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وه���ي ت�سح���ب غان���دي يف ا�سفاره وتن���ام على 
فرا�ش ب�سيط يف غرفته او عند بابها. 

وهي التي جتهز ل���ه طعاما وتغ�سل ثيابه وتدلك 
له �ساقيه، وتركع امامه حني ي�سلي �سالة امل�ساء 

على �سوء م�سباح �سئيل.
ولقد انكرت والديها كما انكرت وطنها واتخذت 
لنف�سها ا�سما هنديا �سماه لها غاندي وهو )مريا 
ب���اي(، وق���د اأثار ه���ذا اال�س���م تاث���رة االوربيني 
واالجنلي���ز م���رة اخرى الن���ه ا�سم ام���راأة هندية 
ا�سته���رت يف الق���رن اخلام�ش ع�س���ر بغرامياتها 

وح�سها الن�ساء والفتيات على االقتداء بها. 

االمريكية 
اأما نيال كرام ك���وك فهي االبنة الوحيدة جلورج 
كرام ك���وك االمريكي الذي انت�س���اأ م�ستعمرة يف 
برن�ست���ون لتمثي���ل الرواي���ات االمريكية متثيال 
حرًا م���ن القيود والي���ه يرجع الف�س���ل يف ابراز 
عدد من الكتاب االمريكيني مع بقائه نف�سه خامل 
الذك���ر. وملا يئ�ش من عم���ل هاجر مع زوجته اىل 
اليونان وعا�ش هناك عي�سة الرعة يف �سفح جبل 
بارنا����ش حت���ى تويف �سن���ة 1924، وق���د مكثت 
ابنته نيال يف امريكا واقبلت على درا�سة االداب 
القدمي���ة، ويف �سن���ة 1927 مل���ا بلغ���ت الثامن���ة 
ع�سرة م���ن عمرها �ساف���رت اىل اليون���ان لت�سيد 
االعياد )الدلفية( وهناك تعرفت ب�ساب من �سراة 
اليوناني���ني ا�سمه بيكو�ش برو�ستوبولو�ش ومل 
يلب���ث حتى تزوجه���ا، وقد ورثت ني���ال عن ابيها 
ميول���ه االدبي���ة  غ���ري انها مل ت���رث مواهب���ه فلم 
ا�ستط���ع تاألي���ف الرواي���ات مثله ولكنه���ا اهتمت 
بدر����ش فن���ون اليون���ان وخ�سو�س���ا للمو�سيقا 

القدمية. 
ومل���ا �سمعت بنباأ الهامتا غان���دي وتعاليمه مالت 
اليه و�سرعان ما قررت ان تلحق به لتكون تلميذة 
من تالميذه فهج���رت زوجها وهو يف ده�سة من 
امرها و�سافرت اىل الهند ومعها طفلها البالغ من 
العمر ثالث �سنوات وقبل �سفرها �سرحت اأحدى 
ال�سحف بقولها:"لقد ودعت احلياة الدنيوية اذ 
وجدتها هب���اء و�ساغت�سل مبي���اه الكنج املقد�سة 
وادخ���ل يف عقي���دة الهندو����ش وا�سب���ح واحدة 
م���ن الرباهمي���ني، وبعدئ���ذ اعد نف�س���ي بال�سالة 
وال�سي���ام والتاأمل لدخول اال�س���رم حتى ا�سلح 
ل���ن اخدم اكرب �سخ�سي���ة روحانية موجودة يف 

العامل يف الوقت احلا�سر". 
غري انه���ا ل�سدة ا�سفها مل تر غان���دي قط فانها ملا 
و�سلت اىل الهن���د يف اغ�سط�ش �سنة 1931 كان 
هو م�سغ���وال باالجتماعات واملباح���ث ا�ستعدادًا 
حل�س���ور موؤمت���ر املائ���دة امل�ستدي���رة يف لندن. 
وبع���د �سهر م���ن ذلك �سافر اىل اجنل���را وملا عاد 
منه���ا اىل الهن���د �سغلت���ه �سوؤون حزب���ه ثم قب�ش 

عليه لقيادته حركة الع�سيان املدين. 
وملا عج���زت نيال ع���ن مقابلته اىل ح���ني �سافرت 
اىل ك�سم���ري حي���ث ق�س���ت ف�سل ال�سي���ف وبعد 
اقامتها �سبعة ا�سه���ر يف الهند واتخاذها الديانة 
الهندو�سي���ة دخل���ت يوم���ا معاب���د الهندو�ش يف 
)دواركا( وحاول���ت ح�س���ور حفل���ة ديني���ة م���ن 
حفالته���م ف���كان ذل���ك مث���ارا ل�سخطه���م عليها اذا 

عدوا وجدوها تدني�سا للمعبد!
ومل ينفعه���ا تركها لديانته���ا وانكارها جلن�سيتها 
ناغين���ي  )مي���ال  ه���و  هن���دي  با�س���م  وتهميه���ا 
ديف���ي( فان الهندو����ش يعتق���دون ان الهندو�سي 
الب���د ان )يول���د( كذل���ك وديانته���م ه���ي مبثاب���ة 

جن����ش وقومي���ة ال معتق���د فق���ط. وق���د �سرحت 
ني���ال ل�سحفي���ة امريكية عل���ى اثر تل���ك احلادثة 
بقولها:"مهما لقيت من �سوء املعاملة يف دواركا 
ف���اين عازمة على ان امكث مرتقبة لل�سيد)تق�سد 
غان���دي(. وق���د �سح���ت نيتي على اتب���اع مهامتا 
غاندي يف الزهد والت�سحية والعزوبة واملحبة 
وان���ا موقن���ة ان ه���ذا ال���روح العظي���م �سيه���دي 
الع���امل اىل طري���ق النج���اة باملحب���ة والتوا�سع 
وال�سدق. و�سيكون يل مر�سدا ووالدا و�ساأكون 
ل���ه ابنة"ومل���ا �ساألته���ا حمدثته���ا:"اال ت�سعري���ن 
باحلنني اىل وطنك؟"اجابته���ا بقولها:"كال ابدا 
ان االمريكي���ني يعي�س���ون عي�س���ة كاذب���ة خداعة 
قوامه���ا امل�سرات الوقنية التي ال ت�سل باالن�سان 
اىل اجلمال الروحاين وال�سع���ادة الدائمة. وقد 
عزم���ت ان ال اعود ق���ط اىل حياة الغ���رب املادية 
وتخلي���ت فعال عن كل ما اأمل���ك لولدي كما تركت 

حي���اة املدنية بتاتا واق�سمت مي���ني الرهبنة فانا 
االن من الرباهمة"فلما اعر�ست عليها ال�سحف 
االمريكي���ة بتذكريها ان الرباهمة طائفة ممتازة 
م���ن طوائ���ف الهن���د ال يدخله���ا اال م���ن كان م���ن 
�سلبها اجاب���ت بقولها:"ميكنهم ان يف�سحوا يل 
مكان���ا بينهم. واذا مل يفعل���وا فال يهمني ذلك فان 
املهامت���ا حني يخرج من �سجن���ه البد ان يدعوهم 

اىل االعراف بي كواحدة منهم". 
وال تزال تنتظر خروج غاندي من ال�سج.

