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عندم��ا اعتق��ل الزعي��م اخلالد �سع��د زغول ع��ام 1922
اي من��ذ  22عام��ا وف��دت على م�ص��ر �صحفي��ة امريكية
ه��ي االن�سة ترى املح��ررة بجريدة "�شيكاغ��و تربيون"
وا�ستطاع��ت ان تظف��ر بحدي��ث �صحف��ي م��ع ال�سي��دة
اجلليل��ة ام امل�صري�ين ،وقب��ل ان تر�س��ل بحديثه��ا اىل
جريدتها بعثت ب�صورة من��ه اىل ام امل�صريني ور�أينا ان
نن�شر هذا احلديث الطريف ليعيد اىل االذهان ذكريات
فاتنة يقد�سها جميع امل�صريني.

قالت اجلريدة:
 متكنت مرا�سلتنا من حمادثة حرم �سعدزغل ��ول با�ش ��ا الزعيم الوطن ��ي املنفى يف
�سي�ش ��ل ،ولقد حادثها من قبل مرا�س ��لون
كث�ي�رون ،وكان ��ت حتثه ��م وعل ��ى وجهها
نقاب يحجبه ،اذ متنع تقاليد ال�ش ��رق من
ان ي�ش ��اهدوا وجوه ال�س ��يدات امل�سلمات
اما مرا�سلتنا فقد ا�ستطاعت التحدث معها
وجه ��ا لوج ��ه ك�س ��يدة مع �س ��يدة ،وجرى
احلديث يف (بيت االمة).
وو�ص ��لت اىل منزل �س ��عد زغل ��ول ،وبعد
ان �ص ��عدت ب�ض ��ع درج ��ات ق ��ادين خادم
نوب ��ي اىل املدخ ��ل ،ووجدتن ��ي يف
به ��و ف�س ��يح االرج ��اء مت�أل ��ق اال�ض ��واء،
وانتظرت يف �ص ��الون �صغري ،وقد تاهت
عين ��اي يف غبطة وان�ش ��راح بني خمتلف
التح ��ف الفنية الرائع ��ة ،وكانت ورتا رب
البيت تط�ل�ان من مكانهم ��ا ك�أنها ترحبان
بالزائري ��ن يف ابت�س ��امة م�ش ��رقة وقط ��ع
عل ��ى �سل�س ��لة تفك�ي�ري وقع اقدام ت�س�ي�ر
بخفة عل ��ى ب�س ��اط ثمني ،فعرف ��ت حينئذ
ان رب ��ة ال ��دار مقبل ��ة فنه�ض ��ت وانحنيت
علي
حميية ،وبابت�س ��امة جذابة ا�ش ��ارت ّ
باجللو� ��س يف مقعد مريح وجل�س ��ت هي
على اريكة جانبية ،وتبينت يف م�ضيفتي
�س ��يدة هيف ��اء ،اخ ��ذ ج�س ��مها ينح ��ف يف
ال�ش ��هور القليل ��ة ،متو�س ��طة القام ��ة ذات
ب�ش ��رة �ش ��فافة ،نا�ص ��عة البيا� ��ض اللبني
اخلا�ص بال�شرقيات.
ان �س ��حر جماله ��ا كل ��ه مرك ��ز يف عينيه ��ا
املنقدت�ي�ن اللت�ي�ن ت�ض ��يقان كخ ��ط مائ ��ل
عن ��د م ��ا تن�ص ��ت اىل حمدثها ،وتت�س ��عان
وتلمعان بوهج قو�س ك�أمنا ت�س ��تمده من
ن ��ار داخلية م�ش ��تعلة عند م ��ا تتحدث عن
اماله ��ا العظيم ��ة واعرا�ض ��ها النبيل ��ة يف
احلياة.
ام ��ا ا�س ��مها فه ��و �ص ��فية ومعن ��اه النقاء
وال�ص ��فاء ،ام ��ا عطفه ��ا ورقته ��ا فانهم ��ا
جتلي ��ان وا�ض ��حتني يف ه ��ذه املحادث ��ة
ال�ص ��غرية ،وذلك انني عندما بد�أت اكتب

حديثه ��ا مع ��ي ا�س ��ت�أذنت م ��ن عمته ��ا يف
ان ا�ض ��ع �س ��اق عل ��ى �س ��اق ،ال متك ��ن من
الكتاب ��ة ،وعن ��د ذلك نه�ض ��ت عل ��ى الفور
وتناولت ب�س ��رعة مقعد ًا �صغري ًا و�ضعته
حتت قدمي ،وقد مت هذا يف ب�ساطة ورقة
مما كان �سببا يف خجلي وارتباكي.
قال ��ت يل بلغ ��ة فرن�س ��ية نقي ��ة ،اال تعرف
االجنليزي ��ة ،انه ��ا حت ��ب كل اال�ش ��ياء
اجلميلة ،وان التطريز و�شغل االبرة هما
هوايتها املحبوبة.
وملا كنا يف �ش ��هر رم�ضان مل ينقطع �سبلي
الزائرات وابي لي�أخذين العجب وا�سال،
ه ��ل توجد يف الدنيا كلها حتايا اكرث لطفا
من حتايا ال�شرق.
انه مما ي�سر اخلاطر ان ي�شاهر املرء فتاة
م�صرية جميلة ،وهي تنحني وترفع يدها
اىل قلبها ثم اىل �ش ��فتيها ثم اىل حاجبيها
وبع ��د ذل ��ك تقب�ل�ا لي ��د وه ��ي كذل ��ك تقبل
وجنتي من يكرب لها �سنا.
ولقد كن ��ت �س ��عيدة احلظ بلق ��اء كثريات
من افراد عائلة حرم زغلول با�شا ،فقابلت
عمته ��ا و�ش ��قيقتها ح ��رم �س ��رهنك با�ش ��ا،
وثالثا من بنات �ش ��قيقتها من بينهن حرم
طاهر اللوزي بك.
وت�أمل ��ت ال�ش ��قيقتني ،وق ��د جل�س ��تا
متجاورتني ،فاذا هم ��ا جميلتان جذابتان
وبينم ��ا تبدو عالم ��ات الراحة واالغتباط
عل ��ى وجه حرم �س ��رهنك با�ش ��ا كان وجه
ح ��رم زغل ��ول با�ش ��ا يحمل دالئ ��ل احلزن
واال�سى على زوجها البعيد يف املنفى.
وتناثر احلديث حول مو�ض ��وعات �ش ��تى
وعندما تناول الناحية ال�سيا�سية حتولت
ع�ص ��متها اىل �ض ��يوفها واف ��راد عالته ��ا
واعت ��ذرت ،ث ��م اخذتني معه ��ا اىل حجرة
ا�س ��تقبال فخم ��ة ،وقدم ��ت اىل ع�ص ��متها
املقعد اخلا�ص مبكتبها ال�ص ��غري ف�س ��رين
ذل ��ك كث�ي�را ..ان ا�ض ��ع يدي عل ��ى املكتب
الذي ت�صبح عليه النداءات امل�ؤثرة.
وملا حتدثت عن ال�سيا�سة امل�صرية اتقدت
حما�س ��ة ،والتهبت يف قلبه ��ا نار الوطنية
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مل يغم���ض يل جفن طوال هذه الليلة
وان��ا ا�سم��ع ا�ص��وات م��رور الدوري��ات
الع�سكري��ة واملتاري���س احلديدي��ة
الت��ي يقيمونها عل��ى مناف��ذ الطرق،
ويف ال�ساعة ال�سابع��ة من �صباح اليوم
عل��ي ابن��ة �شقيقت��ي
الت��ايل دخل��ت
ّ
ح��رم طاه��ر اللوزي ب��ك وكان��ت قد
ق�ض��ت الليل كله معن��ا وقالت يل بكل
ب�ساطة.
 لق��د ح�ض��ر الزائ��رون الذي��نترتقبهم
ال�صادقة ثم قالت:
 لقد م�ض ��ى على زواجنا �ستة وع�شرينعام ��ا ونحن متفق ��ان متحابان ومل يحدث
خالله ��ا بين ��ي وبين ��ه اي خ�ل�اف عك ��ر
�ص ��فونا ..انه كل �شيء بالن�سبة ايل ..هو
زوجي وابي و�شقيقي.
و�س�ألتها:
 ه ��ل ان ��تم�ش ��وقة لر�ؤية
زوجك املنفى؟
 نع ��م ،انن ��يج ��د م�ش ��وقة
اىل ر�ؤيت ��ه
ان ��ه متق ��دم

يف ال�س ��ن ،ومل تعد �ص ��حته ت�ساعده على
حتمل �آالم النفي ،وهو ي�ش ��كو منذ �سبعة
ع�شر عاما من داء ال�سكر وال�سعال املزمن
و�ضيق التنف�س.
 هل يكتب اليك؟ لقد ار�س ��ل ايل من عدن خم�س ��ة او �ستةخطاب ��ات ،ومل ي�ص ��لني م ��ن �سي�ش ��ل اال
خطاب واحد ،وت�صلني منه برقيات
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احلح��ت يف طلب��ي مرافق��ة
زوج��ي ولك��ن ال�ضاب��ط رف�ض
ب�ش��دة فرافقته اىل ابعد مدى
وانا مم�سكة بيده ثم قلت له:
 ا�ستودعك اهلل.ومل ا�ستط��ع ان ا�سم��ع جواب��ه
على ذل��ك ،واركب��وه يف �سيارة
ومل ي�سمح��وا له حتى بحقيبة
�صغ�يرة ،ويف الي��وم الت��ايل
اخذوا امتعته و�سمحوا خلدمه
مبرافقته

