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حاملة الطائرات االمريكية"انرت برايز"الت��ي ي�سمونها ل�ضخامتها وقوتها"كلب حرا�سة
امريكا"والت��ي تعت�بر ال�سفين��ة القي��ادة ل�سف��ن التج�س���س االمريكية الت��ي تتجول يف
بح��ار العامل يف ح��رب تكتيكية �ض��د ام��ال ال�شعوب".انرت براي��ز تتج��ول االن يف املياه
املتاخم��ة ل�سواحل كوري��ا ال�شمالية يف انتظار اية تعليمات ت�ص��در لها بعد ازمة �سفينة
التج�س�س"بيبلو"الت��ي ا�سرته��ا القوات البحري��ة لكوريا ال�شمالية .وان�تر برايز تعترب
ا�ضخم حاملة طائرات يف الع��امل حمولتها  75الف طن ت�سري مبحركات نووية و�سرعتها
 70كيلوم�ترا يف ال�ساع��ة ،وتتك��ون قوته��ا الب�شرية م��ن  4800رجل ،وعل��ى �سطحها 120
طائ��رة من املط��اردات وقاذفات القناب��ل ت�ستطيع االنطالق جميعا خ�لال ع�شر ثوان،
وبع�ض هذه الطائرات يحمل القنابل الذرية.

حادث ��ة �سفين ��ة التج�س�س"بيبل ��و"
الت ��ي ا�س ��رت بطاقمه ��ا يف املي ��اه
االقليمية جلمهورية كوريا ال�شمالية
لي�س ��ت احلادث ��ة االوىل م ��ن حوادث
التج�س� ��س االلك�ت�روين للوالي ��ات
املتحدة ،بل هي االزم ��ة الثانية ،فقد
كان ��ت االزم ��ة االوىل ع ��ام ،1960
حينم ��ا ا�سق ��ط االحت ��اد ال�سوفيت ��ي
طائرة التج�س�س ي  3-ومعها الطيار
االمريكي باورز ،وكان م�ؤمتر القمة
على االبواب حينذاك.
و"بيبلو"�سفين ��ة امريكي ��ة م�سلح ��ة
ت�سليح ��ا خفيف ��ا ،واليزي ��د طوله ��ا
عل ��ى  54م�ت�را ،وه ��ي اخ ��ت �سفينة
التج�س�س"ليربتي"الت ��ي قام ��ت
بعملياته ��ا ال�شه�ي�رة يف ع ��دوان 5
يونيو عل ��ى البل ��دان العربية ،وهي
اي�ضا واح ��دة م ��ن � 30سفينة ت�شكل
كله ��ا ا�سط ��وال امريكي ��ا م ��ن �سف ��ن
التج�س� ��س يج ��وب الك ��رة االر�ضية
يف ح ��رب علمي ��ة تكتيكي ��ة �ض ��د
ام ��ال ال�شع ��وب ،وحتم ��ل كل �سفينة
الهوائي ��ات ال�ضخم ��ة واالجه ��زة
االلكرتونية ال�سمعية الدقيقة ،وهي
تق ��وم بعمل�ي�ن مع ��ا ،العم ��ل االول
اكت�ش ��اف اط ��وال موج ��ات ال ��رادار
الت ��ي اكت�ش ��اف اط ��وال موج ��ات
ال ��رادار الت ��ي تعم ��ل عليه ��ا ال ��دول
املختلف ��ة الت ��ي تتج�س� ��س عليه ��ا
الوالي ��ات املتح ��دة ،والعم ��ل الثاين
ه ��و التق ��اط الر�سائ ��ل الال�سلكي ��ة،
وهذان العمالن هما ما كانت تقوم به
ال�سفينة"ليربتي"بال�ضبط.
وق ��د كت ��ب ج ��ون دايف وان ��درو
ويل�سون املحرران العمليان جلريدة
االوبزيرف ��ر مق ��اال عن ه ��ذه احلرب
الرهيب ��ة الت ��ي تخو�ضه ��ا ال ��دول
املتقدمة االن.

طائرات التج�س�س ي 2
وم ��ا زال ��ت طائ ��رات التج�س�س ي 2
تعمل ،وبع�ضه ��ا يحلق فوق ارا�ضي
ال�ص�ي�ن حتى االن ،ولك ��ن التج�س�س
احلقيق ��ي ال ��ذي يح ��دث يف اجل ��و،
تق ��وم ب ��ه االقم ��ار ال�صناعي ��ة الت ��ي
حتل ��ق فوقنا كل ي ��وم ،وعددها حتى
االن ح ��وايل  400قم ��ر �صناع ��ي،
اطلقه ��ا االن�سان حت ��ى االن تدور يف
مدارات حول الكرة االر�ضية.
القم ��ر
ويعت�ب�ر
ال�صناعي"�سامو�س"االمريكي ا�شبه
مبحط ��ة قائم ��ة بذاته ��ا ح ��ول الكرة
االر�ضي ��ة ملراقب ��ة ال�صواري ��خ .وقد
ر�ص ��د ل�صنع ��ه مبلغ ال يق ��ل عن 200
ملي ��ون دوالر ،وق اطل ��ق بنجاح يف
 21يناي ��ر  1961بوا�سط ��ة �صاروخ
طول ��ه  90قدم ��ا وق ��د ت ��وىل �صنع ��ه
�شرك ��ة لوكهنيد الت ��ي قامت ب�صناعة
الطائرة ي .2

وي ��زن القمر ال�صناع ��ي  4100رطل
ويبل ��غ ارتفاع ��ه  22قدم ��ا وقط ��ره
خم� ��س اق ��دام وهو وه ��و يلف حول
االر� ��ض كان ��ه �سيجار �ضخ ��م يحمل
اجه ��زة ي�ت�راوح وزنها ب�ي�ن  300و
 400رطل.
وق ��د او�ضح ��ت التقاري ��ر ان
"�سامو�س"مي ��ر يوميا فوق االحتاد
ال�سوفيت ��ي ما بني ثم ��اين و 12مرة
وفوق ال�صني ال�شعبية ما بني مرتني
واربع مرات.
وحتلق اقمار"�سامو�س"يف مدارات
متباين ��ة ،عل ��ى ارتفاع ��ات خمتلف ��ة
ت�ت�راوح ب�ي�ن  150و 200ميل وهي
م ��زودة ب ��االت ت�صوي ��ر تل�سكوبي ��ة
ذات عد�س ��ات يبل ��غ بعده ��ا الب� ��ؤري
 120بو�ص ��ة وت�ستطي ��ع ان ت�ص ��ور
م ��ن ذل ��ك االرتف ��اع ال�شاه ��ق ا�شي ��اء
ال يزي ��د طوله ��ا عل ��ى مرت واق ��ل ،ثم
تق ��دم التكتيك فامكن �صن ��ع عد�سات
اخرى يبلغ بعدها الب�ؤري

 240بو�ص ��ة ،ويف ابري ��ل عام 196
كتب"ه ��وارد �ستيوارت"خب�ي�ر
الب�صري ��ات بجامع ��ة روت�ش�س�ت�ر
يف مق ��ال ن�شرت ��ه جملة"�ألعل ��م
والتكتيك"ان ��ه ا�صب ��ح يف االم ��كان
�صن ��ع االت ت�صوي ��ر لالقم ��ار
ال�صناعي ��ة ت�ستطي ��ع ان تلتق ��ط
�ص ��ورا متي ��ز بو�ض ��وح ب�ي�ن �شيئني
تف�ص ��ل بينهم ��ا م�ساف ��ة ال تزيد على
خم�سة �سنتيمرتات م ��ن على ارتفاع
 125مي�ل�ا يف الف�ض ��اء .ويف فرباير
 1964اعلن ق�سم طب الف�ضاء التابع
لل�سالح اجلوي االمريكي انه ا�صبح
يف مقدور رواد الف�ضاء ان ي�شاهدوا
بانف�سه ��م قواع ��د ال�صواري ��خ
واملع�سك ��رات وحت ��ركات الق ��وات
امل�سلح ��ة وهم عل ��ى ارتفاع مائة ميل
يف الف�ضاء.
وهن ��اك اربع ��ة ان ��واع م ��ن اقم ��ار
�سامو�س ،نوع م ��زود باالت ت�صوير
تليفزيوني ��ة الر�س ��ال ال�ص ��ور ف ��ور
التقاطه ��ا اىل االر� ��ض ون ��وع ثان

مواعيد اطالق ال�صواريخ وتفا�صيل
بناء امل�صانع واالوامر ال�صادرة اىل
الق ��وات ومن�ش� ��آت الدف ��اع اجل ��وي
واجهزة ال ��رادار وا�س ��راب طائرات
القتال.

لاللتق ��اط �ص ��ور يلقيه ��ا القم ��ر يف
كب�سول ��ة مغلقة ،وبع ��د ان تهبط اىل
طبق ��ات اجل ��و ينفت ��ح البار�ش ��وت
وتلتقطها الطائرات.
ون ��وع ثالث م ��زود بهذي ��ن النوعني
معا.
ام ��ا النوع الراب ��ع فيمكن ��ه ان يحدد
اماكن تواجد اجهزة الرادار ومراكز
ال�صوارخ ،وميكنه التقاط اال�شارات
الال�سلكي ��ة ويلتق ��ط اىل جان ��ب ذلك
املكامل ��ات التليفوني ��ة ،وت�ستطي ��ع
التق ��اط الر�سائ ��ل حت ��ى تل ��ك الت ��ي
تر�سل باملوجات ال�صغرية للغاية.
وهن ��اك نوع م ��ن االقم ��ار ال�صناعية
امل�ستخدم ��ة يف التج�س� ��س
ا�سمه"ميدا�س"يكت�ش ��ف اط�ل�اق
ال�صواري ��خ باال�شع ��ة حتت احلمراء
عن طري ��ق م�ص ��ادر جدي ��دة حمكمة
للطاق ��ة ،ويف و�سع االجه ��زة املزود
بها ه ��ذا القمر ال�صناع ��ي ان ت�سجل
احل ��رارة املنبعث ��ة م ��ن ال�صواري ��خ
املنطلقة ،وبذلك يحذر من اي هجوم
قبل وقوعه بثالثني دقيقة ،وت�ستطيع
اجهزت ��ه اكت�شاف �سيج ��ارة م�شتعلة
على بعد ثمانية اميال.
التج�س���س
االر�ضي

وكالة االمن القومي
وتتجم ��ع ه ��ذه املعلوم ��ات كله ��ا يف
ع ��دة اجه ��زة ،ام ��ا اجله ��از الرئي�س
ال ��ذي يقوم بذل ��ك فهو"وكال ��ة االمن
القومي"ووظيف ��ة ه ��ذه الوكالة هي
التق ��اط الر�سائ ��ل وحتليلها ،مبا يف
ذل ��ك الر�سائ ��ل م ��ن ال ��دول ال�صديقة
المري ��كا! ويق ��ع مبن ��ى الوكال ��ة
ال ��ذي افتت ��ح ع ��ام  1958يف"نورت
ميد"بوالي ��ة مرييالن ��د يف منت�صف
الطريق ب�ي�ن وا�شنط ��ن وبالتيمور،
وهو عل ��ى �شكل ح ��دوة ويتكون من
ثالث ��ة طواب ��ق عل ��ى  82فدان ��ا وق ��د
تكل ��ف  35ملي ��ون دوالر ا�ضي ��ف
اليه ��ا  11مليون دوالر م ��رة اخرى،
ويح ��وط البن ��اء ثالث ��ة ا�س ��وار م ��ن
اال�س�ل�اك ال�شائك ��ة يبل ��غ ارتف ��اع كل
منه ��ا ثالثة امت ��ار ،واحدها مكهرب،
ويق ��ف ام ��ام اب ��واب البن ��اء االربعة
– لي ��ل نه ��ار – حرا� ��س م ��زودون
بالنبادق الر�شا�ش ��ة كذلك يتوىل عدد
من اجلنود حرا�سته من الداخل.
ويف املبن ��ى م ��ن الداخ ��ل م�ست�شفى

