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عن املر�أة احلديثة والقدمية وال�سينما وامل�سرح وال�شعر والطرب واالفالم
ويق��ول انه م�ستعد لالن�ضم��ام اىل ا�سرة الفن اذا وجد ق�صة حترتم الوطن
والدين!!
كان��ت فكرت��ي اخلا�صة ع��ن ف�ضيل��ة ال�شيخ ابو العي��ون ،انه �ص��ورة ادبية
جم�سم��ة لتل��ك املق��االت واالحادي��ث الناري��ة الت��ي ين�شره��ا يف ال�صحف
واملج�لات دافق��ة بالغ�ض��ب عل��ى خالع��ة املجتم��ع ..كن��ت اح�سب��ه �شيخ
الثائري��ن – ان كان ثمة ثائر غريه – على بن��ت حواء اينما كانت وحيثما
خلقها اهلل ..حتى ل�سكانه النقمة ار�سلها القدر ليذهب من افانني اجلن�س
اللطيف.

وبطبيعة احل ��ال مل يكن يدور بخلدي
ان تتي ��ح الظروف ملثلي ان تدخل معه
يف غم ��ار حدي ��ث ..اي حدي ��ث ..فقد
كان على حينئ ��ذ ان انفي عن خاطري
تل ��ك ال�ص ��ورة القائم ��ة الثابت ��ة ،ع ��ن
ثورت ��ه اجلارفة عل ��ى بن ��ات جن�سي،
التي ت�ضع بينه وبينهن �ستارا �سميكا
من ال�صلب.
فلم ��ا كلفن ��ي رئي�س التحري ��ر باجراء
حدي ��ث مع ال�شي ��خ ابو العي ��ون كنت
اظ ��ن – ل ��و ح ��دث امل�ستحي ��ل الرابع
و�سم ��ح ف�ضيلته مبقابلت ��ي والتحدث
معي – اين �ساحادثه من وراء �سجاف
كم ��ا تق ��ول تعالي ��م احل�شم ��ة ..ولذلك
عق�ص ��ت �شع ��ري وخفف ��ت (ال ��روج)
عل ��ى �شفت ��ي ،ث ��م ا�ستعن ��ت ب�شجاعة
ال�صحفي ��ة الن�شيط ��ة ،وذهب ��ت اطرق
بيدي باب قلع ��ة العدو يف �شارع علي
با�شا ابراهيم باحللمية اجلديدة!
وا�ستقبلن ��ي ف�ضيل ��ة ال�شي ��خ اب ��و
العيون حييا كما لو مل يكن هو ال�شيخ
ابو العي ��ون �صاح ��ب االراء اجلريئة
يف عداوة املجتم ��ع اجلديد ،وجل�سنا
نتحدث يف (ع�شم) كبري!!.
�إن ال�شي ��خ اب ��و العي ��ون رج ��ل طي ��ب
ال�سريرة ،عميق الفل�سفة ،فهو ال ي�أخذ
التكلي ��ف بينن ��ا ق�ضي ��ة م�سلم ��ة ..بل

يرفعه لأول وهلة!
وهكذا اثبت ال�شيخ يف اجلولة االوىل
انه منا�ض ��ل من نوع حدي ��ث ..متقدم
يف عقليت ��ه مث ��ل تقدم ��ه يف ال�س ��ن..
فهو كالطباخ الذي يتذوق ال�سم ..لأنه
بطهيه!!
وم ��ن ح ��ق ف�ضيل ��ة ال�شي ��خ عل ��ى ان
اع�ت�رف بانني خدعت ��ه حينما طوبت
عنه حقيق ��ة ا�سمي خ�شي ��ة ان يرف�ض
احلدي ��ث ..كم ��ا ان م ��ن حق ��ي عل ��ى
نف�سي ان اذكر انن ��ي مل اخدعه خدعة
كامل ��ة ،فقد اكتفيت فق ��ط بذكر مهنتي
كمندوب ��ة لدني ��ا الف ��ن ..م ��ع كذب ��ة
�صغ�ي�رة ا�ستبلدت به ��ا ا�سم (مديحة)
با�س ��م نه ��اد ..وعل ��م الل ��ه كم ��ا كان ��ت
ت�ؤملن ��ي وخ ��زات �ضم�ي�ري كلما هتف
يف ف�ضيلته قائال:
 ا�سمعي يابنت يا نهاد!!..ولقد حتدث مع ��ي ال�شيخ حديثا لي�س
للن�شر! ..وابادر النني ما قد يقفز اىل
اذهان القراء! فاق ��و الن هذا احلديث
جعلن ��ي اغ�ي�ر فكرت ��ي يف ف�ضيلته..
وخلق اميانه بان جم ��ال املر�أة امنا
يك ��ون يف احت�شامه ��ا ..وان رقيه ��ا
وتقدمها امن ��ا يكون ��ان يف ثقافتها
ومت�سكها بالف�ضيل ��ة وهكذا ك�سب
ف�ضيلة ال�شي ��خ ابو العيون اجلولة

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

الثاني ��ة ..كم ��ا ك�س ��ب اىل جان ��ب ذلك
تلمي ��ذة رحب ��ت ب ��ان تك ��ون يف �صف
مبادئه!
وف�ضيل ��ة ال�شي ��خ اب ��و العي ��ون فوق
ه ��ذا وذل ��ك رج ��ل لبق احلدي ��ث ممتع
الفك ��رة ،ل ��ه يف احلي ��اة االجتماعي ��ة
نظ ��رة تقدمية تقوم عل ��ى الف�ضائل ال
على الرجعي ��ة ،وقد يب ��دو من حديثه
لل�سام ��ع ان تفك�ي�ره يتجافى مع حياة
التق�ش ��ف التي يحياها رج ��ل مثله من
كبار رج ��ال الدين ..ولك ��ن االن�صاف
يدع ��وين اىل الق ��ول ب ��ان ال�شيخ ابو

العي ��ون رج ��ل �صال ��ح يف الف�ضيل ��ة،
يقدر ما هو �ضالع يف خفة الدم!
فه ��و مل ير جناحا ان يقول يل �ضاحكا
على ملأ من زواره من رجال الدين
 تع ��ايل جنبي هنا يا بن ��ت يا ظريفةانت
الن ��ه يق ��ول ذل ��ك وه ��و مت�ش ��ح بثوب
االميان بتقواه!
واالن الت ��رك ه ��ذا الو�ص ��ف ،ال ��ذي
ت�س ��يء اطالته اىل ا�ستم�س ��اك ال�شيخ
بتعاليم ��ه القا�سي ��ة يف نظ ��ر الرجعية
لتدخل يف �صلب احلديث:
�أي الن�ساء

اف�ضل
قلت له:
* م ��ا ر�أيك يف امل ��ر�أة الع�صرية ،وهل
تف�ضلها على املر�أة القدمية؟
فقال:
 ال ي�ؤخ ��ذ احلك ��م يف ه ��ذه امل�س�أل ��ةاطالقا ،بل البد من النظر لالعتبارات
يف امل ��ر�أة القدمي ��ة واالخ ��رى
(املتع�ص ��رة) فم ��ن ناحي ��ة التثقي ��ف
اف�ضل امل ��ر�أة املتع�صرة على القدمية،
وم ��ن ناحي ��ة االحت�ش ��ام واملحافظ ��ة
عل ��ى التقالي ��د ال�صاحل ��ة ،فق ��د ارى
ان امل�صري ��ة القدمي ��ة عل ��ى جانب يف
ه ��ذه الناحي ��ة يف�ضله ��ا عل ��ى امل ��ر�أة
الع�صرية..
رمب ��ا تقولني يل ان امل ��ر�أة الع�صرية
الت ��ي تق�صده ��ا بال�س� ��ؤال ع ��ن املراة
املثقف ��ة املهذب ��ة ،الت ��ي جمع ��ت كثريا
م ��ن ف�ضائل النف� ��س ..ف ��اذا كان كذلك
ف� ��أين اف�ضل الع�صري ��ة على االطالق،
الن امل ��ر�أة الت ��ي به ��ذا الو�ص ��ف –
واع ��رف منه ��ن كث�ي�رات يف و�سطن ��ا
امل�ص ��ري -هي الت ��ي ت� ��ؤدي ر�سالتها
من الناحيت�ي�ن اال�سرية واالن�سانية..
ان امل ��ر�أة املتع�ص ��رة الت ��ي اف�ض ��ل
عليه ��ا امل ��ر�أة الرجعي ��ة ،فه ��ي تل ��ك
الت ��ي تخو� ��ض املجتمع ��ات ال�صاخبة

الزاخ ��رة باملقا�ص ��ف واملراق� ��ص
واخلم ��ور والعمار ،وم ��ا اىل ذلك من
�شرور املجتمع ..هذه املر�أة الع�صرية
من ا�سمه ��ا م�سرتجلة ،وقد لعن النبي
�صلى الل ��ه عليه و�سل ��م امل�سرتجالت،
فهن �ش ��ر على املجتمع ،وال ي�صح ابدا
مقارنته ��ن بامل ��ر�أة امل�صري ��ة القدمية
عل ��ى ما فيه ��ا من جهل وم ��ن انغما�س
يف الرجعية اجلامدة.
بني �سيدنا عمر وزوجته!
وعدت ا�س�أله:
* ه ��ل ت ��رى تر�شي ��خ امل ��ر�أة امل�صرية
لع�ضوية الربملان؟
 الدي ��ن اال�سالم ��ي! اب ��اح للم ��ر�أةان تتمه ��ن م ��ا متهن ��ه الرج ��ال ،حت ��ى
الفتي ��ا والق�ض ��اء اال يف الدم ��اء عل ��ى
ر�أي بع� ��ض املذاه ��ب ،ولك ��ن بع� ��ض
الباحث ��ات ق ��د تعرتيه ��ا عوار�ض من
�ش ��رور االجتماع فتقيده ��ا ،مثال ذلك
ان امل ��ر�أة ان ت�شه ��د �ص�ل�اة اجلماع ��ة
واالعي ��اد واجلم ��ع ولك ��ن يف ع�صرنا
ه ��ذا ال تام ��ن امل ��ر�أة عب ��ث العابث�ي�ن،
وا�ستهت ��ار امل�ستهرتي ��ن ،فق ��د ينالون
م ��ن خفره ��ا وحيائها مم ��ا يتنافى مع
االخ�ل�اق الدينية ،وق ��د ا�ست�أذنت ذات
م ��رة زوج �سيدن ��ا عم ��ر ب ��ن اخلطاب
يف اخل ��روج م ��ن البي ��ت يف الغل� ��س
حل�ض ��ور �ص�ل�اة الفج ��ر يف امل�سج ��د
فنهاه ��ا �سيدن ��ا عم ��ر ع ��ن ذل ��ك فقالت
ل ��ه كي ��ف تنه ��اين ع ��ن ت�أدي ��ة �شعائر
الل ��ه م ��ع اجلماعة ،فا�س ��ر ذلك يف فمه
واذن لها يف اخل ��روج ،فلما كانت يف
بع� ��ض الطريق تعر�ض لها يف الظالم

