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اجلــــيل/ني�صان- 1956

ان الفت���اة الت���ي عرفها املجتمع امل�س���ري با�س���م فاي���زة الطرابل�س���ي ثم عرفها با�س���م االمرية 
فايزة العراقية قد ا�س���ردت ا�س���مها القدمي وعادت اىل وطنها بو�س���فها ال�س���يدة فايزة هامن 

الطرابل�سي. 
وه���ي تعي�ش اليوم حياة هادئة يف من���زل والديها الذي يطل على النيل وبني 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 تتغري.. وان ابت�سامتها الرقيقة مل تفارقها.. 
وه���ي تعرب عن �سفاء وه���دوء.. وال يجد كل من يثريه الف�سول اي اجابة منها على ف�سوله. 
فه���ي التتكل���م عن تف�سي���ات 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 بني هذا كله تريد 
ان تعي�ش ايام الغد.. ثم تتنهد وهي ت�سرح بخاطرها اىل حياتها املقبلة، وياأتي ابن �سقيقتها 
ال�سغ���ري ويقط���ع عليها تفكريها.. ويجذبها م���ن يدها حتى جتل�ش امام���ه ليق�ش عليها نكتة 

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

اآخر �صاعة/ اأيلول - 1950

بحيث ان اكرب عدد من الر�سائل ح�سلت عليه 
اغنية بعد ذلك ال يزيد على مائة ر�سالة.. 

ولهذه االغنية ق�سة طويلة.. 
فق����د اعر�س����ت عليها جلنة اختي����ار االغاين 

يف االذاعة، النها متجد ق�سوة احلبيب.. 
وغري عبد الوهاب يف مطلعها الذي كان: 

عل�س����ان ال�س����وك الل����ي يف ال����ورد... يا حب 
الورد 

وباخاف من جرحه وتعذيبه 
ويا ويل القلب ان �سادف اجلرح 

وكان اجل����رح ي�سب����ه يف الل����ون خ����د حبيبه 
وجعله. 

عل�س����ان ال�س����وك الل����ي يف ال����ورد... يا حب 
الورد 

وامتنى جرحه وتعذيبه 
وان ع�سق القلب بيهون اجلرح 

م����ا دام اجل����رح ميك����ن ان يوا�سي����ه عط����ف 
حبيبه 

اراد ان يتحدى 
وق����ال ح�س����ني ال�سي����د موؤلفه����ا، ان����ه اراد ان 
ال����ورد  القائل"عل�س����ان  املث����ل  به����ا  يتح����دى 
بي�سق����ي العلي����ق"، وان����ه اخ����ذ فكرته����ا م����ن 

�سمي����م احلياة والواقع، فق����د كان له �سديق 
ي�سكو من العذاب الذي ياقيه من حمبوبته، 
حت����ى انه����ا رف�س����ت ان تتزوجه لغ����ري �سبب 

معلوم فقال له بب�ساطة: 
- ومل����اذا ال تركه����ا، وتتخل�ش عم����ا انت فيه 

من عذاب؟ 
فقال له ال�سديق: 

- لعل����ك  الت�سدقن����ي اذا قلت ل����ك انني احب 
العذاب الذي اعاني����ه ب�سببها واعتقد ان هذا 

العذاب �سيفتح يل قلبها يف يوم من االيام.

هذه ق�صتها 
وقد كت����ب ح�سني ال�سيد مطلع ه����ذه االغنية 
بع����د ان �سم����ع ق�س����ة �سديقه بلحظ����ات على 

ظهر فاتورة خ�سار.
والثاث����ني  الرابع����ة  يف  ال�سي����د  وح�س����ني 
م����ن عم����ره، مت����زوج ول����ه ول����دان، يعمل يف 
اال�ست����رياد والت�سدي����ر والتوري����دات در�ش 
يف مدار�ش الفرير بطنطا واحلرنف�ش وبعد 
البكالوري����ا التحق بكلية احلقوق ومكث بها 
احد ع�سر يوما، ثم حدث ان خ�سر والده الذي 
كان يعم����ل يف البور�سة واملق����اوالت جميع 
اماكه. فا�سيب بال�سلل ومات. ووجد ح�سني 

نف�س����ه 
وحيدا..

وهو وقد �س����اع ال�سعر الول  مرة، 
طال����ب يف ال�سن����ة الثالث����ة الثانوي����ة ب�سب����ب 
جارة �سغف بها، ف����اراد ان يلفت نظرها اليه 
فكت����ب لها ق�سيدة ي�سك����و فيها حبه، وختمها 

بقوله:
هل من قلب يتعهده 
فيحن اليه وي�سعده 
من ليل طال مترده 

يا ليل ال�سب متى غده! 
ث����م رمى الق�سيدة يف �سرفة حمبوبته و�ساء 
نح�سهان تقع الق�سيدة يف يد والدها، فاغلق 
ال�سرف����ة الوحي����دة الت����ي تط����ل عل����ى منزله، 
وبه����ذا انته����ى غرام����ه وكان ح�س����ني ال�سي����د 
يف بداي����ة االم����ر يفر�����ش ال�سع����ر لنف�سه فا 
يتجاوز �سعره درج مكتبه اىل ان قرا اعانا 
ل�سركة افام عبد الوهاب تطلب فيه وجوها 
جدي����دة للتمثي����ل يف فيلم ي����وم �سعيد فتقدم 
مع املتقدمني وهو ياأم����ل ان تواتيه الفر�سة 
ع����ن طري����ق التمثي����ل لعر�����ش �سع����ره ويف 
الي����وم املح����دد الختي����ار الوج����وه اجلديدة، 
متالك �سجاعته، وانتحى بعيد الوارث ع�سر 
جانب����ا، واطلع����ه عل����ى ال�سر الرهي����ب وهذا 

اطل����ع ك����رمي ال����ذي اعجب ب����ه، وقدم����ه لعبد 
الوه����اب فا�سن����د الي����ه تاليف اغني����ة املوقف 
االخري م����ن مواقف فيلم"ي����وم �سعيد"وكان 
عب����د الوه����اب ي����وك ان يحذف ه����ذه االغنية 
لف�س����ل املوؤلف����ني يف نظمها، وبع����د 24 �ساعة 
كان ح�س����ني ال�سي����د قد نظ����م اغني����ة )اجري 
اج����ري( وقال له عبد الوهاب بع����د ان قراأها 
ان����ه لو مل يكن ق����د حلن و�سج����ل بقية اغاين 

الفيلم لعهد اليه بنظمها.. 

مركونة يف الكتب 
وق����د ايد عبد الوهاب ح�سني ال�سيد فيما ذكر 
عن التقائهما وتعرفه به. وا�ساف ان ال�سلة 
بينهما �سل����ة �سداقة وود متبادل، اكرث منها 
�سلة عمل ومما ق����وى هذه ال�سلة ان ح�سني 
ال�سي����د كان يف نف�����ش احل����ي ال����ذي يقيم فيه 
عب����د الوهاب عند انتاج فيلم يوم �سعيد �سنة 
1939، اي من����ذ �سبعة ع�سر عاما، وقد اعتاد 
عب����د الوه����اب ان يق����راأ كل ما يكتب����ه ح�سني 
ال�سي����د، حتى لو كان مع����دا ل�سواه.. وملا قرا 
ل����ه اغنية )عل�س����ان ال�س����وك الل����ي ي الورد( 
اعجبته وطلب منه ان يركها.. ثم ركنها يف 

مكتبه.. 
وذات ي����وم عرث على الق�سي����دة بني اوراقه، 

وراقت����ه معانيه����ا التي ق�سد فيه����ا الناظم ان 
يك����ون االمل �سبب����ا يف عطف املحب����وب على 
احلبي����ب، ووج����د مي����ا لتلحينه����ا.. فلح����ن 
ال�سط����رة االوىل يف ع�س����ر دقائ����ق، ثم وجد 
ان كام االغني����ة لي�����ش �سل�س����ا �سه����ا، مم����ا 
يخرج به عن النطاق ال�سعبي، فطلب منه ان 

يب�سطه فا�ستجاب لرغبته.. 

يف بيت يو�صف وهبي
 وق����ال عب����د الوهاب انه يذك����ر انه ملن اجلزء 
االول بع����د ذل����ك يف بي����ت يو�س����ف وهب����ي، 
وكان مدع����وا للع�س����اء عن����ده.. وان����ه كاد ان 
ي�ستبعد مقدمة الوجه الثاين من اال�سطوانة 
ل�سعوبته����ا يف االداء، اذ ان به����ا فني����ا رب����ع 

مقام ويف الوقت نف�سه بها تكنيك غربي.. 
ام����ا بقي����ة االغني����ة فق����د ا�ستغ����رق تلحينه����ا 
�سهرين الن االلهام ال ميكن ان يكون حا�سرا 
يف كل وق����ت، وغالبا ما ياأتيه خارج املنزل.. 
احيانا وه����و يتحدث واحيانا وهو يت�ساجر 
واحيان����ا وه����و يطال����ع.. وم����ن ع����ادة عب����د 
الوه����اب ان ينظ����م الهامه وي�سوغ����ه احلانا 

بعد ذلك وهو يف منزله على انفراد.. 

قالت �صامية �صــادق امل�صرفة على برنامج ما يطلبه امل�صتمعون ان اجلمهور 
كان يغلــب عليه الفتور خالل هذا ال�صهر.. وانــه مل يكن متحم�صا كعادته 
يف طلــب االغــاين..  بحيــث مل يتجاوز جممــوع الر�صائل التــي و�صلت اىل 
االذاعــة اكرث من الف ر�صالة منهــا 300 ر�صالة تقريبا تطلب اغنية واحدة 
هــي اغنيــة، عل�صــان ال�صوك اللــي يف الــورد، لعبــد الوهاب.. مــن تلحينه 

وكلمات ح�صني ال�صيد.. وبقية الر�صائل موزعة على جميع االغاين. 
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وق����د كان م����ن ب����وادر امت����داد اجلل�س����ات 
يومئ����ذ ان موع����د االجتم����اع كان ال�ساعة 
والن�س����ف، فح�س����ر اجلمي����ع  ال�ساد�س����ة 
اال دول����ة النقرا�س����ي با�س����ا. فق����د ح�س����ر 
كان  اذ  م�سرع����ا  ال�سابع����ة  ال�ساع����ة  بع����د 
يف ح�س����رة جال����ة املل����ك، فا�ستغرق ذكر 
تفا�سيل االجتماعات يف احل�سرة امللكية 
وقت����ا اك����رث من الوق����ت املع����ني، ولذلك مل 
يجد دولته وقتا الب����دال ماب�سه، فح�سر 
اىل ق�سر الزعفران بالردجنوت الرمادي 
ثم خلعه هناك وارتدى املاب�ش العادية. 

