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�شاعرية  ال�شعر  ف��اح��م��ة  ال��ب��ي��ا���ض 
للجمهور  اب��وه��ا  وقدمها  اجل�شد، 
ال��ت��وا���ش��ي��ح،  م��ن  و���ش��ل��ة،  لتغني 
كانت  فقد  ال��ق��دمي،  ع�شاق  و�شفق 
ال��ف��رات التي  ه��ذه الفرة اح��دى 
ال��ق��دمي  ا���ش��ت��د فيها اخل���اف ب��ن 
واجلديد، واتفق االجماع على ان 
�شبب القلة يف الو�شط الفني هو 
انعدام اال�شوات التي تقوى على 
وعزفت  املرهفة..  االحل��ان  اداء 
امل��و���ش��ي��ق��ى، ووق��ف��ت امل��ط��رب��ة 
وزاغ  الدقيق،  الرفيق  كالطيف 
وان�شدت  الف�شاء  يف  ب�شرها 

تو�شيح"يا غزاال زان عينه الكحل". 
�شابحة  وه��ي  اجلماهري  و�شفقت 
معها يف املا�شي ال�شحيق، وخرج 
الزهرة  اغنية  ي�شتعيدون  النا�ض 
البي�شاء التي روت ظماأهم وزادت 
يف  ا�شواقهم  وحركت  �شجونهم 

تو�شيح قدمي.

امام امليكروفون 
ن���ف�������ض ال���ت���و����ش���ي���ح ق���دم���ت���ه 
 1924 ع���ام  يف  للميكروفون 
وخ�����ال ه����ذه ال���ف���رة ك��ان��ت 
ثقافتها  ت�شتكمل  م���راد  ليلى 
امل��و���ش��ي��ق��ي��ة ب��ف�����ش��ل وال��ده��ا 

الذي ملح عبقريتها منذ مولدها، 
بها  خا�شة  احل��ان��ا  حتفظ  واخ���ذت 
داود  امل��رح��وم  تلحن  م��ن  اغلبها 
يف  امل��ي��ك��روف��ون  واذاع  ح�����ش��ن��ي، 
ال�شوت  ان��غ��ام  االث����ريي  ال��ف�����ش��اء 
ال����ذي ع��ا���ض يف ن��ف�����ض ال��ف�����ش��اء، 
انت  قدمية"ياما  اغنية  وان�����ش��دت 
واح�شني"با�شلوب جمع بن �شناعة 
الفطرية،  وموهبتها  عثمان  حممد 
قلبي"من  ي��ا  ي���وم  غنت"انهى  ث��م 
قدمها  وهكذا  ح�شني  داود  تلحن 
فر�شت  �شنوات  ي�شع  امليكروفون 
املوجات االثريية،  نف�شها على  فيها 
واعرف الو�شط الفني بها، وعرف 

كل م�شتمع رنن �شوتها املنبعث من 
املا�شي ال�شحيق. 

كل هذا وهي ال تزال كالعهد بها يف 
طفولتها، ال تزال الفتاة اال�شطورية، 
تخ�شى ان ت�شتعل عاطفيتها، وتع�شق 
هواتفها  وتناجي  وخلوتها،  ذاتها 
تزايد  وكلما  واوهامها،  وا�شواقها 
بانها  �شعرت  �شوتها  ع�شاق  ع��دد 
ترغم ا�شطوريتها على اخلروج عن 
نطاقها لر�شيهم، واحتدمت معركة 
�شخ�شيتها  بن  اعماقها  يف  عنيفة 
فر�شة  اول  وان��ت��ه��زت  امل���زدوج���ة 
اختلفت فيها مع االذاعة، واحتجبت 

عن الغناء امام املايكروفون وهي ال 
تدري �شببا جديا الحتجابها.

جنمة �شينمائية 
وخ���رج���ت م���ن امل���ي���ك���روف���ون اىل 
يف  ال�شفر  اغنية  �شجلت  الكامريا 
نف�شها،  و�شمعت  ال�شحايا  فيلم 
وراأت �شدى االعجاب يف جمهورها 
ف���ارت���اح���ت ���ش��اع��ره��ا ل��ل��غ��ن��اء يف 
عامل  يف  ظهرت  وكما  الباتوهات، 
على  حفلة  اول  يف  جن��م��ة  ال��غ��ن��اء 
ال��رادي��و،  يف  اذاع���ة  واول  امل�شرح 
اول  يف  بطلة  الكامريا  امام  ظهرت 
اعجازها  الوهاب  عبد  ادرك  فيلم، 
فيلم  يف  البطولة  دور  اليها  فا�شند 
يحيا احلب، وجنح الفيلم، جنحت 
الذي  الدبالوج  ولكن  اغنياته،  كل 
الوهاب  عبد  م��ع  فيه  ا�شركت 
ان��ظ��ار اجل��م��اه��ري النهم  ل��ف��ت 
ف��رح��ة  ال�����ش��ا���ش��ة  ع��ل��ى  راأوا 
�شجونهم  حركت  التي  املطربة 
فيلم  اي  يف  ظهورها  وا�شبح 
وارباحه،  نفقاته  بتغطية  كفيا 
ال��ف��ي��ل��م 400  ت��ق��ا���ش��ت يف ه���ذا 
�شخ�شيتها  ول��ك��ن  ف��ق��ط،  جنيه 
رفعت  �شرها  احد  يعرف  مل  التي 

اجرها اىل 12 الف جنيه. 

ال�شر اال�شطوري 
ليلى  ان  ال�شر،  ه��ذا  ي���دري  اح��د  ال 
الدموع  تثري  مل��اذا  ت��دري  ال  نف�شها 
وجت�����ش��د اال����ش���واق، ك��ل م��ا ت��دري��ه 
اداة  ت�شبح  تغني  ع��ن��دم��ا  ان��ه��ا 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة ال���وج���دان���ي���ة ب��ن 
انتخبوها  وان��ه��م  اجل��م��اه��ري، 
اح�شن   49 ���ش��ن��ة  ا���ش��ت��ف��ت��اء  يف 
وان  ال�شا�شة،  على  غنائية  ممثلة 
لها  يقدم  كيف  عرف  الوهاب  عبد 
وزادت  تنا�شبها،  ال��ت��ي  االحل���ان 
يف  اي�شا  جنحت  عندما  حيويتها 
واحمد  وال�شنباطي  زكريا  احل��ان 
وكرثت  ال�شريف،  وحممود  �شدقي 
ال��ت��ك��ه��ن��ات وام�����ش��ك ع��ب��د ال��وه��اب 
�شوتها  قال:  حينما  اخليط  بطرف 
من نوع نادر الوجود، من املغنيات 
اللحن  على  يفر�شن  الاتي  القائل 

�شخ�شيتهن.
هذه"ال�شخ�شية"يكمن  يف  وفعا.. 
ال�شخ�شية،  م��زدوج��ة  انها  �شرها، 
التي  ه��ي  اال�شطورية  �شخ�شيتها 
وحت��ول  ن���داء،  اىل  �شوتها  حت��ول 
لها  وتقيم  ام��ل،  اىل  النا�ض  اح��ام 
االر�ض  معلقا بن  ذاتها حمرابا  يف 
وال�شماء، و�شخ�شيتها الب�شرية هي 
�شديقة  بانها  فت�شعر  حتدثها  التي 
اغانيها  وت�شمع  ب��ع��ي��د،  ع��ه��د  م��ن��ذ 

فيخيل اليك انها تغني من اجلك.
ان  الب�شرية  ب�شخ�شيتها  توهمت 
ال�شهرة  فنالت  ال�شهرة  ال�شعادة يف 
يف  وتوهمتها  ال�����ش��ع��ادة،  وف��ق��دت 
وتوهمتها  ال���راح���ة،  ف��ف��ق��دت  امل���ال 

واخريا  طويا  وبحثت  احل��ب،  يف 
ال��ت��ق��ت ب�����ش��ري��ت��ه��ا ب��ا���ش��ط��وري��ت��ه��ا 
عبد  فطن  مع  الغرام  ع�ض  ودخلت 
الوهاب، وتوجت غرامها يف خامتة 
املطاف مبولود جديد يروي ميادها 

اي�شا يف �شجل اال�شاطري.

احلب جميل 
تراها  �شخ�شيتها  ازدواج  ب�شبب 

الن�شيان  �شريعة  الغ�شب  �شريعة 
عنيدة اىل ابعد احلدود وم�شاملة اىل 
ابعد احلدود، وحينما تغني"احلب 
جميل"وليه خليتني احبك، ورايداك 
�شخ�شيتها  تذوب  راي��داك،  والنبي 
من  منبعثة  نغمان  النا�ض  وي�شمع 

عامل اال�شاطري. 

اجلـــــيل/ اأيار- 1956

ميالد ا�شطورة 
ظهرت اال�شطورة كالوم�شة امل�شرقة 
وفتحت  م�����راد..  ليلى  ول���دت  م��ن��ذ 
ما  اول  ف���راأت  ال��دن��ي��ا  على  عينيها 
و�شمعت  عليها،  حانية  ا�شرة  راأت 
اول ما �شمعت انغام املو�شيقى، كان 
اب��وه��ا امل��رح��وم زك��ي م��راد مطربا 
انيقا يف هندامه ويف احلانه، يحب 
جعلته  لدرجة  العبادة،  لدرجة  فنه 
امل�شتحدثة،  لاحلان  عنيدا  خ�شما 
لدرجة اذهلته حتى عن نف�شه، ومع 
عندما  غ��ري��ب  ب�شعور  اح�����ض  ه��ذا 
ولدت ليلى.. كان ينظر اليها نظرات 
حاملة  خياالت  يف  وي�شرح  عميقة، 
يت�شور فيها ان مولودته حتمل بن 
جوانحها حقيقة جمهولة وا�شر�شل 
بان  ا�شرته  و�شعرت  خواطره،  مع 
�شيئا ي�شغل باله، وحينما �شارحهم 
بان املولودة التي ا�شبحت طفلة يف 
تاريخ  �شتدخل  عمرها  من  الرابعة 
ابتهجوا  اب��واب��ه  او���ش��ع  م��ن  ال��ف��ن 
ملجرد ار�شائه فقط، فان مظهرها مل 
يكن يب�شر ب�شيء.. بالعك�ض، كانت 

مع  وت��ت��وارى  اجلميع  عن  تنزوي 
وخلف  الكرا�شي  حت��ت  العوباتها 
ال���ظ���ام،  اىل  ومت���ي���ل  ال���دوال���ي���ب 
وت��رف�����ض ان ت�����ش��رك م���ع اط��ف��ال 
احل��ارة يف مرحهم. كان يخيل اىل 
وي�شفقون  �شقيمة  انها  يرونها  من 
ع��ل��ى م�����ش��ريه��ا، ان���ه���ا ك��ال��زه��رة 
تنذر  اوراق���ه���ا  ان  غ��ري  ال��ب��ي�����ش��اء 
بالذبول، فلما تبت�شم، قلما تتحدث، 
الليل  منت�شف  بعد  اب��وه��ا  وي��ع��ود 
ومي�شي  وحدها،  �شاهرة  فيجدها 
بالغناء،  مداعبتها  يف  الليل  بقية 
احلامويل  عبده  احل��ان  وي�شمعها 
القدامى  وتوا�شيح  عثمان  وحممد 

حتى يغلب عليها النعا�ض.

على م�شرح رم�شي�س 
الطفلة  عن  تتحدث  اال�شرة  وب��دات 
ال��ت��ي ت����ردد اغ��ن��ي��ات اب��ي��ه��ا طبق 
املعجزة  التوا�شيح  حتى  اال���ش��ل، 
ت�شطرب  ان  دون  تغنيها  ك��ان��ت 
�شفتيها"املقامات"املو�شيقية،  بن 

وع������ن������دم������ا 
ت��زوغ  تغني 
ن����ظ����رات����ه����ا 
الف�شاء  يف 
وت����ن���������ش����ى 
ن���ف�������ش���ه���ا، 
وت������خ������رج 
اال����ش���وات 

من وجدانها 
وكاأنها تنبعث من ما�شي �شحيق.

