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ملحق ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

وين�ستون ت�سرت�سل يجل�س على كر�سي هتلر
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لو انه ا�سيع منذ خم�س �سنوات ان الفتاة اجلميلة التي �سقت طريقها يف عامل ال�سينما 
حت���ى ا�سبحت ملكة االغ���راء وملكة �سباك التذاكر وواح���دة من"اغلى"ع�سر ممثالت 
يف الع���امل.. �ستت���زوج من االديب الي�ساري الذي يقف عل���ى راأ�س قائمة كتاب امل�سرح 

االمريكي، ملا �سدق حد هذه ال�سائعات الغريبة.
فهم���ا قطبان متنافران، هي حتيا يف جو من اال�س���واء واال�ساعات واملغامرات، وهو 
معتك���ف يف غرفة مكتبه يفكر ويتاأم���ل ويحلم ويكتب يف هدوء بعيدًا عن �سجة املدن 
االمريكي���ة، ولك���ن ه���ذا ال�سيء الغريب ال���ذي ال ي�سدق ح���دث فعالن وفوجئ 
الع���امل يف ي���وم م���ن اي���ام �سن���ة 1956 ب���ان 
اجلم���ال والعبقري���ة قد اجتمع���ا واتفقا على 

الزواج. 
وعا�سا معا اربع �سن���وات ون�سف �سنة، كانا 
يب���دوان خالله���ا كا�سعد زوج���ن يف الو�سط 
الفني االمريكي، ولكن القراء وع�ساق امل�سرح 
افتق���دوا ارث���ر ميلر اذ مل يعد ل���ه ن�ساط ادبي، 
بعد ان ا�سبحت م.م. املحور الذي تدور حوله 
حيات���ه كلها، فهو يذهب معها اينما ذهبت، وكل 

عملها يقت�سي ان ت�سافر كثريا، ف�سافر معها. 
وكان يجل����س يف اال�ستدي���و عندم���ا متث���ل امام 
الكام���ريا، وينتظ���ر حت���ى ينتهي عمله���ا فيعودا 
معا اىل البيت، ويف امل�ساء يرافقها اىل احلفالت 
الت���ي ت�سهده���ا، وله���ذا مل ينت���ج طول ه���ذه املدة 
�س���وى ق�سة واحدة ه���ي ق�سة فيل���م م.م. االخري 

الذي مثلته مع كالرك جيبل ومل يعر�س بعد. 
وب���دات ق�س���ة حبهم���ا تت�س���دع عندم���ا دخ���ل فيها 
رجل ثالث ه���و املغني الفرن�سي ايف مونتان زوج 
املمثل���ة املعروف���ة �سيم���ون �سينوريه، فق���د ا�سرتك 
م���ع ماريلي���ن يف فيلم"دعن���ا نحب"، ومن���ذ ب�سعة 
ا�سابي���ع انف�سلت م.م. وارث���ر.. ثم مت يف اال�سبوع 

املا�سي الطالق بن اجلمال والعبقرية. 
وه���ذه نهاية موؤ�سفة لزيج���ة كان ميكن ان تثمر طفلة 
جتمع بن جمال امها وذكاء ابيها.. ام ترى ان يحدث 
العك�س كما تكهن االدي���ب ال�ساخر جورج برنارد �سو 
عن���دا اقرتحت ممثل���ة جميلة ان يتزوجه���ا لكي ينجبا 
بنت���ا يف جماله���ا وذكائ���ه فقال:"وما ال���ذي يحدث اذا 

ورثت قبحي وغباءك!!". 

�آخر �شاعة/ �شباط 1964
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روما – ملر��شل �آخر �شاعة 

غمو�ض و�شحر! 
قابلته���ا قب���ل ان ت�ساف���ر اىل كان لت�سهد 
يف  وا�ستقبلتن���ي  ال�سينم���ا،  مهرج���ان 
والتقي���ت  حتادثن���ي،  وجل�س���ت  بيته���ا 
ببنيه���ا للمرة االوىل، وعرف���ت �سر هذه 
املراأة، انها تنظر اليك بعينن �سوداوين 
وا�سعت���ن فيهما �سح���ر وفيهما غمو�س 
وفيهم���ا حتد وتظل العين���ان اجلميلتان 
عالقتن بعينيك وبوجهك، وال تغم�سهما 
اب���دا، فتح����س ب�ساقي���ك تتخلي���ان عن���ك 
فتته���اوى وت�سق���ط اذا مل تلح���ق نف�سك 

وت�ستند اىل اقرب مقعد ي�سادفك! 

ر�شيد �لزوجة 
وقابل���ت زوج جين���ا الدكت���ور �سريك���و 
�سكرفي���ك، ان���ه م���ن ابن���اء يوغ�سالفيا، 
وعرفت كيف هجر الزوج مهنته واعتزل 
الطب ليهتم بر�سيد زوجته الذي يرتفع 
با�ستم���رار يف البن���وك، مبعدل 40 الف 
جني���ه ع���ن ال���دور الواح���د يف الفيل���م 

الواحد! 
ولق���د تزوج���ت جينا الدكت���ور �سكوفيك 
�سارب���ة باحلملة الت���ي تعر�ست لها يف 
قريته���ا ال�سغ���رية يف ايطالي���ا عر����س 
احلائط و�سالتها، فاجابت: "لقد احببته 

وتزوجنا!" هكذا وبكل ب�ساطة! 

تتعلم �لر�شم
قالت جينا تروي ق�سة حياتها يف �سني 
طفولته���ا االوىل! "كن���ت اق���ف يف فناء 
املدر�سة وارقب املعارك التي تن�سب بن 
الطلبة من اجلي وكان قتالهم يخيفني! 

لق���د كانت جينا تتعلم فن الر�سم يف هذه 
املدر�سة، قبل ان ت�سبح هي "مو�سوعا" 
للر�س���م، ويف يوم من االيام التقت جينا 
ب�سحف���ي �س���اب، وكان ه���ذا 

اللقاء ه���و اول خط���وة يف الطريق اىل 
ال�سينم���ا واال�س���واء!. التق���ت ب���ه جينا 
من���ذ عودته���ا من رحل���ة له���ا يف الريف، 
وق���ال ال�سحف���ي "مل���اذا ال ت�سرتكن يف 
م�سابق���ة اجلمال الختي���ار اجمل فتايات 

روما!"

�جلائزة �لثانية! 
وقال���ت جين���ا : "مل يك���ن امام���ي مت�سع 
م���ن الوق���ت العتن���ي بوجه���ي و�سعري 
وا�ستع���د مل�سابق���ة اجلم���ال، كان يتحتم 

علي ان ا�سافر يف اليوم التايل!". 
الوق���ت  يف  فو�سل���ت  جين���ا  و�ساف���رت 
املنا�سب لتق���ف يف اآخر الطابور وتفوز 

باجلائزة الثانية!. 
وقالت جينا : "اآه ل���و كنت املك ف�ستانا 
جمي���ال، واآه ل���و انن���ي وج���دت الوق���ت 
الذه���ب اىل �سال���ون احل���الق، لق���د كان 
م���ن املمك���ن ان اف���وز باجلائ���زة االوىل 

وا�سبح اجمل فتاة يف روما. " 
و�سدقتها، ومل يكن ممكنا اال ان ا�سدقها 
وانا انظر اىل هاتن العينن اجلميلتن، 

عندها ارتع�ست فيهما لنظرة �ساحرة! 

�ول �شورة! 
ومنذ ذل���ك اليوم والعق���ود تالحق جينا 
م���ن �س���ركات ال�سينم���ا، وتلق���ت الفت���اة 
عرو�س���ًا كث���رية تدعوه���ا اىل الظه���ور 
على ال�سا�سة وتدفع لها ب�سخاء، ولكنها 

رف�ستها كلها وعادت اىل الر�سم! 
ور�سم���ت جين���ا اول �س���ورة يف اح���د 
ق�س���ة  يل  وروت  الليلي���ة،  الن���وادي 
ال�س���ورة فقال���ت: "لق���د جل�س���ت ار�س���م 
اجنبي���ة  ل�سي���دة  كاريكاتوري���ا  ر�سم���ا 
قبيح���ة. وفوجئ���ت عندم���ا �ساه���د زوج 
ال�سيدة الكاريكاتري وا�سر على �سرائه، 
ودفع الزوج ثمن ال�سورة ثم مزقها!". 

�لبوك�ض = 5 جنيهات 
وقبل���ت جينا اخ���ريا ان تظه���ر يف دور 
يتحت���م  وكان  ال�سينم���ا،  يف  �سغ���ري 
عليه���ا ان ت�س���رب البط���ل بالبوك����س، 
و�سربت���ه جين���ا �سرب���ة قوي���ة و�سقط 
والت�س���ق وجه���ه باالر����س، وقب�س���ت 
جين���ا خم�س���ة جنيات، و�س���رخ املخرج 
�سرخة اعج���اب، فقد اكت�سف يف املمثلة 
اجلديدة واقعية اكرث من الالزم، فا�سند 

اليها دورا اكرب يف الفيلم القادم!" 
وا�ستطاع "البوك�س" الذي وجهته جينا 
اىل وج���ه بط���ل الفيلم ان يقف���ز باجرها 
م���ن خم�سة جنيهات من ال���دور الواحد، 

اىل 140 مليون لرية يف العام! 

قنابل ذرية! 
وق���د كان���ت جين���ا عاقل���ة يف نظراته���ا 
اىل جماله���ا، فق���د ارادت هولي���وود ان 
جتعل منه���ا ن�سخة بالكربون من املمثلة 

االمريكي���ة "جن را�س���ل" حتت ا�سراف 
هي���وارد هي���وز املخرج الكب���ري �ساحب 
والرج���ل  اخلب���رية،  الفاح�س���ة  الع���ن 
ال���ذي عرف كي���ف ي�سن���ع م���ن الفتيات 

ال�سمراوات قنابل ذرية! 
تخ�س���ع  ان  رف�س���ت  جين���ا  ولك���ن 
لدكتاتوري���ة هوليوود، وكان���ت ق�ستها 
اىل  عائ���دة  فرتكته���ا  كاليفورني���ا،  يف 
ايطالي���ا، وقال���ت جينا "مل���اذا اعي�س يف 

كاليفورنيا، املك هنا كل ما اريد!". 

�ال�شطورة و�لو�قع! 
وم�س���ت جين���ا تتكل���م، وكن���ت اجل����س 
على مقع���د ال يبعد عنها باكرث من اربعة 
اق���دام، ورح���ت اتاأمله���ا اثن���اء حديثها، 
وعبث���ا حاولت ان اقن���ع نف�سي بان هذه 
الفت���اة لي�س���ت ا�سطورة ولكنه���ا حقيقة 
واقعة، وخط���اأ كبريا ارتكبت���ه الطبيعة 

يف خلقها! 
وجين���ا تع���رف ه���ذا كل���ه، فق���د �ساهدته 
كث���ريا يف وجهها وعينيه���ا، كلما نظرت 
اىل مراآته���ا، وله���ذا فه���ي ال تهت���م كثريا 
مب���ا يقوله النا�س عنه���ا، وعندما ظهرت 
ال�سيط���ان" م���ع  "ا�س���رب  فيلمه���ا،  يف 
همف���ري بوجارت، ق���ال م�سرت بوجارت 

انا ا�سميها، لولو فريجدير!". 