خياالت 
وفيم����ا ب����ني موع����د االجتماع����ات يومئ����ذ 
وح�س����ور دول����ة النقرا�س����ي با�س����ا تفرق 
رج����ال الوف����ود العربي����ة يف البهو الكبري 
لل�سحفي����ني  واتي����ح  الزعفران����ن  بق�س����ر 
ان يتحدث����وا م����ع بع�سهم، فق����ال لنا دولة 
ال�سيد �سعد الل����ه اجلابري ان الفرن�سيني 
يحاول����ون حتوي����ل امل�ساأل����ة م����ن م�ساأل����ة 
م�سال����ة  اىل  ولبن����ان  ب�سوري����ا  خا�س����ة 
عام����ة ه����ي م�سالة ال�س����رق العرب����ي كلهن 
وه����م يتخيلون خط����ا ان الع����رب كالطفل 
ال����ذي يراد �سرفه عن الل����ن الذي يطلبه، 
باعطائ����ه ب�س����ع قطع م����ن الط����وب ليلهو 

بها. 

العراقية" "الب�صطة 
وبع����د انته����اء االجتم����اع فهمن����ا ان هناك 

ثم����ة ق����رارات جدي����دة غ����ري الت����ي كان قد 
اتف����ق عليه����ا، ف�ساألنا دولته ع����ن �سعوره 
فقال:"انه مب�سوط، ولكن ب�سطته لي�ست 
هي"الب�سط����ة  وم����ا  ف�ساألن����اه  عراقي����ة". 
العراقية"فقال ان الب�سطة عند العراقيني 

هي"العلقة"! 

�صرعة 
با�س����ا  رم�س����ان  حاف����ظ  مع����ايل  ووق����ف 
يتح����دث مع �سع����ادة ال�سي����خ يو�سف ي�ش 

عن زي الغرب����ي. فقال معالي����ه انه الحظ 
يرت����دي  كان  الزركل����ي  ال�سي����د  ان  م����رة 
حج����رة  دخ����ل  ث����م  االفرجني����ة  املاب�����ش 
وغ����اب فيها ثانية واحدة، وعاد باملاب�ش 
العربية، حتى خي����ل حلافظ با�سا انه قام 
بلعب����ة م�سرحية ب����ز فيها الفنان����ني الذين 
يعر�س����ون عل����ى املتفرجني حرك����ة تغيري 
ازيائه����م يف ملح الب�سر.. ثم تبني بعد ذلك 
ان ال�سي����د الزركل����ي لب�����ش ال����زي العربي 

فوق البدلة االفرجنية فزال ا�ستغرابه. 

ام كلثوم يف الزعفران 
وا�ستبكت قدم دول����ة ال�سيد اجلابري يف 
اح����دى ال�سجاجيد، فاخ����ذ يخل�سها وهو 
يقول ان هذا كاغنية ام كلثوم التي تقول 
فيها"�سبك����وين".. وه����و يق�س����د االغنية 
واحل����ب  الغ����رام  يف  امل�سهورة"االول����ة 

و�سبكوين برم�ش العني". 

الف ر�صا�صة 
وق�����ش علين����ا القائ����م باعم����ال املفو�سية 
ال�سوري����ة ان الفرن�سي����ني اطلق����وا عل����ى 
اح����دى �سيارات اال�سعاف يف دم�سق الف 
ر�سا�س����ة اح�سيت م����ن ثقوبه����ا، وطبعا 
قتل من كانوا به����ا.. واخربنا ان اال�ستاذ 
حممود الغزاوي املدر�ش بالكلية العلمية 
يف دم�س����ق – وه����و م�س����ري – التق����ط 

�سورة هذه ال�سيارة 

تعبتونا! 
ق���ال دول���ة ال�سي���د عب���د احلمي���د كرام���ي 
لل�سحفي���ني يف املفو�سي���ة اللبناني���ة بعد 
ان �سمع���وا جمموع���ة م���ن البيان���ات ع���ن 
امل�ساأل���ة ال�سوري���ة اللبنانية:"تعالوا اىل 
ال�سرف���ة لت�سريحوا فق���د اتعبناكم"فقال 
ل���ه اح���د ال�سحفيني"انن���ا مل نتعب"فقال 
دولت���ه"اذن تعل���وا النك���م اتعبتمون���ا".. 

وجل�ش على افريز ال�سرفة. 

رغم انفي! 
وق���د ح���دث ان ا�ستاذته اح���د ال�سحفيني 
وكان���ت  االن�س���راف،  يف  ب���ه  املت�سل���ني 
ن  علي���ه   عر�س���ت  ق���د  جميل���ة  �سحفي���ة 
تو�سل���ه ب�سيارتها فقال ل���ه دولته"تف�سل 
ي���ا �سيدي.. فلو انني مل اذن لك الن�سرفت 

رغم انفي"! 

الزور 
بينم���ا كان ال�سي���د �سع���د الل���ه اجلاب���ري 
يتحدث عما وقع يف �سوريا ذكر بلدة"دير 
الزور"ثم قال انه���ا الزور بت�سكني الواو، 
وهي كلم���ة �سورية معناها الب�ستان الذي 

يقام على �سفة النهر. 
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اجليل /  كانون الثاين- 1956
االثنني والدنيا /
 حزيران- 1945

قبيل عقد اجلل�صة االوىل للجامعة العربية وقف الزعماء يتبادلون االآراء يف اأبهاء ق�صر الزعفران، 
وتــرى يف ال�صورة التي اىل اليمني دولــة النقرا�صي با�صا يتحدث اىل دولــة �صعيد اهلل اجلابري بك، 
وهــو ير�صــم بيديــه ا�صارته املاأثــورة عن دولتــه.. ويف ال�صورة الي�صــرى اختلى دولــة عبد احلميد 
كرامــي مبعايل مكرم با�صا، ويــرى دولته يب�صط يديه، على النحو املعروف عن النقرا�صي با�صا. فهل 

اخذها دولته عن رئي�س وزرائنا! 

كان املفهــم ان قــرار جمل�ــس اجلامعــة العربيــة يف امل�صاألــة 
ال�صوريــة �صيذاع يوم االربعــاء املا�صي عقب االجتماع الذي 
عقــد بالليل، لكن ال�صحفيني املنتظرين عرفوا بعد انتهائه 

ان ثمة اجتماعا او اكرث �صيعقد المتام البحث يف امل�صاألة. 
دون جوان رغم انفه 

ولكن���ه  اآخ���ر،  ج���وان  دون  م�س���ر،  ويف 
امري���كا..  يف  لزميل���ه  مك�سي���ة  �س���ورة 
ان���ه دون ج���وان رغ���م انفه.. ا�سم���ه كمال 

ال�سناوي 
طوله 184 �سم لون العينني ع�سلي غامق.. 
ال�سع���ر ا�س���ود والب�س���رة �سم���راء كالقمح 
ال���وزن 83 كيل���و و�سن���ه 24 عام���ا القلب 
م�سغول.. متزوج.. ولكن احدا ال يريد ان 
ي�سدق الفتيات يحلمن به، �سورته عندما 
تظه���ر عل���ى ال�سا�س���ة تت�ساعد م���ن االف 
اال�س���واء ال�ساح���رة هم�س���ات االعجاب، 
الرمو����ش ال�سغ���رية املعط���رة تفك���ر فيه 
بحن���ان كب���ري وكم���ال ال�سن���اوي مثل 80 
فيلما يف ت�سع �سنوات، وكان دوره دائما 
هو دور الفتى العا�سق الذي 
الهم����ش  يف  تخ�س����ش 
الرقيق والتنهدات احلاملة. 

الولد اخل�سران 
وكمال ال�سناوي كان ي�سكن 
وهو طالب مع جده املوظف 
باملعا����ش، وهو دق���ة قدمية، 
وكان كم���ال طال���ب مبدر�س���ة 
وكان���ت  اجلميل���ة،  الفن���ون 
ال�سور احلية احدى املقررات، 
وكل يوم ميتلئ البيت بال�سور 
يف  ي�س���رخ  واجل���د  العاري���ة، 

حفيده. 
- ي���ا ابني ده ح���رام، ده ما في�ش 
العيل���ة  يف  خ�س���ران  طل���ع  ح���د 

غريك. 
وعبث���ا يحاول كم���ال ال�سناوي ان 
يقنعه بان هناك �سيئا ا�سمه الفن!! 
وعندم���ا تخ���رج كم���ال يف مدر�سة 

الفنون عم���ل مدر�سا للر�سم، وانتدب مرة 
يف مدر�س���ة البن���ات ملر�ش ا�ست���اذ الر�سم 
بها، وبعد ثاثة ايام ذهب كمال ال�سناوي 
اىل ح�س���رة الناظ���رة و�س���كا م���ن �سقاوة 
البن���ات الربيئ���ة. وطل���ب الغ���اء انتدابه، 

والغت املنطقة انتدابه. 
مهن���ة  ال�سن���اوي  كم���ال  ت���رك  وعندم���ا 
التدري�ش وبدا ي�سق طريقه الطويل حتت 
االواء، ا�ستطاع ان يربع يف مقعد الدون 

جوان. 

م�صت�صفى االمرا�س العقلية
ح���دث مث���ا ان كان كم���ال ي���زور �سديق���ا 
مري�سا باح���د امل�ست�سفيات، ولفتت نظره 
فت���اة ترتدي ثيابا حمراء �سارخة �سعرها 
احمر اي�س���ا، لفتت نظ���ره بحركاتها غري 
ان  حت���ى  يده���ا،  وا�س���ارات  الطبيعي���ة 
كمال ال�سن���اوي �سك انه ي���زور م�ست�سفى 
لامرا����ش العقلي���ة، وبع���د اي���ام ات�سلت 
ب���ه الفت���اة تليفونيا، ث���م بداأت تط���ارده، 
وا�ستطاع���ت ب���ربودة الثل���ج ان تفر����ش 
نف�سه���ا علي���ه، وق���ال ه���و لها ان���ه مرتبط 
بفتاة اخرى ال تغادره، وظن ان ت�سريحه 
اخلطري �سيوؤدي اىل االفراج عنه، ولكنها 
ازدادت ت�سبث���ا، وقبل���ت ان تخرج هي مع 
الفت���اة االخ���رى لتخل�سه منه���ا، وانتهت 
ه���ذه الفت���اة مب�ست�سفى املجاذي���ب.. بعد 
ان يئ�س���ت من حبه ولكنها �سفيت ومل تعد 

تتذكر اال ا�سمه. 

