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ملحق ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

�شباق �شيارات على �شطح م�شنع �شركة فيات
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قلت لفتاة الغالف: 
- كم ع���دد النجوم الذين يغازلونك من 

وراء زوجك؟ 
- كثريون جدا.. كلهم تقريبا! 

- وما الذي يقولونه لك؟ 
- اعت���ادوا ان يجل�س���وا بج���واري يف  
فرتا اال�سرتاحة بني اللقطة واللقطة.. 
ثم يهم�س الواحد منهم يف اأذين قائال.. 
اآه يا مرمي لو تعلمني كم احبك؟.. فارد 
علي���ه قائلة وانا كم���ا بحبك زي اخويا 

بال�سبط! 
- وماذا يحدث بعد ذلك؟ 

- ي�سع يده يف جيب���ه ويخرج منديله 
ومي�س���ح الع���رق ال���ذي ت�سب���ب عل���ى 
جبين���ه ث���م ينتهز اقرب فر�س���ة ليهرب 

من امامي! 
- وماذا قال لك فريد االأطر�س؟ 

- لق���د مثلت مع���ه فيلمني هما "ر�س���الة 
وكان���ت  اله���وى"..  و"عه���د  غ���رام" 
معاملته يل يف غاية االأدب والكمال.. 

- واحلب؟ 
- احتفظ به دائما لزوجي!

- يقال ان فريد االطر�س ال يتعاقد على 
الفيل���م الثاين مع جنمة واحدة، اإال اذا 

كان قلبه م�سغوال بها؟ 
- اأنا مل ا�سعر بذلك. 

- ملاذا؟ 
- الن امل���راأة ه���ي التي ت�س���جع الرجل 

دائما حتى ولو كان فريد االطر�س! 
- وكيف ذلك؟ 

اذا  متام���ا..  كالكل���ب  الرج���ل  الن   -
ابت�سمت يف وجهه او اأ�سرت اإليه جاء 
اإلي���ك وهو يب�س���ب�س بذنب���ه.. اما اذا 
اأ�س���حت بوجهك عنه او راأى منك عينا 

حمراء فانه يبتعد عنك ب�سرعة! 

غرام يف الطريق ال�سحراوي 
وقال���ت فتاة الغالف انه���ا تكره الرجل 

الذي يغازلها بكلمة "احبك"! 
- امل يقل لك زوجك كلمة احبك؟ 

ا�س���تعداد  ان���ه عل���ى  - كان يق���ول يل 
للت�سحية بكل �سيء من اجلي.. ولكنه 

مل ينطق اأبدا بهذه الكلمة املبتذلة!. 
اذن���ك به���ذا  - واأي���ن كان يهم����س يف 

الكالم! 
- ه���ذا �س���ر مل يعرف���ه اح���د.. ولكن���ي 
�س���اقوله ل���ك.. كن���ا – قبل ال���زواج – 
نلتق���ي يف اول �س���ارع اله���رم ثم يقود 
ال�سيارة ب�سرعة جنونية نحو الطريق 

ال�س���حراوي.. وعند الر�س���ت هاو�س 
نرتكها ثم ننزل ومن�سي يف الرمال اىل 
مكان امني بعيد عن عيون الف�سوليني 

من الزمالء والزميالت وال�سحفيني! 
وهك���ذا مل ي�س���تطع �س���حفي واحد ان 
يكت�سف ق�سة غرامنا اإال بعد الزواج! 

- وك���م م���ن الوق���ت ا�س���تغرقت ه���ذه 
الق�سة؟

- �س���هرا واحدا فقط.. ثم تقدم حممود 
للزواج فوافق ابي واعرت�س���ت امي.. 
ومل تواف���ق هي اال بع���د ان اقنعها ابي 
بان ال���زواج �س���يتم بعد �س���نة كاملة.. 
وبع���د كت���ب الكت���اب راأى حمم���ود ان 

ي�سافر اىل لبنان.. فا�ستخرج يل جواز 
ال�س���فر واتف���ق معي عل���ى ان اقفز اىل 
الباخ���رة يف اآخر دقيق���ة.. فلما ذهبت 
م���ع اأف���راد االأ�س���رة لتوديع���ه.. ظللن���ا 
واقفني اىل اآخر دقيقة ثم قفزت وراءه 
اىل الباخ���رة.. وظل���ت ام���ي تناديني 
وت�ستمني بجميع اللغات التي تعرفها 
من العربي���ة اىل االأملانية.. بينما كنت 
ان���ا األوح مبندي���ل وقد ارت�س���مت على 

فمي ابت�سامة عري�سة!. 
- وماذا فعل اأبوك

- كان م�ستغرقا يف ال�سحك وهو يلوح 
لنا مبنديله ويقول مع ال�سالمة؟

طفلة واحدة  
ولق���د اأجنبت فتاة الغ���الف من زوجها 
حممود ذو الفقار طفلة واحدة �سمياها 
ثالث  االآن  عمرها  وامي���ان  "اميان".. 
�س���نوات، وه���ي تقيم يف ال�س���يف مع 
عل���ى   777 رق���م  الفي���ال  يف  مربيته���ا 
باملن���ذرة..  اال�س���كندرية  كورني����س 
كل  وحمم���ود  م���رمي  اليه���ا  وت�س���افر 
"ويك اند" ثم يعودان يف م�س���اء يوم 

اجلمعة.. 
م�سم�س ومامي 

تقول م���رمي فخر الدين انه���ا ال تعرف 
الع���رق يف ال�س���يف، النه���ا ال  معن���ى 
ت�س���رب املاء وال الكوكاكوال وال اي 
�س���يء.. وتق���ول اي�س���ا ان وجبتها 
او  ال�س���يف  يف  �س���واء  املف�س���لة 

ال�ستاء هي "الف�سيخ"! 
وا�س���م الدل���ع الذي تن���ادي به مرمي 
فخ���ر الدي���ن زوجها هو م�س���م�س.. 

وهو يناديها قائال: يا مامي! 
يف  يقيم���ان  ومام���ي  وم�س���م�س 
�س���قة باجلي���زة تط���ل عل���ى حدائق 
فراقهم���ا  اوق���ات  ويف  احلي���وان.. 
يذهبان اىل ال�سينما ثالث مرات يف 

اليوم.. 
وتق���ول م���رمي انه���ا ال تختل���ف م���ع 
زوجها اال م���رة واحدة يف كل ثالث 
�س���هور تقريب���ا.. وغالب���ا م���ا يكون 
هذا اخلالف ب�س���بب "البنت اميان" 
فه���ي تدللها وهو ي�س���ربها بق�س���وة 
وجباته���ا  تتن���اول  ب���ان  ويطالبه���ا 

بال�سوكة وال�سكني من االن.! 

الذمة الوا�سعة 
وتلعب فتاة الغالف االن دور زوجة 
االب الثانية يف ق�سة "ال انام" التي 

يخرجها �سالح اأبو �سيف وي�سورها 
عبده ن�سر بااللوان.. وعندما �ساألتها 

عن اجرها يف هذا الفيلم قالت: 
- ان���ا ذمت���ي وا�س���عة.. احيانا اجامل 
املنت���ج اذا كان م���ن ا�س���دقائنا كعبده 
ن�سر او اآ�سيا.. واحيانا ال اتنازل عن 
االلف���ي جنيه اذا كانت ال�س���ركة قادرة 
عل���ى دف���ع ه���ذا املبل���غ مثل �س���توديو 

م�سر!

خم�س لغات 
ويق���ول حممود ذو الفق���ار ان زوجته 
العربي���ة  ه���ي  لغ���ات  خم����س  تتكل���م 
والفرن�س���ية  واملج���رة  واالملاني���ة 

واالجنليزية.. 
وقول م�سم�س ان زوجته حتب النوم 
اأكرث م���ن الطعام.. وانه لو تركها ملدة 
�سهر يف غرفة النوم، فاإنها ال ت�ستيقظ 
اأبدا.. وقال اأي�س���ا انها تقراأ الق�س�س 
الغرامية ب�سغف.. وانها تقابل ثورتة 
وغ�س���به باالبت�س���ام دائم���ا.. ومهم���ا 
اختلف معه فانها ت�س���لحه يف امل�ساء، 
النه���ا تخاف ان تنام وحدها يف غرفة 

النوم! 
قالت يل فتاة الغالف ان �س���ر جناحها 
كزوج���ة، يرجع اىل انه���ا تفهم معاين 

احلياة الزوجية.. 

من هو معبود الن�ساء؟ 
قلت لفتاة الغالف: 

- ما هي اأهم مميزات زوجك؟ 
- ال يلعب القمار! 
- ما هي امل�سيبة؟ 

خمتلف���ة  وان���ا  اللي���ل  يج���يء  ان   -
م���ع زوج���ي النني اخ���اف م���ن النوم 

وحدي! 
- واغنيتك املف�سلة؟ 

- عيد ميالد ابو ف�س���ادة التي يقدمها 
بابا �سارو!

- واح�سن ملحن 
- عبد الوهاب طبعا. 

- كم ر�سيدك يف البنوك؟ 
انتظ���ر  ولكن���ي  �س���فر..  حالي���ا   -

ايراداتي من اخلارج.
- وجموهراتك؟ 

تق���در بثالث���ة االف جني���ه.. وان���ا   -
احتف���ظ به���ا يف البنوك.. وا�س���تعمل 

املجوهرات الفال�سو يف االفالم! 
- مباذا تواجهني املواقف احلرجة؟ 

- بالبكاء. 
- هل تلعبني على اآلة مو�سيقية؟ 

- العب البيانو. 
جتيدي���ن  الت���ي  القطع���ة  ه���ي  م���ا   -

عزفها؟ 
- الدانوب االزرق! 

