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�س ��وف جتني ل ��ك ربحا م�ؤك ��دا �ضخم ��ا! ..وا�سال
عم ��اد حمدي ماذا يفع ��ل مع �شادية وا�س ��ال �شادية
ماذا تفعل مع عم ��اد حمدي ..انت طبعا قد ال يكون
يف مق ��دورك ان ت�س�أل �شادي ��ة او ت�س�أل عماد ..اذن
تتب ��ع بالتف�صي ��ل ما فعلته �شادية وم ��ا فعله عماد..
وحاول ان تفعل مثلهما!.

■ ف�أكر ياعماد� ..أيوه فاكر!
■ �أين كانا يهربان من العيون؟
كيف حتتف ��ظ بحب زوجتك لك قلب ��ا ناب�ضا جارفا
مثلم ��ا كان يف اي ��ام الغرام اخلف ��ي واخلطبة؟ ان
هم ��وم احلياة وم�ش ��اغل الدنيا ومتاع ��ب الفلو�س
توقع هذا احلب عادة يف حالة ا�ش ��به بالغيبوبة..
ان ��ت من�ص ��رف اىل الكف ��اح م ��ن اج ��ل العي� ��ش
ومواجه ��ة م�س�ؤوليات ��ك ال�ضخم ��ة ،ك ��رب عائلة..
وه ��ي من�صرف ��ة اىل ال�سه ��ر عل ��ى رعاي ��ة اطفالك
ومواجهة مطالب املنزل املرهقة التي ال تنتهي! ان
احل ��ب الذي كان ي�شد ب�ي�ن قلبيكما يف عنف – يف
االي ��ام الرومانتيكية – ال تعتق ��د انه قد انتهى اىل
م ��وات ..كال ..كال ان ��ه مل ينت ��ه ..ب ��ل هو فقط يف
حالة "اغماء" ميكنك ان توقظه منها! فكيف توقظ
احلب يف قلب زوجتك؟.
ان هذا �سهل وب�سيط ولن يكلفك �شيئ ًا ..وا�سمع..
اي ��ن كنتما تت�سل�ل�ان للقاء بعيدا ع ��ن العيون؟ يف
الكوفن ��ت ج ��اردن مث�ل�ا؟ اذن فافعل م ��ا يلي ..يف
ي ��وم عطلتك اال�سبوعية ..ت�أنق ..وتعطر ..وان�س
هم ��وم املن ��زل واالوالد و�سخاف ��ة الر�ؤ�س ��اء يف
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

العم ��ل ومتاعب الفلو�س ..ان�س كل �شيء ...وادع
زوجت ��ك اىل نزهة خارجية ..خذه ��ا اىل الكوفيت
ج ��اردن ..واجل� ��س يف نف�س الرك ��ن اخلفي الذي
تعودمت ��ا ان جتل�سا فيه ..ح ��رك ملعقة ال�شاي يف
فنجانه ��ا بنف�س الرقة الت ��ي كنت حترك بها امللعقة
ايام الغ ��رام ..ال ترتكها هي تفعل ذلك ..تذكر ماذا
كان يحدث يف جل�ستكما م�شهدا م�شهدا ..وكرر كل
م�شه ��د امامها ..ه ��ي وحدها – وم ��ن تلقاء نف�سها
�س ��وف حتدث ��ك ع ��ن اي ��ام الغ ��رام ..قل له ��ا نف�س
الكلم ��ات اجلميلة التي كن ��ت تقولها له ��ا يومئذ..
اخرج بها اىل �شارع الهرم وقبلها يف ال�سيارة كما
كن ��ت تفعل ..يف اال�سبوع الت ��ايل حدثها بالتلفون
م ��ن عمل ��ك ..قل له ��ا انك تدعوه ��ا اىل الغ ��داء يف
اخلارج ..واهرب بها كما كنت تهرب ايام الغرام..
ان زوجتك �سوف ت�شعر – بهذا اال�سلوب العجيب
– انه ��ا قد ارت ��دت ع�شر �سن ��وات اىل الوراء لو
فعلت "حركة" من ه ��ذه احلركات كل ا�سبوع ..ان
ان�سان ��ة ب�سيطة لن تكلفك �شيئ ًا كما رايت ..ولكنها

بالقبالت
الي ��وم ..يوم احد عندم ��ا ا�ستيقظ عم ��اد من نومه
ليوقظ �شادية ..بالقبالت؟
فه ��ذا اليوم ه ��و عطلة نهاي ��ة اال�سب ��وع ويجب ان
ين�س ��ى االثن ��ان كل متاعب الدنيا والعم ��ل التي قد
ت�شغلهما عن بع�ضهما؟
وا�ستيقظ ��ت �شادية على قبالت عماد ..ومرت فرتة
قب ��ل ان يركبا ال�سيارة وينطلق ��ا يف �شارع الهرم..
حتى ا�ستقرا يف مكان ا�سمه تورين كلوب!.
والتفتت �شادية اىل عماد وهي ت�ضحك من اعماقها
�ضح ��كات �صافية ..كان ��ت عيونها تلم ��ع بال�سعادة
وهي "تقر�صه" من ذراعه يف مرح!.
وكان عم ��اد يبت�س ��م ابت�سامته الهادئ ��ة املعروفة..
وتركها تتكلم.
 فاك ��ر يا عماد ..لقد كان ه ��ذا النادي من النوادياملهج ��ورة عندم ��ا كن ��ا ن�ت�ردد علي ��ه لنلتق ��ي بعيدا
ع ��ن العي ��ون ..مل يكن ي�ت�ردد عليه �س ��وى الع�شاق
االجانب ..مل يكن يح�س بوجودنا احد!.
فاكر يا عماد!
وراح ��ت �شادي ��ة تنتقل ب�ي�ن الزهور وال ��ورود ثم
وقفت فج�أة و�صرخت كالطفلة!
 فاكر يا عماد..وقال عماد :فاكر!.
و�ضربت �شادية االر�ض بقدميها يف �سعادة جارفة
وهي تقول:

 وانتى فاكر وال لأ!وق ��ال :ازاي ما افتكر�ش؟ ..م� ��ش اول بو�سة كانت
يف اجلنة دي.
والحقته �شادية التي امتلأت عيونا ب�شقاوة بديعة
وهي تقول :وفاكر قلت يل ايه �ساعتها!.
وقال عماد :فاكر!
و�صاحت �شادية :والنبي فاكر وال لأ!
ورد عماد قائال" :ازاي ما افتكر�ش؟ قلت لك با حب
فيكي حاجة واحدة ب�س!
�سالتيني :ايه هيه ..قلت لك �شادية!
و"نطت" �شادية على االر�ض وهي تقول" :والنبي
قولها ثاين ..قولها ثاين"!
وقالها عماد من جديد وهو ي�ضحك ثم هم�ست �شادة
ب�صوت منخف�ض ويف عينيها ابت�سامة ماكرة.
 طيب ..انا غنيت لك ايه ليلتها؟وقال عماد وهو مي�سك بيدي �شادية
 حبينا بع�ضنا!وت�ص ��ادف ان كان النوري ��ن كل ��وب يف ه ��ذا اليوم
مزدحم ��ا يراوده فاحاطت الفتي ��ات ب�شادية بعد ان
اكت�شفن بوجودها ..هذه تطلب ان تقف لت�صورها
وتلك تطلب توقيعها.
خطبة اىل االبد
ان �شادي ��ة وعم ��اد ن�سي ��ا يف ه ��ذا الي ��وم ال ��ذي
يخ�ص�صان ��ه يف نهاي ��ة اال�سب ��وع كل متاعب الدنيا
وم�س�ؤوليات البيت..
افع ��ل هذا م ��ع زوجتك انت اي�ض ��ا ..ان�سى – يوما
واحدا فقط – متاع ��ب الفلو�س وح�سابات اجلزار
والبق ��ال ..واذهب معها اىل حي ��ث كنت تذهب يف
ايام الغرام ..ف�سوف تعي�ش مع ام اوالدك يف فرتة
خطب ��ة ..اىل االب ��د ..و�سوف يكون امل� ��أذون الذي
جمعكما" ..ماذون و�ضامن جنة".
اجليل /ني�سان1955 -

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

4

العدد ( )3918ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الثالثاء (� )9أيار 2017

العدد ( )3918ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الثالثاء (� )9أيار 2017

