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كان برنامج هتلر ولكن... 
كان برنامج هتلر يتلخ�ص فيما يلي: 
1- اال�ستيالء على اوربا.. وقد فعل .

م���ن  ال�سيا�س���ية  الزعام���ة  انت���زاع   -2
بريطانيا وامريكا مع خ�سارة اقل عدد 

ممكن من اجلنود .. وقد جنح. 
الت�س���لط عل���ى م�س���ر وال�س���رق..   -3
وفع���ال دخل رومل حدود م�س���ر وهزم 
جيو�ص احللفاء يف ال�سحراء، وبداأت 
مفو�سي���ات احللف���اء يف م�س���ر حترق 
اوراقه���ا ا�ستع���دادًا للهج���رة من وادي 
النيل، ولكن حدث �سيء ما ، مل يكن يف 
احل�سبان.. بل حدثت ا�سياء مل يح�سب 

ح�سابها زعيم املانيا وهي: 

اوال- ا�س���اء تقدي���ر نف�سي���ة االجنليز، 
ومدى حتملهم لل�سربات القا�سمة. 

ففي عام 1941، كان هتلر يجل�ص على 
قمة العامل.. اإذ احتل بولندا والرنويج 
وهولندا وبلجيكا ولك�سبورج وفرن�سا 

يف ملح الب�سر! 
وقبل���ت هنغاري���ا وروماني���ا وبلغاريا 

احلكم النازي دون مقاومة. 
ووقف���ت رو�سي���ا عل���ى احلي���اد طبق���ا 

لالتفاق الرو�سي االملاين. 
وكان م���ن املتوق���ع ل���كل �سخ����ص ع���دا 
بد  ال  بريطانيا  ت�سر�سل" ان  "املتفائل 
ان تفاو����ص يف طلب ال�سل���ح، بعد ان 
ا�سبح���ت جزيرة منعزل���ة، ولي�ص فيها 

م���ن اجلن���ود اإال ن�سف ملي���ون جندي 
فق���دوا جميع معداته���م وا�سلحتهم يف 

دنكرك. 
واراد هتل���ر ان يعج���ل طل���ب ال�سل���ح، 
فراح يدمر م���دن بريطانيا واحدة بعد 

اخرى بطريقة منظمة. 
ولك���ن ت�سر�س���ل خي���ب االآم���ال، ف���راح 
باجلزي���رة  واذا  ويخط���ب..  يخط���ب 
ال�سغ���رة تتحم���ل الهجم���ات اجلوية 
القاتل���ة يف �س���ر  الهائل���ة والوح���دة 

وجلد واحتمال! 
ثاني���ا- مل يح�سب هتل���ر ح�ساب قانون 
االعارة والتاأجر، فقد اثر هذا القانون 
يف برناجمه اكرث مما اثرت انت�سارات 

ويقل العظيمة يف ال�سحراء. 
كان من املعروف ان امريكا امة جتارية 
يحكمها جت���ار.. والتج���ار العقالء لهم 
�سعار معروف وهو "ال�سكك ممنوع". 
وكانت حمط���ة برلني حت���اول ان تثر 
الرع���ب يف قل���وب االمري���كان، وتقول 
له���م كل ليلة: "ال ت�سع���وا انوفكم فيما 
يج���ري يف اورب���ا، ف���ان يف ا�ستطاعة 
هتلر اذا �سغط عل���ى احد ازرار مكتبه 
ان يث���ر حرب���ا داخلي���ة يف الوالي���ات 

املتحدة". 
ولك���ن ح���رب االع�س���اب ه���ذه مل متنع 
والتاأج���ر،  االع���ارة  قان���ون  �س���دور 
فار�س���ل جت���ار امري���كا اىل بريطاني���ا 

وهي عل���ى �سفا االفال����ص املايل جميع 
الب�سائع التي حتتاج اليها. 

ثالثا- ا�ساء هتل���ر فهم نف�سية الرو�ص، 
ا�ستعداده���م  تقدي���ر  يف  واخط���اأ 

احلربي. 
فق���د �سع���ر هتل���ر ان اال�ستي���الء عل���ى 
الع���امل ال يك���ون اإال بالتق�سي���ط، فراح 
يعم���ل للح�س���ول عل���ى ن�س���ر حرب���ي 
�سري���ع يف رو�سي���ا يف نف����ص الوق���ت 
الذي ب���داأ رجال���ه يحمل���ون اوربا اىل 
تر�سانة املانية، وبداأ طياروه يحولون 

بريطانيا اىل رماد.. 
وبه���ذه اخلط���ة ي�سع هتل���ر حتت يده 
رو�سي���ا  وحب���وب  اورب���ا،  �سناع���ة 

وزيوتها. 
 1941 �سن���ة  يوني���و   22 فج���ر  ويف 
هاجم���ت اجليو����ص االملاني���ة رو�سيا، 
يف  مثي���ل  له���ا  لي����ص  هائل���ة  بق���وات 

التاريخ. 
كان �سع���ار هتلر الدائم "ال تب���داأ حربًا 
قب���ل ان تتاأك���د م���ن ان نف�سي���ة ع���دوك 

�ستنهار بعد ال�سربة االوىل". 
ولق���د حقق���ت احل���وادث �سح���ة ه���ذه 
الفل�سفة.. فلماذا ال تتحقق مع رو�سيا؟ 
بداأ يف اول االمر ان ما حدث يف اوربا 
�سيح���دث يف ب���الد �ستال���ني، فرتاج���ع 
اجلي����ص االحم���ر ام���ام ق���وات املاني���ة 

ال�ساحقة. 
ومل يت�سور هتلر وال العامل ان الرو�ص 

قد �سحوا باوكرانيا ورو�سيا البي�ساء 
بح���ق  مو�سوع���ة   خط���ة  عل���ى  بن���اء 

وحقيق! 
اخلط���ة  تل���ك  ان  املعتق���د  م���ن  كان 
املو�سوع���ة ككل اخلط���ط املو�سوع���ة 
التي يدعيها ل جي����ص مهزوم ان�سحب 

من املعركة! 
وهكذا مل ي�ستط���ع االملان انهاء حربهم 

مع رو�سيا يف �ستة ا�سابيع! 
وبدال م���ن ان تدخل احلبوب الرو�سية 
بطون اجلنود االملان، دخل الر�سا�ص 

الرو�سي يف قلوبهم واج�سامهم. 
رابع���ا- اعتقد هتلر ان دخ���ول اليابان 
احلرب �سي�سع���ل الواليات املتحدة عن 
متوين احللفاء بادوات احلرب.. ولكن 

روزفلت وت�سر�سل قررا ان يقوما اوال 
بالق�ساء على املانيا ثم اليابان! 

ماذ� ي�شغل ر�أ�س هتلر 
واالن ونحن يف �سنة 1944 ، نت�ساءل 
ع���ن برنام���ج هتلر، وع���ن موقف معهد 

اخلطط احلربية مبدينة فينا؟ 
ان �س���ر قوة هتل���ر هي تعمق���ه يف علم 
النف����ص ودرايته بنف�سي���ة "ابن البلد" 

االملاين. 
فماذا ي�سغ���ل راأ�ص هتلر يف راأ�ص �سنة 

1944؟ 
اإن���ه وال �س���ك يفك���ر يف "اب���ن البل���د" 
االمل���اين اإنه يت�سوره االن وهو يح�ص 

م���رارة الهزائ���م املتك���ررة بع���د ان ذاق 
ح���الوة االنت�س���ارات يف فرن�سا، ويف 

دنكرك، ويف ال�سحراء. 
انه يت�س���ور "ابن البلد االملانيط راقدًا 
يف فرا�س���ه ال ين���ام يف انتظار طائرات 
احللف���اء التي تغر على بالده ليلة بعد 
اخ���رى، ويف انتظار �سح���ف ال�سباح 
ليقراأ فيها عمود الوفيات.. ذلك العمود 
ال���ذي يحم���ل كل ي���وم ا�سم���اء مئ���ات 

اجلنود الذين قتلوا يف رو�سيا. 
ان هتلر يت�سور ابن بلده وهو يت�ساءل 
ع���ن �س���ر الرو����ص، وكي���ف يحارب���ون 
حتى االن، م���ع ان الفوه���رر قد وعدنا 

بالق�ساء عليهم يف �ستة ا�سابيع؟ 
اب���ن البلد االمل���اين يفك���ر االن يف ايام 
�سن���ة 1918، ويق���ارن بينها وبني هذه 

االيام. 
هذا هو بع�ص ما ي�سغل راأ�ص هتلر. 