وذات يوم اعد ابوها فرقة مو�شيقية 
واجريت التدريبات، وفوجئ افراد 
التخت ب�شماع ال�شوت املنبعث من 
مرة  من  اكرث  وا�شتعادوها  املا�شي 
ويف كل مرة يزداد �شحرها وتزداد 
مب�شتقبل  ل��ه��ا  وت��ن��ب��اأوا  ن�شوتهم 
ابلغهم  عندما  وده�شوا  عادي،  غري 
فعا،  م�شتقبلها  ب���داأت  انها  اب��وه��ا 
لها  غ��ن��ائ��ي��ة  اق��ام��ة حفلة  ق���رر  ف��ق��د 
نف�ض  رم�����ش��ي�����ض يف  م�����ش��رح  ع��ل��ى 
اال���ش��ب��وع ك��ان ذل��ك يف ع��ام 1932 
فتاة  امل�شرح  خ�شبة  على  وظ��ه��رت 
يف الثانية ع�شرة من عمرها نا�شعة 

هــذه الفنانــة اال�شطوريــة.. ا�شطوريــة يف �شخ�شيتهــا، ويف مالحمها 

و�شماتهــا، ويف انغامهــا واحالمها.. ومن اجل ذلــك تعي�س اكرث حياتها 

غريبــة عن كل مــا يحيط بها، لو انها خريت الختــارت ان تظل روحا 

هائمــة يف عامل االرواح، او نغمة �شافية تن�شاب قبل ال�شروق، او الهة 

تطــوف حول املعابد والهياكل وتهبــط اىل االر�س لت�شجيها حينا بعد 
حني. 

رمبــا يف�شــر هذا �شــر عزلتهــا.. فعلى الرغم ممــا متتز بــه ليلى مراد 

مــن اناقة ور�شاقــة وجاذبية فانها قلمــا ترتاد املجتمعــات يقولون ان 

عواطفها مــن نوع قابل لال�شتعال، فال تكاد تــرى ماأ�شاة �شغرية حتى 

تتوهم انهــا كارثة.. ويقولون انها انطوائيــة يزعجها ان يقتحم احد 

خلوتهــا لدرجــة انها تكــره حتى الرد علــى التليفــون.. ويقولون انها 

نرج�شيــة تع�شق ذاتها وتهيــم مب�شاعرها يف عامل مزدحــم بالهواتف 

واالوهــام.. وكل هذا قد يعرب عن مالحمهــا الب�شرية ولكنه ال يحدد 
معاملها اال�شطورية. 
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◄

ب���داأت اليوم رحل���ة الو�ش���ول اىل القمر.. وحتقق 
�شن���ة  ط���وال..؟  داعبه���ا  ال���ذي  االن�شاني���ة  حل���م 

وزيادة.. 
ففي الي���وم الذي ا�شتكم���ل فيه جاليل���و تلل�شكويد 
ال�شهري ع���ام 1609 و�شومه نح���و ال�شماء، وراأى 
من قرب القمر والزه���راء وزحل وامل�شري، اجته 
بفك���ره اىل ان االر�ض لي�شت مركز الكون.. واعلن 
ذل���ك �شراحة.. وكان ذلك �ش���د الفكرة ال�شائدة يف 
كل الدني���ا وقتها.. وه���ي: ان الكون لي�ض اال ار�شا 

وجنة ونارا.. كانها عمارة ذات ثاثة اأدوار!! 
 )1867( املفق���ود  غردو�ش���ه  يف  مليت���ون  وحت���ى 
و�شك�شبري، اك���دا يف كتاباتهما ان االر�ض واجلنة 

والنار هي الكون بكل اركانه.. 
وان  ن���ارا..  لي�ش���ت  النج���وم  ان  ي�ش���دق  "من���ذا 

ال�شم�ض ميكن ان تتحرك!.."
وب���ن �شاع���ري بريطاني���ا الكبريي���ن ظه���ر الفلكي 
البولن���دي نيكوال�ض كوبرنك�ض ليعلن نظريته بان 
ال�شم�ض ه���ي اال�شل.. وان االر����ض تدور حولها. 
ويف الق���رن ال�شاب���ع ع�ش���ر، اكد كبل���ر ان الكواكب 
م���دارات بي�شاوي���ة..  ال�شم����ض يف  ت���دور ح���ول 
وتتابع���ت اهتمام���ات النا����ض بالف�شاء ب���ن العلم 
واخليال.. م���ن كتابات �شريان���و دي برجرالد اىل 
جول فرين.. ومن ه�.ج ويلز حتى جاء ابو الف�شاء 
– نابلوف�شكي الذي ولد يف عام 1857  – بح���ق 
ويف ع���ام 1898 ظه���رت نظريات���ه الريا�شي���ة عن 
�شواريخ الف�شاء.. وظهر كتابه"خارج االر�ض".. 
الرئي����ض  اهتمام���ه  ال�شوفيت���ي  االحت���اد  وب���داأ 
واال�شا�ش���ي بالف�ش���اء... وم���ات نايلوف�شكي بطا 
من ابط���ال االحت���اد ال�شوفيتي حتى قب���ل ان ظهر 
اىل النور نظرياته يف الف�شاء على �شكل �شواريخ 
واقم���ار �شناعي���ة.. حيث اطلق اول قم���ر �شناعي 
�شوفيتي"�شبولنيك1"يف 4 اكتوبر 1957، وكانت 
ه���ذه اول بداية لع�ش���ر الف�ش���اء، وبعدها، اطلقت 
الوالي���ات املتح���دة اول �شواريخها"الرائد"يحمل 
قم���را �شناعيا"اك�شبل���ورر".. وكان ف���ارق الزم���ن 
بن املت�شابقن 16 �شهرا.. وا�شتمر ال�شباق طوال 
االثن���ي ع�ش���ر عام���ا املا�شي���ة ليتحق���ق احلل���م يف 

الرحلة التي بداأت اليوم مع"ابوللو 11".. 

نظرية اىل الوراء 
وعموم���ا، ن�شتطي���ع ان نق���ول ان ال�شب���اق مل يكن 
�شه���ا.. وان هن���اك باين كث���رية �شرفت من اجل 
اليوم الذي �شيتحقق فيه هبوط اول رائدي ف�شاء 

على �شطح القمر.. 
ولان�ش���اف، البد م���ن نظرية �شريع���ة على برامج 
الف�ش���اء ال�شوفيتي���ة واالمريكي���ة.. فبع���د احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة، جل���اأت الوالي���ات املتح���دة اىل 

�شواري���خ  ا�ش���رار  كل  عل���ى  لتح�ش���ل  اخلديع���ة 
املانيا"ف – 2".. واخذت مع ال�شواريخ 120 من 
العلم���اء واملهند�ش���ن االملان الذين كان���وا يعملون 
يف قاع���دة، ببيد موند"ال�شرية.. وبعدها، و�شعت 
خط���ة ا�شمها"دبو����ض الورق"خلط���ف كل العلماء 

االملان.. 
ومع ذل���ك، كانت الواليات املتح���دة قد و�شعت يف 
الف�ش���اء  اىل  م�شروع"رائد"لل�شف���ر   1945 ع���ام 
وعمل���ت كل م���ن البحري���ة والط���ريان يف جم���ال 
لربنام���ج  دوالر  ماي���ن   8 ور�ش���دت  م�شتق���ل.. 

البحري���ة.. وم���ن قاع���دة هواي���ت �شاندر"الرم���ال 
البي�ش���اء"كان الكولوني���ل هوجل���ر نوفت���ي الذي 
اح�شر ال�شواريخ االملانية هو نف�شه امل�شرف على 

جتارب اطاق 70 �شاروخا منها.. 
ويف الوق���ت نف�شه، كان االحت���اد ال�شوفيتي ي�شعر 
بالنق����ض ال���ذي �شبب���ه ا�شتياء الوالي���ات املتحدة 
عل���ى ال�شواري���خ ووثائقها وعلمائه���ا واجته اىل 

بناء ال�شواريخ ال�شخمة بقوى دفع هائلة.. 
ويف 20 �شبتم���رب 1956، وقب���ل �شن���ة م���ن اطاق 
اول قم���ر اىل الف�ش���اء، اطلق���ت الوالي���ات املتحدة 

م���ن قاع���دة كي���ب كاناف���ري 
كني���دي  اىل"كي���ب 
ع�شكري���ا  االن"�شاروخ���ا 
ارتف���ع ب�شرع���ة 13000 ميل 
ا�شتط���اع  ول���و  ال�شاع���ة..  يف 
الو�ش���ول اىل 18000 مي���ل يف ال�شاع���د ل���دار يف 
الف�ش���اء.. كل ه���ذا فالواليات املتح���دة تعتقد انها 
وحده���ا يف ع�شر الف�ش���اء.. حتى كان���ت املفاجاأة 

التي هزت الدنيا ل�شنوات.. وال تزال... 
اكتوب���ر   4 يف  �شناع���ي  قم���ر  اول  اط���اق 

1957"�شولنيك1". 
وتوالت انت�شارات ال�شوفيت املذهلة يف الف�شاء: 

* اول رائد يف الف�شاء. 
* اول �شفينة بثاثة رواد.

* اول خ���روج م���ن �شفين���ة الف�ش���اء للم�ش���ي يف 
الف�شاء.

* اول هبوط على الزهراء برفق.
* اول هبوط على القمر برفق 

* اول ت�شوير لوجه القمر املظلم.. 
وبع���د �شولتي���ك 1، انطل���ق �شبولتي���ك2 بال���كاب 
داخله.. ثم ب���داأت اقمار"لونا"متر بجوار القمر.. 
ثم تتجول اىل مدار ال�شم�ض ملدة 15 �شهرا.. بداأت 
 ،1959 �شبتم���رب   12 ويف   ..1959 يناي���ر   2 يف 
انزلت"لون���ا -2"االعام ال�شوفيتي���ة فوق القمر.. 
وا�شتغ���رق ال�ش���اروخ يف رحلته م���ن االر�ض اىل 
القمر يوما ون�شف ي���وم.. وكان هذا اعجاز علميا 
وتكتيكي���ا.. ويكف���ي ان تع���رف ان اجن���راف م���ر 
واحد يف �شرعة ال�شاروخ يف الثانية معناه"اأ.ر/ 
من �شرعته". وهذا ي�ش���اوي يف الواقع 250 كيلو 

مرا انحرافا من الهدف..
وك�شفت لونا – 2 عن مغناطي�شية االر�ض والقمر.. 

وحزام اال�شعاع حول االر�ض.. 

ت�شوير الوجه املظلم 
ويف 4 اكتوب���ر 1959 ا�شتطاع���ت لونا 3 ت�شوير 
الوج���ه املظلم للقم���ر، وقامت اجهزته���ا بتحمي�ض 
االف���ام وار�ش���ال ال�ش���ور اىل االر����ض.. ويف 18 
يولي���و 1965، انطلقت زوند 3 لدرا�شة العوا�شف 
للف�ش���اء  املغناطي�شي���ة  واخلوا����ض  ال�شم�شي���ة 

القريب. 
ويف 3 فرباي���ر 66 هبط���ت لون���ا 9 عل���ى القم���ر.. 
يف منطقة حمي���ط العوا�شف غ���رب فجوتي ريبز 
وماري���ا.. وبعد هبوطها بيوم، تلق���ت ا�شارات من 
االر����ض تاأمرها ب���ان تبداأ يف ار�ش���ال �شورها اىل 

االر�ض.. 
وا�شتجابت لامر.. 

ويف 2 ابري���ل 1966 عادت لونا – 10 حول القمر 

لدرا�شة تركيبة الكيميائ���ي ودرا�شة ا�شعة 
اك�ض ال�شادرة من ال�شم�ض.. 

