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بور�صة

تخ�ص ���ص االذاع ��ة امل�ص ��رية م ��ن
ميزانيته ��ا �س ��نويا  120ال ��ف جني ��ه
لف�س ��م االغ ��اين واملو�س ��يقى ال ��ذي
يتعام ��ل معه  60مطربا ومطربة و 40
ملحن ��ا ..وجي�ش ال ع ��دد له من م�ؤلفي
االغ ��اين واملو�س ��يقيني واع ��د ق�س ��م
املو�س ��يقى باالذاعة قوائم لكل الفئات
التي يتعامل معها..
ومن هذه القوائم ت�ستطيع ان تكت�شف
ب�سهولة ان املطربني واملطربات ثالث
درجات ..درجة اوىل ..ودرجة ثانية..
ودرجة ثالثة ..وان االذاعة خ�ص�ص ��ت
لكل فئة من املطربني اجر ًا معينا.
بع ��د ان ترك ��ت الب ��اب مفتوح ��ا ل ��كل
مطرب من الدرجت�ي�ن الثالثة والثانية
للدخ ��ول من ��ه اىل الدرج ��ة االوىل بال
روتني او اقدمية..
وكل م ��ا يج ��ب حدوث ��ه ه ��و ان يتقدم
املط ��رب بطل ��ب اىل االذاع ��ة لنقله اىل
الدرجة التي يريده ��ا ثم جتتمع جلنة
اذاعي ��ة لتقرر ن�ش ��اط املطرب ..ومدى
جت ��اوب اجلمه ��ور معه ..ث ��م بعد ذلك
جتيب طلبة او ترف�ضه..
وتقول �س ��جالت االذاع ��ة ان جمموعة
قليل ��ة ج ��دا م ��ن املطرب�ي�ن ه ��ي الت ��ي
ا�س ��تطاعت ان تقفز من الدرجة الثالثة
اىل الدرج ��ة االوىل يف خطوة واحدة
ومن ه� ��ؤالء عبد احلليم حافظ وجناة
ال�صغرية..
ورغم الدرج ��ات الثالثة التي ق�س ��مت
اليه ��ا االذاع ��ة املطرب�ي�ن واملطرب ��ات
يوجد بع�ض املطرب�ي�ن الذين تعاملهم
االذاع ��ة معامل ��ة خا�ص ��ة يف مقدمتهم
عب ��د الوه ��اب ال ��ذي متنح ��ه االذاعة

نظري تلحينه غن ��اءه لالغنية الواحدة
الف جنيه كاملة..
وام كلثوم التي تتقا�ضى عن ت�سجيلها
لالغني ��ة الواح ��دة ال ��ف جني ��ه اي�ض ��ا
وت�صري غري م�س ��ئولة عن اجر امل�ؤلف
وامللحن اذا كانت االغنية من خمتارات
االذاعة..
وهن ��اك جمموعة اخ ��رى من املطربني
واملطرب ��ات القدامى اعتربتهم االذاعة
ا�ص ��حاب مدر�س ��ة خا�ص ��ة يف الغن ��اء
وم ��ن بني افرادها �ص ��الح عبد احلي..
وفتحي ��ة احم ��د ..ويتقا�ض ��ى الواحد
منه ��م  300جني ��ه نظ�ي�ر اداء االغينة
الواحدة..
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ويل ��ي ه ��ذه املجموع ��ة م ��ن املطربني
جمموع ��ة اخ ��رى م ��ن كب ��ار املطربني
واملطربات ..ويعترب فريد االطر�ش هو
املطرب وامللحن الوحيد الذي تتعامل
معه االذاعة"باجلملة...فت�ش�ت�ري منه
كل ث�ل�اث اغني ��ات مببل ��غ ال ��ف جنيه
نظ�ي�ر الغن ��اء والتلح�ي�ن ..ومنذ اكرث
من عامني وعب ��د احلليم حافظ يعي�ش
يف خ�ل�اف م�س ��تمر م ��ع االذاع ��ة النها
متن ��ح نظ�ي�ر االغني ��ة الواح ��دة 125
جنيه ..مع ان عبد احلليم يدفع للفرقة
املو�سيقية التي ت�صاحبه عند ت�سجيل
االغنية  200جني ��ه ..اي انه يدفع من
جيبه ليغن ��ي يف االذاعة ..واكرب اجر

يتقا�ض ��اه مط ��رب من الدرج ��ة االوىل
هو حممد عبد املطلب الذي حدد اجره
عن االغنية بـ  175جنيها..
ويليه يف االج ��ر جمموعة من مطربي
الدرج ��ة االوىل ويف مقدمته ��م جن ��اة
ال�ص ��غرية و�ص ��باح وه ��دى �س ��لطان
وتتقا�ض ��ى الواح ��دة منه ��ن نظ�ي�ر
االغنية الواحدة  150جنيها..
ام ��ا �ش ��هرزاد واح�ل�ام وفاي ��زة احمد
وحمم ��د قنديل و�ش ��ادية فقد و�ض ��عت
له ��م االذاع ��ة اج ��را واحدا نظ�ي�ر اداء
االغنية وقدره  135جنيها..
ويلي ه ��ذه الفئة جمموعة من مطربي
الدرجت�ي�ن الثانية والثالثة اجرها بني

 15و  45جنيها..
***
وللملحن�ي�ن م ��ع االذاعة ق�ص ��ة طويلة
النه ��م يتقا�ض ��ون اجوره ��م نظ�ي�ر
االحل ��ان الت ��ي ي�ض ��عونها باح ��دى
طريقتني..
ام ��ا ان تك ��ون االغني ��ة الت ��ي يلحنه ��ا
امللحن لي�س ��ت م ��ن خمت ��ارات االذاعة
وتقدم عن طريق املطرب او املطربة..
ويف ه ��ذه احلال ��ة ال تدف ��ع االذاع ��ة
للملح ��ن قيم ��ة حلن ��ه ..ولكنه ��ا متنح
املطرب الذي قدم االغنية ثمن الت�أليف
والتلح�ي�ن والغناء معا تاركة للمطرب
املت�ص ��رف يف توزي ��ع االج ��ور عل ��ى
كل م ��ن تع ��اون معه مبن فيه ��م امللحن
وامل�ؤلف..
وام ��ا ان تكون االغنية م ��ن خمتارات
االذاع ��ة ،ه ��ي التي عه ��دت اىل امللحن
بتلحينها ويف هذه احلالة يقب�ض اجر
اللحن من خزانة االذاعة مبقت�ضى فئة
االجور التي و�ضعت لكل ملحن..
ويعد ريا�ض ال�سنباطي يف غري اغاين
ام كلث ��وم التي يتقا�ض ��ى عنها اجورا
غ�ي�ر معروفة �ص ��احب اك�ب�ر اجر بني
امللحن�ي�ن ..وهو مائة جنيه عن اللحن
الواحد ..ويليه حممود ال�شريف الذي
يتقا�ضى قيمتها عن االغنية..
ويتقا�ض ��ى نف� ��س ه ��ذا االج ��ر امللحن
حممد الق�صبجي..
اما كمال الطويل فيتقا�ضى من االذاعة
عن اللحن الواحد  60جنيها ..واليزال
اج ��ر زميله حممد املوج ��ي حائرا بني
 45و  60جنيها..
ويل ��ي كم ��ال الطويل واملوج ��ي احمد

�ص ��دقي ور�ؤوف ذهن ��ي وياخذان عن
اللح ��ن الواح ��د  45جنيه ��ا ..عل ��ى ان
اجر التلحني لي� ��س هو كل املبلغ الذي
تدفع ��ه االذاع ��ة بخالف اج ��ر املطرب
وامل�ؤلف..
وارادت االذاع ��ة ان تتخل� ��ص
م ��ن مك�ش ��لة اج ��ور املو�س ��يقيني
فكون ��ت فرق ��ة مو�س ��يقية خا�ص ��ة
به ��ا ،و�ض ��مت اليه ��ا ا�ش ��هر العازفني،
واطلق ��ت عليها ا�س ��م"فرقة مو�س ��يقى
االذاعة"وخ�ص�ص ��ت ل ��كل ع ��ازف فيها
اج ��را �ش ��هريا يرتاوح ما ب�ي�ن  ..18و
 30جنيها..
واذا اراد احد العازفني ان يتعاون مع
مطرب يف خارج عمله باالذاعة فالعقد
الذي يربطه ي�س ��مح له بذلك ..على ان
يخ�ص ��م من مرتب ��ه قيم ��ة ت�أخريه عن
العمل يف فرقة االذاعة..
***
و�س ��جالت االذاعة وق�س ��م العقود فيها
ي�ؤك ��دان ان م�ؤلف ��ي االغ ��اين ث�ل�اث
فئات ...الفئة االوىل وهم ا�سعد كتاب
االغ ��اين حظا ويقب�ض ��ون عن االغنية
الواحدة ع�ش ��رة جنيهات تخ�ص ��م من
ال�ضريبة!
ومن بني كتاب اغ ��اين الدرجة االوىل
يف م�صر مر�س ��ي جميل عزيز وحممد
علي احمد و�ص�ل�اح جاهني وم�صطفى
عب ��د الرحمن وعب ��د العزيز �س�ل�ام ثم
ت�أت ��ي الدرج ��ة الثاني ��ة ..ويتقا�ض ��ى
افراده ��ا نظ�ي�ر كتاب ��ه االغنية �س ��بعة
جنيهات ومن بني كتابها كمال من�صور
وح�سني طنطاوي..

جاد..
وهن ��اك درج ��ة رابع ��ة م ��ن م�ؤلف ��ي
االغ ��اين ..يتقا�ض ��ى ا�ص ��حابها ع ��ن
االغني ��ة ثالث ��ة جنيه ��ات ..واخ�ي�را..
ان ق�ص ��ة املط ��رب تنته ��ي م ��ع االذاعة
مبج ��رد ت�س ��جيله لالغنية ويتقا�ض ��ى
ثمنه ��ا ..ويبق ��ى امل�ؤل ��ف وامللح ��ن
مرتبط�ي�ن ارتباط ��ا مادي ��ا باالغني ��ة
فيرتددان عل ��ى االذاعة طوال حياتهما
للمطالبة بن�صيبهما من  12الف جنيه
خم�ص�صة حل�سن االداء العلني.
�شريط:
* �س ��لم حمم ��د عب ��د الوهاب ت�س ��جيل
اغنيته اجلديدة (بفكر يف اللي نا�سيني
وان�سى اللي فاكرين) اىل االذاعة بعد
�سجلها يف ا�ستديو م�صر..
وقد قررت االذاع ��ة عدم اذاعة االغنية
اال يف ال ��دورة القادمة ..التي �س ��تبد�أ
يف ال�شهر القادم..
* قط ��ع مدي ��ر االذاع ��ة اجازت ��ه للمرة
الثاني ��ة وع ��اد اىل عمل ��ه ..بع ��د ان
ا�ض ��طرته بع�ض االعمال االذاعية اىل
ذلك.
* يطري هذا اال�س ��بوع ج�ل�ال معو�ض
اىل دم�ش ��ق لتق ��دمي برنام ��ج ا�ض ��واء
املدين ��ة م ��ن معر�ض دم�ش ��ق الدويل..
وتبح ��ث االذاع ��ة االن ع ��ن م ��دى
امكانياته ��ا الفني ��ة لنق ��ل احلفل ��ة اىل
القاهرة وقت تقدميها يف دم�شق.
اما الدرجة الثالثة فيتقا�ضى ا�صحابها
نظ�ي�ر االغني ��ة الواح ��دة خم�س ��ة