- هل فكرت يف االنتحار؟ 
- م���رة واح���دة فق���ط عندم���ا ه���ددين 

م�سم�س بان يرتك يل ال�سقة! 
- من هو جنومك املف�سلة؟ 

- اليانور باركو وجيم�س ما�سون! 
- واأح�سن راق�سة؟ 

- حتية كاريوكا
- من هي معبودة الرجال؟

- ال توجد يف م�سر! 
- ومعبود الن�ساء؟ 

- فريد االطر�س! 
- هل ت�ستطيعني و�سف ليلة الدخلة؟ 
- مل تك���ن هن���اك ليل���ة دخل���ة باملعن���ى 
املفهوم.. فقد ب���داأت حياتنا الزوجية 
بعد الغداء مبا�سرة على الباخرة التي 

اقلتنا اىل لبنان! 

جليل البنداري 

مل تظه��ر من وراء كوؤو�س الوي�سك��ي وال�سمبانيا او املوائد اخل�سر.. ومل تك�سف عن مفات��ن ج�سدها لتلفت اليها انظار 
املخرج��ن واملنتج��ن.. ومل تك��ن "كومبار���س" ث��م تدرجت ال�سلم خط��وة خط��وة.. ولكنها قفزت من غ��الف اإحدى 
املج��الت اىل ال�سا�س��ة مرة واحدة.. ولعبت ال��دور االول يف فيلم "ليلة غرام" ومثلت دور فت��اة لقيطة، وا�ستطاعت ان 
تقن��ع النا�س بق�سمات وجهها احلزين��ة ونربات �سوتها العميق املعرب انها بنت حرام فع��ال... وخرجت من هذا الدور 

مببلغ 600 جنيه. واأ�سبحت مرمي فخر الدين من امل�سهورات! 

** م���رمي فخ���ر الدي���ن.. ق���ال زوجه���ا حمم���ود ذو الفق���ار انه���ا قطع���ة من 
اجلاذبي���ة.. ولك���ن ال�س���ينمائيني اليفهم���ون ه���ذا وي�س���ندون اليه���ا دائم���ا 
االدوار الت���ي ت�س���تدر دموع املتفرج���ني.. وحممود ذو الفق���ار الذي يقول 
هذا هو نف�س���ه الذي ا�س���ند لها دور زوجة ك�س���يحة يف فيلمه االخري "رنة 

اخللخال".. 

اآخ��ر �س��اعة/  اآب - 1956
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علي���ه حت���ى موع���د تقري���ر امل�س���ري ال���ذي راى 
االع�ساء امل�ستقيلون حتديده ب�سنة 1953. 

وحتاي���ل احلاك���م الع���ام عل���ى االو�س���اع.. فق���د 
ا�سدر امره بحل جلنة و�سع الد�ستور ثم ا�سدر 
امره يف نف�س الوقت اىل القا�سي �ستانلي بيكر 
رئي����س اللجنة االجنليزي بان يكت���ب له تقريرا 
كامال ي�س���توحي في���ه خمتلف االجتاه���ات التي 

بدت اثناء مناق�سات جلنة و�سع الد�ستور!
وكتب القا�سي �ستانلي بيكر تقريره ورفعه اىل 
احلاك���م الع���ام الذي ق���ام بتحويله اىل "ال�س���ري 
كاننج" امل�ست�س���ار القا�سي االجنليزي حلكومة 
ال�س���ودان لكي ي�سع على ا�سا�سه د�ستورًا للحكم 

يف ال�سودان. 

كيف ينظرون اليه 
ويف كل مرحل���ة من هذه املراحل كان يف و�س���ع 

املعار�س���ة يف ال�س���ودان ان تن�س���ط وان تعم���ل 
وان جتاهد، ولكن هذه املعار�س���ة تركت الوقت 
الغايل مير بهدوء و�س���الم حتى انتقل م�س���روع 
الد�س���تور بالفعل اىل داخل اجلمعية الت�سريعية 
وميكن تلخي�س موقف اجلماعات يف ال�س���ودان 

من الد�ستور اجلديد كما يلي: 
1- اهل اجلنوب 

ان الو�سيلة الوحيدة ملعرفة راأي اجلنوب املغفل 
املح���اط باال�س���رار ه���ي �س���ماع اراه ممثليه يف 
اجلمعية الت�سريعية يف اخلرطوم، وزعيم هوؤالء 
هو "ال�س���يد بو�سيجيو" و"ال�س���يد بو�سيجيو" 
يبدو متحم�س���ا للد�ستور اجلديد اكرث من ال�سري 
روبرت هاو وال�س���ري كانتج والقا�س���ي �ستانلي 

بيكر جمتمعني!!
2- ال�سيد عبد الرحمن املهدي با�سا 

مل يب���د ال�س���يد عب���د الرحم���ن املهدي با�س���ا راأيه 

�س���راحة يف الد�س���تور، ولك���ن اق���رب املقرب���ني 
اليه وبع�س���هم م���ن زعماء اجلمعية الت�س���ريعية 
التي �ستنظر الد�س���تور، بل وبينهم اي�سا ال�سيد 
ال�س���نقيطي رئي����س ه���ذه اجلمعي���ة ي���رون: ان 
الد�س���تور اجلدي���د وان كان ال يحقق اطالقا امل 
ال�س���ودان يف اال�س���تقالل اال انه خط���وة ال باأ�س 

بها اىل االمام. 
وه���ذا الراأي اي�س���ا ه���و راأي حزب االم���ة الذي 
يراأ�س���ه ال�س���يد �س���ديق املهدي ويتزعمه ال�س���يد 

عبد الله خليل بك. 
3- ال�سيد علي املريغني با�سا 

مل يق���ل ال�س���يد عل���ي املريغن���ي با�س���ا �س���يئا عن 
الد�س���تور، ال بالتاأيي���د وال باملعار�س���ة، وف�س���ل 

�سيادته ان يرتك االمور جتري على هواها!
4- احلزب اجلمهوري اال�سرتاكي 

ويجاهز هذا احلزب الذي ي�س���م عددا كبريا من 

زعماء القبائل والع�سائر يف ال�سودان مبوافقته 
على الد�ستور. 

5- اجلبهة الوطنية 
اال�س���تاذ  يراأ�س���ها  الت���ي  الوطني���ة  اجلبه���ة  ان 
الدردي���ري احمد عثم���ان تعار�س يف الد�س���تور 
بو�س���عه احل���ايل بحكم ان رئي�س���ها كان من بني 
اع�س���اء جلن���ة الد�س���تور، وكان اح���د اخلم�س���ة 
امل�ستقيلني من اللجنة احتجاجا على عدم حتديد 
ح���ق تقري���ر امل�س���ري وتق���وم اجلبه���ة الوطني���ة 
– باجله���د الوحيد االيجابي يف  – لالن�س���اف 

معار�سة الد�ستور باخلرطوم. 
6- حزب اال�سقاء.. وموؤمتر ال�سودان 

مل يق���م اال�س���قاء باي جهد وا�س���ح مركز ملقاومة 
الد�س���تور برغ���م ان الظروف كانت تق�س���ي بان 

يكونوا هم وحدهم املعار�سة كلها. 
كل  اال�س���قاء  زعم���اء  م���ن  كب���ري  ع���دد  ويلق���ي 
امل�س���وؤولية على اال�ستاذ ا�س���ماعيل االزهري بك 
ال���ذي يقيم يف القاهرة حت���ى االن – ومنذ ثالثة 
�س���هور تقريب���ا – دون ان يتح���رك ويع���ود اىل 

اخلرطوم ليبداأ املعركة. 
واالمر يف موؤمتر ال�سودان الذي يراأ�سه اال�ستاذ 
نور الدين بك هو نف�س���ه بالن�س���بة لال�سقاء، فان 
اال�س���تاذ نور الدين اي�سا يقيم يف القاهرة حتى 

االن.! 
7- �سحافة ال�سودان 

ان �سحافة ال�سودان منق�سمة وراء االحزاب يف 
�س���اأن الد�س���تور اجلدي���د، وهي متث���ل يف تباين 
ارائه���ا واجتاهاته���ا تباي���ن االراء واالجتاهات 

ال�سيا�سية نف�سها. 
وقد كتب اال�س���تاذ احمد يو�س���ف ها�سم �ساحب 
جري���دة ال�س���ودان اجلدي���د مق���اال يف جريدت���ه 

يقول: 
ان الد�ستور اجلديد ح�سل من احلاكم العام ملكا 

لكل ملوك العامل!
واعط���ى احلاكم الذات���ي للموظفني االجنليز يف 
ال�سودان.. ولي�س ل�س���عب ال�سودان! وجعل من 
اجلن���وب دول���ة ثاني���ة داخ���ل الدولة اال�س���لية! 
واعط���ى للدول���ة الثانية حق التحكم يف م�س���ري 

الدولة اال�سلية!!

قبل البداية! 
الد�س���تور  ه���ذا اجل���و جت���ري مناق�س���ات  ويف 

اجلديد.
والعجيب ان مواعيد االنتخابات التي �ستجري 
عل���ى ا�سا�س���ه ق���د مت حتديده���ا قب���ل ان تنته���ي 
اجلمعية الت�سريعية من مناق�سة مواده.. بل قبل 

ان تبداأ هذه املناق�سة!!

الدول���ة  راأ����س  ه���و  الع���ام  1- ا�س���بح احلاك���م 
االعلى.

2- ا�س���بح للحاكم العام حق االعرتا�س على اي 
قانون. 

3- اغت�س���ب احلاك���م العام لنف�س���ه �س���فة حامي 
حمى جن���وب ال�س���ودان فقد ن�س يف الد�س���تور 

على: 
* ان للحاك���م الع���ام �س���لطة مراقب���ة اي ت�س���ريع 

للجنوب. 
* ان للجنوب مقعدين يف جمل�س الوزراء يطلب 
احلاكم العام ا�س���تقالة الوزارة كلها اذا راأى احد 

الوزيرين اجلنوبيني ان ي�ستقيل. 
4- ا�س���بح للحاك���م العام ح���ق اقالة ال���وزارات 

وحل جمل�س النواب. 
5- ا�س���بح م���ن حق احلاك���م الع���ام يف اي وقت 
ان يوق���ف العم���ل باح���كام الد�س���تور وان يحكم 
ال�سودان بو�ساطة جمل�س م�ست�ساريه مبا�سرة. 

