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جميل���ة تدخ���ل يف خط���وات ق�صرية ح���ذرة مدخل 
فندق �ص���رد، ودون اي اكرتاث بنظرات االعجاب 
الت���ي تالحقه���ا، تلتق���ط مفتاح حجرته���ا من مكتب 

اال�صتقبال، وتن�صل ب�صرعة داخل امل�صعد.
جميل���ة جذاب���ة ال ترتدد حلظ���ة يف االعتق���اد بانها 
اح���دى كواكب ال�صينما الفاتنات، وال تت�صور على 
االطالق  - الول وهلة – ان هذه الفتاة التي ترت�صم 
على �صفتيها ابت�صامة لطيفة �صعيدة، تداعب املوت، 
وتقر منه يوما بعد يوم، فهي مهددة يف كل حلظة، 
وه���ي تعرف هذا.. ولكنها ال تريد ان تغري االجتاه 

الذي اتخذته لنف�صها، والذي ي�صبب لها املتاعب. 
ه���ذه الفت���اة هي”جيزي���ل حليمي”حمامي���ة م���ن 
باري����س، كر�ص���ت حياته���ا، ن�صاطه���ا كل���ه، لف�ص���ح 
ال�صلط���ات  ت�صتخدمه���ا  الت���ي  الق���ذرة  اال�صالي���ب 
الفرن�صي���ة يف تعذي���ب املعتقل���ن م���ن الوطني���ن 
اجلزائري���ن حت���ى يلق���وا حتفه���م يف املعتق���الت 

وال�صجون. 
مل���ع ا�صمه���ا بعد دفاعه���ا البا�صل املجيد ع���ن البطلة 
اجلزائرية ال�صابة جميلة بوبا�صا، ورددت �صحافة 
العامل ا�صم املحامية جيزيل واثنت على �صجاعتها، 
واطرت قوة حججه���ا وعظمة مرافعتها، وحتدثت 

عن دفاعها احلار يف ق�صية منجم احلديد الذي يقع 
بالقرب من”فيليب فيل”باجلزائر. 

روت لن���ا جيزي���ل ق�صة االعتق���ال الرهيب���ة.. ففي 
ليل���ة 10 فراير 1960 حت���رك خم�صون من رجال 
االم���ن ومعه���م ال�صب���اط ومفت�ص���و البولي����س اىل 
منزل ا�صرة جميل���ة، و�صربوا حوله نطاقا وقلبوا 
كل �ص���يء. عامل���وا اه���ل البي���ت بوح�صي���ة وعنف 
وق�صوة، اعتقلوا جميلة، ووالدها، وزوج اختها.. 
و�صربوه���م �صرب���ا مرح���ا، ونقلوه���م اىل مرك���ز 

البيار. 
ويف البي���ار توىل التعذي���ب الرج���ال الع�صكريون 
وعل���ى راأ�صه���م �صاب���ط ق���وة الهابط���ن باملظالت، 
فانهال���وا عل���ى جميلة لطم���ا و�صفع���ا وركال، حتى 
ا�صيبت بك�صر يف احد �صلوعها، وبعد خم�صة ايام 
من هذه االهوال نقل���وا جميلة اىل مع�صكر اعتقال 
اخ���ر ا�صمه”ح�ص���ن �صي”وهن���اك تعر�صت لنوع 
اآخ���ر من التعذي���ب، وهو املعروف ل���دى ال�صلطات 
الثاني���ة".  با�صم”الدرج���ة  هن���اك  اال�صتعماري���ة 
حدثتنا املحامية جيزيل عن هذه”الدرجة الثانية"، 
وو�صف���ت لنا فظاعتها وذك���رت لنا تفا�صيل عنها ال 
ي�صتطي���ع ب�ص���ر ان يت�صوره���ا، ويعج���ز القلم عن 

و�صف دناءة مرتكبيها. 
ولكن ما هي التهمة التي وجهت اىل الثائرة ال�صابة 
جميل���ة بوبا�صا التي مل تتجاوز بعد ربيعها الثاين 

والع�صرين؟ 
قي���ل يف التحقي���ق انها ع�صوة يف جبه���ة التحرير 
الوطنية وقي���ل انها القت يف �صبتمر 1959 قنبلة 
عل���ى مطع���م الكلي���ات يف مدين���ة اجلزائ���ر، وحال 
الفرن�صي���ون دون وق���وف اح���د م���ن املحام���ن اىل 

جانب جميلة يف اثناء مراحل التحقيق معها. 
ومع ان نظ���ر الق�صية حدد البدء فيه يوم 18 مايو 
�صنة 1960 فانه مل ي�صمح لال�صتاذة جيزيل حليمي 
بال�صف���ر اىل اجلزائر اال ملدة ثالثة ايام فقط – من 

16 – 19 مايو. 
وهك���ذا ا�صبح على املحامي���ة ان تت�صل مبوكلتها، 
وان تدر�س ملف الق�صية، وان تعد دفاعها عنها يف 
خ���الل ثالثن �صاعة فق���ط، ونا�صلت جيزيل ن�صاال 

�صاقا جنحت بع���ده يف اقناع املحكمة بعدم �صالمة 
االج���راءات التي اتخ���ذت، فق���ررت املحكمة اعادة 
التحقيق، وح���دد موعد جديد لنظر الق�صية، وهذا 

املوعد هو 17 يونيو. 
وكان���ت ه���ذه الف���رتة ب���ن املوعدين كافي���ة لزوال 
بع����س اال�صابات واجلروح الظاه���رة التي ن�صاأت 
ع���ن تعذيب جميلة.. قبل ان تقف امام املحكمة عند 

ا�صتئناف نظر ق�صيتها. 

* ولن���رتك الق�صي���ة قلي���ال لنحدث���ك ع���ن املحامية 
جيزي���ل حليمي، عمرها االن ث���الث وثالثون �صنة، 
وه���ي م���ن ا�صه���ر املحام���ن يف باري����س، متار�س 
مهن���ة املحاماة من���ذ احد ع�صر عام���ا، فقد بداأت يف 
�صن���ة 1949 حياته���ا العملي���ة احلافل���ة باحلوادث 

واالعمال املثرية. 
وتربطه���ا باالديب���ة املعروفة �صيم���ون دي بوفوار 
�صداقة متينة، وق���د ا�صرتكتا مع مائة من املفكرين 
ال���ذي  امل�صه���ور  البي���ان  توقي���ع  يف  الفرن�صي���ن 
عار�ص���وا فيه �صيا�صة حكومة ديجول، وهو البيان 
ال���ذي اق�س م�صج���ع احلكوم���ة الفرن�صية وجعلها 
تعل���ن انها �صتقدم موقعي البي���ان للمحاكمة بتهمة 
حتري����س اجلن���ود الفرن�صين على التم���رد وترك 

مع�صكراتهم. 
ووجه���ت احلكومة اىل جيزي���ل بالذات تهمة اثارة 
ح���ق ه���وؤالء املجندي���ن يف رف����س تنفي���ذ اوام���ر 

ال�صلطات الفرن�صية للقتال يف اجلزائر. 
وجيزي���ل متزوج���ة، وزوجه���ا اال�صت���اذ كل���ود فو 
يعم���ل باملحاماة اي�صا، وه���و �صكرتري عام موؤمتر 
املحام���ن بالعا�صم���ة الفرن�صي���ة، وه���و ينا�صر – 
مثله���ا – ق�صي���ة الثائرين الوطني���ن يف اجلزائر، 

ويعار�س �صيا�صة حكومته اال�صتعمارية. 
وهو من ان�ص���ار الفيل�صوف الوج���ودي الفرن�صي 
املع���روف ج���ان ب���ول �صارت���ر، وكان يف وق���ت من 

االوقات �صكرتريا له. 
وق���د الف كلود كتبا تف�ص���ر تعاليم �صارتر وتو�صح 
موق���ف املفكري���ن الفرن�صي���ن االح���رار م���ن حرب 
كت���اب  وابرزه���ا  كتب���ه  اح���دث  وم���ن  اجلزائ���ر، 
عنوانه”ال�صبكة”وفي���ه ي���روي كلود ق�ص���ة �صبكة 

فرن�صية ان�صئت مل�صاعدة ثوار اجلزائر. 

حماميــة فرن�شيــة �شابــة يف �لثالثــة و�لثالثــن مــن 
عمرهــا تــزور �لقاهــرة �الن.. ناجحــة يف مهنتهــا.. 
�شعيــدة كزوجة وربــة بيــت.. �بنها �ال�شغــر �شريج 
��شمه”كمون”النــه ��شبــه بالتو�بــل!.. �عتقلت �شهر� 
كامال بال حتقيق.. و�شاألتها يف �حلياة �لدفاع عن ثو�ر 
�جلز�ئــر.. �طــرى �لعــامل �شجاعتها بعــد دفاعها عن 

�لبطلة”جميلة بو با�شا". 
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وترافع���ت جيزي���ل وزوجه���ا كلود مع���ا يف ق�صية 
واحدة هي ق�صية اخلاليا االرهابية يف بون، كلود 
دع���اه احت���اد العمل املغربي اللق���اء حما�صرات يف 
الرب���اط والدار البي�صاء مو�صوعها”دور املفكرين 

يف االمة". 
وام�ص���ت جيزيل وكلود ا�صبوع���ن يف كوبا تلبية 
لدعوة وجهه���ا اليهما فبدل كا�ص���رتو زعيم الثورة 

الكوبية. 
وحدثتن���ا جيزيل ع���ن بيتها ال�صعي���د، فعالوة على 
عمله���ا كمحامي���ة ناجح���ة م�صه���ورة، ومفك���رة من 
املفكري���ن االح���رار، فانها اي�صا ت���وؤدي واجبها يف 
البي���ت كزوج���ة وام، ولهم���ا طف���الن ج���ان ايف )9 
�صنوات( و�ص���ريج )5 �صن���وات( وطفلهما اال�صغر 
لطي���ف ميالأ”ب�صقاوته”البيت �صع���ادة ومرحا اىل 
حد انهما اطلقا علي���ه ا�صم”كمون". والكمون احد 
التواب���ل ذات الرائح���ة القوية والطع���م املقبول.. 
ولهذا اعترا �صريج يف بيتهما كالكمون يف وجبة 

�صهية!
وعندم���ا حدث انقالب13  مايو 1958 يف اجلزائر 
 – التي اعاد ديجول اىل احلكم  – وهو االنقالب 
الق���ت قيادة املظالت التي قام���ت باالنقالب القب�س 
عل���ى جيزيل، واعتقلتها �صه���را كامال دون حتقيق، 

ثم افرجت عنها عندما زار يجول اجلزائر.
ويف �صب���اح اليوم ال���ذي اعتقلت فيه جيزيل كانت 
لرتافع عن ثائر جزائري امام املحكمة الع�صكرية.. 
وحكمت املحكم���ة براءته – فاطل���ق �صراحه.. ثم 

اعتقلت هي. 
وقالت لن���ا جيزيل ان زوجها ي�صاركه���ا معتقداتها 
ال�صيا�صي���ة. وال�ص���يء الوحي���د ال���ذي ي�صايقها – 
فيم���ا يتعلق ببيتها – هو انها م�صطرة اىل ال�صفر 

كثريا، وم�صطرة اىل التغيب عن بيتها. 
* �صاألته���ا ع���ن الظ���روف الت���ي جعلته���ا تنا�ص���ر 

الثورة اجلزائرية وتدافع عن املعتقلن من الثوار 

الوطنين، فقالت: 
الي�صار  انتمي جلن���اح  انني  ه���و  االأول  "ال�صب���ب 
وان مل اك���ن ع�ص���وا يف اي ح���زب �صيا�ص���ي، فان���ا 
م���ن ان�ص���ار ا�صتق���الل ال�صع���وب، واهت���م اهتماما 
خا�ص���ا بق�صايا ال�صع���وب العربية النني ولدت يف 

تون�س ون�صاأت بن العرب، وفهمتهم، واحببتهم. 
يف  الع�صكري���ة  املحاك���م  ام���ام  ترافع���ت  "وله���ذا 
تون����س عن الوطنين التون�صي���ن، وبداأت كفاحي 
اواخ���ر  يف  اجلزائ���ر  يف 

 – وا�صل���ت  التاري���خ  ه���ذا  ومن���ذ   ،1954 ع���ام 
و�صاوا�ص���ل – الدفاع عن ه���ذه الق�صية، كما انني 
اعم���ل يف الوقت نف�ص���ه حمامية للجبه���ة ال�صعبية 
العربية”ح���زب بن بركة”والحت���اد العمل املغربي 

الذي يراأ�صه حمجوب بن �صديق. 
"ومل���ا كن���ت فرن�صي���ة اجلن�صية فقد �صه���دت اثناء 
طفولت���ي يف تون�س �صورا موؤمل���ة من االذالل التي 
يتعر����س له���ا الع���رب. واح�ص�ص���ت وقتئ���ذ ان اهم 
�ص���يء يف حي���اة االن�ص���ان – اهم حتى م���ن الغذاء 

والعزة". بالكرامة  اح�صا�صه  – هو 
 

وروت جيزيل ق�صة مث���رية وقعت ملجاهد جزائري 
كان���ت ترتاف���ع عن���ه ام���ام املحكم���ة الع�صكري���ة يف 
ق�صنطين���ة، كان �صاب���ا فقريا اميا حم���ل �صالحه على 
كتف���ه وم�ص���ى يقات���ل يف �صبي���ل حرية بل���ده، �صاأله 

رئي�س املحكمة: 
ما هي مهنتك؟ 

فاجاب املجاهد: 
- فالح 

كم تك�صب اليوم! 
- انن���ي اعمل لق���اء طعامي، ال اك�ص���ب �صيئًا، ف�صعر 

رئي�س املحكمة بالغ�صب و�صاح يف املتهم:
ومل���اذا ت�صرتك يف ه���ذه االعمال االرهابي���ة؟ ال�صت 

نادما على ذلك!
فقال املجاهد الفقري بهدوء: 

- انن���ي مل اك���ن املك �صيئ���ا على االط���الق، انني مل 
اك���ن اح�س حت���ى بادميتي، وقال���وا يل ذات يوم ان 
اجلزائ���ر �صت�صبح م�صتقل���ة، وان ا�صتقاللها يحتاج 
اىل جه���ادي، وعندم���ا اعط���وين �صالح���ا ادركت ان 
وطن���ي حمت���اج ايل فع���ال، و�صع���رت بانن���ي اوؤدي 
واجبا قد اموت يف خالله، واخريا عرفت – والول 
م���رة يف حياتي اين رجل يعتم���د عليه وان حلياتي 

قيمة، وان لعملي ثمرة. 
وقال���ت لنا جيزيل:”و�صدر على ه���ذا املجاهد حكم 
قا����س، ومثل ه���ذا احلكم يعت���ر يف جميع بالد 
الع���امل تطبيق���ا خاطئ���ًا للقان���ون، اال ان الو�صع 
كله يف اجلزائر غري �صلي���م.. فالق�صاة يعترون 
يف نف����س الوقت طرفا يف الق�صية التي يف�صلون 

فيها! 
"ويعار�س الراأي العام الفرن�صي ا�صتمرار احلرب 
اجلزائرية ويري���د ان يتحقق ال�صالم يف اجلزائر. 
ونح���ن ندرك ان هن���اك �صعابا جم���ة، ولكنني على 
يقن من ان ال�صعب الفرن�صي �صي�صغط على حكامه 
الن���ه يري���د ان تنتهي ه���ذه احلرب ويري���د ان يقوم 
تعاون اقت�صادي وثقايف واجتماعي بن ال�صعبن: 
اجلزائ���ري والفرن�ص���ي، وياأم���ل ال�صع���ب الفرن�صي 
– ان ت�صبح اجلمهورية  – وه���ذا هو املي اي�صا 

اجلزائرية جمهورية دميقراطية.". 