ويف 28 اغ�شط����ض 1966 هبط���ت لون���ا 
العامة  القم���ر.. واملاحظ���ة  – 11 عل���ى 
عل���ى برنامج الف�ش���اء ال�شوفيتي هو انه 
يعتمد على �شواريخ دافعة بالغة القوة، 
وانه ي�شبق الواليات املتحدة يف قدرته 
عل���ى رف���ع اوزان �شخم���ة اىل الف�شاء، 
وان اجه���زة التوجي���ه واملتابع���ة اكرث 
دقة وحتكم���ا، وبالرغم من عدم وجود 
حمط���ات متابع���ة منت�ش���رة يف انحاء 
الوالي���ات  به���ا  تتمت���ع  كان���ت  الع���امل 

املتح���دة يف اغل���ب ق���ارات الع���امل – ف���ان االحتاد 
ال�شوفيت���ي ا�شتط���اع اح���كام عودة رج���ال ف�شائه 

فوق االر�ض.. ويف املناطق املحددة بالتقريب.. 
وقد جاء يف التقرير الذي اعدته مكتبة الكوجنر�ض 
ع���ن برام���ج الف�شاء وال���ذي يق���ع يف 920 �شفحة 
وقدم اىل جلنة الف�شاء بالكوجنر�ض:"ان برنامج 
الف�شاء ال�شوفيتي حمك���م ودقيق"وميتاز باحلزم 
وال�شرام���ة يف التنفي���ذ.. وان اهداف���ه وا�شح���ة 
وحا�ش���م..  �شري���ع  في���ه  والتطوي���ر  ومعين���ة.. 
والدرا�شات التكنولوجية والبيولوجية متقدمة". 
وق���د اعلن"ما�شتي�ش���اف كالدي�ض"رئي�ض اكادمية 
العل���وم ال�شوفيتي���ة ان 4/1 ميزاني���ات االبح���اث 
العلمي���ة والتكنولوجي���ة يف االحت���اد ال�شوفيت���ي 
خم�ش�ش���ة للف�شاء.. وه���ذا الرقم حوايل 5 باين 
دوالر... وي�ش���اوي م���ا تنفق���ه الوالي���ات املتح���دة 
تقريبا على الف�شاء، مع االختاف الكبري يف ن�شبة 
الدخ���ل القومي ب���ن البلدين.. وم���ا ينفقه االحتاد 
ال�شوفيت���ي عل���ى الف�شاء يع���ادل ميزاني���ة التعليم 
ال�شوفيت���ي عل���ى الف�شاء يع���ادل ميزاني���ة التعليم 
الع���ايل عن���ده.. او ميزاني���ة املبل���غ اال�شتهاكي���ة 

وتطوير ت�شنيعها.. 
وكان انعكا�ض االنت�شارات ال�شوفيتية يف الف�شاء 
بالغ االثر على الواليات املتحدة.. فان�شاأت االدارة 
القومية للماحة اجلوية والف�شاء )نا�شا( لتوحيد 
جه���ود البحرية والطريان واجلي�ض وكل العاملن 
يف الف�ش���اء.. وان ظلت ل���وزارة الدفاع االأمريكية 
براجمه���ا اخلا�شة بال�شواري���خ واقمار التج�ش�ض 
ل�شف���ن  الذري���ة  واملفاع���ات  االت�ش���االت  واقم���ار 
الف�ش���اء تقوم به���ا منف�شلة.. وخ�ش����ض لربنامج 

ابوللو ال تزال والدين 
فوق القمر 23 بليون دوالر.. انفق منها يف 

عام 1968 وحده 2.6 بليون دوالر.. 
وه���ذا بالطبع غ���ري برام���ج الف�شاء الت���ي جتريها 
وزارة الدف���اع من قواعده���ا اخلا�شة ومبيزانيتها 

امل�شتقلة.. 
ونتيج���ة له���ذه الباي���ن ال�شخمة من ال���دوالرات 
التي �شرفت، وللمجهودات العلمية والتكنولوجية 
الهائلة.. بداأت اليوم رحلة ابوللو 11، لي�شل اول 

ان�شان من االر�ض اىل �شطح القمر.

الهبوط على ال�شطح القريب 
واالن: كي���ف �شتت���م هذه الرحل���ة.. وكيف �شيهبط 

اول ان�شان فوق �شطح القمر؟ 
بع���د اطاق ال�شاروخ �شات���رين – 5 حاما �شفينة 
الف�شاء ابوللو – 11 بثاثة ايام ون�شف يوم، وبعد 
اقراب ال�شفينة اىل ما يقرب من 15 كيلومرا من 
�شط���ح القم���ر، �شتنف�شل املركبة القمري���ة ال�شبيهة 
بالعنكبوت ومداخلها رائدا الف�شاء ادوين الدرين 
وني���ل ام�شروجن من ال�شفين���ة االم وتهبط بعدها 

برفق فوق �شطح القمر.. 
وهنا يث���ور �شوؤال: ملاذا ال تهب���ط ال�شفينة باكملها 

فوق �شطح القمر؟ 
اجاب���ة ه���ذا ال�ش���وؤال تق���ول: ان ذل���ك يحت���اج اىل 
قوة دف���ع �شخمة.. تطلق ال�شفين���ة مرة اخرى من 
فوق �شط���ح القمر يف اجتاه االر����ض.. اي حتتاج 
اىل �ش���اروخ �شخ���م قوت���ه الدافعة اك���رب من قوة 
ال�ش���اروخ �شانرين – 5، وهذا بالتايل يحتاج اىل 

مزيد م���ن ال���دوالرات، واىل مزيد من 
الوقت امل�شحون باالبحاث. 

ام���ا املركبة القمرية الت���ي �شتهبط بعد 
ثاث���ة اي���ام اىل �شط���ح القم���ر، فانه���ا 
خفيف���ة.. وانطاقه���ا م���رة ثاني���ة لي�ض 
بامل�شاأل���ة الع�شرية االن، و.. ونعود مرة 

اخرى اىل تفا�شيل عملية الهبوط.. 
ف���ان  العنكب���وت،  انف�ش���ال  بع���د  فان���ه 
ال�شفين���ة االم �شتبق���ى يف الف�شاء ترقبها 
بعي���ون جافي���ة وه���ي تهب���ط برف���ق فوق 

�شطح القمر. 
وبعدها، �شيكون اما والدي الف�شاء مرحلة 
هامة وخطرية.. تبداأ بفح�ض جميع اجهزة 
العنكب���وت وه���م بداخل���ه.. ث���م يتناول���ون 
وجب���ة غذائي���ة خفيف���ة.. وبع���د ع�ش���ر �شاعات من 
الهبوط �شي�شاء النور االحمر يف داخل العنكبوت 
عام���ة وا�شحة على ان االت�شال بن رواد الف�شاء 
وبن اجهزة املتابعة على االر�ض مازال م�شتمرا.. 
ومعنى ذلك ان يخرج ال���رواد من داخل العنكبوت 

مباب�ض الف�شاء الثقيلة.. 
و�شيكون امام ال���رواد 26 �شاعة م�شحونة بالعمل 
ف���وق �شطح القم���ر.. يجمعون العين���ات ويجرون 
يلتقط���ون  منه���م..  املطلوب���ة  العملي���ة  التج���ارب 
ال�ش���ور.. ويجربون الول م���رة ال�شري على �شطح 
القمر.. حي���ث �شتكون اجلاذبي���ة �شد�ض اجلاذبية 
االر�شي���ة. ولذل���ك �شي�شع���ر كل رائ���د ف�ش���اء ب���ان 
ثقل���ه ووزنه هو �شد�ض وزن���ه احلقيقي.. و�شتمثل 
ه���ذه امل�شكلة �شعوب���ة ا�شا�شية امام ال���رواد اثناء 

�شريهم.. 
ويف حال���ة ح���دوث اي���ة احتم���االت للخط���ر.. فان 
اجهزة املتابع���ة االر�شية �شتحدد اللحظة املنا�شبة 
التي يجب ان يعود فيها الرواد اىل العنكبوت مرة 
اخرى.. كم���ا �شتحدد اي�شا اللحظة احلا�شمة التي 
�شي�شغط���ون فيها على اجهزة اع���ادة النموذج اىل 

ال�شفينة لالتحام بها من جديد.. 
وهن���اك احتم���ال اآخر للخط���ر... فانه رمب���ا يهبط 
العنكبوت يف منطقة رخوة.. االمر الذي قد يوؤدي 
اىل ان ي�شتقر بزاوي���ة معينة.. ت�شبح معها اعادة 
اطاق���ه ب�شواريخ العودة لالتحام بال�شفينة امرا 

على جانب كبري من التعقيد.. 

اول خطوة فوق القمر 
يف البداي���ة �شيقوم ادوي���ن اندرين وهو يف داخل 
املركب���ة القمرية بت�شوير تي���ل ارم�شروجن اثناء 
هبوط���ه على �شلم م���ن املركبة على �شط���ح القمر.. 
و�شيق���وم ارم�شروجن بعد هبوط���ه مبا�شرة ب�شد 
رافعة تفتح خمزنا و�شعت به كامريا تليفزيونية.. 
�شتكون عد�شاتها موجهة اىل �شلم الهبوط نف�شه.. 
ولذل���ك، ف���ان متابع���ي الرحل���ة يف كي���ب كني���دي، 
�شي�شاهدون ارم�ش���روجن وهو ي�شري فوق �شطح 

القمر يف نف�ض حلظة الهبوط.. 
وبعده���ا، �شيت���م اح�شار عين���ات من ت���راب القمر 
و�شخ���وره.. وو�شعها يف حقيب���ة �شغرية معلقة 
يف و�شط���ه.. �شمانا لع���دم فق���ده او ن�شيانه.. كما 
�شيت���م حتديد الروؤي���ة واحلي���اة واحتماالتها فوق 
�شطح القم���ر.. �شتتم درا�شة من���اخ القمر والهزات 
االر�شي���ة بوا�شط���ة جه���از �شي�شموج���راف دقي���ق 
للغاي���ة.. لدرج���ة ان ا�ش���وات �ش���ري رواد الف�شاء 
ف���وق �شطح القم���ر، �شيتم ت�شجيله���ا بوا�شطة هذا 
اجله���از وار�شاله���ا مبا�شرة اىل اخل���رباء يف كيب 
كني���دي.. كم���ا ان هذا اجله���از �شيح���دد احتماالت 
ال���زالزل والهزات االر�شية.. وحركة ال�شخور يف 

باطن �شطح القمر.. 
اما ادوين اندرين ال���ذي �شيهبط فوق �شطح القمر 
بع���د ارم�ش���روجن بح���وايل ن�ش���ف م�شاف���ة، فانه 
�شيدور ح���ول املركب���ة لت�شويرها.. كم���ا �شيحمل 
�شندوق���ا مع يجمع في���ه عينات اخ���رى كثرية من 

فوق �شطح القمر.. 
كم���ا �شيحمل ندرين معه اي�شا جه���ازا يحدد تاأثري 
ال�شه���ب الت���ي ترتط���م ب�شط���ح القم���ر.. و�شينق���ل 
معلومات���ه ف���ورا اىل �شط���ح االر����ض.. ومن خال 
ه���ذه املعلوم���ات، �شيح���دد اخل���رباء يف حمافظ���ة 
املتابع���ة م���ا اذا كان القمر �شطحا ب���اردا او ج�شما 
ميتا.. او هو ج�شم داخله ملتهب... و�شطحه مليء 

بالرباكن.. 
كم���ا ان���ه �شيتم تركيب جه���از يعك�ض ا�شع���ة الليزر 
املنطلق���ة م���ن االر����ض.. وه���و جه���از معق���د مليء 
باملزايا واملن�ش���ورات الزجاجية.. واليزيد حجمه 

على حجم احلقيبة ال�شغرية. 
ومن خال ح�شاب الوقت الذي تقطعه ا�شعة الليزر 
من االر�ض اىل القم���ر.. والعودة، �شيحدد العلماء 
بالدق���ة الكامل���ة امل�شاف���ة ب���ن االر����ض والقم���ر.. 
حيث ان �شرع���ة ا�شعة الليزر 
معروفة.. وبعد انق�شاء املدة 
املح���ددة لل���رواد ف���وق �شطح 
م���ن  �شيتخل�ش���ون  القم���ر.. 
بع�ض اجهزتهم.. ويركونها 
فوق �شطح القمر.. ويعودون 
حتمله���م  الت���ي  املركب���ة  اىل 
املوج���ود  االم  ال�شفين���ة  اىل 
بداخلها رائ���د الف�شاء الثالث 
وبعده���ا  كولين���ز..  ماي���كل 
يع���ودون اىل االر�ض تاركن 
وراءه���م العنكب���وت �شابح���ا 

يف الف�شاء الانهائي. 

