
WWW. almadasupplements.comالعدد )3622( ال�سنة الثالثة ع�سرة - الثالثاء )12( ني�سـان 2016

ملحق ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير
فخري كريم

الزوجان فريد �سوقى وهدى �سلطان مع ابنتهما 
على اأحد �سواطىء اال�سكندرية عام 1963



3 العدد )3622( ال�سنة الثالثة ع�سرة - الثالثاء )12( ني�سـان 2016 العدد )3622( ال�سنة الثالثة ع�سرة - الثالثاء )12( ني�سـان 22016

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

ولكنن���ا مل نك���ن نع���رف!.. وم���ن ث���م جل�س���نا نتحدث 
مبرارة الذين خابت امالهم.. 

اي  احلركة"فيا�س���كو"!  ان  يظه���ر  احدن���ا:  وق���ال 
فا�سلة!؟ 

وق���ال اآخر: وهل يظن اللواء حمم���د جنيب بك – اذا 
احبب���ت طلباته اخلا�سة بتطه���ر اجلي�ش – هل يظن 
ه���و وا�سحابه انهم ق���ادرون على االحتف���اظ بنظافة 
اجلي����ش اذا ظ���ل راأ����ش الف�س���اد حي���ث ه���و.. طاغية 

م�ستبدا وحاكما باأمره!.. 
جني���ب  الل���واء  )يق�س���د  م�ساك���ن!  ثال���ث:  وق���ال 
وا�سحاب���ه(.. م�ساك���ن الن ف���اروق قد يحن���ي اليوم 

امامهم راأ�سه لكي يبط�ش بهم غدا.. 
وحتدثت انا عن )ان�ساف احللول( وانها الجتدي بل 
قد توؤدي.. وقلت ان قادة احلركة قد قنعوا فيما يظهر 
بان�س���اف احللول.. تطهر اجلي�ش.. واق�ساء زيد او 

عبيد من بطانة ال�سوء وحا�سية الف�ساد.. 
وا�سفت حقا، ومن حبة القلب، ان ال ينتهز قادة احلركة 
ه���ذه الفر�سة لكي يحطموا راأ����ش الف�ساد.. الذي هو 
ف���اروق؟ وغ���ادرت دار )اخب���ار الي���وم( اىل موعد يل 
م���ع بع�ش اال�سدقاء احت���دث مبا كنت احتدث فيه يف 
دار"االخبار"واقول ب�سوت ي�سمعه اجلال�سون حول 
املوائ���د القريب���ة.."ان ان�ساف احلل���ول ال جتدي بل 

وقد توؤدي". 
ه���ذا و�سدي���ق يغم���ز يل بعين���ه ان احتر����ش وان ال 
اخو����ش يف ه���ذا احلديث اخلط���ر.. ولكن���ي مل ابال 
بغم���زات ال�سدي���ق  وم�سي���ت يف احلدي���ث.. ثم قلت 
)وددت ل���و ا�ستطع���ت مقابل���ة اللواء جني���ب بك لكي 
اق���ول له ان ان�ساف احللول ال جت���دي.. وان ال�سعب 
ينتظر من���ه ومن اخوانه ان يخل�س���وه مما هو فيه.. 

ولن يكون ذلك اال بخلع امللك فاروق..! 
وع�ش �سديقي �سفت���ه.. ورفت عيناه بالغمز ال�سريع 

املتوا�سل ولكني مل ابايل!.. 
وقال اال�ستاذ مدحت اباظة – وكان بن احلا�سن.. 

- هل تريد حقيقة ان تقابل اللواء جنيب بك؟ 
قلت: بكل تاأكيد.. 

قال: اعتقد انني ا�ستطيع تدبر هذه املقابلة.. 
 ***

وكان ه���ذا كم���ا قل���ت يف اول ي���وم م���ن ب���دء احلركة 
املبارك���ة.. االربع���اء 23 يولي���ة 1952 وبع���د ظه���ر 
اليوم الت���ايل اخلمي�ش كلمني اال�ست���اذ مدحت اباظة 
بالتليف���ون ليبلغن���ي ان الل���واء جني���ب ب���ك م�ستع���د 

ملقابلتي يف �سباح يوم اجلمعة...
يف مكتب���ه بالقي���ادة العام���ة.. وان رق���م تليفون���ه هو 
60005 وانه يطلب مني ان اتفق معه اوال بالتليفون 

على ال�ساعة التي ي�ستقبلني فيها... 
***

 ويف �ساع���ة مبك���رة م���ن �سباح يوم اجلمع���ة ابلغني 
�سديقي كامل ال�سناوي من م�ست�سفى الدكتور الكاتب 
بالتليف���ون ان م�سطفى وعلي امن قد اعتقال بامر من 

القيادة العامة. 
وعقدن���ا اجتماع���ا يف حج���رة كام���ل ال�سناوي يف 
امل�ست�سف���ى.. وقلت للزم���الء – املحررين وروؤ�ساء 
التحري���ر – انني على موعد ملقابل���ة اللواء جنيب 
بك هذا ال�سب���اح.. و�سوف ا�ساأله عن �سبب اعتقال 

ال�سديقن الزميلن.. 
وم���ن م�ست�سفى الدكتور الكاتب حتدثت بالتليفون 
م���ع اللواء جني���ب ب���ك ر�سالته ع���ن ال�ساع���ة التي 

اح�سر فيها.. فقال: 
- انا خارج االن للمرور.. و�سوف اعود بعد ن�سف 

�ساعة، فهل توافقك ال�ساعة التا�سعة والن�سف؟ 
قلت: نعم 

و�ساألني: عندك عربية؟ 
قلت: نعم و�سكرا.. 

 ***
وم�سيت يف �سيارة ال�سديق الزميل ح�سنن هيكل 
ال���ذي يفخ���ر – وبح���ق – انه �سدي���ق اجلي�ش من 

قدمي.. م�سينا اىل مقر القيادة العامة.. 
وهنا اقف قليال لكي الفت نظر القارئ اىل التفا�سيل 
الت���ي حر�ست على �سرده���ا ومنها يدرك القارئ ان 
مقابلت���ي للواء اركان حرب حمم���د جنيب يف يوم 
اجلمع���ة 25 يولية مل تكن ب�س���ان اعتقال م�سطفى 
وعلي امن كما ذكرت بع�ش ال�سحف.. الن املقابلة 
كان متفق���ا عليه���ا من قب���ل اعتق���ال الزميلن بثمان 

واربعن �ساعة! 
 ***

كان فن���اء دار القي���ادة العام���ة وردهاته���ا خالية اال 
م���ن ال�سب���اط واجلنود.. ومل او فيه���ا من املدنين 
�سوى مندوب زميل���ة �سباحية.. وا�ستقبلنا اللواء 
حمم���د جنيب يف غرف���ة مكتبه.. وكان���ت هذه اول 
م���رة ارى فيه���ا الرجل ال���ذي حقق املعج���زة ورفع 
راأ�ش م�س���ر ورد عليها مقامها ب���ن ال�سعوب وقال 
قولته الت���ي ن�سرتها �سحف الع���امل على �سفحاتها 
االوىل.. واذاعتها حمطات االذاعة يف العامل بكافة 

اللغات!...
قولته التي �سوف ي�سجلها التاريخ بن كلمات قادة 
ال�سع���وب.. با�سم اجلي�ش ممث���ل ال�سعب اطلب ان 
يتن���ازل امللك فاروق ع���ن العر�ش قب���ل ال�ساعة كذا 

وان يغادر ار�ش م�سر قبل ال�ساعة كيت! 
ولكنن���ي مل اك���ن اعل���م! واين يل العلم وق���د احكم 
حممد جني���ب وا�سحاب���ه تدبر خطته���م واقاموا 
حولها ا�ستارا من التمويه وااليهام اخفوا وراءها 
حقيقة ما يهدفون الي���ه.. حتى ال ينتبه فاروق اىل 
ما يراد به.. فيه���رب او يفزع اىل دولة اجنبية كما 

فعل عم له من قبل!. 
ومد حممد جنيب يده ي�سافحني وهو يبت�سم ويف 

وجهه �سماحة ويف عينيه طيبة �سريحة حلوة.. 
ولك���ن تقا�سي���م وجه���ه -  وج���ه اجلن���دي ال�سريح 
الطي���ب القل���ب – مل تفلح متام���ا يف اخفاء ذكائه.. 

بل ودهائه!.. 
وان���ه م���ن املمك���ن ان يجم���ع اجلن���دي ب���ن طيب���ة 
القل���ب وال���ذكاء.. وبن �سع���ة احليل���ة وال�سراحة 

والدهاء..! 
ولق���د اح�س�س���ت بعد دقائق ان حمم���د جنيب اذكى 
بكثر مم���ا يبدو.. وانه م���ع �سراحته ي�ستطيع ان 
يك���ون وا�سع احليلة كبر الده���اء!.. وهذه �سفات 
تول���د – وال تكت�سب – تولد مع القائد املمتاز.. او 

الزعيم املختار بارادة الله! 

 ***
وكان يف غرف���ة القائ���د ثالث���ة م���ن ال�سباط 

قدمني اليه���م وام�سك هنا عن ذك���ر ا�سمائهم نزوال 
على رغبة القيادة العامة.. 

وب���داأت حديث���ي ع���ن اعتق���ال الزميل���ن م�سطفى 
وعلي امن.. ومل يطل هذا احلديث اكرث من دقائق 
بع���د ان اطماأن���ت اىل ان ق���ادة احلرك���ة حري�سون 
على حتقي���ق العدالة.. وانهم لن يظلموا احدا ولن 

يوؤخذوا بد�سي�سة اي حقود خ�سي�ش! 
وق���ال الل���واء حمم���د جنيب وه���و ياأخ���ذ بذراعي 

وي�سر بي اىل ركن من غرفة املكتب: 
- ولكنك كنت تريد ان تتحدث اىل يف امر اآخر؟ 

قلت.. نعم.. 
ثم نظرت يف عينيه العميقتن وانا اقول: 

- �سوف يا جنيب بك.. انا رجل �سريح ولقد جرت 
على �سراحتي ه���ذه نقمة دنيا ال�سادة واالقوياء.. 

