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ت املتحدة"..

تعال نت�س ��اءل عن �س ��بب ت�س ��مة البناء
بالبي ��ت االبي� ��ض ..ان الدلي ��ل ي ��روى
ل ��ك كيف اح ��رق االدم�ي�رال االجنليزي
ج ��ورك كوك�ي�رن ه ��ذا الق�ص ��ر يف عام
 ،1814وكي ��ف مل يبق منه بعد احلريق
يف جدارت ��ه ال�س ��وداء ..وكيف ان هذه
اجل ��دران ق ��د طلي ��ت بع ��د ذل ��ك باللون
االبي� ��ض حت ��ى يختف ��ي نهائي ��ا كل اثر
فيها اللون اال�سود..
ف�س ��مى ه ��ذا الق�ص ��ر من ��ذ ذل ��ك الوقت
بالبيت االبي�ض..
***
تع ��اىل ندخ ��ل اىل حديق ��ة البي ��ت
االبي� ��ض ...لي�س هناك من يحول بينك
وبني دخ ��ول احلديقة ..ان اي ان�س ��ان
يف و�س ��عه ان يدخ ��ل احلديقة ويتوغل
حت ��ى ب ��اب املن ��زل ....ب ��ل ان الب ��اب
امل� ��ؤدي اىل الدورين االر�ض ��ي واالول
مفت ��وح با�س ��تمرار للجمه ��ور ..ولك ��ن
الو�ص ��ول اىل (القاع ��ة احلم ��راء) او
(القاعة اخل�ضراء) او (القاعة الزرقاء)

لو كان هذا املنزل ملكا الي امريكي اخر
لدفع عنه �ض ��رائب ال تق ��ل مقدارها عن
 78الفا من اجلنيهات كل عام..
هل تريد ان ت�سمع اىل اح�صاءات اخرى
طريفة عن رئي�س الواليات املتحدة..
اذن ف�أ�سمع!
ان رئي�س الواليات املتحدة يتقا�ضى يف
كل عام خم�سة االف جنيه مقابل نفقات
رحالت ��ه ..ول ��ه ح ��ق رك ��وب القطارات
اخلا�صة...
وتدف ��ع احلكوم ��ة ل ��ه نفق ��ات غ�س ��يل
مالب�س ��ه وكيه ��ا ،وهي تبل ��غ نحو الف
جنيه يف العام الواحد..
ويف البي ��ت االبي�ض ح�ل�اق خا�ص مير
الرئي�س بحجرته ،يف �ص ��باح كل يوم،
وتدف ��ع له الدولة مرتبه ،كما تدفع له ما
ي�ستعمله من ال�صابون والعطور.
وتدف ��ع احلكومة اي�ض ��ا ثم ��ن اجلرائد
واملجالت الت ��ي يقر�ؤها الرئي�س ،وهي
التي تطبع له بطاقات الزيارة..
وتعال ��ج الدول ��ة لرئي� ��س الوالي ��ات
املتحدة ج�س ��مه وا�س ��نانه باملجان عدا

يحتاج اىل ترخي�ص..
وهك ��ذا يوفقون بني رغب ��ة كل امريكي
يف ر�ؤي ��ة املن ��زل ال ��ذي يعي� ��ش في ��ه
رئي�س ��ه ،وب�ي�ن احلي ��اة اخلا�ص ��ة التي
يحب الرئي�س ان يعي�شها يف منزله!
 ...تع ��ال من ��ر بداخ ��ل البي ��ت ..ان ��ه
ي�ش ��مل ع�ش ��رين غرف ��ة للن ��وم ،وقاع ��ة
لاللعاب الريا�ضية الداخلية (اجلمياز)
وحو�ضا لال�ستحمام ..ان امريكا حتب
االح�صاء ..وها هو الدليل يقول لك انه

انفاقها على طبيب مقيم بالبيت االبي�ض
اليبارحه البتة.
واذا زار الرئي� ��س اي بل ��د يف الواليات
املتح ��دة ونزل يف اي فندق من الفنادق
ف ��ان الدولة هي اي�ض ��ا التي تتوىل دفع
احل�ساب!
وتزي ��ن حج ��رات البي ��ت االبي� ��ض مبا
ال يق ��ل عن  700زه ��رة كل ي ��وم ت�ؤخذ
جميعها تقريبا م ��ن حدائق البيت التي
ي�ش ��رف عليها عدد كبري من الب�ستانيني
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يتقا�ضى رئي�سهم مرتبا يبلغ نحو 500
جنيه يف العام!
ولرئي� ��س الوالي ��ات املتح ��دة ح ��ق
ا�س ��تخدام اي بارج ��ة م ��ن ب ��وارج
اال�س ��طول االمريكي ويف ا�ستعارة اي
جواد من جياد اجلي�ش..
وه ��و – زي ��ارة عل ��ى ذل ��ك كل ��ه – ل ��ه
خم�ص�ص ��اته وه ��ي ال تقل ع ��ن  15الف
جنيه يف العام!
***
تع ��ال االن من ��ر بال ��دور االر�ض ��ي...
انه يزخ ��ر بالزائرين ،وه ��م جميعا من

الف�ض ��ولني الذي ��ن مل ي�أت به ��م اىل هنا
اال ح ��ب اال�س ��تطالع ،ان كل امريك ��ي
يعت�ب�ر رئي�س لواليات املتحدة رئي�س ��ه
�شخ�صي ًا ،وهو يعرف انه ممثله وممثل
ال�شعب االمريكي كله..
وان ��ه رم ��ز الدول ��ة .ولذل ��ك يهتم ��ون
جميعا مبعرف ��ة كيف يعي� ��ش الرئي�س،
وفيم يفكر وكيف ياكل واي اال�ص ��ناف
يف�ضل ..وكيف نق�ص له (باقة) قمي�صه
وما هو لون بيجامته؟!
وه ��ذا الف�ض ��ول مم ��ا يزع ��ج الرئي� ��س
ويق�ض ��ي علي ��ه م�ض ��جعه دون �ش ��ك بل

انه يق�ص ��ر حياته فع�ل�ا ..مبا ال يقل عن
خم�س �س ��نوات يف املتو�سط .وقد مات
ثالثة من ر�ؤ�س ��اء الواليات املتحدة يف
اثن ��اء ادائه ��م واجبه ��م ،هم ،ويل�س ��ون
وهاردجن وروزفلت ..وقتل منهم ثالثة
اي�ض ��ا ه ��م :لنكول ��ن وجارفيل ��د وم ��اك
كيتلي.
ولكن كيف ي�س ��محون لك ان تتجول يف
البيت بهذا ال�شكل دون حرا�س يتبعونك
ويراقبونك اذا كان بع�ض الر�ؤ�س ��اء قد
قتلوا بايدي املجرمني ال�سيا�سيني؟
ان الدلي ��ل يب�س ��م لك ،وان ��ت تلقى عليه
هذا ال�س�ؤال ،في�شري من طرف خفي اىل
�ش ��اب وجيه ح�س ��ن امللب�س ي�شع الذكاء
من عيني ��ه وقد وق ��ف – ك�أي زائر �آخر
– ينظر اىل بع�ض ال�صور املو�ضوعة
عل ��ى احلائ ��ط كان ��ه مل يرها م ��ن قبل..
ولكنه يف احلقيقة ال ينظر اىل ال�ص ��ور

املرفوعة ..بل هو يراقب الزائرين..
ان ل ��ه زم�ل�اء ..وق ��د انت�ش ��روا جميع ��ا
ب�ي�ن الزائري ��ن والزائ ��رات يراقبونهم
ويتطلع ��ون باهتم ��ام اىل وجوهه ��م،
يحاول ��ون ان يق ��ر�أوا ما انط ��وت عليه
زيارتهم للبي ��ت االبي�ض من االغرا�ض.
انهم يكونون فرقة (البولي�س ال�س ��ري)
اخلا�صة بالبيت االبي�ض وجميعهم من
الريا�ض ��يني اال�ش ��داء الذي ��ن يجي ��دون
الرماية �س ��واء بالي ��د اليمن ��ى او باليد
الي�س ��رى .واه ��م واجباته ��م املحافظ ��ة
على حي ��اة رئي� ��س الوالي ��ات املتحدة.
وان االمريكي�ي�ن يعت�ب�رون حي ��اة
الرئي�س ملكا لل�شعب االمريكي ولي�ست
مل ��كا ل�ص ��احبها ،وبع� ��ض االمريكي�ي�ن
املتع�ص ��بني او احدهم قد يفكر يوما يف
الق�ض ��اء على حي ��اة الرئي� ��س اذا اعتقد
انه انحرف عن مبادئه!

ولذل ��ك فان مهم ��ة احلر�س ال�س ��ري يف
البيت االبي�ض لي�س ��ت باملهمة ال�س ��هلة،
وخا�ص ��ة ب�س ��بب هذا الع ��دد الوافر من
خطاب ��ات التهدي ��د بالقتل ال ��ذي يتلقاه
الرئي� ��س كل ي ��وم يف بري ��ده اخلا�ص،
ان رجال احلر�س ال�س ��ري ،يف هدوئهم
ال�ب�رئ ،كث�ي�را ما يط ��ردون م ��ن البيت
بع� ��ض الزائري ��ن الذين ال بدل �ش ��كلهم
او مظهره ��م عل ��ى انه ��م يبين ��ون ني ��ة
االج ��رام ..ولك ��ن الفرا�س ��ة والتجارب
الطويلة والعلوم النف�سية التي تلقوها
ع ��ن ه ��ي الت ��ي تنذره ��م وتدفعه ��م اىل
املحطة ال�شديدة وهم يحملون �سالحهم
با�س ��تمرار ،واكنهم ال يظهرونه حتى ال
يك�شف عن حقيقة �شخ�صيتهم.
وقد حدث ذات ليلة من ليايل ال�ص ��يف،
حيث ا�ش ��تد احل ��ر ،ان ر�أى احد ه�ؤالء
احلرا� ��س منظرا عجيب ��ا ،حتى لقد ظن