�مل�شور /  ني�شان- 1961
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ذات م���رة، خان امللك عبد الله ق�صية العرب، حينما 
امر جيو�ص���ه باالن�صحاب من الل���د والرملة، وكان 

هذا االن�صحاب نذيرا ب�صياع فل�صطن. 
وم���رة اخرى، طال عه���د الظالم يف بغ���داد، وطال 
مع���ه عهد ن���وري ال�صعيد وا�صباه ن���وري ال�صعيد، 
وا�صبح العراق �صجنا كبريا الحرار العراق، وهم 
كل ال�صع���ب، ما عدا نوري ال�صعي���د وا�صباه نوري 

ال�صعيد. 
وم���رة ثالث���ة، ا�صتط���اع االجنلي���ز ان يجعلوا من 
ملك االردن، ال�ص���اب الذي كان مرموقا منذ عامن، 
وال���ذي مزق يوما م���ا معاهدة جده م���ع االجنليز، 
وط���رد جل���وب من ار����س ب���الده.. ا�صتطاع���وا ان 
ي�ص���رتدوه اىل حظرية اال�صتعمار، ويجروه مرة 

اخرى على دعوتهم الحتالل ار�س بالده.. 
وم���رة رابعة، اث���ار ال�ص���ودان م�صكلة م���ن م�صاكل 
احل���دود بين���ه وب���ن م�ص���ر، ونط���اق العروب���ة، 

ويذهبوا ل�صكوى م�صر يف جمل�س االمن.. 
ومرة خام�صة، اراد كميل �صمعون ان ميزق د�صتور 
لبن���ان، ويفر�س نف�صه عل���ى ال�صعب العربي االبي 
م���رة اخ���رى، ويحتفظ مبقع���د احلكم ب���اي ثمن.. 
حت���ى ل���و كان الثم���ن هو خ���راب ب���الده، وارهاق 
االالف من ارواح ابنائها، واحتالل امريكا ار�صها 
احل���رة.. وذه���ب ه���و االخ���ر لي�صك���و اجلمهورية 

العربية املتحدة يف االمم املتحدة! 

بقيت �جلامعة.. وذهب �عد�وؤها! 
ه���ذه امثل���ة مم���ا ح���دث.. ال كل ما ح���دث ويف كل 
مرة م���ن هذه املرات وغريها، كتب اكرث من كاتب، 
هن���ا يف القاه���رة، وهن���اك يف كل عا�صم���ة عربية، 
ي�صخر من بق���اء جامعة ال���دول العربية، ووقوفها 
موقف املتفرج العاجز امام ه���ذه املاآ�صي، وينتهي 
اىل كلمة”ف�صوه���ا.. واغلق���وا ابوابه���ا بال�صب���ة 

واملفتاح". 
ولكن الرجل الذي يحمل يف ميينه ال�صبة واملفتاح، 
عب���د اخلالق ح�صونة، االمن الع���ام للجامعة، ابى 
على كل قائل قوله، النه كان يوؤمن بان اجلامعة لن 
تنف�س، ولك���ن الذين يعملون على ف�صها هم الذين 
�صينف�ص���ون ويذهبون مع الري���ح، لتبقى اجلامعة 

ظال للموؤمنن. 
وكان الرج���ل متفائال دائما، حت���ى يف ا�صد الليايل 

حلكة وقتامة.. 
كان يق���ول يل، كلم���ا تعرثت االمور وعل���ى �صفتيه 
ابت�صام���ة واثقة:”االمي���ان وح���ده ال يكف���ي.. ب���ل 
الب���د ان يقرتب االميان بالتفاوؤل، وانا واحلمد لله 
متفائ���ل وموؤمن”و�ص���دق حديث���ه، وكذبت ظنون 

املت�صائمن والكافرين باجلامعة.
ويف االمثلة اخلم�صة التي �صربناها.. 

لق���ي عب���د الله م�صرعه ج���زاء خيانت���ه.. وحلق به 
نوري ال�صعي���د وا�صباه ن���وري ال�صعيد، وا�صرقت 
يف العراق �صم�س احلرية.. وا�صبح ح�صن االردن 
�صجين���ا يف ن�صره ال يحر�صه اال جنود ال�صيطان.. 
وبكلم���ة واح���دة جمد جم���ال عبد النا�ص���ر م�صكلة 
احل���دود ب���ن م�ص���ر وال�ص���ودان.. وانزل���ق مقعد 
احلكم من حتت �صمعون لي�صلم مقاليده اىل اللواء 
�صه���اب، ال���ذي ق���ال ان���ه موؤم���ن باحلي���اد، وموؤمن 

بالعروبة، وموؤمن بالدول العربية املتحررة.

مل �ذهب ال�شهد ماأ�شاة.. 
وحينم���ا ذهبت للق���اء الرجل املوؤم���ن املتفائل عبد 
اخلال���ق ح�صونة، قبيل اجتم���اع اللجنة ال�صيا�صية 
للجامع���ة العربية بليلة واحدة، قال يل وهو ي�صري 

اىل اريكة يف غرفة مكتبه: 
* اتذك���ر م���اذا قلت ل���ك اذ نح���ن جال�ص���ان هنا منذ 

عام؟ 
قلت: 

- اج���ل.. اذكر اننا ا�صتعر�صن���ا النك�صة التي كانت 
تع���ر باالم���ة العربي���ة يومئ���ذ، فراأيت���ك متفائ���ال 

والنا�س جميعا مت�صائمون قال: 
ل���ك انن���ي اعتق���د ان �صك���وى لبن���ان  * وا�صي���ف 
للجمهوري���ة العربي���ة املتح���دة يف االمم املتحدة، 
كان���ت من ا�صد املح���ن التي عرت باالم���ة العربية 
ومع هذا فقد جنحنا يف اجتيازها بالقرار العربي 
ال���ذي مل ت�صهد االمم املتح���دة يف تاريخها اجماعا 

رائعا على �صيء مثل اجماعها عليه. 
الرج���ل  �صفت���ي  عل���ى  ارت�صم���ت  اخ���رى..  وم���رة 

ابت�صامة الثقة وهو يقول: 
* لق���د كنت واثقا قبل ان اذه���ب اىل نيويورك اننا 
�صنحل م�صكلتنا فيما بيننا.. كنت واثقا اننا �صن�صل 
اىل مثل هذا القرار دون ان افكر يف �صيغته، ولوال 
ه���ذه الثق���ة م���ا ذهبت اىل 

نيويورك. 
ثم جدت ق�صماته وهو يقول مبرارة: 

* اتظن انن���ي كنت ذاهبا ال�صه���د ماآ�صاة؟.. اجل.. 
انها كان���ت ماآ�صاة، ولكني كنت واثقا انها �صتنتهي 
اىل نهاي���ة �صعيدة، كنت واثقا من هذه النهاية منذ 
ان ذهبن���ا اىل بنغازي، فلوال �صيء من �صوء احلظ 
لف���ازت ق���رارات اجلامع���ة العربي���ة بع���دد �صكوى 
لبنان مبثل هذا االجم���اع يف بنغازي.. بل ا�صيف 
ل���ك ان كثريا م���ن �صا�صة الغرب الذي���ن قابلتهم يف 
نيوي���ورك قال���وا يل  يف عجب ان الق���رار العربي 
الذي فاز باالجماع يف االمم املتحدة ال يختلف يف 
جوهره عن قرارات اجلامعة العربية يف بنغازي، 
وا�صاف���وا انه ل���و كل لبنان قد واف���ق على قرارات 

بنغازي ملاذهب احد اىل االمم املتحدة. 

قلت لد�ال�س.. فاظهر تفهما 
قلت لالمن العام: 

- ه���ل ت�صتطيع ان تع���رف من ال���ذي و�صع �صيغة 
القرار العربي؟ 

* احلقيق���ة ان���ك ال ت�صتطي���ع ان ت�ص���ري اىل اح���د 
بال���ذات، لتقول انه هو ال���ذي و�صع �صيغة القرار. 
لقد تداولنا اوال حول املعاين اىل ان اتفقنا عليها، 
فاخذن���ا جميع���ا ن�ص���وغ ه���ذه املع���اين يف قال���ب 
الكلم���ات التي دار حولها �ص���يء من ال�صد واجلذب 
اله���ن، اىل ان انته���ت اىل الق���رار، ولق���د حر�صنا 
على ان ن�صرك فيه الدول العربية غري االع�صاء يف 
اجلامع���ة، كاملغرب، واجلزائر اي�ص���ا.. ا�صركناهم 
يف جمي���ع املداوالت، ويف توقي���ع م�صروع القرار 
الرائ���ع، واروع م���ا في���ه ان���ه اثبت ل���المم املتحدة 
وللع���امل كل���ه، ان العرب ق���ادرون على ح���ل جميع 

م�صاكلهم بانف�صهم وفيما بينهم. 
وقلت لالمن العام: 

- وهل ا�ص�صتم عند مقابلتكم جلون فو�صرت داال�س 
انه ادرك هذا ال�صيء؟

قابل���ت  لق���د   *

داال����س، و�صرحت له كل �ص���يء.. واكدت له اخطاء 
ال�صيا�ص���ة الغربية يف ال�ص���رق االو�صط، كما بينت 
ل���ه اي ك�صب ف���ات امريكا من جراء فق���دان �صداقة 

العرب. 
- وماذا كان جوابه؟

* اظه���ر تفهما لكل ما قلته له.. ولكن العرة لي�صت 
باظهار التفهم، بل برتجمته اىل لغة عملية. 

لن �طرق �لباب مرة �خرى 
وانتق���ل احلديث بنا بعد ذلك اىل بع�س ما ت�صمنه 
القرار العربي من م�صائل اخرى غري م�صاألة لبنان، 
واىل اجل���و الذي �ص���اد االمم املتح���دة واالحاديث 
الت���ي ت���رددت يف رواقه���ا اثناء بح���ث م�صروعات 
والعربي���ة،  والرنويجي���ة  االمريكي���ة  الق���رارات 

ف�صاألته: 
- وما رايك���م يف اقرتاح ايفاد �صفري االمم املتحدة 

يف ال�صرق االو�صط؟
* جمرد فك���رة ابديت بدون تفا�صيل، وال ا�صتطيع 
اب���داء اي راأي فيه���ا قب���ل ان اعرف م���ن يكون هذا 
ال�صف���ري، وم���ا مهمته، وه���ل تتفق ه���ذه املهمة مع 
مبادئن���ا، وال تتعار�س م���ع �صيا�صتنا.. كل روؤو�س 
امل�صائ���ل ه���ذه يج���ب ان تدر����س بعناي���ة قب���ل ان 

ت�صتطيع ان تبث براأي حا�صم يف هذا االقرتاح.
يف  واملغ���رب  لتون����س  ا�صراكك���م  ومبنا�صب���ة   -
م���داوالت الق���رار العرب���ي وتوقيع���ه.. ه���ل بلغتم 

ر�صميا انهما ان�صمتا اىل اجلامعة؟ 
فاطرق االمن العام يف جهامة خفيفة، ثم قال: 

* احلقيق���ة انني بذلت كل جهد فيما م�صى لتحقيق 
هذه االمنية احلبيب���ة اىل قلب كل عربي، ثم اثرت 
منذ ع���ام اال اطرق الب���اب مرة اخ���رى، مكتفيا مبا 
قلت���ه لرجاالت هاتن الدولت���ن ال�صقيقتن، من ان 
ب���اب اجلامعة مفتوح لهما عل���ى م�صراعيه، ملاذا ال 
وانا اأوؤكد ان من �صاحلهما االن�صمام اىل اجلامعة 

فمرحبا بهما.. 
- ولك���ن ال�صح���ف رددت هذا اال�صب���وع ان الغرب 

�صين�صم للجامعة. 
* هك���ذا قال���ت ال�صح���ف ث���م ج���اءت االنب���اء ه���ذا 

اال�صبوع بان االماين قد حتولت اىل وقائع. 

م�شروع �لتنمية �القت�شادية 
وانتقلن���ا بعد ذلك اىل احلديث عن �صيء ا�صار اليه 
القرار العربي، ولو بخل م�صروع القرار االمريكي 
وال احادي���ث همر�صول���د م���ن اال�ص���ارة الي���ه.. ب���ل 
لعله يوؤل���ف ركنا هاما من الدرا�ص���ات التي قام بها 
�صكرت���ري عام االمم املتحدة خ���الل جولته االخرية 
مبي���دان ال�صرق االو�صط، ويحت���ل �صطرا طيبا من 

تقريره. 

ع�شر�ت من �مل�شائل �ختلفــت عليها �لدول �لعربية يف �ل�شنو�ت 

�الأخــرية.. ولكنها �تفقت على �شيء و�حــد باالجماع.. هو �ن 

يبقــى عبــد �خلالق ح�شونــة �مينا عامــا للجامعــة.. وكان هذ� 

�الجمــاع هو �شر �الجماع �لذي فاز بــه �لقر�ر �لعربي يف �المم 

�لتمحــدة فاثبت �ن �لعرب قــادرون – مهما �ختلفو� – على حل 

م�شاكلهــم بانف�شهــم.. ويف هــذ� �حلديــث �لذي د�ر بــن �شالح 

جودت و�من �جلامعة، يرفع �المن �ل�شتار عن كثري من �المور 

�لتي تهم كل عربي من �ملحيط �ىل �خلليج، و�هم هذه �المور �ن 

�جلامعة لن تبقى جامعة حكومات فقط.. بل �شتن�شيء جمل�شا 

من برملانات �لعرب، لت�شبح جامعة �شعوب وحكومات! 
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ذل���ك ه���و م�ص���روع التنمي���ة االقت�صادي���ة لل�ص���رق 
االو�ص���ط،  ا�صتعداده���ا للم�صاهمة في���ه باال�صرتاك 
م���ع دول املنطقة، عن طريق البناء الدويل لالن�صاء 

والتعمري. 
وحن �صاألته الراأي يف هذا ال�صدد قال: 

* ان مواردن���ا نحن الع���رب، كفيلة ب���ان حتقق لنا 
اك���رث ما نن�صد م���ن الرخ���اء، ه���ذا راأي طاملا امنت 
به، حتى قبل ان تق���وم �صلتي بهذه اجلامعة، فلما 
عين���ت امينا له���ا يف مار�س �صن���ة 1953، كان اول 
عمل ب���ادرت اليه هو دعوة وزراء املال واالقت�صاد 
يف دول اجلامع���ة اىل املوؤمتر ال���ذي انعقد يف 29 
ماي���و من الع���ام نف�ص���ه، وانتهينا يف ذل���ك املوؤمتر 
اىل االتف���اق عل���ى ان�ص���اء منظم���ة مالي���ة عربي���ة 
للتنمي���ة االقت�صادية، راأ�س ماله���ا ع�صرون مليونا 
م���ن اجلنيه���ات، نكتتب فيه���ا ال���دول العربية وفقا 
لطاقاته���ا، وتعمل على ا�صتغالل امل���وارد واملرافق 
العربي���ة، بروؤو�س اموال عربي���ة وكفايات عربية، 
لرف���ع م�صت���وى املعي�ص���ة يف االم���ة العربي���ة. وقد 
وقع���ت هذا االتف���اق كل م���ن اجلمهوري���ة العربية 
ولبن���ان  ال�صعودي���ة  العربي���ة  واململك���ة  املتح���دة 
واالردن، وان���ا واثق ان اململك���ة املتوكلية اليمنية 
العراقي���ة �صتب���ادران اىل توقيع���ه  واجلمهوري���ة 
فيخ���رج امل�صروع اىل حيز التنفيذ، و�صتجد الدول 
العربي���ة االخ���رى ان م���ن �صاحله���ا ان ت�صهم فيه، 
و�صت�صه���م ان �صاء الله، وال مان���ع لدينا ان ت�صرتك 
االمم املتح���دة او امري���كا او غريهم���ا م���ن ال���دول 
يف م�صان���دة ه���ذا العم���ل، مادام���ت ه���ذه امل�صاندة 
غ���ري م�صروط���ة وال متدخلة فيما نع���ده من �صئون 

�صيادتنا او مبادئنا او �صواحلنا. 