ملكا اليطاليا! 
دورا  حياته���ا  يف  زوجه���ا  لع���ب  وق���د 
كب���ريا.. التق���ت ب���ه عندم���ا كان طبيب���ا 
ي�س���رف عل���ى املر�س���ى يف مع�سك���رات 
ف���رتك  روم���ا،  ب�سواح���ي  املهاجري���ن 
الطبي���ب مر�ساه وهج���ر مهنته، وعا�س 
جلين���ا وحده���ا، ينظ���م له���ا موؤمتراتها 
ال�سحفي���ة وي�س���اوم على االج���ور التي 

ال�سينم���ا،  �س���ركات  عليه���ا  تعر�سه���ا 
ويق���ول ال فرتف����س جينا، ويق���ول نعم، 
فته���ز راأ�سه���ا عالم���ة االيجابي���ة وبقول 
الزوج الدكتور �سكوفيك: "لقد ا�سبحت 
زوجت���ي االن مل���كا اليطالي���ا ان ال�سعب 

هو �ساحبها!". 

فوق �جلبال! 
مث���ايل  زواج���ي  "ان  جين���ا:  وتق���ول 
و�سكوفي���ك وهب���ه حيات���ه يل وح���دي، 
فم���اذا اريد اك���رث من ذلك! انن���ا نريد ان 
جنم���ع اكرب ثروة ث���م نذهب لنعي�س يف 
بيت ف���وق قمة جبل، بعي���دا عن النا�س، 

ويجب ان يكون البيت يف ايطاليا!". 
يقول الزوجان ان ال�سبب الرئي�س الذي 
يبعدهم���ا ع���ن هوليوود ومي���الأ قلبيهما 
باخل���وف م���ن مدين���ة ال�سينم���ا ه���و ان 

الزواج هناك لي�س �سيئا مقد�سًا! 

�حلب و�ل�شيكوالته! 
و�سمعت بعد هذا ق�سة الرجل ال�سويدي 
الذي ج���ن بح���ب جين���ا، وراح يالحقها 
باخلطاب���ات الغرامية وير�س���ل لها معها 
عل���ب ال�سيوكالت���ه، و�سال���ت جينان عن 
هذا العا�سق فقالت: "نعم انه معجب بي 
جدا ولكن زوجي ال يهتم به، وال يغ�سب 
منه.. انا اق���راأ اخلطابات وزوجي ياكل 

ال�سيكوالته!". 
ويف امل�ساء جتل�س جينا يف بيتها تطهى 
الطع���ام لزوجه���ا، وتق���ول ه���ي! "انني 
ا�ستطي���ع ان ا�سن���ع 182 طبق���ا خمتلفا 

من البطاط�س!". 
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املا�س���ي  االأ�سب���وع  يف  احتف���ل 
ف���وؤاد  جمم���ع  موؤمت���ر  بافتت���اح 
االول للغ���ة العربية، والأول مرة 
كان���ت الدع���وة عام���ة حل�س���ور 
احلفل���ة فح�سره���ا جمهور كبري 
جدًا من امل�ست�سرقن واللغوين 
واالدباء والكتاب وال�سحفين. 
ع���دد  بح�س���ور  امت���ازت  كم���ا 
غري قليل من كرائ���م العقيالت 

وال�سيدات واالن�سات. 
كان ج���و احلفل���ة ج���وًا علميًا 
لغوي���ًا بحتًا، وم���ن طريف ما 
اال�ست���اذ  ف�سيل���ة  ان  ح���دث 
ال�سي���خ عبد الق���ادر املغربي 
ا�سار يف بحثه اىل م�سروع 
احل���روف  ا�ستعم���ال 
الالتينية يف الكتابة باللغة 
بالبق���اء  ون���ادي  العربي���ة 
اخل���ط  ا�ستعم���ال  عل���ى 

العربي اجلميل. 
وق���د ت�سدى �سع���ادة عبد العزيز 
املغرب���ي،  لل�سي���خ  با�س���ا  فهم���ي 
الن���ه �ساحب م�س���روع احلروف 
الالتيني���ة، وقال اإن ه���ذه م�سالة 
مليون���ًا   50 بنح���و  خا�س���ة 
يتكلمون العربية ولي�س للمجمع 
اللغ���وي وال "خلم�س���ن جممع���ًا 
لغوي���ا"! وال للحكومات ان ثبت 
يف هذه امل�ساألة، وامنا امل�ستقبل 

هو الذي يبت فيها. 
و�سيعقد املوؤمت���ر ثالثن جل�سة، 
وم���ن اعم���ال املجم���ع العامة انه 
طلب م���ن احلكومة و�سع جائزة 
بال���ف جنيه الأح�س���ن اقرتاح يف 
تي�سري الكتاب���ة بالعربية، وعمل 
م�سابق���ة بن الباحث���ن واالدباء 
يف درا�س���ة حرك���ة الرتجم���ة يف 
القرن التا�س���ع ع�سر ويف الق�سة 

امل�سرية، وو�س���ع معجم الألفاظ 
القراآن الكرمي واعالمه، وو�سع 

معجم لغوي متو�سط. 
ام���ا امل�سطلح���ات الت���ي و�سعها 
ان  املوؤمت���ر  ق���رر  فق���د  املجم���ع 
يتوىل االع�س���اء املمثلون للبالد 
م�سطلح���ات  عر����س  العربي���ة 
املجم���ع يف كل عل���م وف���ن عل���ى 
الهيئات العلمية وحكومات هذه 
الب���الد حتى تكون املوافقة عليها 

موافقة اجماعية. 
وق���د ف���رغ جمل����س املجم���ع م���ن 
اخلا�س���ة  امل�سطلح���ات  و�س���ع 
والرم���د  ال�سيا�س���ي  باالقت�س���اد 
وعلم الت�سري���ح و�سرع يف نظر 

م�سطلحات القانون التجاري.
وم���ن طري���ف ما ح���دث يف حفلة 
االفتت���اح ان الدكت���ور من�س���ور 
فهم���ي با�س���ا كات���ب �س���ر املجمع 

ب�س���ط عل���ى احلا�سري���ن اعمال 
املجم���ع، ومه���د لذل���ك بكلمة قال 
فيه���ا ان���ه ي�سع���ر ب���ان حديثه قد 
يكون فيه بع�س االمالل "ولكنها 
طبيع���ة املهم���ة الت���ي وكلت اىل، 
ال  ال���ذي  احل���ي  زام���ر  وح���ظ 

يطرب"! 
ه���ذا وق���د كان م���ن اث���ر انته���اء 
احل���رب يف �سمال افريقيا وقرب 
انتهائه���ا يف اوروب���ا ان كثريين 
م���ن امل�ست�سرق���ن الغربي���ن من 
ا�ستطاع���وا  املوؤمت���ر  اع�س���اء 
ان يح�س���روا اجتم���اع املوؤمت���ر 
يف ه���ذه ال���دورة بع���د ان حالت 
ظروف احل���رب دون ح�سورهم 

زهاء اربع �سنوات. 

جملة �الثنني- 
كانون �الول 1942

��شمها جينا لولو 
بريجيد� وي�شميها 
�اليطاليون "لولو 
نا�شيوفايل" �نها فتاة 
�يطاليا "�لفولكانية" 
كالربكان �لذي ال يهد�أ 
�بد� ويثور د�ئما وينفجر 
فاذ� من �عنف و��شد 
ثورة من بركان فريوّف 
و�ل�شنيورة تعرف 
هذ� كله وتر�ه يف 
مر�آتها، وترفع ر�أ�شها 
يف كربياء كلما قر�أت 
نظر�ت �العجاب يف 
عيون �لرجال �لذين 
يالحقونها ويل�شقون 
ر�شائلهم وق�شائدهم 
على زجاج �شيارتها! 
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جمال.. 
فكرت"اأم����ي"يف ان ت�ساعدين ب����كل ما متلك.. فباعت 
م�ساغه����ا وقدمت ايل ثمن����ه: ثمانية جنيه����ات.. وما 
زل����ت اذكر تل����ك الليلة الت����ي و�سعت فيه����ا اجلنيهات 
الثمانية حت����ت راأ�سي، وبت افكر كيف ابداأ حياتي.. 
ه����ل اهجر البن����اء.. او ابق����ى في����ه؟!.. ويف ال�سباح 
قام����ت ام����ي عل����ى �سوت����ي وان����ا ا�سرخ:"جم����ل"!.. 
و�سالت"ما اجلم����ل..؟!".. قل����ت لها:"�سوف ا�سرتي 

جمال ا�ستخدمه يف النقل!". 
اجلم����ل..  وا�سرتي����ت  الفك����رة،  ونف����ذت 
وا�سبحت"جم����اال"، انقل فوق جمل����ي احلجارة من 
م����كان الآخ����ر مقاب����ل اجر حم����رتم.. وكن����ت يف خالل 
جت����وايل ا�س����ادف عم����ال نح����ت احلج����ارة.. فكن����ت 
ات�سلى معهم بالنحت.. فاكت�سفوا يف �سخ�سي نحاتا 
موهوب����ا فاغروين عل����ى ترك"جمل����ي".. وااللتحاق 
بالنحت معهم.. ولكني رف�ست يف بادئ االمر.. فلما 
علم����ت ان اجر النحات اليومي يزيد ا�سعافا عن اجر 
اجلم����ال، بع����ت اجلمل يف نف�����س الي����وم.. وا�ستغلت 

نحاتا..!.

�ر�ض �لذهب 
جيب����ه  ويف  وع����اد  امري����كا  �سافر"ف����الن"اىل  "لق����د 
ع����ام اىل  ع�س����رة االف دوالر!.. و�سافر"عالن"من����ذ 
ال����ف دوالر..  هن����اك.. وع����اد ومع����ه خم�س����ة ع�س����ر 
و�ساف����ر ه����ذا ال����ذي كان عام����ال معن����ا.. ث����م كتب اىل 
ام����ه يقول:"اح�سري بالطائ����رة.. فانا ال ا�ستطيع ان 
ات����رك اعم����ايل الوا�سعة الح�س����ر.. وار�س����ل لها الف 

دوالر..". 
هذا هو الهم�س الذي كان يطوف بنا، نحن النحاتن، 
الرثي����ة  االف����اق  اال  الوه����م  ب�س����اط  عل����ى  فيحملن����ا 
املجهول����ة.. اف����اق امري����كا.. م����اذا يف امري����كا يرف����ع 

اخلاملن، ويهب املفل�سن هذه الرثوات؟! 
و�سمم����ت عل����ى ان ا�سافر اىل امري����كا.. ومبجرد ان 
جتم����ع يل من اجري خم�سة وثالث����ن جنيها، غادرت 
ار�س الوط����ن اىل امريكا.. بالد االح����الم.. خل�سة.. 

ودون ان يعل����م اح����د.. وكان����ت �سن����ي يف ذلك الوقت 
واحدا وع�سرين عاما..! 