ان احل ��ر قد اثر يف اع�ص ��ابه ،وفكر يف
ان يذهب لكي يتن ��اول بع�ض املرطبات
ظن ��ا من ��ه ان احل ��ر ه ��و ال ��ذي �س ��بب
ل ��ه تخيالت ��ه واوهام ��ه ،ولك ��ن املنظ ��ر
العجي ��ب ع ��اد اىل املثول ام ��ام عينيه.
فكاد الرجل يجن حقيقة.
ذل ��ك ان م�ل�اكا حقيقيا يرت ��دي املالب�س
البي�ض ��اء النا�ص ��عة ،وينتع ��ل ح ��ذاء
ابي� ��ض الل ��ون ،ويحم ��ل اجنحة حتت
ابطي ��ه ..كان يتقدم من ��ه يف الظالم!..
ومل ��ا و�ص ��ل املالك ام ��ام احلار� ��س كان
ه ��ذا االخ�ي�ر يرتع� ��ش م ��ن اخل ��وف
ب�ش ��كل وا�ض ��ح ،ولكن خوف ��ه مل مينعه
من ان ي�ض ��ع يده يف جيبه على فب�ض ��ة
م�سد�سه ..وقال املالك:
 ان ل ��دي ر�س ��الة م ��ن الل ��ه احمله ��اللرئي�س ..ويجب ان اراه يف احلال!..
ومتك ��ن احلار� ��س بكل �ص ��عوبة من ان

يقول ب�صوت م�ضطرب متلعثم:
 ان الرئي� ��س لي� ��س هنا !..وان�ص ��رفاملالك يائ�س ًا!
ولي�س هذا "امل�ل�اك" هو الزائر الوحيد
البي ��ت االبي� ��ض ..ان البي ��ت يع ��ج كل
ي ��وم مب ��ن يطلب ��ون مقابل ��ة الرئي� ��س
الم ��ور يقولون انه ��ا ذات اهمية عظمى
للدولة ..ب ��ل للعامل! ولكنه ��م مع ذلك ال
يقابلونه! اذ منهم من يقول انه تو�ص ��ل
اىل اخرتاع ا�ش ��عة املوت ،او وقف على
�س ��ر احلركة الدائمة ،او اخرتع �آلة يف
و�س ��عها ان توط ��د اركان ال�س�ل�ام يف
العامل!
وخ ��دم البي ��ت االبي� ��ض معظمه ��م م ��ن
الزنوج ،وه ��ذا تقليد ق ��دمي جرى عليه
ر�ؤ�س ��اء الوالي ��ات املتح ��دة وبع� ��ض
ا�ص ��حاب املالي�ي�ن م ��ن االمريكي�ي�ن،
ويرتاوح عددهم بني  20و  30خادم ًا..
وه ��م يعي�ش ��ون يف جن ��اح خا� ��ص م ��ن
البي ��ت ..واكرثه ��م يق�ض ��ي حياته كلها
في ��ه ف�ل�ا يبارح ��ه اال اذا اعت ��زل العمل
ب�سبب ال�شيخوخة او املر�ض..
***
تع ��ال االن قبل ان نغادر البيت االبي�ض
لنمر بهذا املتحف ال�ص ��غري الذي يطلق
عليه متحف ملكات البيت االبي�ض .انه
ي�ض ��م �ص ��ور زوجات جميع الر�ؤ�س ��اء
الذي ��ن تعاقب ��وا على مقعد الريا�س ��ة ان
العارفني با�س ��رار البيت يقولون ان كل
زوجة من ه�ؤالء تركت طابعها اخلا�ص
بالبي ��ت االبي� ��ض ،وان ��ه كلم ��ا حلت به
�س ��يدة اوىل جدي ��دة ،طلب ��ت ادخ ��ال
ا�صالحات جديدة..
هذه هي �صورة م�سز روزفلت – ال�سيدة
الت ��ي مكث ��ت بالبيت االبي� ��ض اكرث من
اي �س ��يدة اخرى ..انهم يذك ��رون عنها
انه ��ا هي التي ج ��ددت مطابخه جتديدا
�شامال..
وه ��ذه هي �ص ��ورة م�س ��ز ادم�س زوجة
الرئي� ��س ج ��ون ادم� ��س ،ال ��ذي خل ��ف

وا�ش ��نطن – اول رئي� ��س للوالي ��ات
املتح ��دة – انه ��م يذك ��رون عنه ��ا انه ��ا
كان ��ت (تن�ش ��ر) املالب� ��س املغ�س ��ولة
يف اح ��د ال�ص ��الونات ..ولك ��ن م ��ا هذه
ال�ص ��ورة اجلميل ��ة امللون ��ة املعلقة اىل
جان ��ب �ص ��ور ال�س ��يدات؟ انه ��ا لي�س ��ت
�ص ��ورة �س ��يدة ولكنها �ص ��ورة ببغاء..
ان هذه الببغ ��اء كانت من ملكات البيت
االبي� ��ض ،اذ يق ��ول الدلي ��ل ان جيف ��ر
�س ��تون الذي توىل الرئا�سة من 1801
اىل  1809كان �أعزبا ،ولذلك خال البيت
االبي�ض يف عهده من �س ��يدة اوىل .وقد
ا�س ��تعا�ض الرئي�س عن ال�س ��يدة االوىل
بهذه الببغاء لكي ت�ؤن�سه يف وحدته.
ال �ش ��ك انه ع ��رف اي طائ ��ر يختار لكي
ي�ستعي�ض به عن زوجته..
وهذه �ص ��ورة م�س ��ز فيلمور التي حلت
بالبي ��ت االبي�ض م ��ن  1850اىل 1853
انه ��م يذك ��رون عنه ��ا انه ��ا اول �س ��يدة
امرت باعداد حجرة ا�س ��تحمام بالبيت
االبي�ض.
وهذه �صورة م�سز هاير ال�سيدة االوىل
م ��ن  1877اىل  1881وق ��د ا�ش ��تهرت
بانها حرم ��ت ادخال اخلمور اىل البيت
االبي� ��ض حت ��ى اطل ��ق عليه ��ا "م�س ��ز
ليموناده"!
وهذه �صورة م�سز نابلر زوجة الرئي�س
الذي توىل احلكم م ��ن  1849وكان من
عادته ��ا ان تدخ ��ن (البيب ��ة) يف البي ��ت
االبي�ض امام الزائرين..
وه ��ذه �ص ��ورة م�س ��ز كليفلن ��د ،زوج ��ة
الرئي�س كليفلند ال ��ذي انتخب مرتني..
وكان �أعزب ��ا ..ومل ��ا اراد ان يت ��زوج مل
ترق يف نظره غري و�صيفته فتزوجها..
ومل يغ�ض ��ب ال�ش ��عب لهذا الزواج ..بل
احب ال�س ��يدة االوىل ..الت ��ي كانت يف
اال�صل ..و�صيفة!
وال تده�ش ..فنحن يف امريكا!
"ف.ج"
�آخر �ساعة /كانون الأول1948 -
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� 127سنة عن يومنا هذا 2016

مرور خم�سني عاما على برج ايفل بباري�س
يف ابريل �س ��نة  1889احتفلت فرن�سا
وباري�س بتد�ش�ي�ن برج ايفل امل�ش ��هور
فيكون قد م�ض ��ى عليه اليوم خم�سني
عام ��ا وه ��و قائ ��م يف قل ��ب باري� ��س
يحر�س ��ها ويحر� ��س نهر ال�س�ي�ن الذي
يج ��ري حت ��ت قواع ��ده ويرم ��ز اىل العامل
اجم ��ع باعجوب ��ة وبراغ ��ة ف ��ن الهند�س ��ة
الع�ص ��رية والعبقري ��ة الفرن�س ��ية والنبوغ
الذي خ�ص الله به مهند�س الربج وم�شيده
املرحوم الك�س ��ندر جو�س ��تاف ايف ��ل الذي
متك ��ن ب�ص�ب�ره ومثابرته عل ��ى جمع املال
ال�ل�ازم لبن ��اء ال�ب�رج واخراج ت�ص ��ميمه
العظيم اىل حيز الوجود بنفقة  7ماليني
ون�صف من الفرنكات �ساهمت احلكومة
بخم�س ��ها وقد لبث  250عام ًال يعملون
يف ت�ش ��ييد ال�ب�رج طيل ��ة � 30ش ��هر ًا
وركب ��وه من ا�ض�ل�اع حديدي ��ة مرتبة
ترتيب ��ا هند�س ��يا عجيب ��ا باحجامه ��ا
ومراكزه ��ا وزن ��ة ه ��ذه اال�ض�ل�اع
( )8.500.000ط ��ن وكان م�ش ��يده
ايفل مهند�سا وميلك م�صنعا للحديد
فاك�س ��ب خربة عظيمة وعني عناية
خا�ص ��ة با�س ���س القواع ��د االربعة
الت ��ي يق ��وم عليها الربج ف�ص ��نع
قواعد عميقة بعد جتربة علمية
دقيق ��ة ملعرف ��ة طبيعة االر�ض
الرخوة وتذليل ال�ص ��عوبات
الفنية اذا م ��ا انخف�س الرتاب
مع توايل ال�سنية واالعوام او
مال او حت ��رك .والربج يت�ألف
م ��ن ادوار ي�ص ��عدون اليه ��ا
بامل�ص ��اعد ولها اي�ضا �سالمل
حلزوني ��ة .فال ��دور االول
يعلو  189قدم ًا عن �سطح
االر�ض والثاين يعلوه
 380قدم ��ا والثال ��ث
يعل ��وه  526وه ��و
�آخ ��ر ادواره الت ��ي
يزوره ��ا النا� ��س
وتت�س ��ع لنح ��و800
�ش ��خ�ص وفوقه ��ا
عل ��ى ارتف ��اع 78
قدما امل�ص ��باح الكبري
ويعل ��وه �س ��ارية
الال�س ��لكي وي�س ��تطيع
الواقف ��ون يف �ش ��رفة
�أعل ��ى ال�ب�رج م ��ن
ر�ؤيت ��ه اىل بع ��د 55
مي�ل�ا وارتفاع ��ه نحو
 300م�ت�ر .وال ي ��زور
باري�س زائ ��ر اجنبي
او �س ��ائح �إال ويذهب
متفرج ��ا عل ��ى ب ��رج
ايفل الذي تظهر قمته
من �ض ��واحي باري�س
كاملنارة.
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النذيع �س ��را اذا قلنا ان اع�ض ��اء الفرقة
املو�س ��يقية التي ت�صاحب �أم كلثوم يف
حفالته ��ا هم من اح�س ��ن العازفني ان مل
يكونوا انف�سهم وامهرهم واكف�أهم بني
جميع العازفني يف العامل العربي
وتتك ��ون فرقة ام كلثوم م ��ن  28عازفا
جميعهم من حملة ال�شهادات املو�سيقية
العالي ��ة وبع�ض ��هم يح�ص ��ل اىل جانب
ال�ش ��هادة املو�س ��يقية بع�ض ال�ش ��هادات
الدرا�س ��ية العالي ��ة مث ��ل لي�س ��ان�س
احلقوق.
والعم ��ل يف فرقة ام كلثوم لي�س �س ��هال
او مي�س ��ور ًا لكل عازف ،فهناك �شروط
يجب ان تتوفر يف العازف الذي ين�ضم
اىل فرقته ��ا املو�س ��يقية وم ��ن اهم هذه
ال�ش ��روط ان تكون كفاءت ��ه يف العزف
على االل ��ة املو�س ��يقية التي تخ�ص ���ص
فيه ��ا يعترب �ش ��يئا فريدا او ن ��ادرا بني
زمالئه ع ��ازيف نف�س االل ��ة ،وام كلثوم
تتمت ��ع ب ��اذن مو�س ��يقية جتعلها حت�س
بهذه الكفاءة ومبوهبة العازف وقدرته
على حتريك اوتار �آلته املو�سيقية ومن
ب�ي�ن اع�ض ��اء فرقته ��ا م ��ن اختارتهم ام

