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وامن���� احتدث عن اأحمد ح�سنني الفن����ن، ف�أن هذا الرجل 
ك�ن فن�ن� بكل م� يف الكلمة من معنى.. بل اين اذهب اىل 
القول ان �سي��سته وعلمه وري��سته وا�ستك�س�ف�ته ت�أثرت 

ب�لفن�ن فيه اكرث مم� ت�أثرت ب�أي �سيء اخر.
والفن�ن العبقري اليعمل للن��س، وامن� يعمل للفن، وهكذا 
ك�ن اأحمد ح�سنني الي�ستهويه الت�سفيق الرخي�س، وامن� 
يج���ب ان ين�ل اعج����ب اجلمهور الذي يفه���م الفن ويقدر 
الفن����ن. وله���ذا ك�ن بع����س الن�����س اليفهم���ون حرك�ت���ه 
ال�سي��سية يف يوم حدوثه�، مثلهم كمثل الذين اليطربون 
لالغنية اإال بع���د ان ي�سمعوه� مرت���ني، وبع�س من�وراته 
ال�سي��سية ك�نت ا�سبه بلوح���ة فنية، لتعرف قيمته� يجب 
ان تق���رب منه�، وعندئ���ذ تقدر اجلهد املب���ذول، وتلم�س 

الفن الرفيع...
وق���د ك�نت حي����ة ح�سنني قطعة فنية. ك�ن���ت رواية وك�ن 
ه���و بطله� ي���راه الن��س على امل�س���رح.. ولكن متحدث� عن 
�سواه من االبط�ل. واين اذكر دائمً� كلمة ك�ن يردده� من 

انه ذهب وهو يف اجنلرا اىل منجم م�سهور فق�ل له:
اين اراك   -

ا�سبه مبمثل، واراك دائمً� ف���وق امل�سرح، وا�سهدك تنتقل 
من ادوار �سغرية اىل ادوار كبرية حتى ت�سل اىل الدور 
االول. وفج�أة واالن���وار م�سلطة عليك واجلمهور ي�سفق 
لك، ويهتف ب��سمك ين�سدل ال�ست�ر فج�أة، ويده�س الن��س 
ان تختفي يف ادق واألذ موقف يف الرواية ويخرج الن��س 
م���ن امل�سرح ب�كني منحبني اآ�سفني. الن الق�سة اجلميلة مل 
تط���ل ومل تنته، ويخت����ر كل واحد منهم اخلت�م الذي ك�ن 
يحب���ه لك! كذل���ك �ستنتهي حي�تك فج����أة يف وقت اليتوقع 

احد ان تنتهي!
وك�ن ح�سنني ب��س� ي���روي هذه الق�سة ال�سدق�ئه ويقول 
لهم : اين اح�س ان حي�تي �ستنتهي كم� ق�ل املنجم الهندي، 
وه���ذا م���ن حظي، ف�نه خ���ري يل ان ي�س���ج املتفرجون من 
ق�س���ر دوري، م���ن ان ي�سجوا النه ط�ل اك���رث من الالزم! 
وق���د حتقق���ت نب���وءة املنج���م الهن���دي كم� متن���ى "اأحمد 
ح�سنني" ونزل ال�ست�ر عليه يف يوم انت�س�ره. نزل فج�أة 

دون ان ينتظر ت�سفيق امل�سفقني، وحتية املعجبني!
ويف حي����ة ح�سن���ني م���� يف حي����ة الفن����ن م���ن تن�ق�س، 
ه���ذا املزيج العجي���ب من العل���و والهبوط، ب���ني االكواخ 
والق�س���ور، ه���ذا االرتف����ع اىل  حي���ث يعي����س امللوك، 
وه���ذا الن���زول اىل حي���ث يعي����س افقر الن�����س. ا�سبه 
�س���يء بنوتة مو�سيقي���ة حتوي دورًا عجيب���ً� جمع كل 

"املق�م�ت"!
ان اأحم���د ح�سن���ني ك�ن ي�ستيق���ظ يف ال�سب����ح ويذهب 
الق�سر، يجتمع ب�مللوك، ويتحدث اىل االمراء، وي�سرك 
يف ادارة �س���وؤون الدول���ة العلي� ثم يخ���رج من هن�ك اىل 
"تل زينهم" يف ال�سيدة زينب حيث حملة الرواد يجل�س 
م���ع االطف�ل ابن����ء العم����ل الفق���راء يالعبه���م، ويتحدث 
اليه���م، ويب�دلهم النكتة ك�أنه���م اوالده، وك�أن اجلو الفقري 
ج���وه، وطريقة احلي����ة العم�لية طريقت���ه وبيئته، وك�أنه 

ولد وع��س طول حي�ته يف حي من احي�ء العم�ل.
وك�ن يع���ود م���ن هذه الرح���الت وك�أن���ه ع�ئد م���ن موكب 
ملك���ي. ك�ن كل جو من هذه االج���واء له فتنته. وله ت�أثري 

يف روحه ونف�سيته!
وك�ن يلعب دوره ال�سي��سي، ثم يخرج من هن�ك اىل ن�دي 
ال�س���الح ليلع���ب ال�سيف، ول�ست اعرف ه���ل ك�ن ي�ستعمل 
ال�سي��س���ة يف املب����رزة، او ك�ن يجي���د ط���رق املب�رزة يف 

ال�سي��س���ة، ولكن���ي اع���رف ان���ه ك�ن بط���ال يف اللعبت���ني، 
ي�س���رب دائم���� يف ال�سمي���م، وي�س���رب �سرب���ة مف�جئة، 

وي�سرب خ�سمه لي�س�فحه بعد ذلك.
م���� راأيته يومً� ي�سرب رجال عل���ى االر�س، والي�سخر من 

م�سروب او يهزاأ من مهزوم!
ك�ن رج���اًل �سوفيً� يعرف الله كث���ريًا وقد ا�ستط�ع امي�نه 
ان يجع���ل من���ه فيل�سوف���ً�: الع��سفة ال تخيف���ه، وال�سم�ء 
امل�سرقة التخدعه، والدني� املقبلة ال تغره، والدني� الغ�ربة 

ال ترهبه. انه على احل�لني يذكر الله!
وك���م ك�ن غريب���� ان ه���ذا الرج���ل ال�س���ويف ك�ن يراأ����س 
جم�عة التمثي���ل وال�سينم�، وي�سرك يف حفالته�، وينقد 
رواي�ته����، وك�ن يتدخل يف بع�س االحي����ن ليعلم بع�س 
وك�ن  ب�أدواره���م،  يقوم���ون  كي���ف  واملمث���الت  املمثل���ني 
ي�س���رك مع جني���ب الريح����ين يف ق���راءة رواي�ت���ه قبل 
عر�سه���� عل���ى اجلمه���ور! وهو فوق ه���ذا راوي���ة لل�سعر 
وذواق���ة للغن����ء، يعرف اللح���ن امل�سب���وط، وتلتقط اذنه 
النغم���ة العرج�ء. اذا جل�س يف جمل�س غن�ء �سعرت وهو 
ينظ���ر اىل املط���رب ك�أنه فرد من اف���راد الفرقة املو�سيقية، 
يالح���ظ كل اآلة، ويتبع كل نغمة، وهو ا�سبه برئي�س فرقة 

مو�سيقية يديره� دون ان يعزف اآلة من اآالته�!
انني ال ازال اذكره كلم� غنيت ق�سيدة �سلو قلبي.. واأبكي 
فيه الرجل الفن�ن. والفن�ن الذي ع�لج كل �سيء يف حي�ته 
برقة ال�س�عر وخي�ل امل�سور، وبراعة املو�سيقي، و�سحر 
املطرب، واختفى فج�أة كلحن مل يتم.. ومع ذلك بدا اجمل 

من حلن ك�مل!
لقد و�سفع الك�تب لندو ب�أنه �سخ�سية عجيبة اليوجد له� 
مثيل يف احلي�ة احل��س���رة ا�سبه ب�ل�سخ�سي�ت الروائية 

اخلرافية التي ع��ست يف ق�س�س األف ليلة وليلة!
ول���و ك�ن لن���دو در����س اأحم���د ح�سنني عن ق���رب اكرث مم� 
در����س لعرف مفت�ح �سخ�سيته وهو انه ك�ن فن�ن�، وفن�ن� 

من الطراز االول.

�أم كلثوم

لن �حتدث عن "�أحمد 
ح�شنني" �ل�شيا�شي، فاأن 
�لتاريخ �ل�شيا�شي مل�شر 
و�ل�شرق �لعربي �شين�شف 
هذ� �لرجل �لذي لعب 
بال�شيا�شة، ومل تلعب به 
�ل�شيا�شة!.. ولن �حتدث 
عن "�أحمد ح�شنني" 
�لوطني فاأن م�شر كلها 
ر�أت فيه �لرجل �لوطني 
�لذي يعمل للوطن بغري 
�شجة، وال من، وال 
�دعاء! ولن �حتدث عن 
ح�شنني" �لعامل  "�أحمد 
فان ��شتك�شافاته، وكتبه 
، ومغامر�ته هي �لتي 
�شتعي�ش بعده لتحدث 
�لنا�ش حديثًا عجبا عن 
هذه �ل�شخ�شية �لعجيبة 
�لتي مزجت �لعلم 
بال�شيا�شة بالوطنية 
باملغامرة بالريا�شة 
فجعلت من كل هذ� �شيئًا 
هو �أحمد ح�شنني...

