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�ش���حب ف���اروق ع�ش���يقته اجلدي���دة وه���ي ابنة 
�شائق �شيارة تاك�شي اىل ق�شره يف ريف روما، 
وقدم فاروق الع�شيقة اىل اوالده فريال وفوزية 
وفادية واحتلت الع�ش���يقة وفاروق الدور االول 
كله من الق�ش���ر، وا�ش���بحت جتل����س على مائدة 
الطعام حتما اىل جنب مع اوالد فاروق، وتعود 
االوالد �ش���ماع كلمات الغزل، والهوى الرخي�س 
التي يلقيها فاروق على ع�ش���يقته التي التقطعها 
من حواري نابويل، وهكذا زادت ا�ش���رة فاروق 

فردا جديدًا. 

حر�س يف الق�سر وخارجه 
والق�شر الذي يعي�س فيه فاروق مع ابنائه ا�شمه 
ق�شر "و�شمت". ويف داخل الق�شر يقف حرا�س 
ف���اروق االلب���ان وخ���ارج ا�ش���واره يق���ف رجال 

البولي�س االيطايل يتناوبون احلرا�شة. 
وا�ش���بحت مهم���ة احلرا�س يف ه���ذه االيام منع 
الطفل احم���د فوؤاد من اخلروج من باب الق�ش���ر 

مهما كان االمر ح�شب تعليمات ابيه فاروق. 
وقد ا�ش���بح فاروق م�ش���غوال بغرامه اجلديد عن 

الطفل ومل يعد ي�شاهده. 

نارميان مل ت�ساهد ابنها 
ومل ي�شاهد احمد فوؤاد امه منذ اليوم الذي هجرت 
في����ه والده ومل حتاول نارميان ان ت�ش����اهده مرة 

واحدة. 
وال�ش����يء الوحيد الذي فعلته هو انها بعثت طاقة 
م����ن الورد يف عيد ميالد طفله����ا االخر وكل الذين 
�شاهدوا الطفل قالوا انه ي�شبه امه اىل حد كبري. 

برنامج الطفل العجيب 
وت�ش���رف م�س " �شر م�ش���اي" على تربية الطفل 

وقد و�شعت له برناجما عجيبًا. 
* يف ال�شاع���ة ال�شابعة والن�ش���ف ي�شتيقظ من 

نومه. 
* ويف ال�شاعة الثامنة يتناول طعام فطوره. 

* ويف ال�شاع���ة التا�شع���ة يدخ���ل احم���د ف���وؤاد 
حجرت���ه وال يخ���رج منه���ا قب���ل الواح���دة بع���د 

الظهر. 
* وق���د امتالت هذه الغرفة ب���كل انواع االلعاب 

امل�شلية. 
* ويف ال�شاع���ة الواح���دة والن�ش���ف يتن���اول 
الطف���ل غذاءه، وتق���وم مربيته باع���داد الطعام 
ل���ه بنف�شه���ا وه���ي  دائما تع���ده عل���ى الطريقة 

االجنليزية. 
* ويعود الطفل بعد ذلك اىل النوم وي�شحو يف 
الرابع���ة م�شاء، ويع���ود اىل حجرته التي تغلق 

وراءه. 
ت�شح���ب  بال�شب���ط  م�ش���اء  ال�شاد�ش���ة  ويف   *
املربية احمد فوؤاد اىل غرفة النوم، وترتكه يف 
�شريره. وتغم�س عيني���ه، وتغلق الباب خلفها 
وترتك���ه حت���ى ال�شب���اح ليبداأ نف����س الربنامج 

الذي �شبق. 

احمد ف�ؤاد يحب النظام 
وق���د ع���ن ف���اروق ممر�شت���ن لال�ش���راف على 
�شح���ة الطف���ل وت�شليت���ه واالعج���اب ب���ه. وقد 
ا�شبح احمد فوؤاد طف���ال منظما، فهو ال يتحمل 
مث���ال ان يرى باب���ا مفتوحًا ن�شى م���ن فتحه ان 
يغلق���ه وراءه فه���و ي�ش���رع اىل الب���اب ويغلق���ه 

باهتمام. 
واذا راأى انبوبة معجون اال�شنان بدون غطاء 
راح يبح���ث ع���ن غطائه���ا حتى يج���ده، ويحكم 

اغالقها. 
واذا �شاه���د �شيئًا يف غري مكانه حمله بن يديه 

وراح يبحث عن مو�شعه.. 

اوالد �سافيناز ذو الفقار 
واالمريات الثالث ال�شابقات اوالد �شافيناز ذو 
الفقار له���ن برنامج عن االخري���ات وقد ا�شبح 
عمر فري���ال 16 �شنة. وا�شب���ح عمر فوزيه 14 

�شنة. 
وا�شبحت فادية ا�شغر البنات ت�شتعد ال�شتقبال 

العام العا�شر من عمرها. 

مج  نا بر
الفتيات الثالث 

وتتلق���ى الفتي���ات الث���الث علومه���ن يف البيت، 
يدر�ش���ن الفرن�شية، وياخذن درو�ش���ًا يف اللغة 
العربية ويقوم احد رجال حا�شية فاروق بهذه 
املهم���ة وال ين�ش���ى املدر�س اي�ش���ا ان يقدم لهن 

موجزًا كل ا�شبوع الهم االحداث ال�شيا�شية. 
وتب���داأ الدرو�س يف ال�شاع���ة الثامنة والن�شف 

�شباحًا وتنتهي يف ال�شاعة الثانية ع�شرة. 
وبعد الظهر جتل�س فريال وفوزية وفادية لتلقي 
الدرو�س يف املو�شيقى والرق�س والعزف على 
البيانو من الزائرين الذين يجيئون من روما. 

رك�ب اخليل يف االكادميية 
ويق���وم اح���د ابط���ال الريا�ش���ة االيطالين من 
جنوم االوملبياد بتدري�س ريا�شة ركوب اخليل 

للفتيات. ويف كل 
ا�شبوع تخرج فريال وفوزية وفادية 

لركوب اخليل يف اكادمية ركوب اخليل. 
ويف ال�شي���ف تذهب الثالث لل�شباحة يف حمام 
نادي روما للجولف، وهو النادي الذي يق�شده 
رج���ال ال�شل���ك الدبلوما�ش���ي االجنب���ي وافراد 

ا�شرهم. 

ف�زية فتاة عاطفية 
ويعترب يوم اجلمعة يوم عطلة من كل ا�شبوع، 
ويف هذا اليوم تخرج الفتيات الثالث اىل روما 
مل�شاهدة االفالم اجلدي���دة وافالم والت ديزين 
الت���ي يهوينها اىل درج���ة عجيبة، وفوزية فتاة 
عاطفي���ة ال تكاد تقراأ كتاب���ا او ترى فيلما تتاثر 

له حتى متتليء عيناها بالدموع. 

- احمد فوؤاد بجانب �صورة ابيه 
امه  يحب  الواقع  يف  "فاروق" ولكنه 

فاروق!  من  "نارميان" اكرث 

- املربية االجنليزية.. اآن برت�صيد.. التي هربت مع فاروق من م�صر يوم 26 يوليو ومل تاخذ معها �صوى الثوب الذي عليها، كانت تعمل قبل ذلك مربية يف معهد التمري�ض الربيطاين 
ثم جاءت اىل القاهرة لكي تتوىل اال�صراف على "فادية" منذ �صنوات، وهي ت�صرف االن على تربية الطفل "احمد فوؤاد". 

- الطفل احمد فوؤاد الذي كان ملكا على م�صر 
وعمره �صنة واحدة... يعي�ض االن يف روما 
داخل فيال �صغرية يف حي )جروتا فريانا( 
وبالقرب من الباب اخلارجي يقبع هذا التمثال 
جلده فوؤاد.. ان احمد فوؤاد يعي�ض مع فريال 
وفوزية وفادية يف نف�ض البيت ولكن بعيدا عن 
االم واالب اي�صا!. 

- وا�ص���عد اوقات���ه ه���ي التي يق�ص���يها من ال�ص���اعة الثامنة حتى الظه���ر يف اللعب مع الكتاكيت الت���ي تعي�ض يف املزرعة 
ال�ص���غرية بجوار البيت.. ويف نف�ض الوقت مت�ص���ي البنات اوقاتهن يف لعب التن�ض بعيدا عن متاعب )فاروق( داخل 

اندية القمار! 

- ف���اروق مي�ص���ي معظ���م اوقات���ه يف االندي���ة الليلية 
وهكذا مت�ص���ي البن���ات الثالث اوقاتهن يف ا�ص���غال 

الرتيكو. 

ال�ص���ريعة..  بال�ص���يارات  مغ���رم  ف���وؤاد  احم���د   -
وهوايت���ه اخلا�ص���ة ان يجل����ض عل���ى �ص���يارة ابيه 

اخل�صراء، املر�صيد�ض يف احلديقة. 

اآخر �ساعة/ كان�ن االأول- 1954
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العامة  حيات���ه 
واخلا�شة، فهي جتل�س اىل 

الر�شمي���ة  االحتف���االت  يف  ج���واره 
وحت���ل حمل���ه يف بع����س االحي���ان 

حينما يكون مري�شا. 