كثرية ينبئني فيها عن احواله.
 ما ر�أيك يف املطالبة باطالق �س ��راحه اونقله اىل منفى �آخر؟
 طبيعي ان تطالب م�ص ��ر بعودة زعيمهااليها ،واين لواثقة من ان الن�صر النهائي
�سيكون حليفها.
 -هل تتوقعني اطالق �سراحه

قريب ًا؟
 م ��ن ي ��دري؟ انن ��ي ادع ��و الل ��ه ان اراهثانية.
 كي ��ف مت نفي ��ه؟ وماذا قلت ل ��ه وقال :لكقبل نفيه مبا�شرة؟
 لق ��د ج ��اءه انذار يف منت�ص ��ف ال�س ��اعةالعا�ش ��رة م�س ��اء طل ��ب الي ��ه ان يكف عن
اال�ش ��تغال بال�سيا�سة وان يقيم يف العزبة
حتت مراقبة املدير ،ويف ال�س ��اعة الثانية
رد زوجي على هذا االنذار بالرف�ض ،ويف
ال�س ��اعة الثالثة جتمع الطالب
وغريهم حت ��ت نوافذ
املنزل ،ويف ال�س ��اعة
الرابع ��ة و�ص ��لت
الق ��وات الع�س ��كرية،
واطلقت الن�ي�ران على
املتظاهري ��ن ،وكان
املتظاه ��رون جمردي ��ن
م ��ن ال�س�ل�اح ،ووقع ��ت
ح ��وادث قتل وا�ص ��ابات
للمتظاهري ��ن ..وق ��ع كل
ه ��ذا ام ��ام عين ��ي اذ حمل
امل�ص ��ابون واجلرحى اىل
املن ��زل ،وظ ��ل احل ��ال على
ه ��ذا احل ��ال حت ��ى �س ��اعة
مت�أخ ��رة م ��ن اللي ��ل ،ويف
ال�س ��اعة احلادي ��ة ع�ش ��رة
خطب زوجي يف املتظاهرين
ين�ص ��حهم باله ��دوء ويطل ��ب
اليهم االن�ص ��راف اىل منازلهم
فاطاعوه.
ومل يغم�ض يل جفن طوال هذه
الليلة وانا ا�سمع ا�صوات مرور
الدوريات الع�سكرية واملتاري�س
احلديدي ��ة الت ��ي يقيمونه ��ا على
مناف ��ذ الط ��رق ،ويف ال�س ��اعة
ال�سابعة من �ص ��باح اليوم التايل
دخل ��ت عل � ّ�ي ابن ��ة �ش ��قيقتي حرم
طاهر اللوزي بك وكانت قد ق�ض ��ت
اللي ��ل كل ��ه معن ��ا وقال ��ت يل ب ��كل
ب�ساطة.
 لق ��د ح�ض ��ر الزائ ��رون الذي ��نترتقبهم.
فاب�ص ��رت خم�س ��ة ع�ش ��ر جندي ��ا
بريطاني ��ا بحديق ��ة املن ��زل ،وكان
زوجي ما يزال م�س�ت�ريحا يف فرا�ش ��ه
فاع ��دت علي ��ه الكلم ��ات التي �س ��معتها
من ابنة �ش ��قيقتي و�ش ��رعت يف ارتداء
ثياب ��ي واخ�ب�رت ال�ض ��باط انن ��ي على
ا�ستعداد ملرافقة زوجي ،ولكن ال�ضابط
رف�ض طلبي ،ثم عاد وطلب زوجي ب�شدة
فقلت له:
 -ان ��ه يرت ��دي مالب�س ��ه و�سيح�ض ��ر حاملا

ينته ��ي م ��ن ارتدائه ��ا ،وان �س ��عد زغلول
لي� ��س جبانا حت ��ى يفكر يف الف ��رار ،وانه
ي�س ��تطيع ان ي�ص ��عد اىل حجرته ليطمئن
على حقيقة قويل ففعل.
وق ��د احلح ��ت يف طلب ��ي مرافق ��ة زوجي
ولكن ال�ض ��ابط رف�ض ب�ش ��دة فرافقته اىل
ابعد مدى وانا مم�سكة بيده ثم قلت له:
 ا�ستودعك الله.ومل ا�س ��تطع ان ا�س ��مع جواب ��ه على ذلك،
واركبوه يف �سيارة ومل ي�سمحوا له حتى
بحقيبة �صغرية ،ويف اليوم التايل اخذوا
امتعته و�سمحوا خلدمه مبرافقته.
 مل ��اذا مل حت�ص ��لي عل ��ى ت�ص ��ريحمبرافقته؟
 لق ��د طل ��ب بع� ��ض اف ��راد ا�س ��رتي م ��نال�سلطة الربيطانية الت�صريح يل بال�سفر
وكنت مرتدية مالب�س ��ي ط ��وال اليوم يف
انتظار ال�س ��ماح يل بالرح ��ل اذ كنت على
متام اال�ستعداد لل�سفر.
وكنت ا�ش ��عر ب�ض ��رورة البقاء يف م�ص ��ر
وكان هات ��ف ي�ؤك ��د يف قلبي "االتريجي"
م�صر فان واجبك االول هو البقاء للن�ضال
يف �س ��بيل اال�س ��تقالل لزوج ��ك" – ما هو
ر�أيك يف احلالة ال�سيا�سية.
انني ال افهم معنى ملا ي�س ��مونه اال�ستقالل
وه ��و ال ��ذي ي�ض ��ع الوط ��ن يف القي ��ود
واالغ�ل�ال ويجعل ��ه حت ��ت ال�س ��يطرة
االجنبية فحرية ال�صحافة ال وجود لها اذ
قيدت ال�صحافة وكممت وفر�ضت الرقابة
ال�ش ��ديدة عليها ومنعت من اال�ش ��ارة اىل
الربقي ��ات والنداءات ال�ص ��ادرة من االمة
والتي تطالب بعودة �سعد من منفاه.
 وما ر�أيك يف و�ضع الد�ستور؟ انن ��ي ارى كم ��ا ت ��رى م�ص ��ر وه ��و انالد�س ��تور يجب ان ت�ض ��عه جمعية وطنية
حتوز ثقة م�صر كلها ال بوا�سطة احلكومة
احلالية.
 وما ر�أيك يف ثروت با�شا؟ لقد ف�ش ��لت �سيا�س ��ته يف احل�صول علىت�أييد االمة وثقتها وعطفها.
 هل وجهت نداء اىل امريكا؟ كال ..اظ ��ن ان �ص ��حفيا امريكي ��ا حتدثمع �س ��يدتني او ثالث �س ��يدات م�ص ��ريات
م ��ن اع�ض ��اء جلن ��ة الوف ��د لل�س ��يدات ومل
اقابله ،واعتقد ان امري ��كا تتمتع باخالق
�ش ��ريفة وحتم ��ل ل ��واء احلري ��ة والعدالة
وامل�س ��اواة ،وهي تعم ��ل على ان تعم هذه
املب ��ادئ الدني ��ا كلها وكال متكن ��ت اية امة
مغلوب ��ة م ��ن التحرر م ��ن عبوديته ��ا كان
يف ذل ��ك انت�ص ��ار للمبادئ ال�ش ��ريفة التي
جتاهد امريكا يف �سبيلها.
االثنني والدنيا� /أيار1944 -
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فايزة �أحمد:
املوجي ك�سالن..
والطويل �سندباد..
وبليغ م�شغول!
 ..لأول م��رة تتحدث فاي��زة احمد
ع��ن امل�ستقب��ل املو�سيق��ي للقاهرة.
انه��ا تنب��ه اىل خط��ر يه��دد مكان��ة
هولي��وود ال�ش��رق :م�ص��دره كل
الفنانني امل�صريني ،وعدم االهتمام
اجلدي ب�سباق التطور!.
 ..اتهم��ت فاي��زة احم��د امللحن�ين
بالعج��ز ،قال��ت انه��م ال يقدم��ون
احلان�� ًا ناجح��ة ،والوحي��د الذي له
احلان ناجحة فعال هو عبد الوهاب،
ام��ا املوجي فيب��دو ان��ه ان�صرف اىل
امل�س��رح الغنائ��ي ،وبلي��غ حم��دي
م�شغ��ول يف ت�سجي�لات الكوي��ت،
وكم��ال الطويل دائ��م التنقل كثري
اال�سفار كانه ال�سندباد اجلوي!
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احلان ،وهو يعد لها
االن بالفعل بع�ض هذه االحلان..
فايزة احمد منتجة اي�ضا

قل ��ت لفاي ��زة :ولكنك مل تلمع ��ي اال على
احلان املوجي!
قالت :املوجي كف ��اءة ال ميكن انكارها،
ولكنه ك�س�ل�ان او م�ش ��غول ولديه حلن
ا�س ��مه (البيت اللي هن ��اك) واخد كالمه
م ��ن االذاعة منذ عام�ي�ن ،وحتى االن مل
ينته منه.
قل ��ت :انت تعرف�ي�ن ان املوج ��ي اليقنع
باالجر الذي تدفعه االذاعة..
قال ��ت :احلان ��ه دلوقت اتغ�ي�رت ،زمان
كان في ��ه حف�ل�ات كثري لك ��ن دلوقت فني
احلفالت ،وانا طبعا ما اقدر�ش ا�ش ��تغل
يف اي حفل ��ة اال اذا كان فيه ��ا عنا�ص ��ر
من م�س ��تواي ،وبعدين الزم امل�صاريف
تكون يف حدود الدخل..
قل ��ت :وه ��ل ه ��ذا ه ��و ال�س ��بب يف انك
تعتمدين على احلان زوجك!
قالت :ان زوجي يخدم احلاين وحينما
�س ��افرت اىل ليبي ��ا مل يطل ��ب اجلمهور
اغ ��اين القدمي ��ة امث ��ال (انا قلب ��ي اليك