ولكني بقيت كما انا.. 
وابت�سم هو وربت على كتفي وقال: 

- ما هي دي الرجولة!.. 
قلت: �س���وف احدثك اذن ب�سراح���ة.. وقد تغ�سبك 

�سراحتي!
وم�سيت يف حديثي.. 

- ان ان�ساف احلل���ول ال تنفع!.. وانت وا�سحابك 
تعرف���ون جي���دا اي���ن ا����ش الف�س���اد.. وان امللك هو 
امل�سئ���ول االول ع���ن ه���ذا الف�س���اد... ول���ن تنج���ح 
حركتك���م ه���ذه ول���ن حتق���ق اغرا�سه���ا اذا تركت���م 

فاروق على العر�ش.. 
و�سع���رت انه يري���د ان يقول �سيئ���ا ولكني م�سيت 

اقول.. 
- ان ال�سع���ب ق���د ا�ستقب���ل حركتك���م ه���ذه بالف���رح 

والتاأييد.. 
قال: نعم واحلمد لله.. 

قلت: ولكن هذا ال�سعب كان يرق�ش يف ال�سوارع.. 
ل���و كنت���م خلعت���م املل���ك  وكان���ت ن�س���اوؤه تزغ���رد 

فاروق.. 
وانحن���ى اللواء حمم���د جنيب قلي���ال – وا�سهد له 

بالرباعة يف فن التمثيل! – انحنى لكي يهم�ش!. 
- م����ش جاي���ز امري���كا تتدخل وتقول عن���ا رايحن 

نبقى �سيوعين!! 
قل���ت: ال.. ل���ن تتدخ���ل امري���كا وال بريطاني���ا وال 
غرهما م���ن اجل امللك فاروق الن �سمعته ا�سبحت 
عندم���ا زفت وقطران.. والنها تدرك ان ف�ساد حكمه 

من اكرب ا�سب���اب انت�سار ال�سخط يف 
م�سر.. وال�سخط هو ميكروب ال�سيوعية.. 

ق���ال – وي���ا لغباوت���ي ان���ا فق���د كنت اظ���ن انه غر 
مقتنع بينما كانت اخلطة مر�سوم حمبوكة التدبر 
ولكنه كان حري�سا – وله كل احلق – على ال�سرية 

التامة والكتمان! 
ق���ال: بر�سه يا ا�ستاذ م����ش مطمنن اىل اجنلرتا.. 
وميك���ن تتدخ���ل وع���دت اوؤك���د ل���ه ان���ه ال اجنلرتا 
وال �سواه���ا تتدخ���ل ما دام االم���ن م�ستتبا وارواح 

االجانب وم�ساحلهم يف امان. 
ثم عدت اقول: 

ومع ذلك ليه ما ينزل�ش عن العر�ش البنه؟ 
وهن���ا ملعت يف عينيه ابت�سام���ة مل افهم معناها يف 
تل���ك اللحظة.. ولكن���ي فهمتها فيما بع���د!. – ملعت 
عين���اه النني وقعت على �س���ر اخلطة املر�سومة من 
قب���ل! �سر التدب���ر املحكم ال���ذي كان حري�سا طول 

حديثنا على ان يخفيه.. 
ملعت عيناه بابت�سامة وانا اقول: 

- ممك���ن املناداة بول العهد مل���كا حتت الو�ساية.. 
وربنا يفرجها من هنا اىل ان يبلغ �سن الر�سد.. 

وعاد اللواء جنيب يهز راأ�سه ويقول: 
- م�ش وقته!.. م�ش عايزين نعمل زجه!. 

ومتلكني الياأ�ش من اقناعه!.. وكم كنت"غبيا"عندما 
ظنن���ت ان حممد جني���ب وا�سحابه قد غ���اب عنهم 

مامل يغب عني.. 
نع���م، كن���ت غبي���ا م�سرف���ا يف ح�سن الظ���ن بذكائي 

وبعد نظري!! 
***

متلكني الياأ�ش فقلت
- وه���ل تظن ان املل���ك فاروق �س���وف ي�سكت!.. قد 
ي�سك���ت موؤقت���ا ولك���ن يا خ���ويف عليك وعل���ى اللي 
معاك!.. �سوف يحاربكم امللك مباليينه ولو ينفقها 
اىل اآخر ملي���م.. ثم يعود في�سرتدها من دم ال�سعب 
ا�سعافا.. و�سوف يحاربكم فالن مباليينه.. وعالن 
مباليينه )وذكرت ل���ه ا�سمي رجلن من رجال امللك 

فاروق( 
وقال هو: و�سوف يحاربنا"فالن"بدعايته! 

وذك���ر ا�سم ثالث من رجال فاروق! قلت: نعم.. اذن 
طاوعني وا�سرب قبل ان ي�سربكم امللك فاروق! 

ق���ال: ولكن الذي تقرتح���ه كان ي�ستل���زم ا�ستعدادا 

قب���ل ع�سرة اي���ام او اثنى ع�س���ر يوما.. ونحن 
مل يكن عندنا وقت! 

و�سدقت���ه ان���ا "الغب���ي" م���ع "الفك���رة" كان���ت 
موجودة منذ ح���رب فل�سطن كما ذكر ال�سحفي 
روب���رت م���ور يف مقال���ه، وال�سحف���ي املذك���ور 
�سدي���ق الل���واء حمم���د جنيب وق���د عرف���ه اثناء 
حرب فل�سطن و�سمع منه اكرث من مرة انه ينوي 
الث���ورة على املل���ك فاروق الفك���رة كانت موجودة 
منذ اربعة اعوام واخلطة املحكمة كانت مر�سومة 
من���ذ �سه���ور.. ومل يك���ن ينتظ���ر �س���وى الفر�س���ة 

املواتية للتنفيّذ 
ولكنني �سدقته.. ويئ�ست من اقناعه! 

ون���ا دق جر�ش التليفون وقيل ل���ه )رئي�ش الوزراء 
يطلب���ك م���ن اال�سكندري���ة( وتن���اول ه���و �سماع���ة 

التليفون.. 
وابتعدت انا.. وذهبت اىل حيث كان يقف ال�سباط 
الثالث���ة.. وحاولت ان اقنعهم بان ين�سموا ايل يف 

اقناع اللواء حممد جنيب! 
وم�سي���ت اعي���د عليهم م���ا قلته ل���ه.. واحذرهم من 

بط�ش فاروق.. وف�سل احلركة.. 
ووقفوا هم ين�ستون ايل وال يقولون �سيئا! 

والبد انهم قالوا بعد ان خرجت: 
- كم هو غبي هذا ال�سحفي!.. وكم هو مغرور حتى 

يظن انه وحده الذي مل تغب عنه هذه احلقائق! 
 ***

ونظ���رت اىل ال�ساع���ة ف���اذا بي قد اخف���ت من وقت 
الل���واء حممد جنيب نحو �ساع���ة.. وكان قد انتهى 
م���ن حديث���ه التليف���وين مع رئي����ش ال���وزراء علي 

ماهر.. 
وقلت ا�ستاأذن ياه فقد اخذت من وقتك كثرا.. 

قال: بعد ان ت�سرب واحد كوكا كوال.. 
وتناولنا الكوكا كوال.. 

وقال وهو مي�سح �سفتيه: 
- مل ار اوالدي، ومل اغ���ر مالب�س���ي ومل امن �سوى 
�ساع���ات.. منذ اربعة اي���ام قلت: معله����ش! عل�سان 
م�س���ر.. ق���ال: نع���م.. وم���ن اج���ل م�س���ر كل �سيء 

يهون! 
وم�س���ى معي اىل الب���اب يودعن���ي.. ويف حماولة 

اخرة – لعلي اقنعه! – قلت: 
- ه���ل اكتب مقاال عن )ان�س���اف احللول( واذاها.. 
لك���ي اهي���ئ اذه���ان ال�سع���ب! وا�س���رع ه���و مي�سك 

بذراعي ويقول: 
- كال.. ارجوك ان ال تفعل.. م�ش وقته! 

وم���رة اخ���رى �سدقته.. وكنت غبي���ا! ومرة اخرى 
حر�ش هو القائ���د امل�سئول على احاطة خطته بكل 

ال�سرية وكل الكتمان! 
وعدت اىل مكتب���ي وكتبت مقايل )وقع ما كان البد 

ان يقع(.. 
ومل اذكر يف املقال �سيئًا عن ان�ساف احللول.. 

وظه���رت )اخبار الي���وم( وفيها املق���ال.. بينما كان 
اجلي����ش يحا�س���ر ق�س���ري املنتزه وراأ����ش التن.. 

وامللك ال�سابق يتلو انذار حممد جنيب.. 
با�سم اجلي�ش ممث���ل ال�سعب اطلب ان يتنازل امللك 
فاروق عن العر�ش قبل ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا 
وان يغادر االرا�سي امل�سرية قبل ال�ساعة ال�ساد�سة 

من م�ساء اليوم! 

