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وال�ش ��وارع تنتظم فيها اعمدة النور لع�ش ��رات
االمي ��ال كانه ��ا عق ��ود م ��ن الل�ؤل� ��ؤ ح ��ول جيد
ح�سناء فاتنة اجلمال..
ورغ ��م هذا كل ��ه ..فهي جمرد بداي ��ة عمرها اقل
من عامني!..
ق ��ال يل ال�ش ��يخ خليفة ب ��ن زاي ��د ويل عهد ابو
ظبي:
 امل�س ��تقبل بالن�س ��بة للع�ي�ن ينطل ��ق اىل �آفاقعري�ض ��ة م�شرق ��ة يف نط ��اق اخلط ��ة العام ��ة
املو�ضوع ��ة للنهو� ��ض باالم ��ارة كله ��ا يف �شتى
املج ��االت ..وبتحدي ��د ادق ..ف ��ان تق ��دم العني
�سي�سري يف خطني متوازيني يلتقيان عند هدف
واحد ،هو ازدهار املدينة ،وكل خط منهما يلقي
ما ي�ستح ��ق وما يتطل ��ب من اهتم ��ام ورعاية.
اخل ��ط االول :تو�سي ��م الرقع ��ة الزراعي ��ة اىل
اق�صى حد ممك ��ن ،واال�ستفادة ب ��كل قطرة ماء
تتفجر من جوف االر�ض حاليا وم�ستقبال..
واخلط الثاين :حتويل العني اىل مكان �سياحي
من الدرجة االوىل ،وم�صي ��ف ممتاز ،بالن�سبة
ل�سكان ابو ظبي وبقية �سكان اخلليج..

ويف قلبه ��ا وحولها متتد ب�سات�ي�ن النخيل اىل
مرم ��ى الب�صر ..حتن ��و بظله ��ا وخرياتها على

�ص ��در مر�س ��وم حاكم اب ��و ظب ��ي بتعيني جنله
ال�شي ��خ خليف ��ة بن زاي ��د �آل نهيان ولي ��ا للعهد،
يف نف� ��س الوقت الذي يتوىل فيه االمري ال�شاب
حك ��م منطقة"الع�ي�ن" ..من ��ذ اكرث م ��ن عامني،
و"العني"ه ��ي العا�صم ��ة الثاني ��ة الت ��ي ام�ضى
فيها ال�شيخ زايد ب ��ن �سلطان �آل نهيان �سنوات
طويل ��ة م ��ن اجله ��د امل�ستم ��ر املخل� ��ص ،حاكما
وم�صلح ��ا ،قب ��ل ان يت ��وىل حك ��م امارة"اب ��و
ظبي"كله ��ا ..ويفت ��ح امامه ��ا اب ��واب احلي ��اة
وامل�ستقبل.
ويل العهد يقول:
املدار� ��س تتيح للجي ��ل اجلديد فر�ص ��ة التعليم
�إىل �أق�صى مدى.
ومدين ��ة الع�ي�ن ه ��ي جن ��ة امارة"�أب ��و
ظبي"اخل�ض ��راء ،انه ��ا تبع ��د ع ��ن العا�صم ��ة
بحوايل  160كيلومرت ..ويحت�ضنها جبل ا�شم
ارتفاع ��ه  1500مرت ،وهي تب ��دو كنب�ضة حياة
قرية دافقة و�سط ال�صحراء واجلبال الوعرة..
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االر�ض و�سكانها..
هذه املدين ��ة ..هي مقر حاك ��م املنطقة ال�شرقية

كلها� ..سمو ال�شيخ خليف ��ة بن زايد �آل نهيان..
الذي �صدر اخريا مر�سوم امريي عن حاكم ابو
ظبي بتعيينه وليا لعهد االمارة..
وال�شيخ خليفة �ش ��اب يف اخلام�سة والع�شرين
م ��ن عمره ..وهو �صورة �صادقة لوالده ال�شيخ
زاي ��د حاكم ابو ظبي ..الهدوء الكامل والتفكري
العمي ��ق املنتظم ..والثق ��ة الواعي ��ة بالنف�س..
والكلم ��ات املنتق ��اة التي تدل عل ��ى ذكاء متوقد
ا�صيل واطالع وا�سع متعدد املجاالت..
وقب ��ل ان اقابل ��ه �سمع ��ت عن ��ه الكث�ي�ر يف ابو
ظب ��ي كله ��ا ..يف العا�صم ��ة ..ويف ال�صحراء..
ويف ب�ساتني النخيل مبدينة العني ..اح�س�ست
بنب�ض ��ات احلب لالمري ال�ش ��اب يف قلوب ابناء
ال�شع ��ب جميع� � ًا ..لي�س فق ��ط النه اب ��ن زايد..
ولكن الن الفرتة الق�صرية التي حكم فيها منطقة
الع�ي�ن ..ا�ستط ��اع خالله ��ا ان يج�س ��د تعليمات
وال ��ده وامانيه الطموحة يف اال�صالح والتقدم
بامانة واخال�ص وفهم عميق لالمور..
وعندما جل�ست اليه ،كان كل اهتمامي ان اعرف
�ص ��ورة امل�ستقب ��ل بالن�سب ��ة ملدينة"الع�ي�ن"..
ب�صفت ��ه امل�ش ��رف وامل�سئ ��ول االول ع ��ن تنفيذ
امل�شروع ��ات ال�ضخمة التي خطط ��ت من اجلها
وتنفذ فيها حاليا.
ان �صورة"العني"احلالية تبدو وال �شك �شديدة
اال�ش ��راق ..الط ��رق ممتدة فيها ط ��وال وعر�ض ًا
كاح ��دث م ��ا ميكن ان تك ��ون الط ��رق يف العامل
نعومة وات�ساعا..
ومياه"االفالح"تنفج ��ر يف كل م ��كان فيه ��ا
كله ��ا اخل�ي�ر تقدم ��ه االر� ��ض احلن ��ون الب ��ارة
بابنائه ��ا ..و�سكان"العني"انف�سه ��م تلمح على
وجوهه ��م جميع� � ًا انطب ��اع ر�ض ��ى و�سع ��ادة..
والزراع ��ة مزده ��رة تعرت�ض الب�ص ��ر وتريحه
يف كل اجت ��اه ..ويف اللي ��ل ي ��زداد امل�شه ��د
فتن ��ة ..فاالر�ض اخل�ضراء ت�شع ��رك بوجودها
بن�سم ��ات عبقة ندية .وال�سماء �شديدة ال�صفاء،

�آثار من � 4آالف �سنة!
و�سك ��ت ال�ش ��اب الذي يتحدث يف ه ��دوء �شديد
ع ��ن م�شروع ��ات �ضخمة مثرية تكل ��ف ع�شرات
املاليني من الدنان�ي�ر ..ثم عاد يقول بعد حلظة
تفكري:
 ب ��ل انن ��ا نخط ��ط البع ��د م ��ن ه ��ذا ..ان بعثةدامنركي ��ة اج ��رت حفريات يف �شم ��ال هيلي –
وهي من �ضواحي العني – ادت اىل اكت�شافات
اثرية على جانب كبري من االهمية ..فقد عرثت
على نقو�ش ور�سوم على احلجر ..وعلى اوان
خزفي ��ة قدمية يع ��ود تاريخه ��ا اىل اربعة االف
عام على االقل ..ونحن نعطي هذه االكت�شافات
االهتم ��ام الذي ت�ستحقه ،واعتقد انه بعد امتام
احلفريات وبلورة االكت�شافات ..فانها �ستجذب
ال�سائحني من خارج منطقة اخلليج العربي..
بالعامل احلديث..
قلت لل�شيخ خليفة:
 اوال بالن�سب ��ة للزراع ��ة يف الع�ي�ن ..ه ��ل مناملمك ��ن زي ��ادة الرقعة اخل�ض ��راء اكرث مما هي
االن؟
قال:
 طبع� � ًا ..باال�ستف ��ادة باالمكاني ��ات احلالي ��ةب�ص ��ورة كاملة ،وا�ستخ ��دام اال�ساليب العلمية
احلديث ��ة املوج ��ودة يف الع ��امل الي ��وم .لقد مت
ان�ش ��اء دائ ��رة الزراع ��ة ومقره ��ا مدين ��ة العني
وير�أ�سها االخ ال�شيخ طحنون بن حممد ،ورغم
ان ��ه مل مي�ض على ان�شاء ه ��ذه الدائرة اكرث من
عام واحد ..اال انها اجرت م�سحا هيدرولوجيا
كامال ملنطقة الع�ي�ن مب�ساعدة م�ؤ�س�سات عاملية
متخ�ص�ص ��ة ..وه ��ي تقوم االن بعم ��ل ت�صنيف
للرتب ��ة لتحدي ��د امكاني ��ات التو�س ��ع الزراعي
ومناطق ��ه ،عل ��ى ا�سا� ��س علمي دقي ��ق قبل بدء
امل�شاريع..
�س�ألت:
 وهل م�ص ��ادر املياه يف املنطقة وفرية بحيثميكن تنفيذ م�شروع ��ات زراعية كبرية وبعيدة
املدى على ا�سا�سها؟
قال ال�شيخ خليفة:
 بالت�أكي ��د ..ان ج ��وف االر� ��ض يف املنطق ��ةغن ��ي باالنه ��ار الغزي ��رة ..ويف الع�ي�ن االن
 7اف�ل�اج تتدف ��ق منه ��ا املي ��اه بق ��وة دون ادنى
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مكان من االمارة..