وم�سلم��ة  ا�س��ال  فرن�سي��ة 
دينا.. 

وعلى الرغم من ان البيجوم فرن�شية 
اال�شل م�شيحية املولد، فانها م�شلمة 
دينا.. وتق���ول يف ذلك "مل ا�شلم الن 
طبيعة زواي باغا خان ترغمني على 
ان افعل ال�شعائ���ر واالديان االخرى 
وامنا ا�شلمت النن���ي موؤمنة بالدين 
اال�شالم���ي.. ومب���رور الوقت ا�شعر 
بانني اح���ب الطائف���ة اال�شماعيلية، 
وانن���ي مل�ش���رورة وفخ���ورة بانه���م 

جميعا يحبونني اي�شا..". 

زوجات اغا خان 
ولقد تزوج اغا خان زوجته االخرية 
من���ذ �ش���ت �شن���وات، وه���ي الزوجة 
الثالثة  وقد كانت االوىل – ام االمري 
علي خ���ان الذي تزوج ريتا هيوارت 
املمثل���ة احل�شن���اء – ايطالي���ة، ام���ا 

الثانية فكانت فرن�شية. 
وق���د �شاأل���ت البيج���وم عم���ا يعجبها 
يف زوجه���ا فقال���ت انها ج���د معجبة 
مبرك���زه االدبي، فهي ال تتحدث عنه 
عل���ى اعتبار ان���ه رجل ث���ري، وامنا 
تق���ول انه���ا حت���ب الب�شاط���ة، فه���ي 
تقود �شيارته���ا بنف�شها حينما تكون 
يف فرن�ش���ا، وتف�ش���ل اقامة ال�شعائر 
الديني���ة واحلف���الت االجتماعية يف 
الهن���د على احلي���اة البذخ���ة املرتفة 

التي تق�شيها يف اوروبا.. 

م�س�ؤوليات �سخمة 
ثم تق���ول "وم���ن الغري���ب ان اولئك 
الذي���ن قابلونا يف باري����س او لندن 
مل يكونوا يعرفون �شيئا عن حياتنا 
احلقيقي���ة، ففي العام املا�شي دعونا 
عط���ا عفيف���ي ب���ك وزوجت���ه لزي���ارة 
الهن���د، وقد كان���ت ده�شته���ا عظيمة 
حينما عرفا حقيقة مركز زوجي وما 
يحمله على عاتقه م���ن م�شئوليات.. 
فهو يراأ�س حفالت الزواج.. ويوؤخذ 
راأيه يف ا�شم االطفال حديثي الوالدة، 
وي�شت�شري النا�س يف بع�س االحيان 
يف م�شاكلهم التجارية واملالية وهو 

ا  ع���د
ذل���ك زعي���م ح���زب 

نف���وذه ل�شال���ح  �شيا�ش���ي، ي�شتغ���ل 
امل�شلمن يف �شتى انحاء العامل". 

ماذا تلب�س البيج�م 
وترت���دي البيج���وم دائم���ا املالب����س 
الوطنية الت���ي يلب�شها �شكان اي بلد 
حت���ل فيه، ماع���دا م�ش���ر، النها ترى 
ان م�شر يف مرحل���ة انتقال حتر�س 
دائم���ا كلما اجته���ت اىل ال�شرق على 
ان ت���رتك كل مالب�شها االفرجنية يف 
القاه���رة ثم ت�شتق���ل الطائرة بعد ان 
ترتدي الزي الهن���دي وهي توؤكد ان 
اح���دا مل ي�شاهده���ا يف الهند ترتدي 
املالب�س االفرجنية وق���د �شاألتها عن 
املالب����س الت���ي تف�شله���ا، فقال���ت ان 
رداءها املف�شل هو "ال�شاري"، الزي 
الهندي التقليدي الذي ي�شبه "املالية 
الل���ف" امل�شرية بع����س ال�شيء، مع 
فارق واحد هو ان ال�شاري مزرك�س 
"املالي���ة"  ان  ح���ن  يف  االل���وان 

امل�شرية �شوداء اللون!! 
وه���ي تقول انها ت�شعر باال�شف كلما 
زارت اوروب���ا، النه���ا جت���د نف�شه���ا 
مالب�شه���ا  مقاطع���ة  اىل  م�شط���رة 
الوطنية وارتداء املالب�س االفرجنية 
وم���ع ذل���ك فانه���ا ت�ش���ر يف بع����س 
االحيان على ارت���داء "ال�شاري" يف 

اوروبا بدال من مالب�س ال�شهرّة!! 

مالب�س القاهرة ال 
تعجبها!! 

و�شاألتها عن راأيها يف ازياء القاهرة، 
فاعرتفت بان �شيدات م�شر انيقات، 
ولكنها قال���ت انها مل تعجب مع ذلك، 
واملودي���الت،  احلديث���ة،  باملالب����س 
التي مل ت�شن���ع اال للباري�شيات، الن 
مثل هذه االزياء ال تالئم غري الذوق 

الفرن�شي!!. 

رحاله.. 
خ���ان  اغ���ا  ان  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
وزوجت���ه ميل���كان من���زال يف جنوب 
فرن�ش���ا، فانهم���ا ال يق�شيان هناك اال 
فرتات ق�شرية من العام ال تزيد على 
ال�شهري���ن، وحتب البيج���وم ال�شفر 
والرتح���ال وق���د �شاألتها ع���ن الدول 
التي تف�ش���ل زيارته���ا واالقامة فيها 

فقال���ت: "اح���ب ان اعي����س دائما مع 
حقائب���ي!!" وه���ي تعني بذل���ك انها 

حتب التنقل من دولة اىل اخرى!! 
وقد م���رت مب�شر اكرث م���ن ع�شرين 
مرة وكانت حتر�س يف كل مرة على 
ان تق�ش���ي يف عا�شم���ة م�شر بع�س 
الوق���ت، وله���ا يف القاه���رة ا�شدقاء 
عدي���دون، وهي جد معجبة بال�شيدة 

امينة طوغاي. 

ال�سرق اف�سل 
ومع ذلك فالبيج���وم اغا خان تف�شل 
الدول ال�شرقية عل���ى الدول الغربية 
وتق���ول ان احلي���اة يف ال�شرق اكرث 
جم���اال ومتعة من احلي���اة يف اوربا 

التي تبدو تافهة كئيبة بالقيا�س اىل 
الهند وم�شر. 

علي خان ال يزور م�سر
 و�شاألته���ا عم���ا اذا كان االم���ري علي 
"ريت���ا" احل�شن���اء  وزوجت���ه  خ���ان 
�ش���وف ي���زوران م�ش���ر يف الربي���ع 
فقال���ت انهم���ا ل���ن ي�شتطيع���ا زي���ارة 
ال���ذي  احل���ادث  ج���راء  م���ن  م�ش���ر 
تعر����س ل���ه االم���ري علي خ���ان اثناء 
طريانه فوق �شوي�ش���را، فقد ك�شرت 
�شاق���ه.. اما ريتا فهي جمهدة، ولذلك 
م�ش���ر  ي���زورا  ان  حمتم���ال  فلي����س 
قريب���ا وحينم���ا �شاألته���ا ع���ن راأيه���ا 
يف "ريت���ا هيوارث"، قال���ت ان هذه 

الفت���اة جميل���ة وممتع���ة وخجول���ة 
بع�س ال�ش���يء!!. ثم قالت ان مالمح 
وجهه���ا امريكي���ة وانه���ا تب���دو اكرث 
جم���اال حينم���ا ين�ش���دل �شعرها على 

كتفيها!!. 

زيارة عرب البحار 
وين���وي اغ���ا خ���ان وزوجت���ه القيام 
يف ال�شي���ف املقب���ل برحل���ة طويل���ة 
حول العامل تبداأ بالهند واندوني�شيا 
وتنته���ي بالوالي���ات املتح���دة ع���رب 

املحيط الهادي!!. 

اخر �ساعة / 
ح�زيران- 1950

معله�س! 
ثم م�شت حتدثن���ي حديث ال�شديقة 

لل�شديقة قالت: 
"لق���د تكفل���ت �شرك���ة التام���ن بدفع 
حينم���ا  ولك���ن  املجوه���رات،  ثم���ن 
اعتق���ل البولي�س الل�شو�س، وجدت 
نف�ش���ي يف اح���رج م���ازق وقعت فيه 
طيل���ة حيات���ي، فق���د ج���اء البولي�س 
بتل���ك املجوه���رات وطل���ب من���ي ان 
القي نظ���رة للتعرف عليه���ا!!. وكان 
موقف���ا حمريًا، فت�ش���وري ما اعتمل 
يف نف�ش���ي م���ن احا�شي����س حينذاك 
وان���ا القي نظ���رة عل���ى جموهراتي 
التي احببتها، فاجدها منفرطة العقد 
م�شلوب���ة البالت���ن، فاق���دة النظ���م، 
موؤمل���ا  منظ���را  كان  لق���د  ناق�ش���ة؟.. 

