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ال�سف�ي�ر االمريكي جوزي ��ف كنيدي يبع ��ث بالتقارير
اىل الق�صر االبي�ض يف وا�شنطن ..وفيها ر�أي �صريح
ب� ��أن بريطانيا �ضعيفة ولن تق ��وى على ال�صمود امام
املاني ��ا الهتلري ��ة ..وان اخلري كل اخل�ي�ر يف ان تبقى
الواليات املتح ��دة االمريكية بعيدة عن هذا النزاع ..
ومن احلرب الو�شيكة الوقوع!!
ث ��م يع ��ود احلدي ��ث اىل كني ��دي االب ��ن ..اي الرئي�س
الراحل ج ��ون كنيدي ..موقف له ي ��دل على ا�ستقالله
بالر�أي وان ال �شيء يثنيه عما يعتقد انه حق..
يف ع ��ام  – 1957وكان ج ��ون كني ��دي يومئذ ع�ضوا
بالكونغر�س – تق ��دم بع�ضهم مب�شروع قانون يعطي
احلكوم ��ة الفيدرالي ��ة ح ��ق اال�شراف عل ��ى �صناعات
الب�ت�رول والغ ��از وتنظيمها ..واعطى ج ��ون كنيدي
�صوته باملوافقة على م�شروع القانون املذكور..
ويومه ��ا ق ��ال جوزيف كني ��دي االب ان ابنه قد اعطى
�صوت ��ه �ضد م�صلح ��ة ابيه فق ��د كان جلوزيف كنيدي
مالي�ي�ن عدي ��دة م�ستثم ��رة يف �صناع ��ات الب�ت�رول
والغاز..
وقال البنه..
 -لقد اعطيت �صوتك �ضد م�صلحة جيبك..

ال يزال العامل يتحدث عن الرئي�س
االمريكي الراحل جون كنيدي..
بل لعل العامل قد حتدث عنه بعد
وفاته اكرث مما حتدث عنه طول
حياته كامنا كان ينبغي ان يلقي
كنيدي م�صرعه لكي يعرف النا�س
يف بالده ويف خارج بالده قدره
وقيمته واي رجل واي زعيم قد
راح ! ..راح يف حلظات جنون..
على يد �شاب مهوو�س جمنون..
او م�أجور ..من ال�صهيونيني او
من املتطرفني املنادي بالتفرقة
العن�صرية او من االثنني معا فال
يزال التحقيق يجري ..وراء البحث
عن احلقيقة وال تزال احلقيقة
ملفوقة يف ا�ستار من الغمو�ض
وال�ضباب.

ولقد عا�ش جون كنيدي مدة ريا�س ��ته وحكمه و�س ��ط
ال�ضج ��ة وال�ضجي ��ج ..وبع ��د وفات ��ه �آث ��ار م�صرع ��ه
ال�ضج ��ة وال�ضجيج ..ولكن ال�ضجة االوىل كان فيها
نقد وجتريح لبع�ض نواحي �سيا�سته..
بينم ��ا ال�ضج ��ة االخ ��رى بع ��د م�صرعه كان ��ت �ضجة
حزين ��ة باكي ��ة ..او قل ان �شئ ��ت ان الرئي�س الراحل
مل يل ��ق اثناء حياته او اثناء م ��دة ريا�سته كل ما كان
يطمع فيه من تقدير وتكرمي فقد كان وكانت �سيا�سته
مو�ض ��ع خالف يف ال ��ر�أي ..ولكنه – بعد م�صرعه –
لق ��ي اجماع ��ا يف ال ��ر�أي على ان ��ه جدير ب ��كل تقدير
واعزاز وتكرمي..
ما ال�سر؟ ..ما ال�سبب؟..
ج ��ون كنيدي مل يزعم لنف�سه وال زعم له احد انه نبي
او قدي�س او �صاحب ر�سالة ..ولكنه كان رجل �سالم..
وكان ي�سعى جهد طاقته وراء احلق او ما كان يعتقد
انه احل ��ق ..يف بالده ويف خارج ب�ل�اده وكان ي�شق
طريق ��ه نحو اهداف ��ه و�سط تيارات �شدي ��دة هادرة..
تيارات ي�ساري ��ة متطرفة وتي ��ارات ميينية جمنونة
متع�صب ��ة وتي ��ارات �صهيوني ��ة قوي ��ة! ..وب�شجاعة
امل�ؤم ��ن ب�أن ��ه على ح ��ق ..م�ض ��ى يف طريق ��ه ال ي�أبه
له�ؤالء وال له� ��ؤالء ...كان عليه مثال ان يعمل ح�سابا
ال�صوات الناخبني  ..من اليهود ..وح�سابا لل�شركات
الت ��ي ي�سيطر عليه ��ا ال�صهيوني ��ون ..ومنها �شركات
االذاع ��ة واخ ��رى للتلفزي ��ون ..وان يعم ��ل ح�ساب ��ا
لعمالق ��ة االحت ��كار يف ب�ل�اده ..وان يعم ��ل ح�ساب ��ا
لكونراد دين ��اور م�ست�شار املاني ��ا الغربية ال�سابق..
وح�ساب ��ا ملتطرف �آخر وهو الرئي�س الفرن�سي �شارل
ده ج ��ول ..ولكن ��ه – وب�شجاع ��ة – رف� ��ض دائما ان
يلعب يف هذا "احل�ساب" اىل �آخر مداه..
وم ��ن هن ��ا قاب ��ل خرو�ش ��وف يف منت�ص ��ف الطريق
ومد اليه ي ��ده ..ومن ح�سن حظه وحظ العامل وحظ
ال�س�ل�ام اه وج ��د يف خرو�شوف رج�ل�ا حري�صا مثله
على ال�س�ل�ام ..وقامت �ضجة ك�ب�رى يف بالده ،ويف
خ ��ارج ب�ل�اده ..ولكن ��ه مل ي�أبه وم�ض ��ى يف طريقه..
وبات ��ت �شجاعت ��ه الك�ب�رى يف �سن قان ��ون احلقوق
املدني ��ة ال ��ذي يعط ��ي الزن ��وج حقوقه ��م وي ��رد له ��م
كرامته ��م كمواطن�ي�ن ..اىل �آخ ��ره ..اىل ىخ ��ره فقد
كتب ع�شرات بل مئات فيما اكتب فيه الآن...
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***
واليوم احب ان اكت ��ب يف كنيدي االن�سان واملح�سن
الك ��رمي ..وكنيدي ال�صحفي والكاتب واالديب ..كان
الرئي�س االمريكي الراحل يتناول مرتب ًا �سنوي ًا قدره
باجلنيهات اال�سرتلينية اربعة وخم�سون �ألف ..منها
ثمانية ع�شر الف ًا "بدل متثيل" – كنا ن�سميه نحن هنا
– اي لنفقات احلفالت وامل�آدب التي يقيمها ب�صفته
رئي� ��س الدولة وه ��ذا بخالف اربعة ع�ش ��ر �ألف جنيه
"بدل �سفر" اي لتغطية نفقات الرحالت الر�سمية.
وكان ج ��ون كني ��دي يحتفظ بالبدلني ..ب ��دل التمثيل
وبدل ال�سفر..
ام ��ا �ص ��ايف املرت ��ب وه ��و �ست ��ة وثالث ��ون الف� ��أ م ��ن
اجلنيهات فكان يتربع به كله للجمعيات اخلريية.
ويق ��ول اح ��د كبار ال�صحفي�ي�ن من املت�صل�ي�ن بدوائر
احلكوم ��ة االمريكية يف وا�شنط ��ون ان جون كيندي
ت�ب�رع للجمعي ��ات اخلريية ووجوه ال�ب�ر واالح�سان
خ�ل�ال اخلم�س ��ة عام ��ا االخ�ي�رة اي من ��ذ دخول ��ه
الكونغر� ��س وا�شرتاك ��ه يف احلي ��اة العام ��ة ..ت�ب�رع
مببال ��غ جملته ��ا مائة و�ستون الف م ��ن اجلنيهات اي
نحو ن�صف مليون من الدوالرات ..وهنا ال�س�ؤال...
ك ��م تبل ��غ اذن ثروت ��ه؟ ..وهل كان اغن ��ى رئي�س دخل
الق�صر االبي�ض؟..
ً
رمبا مل يكن – �شخ�صيا – اغنى رئي�س امريكي ولكنه
قطعا كان ابن رجل معدود بني اغنى اثني ع�شر رجال
يف العامل فقد قدروا ثروة ابيه جوزيف كنيدي بنحو
مائ ��ة مليون جنيه او ثلثمائ ��ة مليون دوالر ومن هنا
ميكن القول انه مل يكن هناك قبل جون كنيدي رئي�س
له �أب ميثل هذا الرثاء.
ولق ��د ول ��د اب ��وه جوزيف كني ��دي يف بي ��ت فقري يف
حي متوا�ض ��ع يف مدينة بو�سطن ..وبد�أ حياته ببيع
ال�صح ��ف وهي املهنة التقليدي ��ة التي زاولها كثريون
م ��ن عظم ��اء وكبار االمريكي�ي�ن ومنهم مث�ل�ا الرئي�س
اال�سبق دوايت ايزنهاور..
ويف �سن اخلام�سة والع�شرين توىل جوزيف كنيدي
من�ص ��ب مدير اح ��د البنوك وبد�أ ي�صع ��د درج الرثوة
قفزا ووثبا.
ولقد جم ��ع املاليني االوىل من اال�شتغ ��ال بال�سينما..
ثم دخل "البور�صة" و�س ��وق امل�ضاربات ومن بعدها
ا�شرتى كميات �ضخمة من ا�سهم �شركات البرتول..