وي���ل للجم����ل من الزم���ن... كلم� م���ر يوم حم���� فتنة من 
مف�تن���ه، وت���رك اثرًا ين���م عن���ه ويذكرن� ب���ه، وقد جتدي 
االل���وان وامل�س�حيق حين� ثم ال ميلك العط�ر حلكم الدهر 

والقدر!
ل���و ان االر����س دارت ب�لعك�س وع�دت بن���� ع�سرين ع�مً� 
اىل ال���وراء لرنى ه���ذه الوجوه التي ي�سن���د اليه� اليوم 
ادوار االمه�ت والتي تركت االي�م فوقه� اث�ر مروره�... 
لراأين�ه� منذ ع�سري���ن ع�م� ن��سرة كزهور الربيع تر�سل 
عبريه���� اىل القلوب قب���ل االنوف.. ك�ن���ت زينب �سدقي 
فتن���ة امل�س���رح امل�س���ري يف تلك االي����م... ك�ن���ت اذا رفع 
ال�ست����ر عنه� خيل اليك انه� متث�ل حي من البلور يتحرك 
فوق خ�سبة امل�سرح ت�سرب العيون من �سوئه الدافق وال 

ترتوي بل ي�ستد ظموؤه� واواره�!
ومت���ر االي�م، وتته�وى اوراق الزه���رة الف�تنة الن��سرة 

الن�درة ورقة ورقة كم� تته�وى اوراق النتيجة!
واذا بزين���ب �سدقي غ�دة امل�س���رح املدللة التي ظنن� ذات 
ي���وم ان اجلم����ل وحده �سالحه���� الذي تله���ب به اعج�ب 
املتفرج���ني.. اذا به���� تلق���ي ب���ه او ي�سي���ع منه���� ومت�سك 
ب�س���الح الفن وحده فراه���� يف ادوار االم الوقور عزالء 

من كل قوة اإال مواهبه�. 
وعلوية جميل تلك التي ك�ن���ت متثل غ�لبً� ادوار ال�سيدة 
ال�سغ���رية املح�فظ���ة املتم�سك���ة ب�لتق�لي���د مت�س���ي به���� 
ال�سنون تب�عً� وحتل به� الكهولة ف�ذا بن� نراه� اليوم يف 

نف����س دوره� القدمي مع ف�رق ب�سيط... ك�نت يف امل��سي 
ال�سي���دة ال�سغ���رية املح�فظ���ة ف��سبح���ت الي���وم ال�سيدة 

الكبرية املح�فظة!
واأ�سي���� ذات العي���ون الزرق ال�س�حرة ك�ن���ت فتنة االفالم 
الت���ي ظهرت فيه���� اول عهدن���� ب�ل�سينم���� ال�س�متة ويوم 
تكلم���ت ال�سينم���� �سمت جم�له���� و�سكت �سح���ر عينيه�.. 
وتكلم���ت مواهبه���� يف ادوار االموم���ة لتثب���ت للن��س ان 

اجلم�ل وحده لن يكون �سر جن�حه�!
واأمينة رزق تلك التي �س�هده� اجلمهور طفلة تنمو فوق 
خ�سب���ة امل�سرح، وعرفت ب�س���وت متهدج يف كل نربة من 
نرباته م�أ�س�ة موجعة... لقد ك�نت دائمً� متثل دور الفت�ة 
التي غرر به� ا�سرار املجتمع... وكربت الفت�ة وا�سبحت 
تلي���ق بدور االموم���ة، فلم مت�ن���ع ومل جت���د حرجً� وهي 
م�ت���زال ترفل يف بق�ي� ال�سب����ب ان تقوم بدور االأم حين� 

وبدور الفت�ة حين� اخر.
وه���ذه هي فردو�س ح�سن تلك التي حبت اىل امل�سرح يف 
مث���ل امين���ة رزق، واحبت الفن واحبه� الف���ن فلم تتزوج 
�س���واه... ان االن�سة فردو�س ح�سن متثل اليوم دور االم 
وجتي���ده وان مل تك���ن يف يوم من االي����م. وت�س�أل هوؤالء 
االمه����ت جميع� فيقلن لك وك�أمن� اتفقن على هذه اجلملة 
: ان اجلم����ل م�سريه اىل الذي���ول ان مل يكن اليوم فغدا، 

وان مل يكن غدًا فبعد غد.
ام� الفن ف�نه ب�ق اىل اخر زفرة يف ال�سدور!

�آخر �شاعة/ �أيار  1948�آخر �شاعة/ �أيار  1948
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وط�ف���ت االمرية نرمني ب�أورب���� كله�.. ثم 
ق���ررت ان ت�ستقر يف م�سر وان تتجه اىل 

ميدان اخلري واخلدمة االجتم�عية....
وكتبت ه���ذا املق�ل "الآخ���ر �س�عة" لروي 
في���ه جت�رب اأم���رية يف مي���دان اخلري يف 

م�سر 

�ل�شجاعة و�لهرب!
ع�مل غريب... ع����مل الرب واالح�س�ن تلقى 
في���ه تي����رات مت�س�ربة واجت�ه����ت يح�ر 

املرء وهو ي�س�أل نف�سه : م�ذا وراءه�..؟
ان حم�ولة اقن�ع الن��س ب�أن يعملوا �سيئً� 
من اج���ل زمالئه���م يف االن�س�ني���ة جتربة 

ع�مرة ب�أح��سي�س كثرية متف�وتة.
تتكلم مع كل الن��س فتلقى ترحيبً�.. وتلقى 
ا�س����دة بجه���دك وتقدي���رًا ملزاي����ه ثم متد 
يدك فت�س����أل املرحبني امل�سيدين ان يوؤدوا 
واجبه���م الفعلي... فتج���د الهرب ال�سريع 
عل���ى ط���ول اخل���ط، والعجي���ب يف م�سر 
ان الذي���ن يهربون هم الذي���ن ي�ستطيعون 
الدفع.. ام���� الذين الي�ستطيع���ون فم� من 
واح���د منه���م ق�بلن����ه يف ال�س����رع فردد 
وه���و ي�س���ع ي���ده يف جيب���ه يخ���رج م���� 

ي�ستطيع اال�ستغن�ء عنه...
ك�ن ه���ديف �س�عة قررت ان ابداأ العمل يف 
الق�هرة ه���و ان نوؤلف هيئة ن�س�ئية ب�أ�سم 

الع���رب" يك���ون ميدانه�  ن�س����ء  "رابط���ة 
الب���الد الغربية كله� على ان تن�ل فل�سطني 
الق�س���ط االكرب م���ن املجهود وق����ل يل كل 

من ق�بلته���م من الزعم����ء واالقط�ب: هذا 
جمه���ود عظيم.. وبداأن���� جنمع التربع�ت 

ا�ستعدادًا للعمل...

�حلزبية يف بلدنا
كن���� نطوف م���رة يف �س����رع ق�س���ر النيل 
نطرق كل ب����ب وو�سلن� اخ���ريًا اىل �سقة 
كت���ب عل���ى ب�به� "ك�م���ل يو�س���ف �س�لح" 
وق�ل���وا يل انه حم�م وان���ه ك�ن مرة نقيبً� 
ل���ه نف�س���ي  للمح�م���ني ودخل���ت وقدم���ت 
فنه�س احرام� و�سرحت له غر�سي فظل 
ي�سمعني �س�مت� حتى انتهيت وفج�أة قفز 

من فوق مقعده وق�ل:
- ان� ال اتربع ب�سيء الأنني وفدي
قلت : وم� �س�أن الوفدية يف ذلك؟

ق�ل : نحن الوفدي���ني النعمل اي �سيء اال 
اذا رجعن� للحزب

قل���ت: وهل ل���و ق�بلك �سح����ذ يف الطريق 
ينتظ���ر  ان  من���ه  اأتطل���ب  �سدق���ة  يطل���ب 
لتعر����س االأم���ر عل���ى احل���زب فيق���رر هل 
يواف���ق او ال يوافق عل���ى ان تعطيه قر�سً� 

او قر�سني؟
ق����ل : طبع����... ان ال�سي��سة يف بلدن� هي 
كل �س���يء... وحتى اذا ق����ل يل واحد يف 
ال�س����رع "�س���الم عليك���م" ال اأرد علي���ه وال 
اق���ول : "عليكم ال�سالم" اال وفق م� متليه 

ال�سي��سة...

�لنحا�ش رجل طيب
–حقيق���ة- رج���اًل  ب��س����  النح�����س  وك�ن 

ظريفً�.
ذهبت اطلب مق�بلة حرمه فج�ءين بنف�سه 
مري�س���ة...  انه����  ويق���ول  عنه����  يعت���ذر 
ل���ك  اوؤدي  ان  ا�ستطي���ع  ه���ل   : و�س�ألن���ي 

خدمة؟
ف�سرحت له غر�سي فق�ل:

- ان حرمي الت�سرك يف جميع�ت خريية 
فهي تراأ����س جمعية ح�ربته���� احلكومة.. 
ول���و ان�سمم���ت اليكم حل�رب���ت احلكومة 

جمعيتكم من اجله�!
نح���ن ال نطم���ع يف  ب��س����  ي����  ل���ه:  قل���ت 
ان�سم�مه���� اىل اجلمعي���ة ولكنن���� نطل���ب 

معونته� امل�لية...
وع�د رفعت���ه يقول : احلكوم���ة �ستح�رب 
انه����  معك���م...  ا�سركن����  ل���و  جمعيتك���م 
حكوم���ة اغت�سبت احلك���م... انه� حكومة 
ظ�ملة... ظ�ملة.. ثم توقف رفعته وق�ل: اه 
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.. عوزين معونة م�لية؟
ثم اخ���رج من جيب���ه ورق���ة ذات اخلم�سة 
جنيه����ت واعط����ين اي�ه� و�س�ألت���ه : هل 
ن�سجل هذا التربع ب��سم رفعتكم او ب�أ�سم 

حرمكم؟
وتوقف النح��س ب��س� وق�ل: 

- ك���ده.. طي���ب ا�ستن���ي �سوي���ة. و�سع���د 
ال�سالمل ثم ع�د بعد قليل... وقبل ان يتكلم 

جذب اخلم�سة جنيه�ت من يدي وق�ل:
- هذه ورقتي اخذته�... وخذي هذا املبلغ 

من حرمي... و�سلمني ع�سرين جنيه�!