حاج ��ة ال�ستعم ��ال امل�ضخ ��ات ..ومنه ��ا فلجان
حديثان هما فلج"مزيد"وفلج"ال�صاروج" ..ان
فلج"مزيد"وحده – على �سبيل املثال – يروي
االن ح ��وايل  200دومن زراعي ��ة ..وخمط ��ط
زمان يروي حوايل االلف دومن يف امل�ستقبل..
كل االمكانيات بال مقابل
�سالت:
 والآبار؟قال:
 عدده ��ا باملئات ..وق ��د مت خالل العام املا�ضيوحده حف ��ر  157بئر ًا الغرا�ض ال ��ري اي�ض ًا..
والآب ��ار تختل ��ف ع ��ن االف�ل�اج م ��ن حي ��ث قوة

تدف ��ق املي ��اه ..فه ��ي حتت ��اج اىل م�ضخ ��ات..
وله ��ذا وزع ��ت احلكوم ��ة عل ��ى املزارع�ي�ن يف
منطقة"العني"وحده ��ا اك�ث�ر م ��ن  600م�ضخة
ب�ل�ا اي مقابل ..وذل ��ك ال�ستخراج مي ��اه االبار
وتنظيم الري..
قلت لل�شيخ خليفة:
 وما دور املواط ��ن املزارع الذي يفلح االر�ضيف هذه اخلطة؟
قال على الفور:
 دور ه ��ام وا�سا� ��س ..ان احلكوم ��ة تي�س ��رل ��ه كل االمكاني ��ات دون مقاب ��ل� ..س ��واء حف ��ر
لآب ��ار او تزويدها بامل�ضخ ��ات اىل غري ذلك من
امل�ساعدات ،ويف دائرة الزراعة اق�سام واجبها
االول خدم ��ة امل ��زارع ..مث ��ل ق�س ��م االر�ش ��اد
الزراع ��ي ال ��ذي يق ��دم ل ��ه ح�صيل ��ة التج ��ارب
والدرا�س ��ات العلمية ..واالت احلرث احلديثة.
كم ��ا يق ��دم ا�شت ��ال اخل�ض ��راوات والب ��ذور
املختلف ��ة ..وهناك ق�سم وقاي ��ة النبات ومهمته
تق ��دمي العالجات الزراعية ملكافحة اية اوبئة..
وكل ه ��ذه اخلدمات تق ��دم للم ��زارع باملجان..
بل ان ��ه بالن�سب ��ة للمناط ��ق التي تع ��د للزراعة
الول م ��رة ..فانه اىل جانب حفر االبار وتقدمي
االالت واال�شت ��ال ..مينح امل ��زارع راتبا جمزيا
ملدة �سنتني حت ��ى تبد�أ االر� ��ض يف اال�ستجابة
جلهده ب�صورة كاملة وباق�صى طاقتها..
 وبالن�سب ��ة لل�ث�روة احليواني ��ة ...ه ��ل هناكاهتمام بها؟
 اهتم ��ام كب�ي�ر ج ��دا ..بدليل ان ق�س ��م الرثوةاحليوانية بدائ ��رة الزراعة ا�صبح دائرة قائمة
بذاته ��ا ..واالهتم ��ام لي� ��س من�صبا عل ��ى زيادة
ال�ث�روة احليواني ��ة يف منطق ��ة الع�ي�ن فق ��ط..
ولكن ��ه يتعداها اىل دائرة او�س ��ع ت�شمل حدود
االم ��ارة كله ��ا ..وحت ��ى االن مت توزي ��ع 50
م�ضخ ��ة ماء من اجل �سقاي ��ة املوا�شي اخلا�صة
بالبدو يف ال�صح ��راء .وم�شروع تنمية الرثوة
احليوانية �سي�شمل موا�شي البدو اي�ضا يف كل

م�صيف ممتاز..
قلت منتقال اىل نقطة اخرى:
 يف بداي ��ة احلدي ��ث ..ذك ��رمت ان تق ��دم العنيي�سري يف خطني متوازي�ي�ن ..احدهما الزراعة
واالخ ��ر ال�سياح ��ة ..وم ��ن الناحي ��ة ال�سياحية
اريد معرفة خطوطها العامة؟
قال بعد حلظة تفكري:
 ان اجلو هنا ممتاز ..ويف ال�صيف تقل درجةالرطوبة عنها يف ابو ظبي وبقية االمارات وقد
اعتاد �سكان ابو ظبي ق�ضاء �شهور ال�صيف يف
العني بجانب افالج املياه اجلارية وحتت ظالل
النخي ��ل .وامل�شروع ��ات املو�ضوع ��ة تهدف اىل
تطوي ��ر هذه الناحي ��ة على اح ��دث اال�ساليب..
مث�ل�ا من ناحية املوا�ص�ل�ات انتهى فعال ر�صف
الطريق بني اب ��و ظبي العا�صم ��ة والعني وهو
من احدث طرق االم ��ارة .و�سيتم تطوير مطار
العني بحيث ي�ستقبل الطائرات ال�ضخمة .ويف
نف� ��س الوقت تتجه النية اىل بناء فنادق حديثة
مريح ��ة ،وقد مت بن ��اء واحد منه ��ا حتى االن..
وخ�ل�ال عام يت ��م بناء الفن ��دق الث ��اين بجانب
فلج"ال�صاروج".
واىل جان ��ب ه ��ذا كل ��ه ..ن�ض ��ع يف االعتب ��ار
دائم ��ا� ..ش ��ق املزي ��د م ��ن الط ��رق احلديث ��ة..
وزيادة طاق ��ة الكهرباء ..حت ��ى ميكن مواجهة
ازدي ��اد العم ��ران ،ان الع�ي�ن منذ عام�ي�ن فقط..
مل يك ��ن فيها �سوى االت متناثرة لتوليد الطاقة
الكهربائي ��ة للق�صور وبع�ض بي ��وت االهايل..
اما االن ففيها حمطة كهرباء قوتها  6600كيلو
واط �ست ��زداد خ�ل�ال العام�ي�ن القادمني اىل 25
الف كيلو واط.
الهناء لكل �أ�سرة
و�سكت ال�شيخ خليف ��ة بن زايد قليال ..وتعلقت
عين ��اه ب�صورة لوال ��ده ال�شيخ زايد بن �سلطان
حاكم امارة ابو ظبي ..ثم عاد يقول:
 ان ع ��دد ال�س ��كان هنا يف الع�ي�ن فقط حوايل 25ال ��ف ن�سم ��ة ..والهدف االن ل ��كل جهد يبذل
هو ا�سعاده ��م واالنتقال بهم اىل حياة اف�ضل..
اىل م�سك ��ن حديث لكل منهم ..ودخل كرمي لكل
فرد ..وا�ستقرار وهناء ل ��كل ا�سرة ..ومدار�س
تتي ��ح للجيل اجلدي ��د فر�صة العل ��م اىل اق�صى
مدى..
وبقي �س�ؤال با�سم:
 �سمع ��ت ا�سطورة ت�ت�ردد عن مدين ��ة العني..تق ��ول ان �سيدن ��ا �سليمان هو ال ��ذي امر املردة
واجلان ب�شق افالج املي ��اه القدمية التي بعثت
احلياة يف هذه املنطقة..
وقهقه ال�شاب اجلاد �ضاحكا من اعماقه..
ثم قال:
 ان الل ��ه وحده ه ��و الذي يبعث املي ��اه ..وقد�سمع ��ت ا�سط ��ورة �سليم ��ان وم ��ردة اجلان من
قبل ..ول�ست ادري كيف عرفتها ..واعتقادي ان
االن�سان هو مارد االر�ض ..الن الله منحه العقل
وال ��ذكاء ..وثبت قلبه باالمي ��ان الذي ي�ستطيع
به ان يقهر الطبيعة ويحقق امل�ستحيل..
م�صطفى �شردي
�آخر �ساعة� /أيار1969 -
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طفلة �صغرية (م�ق��رو��ض��ة) يف وجهها ق�سمات
م�ل�اك ،ويف عينيها ب ��راءة ك�ت�ك��وت ،ك��ان��ت تقف
ه��ادئ��ة وكان"الفكهاين"املجاور لبيتها يف حي
ال���س�ي��دة زي �ن��ب ،وف �ج ��أة وب�ح��رك��ة ال �شعورية،
تغافل"الفكهاين"وتخطف خيارة او م�شم�شة ،ثم
ت�ضع ذيلها يف ا�سنانها وتنطلق هاربة �ضاحكة،
�سعيدة بامل�سروقات التي ظفرت بها.
ولكنها مل تكن تنعم بانت�صارها طويال ،ف�سرعان
ما يت�صافح وراءه��ا اخوانها الذين يلعبون على
مقربة منها قائلني:
 احل��ق يا عم حممد ،فاتن �سرقت خيارة طبعاعرفتم االن ان ال�سارقة هي انا"فاتن حمامة"وطبعا
مل يحدث ان ام�سكني عم حممد عقب مغامراتي
املماثلة ،فقد كنت �سريعة اجلري كالقمر الرو�سي.
ول�ست ادري ما الذي يدفعني ل�سرقة"الفكهانية"،
او اخليارة وامل�شم�شة بالذات.
هل ت��درون انتم يا من عرفتموين على ال�شا�شة
طفلة و�صبية و�شابة وزوجة واما؟
لقد عرفتم عني كل �شيء ،كل اطوار حياتي ،بل لقد
قدمت لكم طفلي م�صورا يف ال�صحف قبل ان يراه
ابوه ،اي اننا ل�سنا غرباء عن بع�ضنا ،فهل لكم ان
تف�سروا يل كيف كنت �شقية وعفريتة وحرامية
كمان؟
ثم ان ما خفي يف حياتي ك��ان اعظم ،وه��ذه هي
العينة:
انا خيالية جدا
ه��ذه �صحيح ،وا��ض�ي��ف ال�ي��ه اي���ض��ا ان�ن��ي كنت

مغرورة ،و"قنزوحة" .حدث وانا يف اخلام�سة من
عمري ،ان ا�صطحبني والدي اىل ال�سينما ،وكانت
حفلة العر�ض االوىل لفيلم تتوىل بطولته ال�سيدة
�آ�سيا ،وت�صادف ان كانت جل�ستها يف"لوج"يقع
يف مواجهة مقاعدنا .وعندما انتهى الفيلم انطلقت
االك��ف واال� �ص��وات م��ن املتفرجني حتيي جنمة
الفيلم ،ووقفت انا اي�ضا على الكر�سي ،ال لتحية
الفنانة كغريي من املتفرجني ،وامنا لأريهم نف�سي
بانني ان��ا املق�صودة بهذا الهتاف والت�صفيق،
لي�ست ال�سيدة �آ�سيا.
فقد ع�شت يف الفيلم بخيايل حتى امنت بانني
ان��ا املمثلة االوىل فعال ،كما كنت اج��د اين بطلة
جميع االفالم التي �شاهدتها بعدئذ .وكان دوري
يف كل منها يتغري ح�سب الظروف والأحوال .فاذا
كانت البطلة مغنية كنت مغنية م�صر االوىل ،واذا
كانت راق�صة باليه كنت انا راق�صة بالية ام�شي
على"طراطيف"ا�صابعي ،بينما العيون تلتهمني
من كل اجت��اه وظللت اعي�ش يف خيايل اجلميل
ال��ذي حتى ظهرت يف فيلم"يوم �سعيد م��ع عبد
الوهاب وا�صبحت فنانة ،مع ان الفن مل يطرق
ب��اب ا�سرتنا م��ن اي��ام �سيدنا ادم اىل ان ظهرت
فاتن ،التي هي انا.
قلت ا�سعدين احلظ بالظهور يف"يوم �سعيد"وهذا
حق ،الن هذا الفيلم فتح يل الباب على م�صراعيه،
ول��و ان احل��ظ وق��ف عند ال�ب��اب ،وتركني ا�صنع
م�ستقبلي بيدي وبت�شجيع اجلمهور يل ،ولهذا
فانني مل اخ�ش املناف�سة اطالقا – وبيني وبينكم
– انا كنت يف �صغري مغرورة حبتني اما اليوم

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

فانني عندما افكر قليال ،اراين اعرتف بيني وبني
نف�سي بانني فعال اخ�شى املناف�سة ،اذ ظهرت
الفنانة التي متتاز مبوهبة تفوق موهبتي يف
التمثيل .ولكنني واحلمد لله مل اقابلها بعد.