يف نيويورك.. 
تعلم����ت اللغ����ة االجنليزية على ظه����ر الباخرة.. ويف 
م����دى �سهر واح����د كنت اتكلمها وافهمه����ا.. وما كادت 
قدمي تط����اأ ار�س امريكا حتى بعث����ت الهلي بخطاب 

باللغة االجنليزية اخطرهم فيه مبكان وجودي..! 
ا�س����رتي  جائ����ل..  كبائ����ع  االح����الم  احق����ق  وب����داأت 
باجلملة.. وابيع بالتجزئة.. واطوف ال�سوارع احمل 
ما ا�ستطيع من االقم�سة واملن�سوجات.. وم�ست �ستة 
ا�سه����ر.. وزاد راأ�سمايل جنيه����ا واحدا فقط ال غري!.. 
فقد بداأت بثمانية جنيه����ات وانتهيت بعد �ستة ا�سهر 
بت�سعة جنيهات! وبداأت االحالم تتحطم على �سخرة 
الواقع.. وبدا الياأ�س يدب يف كرامن نف�سي.. فكتبت 
اىل اهل����ي راجي����ا منه����م ان ير�سل����وا يل مبلغ خم�سة 

وع�سرين جنيها العود.. 
وو�سلتن����ي اجلنيهات اخلم�س����ة والع�سرون.. ولكن 
االح����الم واالمال الت����ي بنيتها كرثت عل����ي.. وحدث 
ان كن����ت ا�س����ري يوما وان����ا م�ستغ����رق يف خواطري، 
فوق ج�سر"بت�سربج"يف والي����ة بن�سلفانيا.. وفجاأة 

توقفت عن ال�سري، و�سحت:"ال.. لن اعود!". 
وبداأت حياتي من جديد مرة اخرى كبائع جائل.. 
كل م����ا تغري هو راأ�����س املال ال����ذي ا�سبح خم�سة 
وع�سري����ن جنيه����ا وب����داأت ا�سع����ر بن�سائم احلظ 
تهده����د احالم����ي.. فبع����د اربعة ا�سه����ر فقط كان 

معي الفا دوالر اي اربعمائة جنيه!.. 
وو�سعت نطاق اعمايل.. وب����داأت ا�سبح تاجر 
جمل����ة بالن�سب����ة للباع����ة اجلائل����ن الذين كنت 
احده����م!.. ومل اهم����ل البي����ع بنف�س����ي.. وبعد 
ثالث����ة اع����وام م����ن بداي����ة النج����اح.. افتتحت 
حمال جتاريا بنيوي����ورك وبلغ راأ�سمايل يف 

هذه االونة ع�سرين الف دوالر!.. 
وبداأت اقطع من وقتي جانبا التعلم العربية 

كتابة وقراءة.. 

�لعودة للوطن.. 
وذات ي����وم طالعتني اح����دى ال�سحف بخرب اهتززت 
ل����ه.. وه����و ان املرح����وم طلع����ت ح����رب با�س����ا ق����رر 
ان�س����اء بن����ك جديد يف فل�سط����ن ي�سمى"بنك م�سر – 
فل�سطن"براأ�����س مال قدره مائة ال����ف جنيه، على ان 
يكتت����ب فيه اهل����ي فل�سط����ن مببلغ 49 ال����ف جنيه.. 
فار�سل����ت الي����ه فورا اطل����ب االكتتاب مببل����غ 15 الف 
جني����ه، ورد علي – رحمه الل����ه – طالبا ان اعود اىل 

بالدي البا�سر عملية االكتتاب من اهايل فل�سطن.. 
ويف 4 يوليو ع����ام 1929، عدت فعال اىل م�سر، بعد 
ان ق�سيت يف امريكا اربعة ع�سر عاما كاملة، وقابلت 
املرح����وم طلع����ت ح����رب با�س����ا واتفقن����ا عل����ى جميع 
التفا�سي����ل.. ثم ذهبت اىل فل�سط����ن، وبداأت ا�سرف 
عل����ى عملي����ة االكتت����اب، وجمع����ت من االه����ايل فعال 
مبل����غ 15 ال����ف جني����ه، ولكننا فوجئنا بقي����ام الثورة 
يف فل�سط����ن فع����دل طلعت حرب با�سا ع����ن تنفيذ هذا 

امل�سروع..! 

�لبنك �لعربي 
وابت على عزميتي ان اتراج����ع، ففاو�ست املكتتبن 
يف ان نقوم بان�ساء بنك م�ستقل عن بنك م�سر ي�سمى 
البنك العربي.. ولكنهم رف�سوا املخاطرة باال�سرتاك 
تنفي����ذ  يف  مع����ي 

ه����ذه الفكرة، ف����رددت لهم اموالهم ف����ورا، وقررت ان 
اقوم بان�ساء البنك مبفردي براأ�س مال قدره 15 الف 
جني����ه. ويف 4 يوني����و عام 1930 فت����ح البنك ابوابه 
للعمالء مبدين����ة القد�س.. وكان����ت الوديعة الوحيدة 
الت����ي به ي����وم االفتتاح مبل����غ ع�س����رة االف جنيه من 

اموايل اخلا�سة!.. 
وم�سى البنك يف مبا�سرة اعماله امل�سرفية على بركة 
الله... وال ا�ستطيع هنا ان ا�سور مدى العجب الذي 
ا�ست����وىل على �سهي����وين فل�سطن يف ذل����ك الوقت.. 
فق����د كان اآخر م����ا يت�سورون����ه ان يق����وم رجل عربي 
م����ن �سميم اهل الب����الد بان�س����اء ه����ذه املوؤ�س�سة على 
ا�سا�����س قومي دون ان ي�ستع����ن بواحد منهم!.. ونال 
البنك كل تاأييد وتع�سيد من العرب اجمعن يف �ستى 
بالدهم ودولهم، مما جعله يخطو حثيثا نحو الكمال 

والنجاح امللحوظ.. 

ت�شفية!
وم�س����ى على افتتاح البنك �سه����ران عدت بعدهما اىل 
نيوي����ورك وبقيت بها ثالث �سن����وات كنت يف اثنائها 
اق����وم بت�سفية اعمايل.. وكنت يف ه����ذه املدة ابا�سر 

اعمال البنك بطريق املرا�سلة.. 
وانتهي����ت م����ن ت�سفية اعم����ايل يف نهاية ه����ذه املدة، 
وع����دت اىل ب����الدي نهائيا، فزدت يف راأ�����س املال اىل 
مبل����غ 150 ال����ف جني����ه، وجعل����ت للبن����ك ماال 
احتياطي����ا متو�سط����ه 65 الف جني����ه، بعد ان 

فتحت باب امل�ساهمة فيه لل�سعب. 
وه����ا ق����د م�س����ى عل����ى افتت����اح ه����ذه املوؤ�س�سة 
الوطنية ح����وايل الع�سرين عاما بلغ فيها راأ�س 
امل����ال اكرث م����ن ثالثة مالي����ن م����ن اجلنيهات.. 
وا�سب����ح ل����ه ع�س����رون فرعا منت�س����رة يف جميع 

بالد الدول العربية. 

�الأثنني و�لدنيا /حزير�ن- 1950
�لكو�كب- 1956

هوليوود – من مر��شلنا �خلا�ض: 

احل���رية،  به���ا  ت�ستب���د  ال�سينم���ا  عا�سم���ة  ان 

ويع�سف بها القل���ق.. فان ريتا التي ا�ستعادتها 

الي���وم، لي�س���ت ه���ي نف�سه���ا ريتا الت���ي ودعتها 

باالم�س.. حقيقة انها ما زالت، حتت اال�سواء، 

وام���ام الكامريا، لع���وب ال�سا�سة الت���ي ترق�س 

عل���ى ايقاع م���ن دقات القل���وب.. اال انه���ا ما ان 

تزي���ل املاكي���اج م���ن وجهها حت���ى تغ���دو امراأة 

جدي���دة، اق���ل م���ا تو�س���ف ب���ه االت���زان.. فكان 

ان خرج���ت هولي���وود لت�ستقب���ل العائدة وعلى 

�سفتيها ب�سمة الغفران! 

كان���ت اب���وب �سركة"كولومبي���ا"اول االب���واب 

الت���ي رحب���ت بريت���ا العزي���زة.. وداخ���ل الباب 

وقف مدي���ر املوؤ�س�س���ة يرجو الفاتن���ة ان توقع 

عق���دا باج���ر متوا�س���ع ق���دره 5000 دوالر يف 

اال�سب���وع.. ع���الوة على خم�س���ن يف املائة من 

ارب���اح افالمه���ا!! وتعم���ل ريت���ا حالي���ا يف فيلم 

جديد ا�سمه:"م�سالة االلهة"حيث تظهر يف عدة 

رق�سات نارية.. ومبالب�س دون الثقافة!! 

الليلي���ة  الن���وادي  يف  تظه���ر  ريت���ا  تع���د  ومل 

او املاله���ي، ب���ل م���ا اإن تنته���ي م���ن عمله���ا يف 

فندق"بيف���ريل  اىل  ته���رع  حت���ى  اال�ستودي���و 

ول�سري"يتبعها جي�س من ال�سحفين. 

وتبت�سم ريتا وهي تغلق باب جناحها اخلا�س، 

بلهج���ة  قائل���ة  الف�س���ول..  �سف���راء  وج���ه  يف 

رقيقة:"لقد انتهى كل �سيء بالن�سبة يل.."وريتا 

اليوم يف الثالثة والثالثن.. وقد �سوهدت عند 

بدء و�سولها اىل هوليوود، متاأبطة ذراع"كريك 

ث���م  بولي�سي���ة"،  فيلم"ق�س���ة  دوجال�س"بط���ل 

اختفى كريك ليحوم حولها املدير الفني الحدى 

ال�سركات، وا�سمه"�س���ارل فيلدمان"بدعوى ان 

�سحبتها ترفع من معنوياته!! 
 ***

وم���ا زال التليفون ي���رن، م���رة كل ا�سبوع على 

االق���ل، لتحمل اال�س���الك اىل ريت���ا �سوتا خافتًا 

متهدجا.. �سوت علي خان! 

وم���ا اإن تعيد ريتا ال�سماع���ة مكانها، حتى يقفز 

اىل االذن �س���وؤال واحد ال يتغري: ترى اما زالت 

حتبه!.. ويعرف هذا ال�سوؤال اليوم، يف امريكا 

با�سرها، با�سم ال�سوؤال"املعلق"، النه ما من احد 

يعرف االجابة ال�سحيحة ليه.. حتى ريتا! 

وبرغ���م ان ريت���ا قد عه���دت بق�سي���ة طالقها اىل 

حمام قدي���ر ا�سته���ر بهذا الل���ون م���ن الق�سايا، 

هو"بارتل���ي ك���رام".. اإال ان الق�سي���ة م���ا زالت 

تتع���رث يف �سل�سل���ة م���ن التاأجي���الت.. يق���ال – 

ح�سم���ا للظن���ون – ان لق�س���م الدعاية يف �سركة 

كولومبيا بداأ فيها!. 
 ***

ويبدو ان ريتا اليوم ال تهتم ب�سيء قدر اهتمامها 

بتن�سئ���ة ابنته���ا م���ن اور�س���ون ويلز،"ربيكا"، 

التن�سئ���ة ال�سحيح���ة.. فه���ي الي���وم ق���د بلغ���ت 

ال�ساد�سة من عمرها، وترتدد على رو�سة اطفال 

بيف���ريل.. وت�س���ر ريتا على انه���ا، امنا تريد ان 

تخلق منها فتاة عادية عاقلة. 

والواقع ان هذا هو احللم الذي عجزت ريتا عن 

حتقق���ه لنف�سها، فباتت تتمن���اه لكربى بنتيها.. 

فه���ي حت�س الي���وم، اكرث م���ن اي حلظة م�ست، 

ان كل �س���يء يف حياته���ا م�سن���وع، ل���ه طاب���ع 
الريف.. 