من هي امل��ر�أة التي اثارت كل
هذه ال�ضج��ة ..وحتدث عنها
النا���س وال�صح��ف .والت��ي
هبط��ت اىل القاه��رة يف فجر
اح��د اي��ام اال�سب��وع املا�ضي،
ومعها حقيبتان �صغريتان؟!
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امل ��ر�أة الت ��ي وقف ��ت وراء عق ��ل زوجه ��ا
الداهي ��ة (رومي ��ل) وكان ��ت بالن�سب ��ة له
كل �ش ��يء ..يف كل معرك ��ة وكل ي ��وم
ال يتخل ��ف (رومي ��ل) ع ��ن كتاب ��ه خطاب
يبد�أه هكذا (عزيزتي لو) ويختمه بكلمة
واح ��دة (املخل�ص) ي�شرح له ��ا كل �شيء
ويو�ض ��ح خططه وامال ��ه ..والي�سرتيح
حت ��ى يت�سلم رد (لو) عليه ..مل يكن يهتم
بربقي ��ات هتل ��ر ال�شخ�صية ل ��ه كما يهتم
بخطابات زوجته ..ويوم ار�سل له هتلر
يخربه باالنعام عليه برتبة فيله مار�شال
وبذل ��ك ي�صب ��ح ا�صغ ��ر م ��ن حم ��ل ه ��ذه
الرتب ��ة يف اجلي�ش االمل ��اين ،كان كل هم
روميل ان يكتب خطابه اىل (لو) املعتاد
وب�ي�ن القواد الذي ��ن حاربتهم اجنلرتا..
واحد فقط علمهم معن ��ى الفزع والرعب
وا�صدر اجل�ن�رال فوكتلك قائد االجنليز
قب ��ل معركة العلم�ي�ن ام ��را ل�ضباطه قال
في ��ه ،يوج ��د خطر حمق ��ق يف ان ي�ضبح
رومي ��ل اق ��رب اال�شي ��اء اىل �ساح ��ر او
(ب�صب ��ح) يف اع�ي�ن جنودن ��ا الذي ��ن
يتحدثون عنه با�ستمرار وي�صفونه بانه
رجل فوق الب�ش ��ر ،وهو من غري �شك ذو
مقدرة وكف ��اءة عظيمتني ،وحتى لو كان
ف ��وق الب�شر فانه لي�س م ��ن املرغوب فيه
ان يتحدث رجالنا عن قوته اخلارقة.
***
ويف اوروب ��ا عل ��م رومي ��ل االجنلي ��ز
والفرن�سي�ي�ن كي ��ف يك ��ون اله ��رب
واالنتحار والهزمي ��ة يف معركة دنكرك،
والغري ��ب ان هذه الفكرة نف�سها �سارعت
مع كل الذي ��ن حاربهم روميل ،فا�صدرت
القي ��ادة الربيطاني ��ة ام ��ر ًا عام ��ا جلميع
قواته ��ا جاء فيه (نريد م ��ن ال�ضباط) ان
يعمل ��وا ب ��كل و�سيل ��ة وه ��ي ان رومي ��ل
ان�س ��ان غري ع ��ادي وجب ��ار ال مثي ��ل له،
واالمتناع متاما عن ذك ��ر ا�سمه ،ويجب
ان تتاكدوا ان هذا االمر نفذ يف احلال.
زوجة ه ��ذا الرج ��ل دخلت القاه ��رة هذا
اال�سب ��وع من ال�ش ��رق ..ول ��وال املعجزة
التي انقذت االجنلي ��ز باعرتافهم ،ولوال
هذه املعج ��زة لدخلت مدام روميل م�صر
من طريق �آخر من الباب الغربي!.
وو�س ��ط دوام ��ة عنيف ��ة م ��ن االنفعاالت
واالحا�سي� ��س عا�ش ��ت الزوج ��ة الت ��ي
ح�ض ��رت مل�ص ��ر بعي ��دا ع ��ن املاني ��ا لكي
(تن�س ��ى املا�ضي) كما تق ��ول ..وفوجئت
ب�شري ��ط طويل ي ��روق له ��ا املا�ضي بكل
تفا�صيله ..النيل واالهرام واال�سكندرية
و�شوارع القاهرة والعلمني بكل ذكرياتها
عا�شت فيها طوال اال�سبوع..
لق ��د كان ��ت �آخ ��ر خطاباته لها م ��ن م�صر
ع ��ن امل�شكلة الت ��ي تواجهه وه ��ي عبور
الني ��ل ليدخ ��ل القاه ��رة وكان االجنلي ��ز
ق ��د اعتزم ��وا ن�س ��ف جمي ��ع الكب ��اري
واخلزان ��ات والقناطر الت ��ي على النيل،
وكان رومي ��ل يبحث ع ��ن الو�سيلة التي
�سيعرب بها ومع ��ه جي�شه الكبري ..مكتب
اىل (ل ��و) ع ��ن مك�شل ��ة الني ��ل ..وه ��و
نف�س ��ه ال ��ذي �شرب ��ت منه وظل ��ت ت�سري
على �شاطئي ��ه مرات ذهاب ��ا وايابا وهي
ت�ستعيد ذكرياتها.
ام ��ا الوع ��د ال ��ذي انتظ ��رت حتقيقه بعد
دخول القاه ��رة ..فقد ار�س ��ل لها ت�ستعد
للح�ض ��ور اىل م�ص ��ر ليق�ضي ��ا ليل ��ة يف
�ض ��وء القم ��ر بج ��وار االه ��رام واب ��و
اله ��ول ..وذه ��ب رومي ��ل اىل االب ��د..

وبق ��ي الوع ��د ..ويف الليل ��ة االوىل يف
القاه ��رة �س�ألت م ��دام روميل ع ��ن القمر
وهل �سيكون كامال ..وانتظرت انف�صال
اجل ��واب عل ��ى ال�س� ��ؤال ..ث ��م ا�ش ��رق
وجهه ��ا ..وانطلق ��ت اىل االه ��رام وابو
اله ��ول وجل�ست وحي ��دة هناك يف �ضوء
القم ��ر حت ��ى الفج ��ر ..ثم ع ��ادت لت�صعد
اىل غرفته ��ا يف الدور ال�سابع لتطل على
�ش ��وارع القاهرة ..و�سبح ��ت يف اجواء
مث�ي�رة م ��ن املا�ض ��ي ال ��ذي حاول ��ت ان
ته ��رب منه ،وكانت ترت ��دي ف�ستانا لونه
بني ،ومل ��ا �س�ألناها هل تف�ضل هذا اللون
اطرقت بر�أ�سه ��ا واكت�سى وجهها بطيف
م ��ن االمل ،وقال ��ت ..ان �آخ ��ر ل ��ون كان
يرتديه "اب ��ر" كما ت�سم ��ر روميل ..قبل
وفاته بدقائق كان هو اللون البني الذي
يف�ضله كثريا..
وخرج ��ت اىل �ش ��وارع ل�ت�رى النا� ��س
الذي ��ن التفوا حوله ��ا يف اعجاب وكانت
تبت�س ��م لكل ان�سان ،ولك ��ن الوا�ضح انها

تدنى �صراعا نف�سيا جبارا ..وانها تبذل
جمهودا �ضخما لتبدو هكذا ..ثم انهارت
فج�أة ام ��ام قرب زوجها لت ��ذكاري له عني
وبكت.
ويف طريقه ��ا اىل العلم�ي�ن هبط ��ت م ��ن
�سيارته ��ا ثالث م ��رات لتتفحث مبنظاره
املك�ب�ر االف ��اق البعي ��دة املليئ ��ة بحط ��ام
احل ��رب والتي دارت فيه ��ا رحى املعارك
بني زوجها وجيو�ش احللفاء.
وقالت م ��دام روميل الخ ��ر �ساعة :كانت
امنيت ��ي الوحي ��دة يف احلي ��اة! ...ازور
العلم�ي�ن ..وها�أن ��ذا ازوره ��ا ومل اك ��ن
اعتقد انني �ساحقق تلك االمنية ب�سهولة
لقد تطويت على نف�س ��ي بعيدا عن العام
بعد مقتل زوج ��ي ،وقد دعتني الواليات
املتح ��دة لزيارته ��ا ..ولكنن ��ي اعت ��ذرت
وت�صم ��ت م ��دام روميل لتق ��ول يف نربة
خافت ��ة وتنهيدة حارة ،ولك ��ن ..ما الذي
يف العلم�ي�ن ..فوق االر� ��ض لكي ي�صفها
يل زوجي يف ر�سائلة الطوال؟..

