
WWW. almadasupplements.comالعدد )3907( ال�سنة الرابعة ع�سرة - الثالثاء )25( ني�سان 2017

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

ديزين الند يوم االفتتاح، 1955م



3 العدد )3907( ال�سنة الرابعة ع�سرة - الثالثاء )25( ني�سان 2017 العدد )3907( ال�سنة الرابعة ع�سرة - الثالثاء )25( ني�سان 22017

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

ان���ه يعرف كي���ف ب���داأت ليلى م���راد حياتها 
االذاعية، ويذكر اول اذاعة ال�سمهان، واول 
"اغنية". فان  "اغنية" لل�سخ رفعت.. نعم 
ال�سيخ رفعت بداأ حياته االذاعية باغنية ال 

بربع قراآن! 
االذاع���ة  برام���ج  بتن�سي���ق  يق���وم  وكان 
كم���ا   – ال���ذوات  اوالد  م���ن  "�س���اب" 
يق���ول حب�س���ي – ا�سمه "مدح���ت افندي 
عا�س���م"!.. يق�سد املو�سيق���ار املعروف 

مدحت عا�سم.. 
"وذات يوم جاءين �ساب قال انه يريد 

ان يغن���ي يف املحط���ة، وكان ي�سع العود حتت 
ابط���ه.. وجل�سن���ا ن�ستم���ع اىل ال�س���اب وه���و 

يغني: 
يا ريتني طري وانا اطري حواليك 

مطرح ما تروح يا عيوين عليك 
ا�سم���ه،  ال�س���اب يف االختي���ار، وكان  وجن���ح 

االطر�ش"!..  "فريد 
"واتفق���ت م���ع ال�س���اب عل���ى ان يح�س���ر ليال 
املعي���اد  يف  فاقب���ل  امل�ستمع���ن،  اىل  لتقدم���ه 
يرت���دي "�سموكن".. ووقف ام���ام امليكروفون 
يذي���ع مبا�س���رة – فل���م تك���ن تع���رف يف ايامنا 
اال�سرط���ة الت���ي ت�سج���ل ث���م ت���ذاع – وع���زف 
التخ���ت مقدم���ة االغني���ة، وج���اء دور املطرب، 
ولك���ن فم���ه انغلق بقف���ل من حدي���د، واحتب�ش 
�سوت���ه يف حنجرته، وات�س���ح انه "مك�سوف" 
وانه يريد ان ي�سع���ر انه يغني لنف�سه، فاطفاأنا 
الن���ور، وو�سعن���ا قطع���ة م���ن ال�سا����ش عل���ى 
امليكروف���ون لكي���ال ي���راه املط���رب اخلجول.. 
وعندئ���ذ فقط بداأ القفل احلدي���د ينفتح.. وبداأ 
�سوت���ه يخرج م���ن حلق���ه.. وجن���ح املطرب.. 

و�سجعه امل�ستمعون".. 
هذه بداية فريد االطر�ش يف االذاعة!.. 

 **
وكانت بداية "ا�سمهان" يف اذاعة حب�سي، عن 

طريق التليفون.. 
ات�سل���ت بحب�س���ي تليفوني���ا، وقال���ت ل���ه انها 
�ستغن���ي له يف التليف���ون.. وغنت مطلع اغنية 

ام كلثوم التي حلنها ال�سيخ ابو العال:
وحقك انت املنى والطلب 
وانت املراد وانت االرب 

وق���ال لها حب�س���ي: ا�ستعدي للغن���اء غدا.. ومل 
يكن قد تبن �سوتها جيدا يف التليفون، ولكنه 

اراد ان يقدم �سوتا جديدا مليكروفونه.. 
وكانت اول اغنية ال�سمهان يف اذاعة حب�سي: 

ياللي هواك �ساغل بايل 
يف غرامك انا ياما قا�سيت 

وقب�ست 
ثم���ن  "ا�سمه���ان" 

والكمال،  بالتم���ام  قر�سا  "الو�سل���ة" �سبع���ن 
وا�س���رت بها زهورا.. كان���ت – رحمها الله – 

حتب االزهار!
 **

ان جمعي���ة االذاع���ي الكه���ل حب�س���ي جرج����ش 
ال تنف���د.. لق���د راأه���م جميع���ا يدق���ون االبواب 
ليدخل���وا.. راأى هوؤالء امل�ساه���ري الذين تلتمع 
ا�سماوؤه���م االن التماع جن���وم الليل، ي�سريون 
على اقدامهم اىل حمط���ة اذاعته، ليذيعوا لقاء 
قرو����ش، او لقاء ال �سيء.. ان "فريد االطر�ش" 
ودف���ع  جمان���ا،  االوىل  الو�سل���ة  ق���دم  مث���ال 

م�سروفات املو�سيقين اي�سا.. 
ام���ا املرحوم ان���ور وج���دي، فب���داأ يف االذاعة 
 – "احلب�سي���ة" – ن�سب���ة اىل حب�س���ي طبع���ا 
كمنلوج�س���ت، يلق���ي املنلوج���ات الت���ي تذيعها 
وعل���ب  ال�ساب���ون  ال�سن���اف  دعاي���ة  املحط���ة 

ال�سجاير واال�سواف االجنليزية!
اخرج انور وجدي – ذات ليلة – متثيلية تبداأ 
يف �سالة رق����ش، يغني فيها مط���رب وترق�ش 
راق�س���ة، ثم تدور معركة بن الرواد تنتهي يف 
ق�سم البولي�ش، ويقول احد املتهمن ان خ�سمه 
قد طعنه بثالث �سكاكن طعنات جنالء، في�ساأله 

�سابط البولي�ش يف ده�سة: 
- ولك���ن ازاي يا راج���ل ي�سربك ثالث �سكاكن 
وبدلت���ك ما ح�سل����ش فيها حاج���ة، وال ج�سمك 

جراله حاجة؟ فيجيب الرجل يف ثقة وزهو: 
- م����ش ممك���ن ال�سك���ن تف���وت يف بدلتي، الن 
قما�سه���ا ا�سريته م���ن حمالت ك���ذا والنها من 

�سوف كذا.. 
وكان انور يكتب الفكرة، ويخرجها، وميثلها، 

نظري مائة قر�ش!!
 **

وذات ي���وم هم�ش "�سدي���ق العائالت" يف اذن 
حب�س���ي ان مقرئ جامع فا�س���ل با�سا بالقاهرة 

يجيد 
الغناء وان���ه م�ستعد 

الذاعة اغنية، على اال يذكر ا�سمه.
وغن���ى  املحط���ة،  اىل  املق���رئ  ال�سي���خ  وج���اء 
"وحق���ك انت املنى والطلب" مب�ساحبة تخت 

املرحوم م�سطفى العقاد.
ومل يع���رف اح���د ا�س���م "املط���رب" حت���ى امل���ح 
االبرا�س���ي با�سا – وكان ناظر اخلا�سة امللكية 
– يف معرفته، فهم�ش حب�سي له با�سمه راجيا 

من "البا�سا" ان يكتمه!.. 
وكت���م االبرا�س���ي با�س���ا ا�س���م "ال�سي���خ حممد 
رف���ت" حتى �سمعه النا�ش بعد ذلك يتلو القراآن 
الك���رمي، فجنوا به ورفع���وه اىل ال�سماء، دون 
ان يعرف���وا ان���ه هو ال���ذي فناه���م "وحقك انت 

املنى والطلب". 
ولكن تالوة الق���راآن يف الراديو، كانت م�سكلة 

دقيقة قبل ربع قرن.. 
كان بع�سه���م يعتربه���ا "حراما".. فل���م يجروؤ 
مق���رئ عل���ى اجللو�ش ام���ام امليكروف���ون.. ثم 
انف���ق حب�سي مع ال�سيخ على حزين على اذاعة 
القراآن الكرمي كل �سباح.. ملدة ن�سف �ساعة.. 

ومل يكد ال�سيخ حزين يتم التالوة، حتى كانت 
مظاه���رة �سخمة من امل�سايخ قد احاطت "بدار 
االذاع���ة" يف �س���ارع فاروق – �س���ارع اجلي�ش 
يف  حجرت���ن  االذاع���ة  دار  وكان���ت   – االن 

عمارة. 
وكانت "العقدة" التي يريد امل�سايخ حلها: 

- كيف يذاع القراآن من نف�ش امليكروفون الذي 
تذاع منه االغاين؟

كان���وا ي�ستنك���رون ذل���ك ولك���ن حب�س���ي واجه 
املوقف بذكاء وجنا من غ�سبهم فعال، وعر�ش 
عليه���م اال�س���راك يف اختي���ار ذوي اال�سوات 

احل�سنة التي تتلو القراآن الكرمي.. 
وا�سبحت تالوة الق���راآن، بعد ذلك، مادة ثابتة 

حمط���ات  جمي���ع  برام���ج  ع���ة يف  ا ذ ال ا
االهلية، وورثتها عنها اذاعة ماركوين.. 

 **
واول حفل���ة اذيعت بالراديو الم كلثوم.. كانت 

لها ق�سة.. 
كان���ت احلفل���ة يف م�س���رح االزبكي���ة.. وج���اء 
حب�س���ي بامليكروفون، وجهاز االر�سال، واعلن 
قب���ل ذلك يف اذاعته انه �سيذيع حفلة ام كلثوم، 
ولكن���ه مل ي�ست���اأذن ام كلثوم نف�سه���ا يف اذاعة 

حفلتها.. 
وغن���ت كوكب ال�س���رق، بعد ان رف�س���ت اذاعة 

احلفلة.. 
له���ا  ق���ال  اذنيه���ا، عندم���ا  ولكنه���ا مل ت�س���دق 

ا�سدقاوؤها: 
- يا�س���الم يا �سومة.. دا انت كنت مده�سة جدا 

يف حفلة االذاعة! 
 **

اح���دى ع�س���ر حمط���ة اذاع���ة �سمتت من���ذ ربع 
قرن.. 

ولكن ال�سيد حب�سي جرج�ش ما زال يعي�ش يف 
ا�سدائها التي اخمدها قرار املوا�سالت.. 

واال�سداء هي كل ما تبقى لل�سيد حب�سي، الذي 
يتهم���ك االن يف اجهم���زة الرادي���و وماكين���ات 
ال�سينما، يف حمله املتوا�سع الذي افتتحه بعد 

اغالق حمطة راديو فاروق واخواتها.. 

عبد املنعم اجلداوي 

يف عام 1923 كانت م�سر تفتح اذنيها الحدى 
ع�س���رة حمط���ة اذاع���ة، تق���ول كل منه���ا: هن���ا 
القاهرة!.. وكان عدد اجهزة الراديو يف م�سر 
كلها، يزحف ب�سعوب���ة نحو الع�سرة االف، او 

االحد ع�سر الفًا، على االكرث.. 
كان ل���كل ال���ف رادي���و تقريب���ًا، حمط���ة اذاع���ة 

كاملة! 
ويف ع���ام 1923 كان الرادي���و من اهم اال�سياء 
التي يطلب الريفيون الذين يزورون العا�سمة، 
ان يروها.. كما يرون حديقة احليوان، وترام 

االزهر!.. 

وكانت اجهزة الراديو، مبعرثة على "البنادر" 
وبع����ش  واملحافظ���ات  املديري���ات  وعوا�س���م 

القرى. 
وظلت حمط���ات االذاعة االح���دى ع�سرة ترفع 
عقريتها كل �سباح وم�ساء، حتى يوم 29 مايو 
�سن���ة 1924.. يف ه���ذا الي���وم اغلقت حمطات 
االذاع���ة افواهه���ا، وذرف���ت دمع���ة او دمعت���ن 
عل���ى ما�سيها احلافل، ثم اخلت الطريق ملحطة 
اذاع���ة ماركونن التي احتك���رت االثري، بقرار 

من وزارة املوا�سالت. 
ان م�ستمع���ي �سن���ة 1959 ال يذكرون �سيئا عن 
حمطات االذاع���ة االهلية التي كانت تزحم جو 
القاهرة، وتت�سارع للفوز با�ستماع النا�ش اىل 

تذيعها! كانت  "االعالنات" التي 
نعم.. االعالنات!.. 