وكثريون!
ق�بل���ت  ق�بل���ت،  ه���وؤالء  غ���ري  وكث���ريون 
وزي���ر ال�س���وؤون وبع���د حتري����ت طويلة 
ال���وزارة  يف  جمعيتن����  بت�سجي���ل  اآم���ر 
واالع���راف به���� واعط�ين خط�ب���� يبيح 
لن� جمع التربع����ت ورف�س هو ان يتربع 
ب�س���يء اىل ان تظه���ر نواح���ي ن�س�طن����، 
وق�بلت وزير ال�سحة وطلبت منه �سي�رة 
نطوف به� عل���ى بيوت الفق���راء ف�أح�لني 
اىل وزير املوا�سالت الذي اح�لني بدوره 
اىل وزي���ر اال�سغ����ل. وقد اعت���ذر االخري 
ب����أن كل م� ي�ستطيع عمله هو ان يي�سر لن� 
�سراء �سي����رة على ان ندفع نحن ثمنه�... 
ومن اين جلمعيتن���� ال�سغرية الفقرية ان 

حت�سل على 800 جنيه� ثمن ال�سي�رة.
ومل امتكن م���ن مق�بلة ح�فظ عفيفي ب��س� 
وق�ل �سكرت���ريه ان البنك اليدفع تربع�ت 
ه���ذا الع����م، وق�بل���ت اح���دى الع�س���وات 
ف���وؤاد �سراج الدين ب��س� ف�أعط�ه� خم�سني 
قر�س���ً�... ودف���ع يل احد البق�ل���ني خم�سة 

جنيه�ت!
افغ�ن�ست����ن  مفو�سي���ة  اىل  وذهب���ت 
ف�أدخلوه���� م���ن الب����ب اخللف���ي –اأبواب 
احل���رمي- وق�ل���وا يل ان الوزي���ر اليق�بل 

�سيدات!
ويف دار مفو�سي���ة اجنبية ق�ل يل الوزير 
املفو����س يف �سج�عة يح�س���د عليه� : مل�ذا 
اأدف���ع مل�س���ر وامل�سريني... عندن���� ابواب 

اخرى نوجه اليه� تربع�تن�...!

منذ �شهور قدمت �ىل 
م�شر �المرية نرمني 
�شوكت وحفيدة �ل�شلطان 
عبد �لعزيز من ناحية 
�بيها و�ل�شلطان عبد 
�حلميد من ناحية �مها...

عمرها �ثنتان وع�شرون 
�شنة.. ويف تقاطيعها 
ين�شب كل جمال �آل 
عثمان وهو جمال 
خليط من كل �الجنا�ش 
و�ل�شعوب...

�آخر �شاعة/ �آذ�ر  1948

�آخر �شاعة/ 
ني�شان  1948
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وهك���ذا ترى مل���ك�ت بريط�ني���� موفق�ت دائم����.. فهن ال 
يتول���ني العر����س اإال بع���د ان تنتهي احل���روب وي�ستتب 
واالن�س����ء  التعم���ري  اىل  الن�����س  وين�س���رف  ال�س���الم، 

واال�ستمت�ع مبب�هج احلي�ة.. 
ع���ن  تختل���ف  املقبل���ة  بريط�ني����  ملك���ة  ولك���ن 
جدته�"فيكتوري�"يف طريق���ة تربيته� وتن�سئته�.. فهذه 
ن�س�أت يف ع�سر مل يعرف للمراأة – ولو ك�نت امرية او 

ملكة – ب�حلرية الك�ملة ا�سوة ب�رجل مت�مً�. 
فك�ن���ت تعي�س يف جن����ح من الق�سر ي�سب���ه مت�م� جن�ح 
احل���رمي يف ق�س���ور ال�سالط���ني القدم����ء، حت���ى انه� مل 
جتل�س مع ابيه� م���رة واحدة، وحتى انه� ك�نت تن�م مع 
امه���� يف غرفة واحدة اىل ان تول���ت امللك، وك�ن اول مر 
ا�سدرت���ه ح���ني �س�رت امرباط���ورة بريط�ني���� هو: نقل 

فرا�سه� من غرفة امه� اىل غرفة نوم خ��سة به�! 
اأم���� االم���رية اليزاب���ث ف�س�أنه���� �س����أن فتي����ت ع�سره�: 
حت���ررت من التق�ليد الب�لية وخرجت اىل احلي�ة احلرة 
الطليق���ة، فهي جتيد رك���وب اخليل وال�سب�ح���ة، وقي�دة 
ال�سي����رات، وتتعلم االن قي�دة الط�ئ���رات. وقد ج�ء يف 
الربقي����ت االخرية انه� تطوع���ت �س�ئقة الحدى لوري�ت 

اجلي�س الربيط�ين، التي حتمل الفتي�ت املجندات! 
وق���د �س�هم���ت االم���رية يف جمه���ود بريط�ني���� احلربي 
ا�س���وة ب�س�ئر فتي����ت بريط�ني� ون�س�ئه����، فتطوعت يف 
ف���رق اال�سع�ف، وف���رق التمري����س، وف���رق الرفيه عن 

االطف�ل، ويف اعم�ل الدف�ع املدين. 
وم���ع ان والديه���� عني���� بتعليمه���� م���� يج���ب ان تتعلمه 
امرباط���ورة امل�ستقبل من اللغ�ت ف�س�رت تتكلم االمل�نية 

والفرن�سي���ة ك�حدى بن�تهم� املنفق����ت، ف�سال عن درا�سة 
ح�فل���ة يف الت�ري���خ وال�سي��سة واالجتم����ع تو�سع اآف�ق 
تفكريه���� – فق���د وج���دت مت�سع���� م���ن الوق���ت ال�سب����ع 
هواي�ته���� اخل��س���ة، فدر�س���ت الكهرب����ء حت���ى �س����رت 

مهند�سة كهرب�ئية ب�رعة! 
وقد ورث���ت االمرية عن امه� حبه���� للمو�سيقى والغن�ء، 
وملك���ة بريط�ني� من ا�س���رة موهوبة يف ف���ن املو�سيقى 
وان ك�ن���ت مك�نته� االجتم�عية حتول بني افراده� وبني 

العزف والغن�ء ام�م اجلم�هري. 
وقد ا�سندت اىل االمرية رئ��سة الكلية امللكية للمو�سيقى 
اعراف���� بنبوغه���� يف هذا الفن اجلمي���ل. وكذلك تعلمت 
االمرية فن الرق�س وبرعت فيه، وت�سرك هي واخواته� 
االم���ريات يف درو�س راق�سة خ��سة تق�م كل ا�سبوع يف 

الق�سر ويدعى اليه� بع�س امراء البيت امل�لك ال�سب�ن. 
وب���داأ والده� بتدريبه� على �سوؤون امللك التي �ستتواله� 
يوم� م�. فه���و يطلعه� على بع�س م� يعر�س له من امور 
االمرباطوري���ة، ويبني له� وجهة نظ���ره فيه�، وم� يجب 
على امللك اتخ�ذه ب�س�نه� وعندم� ذهب جاللته اىل �سم�ل 
افريقي���� منذ ع�مني، تولت عنه االم���رية بع�س ال�سوؤون 
اله�م���ة حتت ا�س���راف والدته�، مع انه���� مل تكن حينذاك 
ق���د بلغت �سن الر�سد ال�سي��سي، فقد ولدت يف 21 ابريل 

�سنة 1926. 
فه���ي االن يف الت��سع���ة ع�سرة م���ن عمره�، وق���د احتفل 
بذل���ك ي���وم ال�سب���ت امل��س���ي، وك�ن االحتف����ل ب�سيط���� 
اقت�س���ر عل���ى اط���الق املداف���ع ودق اجرا����س الكن�ئ����س 
الكربى يف بريط�ني�.. ذلك ان جاللة ملك بريط�ني� راأى 
من���ذ قي�م احلرب اال ت�ستنفذ �سوؤون اال�سرة امل�لكة �سيئً� 
م���ن جمهود ال�سعب او احلكومة الذي يكر�س كله لك�سب 

احلرب وحتقيق الن�سر. 
وق���د ق�لت ملكة بريط�ني� ذات مرة: اإن ابنته� اليزابث ال 
متلك �سوى ثوبني اثنني لل�سهرة.. وهم� لي�س� جديدين.. 
بل ك�ن� من اثواب والدته� ثم ا�سلحتهم� وجعلتهم� وفق 

قوامه�! 
ولع���ل هذا ابلغ دليل على ان عر����س بريط�ني� حتمل من 
الت�سحية واالره�ق طوال هذه احلرب مثلم� حتملت كل 

ا�سرة اجنليزية مهم� ك�نت مك�نته�. 
و�سوف توؤدي هذه الفت�ة الن��سئة دورا خطريا يف حي�ة 
الع����مل امل�ستقبلة، ف�ن الن��س يظنون ان عر�س بريط�ني� 
ميلك وال يحكم ولكن الواقع ان هذا العر�س يتوىل اكرب 
مهم���ة يف االمرباطوري���ة الربيط�نية، فه���و الذي يجمع 
اجزاءه���� املتفرق���ة الن�ئية يف وحدة واح���دة، حتى لقد 
ق�ل���وا: ان ملك بريط�ني� هو �سبع���ة ملوك يف ج�سم ملك 
واح���د. وان ت�ج بريط�ني� هو �سبع���ة تيج�ن فوق راأ�س 
واح���د.. وهكذا تك���ون االمرية اليزاب���ث ذات يوم �سبع 
مل���ك�ت يف ملك���ة واح���دة حتم���ل ف���وق راأ�سه���� اجلميل 

وجبينه� امل�سرق �سبعة تيج�ن جمتمعة يف ت�ج واحد! 