راح ��ت حتمل ��ق يف االر� ��ض القا�سي ��ة
الوع ��رة ..ثم ميت ��د ب�صره ��ا اىل االفاق
البعي ��دة املليئ ��ة بالت�ل�ال (واحلط ��ام)
وح�سم ��ت مل يتن�س وجهه ��ا – بعد هذه
الليلة – بانفعال حزين كانت هي وحدها
التي ت�ستطيع التعبري عنه.
ودمعت امام قرب زوجها متجلدة يف اول
االمر ..ثم ما لبثت ان و�ضعت ر�أ�سها بني
كفيها واجه�شت بالبكاء..
بين ��ا وق ��ف �ضب ��اط الق ��وات امل�سلح ��ة
امل�صريون حول القرب وقد رفعوا ايديهم
بالتحي ��ة الع�سكري ��ة ..وعندم ��ا انزل ��وا
ايديه ��م من ف ��وق جباهه ��م هم�ست مدام
روميل اىل اجلمع امللتف حولها ،اريد ان
انفرد بنف�س ��ي ..اريد ان انفرد بنف�سي..
وانحرف ��ت م ��ن قائ ��د نف�سها نح ��و مكان
جانبي ووقفت ..فام�س ��ك لعونت كا�شيا
بيده ��ا وقادها اىل حجرت ��ه يف املقابر..
وكان كا�ش ��ي �ضابط ��ا ايطالي ��ا يح ��ارب
جنب ��ا اىل جنب مع رومي ��ل يف العلمني،
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وق ��ال لها يف هم� ��س� ،سيدت ��ي ..انني ال
ا�ستطي ��ع ان اعرب بك ع ��ن م�شاعري وال
كيف مي�ضي وج ��داين ..وما اراك هنا..
يف املعلمني..
**
واجته ��ت م ��دام رومي ��ل بع ��د ذل ��ك نحو
مقاب ��ر اجلنود االملان ..وهي تبلغ حوار
اربع ��ة االف مق�ب�رة – وكان ��ت حالته ��ا
النف�سي ��ة �سيئ ��ة ،واع�صابه ��ا متوت ��رة
اىل اح ��د الذي ��ن نا�شدت في ��ه امل�صورين
ل�صحفيني اال يتعقبوها ..وكانت عيونها
التزال تدمع..
ووقفت مدام رومي ��ل و�سط اربعة االف
جندي امل ��اين� ،سقطوا من اج ��ل املانيا،
كما كتب بالن�ص فوق الن�صب التذكاري
– ثم اجه�شت بالبكاء مرة اخرى وهي
حتملق يف ال�صلبان املرتا�سة التي يحف
بها ال�صمت.
وقال ��ت م� ��س كل�ي�ر �سكرتريته ��ا العامة،
املوق ��ف �صع ��ب ..فانه ��ا تعتربه ��م كلهم
ابناءها وفلذات اكبادها.
واجته ��ت بعد ذلك اىل الن�صب التذكاري
ال ��ذي يتو�س ��ط ه ��ذه املقاب ��ر وو�ضع ��ت
طاق ��ة ورد ..وكان ��ت حركاته ��ا بطيئ ��ة
متزنة �صامتة كما لو كانت �صالة..
ووقف ��ت م ��دام رومي ��ل يف املتح ��ف
احلرب ��ي ال�صغ�ي�ر امللح ��ق باملق�ب�رة
لت�شاه ��د حمتويات ��ه مم ��ا ع�ث�ر عليه يف
جيوب القتل ��ى ..و�شاراتهم ..واال�سلحة
الت ��ي حاربوا بها اىل غ�ي�ر ذلك ..وفج�أة
هت ��ف الكون ��ت كون�شي ��ا� ..سيدت ��ي..
ه ��ذه خريطة العلم�ي�ن من ر�س ��م زوجك
العظي ��م ..وبحرك ��ة ال �شعوري ��ة م ��دت
م ��دام رومي ��ل �شفتيه ��ا نح ��و اخلريط ��ة
املعلقة ف ��وق احلائط وطبقت فوقها قبلة
طويل ��ة ويف عينيه ��ا الدم ��وع ..واخريا
وقفت امام كلمة لزوجها علقت يف مقابر
االيطاليني.
نق�شه ��ا االيطالي ��ون فوق رخ ��ام ثمني..
ولق ��د اده� ��ش االملان الع ��امل ..مبقدرتهم
الع�سكري ��ة ..ولكن االيطالي�ي�ن اده�شوا
االملان".
روميل..
****
ومرة اخرى انه ��ارت حني جاء احلديث
ع ��ن ذك ��رى �آخر يوم ..م ��ع روميل وهي
ت�ص ��رخ ال اري ��د ان ان�سى وفق ��ط ذكرت
االغنية التي كان يف�ضلها..
يف ق ��اع الري ��ن ..يف االعم ��اق يرقد تاج
مر�ص ��ع باملا� ��س واجلواه ��ر واالحجار
ومن يح�صل عليه ميتل ��ك القوة واجلاه
وي�صب ��ح عل ��ى كل ل�سان ..ام�ي�را للرين
وكان يحب ان ي�سمع مني.
الذهب والف�ضة ..هما احلب
حت ��ى ل ��و كان ��ت الف�ضة م ��ن ن ��ور القمر
والذهب من نور النجوم.
وبطل احلب حتى ي�صري �شعرنا يف لون
الف�ضة..
واثن ��اء احلدي ��ث كان ��ت تداع ��ب بيده ��ا
�س ��وارا م ��ن الف�ض ��ة بنقو� ��ش �شرقي ��ة
وف�صو� ��ص من الزم ��رد ويف امل ظاهر..
اختف ��ى ب�سرع ��ة لتح ��ل حمل ��ه ابت�سامة
عري�ض ��ة ..ذكرت ان ��ه هدية م ��ن زوجها
مبنا�سب ��ة عي ��د ميالده ��ا ار�سل ��ه لها من
ليبيا وكت ��ب يقول لها (الهدي ��ة التالية..
من م�صر).
اخر �ساعة� /أيار1954 -
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انت حلوة ..يا مرجانة!
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فرنان��دل ال��ذي يقد�سون��ه يف فرن�س��ا مث��ل جني��ب الريحاين يف
م�صر ..وتق��ول �سامية جمال ان فرناندل ميت��از بقدرة عجيبة
على ا�ضحاك الذين يعي�شون حوله
تكلف فيل��م "علي بابا" حت��ى اللحظة االخ�يرة  300الف جنيه
منها  35الف جنيه اجرة املمثل الفرن�سي "فرناندل
فرناندل كان ينادي �سامية جمال دائما بقوله" يا م�صرية".
وا�شتهرت بعد ذلك �سامي��ة بهذا اال�سم يف كل مكان كانت تذهب
اليه!

عادت �سامية جمال يف اال�سبوع املا�ضي من باري�س
بع ��د ان عا�ش ��ت ثالثة ا�شه ��ر ون�صف ب�ي�ن �صحراء
طارودان يف �شمال افريقيا وفندق رفائيل.
ووجدت �سامية بعد و�صولها اىل القاهرة ان وزنها
قد نق�ص خم�سة كيلو جرامات كاملة ب�سبب الرجيم
الذي اتبعته يف فرن�س ��ا بالرغم منها وتقول �سامية
ان الغالء يف فرن�سا ال يت�صوره خملوق وان وجبة
الطعام الب�سيطة التي تتكون من �صف واحد يتكلف
اكرث من ثالثة جنيهات ..ولذلك فقد كانت تكتفي يف
الف�ت�رة االخرية اثناء اقامته ��ا هناك بوجبة واحدة
طوال اليوم لك ��ي توفر امل�صروفات الالزمة لالقامة
والظهور ب�صورة الئقة امام اجلميع.
وكان ��ت ت�صحب �سامي ��ة طوال اقامته ��ا هناك اثناء
ت�صوي ��ر فيل ��م "عل ��ي باب ��ا" اح ��دى ال�صحفي ��ات
الفرن�سيات املقيمات يف م�ص ��ر وا�سمها "بياتري�س
كا�سي� ��س" ..وكان ��ت ت�ش ��رف عل ��ى اعم ��ال الدعاية
واالت�صاالت التي تقوم بها راق�صة م�صر ال�سمراء..
ومل ت�أخ ��ذ �سامية معه ��ا عند �سفرها اك�ث�ر من 300
جني ��ه فقط كان الفرو�ض ان تنف ��ق منها طوال هذه
الفرتة ..وق ��د ا�ضطرت يف النهاي ��ة ان تطلب �سلفة
م ��ن ال�شركة الفرن�سي ��ة التي تقوم بانت ��اج الفيلم..
ولكنه ��ا حتى اللحظة الت ��ي ركبت فيه ��ا الطائرة مل
ت�صرف لها ال�شركة مليم ��ا واحدا من هذه ال�سلفة..
واحتج ��ت بانها ق ��د حول ��ت اجرها كل ��ه ..ويبلغ 7
االف جنيه ..اىل م�صر بالطرق املالية املعروفة..
م�صر جنة..
وكل واح ��د تقابل ��ه االن �سامية جمال تق ��ول له :ان
م�صر جنة فعال ..واننا ال نح�س بالنعيم الذي نعي�ش
فيه الننا مل نلق طعم احلياة يف اخلارج ..وحتى يف
باري�س مدينة النور واجل ��وع والبق�شي�ش ..ان كل
�ش ��يء هناك بثمن ..خادم الفن ��دق يقول لك "�صباح
اخلري" نظري فرنكات ..واالبت�سامات والتحيات لها
ت�سعرية يعرفها ال�سياح الذين يذهبون اىل هناك..
وقبل كل هذا ان كل ف�ستان يف الفندق يتكلف جنيها
كامال..
وقد عادت �سامية جمال ومعها نف�س احلقائب االربع
التي �سافرت بها ..ومل يرد عليها اي �شيء ..وكانت
تنوي فع�ل�ا ان ت�شرتي بع�ض الت�صميمات احلديثة
التي اخرجه ��ا جاك فات ولكنها بع ��د جولة ق�صرية
يف دور االزي ��اء الباري�سية اقتنعت بان املبلغ الذي
ج ��اءت به من م�ص ��ر اليكف ��ي لثمن بنطل ��ون واحد
للبالج!..
ويف الي ��وم االول ال ��ذي و�صل ��ت في ��ه �سامي ��ة اىل
باري� ��س وجدت ان ال�شركة ق ��د حجزت لها غرفة يف
فن ��دق رفائي ��ل وا�سرتاح ��ت هناك يوم�ي�ن� .سافرت
بعدهم ��ا بالطائ ��رة اىل "ط ��ارودان" يف مراك� ��ش
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الفرن�سي ��ة و�س ��وف يعر�ض يف م�ص ��ر باللغتني
الفرن�سية والعربية.
بينم ��ا اجري ��ت عملي ��ة دوب�ل�اج ل ��ه باللغت�ي�ن
االيطالي ��ة واالملاني ��ة اي�ض ��ا لعر�ض ��ه يف برلني
وروم ��ا ،ويعت�ب�ر ه ��ذا الفيل ��م اكرب فيل ��م ملون
تنتج ��ه فرن�سا بعد احلرب االخ�ي�رة وق�صة هي
نف�سه ��ا ق�ص ��ة "عل ��ي باب ��ا واالربع�ي�ن حرامي"
املعروف ��ة ولك ��ن بع ��د ان ادخل ��ت عليه ��ا بع�ض
التغيريات املنا�سب ��ة ..والذي يقوم بدور "علي
باب ��ا" ه ��و فرناندل ال ��ذي يقد�سون ��ه يف فرن�سا
مثل جنيب الريحاين يف م�صر ..وتقول �سامية
جم ��ال ان فرنان ��دل ميت ��از بق ��درة عجيب ��ة على
ا�ضحاك الذين يعي�شون حوله.
ومن ��ذ اللحظة الت ��ي يدخل فيه ��ا البالتوه حتى
اللحظ ��ة الت ��ي يزيل فيه ��ا املاكياج م ��ن وجهه ال
ميك ��ن ان يقف ��ل فم ��ه دقيقة واح ��دة ويف احدى
امل ��رات اعيد ت�صوي ��ر احدى اللقط ��ات اكرث من
ع�ش ��ر م ��رات الن فرنان ��دل كان ي� ��ؤدي حرك ��ة
م�ضحكة مل يتمال ��ك املخرج نف�سه معها اع�صابه
ي�ضحك هو اي�ضا يف النهاية!.
وفرناندل كان ينادي �سامية جمال دائما بقوله"
يا م�صرية".
وا�شته ��رت بعد ذل ��ك �سامية به ��ذا اال�سم يف كل
مكان كانت تذهب اليه!.