ولكنن���ي بع���د ان ع�ش���ت يف ال�شرق 
ن�شف حياتي تعلم���ت ان اقابل مثل 
ه���ذه املنغ�ش���ات بكلم���ة واحدة هي 

معله�س!!" 
وكان���ت البيج���وم اغ���ا خ���ان حتلي 
عنقه���ا بقالدة من االحج���ار الكرمية 
واذنه���ا بق���رط مك���ون م���ن قطعتن 
ف�شاألته���ا  م���ن اجلواه���ر،  كبريت���ن 
عم���ا اذا كان الل�شو����س ق���د �شرقوا 
كل ما متل���ك من جموه���رات، ققالت 
ان الق���در ابق���ى على بع�شه���ا وبقدر 
ثمنه���ا بع�شرة االف جنيه، فقد كانت 
ه���ذه املجوهرات – حل�شن احلظ – 

بعيدة حينما دهمنا الل�شو�س!! 

كان الل�س��س م�ؤدبني 

ان  بع���د  �شعوره���ا  ع���ن  و�شالته���ا 
بغنيمته���م،  الل�شو����س  ان�ش���رف 
فقالت: "كانوا اقرب اىل االدب، ومل 
يكونوا ق�شاة، على الرغم من املدافع 

الر�شا�شة التي هددوين بها!!". 

اغ��ا  م��ع  حياته��ا  تعجبه��ا 
خان.. 

وتق���ول البيج���وم "اغ���ا خ���ان" انها 
�شعي���دة باحلياة مع زوجه���ا الزعيم 
الروح���ي للطائف���ة اال�شماعيلية النه 
�شدي���د االلت�شاق باتباع���ه العديدين 
املبعرثي���ن يف �شت���ى ال���دول كايران 
والباك�شتان وبورما والهند وجنوب 

افريقيا!!. 
يف  زوجه���ا  البيج���وم  وت�ش���ارك 

�نها تع�سق �حلياة 
يف بالد �ل�سرق

جواهره��ا  ق�ص��ة  �ص��اعة  لآخ��ر 
امل�صروقة وتقول:

قابل��ت زوج��ة "اأغا خ��ان" وحتدث��ت اليه��ا، وبعد 

خم�س دقائق كنت احدى �سديقاتها! 

قل��ت له��ا: م��اذا كان �سع���رك حينما �سرق���ا منك 

جم�هراتك التي تبلغ قيمتها 200 الف جنيه؟ 

قالت: "مل اح��زن ومل اكتئب، فل�ست معنية كثرياً 

بالث�راء املادي! 

القيمة للمج�هرات! 

ويف احلق انها مل حتزن ومل تكتئب، فقد قالت بعد 

ان �س��رق الل�س��س جم�هراته��ا يف ال�سيف املا�سي، 

وهرع الب�لي�س لتق�سي اثارهم " احمد اهلل اننا يف 

ماأمن م��ن الل�س��س االن، فق��د ذهب�ا مبج�هراتي 

التي ي�سيل لها لعابهم"! 

وكان لها ان حتمد اهلل فعال، الن ما �سرقه الل�س��س 

مل يك��ن �سيئاً مذك���راً.. فقد قال��ت يل: وما قيمة 

املج�ه��رات؟ لق��د ادركت م��دى تفاهته��ا بالقيا�س 

اىل حياة االن�سان. 

م����ار�����س����ي����ان ال����ل�����زي

- �صورة طريفة لبيجوم اغاخان وقد ارتدت "ال�صاري" رداء 
الهند التقليدي.. وهو ي�صبه "املالية اللف" البلدي! 

- هوؤالء هم افراد الطائفة اال�صماعيلية.. انهم مبعرثون يف الهند وباك�صتان 
وبورما، وهم يحبون اغان خان وزوجته حبا جما! 

- قال��ت البيج���م بانه��ا "رحال��ة" بطبعها 
فهي تنتق��ل من مكان اىل م��كان وحتب ان 
تعي���س دائم��ا م��ع حقائبها الت��ي ت�ساركها 
يف رحالته��ا وج�الته��ا.. ث��م ا�ستدرك��ت 
فقال��ت انها تف�سل احلي��اة يف بالد ال�سرق 

على حياة الغرب!! 

- اغ���ا خان وزوجت���ه يف حفلة تكرمي اقامها لهما اعيان 

وروؤ�صاء احدى الدول اال�صالمية.

- بيجوم اغاخان ت�صتمع اىل خطاب يلقيه زوجها على الطائفة اال�صماعيلية.. وتقول انها ت�صعر بالغبطة حينما جتل�ض اىل جوار زوجها 
يف مثل هذه املنا�صبات!!. 

- اغا خان يبارك ابن اخي ال�صيد حممد علي جنة رئي�ض الباك�صتان الراحل 
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بعد ن�سف قرن!.. 
يف ميناء بريي���ه اليوناين ق�شة حب حتدث عنها 
الع���امل ه���ذا اال�شب���وع.. ق�شة قدمية، ب���داأت منذ 

ثالث واربعن �شنة! 
وبعد هذا العم���ر الطويل، قالت احلبيبة حلبيبها 

يف احد ايام هذا اال�شبوع: 
- كن���ت اعرف ان���ك �شتاأتي يوما لتطل���ب يدي!.. 
وكنت، م���ن ثالث واربع���ن �شن���ة، انتظر جميء 

هذا اليوم!.. 
قال���ت هذه الكلم���ات �شيدة عج���وز بي�شاء ال�شعر 
يف ال�شت���ن من عمره���ا.. وقالتها وه���ي ترت�شي 
بن ذراعي رجل يف الرابعة وال�شتن من عمره! 
لقد ظفر اخريا بتحقيق عهد قدمي كان بينهما منذ 
كل تل���ك ال�شنن الطويل���ة.. ان يتزوجا مهما طال 

بهما االمد! 
وخرج العرو�شان م���ن الكني�شة، وخرجت معهما 
مئة �شنة واربع �شنوات هي جمموع عمريهما!. 

كان���ت هيل���ن ترت���دي �ش���اال م���ن الدانتل���ه 
ال�ش���وداء، ا�شرتت���ه يف �شبابه���ا البعي���د، 

ا�شتعدادا ليوم الزفاف املوعود!
ام���ا بنايوتي فقد ارتدى بدلة قائمة انيقة، 
االي���ام  في���ه  ا�شاع���ت  ال���ذي  وكان وجه���ه 
والليايل غ�شونا واخاديد.. ينطق بالفرح 

وبالزه���و ال�شعيد.. لقد حل���ق اخريا احللم 
الذي ظل يراوده ن�شف قرن! 

فمنذ ن�شف قرن تعرف بنايوتي على هيلن، 
وكانا ي�شكنان يف بيتن متجاورين. باحدى 

القرى الرتكية ال�شغرية.. 
وكان���ا يف ذروة ال�شباب، وكانت هيلن حتلم 
يف ن�ش���وة احلب ببي���ت �شغري اني���ق وحياة 
�شهلة ال يعكر �شفوه���ا الفقر.. وكان بنايوتي 

فقريًا! 
بقلق���ه كابو����س الفق���ر ومي�ش���خ حلم���ه باحلب 
احل���رب  ن���ريان  اندلع���ت  وفج���اأة  والهن���اء.. 
البلقاني���ة، وت���رك بنايوت���ي حبيبت���ه م�شطرًا، 
وذه���ب اىل مي���دان القت���ال، ووق���ع يف اال�ش���ر 
حين���ا، ثم اف���رج عنه، فرح���ل اىل جزيرة هيتلن 
اليونانية، حيث كانت يف انتظاره هيلن حبيبة 
�شبابه.. وحيث كان يف انتظاره، اي�شا، كابو�س 

الفقر الرذل.. هادم االحالم!.. 
و�شم���ع بنايوتي عن الرثاء يف امريكا فعزم على 
املغام���رة، ك���ي يجم���ع ث���روة متكنه عن���د العودة 
من ال���زواج بحبيبته.. ويف حلظ���ة الوداع، على 
ر�شي���ف الباخ���رة الت���ي �شتقل���ه اىل م�شتقبل���ه! 

املجهول، قال لها عبارة مل تن�شها: 

- ال حت���زين! �ش���وف اع���ود ب���رثوة. فا�شرتي لك 
البيت ال�شغ���ري االنيق، ون�شتغل معا بالتجارة.. 

وننعم بحبنا يف راحة ورغد.. 
واجابته بعبارة مل ين�شها هو اي�شا: 

- و�ش���وف انتظ���رك مهم���ا ط���ال االم���د! و�شاف���ر 
بنايوتي اىل املجهول.. وعادت هيلن اىل القرية 

التي يعي�س فيها والداها يف تركيا.. 
وبينم���ا كان بنايوت���ي يجم���ع ثروته م���ن جتارة 
املوز وراء البحار، قامت احلرب العاملية االوىل، 
وهاجرت عائلة هيلن ب�شببها اىل منطقة بعيدة.. 
و�شاعت من بنايوتي معامل الطريق اىل مكانها.. 
وح���اول عبثا ان يعرث عل���ى عنوانها اجلديد، كي 
يطل���ب منها ال�شفر الي���ه، بع���د ان راحت جتارته 
و�شال املال ب���ن ا�شابعه.. وم�ش���ت ال�شنوات.. 
فا�شبح بنايوتي من اغنى جتار املوز يف امريكا 
الالتيني���ة.. وقامت حرب عاملي���ة اخرى، وانتهت 

وبنايوت���ي  �شن���وات..  يف 

ب���اق على عهده، ي�شعى اىل تركيا بنف�شه يف هذه 
امل���رة، لعل���ه يعرث عل���ى هيلن الت���ي عاهدته على 
الوف���اء، يف ذلك اليوم البعيد. هناك على ر�شيف 
امليناء، يف �شاعة وداع مرة.. واخرية.. وجدها! 
وجده���ا عن���د وعده���ا يف انتظاره، فه���ي مل ت�شك 

يوما يف �شدق م�شاعره ونبل حبه! 
وارمت���ت هيلن ب���ن ذراع���ي بنايوت���ي وتاأملت 
�شع���ره االبي����س، وم�ش���ح بيدي���ه يف حن���و على 
�شعره���ا االبي����س.. وقال لها ان���ه كان يعرف انها 
تنتظ���ره وقالت ل���ه انها كانت تعرف ان���ه �شياأتي 

يوما. 