مي�س ��ال) و(ي ��ا ام ��ه القم ��ر ع الب ��اب)
ولكن ��ه طل ��ب االغ ��اين اجلدي ��دة الت ��ي
حلنها زوجي امثال(�شهرين يا حبيبي)
و(العم ��ر يا قمر) و"جاي ��ا لك" و"بنتي
قم ��ورة" و"ح ��اول ي ��وم وراء ي ��وم
تن�ساين" و"ب�س انت اوعدين".
قلت كانك تنوين االقت�ص ��اد على احلان
حممد �سلطان.
قال ��ت :انا ما قلت�ش ك ��ده ،انا باخذ حلن
او حلن�ي�ن من عبد الوهاب يف ال�س ��نة،
وم�س ��تعدة اخذ اي حل ��ن ناجح اذا كان
ينا�س ��بني ،ول ��و انها لي�س ��ت بدع ��ة اذا
اقت�ص ��رت عل ��ى احل ��ان حممد �س ��لطان
ف ��ان فريوز تقت�ص ��ر عل احل ��ان اخوان
رحب ��اين وم ��ع ذل ��ك فه ��ي ناجح ��ة وقد
تعاقدت على ثالث حف�ل�ات يف الكويت
مقابل  180.000لرية.
اي اكرث من ع�ش ��رة االف جنيه م�صري
للحفلة الواحدة ،وهذا مبلغ مل حت�ص ��ل
عليه اية مطربة عربية حتى االن.

�صرفت  1000جنيه
وتقا�ضيت  25جنيها؟!
قلت لها :انت تكرثين من اال�س ��فار هذه
االيام ،ففي العام املا�ضي ام�ضيت اكرث
م ��ن ن�ص ��ف ال�س ��نة يف ب�ي�روت ،وهذا
العام �سافرت يف رحلة اىل ليبيا ومنها
اىل اخلارج ا�س ��تغرقت ت�س ��عة ا�سابيع
وق ��د قلت ان ��ك �ست�س ��افرين اىل بريوت
بعد اعياد الثورة ،وال يعلم اال الله متى
تعودين؟!
و�ش ��عرت ان هذا ال�س� ��ؤال اثارها قليال
ولكنه ��ا ع ��ادت تق ��ول - :كان لالغني ��ة
امل�صرية حتى اعوام قليلة م�ضت املجال
االول يف جمي ��ع الب�ل�اد العربية ،وعلى
ه ��ذا كان ��ت كل مطرب ��ة حتل ��م بالقاهرة
باعتباره ��ا هولي ��ود ال�ش ��رق ،وفج� ��أة
ب ��د�أت االغ ��اين املحلي ��ة ت�أخ ��ذ مكانه ��ا
بج ��وار االغني ��ة امل�ص ��رية يف ا�س ��واق
البالد العربية ..فما هو ال�سبب؟.
ال�س ��بب يف ر�أي ��ي ان النه�ض ��ة الفني ��ة

و�ص ��لت اىل معظم الب�ل�اد العربية ،يف
حني اننا مل نبدل هنا اي جهد للتطور او
التقدم لالحتفاظ مبكانتنا التقليدية.
وانا اح ��ب عملي ج ��د ًا ،واح ��ب اجري
وراء عملي ،وعندما �س ��افرت اىل لبنان
فوجئت بان يل ا�ش ��رطة �س ��يئة م�سجلة
يف م�ص ��ر ،وقد ام�ضيت وقتا طويال يف
تغيري هذه اال�ش ��رطة ،وت�سجيل اغاين
وبرام ��ج جديدة ،خ�صو�ص ��ا ان املجال
مفت ��وح ملن يري ��د العمل ،وال ي�س ��تطيع
اح ��د ان ينك ��ر اين جنح ��ت ،ولكن هذا
النج ��اح اذا كان ي�ص ��يبني �شخ�ص ��يا
بفائدة ،فان الفائدة تن�سحب اي�ضا على
االغنية امل�صرية.
وبع ��د عودت ��ي م ��ن لبن ��ان اردت ان
ا�س ��ت�أنف ن�ش ��اطي يف القاهرة ،ولكني
مل اج ��د املج ��ال امامي مفتوح ��ا ،فمثال
اع ��ددت برناجما للتليفزيون ا�س ��تغرق
عر�ضه �س ��اعة ون�صف �س ��اعة وت�شتمل
على ارب ��ع اغان ،وكلفني م ��ا يقرب من
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 25جنيه ّاً
 1000جني ��ه ،فهل
تدري كم تقا�ضيت من هذا الربنامج؟.
لقد تقا�ض ��يت خم�س ��ة وع�ش ��رين جنيها
فقط!
فهل ت�س� ��ألني بع ��د هذا ملاذا ا�س ��افر اىل
اخلارج! وملاذا اعمل يف اخلارج!!
اعتذرت عن ح�ضور
مهرجان كان
قل ��ت :اذن فق ��د كان ��ت رحلت ��ك االخرية
للعمل؟
قالت :هذا احد جوانب الرحلة فعال ،لقد

�س ��ا فر ت
الحي ��اء حف�ل�ات يف ليبي ��ا،
ومن ليبيا �سافرت اىل روما و�سوي�سرا
وباري�س للعالج ،النني كنت ا�ش ��كو من
قرحة يف معدتي...
ويف باري� ��س قابلت حممود مو�ص ��للي
م ��وزع االف�ل�ام العامل ��ي ،فطل ��ب من ��ا
ح�ض ��ور مهرج ��ان (كان) للتعاق ��د عل ��ى
بع� ��ض االف�ل�ام ،ولكنن ��ا اعتذرن ��ا الن
موعد عودتنا كان قد ازف..
وتقاب ��ل زوج ��ي اي�ض ��ا م ��ع م ��ي كارا
بالنكا التي طلبت منه ان يعد لها بع�ض

قلت :وما هي ق�صة االنتاج الذي اعلنت
انك ت�ستعدين له؟
قال ��ت :ان ��ا عايزة اعم ��ل فيلم م�ش�ت�رك
بااللوان بني م�ص ��ر ولبنان ،وقد اتفقت
ب�ص ��فة مبدئي ��ة مع ح�س ��ن االم ��ام على
اخراج هذا الفيلم..
قلت :والق�صة؟
قال ��ت :كنت ق ��د طلبت من اح�س ��ان عبد
القدو� ��س ان كت ��ب يل ق�ص ��ة ولكن ��ه مل
يعدها حتى االن ،و�سوف يتوىل ح�سن
االمام امر الق�صة..
قل ��ت :وما مقدار امليزانية التي اعددتها
لهذا الفيلم؟
قال ��ت :م ��ا تهمني� ��ش الفلو� ��س ،امله ��م
عندي ان النا�س ت�أخذ �صورة �صحيحة
عني..
قلت :وملاذا مل تظهري يف افالم القطاع
العامن مادام هذا هو هدفك!
قال ��ت :ماحد�ش طلبن ��ي ومو�ش ممكن
اعر�ض نف�سي..
اهلل يحر�سهم
وقط ��ع حديثي م ��ع فايزة رن�ي�ن جر�س

التليف ��ون،
كان املتح ��دث م�ؤل ��ف اغان،
ات�ص ��ل به ��ا ليطمئن على م�ص�ي�ر اغنية
ل ��ه ،فقال ��ت ان زوجه ��ا فرغ م ��ن تلحني
ه ��ذه االغنية ،وان عب ��د الوهاب اعجب
باللح ��ن عندما ا�س ��تمع له ،ثم ا�س ��معت
امل�ؤل ��ف مطل ��ع االغني ��ة اجلدي ��دة يف
التليفون..
وملا انتهى احلديث قلت لها :اين االحظ
ان اطفاله ��ا ال يقيمون معها ،وانها فيما
يبدو تقنع بوجودهم مع ا�سرة زوجهان
فما ال�سبب!..
فقال ��ت :ان ا�س ��رة زوج ��ي اح ��ن عل ��ى
اطفايل مني! والطف�ل�ان يبادالنهم حبا
بح ��ب ،وب�س ��بب ك�ث�رة ا�س ��فاري فاين
اف�ض ��ل لهما اال�س ��تقرار يف املكان الذي
اطمئن اليه..
قلت :وم ��ا هي اخبار اطفال ��ك االخرين
الذين يعي�شون يف �سوريا ولبنان؟
قال ��ت :ان قلبي معهم ،وحنيني اليهم ال
حت�س به �س ��وى االمهات ،ول�س ��ت اذيع
�سرا اذا قلت لك ان ا�سفاري العديدة اىل
لبنان ب�سببهم ،الله قادر ان يحر�سهم.
ثروت فهمي
�آخر �ساعة /متوز1966 -
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ي�أ�س م�ش�ت�رك �سي�ضم ابدا االب وابنته ،و�ضمهما
يف حب بدون مثيل يعرب العامل اجمع.
�شي..
تخلت عن كل ْ
اعجابا بوالدها نهرو

بالثق��ة والوالء واالميان ،مت اختيارها رئي�سة لل��وزراء ،وبنف�س االميان قبلت املن�صب احل�سا�س رغم
كل املخاط��ر التي حتيط به ..وبنف�س عزمية والدها الزعيم حت��ارب الآن النقاذ  450مليون ن�سمة من
جماعة تهددهم.
انها انديرا غاندي ..رئي�سة وزراء الهند وال�ضيفة التي ت�ستعد جمهوريتنا ال�ستقبالها هذا اال�سبوع.
يف الهند يطلقون عليه��ا ا�سم (بربا داري�شن) ومعناها باللغة العربية "نوري عيني" !.وهو اال�سم الذي
كان نهرو يناديها به.