عندمــا تفتحــت عينــي يف �لثامنة من عمــري، وبد�أت �رى �حليــاة.. مل �ر منها غــري �ر�ض قرية"بيت حنينــا"، وهي تبعد 
عن �لقد�ض ثمانية كيلو مرت�ت.. �ر�ض �لقرية وحدها هي �لتي عرفتها وعرفتني.. وهربت من"�لكتاب"لق�شــوة �شــيخه، 
وعملت يف �لبناء.. فكنت �حمل مو�د �لبناء فوق كتفي �ىل كل بناء جديد.. ومي�شــي �ليوم ثقيال طويال حتى يقبل �لليل 
فانقــذ �جري �ليومي: خم�شــة ع�شــر مليما!.. ولكني مل ��شــخط.. ومل �ثر.. ومل �حاول �ن ��شــتهني بهــذ� �ملبلغ.. بل كنت 
��شــتكرثه!.. وكنت �جد �و �قنع نف�شــي – بانه زيادة عن حاجتي!.. ومل�ض �شاحب �لعمل جهودي.. و�در كان بد�خل ثيابي 

�شبيا طموحا يطمع يف �ن يكون �ح�شن مما هو.. 
وذ�ت يوم، وجدتني �تقا�شــى �ربعة قرو�ض �شــاغ.. وت�شــاءلت عن �لفرق.. فقد ح�شبته خطاأ من روؤ�شــائي، ولكنهم قالو� 

يل: 
- هــذه زيادة لك لكفايتك! �شــكر� يا �لهــي.. ما �كرث �لقرو�ض �الربعــة يوميا على مثلي! ولكن هذ� �الجتاه �شــجعني على �ن 
�عمل.. وعلى �ن �حاول �جتالب مر�شاة �شاحب �لعمل باي ثمن.. وم�شى عام.. و�ذ� بي �جد نف�شي �تقا�شى ع�شرة قرو�ض 

يوميا!. وال �دري كيف ��شكر �هلل! 
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وزر�ء بريطانيا يجل�ض على كر�شي هتلر بعد 
دخول برلني يف �حلرب �لعاملية �لثانية 1945

عربة تنظيف �ل�شو�رع يف نيويورك 1900 عظماء 
رو�شيا �أنطو�ن 
ت�شيخوف 
ومك�شيم 
غوركي
 و تول�شتوي
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وقالوا انني اختلفت معه من اجل �سئون اخرى، ثبت 
انها من قبيل ال�سائعات. 

واقول لكم ان كل ما حدث من خالف بيني وبن زوجي 
كان �سبب���ه ان"ح�سن"ظ���ل حت���ى االن يعاملن���ي على 
انن���ي الزلت طفلة �سغرية ب���ال �سخ�سية واليجوز ان 
تكون لها اراء، وله ان ي�سريين كما ي�ساء هو، يف حن 
انن���ي اريد ان اكون �سيدة عاقل���ة لها كيانها اخلارجي 

و�سخ�سيتها امل�ستقلة ولها اراوؤها ومبادئها. 
"والل���ه العظيم"مل يكن هناك �سبب للخالف اال هذا، 
واحلمد لل���ه عدن���ا االن اىل �سابق عهدن���ا باال�ستقرار 

والرتابة."كدة"مرة واحدة!
اذ م���ن اي���ن له"بنعيمة"اخرى ميك���ن ان تكون زوجة 
مطيعة حمبة ت�ستطي���ع ان تق�سي ثالثة ا�سهر بجانب 
فرا�سه تعو�سه وتعمل على راحته وال تذوق هي طعم 

النوم؟ 
ومن اي���ن يل"بح�سن"اآخر ميكن ان اج���د فيه الوالد 

واالخ واحلبيب وال�سديق يف وقت معا! كان هذا هو 
�سب���ب الع���ودة.. عدنا ا�سرة �سعي���دة تعي�س يف هدوء 

و�سكينه.. 
بال"خناق"وال طالق. 

�نطو�ئية قوية �الر�دة
ولك���ن.. ما هذه النظرات اال�ستف�سارية التي تطل من 
عيونك���م؟ هل بقى هناك �س���يء يف حياتي يهمكم ومل 

اقله؟ عيوبي ومزاياي يف نظري. الي�س كذلك؟.. 
اقول لكم ان اقبح عيوبي هو عدم الثقة بالنا�س.."ما 
تزعلو�س"انن���ي ال اث���ق يف اي �س���يء، وال ا�سدق اال 

االفعال. 
ويخي���ل ايل اذا م���ا الطفت���ي احد انه يبغ���ى من وراء 
ذل���ك م�سلح���ة تخ�س���ه. وه���ذا ه���و ال�سب���ب يف انني 
ظلل���ت انطوائية"جدا جدا قوي قوي خال�س"اقر من 
املجتمعات، واذا ا�سطررت اىل التواجد يف جمتمع ما 

جل�ست"اتفرج"على احلا�سرين يف �سمت تام وكانهم 
ه���م املمثلون وانا وحدي اجلمهور. ظللت هكذا حتى 
ج���اء زوج���ي فاخرجني م���ن عزلت���ي وانطوائي بان 
عرفن���ي اىل زمالئي من الفنان���ن والفنانات.. ومرت 
ف���رتة كن���ت بعده���ا يف جت���اوب اجتماع���ي �سب���ه تام 
معه���م. وبعد رحلة قطار الرحمة ا�سبحت مع الزمالء 

يف ا�سد حاالت االندماج االخوي. 
والعي���ب الذي ياأتي بعد ذلك يف درجة"الوحا�سة"هو 
ي�سيط���ر  ان  اح���ب  ال  لل�سيط���رة،  التام���ة  كراهيت���ي 
عل���ى اح���د، او مي���ن علي اح���د، وكان ذلك، كم���ا قلت، 
ه���و ال�سبب يف خاليف م���ع زوجي عندما ب���دا وكانه 

�ساحب الف�سل علي. 
ثم انني قا�سية جدا على نف�سي، اجيد متثيل ال�سعادة 
يف حن اكون يف احلقيقة من اتع�س التعي�سات، ويا 

ويلي من اجادة هذا التمثيل. 
ان���ا ل�س���ت "عبيط���ة" ولكنن���ي اجي���د "اال�ستعب���اط" 

و"اال�ستهب���ال" يف الوق���ت املنا�س���ب حت���ى ال اتي���ح 
الفر�سة الن"ي�سوق احلداقة"علي احد بال مربر. 

اال ت���رون مع���ي ان ه���ذه عي���وب كب���رية؟ ام انه���ا يف 
نظركم مزايا؟ كما ت�ساءون. 

عل���ى كل ح���ال ان "م����س" بخيل���ة و"م����س" م�سرف���ة 
"كم���ان" وعلى فكرة.. انا اقيم كل �سنة"خامتة" يف 
مول���د النب���ي ومولد ال�سي���د البدوي، وازك���ي عن كل 
قر����س من مايل. مايل الذي لي�س منهم مليم واحد يف 
اي بن���ك.. ان كل ما امتلك���ه ال يزيد عن متاع وم�ساغ 

اية �سيدة. 
ام���ا ميزتي التي اعتز بها، وامتن���ى ان تكون عند كل 
ان�س���ان.. فهي ق���وة االرادة.. انا قوي���ة االرادة جدا، 
فاذا �سمعت على �سيء ال ت�ستطيع اية قوة يف االر�س 

ان تثنيني عنه. 
ولن ابخ���ل عليك ايها القارئ العزي���ز مبكنون ا�سرار 
قلبي، فقد �سب���ق ان وعدتك بها، وانا ال اخلف الوعد، 

فا�ستمع اليها ب�سغف من ف�سلك: 
كنت فتاة �سغرية"مغمو�سة"عندما رمتني �سديقاتي 
بانني باردة االح�سا�س، فلم اجد طريقة اثبت لهن بها 
عك�س ذلك اال ان امثل عليه���ن دور العا�سقة الولهانة، 
وطبع���ا مل يك���ن هن���اك ح���ب وال يحزن���ون، ولذلك مل 

ا�ستطع اال�ستمرار يف متثيل الدور. 
وبعد ذلك حاول احل���ب ان يقتحم حياتي، ولكنه كان 
حب���ا من جانب واحد.. من جان���ب ذلك ال�سابط الذي 
اعجب بي واحبن���ي من �سميم قلبه، ولكنه بطبيعتي 
امل�سكك���ة �سدمته اق�س���ى �سدمة يف حيات���ه، النني مل 

ا�ستطع ان احبه. 
ام���ا احل���ب احلقيقي.. احل���ب الواع���ي.. حبي االول 

واالخري فهو الذي كللته انا وح�سن يوما بالزواج. 
وراأيي يف احلب انه لي�س جمرد كلمات �ساحرة تلقى 

كاملحفوظات وامنا هو"�سيء عملي". 
ول�س���ت ارى يف احلي���اة اجم���ل م���ن منظ���ر الطف���ل 
الربئ، الذي ت�سع عين���اه اجلميلتان ب�سياء ال�سعادة 
واالطمئن���ان عندما تو�سده امه ذراعه���ا وقلبها فينام 

امنا �سعيدا. 
وامنيت���ي يف احلي���اة ان اعي����س �سعي���دة.. يل دخ���ل 
ثاب���ت، وان اعت���زل الفن قب���ل ان ي�س���وه العمر جمال 

وجهي وج�سدي. 
ويل امني���ة اخرى كبرية، �ساعم���ل على حتقيقها.. ان 
امثل الدور الذي قامت به"ل�سلي كارون"يف فيلم"�س

ندريال".."عاوزة"اكون"�سندريال". 
وقب���ل ان اق���ول لكم"ب���اي باي"تعال���وا احك���ي لك���م 
ق�س���ة ق�سرية قمت ان���ا ببطولتها فكادت تغري جمرى 

حياتي. 
ح���دث عندما كن���ت طفلة �سغ���رية ان"ته���ت"يف احد 
املوال���د، و"اوقعت"يف يد جماعة م���ن الغجر الرحل، 
ع�س���ت بينه���م حت���ى او�سك���وا عل���ى الرحي���ل بي اىل 
يعم���ل  كان  خي���ل  اخرى"فاكت�سفني"�سان����س  بل���دة 

يف"�سريكنا"وعاد بي اىل اح�سان امي. 
ترى ل���و ا�سبحت غجرية،"ن�سرب الودع ون�سوف"، 
ه���ل كنت ا�سع���د حاال من تل���ك النعيمة عاك���ف املمثلة 

امل�سهورة؟ والله جايز. 
ولكنني ارى ان ال�سعادة م�ساألة ن�سبية ي�ستطيع املرء 
ان يخلقه���ا لنف�سه بنف�سه وبقوة ارادت���ه.. هذا اذا مل 

تتدخل يد القدر. 
ن�سيحت���ي ل كان ت�سعف نف�سك بنف�سك ال تكن انانيا، 
وال حتك���م على نف�سك باحلرمان.. احلرمان من املتعة 
الذي يجلب العذاب.. امتتع يا اخي..."هو حد واخذ 

منها حاجة"؟. 
نقول:"باي باي باي؟ 

�مل�شور / �أيلول- 1958

ولدت، وتفتحت عيناي على ا�سواء ال�سريك والوانه 
اخلالب���ة، ولك���ن هل تعرف���ون كي���ف اقتح���م ال�سريك 

حياتي وحياة ا�سرتي من قبل ومن بعد؟ 
ب���داأت ق�سة عائلت���ي مع"البهلوانية"واالكروبات منذ 
ع�سرات ال�سنن، من���ذ ان كان جدي، ا�سماعيل عاكف، 
�سابط بولي�س من العبا�سية يدر�س اجلمباز"لتالمذة 
مدر�س���ة البولي�س. كان ه���و ا�سهر العب متوازين يف 

م�سر. 
وح���دث ان زار م�سر"�سريك"ايط���ايل مع���روف كان 
نقط���ة التحول التي"�سقلبت"حياتنا جميعا. لقد ذهب 
امل�سه���ور،  ال�س���ريك  الع���اب  اال�ستاذ"جدي"لي�ساه���د 
فتعلق���ت روحه بالعب املتوازي���ن االيطايل الذي كان 
اجلمه���ور ينتظر"منرته"بلهفة م�سوقة، فقد كانت هي 

اجنح ما يف"الربوجرام".
لل�س���ريك ا�سب���ح ه���و  م���ن ج���دي  وبعد"كذا"زي���ارة 
والالع���ب ال�سهري �سديقن حميمين يطبقان النظرية 

القائلة:"ان الطيور على ا�سكالها تقع". 
وادمن"جدي"حي���اة ال�سريك، وعجز ع���ن الربط بن 
حيات���ه الع�سكري���ة وبن عمل���ه اجلدي���د، فا�ستقال من 
االوىل ليتف���رغ متام���ا لهوايته احلبيب���ة، وما كاد هذا 
التفرغ يت���م، ومنر عليه فرتة ق�س���رية، حتى ان وقت 

رحيل ال�سريك عن القاهرة. وفعال رحل. 
وتلف���ت الرج���ل حواليه، فوجد ان م���ن احلتم عليه ان 
يحي���ا حي���اة التعطل املري���رة، فا�سي���ب ب�سدمة قوية 

الزمته فرا�س املر�س. 
م���ن اي���ن ي���اأكل؟ وكي���ف يعي����س؟ وم���ا ه���ي الطريقة 
ال�سحري���ة الت���ي ي�ستطيع به���ا ان يوف���ر لنف�سه حياة 

ال�سريك التي احبها وتع�سقها؟
كل ه���ذا مل يك���ن يدري له جوابا حتى ات���اه النباأ الذي 
جعله يقفز من فرا�سه يف �سحة وقوة.. �سمع بافتتاح 

اول �سريك م�سري.. ومن �ساحبه؟ 
ان�ساأت���ه �سي���دة يعرفونه���ا با�سم"االو�سط���ي مرمي"، 

ولذلك فانها �ستطلق نف�س اال�سم على �سريكها الوحيد 
اجلديد. 