قلب االمرية اجلميلة... 
�شحاف���ة الع���امل كل���ه مهتم���ة جدا يف ه���ذه االيام 

مرجري���ت  باالم���رية 

االجنليزي���ة من���ذ احتفلت اخ���ريا بعي���د ميالدها 
اخلام�س والع�شري���ن. و�شار من حقها ان تختار 
رجلها.. تختاره في�شرتيح قلبها وت�شرتيح اي�شا 

�شحافة العامل! 
وقد اجرت جريدة الديل مريور االجنليزية بهذه 
املنا�شبة ا�شتفتاء كبريا جلمهور قرانها، ظهر منه 
ان الراأي العام كله تقريبا يف �شف االمرية. ومع 
حريته���ا يف اختي���ار الزوج الذي يف���وز بر�شاها 
ه���ي ال بر�ش���اء ا�شرته���ا املالك���ة، او الربمل���ان او 
الكني�ش���ة نف�شه���ا!.. ومن املع���روف ان اعرتا�س 
الكني�شة على �شخ�س الكابنت تاون�شتد.. املر�شح 
االول للزواج من مرجريت حتى االن، يرجع اىل 
زواج���ه االول الذي رزق من���ه طفلن، قبل ان يقع 

الطالق بينه وبن زوجته االوىل! 
واالم���رية نف�شه���ا مل تفتح فمها حت���ى االن بكلمة 
واح���دة يف مو�ش���وع زواجها وم���ن املحتمل ان 
حت���دث يف اللحظ���ة االخ���رية مفاج���اأة كب���رية، 
فيم���ا يتعلق ب�شخ����س العري�س املوع���ود بامرية 
بريطاني���ا اجلميل���ة الظريف���ة.. ولكن م���ن املوؤكد 
على كل ح���ال ان الكابنت تاون�شد يرا�شل االمرية 
با�شتمرار من���ذ عامن.. منذ اخطرت���ه ال�شلطات 
الر�شمي���ة. يف اخر حلظة، انه لن يرافق االمرية 
يف رحلته���ا اىل رودي�شي���ا – كم���ا كان معروف���ا 
ومتفق���ا عليه – وان علي���ه ان ي�شافر يف احلال 
اىل مق���ر من�شب���ه كملح���ق ع�شك���ري ب�شف���ارة 

بريطانيا يف عا�شمة بلجيكا.. 
وت���روي ال�شح���ف االجنليزي���ة االن حكايات 
عدي���دة ع���ن االي���ام ال�شعي���دة الت���ي �شهده���ا 
غ���رام مرجري���ت وتاون�ش���د يف املا�شي. قبل 
"يرح���ل" اىل بروك�ش���ل.. وم���ن اط���رف  ان 
هذه احلكاي���ات ق�شة الليلة الت���ي عادت فيها 
اال�ش���رة م���ن حف���ل راق����س، متعلق���ه بذراع 
فار�شه���ا الكابنت تاون�شن���د.. فلما �شارا عند 
ا�شف���ل ال�شل���م املف�ش���ي اىل مدخ���ل الق�شر، 
�شالت االمرية فار�شها ان يحملها اىل فوق، 
النها متعبة لفرط ما رق�شت يف ال�شهرة.. 

وتردد الفار�س فقالت له االمرية : 
- انه امر.. يابيرت! 

فاطاع الفار�س االمر.. 
ينتظ���ر..  املل���ك  كان  ال�شل���م...  وف���وق 
وو�ش���ع تاون�شند حمل���ه اجلميل الغايل 

على االر�س وهو يرتعد امام امللك.. 
ورف���ع ي���ده بالتحي���ة الع�شكري���ة وهبط 
ال�شل���م يف عجل���ة وا�شط���راب.. وتقول 
�شح���ف اخ���رى ان الكاب���نت تاون�شند لن 

يتمك���ن م���ن مغ���ادرة بروك�ش���ل قب���ل �شه���ر يناير 
املقب���ل.. كما تتنب���اأ �شحف اخ���رى.. اي�شا، بانه 
�شيمنح لقب كونت قبل ان يربط م�شرية مب�شري 
االم���رية اجلميل���ة الت���ي �شغل���ت قومه���ا باخب���ار 

قلبها.! 

احلرب.. يف مراك�س!  
فرن�ش���ا بداأت هجومه���ا العام بق���وات بلغ عددها 
ربع ملي���ون جن���دي توؤيده���م الطائ���رات النقالة 

وت�شد ازرهم الدبابات واملدرعات!. 
فرن�شا ت�شحب خم�س فرق من قوات االطلنطي! 

هذه هي حرب فرن�شا.. احلقيقية. 
والعدو؟.. انه �شعب مراك�س!.

.. �شع���ب مراك����س يعد �شع���ب الهن���د ال�شينية!.. 
و�شع���ب اجلزائ���ر اي�ش���ا. حي���ث متح���و املدافع 
الفرن�شي���ة ق���رى املواطنن من الوج���ود. وحيث 
تخو����س قوى الكفاح الوطن���ي معركتها القا�شية 

�شد قوات اال�شتعمار الفرن�شي. 
خ���رج اجلي����س الفرن�ش���ي كل���ه يف مراك����س ك���ي 
يح���ارب الوطني���ن ويقت���ل منه���م املئ���ات ويدمر 
م���ن  االوام���ر  �ش���درت  املغ�ش���وب..  وطنه���م 
ال�شب���اط الفرن�شي���ن جلنوده���م ان ي�شربوا كل 
وطن���ي يقابلون���ه، دون متيي���ز ودون حتقق من 

�شخ�شيته.. 
انها اذن جمزرة ب�شرية.. جمزرة و�شفها مرا�شل 
اب�ش���ع �ش���ورة الوح�شي���ة  انه���ا  روت���ر بقول���ه: 

والرببرية!. 
ان كل م���ا �شنعت���ه فرن�شا يف مراك����س واجلزائر 
هو انها �شبغت بالدم موعد الذكرى الثانية خللع 

�شلطان مراك�س ال�شرعي.. 
انها تريد ان تق�شر �شعبا يزيد عدده على ع�شرين 

مليونا عل���ى ان يعي�س عبدا لها.. وهي يف �شبيل 
هذا اله���دف ال�شائن تقتل من ه���ذا ال�شعب املئات 
بعد املئات.. امام العامل كله. دون ان يهتز �شمري 

هذا العامل. 
ولك���ن فرن�ش���ا �شتخ�شر ه���ذه املعرك���ة اي�شا، كما 
خ�ش���رت معرك���ة الهن���د ال�شيني���ة، وكل معرك���ة 
اال�شتعم���ار  تاري���خ  يف  اخ���رى  ا�شتعماري���ة 

الفرن�شي.. وغريه من الوان اال�شتعمار!

فرن�شا �شتخ�ش���ر معركة مراك����س واجلزائر، الن 
احلري���ة الت���ي ين�شدها �شعب مراك����س واجلزائر 
ح���ق طبيع���ي ل���ه و�شيبلغه���ا عاج���ال او اج���ال.. 
ويومئ���ذ تخ���رج فرن�ش���ا م���ن �شم���ال افريقيا كما 
خرج���ت من بالد غ���ريه.. تخرج ب�ش���يء واحد.. 
�ش���يء ه���و كل م���ا �شيتبقى له���ا من ه���ذه املعركة 
الطويلة املريرة اخلا�شرة.. ب�شربة يف ظهرها.. 

***

اجنريد برجمان واحلب.. 
اجنري���د برجم���ان.. اه���ي �شعي���دة؟ راج���ت يف 
الدوائ���ر الفني���ة يف اوروب���ا كلها يف ه���ذه االيام 
ا�شاع���ة قوية تق���ول ان املمثل���ة العاملي���ة الكبرية 
�شتنف�ش���ل عن زوجها املخ���رج االيطايل روبرتو 
رو�شيلين���ي.. ث���م ات�ش���ح ان االنف�ش���ال مقت�شر 
عل���ى الن�شاط الفني وحده، وانه ال ي�شمل �شعادة 
اجنريد برجم���ان، وحبها لزوجها الذي اختطفها 

منذ �شنوات من قمة جمدها يف هوليوود! 
كان���ت ملكة ال�شا�ش���ة، قبل ان ي�شده���ا زوجها يف 
ايطالي���ا. ويعج���ز ع���ن ابرازه���ا يف اف���الم تتيح 

ملوهبته���ا اخلارقة ان تتجل���ى ومتتع املالين من 
ع�شاق فنها الرفيع.. 