ال�شهرة �ستار يظهر العيوب
واعود اىل فيلم"يوم �سعيد"فاذكر انني ح�صلت
منه على اول اج��ر تقا�ضيته يف حياتي ،وك��ان
ع�شرة جنيهات وجمموعة من اللعب ،ومل تهمني

الع�شرة جنيهات طبعا ،وامن��ا ك��ان همي هو
الدمى والعرائ�س.
ومل تكن اللعب هي كل ما خلفه يل
فيلم"يوم �سعيد"وامنا خلف عندي
اي�ضا الغرور.
واحل� ��ق ان �ن��ي ك �ن��ت م� �ع ��ذورة يف
غ��روري وقتئذ ولكم ان تت�صوروا
طفلة مل تتجاوز الثامنة من عمرها،
تظفر باعجاب النا�س ،وت�صبح فج�أة
مادة ل�سمرهم واحاديثهم.
ولهذا فقد قاومت ب�شدة فكرة ا�شتغال
ابنتي"نادية"بالتمثيل يف �سنها
امل�ب�ك��رة ه ��ذه ،وم��ع ذل��ك ف�ق��د ظهرت
هي يف فيلم"موعد مع ال�سعادة"الذي
انتجته منذ اعوام ،وما كادت ترى نف�سها
على ال�شا�شة حتى بد�أت تعامل زميالتها يف
املدر�سة معاملة من هم اقل منها اهمية ،كما حدث
الم لها من قبل.
ف�ع�ن��دم��ا ك�ن��ت ادخ ��ل امل��در� �س��ة ،ك��ان��ت زميالتي
ال�صغريات يتدافعن حويل وعلى ل�سان كل واحدة
منهن �س�ؤال عن هذا املمثل او ذاك ،وكان غروري
بابي على ان اجيب بانني ال اع��رف اال املمثلني
الذين ظهرت معهم يف"يوم �سعيد"ومع ذلك كنت
اهز را�سي واقول لهن ان هذه ا�سرار ال ا�ستطيع
ان اب��وح ب�ه��ا ،وان وق��ت اذاع�ت�ه��ا مل يحن بعد.
وكانت لهجتي التي ا�صطنعها توهم ال�صغريات
بانني عليمة ببواطن االمور.
وكان خيايل اخل�صب ي�ساعدين على التمادي يف
هذا الغرور ،حتى ت�صورت يوما ان جميع النا�س
اغبياء ،وانني وحدي من تفهم كل �شيء.
ثم ما لبثت بعد ذلك حتى عرفت ان ال�شهرة لي�ست
هي كل �شيء ،وانها ال تقوى على تغطية عيوب
�صاحبها ،ب��ل ه��ي ��س�ت��ار ��ش�ف��اف ي�ب�رز العيوب
وي�ضخمها يف عيون النا�س.
�سعادتي يف يوم اجلمعة
ومع هذا فانا عاقلة جدا ،واحر�ص كل احلر�ص على
حياتي الزوجية ،وعندي من معرفتي ال�سابقة يف
الزواج خربة كبرية ،حر�صي على حياتي العائلية

ح�ساب نف�سي.
وبيني وبينكم انا"باكدب" ،م�ش عليكم
والنبي ،وامن��ا على االخ��ري��ن ،ولكنه كذب
ابي�ض ،ال يرتك جروحا وال ايذاء ،ولقد مرت
ب��ي يف حياتي ف�ترة كنت ا�ضطر فيها اىل
الكذب على نف�سي وعلى النا�س اي�ضا ،حتى
اريح وا�سرتيح.
اظن انني قلت لكم ا�شياء كثرية عن نف�سي،
مبنتهى ال�صراحة ،واف�شيت ك��ل م��ا كنت
ادفنه يف �صدري ،ولكن بقيت يل مالحظة
�صغرية ق��وي ق��وي ،ت�ضايقني ق��وي قوي
اي�ضا� ،ساقولها لكم لكي ا�سرتيح.

يجعلني
ب ��ال� �ت ��ايل
احر�ص على
�سعادة اوالدي
وراح � �ت � �ه� ��م ،وق��د
اكون مق�صرة يف حقهم
بع�ض التق�صري ،لكنني
ارى نف�سي ب��ان ه��ذا التق�صري
مبعثه حر�صي على ان �أوفر لهم حياة
طيبة �سعيدة ،وقد �صنعت لنف�سي د�ستورا ال
احيد عنه ابد ًا ،وان كنت م�شغولة بعملي.
ففي ي��وم اجلمعة م��ن ك��ل ا�سبوع ت��راين اعطي
املربية اج��ازة ،واتفرغ انا لرعاية اوالدي رعاية
تامة ،فاالعبهم واالطفهم واق�ضي لهم حوائجهم،
ك�أي ام �شديدة ال�شغف باوالدها ،وقد ابالغ احيانا،
ب�سبب ان�صرايف عنهم م�ضطرة بقية ايام اال�سبوع،
واخ�شى عليهم من احل�سد فاطوف حولهم بالبخور
�سبع مرات ،فا�ضع لهم اخلرز االزرق يف ثيابهم،

حلمايتهم
من العني،
وم � � � ��ن ���ش��ر
حا�سد اذا ح�سد.
انا م�سرفة
وكذابة
وماذا اي�ضا يف حياتك يا فاتن؟ ماذا؟
ل �ق��د ق �ل��ت ل �ك��م ان �ن��ي خ �ي��ال �ي��ة ج� ��دا ،وع��اط�ف�ي��ة
ج � ��دا ،وواق� �ع� �ي ��ة ج � ��دا ،وغ� �ي ��ورة ل �ك��ن ب�ع�ق��ل،
و"حرامية"�صغرية.
�آه ،ن�سيت اقول لكم انني م�سرفة اي�ضا ،لكن يف
حدود املعقول ،فاذا ال ارمي فلو�سي يف الهواء،
لكنني احب ان ابحبح على نف�سي بقدر االمكان.
ثم انني ل�ست انانية ،وامن��ا اب��ذل كل جهد حتى
اوفر ال�سعادة لكل من حويل ،ولو كان هذا على

اجلميع ي�ضايقنا واحلكومة
تكرهنا
هناك فئة من املجتمع ما زالت تنظر اىل املمثل
او املمثلة على ان��ه لو انها عجينة اخ��رى دون
عيجنتها ،ومن هذه الفئة ال�سادة اع�ضاء جمل�س
ادارة النادي االهلي.
ت �� �ص��وروا ان �ن��ي ق��دم��ت ل�ه��م طلبا ل�ك��ي ات�شرف
بع�ضوية ناديهم ،ك�أية مواطنة م�صرية تتمتع بهذا
احلق ،وانهم رف�ضوا طلبي بحجة انه لي�س لديهم
اماكن خالية!
اهذا كالم؟
واع�ضاء جمل�س ادارة ن��ادي اجلزيرة اي�ضا لقد
تقدمت لهم بطلبي ،ثم فهمت منهم انهم ال يرتاحون
اىل وج��ود اه��ل الفن بني زرمتهم احلقيقة انني
ت�أثرت جدا من ه ��ؤالء النا�س ،ال لنف�سي ،وامنا
ا�سفا على اول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ف�ك��رون يف منت�صف
القرن الع�شرين بعقلية اوائل القرن التا�سع ع�شر،
ايام"مببة كرث"و"خوخة"و"الكلوبانية".
وك� ��ان ع��زائ��ي يف ه ��ذا ان ك��رم�ت�ن��ا احل �ك��وم��ة،
نحن الفنانني ،ومنحتنا االو�سمة والنيا�شني،
واختارتني �ضمن وفد م�صر يف م�ؤمتر الت�ضامن
اال�سيوي االفريقي ال��ذي عقد يف القاهرة ،وانا
فاتن حمامة ..املمثلة!.
امل�صـــــور� /آذار1956 -
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(ث� ��أر بايت) ب�ي�ن (حممد عل ��ي كالي) بط ��ل الع ��امل يف املالكمة وبني
(اي ��رين ترييل) املتحدي ..والث�أر يع ��ود اىل عام  1964عندما اختار
(دان ��دي) م ��درب (حمم ��د عل ��ي كالي) مالكم ��ا يزيد يف ال�س ��ن عامني
عل ��ى كالي ليتدرب معه .وكانت جولة واح ��دة طرد بعدها ترييل الن
طريق ��ة لعبه ال تتفق مع طريق ��ة البطل وخرج (ترييل) ليخدمه احلظ
وي�شلح احتاد املالكمة كالي من اللقب وتقام ت�صفية يفوز فيها ترييل
ويع�ت�رف به احتاد نيوي ��ورك فقط كبطل للع ��امل ،ويف العام املا�ضي
وبع ��د اال�ستع ��داد ملباراة تريي ��ل وكالي رف�ض تريي ��ل اللعب يف �آخر
حلظ ��ة ..واخ�ي�را �ستق ��ام املباراة ي ��وم  6فرباي ��ر مبدين ��ة بو�ستون
بوالية تك�سا�س.
وه ��ذه ه ��ي امل ��رة الثامن ��ة التي يداف ��ع فيه ��ا كالي عن لقب ��ه فقد هزم
لي�ست ��ون وباتر�س ��ون وج ��ورج �شوفاللو وميدلتربج ��ر وهري كوبر
وبري ��ان لندن وق ��د بدات املعرك ��ة الكالمية ب�ي�ن كالي وترييل ولكن
ترييل قال( :ان كالي ي�ستعمل احلرب النف�سية ليحطم خ�صومه لذلك
ل ��ن ات�أث ��ر كما ت�أث ��ر ل�ستون وباتر�س ��ون وبي ��ج كات ويليامز) ودخل
ترييل مع�سكرا �سريا للتدريب..
ام ��ا كالي فقد ار�سل اليه (هوبرت حممد) اب ��ن زعيم امل�سلمني ال�سود
يام ��ره بعدم ال ��كالم واالهتمام بالتدري ��ب فقط .الن املب ��اراة هامة..
واملراهن ��ات حت ��ى االن بن�سب ��ة  1-5ل�صالح حممد عل ��ي كالي الذي
يقول (ان الله �سي�ساعدين على الفوز).
�آخر �ساعة� /شباط1967 -