اللطائف امل�صورة � -آذار1939 /

كلثوم نف�سها بعد ان ا�ستمعت اىل عرفه
يف االذاعة ومل�س ��ت كفاءته بني ع�شرات
االالت املو�سيقية امل�شرتكة معه.
واقدم اع�ضاء فرقة ام كلثوم هم حممد
عب ��ده �ص ��الح وعب ��د املنع ��م احلريري
وك ��رمي حلم ��ي وحمم ��ود الق�ص ��بجي
و�س ��يد �س ��امل ..وحمم ��د عبده �ص ��الح
ا�ش ��هر ع ��ازيف قان ��ون واب ��رز اع�ض ��اء
الفرقة وهو اقدمه ��م فقد بد�أ يعزف يف
فرق ��ة ام كلث ��وم منذ ع ��ام  1920وكان
قبل ذلك يعمل مع حمم ��د عبد الوهاب،
ورغ ��م ان ��ه كان م ��ن التقالي ��د املعروفة
يف ذلك الوقت ان ال ي�ش�ت�رك عازف يف
فرقة عبد الوهاب م ��ع اية فرقة اخرى،
اال ان عبد الوهاب على ا�س ��تثناء حممد
عبده �ص ��الح من هذا التقلي ��د الن احدا
من ع ��ازيف القانون مل ي�س ��تطع وقتئذ
ان ميلأ الفراغ الذي تركه عبده �صاحله
بان�ضمامه اىل فرقة ام كلثوم.
واكرب االع�ض ��اء �س ��نا واقدمهم اي�ض ��ا
ع ��ازف الكمان كرمي حلمي "� 60س ��نة"
الذي بد�أ اي�ض ��ا مع فرق ��ة ام كلثوم يف
عام  ،1930واملعروف عنه انه ي�ص ��بح

يف حال ��ة غيبوب ��ة وه ��و يندم ��ج يف
العزف مع ام كلثوم.
اما عبد املنع ��م احلريري عازف الكمان
االول يف الفرق ��ة وال ��ذي م�ض ��ى علي ��ه
ح ��وايل ربع قرن م ��ع فرق ��ة ام كلثوم،
فانه يفخر بان ��ه مل يتخلف مرة واحدة
من العمل معها يف اية حفلة او ت�سجيل
لالذاع ��ة او رحل ��ة فني ��ة ..ويق ��ول عبد
املنع ��م احلري ��ري ان رح�ل�ات ام كلثوم
االخ�ي�رة الت ��ي قام ��ت به ��ا يف الوط ��ن
العرب ��ي اكدت ان االمة العربية �ش ��عب

واح ��د يعي� ��ش ف ��وق ار� ��ض واح ��دة..
ل ��ه عقل واح ��د ،ووجدان واح ��د وقلب
واحد وذوق واحد.
وانا ال اكتمكم القول انني مل اكن اتوقع
مالقيته "حفالت ال�س ��ت" يف ال�سودان،
فاذا بي ارى �ش ��عب ًا عربي ��ا عظيما يقدر
معاين االغنية ويندمج بكل احا�سي�سه
وم�شاعره مع ال�صوت العظيم ويطرب
لكل حركة مو�سيقية ويح�س بها ويهتف
معجبا م�ستعيدا لها..
وم ��ن اق ��دم العازف�ي�ن اي�ض ��ا ع ��ازف
الكم ��ان حمم ��ود الق�ص ��بجي وهو ابن
اخ ��ت املرح ��وم حمم ��د الق�ص ��بجي..
 ..1945ورغ ��م انه قا�س ��م م�ش�ت�رك يف
بع� ��ض الفرق املو�س ��يقية االخ ��رى ،اال
ان ��ه مهم ��ا كان لدي ��ه من اعم ��ال فنية ال
يتخل ��ف مطلق ��ا م ��ن عمل ��ه يف فرقة ام
كلثوم ،ويقول حممود الق�ص ��بجي لقد
ا�شرتكت بالعزف مع كثري من املطربات
واملطربني ولكن ال�شعور الذي ي�ستويل
على نف�س ��ي حني اجل�س وراء ام كلثوم
ا�ش ��به ب�ش ��عور امل�ص ��لي ال ��ذي يت�أهب
الداء ال�ص�ل�اة ..اين اح� ��س انن ��ي اقف
وراء جمموع ��ة من املث ��ل العليا متثلها
هذه ال�سيدة العظيمة.
ومن ابرز �شخ�ص ��يات تخ ��ت ام كلثوم
�ض ��ابط االيقاع ح�س�ي�ن معو� ��ض الذي
كان حماميا ث ��م ترك املحاماة وان�ض ��م
اىل فرق ��ة ام كلث ��وم منذ حوايل ع�ش ��ر
�س ��نوات وهو املدي ��ر االداري للفرقة..
ويق ��ول ح�س�ي�ن معو� ��ض ،ان هوايت ��ه
للمو�س ��يقى التي اجتهت به اىل درا�سة
العزف تقرتن بحبه ل�ص ��وت ام كلثوم،