االب واالبنة:
نه ��رو وال ��د اندي ��را" ..له ��ا �ش ��به رواي ��ة مليئ ��ة
بالعجائ ��ب! مل يقدره ��ا اب ��دا ..يف لن ��دن ،يف
نيوي ��ورك ،يف طوكي ��و ..يف بكني ..واذا �ش ��اءت
الظ ��روف ان يظه ��ر نه ��رو مبف ��رده يف احلف�ل�ات
الر�س ��مية كان غيابه ��ا يث�ي�ر القل ��ق ،ويف الواق ��ع
املر� ��ض وحده هو الذي يعوقها ع ��ن مرافقة ابيها
اينم ��ا ذهب .العامل اجمع ،ح�ي�ره هذا الرباط بني
جواهرالل نهرو والد انديرا.
و�س ��ر نهرو والدي ��را الذي حري العامل ك�ش ��ف عنه
�ضيوف م�سرت جيت�س ��كل رئي�س املعار�ضة حينئذ
يف بريطاني ��ا ،وكان ذل ��ك اثناء حفل ع�ش ��اء كبري
اقيم لهم يف لندن.
وب ��دا الغمو� ��ض ينق�ش ��ع بع ��د �س� ��ؤال وجه ��ه
جيت�سكل:
 امل تق� ��ض  17عام ��ا يف �س ��جون االمرباطوريةال�سعيدة يا �سيادة رئي�س الوزراء؟
فابت�سم نهرو واجابه:
 16 -عاما ون�صف عام فقط يا�سيدي!

وهنا �شحب وجه الديرا ،وطوال احلفل مل تنب�س
بكلمة وغادرت احلفل مبكرة يف �صحبة ابيها انها
ال تنك ��ر "اجل ��زء الكبري من حياته ��ا الذي اعطيته
يف �س ��جون بريطانيا ولكن ما ي�ش ��فيها هو ان يف
نف�س هذه ال�س ��جون وقعت امها �ص ��ريعة للمر�ض
الذي عجل بحياتها وهذا ما ال تغفره ابدا!
لق ��د كان ��ت اندي ��را تعبده ��ا ،كان ا�س ��مها "كماال"
وت�شبه انديرا حلد بعيد.
جاءت "كماال" اىل "اله اباد" لت�س ��تكمل درا�س ��تها
يف جامعتها وكانت حينذاك احدى املدن املقد�س ��ة
فهي مدينة بالهندو�س واال�سالم يف نف�س الوقت.
وهنا ا�س ��تقبلتها اع ��رق العائ�ل�ات الهندية :عائلة
نه ��رو يف ق�ص ��ر يط ��ل عل ��ى نه ��ر اجلان ��ح ،وكان
ي�س ��وده ج ��و من ليايل ال ��ف ليلة وليلة .اما �س ��يد
الق�ص ��ر فه ��و �آخر كب ��ار ك�ب�را "الهند" لي� ��س هما
مرتيالل"
�ش ��هد نف�س الق�صر عودة ال�شاب نهرو بعد انتهائه
من درا�س ��ته اجلامعية يف كبرييدج ،ويف الق�ص ��ر
االب ��وي (اناند بينها هي او بيت ال�س ��عادة) تقابل
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نهرو وكماال.
ولكن هذا اجلو اال�س ��طوري ه ��ز كيان اجلنتلمان
الهندي منذ عودته الر�ض الوطن ،فعلى الرغم من
ثقافته وما اكت�س ��به من حياته يف بريطانيا اال ان
احلياة يف هذا الق�ص ��ر التي تخطى وراءها ب�ؤ�س
 450مليون ن�سمة كانت قا�سية بالن�سبة له.
ومل يجد من يبوح له ميكنون م�ش ��اعره واحزانه
اال "كماال" نق�ص ��ها وزادت ده�شته عندما اكت�شف
يف هذه االن�س ��انة الرقيقة اخلجول اجتاها ثوريا
ي ��كاد يف ��وق ثورت ��ه ،ولذل ��ك مل ي�ت�ردد يف قبولها
�شريكة حلياته عندما اختارها له ابوه.
ظهور غاندي
مت ال ��زواج وكان �ش ��به ا�س ��طورة ،قط ��ار خا� ��ص
كان يحم ��ل املدعوين ( 800مدع ��و) من بيتاري�س
"دلهي وكالكوتا".
قال نهرو لعرو�سه يف هذه الليلة:
 �سننتهي طبعا من كل هذه التفاهات الوح�شية!اجابته كماال:

 بالطبع و�س ��ابذل كل جهدي لن�ص ��ل ملا تن�ش ��ده،و�ضيف غريب �سي�ساعدهما يف هذا الطريق.
ذات م�س ��اء طرق احد الغرباء باب الق�ص ��ر ،حايف
القدم�ي�ن وقامت ��ه نحيفة ،وتطل نظرت ��ه من خلف
نظارة حديدية ..وتك�ش ��ف ابت�سامته عن فم جترد
من معظم ا�سنانه.
ف�س�أله �سيد الق�صر:
 ماذا تريد يا اخي؟اجابه الغريب:
 كل �ش ��يء يا �س ��يد "موتيالل" انت غني ،والهندفقرية ،مع كل ما متلكه واجتنى.
كان املتكل ��م غان ��دي ،ابت�س ��م الرباهم ��ان العجور
وبع ��د ان حي ��ا ر�س ��ول ال�س�ل�ام متن ��ى ل ��ه طريقا
�ساملا.
ع ��اد غاندي مرة اخرى ويف ه ��ذه املرة توجه اىل
جواهر الل.
بعد �س ��ماع اول كلمات الرجل القدي�س �ش ��عر ابن
املليون�ي�ر بوخ ��ز يف �ض ��مريه وخجل م ��ن الرثاء
الذي ينعم به ،ويف حلظة واحدة قرر ان يرتك كل
�ش ��يء وان يتبع الر�س ��ول ،ولكن هل ميكنه اي�ضا
ترك زوجته ال�ش ��ابة وطفلته انديرا التي رزق بها
اخريا؟
جاءت ��ه االجاب ��ة م ��ن زوجت ��ه�" :س ��نرتك طفلتن ��ا
لوالديك!".
فرقة القرود
بع ��د ان وزعا ثروتهم ��ا على الفق ��راء تبعا غاندي
وتخل�صا من مالب�سهما وارتديا املالب�س اجلديدة
متاما مثل "معلمهما".
كاد االب ي�ص ��اب باجلن ��ون م ��ن ه ��ذا الت�ص ��رف،
وطوال طفولتها مل ت�س ��م اندي ��را اال كلمات اللعنة
تن�صب على والديها.
ام ��ا ه ��ي فكانت حتل ��ق معهم ��ا باحالمها وتت�س ��ع
بقل ��ب خاف ��ق رحلتهما االبدي ��ة وب ��د�أت تلح على
االغني ��اء لي�س ��تغنوا عن ممتلكاتهم انقاذا ل�ش ��عب
الهند م ��ن املجاعة ،وب ��د�أت تتحرق �ش ��رقا ملعرفة
غاندي وحدث ��ت املعجزة ،ذات م�س ��اء عاد غاندي
اىل نف� ��س الق�ص ��ر وجن ��ح ه ��ذه امل ��رة ليكت�س ��ب
"مرتي�ل�ال" لق�ض ��يته وا�ص ��بح ق�ص ��ره اول بيت
ل�شعب الهند بعد بيت غاندي.
ويف �سن العا�شرة علمت انديرا ان غاندي ي�صوم
من اجل رية الهند وا�س ��تقاللها ..فرف�ض ��ت تناول
الطعام وا�س ��تطاعت رغم �صغر �سنها ان تكون مع
فتي ��ان وفتي ��ات العائ�ل�ات العريقة جماعة �س ��رية
اطلقوا عليها ا�سم "فرقة القرود" وهدفها الدعاية
�ضد االحتالم.
وقع ��ت امه ��ا فزي ��ة للمر� ��ض ال ��ذي ا�ض ��طرها
لال�ست�ش ��فاء يف اوروب ��ا ولكنه ��ا مبج ��رد عودتها
للهن ��د عاودت الكف ��اح مع زوجه ��ا ،ومعا ..دخالل
ال�س ��جون ،والنقاذ انديرا من ال�سجون بعثت بها
حاالتها الوروبا ولكن باري�س ،جنيف ،وبرلني مل
تكن بالن�سبة لها اال منفى ،اما لندن فهي العار.
ثم كان ��ت الفجيعة الك�ب�رى ،توفيت امه ��ا متاثرة
مبر�ض ال�سل.

افرج عن نهرو لي�شهد االحتالل بحرق جثة زوجته،
ثم عاد لغاندي يف ال�سجن ،وللمرة الثانية ا�ضطرت
انديرا ملغادرة ار�ض الوطن فرحلوها اىل بريطانيا
ووا�ص ��لت فيها كفاحها ،وا�س ��تمرت وهي توا�ص ��ل
تعليمه ��ا يف جامع ��ات بريطاني ��ا عل ��ى اال�س ��تعداد
حلرب �سرية.
ويف كل خطاب تر�سله البيها يف ال�سجن كانت تردد
له" :حتى وانا خارج ال�سجن ا�شعر اين يف ال�سجن

بدونك".
ام ��ا هو ف ��كان يق ��ول" :لقد وج ��دت ن ��ور عيني ،مع
اندي ��را مل افق ��د زوجت ��ي " ،بعد انقاذ بي ��ت اجلانح
م ��ن اخل ��راب ال ��ذي دمره حت ��ول مرة ثاني ��ة "لبيت
ال�س ��عادة" واندي ��را �س ��يدته االوىل ،فتح ��ت الباب
للجميع ..ا�س ��تقبلت فيه الفقراء واملحتاجني مل تكن
قا�س ��ية اال عل ��ى ابيه ��ا فارغمته عل ��ى املحافظة على
�صحته والتقليل من جهوده التي تكاد تق�ضي عليه.
انهم ��ا ي�ش�ت�ركان يف نف�س اال ��ذوق ،نف� ��س التفكري
نف� ��س االجتاهات ،كانت حت ��ب االختالف معه وكما
تق ��ول لت�ش ��عر بل ��ذة ال�ص ��لح ،ح�ي�رت حياتهم ��ا كل
املحيطني بهما.
وفج�أة وقعت الواقعة ،تقرر زواج انديرا ..فانزعج
نهرو.