اآخر �ساعة- 1952

هذا مقال او حديث كان ينبغي ان 
ين�سر يف عدد )اآخر �ساعة( االخري.. 
الذي �سدر خا�سا )با�سرار احلوادث( 
ولكنني كنت قد غادرت القاهرة 
اىل راأ�س الرب قبل �سدور العدد وانا 
اعتقد ان العدد املذكور �سيكون خا�سا 
مب�ساوئ امللك ال�سابق فاروق.. ال 
با�سرار احلوادث.. 
 ***
بداأت حركة اجلي�س يف فجر يوم 
االربعاء 23 يولية املا�سي.. واهتزت 
البالد من اق�ساها اىل اق�ساها فرحا 
وا�ستب�سارا باخلال�س.. ووقفت 
ال�سحافة – عني ال�سعب واذنه – 
ترقب احلوادث دقيقة بدقيقة 
و�ساعة ب�ساعة.. وتت�ساءل – كما كان 
ال�سعب يت�ساءل – متى يقدم اجلي�س 
على اتخاذ اخلطوة املرجوة؟ اخلطوة 
اجلريئة احلا�سمة التي ت�ستاأ�سل 
الف�ساد من جذوره؟.. 
ومرت �ساعات النهار.. واقبل امل�ساء، 
وجل�سنا نتحدث عن احلركة وعن 
خيبة االمل التي اح�س�سنا بها 
جميعا.. وقد عجبنا ان تقف اهداف 
احلركة عند حد املطالبة بتطهري 
اجلي�س.. وهل من املمكن ان يبقى 
اجلي�س نظيفا.. والبالد موغلة يف 
الف�ساد؟! 
وكان هذا هو كل ما اعلن يومئذ عن 
اغرا�س اجلي�س ومطالبه، و�سوف 
يرى القراء انها كانت مناورة بارعة، 
و"تكتيكا"خليقا مبعركة من معارك 
التاريخ الفا�سلة! 
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دوري�س داي تتحدى مارلون براندو 

الول م���رة تتحدى فاتنات هوليوود مارل���ون براندو. مل تنته 
بع���د معركتهن مع فاتنات نهر النيرب حتى بداأت معركة جديدة 
م���ع فاتناها نهر ال�س���ن من اجل براندو، �ساأل���وه عن راأيه يف 
اجم���ل قبلة فقال قبلة دانييل داري���و، كانت دانييل قد اختارته 
للتمثي���ل امامها يف فيل���م عا�سق اللالدي ت�سات���ريل، واجريت 
الربوف���ات فع���ال، ولكنه طلب اج���را باهظا فخ���رج من البالتو 
بايع���از من فاتنات هولي���وود ودخل مكانه ارن���و كريزا، ومع 
ه���ذا ال يزال ي�سع���ر بن�سوة قب���الت دانيي���ل، قال"انها متنحك 

اروع قبلة ت�سعر بها يف حياتك. 

16 قبلة 
و�سمعت���ه دوري����ش داي فحدث���ت ازم���ة، نف����ش ه���ذه العبارة 
�سمعته���ا منه 16 م���رة يف 16 قبلة يف فيلمها اجلديد وانهارت 
اع�سابه���ا وطلب���ت من املخ���رج ام���ا ان يخت���اره او يختارها، 
وف�سله���ا املخ���رج الن دورها هو ال���دور الرئي�س���ي ب�سرط ان 
تقوم ه���ي باختيار عا�س���ق بديل لربان���دو.. وانتهزت فاتنات 
هولي���وود ه���ذه الفر�س���ة اي�س���ا وخرج���ن للبح���ث معه���ا عن 
العا�س���ق املطلوب ودارت الكامرا ت�س���ور بقية االجزاء حتى 
يهب���ط العا�سق املنتظر من ال�سماء وفجاأة عرثت دوري�ش على 
عا�س���ق عمره 51 �سن���ة ولكن �سفتيه تنفج���ر منهما احليوية.. 

املنظ���ر كازينو يهبط علي���ه الل�سو�ش ويحمله���ا كل منهم ملدة 
دقيق���ة لي�سه���ل اال�ستيالء عليه���ا، وحملها �سبن�س���ر ترامى كما 
يحم���ل احلقيبة، ثم حملها جيم����ش كاجني وطبع على �سفتيها 
قبل���ة نارية، ومرة اخرى يخ���رج براندو م���ن البالتو ويدخل 

مكانه جيم�ش كاجني. 

من اجل خم�سة ارطال 
وبداأت التكهنات ت�سمم اجلو بن اودري هيبورن وميل فرار 
ا�سع���د زوج���ن يف هوليوود، عادا م���ن �سوي�س���را ي�سحكان، 
وكان مقررا ان ي�سافرا معا اىل روما لتمثل اودري لقطتن يف 
فيلم احلرب وال�سالم، ثم ي�سافرا معا اىل باري�ش لي�سرتك ميل 

يف متثيل فيلم جديد مع اجنريد برجمان وجيان رينوار.. 
وق���ال املخرج الودري: يجب ان ينق�ش وزنك خم�سة ارطال.. 
و�سحك���ت وقالت: لقد ذهبنا اىل �سوي�س���را ليزيد وزين حتى 
يظ���ل مي���ل معجبا بي ولكن���ي ا�سحي م���ن اجل ه���ذا الفيلم.. 
و�سح���ك ميل �سحكة �سفراء و�ساأل عن مو�سوع الفيلم، وفهم 
املخ���رج ان���ه يبحث عن بط���ل الفيلم الذي ت�سح���ي اودري من 
اجل���ه، �ستمث���ل دور فت���اة جامعية تقع يف ح���ب رجل متو�سط 
العم���ر يحر�ش على ان يقع حتت �سيطرة فاتنة �سغرة، ومن 
اجل ذلك تتظاهر هي امامه بان لها تاريخا غراميا حافال وتزعم 
انه وقع حتت �سيطرتها وتتحداه وعندئذ يقاومها و�سرعان ما 

تنقل���ب املقاومة اىل غرام عني���ف، �سيقوم بهذا الدور جاري 
كوبر، و�سمع ميل هذه الق�سة فا�ستحوذ عليه ال�سك، 

وط���ار وحده اىل باري����ش وترك اال�ساعات 
متالأ هوليوود. 

فف���ي احلال���ة االوىل، �سيك���ون موق���ف 
م�س���ر – على ا�سواأ تقدي���ر – ان تعود 
تركيا فتب�سط نفوذها و�سلطانها عليها، 
وه���و اإج���راء كان – يف ذل���ك الوقت – 

يقابل باالرتياح من عنا�سر كثرة. 
اما يف احلالة الثانية.. فان الله وحده 
ه���و الذي يعلم م���اذا ميك���ن ان ي�سيب 
الب���الد.. فقد ي�ستب���دل االجنليز 

باحلماية �سم م�سر اىل االمرباطورية 
الطام���ة  تك���ون  وهن���ا  الربيطاني���ة، 
االجنلي���ز  ي���رد  ال���ذي  وم���ا  الك���ربى، 
الثمل���ن بن�س���وة االنت�سار ع���ن اتخاذ 

خطوة جري�سة كهذه؟ 
 ***

يف ه���ذا وغ���ره كان يفك���ر املغف���ور له 
حمم���د حمم���ود با�سا، حن غ���ادر داره 
يف �سارع الفلك���ي، �سباح يوم 6 يناير 
�سنة 1918 و�س���ار على قدميه خمرتقًا 
ح�س���ن  �س���ارع  اىل  االزه���ار  مي���دان 
الك���رب، ومن���ه اىل دار الكت���ب امل�سرية 
– او"الكتبخانة"كم���ا كانت تدعى يف 
ذلك احل���ن – لزيارة �سديق���ه احلميم 
با�س���ا،  ال�سي���د  لطف���ي  ا�ست���اذ اجلي���ل 
وكان ي�سغ���ل وظيفة مدير دار الكتب.. 
وهن���اك، يف تلك احلج���رة فاحت حممد 
حمم���ود و�سديق���ه فيما ي���دور بخلده، 
واده�س���ه ان ي�سمع من �سديقه ان هذه 
اخلواطر عينه���ا كانت تراود ذهنه بن 

حن واآخر. 
ب���ن القطب���ن  ودار احلدي���ث طوي���ال 
الكبرين يف وجوب االهتمام مب�سر 
خمتل���ف  وبح���ث  االن،  من���ذ  الب���الد 
ل���كل  االهب���ة  واتخ���اذ  االحتم���االت، 

احتمال منها. 
واتفق���ت اآراء الزعيمن على ان الوقت 
احل���ايل ه���و ان�س���ب االوق���ات للعم���ل 
واإع���داد العدة للمطالب���ة بحقوق م�سر 
حتى يقطع خط الرجعة على االجنليز 

فيما لو ارادوا مب�سر �سوءًا. 

 ***
وبعد ذل���ك بايام، ق�س���د حممد حممود 
با�سا اىل دار الكت���ب جريا على عادته، 
ومل يك���د يتو�سط ميدان االزهار، حتى 
راأى لطف���ي ال�سي���د با�س���ا يتاأبط �ساعد 
عبد العزي���ز فهمي با�سا وهما خارجان 
م���ن دار"اجلامعة امل�سري���ة"– جامعة 
ف���وؤاد االن – وكان���ت يف ذل���ك الوق���ت 
حتت���ل املبن���ى ال���ذي �سغلت���ه حينا من 
في���ه  لتقي���م  املع���ارف  وزارة  الزم���ن 
معر�س���ا مل�سنوعاته، وقد ه���دم البناء 
اخ���را القام���ة عم���ارة  �ساخم���ة مكانه 
– وتق���دم حممد حممود من �سديقيه 
فحياهم���ا ووق���ف الثالثة عل���ى نا�سية 
الطريق يتحدث���ون يف املو�سوع الذي 
طرق���ه من قب���ل حممد حمم���ود ولطفي 

ال�سيد. 
وكان عب���د العزيز فهمي با�سا متحم�سا 
لفك���رة �سديقي���ه، واب���دى ا�ستع���داده 
ليكون يف مقدم���ة ال�سفوف، وقال انه 
لن يبايل مبا �س���وف ي�سيبه يف �سبيل 

البالد.. 
وعن���د البح���ث يف تكوي���ن الهيئة التي 
تت���وىل املطالبة بحق���وق م�سر، اقرتح 
عب���د العزيز فهمي با�سا ان يقوم حممد 
حمم���ود با�سا بعر�ش االم���ر على �سعد 
زغل���ول با�س���ا، وعلى �سع���راوي با�سا، 
وكان ي���رى ان وجود �سعد بن اع�ساء 
الهيئ���ة يك�سبه���ا مكان���ة وي�ساعف من 
اهميته���ا، اإذ كان �سعد الوكيل املنتخب 

للجمعية الت�سريعية. 