كان م���ورد رزقها من االعالن���ات.. التاجر فالن 
يعلن عن "اموا�ش احلالق���ة".. والرزي فالن 
يعلن عن احدث امل���ودات لل�سيدات والرجال.. 
وتاجر العطور، ينفع زبائنه عن طريق االذاعة 

باخر روائحه العطرية.. 
وخ���الل االعالنات، او قبلها، او بعدها، ت�ستف 
االذاع���ة امل�سامع با�سطوان���ة الم كلثوم او عبد 

الوهاب او منرية املهدية!
وكان التناف�ش على ا�سده بن حمطات االذاعة 

االهلية.. 
واملقال���ب الت���ي تدبره���ا كل حمط���ة لالخ���رى 
كانت اكرث من االعالن���ات واال�سطوانات التي 

تذيعها.. 
وم���ع ذل���ك، وج���دت ب���ن ا�سح���اب املحط���ات 
"م�سيبتهم" الكربى، عندما علموا باجتاه نية 
احلكوم���ة اىل اغالق حمطاته���م، وفتح االثري 

كله ملاركوين وحده!
عندئ���ذ اجتم���ع ا�سح���اب املحط���ات، والغ���وا 
"دار  ت�سمى  اذاعة  له حمطة  "احتادا" جعلوا 

احتاد حمطات االذاعة االهلية".. 

ومن هذه الدار، اذاعوا على اجلمهور كلماتهم 
االخرية.. قبل املوت!

اذاع���وا "ا�ستعطاف���ات" موؤث���رة موجه���ة اىل 
احلكومة.. فلم���ا ف�سلت ا�ستعطافاته���م، بداأوا 
االذاع���ة  ومطرب���ي  امل�ستمع���ن،  يودع���ون 
وحمدثيه���ا.. ويق���ول مذيعه���م، بع���د و�سل���ة 

لل�سيخ �سبح: 
-والله رايح توح�سنا يا �سيخ �سبح!.. فاذا كان 

الدور على ال�سيخ علي حممود قال املذيع: 
- والله غيابك يعز علينا يا �سيخ علي.. ويجيء 
دور متح���دث كان ي�سمي نف�سه "�سادق �سديق 
العائ���الت".. وهن���ا يق���ول املذي���ع يف �س���وت 

متهدج: 
- راح���ت ايام���ك ي���ا �سي �س���ادق.. ي���ا �سديق 

العائالت!. 
وانته���ت مرا�سي���م ال���وداع عل���ى ه���ذا النح���و 
املوؤث���ر، و�سيع���ت حمط���ات االذاع���ة االهلي���ة 
اىل املق���ر االخ���ري، وقبل ان ت���وارى فيه، القى 
اال�ستاذ ا�سماعيل وهبي �سقيق يو�سف وهبي، 
رث���اء حارا عل���ى روح االذاع���ات االهلية – او 
على ارواحها جميعا – وكان ا�سماعيل وهبي، 

ميلك احدى هذه املحطات.. 
واختت���م ال���وداع بالقراآن الك���رمي.. وان�سرف 

امل�سيعون.. اىل حمطة ماركوين! 
كانت اآخر كلمات �سمعها النا�ش من ميكروفون 
"احت���اد املحط���ات االهلية".. ه���ي : "ن�سوف 
قائ���اًل:  املذي���ع  اردف  ث���م  بخ���ري"..  و�سك���م 

خري"..  على  "ت�سبحوا 
حمط���ة  اىل  ي�ستمع���ون  النا����ش،  وا�سب���ح 

ماركوين.. 
 **

ان �ساحب هذه الكلم���ات االخرية املوؤثرة كان 
يتزع���م ا�سح���اب املحط���ات االهلي���ة. وكان���ت 
حمطت���ه ت�سم���ع يف ا�سي���وط واال�سكندري���ة، 
ف�س���ال ع���ن القاه���رة، بينم���ا كان���ت املحط���ات 
االخرى، تتع���رث ا�سواتها عند حدود القاهرة، 

ثم ترف�ش ان تتجاوز هذه احلدود.. 
واال�سكندري���ة،  القاه���رة،  يف  �سه���ريا  كان 
ا�سم���ه،  يتناقل���ون  النا����ش  وكان  وا�سي���وط، 
ويقولون: "حب�سي جرج�ش اذاع اغنية معينة 

او عالنا معينا".. 
اأما االن.. بعد ربع قرن، تطورت خالله االذاعة 
تطورا هائال.. فمن الذي يذكر حب�سي جرج�ش 

واعالناته واغانيه!
انه االن يف الثانية وال�ستن من عمره.. 

يتح���دث بلهج���ة االذاعة القدمي���ة، ويروي ملن 
يقابله ح�سدا من الذكريات.. 

امل�سور / كانون الثاين- 1959
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 ، ع د ل�سف���ا ا
وتتح���ن  الثل���ج..  قط���ع  او 

الفر����ش فتد����ش مب�سح���وق ال�سعل���ة يف املناديل 
الت���ي ي�سعونه���ا يف جيوبه���م، ثم جتل����ش بينهم 
وعل���ى وجهه���ا �سمات م���الك ب���رئ لراقبهم وهم 
يقف���زون عندما تتحرك ال�سفادع حتت قبعاتهم.. 
او ي�سعلون ويعط�س���ون اذا ما د�سوا انوفهم يف 

مناديلهم!
وكانت امها تبحث عن الفاعل يف كل حادثة، واذا 
بالفاع���ل دائما جمهول! ولك���ن االم كانت تالحظ 
ان بريجي���ت ال ميك���ن ان تنام يف اللي���ل، قبل ان 
ترى ال�سيوف وهم ين�سرفون وترى كيف فعلت 

بهم "مقالبها"!
متلب�س���ة  و�سبطته���ا  ي���وم  ذات  االم  وراقبته���ا 

باجلرمية.. وكانت علقة �ساخنة.
ولك���ن االم �سه���دت البنته���ا بانها �ستك���ون ممثلة 
بارع���ة، وو�سع���ت بريجي���ت ه���ذا االإيح���اء يف 
اأعماقها، وبداأت تتلم����ش طريقا لتحقيق االإيحاء 

الذي اأ�سبح حلم حياتها.. 
 ***

يف الرابع���ة ع�سرة بدت يف ج�سده���ا معامل اأنثى 
فائ���رة، وتقدم���ت بريجي���ت ب���اردو اىل م�سابق���ة 
للجمال كان �سرط ال�سن فيها اال يقل عن 18 عاما، 

وفازت بريجيت بلقب ملكة اجلمال! 
ون�سرت ال�سحف �سورتها وهي يف بلوفر �سيق! 
وراأى ال�س���ورة م���ارك اجلربه الفن���ان الفرن�سي 
املع���روف فا�سار على بريجيت ب���ان تلتحق باحد 

معاهد التمثيل.
ولك���ن بريجيت كانت قد �ساه���دت عددا كبريا من 
ا�ستعرا�سات البالي���ه، واحبت ان ت�سبح راق�سة 
بالي���ه، فالتحق���ت مبدر�س���ة بور�ش كني���ف، وهو 
رو�سي ابي����ش تتلمذت على يديه اكرث من ن�سف 
راق�س���ات الباليه الفرن�سيات.. ودر�ست يف نف�ش 
الوق���ت يف "الكون�سري فت���وار" الفرن�سي اأ�سول 
التمثي���ل، وبداأت بعم���ل متوا�سع عل���ى امل�سارح 
الباري�سية وتقل���دت اأدوارا �سغرية ولكنها كانت 

جمتهدة فاأتقنتها ولفتت اإليها االأنظار.
وعندما تقلدت دورا كبريا �سمم ر�سام االعالنات 
عل���ى ان ي�سع �سورتها يف اعالن الفرقة فر�سمها 
عارية متام���ا اال من ب�سعة خطوط اخفت ما البد 

م���ن 
اخفائه!

يف  معلق���ة  بال�س���ورة  بريجي���ت  وفوجئ���ت 
�س���وارع باري����ش، فوقف���ت اأمامه���ا خائفة 

وال���دم يغل���ي يف عروقه���ا، وذهبت اىل 
الفرق���ة لتت�ساجر مع الر�سام، وتقول 

له انها فت���اة �سريفة.. بنت نا�ش.. 
وال يليق ان ي�سع �سورتها بهذا 

ال�س���كل، وهز الرج���ل راأ�سه 
وق���ال  بغبائه���ا  �سخري���ة 

لها:
- ان���ك ثائرة عل���ى اأجمل 

فر�ش عمرك!
 ***

فعال.. 
كان���ت تل���ك ال�س���ورة اأجم���ل فر�ش 
الت���ي  بذاته���ا  ه���ي  فانه���ا  عمره���ا، 
ن�سرتها ال�سح���ف اعالنا عن الفرقة 
وب���داأ النا�ش يتدفق���ون على امل�سرح 

ان  اال  ال�سه���ي،  الطب���ق  لي�ساه���دوا 
اىل  الفرن�سي���ن  �سبق���وا  االيطالي���ن 
اعطائه���ا فر�س���ة.. فذهب م���ن يتعاقد 

معه���ا عل���ى ان تظهر يف فيل���م "هيلن 
ط���روادة".. يف دور ام���ة بي�ساء ترافق 

حبه���ا!  وحتر����ش  بود�ست���ا"  "رو�سان���ا 
وجنحت بريجيت باردو.. 

وتاألق ا�سمها، وانتقل���ت من جناح اىل جناح! 
ولك���ن القطة املتوح�سة الت���ي اتقنت ادوار احلب 
عل���ى ال�سا�سة مل تكن تعرف احلب يف حياتها، او 
كان���ت تعرفه وكان حظها في���ه تع�سا فت�ساوت مع 

التي ال تعرفه.. 
احب���ت قب���ل ان تبل���غ الرابعة ع�س���رة، وكان حب 
املراهق���ة عنيفا امتدت جذوره اىل اعماقها وجند 
احلبيب وذهب اىل برلن املحتلة.. ويف م�ساجرة 

بينه وبن اأملاين قتل!
وحزن���ت بريجيت ا�س���د احل���زن، وو�سعت على 

قلبها ثقال.. 
ويف �س���ن ال�سابع���ة ع�س���رة وجدت م���ن ا�ستطاع 
ان يحط���م القف���ل وكان ا�سمه روج���ر نادمي وهو 

ج  خمر
�س���اب  فرن�س���ي 

بريجيت  وتزوجت���ه  وناب���ه، 
باق�س���ى �سرع���ة فانه���ا كان���ت 
مل  ان  �سيم���وت  ان���ه  تعتق���د 

تتزوجه.. امل يحدث هذا مع 
فتاها االأول؟.

غ���ري انه���ا ادرك���ت بع���د 
ان  اأ�سه���ر..  ثماني���ة 

يج���دي  ال  الري���ث 
وال ال�سرع���ة، فق���د 

وج���دت يف روج���ر جمنونا ال يقي���م وزنا للحب، 
وكف���رت بريجي���ت باحل���ب وطلق���ت روج���ر ث���م 
ق���ررت اال تفتح قلبها حل���ب جديد اال بعد ان تبلغ 

القمة.. 
** ويف باري�ش يباهون بها ويقولون انها اأجمل 
م���ن مارلن مون���رو حتى ي���وم ان تربعت مارلن 
مونرو على عر�ش اجلاذبية يف العامل، ويقولون 
انه���ا ه���ي الت���ي ت�ستح���ق عن ج���دارة لق���ب فتاة  
الع�سر الذي ح�سلت علي���ه يوما ما الفرن�سية انا 

ماريا كاجليو.
وا�سبحت افالمه���ا اجنح االفالم.. وتقا�ست عن 
كل فيلم 150 األف دوالر، وهو اأعلى رقم عرفته 
ال�سينم���ا الفرن�سي���ة الت���ي ت�سك���و اأزمة 
مالي���ة من ن���وع ح���اد، وافالمها هي 
االف���الم التي ال ميك���ن ان يجيزها 
مق�س���ه  ميت���د  ان  قب���ل  الرقي���ب 
ويه���ذب هذا املو�سع او ذاك، فان 
بريجي���ت الت���ي ث���ارت ذات ي���وم 
عل���ى الر�س���ام الذي ر�سمه���ا �سبه 
عاري���ة.. ا�سبحت اأجراأ امراأة يف 
باري�ش.. وباري����ش اأجراأ عا�سمة 

يف العامل!. 
كتب عنه���ا احد النقاد 
ي���وم  ذات 

ج�سده���ا  "ان  فق���ال: 
الع���اري جميل.. انن���ي ال اعرفها 

اإذا ارتدت ثيابها".. 
وكتب عنها ناقد اآخر: "انها �سنعت 
حتوال يف عقلية الفتاة الفرن�سية.. ان 
كل فتاة فرن�سية تنظر اىل املراآة وحتلم 

بان ترى يف املراآة بريجيت باردو. 
�ساحبة  باردو  بريجيت  األي�ست  "نعم.. 