وبقيت هن ��اك خم�سة ا�سابي ��ع لت�صوير املناظر
اخلارجية للفيلم ...وكانت البعثة التي ار�سلتها
ال�شرك ��ة الفرن�سي ��ة تتك ��ون م ��ن � 150شخ�ص ��ا
بينه ��م "فرنات ��ذل" املمثل الكومي ��دي الفرن�سي
وخمرج الفيلم جاك بيكر ..و�سامية جمال التي
تقوم بدور "مرجان ��ة" جارية "علي بابا" وهو
ال ��دور الن�سائ ��ي االول ..وكان ��ت اول املتاع ��ب
التي واجهتها بعد و�صولها اىل طارودان ..هي
م�س�أل ��ة انقطاع املاء يف فرتات معينة من النهار
والليل.
وكان ال�سب ��ب ه ��و ان الفن ��دق ال ��ذي نزل ��ت فيه
البعث ��ة كان عب ��ارة ع ��ن �شاليه ��ات .مت اعدادها
فا�ضط ��رت ال�شرك ��ة الفرن�سي ��ة ان تدف ��ع اعانة
ل�صاح ��ب ال�شاليه ��ات نظ ��را اع ��داد ج ��زء منه ��ا
خالل يوم�ي�ن ال�ستقبال املمثل�ي�ن وامل�صورين..
وكان هناك موعد واح ��د الدارة ماكنة الكهرباء

وا�ستم ��ر بالتن ��اوب ..وت ��روي
�سامي ��ة جمال كي ��ف ق�ضت ليلة كامل ��ة بال طعما
وال ماء النها و�صلت من باري�س يف اليوم االول
بع ��د الغ ��روب ..وا�ضطرت ان تظ ��ل هكذا حتى
ال�صب ��اح حينما اح�ضر لها خ ��ادم الفندق بع�ض
املياه ال�ساخنة يف جردلني من النوع املخ�ص�ص
لتنظيف غرف ال�شاليهات.
وم ��رة ثاني ��ة عا�ش ��ت �سامي ��ة جمال ثالث ��ة ايام
متتالية بال ا�ستحمام ورمال ال�صحراء تغمر كل
�ش�ب�ر فيها ب�سبب؟؟؟؟؟؟؟ الوحيد يف هذه البقعة
الوحيدة..
خناقات على املياه
وكان الفن ��دق ي�شه ��د كل �صب ��اح خناقات حامية
عل ��ى املي ��اه ..وكان ال�سب ��ب ه ��و ان اجلمي ��ع
يقوم ��ون تقريب ��ا يف ميع ��اد واحد ه ��و الثامنة

�صباحا .وبعد ن�صف �ساعة كانت تنطلق القافلة
اىل قل ��ب ال�صح ��راء وت�سل ��ق اله�ضب ��ات ت�صل
اىل املغ ��ارة الت ��ي يرتب� ��ص فيها كن ��ز االربعني
حرام ��ي ..وكان الت�صوي ��ر ينته ��ي غالب ��ا يف
اخلام�س ��ة م�س ��اء .ولذل ��ك مل تك ��ن هن ��اك دقيقة
واح ��دة ي�ضيعه ��ا املمثل ��ون يف اال�سرتاح ��ة او
الت�سلية..
وكان الربنام ��ج املو�ضوع بعد ذلك جلميع افراد
البعث ��ة ه ��و ان يخ�ص�ص كل واح ��دة منهم فرتة
معينة يف نهاية اليوم ملراجعة اعماله يف اليوم
الت ��ايل ..واملخ ��رج كان يغل ��ق عل ��ى نف�سه باب
غرفت ��ه حتى منت�ص ��ف الليل وي�ض ��ع تقرير عن
االعمال الت ��ي متت خالل الي ��وم ال�سابق ..وقد
تكل ��ف فيلم "عل ��ي بابا" حت ��ى اللحظة االخرية
 300الف جنيه منها  35الف جنيه اجرة املمثل
الفرن�س ��ي "فرناندل" وقد مت ت�صويره بااللوان

انت حلوة ..يا مرجانة
واثن ��اء ت�صوي ��ر املناظ ��ر النهائي ��ة لفيل ��م علي
باب ��ا ..تدخل ��ت �سامي ��ة جم ��ال واعرت�ضت على
النهاي ��ة املعدة للفيل ��م ..وظل املخ ��رج يناق�شها
يوم ��ا كام�ل�ا واخ�ي�را اقتن ��ع بوجه ��ة نظرها..
وا�صبحت النهاية ال�سعيدة للفيلم ت�سري هكذا..
بع ��د ان يكت�شف عل ��ي بابا اخلدع ��ة التي دبرها
الل�صو�ص و�سيده "قا�س ��م" لقتله يف حفلة عيد
مي�ل�اده ..يدعو جمي ��ع �ضيوفه لزي ��ارة املغارة
ور�ؤية الرثوة التي انعم الله عليه بها ..وحينما
يذهب ��ون اىل ال�صخ ��رة اخل�ض ��راء وي�شاهدون
بري ��ق اجلواه ��ر ين�س ��ون انف�سه ��م وينق�ضون
عل ��ى ال�ث�روة وي�ستول ��ون عليها بينم ��ا تدو�س
اقدامهم على الرجل الطيب ..ويرتكونه وحيد ًا
بال �شيء.
وتدخ ��ل مرجان ��ة وتقول ل ��ه ..ترك ��وك وحيدا
فيه ��ز عل ��ي بابا را�س ��ه وي�ضي ��ف" ،واخذوا كل
�ش ��يء" والول مرة يت�أمل وجهها ويكت�شف فيها
�شيئ ��ا جديد ًا بعد ان ذه ��ب املال فيقول لها :انت
حلوة ..يامرجانة وتكون هذه النهاية!.
اخر �ساعة� /آب1954 -
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ه��ل اعجبت��ك �سل�سل��ة اه��ل
الف��ن عل��ى كر�س��ي االع�تراف
الت��ي قدمناها ل��ك حتى العدد
املا�ضي؟ وهل اث��ارت اهتمامك
تل��ك احلقائ��ق العيجب��ة التي
�سجله��ا الفنان��ون انف�سهم على
انف�سه��م؟ لقد ر�أين��ا ان نكتفي
به��ذا الق��در م��ن اه��ل الف��ن،
لن�ض��ع عل��ى الكر�س��ي امام��ك
طائفة جديدة م��ن االعالم..
طائف��ة اه��ل الفك��ر ..وه��ذه
ه��ي ..ن�ستهلها باال�ستاذ عبا�س
حمم��ود العق��اد ..الكات��ب
العمالق اجلرئ ..ال�صريح.
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ه ��ل يع ��رف اح ��د م ��ن اي ��ن يل با�س ��م
"العقاد"؟
ال احد طبع ًا ..وهن ��اك غري هذا ا�شياء
كث�ي�رة ال يعرفه ��ا النا�س عن ��ي ،ا�شياء
ق ��د تب ��دوا غريب ��ة .لكنن ��ي اقولها يف
هذا املقام الول م ��رة اما ا�سم "العقاد"
فاذك ��ر ان ج ��د ج ��دى الب ��ي كان م ��ن
ابناء دمي ��اط ،وكان ي�شتغ ��ل ب�صناعة
احلرير ،ثم اقت�ض ��ت مطالب العمل ان
ينتقل اىل املحلة الكربى حتى يتخذها
مرك ��زا لن�شاطه ،ومن هن ��ا اطلق عليه
النا� ��س ا�سم "العقاد" اي الذي "يعقد"
احلري ��ر ..والت�صق ��ت ال�صف ��ة بن ��ا،
وا�صبحت علما علينا.
وقد تعجب اذ تعلم ان جدنا االكرب من
دمي ��اط ،مع ان اجلمي ��ع يعرفون انني
من ا�سوان ،وان عددا من ابناء ا�سرتنا
ال يزال يعي�ش يف ا�سوان حتى اليوم..
ولقد ت�ضاربت االقوال يف �ش�أن م�سقط
ر�أ�س ا�سرتنا ،حتى ان احد ال�صحفيني
كتب ذات مرة يقول" :ان عبا�س العقاد
ام ��ه �سودانية ا�سمها "بخيته" وانه –
اي انا – قد اخلت حرارتي وحما�ستي
من امي ..واحلقيقة طبعا على العك�س
م ��ن ه ��ذا ،فام ��ي ،رحمه ��ا اللل ��ه كانت
�شق ��راء جميل ��ة ،ا�صلها ك ��ردي ،وكان
ابوها ال يتكلم العربية ،اما جدي فكان
من قبائل ديار بكر.
ويقول النا�س عني فيما يقولون انني
قا�س عني ��ف ،ولقبني "�سع ��د زغلول"
باجلب ��ار ،ولكن هناك فرق ��ا كبريا بني
الق�سوة وعدم الرحمة ،وانا اقول انني

�شدي ��د احل�سا�سي ��ة ،وال تطرين ��ي او
تعجبني مظاهر عدم الرحمة بالنا�س،
حدث مث�ل�ا انني عندم ��ا �سجنت ،وقع
ب�ص ��ري ذات ي ��وم اثن ��اء ريا�ضت ��ي
اليومي ��ة عل ��ى ج�ل�اد يه ��وي ب�سوط ��ه
عل ��ى ظهر ال�سج�ي�ن ...كان هذا املنظر
كافي ��ا الن اق ��ع مري�ض ��ا م ��دة ا�سب ��وع
كام ��ل ،كم ��ا مل ا�ستط ��ع الي ��وم بعدئ ��ذ
ثالث ليال باكملها ،وظلت �صورة الدم
على ظهر ال�سج�ي�ن ت�شاغل عيني ،كما
ا�ستمرت اثاث الرجل تدوي يف اذين،
ومل يرح ��م خيال ان ذلك الرجل قد اتى
دنيا ي�ستح ��ق معه ذلك العذا ،بل ان ما
ارقني هو �صورة امتهان الب�شرية اىل
ذلك احلد..
وم ��ع ذلك انا ل�ست ناعم ��ا – فالنعومة
للن�ساء ولي�ست للرجال ،وقد تعجبون
م ��ن انن ��ي �سريع الب ��كاء ،وق ��د اثبتت
املراج ��ع العلمي ��ة ،والنف�سية والطبية
ان اقوى الرجال ا�سرعهم اىل البكاء!.
انا عاطفي اىل اق�ص ��ى احلدود ،وهذا
على خالف م ��ا يت�صور النا� ��س ،ولقد
احبب ��ت يف حيات ��ي مرت�ي�ن� ..سارة..
وم ��ي ..كان ��ت االوىل مث ��اال لالنوث ��ة
الدافق ��ة ،ناعمة رقيقة ،ال ي�شغل ر�أ�سها
اال االهتمام بجمالها وانوثتها ولكنها
كان ��ت مثقف ��ة اي�ض ��ا ،والثاني ��ة وهي
م ��ي ..كان ��ت قوي ��ة احلج ��ة ،تناق� ��ش
وتهت ��م بتحري ��ر امل ��ر�أة واعطائه ��ا
حقوقها ال�سيا�سية ،كما كان بها بع�ض
�صف ��ات الرجال من حي ��ث انها جلي�سة
عل ��م وادب وف ��ن ،وزميل ��ة يف حي ��اة