وكان بعي ��د النظر دقيق احل�ساب فلم يف�شل يف عملية
جتارية او �صناعية واحدة..
ويف ع ��ام  1925ت�ب�رع جوزيف كني ��دي مببلغ كبري
للم�ساهم ��ة يف الدعاي ��ة االنتخابي ��ة ملر�ش ��ح احل ��زب
الدميقراطي وهو فرانكلني ديالنر روزفلت.
وجن ��ح روزفل ��ت واعي ��د انتخاب ��ه رئي�س ��ا للواليات
املتحدة للمرة الثانية.
وكوف ��ئ جوزيف كني ��دي على تربعه ..فع�ي�ن �سفري ًا
للواليات املتحدة يف لندن..
وا�س ��رة كنيدي م ��ن ا�صل ايرلن ��دي ..وااليرالنديون
كم ��ا هو مع ��روف خا�ضوا حرب ��ا طويل ��ة مريرة �ضد
االجنليز اىل ان ا�ستقلوا يف عام .1922
وم ��ن هن ��ا مل يكن جوزي ��ف كني ��دي يكن حب ��ا كبري ًا
الجنلرتا يوم عينوه �سف�ي�را لدى بالط �سان جيم�س
يف لن ��دن ..وعندما ما اكفهر اجلو الدويل يف اوروبا
وازداد التوت ��ر وب ��د�أ هتل ��ر يقرق ��ع بال�س�ل�اح ..كان
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***
وكان كني ��دي االب ق ��د خ�ص� ��ص ج ��زءا م ��ن ثروت ��ه
ق ��درة نحو ثالث�ي�ن مليونا م ��ن اجلنيه ��ات لتوزيعها
اثن ��اء حيات ��ه عل ��ى اوالده ال�ستة من ذك ��ور واناث..
وبالت�ساوي فال يزيد ن�صيب على ن�صيب �آخر..
ولكن ��ه ا�شرتط اال يح�صل احدهم على ن�صيبه اال بعد
ان يبل ��غ من الن�ضوج ..ومن هن ��ا مل يح�صل الرئي�س
الراحل ج ��ون كنيدي على الربع االول من ن�صيبه اال
بعد بلوغه �سن االربعني ..وح�صل على الربع الثاين
من ه ��ذا الن�صيب يف  26ماي ��و  1962وهو يوم عيد
مول ��ده وبلوغ ��ه �س ��ن اخلام�س ��ة واالربع�ي�ن ..وكان
ق ��د م�ضى اكرث م ��ن عام على تولي ��ه ريا�سة جمهورية
الواليات املتحدة االمريكية..
وكان علي ��ه ان ينتظ ��ر ب�ض ��ع �سنوات اخ ��رى قبل ان
يح�ص ��ل على بقي ��ة ن�صيب ��ه ..ولكنه لق ��ي م�صرعه..
واملعتق ��د ان االب جوزي ��ف كني ��دي �س ��وف يو�ص ��ي
بن�صي ��ب ابن ��ه الراح ��ل لأرملت ��ه – جاكل�ي�ن وولديه
كارول�ي�ن وجون ..وعل ��ى كل حال فان ج ��ون كنيدي
قد ت ��رك وراءه ث ��روة تقدر بنحو خم�س ��ة ماليني من
الدوالرات..
***
ولق ��د ا�شتغل جون كني ��دي بال�صحاف ��ة وبالت�أليف..
ورب ��ح منهما مبالغ كب�ي�رة ..وكان يكتب املقاالت يف
�شتى املو�ضوعات االدبية واالجتماعية واالقت�صادية
وبيعها للمجالت..
كم ��ا ان ��ه الف كتاب ��ا عنوان ��ه (مل ��اذا قام ��ت اجنلرتا)
وت�ب�رع ببع�ض االرب ��اح الت ��ي ح�صل عليه ��ا من بيع
كتاب ��ه املذكور ملدين ��ة (بليم ��وت) يف اجنلرتا العادة
بن ��اء ما دمرته قنابل طائرات الغ ��ارات االملانية اثناء
احلرب..
ويف ع ��ام  1956اخرج ��ت دور الن�ش ��ر كتاب ��ا �آخر له
عنوان ��ه (�ص ��ور يف ال�شجاع ��ة) ولق ��د راج الكت ��اب
املذك ��ور رواج ��ا كب�ي�را و�ض ��رب ارقام ��ا قيا�سية يف
التوزيع فقد بيع منه نح ��و مليونني من الن�سخ ..وال
يزال الطلب كبريا على الكتاب حتى الآن..
وبلغ ��ت ارباح ج ��ون كنيدي م ��ن هذا الكت ��اب وحده
نحو �سبعني الف ًا من اجلنيهات ..ويوم دخل الرئي�س
الراح ��ل الق�ص ��ر االبي� ��ض كان اي ��راده ال�سن ��وي من
ثروت ��ه ال�شخ�صي ��ة يق ��در بنح ��و مائ ��ة وثمانني الف
جني ��ه ..ولك ��ن ه ��ذا االي ��راد ال�ضخم يهب ��ط بعد دفع
ال�ضرائ ��ب امل�ستحق ��ة اىل نح ��و �سبعة وثالث�ي�ن الف�أً
فقط ..وي�ض ��اف اليها طبعا مرتبه وبدل ال�سفر وبدل
التمثيل وقد حتدثت عنها..
***
وكان ج ��ون كنيدي مثل �سائر كب ��ار ا�صحاب املاليني
ال يحم ��ل نق ��ودا يف جيب ��ه ..رمب ��ا كان يخ ��رج ويف
جيب ��ه دوالرات الليل ��ة لك ��ي ي�ش�ت�ري بها لعب ��ة يعود
به ��ا اىل ابنته كارولني وبع�ض ال�صحف واملجالت له
ولزوجته جاكلني..
وي ��روى عنه انه كان ذات يوم يف مطار "الجوارديا"
يف نيوي ��ورك واراد ان يتحدث بالتليفون مع داره..
وبح ��ث يف جيوبه ع ��ن قطعة نق ��ود معدنية �صغرية
ي�ضعها يف �آلة التليفون ولكنه مل يجد يف جيوبه كلها
قر�شا او مليما واحدا ..وا�ضطر ان يقرت�ض قر�ش ًا من
احد عمال املطار..
حممد التابعي
�آخــر �ســاعـة/
كانون االول1963 -
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انتهى العام املا�ضي يحمل يف
طياته من احلوادث ما �سوف
ي�سجله التاريخ يف �صفحاته
على الوجه املنا�سب ! وها
هو العام اجلديد قد اطل
بر�أ�سه على العام وكل ما
هنالك �آمال ترجى ،ورجال
ي�ؤمل ان يجيء اخلري على
ايديهم..

ليلى مراد تق�ضي الآن مع انور وجدي
�شهر الع�سل الثالث!
وق�صة �شهر الع�سل الثالث بد�أت يوم
الطالق الثاين الذي مت منذ ما يقرب
من �شهر ..يف نف�س يوم الطالق بد�أت
حكاية �شهر الع�سل!
فقد حدث ملا ذهب مندوب املحامي
ال�شرعي –ف�ضيلة اال�ستاذ ال�شيخ
عبا�س اجلمل – ليح�صل على توقيع
ليلى مراد على ق�سيمة الطالق فقالت
ليلى:
 دي م�صيبة ايه دي ..املحامي �صدقاين عاوزة اطلق �صحيح!
وذهل الذين كانوا حول ليلى وهي
تقول هذا ..بينما هي تكرره يف
حما�سة واميان!
 يا نهار ا�سود املحامي �صدق!وذهل الذين كانوا حول ليلى اكرث
واكرث ملا ر�أوها تنه�ض تخاطب
املحامي يف التليفون وتكاد تقول له
هذا الر�أي وتطلب منه ان ي�سعى اىل
ال�صلح!
وحدث بينما كانت ليلى تخاطب
املحامي وهو يتعجلها بتوقيع القيمة
الن انور موجود عنده ينتظر – حدث
ان �سمعت ليلى �ساعتها �صوت انور
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وهو ي�صيح:
 ايه التمحيك و�شغل ال�ستاتده!
واح�ست ليلى انها جرحت
وام�سكت بالقلم فوقعت على
الفور ق�سيمة الطالق..
وحدث قبل ا�سبوع ان ذهبت
حتية كاريوكا اىل انور وجدي
تطلب منه ان يعفيها من عقدها
معه على اال�شرتاك يف فيلم
"االرملة الطروب" النها �ست�سافر
اىل امريكا اجلنوبية – وقالت
حتية انها على اي حال ال تظن
ان انور �سيخرج الفلم فقد كان
املفرو�ض ان بطلته �ستكون ليلى
مراد.
و�ضحك انور وقال لتحية ما فهمت منه
ان انور يعترب ان ليلى �ستقوم بالدور
على اي حال.
وحدث يف اليوم التايل ان دق
التليفون يف بيت ال�سيدة التي تقيم
ليلى مراد يف �ضيافتها منذ طالقها من
انور ..وكانت ال�ساعة الثانية �صباحا
و�س�أل املتكلم :هل ليلى موجودة؟
وقيل له :انها يف اخلارج يف �سهرة
عند بع�ض اال�صدقاء وقال املتكلم  :انه