الينام �لليل 
وهن���اك عوام���ل اخرى جتع���ل الزعيم 

االملاين ال ينام الليل.. وهي: 
1- ان يفق���د االملان ثقته���م يف زعيمهم 

واميانهم بنظره البعيد. 
فلقد اثبتت احل���وادث ان �سالح الكذب 
هو اح�سن اال�سلحة االملانية واقواها. 
فبهذا ال�سالح ا�ستوىل هتلر على االملان 
والنم�ساويني واه���ل ت�سيكو�سلوفاكيا 
وا�ستطاع بهذا ال�سالح ان يق�سي على 
احلقيق���ة، ولكنه عجز عن الق�ساء على 

الواقع. 
فه���ا هي رو�سيا ال ت���زال حتارب، وابن 
البلد االملاين ي�سعر االآن بانها لن تهزم 

بعد �ستة اعوام! 
ق���ال له���م جوريخ: ل���ن تق���رتب طائرة 
بريطاني���ة م���ن برل���ني.. ولك���ن ها هي 

برلني ت�سبح اكواما من الرماد! 
لقد بهت���ت االكاذيب االملاني���ة وا�سبح 

االملان ي�سكون يف اقوال زعيمهم! 
اإن نف�سية ال�سعب هي اقوى ا�سلحته.. 
فنف�سي���ة اه���ل لندن ه���ي الت���ي انقذت 
بريطاني���ا م���ن الت�سلي���م 1940 وه���ي 
التي اذكت ال�سجاعة يف قلوب اجلنود 

الرو�ص. 
وه���ي الت���ي �ستوؤث���ر يف ق���وة االملانيا 
الع�سكري���ة.. خ�سو�س���ا بع���د ان مل����ص 

�سعبها الن�سر. 
كان هتل���ر يق���ول لل�سع���ب ان املالب����ص 
كافية للجنود االملان يف رو�سيا، وبعد 
اي���ام كان اجلن���ود النازي���ون يدخلون 
كل بي���ت ويطالب���ون بف���رو ال�سي���دات 
ومعاطفه���ن الر�سالها للجن���ود حتى ال 

ميوتوا من الرد! 

2- بداأت النران تهرب من ال�سفينة فلم 
يعد اع�ساء احلزب يخل�سون لبالدهم. 
فاملعتقلون اليهود والبولنديون وحتى 
االجنلي���ز ي�ستطيعون االن الهرب، من 

ال�سجون االملانية باملال! 
ا�سب���ح االن، والول مرة يف ا�ستطاعة 
جوا�سي����ص احللفاء �س���راء املعلومات 

واالخبار واال�سرار! 
وازدهرت يف برلني ال�سوق ال�سوداء. 
وازداد عدد التجار الذين يعملون فيها 
دون خ�سية عقوبة االعدام.. وثبت يف 
ع���دة ق�ساي���ا ان اع�ساء ح���زب النازي 

يتاجرون يف هذه ال�سوق. 
3- �سعف���ت قوة االنت���اج االملانية، يف 
نف�ص الوقت التي زادت فيه قوة انتاج 

امريكا واجنلرتا ورو�سيا. 
وا�سبح من الع�سر ان يقف 80 مليون 
امل���اين امام 190 مليون رو�سي و130 
مليون امريكي و46 مليون اجنليزي. 
لقد ا�ستطاع هتلر يف وقت من االوقات 
ان يجند 12 مليون رجل.. ولكن حرب 
الرو�سيا والهجمات اجلوية مزقت تلك 

القوة ال�سخمة. 
ا�ستطاعت���ه  يف  ان  هتل���ر  ظ���ن   -4
ا�ستخ���دام عم���ال اورب���ا يف امل�سان���ع 
االملاني���ة ب���دال م���ن العم���ال االملانيني، 
ولكن التجربة قد ف�سلت متاما، فاأوقف 

حركة ار�سال عمال اروبا اىل املانيا. 
تقب���ل  ان  املفرو����ص  م���ن  كان   -5
�سعوب اوروب���ا املحتلة االم���ر الواقع 
وتر�سخ للحكم النازي، ولكن حوادث 
االعت���داءات ق���د ك���رثت اخ���را حت���ى 
ا�سط���ر اىل م�ساعف���ة ق���وات جيو����ص 

االحتالل. 
6- رف�س���ت الفتيات يف اوربا التعاون 
ن�سائ���ح  رغ���م  االمل���ان  اجلن���ود  م���ع 
حكوم���ات كوي�سلنج له���ن بالرتفيه عن 

الزوار العظام! 
وقد اعدمت اخرًا فت���اة بولندية النها 
�سفع���ت جندي���ًا املاني���ا وركلت���ه ح���ني 

حاول مغازلتها! 
مل  ال�سارم���ة  العقوب���ة  ه���ذه  ولك���ن 
توؤث���ر يف قلوب البولندي���ات، فا�ستمر 
اال�س���راب! او�سبح اجلن���دي االملاين 
يف�س���ل الذهاب اىل مي���دان القتال على 

الذهاب اىل بولندا!. 
ه���ذه هي امل�س���اكل الت���ي ت�سغ���ل هتلر 
االن ... فاذا مل يجد لها حال يف الثالثة 
اال�سه���ر القادمة، ف���ان احلرب �سنتهتي 

قبل دي�سمر �سنة 1944. 

�ثبتــت �حلــو�دث �ن �شــالح �لكذب هو �ح�شــن �ال�شــلحة 
�الملانيــة و�قو�هــا. فبهــذ� �ل�شــالح ��شــتوىل هتلــر على 
�الملــان و�لنم�شــاوين و�هــل ت�شيكو�شــلوفاكيا و��شــتطاع 
بهــذ� �ل�شالح �ن يق�شي على �حلقيقــة، ولكنه عجز عن 

�لق�شاء على �لو�قع "ال  كان �شعــار هتلــر �لد�ئم 
تبد�أ حربًا قبل �ن تتاأكد من 
�ن نف�شيــة عــدوك �شتنهار 

بعد �ل�شربة �الوىل"

يف �و�ئــل عام 1942، وقــف هتلر يتحدث �ىل 

رجاله وقو�ده �لع�شكريني، فقال لهم: 

- �ن هــذ� �لعــام �شيحمــل مــع نهايتــه نهايــة 
�حللفاء! 

وم�شت �الأيام و�ال�شابيع و�ل�شهور، ومل ينته 
�حللفاء. 

ور�ح �ل�شعــب �الملــاين ي�شــاأل: متــى تنتهــي 
�حلرب؟ 

و��شبح �الملان يرددون هذ� �ل�شوؤ�ل �كثـر مما 

يرددون هتاف: هايل هتلر! 

جميــع  يف  يخطــب  �ن  �ىل  جويلــز  و��شطــر 

حمطات �لر�ديو ويقول: 

- ال ت�شيعــو� �لوقــت يف �ل�شــوؤ�ل متــى ياأتــي 

يــوم �لن�شر.. بــل �عملــو� يف �شبيل �حل�شول 

علــى �لن�شــر و�لو�قع �ن �ل�شعــب �الملاين كان 

يثــق بزعيمــه ثقــة عميــاء، النــه حقق له 

كل مــا وعد بــه حتى �شنــة 1942 وقــد �ثبت 

ذلــك �جلرن�ل "كارل هو �شوفــر" مدير معهد 

�خلطــط �الملانيــة يقينــا، ودلــل علــى ذلك 
باالرقام. 

�الثنني و�لدنيا / 
كانون �لثاين- 1944
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ل���و كنت حيًا!! ان اخلالف���ة كانت تبقى حتى  "اآه 
االن، ويلت���ف حوله���ا الع���امل اال�سالم���ي، غر اين 
كن���ت ال اقر �سلح لوزان، ان���ه هزمية للخالفة، ولو 
كان م�سطفى كم���ال �سيا�سيًا النتهز فر�سة اخلوف 
من ال�سيوعية وخالف اخللفاء على اال�سالب، ونية 
املاني���ا على خ���رق معاه���دة فر�س���اي، ليزحف على 
�سوريا والعراق وب���الد العرب وم�سر.. وما كانت 
بريطاني���ا حت���رك �ساكن���ا ال�ستغاله���ا بث���ورة الهند 
وثورة ارلندا وثورة م�سر. باالخت�سار كنت اكون 
داعية "وبرباجند�ست" للخالفة والب�ص عمامة بدل 

الطربو�ص زيادة يف التاأثر على العقول". 

�ل�شيخ حممد عبده 
�ىل  �الزهــر  وي�شــم  �الوقــاف  يلغــى 

�جلامعة 
و�س���رح يل اال�ست���اذ االم���ام ال�سي���خ حمم���د عبده 
قائ���اًل: "ل�ست افهم معنى لبق���اء االوقاف اىل االن، 
ول�س���ت افهم معن���ى لف�سل اجلامع���ة االزهرية عن 

اجلامعة امل�سرية! 
"ل���و كن���ت حيا لبذل���ت جهدي يف الغ���اء االوقاف 
كله���ا ما عدا االوقاف اخلري���ة. وكذلك كنت ا�سعى 
ل�س���م االزه���ر اىل اجلامع���ة فف���ي توحيدهم���ا قوة 

هائلة. 
"انن���ي او من عمل على ا�سالح نظام التعليم يف 
االزه���ر، فحب���ذا ل���و ع���دت اىل احلياة لك���ي اعيده 

اىل �سابق جمده. 
انني  ه���ذا وال تن�ص  لله يف خلقه �سئونا..  "لك���ن 
كن���ت اخل���ع العمام���ة والب����ص الطربو����ص ال�ساير 

روح الع�سر". 