يف ق�صم البولي�س 
فت���اة اخ���رى م���ن لبن���ان كان���ت ترا�سله.. 
وار�س���ل ه���و له���ا �سورت���ه كعادت���ه م���ع 
املعجب���ني، ث���م كتبت ل���ه تخ���ربه انها يف 

طريقها مل�سر.. من اجله، وعند ما و�سلت 
اىل م�سر كلمت���ه تليفونيا فقال لها:"حمد 

الله على ال�سامة"ثم قطع االت�سال.. 
وبعد ثاث���ة ايام ا�ستدعى كمال ال�سناوي 
لق�سم البولي�ش الذي افهمه ان فتاة لبنانية 
اختفت وان���ه م�سئول ع���ن اختفائها النها 
ج���اءت م�سر من اجل���ه.. والذي حدث ان 
مو�سيقي���ا نا�سئا افهمها ان���ه �سديق كمال 
ال�سن���اوي وقال لها ان كم���ال ال يعجب اال 
بالفت���اة التي تب���دو كواجهة"ع���كاوي".. 

مزينة باكرث عدد ممكن من احللي. 
معه���ا  مب���ا  فا�س���رت  الفت���اة  و�سدقت���ه 
م�سوغات وكانت اخلط���وة الثانية اقناع 

املو�سيقى لها بالزواج من.. نف�سه. 
وكم���ال ال�سن���اوي امام الكام���ريا عا�سق، 
عمل���ه  ادى  ان�س���ان  اال�س���واء  وخ���ارج 
معامل���ة  يف  وطريقت���ه  من���ه..  وانته���ى 
اجلمي���ع واح���دة، وروؤيت���ه الم���راأة باكية 
ال يح���رك يف نف�سه اال م���ا حتركه اللوحة 

الباكية يف قلب فنان. 
ويف �سنة 1953 عندما �سافر اىل بريوت، 
ك�س���رت الفتي���ات ب���اب الفن���دق الزجاجي 
الذي ينزل فيه وهجمت عليه لوال انه افلت 
م���ن الب���اب اخللف���ي ويف مراك����ش، اثناء 
�سف���ره اىل الرباط، قال���ت اذاعة طنجه ان 
كمال ال�سناوي يف طريقه اىل البلد، وكان 
هذا �سببا يف تعطيله �ساعتني، فقد قطعت 
الوفود طريقه وا�ستطاعت ان حت�سل منه 
عل���ى 1500 �سورة تذكاري���ة، كان هو قد 

اعدها �سلفا للطوارئ. 
ويف الرباط، اثناء متثيله لفيلمه اجلديد، 
كان �سي���ل الفتي���ات يتدف���ع اىل اال�ستديو 
م���ن ال�سب���اح للم�ساء، حت���ى ا�سطر مدير 
اال�ستدي���و ان يخ�س����ش �ساعتني للزيارة 

من 3-5 م�ساء كما تفعل امل�ست�سفيات. 

ا�صبع القدر
وكم���ال ال�سن���اوي عا����ش بع���د ا�ستغال���ه 
بال�سينم���ا يف دوامة قا�سي���ة، فكان ينتقل 
من ح���ب اىل ح���ب، وكان احيانا يتقم�ش 
دور الطاغي���ة له ان يرى مئات من القلوب 
تتنه���د ل���ه وتخف���ق م���ن اجل���ه وتبكي يف 
�سبيل���ه، وكان ير�سي���ه ان ي�سه���د تاأث���ريه 

على الن�ساء، وهو جامد.. 

ال يح�س وال ي�صعر وال يتاأثر
وبدا يح�ش انه يتزل���ق، و�سئم من نف�سه، 
كفان يلذ له خال هذه الفرات ان ي�ستمع 
اىل القرىن يف لهفة جازمة وحنني كبري، 
وكان يبك���ي و�س���وت الله يه���ز نف�سه، ثم 

و�سعت االقدار ا�سبعها يف حياته. 
الق���ت يف طريق���ه بفت���اة حل���وة، نظراتها 
مو�سيق���ى، حديثها نغ���م، عقليتها كبرية، 
اعجب���ه  ان  بع���د  كم���ال  معه���ا  وحت���دث 
هدووؤها، وحني طال احلديث اح�ش كمال 

ان �سيئا يف �سخ�سيتها ب�سدة اليها.. 
ان ا�سمه���ا زين���ب.. ووظيفته���ا االن انه���ا 

زوجة كمال ال�سناوي.

ابن ال�صيخ 
ه���ذه ال�سه���رة ه���ي الت���ي جعل���ت املخرج 
الفرن�س���ي ه���ري ج���اك يتعاقد م���ع كمال 
ال�سناوي الخ���راج فيلم ابن ال�سيخ، الذي 
مثل���ه فالنتين���و ثم ق���ام انت���وين ديك�سر 

بنف�ش الدور. 

اذا كانت هوليود تفخر 
بان لها"دون جوان"ا�صه 
مارلون براندو يقفل 
الباب يف وجوه الن�صاء وله 
غزوات ترتك وراءه قلوبا 
حمطمة، فدون جوان 
ال�صينما امل�صرية كمال 
ال�صناوي ي�صفق الباب 
وال�صباك والتليفون يف 
وجه ن�صاء كثريات. 
ومارلون براندو الذي 
حتلم به ماليني من ن�صاء 
امريكا.. عا�صق فا�صل 
وان كانت له ع�صالت اله 
االفريق. 
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االدباء يقدمون للرئي�ش حتياتهم واعمق 
�سكره����م عل����ى تكرمي����ه لزميله����م الكب����ري 
توفي����ق احلكيم، ويعتربون ه����ذا االنعام 
الرفي����ع موزعا عليه����م جميع����ًا، وتكرميا 
ل����ادب واالدب����اء يف االم����ة العربي����ة م����ن 
املحي����ط اىل اخللي����ج، ويقدمون����ه اك����رب 
لفتة نحو تكرمي الفكر يف االمة العربية، 

وتقييما جديدا لادب واالدباء. 
ه����ذه ه����ي العب����ارة الت����ي �سجله����ا كت����اب 
االدب وال�سع����ر والق�س����ة والنق����د، حينما 
توجه����وا اىل الق�سر اجلمه����وري �سباح 
ال�سبت املا�سي يف مظاهرة ادبية رائعة، 
لريفع����وا اىل الرئي�����ش عرفانه����م للجميل 
ال����ذي ا�س����داه اىل االدب اذ من����ح توفي����ق 
احلكي����م ارف����ع و�س����ام يف الدول����ة واحب 
هن����ا ان اروي ق�سة ذل����ك ال�سباح خطوة 

بخطوة.. 
اتفق����ت كلم����ة االدب����اء عل����ى ان يتجمعوا 

يف داره����م.. دار املجل�����ش االعلى للفنون 
واالداب.. ليهنئ����وا توفي����ق احلكي����م، ثم 
ليلعبوا جميع����ا اىل الق�سر اجلمهوري.. 
وام����ام باب دار اله����ال، التقيت باال�ستاذ 
الكبري عبا�ش حمم����ود العقاد، وكان على 
موع����د يف املدينة، ف�سرت مع����ه حتى بلغ 
موع����ده، نتكل����م يف ه����ذا الو�س����ام ال����ذي 
كلل هامة توفي����ق احلكيم يف ذروة حملة 
احلامل����ني علي����ه، املتهمني ل����ه بالنظر يف 

كتب غريه. 
قلت لا�ستاذ العقاد:

- يف الواق����ع انك ان�سفت توفيق احلكيم 
فيم����ا عقدت من املقارن����ة – او املفارقة – 

بني حماره وحمار خيمينيز
فقال العقاد: 

- احب ان اوؤك����د لك اوال ان احلملة كانت 
طامل����ة، وان اج����راء احلكم����ة عل����ى ل�سان 
احليوانات – واحلمري بالذات – موجود 

م����ن ق����دمي الزم����ن يف اك����رث من كت����اب.. 
وثانيا.. حل�ساب م����ن تهدم اعامنا، كلما 

ارتفع منا علم حاولنا ان نهدمه؟
 ***

وودع����ت اال�ست����اذ العق����اد، وذهب����ت اىل 
املجل�����ش االعلى للفنون واالداب. وظللت 
�ساعة اىل جان����ب توفيق احلكيم، ا�ستمع 
اليه وهو يحدثني كيف تلقى نباأ الو�سام، 
ولادب����اء  للنا�����ش،  مفاج����اأة  كان  ال����ذي 
ولتوفي����ق احلكي����م نف�سه، اىل ح����د انه مل 
ي�س����دق النب����اأ، واعتقد انه جم����رد �سائعة 
دبره����ا ل����ه ابطال"املقالب"وه����م كثريون 

يف دنيا ال�سحافة واالدب. 
وق�سة توفيق احلكيم ت�ستحق الرواية.. 
ق����ال ان����ه كان يف �سبيح����ة ي����وم اجلمعة 
م����ن  منع����زل  رك����ن  يف  جال�س����ا  املا�س����ي 

جروبي، يتناول قدحا من القهوة.. 
وجر�سون����ات جروبي يعرفون ان توفيق 

احلكي����م يح����ب االن����زواء، وال ير�س����دون 
اح����دا اىل مائدته.. حت����ى ال يكلفوه عبء 

ال�سيوف ومطالبهم.. 
وق����ال  جروب����ي..  يف  التليف����ون  ودق 

املتكلم.. 
اال�ست����اذ  اجلمهوري����ة..  رئا�س����ة  هن����ا   -

توفيق احلكيم موجود؟
وتربع اجلر�سون بالرد: 

- ال.. م�ش موجود.
وذه����ب بعدئذ اىل توفي����ق احلكيم يروي 

له ما حدث، فقال توفيق: 
 - عملت طبعا.. 

قاله����ا.. وا�س����اف ان����ه لي�ش م����ن املعقول 
وال  اجلمهوري����ة..  رئا�س����ة  تطلب����ه  ان 
ب����د ان الت����ي تطلب����ه ه����ي رئا�س����ة حترير 
جريدة اجلمهوري����ة ومعروف ان جريدة 
احلمل����ة  �سن����ت  الت����ي  ه����ي  اجلمهوري����ة 
عل����ى توفي����ق احلكي����م، ولهذا اعتق����د انها 

تطلب����ه يف التليفون لتطل����ب منه ردا على 
احلاملني عليه، او �سيئا من هذا القبيل. 

يف  توفي����ق  كان  الثالث����ة،  ال�ساع����ة  ويف 
طريق����ه اىل �سينم����ا م����رو لي�سه����د فيل����م 
اح����د  قابل����ه  ح����ني  كارل����وف،  بوري�����ش 
ال�سحفي����ني القدم����اء - وال يذك����ر توفيق 

ا�سمه – وقال له: 
- ال����ف مربوك يا ا�ست����اذ توفيق.. ان هذا 
الو�س����ام �سرف ل����ادب واالدب����اء وقال له 

توفيق: 
- يا �سيدي الله يحفظك.

قاله����ا.. وه����و يظ����ن ان �ساحب����ه يق�س����د 
علي����ه  ت�سنه����ا  الت����ي  احلمل����ة  بالو�س����ام، 

االقام يف هذه االيام. 
وث����ان  فقابل����ه �سدي����ق  وترك����ه وم�س����ى 
وثال����ث، وكلهم يهنئ����ه بالو�س����ام، ف�ساح 

توفيق احلكيم::
- و�سام ايه يا جماعة؟

- الرئي�����ش انع����م علي����ك بارف����ع و�سام يف 
الدولة

بع����د  واح����دا  له����م  وق����ال  ي�س����دق..  ومل 
االخر! 