وقد اقرتنت حوادث العام املا�ضي برجال
كانوا عنوان� � ًا بارز ًا لها  ،فر�أينا ان ن�س�أل
بع� ��ض رجالنا ع ��ن �أهم ح ��ادث يف العام
املا�ضي ،والرجل الذي عال جنمه ..وعما
يتوقع ��ه من ح ��وادث يف الع ��ام اجلديد،
وم ��ن ه ��و ذلك الرج ��ل الذي ق ��د يكون له
�ش� ��أن يذكر يف جمريات الأم ��ور ،فتلقينا
منهم االجابات التالية:
الدكتور ح�سني هيكل با�شا
( )1ح ��ادث  1943يف م�ص ��ر هو مناق�شة
الربملان للكتاب الأ�سود.
( )2املتوق ��ع يف ع ��ام  ،1944ه ��و قي ��ام
املع ��ارك احلربي ��ة الفا�صل ��ة يف تاري ��خ
العامل.
( )3رج ��ل ع ��ام  1943ه ��و من غ�ي�ر �شك
"�ستالني".

(� )4أم ��ا رج ��ل الع ��ام اجلدي ��د فه ��و
"روزفلت".
�أمني عثمان با�شا
( )1اعتقد ان اعظ ��م حادث عاملي يف عام
 ،1943هو اجتماع م�ؤمتر مو�سكو الذي
كان متهيد ًا وا�سا�س ًا مل�ؤمتر طهران.
( )2كما انني اتوقع ان يكون عام 1944
خامت ��ة الق�ض ��اء عل ��ى املاني ��ا وانهزامها
انهزام ًا كلي ًا.
( )3امام رجل عام  1943فهو من غري �شك
م�س�ت�ر ت�شر�شل الذي يعت�ب�ر رجل العامل
من ��ذ �سن ��ة  1940حي ��ث كان ل�شخ�صيته
وق ��وة ارادت ��ه اث ��ر ملح ��وظ يف �صم ��ود
اجنلرتا وحدها �ضد قوات املحور ،حتى
تهي�أ لها وحللفائها �سبيل الفوز والن�صر.
( )4ورج ��ل الع ��ام اجلدي ��د �شخ�صي ��ة

جمهول ��ة �س ��وف تظهرها حتم ��ا حوادث
الع ��ام اجلديد ،وم ��ن ال�صع ��ب حتديدها
الآن على الوجه ال�صحيح.
عب��د املجي��د ابراهي��م �صال��ح
با�شا
( )1ان اعظ ��م حادث وق ��ع يف عام 1943
هو من غري �شك ثورة لبنان
( )2اتوق ��ع يف ع ��ام  1944حترير جميع
الأمم العربي ��ة من االطلنطي اىل اخلليج
الفار�س ��ي ،واالع�ت�راف با�ستقالله ��ا
وحتقيق تعاونها ووحدتها.
( )3امام من هو رجل عام  ،1943فعندي
انهما رج�ل�ان :فخامة ب�ش ��ارة اخلوري،
ودولة ريا�ض ال�صلح بك..
( )4ورجل عام  1944فهو (×) و�سيظهر
يف �شمال افريقيا لتحقيق

*
قال��ت ه��دى ه��امن م ��دام �شي� �اجن كان �شي ��ك ،فهي
�شعراوي:
يف نظري �سيدته العظيمة.
ه
�
�ي
ا
مل
�
�ر
�
م
أة
�
 لق ��د طغت �دام �شياجن كايالت ��ي �ست�ش�ت�رك
�شيك عل ��ى كل �سيدة يف العامل م ��ع الرج ��ل يف و�ض ��ع قواع ��د * اما ح��رم حممد علي
خ�ل�ال ه ��ذا الع ��ام ،ولذلك فهي ال�س�ل�ام بع ��د ما حارب ��ت معه ،علوية با�شا فقالت:
و�ستظه ��ر يف نهاي ��ة الع ��ام مع  -ه ��ي بالطبع هدى �شعراوي،
�سيدته من غري �شك.
 �إنه ��ا ام�ي�رة �صغ�ي�رة ففادية انتهء احلرب.النه ��ا خلق ��ت نه�ضته ��ا النائية
الت ��ي به ��رت اقط ��اب الع ��امل
التي جاء مولدها مع عيد �شفاء
املل ��ك ،ف� ��أل ح�س ��ن ب� ��أن اخلري * وقالت حرم م�صطفى االوروب ��ي – وقد زاروا م�صر
يزح ��ف عل ��ى
– واثن ��وا عليه ��ا .وال�سي ��دة
م�ص ��ر يف الع ��ام ال�شوربجي بك:
اجلدي ��د
و�سي
التي تخلق جمد م�صر ،جديرة
م
�
�د اىل االقط ��ار  -هي من غري
كلها.
�شك مدام �شياجن بان تكون �سيدة املو�سم.
كاي �شي ��ك ،النها به �
االوروب ��ي واالم �رت العامل  -هي م ��دام �شياجن كاي �شيك،
* وقال��ت م��دام ا�س�تر و�سداد ر�أيها .ريكي بقوتها فان الدور الذي لعبته يف العام
املا�ضي عن ��د زيارتها الواليات
فهمي وي�صا:
 ار�ش ��ح اي�ض� � ًا م �كاي �شي ��ك لتك ��ون ي ��دام �شياجن املتح ��دة ينب ��ئ مب ��ا ينتظر ان
 مل يظه ��ر هذا العام اعظم من اجلدي ��د ،لأن ما�ضيه ��دة الع ��ام تق ��وم به ،مم ��ا يجعله ��ا �سيدة
�ا ي�ؤك ��د العام اجلديد.
م�ستقبلها.

يخ�شى ان يكون قد حدث لها حادث
ت�صادم �سيارتها!
وارتاع ا�صحاب البيت وكان ثمة �شيء
غريب ف�إن �صوت املتكلم املجهول كان
�شديد ال�شبه ب�صوت انور وجدي.
وعادت ليلى بعد قليل وروى لها
ا�صحاب البيت تفا�صيل ما حدث،
وقالت ليلى :ان انور ال بد بهزر هزار ًا
�سخيف ًا!
ومل مي�ض اال قليل حتى دق التليفون
وكان املتكلم هو انور وجدي..
وظلت املكاملة بينه وبني ليلى من