�الأثنني و�لدنيا /ني�شان- 1945

ة  حلي���� ا و
ح�لته����  يف  امل�سري���ة 

كل الراهن���ة، كفيل���ة ب����أن تق���دم يف كل �س�ع���ة.. ب���ل ويف 
حلظ���ة ق�س�س���� ي�س���ح عر�سه� عل���ى ال�ست����ر الف�س���ي، وتكون 
منقطعة النظري وتع�ل معي ن�سري غور حي�تن� امل�سرية ترى ام�م 
عينيك افالم���� وا�ستك�س�ت، اآية يف روع���ة الت�أليف واالخراج.. 
ت���رى ام�مك يف الطريق الع�م رواي�ت ميثله���� االطف�ل ال�سغ�ر 
الذي���ن جمعهم نف���ر من اال�س���رار، للت�سول يف الظ�ه���ر والن�سل 
يف الب�ط���ن.. وامل�أ�س�ة يف ه���ذا ان هوؤالء االوالد الذين يعملون 
يف ه���ذه احلرفة على م���راأى وم�سمع من والة  االمور م�س�بون 
ب�أمرا�س خطرة يخ�سى منه� على اجلمهور.. وبع�سهم من فرط 
املر�س يتح�يل وهو يف ا�س���د االمل على ا�ستجداء امل�رة وجمع 

النقود ليقدمه� ملن يدير دفة هذه الع�س�ب�ت اخلطرة. 
واالن تع����ل معي ندخل قلي���ال بع�س البيوت����ت امل�سرية لرنى 
الدرام���� والراجيدي���� يف من����زل الزوجي���ة يف ادق �سوره���� 

وا�سك�له�.
ان يف ه���ذه احلي�ة.. حب� وغ���درا و�سراع� وان�نية وخي�نة و.. 
و.. ال���خ.. مم� ي�سور ال�سعور النف�سي يف ابهى �سورة، وترى 
امل�أ�س����ة فيه� رائع���ة التقدمي، دقيقة االإخ���راج.. ومع اال�سف، ال 
يقدمه���� احد عل���ى ال�ست�ر الف�س���ي لتكون عظة وع���ربة.. ولهذا 
يعجبن���ي كثريا ان اردد بع�س� مم� مل�ست���ه و�س�هدته يف حي�تي 

من هذه الق�س�س واالفالم.. وام�مي االن ق�ست�ن: 
احل�دث���ة االوىل: ت���زوج اح���د االطب����ء ب�سيدة م���ن ع�ئلة 
راقي���ة �سهد الكل بجم�له� وتعليمه� وخلقه� الكرمي، وك�ن 
الطبيب كرمي���� �سخي� معتدا بنف�سه وب���كل امته ولكنه مل 
يكن جميل التكوين كطلب زوج�ت هذا الزم�ن.. و�س�رت 
احلي�ة خطواته���� االوىل ه�دئة.. ثم ج�ءت االي�م بنت�ج 

كرمي.. ولكن م� اق�سى اختالط اجلن�سني!!.. 
تعرفت الزوج���ة يف اإحدى ال�سهرات على كبري له مركز 
خط���ري يف احلكوم���ة امل�سري���ة.. ه���و ب���ال �س���ك جميل 
ال�س���كل حلو احلدي���ث �سخي اليد.. وامل���راأة ت�سعد الأن 
يك���ون بج�نبه� مثل ه���ذا ال�سنف من الرج����ل لت�سبع 
ن�حي���ة م���ن نف�سه����.. والأنه �سب���ع �سهوته���� اجلن�سية 
وامل�دي���ة ف�نطلق���ت الي���ه وق�بلت���ه م���رة.. ث���م مرة.. 
وارمت���ت يف اح�س�ن���ه.. ويف اإح���دى امل���رات رغبت 
من���ه امراأة ف�ج�به� على الرح���ب وال�سعة.. واع�دت 
الك���رة ف�جي���ب طلبه����.. وا�ستغل���ت ه���ذه الن�حي���ة 
ا�ستغالال كب���ريا، فنجح���ت وا�سبح���ت )امل�سلحة( 

الكبرية البن�ء التي ي�سرف املوظف الكبري عليه� ت�سم مئ�ت من 

املوظفني الذين ك�نت الزوج���ة وا�سطة يف تعيينهم بع�سهم من 
اق�ربه� واق�رب اق�ربه� وبع�سهم من دفع الثمن!. 

و�س�رت االمور على هذا النحو – وعرف يف االو�س�ط الراقية.. 
ان )فالنة( زوجة الكبري غري املتوجة.. وعند �سفره� اىل اوروب� 
�سحب���ة الكبري ن�سرت ال�سحف خ���رب ال�سفر وق�لت: �س�فر فالن 

بك وع�ئلته الكرمية اىل اوروب� لق�س�ء ف�سل ال�سيف. 
ح���دث هذا وال���زوج يف غفلة، الأن طيبة القل���ب ال ت�سل اىل هذا 
احل���د. وال ت�س���ل اىل تعلي زوجت���ه عن االجتم����ع بخليله� يف 

داخل بن�ء ودار الزوجية نف�سه�!!. 
وج����ءت احلرب االخرية.. ولعب الذهب يف كثري من ال�سفق�ت 
التج�ري���ة يف ال�س���وق ال�سوداء وازدحم مكت���ب املوظف الكبري 
بكثري م���ن االعم�ل التي تدخل �سمن النت����ج احلربي.. ونزلت 
هذه ال�سيدة بج�نب )ع�سيقه�( يف هذا امليدان ي�سري�ن رخي�س� 
ويبيع�ن غ�لي� وان�س� مكتب� للمت�جرة وال�سم�سرة، دونه مك�تب 

�سم��سرة وجت�ر هذا الزم�ن!!
واخ���ريا.. اح����س ال���زوج بزوجت���ه.. ولك���ن ك�ن اح�س��س���ه يف 
ال�س���وط االخ���ري.. وراأى ام�م���ه ام���راأة قلي���ل عليه���� و�سفه���� 
ب�خلي�ن���ة، ف��سق���ط يف ي���ده خوف���� م���ن ه���دم من���زل الزوجي���ة 
وه���دم كرامت���ه ومرك���زه االجتم�ع���ي.. ولكن���ه ا�سي���ب بنوبة 
التفكري ال�سدي���د للخروج من هذا املوق���ف الق��سي.. وك�ن كلم� 
راأى زوجت���ه تتحدث يف التليفون او تخ���رج يف �سي�رته� اهتز 
ج�سم���ه وخرج عن وعيه وك�ن ان ا�سيب بلوثة جعلته يقف يف 
عي�دت���ه يقذف بزب�ئنه ويطرد مر�س�ه.. واخريا ا�سيب ب�لعمى 
واجلن���ون!!. وه���و االن يف نه�ي���ة الدرام�، يط���وي الورق يف 

م�ست�سفى املج�ذيب!.. 
والزوجة ت�سرب ك�أ�س احلب مع املوظف الكبري!!. 

احل�دثة الث�نية: والفيلم الث�ين �س�هدته يف اال�سبوع امل��سي.. 
وهو ي�سور �سعور ام.. مع بنيه�، وقبل �سرده� اقول انني كنت 
اعده �س�ذا م� قراأت يف ال�سحف ان ام� ام�سكت بوحيده� والقته 
يف الطري���ق، او ان اخرى كوت ابنته���� ب�حلديد املحمي، او ان 
والدا اهمل فلذة كبد مر�س�ة لزوجته اجلديدة.. ولكن بعد هذه 
الق�س���ة ا�سبحت اقر ان امل���راأة اق�سى نف�س� عل���ى االن�س�نية من 

الرجل. 
اأ.ع. حمب���وب م���ن ا�سدق�ئ���ه ومع�رفه، ك�م���ل الرجولة، ي�سعى 
لرزقه من ا�سرف الطرق.. وك�ن ميني النف�س ب�ن تكون بج�نبه 
زوج���ة ف��سل���ة ت�س�رك���ه حي�ته ويق���دم له� كل 
مط�لب احلي�ة. 