كام ��ل وعي ��ادة ا�سن ��ان وقاع ��ات
للوجب ��ات اخلفيف ��ة وثماني ��ة بارات
تفت ��ح كل منه ��ا � 24ساع ��ة وبن ��ك
وكافتريي ��ا وقاع ��ة حما�ض ��رات
وتنقل الر�سائ ��ل يف انابيب بالهواء
امل�ضغ ��وط الذي يدفعه ��ا يف حلظات
من كان اىل �آخر.
ويعم ��ل بالوكال ��ة � 13أل ��ف موظ ��ف
وه ��و ع ��دد يزي ��د ب�ضع ��ة االف عل ��ى
وكالة املخابرات املركزية ذاتها ،وما
يزي ��د على ال ��ف موظف �آخ ��ر خارج
الواليات املتحدة نف�سها!
وخ ��ارج امري ��كا ،هن ��اك مرك ��زان
لوكال ��ة االمن القومي تق ��وم بجميع
املعلومات ،املرك ��ز االول يف اليابان
وه ��و خا� ��ص بال�ش ��رق االق�ص ��ى،
واملركز الثاين يف املانيا وهو خا�ص
باوروبا.
وت�ص ��ب يف هذي ��ن املركزين ماليني
الت�سجيالت عن ال ��رادار واال�شارات
الال�سلكي ��ة ،م ��ن ال�سف ��ن والطائرات
والوحدات االر�ضية.
وتتع ��اون مع"الوكالة"وحدت ��ان من
حلف االطلنطي يف لندن.
وي�ساعد"الوكالة"ثالث ��ة اجه ��زة
ات�ص ��ال يف اجلي� ��ش اكربه ��ا يف
�س�ل�اح الط�ي�ران االمريك ��ي ومقرها
فرانكفورت وهاواي.
وتت�ص ��ل الوكال ��ة م ��ن خ�ل�ال وزارة

الدف ��اع مبجل� ��س االم ��ن القوم ��ي
االمريك ��ي ونف� ��س احل ��ال بالن�سب ��ة
لوكال ��ة املخابرات املركزية ،وتتبادل
الوكالت ��ان املعلوم ��ات م ��ن خ�ل�ال
وكالة اخرى كان رئي�سها هو"كالرك
كليفورد"وهو وزير الدفاع االن بعد
ماكتم ��ارا ،وتق ��ول بع� ��ض امل�ص ��ادر
ان ميزاني ��ة وكال ��ة االم ��ن القوم ��ي
تزي ��د على الف ملي ��ون دوالر �سنويا
وهو ت�شكل ح ��وايل  %2من ميزانية
الدفاع.
ان اجهزة االت�صال االلكرتونية التي
ت�ستخدمها الوكالة وحدها تنقل ربع
مليون ر�سال ��ة �سنويا م�ستخدمة يف
ذل ��ك اجهزة يبل ��غ ثمنه ��ا  3.5بليون
دوالر يعم ��ل عليه ��ا  30الف موظف،
وال يت�ضم ��ن ه ��ذا االت�ص ��ال الق�صري
امل ��دى ب�ي�ن الطائ ��رات وال�سف ��ن
وال االت�ص ��االت الدبلوما�سي ��ة
والتجارية.
ملاذا اقرتبت بيبلو
ورمب ��ا تكون"بيبلو"ق ��د اقرتب ��ت
م ��ن �شواط ��ئ كوري ��ا ال�شمالي ��ة
لنف� ��س ال�سب ��ب ال ��ذي م ��ن اجل ��ه
اقرتبت"ليربتي"م ��ن �شواط ��يء
�سيناء ..ومن االكيد انها اقرتبت من
ال�شاطئ الكوري لت�سجل االت�صاالت
الال�سلكي ��ة احلكومي ��ة والع�سكري ��ة

املتبادل ��ة مبوج ��ات ذات ت ��ردد ع ��ال
وال ميك ��ن التقاطه ��ا اال باالق�ت�راب
ه ��ذه امل�سافة ،وهك ��ذا وقعت يف �شر
اعمالها.
حرب االلكرتونات
وحت ��ى رغم كل ه ��ذا الت�سابق الهائل
ال ��ذي تق ��وم ب ��ه ال ��دول املتقدم ��ة
ت�ستطي ��ع ال ��دول املتخلف ��ة االن ان
ت�ستخ ��دم اجهزة ت�شوي� ��ش متحركة
ورخي�صة ماليا.
ويف احل ��رب االلكرتوني ��ة الب ��د من
االمل ��ام الدقي ��ق باجه ��زة ال ��رادار،
مو�ضعه ��ا وتذبذبه ��ا وقوتها وطول
النب�ض ��ات الال�سلكي ��ة ال ��خ ه ��ذه
املعلومات ،والطائرات وال�سفن التي
تقرتب من احلدود وتقتحم االجواء،
ت�سجل اقرتابها اجهة الرادار املثبتة
يف كل مكان على االر�ض ،ويف بع�ض
احلاالت ميكن ار�سال نب�ضات تف�سد
عمل اجهزة الرادار االر�ضية متاما.
و�سف ��ن التج�س� ��س ال�سوفيتي ��ة مثال
تعم ��ل ب�صي ��د اال�سم ��اك اي�ضا ،وهي
تتب ��ع املن ��اورات الت ��ي يق ��وم به ��ا
ا�ساطي ��ل حل ��ف االطلنط ��ي ،وق ��د
ظه ��رت عل ��ى بعد ع�ش ��رة امي ��ال من
حمط ��ة �صواري ��خ ق ��رب نيوي ��ورك
واف�سدت عر�ضا كانت تقوم به"امللكة
االم"ومن ��ذ ف�ت�رة كانت اح ��دى هذه
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ال�سف ��ن قد الفت مرا�سيها على �ساحل
افريقي ��ا الغرب ��ي ،وبعد امل ��د �شوهد
ق ��اع ال�سفينة وهو مغط ��ى باالجهزة
واملعدات التي تن�صت اىل التحركات
املائية.
وال�سفين ��ة احلربي ��ة احلديث ��ة الب ��د
وان تت ��زود ب�ستة ان ��واع من اجهزة
ال ��رادار عل ��ى االق ��ل ملراقب ��ة اجل ��و
و�سط ��ح البح ��ر ،وال�صواري ��خ،
وتقف على ح ��دود كوريا االن حاملة
طائ ��رات نووي ��ة له ��ا هوائ ��ي جديد
ي ��زن مائتي ط ��ن ذا تكتيك الكرتوين
حدي ��ث ،يحل حمل عديد م ��ن اطباق
الرادار املعروفة.
ويف عملي ��ة ت�ساب ��ق الت�سلي ��ح
والتج�س� ��س الب ��د وان تطل ��ق
املخاب ��رات ه ��ذه االجه ��زة احلديث ��ة
با�ستم ��رار لتب�ي�ن نف ��ط ال�ضعف بها
با�ستمرار ،وهي م�سالة تزيد نفقاتها
با�ستم ��رار بازدي ��اد التق ��دم العلم ��ي
والتكتيكي ،وال ميكن ان تتحمل هذا
�سوى الدول املتقدمة.
ان وراء كل عملي ��ات التج�س� ��س
االلك�ت�روين عق ��ول علم ��اء تعم ��ل
با�ستم ��رار الكت�ش ��اف اجلديد يف كل
جمال ،وا�ستخدام كل تكتيك حديث.
جمدي ن�صيف

االلك�تروين

ام ��ا عل ��ى االر� ��ض ،ف ��ان التج�س� ��س
االلكرتوين تقوم به حمطات ار�ضية
ي�ص ��ل عدده ��ا اىل ح ��وايل الف ��ي
حمط ��ة توج ��د حيثما حت ��ط القوات
االمريكي ��ة ،ويقوم باخلدمة يف هذه
املحطات رجال اجلي�ش ،بحيث ميكن
ان تخطئها العني عل ��ى انها حمطات
عادي ��ة ل�س�ل�اح اال�ش ��ارة ،ان ه ��ذه
املحطات تلتقط اي حركة الكرتونية
او ات�ص ��ال الك�ت�روين وتتعرف على
امل�صور � /شباط1968 -
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ما�ض ��ي ان ي�ؤل ��ف باق ��ي
اج ��زاء الق�ص ��ة ،وقد دع ��اين الزور مكت ��ب ال�سري
وتركن ��ا املطع ��م و�سرنا معا يف �ش ��وارع بروكلني
حت ��ى و�صلن ��ا اىل مبن ��ى ق ��دمي به مطاب ��ع �سبقها
الزمن.
وكان يتحدث عن ال�سري كلما لو كان احد ابنائه..
ولل�شاع ��ر ايليا اب ��و ما�ضي ثالثة ابن ��اء ،اكربهم
دكتور يف الطبيع ��ة يعمل يف اكرب معامل جتارب
ال ��ذرة يف بروكهاف ��ن بق ��رب مدين ��ة نيوي ��ورك،
وا�صغرهم مهند� ��س كهربائي يف �سالح الطريان،
واالبن الثاين مل يذكر عنه �شيئ ًا اال انه مري�ض.

5

روجيه فادمي

جني فوندا

�شكرا العدائي!

�سمعت ��ه – وان ��ا جال�سة امامه وجه ��ا لوجه يقول
يل :ال�سح ��ب ترك� ��ض يف الف�ض ��اء الرحب رك�ض
اخلائف�ي�ن وال�شم�س تبدو خلفها �صف ��راء عا�صبة
اجلبني والبحر �ساج �صامت فيه خ�شوع الزاهدين
لكنها عيناك باهتتان يف االفق البعيد
�سلمى مباذا تفكرين
�سلمى مباذا حتلمني
ومل يقل يل �صاحب ه ��ذه االبيات ال�شاعر العربي
املع ��روف ايلي ��ا اب ��و ما�ضي م ��ن هي �سلم ��ى ،كنا
جال�سني حول مائدة يف مطعم"النجم ال�شرقي"يف
مي بروكلني بنيويورك – ر�سالته عن احب ق�صائد
الغزل التي كتبها ،فاخ ��ذ مني القلم والورقة التي
امام ��ي ورف ��ع نظارته ع ��ن عيني ��ه وا�سرت�سل يف
كتابة الق�صيدة كلها ،ثم القاها با�سما وكان ذكرى
ه ��ذه االبي ��ات حرك ��ت يف نف�س ��ه عاطف ��ة قدمي ��ة،
ف�س�ألته ما هي اكرب ق�صة حب يف حياته ،فاجابني
�ضاحكا� ،شوها الف�ضيحة ما بدي".
وع ��دت ر�سالته ه ��ل كل ق�صائد الغ ��زل التي كتبها
خا�ص ��ة ب�شخ�ص او ع ��دة ا�شخا�ص ،فقال وفد الح
يف عيني ��ه الربي ��ق ..ي�ستحي ��ل للقل ��ب ان ي�ستقر
ان ��ه يتحرك دائما"ثم ا�ضاف"لق ��د �سموه قلبا النه
منقلب!
املطالعة ..والورق ..والوجه احل�سن!

وال ادري م ��ا اذا كان ��ت جتاعيد ال�ش ��ب قد و�صلت
اىل قلب ايليا اب ��و ما�ضي فقد بلغ ال�شاعر حوايل
اخلام�سة وال�ستني من عمره وخط ال�شيب البقية
الباقية من �شع ��ره ،وملا �س�ألته عن هوايته قال انه
يه ��وى املطالع ��ة ولعب ال ��ورق .وا�ض ��اف �صديق
كان يجل�س معن ��ا :و"الوجه احل�س ��ن"! فرد عليه
ال�شاع ��ر قائال":وه ��ل ميك ��ن االن�س ��ان يف ج�سده
قلب اال يحب الن�ساء!".