ال�ساعة الثانية
والن�صف حتى ال�ساعة ال�ساد�سة
والن�صف �صباح ًا!
ويف اليومني التاليني كانت ليلى تخرج
طول النهار وال تعود �إال يف �آخر الليل.
واخري ًا يف يوم اجلمعة املا�ضي
خرجت يف ال�صباح من البيت ايل كانت
تقيم فيه ..وعند الظهر دقت تليفونا
ل�صديقته �صاحبة البيت وقالت:
 �إنها عادت النور وجدي! وبد�أ �شهرالع�سل الثالث!!
�آخــر �ســاعـة/
�أيــار1950 -
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ا�ستقاللها!
عبد القوى احمد با�شا
( )1يف اعتق ��ادي ان اعظ ��م ح ��ادث وق ��ع
يف ع ��ام  ،1943بالن�سب ��ة لن ��ا نح ��ن
امل�صري�ي�ن ،ه ��و جن ��اة الف ��اروق من ذلك
احل ��ادث املع ��روف ..اما بالن�سب ��ة للعامل
فهو اجتم ��اع امل�ؤمترات الت ��ي عقدت يف
القاهرة وطهران.
( )2واين اتوقع انتهاء احلرب يف نهاية
العام اجلديد.
( )3وم ��ا من �شك عن ��دي يف ان رجل عام
 ،1943ه ��و املاري�ش ��ال �ستال�ي�ن عاه ��ل
رو�سيا.
( )4ام ��ا رجل الع ��ام اجلدي ��د فاعتقد انه
روزفلت ،و�سيك ��ون ل�صوته من القوة ما
يتنا�س ��ب مع قوة امريكا التي ت�ساهم بها
يف الهج ��وم عند فت ��ح املي ��دان الآين يف
اوربا.
مكرم عبيد با�شا
( )1كل �ش ��يء ن�سب ��ي – فالن�سب ��ة يل –
ارى ان اه ��م ح ��ادث ه ��و ال ��ذي وق ��ع يل
ومتى ،هذا من الناحية الداخلية .اما من
االناحية اخلارجية ف� ��أرى ان اهم حادث
بالن�سبة لنا نح ��ن ال�شرقيني ،هو تطبيق
مب ��ادئ امليث ��اق االطلنطي �إب ��ان احلرب
على �سوريا ولبنان.
( )2لع ��ل ابلغ تكهن هو اكرثها توا�ضع ًا،
فال ��ذي اتوقع ��ه لع ��ام  1944ه ��و ال ��ذي
يتوقعه الرجل العادي – قل خري ًا ان�شاء
الله.
(� )3إن رج ��ل ه ��ذا الع ��ام ه ��و م ��ع كل
االج�ل�ال ،جاللة امللك ف ��اروق الأول ،فقد
بره ��ن عل ��ى ان ��ه امل�ص ��ري الأول ،ال م ��ن
الناحي ��ة الد�ستوري ��ة فح�س ��ب ،ب ��ل م ��ن
الناحي ��ة الفعلي ��ة اي�ض ًا .اما م ��ن الناحية
اخلارجية فرجل العام رجالن :ت�شر�شل،
و�شاجن كي �شيك زعيم ال�صني.
( )4ورجل العام اجلديد ..فلعلهما رجالن
اي�ض ًا ..هما :روزفلت ،و�ستالني.
الأثنني والدنيا /
كانون االول1944 -
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وهو اح ��د عجائب الدني ��ا ال�سب ��ع ..وبنينا نحن
االهرامات ..ويف الع�صر احلديث لديهم ال�سد ذو
الثالثة �أبواب ونحن لدينا ال�سد العايل.
عالقتنا الثقافية:
هن ��اك تبادل ثقايف على نط ��اق وا�سع بني ال�صني
واجلمهوري ��ة العربي ��ة املتح ��دة ،فف ��ي معه ��د
الدرا�س ��ات اال�سالمي ��ة بال�ص�ي�ن تدر� ��س اللغ ��ة
العربية ملئ ��ات من الطلبة هناك ..ويف ق�سم اللغة
ال�صيني ��ة بكلي ��ة االل�سن يقوم ا�سات ��ذة �صينيون
بتدري�س هذه اللغة للطلبة العرب.
نظام الكميونات ال�شعبية:
كل كميون ��ة اي وحدة �شعبية تتك ��ون من م�صنع
ومزرعة وع ��دة متاجر ..وبلدة يقي ��م فيها جميع
العاملني بهذه الكميون ��ة ،واذا اراد زوج االلتقاء
بزوجته التي تعمل يف كميونة اخرى فانه يرتب
معها ي ��وم اجازة م�ش�ت�ركا كل ا�سب ��وع يق�ضيانه
مع ��ا ،ام ��ا االوالد فانه ��م ميكث ��ون يف الدار� ��س
الداخلية بعيدا عن الوالدين العدادهم.

�شواي ��ن الي رئي�س حكومة ال�ص�ي�ن ال�شعبية هو
ال�ضي ��ف القادم للقاهرة� ..سي�صل اليها على ر�أ�س
وفد ي�ضم اكرث من خم�سني م�س�ؤوال يف احلكومة
ال�صيني ��ة ..م ��اذا تع ��رف ع ��ن جمهوري ��ة ال�صني
ال�شعبي ��ة ..وماذا تع ��رف عن التقالي ��د والعادات
فيه ��ا ..ان �آخر �ساع ��ة تقدم لك يف ه ��ذا التحقيق
ال�سري ��ع �ص ��ورة �سريع ��ة م ��ن بل ��د �شو�إي ��ن الي
ال�ضيف القادم اىل القاهرة..
�سكان ال�صني:
يف ال�ص�ي�ن  660ملي ��ون ن�سم ��ة ح�س ��ب �آخ ��ر
اح�ص ��اء ..وينتظ ��ر ان يقف ��ز الرق ��م اىل اكرث من
 700ملي ��ون يف االح�ص ��اء احل ��ايل ..اي ان يف

ال�ص�ي�ن ثلث �س ��كان العامل كله ..وم ��ن بني ه�ؤالء
يوجد حوايل  100مليون �صيني م�سلم.
اللغات يف ال�صني:
اللغ ��ة ال�صينية اغ ��رب وا�صعب لغ ��ة يف العامل..
فلي�س لها ح ��روف ابجدية بل كل كلمة يعرب عنها
ر�س ��م مع�ي�ن ..وتقوم احلكوم ��ة ال�صنين ��ة بعمل
ا�ستع ��دادات وا�سع ��ة لتبدي ��ل الكلم ��ات ال�صينية
بحروف التينية اال ان ذلك مل يتم اال بعد خم�سني
عاما على االقل ..وتختل ��ف اللهجات بني اطراف
ال�ص�ي�ن الت�ساعه ��ا بحي ��ث ي�صب ��ح م ��ن ال�صع ��ب
التفاه ��م ب�ي�ن كل �سكانه ��ا ..لذلك تق ��رر ان تكون
لهج ��ة بك�ي�ن م ��ن اللهجة الت ��ي تدر� ��س يف جميع
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الن�شرة اجلوية يف ال�صني:
فبينم ��ا يك ��ون اجلو قار� ��س ال�ب�رد يف ال�شمال..
يك ��ون يف نف� ��س الوق ��ت �شدي ��د احل ��رارة يف
اجلن ��وب ،وبينم ��ا تهط ��ل االمطار عل ��ى االجزاء
ال�شرقية ..تكون االجزاء الغربية يف حالة جفاف
تام ،وقد �سبب ذلك ات�ساع ال�صني ال�شا�سع.

امل�أكوالت ال�شعبية:
امل ��راة ال�صيني ��ة من اك�ث�ر ن�ساء الع ��امل تفننا يف
الطه ��ي ..ويكف ��ي ان تعرف ان للدج ��اج خم�سني
طريق ��ة يطه ��ى به ��ا ..وتتك ��ون التواب ��ل الت ��ي
ت�ض ��اف اىل الطعام من القمح والعظم امل�سحوق،
وال�شع ��ب ال�صيني اكرث �شع ��وب العامل ا�ستهالكا
ل�ل�ارز .وبرغ ��م التهامه ��م كميات كب�ي�رة منه فان
اج�سامهم تظ ��ل ر�شيقة وذلك الن االرز يغلى على
النار حتى يتخل�ص من كل الن�شويات التي به.
والراهب ��ات البوذيات يحرمن عل ��ى انف�سهن اكل
اللح ��وم ويقم ��ن با�شب ��اع رغبته ��ن يف اكل ه ��ذه
االطعمة بعم ��ل فطائر على �ش ��كل ا�سماك ودجاج
وحلوم.

احل�ضارة ال�صينية:
هناك ت�شابه كبري يف عراقة احل�ضارتني ال�صينية
وامل�صري ��ة ..فه ��م عندهم النه ��ر اال�صفر ..ونحن
لدين ��ا نهر النيل ،وهم بنوا �س ��ور ال�صني العظيم

املالب�س يف ال�صني:
املر�أة يف ال�صني ترتدي زيا من قطعتني ..القطعة
العليا مفتوحة وت�ضم بازرار من اجلانب االمين..
والقطع ��ة ال�سفل ��ى عبارة عن بنطل ��ون مت�سع يف

املدار�س لتعميمها.

اعاله ..وي�ضيف كلما اقرتب من القدمني..
وتختلف انواع االقم�شة باختالف اجزاء ال�صني
املختلفة ..فن�ساء املناطق الباردة يرتدين الفراء..
وتتف�ن�ن ن�س ��اء املناطق احل ��ارة يف التطريز على
املالب�س احلريرية وعلى االحذية اي�ضا.
وتهتم املر�أة ال�صينية بزينتها ولكن لي�س بالدرجة
التي ت�صرفه ��ا عن عملها او زوجها ،خا�صة وانها
تتمتع بال�شع ��ر الطويل الناع ��م والب�شرة املل�ساء
والقوام الر�شيق.

 مل يك ��ن الكعب العايل معروفا يف ال�صني اال يفال�سنوات االخرية.
 هناك نوع من الع�صي التي ي�أكل بها ال�صينيونيتغري لونها اذا كان الطعام م�سموما..
 ق�ضت ال�صني على م�شكلة احلذاء بانتاج احذيةم ��ن القما�ش تتحم ��ل � 3أ�شهر وثمن ال ��زوج منها
ع�شرة قرو�ش فقط.
 اذا م ��ر �شع ��ب ال�صني امام ��ك يف طابور لوقفتت�شاهده اكرث من عام وثالثة �أ�شهر متوا�صلة.

عادات �صينية:

اخلاطبة يف ال�صني:
لي�س ��ت اخلاطب ��ة يف ال�صني تاج ��رة ..وامنا هي
غالبا من اقارب احد الزوجني ،والبنت يف ال�صني
ال تقول"ال"اب ��دا عل ��ى العري�س املخت ��ار لها و�إال
نظر اليها نظرة امتهان واحتقار.