6- احتف���ظ احلاك���م العام لنف�س���ه بح���ق توجيه 
ال�سيا�سة اخلارجية. 

7- احتفظ احلاكم العام لنف�س���ه بحق اال�س���راف 
على قوات الدفاع. 

8- احتفظ احلاكم العام لنف�س���ه بحق اال�س���راف 
حكوم���ة  يف  باملوظف���ني  يتعل���ق  م���ا  كل  عل���ى 

ال�سودان.
9- مل يعني احلاكم العام موعدًا لتقرير امل�سري. 

10- مل ي�سر احلاكم العام اىل القوة التي ي�ستمد 
منه���ا �س���لطاته.. بل مل ي�س���ر بح���رف اىل دولتي 

احلكم الثنائي. 

ق�سة الد�ستور 
واملفرو�س ان املناق�سة يف  اجلمعية الت�سريعية 
�ست�س���تغرق خم�س���ة ع�سر يوما ت�س���تعر�س فيها 
م���واد الد�س���تور اجلدي���د م���ادة م���ادة ولكن من 
امل�س���كوك فيه ان ت�س���تطيع اجلمعية الت�سريعية 

ان تعدل يف الد�ستور كلمة واحدة.
وما من �سك يف ان ا�سواتا متفرقة �سوف تنبعث 

يف اركان قاع���ة اجلمعي���ة الت�س���ريعية يف اي���ام 
املناق�سة ولكن هذه اال�سوات لن تزيد على جمرد 
�سر�سرة خافتة مع اال�سف ال�سديد الن املعار�سة 
للد�س���تور اجلديد معار�س���ة �س���عيفة واكرث من 

�سعفها معار�سة منق�سمة على نف�سها. 
ولقد كانت الفر�س���ة ف�سيحة امام هذه املعار�سة 
لتتكل���م، وتناق�س، وتعمل ولكن هذه املعار�س���ة 

تركت الوقت مير. 
لقد �س���كل احلاك���م العام جلنة و�س���ع الد�س���تور 
برئا�سة القا�سي �ستانلي بيكر منذ �سهور طويلة، 
وبداأت اللجنة عملها ث���م تقرر حلها الن اخلالف 

دب بني اع�سائها ولقد ا�ستقال من اللجنة خم�سة 
من اع�سائها هم اال�ساتذة:

* حممد احمد حمجوب.
* الدرديري حممد عثمان.

* مريغني حمزة.
* ح�سن عثمان ا�سحاق.

* عبد اله مريغني. 
وكان �س���بب اخل���الف ان االع�س���اء امل�س���تقيلني 
راأوا ان حت���ل حمل احلاك���م العام – الذي انتهى 
و�س���عه القان���وين بع���د اقدام م�س���ر عل���ى الغاء 
اتفاقيت���ي احلك���م الثاين – جلنة دولية ت�س���رف 

لقد ا�سبح ال�سر روبرت هاو احلاكم العام لل�سودان – بحكم االو�ساع القائمة.. ملكا 
تفوق �سلطاته، �سلطات جميع امللوك يف العامل، ويف اي ع�سر من ع�سور التاريخ! 

ول��و اقرت اجلمعي��ة الت�سريعية د�ستور ال�سودان اجلديد ال��ذي بداأت يف مناق�سته 
من��ذ اول ام���س – االثن��ن – ف��ان ال�سري روبرت ه��او �سي�سبح وح��ده، الجل غري 

حمدود، ودون ما معقب على ت�سرفاته، ال�سيد املطلق يف ال�سودان وم�ستقبله! 
لقد و�سع الد�ستور اجلديد يف يد ال�سري روبرت هاو ال�سلطات التالية: 

اآخر �ساعة/ ني�سان - 1952
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اىل  غني��م  حمم��د  مفي��دة  م��ن 
يو�سف وهبي!

ق���د م�س���ى عل���ى  – وكان  �س���نة 1925  يف 
تاأ�س���ي�س فرق���ة رم�س���ي�س �س���نتان – تلق���ى 
يو�س���ف وهبي بك خطابا من فتاة تروي فيه 
ق�س���تها.. وقال���ت انها ت�س���ع مواهبها حتت 
التجرب���ة.. ووقع���ت الفتاة ه���ذا اخلطاب – 
الأخر مرة – با�س���مها احلقيقي مفيدة حممد 

غنيم!
ويف الي���وم الثاين ذهب يو�س���ف وهبي اىل 
بيت مفيدة حممد غنيم.. ودعاها لالن�س���مام 
اىل فرقته.. فا�س���رتطت عليه ان متثل الدور 

االول! 
وواف���ق يو�س���ف وهب���ي.. والف م���ن اجلها 
املزي���ف"..  "اجل���اه  امل�س���هورة  م�س���رحيته 
وبقي���ت عقب���ه واح���دة.. وهي اال�س���م الذي 

�ستظهر به امام النا�س!
واقرتح يو�س���ف وهب���ي هذا اال�س���م عزيزة 

امري! 

بي��ت  تدخ��ل  عر���س  ال��ه  اول 
عزيزة امري!

وبعد خم�سة �سهور.. كانت جال�سة يف اثناء 
الربوفة.. عند ما اقرتب منها احد املمثلني.. 
وق���ال له���ا: ان عم���دة م���ن اعي���ان ال�س���عيد 
�س���اهدها على امل�س���رح و�س���ياأتي بع���د قليل 

ليطلب يدها!
ودخل العمدة.. وقدمه املمثل اليها قائاًل: 

- احمد بك ال�سريعي.. 
وتفر�س���ت عزي���زة ام���ري يف وج���ه العمدة.. 
الفرن�س���ية  يتكل���م  انيق���ا  �س���ابا  فوجدت���ه 
بطالقة.. اجتمعت فيه كل امنيات الن�س���اء.. 
املال واجلاه واحل�سب.. ومل ت�ستطع عزيزة 
امري ان ترف�س���ه..  ولكنه���ا طلبت ان ميهلها 

فرتة للتفكري! 
ه���ذا  م���ن  ام���ري موقفه���ا  ودر�س���ت عزي���زة 
ال�ساب.. فقد كانت تعلم انه من ا�سرة عريقة 
ال�س���عيد  يف  اال�س���ر  وتقالي���د  بال�س���عيد.. 
حتتم على ابنائها ع���دم الزواج اال من بنات 
اال�س���رة.. فكي���ف يحط���م تقالي���د ا�س���رته.. 

ويتزوج من ممثلة! 
وقال���ت عزيزة امري انها توافق على زواجها 
منه، فهي مل تكن حتلم بان يتقدم اليها �ساب 
مثل���ه!.. ولكنه���ا ال حتب ان تعر����س حياتها 

للخطر!
وكان���ت ه���ذه ه���ي امل���رة االوىل يف تاري���خ 
العائ���الت امل�س���رية بال�س���عيد، التي يتزوج 

فيها �ساب �سعيدي من ممثلة! 
وبذل���ت عزي���زة امري جمه���ودا عنيف���ا، لكي 
ي�س���مح لها بالتمثيل على امل�سرح بني احلني 
واالخ���ر.. وبع���د �س���هور.. انتابه���ا مر����س 
الزمه���ا الفرا�س.. ومل ت�س���تطع اخلروج اىل 
دور ال�سينما.. فا�س���رتى لها زوجها اول اآلة 
عر����س – 16 ملل���ي – ظهرت يف القاهرة – 
�سنة 1926 – يف حمل �سيكوريل.. لت�ساهد 
االف���الم الت���ي ترغ���ب يف روؤيته���ا وه���ي يف 

فرا�س املر�س! 

عر�س��ه  ي�ستغ��رق  فيل��م  اول 
خم�س دقائق!

وعندما �س���فيت م���ن املر����س.. ا�س���رتت اآلة 
رزق  امين���ة  �س���ديقتها  ودع���ت  ت�س���وير.. 

فيل���م  اول  يف  للتمثي���ل  حمم���د..  وامين���ة 
بتاليف���ة  ام���ري  عزي���زة  تق���وم  �س���ينمائي 

واخراجه وت�سويره بنف�سها.! 
وبع���د ان امت���ت الت�س���وير، بعث���ت بالفيل���م 
اىل حمل – ك���وداك – للطبع والتحمي�س.. 
واقام���ت عزيزة امري حفل���ة يف البيت، دعت 
اليها ا�سدقاء اال�س���رة، مبنا�سبة عر�س هذا 
الفيل���م، الذي مل ي�س���تغرق عر�س���ه اكرث من 

خم�س دقائق!

موؤ�س�سة الفيلم امل�سري!

كانت ال�سيدة امل�سرية يف ذلك الوقت عبارة 
عن حماوالت بدائية، ال تتعدى اال�سكت�سات.. 
ورات عزي���زة ام���ري ان تنتج فيلم���ا كبريا.. 
و�س���اعدها عل���ى ذل���ك معار�س���ة زوجه���ا يف 
ظهورها على امل�س���رح.. فا�س���تعانت بزميلها 
�س���تيفان رو�س���تي الخراج فيلم "ليلى" اول 
فيلم م�سري ي�ستغرق عر�سه �ساعة ون�سف 
�س���اعة.. وا�س���رتك معه���ا يف التمثي���ل احمد 
ج���الل وح�س���ني ف���وزي والعاملة امل�س���هورة 
مببه ك�س���ر!.. وكان �س���تيفان رو�ستي يقوم 
اىل جان���ب االخ���راج بتمثي���ل ال���دور االول 

امامها!
ويف ي���وم 17 نوفم���رب �س���نة 192.. عر�س 
ه���ذا الفيلم يف دار �س���ينما مرتوبول وجنح 
الفيلم.. ومنذ ذلك التاريخ ا�س���بحت عزيزة 

امري موؤ�س�سة الفيلم امل�سري!

