح
وال�سي ��دة نعيم ��ة يو�س ��ف املفت�ش ��ة
العام ��ة مبراقبة الن�ش ��اط االجتماعي
ب ��وزارة الرتبي ��ة والتعلي ��م تخرجت
م ��ن جامع ��ات

لندن يف الرتبية ال�صحية والريا�ضية
وت�ساهم بن�شاطها يف املجل�س االعلى
لل�شباب والنادي االهلي وت�شرف على
املع�سكرات الريفية للفتيات والن�شاط
الريا�ض ��ي واالجتماع ��ي اخلا� ��ص
بهن..
وعلم ��ت بنب� ��أ االنعام عليه ��ا وهي يف
مر�س ��ى مط ��روح مع املخي ��م ال�صيفي
لطالب ��ات املدار�س الثانوية ،وال�سيدة
نعيم ��ة يو�سف مر�شحة لتكون مراقبة
عام ��ة يف ادارة الن�ش ��اط االجتماع ��ي
بوزارة الرتبية والتعليم.
يف القاهرة وحدي
�أما ا�صغ ��ر املنعم عليهن فه ��ي الآن�سة
نادية توفيق املذيعة يف �صوت العرب
وقد نالت نوط اجلدارة ،وقد �ساهمت
نادي ��ة يف ن�ش ��اط �ص ��وت الع ��رب منذ
الي ��وم االول ،وه ��ي تق ��دم برنامج ما
يطلب ��ه امل�ستعم ��ون الع ��رب كل ي ��وم
ويعرفها ال�شباب العربي من االغنيات
الت ��ي تقدمه ��ا له ��م ..يعرفونه ��ا م ��ن
�صوتها وق ��د تعر�ضت نادي ��ة للتهديد
بالقتل يف اال�سبوع املا�ضي ،فقد طلب
منها احد امل�ستمعني يف البالد العربية
اغنية (اح ��ب الو�شو�شة) وهي اغنية
ممنوع ��ة ،وظن امل�ستم ��ع ان نادية ال
تلبي طلبه فار�سل اليها يهددها بالقتل
وتتمن ��ى نادية ان تقوم برحلة اذاعية
اىل �شم ��ال افريقي ��ا لي�ساه ��م �ص ��وت
الع ��رب بت�سجيل معركة وطنية جلهاد
�إخواننا الع ��رب يف مراك�ش وتون�س
واجلزائر..
حممد الليثي
اجلــــيل�/آب1955 -
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كاتب هذا التحقيق
ال�صحفي الدقيق هو م�سرت
ايتورين بيفان وزير العمل
ال�سابق يف بريطانيا الذي
ا�ستقال وهاجم احلكومة
الربيطانية هجوما قا�سيا
احدث �ضجة وهزة �سيا�سية
يف �شتى دول العامل فقد قال
انه ا�ستقال الن احلكومة
"ت�سرق" االعتمادات املالية
املخ�ص�صة لالغرا�ض
االجتماعية النفاقها
يف م�شروعات اال�ستعداد
للحرب ،وانه ال ي�ستطيع ان
يتعاون مع حكومة تف�ضل
الدفع على اخلبز! ..وقد
كتب بيفان الوزير الثائر
هذا املقال على اثر زيارته
ليوغو�سالفيا واجتماعه
باملاري�شال تيتو رجل
يوغو�سالفيا االول الذي
فعل مامل يفعله اي زعيم
�سواه يف اوروبا ال�شرقية..
الرجل الذي حتدى �ستالني
اقوى رجل يف العامل،
وانت�صر عليه.