جنيه ��ات ..ومن بينه ��م ابراهيم رجب
الذي يكتب لالذاعة منذ ع�ش ��ر �سنوات

دون ان يزي ��د اج ��ره مليم ��ا واح ��دا
وحممد ح�ل�اوه وحمم ��ود ا�س ��ماعيل

�صباح اخلري� /أيلول1957 -
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ينح ��در روزفل ��ت م ��ن ج ��د يدعى"ديالنو"هاج ��ر من
هولن ��دا من ��ذ ثالثمائ ��ة ع ��ام واق ��ام يف امري ��كا حيث
امته ��ن املالح ��ة والتج ��ارة فا�ص ��اب جانب ��ا م ��ن املال
ا�شرتى به ار�ض ��ا عا�ش فيها وابنا�ؤه عي�شة ال�سراة..
وقد تزاوجت ا�س ��رته من كثري من اال�س ��ر التي وفدت
م ��ن ارجاء اوروب ��ا ،لذل ��ك كان الدم ال ��ذي يجري يف
عروق ��ه مزيج ��ا م ��ن الدم ��اء الهولندي ��ة واالجنليزية
واالملانية والفرن�سية
وقد ق�ض ��ى مع ابويه يف اوربا ثماين �س ��نني متتالية،
كان ��وا يق�ض ��ون �ش ��هور ال�ص ��يف خالله ��ا يف ارج ��اء
اجنلرتا وفرن�س ��ا واملانيا ،فر�أى ال�صبي بعينه كثريا
من م�شاهد االر�ض و�ش ��عوبها ،وتعرف على كثري من
العادات واالخ�ل�اق واخذ يقارن وهو يف هذه ال�س ��ن
ب�ي�ن االجنلي ��ز وحريته ��م واالملان ونظامه ��م ،فاولئك
اباح ��وا له ان يدخل متحفا كان يزوره"الربن�س اوف
ويل� ��س" حا�ش ��يته م ��ن االعي ��ان وال ��وزراء ،وه�ؤالء
عاقبوه بالزج ��ر والت�أنيب اربع مرات يف يوم واحد،
مرة النه ت�سلق �سور ب�ستان يقتطف منه الكريز ،ومرة
النه دخل بدراجته غرفة االنتظار يف احدى املحطات،
ومرتني ملثل هذا وذاك من عبث االطفال.
وقد احب حياة البحر على ظهر القوارب وال�سفن حبا
جعله يفكر يف ترك املدر�س ��ة وهو يف ال�س ��ادة ع�ش ��رة
ليعم ��ل بح ��ارا يف اال�س ��طول االمريكي وي�س ��اهم يف
احلرب التي كانت قائمة اذ ذاك بني امريكا وا�سبانيا.

الطبقة الفقرية.
وقد برز ا�س ��مه يف الو�س ��ط اجلامعي فا�ص ��در جملة
�صغرية ان�شا فيها ف�صوال تدل على تفكريه ال�سيا�سي
واالجتماع ��ي وق ��د الق ��ى الي ��ه مدي ��ر اجلامع ��ة م ��رة
بحديث عن امر من امور ال�سيا�س ��ة فنقلته عن جملته
ال�ص ��غرية جميع �ص ��حف امريكا الك�ب�رى ،ومنذ ذلك
احلني اخذ يتجه اىل احلياة ال�سيا�سية ،فدر�س تاريخ
امري ��كا وعلم ال�سيا�س ��ة وا�ص ��ول القان ��ون .وقد كان
قيام عمه"تي ��ودور روزفلت"يف رئا�س ��ة اجلمهورية
حاف ��زا له عل ��ى التفك�ي�ر يف ال�سيا�س ��ة والطموح اىل
منا�صبها.
ن�ش�أته
وام�ضى ال�ص ��بي ثالث �سنني يف مدر�سة "جورتون"
ذهب بعدها اىل جامعة "هارفارد" .وهناك بد�أ حربه
على الطالب االغبياء ،وتبدى نفوره من االغنياء حني
ج ��اء انتخاب نادي اجلامعة الذي ا�س ��تاثر ع�ض ��ويته
نفر من الطالب امتازوا مبالب�س ��هم وعرباتهم وان مل
ميتازوا ب�شيء من الكفاءة والذكاء.
فكتب ر�سالة يقول فيها"ان الطالب يتفالون مبلكاتهن
ال بامالكه ��م فيج ��ب اال ميثله ��م اال اكف�أه ��م واذكاهم،
فنج ��ح يف متثيل الط�ل�اب الفق ��راء يف اجلامعة رغم
انه كان من ابناء ال�س ��راة ال ابناء العامة ،ولكنه ر�أى
نف�سه منذ غره نافرا من ابناء طبقته جانحا اىل ابناء

الزواج وما بعده
وقد ظل ال�ش ��اب اىل �س ��ن الثالثة والع�شرين م�ستكنا
حت ��ت جناح ان ��ه كان منعزال ع ��ن الفتيات والن�س ��اء،
فاقت�ص ��رت �ص ��لته عل ��ى فتيات ا�س ��رته فاح ��ب قريبة
ل ��ه تدعى"�أليانور"وتزوجه ��ا يف حف ��ل رائ ��ع عظيم
اع ��ده عمه ��ا رئي� ��س اجلمهوري ��ة وكان يحبه ��ا حب ��ا
جم ��ا وينزلهم ��ا يف قلبه منزلة االب ��ن واالبنة ،فوقف
اىل جانب العرو�س يهنئها قائال"اح�س ��نت �ص ��نعا يا
اليانور"اذ احتفظت با�سم روزفلت مدى احلياة!"
وقد ا�ش ��ار عليه ا�ص ��دقا�ؤه ان ير�ش ��ح نف�سه نائبا يف
والي ��ة نيويورك فالقى بنف�س ��ه يف مع�ت�رك االنتخاب
قائال يف نف�سه :ان جنحت ف�ستكون هذه هي اخلطوة

االوىل يف الطريق الذي �ش ��قه عم ��ي من قبل ،فقد بد�أ
حياته ال�سيا�سية نائبا عن والية نيويورك.
ويق ��ال انه ذهب اىل اح ��دى القرى متنك ��را يف هيئة
رجل مر�س ��ل اللحية كث ال�ش ��ارب وعلى عينيه نظارة
�سوداء ووقف و�سط اجلمهور يقول انه روزفلت قعد
به املر�ض عن �ش ��هود هذا احلق ��ل فتديني التوب عنه
يف عر� ��ض برناجم ��ه ال�سيا�س ��ية ثم تدف ��ق يف بالغة
وذالقة ،فان�ص ��توا له يف اعجاب واكبار حتى اذا فرغ
م ��ن خطابه �ص ��اح ب ��ه بع�ض ��هم"وملاذا ال تر�ش ��ح انت
نف�سك ،فانا نريد ان ننتخبك بدال منه؟"فرفع روزفلت
عن وجهه حليته و�ش ��اربه ونظارت ��ه قائال":ان الذي
ت�ؤيدون ��ه وتعاهدون ��ه باالنتخاب لي� ��س اال روزفلت
نف�سه!".
وظل القدر با�سما لروزفلت با�سطا له اجنحة التوفيق
حتى �سن االربعني اذ عاد احد ا�صدقائه للقيام برحلة
يف"يخته"البخ ��اري فاق�ت�رح ان يذه ��ب اىل اح ��دى
جزر ال�ش ��مال ،وتوىل قيادة ال�س ��فينة حتى بلغ مياه
ال�ش ��مال ،فخلع مالب�سه ونزل ي�س ��تحم ،ولكن �ساقيه
ابتا ان تتحركا وا�صيب بال�شلل فلما �صارحه االطباء
مبر�ض ��ه وي�أ�سهم من �ش ��فائه ،فاج�أهم قائال":حقا انه
لعجي ��ب ان يق ��ال ان رجال مكتمال ال ي�س ��تطيع الرباء
من هذا املر�ض ،ال�ستم ت�شمونه �شلل االطفال؟"
وملا افاق من حدة ال�ش ��لل االوىل اخذ ي�ست�أنف حياته
العامة قدر ما تواتيه قواه ،وظل يكافح ال�ش ��لل ثالث
�س ��نوات حت ��ى ب ��د�أ املر�ض يزايل ��ه واخذت ال�ص ��حة
تع ��اوده ،فلم ين�س ان ي�ش ��كر لله نعمة ال�ش ��فاء ،فعرب
عن هذا ال�شكر بان�شاء م�صحة كبرية للفقراء.
رئي�س اجلمهورية
ون ��زل روزفل ��ت اىل �س ��احة االنتخاب للرئا�س ��ة فلما
ج ��اء ي ��وم  4نوفمرب �س ��نة  1932ظفر بن�ص ��ر عظيم
ملن�صب الرئا�س ��ة وقد ذهب بعد ذلك اىل تلك اجلزيرة
الت ��ي ا�ص ��ابه ال�ش ��لل يف مياهه ��ا ليم�ض ��ي فيها فرتة
من الراحة واال�س ��تجمام وليق ��ول ملائها املثلوج"ايها
ال�شيطان! لقد قهرتك ،وكان ن�صري عليك عظيما".
وم�ض ��ت ارب ��ع �س ��نوات فاعي ��د انتخاب ��ه ث ��م جت ��دد
انتخاب ��ه م ��رة ثالث ��ة ،وكان مفرو�ض ��ا ان يغ ��ادر بعد
ذلك روزفلت البيت االبي�ض م�ش ��كورا على ما بذل من
جهد يف ا�صالحاته العديدة من النواحي االقت�صادية
وال�سيا�س ��ية واالجتماعي ��ة ولكن"العربة"كان ��ت يف
و�س ��ط النهر كم ��ا قالوا":فه ��ل يطرد �س ��ائقها فيذهب
من فيها غرقى ،ام ي�ص�ي�ر امل ��رء عليه قليال حتى تعرب
العرب ��ة املاء ،وتبلغ ار�ض ال�س�ل�ام" لقد جدد انتخابه
للم ��رة الرابع ��ة فاثب ��ت ال�ش ��عب االمريك ��ي بذلك انه
يري ��د ان يطل ��ق لروزفلت العنان يف �سيا�س ��ته لت�أييد
الدميقراطية.
لقد كاد ان ينح�سر عن العامل النار املوقدة ،وان ت�شرق
على العامل �شم�س ال�سالم ،ولكن"روزفلت الذي �سعى
اىل ال�س�ل�ام وجنح يف م�س ��عاه غربت �شم�سه وانتقل
اىل جوار ربه قبل ان يبلغ امنيته..
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كان"امان الله خان"ملك افغان اال�سبق �صديقا
الخ ��واين ويل حينم ��ا تب ��و�أ العر� ��ض ،وكنت
اح ��ب له التوفيق واخلري كملك لالمة االفغانية
الت ��ي احب له ��ا التوفيق واخلري عل ��ى الدوام،
ولكن ما ان م�ض ��ت خم�س �س ��نوات على حكمه
حت ��ى اختلف معه ،وما م�ض ��ت ع�ش ��ر �س ��نوات
حتى ثرت عليه – ذلك النه قام باعمال جنونية
ال تتف ��ق والدين .ومن ذل ��ك انه فر�ض ان تكون
العطل ��ة اال�س ��بوعية ي ��وم اخلمي�س ب ��دل يوم
اجلمع ��ة ..وجع ��ل عقوب ��ة ل ��كل �س ��يدة تخرج
متحجبة ،وامر ان يلب�س رجال الدين القبعة.
وح ��دث ان اق ��ام يف الق�ص ��ر حفل ��ة دع ��ا اليه ��ا
رج ��ال الدول ��ة واعيانه ��ا والهيئ ��ة ال�سيا�س ��ية
االجنبي ��ة ،وظه ��رت فيه ��ا امللك ��ة �س ��افرة الول
مرة ،واخذ يق ��دم املدعوين اليها واحدا واحدا
كم ��ا يقدمه ��ا اىل املدعوي ��ن مم ��ا اث ��ار نف ��ور
ال�ش ��عب وا�ش ��مئزازه ،وقد طامل ��ا حتدثت معه
يف ان طريقة التجديد التي ي�سري عليها طريقة
خاطئ ��ة ،ف�ل�ا يلتف ��ت اىل ن�ص ��يحة ،ث ��م كان ��ت
رحلت ��ه اىل بع� ��ض بالد ال�ش ��رق واوربا ،وهي
الرحلة التي ا�س ��تغرقت �س ��تة ا�ش ��هر ،وجاءت
اخبارها يف البالد االفغانية ،ون�ش ��رت �صحف
هذه البالد احلفالت التي ح�ض ��رها امللكان كما
ن�ش ��رت �صورة امللكة �س ��افرة مبالب�س ال�سهرة