وق ��د كان ط ��وال درا�س ��ته الثانوي ��ة
واجلامعي ��ة ال ينقط ��ع ابدا من �س ��ماع
اغانيه ��ا ،وكان �س ��ماعه الغانيه ��ا اكرب
حافز له على ا�ستذكار العلوم القانونية،
بل هو مدين ل�ص ��وت ام كلثوم بنجاحه
يتفوق يف امتحان لي�س ��ان�س احلقوق،
ام ��ا هوايت ��ه للع ��زف فانه ول ��دت عنده
وه ��و يتاب ��ع االنغ ��ام التي ت�ص ��در من
الفرقة املو�سيقية ،و�شعر بتقدير وحب
الل ��ة ال ��رق التي ت�ض ��بط ايق ��اع اللحن
فقرر ان يدر�س ��ها درا�س ��ة علمية ،وبلغ
من �ش ��غفه وحبه له ��ذه االل ��ة ان تفوق
فيها كعازف وان�ضم اىل فرقة ام كلثوم
ك�ض ��ابط ايق ��اع ..وا�ص ��بح لن�ش ��اطه
وح ��ده واح�ت�رام وتقدي ��ر زمالئ ��ه ل ��ه
مديرا اداريا للفرقة..
وت�ض ��م الفرقة ع ��ازف قانون واحد هو
حمم ��د عب ��ده �ص ��الح و 17عاف ��ز كمان
هم كرمي حلمي وعب ��د املنعم احلريري
وحمم ��ود اق�ص ��بجي وحمم ��د ن�ص ��ر
الدين وعبد الفتاح خريي ولبيب ح�سن
وحممد ما�ضي وكمال ال�شويخ وحممد
�س ��عيد هيكل وعبد الغني غنيم ومكرم
مهني واحمد ال�س ��نباطي و�س ��امي عبد
امل�ل�اك وحممود ال�ش ��ريف ونبيل كمال
وابراهي ��م القباين وحم ��دي احلريري
وع ��ازف ن ��اي واح ��د ه ��و �س ��يد �س ��امل
الذي ق�ضى حوايل ع�شرين عاما مع ام
كلثوم وثالثة عازفني الاله (ال�ش ��يللو)
وه ��م حمم ��د احلفن ��اوي وج ��ان كمال
وجم ��دي ف� ��ؤاد ،وع ��ازف كونربا� ��س
واحد وهو عبا�س ف�ؤاد و�ض ��ابط ايقاء
وهو ح�سني معو�ض وعازف بنجز هو
احم ��د �ص ��بحي وعازف طبلة هو �س ��يد
كراوي ��ة ،وعاف ��ز طمب ��ا وه ��و ابراهيم
توفي ��ق وع ��ازف االردي ��ون ف ��اروق
�س�ل�امة الذي ا�ص ��بح االن ي�ؤدي وحده
نغمان منف ��ردة مع احلان االغاين وهو
امر مل يكن معروفا من احلان ام كلثوم
قبل ان�ضمام فاروق �سالمة اليها.
ويالح ��ظ ان اغل ��ب اع�ض ��اء فرق ��ة ام
كلثوم م ��ن عائالت مو�س ��يقية مثل عبد
املع ��م احلري ��ري واب ��ن اخي ��ه حم ��دي
احلري ��ري وحمم ��د احلفن ��اوي ولبيب
ح�س ��ن وحمم ��ود الق�ص ��بجي و�س ��يد
كراوي ��ة وف ��اروق �س�ل�امة وابراهي ��م
القباين.
الكواكب� /شباط1969 -
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* اجلن ��ود االجنلي ��ز امام بيت �س ��عد زغلول يوم
اعتقال ��ه يف دي�س ��مرب �س ��نة  1921اىل عدن ،وقد
ظهرت ال�سيارة التي اعتقل فيها �سعد
وو�ص ��ف عب ��د الق ��ادر حم ��زة با�ش ��ا منظر �س ��عد
املعتقل بقوله:
"رايت ��ه مي�ش ��ي بع ��د ان نزع م ��ن اهل ��ه وبيته،
واحي ��ط باجلن ��د ال�س�ل�اح ،وفت ��ح امام ��ه ب ��اب
الت�ض ��حية عل ��ى م�ص ��راعيه ،جمه ��ول االول،
جمهول الآخر ،فاق�س ��م ما ر�أيت فيه ويف م�ش ��يته
�أال بطال عال الر�أ� ��س ،مطمئن النظرات ،ولوددت
ان اراه معي يف تلك ال�س ��اعة كل ابناء م�صر ،اذن
لر�أوا �سعدهم ا�سدا هو اثبت ما يكون حني تنازله
احلادثات...
كان مي�ش ��ي هادئ ًا منب�سط اجلنب لي�س يف خطوه
ا�س ��راع وال تثاقل .وال يف نظراته وال يف حركات
ج�س ��مه اث ��ر واح ��د يدل عل ��ى قلق او ا�ض ��طراب،
وي ��ده الي�س ��رى يف جي ��ب معطفه ،وي ��ده اليمنى
حترك ع�ص ��اه حرك ��ة عادية منتظم ��ة ك�أنه ال يرى
م ��ا هو واقع وال لكل الذي ��ن حمتاطون به وجودا
اكرث من العدم.
وم ��ا ر�أيته يلتفت ميينا او �ش ��ماال وال وقفت عينه
عند واحد م ��ن الذين يرافقونه م�س ��لحني .ولكنه
مل ��ا ر�آن ��ا نح ��ن واقفني م ��د نظ ��ره الينا و�س ��رحه
فينا ،وحينئذ مل ميلك بع�ض ��ا انف�س ��هم ،و�س ��معت
يف احلال قائ�ل�ا يقول والب ��كاء يغالبه" :اىل اين
ي ��ا �س ��عد" ،اىل اي ��ن؟ اىل اي ��ن؟" ثم غلي ��ه البكاء
فانتحب ،وانتحب الكل معه.
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رجل ال ميوت!
** �س ��عد زغلول رئي�س جمل� ��س النواب يف حفلة
البولي� ��س وقد جل�س على ميينه عديل بكن با�ش ��ا
رئي� ��س ال ��وزراء وخلفاء فت ��ح الله بركات با�ش ��ا
ال ��ذي كان اك�ب�ر ر�أ� ��س يف الوف ��د ،وجل� ��س على
ي�س ��اره الدكت ��ور مورت ��ون ه ��اول وزي ��ر امريكا
وعل ��ى ال�شم�س ��ي با�ش ��ا وزي ��ر املع ��ارف وحممد
حممود با�ش ��ا وزير املوا�ص�ل�ات والغرابلي با�شا
وزي ��ر االوق ��اف وا�س ��ماعيل �ش�ي�رين ب ��ك وكي ��ل
حمافظة م�صر.
وكان مورتون هاول متحم�سا ل�سعد زغلول وكتب
عن ��ه من مق ��اال يف جريدة امريكية يق ��ول فيه :ان
�س ��عد زغل ��ول يعت�ب�ر م ��ن اعظ ��م رج ��ال العامل..
ول�س ��ت ابالغ اذا قل ��ت انه اعظم رج ��ل قابلته يف
حياتي ..انه جورج وا�شنطون ال�شرق"
واختل ��ف مورتون ه ��اول مع اللورد لويد ب�ش� ��أن
�س ��عد زغل ��ول وق ��ال ل ��ه :ان كلمة من ه ��ذا الرجل
�س ��تخرجكم من م�ص ��ر! فقال له الل ��ورد لويد :ان
كلمة يقولها وانا احكم عليه باالعدام.
فقال مورتون هاول :ان ��ه من النا�س الذين يبقوا
احياء حتى ولو ماتوا!
وكان ان طلبت بريطانيا اخراج الدكتور مورتون
هاول من منا�سبه وكانت بريطانيا ال تزال قوية!
فاخرج ��ت امري ��كا اول وزي ��ر مفو� ��ض له ��ا م ��ن
م�ص ��ر وكت مورتون هاول كتابا عنوانه "م�صر،
املا�ض ��ي واحلا�ضر ،وامل�س ��تقبل ومنع لورد لويد
دخول هذا الكتاب اىل م�صر!
�سعد وطلعت حرب
�س ��عد زغلول يزور بنك م�صر وقد جل�س بجواره
احمد مدحت بكن با�شا وف�ؤاد �سلطان بك وطلعت
ح ��رب با�ش ��ا وعب ��د الفت ��اح الل ��وزي بك اع�ض ��اء
جمل� ��س ادارة البن ��ك ووقف خلفه ��م ابراهيم عبد
الهادي رئي�س قلم ق�ضايا البنك
وكان ابراهي ��م عب ��د اله ��ادي ي�ص ��ل دائم ��ا عل ��ى
التقري ��ب بني �س ��عد وطلع ��ت حرب ..وكان �س ��عد
يق ��ول ان بنك م�ص ��ر هو احدى نتائج ثورة �س ��نة
.1919
وكان يقول ان اهم نتائج الثورة مت�صري االقت�صاد
امل�ص ��ري ،و�ش ��رع املر�أة حجابها وا�ش�ت�راكها يف
احلركة الوطنية ،والق�ض ��اء على طبقة البا�شوات
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با�شـــــا التلمـــيذ م�صطفــــــى امـــــــــني!
يف ي ��وم  12يولي ��و �س ��نة  1924اطل ��ق �ش ��اب
الر�ص ��ا�ص عل ��ى �س ��عد زغل ��ول يف حمط ��ة م�ص ��ر
فا�صيب يف �صدره ويف يده.
ومل ��ا ر�أى الوزراء حوله يبك ��ون قال :ال حتزنوا..
اذا مات �س ��عد فمبد�أ �سعد باق ال ميون ومما يذكر
ان �س ��عد زغلول مل ي�ش ��عر بامل الر�صا�صة ..وظن
انه ��ا خرجت منه ..وقد افهمه االطباء انها خرجت
من �ص ��دره والواقع انها بقيت يف �ص ��دره اىل ان
مات!
وبعد عام اخربوه انها ال تزال موجودة ..وعندئذ
ب ��د�أ يح�س باالمه ��ا ويقول :ليتكم م ��ا قلتم يل انها
موجودة ..واال ملا اح�س�ست بها!

وت ��وىل الفالح�ي�ن احلكم وازالة العن�ص ��ر الرتكي
من ال�سيا�س ��ة امل�ص ��رية ..وبعد هذا كله اال�ستقالل
الن ��ه القيمة لال�س ��تقالل اخلارجي بغ�ي�ر التحرير
الداخلي.
وزير ال�شعب االول
�سعد زغلول يف �شرفة بيت االمة التي كان يخطب
منها يف اجلماهري وي�س ��مونها منرب الثورة .وقد
التقط ��ت هذه ال�ص ��ورة ي ��وم ت�أليف وزارة �س ��عد
زغل ��ول .وقد وق ��ف حوله من اليمني اىل ال�ش ��مال
جني ��ب الغرابل ��ي افن ��دي وزي ��ر الع ��دل وح�س ��ن
ح�سيب با�شا وزير احلربية ومرق�س حنا بك وزير
اال�ش ��غال وفت ��ح الله بركات با�ش ��ا وزي ��ر الزراعة
و�س ��عد زغلول وزير الداخلية وم�صطفى النحا�س
بك وزير املوا�ص�ل�ات وحممد �س ��عيد با�ش ��ا وزير
املع ��ارف ،واحم ��د مظل ��وم با�ش ��ا وزي ��ر االوقاف
وتوفيق ن�سيم با�شا وزير املالية.
مل ير�أ�س �س ��عد وزارة م�صر �سوى ع�شرة �شهور..
تعترب اول عهد ا�س ��تقالل حقيقي يف م�ص ��ر .وكان
�س ��عد اول م ��ن اخت ��ار افندي ��ة ليكون ��وا وزراء.
فق ��د اختار جني ��ب الغرابلي افندي وزي ��را للعدل
ووا�صف غايل افندي وزير للخارجية ..واول من
اخت ��ار اثنني من االقب ��اط ليكونا وزيرين وملا قيل
ل ��ه ان التقالي ��د جرت ان يك ��ون يف الوزارة قبطي
واحد قال:
ه ��ذه وزارة الث ��ورة ..وعندم ��ا كان االجنلي ��ز
يطلقون علينا الر�ص ��ا�ص مل يراعوا ن�سبة االقباط
اىل امل�سلمني! ..وعندما كانوا ينفوننا اىل �سب�شل
مل يراع ��وا الن�س ��بة فقد كنا  4م�س ��لمني واثنني من
االقباط ،وعندما حكم على اع�ضاء الوفد باالعدام
مل يراع ��وا الن�س ��بة اي�ض ��ا فقد كان ��وا ثالثة اقباط
واربعة م�سلمني! واختار �سعد يف وزارته االوىل
اثنني من ر�ؤ�ساء الوزارات ووزيرين �سابقني!
و�سعد هو الذي اكت�ش ��ف احمد ماهر وعينه وزير
للمعارف وعمره � 35س ��نة ،واختار علي ال�شم�سي
وزيرا للمالية وعمره � 37س ��نة واختار النقرا�شي
وكي�ل�ا للداخلي ��ة وعم ��ره � 36س ��نة واخت ��ار بهاء

الدين بركات وكيال للعدل وعمره � 35سنة.
اطالق الر�صا�ص على الزعيم
"�س ��عد ي ��وم خروج ��ه م ��ن م�ست�ش ��فى الرو�ض ��ة

بع ��د ح ��ادث اط�ل�اق الر�ص ��ا�ص علي ��ه وحول ��ه
اع�ض ��اء الوف ��د .وم ��ن الطري ��ف ان ��ه ق ��د ظهر يف
ال�ص ��ورة النحا� ��س با�ش ��ا وق ��د جل� ��س اىل جانبه
التلميذ ال�ص ��غري عبد املنعم �ش ��وقــــــــــــي ابن اخت
النحـــــــــــــا�س با�ش� �ـــــــــــا ووقف وراء النحـــــــــــا�س