بقلم "بيفان"
الوزير الربيطاين الثائر
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تيتـو
كل ال�صح ��ف تتح ��دث ع ��ن يوغ�سالفيا!..
وكل الكتاب يكتبون عن املاري�شال تيتو!..
وكل الع ��امل يراقب ما يحدث وراء ا�سوار
هذه الدولة التي ا�صبحت اكرث دول �شرق
اوروب ��ا دوي ��ا! ..ان عدد �سكانه ��ا ال يزيد
عل ��ى  16ملي ��ون ن�سم ��ة! ..وم ��ع ذلك فان
اجلمي ��ع يتحدث ��ون عنها! ..وع ��دد �سكان
بولندا وت�شيكو�سلوفاكيا ورومانيا يزيد
عل ��ى عدد �س ��كان يوغ�سالفيا بحوايل 37
مليون ن�سمة ..ومع ذلك فاجلميع يتحدث
ع ��ن يوغ�سالفي ��ا ..وال اح ��د يتح ��دث عن
بولندا او ت�شيكو�سلوفاكيا او رومانيا!
مل ��اذا؟ ..الن يوغ�سالفي ��ا احدث ��ت م ��ن
ال�ضجي ��ج وال�صخ ��ب م ��امل حتدث ��ه دولة
اخ ��رى! ..ولي�س هذا بجدي ��د عليها ..فقد
احدث ��ت �ضجيج ��ا و�صخب ��ا مماثل�ي�ن يف
ع ��ام  !1941وكان املار�شال"تيتو"ال ��ذي
يح ��دث ال�صخ ��ب وال�ضجي ��ج الي ��وم هو
نف� ��س ال�شخ� ��ص ال ��ذي اح ��دث ال�ضج ��ة
يف ع ��ام  ،1941م ��ع ف ��ارق واح ��د ه ��و
ان"تيت ��و" 1941كان �شخ�ص ��ا مغم ��ورا
اليع ��رف عن ��ه الع ��امل اك�ث�ر م ��ن ان ��ه
يتزع ��م مقاوم ��ة االملاني�ي�ن وااليطالي�ي�ن
ويق� ��ض م�ضاج ��ع رج ��ال اجل�ستاي ��و..
ومل ��ع جنم"تيتو"املغم ��ور وب ��دا اجلميع
يتحدث ��ون عن مغامراته ون�ضاله! ..وكما
يح ��دث ع ��ادة كلم ��ا ملع جن ��م جدي ��د ،بد�أ
ال�صحفي ��ون وال�سا�س ��ة يحاولون معرفة
كل �ش ��يء ع ��ن تيت ��و! ..عرفوا ان ��ه ثائر،
وانه مكافح ،وان ��ه ذو عقلية منظمة وانه
وهذا اهم مايف االمر – �شيوعي!..
ولفت الرجل ال�شيوعي الثائر نظر ت�شر�شل
ف ��راح الزعي ��م االجنليزي املحاف ��ظ يهتم
بامره! ..ق ��ال ت�شر�ش ��ل ان تيتو �شيوعي
ولكنه يعلن حرب الع�صاب ��ات على �أملانيا
قبل ان حتدد رو�سيا موقفها من احلرب..
فمن احلكمة تتب ��ع �سيا�سته النها �ستكون
مبثاب ��ة امل�ؤ�شر الذي ي�ش�ي�ر اىل االحداث
املقبل ��ة! ..وقال ت�شر�شل ان تيتو حمبوب
م ��ن العمال والفالحني ،ولذلك فمن املمكن
ت�شجيع ��ه! ..واخ�ي�را – وه ��ذا ه ��و املهم
اي�ض ��ا – ق ��ال ت�شر�شل ان تيت ��و جعل من
نف�سه ج�ل�ادا وجزار ًا لالملاني�ي�ن ..ولذلك
فمن الواجب االعتماد عليه يف ا�ستئ�صال

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

�ش�أفة الربابرة االملان!
ال����رج����ل امل���غ���م���ور ي�����ص��ب��ح
م�شهوراً.
وهك ��ذا ا�صبح"تيتو"املغم ��ور رج�ل ً�ا
م�شهور ًا يتحدث عنه اقطاب ال�سيا�سة يف
العامل! ..وار�س ��ل ت�شر�شل بعثة ع�سكرية
هبطت يف يوغ�سالفي ��ا باملظالت لدرا�سة
احلال ��ة فيه ��ا ..ودر�س ��ت البعث ��ة احلال ��ة
هن ��اك و�شجع ت�شر�شل تيت ��و فا�صبح ذلك
الرجل بطل ال�ساعة!..
وحت ��ى ه ��ذا املج ��د كل ��ه ميكنن ��ا ان ندعه
جانب ��ا ،فانه تاريخ قدمي ..ق ��دمي جد ًا اذا
قي� ��س باالجم ��اد اجلدي ��دة الت ��ي احرزها
تيت ��و! ..ان تيت ��و ..ذل ��ك الرج ��ل ال ��ذي
فر� ��ض نف�سه على �سا�سة العامل يف 1941

ع ��اد ففر�ض نف�سه عل ��ى العامل مرة اخرى
ب�ص ��ورة اق ��وى واعنف! ..لق ��د فعل مامل
يفعله اي زعيم يف �شرق اوروبا ..حتدى
�ستال�ي�ن ومل يك ��ن يف ن�ضال ��ه جبان ��ا او
خائر ًا..
وله ��ذا الن�ض ��ال ق�ص ��ة متع ��ددة الف�صول
فيه ��ا م ��ا يث�ي�ر اال�شف ��اق وفيه ��ا م ��ا يثري
االعج ��اب! ..ولقد ب ��د�أت الق�ص ��ة يف عام
 ..!1948فف ��ي ذلك العام راج بني الدوائر
ال�سيا�سية يف �شتى انحاء العامل هم�س ال
ي ��كاد ي�سمع يق ��ول ان احل ��زب ال�شيوعي
اليوغ�س�ل�ايف ب ��د ًا يتح ��رر م ��ن �سيط ��رة
احلزب ال�شيوعي الرو�س ��ي! ..وكان ذلك
الهم�س خافتا فلم يبل ��غ �آذان الكثريين!..
وحت ��ى اولئك الذين بلغ الهم�س ا�سماعهم
كان ��وا يت�شككون يف م ��ا ي�سمعون! كانوا
يقول ��ون انها خدعة �شيوعي ��ة جل�أت اليها