مما كان له ا�ش ��د وقع يف النفو�س ،فذهبت اىل
وكي ��ل وزارة اخلارجية ،وطلبت منه ان يبعث
اىل امللك قبل ان يدخل احلدود االفغانية راجيا
ان تع ��ود امللكة حمجبة اىل االفغان حتى يخف
االث ��ر ال ��ذي احدثت ��ه تل ��ك احلف�ل�ات ..ويظهر
ان الوكي ��ل مل يبعث اليه ب�ش ��يء فع ��ادت امللكة
�س ��افرة م ��ع امللك ،ورك ��ب معها العرب ��ة امللكية
على الطريقة االوربية فازداد ال�شعب االفغاين
ا�شمئزازا.
واحبب ��ت ان اقاب ��ل املل ��ك ،ف ��كان يعت ��ذر ع ��ن
مقابلت ��ي املرة بعد امل ��رة ،ومل يك�ت�رث بالر�أي
الع ��ام ،وحينئ ��ذ اجتمع ��ت برئي� ��س املحكم ��ة
العليا ال�ش ��يخ عبد الرحمن احل�سيني ،ومفتي
العا�صمة ال�سيد عبد اجلنان ،وقا�ضي امل�صيف
ال�س ��يد ف�ض ��ل حق ،والعامل اجلليل ال�شيخ عبد
الق ��ادر ،وابن اخ ��ي حممد مع�ص ��وم املجددي،
وقررن ��ا اخل ��روج على"ام ��ان الل ��ه" ،والت ��ف
حولنا عدد ي�س�ي�ر ،وخرجنا اىل احدى مناطق
االفغان ،وقد ركبنا البغال � 36ساعة متوا�صلة
واعلنا الثورة ،فتك�ص بع�ض ان�صارنا ،وف�شلنا
يف ثورتنا ،وا�ضطررنا نحن ال�ستة ان نعت�صم
باجلب ��ال وانقط ��ع ما معنا من طعام و�ش ��راب.
وفع�ل�ا ذهبن ��ا اىل خمف ��ر احل ��دود ،وطرقن ��ا
بابه ،واخربنا قائده اننا جئنا للت�س ��ليم ،فابلغ

حمافظ ��ة
احل ��دود ف ��ورا ،فابلغ ��ت
هذه امللك ،فامر باح�ضارنا اليه وتقدمنا واحدا
واح ��دا امامه ،فلم ��ا تقدمت اليه �س� ��ألني"امان
الله" :قل والله العظيم اقول ال�صدق.
قلت :ال اق�س ��م على ذلك ،ولكني اقول ال�ص ��دق
ان �شاء الله.
فقال :وملاذا ان �شاء الله"
قل ��ت :النني ال اكذب ،ولك ��ن قد يحدث حتريف
بال ق�صد مني فقلت لذلك ان �شاء الله.
قال :ملاذا �سلمتم انف�سكم؟
قلت :الننا ف�ش ��لنا ،ولي�س عندنا قوة ،وال نحب
ان نلجا اىل حكومة اجنبية.
فقال :اذن لو كانت لديكم قوة كنتم ت�س ��تمرون
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يف الثورة؟
قلت :نعم ،لو كانت عندنا قوة ملا �سلمنا انف�سنا،
ولو عادت لنا القوة حلاربناك.
فا�ش ��تد غ�ض ��به ،وق ��ام من جمل�س ��ه وهو يكظم
غيظ ��ه ،ووقف بجان ��ب ناف ��ذة مفتوحة وجعل
يف ��رك يدي ��ه ،ثم ع ��اد فجل� ��س للتحقي ��ق معي،
فقال:
 امل اح�سن اليك واعطيك ار�ضا زراعية؟فاخرجت علبة (لت�شوق من جيبي) وقلت له:
 والل ��ه لي� ��س لك غندي من االح�س ��ان قدر ذرةم ��ن ه ��ذا الت�ش ��وق ،واذا كن ��ت تذك ��ر االر� ��ض
الزراعي ��ة ،فامنا فعل ��ت ذلك الخ ��ي ،ولي�س يل
فيه �شيء.
فتذكر و�س ��كت ،وبعد التحقيق امن �س ��جن كل
من ��ا يف زنزان ��ة ،وو�ض ��ع االغ�ل�ال يف اعناقنا
وايدينا وارجلنا.
ف ��كان الواحد منا يحم ��ل  32رطال من احلديد،
ثم الف حمكمة ع�س ��كرية ق�ض ��ت علينا ال�سجن
مدة تنتظر تنفيذ هذا احلكم ،ويف يوم من ايام
االح ��اد جيء برئي�س املحكمة العليا ،وقا�ض ��ي
امل�ض ��يف ،فنف ��ذ فيهما احلكم �ش ��نقا يف و�س ��ط
العا�ص ��مة ،وبعد يوم اي يف ي ��وم الثالثاء نفذ
احلك ��م يف مفت ��ي العا�ص ��مة والع ��امل ال�ش ��يخ
عب ��د الق ��ادر ،وكان دوري انا واب ��ن اخي يوم
اخلمي�س فانتظرت القتل زهاء �سبعني يوما.
وبينم ��ا نح ��ن كذلك قام ��ت الث ��ورة يف الطرف
ال�ش ��رقي يف العا�ص ��مة فقد اهاج ال�ش ��عب قتل
ر�ؤ�سائه الدينيني وانت�شرت الثورة يف البالد،
فاج ��ل امللك تنفيذ حكم االع ��دام علينا انا وابن
اخي ..و�ش ��غل باطفاء الثورة ويف هذه االيام
انتهز"بجه �سقا"امل�س ��مى بحبيب الله الفر�صة
وهاجم العا�صمة ،فا�ضطر"امان الله"ان يفرج
عن ��ي ثم تنازل ع ��ن العر�ش الخي ��ه عنايت الله
خان وهرب ولكنه يف م�ساء ذلك اليوم – اليوم
االول م ��ن �ش ��هر �ش ��وال �س ��نة  – 1347وبع ��د
حمارب ��ات وقع ��ت بني ق ��وات احلكوم ��ة وبني
الث ��وار انهزمت قوات احلكم وا�س ��توىل"بجه
�سقا"على العا�صمة وا�ست�سلم عنايت الله.
وكان"نادر �ش ��اه"يف ذلك احلني وزيرا مفو�ضا
لالفغ ��ان يف باري� ��س فع ��اد م�س ��رعا حينما علم
بالث ��ورة ،وو�ص ��ل اىل احل ��دود االفغاني ��ة
عل ��ى العا�ص ��مة ،فالت ��ف حول ��ه االفغاني ��ون،
وحارب"بج ��ه �س ��قا"حتى هزم ��ه وقب�ض عليه
واعدم ��ه فاختارت ��ه االمة االفغاني ��ة ملكا عليها
وفتح �صفحة جديدة يف تاريخ االفغان.
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" ..وكان"مو�س ��وليني مقيما يف كوخ
على �س ��فح تل مع ع�شيقته كالريتات�شي
التي تبلغ من العمر خم�س ��ة وع�ش ��رين
ربيع ًا ..وعندما تقدم ال�ضباط االحرار
الي ��ه ،ظن انهم قادمون النقاذه ،فغمرته
ال�سعادة بفي�ضها ،وراح يطوق ع�شيقته
بذراعي ��ه يف غبط ��ة وجن ��ون ،فلم ��ا
ادرك انه ��م قادم ��ون لأ�س ��ره وحماكمته
ا�ش ��تد ب ��ه ال�ص ��ياح والف ��زع وارجتف
مذع ��ورا .وبع ��د دقائ ��ق نف ��ذ حك ��م
االعدام يف مو�س ��وليني وع�شيقته رميا
بالر�صا�ص".
هذا م ��ا ذكرت ��ه برقي ��ات ال�ص ��حف منذ
اي ��ام ،فمن هي هذه الفتاة التي ع�ش ��قها
الديكتات ��ور االيطايل ،والتي اخل�ص ��ت
له احلب والهوى ،فعا�ش ��ت اىل جواره
منذ ان ر�آها حتى لقيت م�ص ��رعها �ساعة
ان ار�سل انفا�سه االخرية؟؟
مقابلة
يف �ص ��باح يوم من ايام ال�ص ��يف كانت
فتاتان يف ن�ضرة ال�صبا وفتنة ال�شباب،
تتجوالن يف غابة كا�سنتل فوزافو ،وقد
جتردتا من الثياب �إال من"مايوه"انيق
ال ي�س�ت�ر من قوامهما اال ما يزيده فتنه
ور�شاقة ..وخرجت الفتاتان من الغابة
اىل الطري ��ق الع ��ام ،تنتظ ��ران م ��رور
�سيارة قد ير�ضى �سائقها ان يقلهما اىل

لي�س للم�شري ال�سالل يوم عطلة ،ولكن"امل�صور"ا�ستطاع ان ي�صحبه
يف احدى املرات النادرة التي ياخذ فيها عطلة ق�صرية من م�شاغله
التي ا�ستغرقت كل وقته ..ومل تزد العطلة على ن�صف يوم..
قلت لل�سالل الزعيم الذي فو�ض حكم �آل حميد الدين يف اليمن:
 كيف تق�ضي يوم العطلة؟وابت�س ��م الرجل ال ��ذي ما زالت ا�س ��اريره حتمل
عذاب ال�سجون وهمومها وقال:
 لي� ��س لدينا عطلة على االطالق ..ان اليمني يفحاجة اىل كل دقيق ��ة ..لقد تعطلنا كثريا واخرنا
حك ��م االئمة االف ال�س ��نني ،وال ب�أ�س من ان نرى
ماذا نفعل يوم اجلمعة.
وكانت ال�ساعة ال�سابعة �صباحا ،عندما توافد اىل
منزله اع�ض ��اء جمل�س الثورة والوزراء وعقدوا

جل�س ��ة �سريعة تداولوا فيها مواد الد�ستور الذي
كان �سيعلنه يف اليوم التايل.
وه ��و اول د�س ��تور يعل ��ن يف تاري ��خ اليم ��ن
وا�س ��تمرت اجلل�س ��ة اكرث من �س ��اعة ون�صف ثم
خرج ��وا جميع ��ا لك ��ي يتوجهوا اىل دار �س ��فارة
اجلمهورية العربية املتحدة ،وكان يف ا�ستقبالهم
كبار موظفي ال�س ��فارة فق ��د كان القائم باالعمال
غالبا يف القاهرة.
ويف ال�س ��فارة ث ��م اجتم ��اع كب�ي�ر ا�س ��تمر حتى
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ال�ساعة العا�شرة والن�صف ،وبعدها خرج امل�شري
ال�س�ل�ال لي�ؤدي �صالة اجلمعة ،وفج�أة ا�ستدارت
�س ��يارته اىل احدى احلواري قبل ان ي�ص ��ل اىل
امل�س ��جد .وفوج ��ئ الرك ��ب بان ��ه يف طريق ��ه اىل
زي ��ارة من ��زل �ش ��قيقته ،وه ��ي تقيم يف �ص ��نعاء
ولكنه مل يتمكن من ر�ؤيتها منذ قامت الثورة.
وتكد�س ��ت �س ��يارات املوكب يف احلارة ال�ضيقة،
ومل يط ��ل االنتظ ��ار اك�ث�ر م ��ن دقائ ��ق ث ��م خرج
لي�س�ي�ر والرك ��ب اىل طريق الرو�ض ��ة التي تبعد
عن �ص ��نعاء خم�س ��ة كيلو مرتات ،وهناك ا�ش ��ار
ال�س ��ائق ان يتج ��ه اىل طري ��ق جبل ��ي ي ��ر طريق
املطار.
وكانت ال�س ��ماء تو�شك ان متطر فقد جتمعت كتل
ال�سحاب تكاد مت�سح بوجهها ر�أ�س اجلبل �صاعدا
نح ��و القم ��ة ،وكانت م�ش ��اغله تطف ��و على وجهه
وحينما الحظ اين التقط له بع�ض ال�صور.
ق ��ال وكان ��ه تذك ��ر تكمل ��ة اجل ��واب على �س� ��ؤال