الهندية 
ام���ا �ساروجين���ي ناي���دو فتختلف ع���ن االثنتني 
ال�سابقتني بكونها )اوال( امراأة هندية ال اجنبية 
و)ثانيا( بكون غان���دي يعاملها معاملة الند للند 

ال ال�سيد للخادم.
وه���ي م���ن ا�س���رة براهمي���ة ف�سيح���ة تع���د م���ن 

ارق���ى الطبق���ات يف الهن���د وابوها ه���و الدكتور 
اغورين���ات �ساتوبارباب���ا وق���د تعل���م الط���ب يف 
جامعة ادنرية وحاز الدكتوراه منها �سنة 1877 
ثم تخ�س�ش يف )بون( باملانيا وملا عاد اىل الهند 
كلف���ه �سم���و )النظ���ام( تاأ�سي����ش )كلي���ة النظام( 
املعروف���ة يف حيدر اب���اد، وظل بع���د ذلك يعاون 

على ترقية التعليم يف بالده.
وابنته �ساروجيني هي كربى اوالده وقد ولدت 
يف حي���در اباد �سنة 1879 فه���ي االن يف الثالثة 
واخلم�سني م���ن عمرها ودلت من���ذ �سغرها على 
ذكاء ورغب���ة يف العلم حت���ى انها حازت ال�سهادة 
الثانوي���ة وه���ي يف الثالث���ة ع�سرة م���ن عمرها، 
وملا بلغ���ت ال�ساد�س���ة ع�سرة ار�سله���ا ابوها اىل 
اجنل���را لتت���م تعليمه���ا فدر�س���ت يف )جريت���ن 
كولدج( بكيم���ربدج، وعادت بعد ذل���ك اىل الهند 
يف �سنة 1898 فتزوجت الدكتور نايدو املوظف 
يف ب���الط النظام وقد اح���دث زواجها هذا �سجة 
يف االو�س���اط الرباهمية لن الزوج يعد من افراد 
الطبقة الو�سطى بينما الزوجة كما قلنا من اعلى 
الطبق���ات وكانت �ساروجيني تقر�ش ال�سعر منذ 
طفولته���ا وق���د ن�س���رت اول ديوان له���ا يف �سنة 
1905 حت���ت عنوان )العتب���ة الذهبية( فامتدحه 
ارثر �سيمونز ال�ساعر امل�سهور والنقادة الكبري، 
ث���م ا�سدرت ديوانها الثاين حت���ت عنوان )طائر 
الوقت( وق���د كتب ال�سري ادمون���د جو�ش مقدمة 
هذا الديوان وا�سدرت بع���د ذلك ديوانها الثالث 
با�س���م )اجلن���اح املك�س���ور(، وق���د ترجم���ت هذه 
الدواوين الثالث���ة اىل اللغات الهندية كما ترجم 
بع����ش ق�سائدها اىل اللغ���ات الهندية كما ترجم 
بع����ش ق�سائده���ا اىل اللغ���ات االفرجنية. ويف 
�سن���ة 1914 عين���ت �ساروجين���ي تاي���دو )رفيقة 
بجمعي���ة االداب امللكي���ة( يف لن���دن. وكان اول 
املوؤمت���ر  اإذ خطب���ت يف  �سن���ة 1905  ظهوره���ا 
االجتماع���ي الهندي الذي عق���د بكلكنا وقبل ذلك 

مل يكن الهنود يعهدون امراأة تخطبهم.
غان���دي  ا�سدق���اء  م���ن  وه���ي  انه���ا  والعجي���ب 
ال�سلبي���ة  املقاوم���ة  مبب���داأ  تدي���ن  ال  وان�س���اره 
ب���ل متي���ل اىل اعمال العن���ف، وقد قب����ش عليها 
يف ماي���و �سن���ة 1930 اإذ ق���ادت اجلماه���ري اىل 
مناطق املل���ح التابع���ة للحكوم���ة وخالفت معهم 
جه���ارًا قانون احتكار امللح. ث���م قب�ش عليها يف 
�سه���ر ابري���ل املا�سي ملخالفته���ا اللوائح علنا يف 
بومباي وقد حكم عليها بعدئذ باحلب�ش �سنة يف 

�سجن بريوقدا حيث يوجد غاندي االن.
وه���ي وان مل تك���ن جميل���ة فاتن���ة اال انها جتذب 
اجلماهري بف�ساحتها وقدرتها يف اخلطابة ولها 
ف���وق ذلك دهاء م�سهور يف ال�سيا�سة واراء يعتد 
بها يف احل���وادث وامل�ساكل. وامن���ا ياخذ عليها 
غالة الوطني���ني انها يف الوقت الذي كانت االمة 
منهمك���ة يف مقاطع���ة الب�سائ���ح االجنبي���ة كانت 
ت�س���ري ثياب���ًا فاخرة م���ن باري����ش. وهي فوق 
ذلك ميالة اىل ال���رف  ولها �سال يبلغ ثمنه نحو 

�ستمائة جنيه او يزيد.. 
ولك���ن ذلك كل���ه اليقلل م���ن مكانتها ل���دى الهنود 
�س���واء يف ع���امل ال�سيا�س���ة او ع���امل االدب وذلك 
فوق املكانة التي لها ب���ني االجنليز انف�سهم وان 

كانت من خ�سومهم االلداء. 

كل �شيء والدنيا /
 كانون الثاين- 1933

االجنليزية 
ام���ا امل�ش �سلي���د فهي مبثابة اخل���ادم لغاندي بل 
هي مع���ه ا�سبه بالرقيق امل�سرى والعبد الذليل. 
وق���د ا�سار اىل ذل���ك الكاتب االجنلي���زي روبرت 
برتي���ز )الذي ه���و اي�سا من اتب���اع غاندي( فقال 
�سمن ماكتب���ه عنه:"وجاءت امل����ش �سليد بغداء 
الرج���ل املقد����ش وركع���ت عل���ى اح���دى ركبتيها 
وه���ي ت�سعه امامه وكاأنها خ���ادم من الرقيق اما 

فرعون". 
وغان���دي يلق���ي اليها القول يف لهج���ة االمر كلما 
اراد منها ان تناوله طقم ا�سنانه لكي ياكل فاكهة، 
او طل���ب منه���ا ان جتيئ���ه بثوب نظي���ف او �ساء 
منه���ا غري ذلك من اخل���دم، وكامنا اراد غاندي – 
ب���ل اراد الق���در – ان تخدمه وهو زعي���م الهنود 
)امللون���ني( امراأة بي�ساء م���ن كرام االجنليزيات 
بع���د ان ظ���ل الهن���ود قرون���ا وه���م يتلق���ون م���ن 

االجنليز كل مهانة وحتقري! 
ول���دت مادل���ني �سليد قب���ل اربعني �سن���ة يف بلدة 
ريجي���ت بالقرب م���ن دور كنج عل���ى بعد ثالثني 
مي���ال م���ن لن���دن وابوه���ا ه���و االم���ريال ال�سري 
ادمون���د ج���ون وار �سلي���د، وامها ابن���ة جيم�ش 
كار�سون���درز ال���ذي ن�س���ات مادل���ني يف مزرعته 
والثابت انها يج���ري يف عروقها دم من دم غجر 

املج���ر ع���ن طريق امها ولعل ه���ذا هو اال�سل يف 
مي���ل ب�سرتها الى ال�سم���رة وقد مكثت مادلني يف 
مزرع���ة جدها م���ن �سن���ة 1907 اىل �سنة 1920 
وكانت تق�سي اوقاته يف ركوب اخليل والقن�ش 
يف ال�سه���ول و�سفوح الت���الل التي بتلك 
اجلهة. 