كانت �سيدة بارعة اجلمال، ا�سمها اال�سلي"املظ"بنت 
ال�سيخ"عل���ي الزي���ات"، وع���رف جدي انها م���ن ا�سرة 
كب���رية م�سه���ورة، ا�س���رة الع�سم���اوي، وانه���ا حت���ب 
ال�سريك وتهوى حيات���ه، وارادت ان تفتح اول �سريك 

يف م�سر، ففرت من اهلها. 
وعم���ل جدي معها، ولكنه مل يكن يدري اي رباط قوي 
�سريبط���ه بها �سوى رباط العمل.. لقد كانت متزوجة، 
وكان���ت اما لفت���اة جميل���ة ا�سمها"جميل���ة"، وكان هو 
متزوجا وابا"لولد"ا�سمه �سيد عاكف"اللي هو بابا". 
التدريبات"ال�سريكية"بن"�سيد"و"جميلة"و وجعت 
�سيا �سوبا بن اح�سان ال�سري ك ويف رعاية ا�سوائه، 
وكان ذل���ك �سبب���ا يف ان ترب���ط قلبيهم���ا رواب���ط حب 
عني���ف انتهى بال���زواج، وانتهى ال���زواج بثالث بنات 

كنت انا �سغراهن.
يا"عيني علي"كن���ت – وانا يف طريقي اىل احلياة – 
اتوق���ع ان ت�ستقبلني اال�سرة مب�ساعر الفرحة واحلب 
واالعجاب بجمايل ال�ساحر الفنان، ولكني فوجئت بهم 
جميعا عاب�سن يرمقون امي بنظرات احلقد القا�سية، 
فبك���ت امي احلبيبة حظها النع����س، كانوا يتمتون ان 
يك���ون املول���ود ذك���را، النه���م كانوا"الميلكون"ذكرا، 
فجئ���ت انا، بنت���ا كما ترون، فم���ا ذنبي ان���ا، وما ذنب 
مام���اّ، م�سكين���ة مام���ا، وم�سكين���ة انا ولك���ن مل مت�س 
دقائ���ق على هذا الولد الدرامي ال�سامت، حتى جاءهم 
عر�س بالعمل مبلهى البو�سفور، اكرب املالهي امل�سرية 
وقتئ���ذ وا�سهره���ا، واخ���ذوا ع���ن ذلك"عربونا"كبريا 

فرحت له امي وقالت:"احلمد لله.. نعمة". 
وكامنا قد الهمتها هذه العبارة بفكرة طارئة ف�ساحت 

تقول: 
- �سموا املولدة نعيمة. 

ومن تلك اللحظة وانا احمل ا�سم نعيمة. عاكف. 

�شقاء يف �لطفولة 
ول�س���ت ادري اىل االن مل���اذا ول���دت.. ه���ل ال �ستقب���ل 
مع���اين ال���ذل وا�سب���اب ال�سقاء!"جاي���ز".. فقد كانت 
طفولت���ي تعي�س���ة.. ن�س���اأت يف ج���و عائل���ي ي�س���وده 
التوت���ر، وت�س���م اذين في���ه ا�س���داء ال�ستائ���م وانغام 
التهديدات، كان والدي دائما على خالف مع امي. كان 
هو م�سابا ب���داء القمار.. يقامر على كل �سيء.. اثاث 
املنزل، مالب�سه، حتى ال�سريك الذي كان م�سدر رزقنا 
فام���ر عليه، مم���ا كان يت�سبب يف ان نعمل يف �سريكنا 
اخلا�س �سه���ورا، ثم ن�سطر اىل العمل بقية العام يف 

اماكن اخرى.. اجراء. 
وكان �سج���ار امي معه يدور كل���ه حول القمار.. كانت 

تريده ان يتوب.. وهو ال يتوب. 
وهك���ذا حرم���ت يف طفولتي من معن���ى اخلتان احلق 
واالب���وة ال�سادق���ة. وم���ن هنا ا�سبح���ت حتى االن ال 
اقد����س م���ن عواط���ف الب�سر �س���وى عاطف���ة احلنان، 

فرحت اتفقده يف كل من التقى بهم من النا�س. 
و�س���ارت حياتن���ا تتاأرجح ب���ن االطمئن���ان والقلق، 
ب���ن االمت���الء واجل���وع، تبع���ا لن���زوات اب���ي، الذي 
تف���رغ للمقامرة يف حن كانت ام���ي  وبناتها الثالث، 
�سقيقت���اي وان���ا، نعم���ل �سوي���ا يف ال�س���ريك، بعد ان 
ا�سبح���ت اوؤدي دوري بينه���م من���ذ ان اكتمل �سني 2 

�سنوات. 
و�ساق���ت ام���ي بحياتنا القلق���ة، فرتكن���ا مدينة طنطا 
حي���ث كن���ا نعي����س، ونزلن���ا، نحن"االرب���ع والي���ا"، 
يف خ�س���م القاه���رة، ب���ال حول وال ق���وة. ولك���ن الله 
كان معن���ا، فعملن���ا مع عل���ى الك�سار، ثم عل���ى م�سرح 
بديع���ة م�سابت���ي، وا�س���رت بديعة عل���ى ان جنال�س 
اىل  عندها  م���ن  العم���ل، وخرجنا  "الزباين"فرتكن���ا 

حيث ال ندري، واىل حيث ال منلك طعام الغد. 

رق�شت فتزوجت 
مزاجي"الرق�س  يف  و"دخل 
البل���دي، فاحببت���ه، وا�سب���ح 
هو ه���ديف املن�س���ود، وحدثت 
اخت���ي بامل���ي، فكان���ت النتيجة"علقة"هائل���ة تخلفت 
عنها"بطحة"جميل���ة تزي���ن راأ�سي ل���الن، وبالرغم من 
ذل���ك �سممت على راأي���ي، وا�ستغلت راق�س���ة مع فرقة 
الكح���الوي يف رو����س الف���رج، ولك���ن دون ان يعل���م 
اح���د بذل���ك، ث���م هوي���ت رق�س"الكالكيت"اغرتني به 
راق�سة اجنبية، ف�سرق���ت حذاءها ذا الكعب احلديدي 
كي"اف�سل"�سيبه���ا ل���ه واعي���ده، ولك���ن ارتف���اع ثمنه 

جعلني ارده لها ب�سرعة. 
وعرتفت لها مبا حدث، فاهدته ايل!. 

وراأتني"ببا عز الدين"، واعجبت برق�سي، ف�سمتني 
اىل فرقته���ا يف مقاب���ل 30 جنيه���ا تدفعه���ا يل �سهريا. 
وحاول���ت ان تغوين���ي بزيادة ه���ذه الثالثن اىل مائة 
اذا انا جال�ست الزبائن، فرف�ست با�سرار، حتى كانت 
ذات ليلة راآين فيها املخرج ح�سن فوزي واعجب بي، 
فقدمني اىل املنتج ال�سينمائي"نحا�س"الذي اجرى يل 
التجارب، وجنحت، ث���م بداأت العمل يف فيلم"العي�س 
وامللح". وجن���ح الفيلم، وبنجاحه كتب���ت يل ال�سهرة 
واملج���د والتقي���ت مع احلن���ان وجها لوج���ه يف القلب 
الكبري ح�سن ف���وزي.. وجدت فيه الرجل الذي ميكن 
ان يك���ون يل حبيبا و�سديقا واب���ا، فتزوجنا، وع�سنا 

يف"النبات والنبات". 
وم���رت ال�سن���وات.. �سنوات ع�سر كن���ت خاللها جمرد 
زوج���ة مطيع���ة، تاركة اعمايل وم���ايل يت�سرف فيهما 

زوجي الذي ائتمنته على كل �سيء. 
وهنا يجيء دور احلديث عن اخلالفات التي تناولتها 

ال�سنة اجلمهور بالتعليق يف الفرتة االخرية. 
قالوا انني اختلفت مع ح�سن من اجل م�سائل مالية.. 

وهذا غري �سحيح باملرة. 

هذه �العرت�فــات �دلت بهــا �لينا نعيمة 

عاكــف قبل طالقهــا من �ملخرج ح�شــني 

فــوزي. �قــر�أ مــاذ� قالــت، ثــم ت�شــاءل 

معنا:"�تر�ها ال ز�لت م�شــرة على �قو�لها 

هذه بعد �ن حدث ما حدث؟". 