مــاذا �شيحدث عندما يهبط االن�شــان فوق القمر الول مرة؟ وكيف �شتتم 

اول خطوة له بالقرب من فوهة"�شن�شورن�س"�شرق بحر الهدوء؟ 

وما هــي اال�شتعدادات التي جرت قبل بدء الرحلة التاريخية لالن�شان؟ 

ومــا هي تفا�شيل عمليات الهبوط على القمر والعودة اىل االر�س؟ ثم ما 

هي احتماالت اخلطر التي تهدد رواد الف�شاء بعد هبوطهم بالعنكبوت؟ 

اأن اآخــر �شاعة تقدم لك �شورة الرحلة التــي تبداأها"ابوللو11"اليوم اىل 

القمر مبا�شرة.. 
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م�شاكل طبية فوق القمر 
عل����ى ان امل�شكلة الرئي�شة التي ق����د تواجه الرواد 
لي�شت هند�شية وال تكنولوجية وال �شناعية، بقدر 
ما هي م�شكلة طبية �شحية.. وذلك بعد ان تكررت 
ا�شاب����ات ال����رواد بالغثي����ان واالنفلونزا وجفاف 
احلل����ق والته����اب العين����ن من تنف�����ض االأك�شجن 
النق����ي.. وله����ذا مت الركي����ز عل����ى اختي����ار رواد 
ا�شغ����ر �شنا لرحل����ة الهبوط على القم����ر والثاثة 
املنطلق����ون االن يف ابولل����و – 11 م����ن موالي����د 
1930.. ولياقته����م البدني����ة غاي����ة يف االكتم����ال 
والق����وة.. وخ�شو�شا بالن�شب����ة للرائدين اللذين 
�شيهبط����ان عل����ى القم����ر.. الن عملي����ة زحفهما من 
ال�شفين����ة االم اىل داخل املركب����ة القمرية تقت�شي 
جه����دا ع�شليا �شخما.. النهما �شيحركان جهازين 
موجودين عند مدخل ممر التو�شيل، لتتم علمية 
االت�شال.. وعند العودة، �شيحدث نف�ض ال�شيء.. 
�شيحمل اح����د الرائدين جهازا وزنه 80 رطا من 
داخ����ل املركبة اىل �شفينة الف�شاء.. باال�شافة اىل 
جهاز اخر وزنه 20 رطا.. وتبن ان نقل اج�شام 
ثقيلة يف الف�شاء والفراغ يقت�شي حر�شا �شديدا 
وتدريب����ا خا�ش����ا.. واال انطلق����ت ه����ذه االج�شام 
لت�شبب اخطارا للمركبة ولل�شفينة، اذا ا�شتعملت 

منها قوة اكرث من الازم او اقل من املح�شوب. 
وم����ن امل�ش����اكل الطبي����ة مو�ش����وع حتم����ل انعدام 
ال�شغ����ط واجلاذبي����ة.. وتغريهم����ا بالنق�ض على 
امت����داد رحل����ة القمر.. وامك����ن حل ه����ذه امل�شكلة 
ب����ان ي�شتلقي الرواد عل����ى ظهورهم وارجلهم يف 
م�شتوى اعلى من روؤو�شهم طوال الرحلة.. ولكن 
هذا لن يحدث اثناء التواجد داخل مركبة القمر.. 
و�شيق����ف الرائدان على اقدامهم����ا واملركبة تهبط 
على القمر.. ولن يحدث عندما ينزالن على �شطح 
القمر.. وم����ن هنا كانت اهمي����ة املعدات اخلا�شة 
الت����ي يحمله����ا كل منهم����ا عل����ى ظه����ره.. وحتوي 

اجهزة �شبط التنف�ض وال�شغط واحلرارة. 

ثالثة من خم�شمائة 
وم����ن ب����ن 500 م����ن الطياري����ن الع�شكري����ن، مت 
اختي����ار 15 رائدا لي�شرك����وا يف رحات الف�شاء 
وم����ن بينه����م وقع االختي����ار النهائي عل����ى ادوين 
اندري����ن وني����ل ارم�ش����روجن وماي����كل كولين����ز 
ليكون����وا رواد رحلة"ابوللو – 11"التي �شت�شل 
اىل القم����ر ومل يت����م ذلك عل����ى اال�شا�����ض ال�شحي 
والنف�ش����ي فقط.. ولكن و�ش����ع يف االعتبار اي�شا 
�شخ�شي����ة رائ����د الف�ش����اء.. ف����ان حيات����ه العائلية 

مو�ش����وع ا�شا�ش����ي وه����ام.. وله����ذا فه����م جميع����ا 
متزوج����ون.. وله����م اوالد و�شع����داء يف حياته����م 

العائلية. 
وكله����م عل����ى درج����ة عالي����ة م����ن التعلي����م العلمي 

وعاقاتهم االجتماعية ناجحة. 
ولق����د مت تدريبهم عل����ى احتمال انع����دام الوزن.. 
وال�شرع����ة ال�شدي����دة والعزل����ة والتدري����ب عل����ى 
الروؤية ال�شحيحة.. وتقدير امل�شافات.. وتدريب 
اذانه����م عل����ى حتم����ل انع����دام ال����وزن وال�شغ����ط 
وال�شرع����ة.. وتدري����ب قلوبه����م عل����ى التغ����ريات 
املفاجئ����ة يف ال�شغ����ط.. واع�شابه����م على حتمل 

احلرارة ال�شديدة والربودة ال�شديدة. 
وكل ه����ذا كان يج����ر يف ظ����روف جوي����ة غاية يف 
الف�ش����اء..  اع����داد رواد  ال�شعوب����ة ويف مراك����ز 
ويف مناط����ق مع����دة لتكون مث����ل غاب����ات افريقيا 
القط����ب  متاث����ل  اخ����رى  ومناط����ق  اال�شتوائي����ة 
ال�شم����ايل واجلنوبي.. ورياحا وعوا�شف رملية 
�شريعة حممل����ة باالتربة كل االعداد واال�شتعداد، 
مت قب����ل ان تب����داأ رحل����ة الي����وم.. رحل����ة و�ش����ول 

االن�شان اىل القمر..

الهواء والغذاء من اأين؟ 
واالن.. هل نرك الأنف�شنا العنان.. ونحلم.. اعتقد 
ان���ه من املفي���د ان نفعل ذل���ك.. فكثري م���ن االحام 
تتح���ول اىل حقائق يف هذا الع�ش���ر بف�شل التقدم 
العلم���ي اخلط���ري.. ومنذ ع�شر �شن���وات فقط، كان 
الو�ش���ول اىل القمر ما زال حلم���ا.. واالن.. وبعد 
ثاثة ايام فقط، �شيكون اول ان�شان )ار�شي( فوق 

�شطح القمر.. 
اذن.. كي���ف �شيعي�ض االن�شان عل���ى �شطح القمر.. 
ومن اين يح�شل على الهواء والغذاء والطاقة!.. 

املقرحات الت���ي و�شعها العلماء حلل تلك امل�شاكل 
كثرية.. ومتعددة. 

ولك���ن ال�شيء الذي اتف���ق عليه اجلميع هو ان اول 
خط���وة تواجهن���ا عندم���ا ن�ش���ل اىل القم���ر هي ان 
ت�شارع ببناء م�شاكن منا�شب���ة.. م�شتخدمن مواد 
حملتها �شفن الف�ش���اء. او مواد بناء ح�شلنا عليها 

من القمر نف�شه. 
وال �ش���ك ان معظ���م ط���رق البن���اء امل�شتخدم���ة على 
االر�ض ل���ن ت�شلح اطاقا على القم���ر... ورغم انه 
لي����ض هناك جو عل���ى القمر باملعن���ى املعروف.. اذ 
ان درجات احلرارة ت���راوح يف الليل والنهار يف 
مدى وا�شع بن 130 درجة �شنتيجراد فوق ال�شفر 

و160 درج حتت ال�شفر.. 
وهذا يقودنا اىل عدة ا�شئلة: 

* م���ا ه���و ان�ش���ب وق���ت م���ن ال�شن���ة للبن���اء ف���وق 
القمر!.. 

* وما هو ا�شلح املناطق القامة امل�شاكن!. 
* م���ا ه���و ن���وع املوا�ش���ات وو�شائل النق���ل التي 

�شربط بينها!. 
لتكوي���ن  العلم���اء  يجريه���ا  الت���ي  الدرا�ش���ات  ان 
طبق���ات الق�شرة ال�شطحية للقمر.. ودرا�شة مماثلة 
الرب���ة..  وحتلي���ات  وكيماوي���ا..  طيوغرافي���ا 
ومعرف���ة ان���واع ال���رثوات املخب���وءة يف اعماق���ه، 
�شت�شه���ل اىل ح���د كبري مهم���ة اقام���ة االن�شان على 
تق���ام  م�شاك���ن  اول  �شتك���ون  وبداع���ة،  القم���ر.. 
لان�شان على القمر، جزءا من �شفينة الف�شاء التي 
حملت اىل هناك.. و�شيكون اول م�شكن هو املركبة 

القمرية امل�شماة )بالعنكبوت(. 
ولك���ن، �شتك���ون هن���اك اي�شا مب���ان مغلق���ة مكيفة 
الهواء مغطاة بق�ش���رة �شميكة من املواد القمرية.. 
وحم���ل م���واد البن���اء بانتظام م���ن ال�شواريخ اىل 
اخل���ارج عملي���ة معق���دة باهظة التكالي���ف.. حتمل 
فكرة ا�شتخ���دام مواد القمر نف�ش���ه اكرث احتماال.. 
و�شخ���ور القمر – على ح�شب ما هو معروف االن 

– ت�شبه ال�شخور يف بناء م�شاكنهم التي ال تزال 
قائمة حتى االن يف اماكن كثرية من انحاء العامل. 
والعلم���اء يعتق���دون ان مبعامل���ة ه���ذه ال�شخ���ور 
كيماويا، ميك���ن ا�شتخدامها بنف����ض الطريقة التي 

ي�شتخدم بها الباط على االر�ض. 

كهوف و�شراديب 
وهن���اك احتمال عمل كه���وف و�شراديب عن طريق 
التفج���ريات املنظم���ة.. وقد اثبت���ت التجارب التي 
اجري���ت على االر�ض ان التفجريات املبا�شرة ينتج 
عنه���ا كهوف كروية ال�شكل ميكنه���ا احتمال �شغط 

ال�شخور والطبقات االر�شية امل�شتقرة فوقها. 
وكل امل�شاك���ن الت���ي �شتن�شاأ فوق القم���ر، يجب ان 
يك���ون بها حج���رة مغلقة.. واب���واب مزدوجة على 
طريقة الهو�شة.. باب يف�شى مبا�شرة اىل الداخل.. 
واالآخ���ر اىل اخل���اء.. وال ميك���ن فت���ح البابن يف 

وقت واحد واال هرب الهواء اىل اخلارج. 
اما خمازن االطعمة وم�شتودعات وقود ال�شواريخ 
ف�ش���وف تبن���ى يف املناطق الب���اردة حيث اختاف 

درجات احلرارة والربودة اقل ن�شبيا.. 
ومث���ل هذه االمكن���ة.. تقع فوق القم���ر يف املناطق 
التي ت�شقط عليها ا�شعة ال�شم�ض بزاوية ب�شيطة.. 
كم���ا يف ال�شري���ط ال�شي���ق ال���ذي يف�ش���ل اجلانب 

امل�شيء من اجلانب املظلم من القمر.. 
وغالب���ا، �شتك���ون املدين���ة القمري���ة ب���ا ناطح���ات 
�شحاب.. بل جمرد ابنية على �شكل قباب امل�شاجد. 
مت�ش���ل بع�شها ببع����ض.. باتفاق ثابت���ة.. وهناك 
احتمال اخر هو ان ن�شتعمل قبابا �شخمة كاملظات 
تغطى الفوهات ال�شغرية التي على �شطح القمر.. 
والت���ي ميكن ان ين�شاأ يف قاعها احياء �شكنية يقيم 

فيها العمال.