ق�سة اربعة رجال.. 

يف حي���اة عزيزة امري اربع���ة رجال.. االول 
اح���د ال�سا�س���ة.. وق���د طلب���ت من���ي يف احد 
االي���ام – اال اذك���ر ا�س���مه!.. والث���اين ه���و 
الوجيه احمد ال�س���ريعي.. وقد عا�س���ت معه 
اىل �س���نة 1938.. ث���م طلق���ت من���ه ب�س���بب 
رحالت���ه الطويل���ة اىل اخل���ارج. ثم تزوجت 
م���ن �س���قيقه الوجيه م�س���طفى ال�س���ريعي.. 
وه���و فنان يح���ب املو�س���يقى ويجيد العزف 
م���ن  االوىل  اللحظ���ة  ويف  الكم���ان..  عل���ى 

زواجهما قال لها: 
- ان كل م���ا تطلبينه يف هذا البيت �س���يكون 
بني يدي���ك.. ولكني احذرك من �س���يء واحد 

فقط وهو ان تفت�سي جيوبي! 
وعا�س الزوجان �س���بع �س���نوات.. ومل تفكر 
يف   – واح���دة  م���رة  وال   – ام���ري  عزي���زة 
االطالع على اية ورق���ة تخ�س الزوج.. ومل 
حتاول ان تفت�س جيوبه كما تفعل الزوجات 
املتطفالت!.. ويف احدى الليايل ا�س���تيقظت 
من نومها على �سوت يناديها با�سمها قائاًل: 
- يا مفيدة افتحي دوالب زوجك ا�س���تيقظت 
ال�س���اعة اخلام�س���ة �س���باحا وفتح���ت مفيدة 

اذنيها على هذا ال�سوت. 
وفكرت ب�سرعة.. وتذكرت ان زوجها اخرج 
خم�س���ني جنيها وعاد يف �س���اعة متاخرة من 
اللي���ل.. فقامت عل���ى الف���ور وفتحت دوالب 
مالب����س ال���زوج.. وم���دت يده���ا يف جيب���ه 
فخرجت وفيها ق�س���يمة زواج ودارت الدنيا 
يف راأ�سها وعندها قامت بقراءة الورقة مرة 
ثاني���ة وثالث���ة وخام�س���ة.. وانتظ���رت حتى 

ي�ستيقظ زوجها وت�ساأله.. 
- هل �سحيح انك تزوجت؟ 

منذ �سهور كنا – عزيزة امري وانا – 
نتحدث عن قانون املواليد والوفيات 

فقلت لها: انه قد حدث تعديل يف هذا 
القانون فا�سبح ال يدفن املتويف يف 

ف�سل ال�ستاء قبل م�سي ع�سر �ساعات.. 
وال يدفن يف ال�سيف قبل م�سي ثماين 

�ساعات.. وذلك للتاأكد من وفاته! 
وان�سم الينا حممود ذو الفقار.. واخذ 

يروي ق�س�سا خمتلفة عن احياء 
دفنوا خطاأ.. وذكرت لهما ق�سة 

ح�سني جنيب بك – مدير االذاعة 
بوزارة  �سغرياً  موظفًا  كان  – عندما 
الزراعة.. ومات يف الق�سر العيني.. 
وو�سعت جثته يف الثالجة.. وقبل 

ان ينقلوه اىل امل�سرحة.. ذهبت 
رئي�سة املمر�سات اىل الثالجة.. 

وك�سفت الغطاء ووقفت ت�سلي من اجل 
ح�سني جنيب!.. ولكنها فوجئت به 

يتحرك!.. وعا�س ح�سني جنيب بعد 
ذلك مدينا بحياته لهذه املمر�سة!

ويف تلك الليلة.. مل تنم عزيزة امري.. 
واو�ست زوجها حممود ذو الفقار باال 

يدفنها قبل م�سي 24 �ساعة.! 

اآخ��ر �س��اعة/  اآذار - 1952
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ذاكرة 
العد�شة

امللك فاروق

ت�سوير 
اإم جي اإم 
ليون عام 
1929

�سباق بن 
عمال على 
�سطح م�سنع 
�سركة فيات 
باإيطاليا عام 
.1923

�سكان برلن الغربية يرفعون اأوالدهم مل�ساهدة 
اأجدادهم الذين يقيمون باجلانب ال�سرقى �سنة 1961

�سهادة الثانوية العامة اخلا�سة 
بالعامل األربت اآين�ستاين عندما كان 
يف ال�سابعة ع�سر من عمره تظهر 
عالماته النهائية.

�سورة 
الإثنن ِمن 

املوؤذنن 
على ِمئذنة 

االأ�سرف 
قايتباي 
باجلامع 

االأزهر 
اأحد معامل املعكرونة يف اإيطاليا �سنة 1938ال�سريف

طريقة ذهاب 
االطفال 

اليابانين 
للمدر�سة رغم 
املخاطر و حتت 
ق�سف جوي يف 
احلرب العاملية 

الثانية

عام 1945 �ساحة نيويورك بعد احتفاالت 
الن�سر على اليابان

فالدميري بوتن يرق�س 
مع زميلته ايلينا خالل 
حفل يف �سان بطر�سربج، 
رو�سيا، 1970م

يف �سنة 1982 قامت 
اململكة العربية 
ال�سعودية باإهداء 
االأمم املتحدة جزء 
من ك�سوة الكعبة 
ومت و�سعها يف 
برواز �سخم علق يف 
قاعة اال�ستقباالت 
مببناهم الرئي�سي 
يف نيويورك

كون�سب�سيون توما�س- ال�سيدة التي اعت�سمت امام البيت 
االبي�س اكث�ر من 36 عام من اأجل فل�سطن من عام 1979 حتى 
وفاتها قبل يومن وهي تعت�سم يوميا يف خيمة �سغرية اأمام 
البيت االأبي�س
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�ساعرية  ال�سعر  ف��اح��م��ة  ال��ب��ي��ا���س 
للجمهور  اب��وه��ا  وقدمها  اجل�سد، 
ال��ت��وا���س��ي��ح،  م��ن  و���س��ل��ة،  لتغني 
كانت  فقد  ال��ق��دمي،  ع�ساق  و�سفق 
ال��ف��رتات التي  ه��ذه الفرتة اح��دى 
ال��ق��دمي  ا���س��ت��د فيها اخل���الف ب��ني 
واجلديد، واتفق االجماع على ان 
�سبب القلة يف الو�سط الفني هو 
انعدام اال�سوات التي تقوى على 
وعزفت  املرهفة..  االحل��ان  اداء 
امل��و���س��ي��ق��ى، ووق��ف��ت امل��ط��رب��ة 
وزاغ  الدقيق،  الرفيق  كالطيف 
وان�سدت  الف�ساء  يف  ب�سرها 

تو�سيح"يا غزاال زان عينه الكحل". 
�سابحة  وه��ي  اجلماهري  و�سفقت 
معها يف املا�سي ال�سحيق، وخرج 
الزهرة  اغنية  ي�ستعيدون  النا�س 
البي�ساء التي روت ظماأهم وزادت 
يف  ا�سواقهم  وحركت  �سجونهم 

تو�سيح قدمي.

امام امليكروفون 
ن���ف�������س ال���ت���و����س���ي���ح ق���دم���ت���ه 
 1924 ع���ام  يف  للميكروفون 
وخ�����الل ه����ذه ال���ف���رتة ك��ان��ت 
ثقافتها  ت�ستكمل  م���راد  ليلى 
امل��و���س��ي��ق��ي��ة ب��ف�����س��ل وال��ده��ا 

الذي ملح عبقريتها منذ مولدها، 
بها  خا�سة  احل��ان��ا  حتفظ  واخ���ذت 
داود  امل��رح��وم  تلحني  م��ن  اغلبها 
يف  امل��ي��ك��روف��ون  واذاع  ح�����س��ن��ي، 
ال�سوت  ان��غ��ام  االث����ريي  ال��ف�����س��اء 
ال����ذي ع��ا���س يف ن��ف�����س ال��ف�����س��اء، 
انت  قدمية"ياما  اغنية  وان�����س��دت 
واح�سني"با�سلوب جمع بني �سناعة 
الفطرية،  وموهبتها  عثمان  حممد 
قلبي"من  ي��ا  ي���وم  غنت"انهى  ث��م 
قدمها  وهكذا  ح�سني  داود  تلحني 
فر�ست  �سنوات  ي�سع  امليكروفون 
املوجات االثريية،  نف�سها على  فيها 
واعرتف الو�سط الفني بها، وعرف 

كل م�ستمع رنني �سوتها املنبعث من 
املا�سي ال�سحيق. 

كل هذا وهي ال تزال كالعهد بها يف 
طفولتها، ال تزال الفتاة اال�سطورية، 
تخ�سى ان ت�ستعل عاطفيتها، وتع�سق 
هواتفها  وتناجي  وخلوتها،  ذاتها 
تزايد  وكلما  واوهامها،  وا�سواقها 
بانها  �سعرت  �سوتها  ع�ساق  ع��دد 
ترغم ا�سطوريتها على اخلروج عن 
نطاقها لرت�سيهم، واحتدمت معركة 
�سخ�سيتها  بني  اعماقها  يف  عنيفة 
فر�سة  اول  وان��ت��ه��زت  امل���زدوج���ة 
اختلفت فيها مع االذاعة، واحتجبت 

عن الغناء امام املايكروفون وهي ال 
تدري �سببا جديا الحتجابها.