- ه����ي املقالب و�سل����ت اىل حد الهزار يف 
م�سائل زي دي؟

- دا اخلرب من�سور يف ال�سحف امل�سائية 
وابت�س����م توفيق غري م�س����دق وذهب اىل 
�س����ريد، وقابل����ه �سدي����ق اآخ����ر، واق�سم له 

ب�سرفه ان اخلرب �سحيح.
وهن����ا ي�سي����ف توفي����ق ان ه����ذا ال�سديق 
الذي اق�س����م ب�سرفه لي�ش �سحفيا.. ولهذا 

�سدق النباأ الول مرة! 
 **

ونعود اىل الق�سر اجلمهوري.. 
بل نعود اىل ما قبل ذلك ب�سنوات طويلة، 
ح����ني بدا التلميذ جمال عبد النا�سر، يقراأ 

كتب االدب. 

لقد قراأ يومئذ ق�سة"عودة الروح"لتوفيق 
احلكيم، ووجد فيها �سورة كاملة �سادقة 
للحياة امل�سرية يف ذلك العهد، وما تزخر 

به من بوؤ�ش و�سقاء وحرمان. 
ووق����ف جم����ال عب����د النا�سر عن����د عبارة 
وردت يف الق�س����ة عل����ى ل�سان ع����امل اآثار 
مهند�����ش  م����ع  ل����ه  حدي����ث  يف  فرن�س����ي، 

اجنليزي يعمل يف م�سر هذا ن�سها: 
"ه����ل راأيت يف بلد ما، ا�سقى من هوؤالء 
ه����ذا  م����ن  افق����ر  اوج����دت  امل�ساك����ني؟.. 
الف����اح امل�سرين وال اه����ول عما؟.. اين 
اعل����م ذل����ك جي����دا، فق����د ا�ستغل����ت باحلفر 
ع����ن االث����ار امل�سري����ة يف ق����رى ال�سعيد، 
وخالف����ت بع�����ش الفاح����ني، وعلم����ت كل 

�سيء.. 
املحرقة  ال�سم�����ش  نه����ار يف  ليل  "عم����ل 
وال����ربد القار�����ش، وك�س����رة م����ن خب����ز 
االذرة، وقطع����ة م����ن اجل����ن م����ع بع�ش 

االع�ساب م����ن ال�سري�ش وغريه مما يثبت 
وحده.. ت�سحي����ة م�ستمرة، و�سرب دائم، 

ومع ذلك فها هم يقنون.
املجتمع����ة  اال�س����وات  ه����ذه  "ات�سم����ع 
ج����ة  ر خلا ا

من قلوب ع����دة؟.. اإال نخاله����ا خارجة من 
قل����ب واحد؟.. اين اوؤك����د ان هوؤالء القوم 
يح�س����ون ل����ذة يف ه����ذا الك����دح امل�سرك، 
ان  وبينه����م،  بينن����ا  الف����رق  اي�س����ا  ه����ذا 
اجتمع عمالنا على االمل، اح�سوا جراثيم 
الث����ورة والع�سيان وع����دم الر�سا مبا هم 
في����ه، وان اجتم����ع فاحوهم عل����ى االثم، 
اح�سوا بال�سرور اخلفي واللذة باالحتاد 

يف االثم!
غدا! �سناعيا  �سعبا  اعجبهم  "ما 

"ال ت�ستهن بهذا ال�سعب امل�سكني اليوم.. 
ان الق����وة كامن����ة في����ه، وال ينق�س����ه ذل����ك 
الرجل منه، ال����ذي تتمثل فيه كل عواطفه 
واماني����ه، ويك����ون له رم����ز الغاب����ة.. عند 
ذل����ك ال تعج����ب له����ذا ال�سع����ب املتما�س����ك 
املتجان�ش امل�ستطب وامل�ستعد للت�سحية، 

اذ اتى مبعجزة اخرى غري الهرم. 
االن�سانية  فج����ر  م����ن  ات����ى  بل����دا  "وم����ن 
مبعج����زة اله����رم، ل����ن يعجز ع����ن االتيان 

مبعجزة اخرى، او مبعجزات.
"يزعم����ون انه بلد مي����ت منذ قرون، وال 
ي����رون قلبه العظيم بارزا نح����وا ال�سماء، 

من بني رمال اجليزة.
"لق����د �سنعت م�سر قلبه����ا بيدها ليعي�ش 

اىل االبد". 
 ***

ه����ذه  عن����د 

العبارة من الق�سة وقف جمال يتاأمل هذه 
ال�سورة ال�سقي����ة للفاح امل�سري، وجعل 

ي�سائل نف�سه كيف ميكن ان تتبدل؟
كيف ميك����ن ان حتدث املعج����زة التي دعا 
اليه����ا توفيق احلكي����م على ل�س����ان ابطال 

الق�سة؟ 
وما �سورة الهرم اجلديد الذي يدعو اليه 

توفيق احلكيم؟
واج����اب التاري����خ عل����ى ه����ذه اال�سئل����ة.. 

والتاريخ هو جمال عبد النا�سر.. 
وحدثت املعجزة.. وهي الثورة! 

وكان اله����رم اجلدي����د هو ال�س����د العايل.. 
وهن����اأ يج����د املت�سائل����ون ع����ن �س����ر ه����ذا 
 – – ارف����ع و�س����ام يف الدول����ة  الو�س����ام 

لتوفيق احلكيم يف هذه االونة بالذات. 
انه ال�سد العايل.. 

ان����ه اله����رم اجلديد الذي دع����ا اليه توفيق 
احلكيم يف"عودة ال����روح"دون ان يحدد 

�سورته.. وحددها جمال عبد النا�سر.
 ***

وبعد..
فق����د ن لهام����ات االدب����اء ان ترتف����ع، بع����د 
هذه اللفتة من الرئي�����ش، وانتهى الع�سر 
الذي كان ي�س����ار فيه اىل كل بائ�ش ويقال 

عنه"ادركته حرفة االدب"
انته����ى ع�س����ر ار�ستقراطية امل����ال، وجاء 
ع�سر جدي����د، العزة وال�سع����ادة واملعايل 
فيه للفك����ر انتهى الع�سر ال����ذي عا�ش فيه 

حافظ ابراهيم يقول:
فيا م�سر ما انت دار االديب 

وال انت بالبلد الطيب 
 ***

اج����ل.. وهذه اول لعنة جادة نحو تكرمي 
االدب، وتزكي����ة الفك����ر وال ب����د ان تعقبها 
لفت����ات ولفتات.. لق����د اآن ان تكرم العلماء 
قب����ل  وتذكره����م  حياته����م،  يف  واالدب����اء 

املوت.. 
ث����م اآن ان تكرمه����م بعد امل����وت، كما تفعل 

الدولة ال�سباقة يف هذا امليدان.
يف فرن�سا يزفون اخلالدين اىل االكادميية 
الفرن�سي����ة يف مواك����ب كمواك����ب امللوك، 
ويقلدونهم �سيوف����ا مر�سعة، ويح�سدون 
حوله����م اجلند واخلي����ل املطهم����ة، تزفهم 

اىل عرو�ش املجد. 
االدب  الع����ام  يقيم����ون  اجنل����را،  ويف 
وال�سعر والف����ن ق�سورا فاخ����رة يقيمون 
حديق����ة  يف  امللك����ة  ق�س����ر  ح����ول  فيه����ا، 

ون�سور.
ويقيمون لهم – بعد وفاتهم – قبور فاخرة 
كني�سة"الو�ستمن�سرابي"ت�سب����ح  يف 
على االجيال حمجا لادباء وكعبة ملحبي 

االدب. 
لادب����اء  ميه����دون  رو�سي����ا  ويف 
عام����رة  مدائ����ن  والفنان����ني  وال�سع����راء 
وحي����اة مرفة تهيي����ئ لهم ج����و االنتاج 
وي�سمونهم"العمال النادرين"وقد اآن ان 
تع����رف جمهوريتنا لادي����ب كرامته، بعد 
هذه الثقة البديعة من جمال عبد النا�سر، 
التي تعني ان ارفع ان�سان يف الدولة هو 

االديب. 

امل�صور /1962   
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كانت"دنيا الفن"ه���ي املجلة الوحيدة 
الت���ي ف�سل���ت ق�سة غرام اح���د ال�سبان 
وم���ا  رج���اء  باملطرب���ة  الفل�سطين���ني 
ح���وادث  م���ن  الق�س���ة  تل���ك  اكتف���ت 
واحداث وطلق���ات نارية وحتقيقات.. 
ال���خ.. ولقد قوب���ل ماكتبن���اه بالده�ش 
يف بع����ش االو�س���اط كما ب���ذل ال�ساب 
االقط���ار  يف  ق�س���اراه  الفل�سطين���ي 
ال�سقيق���ة حتى يلقى طا من ال�سك على 
ماروته دنيا الف���ن بل لقد فاد حملة من 
الب���ذاءة �سدنا من اجل م���ا كتبنا دون 

ان يظهر �سخ�سيته. 
ودني���ا الف���ن مل تتعود ول���ن تتعود يف 
ي���وم م���ن االي���ام ان تلقى ال���كام على 
احل���وادث  تخ���رع  ان  وال  عواهن���ه 
ونن�سبه���ا اىل النا�ش زورا وبهتانا بل 
هي تنحري وتتاكد وجتمع امل�ستندات 
ث���م تن�سر بع���د ذلك فاذا م���ا تعر�ش لها 
اح���د بالتكذي���ب او مبج���رد الت�سكي���ك 

فيما قال���ت جابهته باحلقائ���ق الدامغة 
املوؤمل���ة احيان���ا واملث���رية اىل درجة ال 
تت�سور احيانا اخرى.. وها هي تلقى 
بقنبلة يف مو�سوع ق�سة غرام ال�ساب 
الفل�سطيني باملطرب���ة امل�سرية فتقول 
ان ه���ذا ال�ساب هو االديب الفل�سطيني 
نا�سر الدي���ن الن�سا�سيبي وان املطربة 
ه���ي رجاء عبده وان ما بينهما بدا كما 

تبداأ كل ق�سة غرام.. 
تع���رف بها يف مكان ع���ام وتقرب اليها 
ث���م تكلم فاأف�س���ح لها – يف لغ���ة ادبية 
عالي���ة – انه بها متي���م، وان حياته لن 
تكتم���ل معانيها بل لن تق���وم لها قائمة 
اال اذا م���دت ل���ه يده���ا وقبلت���ه زوج���ا 
وحلي���ا.. وا�ستمعت املطرب���ة ال�سابة 
اىل ذلك احلديث العذب املنمق ونظرت 
اىل وجه املتقدم ب���ه فايقنت ان الرجل 
خمل�ش فيما يقول �سادق فيما يعر�ش 

فقبلت. 