قالت له ابنته:
 ولكنه يا ابي خطيبي منذ � 8س ��نوات م�ضت ،ويفالواق ��ع كان نه ��رو ق ��د ن�س ��ي "فريوز غان ��دي" احد
اع�ض ��اء "فرقة القرود" والذي التف ��ت به انديرا يف
اجلامعة.
وح�س ��ب التقالي ��د الهندي ��ة تق ��رر زواجهم ��ا من ��ذ
ال�صغر.
ا�ص ��بح "فريوز غاندي" (وال �صلة قرابة بينه وبني
الزعي ��م الهندي) رئي�س ال�ص ��حافة ال�س ��رية وعاود
ن�شاط الكفاح مع زوجته متاما مثل نهرو وزوجته.
وبع ��د عودتهم ��ا مبا�ش ��رة من اجازة �ش ��هر الع�س ��ل
كان ال�س ��جن يف انتظارهم ��ا ومل ي�ت�ركاه اال ي ��وم
 15اغ�س ��ط�س  1947وه ��و تاري ��خ ال�س ��نة االوىل
ال�ستقالل الهند.

7

وكان على نهرو ت�ش ��كيل اول حكومة للهند فابرق
البنته" :انديرا ان ��ا يف حاجة اليك" فرتكت بيتها
وزوجه ��ا وولديه ��ا تلبي ��ة لنداء والده ��ا مل ترتكه
يوما واحدا حتى وفاته ،ا�صبحت يف نف�س الوقت
امينة �سره ،رئي�سة ال�سكرتارية اخلا�صة"
مربيته ،رئي�س ��ة الربوتوكول ،وطباخته اخلا�صة
فه ��ي الوحيدة التي تتق ��ن اعداد اطباقه املف�ض ��لة
وخا�ص ��ة طبق اللنب والع�س ��ل واالرز الذي اطلق
عليه ا�سم "فطري االلهة".
لقد تخلت عن حياتها لت�ض ��حي بنف�س ��ها يف خدمة
والدها ا�ض ��طر زوجها لقبول االمر الواقع ار�ضاء
له ��ذه االن�س ��انة الرقيق ��ة والت ��ي تتمت ��ع بقوة من
حديد.
تريد ان تعمل من الهند
بيت ال�سعادة الكبري
بعد وف ��اة جواه ��ر الل نهرو ..اعتق ��د اجلميع ان
انديرا �س ��تتخلى ع ��ن احلياة ال�سيا�س ��ية لتمار�س
طريقه ��ا احلقيقي وهو رعاية الفق ��راء واالطفال،
ولكن حبها لل�سيا�س ��ة تغلب على كل �شيء ما يزال
حب الكفاح يتملك منها.
يف عام  1947نا�ضلت من اجل ايقاف احلرب بني
امل�سلمني والهندو�س.
ويف عام  1955رافقت اباها يف م�ؤمتر بالدوجن
ويف عام  1958ر�أ�ست حزب امل�ؤمتر
ويف ع ��ام  1959اوقف ��ت احلملة ال�ش ��يوعية التي
و�صفتها بانها تتنافى مع روح الهند.
ومم ��ا �ض ��اعف م ��ن حما�س ��ها مت�س ��كها باحلي ��اة
ال�سيا�سية قوله لغاندي:
"اريد امر�أة على ر�أ�س الهند! امر�أة هندية واحدة
ت�س ��تطيع الوق ��وف عل ��ى حقيق ��ة االحتياج ��ات
احلقيقية ل�شعبنا وحقيقة اجتاهاته".
وه ��ا ه ��ي ذي يف بيته ��ا ..ارملة منذ � 6س ��نوات،
قدماه ��ا حفيتان يف �ص ��ندلها ذي الكع ��ب العايل،
ملفوفة يف ال�ساري وجمردة من كل مهاغ.
والبي ��ت ال ��ذي تقي ��م فيه يق ��ع يف دله ��ي على بعد
 1500مرت من الربملان والبيت �صورة منها ،بيت
ريف ��ي ب�س ��يط هندي وع�ص ��ري ،وجهت ��ه كلها من
الزجاج تطل على حديقة وا�س ��عة تظللها اال�شجار
ال�ضخمة ،وكثريا ما تردد �سيدة الهند االوىل.
"اريد و�ضع الوان واجلمال يف احلياة اليومية
وحي ��اة كل ف ��رد ،عندما كنت ادخ ��ل امل�ؤمتر كانت
ال ��وان ال�س ��اري الفاحت ��ة واحم ��ر ال�ش ��فاء كث�ي�ر
ا�ستنكار االع�ضاء ،حكموا على باال�ستهتار.
ولكن ل�س ��ت ادري م ��اذا يرغم امل ��ر�أة الهندية على
ارتداء �ساري من اخلي�ش لتمار�س عملها كوزيرة
او ربة بيت؟
م ��ا ال ��ذي يح ��رم علين ��ا مناف�س ��ة االوروبيات يف
ازيائهن!
وكانت بداية ثورة يف الهند.
وتعي� ��ش اندي ��را م ��ع ولديه ��ا (راجيف � 21س ��نة
و�ساريجاي � 19سنة)
انه ��ا تري ��د ان تعم ��ل م ��ن الهن ��د " بيت ال�س ��عادة
الكبري".
املوقف ع�صيب يف الهند ،جماعة كبري تهدده.
قام ��ت باخلط ��وة االوىل فتربع ��ت بارا�ض ��يها
ليزرعوا فيها القمع ..وتبعها ماليني من الهنود..
لقد وجدت الهند يف انديرا روحها وحياتها.
�سمرية جورج
اخر �ساعة-متوز1966-
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ذاكرة
العد�سة
باب توما  -دم�شق يف الن�صف
الأول من القرن املا�ضي

فريوز و
مو�سيقار
الأجيال
اخلديوي توفيق مع �أ�سرته
الرئي�س جمال
عبد النا�صر مع
رئي�س وزراء
الهند جواهر
الل نهرو عام
1963

فتيات البحرية االمريكية يف االربعينيات

م كلثوم تغني يف بيت حممد عبد الوهاب عام 1947
مبنا�سبة عيد ميالد ابنته عائ�شة ا

 25لرية �سورية �صادرة عن بنك
�سوريا و لبنان عام 1949

�ألربت
�أين�شتاين
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ال�صديقان
اللدودان
حليم
وفريد
الأطر�ش