وع���رث على بغيته، وا�سبح له من���زال ال ينق�سه �سيء �سوى ولد 
او فت����ة ي�سعد بهم�، وا�ستج�ب الله الطلب، وج�ءت ابنة ورنت 
الفرحة يف املنزل.. وتربت الفت�ة اح�سن تربية.. ثم ج�ء الطفل 
)�س( وازداد حب الرجل لزوجته وولديه الذين ا�سبح� اعز من 
حي�ت���ه.. وادخلهم� اح���دى ري��س االطف�ل، فك�ن���� مث�ال للطيبة 
واخلل���ق احل�سن ب���ني زمالئهم� االطف�ل.. ولكن م���� اق�س�ك ايه� 

القدر!. 
ا�سي���ب الوالد ب���داء ع�س����ل.. ك�ن ي�سق���ى منه حين����، وال يلب 
ث����ن يعوده.. وبدا عل���ى الزوجة ال�س�أم.. وه���ذه اوىل عالم�ت 
ان�ني���ة امل���راأة.. فهي تبغى ان يك���ون زوجه� �سليم���� مع�فى يف 
كل مراح���ل احلي����ة لت�سبع �سهوته�، وق���ذف املر�س ب�لرجل يف 
اإح���دى امل�ست�سفي����ت.. والزمته زوجته يف االي����م االوىل.. ثم 
ا�سبحت زي�رته���� له ن�درة.. ومنعت ولديه من م�س�هدته، فك�ن 
ي���ردد ا�سمهم� يف كل يوم، وحتى يف غ�سي�نه.. و�سكت املري�س 
على م�س����س، وك�ن �سكوته ع�مال على ه���دم اجل�سد، و�سكونه 

اىل االبد. 
ومل مي���ر ا�سبوع�ن على الفت����ة حتى زفت اىل رجل اآخر تعرفت 
علي���ه اإب����ن مر�س زوجه���� االول، وال���زوج اجلدي���د، كم� يقول 
املث���ل )اليف العبري وال يف النفري( ولكنه يف نظره� رجل وكفى 
وع�����س الول���دان يف ه���ذا اجل���و مك�س���وري اخل�ط���ر، مهي�سى 
اجلن�ح.. وك�ن� كلم� �س�هدا الزوج اجلديد انطوي� على نف�سهم� 
يف ح�سرة وامل.. وحتمت االم عليهم� ان يقوال لزوجه� اجلديد 
ي���� ابي.. ولكن عز عليهم� ذلك الأنهم���� ال يقوي�ن على ترديد هذا 
اللق���ب املزي���ف، وك�ن الطف���ل )�س( يعل���ن رف�سه علن����.. فين�له 
لل�س���رب، فت�سفق عليه اخته، وحتت�سن���ه وتتحمل هي ال�سرب 
ويف ليلة �سوداء رغب الزوج ان يبعد الطفلني عن املنزل الأنه ال 
يق���وى على ال�سرف عليهم�.. واقرح ب�ن ير�سال اىل عمهم� يف 
الري���ف.. ونزل���ت االم على ارادته م���ن يل مب�سد�س اطلقه عليه� 

�س�عة ان وافقت على ذلك! 
ك�ن يف امك�نه���� ان ت�سف���ع ه���ذا ال���زوج الذي ج����ء دخيال على 
ه���ذه الع�ئلة امل�سكينة.. ولكنه� مل تفعل.. ومل تذرف الدمع على 
وحيديه� �س�ع���ة ان قدمتهم� ح�ملني مالب�سهم���� لرجل يحملهم� 

اىل الريف!.. 
�س����ر الطف���الن يف الطري���ق، فرحني جذل���ني ال�ستن�س����ق ن�سيم 

احلرية، ولكنهم� ال يعرف�ن اين امل�سري!!.
لق���د ظال يف حمب�سهم� �سنتني او ثالث�.. هزل ج�سمهم�، وا�سفر 
لونهم�، ومل ي�سعرا بعطف او قبلة حن�ن، ومل يقدم اليهم� �سيء 
مم� ك�ن يحمله الراح���ل الكرمي ويف الريف.. مل يجدا 
عمهم���� يف منزل���ه.. فق���د رح���ل اىل م�س���ر لعم���ل من 
االعم�ل.. فقدمهم� الرجل احل�ئر اىل نفر من الق�دمني 
اىل م�س���ر.. الر�س�لهم� اىل عمهم� طبق� للعنوان الذي 

معه!
ويف م�س���ر.. مل يج���دا الع���م.. و�س�هدهم���� م�س�دف���ة 
�سدي���ق لوالدهم� ع���ز عليه ان يجد ول���دي �سديقه على 
هذه احل����ل، ف��سفق عليهم� وحملهم� اىل منزله والدمع 

ينهمر من عينيه.
واخ���ريا علم العم مبط�ف ولدي اخي���ه.. فق�ل: اهي االأم 
الت���ي ار�سلتهم����: فقي���ل ل���ه انه� الق���ت بهم���� يف الطريق 

الع�م. 

زينب �شدقي 

�شدق��ي  زين��ب  �شاألت"�ل�شباح"�ل�شي��دة 

�مل�شري��ة  �لفرق��ة  يف  �الأوىل  �ملمثل��ة 

ر�أيه��ا يف �ح�ش��ن فيل��م م�ش��ري �شاهدته 

فاطرق��ت  �الخ��رية،  �ل�شن��و�ت  يف 

ممثلة"ليلى �لعر�قية"قليال.. ولكنها ما 

لبثت �ن قالت: 

لق��د �شاه��دت �فالم��ا م�شري��ة كث��رية، 

بع�شها ر�قني مو�شوعه و�لبع�ش �الآخر 

م��رت حو�دثه �مام��ي م��رور� عابر�، وال 

��ش��رح با�شم��اء �الف��الم �لت��ي ر�قتني، 

و�لت��ي مل تعجبن��ي، فلي���ش ه��ذ� جمال 

�ملقارنة و�لتقدير و�بد�ء �العجاب غري 

�ن �لظاهرة �لتي مل�شتها يف غالبية �الفالم 

�مل�شرية ه��و �لت�شابه يف ق�ش�شها، ولي�ش 

هذ� �لت�شاب��ه م�شدره �شع��ف �لق�ش�ش، 

�إذ �ن �حلي��اة �مل�شري��ة فق��رية �حلو�دث 

و�الح��د�ث.. ولكن��ه يعود ب��ال �شك �ىل 

�ل�شينمائي��ة  للق�ش���ش  كت��اب  �حج��ام 

ع��ن �لدخ��ول �ىل قلب �حلي��اة �مل�شرية 

و��شتطالع مبو�طنها، و�لبحث عن �المها 

و�وجاعها يف �شتى نو�حيها.. 

�ل�شباح/ �لعدد �لف�شي

يقول �ملوؤرخ �لكبري غميل 
لودفيج: �إن �زهى ع�شور 
بريطانيا هي �لع�شور �لتي 
تولت فيها عر�شها �لن�شاء! 
وهذ� �لر�أي يعجب �لن�شاء 
وير�شيهن، ولكن �ذ� عرفن 
�ل�شبب غ�شنب و�شخطن! 
و�ل�شبب يف هذ� هو �نه 
عندما متلك �لن�شاء يكون 
�لرجال هم �حلاكمون 
�لفعليون، �ما عندما ميلك 
�لرجال فتكون �لن�شاء هن 
��شحاب �لكلمة �لعليا..! 
ولنعد �ىل �لتاريخ.. 
تولت"�مللكة 
فيكتوريا"عر�ش بريطانيا 
بعد �ن قهر �الجنليز �كرب 
قائد عرفه �لتاريخ وهو 
نابليون بونابرت، ف�شارت 
لربيطانيا �ملكانة �ل�شيا�شية 
و�القت�شادية �الأوىل بني 
دول �لعامل جميعا – كذلك 
�شوف تتوىل �المرية 
�ليز�بث يف ع�شر ينظر 
فيه �لعامل نظرة �لتقدير 
و�الكبار لربيطانيا �لتي 
قهرت �قوى �د�ة حربية 
و�خطر هيئة �شيا�شية 
عرفتها �لدنيا وهي �ملانيا 
�لهتلرية. 
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ذاكرة 
العد�سة

�مل�شرية �شارلوت 
و��شف ملكة 

جمال �لكون 1935
زيارة �شاريل �شابلن للهند ولقائه �ملهامتا غاندي

�شاحة �ل�شهد�ء ببريوت حو�يل 
عام 1920

�شاعي �لربيد يف فل�شطني عام 1939م

�شباق در�جات 
�شنة 1949

�شرييهان ترق�ص لأم كلثوم

�شورة نادرة جد� 
لأمري �ل�شعر�ء 
�أحمد �شوقى مع 
ولديه ح�شني 
وعلى �أثناء فرتة 
نفيه باأ�شبانيا 
�أو�ئل �لقرن 
�ملا�شى

كر�شي للعجزة ي�شتطيع ت�شلق �ل�شلم 1964 مايكل جاك�شون عام 1972

مكتب ومالحظات 
�لعامل �لربت 
�ين�شتاين مت 
�لتقاط هذه �ل�شورة 
بعد يوم من وفاته

جناة �ل�شغرية تقر�أ 
جملة �ملوعد
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�ل�شاعر �لبطل
بيد  ايط�لي�  على  مو�سوليني  يقب�س 
اخط�ر حمدقة  من حديد. ولكن هن�ك 
من  م�سروع  يف  فكر  او  �س�ر  كلم�  به 
م�����س��روع���ت��ه اجل��ري��ئ��ة. وق���د يعجب 
ق�ئمة  راأ����س  يف  ان  علم  اذا  ال��ق���رىء 
هذه االخط�ر رجال �سئيال، قد بلغ من 
الكرب عتي�، ف�آثر ترك املدن واالنزواء 
يف ق�����س��ر ل���ه ع��ل��ى م��رت��ف��ع 
يطل  ���س���ه��ق، 
ع���ل���ى اح�����دى 
ال�����ب�����ح�����ريات 
�����س����م�����يل  يف 
اي���ط����ل���ي���� ه���ذا 
ال�سئيل  ال�سيخ 
ه�����و ج���ربائ���ي���ل 
�س�عر  دانونزيو 
اي��ط���ل��ي��� االك���رب، 
وال�����رج�����ل ال����ذي 