اأجمل ج�سد يف العامل!". 

ت�سلق���ت بريجيت باردو قم���ة القائمة التي �سمت 
بعده���ا، مارلن مونرو، وج���ن مان�سفيلد وجينا 

لولو بريجيدا وديانا دور�ش واآفا جاردنر... 
واأ�سبح���ت حتمل لق���ب �ساحبة اأجم���ل ج�سد يف 

العامل.
تخط���ت بريجيت كل ه���وؤالء وتربعت على عر�ش 
فينو�ش.. والذين �ساهدوها يقولون انها ت�ستحق 
اللقب والعر�ش عن جدارة، فان كل الن�ساء يظهرن 
جميالت يف �سورهن، اما بريجيت فانها الوحيدة 
الت���ي تتف���وق طبيعته���ا عل���ى �سورته���ا.. بحيث 
ال متل���ك وان���ت تراها اال ان تط���وف بعينيك على 

حما�سنها.
وراء �ساحبة اأجمل ج�سد 

ق�سة.. ق�سة مثرية.. 
يف �سن���ة 1940، واالأق���دام الناري���ة الغليظ���ة 

تزحف على اوربا وتلتهم البلدان التهاما وتن�سر 
الذعر وتوزع الرع���ب.. كانت كتائب منها تزحف 
نحو باري�ش ت�سفي غليل احلقد الدفن يف �سدور 
االأملان نحو الفرن�سي���ن، وكانت جحافل الفارين 
م���ن النازي���ة تخ���رج م���ن باري����ش يف �سبي���ل ال 
ينقطع،واف���واج املذعورين متالأ الطريق ال�سيق 
امل���وؤدي اىل اجلنوب حيث فرن�سا احلرة، التي مل 

تقع 
يف اأيدي االملان. 

والف���ارون يحمل���ون م���ا ا�ستطاع���وا حمل���ه م���ن 
اأمتع���ة فوق ظهوره���م، او عل���ى عرباتهم، او يف 
�سياراتهم.. وكانت هناك �سبية يف اخلام�سة من 
عمرها ته���رول فيما ي�سبه اجل���ري لتلحق باأمها، 
ام���ا االأب.. وان كان رج���ل اعم���ال مرموق���ا، فانه 
�سغ���ل بدفع عربة �سغرية اأمامه عليها كل ما متلك 

االأ�سرة من الدنيا... 
و�سائ���د،  ب�س���ع 
وح�سي���ة، وع���دد م���ن النبات، وب���ن �ساعة 
واخرى ت���دق الروؤو�ش واأ�س���وات املدافع، 
ويجري الذين يف املوؤخرة فيحدثون �سغطا 
خانقا على الذي���ن يف املقدمة ويف الو�سط.. 
وهن���ا تنحن���ي االم – على وهنه���ا – فتحمل 

ال�سغرية بن يديها.. وجتري!
رحلة جمنونة قا�سية، �سقط على الطريق فيها 
ع�سرات دا�ستهم االقدام، ومات جوعا املئات.. 
والميك���ن.. الميك���ن اب���دا ان تن�س���ى بريجيت 
باردو انها كانت الطفل���ة ال�سغرية التي قطعت 
عل���ى قدميها اكرث من �ست���ن كيلو مرا يف هذه 

احلمى اجلارفة!
ومل يك���ن احد يت�س���ور ان هذه الطفل���ة املغلوبة 
على امره���ا �ست�سبح بعد ثماني���ة ع�سر عاما، اي 
وهي يف ربيعا الثالث والع�سرين، �ساحبة اأجمل 

ج�سد يف العامل! 
كان طريق بريجي���ت اىل القمة التي تربع عليها 
الي���وم، اكرث �سعوب���ة و�سوكا م���ن الطريق الذي 
قطعت���ه يف طفولتها.. ايام ف���رت من باري�ش، فقد 
كان عليه���ا ان تك�س���ب قوته���ا يف �س���ن مبكرة الن 

املاثل فقد كل ما ميلك خالل العدوان.. 
حددت م�ستقبلها �سقاوة الطفولة!

كان���ت بريجي���ت كاذب���ة بارع���ة، وكان���ت جتي���د 
التمثي���ل، فمثال تت�سل���ل اىل املعج���ب الذي يعلق 
علي���ه ال�سيوف قبعاته���م او معاطفهم فت�سع فيها 

هذه هي �ساحب��ة اأجمل ج�س��د يف العامل.. هكذا 

الدولي��ة  اجلمعي��ة  املا�س��ي  الأ�سب��وع  يف  ق��ررت 

للم�سورين العامليني.. ثم اأ�سارت اىل فتاة متفجرة 

الأنوث��ة، ل يعرفها بع�ض النق��اد ال وهي عارية 

ا�سمها بريجيت باردو

امل�سور / اآب- 1958
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كل  ه���م  كان���وا  الثماني���ة  وه���وؤالء 
الريا�س���ة  مقع���د  وعل���ى  املعار�س���ة.. 
الوث���ري يف ق�س���ر اجلمهوري���ة جل�ش 
ب�س���ارة  الرئي����ش  الفخام���ة  �ساح���ب 
االق���ارب،  حول���ه  فح���ام  اخل���وري 
واال�سه���ار، واملحا�سي���ب، واالن�سار، 
وا�سلم اليهم الدولة و�سوؤون الدولة.. 
وحت���ت ه���ذا ال�ست���ار "الدميقراط���ي" 
اخذ االق���ارب واالن�سار ينهبون نهبا، 
ومل يقنع���وا بالنه���ب ب���ل تخطوه اىل 
وت�سدي���ر  ا�سرائي���ل..  م���ع  االجت���ار 

احل�سي�ش اىل البالد العربية! 
وبحثت ا�سوات املعار�سة يف جمل�ش 
جمي���ب..  وال  �سمي���ع  وال  الن���واب، 
وحتركت �ساحب���ة اجلاللة ال�سحافة، 
�س���وت  ال�سع���ب  اىل  تنق���ل  واخ���ذت 

النواب االحرار.. 
واخ���ذت احلكومة ت�سطه���د ال�سحافة 
تعتقل ال�سحفين وت�سادر ال�سحف.. 
تنب���ه  واالق���الم  ال�سحاف���ة  وبف�س���ل 
ال�سع���ب واهتزت االر����ش حتت اقدام 

العجوز وان�ساره.. 

احلكومة تن�سم اىل املعار�سة 
وال�سع���ب  ال�سحاف���ة  نقم���ة  واخ���ذت 
ت�ست���د.. وراأى اركان املعار�س���ة ان���ه 
ينبغ���ي القي���ام بعم���ل حا�س���م، فدعت 
املواطن���ن اىل موؤمت���ر �سعب���ي يعق���د 
يف "دي���ر القمر" بتاريخ 17 اغ�سط�ش 

وح�س���ره زهاء خم�سن ال���ف ن�سمة.. 
ن���واب  خط���ب  املوؤمت���ر  ه���ذا  ويف 
املعار�س���ة يف ال�سع���ب.. وق���د اق�س���م 
املجتمعون اليمن علنا على ان يظلوا 
ي���دا واحدة ملقاوم���ة الف�س���اد، وارغام 
رئي����ش اجلمهورية على الن���زول عند 

ارادة ال�سعب، او اعتزال احلكم.. 
وب�سب���ب �سك���وت ال���وزارة ع���ن ه���ذا 
االجتماع، وع���دم موافقتها على منعه 

دفع رئي�ش اجلمهورية ان�ساره من 
الن���واب اىل مهاجمتها يف الربملان 
وا�سقاطها، فاعل���ن رئي�ش الوزارة 
ال�سي���د �سام���ي ال�سل���ح ان�سمام���ه 
اىل املعار�س���ة وتاأيي���د مطالبه���ا.. 
وامتنع عن اال�ستقال���ة تنفيذا الأمر 
ال���ذي اعت���اد  رئي����ش اجلمهوري���ة 
اقال���ة روؤ�س���اء ال���وزارات على هذا 
�سام���ي  ال�سي���د  واب���ى  ال�س���كل.. 
املجل����ش،  يواج���ه  ان  اال  ال�سل���ح 
ف�ساندته املعار�س���ة وايدته بالرغم 

من اختالفها معه قبل ذلك.. 
ال���وزراء  م���ن  ع���دد  وا�ستق���ال 
الرغ���ام ال�سيد �سام���ي ال�سلح على 
ي�ستغ���ل،  مل  ولكن���ه  اال�ستقال���ة، 
وواج���ه املجل�ش بالبي���ان الر�سمي 
ال���ذي القاه وزير املالي���ة، ثم ببيان 
القاه بنف�س���ه، وكان جريئا فيه اىل 
اق�سى ح���دود اجل���راأة.. وقد اتهم 
في���ه رئي����ش اجلمهوري���ة وعائلت���ه 

وان�س���اره بالف�س���اد، وبالوق���وف يف 
من���ع  اىل  يرم���ي  ا�س���الح  كل  وج���ه 
واالجت���ار  ا�سرائي���ل  اىل  التهري���ب 
باحل�سي�ش ومعاقب���ة الر�سوة وو�سع 
ح���د ملا ي�سهده لبنان م���ن الف�سائح يف 

كل يوم.. 
ثم غ���ادر املجل�ش دون ان يطلب الثقة، 
م�سمما عل���ى اال�ستقالة، بعد ان ف�سح 
الدول���ة..  يف  احلقيق���ي  امل�س���وؤول 

وتبع���ه اركان املعار�س���ة فج���رت له���م 
يف ال�س���وارع ا�ستقب���االت وتظاهرات 

�ساخبة.. 

اال�سراب حتى اال�ستقالة 
واثناء ه���ذه احل���وادث ت�سكلت جبهة 
�سعبي���ة ت�سم ح���زب الهيئ���ة الوطنية، 
واملوؤمت���ر  اللبناني���ة،  والكتائ���ب 
الوطن���ي.. وقدم���ت ه���ذه اجلبهة اىل 

رئي����ش اجلمهوري���ة الئح���ة مبطال���ب 
ال�سعب، ورجته ان يحققها بنف�سه يف 
مهلة خم�س���ة ع�سر يوما، بينما تقدمت 
اجلبهة الوطني���ة اال�سراكية مبطالب 
مماثل���ة، ولكنه���ا ارادت حتقيقه���ا عن 
طريق اآخ���ر، دون اال�ستعان���ة برئي�ش 
االي���ام  انق�س���ت  وح���ن  اجلمهوري���ة 
الرئي����ش  يفع���ل  ومل  ع�س���ر  اخلم�س���ة 
�سيئ���ا، اتفق���ت اجلبهت���ان عل���ى اعالن 

اال�سراب يف البالد. 
االثن���ن  يوم���ي  يف  اال�س���راب  وكان 
 – �سبتم���رب   16 و   15  – والثالث���اء 
عاما �سامال عل���ى الرغم من املحاوالت 
رئي����ش  بذله���ا  الت���ي  امل�ستميت���ة 

اجلمهورية وافراد عائلته.. 