اال�ستفتاء على قيام الوحدة بني �سوريا و م�صر
عام 1958
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* اجلن ��ود االجنلي ��ز امام بيت �س ��عد زغلول يوم
اعتقال ��ه يف دي�س ��مرب �س ��نة  1921اىل عدن ،وقد
ظهرت ال�سيارة التي اعتقل فيها �سعد
وو�ص ��ف عب ��د الق ��ادر حم ��زة با�ش ��ا منظر �س ��عد
املعتقل بقوله:
"رايت ��ه مي�ش ��ي بع ��د ان نزع م ��ن اهل ��ه وبيته،
واحي ��ط باجلن ��د ال�س�ل�اح ،وفت ��ح امام ��ه ب ��اب
الت�ض ��حية عل ��ى م�ص ��راعيه ،جمه ��ول االول،
جمهول الآخر ،فاق�س ��م ما ر�أيت فيه ويف م�ش ��يته
�أال بطال عال الر�أ� ��س ،مطمئن النظرات ،ولوددت
ان اراه معي يف تلك ال�س ��اعة كل ابناء م�صر ،اذن
لر�أوا �سعدهم ا�سدا هو اثبت ما يكون حني تنازله
احلادثات...
كان مي�ش ��ي هادئ ًا منب�سط اجلنب لي�س يف خطوه
ا�س ��راع وال تثاقل .وال يف نظراته وال يف حركات
ج�س ��مه اث ��ر واح ��د يدل عل ��ى قلق او ا�ض ��طراب،
وي ��ده الي�س ��رى يف جي ��ب معطفه ،وي ��ده اليمنى
حترك ع�ص ��اه حرك ��ة عادية منتظم ��ة ك�أنه ال يرى
م ��ا هو واقع وال لكل الذي ��ن حمتاطون به وجودا
اكرث من العدم.
وم ��ا ر�أيته يلتفت ميينا او �ش ��ماال وال وقفت عينه
عند واحد م ��ن الذين يرافقونه م�س ��لحني .ولكنه
مل ��ا ر�آن ��ا نح ��ن واقفني م ��د نظ ��ره الينا و�س ��رحه
فينا ،وحينئذ مل ميلك بع�ض ��ا انف�س ��هم ،و�س ��معت
يف احلال قائ�ل�ا يقول والب ��كاء يغالبه" :اىل اين
ي ��ا �س ��عد" ،اىل اي ��ن؟ اىل اي ��ن؟" ثم غلي ��ه البكاء
فانتحب ،وانتحب الكل معه.
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رجل ال ميوت!
** �س ��عد زغلول رئي�س جمل� ��س النواب يف حفلة
البولي� ��س وقد جل�س على ميينه عديل بكن با�ش ��ا
رئي� ��س ال ��وزراء وخلفاء فت ��ح الله بركات با�ش ��ا
ال ��ذي كان اك�ب�ر ر�أ� ��س يف الوف ��د ،وجل� ��س على
ي�س ��اره الدكت ��ور مورت ��ون ه ��اول وزي ��ر امريكا
وعل ��ى ال�شم�س ��ي با�ش ��ا وزي ��ر املع ��ارف وحممد
حممود با�ش ��ا وزير املوا�ص�ل�ات والغرابلي با�شا
وزي ��ر االوق ��اف وا�س ��ماعيل �ش�ي�رين ب ��ك وكي ��ل
حمافظة م�صر.
وكان مورتون هاول متحم�سا ل�سعد زغلول وكتب
عن ��ه من مق ��اال يف جريدة امريكية يق ��ول فيه :ان
�س ��عد زغل ��ول يعت�ب�ر م ��ن اعظ ��م رج ��ال العامل..
ول�س ��ت ابالغ اذا قل ��ت انه اعظم رج ��ل قابلته يف
حياتي ..انه جورج وا�شنطون ال�شرق"
واختل ��ف مورتون ه ��اول مع اللورد لويد ب�ش� ��أن
�س ��عد زغل ��ول وق ��ال ل ��ه :ان كلمة من ه ��ذا الرجل
�س ��تخرجكم من م�ص ��ر! فقال له الل ��ورد لويد :ان
كلمة يقولها وانا احكم عليه باالعدام.
فقال مورتون هاول :ان ��ه من النا�س الذين يبقوا
احياء حتى ولو ماتوا!
وكان ان طلبت بريطانيا اخراج الدكتور مورتون
هاول من منا�سبه وكانت بريطانيا ال تزال قوية!
فاخرج ��ت امري ��كا اول وزي ��ر مفو� ��ض له ��ا م ��ن
م�ص ��ر وكت مورتون هاول كتابا عنوانه "م�صر،
املا�ض ��ي واحلا�ضر ،وامل�س ��تقبل ومنع لورد لويد
دخول هذا الكتاب اىل م�صر!
�سعد وطلعت حرب
�س ��عد زغلول يزور بنك م�صر وقد جل�س بجواره
احمد مدحت بكن با�شا وف�ؤاد �سلطان بك وطلعت
ح ��رب با�ش ��ا وعب ��د الفت ��اح الل ��وزي بك اع�ض ��اء
جمل� ��س ادارة البن ��ك ووقف خلفه ��م ابراهيم عبد
الهادي رئي�س قلم ق�ضايا البنك
وكان ابراهي ��م عب ��د اله ��ادي ي�ص ��ل دائم ��ا عل ��ى
التقري ��ب بني �س ��عد وطلع ��ت حرب ..وكان �س ��عد
يق ��ول ان بنك م�ص ��ر هو احدى نتائج ثورة �س ��نة
.1919
وكان يقول ان اهم نتائج الثورة مت�صري االقت�صاد
امل�ص ��ري ،و�ش ��رع املر�أة حجابها وا�ش�ت�راكها يف
احلركة الوطنية ،والق�ض ��اء على طبقة البا�شوات
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با�شـــــا التلمـــيذ م�صطفــــــى امـــــــــني!
يف ي ��وم  12يولي ��و �س ��نة  1924اطل ��ق �ش ��اب
الر�ص ��ا�ص عل ��ى �س ��عد زغل ��ول يف حمط ��ة م�ص ��ر
فا�صيب يف �صدره ويف يده.
ومل ��ا ر�أى الوزراء حوله يبك ��ون قال :ال حتزنوا..
اذا مات �س ��عد فمبد�أ �سعد باق ال ميون ومما يذكر
ان �س ��عد زغلول مل ي�ش ��عر بامل الر�صا�صة ..وظن
انه ��ا خرجت منه ..وقد افهمه االطباء انها خرجت
من �ص ��دره والواقع انها بقيت يف �ص ��دره اىل ان
مات!
وبعد عام اخربوه انها ال تزال موجودة ..وعندئذ
ب ��د�أ يح�س باالمه ��ا ويقول :ليتكم م ��ا قلتم يل انها
موجودة ..واال ملا اح�س�ست بها!

وت ��وىل الفالح�ي�ن احلكم وازالة العن�ص ��ر الرتكي
من ال�سيا�س ��ة امل�ص ��رية ..وبعد هذا كله اال�ستقالل
الن ��ه القيمة لال�س ��تقالل اخلارجي بغ�ي�ر التحرير
الداخلي.
وزير ال�شعب االول
�سعد زغلول يف �شرفة بيت االمة التي كان يخطب
منها يف اجلماهري وي�س ��مونها منرب الثورة .وقد
التقط ��ت هذه ال�ص ��ورة ي ��وم ت�أليف وزارة �س ��عد
زغل ��ول .وقد وق ��ف حوله من اليمني اىل ال�ش ��مال
جني ��ب الغرابل ��ي افن ��دي وزي ��ر الع ��دل وح�س ��ن
ح�سيب با�شا وزير احلربية ومرق�س حنا بك وزير
اال�ش ��غال وفت ��ح الله بركات با�ش ��ا وزي ��ر الزراعة
و�س ��عد زغلول وزير الداخلية وم�صطفى النحا�س
بك وزير املوا�ص�ل�ات وحممد �س ��عيد با�ش ��ا وزير
املع ��ارف ،واحم ��د مظل ��وم با�ش ��ا وزي ��ر االوقاف
وتوفيق ن�سيم با�شا وزير املالية.
مل ير�أ�س �س ��عد وزارة م�صر �سوى ع�شرة �شهور..
تعترب اول عهد ا�س ��تقالل حقيقي يف م�ص ��ر .وكان
�س ��عد اول م ��ن اخت ��ار افندي ��ة ليكون ��وا وزراء.
فق ��د اختار جني ��ب الغرابلي افندي وزي ��را للعدل
ووا�صف غايل افندي وزير للخارجية ..واول من
اخت ��ار اثنني من االقب ��اط ليكونا وزيرين وملا قيل
ل ��ه ان التقالي ��د جرت ان يك ��ون يف الوزارة قبطي
واحد قال:
ه ��ذه وزارة الث ��ورة ..وعندم ��ا كان االجنلي ��ز
يطلقون علينا الر�ص ��ا�ص مل يراعوا ن�سبة االقباط
اىل امل�سلمني! ..وعندما كانوا ينفوننا اىل �سب�شل
مل يراع ��وا الن�س ��بة فقد كنا  4م�س ��لمني واثنني من
االقباط ،وعندما حكم على اع�ضاء الوفد باالعدام
مل يراع ��وا الن�س ��بة اي�ض ��ا فقد كان ��وا ثالثة اقباط
واربعة م�سلمني! واختار �سعد يف وزارته االوىل
اثنني من ر�ؤ�ساء الوزارات ووزيرين �سابقني!
و�سعد هو الذي اكت�ش ��ف احمد ماهر وعينه وزير
للمعارف وعمره � 35س ��نة ،واختار علي ال�شم�سي
وزيرا للمالية وعمره � 37س ��نة واختار النقرا�شي
وكي�ل�ا للداخلي ��ة وعم ��ره � 36س ��نة واخت ��ار بهاء

الدين بركات وكيال للعدل وعمره � 35سنة.
اطالق الر�صا�ص على الزعيم
"�س ��عد ي ��وم خروج ��ه م ��ن م�ست�ش ��فى الرو�ض ��ة

بع ��د ح ��ادث اط�ل�اق الر�ص ��ا�ص علي ��ه وحول ��ه
اع�ض ��اء الوف ��د .وم ��ن الطري ��ف ان ��ه ق ��د ظهر يف
ال�ص ��ورة النحا� ��س با�ش ��ا وق ��د جل� ��س اىل جانبه
التلميذ ال�ص ��غري عبد املنعم �ش ��وقــــــــــــي ابن اخت
النحـــــــــــــا�س با�ش� �ـــــــــــا ووقف وراء النحـــــــــــا�س