�سعد بني عديل وثروت
اخ ��ذت هذه ال�ص ��ورة ي ��وم ان زار ع ��ديل وثروت
�سعد زغلول يف بيت االمة عقب االئتالف...
ومما يذكر ان جميع املت�ص ��لني ب�س ��عد كانوا �ض ��د
االئتالف .حتى ان خادم �سعد زغلول احلاج احمد
رف�ض ان ي�س ��تقبل عديل وثروت عند ح�ض ��ورهما
وت ��رك ال ��دار يف اثن ��اء الزيارة ..ولكن �س ��عد كان
ي ��رى م�ص ��لحة م�ص ��ر يف ه ��ذا االئت�ل�اف ،وكان
يعل ��م انه ي�س ��تطيع اكت�س ��اح خ�ص ��ومه .فقد كانت
جريدة ال�سيا�س ��ة يف اثناء خ�ص ��ومتها تباع �س ��را
كاحل�ش ��ي�ش ..وكان ��ت الزوجة تطل ��ق زوجها النه
خرج على �س ��عد وتقدم عديل بكن با�شا مع طباخه
لالنتخ ��اب يف ك�ش ��ف ثالثين ��ي واح ��د فانتخ ��ب
الناخب ��ون طب ��اخ ع ��ديل با�ش ��ا وا�س ��قطوا ع ��ديل
با�شا..
اخر �ساعة� /آب1948 -
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ذاكرة
العد�سة

�شاه و �شاهبنو
ايران حممد
ر�ضا بهلوي
و فرح ديبا
يت�شاركان
يف رحلة
ت�سلية بالعاب
حدائق
والت ديزين
برفقة
ال�سيد والت
ديزين خالل
زيارتهم
للواليات
املتحدة
االمريكية
عام 1962

�صورة نادرة الم كلثوم وهي ت�صلي

جي�ش (( ال�صدمه )) هي جمموعات
قتاليه ن�سائيه �شكلها ال�سوفييت وت�ضم
جمموعه من القنا�صات عددهن  12مت
توثيق قن�صهن لـ(  )775ع�سكري �أملاين

واجهة فندق
كونتنتال
�شارع ق�صر
النيل اواخر
القرن التا�سع
ع�شر للم�صور
اجلميل
بونفل�س

غرفة امللفات الرئي�سية يف مقر مكتب التحقيقات االحتادي �أف بي �آي F B I
يف وا�شنطن العا�صمة االمريكية عام .....1944

الكاتب والأديب
والر�سام وال�شاعر
ّ
اللبناين جربان
خليل جربان

م�صنع فولك�س واجن عام 1970
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اجلنود االجنليز و االملان يلعبون كرة القدم اثناء
هدنه اعياد امليالد  ،احلرب العامليه االوىل ١٩١٤

�ستيفان رو�ستى دائما ميثل
�شخ�صية املجرم

عطار وبائع للتوابل واالدوية
الع�شبية عام 1897م ،،

�سفرطا�س من العهد العثماين
1905
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ي�أ�س م�ش�ت�رك �سي�ضم ابدا االب وابنته ،و�ضمهما
يف حب بدون مثيل يعرب العامل اجمع.
�شي..
تخلت عن كل ْ
اعجابا بوالدها نهرو

بالثق��ة والوالء واالميان ،مت اختيارها رئي�سة لل��وزراء ،وبنف�س االميان قبلت املن�صب احل�سا�س رغم
كل املخاط��ر التي حتيط به ..وبنف�س عزمية والدها الزعيم حت��ارب الآن النقاذ  450مليون ن�سمة من
جماعة تهددهم.
انها انديرا غاندي ..رئي�سة وزراء الهند وال�ضيفة التي ت�ستعد جمهوريتنا ال�ستقبالها هذا اال�سبوع.
يف الهند يطلقون عليه��ا ا�سم (بربا داري�شن) ومعناها باللغة العربية "نوري عيني" !.وهو اال�سم الذي
كان نهرو يناديها به.

االب واالبنة:
نه ��رو وال ��د اندي ��را" ..له ��ا �ش ��به رواي ��ة مليئ ��ة
بالعجائ ��ب! مل يقدره ��ا اب ��دا ..يف لن ��دن ،يف
نيوي ��ورك ،يف طوكي ��و ..يف بكني ..واذا �ش ��اءت
الظ ��روف ان يظه ��ر نه ��رو مبف ��رده يف احلف�ل�ات
الر�س ��مية كان غيابه ��ا يث�ي�ر القل ��ق ،ويف الواق ��ع
املر� ��ض وحده هو الذي يعوقها ع ��ن مرافقة ابيها
اينم ��ا ذهب .العامل اجمع ،ح�ي�ره هذا الرباط بني
جواهرالل نهرو والد انديرا.
و�س ��ر نهرو والدي ��را الذي حري العامل ك�ش ��ف عنه
�ضيوف م�سرت جيت�س ��كل رئي�س املعار�ضة حينئذ
يف بريطاني ��ا ،وكان ذل ��ك اثناء حفل ع�ش ��اء كبري
اقيم لهم يف لندن.
وب ��دا الغمو� ��ض ينق�ش ��ع بع ��د �س� ��ؤال وجه ��ه
جيت�سكل:
 امل تق� ��ض  17عام ��ا يف �س ��جون االمرباطوريةال�سعيدة يا �سيادة رئي�س الوزراء؟
فابت�سم نهرو واجابه:
 16 -عاما ون�صف عام فقط يا�سيدي!

وهنا �شحب وجه الديرا ،وطوال احلفل مل تنب�س
بكلمة وغادرت احلفل مبكرة يف �صحبة ابيها انها
ال تنك ��ر "اجل ��زء الكبري من حياته ��ا الذي اعطيته
يف �س ��جون بريطانيا ولكن ما ي�ش ��فيها هو ان يف
نف�س هذه ال�س ��جون وقعت امها �ص ��ريعة للمر�ض
الذي عجل بحياتها وهذا ما ال تغفره ابدا!
لق ��د كان ��ت اندي ��را تعبده ��ا ،كان ا�س ��مها "كماال"
وت�شبه انديرا حلد بعيد.
جاءت "كماال" اىل "اله اباد" لت�س ��تكمل درا�س ��تها
يف جامعتها وكانت حينذاك احدى املدن املقد�س ��ة
فهي مدينة بالهندو�س واال�سالم يف نف�س الوقت.
وهنا ا�س ��تقبلتها اع ��رق العائ�ل�ات الهندية :عائلة
نه ��رو يف ق�ص ��ر يط ��ل عل ��ى نه ��ر اجلان ��ح ،وكان
ي�س ��وده ج ��و من ليايل ال ��ف ليلة وليلة .اما �س ��يد
الق�ص ��ر فه ��و �آخر كب ��ار ك�ب�را "الهند" لي� ��س هما
مرتيالل"
�ش ��هد نف�س الق�صر عودة ال�شاب نهرو بعد انتهائه
من درا�س ��ته اجلامعية يف كبرييدج ،ويف الق�ص ��ر
االب ��وي (اناند بينها هي او بيت ال�س ��عادة) تقابل
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نهرو وكماال.
ولكن هذا اجلو اال�س ��طوري ه ��ز كيان اجلنتلمان
الهندي منذ عودته الر�ض الوطن ،فعلى الرغم من
ثقافته وما اكت�س ��به من حياته يف بريطانيا اال ان
احلياة يف هذا الق�ص ��ر التي تخطى وراءها ب�ؤ�س
 450مليون ن�سمة كانت قا�سية بالن�سبة له.
ومل يجد من يبوح له ميكنون م�ش ��اعره واحزانه
اال "كماال" نق�ص ��ها وزادت ده�شته عندما اكت�شف
يف هذه االن�س ��انة الرقيقة اخلجول اجتاها ثوريا
ي ��كاد يف ��وق ثورت ��ه ،ولذل ��ك مل ي�ت�ردد يف قبولها
�شريكة حلياته عندما اختارها له ابوه.
ظهور غاندي
مت ال ��زواج وكان �ش ��به ا�س ��طورة ،قط ��ار خا� ��ص
كان يحم ��ل املدعوين ( 800مدع ��و) من بيتاري�س
"دلهي وكالكوتا".
قال نهرو لعرو�سه يف هذه الليلة:
 �سننتهي طبعا من كل هذه التفاهات الوح�شية!اجابته كماال:

 بالطبع و�س ��ابذل كل جهدي لن�ص ��ل ملا تن�ش ��ده،و�ضيف غريب �سي�ساعدهما يف هذا الطريق.
ذات م�س ��اء طرق احد الغرباء باب الق�ص ��ر ،حايف
القدم�ي�ن وقامت ��ه نحيفة ،وتطل نظرت ��ه من خلف
نظارة حديدية ..وتك�ش ��ف ابت�سامته عن فم جترد
من معظم ا�سنانه.
ف�س�أله �سيد الق�صر:
 ماذا تريد يا اخي؟اجابه الغريب:
 كل �ش ��يء يا �س ��يد "موتيالل" انت غني ،والهندفقرية ،مع كل ما متلكه واجتنى.
كان املتكل ��م غان ��دي ،ابت�س ��م الرباهم ��ان العجور
وبع ��د ان حي ��ا ر�س ��ول ال�س�ل�ام متن ��ى ل ��ه طريقا
�ساملا.
ع ��اد غاندي مرة اخرى ويف ه ��ذه املرة توجه اىل
جواهر الل.
بعد �س ��ماع اول كلمات الرجل القدي�س �ش ��عر ابن
املليون�ي�ر بوخ ��ز يف �ض ��مريه وخجل م ��ن الرثاء
الذي ينعم به ،ويف حلظة واحدة قرر ان يرتك كل
�ش ��يء وان يتبع الر�س ��ول ،ولكن هل ميكنه اي�ضا
ترك زوجته ال�ش ��ابة وطفلته انديرا التي رزق بها
اخريا؟
جاءت ��ه االجاب ��ة م ��ن زوجت ��ه�" :س ��نرتك طفلتن ��ا
لوالديك!".
فرقة القرود
بع ��د ان وزعا ثروتهم ��ا على الفق ��راء تبعا غاندي
وتخل�صا من مالب�سهما وارتديا املالب�س اجلديدة
متاما مثل "معلمهما".
كاد االب ي�ص ��اب باجلن ��ون م ��ن ه ��ذا الت�ص ��رف،
وطوال طفولتها مل ت�س ��م اندي ��را اال كلمات اللعنة
تن�صب على والديها.
ام ��ا ه ��ي فكانت حتل ��ق معهم ��ا باحالمها وتت�س ��ع
بقل ��ب خاف ��ق رحلتهما االبدي ��ة وب ��د�أت تلح على
االغني ��اء لي�س ��تغنوا عن ممتلكاتهم انقاذا ل�ش ��عب
الهند م ��ن املجاعة ،وب ��د�أت تتحرق �ش ��رقا ملعرفة
غاندي وحدث ��ت املعجزة ،ذات م�س ��اء عاد غاندي
اىل نف� ��س الق�ص ��ر وجن ��ح ه ��ذه امل ��رة ليكت�س ��ب
"مرتي�ل�ال" لق�ض ��يته وا�ص ��بح ق�ص ��ره اول بيت
ل�شعب الهند بعد بيت غاندي.
ويف �سن العا�شرة علمت انديرا ان غاندي ي�صوم
من اجل رية الهند وا�س ��تقاللها ..فرف�ض ��ت تناول
الطعام وا�س ��تطاعت رغم �صغر �سنها ان تكون مع
فتي ��ان وفتي ��ات العائ�ل�ات العريقة جماعة �س ��رية
اطلقوا عليها ا�سم "فرقة القرود" وهدفها الدعاية
�ضد االحتالم.
وقع ��ت امه ��ا فزي ��ة للمر� ��ض ال ��ذي ا�ض ��طرها
لال�ست�ش ��فاء يف اوروب ��ا ولكنه ��ا مبج ��رد عودتها
للهن ��د عاودت الكف ��اح مع زوجه ��ا ،ومعا ..دخالل
ال�س ��جون ،والنقاذ انديرا من ال�سجون بعثت بها
حاالتها الوروبا ولكن باري�س ،جنيف ،وبرلني مل
تكن بالن�سبة لها اال منفى ،اما لندن فهي العار.
ثم كان ��ت الفجيعة الك�ب�رى ،توفيت امه ��ا متاثرة
مبر�ض ال�سل.