جنمة �سينمائية 
وخ���رج���ت م���ن امل���ي���ك���روف���ون اىل 
يف  ال�سفر  اغنية  �سجلت  الكامريا 
نف�سها،  و�سمعت  ال�سحايا  فيلم 
وراأت �سدى االعجاب يف جمهورها 
ف���ارت���اح���ت ���س��اع��ره��ا ل��ل��غ��ن��اء يف 
عامل  يف  ظهرت  وكما  البالتوهات، 
على  حفلة  اول  يف  جن��م��ة  ال��غ��ن��اء 
ال��رادي��و،  يف  اذاع���ة  واول  امل�سرح 
اول  يف  بطلة  الكامريا  امام  ظهرت 
اعجازها  الوهاب  عبد  ادرك  فيلم، 
فيلم  يف  البطولة  دور  اليها  فا�سند 
يحيا احلب، وجنح الفيلم، جنحت 
الذي  الدبالوج  ولكن  اغنياته،  كل 
الوهاب  عبد  م��ع  فيه  ا�سرتكت 
ان��ظ��ار اجل��م��اه��ري النهم  ل��ف��ت 
ف��رح��ة  ال�����س��ا���س��ة  ع��ل��ى  راأوا 
�سجونهم  حركت  التي  املطربة 
فيلم  اي  يف  ظهورها  وا�سبح 
وارباحه،  نفقاته  بتغطية  كفيال 
ال��ف��ي��ل��م 400  ت��ق��ا���س��ت يف ه���ذا 
�سخ�سيتها  ول��ك��ن  ف��ق��ط،  جنيه 
رفعت  �سرها  احد  يعرف  مل  التي 

اجرها اىل 12 الف جنيه. 

ال�سر اال�سطوري 
ليلى  ان  ال�سر،  ه��ذا  ي���دري  اح��د  ال 
الدموع  تثري  مل��اذا  ت��دري  ال  نف�سها 
وجت�����س��د اال����س���واق، ك��ل م��ا ت��دري��ه 
اداة  ت�سبح  تغني  ع��ن��دم��ا  ان��ه��ا 
ل��ل��م�����س��ارك��ة ال���وج���دان���ي���ة ب��ني 
انتخبوها  وان��ه��م  اجل��م��اه��ري، 
اح�سن   49 ���س��ن��ة  ا���س��ت��ف��ت��اء  يف 
وان  ال�سا�سة،  على  غنائية  ممثلة 
لها  يقدم  كيف  عرف  الوهاب  عبد 
وزادت  تنا�سبها،  ال��ت��ي  االحل���ان 
يف  اي�سا  جنحت  عندما  حيويتها 
واحمد  وال�سنباطي  زكريا  احل��ان 
وكرثت  ال�سريف،  وحممود  �سدقي 
ال��ت��ك��ه��ن��ات وام�����س��ك ع��ب��د ال��وه��اب 
�سوتها  قال:  حينما  اخليط  بطرف 
من نوع نادر الوجود، من املغنيات 
اللحن  على  يفر�سن  الالتي  القالئل 

�سخ�سيتهن.
هذه"ال�سخ�سية"يكمن  يف  وفعال.. 
ال�سخ�سية،  م��زدوج��ة  انها  �سرها، 
التي  ه��ي  اال�سطورية  �سخ�سيتها 
وحت��ول  ن���داء،  اىل  �سوتها  حت��ول 
لها  وتقيم  ام��ل،  اىل  النا�س  اح��الم 
االر�س  معلقا بني  ذاتها حمرابا  يف 
وال�سماء، و�سخ�سيتها الب�سرية هي 
�سديقة  بانها  فت�سعر  حتدثها  التي 
اغانيها  وت�سمع  ب��ع��ي��د،  ع��ه��د  م��ن��ذ 

فيخيل اليك انها تغني من اجلك.
ان  الب�سرية  ب�سخ�سيتها  توهمت 
ال�سهرة  فنالت  ال�سهرة  ال�سعادة يف 
يف  وتوهمتها  ال�����س��ع��ادة،  وف��ق��دت 
وتوهمتها  ال���راح���ة،  ف��ف��ق��دت  امل���ال 

واخريا  طويال  وبحثت  احل��ب،  يف 
ال��ت��ق��ت ب�����س��ري��ت��ه��ا ب��ا���س��ط��وري��ت��ه��ا 
عبد  فطني  مع  الغرام  ع�س  ودخلت 
الوهاب، وتوجت غرامها يف خامتة 
املطاف مبولود جديد يروي ميالدها 

اي�سا يف �سجل اال�ساطري.

احلب جميل 
تراها  �سخ�سيتها  ازدواج  ب�سبب 

الن�سيان  �سريعة  الغ�سب  �سريعة 
عنيدة اىل ابعد احلدود وم�ساملة اىل 
ابعد احلدود، وحينما تغني"احلب 
جميل"وليه خليتني احبك، ورايداك 
�سخ�سيتها  تذوب  راي��داك،  والنبي 
من  منبعثة  نغمان  النا�س  وي�سمع 

عامل اال�ساطري. 

اجل�����يل/ اأيار- 1956

ميالد ا�سطورة 
ظهرت اال�سطورة كالوم�سة امل�سرقة 
وفتحت  م�����راد..  ليلى  ول���دت  م��ن��ذ 
ما  اول  ف���راأت  ال��دن��ي��ا  على  عينيها 
و�سمعت  عليها،  حانية  ا�سرة  راأت 
اول ما �سمعت انغام املو�سيقى، كان 
اب��وه��ا امل��رح��وم زك��ي م��راد مطربا 
انيقا يف هندامه ويف احلانه، يحب 
جعلته  لدرجة  العبادة،  لدرجة  فنه 
امل�ستحدثة،  لالحلان  عنيدا  خ�سما 
لدرجة اذهلته حتى عن نف�سه، ومع 
عندما  غ��ري��ب  ب�سعور  اح�����س  ه��ذا 
ولدت ليلى.. كان ينظر اليها نظرات 
حاملة  خياالت  يف  وي�سرح  عميقة، 
يت�سور فيها ان مولودته حتمل بني 
جوانحها حقيقة جمهولة وا�سرت�سل 
بان  ا�سرته  و�سعرت  خواطره،  مع 
�سيئا ي�سغل باله، وحينما �سارحهم 
بان املولودة التي ا�سبحت طفلة يف 
تاريخ  �ستدخل  عمرها  من  الرابعة 
ابتهجوا  اب��واب��ه  او���س��ع  م��ن  ال��ف��ن 
ملجرد ار�سائه فقط، فان مظهرها مل 
يكن يب�سر ب�سيء.. بالعك�س، كانت 

مع  وت��ت��وارى  اجلميع  عن  تنزوي 
وخلف  الكرا�سي  حت��ت  العوباتها 
ال���ظ���الم،  اىل  ومت���ي���ل  ال���دوال���ي���ب 
وت��رف�����س ان ت�����س��رتك م���ع اط��ف��ال 
احل��ارة يف مرحهم. كان يخيل اىل 
وي�سفقون  �سقيمة  انها  يرونها  من 
ع��ل��ى م�����س��ريه��ا، ان���ه���ا ك��ال��زه��رة 
تنذر  اوراق���ه���ا  ان  غ��ري  ال��ب��ي�����س��اء 
بالذبول، فلما تبت�سم، قلما تتحدث، 
الليل  منت�سف  بعد  اب��وه��ا  وي��ع��ود 
ومي�سي  وحدها،  �ساهرة  فيجدها 
بالغناء،  مداعبتها  يف  الليل  بقية 
احلامويل  عبده  احل��ان  وي�سمعها 
القدامى  وتوا�سيح  عثمان  وحممد 

حتى يغلب عليها النعا�س.

على م�سرح رم�سي�س 
الطفلة  عن  تتحدث  اال�سرة  وب��دات 
ال��ت��ي ت����ردد اغ��ن��ي��ات اب��ي��ه��ا طبق 
املعجزة  التوا�سيح  حتى  اال���س��ل، 
ت�سطرب  ان  دون  تغنيها  ك��ان��ت 
�سفتيها"املقامات"املو�سيقية،  بني 

وع������ن������دم������ا 
ت��زوغ  تغني 
ن����ظ����رات����ه����ا 
الف�ساء  يف 
وت����ن���������س����ى 
ن���ف�������س���ه���ا، 
وت������خ������رج 
اال����س���وات 

من وجدانها 
وكاأنها تنبعث من ما�سي �سحيق.

وذات يوم اعد ابوها فرقة مو�سيقية 
واجريت التدريبات، وفوجئ افراد 
التخت ب�سماع ال�سوت املنبعث من 
مرة  من  اكرث  وا�ستعادوها  املا�سي 
ويف كل مرة يزداد �سحرها وتزداد 
مب�ستقبل  ل��ه��ا  وت��ن��ب��اأوا  ن�سوتهم 
ابلغهم  عندما  وده�سوا  عادي،  غري 
فعال،  م�ستقبلها  ب���داأت  انها  اب��وه��ا 
لها  غ��ن��ائ��ي��ة  اق��ام��ة حفلة  ق���رر  ف��ق��د 
نف�س  رم�����س��ي�����س يف  م�����س��رح  ع��ل��ى 
اال���س��ب��وع ك��ان ذل��ك يف ع��ام 1932 
فتاة  امل�سرح  خ�سبة  على  وظ��ه��رت 
يف الثانية ع�سرة من عمرها نا�سعة 

ه��ذه الفنان��ة اال�سطوري��ة.. ا�سطوري��ة يف �سخ�سيته��ا، ويف مالحمها 

و�سماته��ا، ويف انغامه��ا واحالمها.. ومن اجل ذل��ك تعي�س اكرث حياتها 

غريب��ة عن كل م��ا يحيط بها، لو انها خريت الخت��ارت ان تظل روحا 

هائم��ة يف عامل االرواح، او نغمة �سافية تن�ساب قبل ال�سروق، او الهة 

تط��وف حول املعابد والهياكل وتهب��ط اىل االر�س لت�سجيها حينا بعد 
حن. 