وم���ن االن تتح���رر.. �شافرت اخ���ريا اىل باري�س 
لت�ش���رتك يف فيلم من اخ���راج جان رينوار.. على 
ح���ن يفكر زوجه���ا رو�شلين���ي يف اخ���راج افالم 

يف.. الهند!. 
وهك���ذا �شي�شل كل منهما يف ناحي���ة تف�شلها عن 
االخ���رى االف الكيلومرتات.. وم���ن هنا خرجت 
اال�شاع���ة الت���ي نعت زوجه���ا للع���امل.. وحتدثت 
ع���ن م���وت احل���ب يف قل���ب الفنان���ة ال�شويدي���ة 

العظيمة!. 
وو�شلت اجنريد اىل باري�س، وبعد يومن حلق 
بها رو�شيليني.. يف باري����س، ال الهند!.. ويقول 
ال�شحفي���ون الذي���ن قابلوه وحتدث���وا اليه هناك 
ان���ه يحب اجنري���د فوق حب���ه للف���ن ال�شينمائي، 
وانه ه���و نف�شه �شخ�شية قوي���ة، وان كان الف�شل 
ق���د حلق افالمه االخرية، حت���ى لقد هاجمه النقاد 

يف ايطاليا واوربا كلها هجوما مرا الذعا. 
قال له اح���د النقاد ال�شحفين: لق���د كنت خمرجا 
عظيما قب���ل ان تتزوج اجنري���د برجمان.. وبعد 
الزواج ب���دات تعطينا افالما فا�شل���ة.. وهناك ما 
ه���و ا�شواأ من ذلك، فان���ت ال تعرف كيف ت�شتخدم 
موهب���ة زوجتك، ب���ل حتطم جمده���ا اذ حتتكرها 

لنف�شك يف غرية الزوج، ال اريحية الفنان!. 
ه���و ان اجلمه���ور ال  وكان ج���واب رو�شيلين���ي 
يفهم���ه.. وان زوجت���ه نف�شه���ا ترف����س كل عر�س 
يقدم اليها، النها حتب العمل مع زوجها واحلياة 

مع اطفالها.! 
وق���ال له الناق���د يف ا�ش���رار، لق���د كان العامل كله 
يعتربه���ا اعظ���م ممثل���ة بع���د جريت���ا جارب���و.. 
ويح���رتم ر�شانتها وجماله���ا املطمئن وب�شاطتها 
وو�ش���وح زوجه���ا.. وكان متثيله���ا ل���دور "جان 
دارك" تتويج���ا لهال���ة االح���رتام والقدا�شة التي 

كانت حتيط بها! 
ويف هذه املرة كان جواب رو�شيليني : 

- لق���د راأت اجنري���د ذات ي���وم يف نيويورك فيلم 
فن  امام  نف�شها  مفتوحة" فوجدت  مدينة  "روما 
حقيق���ي يختل���ف عن ذل���ك الذي كان���ت تعي�س يف 
ج���وه يف هولي���وود.. ف���ن يرتج���م بامان���ة حياة 
النا����س يف �شراعه���م اليوم���ي يف �شبي���ل التقدم 
واحل���ب والتف���وق.. فكتب���ت اىل ر�شال���ة رقيقة، 
وتقابلن���ا، وكان ما كان.. انها ه���ي التي اختارت 

طريقها...! 

ي�سرف على هذا الباب: �سعد مكاوي 
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ذ�كرة 
�لعد�سة

ال�سيدة اأم كلث�م يف 
عام 1924م

املمثل مارل�ن براندو مل يحفظ 
معظم دوره يف فيلم

 The Godfather، لذا يف هذه 
ال�س�رة يظهر املمثل روبرت 
دوفال مرتدًيا الفتة كبرية من 
اأجل م�ساعدته يف معرفة اجلمل 
التي يجب اأن يق�لها.

عام 1944 ... بداأت واح�دة من اأ�سه�ر و اأ�سخم العمليات 
الع�س�كرية يف التاري�خ ... عملية االأوفرل��رد

امراة تخ�سع للعالج 
�سد النم�س ب�ا�سطة 
ثاين اك�سيد 
الكرب�ن 19٣0 اآين ادي�س�ن تايل�ر.اول �سخ�س ي�ستطيع عب�ر 

�سالالت النايجرا داخل برميل �سنة 1901

اول ظه�ر لرا�س متثال احلرية عام 1٨٨5

اأول مكاملة ب�ا�سطة الهاتف املرئي يف العامل كانت يف 
20 اأبريل 1964م وكانت تكلفة مكاملة الفيدي� ٣ دقائق 
من ني�ي�رك اإىل وا�سنطن، 16 $

)اإينياك( اأول جهاز حا�سب اآيل اأن�ساأته ال�اليات املتحدة

بائعات اله�ى
  مدينة 
م�نرتيال  
كندا عام 
1940م .

بناء جدار،برلني 1961

دراجة ه�ائية م�سرتكة 1٨95م

جانيت ومايكل 
جاك�س�ن 19٧2
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مل ي���رتك ل�شقيق���ه وال الأ�شرت���ه �شيئ���ًا، ولكنه ترك 
الأ�شدقائ���ه الثالث���ة: ال�ش���اذيل وح�ش���ن ويو�شف، 
كل بيته، متاما كم���ا كان يرتكه لهم عند �شفره اىل 

اأوروبا، غري انه يف هذه املرة لن يعود.. 
كل ال���ذي كتب���وه ع���ن �شليم���ان جني���ب مل ي�شور 
حقيقت���ه كما ينبغي.. الن ق�شة حياته اأروع بكثري 

من كل ما عرفه النا�س. 
ق�شة �شليمان جني���ب مع خادمه و�شائقه وطباخه 
متثيلي���ة رائع���ة.. وكل متثيليات���ه رائع���ة.. ولكن 
ه���ذه اروع ما اخرجه وقدم���ه �شليمان جنيب بعد 

وفاته.. 

وبع���د  رائع���ة،  األوان���ا  للنا����س  ق���دم  حيات���ه  يف 
وفات���ه يق���دم اأروع متثيلي���ة للوف���اء واالإخال����س 
واالإن�شانية.. "�شليمان جنيب مع خادمه وطباخه 

و�شائقه". 
ال�ش���اذيل حممد، خ���ادم �شليمان جني���ب اخلا�س 
من���ذ 25 عام���ا، واأوالده الثالث���ة حمم���د وحممود 
وعبا����س.. ول���دوا يف بيت �شليم���ان جنيب، وهو 
ال���ذي رباه���م واأدخلهم املدار�س، حت���ى لقد و�شل 
االإعدادي���ة،  اىل  والث���اين  التفاف���ة،  اىل  احده���م 
واليزال الثالث يف الرو�شة، ويف حياتهم كلها مل 
ي�ش���رت ال�شاذيل لواحد منهم �ش���وى قمي�س واحد 

ب�شبع���ن قر�شا، وكان �شليمان جنيب يف اوروبا، 
وعندما رجع علم باخلرب ف�شرخ يف وجه ال�شاذيل 

وقال له "ليه.. هو اأنا مت". 
الدكتوران مورو و�شبحي �شخ�شيا!! 

وقبل وفاته ب�شهر كان �شائقه ح�شن يعرج ف�شاأله: 
مالك يواد؟ فاجابه "بان رجله ت�شلخت عند ركوبه 

موتو�شيكل يف يوم االجازة". 
وا�ش���رع �شليم���ان جنيب ب�شيارت���ه اىل م�شت�شفى 
م���ورو، وترك �شائقه هناك ليعالج!! مع انه ي�شكن 
يف �ش���ارع ق�شر العين���ي!! وقبل وفات���ه با�شبوع 
ا�شيب���ت ع���ن حممود، اب���ن ال�ش���اذيل، باحمرار، 

ب���ه اىل الدكت���ور  وراآه �شليم���ان جني���ب فذه���ب 
�شبحي طبيب العيون العايل، واح�شر له الدواء 

بنف�شه! 
وكان ال�شاذيل واوالده والطباخ يو�شف وال�شائق 
ح�ش���ن، كله���م يحمل���ون مفاتي���ح ل�شق���ة �شليم���ان 
جني���ب، اال هو فقد كان ي�شتع���ري املفتاح منهم اذا 

اأح�س بانه �شيتاأخر حتى ال يزعج اأحدا منهم! 
وي�شرخ حممود وهو يروي ق�ش�س من اإن�شانية 
�شليم���ان جني���ب فيق���ول: كان ل���ه فوتي���ل مف�شل 
بجوار املكتب���ة.. ويجل�س علي���ه ليطالع ال�شحف 
واملج���الت والتمثيلي���ات العاملي���ة، ويف ذات ليلة 

عاد متاأخ���را فوجد حممود جال�ش���ا على الفوتيل، 
وقد ذهب للنوم ويف ي���ده جمله والراديو مفتوح 
بج���واره، فاأيقظه و�شح���ك وقال ل���ه: "والله ابن 

عز.. وباين عليك ابن اأ�شل". 
مبح���وح حزي���ن:  �ش���وت  ال�ش���اذيل يف  ويق���ول 
ت�شوروا ان البيه كان يرجع البيت قبل ح�شوري، 
وكن���ت ان���ا ا�شه���ر يف القه���وة الع���ب الدومين���و، 
وعندم���ا ارج���ع اج���ده جال�ش���ا يطال���ع ال�شحف، 
وينظ���ر اىل ويبت�ش���م قائ���ال يل: "ال�ش���اذيل بي���ه 
و�ش���ل.. �شعادتك فليت ال�شعايدة اللي يف القهوة 

واال �شحكت النا�س علينا..!".
ويف احدى املرات اعددنا طعاما للع�شاء وو�شعناه 
يف الفريجيدير وجاء اوالدي فاكلوا كل ما يوجد 
م���ن طع���ام، وعندما ح�ش���ر هو من اخل���ارج قال: 

ح�شروا االأكل، وذهبت فلم اجد �شيئًا.. 