ويف حف���ل �سه���ده بع����ش م���ن تعرفهم 
وم���ن ال نذك���ر ا�سماءه���م االن اعلن���ت 
املطرب���ة وكان العري�ش قد اح�سر معه 
زجاجات"ال�سربات"فوزع���ت  بع����ش 

على اجلميع.. 
وبذل���ك ا�سبح���ت رجاء عب���ده املطربة 
الدي���ن  النا�س���ر  خطيب���ة  امل�سري���ة 
الن�سا�سيب���ي او مبعن���ى اآخر ا�سبحت 
ه���ي زوج���ة امل�ستقب���ل لذل���ك االديب���ة 
ولق���د �سع���د اخلطيب���ان بتل���ك اخلطبة 
كما ي�سع���د باخلطبة اي �س���اب و�سابة 
وذهب���ا اىل امل�س���ور مع���ا لي�سجا هذا 
العهد امام م�سورته و�سجاها فعا.. 
وق���د ا�ستعطنا – بطرقن���ا اخلا�سة – 
ان حت�س���ل عل���ى ال�سورت���ني اللت���ني 
التقطهما امل�س���ور لذلك العهد وها هما 
من�سورتان على ه���ذه ال�سفحة برهانا 
�ساطع���ا على �سدق م���ا تروي و�سريي 
الق���ارئ ان فيهما اكرث م���ن ذلك. فيهما 
العاطفة امل�سبوب���ة والفرحة التي تكاد 
تئ���ب م���ن الوجه���ني، وج���ه اخلطي���ب 
ووجه اخلطيبة اي�سا.. انهما منظران 
طبيعي���ان ال تعم���ل فيهم���ا وال متثي���ل 
وال عج���ب فانهم���ا منظ���ران حقيقي���ان 

�سادقان خلطيب وخطيبة. 
ولك���ن م���اذا حدث بع���د ذلك؟ ح���دث ان 
تنك���ر اخلطي���ب لعهده واثب���ت انه من 

امهر املمثلني اذ كان هذا كله متثيا يف 
متثيل.. وتنكر خلطيبته.

بل ها هو يهدده���ا وينذرها.. وها هو 
يه���دد ال�سحافة امل�سري���ة وامل�سورين 
معه���ا.. فماذا يظن ه���ذا االديب؟ ايظن 
ان فنانات م�س���ر الكبريات العوبة يف 
ي���د الاعب���ني الاه���ني وه���ل يظ���ن ان 
الهرب من الوعود والعهود والتخل�ش 
منه���ا م���ن ال�سهول���ة والي�س���ر اىل هذا 
احلد؟ وه���ل يظن ان �سمع���ة ال�سيدات 

من الهوان اىل ذلك امل�ستوى؟ 
ثم ماذا يظن؟ ايظن ان التهديد ا�سلوب 
جم���د مثمر م���ع كل النا����ش.. فلنفر�ش 
ان"رجاء"�سيدة �سعيفة �ستذعن اذا ما 
هددت فهل �ستذعن ال�سحافة امل�سرية 
التي يهددها وه���ل �سيذعن امل�سريون 
الذي���ن ي�سبهم ويهددهم؟ تلك هي ق�سة 
غ���رام رجاء.. خدعه���ا اديب فل�سطيني 
ث���م  الدم���ع  وب���كاذب  الف���ول  مبع���ول 
ان�سح���ب من وع���وده ومواثيق���ه فلما 

المته وملا احتجت عمد اىل التهديد.. 
وق�س���ة الغرام انته���ت.. اما ما يرتب 
عل���ى تلك الق�س���ة فقد ب���دا.. وبداأ االن 

فقط. 

دنـــيا الفــــن/ متوز - 1947

جملة امل�صور /  1966

م���ا ال���ذي جعله���ا تتنك���ر هك���ذا فج���اأة 
الت���ي اجتذبته���ا وانطلق���ت  لا�س���واء 
به���ا يف طري���ق املج���د الفني؟ م���ا الذي 
غري فكرها بع���د ان تاألقت على ال�سا�سة 
يب�س���ر  جناح���ا  و�سجل���ت  البي�س���اء، 

مب�ستقبل طيب يف دنيا الفن؟ 
ان زبي���دة – كما تعلم – طالبة يف كلية 
احلقوق بجامع���ة اال�سكندرية، انتقلت 
ه���ذا العام اىل ال�سنة الثانية، ويف هذه 
ال�سن���ة وج���دت نف�سه���ا حت���ب القانون 
بجن���ون، وحتل���م باليوم ال���ذي ترتدي 
وتق���ف  اال�س���ود،  املحام���اة  روب  في���ه 
يف �ساح���ات املحاك���م، وت�سيح:"املتهم 

مظلوم يا ح�سرات امل�ست�سارين". 
اذن مل���اذا اندفعت زبيدة لل�سينما؟ وهل 

كانت امل�ساألة م�ساألة لهو وعبث؟ 
وه���ذه ه���ي االن�سان���ة الوحي���دة الت���ي 
ت�ستطي���ع االجاب���ة عل���ى ه���ذه اال�سئلة 
وغريها.. هذه هي.. بيدة ثروت.. انها 

تقول: 
- ان ال�سينما عندي هواية انني اهوى 
وال�سحاف���ة  اخلي���ل  ورك���وب  الر�س���م 
ول���ن احرف واحدة من ه���ذه كلها، اما 
طريق���ي الطبيق���ي فهو املحام���اة فاأنني 
ادر�ش القانون، واعد نف�سي للمحاماة. 
فكي���ف  �سوط���ا..  قطع���ت  ولكن���ك   -

تراجعني؟
ال���ذي ميار����ش  - لي����ش تراجع���ا.. ان 

هواي���ة ال يعنيه ان يظل مقيدا بها طول 
العمر. 

- كي���ف تقول���ني ان���ك هاوي���ة م���ع ان���ك 
تناولت اجرا عن كل فيلم مثلت فيه؟ 

- ان االج���ور التي اتناوله���ا انفقها يف 
�س���راء املاب����ش.. ا�ساأل اب���ي و�سيقول 
لك انه ي�سط���ر يف احيان كثرية اىل ان 

يدفع يل من جيبه الناقتي. 
- �سمعت ان يف االفق ق�سة حب؟ 

- اي افق؟.. 
- افقك، قلبك، حياتك. 

وار�سلته���ا �سحكة مقت�سب���ة، وملع بني 
�سفتيها لوؤلوؤ من�سود وقالت: 

- ك���ذب.. ولكن���ي ال انك���ر ان ابي تلقى 
عرو�س���ا م���ن �سب���ان كثريي���ن يطلبون 
�س���يء..  ينق�س���ه  ال  بع�سه���م  ي���دي، 
وي�سلح �ساحية تامة للزواج، حدث 
حكم���ت،  �سقيقت���ي  زواج  بع���د  ه���ذا 
و�سقيقتي حكمت ت���واأم يل.. وكنا ال 
نفرق حلظ���ة.. يف البيت واملدر�سة 
والن���ادي، حتى عندم���ا ا�ستغلت يف 
ال�سينم���ا كان���ت تذه���ب مع���ي اىل 
اال�ستديو، وقد فكر بع�ش املنتجني 
يف اظهارن���ا يف فيل���م واحد �سويا 
ولك���ن  بدور"تواأم���ني"..  لنق���وم 
حكم���ت رف�س���ت.. حكم���ت الت���ي 
متاأ حياتي وجدتها فجاأة بعيدة 
عني، تزوجت، واختطفها زوجها 

اىل بي���ت �سعي���د، وتركتن���ي وحي���دة.. 
احل���ق اقول ل���ك انني اح�س�س���ت بفراغ 
هائ���ل، واكرث م���ن هذا.. غ���ريّة اذ كيف 
تت���زوج �سقيقتي وان���ا ال اتزوج، ولهذا 
عندم���ا كان اب���ي يتحدث ع���ن العر�سان 
الذي���ن تقدم���وا يل كنت اح����ش �سعادة 
ون�سوة، وقل���ت له ذات يوم وانا اهرب 
بعين���ي من عينه:"انا اريد ان اتزوج يا 
ابي"فقال:"اف�س���ل ان تنتظ���ري حت���ى 
تكملي درا�ست���ك، �ساعته���ا �ستتزوجني 
وتختاري���ن لنف�س���ك بنف�س���ك". فع���دت 
االن!"..  ات���زوج  ان  له:"اري���د  اق���ول 
وغ�سب ابي، ان���ا اي�سا غ�سبت، وذات 
ج���اء  �سب���اح 

ان  يف  ميان���ع  ال  ان���ه  يل  يق���ول  اب���ي 
ات���زوج، وكاأمن���ا كان ال���زواج امنية ملا 
كان بعيد املن���ال.. اما وقد فتح يل بابه 
على م�سراعي���ه.. فانني وجدت نف�سي 
اق���ول الب���ي با�سرار:"ل���ن ات���زوج ي���ا 
ابي قب���ل ان اتخرج". و�سحكت زبيدة 

اجلملية وقالت: 
- فاذا �سمعت انني احببت.. او وافقت 
على ان اتزوج فان���ا او عانا فان�سر.. 

ودون الرجوع ايل.. ان هذا كذب.. 
- �سمع���ت عنك ق�سة ح���ب بطلها موؤلف 
توىل تاأليف ق�س�سك.. بل ملاذا تعمد اىل 
�سيغة املبني املجهول، دعيني اقول لك 
ان ال�سائع���ات ربطت بينك وبني ح�سني 

حلمي املهند�ش.. فما قولك؟
- ح�س���ني حلم���ي املهند����ش زوج واأب، 
وانا ل���ن اتزوج زوجا واب���ا، اريد رجا 
ف���راغ قلبه كله يل.. لكي ي�سعني، كل ما 
بيني وبينه عاقة تلميذة با�ستاذ لها – 
اذا �سئ���ت ان تق���ول – او عاق���ة موؤلف 
بفنان���ة ت���وؤدي دورا م���ن االدوار الت���ي 
ير�سمه���ا خيالهن فهل ت���زوج كل موؤلف 

يف م�سر بطلة ق�سته؟ 
- هل جربت احلب؟ 

- عندما اجربه �ساقول لك، او �سيعرف 
كل النا����ش، فانه كما تعلم زكام ال ميكن 

اخفاوؤه.
وما �سروطك يف زوج امل�ستقبل؟

- ان احبه.. 
- فقط.. 