ال�صباح:
 ان ال�شيء الوحيد الذي ي�سعدين هو ان اخرجاىل اجلبال بني احلني واحلني ،الهواء وال�س ��ماء
واحلري ��ة �ش ��يء كالذه ��ب ال يعرف قمت ��ه اال من
دخل ال�سجن.
وكان الرج ��ل يتكل ��م ويف نربات ��ه ال�ص ��دق،
واالح�س ��ا�س بامل�س ��ئولية واحل ��ب نح ��و �ش ��عب
باكمله كان حمروما من كل حب.
وازدادت قط ��رات املط ��ر ،وابرق ��ت ال�س ��ماء
فان�س ��حب الركب كله عائدا اىل �صنعاء ،ودخلنا
م ��ن جديد املدين ��ة ،ذات االحد ع�ش ��ر بابا واجته
املرك ��ب اىل امل�س ��جد الكب�ي�ر لكي ي�ؤدي امل�ش�ي�ر
ال�س�ل�ال �ص�ل�اة اجلمع ��ة وبعدم ��ا ع ��اد الرك ��ب
اىل من ��زل امل�ش�ي�ر حي ��ث احاط ب�س ��يارته بع�ض
ا�ص ��حاب احلاجات ،وكانوا جميعا يقدمون اليه
اوراقهم داخل �سيارته.
امل�صور  /ني�سان1963 -

بلدتهما املجاورة.
والح ��ت يف االف ��ق بع ��د حلظ ��ة نقط ��ة
حم ��راء تق�ت�رب ب�س ��رعة عظيم ��ة ،وما
ه ��ي �إال ث ��وان حت ��ى تبين ��ت الفتات ��ان
انها �س ��يارة �س ��باق تنهب الطريق نهب ًا،
فاعرت�ض ��تا طريقه ��ا وراحت ��ا تلوح ��ان
باالي ��دي واالذرع ليق ��ف ال�س ��ائق ع ��ن
متابعة �سريه.
وكان ال�س ��ائق عند ح�سن ظن الفتاتني،
فوق ��ف ب�س ��يارته عل ��ى بع ��د خط ��وة
منهم ��ا ..و�س ��رعان م ��ا غا�ض ال ��دم من
وجهيهما وعقلت الروعة ل�س ��انيهما فلم
تتب�سما بحرف.
ذلك ان �س ��ائق تلك ال�سيارة احلمراء ،مل
يكن اال الدوت�شي نف�سه!
ولكن الدوت�ش ��ي الذي طاملا روع �صوته
الرج ��ال واجفل ��ت االتب ��اع م ��ن هيئت ��ه
الرهيب ��ة ،كان عل ��ى ال ��دوام كاحلم ��ل
الودي ��ع امام الن�س ��اء .فهو خجول امام
امل ��ر�أة ،دون ان ي ��دري ان ه ��ذا اخلجل
العجيب اكرب عامل يجتذب املراة حتى
ت�سلمه امرها را�ضية طائعة.
ومل يك ��ن ذلك احلي ��اء من امل ��ر�أة ليمنع
مو�س ��وليني م ��ن ان يك ��ون مغرم ��ا
بالن�س ��اء ،فم ��ا كاد نظ ��ره يق ��ع عل ��ى
الفتات�ي�ن حت ��ى تب�ي�ن فيهم ��ا احل�س ��ن
وال�صحة وال�ش ��باب ،وهي �صفات طاملا
ا�س ��تهوت نف� ��س الديكتات ��ور الق ��روي

اجلاف!
دع ��ا مو�س ��وليني الفتات�ي�ن مل�ش ��اركته
ال�سباحة ،وقادهما اىل حمامه اخلا�ص
على ال�شاطئ ،وبني امواج البحر فارق
الدوت�شي حياءه ،فراح يداعب الفتاتني
وي�ض ��احكهما .ومل يعد بهما اىل املدينة
�إال وقد واعدهما على اللقاء يف �صبيحة
اليوم التايل.
غرام الدوت�شي
كان ��ت الفتات ��ان كرميت ��ي طبي ��ب غ�ي�ر
مع ��روف يدع ��ى بيتات�ش ��ي ،وكان ��ت
احداهم ��ا كالريتا منذ عهد قريب زوجة
لطيار معروف – احد الطيارين الطليان
الذي ��ن �ش ��اركوا املاري�ش ��ال بالب ��و يف
رحتل ��ه غري االطالنطي – ولكن زوجها
الطي ��ار مل يكن من االزواج ال�ص ��احلني
فهجره ��ا وع ��ادت الفت ��اة لتعي� ��ش يف
منزل والدها.
تل ��ك ه ��ي الفت ��اة الت ��ي ا�س ��رت قل ��ب
مو�سوليني فعرف بني ذراعيها احلب
والهوى.
وراح الديكتات ��ور ال�ش ��يخ يعي� ��ش
مع الفتاة النا�ش ��ئة ،عي�ش ��ة الع�شاق
املدله�ي�ن ..فاق ��ام له ��ا يف اح ��د
ال�ش ��وارع االنيقة ب�ض ��احية مونت
ماريو فيل�ل�ا باذخ ��ة املظهر فخمة
االثات ،وت ��وىل مهند�س ��و وزارة

اال�ش ��غال االيطالية بناءه ��ا على احدث
واجم ��ل ط ��راز ،ودفعت خزان ��ة الدولة
نفقات ت�شييدها وت�أثيثها.
وجمعت ه ��ذه الفيلال كل م ��ا تتوق اليه
النف� ��س من ت ��رف ونعي ��م ،ففيه ��ا بركة
انيقة لل�سباحة طاملا �شهدت الديكتاتور
وفتاته ي�س ��بحان ،ويتداعبان ،وقد غدا
الدوت�ش ��ي القا�س ��ي املتجه ��م العني ��ف،
�شابا مرحا الهيا وديعا..
وكان يف ه ��ذه الفيل�ل�ا تليفون يت�ص ��ل
مبا�ش ��رة بتليف ��ون �آخ ��ر عل ��ى مكت ��ب
مو�س ��وليني يف ق�ص ��ر فيني�س ��يا ،ف ��اذا
ح ��دث ان م ��رت
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ال�س ��اعة التي تع ��ده الفتاة ب ��ان حتدثه
فيه ��ا ،غ ��دا الديكتات ��ور يف موج ��ة من
ال�ض ��يق والتذمر ،يذرع مكتبه الف�سيح
ذهاب ��ا وجيئ ��ة ،ينفخ دخان �س ��يجارته
يف �س� ��أم وملل ،وي�ص ��يح وي�ص ��رخ يف
وجه كل من يراه.
وكان يف روم ��ا كث�ي�رون عل ��ى بينة من
�سر الدوت�ش ��ي هذا ،بل منهم من يروى
ان زوجت ��ه الدون ��ا را�ش ��يل فاج�أته يف
م�ش ��تاه حي ��ث كان يقي ��م مع ع�ش ��يقته،
ويقولون ان زوجته قالت له:
 ماذا جرى لك ايها الرجل؟ لقد ع�ش ��تط ��ول حيات ��ك كاره ��ا للن�س ��اء .وعندما
تولي ��ت حك ��م ايطالي ��ا ذهبت اىل
روم ��ا وتركتن ��ي يف ميالنو اربع
�س ��نوات ..بحجة ان مهام الدولة
الترتك لك وقتا لتق�ضيه مع زوجتك
فماذا حدث االن ف�صرت جتد االيام
والليايل الطوال لتق�ض ��يها مع هذه
الفتاة!
ولكن مو�س ��وليني مل يعب�أ ب�شيء من
هذا ،وظل �س ��ادرا يف متعته وهواه،
فلي� ��س اق ��وى م ��ن غ ��رام رج ��ل يف
الثامنة واخلم�س�ي�ن لفتاة يف الرابعة
والع�شرين ،اونيت كل ما تتمناه املر�أة
من جمال و�شباب.
ملحقات الغرام
وله ��ذا الغ ��رام حوا�ش وملحق ��ات على
جانب من الفكاهة..
م ��ا ان غدت كالريتا ع�ش ��يقة الدوت�ش ��ي
حتى ا�ص ��يب والده ��ا الطبيب املجهول
بنوب ��ة م ��ن الطم ��وح جعلت ��ه يبغي ان
ي�صبح من الكتاب عن ال�صحة العامة.
ولق ��د حق ��ق مو�س ��وليني لوال ��د
ع�ش ��يقته ه ��ذه االمني ��ة ،فكان ��ت
جريدة"املي�ساجريو"تن�ش ��ر للدكت ��ور
بيتات�ش ��ي مقاالت ��ه وتدف ��ع ل ��ه اجرا مل
تعرفه ال�ص ��حافة االيطالي ��ة بعد ،ولكن
تل ��ك املق ��االت كان ��ت ا�ض ��حوكة رج ��ال
الط ��ب يف روم ��ا مل ��ا كان ��ت حتوي ��ه من
ن�ص ��ائح طبية تدل على جهل �ص ��احبها
وقلة اطالعه وانتقل الدكتور بيتات�شي
م ��ن الكتاب ��ة اىل ال�ص ��حة العام ��ة اىل
املو�ض ��وعات االكادميي ��ة ولك ��ن رجال
الط ��ب عرفوا انه ينقل عن نحوت غريه
من ا�ساطني الطب.
واخ�ي�را طم ��ع الدكت ��ور يف ان يك ��ون
ع�ضوا مبجل�س ال�شيوخ االيطايل .وقد
يتحقق هذا االم ��ل كذلك ،وال عجب فقد
�س ��بق ان جع ��ل كاليج ��وال من ح�ص ��انه
ع�ضوا مبجل�س ال�شيوخ!.
االثنني والدنيا /
�أيــار1945 -

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

8

العدد ( )3716ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الثالثاء (� )16آب 2016

العدد ( )3716ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الثالثاء (� )16آب 2016

9

ذاكــــرة
العد�سة

�سائحون
�أجانب يف
تدمر مطلع
القرن املا�ضي

الفدائيتان الفل�سطينيتان ترييز هل�سا (� 19سنة) و رميا طنو�س (20
�سنة) خالل ا�ستماعهما حلكم امل�ؤبد الذي �أ�صدرته بحقهما املحكمة
اال�سرائيلية يوم � 14آب �أغ�سط�س  1972ال�شرتاكهما يف عملية مطار
اللد الفدائية مع مقاتلي اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،يف عام
 1983مت حترير الأ�سريتني هل�سا و طنو�س يف تبادل للأ�سرى مع العدو
ال�صهيوين بعد �أن ق�ضتا  11عام ًا يف �سجون االحتالل

داليدا و امللك ح�سني

وزير اخلارجية نعيم �أنطاكي يوقع
ميثاق ت�أ�سي�س الأمم املتحدة خالل
م�ؤمتر �سان فران�سي�سكو عام 1945
ويبدو خلفه �أع�ضاء الوفد ال�سوري
ناظم القد�سي ،فريد زين الدين،
وفار�س اخلوري

حممد علي كالي يحاول �أن مينع
�شاب من الإنتحار من �أعلى مبنى
يف لو�س �أجنلو�س 1981

عبد احلليم
يف حلظة �إن�سجام
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�أ�سمهان عام 1940