�سعد بني عديل وثروت
اخ ��ذت هذه ال�ص ��ورة ي ��وم ان زار ع ��ديل وثروت
�سعد زغلول يف بيت االمة عقب االئتالف...
ومما يذكر ان جميع املت�ص ��لني ب�س ��عد كانوا �ض ��د
االئتالف .حتى ان خادم �سعد زغلول احلاج احمد
رف�ض ان ي�س ��تقبل عديل وثروت عند ح�ض ��ورهما
وت ��رك ال ��دار يف اثن ��اء الزيارة ..ولكن �س ��عد كان
ي ��رى م�ص ��لحة م�ص ��ر يف ه ��ذا االئت�ل�اف ،وكان
يعل ��م انه ي�س ��تطيع اكت�س ��اح خ�ص ��ومه .فقد كانت
جريدة ال�سيا�س ��ة يف اثناء خ�ص ��ومتها تباع �س ��را
كاحل�ش ��ي�ش ..وكان ��ت الزوجة تطل ��ق زوجها النه
خرج على �س ��عد وتقدم عديل بكن با�شا مع طباخه
لالنتخ ��اب يف ك�ش ��ف ثالثين ��ي واح ��د فانتخ ��ب
الناخب ��ون طب ��اخ ع ��ديل با�ش ��ا وا�س ��قطوا ع ��ديل
با�شا..
اخر �ساعة� /آب1948 -
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واع ��ود بالذاك ��رة اىل �س ��نة  1964عندما كنت
ا�ص ��حب عبد احلليم يف زياراته ال�سرة جنالء
فتحي ،وكانت جنالء ال تتعدى الثانية ع�ش ��رة
م ��ن عمره ��ا ،ويف كل م ��رة تقل ��د لن ��ا جنما او
جنم ��ة من م�ش ��اهري جن ��وم ال�س ��ينما ،وكانت
جتيد بال ��ذات تقليد عبد احلليم وهند ر�س ��تم،
وحت ��اول ب�ش ��تى الط ��رق ان تلف ��ت نظ ��ر عب ��د
احلليم ملوهبتها يف التقليد ،وكان هو ي�ض ��حك
�س ��عيد ًا بحركات الطفلة فاطمة الزهراء ،وهذا
هو ا�سمها احلقيقي ويدللونها با�سم "زهرة".
وم ��رت االي ��ام و�ش ��بت الطفل ��ة "زه ��رة" ع ��ن
الط ��وق وا�ص ��بحت فتاة مع�ش ��وقة القد ،حلوة
الوجه� ،ساحرة االبت�سامة ،وهنا بدات تتحرك
فيها رغبة حبها للفن ،وكلما التقت بعبد احلليم
اب ��دت رغبته ��ا للعم ��ل يف ال�س ��ينما ،ومل يك ��ن
عب ��د احلليم ياخذ كالمها ماخ ��ذ اجلد ،النه يف
راي ��ه ان م ��ا تقول ��ه زهرة! م ��ا ه ��و اال حلم من
اح�ل�ام املراهقة ،ولكن احلاح "زهرة" مل تخف
وط�أت ��ه ،وعندئذ قال لها عب ��د احلليم :اذا كنت
فعال ناوية متثلي ..انا مقتنع بك ..وحا�س انك
ممكن تنجحي ..وم�ستعد اتبناكي ..ب�س املهم
تاخذ امل�سالة جد ..ووعدها عبد احلليم بالدور
الرئي� ��س الثاين يف فيلم "ابي فوق ال�ش ��جرة"
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وطل ��ب منه ��ا ن ت�س ��تعد بتدري ��ب �ص ��وتها،
والتدريب على االداء التمثيلي.
وكانت هناك عقبة اال�س ��م الفني الذي �سيختار
للوج ��ه اجلدي ��د ،فا�س ��مها احلقيق ��ي كم ��ا قلت
فاطمة الزهراء فتحي ،واعرت�ضت اال�سرة على
ان تعمل با�س ��مها احلقيقي ،كما ان لهذا اال�س ��م
اثرا دينيا فهو ا�س ��م احدى بنات الر�سول عليه
ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام ،وطرحت عدة ا�س ��ماء منه
"�س ��ايل" ال ��ذي كاد ي�س ��تقر علي ��ه ،ولكن عبد
احلليم اعرت� ��ض عليه وقال :مفرو�ض ان احنا
نقدمها با�سم عربي واختار لها ا�سم "جنالء"..
م�صحوبا با�سم والدها ..وولد ا�سم ا�سم جنالء
فتحي..
وبع ��د اال�س ��تقرار على اال�س ��م طل ��ب مني عبد
احلليم ان اكتب مو�ضوعا يف الكواكب اقدم فيه
جنالء ،وكتبت فعال "ريبورتاجا" حتت عنوان
"بن ��ت  15التي اكت�ش ��فها عبد احلليم حافظ"
وظل ��ت جنالء يف البي ��ت تنتظ ��ر وقوفها امام
عبد احلليم يف ال�س ��ينما ،وطال انتظارها اكرث
من عام ،ويف يوم ات�ص ��ل بي املرحوم اال�ستاذ
رم�سي�س جنيب يطلب مني عنوان الفتاة التي
كتبت عنها من اكت�ش ��اف عب ��د احلليم ،وطلبت
وال ��دة جن�ل�اء اعر�ض عليه ��ا االم ��ر ،وحددت

للمر ح ��و م
رم�س ��ي�س موعدا ،ويف هذا اللقاء
ث ��م االتفاق عل ��ى ان تقوم جن�ل�اء ببطولة فيلم
"افراح" امام ح�سن يو�سف من انتاج رم�سي�س
واخ ��راج بدرخ ��ان وبع ��د ه ��ذا الفيل ��م كان من
املفرو� ��ض ان تعمل جن�ل�اء يف فيلم "ابي فوق
ال�ش ��جرة" ولك ��ن ظروف� � ًا عائلي ��ة ابعدتها عن
ال�س ��ينما ،عندم ��ا تزوج ��ت �ش ��قيقتها منى من
احد االمراء ال�سعوديني ،وطلب من اال�سرة ان
متنع جنالء من العمل يف ال�س ��ينما ،وخ�ضعت
اال�سرة لرغبة زوج االخت ،و�ضاعت من جنالء
فر�ص ��ة العمل امام مكت�شفها عبد احلليم حافظ
يف فيلم "ابي فوق ال�شجرة" ،ومثلته بدال منها
مريفت امني.
وعلى الرغم م ��ن ابتعاد جنالء فرتة عن العمل
ال�س ��ينمائي بعد فيل ��م "اف ��راح" اال انه بعد ان
زال ��ت ا�س ��باب احتجابها عادت اىل اال�ض ��واء،
وا�ص ��بحت واح ��دة م ��ن املع جن ��وم ال�س ��ينما
العربية االن.
وحتقق ��ت امنية جن�ل�اء يف التمثي ��ل امام عبد
احللي ��م حافظ مكت�ش ��فها االول ،ولكن يف عمل
اذاع ��ي مل يت ��م ،فف ��ي رم�ض ��ان من ع ��ام 1972
جمعهمااملخرجحممدعلوانيفم�سل�سلبعنوان

"ارجوك ال
تفهمني ب�س ��رعة" ووقفت جنالء
متث ��ل ام ��ام عب ��د احللي ��م لع ��دة حلق ��ات ولكن
حرب اكتوبر ،حالت دون امتام هذا امل�سل�س ��ل
االذاعي!.
وقبل �سفر عبد احلليم حافظ يف رحلته االخرية
التقى م�صادفة مع جنالء ،وقال لها� :شدي حيلك
بقى ..وبطلي والدة ،عل�شان ملا ارجع هنبد�أ يف
ت�ص ��وير الفيلم اجلديد ،وكان امام عبد احلليم
م�ش ��روعان لفيليم ��ن هما" :ال" ..و"ر�صا�ص ��ة
يف القلب" ،ور�ش ��ح لبطولتهما �س ��عاد ح�س ��ني
وجنالء ..ولكن ت�أتي الرياح مبا ال ت�ش ��تهي...
ومل يتحق ��ق لقاء كامل بني عبد احلليم وكل من
�س ��عاد وجنالء ..ف�س ��عاد مثلت مع عبد احلليم
ثلث فيل ��م يف "البن ��ات وال�ص ��يف" ..وجنالء
مثل ��ت عدة حلقات يف م�سل�س ��ل اذاعي مل يتم..
وا�صبحت جنالء هي النجمة الوحيدة التي مل
متثل امام مكت�شفها.!!.
�س.ف.
الكواكب-ني�سان1977-
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"ا�س�أل جمربا وال ت�س�أل طبيبا" ،هذه وال �شك حكمة �صحيحة ،فان عامة النا�س
عندم��ا يقول��ون ان اخلبز "املعفن" مفي��د لل�صحة� ،إذ ينقي ال��دم وي�سمن اجل�سم،
ولك��ن ما من احد من��ا كان ي�صدق هذا فري�ضى ب�أكل ذلك اخلبز الذي ت�شمئز منه
العني واالنف ،والل�سان..
ث��م كانت البحوث العلمية احلديثة واثبتت ان من ه��ذا "العفن" ي�ستخرج اعظم
دواء عرف��ه الط��ب يف القرن الع�شرين ،ي�ستخرج من��ه دواء البن�سلني الذي يعمل
عم��ل ال�سحر يف مقاومة االمرا�ض و�شفاء اجلروح وال��ذي ذاعت �شهرته يف العامل
اخريا منذ ار�سلت كمية منه من بريطانيا اىل افريقيا بالطائرة ليعالج به م�سرت
ت�شر�شل من االلتهاب الرئوي احلاد الذي ا�صابه اخرياً..