وعم���ل حممد حمم���ود با�س���ا مب�سورة 
عب���د العزيز فهمي با�س���ا، وبادر لفوره 
بزي���ارة �سع���د با�سا، فم���ا ان فاحته يف 
االم���ر حتى �سارحه الزعي���م بانه طاملا 
فكر يف موق���ف االجنليز من م�سر بعد 
احل���رب.. وان م���ا دار يف راأ�ش حممد 
حمم���ود با�سا مل يك���ن اإال �سدى �سادقا 

ملا يدور يف راأ�سه هو.. 
وتلت هذه املقابلة مقابلة اخرى جمعت 
ب���ن �سعد، وعل���ي �سع���راوي، وحممد 
حمم���ود... ودار البح���ث فيه���ا طويال 
يج���ب  الت���ي  اخلط���وات  اوىل  ح���ول 
اتخاذها، وارجئ البحث يف التفا�سيل 
اىل جل�س���ة جتمع ه���وؤالء الثالثة بعبد 

العزيز فهمي ولطفي ال�سيد.. 
وهكذا توالت االجتماعات، بن هوؤالء 
ع���دة �سه���ور،  االقط���اب، وا�ستغرق���ت 
حتى و�سعت احل���رب اوزارها وخرج 
االجنليز من املعمعة ظافرين، وانتهت 
االجتماع���ات باختيار الزعماء الثالثة، 
�سع���د، وعب���د العزي���ز فهم���ي، وعل���ي 
القنبل���ة  بالق���اء  ليقوم���وا  �سع���راوي 
ال���واىل يف وج���ه العمي���د الربيطاين، 
ممث���ل بريطاني���ا يف م�س���ر، يف ذل���ك 

اليوم التاريخي امل�سهور.. 

معا�سر" "موؤرخ 
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اجليل /  
االأثنني والدنيا / كانون الثاين- 1956

ت�سرين الثاين- 1950

نحن االن يف �سهر يناير 
�سنة 1918 وقد و�سلت 
احلرب العظمى بني 
احللفاء واالملان اىل 
اخطر مرحلة وا�سبح 
الن�سر يتاأرجح يف هذا 
اجلانب حينا ويف ذلك 
اجلانب حينا اآخر.. 
وام�سك العامل انفا�سه 
مرتقبا ذلك ال�سراع 
الدامي الذي تتوقف 
على نتيجته م�سائر 
االمم وال�سعوب. 
يف ذلك الوقت.. دارت 
يف روؤو�س زعماء البالد، 
ومفكريها، وقادة الراأي 
فيها فكرة واحدة:"ماذا 
يكون م�سري م�سر 
اإذا هزم احللفاء؟".. 
وكان اجلواب عن هذا 
ال�سوؤال غام�سا، وكان 
ا�سد غمو�سا منه ال�سوؤال 
التايل:

م�سري  يكون  "وماذا 
م�سر اإذا انت�سر 
احللفاء؟".. 
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ال�����س��ي��خ  ل���ه  امل���غ���ف���ور  ك����ان  م���ق���ال  اول 
على  ع��الوة  البارزين  القلم  رج��ال  من  حممدعبده 
كثر  يف  ن�سرت  قيمة  اث��ار  ول��ه  الدين.  يف  امامته 
من ال�سحف والكتب. ولكن مما ال يعرفه الكثرون 
العدد  يف  ك��ان  ال�سحف  يف  ن�سره  م��ق��ال  ن���اول  ا 
يف  االه���رام  جل��ري��دة  االوىل  ال�سنة  م��ن  اخلام�ش 
�سبتمرب �سنة 1876 اي منذ 69 �سنة، وكانت ت�سدر 
يف  جم���اورا  م���ازال  ه��و  وك���ان  ا�سبوعية،  وقتئذ 
االزهر. وقد كتبها با�سلوب م�سجع على نحو ما كان 
�سائعا بن كتاب ذلك الع�سر. وقد قالت االهرام يف 
راأ�ش هذا املقال:"وردت الينا من قلم العامل العالمة 
واالديب الفهامة ال�سيخ حممد عبده احد املجاورين 
الكامل  الهمام  ح�سرة  الر�سالة:"اىل  هذه  باالزهر 
�سليم افندي تقال.. انه ملا نظر لدي كل قا�ش ودان، 
كانت  م�سر  مملكة  ان  االن�سان،  بني  بن  وا�ستهر 

املمالك  ا�سهر  م��ن  مملكة  ال��زم��ان،  �سالف  يف 
قد  كانت  اذ  ونا�سك،  �سالك  كل  يوؤمها  وكعبة 
اخت�ست برتبية العلوم وبث املعارف املتعلقة 
يف  بالرباعة  وانفردت  والعموم،  باخل�سو�ش 
البدائع.."اىل  ان��واع  يف  واالبتكار  ال�سنائع، 
كان  كيف  يعجب  يقروؤه  وال��ذي  املقال  هذا  اآخ��ر 
ولكنه  املنوال،  هذا  على  االم��ام  اال�ستاذ  ا�سلوب 
كتابته  اول  وك���ان  ال���زم���ان،  ذل���ك  ا���س��ل��وب  ك���ان 

االن�سائية يف اجلرائد. 

تعدد الزوجات 
وق���د اث���رت م�����س��األ��ة ت��ع��دد ال���زوج���ات يف االون���ة 
فيها  ك��ت��ب  ع��ب��ده  حم��م��د  ال�سيخ  ول��ك��ن  االخ����رة، 
بجريدة الوقائع امل�سرية الر�سمية يف �سنة 1881 
اي منذ 64 �سنة، فان�ساأ مقاال بعنوان"حكم ال�سريعة 
فيه على وج��وب احلد  ودل��ل  الزوجات".  تعدد  يف 
من تعدد الزوجات عند عدم القدرة على العدالة يف 
ال�سريعة  اباحت  ذلك"قد  يف  وقال  واملبيت،  النفقة 
املحمدية للرجل االقرتان باربع من الن�سوة ان علم 
من نف�سه القدرة على العدل بينهن، واال فال يجوز 
اال  خفتم  تعاىل:"فان  ق��ال  واح��دة  بغر  االق���رتان 
تعدلوا فواحدة"، فان الرجل اذا مل ي�ستطع اعطاء 
معي�سة  و�ساءت  املنزل  نظام  اختل  حقها  منهن  كل 

العائلة"!.. فما قول اال�ستاذ ابو العيون؟!. 

�سحفي 
بدء  يف  ال�سحافة  االم���ام  اال�ستاذ  م��ار���ش  وق��د 
ح��ي��ات��ه، ف��ك��ان حم���ررا ل��ل��وق��ائ��ع امل�����س��ري��ة، ثم 
ان�����س��اأ ب��ع��د ذل���ك ج��ري��دة ال���ع���روة ال��وث��ق��ى مع 

االفغاين  الدين  جمال  ال�سيد  ا�ستاذه  له  املغفور 

يف"باري�ش"على اثر نفيه من م�سر ب�سبب ان�سمامه 
اىل رجال الثورة العرابية. ويف تلك االثناء �سافر 
اىل اجنلرتا بدعوة من �سديقه م�سرت بلنت، وقابل 
امل�ساألة  يف  وح��ادث��ه��م  االجن��ل��ي��ز  ال�سا�سة  بع�ش 
امل�سرية. ومن الذي قابلهم اللورد هرتنكنون وزير 
بينهما حديث يف  احلربية االجنليزية. وقد جرى 

هذه امل�ساألة، ف�ساأله اللورد: 
- اال ير�سى امل�سريون ان يكونوا يف امن وراحة 
ي��رون  ال  او  الربيطانية؟  احل��ك��وم��ة  �سلطة  حت��ت 

حكومتنا خرا لهم من حكومة االتراك؟ 
فاجاب ال�سيخ: 

- كال ان امل�سرين قوم عرب، وهم يحبون وطنهم 
يخطر  وال  لوطنهم  االجنليز  حب  عن  يقل  ال  حبا 
ببال واحد منهم ان 

يف�سل اخل�سوع لالجنبي.
القطر  يف  عامة  اجلهالة  ان  تنكر  هل  اللورد:  فقال 
احلاكم  ب��ن  يفرقون  ال  امل�سرين  وان  امل�����س��ري، 
االج��ن��ب��ي، واحل��اك��م ال��وط��ن��ي. وان م��ا ذك��رت��ه من 
ال��ن��ف��ور م��ن ح��ك��م االج��ن��ب��ي امن���ا ي��ك��ون يف االمم 

املتعلمة املهذبة؟ 
النفور  ان  وق��ال:  ال�سيخ حممد عبده حدة  فاخذت 
اودع  مما  ل�سلطته  الطبع  ونبذ  االجنبي  حكم   من 
يف فطرة الب�سر، وهو �سعور ان�ساين ظهرت قوته 
يف ا�سد االمم توح�سا كالزولو�ش الذين مل تن�سوا 
وان  اوط��ان��ه��م.  ع��ن  ال��دف��اع  يف  منهم  ماكابدمتوه 
انت�سرت فيها  ار�ش م�سر منذ حممد علي با�سا قد 
بالد  يف  موجود  هو  ما  نحو  على  والعلوم  االداب 

اوروبا. 

املراأة اجلديرة 
م�سر  اىل  عودته  يعد  عبده  حممد  ال�سيخ  وك��ان 
اليها  ي�ستمع  ال�سريف،  االزه��ر  يف  درو�سا  يلقي 
املرحوم  وك��ان  وال��ك��رباء،  العلماء  من  الكثرون 
قا�سم امن قد ا�سدر كتاب"املراأة اجلديدة". وحدث 
ان كان اال�ستاذ االمام يلقي در�سا من هذه الدرو�ش 
دخلت  ان  ف�سادف  باالزهر،  العبا�سي  ال��رواق  يف 
القاء  اث��ن��اء  العبا�سي  ال���رواق  اىل  �سغرة  طفلة 
وطردها،  احلا�سرين  بع�ش  فا�سرع  در�سه،  االمام 

فقال لهم االمام با�سما: 
نورية  فكانت  اجل��دي��دة  امل���راأة  فانها  ات��رك��وه��ا:   -

لطيفة �سحك لها احلا�سرون.