حدائق فوق القمر 
وامل���دن القمرية لن تخلو م���ن احلدائق والب�شاتن 
اجلميل���ة.. فتحت هذه القب���اب التي ت�شبه املظات 
تلق���ى املزروع���ات الكث���ري م���ن العناي���ة فترع���رع 
وتزدهر.. وحتيل اللون الرمادي ال�شائد الذي راأه 
رواد ابولل���و – 10 فوق القم���ر اىل الوان م�شرقة 

زاهية. 
ولي�ض هذا فح�شب.. بل ان تلك احلدائق والب�شاتن 

�شتعد النا�ض على القمر بالغذاء واالأك�شجن. 
ولك���ن.. ماذا ع���ن ال�ش���وء. واحل���رارة.. والطاقة 

التي �شتحتاج اليها على القمر!.. 
ان الطبيع���ة �ش���وف تتكفل بها.. ف���ا ت�شغل نف�شك 
كثريا بذلك.. فعندم���ا تكون ال�شم�ض متعامدة على 
القم���ر، يح�شل كل كيلوم���ر مربع من �شطحه على 
5.10 كيل���وات �شاعة.. وبا�شتخدام اجهزة خا�شة 
الخت���زان الطاقة، ي�شبح ممكنا �ش���د حاجة املدينة 

من الكهرباء.. 
وكث���ري م���ن اال�شياء التي �شوف حتت���اج اليها على 
�شط���ح القم���ر تق���ع االن عل���ى االر�ض.. ولق���د قام 
العلم���اء ال�شوفيت و�شع ت�شميم���ات مدن �شغرية 

�شتقام يف ال�شمال االأق�شى من القمر. 
و�ش���كان تل���ك امل���دن �ش���وف يك���ون لديهم م���ا بقى 
واحل���رارة  ال�شم����ض..  �ش���وء  م���ن  بحاجاته���م 
والطاق���ة.. رق���م الطق����ض القا�شي واللي���ل القطبي 
الطوي���ل ان مثل هذه امل�شاكن تبنى االن يف منطقة 
القط���ب اجلن���وب عل���ى االر����ض.. ولن مي���ر وقت 

طويل، حتى يقام مثلها على القمر.. 
وعندئذ قد ت�شتطيع ق�ش���اء اجازتك ال�شنوية على 

القمر.. 
اآخر �شاعة / متوز- 1969

ولك����ن ري�شته مل 
ت�شتط����ع ان ت�شخر من وجه فتاة واحدة راآها 
واحبه����ا ووعده����ا بال����زواج يف الي����وم الذي 

ي�شبح فيه مرتبه 40 جنيها يف ال�شهر!
ولقد وفى الر�ش����ام ال�شاب بوعده الذي قطعه 
يف �شنة 1924 وا�شبحت هذه الفتاة اجلميلة 
بعد ثاث �شنوات زوجة الر�شام �شاروخان! 
وم�ش����ى على زواجهم����ا 23 �شنة ومل ت�شتطع 
ري�شته ان تر�شم �شورة واحدة لهذا الوجه! 

ان ي����وم 15 مار�����ض �شن����ة 1924 هو 
عيد الد�شت����ور بالن�شبة للنا�ض ولكنه 
الي����وم االول ال����ذي �شمع في����ه الر�شام 

�شاروخان ان يف م�شر �شحافة. 
فقد اق����رح علي����ه زميله امل�ش����ري عبد 
الق����ادر ال�شن����اوي ان ي�شاف����ر مع����ه اىل 
كاركاتوري����ة!  جمل����ة  وي�ش����درا  م�ش����ر 
ل����ه 15  الق����ادر ان يدف����ع  ووع����ده عب����د 
جنيها كل �شهر بخاف م�شروفات النوم 

والطعام! 
و�شاف����ر عب����د الق����ادر اىل م�ش����ر وار�ش����ل 
اىل �شاروخ����ان 25 جنيه����ا اجرة الباخرة 
ووع����ده باالنتظ����ار عل����ى ر�شي����ف مين����اء 
اال�شكندري����ة وكان �شاروخان مطمئنا اىل 
ان �شديق����ه يف انتظ����اره يف املين����اء ف����راح 
يوزع ما يف جيبه عل����ى خدم الباخرة �شاأن 

ا�شحاب املاين! 
ومل يج����د �شديق����ه عل����ى املين����اء و�ش����ار يف 
�ش����وارع اال�شكندري����ة ويف جيب����ه ب�شع����ة 
قرو�����ض يبحث ع����ن خمرج من ه����ذا املاأزق 

وعن طريقة يعود بها اىل مدينة فينا! 
كان يف �شي����ق �شدي����د و�شع����د ال����دم اىل 
وجه����ه وا�شرع ي�شب املاء على راأ�شه فاذا 

ب�شعره اجلميل يت�شاقط مع املاء.
وا�شبح ال�شاب اجلميل ا�شلع. 

واقر�شه مدير �شركة م����ا نت�شوف ثاثة 
جنيه����ات، وا�شتقل القط����ار اىل القاهرة 

يف الدرجة الثالثة. 
واق����ام يف فندق حق����ري يف وجه الربكة 

اما احدى م�شتعمرات البغايا!

وع����رث �شديق����ه عب����د الق����ادر علي����ه ونقله اىل 
حج����رة يف ف����م اخلليج وا�ش����در معه يف �شنة 
امل�شورة"ولكنه����ا  جملة"اجلري����دة   1924

اقفلت ابوابها بعد �شدور عددين منها. 
واختف����ى عب����د الق����ادر! وا�شط����ر �شاروخان 
ان يت�شل����ل مباب�ش����ه م����ن حجرة فم 

اخلليج حتى ال يحجز عليها �شاحب البيت. 
وا�شتغ����ل �شاروخ����ان مدر�����ض ر�ش����م مبرتب 
خم�ش����ة جنيه����ات يف ال�شه����ر، ث����م مل����ع ا�شم����ه 
كم�شور كاريكاتور يف االو�شاط االرمنية ثم 
ق����ال له اح����د ا�شدقائه ان موظف����ا يف الربملان 
يبح����ث ع����ن م�ش����ور كاريكات����وري فلم����اذا ال 

تقابله. 
ه����و  ال�ش����اب  املوظ����ف  ه����ذا  وكان 

حممد التابعي!
وق����ال التابع����ي ل�شاروخ����ان اريد 
ان تر�ش����م لنا كاريكاتورا �شيا�شيا، 
ان����ا  وق����ال:  �شاروخ����ان  فده�����ض 
ار�شم نكت����ا فقط، ام����ا الكاريكاتور 

ال�شيا�شي فا! 
واقنعه التابعي ان يجرب! 

وبع����د �شنوات مل����ع ا�ش����م �شاروخان 
الكاريكات����ور  اال  ير�ش����م  ال  وا�شب����ح 

ال�شيا�شي ويرف�ض ر�شم النكت! 
وبع����د ان مل����ع ا�ش����م �شاروخ����ان تلقى 

اخلطاب التايل: 
- انن����ي اراق����ب جناحك وانن����ي �شعيد 
ل����ك.. ولكن����ي حزي����ن عل����ى نف�ش����ي الن 
الفتى ال����ذي اح�شرته لنف�شي من مدينة 
فينا ا�شب����ح غريي يتمتع بثماره. ووقع 
اخلطاب عب����د القادر ال�شن����اوي.. ال�شاب 
�شن����ة  م����ن �شاروخ����ان يف  ه����رب  ال����ذي 

 .1924

اآخر �شاعة/  اآذار- 1950

كان تلميذا يف مدر�شة الفنون 

اجلميلة مبدر�شة فينا وكان 

عمره 25 �شنة وكان �شابا جميال 

وكان �شعر راأ�شه طويال وكان 

هذا ال�شعر حمل اعجاب بنات 
فينا! 

كان عمه ير�شل له كل �شهر 

ثالثة جنيهات، يدفع منها 

جنيهني ايجار حجرته، وياأكل 

باجلنيه الباقي طوال ال�شهر. 

كان �شغوفا ير�شم ال�شور 

الكاريكاتورية، وكانت ري�شته 

ت�شخر من كل وجه وتتالعب 

بكل انف وتهزاأ من كل ج�شم.
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ذاكرة 
العد�شة

كوكو �شانيل تقوم 
بت�شميم املجوهرات

مايكل جاك�شون
يف �شبابه

حممود دروي�س 
برفقة ريتا

م�شجد الن�شرتية....ا�شتانبول عام 1862

مطعم
ابو العافية 
مبدينة يافا 
1910م 

جناح �شالم على 

غالف جملة ال�شبكة 

اللبنانية عام1962

نهاد قلعي، 
دريد حلام، 
و يا�شني 
بقو�س يف 
لقطة من 
امل�شل�شل 
التلفزيوين 
ال�شوري 
االأ�شهر �شح 
النوم

هرني فورد واأول �شيارة من 
ت�شميمه ليعلن بداية عهد 

ال�شيارات 1896

و�شول موكب امرباطور املانيا غليوم الثاين اإىل 
�شاحة املرجة بدم�شق عام 1898

ون�شتون ت�شر�شل 
رئ�س وزراء 
انكلرتا على �شاطئ 
البحر 1922

ويليام هاريل 
واآرثر ديفيد�شون
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امل�شور / اآذار- 1967

�شيق�شيان  ���ش��اك�����ض،  وج��ان��ر  ب.ب 
بن  الف�شح،  عيد  اج���ازة  ا�شبوعن، 
ال��ق��اه��رة واالق�����ش��ر وا����ش���وان، فاتنة 
يف  م���رة  الول  ال�����ش��رق  ت���زور  فرن�شا 

حياتها. 
ك��ب��ري وم���ط���اردة �شيقة  ع��ن��اء  وب��ع��د 
اليها  امل��ق��رب��ن  بع�ض  فيها  ���ش��اع��دين 
اللحظات  بع�ض  ان��ت��زاع  يف  جنحت 

تعد  ال��ت��ي  ب���اردو،  بريجيت  منها. 
م����ع اجل�������رال دي����ج����ول ا���ش��ه��ر 

يف  ف��رن�����ش��ي��ت��ن  �شخ�شيتن 
اذا  ال��ت��ي  ب.ب  ال���ع���امل، 

وج��ع��ه��ا ���ش��ر���ش��ه��ا او 
ا����ش���ي���ب���ت ب����زك����ام، 
ت�����ش��ارع��ت وك���االت 

االن���ب���اء ال��رزي��ن��ة 
ب�����اب�����راق اخل���رب 
ج����م����ي����ع  اىل 

ان��ح��اء ال��ع��امل، 
بريجيت باردو 
ة  ه����������ر لظا ا "

ال�شينمائي������������ة 
"التي عجز علماء 

االجتماع يف تف�شري 
ه����ذه ال�����ش��ع��ب��ي��ة ال��ه��ائ��ل��ة 

اال  فيها  ت�شاهيها  ال  التي 
واليزابث  كنيدي  جاكلن 

بها  حتتفظ  وال��ت��ي  ت��ي��ل��ور، 
منذ عام 1956 عندما مثلت الفيلم 
الله  للعامل،"وخلق  عرفها  ال��ذي 

الوقت و�شعبيتها  ذلك  املراأة"، ومنذ 
النظر  ب�شرف  الزيادة،  يف  بل  تقل  مل 
هذه  �شقوطها،  او  افامها  جن��اح  ع��ن 
يف  ان�شانة  اال�شطورة،  هي  الظاهرة 
واللطف  والتوا�شع  الب�شاطة  منتهى 
طبيعية  كلها  ح��رك��ات��ه��ا  ال����دم.  وخ��ف��ة 
او  الكلفة  م��ن  م�شحة  اق��ل  بها  لي�شت 
ب�شيطة  الفاظها  التمثيل،  او  التكلف 
االفكار،  اعمق  عن  تعرب  عندما  حتى 
عليها  يطلقون  كما  الرجال"هذه  اآكلة 
بتك�شريتها  وب����راءة  ���ش��ذاج��ة  تنب�ض 
الذهبي  وب�شعرها  بها  ا�شتهرت  التي 
الذي يحيط بوجهها ال�شغري واملن�شدل 
عينيها  وعلى  العري�ض  جبينها  على 
حتيطهما  اللتن  الوا�شعتن  امل�شليتن 
ف��ي��ب��دوان  ال��ك��ح��ل  م��ن  كثيفة  بطبقة 

�شوداوين لهما �شحر �شرقي اخاذ. 