انن ��ي م ��ا ازال احبه ��ا ..اع�ش ��ق �شعره ��ا الق�صري
النا�ش ��ف ..وعظ ��ام وجهه ��ا الب ��ارزة ..و�ساقيه ��ا
املعوجت�ي�ن ...ان كل ه ��ذه املالم ��ح ت�صن ��ع يف
اناقتها"هارموين"م ��ن اجلمال اح�س به اكرث من
املاليني من ع�شاقها يف انحاء العامل!.
انها كلماته ..ورغم ه ��ذا ..فالنه ال يريد ان ي�سفه
النا�س بانه زوج جويل اندروز" ..قرر ان يرتكها
تعي� ��ش وحده ��ا يف امري ��كا ..وبق ��ي وح ��ده يف
لندن!
وي�ؤكد الزوج"توين والت�سون"
"ان ج ��ويل لي�س ��ت جميل ��ة ..حقيق ��ة لي�س ��ت
جميل ��ة ..انظ ��روا اىل تقاطيعها كل عل ��ى حدة..
ذقنه ��ا املدب ��ب ..وانفه ��ا اخل ��ايل م ��ن الرق ��ة..
و�سائ ��ر التقاطي ��ع �صدق ��وين ان جماله ��ا لي� ��س
يف مالحمه ��ا ..وامنا يف ال ��روح التي تطفو على
هذه املالمح فت�ضف ��ي عليها انوثة ورقة وب�شا�شة
طبيعية!"
ومن ��ذ �شه ��ر واح ��د ..ويف ليل ��ة ر�أ� ��س ال�سن ��ة
بال ��ذات ..وق ��د حتول لي ��ل هولي ��وود اىل نهار..
والق ��ى كل �سكانها م ��ن جنوم وكواك ��ب ال�سينما
بهمومه ��م خلف ظهوره ��م ..وانطلقت ال�ضحكات
م ��ن االعم ��اق ..وابت�س ��م النا� ��س للع ��ام اجلدي ��د
واطفئت االنوار واغم�ضت اجلفون ..وتالم�ست
ال�شفاه وهم�س النا�س االمنيات ال�سعيدة!.
كانت"جويل"منزوي ��ة يف رك ��ن داره ��ا م ��ع
ابنتها"اميا"(ارب ��ع �سنوات) ال�شق ��راء ال�صغرية
ذات العي ��ون ال ��زرق الت ��ي ت�شب ��ه اباه ��ا اىل حد
كبري!
كان ��ت جويل تت�ساءل ...بعد ان مت طالقها بالفعل
يف تل ��ك الليل ��ة ..ت ��رى كي ��ف �سيكون ه ��ذا العام
اجلديد؟ هل �ست�ألف حياة االنف�صال؟
تقول جويل اندروز :ان الطالق قد حدث مبوافقة
كل من ��ا ..وبن ��اء على رغبتنا ..ورغم ��ا عن تبادل
كل من ��ا مل�شاع ��ر احل ��ب واالحرتام نح ��و االخر..
فزوج ��ي فن ��ان ..خمرج اجنلي ��زي – ويقدر فني
وكن ��ت دائما اح�ت�رم اراءه وار�شادات ��ه التي كان
يوجهني بها وانا العب ادواري على م�سارح لندن
وبرودواي ..ولك ��ن الق�ضية ق�ضية ادم وحواء..
فادم يريد دائما ان يكون هو الكل ..وحواء جزءا

من ��ه ..مب�ستقبلها بر�أيها ..بفنه ��ا ..البد ان تبقى
ه ��ي اجل ��زء ..م�ستقبلها ه ��و م�ستقبل ��ه ..ور�أيها
يعرب عن ر�أيه ..وفنه ��ا ينبثق من فنه .وتفكريها
�شعاع من ا�شعاعه الفكري!.
وتكم ��ل ج ��ويل :وادم ��ي ايف ��ا يري ��د ذل ��ك ..فهو
فن ��ان .ويريدين ان اكون جزء ًا من فنه ..واكتفي
بنجاح ��ي على م�س ��ارح لندن ..واقي ��م حيث يقيم
– ام ��ا الزوج"توين والت�سون"فيديل بر�أيه يف
املو�ض ��وع يف كلمت�ي�ن ..انه يق ��ول :ان كثريا من
ازواج الكواك ��ب ي�صلح ��ون الن يكونوا مديرين
العمال زوجاتهم ..ولكني ارف�ض ذلك!
وم ��ن امل�ؤك ��د انه ق ��د ا�صب ��ح م�ستحي�ل�ا ان ترتك
ج ��ويل جمده ��ا ال ��ذي ظه ��ر فج� ��أة يف هوليوود
لتع ��ود اىل زوجه ��ا يف لن ��دن ..فرغ ��م انه ��ا كانت
ناجح ��ة عل ��ى م�س ��ارح لن ��دن ..اال انه ��ا مل تك ��ن
تت�صور انها �ستحقق هذه االنطالقة ال�صاروخية
يف هوليوود ..الت ��ي مل ت�شهد لها ال�سينما مثيال.
فتح�ص ��ل عل ��ى االو�س ��كار يف اول افالمها"ماري
بوبيتز"ث ��م تر�ش ��ح يف الع ��ام الت ��ايل لالو�سكار
اي�ض ��ا عن بطولة �ص ��وت املو�سيق ��ى (اعظم ربح
يف تاري ��خ ال�سينما –  22مليون دوالر يف ال�سنة
االوىل م ��ن عر�ضه) ..لكن حقها ي�سقط الن لوائح

االو�س ��كار متن ��ع منح ��ه لنج ��م واح ��د يف �سنتني
متتاليتني!
وتدخل جويل دائرة النجوم الع�شرة االوىل الذين
يحقق ��ون اكرب رب ��ح وهم لع ��ام � :66شني كونري
(جيم� ��س بون ��د) واليزابي ��ث تايل ��ور .وج ��ويل
ان ��دروز ،واودري هييب ��ورن ،وج ��اك ليم ��ون،
وريت�ش ��ارد بريتون ،وكاري جران ��ت ،ودوري�س
تاي ،وبول نيومان ،والفي�س بري�سلي.
ويرتف ��ع اجره ��ا م ��ن  75ال ��ف دوالر اىل ملي ��ون
و 250الفا عن الفيلم الواحد!
لكن ه ��ذه االنطالق ��ة ال�صاروخي ��ة وراءها حياة
كامل ��ة م ��ن التدري ��ب واملمار�س ��ة ..ان ج ��ويل مل
تتمت ��ع بطفول ��ة عادية ..فق ��د ا�صبحت جنمة قبل
ان تت ��اح الفر�صة ل�شخ�صيته ��ا ان تتكون .بعد ان
ق�ض ��ت  19عام ��ا م ��ن �سن ��وات حياتها ال� �ـ  31يف
امل�سرح!
فقد ولدت ج ��ويل عام  1935يف �ضاحية �صغرية
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م ��ن �ضواحي لندن من اب يعم ��ل مدر�سا هو"تيد
ويلز" ..وام تعزف البيانو يف م�سارح الفودفيل..
ثم انف�صل الوالدان وهي يف الرابعة!
وتزوج ��ت االم من"تي ��د ان ��دروز" ..وه ��و مغ ��ن
كومي ��دي م ��ن ا�ص ��ل كن ��دي ..حتول ��ت اال�س ��رة
بعدها اىل فرقة"فودفيل متجولة ..وكان اندروز
حري�صا على ان يلقن جويل ال�صغرية درو�سا يف
الغناء اىل ان اكت�شف انها متلك �صوتا نادر ًا ميتد
يف اربع طبقات �صوتية ( )4اوكتاف)!
وعندم ��ا بلغت ج ��ويل الثاني ��ة ع�ش ��رة ح�صل لها
ان ��دروز على دور يف م�سرحية غنائية ويف خالل
عام كانت تغني امام امللكة!
كي ��ف تعي� ��ش �صاحب ��ة االنطالق ��ة ال�صاروخي ��ة
انه ��م يهدونه ��ا لتقوم ب ��ادوار انها ال ت�ت�ردد على
املطاع ��م الفخم ��ة والن ��وادي الليلية الت ��ي يرتدد
عليه ��ا كب ��ار النج ��وم .ولكنها مت�ض ��ي نهارها مع
ابنته ��ا يف حديقة احلي ��وان او املعار�ض الفنية..
ام ��ا �سهراته ��ا فتم�ضيه ��ا يف م�شاه ��دة البالية او
امل�سرح ..او �سماع املو�سيقى ال�سيمفونية!
ان �آخر اخبار انطالقة هوليوود ال�صاروخية االن
يف هولي ��وود بعد طالق االغ ��راء ..انهم يقولون
انه ��ا �ستقدم اغراء م ��ن نوع جدي ��د ..فهي متتلك
جاذبية التقاوم ت�شع من عينيها الزرقاوين ..فهي
لي�ست ذات جمال �ص ��ارخ .وال تتبع جاذبيتها من
اجلن�س ..او باال�ص ��ح جاذبية حيوانية النها يف
عامل احليوان ا�شبه بالقطة الوديعة!
ترى هل تنجح القطة الوديعة يف ان تكون مثرية
لالغراء ..ام ان ف�شله ��ا �سينتهي ب�صوتها الناجح
اي�ضا؟!
�آخر �ساعة� /شباط1967 -
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والنحت
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يف الواليات
املتحدة عام
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�آخر �صورة مت
التقاطها لل�سفينة
تيتانيك وهي
تبحر �صوب
امرييكا يف ني�سان
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هوارد كارتر امل�ستك�شف ال�شهري وهو
يفح�ص تابوت توت عنخ �آمون اول اكت�شافه

دم�شق� ..سبعينيات القرن التا�سع ع�شر
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زواج امللكة
اليزابيث ..
١٩٤٧م