الفكر ،اي ان اهتمامها كان موزعا بني
العلم واالنوثة.
ان ��ا اح ��ب االطف ��ال ج ��دا ،ويف منزلنا
جماع ��ة م ��ن االطف ��ال اكربه ��م يف
ال�ساد�س ��ة م ��ن عم ��ره ،وه ��م جميع ��ا
ا�صدقائ ��ي ،وكثريا م ��ا ي�صعدون اىل
م�سكن ��ي ي�س�ألونن ��ي ويتحدثون معي
ما �شاء لهم احلديث.
انا ي�أ�سرين الف ��ن اجلميل ،حتى انني
ابك ��ي يف م�شه ��د عاطف ��ي او درام ��ي
متق ��ن االداء .واذك ��ر انن ��ي بكيت يف
اول فيل ��م اجنب ��ي ناط ��ق ،كان ميثل ��ه
املمث ��ل الق ��دمي "�آل جون�س ��ون" وكان
م ��ع �آل جون�س ��ون طف ��ل �صغ�ي�ر ميثل
دور الطف ��ل ال ��ذي حرم م ��ن امه وظل
هدفا لالهمال حتى مات ..وت�أثرت من
الفيل ��م وبكيت ،ومل ا�ستطع النوب يف
تل ��ك الليل ��ة ،اال بعد ان غ�سل ��ت ر�أ�سي
بامل ��اء ال�ساخن ث�ل�اث م ��رات متتالية،
وان ��ا ا�ستع�ي�ن بغ�سي ��ل الر�أ� ��س باملاء
ال�ساخن عل ��ى ابعاد االف ��كار ال�سوداء
عني عندما تتملكني.
م ��ن �صفات ��ي الت ��ي ال يعرفه ��ا النا�س،
انن ��ي اذا عومل ��ت بالت�سام ��ح ال اب ��د�أ
بالع ��دوان ابدا ،واذا هاجمني احد فال
ارحمه وقد قالت �سارة عني ذات مرة:
"ان من يظهر طرف ال�سالح للعقاد يا
قاتل يا مقتول!".
ول ��دي �صف ��ة عجيب ��ة اعت ��ز به ��ا اميا
اعت ��زاز ،وهي ان ل ��دى حا�سة �ساد�سة
ال تخط ��يء ،ففي احد االي ��ام – وكنت
با�س ��وان – �سال ��ت اخ ��ي فج� ��أة ع ��ن

�صدي ��ق يل مل اك ��ن ق ��د ر�أيت ��ه من ��ذ
م ��دة ،ويف امل�س ��اء جاءتن ��ي برقية
تنع ��ى ذل ��ك ال�صديق ،وق ��د تبينت
بع ��د ذلك انه قد ت ��ويف يف اللحظة
نف�سه ��ا الت ��ي تذكرت ��ه فيه ��ا ،وقد
تك ��ررت مثل تلك احلوادث كثريا،
حت ��ى عرف عن ��ي ا�صدقائي هذه
ال�صفة.
انا احتدى الت�ش ��ا�ؤم ،وال اومن
ب ��ه ،فان ��ا ا�سك ��ن من ��زال يحم ��ل
رق ��م  ،13والرقمان االوالن من
تليف ��وين هما  ،13وق ��د بد�أت
بناء منزيل با�س ��وان يوم 13
مار�س ،كما اق�سم مالزم كتبي
 13ق�سم ��ا ،وف�ض�ل�ا ع ��ن هذا
فانا احتفظ بتمث ��ال للبومة،
ا�ضعه امامي دائما.
ان ��ا ويف ج ��دا ال�صدقائ ��ي
م ��ن االحي ��اء واالم ��وات
كما انن ��ي ويف لذكرياتي،
واعت ��ز به ��ا كل االعت ��زاز،
وق ��د كن ��ت �شدي ��د التعلق
بوالدت ��ي ،وعندم ��ا كنت
ازور ا�س ��وان كان اول
م ��ا افعله هو ان انزل من
القطاء واهرع اىل غرفة
والدت ��ي ،والت�ص ��ق بها
فلم ��ا توفيت اىل رحمة
الل ��ه مل ادخ ��ل غرفته ��ا
حت ��ى االن ،كي�ل�ا اراها
فارغة منها ،حتى ال�شوارع التي كنت
اغ�شاها م ��ع �صديقي املارين – رحمه
الل ��ه – مل ا�ستط ��ع ان اغ�شاه ��ا بع ��د
ممات ��ه ،و�ص ��رت اجتنب م ��ا يذكرين
بفجيعت ��ي فيهم ��ا حت ��ى ال اح ��زن من
جديد.
هذه هي بع�ض �صفاتي التي ال يعرفها
النا� ��س عن ��ي ،وكث�ي�رون ال يعرف ��ون
ق�ص ��ة حيات ��ي واملراحل الت ��ي مررت
بها ،حتى ا�صبحت عبا�س العقاد.
واليك ..انا ..كما اعرف نف�سي
ولدت يف ا�سوان يوم  28يونيو �سنة
 1886اي ان عم ��ري االن � 69سن ��ة
بالتم ��ام والكم ��ال ،ويل اخ ��وة ا�شقاء
وغري ا�شقاء ،فقد كان والدي متزوجا
قبل والدتي ،ثم ماتت زوجته وبعدها
ت ��زوج ام ��ي ،وكب�ي�ر ا�شقائ ��ي احمد،
وكان يعمل �سكرتريا ملحكمة ا�سوان،
وهو االن على املعا�ش ،وعبد اللطيف
وه ��و تاج ��ر ..ويل �شقيق ��ة واحدة..
نحبها جميع ��ا وهي متزوج ��ة تعي�ش
يف القاهرة اىل ج ��واري ،اما اخوتي
غ�ي�ر اال�شق ��اء ،فه ��م جميع� � ًا اكرب من
�سن ��ا ،وبع�ضه ��م يعي� ��ش يف القاهرة،
والبع�ض االخر با�سوان.
بد�أت حياتي االدبية وانا يف التا�سعة
م ��ن عم ��ري ،وكان ��ت اول ق�صي ��دة
نظمته ��ا يف حياتي ه ��ي ق�صيدة مدح
العلوم وقلت فيها:
علم احل�ساب له مزايا جمة
وبه يزيد املرء يف العرفان
والنحو قنطرة العلوم جميعها
ومبني غام�ضها وخري ل�سان
وكذلك اجلغرافية تهدي الفتى
مل�سالك البلدان والوديان
واذا عرفت ل�سان قوم يا فتى
قلت االمان به واي بيان

وتدرج ��ت يف
املدار�س لو جئت اىل القاهرة للك�شف
الطبي عندما التحقت باحدى وظائف
احلكوم ��ة ع ��ام  ،1904وكان عم ��ري
اذ ذاك � 15سن ��ة وكان ��ت وظيفتي يف
مديري ��ة قنا ،ومل تك ��ن اللوائح ت�سمح
بتثبيت ��ي ،النني مل اكن ق ��د بلغت بعد
�س ��ن الر�شد ث ��م نقل ��ت اىل الزقازيق،
ث ��م كن ��ت اول م ��ن كت ��ب يف ال�صحف
ي�شك ��و الظل ��م الواقع عل ��ى املوظفني،
ث ��م �سئمت وظائ ��ف احلكومة ،وجئت
اىل القاه ��رة ،وعمل ��ت بال�صحاف ��ة،
واخريا عينت ع�ضوا مبجل�س الفنون
واالداب ،كم ��ا عينت ع�ض ��وا باملجمع
اللغوي.
وق ��د ت�س�ألونني عما دفع بي اىل حياة
االدب ،واق ��ول ان وال ��دي كان يكت ��ب
يف جرائد عبد الله الندمي ،وقد فتحت
عيني الرى ا�سرتي كلها ت�ؤمن بالدين،
وتناق�ش االراء الدينية ،وكان من بني
زائرينا يف البي ��ت رجل ا�سمه ال�شيخ
اجل ��داوي ،كان حج ��ة يف املطارح ��ة.
ومن ��ه تعلمته ��ا ،كم ��ا من ��ت عن ��دي
موهب ��ة الكناي ��ة يف كرثة م ��ا جل�ست
يف املجال� ��س العلمي ��ة الت ��ي كان ابي
ي�صحبن ��ي اليها ،ومن ��ذ ذلك احلني ،ال
ي�شغل وقتي اال القراءة والكتابة.
ول ��دي برنامج يوم ��ي اتبعه وال اجيد
عنه مهما كانت الظروف ،فانا ا�ستيقظ
يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة والن�ص ��ف
�صباح ��ا ،ث ��م احل ��ق حليت ��ي وافطر،
واجل� ��س �ساع ��ة كاملة يف ه ��دوء قبل
ان اب ��د�أ الق ��راءة او الكتابة ،ثم اكتب
�ساعت�ي�ن يف ال�صباح ،وبعدها اتناول
غدائي ��ل وان ��ام ،ث ��م ا�صح ��و وا�شرب
قهوتي ،واكتب �ساعتني يف امل�ساء ،ثم