وغمزه ��ا يف عجزته ��ا فرجع ��ت وكان
قد �سبقه ��ا اىل املنزل"فق ��ال لها":ملاذا
رجعت؟"فقالت":كنا نح�ضر اجلماعة
والنا�س نا�س ..اما االن فال اذهب".
قد اطل ��ت يف مقدم ��ة االجابة ..واري
دان اقو الن املر�أة لها ما للرجال ولكنها
مل تهي�أ اىل اليوم باال�سباب والعوامل
الثقافي ��ة واالجتماعي ��ة الن تك ��ون
�صاحل ��ة للع�ضوي ��ة يف الربملان ،فاىل
حني ينقى اجلو امل�صري من ال�شرور،
واىل ح�ي�ن تهذب املر�أة وي�صبح لديها
جميع املناعات ال�سليمة ال ارى منعها
من دخول الربملان.
* هل تق�ص ��د ف�ضيلتك بامل ��ر�أة املثقفة
ان تك ��ون على ثقافة ت�ؤهلها الن تكون
ربة بي ��ت ،ام لتجعلها على علم بثقافة
احلياة العامة؟
 امل ��ر�أة الت ��ي مل تتثق ��ف تثقيف ��ا(تربويا) ال ي�ؤم ��ن معها ان تكون ربة
ا�سرة باملعنى ال�صحيح ،فاملر�أة املثقفة
املتعلم ��ة تعليما دينيا وخلقا هي التي
اق�صده ��ا بق ��ويل امل ��ر�أة املثقف ��ة ،وال
تقارن بها امل ��ر�أة اجلاهلة يف كثري او
قليل.
الفن يف خدمة الدين
وعندئ ��ذ ر�أيت ان ننتقل باحلديث اىل
النواحي الفنية امل�صرية ف�س�ألته:
* ه ��ل ت ��رى ان الف ��ن التمثيل ��ي –
امل�سرح ��ي وال�سينمائ ��ي – ميك ��ن ان
يخدم املجتمع والدين؟
 ان ��ا افه ��م ان التمثي ��ل امل�سرح ��يوال�سينمائ ��ي هو عن�صر قوي للرتبية
والتهذي ��ب وب ��ث االخ�ل�اق الكرمي ��ة

يف النفو� ��س وتربي ��ة ال�شعوب تربية
تفي ��د املجتم ��ع والوط ��ن والدي ��ن من
طري ��ق امل�شاه ��دة والت�صوي ��ر ،وهذا
ه ��و املفرو�ض يف ف ��ن التمثيل ،ولكن
خربين ��ي ي ��ا ابنت ��ي ..ه ��ل امل�س ��رح
االن يخ ��دم تل ��ك االغرا� ��ض التي ا�شر
تاليه ��ا! ..اجل ��واب كال ..ليتني ا�سمع
عن ق�ص ��ة تتمثل فيه ��ا البطولة وعزة
النف�س والت�ضحية من غري ان تختلط
بالعب ��ث واال�ستهتار ،وان ��ا زعيم بان
اك ��ون من دع ��اة امل�س ��رح وال�سينما..
قد يحت ��ال بع� ��ض املتجري ��ن باالفالم
يف ان ي�ضع ��وا ق�ص ��ة ي�ضحك ��ون بها
عل ��ى اجلمهور من ناحي ��ة بث غرائزه
ونزواته وا�شتهائه املادي بو�ضعه يف
اط ��ار له �شكل الف�ضائل ،وبذلك ت�ضيع
الفائدة يف �سبيل الك�سب.
هل ال�سينما رج�س من عمل
ال�شيطان
* قلت مرة يف حدي ��ث ل كان ال�سينما
رج�س من ال�شيطان فلماذا؟
 راجعي االجابة ال�سابقة.* من من املمثلني واملمثالت امل�صريني
تعجب بهم؟
 انا اقدر من املمثلني �صديقي اال�ستاذزك ��ي طليم ��ات ،واال�ست ��اذ يو�سف بك
وهب ��ي ،ولكني كنت امتنى ان يتوفرا
عل ��ى درا�س ��ة التمثي ��ل ال�سلي ��م ال ��ذي
ا�ش ��ر تاليه النهما من اقدر النا�س على
التمثي ��ل املرغوب فيه خلقي ��ا ،اما عن
املمثالت فال ا�ستطيع ان اتكلم عنهن!
* ومن من املطربني واملطربات؟

فقال بعد ان تريث برهة:
 ان ��ك يا ان�س ��ة تورطيني يف االجابةع ��ن ا�سئل ��ة كن ��ت اح ��ب ان اجتنبه ��ا
ولكنن ��ي �ساجاريك يف رغبات ��ك ..انا
ال اك ��ره الغناء ،ولكن ب�شرط ان يكون
غن ��اء عف� � ًا نزيه ��ا يبع ��ث يف النف� ��س
الراح ��ة وق ��رة العني ويبع ��ث املعاين
ال�سامية واالغرا�ض ال�صاحلة لل�سمو
بال ��روح والنف� ��س وق ��د كان املغن ��ون
قدمي ��ا يهدفون اىل تلك االغرا�ض مثل
ابراهيم املو�صل ��ي وا�سحق املو�صلي
وابن عائ�شة وابن معبد ،ومن ع�صرنا
احلدي ��ث عب ��ده احلم ��ويل ويو�س ��ف
املني�ل�اوي و�سي ��د دروي� ��ش وحمم ��د
عثمان و�سالم ��ة حجازي وحممد عبد
الوه ��اب ح�ي�ن كان يت ��واله مر�ش ��ده
العظيم املرح ��وم �شوقي بك ال�شاعر..
ان ��ا اجل عب ��د الوهاب وامتن ��ى له ان
يرج ��ع اىل �ساب ��ق عادت ��ه م ��ن ان�شاد
الق�صائد واملقطوعات التي تبعث على
الف�ضيل ��ة مثل ق�صي ��دة مهيار الدليمي
واعجب ��ت ب ��ي بني ن ��ادي قومه ��ا ذات
ح�س ��ن فم�ض ��ت ت�س� ��أل ب ��ي" ..وعب ��د
الوه ��اب رجل التاريخ يف ف ��ن الغناء
يف هذا الع�صر..
واعجب كذلك بام كلث ��وم وخ�صو�صا
يف ق�صي ��دة �شوق ��ي بك"�سل ��وا قلب ��ي
غداة �س�ل�ا وتابا"وق�صيدتها االخرى
التي تقول فيها"ايها الفلك على او�شك
املغيب" وعبد الوهاب وام كلثوم هما
ابطال فن الغن ��اء يف الع�صر احلديث
وامتنى لهما البقاء.
* ومن يعجبك من ال�شعراء؟
 -لق ��د انته ��ى ع�صر ال�شع ��راء بانتهاء
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�شوقي وحاف ��ظ ابراهيم ،ومل يبق اال
الثال ��ث خليل مطران بك اطال الله يف
عمره ،ولكن بيننا �شعراء �شباب ارجو
له ��م م�ستقبال طيب ��ا ،مثل علي حممود
طه وحممد اال�سمر وعبد الغني ح�سن
وحممود ا�سماعيل واحمد رامي.
وعدت ا�س�أله:
* امل ت�شاه ��د ف�ضيلت ��ك افالم ��ا
�سينمائية؟
 ح�ض ��رت عر� ��ض ف�ص ��ل واح ��د م ��نرواي ��ة (ح ��واء اخلال ��دة) يف امل�سرح
وذل ��ك لأن وا�ضعه ��ا �صديق ��ي حممود
تيمور بك ..اما اخليالة (ال�سينما) فلم
ار غ�ي�ر �ص ��ور اعالناته ��ا املعلقة على
احلوائط يف ال�شوارع.
***
وانتهين ��ا م ��ن احلدي ��ث ،ث ��م جل�سن ��ا
نتحدث قليال يف حادث ا�صابته بايدي
رج ��ال البولي�س ي ��وم تظاهر االزهر.
فقال يل ان ��ه يخ�شى على كرامة الدين
من ان ي�سكت على اهانته ،وانه يرجو
من �صديق ��ه دولة النقرا�ش ��ي با�شا ان
يبدي له من االعتذار ما يرد االمر اىل
ن�صاب ��ه وما يرد الي ��ه كرامته بو�صفه
من رج ��ال الدين ،ومتنيت ل ��ه ال�شفاء
العاج ��ل ..واالعتذار العاج ��ل قبل ان
اغادره اىل الطريق..
مديحة ي�سري
دنيا الفن/
�شباط 1947 -
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االدب��اء يقدم��ون للرئي�س
حتياته��م واعم��ق �شكره��م
عل��ى تكرمي��ه لزميله��م
الكب�ير توفي��ق احلكي��م،
ويعت�برون ه��ذا االنع��ام
الرفي��ع موزع��ا عليه��م
جميع�� ًا ،وتكرمي��ا ل�لادب
واالدب��اء يف االمة العربية
م��ن املحي��ط اىل اخللي��ج،
ويقدمونه اك�بر لفتة نحو
تك��رمي الفك��ر يف االم��ة
العربي��ة ،وتقييم��ا جديدا
لالدب واالدباء.