وان�  �سيفه..  وحد  ب�سعره  الع�مل  بهر 
�سالمة  ال�سيخ  هذا  يهدد  كيف  لنعجب 
م��و���س��ول��ي��ن��ي ب��ع��د ان دال����ت دول��ت��ه، 
وا���س��ب��ح ك��ل ���س��يء يف ي��د دك��ت���ت��ور 
الريب  التي  احلقيقة  ولكن  ايط�لي�. 
فيه� هي ان مو�سوليني يقطب ح�جبيه 
كلم� ذكر دانونزيو ام�مه.. واذا ذهبت 
احد  اىل  وحتدثت  اليوم  ايط�لي�  اىل 
غري  دان��ون��زي��و،  �س�أن  يف  االيط�ليني 
ليتف�دى  احل��دي��ث  جم���رى  االي��ط���يل 
االخط�ر،  عليه  يجر  قد  فيم�  اخلو�س 
ف�ذا احلحت يف ال�سوؤال عن دانونزيو 
اع���ت���ذر االي���ط����يل ب�����ن ل��ي�����س ك���ل م� 

دانونزيو  ب���ن  فت�سعر  ي��ق���ل...  يعلم 
رجل  م��ن  عليه�  مغ�سوب  �سخ�سية 
ايط�لي� احلديدي.. على انك لو ذهبت 
اىل اح��د ا���س��دق���ء دان��ون��زي��و او اىل 
"فيوم"  مع�رك  خ��سوا  الذين  زمالئه 
يف  معه  يقيمون  وال��ذي��ن  ال�����س��ه��رية، 
الفتور  ه��ذا  يف  ال�سر  اأدرك��ت  ق�سره، 
االم�س  زعيم   : الزعيمني  بني  ال�سديد 
ليعجب  امل���رء  وان  ال���ي���وم..  وزع��ي��م 
دانونزيو  من  مو�سوليني  خ��وف  من 
العمر  من  يبلغ  ال��ذي  املحطم  ال�سيخ 
عينيه  اح���دى  فقد  وال���ذي  ع���م���،   72
وهنت ق��واه وغ������س م���ء احل��ي���ء من 

ع��س لريى  الذي  ال�سيخ  وجهه.. هذا 
االجدر  وك���ن  الزع�مة  يف  اآم�له  تبدد 
�سهرته..  قمة  يف  وه��و  مي��وت  ان  ب��ه 
االخرية  اي�مه  االآن  دانونزيو  يق�سي 
عن  يعرب  ان  اعت�د  –كم�  ال�سجن  يف 
ث���ورة على  ي��وم  ك��ل  ول��ه يف  ق�سره- 
هذه  ولكن  اال�سطراري،  ال�سجن  هذا 
الثورة التتعدى ان�س�ره وخدمه، فقد 
من  ب�سي�ج  ايط�لي�  وب��ني  بينه  حيل 

التج�س�س.
وقد يت�س����ءل الق�رىء: مل����ذا اليق�سي 
مو�سولين���ي على خ�سم���ه كم� فعل مع 
غريه م���ن الدكت�تويني؟ واجلواب عن 

ذلك ان زعيم ايط�لي� يعرف لدانونزيو 
حق���ه ويقد����س خدم�ت���ه، وي���درك ان���ه 
ب�البق����ء عل���ى حي�ت���ه امن���� ي�سي���د له 
متث�ال ي�س����ف اىل التم�ثيل التي يقف 
ه���و عليه� ليخطب اجلم�هري ويهتف : 

قي�سر" جمد  نعيد  ان  "نريد 
واالق���دام  اجل���راأة  ميث���ل  فدنونزي���و 
الفرو�سي���ة  ميث���ل  كم����  والبطول���ة، 
الغ�ب���رة يف ع�س���ر اليدي���ن اال لالالت 
ال�سم����ء.. وقد ع���ّول مو�سوليني على 
ان يجعل تل���ك ال�سخ�سي���ة الفذة مث�ال 
يحت���ذى اذا قدر اليط�لي� ان تبلغ ذروة 
املجد التي يتطل���ع اليه� االن مبنظ�ره 

املكرب..
ه���ذا اىل ان���ه اك���رب �س�ع���ر يف ايط�لي� 
ف�س���ال عم� ل���ه من الت�ري���خ املجيد قبل 
احل���رب العظم���ى وبعده����، وان اكرب 
اثر له هو ا�ستي���الوؤه �سنة 1919 على 
"في���وم" التي ا�سر الرئي�س ويل�سون 
يوغو�سالفي����،  اىل  ت�س���م  ان  عل���ى 
ف�قتحمه���� دانونزي���و ودافع عنه� ع�م� 
ك�م���ال حتى ا�سطر اىل اخالئه� بعد ان 

انقلبت عليه حكومة ايط�لي� نف�سه�.
ومل���� ظه���رت الف��س�ستي���ة ك�ن روحه���� 
وج�سمه����... وقد اع���رف بع�س كب�ر 
االيط�لي���ني ب�ن���ه ه���و الذي خل���ق تلك 
الت���ي يعبده���� االيط�لي���ون  اال�سن����م 
االآن، وان���ه ه���و ال���ذي ع����د ب�يط�لي���� 
اىل عه���د الروم����ن الغ�ب���ر، وان���ه هو 
الذي ابتدع لب�����س الراأ�س الف��س�ستي، 
وه���ذا القمي����س اال�سود ال���ذي ا�سفى 
عل���ى ا�سب����ل روم���� هذا اجل���الل وتلك 

الروعة.
واالن.. يقيم دانونزيو البطل ال�س�عر 
ال�سي���خ الواع���ي االع�س����ب، االع���ور، 
الي�ئ����س من احلي�ة، عل���ى قمة املرتفع 
املط���ل عل���ى البح���رية ك�لن�س���ر ال���ذي 

ا�سرف على املوت.. 
ام���� الدوت�س���ي فم���� زال يتوج�س منه 

خيفة ويحيك حوله �سب�ك التج�س�س.

ع����������������دو 

�شتالني
وه������و ع������دو ال 
ل�����ه وال  وط�������ن 
اي  وال  جن�سية 
ك��ي���ن ق���ن��وين. 
تروت�سكي  ه��و 
ب���ط���ل ال����ث����ورة 
ال���ب���ل�������س���ف���ي���ة 

االحمر. وهو  للجي�س  االعلى  والق�ئد 
رجل خطر على املجتمع االن�س�ين كم� 
اعوان  على  حربً�  اعلن  فقد  االن.  هو 
يدعو-  –وم�زال  ودع���  الراأ�سم�لية، 
مل��ب��داأ ج��دي��د ي��ق��وم ع��ل��ى ك��ل��م��ة لينني 
امل�سهورة : "ان البل�سفية والراأ�سم�لية 

الميكن ان تعي�س� جنبً� اىل جنب".
"الف���والذ"  –ومعن�ه����  و�ست�ل���ني 
تك���ون  ان  يري���د  رج���ل  ب�لرو�سي���ة- 
رو�سي� دولة متحدة قوية قبل ان تكون 
مرك���زًا للدع�ي���ة ال�سيوعي���ة الوا�سع���ة 
النط����ق، فه���و لذلك يق����وم تروت�سكي 
ويبذل جه���ود جب�رة ل�سد تي�ر افك�ره 

اجلهنمية املخربة.
وقد بداأ ال�س���راع بني هذين اجلب�رين 
ا�ست���د  اذ  ع�م���ً�،  ع�س���ر  خم�س���ة  من���ذ 
الن�س�ل بني البال�سفة احلمر واجلي�س 
االبي����س، فق���د مت���رد �س�ب���ط �سغ���ري 
يدعى "�ست�لني" على تروت�سكي ق�ئده 
االعلى ورف����س ان يطيع اوامره النه� 

تخ�لف مب�دئه وعقيدته ال�سي��سية.
وقد ر�سم ه���ذا ال�س�بط ال�سغري خطة 
جدي���دة للقت����ل اماله� علي���ه اخال�سه 
للمب���داأ الذي ي���ذود عنه، وح���زم امره 
يف مت�بع���ة اجله�د للو�س���ول اىل قمة 

النفوذ واحلكم يف رو�سي�.
وق���د ك�ن.. وانق�س���ت ع�س���رة اع���وام 
بع���د ه���ذا اخل���الف ال���ذي �سج���ر بني 
ال�س�ب���ط ال�سغ���ري والق�ئ���د العظيم، 
ف�أ�سب���ح �ست�ل���ني �سيد رو�سي���� املط�ع 

وا�سب���ح  املخي���ف.  ودكت�توره���� 
تروت�سك���ي نكرة من النك���رات يجوب 
اقط����ر الع�مل ب�حث���� عن وط���ن ي�أويه 

فتلفظه االوط�ن جميعً�!
ثم ه���و اىل ذلك علي���ل �سقيم الميلك اال 
قلم���ه وقرط��سه وكتبه بيد ان ال�سراع 
مل يقف عند هذا احلد، اذ ان تروت�سكي 
اذ  وه���و  بع���د  ب�لهزمي���ة  يع���رف  مل 
يجل�س يف مكتبه ي�سل���ط زب�نيته على 
�ست�ل���ني اجلب����ر، وعلى ه���ذا ال�سراع 
يتوق���ف م�سري 160 ملي���ون ن�سمة هم 