ومل تكن تتدخل يف ال�سوؤون املحلية وال باعمال 
ال���رب القائمة. وق���د تزوجت اخته���ا الكربى احد 
املوظف���ني يف حكوم���ة الهن���د – ورمب���ا كان هذا 

اول مالفت نظرها اىل تلك البالد. 
ومل���ا توفى جدها �ساف���رت اىل �سوي�سرا واقامت 
فيها عدة �سن���وات، ويف خاللها تاأثرت مبوؤلفات 

الكاتب اال�سراكي رومان روالن، 
حت���ى اذا و�سع كتابه عن غان���دي ا�سبح قدي�ش 
الهند معبودها، و�سرعن ما كتبت اليه ترجو منه 

ان يقبلها بني تالميذه.
وق���د اج���اب غان���دي قائال ان���ه لن يقب���ل دخولها 
اال�س���رم )واال�سرم  هو امل�ستعم���رة التي ان�ساها 
يف ناحي���ة �سانار ماتي مبدين���ة الله اباد ليعي�ش 
فيه���ا تالميذه وفق تعليمات���ه( اال بعد ان مت�سي 
�سن���ة كامل���ة يف العزل���ة والتامل وق���د قبل امل�ش 
�سلي���د هذا ال�سرط ومكثت يف �سوي�سرا عاما يف 
عزلة تامة كما تفعل الراغبات يف دخول الرهبنة 

اذ مي�سني مدة حت�سري وتطهر. 
و�ساف���رت بع���د ذل���ك اىل الهن���د يف �سن���ة 1925 
ال�س���دق  غان���دي )مي���ني  ي���دي  ب���ني  واق�سم���ت 
والعزوب���ة وع���دم االمت���الك( وبذا �سم���ح لها ان 

تدخل )اال�سرم( �سمن تالميذه.
وق���د حلقت �سعر راأ�سه���ا ولبثت ثيابا هندية مما 
تغزل���ه االي���دي واتخ���ذت له���ا م�سكن���ا يف غرفة 
كزن���ازن ال�سجن لها ار�ش م���ن احلجر وال تزيد 
م�ساحتها عن باردتني مربعتني وقد نزلت عن كل 
�سيء متتلكه ماعدا بع�ش ادوات نحا�سية لتاكل 
فيه���ا واآنية لغ�س���ل الثياب فيها ومغ���زال �سغريا 

لغزل القطن باليد على الطريقة الغاندية.

املع��روف عن غاندي اأن��ه ابدى كراهيته للزواج وانه �شار يدين مبب��داأ العروبة بعد اأن تزوج و�شار له 
اأربعة اوالد، غري انه مع ذلك له ثالث ن�شاء يتبعنه ويحببنه، بل ان اثنتني منهن على االقل تقد�شانه 
وتكادان تعبدانه وان تكن �شالتهن كلهن به اظهر ال�شالت وال ميكن ان ت�شوبها اية �شائبة وهو القدي�س 
ال��ذي خلف زينة الدنيا ورواءها وانكر على اجل�ش��د كل نعيم ولذة و�شار يحيا بالروح وحده. واولئك 
الن�ش��اء الثالث منهن اثنتان غربيتان وهما مادل��ني �شليد االجنليزية، ونيال كرام كوك االمريكية واما 
الثالث��ة فهي �شيدة هندية عريقة الن�شب ولي�شت بحاجة اىل التعريف النها �شاروجيني تايدو �شاعرة 

الهند العظيمة.
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◄

موؤمتر املبعوثني

ويف �سيف عام 1966 
�سهدت اال�سكندرية موؤمتر 
املبعوثني.. وقد ا�سرك 
الرئي�ش عبد النا�سر يف 
بع�ش جل�ساته.. وتفتح 
يف هذا املوؤمتر مناق�سات 
حول كل امل�سائل التي طلب 
املبعوثني التعرف عليها حتى 
يت�سنى لهم مواجهة دعايات 
ال�سهيونية واال�ستعمار.. 
وكان هذا املوؤمتر هو االول 
من نوعه يف العامل الذي 
يدعو فيه رئي�ش الدولة 
ابناءه الذين يدر�سون 
يف اخلارج ليتعرف على 
م�ساكلهم بنف�سه ويعمل على 
حلها.. ويف هذا املوؤمتر 
و�سع الرئي�ش عبد النا�سر 
باالتفاق مع املبعوثني حلوال 
ملعظم م�ساكلهم.

لقاء عبد النا�شر وبومدين ويو�شف رعني 
ويف القاه���رة.. ويف خالل �سن���ة 1966 مت اللقاء الكبري ب���ني الرئي�ش جمال عبد 
النا�س���ر.. والرئي�ش اجلزائري هوازي بومدين والدكت���ور يو�سف رعني رئي�ش 
وزراء �سوريا.. ويف هذا اللقاء مت االتفاق على اإعادة تبادل التمثيل الدبلوما�سي 
ب���ني القاه���رة ودم�سق.. و�س���رورة العم���ل على توحي���د �سفوفها �س���د حتركات 

اال�ستعمار والرجعية.

ت�شكيل وزارة 
االجناز اجلديدة

من اأهم احداث �سنة 
1966.. وزارة االجناز 
التي �سكلت برئا�سة ال�سيد 
�سدقي �سليمان رئي�ش 
الوزراء لتنطلق باالنتاج 
اىل اق�سى مدى ولتعمل 
على حتقيق اخلطة الثانية 
بروح ال�سيد العايل.. 
وروح العمل امل�ستمر 
اجلاد الذي ال يتوقف.. 
وقبل وزارة ال�سيد �سدقي 
�سليمان كانت وزارة 
ال�سيد زكريا حميي الدين 
ال�سابقة التي و�سعت 
ا�س�ش العمل.. ثم جاءت 
وزارة االجناز لتحقق 
حلمنا الكبري يف زيادة 
االنتاج. 

اأزمة موؤمتر القمة االفريقي 
ويف اأوائ���ل �سهر نوفمرب عقد يف ادي����ش ابابا موؤمتر 
القم���ة االفريقي و�س���ط جو م�سح���ون بالقلق والتوتر 
ب�سب���ب اعتق���ال حكوم���ة غان���ا وف���د غيني���ا، وه���م يف 
طريقه���م اىل ادي����ش اباب���ا.. وكان وا�سح���ا ان ق���وى 
ا�ستعماري���ة تعمل يف اخلفاء لعرقل���ة اعمال املوؤمتر.. 
ولكن الرئي�ش جمال عب���د النا�سر عمل باال�سراك مع 
االمرباط���ور يهال�سال�س���ي على ت�سوي���ة االزمة.. ومت 

االفراج عن الوفد الغيني.. 

ويف اجلمهوري���ة العربي���ة املتحدة تفجر البرول الول م���رة يف منطقة العلمني يف 
ال�سح���راء الغربية.. وقالت التقارير ان اكت�سافات الب���رول اجلديدة ميكن ان تدر 
دخال كب���ريًا للجمهورية العربية بالعمالت ال�سعب���ة.. وتاأهبت �سركة فيليب�ش التي 
قام���ت باكت�سافات البرول اجلديدة، للعم���ل يف ا�ستغالله جتاريا ليدر علينا ماليني 

اجلنيهات �سنويا!. 

ظهور قاذفات ال�شواريخ اجلديدة

ويف ع���ام 1966 ح�سلت اجلمهورية العربية املتحدة 
حام���الت  �س���د  املوجه���ة  ال�سواري���خ  حامل���ة  عل���ى 
الطائ���رات.. وق���د اث���ر ظهوره���ا الول م���رة يف �سماء 
القاهرة اثناء احتف���االت 22 يوليو اهتمام العامل كله 
باعتبارها اقوى �سالح حلماية �سواطئنا العربية �سد 

ا�ساطيل الغزو االجنبية.. 

تدفق البرتول 
يف العلمني! 

لقاء اقطار ال�شالم

ويف مدين���ة نيودلهي يف الهند مت اللقاء بني زعماء دول 
ع���دم االنحي���از الثالث���ة.. الرئي����ش جمال عب���د النا�سر 
والرئي�ش جوزيف بروز تيتو وال�سيدة انديرا غاندي.. 
واثارت االجتماعات التي عقدها الزعماء الثالثة الكبار 
اهتم���ام العامل كل���ه.. وكانت هذه االجتماع���ات من اهم 

االحداث ال�سيا�سية �سنة 1966.. 

اإعالن ت�شكيل منظمة ال�شباب!
واثناء احتفاالت 22 يوليو اعلن ال�سيد علي �سربي االمني العام لالحتاد اال�سراكي 
ونائب رئي�ش اجلمهورية تكوين منظمة ال�سباب.. وان�سم اىل املنظمة عدة اآالف من 
ال�سب���ان الوطنيني الذين تق���ل �سنهم عن 20 �سنة... وكان اعالن تكوين هذه املنظمة 

بداية عهد جديد العادة تنظيم االحتاد اال�سراكي.. 