ارادة ال�سعب 
�سبتم���رب   17 االربع���اء  ظه���ر  وعن���د   
ان�س���م نائبا طرابل����ش اىل املعار�سة، 
وطلب���ا م���ن رئي����ش املجل����ش اللبناين 
ان يبل���غ رئي�ش اجلمهوري���ة  عبد الله 
الباقي كتاب���ا لرئي�ش املجل�ش يطلبون 
في���ه تبليغ رئي�ش اجلمهورية �سرورة 
الن���زول عند ارادة ال�سعب واال�ستقالة 
ف���ورا.. واجت���ه ه���ذا االجت���اه اي�س���ا 
ال�سي���د �سائ���ب �س���الم ال���ذي كان ق���د 
م�س���ى عل���ى تكليفه بت�سكي���ل الوزارة 
نحو ا�سبوع دون ان يوفق اىل تاليف 
وزارة قوي���ة واكتف���ى بتالي���ف وزارة 

موؤقت���ة، م���ن وزيرين.. ثم م���ا لبث ان 
ا�ستقال بع���د ان قام مبحاولة خمل�سة 
القناع رئي����ش اجلمهوري���ة ب�سرورة 
اال�ستقال���ة، وق���د كت���ب ر�سال���ة به���ذا 
املعنى وطل���ب فيها ا�ستقال���ة الرئي�ش 

فورا جتنبا لثورة �سعبية.. 
وعندم���ا اجتمع ال�سيد �س���الم برئي�ش 
اجلمهورية يف ق�سره بعالية قال له: 

تق���دم  ان  اال  املوق���ف  ينق���ذ  "ل���ن 
الرئي����ش  ق���ال  وهن���ا  ا�ستقالت���ك.." 
 14 طل���ب  اقب���ل  ان  ميك���ن  "كي���ف   :
نائب���ا باال�ستقال���ة م���ا دام���ت االكرثية 
توؤي���دين! وقد تطلب من���ي ان ا�ستقيل 

وتبقى انت يف احلكم!" 
وقال �سالم للرئي�ش انه طلب ا�ستقالته 
م���ن اجل م�سلح���ة الب���الد، واذا كانت 
هذه امل�سلح���ة تدعو اىل ا�ستقالته هو 

اي�سا فانه على ا�ستعداد لذلك.. 
وق���ال الرئي����ش : "ان���ا قائ���د اجلي����ش 
االعلى واجلي�ش يوؤيدين، فكيف اقبل 
ان تفر����ش عل���ى االرادات والطلب���ات 

قر�سا؟". 
فقال �سالم انه ال يجهل ان الرئي�ش هو 
قائ���د اجلي�ش االعلى، ام���ا ان اجلي�ش 

يوؤيده فانه �سخ�سيا ال يعتقد ذلك.. 
ودع���ا الرئي����ش ال�سي���د �سائ���ب �سالم 
اىل االجتم���اع بالن���واب املوجودي���ن 
يف الق�س���ر، فاجتم���ع به���م، وقالوا له 
انهم يريدون ان يبداأ هو باال�ستقالة.. 
الرئي����ش  مكت���ب  اىل  �س���الم  فع���اد 
ليكت���ب ا�ستقالت���ه م���ن ال���وزارة، فقال 
الرئي����ش : "يل رج���اء عن���دك، ه���و ان 
تك���ون ا�ستقالتك مكتوب���ة بلهجة غري 

جارحة..". 

اجلي�ش مع ال�سعب 
وحتطم���ت اع�ساب الرئي����ش على اثر 
ذل���ك، ولكن���ه ح���اول مقاوم���ة التي���ار 
ال�سعبي حتى النهاية.. وقيل انه طلب 
م���ن قائد اجلي����ش اللواء ف���وؤاد �سهاب 
اعتق���ال اع�س���اء املعار�س���ة، فرف����ش 
باإباء معلنا انه الي�سمح جلندي واحد 
باط���الق النار على ال�سع���ب، وقال انه 

ب���ات م���ن واج���ب رئي����ش اجلمهورية 
ان ي�ستقي���ل، الن االم���ر ق���د افل���ت من 
يد ال�سلط���ة، والث���ورة ال�سعبية بداأت 

تنفجر.. 
واثناء هذه االجتماع���ات واملناق�سات 
و�سل اىل الق�سر احد ال�سباط "احمد 
احلج���ار" وق���ال ان���ه تلق���ى معلومات 
ب���ان ال�سيد كمال جنبالط قد اوعز اىل 
ان�س���اره بان يتوجه���وا م�سلحن اىل 

عالية، وانهم قد يهاجمون الق�سر.. 
ت�سجي���ع  م���ن  وبالرغ���م  وحينئ���ذ.. 
فريق من الن���واب لرئي�ش اجلمهورية 
ودعوته���م اي���اه اىل التنكي���ل برج���ال 
ال�سع���ب،  ارادة  املعار�س���ة ومقاوم���ة 
وبالرغ���م م���ن توقي���ع 55 نائب���ا منهم 
عري�سة تطلب بقاء الرئي�ش – بالرغم 
ب�س���ارة  ال�سي���خ  ا�ستدع���ى  ه���ذا  م���ن 
بع���د  الثاني���ة  ال�ساع���ة  يف  اخل���وري 
منت�سف الليل الن���واب املجتمعن يف 
ق�س���ره، وابلغهم انه ق���رر اال�ستقالة.. 
فانفجر بع�ش النواب غا�سبن، واخذ 
بع�سه���م يبكون، ث���م ب���داأوا يغادرون 

الق�سر!.. 
وكانت ال�ساعة قد بلغت الرابعة عندما 
خال الق�سر اجلمهوري من ال�سيوف، 
وبقى ال�سيخ ب�سارة يف غرفته حماطا 
بقريته واجناله، وحينئذ تداعت قواه 

وا�ست�سلم للبكاء. 
وانت�سر اخلرب يف �سكون الليل انت�سار 
الن���ار يف اله�سي���م.. فاطلق���ت املدافع، 
ورفع���ت االع���الم، وا�س���رق الب�سر يف 
الوجوه والعي���ون.. وا�ستفاق النا�ش 
يف ال�سب���اح على �سوت الراديو يعلن 
ا�ستقال���ة رئي�ش اجلمهوري���ة وتاليف 
وزارة موؤقت���ة بريا�س���ة الل���واء ف���وؤاد 

�سهاب.. 
ث���م تتابعت احل���وادث بع���د ذلك حتى 
انتهت بانتخ���اب ال�سيد كميل �سمعون 
يف  �ساحق���ة  باغلبي���ة  للجمهوري���ة 

الربملان 

ا�سف��رت انتخاب��ات ريا�س��ة اجلمهوري��ة يف الوليات املتح��دة المريكية 

عن فوز اجلرنال ايزنهاور، وه��ذه طرائف من حياة الرئي�ض اجلديد او 

المريكيون..  ي�سميه  كما  "اأيك".. 

* عرف اجلرنال ايزنهاور منذ �سبابه بحبه لعلم التاريخ، فقد اثر – وهو طالب – لكتاب قراأه عن 

هانيبال" القائد االيطايل، والتاريخ الع�سكري لالمم، وقد تنباأت جملة در�سته يف "ابلن" بوالية 

كن�سا����ش م�سقط راأ�سه – بانه �سيك���ون ا�ستاذا للتاريخ يف احدى اجلامعات، فا�سبح مدر�ش مادة 

التاريخ التي �سيدر�سها الكثريون منذ االّن. 

* كان ت�سميمه على دخول كلية الع�سكرية "و�ست بوينت" يف والية نيويورك مثار ده�سة ا�سرته، 

تل���ك اال�سرة التي تنتمي من���ذ عدة اجيال جلماعة ت�سمى "اخوان امل�سيح املتحدين" توؤمن بعقيدة 
تعادي كل انواع احلروب. 

* كتب ا�سم ايزنهاور على لوحة برونزية يف كلية "و�ست بوينت" منذ ثمانية وع�سرين عاما، فقد 

كان ممتازا يف لعبة كرة القدم، وقد ظل العبا ال ي�سق له حتى ا�سيب بك�سر يف ركبته.. 

* يرج���ع ف�س���ل تقدمه املده�ش يف اجلي�ش اىل قدرته على قي���ادة الرجال، اال انه ي�ستطيع ان يقنع 

االخرين يف العمل معه دون ان يخافوا عقوبة، وينتظروا جائزة.. 

* قال له" وين�ستون ت�سر�سل" : "يعجبني فيك انك ل�ست �سجاعا يبحث عن املجد"، فان مل يحاول 

ق���ط ان يلف���ت الي���ه االنظار، وق���د رف�ش دائما لي����ش نيا�سين���ه، ومل يح�سر املجتمع���ات املهمة يف 

اجنل���را، ث���م ا�سر على ت�سمية قيادته با�سم القيادة العلي���ا للقوات امل�سلحة.. بدال من اال�سم الذي 

ارادوه لها: "مقر قيادة ايزنهاور".! 

* يعترب قارئا �سريعا هاويا، وقد قال عنه ابنه انه يف وقت ال�سلم يقراأ جمموعة كاملة من جمالت 

الق�س�ش يف ليلة واحدة ومع ذلك فانه مل ي�سحب عند �سفره اىل اوربا لقيادة اجليو�ش االوربية 

اال كتابا واحدا هو "االجنيل"!.. 

* من مواهبه التي ت�سرعي النظر واالعجاب معا انه حمدث بارع حتى يف نظر زوجته، فقد قالت 

عن���ه: "انه ملن املمتع حقا ان ت�سمعه يتكلم.. ولقد ع�ست معه �سنوات عدة، ولكنه ما زال حتى االن 
يبهرين بحديثه"!. 

* يعم���ل من 16 اىل 18 �ساعة يف الي���وم، النه اليحتاج لغري خم�ش �ساعات فقط للنوم، وقد اعتاد 

ه���ذا منذ �سب���اه، فكان ي�ستيقظ من النوم يف منت�سف اخلام�س���ة �سباحا حتى يف زمهرير ال�ستاء 

القار�ش، ويعد ال�سرته بنف�سه طعام االفطار.. 

* مييل اىل الطعام اجليد، ويجيد طهوه ويفخر بذلك، وهو يزعم انه يعد اف�سل "�سوربة خ�سار" 

يف الع���امل كل���ه!.. وقد كان هو من بن اخوته الذكور اخلم�سة الوحيد الذي يحب م�ساعدة امه يف 

املطبخ، وكثريا ما غ�سل االطباق.. بنف�سه!. 

بريوت من قدري قلمجي: 
هذا مثل جديد من امثلة 
الف�ساد يف العامل العربي، 

حكومة يقول د�ستورها انها 
دميقراطية، وان ال�سعب هو 

�ساحب ال�سلطان العلى، 
ويقرر �سراحة ان ال�سعب 

مبلء  "ينتخب" النواب 
حريتهم واولئك النواب 

يحا�سبون احلكومة ويقفون 
منها موقف الق�ساة.. 

ولكن كانت يف هذا الد�ستور 
ثغرة.. ثغرة بدت اأول 

المر �سيقة �سغرية، هي ان 
رئي�ض اجلمهورية لي�ساأل 

عن اعماله، لنه يوؤلف 
الوزارات بناء على راأي 

النواب.. 
وكما يحدث غالبا و�سع 

الرئي�ض قدمه يف هذه 
الثغرة وم�سى يو�سع ويحفر 

حتى ا�سبحت بوابة هائلة.. 
ومن هذه البوابة ادخل 58 

نائبًا.. ومل يرف�ض الدخول 
منها ال ثمانية رجال، ارادوا 

ان يظلوا رافعي الروؤو�ض، 
وا�سروا على ان يدخلوا 

من الباب ال�سرعي.. باب 
ال�سعب! 
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ذاكرة 
العد�سة

ال�ستعداد 
ملوكب هتلر - 
برلني 1937م

ال�سهيد عمر املختار قائد اجلهاد �سد ايطاليا لأكث�ر من ع�سرين عاًما .. 
يف حلقة دينية

امللكة اليزابيث 
والم تريزا

جهاز ردار وكان ي�ستعمل 
ل�سماع ا�سوات الطائرات من 
م�سافة بعيدة وله عدة ا�سكال 
منها ا�سكال اكرب بكثري فى 
جورج دبليو بو�ض يلعب لعبة الركبي احلجم

يف عام 1966م

جوزفني كوكران �ساحبة براءة اخرتاع 
اأول غ�سالة اأطباق يف العامل

جون لنغينو�ض احلكم يف 
مبارة نهائي اأول كاأ�ض عامل يف 
ختم على مقربة توت عنخ اآمون مت اكت�سافه عام عام 1930م

1922 قبل اأن مي�سها خملوق منذ 3245 �سنة.