�حمد با�شا عر�بي 
ي�شتغل بالزهد و�لدعوة �ىل �ل�شلم 

ق���ال: "لو عد اىل احلياة ملا اخرتت ان اكون جنديا 
الأن جي�سن���ا امل�س���ري ا�سب���ه بالبولي����ص منه بقوة 
يعتمد عليها يف �س���د الغارات ومكافحة العدو. بل 
بولي�ص الب���الد الراقية اكرث منه ا�ستع���دادًا واوفر 

عدة واعظم تدريبًا. 
"واأظ���ن اين كنت اف�سل اال�ستغال بالزهد العطي 
در�س���ًا لبني وطن���ي الذين �س���اروا نفعيني اليهمهم 
اال ا�سب���اع �سه���وة انهم باي���ة و�سيلة بقط���ع النظر 

عن م�سلحة الوطن وم�سلحة االجيال املقبلة. 
ه���ذا م���ن جهة وم���ن جه���ة اخ���رى كنت ادع���و اىل 
ال�سلم واطلب اىل االح���زاب واالفراد والهيئات ان 
تت�ساف���ى وتتكات���ف يف خدمة الوط���ن وانقاذه من 

االجنليز 
"باالخت�س���ار ل���و ع���دت اىل احلي���اة كن���ت ادع���و 
اىل الزه���د عالج���ا لل���روح النفعي���ة عل���ى ح�س���اب 
الب���الد، واىل ال�سل���م واملحبة النهما ع���الج التنابذ 
وال�سق���اق. وبذل���ك ا�س���دي اجم���ل خدم���ة لب���الدي 

واق�سي على �سيا�سة فرق ت�سد". 

قا�شم بك �مني 
يدعو �ىل �شفور �لرجل 

ابت�س���م قا�سم ب���ك امني وقال: "اتظ���ن اين لو عدت 
اىل احلي���اة ا�ستغل بتحرير امل���راأة واجاهد الجعل 

�سفورها �ساماًل كامال؟ 
"كال!! ان املراأة امل�سرية ميكن اعتبارها يف حكم 
املح���ررة م���ن جميع القي���ود ، وما ه���ي اال �سنوات 
قالئ���ل، حت���ى ت���رى امل���راأة املتعلم���ة يف كل م���كان 

تعمل اىل جانب الرجل وت�سايره وتختلط به. 
"ان���ه ي�سرين ان دعوت���ي جنحت وان البنات يف 
املدار����ص يتفوق���ن عل���ى ال�سبي���ان ف���ال تظ���ن اين 
اعم���ل �سيئ���ًا للم���راأة، امن���ا كن���ت اكر����ص جهودي 
للدع���وة اىل �سفور الرج���ل "ان احلال���ة احلا�سرة 
تدل عل���ى ان الرجل امل�سري حمج���ب وانه يعي�ص 
بني اجلدران وال يغامر يف تيار احلياة، وي�ستحي 
م���ن ال�سراع او يخاف منه. نريد رجاال قد حتررت 
عقوله���م ويتحملون اآالم اجله���اد يف �سبيل حترير 

بالدنا اقت�ساديًا وماليًا. 
"مت���ى حت���رر الرجال، فق���د فازت م�س���ر ب�سعادة 

اجلن�سني اللطيف واخل�سن". 

م�شطفى كامل
�شد م�شطفى كمال: 

قــال م�شطفى با�شــا كامل: "لو 
عدت �ىل �حليــاة جعلت همي 
ووقفت جهــودي على حماربة 
م�شطفــى كمــال. �ن �جلامعــة 
�ال�شالمية كانــت �ول �شيء يف 
�ل�شلطــان  وهيبــة  برناجمــي، 
كانــت عندي مقد�شة، وال �شك 
�ن �الجنليــز كانو� ينفونني يف 
�حلــرب �لعظمــى، وبالطبع ما 
كنت �جــد �مامي غــر تركيا، 
�الجنليــز  كان  �حلــرب  وبعــد 
�ىل  بالعــودة  يل  ي�شمحــون  ال 
وطنــي �بــد�ً، و�ذن كنت �ن�شم 
�ىل م�شطفى كمــال �ول �المر 
كنــت  لكنــي  ينت�شــر.  �ن  �ىل 
�ثــر عليــه �جلماهــر بقــوة 
بياين وف�شاحتي عند تفكره 

يف �لغاء �خلالفة. 

يقول اجلرنال ليهي: 
- ويف ي���وم 7 ماي���و طلب مني الرئي����ص ترومان 
ان ار�س���ل برقيت���ني اىل �ستال���ني واىل ت�سر�س���ل 
اق���ول فيهم���ا "ان الرئي����ص �س���وف يعل���ن ر�سمي���ا 
نباأ الت�سلي���م يف ال�ساعة التا�سع���ة من �سباح يوم 

الثالثاء 8 مايو بتوقيت وا�سنطن" 
وبعد ار�سال هاتني الرقيتني بقليل تلقى الرئي�ص 

ترومان برقية من ت�سر�سل يقول له فيها: 
النباأ كل  اذاع���ة  "ان���ه ال ي�ستط���ع ان ي�سر على 
ه���ذا الوق���ت الن ال�سع���ب الريط���اين يف حال���ة 

هياج وحما�سة". 
ومل ي�ستطيع الرئي�ص ترومان ان يقول �سيئًا النه 
كان مقي���دا بالرقية التي ار�سله���ا ل�ستالني وحدد 
فيها املوعد.. ومل ي�س���ر ت�سر�سل.. فبعد و�سول 
الرقية بن�سف �ساعة دق التليفون وكان ت�سر�سل 

يتحدث من لندن ويطلبني و�ساح ت�سر�سل: 
- هل ت�سلمت الرقية؟! 

وقلت له: نعم وانا ارغب ان ابلغك الر�سالة التالية 
على ل�سان الرئي�ص ترومان. 

ي�ستطي���ع  ال  ان���ه  ابلغ���ك  ان  من���ي  طل���ب  "لق���د 
– اق�س���د  الع���م ج���و  ب���دون موافق���ة  الت�س���رف 

جوزيف �ستالني" 
ومل يرد ت�سر�سل على الفور ف�سحت اقول: 

- هل �سمعت يا�سيدي؟ 
وقال امل�سرت ت�سر�سل: 

- ا�سم���ع اين مل افهم جيدًا م���ا قلته فهل ت�سمح يل 
ان يدخ���ل �سكرت���ري على خط التليف���ون لي�سمع 

معي ما تقول.. اىل تقبل ال�سمع كما تعرف! 
و�سحت: ال مانع يا�سيدي؟ 

وبدات اك���رر ر�سالة الرئي�ص و�س���اح ت�سر�سل: - 
كيف هذا.. ان اخلر قد انت�سر بني النا�ص و�سوف 
تن�س���ره ال�سح���ف االمريكي���ة غ���دًا.. وال�سح���ف 
االجنليزي���ة االن تع���د مالح���ق خا�س���ة باخل���ر 
واالملان اذاعوا نب���اأ اال�ست�سالم فكيف نرتدد نحن 

انتظرا ملوافقة العم جو" 
وقلت لت�سر�سل: 

اآ�سف ي���ا �سيدي ولكن تعليم���ات الرئي�ص ترومان 
وا�سح���ة بانن���ا ل���ن نذيع اخل���ر اال بع���د موافقة 

�ستالني وقال ت�سر�سل: 
- ان���ا ا�سف ج���دا له���ذا.. ولي�ص هن���اك مت�سع من 
الوق���ت، وقد اعددنا كل �سيء و�س���وف يذيع امللك 
ر�سال���ة بهذا عل���ى ال�سعب الريط���اين يف ال�ساعة 
التا�سع���ة م�ساء اليوم.. لق���د اعددنا كل �سيء ولن 
ن�ستطي���ع الغ���اء كل هذه الرتتيب���ات.. اننا نعي�ص 
يف ب���الد ح���رة ذات �سحاف���ة ح���رة.. ام���ا الرو�ص 
في�ستطيع���ون ال�سيطرة عل���ى �سحافتهم وهذا هو 
الفرق بيننا وبينهم.. ا�سمع هل ت�ستطيع ان توؤكد 
يل مث���ال ان ال�سح���ف االمريكي���ة ل���ن تن�س���ر النباأ 

غدًا! 
وقلت لت�سر�سل: 

- �س���وف اعم���ل جاه���دا للح�س���ول عل���ى موافق���ة 
رو�سيا حاال! 

وقال ت�سر�سل يف عناد: 
- ي�سع���دين ج���دًا ان تنج���ح يف احل�س���ول عل���ى 
موافق���ة �ستال���ني، ولكني ال اع���دك باالنتظار.. ان 
الع���امل كله يعل���م ان احلرب قد انته���ت وال اجد ما 
يرغمن���ي عل���ى تاجي���ل اعالن النب���اأ ر�سمي���ًا حتى 

يوافق �ستالني.. هذا و�سع �سخيف جدًا! 
واقف���ل ت�سر�سل التليفون..  وبع���د �ساعة عاد مرة 
ثاني���ة يتكل���م وكان يف حالة �سديدة م���ن الهياج.. 

وقال يل ت�سر�سل: 
- ان���ا ال ا�ستطيع ان اقاوم اذاعة النباأ ر�سميًا.. ان 

احلياة يف بلد حر امر �سديد ال�سعوبة. 
وو�س���ع ت�سر�س���ل ال�سماعة ثم عاد بع���د قليل يدق 

التليفون وان�ساب اىل �سوت ت�سر�سل يقول: 
- ا�سف.. لي�ص امامي ان اختار ان ال�سحف ن�سرت 
النباأ واجلماهر حمت�سدة يف انتظار �سماع كلمة 

امللك.. بلغ الرئي�ص اننا لن ننتظر. 
ويف نف�ص الوقت كانت وا�سنطن ت�سد �سعرها يف 

انتظار كلمة �ستالني وابرق �ستالني برده. 
الرج���اء  �ستال���ني  طل���ب  اذ  مفاج���اأة،  ال���رد  وكان 
اذاعة النباأ حت���ى يدر�ص بنف�سه �سروط ا�ست�سالم 

املانيا!.
ومل يف���رغ �ستال���ني م���ن درا�ست���ه اال يف ال�ساع���ة 

الرابعة والن�سف من م�ساء 8 مايو. 