م�ســى علــى وفــاة امل�سلح 

حممــد  ال�سيــخ  العظيــم 

عبده اربعــون عاما، فقد 

توفى يف يوليه �سنة 1905 

نــروي  املنا�سبــة  وبهــذه 

للقراء هذه الطرائف من 

باجلهاد  الغامــرة  حياتــه 

واال�سالح والعمل لنه�سة 

م�سر ونه�سة ال�سرق

االثنني والدنيا/ متوز- 1945
االثنني والدنيا/ متوز- 1945

انتهت معركة االنتخابات الربيطانية 
الت���ي كان���ت من اعن���ف املع���ارك التي 
تخ���ل  ومل  الب���الد،  ه���ذه  �سهدته���ا 
املعركة من طرائ���ف وغرائب فقد نقل 
ن���زالء احد مالج���ئ الغج���رة اىل مقر 
االنتخ���اب وكان من بينه���م �سيدة يف 
الثالثة والت�سعن م���ن عمرها فقالت: 
هل هذا ه���و املكان ال���ذي ا�سوت فيه 
مل�س���رت جالد�ستون؟ )وق���د تويف منذ 
ق���رن تقريب���ا.!(. وق���د ذهب���ت �سي���دة 
ع���ن  نياب���ة  �سوته���ا  لتعط���ي  حام���ل 
زوجها املجن���د، فو�سعت مولدها بعد 
و�سوله���ا اىل مق���ر جلن���ة االنتخ���اب 
بدقائ���ق! وهك���ذا حر����ش ال���كل عل���ى 
القي���ام بواجبه���م يف الت�سويت حتى 
تع���رف ارادة االم���ة احلقيقي���ة.. وقد 
قال لنا اال�ستاذ احمد قا�سم جودة انه 
الحظ اثناء وجوده بربيطانيا اخرا 
ان كفة املحافظن والعمال تكاد تكون 
متعادل���ة، وانه يعتق���د ان االحرار هم 
الذي���ن �سرجحون اح���دى الكفتن.. 
ولن يحل ي���وم 26 يوليه حتى نعرف 
النتائ���ج النهائي���ة لالنتخاب���ات الت���ي 

ينتظرها العامل كله بفارغ ال�سرب. 
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ذاكرة
العد�سة

االأديب اح�سان عبد القدو�س و زوجته لوال 
ق�سة حب و م�سوار عمر

الزوجان فريد �سوقى وهدى �سلطان مع ابنتهما 
على اأحد �سواطىء اال�سكندرية عام 1963

ال�سوق القدمية يف حلب 
مطلع القرن املا�سي

الفرقة املو�سيقية الفل�سطينية التي عزفت مع اأم كلثوم يف مدينة يافا 
وحيفا اثناء الزيارة االوىل 1932م

الكاتب االمريكي ال�سهري ارن�ست هيمينغواي يف حانة 
يف هافانا يف فرتة االربعينيات

الكاتب الرو�سي تول�ستوي يروي ق�سة الأحفاده 1902

تون�س العا�سمة فى املا�سى

جتهيز 
 B32 طائرات
القا�سفة يف 
م�سنع بوينج 
االمريكي عام 
1945

عمله فل�سطني 
عام 1927
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دلت االح�سائي���ات التي قامت بها اإحدى 
دور الن�س���ر العاملي���ة عل���ى ان اك���رث الكتب 

انت�سارا – بعد الكت���ب الدينية – هي روايات 
طرزان.. الرجل الذي تبنته القردة! 

فق���د طب���ع منه���ا يف الوالي���ات املتح���دة وحده���ا �سبع 
وخم�س���ون رواي���ة، وترجم���ت اىل خم����ش وخم�سن لغة 

خمتلفة.. كما اخرجت ال�سينما �سبعة وثمانن فيلما، ون�سرت 
املج���الت امل�سورة مائت���ن وت�سعن ق�سة م�س���ورة كان طرزان 

بطلها جميعا! 
ام���ا مبتكر �سخ�سية طرزان، فهو"اإدج���ار داب�ش بوروز"الكاتب 
االمريكي الذي توفى اخرا يف لو�ش اجنلو�ش متجاوزا الرابعة 
وال�سبعن.. كان مفل�سا، ال ميلك مليما واحدًا، ودفعه البحث عن 

القوت اىل طرق جميع االبواب، ومنها كتابة االقا�سي�ش! 
وب���داأ باق�سو�س���ه �سغ���رة ن�سرتها ل���ه اإحدى املج���الت املحلية 
ون�س���ج فيه���ا اخلي���وط االوىل ل�سخ�سي���ة طرزان، وم���ن يومها 

مل يكت���ب يف اي مو�س���وع اآخ���ر، بل مل 
يك���ف ع���ن الكتاب���ة. كان يخ���ط ال�سط���ور 
بيمين���ه ومي�س���ك القامو����ش ب�سمال���ه خ�سية 
ان يرتك���ب اغالطًا هجائية ال ت�سم���ح له درا�سته 
ي���زر  ان"ب���وروز"مل  وبرغ���م  بتداركه���ا!  االولي���ة 
افريقي���ا طيلة حياته اإال ان اطالع���ه امل�ستمر كان ي�سمح 
ل���ه بالكتاب���ة ع���ن جماهله���ا – م�س���رح روايات���ه – وكاأن���ه 
ق�سى عم���ره فيها!.. وبداأ املال يتدف���ق على"بوروز"مما دفعه 
وكلمة"ور�سة"ه���ي  االدبي���ة!  تاأ�سي�ش"ور�سة"لالعم���ال  اىل 
ا�س���دق م���ا يو�سف به مكت���ب ي�سم خم�سن من االدب���اء ال�سبان 
كان"بوروز"يوزع عليهم اخليوط الرئي�سية لق�س�سه فيقومون 
بن�سج تفا�سيلها، ثم يعيدونها اليه لراجعها بنف�سه.. وقد درت 
هذه"الور�سة"عل���ى امل�ساهم���ن فيه���ا مائة ملي���ون دوالر خ�ش 
ب���وروز منها 10 مالين فقط!.. وكان م���ن نتيجة جناح طرزان 

ان اطلق ا�سمه على بلدتن امريكيتن!. 

االثنني والدنيا/ كانون االول- 1950

ان الفت���اة الت���ي عرفه���ا املجتم���ع امل�سري با�سم فاي���زة الطرابل�س���ي ثم عرفه���ا با�سم االمرة 
فاي���زة العراقية ق���د ا�سرتدت ا�سمها القدمي وع���ادت اىل وطنها بو�سفه���ا ال�سيدة فايزة هامن 

الطرابل�سي. 
وه���ي تعي�ش اليوم حياة هادئة يف من���زل والديها الذي يطل على النيل وبن افراد عائلتها.. 

واحلياة التي تعي�سها اليوم خالية من تقاليد االمارة بل هي حياة عادية ب�سيطة.. 
وكل من يعرفها وقد راآها بعد عودتها يجد انها مل تتغر.. وان ابت�سامتها الرقيقة مل تفارقها.. 
وه���ي تعرب عن �سفاء وه���دوء.. وال يجد كل من يثره الف�سول اي اجابة منها على ف�سوله. 
فه���ي التتكل���م عن تف�سي���الت الظروف التي احاط���ت بها يف العراق.. وكل م���ا تقوله هو انها 
تدع���و ل�سمو الو�س���ي بال�سعادة.. ثم تذكر ف�سائل امللكة عالي���ة.. وتدعو لها بال�سفاء والعمر 

املديد.. والعراق بالن�سبة لها ما زال القطر ال�سقيق.
وتلق���ى فاي���زة هامن نظرة طويلة اىل االفق البعيد ثم على جبال املقطم.. وعلى القلعة. وعلى 
م���اذن امل�ساجد البعيدة.. ثم تتبع بنظرها القوارب با�سرعتها البي�ساء التي جتري على مياه 
الني���ل.. وت�سبح يف ذكري���ات االم�ش وفجاأة تبدو عليها �سعادة خفي���ة.. ان بن هذا كله تريد 
ان تعي�ش ايام الغد.. ثم تتنهد وهي ت�سرح بخاطرها اىل حياتها املقبلة، وياأتي ابن �سقيقتها 
ال�سغ���ر ويقط���ع عليها تفكرها.. ويجذبها م���ن يدها حتى جتل�ش امام���ه ليق�ش عليها نكتة 

�سمعها اليوم.. فت�سج ال�سرفة ب�سحكات �سعيدة. 

اآخر �ساعة/ اأيلول - 1950
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ا�سمها الدلع 
وان���ا اعتق���د ان احمل كواك���ب ال�سينما 
االيطالية ه���ي املمثلة الرائعة"اليانوره 
روين دراجو".. واقول"انا"اعتقد.. الأن 
هذا راأيي وقد ال ي�ساركني فيه الكثر من 
القراء.. فه���ذه املمثلة مل تظهر يف افالم 
كثرة وامن���ا ظهرت يف اف���الم معدودة 
م���ن بينه���ا فيلم"ال�سهوة"وفيلم"ال���دب 
االك���رب". وهي ال تظه���ر يف هذه االفالم 

اال ممثلة للدالل واالغراء. 