و�شول توربينات ال�شد العايل 
ويف ا�سوان بداأ يف تركيت توربينات حمطة كهرباء ال�سد العايل.. 
وكان و�س���ول اول التوربين���ات.. واج���زاء املح���والت الكهربائية 
بداي���ة مرحل���ة جدي���دة يف م�س���روع ال�س���د الع���ايل.. وينتظر بعد 
تركي���ب التوربين���ة الثالث���ة ان تنطل���ق اول �س���رارة كهربائية يف 

م�سروع ال�سد العايل يف من�سف �سهر يوليو القادم...
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اإعادة خلو الرجل 
ويف القاه���رة اتخ���ذ املحافظ �سعد زاي���د اجراءات 
ثوري���ة الع���ادة مبال���غ خل���و الرج���ل م���ن ا�سحاب 
العم���ارات اجل�سعني.. وا�ستط���اع املحافظ يف اقل 
م���ن �ستة ا�سابيع ان ي���رد اىل �سكان العمارات اكرث 
م���ن 1.250.000 جني���ه.. وكان���ت عملي���ات اعادة 
خل���و الرج���ل حدي���ث النا����ش يف خمتل���ف االندية 

واملجتمعات!

طق�شن��د..  اتفاقي��ة 
ووفاة �شا�شرتي

ويف نف�ش ال�سنة.. عقدت اتفاقية 
طق�سن���د التي حقق���ت ال�سالم بني 
الهن���د وباك�ست���ان.. وعل���ى اث���ر 
توقيع االتفاق بينهما فجع العامل 
كله بوف���اة الرئي����ش �سا�سري.. 
وكانت فاجعة العامل فيه كبرية.. 
ووق���ع اختيار ح���زب املوؤمتر يف 
الهن���د على ال�سيدة انديرا غاندي 
لتتوىل من�سب رئي�سة احلكومة 

الهندية.. 

حماكمة قتلة املهدي بن بركة 
الزعي���م  قتل���ة  حماكم���ات  اث���ارت  باري����ش  ويف 
الوطني املغرب���ي املهدي بن بركة اهتمام العامل.. 
وبع���د انته���اء هذه املحاكم���ات.. وقب���ل ان ينطق 
القا�س���ي باحلك���م ق���ام الكولوني���ل الدليمي مدير 
االمن العام يف املغرب واحد املتهمني يف الق�سية 
بت�سلي���م نف�س���ه اىل البولي�ش الفرن�س���ي.. وتقرر 

اعادة املحاكمات من جديد! 

االنقالب �شد نكروما 
ويف �سهر فرباير.. وبينما 
الرئي�ش كوامي نكروما 
يقوم بزيارة ال�سني ال�سعبية 
قام اجلي�ش الغاين برئا�سة 
اجلرنال انكراه بانقالب 
ع�سكري يف جمهورية غانا.. 
وطار الرئي�س�ش نكروما 
اىل جمهورية غينيا.. ويف 
اجتماع �سعبي كبري اعلن 
الرئي�ش �سيكوتوري ان 
الرئي�ش تكروما قد ا�سبح 
معه رئي�سا لغينيا.. 

و�شول امللك �شعود اىل 
القاهرة 

وقبل نهاية �سنة 1966 بعث 
امللك �سعود بر�سالة اىل الرئي�ش 
جمال عبد النا�سر ي�ستف�سر فيها 

عما اذا كانت القاهرة ترحب 
باقامته فيها ليت�سنى له تربية 

اوالده تربية ا�سالمية.. ورحب 
الرئي�ش جمال عبد النا�سر 

برقية امللك.. وقال له ان القاهرة 
�ستبقى دائما وطنا لكل العرب.. 

وجاء امللك �سعود. 

الثورة الثقافية يف 
ال�شني 
ويف �سنة 1966 �سهدت 
ال�سني ال�سعبية الثورة التي 
اطلقوا عليها ا�سم الثورة 
الثقافية.. وخرجت جماهري 
احلر�ش االحمر تعمل على 
حتقيقها.. ووقعت حوادث 
عنف كثرية مما اثار اهتمام 
املعلقني وال�سيا�سيني يف 
خمتلف احتاد العامل.. وكان 
اجماعهم على ان الثورة 
الثقافية احد مظاهر اقراع 
على ال�سلطة يف ال�سني!. 

�شقوط ايرهارد.. 
و�سهدت �سنة 1966 نهاية ايرهارد م�ست�سار املانيا الغربية الذي باع �سعبه وبالده ال�سرائيل.. وكانت نهاية الرجل الذي 
ا�ست�سل���م لل�سغ���وط اال�سرائيلية حديث العامل كل���ه.. وانتخب مكانه كي�سنجر وهو زعيم امل���اين اتهمته بع�ش ال�سحف 
الغربي���ة وا�سرائي���ل بانه كان ع�سوا يف احلزب النازي ايام هتلر.. ومع �سق���وط ايرهارد – ارتفعت يف املانيا ا�سوات 

تطالب باعادة العالقات الدبلوما�سية – بينها وبني الدول العربية!

ازمة امللك ح�شني مع منظمة حترير فل�شطني 
ويف �سن���ة 1966 تفجرت االزم���ة بني امللك ح�سني ومنظمة حتري���ر فل�سطني ب�سبب 
رف����ش امللك العمي���ل ت�سليح �س���كان القرى االمامي���ة وال�سماح للجي����ش الفل�سطيني 
بالدخول اىل ال�سفة الغربية للم�ساهمة يف الدفاع عن �سكانها.. وك�سف امللك العميل 

ازمة بنك انرتا عن موؤامراته مع ا�سرائيل �سد �سعب فل�سطني.. 
ومن اأهم احداث �سنة 1966 ازمة بنك انرا التي هددت اقت�ساديات 
لبن���ان... وكان �سحب امللك في�سل.. وبع����ش ال�سعوديني اموالهم 
من البنك ه���و ال�سبب.. وحاولت احلكوم���ة اللبنانية انقاذ موقف 
البنك، ولكنها مل تتمكن حتى االن.. وعر�ست بع�ش البيوت املالية 
يف الكوي���ت عر�سا على البن���ك ب�سمان اال�سهم التي ميتلكها.. ومل 

توافق احلكومة اللبنانية!. 

◄◄

اآخر �شاعة / كانون االول-1966  
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ذاكرة 
العد�سة
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ليلى مراد
من  ل��ون  اي  م��ن  جناحا  الغرامية  الق�سة  تلقى 
النا�ش  االخرى، النها تخاطب عواطف  الق�س�ش 
فيه  تثري  ال  منا  وم��ن  يحب؟  مل  منا  فمن  جميعًا، 
فكل  واحل���ب،  ال�سوق  ع��واط��ف  ال��غ��رام  ق�س�ش 

قي�ش يتغنى بلياله ويتمثلها يف كل ق�سة غرام.

مرمي فخر الدين 
تنجح الق�س�ش الغرامية، النها تقوم على عاطفة 
ن�����س��اء ورج�����اال، �سبابا  م�����س��رك��ة ب��ني اجل��م��ي��ع 
و�سيوخا فكل ان�سان قد ذاق طعم احلب يف حياته 
مرة ااو اكرث، وهناك من جنح يف حبه وقال من 

يحب او الذي احب"وال طاق�ش"
ومن �سعد بحبه ي، يريد ان يعي�ش  يف ق�س�ش 

العرام، النها تثري يف نف�سه ذكريات �سعيدة.
نف�سه  ي��ع��زي  ان  طال�ش"يجب  احب"وال  وم��ن 
على  تاأتي  النها  الغرام،  ق�س�ش  مب�ساهدة 

وجيعته! 