رمب��ا يف�س��ر هذا �س��ر عزلته��ا.. فعلى الرغم مم��ا متتز ب��ه ليلى مراد 

م��ن اناقة ور�ساق��ة وجاذبية فانها قلم��ا ترتاد املجتمع��ات يقولون ان 

عواطفها م��ن نوع قابل لال�ستعال، فال تكاد ت��رى ماأ�ساة �سغرية حتى 

تتوهم انه��ا كارثة.. ويقولون انها انطوائي��ة يزعجها ان يقتحم احد 

خلوته��ا لدرج��ة انها تك��ره حتى الرد عل��ى التليف��ون.. ويقولون انها 

نرج�سي��ة تع�سق ذاتها وتهي��م مب�ساعرها يف عامل مزدح��م بالهواتف 

واالوه��ام.. وكل هذا قد يعرب عن مالحمه��ا الب�سرية ولكنه ال يحدد 
معاملها اال�سطورية. 
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ح�س���ني  بي���ت  يف  م�س���اء..  غ���دا  "موعدن���ا 
ابراهيم"

تلك كانت تعليمات الهيئة التاأ�سي�س���ية لل�سباط 
االح���رار، تلقيناه���ا م���ن الرئي����س جم���ال عب���د 

النا�سر م�ساء يوم 15 يوليو �سنة 1952. 
وكنا نعرف ملاذا دعانا جمال اىل هذا االجتماع، 
ففي �س���باح ذلك اليوم �س���در االمر بحل جمل�س 
ادارة نادي ال�س���باط، بعد ان ادرك امللك ان بقاء 
ه���ذا املجل����س يعترب حتدي���ا لرغباته، وات�س���ل 
رئي����س ال���وزراء وقتئذ ح�س���ني �س���ري بالفريق 
ح�س���ني فريد رئي�س هيئة اركان حرب اجلي�س، 
وقال له ان اي �س���ابط يحت���ج على هذا او يفتح 
"بقه" بكلمة يعتقل يف احلال، كما يجب تطهري 

اجلي�س من جماعة ال�سباط االحرار. 
وكان حل���ل جمل����س ادارة ن���ادي ال�س���باط اثره 
البعي���د ومغ���زاه العمي���ق عندنا نحن ال�س���باط 
االحرار، فقد انتهزنا فر�س���ة انتخابات املجل�س 
ي���وم 31 دي�س���مرب 1951 ور�س���حنا فيه���ا عددا 
من زمالئنا حتى ت�س���ري غور االث���ر الذي تركته 
من�سورات ال�س���باط االحرار يف نفو�س �سباط 
اجلي����س، وكان���ت النتيج���ة ن�س���را باه���را، فقد 
انت�سر جميع مر�سحينا بينما �سقط اذناب امللك، 
ب���ل لقد وق���ف احد اع�س���اء اجلمعي���ة العمومية 
اثناء انعقادها وكان من �سباط �سالح ال�سيانة، 

وقال: 
- باعتباري زميال يف ال�سالح لل�سهيد عبد القادر 
ط���ه، فانني اطالب اجلمعية العمومية بالوقوف 
دقيقتني ح���دادا عل���ى الرجل الذي راح �س���حية 

القدر والنذالة. 
وهب ال�سباط جميعا وقوفا، وكانت لطمة قوية 
ا�ستقرت على وجه امللك واذنابه من كبار �سباط 
اجلي����س، فق���د كان معروف���ا ان املل���ك ه���و الذي 

حر�س على قتل ال�سهيد عبد القادر طه. 
تل���ك كان���ت بداي���ة النهاية، فق���د طا�س �س���واب 
املل���ك، ودار راأ����س ذنب ال�س���راي ح�س���ني عامر 
قائد �س���الح احلدود، وكانت ثورة جاحمة وراء 
جدران الق�سر، مت�س���خت عن قرار اغالق نادي 

ال�سباط. 
اجل كن���ا نعرف ان �س���يئا كهذا الب���د ان يحدث، 
وكن���ا نريد ان يلم�س �س���باط اجلي�س بانف�س���هم 
م���دى احرتام املل���ك حلريتهم، وكي���ف انه يراها 
هبة ومنة مينحهما لهم متى �ساء ومينعها عنهم 
وف���ق ه���واه ولكن ه���ذا مل مين���ع م���ن ان اغالق 
النادي ترك اثرا اآخر بالن�سبة لل�سباط االحرار، 
فق���د كانت حمتويات املن�س���ورات ال�س���رية التي 
ا�سدرناها ووزعناها لن�سر الوعي بني �سفوف 
ال�س���باط، وكان���ت مو�س���وعات االحادي���ث يف 

االجتماع���ات الفردي���ة الت���ي كان يعقدها كل منا 
لزمالئه يف وحدته او �س���الحه، كانت هذه وتلك 
جتع���ل من ال�س���باط االحرار يف نظ���ر االخرين 
قوة هائلة ت�ستطيع ان ت�سمد امام جربوت امللك 
ونتحدى طغيانه، وها هو ذا ي�س���در امره بحل 
املجل�س واغالق نادي ال�سباط، ويف هذا مافيه 
من اال�ستهانة بقوة ال�سباط االحرار ونفوذهم، 
بل هو �سفعة اراد امللك او يوجهها الولئك الذين 

وافتهم اجلراأة لتحديه. 
وجل����س جم���ال يفك���ر م���اذا نفع���ل؟ ه���ل نتلق���ى 
ال�س���فعة يف ر�س���وخ وا�ست�س���الم وبذل���ك يفقد 
ال�س���باط االحرار هيبتهم وقوتهم و�س���جاعتهم 

التي يتو�سعها فيهم زمالوؤهم �سباط اجلي�س؟ 
ثم.. لقد ا�ستطعنا ان ن�سم عددا من ال�سباط يف 
خمتلف اال�سلحة اىل خاليانا الفرعية، وهو عدد 
لي�س كب���ريا حقا، لكن من يدرينا اننا ن�س���تطيع 
ان نح�سل على عدد مثله م�ستقبال اذا انف�س من 

حولنا اليوم، عندما يرى هزميتنا امام امللك؟ 
مل يك���ن هذا التفك���ري وليد اخلوف او الرتدد يف 
االق���دام عل���ى القيام بحرك���ة ايجابية �س���د هذا 

الت�سرف، وامنا له �سبب اآخر. 
ففي �سهر مار�س �سنة 1952 بعد ان وقع حريق 
القاه���رة، ال���ذي اراد ب���ه املل���ك ان يح���رق كفاح 
االحرار �سد االجنليز يف القتال، ليحفظ كيانهم 
وكيانه، ويحميهم ويحمي نف�س���ه، وبعد م�سرع 
ال�س���ابط ال�سهيد عبد القادر طه، حدث ان عقدت 
الهيئة التاأ�سي�س���ية لل�س���باط االحرار اجتماعا، 
اتف���ق ال���راأي فيه عل���ى القيام بالثورة يف �س���هر 

نوفمرب 1952. 
ولتحديد هذا املوعد حكمة. 

فقد كان امللك قد عطل الربملان حتى يجنب اذنيه 
�س���ماع تلك اال�س���وات التي كانت ترتفع من بني 
قلة قليلة من ذوي الوطنية يف �سفوف االع�ساء، 
وتعل���ن �س���خطها على االو�س���اع املقلوب���ة التي 
ت�س���ري عليها البالد، وقد علمنا ان هذه القلة بني 
اع�س���اء املجل����س قررت ان جتتم���ع يف الربملان 
رغ���م انف امللك ي���وم موعد انعق���اده العادي يف 
�س���هر نوفم���رب 1952، وتوقعن���ا ان يك���ون ذلك 
احل���دث �س���ببا يف انفجار �س���خط ال�س���عب على 
املل���ك واذنابه، وقررنا ان ننتهز فر�س���ة االر�س 

املمهدة للثورة، وتقوم بحركتنا. 
ولكن قرار امللك ال�س���ابق بحل جمل�س ال�سباط، 
ن�س���من – وه���و ال ي���دري – ف�س���ل اخلت���ام يف 
ق�س���ة احلكم الفا�س���د، وقررن���ا ان نعجل بتنفيذ 

اخلطة. 

◄

وانزل مديرامل�س���رح ال�ستار قبل انتهاء الف�س���ل، وف�سلت امل�سرحية، وجنحت 
زينات �سدقي كممثلة كوميدية.. 

معهد التمثيل 
ومنذ �س���نوات قليلة ان�س���يء معهد التمثيل، وا�س���تطاع املعهد ان يلد اكرث من 

موهبة ملع جنمها فوق خ�سبة امل�سرح.. 
زه���رة الع���ال مث���ال، الفت���اة التي تعي����س دوره���ا فتح�س ان���ت انك حتي���ا معها 
بانفعاالتك واح�سا�س���ك، زه���رة العال خريجة املعهد يف الدراما، هل ت�س���تطيع 

ان ت�سغل مكان امينة رزق؟ 
وعواطف رم�س���ان، خريج���ة املعه���د يف الكوميديا، هل تبلغ م���ا بلغته زينات 

�سدقي! 
امينة رزق تقول ال وزهرة العال تقول ياريت 

تق���ول امينة رزق ان الفن موهبة، وان العلم هو الذي ي�س���قل املوهبة، ومعهد 
التمثي���ل قد ادى واجبه النظري بك�س���فه عن الكثري م���ن املواهب، والذي بقي 
هو فوق خ�س���بة امل�س���رح وتعتقد امينة رزق ان من ال�س���عب ايج���اد خليفة لها 
يف الوقت احلا�س���ر و�س���ميحة ايوب تعجبها، اما زهرة الع���ال فعلى تفوقها ال 
ت�س���تطيع ان حتل حملها يف جميع ادوارها، وان كانت تتنباأ لها بنجاح عظيم 

يف بع�سها. 
بينما تقول زهرة ان معهد التمثيل قد تغري، وانه مل يعد يخرج ممثالت مبعنى 
الكلمة، اما عن نف�سها، فرغم انها خريجة املعهد،  فانها توؤكد ان التمثيل موهبة 
طبيعية الميكن لل�سناعة ان تفلح يف خلق مثلها، ولو افلحت ف�سيكون التمثيل 
�س���ناعيًا واملمثل ال�س���ناعي الينجح، وهي حتفظ ملعه���د التمثيل جميله عليها 

ولكنها تنكر ان جمال التعليم هو خ�سبة امل�سرح.. 
وتقول زهرة العال عن امينة رزق انها اعظم ممثلة ظهرت على امل�سرح وهي ال 
ت�ستطيع ان حتكم ان كانت ت�سلح الداء ادوارها ام ال، وان كانت تتمنى ذلك!