* �شرب ال�شاي:
انه ��م ال ي�شربون ال�ش ��اي بال�سكر اب ��دا ..حتى ال
يف�سد ال�سكر فوائده ..وهم ي�شربون ال�شاي طول
النه ��ار بدال م ��ن امل ��اء ..وال�شاي هن ��اك انواع...
واح ��د ينب ��ه الذه ��ن ..و�آخ ��ر لله�ض ��م ..وثال ��ث
لل�صداع ..و�آخر لتدفئة اجل�سم وطرد الربد..
* الأكل:
ي� ��أكل ال�صينيون بع�صى وال ي�ستخدمون املالعق
او ال�ش ��وك اطالق ��ا ..وي�أكلون به ��ا االرز ب�سرعة
فائقة بيد واحدة فقط.
* احلداد:
املالب� ��س البي�ض ��اء واخل ��ذاء االبي� ��ض وغط ��اء
الر�أ�س االبي� ��ض هي مالب�س احلداد يف ال�صني..
واالبي�ض عندهم هو لون احلزن ..وعندما ميوت
ال ��زوج ترتدي االرملة مالب�س م ��ن اخلي�ش دليال
عل ��ى احلب وجتل�س بج ��وار قرب زوجه ��ا وتقدم
ل ��ه الطعام اجلي ��د ..ثم تبن ��ي له بيتا م ��ن الورق
وحترق ��ه حتى ي�صل الي ��ه يف الع ��امل الآخر ..ثم
حترق له كمية من نقود الآخرة حتى ت�ساعده يف
حياته االخرى.
طرائف من ال�صني:
 اب ��ن احلالل ينظ ��ر اوال اىل الفت ��اة املاهرة يفالتطريز على حذائها.
 اق ��دام ن�س ��اء ال�ص�ي�ن ا�صغر اق ��دام يف العامل..فه ��ن يربطن اقدامه ��ن منذ ال�صغر حت ��ى ال تنمو
من ��وا طبيعي ًا ..فان �صغر الق ��دم من اهم عالمات
اجلمال عندهن..
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* �أيام اخلطبة:
ير�سل اه ��ل العري�س الدبلة م ��ع اربعة انواع من
الهداي ��ا كله ��ا زين ��ات ذهبي ��ة او ف�ضي ��ة وبع� ��ض
االقم�ش ��ة واحلرائ ��ر ..ويح ��دد موع ��د الزفاف..
ويتع ��اون كل م ��ن اال�سرت�ي�ن يف تكوي ��ن املن ��زل
اجلدي ��د ..فيقوم اه ��ل العري�س ب�إع ��داد االثاث..
ويح�ض ��ر اه ��ل العرو� ��س املفرو�ش ��ات واملالب�س
وادوات ال�سف ��رة وق ��د ي�ساع ��د اال�صدق ��اء
واالق ��ارب اال�سرت�ي�ن يف تكوين البي ��ت اجلديد،
واك�ث�ر م ��ا يج ��ذب الفت ��ى اىل الفت ��اة يف ال�صني
متتعه ��ا بالر�شاق ��ة ..وحب املو�سيق ��ى ..واملظهر
اجلمي ��ل ..ومعرف ��ة احلياك ��ة و�صناع ��ة املفار�ش
وال�سجاجيد..
يوم الزفاف:
حت�ض ��ر العرو� ��س يف ه ��ودج احم ��ر اىل بي ��ت
العري� ��س حي ��ث جتتم ��ع اال�سرت ��ان واال�صدق ��اء
واجلريان ويكون معها زوج اخلاطبة الذي يقوم
ب ��دور الو�سي ��ط ب�ي�ن اال�سرتني يف ه ��ذه الليلة..
وتع ��زف املو�سيقى عند ح�ض ��ور العرو�س وتبد�أ
احلفل ��ة الر�سمي ��ة فيت�ص ��در املائ ��دة �شاهدان اىل
جوارهما والدا العرو�سني ويقف العرو�سان امام
اجلمي ��ع يف ادب ووق ��ار ..ويب ��د�أ احلفل ببع�ض
الكلم ��ات ،ث ��م يت ��م توقي ��ع وثيقة ال ��زواج وبذلك
ينته ��ي احلف ��ل الر�سم ��ي ليب ��د�أ حف ��ل التعارف..
فيقف وال ��دا العرو�س�ي�ن ....ثم تتلق ��ى العرو�س

الهدايا وتع ��زف املو�سيقى واالغاين واال�شعار..
وال ينته ��ي احلف ��ل اال بع ��د ان ينه ��ك اجلمي ��ع..
ويف الي ��وم الت ��ايل جتتم ��ع اال�سرت ��ان يف منزل
العرو�سني للتعارف..
�أم ��ا امل�سلم ��ون يف ال�ص�ي�ن ف�إنه ��م يتزوج ��ون

بالطرق املتبع ��ة يف بالدنا تقريب ��ا بح�ضور �أئمة
امل�ساجد..
�آخر �ساعة /كانون االول1963 -
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ماذا يكتب ال�صحفي االجنبي
عن رو�سيا ؟
لقد ا�صبحت ق�ص�ص البطولة
الرو�سي��ة مملة ،لأن��ك يف كل
حلظ��ة ت�سم��ع ق�ص��ة بطولة
جدي��دة ،حت��ى ا�صبح��ت
ق�ص���ص البطول��ة كاالخب��ار
الروتيني��ة او كتنقالت �صغار
املوظفني!
�إنن��ي �أعي���ش يف مو�سكو و�سط
مالي�ين االبط��ال الذي��ن ال
يقل��ون �شجاع��ة ع��ن ابط��ال
�شك�سبري ودميا�س!
انهم يتحدثون ع��ن املمر�ضة
الرو�سية "فريا كريلوفا" التي
قال لها �ضابط الفرقة الرو�سي
وهو يف النزع الأخري:
 لقد نف��ذت الذخائر ف�إبلغياجلنود وجوب الت�سليم!

وحرف ��ت املمر�ض ��ة يف الأم ��ر ،و�أم ��رت اجلن ��ود
بالهج ��وم عل ��ى الدباب ��ات االملاني ��ة ب ��دون �سالح،
وتقدمت الهجوم!
وقتلت الفتاة الرو�سية ،وقتل جميع جنود الفرقة،
ولك ��ن بعد ان جنحوا يف اف�س ��اد بع�ض الدبابات،
وبعد ان ا�ستنفذت �صدورهم ر�صا�ص االملان!
***
ولكن لنرتك الآن احادي ��ث البطولة ،ونتحدث عن
احلي ��اة يف مو�سك ��و الت ��ي كان النا� ��س يتلم�سون
اخبارها قبل احلرب وك�أنه ��ا اخبار حرمي هارون
الر�شيد!
لق ��د اقفلت معظم فنادقها ،ومل يبق منها �إال القليل،
ويف مقدمتها مطع ��م القوازق بجوار معهد لينني،
وه ��و ي ��دار خ�صي�ص� � ًا لالجان ��ب وكب ��ار الفنانني
الرو� ��س وه ��م يعامل ��ون يف رو�سي ��ا كم ��ا يعام ��ل
االمراء يف بالد االجنليز.
وال ي�ستطي ��ع الرو�سي املع ��ادي دخول هذا املطعم
الفاخر!
ومعظم املح�ل�ات التجارية يف مو�سك ��و قد اقفلت
ابوابها ،واملفتوح منها خال من الب�ضائع.
والب�ضائع املتوفرة هي الآالت املو�سيقية والكتب
القدمية! ويرتدي معظم افراد ال�شعب احذية بالية
ي�أنف بع�ض اخلدم من ارتدائها!
ب ��ل من املناظر العادية يف مو�سكو ان ترى موظف ًا
كب�ي�ر ًا جال�س� � ًا عل ��ى الر�صي ��ف يداع ��ب "�أللوزة"
ويعيدها اىل مكانها يف احلذاء!
واذا ركب ��ت الرتام فان االنظار جته يف احلال اىل
حذائ ��ك ف ��ان كان جدي ��د ًا ف�ل�ا �شك ان ��ك اجنبي من
ا�صحاب املاليني!
ولق ��د احتل ��ت امل ��ر�أة الرو�سي ��ة م ��كان الرجل يف
امل�صان ��ع واملكاتب وال�شوارع ب ��ل لقد اختفى الآن
الكنا�س ��ون وال�شيال ��ون الرج ��ال وحل ��ت حمله ��م
الن�ساء!
وحدث عند و�صويل اىل حمطة مو�سكو ان حاولت
م�ساع ��دة ال�شيال ��ة احل�سن ��اء يف حم ��ل �صن ��دوق
مالب�سي ال�ضخم ،ولكنها رف�ضت باباء و�شمم!
ومع ذلك فعند الن�ساء الرو�سيات مت�سع من الوقت
لي�صح�ب�ن امه ��ات ..ف�ش ��وارع مو�سك ��و مزدحم ��ة
بان�ص ��اف الأمه ��ات وبالأمه ��ات الكام�ل�ات يحملن
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اطفالهن!
ولق ��د اختف ��ت م ��ن مو�سكو عرب ��ات االطف ��ال ،لأن
�ستال�ي�ن ام ��ر ب�صهره ��ا وحتويله ��ا اىل مداف ��ع
وقنابل!
وامل ��ر�أة الرو�سي ��ة تتب ��ع طريقة غريب ��ة يف "لف"
طفله ��ا فهي تلفه كم ��ا كان قدم ��اء امل�صريني يلفون
املومياء!
والطف ��ل الرو�س ��ي �أق ��ل اطف ��ال الع ��امل ب ��كاء وقد
يده� ��ش القارئ اذا اق�سم ��ت اين يف ال�ستة الأ�شهر
االخرية مل ا�سمع طفال يبكي!
ووجوه االطف ��ال الرو�س �صفراء باهتة ولعل ذلك
يرجع اىل قلة الطعام..
والواق ��ع ان كمي ��ات الطع ��ام الت ��ي ت ��وزع عل ��ى
اجلمهور – غ�ي�ر امل�شتغل بال�صناعات احلربية –
�ضئيل ��ة جد ًا ومع ذلك فال�شعب ال ي�شكو وال يتذمر
ولو يف ال�سر!
وقد �س�أل ��ت ا�صدقائي عن �سر عدم ال�شكوى وعدم
التذمر فقالوا:
 �سنج ��وع �سن ��ة� ..سنتني ..ثالث �سن ��وات ولكننحن واثقون اننا �سنموت من التخمة بعد ذلك!
وترج ��ع ا�سب ��اب النق�ص ال�شدي ��د يف التغذية اىل
اال�سباب التالية:
 -1ي� ��أكل اجلن ��دي الآن �ضع ��ف م ��ا كان ي�أكله قبل