وق ��د ا�صبح ايليا ابو ما�ضي مقال يف كتابة ال�شعر
فقد م�ض ��ت �سنة كامل ��ة دون ان يقوله ،ولكنه بعد
ديوان ��ا جديد ًا مل ي�سبق له ن�شره ويقول ان �سبب
اقالل ��ه انه لي� ��س هناك �ش ��يء يث�ي�ر العاطفة وان
االدي ��ب العرب ��ي يف امري ��كا يعط ��ي وال ي�أخذ الن
البيئة التي يحيا فيها ال تنفعل به ،ثم ردد يل �آخر
ما قاله من �شعر وهي ق�صيدة مطلعها:

هرب
من طغيان
االجنليز

ولق ��د ول ��د ايليا اب ��و ما�ضي
على م�صر من ابوين من ا�صل لبناين.
وال ي ��زال بع� ��ض اقاربه يف م�ص ��ر ومنهم النجمة
ال�سينمائية زوزو ما�ضي وكرميتها ايقون ما�ضي،
وروى ان ��ه هاجر من م�ص ��ر يف �سنة  1911وكان
يف الع�شري ��ن م ��ن عمره ،هجرها الن ��ه مل ي�ستطع
ان يخ�ضع للرقابة ال�شديدة التي فر�ضها االجنليز
على ال�صحف و�شبك ��ة اجلا�سو�سية التي ن�شرتها
هذه ال�سلطات حتى بني اال�صدقاء.
�شعر الت�شا�ؤم ..والتفا�ؤل!

وقال ايليا ابو ما�ضي انه مل يعرف حافظ ابراهيم
وال �شوقي النه كان �شابا خجوال ومل ي�سمع اليهما
حني كان يف م�صر ،وقال انه ت�أثر باملتنبي وي�شعر
ابي الع�ل�اء املعري حتى انه اخذ عنه ت�شا�ؤمه ،ثم
خل ��ع عن نف�سه ه ��ذا الت�شا�ؤم و�س ��ار خلف موكب
احلياة امل�شرق.
عبد الوهاب اغت�صب مني"ل�ست ادري"!

ولق ��د ت ��رك ايلي ��ا ابو ما�ض ��ي م�صر ولك ��ن �شعره
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و ق�صا ئ ��د ه
ج ��اءت اىل
م�صر وتغنى بها كل
من يحب االدب ،واملطرب
عب ��د الوه ��اب ين�ش ��د ل ��ه ق�صيدت ��ه
املعروف ��ة ل�ست ادري او الطال�سم ،وملا قلت له هذا
قال انني اع ��رف ان عبد الوهاب يغني يل ويكتب
ا�سمي يف االعالنات وكانني جنم �سينمائي ،وانا
مل اقب� ��ض �شيئا م ��ن هذا كله ،ب ��ل ان عبد الوهاب
مل يكت ��ب اىل يطل ��ب من ��ي املوافق ��ة عل ��ى تلحني
ق�صيدتي ،وال اعتقد ان حقوق الت�أليف مباحة يف
م�صر اىل هذا احلد!
اجليل العربي اجلديد ين�سى لغة العرب

والي ��وم ي�صدر ايليا ابو ما�ض ��ي جريدة (ال�سري)
الت ��ي ان�شاها منذ � 35سنة وق ��د كانت جملة ادبية
فكاهي ��ة يف اول االم ��ر ،وهي توزع ب�ي�ن اجلالية
العربي ��ة هن ��ا ،ولك ��ن م�صريه ��ا كباق ��ي اجلرائ ��د
العربي ��ة ،ال ��زوال ،فاجلي ��ل اجلدي ��د يف اجلالي ��ة
العربية يكاد ين�سى اللغة العربية.
مقلب!
واطرف ما ح ��دث يف ال�سري ان ��ه كان يرتجم فيها
ق�ص ��ة م�صري ��ة نقال ع ��ن جملة امريكي ��ة ،فتوقفت
ه ��ذه املجلة بع ��د ثالثة اع ��داد وا�ضط ��ر ايليا ابو

�شكرا العدائي فلوال عي�شهم
مل ادر انهم من القوغاء
نه�ش اال�سى ملا �ضحكت قلوبهم
غر�س املحبة هائم البق�ضاء
عفو املروءة والرجولة انني
اخط�أت حني ح�سبتهم نظرائي
وق ��د قال ايليا ابو ما�ضي هذه الق�صيدة يف جمال
خ�صوم ��ه يف العدد اخلا�ص مب ��رور � 35سنة على
ال�سمري.
الروح واملادة

واخ�ي�را �سمعت ��ه يتح ��دث ع ��ن الع�صري ��ن اللذين
عا�شهم ��ا وع ��ن الدني ��ا القدمية واجلدي ��دة اللتني
ق�ض ��ى فيهم ��ا حياته فق ��ال( :ان امل ��ادة طغت على
ال ��روح ،وان الع ��امل احلا�ض ��ر ع ��امل االالت ،وق ��د
اخ�ت�رع االن�س ��ان االل ��ة لي�ستعبده ��ا ف ��اذا به ��ا
ت�ستعب ��ذه) وق ��د زار ايليا ابو ما�ض ��ي لبنان اكرث
م ��ن مرة وهو ي ��رى ان ال�ش ��رق مع ذل ��ك يجب ان
يتجه نحو االلة واال ظل عبدا وفري�سة لغريه.
واخ�ي�را ودعت ��ه وخرج ��ت وتركت ��ه خلف ��ي يف
مكتب ال�سري بني مكتبت ��ه القدمية واالت الطباعة
العربي ��ة العتيقة ،وبدا يل انه رجل ا�صبح مزيجا
م ��ن روحاني ��ة ال�شرق ومادي ��ة الغ ��رب ولكنه بدا
ايل اي�ض ��ا و�سط حي بروكل�ي�ن كانه �شجرة بكت
و�شاخت يف ار�ض غري ار�ضها..
خريية خريي
اجلــــيل /ت�شرين الثاين1955 -

كاثرين دينوف

بريجيت باردو
* يحتف ��ل االن املخرج الفرن�سي املعروف
روجي ��ه فادمي بزواج ��ه الثالث من املمثلة
ال�ساح ��رة (جني فوندا) ابنة املمثل هرني
فوندا ..وذلك بعد ان انهى عالقته بالفنانة
�سا�شا جيرتي.
وج�ي�ن فون ��دا يف ال�سابع ��ة والع�شري ��ن
من عمره ��ا بينما يبل ��غ روجي ��ه ال�سابعة
والثالث�ي�ن ،وه ��و م ��ن ا�صل رو�س ��ي ..له
عين ��ان زرقاوان بهما م�سح ��ة من احلزن،
ويتميز وجهه بال�سحر ال�ساليف.
وق ��د تزوج روجيه ف ��ادمي قبل ذلك مرتني
االوىل (بريجي ��ت باردو) والثانية (اتيت
�سرتوبرج) ..وكانت له عالقة غري �شرعية
باملمثل ��ة كاثري ��ن دين ��وف الت ��ي رف�ض ��ت
الزواج به واجنب منها ابنه كري�ستني.

ويف اال�سب ��وع املا�ضي تزوج ��ت كاثرين
مب�صور اجنليزي يف الثامنة والع�شرين
م ��ن عم ��ره .ب ��دا روجي ��ه حيات ��ه بالعمل
�صحفيا مبجل ��ة باري مات�ش ث ��م م�ساعدا
للمخرج الفرن�سي ماري اجلري.
وكان كالذئ ��ب ال�صغ�ي�ر كل ��ه نه ��م وح ��ب
لالث ��ارة ..كما كانت ل ��ه ف�ضائح كثرية يف
�شارع �سان جرمان باحلي الالتيني.
ث ��م ت ��زوج بريجي ��ت ب ��اردو تل ��ك الفنانة
الربجوازية التي تنتمي لعائلة حمافظة..
وعا�ش ��ا ف�ت�رة طويل ��ة يف حب كب�ي�ر رغم
الفق ��ر ال ��ذي كان يحي ��ط بهم ��ا ..وكان ��ا
مث ��اال الجم ��ل كابل ..وا�سع ��د زوجني يف
باري� ��س ..اىل ان طرقت ابوابهما ال�شهرة
م ��ع فيلم( ..وخلق الله امل ��ر�أة) ..والق�صة

معروف ��ة بع ��د ذل ��ك وكان روجي ��ه كرمي ��ا
ي ��وزع الكثري مم ��ا يك�سبه وينف ��ق امواله
يف جنون حتى ا�صبح يعي�ش حياة مثقلة
بالديون.
وانتهى روجيه بعد اخراج فيلم (العالقات
اخلط ��رة) فقد ا�ضاع كل جهوده ومواهبه
يف العمل مب�ؤ�س�سة ال�صناعات الغذائية.
والي ��وم يغادر روجيه فرن�س ��ا ليبد�أ حياة
جديدة يف امريكا مع زوجته الثالثة.
وج�ي�ن فون ��دا بعك�س زوجات ��ه ال�سابقات
فه ��ي ممثلة م�شه ��ورة يف امري ��كا قبل ان
تتعرف بروجي ��ه فادمي ..بينم ��ا زوجاته
ال�سابق ��ات جن ��وم م ��ن �صن ��ع يدي ��ه..
حيث يرج ��ع الف�ض ��ل الي ��ه يف اكت�شافهن
وجناحهن و�شهرتهن يف عامل ال�سينما.
جملة امل�صور 1962/
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النجم ��ة االيطالي ��ة اجلميل ��ة ،ذات
العين�ي�ن الزرقاوي ��ن .ت ��زو بالدن ��ا
للم ��رة الثانية وقب ��ل ان مت�ضي دقائق
عل ��ى و�صولها اىل الفن ��دق الذي تنزل
في ��ه ،هاجمه ��ا لطف ��ي ر�ض ��وان م ��ع
عد�سة"امل�ص ��ور"اىل غرفتها ليتحدث
اليه ��ا ع ��ن الف ��ن واحل ��ب واالغ ��راء
والكباب والظالل.
ارج وان تذهب ممثالتنا ممن تخطني
الثالثني ولو بايام ويلغن من ال�شهرة
الفني ��ة م ��ا اثل ��ج �صدوره ��ن لزي ��ارة
�سلفان ��ا مببانين ��ي واجللو� ��س معه ��ا
قلي�ل�ا ..لعلهن يتلق�ي�ن درو�سا تنفعهن
يف م�ستقبل حياتهن.
و�سلفان ��ا مببانيني تع ��د ا�شهر ممثلة
�سينم ��ا يف ايطالي ��ا بع ��د �صوفي ��ا
لوري ��ن وجيتا لولو بريجي ��دا ،بل ان
كثريين من النق ��اد يعتربونها"املمثلة
االوىل"يف ايطالي ��ا ،بع ��د ان ط ��ارت
الع�صفورت ��ان اجلميلتان
م ��ن ع� ��ش روما ال ��دايفء
اىل هولي ��وود .قابلته ��ا
يف فن ��دق �ش�ب�رد ،وقبل
ان اقابله ��ا ات�صل ��ت
به ��ا بالتليف ��ون عق ��ب
و�صوله ��ا م ��ن روم ��ا
ب�ساعات فقالت يل:
هل تريد ان تلتقط يل
�صورا وانا يف"اب�شع
حاالتي"بال ماكياج..
ب�ل�ا كواف�ي�ر ..ب�ل�ا
مالب� ��س ..مغم�ضة
العين�ي�ن ،متعب ��ة،
م�ؤرقة م ��ن ال�سهر
وم ��ن ارجت ��اج
الطائرة!!
قلت لها":يا ريت"
قال ��ت":اذن تف�ض ��ل ..عل ��ى ان تعدين
ب�شيء".
قلت":حتت امرك"
قالت":ان ت�ساعدين بعد ت�شويه �سمعة
جمايل بال�ص ��ور التي تري ��د التقاطها