اف ��رج ع ��ن نه ��رو لي�ش ��هد االحت�ل�ال بح ��رق جثة
زوجت ��ه ،ث ��م ع ��اد لغان ��دي يف ال�س ��جن ،وللم ��رة
الثاني ��ة ا�ض ��طرت اندي ��را ملغ ��ادرة ار� ��ض الوطن
فرحلوه ��ا اىل بريطانيا ووا�ص ��لت فيه ��ا كفاحها،
وا�س ��تمرت وه ��ي توا�ص ��ل تعليمه ��ا يف جامعات
بريطانيا على اال�ستعداد حلرب �سرية.
ويف كل خط ��اب تر�س ��له البيها يف ال�س ��جن كانت
تردد له" :حتى وانا خارج ال�س ��جن ا�شعر اين يف

ال�سجن بدونك".
ام ��ا هو فكان يق ��ول" :لقد وجدت ن ��ور عيني ،مع
اندي ��را مل افقد زوجتي " ،بع ��د انقاذ بيت اجلانح
م ��ن اخلراب ال ��ذي دمره حتول م ��رة ثانية "لبيت
ال�س ��عادة" واندي ��را �س ��يدته االوىل ،فتحت الباب
للجميع ..ا�س ��تقبلت في ��ه الفق ��راء واملحتاجني مل
تكن قا�س ��ية اال على ابيه ��ا فارغمته على املحافظة
على �صحته والتقليل من جهوده التي تكاد تق�ضي
عليه.
انهما ي�ش�ت�ركان يف نف�س اال ��ذوق ،نف�س التفكري
نف�س االجتاهات ،كانت حتب االختالف معه وكما
تق ��ول لت�ش ��عر بلذة ال�ص ��لح ،ح�ي�رت حياتهما كل
املحيطني بهما.
وفج� ��أة وقع ��ت الواقع ��ة ،تق ��رر زواج اندي ��را..

فانزعج نهرو.
قالت له ابنته:
 ولكنه يا ابي خطيبي منذ � 8سنوات م�ضت ،ويفالواق ��ع كان نهرو قد ن�س ��ي "ف�ي�روز غاندي" احد
اع�ضاء "فرقة القرود" والذي التفت به انديرا يف
اجلامعة.
وح�س ��ب التقالي ��د الهندي ��ة تق ��رر زواجهم ��ا من ��ذ
ال�صغر.
ا�ص ��بح "ف�ي�روز غان ��دي" (وال �ص ��لة قراب ��ة بينه
وب�ي�ن الزعيم الهندي) رئي�س ال�ص ��حافة ال�س ��رية
وعاود ن�ش ��اط الكفاح مع زوجته متاما مثل نهرو
وزوجته.
وبعد عودتهما مبا�ش ��رة من اجازة �ش ��هر الع�س ��ل
كان ال�سجن يف انتظارهما ومل يرتكاه اال يوم 15

11

اغ�س ��ط�س  1947وه ��و تاري ��خ ال�س ��نة االوىل
ال�ستقالل الهند.
وكان على نهرو ت�ش ��كيل اول حكومة للهند فابرق
البنته" :انديرا ان ��ا يف حاجة اليك" فرتكت بيتها
وزوجه ��ا وولديه ��ا تلبي ��ة لنداء والده ��ا مل ترتكه
يوما واحدا حتى وفاته ،ا�صبحت يف نف�س الوقت
امينة �سره ،رئي�سة ال�سكرتارية اخلا�صة"
مربيته ،رئي�س ��ة الربوتوكول ،وطباخته اخلا�صة
فه ��ي الوحيدة التي تتق ��ن اعداد اطباقه املف�ض ��لة
وخا�ص ��ة طبق اللنب والع�س ��ل واالرز الذي اطلق
عليه ا�سم "فطري االلهة".
لقد تخلت عن حياتها لت�ض ��حي بنف�س ��ها يف خدمة
والدها ا�ض ��طر زوجها لقبول االمر الواقع ار�ضاء
له ��ذه االن�س ��انة الرقيق ��ة والت ��ي تتمت ��ع بقوة من
حديد.
تريد ان تعمل من الهند
بيت ال�سعادة الكبري
بعد وف ��اة جواه ��ر الل نهرو ..اعتق ��د اجلميع ان
انديرا �س ��تتخلى ع ��ن احلياة ال�سيا�س ��ية لتمار�س
طريقه ��ا احلقيقي وهو رعاية الفق ��راء واالطفال،
ولكن حبها لل�سيا�س ��ة تغلب على كل �شيء ما يزال
حب الكفاح يتملك منها.
يف عام  1947نا�ضلت من اجل ايقاف احلرب بني
امل�سلمني والهندو�س.
ويف عام  1955رافقت اباها يف م�ؤمتر بالدوجن
ويف عام  1958ر�أ�ست حزب امل�ؤمتر
ويف ع ��ام  1959اوقف ��ت احلملة ال�ش ��يوعية التي
و�صفتها بانها تتنافى مع روح الهند.
ومم ��ا �ض ��اعف م ��ن حما�س ��ها مت�س ��كها باحلي ��اة
ال�سيا�سية قوله لغاندي:
"اريد امر�أة على ر�أ�س الهند! امر�أة هندية واحدة
ت�س ��تطيع الوق ��وف عل ��ى حقيق ��ة االحتياج ��ات
احلقيقية ل�شعبنا وحقيقة اجتاهاته".
وه ��ا ه ��ي ذي يف بيته ��ا ..ارملة منذ � 6س ��نوات،
قدماه ��ا حفيتان يف �ص ��ندلها ذي الكع ��ب العايل،
ملفوفة يف ال�ساري وجمردة من كل مهاغ.
والبي ��ت ال ��ذي تقي ��م فيه يق ��ع يف دله ��ي على بعد
 1500مرت من الربملان والبيت �صورة منها ،بيت
ريف ��ي ب�س ��يط هندي وع�ص ��ري ،وجهت ��ه كلها من
الزجاج تطل على حديقة وا�س ��عة تظللها اال�شجار
ال�ضخمة ،وكثريا ما تردد �سيدة الهند االوىل.
"اريد و�ضع الوان واجلمال يف احلياة اليومية
وحي ��اة كل ف ��رد ،عندما كنت ادخ ��ل امل�ؤمتر كانت
ال ��وان ال�س ��اري الفاحت ��ة واحم ��ر ال�ش ��فاء كث�ي�ر
ا�ستنكار االع�ضاء ،حكموا على باال�ستهتار.
ولكن ل�س ��ت ادري م ��اذا يرغم امل ��ر�أة الهندية على
ارتداء �ساري من اخلي�ش لتمار�س عملها كوزيرة
او ربة بيت؟
م ��ا ال ��ذي يح ��رم علين ��ا مناف�س ��ة االوروبيات يف
ازيائهن!
وكانت بداية ثورة يف الهند.
وتعي� ��ش اندي ��را م ��ع ولديه ��ا (راجيف � 21س ��نة
و�ساريجاي � 19سنة)
انه ��ا تري ��د ان تعم ��ل م ��ن الهن ��د " بيت ال�س ��عادة
الكبري".
املوقف ع�صيب يف الهند ،جماعة كبري تهدده.
قام ��ت باخلط ��وة االوىل فتربع ��ت بارا�ض ��يها
ليزرعوا فيها القمع ..وتبعها ماليني من الهنود..
لقد وجدت الهند يف انديرا روحها وحياتها.
�سمرية جورج
اخر �ساعة /متوز1966 -
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فايزة �أحمد:
املوجي ك�سالن..
والطويل �سندباد..
وبليغ م�شغول!
 ..لأول م��رة تتحدث فاي��زة احمد
ع��ن امل�ستقب��ل املو�سيق��ي للقاهرة.
انه��ا تنب��ه اىل خط��ر يه��دد مكان��ة
هولي��وود ال�ش��رق :م�ص��دره كل
الفنانني امل�صريني ،وعدم االهتمام
اجلدي ب�سباق التطور!.
 ..اتهم��ت فاي��زة احم��د امللحن�ين
بالعج��ز ،قال��ت انه��م ال يقدم��ون
احلان�� ًا ناجح��ة ،والوحي��د الذي له
احلان ناجحة فعال هو عبد الوهاب،
ام��ا املوجي فيب��دو ان��ه ان�صرف اىل
امل�س��رح الغنائ��ي ،وبلي��غ حم��دي
م�شغ��ول يف ت�سجي�لات الكوي��ت،
وكم��ال الطويل دائ��م التنقل كثري
اال�سفار كانه ال�سندباد اجلوي!
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احلان ،وهو يعد لها
االن بالفعل بع�ض هذه االحلان..
فايزة احمد منتجة اي�ضا