رو�سي ��ا لتدخ ��ل يف روع ال ��ر�أي الع ��ام
العامل ��ي انه ��ا ال تفر� ��ض �سيطرته ��ا عل ��ى
الدول ال�شيوعي ��ة! ..وكانوا يقولون انها
حيل ��ة بارعة عم ��د اليه ��ا �ستال�ي�ن ليخفي
القب�ض ��ة احلديدية التي يحكم بها اوروبا
ال�شرقي ��ة ،يف قفاز م ��ن حرير! ..ومع ذلك
ارتف ��ع الهم�س وع�ل�ا ..وا�شت ��دت اللهجة
قوة وعنف ًا ..وبد�أ النا�س ي�سمعون الفاظا
جارح ��ة يتبادلها احلزبان ال�شيوعيان يف
مو�سكو وبلغراد ..لقد كانت ق�صة القطيعة
بني رو�سيا ويوغ�سالفيا �صحيحة!..
ال�صراع يبد�أ
واته ��م الرو�س تيتو يف ب ��ادئ االمر بانه
متعج ��رف النه كان يتحدث عن نف�سه كما
ل ��و كان ن ��د ًا ل�ستال�ي�ن! ..وكان ذلك االمر
حريا ب ��ان يغ�ض ��ب رو�سيا الت ��ي ال تريد

ان تعت�ب�ر �أي دول ��ة �شيوعي ��ة نف�سها ندا
لالحت ��اد ال�سوفيات ��ي! ..وغ�ض ��ب تيت ��و
كذلك النه عز عليه ان تتعاىل رو�سيا هكذا
وت�شمخ بانفها!..
وكم ��ا اتهم ��ت رو�سي ��ا املاري�ش ��ال تيت ��و
بانه"متعجرف"اتهمه ��ا تيت ��و بانها تكاد
تذه ��ب فري�س ��ة لالنفع ��االت النف�سي ��ة
الت ��ي تنت ��اب كل �شخ�ص ي�ص ��اب بجنون
العظم ��ة! ..وكان ذل ��ك ال ��ذي يقول ��ه
املاري�ش ��ال تيت ��و ردا قوي ��ا وم�ؤدب ��ا يف
الوقت نف�سه!..
فق ��د اراد ان يق ��ول ب�أ�سل ��وب غ�ي�ر جارح
ان رو�سي ��ا ا�ستعماري ��ة وانه ��ا تري ��د من
يوغ�سالفيا ان ترق� ��ص على االنغام التي
تت�صاعد من مو�سكو!..
واحت ��دم النزاع وقوي ��ت حدته وحرارته
وات�سم ��ت االو�ص ��اف والنع ��وت الت ��ي
كان الطرف ��ان يتبادالنه ��ا مبي�سم جديد..
فبع ��د ان كان ��ت رو�سيا ت�ص ��ف تيتو بانه
متعج ��رف ب ��د�أت ت�صف ��ه بان ��ه منح ��رف
وخم ��دوع يف قوت ��ه! ..ثم اتهم ��ت رو�سا
يوغ�سالفي ��ا انها تتباه ��ى كذبا مبا يخيل
اليه ��ا انه ��ا احرزته من جم ��د وبطولة!..
وكان حري ��ا ان يجرح ذل ��ك الكالم �شعور
اولئ ��ك الذي ��ن �ضح ��وا يف يوغ�سالفي ��ا.
ومن هنا اتخذ النزاع بني تيتو وال�سا�سة
الرو� ��س مظه ��را جدي ��د ًا! ..لق ��د ا�صب ��ح
�صراع ��ا بني �شعب�ي�ن ..ال�شع ��ب الرو�سي
وال�شعب اليوغ�ساليف!.
احلرب الباردة
ويف ماي ��و من ع ��ام  1948تطاي ��ر اللهب
ال ��ذي كان خمتفي ًا وراء الرم ��اد ..ومتت
القطيعة بني رو�سيا ويوغ�سالفيا!..
فقد رف�ض املاري�ش ��ال تيتو اال�شرتاك يف
اجتم ��اع الكومنف ��ورم (املكتب ال�شيوعي
ال ��دويل) عل ��ى الرغم م ��ن توجي ��ه دعوة
ر�سمية الي ��ه! ..وقال يربر رف�ض الدعوة
ان رو�سي ��ا ا�ص ��درت حكمها علي ��ه ولذلك