خط انتاج 
�سيارات فورد 
موديل 1914م

ديزين لند يوم الفتتاح، 1955م

رونالد ماكدونالد 1963

رائد ف�ساء يوؤدي متارين حتاكي 
انخفا�ض اجلاذبية يف الف�ساء �سمن 
برنامج م�سروع اأبولو 1965م



العدد )3907( ال�سنة الرابعة ع�سرة - الثالثاء )25( ني�سان 112017 العدد )3907( ال�سنة الرابعة ع�سرة - الثالثاء )25( ني�سان 102017

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

لال�ستاذ م�سطفى ال�سعدين 
امللحق ال�سيا�سي 

عاد من اثيوبيا اخريا اال�ستاذ م�سطفى 
ال�سعدين امللحق ال�سيا�سي باملفو�سية 
امللكي���ة امل�سرية يف ادي����ش ابابا، وقد 
طلبن���ا اليه ان يحدثنا ع���ن هذه البالد، 

فكتب املقال التايل: 

* اثيوبي���ا هو اال�سم اجلدي���د للحب�سة 
كما ان ايران هو اال�سم اجلديد لفار�ش، 
وقد �سبق ان اذاعت احلكومتان ر�سميا 
ه���ذا التغيري منذ �سنوات، ومع ذلك فما 
يزال اال�سم القدمي الثيوبيا هو ال�سائع 

على ال�سنة النا�ش. 
* هناك خطاأ ي�سود االذهان عن حرارة 
اجلو يف اثيوبيا، اذ يت�سوره الكثريون 
حارا لقربها من خط اال�ستواء والواقع 
ان ارتف���اع ادي�ش ابابا مبق���دار 2700 
مر يلط���ف اجلو ويجعله ربيعا دائما، 
ام���ا مو�سم االمطار فه���و �ساحر جذاب، 
ويكفي ان اذك���ر ان اجمل طيور العامل 
والكث���ري م���ن احليوان���ات ذات الف���راء 
تن�س���د اثيوبيا وتهاج���ر اليها هذا ومن 
املرق���ب ان ت�سبح اثيوبي���ا من البالد 
الت���ي يتواف���د عليه���ا ال�سي���اح للفرج���ة 

واال�ستمتاع. 
* واللغة العربي���ة منت�سرة هناك، على 
انه���ا تعترب اك���رث اللغ���ات حمادثة، كما 
ان اللغ���ة االمهري���ة ه���ي اك���رث اللغ���ات 
كتابة ومما يذكر ان جاللة االمرباطور 
حت���دث مع نيافة رئي�ش البعثة القبطية 

باللغة العربية. 
* ويعت���رب االمرباط���ور �سخ�سية ذات 
قدا�س���ة، حت���ى ان ا�سم���ه ه���و الق�س���م 
الوحيد هناك، وقد ح���اول االيطاليون 
ان يوقعوا ب���ن جاللته وبن الروو�ش 
فف�سل���وا، عندما بداأوا ميه���دون للغزو 
حت���ى ا�سط���روا اىل ا�ستخ���دام الق���وة 

فهزموا. 
* ومم���ا يالح���ظ ان جمي���ع االثيوبين 
لي�س���و �سم���ر الوج���وه، ب���ل ان فيهم ذا 
والل���ون  الل���ون اخلم���ري والفحم���ي، 
اال�سم���ر لي����ش نتيج���ة البيئ���ة واجل���و 
ولكن���ه يرجع اىل الدم اال�سلي لل�ساللة 

التي نزح االثيوبيون منها. 
* وكان���ت اغلبي���ة اه���ل اثيوبي���ا م���ن 
م���ن  واالقلي���ة  االثوذك���ي  امل�سيحي���ن 

امل�سلم���ن والوثني���ن، ولك���ن حدث ان 
ات�سع���ت فتوح���ات االمرباط���ور منليك 
الن�سب���ة،  واختل���ت  وجنوب���ا  �سرق���ا 
وا�سبح عدد امل�سلمن ما يقرب من �ستة 
مالين وع���دد امل�سيحين اربعة مالين 
ومليونا من الوثني���ن ويحاول جاللة 
االمرباط���ور احل���ايل ان يق�س���ي عل���ى 
الوثنية كما ق�سى على جتارة الرقيق.

الدول���ة  دي���ن  ه���ي  واالثوذك�سي���ة   *
الر�سمي، وق���د ت�ساعف عدد الكاثوليك 
م���ن 4 االف اىل 40 ال���ف عندم���ا احتل 
االيطالي���ون اثيوبي���ا، ومم���ا يذك���ر ان 
جالل���ة االمرباط���ور ق���د اوق���ف ن�ساط 
البعث���ات التب�سريي���ة ب���ن االرثوذك�ش 
ووجهه اىل الوثنية فانقذ االرثوذك�سية 
واالثيوبي���ة كما انقذ �سعد زغلول با�سا 
القبطي���ة امل�سري���ة م���ن خط���ر التب�سري 

االجنبي. 
* وكان لرج���ال الدين – اىل عهد قريب 
ثلث  ميلك���ون  فكانوا  كب���ري،  – نف���وذ 
ارا�سي اثيوبيا وله���م �سلطان ق�سائي 
واداري ونف���وذ دين���ي اليق���اوم حت���ى 
ان املط���ران امل�س���ري ال�ساب���ق ا�سرك 
يف خل���ع االمرباط���ور لي���ج يا�س���و يف 
اثناء احلرب املا�سي���ة، كما ان املطران 
ت���وج  ال���ذي  ه���و  احل���ايل  امل�س���ري 

االمرباطور هيال �سال�سي. 
* ويف ادي����ش اباب���ا جمل�ش ن���واب، له 
�سلط���ة ا�ست�ساري���ة، ويتاأل���ف م���ن 64 
ع�س���وا ويجتمع ن�سفهم كل �ستة ا�سهر 
وذلك ل�سوء املوا�س���الت بن العا�سمة 

وبع�ش املقاطعات النائية. 
جم���الت  ت�س���در  العا�سم���ة  ويف   *
ا�سبوعي���ة باللغ���ة العربي���ة واالمهرية 
واالجنليزي���ة، وت�س���رف عل���ى ادارتها 
جميعه���ا وزارة القلم، وجمي���ع العمال 
موظف���ي  م���ن  والرقب���اء  واملحرري���ن 

الدولة. 
* ويوج���د يف اثيوبيا اك���رث من اربعة 
م�ساج���د وب�سع مدار����ش اولية خا�سة 

بانباء امل�سلم���ن، ويعمل امل�سلمون يف 
الزراع���ة والتج���ارة، ام���ا امل�سيحي���ون 
احلكوم���ة  وظائ���ف  فيحتك���رون 
ي�ساه���م  كم���ا  وال�س���ركات واجلندي���ة، 

الكثري منهم يف التجارة والزراعة.
* وتعت���رب اثيوبيا من اغن���ى ال�سعوب 
يف ثروته���ا اخلام التي مل ت�ستعمل بعد 
كما يج���ب، وعرف م���ن معادنها الذهب 
والبالت���ن، واهم ثروة يف اثيوبيا هي 

اخللود الوطني وال�سمري القومي. 
* واالثيوبي العادي موؤدب ومهذب وله 
تقالي���د اجتماعية خا�س���ة، وجو البالد 

يعن عل���ى التفكري ال�سلي���م، وهو فنان 
بفطرت���ه، يح���ب املو�سيق���ى والرق����ش 
والغن���اء ويه���وى ال�سري عل���ى االقدام 
اىل م�سافات طويلة، وميتطي االغنياء 
املتو�سط���ة  الطبق���ة  وترك���ب  البغ���ال، 
اخلي���ول، ام���ا احلمري ف���ال يركبها احد 

ل�سغرها.. 
* وم���ن املالح���ظ ان ع���ادة اكل اللحوم 
الني���ة املنت�س���رة ب���ن امل�سلم���ن ت���كاد 
واالعي���اد  املوا�س���م  يف  اال  تنقر����ش 
اثيوبي���ا  يف  امل�سلم���ون  ويتن���اول 
م���ادة �سام���ة خم���درة ت�سم���ى "الكات" 

وق���د حرم���ت احلكومة ت���داول تعاطي 
املخ���درات ولكنه���ا مل تدخ���ل "ال���كات" 
�سم���ن ان���واع املخ���درات الت���ي منعت 

زراعتها او االجتار فيها او تناولها. 
* ومم���ا يذك���ر انه يوج���د اختالف بن 
واالثوبي���ة،  القبطي���ة  االرثوذك�سي���ة 
فاالخرية تبيح الط���الق وتعدد الزواج 
وعدم ال���زواج يف الكني�س���ة، ومع ذلك 
ح���د،  اق�س���ى  اىل  متدي���ن  فاالثيوب���ي 
يتم�س���ك بالتقالي���د املوروث���ة، ولنيافة 
االنب���ا كريل�ش مط���ران اثيوبي���ا مكانة 
يف  واالج���الل  احل���ب  م���ن  ملحوظ���ة 

نفو�ش اخلا�سة والعامة. 
يف  متوف���رة  املعي�س���ة  وحاج���ات   *
اثيوبي���ا، ول���و ان ا�سعاره���ا ت�ساع���ف 
عدة مرات ب�سب���ب احلرب، اما اال�سياء 
امل�ست���وردة من اخل���ارج فتعترب ا�سعار 
بع�سه���ا يف بع����ش االحي���ان خي���اال ال 
ب���اع  ان  اخ���ريا  ح���دث  وق���د  ي�س���دق، 
م�سري بقرة وابنتها لي�سري بثمنهما 

اربع كرافنات. 
* و�سه���دت يف اثيوبي���ا ان االيطالين 
عندم���ا احتلوها عب���دوا الطرق ولكنهم 
احدث���وا انقالب���ا يف كثري م���ن التقاليد 
املتوارث���ة، غري ان دخول احللفاء ذهب 

مبا احدثوه.
* واالثيوبيون وطنيون – ووطنيون 
متع�سبون، يف�سلون الفقر واال�ستقالل 

على الرثوة واالحتالل.
* ون�سبة الطلب���ة امل�سلمن يف مدار�ش 
احلكوم���ة 3% ومبعث ذلك عدم تدري�ش 
اللغة العربية والدي���ن اال�سالمي، على 
ح���ن تدر�ش اللغ���ة االمهري���ة والديانة 

امل�سيحية. 
* �ساهم���ت وزارة املعارف امل�سرية يف 
نه�س���ة التعلي���م يف اثيوبي���ا، فار�سلت 

بعثة من املدر�سن االقباط.
* يف �س���رق اثيوبيا ث���الث م�ستعمرات 
عربي���ة  دماوؤه���م  م�سلم���ون،  �سكانه���ا 
خ���ريًا  يامل���ون  ا�سالمي���ة  وتقاليده���م 
العربي���ة،  الوح���دة  م���ن وراء موؤمت���ر 
وهم يرمون اىل ان�س���اء دولة ا�سالمية 

م�ستقلة عدد �سكانها �ستة مالين.