خناقة بالتليفون بني ت�شر�شل 
وترومان و�شتالني 

�ز�ح �جلرن�ل وليم 

ليهي رئي�س هيئة 

�ركان حرب �جلي�س 

�المريكي �ل�شابق 

�ل�شتار هذ� �ال�شبوع 

عن �طرف �شر يف 
�حلرب �لعاملية 

�الخرة، ورمبا كان 

�ي�شا �آخر ��شر�رها 

النه حدث يف يوم 
�نتهاء �لقتال. 

وقد قال �جلرن�ل 
ليهي �نه يف ذلك 

�لوقت من مايو �شنة 

1945 كانت �شعوب 
�حللفاء تلوك 

�ال�شاعة �لقائلة بان 

�الملان ��شت�شلمو�، 
وكانت �ل�شعوب 

�لتي �ثارتها هذه 

�ال�شاعات و�لهبتها 

قد �جتاحتها نوبة 

من �حلما�شة و�جتهت 

حما�شة �لنا�س �ىل 
طلب تاأكيد�ت من 

حكوماتهم بان هذه 
�ال�شاعة �شحيحة 

و�ن �حلرب حقا قد 
�نتهت! 

�آخر �شاعة / حزير�ن- 1950 كل �شيء و�لدنيا / �شباط- 1933
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بعد ن�شف قرن!.. 
يف ميناء بري���ه اليوناين ق�سة حب حتدث عنها 
الع���امل ه���ذا اال�سب���وع.. ق�سة قدمية، ب���داأت منذ 

ثالث واربعني �سنة! 
وبعد هذا العم���ر الطويل، قالت احلبيبة حلبيبها 

يف احد ايام هذا اال�سبوع: 
- كن���ت اعرف ان���ك �ستاأتي يوما لتطل���ب يدي!.. 
وكنت، م���ن ثالث واربع���ني �سن���ة، انتظر جميء 

هذا اليوم!.. 
قال���ت هذه الكلم���ات �سيدة عج���وز بي�ساء ال�سعر 
يف ال�ست���ني من عمره���ا.. وقالتها وه���ي ترت�سي 
بني ذراعي رجل يف الرابعة وال�ستني من عمره! 
لقد ظفر اخرا بتحقيق عهد قدمي كان بينهما منذ 
كل تل���ك ال�سنني الطويل���ة.. ان يتزوجا مهما طال 

بهما االمد! 
وخرج العرو�سان م���ن الكني�سة، وخرجت معهما 
مئة �سنة واربع �سنوات هي جمموع عمريهما!. 

كان���ت هيل���ني ترت���دي �س���اال م���ن الدانتل���ه 
ال�س���وداء، ا�سرتت���ه يف �سبابه���ا البعي���د، 

ا�ستعدادا ليوم الزفاف املوعود!
ام���ا بنايوتي فقد ارتدى بدلة قائمة انيقة، 
االي���ام  في���ه  ا�ساع���ت  ال���ذي  وكان وجه���ه 
والليايل غ�سونا واخاديد.. ينطق بالفرح 

وبالزه���و ال�سعيد.. لقد حل���ق اخرا احللم 
الذي ظل يراوده ن�سف قرن! 

فمنذ ن�سف قرن تعرف بنايوتي على هيلني، 
وكانا ي�سكنان يف بيتني متجاورين. باحدى 

القرى الرتكية ال�سغرة.. 
وكان���ا يف ذروة ال�سباب، وكانت هيلني حتلم 
يف ن�س���وة احلب ببي���ت �سغر اني���ق وحياة 
�سهلة ال يعكر �سفوه���ا الفقر.. وكان بنايوتي 

فقرًا! 
بقلق���ه كابو����ص الفق���ر ومي�س���خ حلم���ه باحلب 
احل���رب  ن���ران  اندلع���ت  وفج���اأة  والهن���اء.. 
البلقاني���ة، وت���رك بنايوت���ي حبيبت���ه م�سطرًا، 
وذه���ب اىل مي���دان القت���ال، ووق���ع يف اال�س���ر 
حين���ا، ثم اف���رج عنه، فرح���ل اىل جزيرة هيتلني 
اليونانية، حيث كانت يف انتظاره هيلني حبيبة 
�سبابه.. وحيث كان يف انتظاره، اي�سا، كابو�ص 

الفقر الرذل.. هادم االحالم!.. 
و�سم���ع بنايوتي عن الرثاء يف امريكا فعزم على 
املغام���رة، ك���ي يجم���ع ث���روة متكنه عن���د العودة 
من ال���زواج بحبيبته.. ويف حلظ���ة الوداع، على 
ر�سي���ف الباخ���رة الت���ي �ستقل���ه اىل م�ستقبل���ه! 

املجهول، قال لها عبارة مل تن�سها: 

- ال حت���زين! �س���وف اع���ود ب���رثوة. فا�سرتي لك 
البيت ال�سغ���ر االنيق، ون�ستغل معا بالتجارة.. 

وننعم بحبنا يف راحة ورغد.. 
واجابته بعبارة مل ين�سها هو اي�سا: 

- و�س���وف انتظ���رك مهم���ا ط���ال االم���د! و�ساف���ر 
بنايوتي اىل املجهول.. وعادت هيلني اىل القرية 

التي يعي�ص فيها والداها يف تركيا.. 
وبينم���ا كان بنايوت���ي يجم���ع ثروته م���ن جتارة 
املوز وراء البحار، قامت احلرب العاملية االوىل، 
وهاجرت عائلة هيلني ب�سببها اىل منطقة بعيدة.. 
و�ساعت من بنايوتي معامل الطريق اىل مكانها.. 
وح���اول عبثا ان يعرث عل���ى عنوانها اجلديد، كي 
يطل���ب منها ال�سفر الي���ه، بع���د ان راحت جتارته 
و�سال املال ب���ني ا�سابعه.. وم�س���ت ال�سنوات.. 
فا�سبح بنايوتي من اغنى جتار املوز يف امريكا 
الالتيني���ة.. وقامت حرب عاملي���ة اخرى، وانتهت 

وبنايوت���ي  �سن���وات..  يف 

ب���اق على عهده، ي�سعى اىل تركيا بنف�سه يف هذه 
امل���رة، لعل���ه يعرث عل���ى هيلني الت���ي عاهدته على 
الوف���اء، يف ذلك اليوم البعيد. هناك على ر�سيف 
امليناء، يف �ساعة وداع مرة.. واخرة.. وجدها! 
وجده���ا عن���د وعده���ا يف انتظاره، فه���ي مل ت�سك 

يوما يف �سدق م�ساعره ونبل حبه! 
وارمت���ت هيلني ب���ني ذراع���ي بنايوت���ي وتاأملت 
�سع���ره االبي����ص، وم�س���ح بيدي���ه يف حن���و على 
�سعره���ا االبي����ص.. وقال لها ان���ه كان يعرف انها 
تنتظ���ره وقالت ل���ه انها كانت تعرف ان���ه �سياأتي 

يوما. 

قلب �المرة �جلميلة... 
�سحاف���ة الع���امل كل���ه مهتم���ة جدا يف ه���ذه االيام 

مرجري���ت  باالم���رة 

االجنليزي���ة من���ذ احتفلت اخ���را بعي���د ميالدها 
اخلام�ص والع�سري���ن. و�سار من حقها ان تختار 
رجلها.. تختاره في�سرتيح قلبها وت�سرتيح اي�سا 

�سحافة العامل! 
وقد اجرت جريدة الديل مرور االجنليزية بهذه 
املنا�سبة ا�ستفتاء كبرا جلمهور قرانها، ظهر منه 
ان الراأي العام كله تقريبا يف �سف االمرة. ومع 
حريته���ا يف اختي���ار الزوج الذي يف���وز بر�ساها 
ه���ي ال بر�س���اء ا�سرته���ا املالك���ة، او الرمل���ان او 
الكني�س���ة نف�سه���ا!.. ومن املع���روف ان اعرتا�ص 
الكني�سة على �سخ�ص الكابنت تاون�ستد.. املر�سح 
االول للزواج من مرجريت حتى االن، يرجع اىل 
زواج���ه االول الذي رزق من���ه طفلني، قبل ان يقع 

الطالق بينه وبني زوجته االوىل! 
واالم���رة نف�سه���ا مل تفتح فمها حت���ى االن بكلمة 
واح���دة يف مو�س���وع زواجها وم���ن املحتمل ان 
حت���دث يف اللحظ���ة االخ���رة مفاج���اأة كب���رة، 
فيم���ا يتعلق ب�سخ����ص العري�ص املوع���ود بامرة 
بريطاني���ا اجلميل���ة الظريف���ة.. ولكن م���ن املوؤكد 
على كل ح���ال ان الكابنت تاون�سد يرا�سل االمرة 
با�ستمرار من���ذ عامني.. منذ اخطرت���ه ال�سلطات 
الر�سمي���ة. يف اخر حلظة، انه لن يرافق االمرة 
يف رحلته���ا اىل رودي�سي���ا – كم���ا كان معروف���ا 
ومتفق���ا عليه – وان علي���ه ان ي�سافر يف احلال 
اىل مق���ر من�سب���ه كملح���ق ع�سك���ري ب�سف���ارة 