على �شوء تقرير همر �شولد 
قلت لالمن العام: 

موع���ده  يف  يجتم���ع  ه���ل  اجلامع���ة..  جمل����س   -
القانوين، اعني اول اكتوب���ر القادم، او ترون انه 

من اخلري التبكري بدعوته قبل هذا املوعد؟
* �صينعقد يف موعده اي اول اكتوبر. ولي�س هناك 
اية �صرورة تدع���و اىل �صبق هذا املوعد، وال�صيما 
ان���ه اآت يف ظ���روف ان�صب، اذ ان���ه ياأتي بعد تويل 
اللواء�صهاب زمام االمر يف لبنان، و�صتكون هناك 
حكوم���ة جدي���دة ووزي���ر خارجية جدي���د، اما يف 
االردن فام���ل ان تكون ف���رتة اال�صتجمام قد انتهت 
وا�صف���رت عن �صيء وا�صح، هذا اىل ان هذه االيام 
الباقي���ة اىل اول اكتوب���ر ق���د تتي���ح ل���المم فر�صة 
العمل عل���ى �صوء تقري���ر امل�صي���و داج همر�صولد، 
الذي �صيقدم تقريره قبل هذا املوعد، وعلى �صوئه 
يتقرر م�صري الق���وات االجنبية املرابطة يف لبنان 

واالردن. 

هذه �هم تعديالت �مليثاق 
وهن���ا.. جرن���ا احلدي���ث ع���ن ميث���اق اجلامعة اىل 
تعديل���ه..  �ص���رورة  عل���ى  الع���ام  ال���راأي  اجم���اع 

وحتدثنا يف ذلك، فقال االمن العام:
* اجل.. يجب ان يعدل ميثاق اجلامعة، و�صتكون 
م�صاألة التعديل على راأ�س القائمة يف جدول اعمال 

جمل�س اجلامعة يف اجتماعه القادم. 
- هل لكم مقرتحات معينة يف هذا ال�صاأن؟ 

* طبعا.. و�صاعر�س على املجل�س راأيي فيما يجب 
ان يعدل من بنود امليثاق، واهمها: 

* ان تك���ون املوافق���ة عل���ى الق���رارات باالغلبية ال 
باالجم���اع كم���ا ه���ي االن، فذلك اق���رب اىل القاعدة 
الد�صتوري���ة م���ن ناحي���ة. ومن ناحية اخ���رى، فان 
ع���دم توفر االجماع يف بع�س امل�صائل يفوت علينا 

كثريا من ال�صوالح احليوية. 
* ان تن�صا اداة جديدة يف اجلامعة، قوامها وزراء 
خارجي���ة ال���دول االع�ص���اء، عل���ى ان جتتم���ع هذه 
االداة م���رة كل ثالث���ة ا�صهر، وان يك���ون اجتماعها 
كل م���رة يف عا�صم���ة م���ن عوا�ص���م اجلامع���ة غري 
عا�صم���ة االجتم���اع ال�صابق، حت���ى ال يظن احد ان 

القاهرة حتتكر هذه االجتماعات وت�صتاأثر بها، وال 
�صك ان لق���اء وزراء اخلارجية دوريا ويف خمتلف 
العوا�ص���م العربية، يق���رب وجهات النظ���ر بينهم، 

ويعرفهم اىل الراأي العام يف كل عا�صمة عربية. 
* والتعدي���ل الثالث، وه���ذا هو االهم، ه���و ان�صاء 
اداة اخرى داخل اجلامعة، موؤلفة من جمل�س ي�صم 
نخبة من اع�صاء كل برملان من الرملانات العربية، 
وبهذا ت�صبح هذه االداة ممثلة لل�صعوب العربية.. 
وهك���ذا ت�صبح اجلامعة جامعة �صعوب وحكومات 
معا، بدال من ان تك���ون جامعة حكومات فقط، كما 

هي االن. 
* واخريا.. �صنتفق على ان يكون املوعد القانوين 
الفتت���اح دورة اجلامع���ة، ابتداء من الع���ام القادم، 
ه���و اول �صبتم���ر ب���دال م���ن اول اكتوب���ر، حت���ى 
يت�صن���ى للمجل����س ان ي�صتعر����س جمي���ع امل�صائل 
العربي���ة والدولية املعرو�صة عل���ى االمم املتحدة، 
وينته���ي فيه���ا اىل راأي واح���د يذهب ب���ه مندوبو 
ال���دول العربي���ة اىل االمم املتح���دة عن���د افتت���اح 

دورتها العادية يف 16 �صبتمر من كل عام. 

نحن و��شر�ئيل 
وعند هذا احلد من احلديث، نظر االمن العام اىل 
�صاعت���ه، وكنت اعلم انه على اك���رث من موعد.. مع 

�صفري بورما.. ومع ومع.. الخ.. 
ومل يك���ن هناك بد من ان ابرح املكان.. وكان هناك 
اكرث من �ص���وؤال ال يزال يرتدد بخاطري، فاهم بان 
اوجه���ه اىل امن اجلامعة كنت اريد ان ا�صاله متى 

يذهب للعراق؟ 
وكن���ت اري���د ان ا�صارح���ه ب���ان مقاطع���ة ال���دول 
العربية ال�صرائيل اقت�صاديا، ال تفيدنا ب�صيء كثري 
يف مي���دان امالن���ا خلن���ق ا�صرائيل، بع���د ان راأيت 
بعيني – خالل رحلتي حول العامل – كيف ت�صللت 
منتج���ات ا�صرائيل وخراء ا�صرائي���ل اىل ا�صواق 
غان���ا والهن���د وبورم���ا وتايالند وتركي���ا.. وحتى 

النم�صا واملانيا. 
وكنت اري���د ان اقف منه على موق���ف اجلامعة من 
ق�صي���ة ال�صلط���ان علي عب���د الك���رمي، �صلطان حلج 

الذي اق�صاء االجنليز عن عر�صه. 
وكن���ت اري���د ان ا�صاأله مل���اذا تخلف���ت اجلامعة عن 
تاأليف حكوم���ة حرة للجزائر، يجل�س ممثلوها مع 

ممثلي الدول العربية يف جمل�س اجلامعة. 
وا�صي���اء كثرية اخرى �صكنت اري���د ان اعرف فيها 

راأي الرجل املتفائل.
ولكن���ه نظ���ر اىل �صاعت���ه م���رة اخ���رى، فاكتفي���ت 
ب�صوؤال واحد اجابني عليه وهو يودعني اىل باب 

الغرفة. 

لن تفل�س �جلامعة �بد� 
قلت المن اجلامعة وانا ا�صافحه مودعا: 

- بقيت ع�صرة ا�صئلة على االقل.. ولكني ارجئها اىل 
ان ازوركم يف مبنى اجلامعة اجلديد ان �صاء الله.

فقال الرجل املتفائل، وهو اقل تفاوؤال هذه املرة: 
* اخ�ص���ى ان يط���ول انتظ���ارك، فق���د انته���ى املبنى، 
ولكننا ال جند ثمن االثاث.. ان خزانة اجلامعة تكاد 
تكون خاوية، واكرث الدول متخلف عن اداء ن�صيبه 

فيها. 
وعاودت���ه ابت�صام���ة الثقة م���رة اخرى وه���و يختتم 

حديثه بقوله: 
* ولك���ن افال����س خزان���ة اجلامع���ة ال يعن���ي افال�س 
اجلامع���ة اب���دا.. اجلامعة ل���ن تفل�س، لق���د مرت بنا 
اوق���ات مل نكن جند فيها مرتب���ات املوظفن.. ولعلك 
تذك���ر م���ا قلت���ه ل���ك يف ال�صن���ة املا�صي���ة، ان امل�صالة 
املادية هي اتفه امل�صائل.. ولقد كانت خزانتنا يومئذ 
مفل�ص���ة.. وه���ا انت ذا ت���رى ان اجلامعة ه���ذا العام 
اك���رث ازدهارا م���ن العام املا�صي.. امله���م ان توؤمن.. 

وان نتفاءل!. 

�مل�شور /  �أيلول- 1958
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يف �صجن الن�صاء 189 �صيدة 
كل منه����ن لعب����ت ام����ا دور الزوج����ة او 
الع�صيق����ة الأحد التج����ار او املوزعن.. 
ث����م انح����درت اىل االدم����ان.. واخ����ريا 

انحدرت اىل ال�صجن.
ان امل����راأة تتوىل وظيف����ة هامة يف نقل 
وتقطيعه����ا  واخفائه����ا..  املخ����درات.. 
ووزنها.. وتغليفها بورق ال�صيلوفان. 
ث����م ترويجه����ا وتو�صيله����ا اىل ا�صابع 
املدمن، حت����ى ت�صتمر انفا�صا يف راأ�صه 
وهوالء الع�صر ميثلن احياء القاهرة. 

حي �ملخدر�ت 
والفت����اة االوىل ا�صمه����ا �ص����رة عب����د 
الل����ه �صمراء يف اخلام�ص����ة والع�صرين 
من عمرها تدخ����ل ال�صجن الأول مرة.. 
ودخلت����ه لتق�ص����ي فيه عقوب����ة ال�صجن 
املوؤب����د.. ام����ا زوجه����ا فقد دخل����ه اكرث 
م����ن مرة.. وكان يخ����رج باعجوبة ومل 
يك����ن زوجه����ا وح����ده هو ال����ذي يروج 
املخ����درات، بل �صقيقة زوجها وزوجها 
اي�ص����ا، وكان����ت ه����ذه اال�ص����رة ت�صك����ن 
يف )الباطني����ة( وه����و ح����ي يق����ع ب����ن 
ال����درب االحم����ر واالزه����ر.. وي�صته����ر 
بتجارة املخدرات وترويجها، وحدث 
ق�صي����ة  يف  زوجه����ا  عل����ى  قب�����س  ان 
خمدرات فان�صمت اىل �صقيقة زوجها، 
اىل  و�صل����ت  االي����ام  م����ن  ي����وم  ويف 
اوقية  يدها”مقطوعية”الي����وم وه����ي 
م����ن احل�صي�س جمه����زة للبي����ع.. وبعد 
دقائق من و�صوله����ا كان البولي�س يف 

اثرها. 
وتق����ول �ص����رة ويف اثن����اء املعار�صة 
االوىل يف ام����ر حب�ص����ي ق����ال �صريكي 
اننا اذا اعرتفنا معا، �صيحكم علينا معا 
ولن جند يف اخلارج من يهتم ب�صئوننا 

ن����ا..  وق�صايا
ام����ا اذا ا�صتطعت ان����ا ان اخرج، 

ف�صيك����ون يف مق����دوري وان����ا مطل����ق 
ال�ص����راح ان اعتن����ي ب�صئ����ون الدف����اع 
عنك.. واالنفاق علي����ك وعلى زوجك.. 
ولن تزي����د مدة عقوبت����ك على �صنة يف 

ال�صجن. 
اوقي����ة  جرمي����ة  �ص����رة  وحتمل����ت 
احل�صي�س ام����ام النيابة وامام الق�صاء 
ثم �صع����رت فجاأة بعد احالتها من غرفة 
االتهام بانه����ا وحيدة، فهي مل جتد من 
ي�ص����األ عنها، وخرج زوجه����ا اي�صا من 
ال�صج����ن بكفال����ة خم�ص����ة جنيه����ات من 

الق�صية املتهم فيها.. 

يف �ل�شجن
وتقول �ص����رة ان زوجي مل ينتظرين 
حت����ى يف�ص����ل يف الق�صي����ة ب����ل تزوج 
عل����ي زوجة اخرى، وه����ي زميلتي يف 
ال�صج����ن بتهم����ة اخ����رى. وزوج����ي مل 

ميهل����ه 
القدر. اذ قب�س عليه اي�صا، 

وهو االن يف �صجن الرجال. 
و�صاأله����ا اال�صت����اذ فت����ح الب����اب، كي����ف 

متيزين ا�صناف احل�صي�س..
فقال����ت �ص����رة: اف����رك احل�صي�����س بن 
ا�صابع����ي، ف����اذا كان����ت القطع����ة لين����ة 
تاكدت ان احل�صي�س من النوع اجليد. 

ف�صاألها: وهل تدخنن احل�صي�س؟
فقالت: نع����م، كنت اتن����اول مع زوجي 
بع�س االنفا�����س يف ال�صباح وامل�صاء، 

وكان هذا اثناء عملية )التقطيع(. 
فق����ال له����ا: وم����اذا كان �صع����ورك.. هل 
كن����ت ت�صعرين بل����ذة م����ن التدخن مع 

زوجك؟
فقالت: كنت ا�صعر )بدوخة( ب�صيطة.. 
ون�صيان لكل االالم وميل اىل الفرف�صة 
كما كن����ا ن�صعر بلذة كزوج����ن.. وهذا 
�صعوري انا.. ث����م ا�صتطردت: اريد ان 

ا�صاأل 
�ص����وؤاال واحدا؟.. ما ه����ي الفائدة التي 
جتنيها احلكوم����ة من �صجني 25 �صنة 
وتك�ص����وين..  وتعاجلن����ي  تطعمن����ي 
ال�صج����ن  عل����ى  االع����دام  اف�ص����ل  ان����ا 
املوؤب����د، الن في����ه راحة ابدي����ة.. ثم هل 
ت�صديد العقوب����ة ادى اىل منع انت�صار 
املخدرات.. ابدا.. بل رفع من ا�صعارها 

فامتالأت جيوب املهربن والتجار. 

45 يوما يف �حلرية 
وكاملة حممد من م�صر القدمية دخلت 
ال�صج����ن يف عقوب����ة مل����دة 18 �صهرا ثم 
خرجت اىل ال�ص����ارع وكان زوجها يف 

انتظارها امام ال�صجن، وتقول: 
- مل ينتظ����رين احد م����ن اهلي.. فكنت 
م�صط����رة ان ا�ص����ري م����ع زوج����ي، كنت 
جائع����ة فمالأ معدت����ي بالطعام وفر�صت 

له مالب�صي لننام عليها.. 
ومل ي�صتمر ه����ذا طويال.. وقب�س علي 
)كاملة( يف جرمية خم����درات ودخلت 

ال�صجن مرة اخرى لتمكث 25 �صنة. 
وكاملة امراأة يف الثالثة والع�صرين من 
عمره����ا.. وكان����ت �صريحة يف حديثها 
اىل ابع����د حد، فقد روت لال�صتاذ احمد 
زكي امام مدير البحوث الفنية بوزارة 
ال�صئ����ون االجتماعي����ة ق�ص����ة العالق����ة 
اجلن�صية واثر احل�صي�س فيها.. وكنت 
ا�صع����ر ب����ان ال�صع����ريات البي�ص����اء يف 
راأ�ص����ه تكاد تقف����ز يف الهواء.. ال ادري 
طرب����ا ام خوف����ا وب����داأت كامل����ة تروي 
تاأثري احل�صي�س يف حياتها الزوجية.. 