دراجة �آلية
1917
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

10

العدد ( )3695ال�سنة الثالثة ع�شرة  -الثالثاء ( )19متوز 2016

العدد ( )3695ال�سنة الثالثة ع�شرة  -الثالثاء ( )19متوز 2016

اين �سامية جمال..؟
اي��ن جنمة الرق���ص ال�شرق��ي ،واالف�لام اال�ستعرا�ضي��ة التي
اكت�سحت الراق�صات يف م�صر يف وقت ما ..ثم خرجت لرتق�ص
يف مدريد ..واثين��ا ..وباري�س وعلى م�سارح برودواي..؟ �أين
الراق�صة التي عر�ضت عليها م�سارح لبنان  100جنيه يف ن�صف
�ساع��ة وعر�ض عليها خمرج اجنلي��زي � 10آالف جنيه لرتق�ص
رق�صة واحدة يف فيلم عاملي..؟
اين هي الآن؟
لق��د اختف��ت �سامي��ة جم��ال فج���أة ..بع��د النج��اح املفاج��ئ
املذهل..
بعد ق�صة طويلة ..ورحلة �شاق��ة ..ق�صة مليئة باال�شواك..
وبال�شقاء وبالدموع والب�سمات!
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كانت "زينب خليل ابراهيم" جمرد فتاة
قروي ��ة ب�سبطة – تعي� ��ش حياة تعي�سة
و�شاقة ..فالي ��وم اجلديد يف حياتها –
معناه مزي ��د من املتاع ��ب ..والعذاب..
مع زوجة االب ..التي ال تعرف غري لغة
العنف!!
جمرد فت ��اة قروية ..حم ��دودة التفكري
والطم ��وح احالمه ��ا ال تتخط ��ى حدود
قريته ��ا (الوا�سط ��ي) ..تنتظ ��ر مثل اي
فت ��اة – ذلك الي ��وم ال ��ذي �ستحظى فيه
بالرج ��ل (اب ��ن احل�ل�ال) لتق�ض ��ي بقية
حياته ��ا مع ��ه ..واالنتظ ��ار �صع ��ب..
و�ش ��اق ..خ�صو�ص ��ا م ��ع زوج ��ة اب
قا�سي ��ة ..والرج ��ل (اب ��ن احل�ل�ال) ال
يج ��يء ..ويط ��ول االنتظ ��ار ..ويطول
الع ��ذاب ولكنه ��ا تعي� ��ش بذل ��ك االمل..
املتج�س ��د يف ذلك املنق ��ذ ..الذي �سياتي
ليخل�صها وي�سعدها..؟
وي ��دق الب ��اب ذات ي ��وم – وي ��دق
قلبه ��ا بعنف ناب�ض ��ا بالف ��رح العميق..
والراح ��ة بع ��د �ص�ب�ر طوي ��ل – ولك ��ن
االبت�سام ��ة ت ��ذوب ف ��وق �شفتيه ��ا..
ويتح ��ول الفرح اىل �أ�سى عميق ..فذلك
الق ��ادم لي� ��س رجله ��ا ...لي� ��س حلمها..
لي�س منقذها ال ��ذي تتخيله وحتلم به..
لكنه بقايا رج ��ل ..جمرد حطام ..ج�سد
�ضعيف"ظه ��ر مقو�س"�شع ��ر ابي� ��ض..
عيون قابل ��ة فقدت بريقه ��ا و�شبابها –
جم ��رد حطام ..لكنه غني ..عمدة ،ميلك
االر�ض واملال واخلدم!!
ولكنه ��ا مل تكن تريد �س ��وى رجل �شاب
قوي اي رجل ق ��وي يحميها ..واحلياة
مع العمدة العجوز لي�ست �سوى جحيم
�آخ ��ر� ..ستنتق ��ل زين ��ب من ع ��ذاب اىل
ع ��ذاب ..ليلته ��ا مل تتم ..بك ��ت طويال..
والول م ��رة – تتخط ��ى افكارها حدود
بلدها ..بعيدا عن الوا�سطي ..هناك يف
القاهرة ..وقبل ان ت�شرق �شم�س اليوم
الت ��ايل كانت زينب تبح ��ث عن الطريق
للو�ص ��ول اىل القاه ��رة – لتعي� ��ش م ��ع
اخته ��ا الك�ب�رى املتزوج ��ة الت ��ي تعمل
بحياكة املالب�س.
مل تك ��ن حياته ��ا م ��ع اختها �سهل ��ة ..بل
اكرث م�شقة ..ور�ضي ��ت بهذه احلياة –
فلي�س امامها طريق �آخر.
وذات يوم – ذهبت مع احدى �صديقاتها
لت�شاه ��د فيلم (ملك ��ة امل�س ��ارح) لبديعة
م�صابت ��ي – وخرجت م ��ن دار ال�سينما
مذهول ��ة ..مبه ��ورة – بذل ��ك الع ��امل

ال�ساح ��ر العجي ��ب ..وا�صبح ��ت تق ��ف
طوي�ل�ا ام ��ام امل ��ر�آة .وكانه ��ا اكت�شفت
فج�أة ان لها ذلك الوجه اال�سمر امل�صري
املالم ��ح ..وذل ��ك اجل�س ��د ال�ساح ��ر
املتنا�سق – من ��ذ تلك اللحظة – ع�شقت
زين ��ب ابراهي ��م خلي ��ل ف ��ن الرق� ��ص..
احبت ذل ��ك الع ��امل امل�سح ��ور ..وباتت
حتلم به.
وت ��زداد املتاعب داخ ��ل البيت ..م�شاكل
ال تنتهي ..حياة مملة قا�سية – وعرفت
زين ��ب طريقها ..مل يع ��د باقيا �سوى ان
تتحرك ..ان ت�سري – بحثا عن م�ستقبل
اف�ض ��ل ..لتبح ��ث ع ��ن نف�سه ��ا ..ع ��ن
كيانها ..وحريتها ...ووجودها.
تلك الليلة املثرية...
وجت ��د نف�سه ��ا ام ��ام ملك ��ة امل�س ��ارح
اال�ستعرا�ضي ��ة تق ��ف بخ�ش ��وع ام ��ام
(بديعة م�صابتي) – التي تاملتها طويال
قب ��ل ان ت�س�ألها عن ا�سمه ��ا – الراق�صة
القدمي ��ة املجربة ادرك ��ت ان يف اعماق
ه ��ذه الفت ��اة ال�سم ��راء ب ��ذور ًا �صاحلة
لفنان ��ة راق�ص ��ة فق ��ررت ان ت�ضمها اىل
غرفتها – لت�صب ��ح من راق�صات ال�صف
الث ��اين – ومبرتب �شه ��ري قدره ثالثة
جنيه ��ات .اىل ان كان ��ت تل ��ك الليل ��ة
املث�ي�رة – عندما قررت بديعة م�صابتي
ان متنحه ��ا الفر�ص ��ة – وتقدمه ��ا اىل
اجلمه ��ور ..ا�ضطربت الفت ��اة ال�سمراء
واهتزت حت ��ى االعم ��اق ..كاد اخلوف
ي�سحقها – عندم ��ا وقفت مرتعدة خلف
ال�ست ��ار – ا�ستعدت الفرق ��ة املو�سيقية
– و�سمع ��ت �صوت مدي ��ر ال�صاالة يف
كازينو (اوبرا) – يعلن يف امليكروفون
– (اما االن فنقدم لكم مفاج�أة جديدة)
وبد�أت الفرقة تعزف املقدمة املو�سيقية
وه ��ي واقف ��ة خل ��ف ال�ست ��ار – وتعي ��د
الفرقة ع ��زف املقدمة املو�سيقية ..وهي
ال تتحرك ..ثم تعيد الفرقة عزف املقدمة
املو�سيقي ��ة م ��رة ثالث ��ة – والراق�ص ��ة
اجلدي ��دة ال�سمراء متجم ��دة يف مكانها
– كان قي ��ودا ثقيلة ت�ش ��ل حركتها ،مل
تنتب ��ه اال بع ��د ان دفعته ��ا زميل ��ة لها –
فوج ��دت نف�سه ��ا ف ��وق خ�شب ��ة امل�سرح
– وال�صالة مزدحمة ..ومئات العيون
ترقبه ��ا – وارتبك ��ت اك�ث�ر ..والفرق ��ة
املو�سيقية تعيد املقدمة املو�سيقية رمبا
للم ��رة العا�شرة ..والراق�ص ��ة اجلديدة
ال�سم ��راء واقف ��ة كالتمث ��ال ..وتعال ��ت

ال�صيح ��ات وال�ضح ��كات ال�ساخ ��رة
م ��ن ال�صال ��ة ..وا�سدل ال�ست ��ار ب�سرعة
ووجدت نف�سها امام بديعة م�صابتي –
التي راح ��ت ت�صرخ فيها ب�شدة  -كانت
ليلة حزينة .ومثرية ..بكت فيها طويال
كما مل تبك من قبل.
وداعا ايتها االحزان..
كانت ه ��ذه التجربة كافي ��ة لتدمريها..
وحتطيم كل �آماله ��ا ..لكنها متا�سكت..
وب ��د�أت تب ��ذل جه ��دا اك�ب�ر ..وراح ��ت
ت�ستع ��د وتنتظ ��ر فر�ص ��ة اخ ��رى..
واكت�شفت ان (احل ��ذاء الف�ضي) الغايل
ه ��و ال ��ذي كان يقي ��د حركته ��ا يف املرة
االوىل..
لذل ��ك خلعت ��ه ..وكان ��ت اول راق�ص ��ة
ترق� ��ص وهي حافي ��ة القدم�ي�ن ..ليلتها
ظل ��ت ترق� ��ص �ساع ��ة كامل ��ة – وا�سدل
ال�ست ��ار  -ودوي الت�صفي ��ق �صاخب ��ا..
وتعال ��ت �صيح ��ات االعج ��اب ..وا�صر
اجلمه ��ور ان ترق� ��ص م ��رة اخ ��رى..
ويرتف ��ع ال�ست ��ار من جدي ��د ..وترق�ص
مل ��دة ن�ص ��ف �ساع ��ة اخ ��رى -وخل ��ف
ال�ستار كان تقف بديع ��ة م�صابتي التي
اخذتها ب�ي�ن ذراعيها باعج ��اب �شديد..
وهي تل ��ك الليلة ول ��دت راق�صة جديدة
غ�ي�ر عادية ..بل ان�سان ��ة جديدة ا�سمها
�سامية جم ��ال .وانت�ش ��ر اال�سم اجلديد
ب�سرع ��ة كلحن جميل ع ��ذب ..وخطفت
الراق�صة اجلديدة كل االنظار برق�صاتها
الر�شيق ��ة اجلذابة وعرف ��ت طريقها اىل