يف مظاه ��رة ادبي ��ة رائع ��ة ،لريفعوا
اىل الرئي� ��س عرفانه ��م للجميل الذي
ا�س ��داه اىل االدب اذ من ��ح توفي ��ق
احلكيم ارفع و�سام يف الدولة واحب
هن ��ا ان اروي ق�ص ��ة ذل ��ك ال�صب ��اح
خطوة بخطوة..
اتفقت كلمة االدباء على ان يتجمعوا
يف داره ��م ..دار املجل� ��س االعل ��ى
للفن ��ون واالداب ..ليهنئ ��وا توفي ��ق
احلكي ��م ،ث ��م ليلعب ��وا جميع ��ا اىل

ه ��ذه ه ��ي العب ��ارة الت ��ي �سجله ��ا
كت ��اب االدب وال�شع ��ر والق�ص ��ة
والنق ��د ،حينما توجه ��وا اىل الق�صر
اجلمه ��وري �صب ��اح ال�سب ��ت املا�ضي
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الق�ص ��ر اجلمه ��وري ..وام ��ام ب ��اب
دار اله�ل�ال ،التقي ��ت باال�ستاذ الكبري
عبا� ��س حمم ��ود العق ��اد ،وكان عل ��ى
موع ��د يف املدينة ،ف�س ��رت معه حتى
بل ��غ موع ��ده ،نتكلم يف ه ��ذا الو�سام
ال ��ذي كلل هام ��ة توفي ��ق احلكيم يف
ذروة حملة احلامل�ي�ن عليه ،املتهمني
له بالنظر يف كتب غريه.
قلت لال�ستاذ العقاد:
 -يف الواق ��ع ان ��ك ان�صف ��ت توفي ��ق

احلكي ��م فيم ��ا عق ��دت م ��ن املقارنة –
او املفارق ��ة – ب�ي�ن حم ��اره وحم ��ار
خيمينيز
فقال العقاد:
 اح ��ب ان ا�ؤك ��د ل ��ك اوال ان احلملةكان ��ت طاملة ،وان اجراء احلكمة على
ل�سان احليوانات – واحلمري بالذات
– موج ��ود من قدمي الزمن يف اكرث
من كتاب ..وثانيا ..حل�ساب من تهدم
اعالمن ��ا ،كلما ارتفع من ��ا علم حاولنا
ان نهدمه؟
***
وودعت اال�ست ��اذ العقاد ،وذهبت اىل
املجل� ��س االعل ��ى للفن ��ون واالداب.
وظلل ��ت �ساع ��ة اىل جان ��ب توفي ��ق
احلكي ��م ،ا�ستمع اليه وه ��و يحدثني
كي ��ف تلق ��ى نب� ��أ الو�سام ،ال ��ذي كان
مفاج� ��أة للنا�س ،ولالدب ��اء ولتوفيق
احلكيم نف�س ��ه ،اىل حد انه مل ي�صدق
النب�أ ،واعتقد انه جمرد �شائعة دبرها
ل ��ه ابطال"املقالب"وه ��م كثريون يف
دنيا ال�صحافة واالدب.
وق�ص ��ة توفي ��ق احلكي ��م ت�ستح ��ق
الرواي ��ة ..ق ��ال ان ��ه كان يف �صبيحة
يوم اجلمع ��ة املا�ضي جال�سا يف ركن
منعزل من جروبي ،يتناول قدحا من
القهوة..
وجر�سون ��ات جروب ��ي يعرف ��ون ان
توفي ��ق احلكيم يحب االن ��زواء ،وال
ير�شدون اح ��دا اىل مائدته ..حتى ال
يكلفوه عبء ال�ضيوف ومطالبهم..
ودق التليف ��ون يف جروب ��ي ..وق ��ال

املتكلم..
 هن ��ا رئا�سة اجلمهوري ��ة ..اال�ستاذتوفيق احلكيم موجود؟
وتربع اجلر�سون بالرد:
 ال ..م�ش موجود.وذه ��ب بعدئ ��ذ اىل توفي ��ق احلكي ��م
يروي له ما حدث ،فقال توفيق:
 عملت طبعا..قالها ..وا�ضاف انه لي�س من املعقول
ان تطلب ��ه رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة ..وال
بد ان الت ��ي تطلبه هي رئا�سة حترير
جري ��دة اجلمهوري ��ة ومع ��روف ان
جري ��دة اجلمهوري ��ة ه ��ي التي �شنت
احلمل ��ة عل ��ى توفيق احلكي ��م ،ولهذا
اعتقد انها تطلبه يف التليفون لتطلب
منه ردا على احلاملني عليه ،او �شيئا
من هذا القبيل.
ويف ال�ساع ��ة الثالث ��ة ،كان توفي ��ق
يف طريق ��ه اىل �سينم ��ا م�ت�رو لي�شهد
فيل ��م بوري� ��س كارلوف ،ح�ي�ن قابله
اح ��د ال�صحفيني القدم ��اء  -وال يذكر
توفيق ا�سمه – وقال له:
 ال ��ف مربوك يا ا�ست ��اذ توفيق ..انه ��ذا الو�س ��ام �شرف ل�ل�ادب واالدباء
وقال له توفيق:
 يا �سيدي الله يحفظك.قالها ..وهو يظ ��ن ان �صاحبه يق�صد
بالو�س ��ام ،احلملة الت ��ي ت�شنها عليه
االقالم يف هذه االيام.
وترك ��ه وم�ضى فقابل ��ه �صديق وثان
وثالث ،وكلهم يهنئه بالو�سام ،ف�صاح
توفيق احلكيم::

 و�سام ايه يا جماعة؟ الرئي�س انعم عليك بارفع و�سام يفالدولة
ومل ي�ص ��دق ..وق ��ال له ��م واحدا بعد
االخر!
 هي املقالب و�صل ��ت اىل حد الهزاريف م�سائل زي دي؟
 دا اخل�ب�ر من�ش ��ور يف ال�صح ��فامل�سائية وابت�سم توفيق غري م�صدق
وذه ��ب اىل �ش�ي�رد ،وقابل ��ه �صدي ��ق
�آخ ��ر ،واق�س ��م ل ��ه ب�شرف ��ه ان اخلرب
�صحيح.
وهنا ي�ضيف توفيق ان هذا ال�صديق
ال ��ذي اق�س ��م ب�شرفه لي� ��س �صحفيا..
ولهذا �صدق النب�أ الول مرة!
**
ونعود اىل الق�صر اجلمهوري..
ب ��ل نع ��ود اىل م ��ا قبل ذل ��ك ب�سنوات
طويلة ،ح�ي�ن بدا التلمي ��ذ جمال عبد
النا�صر ،يقر�أ كتب االدب.
لق ��د ق ��ر�أ يومئ ��ذ ق�صة"ع ��ودة
الروح"لتوفي ��ق احلكيم ،ووجد فيها
�صورة كاملة �صادقة للحياة امل�صرية
يف ذلك العهد ،وما تزخر به من ب�ؤ�س
و�شقاء وحرمان.
ووقف جمال عبد النا�صر عند عبارة
وردت يف الق�صة على ل�سان عامل �آثار
فرن�س ��ي ،يف حدي ��ث له م ��ع مهند�س
اجنليزي يعمل يف م�صر هذا ن�صها:
"ه ��ل ر�أي ��ت يف بل ��د م ��ا ،ا�شقى من
ه� ��ؤالء امل�ساك�ي�ن؟ ..اوج ��دت افق ��ر
م ��ن هذا الف�ل�اح امل�صري ��ن وال اهول
عم�ل�ا؟ ..اين اعل ��م ذل ��ك جي ��دا ،فق ��د
ا�شتغل ��ت باحلفر عن االث ��ار امل�صرية

يف ق ��رى ال�صعي ��د ،وخالف ��ت بع�ض
الفالحني ،وعلمت كل �شيء..
"عم ��ل ليل نهار يف ال�شم�س املحرقة
وال�ب�رد القار� ��س ،وك�س ��رة م ��ن خبز
االذرة ،وقطع ��ة م ��ن اجلنب مع بع�ض
االع�ش ��اب م ��ن ال�سري� ��س وغريه مما
يثب ��ت وح ��ده ..ت�ضحي ��ة م�ستم ��رة،
و�ص�ب�ر دائ ��م ،وم ��ع ذل ��ك فه ��ا ه ��م
يقنون.
"ات�سم ��ع ه ��ذه اال�ص ��وات املجتمعة
اخلارج ��ة م ��ن قل ��وب ع ��دة؟� ..إال
نخاله ��ا خارج ��ة م ��ن قل ��ب واح ��د؟..
اين ا�ؤك ��د ان ه�ؤالء الق ��وم يح�سون
ل ��ذة يف ه ��ذا الك ��دح امل�ش�ت�رك ،ه ��ذا
اي�ضا الفرق بيننا وبينهم ،ان اجتمع
عمالن ��ا عل ��ى االمل ،اح�س ��وا جراثيم
الث ��ورة والع�صي ��ان وع ��دم الر�ض ��ا
مبا ه ��م في ��ه ،وان اجتم ��ع فالحوهم
على االثم ،اح�س ��وا بال�سرور اخلفي
واللذة باالحتاد يف االثم!
"ما اعجبهم �شعبا �صناعيا غدا!
"ال ت�سته ��ن به ��ذا ال�شع ��ب امل�سك�ي�ن
الي ��وم ..ان الق ��وة كامن ��ة في ��ه ،وال
ينق�صه ذلك الرج ��ل منه ،الذي تتمثل
في ��ه كل عواطف ��ه واماني ��ه ،ويك ��ون
ل ��ه رم ��ز الغابة ..عند ذل ��ك ال تعجب
له ��ذا ال�شع ��ب املتما�س ��ك املتجان�س
امل�ستط ��ب وامل�ستع ��د للت�ضحية ،اذ
اتى مبعجزة اخرى غري الهرم.
"ومن بلدا اتى من فجر االن�سانية
مبعج ��زة اله ��رم ،ل ��ن يعج ��ز عن
االتي ��ان مبعج ��زة اخ ��رى ،او
مبعجزات.
"يزعم ��ون ان ��ه بل ��د مي ��ت من ��ذ

ق ��رون ،وال ي ��رون قلب ��ه العظي ��م
ب ��ارزا نح ��وا ال�سماء ،من ب�ي�ن رمال
اجليزة.
"لق ��د �صنع ��ت م�ص ��ر قلبه ��ا بيده ��ا
ليعي�ش اىل االبد".
***
عن ��د ه ��ذه العب ��ارة م ��ن الق�صة وقف
جمال يت�أمل هذه