ثم �صاألها اال�صتاذ فتح الباب.
- وايه راأيك يف اخلمر..؟ 

فنفت نفيا تاما انها تناولتها.. ثم عادت 
كاملة لتقول ان اثر احل�صي�س وهمي.. 
ينق����ل ال�صخ�����س املخدر م����ن عامل اىل 
ع����امل اآخ����ر.. ف����ال ي�صع����ر بالوق����ت... 
ب����ل ت�صي����ب حوا�صه بالدة تام����ة.. اما 
الل����ذة م����ن احل�صي�س فتك����ون يف مدى 
درجة البالدة، وم����ا يحيط بها من جو 
الفرف�صة وامليل اىل ال�صحك واملرح.. 

�م كلثوم 
ثم �صاأل اال�صتاذ عبد العزيز داود كاملة 
وزميالتها ع����ن وقت توزيع احل�صي�س 
وهل يك����ون يف اول ال�صهر او يف ليلة 
اجلمع����ة؟؟ او يف ايام االعي����اد فاأجنب 
يرتف����ع  كلث����وم  ام  ليل����ة  يف  جميع����ًا: 
توزيع احل�صي�س اىل ال�صعف.. حيث 
يلتف النا�����س حول الرادي����و ليطربوا 

ب�صوت ام كلثوم.. 
وقال����ت �صع����اد فرج – وه����ي من م�صر 
اجلدي����دة – لقد كن����ت اربح يف ليلة ام 
كلث����وم 30 جنيها وكان اك����رث زبائني 
م����ن الطلب����ة في�ص����رتك ع����دد منه����م معا 
يف �صراء كمية م����ن احل�صي�س، وكانت 
حرك����ة البي����ع ت�صتم����ر حت����ى الو�صل����ة 

                                            كانت �جليل ت�شتمع هذ� �ال�شبوع �ىل �عرت�فات ح�شا�شات م�شر.
               

مكان �العرت�ف �ل�شجن.. �ملحققون. رجال وز�رة �ل�شئون �الجتماعية 

هل �ملر�أة �كرث �شر�حة من �لرجل؟ 

�و �لظروف �ل�شيئة هي �لتي تع�شف بنف�شية �ملر�أة فتحولها �ىل خملوق ثرثار؟. 

كانــت ��شابع �ال�شاتــذة �حمد زكي �المــام وعبد �لعزيز فتح �لبــاب وعبد �لعزيــز د�ود ال ت�شتطيع �ن 

تلحق بال�شر�حة �ملتدفقة من �فو�ه ع�شر �شيد�ت مدمنات وتاجر�ت للمخدر�ت. 

حكم على كل منهن مبدد ترت�وح بن ثالث �شنو�ت وع�شرين �شنة.. يق�شينها يف �ل�شجن.. 

وقــد دلــت �العرت�فــات �الوىل، على مــدى خطورة �لــدور �لــذي تلعبه �ملــر�أة يف تريــوج �ملخدر�ت يف 
م�شر.. 

ــــد �لـــلـــيـــثـــي  ــــم حم
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�جليل/ متوز- 1955

االخرية من غناء ام كلثوم.. 
ف�صاأل����ت �صعاد: وكم كن����ت تربحن يف 

االيام العادية؟ 
فقال����ت: انا مل اكن ارب����ح �صيئا بل كان 
زوج����ي هو الذي يرب����ح.. وكان ربحه 

10 جنيهات يوميا.. 
فقل����ت له����ا: وه����ل كان زوج����ك ينف����ق 

ارباحه كلها؟ 
فقال����ت: نع����م انه����ا اموال ح����رام كانت 
ت�صي����ع يف �صه����رات ووالئ����م و�صرف 

على ا�صدقائه.. وعلى ع�صيقاته.. 
ع����ن جت����ارة  ت����اب  له����ا: وه����ل  فقل����ت 

احل�صي�س؟ 
فقال����ت: ال لن يتوب اب����دا حتى ي�صتقر 

هناك. 
وا�صارت اىل �صجن الرجال. 

جتربة �لتوبة 
وقال����ت �صعاد مث����ل ما قال����ت �صرة ما 

هي فائدة احلكومة من �صجني؟ 
فقلت له����ا: انها عقوبة ج����زاء توزيعك 

ال�صموم على ال�صباب. 
فقال����ت: انا جمني على اي�صا، لقد كنت 
زوج����ة مل����وزع خم����درات وال يعقل ان 
اقوم بالتوزيع حل�صابي، بل انا زوجة 
يف املن����زل فلم����اذا اعاق����ب وحدي وال 

يعاقب معي زوجي. 
ان احلل الوحيد ملنع ترويج املخدرات 
احلكوم����ة  ولتطل����ق  االع����دام..  ه����و 

�صرحانا الننا مل ناأت جرما.. 
فقال له����ا اليوزبا�صي ج����الل الدماطي 
�صيك����ون زوج����ك يف انتظ����ارت عل����ى 
ب����اب ال�صج����ن لت�صتاأنف����ي مع����ه جتارة 
املخدرات فقالت: ان ذهبت مع زوجي 
يف ه����ذه املرة، فلن يك����ون اال لت�صليمه 

اىل العدالة لتقت�س منه؟! 
وق�ص����ة وجي����دة ام����ن م����ن احل�صينية 
ال تختل����ف كثريا اال انه����ا كانت تتاجر 
يف املخ����درات م����ن وراء زوجه����ا حتى 
عل����م فطلقه����ا، ولكنها امتثل����ت لرغبات 

اك����ر اوالدها حتى تعي�س اىل جانبهم 
فكان����ت تق����وم بتو�صي����ل احل�صي�����س.. 
وتتن����اول ع����ن كل اق����ة جنيه����ن حتى 
جاءت اىل ال�صجن يف عقوبة موؤبدة. 

وحمي����دة عب����د املح�صن تزوج����ت ملدة 
خم�صة واربعن يوما من رجل قال لها 
انه حداد ميكانيكي.. وظل يقنعها بعد 
القب�����س عليها ان تتحمل العقوبة ولن 
تزيد عل����ى �صنة حتى علم����ت بال�صجن 
املوؤبد فرم����ى كل من الزوجن �صاحبه 
بتهمة احراز املخدرات فوزع القا�صي 

عقوبة ال�صجن املوؤبد على الزوجن. 

�فيون يف �ل�شباح و�مل�شاء 
وعزيزة م�صطف����ى من عابدين.. كانت 

ت�صع����ر 

باملغ�����س الكل����وي يفرت�����س اح�صائه����ا 
لتقل����م  االفي����ون  م����ن  قطع����ة  فتبتل����ع 
خمالب����ه... حت����ى ادمن����ت االفيون يف 
ال�صب����اح وامل�صاء وكان ه����ذا يكلفها 5 
قرو�����س يف الي����وم غري نفق����ات ال�صاي 
 10 ادمانه����ا  وا�صتم����ر  والقه����وة.. 
�صن����وات ثم قب�����س عليها فحك����م عليها 
بال�صج����ن 3 �صنوات.. وتق����ول عزيزة 
لق����د كن����ت ا�صع����ر بالرغب����ة امللح����ة يف 
االفي����ون وه����ي تفتك بي حت����ى هممت 
باالنتح����ار ومل اع����د افك����ر يف الطعام 
وكان لعاب����ي ي�صي����ل على �ص����دري من 
حال����ة االغم����اء الت����ي كن����ت اعانيه����ا.. 
وبعد �صهرين بداأت حالتي تتح�صن ثم 

ن�صيت االفيون نهائيا. 
اما احلاجة فاطم����ة علي فهي دروي�صة 
املوال����د  م����ع  تنتق����ل 

املول����د  �صاح����ة  ال�صري����ر يف  فتن�ص����ب 
ث����م مت����الأ روؤو�����س الزبائ����ن بانفا�����س 
اىل  اجلمي����ع  وينه�����س  احل�صي�����س، 
�ص����الة الفج����ر جماع����ة، حت����ى قب�����س 
عليه����ا يف مولد �صيدن����ا احل�صن اثناء 
الذهاب اىل �صالة الفجر، وحكم عليها 

بال�صجن ثالث �صنوات. 

�فيون 15 �شنة 
واح�صان حممد �صليم����ان وعمرها 30 
�صنة وكانت تتن����اول االفيون وعمرها 
15 �صن����ة النه����ا كان����ت ت�صع����ر ب�صداع 
يكاد يحط����م را�صها، فن�صحه����ا النا�س 
بتن����اول قطعة من االفيون، وا�صتمرت 
تتناول هذه القطعة 15 �صنة، ومل يكن 
زوجها يعلم عنها �صيئا، حتى ا�صتبكت 
ن�صائي����ة،  معرك����ة  يف  اجل����ريان  م����ع 
اىل  به����ا  فو�ص����وا 

البولي�����س فقب�س عليه����ا اثناء عودتها 
اىل املن����زل وهي حتم����ل املخدر وحكم 

عليها بال�صجن 3 �صنوات. 

�ملخدر�ت يف �ل�شجن 
ويقول اليوزبا�صي جالل الدماطي ان 
عقوب����ة ال�صج����ن املوؤبد مل ت����ردع احدا 
عن ترويج املخدرات، فهو ي�صرف على 
اك����رث م����ن 320 متهما حت����ت التحقيق 
بتهمة ترويج املخدرات، وعن طريقهم 
تدخ����ل املخ����درات اىل ال�صج����ن، وعن 
طري����ق بع�����س ذوي ال�صمائر الفا�صدة 

من ال�صجانن.. 
الدماط����ي  اليوزبا�ص����ي  وي�صتط����رد 
والتج����ار  املوزع����ن  كل  ان  فيق����ول: 
ح�صابه����م  عل����ى  االكل  يف  ي�صتم����رون 
اخلا�����س حتى تنفذ نقودهم، ثم تطلب 
زوج����ة كل منه����م الط����الق فيطل����ب هو 
ال�صج����ن  وطع����ام  ال�صج����ن  مالب�����س 
اىل  الع�ص����ر  امل�صجون����ات  وتنظ����ر 
اال�صات����ذة احم����د زك����ي االم����ام وعبد 
العزي����ز فتح الباب وعبد العزيز داود 
نظرة رحمة وا�صتعطاف وقلن جميعا 
لق����د كن����ا �صحاي����ا الزواجن����ا.. فلماذا 

ندفع نحن الثمن وحدنا.. 
ونظ����ر اال�صتاذ االم����ام اىل حواجبهن 
يف  تتزي����ن  مل����ن  و�صاأل����ت  الرفيع����ة.. 

ال�صجن.. 
فقالت احداهن.. حتى على احلواجب 

عايزين يعاقبونا.. 
وكت����ب اال�صتاذ فتح الب����اب يف اوراقه 
كلم����ة.. هي كلمة ال�ص����رف.. وهو نوع 
من العفو يعطي فر�ص����ة للمذنب اثناء 
ف����رتة معين����ة ليع����ود بعده����ا ان�صان����ا 
�صريف����ا يف احلي����اة.. فه����ل تدخل كلمة 
ال�صرف حياة ه����وؤالء التع�صات الالتي 

يطالنب باعدام ازواجهن.. 
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اال�صب���اين اال�ص���ل، الفرن�صي اجلن�صي���ة.. م�صى 
يقول: 

- و�ص���ر هذه الدعاي���ة هو ان الدعاي���ة االملانية او 
الريطانية �صوف ت�صمن ا�صتماع البلدان العربية 
لها اذا هي ب���داأت الرنامج باغنية لعبد الوهاب.. 

وختمته مثال باغنية الأم كلثوم.. 
ثم قال: 

- واقبل عام 1942 وبداأ روميل هجومه يف يناير 
وا�صتخل�س مدين���ة بنغازي من الريطانين.. ثم 
توال���ت هجمات���ه وتتابعت هزائ���م الريطانين.. 
والفيل���ق  رومي���ل  وانطل���ق  ط���رق..  و�صقط���ت 
االفريق���ي �ص���وب دلت���ا الني���ل.. ولعل���ك – وانت 
�صحفي م�ص���ري – ادرى مني باالج���راءات التي 
اتخاذه���ا  تن���وي  الريطاني���ة  ال�صلط���ات  كان���ت 
وتنفيذه���ا يف حال���ة ا�صطراره���ا اىل االن�صح���اب 
من م�ص���ر اىل فل�صطن وال�ص���ودان.. ولكن هناك 

اجراء واحدا مل يذع �صره حتى اليوم. 
و�صكت حلظ���ة وهو يبت�صم لكي ي���رى وقع كالمه 

يف نف�صي. 
قل���ت: ارغام احلكومة امل�صري���ة على اخلروج مع 
الريطاني���ن م���ن م�ص���ر لك���ي تق���وم يف اخلارج 

حكومة”م�صر احلرة"؟ 

ق���ال: كال فان الريطانين مل يلحوا كثريا يف هذا 
ال�ص���اأن.. ولك���ن وزارة اال�صتعالم���ات الريطانية 
احل���ت يف نقطة واحدة وام���رت رجالها يف م�صر 
باتخ���اذ هذا التدبري مهم���ا كان الثمن ومهما كانت 

العقبات. 
و�صكت مرة اخرى ثم قال: خروج ام كلثوم وعبد 

الوهاب من م�صر بالر�صا او باالكراه! 
وبدت الده�صة على وجهي ثم �صحكت.. وفهم هو 
من �صحكي انني ا�صك يف روايته فقال بلهجة كلها 

جد... 
- �صدقن���ي.. ه���ي احلقيقة ما اق���ول.. لقد كان يف 
ني���ة ال�صلط���ات الريطاني���ة اذا م���ا ا�صط���رت اىل 
االن�صح���اب م���ن م�ص���ر ان تاخ���ذ معه���ا – طوع���ا 
او كره���ا – عب���د الوه���اب وام كلث���وم النها كانت 
تخ�ص���ى ان ت�صتغلهم���ا الدعاية االملاني���ة اىل ابعد 

حدود اال�صتغالل.. 
ولق���د كان يكف���ي ان يعل���ن رادي���و القاه���رة الت���ي 

يحتلها االملان.. 

ان ام كلث���وم او عب���د الوه���اب �ص���وف يغن���ي هذا 
امل�ص���اء لك���ي ين�صت العامل العربي كل���ه اىل اذاعة 
رادي���و القاهرة ال���ذي ي�صيطر علي���ه االملان، وهذا 

هو اخلطر يف حرب الدعاية. 
قل���ت: ولك���ن م���ن كان ي�صم���ن ان ام كلث���وم وعبد 

الوهاب �صوف يوافقان على الغناء؟ 
ابت�صم �صديقي الفرن�صي وقال: 

- حم���ال ان تكون جادا يف �صوؤالك هذا! واال فانت 
ال تع���رف النازي���ن! لق���د كان امرا ممكن���ا جدا ان 
يجل�س عب���د الوهاب وامامه ميكروفون االذاعة.. 
املاين”ينخزه”بط���رف  جن���دي  يق���ف  ووراءه 

ال�صونكي اذا توقف عن الغناء! 