بيل كلينتون وزوجته
مر�شحة الرئا�سة
الأمريكية هيالري يف
ال�سبعينات

�ساحة املرجة  -دم�شق

�سينما ريفويل  -بريوت
خم�سينات القرن املا�ضي

فندق ال�سان جورج  -بريوت �أربعينات القرن املا�ضي
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بقلم :م�ؤرخ �سيا�سي
اذا كان وراء كل رج ��ل كب�ي�ر ام ��ر�أة ،فان
وراء كل حادث كبري امراة اخرى!
ولق ��د كان مفهوم ��ا يف وقت م ��ن االوقات
ان ح�سني �س ��ري عني رئي�سا للوزارة الن
زوجت ��ه كانت خال ��ة امللك ��ة ،وانه تخطى
كب ��ار املر�ش ��حني لريا�س ��ة ال ��وزارة له ��ذا
ال�سبب!
ق ��د يكون له ��ذا الفهم ما ي�ب�رر وقد يكون
اختيار ح�س�ي�ن �سري رئي�سا للوزراء عام
 1940بعي ��دا كل البعد عن الن�س ��ب الذي
يربط ��ه بامللكة فري ��دة ..ولك ��ن امل�ؤكد ان
ح�س�ي�ن �س ��ري خرج من ريا�س ��ة الوزارة
ع ��ام  1942ب�س ��بب زوجت ��ه ،ول ��و ان
الدباب ��ات الربيطانية مل حتا�ص ��ر ق�ص ��ر
عابدين الخرج فاروق ح�س�ي�ن �س ��ري من

ريا�سة الوزارة ب�سبب خالة امللكة!
ب ��ل ا�س ��تطيع ان اذهب اىل ابع ��د من هذا
فا�ؤك ��د ان ف ��اروق �شخ�ص ��يا كان ال يريد
ح�سني �سرى وزيرا!
فف ��ي اواخ ��ر دي�س ��مرب �س ��نة  1937قابل
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املرحوم حممد حممود با�شا امللك فاروق
وعر�ض عليه ا�سماء الوزراء ..فاعرت�ض
فاروق على ا�س ��م ح�س�ي�ن �س ��ري واقرتح
تعيني عم امللكة حممد ذو الفقار وزيرا.
فق ��ال حمم ��د حمم ��ود :ال ميك ��ن! ف�س� ��أله

ف ��اروق :هل تعرت�ض علي ��ه النه عم امللكة
القادمة؟
فاجاب حممد حممود :ح�سني �سري زوج
خالة امللكة القادمة وقد اخرتته وزيرا!
ف�س�أله فاروق :هل تعرت�ض عليه النه غري
كفء؟
فاج ��اب حمم ��د حممود":انن ��ي اعرت�ض
عليه الن ��ه ثقيل الدم! وبيني وبينك انا ال
اطيق الثقالء! ف�س�أل فاروق :وهل ح�سني
�سري اخف دما من حممد ذو الفقار؟
فاغرق حممد حممود يف ال�ض ��حك وقال:
انه اخف دما من حممد ذو الفقار!
ودخل ح�سني �سري الوزارة! وبدا فاروق
يقتن ��ع بانه اخف دما من حممد ذو الفقار
ومت الزفاف امللكي!
وبد�أ ال�ش ��قاق بني العرو�سني ويف احدى
الليايل قالت فريدة لفاروق انها علمت ان
له عالقة ب�سيدة معينة!
ونف ��ى فاروق ه ��ذا االته ��ام! ولكن فريدة
قالت واخذتها اىل ال�شاطئ يوم االربعاء
املا�ض ��ي ودخل ��ت به ��ا اىل ال�ش ��اطئ م ��ن
الباب اجلانبي ال�ساعة  8م�ساء!.
وانك ��ر ف ��اروق االتهام وخ ��رج من جناح
امللكة غا�ضبا!
وعاد اىل جناحه ي�ضرب االجرا�س!
لق ��د كان ت�أث ��را! كي ��ف عرف ��ت فري ��دة كل
ه ��ذه املعلوم ��ات! لقد احتاط لكل �ش ��يء!
وحر�ص عل ��ى ان ال يعرف احد انباء هذا
اللقاء! حر�ص الن ال�سيدة التي ذهبت معه

اىل ال�ش ��اطئ كانت �صديقة امللكة ،وكانت
تفزع من فكرة خيانتها ل�صديقتها! فكيف
عرفت امللكة هذا ال�سر اخلطري؟
وار�س ��ل املل ��ك خدمه يبحثون ع ��ن كيفية
ت�سرب هذا ال�س ��ر! وكان للملك جا�سو�سة
يف داخل حرمي امللكة!
كانت ت�ش ��غل من�صب و�صيفة يف الق�صر،
وكانت مو�ضع �سر امللكة فريدة ،وبحثت
الو�ص ��يفة عن م�ص ��در اخلري ،ث ��م جاءت
وابلغت ف ��اروق ان ال�ش ��خ�ص الذي ابلغ
تفا�صيل لقاء ال�ش ��اطئ هي زوجة رئي�س
الوزراء ناهد �سري.
وهاج فاروق على رئي�س وزرائه!
مل يع ��د يطي ��ق ذك ��ر ا�س ��مه! واح� ��س
رج ��ال الق�ص ��ر ان اي ��ام رئي�س ال ��وزراء
معدودات!
ت�ص ��ور بع�ض ��هم ان فاروق غا�ض ��ب على
�سيا�سة ح�سني �سري!
وت�صور بع�ض ��هم انه يريد ان يتقرب من
الوفد.
وت�ص ��ور بع�ض ��هم ان املل ��ك ي�س ��تثقل دم
رئي�س وزرائه ومل يعرف اال االخ�صاءان
�س ��ر غ�ض ��ب املل ��ك ه ��و ت�ص ��رفات زوجة
رئي�س الوزراء ال رئي�س الوزراء نف�سه.
فقد تكتم فاروق ا�س ��باب غ�ض ��به عن كبار
رج ��ال الق�ص ��ر وا�س ��تمرت امللك ��ة تتلقى
انباء دقيقة عما يفعل امللك ،اين كان؟ اين
ذه ��ب؟ من كان مع ��ه يف ال�س ��هرة؟ النكت
الت ��ي قاله ��ا ،الفتيات الالتي كن يجل�س ��ن
بج ��واره ،كان امللكة و�ض ��عت فرقة كاملة
م ��ن اجل�س ��تابو تتب ��ع خط� ��أه وت�س ��جل
هم�ساته.
واعتق ��د املل ��ك ان زوجة رئي� ��س الوزراء
هي ه ��ذا اجل�س ��تابو ،وانها ت�س ��تفيد من
ان زوجه ��ا ه ��و وزير الداخلية فت�ص ��رف
كل م ��ا يجري وكل ما يدور خلف ا�س ��وار
الق�صر.
كل خناق ��ة حتدث ب�ي�ن املل ��ك وامللكة كان
ف ��اروق ين�س ��بها اىل معلوم ��ات زوج ��ة
رئي�س الوزراء.
وت�ص ��ور فاروق ان ح�س�ي�ن �س ��ري يطلع
زوجت ��ه عل ��ى تقاري ��ر وزارة الداخلي ��ة!

فاالخب ��ار التي تتلقاها فري ��دة هي اخبار
دقيقة حتدد التاريخ واملكان والزمان!
وا�ص ��در ف ��اروق ام ��ره اىل ح�س ��ن فهمي
رفعت با�ش ��ا وكيل الداخلي ��ة بعدم ابالغ
رئي� ��س ال ��وزراء اي اخبار ع ��ن حتركات
امللك!.
وده�ش وكي ��ل الداخلية من ه ��ذا االمر..
الن ��ه مل يك ��ن يخط ��ر رئي� ��س ال ��وزراء
بتحركات امللك!
وم ��ع ذل ��ك ا�س ��تمرت اخب ��ار امللك ت�ص ��ل
زوجته!
كانت ت�صل اليها بطريقة حتري فاروق!
حت ��ى ت�ص ��ور يف وق ��ت من االوق ��ات انه
يتكلم اثناء نومه ،وان فريدة ت�ستمع اىل
اعرتافاته ثم تواجهه بها يف ال�صباح!
ولكن الذي ��ن حول فاروق عادوا ي�ؤكدون
ل ��ه ان ناه ��د �س ��ري ه ��ي م�ص ��در كل هذه
املعلومات الدقيقة!
انه ��ا جتتم ��ع م ��ع امللك ��ة كل ي ��وم مرتني
تقريبا!
ث ��م انها تت�ص ��ل بامللكة مرت�ي�ن بالتليفون
يف ال�ص ��باح وامل�س ��اء وو�ض ��ع ف ��اروق
مراقب ��ة تليفوني ��ة عل ��ى تليف ��ون زوج ��ة
رئي�س الوزراء ،وو�ضع مراقبة تليفونية
اخ ��رى على تليفون فريدة ،ومل ت�س ��تطع
الرقابة ان ت�س ��مع �ش ��يئا ي�ؤك ��د ان زوجة
رئي�س الوزراء هي التي تبلغ ا�سرار امللك
اىل زوجت ��ه امللكة ،ولكن امللكة ا�س ��تمرت
تواجه امللك بحقائق غريبة عن ا�س ��راره
الغرامية.
وخرج ح�سني �سري من ريا�سة الوزارة
�س ��نة  1942وم ��ع ذلك ا�س ��تمرت امللكة
تعرف كل ما يجري وراء ال�ستار.
وطلب امللك م ��ن امللكة ان متنع زوجة
ح�س�ي�ن �س ��ري م ��ن دخ ��ول الق�ص ��ر،
وج ��اءت اي ��ام كان ��ت زوجة ح�س�ي�ن
�س ��ري ال تدخ ��ل ق�ص ��ر عابدين ومع
ذل ��ك بقي ��ت امللك ��ة عل ��ى عل ��م ت ��ام
بتحركات امللك وغرامياته.
واكت�ش ��ف امللك ان ج�س ��تابو امللكة
م�ؤلف من حوايل الف �سيدة!.
وان هذا اجل�ستابو يح�صي عليه حركاته

ويع ��رف اين كان وماذا ق ��ال يف احللمية
باال�س وماذا فع ��ل يف االوبرج ومن كان
معه يف نادي ال�سيارات.
وكان هذا اجل�س ��تابو هو �سيدات جمعية
الهالل االحمر!
ان كل �س ��يدة يف ه ��ذه اجلمعي ��ة اعتقدت
انه ��ا م�س� ��ؤولة ع ��ن بي ��ت فري ��دة امله ��دد
باخلراب ،ولهذا كانت حتر�ص كل واحدة
منهن ان تبلغ امللكة مبا يفعله زوجها.
ومل تك ��ن ه ��ذه االخب ��ار ت�ص ��ل اىل امللكة
ع ��ن طري ��ق زوج ��ة ح�س�ي�ن �س ��ري ،ف ��ان
كثريات من قريبات امللكة ،وهن اع�ض ��اء
يف اله�ل�ال االحمر ،كن يتول�ي�ن نقل هذه
االخبار واال�سرار اىل امللكة ،ويف الوقت
نف�س ��ه كانت زوجة ح�س�ي�ن �س ��ري تطلق
ل�س ��انها يف امللك ،وكانت ال ترتدد يف ذكر
م ��ا تعلمه م ��ن خالف ب�ي�ن املل ��ك وامللكة،
وكان ت�س ��رب ه ��ذه االخبار اىل اع�ض ��اء
جمعي ��ة اله�ل�ال االحمر �س ��ببا يف ازدياد
ن�ش ��اطهن يف تعقب اخبار امللك! كانت كل
ع�ض ��و تعتقد ان بقاء هذا الزواج متوقف
على ح�صار امللك وابالغ زوجته كل �شيء
عنه حتى ت�س ��تطيع فري ��دة ان تنقذ بيتها
قبل فوات االوان.
و ر أ� ى

ف ��اروق ان الو�س ��يلة لينج ��و من ال�س ��نة
اع�ض ��اء اله�ل�ال االحم ��ر ،اال بح ��ل ه ��ذه
اجلمعي ��ة وطلب امللك من احمد ح�س ��نني
ان ي�ضع م�شروعا حلل هذه اجلمعية.
ومل يعرت� ��ض ح�س ��نني على ه ��ذه الفكرة
ال�سخيفة.
ولكنه اكتفى بان يقول للملك �سببها يل!
وتعبري"�سببها يل"من تعبريات ح�سنني
امل�ش ��هورة ،عندم ��ا يريد ان ي�ض ��ع �ش ��يئا
على الرف".
ومات احمد ح�سنني وزوجة ح�سني �سري
ال تزال رئي�س ��ة الهالل االحمر ،وح�سنني
يعت ��ذر عن تنفيذ رغبة امللك بانه يخ�ش ��ى
ان يف�س ��ر النا� ��س ان الق�ص ��ر طل ��ب ح ��ل
جمعي ��ة الهالل االحم ��ر الن مطلقة رئي�س
الدي ��وان ال�س ��يدة لطفية العب ��د انتخبت
وكيلة للجمعية ،وان احدا لن يت�صور ان
�س ��بب احلل هو حالة امللكة زوجة رئي�س
الوزراء!
وبعد وفاة احمد ح�س ��نني ا�س ��تدعى امللك
ا�سماعيل �ص ��دقي وطلب منه حل جمعية
الهالل االحمر.
فرف�ض ا�س ��ماعيل �صدقي! وخرج �صدقي
وتوىل ريا�سة الوزارة النقرا�شي ،فار�سل
ل ��ه امللك يطلب منه ح ��ل جميع اجلمعيات
الن�سائية.