زينات �سدقي والتقليد
اما زينات �س���دقي فتقول ان امل�سرح ا�ستعداد ولي�س �سهادة، وهي ال ت�ستطيع 
ان حتك���م عل���ى معه���د التمثيل النه���ا ال تعرف �س���يئا عن���ه، اما عن نف�س���ها فقد 
�س���اعدها ا�س���تعدادها الطبيعي للم�سرح على الو�س���ول، كما وجهتها تدريبات 
املرح���وم جني���ب الريحاين، ويف راأيه���ا ان املواهب اجلدي���دة يجب ان تخلق 
�سيئا وترتفع عن جمرد املحاكات الن التقليد مهما ارتفع فلن يوازي اال�سل.. 
وراأيه���ا يف عواط���ف رم�س���ان انه���ا حتتاج لتوجي���ه كبري حتى ت�س���ق طريقها 
وتتميز بطابع فني خا�س. بينما تقول عواطف ب�س���راحة ان معهد التمثيل ال 
يوؤدي ر�س���الته وانها مل ت�ستفد �سيئا من هذا املعهد، وكل ما اكت�سبته من خربة 

على امل�سرح. 
ويف راأيه���ا ان زين���ات �س���دقي ه���ي اعظم ممثلة كوميدية يف م�س���ر ب�س���هادة 

اجلمهور، وهي تعتقد ان قيامها بدور زينات  يعني انها و�سلت. 

من هي �ساحب��ة املواهب اجلدي��دة التي �ستحتل 
عر�س الدراما والكوميديا يف �سينما امل�ستقبل.. ان 
امينة رزق تر�سح زهرة العال لكي تخلفها يف ادوار 
الدموع.. وزينات �سدقي تر�سح عواطف رم�سان 

خليفة لها يف ادوار ال�سحك والكوميديا..

الفن.. هذا التعبري اجلميل عن انبل ما يف احلياة 
من واقعية واح�سا�س.. 

اه��و موهب��ة.. هل هو تعليم ه��ل ميكن ان يوجه 
كم�سنع كبري ينتج الفنانن. 

الفن��ان يول��د وال ي�سن��ع!  ان  الفال�سف��ة  يق��ول 
ومن��ذ رب��ع ق��رن اك��دت امين��ة رزق ه��ذا املث��ل 
عندما و�سع��ت قدمها فوق خ�سب��ة امل�سرح، فقد 
ا�ستطاع��ت يف ع�سر �سنوات ان جتع��ل ا�سمها على 

كل ل�سان، وموهبتها مو�سع كل تقدير.. 
يف ع�س��ر �سنوات فقط، ا�ستطاع��ت امينة رزق ان 
ت�سق طريق املجد وترتدي تاج املمثلة االوىل يف 

الدراما وزينات �سدقي هي االخرى.. 
ظه��رت على امل�س��رح اول م��رة يف درام��ا عنيفة، 
و�س��يء م��ا يف ت�سرفاته��ا قل��ب الدرام��ا الباكي��ة 

لكوميديا �ساحكة. 
اجل����يل/ 
كانون الثاين
1956
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امل�سور/ حزيران- 1958

وبعد ان قال لنا جمال – انه يرى ان نبادر بتنفيذ 
اخلط���ة يف يوم 5 اغ�س���ط�س 1952، طلب دعوة 
اع�ساء اللجنة التاأ�سي�سية لل�سباط االحرار كلهم 
لالجتم���اع به يف اليوم التايل، لبحث املو�س���وع 

واتخاذ قرار فيه.. 
ويف اليوم التايل 16 يوليو 1952 عقدت الهيئة 
التاأ�سي�س���ية اجتماعا اخر ح�سره من اع�سائها: 
جم���ال عبد النا�س���ر، وعبد احلكي���م عامر، وعبد 
اللطيف البغدادي، وكمال الدين ح�سني، وح�سني 
ابراهيم، وانا.. خالد حميي الدين، وكان امللك قد 
ا�س���در امرا بتعيني جمل�س ادارة موؤقت، حر�س 
عل���ى ان يك���ون اع�س���اوؤه جميعا مم���ن ال حتوم 
حولهم الريب وال�سكوك، واملعروفني باخال�سهم 

له، اي من غري ال�سباط االحرار طبعا. 
يف ذلك االجتم���اع اقرتح بع�س الزمالء ان نقوم 
بعملي���ات عنيف���ة، ولقى االقرتاح قب���وال مبدئيا، 
ومر يوم���ان ونحن نفكر يف اخ���راج الفكرة اىل 

حيز التنفيذ. 
ولكن جمال عبد النا�س���ر جاءنا يف اليوم الثالث 

وقال لنا: 
- فق���د فكرت طويال يف م�س���األة القيام بالعمليات 
العنيف���ة الت���ي اتفقن���ا عليها م���ن قب���ل، فوجدت 
ان احل���ل ال�س���ليم ه���و ان نتاأك���د اوال ع���ن م���دى 
�س���يطرتنا عل���ى اجلي�س، ف���اذا اطم���اأن بالنا اىل 
ه���ذا، ا�س���تطعنا ان ن�س���قط احلكوم���ة، ونفر�س 

�سروطنا ونحقق اهدافنا. 

وعدن���ا نفك���ر يف مدى �س���يطرتنا عل���ى اجلي�س، 
وجل����س كل واح���د م���ن مندوبي اال�س���لحة بيننا 
بعد قوائم با�س���ماء زمالئه ال�سباط الذين ميكنه 
االعتم���اد عليهم، ثم اتفقنا على ان نقوم باحلركة 

يوم 4 اغ�سط�س. 
وق���د اخرتن���ا هذا الي���وم بال���ذات النه ي�س���ادف 
املوع���د الذي تعود في���ه بع�س وح���دات اجلي�س 
م���ن العري����س اىل القاه���رة، وبينه���ا ق���وة كتيبة 
مدافع ماكينة، ت�ستطيع االعتماد عليها يف تنفيذ 
اخلط���ة، وحت���ى يك���ون املواطن���ون قد �س���رفوا 
مرتباتهم، ويف و�س���عهم تاأمني نفقات معي�س���تهم 
حتى اآخر ال�س���هر، وذل���ك من باب االحتياط ملا قد 

ي�ستجد من ظروف طارئة بعد اعالن الثورة. 

وم�س���ى كل منا ي�س���ع خط���ة تف�س���يلية للعملية 
الت���ي ي�س���تطيع ان يق���وم به���ا، معتم���دا يف ذلك 
على �س���باطه وجنوده واال�سلحة التي ي�ستطيع 

احل�سول عليها. 
وب���داأت ات�س���االت جدي���دة ب���ني اع�س���اء الهيئة 
التاأ�سي�س���ية واع�س���اء اخلاليا الفرعية لل�سباط 
االحرار، ومت ح�سر ا�سماء من ن�ستطيع االعتماد 
عليهم من ال�سباط، ودرا�سة امكانيات كل �سالح 
ويف ي���وم االح���د 20 يولي���و، ابلغنا جم���ال عبد 
النا�سر انه حدث تغيري يف موعد احلركة ب�سبب 

معلومات اتى بها ثروت عكا�سة. 
قال ثروت ان احد ا�س���دقائه ات�س���ل به تليفونيا 
م���ن اال�س���كندرية، وانب���اأه ان حكوم���ة ح�س���ني 
�س���ري قدم���ت ا�س���تقالتها، وان جني���ب اله���اليل 
ب�س���كل الوزارة اجلديدة، وانه �س���يعني ح�س���ني 
�س���ري عامر وزيرا للحربية، وان ح�س���ني �س���ري 
عامر �س���رح ب���ان احل���ل الوحيد الع���ادة الهدوء 
اىل �س���فوف اجلي����س هو القب�س على ال�س���باط 
االح���رار والتنكي���ل بهم، وانه اع���د قائمة من 14 
�س���ابطا، ين���وي الفتك بهم وكان ال بد ان ن�س���بق 
ح�س���ني �س���ري عامر، فن�س���ربه قبل ان ي�سربنا، 
وقررنا ان نقوم باحلركة يف م�س���اء اليوم التايل 
21 يولي���و، وارجاأن���ا حتديد �س���اعة التنفيذ اىل 
ظه���ر الغد، ثم ا�س���رعنا نتخذ جمي���ع االجراءات 
الالزمة، من حيث اعداد القوات الالزمة وتوزيع 
الذخرية، والوقود، وجتهيز العربات والدبابات 