فم ��ن العب ��ث ان يذه ��ب اىل الكومنغورم
لي�ستم ��ع اىل نف� ��س االتهام ��ات او ل�ي�رد
عليها!..
وهكذا قاطع املاري�شال تيتو االجتماع!..
وكان ذل ��ك بن ��اء عل ��ى رغب ��ة احل ��زب
ال�شيوع ��ي اليوغ�س�ل�ايف! ..وكانت هذه
اخلط ��وة عم�ل�ا جريئا بغري ج ��دال ..فقد
حت ��دى تيت ��و االع ��زل ال�ضعي ��ف �ستالني
القوي اجلبار!
وحتدت يوغ�سالفيا ال�صغ�ي�رة امل�سكينة
كل دول الكومنف ��ورم ..الباني ��ا وبلغاريا
واملجر ورومانيا! .حت ��دت يوغو�سالفيا
كل هذه ال ��دول التي تتاخم حدودها دون
ان ي�أخذها يف ذلك خوف او رعب!..
الباردة"ب�ي�ن
وبد�أت"احل ��رب
املع�سكرين:املع�سك ��ر الرو�سي واملع�سكر
اليوغ�ساليف!..
وراحت البانيا وبلغاريا واملجر ورومانيا
ت�ضيق اخلناق على يوغ�سالفيا وت�ضغط
عليه ��ا بعنف وف�سوة ..وب ��دا �سا�سة هذه
ال ��دول جميع ��ا يوجه ��ون اللطم ��ات اىل
املاري�شال تيتو!..
ولك ��ن تيت ��و رد ال�صاع �صاع�ي�ن ،والكيل
كيل�ي�ن ..كم ��ا �صع ��دت يوغ�سالفي ��ا ومل
حتفل بعداء"جاراتها"لها!.
ملاذا جنح تيتو؟
وهك ��ذا �صمد"تيتو"العزل ام ��ام �ستالني
الق ��وي! ..ومل ي�سق ��ط ح�ص ��ن تيت ��و
فا�ستبدت الده�شة باملراقبني ال�سيا�سيني
يف كل م ��كان! ..كي ��ف ق ��در له ��ذا الرج ��ل
االعزل ان ي�صمد؟ .وكيف حاقت الهزمية
ب�ستالني القوي!..
ولقد ت�ساءلت ع ��ن ذلك كله مع املت�سائلني
ويف بلغراد وجدت اجلواب! ..قيل يل ان
رو�سيا اخط�أت التقدير واحل�ساب! ..لقد
ق ��ال لها وكال�ؤها – وكذب ��وا يف ما قالوا
– ان ال�شع ��ب اليوغ�س�ل�ايف كله يع�شق
�ستال�ي�ن لفرط ما هو �شيوع ��ي! ..وقالوا
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ث ��م تتغ�ي�ر ومل تتب ��دل! ..ولذل ��ك فانك ال
ت�سمع من امل�س�ؤولني اليوغ�سالفيني غري
�شيء واحد هو"انن ��ا النزال نعاين ازمة
زراعية! ..وت�س�أل عن هذه االزمة فتعرف
ان املق�ص ��ود بكلمة"،ازم ��ة زراعية"ه ��و
�ضع ��ف االنت ��اج الزراعي وق�ص ��وره عن
االكتف ��اء الذاتي وحاج ��ة البالد اىل �آالت
زراعية حديثة!..

له ��ا ان احل ��زب ال�شيوع ��ي اليوغ�ساليف
ال ي�س�ي�ر وراء �ستالني وم ��ا تيتو اال ظل
�ستال�ي�ن على ار�ض يوغ�سالفيا! ..وقالوا
له ��ا اي�ض ��ا ان عمر تيت ��و لن يط ��ول وان
جنم ��ه ال ب ��د منطف ��ئ وان كلم ��ات قليل ��ة
تنطل ��ق من اف ��واه زعم ��اء ال�شيوعية يف
رو�سي ��ا �ستك ��ون مبثاب ��ة املع ��ول ال ��ذي
يحطم بناء تيتو املتداعي!..
و�صدقت رو�سيا هذه االكاذيب العري�ضة
وانطلق ��ت م ��ن اف ��واه زعم ��اء ال�شيوعية
جملدات ال كلمات ولكن تيتو مل ي�سقط!..
بل زاد علوا ومكانه!.
مل ��اذا؟ الن ال�شعب اليوغ�س�ل�ايف ال ي�سري

وراء �ستال�ي�ن كم ��ا زع ��م وكالء مو�سكو،
وامنا ي�سري وراء تيتو ،والن ال�شيوعيني
اليوغ�سالفيني جتري يف عروقهم الدماء
اليوغ�سالفي ��ة ال الدم ��اء الرو�سية ،ولأن
يوغ�سالفيا التي كانت ت�ضرب دائما املثل
يف ال�سع ��ي وراء اال�ستق�ل�ال والتحرر مل
تخنه ��ا �شجاعته ��ا يف ه ��ذه امل ��رة ،وامنا
تلم�ست ا�ستقالله ��ا يف غمرة هذا النزاع،
فحملت تيتو على االعناق النه يحمل علم
اال�ستقالل ودا�ست على �ستالني النه اراد
ان يدو�س على ا�ستقالل يوغ�سالفيا!..
وا�س ��دل ال�ست ��ار ف ��اذا بيوغ�سالفي ��ا يف
مكان ..ورو�سيا يف مكان �آخر!
وتباع ��دت ب�ي�ن الطرف�ي�ن املتخا�صم�ي�ن
ال�شق ��ة ،ومع ذلك فمن اخلط� ��أ ان يقال ان
يوغ�سالفي ��ا بعد ان تباع ��دت عن ال�شرق،
�ألقت بنف�سها يف اح�ضان الغرب!
يوغ�سالفيا جميلة وفقرية
والآن دعونا من حديث ال�سيا�سة فحديثها
يط ��ول ويطول! ...تعال ��وا معي جنو�س
خالل يوغ�سالفيا ..تلك البالد اجلميلة!
انه ��ا جميلة حق� � ًا ..ولكنها فق�ي�رة! ..لقد
ق�ضي ��ت بلغراد يوما وليلت�ي�ن ثم �سافرت
بال�سي ��ارة اىل"زغ ��رب"! ..وا�ستغرق ��ت
الرحلة ح ��وايل ع�شر �ساع ��ات! ..وخالل
ه ��ذه الف�ت�رة الطويلة مل مت ��ر بنا يف هذا
الطري ��ق اك�ث�ر م ��ن � 10سي ��ارات4 ...
�سيارات خا�صة و� 6سيارات"لوري"!
ولق ��د ر�أي ��ت يف الطري ��ق ا�شي ��اء اث ��ارت
ده�شتي وعجب ��ي ،ور�أيت اليوغ�سالفيني
ي�ستخدم ��ون يف ترحاله ��م الث�ي�ران
واخلي ��ول والبغ ��ال ..وال عج ��ب يف ذلك
الن الفالح�ي�ن هم الغالبي ��ة! ..ان ن�سبتهم
ت�ت�راوح ب�ي�ن" 80.7يف املئة!"وه ��م
يتبع ��ون يف الزراع ��ة نظاما ت ��كاد تكون
بدائي ��ة! ..نف� ��س الو�سائ ��ل والآالت التي
كانوا ي�ستخدمونها يف القرون الغابرة..