ورف� ��ض النقرا�ش ��ي طل ��ب امللك ،فار�س ��ل
امللك اىل النقرا�ش ��ي يطلب من ��ه االكتفاء
باخراج زوجة ح�س�ي�ن �س ��ري من جمعية
اله�ل�ال ،الن زوجه ��ا يعار� ��ض ال ��وزارة
ويهاجمها فرف�ض النقرا�شي!!
وقتل النقرا�شي!
وكان اول طل ��ب تق ��دم ب ��ه ف ��اروق اىل
رئي�س ال ��وزراء ابراهيم عب ��د الهادي ان
ي�ص ��در مر�س ��وما يع ��زل ناهد �س ��ري من
ريا�سة الهالل االحمر!
واعت ��ذر عب ��د اله ��ادي ع ��ن اجاب ��ة ه ��ذا
الطلب!.
وثار فاروق على رئي�س وزرائه اجلديد.
وب ��د�أ النا� ��س ي�س ��معون ان عب ��د الهادي
لي�س مو�ضع ر�ضاء امللك.
وفكر غ�ي�ر العامل�ي�ن ببواط ��ن االمور يف
تر�شيح ح�سني �سري رئي�سا للوزراء!
وجرت ات�صاالت هامة يف هذا ال�ش�أن.
و�س ��مع به ��ا ابراهي ��م عب ��د اله ��ادي فل ��م
ي�ص ��دقها ،الن املل ��ك طل ��ب منه �شخ�ص ��يا
اخراج زوجة ح�س�ي�ن �س ��ري من ريا�س ��ة
جمعية الهالل.
وذه ��ب الو�س ��طاء اىل فاروق يعر�ض ��ون
علي ��ه التخل�ص من ابراهي ��م عبد الهادي،
وتعيني ح�سني �سري خلفا له!
ومل يعت�ض فاروق! لقد قال للو�سطاء:
 -اذا طل ��ق زوجت ��ه اعين ��ه رئي�س ��ا
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للوزراء!
وده� ��ش الو�س ��طاء م ��ن ه ��ذا ال�ش ��رط
الغريب.
ولكن فاروق قال لهم:
 اذهب ��وا اىل ح�س�ي�ن �س ��ري وقول ��وا لهانني م�س ��تعد ان اعين ��ه رئي�س وزراء لو
طلق زوجته؟
وكان ه�ؤالء الو�س ��طاء يتعجلون خروج
عبد الهادي فع ��ادوا اىل فاروق بعد فرتة
يقول ��ون له ان ح�س�ي�ن �س ��ري وافق على
طالق زوجته ولكن ��ه يطلب فرتة للتمهيد
لهذا الطالق!
وواف ��ق املل ��ك على تعيني ح�س�ي�ن �س ��ري
رئي�سا للوزراء!
ث ��م �س ��افرت حرم ح�س�ي�ن �س ��ري وحدها
اىل اح ��دى مدن اال�ست�ش ��فاء يف اوروبا،
و�س ��افر �س ��ري اىل بل ��د اخ ��ر ،فذه ��ب
الو�س ��طاء اىل فاروق وابلغ ��وه ان ناهد
�س ��ري غا�ض ��بة من ح�س�ي�ن �س ��ري ..وان
الطالق على االبواب!
ووقع فاروق مر�سوم تعيني ح�سني �سري
رئي�سا للوزراء وهو يت�صور انه �سيطلق
زوجته!
ومما اكد له هذا الر�أي ان ح�س�ي�ن �س ��ري
عاد م ��ن اوروبا لت ��وىل ريا�س ��ة الوزارة
وترك زوجته يف اوروبا.
ثم قامت الرقاب ��ة على التليفونات بابالغ
الق�ص ��ر احلدي ��ث التليفوين ب�ي�ن رئي�س
ال ��وزراء وزوجته وكيف ان هذا احلديث
كان جافا جدا!
وان الزوجة �س� ��ألت زوجه ��ا ملاذا مل تاخذ
معك مك ��رم يف الوزارة فق ��ال لها بجفاء:
انت مالك! مالكي�ش دعوة باحلاجات دي!
واعترب هذا الرد اجلاف تاكيدا الن رئي�س
الوزراء قرر طالق زوجته!
ثم فوجئ فاروق بو�ص ��ول زوجة رئي�س
ال ��وزراء اىل القاه ��رة وفوج ��ئ بان ��ه مل
يطلقها!
فوج ��ئ امللك ب ��ان زوجة رئي� ��س الوزراء
تعي�ش مع زوجها يف بيت واحد!
اجلـــــيل� /شــبـاط1956 -
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ه��ذا الرج��ل كان يجب ان يك��ون اخي! ..لعل��ه اخي وانه
من��ي – اخو روح��ي� ..صدقوين انني �شع��رت وانا معه اين
جل�ست م��ع نف�سي! غريب جدا هذا ال�شعور ،لكنه انتابني
قوي��ا ..وا�ضحا نابعا م��ن اعماقي ..اح�س�س��ت اين احادث
ذلك اجلزء اخلري الطيب مني – الجء ال�صايف الرزن الذي
ي�ش��رب احلليب يف افطاره وع�شائ��ه ..ويحب النا�س كلهم
ويفرح املرحوم لفرحهم ويحزن حلزنهم ..وينظر للدنيا
كله��ا بعين�ين وديعت�ين �صابرت�ين ويبت�س��م له��ا ابت�سامة
م�ساملة م�ست�سلمة!

"�أجل! اح�س ��ن لون احب ��ه من ال ��وان الطعام هو..احلليب"!
ثم اكد وهو ي�ض ��حك م ��ن فمه ..وعينين ��ه ..ويديه..
وذراعيه.
"عموم ��ا انا اكل طفي ��ف – وجبات ��ي الثالث وجبةواحدة مما ياكل ..يو�سف ال�سباعي!"
دموعه ..متى وملن؟..
ول�س ��ت ادري مل اردت تل ��ك اللحظ ��ة وان ��ا ا�س ��مع
قهقهت ��ه ..ان ارى دموع ��ه ،اي والل ��ه – دم ��وع رجل
كهذا ،كيف تكون؟ ومتى؟ وملن؟
�س�ألته :فقط – قهقهته فج�أة وتركها معلقة يف الهواء
وهبط هو ب�صوته يقول يل بجد:
"ث�ل�اث م ��رات بكي ��ت فيها بحرق ��ة ،يوم مات �س ��عدزغلول ..ويوم مات ابي ..ويوم عرفت ان املنفلوطي
رج ��ل ميت من ��ذ زمن بعي ��د ،وكنت اته ��م كل كتاباته
وقررت ان اتعرف اليه!".
وان ��ا كم ��ا قل ��ت لك ��م م ��رة ال ��ف يف حديث ��ي وادور
القود مبحدثي ان االع�ض ��اء مبا اريد �س ��ماعه ..لكنه
ج ��اورين ..هذا الرج ��ل! رفع حاجبي ��ه الرفيعني يف
�سذاجة عندما قلت له مبعزى..
"اهي ��ه؟ ي ��اه ب� ��س ك ��ده؟ دم ��وع عم ��رك له� ��ؤالء..وح�سب؟"
فتنحنح وقال:
�"-آه ..افتك ��رت ..بكيت مرة رابعة �س ��نة  1932يوم

اقامت ال�س ��يدة روز اليو�س ��ف حفل ��ة متثيلية خريية
وتربع ��ت بايراده ��ا لقري ��ة احرتق ��ت ع ��ن �آخره ��ا،
وكان ��ت قد اعتزل ��ت التمثيل وا�ش ��تغلت بال�ص ��حافة
و�ص ��ارت لها فيها مكانة مرموقة ،فلما ت�أملت من اجل
القرويني الذين �ش ��ردتهم النريان وا�شرتكت فعال يف
التمثي ��ل بالفيل ��م بال ��دور االول يف م�س ��رحية"غادة
الكاميليا"اجادت اميا اجادة بل ابدعت حتى �س ��الت
دموعي جتاوبا وانفعاال بروعة التمثيل!".
فل ��م اقنع ،كيف اقنع؟ كيف مل تبك هذا الفنان املرهف
احل�سا�س ..امر�أة؟ م�ستحيل! فعدت اىل نب�ض قلبه!
"واحلب ..يا ا�س ��تاذ احل ��ب! امل يلوعك؟ امل يحرقحناياك؟ امل يكو �ض ��لوعك كيا؟ امل يلهب دماءك حتى
حترق دخانا �سال من عينيك ..دموعا؟".
فهز ر�أ�سه من�سجما كانني ارتد �آية ..وهتف:
"الله ..الله!".فقلت يف بايل انتهزها فر�ص ��ة قبل ان يفيق من ربقة
ال�س ��حر ال ��ذي ينفثه دائم ��ا حديث احل ��ب كاملطر يف
اجلو ،ف�صحت بلهفة:
"قول ب�أه ..وحياة النبي!"احلب ال ي�شقى ...ولكن!..
ق ��ال ان احلب االول وه ��م كبري ،كراي اح�س ��ان عبد
القدو� ��س ،يعن ��ي انه ت�س ��مية – حب ��ه االول ،وكانت
بنت جريانهم يف العبا�س ��ية ،وتوالت بعد ذلك ن�ساء
�أخري ��ات يف حيات ��ه احبه ��ن واحببته ..وا�س ��عدهن
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وا�سعدته..
ف�سالته:
"وحببت ..بالقوي؟".
ف�ضحك:
"ايوه!"."اال يبكي املرء من �شدة احلب؟".فرمقن ��ي بعط ��ف وبابت�س ��امة حافي ��ة م ��ن عيني ��ه
ال�صافيتني كانه اكت�شف عني �سرا وغمغم:
"احلب ي�سعد ال ي�شقي ،ولكن"..فح�سبت انفا�سي:
"لكن ..ايه؟""لكني مل ا�سعد بحبي!"وانا دائما قلبي مع الذين ي�شقون بعواطفهم واحلق
ا�ص ��ابتني خيب ��ة ام ��ل قوي ��ة! ..م�س ��كني فن ��ان كهذا
مرهف! ملاذا مل يتزوج؟ ومل ي�سعد؟ ملاذا ..ملاذا؟ وطار
خي ��ايل جمنونا ي�ص ��ور يل ليايل طويلة من ال�س ��هاد
عا�ش ��ها ال ري ��ب جني ��ب حمف ��وظ وتعذبه ��ا ..ومياه
النيل التي زادت من في�ض دموعه وهو �س ��هران على
ال�ش ��اطيء يعد النجوم ..واالحذية التي يراها وهو
يقطع ال�شوارع قلقا..مت�أملا ..متلوعا!
وكامنا قر�أ افكاري النه قال وهو يت�أملني بدقة:
"ابدا! كنت مهما تعذبت وتلوعت ا�ضبط اع�صابي،فقط كن ��ت اهرب من الهن ��د كلها .ا�س ��افر بعيدا اغري
اجل ��و كل ��ه! وكان امل ��كان ال ��ذي يه ��ديء م ��ن ف ��وره