ويف روما.. �صهر ابريل 1947
مل يك���ن من ال�صه���ل ان احم���ل القوم هن���ا على ان 
يتحدث���وا اىل – ال�صحف���ي امل�ص���ري – ب�صراحة 
عما كان �صيحدث مل�صر لو جنحت جيو�س املحور 

يف دخول م�صر يف �صيف 1942. 
مبنته���ى  يتحدث���وا  ان  ال�صه���ل  م���ن  كان  ولك���ن 
ال�صراح���ة وبكثري من مرارة خيبة االمل عن �صري 
احل���رب وتطوره���ا ل���و كان غ���زو م�ص���ر قد جنح 
ومتكنت جيو�س املحور من اخرتاق ا�صتحكامات 
العلم���ن يف يولي���ة او يف �صبتمر 1942.. وكان 
رومي���ل ق���ام بهجوم���ه االول يف اول يولي���ه.. ثم 
�ص���ن هجومه الثاين واالخ���ري يف �صهر �صبتمر.. 
وبعده���ا فقد القائد االملاين عامل املباداة.. اىل ان 
فاجاه القائد الريطاين مونتجمري بالهجوم بعد 

�صهر واحد.. اي يف اكتوبر من نف�س العام. 

كانوا ك�صبوا احلرب؟ 
ق���ال القوم يف روم���ا لو ان رومي���ل كان جنح يف 
الو�ص���ول اىل اال�صكندرية ودلت���ا النيل والقاهرة 
لكانت احلرب قد انتهت بانت�صار دول املحور بعد 
ع���ام واح���د اي يف عام 1943 ذلك ان���ه كان مقررا 
طبق���ا للخطة العامة الت���ي و�صعتها اركان احلرب 
امل�صرتكة م���ن االيطالين واالملان ان ينف�صل ق�صم 
من اجليو�س املحورية ويذهب جنوبا اىل �صعيد 
م�ص���ر وال�ص���ودان واحلب�صة.. وي�ص���رتد اريرتيا 
وال�صوم���ال.. ال���خ وهدفه االخ���ري الو�صول اىل 
جن���وب افريقيا وتطهري )الق���ارة ال�صوداء( – اي 
– م���ن الريطاني���ن وانت�ص���ار قواع���د  افريقي���ا 
موان���ئ  يف  وااليطالي���ة  االملاني���ة  للغوا�ص���ات 
افريقيا اجلنوبي���ة وال�صرقية.. والعمل على قطع 
طريق بح���ار اجلنوب – اي طري���ق راأ�س الرجاء 
ال�صالح – اىل الهن���د وا�صرتاليا. وهذا طبعا بعد 
ان يكون طريق قن���اة ال�صوي�س قد اقفل هو اي�صا 

بوجه اال�صطول وال�صفن الريطانية. 
ومعنى هذا خنق موا�صالت بريطانيا مع ا�صرتاليا 
وال�ص���رق االق�ص���ى. والهند وبورم���ا اللتن كانتا 

حمـــــمـــــد �لــــتــــابــــعــــي 
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يومئذ حتت التاج الريطاين! 
كان���ت هذه مهم���ة اجلي�س ال���ذي ينف�صل عن ج�صم 

جيو�س املحور الرئي�صية. 
وبقي���ت مهمة اجلي����س الرئي�صي كان���ت مهمة هذا 
اجلي�س هي اوال الق�صاء على مقاومة الريطانين 
يف دلت���ا الني���ل... وكان���وا يق���درون �صعوبة هذه 
املهم���ة ب�صب���ب ا�صطرارهم للهجوم اثن���اء في�صان 
الدلت���ا  يف  ال���ري  �صبك���ة  قن���وات  وتع���دد  الني���ل 
وا�صتف���ادة االجنلي���ز منها يف دفاعه���م و)تعويق( 
زح���ف املح���ور.. ولكنه���م كان���وا واثق���ن من طرد 
الريطاني���ن متاما من الدلت���ا وقناة ال�صوي�س مع 

حلول اخلريف.. 
وبعده���ا كان���ت مهم���ة ه���ذا اجلي����س الرئي�صي ان 
ينطل���ق عر قن���اة ال�صوي����س اىل فل�صطن – التي 
كم���ا يوؤكدون كانت �صت�صقط يف ملحة عن! – ومن 

بعدها �صوريا ولبنان والعراق. 
وكان املح���ور يعتم���د اىل ح���د كب���ري على”�صداقة 
العرب”وعل���ى انتفا�صه���م وقيامه���م بث���ورات يف 
موؤخ���رة الريطاني���ن.. تعرق���ل حركاتهم وتعوق 

ان�صحابهم. 
وال اريد ان ا�صهب هنا يف و�صف خطة املحور وال 
يف االحاط���ة بتط���ورات احلرب و�صريه���ا لو كان 

روميل قد جنح يف غزو م�صر.. 
واكتف���ى ب���ان اذك���ر يف عب���ارات وجي���زة بع����س 
التط���ورات احلا�صم���ة يف �ص���ري احل���رب التي كان 

مقدرا ان تقع.. 
1- الو�صول اىل ايران وقطع خط امداد ومتوين 
رو�صي���ا والدخائ���ر واملهم���ات وه���و اخل���ط الذي 
ان�ص���اأه االمريكي���ون والريطاني���ون م���ن خلي���ج 

العجم اىل القوقاز. 

�ص���د  وايطالي���ا  املاني���ا  اىل  تركي���ا  ان�صم���ام   -2
احللفاء. 

وهذا امر كان مقطوعا به. 
فقد ابدت تركيا منذ اليوم االول للحرب، �صداقتها 
الملانيا.. وراح���ت تنتظر يف الوقت املنا�صب، لكي 
تدخ���ل احل���رب اىل جانب املانيا.. وق���د ف�صر فون 
بابن �صف���ري املانيا يومئذ يف انق���رة عبارة الوقت 
املنا�ص���ب، هذه يف اح���د تقاريره ال�صري���ة فقال ان 
االت���راك مازال���وا – حتى ع���ام 1942 غري واثقن 
م���ن انت�صار املاني���ا. وانهم يف�صل���ون ان يرتيثوا 
قبل ان ينحازوا اىل جانبها خوفا من �صوء امل�صري 
وم���ن ان ي�صيبهم ما ا�صابه���م يف احلرب ال�صابقة 

)بعد هزمية املانيا يف عام 1918(... 
ولكن جناح جيو�س املحور يف دخول م�صر وطرد 
الريطانين منها ومن فل�صط���ن و�صوريا ولبنان 
والعراق.. ثم الوثول اىل ايران. كل هذا كان كفيال 

باقناع االتراك بان )الوقت املنا�صب( قد حان. 
وكان دخ���ول تركي���ا احل���رب – بع���د قط���ع خ���ط 
متوي���ن رو�صي���ا من اجلن���وب – كان كفي���ال بقلب 
مي���زان املعركة يف اجلبه���ة ال�صرقية �صد رو�صيا.. 
ولقد كان���ت اجليو�س الرو�صية تع���اين يومئذ من 
ال�صدائد يف القوق���از.. ويف حما�صرة �صتالنجراد 

ومو�صكو ولنتجراد. 
3- القي���ام بحركة كما�صة م���ن اجلنوب واجلنوب 
ال�صرق���ي والغ���رب �ص���د اجليو�س احلم���راء.. اىل 

اآخره.. 
له���ذا مل يكن كث���ريا ان يوؤمل املح���ور يف االن�صار 

النهائي وو�صع حد للحرب يف عام 1943. 

عادت �صعاد مكاوي – يف اال�صبوع املا�صي – اىل حمودة! 
.. فقد كانت �صعاد غا�صبة من حمودة.. 

.. وكان حم���ودة كامل – اأو عبا�س كام���ل – غا�صبا من �صعاد!.. وجمعت �صعاد مالب�صها.. 
وم�صت اىل بيت ابيها. ويف بيت ابيها كان يخيل اليها انها ت�صتمع اىل �صوت عبا�س كامل 
وهو يقول لها من حتت النافذة: حمودة فايت...! وحن قلبها وجمعت مالب�صها من جديد.. 

وذهبت اىل حمودة مرة اخرى من تلقاء نف�صها.. بال و�صيط.. وبال اوالد حالل! 
ان ه���ذا هو اول خ�ص���ام يقع بن �صعاد مكاوي وعبا�س كامل.. واول �صلح من نوعه اي�صا 
ال يتدخ���ل في���ه النا�س! فان عبا�س كامل يحب �صعاد اىل درجة حمودة باين.. و�صعاد حتب 

عبا�س اىل نف�س الدرجة!.. 
و�صع���اد مكاوي – التي خلقها عبا�س كامل خلقا جدي���د! وخلقته هي خلقا جديدا – ن�صاأت 
يف ا�ص���رة فني���ة حت���رتف املو�صيقى والط���رب.. وال يزال وال���د �صعاد حت���ى االن – حممد 
م���كاوي – يع���زف على القان���ون يف املاله���ي الليلية وهو يغن���ي اللي���ايل واملواويل التي 
ترق����س عليه���ا الراق�صات.. ولقد �صبت �صع���اد يف هذه البيئة الفنية فل���م ت�صتطع اخلروج 
عل���ى تقالي���د العائلة.. فبداأت حياته���ا باملنولوجات اخلفيفة.. ثم �صاعده���ا تكوين ج�صمها 

الر�صيق ولونها اخلمري و�صوتها الدافئ.. وعبا�س كامل.. على ان ترز فوق ال�صا�صة! 
هوايته���ا اخلا�ص���ة املقال���ب.. ولكنه���ا – يف ه���ذا اال�صب���وع – وبعد عودته���ا اىل عبا�س.. 

تعر�صت ملقلب مر ال تزال تعاين اثاره حتى االن.. 
فقد تلقى عبا�س كامل اثناء غيابها عن املنزل هدية من احللوى.. ويف امل�صاء زارتها احدى 
جاراتها من االجانب وتبعها زوجها.. ون�صحها عبا�س ان تبدو امام اجلارة”�صت بيت".. 

وقامت �صعاد لتقدم بع�س احللوى املهداة اىل اجلارة على �صبيل ال�صيافة.. 
وقال���ت �صعاد للج���ارة: ذوقي عمايل ايدي وق���ويل يل راأيك.. وابت�صمت اجل���ارة و�صاألتها 
ع���ن كيفية ال�صنع خط���ا يف خطاأ طبعا وخرجب اجلارة وزوجها.. ومال عبا�س على �صعاد 

ليقول لها يف هدوء ان هذه احللوة هي �صاحبة الهدية! 
وكاد يغمى على �صعاد مكاوي! 

�جلــــيل/�آب- 1955
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ان مرين���ا برغ���م كونه���ا وحي���دة والديها 
ووارث���ة ا�صخ���م ث���روة اجتمع���ت لف���رد 
واحد بلبن���ان – قدر بنح���و 500 مليون 
جني���ه  ملي���ون   50 اي  لبناني���ة  ل���رية 
ي�ص���وب  ج���ادة  متوا�صع���ة   – تقريب���ا! 
ت�صرفاته���ا التكلف، وهي برغ���م اجادتها 
للغ���ة العربي���ة ت�صتع���ن احيان���ا باللغ���ة 
االجنليزي���ة للتعب���ري، وت�صتع���ن اي�ص���ا 
كاأي �صرقي���ة با�ص���ارات يديها للتعبري عن 
نف�صها ويقلبها التاأثر عندما يرد يف ثنايا 
احلديث ذكر والدها الذي عرت اكرث من 
مرة عن اعجابها بكل اعماله وت�صرفاته.

ويف م�صته���ل حديثه���ا مع���ي ع���رت ع���ن 
اعجابه���ا باملبداأ ال���ذي كان ابوها يلتزمه 
يف حيات���ه وهو عل���ى حد قوله���ا ال�صدق 

وال�صراحة. 
وقال���ت انه���ا تتب���ع نف����س اال�صل���وب يف 
حياتها اخلا�صة والعامة ومن هنا انطلق 
حديثه���ا مع���ي قالت:”ولدت ع���ام 1937 
بريوت ويف �صن الثالثة التحقت مبدر�صة 
 1946 ع���ام  ويف  برو�صتان���ت  كولي���ج 
ح�صلت على ال�صهادة االبتدائية”فرن�صي 
وعربي”واخ���ذت البكالوري���ا عام 1954 
لن���دن  اىل  �صاف���رت  الت���ايل  الع���ام  ويف 
الفل�صفي���ة  الدرا�ص���ات  يف  وتخ�ص�ص���ت 
وتخ�ص�صت هن���اك اي�صا يف فن الديكور 
املنزيل وتلقي���ت يف الوقت ذاته درا�صات 
يف الع���زف على البيان، وق���د كانت رغبة 
والدي ان ادر����س العلوم الهند�صية نظرا 
لتفوق���ي يف الريا�صي���ات اال انني ف�صلت 

الدرا�صات الفل�صفية والديكور املنزيل؟ 
وقالت عن هواياتها انها الر�صم والديكور 

والقراءة.. 
وه���ي تف�ص���ل الق���راءات املتع���ددة وعلم 
الفلك وعلم تربية االطفال وتقراأ يف االدب 
العربي لل�صاع���ر واالديب اللبناين �صعيد 
عق���ل وحت���ب يف االدب الغرب���ي ال�صع���ر 

احلديث وال متيل لقراءة الق�ص�س.
تزوج���ت مرينا يف عام 1958 من ال�صيخ 
ل���ورا  واجنب���ت  اخل���ازن  جمي���ل  ف���وؤاد 
وعمره���ا �صنت���ان وجمي���ل عم���ره ث���الث 

�صنوات.
�صاألت مرينا ع���ن راأيها يف املراأة العربية 
فاجابت ان امل���راأة العربية ذكية وموؤهلة 
للتف���وق على كل ام���راأة يف العامل ب�صرط 
ان تت���اح له���ا فر�صة ا�صتثمار ه���ذا الذكاء 
يف خمتل���ف جم���االت العم���ل وقال���ت ان 
امل���راة قادرة على مزاول���ة جميع االعمال 
ماعدا تلك الت���ي تتطلب قوة ج�صمانية ال 
تتوف���ر اال للرجل.. وقال���ت: لقد اعجبني 
كثريا ا�صرتاك املراأة باجلمهورية العربية 
املتحدة يف احلكم نائبة ووزيرة، وقالت: 
انني �صعرت بالفخر ل�صماعي نباأ ا�صرتاك 
الدكت���ورة حكم���ت ابوزي���د يف ال���وزارة 

باجلمهورية العربية املتحدة.