ابد أ�
الق ��راءة ،وق ��د كنت
قدمي ��ا اق ��ر�أ من ��ذ ال�ساد�س ��ة م�ساء
اىل ال�ساد�س ��ة �صباح ��ا ،ام ��ا االن
فقد "كربت العظمة" وانا اقر�أ يف
كل العلوم والفنون مثل الكيمياء
وعلم النف�س – الزراعة – الطب
– الفل�سفة – وعندي حمتويات
دوالب�ي�ن من الكت ��ب التي تبحث
يف علم احل�شرات.
وق ��د علمتن ��ي كت ��ب احل�شرات
ال�شيء الكث�ي�ر من "احل�شرات
االدمي ��ة" كم ��ا ع ��رف منه ��ا
ال�سكولوجي ��ة
احلقائ ��ق
والدواف ��ع الطبيعي ��ة جم ��ردة،
و�ساع ��دين عل ��م احل�ش ��رات كثريا يف
كتاباتي التحليلية.
ومن الكتاب الذين يعجبونني ال�شاعر
االمل ��اين غاين ��ي وتوما� ��س ه ��اردي
وكارثي ��ل ومازلت ،وانات ��ول فران�س
والك�سي� ��س ،كاري ��ل ..ام ��ا جورك ��ي
فهو ادي ��ب موهوب ،ولكن كتاباته يف
مو�ضو واحد جعلته حمدود ًا ،وكذلك
�سارتر اقر�أ له ولكنني ال احرتمه.
وم ��ن االدب ��اء وال�شع ��راء القدام ��ى
احب ،اب ��ن الرومي واملتنبي واملعري
وال�شري ��ف الر�ض ��ى ،وم ��ن املحدث�ي�ن
اقر�أ لتوفي ��ق احلكيم ،كما اق ��ر�أ النقد
االدب ��ي للدكتور طه ح�س�ي�ن ،كما اقر�أ
لال�ستاذ حممود تيمور.
ويل ر�أي خا� ��ص يف كل ادي ��ب م ��ن
االدباء اجلدد...
جنيب حمفوظ - :مثال – بعد �سنتني
�سي�صب ��ح كاتب ��ا عاملي ��ا ،وق ��د اعجبت
بافكاره وا�سلوبه ومعانيه.
عبد احلليم عبد الله :من اح�سن كتابنا

يف
اال�سلوب العربي.
اح�س ��ان عب ��د القدو� ��س :ا�سم ��ى ادبه
ادب الفرا�ش.
يو�س ��ف ادري�س� :سمت عن ��ه ومل اقر�أ
له بعد
بن ��ت ال�شاط ��ئ :ت�صل ��ح مدر�س ��ة ال
اديبة.
�سه�ي�ر القلم ��اوي :مزي ��ج م ��ن ادي ��ب
وعامل.
�ص ��ويف عبدالله :كاتبة جميدة وكذلك
جاذبية �صدقي.
ومن ال�شعراء اجلدد اقر�أ لنزار قباين
ويعجبني �شعره كثريا.
وق ��د ي�س�ألن ��ي الكث�ي�رون مل ��اذا مل
ات ��زوج؟ واق ��ول انن ��ي يف �شباب ��ي
�شغل ��ت بامل�سائ ��ل ال�سيا�سي ��ة كث�ي�را،
حت ��ى ج ��اوزت �س ��ن ال�شب ��اب ،وان ��ا
اعتقد ان ��ه ال يجب ان يت ��زوج الرجل
بعد �سن االربع�ي�ن ،ولكني م�ستعد ان
اغ�ي�ر ر�أيي عندما تنزل على العرو�س
اجلميلة التي تر�ضى بي!!.
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ويل امي ��ان ت ��ام ب�ش ��يء �سيظ ��ل
را�سخا يف قلبي اىل االبد ،وهو انني
اك ��ره ال�شيوعي ��ة كراهي ��ة التح ��رمي،
وذلك النني اعتقد ان ال�شيوعية مذهب
بهيمي حيواين يخ�ضع الروحانيات،
للمادي ��ات كم ��ا انها ان ��كار ل ��كل القيم
العليا ،ومنها العظمة االن�سانية.
ويل ر�أي خمال ��ف لل�شيوعي�ي�ن م ��ن
حيث انهم يعتقدون ان اجلماهري هي
التي تغري التاريخ ،اما انا ف�أومن بان
الفرد هو الذي يغري التاريخ.
وباخت�ص ��ار ان ��ا اومن ب ��كل ما ميجد
الفردي ��ة حت ��ى اذا كان ج ��ان ب ��ول
�سارتر!!.
ام ��ا امنيتي يف احلياة فه ��ي ان ا�ضع
كتاب�ي�ن ،اكم ��ل بهم ��ا �سل�سل ��ة بد�أته ��ا
بكتاب "الله" و"ابلي�س" وهما كتابان
ع ��ن الكون وعن االن�س ��ان ،كما امتنى
ان اظل اقر�أ واكتب ما دمت حيا.
امل�صور /ت�شرين الثاين1958 -
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تع ��ال نت�ساءل ع ��ن �سبب ت�سم ��ة البناء
بالبي ��ت االبي� ��ض ..ان الدلي ��ل ي ��روى
ل ��ك كيف اح ��رق االدم�ي�رال االجنليزي
ج ��ورك كوك�ي�رن ه ��ذا الق�ص ��ر يف عام
 ،1814وكي ��ف مل يبق منه بعد احلريق
يف جدارت ��ه ال�س ��وداء ..وكيف ان هذه
اجل ��دران ق ��د طلي ��ت بع ��د ذل ��ك باللون
االبي� ��ض حت ��ى يختف ��ي نهائي ��ا كل اثر
فيها اللون اال�سود..
ف�سم ��ى ه ��ذا الق�ص ��ر من ��ذ ذل ��ك الوقت
بالبيت االبي�ض..
***
تع ��اىل ندخ ��ل اىل حديق ��ة البي ��ت
االبي� ��ض ...لي�س هناك من يحول بينك
وبني دخ ��ول احلديق ��ة ..ان اي ان�سان
يف و�سع ��ه ان يدخ ��ل احلديقة ويتوغل
حت ��ى ب ��اب املن ��زل ....ب ��ل ان الب ��اب
امل� ��ؤدي اىل الدوري ��ن االر�ضي واالول
مفت ��وح با�ستم ��رار للجمه ��ور ..ولك ��ن
الو�ص ��ول اىل (القاع ��ة احلم ��راء) او
(القاعة اخل�ضراء) او (القاعة الزرقاء)

لو كان هذا املنزل ملكا الي امريكي اخر
لدفع عن ��ه �ضرائب ال تق ��ل مقدارها عن
 78الفا من اجلنيهات كل عام..
هل تريد ان ت�سمع اىل اح�صاءات اخرى
طريفة عن رئي�س الواليات املتحدة..
اذن ف�أ�سمع!
ان رئي�س الواليات املتحدة يتقا�ضى يف
كل عام خم�سة االف جنيه مقابل نفقات
رحالت ��ه ..ول ��ه ح ��ق رك ��وب القطارات
اخلا�صة...
وتدف ��ع احلكوم ��ة ل ��ه نفق ��ات غ�سي ��ل
مالب�س ��ه وكيه ��ا ،وهي تبل ��غ نحو الف
جنيه يف العام الواحد..
ويف البي ��ت االبي�ض ح�ل�اق خا�ص مير
الرئي�س بحجرت ��ه ،يف �صباح كل يوم،
وتدف ��ع له الدولة مرتبه ،كما تدفع له ما
ي�ستعمله من ال�صابون والعطور.
وتدف ��ع احلكوم ��ة اي�ضا ثم ��ن اجلرائد
واملجالت الت ��ي يقر�ؤها الرئي�س ،وهي
التي تطبع له بطاقات الزيارة..
وتعال ��ج الدول ��ة لرئي� ��س الوالي ��ات
املتحدة ج�سم ��ه وا�سنان ��ه باملجان عدا

يحتاج اىل ترخي�ص..
وهك ��ذا يوفقون بني رغب ��ة كل امريكي
يف ر�ؤي ��ة املن ��زل ال ��ذي يعي� ��ش في ��ه
رئي�س ��ه ،وب�ي�ن احلي ��اة اخلا�ص ��ة التي
يحب الرئي�س ان يعي�شها يف منزله!
 ...تع ��ال من ��ر بداخ ��ل البي ��ت ..ان ��ه
ي�شم ��ل ع�شري ��ن غرف ��ة للن ��وم ،وقاع ��ة
لاللعاب الريا�ضية الداخلية (اجلمياز)
وحو�ضا لال�ستحمام ..ان امريكا حتب
االح�صاء ..وها هو الدليل يقول لك انه

انفاقها على طبيب مقيم بالبيت االبي�ض
اليبارحه البتة.
واذا زار الرئي� ��س اي بل ��د يف الواليات
املتح ��دة ونزل يف اي فندق من الفنادق
ف ��ان الدولة هي اي�ض ��ا التي تتوىل دفع
احل�ساب!
وتزي ��ن حج ��رات البي ��ت االبي� ��ض مبا
ال يق ��ل عن  700زه ��رة كل ي ��وم ت�ؤخذ
جميعها تقريبا م ��ن حدائق البيت التي
ي�شرف عليها ع ��دد كبري من الب�ستانيني
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يتقا�ضى رئي�سهم مرتبا يبلغ نحو 500
جنيه يف العام!
ولرئي� ��س الوالي ��ات املتح ��دة ح ��ق
ا�ستخ ��دام اي بارج ��ة م ��ن ب ��وارج
اال�سطول االمريك ��ي ويف ا�ستعارة اي
جواد من جياد اجلي�ش..
وه ��و – زي ��ارة عل ��ى ذل ��ك كل ��ه – ل ��ه
خم�ص�صات ��ه وه ��ي ال تقل ع ��ن  15الف
جنيه يف العام!
***
تع ��ال االن من ��ر بال ��دور االر�ض ��ي...
انه يزخ ��ر بالزائرين ،وه ��م جميعا من