�شا�شة ال�سينما – كان
اول فيل ��م قامت فيه بال ��دور االول فيلم
(من فات قدميه) – وبعده تهافت عليها
املخرجون ليوقعوا معها العقود لتظهر
يف اف�ل�ام جديدة – وا�صبح ��ت �سامية
جم ��ال ملك ��ة االف�ل�ام اال�ستعرا�ضية –
وجنح ��ت كممثل ��ة اي�ض ��ا – وحقق ��ت
افالمه ��ا اال�ستعرا�ضية ايرادات �ضخمة
و�ساف ��رت اىل اخل ��ارج – ورق�ص ��ت
بن ��ت (الوا�سطي) يف مدريد ..واثينا..
وباري� ��س ..وعل ��ى م�سارح ب ��رودواي
 ورق�ص ��ت يف افريقي ��ا ..يف ليبريي ��اوغان ��ا ..وعر� ��ض عليه ��ا خمرج ��ون
عاملي ��ون العم ��ل يف اف�ل�ام اجنبي ��ة..
وم�ل��أت �صوره ��ا ال�صح ��ف واملج�ل�ات
العاملية.
وبع ��د كل ه ��ذه ال�شه ��رة ..والنجاح –
اختف ��ت �سامية جم ��ال – بع ��د زواجها
م ��ن املمث ��ل ر�ش ��دي اباظ ��ة – ا�صبحت
تعي� ��ش يف الظل بع ��د ان كانت تغمرها
اال�ضواء ..وا�صبح يرتدد �س�ؤال واحد
– اين ذهبت �سامية جمال؟ اين ن�شاطها
الفني ..وافالمها اال�ستعرا�ضية؟
وذهبت اللتقي به ��ا ..البحث عن اجابة
لذلك ال�س�ؤال احلائر؟
ملاذا ترف�ض العمل؟
مل تتغري �سامة جمال ..نف�س االبت�سامة
الرقيقة ..وال�شخ�صية اجلذابة والوجه
اال�سمر امل�صري املالمح ..وخفة الروح
وطيبة القل ��ب عندما �س�ألته ��ا عن �سبب
اختفائها املفاجئ – قالت ب�سرعة –
 انا نف�سي ال اع ��رف ..بل اين احاولان اج ��د اجابة مقنعة لنف� ��س ال�س�ؤال..
ملاذا ال اعمل؟
قل ��ت لها – كن ��ت اعتق ��د ان زواجك من
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ر�ش ��دي اباظ ��ة ه ��و ال�سب ��ب يف ذل ��ك
االختفاء املفاج ��ئ ..لتتفرغ ��ي للحياة
الزوجية.
وقبل ان جتيب – دخل ر�شدي اباظة –
وكانه �سمع ال�س�ؤال ..فقال على الفور.
 ان ��ا مل امنعه ��ا م ��ن العم ��ل ..ان الذيي�ضايقن ��ي انه ��ا ال تعم ��ل ..وال اع ��رف
ال�سبب يف ذلك ..ان العمر مل يتقدم بعد
ب�سامية جمال على بطولة االفالم ..انها
يف عم ��ر املع جنوم ه ��ذا اجليل ..رمبا
تكون اك�ب�ر يف ال�سن قلي�ل�ا – لكنها ما
تزال يف قمة االنوثة..
وي�ضي ��ف ر�ش ��دي اباظ ��ة قائ�ل�ا :ثم ان
�سامي ��ة له ��ا تاري ��خ حاف ��ل ..وماي ��زال
اجلمه ��ور يذك ��ر افالمه ��ا الناجح ��ة مع
فريد االطر� ��ش – باال�ضافة اىل افالمها
االخ ��رى (احم ��ر �شفاي ��ف) و(ن�شال ��ة
ه ��امن) و(زنوب ��ة) و(قط ��ار اللي ��ل)
و(رق�صة الوداع) و(الوح�ش) و(ا�سمر
وجمي ��ل) و(الرجل الث ��اين) وغريها..
فما �سبب ابتعادها عن ال�شا�شة؟ انها مل
متثل اي فيلم من ��ذ عامني كاملني ..فهل
هذا معقول؟
* وملاذا ال تنتج افالما ا�ستعرا�ضية
 ه ��ذا الن ��وع م ��ن االفالم يحت ��اج اىلنفق ��ات كب�ي�رة وامكاني ��ات وا�سع ��ة
ي�صع ��ب ان تك ��ون يف متناول اي منتج
من القط ��اع اخلا� ��ص – واملفرو�ض ان
يتوىل القطاع العام هذه العملية.
ويرتكن ��ا ر�ش ��دي اباظ ��ة ويذه ��ب اىل
الداخل وا�سال �سامية جمال.
* هل انت �ست بيت مثالية؟
 ق ��د ال ت�ص ��دق اين ا�ستيقظ يوميا يفال�سابع ��ة �صباحا لكي اراف ��ق (ق�سمت)
يف ذهابه ��ا اىل املدر�س ��ة – واك ��ون يف
انتظارها اي�ضا عن ��د خروجها الرافقها
يف الع ��ودة – ام ��ا �شئ ��ون البي ��ت فانا
انفذها كلها بنف�سي.
* هل انت �سعيدة بهذه احلياة؟
 كل ال�سع ��ادة ...انني اح ��ب ر�شدي..وه ��و يجي ��ب كل مطالب ��ي ..ونح ��ن
متفاهم ��ان جدا ..وه ��ذا م ��ا تتمناه كل
زوج ��ة ..اين اعت�ب�ر (ق�سم ��ت) ابنت ��ي
متام ��ا ..واحبها كث�ي�را ..وهذا يكفيني
واالن ..مل ��اذا ال تعم ��ل �سامي ��ة جم ��ال؟
ملاذا التعود اىل دائرة ال�ضوء؟ اجلواب
لي�س يف يدها ..بالتاكيد!..
�آخر �ساعة� /شباط1967 -
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لله ��ر هتل ��ر دكتاتور املاني ��ا ورئي�س ح ��زب النازي
�شقيقت ��ان هما ب ��وال وايدا ،وبينم ��ا كان جنم هتلر
يلمع ويت�أل ��ق يف �سماء املجد االمل ��اين متدرج ًا يف
مراق ��ي ال�شهرة م�شارا الي ��ه بالبنان كانت �شقيقتاه
ال ت ��زاالن نكرت�ي�ن غ�ي�ر معروفت�ي�ن تعي�ش ��ان يف
فقر مدف ��ع .واملق ��ال االتي يروي ل ��ك حكاية هاتني
ال�شقيقت�ي�ن اللت�ي�ن ا�صبحت ��ا بف�ض ��ل اخيهم ��ا م ��ن
�سيدات املانيا ال�شهريات.
يف  14ابري ��ل م ��ن ال�سن ��ة املا�ضي ��ة ( )1938دخل
الفوهرر اىل فينا دخول الغزاة الفاحتني.
وق�ضى �صباح الي ��وم الثاين يف مركز العمل ومقر
الوظيفة يف الفندق االمرباطوري ي�ستقبل ر�ؤ�ساء
وكرباء حزب النازي النم�سوي ليتعرف اليهم.
ومل يلتف ��ت اح ��د م ��ن اولئ ��ك الزائري ��ن العظ ��ام
الذي ��ن ازدحموا بني تلك اجل ��دران وهم مبالب�سهم
الع�سكري ��ة الفاخرة اي ب ��ذالت الت�شريفة الكربى،
وق ��د ت�ألق ��ت عل ��ى �صدوره ��م ال�شرائ ��ط امللون ��ة
واالو�سمة الرباقة داخلني خارجني مبظاهر االبهة
والفخام ��ة ..مل يلتف ��ت احد م ��ن ه� ��ؤالء اىل امراة
يف نح ��و اخلام�س ��ة والثالثني من العم ��ر وقد بدت
مبالب� ��س عادي ��ة متوا�ضعة وعلى حمياه ��ا �سيماء
ال�سذاجة واحلياة وهي منزوية يف ركن من اركان
قاعات الفندق.
تل ��ك ال�سي ��دة ل ��و ت�أمله ��ا الناظ ��ر مليا لوج ��د �شبه ًا
عظيما بينها وبني ادولف هتلر.
مل يفط ��ن اال بع� ��ض االخ�صاء املقربني م ��ن الزعيم
اىل تلك ال�سيدة ذات العينني الزرقاوين الكبريتني
وانها االن�سة بوال هتلر �شقيقة الفوهرر ..فغادروا
امل ��كان بعد و�صولها بع�شرين دقيق ��ة .بل ان �أولئك
الذين عرفوا �شخ�صي ��ة تلك الزائرة كانوا يجهلون
م ��ا ح�ص ��ل من ��ذ دقائ ��ق بينها وب�ي�ن اخيه ��ا عندما
اختلت به يف قاعته اخل�صو�صية يف مداولة اولية
وت�صاحل ��ت مع ��ه بعد خ�ص ��ام طوي ��ل دام ع�شرين
عام ًا.
***
وتعود اىل عام م�ضى عندما كانت بوالهتلر ت�سكن
يف �شقة و�ضيعة يف رقم � 52شارع �شون بورجا�س
يف فينا.
كانت بوال قد بد�أت حياتها يف تلك ال�شقة الب�سيطة
من ��ذ ان كانت فت ��اة يف الرابعة ع�ش ��رة من عمرها.
اذ ج ��اءت لت�سكن هناك مع �شقيقته ��ا من امها مدام
(ايداروب ��ال) التي كانت تكربها بع�شر �سنني وكان
زوج اي ��دا جندي� � ًا يف اجلي� ��ش يف زم ��ن احل ��رب
العظمى فقتل ورملت زوجته وكانت مل ترزق اطفاال
فعا�ش ��ت مع �شقيقتها ب ��وال اليتيمة الوالدين وظلتا
تتحمالن �شظف العي�ش والفقر املدقع ع�شرين عاما
كامل ��ة غري حاملتني بان اخاها هتلر �سيكون ذا �ش�أن
وي�صب ��ح �سيد املاني ��ا وانه �سيغزو فين ��ا وي�سيطر
عليه ��ا بنف ��وذه وغاية ما كانتا تذكران ��ه ان اخاهما
االكرب الذي كان يدع ��ى جو�ستاف كان قبل احلرب
جر�سونا يف مطعم من املطاعم يف فينا.
واالخ ��ر هتل ��ر كان ا�صغ ��ر من ��ه �سن� � ًا وكان نقا�شا

يعمل يف املنازل والبيوت .وقد انقطعت اخبارهما
من ��ذ ان �شب ��ت ن ��ار احل ��رب العظم ��ى ع ��ام .1914
وكان ق ��د ت�س ��رب اىل االخت�ي�ن الي�سري م ��ن اخبار
االخوي ��ن وانهما ي�شتغ�ل�ان يف املاني ��ا ولكنهما مل
تعرفا عنوانيهم ��ا ومل تت�أكدا انهما ما زاال على قيد
احلي ��اة .وهكذا م�ضى ع�شرون عام ��ا عليهما وهما
جتهالن االخبار عن جو�ستاف وادولف.
وكان املعا� ��ش ال�ضئي ��ل ال ��ذي تدفع ��ه احلكوم ��ة
النم�سوي ��ة مل ��دام روب ��ال كل �شه ��ر ال ي ��كاد يكف ��ي
املر�أت�ي�ن .وهكذا ا�ضط ��رت ال�شقيقة ال�صغرى بوال
اىل العم ��ل كم�ستخدم ��ة ب�سيطة اي كاتب ��ة على �آلة
التيب ريرت يف احد املكاتب يف فينا.
وقد حدث يف اح ��د االيام يف اواخر عام  1923ان

ا حد ى
�صح ��ف النم�س ��ا ن�ش ��رت
خرب ًا م ��ن مونيخ بان جماعة
م ��ن الوطني�ي�ن املتطرف�ي�ن
حاول ��وا ان يقوم ��وا بث ��ورة
يف اجلي� ��ش عل ��ى احلكوم ��ة
اجلمهوري ��ة االملاني ��ة وان
الث ��ورة اخم ��دت وف�شل ��ت،
وان احلكوم ��ة قب�ض ��ت عل ��ى
زعي ��م احلرك ��ة ادول ��ف هتلر
واعتقلت ��ه و�سجنت ��ه يف
قلع ��ة �ساندب ��ورج وخام ��رت
ال�شقيقتني ال�شك ��وك وذهبتا
ت�ضرب ��ان االخما� ��س يف
اال�سدا�س قائلتني هل ياترى
زعي ��م تل ��ك الث ��ورة املذك ��ور
ه ��و اخوهم ��ا ال ��ذي �ضاعت
معامله واخباره كل هذه املدة
الطويلة.
وم ��رت ال�سن ��ون .واخ ��ذ
ا�س ��م ادول ��ف هتل ��ر يظهر على
�صفح ��ات اجلرائ ��د اكرث واك�ث�ر .ويف اح ��د االيام
ح ��دث م ��ا مل يكن متوقع� � ًا فقد انتخب هتل ��ر رئي�س ًا
ملجل� ��س الري ��خ .واخ ��ذ �سبع ��ون الف� � ًا م ��ن االمل ��ان
يهتفون با�سمه!!..
وترام ��ت االخب ��ار اىل ال�شقيقت�ي�ن يف منزلهم ��ا
الب�سيط يف فينا وت�سلمتا خطاب ًا من اخيهما االكرب
جو�ستاف وقد ا�صبح �صاحب مطعم يف برلني وفيه
ي�ؤكد لهم ��ا ان اخاهما ادولف قد ا�صبح �سيد املانيا
قاطبة وهو الفوهرر العظيم فطار �شعاع قلبيهما من
�صدمة االبتهاج ومل ي�صدقا انهما يف يقظة احلقيقة
وان ال�سعد دفع باخيهما االبتهاج ومل ي�صدقا انهما
يف يقظ ��ة احلقيق ��ة وان ال�سع ��د دف ��ع باخيهما اىل