بريطانيا يف عا�سمة بلجيكا.. 
وت���روي ال�سح���ف االجنليزي���ة االن حكايات 
عدي���دة ع���ن االي���ام ال�سعي���دة الت���ي �سهده���ا 
غ���رام مرجري���ت وتاون�س���د يف املا�سي. قبل 
"يرح���ل" اىل بروك�س���ل.. وم���ن اط���رف  ان 
هذه احلكاي���ات ق�سة الليلة الت���ي عادت فيها 
اال�س���رة م���ن حف���ل راق����ص، متعلق���ه بذراع 
فار�سه���ا الكابنت تاون�سن���د.. فلما �سارا عند 
ا�سف���ل ال�سل���م املف�س���ي اىل مدخ���ل الق�سر، 
�سالت االمرة فار�سها ان يحملها اىل فوق، 
النها متعبة لفرط ما رق�ست يف ال�سهرة.. 

وتردد الفار�ص فقالت له االمرة : 
- انه امر.. يابيرت! 

فاطاع الفار�ص االمر.. 
ينتظ���ر..  املل���ك  كان  ال�سل���م...  وف���وق 
وو�س���ع تاون�سند حمل���ه اجلميل الغايل 

على االر�ص وهو يرتعد امام امللك.. 
ورف���ع ي���ده بالتحي���ة الع�سكري���ة وهبط 
ال�سل���م يف عجل���ة وا�سط���راب.. وتقول 
�سح���ف اخ���رى ان الكاب���نت تاون�سند لن 

يتمك���ن م���ن مغ���ادرة بروك�س���ل قب���ل �سه���ر يناير 
املقب���ل.. كما تتنب���اأ �سحف اخ���رى.. اي�سا، بانه 
�سيمنح لقب كونت قبل ان يربط م�سرة مب�سر 
االم���رة اجلميل���ة الت���ي �سغل���ت قومه���ا باخب���ار 

قلبها.! 

�حلرب.. يف مر�ك�س!  
فرن�س���ا بداأت هجومه���ا العام بق���وات بلغ عددها 
ربع ملي���ون جن���دي توؤيده���م الطائ���رات النقالة 

وت�سد ازرهم الدبابات واملدرعات!. 
فرن�سا ت�سحب خم�ص فرق من قوات االطلنطي! 

هذه هي حرب فرن�سا.. احلقيقية. 
والعدو؟.. انه �سعب مراك�ص!.

.. �سع���ب مراك����ص يعد �سع���ب الهن���د ال�سينية!.. 
و�سع���ب اجلزائ���ر اي�س���ا. حي���ث متح���و املدافع 
الفرن�سي���ة ق���رى املواطنني من الوج���ود. وحيث 
تخو����ص قوى الكفاح الوطن���ي معركتها القا�سية 

�سد قوات اال�ستعمار الفرن�سي. 
خ���رج اجلي����ص الفرن�س���ي كل���ه يف مراك����ص ك���ي 
يح���ارب الوطني���ني ويقت���ل منه���م املئ���ات ويدمر 
م���ن  االوام���ر  �س���درت  املغ�س���وب..  وطنه���م 
ال�سب���اط الفرن�سي���ني جلنوده���م ان ي�سربوا كل 
وطن���ي يقابلون���ه، دون متيي���ز ودون حتقق من 

�سخ�سيته.. 
انها اذن جمزرة ب�سرية.. جمزرة و�سفها مرا�سل 
اب�س���ع �س���ورة الوح�سي���ة  انه���ا  روت���ر بقول���ه: 

والربرية!. 
ان كل م���ا �سنعت���ه فرن�سا يف مراك����ص واجلزائر 
هو انها �سبغت بالدم موعد الذكرى الثانية خللع 

�سلطان مراك�ص ال�سرعي.. 
انها تريد ان تق�سر �سعبا يزيد عدده على ع�سرين 

مليونا عل���ى ان يعي�ص عبدا لها.. وهي يف �سبيل 
هذا اله���دف ال�سائن تقتل من ه���ذا ال�سعب املئات 
بعد املئات.. امام العامل كله. دون ان يهتز �سمر 

هذا العامل. 
ولك���ن فرن�س���ا �ستخ�سر ه���ذه املعرك���ة اي�سا، كما 
خ�س���رت معرك���ة الهن���د ال�سيني���ة، وكل معرك���ة 
اال�ستعم���ار  تاري���خ  يف  اخ���رى  ا�ستعماري���ة 

الفرن�سي.. وغره من الوان اال�ستعمار!

فرن�سا �ستخ�س���ر معركة مراك����ص واجلزائر، الن 
احلري���ة الت���ي ين�سدها �سعب مراك����ص واجلزائر 
ح���ق طبيع���ي ل���ه و�سيبلغه���ا عاج���ال او اج���ال.. 
ويومئ���ذ تخ���رج فرن�س���ا م���ن �سم���ال افريقيا كما 
خرج���ت من بالد غ���ره.. تخرج ب�س���يء واحد.. 
�س���يء ه���و كل م���ا �سيتبقى له���ا من ه���ذه املعركة 
الطويلة املريرة اخلا�سرة.. ب�سربة يف ظهرها.. 

***

�جنريد برجمان و�حلب.. 
اجنري���د برجم���ان.. اه���ي �سعي���دة؟ راج���ت يف 
الدوائ���ر الفني���ة يف اوروب���ا كلها يف ه���ذه االيام 
ا�ساع���ة قوية تق���ول ان املمثل���ة العاملي���ة الكبرة 
�ستنف�س���ل عن زوجها املخ���رج االيطايل روبرتو 
رو�سيلين���ي.. ث���م ات�س���ح ان االنف�س���ال مقت�سر 
عل���ى الن�ساط الفني وحده، وانه ال ي�سمل �سعادة 
اجنريد برجم���ان، وحبها لزوجها الذي اختطفها 

منذ �سنوات من قمة جمدها يف هوليوود! 
كان���ت ملكة ال�سا�س���ة، قبل ان ي�سده���ا زوجها يف 
ايطالي���ا. ويعج���ز ع���ن ابرازه���ا يف اف���الم تتيح 

ملوهبته���ا اخلارقة ان تتجل���ى ومتتع املاليني من 
ع�ساق فنها الرفيع.. 

وم���ن االن تتح���رر.. �سافرت اخ���را اىل باري�ص 
لت�س���رتك يف فيلم من اخ���راج جان رينوار.. على 
ح���ني يفكر زوجه���ا رو�سلين���ي يف اخ���راج افالم 

يف.. الهند!. 
وهك���ذا �سي�سل كل منهما يف ناحي���ة تف�سلها عن 
االخ���رى االف الكيلومرتات.. وم���ن هنا خرجت 
اال�ساع���ة الت���ي نعت زوجه���ا للع���امل.. وحتدثت 
ع���ن م���وت احل���ب يف قل���ب الفنان���ة ال�سويدي���ة 

العظيمة!. 
وو�سلت اجنريد اىل باري�ص، وبعد يومني حلق 
بها رو�سيليني.. يف باري����ص، ال الهند!.. ويقول 
ال�سحفي���ون الذي���ن قابلوه وحتدث���وا اليه هناك 
ان���ه يحب اجنري���د فوق حب���ه للف���ن ال�سينمائي، 
وانه ه���و نف�سه �سخ�سية قوي���ة، وان كان الف�سل 
ق���د حلق افالمه االخرة، حت���ى لقد هاجمه النقاد 

يف ايطاليا واوربا كلها هجوما مرا الذعا. 
قال له اح���د النقاد ال�سحفيني: لق���د كنت خمرجا 
عظيما قب���ل ان تتزوج اجنري���د برجمان.. وبعد 
الزواج ب���دات تعطينا افالما فا�سل���ة.. وهناك ما 
ه���و ا�سواأ من ذلك، فان���ت ال تعرف كيف ت�ستخدم 
موهب���ة زوجتك، ب���ل حتطم جمده���ا اذ حتتكرها 

لنف�سك يف غرة الزوج، ال اريحية الفنان!. 
ه���و ان اجلمه���ور ال  وكان ج���واب رو�سيلين���ي 
يفهم���ه.. وان زوجت���ه نف�سه���ا ترف����ص كل عر�ص 
يقدم اليها، النها حتب العمل مع زوجها واحلياة 

مع اطفالها.! 
وق���ال له الناق���د يف ا�س���رار، لق���د كان العامل كله 
يعتره���ا اعظ���م ممثل���ة بع���د جريت���ا جارب���و.. 
ويح���رتم ر�سانتها وجماله���ا املطمئن وب�ساطتها 
وو�س���وح زوجه���ا.. وكان متثيله���ا ل���دور "جان 
دارك" تتويج���ا لهال���ة االح���رتام والقدا�سة التي 

كانت حتيط بها! 
ويف هذه املرة كان جواب رو�سيليني : 

- لق���د راأت اجنري���د ذات ي���وم يف نيويورك فيلم 
فن  امام  نف�سها  مفتوحة" فوجدت  مدينة  "روما 
حقيق���ي يختل���ف عن ذل���ك الذي كان���ت تعي�ص يف 
ج���وه يف هولي���وود.. ف���ن يرتج���م بامان���ة حياة 
النا����ص يف �سراعه���م اليوم���ي يف �سبي���ل التقدم 
واحل���ب والتف���وق.. فكتب���ت اىل ر�سال���ة رقيقة، 
وتقابلن���ا، وكان ما كان.. انها ه���ي التي اختارت 

طريقها...! 