الف�ضول�ي�ن الذي ��ن مل ي�أت به ��م اىل هنا
اال ح ��ب اال�ستط�ل�اع ،ان كل امريك ��ي
يعت�ب�ر رئي�س لواليات املتح ��دة رئي�سه
�شخ�صي ًا ،وهو يعرف انه ممثله وممثل
ال�شعب االمريكي كله..
وان ��ه رم ��ز الدول ��ة .ولذل ��ك يهتم ��ون
جميعا مبعرف ��ة كيف يعي� ��ش الرئي�س،
وفيم يفكر وكيف ي ��اكل واي اال�صناف
يف�ضل ..وكيف نق�ص له (باقة) قمي�صه
وما هو لون بيجامته؟!
وه ��ذا الف�ض ��ول مم ��ا يزع ��ج الرئي� ��س
ويق�ض ��ي علي ��ه م�ضجع ��ه دون �ش ��ك بل

ان ��ه يق�صر حياته فع�ل�ا ..مبا ال يقل عن
خم�س �سن ��وات يف املتو�سط .وقد مات
ثالثة من ر�ؤ�س ��اء الواليات املتحدة يف
اثن ��اء ادائه ��م واجبه ��م ،ه ��م ،ويل�سون
وهاردجن وروزفلت ..وقتل منهم ثالثة
اي�ض ��ا ه ��م :لنكول ��ن وجارفيل ��د وم ��اك
كيتلي.
ولك ��ن كيف ي�سمحون لك ان تتجول يف
البيت بهذا ال�شكل دون حرا�س يتبعونك
ويراقبون ��ك اذا كان بع�ض الر�ؤ�ساء قد
قتلوا بايدي املجرمني ال�سيا�سيني؟
ان الدلي ��ل يب�س ��م لك ،وان ��ت تلقى عليه
هذا ال�س�ؤال ،في�شري من طرف خفي اىل
�ش ��اب وجيه ح�سن امللب� ��س ي�شع الذكاء
من عيني ��ه وقد وق ��ف – ك�أي زائر �آخر
– ينظر اىل بع�ض ال�صور املو�ضوعة
عل ��ى احلائ ��ط كان ��ه مل يرها م ��ن قبل..
ولكن ��ه يف احلقيقة ال ينظر اىل ال�صور

املرفوعة ..بل هو يراقب الزائرين..
ان ل ��ه زم�ل�اء ..وق ��د انت�ش ��روا جميع ��ا
ب�ي�ن الزائري ��ن والزائ ��رات يراقبونهم
ويتطلع ��ون باهتم ��ام اىل وجوهه ��م،
يحاول ��ون ان يق ��ر�أوا ما انط ��وت عليه
زيارتهم للبي ��ت االبي�ض من االغرا�ض.
انهم يكونون فرق ��ة (البولي�س ال�سري)
اخلا�صة بالبيت االبي�ض وجميعهم من
الريا�ضي�ي�ن اال�ش ��داء الذي ��ن يجي ��دون
الرماي ��ة �سواء بالي ��د اليمن ��ى او باليد
الي�س ��رى .واه ��م واجباته ��م املحافظ ��ة
على حي ��اة رئي� ��س الوالي ��ات املتحدة.
وان االمريكي�ي�ن يعت�ب�رون حي ��اة
الرئي�س ملكا لل�شعب االمريكي ولي�ست
مل ��كا ل�صاحبه ��ا ،وبع� ��ض االمريكي�ي�ن
املتع�صب�ي�ن او احدهم قد يفكر يوما يف
الق�ض ��اء على حي ��اة الرئي� ��س اذا اعتقد
انه انحرف عن مبادئه!

ولذل ��ك فان مهم ��ة احلر� ��س ال�سري يف
البي ��ت االبي�ض لي�س ��ت باملهمة ال�سهلة،
وخا�ص ��ة ب�سب ��ب هذا الع ��دد الوافر من
خطاب ��ات التهدي ��د بالقتل ال ��ذي يتلقاه
الرئي� ��س كل ي ��وم يف بري ��ده اخلا�ص،
ان رجال احلر� ��س ال�سري ،يف هدوئهم
ال�ب�رئ ،كث�ي�را ما يط ��ردون م ��ن البيت
بع� ��ض الزائري ��ن الذين ال ب ��دل �شكلهم
او مظهره ��م عل ��ى انه ��م يبين ��ون ني ��ة
االج ��رام ..ولك ��ن الفرا�س ��ة والتجارب
الطويلة والعلوم النف�سية التي تلقوها
ع ��ن ه ��ي الت ��ي تنذره ��م وتدفعه ��م اىل
املحطة ال�شديدة وهم يحملون �سالحهم
با�ستم ��رار ،واكنهم ال يظهرونه حتى ال
يك�شف عن حقيقة �شخ�صيتهم.
وقد حدث ذات ليل ��ة من ليايل ال�صيف،
حيث ا�شت ��د احل ��ر ،ان ر�أى احد ه�ؤالء
احلرا� ��س منظرا عجيب ��ا ،حتى لقد ظن

ان احل ��ر قد اث ��ر يف اع�صابه ،وفكر يف
ان يذهب لكي يتن ��اول بع�ض املرطبات
ظن ��ا من ��ه ان احل ��ر ه ��و ال ��ذي �سب ��ب
ل ��ه تخيالت ��ه واوهام ��ه ،ولك ��ن املنظ ��ر
العجي ��ب ع ��اد اىل املثول ام ��ام عينيه.
فكاد الرجل يجن حقيقة.
ذل ��ك ان م�ل�اكا حقيقيا يرت ��دي املالب�س
البي�ض ��اء النا�صع ��ة ،وينتع ��ل ح ��ذاء
ابي� ��ض الل ��ون ،ويحم ��ل اجنحة حتت
ابطي ��ه ..كان يتقدم من ��ه يف الظالم!..
ومل ��ا و�ص ��ل املالك ام ��ام احلار� ��س كان
ه ��ذا االخ�ي�ر يرتع� ��ش م ��ن اخل ��وف
ب�ش ��كل وا�ض ��ح ،ولكن خوف ��ه مل مينعه
م ��ن ان ي�ضع يده يف جيب ��ه على فب�ضة
م�سد�سه ..وقال املالك:
 ان ل ��دي ر�سال ��ة م ��ن الل ��ه احمله ��اللرئي�س ..ويجب ان اراه يف احلال!..
ومتك ��ن احلار� ��س بكل �صعوب ��ة من ان

يقول ب�صوت م�ضطرب متلعثم:
 ان الرئي� ��س لي� ��س هن ��ا !..وان�صرفاملالك يائ�س ًا!
ولي�س هذا "امل�ل�اك" هو الزائر الوحيد
البي ��ت االبي� ��ض ..ان البي ��ت يع ��ج كل
ي ��وم مب ��ن يطلب ��ون مقابل ��ة الرئي� ��س
الم ��ور يقولون انه ��ا ذات اهمية عظمى
للدولة ..ب ��ل للعامل! ولكنه ��م مع ذلك ال
يقابلون ��ه! اذ منهم من يقول انه تو�صل
اىل اخ�ت�راع ا�شعة املوت ،او وقف على
�سر احلركة الدائم ��ة ،او اخرتع �آلة يف
و�سعه ��ا ان توط ��د اركان ال�س�ل�ام يف
العامل!
وخ ��دم البي ��ت االبي� ��ض معظمه ��م م ��ن
الزنوج ،وه ��ذا تقليد ق ��دمي جرى عليه
ر�ؤ�س ��اء الوالي ��ات املتح ��دة وبع� ��ض
ا�صح ��اب املالي�ي�ن م ��ن االمريكي�ي�ن،
ويرتاوح عددهم بني  20و  30خادم ًا..
وه ��م يعي�ش ��ون يف جن ��اح خا� ��ص م ��ن
البي ��ت ..واكرثه ��م يق�ض ��ي حياته كلها
في ��ه ف�ل�ا يبارح ��ه اال اذا اعت ��زل العمل
ب�سبب ال�شيخوخة او املر�ض..
***
تع ��ال االن قبل ان نغادر البيت االبي�ض
لنمر بهذا املتح ��ف ال�صغري الذي يطلق
عليه متحف ملكات البيت االبي�ض .انه
ي�ضم �ص ��ور زوج ��ات جمي ��ع الر�ؤ�ساء
الذي ��ن تعاقب ��وا على مقع ��د الريا�سة ان
العارفني با�س ��رار البيت يقولون ان كل
زوجة من ه�ؤالء تركت طابعها اخلا�ص
بالبي ��ت االبي� ��ض ،وان ��ه كلم ��ا حلت به
�سي ��دة اوىل جدي ��دة ،طلب ��ت ادخ ��ال
ا�صالحات جديدة..
هذه هي �صورة م�سز روزفلت – ال�سيدة
الت ��ي مكث ��ت بالبيت االبي� ��ض اكرث من
اي �سي ��دة اخرى ..انهم يذك ��رون عنها
انه ��ا هي التي ج ��ددت مطابخه جتديدا
�شامال..
وه ��ذه هي �ص ��ورة م�س ��ز ادم�س زوجة
الرئي� ��س ج ��ون ادم� ��س ،ال ��ذي خل ��ف