ال�ص ��ورة ال�شقي ��ة للف�ل�اح امل�ص ��ري،
وجع ��ل ي�سائ ��ل نف�سه كي ��ف ميكن ان
تتبدل؟
كيف ميك ��ن ان حت ��دث املعجزة التي
دع ��ا اليها توفيق احلكي ��م على ل�سان
ابطال الق�صة؟
وما �صورة الهرم اجلديد الذي يدعو
اليه توفيق احلكيم؟
واج ��اب التاري ��خ عل ��ى ه ��ذه
اال�سئل ��ة ..والتاري ��خ هو جمال
عبد النا�صر..
وحدثت املعجزة ..وهي الثورة!
وكان اله ��رم اجلدي ��د ه ��و ال�س ��د
الع ��ايل ..وهن� ��أ يج ��د املت�سائلون
عن �سر هذا الو�سام – ارفع و�سام
يف الدول ��ة – لتوفي ��ق احلكيم يف
هذه االونة بالذات.
انه ال�سد العايل..
ان ��ه اله ��رم اجلدي ��د ال ��ذي دع ��ا اليه
توفيق احلكيم يف"عودة الروح"دون
ان يح ��دد �صورت ��ه ..وحددها جمال
عبد النا�صر.
***
وبعد..
فق ��د ن لهام ��ات االدب ��اء ان ترتف ��ع،
بعد هذه اللفتة من الرئي�س ،وانتهى
الع�ص ��ر الذي كان ي�ش ��ار فيه اىل كل
بائ� ��س ويق ��ال عنه"ادركت ��ه حرف ��ة
االدب"
انته ��ى ع�ص ��ر ار�ستقراطي ��ة امل ��ال،
وجاء ع�صر جدي ��د ،العزة وال�سعادة
واملع ��ايل في ��ه للفك ��ر انته ��ى الع�صر
الذي عا�ش فيه حافظ ابراهيم يقول:
فيا م�صر ما انت دار االديب
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وال انت بالبلد الطيب
***
اج ��ل ..وه ��ذه اول لعنة ج ��ادة نحو
تك ��رمي االدب ،وتزكي ��ة الفك ��ر وال بد
ان تعقبه ��ا لفتات ولفتات ..لقد �آن ان
تكرم العلم ��اء واالدب ��اء يف حياتهم،
وتذكرهم قبل املوت..
ثم �آن ان تكرمهم بعد املوت ،كما تفعل
الدولة ال�سباقة يف هذا امليدان.
يف فرن�س ��ا يزف ��ون اخلالدي ��ن اىل
االكادميي ��ة الفرن�سي ��ة يف مواك ��ب
كمواك ��ب املل ��وك ،ويقلدونهم �سيوفا
مر�صع ��ة ،ويح�ش ��دون حولهم اجلند
واخليل املطهم ��ة ،تزفهم اىل عرو�ش
املجد.
ويف اجنل�ت�را ،يقيمون العالم االدب
وال�شع ��ر والف ��ن ق�ص ��ورا فاخ ��رة
يقيمون فيه ��ا ،حول ق�ص ��ر امللكة يف
حديقة ون�سور.
ويقيم ��ون لهم – بعد وفاتهم – قبور
فاخرة يف كني�سة "الو�ستمن�سرتابي"
ت�صبح عل ��ى االجيال حمج ��ا لالدباء
وكعبة ملحبي االدب.
ويف رو�سي ��ا ميه ��دون لالدب ��اء
وال�شع ��راء والفنانني مدائ ��ن عامرة
وحي ��اة مرتفة تهييئ لهم جو االنتاج
وي�سمونهم"العمال النادرين"وقد �آن
ان تعرف جمهوريتنا لالديب كرامته،
بعد هذه الثقة البديعة من جمال عبد
النا�ص ��ر ،التي تعن ��ي ان ارفع ان�سان
يف الدولة هو االديب.
امل�صـور  /كانون االول1958 -
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يف ه���ذا امل���كان يطال���ع الق���ارئ"كل
ا�سبوع"تاري���خ حي���اة كواكبن���ا..
باقالمهن"
كن���ت يف ال�سابع���ة م���ن عم���ري حينها
وقف���ت لألق���ي ن�شي���دا يف احلفل���ة
ال�سنوية التي تقيمها املدر�سة اخلريية
االرثوذكية ببريوت كل عام.
وكان مطلع هذا الن�شيد:
افتاة ال�شرق اىل املجد
قد �آن نهو�ض ال�شرقية
يا بنت العرب اال فادعي
لله يحفظ العربية
وبعد انته���اء احلفلة �سمع���ت عبارات
االعجاب ب�صوت���ي من املدعوين ومن
مدر�سات املدر�سة.
وا�صبح املدر�س���ات يطلنب مني الغناء
وق���ت الف�سح���ة يف كات�ي�ن املدر�س���ة،
وكان �صوت���ي عري�ض���ا ال يتنا�سب مع
طفولت���ي ،و�سمعتني الناظرة – وهي
بنت عمة والدي – فاخذتني من بيتهن
ونزل���ت عل���ى وجهي"بقل���م"ال ان�ساء

ما حيي���ت ،وحذرتني م���ن الغناء مرة
اخرى حر�ص���ا عل���ى م�ستقبلي ،ولكن
يظهر ان هذا"القل���م"زاد من حبي يف
الغن���اء لدرجة انني كن���ت اترمت دائما
باي كالم احفظه او ا�سمعه.
وذات يوم �سمعت ا�سطوانات"الوردة
البي�ضاء"عن���د احد اجلريان� ،سمعتها
من بعي���د لبعيد فق���د كان والدي غالبا
يف"طرابل����س ال�ش���ام"وكان اللي���ل
مت�أخرا حينما و�صل اىل �سمعي لأول
م���رة يف حيات���ي �ص���وت املو�سيق���ار
العظي���م اال�ستاذ حممد عب���د الوهاب،
وط���ال وق���ويف يف"البلكون"حت���ى
انتهى جارنا من �سماع اال�سطوانات.
***
وانتهزت فر�صة غياب والدي واقنعت
والدت���ي ب�ض���رورة تعلم الغن���اء على
ي���د اال�ستاذ"خال���د اب���و الن�صر"وهو
مو�سيق���ي مع���روف يف لبن���ان وم���ن
اح�س���ن العائالت يف بريوت ،وتلقيت
اول در����س ..وحفظ���ت ق�صي���دة

مطلعها:
ليالي ان هجرت لن ان�ساك..
وكانت هذه الق�صيدة �سببا يف �شهرتي
ب�ي�ن كث�ي�ر م���ن االو�س���اط يف بريوت
واقام اال�ستاذ"خالد"حفلة ليقدم فيها
تلميذته"الك�سن���درا بدران"وغني���ت
فيها هذه الق�صيدة ،ودبالوجا اخر مع
�شاب يكربين بقلي���ل ،واذكر ان مطلع
هذا الدبالوج كان:
�أنا – �شغل ما يف ،عمل ما يف.
فيه �شبان دايره
هو – جهاز ما يف ،عر�سان
مايف ،فيه بنات بايرة ،الخ
وح�ض���ر وال���دي م���ن ال�سف���ر يف هذه
الليل���ة وعل���م بوج���ودي يف احلفل���ة،
فج���اء غا�ضبا واخذين من يدي وعدنا
اىل بيتن���ا ث���م ا�ص���ر عل���ى ان ا�ساف���ر
معه اىل طرابل�س لك���ي ان�سى الغناء،
وق�ضي���ت مع���ه �شهرين مل اك���ف فيهما
ع���ن البكاء ،وكن���ت اه���دده باالنتحار
اذا مل ي�سم���ح يل بامت���ام درو�س���ي يف
املو�سيقى والغناء..
وعدن���ا اىل ب�ي�روت ..واقتن���ع
وال���دي – بع���د احل���اح – و�سم���ح
يل بامت���ام درو�س���ي وا�شته���رت
ق�صيدة"ليالي"لدرج���ة ان مدي���ر
اح���د املالهي طل���ب من���ي ان اغنيها
يف �صالت���ه ،فغنيته���ا وك�سبت منها
ارباحا طائلة.
واذك���ر ان �إح���دى امل�ضيف���ات
امل�صري���ات – وه���ي �سي���دة متقدمة
يف العم���ر ال اع���رف ا�سمه���ا –
�سمعتن���ي يف ال�صال���ة فار�سل���ت
ايل"ظرفا"به خم�س���ة جنيهات لكي
اغني لها"ليالي"مرة اخرى.
ث���م تنقل���ت بع���د ه���ذا ب�ي�ن ع���دة
�ص���االت منه���ا الباريزيانة"وكوكب
ال�شرق" ولونابارك" واللي���دو"
واحلديقة ،الخ ،حت���ى ا�صبت �شيئا
م���ن ال�شه���رة والنج���اح ،ولك���ن كل
ه���ذا مل يك���ن يكف���ي لتحقي���ق امايل
الوا�سعة يف احلياة.
اىل ان ج���اء يو�س���ف وهب���ي ب���ك
وتعاق���د مع���ي على"جوه���رة"..
وا�ستطع���ت ان اب���رز فن���ي كما كنت
اه���وى ..وحتقق���ت ام���ايل ..وم���ا
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زالت هناك �آمال اخرى ،ارجو من الله
ان تتحقق..
نور الهدى

دنيا الفن /كانون االول 1947 -

بريوت – من بديع �سربية:
ليايل لبن ��ان ت�ضحك من مقل ��ب بلد �شربته
هذا اال�سبوع املطربة الناعمة �سالمة..
فقد زاره ��ا يف منزلها م ��ن ا�سبوعني رجل
هن ��دي وحت ��دث معه ��ا باللغ ��ة االجنليزية
الت ��ي جتيده ��ا متام ��ا ،وفهم ��ت �سالمة من
حديث ��ه ان ��ه �صاح ��ب �شركة كب�ي�رة النتاج
االف�ل�ام ال�سينمائي ��ة يف الهن ��د ،وق ��د ر�آها
عل ��ى امل�س ��رح وتو�سم فيه ��ا �صالحية تامة
للظه ��ور يف افالم �شركت ��ه ،خ�صو�صا انها
قريبة ال�شبه بالهنديات..
وقبل ��ت املطرب ��ة ال�شاب ��ة ه ��ذا العر� ��ض
ال�سخ ��ي ،وتك ��ررت زيارة املنت ��ج الهندي،
واخ ��ذ يق ��دم له ��ا يف كل زي ��ارة قطع ��ة من
احلرير الهندي املزخرف..
وبعد عدة زيارات جتر�أ الرجل و�صارحها
بحقيقته واعرتف لها بانه لي�س منتجا وال
مم ��ن يتعاقدون على االنت ��اج ،ولكنه اغرم
بها ويريدها ان تكون زوجة له.
و�ضرب ��ت �سالمة كف ��ا بكف ..وع ��ادت اىل
الرج ��ل قطع احلرير الهن ��دي املزخرف مع
تك�شرية من العبارة الثقيل.
هواية ال�سيارات
وتتح ��دث لي ��ايل ب�ي�روت ع ��ن الهواي ��ة
اجلدي ��دة الت ��ي انت�ش ��رت يف او�س ��اط
الفنان ��ات اجلمي�ل�ات ،وهي هواي ��ة اقتناء
ال�سيارات اجلديدة ،والتدرب على قيادتها
يف كورني�ش العا�صمة ،وقد بد�أت احل�سناء
نزهة بون�س هذه الهواية يف العام املا�ضي
عندم ��ا ا�شرتت �سي ��ارة انيق ��ة بالتق�سيط،
توف�ي�را للوق ��ت ولتكالي ��ف التاك�س ��ي ث ��م
خفت بها انطوانيت نحا�س وقوت القلوب
و�سالمة وغريهن من الفنانات.
وقد يبدو اقتناء ال�سيارات �شيئا عاديا يف
او�ساط الفنانني والفنانات يف م�صر مثال،
ولكنه يبدو �شيئا غريبة بالن�سبة للفنانات
اللبناني ��ات اللوات ��ي ال ي ��در عليهن عملهن
ارباح ��ا ت�ساعده ��ن عل ��ى حتم ��ل تكالي ��ف
�سيارة.
وت�ؤكد ليايل لبن ��ان ان الغرية وحدها هي

التي جعلت الفنان ��ات اجلميالت يحر�صن
على ان يكن من ا�صحاب ال�سيارات ،ولي�س
هناك �سبب �آخر ،كتزايد عدد املعجبني ،او
ارتفاع ن�سبة الرثاء عند هذه او تلك!