اىل  م�ساوئ���ه  كل  �سيقل���ب  احل���ب   -
حما�سن، و�سيجع���ل حما�سنه ا�سياء ال 

يتمتع بها غريه. 
يف  �س���ورة  ل���ه  تر�سم���ي  امل  ولك���ن 

الذاكرة؟ 
- ه���ل ان���ا فا�سي���ة ار�س���م.. ان وقت���ي 
موزع ب���ني ال�سينم���ا والكلي���ة والر�سم 
يت�س���ع  ان  امنيت���ي  ان  والفرو�سي���ة.. 
وقتي العمل يف ال�سحافة هل تقبلونني 

عندكم؟ 
- ال.. خ�سية الفتنة! 

و�ساألتها:
- هل انت م�سممة على ترك ال�سينما؟ 

- م�سممة.. فه���ي مرهقة، والكام فيها 
كث���ري، امل حتدثني انت ع���ن ال�سائعات 
ايل ث���ارت ح���ويل، ه���ذا م���ع انن���ي ال 
احت���رك اال يف رقاب���ة اب���ي، ومع 
انني عاقلة وال ينق�سني الذكاء! 
ثم انن���ي احببت القانون، فانني 
احب املنطق يف حياتي، واملنطق 
ه���و القانون. واملنط���ق هو الذي 

هداين اىل ترك ال�سا�سة. 
- ام هي نوبة من عدم الثقة؟ 

- ال تق���ل ه���ذا.. واال"فان���ا زعانة 
عليك"..  لك"اخ�ش  منك"و�ساأق���ول 
وتركتني زبي���دة لتعود اىل حريتها 
ب���ني ال�سنم���ا والقان���ون وعرو����ش 

الزواج! 

زبيدة ثروت 
جتتاز فرتة 
احلرية والقلق 
التي تنتاب 
االن�صان عندما 
يقف يف مفرتق 
الطرق، انها تريد 
ان تخلع ثياب 
الفن لرتتدي 
روب املحاماة.. 
تريد ان تهجر 
ال�صينما.. لالبد
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قائمة الطعام يف فندق 
مينا هو�س 

دخ��ول  يف  يطمع  مو�سوليني  ك���ان 
موكب  يف  وال��ق��اه��رة  اال���س��ك��ن��دري��ة 
م�سر  ااىل  ال��ق��ه��ق��ري  ال��ت��اري��خ  ب���رد 
الغزاة  قوادها  ومواكب  روما  اجماد 
معقودة  القتال  ميادين  من  وعودتهم 

حول روؤو�سهم اكاليل الغار.
امل�سور  جي�ش  انت�سارات  وت��وال��ت 
الغربية.. وا�سبح  يف �سحراء م�سر 
ام��را  م�سر  دخ���ول  او  م�سر  �سقوط 

حمتوما ال ريب فيه.
و�سع  عكف"الدوت�سي"على  وه��ن��ا 
موكب"الن�سر"الذي  وترتيب  نظام 
�سوف ي�سري على راأ�سه.. يف �سوارع 

اال�سكندرية والقاهرة!
ج��واده  ير�سل  ان  اوام����ره  وا���س��در 
بني  اىل  ال��ل��ون  االب��ي�����ش  اال���س��ي��ل 
ال��ع��ل��م��ني..  اىل  وم���ن���ه���ا  غ��������ازي.. 
ال��ي��وم  يف  ميتطيه"الدوت�سي  ل��ك��ي 

املوعود. 
على  خا�سة  حربية  ط��ي��ارة  ووق��ف��ت 
لكي  روم��ا  مطار  يف  اال�ستعداد  ق��دم 
ال�ساعة  عند   – مو�سوليني  حتمل 
اال�سكندرية..  ابواب  – اىل  املرتقبة 
حيث ينتظره موكب الن�سر وجواده 

االبي�ش اال�سيل.
�سيقدم  ال��ذي  الطعام..  قائمة  حتى 
الدوت�سي  اعدها  الكربى  املاأدبة  يف 
يقيم  ان  نيته  يف  وك���ان  بنف�سه. 
م��اأدب��ة ع�����س��اء وح��ف��ل��ة ���س��اه��رة يف 
اال���س��ك��ن��دري��ة.. وم����اأدب����ة اخ���رى 

وحفلة �ساهرة يف القاهرة. 

وق���د مت االت���ف���اق ب��ي��ن��ه وب��ني 
ان  على  االمل��ان��ي��ة  ال�سلطات 
هو  هو�ش  مينا  فندق  يكون 
م��ق��ر ال��ق��ي��ادة االي��ط��ال��ي��ة يف 

القاهرة. 
وك��ان��ت ق��ائ��م��ة ال��ط��ع��ام ال��ذي 
���س��ي��ق��دم يف م��ي��ن��ا ه��و���ش يف 
اول يوم ي�سل فيه مو�سوليني 

وقواده الغزاة كما يلي: 
ح�ساء �سمك النيل 

دجاج الفيوم
ح��م��ل م�����س��وي ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة 

البدوية 
وطوي الف ليلة

)ب��ط��ي��خ وعنب  امل��و���س��م  وف��اك��ه��ة 
وماجنو( 

قهوة �سرقية 

"يعطوننا"اال�ستقال؟
االم��ال كبرية  كانت  ه��ذا احل��د  واىل 

والثقة يف الن�سر ال ريب فيها.
وكنت كما قلت – اثناء زيارتي لروما 
يف ابريل 1947 – ال اجد �سعوبة يف 
ان احمل من القاهم من االيطاليني – 
– على  اعمال  ورج��ال  �سحفيني  بني 
ان يتحدثوا بل وي�سهبوا يف احلديث 
عن خطط املحور واماين ايطاليا فيما 
ل��و ك��ان روم��ي��ل ق��د جن��ح يف اقتحام 
اب���واب م�سر.. وم��ن ورائ��ه��ا اب��واب 

ال�سرق االو�سط وال�سرق االدنى. 
احمل  ان  ال�سهل  م��ن  يكن  مل  ول��ك��ن 
يحدثني  ان  على  لقيتهم  مم��ن  اح��دا 
ب�سراحة عن نياتهم وكيف كانت نحو 

م�سر  يف  م�سروعاتهم  وع��ن  م�سر.. 
لو كانوا احتلوا وادي النيل و�ساألت 

�سحفيا قابلته يف ميانو.. 
ان  ت��ن��وون  كنتم  م���اذا  وم�����س��ر؟..   -

تعملوا فيها؟ 
وابت�سم الرجل وقال: 

�سداقتنا  على  الدليل  �سنقدم  كنا   -
لها.. 

ومل اجد يف هذا اجلواب الدبلوما�سي 
ال�����رد ال���ك���ايف ع��ل��ى ����س���وؤايل ف��ع��دت 

ا�ساله:
دل��ي��ل  ي���ت���خ���ذه  ك�����ان  ���س��ك��ل  واي   -
اق��ام��وا  ال�����س��داق��ة؟.. ان االجن��ل��ي��ز 
وهم  ع��ام  و�ستني  خم�سة  م�سر  يف 

يوؤكدون �سداقتهم لنا.. 
)ال�سحفي  ب����رادا  �سنيور  واب��ت�����س��م 

املذكور( مرة اخرى وقال:
التفا�سيل؟  اعرف  ان  يل  اين  ومن   -
ف��ان��ا مل اك���ن م��ن رج���ال احل��ك��م.. بل 
الفا�سني.  ب��احل��زب  ع�����س��وا  اك���ن  مل 
ولكنني اعرف ان بادي �سديقة مل�سر 

واننا نحب امل�سريني وهكذا! 
رج��ال  م��ن  دي��وم��ي��دي  �سنيور  وق���ال 
قال  ف��ورن��ا..  يف  قابلته  وق��د  االعمال 

ردا على نف�ش ال�سوؤال: 
- بدون �سك كنا )نعطيكم ا�ستقالكم(. 
مبرارة  الرجل  ابت�سم  – وهنا  ولكن 
موازين  �سيقلب  ك��ان  انت�سارنا   –
ال��ق��وى يف ال��ع��امل وخ�����س��و���س��ا يف 
من  وك��ان  املتو�سط.  االبي�ش  البحر 
واجب ايطاليا بل من حقها ان تطلب 
ال�سمانات  من �سديقتها م�سر بع�ش 
ال��ت��ي حت��م��ي م�����س��احل��ه��ا وم��رك��زه��ا 

اجلديد. 
وابت�سمت انا وقلت: 

- ول��ك��ن ه���ذا م��ا ي��ق��ول��ه وم���ا يطلبه 
االجنليز اليوم؟ 

وقال  ميدي  ال�سنيورديو  واعر�ش 
بحدة: 

- االجن����ل����ي����ز؟.. وه�����ل مت����ت وج���ه 
وانتم  ا���س��دق��اوؤك��م  نحن  امل��ق��ارن��ة؟.. 
ممكنا  كان  �سمان  واي  هذا  تعرفون 
م�سلحتكم  اج��ل  م��ن  امن��ا  نطلبه  ان 

وم�سلحتنا معا.. 
ومرة اخرى قلت: 

- وه������ذا مت���ام���ا م����ا ي���ق���ول���ه ال���ي���وم 
االجنليز! 

وهز الرجل كتفيه ياأ�سا! 
 ***

اطيل  ال  حتى  املثلني  بهذين  واكتفى 
احل��دي��ث وح�����س��ن احل���ظ وح���ده هو 
ب��اال���س��ت��اذ  روم����ا  يف  جمعني  ال����ذي 
هو  –و  املذكور  واال�ستاذ  جياكنتي. 
من رجال القانون – كان ميار�ش قبل 
العقارات  ال�سم�سرة يف  مهنة  احلرب 

وارا�سي البناء. 
ملكتب  مديرا  احل��رب  اثناء  وا�ستغل 
اجلرال رنتزو مونتانيا احد اقطاب 
مو�سوليني  عينه  وال��ذي  الفا�س�ست 
يف اواخ�������ر احل������رب م����دي����را ع��ام��ا 
جمهورية  لبولي�ش"اجلمهورية".. 
مو�سوليني الفا�ستية التي اعلنها يف 
امللك  ا�ست�سام  بعد  ايطاليا  �سمال 
عمانوئيل للحلفاء.. ومل تغمر طويا 
جمهورية مو�سوليني وكان اجلرال 
مونتانيا يعي�ش وقتئذ – ربيع 1947 
ايطاليا  �سمال  يف  ما"  يف"جهة   –
ال��ع��ي��ون ويف ح��م��اي��ة  خم��ت��ف��ي��ا ع���ن 
اما  النفوذ.  االقوياء  ا�سدقائه  بع�ش 
احل��زب  اىل  ان�سم  فقد  مكتبه  م��دي��ر 
�سيوعيا  االيطايل وا�سبح  ال�سيوعي 

ي�سار اليه بالبنان! 
ايطاليا  يف  ال�سيوعي  احل��زب  وك��ان 
اىل  �سخ�ش  اي  ب��ان�����س��م��ام  ي��رح��ب 
عن  بال�سوؤال  يهتم  ان  دون  �سفوفه 
ما�سيه والق�سم االكرب من املعلومات 
من  عليه  ح�سلت  هنا  اروي��ه��ا  ال��ت��ي 
وه��ن��اك  امل��ذك��ور  جياكنتي  اال���س��ت��اذ 
عفوا  عليها  وقعت  ثانوية  تفا�سيل 
قابلتهم يف  م��ن  م��ع  اح��ادي��ث��ي  اث��ن��اء 
ميانو وجن�سوا وفلورن�سا ونابويل 
وروما. 