�سك�ن رو�سي� احلمراء.
ه���ذا ال�سراع خمي���ف حق�. وقد حتدث 
كب����ر  بع����س  اىل  انكلي���زي  �سحف���ي 
رج����ل ق�س���ر الكرمل���ني –وه���و مركز 
ان  ل���ه  فق�ل���وا  الرو�سي���ة-  احلكوم���ة 
احدا م���ن املوظفني ال يج���روؤ على ذكر 
ا�سم تروت�سك���ي ام�م �ست�لني، مع انهم 
جميع� يعملون على مق�ومة نفوذه ب�أمر 
م���ن الدكت�ت���ور. وهذا يدل عل���ى �سدة 
خ���وف �ست�لني من غرميه، وهو خوف 
ل���ه م� يربره، اذ ان ه���ذا الرجل الهزيل 
ال�سريد يرقب الفر�س���ة للوثوب على 
مروؤ�س���ه القدمي و�سي���د اليوم ليخ�سف 
ب���ه االر����س وليه���دم دكت�توريت���ه من 
ا�س��سه���� ليقي���م عل���ى انق��سه���� مركزًا 

للدع�ية البل�سفية املخربة

كل �شيء و�لدنيا /
 �أيلول- 1935

مو�سولينـــي

�ســـتالني

تروت�سكي مع افراد من اجلي�ش االحمر

يف الع����م 1945 كتب���ت امينة رزق ه���ذه ال�سفحة التي تخيلت فيه���� نف�سه� وقد 
بلغ���ت منت�س���ف العمر وم� بعده، لكنه���� ن�سيت م� كتبته حل�س���ن احلظ وم�زالت 

حتى اليوم تقف على امل�سرح يف �سن اخل�م�سة واالربعني
اذا ق���در يل ان اعي�س حتى ه���ذه ال�سن، ف�أول م� امتن�ه، ان اهجر امل�سرح قبل ان 
تدركن���ي هذه املرحلة من العمر، وين�سرف عن���ي املعجبون، الذين ال تظفر منهم 

الفن�نة ب�لتقدير، اال ل�سب�به� وجم�له�.. ثم فنه�!
مك�نت���ي تت�س�ءل"وتتال�سى"وتنكم����س.. حت���ى ي�سطرين اجلم����ل اىل اعتزال 

امل�سرح العي�س يف م��سي الفن، وذكري�ت جمدي الغ�بر!.. 
واجلمه���ور ق�����س.. ال يرح���م.. وال يرف���ق!.. وهيه����ت ان ي�سفع عن���ده م��سي 
الفن�ن���ة ازاء ح��سره�.. واب�سط م� ميكن ان يرميه� به، � اذا ترفق به� � ان يجمع 

على انه�"م�سكينة"راحت عليه�..!!
ول�س���ت اأوؤم���ل -اذا بلغت االربع���ني- ان اكون ذات زوج واطف����ل.. او من ذوات 
الرثاء الط�ئل.. بل اق�سى م� امتن�ه، ان تكون لدي ثروة �سغرية، متكني من ان 

احي� حي�ة ب�سيطة"ه�دئة"متوا�سعة!..
يف �سن اخل�م�سة وال�ستني!

ام���� ه���ذه ال�س���ن، فهي ال�سن الت���ي امتنى ان ام���وت دونه�.. لك���ن اذا � ال قدر الله 
� و�سل���ت اىل ارذل العم���ر.. اعن���ي اىل ه���ذه ال�س���ن، ف�عتق���د اين �س�ن�سرف اىل 

العب�دة، العو�س م� ح�لت م�س�غلي الفنية دون اداء هذا الواجب..
على ان االعتق�د ي�س�ورين، هو انني لن اعي�س حتى ابلغ هذه ال�سن.. اذ ان حي�ة 
الفن�ن تعت�سر �سب�به، ومت�سي به يف طريق الفن�ء ال�سريع، نظرا مل� يتخلل هذه 

احلي�ة من ال�سق�ء واجلهد وعدم توافر وجوه الراحة الالزمة للج�سد..
ان الفن����ن ي�سقى، ويقدم �سب�به.. واع�س�به.. وحي�ت���ه قرب�ن� على مذبح الفن.. 
ف�ذا وىل �سب�به، انكره جمهوره.. وك�أن مل يكن ب�الم�س معبود هذا اجلمهور!..
وعلى الرغم من ذلك، ف�ن الفن�نني يقبلون على هذه الت�سحية مغتبطني، را�سني، 
�س���واء ذكرهم اجلمهور يف �س���ن ال�سيخوخة ام تن��س�هم.. وحم���� ا�سم�ءهم من 

ذاكرته.
اال م���� ا �سق���ى الفن�ن���ة، التي ك�ن���ت جنمة مت�ألق���ة، حني تعي����س � يف �سن ال�ستني 
� عل���ى اأطالل جمده�، بعد ان اف���ل جنمه���� وا�سبحت"اثرا"ت�ريخي� واجدر مبن 
تنكبه���� االق���دار، وتبقى على حي�ته� حت���ى هذه ال�سن، ان تت���وارى عن االنظ�ر، 

حتى تتجنب رث�ء ال�س�متني، وموا�س�ة ال�س�خرين!

ما امتناه لنف�سي
رزق �م����ي����ن����ة 

�الثنني و�لدنيا 1948



�لعدد )3641( �ل�شنة �لثالثة ع�شرة - �لثالثاء )10( �أيار 132016 �لعدد )3641( �ل�شنة �لثالثة ع�شرة - �لثالثاء )10( �أيار 122016

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

وتق�تل���ت  والتداف���ع،  الزح����م  ا�ست���د 
الن�س����ء، و�سح���ن، وت�س�ربن، وجذبن 
دم�ئه���ن،  و�س�ل���ت  بع�سه���ن،  �سع���ور 

وحتطمت انوفهن، وتورمن عيونهن.
كل ذل���ك يف املعر����س ال�سن���وي الكبري 
النتخ����ب  هولي���ود  يف  اقي���م  ال���ذي 
اح�س���ن الكواكب هندام���� يف مدينة 
ال�سينم����، ومل���� هداأت الث���ورة و�س�د 
النظ����م �سع���دت اىل امل�س���رح �س���ت 
ممث���الت ه���ن اللوات���ي انتخبته���ن 
اللجنة، وك�نت على راأ�سهن ك�رول 

لومب�رد.
ق���د  و

تق���رر ان ك�رول لومب����رد ه���ي اح�س���ن 
كواك���ب �سن���ة 1935 هندام���� وا�سدهن 
ت�أنق�. وتلته� يف هذه البطولة الن�س�ئية 

ب�لرتيب االتي: 
فرن�سي����س،  وك�ي  �س���رير،  نورم���� 
وجنفي����ف توبني وج���وان ك�روفورد، 
ه���ذا  نظ����م  وك�ن  كولب���ري  وكلودي���ت 
العر����س غريب����. فق���د اخت����ر املحلفون 
اولئ���ك ال�ست على انهن اب���دع املمثالت 
لب��س�، وعهدوا اليهن يف ان يخرن فيم� 
بينهن ملكته���ن التي يدّن له���� ب�لط�عة. 
فوقع اختي�رهن عل���ى ك�رول لومب�رد، 
وا�سب���ح احلكم نه�ئي���ً� الي�ستطيع احد 
ان يعر����س علي���ه. و�ست�ستم���ر ك�رول 
لومب����رد مربع���ة عل���ى عر����س االن�قة 
حت���ى 31 دي�سمرب �سن���ة 1935 اذ يع�د 
اأو  االن�ق���ة  بعر����س  فتف���وز  االنتخ����ب 

التفوز.
وقد حت���دث ادري����ن ر�س����م االزي�ء يف 
�سرك���ة م���رو جلودي���ن م�ي���ر ع���ن ذلك 
فق����ل:"ان اح�سن الكواك���ب هندام� يف 
هوليوود تكون بال �س���ك اح�سن الن��س 
جميع� الذي���ن ينقلون االزي����ء االآن عن 

هوليوود ويقتب�سونه� عن كواكبه�.
تعر�س  ان  الهن���دام  "ويقت�س���ي ح�سن 
املراأة م�يج���ب لب�س���ه يف ال�سب�ح ويف 
الظه���ر ويف الع�س���ر ويف امل�س����ء، وان 
تعرف م�يلب����س يف �سهرة الربدج، وم� 

يلب�س يف �سهرة الكون���ك�ن، وم� يلب�س 
يف �سهرة الرق�س، وم� يلب�س يف �سهرة 

ال�سمر.
االلوان  ان�سج����م  تع���رف  ان  "ويج���ب 
وتن��سبه����، وتدرك ال���ذوق احل�سن يف 
اختي����ر ثي�به���� كله����، بحي���ث اليك���ون 
بينه���� م� ي�س���ذ عن املجم���وع او ي�سبح 

عدمي االن�سج�م معه.
ذلك.. وهي  ي���درك  "وك�رول خ���ري من 
اقتن����ء  يف  الط�ئل���ة  االم���وال  تنف���ق 
احل�سن���ة  املتن��سب���ة  الغ�لي���ة  الثي����ب 
التف�سيل ال�سليمة ال���ذوق، وهي التقلد 

غريه�، بل تبتكر ازي�ءه� بنف�سه�.
هوليوود  كواك���ب  ب���ني  اليكون  "وق���د 
م���ن اليقل ع���ن ك�رول يف ح�سن اختي�ر 
الثي����ب مث���ل كلوديت كولب���ري وم�رلني 
ديري����س، ولكنه���ن يهمل���ن املن��سب����ت 
كلودي���ت  ن���رى  م����  وكث���ريًا  احي�ن���ً�، 
وم�رل���ني يف حفل���ة مب����راة بول���و وقد 
لب�سن ثوبً� ا�سود عليه فرو ف�سي، وهذا 
�س���ذوذ يف ا�س���ول الهن���دام الت�سنع���ه 

ك�رول مطلقً�".
كواكب م�سر

ولو انن���� بحثن���� يف �س����أن كواكبن� يف 
م�س���ر، لوجدن� اكرثه���ن يهملن العن�ية 
ب�لهندام، واليهتممن ب�تق�ن مالب�سهن، 
تفي����س  ثي�به���ن  خزائ���ن  ان  ول���و 

ب�لف�ست�نني الغ�لية واملالب�س الثمينة.