ا�شاعات وراء عمر
ويقي ��م النج ��م عم ��ر ال�شري ��ف يف بريوت
ليمث ��ل دوره يف الفيل ��م الفرن�س ��ي امللون،
�سي ��دة الق�ص ��ر اللبن ��اين ..ويب ��دو ان
اال�شاع ��ات ال تري ��د ان ترح ��م النج ��م
ال�ش ��اب ،بدليل انه ��ا تتهمه م ��رة بانه على
�صلة غرامي ��ة عنيفة ببطل ��ة الفيلم النجمة
االيطالية الرائعة اجلمال انا ماريا كاتايل،
ومرة ت�ضرب رجلها يف االر�ض وتقول انه
غ ��ارق ل�شو�شت ��ه يف ح ��ب راق�ص ��ة نا�شئة
ا�سمها هند مرعبي..
وا�ضطر عم ��ر ال�شري ��ف اىل اال�ضراب عن
ال�سه ��ر يف اي م ��كان ومالزم ��ة غرفت ��ه يف
فن ��دق (الكابيت ��ول) حتى ال تنطل ��ق خلفه
ا�شاع ��ات جديدة ق ��د ت�ستق ��ر يف اذن فاتن
حمامة ،وعندئذ ..ربنا ي�سرت..

مناف�سة ماجنانو
وظه ��رت جنم ��ة جدي ��دة ا�سمه ��ا دنانري..
وتتوق ��ع لي ��ايل لبن ��ان ان تق ��وم مناف�س ��ة
عنيف ��ة ب�ي�ن دنان�ي�ر ،والفنان ��ة ال�صغ�ي�رة
جاكل�ي�ن الت ��ي يطلق ��ون عليها ت ��ارة لقب،
جاكل�ي�ن مون ��رو ،وحين ��ا لقب"جاكل�ي�ن
ماجنانو"!.
فان دنانري ظهرت يف ليايل لبنان م�صحوبة
بنف�س ال�ضجة التي رافقت ظهور جاكلني،
كم ��ا انها جميل ��ة ،ومث�ي�رة ،وخفيفة الظل
مثلها ..ان مل تكن اكرث!.
والف ��رق الوحي ��د ب�ي�ن جاكل�ي�ن ودنان�ي�ر
ان االوىل ارمني ��ة اال�ص ��ل ،والثاني ��ة
فل�سطينية..
ولدنان�ي�ر هواي ��ات كث�ي�رة منه ��ا التزحلق
عل ��ى اجللي ��د ،وزراع ��ة االر� ��ض وح�ص ��د
مزروعاته ��ا ،ث ��م ال�سباحة والقف ��ز العايل
ومطالعة كتب ال�شعر.
وترتق ��ب لي ��ايل ب�ي�روت ه ��ذه املناف�س ��ة
العنيف ��ة جلاكلني وتت�س ��اءل يف �سرها عما
اذا كان ��ت �ست�ستطيع ان تق ��ول لها :قومي
وانا اقعد مطرحك!..
اجليل  /ني�سان1956 -
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"يومي��ة رئي���س جمهوري��ة
الوالي��ات املتح��دة االمريكية –
كي��ف يت�سل��م الرئي���س اجلديد
مقاليد احلك��م – مرتب الرئي�س
واعمال��ه – رئي���س جمهوري��ة
ي�ص��اب بخل��ع يف ذراع��ه اث��ر
م�صافحة االف الزائرين"

ول ��و ان انتخاب ��ات رئي�س الوالي ��ات املتحدة
االمريكي ��ة قد متت منذ ب�ضع ��ة ا�سابيع اال ان
الرئي�س اجلديد ال يت�سل ��م مقاليد ال�سلطة من
�سلفه �إال يف يوم  4مار�س من العام املقبل.
وق ��د ج ��رت الع ��ادة على ان ��ه قبل حل ��ول هذا
املوع ��د بب�ضعة اي ��ام يذه ��ب الرئي�س اجلديد
اىل"البي ��ت االبي�ض"ومعه ا�سرته حيث تقيم
اال�سرت ��ان – ا�س ��رة الرئي�س الق ��دمي وا�سرة
الرئي� ��س اجلديد – معا فرتة من الزمن يدرب
فيه ��ا الرئي� ��س الق ��دمي خلفه على امله ��ام التي
�س ��وف يتقلده ��ا ،ومت ��رت الرئي�س ��ة ال�سابقة
الرئي�سة احلالية عل ��ى ال�شئون التي يجب ان
ت�ؤديها مدة ريا�سة زوجها للجمهورية.
حت ��ى اذا كان الي ��وم الراب ��ع من �شه ��ر مار�س
رك ��ب الرئي�س ��ان عرب ��ة واح ��دة وذهب ��ا مع ��ا
اىل"الكابيتول"مق ��ر الربمل ��ان االمريك ��ي
فيجل� ��س الرئي� ��س ال�ساب ��ق اىل اليمني وعلى
ي�ساره الرئي�س اجلديد ،وهناك يق�سم الرئي�س
اجلدي ��د على االجنيل بان يقوم مبهمة ريا�سة
جمهوري ��ة واليات امريكا املتح ��دة باخال�ص
وان يبذل اق�صى اجله ��د يف احلر�ص والذود
والدفاع عن د�ستور بالده.
وق ��د جرت الع ��ادة على ان يتل ��و الرئي�س هذا
الق�س ��م ويده على اجنيل جدي ��د ي�صري بعدئذ
ملكا له يحتفظ به ذكرى لهذا الق�سم العظيم.
ويع ��ود بعدئ ��ذ الرئي� ��س اجلدي ��د اىل البي ��ت
االبي�ض م ��ع �سلفه يف عربة واح ��دة ولكنهما
يب ��دالن مكانيهم ��ا يف الع ��ودة ،اذ يجل� ��س
الرئي�س اجلديد اىل اليمن والرئي�س ال�سابق
اىل ي�ساره!.

البيت االبي�ض
ويقي ��م رئي�س الوالي ��ات املتح ��دة يف"البيت
االبي�ض"الن ��ه املق ��ر الر�سم ��ي للرئي�س وكان
اول رئي� ��س �سك ��ن ه ��ذا البيت ج ��ون ادام�س
ال ��ذي توىل هذا املن�صب م ��ن �سنة  1797اىل
�سنة .1801
والبيت االبي�ض بناية كبرية متتاز بالب�ساطة
وتوا�ضع املظهر ،وقد و�ضع ت�صميمه مهند�س
ايرلن ��دى يدع ��ى جامي�س هوب ��ان ،ومل يكلف
الرج ��ل نف�س ��ه عن ��اء و�ض ��ع ت�صمي ��م يتم�شى
م ��ع حاجة ر�ؤ�س ��اء اجلمهوري ��ة الذين �سوف
ي�سكن ��ون هذا البيت ،امنا نق ��ل ت�صميم ق�صر
ايرلن ��دي وبنى البي ��ت االبي�ض عل ��ى منطه،
وا�ستغرق البناء �سبعة اع ��وام كاملة وانتهى
يف �سنة .1799
ً
وح ��دث بعد بنائه بخم�سة ع�شر عاما ان �شبت
فيه ن ��ار فان ��ت عليه باكمل ��ه ،فل ��م ينتهز والة
االمور االمريكيون ه ��ذه الفر�صة ال�ستحداث
ت�صمي ��م جديد لل ��دار الريا�سة امن ��ا ا�ستدعوا
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جام� ��س هوب ��ان – وكان ال ي ��زال عل ��ى قي ��د
احلي ��اة – وعه ��دوا الي ��ه باعادة بن ��اء البيت
االبي�ض.
ومل يكلف الرجل نف�سه اي عناء بل اخرج من
مكتب ��ه الت�صميم االول واجرى اع ��ادة البناء
على منطه ال�سابق بال�ضبط!
وتكلف البناء اجلدي ��د مليون ون�صف مليون
دوالر اي م ��ا يق ��ارب  300000جني ��ه يف
ح�ساب العملة يف ال�سنوات االخرية.
اذا يف مقر الرئي�س
ويف ال ��دور االر�ض ��ي من ه ��ذا الق�صر مم�شى
وا�سع حتف به ردهات ا�ستقبال كربى عديدة
ت ��زدان جدرانه ��ا �ص ��ور ر�ؤ�س ��اء جمهوري ��ة
الواليات املتحدة ال�سابقني.
وتقع مكاتب الرئي�س وغرفه يف الدور االول،
ويف املكتب ��ة القائمة بهذا ال ��دور مائدة كبرية
اهدته ��ا امللك ��ة فكتوريا اىل رئي� ��س الواليات

املتح ��دة ح ��وايل �سن ��ة  1855وله ��ذه املائدة
ق�ص ��ة طريفة :ذلك انه يف �سنة  1852خرجت
من اجنلرتا �سفينة تدعى"ريزوليوت"تبحث
عن م�ص�ي�ر بعثة اكت�شاف ق ��ام بها ال�سرجون
فرانكلني الرحالة االجنليزي املعروف.
وقد عرث قبطان امريكي على هذه ال�سفينة يف
�سنة  1855مهملة ل ��دى احد ال�شواطيء دون
ان يكون على ظهرها احد فعاد بها اىل امريكا،
وعندئذ ار�سله ��ا رئي�س اجلمهورية اىل امللكة
فكتوريا عربونا على ال�صداقة واملودة.
وردت امللك ��ة ه ��ذا اجلمي ��ل ب ��ان ا�صطنع ��ت
من بع�ض خ�ش ��ب هذه ال�سفين ��ة مائدة كبرية
اهدتها اىل ذلك الرئي�س ،وهي املائدة ال�سالفة
الذكر.
بريد الرئي�س
ويق ��وم ال�سكرت�ي�ر اخلا� ��ص للرئي� ��س ب ��اداء
االعم ��ال املتعلق ��ة بالرئي�س فهو ال ��ذي يف�ض
الر�سائ ��ل الت ��ي تر�س ��ل الي ��ه مبعاون ��ة بع�ض
املوظفني – فال تبلغ اىل الرئي�س �إال الر�سائل
املهمة واخلا�صة واملتعلقة ب�شئون الدولة.
ام ��ا طلبات اال�ستخ ��دام او غريها من املطالب
او ال�ش ��كاوي ف ��ان ال�سكرتاري ��ة حتولها على
االدارات احلكومي ��ة املخت�صة ،كما هو احلال
يف �سكرتاري ��ات �سائر ر�ؤ�س ��اء اجلمهوريات
وامللوك.
وق ��د تبل ��غ عدد ه ��ذه الر�سائل ما ب�ي�ن  800و
 1000ر�سالة يف اليوم.
وكثريا ما يكتب رجال ون�ساء من االمريكيني
يطلب ��ون توقيع الرئي�س ولالجابة على امثال
هذه الر�سائل بطاق ��ات خا�صة مزينة ب�صورة

لبناء البيت االبي�ض ،تر�س ��ل الغلب الطالبني
والطالبات.