منطقة نفوذ ايطالية 
مل يكن ���س��را جم��ه��وال ان��ه ك��ان هناك 
– على االقل يف بداية احلرب  اتفاق 
– على االقل يف بداية احلرب – على 
ان معظم �سمال افريقيا، وم�سر منه، 

�سيكون"منطقة نفوذ"ايطالية. 
ول��ك��ن امل��ان��ي��ا ب����داأت يف ع���ام 1941 
نف�سها وتراجع عن وعودها  تراجع 
رف�ست  قد  ذلك  قبل  وكانت  اليطاليا. 
– بعد انهيار مقاومة فرن�سا يف يونيه 
اليطاليا  ت�سمح  ان  – رف�ست   1940
وهي"التفاحة"التي  تون�ش  باحتال 
كانت ايطاليا ت�ستهيها دائما!.. واح�ش 
االيطاليون يومئذ ان حليفتهم املانيا 

لن تخل�ش يف وعودها لهم. 
�سيئا  ذل��ك  بعد  نواياها  انك�سفت  ثم 
ت��ق��دم  ان  ال��ف��ع��ل  رد  وك�����ان  ف�����س��ي��ئ��ا 
 – امل��ح��ور  يف  ل�سريكه  مو�سوليني 

هتلر – بطلبات جديدة. 
كان  مو�سوليني  ان  يف  �سك  من  وم��ا 
واالخذ  امل�ساومة  يف  بارعا  �سيا�سيا 
ي�سبق  ان  راأى  ول���ق���د  وال���ع���ط���اء. 
ي�سبقه  ان  ويطالب"بالزيادة"قبل 
هتلر وي�سارحه"بانقا�ش"ما مت عليه 

االتفاق.
يطالب  م��و���س��ول��ي��ن��ي  ت��ق��دم  وه���ك���ذا 
بفل�سطني و�سوريا ولبنان اي بالركن 
ال�����س��رق��ي حل��و���ش ال��ب��ح��ر االب��ي�����ش 

املتو�سط.
وك����ان����ت ه�����ذه امل�����س��اوم��ة 

عديدة  مناق�سات  مو�سع 
احلليفني  ب��ني  ورد  واخ��ذ 
ق��ط��ب��ي حم���ور امل��ان��ي��ا – 

ايطاليا. 
وك����������������ان م�������������س������روع 
لو  فيما   – مو�سوليني 
كان جنح يف م�ساومته 
ياأتي:  – يتلخ�ش فيما 
ام���رباط���وري���ة  اوال- 
وتتاألف  النيل  وادي 
م����ن م�������س���ر و����س���م���ال 

حكم  حتت  برقه  ووالي��ة  ال�سودان 
ملك م�سر وتعقد بني ايطاليا وم�سر 
م��ع��اه��دة ���س��داق��ة وحت��ال��ف وت��ع��اون 

م�سرك. 
ثانيا – ما بقى من ليبيا يكون والية 
تتمتع باال�ستقال الذاتي حتت رعاية 

ايطاليا.
االردن  ���س��رق  الغاء"امارة   – ثالثا 
جزء  و�سم 

م����ن����ه����ا 
واجل��زء  فل�سطني.  اىل 

الباقي اىل �سوريا.
رابعا – ا�ستقال فل�سطني يف �سئونها 
ال��داخ��ل��ي��ة وع��ق��د م��ع��اه��دة ���س��داق��ة 
ورعاية"مع ايطاليا على ان يكون لهذه 
اعتداء  كل  �سد  فل�سطني  حماية  حق 

يقع عليها اي معاهدة"حماية"
– توحيد �سوريا ولبنان يف  خام�سا 
م�ستقلة  دول��ة واح��دة 

معاهدة  وعقد  تاما  ا�ستقاال 
غرار  على  وايطاليا  الدولة  هذه  بني 

معاهدتها مع م�سر 
�ساد�سا: ان�ساء ادارة موحدة الفريقيا 
الو�سطى وال�سرقية املكونة من جنوب 
ال�������س���ودان واحل��ب�����س��ة وال�����س��وم��ال 

واريريا.
 ***

ه��ذه ه��ي ارك���ان امل�����س��روع او االم��ل 
ال��ع��ري�����ش ال�����ذي ك����ان مي����اأ ���س��در 
مو�سوليني والذي كان يطمع من وراء 
االبي�ش..  البحر  جعل  اىل  حتقيقه 
االوىل  الكلمة  �سرفا..  ايطاليا  بحرا 
�سعوبه  و�سئون  �سئونه  يف  والعليا 

اليطاليا اجلديدة القوية.

ا�ستقال باملعنى الذي يفهمه املحور
اذن  ي����ن����وي  م���و����س���ول���ي���ن���ي  ك������ان 
ال�������س���دي���ق���ة  مل���������س����ر  ي���������رك  ان 
ال��ذي  احلليفة"ا�ستقالها"باملعنى 
الناحية  م��ن  ه��ذا  ويفهمه!..  ي��ح��دده 
ال�سيا�سية اما من الناحية االقت�سادية 

م�سر  من  تطلب  تكن  مل  ايطاليا  ف��ان 
يف  باحللول  لها  ت�سمح  ان  من  اك��رث 
ميدان االقت�ساد امل�سري حمل اعفائها 
والبلجيكيني  والفرن�سيني  االجنليز 

واليونانيني.. 
اي ان كافة روؤو�ش االموال االجنبية 
التجاري  ون�ساطها  م�سر  يف  تقريبا 
اىل  تنتقل  كانت  وال�سناعي  وامل��ايل 

ايدي االيطاليني. 
قال  واعرا�سي  ده�ستي  ابديت  وملا 

حمدثي: 
- وماذا كان ي�سركم لو اننا حللنا حمل 

االجنليز والفرن�سيني واليونانيني! 
ق��ل��ت: ول��ك��ن امل ي��خ��ط��ر ل��ك��م ان���ا قد 
نف�سل – والبلد بلدنا – ان نحل نحن 

يف ميدان االقت�ساد حمل هوؤالء!
تطلبون  كنتم  انكم  ه��ذا  معنى  ق��ال: 
منا ان نحرم انف�سنا من جميع ثمرات 

الن�سر؟.. 
فلماذا  التام  ا�ستقالكم  لكم  تركنا  لقد 
وهو  االقت�ساد  ميدان  لنا  تركون  ال 
مل يكن لكم يف اي يوم بل كان دائما 
للبلجيكيني والفرن�سيني واليونانيني 

واالجنليز؟ 
ولكننا  وحدنا  لنا  يكن  مل  نعم.  قلت: 
ا�ستخا�سه  على  نعمل  نزال  وما  كنا 

من ايدي هوؤالء.
و�سحك الرجل وقال: 

- ح�سنا! كنا اذن نرككم تعملون على 
ا�ستخا�سه من ايدينا!

 ***

�سحفي  م���ع  اآخ�����ر  ح���دي���ث  ويف 
ج��ري��دة  يف  يعمل  ك���ان 
)ب��ون�����س��ن�����س��و( ل�����س��ان 
احلزب"اموكو  ح�����ال 
ح��زب  اي  النكوى"– 
– وال  ال���ع���ادي  ال���رج���ل 
ي��زال احلزب  ادري هل ال 
اليوم  حتى  قائما  املذكور 
ح��زب  يف  ان���دم���ج  ان����ه  ام 

اآخر.. قلت: 
ان  نعرف  م�سر  يف  اننا   -
ب�سكانها  مزدحمة  ايطاليا 
وان االيدي العاملة فيها تزيد 
كبريا  فريقا  وان  حاجتها  على  كثريا 
يف  يعي�ش  ه��ذه  واحلالة  �سكانها  من 
كنا  ما  اخ�سى  ف��ان  ولهذا  مدفع،  فقر 
م�سر  دخلتم  كنتم  ل��و  منكم  نخ�ساه 
هو ان تزاحموا اهل الباد على لقمة 
بعمالكم  م�سر  متتلئ  وان  العي�ش، 
و�سناعكم، حتى ان البع�ش منا بالغ 
وقال ان احلمالني يف حمطات ال�سكك 
احلديدية امل�سرية وما�سحي االحذية 
يف القاهرة وا�سكندرية وغريهما من 
جميعا  �سي�سبحون  كانوا  م�سر  مدن 

من االيطاليني! 
وه��ن��ا اب��ت�����س��م ال�����س��ح��ف��ي االي��ط��ايل 

ابت�سامة �سفراء وقال: 
- امل يكن ير�سى كربياءكم ان مي�سح 
ال��غ��ال��ب��ون امل��ن��ت�����س��رون اح��ذي��ت��ك��م 

ويحملوا لكم حقائبكم؟ 

اجلــــيل/ كانون االول- 1955
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امل�صــــور/  1957

حذت"دون اأرامز"حذو زميلتها جري�ش 
كيلي وتزوجت ام����ريا ا�سمه"فيتوريو 
ما�سيمو"راجية ان جتد ال�سعادة حتت 
لقبه، ولكن ال�سع����ادة اخطاأتها بعد عام 
م����ن زواجهم����ا، فما لبثت حت����ى هجرته 

وهجرت ولدها منه. 
ث����م  ارام����ز"،  حي����اة"دون  ق�س����ة  ان 
االمري"فيتوري����و  م����ن  زواجه����ا  ق�س����ة 
منه����ا  تخ����رج  ان  ما�سيو"ميك����ن 
ق�س����ة ت�سل����ح لفيل����م �سينمائ����ي ملي����ئ 

باملفاجات.
ان"دون ارامز"من مواليد بلدة"فيلك�ش 
قائ����دا  والده����ا  وكان  تاو"باجنل����را 
يف الط����ريان الربيط����اين، وكان مول����د 
الطفل����ة م����ع مطلع فج����ر جدي����د، ولهذا 

اطلق عليها والداه����ا ا�سم"دون"، وهو 
املعن����ى االجنلي����زي لكلمة"فج����ر"، كما 
انهم����ا ا�ستب�سرا مبولدها، وتو�سما فيه 

فجرا جديدا حلياتهما. 
الوالدي����ن ان ي�ساه����دا  وكان����ت امني����ة 

الهن����د ويعي�سا فيها بع�����ش الوقت، فلم 
حياته����ا،  م����ن  االول  تبلغ"دون"الع����ام 
حتى تقرر نق����ل ابيها قائد الطريان اىل 
الهند، وهناك عا�ست"دون"مع والديها 
�ست �سنوات، امت����اأت فيها عيناها بكل 
ما يف ال�سرق م����ن �سحر وجمال، ولكن 
�سع����ادة اال�س����رة بحياته����ا اجلدي����دة مل 
ام"دون"وه����ي يف  مات����ت  فق����د  تط����ل، 
�س����رخ �سبابه����ا، فع����اد به����ا ابوه����ا اىل 