ر�ق�شــة  بهلو�نــات..  بنــت  "بهلو�نــة 

ب�شــيطة �كت�شفها ح�شــني فوزي وطلعها 

�ل�شــما �ل�شــابعة". هذ� بع�ض ما تقولونه 

لــن  كــده"؟  م�ــض  و�لــال  عني.."كــدة 

�كذبكــم، النني"ل�شــه"موؤدبة، ح �قــول 

و�عرفكــم  ��شلي"وف�شــلي"،  علــى  لكــم 

بحيــاة قلبي، و�دخلكــم يف قلب حياتي، 

وبعد كده قولو�"�للي تقولوه". 
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م���ا كاد ال�سلط���ان عبد احلمي���د يعتلي االريك���ة ال�سلطانية 
حت���ى وج���ه عنايته اىل ا�ستط���الع االخب���ار وت�سقطها يف 
داخ���ل ال�سلطنة ويف خارجها فب���ث العيون واالر�ساد يف 
كل م���كان وب���ذل االموال الطائل���ة يف ه���ذا ال�سبيل فمكنه 
ذل���ك من الوق���وف على كل كبرية و�سغ���رية مما كان يهمه 
معرفت���ه يف الدوائ���ر ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة، وكان���ت 
التقاري���ر الت���ي يعدها جوا�سي�سه ت���رد اىل ديوانه يوميا، 
فرتفع اليه كل ليلة فيم�سي وقتا غري ق�سري يف مراجعتها 
ف���اذا تعب من قراءتها ام���ر احد ابنائه بتالوة ما بقي منها 
عل���ى م�سامع���ه فال يدخ���ل خمدع���ه اال وقد اح���اط بجميع 

احلوادث الداخلية واخلارجية. 
وملا خلع ال�سلطان عبد احلميد وجدوا بن اوراقه ودفاتر 
ح�سابات���ه م���ا يفيد ان���ه كان قد ع���ن خم�س�س���ات �سنوية 
لالر�س���دوق فردين���ان ويل عه���د النم�س���ا ال���ذي اغتيل يف 

�سراييفو يف �سهر يونيو يونيو �سنة 1914. 
وق���د عن له عظمته ه���ذه املخ�س�س���ات يف مقابل االخبار 

التي كان يوافيه بها. 
ف���اذا �سدقت هذه الرواي���ة فانها تكون اك���رب دليل على ما 
و�س���ل اليه ال�سلط���ان عبد احلميد م���ن الرباعة يف تنظيم 

اجلا�سو�سية مل�سلحته. 
ومل���ا تق���رر ان يزور االمرباط���ور غليوم الث���اين اال�ستانة 
زيارت���ه الر�سمي���ة التاريخية ام���ر ال�سلطان عب���د احلميد 
اعوان���ه يف برل���ن ان ير�سل���وا الي���ه يف الوق���ت املنا�سب 
بيان���ات وافية عن اجلن���اح اخلا�س ب�سكن���ى االمرباطور 
واالمرباط���ورة يف الق�سر االمرباطوري يف برلن، والح 
عظمته بان تكون البيان���ات مف�سلة تف�سيال دقيقا فت�سمل 
نظ���ام كل حجرة من احلجر التي يتاألف منها ذلك اجلناح، 

واالثاث الذي اثثت به والفرا�س التي فر�ست بها. 
وم���ا كاد عبد احلميد يتلقى ه���ذه البيانات حتى اتى بعدد 
كبري من ال�سناع والعمال الفنين وامرهم بتحويل جناح 
يف الق�س���ر الذي تق���رر ان ينزل ال�سيفان في���ه على �سوء 
البيان���ات املذك���ورة بحيث ت�سبح حج���ره م�سابهة حلجر 
اجلناح اخلا�س يف الق�سر االمرباطوري متام امل�سابهة. 
وملا و�سل االمرباطور غلي���وم الثاين واالمرباطورة اىل 
اال�ستان���ة ا�ستقب���ال بحف���اوة واك���رام عظيم���ن ورافقهما 
ال�سلط���ان اىل الق�س���ر الذي اعد لنزولهما في���ه ثم ودعهما 
وقف���ل راجع���ا اىل ق�س���ره ت���اركا كب���ري امنائ���ه ي�سحب���ه 

جاللتيهما لرييهما اجلناح الذي هياأه عظمته لهما. 
ويف ا�ستطاعة الق���ارئ ان يت�سور مبلغ الده�سة العظيمة 
الت���ي ا�ستول���ت عل���ى االمرباط���ور واالمرباط���ورة ح���ن 
دخ���ال جناحهما فوج���داه �سورة طبق اال�س���ل جلناحهما 
اخلا����س يف الق�س���ر االمرباط���وري يف برل���ن.. ب���ل ك���م 
كان���ت ده�ستهما اعظم حن اقرتبا من ال�سريرين وراأيا ان 
)البيا�س( الذي جلب لهما من نوع"بيا�س"فرا�سيهما يف 
برلن وان احلرف���ن االولن من ا�سميهما مطرزان عليه.. 

متاما كما هو يف برلن!. 
 ***

وات�س���ل بال�سلط���ان عب���د احلمي���د يف اح���دى ال�سنن ان 
حكومة اجنبية كبرية رات ان ت�سرتد �سفريها من اال�ستانة 

النه مي���ايل ال�سلطان وانها قررت ان ت�ستبدله ب�سفري 
اآخر قوي ال�سكيمة �سديد الباأ�س 

وو�سل ال�سفري اجلدي���د اىل اال�ستانة فحدد له موعد 
ليت�س���رف هو وزوجت���ه مبقابلة ال�سلط���ان. فلما مثال 
يف ح�سرت���ه بال���غ يف االحتفاء بهما وبع���د ما حادث 
ال�سف���ري مليا التف���ت اىل قرينته وقال له���ا انه يود ان 
يريه���ا احل���ر مل���ك فاجاب���ت انه���ا تقابل ه���ذا العطف 
بال�س���رور واالمتن���ان فا�ست���اأذن عظمت���ه م���ن ال�سفري 
وا�ست�سح���ب قرينت���ه اىل دائ���رة احلرمل���ك. وبع���د 
ماطاف بها بع�س قاعتها وحجراتها مرا بقاعة كبرية 
فقال لها:"ه���ذه قاعة املجوهرات فهل حتبن ان تلقي 
نظ���رة عليها؟"فدخالها واخذت زوجة ال�سفري ت�سرح 
الط���رف يف كنوزه���ا ونفائ�سه���ا، ث���م وقف���ت طوي���ال 
امام عقد ثم���ن قدمي العهد ا�ستوق���ف نظرها بجماله 
ورونقه فتناوله عظمته واتظاهر بانه يريد ان ي�سرح 
له���ا كيفية لب�سه وو�سعه يف عنقها ثم قال لها:"كم هو 
جمي���ل يف عنقك ي���ا �سيدتي"فاغتبطت به���ذه التحية 
الرقيق���ة وارادت ان تن���زع العق���د لتعي���ده اىل مكانه 
فا�ستوقفه���ا عظمته بقوله ان ه���ذا ال يليق وانه مادام 
العق���د ق���د اعجبها فه���و ي�س���ره ان يقدمه له���ا.. وكان 

ي�ساوي من خم�سة االف اىل �سبعة االف جنيه!.. 
وع���اد ال�سف���ري وقرينت���ه بعد ذل���ك اىل دارهم���ا وهما 
ينوهان بذكاء ال�سلطان ولطفه ومبا ي�سمره لبالدهما 

من ود و�سداقة!
 ***

وقال اال�ستاذ ال�سقريي ردا على �سوؤال لنا ان كثريين 
يعتق���دون انه كان لبع����س املحيط���ن بال�سلطان عبد 
احلمي���د واملقرب���ن الي���ه تاأثري عظي���م علي���ه، بيد ان 
احلقيق���ة تخال���ف ذلك فانه كان يع���رف حقيقة امر كل 
فرد منهم متام املعرفة، ويعلم دخائله و�سرائره، وان 
تظاه���ر بعك�س ذلك فالجل حتقي���ق بع�س مطامعه او 
اغرا�س���ه فق���ط.. فقد كان �سدي���د الذكاء فطن���ا وا�سع 
االدراك يقظ���ًا واهت���م عب���د احلمي���د بتنظي���م حر�سه 
اهتمام���ا كب���ريا ظنا من���ه ان يكفي���ه يف �ساعة اخلطر 
فجع���ل ع���دد رجاله ثالث���ة االف ولكنه اخط���اأ التقدير 
يف ه���ذه امل�ساأل���ة فتحم���ل عاقبة �سوء تدب���ريه.. فانه 
اهم���ل اجلي����س ومل يك���رتث لتذم���ر رجال���ه م���ن عدم 
قب����س مرتباته���م كامل���ة يف مواعيده���ا كم���ا ان���ه مل 
يب���ال ب�سكواهم فلما انف�سوا علي���ه بايعاز من زعماء 
االحتادين مل يتج���ه حر�سه من املاأزق الذي بات فيه 
فلم ير مندوحة عن االدعان لالمر الواقع فتنازل عن 

عر�س ابائه واجداده.
 ***

وقد قلن���ا اآنفا ان اال�ستاذ ا�سع���د ال�سقريي كان من 
امناء مكتب���ة ال�سلطان عبد احلمي���د وقد روى لنا 
�سيادت���ه ان ال�سلط���ان دخل املكتب���ة يوما مع كبري 
امنائ���ه و�ساأل ع���ن خارطة قدمي���ة كان يف حاجة 
اليه���ا فق���ال امن املتكب���ة االوىل انه���ا موجودة، 

فطلب ال�سلطان روؤيتها فا�سطرب امن املكتبة االول 

و�س���األ اال�ستاذ ا�سعد ال�سق���ريي عن مفاتيح اخلزائن 
فاعطاء اياها فاخذها وفتح اخلزانة االوىل فلم يعرث 
على اخلارطة ففتح خزانة ثانية فلم يعرث عليها اي�سا 
وهن���ا عي���ل �س���رب ال�سلط���ان 

فالتفت اىل اال�ستاذ ا�سعد ال�سقريي وقال له:"ملاذا انت 
واق���ف هكذا التتحرك.. اال تعل���م اين توجد اخلارطة 
الت���ي اريدها!"فق���ال �سيادته:"انني اع���رف مكانهما 
ياموالي، وا�سرع اىل احدى اخلزائن وفتحها فوجد 
اخلارط���ة يف داخله���ا فتناولها وحمله���ااىل ال�سلطان 
ام���ن  كان  بينم���ا 

املكتبة االول يرجتف من اخلوف والفزع. 
وبعد ما اطلع ال�سلطان على اخلارطة نه�س من�سرفا 
وملا مر بامن املكتبة االول قال له:"وهل تغ�سبون بعد 
ذلك اذا ا�ستخدم���ت العرب.."ثم �سال عظمته اال�ستاذ 
ا�سعد ال�سقريي هل له اهل يف عكا م�سقط راأ�سه فقال 

�سيادته ان والدته ال تزال على قيد احلياة. 
وبعد م���دة ق�سرية عل���م اال�ستاذ ا�سع���د ال�سقريي ان 
والدته ت�سلمت مبلغا من املال من الوايل الذي ابلغها 

ان املبلغ هبة من ويل النعم.
ويقول اال�ستاذ ال�سقريي ان ال�سلطان عبد احلميد كان 
�سديد الهبة والوقار وان رجال بالطه كانوا يرتعدون 

عند روؤيته ويح�سبون اكرب ح�ساب لغ�سبه. 
 ***

وم����ن املرا�سي����م الت����ي ابتدعه����ا لزي����ادة تاأث����ريه يف 
النفو�س حفل����ة ال�سالملك عندم����ا كان يخرج لل�سالة 
ي����وم اجلمعة، ف����كان اجلنود ي�سطف����ون على جانبي 
الطريق من الق�سر اىل امل�سجد ليوؤدوا له التحية يف 
الذهاب واالياب، فاذا ما انتهت ال�سالة وعاد عظمته 
اىل ال�سالملك ا�ستقب����ل ال�سفراء االجانب وعقيالتهم 
وم����ن يكون يف اال�ستانة يومئ����ذ من عظماء االجانب 
وكبارهم ثم ين�سرف اجلميع وهم يتحدثون بعظمة 

ال�سلطان وابهته. 
ومما ي����روي عن ده����اء ال�سلط����ان انه م����ا كاد يرتقي 
االريك����ة ال�سلطاني����ة حت����ى وج����ه هم����ه اىل االنتق����ام 
م����ن امل�سوؤولن ع����ن مقتل عمه ال�سلط����ان عبد العزيز 
ال حب����ًا بعم����ه ولكن خوفا م����ن مكايد قاتلي����ه فاحالهم 
اىل املحاكم����ة بع����د م����ا اع����د عدت����ه لكي يحك����م عليهم 

باالعدام. 
فلم����ا �سدر احلك����م باعدامه����م وحملت �سورت����ه اليه 
لي�س����دق علي����ه قال ان����ه لي�س ابغ�����س اليه م����ن �سفك 
ال����دم ولذل����ك ي�س����ق علي����ه الت�سديق على ه����ذا احلكم 
وي�ستبدل����ه بال�سجن املوؤبد لبع�سه����م وبالنفي املوؤبد 
للبع�����س االخ����ر. فقابل االن�����س هذا العط����ف ب�سكر 
املراحم العلي����ة وكان اهل املحكوم عليهم واقاربهم 

يف مقدمة ال�ساكرين.
 ***

ثم حدث ان غ�س����ب ال�سلطان على اال�ستاذ ال�سقريي 
فابع����د من اال�ستان����ة لد�سي�س����ة د�سها ل����ه احدهم عند 

ال�سلطان. 
ومل����ا اعلن الد�ست����ور انتخب اال�ست����اذ ا�سعد نائبا عن 
ع����كا يف جمل�����س املعبوثان فلما و�س����ل اىل اال�ستانة 
قاب����ل ال�سلط����ان كم����ا قابل����ه �سائ����ر الن����واب. ويقول 
اال�ست����اذ ا�سع����د ان����ه �سم����ع ال�سلط����ان يق����ول لرج����ال 
احلا�سي����ة الذي����ن كان����وا حميط����ن ب����ه وه����و ي�س����ري 
اليه:"ه����ذا ربيب نعمتنا"كاأن����ه اراد ان يقول ان هذا 

الذين ربيناه ا�سبح االن نائبا من نواب ال�سلطنة. 