يتم له ال�شفاء وت�سلم يده من تلك امل�صافحات
التي ال بد منها.

م�صافحات خطرة
ولك ��ن اه ��م ما ي�شغ ��ل رئي� ��س اجلمهورية هم
الزائ ��رون ،ذل ��ك ان ��ه يف طاقت ��ه او يف و�س ��ع
�سكرتاريته ان ترف� ��ض اخلطابات او حتولها
على جه ��ات اخرى ،ولكن ما احليلة يف طالب
املقابلة اذا كان ي�أب ��ى ان ين�صرف �إال اذا قابل
الرئي�س ،وامريكا بالد الليتوقراطية؟!
وكي ��ف ي ��رد ال�سكرت ��ارون زوارا جائ ��وا
م ��ن اقا�ص ��ي الوالي ��ات ليقدم ��وا حتياته ��م
واحرتاماتهم للرئي�س؟
لذل ��ك فال بد لرئي�س اجلمهوري ��ة من ا�ستقبال
ال ��زوار ،وتق�ضي عليه التقالي ��د الدميقراطية
ان ي�صاف ��ح جمي ��ع زائريه بي ��ده وقد يبلغون
يف بع�ض االحيان املئا.
ففي بع�ض املنا�سبات ،كعيد ر�أ�س ال�سنة مثال،
يقبل مئات بل االف على البيت االبي�ض لتحية
الرئي� ��س ومي ��د ه ��ذا ي ��ده له� ��ؤالء ي�صافحهم
الواحد بعد االخر.
ولقد حدث ان الرئي� ��س كوليدج ا�صيب عقب
حفلة كهذه بخلع يف ذراعه وا�شار عليه طبيبه
بان يقيم بعيدا عن البيت االبي�ض حينا ريثما

مرتب الرئي�س
ويتقا�ض ��ى رئي� ��س اجلمهوري ��ة راتب ��ا يعترب
متوا�ضع ��ا بالن�سب ��ة للعم ��ل ال ��ذي ي�ؤدي ��ه
وبالقيا� ��س اىل ميزاني ��ة الدول ��ة ،اذ ان راتبه
اليزيد على  75الف دوالر يف العام.
عل ��ى ان ه ��ذا الرات ��ب مل يق ��رر اال من ��ذ �سن ��ة
 ،1905ام ��ا فيم ��ا قبل ذلك فق ��د كان حتى �سنة
 1873مبلغ  35الف دوالر� ،ضوعفت منذ تلك
ال�سن ��ة ثم ا�ستقر ذلك الراتب عند رقم  75الف
دوالر منذ �سنة  1905اىل االن.

ويقط ��ن الرئي� ��س البي ��ت االبي� ��ض جمانا وال
يدف ��ع �شيئا م ��ن نفق ��ات اال�ض ��اءة او التدفئة
وتق ��دم ل ��ه الدول ��ة الفرا� ��ش وادوات املائ ��دة
جمان ��ا كما ان ل ��ه �سبعة من اخل ��دم وو�صيفة
لزوجته على ح�ساب الدولة.
ويقيم الرئي�س حف�ل�ات و�سهرات عديدة وان
كان الواج ��ب ال يحت ��م علي ��ه اك�ث�ر م ��ن ثالثة
حف�ل�ات يف كل �شتاء االوىل للوزراء والثانية
لرج ��ال الهيئ ��ة ال�سيا�س ��ة ،والثالث ��ة لق�ض ��اء
املحكمة العليا.
اعمال الرئي�س وزوجته
ويق�ضي الرئي�س ف�ت�رة ال�صباح يف ا�ستقبال

الزائري ��ن ،ومل ��ا كان رئي� ��س اجلمهوري ��ة هو
رئي�س"ال�سلط ��ة التنفيذية"والي ��ه املرجع يف
التعيين ��ات املدني ��ة والع�سكري ��ة فان ��ه ال يكاد
يف ��رغ من تن ��اول غدائه حتى يقب ��ل احد كبار
املوظفني يحمل ملف ��ا (دو�سيها) كبريا خا�صا
بالتعيينات يف الوظائ ��ف امللكية والع�سكرية
يطل ��ع علي ��ه الرئي� ��س ويوقع على م ��ا يوافق
عليه من تعيينات ،وي�ستغرق هذا العمل بقية
اليوم.
ويف هذه اجلمهوري ��ة الدميقراطية ال ينادى
الرئي� ��س ب ��اي لق ��ب م ��ن الق ��اب التفخي ��م بل
يدعى"ح�ض ��رة الرئي�س"ف ��اذا ما ب ��رح البيت
االبي�ض عاد �شخ�صا عاديا ك�سائر الرعايا.
ويطل ��ق عل ��ى زوج ��ة الرئي� ��س لقب"ح�ضرة
الرئي�سة"وعليه ��ا واجب ��ات اجتماعية كثرية
ال تق ��ل م�شق ��ة ع ��ن واجب ��ات زوجه ��ا ولق ��د
اح�ص ��ت اح ��دى ال�صح ��ف االمريكي ��ة بع�ض
اعمال اح ��دى الرئي�س ��ات ال�سابق ��ات يف عام
فات�ض ��ح انه ��ا ا�شرتكت يف  3-4حفل ��ة ع�شاء
و� 350سهرة راقعة و 640حفلة �شاي وكانت
و�صيف ��ة �شرف يف اثنت ��ي ع�شرة حفلة زواج،
وادت  1700زيارة ،و�صافحت  32الف يد!.
كل �شيء والدنيا /كانون االول1932 -
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كان العامل الفل�سطيني
اال�ستاذ ا�سعد ال�شقريي
من اع�ضاء الوفود
العربية يف ت�أبني املغفور
له احمد �شوقي بك،
وقد كان �سيادته يف
وقت ما من امناء مكتبة
ال�سلطان عبد احلميد
الثاين ،فانتهزنا فر�صة
وجوده يف م�صر و�س�ألناه
ان يحدثنا عن بع�ض
ذكرياته عن ذلك العهد
فحدثنا حديثا طويال
اقتطفنا منه ما يلي:
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م ��ا كاد ال�سلط ��ان عب ��د احلمي ��د يعتل ��ي االريك ��ة
ال�سلطاني ��ة حت ��ى وج ��ه عنايت ��ه اىل ا�ستط�ل�اع
االخب ��ار وت�سقطه ��ا يف داخ ��ل ال�سلطن ��ة ويف
خارجه ��ا فب ��ث العي ��ون واالر�ص ��اد يف كل م ��كان
وبذل االم ��وال الطائلة يف هذا ال�سبيل فمكنه ذلك
م ��ن الوق ��وف على كل كب�ي�رة و�صغ�ي�رة مما كان
يهمه معرفته يف الدوائر ال�سيا�سية واالجتماعية،
وكان ��ت التقارير التي يعده ��ا جوا�سي�سه ترد اىل
ديوان ��ه يوميا ،فرتفع اليه كل ليل ��ة فيم�ضي وقتا
غ�ي�ر ق�صري يف مراجعته ��ا فاذا تعب م ��ن قراءتها
امر احد ابنائه بت�ل�اوة ما بقي منها على م�سامعه
ف�ل�ا يدخل خمدعه اال وقد احاط بجميع احلوادث
الداخلية واخلارجية.
ومل ��ا خل ��ع ال�سلط ��ان عب ��د احلمي ��د وج ��دوا ب�ي�ن
اوراق ��ه ودفاتر ح�ساباته ما يفي ��د انه كان قد عني
خم�ص�صات �سنوية لالر�شدوق فردينان ويل عهد
النم�سا الذي اغتي ��ل يف �سراييفو يف �شهر يونيو
يونيو �سنة .1914
وق ��د عني له عظمت ��ه هذه املخ�ص�ص ��ات يف مقابل
االخبار التي كان يوافيه بها.
ف ��اذا �صدقت ه ��ذه الرواية فانها تك ��ون اكرب دليل
عل ��ى م ��ا و�ص ��ل الي ��ه ال�سلط ��ان عب ��د احلميد من
الرباعة يف تنظيم اجلا�سو�سية مل�صلحته.
ومل ��ا تق ��رر ان ي ��زور االمرباط ��ور غلي ��وم الثاين
اال�ستانة زيارته الر�سمية التاريخية امر ال�سلطان
عب ��د احلميد اعوانه يف برلني ان ير�سلوا اليه يف
الوقت املنا�سب بيانات وافية عن اجلناح اخلا�ص
ب�سكن ��ى االمرباط ��ور واالمرباط ��ورة يف الق�صر
االمرباطوري يف برل�ي�ن ،والح عظمته بان تكون
البيان ��ات مف�صلة تف�صيال دقيق ��ا فت�شمل نظام كل
حج ��رة من احلجر التي يت�أل ��ف منها ذلك اجلناح،
واالثاث الذي اثثت به والفرا�ش التي فر�شت بها.
وما كاد عبد احلميد يتلقى هذه البيانات حتى اتى
بع ��دد كبري من ال�صناع والعم ��ال الفنيني وامرهم
بتحوي ��ل جن ��اح يف الق�ص ��ر الذي تق ��رر ان ينزل
ال�ضيفان فيه على �ضوء البيانات املذكورة بحيث
ت�صبح حجره م�شابهة حلجر اجلناح اخلا�ص يف
الق�صر االمرباطوري متام امل�شابهة.
ومل ��ا و�ص ��ل االمرباط ��ور غلي ��وم الث ��اين
واالمرباط ��ورة اىل اال�ستان ��ة ا�ستقب�ل�ا بحف ��اوة
واكرام عظيم�ي�ن ورافقهما ال�سلط ��ان اىل الق�صر
ال ��ذي اعد لنزولهم ��ا فيه ثم ودعهم ��ا وقفل راجعا
اىل ق�ص ��ره تاركا كبري امنائ ��ه ي�صحبه جاللتيهما
لرييهما اجلناح الذي هي�أه عظمته لهما.
ويف ا�ستطاع ��ة القارئ ان يت�ص ��ور مبلغ الده�شة
العظيم ��ة الت ��ي ا�ستول ��ت عل ��ى االمرباط ��ور
واالمرباط ��ورة ح�ي�ن دخ�ل�ا جناحهم ��ا فوج ��داه
�ص ��ورة طب ��ق اال�ص ��ل جلناحهم ��ا اخلا� ��ص يف
الق�ص ��ر االمرباط ��وري يف برل�ي�ن ..بل ك ��م كانت