احلرب.
 -2غ ��ادر مئ ��ات الأل ��وف م ��ن الفالح�ي�ن مزارعهم
لاللتحاق باجلي�ش االحمر فقل االنتاج الزراعي.
 -3ا�ستوىل االملان على اعظم مزارع رو�سيا.
 -4ف�ض ��ل �ستالني ان تر�سل له ام�ي�ركا وبريطانيا
الذخائر على ان تر�سال له القمح!!
وي ��وزع الطع ��ام بالبطاق ��ات وكميات ��ه ال ت�شب ��ع
مطلق ًا..
ولق ��د ر�أي ��ت اطفاال ي�ش�ت�رون اخلب ��ز لأ�سرهم من
ال�س ��وق وي�أكلونه قبل الو�ص ��ول اىل البيت ل�شدة
جوعهم!
ب ��ل �إن كب ��ار موظفي احلكومة ي�شع ��رون باجلوع
وال ي�ستطيعون كبح جوعهم يف امل�آدب الر�سمية!
ر�أيت اخري ًا موظف ًا رو�سي ًا يهجم على البوفيه كما
هجم تيمو�شكو على االملان!
ب ��د�أ بالهورديف ��ر ث ��م انته ��ى باحلل ��و وانتقل اىل
املائدة املجاورة وبد�أ بالهورديفر وانتهى باحللو
وكرر االنتقال من مائدة اىل اخرى اربع مرات!
ورغم قلة الطع ��ام فالرو�س حمتفظ ��ون ب�صحتهم
و�إن كان الرجي ��م قد �ساعد على ل ��ف قوام الفتيات
الرو�سي ��ات بع ��د ان كان قد زاد وزنه ��ن حتى كدن
يناف�سن �ضخامة امل ��ر�أة الرتكية يف عهد ال�سلطان
عبد احلميد!
وثم ��ن الطعام ب ��دون البطاق ��ات ال يط ��اق! فرطل
ع�سل النحل ثمنه ع�شرة جنيهات!
ورط ��ل اللحم خم�س ��ة جنيه ��ات ..ويعامل البي�ض
معاملة االحج ��ار الثمينة فيل ��ف باحلرير ..وثمن
البي�ضة ن�صف جنيه!
ام ��ا ثم ��ن (كوب الل�ب�ن) احللي ��ب فجني ��ه واحد ال
غري!
***
والطبقة املنعمة يف مو�سكو هي طبقة املوظفني..
ف�سلطته ��م ال ح ��د له ��ا فف ��ي يده ��م االم ��ر والنه ��ي
وم�ستقبل العباد!
فه ��م يقررون ل ��كل فرد م ��ن اف ��راد ال�شع ��ب مقدار
طعامه وهل ي� ��أكل اليوم �سبانخ ام قرنبيط ..وكم
يك�سب واين ي�سكن ومتى يذهب اىل االوبرا!!
ويبل ��غ ع ��دد موظف ��ي احلكوم ��ة يف رو�سي ��ا عدة
مالي�ي�ن ..وهم طبقة منعزلة ع ��ن ال�شعب ،بل انهم

اقرب اىل طبقة النبالء يف بالد االجنليز!.
ولهم حقوق ومميزات جعلت االقبال على الوظائف
احلكومية يف رو�سيا �أكرث من االقبل على الطعام
فاملوظف يف مو�سكو ميكنه �إيجار �شقة مكونة من
ثالث حجرات وحمام وبيانو!
اما غري املوظ ��ف فال ي�ستطيع ان ي�سكن يف حجرة
تزي ��د م�ساحتها عن ت�سعة امت ��ار �سريعة اي طولها
وعر�ضها  3امتار!
وملعظ ��م موظف ��ي احلكوم ��ة �سي ��ارات ،وبطاق ��ات
الطع ��ام التي متنح للموظ ��ف تتيح له ب�أن ي�أكل يف
اي م ��كان ي�شاء ب�ش ��رط اال يك ��ون م�صحوبا ب�أحد
افراد ا�سرته.
وملوظ ��ف احلكوم ��ة االولوي ��ة يف تذاك ��ر االوب ��را
وامل�سارح وله ان ميتلك كوخ ًا خارج املدينة مي�ضي
في ��ه عطلة اال�سبوع وال�شعب الرو�سي �شعب منظم
ي�سري كما ت�سري عقارب ال�ساعة!
فاذا انتظر توزيع الطعام انتظر يف طابور!
واذا ازدحمت حمطة املرتو وقف يف طابور .بل لقد
ر�أي ��ت طابور ًا امام �إدارة جري ��دة برافدا الرو�سية
ينتظر �صدور اجلريدة ليقر�أ �آخر الأخبار!
وللجرائ ��د مزاي ��ا كث�ي�رة يف مو�سك ��و ..فالرو�سي
يقر�أه ��ا اوال ث ��م ي�ضعه ��ا ب�ي�ن اللح ��اف والبطانية
يف اللي ��ل لي�ضمن الدفء ث ��م ي�صحبها بعد ذلك اىل
دورة املياه!
**
وامل ��ر�أة الرو�سي ��ة اق ��ل ن�س ��اء الع ��امل ا�ستغ�ل�اال
ملميزاته ��ا اجلن�سي ��ة ،فه ��ي ال تك�شف ع ��ن �سيقانها
او �صدره ��ا ،وال تتفنن يف �إبراز النهدين كما تفعل
بنات العامل.
وال�صح ��ف الرو�سية ال تن�شر �صور فتيات عاريات
وال ن�ص ��ف عاري ��ات ورقاب ��ة ال�سينم ��ا تخ ��ذف من
االف�ل�ام االمريكية املناظر التي فيه ��ا خالعة وفيها
�سيقان او جاذبية جن�سية!

وجت ��ارة االعرا�ض ال وجود لها يف مو�سكو ..ولو
ان مائ ��دة مزدحم ��ة باالطعمة قد ت�ؤث ��ر يف اعجاب
كثري من الفتيات الرو�سيات!
واملر�أة الرو�سية ال تلهب غرام ًا ولذلك يعتقد بع�ض
االجان ��ب انها باردة يف غرامه ��ا ..ولكن الواقع ان
املر�أة الرو�سية �إن احبت عبدت والهبت ،واحرتقت
يف �سبيل حبيبها..
وهي ال تنظ ��ر اىل احلب كو�سيل ��ة اىل ان�شاء بيت
الزوجي ��ة كما هو احل ��ال عند بنات الع ��امل بل هي
ال تهت ��م كث�ي�ر ًا بالزواج وكل م ��ا يهمها هو احلب..