عواطفي هو ..اال�سكندرية!
هرب ��ت اليه ��ا كل م ��رة ا�ص ��طدم حب ��ي ب�ص ��خرة
الواقع!".
"اي واق ��ع ه ��ذا الذي منع ��ك من ال ��زواج بحبيبتكمرة ..بعد مرة ..بعد مرة؟".
حكاية جنيب..
ف�س�أل بكر�سيه اىل الوراء ..و�شردت نظراته بعيدة..
حاملة ..وهم�س ب�صوت فيه �شجن:
"دي حكاية طويلة ..طويلة!".فقلت له:
وراها ايه!".
"وهو انا ح�أعرف اقلف�ص؟ �شويف يا �ستي"..وحك ��ى يل حيات ��ه – حيات ��ه كله ��ا ،كي ��ف ول ��ه يف
اجلمالي ��ة ثم انتقلت به ا�س ��رته اىل العبا�س ��ية حيث
ن�ش� ��أ ..وعا�ش ..وال تزال تعي�ش فيه ��ا امه واخوانه
يف بيت اال�سرة القدمي العتيق..
هنا ابت�سم لذكرى عزيزة وقال:
"والبي ��ت زمان كانت له جنينة فيها �ش ��جرة جوافةواح ��دة ..وكام �ش ��جرة ورد ..وتكعيبة عنب ا�س ��ود
واه ��م م ��ن كل ده – �شجريات"�ش ��يح"زرعتها ام ��ي
لتعاجلنا بها ونحن اطفال"
"وكان ��ت خل ��ف بيتن ��ا غاب ��ة ت�ي�ن �ش ��وكيي�سكنها"من�س"ا�س ��ود عينه براع ��ة ،فكنا نخاف منه

وت�ستخيي من املغرب"!
العيون التي يحبها
وحكى يل عن امه بن ��ت الثمانني عاما .وعن اخواته
وابنائه ��ن الذي ��ن يقاربونه �س ��نا ،وظل اب ��رع راوية
ق�صة يحكي ..وانا ل�ست معه!
كانت اطياف ن�سائه ي�ضالالت �شفافه تخفي ق�سماتهن
عن ��ي ،فطلب ��ت منه ان ي�ص ��ف يل لون اجلم ��ال الذي
ي�س ��تهويه ..ب ��ل ا�س ��تهواه دائم ��ا فاحم ��رت وجنتاه
يخفر العذراء وغ�ض ب�صره:
"والل ��ه اه ��م كله ��م كان ��وا بي� ��ض ..و�ش ��عرهم بنيالذهبي والع�س ��لي ..وعيونه ��م" ..وفج�أة رفع نظره
اىل وجهي و�ضحك
"عيونه ��م كان ��ت �س ��ودة – ا�ص ��لي اح ��ب العي ��ونال�سود"!
فظننته يجرب بخاطري فقلت:
"الله يخليك"!فاكد يل:
"فعال والله – احلى عيون يف ر�أيي هي ال�سود"!ومرة ثانية غا�ص يف كر�سيه ،وخيل اىل انه ن�سيني
وه ��و يج�ت�ر �س ��نوات م ��ن عم ��ره بعي ��دة ..م ��رت..
يجرته ��ا ..ويلوكه ��ا ..ويعي�ش م ��رة ثانية ،حكى يل
انه كان يف �صغره له اربع هوايات:
لعب الكرة يف ال�شارع مع رفاقه ..و�سماع ا�سطوانات
�س ��يد دروي�ش ..و�س�ل�امة حجازي ..ومنرية املهدية
من فوتوجراف بيتهم"ابو بوق"وقالت هواية كانت
القراءة ينهم لكل ما كتب"حافظ جنيب"..
ا�صله وال م�ؤاخذة...
ومل اخ ��ف جهل ��ي ب�ص ��احب ه ��ذا اال�س ��م ..فاجابني
حمدثي برقته املعهودة وادبه الكثري:
"ا�ص ��له ..وال م�ؤاخ ��ذة ..كان ..كان يعن ��ي .والم�ؤاخ ��ذة زي م ��ا تق ��ويل ك ��ده – كان حرام ��ي! كان
حرام ��ي مثقف ..ب ��ارع ..بل عبق ��ري دوخ احلكومة
حتى عفقدت معاه �صلح ع�شان ترتاح منه على �شرط
انه يتوب ..وفعال تاب و�ص ��ار ا�ش ��هر م�ؤلف ق�ص�ص
بولي�س ��ية ،وا�ش ��هر م�ؤلفاته"جون�س ��ون"و"هيلتون
توب"و"مغامرات حافظ جنيب"!..
وعرف ��ت ان رابع هوايات جنيب حمفوط يف �س ��فره
كان ��ت الرحالت ..رحالت غريب ��ة كان يقوم بها وهو
تلمي ��ذ ابتدائي مع زمالئه كل ي ��وم جمعه ،فيذهبون
�س�ي�را على االقدام من العبا�سية اىل حي"ح�سني"..

ويند�س ��ون يف"زفاف احمق"و"هم اخلليج"و"خان
خليل"و"احلورية"وي�س ��عون بحري ��ة ابع ��د ع ��ن
عيون"الكب ��ار" .فيجل�س ��ون عل ��ى مقه ��ى وميثل ��ون
ادوار الرج ��ال فيدخن ��ون ال�شي�ش ��ة احلامي ��ة..
وي�ش ��ربون ال�ش ��اي اال�س ��ود ،ويومنون يف حديثهم
بت�ؤدة ووقار! وكان �س ��بب االف�ساد �صبيا عنهم ف�شل
يف الدرا�س ��ة ففت ��ح ل ��ه اب ��وه دكان اقم�ش ��ة يف ح ��ي
احل�س�ي�ن ،فكان ��وا يذهب ��ون اىل دكان ��ه ليلقنهم كيف
يكونون"رجالة"!
وقهقه جنيب حمفوظ قهقهته اللطيفة:
"والود ده كان مغامر ي�س ��تاهل تنكت ��ب عنه روايةطويلة ،ت�ص ��وري انه افل� ��س مرة وب ��اع دكانه ،فملأ
منديه احلالوى �ش ��وية ت ��راب وراح يط ��وف القرى
وق ��د اطل ��ق حليت ��ه وادع ��ى ان الرتاب ده م ��ن ار�ض
النبي ..وانه ي�شفي العيون!
فتزاحم املر�ض ��ى عليه..ف ��كان يد�س يف عني كل منهم
حفن ��ة تراب ويقب� ��ض فلو�س على ك ��ده! حلد يوم ما
رجل فالح هجم عليه بالبلمة وقال له:
"عميت ابني انهى تنعمى"!
فه ��رب من القرية وعاد اىل القاه ��رة ..وتزوج وفتح
دكانة ثانية!

الن ابي مات..
وهكذا ،م�ض ��ى جنيب حمفوظ يحكي يل ويحكي كل
م ��ا خطر على بال ��ه ..ويقهقه ويح ��اول اغرامي على
القهقهة معه علني ار�ضى ..اقنع.
 ان�س ��ى دون ج ��دوى ،لق ��د قال ا�ش ��ياء كث�ي�رة لكنهجتن ��ب مبه ��ارة وحنك ��ة وخ�ب�رة الكات ��ب العبق ��ري
اجلواب على �س�ؤايل:
ملاذا مل يتزوج واحدة ممن احبهن واحببته؟
ملاذا؟
"الن ابي يا �س ��تي مات وفات والدتي واخت ارملةام ال�ص ��غريين يف حاجة اىل تربي ��ة ،وكانت ماليتي

ي ��ا دوب! وكنت رجلهما الوحي ��د ،وقد تزوج احواي
االك�ب�ر من ��ي منذ �س ��نوات ..وان�ش ��غال با�س ��رتيهما،
وكنت"خاطب"قب ��ل م ��وت اب ��ي – خاط ��ب حبيبتي
االوىل ..فذهب ��ت اليه ��ا وافهمته ��ا الظ ��روف ..و..
وافرتقن ��ا! وظلت تلك الظروف قائمة حتى �س ��رقني
الزمن وفاتني �سن الزواج"
"واالن؟ طبعا زالت اال�سباب!"..
فقال يل بان�سيانيته الرقيقة:
"زالت ،ولكن �سن املرونة يف اخالقي فات ..زال هواالخر ،فالزواج عبارة عن توافق ..وتوازن ..و�شركة
– اعني ان الرجل يقابل املر�أة يف منت�صف الطريق،
يعني بيتنازل لها عن ا�ش ��ياء وتتنازل له عن ا�ش ��ياء،
ام ��ا انا فقد ك�ب�رت االن ( )45واعتدت على العزوبية
وارف�ض ان اغري �ش ��يئا من عاداتي وطباعي ..لكنني
ارف� ��ض اي�ض ��ا ان اعذب تلك �س�ت�رتبط ب ��ي بارغامها
عل ��ى نظام حياتي انا دون ان تكون لها كليمة واحدة
او ر�أي واحد فيها!".
وق ��د بقى �ش ��يء احبب ��ت ان اعرفه ع ��ن الرجل الذي
اكت�ش ��فت فج�أة انه ي�ش ��بهني يف نواح كثرية� .ش ��يء
هام جدا:
 ايهم ��ا يحب ..اللي ��ل ثم النهار؟ انا �شخ�ص ��يا احباللي ��ل – الليل الرحيم النه ي�س ��دل �س ��تارا كثيفا على
الواقع.
واجابني اخر روحي عندما �سالته:
"طبعا احب الليل – الليل الرحيم النه ي�سدل �ستاراكثيفا على الواقع!".
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�شاب ا�سمر قادم م
ن اجلنوب ..عمره
 26عام��ا ..يبت�س
م دائم��ا ..وي�ضحك
لكل �ش��يء...
حم��اوال اخف��اء م�آ�ساة
حيات��ه ..م�آ�س��اة
ا�شتغال��ه بالف��ن..
وهو م��ن ا�سرة حم
افظ��ة ال ت�سمع اال
الق��ر�آن ..وتعت
رب الغن��اء واملو�سيقى
اثم
من عمل ال�شيطان!
وافدته ا�سرته ا
ىل القاهرة ليتعلم..
ويف نف���س الوق��
ت افتتح��ت اذاع��ة
ال�سودان ،ووجد
ال�شاب الفنان نف�سه
حائرا..