ماجدة 
نحن ال�سرقيني قوم عاطفيون 
نتاأثر ب�سرعة ونحب ب�سرعة 
اي  ف��ان  ب�سرعة..  ونبكي 
ت�سعب  ب�سيطة  ح��ادث��ة 
ع��ل��ي��ن��ا وجت����د دم��وع��ن��ا 
ح��دودن��ا،  ع��ل��ى  ت�سيل 

دون ان ن�سعر. 
ف����م����ا ب�����ال�����ك ب��ق�����س��ة 
غ�����رام�����ي�����ة، ت���ع���ر����ش 
مبختلف  مليئة  علينا 
م�����ن امل  ال����ع����واط����ف 

ولوعة وحب وعذاب.
م��ن  ال�����ن�����وع  ه������ذا  ان 

النه  ال��ع��امل،  ان��ح��اء  جميع  يف  ينجح  الق�س�ش 
بلد  ال�سرق، اله  قلب، وينجح اكرث يف  مي�ش كل 

احلب واجلمال واخليال. 

امينة نور الدين 
كانت  �سواء  نوع  اي  من  ق�سة  ناي  ا  الواقع  يف 
غرامية او تاريخية او قومية او اجتماعية تلقى 
جناحا كبريا اذا ما عوجلت عالجا �سحيحا، الن 
جمهور ال�سينما ا�سبح واعيا، يدرك ويح�ش كل 
�سيء جميل، ويفرق بني الغث والثمني واذا كانت 
قريبة  فالنها  اك��رب  جناحا  تلقى  ال��غ��رام  ق�س�ش 

مل�ساعر كل ان�سان. 

�شادية 
هذا  يف  ان�سان  كل  ق�سة  هي  الغرامية،  الق�سة 
قد  ان�سان  وك��ل  اح��ب،  قد  ان�سان  فكل  ال��وج��ود، 
ت��ع��ذب��ب وت����اأمل يف احل���ب، وع��ن��دم��ا ي���رى ق�سة 
اال�سواق  كوامن  نف�سه  يف  حترك  فانها  غرامية، 

والذكريات. 
والق�سة الغرامية تنجح اكرث عند ال�سباب املراهق 
املحروم، الذي يجد فيها تنقيبا لعواطفه املكبوتة، 
الق�سة  تنتهي  عندما  الكربى،  بال�سعادة  وي�سعر 

نهاية �سعيدة، متالأ نف�سه باالمل يف احلب.

زهرة العلى 
احب ان ا�سارحك وانا ممثلة العب ادوار احلب 

والغرام، بانني من اكرث النا�ش حبا يف م�ساهدة 
الق�سة  ارى  انني  حتى  والغرام  احلب  ق�س�ش 
ال��غ��رام��ي��ة اك��رث م��ن م��رة واع��ي�����ش م��ع بطلتها 
وا�سعر  تتعذب  عندما   احل��ب  يف  معها  اتعذب 
بال�سعادة معها اذا �سعدت بحبيبها وذلك بالرغم 
كله جمرد  ان هذا  انني ممثلة اعرف متاما  من 
متثيل يف متثيل، فان احلب �سيء موجود يف 
فما  عابرة.  ن�سمة  اية  قلب، حتركه وتثريه  كل 
راأيك يف ق�سة غرامية مثرية مليئة بالعواطف 

وامل�ساعر. 

لوال �شدقي 
احلياة  ق�سة  هي  النها  الغرامية  الق�سة  تنجح 
واحل���ب  احل���ب  يقول:"احلياة  ���س��وق��ي  ف���ان 
احلياة"فكل ان�سان يرى يف ق�سة احلب حياته، 
وال�سباب،  ال�سبا  وايام  اجلريان،  بنت  فيتذكر 
الق�سة يف  اب��ط��ال  م��ع  ل���ذة يف ح��ي��ات��ه  وي��ج��د 
�سهيدة  وكل  احل��ب،  يف  �سعادتهم  او  تعا�ستهم 
�سادرة  انها  يح�ش  البطل،  او  البطلة  تر�سلها 

من قلبه. 
تلك  فهي  احبها  التي  الغرامية  الق�س�ش  ام��ا 
على  احل��ي��اة  ت�سور  التي  الواقعية  الق�س�ش 

حقيقتها بدون مبالغة او خيال. 

االثنني والدنيا /  ت�شرين االأول- 1945اجل����يل/ ت�شرين االأول - 1955

امينة �شكيب 
اأمام����ي االن �سخ�سي����ات خمتلف����ة.. ع����دد م����ن 
كب����ار ممثالتن����ا متتع اجلمه����و امل�سري منهن 
وظف����رت  االداء،  وح�س����ن  والتمثي����ل  بالف����ن 
�سكي����ب  فاأمين����ة  جميع����ًا،  ب�سداقته����ن  ان����ا 
بطلة"احل����ل االخري"ربيب����ة جمعية"ان�س����ار 
الريح����اين..  وال�سينما"وبطل����ة  التمثي����ل 
انتقل����ت من"�س����ت بي����ت"اىل ممثل����ة ب�سرع����ة 
غريب����ة.. وهي تدين مبركزه����ا هذا اىل ذاكرة 
قوي����ة، ورغبة اكيدة يف النج����اح، مثلت معي 
امل�سرح  دور"الزوجة"يف"احلل االخري"على 
وال�سا�س����ة، ث����م راأيته����ا يف"الدلوعة"فامن����ت 
باحقي����ة املخل�ش املج�سد يف النجاح، وعلمت 
ان ف����ن الريح����اين وتعاليم����ه �سادق����ا ار�س����ا 

طيبة.

امينة رزق 
امين����ة  امام����ي  الرى  الفيل����م..  وي����دور 
رزق"بطلت����ي"يف رواي����ة الدكت����ور الراهب����ة 
التي كر�ست حياتها للم�سرح وال�سينما.ز فتاة 
رم�سي�ش التي ن�ساأت بني"كوالي�سه"وابتداأت 
ب����ادوار تافهة �سغرية.. ثم و�سلت اىل القمة، 

املمثل����ة التي ال ترك يف اال�ستديو حلظة متر 
دون جتويد دروها.. وحفظه، وفهمه، ول�ست 
ادري.. من �سماها"امينة".. ولكنني اهنته.. 
فق����د كان بعي����د النظر.. ولكنها م����ع هذا كله ال 
تخلو يف بع�ش االحايني من"تخريفات"تعود 
االوىل،  الع�س����ور  اىل  وبامل�سام����ع  به����ا 
حينما  دارك"واين  ع�سور"برواده"و"ج����ان 
امثل معه����ا ا�سعر باالم����ن والطماأنينة واهتم 
م����ن  ممثل����ة  بجانب����ي  الن  ومتثي����ل  ب����دوري 

الطراز االول.

فاطمة ر�شدي 
ووقف����ت ام����ام فاطم����ة ر�س����دي يف فيل����م"اىل 
االبد".. وفاطمة"معج����زة مل تكمل".. �سالمة 
يف االلق����اء.. طبيعي����ة اىل اق�سى ح����د، فهم ملا 
يري����ده املوؤل����ف او املقتب�ش ب�سرع����ة موفقة.. 
وج����ه حل����و ترت����اح للنظ����ر الي����ه.. اح�سا�����ش 

مرهف دقيق.. 
ول����ن ان�سى ونحن منث����ل يف اال�سكندرية بني 
يدي موالنا الفاروق ايده الله، رواية"امل�سكلة 
الك����ربى".. ويف اثن����اء الف�س����ل الث����اين قف����ز 
املق����ن �سحيفتني م����ن الرواي����ة، وراأت فاطمة 

ان م����ا بداأ يلقنه ال ي�ستقيم مع احلديث القائم، 
فنظرت اىل عمها يف الرواية – وكان الزميل 
وال�سديق املرحوم، توفيق املردتلي – فادرك 
م����ا يج����ول يف خاطره����ا، وكان املوقف �سرح 
ح�ساب ايراده����ا كو�سي عليها.. فاأخرج نوتة 

بها دوره، من جيبه ونظر اليها قائاًل: 
- افهمي كوي�ش، �سويف ح�سابك واقريه.. 