واحل ��ب ال�صحي ��ح وكثريا ما تعي�ش فت ��اة رو�سية
م ��ع �شاب ع ��دة �سن ��وات دون زواج رغ ��م انه لي�س
اب�سط من الزواج يف رو�سيا فهو عبارة عن توقيع
الزوجني يف �سجل ب�سيط دون مرا�سم او �شهود!
وامل ��ر�أة الرو�سي ��ة كحواء ،حت ��ب التواليت وحتى
بنات رو�سيا الفقريات ي�صبغن ال�شفاه بالروج!
والفت ��اة الرو�سية تعتني بتقليم اظافرها ولكن من
النادر ان ت�ضع فتاة �شعرها وهي خبرية باحلياكة
والتطري ��ز وجتيد قل ��ب ثوبها الق ��دمي اىل ف�ستان
�شيك ال يقل اناقة عن اثواب لندن وباري�س
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***
قل ��ت ل ��ك ان ق�ص�ص البطول ��ة يف مو�سكو اكرث من
ع ��دد ال�س ��كان ولكن عي ��دان الكربيت اق ��ل من عدد
ال�سجائر!
فم ��ن الن ��ادر ان ت ��رى يف ال�ش ��ارع رج�ل�ا يول ��ع
�سيجارته بعود كربيت!
بل يخرج ال�سيج ��ارة وي�ضعها يف فمه وي�ستوقف
اول مدخن ويقول له:
 ت�سمح تولع يل؟وقد علمتني التجربة �أال ادخن يف الطريق �إذا كنت
عل ��ى موعد ه ��ام و�إال ي�ستوقفني م ��ع كل �سيجارة
ادخنها ع�شرة من الرو�س يقولون يل يف �أدب:
 ت�سمح تولع يل!؟الأثنني والدنيا /
كانون االول1944 -
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ا�سمها لبلبة ..وكانت يف اخلام�سة من عمرها
عندم ��ا ر�آه ��ا جربيل تلحم ��ي يف حفلة �أقيمت
باالوب ��رج ..وليلته ��ا فازت باجلائ ��زة الأوىل
يف م�سابق ��ة �أقيمت لله ��واة ..فقرر تلحمي ان
يختارها لال�ضطالع ب ��دور يف فيلم "حبيبتي
�سو�سو" ..وبعد ذل ��ك بد�أت تواجه اجلماهري
على امل�سرح..
وا�ستطاعت الطفل ��ة ذات الأعوام اخلم�سة ان
تلم ��ع وتت�أل ��ق وكان الف�ض ��ل لنف� ��س حركاتها
الت ��ي كان ��ت تفعله ��ا يف البيت وال�ش ��ارع على
�سبي ��ل "ال�شق ��اوة" ..عمره ��ا الآن � 12سنة..
ووزنه ��ا  40كيلوغرام ��ا وطوله ��ا م�ت�ر و30
�س ��م ..ومع ذلك فهي تتحدث عن احلب بتفكري
الكب ��ار ..فتقول ان ��ه حالة ه�ستريي ��ة ال ي�س�أل
فيها ال�شخ�ص عن ت�صرفاته..

فاحل ��ب مر� ��ض عق ��ل بح ��ت ..ي�ت�رك الإن�سان
فري�س ��ة للأوه ��ام ويبتعد به ع ��ن الواقع الذي
يعي� ��ش في ��ه العق�ل�اء ..فينته ��ي ب ��ه الأمر اىل
م�ست�شف ��ى الأمرا�ض العقلية ..او ب�إلقاء نف�سه
من مبنى املجم ��ع ..وت�ضيف لبلبة انها تعرف
ع ��ددا من الع�ش ��اق انتهى بهم احل ��ب اىل هذه
احلال ��ة ..وتتكلم عنهم لبلب ��ة وهي مت�صم�ص
ب�شفتيه ��ا وكتفه ��ا قائل ��ة :م�ساك�ي�ن كان ��وا
جمانني..
وتق ��ول لبلبة انها �س ��وف ت�ستفيد من جتارب
الغ�ي�ر ول ��ن
تق ��ع

يف احل ��ب �أبدا اال لأ�سباب قوي ��ة جدا خارجة
ع ��ن �إرادته ��ا ..وبعد عمر طوي ��ل لأنها ال تزال
"نونو" ..وهي ال ترجو من القدر �أكرث من ان
"يلطف" بها �إذا وقعت يف هذا اجلنون..
ولبلب ��ة قامو�س فتى ..متث ��ل وترق�ص رومبا
و�سامب ��ا ومامب ��و وبل ��دي وبالي ��ه .وتلق ��ي
منلوج ��ات وتقل ��د عبد العزيز حمم ��ود وفريد
الأطر�ش وعبد احلليم حافظ وعبد الوهاب.
�أق�ص ��ى �أمانيها يف احلي ��اة ان تكرب ب�سرعة..
لت�أجري مكان نعيمة عاكف ..ولتعرف الدنيا..
وتتفرج على الذي ��ن �سيذهبون اىل م�ست�شفى
الأمرا� ��ض العقلي ��ة ومبنى املجم ��ع ..ب�سببها
هذه املرة!

جن �أحمر على �شكل
طفلة!
لي���س عل��ى ال�شا�ش��ة
فق��ط ..و�إمن��ا يف البي��ت..
وال�ش��ارع ..واال�ستديو ..وكل
مكان..
�إن �أمه��ا تقول عنه��ا �إنها كنقطة
الزئب��ق ..ال ميك��ن الإم�س��اك
به��ا �أب��دا ..جت��ري ..وترم��ح..
وتقف��ز ..وترق���ص ..وال تكف
ع��ن ال��كالم ..وال تتوق��ف عن
معاك�سة خلق اهلل..

حتف من ال�شرق
والغرب ..على املوائد
ويف دواليب احلائط ويف
االركان ..وبهو ف�سيح به
"�صالون" مذهب و�سجاد
جميل وحتف اجمل
ومدخل �شقة انيق يلفت
االنظار وفنجان �شاي
"ثقيل" وجل�سة طويلة
على الكنبة املواجهة
مل�شهد �ساحر على النيل..
وانا ..وماجدة.

اجلــــيل� /آذار1956 -
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

بعد عامني من االحتجاب
عن اجلمهور وال�صحافة
وال�سينما ..بد�أت ماجدة
اول ام�س تعود اىل عامل
الفن ،فقد بد�أ ت�صوير
�آخر افالمها "من احب؟"
ترى ..ماذا كان �شعور
ماجدة وهي غائبة..
كيف ق�ضت هذين
العامني ..ثم ...ما هي
ق�صة اختيارها ل�سيناريو
"من احب؟" ..ثم ..من
حتب ماجدة؟!

ملحوظات ��ي عليه ��ا – هي نف�سه ��ا – بعد م ��دة طويلة مل
اره ��ا خالله ��ا ..ان وزن ��ا زاد قلي�ل�ا لكن ��ه "الي ��ق عليها"
و�شعره ��ا �صبغته بل ��ون ا�صفر افتح م ��ن املعتاد وعادت
اليها احل�سا�سية التي ت�صيبها يف عينيها كل ربيع..
بعد" ..والل ��ه �سالمات ووح�شتين ��ي" ..وكل هذا الكالم
احلري�ص..
ترك ��ت ماجدة تتحدث ب�صراحة عن جتربتها يف الزواج
واالمومة وايهاب نافع وعودتها اىل العمل ..قالت:
 بالطب ��ع ..الزواج هو اكرب ح ��دث يف حياة كل امر�أة..وق ��د كان ��ت يل ان ��ا بال ��ذات ظ ��روف خا�ص ��ة ح ��ول هذا
املو�ضوع ،فقد ا�ستغرقني عملي بطريقة ان�ستني حياتي
ال�شخ�صي ��ة ..وكان ��ت امل�س�ألة بالن�سب ��ة يل م�س�ألة حتد..
فقد �صممت على ان اجنح ،وان ا�شق طريقي ..واخرتت