ولو راأى اح���د القراء اليانورة �سخ�سيا 
العل���ن انه���ا اجمل ان�س���ان خلق���ه الله.. 
وان له���ا لون���ا كاخلم���رة موج���ت باللنب 
وله���ا ب�س���رة مل�س���اء المع���ة.. او الونها 
ه���و عبارة ع���ن ملع���ان امل����ش.. او نوع 
م���ن ال�س���وء امللمو����ش.. كالم �سعراء.. 
ولك���ن ه���ذا ه���و ال���ذي اح�ست ب���ه وانا 
يف  عليه���ا  يرتاجع���ون  االطف���ال  ارى 
البندقية..  ماكو"مبدين���ة  ميدان"�س���ان 
كل واحد منم يريد منها ان توقع با�سمها 
يف"الوجراف"�سغ���رة.. وراأي���ت احد 
االيطالي���ن يطلب اليه���ا ان جنل�ش اىل 
ج���واره وان ت�سمح له ب���ان ي�سع ذراعه 
حوله���ا"ان يلتقط اح���د امل�سورين لهما 
�س���ورة.. فوافقت بال ده�س���ة.. ومل تبد 

اي اعرتا�ش. 
وراأيت ايطاليا اخر ينطلق اليها ويخرج 

مندي���ال م���ن جيب���ه ومي�س���ح �سفتي���ه.. 
ث���م يخ���رج قطع���ة م���ن اللبان م���ن جيبه 
وي�سعه���ا يف فم���ه ومي�سغه���ا ب�سرعة.. 
ويقب���ل عليه���ا.. فقلت يف نف�س���ي: م�ش 
معق���ول.. م����ش معق���ول ان يطل���ب منها 
قبل���ة ام���ام النا����ش.. ولكن ه���ل توافق؟ 
كواك���ب  كل  وبق���ى وتذك���رت  وابلع���ت 
ال�سينم���ا امل�سري���ة.. ث���م طل���ب منها ان 
يهم�ش يف اذنه���ا بكلمة.. والتقطت لهما 

�سورة. 
وتقدم���ت اليه���ا ووعدتن���ي ب���ان تراين 
غ���دا يف الفن���دق و�ساألتني ع���ن م�سر.. 
وقلت لها انني كن���ت اجل�ش اىل االديب 
راأي  مورافيا"ول���ه  االيطايل"الربن���و 
في���ك.. قال���ت: ماذا قال؟ قل���ت: انه يقول 
ان���ك دلوع���ة.. وان الدلع عندم���ا يتخلى 
عن���ك �ست�سحبن ممثل���ة عظيمة.. وانك 

الوحيدة التي متلكن املالين.. 
فقال���ت بغ�سب رائ���ع: انه مي���زح.. فانا 
ظه���رت يف اح���د االفالم حافي���ة القدمن 
ممزقة املالب�ش.. وان املخرج قد جعلني 
ا�س���ر هك���ذا ع�سري���ن يوم���ا متوالية.. 

فاين الدلع. 
وقل���ت يف نف�سي: �سحيح اي���ن الدلع.. 
انه مل يعد يف العامل كله دلع اطالقا النها 

ا�ستولت عليه كله.! 
ووعدتن���ي بزي���ارة م�س���ر يف ال�سي���ف 

القادم!. 

الدكتور زوجها 
ا�سمها"�سني���ورا  يك���ون  ان  ميك���ن  كان 
ميكرو�سكوفي���ك"وكان ميك���ن ان تك���ون 
ولكنه���ا  اجلن�سي���ة..  يوغو�سالفي���ة 
احتفظ���ت با�سمه���ا احلقيقي وه���و جينا 
لولو بريجيدا.. ا�سم طويل حدا.. ولكن 
ال�سه���رة وجماله���ا وافالمه���ا جعلت هذا 
اال�سم من ا�سهل اال�سماء نطقا، وا�سهرها 

يف العامل كله. 
نفخ���ر جينا بانها من ال�سارع وانها كانت 

ملكة للجمال يوما ما.. 
زوجه���ا دكت���ور ال ه���م ل���ه اال برعايته���ا 
لي����ش  وه���ذا  �سحته���ا،  عل���ى  وال�سه���ر 
ام���را �سه���ال.. فزوجت���ه تق�س���ي معظ���م 
�ساع���ات حياتها ام���ام الكامرا، وحتتاج 
ن�ساطه���ا  لتوا�س���ل  دائم���ا  الراح���ة  اىل 

با�ستمرار. 
ولي����ش )ت�سنيعا( ما يق���ال انها ال ت�سرب 
وال ت���اكل امام احد من النا�ش.. لقد ظلت 
�ساعت���ن  معظم"كازينو"بالبندقي���ة  يف 
كاملتن مل تذق طع���م النبيذ وال اخلبز.. 
والنا����ش ال ي�سبع���ون من النظ���ر اليها.. 
وظللنا نتعب عقولنا بالتفكر يف طعامها 

و�سرابها.. اىل ان و�سل زوجها. 
وهنا اخرج من جيبه علبة �سغرة، فيها 
حبوب حمراء وبي�ساء وو�سعها جميعا 
يف ك���وب من امل���اء.. و�سرب���ت جينا هذا 
الك���وب امام مئات العيون التي تدعو لها 

بال�سفاء الدائم.. 
والتف���ت اليه���ا اح���د احلا�سري���ن، وقال 
له���ا: بال�سح���ة وال�سفاء.. فحن���ت راأ�سها 
و�سكرتها، ومل يبت�سم زوجها، كاأن االمر 
ال يعني���ه يف �س���يء.. ويظه���ر ان ه���ذه 
هي �سيا�س���ة الزوج.. فه���و ال يتدخل يف 
�سئونها ولكنه يهتم بامرين هامن جدا.. 
يهت���م ب�سحته���ا، ويهتم بفلو�سه���ا.. فهو 
ال���ذي مي�سك ح�س���اب ال�سح���ة وح�ساب 

االرباح ال اخل�سائر.. 
ال�سا�س���ة  يف  ولكنه���ا  جميل���ة،  وجين���ا 
اجمل بكث���ر.. وهي انيقة ج���دا، وكثر 
ال�سح���ك.. وحت���ب النكت���ة.. ويظهر ان 
م���ن مزاياها حفظه���ا للنكت فق���د �سمعت 
احلا�سري���ن يطلبون منه���ا ان تتكلم وان 
ت���روي لهم اح���دث نكت���ة طبع���ا اي نكتة 

تقولها ي�سحك لها احلا�سرون.. 

من بعيد فقط 
كان يل �سرف االقامة يف لوكاندة، مبدينة 
البندقية، تبعد م���ن اللوكاندة التي تنزل 
بها، �سوفيا لورين، مائة مرت، وكانت يف 
حجرت���ي ناف���ذة زجاجية �سغ���رة، ومن 
ه���ذه الناف���ذة كن���ت اتطل���ع اىل"�سوفيا 
لورين"وه���ي ت�سعد ال���درج وهي تهبط 
منه، وحولها املعجبون، وهي اطول من 
كل املعجب���ن واملعجبات.. وكنت امتنى 
ان ارى الفت���اة الت���ي حتر����ش ال�سحف 

االيطالية واالمريكية على جعلها مناف�سا 
خط���را جلينا لول���و بريجي���دا.. اىل ان 
ذهب���ت اىل ميدان �سان ماركو بالبندقية، 
وهناك تزاحم النا����ش حولها، وكنت من 
بن املتزاحمن وراأيت يديها وهي تكتب 
ب�سرع���ة ع�سبي���ة – وعلى فك���رة ا�سابع 
يديه���ا م�ش وال ب���د! – ثم جل�ست �سوفيا 
اح���د  اع���رف  مقهى"الربج"وكن���ت  يف 
م�س���وري ال�سحف االيطالي���ة، وقدمني 
له���ا.. وقالت: ان���ت طبعا تري���د ان ت�ساأل 
بع����ش اال�سئلة. فقل���ت: لي����ش �سروريا 
ان ا�س���األ.. بل تكلم���ي او قويل اي �سيء 
يحلو لك.. العني جينا لولو بريجيدا..! 
وهن���ا امتق���ع وجهه���ا ج���دا، وقال���ت: يا 
عزي���زي ان���ا ال ا�ستمه���ا، انه���ا ه���ي التي 
ت�ستمن���ي، وق���د ن�س���رت بع����ش املجالت 
االيطالي���ة ذل���ك. وان���ا مل اح���اول ان ارد 
عليها ابدا.. انها قال���ت عني انني بخيلة 
وانن���ي ا�سب���ه املاعز الهاربة م���ن الراعي 
االجرب.. كل هذا قالته متى.. اما انا فلم 

اقل �سيئًا..! 
ال�سح���ف،  م�س���وري  اىل  والتفت���ت 
جميع���ا..  ه���وؤالء  ا�س���األ  وقال���ت: 
وا�س���اروا جميع���ا بروؤو�سه���م ت�سديق���ا 
لكالمه���ا.. اذن ه���ي جين���ا الت���ي ا�سعلت 
احلرب عل���ى �سوفي���ا. اما الذي���ن تولوا 
ت�سوي���ر الن���ران فه���م ال�سحفي���ون يف 
لي�ش"نرون"وح���ده  ان���ه  م���كان.  كل 

كل  ب���ل  يغن���ي..  وراح  اح���رق  ال���ذي 
ال�سحف  ذلك"النرون"وكل  ال�سحفين 

تلك"النران".! 
وقلت لها: ان افالما لك �ستظهر يف م�سر 

باللغة العربية. 
فقالت: انني اتكلم اللغة العربية واعرف 
منه���ا اربع كلم���ات.. عرف���ت كلمتن منذ 
�سن���ة ون�س���ف، وعرفت كلمت���ن ام�ش.. 
وه���ذه الكلم���ات هي مت�سك���ر.. واحبك.. 

و.. ثم ثالت كلمتن نابيتن جدا..! 
و�ساألتن���ي ع���ن معن���ى هات���ن الكلمتن. 
فهم�س���ت يف اذنه���ا مبا لهما م���ن معنى ال 
يلي���ق، فاحمرو جهها وقال���ت: طبعا انت 
�س���ادق.. اوه.. هذا فظيع ج���دا.. اوه.. 
م�ستحي���ل.. لق���د قل���ت هات���ن الكلمت���ن 

ال�سر �سعودي ف�سحك �سحكا عاليا..! 
و�ساألتن���ي ع���ن بع����ش الكلم���ات العربية 

املوؤدبة.. فوعدتها بذلك يف م�سر! 