ا عل ��ى
ذروات املجد.
وم�ض ��ت ا�سابي ��ع ع ��دة ،ويف اح ��د االي ��ام �سمعت
املر�أت ��ان �صوت زائر يقرع ب ��اب ال�شقة فاذا به احد
رجال البولي�س ويف يده خطاب لل�سيدة روبال.
وم ��ا كان اخلطاب اال م ��ن الهر هتل ��ر اىل �شقيقتيه
وه ��و يهديهم ��ا حتيت ��ه بعب ��ارة منمق ��ة لطيف ��ة
ويقول"عزيزي ابدا ويوال:
"ال �ش ��ك يف انكم ��ا علمتم ��ا انن ��ي ا�سك ��ن يف
برخت�سج ��ادن واين االن ارغ ��ب كث�ي�را يف ان
حت�ض ��را وت�سكن ��ا معي ف ��ان من ��زل الرئي�س بدون
�سيدة لي�س باملنزل احلقيقي!"..
ويف �آخ ��ر اخلطاب ي�ضع كلمات ع ��ن اخيهم االكب
جو�ستاف.
وفي ��ه يقول"ام ��ا م ��ن جه ��ة جو�ستاف فه ��و يحمد
الل ��ه مقتن ��ع بن�صيبه ومطعم ��ه يف برلني ناجح كل
النجاح".
وما كادت مدام روبال تقر�أ كتاب اخيها حتى تغلبت
عليها عواطفها وذرفت دموع ًا �ساخنة ونادت اختها
ب ��اوال قائلة هل ��م بنا يا ب ��اوال يا عزيزت ��ي فلنجمع
مالب�سنا ولنذهب يف احلال.
ولك ��ن ب ��اوال نظ ��رت اىل اختها م�شدوه ��ة ثم هزت
ر�أ�سه ��ا باب ��اء و�شم ��م وقال ��ت كال ب ��ل اذهب ��ي انت
مبف ��ردك فل�س ��ت بذاهب ��ة معك .لق ��د تركن ��ا ادولف
ال ي�س� ��أل عن ��ا ع�شرين عام ��ا واهملنا ه ��ذا االهمال
الفا�ضح دون ان يهتم بنا ومبعي�شتنا باملرة.
انه ن�سي ان له �شقيقتني .واالن وقد جاء دوري انا
– واريد ان اعامله كما عاملنا وان�ساه كما ن�سينا.
وذهبت حم ��اوالت مدام روبال القن ��اع اختها دون
فائدة فلم ت�ش�أ ان ت�صحبها اىل برخت�سجادن ولبثت
يف ال�شقة يف �شارع �شون بورجا�س يف فينا.
***
وهناك �سبب �آخر �ساعد على ايجاد (�سوء مفهومية)
ب�ي�ن هتل ��ر و�شقيقت ��ه ذلك انه ��ا (اي ب ��اوال) اف�ضت
بع�ض اال�سرار العائلية اىل احد ال�صحافيني الذين
ق�صدوا اليها الخذ حديث عن افراد ا�سرتها فاعطته
بع�ض التفا�صيل اخل�صو�صية ال�شخ�صية عن ذوي
قرباها فا�ستاء اخوها الفوهرر..
وكان ��ت هي التي باحث با�س ��رار العائئلة فقالت ان
اباها كان يدعى الوي�س �شوكاجروير وكان موظفا
يف م�صلحة اجلم ��ارك النم�سوية وانه تزوج ثالث
م ��رات وانه اب ��دل ا�سمه با�سم (هتل ��ر) لدى زواجه
يف املرة الثالثة.
***
ورحل ��ت مدام روب ��ال اىل برخت�سجادن واجتمعت
باخيه ��ا ادولف هتل ��ر و�سكنت يف منزل ��ه اما باوال
فق ��د �صمم ��ت عل ��ى البق ��اء عل ��ى حالته ��ا الب�سيطة

لتح�ص ��ل قوتها م ��ن عرق جبينها .ولك ��ن �سرعان ما
ظه ��ر له ��ا خط�أه ��ا فانها بع ��د ان �ساف ��رت اختها اىل
برخت�سجادن بد�أت تخترب اختبارات جديدة.
فق ��د ا�شتهر امره ��ا بني النا�س وع ��رف ال�صحافيون
حكايتها فتقاطروا على منزلها من كل �صوب وحدب
و�س ��دوا عليها امل�سال ��ك للح�صول عل ��ى احاديث او
�صور قدمية لها والفراد ا�سرتها و�ضايقوها م�ضايقة
عظيمة .بل خرجوا عن حدود الوقار واللياقة واخذ
بع�ض املناوئني ل�سيا�سة هتلر بوجه اليها مالحظات
م�ؤملة وي�سمعها �أقواال غري مر�ضية.
وكرثت كتابة ال�صحف عنها فما كانت تفتح اال وفيها
االخب ��ار امللفق ��ة عنه ��ا واالكاذيب الباطل ��ة وا�صبح
عملها يف املكتب الذي ام�ضت فيه ع�شرين عاما عمال
طافح ��ا باملتاعب وامل�شاق ب�سبب م ��ن معرفة النا�س
ل�شخ�صيتها حتى انه ��ا ا�ضطرت يف نهاية االمر اىل
اال�ستعفاء.
ومل تع ��د تطي ��ق احلي ��اة املري ��رة و�ص ��ار منزله ��ا
حما�ص ��را ليال ونه ��ارا فما كانت ب ��اوال ت�ستطيع ان
تفتح ب ��اب ال�سالم اال واقتحم ع ��دد من ال�صحافيني
الف�ضوليني املنزل لي�ضايقوها بف�ضولهم.
واخ�ي�را بل ��غ ادارة ح ��زب اال�شرتاكي�ي�ن يف فينا ما
تتحمله ال�سي ��دة باوال هتلر م ��ن متاعب ومزعجات
فابلغوا اخاها الفوهرر احلقيقة وما تلقاها �شقيقته
يف �سكنها مبفردها من م�ضايقات مريرة .فما م�ضى
وقت ق�ص�ي�ر حتى عادت �شقيقة هتل ��ر الكربى مدام
روب ��ال اىل فين ��ا لت ��زور �شقيقته ��ا ال�صغ ��رى وق ��د
اوفده ��ا اخوه ��ا لت�صل ��ح مع ��ه ذات الب�ي�ن و�سع ��ت
جهده ��ا لتحمله ��ا عل ��ى انه ��اء تل ��ك احلي ��اة املريرة
والذهاب معها لل�سكنى مع اخيهما الذي ا�صبح االن
ا�شهر من نار على علم.
فوقفت باوال موقف اال�صرار والعناد وقامت توبخ
اختها الكربى وتقول لها"لق ��د �ضيع ادولف �شبابي
ونق� ��ص حياتي بتنا�سيه لن ��ا واهماله امرنا كل هذه
ال�سن�ي�ن الطوال فال ب ��د يل ان اعامل ��ه باملثل ت�شفيا
منه وانتقاما فانا باقية هنا ال اتزحزح فيه �شعرة".
ويظه ��ر ان لب ��اوال هتل ��ر ارادة فوالذية مث ��ل اخيها
الفوه ��رر فلم تنفع فيها حيلة اخته ��ا وطرق اقناعها
فقال ��ت له ��ا يف نهاية ال ��كالم :ح�سنا يا ب ��اوال لك ان
تبقي هنا يف فينا ولكني ارجو ان تقبلي مني بع�ض
الدراهم اذا مل تقبليها من اخينا هتلر واين �سار�سل
ل ��ك كل �شه ��ر مبلغا منا�سب ��ا وهذه هدي ��ة مني ال من
هتل ��ر ومن جيبي اخل�صو�ص ��ي فارجو ان تعيديني
بقبولها".
ومل ي�س ��ع ب ��اوال ان ترف�ض هدية اخته ��ا النها كانت
بحاج ��ة مالي ��ة .وا�صب ��ح يف امكانه ��ا بع ��د ه ��ذه
امل�ساع ��دة ان تنتقل من ذلك املنزل احلقري اىل منزل
اخ ��ر اك�ث�ر وجاه ��ة ويلي ��ق مع مق ��ام �شقيق ��ة زعيم
الب�ل�اد .فا�ست�أج ��رت في�ل�ا فخم ��ة يف ح ��ي االغنياء
(دوبلن ��ج) يف فينا حتيط به حديق ��ة جميلة ونقلت
الي ��ه العف� ��ش واالث ��اث وابت ��د�أت عه ��د ًا مزدهرا يف
حياته ��ا .وتط ��ورت بع ��د ذل ��ك االح ��وال يف النم�سا
ودار دوالب الزم ��ان ولكن باوال مل ترجع يف كالمها
بل ظلت ثابتة على عدم الذهاب اىل املانيا لالجتماع
باخيه ��ا الفوه ��رر .وم ��ا كادت احلرك ��ة ال�سيا�سي ��ة
التي قام به ��ا الفوهرر تكلل بالف ��وز وتعلن حكومة
الري ��خ �ضم النم�سا حتى جاء هتل ��ر بنف�سه اىل فينا
وكان اول م ��ا فعل ��ه ان امر باح�ض ��ار �شقيقته باوال
اىل ح�ضرت ��ه يف الفن ��دق كم ��ا جاء بك ال ��كالم ومع
ان ب ��اوال كان ��ت م�صمم ��ة على ان تدي ��ر الخيها ظهر
املجن اىل نهاية حياته ��ا اال ان ن�شوة االبتهاج التي
عم ��ت فينا يوم دخول هتلر متلكتها كما متلكت كافة
النم�ساوي�ي�ن فا�سرع ��ت اىل مالقاة اخيه ��ا وترامت
على �ص ��دره باكية فقبله ��ا بفرح و�س ��رور وت�صالح
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بوال هتلر
االثنان وت�صافت القلوب وعادت املياه اىل جماريها.
ومكثت ب ��اوال هتلر مع اخيها خمتلي ��ة به يف قاعته
اخل�صو�صية يف الفندق االمرباطوري �ساعة كاملة
ال يعل ��م احد ما دار بينهما م ��ن حديث عائلي وذرف
دموع وعتاب ثم ت�سامح وت�صافح وت�صاف .وغادر
هتلر فينا يف اليوم الثاين..
وا�سرعت باوال بعد رحيله فجمعت حقائبها وحلقت
ب ��ه اىل برخت�سجادن حيث نزلت يف ق�صره اجلبلي
واجتمع ال�شمل بعد طول الفراق.
اللطائف امل�صورة/
كانون الثاين1939 -