االخال� ��ص لكي يك ��ون رائ ��دا يل خالل ف�ت�رات الكفاح..
و�صرت انتهي م ��ن عمل الجدين مقبلة على اخر بطريقة
مت�صلة.
ث ��م ج ��اءت ال�سن ��وات الث�ل�اث الت ��ي �سبق ��ت زواجي من
ايه ��اب ..اح�س�س ��ت خالله ��ا ان �سعادتي ناق�ص ��ة وانني
حمتاج ��ة اىل بيت م�ستقل اك ��ون انا ربته ،وان يكون يل
طفل انا امه!
"وتق ��دم ايل ايه ��اب يف ه ��ذه االي ��ام ووجدت ��ه ان�سانا
منا�سب ��ا يل م ��ن كل الوج ��ود ،اعجبن ��ي �شكل ��ه وطريقة
تفكريه واحبب ��ت فيه حبه يل ورغبت ��ه االكيدة املخل�صة
يف اال�ستق ��رار وتكوين ع� ��ش زوجية مري ��ح وهاينء..
وتزوجت.
"ومل اح ��اول بعد زواجي ان اعمل فقد اعطيت للحدث
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الكب�ي�ر يف حيات ��ي حقه م ��ن الوقت وخ�صو�ص ��ا بعد ان
حمل ��ت ابنتي غ ��ادة و�شعرت انني ال ميكنن ��ي ان اتركها
قب ��ل مرور ع ��ام كامل عل ��ى الت�صاقي بها ،وج ��اءت غادة
بع ��د ع ��ذاب يف ال ��والدة ال اعتقد ان اي ام ��ر�أة يف الدنيا
حتتمله لكني �سرعان ما ن�سيته مع اول ابت�سامتها!
"وكنت خالل العام الذي تفرقت فيه لها ال ا�سمح الحد
غ�ي�ري ان يغ�ي�ر له ��ا لفافاته ��ا او يطعمه ��ا او يحمله ��ا،
وبع ��د العام االول بد�أت ابنت ��ي تعرف كيف تقول ماما..
وبابا ..وت�ش�ي�ر اىل اال�شياء وتطلب امل ��اء ..واح�س�ست
كذلك ..انني يجب ان اعود اىل العمل.
"وقر�أت جمموعة كبرية من الق�ص�ص وال�سيناريوهات..
واخ�ي�را اخرتت �سيناريو "من احب؟" ..والق�صة عبارة
ع ��ن ا�ستعرا� ��ض حلي ��اة عائل ��ة م�صري ��ة ابت ��داء من عام
 1927اىل ع ��ام  ،1952وم ��ن خالل االح ��داث التي مرت
ب�شخ�صيات ه ��ذه العائلة تظهر التغ�ي�رات الكبرية التي
حدث ��ت يف جمتمعن ��ا ..و�سيق ��وم بدور البطول ��ة امامي
"ايهاب".
قلت لها :املهم ..ما ر�أيك فيه كممثل؟
قال ��ت :الواقع ان ��ه ادى ع ��دة ادوار بامتياز ت ��ام ..وهذا
لي�س حتيزا له ..يف "الراهبة" كان كوب�س ..ويف "�شيء
يف حيات ��ي" الذي ق ��ام به مع فات ��ن ومل يعر�ض بعد كان
ممتاز! ..اما دوره يف فيلم "للرجال فقط" فلم يعجبني!
قلت اخريا لأم غادة:
 االن ..وانا مم�سكة باخل�شب ..لديك بيت جميل ..وابنةجميلة ..وزوج حم ��ب ..و�شركات انتاج وتوزيع ..وفن
عظيم ..فما هي احالمك ..واىل اين ي�صل طموحك؟
قالت ماجدة:
 الطم ��وح لي� ��س ل ��ه ح ��د ...واالم ��ل ال تعيق ��ه امني ��ة..واالنط�ل�اق عندي يعن ��ي اال اعرتف بالي�أ� ��س ..واحلياة
ا�ستم ��رار وتقدم ..ولي�س هناك قمة يف اي �شيء ،فالقمة
تعلوها قم ��ة ..واملحاوالت دائما تن�شد االف�ضل ..والقيم
الفني ��ة واملو�ضوعية ال تقف عن ��د حد ..والنجاح البد ان
يتبعه جناح!!
امل�صور � /آذار1965 -
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اجلدي ��د فران ��ك �سنيات ��را يف الرادي ��و
وخا�ص ��ة ب�ي�ن او�س ��اط الن�س ��اء حتى لقد
�سم ��ي معب ��ود االمريكيات رق ��م ( )1ر�أت
�شركات ال�سينم ��ا ان ت�ستغل هذه ال�شهرة
وتقدم ��ه اىل جمه ��ور ال�سينم ��ا .وق ��د
اختطفت ��ه احداه ��ا ،وتعاق ��دت معه ليمثل
م ��ع الفرن�سية احل�سن ��اء مي�شيل مورجان
يف فيل ��م "اىل الع�ل�ا" دور ًا تقا�ض ��ى عنه
� 25ألف دوالر ،ومما يذكر عن هذا املغني
الغريب انه ج ��رب عدة اعمال لكي يك�سب
عي�ش ��ه ،فف�ش ��ل فيه ��ا جميع� � ًا وكان اجنح
عم ��ل لقيه قبل الآن ان ��ه ا�شتغل عدة ا�شهر
مندوبا بولي�سيا يف احدى ال�صحف حتى
ا�ستغنت عن ��ه ال�صحيفة ب�سبب االقت�صاد
والوفرة.

غريت احلرب كثرياً من
تقاليد هوليوود ومعامل
جمتمعاتها وعادات
فنانيها ،واىل القارئ
خال�صة ر�سالة خا�صة من
مدينة ال�سينما ا�شتملت
على عدة انباء تو�ضح
مدى هذه التغريات.

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

تعوي�ض لرجال احلرب!
انت�ش ��رت اخري ًا ب�ي�ن ممث�ل�ات هوليوود
حمى الزواج من �ضباط اجلي�ش ،وقل من
تغادر املدينة يف رحل ��ة يف انحاء اململكة
للرتفيه عل ��ى اجلنود وال تع ��ود متزوجة
او خمطوب ��ة عل ��ى االق ��ل ،وتتباه ��ى
احل�سن ��اوات االن مب�صادق ��ة الع�سكريني
حت ��ى لق ��د ا�صب ��ح املدني ��ون وك�أنه ��م
املنب ��وذون املغ�ض ��وب عليه ��م .وت ��رى
بولي ��ت ج ��ودار يف مله ��ى "املوكامب ��و"
ا�شهر مالهي املدينة الآن مع الكابنت جون
النور كلما اتيح ��ت له اجازة ،ويف ناحية
اخ ��رى من نف�س املله ��ى جتل�س لني باري
م ��ع الكاب ��ورال هارولد تات ��ان .وقد طال
�شهر الع�سل الذي ق�ضت ��ه دوروثي المور
م ��ع زوجه ��ا الكاب�ت�ن رو�س ه ��وارد .وقد
�ساف ��رت كارول الندي� ��س يف رحل ��ة فنية
اىل لندن ،فتزوجت بع ��د ايام من الكابنت
توما� ��س وال� ��س وهو �ش ��اب و�سيم ،ومن
اجل ذل ��ك تريد معظم الفتيات ان ي�سافرن
اىل لندن!

�آن �سكالرك
وعلى ذك ��ر �آن فانه ��ا بعد انقط ��اع �صلتها
بجورج برنت ت�ض ��رب الآن املثل ال�صالح
للرج ��ل ب ��كالرك جاب ��ل ،ويقابله ��ا كالرك
باملثل .وق ��د �صرح الح ��د ال�صحفيني عند
�س�ؤال ��ه ع ��ن الفت ��اة التي يف�ضله ��ا بقوله:
"انه يحب الفتاة التي تتحدث مبا حت�سه
حقيقة وال تراعي او حتر�ص على زينتها
وم�ساحيقه ��ا ،اك�ث�ر م ��ن حر�صه ��ا عل ��ى
ار�ض ��اء الرجل بقبل ��ة ،وا�ست�شه ��د النجم
ال�سينمائي هنا ب�آن �شريدان.

جريتا جاربو اجلديدة
كان ��ت جريتا جارب ��و ترف�ض ان تظهر يف
االف�ل�ام بلبا�س البح ��ر ،ولكنها االن تظهر
علنا على ال�شاط ��ئ يف احدث املايوهات!
وق ��د خرج ��ت املمثل ��ة ذات اال�س ��رار م ��ن
عزلته ��ا متام ��ا ،وهي تخ�ش ��ى املجتمعات

املتاعب الذهنية
انت�ش ��رت الآن بدع ��ة "املتاع ��ب الذهنية"
التي تتخذها املمث�ل�ات ذريعة للطالق من
ازواجه ��ن ..وه ��ي العلة الت ��ي تطلق من
اجله ��ا كل من ديانا درب�ي�ن وميكي روين
وزوجيهما ،وقد او�شكت املمثلة احل�سناء
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واملالهي وحت�ضر حفالت ليلة االحد التي
يقيمها املخرج املعروف جورج كوكور.

جتربة...
بع ��د النج ��اح العا�صف ال ��ذي لقيه املغني

بني اجلنود والكواكب
حينم ��ا اعل ��ن نب� ��أ زواج بت ��ي جرابل من
املو�سيق ��ي هاري جيم� ��س ،كان جاك بتي
يف القاه ��رة ،وقد ار�سل خطاب ��ا حينذاك
اىل م ��اري ليفنج�ست ��ون يق ��ول في ��ه ان
االوالد (اجلن ��ود) يف افريقي ��ا حينما منا
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رئي�س التحرير التنفيذي
------------------------علــي ح�ســني

اليهم ه ��ذا النب� ��أ ،مزق ��وا �صورته ��ا وهم
ي ��رددون يف �أ�سف "كيف تعم ��ل بنا كذلك
هذه اخلائنة"؟!
وح ��دث يف اح ��د مع�سك ��رت بندلثون يف
ام�ي�ركا ،ان اج ��رى ا�ستفت ��اء ب�ي�ن جنود
املع�سكر عن املرك ��ز احلربي الذي يودون
اال�ستي�ل�اء علي ��ه يف اقرب فر�ص ��ة فا�سفر
اال�ستفتاء ع ��ن اختيارهم يف �شبه اجماع
لآن �شريدان.

�سكرتري التحرير
------------------------رفعة عبد الرزاق

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

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
فخري كريم

جون فونت�ي�ن ان ت�ستعل ه ��ذا العالج مع
زوجه ��ا بري ��ان اه�ي�رن ،ولك ��ن الزوجني
قاما يف رحلة اىل نيويورك لتهدئة احلال
واعادة املياه اىل جماريها.
وعل ��ى ذكر طالق ميكي روين فان زوجته
ال�سابق ��ة �آف ��ا جاردن ��ر تتح ��دث الآن ع ��ن
احتم ��ال زواجه ��ا القري ��ب م ��ن املليونري
ه ��وارد هي ��وز ،ولك ��ن بع� ��ض ال�صديقات

اخلبيثات يذكرنها بان هذا الأمل قد طاف
يوم ��ا بكل من اوليفي ��ا دي هافيالند وبت
داف�ي�ر وكاثرين هيبورن وجنجر روجرز
ومارلني ديرتي�ش وغريهن.
الأثنني والدنيا /
كانون االول1944 -

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