ويف هذه اللحظة كنت اقطع �سعر راأ�سي داخل 
امل�سرح.. وبنظرة واح����دة من فاطمة ا�ستقام 
املوقف وراجع امللقن غلطته، و�سارت الرواية 
�سريها الطبيعي وح�سبي ان اقول لك اننا اذا 
امام"الكامريا"يف"ديال����وج"..  به����ا  انفردن����ا 
ا�س����راح املخ����رج، وه����داأت اع�ساب����ه، وقمنا 
بت�سوي����ر ما يعمل����ه غرينا يف ارب����ع �ساعات، 

يف ربع هذا الوقت! 

رجاء عبده 
ومثلت اخ����ريا مع"رجاء"وكنت اظنها مغنية 
اكرث منها ممثلة، بل اكرث من هذا.. راأيتها يف 
الربوف����ة و�سمعتها، ف�سق����ط قلبي اىل ركبتي، 
ولكن حينما ا�سيئت االنوار، و�سجل مهند�ش 
ال�س����وت، تغري وج����ه االمر، فمثل����ت بنجاح، 

ورتلت بنجاح، وحتركت بنجاح.. انها مدينة 
بهذا – كما تقول – لل�سديق كرمي! 

راقية ابراهيم 
وجاء دور راقية يف روايتها"دنيا".. وراقية 
ممثل����ة جت�س����د الكم����ال يف �ست����ى النواح����ي، 
ومعرفته����ا  اطالعه����ا  �ساعده����ا  جمته����دة.. 
الفرن�سي����ة ان ت�سعد ال�سل����م ب�سرعة ور�ساقة، 
�سب����ورة اىل ح����د اين كنت اتربم له����ا واثور 

وهي هادئة! 
و�سرياه����ا اجلمهور يف فيلمها االخري اآية من 

االآيات.. 

ه����ذا م����ا ع����ن يل ان اروي����ه عن بطالت����ي دون 
ان اذك����ر عيب����ا م����ن عيوبه����ن.. فل�س����ت عل����ى 
ع����دوة  احداه����ن  م����ن  اجع����ل  الن  ا�ستع����داد 
يل، ولكن����ي م����ع ه����ذا ال ب����د يل من كلم����ة على 
االق����ل كتعوي����ذة البخ����ور امل�سهورة:"بخروا 
الكتكوت حل�سن يحيا ومي����وت".. فاختم بها 
مق����ايل، تعوي����ذة ب�سيط����ة ادعوا به����ا وادعوا 
اليه����ا.. بابخره����ن من"الغرور"و"الت�سخ����م 

اجل�سماين"واال�سقاف! 

ال �ش��ك يف ان اال�شت��اذ �شليمان جنيب ب��ك ممن �شربوا 
الرق��م القيا�شي"امل�ش��ري"يف العمل مع جن��وم ال�شينما 
وامل�ش��رح على ال�شواء، وهو يف ه��ذا املقال يتحدث عن 

بطالت بع�س االفالم التي ا�شرتك فيها.

بقلم اال�شتاذ �شليمان جنيب بك 
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وم�سطفى  ال��وف��د  خ�����س��وم  م��ن  ال�سا�سة  وك���ان 
حممد  احمد  الديوان  رئي�ش  ان  ي��رون  النحا�ش 
ح�سنني مل يعرف كيف ينتهز فر�سة هذا اخلالف 
رئي�سه  بني  الوفد وفرق  ن�سب يف �سفوف  الذي 
م�سطفى النحا�ش و�سكرتريه العام مكرم عبيد.. 
ينتهز  ان  با�سا  ح�سنني  واج���ب  م��ن  ك��ان  وان���ه 
 4 كلها وينتقم حلادث  بالوزارة  ليطوح  الفر�سة 

فرباير. 
ال�سيد علي  ال���راأي  ه��ذا  ا�سحاب  ب��ني  م��ن  وك��ان 
ماهر"با�سا"الذي كان معتقال يومئذ يف ال�سرو.. 
جريدة  يف  ماهر  علي  ا�سدقاء  اح��د  قابلت  فقد 
ماهر  علي  حممد  اال�ستاذ  ان  يل  وق��ال  االه���رام 
زار اباه علي ماهر يف معتقله بال�سرو، وقد وجد 
اباه م�سرورا جدا من تطور احلوادث – اي من 
اخلالف الذي وقع يف �سفوف الوفد – وقد قال 
اليوم  )لو كنت  با�سا..  ابوه"رفعة"علي ماهر  له 
النحا�ش  م�سطفى  طريت  لكنت  للديوان  رئي�سا 
رئا�سة  ولكن يف  ���س��اع��ة..  م��ن 24  ال����وزارة  م��ن 

الديوان دلوقت واحد خرجن!(.. 
�سعيف..  معتوه  او  عبيط  و"خرجن"معناها 

وكان يق�سد ح�سنني با�سا!
يجب  ك��ان  ان��ه  با�سا  م��اه��ر  علي  راأي  م��ن  وك���ان 
امللك  على  ي�سري  ان  ح�سنني  على"اخلرجن"احمد 
ا�ستقالة  با�سا  النحا�ش  ال��ي��ه  ق��دم  ي��وم  ف���اروق 
ال�����وزارة ب��ا���س��ت��دع��اء زع��م��اء ال��وف��د – وزع��م��اء 

املوقف  يف  ال�ست�سارتهم   – االخ���رى  االح���زاب 
وهو  ال��وف��د  يف  ان�سقاقا  هناك  ان  ا�سا�ش  على 
الهيئة التي ت�ستند اليها الوزارة يف احلكم.. ثم 
ي�سري على امللك باخراج النحا�ش ومكرم معا من 

الوزارة..!! 
ه��ذه  ي��ن��ت��ه��ز  ك��ي��ف  ي��ع��رف  ولكن"اأخلرجن"مل 

الفر�سة! 
وقال يل �سديق علي ماهر با�سا انه يقول كذلك.. 
بان  اح�ش  النه  عني  الكتابة  عن  كف  "التابعي 

الراأي العام معي"! 
وقلت انا.. كال.. لقد كففت عن الكتابة عن رفعته 
ال الن الراأي العام معه كما يقول.. بل النه معتقل 

االن وال حول له وال قوة! 
 ***

علي  ا�سدقاء  بع�ش  ل���  ق��ال  اخ��رى  مقابلة  ويف 
ماهر با�سا انه ي�سكو من االم �سديدة يف ا�سنانه 
وانه ي�سرخ احيانا من �سدة االمل ويق�سم على انه 
اعتقله  الذي  النحا�ش  م�سطفى  من  ينتقم  �سوف 
ع�سكرية  حمكمة  امام  يحاكمه  �سوف  انه  ويعلن 
بتهمة اخليانة العظمى وان املحكمة �سوف حتكم 

على م�سطفى النحا�ش باالعدام! 
وك��ان��ت اال���س��اع��ات ال��ذائ��ع��ة ي��وم��ئ��ذ يف دوائ���ر 
ان  م��اه��ر  علي  وا���س��دق��اء  ان�سار  وب��ني  الق�سر 
بعد  ال��وزارة  لريا�سة  الوحيد  املر�سح  هو  رفعته 
اجلي�ش  وهزمية  م�سر..  املحور  جيو�ش  دخول 

الراأي  وكان  م�سر!..  من  وان�سحابه  الربيطاين 
على  مغلوبون  بد  ال  االجنليز  ان  يومئذ  ال�سائد 

امرهم وان روميل �سوف يدخل م�سر! 
 ***

وكان روميل قد بداأ يتحرك يف �سهر يناير.. 
فلما  ال�ستاء..  ف�سل  بقية  مانعة  املعارك  وم�ست 
يف  ب�سرعة  تتطور  احل��ال��ة  ب���داأت  الربيع  اق��ب��ل 
م�سلحة جي�ش املحور – املانيا وايطاليا- و�سد 

�سالح بريطانيا وحلفائها.. 
ومني اجلي�ش الربيطاين ب�سل�سلة من الهزائم.. 
لعل ا�سدها واخطرها كانت معركة ج�سر الفر�سان 
التي خ�سر فيها اجلي�ش الربيطاين معظم دباباته 
املاري�سال  امام  الطريق مفتوحا  تاركا  وان�سحب 