الأول 
فاالول يحكم الدولة م���ن مكتبه االمريكاين املجهز 
باجهزة تكييف الهواء، وع�سرات من عدد التليفون 

وامليكروفنات، ومئات من االجرا�ش! 
ويب���دو ع�سمت اينوتو يف مظهره اقرب اىل كاتب 

يف الدرجة التا�سعة منه اىل رئي�ش جمهورية.. 
فه���و �سئي���ل احلج���م، ال يتح���دث اال يف خ���ف، وال 
يبت�س���م اال يف حي���اء ومظه���ره ي���دل عل���ى ان���ه يف 
االربع���ن ولكن الواقع ان���ه يف ال�سبعن من عمره 
ول�ساآل���ة حجم���ه و�سخام���ة تاأث���ريه ي�سمون���ه بن 

الكوالي�ش يف تركيا "الفلفل". 
ولق���د ا�ستهر ه���ذا الرئي����ش بقدرته عل���ى �سماع ما 

يريده والتظاهر بال�سمم يف الوقت املنا�سب. 
وهو رج���ل حربي قبل ان يكون م���ن ال�سيا�سين.. 
ولكنه ترك احلروب، ومل يعلق به اال ا�سم "ايتونو" 

وهي املوقعة التي هزم فيها جيو�ش اليونان.
ويعي����ش الزعي���م الركي يف ب���رج عاجي، بخالف 
�سلف���ه اتات���ورك ال���ذي كان يرق����ش حت���ى ال�سباح 

وينتقل يف الليل من كباريه اىل ناد ليلي. 
ولق���د قابل���ه اخ���ريًا اح���د ال�سحفي���ن االمريكين، 
وطل���ب منه ان ي�سرح �سيا�سته التي حريت احللفاء 

االملان، فاجاب: 
- ان املاني���ا ال ت�ستطي���ع ان حتم���ي ظهره���ا بغ���ري 
الدردبي���ل، وتركي���ا ل���ن تتن���ازل عنه ب���اي حال من 
االح���وال. وما دام���ت بريطاني���ا ال ت�ستطيع و�سع 

يدها على هذه امل�سايق فهي توؤيدنا يف موقفنا. 
"ونحن ن�سعر ان بريطانيا قد فهمت اخريًا لغتنا، 
وه���ي لغ���ة نه�س���ة ال�س���رق وعل���ى راأ�س���ه تركيا.. 
ولك���ن املاني���ا ال تفهم لغة غري لغته���ا، وال تنظر اىل 

ال�سرقين اال كما ينظر اال�سياد اىل العبيد. 
له���ا  ا�ستعماري���ة ولك���ن  اطم���اع  "ولي����ش لركي���ا 
اهداف �سيا�سي���ة واقت�سادية وهي ان حتافظ على 

كيانها وا�ستقاللها بجي�سها ال بجيو�ش غريها. 
وملا �ساأله ال�سحفي: 

- متى تدخل تركيا احلرب؟ 
تظاهر رئي�ش اجلمهوري���ة بال�سمت ووقف جميبا 

وهو يقول: 

- ه���ل ان���ت م�سطر لالن�س���راف و�س���اح ال�سحفي 
االمريكي

- ابدًا.. انني كنت ا�ساألك متى تدخلون احلرب؟ 
- ورب���ت رئي����ش اجلمهورية على كت���ف ال�سحفي 

وهو يقول: 
- ب���كل �سرور.. انن���ي ارحب بزيارت���ك القادمة يف 

املوعد الذي حتدده! 
وحي���اة ع�سم���ت اينوتوتف�س���ر لن���ا التناق����ش يف 
ال�سيا�س���ة الركية.. فقد تعلم يف املدار�ش احلربية 
االملانية وحارب يف �سفوف اجلي�ش االملاين اثناء 
احل���رب املا�سي���ة، ولكن���ه ك���ره يف االمل���ان ال�سلف 
والغ���رور، واح���ب يف اعدائه االجنلي���ز التوا�سع 

واجللد. 
ولقد ا�ستطاع ع�سمت ان ي�سري على �سراط احلياد 
امل�ستقي���م خم����ش �سن���وات. ومل يوؤثر عل���ى اتزانه 

�سياح متفرجي اليمن او �سفري نظاره الي�سار.. 
و�ساعدت���ه عل���ى ذل���ك عاه���ة ال�سم���م.. او "عاه���ة 
اجلي���ب".. تل���ك العاه���ة الت���ي كان ي�ستغله���ا عن���د 
الطل���ب، او عل���ى اال�س���ح عندم���ا يلتق���ي ب�سفراء 

احللفاء واالملان على ال�سواء.. 

الثاين 
والزعيم الث���اين يف تركيا هو املار�سال قاقماق، 

ومعناها بالركي الفوالذ.. 
وقاقماق يف �سن ال�ستن، غري انه ق�سري القامة 
�سخم اجلثة، عاب�ش الوج���ه اليبت�سم عادة اال 

بعد انتهاء املناورات ال�سنوية!
وه���م متم�س���ك بتقالي���د اال�سالم ويفخ���ر بانه 
مل ي���ذق اخلم���ر يف حيات���ه، وان���ه ح���دث ان 
خ���رج يف احدى املعارك فقدم���وا اليه جرعة 
من الكوني���اك، فحطم الزجاج���ة بن �سخط 

زمالئه ال�سباط! 
وه���و ال يحب االمل���ان، ولكنه تعل���م الكثري 
م���ن تعاليمهم وخططه���م احلربية. وبهذه 
املعلوم���ات ا�ستط���اع ان يح���ول اجلي����ش 
حدي���ث  جي����ش  اىل  الق���دمي  الرك���ي 

املعدات. 

املع���دات  باح���دث  جمه���زون  االت���راك  واجلن���ود 
احلربي���ة، ويبل���غ عدده���م مليونا ون�س���ف مليون 
جندي، ولالهايل خربة وا�سعة بحرب الع�سابات، 
وق���د ا�ستطاعوا بهذه الدراي���ة ان يحريوا اليونان 

واحللفاء منذ ع�سرات االعوام.. 

الثالث
والثالث هو ال�سي���د �سكري �سراح اوغلو، وهو يف 
اخلام�سة واخلم�سن من عمره، ق�سري القامة، ملئ 
اجل�سم، وقد ن�ساأ ن�ساأة ب�سيطة وبداأ حياته حماميا 
ب�سيط���ا يف قري���ة تركي���ة، ث���م ا�ستغ���ل بال�سيا�سة، 

وقطع طريقه ب�سرعة يف امليدان ال�سيا�سي. 
وال يب���دو على وجه �سراج اوغل���وا العالمات التي 
تظه���ر عادة على وجه الرج���ل ال�سيا�سي.. فمنظره 
ان���ه يف ده�س���ة م�ستم���رة، والنظ���ارة  ي���دل عل���ى 
االمريكي���ة الت���ي تغط���ي عيني���ه جتعله اق���رب اىل 
موظ���ف يف بن���ك م���ن رئي����ش وزارة، 

وه���و يح���ب االمري���كان، ويتح���دث عل���ى الطريقة 
االمريكية، فيحرك يديه وعينيه اثناء احلديث! 

وهو حمبوب ب���ن افراد ال�سعب النه يبت�سم دائما، 
ويرق�ش دائما.! 

ورق�سته املحبوبة هي رق�س���ة "الدبكة" ولقد تقلد 
وزارة اخلارجي���ة من �سنة 1938 اىل �سنة 1943. 
ويف تل���ك الف���رة راأى هتل���ر يزحف عل���ى اوروبا 
فيبتل���ع م�سال���ك ويق�س���ي عل���ى جمهوري���ات راأى 
اجلي����ش االمل���اين يزح���ف حت���ى ي�س���ل اىل ابواب 

تركيا. 
ويق���ول االت���راك: ان �سر ع���دم هج���وم االملان على 
بالده���م ه���و مرونة رئي����ش ال���وزراء.. فلق���د بقي 
�سامت���ا ال يفت���ح فم���ه اال ليلق���ي اليه���م بالوع���ود 

اخلالبة! 
كان االمل���ان يف حاجة اىل مع���دن الكروم، فوعدهم 

باملعدن املطلوب.. 
ال�سداق���ة  م���ن  تظه���ر  تركي���ا  ان  االمل���ان  والح���ظ 
نح���و الرو�ش م���ا يثري ال�س���ك، فما كان م���ن رئي�ش 
الوزراء اال ان ادار ظهره اىل 

�ستالن. 
ولقد جنح���ت �سيا�س���ة �سراج 
عجيب���ًا،  جناح���ا  اوغل���وا 
فا�ستطاع يف ال�سنوات اخلم�ش 
الرك���ي،  اجلي����ش  يق���وي  ان 
ع�س���رات  معدات���ه  وي�ساع���ف 
م�ست���وى  يرف���ع  وان  امل���رات، 
املعي�سة يف ب���الده بف�سل الذهب 
االجنلي���زي والب�سائع االمريكية 

واملاكينات االملانية. 
واالن وق���د نف���ذ برناجم���ه ا�سب���ح 
يف ا�ستطاعت���ه ان يخل���ع نظارت���ه 
االمريكية ويخ���رج ل�سانه للهرفون 

بابن �سفري املانيا يف ا�سطنبول. 

كان��ت تركيا  ت�سم��ي نف�سها �سديقة 
املانيا وحليفة بريطانيا، ول �سك ان 
يف هذا تناق�سا عجيبا.. ولكن تركيا 
عرف��ت دائما بانه��ا ب��الد التناق�ض 
انه��ا  م��ن  )وبالرغ��م  والعاجي��ب 
بالد الدميقراطي��ة.. اإل ان حكامها 

احلقيقيني ثالثة رجال ل غري(. 
وا�سه��ر الثالث��ة هو ع�سم��ت اينوتو 
زعيم الدولة والثاين املار�سال فوزي 
احلربي��ني،  الق��واد  كب��ري  قاقم��اق 
والثال��ث ال�سيد �س��راج اوغلوا رئي�ض 

الوزراء.. 
تف�س��ر  الثالث��ة  الزعم��اء  وحي��اة 

تناق�ض ال�سيا�سة الرتكية.. 

الأثنني والدنيا / اآب- 1944
الأثنني والدنيا /
 ت�سرين الأول- 1944
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يف  غن���ت  بانه���ا  وال  املي���الد،  مبج���رد 
ع���دد من الق���رى هن���ا او هن���اك.. كال.. 
لق���د عرف���ت ام كلثوم وبق���ت م�سر كله، 
املليئ���ة  الزراعي���ة  �س���ككه  يف  وم�س���ت 
بالراب، وعرفت كل �س���يء عنه قبل ان 
تخطو باقدامها اىل القاهرة ولذلك فهي 
تقول.. لقد م�سحت بقدمي ال�سغريتن 
القطر امل�س���ري، كله قري���ة قرية قبل ان 

انتقل اىل القاهرة.
وهك���ذا مل تتعل���م ام كلثوم يف مدر�س���ة 
وال يف جامعة، بل تعلمت يف احلواري 
عل���ى  وتتلم���ذت  واالح���زان،  واالأزق���ة 
العرب���ي يف ا�سب���ط  ال���ذوق امل�س���ري 
�سورة وا�سدقه���ا... تتلمذت على ذوق 
الفالح���ن امل�سري���ن الذي���ن طحنته���م 
االي���ام، وواجهوا الدني���ا ب�سرب وعمل 

لي�ش لهما من حدود.. 
ولي����ش م���ن املبالغة يف �س���يء ان نقول 
ان ال�سبي���ة ال�سغ���رية ام كلث���وم كانت 
البل�س���م ال�س���ايف جل���راح امل�سرين يف 
االيام احلزينة ال�سود التي مرت مب�سر 
خ���الل �سن���وات 1916 و 1918.. ايام 
احلرب العاملي���ة االوىل ففي تلك الفرة 
كان امل�سري���ون ي�ساق���ون اىل احل���رب 
بطريقة موؤملة، ومل تكن هناك عائلة يف 
الريف مل ين�سها ه���ذا اجلرح ب�سكل من 
اال�سكال، وكانت ال�سبي���ة ال�سغرية ام 
كلثوم باأنا�سيده���ا الدينية وتوا�سيحها 
القدمية هي املوا�ساة احلقيقية لل�سعب 
ولع���ل هذه ال�س���ورة الت���ي ير�سمها لنا 
امل���وؤرخ الكبري عب���د الرحم���ن الرافعي 
تب���ن لنا قيم���ة املوا�س���اة الت���ي قدمتها 
الفنان���ة ال�سبية لل�سع���ب دون ان تدري 
ذلك او تفهم���ه.. يقول الرافعي عن هذه 
ال�سن���وات املظلمة اثناء احلرب العاملية 
االوىل، وه���ي نف�سها الفرة التي بداأت 
فيه���ا ام كلث���وم جت���وب الب���الد ط���وال 
وعر�سا ومتالأ باملتعة وال�سعادة قلوب 

الفالحن. 
العمال  الع�سكرية  ال�سلطة  جندت  "لقد 
يف خمتلف ارجاء الب���الد ال�ستخدامهم 