كواكبن����  ازي����ء  ع���ن  االن  ولنتح���دث 
وع�داتهن يف اختي�ر ازي�ئهن:

ان او�س���ع كواكبن� غن���ى واكرثهن م�ال 
ه���ي اكرثهن اقت�س����دًا يف الثي�ب، وقد 
يده����س الق����رىء، اذ يعل���م انه ق���د بلغ 
م���ن اقت�س�د االن�س���ة ام كلثوم ان يكون 
له���� م� ي�س�وي ا�س�بع اليد الواحدة من 

الف�س�تني.
وام���� من���رية املهدي���ة ف�نه���� متي���ل اىل 
االزي����ء القدمية وحت���ب الف�س�تني ذات 
)التلبي�س���ة الرت���ر( والزخ���رف املب�لغ 
في���ه، وال تلب�س مطلق� ف�س�ت���ني ا�سبور 
ب�سيط���ة. ولعله� املمثل���ة الوحيدة التي 
غ���ريه  او  التع���رف طري���ق �سيكوري���ل 
م���ن خم����زن االزي����ء، وال م�ر����س لويز 
وغريه� من �س�نع�ت الثي�ب، بل تف�سل 
خي�طته���� الت���ي تتم�س���ى معه���� ح�س���ب 

طلبه�.
واأم� بهيجة ح�ف���ظ فهي ذات �سذوذ يف 
ثي�به���� يجعل زيه� متن�ف���رَا. وكثريًا م� 
تراه���� الب�س���ة يف النه�ر"ت�يري"رم�دي 
ومع���ه قبع���ة )�سواري���ه( عليه���� بي�س���ة 
دنتل���ه �سواريه! وهذا ب�ل���غ يف الغرابة 
وال�س���ذوذ اذ اليتف���ق الث���وب ال�سب���ور 
م���ع القبع���ة ال�سواري���ه وال الت�ي���ري مع 

البي�سة!!
بنف�سه����  تبتك���ر  ب�نه����  ا�سي����  ومتت����ز 
تف�سي���ل ثي�به����، وتتف���ن يف ان يكون 
ثي�به�،"اورجين����ل"ال تقل���د فيه� احدًا. 
وله� يف ذلك ذوق ح�سن �سليم الميت�ز به 
اال القالئل من الكواكب. ولعله� النجمة 
الوحيدة التي تعرف م�ذا يلب�س يف كل 
من��سب���ة، فهي دقيقة يف ذل���ك كل الدقة، 
حت���ى ي�سح ان تكون منوذج� ينقل عنه 
الكواكب"اتيكيت"الهن���دام، وله� �سغف 
�سديد ب�لفرو الثمني، ولذلك ف�أنه� تقتني 

جمموعة ثمينة من الفرو.
ذات ذوق ممت����ز يف  كوين���ي  وم����ري 
وه���ي  وان�سج�مه����،  ثي�به����  اختي����ر 
ت�س���رف عل���ى �سن���ع ثي�به���� بنف�سه����، 
وتخت����ر له���� دائم���ً� االل���وان الب�سيط���ة 
التي التلف���ت االنظ�ر، والت���ي تدل على 
ال���ذوق ال�سلي���م، كم���� انه� تع���رف كيف 
تبتك���ر الزي ال���ذي ين��سبه���� فتبدو فيه 
مث����ل الر�س�ق���ة وح�س���ن الهن���دام وهي 

متثي���ل للثي�ب ذات االكم�م الطويلة كم� 
انه���� ابرع الكواكب يف اختي�ر القبع�ت 
وام� االن�س���ة جن�ة ف�نه� ت�سري ثي�به� 
)ج�هزة( من املح�ل التج�رية. وله� يف 
ذل���ك ذوق �سليم، ولكنه���� تبدو دائمً� يف 

ثي�به� اجل�هزة ع�دية ب�سيطة املظهر.
ولعزيزة ام���ري ذوق ح�س���ن يف اختي�ر 
املالب����س، لدرج���ة ان الف�ست����ن الع�دي 
ال���ذي تلب�سه يبدو عليه� ك�أنه قيم ثمني، 
وقد ك�ن���ت يف اي�م ا�ستغ�له���� ب�لتمثيل 

اغنى املمثالت ثي�ب�.

كل �شيء و�لدنيا /
 حزير�ن- 1935

ماري كويني

اآ�سيا

منرية املهدية

بهيجة حافظ

عزيزة اأمري

مارلني ديرتي�ش

كلوديت كولبري
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طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة �ملدى 

لالعالم و�لثقافة و�لفنون

�الخر�ج �لفني
----------------

خ�ال�د خ�شري

رئي�ش �لتحرير �لتنفيذي
-------------------------

عل��ي ح�ش��ني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�ش جمل�ش �الإد�رة
رئي�ش �لتحرير 

�لتدقيق �للغوي
----------------

عبا�ش مهدي

لي����س الرجل بج�ه���ه وال مب�ل���ه... ولكن 
لل���ذوق  مقي�����س  ف�الن�ق���ة  ب�أن�قت���ه... 

ال�سليم!
الدني����  الفرن�سي���ة  ال�سح���ف  اق�م���ت 
واقعدته� على ان�قة امل�سر ايدن وتن�قلت 
�سح���ف الع�مل حديث ه���ذه االن�قة اىل ان 
ج����ء اىل م�س���ر ع����م 1940 والتف حوله 
ال�سحفيون وراحوا يدققون يف مالب�سه 
ف����ذا به���� مالب�س ع�دية راأين���� اجمل منه� 

يف �سوارع الق�هرة!
والواق���ع ان يف ال�س���رق م���ن ه���م اك���رث 
ان�ق���ة م���ن امل�س���ر اي���دن ولكن تنق�س���هم 
مه�رة الوزي���ر الربيط�ين يف االعالن عن 

مالب�سهم.
ب�لرح�ل���ة  التقي���ت   1945 ع����م  ويف 
االجنليزي���ة روزيت���� فورب����س يف فن���دق 

دور�س�سر بلندن فق�لت:
ان ار�س���ق الرج����ل هم العرب   -
وار�س���ق العرب ك�ن احمد ح�س���نني وك�ن 
ح�سنني ب��س� فقريا ومع ذلك ك�ن غنيً� يف 

ذوقه وح�سن اختي�ره لثي�به.
ومن ار�س���ق رج�ل م�س���ر اليوم واكرثهم 

ان�قة �س���ريف �سربي ب��س� وهو يبدو يف 
ان�قت���ه وغمو�سه ك�ح���د امراء ال���ف ليلة 

وليلة.
ويتح���دث �سب�ب العراق ع���ن ان�قة االمري 
عب���د االله الت���ي جتمع ب���ني ب�س�طة امراء 

العرب وار�ستقراطية ملوك الغرب.
ويتن����زع عر����س االن�قة يف لبن����ن اثن�ن 
هم���� اال�ست����ذ حبيب ابو �سه���ال واال�ست�ذ 
كمي���ل �سمع���ون، وان�ق���ة االول �س�رخ���ة 
وان�قة الث�ين فيه� خفر وحي�ء وغمو�س. 
يف حبي���ب ان�ق���ة الل���ورد ويف كميل ذوق 

الفن�ن.
ويتحدث���ون يف الري��س عن ان�قة االمري 
من�سور... فف���ي ر�س�قته عزة وكربي�ء... 
ل�سك���ون  ا�سيل���ة  �س���ورة  وجه���ه  ويف 

ال�سحراء وحزن الب�دية.
ويف عم����ن يتحدث���ون ع���ن رق���ة االم���ري 
طالل... فهو رقيق ك�لهواء... ومع ذلك له 

�سخ�سية تفر�س عليك احرامه�.
يحرمه����  ه���و  ه���ل  امل���رء...  ويح����ر 
لب�س�طته�، او لقوته�.. او لرقة �س�حبه�!

ي�سن���ع  الث���وب  ان  الفرن�سي���ون:  يق���ول 
االن�س�ن!.. اي ان امل���رء ي�سعر يف الثوب 
املمت����ز بع���زة خ��س���ة.. واالن�ق���ة �س���يء 
مطبوع. غري ان���ه ميكن اقتب��سه. وجم�ل 
الرجولة يتجل���ى يف ان�قة الرجولة، دون 
تب���ذل.. وه���ذه ملح�ت م���ن ان�ق���ة ال�سرق 
جتم���ع، ب���ني العق����ل العرب���ي، والعم�مة 
امل�سري���ة، والثي����ب االفرجني���ة، وال�سر 
ك���رب  �سرقي���ون  ارتداه����  الع�سكري���ة. 
ف�ك�سبوه����. م���ن وج�هته� م���� يقلب املثل 
الفرن�سي فيكون ان االن�س�ن يخلق الثوب 

فيعرب به عن �سخ�سية �سعب ب�أ�سره 

�آخر �شاعة/�آذ�ر  1948
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