ده�شتهم ��ا اعظ ��م ح�ي�ن اقرتب ��ا م ��ن ال�سريري ��ن
ور�أي ��ا ان (البيا� ��ض) ال ��ذي جل ��ب لهم ��ا م ��ن
نوع"بيا�ض"فرا�شيهم ��ا يف برل�ي�ن وان احلرفني
االول�ي�ن من ا�سميهم ��ا مطرزان علي ��ه ..متاما كما
هو يف برلني!.
***
وات�ص ��ل بال�سلطان عبد احلميد يف احدى ال�سنني
ان حكوم ��ة اجنبية كبرية رات ان ت�سرتد �سفريها
من اال�ستان ��ة النه ميايل ال�سلطان وانها قررت ان
ت�ستبدله ب�سفري �آخر قوي ال�شكيمة �شديد الب�أ�س
وو�ص ��ل ال�سف�ي�ر اجلدي ��د اىل اال�ستان ��ة فحدد له
موع ��د ليت�شرف ه ��و وزوجته مبقابل ��ة ال�سلطان.
فلما مثال يف ح�ضرته بالغ يف االحتفاء بهما وبعد
ما حادث ال�سفري ملي ��ا التفت اىل قرينته وقال لها
انه يود ان يريها احلر ملك فاجابت انها تقابل هذا
العطف بال�سرور واالمتن ��ان فا�ست�أذن عظمته من
ال�سفري وا�ست�صح ��ب قرينته اىل دائرة احلرملك.
وبعد ماط ��اف بها بع� ��ض قاعته ��ا وحجراتها مرا
بقاع ��ة كب�ي�رة فق ��ال لها":ه ��ذه قاع ��ة املجوهرات
فه ��ل حتب�ي�ن ان تلق ��ي نظ ��رة عليها؟"فدخاله ��ا
واخ ��ذت زوجة ال�سفري ت�سرح الطرف يف كنوزها
ونفائ�سه ��ا ،ثم وقفت طويال ام ��ام عقد ثمني قدمي
العهد ا�ستوق ��ف نظرها بجمال ��ه ورونقه فتناوله
عظمت ��ه واتظاهر بان ��ه يريد ان ي�ش ��رح لها كيفية
لب�س ��ه وو�ضع ��ه يف عنقه ��ا ث ��م ق ��ال لها":ك ��م هو
جميل يف عنقك يا �سيدتي"فاغتبطت بهذه التحية
الرقيق ��ة وارادت ان تنزع العقد لتعيده اىل مكانه
فا�ستوقفه ��ا عظمت ��ه بقول ��ه ان هذا ال يلي ��ق وانه
مادام العقد قد اعجبها فه ��و ي�سره ان يقدمه لها..
وكان ي�س ��اوي م ��ن خم�س ��ة االف اىل �سبعة االف
جنيه!..
وعاد ال�سفري وقرينته بع ��د ذلك اىل دارهما وهما
ينوه ��ان ب ��ذكاء ال�سلط ��ان ولطف ��ه ومب ��ا ي�ضمره
لبالدهما من ود و�صداقة!
***
وق ��ال اال�ست ��اذ ال�شق�ي�ري ردا على �س� ��ؤال لنا ان
كثريي ��ن يعتق ��دون ان ��ه كان لبع� ��ض املحيط�ي�ن
بال�سلطان عبد احلميد واملقربني اليه ت�أثري عظيم
علي ��ه ،بيد ان احلقيقة تخالف ذلك فانه كان يعرف
حقيق ��ة ام ��ر كل ف ��رد منهم مت ��ام املعرف ��ة ،ويعلم
دخائل ��ه و�سرائره ،وان تظاهر بعك�س ذلك فالجل
حتقيق بع�ض مطامعه او اغرا�ضه فقط ..فقد كان
�شدي ��د ال ��ذكاء فطنا وا�س ��ع االدراك يقظ� � ًا واهتم
عب ��د احلمي ��د بتنظيم حر�س ��ه اهتمام ��ا كبريا ظنا
من ��ه ان يكفيه يف �ساع ��ة اخلطر فجعل عدد رجاله
ثالث ��ة االف ولكنه اخط�أ التقدي ��ر يف هذه امل�س�ألة
فتحم ��ل عاقبة �سوء تدب�ي�ره ..فانه اهمل اجلي�ش
ومل يكرتث لتذم ��ر رجاله من عدم قب�ض مرتباتهم
كامل ��ة يف مواعيده ��ا كما ان ��ه مل يب ��ال ب�شكواهم

فلما انف�ض ��وا عليه بايعاز م ��ن زعماء االحتاديني
مل يتج ��ه حر�سه من امل� ��أزق الذي ب ��ات فيه فلم ير
مندوح ��ة عن االدع ��ان لالم ��ر الواقع فتن ��ازل عن
عر�ش ابائه واجداده.
***
وق ��د قلنا �آنفا ان اال�ست ��اذ ا�سعد ال�شقريي 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�س� ��أل عن خارط ��ة قدمي ��ة كان يف حاجة
اليه ��ا فق ��ال ام�ي�ن املتكب ��ة االوىل انه ��ا موجودة،
فطل ��ب ال�سلطان ر�ؤيته ��ا فا�ضطرب ام�ي�ن املكتبة

االول و�س�أل اال�ست ��اذ ا�سعد ال�شقريي عن مفاتيح
اخلزائ ��ن فاعط ��اء اياه ��ا فاخذها وفت ��ح اخلزانة
االوىل فل ��م يعرث على اخلارطة ففتح خزانة ثانية
فل ��م يعرث عليها اي�ض ��ا وهنا عيل �ص�ب�ر ال�سلطان
فالتفت اىل اال�ستاذ ا�سعد ال�شقريي وقال له":ملاذا
ان ��ت واقف هك ��ذا التتحرك ..اال تعل ��م اين توجد
اخلارط ��ة الت ��ي اريدها!"فق ��ال �سيادته":انن ��ي
اع ��رف مكانهم ��ا يام ��والي ،وا�س ��رع اىل اح ��دى
اخلزائ ��ن وفتحه ��ا فوج ��د اخلارط ��ة يف داخله ��ا
فتناوله ��ا وحمله ��ااىل ال�سلط ��ان بينم ��ا كان امني
املكتبة االول يرجتف من اخلوف والفزع.
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وبع ��د م ��ا اطل ��ع ال�سلط ��ان عل ��ى اخلارط ��ة نه�ض
من�صرفا وملا مر بامني املكتبة االول قال له":وهل
تغ�ضب ��ون بع ��د ذل ��ك اذا ا�ستخدم ��ت العرب"..ثم
�سال عظمت ��ه اال�ستاذ ا�سعد ال�شق�ي�ري هل له اهل
يف ع ��كا م�سقط ر�أ�س ��ه فقال �سيادت ��ه ان والدته ال
تزال على قيد احلياة.
وبع ��د مدة ق�صرية عل ��م اال�ستاذ ا�سع ��د ال�شقريي
ان والدت ��ه ت�سلمت مبلغا من املال من الوايل الذي
ابلغها ان املبلغ هبة من ويل النعم.
ويقول اال�ستاذ ال�شقريي ان ال�سلطان عبد احلميد
كان �شدي ��د الهبة والوق ��ار وان رجال بالطه كانوا
يرتع ��دون عن ��د ر�ؤيت ��ه ويح�سبون اك�ب�ر ح�ساب
لغ�ضبه.
***
وم ��ن املرا�سي ��م التي ابتدعه ��ا لزي ��ادة ت�أثريه يف
النفو�س حفلة ال�سالملك عندما كان يخرج لل�صالة
يوم اجلمعة ،فكان اجلنود ي�صطفون على جانبي
الطريق م ��ن الق�صر اىل امل�سجد لي�ؤدوا له التحية
يف الذهاب واالياب ،ف ��اذا ما انتهت ال�صالة وعاد
عظمت ��ه اىل ال�سالملك ا�ستقب ��ل ال�سفراء االجانب
وعقيالته ��م وم ��ن يك ��ون يف اال�ستان ��ة يومئذ من
عظم ��اء االجانب وكباره ��م ثم ين�ص ��رف اجلميع
وهم يتحدثون بعظمة ال�سلطان وابهته.
ومم ��ا يروي عن دهاء ال�سلط ��ان انه ما كاد يرتقي
االريك ��ة ال�سلطاني ��ة حتى وجه هم ��ه اىل االنتقام
من امل�س�ؤولني عن مقتل عمه ال�سلطان عبد العزيز
ال حب� � ًا بعمه ولكن خوفا من مكايد قاتليه فاحالهم
اىل املحاكم ��ة بع ��د ما اعد عدته لك ��ي يحكم عليهم
باالعدام.
فلم ��ا �صدر احلكم باعدامه ��م وحملت �صورته اليه
لي�ص ��دق عليه ق ��ال انه لي�س ابغ� ��ض اليه من �سفك
ال ��دم ولذلك ي�شق علي ��ه الت�صديق على هذا احلكم
وي�ستبدل ��ه بال�سج ��ن امل�ؤب ��د لبع�ضه ��م وبالنف ��ي
امل�ؤبد للبع� ��ض االخر .فقابل االن� ��س هذا العطف
ب�شك ��ر املراحم العلي ��ة وكان اهل املحك ��وم عليهم
واقاربهم يف مقدمة ال�شاكرين.
***
ثم حدث ان غ�ضب ال�سلطان على اال�ستاذ ال�شقريي
فابعد من اال�ستانة لد�سي�س ��ة د�سها له احدهم عند
ال�سلطان.
وملا اعل ��ن الد�ستور انتخ ��ب اال�ست ��اذ ا�سعد نائبا
ع ��ن ع ��كا يف جمل� ��س املعبوث ��ان فلم ��ا و�صل اىل
اال�ستان ��ة قابل ال�سلطان كم ��ا قابله �سائر النواب.
ويق ��ول اال�ستاذ ا�سع ��د انه �سم ��ع ال�سلطان يقول
لرج ��ال احلا�شية الذي ��ن كانوا حميط�ي�ن به وهو
ي�ش�ي�ر اليه":هذا ربيب نعمتنا"ك�أنه اراد ان يقول
ان ه ��ذا الذين ربيناه ا�صب ��ح االن نائبا من نواب
ال�سلطنة.
كل �شيء والدنيا /كانون االول1932 -
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ا�سبوع ا�سبانيا يف القاهرة