يل يف اخ ��راج
مالب�سي من احلقائب وت�ساعدين
يف ترتيبها ..هل توافق!".
قلت":انها مهمة لذيذة ..ر�ضيت!"
و�صع ��دت اىل الدور التا�سع يف �شريد
الجد النجمة التي تخطت الثالثني يف
انتظاري ..متاما ..كما قالت ..ولكنها
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كان ��ت جميلة ج ��دا ..جذابة
ج ��دا ..واود هن ��ا ان ا�ش�ي�ر
اىل وداع ��ة جن ��وم ايطالي ��ا
وتوا�ضعه ��ن ..وخفة دمهن..
ف ��ان �سلفان ��ا ا�شعرتن ��ي وهي
ت ��رى وجهي للمرة االوىل اننا
ا�صدقاء جدا!
قال ��ت يل":اهال و�سه�ل�ا ..التي
ال اجي ��د �سوى الفرن�سي ��ة عالوة على
لغتي ..وله ��ذا �ساتعلم منك االن ب�ضع
كلمات بالعربية لعلها تنفعني".
ثم ا�ستطردت قائلة:
"لقد زرت القاهرة وا�سوان واالق�صر

من ��ذ �سن ��وات ،وه ��ذه ه ��ي زيارت ��ي
الثانية لبالدكم اجلميلة ،وال ن�ستطيع
ان نت�ص ��ور مق ��دار فرحت ��ي بعودت ��ي
اىل القاه ��رة ..الرى هذا النهر اخلالد
ممددا يف ه ��دوء امامي ..كانه يرحب
بكل زائر ي�أتيه".
و�سكت ��ت قلي�ل�ا ..ث ��م �س�ألتني":كي ��ف
تريد ان تلتقط �صوري؟"
قلت":كما ان ��ت االن ..وانت تتحدثني
وكانك حتلمني".
قالت":اال تعلم انني �شاعرة وكاتبة؟"
قل ��ت":ال ب ��د ان تك ��وين كذل ��ك ..ان ��ك
ق�صيدة رائعة".

قالت":انن ��ي اق ��ر�أ ال�شع ��ر واتذوق ��ه
واكت ��ب با�سل ��وب قيل عن ��ه يف بالدي
انه رقيق"
قلت":طبعا ..النك جميلة ورقيقة"
و�صاح ��ت يف ف ��رح�":آه ..لندخ ��ل يف
مو�ضوع جمايل ورقت ��ي ..هل تراين
جميل ��ة؟ هل ان ��ا مغرية؟! ه ��ل ر�أيتني
على ال�شا�شة؟"
قلت":جميل ��ة ..ورقيق ��ة ..اىل اق�صى
ح ��د ..ومغري ��ة بالطب ��ع ..ولكنن ��ي
لال�س ��ف ال�شديد مل ا�شاه ��د من افالمك
اال الفيل ��م ال ��ذي مثلت ��ه يف ب�ل�ادي..
هنا".
قالت":لقد اختل ��ف النقاد حول دوري
يف ه ��ذا الفيل ��م ،ولكنن ��ي مل اهت ��م اال
بالذي ��ن قالوا عن ��ي انني"ن�ص لبه"..
لق ��د دعوته ��م اىل تن ��اول الع�ش ��اء
مع ��ي ،وناق�شته ��م مناق�ش ��ة فني ��ة
ح ��ول املو�ض ��وع ،وانته ��ت اجلل�س ��ة
او"الع�شوة"ب�سل�سل ��ة م ��ن املق ��االت
اعادت اىل ماكنتي عن حق وجدارة".
قل ��ت":ارى ان ��ك ال ت�ستخدمني ادوات
التجميل؟"
قالت":بع ��د ع�ش ��ر �سن ��وات �ساحت ��اج
اليه ��ا قطعا ،اما االن ..فال ب�أ�س من ان
اب ��دو كما تراين ..اال اذا قلت يل انني
يف حاجة اليها االن ..ما ر�أيك؟"
قلت":ولك ��ن بنات املدار� ��س ومن هن
يف �س ��ن اخلام�س ��ة ع�ش ��رة ي�ستعملن
امل�ساحيق ب�شراهة".
قال ��ت :ه ��ذا راج ��ع اليك ��م ي ��ا مع�ش ��ر
الرج ��ال ..النك ��م ت�سرف ��ون يف طل ��ب
املزي ��د من اجلم ��ال ،ول ��و ان كل �شاب
قاب ��ل �صديقته وق ��ال له ��ا":ال اريد ان
اراك متجمل ��ة هك ��ذا ..وانك حلوة من
غري م�ساحي ��ق ..فثق ان �سوق ادوات
التجميل �ستنهار"..
قلت":كم ف�ستانا يف هذه احلقائب؟"
قالت":اح�ض ��رت مع ��ي – حاجة على
ال�ضيق – ثالثني ف�ستانا و 3فراء و18
حذاء ،وكمية من املالب�س الداخلية".
قلت":ما هي املدة التي �ستمكثينها؟"
قالت�":شه ��ر واحد وارج ��وا ال تطول
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اقامت ��ي اك�ث�ر من ذل ��ك ،النن ��ي مرتبطة
مبواعيد واعمال يف روما".
و�شربت معه ��ا فنجانا م ��ن القهوة ..ثم
قالت يل":اتريد ب ��وزات لطيفة ..اغراء
مثال!"
قلت":يا ريت!"
قالت":اذن �صورين هكذا"..
وجل�ست عل ��ى �سلم حجرتها يف بوزات
متعددة.
وقال ��ت يل" :ان ��ا" غاوية"ت�صوي ��ر...
"ا�ص ��ور وات�صور"واح ��ب ال�صحاف ��ة
وال�صحفي�ي�ن كم ��ا اح ��ب ال�سه ��رات
واملالب�س والكباب".
قلت":ان ��ت �صريحة ج ��دا ولذلك اود ان
ا�س�ألك �س�ؤاال خا�صا".
قالت":اتف�ضل".
قلت":كم عدد الرجال يف حياتك؟"
و�ضحك ��ت يف دالل وف ��رح وقالت":وه
ه ��ا بعد"عندكم"�س� ��ؤاال خا�ص ��ا؟ ان ��ه
�س�ؤال"عام"ج ��دا ي ��ا �صديق ��ي ..ان ��ا
�صريح ��ة ج ��دا ..وله ��ذا اق ��ول ل ��ك
ب�صراحة".عقل ��ي م� ��ش دف�ت�ر" .لي� ��س
عندي"كات ��ب انفار"الح�ص ��اء ع ��دد
الرجال يف حياتي"..
قال ��ت هذا وه ��ي ت�ضح ��ك ويف لهجة ال
تدع �شكا يف انها تقوله مازحة!
ثم ت�صنعت اجلد وقالت":التي تقول لك
ان هناك اكرث من رجل يف حياتها ..هي
كاذبة ،لي�س يف حياة اية امر�أة� ..سواء
اكان ��ت فنانة ام غ�سال ��ة ..اكرث من رجل
واحد ..ه ��و االول ..ثم م ��ن يخلفه ..ال
يعدو ان يكون ظال لالول ..ومن يخلف
الظ ��ل �سيك ��ون ظ�ل�ا للظ ��ل ،وهك ��ذا..
ان امل ��ر�أة ال حت ��ب اال م ��رة واح ��دة..
وق ��د تعي� ��ش بعد ذل ��ك مع مائ ��ة رجل..
على"ح�س"احلب االول ..افهمت؟!".
قلت":فهم ��ت ..واري دان افه ��م م ��ا هو
دوري انا ..يف �سل�سلة الظالل؟"
قال ��ت �ضاحك ��ة":اذا �شئ ��ت� ..ستك ��ون
الظل الرابع ع�شر".
امل�صور 1964/
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لنـدن 1894 -م
فريد الأطر�ش و �صالح ذو الفقار
على البالج يف اال�سكندرية

بو�سرت فلم
(التلميذة)
ل�شادية

كعكة زواج امللكة اليزابيث ..
١٩٤٧م

موتور عام 1894

امللك فاروق مع الرئي�س ال�سوري �شكري القوتلي

هرني فورد و�أول �سيارة من ت�صميمه 1896

ن�ساء يف �أحد �شوارع
�إيطاليا �سنة 1951

دم�شق
عام 1938

قاعة الطعام
اخلا�صة
باالحتفاالت
الكربى
بق�صر
عابدين...
القاهرة عام
1943
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حليم والهامن ليلى مراد

فتاة لبنانية
ال�صورة من عام 1875
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لندن – من حممد البيلي

ارك ��ت االوتوبي� ��س واذه ��ب اىل العبا�سية واجته
اىل كلية البولي�س وادخل م ��ن الباب لتجد ا�ستاذا
�شاب ��ا يتح ��دث يف �صرام ��ة اىل الطلب ��ة وهو يلقي
عليهم املحا�ضرات يف قان ��ون البولي�س ..ثم اترك
الكلية – بع ��د الظهر – واجته اىل الهرم ..وادخل
�ستودي ��و االهرام وفت� ��ش يف البالتوهات و�سوف
جت ��د نف�س اال�ستاذ ال�شاب و�شادي ��ة بني اح�ضانه!
يهم� ��س اليه ��ا بكلم ��ات احل ��ب والغ ��رام يف ن�ب�رة
وادع ��ة لي� ��س فيها �صرام ��ة وال عن ��ف ..ويلقي يف
اذانه ��ا بحدي ��ث دايفء ابع ��د م ��ا يكون ع ��ن قانون
البولي�س!
ان ه ��ذا ال�ش ��اب ا�سمه �ص�ل�اح ذو الفق ��ار ..الرجل
الثال ��ث الذي يقفز اىل �شا�شة ال�سينما يف ا�سرة ذو
الفق ��ار بعد �شقيقيه ..حممود ذو الفقار وعز الدين
ذو الفقار..

له :عندك مانع ت�شتغ ��ل يف ال�سينما؟ وذهل �صالح
م ��ن املفاج�أة الت ��ي مل يك ��ن يتوقعها مطل ��ة! ..فان
العمل ال ��ذي يزاوله بعيد كل البعد ع ��ن ال�سينما..
ولي�س بني العملني رابطة او عالقة..
وعندم ��ا زال اثر املفاج�أة من ذهن ��ه بدا يناق�ش عز
الدي ��ن يف ا�ستحالة العمل يف ال�سينما ..قال له انه
رج ��ل ع�سكري وان ال�سلط ��ات املخت�صة لن توافق
على مثل هذا العمل..
وق ��ال له عز الدين ان الزمن قد تغري ..وان نظرتنا
ال�سطحي ��ة اىل االمور قد تبدل ��ت بنظرات اعمق..