كرمي يتحدث عن ليلة مراد
ن�شرت جملة"باردة"اي"ال�س ��تار"مقاال ا�ستغرق
ث�ل�اث �ص ��فحات عن جنم ��ة ال�س ��ينما ليل ��ى مراد
م ��زودا بعدة �ص ��ور متثله ��ا يف مواق ��ف خمتلفة
م ��ن االف�ل�ام الت ��ي ا�ش�ت�ركت فيه ��ا ،وق ��د حت ��دث
كاتب املقال عن ن�ش� ��أة ليلى م ��راد فقال انها االبنة
الوحيدة ملو�س ��يقار �سوري ا�س ��مه مراد بك وانها
تلق ��ت تعليم ��ا راقي ��ا يف املدار� ��س االجنبي ��ة يف
القاه ��رة ولديه ��ا موهبة فذة يف املو�س ��يقى ،وقد
احرزت �شهرة وا�س ��عة النطاق عن طريق االذاعة
وال�ص ��الونات الفخمة التي كان ��ت تغني فيها ومل
تفكر يوما ما يف ان تكون من جنوم ال�سينما اىل
ان ج ��اء حممد ك ��رمي وكان يفت�ش
عن وج ��ه جدي ��د يظهره يف
فيلم"يحيا احلب"وكان
حممد عب ��د الوهاب
ق ��د تعاقد معه على
ان يقدم اليه يف
كل فيل ��م وجها
جدي ��د ًا فوجد
�ض ��الته يف
ليلى مراد اذ
ه ��ي متتاز
بو �س ��ا مة
من حيث
تقاطيع

الوجه وحالوة ال�ص ��وت ورقت ��ه ،وحتدث حممد
ك ��رمي اىل مندوب املجلة عن ليلى م ��راد فذكر انه
ب ��دل معها جمه ��ودا طائ�ل�ا ليدربها عل ��ى التمثيل
وكان يفر� ��ض عليه ��ا برناجما قا�س ��يا حتى اغمى
عليها ثالث مرات يف يوم واحد امام الكامريا من
فرط االجهاد"،وكانت هذه اول مرة اظفر مبمثلة
له ��ا �ش ��غف بال�س ��ينما يفوق ح ��د الو�ص ��ف وهذا
ال�شرط قلما وجدته يف ممثلة اخرى".
وبع ��د النجاح الذي لقيت ��ه يف فيلم "يحيا احلب"
هجرت التخت وحفالت الغناء وكر�س ��ت مواهبها
لل�شا�ش ��ة البي�ض ��اء فتعاق ��دت معها عدة �ش ��ركات
وظه ��رت مع يو�س ��ف وهبي ب ��ك يف افالم اخرى،
وقد خطبت مرتني ولكنها رف�ضت
ال ��زواج اىل ان اق�ت�رن به ��ا
النجم ال�سينمائي انور
وجدي وهما يحييان
الآن يف عي�ش ��ة
زوجية موفقة.

جناة وماري بيكفورد
وذكرت جملة"�س ��هنة "اي"امل�س ��رح" يف معر�ض
حديثه ��ا ع ��ن جن ��اة عل ��ي بعن ��وان "م ��ن جن ��وم
م�ص ��ر" ،ان جن ��اة مل تك ��ن معروفة منذ �س ��نوات
�إال يف او�س ��اط املطرب ��ات ،وه ��ي �س ��ليلة ا�س ��رة
ريفي ��ة ذات تقالي ��د �ص ��ارمة ال تتي ��ح لف ��رد منه ��ا
احرتاف الغناء ،وكانت مولعة وهي �ص ��غرية يف
املدر�سة بال�س ��ينما وكان لها �شغف خا�ص مباري
بيكف ��ورد فعق ��ب م�ش ��اهدتها اي فيلم م ��ن افالمها
كان ��ت تعمد وه ��ي يف منزلها اىل تقلي ��د حركاتها
ومواقفه ��ا ال�س ��ينمائية ،وعندم ��ا �س ��معت بقدوم
زوجها دوجال�س فريبانك�س اىل القاهرة م�ض ��ت
اىل فن ��دق �ش�ي�رد حي ��ث كان يقيم وح�ص ��لت منه
على �ص ��ورة فوتوغرافية ل ��ه حتمل توقيعه وهي
تعتز بهذه ال�ص ��ورة لدرجة انها و�ضعها يف مكان
ال�صدارة من �صالونها.
وذك ��رت املجل ��ة ان جن ��اة تع�ش ��ق �ص ��وت عب ��د
الوهاب ومتجد مو�س ��يقاه وحتب ��ه كرجل فان له
مواهب ممتازة ،ويف ذات يوم قر�أت م�صادفة يف
�إحدى ال�ص ��حف انه مقدم على اخراج فيلم جديد
فهرع ��ت اىل حممد كرمي وعر�ض ��ت عليه ان تقوم
ب ��دور البطل ��ة يف فيلم"دم ��وع احلب"وه ��و اول
فيلم �شاهدناها فيه يف تركيا.
وجناة علي ح�سا�س ��ة جدا ورومانتيكية امل�شاعر،
ويف اخالقه ��ا غ�ي�رة �ش ��اذة وهي جتي ��د الرق�ص
ومولع ��ة بارتداء املالب�س"ال�ش ��يك"وقلما تفوتها
حفل ��ة يقيمها �ص ��ديق له ��ا وكثريا ما ت�ت�ردد على
املجتمعات وقد دفعتها غريتها عند ما �س ��معت ان
ليل مراد �س ��تمثل مع عبد الوهاب يف فيلم "يحيا
احلب" اىل ان ت�ش ��كو اىل كل ا�ص ��دقائها وم�ضت
اىل حمم ��د كرمي تعتب عليه اختياره بطلة غريها
امام عبد الوهاب فذكر لها ان الدور ال يواملها فهو
يتطلب �سيدة �سكرية ولو قامت متثيل هذا الدور
ل�س ��قطت يف نظ ��ر اجلمه ��ور ،وبل ��غ م ��ن ت�أثرها
ان هج ��رت القاه ��رة واقام ��ت حين ��ا يف فيلمه ��ا
على �ش ��اطئ البحر باال�س ��كندرية لتلو ا�ش ��جانها
وهمومها.
حديث ق�صري
م ��ن ممثالت فرقة "�ش ��هري نياترو �س ��و" االن�س ��ة
نيف�ي�ن افاي ��ا التي ا�ش ��تهرت بادواره ��ا الدرامية،
وهي �س ��ليلة ا�س ��رة ع�س ��كرية عريقة وقد ق�ض ��ت
طفولتها يف االنا�ض ��ول اىل ان احرزت �ش ��هادة
البكالوري ��ا ث ��م التحق ��ت مبعه ��د املو�س ��يقى
لرخامة �ص ��وتها ومل تك ��ن تفكر يف يوم من
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االي ��ام يف ان تعتل ��ي خ�ش ��بة امل�س ��رح ،وي ��وم ان
هجرت ا�سرتها والتحقت بالفرقة احلكومية بدار
البدائ ��ع جعل والدها يه ��دد املدير الفني واملخرج
باف�س ��اد اخالق ابنته ،بيد انه ��م اقنعوه بانها يف
حمايته ��م من الوجهة االخالقي ��ة وحرام ان تدفن
مواهبه ��ا يف ع ��امل الف ��ن ،وق ��د ج ��رى يل حديث
ق�صري معها اجمله فيما يلي:
* اي االدوار احب اليك؟
 االدوار الت ��ي تتف ��ق م ��ع مزاجي وا�س ��تعداديالقط ��ري �س ��واء اكان دور ام�ي�رة او و�ص ��يفة او
خادمة.
* ما هو الدر�س الذي تلقيته يف امل�سرح؟
 درو�س جمة بيد ان احلادث الذي لن ان�س ��اه هوانن ��ي بينما كنت اق ��وم بدور مادل�ي�ن ،ويف فرتة
اال�س�ت�راحة ناولني بواب امل�سرح بطاقة فتلوتها
فاذا بها هذه الكلمات":اقدم كل احرتامي بوا�سطة
نيف�ي�ن اىل امينيا" .والتوقيع احد املتفرجني وقد
�ش ��جعتني هذه الكلمات على اال�ستمرار يف ت�أدية
دوري وكان ��ت اول رواي ��ة امثله ��ا عل ��ى خ�ش ��بة
امل�سرح اىل ان ظفرت بالنجاح املن�شود.
* اي الفنون متيلني اليها؟
 اه ��وى املو�س ��يقى واالدب وال �س ��يما االدبالرو�سي القدمي لب�ساطته و�صدقه.
* ما ر�أيك يف احلب؟
 ارجوا ال توجه ايل هذا ال�س�ؤال وفاين مل احبوال احب ولي�س يف نيتي ان احب او اتزوج.
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لق ��د طلبته االذاعة ليغن ��ي فيها ،وكان من
قب ��ل يغن ��ي يف منازل ا�ص ��دقائه �س ��را يف
ال�س ��ودان ،ودون ان يعل ��م اهله ..اما االن
فمطلوب من ��ه ان يغني ام ��ام امليكروفون
وهداه تفك�ي�ره اىل حيلة ب�س ��يطة ،حذف
ا�س ��م عائلت ��ه ..واكتف ��ى ب ��اول ا�س ��م له..
واطلق على نف�سه ا�سم"�سيد خليفة"وبعد
�س ��تة اعوام كاملة ام�ض ��اها طلبا يف معهد
املو�س ��يقى العربية ،تخرج ليجد نف�سه قد
ا�ش ��تهر بع�ش ��رات من االغاين ال�سودانية
ال�صميمة
ويتحدث �سيد خليفة عن املو�سيقى والفن
امل�صري قائال:
 ان املو�س ��يقى امل�صرية تتطور ،وتتقدم،وتقفز اىل االمام قفزات وا�س ��عة ،وان كل
امللحنني لهم ا�ص ��ل واحد ،ه ��و حممد عبد

الوهاب.
وعندم ��ا حت ��اول ان تعرت�ض عل ��ى ر�أيه..
قائ�ل�ا :ان يف م�ص ��ر ع ��ددا م ��ن امللحن�ي�ن
ال�ش ��باب امث ��ال املوج ��ي والطوي ��ل ..ال
يقلدون عبد الوهاب مطلقا ..يجيب �س ��يد
خليفة بهدوء قائال:
 �ص ��حيح انه ��م ال يقلدون ��ه ،ولكنه ��م يفاحلقيقة يقل ��دون احلانه ..دون ان يح�س
اح ��د منه ��م به ��ذا التقلي ��د ..ان ��ه تقلي ��د
بال�س ��ليفة ..تع ��ودوا عل ��ى ذل ��ك نتيج ��ة
النطب ��اع مو�س ��يقى عب ��د الوه ��اب يف
اذهانهم منذ ال�صغر.
ويتحدث �سيد عن املو�سيقى ال�سودانية..
قائ�ل�ا :انها ه ��ي االخرى تتطور وت�س�ي�ر
اىل االم ��ام ،ولكنها حتي ��و ،وتتقدم ببطء
�ش ��ديد ..وان املو�س ��يقى ال�س ��ودانية يف

حاج ��ة اىل عب ��د الوه ��اب �آخ ��ر
ليطورها ويروي �س ��يد خليفة ق�ص ��ة قلبه
عندم ��ا نب�ض باحل ��ب ذات م ��رة ..يرويها
وهو يبت�س ��م ليخف ��ي امل�آ�س ��اة الثانية يف
حياته.
لقد خفق قلبه هناك باجلنوب..
كان ��ت معجب ��ة ب ��ه .وكان ه ��و ينظ ��ر اىل
اعجابها يف �شيء من اال�ستخفاف ..وقليال
قليال حتول االعجاب اىل �شيء ما� ..شيء
ال يعرفه ..على وجه التحديد ..ولكنه كان
�ش ��يئا �آخر اقوى من االعجاب ..وظل هذا
ال�ش ��يء املجه ��ول ي�ؤثر في ��ه ويف خميلته
وافكاره دون ان ي�ستطيع تف�سريه..
غ�ي�ر ان ذل ��ك مل ي ��دم طوي�ل�ا ..فق ��د تفق ��د
املعجب ��ة ب ��ه ذات �ص ��باح فل ��م يجده ��ا..
وانتظره ��ا يف امل�س ��اء وراح ي ��ذرف دمعه
�ساخنا على قربها!
واح� ��س يف تل ��ك املحطة فقط ان ��ه مل يكن
معجبا بها فقط .بل كان عا�شقا!..
وعاد وهو يبت�سم ..ومل تفارقه االبت�سامة
اب ��دا ..ان االبت�س ��امة ت�س ��اعده عل ��ى
الن�سيان ،وعلى اخفاء امله عن النا�س.
ان �س ��يد خليفة ي�س ��افر هذا اال�س ��بوع اىل
ار�ض الوطن ..ال�س ��ودان ..و�سيلقي اهله
ومعارف ��ه ..واه ��م م ��ن ذلك �س ��وف يزور
قربها!.
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