الفالح هو كل �شيء
والف�ل�اح يف يوغ�سالفيا ه ��و كل �شيء!..
هو ال ��ذي انت�صر للماري�ش ��ال تيتو اثناء
مقاومت ��ه للن ��ازي! ..وهو ال ��ذي انت�صر
له بعد احلر ..وه ��و الذي ينت�صر له االن
يف �صراع ��ه �ض ��د رو�سي ��ا! ..ان الف�ل�اح
اليوغ�س�ل�ايف ه ��و عم ��اد يوغ�سالفي ��ا
وكنزه ��ا وذخرها ..ولذل ��ك فان احلكومة
اليوغ�سالفي ��ة جت ��ري وراءه وتخط ��ب
وده وت�سع ��ى الر�ضائ ��ه ب ��كل الط ��رق
والو�سائ ��ل! ..ولع ��ل ذل ��ك ه ��و م ��ا كان
يغ�ضب رو�سيا الن رو�سيا تريد ان يكون
العام ��ل ال�صناع ��ي مف�ض�ل�ا عل ��ى العامل
الزراعي!
والرثوة الزراعية يف يوغ�سالفيا موزعة
توزيع ��ا ي ��كاد يك ��ون ع ��ادال ،فامللكي ��ات
�صغ�ي�رة ،وال�ضمري متواف ��ر ،واالعتزاز
بالكف ��اح ه ��و طابع كل ف�ل�اح يوغ�ساليف
وم ��ن هن ��ا ف ��ان للعدال ��ة يف يوغ�سالفي ��ا
م�صباح ��ا ي�ض ��يء للجمي ��ع و"نظ ��ام
امل ��زارع التعاونية"ناج ��ح اىل حدم ��ا يف
يوغ�سالفيا ،ولكن ��ه مل يثبت بعد انه �آخر
مراتب الرقي االقت�صادي والزراعي.
ولق ��د �سمع ��ت عل ��ى اي ��ة ح ��ال ان بع�ض
الفالح�ي�ن الذي ��ن ان�ضم ��وا اىل امل ��زارع
التعاونية طلبوا اعفاءهم من العمل فيها،
وانه ��م اجيب ��وا اىل ذلك! ..ول�س ��ت اريد
ان ا�ستنت ��ج من ه ��ذا ان النظام التعاوين
الزراع ��ي فا�شل ،وامنا اريد ان ا�سجل ان
يوغ�سالفيا ال تزال تكافح وان الطريق ال
يزال مفرو�ش ًا بال�شوك ال بالورود!..
وال�ش ��يء الوحي ��د الذي يث�ي�ر املنازعات
بني احلكوم ��ة والفالحني يف يوغ�سالفيا
هو اخلالف على ا�سعار القمح واحلبوب
واخلنازير!
احلكومة حتدد �سعرا ال ير�ضي الفالح!..
والف�ل�اح يطل ��ب نظام ��ا جتاري ��ا ح ��ر ًا ال
ت�ستطيع احلكومة اليوغ�سالفية ان ت�أخذ
ب ��ه! ..وعلى اية حال ف ��ان اخلالفات بني
الفالح�ي�ن واحلكومة ال تلب ��ث ان تزول،
وال ازال اق ��ول كم ��ا يق ��ول غ�ي�ري :ان
نظام"ال�س ��وق احلرة"كفيل ب ��ان يق�ضي
على مثل هذه املنازعات.
ان الفالح اليوغ�س�ل�ايف �صبور وقنوع..
وه ��و يف �ص�ب�ره وقناعت ��ه حري�ص على
ا�ستقالل ��ه! ..وم ��ن هن ��ا كان كف ��اح تيتو
وكان ن�صره!
ان تيت ��و ه ��و الآخ ��ر �صب ��ور وقن ��وع
وم�ستقل ..وحيث يوجد ال�صرب والقناعة
والقي ��ادة الر�شي ��دة ..يوج ��د اال�ستقالل
دائم ًا!..
�آخــر �ســاعة� /أيلول 1951 -
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ك�ن��ت اول �صحفي م���ص��ري حت��دث اىل
�سعد زغلول – او اىل وزير من الوزراء
امل �� �ص��ري�ين ع �ل��ى م ��ا اذك � ��ر – يف عهد
االحتالل.
الن ال � ��وزراء امل���ص��ري�ين – او ال�ن�ظ��ار
امل�صريني كما كانوا ي�سمونهم يف ذلك
احلني – كانوا ال يتكلمون او ال يج�سرون
على الكالم ،وكان االمر كله بيد امل�ست�شار
االجنليزي الذي يت�صرف وحده يف كل
كبرية او �صغرية من �ش�ؤون احلكومة،
فلم تكن حمادثة"الناظر"امل�صري جمدية
يف كثري او قليل حتى لو �سمح لل�صحفيني
بالتحدث اليه ،ومل يكن حديث ال�صحافة
مما ي�سمح به الح��د من رج��ال احلكومة
كبارهم و�صغارهم على ال�سواء.
ً
ولكننا ر�أينا يف احلكومة �شيئ ًا جديدا بعد
ان توىل �سعد رحمه الله"نظارة"املعارف
العمومية.
ر�أي �ن��ا وزي ��را م�صريا يهمل امل�ست�شار
االجن� �ل� �ي ��زي ،وي� ��� �ص ��در االوام�� � ��ر اىل
امل��وظ �ف�ين امل���ص��ري�ين واالجن �ل �ي��ز بغري
ال��رج��وع اليه ،ور�أي �ن��اه يخطب ويكتب
وينتقل يف االقاليم للمراجعة والتفتي�ش
وتغيري النظم وابداء املالحظات .فر�أينا
ان الفر�صة �سانحة للخروج ب��ال��وزارة
امل�صرية من عزلتها اىل معرتك ال�سيا�سة
الوطنية ،وذهبنا اىل �سعد يف دي��وان
املعارف العمومية – وك��ان على مقربة
من دار �صحيفة الد�ستور التي كنت اعمل
فيها يومئذ – ف�سالناه وا�ستمعنا اليه
زهاء �ساعتني ،ون�شرنا احلديث فكان له
دوي �صخم يف دوائ��ر احلكومة ودوائر
ال�سيا�سة ال�شعبية ،وف�ت��ح ال �ب��اب على
م�صراعيه الحاديث ال�سا�سة والوزراء.
ولقينا �سعدا بعد ذل��ك م��رات ال حت�صى
ف �ل��م ت �ك��ن ب �ن��ا م��ن ح��اج��ة اىل اال��س�ئ�ل��ة
ال�صحفية و�سماع االجوبة عليها ،الننا
ك �ن��ا ن���س�ت�م��ع ال �ي��ه يف ك��ل م �ع��ر���ض من
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ال� �ع ��ام ��ة
معار�ض احلديث
او اخلا�صة ،وكان رحمه الله على �صلة
دائمة باالمة امل�صرية يف جالئل االمور.
فلما لقيته هذه املرة االخ�يرة كان اللقاء
يف عامل اخللود ،وللكتاب منفذ اىل ذلك
العامل اخلالد بني حني وح�ين ،فحياين
باللقب الذي كان يحييني به على الدوام.
 اهال بكاتبنا اجلبار ،خري ًا"يا عقاد!".قلت :كل اخلري ايها الزعيم العظيم هل
تذكر انني كنت اول املتحدثني اليك با�سم
ال�صحافة امل�صرية يف عامل الفناء؟
ق��ال :نعم ،نحن ال نن�سى هنا �شيئ ًا من
اال� �ش �ي��اء ال �ت��ي ع�ب�رت ب �ن��ا يف حياتنا
االوىل ،وقد كان ذلك منذ..
قلت :ال لزوم ايها الزعيم لذكر التواريخ،
فنحن االن يف ح��دي��ث ال �ي��وم ..ونحن
اليوم يف اوائل �سنة .1946
قال :او تريد حديثا جديد ًا بعد تلك الفرتة
الطويلة؟
قلت :وهل يف ذلك من �ضري؟ وهل عليك
م��ن رق��اب��ة هنا وان��ت مل حتفل يف عامل
القيود وال�سدود برقابة امل�ست�شار وال
رقابة اللورد الكبري؟
قال :ال رقابة واحلمد لله ،ولكنني ح�سبت
اننا"خل�صنا"من اال�سئلة واالجوبة بعد
�س�ؤال امللكني.
قلت :ومن كان مثلك ايها الزعيم لن يهمه
ان يتجدد �س�ؤال امللكني مرة كل يوم او
كل �ساعة ،فلن ي�سفر ذلك ال�س�ؤال اال عن
ت�شريف ومتجيد ف��راق�ت��ه ه��ذه التحية
وقال مبت�سما� :سل ما تريد؟
ق �ل��ت :ه��ل ت�ط�ل�ع��ون ه �ن��ا ع �ل��ى � �ش ��ؤون
الق�ضية امل�صرية؟
قال نحن ال ننقطع عنها وال تزال يف هذا
العامل اخلالد على مقربة منها ف�س�ألته:
وما ر�أيك يف حركتها االخرية؟
فاجابني �سائال :تعني حركة ال�شباب؟
قلت :نعم.
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قال :ان ال�شباب"ميزان احلرارة"الذي ال
يخطئ ويف و�سعنا ان نعرف منه اعلى
ما و�صلت اليه احل��رارة الوطنية يف كل
موقف من املواقف اخلطرية.
وابت�سم ابت�سام اخلالدين الذين يعطفون
ع�ل��ى ال���ص�ب��ا ال��ذاه��ب يف اي���ام احل�ي��اة
االر���ض��ي��ة ،ث��م ع ��اد ي��ق��ول :ل �ق��د ع��رف��ت
نف�سي يف �سنة  1882وع��رف��ت اجليل
النا�شئ ،يف �سنة  1919فك�أنني رجعت
اىل �صباي بعد زهاء اربعني �سنة ،النني
ر�أي�ت�ه��م ي �ث��ورون كما ث��رت ،وي�شعرون
كما �شعرت ،وي�صيبون كما كنت ا�صيب،
ويخطئون كما كنت اخطئ ،ويكررون من
وحي البديهة ما بد�أناه قبلهم من وحي
البديهة ،فكان يل من حركتهم اجلديدة
�صبا جديد.
ق�ل��ت :كنتم يومئذ يف التا�سعة ع�شرة
وهي �سن ال�شباب الذين نه�ضوا بالثورة
ب�ع��د احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة االوىل ،ف�م��ا هي
ن�صيحتكم ل�شباب اجليل احلا�ضر يف
نخوتهم الوطنية وقد �شهدمت نه�ضتني من
نه�ضات م�صر وهذه هي النه�ضة الثالثة
على فاحتة الطريق؟
ق��ال :ام��ا االخ�لا���ص ف�ل�ي�ث��أروا عليه وال
ن�صيحة لهم منا يف بابه اال ان ي�ستزيدوا
منه ما ا�ستطاعوا ،وان ينبذوا من بني
�صفوفهم كل من يق�صر يف اخال�صه.
واما ما عدا ذلك فلي�س على ال�شباب فيه
م��ن ح��رج ،م��ا دام ��وا ي ��أت��ون االم ��ور من