وا�صافت:”"كان يزعجني 
اثن���اء وج���ودي يف اوروب���ا ان ا�صمع ان 
امل���راأة تعمل وزي���رة يف ا�صرائي���ل بينما 
ال توج���د يف ال���دول العربي���ة اي ام���راأة 
يف من�ص���ب وزاري رغم وف���رة الكفاءات 

لدينا". 
وقالت:”انن���ي ارح���ب با�ص���رتاك امل���راأة 
�صخ�صي���ا  وانن���ي  اللبناني���ة يف احلك���م 

اف�صل وزارة اال�صغال".
- وما ه���و اثر ا�صرتاك امل���راأة بوجه عام 

يف املجال�س النيابية؟
املجال����س  يف  امل���راأة  ا�ص���رتاك  ان   -
اجل���و  ح���دة  م���ن  يخف���ف  ق���د  النيابي���ة 
املتوتر امل�صح���ون الذي ي�صود املناق�صات 
ع���ادة ولكن���ي �صمع���ت ان بع����س الن�صاء 
بالرملان���ات العربي���ة �صارك���ن يف زيادة 
ح���دة املناق�ص���ات.. ان ظ���روف املراأة يف 
الب���الد العربي���ة تختل���ف يف كل قطر عن 
االخ���ر ويج���ب ان  يف�صح الرج���ل املجال 
للمراأة العربية لكي ت�صهر معه يف تطوير 
الب���الد واال يعم���ل على �صل ه���ذا اجلانب 
الهام من االمة خا�صة وان املراأة العربية 
ذكي���ة بالفط���رة ق���ادرة على مبا�ص���رة كل 
االعم���ال اذا اتيح���ت له���ا الفر�ص���ة.. ان 
75 % م���ن ن�صاء لبنان موؤه���الت ملبا�صرة 
اف�صل االعمال ولكن ينق�صهن التوجيه.. 
وانني �صخ�صيا لي�س يل ن�صاط اجتماعي 
مبا�صر.. وان الواجبات اال�صا�صية للمراأة 
ه���ي تن�صئة جي���ل جديد ق���ادر على خدمة 
بلده وتطويره واالهتمام ب�صئون البيت 

واال�صهام يف اخلدمة العامة.
- وم���ا ه���و راأي���ك يف م�صتقب���ل البرتول 

العربي؟
- ان البرتول العربي ثروة قومية عظيمة 

ميك���ن اذا اح�ص���ن 
ا�صتغالله���ا ان ت���وؤدي اىل تطوي���ر البالد 
العربية وتنفيذ �صائر امل�صاريع االمنائية 
فيه���ا. وانن���ي اوؤي���د امل�صروع ال���ذي كان 
والدي يعمل له وه���و املعروف مب�صروع 
اخلم�ص���ة باملائ���ة ويتخل����س يف ا�صه���ام 
الدول العربية للبرتول بخم�صة يف املائة 
من ح�صيلة ارباحها من البرتول لتمويل 
لتموي���ل  يخ�ص����س  خا����س  �صن���دوق 
امل�صاري���ع االمنائي���ة بالب���الد العربي���ة.. 
ان ه���ذا امل�ص���روع �صيع���ود باك���ر النف���ع 
عل���ى الدول العربية ب�ص���رط اال�صراع يف 
تنفي���ذه.. وانني �صاوا�ص���ل الدعوة لهذا 

امل�صروع. 
وابدت مرينا الب�صتاين رغبتها يف زيارة 
اجلمهورية العربية املتحدة وقالت:”لقد 
كان���ت ه���ذه الزي���ارة امني���ة عزي���زة على 
نف�ص���ي من���ذ زم���ن بعي���د وكن���ا يف حياة 
وال���دي عزمنا على زي���ارة القاهرة ولكن 
الظ���روف مل تت���ح لنا ه���ذه الفر�صة حتى 

االن. 
يف  �صي���دات  ث���الث  اعظ���م  ان  وقال���ت 
نظره���ا.. م���دام ك���وري.. م�ص���ز فيجاي���ا 
الك�صم���ي باندبن���ت.. وم�س نانت���ج التي 
عل���ى  التمري����س  ملهن���ة  وهب���ت حياته���ا 

جبهات احلرب.
ويف خت���ام احلدي���ث اعرب���ت مرين���ا عن 
متنياته���ا بالتوفي���ق للجمهوي���ة العربية 
املتح���دة باقطاره���ا الثالث���ة وقالت انني 
اعتقد ان وحدة االقطار الثالثة متت بعد 

تفكري عميق ودرا�صة م�صتفي�صة.

�مل�شور / ني�شان- 1963

كليومــرت�   14 بعــد  علــى  �جليــل  باح�شــان  ق�شــر  يف 
جنــوب بريوت تقيــم مرينا ب�شتاين �البنــة �لوحيدة 
الميــل �لب�شتاين �لنائب و�ملليونــري �للبناين �لذي لقى 
م�شرعــه يف حــادث �نفجار�لطائــرة �شبــاح 15 مار�ــس 
�ملا�شــي.. فدعــت مرينا يــوم 10 �بريل �حلــايل �ور�ق 
تر�شيحهــا لــوز�رة �لد�خليــة ل�شغــل �ملقعــد �لذي خال 
بوفاة و�لدها مبنطقة �ل�شوف لتكون �ول �مر�أة تدخل 

�ملجل�س �لنيابي �للبناين، بالتزكية.. 

بريوت من مر��شل �مل�شور 
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امللك ادريــ�س االول 
ملك اململكة الليبية
�ــــشــــور نـــــــادرة

ج���اء االدري�س واحلركة ال�صنو�صية متالأ 
ا�صم���اع الدني���ا. كان ج���ده االم���ام حممد 
بن عل���ي ال�صنو�صي قد ار�صى دعائم هذه 
احلرك���ة التي دخلت التاري���خ با�صمه، ثم 
ت���وىل دعايتها م���ن بعده خليفت���ه االمام 
الث���اين حمم���د امله���دي وال���د االدري�س. 
ويف عهد االمام املهدي انت�صرت احلركة 
ال�صنو�صية انت�ص���ارا �صريعا اذهل الذين 
حاولوا ان يوؤرخوا لهذه الفرتة. ثم جاء 

االدري�س ليوا�صل الر�صالة. 
حرب لل�صم وحرب للبناء. 

انه تاريخ طوي���ل ون�صال �صاق يبداأ منذ 
�صنة 1890، منذ ت�صعة و�صبعن عاما.

وكاأمنا كان���ت ليبيا على موعد مع القدر، 
وكاأمن���ا كان االدري����س عل���ى موع���د م���ع 
ال���ذي  الكب���ري  ليحق���ق احلل���م  التاري���خ 
كاف���ح ج���ده ووالده م���ن اجله م���ن قبل. 
ليحق���ق لب���الده االنت�ص���ار. ويفت���ح له���ا 
او�ص���ع اب���واب التاري���خ ليه���زم التاآم���ر 
اال�صتعم���اري ويخل���ق ليبي���ا احلديث���ة، 
دولة تقوم مب�صئولياتها على ال�صعيدين 

العربي والعاملي. 
اال�صتعم���ار  كان  املبك���رة..  حيات���ه  يف 
الب���الد. وق���اد  االيط���ايل ي�صيط���ر عل���ى 
االدري�س احلرب بن املجاهدين الليبين 

م�ص���ر،  اىل  �صاف���ر  ث���م  واال�صتعم���ار. 
وهن���اك ب���دا يدع���و للجه���اد ال���ذي يقوم 
ان وج���وده  ال�صنو�صي���ون، ووج���د  ب���ه 
يف القاه���رة فر�صة ليت�ص���ل مع رجاالت 
الع���رب، ويعر����س عليه���م ق�صي���ة ليبيا، 
ويطل���ب منه���م امل�صاعدات حت���ى ت�صتمر 

بالده يف ن�صالها �صد االيطالين. 
وا�صتمر ال�صعب الليبي بقيادة االدري�صي 
العظي���م يق���اوم طغيان الغ���زو االيطايل 
على اخت���الف ا�صاليبه واعل���ن االدري�س 
ا�صتئن���اف اجلهاد املقد����س، وكان يوم 9 
اغ�صط����س بداي���ة التاريخ املجي���د لليبيا 
احلديثة. ففي ه���ذا اليوم وجه االدري�س 
ن���داءه التاريخ���ي بدخ���ول احل���رب م���ع 
احللف���اء �ص���د املح���ور بع���د ان اتفق مع 
احللفاء على حترير الوطن الليبي ووجه 

القائد االعلى نداءه بتاأ�صي�س اجلي�س. 
ومل يك���د ال�صع���ب الليب���ي يف كل م���كان 
ي�صتم���ع للنداء حت���ى ا�صتجاب له يف ملح 
الب�صر.. وا�صتمر الكفاح ثالثن عاما بال 
هوادة. ودفع ال�صعب الليبي الكثري ويف 
24 دي�صمر ع���ام 1951 حقق االدري�صي 
اال�صتقالل لب���الده. وا�صبح 24 دي�صمر 

هو عيد اال�صتقالل. 
�آخر �شاعة / �آذ�ر- 1969
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"م�صرت”عل����ي.. هو اال�ص����م الذي ي�صر عامل 
التليف����ون يف مبن����ى اجلمعي����ة العام����ة لالمم 
املتح����دة، عل����ى ان ينادي����ه ب����ه بينم����ا اتب����اع 
الفن����ادق يف  الطائف����ة اال�صماعيلي����ة، وخ����دم 
عوا�ص����م  وكل  ونيوي����ورك  ولن����دن  باري�����س 
وم����دن العامل، ال يذك����رون ا�صم����ه اال م�صبوقا 
بلقب”�صاح����ب ال�صمو االمري عل����ي خان"!.. 
واالم����ري عل����ي.. او”م�صرت”عل����ى يحم����ل يف 
جيبه”با�صبورا”ايرانيا.. واخر باك�صتانيا.. 
ويتمت����ع باجلن�صيت����ن!.. كما يحم����ل يف يده 
دائمًا حقيبة �صفره، التي يقول انه حملها اكرث 

مما حمل اوالده.. كرمي، وامن، ويا�صمن! 
.. قابلت����ه بالفن����دق عندما م����ر بالقاهرة خالل 

اال�صبوع وقلت: 
* �صوف اقدمك لقرائنا ب�صرعة.. فماذا اقول! 
"اكت����ب انني من موالي����د تورينو بايطاليا.. 
تعلم����ت   ..11 �صن����ة  يوني����ة   13 يف  ول����دت 
اي����دي مدر�ص����ن  عل����ى  م����دن �صوي�ص����رة،  يف 

خ�صو�صين. 
القان����ون ملدة �صنت����ن يف”لتكولنز  "در�ص����ت 
ان”بجامع����ة لن����دن، كان اب����ي ميث����ل حكومة 
الهن����د يف ع�صب����ة االمم بجني����ف ف����كان عل����ى 
ان اق����وم برعاية اتباع الطائف����ة فكان على ان 
اق����وم برعاية اتباع الطائف����ة اال�صماعيلية يف 

دول ا�صيا وافريقيا. 
ان اح�صل  قب����ل  الدرا�صة  ع����ن  "انقطع����ت 
عل����ى الدرجة اجلامعي����ة، وام�صيت ثالثة 
ا�صه����ر م����ن كل �صن����ة يف زي����ارة منطق����ة 
م����ن مناطق الطائف����ة، والبل����د الذي كنت 
ازوره يف ع����ام، مل اك����ن ازوره يف العام 
التايل. واعلن����ت احلرب العاملية الثانية 

وا�صرتكت فيها من اولها!!
"حارب����ت �صنت����ن يف جبه����ات القت����ال 

بليبيا وم�صر – و�صوريا وايران. 
اوروب����ا  اىل   41 �صن����ة  "انتقل����ت 
ال�صاد�ص����ة  الفرق����ة  اىل  وان�صمم����ت 
بالق����وات االمريكي����ة وا�صرتك����ت يف 
غ����زو جن����وب ايطالي����ا م����ع الق����وات 
الزاحفة اىل اقلي����م كولونيا باملانيا، 

ولكن فرقتنا مل تدخل برلن.
احل����رب  نهاي����ة  يف  "و�صل����ت 
كورن����ل"..  رتبة”لفتنان����ت  اىل 
احم����ل  االن  وان����ا  بكبا�ص����ي.. 
رتبة”فول كورن����ل".. قائممقام.. 
باللواء الراب����ع يف فرقة الفر�صان 
بجي�����س باك�صت����ان.. ومن عادتي 
كلم����ا زرت كرات�ص����ي ان ارت����دي 

الزي الر�صمي وازور فرقتي! 

"تزوجت مرتن، وكل مرة كانت يف ال�صيف، 
تزوجت بن����ت اللورد ت�صري�صت����ون يف �صيف 
24، واوالدي منها”ك����رمي”– عمره 22 �صنة 
عم����ره  حمم����د”–  و”ام����ن 

تزوج����ت  عندم����ا  عم����ري  – وكان  �صن����ة   21
23 �صن����ة!”ويف �صي����ف �صن����ة 47 قابلت ريتا 
م����ن  اع����اين  وكن����ت  يف”كان"..  هي����وارث 
ف����راغ القل����ب.. فتبادلنا االعجاب، ث����م تبادلنا 
االنخ����اب، ودعوتها اىل الع�ص����اء، وتزوجتها 

يف باري�س!”
* واملرة الثالثة!

خطي����ب  وان����ا  بع����د..  حت����دث  "مل 
�صنت����ن..  مدموازيل”بتينا”م����ن 
و"باتي”تتعج����ل ال����زواج، ولكن����ي 
اب����ي يف  م����ات  م����رة عندم����ا  اجلت����ه 
يولي����ه 57، ث����م اجلت����ه م����رة اخ����رى 
حكوم����ة  ممث����ل  ا�صبح����ت  ان  بع����د 
– يف  �صف����ري  – بدرج����ة   باك�صت����ان 
االمم املتح����دة.. ورمبا �صاتزوجها يف 

ال�صيف القادم!".
* ما راأي����ك يف �صيا�صتنا، ويف القومية 

العربية؟
- �صيا�ص����ة رائعة وناجحة، وانا ب�صفتي 
العربي����ة  القومي����ة  اوؤي����د  الدبلوما�صي����ة 

وامتنى لها مزيدا من االزدهار.. 
- اننا نوؤيد قوميتكم الننا نوؤمن بقوميتنا 
التي ولدت من 10 �صنوات فقط، نوؤمن بها 

لدرجة التع�صب!"
* وراأي����ك يف العم����ل الدبلوما�ص����ي، وه����ل 

اجدت هذا الفن يف مدى عام!

- الدبلوما�صي����ة بالفع����ل ف����ن كم����ا تق����ول، يف 
واال�صتم����اع  نظ����رك،  وجه����ة  ع����ن  التعب����ري 
اىل وجه����ة نظ����ر االخري����ن، انها مث����ل تذوق 
املو�صيقى واالن�صان اما ان يتذوق املو�صيقى 

او ال يتذوقها على االطالق. 
- وق����د اكت�صفت يف نف�ص����ي – يف مدى عام – 

مقدرة طيبة على تذوق هذه املو�صيقى!"
* ه����ل مت اقت�ص����ام م����رياث وال����دك.. وكم كان 

ن�صيبك!
- ان م����رياث اب����ي م�صاأل����ة معق����دة تواجهه����ا 
العائل����ه منذ �صنتن.. فالرتكة موزعة على 12 

دولة، يف كل دولة ممتلكات.. 
- وعملي����ة حتدي����د حمتويات الرتك����ة وتقدير 
قيمتها، م�صكلة حتتاج اىل وقت طويل.. �صنة 

او اكرث!
* لقد قال����ت احدى وكاالت االنب����اء ان الرتكة 

تبلغ 178.5 مليون جنيه!!
- ان ه����ذا رقم خيايل جدا.. ويبدو ان مندوب 
الوكال����ة كتبه يف احد الب����ارات بعد ان �صرب 

زجاجة وي�صكي كاملة! 
- ان الرتك����ة بع����د تنفيذ الو�صي����ة، اذا تبقى 
منه����ا �ص����يء فلي�����س اكرث م����ن ع����دة مالين ال 

تتجاوز رقمن!".
* مل����اذا ا�صبحت”رج����ال هادئ����ا”يف العام����ن 

االخريين.. هل هي ال�صيخوخة؟ 
- طول عمري وانا رجل هادئ.. ا�صحو مبكرا 

وانام مبكرا ويومي م�صحون بالعمل!! 
"وال ميي����زين ع����ن �صائر خلق الله غري حبي 
لل�صف����ر، فان����ا اه����وى تغي����ري املناظ����ر وتغيري 

االماكن والوجوه التي تقع عليها عيناي.. 
"ام����ا ق�ص�س احل����ب التي تطاردين من حن 
الخ����ر فه����ي م����ن ن�ص����ج خي����ال ال�صحفي����ن.. 