مفاج�أة!
ان �ص�ل�اح ذو الفقار كان ابعدما يكون عن ال�سينما
وع ��امل اال�ض ��واء ..عامل ��ه كان حم ��دودا بكلي ��ة
البولي� ��س الت ��ي يلقي فيه ��ا حما�ضرات ��ه با�سلوب
ع�سك ��ري �ص ��ارم ثم مي�ض ��ي بعد ذل ��ك اىل درا�سته
القانوني ��ة يف كلية احلقوق ..واذا وجد فراغا بعد
ه ��ذا كله ..ذهب اىل النادي ليمار�س الريا�ضة التي
يهواها ..املالكمة!
وكان ميك ��ن ان مت�ضي حياة �صالح ذو الفقار على
ه ��ذه الوت�ي�رة ..لوال ان ��ه اح�س باملل ��ل ذات ليلة..
فذهب اىل منزل �شقيقه عز الدين ذو الفقار ليق�ضي
ال�سه ��رة ووجد ع ��ز الدي ��ن يحملق في ��ه طويال...
ويبت�سم ،كما لو كان قد خطر له خاطر �سعيد..
وبادله �صالح النظرات..
وفج� ��أة ..نه�ض عز الدين وام�سك بذراعه وانتحى
ب ��ه جانبا بعيدا عن ال�ضي ��وف وتوقف وهو يقول
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وانن ��ا نعي�ش يف وعي جديد م ��درك ..ولن تو�ضع
عراقيل يف طريقك..
وواف ��ق �ص�ل�اح ذو الفق ��ار ب�شرط�ي�ن ..االول ه ��و
موافق ��ة ال�سلطات املخت�ص ��ة والثاين هو ان يكون
دوره يف الفيل ��م – ومو�ضوع الفيلم نف�سه – يليق
مبركزه ك�ضابط..
المانع!
وذهب �صالح اىل كلي ��ة البولي�س يف اليوم التايل
ليبا�ش ��ر عمل ��ه ..والتقى برئي�س املبا�ش ��ر ..فانتهز

الفر�صة لي�س�أله عن م�شروعية ا�شتغاله بال�سينما..
فاب ��دى موافقت ��ه م ��ادام العمل م�شرف ��ا وانتهى عز
الدي ��ن م ��ن اع ��داد �سيناري ��و الفيل ��م ثم تق ��دم اىل
وزارة الداخلي ��ة لك ��ي توافق عل ��ى ا�شتغال �صالح
بال�سينما ..ووافقت الوزارة..
وب ��د�أ �صالح من ��ذ تلك اللحظ ��ة ي�ستع ��د للعمل يف
الفيلم ..فا�شرتى جميع املالب�س التي يحتاج اليها
م ��ن مدني ��ة وع�سكري ��ة ..وب ��د�أ يتلق ��ى درو�سا يف
االلقاء م ��ن عبد الرحيم الزرق ��اين ..ودخل – بعد
ذل ��ك – مع �شادي ��ة اىل ا�ستديو االه ��رام للعمل يف
فيلم"عيون �سهرانة"..
 ..ومالكم اي�ضا!
و�ص�ل�اح ذو الفق ��ار مدر� ��س يف كلي ��ة البولي� ��س
وقائ ��د �سرية يف الكلية تتكون م ��ن مائة وع�شرين
طالب ��ا ي�شرف على افرادها ويبحث معهم م�شاكلهم
اخلا�صة واالجتماعي ��ة والنف�سية ..وهو يف نف�س
الوق ��ت طال ��ب بال�سن ��ة الثالث ��ة بكلي ��ة احلقوق..
ومالكم حائز على بطوالت..
العاطفة والواجب
و�ضاب ��ط البولي�س الذي يرتعد امام ��ه الطلبة يقع
يف ح ��ب بن ��ت اجل�ي�ران �شادي ��ة ..وي�شت ��د احلب
بينهم ��ا وهو ال ي ��زال طالب ��ا يف كلي ��ة البولي�س..
ث ��م يتخ ��رج وي�ستعد لل ��زواج منها فيكل ��ف مبهمة
القب� ��ض على رجل هارب م ��ن القانون ويت�ضح انه
والد حبيبته �شادية ..ويبدا ال�صراع يف نف�سه بني
الواجب والعاطفة..
ان �ص�ل�اح ذو الفقار �سوف يت�صرف يف هذا امل�أزق
طبقا للمادة التي يدر�سها يف الكلية ..مادة"قانون
البولي�س".
اجلــــيل /ت�شرين الأول1955 -

وقف ��ت فاطم ��ة ر�ش ��دي ه ��ذا اال�سب ��وع عل ��ى كوبري
ووترل ��و تداعب ذهنه ��ا فكرة ما .وكان ��ت الفكرة يف
منتهى اخلطورة ..قالت يل فاطمة ر�شدي:
 كدت اقذف نف�سي اىل اعماق نهر التيم�س ..ولكنيتراجعت ..ال الين اخاف املوت ..ولكنني خ�شيت ان
ام ��وت يف بلد ال يعرف م ��دى ما قدمت فاطمة ر�شدي
اىل الف ��ن يف م�ص ��ر ..الدولة الناك ��رة للجميل ..هذا
عالوة عل ��ى ان يل ر�سالة يجب ان اكافح من اجلها..
وانا م ��ا زلت يف عنفوان ال�شب ��اب ..و�صمتت فاطمة
ر�شدي حلظات ثم قالت:
 ان فاطم ��ة ر�ش ��دي يائ�س ��ة الي ��وم ..ولكنه ��ا غ�ي�رحمتاجة الحد – فانا غنية واحلمد لله  ..-لقد رفعت
الفن على اكتايف يف م ��دى اخلم�سة والع�شرين عاما
االخ�ي�رة ،عندم ��ا مل يكن هناك ف ��ن ..ووقفت وحدي
احارب احتكار احلكومة للف ��ن واخ�ضاعه بت�سعرية
الدرج ��ات احلكومي ��ة ،والكادر احلكوم ��ي ،واملرتب
احلكومي ..اين ما زلت اتذكر اليوم الذي دعتني فيه
االذاعة القدم احدى املقطوع ��ات اخلالدة ...وعندما
قال يل املذيع ال�صغري:
 يا�ست فاطمة انت بتقري الدور واال بتمثلي..وم ��ا زلت اذك ��ر اين قذفت يف وجهه ب ��االوراق التي
امثل منها دوري وقلت له:
 ان فاطم ��ة ر�ش ��دي عرف ��ت التمثيل قب ��ل ان تولد..فاذهب اىل من يهمهم االمر ..وقل لهم ..اين لن امثل
بع ��د الي ��وم امام امليكروف ��ون ..ما دام هن ��اك امثالك
وامثالهم..
و�صمتت فاطمة ر�شدي ثم قالت:
 ان تاريخ االمة ..هو جزء من تاريخ الفن اخلال�صالرفي ��ع .وال ��دول احلي ��ة يف كف ��اح دائ ��م مرير نحو
املث ��ل العليا .ولكن لال�س ��ف ..ان الفن يف م�صر يزفر
انفا�س ��ه االخرية ..وعندما ياب ��ى الوقت الذي يكتب
فيه امل�ؤرخون تاري ��خ الفن يف م�صر �سوف ي�صيبهم
ال ��دوار والذه ��ول وه ��م ي�ضعون ب�ي�ن ا�سماء جنوم
الف ��ن اثنني من"الفنانني"امل�صريني الذي ي�شار اليهم
اليوم بالبنان ،والذين يركب ��ون �سيارات الكاديالك،
وميتلك ��ون العم ��ارات الفخم ��ةن ويرتف ��ع ر�صيدهم
يف البن ��وك اىل املالي�ي�ن ومئات االل ��وف عن طريق

التدجي ��ل والتهري ��ج واالغ ��اين الو�ضيع ��ة يكفي ان
نذكر هذين االثنني لي�سخر العامل من الفن يف م�صر..
هذي ��ن االثنني اللذين �صن ��ع لهما �شعب م�صر متاثيل
�صغرية من اجلب�س وبيعت يف الطرقات ..بينما من
م ��ات من امث ��ال الريحاين وال�شي ��خ �سالمه حجازي
وعزيز عبد ،مل يجدوا الكفن او املال لياكلوا!!
وا�ستطردت فاطمة ر�شدي تقول
 ويف الوق ��ت الذي انكرت عل ��ى فيه م�صر ..كفاحييف �سبيله ��ا ..ويف الوق ��ت ال ��ذي يحاربونني فيه..
اجد"االغراب"يقفون اىل جانبي:
يكفي ان اق ��ول ان احلكومة الفرن�سية دفعت لفرقتي
ع�ش ��رة االف جني ��ه لك ��ي امث ��ل يف تون� ��س و�شم ��ال
افريقيا..
يفك ��ي ان اذك ��ر ان االذاع ��ة الربيطاني ��ة دفع ��ت يل
خم�سة االف جنيه ال�سج ��ل ادواري الكبرية اخلالدة
يف هاملت ،واليزابي ��ث ،وكليوبرتا ..يكفي ان اذكر
ان حمط ��ة �صوت امريكا دعتني لل�سفر اىل نيويورك
لت�سجي ��ل بعد االدوار والروايات التي قمت بها امام
عزي ��ز عيد ويو�س ��ف وهبي واحمد ع�ل�ام عندما كان
امل�سرح امل�صري م�سرحا ..وعندما كان الفن فنا!!
وا�ضافت فاطمة ر�شدي قائلة:
 ما احوجنا اىل ان نتعلم ..من العامل درو�سا نافعة..د ر و �س ��ا