ه�����ذه امل��������راأة ال���ت���ي امت�����ت ال��ث��ال��ث��ة 
والثاثن من عمرها تبدو بتنورتها 
جوب"وب�شكلها  الق�شرية"املني 
ال��ب�����ش��ي��ط )ت���رف�������ض دائ����م����ا ان 
االزي��اء  م�شممي  عند  من  تلب�ض 
تلب�شه  م��ا  وتلب�ض  امل��ع��روف��ن( 
او  ب�شيطة  فرن�شية  فتاة  اي��ة 
الفتاة  تلب�ض  ا���ش��ح  العك�ض 

الفرن�شية ما تلب�شه ب.ب". 
كلبن  ي��ده��ا  يف  ت�شد  وه��ي 
ع�شر  اخلم�شة  ال��ك��اب  م��ن 
ع�شرة  اخل��م�����ض  وال��ق��ط��ط 
وهي  اخ���ريا  تبنتها  ال��ت��ي 
ت�������ش���ده���ا وه�����ي ت��ك��ل��م��ه��ا 
وكانها  وت��ب��دو  وتدلعها 
يف الع�شرين من عمرها. 
تكلمنا طبعا عن  ان  بعد 
رح��ل��ت��ه��ا ال��ق��ادم��ة اىل 
احاطتها  التي  م�شر، 
ب��ك��ل ك��ت��م��ان وال��ت��ي 
عنها:"كنت  ق���ال���ت 
زمن  م��ن  �شوقا  اط��ري 
م�شر  ل���زي���ارة  ب��ع��ي��د 
لقد قراأت عنها كثريا 
ت�����ش��م��ح  مل  ول����ك����ن 
ل��ان  ال���ظ���روف  يل 
اين  ب��رغ��م  لزيارتها 
ف��ك��رت يف ذل���ك ك��ث��ريا 
ففكرنا جانر"ع"وانا يف حتقيق 

هذه االمنية". 
ان  تريدين  خا�شة  امنية  لك  هل  ���ض- 

تنقليها للقراء؟ 
ي�شركونا"خا�شة  ان  اري��د  نعم،   – ج 
بكل  وامل�شورين"تتمتع  ال�شحفين 
بلدكم اجلميل و�شم�شه  حلظة مبناظر 

لكي ن�شعر باننا فعا يف اجازة. 
ان  املحتمل  م��ن  ان  هنا  ا�شيع  "لقد 
بعد  م�����ش��ر  اىل  ذه��اب��ه��ا  ب.ب  ت��ل��غ��ى 
ال  ال�شحافة  وتلقفته  اخل��رب  ن�شر  ان 
اخلوف  مر�ض  عندها  ب.ب  ان  نن�شى 

من اجلماهري". 
بعد هذا احلديث الق�شري عن م�شر التي 
ال تعرفها بعد برجيب اردت ان اكلمها 
كابها،  عن  ال  مو�شوع  اي  يف  ولكن 
احليوانات  عن  الكام  جدا  حتب  فهي 
كذا مرة واقامت  احتجاجا  قدمت  وقد 
ال��دن��ي��ا واق��ع��دت��ه��ا ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ذب��ح 

املوا�شي وتعذيبها، حتى ا�شطر رئي�ض 
م�شجد باري�ض وحاخام اليهود ورجال 
ال��دي��ن ال��ك��اث��ول��ي��ك ان ي��ن��اق�����ش��وا ه��ذا 
الدينية، ولكني  الناحية  املو�شوع من 
لا�شف ل�شت خبرية يف هذا املو�شوع 
اكلمها عن جناحها الفني، عن زواجها 
االخري.. ولكن ملاذا ال اكلمها عن احلب 
امل يقرن ا�شمها دائما به، الي�شت رمزا 
حيا للحب وال�شباب وقبل ان ت�شمعها 

كاتبة  عنه  قالته  ما  لن�شمع  عنه،  تتكلم 
فرن�شا �شيمون دي بوفوار"بريجيت.. 
هي"ال  وال  ف���ا����ش���ق���ة  ل��ي�����ش��ت  ان����ه����ا 
اخاقية"وال ثائرة، فا يخطر يف بالها 
مثا ان تنحنى ال امام اخلري وال امام 
ال�شر. اخر ما يخطر يف بالها هو راأي 
االخرين فيها، انها ال تتعمد ابدا اثارة 
تطالب  ال  انها  ثم  �شجة،  او  ف�شيحة 
احدا ب�شيء. ال تدرك ب�شورة وا�شحة 

حقوقها.  حتى  وال  واجباتها  هي  ما 
وغريزتها.  ميولها  وراء  مت�شي  ان��ا 

بنف�ض  ع��ن��دم��ا جت����وع وحت����ب  ت���اأك���ل 
الب�شاطة وبدون �شجة. 

ال�شهرة وال�شرور بالن�شبة لها اوىل من 
احدا  تنتقد  ال  انها  وامل��ب��ادئ.  التقاليد 
ولكن ال تعمل اال ما يعجبها. هذا هو ما 
الغلطات  بريجيت..  امام  فعا  يحرينا 
هل  ول��ك��ن  ت�شحيحها  ميكن  اخللقية 
من  بريجيت  ���ش��ف��اء  اب���دا  امل��م��ك��ن  م��ن 
هذه الف�شيلة الباهرة اال وهي ال�شدق 

العميق والطبيعية..". 
كنت �شادقة  باردو، هل  بريجيت  �ض- 

يف حبك يف كل مرة احببت فيها؟ 
احبك  كلمة  فيها  لفظت  م��رة  ك��ل   – ج 
اىل  �شادقة  كنت  طبعا  ال�شا�شة  خ��ارج 
ا�شع  ال  اح��ب  عندما  احل���دود،  اق�شى 
لنف�شي ح��دودا وال درج��ات، احب بكل 
ن��ظ��ري ه��و اجمل  ك��ي��اين، احل���ب يف 
انه لي�ض جتارة وال  �شيء يف الوجود 

ت�شلية. 
ل��ك��ن مل���اذا ي��ن��ك��رون عليك دائ��م��ا  ����ض- 
احل���ب  يف  واالخ������ا�������ض  ال���������ش����دق 

وينعتونك"بالدجنوانية"؟ 
وتفكر باردو قليا، ثوان، فهي �شريعة 

البديهة وتقول ب�شوت كله �شدق. 
ج- ال ادري..رمب��ا الن �شدق �شعوري 
وا����ش���ح زي������ادة ع���ن ال���ل���زوم ال اح��د 

ي�شدقه.
ال�شعادة  كلمة  ب��ن  تفرقن  ه��ل  ���ض- 
جزءا  لك  بالن�شبة  هما  ام  حب  وكلمة 

ال يتجزاأ؟
ال�شعادة  ابلغ ق�شة  انا �شخ�شيًا ال  ج- 
نف�ض  يف  ول��ك��ن  ف��رح��ة،  ك��ن��ت  اذا  اال 
يل  جتلب  كثرية  ا�شياء  توجد  الوقت 
مو�شيقية،  قطعة  بال�شعادة،  ال�شعور 

�شم�ض،  ���ش��ع��اع 
�شعاع  مو�شيقية،  قطعة 
امل��ي��اه،  خ��ري��ر  ج�����ش��دي،  ع��ل��ى  �شم�ض 
جميلة،  رق�شة  جلو،  فيا  عطرة  رائحة 

وجود حيوان اليف الخ.. 
�ض- هل حتتفظن ب�شور الرجال الذين 

مروا بحياتك؟ 
ح- طبعًا ال. كله اال ذلك. 

�ض- هل تف�شلن اذن ان تتنا�شيهم؟ 
ح- ت�شرح قليا بفكرها ثم تقول: 

- هذا ال عاقة له بالن�شيان ام الذاكرة، 
انا ال اعي�ض يف املا�شي ابدا، احلا�شر 
بتهم  اعي�ض  انا  يهمني،  الذي  فقط هو 
وهذا ال يعطيني فر�شة يف التفكري يف 

املا�شي او يف امل�شتقبل. 
�ض- هل تعتقدين انه توجد �شن معي�شة 
اي  من  اكرث  مهياأ،  فيه  االن�شان  يكون 

وقت اآخر، لبلوغ قمة احلب؟ 
ج- ان يف كل �شن ويف كل مرحلة يف 
احلياة ي�شتطيع االن�شان ان يبلغ فيها 

قمة احلب ولكن هذه القمم تختلف. 
مبرحه  لل�شباب  ح��ي  رم���ز  ان���ك  ����ض- 
وجماله، فهل فكرت مثا ان يجيء يوم 
انك  ال�شباب هل فكرت مثا  فيه  يذهب 
م�شنة،  ام��راة  �شت�شبحن  ما  ي��وم  يف 

وهل تخيفك هذه الفكرة؟ 
تخاطب  وكاأنها  بريجيت  وت��ب��دو  ج- 
ن��ف�����ش��ه��ا: ق���ال���ت اح������دى ال���ك���ات���ب���ات 
على  ف����رة  ا���ش��ع��ب  ان  امل�����ش��ه��ورات 
�شنها  تتقدم  التي  املرحلة  ه��ي  امل���راأة 
خالها وفرة االنتقال من ال�شباب اىل 
ال�شيخوخة هي ا�شعب من ال�شيخوخة 

نف�شها. 
�������ض- ول����ك����ن ك���ي���ف ت��ت��خ��ي��ل��ن ان���ت 

ب.ب."ال�شيخوخة"! 
ل��اخ��ري��ات  يح�شل  ���ش��يء  ك��اأن��ه��ا  ج- 

فقط. 
�ض- هل تتذكرين اول رجل قبلك؟ 

ج – ال، ولكن اعتقد انه هو مل ين�ض. 
����ض- م��ا راأي����ك يف ال�����زواج ب�����ش��ورة 

عامة؟ 
ان  ممكن  هدية  اجمل  هو  ال��زواج  ج- 
حتى  االخ����ري،  ل��ل��ط��رف  ط���رف  يقدمها 
تظنن  اال  الف�شل..،  م�شريه  كان  ولو 
معي انه اعظم اال�شياء ان تقول املراأة 
للرجل"اقبل ان اكون زوجتك". ي�شعر 
املرء وكانه هو اول ان�شان تعلق بهذه 

اجلملة. 
تقعي يف حب  ان  ت�شتطيعن  �ض- هل 

رجل قبيح ال�شكل؟ 
ج- اتنتظرين مني ان اقول لك نعم اذا 
كان ذكيا اىل اآخر هذا الكام.. ال. انا ال 

ا�شتطيع ان احب اال رجا و�شيما. 
يف  الو�شيم  الرجل  هو  ما  ولكن  ���ض- 

نظرك؟ 
ج- الرجل الذي يعجبني. 

�ض- هل تعتقدين يف ابدية احلب؟ 
ج- ال، ال ميكن ان يظل احلب بعد ع�شر 
او ع�شرين �شنة مثا على ما كان عليه 
رابطة  اىل  يتحول  انه  نعم  ي��وم،  اول 
اآخر  �شيء  اي  او  او اىل �شداقة  قوية 
ولكن النار التي ت�شعله يف اوله تنطفئ 
الآخر،  حن  من  ا�شعالها  ميكن  روي��دا، 
تنطفئ  بال�شك ولكنها  او  بالغرية مثا 

دائما يف النهاية. 
�ض- ما هي ا�شواأ ذكرى يف حياتك؟ 

ج- لقد جنحت يف ن�شيانها متاما. 
�ض- وما هي احلى ذكرى يف حياتك؟ 

- حياتي احلا�شرة. 
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اآخر �شاعة / اأيلول- 1967

بعد ظهر االربعاء 13 �شبتمرب ال�شاعة 6:15 
توج���ه اىل بي���ت امل�ش���ري عب���د احلكي���م عامر يف 
اجلي���زة كل من الفريق اول حمم���د فوزي القائد 
العام للقوات امل�شلحة والفريق عبد املنعم ريا�ض 
رئي�ض هيئة اركان حرب القوات امل�شلحة لدعوة 
امل�ش���ري ل�شماع اقوال���ه يف التحقيقات الع�شكرية 

التي جرت اخريا.. 
وكان ق���د تقرر ايفاد القائد الع���ام ورئي�ض اركان 
ح���رب الق���وات امل�شلح���ة اىل بيت امل�ش���ري عامر 
ب�شخ�شيهما لدعوته للتحقيق نظرا لرتبة امل�شري 

الع�شكرية وملكانته اخلا�شة.. 