�صاربي الوي�صكي!". 
وو�ص����ع عل����ي خ����ان يدي����ه عل����ى كتف����ي وقال 

�صاحكا: 
- هل ت�صرب الوي�صكي!!

* م����ن عالقات����ك الكثرية مع الن�ص����اء، البد انك 
خرت املراأة.. فه����ل ت�صتطيع ان ت�صف املراأة 

ب�صكل عام! 
عمق"!  له  ب�صر  وكل  كالب�صر..  املراأة  "ان 

عبد �لتو�ب عبد �حلي 

�مل�شور/ �شباط- 1959
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ايل  متت���د  بي���د  و�صع���رت 
وتبح���ث ع���ن ي���دي وت�صغ���ط عليها 
ب�صدة، ونظرت اىل �صحاب اليد، لقد 
كان �صديق���ي ج���وين هاي���د مكت�صف 
هولي���وود،  يف  اجلدي���دة  الوج���وه 
يرجت���ف  ب�ص���وت  جوت���ي  وتكل���م 
وقال:”لق���د جن���وا بك ي���ا عزيزتي.. 
لقد جنحت وا�صبحت ممثلة كبرية. 
ت�ص���ورت نف�ص���ي اجل����س ف���وق قمة 
الع���امل، فق���د كان اول فيل���م ظه���رت 
فيه خبطة هائل���ة، وجنحت انا كذلك 
يف دوري ال���ذي قم���ت به يف”طريق 
االدغال"، ولق���د كان دوري �صغريا، 
ولك���ن �صف���ري املتفرج���ن مل ينقط���ع 

عندما ظهرت امامهم على ال�صا�صة! 
واح�ص�صت بل���ذة عندما �صعرت انني 
ق���د اعجبت املتفرجن، وكنت اجل�س 
م���ع �صديق���ي ج���وي هاي���د، الرج���ل 
الذي تخ�ص�س يف اكت�صاف الوجوه 
اجلدي���دة واملواه���ب، وخرج���ت من 
ال�صينم���ا وو�ص���ع ج���وين ي���دي بن 
يديه ورحنا ن�صري يف طريق عودتنا 
اىل البي���ت، ومل يتكل���م �صديق���ي لقد 
م�صى  يح���دق يف وجهي واح�ص�صت 
ان���ه ه���و الذي جن���ح وانه ه���و الذي 
ب���دا ي�صعر بلذة ه���ذا النجاح! ال النه 
اكت�صفن���ي فح�ص���ب ولك���ن الن قلب���ه 
كان �صعيدا م���ن اجلي، لقد ا�صتطعت 
ان امل����س �صع���وره وافهم���ه، فلم يكن 
كان  ولكن���ه  اناني���ا  رج���ال  ج���وين 
ان�صان���ا طيب���ا، وال اذك���ر يف حياتي 
انني قابلت رجال عطف علي ومل�صت 
فيه مث���ل هذه الطيب���ة الظاهرة التي 
كان���ت متالأ عيني ج���وين وهو ينظر 
ايل! فق���د ا�صتطاع �صديق���ي اجلديد 
ان يفهمن���ي، ويعرف حياتي االوىل، 
وحياة نورما ج���ن الطفلة البائ�صة، 
وع���رف ج���وين االم���ي، وفه���م �ص���ر 
نظرة الياأ�س التي كنت انظر بها اىل 

الدنيا!

جوين هايد! 
وعندما كان جوين يطوقني بذراعيه 
ويقول يل:”انا احبك!"، كنت اعرف 
انه ال يك���ذب، فلم اقابل رجال احبني 
كما كان يحبني جوين، وكنت اخلو 
بنف�ص���ي وامتن���ى م���ن �صمي���م قلبي 
ان امتك���ن يف يوم م���ن االيام من ان 

ابادله هذا احلب! 
وروي���ت جلوين ق�ص���ة حبي التع�س 
التي انتهت اخريا، واالمل الذي تركه 
ه���ذا احل���ب يف قلب���ي.. لق���د انته���ت 
مغامرت���ي متام���ا، وو�صع���ت خامتة 
له���ا، ولكن �صيئا واح���دا ظل حيا يف 
قلب���ي مل مي���ت، كان ه���ذا ال�صيء هو 
اح�صا�صي بانني لن احب مرة ثانية، 
فق���د اكت�صفت ان قلبي لن ي�صعر بهذه 

العاطفة نحو رجل جديد! 
وكان ج���وين ي�صتم���ع اىل ق�صتي ثم 
ع���ن  اذن  فلنتح���دث  يقول:”ح�صن���ا 
م�صتقبلك يف ال�صينما، ان اول �صيء 
امام���ي االن ه���و ان اح�ص���ل لك على 
عقد مع �صركة مرتو جولدوين ماير، 
لقد جن���وا بك و�صاح���اول ان ا�صتغل 

هذا االعجاب! 
وم�صى ا�صب���وع، جاء بع���ده جوين 

يق���ول يل:”ا�صمعي ي���ا عزيزتي، انا 
ال اري���د ان اراك حزينة، ولكن احلظ 

تخلى عنا موؤقتا!".
قل���ت:”ان �صرك���ة م���رتو ال تريدين، 

الي�س هذا هو ما حدث؟". 

�آمال تنهار! 
وقال:”انن���ي  ج���وين  وابت�ص���م 
اىل  حتدث���ت  لق���د  ده�ص���ة،  يف 
املخ���رج”دوري �صكاري”ولقد اظهر 
الرج���ل اعجابه بك، وق���ال انه يعتقد 
ان���ك قمت ب���دورك خري قي���ام، ولكن 
الرجل عاد يقول ان”مادة”النجوم ال 
توجد في���ك. وانك ل�صت فوتوجينيك 
وان وجه���ك ال ي�صل���ح لل�صينم���ا وان 
نظ���رات عينيك لي�صت ه���ي النظرات 
الت���ي ميك���ن ان جتع���ل من���ك ممثل���ة 

ناجحة!"
وقالت:”ال ب���د ان م�صرت مكاري على 
ح���ق، لق���د كان ه���ذا اي�ص���ا ه���و راأي 
م�ص���رت زان���وك يف. عندم���ا رف�ص���ت 

�صركة فوك�س ان تتعاقد معي!”
وقال ج���وين:”ال! ان���ه خمطئ، وقد 
وقع زانوك يف نف�س اخلطاأ و�صوف 
ياأتي الي���وم الذي يعدل فيه الرجالن 
م���ن راأيهم���ا في���ك، و�صيك���ون قريب���ا 

جدا..". 
وانتهى جوين م���ن حديثه ثم انفجر 
�صاح���كا، ام���ا ان���ا فقد وقف���ت هادئة 
�صاكن���ة، كان �صيئا خميفا ان اجد كل 
ه���ذه االم���ال العري�صة تنه���ار فجاأة، 
الياأ����س  حي���ث  اىل  معه���ا  وا�صق���ط 
وامل�صتقب���ل  واجل���وع  واالفال����س 

املعتم!
اك���ن  مل  امل���رة،  ه���ذه  يف  ولكنن���ي 
وح���دي فق���د كان ج���وين مع���ي، ومل 
اك���ن �صديق���ة له���ذا الرج���ل فح�صب، 
ولكنن���ي كن���ت اي�ص���ا ق�صيت���ه التي 
امن بها وراح يكاف���ح من اجلها، فقد 
م�ص���ى بعد ه���ذا اليوم يط���وف بكل 
ا�صتوديو يف هولي���وود ويبحث يل 

فيه عن عمل! 
وكن���ت ارى هذا كله، وارقب اجلهود 
التي يبذلها الرج���ل من اجلي وينال 
قلب���ي �صكرا وامتنانا ل���ه، حتى انني 
كنت على ا�صتع���داد الن اقطع راأ�صي 
واهب���ه ل���ه! ولك���ن احلب ال���ذي كان 
يامل �صديقي ان يجده يف هذا القلب 

الذي احمله، مل يكن هناك! 

كل �شيء عن حو�ء! 
وم�ص���ى جوين يف حماوالته ليدخل 
ال�صع���ادة اىل قب���ي، ويدفعن���ي دفعا 
اىل الثقة بنف�ص���ي، واال�صت�صالم اىل 
احالم اليقظة، ومل اعد يف حاجة هذه 
امل���رة اىل البح���ث يف ا�صتوديوهات 
هوليوود واجلري من مكان اىل اآخر 
وراء وظيفة جديدة، فقد كان جوين 
يفع���ل هذا كله بدال من���ي، اما انا فقد 
كنت اجل����س يف بيتي واق���راأ الكتب 

��شتغلوين للدعاية للفيلــم �جلديد �لفيلم 

�لــذي م�شيت فيــه �مــام �ملمثــل �لكوميدي 

جرو�شو، فارتفعت درجــة حر�رته وغلت 

دماوؤه و�نطلــق �لدخان مــن �ذنيه، وطفت 

باجتاه �مريكا كلها ونزلت يف �فخم فنادقها 

ولب�شــت  �ل�شحفيــة  �ملوؤمتــر�ت  وعقــدت 

�ملايــوه مــن حــر نيويــورك، ووقفــت �مام 

�مل�شوريــن يف جناحــي �خلا�ــس بالفندق، 

وظهــرت �شورتي يف �ل�شحف وكتبو� حتتها 

يقولون:”مارلــن مونــرو ��شخــن �شــيء يف 

�ل�شينما، تلب�س �ملايوه وتاكل �الي�س كرمي 

وتقوم بعملية تربيد!. 

و��شندو� �ىل دور� جديــد� يف فيلم”طريق 

�الدغال".. وقمــت بدوري و�نتهى ت�شوير 

يف  ت�شــري  برع�شــة  و�ح�ش�شــت  �لفيلــم 

ج�شــدي، عندمــا نظــرت حــويل فوجدت 

�ملنتجــن و�ملخرجــن ومديــر �ال�شتوديــو 

وعماله يحدقون يف وي�شفرون �عجابا! 
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واتلقى درو�صا يف فن التمثيل! 
اىل ان كان الي���وم ال���ذي ج���اء في���ه 
جوين يحمل ايل النباأ الكبري، وقال 
�صديق���ي وكان �صوت���ه مثريا:”لق���د 
�ص���وف  طي���ب،  �ص���يء  اىل  و�صل���ت 
ي�صندون اليك دورا يف فيلم”جوزيف 
مانكوبزك”اجلدي���د،”كل �ص���يء عن 

حواء!". 
وهو لي�س دورًا كبريًا. ولكنه �صوف 
ي�صاعدك على العمل يف �صركة فوك�س 

للقرن الع�صرين!". 
دائم���ا  م�صغ���وال  اال�صتودي���و  وكان 
ب�صناع���ة ق�ص����س الدعاي���ة للنجوم 
الت���ي تعم���ل حت���ت �صقف���ه، و�صعرت 
بانن���ي يف حاجة اىل ه���ذه الدعاية، 
ولكنني وجدت نف�ص���ي ارف�س نوعا 
واح���دا منه���ا عر�صوه عل���ي فقلت ال 
ل���ن اقبل هذا، لن اقب���ل ان ي�صاهدين 
النا����س يف ناد ليلي م���ع ممثل كبري، 
ثم ت�ص���در ال�صحف يف اليوم الثاين 
ويكتب حمررو باب ال�صينما يقولون 
ان هن���اك ق�ص���ة غ���رام ب���ن املمثل���ة 

النا�صئة واملمثل الكبري!!
وكن���ت اك���ره الذه���اب اىل الن���وادي 

تل���ك  يف  فيه���ا  واجللو����س  الليلي���ة 
ي�صفونه���ا  كان���وا  الت���ي  االو�ص���اع 
بانها”او�ص���اع طموحة". كنت اكره 
ان ا�صمع النا����س يقولون عني انني 

احب رجال اعرف انني ال اعرفه! 
وهكذا ابتعدت عن الن���وادي الليلية 
وعن �صفحة ال�صينم���ا يف ال�صحف! 
الت���ي  الوحي���دة  املتاع���ب  وكان���ت 
مناظ���ر  ت�صوي���ر  اثن���اء  �صادفتن���ي 
فيل���م”كل �صيء ع���ن حواء”قد قامت 
ب�صبب زازا جاب���ور املمثلة املجربة، 
وب�صب���ب كتاب جديد كنت اقروؤه عن 

حياة”لتكولن �صتيفن�س"! 

�تهموين بال�شيوعية! 
اما كتاب لتكول���ن �صتيفن�س فقد اثار 
حويل املتاعب، عندما �صاهدين احد 
مدي���ري اال�صتودي���و اق���روؤه، وقلت 
واث���ار  الكت���اب  اعجبن���ي  له:”لق���د 
اهتمام���ي الن���ه ي���روي ق�ص���ة حي���اة 
رجل فق���ري كافح ونا�ص���ل وحده يف 

هذا العامل! 
مدي���ر  ان  ه���ذا  بع���د  ح���دث  وال���ذي 
اال�صتوديو وقف يلقي علي حما�صرة 

هادئ���ة! قال:”يجب اال يرى احد هذا 
الكت���اب مع���ك.. �ص���وف يوقع���ك يف 
متاعب كثرية.. و�صوف يقول النا�س 

عنك انك فتاة راديكالية!". 
قلت:”وماذا تك���ون الراديكالية هذه 

التي تتحدث عنها!". 
انك”متع�صب���ة  قال:”�صيقول���ون 
�صيا�صية"، امل ت�صمعي عن ال�صيوعية 

بعد!". 
- ال اعرف عنها كثريا! 
- اال تقراأين ال�صحف؟ 

ق���راءة كل �ص���يء ال  انن���ي اهم���ل   -
يعجبني فيها!.. 

اال�صتوديو:”اترك���ي  مدي���ر  وق���ال 
ه���ذا الكت���اب، واال ف�صوف تقعن يف 

متاعب ال تنتهي!..".
ه���ذا  عل���ى  اي���ام  ب�صع���ة  وم�ص���ت 
احلدي���ث ج���اء بعده���ا مدي���ر مكت���ب 
الدعاي���ة يف اال�صتديو يطلب مني ان 
اكتب ل���ه ا�صماء اعظ���م ع�صرة رجال 

يف العامل! 
وكتبت ا�ص���م لنكول���ن �صتيفن�س بن 
الرج���ل  وق���راأ  الع�ص���رة،  اال�صم���اء 
القائم���ة، وهز راأ�صه ث���م قال:”يجب 

ا�ص���م م�ص���رت �صتيفن����س  ان نح���ذف 
هذا، فنحن ال نريد ان نرى البولي�س 

يحقق مع مارلن مونرو!"
واقتنع���ت ب�ص���يء واح���د بع���د ه���ذا 
احل���ادث االخري، وه���و ان كل �صكان 
هولي���وود ال يريدون ان تكون هناك 
�صل���ة تربطهم به���ذا الرج���ل لنكولن 
�صتيفن�س وان جمرد التفكري يف هذا 

وحده يبعث الرعب يف قلوبهم!". 