اكرث نفعا م ��ن تقليد الغرب تقلي ��دا اعمى يف االزياء
واملب ��اذل والنقالي ��ع ال�سخيفة ..ففي لن ��دن م�سرح..
وحرية ر�أي ..لق ��د ذهبت اول ام�س اىل احد م�سارح
لن ��دن ال�شاه ��د م�سرحي ��ة امريكي ��ة تعال ��ج بع� ��ض
امل�سائ ��ل االمريكية العامة التي تتعلق بحياة ال�شعب
االمريك ��ي ..و�شاه ��دت عر�ض ��ا م�سرحي ��ا ل�سيا�س ��ة
امري ��كا نحو النقطع ��ة الرابعة ،وم�ش ��روع مار�شال،
والرئي�س ترومان..
ومل يك ��ن ه ��ذا الربنام ��ج تهريج ��ا ..ب ��ل كان نق ��دا
�صريح ��ا ..وتوجيه ��ا مفي ��دا ..فاي ��ن هذا م ��ن مباذل
امل�سرح امل�صري وم ��ن اغنيات من حتت تفوق ،ومن
فوق لتحت!.
�شاهدت يف لن ��دن ال�شعب الربيطاين يحرتم ممثليه
ويقد�سه ��م وي�ضعه ��م يف اعل ��ى الدرج ��ات ..وكانهم
ان�ص ��اف الهة ..اما يف م�صر فان املمثلة لي�ست �سوى
ام ��ر�أة رفعته ��ا االه ��واء ال�شخ�صي ��ة ،واال�ستلط ��اف
ال�شخ�ص ��ي والفن ��ان العظي ��م ه ��و ال ��ذي يرتفع على
تلوي ��ث �سمعة فاطمة ر�ش ��دي ويو�سف وهبي وزكي
طليمات قلت لها:
 ما الذي اعجبك يف لندن.قالت:
* اعجبتني"الطوابري"والنظ ��ام ..كل �ش ��يء ي�س�ي�ر
كال�ساعة ..وبال �ضة بل يف �صمت و�سكون.
* واعجبن ��ي ال�شع ��ب عندم ��ا يتح ��دث ..ان ��ه يهم�س
وكانه زاهد يف الكالم.
* واعجبن ��ي اجل ��و االجنليزي"امل�شقل ��ب" ..الن ��ه
ي ��دل على احليوية والن�ش ��اط والفنانة احلقيقية يف
ر�أيي هي الفنانة املج ��ددة ..اما الفنانة الفا�شلة فهي
الت ��ي ت�سري يف ادوارها وحياته ��ا الفنية على وترية
واحدة.
* واعجبن ��ي البولي�س االجنلي ��زي ..انه رمز لالمن
واال�ستقرار ..انه �صديق ال�شعب ..ولذلك يركن اليه
ال�شعب يف حل م�شاكله..
واخ�ي�را اعجبني الفن االجنلي ��زي ..النه فن بعيد
عن التزييف .وهذا هو ال�سر يف ازدهاره ..هنا يف
لندن ع�شرات امل�سارح ..تقدم ع�شرات االلوان من
الف ��ن احلديث والقدمي ..ولك ��ن لال�سف احلكومة
يف م�ص ��ر تقتل الف ��ن ،وحتيطه ب�ست ��ار حديدي
قا�س والويل ملن يحاول اخرتاق هذا ال�ستار.
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و�صمت ��ت اخ�ي�را فاطمة ر�ش ��دي حتى خل ��ت انها لن
تتكلم :ثم قالت:
 قل لهم يف م�صر اغلقوا جميع امل�سارح التي فيها..فان مهزلة الفن يف م�صر خليقة بان متثل على جميع
م�سارح العامل".
�آخر �ساعة 1948/
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و�صيف ��ة الق�ص ��ر م ��ن ب�ي�ن
ال ��وف الربقي ��ات الت ��ي
انهالت على اللواء حممد
جني ��ب القائ ��د الع ��ام
للقوات امل�سلحة تهنئة
باحلركة املباركة التي
قام بها اجلي�ش ..كانت
هن ��اك برقية عجيب ��ة ..او
هكذا بدت على االقل للذين قراوا
النب� ��أ �سريع ��ا مقت�ضي ��ا يف ال�صح ��ف
اليومي ��ة كان ��ت الربقي ��ة م ��ن ال�سيدة
ناهد ر�شاد و�صيفة الق�صر امللكي.
وكان وج ��ه العج ��ب ه ��و :كيف بعثت
به ��ذه الربقي ��ة ..ه ��ي دون جمي ��ع
النا�س ..هي التي كانت تروح وجتيء
وتظه ��ر دائم ��ا جنما المع ��ا يف اجلو
ال ��ذي كان يعي� ��ش فيه املل ��ك ال�سابق.
كيف اذن ار�سل ��ت هذه الربقية ..واي
انقالب �سريع!!
هك ��ذا قال كث�ي�رون ..اما ان ��ا فتذكرت
ذات ليلة منذ �شهر على اكرث تقدير!
***
كن ��ا نق�ض ��ي ال�سه ��رة يف بي ��ت اح ��د
اال�صدق ��اء يف املعادي وكانت ال�سهرة
هادئ ��ة حم ��دودة احتفاء بوف ��د ال�سيد
عب ��د الرحم ��ن اله ��دى وكان ��ت وزارة
ح�س�ي�ن �سري مل مت� ��ض اال ثالثة ايام
من حكمها الذي امت ��د اىل ثالثة ع�شر
يوما وكان حديث ال�سهرة بالطبع هو
التطورات ال�سيا�سية االخرية.
وكنا �ستة ا�شخا�ص فقط.
ال�صدي ��ق �صاح ��ب البي ��ت وال�سي ��دة
الكرمي ��ة قرينت ��ه ،وال�سي ��د عب ��د الله
الفا�ض ��ل امله ��دي رئي�س وف ��د املهدي،
وال�سي ��د حمم ��د �صال ��ح ال�شنقيط ��ي
رئي�س اجلمعي ��ة الت�شريعي ��ة ،وانا..
واخريا هي ..ال�سيدة ناهد ر�شاد.
وم�ض ��ت ال�سه ��رة اىل ق ��رب منت�صف
اول ثم �آن ان تنتهي وركب ال�سيد عبد
الله الفا�ضل وال�سيد �صالح ال�شنقيطي
�سيارتهم ��ا وان�صرفا وركبت هي معي
– او�صلها اىل بيتها يف اجليزة – يف
طريقي اىل القاهرة وكان الطريق بني
املع ��ادي والقاهرة هادئ ��ا جميال تلفه
غاللة من ظالل الليل..
غالل ��ة رقيق ��ة �شفاف ��ة مع ��امل الطريق
وامن ��ا ت�ضفي عليه جوا �ساكنا مريحا
ومرت ف�ت�رة �صمت ،وكن ��ت اعلم انها
جتتاز ازم ��ة نف�سية عنيف ��ة ،و�سالتها
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فج�أة:
 هل قبلت ا�ستقالتك؟وب ��دا ال�س� ��ؤال مفاجئ ��ا له ��ا ،فالتفتت
كاملذعورة تقول:
 كيف عرفت انني ا�ستقلب؟وقلت لها:
 كث�ي�رون يعرف ��ون ،ولي� ��س ه ��ذاه ��و امله ��م ،وامنا ان ��ا ا�سال ��ك هل قبل
ا�ستقالتك؟
وب ��دا عليه ��ا ه ��دوء م ��ن ن ��وع عجيب
وتنهدت وهي تدير ب�صرها من نافذة
ال�سيارة وجبال املقطم تبدو من بعيد
عل ��ى مي�ي�ن الطري ��ق كانه ��ا كت ��ل من
ظلمات الليل!
وقالت بعد �صمت ف�صري:
 مل يقبلها بعد!وا�ستطردت احلديث:
 لق ��د ح ��اول كث�ي�رون ان يقنع ��وينب�سح ��ب ا�ستقالت ��ي ولكن ��ي م�صمم ��ة
عليه ��ان مهم ��ا كانت الظ ��روف� ،سواء
غ�ضب او ر�ض ��ى ..اين ال ا�ستطيع ان
اوا�صل هذه احلياة!
و�سكت ��ت ..واح�س�س ��ت ان عا�صف ��ة
تتجم ��ع ف ��وق
�سكو ته ��ا ن
وكدت ا�سمع
هدي ��ر وعود
ت ��دوي فوق
ر�أ�سه ��ا ،ثم
ا نفج ��ر ت
عيو نه ��ا
بالد م ��وع
فج ��ا ة
و م�ض ��ت
تقول:
 لقد كناا �س ��ر ة
�سعيد ة
قبل ان

تلتحق بخدمته.
كن ��ت زوج ��ة �سعي ��دة ،وكان زوج ��ي
�سعي ��دا ،وكان لن ��ا بيت ،وكن ��ا نعي�ش
م ��ع ابنائن ��ا يف هدوء مل ��يء باحلنان
والعاطفة.
والتحقن ��ا بخدمت ��ه ..ث ��م ب ��دا يدخل
بيننا.
واح�س�س ��ت ان دوام ��ة جترفن ��ا،
وقاوم ��ت الدوام ��ة ،ولك ��ن الدوام ��ة
كلفتن ��ي الكث�ي�ر ،مل اع ��د اج ��د زوجي
ومل اعد اجد نف�سي ومل اعد اجد بيتي
ومل اعد ارى اوالدي!
وج ��دت نف�س ��ي من�ساق ��ة اىل حياة مل
يكن يل بها عهد.
�سهر حتى ال�صباح ،ووجوه وا�شكال
غريب ��ة ،وج ��و خان ��ق ،ود�سائ� ��س
ومناورات واكاذيب ونفاق.
ومل ت�ستط ��ع اع�صاب ��ي ان تتحم ��ل
و�سكت ��ت ،وم ��رة ثاني ��ة �سرح ��ت
بخاطرها:
 لق ��د حاول ��ت ان اك ��ون ذا تق ��عحي ��ث ان ��ا ..كن ��ت مت�صل ��ة بالنا� ��س
ومت�صل ��ة باحل ��وادث وحاول ��ت
ان انق ��ل الي ��ه راي ال�ش ��ارع ور�أى

املتحم�سني م ��ن املواطنني املخل�صني
ولكن ��ه ذات ي ��وم قال :ال اري ��د ا�سمع
�شيئا من هذا كله.
ومل اي�أ� ��س ..وم�ضي ��ت اق ��ول ر�أي ��ي
ب�صراح ��ة ،ولكني وجدت ان ال فائدة
ترجي ال من ال�صراحة وال من النفاق،
فان اندفاع ��ه يف الطريق الذي يتدفع
فيه ال توقفه قوة على االر�ض.
والعجيب انه مل يكن هكذا دائما.
لق ��د عرفت ��ه ايام ��ا كان فيه ��ا يح� ��س
بوطن ��ه ويت�أمل ل ��ه ،ويح� ��س بالنا�س
وينفع ��ل معه ��م ولكن ��ه فق ��د كل ه ��ذا
و�سكتت مرة ثانية..
وكانت ال�سي ��ارة مازالت يف اندفاعها
على الطريق اما هي فقد كانت حتاول
ان تكب ��ح خواطره ��ا ولك ��ن دون م ��ا
فائدة.
 ول�س ��ت ا�ستطي ��ع ان اتكل ��م ،والوان اق ��ول كل ال ��ذي ر�أي ��ت و�سم ��ت
وهو كثري ولكن ��ي وجدت ان خري ما
ا�صنع ��ه هو ان ابتعد ع ��ن هذا اجلو.
ونظرت اىل فج�أة ثم قالت:
 ه ��ل تظ ��ن ان االم ��ور ميك ��ن انت�س�ي�ر بهذا ال�شكل طوي�ل�ا وقلت انا:
م�ستحيل!
وم�ضت تق ��ول :هذا ما قلت ��ه له ،وانا
�سعيدة انني قلت له يف وجهه!
لق ��د كان ��ت �آخر م ��رة ر�أيته ي ��وم �شم
الن�سي ��م وكن ��ا نحتف ��ل ب ��ه عل ��ى ظهر
املحرو�س ��ة وكان هن ��اك ع ��دد م ��ن
املدعوين من ا�صدقائه وبدا يت�صرف
ويتكلم على طريقت ��ه ،انه يريد اذالل
جمي ��ع النا� ��س وحتطي ��م كل املعاين
ووجدت �صربي ينفد وقلت له:
 �س ��وف اخرج م ��ن هنا ،ول ��ن ا�ضعقدم ��ي بع ��د ذل ��ك يف م ��كان ان ��ت فيه
وكان ه ��ذا كله على مر�أى من �ضيوفه
وبعث ��ت ا�ستقالتي م ��ن الق�صر ولكن
اال�ستقال ��ة مل تقبل حتى االن وم�ضت
تقول:
 ولق ��د ق�ضيت ف�ت�رة هادئة يف بيتيواقنعتن ��ي ه ��ذه الف�ت�رة انن ��ي كن ��ت
على حق يف البعد ع ��ن حياة الن�صر،
وزادتن ��ي ت�صميما عل ��ى القرار الذي
اتخذته.
ان كثريين يقول ��ون يل انني ا�ضحي
بالكثري ،ولكني يف احلقيقة ال ا�ضحي
ب�شيء وامنا انقذ الكثري لنف�سي.
والذي ��ن ي ��رون انن ��ي ا�ضح ��ي ه ��م
املنافق ��ون الذي ��ن يعتق ��دون انن ��ي
ا�ستطيع ان ا�ستغل مركزي ولكني –
واق�سم لك – مل احاول يوما ان ا�ستقل
هذا املركز او افيد منه لنف�سي.
وها انا اليوم اترك اخلدمة يف الق�صر
وعلى ديون ال اعرف كيف ا�سددها.
ول ��و اين اردت ان ا�ستغ ��ل م ��كاين
لكن ��ت اليوم �صاحب ��ة ماليني ،ولكني

ق�ضي ��ت الوقت اتفل�س ��ف واحتقر كل
الذي ��ن يطلبون مني خدم ��ات ا�ستغل
فيها مكاين.
وم ��ن �س ��وء احل ��ظ ان معظ ��م ه�ؤالء
الذين ت�سمونهم كرباء وعظماء بدوا
امام ��ي عل ��ى حقيقته ��م جمموعة من
العجزة والت�سولني واملنافقني!
وان ��ا واثق ��ة ان كل الذي ��ن كان ��وا
ي�سبح ��ون بحم ��دي ،ويعتربونن ��ي
قطعة من العبقرية والنبوغ والذكاء،
�سي�س ��ون ه ��ذا كل ��ه عندم ��ا اخرج من
خدم ��ة الق�ص ��ر ،ورمب ��ا �سين�سون ان
يلق ��وا اىل بالتحي ��ة اذا التقوا بي يف
الطري ��ق ،ولكن ��ي عل ��ى اي ح ��ال ل ��ن
افج ��ع فيه ��م ،ف ��اين اعرفه ��م مقدما!!
وا�ستطردت تقول:
 ب ��ل ان ��ا واثق ��ة م ��ن ان ��ه �سيح ��اولايذائ ��ي ،ول�س ��ت ادري م ��دى اخلطر
ال ��ذي يعود عل ��ى من الوق ��وف امامه
والت�صمي ��م على مغ ��ادرة اخلدمة يف
الق�صر ،ولكني على ا�ستعداد ملواجهة
كل خط ��ر برغ ��م اين اع ��رف ان ��ه ال
يتورع عن �شيء.
ومع ذلك :فانا �سعيدة..
وتنه ��دت م ��ن اعماقه ��ا وه ��ي مت�سح
دموعها.
 انا �سعيدة جدا ..فاين اخريا ابتعدع ��ن هذا اجلو امل�سم ��وم ،واحاول ان
اعرث على روحي وعلى حياتي!