معها تعويذة 
هي �سيلفان���ا فاجنانو بطل���ة فيلم مرارة 
االرز وفيلم"انا"و"اولي����ش".. وزوجها 
لورنتي�س���ي..  دي  املع���روف  املنت���ج 
ايطالي���ا..  يف  املالي���ن  ا�سح���اب  اح���د 
�سوتها"وح�سي"ج���دا، كانه���ا طف���ل يف 
العا�س���رة من عمره، ولكن ج�سمها جميل 
وفيه���ا انوث���ة اظهرتها كلها م���رة واحدة 
يف فيلم"االرز"وحلظات يف فيلم"انا"ثم 

اخفتها بعد ذلك يف كل افالمها التالية.. 
انها ال تتح���دث يف ال�سينما ب�سوتها هي 
ولكن ب�سوت ام���راأة اخرى.. ان �سوتها 

احلقيقي رفيع �سارخ.. 
مدين���ة  يف  ماجنان���و  �سيلفي���ا  راأي���ت 
ال�سينم���ا، راأيته���ا وق���د ارت���دت بنطلونا 
القبق���اب..  ي�سب���ه  وح���ذاء  امريكي���ا 
وم�سح���ت عيني مرة واثنت���ن.. و�ساألت 
قال���وا هذه ه���ي �سيلفانا.. قل���ت: يا نا�ش 

م�ش معقول.. 
وقال���وا: لي���ه م����ش معق���ول؟ قل���ت: النها 
اي���ن  ج���دا..  ونحيف���ة  القام���ة  ق�س���رة 
ال�سدر الرائع واين ال�ساقان اللتان يبلع 
لهم���ا كل ان�س���ان ريقه وريق م���ن يجل�ش 

اىل جواره.. 
وتق���دم منه���ا جر�س���ون يحم���ل �سيني���ة 
عليه���ا بع�ش ال�سندوي�س���ات، وكنت على 
موع���د معها ان���ا واثنان م���ن ال�سحفين 
االمريكي���ن، و�ساأله���ا �سحف���ي امريك���ي 

تفا�سيت���ه  مبل���غ  اك���رب  ه���و  م���ا  قائ���ال: 
يف ال�سينم���ا االيطالي���ة، فقال���ت باللغ���ة 
االجنليزي���ة املك�سرة: لي����ش مبلغا كبرا 
ورد ال�سحف���ي االمريك���ي االخ���ر: اعتقد 
ان اك���رب مبل���غ هو زوجك ال���ذي ي�ساوي 

مليونا من الدوالرات.. 
و�سحك���ت م���ع االمريكين ولك���ن النكتة 
مل تعج���ب �سيلفانا، و�سالته���ا با�سنبورة 
ماجنون���و يقول���ون هن���ا ان���ك حتمل���ن 
تعويذة �سغرة يف جيب���ك وان القليلن 
ج���دا هم الذين راأوا ه���ذه التعويذة، فهل 

ا�ستطيع ان اراها؟ 
فقالت: انت م�سر على ذلك؟ 

فقلت: اذا مل يكن لدين مانع؟ 
الر�سا�ش  وان��ط��ل��ق  حقيبتها  وفتحت 
وج������ه������ي..  يف 

هدية  اول  ه��و  فل"�سغر  انه"مدفع 
لها طفل �سغر يف مدينة ميالنو  قدمها 
فيلمها"مرارة  ع��ر���ش  عندما  بايطاليا 
ومالت  امل��دف��ع  بهذا  تتفاءل  االرز"انها 

على اذين قائلة: ال ت�سدق ما يقال هنا؟ 
وودعتها بذل���ك ومل ا�سدق ان هذا املدفع 
هو التعويذة وامنا التعويذة هي زوجها 

املليونر وانه ال يفارقها! 

احلرامي معنا! 
ات�س���ل ب���ي الزميل"ث���روت فهمي"وقال 

يل: 
ا�سم���ع انا عاوزك �س���روري.. توجد هنا 
ممثل���ة ايطالي���ة.. انه���ا يف فن���دق مين���ا 
هاو����ش وال تع���رف اال االيطالية وعاوز 

اكتب عنها يف اجليل.. 
وك�������������ان�������������ت امل������م������ث������ل������ة 

�سقراء  روفو"فتاة  اجلديدة"البانورة 
ال�سعر  ذهبية  امل��الم��ح  رومانية  جميلة 
ورجال  ال�سحفين  عيون  من  يحر�سها 
اقاربها  او  ا�سدقائها  من  اثنان  ال�سينما 

او املعجبن من االيطالين. 
يراه���ا  ان  عل���ى  ث���روت  الزمي���ل  ا�س���ر 
باملاي���وه.. ونزع���ت مالب�سها ونزلت اىل 
حو�ش مين���ا هاو�ش باملايوه.. وتعطلت 
الدخ���ول  بالفن���دق..  امل���رور  حرك���ة 
واخل���روج وت���وارى ا�سح���اب االج�سام 
 – ام���ن  عل���ى  ح���زب  اع�س���اء  البدين���ة 
وح���زب على ام���ن ا�سمه"ح���زب ا�سجار 
الل���ه  اجلميز"ال���ذي �سيتط���ور ان �س���اء 

وي�سبح حزب"اغ�سان البان"! 
رائع���ة اجلم���ال البان���ورة ه���ذه.. واخذ 
الزمي���ل ي�ساألها ا�سئلة غ���ر معقولة ابدا 
ع���ن مالب�سها واغرائه���ا، وانواع الطعام 
وال�س���راب.. وهل عرفت احل���ب، وكانت 
جتيب 

احيانا ب�سراح���ة واحيانا وهي يف غاية 
اخلجل.. وكنت انا اكرث خجال منها.. 

له���ا:  وقل���ت  بالزمي���ل  �سق���ت  واخ���را 
ا�سمعي يا �سنيوريتا هذا الزميل �سحفي 
فع���ال. ان���ه �سحفي. ول���ه ع���ادات �سيئة، 
انه يتف���اءل بال�ساعات الذهبية واملناديل 
احلريرية التي يحملها كواكب ال�سينما.. 
وق�ست���ه مع ريت���ا هب���وارت وايفون دي 

كارلو معروفة.. 
و�سالتني: هل تعتقد انه حرا�ش؟ 

فقلت: ال.. م�ش بال�سبط.. ولكنه ال يبيع 
ه���ذه امل�سروقات.. ان���ه يحتفظ بها.. هل 
تريدي���ن زي���ارة املتحف ال���ذي يقيمه يف 

بيته؟ 
فقالت: م�ستحيل.. 

وظه���ر عليها اخلوف والفزع.. ويف هذه 
اللحظ���ة كانت قد نزعت مالب�سها. وطلب 
منه���ا الزميل ان تعطيه البالطو حتى يتم 
يف  وجه���ي  اىل  ونظ���رت  ت�سويره���ا.. 
ت�ساوؤل، فقلت لها: اعطيه البالطو.. على 
كل ح���ال.. ان���ا ات���ركك االن.. ونراك يف 
الليل ف�سرخت: ال.. ارجوك انني اخاف 
ان حت���دث ف�سيح���ة.. ان ه���ذه ال�ساع���ة 
التي مع���ي لي�ست ملك���ي.. انها يف جيب 

البالطو.. انها ملك والدتي.. ارجوك! 
وكان���ت تتح���دث بااليطالي���ة، ومل يفه���م 
الزمي���ل م���اذا ح���دث اال بع���د ان و�سلن���ا 
ان  وح���اول  الي���وم"..  هنا"الخب���ار 
يت�س���ل بها ويك���ذب كل هذا ال���ذي قلته 
لها.. ولكن اح���دا مل ي�ستطيع ان يذهب 
معه.. واعلن انه �سيذهب بنف�سه اىل اي 
م���كان يف العامل ليم�سح ه���ذه الف�سيحة 
الت���ي ا�سابته.. ووعدته بان ا�سافر اليها 
وح���دي واعتذر له���ا عن الق�س���ة التي مل 

اكملها!
 ***

كل فتيات ايطاليا من ال�سارع.. وال�سارع 
نظي���ف جمي���ل.. كلهن طبيعي���ات.. فيهن 
�سهولة وب�ساطة وجمال ومالمح بارزة.. 
ال�سف���اه وال�س���در وال�سيق���ان وال�سوت 
املرتفع وحبهن للم�سرين.. اي والله.. 

اجلــــيل/ 
 كانون الثاين- 1956

ا�ستطيع ان اقول انني 
راأيت كل جنوم ال�سينما 
االيطالية.. كلهم.. او على 
اال�سح كلهن.. وا�ستطيع ان 
اقول انني مل اقابل واحدة 
مبح�س ال�سدفة، وامنا 
�سميت ملعرفتهن جميعا. 
ومل اأر اال واحدة فقط يف 
م�سر وهي"اليانور روفو".. 
اما بقية الكواكب فقد 
راأيتهن يف ايطاليا ويف 
فرن�سا.. 
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ع�ساق من العراق 
ان هذه املمثلة ال�ساحرة ت�سر احلرة.. 
مل متث���ل اك���رث من ثالث���ة اف���الم وارتفع 
جنمه���ا من اول فيلم.. ومنذ ان ارتفع مل 
يهبط، ومنذ ان تاألقت مل ينطفئ بريقها، 
ومن���ذ ان وقفت ام���ام الكام���را ع�سقتها 

الكامرا.. ملاذا؟! 

كل خم���رج يق���ول ان امي���ان انت�س���رت 
فج���اأة و�ستنت�سر اىل االب���د، ولكن احدا 
ال ي���دري �س���ر انت�ساره���ا.. وكل متفرج 
يتمن���ى ان تر�س���ل ل���ه �سورته���ا ولك���ن 
اح���دا ال ي���دري دوافع ه���ذا التمني.. كل 
م���ا يدربه ان���ه يندف���ع اىل الكتاب���ة اليها 
ويلقى بخطابه يف �سندوق الربيد وهو 

�سب���ه بامل�ش، وعندما يظف���ر بال�سورة ال 
ترتوي ا�سواقه فيكتب اليها مرة ثانية!! 
حت���ى الذي���ن مل ي���روا افالمه���ا ع�سقوها 
عل���ى البعد، و60% م���ن ر�سائل املعجبن 
مر�سل���ة م���ن الع���راق دون ان يعر�ش اي 
فيلم له���ا على �سواطئ دجل���ة والفرات.. 