حديث تليفوين! 
وق���ررت ان ا�صك���ت وال احت���دث عن 
ع���ن م�صرت �صتيفن����س اىل اي ان�صان 
هاي���د!  ج���وين  �صديق���ي  وال  حت���ى 
لك���ي ال اوقع احدا مع���ي يف املتاعب 
التي حتدث عنها مدي���ر اال�صتوديو، 
ولكنني م�صيت اقراأ حياته وانتهيت 
م���ن اجل���زء االأول وب���داأت يف قراءة 
اجل���زء الث���اين، واخفي���ت اجلزاأين 
حت���ت فرا�ص���ي، وكان ح���ادث اخفاء 
م�صرت”لنكولن �صتيفن�س”عن النا�س 
ه���و اول �صيء اعمل���ه يف حياتي يف 

اخلفاء! 
وب���داأت  الكت���اب،  ق�ص���ة  وانته���ت 
ق�ص���ة املتاعب الت���ي �صببتها يل زازا 
جابور، كن���ت اجل�س يوما يف مطعم 
اال�صتوديو اتن���اول طعام الغداء مع 
جورج �صاندور الذي كان ميثل معنا 

يف فيلم”حواء". 
وكنا جنل�س نحن االثنن على مائدة 
واحدة فقد �ص���اءت امل�صادفة وحدها 
ان ندخل املطعم يف نف�س الوقت قبل 
موع���د تقدمي الطع���ام بب�صع دقائق، 
وبداأ م�صرت �صان���دوز يتناول طعامه 
امامي على املائدة ال�صغرية، وفجاأة 
ج���اء اجلر�صون يقول ل���ه:”ان هناك 

�صخ�صا يطلبك يف التليفون!". 
وم�ص���ت خم����س دقائ���ق ع���اد بعدها 
م�ص���رت �صان���درز اىل مائ���دة الطعام، 
ولكنه ظل واقفا، ثم نادى اجلر�صون 
ودف���ع اليه ثم���ن وجبت���ه، ونظر ايل 
وقال:”يج���ب ان اذه���ب االن، ارجو 

املعذرة!". 
الده�ص���ة وقلت:”ولكنك  وا�صابتني 

مل تتناول طعامك بعد!". 
وقال م�صرت �صان���درز:”مل اعد ا�صعر 

باجلوع. يجب ان ان�صرف االن!". 
او�صل���ك  ب���ان  يل  ت�صم���ح  ه���ل   -
ب�صيارت���ي اىل امل�ص���رح! لقد الحظت 
انك جئت �صريا على قدميك وامل�صافة 

طويلة!. 
- ال ا�صك���رك ج���دًا، فان���ا ال اري���د ان 

ات�صبب لك يف م�صايقات!
وترك���ت مكاين على املائ���دة، وبداأت 
ا�صتع���د ملغ���ادرة الطع���ام م���ع م�صرت 
ان  ا�صتط���ع  مل  ولكنن���ي  �صان���درز، 
ا�صر بنف�س تل���ك اخلطوات ال�صريعة 
الوا�صع���ة الت���ي كان ي�صري بها م�صرت 
�صان���درز، فم�صي���ت بب���طء وح���دي، 
ورح���ت ات�ص���اءل ع���ن ال�صب���ب الذي 

اثار �صخط املمثل الكبري علي فجعله 
يجري مني هربا!. 

جا�شو�س ز�ز� 
وبع���د ع�ص���ر دقائ���ق بال�صب���ط كنت 
ام���ام عد�ص���ات الت�صوي���ر يف  اق���ف 
اال�صتودي���و، عندم���ا �صع���رت باح���د 
من���ي  يق���رتب  اال�صتودي���و  عم���ال 
ويهم����س يف اذين قائال:”لق���د طلب 
مني م�صرت جورج �صاندرز ان ابلغك 
ان���ه يريد من���ك م���ن االن ف�صاعدًا ان 
تق���ويل �صباح اخلري وم���ع ال�صالمة 
من”بعي���د لبعي���د"، وان���ه يج���ب ان 
تكون هن���اك م�صاف���ة كافي���ة بينكما، 
عندم���ا تتبادالن التحي���ة، وا�صتمعت 
اىل حدي���ث الرج���ل واحم���ر وجه���ي 
خج���ال، ثم ما لبث���ت الق�ص���ة كلها ان 
تك�صف���ت يل بع���د ذلك، لق���د عرفت ان 
زازا جاب���ور زوج���ة م�ص���رت �صاندرز 
حتتف���ظ ب�صديق له���ا يف اال�صتديو، 
و�صاه���د ال�صدي���ق ه���ذا ال���ذي حدث 
امام���ه، وكيف جل�ص���ت اتناول طعام 
الغداء على مائ���دة واحدة مع م�صرت 
�صان���درز، وكيف ان م�ص���رت �صاندرز 
يبادلن���ي التحية بطريق���ة ال تليق – 
يف نظ���ره ه���و عل���ى االق���ل -، وطري 
اىل  النب���اأ  اجلا�صو����س  ال�صدي���ق 
بزوجه���ا  زازا  وات�صل���ت  الزوج���ة، 

تليفونيا، وكان ما كان! 
و�صحك���ت طويال وان���ا افكر يف هذا 
كل���ه وت�ص���ورت نف�ص���ي اح���ب رجال 
بقلب���ي وروح���ي، واحر����س على ان 
اكون بجواره يف كل حلظة ولكنني 
مل ا�صتط���ع ان ات�ص���ور ابدا ان اكون 

حار�صا عليه ورقيبا على حركاته! 

خطيبة جوين! 
لق���د ا�صتط���اع �صديقي ج���وين هايد 
ان يغ���ري حيات���ي اخلارجي���ة، ولكن 
حياتي يف الداخ���ل بقيت كما هي مل 
تتغ���ري، لقد حاول���ت جاهدة ان احب 
ه���ذا الرج���ل، فق���د كان رج���ال طيب���ا 
خمل�صا عاق���ال امينا وهب حياته من 

اجلي! 
ورافقن���ي ج���وين اىل كل م���كان كان 
يذهب اليه، كان النا�س يعجبون به، 
وكانوا يعترونن���ي خطيبته، ولكن 

هذا كان ابعد �صيء عن احلقيقة! 
لق���د عر����س عل���ي ج���وين ال���زواج، 
وجل����س يحدثن���ي ويق���ول يل:”ل���ن 
يكون هذا زواجا طويال يا عزيزتي، 
فقد ق���ال يل االطباء انن���ي لن اعي�س 

طويال، النني مري�س بالقلب!". 
وحاول���ت ان اقب���ل العر�س اجلديد، 
وحاول���ت ان اق���ول نع���م، ولكن على 
غ���ري ج���دوى، واح�ص�ص���ت بانني قد 
املت���ه، وحاولت ان اخف���ف االمه، ثم 
اح���اول يوم���ا ان اقب���ل دع���وة رجل 
لتم�صي���ة ال�صه���رة مع���ه يف اخلارج، 
كنت امينة عل���ى هذا احلل الذي كان 
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ي�صعر به نحوي دون ان ابادله به لقد 
اعط���اين جوين �صيئا اآخ���ر غري حبه 
يل وعطفه عل���ي، لقد كان جوين اول 
رج���ل قابلته يف حياتي وا�صتطاع ان 
يفهمن���ي، كان الرج���ال يظن���ون انني 
راأ�ص���ي  احم���ل يف  انتهازي���ة  ام���راة 
وجهن. وقد جاهدت طويال وحتدثت 
اليه���م ب�صدق وامان���ة، ولكنهم كانوا 
دائم���ا يوؤمنون بانني اك���ذب وبانني 

احاول ان اخدعهم!. 
ومل اح���اول يوم���ا ان اخ���دع اح���دا، 
الرج���ال  ات���رك  كن���ت  انن���ي  حقيق���ة 
يخدعون انف�صهم يف بع�س االحيان، 
ولكن مل يكن يل يد يف هذا، لقد كانوا 
ال يجه���دون انف�صهم ملعرف���ة تاريخي 
وق�ص���ة حيات���ي، وم���ن تك���ون ه���ذه 
الفتاة، وكانوا بدال من ذلك يحاولون 
ان يختلقوا �صورة يل، وكنت ا�صكت 
وال احاول ان احادثهم، وكان وا�صحا 
انه���م ق���د اعجب���وا بال�ص���ورة الت���ي 
ر�صموه���ا، واحب���وا �صخ�صية اخرى 
ال مت���ت ايل ب�صل���ة، وكان���وا عندم���ا 
يكت�صفون اخلطاأ الكبري الذي وقعوا 
ويقولون:”لق���د  يلومونن���ي  في���ه، 

خدعتنا هذه املراأة!". 

خامتة �لق�شة! 
حت���ى الن�ص���اء، ك���ن اي�ص���ا يعتق���دن 
ان  حاول���ت  لق���د  اخدعه���ن،  انن���ي 
اكون خمل�ص���ة مع كل ام���راأة قابلتها 
وعرفته���ا، وكن���ت اج���د �صعوب���ة يف 
هذا، اكرث من تلك التي كنت اواجهها 
يف ت�صرفات���ي م���ع الرج���ال! ولك���ن 
حماوالت���ي ف�صل���ت، وبقي���ت ان���ا يف 

نظرهن نف�س الفتاة املخادعة. 
واخريا ج���اء اليوم ال���ذي و�صع فيه 
القدر خامتة لق�صة �صداقتي بجوين 

هايد! 
كن���ت يف بي���ت ج���وين، وفج���اأة ترك 
وراح  مقع���ده،  �صديق���ي 

ي�صع���د �ص���المل البي���ت قف���زا ليح�صر 
ايل كتابا من الطابق العلوي، وفجاأة 
�صاهدت ج���وين يتوقف ث���م �صاهدته 
ميي���ل بج�صم���ه عل���ى حاج���ز ال�صلم، 
ويري���ح راأ�ص���ه على ذراعي���ه، وقفزت 
م���ن مقع���دي وا�صرع���ت الي���ه، ونظر 
ايل جوين وقال:”ال تنزعجي، انني 

بخري!”
وم�ص���ى ا�صب���وع ع���اد بع���ده جوين 
م���ن جدي���د،  ال���زواج  يعر����س عل���ى 
ق���ال ال�صدي���ق  وي���روي يل ق�صت���ه، 
الطبي���ب،  اىل  ذهب���ت  لق���د  ال���ويف: 
وعرف���ت كل �ص���يء، انني ل���ن اعي�س 
رج���ل  انن���ي  عزيزت���ي!  ي���ا  طوي���ال 
ث���ري، امل���ك مليونا من ال���دوالرات، 
و�صرتثينه���ا كله���ا اذا قبل���ت ال���زواج 

مني!!”
وا�صتمع���ت اىل حدي���ث �صديقي، لقد 
كن���ت احلم بال���رثوة، واحل���م باملال، 
ولك���ن هذا املليون ال���ذي عر�صه علي 
جوين، مل ي�صتطع ان يثري يف 

نف�صي �صيئًا!

مليون دوالر! 
وقل���ت له:”لن ا�صتطي���ع ان اتزوجك 
النني اعلم ان���ك �صتعي�س، وقد ا�صعر 

نحوك باحلب فيما بعد!". 
ولكن جوين عاد يحدثني يف ا�صرار 
قائ���ال:”ال! انا اعل���م انني ل���ن ا�صفى 
ولن اعي����س، وانا اريدك ان حت�صلي 
عل���ى كل ثروت���ي بع���د ان اذه���ب ان���ا 

بعيداعن هذا العامل!". 
اآخ���ر، دخ���ل ج���وين  وم�ص���ى �صه���ر 
الرج���ل  امل�صت�صف���ى، وجل����س  بع���ده 
يتو�ص���ل ايل وه���و راقد عل���ى فرا�صه 
ان اتزوج���ه! ويف هذه امل���رة قال يل 
جوين:”ان���ا اري���د ان افع���ل هذا من 
اجل���ك انت، ارجوك ان تقبلي الزواج 
م���ن هذا الرج���ل الذي احب���ك اريد ان 
اراك ثري���ة واري���د ان اطمئ���ن علي���ك 
الم���وت مرتاح���ا، اري���د ان ات�صورك 
تعي�ص���ن يف رخاء فال ج���وع وال فقر 

بعد اليوم!". 
ومل تفلح تو�صالت جوين، مل ا�صتطع 
ان ات�صور نف�صي زوجة لهذا ال�صديق 
الويف الذي �صيودع ه���ذه الدنيا بعد 

ايام، ثم ارث انا امواله كلها! 
وجاءين منت���ج كبري يف اح���د االيام 
ويح���اول  مع���ي  املو�ص���وع  يبح���ث 
اقناع���ي وقال يل:”تزوجيه، ما الذي 

�صتخ�صرينه يف هذه ال�صفقة!".
ل���ن  نف�ص���ي،  اخ�ص���ر  قلت:”�ص���وف 

اتزوج اال بدافع احلب!". 

مات �شديقي �لويف! 
وم���ات ج���وين هاي���د يف امل�صت�صفى، 
ورف�ص���ت ا�صرت���ه ان ت�صم���ح يل بان 
اجل����س معه���ا يف نف����س امل���كان الذي 
اعد لعائل���ة امليت يف الكني�صة، فعدت 
ابحث لنف�صي عن مكان بعيد يف ركن 

من اركان الكني�صة! 
وانته���ت ال�ص���الة، وترك���ت م���كاين، 
ام���ام جثم���ان �صديق���ي  وم���ررت 
ب�ص���يء  ا�صع���ر  ومل  ال���ويف، 
ف���وق  نف�ص���ي  الق���ي  وان���ا  اال 
ه���ذا اجل�ص���د ال���ذي �صك���ن اىل 
االبد، ث���م رحت ابك���ي وابكي، 
وامتن���ى ل���و ان روح���ي خمدت 
فج���اأة وحملوين مع���ه اىل مقره 

االخري!
وواروا جث���ة ال�صدي���ق الرتاب، 
وحي���دة  جدي���د  م���ن  وا�صبح���ت 
يف ه���ذه الدني���ا، لق���د ذهب جوين 
وذه���ب حب���ه وبقي���ت ان���ا وحدي، 
وبكيت طوي���ال وام�صي���ت الليايل 
حلظ���ة  ا�صع���ر  مل  ولكنن���ي  ابك���ي 
واح���دة باال�صف له���ذا املليون الذي 
رف�ص���ت ان ا�ص���ع ي���دي علي���ه، كنت 
حزين���ة ب�صب���ب واحد. النن���ي فقدت 
ج���وين هاي���د الرج���ل ال���ذي يحم���ل 

اطيب قلب يف العامل. 
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ر�شــــوة !
�لطبيب للزوجة - جوزك �شحنه م�س وال بد، يلزمه �أوال ر�حة تامة، ال تكلميه 

وال حتدثيه.. وثانيا �أكل كوي�س.. وثالثا يتف�شح كتري لوحده !..

�شي يعكنن !
�ل�شجن لزميله - �شوف �لولد �للي ما يخت�شي�س... 

�ملدر�شة بعتت تقول يل �نه �شقط يف �ل�شلوك !
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و�ال �أرجع ملا بيجي �لبيه ؟