هذه ن�صيحة للرجال فقط!
الن�صيح ��ة تقول لكل رج ��ل ..تزوج دائما
من امر�أة تكربك يف العمر!
ان الرجل ال يع ��دو ان يكون طفال كبريا..
ومهم ��ا م ��رت ب ��ه اي ��ام العم ��ر وليالي ��ه..
ف ��ان نف�س ��ه ال تخل ��و مطلق ��ا م ��ن روا�سب
طفول ��ة تبحث ع ��ن االموم ��ة ..وحنانها..
و"ه�شتكته ��ا" ..وذل ��ك اىل ج ��وار نوازع
الرجول ��ة في ��ه الت ��ي حت ��ن اىل اجلن� ��س!
فال ��زواج االف�ض ��ل – بالن�سب ��ة للرج ��ل
عل ��ى االقل – هو ال ��زواج الذي تكون فيه
الزوجة اكرب �سنا من الزوج ..النها حتقق
ل ��ه يف هذه احلالة هدفني :هدف الزواج..
وهدف االمومة..
ول�ست اقول هذا الكالم دفاعا عن زواجي
بكمال عب ��د العزيز ولكنن ��ي اقوله كفكرة
اوم ��ن به ��ا ..وعندم ��ا تزوجت كم ��ال عبد
العزي ��ز كرث اللف ��ظ حويل ..ق ��ال البع�ض
منهكم ��ا ان العرو� ��س االم تزعم ان عمرها
� 33سن ��ة ..وق ��ال البع�ض االخ ��ر متجنيا
اىل عمره ��ا � 50سنة ..والواقع ان كال من
التقديري ��ن يتح ��دى احلقيق ��ة ..فل�سوف
امت الع ��ام التا�س ��ع والثالث�ي�ن م ��ن عمري
يف دي�سمرب املقب ��ل ..و�سوف يكون فارق
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ال�س ��ن بيني وب�ي�ن زوجي ارب ��ع �سنوات
بال�ضبظ ..فانا اح ��ب ان اعرتف ب�سني..
الن املر�أة التي تع�ت�رف ب�سنها يعجب بها
الرجل مرت�ي�ن ..مرة من اجله ��ا كامر�أة..
واملرة االخرى النها تعرتف ب�سنها!
ول�ست ادري ما قيمة عمر املراة يف عالقتها
بالرج ��ل ..ان عمر امل ��راة يف ر�أيي يدخل
عامال جوهري ��ا يف هذه العالق ��ة مطلقا..
فهنالك مث ��ل اجنليزي يق ��ول ان الرجولة
�شع ��ور واالنوثة مظهر ..ول�ست اعرف ما
هي قيم ��ة الرجل وهو يف �س ��ن الع�شرين
وال تتبع ��ث الرجولة يف �شعوره ..ول�ست
اع ��رف – اي�ضا – ما قيمة املراة وهي يف
�سن الع�شرين ومظهرها خال من كل انوثة
ت ��دل عليه ��ا ..فاالنوث ��ة ه ��ي مقيا�س عمر
املراة ..وعلى ذلك ال يعني املر�أة ان تكون
يف �سن الع�شري ��ن او يف �سن الت�سعني...
مادام ��ت انوثته ��ا يف عم ��ر ال�شب ��اب! فاذا
ا�ستطاع ��ت امل ��ر�أة ان جتم ��ع ب�ي�ن �شب ��اب
االنوثة وت�ضوج العمر ..امكنها ان حتقق
للرجال نزعات الرجولة ونزعات الطفولة
الكامنة يف االعمال!
اجلــــيل /ت�شرين الثاين1955 -

�آخر �ساعة1947 /
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ي ��ورك" اىل عي ��ادة الدكت ��ور "ليوني ��ل" ودار ب�ي�ن
االثنني حديث طويل دام �ساعة ون�صف �ساعة ،ولقد
كانت مهمة �شاقة على الدوق امل�سكني الذي مل يتعود
هذا احلديث الطويل ،وعلى الدكتور الذي بذل جهدا
كبريا لكي يقنع ��ه باال�ستمرار يف احلديث ،وما كاد
احلدي ��ث الطوي ��ل ينته ��ي حت ��ى خ ��رج الطبيب من
غرفته وق ��ال �" :سوف ي�شفى الدوق من هذه العلة"
ث ��م قال يخاطب ال ��دوق" :ان ذل ��ك ي�ستلزم جمهودا
م�ضنيا من جانبك ويجب ان ت�ساعدين".

�سر امللك الذي كان يتلعثم

ح�صلت �آخر �ساعة على �سر جديد مل يذع قبل اليوم،
ومل يعرف احد عنه �ش ��يئ ًا ...انها ق�صة الرجل الذي
عال ��ج امللك ج ��ورج من اللعثمة ..ه ��ذا النق�ص الذي
ظل يع ��اين منه "دوق ي ��ورك" الأمرين ط ��وال �أيام
حياته!
ان "دوق ي ��ورك" مل يولد ليكون ملكا على بريطانيا
ومل يكن يحلم يف يوم من الأيام ،بان ي�ص ��بح ملكا،
ب ��ل ومل يكن يرغب يف ان يكون كذلك ..و�س ��تتوىل
�ص ��فحات التاريخ وحدها ت�س ��جيل ه ��ذا اجلزء من
حي ��اة املل ��ك الراحل ..ه ��ذا م ��ا �س ��يكتبه التاريخ..
ام ��ا تاري ��خ ما �س ��يهمله التاري ��خ ،فهو هذه الق�ص ��ة
العجيب ��ة ..الق�ص ��ة الت ��ي ب ��د�أت يف مدين ��ة ب ��رث
با�س�ت�راليا منذ  28عاما ،فلواله ��ا ،رمبا مل يكن يف
مق ��دور املل ��ك ان يقب ��ل العر�ش وملا �أ�ص ��بحت امللكة
اليزابيث ملكة على بريطانيا اليوم!
الأم

وتبد�أ الق�صة يف عام  ،1924عندما �أقامت بريطانيا
معر�ضها الكبري يف مدينة وميبلدون ،ذلك املعر�ض
ال ��ذي جن ��ح يف اجتذاب �أنظ ��ار العامل كل ��ه ..وكان
"دوق ي ��ورك" ق ��د ت ��زوج حديث� � ًا من الفت ��اة التي
احبه ��ا ،والت ��ي ام�ض ��ى معه ��ا اع ��وام الطفول ��ة
ال�سعي ��دة ..كان االمر وقته ��ا قد بد�أ يخطو خطوات
وثي ��دة يف احلي ��اة العامة ولكنها خط ��وات مرتددة
بعيدة عن الثبات والهدوء!
لقد ولد الدوق وولدت معه اللعثمة ذلك النق�ص الذي
ظ ��ل يعاين منه ويت�أمل االم ��ا نف�سية ال حد لها ..كان
يتعذب عندما يج ��د نف�سه عاجزا من جمرد احلديث
م ��ع اي ان�س ��ان ،فم ��ا بال ��ك باخلطاب ��ة! ان هات�ي�ن
امليزت�ي�ن هما من اهم العوامل التي يجب ان تتوافر
لكل رجل يندمج يف احلياة العامة ،ولقد بد�أ الدوق
يندمج يف هذه احلياة ..ومن هنا بد�أ يتعذب.
ليلة �سعيدة
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�ساخط ��ا تتجاذب ��ه الأوه ��ام ..وي ��راوده ال�ش ��ك يف
ان ��ه �سيتغلب يف يوم من الأيام عل ��ى هذه الظاهرة
البغي�ض ��ة ..ه ��ذه اللعن ��ة الت ��ي كان ي�ؤم ��ن اميان ��ا
را�سخ ًا بان الله قد �صبها عليه!
ولق ��د كان زواجه من هذه الفتاة التي ا�ستطاعت ان
تفهمه فهما دقيقا و�أحبته بكل جارحة من جوارحها،
والت ��ي كان هو الآخر يبادلها احل ��ب ويهيم بها كان
زواج ��ه ه ��ذا اكرب معني له يف ه ��ذه الفرتة احلرجة
من فرتات حياته.
القدر!

ث ��م بد�أ القدر بعد ذلك يلع ��ب دوره ،ففي مدينة برث
با�سرتالي ��ا ،كان يعي� ��ش طبي ��ب �ش ��اب ا�ستط ��اع ان
ي�ص ��ل اىل نتائ ��ج فعال ��ة يف عالج ه ��ذا النق�ص بني
�أطفال املدينة ..هو الطبيب "ليونيل لوج"!
ويف عطل ��ة عي ��د امليالد من نف� ��س العام ال ��ذي اقيم
في ��ه معر�ض بريطاني ��ا الكبري يف ومبيل ��دون ،قرر
الدكت ��ور "ليوني ��ل" واح ��د ا�صدقائ ��ه ان ي�صحب ��ا
عائلتيهما مل�شاهدة املعر�ض ،وق�ضاء ب�ضعة ايام يف
اجازة ق�صرية بني مدن بريطانيا.
وو�ص ��ل الطبيب وزوجت ��ه اىل لن ��دن وكانت ثروة
ليونيل كله ��ا ال تتجاوز �ألفي جني ��ه �إ�سرتليني هما
كل م ��ا ا�ستط ��اع ان يجمع ��ه م ��ن مهنت ��ه ..ومل يكن
يعرف احدا يف هذه املدينة الكبرية التي كان العامل
كل ��ه يتح ��دث عن ارتف ��اع ا�سع ��ار املعي�ش ��ة فيها يف
ذلك الوقت بالذات ،وم ��اكاد ي�ستقر به املقام ،حتى
ب ��د�أ ي ��زور املدار� ��س

لعنة من ال�سماء

ولق ��د ب ��د�أ ال ��دوق ي�شع ��ر باخلج ��ل
م ��ن نف�س ��ه ف�آث ��ر االنط ��واء ،وجتنب
االخت�ل�اط بالنا� ��س ،وب ��دى ع�صبيا،
ف ��كان مي�ض ��ي �ساعات ط ��وال عاب�سا
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ويعر� ��ض عليه ��ا خدمات ��ه من ع�ل�اج النق� ��ص الذي
يعاني ��ه بع� ��ض االطفال ال�صغ ��ار من اللعثم ��ة اثناء
حديثهم..
ومل مت� ��ض ف�ت�رة طويل ��ة ،حت ��ى ع�ث�ر عل ��ى بع�ض
الطلب ��ة ال�صغار امل�صابني به ��ذا املر�ض فبد�أ ي�شرف
عل ��ى عالجه ��م وا�ست�أج ��ر لنف�س ��ه عي ��ادة يف �شارع
"هاريل" ومنزال يف "بولتون جاردنز".
الطبيب ال�شاب!