روميل.. 
واح�سن كل من يف م�سر ان احلالة خطرية جدًا.. 
مقاومة  ب��دون  املنيع  احل�سن  طربق  �سقطت  فقد 
واحتل  ال�سيعة..  �سقطت  بعدها  وم��ن  ت��ذك��ر.. 
نحو  طالئعه  وزحفت  ال�سلوم..  االمل��ان  اجلي�ش 

مر�سي مطروح.. واال�سكندرية! 
– وكانت   1943 يونيه   27 ال�سبت  �سباح  ويف 
ح�سنني  زرت   – البلد  مت��الأ  املزعجة  ال�سائعات 
ابنه  يعود  انه ذهب  اجد، وقيل يل  فلم  داره  يف 
ه�سام يف امل�ست�سفى فقد اجريت له عملية الزائدة 

الدودية.. 
انني  ل��ه  ق��ل��ت  ح�سنني  ح�سر  ح��ت��ى  وان��ت��ظ��رت 

با�سا  �سربي  ال��ع��دل  وزي��ر  ال�سباح  ه��ذا  �ساألت 
ابو علم عما اذا كان النحا�ش با�سا قد ابلغ جاللة 
الغربية  ال�سحراء  يف  امل��وق��ف  ت��ط��ورات  امل��ل��ك 
تركه  ام  احلاالة..  عن  �سحيحة  �سورة  واعطاه 
ي�ستقي االخبار من اخلارج كما حدث يوم اغالق 

احلدود!.. 
دار يف  م��ا  تفا�سيل  امل��ل��ك  اب��ل��غ  م��ث��ال  ه��و  وه���ل 
االثنني  ي��وم  عقده"رفعته"يف  ال��ذي  االج��ت��م��اع 
يلزالمب�سول  ما  ال�سفري  مع  يونيه   22 املا�سي 
با�سا  علم  ابو  �سربي  وان  �ستون؟..  واجل��رنال 
املرة  ه��ذه  يف  ادى  قد  با�سا  النحا�ش  ان  يل  ق��ال 
كافة   – با�سا  ياح�سنني  ان��ت   – وابلغك  واجبه 

التفا�سيل.. 
قلت هذا حل�سنني فابت�سم مبرارة وقال: ابدا!. 

ثم م�سى يق�ش علي التفا�سيل قال: 
عرفت ان النحا�ش با�سا عقد اجتماعا مع من ذكرت، 
االجتماع  انتهاء  ف��ور  بي  يت�سل  ان  وانتظرت 
امل��غ��رب..  ث��م  الع�سر..  وم�سى  يفعل  مل  ولكنه 
و�سالني  ب��ي..  يت�سل  مل  ورفعته  الليل،  واقبل 
امللك، هل ات�سل بك رئي�ش الوزراء"فقلت: كال!.. 
ميكن  ما  وكل  والتفا�سيل  االخبار  يجمع  ولعله 

جمعه لكي يعطينا �سورة كاملة عن املوقف.. 
عن  مني  اع��ت��ذارا  احلقيقة  يف  ك��ان  ه��ذا  ول��ك��ن 
بي  يت�سل  ان  انتظر  كنت  الين  با�سا  النحا�ش 
ولكن  ح��دث.  ما  يبلغه  لكي  امللك  مقابلة  ويطلب 

عن  ر�سميا  بالغا  ا���س��در  رفعته  ان  ح��دث  ال��ذي 
ال��ب��الغ،  ال�سحف  ون�سرت  امل��ذك��ور،  االج��ت��م��اع 

وكان ذلك قبل ان يطلع امللك على �سيء ما. 
وهكذا قراأ امللك البالغ الر�سمي يف ال�سحف كما 
روايته  يف  با�سا  ح�سنني  وم�سى  النا�ش!  ق��راأه 

يقول: 
ويف �سبح اليوم التايل مل ا�ستطع �سربا، والواقع 
انني اهملت او تهاملت يف اداء واجبي كرئي�ش 
للديوان النه كان يجب علي ان ات�سل بالنحا�ش 
ال��ذوق  راعيت  ولكنني  وا�ساله،  ذل��ك  قبل  با�سا 
يبق  مل  ان��ه  وج��دت  ولكني  اف��ع��ل..  فلم  احل�سن 
عثمان  امني  بالتليفون  فكلمت  للذوق..  موجب 
بقليل  وبعدها  نظري..  وجهة  له  وب�سطت  با�سا 
ات�سل بي النحا�ش با�سا وقال يل:"انت فني؟ انا 
بافت�ش عليك... وكلمني كالما عموميا عن احلالة 
وانها مطمئنة! و�ساألني ما اذا كنت اريد ان اقابله 
انا  فقال:"ب�ش  رفعتك،  اقابل  ان  احب  له:  فقلت 
عندي برملان النهاردة، قلت له: اذن ففي اي وقت 
ينا�سبك!.. ثم حدثني عن البيان الذي �سيلقيه يف 
الربملان و�ساألني هل ير�سل يل ن�سخة منه فقلت 

نعم واكون �ساكرا لو فعل!
وه���ك���ذا ان��ت��ه��ى ح��دي��ث ال��ن��ح��ا���ش ب��ا���س��ا معي 

بالتليفون.. 
وبعدها بقليل كلمني امني عثمان بالتليفون وقال 
با�سا؟"فقلت  النحا�ش  تقابل  عايز  م�ش  يل:"انت 
له:"ازاي! بالعك�ش.. انا عاوز اقابله"قال:"هوه 
انا غايته احببت  فهم كده!".. قلت:"فهم غلط!.. 
اختيار  له  وتركت  ميعاد  او  مبوعد  اربطه  ال  ان 

الوقت املنا�سب". 
واتفقنا على موعد املقابلة ثم ابدي ح�سنني با�سا 
يف  با�سا  النحا�ش  ال��ق��اه  ال��ذي  البيان  يف  راأي���ه 
الربملان فقال انه فيما عدا ثالث او اربع فقط فان 
ال�سفارة  يف  كتب  قد  كامنا  يبدو  املذكور  البيان 
النحا�ش  يقول  ان  لعجيبة  وان��ه��ا  الربيطانية، 
با�سا يف بيانه انه مطمئن بينما االجنليز انف�سهم 
بانها  احلالة  حدث"كارثة"وي�سفون  ما  ي�سمون 
خطرية، وجرائد اليوم تقول نقال عن جرائد لندن 

ان الزحف االملاين لو اوقف يكون هبة من الله! 
ومع ذلك فان النحا�ش با�سا يقول انه مطمئن! 

 ***

مقابلته مع النحا�س 
حل�سنني  االم��ر  اول  يف  با�سا  النحا�ش  يقل  ومل 
اك��رث مم��ا ج��اء يف البيان ال��ذي ك��ان ال��ق��اه ام��ام 
وان  مطمئنة  احل��ال��ة  ان  وه��و  ال��ربمل��ان  جمل�ش 
اآخ��ر  اىل  م�سر،  ع��ن  يدافعون  �سوف  االجنليز 
مدى". ولقد حاول ح�سنني ان يعرف من النحا�ش 
امل��دى، وهل هو يقف مثال عند  با�سا ح��دود هذا 
مر�سى مطروح؟ ام ان الدفاع، اىل اآخر مدى، اي 

احلرب �سوف جتري يف داخل البالد؟ 
اماكن  يف  املناق�سة  رف�ش  با�سا  النحا�ش  ولكن 

وقوع هذا االحتمال! 
وهنا يقول ح�سنني رحمه الله: قلت له: نفر�ش.. 
ال قدر الله.. ال �سمح الله.. يعني لو دخل االملان 
النحا�ش  مر�سى مطروح وزحفوا بعدها.. ولكن 

با�سا قال: م�ش ممكن. 
وعاد ح�سنني با�سا يقول:"يعني ال �سمح الله.. ال 

قدر الله.. ورمبنا ما قدر.. 
امنا يعني لو ح�سل..". 