وال�سيارات وغريها. 
ويف اليوم التايل ذهب كل منا اىل عمله كالعادة، 
وقبل ان يذهب جمال عبد النا�سر اىل كلية اركان 
احل���رب ليقوم بت�س���حيح اوراق امتحان الطلبة 
ال�س���باط، م�س���ى يطمئن اىل مدى اال�ستعدادات 
الت���ي اتخذه���ا كل من���ا متهي���دا لتنفي���ذ العملية، 
ثم ق���ال ان الوح���دات القادمة من فل�س���طني التي 
�سن�سرتك معنا يف العملية مل ت�سل بعد، وينتظر 

و�سولها بعد الظهر. 
وبع���د الظه���ر قررن���ا تاأجي���ل تنفي���ذ العملية اىل 

م�ساء اليوم التايل، اي ليلة 22-23 يوليو. 
الهيئ���ة  عق���دت  يولي���و   22 ي���وم  �س���باح  ويف 
التاأ�سي�س���ية لل�س���اط االحرار اجتماعا يف بيتي، 

وجل�سنا ن�سع الرتتيبات االخرية للعملية. 
وكان���ت الهيئ���ة التاأ�سي�س���ية تتاأل���ف وقتئ���ذ م���ن 
ت�س���عة اع�س���اء، مل يح�س���ر منهم غري جمال عبد 
النا�س���ر وعبد احلكيم عام���ر – وكان قد جاء من 
خدمت���ه بالعري����س زاعم���ا املر�س، لي�س���رتك يف 
احلركة – وعبد اللطيف البغدادي، وكمال الدين 
ح�س���ني وح�س���ن ابراهيم، وخالد حمي���ي الدين، 
اما الثالث���ة الباقون فكان���وا يف خدمة وحداتهم 

خارج القاهرة. 
يف هذا االجتماع در�س���نا جمي���ع امكانياتنا على 
�س���وء التقارير الواردة من ال�سباط االحرار يف 

خمتلف الوحدات. 
ويف تلك اجلل�س���ة ناق�س���نا اآخر واجبات اخلطة 
النهائية، التي ا�س���رتك يف و�س���عها جمال وعبد 
احلكيم وزكريا، وقراأن���ا الفاحتة وتعاهدنا على 
امل�س���ي اىل الهدف باميان واخال�س، والله على 

ما نقول �سهيد.
وان�س���رف الزمالء بينما حملت ابنتي – وكانت 
موي�سة – اىل الطبيب كعادتي كل يوم، وعندما 
ع���دت اىل البي���ت وارتدي���ت ثياب���ي الع�س���كرية، 

كانت ال�ساعة 
الثامنة م�ساء فتاأهبت للنزول، 

حت���ى اجتم���ع بزمالئ���ي يف �س���الح الفر�س���ان، 
النهائي���ة  الرتتيب���ات  اخ���رى  م���رة  وتراج���ع 

للعملية.
وم�س���يت اىل بيت ثروت عكا�س���ة، وكان هناك 
ح�سني ال�س���افعي، وبينما نحن نراجع عمليتنا 
املقبلة دخل علينا الرئي�س جمال عبد النا�س���ر، 
فتناولن���ا  وبنطولن���ا،  قمي�س���ا  يرت���دي  وكان 
طعام���ا خفيفا، وعندما اطم���اأن اىل قوة روحنا 
املعنوية، ان�س���رف وابت�س���امة االم���ل الكبرية 
ترت�س���م عل���ى جمي���ع ق�س���مات وجه���ه، واذك���ر 
يومئ���ذ انه قال لرثوت قبل ان ين�س���رف، وكان 

يعرف انه رقيق العاطفة: 
- ثروت... ارجو اال جتعل للعواطف اي تاأثري 
عليك كنت ا�سعر ونحن يف طريقنا اىل العملية 
احلرك���ة  ان  وه���و  عجي���ب،  داخل���ي  ب�س���عور 
�س���تتم ب�س���الم، ومل يداخلن���ي ق���ط اي �س���عور 
بالف�س���ل، ولع���ل ال�س���بب يف هذا ه���و انه اذا مل 
تقم احلرك���ة ف�س���يقب�س علينا املل���ك واعوانه، 
كما �سرح بهذا ح�س���ني �سري عامر. واذا قامت 
وف�سلت ف�سيقب�س علينا اي�سا، او قد ننجح يف 
االفالت منهم، اي ان م�سرينا واحد �سواء قمنا 
باحلرك���ة او مل نق���م، ومن هن���ا كان االطمئنان 

وعدم املباالة ي�ستقران يف اعماقي. 
يف ذل���ك الوقت كن���ت اعمل قائدا ثاني���ا للكتيبة 
امليكانيكي���ة، وه���ي تتاأل���ف م���ن ق���وات م�س���اة 
حتمل عربات "�سبمرتاك" اي ن�سف اجلنزير، 
ون�س���ادف تلك الليلة – ليل���ة الثورة – ان كان 
القائد االول يف اجازة فاحتللت مكانه، يعاونني 

يف العمل زميل من ال�سباط االحرار. 
وعندما ذهبت اىل مع�س���كر الكتيبة، وجدت ان 
ال�س���ابط النوبتجي تلك الليلة برتبة "�س���ول" 
وكان نائم���ا فايقظت���ه، وطلب���ت من���ه ان يوقظ 
جميع جن���ود الكتيبة، ويوزع عليهم اال�س���لحة 
من ر�سا�س���ات وبنادق وذخرية، كما يوزع على 

كل منهم بطانية. 
و�ساألني ال�سول: 

- ايه ال�سبب؟.. هل هناك طوارئ! 
فقلت:: 

- ايوة فيه ا�سطرابات يف البلد والزم نخرج
واكتفى ال�س���ول مبا ذكرت لهن وانطلق ي�سدر 

االوامر للجنود. 
وكان���ت عالقت���ي بجن���ود كتيبت���ي طيب���ة جدا، 
وكن���ت مو�س���ع الثق���ة الكامل���ة عن���د اجلن���ود 
و�س���ف ال�س���باط، ولذلك ما كاد ال�س���ول ينقل 
اليهم اوامري حتى ا�س���رعوا يتاأهبون لركوب 

ال�سيارات يف الطريق اىل العملية.
كانت مهمتي تلك الليلة تقت�س���ر على �سد جميع 
امل�س���الك املوؤدية اىل منطقة املع�س���كرات، ومنع 
امل���رور، م���رور اي �س���خ�س يح���اول عبورها، 
�س���واء من ناحية العبا�س���ية او م�سر اجلديدة 

او كوبري القبة.
وق�سمت قواتي ثالثة اق�سام

الق�س���م االك���رب راب���ط على مقرب���ة من �س���ينما 
روك�س���ي، عند املنحنى املواجه ملحطة البنزين 
هناك، و�س���د املنفذ بني م�سر اجلديدة ومنطقة 

اجلي�س.
وق�س���م اآخ���ر رابط عند امل�ست�س���فى الع�س���كري 

و�سد املنفذ جتاه كوبري القبة.
وق�س���م ثالث عن���د ادارة القرعة �س���د املنفذ بني 

العبا�سية ومنطقة املع�سكرات. 
وكنا قد علمنا ان نباأ قيام الثورة قد بلغ الق�سر 
يف ال�س���اعة احلادية ع�س���رة، وان امللك ات�س���ل 
بكب���ار �س���باط اجلي�س، وامره���م بالذهاب اىل 
وحداته���م، الحباط خط���ة الثورة، م�س���تعينني 
يف ذلك با�س���دار االوامر الع�س���كرية التي البد 
ان يحرتمه���ا من هم اقل رتب���ة، ولذلك انطلقت 
بقواتي اىل مواقعنا قب���ل املوعد املحدد لتنفيذ 

العملية، وكان منت�سف الليل. 

ث  ح���د و
ىل بينم���ا قوات���ي ت�س���د املنافذ  ا

منطق���ة املع�س���كرات، انن���ي التقيت ب�س���ابطني 
برتب���ة  والث���اين  ام���رياالي،  برتب���ة  احدهم���ا 
قائممق���ام، ويب���دو انهم���ا ظن���ا انني ل�س���ت من 
ال�س���باط الثائرين، او انن���ي من قوة الطوارئ 
الت���ي خرجت الحباط خطة الث���ورة فطلبا مني 
�س���يارة حتملهما اىل وحدتيهما، ف�س���األتهما عن 
�س���بب ذهابهم���ا اىل وحدتيهم���ا فق���ال اكربهما 

رتبة: 
- الن في���ه ث���ورة يف اجلي����س، وعندن���ا اوامر، 

توقفها، هات لنا عربية قوام. 
فقلت لهما بكل هدوء:

- ال 
الكبريي���ن  ال�س���ابطني  - وارتفع���ت حواج���ب 
ده�س���ة، اذ كيف يجروؤ �س���ابط اقل منهما رتبة 

على ان يقول لهما: "ال" و�ساأل احدهما:: 
- ال!.. ازاي ال! 

ويف ب�ساطة اجبتهما وانا ا�سحك: 
- النني من الثوار

و�سعق ال�سابطان، وعندما افاقا من ده�ستهما 
قال احدهما: 

- طيب احنا دلوقت نعمل ايه! 
فقلت: 

- تروحوا البيت
وتك���رر مث���ل ه���ذا املوق���ف م���ع كثري م���ن كبار 
اال  بامل���رور  ن�س���مح  ومل  غريهم���ا،  ال�س���باط 
لوح���داث اجلي����س القادم���ة م���ن املاظ���ة، الت���ي 

حتمل كلمة ال�سر وهي "ن�سر". 
ومت لنا الن�سر.. من عند الله.



كاريكاتري  ايام زمان

هو- يا �سالم... الدكتور ده باين عليه عظيم قوي..!!

هي- انت دفعت له كام بق�سي�س !

عرفوا مكاين وبعتوا املجلة !يا �سالم على ال�سحفين.. 

اال�س: حمفظتك انت وهو

اأحدهم: ت�سمح ت�ستنى دقيقة ملا اأدفع اخلم�سة جنيه اللي عليه له !

بدون تعليق