يف اعم���ال اجلي����ش الربيط���اين وبل���غ 
تعدادهم نيفا وملي���ون م�سري وكانوا 
يوؤخ���ذون كرها با�س���م املتطوعن، وما 
معامل���ة  ويعامل���ون  مبتطوع���ن،  ه���م 
املعتقلن ويج���رون باحلبال وي�ساقون 
احلرا����ش  عليه���م  ويق���ام  كاالنع���ام 
مركب���ات  يف  بالقط���ارات  وينقل���ون 
احليوانات ويعاملون ا�سواأ معاملة وال 
يعني ب�سحتهم وال بغذائهم وراحتهم.. 
ومات كثريون منهم يف ميادين القتال.. 
او يف �سحراء �سيناء والعري�ش او يف 
الع���راق وفرن�س���ا، وا�سي���ب كثري منهم 
باالمرا����ش والعاه���ات الت���ي جعلته���م 
عاجزين عن العمل، واجتمعت اىل تلك 
املظ���امل مظ���امل اخ���رى مبا جل���اأت اليه 
ال�سلط���ة الع�سكرية من م�سادرة النا�ش 
الزراعي���ة  وحا�سالته���م  اأرزاقه���م  يف 
موا�سيهم ودوابهم. فقد ا�ستولت عليها 
بابخ����ش االثم���ان وبا�سع���ار تقل كثريا 
ع���ن ا�سعاره���ا يف اال�س���واق، وفر�ست 
على كل مركز من مراكز القطر امل�سري 
مق���دارا معينا من احلب���وب يورده اىل 
اجلي����ش به���ذا ال�سع���ر البخ����ش، ف���كان 
االهلون يطلب منهم يف بع�ش االحيان 
اك���رث مم���ا عنده���م في�سط���رون حت���ت 
تاأث���ري ال�سغ���ط اىل �س���راء م���ا يطل���ب 
منهم با�سع���ار ال�سوق، ويقدمونه كرها 

بال�سعر البخ�ش". 
يف هذا اجل���و احلزين كان���ت ام كلثوم 
"مت�س���ح قرى م�سر" بحث���ا عن رزقها 
ورزق ا�سرته���ا، يف مقاب���ل م���ا تقدم���ه 
من ف���ن اىل جماهري الفالحن.. وكانت 
تذه���ب اىل ه���ذه الق���رى املختلف���ة، اما 
ما�سية على اقدامها، او راكبة على ظهر 
حمار، او يف عربة م���ن عربات الدرجة 
الثالث���ة يف قط���ارات الدلتا القدمية وما 

ي�سبهها. 
وهك���ذا كان���ت ام كلث���وم من���ذ اللحظ���ة 
االوىل يف حياتها تلع���ب دورا �سيا�سيا 

وان�سانيا يف حياة الفالحن. 
وكان���ت بالتاكيد تلعب ه���ذا الدور دون 

ان ت���دري انها تق���وم ب���ه، وانها تخفف 
ع���ن الفالح���ن االمهم وماأ�س���اة حياتهم 
يف ظ���ل احلرب واالجنليز، كل ما كانت 
تدريه ه���ي انه���ا تطيع���ه وت�ساعده يف 

احل�سول على رزقه ورزق اال�سرة. 
وكان���ت حي���اة القري���ة تفر����ش نف�سه���ا 
وتقاليده���ا عل���ى ام كلث���وم يف اختيار 
ويف  ناحي���ة،  م���ن  الديني���ة  اغانيه���ا 
اختي���ار مالب�سها التي كان���ت تظهر بها 
يف حفالته���ا املختلفة، لق���د كانت تلب�ش 
العق���ال حتى تب���دو كالرج���ال، فلم يكن 
م���ن ال�سه���ل ان تق���ف فت���اة وتغني بن 
الفالح���ن دون ان ي�سيبه���ا ر�سا�ش من 
االتهام���ات اخللقي���ة، وم���ن ينظ���ر اىل 
�س���ورة ام كلثوم "ال�سبي���ة" مع اخيها 
خالد، يح����ش ان والده���ا واهلها كانوا 
مالب�سه���ا  وراء  يخف���وا  ان  يحاول���ون 
كل مظاهرها االنثوي���ة.. حتى ال يكون 
هن���اك حرج وه���ي تقف و�س���ط الرجال 

لتغني. 

حماولت يف القاهرة 
وو�سلت �سمع���ة اأم كلثوم اىل القاهرة، 
بع���د ان مت���ت غزوته���ا املنت�س���رة ل���كل 

القرى امل�سرية، وج���اءت ام كلثوم اىل 
القاه���رة اول م���رة لتغن���ي يف بي���ت عز 

الدين "بك" بحلوان. 
وعنده���ا راآه���ا "البي���ك" ا�سته���ان به���ا 
ه���ذه  ب���ان  يقتن���ع مبظهره���ا، وال  ومل 
الفت���اة ال�سغ���رية ق���ادرة عل���ى الغناء، 
وا�ستع���ان  الب���دروم،  يف  "فركنه���ا" 
ل���ه  ليحي���ي  ا�سماعي���ل �سك���ر  بال�سي���خ 
ام  ن���ادى  احلفل���ة  اآخ���ر  ويف  حفلت���ه، 
كلث���وم ليجربه���ا.. فاذا ب���اأم كلثوم تهز 
احلا�سري���ن ب�سوته���ا.. وعل���ى راأ����ش 
الذي���ن اهتزوا "ال�سي���خ ا�سماعيل �سكر 
نف�س���ه" فاخ���ذ ي�سجعه���ا ويدعوها اىل 

االإعادة والتكرار. 
ث���م عادت ام كلثوم اىل القرية من جديد 
وبع���د ذل���ك ج���اءت اىل القاه���رة �سن���ة 

1922 لتقيم بها وت�ستقر فيها. 
ويف ه���ذه امل���رة وقعت له���ا حادثة مما 
كان يق���ع عادة للفالح���ن الب�سطاء كلما 
ج���اءوا اىل القاه���رة، فق���د �سرقت منها 
"حتوي�س���ة العم���ر" وكان���ت تبل���غ 15 
جنيها، وق���د ا�سيبت ام كلثوم بعد هذه 

احلادثة بال�سدمة االأوىل للمدينة.. 
لق���د ا�سابها م���ا ي�سي���ب اي فالح طيب 

الكب���رية،  املدين���ة  اىل  ين���زل  �س���اذج 
فيحت���ال علي���ه املحتال���ون وي�سرقون���ه 

بطريقة او باخرى. 
وي�ستغلون طيبته وجهله مبا يف املدينة 
من فهل���وة وف�ساحة، وقد �سور جنيب 
الريحاين بعد ذلك ه���ذا النموذج كثريا 
يف �سخ�سي���ة "ك�سك����ش ب���ك". العم���دة 
الريف���ي ال���ذي كان يح�س���ر اىل املدينة 
بعد ان يبيع القطن.. ليدفع امواله كلها 
للمحتال���ن واملحت���االت ويع���ود مفل�سا 

خائبا خاوي الوفا�ش اىل قريته!. 
ومل تن����ش ام كلثوم ه���ذه احلادثة  بعد 
ذل���ك وق���د ذكرته���ا م���رارا يف احاديثها 
ال�سحفي���ة، النها متث���ل "الطعم االول" 
املر للمدينة الكبرية يف اح�سا�ش فالحة 

ب�سيطة ما جرت من القرية. 
ويف املدين���ة الكب���رية.. يف القاه���رة.. 
مل تلب���ث ام كلث���وم ان اث���ارت االنتباه، 
لي�ستم���ع اىل  عليه���ا اجلمه���ور  فاقب���ل 
�سوتها الرائ���ع، واهتمت بها على وجه 
اخل�سو����ش ا�س���رة معروف���ة كبرية من 
ا�س���ر القاه���رة هي ا�س���رة عب���د الرازق 

"يف ال�ساع���ة العا�سرة ليلة كل خمي�ش 
اول ي���وم يف ال�سهر يحدث �سيء غريب 
يف ال�س���رق االو�س���ط. يه���داأ ال�سجي���ج 
يف �س���وارع القاه���رة فج���اأة.. يف الدار 
البي�س���اء الت���ي تبع���د 2500 مي���ل اىل 
الغرب يكف ال�سي���وخ عن لعب الطاولة 
يف املقاهي.. ويف بغداد التي تبعد 800 
ميل اىل ال�سرق يح���دث نف�ش ال�سيء.. 
ال���كل اذهانه���م م�سغولة ب�س���يء اآخر.. 
اجلغرافي���ن..  احلدي���ن  هذي���ن  وب���ن 
على طول ال�سح���راء وعر�سها.. ياأوي 
االعراب اىل خيامهم.. ينتظرون.. الكل 
ينتظرون برناجم���ا معينا يذيعه راديو 
القاه���رة.. م���دة ه���ذا الربنام���ج خم�ش 
�ساع���ات، ويذاع ثماين مرات يف ال�سنة 

وجنمته مطربة ا�سمها ام كلثوم". 
هذه الكلمات خرجت بها يف يونيو �سنة 
1962 جملة اليف االمريكية يف حتقيق 
�سحف���ي اعدت���ه يف �سفحاته���ا االوىل 
ع���ن ام كلث���وم وكان ال�س���رق االو�س���ط 
املرا�سل  "ج���وردون جا�سكيل".. وقال 
االمريكي يف حتقيق���ه ال�سحفي: هناك 
يف ال�سرق االو�سط �سيئان ال يتغريان: 

اأم كلثوم واالأهرام.. 
العب���ارة  ه���ذه  املرا�س���ل يف  اراد  وق���د 
املارك���ة ان يق���ول ان ال�س���رق االو�س���ط 
مل���يء بالتقلب���ات ال�سيا�سي���ة والفكرية 
وان ار�س���خ م���ا في���ه: �س���وت ام كلثوم 
واالهرام، فهم���ا ال يتعر�سان الأي تغري 
يف مركزهما وقيمتهما واهتمام النا�ش 
بهم���ا وكان اح�سا�ش املرا�سل االمريكي 

ازاء �سوت ام كلثوم �سادقًا.. 
فمنذ ان كان���ت ام كلثوم �سبية �سغرية 
اثن���اء احل���رب العاملي���ة االوىل، وكانت 
ح���ب  يف  "الكرمل���ة" و"مت���وت  ت���اأكل 

املهلبية".. 
من���ذ ذلك احل���ن وام كلث���وم ت�سعد اىل 
عر����ش الف���ن دون ان تراج���ع خط���وة 
ان  ودون  ب���ل  ال���وراء،  اىل  واح���دة 

تكتف���ي بالتط���ور اله���ادئ.. النها كانت 
عل���ى الدوام تقف���ز اىل االمام يف �سرعة 

ال�سواريخ.. 
وق�س���ة حي���اة ام كلث���وم ال تق���ل عظمة 

وروعة من ق�سة فنها الرفيع. 

اأم كلثوم الفالحة 
كان���ت بداي���ة ه���ذه الق�س���ة يف الري���ف 
امل�س���ري لق���د وقع���ت يف قري���ة "طماأى 

الزهاي���رة". وكانت امه���ا فالحة ا�سمها 
ال�سيخ  ابوه���ا  املليج���ي" اما  "فاطم���ة 
اإبراهي���م فكان اماما مل�سجد القرية، كان 
يقراأ يف املوالد ويغني بع�ش الرا�سيح 
والق�سائ���د الديني���ة، وجمل���ة دخله يف 
ال�سه���ر كانت ال تزيد على ع�سرين قر�سا 
ويف هذا البيت الديني الفقري ن�ساأت ام 
كلثوم وكان ال�سب���ب يف اختيار ا�سمها 
�سببا دينيا اي�س���ا.. فقد اراد والدها ان 

يت���ربك بالنبي، ف�سماه���ا على ا�سم بنت 
من بناته 

وهك���ذا، خرج���ت ام كلث���وم م���ن القرية 
امل�سري���ة، �سانها يف ذلك �ساأن الكثريين 
من عظم���اء تاريخنا احلديث يف ميدان 
والف���ن..  واالأدب  والدي���ن  ال�سيا�س���ة 
لقد ن�س���اأ معظمهم يف القري���ة امل�سرية، 
وخرجوا من ب���ن الفالحن امل�سرين، 
العراب���ي كان فالح���ا م���ن قري���ة "هربة 

رزن���ة" وحمم���د عب���ده كان فالح���ا م���ن 
ال�سرية. 