وخفت ان اخربه باالمر، ولكنه فهم و�شرخ يقول: 
 ." ال�شاذيل!  ياوالد  وال�شفا  "بالهنا 

�سايبلك البيت 
وعندم���ا كان يغ�ش���ب م���ن ال�ش���اذيل او اح���د م���ن 
اوالده يرتدي ثيابه ب�شرعة ويغادر املنزل ويقول 
وه���و يغل���ق الب���اب بعن���ف: ان���ا �شايبلك���م البيت 
ع�ش���ان ت�شرتيحوا ويف الليل يرجع وهو ي�شحك 

ويقول: انا رجعت تاين.. ادخل واال ام�شي! 
وذات مرة ت�شاجر مع ال�شاذيل يف ح�شور االأ�شتاذ 
ح�شن���ي جني���ب، وان�ش���م االأ�شت���اذ ح�شن���ي اىل 
ال�ش���اذيل ووقف خ���ارج الغرفة، يداعب���ه ويقول: 
"بقى ال�شاذيل يتغمز بعينك وت�شاور على را�شك، 

يعني �شليمان "بيه" جمنون!. 
وازدادت ثورت���ه وجع���ل ي�شب ويلع���ن، وتكررت 

ه���ذه القف�ش���ة من ح�شني "بيه" وه���و يف كل مرة 
يزداد ث���ورة، واأخريا فهم املداعب���ة، وقال: "بقى 
بتعملوا عل���ي االعيب.. انا �شاي���ب البيت لكم يا 

غجر" ونزل غا�شبا.. 
وكثريا ما كان يح�شر لزيارة ال�شاذيل ويو�شف 
الطب���اخ كث���ريون م���ن ابن���اء بلدهم���ا، فيفت���ح 
لهم الب���اب بنف�ش���ه ويقول تف�شل���وا ويقابلهم 
باح���رتام �شدي���د.. وين���ادي علين���ا ويطالبنا 
" اليف�شحون���ا وي�شتم���وا  باكرامه���م حت���ى 

علينا ويقولوا �شليمان جنيب �شحات..". 

م�سجد القر�سية 
قم�شان���ه  بع����س  �شائق���ه  يعط���ي  وكان 
احلريري���ة الفاخ���رة وعندم���ا ي�شاأل���ه فن 
القم�ش���ان ايل اخذته���ا يق���ول ال�شائ���ق: 
ا�شله���ا حري���ر والدني���ا �شت���ا، في�شح���ك 

�شليم���ان جنيب ويقول: ام���ا حمار يا واد 
الب�س.. يعني بتفهم! ". 

وذات ي���وم �شم���ع مناق�ش���ة دائ���رة يف املطبخ بن 
ال�ش���اذيل وبع����س بلدياته، وفهم انه���م يبنون يف 
بلدته���م م�شج���د القر�شية، فتدخل ه���و وذهب اىل 
وزارة االأوق���اف، ومل يرجع اال بعد ان ح�شل على 
اأمان���ة قدره���ا 368 جنيه���ا، واإعانة اأخ���رى دائمة 
االنف���اق عل���ى امل�شج���د قدره���ا 30 جنيه���ا، ودفع 

مبلغا من جيبه. 

دادة وال�ست الكبرية 
وحدث عندم���ا توفيت "الدادة" الت���ي كانت تربي 
�شليمان جنيب واخ���اه ح�شني انهم اخفوا اخلرب 
عنه، ولكن حدثت م�شادة بن عائلة الدادة وعائلة 
�شليم���ان جنيب عندما رف�ش���وا ان تدفن يف نف�س 
مق���ربة ال�ش���ت الكب���رية، )والدة �شليم���ان جنيب(  
وات�ش���ل اوالده���ا ب�شليم���ان فح���زن ج���دا عندم���ا 
عل���م باخلرب، وامر بدفنها م���ع والدته وقال: "هو 

كم���ان فيه تقالي���د يف املوت، 
بي���ه وبا�شا حتى يف املق���ربة، عجايب على النا�س 

دول.. كلها نومة واحدة". 
والذي���ن ح�شروا لع���زاء �شليمان جني���ب ده�شوا 
عندم���ا �شاهدوا طف���ال ا�شمر يكاد يقت���ل نف�شه من 
الب���كاء.. ان ا�شمه يو�شف ابن الب���واب.. لقد كان 
يفت���ح اال�شان���ري ل�شليمان جني���ب ويتمتع بعطفه 

وهداياه.. 
ان ه���وؤالء الثالثة، هم ورثة �شليمان جنيب الذين 
ت���رك لهم كل ما عنده، ومل ي���رتك خلفه ثروة، النه 
كان يوؤم���ن باملث���ل "ا�ش���رف ما يف اجلي���ب ياأتيك 
م���ايف الغيب" ويف ي���وم وفات���ه كان يطالع جملة 
فني���ة، فوجد مقاال طريفا عنوانه "ما حد�س واخذ 
منه���ا حاج���ة" و�شحك ب�ش���وت مرتفع وق���ال: يا 

�شاذيل ا�شمع: "ما حد�س واخذ منها حاجة! ". 

كل الذي قال�ه عن 
�سليمان جنيب لي�س فيه 

املبالغة واخليال. ومع 
ذلك مل ين�سف�ه الن 

احلقيقة اكرب بكثري 
مما و�سف�ا و�س�روا.. 

ان اإن�سانيته مل يكن 
لها حدود، وقلبه كان 

يف ات�ساع املحيط.. لقد 
اخذ بيد النا�س جميعا 

ودعاهم ليدخل�ا 
قلبه وحياته وبيته.. 

والنف�س ال�سافية 
الكبرية و�سعت ثالثة 

ترك لهم �سليمان جنيب 
كل �سيء.. ثيابه 

و�سيارته ومطبخه 
وبيته.. ول� علم انهم 

من ه�اة القراءة لرتك 
لهم مكتبته الرائعة.. 

اآخر �ساعة/  �س���باط - 1955
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ا�شط���ر البكبا�شي جم���ال عبد النا�ش���ر ب�شبب زيارت���ه لرو�شة اأطفال 
كوبري القبة، ان يتاأخر عن موعده مع �شفري �شوريا بع�س الوقت.. 

وق���ال رئي����س ال���وزراء ل�شف���ري �شوري���ا : اع���ذروين.. ف���ان ال�ش���الم 
واال�شتق���رار يف بيت���ي يهمني املحافظ���ة عليهما كم���ا يهمني املحافظة 

على ال�شالم يف العامل العربي. 
و�شح���ك �شفري �شوريا..  فق���د علم ان رئي�س ال���وزراء قد ذهب لزيارة 

رو�شة االأطفال بدعوى من كرميتيه هدى ومنى.. 
* عندما و�شل الرئي�س اىل مكان الطفل امل�شوؤول عن خمزن الطعام قال 

�شاحكا: امليزانية ازيها.. انا عايز تقرير عن الدخل والت�شرف!.. 
* ق���ال الرئي����س للمناظرة: دلوقت���ي انتم م�س حمتاج���ن حاجة هنا.. 
فعندك���م يف املعر�س ت�شوير واأ�شلح���ة وذخرية.. ب�س اوعو الذخرية 

تكون فا�شدة! 
* الحظ الذين زاروا رو�شة االطفال مع البكبا�شي جمال عبد النا�شر، 
انه ي�شر عل���ى ان يوقع هكذا على ال�شهادات ال�شهرية لكرميتيه : ويل 

اأمر الطالبة : جمال عبد النا�شر... �شابط يف اجلي�س. 

اأربع فتيات مغرتبات يدر�سن يف معاهد 
القاهرة، كن على م�عد مع امللكة دينا.. 
اأ�سماوؤه��ن:  �س�مالي��ات،  منه��م  ث��الث 
خديج��ة حمم��د "ملك��ة اب�بك��ر" ح�اء 
ي��س��ف "والرابع��ة اأردني��ة ويف فيلته��ا 
باملع��ادن، كان��ت امللك��ة يف ا�ستقبالن��ا.. 
انها رقيقة دائما، رقتها تذوب بب�ساطة 
يف ابت�سامة ك��رم وترحي��ب ترت�سم كل 
ال�ق��ت عل��ى �سفتيه��ا، وحديثه��ا هم�س 
مت�ا�س��ع يغري��ك ب��ان ته�سم��ه وتطلب 
املزي��د.. واجلل��س معه��ا واالإن�سات اىل 
حديثها، باخت�سار، �سحر لذيذ الي�سبع 

منه! 
ورحبت امللكة دينا بنا، وخ�ست الطالبة 
االأردنية بعثات النها مل تت�سل بها قبل 
ذل��ك، ث��م قال��ت له��ا: "انن��ي اعترب كل 
بن��ات االأردن �سقيقاتي.. وبيتي مفت�ح 

لهن يف اي وقت.. بال ميعاد"! 
وجل�سن��ا يف �سال���ن الفيال، وم��ن ح�لنا 
العائل��ة  اأف��راد  �س���ر  اجل��دران  عل��ى 
الها�سمية، وامللكة جتل�س و�سطنا، وبنات 
ال�س�م��ال وفتاة االردن وانا من ح�لها.. 
وانهال��ت اال�سئلة على امللكة دينا، وكنت 

اأ�سجل احلديث.. 