ي�شرف على هذ� �لباب: �شعد مكاوي 
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�جليل/ حزير�ن- 1955�مل�شور/ �شــباط- 1968

�حتفى �لرئي�س تيتو وحرمه، 
مرو�ن" حفيد  ��شرف  "بجمال 
�لرئي�س جمال عبد �لنا�شر. 
ما كاد ركب �ل�شيوف ي�شل �ىل 
فندق كتاركت �جلديد يف ��شو�ن 
حتى ��شتقبلهم جمال �ل�شغر 
مرحبا.. وتنقل من يدي تيتو �ىل 
يدي حرمه �لتي ��شتبقته معها 
فجل�س مطمئنا.. ثم د�عبه جده. 
كانت حرم �لرئي�س عبد �لنا�شر 
وكرميته منى يف ��شو�ن ت�شاركان يف 
�حلفاوة بال�شيوف.

ال�سيخ عبد البا�سط عبد ال�سمد 
- مارل����ون براندو م�س����ر – يباع االن 

يف �سوارع القاهرة.. بقر�ص �ساغ! 
لقد قال عن����ه اجليل انه معبود الن�ساء 
اجلدي����د يف م�سر.. وانه �سديد ال�سبه 
مبارل����ون بران����دو معب����ود الن�ساء يف 

العامل.. �سكال ومو�سوعًا! 
.. وبعده����ا غم����رت �س����وارع القاه����رة 
متاثي����ل �سغرة م����ن اجلب�����ص ينادي 
ا�سحاب����ا عليها: ال�سيخ عب����د البا�سط 
ال�ست����ات  معب����ود  بقر�����ص..  بران����دو 

بقر�ص! 
ونفدت التماثيل ال�سغرة من ال�سوق 
يف �ساع����ات.. ومل ي�ستطع ال�سيخ عبد 
البا�سط نف�سه ان يح�سل على متثال! 

�سعره ا�سغر وعيونه ال�سود! 
وكان التمث����ال ال����ذي �سنع����وه لل�سيخ 

عبد البا�سط براندو عجيبًا! 
.. عيونه �سود... 

... وعلى فمه ابت�سامة.. 
... و�سعره ا�سفر! 

... وانهال����ت الر�سائ����ل الناعم����ة على 
ال�سي����خ عب����د البا�س����ط.. وكله����ا تلعن 
�سن����اع التماثيل الذي����ن �سوهوا فتنة 

ال�سيخ عبد البا�سط.. اال�سلي! 
وم����زق ال�ساب التق����ي ال����ورع ر�سائل 
اجلن�����ص الناع����م وه����و ي�ستغف����ر الله 

ويعوذ به من ال�سيطان والن�ساء!.. 
وان كان ف�س����ول ال�سي����خ عبد البا�سط 
– قد ا�ستبد به لرى  – بعد هذا كله 
مكت����ب  يف  راأه  حت����ى  التمث����ال  ه����ذا 

�سديق.. 
ومل ي�ستط����ع ان يتم����ادى نف�س����ه م����ن 
ال�سحك.. ثم جل�����ص يتاأمله.. ومدينة 

اجليل تالحق تاأمالته.. 
مارلون عبد ال�سمد..  يف �سوريا! 

.. ث����م ط����ار ال�سي����خ عب����د البا�سط اىل 
�سوري����ا.. ت�سبق����ه �سهرت����ه.. وي�سبقه 

لقبه.. )مارلون براندو م�سر!! 
ي����رون  �سحبت����ه  يف  كان����وا  والذي����ن 

العجب! 
لقد ا�ستقبله ال�سحفي����ون ال�سوريون 
بعد�ساتهم وا�سئلتهم.. وكانت اال�سئلة 
كلها عن حكاية ال�سيدة التي طاردته.. 

ومالحقة الن�ساء له بعد ذلك!.. 
وكان وجه ال�سيخ عبد البا�سط يحمر 

خج����ال كلم����ا حا�سرت����ه ال�سي����دات يف 
املطار.. ليتفح�ص منظره..! 

حديث �شوريا كلها! 
وا�ستقب����ل ال�سي����خ عب����د البا�س����ط يف 
�سوري����ا كما ل����و كان جنم����ا من جنوم 

ال�سينما!. 
ال�سوري����ة..  االذاع����ة  دار  يف  ق����را 
وتلقى دعوة م����ن وزير املعارف ليقراأ 
يف حم����اة.. وق����راأ يف حل����ب.. ودعاه 
ومفت����ي  اللبن����اين  االقت�س����اد  وزي����ر 
طرابل�ص ليق����راأ يف طرابل�ص.. ودعاه 
ال�سيد عبد الله الب����اق رئي�ص الوزراء 
اللبن����اين ال�سابق.. وتلق����ى دعوة من 
ال�سيد ح�سني العويني رئي�ص الوزراء 
ال�سابق اي�سا،.. وقلده ال�سيد �سري 

ال�سبل����ي رئي�����ص وزراء �سوريا 
و�سام اال�ستحقاق ال�سوري من 
الدرجة الثانية.. وقلده ال�سيد 
�سام����ي ال�سلح رئي�����ص وزراء 
الذهبي����ة..  امليدالي����ة  لبن����ان 
و�س����ار ال�سيخ عب����د البا�سط 
عب����د ال�سم����د حدي����ث �سوريا 

كلها!
وانهالت علي����ه الدعوات من 
تركي����ا..  لزي����ارة  م����كان  كل 
ولك����ن ال�سيخ عب����د البا�سط 
اعت����ذر الن����ه ق�س����ر زيارته 
�سوري����ا  عل����ى  امل����رة  ه����ذه 

ولبنان..! 

�حلجــاب..  رفــع 
لروؤية بر�ندو! 

ولق����د تعر�����ص ال�سي����خ عب����د البا�س����ط 
ملط����اردات ن�سائي����ة م����ن ن����وع جديد.. 

هناك!. 
ويق����ول الذي����ن رافق����وه ان ال�سي����دات 
يرفع����ن  قابلن����ه  اذا  ك����ن  املحجب����ات 
احلجاب ع����ن وجوههن ويحملقن فيه 
جيدا..! كما كانت ال�سيدات حري�سات 
جدا على �سماع قراءاته يف كل مكان.. 
ويف كل م����كان كان يذه����ب اليه.. يجد 
جمع����ا م����ن اجلن�����ص الناع����م حوله!.. 
كان����ت  ال�سوري����ة  االذاع����ة  دار  ويف 
املذيع����ات ي�سرع����ن اىل التف����رج عل����ى 

ال�سيخ عبد البا�سط عند الت�سجيل! 

ام����ا ال�سي����خ 
عب����د البا�س����ط فيق����ول ملرافقي����ه الذين 
ي����ا نا�����ص  ي����روون ه����ذه احلكاي����ات: 

ا�ستغفروا الله.. م�ص كده! 

... يف �ل�شرق كله! 
ورحلة اخ����رى لل�سي����خ عب����د البا�سط 
يف الع����راق واالردن وتركيا و�سوريا 
ولبن����ان �س����وف متنحه لق����ب مارلون 

براندو ال�سرق.. ال م�سر وحدها! 
و�س����وف تعمل متاثيل تباع بالفل�سات 
واللرات يف �سوراع دم�سق وبروت 

وبغداد وعمان وانقرة!!. 
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�سح���ب ف���اروق ع�سيقت���ه اجلدي���دة وه���ي ابنة 
�سائق �سيارة تاك�سي اىل ق�سره يف ريف روما، 
وقدم فاروق الع�سيقة اىل اوالده فريال وفوزية 
وفادية واحتلت الع�سيق���ة وفاروق الدور االول 
كله م���ن الق�س���ر، وا�سبحت جتل����ص على مائدة 
الطعام حتما اىل جنب مع اوالد فاروق، وتعود 
االوالد �سماع كلم���ات الغزل، والهوى الرخي�ص 
التي يلقيها فاروق عل���ى ع�سيقته التي التقطعها 
من حواري ناب���ويل، وهكذا زادت ا�سرة فاروق 

فردا جديدًا. 

حر�س يف �لق�شر وخارجه 
والق�سر الذي يعي�ص فيه فاروق مع ابنائه ا�سمه 
ق�سر "و�سمت". ويف داخل الق�سر يقف حرا�ص 
ف���اروق االلب���ان وخ���ارج ا�س���واره يق���ف رجال 

البولي�ص االيطايل يتناوبون احلرا�سة. 
وا�سبح���ت مهم���ة احلرا�ص يف ه���ذه االيام منع 
الطفل احم���د فوؤاد من اخلروج م���ن باب الق�سر 

مهما كان االمر ح�سب تعليمات ابيه فاروق. 
وق���د ا�سبح فاروق م�سغ���وال بغرامه اجلديد عن 

الطفل ومل يعد ي�ساهده. 