 يف اأول زي���ارة اىل القاه���رة و�سعوها 
يف الب���دروم ويف امل���رة الثانية �سرقوا 

منها حتوي�سة العمر

"جملة ن�سر" و�سعد زغلول كان فالحا 
من قري���ة "ايبانة" وعب���د النا�سر فالح 
م���ن "بني م���ر"، وطه ح�س���ن فالح من 

احدى قرى ال�سعيد. 
ان القرية امل�سرية هي املنجم الذي �سم 
بن جوانحه معظم الكنوز الب�سرية يف 

حياتنا وتاريخنا احلديث كله. 
ومن هذا املنجم نف�سه خرجت ام كلثوم، 
وهي ت�سف لن���ا قريتها فنح�ش من هذا 
الو�س���ف برائح���ة ترابه���ا وحواريه���ا 
وازقتها وندرك متاما انها قرية �سغرية 
قابعة يف اعم���اق الريف، ولي�ش لها اي 

عالقة باملدينة من قريب لو بعيد. 
تقول ام كلث���وم يف و�سف قريتها التي 
ت�سب���ه جميع الق���رى يف م�سر وخا�سة 
قب���ل الث���ورة :"كن���ا نعي����ش يف قريتنا 
الزهاي���ري" مرك���ز  طم���اأى  ال�سغ���رية 

ال�سنبالوين.
وه���ي قرية متوا�سعة، اعل���ى بيت فيها 
ال يزيد على طابقن واكرث مظهر للرثاء 
العم���دة  فيه���ا عرب���ة حنط���ور يركبه���ا 
ويجره���ا ح�س���ان واح���د. وال اذك���ر ان 
م���رت به���ا �سي���ارة، فلم يك���ن يف القرية 
كلها اال طري���ق واحد يت�سع ملرور عربة 
العم���دة، وب�سع���ة ط���رق �سيق���ة اخرى 
تت�سع ملرور حمري اخلف���راء و�سيخهم، 
املج���اورة،  الق���رى  يف  اغن���ي  وكن���ت 
وكانت كلها قرى �سغرية وكنت اح�سب 
ان مرك���ز ال�سنبالوين ه���و اكرب مدينة 

يف الدنيا. 
على ان �سلة ام كلثوم بالريف امل�سري 
◄وبالفالحن امل�سري���ن لي�ست حمدودة 

حتقيق : رجاء النقا�ض

تك�س��ب يف حفالتها كل ما يف القلوب من عواطف على طول الأر�ض من��ذ ان كان��ت تتقا�س��ى يف احلفل��ة مليم��ا واح��دا، اىل ان اأ�سبحت امل�سرية؟ كيف قطعت هذه الرحلة الطويلة يف حياتها وحياتنا.. ن�س��اأت ه��ذه العبقرية ث��م انطلقت كال�س��اروخ من اعم��اق القرية ه��ذا ال�سعب، فما هو �س��ر اأم كلثوم وم��اذا وراء لغزها الكبري؟ كيف ام كلث��وم نعمة على �سعب باأكمله.. ا�سبحت كاملاء والهواء يف حياة بالتع��ب والعرق ع�سرين قر�سًا يف ال�سهر، وبعد �سنوات ا�سبح عبء عندم��ا ول��دت اأم كلث��وم كان��ت عبئ��ا على ابيه��ا الذي كان يك�س��ب 
العربية وعر�سها. 

ق�س��ة العبقري��ة الت��ي انطلق��ت م��ن اأعماق 
القري��ة امل�سري��ة لت�ستح��وذ عل��ى قل��وب 80 

مليون عربي
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التي ملع منه���ا يف حياتنا الفكرية اثنان 
هم���ا: م�سطفى عبد ال���رازق وعلي عبد 

الرازق. 

وا�ستف���ادت ام كلثوم م���ن ارتباطها يف 
البداية بهذه االأ�سرة ول�ست اعني بهذه 
الفائ���دة فم���ا حاوله افراد ه���ذه اال�سرة 

ذات النف���وذ – يف ذل���ك الوق���ت – م���ن 
ان يفتح���وا امامها جم���االت العمل، بل 
اعن���ي الفائ���دة الفكري���ة، لق���د �ساعدتها 

ه���ذه اال�سرة على حتدي���د اجتاهها  يف 
تلك الف���رة املليئة باالجتاهات الفكرية 
امل�سطرب���ة، لق���د واجه���ت ام كلثوم وال 
�س���ك يف بداي���ة حياته���ا بالقاه���رة عدة 
ا�سئلة خمتلفة: فهل تظل يف يف غنائها 
باال�سلوب القدمي، تغني وحولها بع�ش 
امل�سايخ ي�سدون وراءها كما كانت تفعل 
يف القرية وهي بداية عهدها بالقاهرة، 
ام تتب���ع اال�ساليب امل�سري���ة يف الغناء 

املرتبط باحلان حمددة مدرو�سة؟ 
وكان ال�سوؤال بعبارات اأخرى: 

هل تظل يف فنها �سرقية مئة يف املئة؟ 
اأم تبح����ث ع����ن ا�سلوب غرب����ي مئة يف 
املئ����ة؟ وكانت هذه اال�سئل����ة بالتحديد 
هي م����ا يواجه كل فن����ان يف بالدنا يف 
تلك الف����رة امل�سطربة بالذات.. �سواء 
اأكان ه����ذا الفنان �ساع����را ام مو�سيقارا 

ام مطربا ام كاتب ق�سة. 

الف�ستان والعقال 
و�ساعدته����ا اأ�س����رة عب����د ال����رازق عل����ى 
ان جت����د احل����ل ال�سحي����ح، فكث����ريون 
من ابن����اء عبد الرازق كان����وا يلب�سون 
العمامة ويتحدثون باللغات االفرجنية 
الف�سيح����ة، كان م�سطف����ى عبد الرازق 
مث����ال �سيخ����ا معمم����ا، وم����ع ذل����ك فق����د 
تلق����ى درا�سته يف باري�ش واتقن اللغة 
الفرن�سي����ة، وظل بع����د عودته حمافظا 
على زيه اخلا�ش، رغم ان عقله كان قد 
ارتبط بالثقافة الغربية وا�ستفاد منها 

الكثري. 
وخال�س����ة املوق����ف الذي كان����ت متثله 
ا�س����رة عب����د ال����رازق ه����و اجلم����ع بن 
ال�س����رق والغرب يف كي����ان واحد، هو 
املحافظ����ة على الق����دمي وتقبل اجلديد 
يف نف�����ش الوق����ت، هو امل����زج االأ�سيل 

ال�سادق بن العمامة والقبعة. 
وهك����ذا فعلت ام كلث����وم، انها مل تتخل 
عن ا�ساليب الف����ن ال�سرقي نهائيا.. بل 
احتفظت با�س����ول هذا الفن وتقاليده، 

واأ�سافت اإليه وجددته. 

وبداأت اأم كلثوم هذه املطربة املحاولة 
يف اجلمع ب����ن القدمي واجلديد بداية 
�سكلية فخل�ست العقال الذي تلب�سه يف 
حفالته����ا. وذهب����ت اىل احلفالت وهي 
تلب�����ش الف�ساتن، ومع ذل����ك فلو اتيح 
لك ان تراه����ا يف تلك الفرة – حوايل 
�سن����ة 1936 – لوجدتها م����ا زالت كما 
ه����ي "متح�سم����ة متحفظ����ة" وكاأنها ما 
زالت تلب�����ش عقالها الق����دمي، وميكننا 
ان نراه����ا يف هذه الف����رة بعن الناقد 
الفن����ي ال�سحفي ج����ورج فنو�ش الذي 

كتب عنها يف ذلك احلن يقول: 
تريد  كاأنها  مالب�سها  يف  حمت�سمة   .."
ان تق����ول ان����ا مغنية ال ممثل����ة ومغنية 
ال ك�سائر املغني����ات، يف وجهها معاين 
التفك����ري واالمل، اك����رث مم����ا في����ه م����ن 
مع����اين الفرح واالبته����اج ويف وجهها 
جمال ال ا�ستطيع و�سفه.. اهو عربي؟ 
او  م�س����ري ع�س����ري؟  ام  يون����اين  ام 
فرع����وين؟.. ه����ي يف ربي����ع حياته����ا، 
ادري!  ال  اخلري����ف؟  تتعج����ل  فلم����اذا 
بالزه����ور..  مثق����ل  امل����د  ه����ي غ�س����ن 
ولكنه����ا تري����د ان تظه����ر ك�سج����رة تن 
م����ن كل ورق����ة  ج����رداء  ال�ست����اء..  يف 
خ�سراء.. ان احلياة تب�سم لها، ولكنها 
ال تبادله����ا الب�سم����ات ه����ي روح ثائرة 
منربمه ولكن ثورته����ا داخلية ال تعدو 

فوؤادها اخلفاق. 
ه����ذه ه����ي �س����ورة ام كلث����وم وبذل����ك 
الوقت، �س����ورة االمل الذي اعت�سرها، 
�س����ورة االخال�����ش ال����ذي حملت����ه يف 
قلبه����ا م����ن ايامه����ا يف الري����ف، �سورة 
االح�سا�ش العميق باحلياة كاي فالحة 
ح�سا�سة منفتحة ال�سعور والوجدان. 

لقد تخل�ست من العق����ال، من مالب�سها 
الت����ي فر�سته����ا عليه����ا القري����ة، ولي�ش 
مالب�����ش املدينة، ولكن هذا كله مل يغري 
جوهره����ا  لق����د ظل����ت كم����ا ه����ي فالحة 
متحفظ����ة، خمل�سة متفاني����ة يف عملها 
الفن����ي. ال تنظ����ر اىل �س����يء وال تهت����م 

ب�سيء اكرث من جناحها الفني. 
ول����و نظرن����ا اىل ام كلثوم الي����وم بعد 

رحلتها الطويلة العظيمة املنت�سرة يف 
ع����امل الفن، لوجدنا انه����ا ما زالت متيل 
اىل املحافظ����ة واحل�سم����ة يف مالب�سها 
الت����ي تظه����ر بها يف حفالته����ا ويف غري 
حفالته����ا – رغ����م اناقته����ا ال�سدي����دة – 
وال �س����ك ان ه����ذه ال����روح املتحفظ����ة قد 
تر�سب����ت يف اعماقه����ا م����ن "الفالح����ة" 
القدمي����ة ام كلث����وم وهك����ذا حافظت ام 
كلث����وم – من الناحي����ة ال�سكلية – على 
اجلم����ع بن الق����دمي واحلديث، فلب�ست 
الف�ساتن الع�سرية ولكنها مل تتخل�ش 
م����ن روح الري����ف وتقالي����ده وعاداته.. 
وح�سمت����ه على ان هذا اجلانب ال�سكلي 
لي�ش هو املهم يف التغري الذي حدث الم 
كلثوم يف تلك الف����رة بعد ان ا�ستقرت 
يف القاه����رة، فلق����د كان التغ����ري الفن����ي 

اعمق واهم واكرث داللة. 
وكان التغ����ري الفن����ي الكبري الذي حدث 
له����ا من����ذ �سن����ة 1923 ه����و م�ساحب����ة 
االآالت له����ا يف الغن����اء، وكان هناك من 
يعار�س����ون ه����ذه الفك����رة الت����ي دعاها 
اليه����ا ب�س����دة االأ�ست����اذ م�سطف����ى ر�سا، 
وكان م����ن بن املعار�س����ن لهذه الفكرة 
والده����ا ال�سي����خ "ابراهي����م" وال�ساعر 
احم����د رامي.. لقد كان����وا م�سرين على 

ان تغني باالأ�سلوب ال�سرقي القدمي. 
ولكن الفكرة انت�سرت وبداأت ام كلثوم 
تغن����ي مب�ساحب����ة االآالت املو�سيقي����ة، 
ه����ذا  يف  االأوىل  جتربته����ا  وكان����ت 
امليدان تتمثل يف ق�سيدة لعلي اجلارم 

مطلعها: 
مايل فتنت بلحظك الفتاك
و�سلوت كل مليحة االك.. 

وا�ستم����رت ام كلثوم تط����ور فنها حتى 
ا�ستطاعت اخريا ان ت�سل اىل طريقتها 
احلالية يف الغن����اء وهي الطريقة التي 
جتمع بن اجلديد والق����دمي معا.. انها 
جتم����ع بن اال�سل����وب ال�سرق����ي القدمي 
مل  احلدي����ث..  امل�س����ري  واال�سل����وب 
تتخ����ل عن القدمي ولكنها مل ت�ست�سلم له 

يف نف�ش الوقت. 
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