اجنلرا ملوا�سلة حياتهما فيها. 
وكانت"دون"ق����د بداأت تتلق����ى علومها 
يف الهند، فا�ستاأنف مرحلتها التعليمية 
يف اجنل����را بع����د انتقاله����ا اليه����ا م����ع 
والده����ا، ولكنها ا�سطرت اىل االنقطاع 
ع����ن الدرا�س����ة م����رة ثاني����ة، فق����د �سب����ت 
ن����ريان احلرب العاملي����ة الثانية، فانتقل 
بها ابوه����ا اىل كاليفورني����ا ليقيما على 
مقربة من هولي����وود عا�سمة ال�سينما، 
وهن����اك تع����رف االب باح����دى ممث����ات 
ال�سينم����ا فتزوجه����ا، وكان طبيعي����ا ان 
ينفتح قلب"دون"للف����ن، بحكم جريتها 
ملدينة ال�سينما، واي�سا الن زوجة ابيها 

ت�ستغل بهذا الفن.
ولك����ن اباه����ا كان يري����د له����ا ان تكم����ل 
تعليمه����ا حتى نهاي����ة مرحلت����ه العالية، 
وهذا م����ا ر�سمه لها ورتب امره وامرها 
علي����ه من����ذ عودتهم����ا اىل اجنل����را يف 
ع����ام 1945، عندم����ا و�سع����ت احل����رب 

اوزارها. 
كان����ت متجهة ب����كل م�ساعره����ا نحو فن 
التمثيل، ولذلك ا�سطر والدها ان يلحقها 
بنف�س����ه باالكادميية امللكية للدراما، فقد 
ادرك اخريا ان ابنته خلقت للفن، والفن 
وح����ده ويف ع����ام 1949 ظه����رت"دون 
اأرام����ز"الول مرة عل����ى م�سرح"دروري 
لني"اقدم م�س����ارح لندن واعرقها، حيث 
م�سرحي����ة  يف  �سغ����ريا  دورا،  مثل����ت 

ا�سمها"امل�سعى العظيم"اىل جانب اثنني 
من اكرب ممثل����ي اجنل����را وهما"مايكل 

دني�سون"و"دل�سى جراي". 
وقد به����رت الذين �ساهدوه����ا يف دورها 
اليه����ا  فا�سن����دوا  مبواهبه����ا،  ال�سغ����ري 
دور"اأم����ي"يف  وه����و   – اك����رب  دورا 
م�سرحية"عم����ة �ساريل"امل�سه����ورة التي 
ا�ستمر متثيلها �ستة �سهور متوالية على 
م�سرح"بيكاديلل����ي". ث����م قام����ت الفرق����ة 
الت����ي كان����ت تقدم"عم����ة �ساريل"برحلة 
اجنل����را،  م����دن  اك����رب  اىل  فني����ة 

ف�ساحبت"دون"الفرقة يف رحلتها.
�ساف����رت"دون"اىل   1950 �سن����ة  ويف 
هولي����وود وارتبط����ت م����ع �سركة"مرو 
يف  للظه����ور  ماير"بعق����د  جولدوي����ن 
ارام����ز"دورا  ومثل����ت"دون  افامه����ا 
هام����ا يف فيلم"لي����ل ث����م �سباح"واعقب����ه 
فيلم"الرج����ل  م����ن  كل  يف  اك����رب  دور 
املط����ر".  حت����ت  املجهول"وفيلم"غن����اء 
فلم����ا انته����ت من ه����ذا الفيلم، بعث����وا بها 
مع"بي����ر  ت�س����رك  لك����ي  اجنل����را  اىل 
لوفورد"يف بطولة فيلم"ال�ساعة الثالثة 
ع�س����رة"، وكانت فر�ستها الكبرية عندما 
ا�سرك����ت يف متثي����ل اول فيلم"�سينم����ا 
القم����ر  وفيلم" الرداء" وهو" �سكوب"
نيويورك"ال����ذي  ازرق"وفيلم"مل����ك يف 
انتج����ه ومثل����ه مل����ك الكوميديا"�س����اريل 
�سابلن"، وهو اول فيلم انتجه بعيدا عن 

هوليوود. 
ويف ايطالي����ا كانت متثل يف فيلم جديد، 
ويف الفن����دق ال����ذي كان����ت تن����زل فيه مع 
ممثل����ي الفيل����م وخمرج����ه قدموه����ا اىل 
االمري"فيتوريو ما�سيم����و".. ومل تنظر 
جدي����د  �سدي����ق  كمج����رد  الي����ه"دون"اال 
م����ن اال�سدق����اء العديدي����ن الذين تتعرف 
عليه����م يف رحاته����ا، ولك����ن االم����ر كان 
ق����د وق����ع يف غرامه����ا، وم����ن اجله����ا دعا 
هيئة الفيلم كلها لق�س����اء نهاية اال�سبوع 
يف  ب����ه  اخلا�س����ة  يف"الفيا"ال�سيفي����ة 

�سواحي روما. 
وهناك عر�����ش عليها"فيتوريو"الزواج، 
وكان����ت مفاج����اأة مل تك����ن تتوقعه����ا. كان 
كل م����ا ي�سغلها ه����و عمله����ا يف ال�سينما، 
ام����ا ان ت�سبح زوجة فه����ذا اخر ما كانت 

تفكر فيه، 
وكان كل م����ا تخ�ساه ان يح����ول زواجها 

يف  عمله����ا  موا�سل����ة  دون  ام����ري  م����ن 
طجري�����ش  م����ع  ح����دث  كم����ا  ال�سينم����ا 
كيلي"بع����د ان ا�سبحت ام����رية موناكو، 
ولك����ن ظروف"جري�ش"كان����ت تختل����ف، 
رينيه"يجل�����ش  زوجها"االم����ري  ف����ان 
عل����ى عر�����ش ام����ارة قائم����ة، ول����ه �سع����ب 
يحكم����ه، ولكن"فيتوريو"ب����دون عر�����ش 
وال �سع����ب، وله����ذا مل يجد مانع����ا من ان 
توا�سل"دون"عمله����ا يف ال�سينم����ا بع����د 
زواجه����ا منه. وعلى ه����ذا اال�سا�ش قبلت 
ان حتم����ل لقب"ام����رية"اىل جانب لقبها 

ال�سابق كنجمة.
وحتدد للزواج �سه����ر ابريل، وهو نف�ش 
فيه"جري�����ش  تزوج����ت  ال����ذي  ال�سه����ر 
كيلي"اي�س����ا. وكان����ت حفل����ة العر�ش من 
روم����ا،  �سهدته����ا  الت����ي  احلف����ات  اروع 
وق����د ح�سرها ام����راء ايطالي����ا وكثريون 
من �سف����وة املجتمع الراق����ي االوروبي، 
وبينه����م طبعا اق����رب �سدي����ق. للعرو�ش 
وهو"�س����اريل  املهن����ة  يف  زمائه����ا  م����ن 

�سابلن". 
عمله����ا  ارامز"ع����ن  وانقطع����ت"دون 
ال�سينمائ����ي بع�����ش الوق����ت، ث����م ع����ادت 
الي����ه بعد ان اجنب����ت منه طف����ا، وطول 
م����دة اعتزاله����ا مل تنقط����ع عنه����ا ر�سائ����ل 
املعجبني بها كممثل����ة، وكانت ترد عليها 
جميع����ا، وان زوجه����ا االم����ري ي�ساعده����ا 
يف ذلك، ال مب�ساركتها يف كتابة الردود، 
بل كان يكتف����ي بكتابة عناوين املعجبني 

وا�سمائهم على املظاريف.
ولكن خطابات املعجب����ني كانت ترد فيها 
يف بع�����ش االحي����ان عب����ارات تثري غرية 
الزوج، وهذا ام����ر طبيعي، ولهذا حاول 
ان يجع����ل زوجت����ه تخفف م����ن اهتمامها 
الزائد بر�سائل املعجبني، ولكنها كممثلة 
ال�سينم����ا  تع����رف ان دوام جناحه����ا يف 
مربوط بتوث����ق عاقاتها باملعجبني بها، 

وم����ن هن����ا ب����داأت املنازع����ات بينها وبني 
زوجها. 

ب����ني  ادامز"قم����ة  حي����اة"دون  وكان����ت 
عمله����ا ال�سينمائي وبني مركزها كزوجة 
امري، وكان����ت تدعى اىل بع�ش احلفات 
االر�ستقراطي����ة كام����رية ال كممثلة، ومع 
كب����ار  وب����ني  بينه����ا  احلدي����ث  كان  ذل����ك 
املدعوي����ن ين�سب عل����ى ال�سينما والعمل 

فيها.
وكان ال ب����د لامري"فيتوريو"وزوجته، 
ان يقيم����ا اي�س����ا حف����ات يدع����وان اليها 
ولك����ن  الق����وم،  علي����ة  م����ن  ا�سدقاءهم����ا 
املنزل ال����ذي يقيمان فيه بروما ال ي�سلح 
القام����ة حفات كبرية في����ه، وكان لامري 
ما�سيم����و"،  ا�سمه"ق�س����ر  كب����ري  ق�س����ر 
ورث����ه عن ا�سرته التي كان����ت تعي�ش فيه 
من����ذ اربعمائة ع����ام. ولك����ن الق�سر يقيم 
فيه احد كب����ار جتار العادي����ات والتحف 
الفني����ة، وح����اول االم����ري ان يتفاه����م مع 
التاج����ر الخ����اء الق�س����ر دون ج����دوى. 
فرف����ع عليه دع����وى طالب فيه����ا باالخاء 
الن����ه اح����ق بال�سكنى يف ق�س����ر اجداده، 

خا�سة وقد ا�سبح زوجا وابا. 
ولك����ن الظروف مل ت�س����اأ ان ت�سم جدران 
الق�سر الزوجني.. فان ا�ستداد املنازعات 
اىل  ادى  االخ����رية  امل����دة  يف  بينهم����ا 

انف�سالهما. 
وب����دال م����ن ان ين����ال االمري م����ن املحكمة 
حكم����ا ي�س����م ق�س����ره الي����ه، ن����ال حكم����ا 
بطاق����ه م����ن زوجت����ه"دون ادامز"و�سم 

ابنه اليه.
وكان����ت نهاي����ة غري �سعي����دة لق�سة زواج 
تخال����ف النهايات ال�سعيدة التي حتر�ش 

عليها �سركات ال�سينما يف افامها. 
طبعت  مبطابع موؤ�ص�صة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون
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