نارميان مل ت�شاهد �بنها 
ومل ي�ساهد احمد فوؤاد امه منذ اليوم الذي هجرت 
في����ه والده ومل حتاول نارمي����ان ان ت�ساهده مرة 

واحدة. 
وال�س����يء الوحيد الذي فعلته هو انها بعثت طاقة 
م����ن الورد يف عيد ميالد طفله����ا االخر وكل الذين 
�ساهدوا الطفل قالوا انه ي�سبه امه اىل حد كبر. 

برنامج �لطفل �لعجيب 
وت�سرف م����ص " �سر م�ساي" عل���ى تربية الطفل 

وقد و�سعت له برناجما عجيبًا. 
* يف ال�ساع���ة ال�سابعة والن�س���ف ي�ستيقظ من 

نومه. 
* ويف ال�ساعة الثامنة يتناول طعام فطوره. 

* ويف ال�ساع���ة التا�سع���ة يدخ���ل احم���د ف���وؤاد 
حجرت���ه وال يخ���رج منه���ا قب���ل الواح���دة بع���د 

الظهر. 
* وق���د امتالت هذه الغرفة ب���كل انواع االلعاب 

امل�سلية. 
* ويف ال�ساع���ة الواح���دة والن�س���ف يتن���اول 
الطف���ل غذاءه، وتق���وم مربيته باع���داد الطعام 
ل���ه بنف�سه���ا وه���ي  دائما تع���ده عل���ى الطريقة 

االجنليزية. 
* ويعود الطفل بعد ذلك اىل النوم وي�سحو يف 
الرابع���ة م�ساء، ويع���ود اىل حجرته التي تغلق 

وراءه. 
ت�سح���ب  بال�سب���ط  م�س���اء  ال�ساد�س���ة  ويف   *
املربية احمد فوؤاد اىل غرفة النوم، وترتكه يف 
�سريره. وتغم�ص عيني���ه، وتغلق الباب خلفها 
وترتك���ه حت���ى ال�سب���اح ليبداأ نف����ص الرنامج 

الذي �سبق. 

�حمد فوؤ�د يحب �لنظام 
وق���د ع���ني ف���اروق ممر�ست���ني لال�س���راف على 
�سح���ة الطف���ل وت�سليت���ه واالعج���اب ب���ه. وقد 
ا�سبح احمد فوؤاد طف���ال منظما، فهو ال يتحمل 
مث���ال ان يرى باب���ا مفتوحًا ن�سى م���ن فتحه ان 
يغلق���ه وراءه فه���و ي�س���رع اىل الب���اب ويغلق���ه 

باهتمام. 
واذا راأى انبوبة معجون اال�سنان بدون غطاء 
راح يبح���ث ع���ن غطائه���ا حتى يج���ده، ويحكم 

اغالقها. 
واذا �ساه���د �سيئًا يف غر مكانه حمله بني يديه 

وراح يبحث عن مو�سعه.. 

�والد �شافيناز ذو �لفقار 
واالمرات الثالث ال�سابقات اوالد �سافيناز ذو 
الفقار له���ن برنامج عن االخري���ات وقد ا�سبح 
عمر فري���ال 16 �سنة. وا�سب���ح عمر فوزيه 14 

�سنة. 
وا�سبحت فادية ا�سغر البنات ت�ستعد ال�ستقبال 

العام العا�سر من عمرها. 

مج  نا بر
�لفتيات �لثالث 

وتتلق���ى الفتي���ات الث���الث علومه���ن يف البيت، 
يدر�س���ن الفرن�سية، وياخذن درو�س���ًا يف اللغة 
العربية ويقوم احد رجال حا�سية فاروق بهذه 
املهم���ة وال ين�س���ى املدر�ص اي�س���ا ان يقدم لهن 

موجزًا كل ا�سبوع الهم االحداث ال�سيا�سية. 
وتب���داأ الدرو�ص يف ال�ساع���ة الثامنة والن�سف 

�سباحًا وتنتهي يف ال�ساعة الثانية ع�سرة. 
وبعد الظهر جتل�ص فريال وفوزية وفادية لتلقي 
الدرو�ص يف املو�سيقى والرق�ص والعزف على 
البيانو من الزائرين الذين يجيئون من روما. 

ركوب �خليل يف �الكادميية 
ويق���وم اح���د ابط���ال الريا�س���ة االيطاليني من 
جنوم االوملبياد بتدري�ص ريا�سة ركوب اخليل 

للفتيات. ويف كل 
ا�سبوع تخرج فريال وفوزية وفادية 

لركوب اخليل يف اكادمية ركوب اخليل. 
ويف ال�سي���ف تذهب الثالث لل�سباحة يف حمام 
نادي روما للجولف، وهو النادي الذي يق�سده 
رج���ال ال�سل���ك الدبلوما�س���ي االجنب���ي وافراد 

ا�سرهم. 

فوزية فتاة عاطفية 
ويعتر يوم اجلمعة يوم عطلة من كل ا�سبوع، 
ويف هذا اليوم تخرج الفتيات الثالث اىل روما 
مل�ساهدة االفالم اجلدي���دة وافالم والت ديزين 
الت���ي يهوينها اىل درج���ة عجيبة، وفوزية فتاة 
عاطفي���ة ال تكاد تقراأ كتاب���ا او ترى فيلما تتاثر 

له حتى متتليء عيناها بالدموع. 

- احمد فوؤاد بجانب �صورة ابيه 
امه  يحب  الواقع  يف  "فاروق" ولكنه 

فاروق!  من  "نارميان" اكرث 

- املربية االجنليزية.. اآن برت�صيد.. التي هربت مع فاروق من م�صر يوم 26 يوليو ومل تاخذ معها �صوى الثوب الذي عليها، كانت تعمل قبل ذلك مربية يف معهد التمري�ض الربيطاين 
ثم جاءت اىل القاهرة لكي تتوىل اال�صراف على "فادية" منذ �صنوات، وهي ت�صرف االن على تربية الطفل "احمد فوؤاد". 

- الطفل احمد فوؤاد الذي كان ملكا على م�صر 
وعمره �صنة واحدة... يعي�ض االن يف روما 
داخل فيال �صغرية يف حي )جروتا فريانا( 
وبالقرب من الباب اخلارجي يقبع هذا التمثال 
جلده فوؤاد.. ان احمد فوؤاد يعي�ض مع فريال 
وفوزية وفادية يف نف�ض البيت ولكن بعيدا عن 
االم واالب اي�صا!. 

- وا�ص���عد اوقات���ه ه���ي التي يق�ص���يها من ال�ص���اعة الثامنة حتى الظه���ر يف اللعب مع الكتاكيت الت���ي تعي�ض يف املزرعة 
ال�ص���غرية بجوار البيت.. ويف نف�ض الوقت مت�ص���ي البنات اوقاتهن يف لعب التن�ض بعيدا عن متاعب )فاروق( داخل 

اندية القمار! 

- ف���اروق مي�ص���ي معظ���م اوقات���ه يف االندي���ة الليلية 
وهكذا مت�ص���ي البن���ات الثالث اوقاتهن يف ا�ص���غال 

الرتيكو. 

ال�ص���ريعة..  بال�ص���يارات  مغ���رم  ف���وؤاد  احم���د   -
وهوايت���ه اخلا�ص���ة ان يجل����ض عل���ى �ص���يارة ابيه 

اخل�صراء، املر�صيد�ض يف احلديقة. 

�آخر �شاعة/ كانون �الأول- 1954
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طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة �ملدى 

لالعالم و�لثقافة و�لفنون

�الخر�ج �لفني
----------------

خـالـد خ�شر

�شكرتر �لتحرير
-------------------------

رفعة عبد �لرز�ق

رئي�س �لتحرير �لتنفيذي
-------------------------

علــي ح�شــني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�س جمل�س �الإد�رة
رئي�س �لتحرير 

ادىل الرئي�����ص احم����د ب����ن بيلال بحدي����ث هام اىل 
ف����وؤاد ال�سيد املحرر "بال�سور".. قال ان اجلزائر 
ترتقب زيارة جمال عبد النا�سر و�سوف يكون لها 
اح�سن االثر و�ستكون فر�سة يلم�ص فيها الرئي�ص 
عبد النا�سر ماكنته لدى ال�سعب اجلزائري.. اكد 
ان بيل����ال ان اوىل رحالت����ه القادم����ة �ستك����ون اىل 
القاه����رة.. متن����ى ب����ن بيل����ال اجلزائ����ر ان ترتبط 
مبيث����اق الوح����دة ال����ذي جم����ع االقط����ار ال�سقيقة 
الثالثة �سوريا والعراق وم�سر وبنف�ص �سروطه 
يف اق����رب وقت ممكن واكد ت�سميم اجلزائر على 

االرتباط بهذا امليثاق، حتقيقا لرغبة ال�سعب. 