ال�شاعة 6:30 
دخ���ل الفري���ق عب���د املنعم ريا����ض رئي����ض هيئة 
اركان حرب القوات امل�شلح���ة ملقابلة امل�شري عبد 
احلكيم عامر يف �شالون بيته بينما وقف الفريق 

اول حممد فوزي يف اخلارج.. 
ومل يواف���ق امل�ش���ري عبد احلكيم عام���ر ان يرافق 
القائد العام للقوات امل�شلحة ورئي�ض هيئة اركان 

حرب القوات امل�شلحة لادالء باقواله.. 
وكان امل�ش���ري عب���د احلكي���م يف حديث���ه ع�شبي���ا 
اىل درجة بالغة.. وق���ال.. انه يرف�ض مرافقتهما 

لادالء باقواله

ال�شاعة 6:40 
ان�شح���ب امل�شري عبد احلكيم عامر من ال�شالون، 
وتوج���ه اىل غرفة نومه حي���ث غاب عدة دقائق.. 
وملا ع���اد اىل ال�شالون الح���ظ الفريق عبد املنعم 
ريا����ض ان امل�ش���ري عامر مي�شغ �شيئ���ا يف فمه.. 
وا�شتمر احلدي���ث بينهما عدة دقائق.. ويف هذه 
االثن���اء لفت نظ���ر الفريق عبد املنع���م ريا�ض ان 
امل�ش���ري عبد احلكي���م عامر ينظ���ر يف �شاعته بن 

دقيقة واخرى.. 
وفج���اأة ب���دت عل���ى امل�ش���ري ع���ام اعرا����ض غ���ري 

طبيعية.. 
واث���ارت حال���ة امل�ش���ري عب���د احلكيم عام���ر ريبة 

الفريق عبد املنعم ريا�ض ف�شاأل امل�شري عامر:
- فيه حاجة تعباك يا افندم.. 

وكان���ت مفاج���اأة عندم���ا قال ل���ه امل�شري 
عامر انه قد ابتلع م���ادة �شامة حتى ينهي بها كل 

�شيء.. 

ال�شاعة 6:55 
نا�ش���د الفري���ق عب���د املنع���م ريا����ض امل�ش���ري عبد 
احلكيم عامر ان يلقي من فمه بقايا املادة ال�شامة 

التي كان ما يزال مي�شغها.. 
ورف����ض امل�ش���ري عامر وكان���ت حالته ق���د اخذت 

ت�شوء.. 
وظهرت عليه اعرا�ض الت�شمم.. 

وق���ام الفري���ق اول حمم���د ف���وزي والفريق عبد 
املنعم ريا�ض ينقل امل�شري عامر مب�شاعدة مرافقي 
امل�ش���ري اىل �شيارتهما.. وانطلق���ت ال�شيارة بهم 
جميع���ا اىل م�شت�شفى الق���وات امل�شلحة باملعادي 

حيث اجري���ت للم�ش���ري عامر عملي���ة اال�شعافات 
ال�شريع���ة حت���ت ا�ش���راف الل���واء الطبيب حممد 

عبد احلميد مرجتى.. 
وا�شرك يف اجراء اال�شعافات للم�شري �شبعة من 

االطباء الع�شكرين بامل�شت�شفى.
وق���ام امل�ش���ري يف ب���ادئ االمر مبحاول���ة ملقاومة 
عملي���ة ا�شعاف���ه، ولكنه ا�شط���ر يف النهاية حتت 
احل���اح االطب���اء اىل اال�شت�ش���ام، وق���ام بنف�شه 

بادخال خرطوم غ�شيل املعدة يف فمه.. 

ال�شاعة 8:30 
ادت عملي���ة غ�شيل املعدة مفعولها.. وبداأت حالة 
امل�ش���ري تتح�ش���ن.. ومت حقن���ه يف ه���ذه االثن���اء 

بحقن الكورامن املقوية للقلب.. 
وع���اد امل�ش���ري اىل حالت���ه الطبيعي���ة.. واطم���اأن 

االطباء على جناح عملية ا�شعافه.. 

�شب���اح ي���وم اخلمي����ض 15 �شبتم���رب ال�شاع���ة.. 
الواحدة �شباحا 

ث���م نقل امل�ش���ري عامر م���ن امل�شت�شف���ى الع�شكري 
باملع���ادي اىل اح���د بي���وت ال�شياف���ة باجلي���زة 
لتوف���ري الراحة له حتى يتماث���ل لل�شفاء الكامل.. 
وكلف اثنان من االطباء بالتناوب على اال�شراف 

على رعايته ال�شحية. 
وت���وىل الرائ���د طبي���ب م�شطف���ى البيوم���ي من 
اطب���اء امل�شت�شف���ى الع�شكري وردي���ة الليل فظل 
اىل ج���واره مراقب���ا حالته التي اخ���ذت تتح�شن 

ب�شرعة. 

ال�شاعة 1:30 
نام امل�شري عبد احلكيم عامر نوما طبيعيا.. وقال 
الرائ���د طبي���ب م�شطفى البيوم���ي.. انه مبتفائل 

بتقدم �شحة امل�شري.. 

ال�شاعة 11:00 �شباحا 
ا�شتيق���ظ امل�شري عب���د احلكيم عامر م���ن النوم.. 
وكان الرائد طبيب ابراهيم البطاطا طبيب وردية 
النه���ار قد جاء اثناء نوم امل�شري فظل منتظرا مع 
زميل���ه الرائ���د طبي���ب م�شطف���ى البيوم���ي حتى 

ا�شتيقظ امل�شري عام من نومه.. 
ودخ���ل االثنان مع���ا اىل حجرة امل�ش���ري لي�شركا 

معا يف عملية الك�شف عليه.. 
وكان كل  �شيء ي�شتمر يف التح�شن.. 

وكان �شغ���ط القل���ب 90/120 ونب�ض القلب 90 
والتنف�ض طبيعيا.. 

وق���ال امل�ش���ري لهما.. ان���ه ال ي�شكو م���ن اي �شيء 
بالذات غري بع�ض اثار االرهاق.. 

ال�شاعة 12:00 
ق���دم الرائ���د طبي���ب ابراهي���م البطاط���ا كوبا من 
ع�ش���ري اجلواف���ة املجفف���ة املثلج���ة اىل امل�شري.. 
كم���ا اعطاه قر�ش���ا من البادون���ال.. وقر�شا من 
االنر�شت���ن.. ث���م رج���اه ان يحاول الن���وم مرة 

اخرى ونام امل�شري فعا.. 

ال�شاعة 6:15 
ا�شتيق���ظ امل�ش���ري عام���ر م���ن نوم���ه، ودخ���ل اىل 
احلمام.. وكان كل �شيء يبدو طبيعيا.. ثم فجاأة 
اقبل اح���د مرافقي امل�شري اىل الدكت���ور ابراهيم 
البطاط���ا وق���ال ل���ه ان امل�ش���ري وق���ع عل���ى ار�ض 
احلم���ام ليج���د امل�شري يف حالة اغم���اء.. كما كان 
نف�ش���ه متقطعا.. وكان وا�شح���ا ان �شيئا مفاجئًا 

قد حدث.. 
وب���ادر الطبي���ب بنقل امل�ش���ري عام���ر اىل حجرة 
نوم���ه.. ثم ق���ام بحقن���ه بالكورام���ن يف الوريد 
لتقويت���ه.. كم���ا اخ���ذ ب�شرع���ة يف م�شاعدته على 
التنف�ض م�شتعين���ا با�شطوانة اوك�شجن، وكلف 
يف  الطبي���ب 

ه���ذه االثن���اء املمر�ش���ة املقيم���ة مع���ه باالت�شال 
بامل�شت�شف���ى الع�شك���ري باملع���ادي تطل���ب عرب���ة 

ا�شعاف.. 

ال�شاعة 6:30 
اخ���ذث حالة امل�شري عامر تتفاق���م ب�شرعة.. ويف 
ال�شاع���ة ال�شاد�شة والدقيقة 30 ا�شلم امل�شري عبد 

احلكيم عامر الروح.. وفارقته احلياة متاما.. 
 **

وما حدث بعد ذلك.. 
مت اخط���ار ال�شلط���ات املخت�ش���ة مب���ا ح���دث 
للم�ش���ري عب���د احلكي���م عام���ر، وانتق���ل ال�شيد 
ع�شام الدي���ن ح�شونة وزير الع���دل اىل البيت 
ال���ذي كان يقيم فيه امل�ش���ري، وكان النائب العام 
حمم���د عبد ال�ش���ام قد انتق���ل اىل هن���اك اي�شا، 
ومع���ه عدد م���ن م�شاعديه كما انتق���ل كذلك وكيل 
وزارة الع���دل للطب ال�شرعي الدكتور عبد الغني 
�شليم الب�شري وي�شاعده الدكتور علي عبد النبي 
ا�شتاذ الطب ال�شرعي بجامعة القاهرة والدكتور 
يحيى �شريف ا�شتاذ الطب ال�شرعي بعن �شم�ض، 
ويف نف�ض الوقت كان قد �شبقهم جميعا امل�شت�شار 
عبد اجلواد عامر اكرب ا�شقاء امل�شري عبد احلكيم 
عام���ر، كما حلق بهم ال�شيد انور ال�شادات رئي�ض 

جمل�ض االمة..
ويف ه���ذه االثن���اء قال���ت التحقيق���ات االولية ان 
امل�ش���ري عام���ر كان يخف���ي حت���ت �شري���ط ال�شق 

بج�شمه عددًا من الكب�شوالت ال�شغرية وجد بها 
م�شحوق كان من الراج���ح باملعاينة انه من مادة 
)ال�شيان���ور( ال�شام���ة ال�شريعة التاث���ري، ويبدو 
ان���ه تن���اول �شيئ���ا منه���ا خ�شو�ش���ا ان اعرا����ض 
االنهي���ار املفاج���ئ وال�شري���ع ت�ش���ري اىل تاث���ري 
مادة ال�شيانور وق���د قام االطباء ال�شرعيون بكل 
االج���راءات الازمة لكي يقدم���وا تقريرهم كاما 

لوزي���ر الع���دل، وقد ظ���ل ال�شي���د ان���ور ال�شادات 
رئي�ض جمل�ض االمة مع جثمان امل�شري حتى متت 
كل االج���راءات، ث���م نق���ل اىل ا�شط���ال مبحافظة 
املنيا حي���ث جرى ت�شيي���ع اجلن���ازة يف الرابعة 

وع�شر دقائق من م�شاء اجلمعة.
 **

الط���ب  تقري���ر  ق���ال  ال�شب���ت  ي���وم  م�ش���اء  ويف 
ال�شرع���ي.. ان امل���ادة ال�شام���ة الت���ي كان يخفيها 
امل�ش���ري عامر بوا�شط���ة �شريط ال�ش���ق بج�شده، 
وال���ذي تناول بع�شا منها هي مادة )االكونيتن( 
وتعترب من اخطر انواع ال�شموم، وقال اخلرباء 
ع���ن هذه املادة انه ال يوجد له���ا اي م�شاد، وانها 
حت���دث الوفاة يف ظ���رف اقل من رب���ع �شاعة من 
تناوله���ا، ولقد كان ال�شري���ط الا�شق عند ا�شفل 
البط���ن وت�ش���ور املحقق���ون يف البداي���ة ان هذا 
ال�شري���ط الا�ش���ق م���ن )البا�ش���ر( وق���د و�شع 
لغر����ض طب���ي ولكنه���م عندم���ا رفع���وه وج���دوا 
حتته عبوة �شتة اقرا�ض �شغرية وكانت العبوة 
مكتوب���ا عليها ا�ش���م دواء )الرتيالن( وهو دواء 
اقرا����ض  ان  تب���ن  العب���وة  من�ش���ط، وبفح����ض 
الرتيال���ن قد رفعت م���ن العبوة وو�ش���ع مكانها 
ثاثة م���ن هذا امل�شحوق االبي����ض الذي ثبت انه 

)االكونيتن( ال�شام. 