ابوابها كما يقال يف االمثال.
قلت :وه��ذا هو مو�ضع ال�س�ؤال ،فكيف
ي�أتون االمور من ابوابها؟
ق��ال :عليهم اوال ان يدركوا الفارق بني
ام�س واليوم ،ولهم بعد ذلك ان ي�صنعوا
ما ي�شاءون.
قلت :وما الفارق بني ام�س واليوم؟
قال :فوارق كثرية ال فارق واحد فباالم�س
ك��ان��ت ال ��دع ��وة ال��وط �ن �ي��ة ه��ي ال��دع��وة
الوحيدة التي ت�سمح يف الديار امل�صرية.
ام��ا ال �ي��وم ف�ه�ن��اك دع� ��وات اجنبية اىل
امل��ذاه��ب ال �ه��ام��ة ،تغتنم ال�ف��ر��ص��ة لكي
تند�س ب�ين ال�صفوف وحت��ول املطالبة
باال�ستقالل اىل مطالبة بالفو�ضى بني
الطبقات ،متهيد ًا لهدم املجتمع امل�صري
كله من ا�سا�سه ،وه��ذا وب��ال على م�صر
كوبال اال�ستعمار او يزيد.
وب��االم ����س ك��ان��ت ال���س�ي��ا��س��ة لل�سيا�سة
وال��دي��ن للدين ،وك��ان لكل منهما رج��ال
يعرفون له خقه ويخدمونه يف ميدانه،
فينبغي ان يظل االمر كما كان عليه.
وباالم�س كان تعجيز احلكومة القائمة
جناحا للق�ضية امل�صرية الن احلكومة
القائمة كانت حكومة اجنبية اما اليوم
فتعجيز امل�صريني عن احلكم ،هو اتهام
اللم�صريني انف�سهم ،وف���ش��ل للق�ضية
امل�صرية وت��وه�ين حلجتها ال�ك�برى يف
اال� �س �ت �ق�لال ،وه ��ي ال��ق��درة ع�ل��ى والي��ة
االمور.