كان �لعامل �لفل�شطيني 
�ال�شتاذ ��شعد �ل�شقريي 
من �ع�شاء �لوفود 
�لعربية يف تاأبني �ملغفور 
له �حمد �شوقي بك، 
وقد كان �شيادته يف 
وقت ما من �مناء مكتبة 
�ل�شلطان عبد �حلميد 
�لثاين، فانتهزنا فر�شة 
وجوده يف م�شر و�شاألناه 
�ن يحدثنا عن بع�ض 
ذكرياته عن ذلك �لعهد 
فحدثنا حديثا طويال 
�قتطفنا منه ما يلي: 

كل �شيء و�لدنيا /كانون �الول- 1932
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عبا�ض مهدي

�س���كانها ثالث���ن مليونا ونيفا لوج���ب ان يكون 
ع���دد ال���وزراء عندن���ا ثلثمائة وزي���ر او يف اقل 

القليل مائتن.

عدد �ل�شحف يف لبنان: 
ومثل ع���دد ال���وزراء يف لبنان.. ع���دد ال�سحف 
واملج���الت م���ا ب���ن ا�س���بوعية و�س���هرية ويبلغ 

عددها نحو مائتي �سحيفة وجملة. 
وم���ن هن���ا كان ينبغ���ي ان يكون عدد ال�س���حف 

واملجالت عندنا ثلثمائة او على االقل مائتن.

نوري �ل�شعيد و�المري عبد �الله:
واعود اىل حديث ال�س���يد عبد اجلليل الراوي.. 
قال ان عبد االله كان يف اول االمر – اي قبل ان 
يلي الو�س���اية على العر�س ب���ل وبعد ان توالها 
بب�سع���ة �سه���ور.. كان �سخ�س���ا معق���وال مهذب���ا 
ولكن���ه تغري كثريا ع���ن ذي قب���ل وا�سبح �سديد 
االعت���داد بنف�سه بل وذا مي���ول دكتاتورية االمر 
ال���ذي حم���ل )املرحوم( جمي���ل املدفعي الوطني 
ال�سري���ح اجل���ريء ان يق���ف م���رة يف جمل����س 
االح���زاب )ال�سي���وخ( وي�سك���و م���ن الت�سرفات 

الدكتاتورية لالمري عبد االله. 
وال�سب���ب يف ذل���ك ان ن���وري ال�سعي���د حر����س 
عل���ى االنف���راد بال�سلطة والنفوذ عن���د عبد االله 
وم���ن هنا عمل على اق�س���اء مناف�سيه من زعماء 
الع���راق الوطني���ن املخل�س���ن.. وكان ح�سيلة 
اىل ه���ذا هو ان���ه راح يقول لعبد االل���ه ان لراأي 
دائم���ا هو ما يراه �سموه.. كم���ا راح ينفذ له كل 
ارائه وجميع مطالبه بدون مراجعة.. ومن هنا 
ا�سب���ح عبد االل���ه بطبيعة احل���ال بف�سل نوري 
ال�سعيد على جميع زعماء العراق ورجال احلكم 

وال ي�سرتيح اىل احد �سواء.. 
وبعد.. لقد �سجلت جماهري ال�سعب يف �سوارع 
بغ���داد يف ي���وم 14 يولي���ه )متوز( ع���ام 1958 
وقطع���ت ج�سديهم���ا قطع���ا قطع���ا وارب���ا ارب���ا 
رحمهما الله. الن رحمة الله وا�سعة االبواب!. 

الذكري���ات  م���ن  احل���د  ه���ذا  عن���د  واف���ق 
واملذك���رات الك�سب م���ن املو�سيقار حممد 
عب���د الوه���اب و�سيدة الغن���اء العربي ام 

كلثوم.

كالهما بار باأهله وذويه: 
ق���ال يل املرحوم احمد �سوقي بك امري 
ال�سع���راء ان���ه وعبد الوه���اب كانا يف 
اال�سكندري���ة.. ويف طري���ق عودتهما 
بالقط���ار اىل القاه���رة قرا ل���ه الكلمة 
الت���ي كن���ت كتبته���ا عن���ه ون�سرته���ا 
جريدة االأهرام وهنا بكى حممد عبد 
الوه���اب ثاأثرا ث���م �س���األ �سوقي بك 

)ح�سبك.. معناها ايه!(. 
واقيم���ت بعده���ا حفل���ة يف نف����س 
ا�سحاب���ه  ع���رف  ال���ذي  امل�سك���ن 
بك���رم ال�سياف���ة وكان ب���ن الذين 
ح�سروها املرحوم عبا�س حممود 
العق���اد وق���د نظم بعده���ا ق�سيدة 
يف و�س���ف غن���اء عب���د الوه���اب 

ون�سرها يف جريدة البالغ.. 
اما املرحوم عب���د القادر املازين 
فقد كتب مقاال عنوانه )ليلة من 
ليايل هارون الر�سيد( ون�سرتها 

جملة البالغ اال�سبوعية. 
وحمم���د عب���د الوه���اب ي�ساع���د مبال���ه �سقيق���ه 
ال�سي���خ ح�سن كما ان���ه ينفق عل���ى اوالد �سقيقه 
املذك���ور، وكان حمم���د عب���د الوه���اب ابن���ا بارا 
لوالدي���ه رحمهما الل���ه وجند �سورتهم���ا معلقة 
يف غرفة نوم���ه. وهو يقراأ الفاحتة على روحها 
يف ال�سب���اح كما ي���زور قربها عدة مرات يف كل 

عام. 

�م كلثوم 
تكفل���ت ام كلثوم برتبية ابن���اء �سقيقها املرحوم 
ال�سي���خ خالد وابناء �سقيقتها كما تكفلت بجميع 
نفقات درا�سته���م ومنهم اال م���ن ي�سغل منا�سب 

متعددة يف احلكومة. 

ال هذ� وح�شب: 
كان لها مائ���ة فدان ونيف يف قريتها التي ولدت 
ون�ساأت وتربت فيه���ا وا�سمها طماأى الزهايرة، 
وق���د وزع���ت ه���ذه الفدادي���ن عل���ى املحتاج���ن 
م���ن اف���راد ا�سرتها وعل���ى بع�س اه���ايل القرية 

املذكورة. 
ولق���د ق�ست ام كلث���وم تاريخ حياته���ا وكفاحها 
يف اي���ام عديدة يف ع���ام 1926 وكانت جل�سات 
احلدي���ث متت���د احيانا ث���الث او ارب���ع �ساعات. 
ون�سرت حديثها يومئذ يف جملة روز التي كنت 

اراأ�س حتريرها. 
وها ه���ي ذي اول كلمة كتبتها عن ام كلثوم وقد 
ن�سرته���ا جريدة االه���رام يف عددها ال�سادر يف 

يوم 16 مايو 1925. 
نزل ال�ست���ار على املنظ���ر ال�ساد�س واالخري من 
م�سرحي���ة مي�سي���ل ا�سرتوج���وف الت���ي قام���ت 

بتمثيلها فرقة جورج ابي�س. 
ث���م دق منب���ه امل�س���رح دق���ات دق���ت معه���ا قلوب 
احلا�سري���ن الذين ازدحمت به���م قاعة ويناوير 

والواج م�سرح االوبرا. 
وارتفع ال�ستار عن ام كلثوم وحدها.. وقلت.. 

ولو انني كنت ممن اأوتي  

العل���م باالنغام ود�ساتريه���ا البحث لقلمي �سيئا 
م���ن التف�سيل والو�س���ف.. ولكن���ي ال ا�ستطيع 
�سيئ���ا.. ب���ل واراين عاج���زا ع���ن ان اقب���ه حقه 
م���ن الو�سف ذل���ك االثر الذي يحدث���ه يف نف�سي 
�سوت ام كلثوم.. كل ما ا�ستطيع ان اقوله هو.. 
�سبحان من وهب للنغم اثره و�سبحان من جمل 

لل�سوت اجلميل �سره و�سحره.
احل���ى ما يف �سوته���ا طهارت���ه و�سدقه وجودة 
ارائه للنغمة وح�سن ت�سبريه عن العاطفة وفن 
املعن���ى  الذي اراده ناظم االغني���ة او الق�سيدة. 
ثم.. ان احلى م���ا يبعثه �سوتها يف النف�س امنا 
ه���و ذل���ك اله���دوء واال�سرتخ���اء حتى ل���و انني 
وقفت وال�سم�س يف �سدتها.. يف �سهل هابط يف 
جوف االر����س يلفح وجهي باحل���رارة واللهب 
وغنت ام كلثوم خل�سع���ت ال�سم�س – وا�ستغفر 

الله – وهب علي ن�سيم ال�سحر. 
ايها ال�سوت احلنون 

ك���م بعثت �س���رورا و�سرحت �س���دورا وكم كنت 
للقلوب اني�سا ونورا! 

وي���ا ايتها االهة احلزينة �سفى الله من اجلك كل 
مكلوم القلب حزين الفوؤاد!!

�مللك �ل�شالح وبناته: 
كان فاروق بن احم���د فوؤاد يوؤم امل�ساجد ليوؤدي 
�س���الة يوم اجلمعة. وكانت بينه وبن املرحوم 
م�سطف���ى النحا����س مناف�س���ة يف ه���ذا امليدان.. 
وم���ن هن���ا كان ف���اروق اذا �سم���ع ان م�سطف���ى 
النحا����س �سوف يوؤدي ال�س���الة يف م�سجد ما.. 
ب���ادر وذهب اىل م�سجد قري���ب منه وادى نف�س 

ال�سالة.. 
وم���ن هنا اطل���ق عليه رجال حا�سيت���ه لقب امللك 

ال�سالح.. 
ولقد زارين اخريا يف م�سكني �سحفي بريطاين 
�سدي���ق م���ع قرينت���ه زارين لك���ي ي�ستق���ي مني 

معلومات عما اعرفه من امللك ال�سابق فاروق. 
وزودت���ه ب���كل م���ا عرفت���ه وكل م���ا �سمعت���ه من 
ق�سوته وعن ت�سرفاته وعن فجوره وعن طمعه 

دائما يف اال�ستيالء على ما يف يد الغري. 
وق���ال يل ال�سحف���ي املذك���ور ان فري���ال 
ك���ربى بنات ف���اروق ق���د تزوجت من 

م�سيحي املاين يدير فندقا. 
واما ابنته الثانية فوزية فقد تزوجت 
م���ن رو�سي م�سيح���ي ولكن���ه يقيم يف 

لندن. 
اما البنت الثالثة وا�سمها فادية فانها مل 

تتزوج بعد. 
نهاية"املل���ك  كان���ت  وهك���ذا 
ال�سالح.."ونهاي���ة امه الت���ي ارتدت عن 
اال�سالم واعتنقت املذه���ب الكاتوليكي.. 
و�سغ���رى �سقيقاته فتحي���ة التي تزوجت 

ب�ساي غايل. 
وان الله �سبحانه وتعاىل ميهل وال يهمل.. 