ومل مت�ض ب�ضعة �أ�سابيع �أخرى ،حتى كان الطبيب
ال�شاب قد عدل عن العودة اىل ا�سرتاليا ،وا�ستطاب
الإقامة يف لندن ،وحدث بعد ذلك ان قابل "ليونيل"
ع ��ددا م ��ن �أ�صدقائ ��ه اال�سرتاليني وكان ��وا من ذوي
النفوذ الذين ي�شغلون مراك ��ز مرموقة يف الدولة..
وكانت مقابلت ��ه له�ؤالء الأ�صدقاء ه ��ي بداية الدور
ال ��ذي لعبه القدر يف بريطانيا هذه املرة فقد كان من
بينه ��م رجل ا�سرتايل ما كاد يخرج من بيت الطبيب
حت ��ى فوج ��ئ ب�صديق له م ��ن رجال الب�ل�اط امللكي
يق ��ول له وهو مهموم ،ان ��ه يف طريقه اىل الواليات
املتح ��دة لك ��ي يبحث عن طبي ��ب تخ�ص�ص يف عالج
ه ��ذا النق�ص ال ��ذي يعاين من ��ه "دوق ي ��ورك" ،فقد
�أ�صبحت حالة الأمري يف الأيام الأخرية ال حتتمل!
وم�ض ��ى رج ��ل الب�ل�اط امللك ��ي يق ��ول :ول ��و انن ��ي
�شخ�صي ��ا اعتق ��د ان ��ه لي�س هن ��اك ام ��ل يف �شفائه..
لقد قرر ت�سعة م ��ن االطباء االجنليز الذين فح�صوا
حالته ،وا�شرف ��وا على عالجه ،ان الأمل �ضعيف يف
عودته اىل حالته الطبيعية!"
وقاطعه ال�صديق اال�سرتايل بقوله" :انني اعرف
طبيب ��ا و�ص ��ل �أخ�ي�را م ��ن ا�سرتاليا،
ويب ��دو يل انه رج ��ل ماهر ..فلماذا ال
جتربه!!
جمهود �شاق!

ويف الي ��وم الت ��ايل ذهب رج ��ل البالط
امللك ��ي اىل عي ��ادة الدكت ��ور ليونيل يف
�ش ��ارع "ه ��اريل" وا�س ��ر الي ��ه بالرغب ��ة
امللكي ��ة يف فح� ��ص حال ��ة "دوق يورك"،
وطل ��ب "ليونيل" ان يرى الدوق اوال قبل
ان يق ��رر م ��ا اذا كان �س ��وف يتمك ��ن م ��ن
عالج ��ه ام ال ،وطلب اي�ض ��ا ان ي�أتي الدوق
بنف�سه اىل عيادته!
ويف � 16أكتوب ��ر من عام  1926ذهب "دوق

ولن�ت�رك الدكت ��ور ليونيل يتح ��دث بعد ذل ��ك " :لقد
دخ ��ل ال ��دوق اىل غرفت ��ي انه �ش ��اب نحي ��ل هادئ،
تبدو على وجهه مظاهر التعب ،ويف عينيه عالمات
الإعياء ال�شدي ��د وعندما خرج من غرفتي كان هناك
ام ��ل يداعب هاتني العينني املتعبتني ..هو الأمل يف
ال�شفاء من هذه العلة!".
وم�ض ��ت �سبع ��ة �أ�شهر ،وق ��ف بعده ��ا "دوق يورك"
يفتت ��ح الربمل ��ان اجلدي ��د يف ا�سرتالي ��ا مبدين ��ة
"كان�ي�ره" والق ��ى خطاب العر� ��ش نائبا عن جاللة
امللك والده ومل يتلعثم مرة واحدة!
ت ��رى م ��اذا فعل ��ت ه ��ذه ال�شه ��ور ال�سبع ��ة يف علته
وتلعثم ��ه !..ه ��ذا م ��ا مل يعلمه ال�شع ��ب الربيطاين،
وما مل ي�ستطع ان يكت�شفه اىل اليوم.

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

�ساعة كل يوم!

لق ��د ظل "دوق ي ��ورك" يذه ��ب يومي ��ا اىل الدكتور
"ليوني ��ل" يف عيادت ��ه �أحيانا ويف منزل ��ه �أحيانا
�أخ ��رى ،حي ��ث مي�ض ��ي �ساع ��ة كاملة يرك ��ز فيها كل
حوا�س ��ه وجهوده مع الطبيب ال�شاب الذي مل يدخر
جهدا يف �سبي ��ل �شفائه ..وكانا يخرجان من الغرفة
التي احتوتهما طوال ه ��ذه املدة من �صباح كل يوم
خ�ل�ال �سبع ��ة �أ�شهر كامل ��ة ،وقد ت�صب ��ب العرق من
جبينيهما ،وبدت مظاهر الإعي ��اء والتعب وا�ضحة
عل ��ى وجهيهم ��ا! مل ين�ص ��رف ال ��دوق اىل ق�ص ��ره،
لك ��ن مي�ض ��ي �ساعة �أخ ��رى او �ساعت�ي�ن يف جمهود
متوا�صل وهكذا!
حكمة نابليون

ويف خالل ه ��ذه الفرتة الطويلة ،كان هناك �شخ�ص
واح ��د ي�ستم ��د من ��ه ال ��دوق ال�شجاع ��ة واملثابرة..
ه ��و زوجته الوفي ��ة التي فهمت ��ه و�أحبت ��ه فذللت له
ال�صعاب وعاد "دوق يورك" من كانربه بعد افتتاح
الربمل ��ان اال�س�ت�رايل ،ولكنه كان الي ��زال يخ�شى ان
تع ��اوده ،ه ��ذه اللعثمة م ��ن جديد ،له ��ذا ا�ستمر يف
متابعة العالج واملواظب ��ة على النظام الدقيق الذي
و�ضع ��ه له طبيبه املخل�ص ،ومل� ��س "ليونيل" �شعور
اخلوف الذي كان ينت ��اب الدوق امل�سكني ..اخلوف
م ��ن ان تعود اليه ه ��ذه الظاهرة م ��رة �أخرى ،فكان
يالزم ��ه دائما وي�سري مع ��ه على بعد خطوات يف كل
مكان ..بحيث ي�ستطيع الدوق ان يراه وي�ستمد منه
ال�شجاعة والثقة بالنف�س ..لقد كان "ليونيل" دائما
هناك.
وعل ��ى بع ��د خطوات �أخ ��رى كانت جتل� ��س الزوجة
الوفي ��ة وتنظ ��ر �إليه دائم ��ا وعلى وجهه ��ا ابت�سامة
�سعي ��دة ،كان ��ت بالن�سبة للدوق امل�سك�ي�ن هي الق�س
ال ��ذي ي�ضيء له الن ��ور ويدفعه دائم ��ا اىل االعتداد
بنف�سه والثقة بنجاحه.
�آخر �ساعة� /شباط1952 -

بقلم زكي طليمات

بقلم حقي ال�شبلي

اع ��رف اال�ست ��اذ حق ��ي
ال�شلب ��ي ،م�ؤمن ��ا بر�سال ��ة
امل�س ��رح ومبجه ��وده اقام
معهدا يف الع ��راق خلريج
وج ��وه جدي ��ده تعم ��ل يف
امل�س ��رح وارج وان يوف ��ق
التوفيق كله يف ان يح�سن
ت�شغي ��ل ه ��ذه الوج ��وه
يف فرق ��ة عل ��ى غ ��رار
الفرق ��ة امل�صري ��ة ت� ��ؤدي
مهم ��ة التثقي ��ف والت�سلية
املجدية.
وق ��د جمعن ��ي ب ��ه باري�س
اي ��ام كان يح�ص ��ل ف ��ن التمثي ��ل عل ��ى ايدي
بع� ��ض ا�ساتذت ��ي ال�سابق�ي�ن ويف مقدمتهم
دين دني�س عميد م�سرح الكوميدي فران�سيز
االن.
وه ��و يف اخالقه رفيق احلوا�شي ،له �صوت
لني املكا�سر اذا �سمعته خيل اليك انك ت�سمع
فتة تخطر �شبابا ،لوال ان يردك اىل احلقيقة
ط ��ول هامت ��ه ،وم ��ا ابق ��اه مو�س ��ى اخلالق
يف ذقن ��ه م ��ن ظ�ل�ال �س ��وداء حتم ��ل �سمات
الرجولة.
وه ��و عل ��ى مت�سك ��ه باه ��داب ال�شب ��اب ،ق ��د
ب ��د�أت �شعرات بي�ضاء تطل يف �سواد �شعره
الفاح ��م ،ولعله ��ا باك ��ورة الدالئ ��ل على انه
�ش�ضم قدما يف �شباب ال�شيخوخة.

اال�ست ��اذ زك ��ي طليم ��ات م ��ن
املمتازي ��ن يف الثقاف ��ة الفنية
يف امل�س ��رح ،وا�شه ��د ب ��ه
كمخ ��رج م�سرحي من الدرجة
االوىل وك�أدي ��ب المع وا�ستاذ
خمل� ��ص لطلب ��ة معه ��ده ام ��ا
كممث ��ل فل ��م ا�شاه ��ده عل ��ى
امل�س ��رح حت ��ى االن ل�س ��وء
احل ��ظ واعتقد ان م ��ن يجمع
�صف ��ات فنان عظي ��م وخمرج
ب ��ارع وادي ��ب ممت ��از البد ان
يكون ممث�ل�ا بارعا له ادواره
الت ��ي حتم ��ل كل مواهب ��ه
وبراعت ��ه الفني ��ة واالدبي ��ة واين اعت ��ز ب ��ه
كزميل خمل�ص ،خدم الفن منذ اعوام كثرية
حتى و�صل اىل �شيخوخة قد ينكرها احيانا
ولكن"طق ��م ا�سنانه"ي�شه ��د بع ��دم �ص ��دق
زعمه واين احمل الي ��ه اىل جانب ذكرياتي
اجلميل ��ة مع ��ه يف م�صر ذكري ��ات خالدة يف
باري�س ،ع�شنا فيها وقتا من الزمن مل ن�شعر
كي ��ف انق�ضى ..فاحلي ��اة الفنية يف باري�س
يعج ��ز االن�س ��ان ع ��ن و�صفه ��ا" ،وتبقى من
الذكريات اخلالدة ،خ�صو�صا اذ كان للحياة
الدرا�سية فيها املحل االول وارج وان تعود
قب ��ل ان ي�صبح اال�ستاذ زك ��ي �شابا وقبل ان
ا�صري انا �شيخ ًا!!.
دنيـا الفــن1946 /

زكي طليمات

رئي�س التحرير التنفيذي
------------------------علــي ح�ســني

حقي ال�شبلي

ورمبا كان ��ت هذه اجلملة الق�ص�ي�رة املقت�ضبة التي
قالتها امللك ��ة اليزابيث وهي طفلة �صغرية ،لنفر من
ا�صدقائها ابل ��غ ما قيل يف و�صف النق�ص الذي كان
يعانيه �صديقها ال ��دوق ..فقد قالت لهم ان� :صديقي
ج ��اء �إيل يوما يتمنى يل ليلة �سعي ��دة ،ولكنه وقف
�أمامي وحاول ان يفتح فمه دون ان تخرج منه كلمة
واحد!
وح ��دث عندم ��ا كان "دوق ي ��ورك" طالب ��ا يف
الكلي ��ة احلربي ��ة ،ان تق ��دم اليه اح ��د زمالئه
الطلب ��ة و�س�أله ،ه ��ل ت�ستطيع ان تقول يل ما
ه ��و ن�صف الن�صف؟ قاله ��ا زميل الدوق دون
ان ي ��درك ان ال�ش ��اب امل�سك�ي�ن يع ��اين م ��ن
اللعثم ��ة ،واراد ال ��دوق ان يجي ��ب ،ولكنه
فتح فمه دون ان يتكلم! وا�شاع الزميل يف
�أرج ��اء املدر�سة كيف ان الدوق مل ي�ستطع
الإجابة على �س� ��ؤال ب�سيط كهذا! وبد�أت
عب ��ارات ال�سخري ��ة تنه ��ال علي ��ه من كل
جانب!
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االخراج الفني
---------------خـالـد خ�ضري
التدقيق اللغوي
---------------عبا�س مهدي

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
فخري كريم
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