ال ي ��كاد زوجه ��ا
يلق ��اك حتى يقدمها الي ��ك قائال":كارمن
دوفي�ل�ا ف ��ردي" .وتده� ��ش فت�س� ��أله:
�ألي�س ��ت معروفة يف ا�سبانيا كلها با�سم
كارمن ميتا فرانكو! ولكنه يجيبك وهو
يبت�سم ب�س�ؤال �آخر:
 وان ��ا ..الي� ��س م ��ن حق ��ي ان حتم ��لا�سمي ،بعد ان ا�صبحت زوجة يل؟
وال ي�سعك اال ان ترافقه على ان هذا من
حق ��ه ،فاذا هو ي�شك ��ر لك ،مل يحدثك عن
زوجته ..كارمن دوفيال فردي..
***
لق ��د تزوجه ��ا من ��ذ زم ��ن ،ف�سع ��د به ��ا،
وا�سعدها معه ..على الرغم من اختالف
طباعهما ،وهوايتهما..
اما هو فب�سيط �صريح ،ي�ألف جلي�سه ثم
يتحدث الي ��ه ب�صراحة ،ويف كل �شيء،
وام ��ا ه ��ي فرزين ��ة ،كث�ي�رة ال�صم ��ت،
ال تك�ش ��ف ع ��ن نف�سه ��ا ب�سهول ��ة ،وال
تتعلق كلمة اال بع ��د ان حت�سب لها الف
ح�ساب!
وه ��و ج ��راح عامل ��ي المرا� ��ض ال�صدر،
يه ��وى عمل ��ه ف�ل�ا مي ��ل التح ��دث عنه،
وال يك ��ف ع ��ن التفك�ي�ر في ��ه ،وال يعدل
باالط�ل�اع عل ��ى الكت ��ب امل�ؤلف ��ة فيه اي
�شيء..
ام ��ا ه ��ي ف�أن�سان ��ة رقيق ��ة ال�شع ��ور،
تهوى املو�سيقى الكال�سيكية ،وت�شغف
ب�سماعها ،وحتب االطالع على كل �شيء
ويده�ش ��ك هذا االخت�ل�اف بني املزاجني
فتت�س ��اءل عن �سر �سعادتهما معه ،ولكن
ت�سا�ؤل ��ك ال يطول ف�ستج ��د ال�سر حتما،
وب�سرع ��ة ..ان كارم ��ن دوفي�ل�ا ف ��ردي
زوجة مثالية ،تعرف كيف تن�سى نف�سها
يف �سبيل زوجها ،وت�ستطيع ان ي�سران
تق ��ف كل جهوده ��ا ،وكل م�شاعرها على
ا�سعاد زوجها ،وقد فعلت ذلك من اول.
***
ا�سباني ��ة �سم ��راء ،رائعة اجلم ��ال ..اما
عيناه ��ا ف ��ان �سوادهما �شدي ��د ،يف غري
ات�ساع وال �ضيق.
وام ��ا �شعرها فقامت اللون ،كانه احلرير
يف نعومته..
وعل ��ى هذا ال�شعر الق ��امت ال�سواد كانت
قبعته ��ا النا�صع ��ة البيا�ض تب ��دو كانها
البدر خارجا من الظالم ،وكان ف�ستانها
ب�سيطا رائعا يف ب�ساطته كامنا �صنعته
ي ��د الطبيع ��ة �ست بيت ممت ��ازة ،تتفرغ
يف ال�صب ��اح ملنزله ��ا ،ولطفلته ��ا ،ف�ل�ا
ي�شغلها عنهما �شيء..
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وزوج ��ة مثالي ��ة ،ت�ؤث ��ر زوجه ��ا عل ��ى
نف�سها بكل ما يحب.
ام ��ا هوايتهم ��ا الت ��ي يف�ضالنه ��ا ،فه ��ي
ق�ضاء االم�سيات يف املجتمع ،مع نخبة
من اال�صدق ��اء ،حيث يلعبان الورق ،او
يرق�صان ،ويتن ��اوالن طعام الع�شاء يف
اخلارج قبل ان يعودا اىل منزلهما!
ولك ��ن الر�سمي ��ات تالحقهم ��ا هن ��اك،
في�ضط ��ران اىل الته ��رب منه ��ا ب ��كل
و�سيلة وقد يرغمان على ح�ضور بع�ض
احلف�ل�ات الر�سيمة الت ��ي ال ي�ستطيعان
االعتذار عنها فيذهبان ا�سفني!..
عل ��ى انهما ،هنا يف م�صر ،مل ت�ضايقهما
الر�سميات كثريا ،لقد كان لديهما مت�سع
من الوقت ،فا�ستطاعا ان يقوما برحالت
كثرية ،وان يتنزها عدة مرات.
***
وتتح ��دث املاركيزة ع ��ن والدها فتقول
ان والدي يحر�ص دائما على ان نتناول
طع ��ام الغ ��داء مع ��ه يف كل ي ��وم ،م ��امل
ي�ضط ��ره العم ��ل اىل البق ��اء يف ق�ص ��ر
الريا�سة!
و�سواء تناولنا الطع ��ام معا يف منزلنا
او منزله ،فانه يحر�ص كل احلر�ص على
ان يق�ض ��ي م ��ع �صغريتي"ماريا"�ساعة
كل ي ��وم ،عق ��ب تناول ��ه الغ ��داء ،الن ��ه
يحبها اعمق احلب!
وعل ��ى ك�ث�رة م ��ا ر�أي ��ت
وال ��دي ،منذ كن ��ت طفلة،
فانن ��ي ال اذك ��ر ان ��ه دخ ��ل
علين ��ا ذات ي ��وم عاب�س ��ا
او مهموم ��ا ،او م�شغ ��ول
الذهن ب�شيء ،ذلك انه هادئ
عمي ��ق ،ول ��ه مق ��درة عجيبة
عل ��ى �ضبط اع�صاب ��ه ،وعلى
االحتم ��ال يف �صم ��ت ..وم ��ا
منت ق�سماته يوما عما يحتمل
يف نف�س ��ه ،بالرغم من امل�شاكل
اخلط�ي�رة الت ��ي ت�شغ ��ل بال ��ه
احيانا ،وت�ست�أثر باهتمامه..
لق ��د اعت ��اد اال يرين ��ا م ��ن نف�سه
اال اجلان ��ب االب ��وي ،الرحيم ،وهو من
اجل هذا يدع العمل وم�شاكل العمل يف
مكتبه قبل ان نلقاه!
ام ��ا هوايت ��ه الت ��ي يع�شقه ��ا ول ��و ان ��ه
ال يزاوله ��ا فه ��ي الر�س ��م ،وه ��ي تتمثل
بو�ضوح يف حبه كل لوحة جميلة.
وكث�ي�را م ��ا �صحبت ��ه ان ��ا وزوج ��ي يف
رح�ل�ات ال�صي ��د �صيف ��ا داخ ��ل الغابات
اال�سباني ��ة ،فه ��و م ��ن امه ��ر �صي ��ادي
الطي ��ور يف الع ��امل ،وق ��د ح�ص ��ر م ��رة
على ميدالي ��ة ثمينة م ��ازال يحتفظ بها
حت ��ى اليوم يف مدخل ق�صره !..فاذا ما
ح ��ل ال�شتاء اقبل عل ��ى �صيد ال�سمك يف
�سان �سبا�ستي ��ان في�صيد ا�سماك التونة
وال�سالمون وا�صنافا كثرية اخرى.
وي�شارك ��ه زوج ��ي يف ه ��ذه الهواي ��ة
يف مه ��اره اي�ض ��ا ،ام ��ا ان ��ا فاج ��د يف
�صحبتهما ترويجا عن نف�سي ،وفر�صة
مواتية لل�سع ��ادة بقربهما معا ،بعيدين
عن �شواغل العمل.
***
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وته ��وى املاركي ��زة رعاي ��ة املراك ��ز
االجتماعي ��ة يف بالده ��ا ،فتوليه ��ا قدرا
كبريا من عنايتها ..ومن اجل هذا اطلق
ا�سمها على املالك ��ز االجتماعي الوحيد
لالطف ��ال يف ا�سباني ��ا .غ�ي�ر ان املنزل،
مق ��دم يف نظرها على كل �ش ��يء ،ولهذا
تق ��ل زياراته ��ا له ��ذا املركز كلم ��ا زادت
�شواغلها املنزلية والزوجية!..
وحت ��اول ان ت�ستدرجه ��ا اىل ال ��كالم
عن حق ��وق املر�أة اال�سباني ��ة ،فتعجب،
وت�أخذها الده�ش ��ة ..انها ترى ان مكان
امل ��راة الطبيع ��ي ه ��و البي ��ت مادام ��ت
زوج ��ة وام ��ا ،ام ��ا غ�ي�ر املتزوجات من
الن�س ��اء فم ��ن ذا يح ��ول بينه ��ن وب�ي�ن
الن�شاط االجتماع ��ي الذي هو واجبهن
االول ..عل ��ى انه ��ا ال تن�سى ان ت�ؤكد لك
ان املر�أة اال�سبانية ال تفكر يف �شيء من
هذا ابدا..
وتظه ��ر اعجابه ��ا بالري ��ف امل�ص ��ري
ومناظ ��ره ف ��اذا �سالته ��ا :واي ��ن م ��كان
الري ��ف امل�ص ��ري م ��ن ري ��ف ا�سباني ��ا؟
 اجابت ��ك ب ��ان ري ��ف جن ��وب ا�سبانيام ��زارع وا�سع ��ة للزيت ��ون ،ام ��ا ري ��ف
ال�شم ��ال ،حي ��ث الريغيري ،فع ��زب كهذا
التي تراها يف م�صر!
***
ويع ��وج زوج املاركي ��زة م ��ن جولت ��ه
عل ��ى ظه ��ر الباخ ��رة حما�س ��ن ،فتقدمه
لك فخ ��ورا به ..انه مدي ��ر ق�سم جراحة
ال�ص ��در يف اك�ب�ر م�ست�شف ��ى مبدري ��د،
ومدي ��ر عام وظائف االع�ض ��اء ،وا�ستاذ
جراح ��ة امرا� ��ض ال�ص ��در يف جامع ��ة
مدري ��د ..ولق ��د مث ��ل ب�ل�اده يف معظ ��م
امل�ؤمت ��رات الطبي ��ة الت ��ي اقيم ��ت يف
اخل ��ارج ،فاح�س ��ن متثيله ��ا ،وقابل يف
ال�سوي ��د الطبي ��ب العاملي"الربوف�س�ي�ر
كرافودرد"خم�ت�رع القل ��ب ال�صناع ��ي،
فدر� ��س مع ��ه دقائ ��ق اخرتاعه ،ث ��م عاد
اىل بالده باالالت التي يحتاج اليها يف
تنفيذ هذا االخرتاع.
وهكذا يقف علمه وجه ��وده على خدمة
ب�ل�اده ،وعل ��ى النهو�ض به ��ا ،باذال يف
�سبي ��ل عمل ��ه ال ��ذي يعي� ��ش ل ��ه كل م ��ا
ي�ستطيع.
ايزي�س فهمي
�آخر �ساعة 1953 /
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طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
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كاريكاتري ايام زمان

م�ش عارفه ليه الرجاله بتتهبل ملا بت�شوفني بالف�ستان ده ...

مدام اللمبة حمرا ..يبقى ل�سه
ما حل�ش الكلمات املتقاطعة !!

 كداب اللي يقولك ان م�صاريف جمل�ساالباء دى الزامي ..هي ب�س اجباري !!

 وكمان تكتب ميت مرة "حرمت�أزوغ من اجتماع جمل�س االباء "