ويف امري ��كا وبريطاني ��ا الآن ع�ش ��رات من
امل�ص ��انع ال عمل له ��ا �إال انتاج هذا "العفن"
فه ��و نوع م ��ن النبات ��ات الطفيلي ��ة الدنيئة
يرب ��ى عل ��ى ظه ��ر االواين الفخاري ��ة كم ��ا
يع ��رف ابن ��اء الريف من ��ا� ،إذ يرونه يغطي
"االزب ��ار" التي ي�ض ��رب منه ��ا الفالحون
وكانها ح�صري خ�ض ��راء متلبدة ،وترى يف
ه ��ذه امل�ص ��انع ع�ش ��رات

م ��ن االطب ��اء والعلماء منهمك�ي�ن يف تربية
ه ��ذا النبات ال ��دينء ،ويف تغذيت ��ه باملواد
الت ��ي تزيد كميته ،ويف حفظ ��ه يف قوارير
دافئ ��ة معلم ��ة ،وك�أن ��ه �ش ��يء ن ��ادر ثم�ي�ن.
ث ��م ي�ستخل�ص ��ون م ��ن ه ��ذه امل ��ادة ج ��زء ًا
ي�س�ي�را جدا اثبت ��ت احدى التج ��ارب التي
ج ��اءت بطري ��ق ال�ص ��دفة ان ��ه يفتك

بامليكروبات فتكا ذريع ًا..
فمن ��ذ ع�ش ��ر �س ��نوات كان الدكت ��ور فلمنج
االجنلي ��زي يرب ��ى كمية م ��ن البكرتيا على
لوح م ��ن الزج ��اج يف اح ��د امل�ست�ش ��فيات،
ف�س ��قطت على ه ��ذا اللوح قطع ��ة من العفن
قذف بها الهواء ،فالحظ الدكتور ان اجلزء
املحيط بهذه القطعة قد �صار ابي�ض �صافيا
بع ��د ان كان لينيا عكر ًا ،واذن فهذه القطعة
م ��ن العفن قد قتل ��ت ماحولها م ��ن البكرتيا
يف �س ��رعة غريبة فلماذا ال ت�س ��تخدم العفن
يف قت ��ل البكرتي ��ا التي ت�ص ��يب االج�س ��ام
بكث�ي�ر م ��ن االمرا� ��ض اخلط�ي�رة ،ث ��م جاء
الدكت ��ور فل ��ورى يف �س ��نة  1140فاجرى
ه ��ذه التجربة ،ولكن ��ه كان يخفي ان ي�ؤدي
العف ��ن اىل ت�س ��ميم ج�س ��م املري� ��ض كم ��ا
ي�س ��مم ج�س ��م البكرتي ��ا ،فاج ��ري التجربة
يف جمموع ��ة م ��ن الفئ ��ران ،حقنه ��ا بنوع
من امليكروبات القتالة ،ثم ق�س ��مها ق�س ��مني
احدهما حقن املادة امل�ستخرجة من العفن،
واالخر ترك بال حقن ،وبعد م�ض ��ى �ساعات
ماتت جميع الفئران التي مل حتقن ،وجنت
الفئران االخرى فيما ع ��دا واحد منها مات
بع ��د ايام ،وكان معنى ه ��ذا جناح التجربة
جناحا باهر ًا ،فانتقل الطبيب اىل جتربتها
يف االن�س ��ان فا�س ��فرت عن نتائج مده�ش ��ة
يف �ش ��فاء ع�شرات من املر�ضى من اجلروح
املتقيحة ،ومن ذات الرئة ،ومن ت�سمم الدم،
ومن التهاب النخاع ،ومن ال�سيالن.
وكان جناح ��ه  %100يف معاجل ��ة اجلروح
الع�ص ��بية الت ��ي عج ��ز الطب ع ��ن عالجها،
فلم ��ا كانت احلرب وكرث ع ��دد اجلرحى من
اجل�س ��ود ومن املدنيني على ال�سواء� ،صار
البن�س ��لني �ضرورة من �ض ��رورات احلياة،
ولكن انتاجه كان متعذر ًا ،لأن ال�س ��نتيمرت
املكع ��ب م ��ن العف ��ن ال ينتج �س ��وى حبتني
اثنت�ي�ن من البن�س ��لني يف ح�ي�ن ان بع�ض
اجلروح اخلطرية قد حتتاج اىل مليونني
او ثالث ��ة ماليني من احلبات وي�س ��تخرج
اجل ��رام الواح ��د من البن�س ��لني م ��ن مائة
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

جال ��ون من العف ��ن وعر�ض اال�س ��تاذ فلمح
عل ��ى بع� ��ض املعام ��ل ان تتف ��رغ النت ��اج
البن�س ��لني ،ولكن احلرب اجلوية اخلاطفة
ج ��اءت على اجنل�ت�را وحطم ��ت اكرث هذه
املعام ��ل ومل تدع جماال له ��ذا العمل الطبي
اخلطري .ف�سافر فلمنج اىل امريكا وعر�ض
عل ��ى هيئاتها العلمي ��ة القيام به ��ذه الهمة،
فقام ��ت وزارة الزراع ��ة برتبي ��ة كمي ��ات
كبرية من العفن ،ووجد االطباء يف ايديهم
كمي ��ات منه اخذوا يعاجل ��ون بها اجلرحى
فينقذونهم من املوت املحقق.
ولك ��ن الكمي ��ة الت ��ي ميك ��ن انتاجه ��ا م ��ن
البن�س ��لني االن ال ت ��كاد تكف ��ي للجرحى من
اجلن ��ود ،وله ��ذا ال ينتظر ان ي�س ��تخدم يف
ع�ل�اج املدنيني �إال بع ��د انته ��اء احلرب ،او
ح�ي�ن جن ��اح التج ��ارب الت ��ي جت ��ري االن
ال�ستخراجه بوا�سطة الطرق الكيمياوية.
وال �ش ��ك انه �س ��ي�أتي وقت قري ��ب ممكن ان
يعالج فيه كثري من انواع االمرا�ض الفتاكة
كالتيفويد والتيفو�س واملالريا ،وكثري من
االمرا� ��ض اخلط�ي�رة كال�س ��يالن والزهري
وال�س ��ل وذات الرئة ،بهذا الدواء الذي يعد
اق ��وى االف املرات من مادة ال�س ��لفاتالبيد
الت ��ي كان ��ت تعترب اىل م ��ا قبل ع ��ام واحد
معج ��زة الطب يف القرن الع�ش ��رين فانتقل
هذا الو�صف اىل مادة البن�سلني.
والبن�س ��لني يعط ��ي ام ��ا حقن ��ا يف الوريد،
و�إما �س ��ائال يجرع ،و�إما م�س ��حوقا يو�ضع
عل ��ى اجل ��رح ،واث ��ره يف احل ��االت الثالث
ناجح كل النجاح.
واخر خرب عن البن�س ��لني ان الدكتور كريك
اجلراح باجلي�ش االمريكي قال انه يف بحر
�س ��تة �ش ��هور �س ��تتوافر يف امري ��كا الكمية
التي تكفي اجلرحى من اجلنود واملر�ض ��ى
م ��ن املدني�ي�ن ،وثمة خ�ب�ر �آخر ه ��و انه يف
جميع احلاالت التي عوجلت بالن�س ��لني يف
ميادين ال�ش ��رق االق�صى احلربية مل حتقق
�س ��وى حالة واحدة ،وحت ��ى هذه عوجلت
بو�سائل اخرى!.
االثنني والدنيــــا�-شباط1944-
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التق��ط الدكتور احم��د مو�سى
ال�ص��ورة املن�ش��ورة عل��ى ه��ذه
ال�صفح��ة لال�ست��اذ توفي��ق
احلكي��م وحم��اره ،فعر�ضناها
عل��ى طائف��ة م��ن ا�صدق��اء
"االثن�ين" �أي اال�ست��اذ توفيق
واحلم��ار لتقدميه��ا للق��راء.
فكت��ب كل منه��م م��ا ر�آه و�صف ًا
لها.

اال�ستاذ عبا�س العقاد
"قلنا له �إن ال�صورة لال�ستاذ احلكيم
وانن ��ي م ��ن دول ��ة احلم�ي�ر ،فا�ش ��ار
ب ��ان تكتب ه ��ذه العب ��ارة على ل�س ��ان
اال�س ��تاذ توفي ��ق� - :إذهب ��ي حلم ��ار
احلكيم ..ودعيني!"
اال�ستاذ حممد التابعي
"�أرى ان يكت ��ب حتته ��ا م ��ا ي�أت ��ي:
"ه ��ذه ال�ص ��ورة مث ��ل طي ��ب عل ��ى
الدعاي ��ة الت ��ي يجيد اال�س ��تاذ احلكيم
دق طبوله ��ا لنف�س ��ه! وال يبعد ان ارى
قريبا �ص ��ورة اخ ��رى وفيها اال�س ��تاذ
ت .احلكي ��م وعلى كتفه او على ر�أ�س ��ه
ع�ص ��فور وال�ش ��م�س تبزغ من ال�شرق
حتى تكون هذه ال�صورة دعاية لكتابه
ع�ص ��فور من ال�ش ��رق كما يريد هو من
�ص ��ورته هذه التي ت�ص ��ورها وجل�س
فيه ��ا م ��ع حم ��ار – ان تك ��ون دعاي ��ة
لكتابة حماره احلكيم!".
اال�ستاذ ال�صاوي
ارى ان يكتب حتت ال�صورة "ومن كل

زوجني اثنني!"
اال�ست��اذ احم��د االلف��ي
عطية
�آ�س ��ف جد ًا لأن ال�صورة غري وا�ضحة
متام ًا ،ولو كانت نظارتي معي لتبينت
اال�شخا�ص جيد ًا يف هذه ال�صورة!
اال�ستاذ فكري اباظة
"توفي ��ق احلكيم وحم ��اره ...ولكنها
الي ��وم "حم ��ارة" ف� ��أي تط ��ور حدث:
وا�ص ��لح بين ��ه وب�ي�ن االنث ��ى م ��ن
احليوان ��ات .وه ��و ع ��دو االنث ��ى من
االدميات؟!".
اال�ستاذ توفيق احلكيم
"حديثه ..ا�ص ��دق واعمق من حديث
اكرث الآدميني"
اال�ستاذ كامل ال�شناوي
راى ان تكت ��ب ه ��ذه املحادث ��ة حت ��ت
ال�صورة:
 اين احلمار؟ القلم عند غالم الغيوب!ال�سندباد البحري:
�ص ��ورة جمع ��ت ب�ي�ن اال�س ��تاذ توفيق
احلكيم وحم ��اره ..واال�س ��تاذ توفيق
هو الذي على الي�سار!
م�صطفى امني:
امتح ��ن معلومات ��ك ..اي ��ن اال�س ��تاذ
توفيق احلكيم يف هذه ال�صورة؟

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

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

رئيس مجلس االدارة
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فخري كريم

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

االثــــنني والدنيا-كانون الثاين1944-
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

كاريكاتري ايام زمان