�سحب����ت الرئي�ص احمد بن بيلال رئي�ص احلكومة 
اجلزائرية يف رحلت����ه االخرة اىل وهران حيث 
افتتح االحتف����ال بقو�ص ال�سجرة.. وهو م�سروع 
جديد ته����دف به احلكوم����ة اجلزائرية اىل غر�ص 
700 الف �سجرة يف هذا العام على �سفوح جبال 

حلماية االرا�سي الزراعية من ال�سيول.
ب����ن بيل����ال ان احلكوم����ة الفرن�سي����ة �سب����ق  ق����ال 
ان اعلن����ت ان م�س����روع الت�سج����ر وا�ست�س����الح 
االرا�س����ي الزراعية ال ميك����ن تنفيذه يف اجلزائر 
اال يف 20 �سن����ة، ولكنن����ا �سنره����ن له����ا وللع����امل 
ان ال�سع����ب اجلزائ����ري احل����ر ي�ستطي����ع ان ينفذ 
هذا امل�س����روع خالل ث����الث �سن����وات فقط.. ويف 
ق�سر العمال����ة "املحافظة" مبدين����ة وهران حيث 
ن����زل بن بيلال ورفاقه م����ن الوزراء، طلبت منه ان 
يخ�س�����ص يل موعدا للتحدث مع����ه فام�سك بيدي 
قائ����ال: "لي�����ص بني الع����رب مواعيد للق����اء، فنحن 

دائما على موعد معا"! 

واجل�سني بجواره وقال: �سل ما�سئت
وكان طبيعي����ا ان ت�سته����ل احلدي����ث ع����ن زي����ارة 
الرئي�����ص جمال عبد النا�س����ر للجزائر وما �سوف 
ترتكه من اثر، فقال بحما�سة: "نحن نرتقب هذه 
الزيارة من زمن بعيد.. و�سوف يكون لها ان �ساء 
الل����ه اح�سن االث����ر يف نفو�سنا جميع����ا و�ستكون 
فر�سة مواتية ليلم�ص الرئي�ص االخ جمال مكانته 

يف نفو�ص ال�سعب اجلزائري". 
* وهل تعتزمون رد هذه الزيارة اىل القاهرة؟ 

 �ستكون اوىل رحالتي للخارج هي زيارة القاهرة 

ان �ساء الله.
* وم����ا راأيك����م يف ميث����اق الوح����دة العربية الذي 

اعلن يف القاهرة؟ 
ان كل عرب����ي ح����ر كان ينتظ����ره م����ن زم����ن بعيد، 
وان����ا اعتره اهم ح����دث وقع يف الع����امل العربي 
يف الع�س����ر احلدي����ث وانن����ي كمنا�س����ل عرب����ي، 
قب����ل ان اك����ون م�سئ����وال، ارح����ب به����ذه اخلطوة 
العظيمة واعترها �سدا للزحف العربي ونه�سته 

املباركة..
وامتن����ى للجزائر ان ترتبط ب����ه وبنف�ص �سروطه 
يف اق����رب وق����ت ممكن وه����ذه هي رغب����ة ال�سعب 
اجلزائ����ري. ونح����ن هن����ا دائم����ا نعم����ل مب�سورة 

ال�سعب ونحقق رغباته.. 
* ه����ل هن����اك عتبات حت����ول دون االرتب����اط بهذه 

الوحدة االن؟ 
- ان اجلزائ����ر مت����ر االن مبرحل����ة دقيق����ة وق����د 
ح�سل����ت عل����ى ا�ستقاللها منذ عهد قري����ب. كما ان 
الهي����كل ال�سيا�سي واالداري للدول����ة موؤقت، وقد 
خل����ف اال�ستعم����ار وراءه كثرا م����ن املتاعب البد 

من التغلب عليها اوال.. 
ولن����ا اي�سا اخوان يف املغرب يهمنا ان نقف على 

راأيهم يف هذا االرتباط.. 
ولك����ن لي�����ص معن����ى هذا انن����ا نتخل�����ص او نهرب 
م����ن الوح����دة، بل عل����ى العك�����ص من ذل����ك، فنحن 
م�سممون على االن�سمام اليها �سواء قبل املغرب 

ان ين�سم اليها معنا او رف�ص ذلك.. 
انن����ي اعت����ر ه����ذه الوح����دة مرحل����ة �سروري����ة 
وعاجلة ج����دا للوحدة العربية ال�ساملة وال ي�سح 
ان يح����ول دون حتقيقه����ا اي عام����ل.. وال يخف����ى 
علي����ك انن����ا ن�س����ر خطوة بخط����وة م����ع اخواننا 
جميع����ا �سواء يف القاه����رة او بغ����داد او دم�سق، 

والتعاون بيننا م�ستمر.. 
* اعل����ن ان موؤمت����را �سوف يعق����د يف اوروبا من 
مندوب����ي بع�ص ال����دول الغربية لتق����دمي املعونة 
الفني����ة للجزائ����ر، اال يخ�س����ى ان يك����ون يف هذه 
املعونة اث����ر للنفوذ االجنب����ي يف اجلزائر؟ وهل 
ميك����ن ان تغن����ي املعون����ة العربي����ة ع����ن املعون����ة 

الغربية؟ 
- ان املعون����ة م����ن جان����ب اخواننا الع����رب قائمة 
وقدمي����ة واملعون����ة العربي����ة فني����ة بحت����ة وه����ي 
من ع����دة دول خمتلف����ة وكله����ا دول �سديقة توؤيد 
ثورتن����ا التحرري����ة وال يخ�س����ى منه����ا بالدن����ا يف 

ام�ص احلاجة اليها اليوم.. 
- ومتى يتم و�سع الد�ستور اجلديد للجزائر؟ 

- لقد حدد له موعد يف �سبتمر القادم، ولكن هذا 
املوع����د قد يتق����دم او يتاأخر بع�����ص الوقت ح�سب 

الظروف. 
* وكي����ف تواجه����ون االن النق�����ص يف الوظائف 

احلكومية التي كان ي�سغلها امل�ستعمرون؟ 
- اننا االن ندير جهاز الدولة بخم�ص عدد املوظفني 
الذي����ن كانوا يعمل����ون يف عه����د اال�ستعمار، ومع 
ذل����ك فان العم����ل واحلمد لل����ه ي�س����ر اف�سل ع�سر 
م����رات مم����ا كان عليه يف عه����د اال�ستعم����ار وهذا 
مما ي�سرفنا وي�س����رف كل عربي ولذلك فقد قررنا 
تخفيف عدد املوظفني اىل احلد الذي ي�سد حاجة 

العمل فح�سب. 
* وم�ساأل����ة التعري����ب.. ماذا اعددمت م����ن و�سائل 

لتنفيذها؟ 
- لقد قررنا ان يكون تعليم اللغة العربية اجباريا 
يف كل املدار�ص، كذلك قررنا اعطاء درو�ص للكبار 
يف وقت الفراغ، ونحن نهتم ب�سفة خا�سة باعداد 

اجليل الثاين اعدادًا عربيا �سحيحا. 
* هل اعددت مذكرات خا�سة بك ايام ال�سجن؟ 

- مل افع����ل هذا، فق����د كنت م�سغوال ج����دا بدرا�سة 
�سئون بالدي وانا اف�سل ان اترك للتاريخ وحده 
ان ي�سج����ل ه����ذه الفرتة من حيات����ي التي ال اآ�سف 
عليه����ا مطلقا فقد كان ال�سجن اكر مدر�سة يل بل 

انه كان خر مدر�سة يخرج منها االحرار. 

�جليل/ 
ني�شان- 1956

اخ���را تزوجت املطربة جناة ال�سغرة، وق���ال امللحن كمال الطويل: ان 
�سوته���ا بعد ال���زواج ازداد عذوبة و�سفاء وجماال.. ان���ه ي�سبهه بكيزان 

الع�سل. 
الزوج هو اال�ستاذ كمال من�سي خريج كلية الزراعة، قالت جناة ال�سغرة 
: انه���ا تخ�سى ان يوؤثر خ���ر زواجها يف معجبيها الذين ال يحبون زواج 

الفنان او الفنانة.
ومل تقتن���ع حتى االن بان هذه الفكرة ثبت ف�سلها بني جميع اهل الفن يف 
الع���امل كل���ه، وجناة ال�سغرة ب���داأت جنمة المعة وه���ي يف ال�سابعة من 

عمره���ا يف حفلة باال�سكندري���ة، وكانت تغني ادوار ام كلثوم، وهي االن 
يف الع�سري���ن م���ن عمرها ويف اجمد اوقاتها، له���ا ع�سرة اخوة واخوات 
ا�سق���اء وغر ا�سقاء. احتكرها والده���ا ع�سرة اعوام، وكان يجرها على 
تن���اول ادوي���ة متنع منو ج�سمه���ا حتى تظل �سغرة احلج���م. هربت مع 
�سقيقه���ا املو�سيقي عز الدين، ثم ا�ستقل���ت يف حياتها، ا�سهر اغانيها "ليه 
خليتن���ي احب���ك" واخ���ر اغانيه���ا "ال... ال" واالغنيتان م���ن تلحني كمال 
الطوي���ل، اول اأج���ر له���ا يف االذاعة علب���ة �سيكوالته قدمها له���ا املرحوم 

م�سطفى ر�سا، واول اجر لها على امل�سرح خم�سة جنيهات.

* ال�سعب اجلزائري م�سمم على االن�سمام للوحدة العربية 

* زيارة عبد النا�سر للجزائر �سيكون لها اح�سن االثر 

�مل�شور/ �أيار- 1963
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