اأمتع مباهج احلياة! 
�شاألتها: 

* ملاذا ا�شتغلت بالتدري�س.. واأنت اأمرية! 
- النن���ي اعتقد ان كل ان�شان خل���ق ا�شال ليعمل.. 
فاال�ش���ل يف االن�ش���ان ان يك���ون ل���ه عم���ل، وعليه 
واجب يوؤديه.. ف���اذا اعتطه ظروف مولده فر�شة 
للبطال���ة، كان عليه ان ينبذها ويعمل، ليحقق ذاته 
كان�ش���ان.. ان االهتمام���ات الكب���رية، وم���ن بينها 

العمل، هي يف نظري اأمتع مباهج احلياة! 
* وملاذا اخرتت التدري�س بالذات؟ 

- الن���ه ا�شل���ح االعم���ال وان�شبها لثقافت���ي.. وقد 
كان التدري����س فر�ش���ة منح���ت يل فل���م اأت���ردد يف 

اقتنا�شها.. 
* ما راأيك يف املراأة االأردنية؟

- مهما قلت عنها.. فلن اأوفيها حقها! 
* ما هي اأجمل ذكريات �شباك؟ 

- اجمل ذكريات �شباي كانت يل وانا يف احلجاز، 
وكن���ت ذاهبة مع االأ�ش���رة الأداء فري�شة احلج، لقد 
كانت جترب���ة مليئة حقا، كلم���ا تذكرتها اح�ش�شت 

بالرهبة والت�شوف واخل�شوع! 
* وهواياتك؟ 

- الق���راءة معظ���م الوق���ت.. وم�شاه���دة اللوحات 
بع�س الوقت.. ولو انني حتى االآن ال اعتقد انني 

اأ�شبحت ر�شامة! 
* ع�شت طوي���ال يف االإقليم اجلنوبي، ما هي 

يف راأيك عيوب القناة امل�شرية؟ 
- ه���و عي���ب واح���د رئي�ش���ي.. ع���دم االطالع 
والتفك���ري..  االهتمام���ات  يف  وال�شطحي���ة 
فالفتاة امل�شري���ة ال تقراأ كثريا، وان قراأت فهي 
تق���راأ الكتابات اخلفيف���ة، وال تتعمق يف الوان 
الق���راءة كذل���ك معلوماته���ا ع���ن �شع���وب العامل 
�شئيل���ة ومتوا�شعة. والعالج الوحيد لهذا كله، 
هو ان تقراأ كث���ريا فقراءة ال�شحف واملجالت ال 

تكفي. 
وعليه���ا اي�ش���ا ان ت�شعى اىل جم���االت التعارف 
لتنم���ي  افريقي���ا،  وبن���ات  العربي���ات  بالفتي���ات 
معلوماته���ا و�شداقته���ا لهذه ال�شع���وب، ثم لتجد 
حلديثها م���ادة مو�شوعية �شيق���ة بدال من حديث 

املو�شة وجنوم ال�شينما!

�سعاع احلرية 
وا�شتمرت االأ�شئلة، وامللكة دينا جتيب 

* من هي احب ال�شخ�شيات الن�شائية العاملية اىل 
قلبك؟

- "مدام فرانكو" زوجة زعيم ا�شبانيا.. فهي �شيدة 
مثقفة تفهم وتعمل خلدمة وطنها باإخال�س.. ويف 
جمهوريتن���ا العربي���ة �شخ�شي���ات ن�شائي���ة كثرية 
تعت���رب مثال يحت���ذى مثل م���دام فرانك���و وب�شفة 
عام���ة، ف���ان كل ان�ش���ان يعم���ل باإخال����س ويوؤدي 
واجب���ه نح���و نف�ش���ه ووطن���ه، اإن�ش���ان ي�شتح���ق 

التقدير.. 
* زرت الكث���ري م���ن ب���الد الع���امل، م���ا الب���الد التي 

اأحببتها اأكرث؟ 
- اأوله���ا اإقليم م�ش���ر، فله يف قلب���ي مكانة الوطن 
االول.. ث���م ا�شبانيا واجنلرتا، فق���د در�شت فيهما 

وع�شت فيهما بداية �شبابي.. 
اآخ��ر �س��اعة/  اأي���ار - 1954

منى الفي�صاوي ابنة جريان رئي�ض الوزراء والطالبة يف الرو�صة ويدها على كتف رئي�ض الوزراء. 

رئي����ض ال���وزراء ي�ص���األ الناظرة ع���ن ابنته هدى 
التي اأم�صكت بها الناظرة بني يديها.

رئي�ض الوزراء ي�صافح واحدة من اأطفال الرو�صة واىل ميينه وي�صاره وقفت كرميتاه هدى ومنى.هدى جمال عبد النا�صر مت�صك بيد والدها لتطوف به املعر�ض.
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امل�س�����ر/  195٧

حذت"دون اأرامز"حذو زميلتها جري�س 
كيلي وتزوجت امريا ا�شمه"فيتوريو 
ما�شيمو"راجية ان جتد ال�شعادة حتت 
لقبه، ولكن ال�شعادة اخطاأتها بعد عام 
م����ن زواجهما، فما لبث����ت حتى هجرته 

وهجرت ولدها منه. 
ث����م  ارام����ز"،  حي����اة"دون  ق�ش����ة  ان 
ق�ش����ة زواجه����ا م����ن االمري"فيتوري����و 
منه����ا  تخ����رج  ان  ما�شيو"ميك����ن 
ق�ش����ة ت�شل����ح لفيل����م �شينمائ����ي مليئ 

باملفاجات.
موالي����د  ارامز"م����ن  ان"دون 
وكان  تاو"باجنل����رتا  بلدة"فيلك�����س 
والدها قائدا يف الطريان الربيطاين، 
وكان مول����د الطفل����ة م����ع مطل����ع فج����ر 

جدي����د، وله����ذا اطل����ق عليه����ا والداه����ا 
ا�ش����م"دون"، وهو املعن����ى االجنليزي 
ا�شتب�ش����را  انهم����ا  كم����ا  لكلمة"فج����ر"، 
مبولده����ا، وتو�شم����ا فيه فج����را جديدا 

حلياتهما. 

وكان����ت امني����ة الوالدي����ن ان ي�شاه����دا 
الهند ويعي�شا فيه����ا بع�س الوقت، فلم 
تبلغ"دون"الع����ام االول م����ن حياته����ا، 
حتى تقرر نقل ابيها قائد الطريان اىل 
الهند، وهناك عا�شت"دون"مع والديها 
�شت �شنوات، امتالأت فيها عيناها بكل 
ما يف ال�شرق من �شحر وجمال، ولكن 
�شع����ادة اال�ش����رة بحياته����ا اجلديدة مل 
تط����ل، فق����د مات����ت ام"دون"وه����ي يف 
�ش����رخ �شبابه����ا، فع����اد به����ا ابوه����ا اىل 

اجنلرتا ملوا�شلة حياتهما فيها. 
ب����داأت تتلقى علومها  وكانت"دون"قد 
يف الهند، فا�شتاأنف مرحلتها التعليمية 
يف اجنل����رتا بع����د انتقاله����ا اليه����ا م����ع 
والدها، ولكنها ا�شطرت اىل االنقطاع 
ع����ن الدرا�ش����ة م����رة ثاني����ة، فق����د �شبت 
نريان احل����رب العاملية الثانية، فانتقل 
بها ابوه����ا اىل كاليفورنيا ليقيما على 
مقربة من هوليوود عا�شمة ال�شينما، 
وهن����اك تع����رف االب باح����دى ممثالت 
ال�شينم����ا فتزوجه����ا، وكان طبيعي����ا ان 
ينفت����ح قلب"دون"للفن، بحكم جريتها 
ملدين����ة ال�شينم����ا، واي�ش����ا الن زوج����ة 

ابيها ت�شتغل بهذا الفن.
ولك����ن اباه����ا كان يري����د له����ا ان تكم����ل 
تعليمه����ا حتى نهاية مرحلت����ه العالية، 
وهذا ما ر�شمه لها ورتب امره وامرها 
علي����ه من����ذ عودتهم����ا اىل اجنلرتا يف 
ع����ام 1945، عندم����ا و�شع����ت احل����رب 

اوزارها. 
كان����ت متجهة ب����كل م�شاعرها نحو فن 
التمثي����ل، ولذل����ك ا�شط����ر والده����ا ان 
يلحقه����ا بنف�ش����ه باالكادميي����ة امللكي����ة 