حــاول امل�شري عبد احلكيــم عامر االنتحار اربع مــرات.. وكانت اول مرة يــوم 8 يونيو حني 

و�شلــت املعركــة امل�شلحة يف �شيناء امــام عينيه اىل النك�شة التي و�شلــت اليها.. ومرة اخرى 

يف يــوم 25 اغ�شط�ــس عندما اكت�شفت العمليــة التي كانت جتري العادتــه اىل قيادة القوات 

امل�شلحــة.. ثــم كانت حماولتــه عندما ذهب اليــه الفريــق اول حممد فــوزي والفريق عبد 

املنعــم ريا�س لدعوته لالدالء باقواله يف التحقيقــات الع�شكرية التي جرت اخريا.. كيف 

تالحقــت االحداث ب�شرعــة؟.. وكيف قام امل�شري عبد احلكيم عامــر مبحاولته لالنتحار. 

اأن"اآخر �شاعة"ت�شجل تفا�شيل احلادث االليم.. حادث انتحار امل�شري عبد احلكيم عامر.. 
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طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون
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-------------------------
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فخري كريم
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رئي�س التحرير 

التدقيق اللغوي
----------------

عبا�س مهدي
ويف ذل���ك الوق���ت تي�شرت لن���ا مقابلة 
امل�ش���ر لوي���د ج���ورج، ودار احلديث 
حول احل���رب العاملية املا�شية، وكيف 
بع���د ان  النهاي���ة  املاني���ا يف  انه���ارت 

الزمها التوفيق يف بداية احلرب. 
وملا توهن���ا بف�شل الزعي���م الكبري يف 
ك�ش���ب احل���رب التف���ت الين���ا مبت�شما 

وقال: 
ك�شب���ت  الت���ي  ه���ي  زوجت���ي  -"اإن 

احلرب"! فقلنا على �شبيل املداعبة: 
املار�شالة م�شز  كانت  اي جبهة  "ويف 
لويد ج���ورج تقاتل؟"فلم يجب الزعيم 
عل���ى هذه الدعاب���ة، بل ت���اه يف بيداء 

الفكر برهة، ثم قال: 
الت���ي  ال�ش���وداء  االي���ام  خ���ال  يف   -
تل���ت هج���وم املار�ش���ال هندت���ريج يف 

مار����ض �شن���ة 1918 كن���ت جال�شا يف 
داري رق���م 10 �ش���ارع دونتج افكر يف 
احتمال و�شول اجليو�ض االملانية اىل 

باري�ض. 
ودق جر����ض التليف���ون، واذا باملتكل���م 
املار�شال فو�ض من باري�ض، واخربين 
جمل����ض  ان  اجل���د  بلهج���ة  املار�ش���ال 
احللف���اء احلربي االعلى جمتمع حتت 
رئا�شت���ه وان���ه نظر يف كاف���ة التقارير 
الت���ي و�شلته من خمتل���ف اجزاء خط 
القت���ال يف اجلبه���ة الغربية ف���اذا بها 
كلها تدعو اىل الت�شاوؤم وحت�ض على 
طلب عقد الهدنة م���ع املانيا الظافرة 
ف���ورا، وان املجل�ض كل���ف املار�شال 
باالت�شال بي ملعرفة راأي بريطانيا 

النهائي.. 
االنب���اء،  ه���ذه  ل�شم���اع  وجم���ت 
وقطعت املحادث���ة بعد ان اخربت 
املار�شال بانني �شافكر و�شات�شل 

زوجت���ي  وحلظ���ت  قلي���ل،  بع���د  ب���ه 
اكتئاب���ي وكان���ت اىل جانب���ي حتي���ك 
بع�ض اجلوارب للجن���ود ف�شاألتني ما 

اخلرب؟ 
فانباأته���ا باق���وال فو����ض، وهنا طلبت 
معرف���ة راأي���ي فاجبته���ا ب���ان الراأي 

فقال���ت   – ادرى  وه���م  للع�شكري���ن 
غا�شبة: 

- اذا كان راأيك من راأيهم فلن يجمعني 
معك بعد ذل���ك اليوم �شقف واحد الأين 

�شاغادر املنزل بغري رجعة. 
وا�شطربت لهذا االنذار و�شاألتها ماذا 
ع�شاي ان ا�شنع وانا رجل ال دراية يل 
باحلرب وفنونها؟ فت�شاءلت موؤ�شبة 
عم���ا اذا كنت قد ق���راأت تاريخ بادي 
جي���دا؟ وه���ل اذك���ر ان بريطاني���ا ق���د 
تخ�شر بع�ض املعارك ولكنها مل تخ�شر 

حربا واحدة!! 
وكن���ت يف �شب���ه ذهول وهن���ا كلفتني 
ب���ان ابلغ املار�شال فو�ض تليفونيا بان 
ق���رار بريطاني���ا هو موا�شل���ة احلرب 

اىل النهاية". 
ثم ابرقت اارير امل�شر لويد وقال:"مل 
مي����ض على تل���ك املحادث���ة التليفونية 
ا�شابي���ع حت���ى كان اجلي����ض  ب�شع���ة 

واذا  التقهق���ر  يف  ميع���ن  االمل���اين 
باملانيا"الظافرة"ترك���ع ام���ام احللفاء 

وتطلب الهدنة..!!". 
وم���ا م���ن �ش���ك يف ان لويد ج���ورج قد 
ب���ذل جهودا خارق���ة لك�شب احلرب بل 
انه قد �شحى يف ذلك ال�شبيل باخل�ض 
ا�شدقائه وعندما عن يف بداية احلرب 
وزيرا ل���وزارة الدخائ���ر، اقحم نف�شه 
عل���ى وزارة احلربي���ة وعل���ى راأ�شه���ا 
ل���ورد كت�ش���ر وم���ا زال يعم���ل حت���ى 
تقل����ض نف���وذ كت�ش���ر وا�شب���ح وزير 

الذخائر هو كل �شيء يف الوزارة. 
ويف اوا�ش���ط �شن���ة 1916 اتف���ق م���ع 
التخل����ض  عل���ى  املحافظ���ن  ح���زب 
م���ن �شديق���ه رئي����ض ال���وزارة امل�شر 
ا�شكوي���ت حت���ى اذا ح���ل حمل���ه �ش���ار 

باحلرب قدما يف �شبيل الن�شر. 
لكن���ه على الرغم من ذل���ك خ�شر ال�شلم 
ففي ابان انعق���اد موؤمتر فر�شاي تقدم 
املار�ش���ال فو����ض اىل املوؤمت���ر مبذكرة 
طلب فيها با�شم جيو�ض احللفاء جعل 
نه���ر الرين احل���د الفا�شل ب���ن املانيا 
وفرن�ش���ا، فعار�ض لوي���د جورج وقال 
ان بريطاني���ا ل���ن تواف���ق على حتقيق 
احلل���م ال���ذي كان يحل���م ب���ه ري�شيليو 
ونابلي���ون  ع�ش���ر  الراب���ع  ولوي����ض 
بوناب���رت وانه���ا مل تخل����ض االلزا�ض 
واللوري���ن لفرن�شا لتخل���ق الأملانيا من 

باد الرين الراأ�ض ولورين اخرى". 
واق���ر الرئي����ض ول�ش���ون ه���ذا ال���راأي 
م���ن  يتخل����ض  مل  الع���امل  قائ���ا"ان 
ليواج���ه  الربو�شي���ة  الع�شكري���ة 

الع�شكرية الفرن�شية". 
االيط���ايل  اورلن���دو  ال�شني���ور  وكان 
يوؤي���د ال���راأي اي�ش���ا، وهن���ا ان�شح���ب 
قبعت���ه  يلب����ض  وه���و  وق���ال  فو����ض 

الع�شكرية: 
ال�شادة:ام���ا وق���د رف�شتم هذا  "ايه���ا 
االق���راح فاحذرك���م من ح���رب عاملية 
طاحن���ة ت�شنه���ا املانيا بع���د 30 او 25 

عاما". 
وقد �شح���ت نبوءت���ه ون�شبت احلرب 
احلالي���ة بع���د ع�شرين �شنة م���ن انذار 

املار�شال الفرن�شي الكبري!!. 

بقلم اال�شتاذ: علي احمد �شكري

اإذا كان امل�شرت لويد 
جورج قد ا�شبح يف 
ذمة التاريخ فان 
ا�شمه �شيظل خالدا 
على ممر الع�شور 
باعتباره الرجل 
الذي ك�شب احلرب 
املا�شية لربيطانيا 
وحلفائها. ومع انه 
منح لقب"ايرل واف 
دويفور"اخريا اإال انه 
مل يقدر له اجللو�س 
يف جمل�س اللوردات 
الذي كان دافيد لويد 
جورج اول من ق�شى 
على ما كان له من 
نفوذ و�شلطان وجعله 
تابعا ملجل�س العموم. 
كنت اطلب العلم يف 
لندن حينما وقع 
علينا اختيار جاللة 
امللك ابن العود 
لال�شرتاك مع �شعادة 
ال�شيخ حافظ وهبة 
يف متثيل جاللته يف 
موؤمتر الربيد الدويل 
يف �شنة 1929. 

االأثنني والدنيا / 
ني�شان- 1945

االأثنني والدنيا / اأيار- 1945

نهايتهــا  االملانيــة  النازيــة  انتهــت 
املحتومــة بانتهاء احلــرب االوروبية 
وت�شليــم املانيــا للحلفــاء املنت�شريــن 
الظافريــن.. ويف الدقائق االوىل من 
�شباح يــوم 9 مايو مت يف برلني توقيع 
الوثائــق الر�شمية النهائيــة اخلا�شة 
الهند�شــة  كليــة  دار  يف  بالت�شليــم، 
الع�شكرية االملانيــة، بح�شور مار�شال 
اجلــرنال  عــن  نائبــا  تيــدر  اجلــو 
ايرنهــاور، واملار�شــال زوكــوف نائــب 
القائد العام للقوات الرو�شية، ممثلني 
للحلفــاء والفيلد مار�شــال كينل قائد 
القوات االملانية واالمريال فريديرج 
قائــد اال�شطــول االملــاين واجلــرنال 

�شتعف قائد الطريان االملاين. 

ترى ما الذي جعل 
الفيلد مار�شال 

كي�شلرجن يبت�شم 
وهو يف اال�شر؟؟ ان 

هذا القائد الذي قاد 
اجليو�س االملانية 

يف اكرث من ميدان، 
يف قب�شة احللفاء 

االن. وهو يرى بني 
اجلرنالني االمريكيني 
تايلور وهيجتز اللذين 

ا�شراه.

كان جورجن ثاين رجل يف الرايخ االملاين بعد 
هتلر.. وهو االن ا�شري وقع يف قب�شة احللفاء، 
ويرى وهو يتحدث اىل اجلرنال دا لكوي�شت 
االمريكي واىل جانبه اجلرنال �شناك وهما 
اللذات ا�شرته قواتهما يف كيرت بول بالنم�شا.

بعد توقيع وثيقة ا�شت�شالم املانيا 
اقيمت حفلة كربى ابتهاجا بالن�شر، 
وها هو ذا املار�شال زوكوف واملار�شال 
تيدر ي�شربان نخب الن�شر.



كاريكاتري
 ايام زمان

ما في�س حد مات .. دا النادي االهلي اتغلب

القتيل- �شيبه بقى يا �شاوي�س... الراجل قال لك معله�س !!

يا عم �شهل بقى.. دا الربنامج على الهوا ... !!

الدكتور- ال ... �شقة علي افندي هناك..
ايدك بقى على 3 جنيه لال�شت�شارة.. !!

- اأقول للنا�س ايه؟ �شوكت بيه معت�شم جوه 
ع�شان ما في�س ورق تواليت ؟ !! ...