هتلر مع اخته غري ال�شقيقة اجنيال
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م ��ا اك�ث�ر املعجبات وم ��ا اقلهن ..م ��ا اكرثهن
مب ��ن فيه ��ن من"الد�شت"ال ��ذي ال ي�صل ��ح اال
للحري ��ق ..وم ��ا اقله ��ن اذا ع ��دت احل�س ��ان
منهن..
انن ��ي ابدو يف انظارهن رج�ل�ا متوا�ضعا ،ال
اع ��رف �شيئا عن ا�سراره ��ن ومقالبهن ،وهذا
ما يغره ��ن مني ،فيقعن يف ال�ش ��رك ،دون ان
يدري ��ن ان"حت ��ت ال�سواهي دواه ��ي" ..وان
يف ثوب الريحاين"ك�شك�ش"اللعني..
واغرب املعجبات الالتي �صادقتهن يف حياتي
اثنت ��ان ،عرفت االوىل منهم ��ا حني دق جر�س
التليفون يف ال�صباح الباكر فرفعت ال�سماعة
وانا اقول":يافتاح ياعليم" ..وما كدت اعلن
ا�سم ��ي مل ��ن يحدثن ��ي حت ��ى �سمع ��ت �ص ��وت
ع�صفور من ع�صافري اجلن ��ة ي�شدو بعبارات
االعج ��اب والثناء على �شخ�ص ��ي ال�ضعيف..
وعل ��ى خف ��ة دمي كم ��ان ..ومل ات ��وان عن رد
التحي ��ة باف�ضل منها .فقد �شع ��رت بالكهرباء
ت�س ��ري يف ج�سم ��ي ملج ��رد �سماع ��ي �صوتها
الع ��ذب ..واعلن ��ت لها ب�صراح ��ة ،ان �صوتها
االر�ستقراط ��ي ي�صوره ��ا يل �آي ��ة م ��ن �آي ��ات
احل�سن وكانت جتي ��ب على عباراتي بال�شكر
املقرون باخلج ��ل ..اىل ان انته ��ت املحادثة،

دون ان اع ��رف م ��ن ه ��ي ..وال كي ��ف ا�ستمع
اىل �صوته ��ا ثاني ��ة ..وتتابع ��ت املحادثات..
ث ��م �ضرب ��ت يل موع ��دا لزيارت ��ي يف منزيل،
فاخذت اع ��د الث ��واين والدقائ ��ق ...والغيت
جميع املواعيد ال�سابق ��ة والالحقة ،وجل�ست
خاف ��ق القل ��ب ،حت ��ى دق جر� ��س الب ��اب يف
املوع ��د املحدد ..واذا بي ام ��ام فتاة لي�س يف
�شكلها وال ج�سمها اي اثر لهند�سة البناء..
وقل ��ت لنف�سي :لعله ��ا خادم ��ة جاءت"جت�س
نب�ض"العب ��د لله ..ولكن تبني ان ح�ضرتها..
ه ��ي �ست احل�سن واجلمال املنتظرة ..ومما
زاد الط�ي�ن بلة ،انها �صارحتني برغبتها يف
ان تك ��ون بطلة فيلم متثل ��ه معي ..يعني ال
تري ��د ان ت�ضايقن ��ي وحدي ..ب ��ل ت�ضايق
العامل كله..
و�ساب ��ت مفا�صل ��ي ...ولكن ��ي – عم�ل�ا
ب�سيا�س ��ة ج�ب�ر اخلواط ��ر – افهمته ��ا
اين ره ��ن ا�شارته ��ا يف"املكامل ��ات
التليفونية"ام ��ا ت�شريفي بزيارتها ..فال
داعي الن تزعج نف�سها بال�شكل ده.
وكان ��ت املعجب ��ة الثانية"ازفت"م ��ن
االوىل ..فه ��ي عج ��وز� ..شمط ��اء..
وح�ش ��اء كم ��ان� ..شاه ��دت ح�ضرته ��ا
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رواي ��ة اال خم�س ��ة .ور�أتن ��ي اجي ��د حمادث ��ة
العجائ ��ز .فتوهم ��ت اين"غ ��اوي انتيك ��ة"..
و�أب ��ت ان ت�صدق ان احلكاي ��ة كلها متثيل يف
متثي ��ل فقابلتني خالل اال�سرتاح ��ة ،واهدت
ايل"باكو"�شكوالته كانني احد احفادها..
وداومت على احل�ضور كل ليلة ...فمرة ت�أتي
وتق ��دم ايل ال�شكوالت ��ة ..وم ��رة تبع ��ث ايل
بال�شكوالت ��ه وتعفين ��ي من م�ؤون ��ة مقابلتها
فاحم ��د الله عل ��ى مراعاتها ل�شع ��وري والتهم
ال�شكوالت ��ة عم�ل�ا باحلكم ��ة القائلة�"..شعرة
من دق ��ن اخلنزير!"واخريا جاءت مع احدى
بناته ��ا ،وكان ��ت ماركة"م ��ا تقول� ��ش لع ��دوك
عنها" ..وفهمت بلغة العيون ان الفتاة معجبة
اي�ضا ..فاخذت اتطرف مع ال�سيدة الوالدة..
ول�س ��ان ح ��ايل يقول":اي ��اك اعن ��ي
فا�سمع ��ي ياجارة"ولكن"اجل ��ارة"وال
كانها هنا..
واخذت املعجبة الوال ��دة ،تذكر يل قائمة
االمالك واالطيان التي ورثتها عن زوجها
املرح ��وم ..وا�ستعداده ��ا الن ته ��ب كل ما
متل ��ك لرج ��ل احالمه ��ا واختتم ��ت حديثها
بقولها:
 عاوزي ��ن ننه ��ي حكايتن ��ا زي رواي ��ة"االخم�سة"..
والرواي ��ة املذك ��ورة تنتهي بال ��زواج وعلى
الرغم من انه لي�س من عادتي ان"اك�سف"بنات
ح ��واء ..وال امهات حواء اي�ضا ..فقد اجبتها
وانا ات�صنع ال�سذاجة..
 ال ..دي ال�ساعة دلوقت ..ون�ص وخم�سة!قالت":يعني ايه"! فاجبت:
 يعني الوقت راح من زمان!!الأثنني والدنيا /
كانون الأول1945 -

مبنا�سب ��ة م ��ا ي ��دور يف م�صر واخل ��ارج ح ��ول طرابل�س،
نن�ش ��ر فيما يلي �صفح ��ة مطوية من تاري ��خ ال�سلطان عبد
احلمي ��د خان ،ال ��ذي كان يذود عن والي ��ة طرابل�س بكل ما
ميلك من قوة.
***
كانت ال�صحف االجنبية ،تطلق على ال�سلطان عبد احلميد
خان ،عاهل تركيا القدمية ،لقب"ال�سلطان االحمر"مبنا�سبة
ما اقرتف با�سمه من احلوادث الدموية الرهيبة..
عل ��ى ان ال ��دول االجنبية  -يف ذلك احل�ي�ن -مل تكن تنكر
ان عب ��د احلميد ،كان من دهاة ال�سيا�س ��ة ،وكثري ًا ما وقف
ممثل ��و ال ��دول مبهوت�ي�ن ازاء ذكائ ��ه الوق ��اد وبع ��د نظره
وفهم ��ه دقائ ��ق االم ��ور وعل ��ى الرغم م ��ن ان اورب ��ا كانت
تطل ��ق على تركيا لقب"الرجل املري�ض"فان االمرباطورية
العثماني ��ة ظلت �سليم ��ة باكملها طيلة حك ��م ال�سلطان عبد
احلميد وكانت الدول الكربى ،تتحني الفر�ص لالنق�ضا�ض
على"الرج ��ل املري� ��ض"اي تركي ��ا ولكنهم كان ��وا يخ�شون
ب�أ�س"ال�سلطان االحمر"و�سطوته وفقا لتقارير �سفرائهم.
يف خالل ذلك ،كانت ايطاليا تتحرق �شوقا لالنق�ضا�ض على
والية طرابل�س واحتاللها ،فراحت تبعث ب�سفرائها لتمهيد
اجل ��و ،والوقوف على مدى ا�ستع ��داد تركيا للدفاع عنها..
ولك ��ن ال ي ��كاد ال�سفراء ي�صلون اىل تركي ��ا حتى ي�شرتيهم
ال�سلط ��ان بعطاي ��اه ويبعث ��ون بتقاريرهم يح ��ذرون فيها
دولهم اىل ان تفكر يف عداء تركيا.
وح ��دث ان راب احلكوم ��ة االيطالي ��ة م�سل ��ك �سفرائها يف
العا�صم ��ة الرتكية ،ومن ثم قررت ايفاد بعثة �سرية قوامها
ام�ي�ران م ��ن ام ��راء البي ��ت املال ��ك ،عه ��دت لهم ��ا موافاتها
بحقيق ��ة احلالة يف تركيا حت ��ى اذا كانت الفر�صة �سانحة،
ان�شبت ايطاليا خمالبها يف طرابل�س.
وكان الب ��د لالمريين من زيارة ال�سلط ��ان ،فالتم�سا حتديد
موع ��د ،وقيل لهما ان جاللته �سيقابلهما يف مكتبه بالق�صر
الهمايوين.
ويف املوع ��د املح ��دد ،دعيا اىل املثول بني ي ��دي ال�سلطان،
ف�شهداه يقف ام ��ام حائك مالب�سه اخلا� ��ص ،وامامه �صرة
فيه ��ا عدد كبري م ��ن ال�صداري احلريري ��ة امللونة الفاخرة،
وقد بادرهما بقوله:
 انني اقابلكما يف مكتبي اخلا�ص ،واثناء اجرائي"بروفةال�صداري"لرغبت ��ي يف ان ت�ش�ت�ركا مع ��ي يف اختياره ��ا
واغتبط االم�ي�ران بهذه اللفتة ال�سامية وقبيل ان�صرافهما
وه ��ب كال منهما �صديرية جميل ��ة ،وان�صرفا يلهجان بكرم
ال�سلطان وحفاوته.
وعندم ��ا ذهب ��ا اىل الفن ��دق ،خط ��ر لهم ��ا ان يجرب ��ا هدية
ال�سلط ��ان ،فارتدى كل منهما"ال�صدي ��ري"واذا بكل منهما
يع�ث�ر داخ ��ل جي ��ب ال�صديري اخلا� ��ص به ،عل ��ى حتويل
مببلغ مائة ال ��ف جنيه عثماين فتبادل االم�ي�ران ابت�سامة
الر�ضا..
وغادر االم�ي�ران اال�ستانة بعد اي ��ام ،وقدما اىل احلكومة
تقريرا جاء فيه:
"ان جم ��رد التفك�ي�ر يف اال�ستيالء عل ��ى طرابل�س الغرب
او اي ج ��زء م ��ن االمرباطورية العثماني ��ة ،معناه الق�ضاء
املربم على كيان الدولة االيطالية"..
وهك ��ذا �صرف ��ت احلكوم ��ة االيطالي ��ة النظر ع ��ن احتالل
طرابل� ��س ،ومبث ��ل ه ��ذه الو�سائ ��ل كان ال�سلط ��ان عب ��د
احلمي ��د يكافح جماه ��دا يف �سبيل املحافظ ��ة على"الرجل
املري�ض"وق ��د متك ��ن فع�ل�ا م ��ن املحافظة علي ��ه حتى خلع
عن العر�ش!
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