للدرام����ا، فق����د ادرك اخ����ريا ان ابنت����ه 
خلق����ت للف����ن، والفن وح����ده ويف عام 
1949 ظه����رت"دون اأرام����ز"الول مرة 
على م�شرح"دروري لن"اقدم م�شارح 
دورا،  مثل����ت  لن����دن واعرقه����ا، حي����ث 
�شغ����ريا يف م�شرحي����ة ا�شمها"امل�شعى 
العظي����م"اىل جان����ب اثن����ن م����ن اكرب 
وهما"ماي����كل  اجنل����رتا  ممثل����ي 

دني�شون"و"دل�شى جراي". 
وقد بهرت الذين �شاهدوها يف دورها 
ال�شغ����ري مبواهبه����ا، فا�شن����دوا اليه����ا 
دور"اأم����ي"يف  وه����و   – اك����رب  دورا 
�شاريل"امل�شه����ورة  م�شرحية"عم����ة 
�شه����ور  �شت����ة  ا�شتم����ر متثيله����ا  الت����ي 
متوالية عل����ى م�شرح"بيكاديللي". ثم 
قام����ت الفرق����ة الت����ي كان����ت تقدم"عمة 
�شاريل"برحل����ة فني����ة اىل اك����رب م����دن 
يف  ف�شاحبت"دون"الفرقة  اجنل����رتا، 

رحلتها.
�شاف����رت"دون"اىل  �شن����ة 1950  ويف 
هوليوود وارتبطت م����ع �شركة"مرتو 
يف  للظه����ور  ماير"بعق����د  جولدوي����ن 
ارام����ز"دورا  ومثل����ت"دون  افالمه����ا 
هام����ا يف فيلم"ليل ث����م �شباح"واعقبه 
فيلم"الرج����ل  م����ن  كل  يف  اك����رب  دور 
املطر".  حت����ت  املجهول"وفيلم"غن����اء 
فلم����ا انتهت من ه����ذا الفيلم، بعثوا بها 
اىل اجنل����رتا لك����ي ت�ش����رتك مع"بي����رت 
لوفورد"يف بطولة فيلم"ال�شاعة الثالثة 
ع�شرة"، وكانت فر�شتها الكبرية عندما 
ا�شرتك����ت يف متثي����ل اول فيلم"�شينما 
�شكوب"وهو"الرداء"وفيلم"القم����ر 
نيويورك"الذي  يف  ازرق"وفيلم"ملك 
انتج����ه ومثله مل����ك الكوميديا"�شاريل 
�شابل����ن"، وهو اول فيل����م انتجه بعيدا 

عن هوليوود. 
فيل����م  كان����ت متث����ل يف  ايطالي����ا  ويف 
جدي����د، ويف الفندق ال����ذي كانت تنزل 
فيه مع ممثلي الفيلم وخمرجه قدموها 
اىل االمري"فيتوري����و ما�شيمو".. ومل 
تنظ����ر الي����ه"دون"اال كمج����رد �شديق 
جديد م����ن اال�شدق����اء العديدين الذين 
تتع����رف عليه����م يف رحالته����ا، ولك����ن 
االم����ر كان قد وق����ع يف غرامه����ا، ومن 
اجله����ا دع����ا هيئة الفيل����م كله����ا لق�شاء 
نهاي����ة اال�شب����وع يف"الفيال"ال�شيفية 

اخلا�شة به يف �شواحي روما. 
وهناك عر�س عليها"فيتوريو"الزواج، 
وكان����ت مفاجاأة مل تك����ن تتوقعها. كان 

كل ما ي�شغلها ه����و عملها يف ال�شينما، 
اما ان ت�شبح زوجة فهذا اخر ما كانت 

تفكر فيه، 
وكان كل م����ا تخ�شاه ان يحول زواجها 
يف  عمله����ا  موا�شل����ة  دون  ام����ري  م����ن 
طجري�����س  م����ع  ح����دث  كم����ا  ال�شينم����ا 
كيلي"بعد ان ا�شبحت امرية موناكو، 
ولك����ن ظروف"جري�س"كانت تختلف، 
رينيه"يجل�����س  زوجها"االم����ري  ف����ان 
عل����ى عر�����س ام����ارة قائمة، ول����ه �شعب 
يحكم����ه، ولكن"فيتوريو"بدون عر�س 
وال �شعب، وله����ذا مل يجد مانعا من ان 
توا�شل"دون"عمله����ا يف ال�شينما بعد 
زواجها منه. وعلى هذا اال�شا�س قبلت 
ان حتمل لقب"امرية"اىل جانب لقبها 

ال�شابق كنجمة.
وحتدد للزواج �شهر ابريل، وهو نف�س 
ال����ذي تزوج����ت فيه"جري�����س  ال�شه����ر 
كيلي"اي�ش����ا. وكانت حفلة العر�س من 
اروع احلف����الت الت����ي �شهدته����ا روما، 
وقد ح�شره����ا امراء ايطاليا وكثريون 
من �شفوة املجتمع الراقي االوروبي، 
وبينهم طبعا اق����رب �شديق. للعرو�س 
م����ن زمالئه����ا يف املهن����ة وهو"�شاريل 

�شابلن". 
عمله����ا  ارامز"ع����ن  وانقطع����ت"دون 
ال�شينمائ����ي بع�����س الوقت، ث����م عادت 
اليه بعد ان اجنب����ت منه طفال، وطول 
م����دة اعتزاله����ا مل تنقطع عنه����ا ر�شائل 
املعجب����ن به����ا كممثل����ة، وكان����ت ت����رد 
االم����ري  زوجه����ا  وان  جميع����ا،  عليه����ا 
ي�شاعده����ا يف ذل����ك، ال مب�شاركته����ا يف 
كتاب����ة ال����ردود، بل كان يكتف����ي بكتابة 
عل����ى  وا�شمائه����م  املعجب����ن  عناوي����ن 

املظاريف.
ولك����ن خطاب����ات املعجب����ن كان����ت ترد 
فيه����ا يف بع�س االحي����ان عبارات تثري 
غرية الزوج، وهذا امر طبيعي، ولهذا 
ح����اول ان يجع����ل زوجت����ه تخف����ف من 
اهتمامه����ا الزائ����د بر�شائ����ل املعجبن، 

ولكنها كممثلة تعرف ان دوام جناحها 
يف ال�شينم����ا مربوط بتوث����ق عالقاتها 
ب����داأت  هن����ا  وم����ن  به����ا،  باملعجب����ن 

املنازعات بينها وبن زوجها. 
وكان����ت حي����اة"دون ادامز"قم����ة ب����ن 
مركزه����ا  وب����ن  ال�شينمائ����ي  عمله����ا 
كزوجة امري، وكانت تدعى اىل بع�س 
ال  كام����رية  االر�شتقراطي����ة  احلف����الت 
كممثل����ة، ومع ذل����ك كان احلديث بينها 
وب����ن كب����ار املدعوي����ن ين�ش����ب عل����ى 

ال�شينما والعمل فيها.
وكان ال بد لالمري"فيتوريو"وزوجته، 
ان يقيم����ا اي�شا حفالت يدع����وان اليها 
ا�شدقاءهم����ا م����ن علي����ة الق����وم، ولكن 
املنزل الذي يقيمان فيه بروما ال ي�شلح 
القامة حفالت كبرية فيه، وكان لالمري 
ق�ش����ر كب����ري ا�شمه"ق�ش����ر ما�شيم����و"، 
ورثه عن ا�شرته التي كانت تعي�س فيه 
منذ اربعمائة ع����ام. ولكن الق�شر يقيم 
فيه احد كبار جتار العاديات والتحف 
الفني����ة، وحاول االم����ري ان يتفاهم مع 
التاج����ر الخ����الء الق�ش����ر دون جدوى. 
فرفع علي����ه دعوى طالب فيها باالخالء 
النه اح����ق بال�شكنى يف ق�شر اجداده، 

خا�شة وقد ا�شبح زوجا وابا. 
ت�ش����م  ان  ت�ش����اأ  مل  الظ����روف  ولك����ن 
جدران الق�شر الزوجن.. فان ا�شتداد 
املنازع����ات بينهم����ا يف امل����دة االخرية 

ادى اىل انف�شالهما. 
وب����دال من ان ينال االم����ري من املحكمة 
حكم����ا ي�ش����م ق�شره الي����ه، ن����ال حكما 
بطالقه م����ن زوجته"دون ادامز"و�شم 

ابنه اليه.
لق�ش����ة  �شعي����دة  غ����ري  نهاي����ة  وكان����ت 
زواج تخال����ف النهايات ال�شعيدة التي 
حتر�����س عليه����ا �ش����ركات ال�شينما يف 

افالمها. 



كاريكاتري  ايام زمان

- اأنا مايل يا �ست ماما.. م�س انتي اللي اخذتيها؟. اقعدي بقى ..!!

اآدم- ياعيني على بختي .. كل النا�س 
ليهم حما ي�ستك� منها اال اأنا ..!!

- اأخريا يا حبيبتي قدرت اجهز االربع او�س اللي انت 
طالباهم.. يالال بقى ابتدي ندور لنا على �سقة ع�سان نتج�ز