وا�شنط ��ن – اول رئي� ��س للوالي ��ات
املتح ��دة – انه ��م يذك ��رون عنه ��ا انه ��ا
كان ��ت (تن�ش ��ر) املالب� ��س املغ�سول ��ة
يف اح ��د ال�صالون ��ات ..ولك ��ن م ��ا هذه
ال�ص ��ورة اجلميل ��ة امللون ��ة املعلقة اىل
جان ��ب �ص ��ور ال�سي ��دات؟ انه ��ا لي�س ��ت
�ص ��ورة �سي ��دة ولكنها �ص ��ورة ببغاء..
ان هذه الببغ ��اء كانت من ملكات البيت
االبي� ��ض ،اذ يق ��ول الدلي ��ل ان جيف ��ر
�ستون الذي ت ��وىل الرئا�سة من 1801
اىل  1809كان �أعزبا ،ولذلك خال البيت
االبي� ��ض يف عهده من �سيدة اوىل .وقد
ا�ستعا� ��ض الرئي�س ع ��ن ال�سيدة االوىل
بهذه الببغاء لكي ت�ؤن�سه يف وحدته.
ال �ش ��ك انه ع ��رف اي طائ ��ر يختار لكي
ي�ستعي�ض به عن زوجته..
وه ��ذه �صورة م�سز فيلم ��ور التي حلت
بالبي ��ت االبي�ض م ��ن  1850اىل 1853
انه ��م يذك ��رون عنه ��ا انه ��ا اول �سي ��دة
امرت باعداد حج ��رة ا�ستحمام بالبيت
االبي�ض.
وهذه �صورة م�سز هاير ال�سيدة االوىل
م ��ن  1877اىل  1881وق ��د ا�شته ��رت
بانها حرم ��ت ادخال اخلمور اىل البيت
االبي� ��ض حت ��ى اطل ��ق عليه ��ا "م�س ��ز
ليموناده"!
وهذه �صورة م�سز نابلر زوجة الرئي�س
الذي توىل احلكم م ��ن  1849وكان من
عادته ��ا ان تدخ ��ن (البيب ��ة) يف البي ��ت
االبي�ض امام الزائرين..
وه ��ذه �ص ��ورة م�س ��ز كليفلن ��د ،زوج ��ة
الرئي�س كليفلند ال ��ذي انتخب مرتني..
وكان �أعزب ��ا ..ومل ��ا اراد ان يت ��زوج مل
ترق يف نظره غري و�صيفته فتزوجها..
ومل يغ�ض ��ب ال�شعب لهذا ال ��زواج ..بل
احب ال�سي ��دة االوىل ..الت ��ي كانت يف
اال�صل ..و�صيفة!
وال تده�ش ..فنحن يف امريكا!
"ف.ج"
�آخر �ساعة /كانون الأول1948 -
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير
احتفل بزواج امللك ح�سني
وامللكة دينا يف ثالثة
ق�صور ..كتب العقد يف ق�صر
زهران ،وا�ستقبلت ال�سيدات
يف ق�صر رغدان ..واقيمت
احلفلة ال�ساهرة يف ق�صر
ب�سمان.

املل ��ك ح�س�ي�ن يف �ص ��در قاع ��ة العر� ��ش
الك�ب�رى بق�ص ��ر رغ ��دان مبالب� ��س املل ��ك
الر�سمي ��ة ..واىل ي�س ��اره امللك ��ة دين ��ا
يف حل ��ة الزف ��اف البي�ض ��اء ،وحولهم ��ا
اع�ضاء اال�سرت�ي�ن وامللك في�صل واالمري
عب ��د االل ��ه ..واك�ث�ر م ��ن مائت ��ي �سي ��دة
وقف ��ن يف القاع ��ة ،كل يف انتظار دورها
لتهنئة امللك وامللك ��ة ..تقدمت كل واحدة
و�سلم ��ت على امللك ث ��م امللكة وعادت اىل
مكانه ��ا ،ثم م ��ررن مرة اخ ��رى امام امللك
وامللك ��ة لتحيتهما بانحن ��اءة ،وعدن اىل
اماكنه ��ن ..ثم تقدم املل ��ك وامللكة و�سارا
متجه�ي�ن اىل ال ��دور االول م ��ن الق�ص ��ر
الفتتاح البوفيه..
كان ��ت ه ��ذه احلفل ��ة مق�ص ��ورة عل ��ى
ال�سي ��دات فق ��ط ..لأن حفلة عق ��د القران
عن ��د الظه ��ر يف ق�ص ��ر الزه ��ران كان ��ت
مق�ص ��ورة على الرجال ،وق ��د كتب العقد
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يف ال ��دور العل ��وي يف الق�ص ��ر ،وما ان
مت التوقي ��ع ،واعلن قا�ضي عم ��ان العام
ال ��زواج ،حت ��ى وزع ��ت اك ��واب �شربات
ال ��ورد طبق ��ا للتقالي ��د ،ث ��م وزع ��ت علب
احللوى الف�ضية واملذهبة.
ام ��ا حفل ��ة ال�سي ��دات يف ق�ص ��ر رغ ��دان
فق ��د كان املفرو� ��ض ان تب ��د�أ يف الثامنة
م�ساء ..وتوجهت ال�سي ��دات اىل الق�صر
يف ال�ساعة ال�سابعة والن�صف يف انتظار
امللك وامللك ��ة ..وكان الرتتيب كما يلي..
زوجات رجل ال�سلك ال�سيا�سي ي�صطففن
عل ��ى اجلانب االخ ��ر من ال�سل ��م ..ولكن
ازدح ��ام اجلماهري يف ط ��رق عمان ،عاق
موك ��ب امللك ع ��ن احل�ض ��ور يف املوعد..
ح�ض ��ر اوال املل ��ك ح�س�ي�ن ومع ��ه املل ��ك
في�ص ��ل يف التا�سع ��ة والن�ص ��ف م�ساء..
وانتظ ��را يف ال�صال ��ون ..وبع ��د دقيق ��ة
ح�ضرت امللكة زين ..وخرج امللك ح�سني
م ��ن ال�صالون وا�صطحبه ��ا معه و�صعدا
ال�سلم!..
وق ��د �سبقهم ��ا والد امللكة دين ��ا وعمها ثم
االم�ي�ر عب ��د االل ��ه ث ��م امللكة زي ��ن والدة
امللك ،ووالدة امللك ��ة ..وتبعهم ال�سيدات
املدعوات.
وهن ��ا ن�ث�رت امللكة زي ��ن ووال ��دة امللكة
دين ��ا الدنان�ي�ر الذهبي ��ة عل ��ى موك ��ب
العرو�س�ي�ن ..وبد�أ التناف�س بني زوجات
رج ��ال ال�سلك الدبلوما�سي االجنبي على
احل�ص ��ول عل ��ى عدد م ��ن ه ��ذه الدنانري
لالحتفاظ بها للذكرى.
وقد جمع ��ت حرم �سفري االردن يف م�صر
اكرب عدد من ه ��ذه الدنانري ..ولكن حرم
ال�سف�ي�ر البلجيكي يف عم ��ان مل ت�ستطع
ان حت�ص ��ل عل ��ى دين ��ار واح ��د ،الن م ��ا
ن�ث�ر كان بعي ��دا عنه ��ا ..وقد وق ��ع دينار
ذهبي م�صادف ��ة على ثوب ال�سيدة فظول
ال ��راوي حرم �سف�ي�ر الع ��راق يف م�صر،
وانت�شلت ��ه ح ��رم �سف�ي�ر االردن وقدمت ��ه
لل�سيدة فظول.
وكان ��ت امللكة دينا ت�س�أل كل مدعوة ..ان
�شاء الله تكونوا م�سرتيحني ..مت�شكرين
على تعبكم.
وعندم ��ا �سلم ��ت ال�سيدة فظ ��ول الراوي

على جاللة مل ��ك العراق قال لها مبت�سما:
ان ��ت وح�شتين ��ا ..وان ��ا فخور ب ��ك النك
ترفعني را�سنا يف كل مكان.
وقد كانت اناقة ال�سيدة فظول ،والتزامها
قواع ��د الربوتوك ��ول ،مث ��ار تقدي ��ر
واعجاب كل من ح�ض ��رت حفلة الزفاف،
وخا�ص ��ة �سي ��دات ال�سل ��ك الددبلوما�سي
االجنبي..
ث ��م نزل اجلمي ��ع اىل البوفي ��ه يف الدور
االول ..وفتتح ��ه املل ��ك وامللك ��ة وكان ��ت
كعك ��ة العر� ��س مو�ضوع ��ة يف رك ��ن من
القاع ��ة مرتف ��ع قلي�ل�ا ..وبع ��د انته ��اء
البوفيه ،بد�أت احلفل ��ة ال�ساهرة ..ولكن
يف ق�صر ثالث ،هو ق�صر ب�سمان ،وطبقا
للتقالي ��د ..اقت�ص ��رت ه ��ذه احلفلة اي�ضا
عل ��ى املدعوات من ال�سي ��دات فقط ..ومل
يح�ضره ��ا م ��ن الرجال اال اف ��راد العائلة
املالك ��ة وجاللة امللك في�ص ��ل ملك العراق
واالمري عبد االله.
وق ��د �صفت املقاعد على نظام امل�سرح يف
قاعة ق�صر بت�سم ��ان ،وو�ضع يف املقدمة
مقع ��دان كبريان للملك وامللك ��ة ..وبد�أت
احلفل ��ة باغني ��ة م ��ن فري ��د االطر�ش حيا
فيها العرو�س�ي�ن ..وبعد االغنية االوىل،
قام ��ت فرق ��ة اجنبي ��ة كله ��ا م ��ن الرجال
با�ستعرا�ض رق�صة القوقاز باخلناجر..
وبعد ذلك عاد فريد االطر�ش اىل الغناء..
وكان احلا�ض ��رون يري ��دون م ��ن فري ��د
ان ي�ستم ��ر يف الغن ��اء ،ولكنه ��م كان ��وا
يخ�شون على �صحته ..فكانوا ي�صفقون
له طويال ..والهب هذا ال�شعور قلب فريد
فا�ستمر يغني حتى الرابعة �صباحا.

رئي�س التحرير التنفيذي
------------------------علــي ح�ســني
�سكرتري التحرير
------------------------رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني
---------------خـالـد خ�ضري

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
فخري كريم
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