وانه �سديد العقاب.. 
واي عق���اب ا�سد من ان يرى فاروق وهو ال 
يزال على قيد احلي���اة امه واحدى �سقيقاته 
واثنتن م���ن بناته يتزوجن م���ن رجال على 

غري دين اال�سالم احلنيف!. 

حممد �لتابعي 

قل���ت يف خت���ام املقال ال���ذي ن�سرته اآخ���ر �ساعة يف 
اال�سبوع املا�سي ان للحديث بقية.. عن املو�سيقار 

حممد عبد الوهاب و�سيدة الغناء ام كلثوم.. 
ولكن���ي ابداأ اوال مبذكرات���ي وذكرياتي.. وبع�سها 
كما قل���ت يف اال�سب���وع املا�سي �س���وف يثري ثورة 
غ�سب �سدي يف بع�س �سح���ف بريوت.. ولكنني 
ال اب���ايل النن���ي اكت���ب للتاريخ.. ثم �س���وت احلق 

اعلى من كل �سوت. 

برمانا 25 يونية 1945: 
كان ال�سي���د عب���د اجللي���ل الراوي ق���د زارين م�ساء 
ام����س هن���ا يف فن���دق ب���ارك وام�س���ى الليل���ة يف 
�سيافتي ويف ال�سباح واثناء تناول طعام الفطور 
حدثن���ي حديث���ا طوي���ال م�ستفي�سا ع���ن احلالة يف 
لبن���ان وا�سباب اخل���الف بن زعمائها كم���ا انه قال 
يل ان )املرح���وم( ريا����س ال�سل���ح ح���اول عندم���ا 
ي�سرت�س���ى  ان  ال���وزارة  ريا�س���ة  من�س���ب  ت���وىل 
خ�سومه.. ولكن���ه مل ينجح.. والذي جنح فيه رقم 
ارادت���ه ونواياه احل�سن هو ان���ه اغ�سب ا�سدقاءه 

وان�ساره. 
ثم قال ان )املرحوم( عبد احلميد كرامي كبري عيان 
مدين���ة طرابل�س كان يراع���ي دائما واجب املجاملة 
م���ع )املرحوم( ريا�س ال�سلح وم���ن ذلك انه عندما 
ازم���ع ال�سف���ر اىل م�سر لعقد ميث���اق الزعفران زار 
ريا����س ال�سلح يف داره.. ولك���ن ريا�س ال�سلح مل 

يرد له الزيارة بعد عودته من م�سر.. 
وراأيي انا وقد عرفت ريا�س ال�سلح انه كان رحمه 

الله �سديد العناد ويغ�سب القل �سبب.. 
وم�س���ى عبد اجلليل ال���راوي يف راويته وقال انه 
عندم���ا ازمع عب���د احلميد كرام���ي ال�سفر اىل م�سر 
مبنا�سب���ة عق���د جمل����س اجلامع���ة العربي���ة ب�سبب 
احلوادث او االحداث التي وقعت يف �سوريا، وكان 
املرح���وم �سعد الله اجلابري قد ا�ستطاع الفرار من 
دم�سق رغم انف الفرن�سين الذين كانت لهم يومئذ 
قوات احت���الل او انتداب يف �سوري���ا.. يومها زار 
�سع���د الله اجلابري عب���د احلميد كرام���ي يف داره 
وهن���ا قال ل���ه )االفندي( – اي كرام���ي – )ما راأيك 

يف ان نذهب ونزور ريا�س ال�سلح يف داره! 
وده����س �سعد الل���ه اجلاب���ري – وريا����س ال�سلح 
مت���زوج م���ن ابنة �سقيق���ه – و�سكت حلظ���ة ثم قال 

لعبد احلميد كرامي: 

- انت كبري! 
وقام االثنان فعال وزارا ريا�س ال�سلح يف داره. 

ولك���ن عندم���ا ع���اد كرام���ي م���ن القاهرة مل ي���رد له 
الزيارة ريا�س ال�سلح! 

وم���ن ا�سب���اب اخل���الف ب���ن الزعيم���ن الكبريين 
ريا����س ال�سل���ح وعبد احلميد كرام���ي – يرحمهما 
الل���ه ان ريا����س كان يري���د ان يراأ����س وف���د لبن���ان 
اىل موؤمت���ر �س���ان فران�سي�سك���و حيث عق���د ميثاق 
راأي  – او  راأى  – ولك���ن كرام���ي  املتح���دة  االمم 
له ه���ري فرع���ون – ان رئي����س الوف���د يح�سن ان 
يك���ون م�سيحيا الن معظم املهاجرين اللبنانين يف 
امريكا من امل�سيحي���ن فاذا جاء وفد بالدهم وعلى 
راأ�س���ه م�سلم فقد يكون هذا �سببا يف اعرا�سهم عنه 
عدم اتفاقه���م حوله.. بل رمب���ا كان �سببا يف اثارة 
�سكوكهم يف حكومة لبنان.. وهذه م�ساألة �سائكة. 

ومن هنا اختار املرحوم عبد احلميد كرامي ال�سيد 
وديع نعوم رئي�سا لوفد لبنان. 

ريا�ض وجميد �ر�شالن 
وان املرح���وم ريا�س ال�سلح يوم �سكل وزارته يف 
ع���ام 1942 مل يكن يريد ادخ���ال جميد ار�سالن يف 
وزارته وكان يوؤثر ان ميثل الدروز جميل ملحوق 
وكان يق���ول ان هن���اك خالفا بن ا�سرت���ي ار�سالن 

وجنب���الط فلم���اذا اع���ادي جنبالط! واحل���ل الذي 
اراه هو ان اأتخطى اال�سرتن. 

ولكن كميل �سمعون ا�سر على دخول جميد ار�سالن 
يف ال���وزارة واال فلن يدخل ه���و يف وزارة ريا�س 
ال�سل���ح وكان مما قاله ال�سيد �سمع���ون ان املوؤمتر 
اال�سالمي الذي عق���د مل يح�سره من الدروز �سوى 
جميد ار�سالن وقد ج���ازف يومها مبذهبه من اجل 

الوحدة.. الخ فكيف اذن وملاذا تتخطاه اليوم. 
وبهذه املنا�سبة فانن���ي اذكر متاما ان االمري جميد 
ار�سالن وقف بجان���ب كميل �سمعون يوؤيده عندما 
ث���ار �سعب لبن���ان ال�سقيق ي���وم اراد كميل �سمعون 
تعدي���ل الد�ست���ور لكي يدخ���ل فيه ن�س���ب يجيز له 

جتديد مدة ريا�سته جلمهورية لبنان. 

�ملوؤمتر �الإ�شالمي: 
ام���ا حكاية املوؤمت���ر االإ�سالمي فين���اه تتلخ�س يف 
ان الفرن�سي���ن اقالوا حكومة الفريد نقا�س يف عام 
1942 وعينوا بدال من���ه ال�سيد ايوب ثابت رئي�سا 
للدول���ة او احلكومة التي جتري االنتخابات وكان 
معه وزيرات اثنان احدهما هو ال�سيد جواد بوك�س 
وقد تعرفت به يف طرابل�س حيثما كنت يف طريقي 
اىل تركيا يف عام 1945 وجواد بول�س من ان�سار 

االنتداب الفرن�سي و�سديق للفرن�سين. 

واعلن���ت يومئ���ذ حكوم���ة اي���وب ثابت ان���ه ب�سبب 
زي���ادة ع���دد ال�س���كان قد ق���ررت جعل ع���دد النواب 
يف جمل�س النواب اللبان���ن خم�سة وخم�سن وان 
الن�سب���ة يف املقاعد ب���ن امل�سيحين وامل�سلمن هي 

الثلثان والثلث فقط للم�سلمن. 
وهن���ا ه���اج امل�سلمون واتفقت كلمته���م رغم ما كان 
بينه���م من خالفات عائلي���ة او عبي���ة او �سيا�سية.. 
اتفق���وا على عق���د موؤمت���ر ا�سالمي بريا�س���ة مفتي 

لبنان. 
ويومئ���ذ امتنع الدروز من ح�سور املوؤمتر املذكور 
النه���م لي�سوا م���ن امل�سلمن.. ما ع���دا االمري جميد 
ار�س���الن الذي ح�سر املوؤمت���ر وكانت �سهادة احلق 

�سجاعة منه.
وا�سدر املوؤمت���ر اال�سالمي املذك���ور بالغا قال فيه 
ان���ه يطال���ب احلكومة باج���راء اح�س���اء دقيق عام 
ل�سكان لبن���ان.. وانه قرر مقاطع���ة االنتخابات اذا 
هي ج���رت على اال�سا�س الذي اعلنته حكومة ثابت 

ايوب. 
وهنا تدخلت ال�سلطات االجنليزية والفرن�سية يف 
ه���ذه امل�سكلة وعر�ست حال و�سط���ا وهو ان يكون 
للم�سيحي���ن ثالث���ون مقعدا.. وخم�س���ة وع�سرون 

مقعدا للم�سلمن.
ورف����س امل�سيحي���ون يف ب���ادئ االم���ر ه���ذا احلل 

ولكنهم قبلوه يف النهاية. 
وان���ا اعتق���د ان���ه اذا اج���رى الي���وم اح�س���اء دقيق 
لعدد �س���كان لبنان فان اغلبي���ة ال�سكان �ستكون من 

امل�سلمن!. 
ولك���ن الطوائ���ف امل�سيحي���ة �س���وف ترد عل���ى هذا 
ال�س���كان  ع���دد  ان���ه يج���ب ان يدخ���ل يف  وتق���ول 
امل�سيحي���ن اللبنانين وامل�سيحي���ن الذي هاجروا 
اىل امريكا ال�سمالية واىل اقطار امريكا اجلنوبية 

واىل ا�سرتاليا واىل غرب افريقيا. 

عدد �لنو�ب �الن: 
كان ع���دد النواب خم�سة وخم�س���ن.. واليوم يبلغ 
عدده���م ت�سعة وت�سع���ن.. وكل منهم يود ان يكون 

وزيرا.. 
و�س���كان لبن���ان الي���وم ال يريدون عل���ى مليونن.. 
ب���ل نفرت�س انهم ثالثة مالين. وم���ع ذلك فان عدد 
ال���وزراء يف لبن���ان ال يق���ل ع���ن ت�سع���ة او ع�سرة. 
�آخر �شاعة / ني�شان- 1968ول���و اخذنا بهذه الن�سبة يف بالدن���ا التي يبلغ عدد 



كاريكاتري  ايام زمان

م�ض عارفه ليه �لرجالة بتتهبل ملا 
بت�شوفني بالف�شتان ده ......

مد�م �للمبة حمر�.. يبقى ل�شه 
ما حل�ض �لكلمات �ملتقاطعة !! .

- كد�ب �للي بقولك �ن م�شاريف جمل�ض �الباء 
- وكمان تكتب ميت مرة ))حرمت دى �لز�مي .. هي ب�ض �جباري !!

�زوغ من �جتماع جمل�ض �الباء((