قل ��ت لفاي ��زة :ولكنك مل تلمع ��ي اال على
احلان املوجي!
قالت :املوجي كف ��اءة ال ميكن انكارها،
ولكنه ك�س�ل�ان او م�ش ��غول ولديه حلن
ا�س ��مه (البيت اللي هن ��اك) واخد كالمه
م ��ن االذاعة منذ عام�ي�ن ،وحتى االن مل
ينته منه.
قل ��ت :انت تعرف�ي�ن ان املوج ��ي اليقنع
باالجر الذي تدفعه االذاعة..
قال ��ت :احلان ��ه دلوقت اتغ�ي�رت ،زمان
كان في ��ه حف�ل�ات كثري لك ��ن دلوقت فني
احلفالت ،وانا طبعا ما اقدر�ش ا�ش ��تغل
يف اي حفل ��ة اال اذا كان فيه ��ا عنا�ص ��ر
من م�س ��تواي ،وبعدين الزم امل�صاريف
تكون يف حدود الدخل..
قل ��ت :وه ��ل ه ��ذا ه ��و ال�س ��بب يف انك
تعتمدين على احلان زوجك!
قالت :ان زوجي يخدم احلاين وحينما
�س ��افرت اىل ليبي ��ا مل يطل ��ب اجلمهور
اغ ��اين القدمي ��ة امث ��ال (انا قلب ��ي اليك

مي�س ��ال) و(ي ��ا ام ��ه القم ��ر ع الب ��اب)
ولكن ��ه طل ��ب االغ ��اين اجلدي ��دة الت ��ي
حلنها زوجي امثال(�شهرين يا حبيبي)
و(العم ��ر يا قمر) و"جاي ��ا لك" و"بنتي
قم ��ورة" و"ح ��اول ي ��وم وراء ي ��وم
تن�ساين" و"ب�س انت اوعدين".
قلت كانك تنوين االقت�ص ��اد على احلان
حممد �سلطان.
قال ��ت :انا ما قلت�ش ك ��ده ،انا باخذ حلن
او حلن�ي�ن من عبد الوهاب يف ال�س ��نة،
وم�س ��تعدة اخذ اي حل ��ن ناجح اذا كان
ينا�س ��بني ،ول ��و انها لي�س ��ت بدع ��ة اذا
اقت�ص ��رت عل ��ى احل ��ان حممد �س ��لطان
ف ��ان فريوز تقت�ص ��ر عل احل ��ان اخوان
رحب ��اين وم ��ع ذل ��ك فه ��ي ناجح ��ة وقد
تعاقدت على ثالث حف�ل�ات يف الكويت
مقابل  180.000لرية.
اي اكرث من ع�ش ��رة االف جنيه م�صري
للحفلة الواحدة ،وهذا مبلغ مل حت�ص ��ل
عليه اية مطربة عربية حتى االن.

�صرفت  1000جنيه
وتقا�ضيت  25جنيها؟!
قلت لها :انت تكرثين من اال�س ��فار هذه
االيام ،ففي العام املا�ضي ام�ضيت اكرث
م ��ن ن�ص ��ف ال�س ��نة يف ب�ي�روت ،وهذا
العام �سافرت يف رحلة اىل ليبيا ومنها
اىل اخلارج ا�س ��تغرقت ت�س ��عة ا�سابيع
وق ��د قلت ان ��ك �ست�س ��افرين اىل بريوت
بعد اعياد الثورة ،وال يعلم اال الله متى
تعودين؟!
و�ش ��عرت ان هذا ال�س� ��ؤال اثارها قليال
ولكنه ��ا ع ��ادت تق ��ول - :كان لالغني ��ة
امل�صرية حتى اعوام قليلة م�ضت املجال
االول يف جمي ��ع الب�ل�اد العربية ،وعلى
ه ��ذا كان ��ت كل مطرب ��ة حتل ��م بالقاهرة
باعتباره ��ا هولي ��ود ال�ش ��رق ،وفج� ��أة
ب ��د�أت االغ ��اين املحلي ��ة ت�أخ ��ذ مكانه ��ا
بج ��وار االغني ��ة امل�ص ��رية يف ا�س ��واق
البالد العربية ..فما هو ال�سبب؟.
ال�س ��بب يف ر�أي ��ي ان النه�ض ��ة الفني ��ة

و�ص ��لت اىل معظم الب�ل�اد العربية ،يف
حني اننا مل نبدل هنا اي جهد للتطور او
التقدم لالحتفاظ مبكانتنا التقليدية.
وانا اح ��ب عملي ج ��د ًا ،واح ��ب اجري
وراء عملي ،وعندما �س ��افرت اىل لبنان
فوجئت بان يل ا�ش ��رطة �س ��يئة م�سجلة
يف م�ص ��ر ،وقد ام�ضيت وقتا طويال يف
تغيري هذه اال�ش ��رطة ،وت�سجيل اغاين
وبرام ��ج جديدة ،خ�صو�ص ��ا ان املجال
مفت ��وح ملن يري ��د العمل ،وال ي�س ��تطيع
اح ��د ان ينك ��ر اين جنح ��ت ،ولكن هذا
النج ��اح اذا كان ي�ص ��يبني �شخ�ص ��يا
بفائدة ،فان الفائدة تن�سحب اي�ضا على
االغنية امل�صرية.
وبع ��د عودت ��ي م ��ن لبن ��ان اردت ان
ا�س ��ت�أنف ن�ش ��اطي يف القاهرة ،ولكني
مل اج ��د املج ��ال امامي مفتوح ��ا ،فمثال
اع ��ددت برناجما للتليفزيون ا�س ��تغرق
عر�ضه �س ��اعة ون�صف �س ��اعة وت�شتمل
على ارب ��ع اغان ،وكلفني م ��ا يقرب من
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 25جنيه ّاً
 1000جني ��ه ،فهل
تدري كم تقا�ضيت من هذا الربنامج؟.
لقد تقا�ض ��يت خم�س ��ة وع�ش ��رين جنيها
فقط!
فهل ت�س� ��ألني بع ��د هذا ملاذا ا�س ��افر اىل
اخلارج! وملاذا اعمل يف اخلارج!!
اعتذرت عن ح�ضور
مهرجان كان
قل ��ت :اذن فق ��د كان ��ت رحلت ��ك االخرية
للعمل؟
قالت :هذا احد جوانب الرحلة فعال ،لقد

�س ��ا فر ت
الحي ��اء حف�ل�ات يف ليبي ��ا،
ومن ليبيا �سافرت اىل روما و�سوي�سرا
وباري�س للعالج ،النني كنت ا�ش ��كو من
قرحة يف معدتي...
ويف باري� ��س قابلت حممود مو�ص ��للي
م ��وزع االف�ل�ام العامل ��ي ،فطل ��ب من ��ا
ح�ض ��ور مهرج ��ان (كان) للتعاق ��د عل ��ى
بع� ��ض االف�ل�ام ،ولكنن ��ا اعتذرن ��ا الن
موعد عودتنا كان قد ازف..
وتقاب ��ل زوج ��ي اي�ض ��ا م ��ع م ��ي كارا
بالنكا التي طلبت منه ان يعد لها بع�ض

قلت :وما هي ق�صة االنتاج الذي اعلنت
انك ت�ستعدين له؟
قال ��ت :ان ��ا عايزة اعم ��ل فيلم م�ش�ت�رك
بااللوان بني م�ص ��ر ولبنان ،وقد اتفقت
ب�ص ��فة مبدئي ��ة مع ح�س ��ن االم ��ام على
اخراج هذا الفيلم..
قلت :والق�صة؟
قال ��ت :كنت ق ��د طلبت من اح�س ��ان عبد
القدو� ��س ان كت ��ب يل ق�ص ��ة ولكن ��ه مل
يعدها حتى االن ،و�سوف يتوىل ح�سن
االمام امر الق�صة..
قل ��ت :وما مقدار امليزانية التي اعددتها
لهذا الفيلم؟
قال ��ت :م ��ا تهمني� ��ش الفلو� ��س ،امله ��م
عندي ان النا�س ت�أخذ �صورة �صحيحة
عني..
قلت :وملاذا مل تظهري يف افالم القطاع
العامن مادام هذا هو هدفك!
قال ��ت :ماحد�ش طلبن ��ي ومو�ش ممكن
اعر�ض نف�سي..
اهلل يحر�سهم
وقط ��ع حديثي م ��ع فايزة رن�ي�ن جر�س

التليف ��ون،
كان املتح ��دث م�ؤل ��ف اغان،
ات�ص ��ل به ��ا ليطمئن على م�ص�ي�ر اغنية
ل ��ه ،فقال ��ت ان زوجه ��ا فرغ م ��ن تلحني
ه ��ذه االغنية ،وان عب ��د الوهاب اعجب
باللح ��ن عندما ا�س ��تمع له ،ثم ا�س ��معت
امل�ؤل ��ف مطل ��ع االغني ��ة اجلدي ��دة يف
التليفون..
وملا انتهى احلديث قلت لها :اين االحظ
ان اطفاله ��ا ال يقيمون معها ،وانها فيما
يبدو تقنع بوجودهم مع ا�سرة زوجهان
فما ال�سبب!..
فقال ��ت :ان ا�س ��رة زوج ��ي اح ��ن عل ��ى
اطفايل مني! والطف�ل�ان يبادالنهم حبا
بح ��ب ،وب�س ��بب ك�ث�رة ا�س ��فاري فاين
اف�ض ��ل لهما اال�س ��تقرار يف املكان الذي
اطمئن اليه..
قلت :وم ��ا هي اخبار اطفال ��ك االخرين
الذين يعي�شون يف �سوريا ولبنان؟
قال ��ت :ان قلبي معهم ،وحنيني اليهم ال
حت�س به �س ��وى االمهات ،ول�س ��ت اذيع
�سرا اذا قلت لك ان ا�سفاري العديدة اىل
لبنان ب�سببهم ،الله قادر ان يحر�سهم.
ثروت فهمي
�آخر �ساعة /متوز1966 -
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لهوليوود كما لكل بلد �ضحايا..
�إال ان ال�ضحاي��ا يف بل��د النج��اح
وال�شه��رة وذي��وع ال�صي��ت وك�س��ب
املالي�ين ،ه��م يف الواق��ع �ضحاي��ا
يرقى لهم!!
وبا�س��م "احل��ب" وعل��ى مذبح��ة
تتع��دد ال�ضحاي��ا ،وق��د قي��ل �إن
هولي��وود حتدث فيه��ا ق�صة غرام
واقعية مقابل كل فيلمني غراميني
تخرجهم��ا �ش��ركات ال�سينما ،وهم
ينتج��ون يف كل ع��ام ع��دة مئ��ات
م��ن ه��ذه االف�لام يظ��ل احلديث
عنها فرتة ما ،ولكن احلديث الذي
يبق��ى ابداً ه��و عن عالق��ات هذه
املمثلة بذلك املمثل ،وعن الطالق
املنتظر بني هذين النجمني ،وعن
اختط��اف زوجة من رجله��ا الذي
عا�شرته  15عاما ..الخ الخ.