ملاذا؟ 

�سورة يف ال�سبن�سة 
امي���ان  ان  ج���واب..  ب���ال  �س���وؤال  ال���ف 
نف�سها ال تدري كي���ف جتيب.. انها تفعل 
امل�ستحيل لرت�س���ى اجلماهر فرتد على 
كل ر�سال���ة، وتر�س���ل �سورته���ا ل���كل من 
يطلبه���ا، ويف ه���ذا املو�س���م وحده كتبت 
1200 خط���اب، واه���دت 800 �س���ورة، 
وذات ي���وم و�سلته���ا ر�سال���ة عجيبة من 
املني���ا، هدده���ا العا�س���ق املني���اوي بانها 
اذا مل تر�س���ل الي���ه �سورته���ا ف�سيحر�ش 
اهل االقلي���م على مقاطعة افالمها، ار�سل 
خطاب���ه يف ال�سب���اح والق���ى بنف�سه يف 
عرب���ة ال�سبن�س���ة يف نف����ش الوقت وهو 
ال يعل���م ان خطاب���ه يف نف����ش القط���ار.. 
وبح���ث عنه���ا يف اال�ستوديوه���ات دون 
جدوى، وطاف طول الليل حول م�سكنها 
لعل���ه يظفر بروؤيته���ا دون جدوى، فالقى 
بنف�س���ه يف عرب���ة ال�سبن�س���ة وع���اد اىل 
املني���ا وهو ال يعلم ان �سورتها يف نف�ش 

القطار. 

افروديت تفتح الباب 
اله���ة  افرودي���ت  ان  ت���دري  ال  امي���ان  ان 
احلظ واجلم���ال حققت له���ا امنياتها قبل 
ان تتمناه���ا.. كانت حت���ب ال�سينما وكان 
والده���ا يخ�سى عليها من لهيب ا�سوائها، 
والده���ا  يرتب���ط  ان  فرودي���ت  و�س���اءت 
با�س���رة فريد االطر����ش وهي بع���د طفلة، 
وك���ربت الطفل���ة، ا�سبح���ت يف �س���ن 16 
وه���ي يائ�سة م���ن ان تدخ���ل البالتو، كان 
هذا من���ذ �سنتن، وب���داأت افروديت تفتح 
لها االبواب.. توجه فريد وفوؤاد االطر�ش 
اىل بيته���ا لزي���ارة امها، وطل���ب فريد ان 
ت�س���رتك يف فيلم���ه اجلديد، وطل���ب فوؤاد 
ان ت�ساركه يف بيته اجلديد، دار احلديث 
االول عاب���را، ودار احلدي���ث الثاين هاما 
ب���ال الفاظ، ووافقت امي���ان على التمثيل، 
ب���اب  فت���ح  وفج���اأة  ابوه���ا،  واعرت����ش 
البالتو وباب ع�ش الغرام يف وقت واحد 
فتزوجت ف���وؤاد ومثلت مع فريد فيلم عهد 

الهوى. 

الزوج االول 
والول م���رة ت�سعر امي���ان بالرهبة، كانت 
طول حياته���ا م�سيطرة عل���ى ذاتها وعلى 
اح�سا�ساته���ا، مل تك���ن تع���رف ان جمدها 
�سيول���د يف القاه���رة حينم���ا ولدتها امها 
يف املن�سورة، ومع انها متيل اىل الهدوء 
اال انه���ا رف�س���ت ان تعي����ش يف الري���ف 

وعا�ست يف م�سر اجلديدة، وعندما عادت 
اىل الري���ف وهي يف العا�س���رة من عمرها 
ا�س���رت عل���ى الع���ودة للقاه���رة والتحقت 
مبدر�سة �ساكركور ثم اللي�سيه، ثم تزوجت 
وظلت يف حياته���ا الزوجية م�سيطرة على 
ذاتها واح�سا�ساتها، كان زوجها اكرب منها 
بخم�س���ة وع�سري���ن عام���ا �سارحت���ه بانها 
ال حتب���ه ولكن���ه طل���ب ان تعطي���ه فر�س���ة، 
وا�ستمرت فرتة اخلطب���ة والزواج �سنتن 
فل���م ت�سعر خاللهما بعاطف���ة وا�سرت على 
االف���رتاق.. وافرتق���ا يف ه���دوء.. وبنف�ش 
اله���دوء التق���ت بف���وؤاد االطر����ش، اعجبها 

واعجبته ب�سرعة، وتزوجا ب�سرعة. 

كليوباترة ومارلني مونرو 
ه���ذه الفت���اة احلا�سم���ة يف كل ت�سرفاته���ا 
داخ���ل  تخط���و  وه���ي  بالرهب���ة  �سع���رت 
اال�ستودي���و اول خط���وة، ولكنه���ا �سرعان 
م���ا �سيطرت عل���ى ذاته���ا واح�سا�ساتها يف 
البالت���و، مل ترهبه���ا الكام���را ومل يرهبها 
انها متثل امام �سيخ املمثلن يو�سف وهب 
يف نف�ش الفيل���م، وانت�سرت على الكامرا 

وعلى �سيخ املمثلن. 
ايطالي���ا  اىل  اال�ستودي���و  م���ن  وخرج���ت 
و�سوي�س���را م���ع زوجه���ا ف���وؤاد االطر�ش.. 
ونظراته���ا  ابت�سامته���ا  اوروب���ا  وراأت 
جري���دة  فن�س���رت  الرقيق���ة  وخطواته���ا 
الديلي �سكن�ش �سورتها يف ن�سف �سفحة 
وو�سفته���ا بانه���ا مارل���ن مون���رو م�س���ر، 
واحتف���ل به���ا روجي���ه كايرج���را �ساح���ب 
جري���دة دميات����ش م���ان ومدي���ر �ستودي���و 
بيانك���ور واعل���ن يف باري�ش ان���ه �سيكتب 
م���ن اجله���ا فيلم���ا م���ن كليوبات���را وعادت 
امي���ان م���ع زوجه���ا لتحق���ق بقي���ة احالمه 
واحالمه���ا وتبع���ث االف���راح يف بيته ويف 
 8 البي���ت  ت�سع���د  انه���ا  ا�ستوديوهاته���ا.. 
�سهور وت�سعد اال�ستوديو 4 �سهور يف كل 
�سنة ومن اجل ذلك ال متثل اكرث من فيلمن 
يف املو�س���م، ومن اجل ذلك يعرتف كالهما 

بانهما �سعيدان 365 يوما يف ال�سنة.. 

ال�سر يف ال�سمك 
�سر هذه ال�سعادة انها تهوى �سيد ال�سمك 
ورك���وب اخلي���ل!! يف كل �سب���اح تنطلق 

بقاربها يف عر�ش النيل فتتهافت اال�سماك 
عليها ح�سانها وهو ي�ستلم لوحى يديها. 

اخلي���ل  ورك���وب  ال�سم���ك  �سي���د  وم���ن 
تعلمت"اميان"ال�س���رب والكفاح واجتياز 
الطري���ق.. وم���ن ا�سراقة ال�سب���ح البا�سم 
ان جم���ال  ادرك���ت  الني���ل  تي���ارات  عل���ى 
الطبيع���ة يف ب�ساطتها فع�سق���ت الب�ساطة 
يف حياته���ا ويف �سلوكه���ا ويف اناقته���ا.. 
انه���ا تك���ره احلدي���ث املع�س���ول والغ���زل 
امل�سطن���ع والقبل���ة ال�سينمائي���ة الزائفة، 
وحت���ب امه���ا النه���ا ت�سبه���ا يف مالحمه���ا 
يحبه���ا  ان  وحت���ب  الب�سيط���ة،  الفطري���ة 
ان  تري���د  ال�سينم���ا وال  النا����ش، وحت���ب 
تنجب اطف���اال اال بعد تفر�ش جمدها على 

الكامرا.. 

قي�س وليلى 
ا�سمه���ا احلقيقي ليل���ى، وتتمنى ان متثل 
ق�س���ة قي����ش وليلى، النها مثله���ا ق�سة يف 

م�ساهدها نغم ويف حوارها مو�سيقى!! 

يف ابت�سامتها �سحر وخجل.. 
ويف نظرتهــا بريــق وامــل.. 
ويف  نغــم..  خطواتهــا  ويف 

حديثها مو�سيقى.. 
ان كل �سيء يف"اميان"يناديك 
وير�سيــك وي�سقيــك اي�ســا، 
وكل �ســيء يف هــذه ال�سمراء 
عالمــة  ير�ســم  الرقيقــة 
ا�ستفهــام وعالمــة تعجــب.. 
ملــاذا يطغــى جمالهــا الهادئ 
علــى اي جمال فا�ســح؟ ملاذا 
ال  وهــي  القلــوب  جتتــذب 
ترثثر بلغــة ع�ساق القلوب؟ 
ملــاذا ا�ستهــرت يف املجتمعــات 
املنتديــات  التعــرف  وهــي 
والكازينوهــات؟ وملــاذا كلمــا 
اقرتبت منها وجدت نف�سك 

يف نف�س املكان؟! 
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االخراج الفني
----------------

خـالـد خ�سري

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

علــي ح�ســني

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�س جمل�س االإدارة
رئي�س التحرير 

التدقيق اللغوي
----------------

عبا�س مهدي



كاريكاتري  ايام زمان

◄

املري�س النف�ساين: يا دكتور.. مراتي 
بتقول ان ت�سرفاتي غري طبيعية.. 
انت �سايف يف حاجة غري طبيعية ؟!

الطبيب )لزوجة املري�س(: الدوا 
ده م�س راح ي�سيع االأكالن.. امنا 

راح يديله قوة ع�سان يهر�س !

املري�س: �ساعت يا دكتور 
بيتهياأيل اأموت نف�سي!

الطبيب: ما حتمل�س هم.. �سيب 
يل انا امل�ساألة دي !

الطبيب: تاخد حبايه من احلبوب دي قبل ما ت�سعر 

باالأمل بربع �ساعة !

الطبيب: ما تتخ�س�س.. دي الطريقة اجلديدة يف 
)الكون�سلتو( على القلب !