ف��اذا تذكر ال�شباب جميع ه��ذه الفروق،
فلي�سر يف نه�ضته على بركة ال�ل��ه ،فان
م�صر باذن الله �ستحمد غب امل�سري ،ونعم
امل�صري.
ف�س�ألته :ماذا ترى يف عاقبة املفاو�ضات؟
فنظر اىل طويال كعادته حني ي�ستجمع
اف�ك��ارا حتتاج اىل الرتتيب والتق�سيم،
ثم ق��ال :ان م�سائل املفاو�ضات متعددة
ال تت�ساوى يف ال�سهولة وال�صعوبة،
وا�سهلها ما ميكن ان نتقارب فيه وجهات
النظر ،وهو على ما ارى م�س�ألة اجلالء
الن االحتالل يف اية �صورة من �صوره
ال ي��واف��ق م�ع�ن��ى اال� �س �ت �ق�لال ،ومل تعد
باالجنليز حاجة اىل البقاء يف الديار
امل�صرية ،بعد اخرتاع اال�سلحة اجلديدة
وتي�سري امل��وا� �ص�لات يف ال�بر والبحر
والهواء ،وقد ا�ستطاع احللفاء ان ينزلوا
يف ار���ض فرن�سا ،وهي حمتلة حم�صنة
م�ستعدة ل�ل�م�ف��اج��ات ،ف�ل�م��اذا يزعمون
انهم ال ي�ستطيعون الو�صول اىل م�صر
�ساعة اخلطر وهي حليفة لهم ترحب بهم
للتعاون على الدفاع والن�ضال على �سنة
اال�ستقالل وامل�ساواة؟
قلت :وغري ذلك من امل�سائل؟
قال :غري ذلك من امل�سائل تختلف درجته
من ال�سهولة وال�صعوبة ،ومتنح به قدرة
املفاو�ضني امل�صريني على االقناع ،ورغبة
املفاو�ضني االجنليز يف الوفاق ،وعلينا
ان نتفاءل ونتكافل ونتفق على املطلب،
كلما �أ�صر واحتاج اىل م�ضاعفة اجلهود.
ف�سالته ال���س��ؤال االخ�ي�ر ،الن امل�ج��ال ال
يحتمل االطالة يف املقال ،ومباذا تو�صون
االمة االن؟
فاجابني اجابة العزم واليقني قائال :ال
نزاع يف واجب االمة امل�صرية با�سرها يف
موقفها احلا�ضر ،فواجبها بغري خالف هو
اعطاء الفر�صة الكاملة للمفاو�ضني ،النهم
اذا بلغوا ما تطلبه فذلك خري للجميع،
واذا ق�صر بهم ال�سعي دون ما نطلب او
دون م��ا يطلبون فلن يفوتنا يومئذ ان
نتلقاهم بالنقد او باملالم.
اعطوهم الفر�صة الكاملة ،وان�ت��م على
االق ��ل واث �ق��ون م��ن � �ش��يء واح� ��د ،وه��و
ان ي�ك��ون النفع لكم يف ح��ال��ة النجاح،
وان يكون اللوم عليهم ال عليكم يف كل
تق�صري ،وال قدر الله التق�صري.
وحييت الزعيم اخلالد وان��ا افتح عيني
على متثاله ال�ق��ري��ب مني يف ال�صباح
وامل�ساء.
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علــي ح�ســني