WWW. almadasupplements.com

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

وق ��د ا�صبحت ه ��ذه الأم ��ور عادية ج ��د ًا تقابل
باال�ستخفاف وال ترتك اثر ًا لعداوة او بغ�ضاء،
فقد يدعو الرجل مطلقته و�صاحبها اجلديد يف
الأ�س ��بوع التايل ،او يكون �شاهد زواجهما ،او
بتزوجها مرة اخرى ويطلقها وهكذا دواليك.
ولكن اخطر ق�ص ���ص احلب هي التي يعقد احد
طرفيه ��ا بني جنم مع ��روف والظرف االخر بني
فت ��ى او فتاة م ��ن غمار النا�س ،فهذه الق�ص ���ص
هي التي تتقن اال�ش ��اعات يف ن�س ��جها ،وكثريا
ما يلعب �شيطان ال�شهرة فيها دوره.
وق ��د وافانا ال�ب�رق اخريا باخبار تلك الق�ض ��ية
الكبرية التي اتهم فيها �شاريل �شابلن بارتكابه
جرمي ��ة مع فت ��اة يف �أح ��د الفن ��ادق ،وقد ظلت
الق�ض ��ية منظ ��ورة زمن ��ا طويال ام ��ام املحكمة
حتى ق�ض ��ى املحلف ��ون برباءة املمثل امل�س ��كني
ال ��ذي ا�ض ��حك الع ��امل ،ولكن ��ه ق�ض ��ى حيات ��ه
اخلا�صة يف �سل�سلة من املتاعب والتعا�سات.
�ضحية �أخرى
وقبل ق�ض ��ية �ش ��ابلن كان الق�ض ��اء قد ف�صل يف
ق�ض ��ية اخرى م�ش ��ابهة كان املته ��م فيها ايرول
فل�ي�ن واملدعيت ��ان فتاتني من لو� ��س اجنلو�س،
ثب ��ت انهم ��ا قا�ص ��رتان مل تبلغا الثامنة ع�ش ��رة
وهو �سن الر�شد القانوين يف كاليفورنيا.
وق ��د ا�س ��تعان رج ��ال �ش ��ركة وارن ��ر ب�ش ��تى
الو�س ��ائل لينق ��ذوا جتمه ��م الكب�ي�ر فوكل ��وا له
جارى جاميلر ا�شهر املحامني ،ودافع عنه كبار
الكتاب ال�س ��ينمائيني ،وبعد ان برئ املمثل من
التهم ��ة الق ��ذرة كانت ال�ش ��ركة ال تزال تخ�ش ��ى
عل ��ى �س ��معته ،وارادت ان تن�س ��ى النا� ��س هذا
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جناح املمثل اجلديد ،فقد قيل انه �ض ��اق ذرع ًا
بهوليوود وباال�ش ��اعات التي ن�س ��جت حوله
وبنظرات النا�س وهم�س ��اتهم ،فقرر مغادرتها
خملفا وراءه هذا املجد الذي ابت�س ��م له حلظة
من الزمان.
ولع ��ل مادل�ي�ن كارول ا�ص ��بحت ه ��ي نف�س ��ها
ال�ض ��حية الرابع ��ة لقلبها الذي ع�ص ��ف بثالث
رج ��ال ،فق ��د كانت ت�ض ��طلع قبال ب ��دور املر�أة
العاقل ��ة الكامل ��ة ،ولك ��ن ال�ش ��ركات ا�س ��تغلت
مواهبها اجلديدة ،فب ��د�أت تظهرها يف ادوار
املر�أة العابثة امل�ستهرتة.

ي�صبحن زوجات له�ؤالء امل�شاهري!

احلادث ،فدبر ق�س ��م الدعاية حادثا غرامي ًا �آخر
بينه وبني �آن �ش ��ريدان عقب انتهائهما من فيلم
"حافة الظالم" و�س ��افر االثنني اىل املك�سيك،
فقي ��ل �إنهم ��ا �س ��افرا ليجع�ل�ا ال ��زواج خامت ��ة
للحب العا�ص ��ف الذي غ ��زا قلبي االثنني ،وبعد
ان ك�ث�رت اال�ش ��اعات واحلكاي ��ات ع ��اد ايرول
فنني ،وثب ��ت انه كان يف رحلة مع زميله املمثل
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ديب� ��س مورجان ،وان االثنني مل ي�ش ��هدا مطلق ًا
�آن �ش ��ريدان ،وقد ح�س ��ب اجلمهور ان كل تهمة
�سابقة لأيرول فلني هي من هذا القبيل!
يف عهد فالنتينو
وتذكرن ��ا ه ��ذه املنا�س ��بة بالق�ص ���ص الواقعية
الت ��ي حدث ��ت يف عه ��ود ال�س ��ينما الأوىل �أي ��ام

رودل ��ف فالنتينو ووال�س زي ��د وجون جلربت
وغريهم من الكواكب املعا�ص ��رين ،حيث كانت
فتيات من �أ�ش ��هر العائ�ل�ات يف امريكا يختبئن
حتت ا�س ��رة املمثلني ويقربن خدمهم باملـــــــال،
ويحك ��ن املكائد لكي يته ��م هـــــــــ� ��ؤالء املمثلون
بهــــــــن ،فيتلن من وراء هذه الف�ض ��ائح �ش ��هرة
وذيوع� � ًا وي�ص ��بحن حدي ��ث كل النا� ��س� ،إذا مل

�ضحايا امر�أة
انحدرت مادل�ي�ن كارول من ا�س ��رة اجنليزية
حمرتم ��ة ،ونال ��ت ثقاف ��ة عالي ��ة ممت ��ازة،
وا�ش ��تغلت ف�ت�رة بالتدري� ��س ،ويف �س ��نة
 1931تزوج ��ت من الكابنت فيليب ا�ش ��لي من
�ضباط البحرية االجنليزية ،وبعد حياة فنية
ممتازة و�س ��معة طيب ��ة يف اجنلرتا �س ��افرت
اىل هوليوود ،وملا ن�ش ��بت احل ��رب بد�أت هي
االخرى حربا خاطفة على الرجال.
فف ��ي عام  1940هجرت زوجها ونالت طالقها
منه.
وقي ��ل عنه ��ا �ش ��غفت حب ��ا بالطيار الفرن�س ��ي
اللفتنات ري�ش ��ارد دي الروبي ��ة ،و�إنها ذهبت
جت ��ري وراءه بعد �س ��قوط باري�س يف ايدي
االملان ،ثم هبت تبحث عنه يف تون�س وعرف

النا�س انه ا�صبح �ضحية ثانية للمثلة ال�شقراء
اجلميل ��ة بعد ان اعل ��ن ال�ب�رق يف يولية عام
 ،1941ان النجم ��ة ال�س ��ينمائية امل�ش ��هورة
مادل�ي�ن كارول تاه ��ت جت ��اه ج ��زر باهام ��ا
يف مرك ��ب �ش ��راعي كان ��ت تدي ��ره م ��ع املمثل
ال�س ��ينمائي جرتلنج هايدن يف طريقهما اىل
جزر جراند تورك".
وق ��د قامت على االث ��ر ثالث �س ��فن وطائرتان
من اال�س ��طول االمريك ��ي يف املحيط الهاديء
للبحث عن العا�ش ��قني اللذين ف�ضحهما القدر،
وبعد � 12ساعة اعلن الكابنت كوالر الذي يقود
طائرة برية ومائية انه عرث على احلبيبني بعد
ان ق�ض ��يا ليلة بطولها يف �أحد كهوف جزيرة
"كوتن كاي".
وقد كفل ��ت هذه املغامرة ل�س�ت�رلنج هايدن ان
تظه ��ره �إحدى �ش ��ركات ال�س ��ينما كوكبا امام
مادل�ي�ن يف فيل ��م "مم ��ر بهام ��ا" وبالرغم من

�ضحية ال�ساحر
وال�س ��احر هن ��ا ه ��و املمثل املخرج اور�س ��ون
ويل ��ز ال ��ذي به ��ر هولي ��وود بافالم ��ه املميزة
ب�شخ�صيته وبالعابه ال�سحرية التي يعر�ضها
كل م�س ��اء يف حفالت خا�ص ��ة ال�ص ��دقائه ،اما
ال�ض ��حية فه ��ي دولوري�س داريو املك�س ��يكية
حل�س ��ناء الت ��ي كان ��ت يف عي�ش ��ة ر�ض ��ية مع
زوجه ��ا �س ��يدريك جيبون ��ز املدي ��ر الفن ��ي
ل�ش ��ركة مرتو ،فالقى ال�س ��احر حبائله حولها
وا�ضطرها اىل الطالق ،و�صرحت دولوري�س
لرج ��ال ال�ص ��حافة بانه ��ا �س ��تقول "نع ��م" �إذا
�س�ألها اور�سون ويلز ،ولكن هذا تزوج اخريا
م ��ن ريتا هاي ��وارث بعد ان طلقه ��ا من زوجها
ال�س ��ابق ،وترك �ض ��حيته تندب حظها وتلعن
هوليوود واحلب يف هوليوود.

رئي�س التحرير التنفيذي
------------------------علــي ح�ســني
�سكرتري التحرير
------------------------رفعة عبد الرزاق

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

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
فخري كريم

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