 قال جولوي�س"ح�س ��بي ان اخرب ه�ؤالء القوم املتطفلني ،الذينال هم لهم ،اال التعر�ض ل�ش�ؤون الآخرين ،الذين جعلوا من �ضياع
اغل ��ب ما جمع ��ت من مال ،ق�ص�ص ��ا خمتلفة ال مت ��ت اىل احلقيقة
ب�ش ��يء ،لقد جمعت من مالكمات ��ي مليونا من اجلنيهات ،ح�صلت
احلكومة منه �ضريبتها ،ما يوازي اربعة اخما�س املليون وتركت
يل م ��ا يزيد قليال على املئتي الف جني ��ه� .صرفت جانبا منها غري
قلي ��ل ،عل ��ى قدامى املالكمني الذي ��ن قلبت لهم االي ��ام ظهر املجن،
واقعده ��م ك�ب�ر ال�س ��ن ،قلم يدخروا م ��ا ينفعه ��م ،ومل ي�أخذوا من
رخائهم ل�شدتهم ،يف وقت كان املال ي�أتيني فيه بغري ح�ساب ،ومل
يك ��ن يف اقدامي هذا ا�سراف ،بل عل ��ى العك�س فقد كان احجامي
عن ذلك يعترب �شحا وتق�صريا ال�سفها وتبذيرا كما خيل لهم.
و�أن�ش�أن ��ا ملج� ��أ للعجائ ��ز �ض ��م حتى الثالث�ي�ن عج ��وز ًا تبلغ �سن
بع�ضه ��ن حوايل الت�سع�ي�ن او املئة وال عائل له ��ن ،واوقفت على
هذا امللج�أ ما ًال ي�ستعني به على مطالب احلياة.
وما م ��ن �شك يف انني ،ككل من كانت مالب�س ��ه مهلهلة يف حياته،
زادت �شهوت ��ي اىل اقتناء املالب�س الغالية عن ��د رخائه ،حتى لقد
بلغ ما عندي منها يف وقت من االوقات "100بدلة"كانت تكلفني
الواح ��دة بني  35و  45جنيها ولكن هذه ال�شهوة االر�ستقراطية،
ذهب ��ت الآن اىل غ�ي�ر رجعة فلم ي�صب ��ح لدي اكرث م ��ن ع�شر بدل
غالبيته ��ا ذات زي ريا�ض ��ي ،اما م ��ا كان عندي منه ��ا فقد اعطيته

للآخرين.
كم ��ا انفقت ج ��زء ًا من مايل على �شراء ال�سي ��ارات الفاخرة وكنت
اح� ��س ان يف ذلك ل ��ذة ال تعدلها لذة ولكن رغبت ��ي هذه ،ما عادت
تع ��اودين ،كما كان ال�ش�أن يف اي ��ام ثرائي االوىل وما عدت احب
غري العربات ال�صغرية.
ومل ابخ ��ل على اهلي وا�شقائ ��ي و�شقيقاتي ،فذهب كثري من املال
ثمنا ملنازل ا�شرتيتها لهم يف ديرتويت ليقيموا فيها ،كما ا�شرتيت
ق�صرا خا�صا يل يف �شيكاغو.
وخ�سرت جزء ًا كبريا من هذا املال لعدم جناحي كرجل اعمال.
عندم ��ا انخرط ��ت يف هذا ال�سلك زاد على ع�ش ��رة �آالف جنيه على
ر�ست ��وران يف �شيكاج ��و ،وثالث ��ة �آالف على �آخ ��ر يف ديرتويت،
واقتنيت �ضيعة غري انها ذهبت وذهب املال الذي ا�شرتيتها به.
ولك ��ن لوي� ��س مل ي�صب ��ح خ ��ايل الوفا� ��ض ،اذ درت علي ��ه
اال�ستعرا�ضات التي قام به ��ا يف لندن ،والتي امتها يف الواليات
املتح ��دة بعد مالكمة والك ��وت االوىل ماال وف�ي�را ا�ضف اىل ذلك
ح�ص ��ة كبرية ينالها من ادارة �ش�ؤون املالكم ابزارد �شارلز البطل
العاملي اجلديد.
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