ف���ق���ال ال��ن��ح��ا���ش ب��ا���س��ا: 
املدنيني  نخلي  "ميكن 
امل��دن  ي��رك��وا  �ساعتها 

اىل القرى"؟! 
احل���رب  ي��ع��ن��ي  اآه!.. 
ت��دخ��ل م�����س��ر.. وه��ذا 

هو اخلراب! 
 ***

يروي  ح�سنني  وك��ان 
تفا�سيل هذا احلديث  يل 

وهو منفعل وحائر يف فهم عقلية النحا�ش با�سا.. 
انه  حتى  االجنليز!  يد  يف  اآلة  ا�سبح  انه  وكيف 
ال يرى اال بعينهم، وقد حتدث ح�سنني طويال يف 
هذا املعنى وكان مما قاله:"النحا�ش با�سا يف يد 
االجنليز خال�ش النه يعرف انه لو كان االمر بيد 

البلد ملا بقى يف ريا�سة الوزارة خم�ش دقائق!"
التي  ال�سائعات  اىل  باحلديث  ح�سنني  انتقل  ثم 
ال�سحراء  يف  االجن��ل��ي��زي  اجل��ي�����ش  ب���ان  ت��ق��ول 

ان  ي��ري��د  ال  ال��غ��رب��ي��ة 
يحارب! 

وق����ارن ب��ني م��وق��ف��ه��م ال��ي��وم وم��وق��ف اجل��ن��ود 
كان جندي  ايام  ايام اجلرنال وبقبل  االيطاليني 
ايطاليا  وج��ن��ود  ب�سجاعة..  ي��ح��ارب  بريطانيا 
يهربون! وها هي ذي االية قد انعك�ست.. فا�سبح 
واملانيا  ايطاليا  وج��ن��ود  ي��ه��رب��ون..  االجن��ل��ي��ز 
وراءه��م!.. ثم قال ان طيارا اجنليزيا كان زاره 
حتى  احل��دي��ث  يف  ح�سنني  وورط����ه  داره  يف 
ا�ست�سالم  يف  مريبا  ام��را  هناك  ب��ان  ل��ه  اع��رف 
 There is ح�����س��ن ط���ربق احل�����س��ني ف��ق��د ق���ال 
something fishy وان هذا ال�سيء املريب 
– هو ان اجلي�ش الربيطاين  – كما قال ح�سنني 

رف�ش ان يقاوم و�سلم لالملان من غري قتال. 
وم�سى ح�سنني يقول: 

- ف����اذا ك��ان��ت ه����ذه ه���ي احل���ال���ة ف��ك��ي��ف ي��ك��ون 
روميل  لعل  ب��ل  ي��ق��ول؟..  كما  مطمئنا  النحا�ش 
على علم بحقيقة احلالة وانهيار معنوية اجلي�ش 
زحفه  يف  ي�سرع  ت��راه  ال�سبب  ولهذا  الربيطاين 
جموعهم  جلمع  فر�سة  االجنليز  يعطي  ال  حتى 
– يف  على  يدخل  ان  يبعد  ال  وق��د  �سملهم..  ومل 
يده  يرفع  امل��اين  �سابط  مكتبي  – يف  وق��ت  اي 

بالتحية ويقول: هيل هتلر! 

اجل����يل/ ت�شرين االأول - 1955



العدد )3671( ال�شنة الثالثة ع�شرة - الثالثاء )14( حزيران 152016 العدد )3671( ال�شنة الثالثة ع�شرة - الثالثاء )14( حزيران 142016

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

كيف ا�شتغلت بالتدري�س 
ومل تك���ن الرئي�س���ة العني���دة ق���د اعدت 
نف�س���ها لك���ي تكون معلمة وال ا�س���تغلت 
بالتدري����ش يف ما�س���ي حياته���ا ولكنها 
اقبل���ت علي���ه بداع���ي �سداقته���ا الحدى 
وج���دت  ان  لبث���ت  وم���ا  ال�سي���دات، 
التدري�ش مهن���ة �سائقة وو�سيلة جمدية 
الداء اج���ل اخلدم���ات المته���ا ولبن���ات 
جن�سها عل���ى اخل�سو�ش، ام���ا تف�سيل 
ذل���ك فه���و ان �سي���دة اجنليزي���ة، تدعى 
امل�س���ز )نوذهنر( كانت ق���د ان�سات يف 
نيوي���ورك مدر�سة خ�سو�سي���ة للبنات 
تعده���ن اع���دادا كافي���ا للحي���اة العملية 
الالزم���ة  الثقاف���ة  مب���ادئ  وتلقنه���ن 
ل���كل فت���اة ع�سري���ة، وقد جنح���ت هذه 
�سبيله���ا  يف  قدم���ا  و�س���ارت  املدر�س���ة 
ث���م ط���را عل���ى �ساحبته���ا مادعاها اىل 
بيعه���ا فعر�سته���ا عل���ى �سي���دة امريكية 
م���ن �سديق���ات امل�سز روزفل���ت، وتدعى 
امل�س���ز ماري���ون ديكرم���ان، وكانت هذه 
ت�ستغل بالتدري�ش منذ زمن ولكنها قبل 
ان ت�س���ري املدر�س���ة راأت ان ت�ست�سري 
امل�سز روزفل���ت وقرينها ف�سجعاها على 
م�سروعها ووعداها باملعونة. وقد وفيا 
بالوع���د حق���ا ف�س���ارت امل�س���ز روزفلت 
ت�ستغ���ل بالتدري����ش يف تل���ك املدر�س���ة 
ا�سراكا فعلي���ا، و�سار امل�سر روزفلت 
يراأ����ش حف���الت توزي���ع اجلوائز وميد 
املدر�س���ة بان���واع امل�ساع���دة خ�سو�سا 

وقد ا�سبح حاكما للوالية. 

طريقتها يف التدري�س 
ويف احل���ق ان امل�سز روزفلت فد فتحت 
فتح���ا جدي���دًا يف ع���ام التدري�ش، حتى 
ي�س���ح ان يقتدى املدر�سون واملدر�سات 
به���ا وتنت�س���ر طريقته���ا النافع���ة. فق���د 
جمعت فيها بني طرق التدري�ش القدمية 
تث���ري  ان  عل���ى  و�سرح���ت  واحلديث���ة 

اهتمام التلميذات بكل مو�سوع تدر�سه 
وال تهت���م بالكتب ومطالعته���ا وحفظها 
بع�ش اهتمامه���ا بامل�ساهدة والتجربة. 
ومل���ا كان���ت ق���د تول���ت تدري����ش فرعني 
ا�سا�سيني يف تلك املدر�سة وهما )التاريخ 
احلديث( و)احل���وادث اجلارية(، فانها 
تذه���ب احيانا بتلميذاته���ا اىل املتاحف 
واملعاهد ودواوين احلكومة واملن�ساآت 
املختلف���ة ليعرف���ن نظمه���ا ويقف���ن على 
اغرا�سها واحيانا اخرى تدور املناق�سة 
يف الف�س���ل او يف حديثة املدر�سة حول 
احل���وادث العامة الت���ي ت�سغل االذهان، 
ف���اذا كانت هن���اك انتخاب���ات مثال ادلت 

واذا  املر�سح���ني  يف  براأيه���ا  فت���اة  كل 
كان هن���اك م�سروع قان���ون تناق�ش فيه، 

وهكذا. 

اراوؤها ومبادوؤها 
وق���د كون���ت لنف�سه���ا اآراء �سائب���ة يف 
التدري�ش، ومن ذل���ك قولها يف ت�سريح 
لها الحدى ال�سحف االمريكية:"ان اهم 
�سيء يجب ان يراعى يف تعليم الن�سيء 
هو تعويدهم عل���ى ال�سعور بامل�سئولية 
يلتم����ش  ان  مث���ال  ي�س���ح  ال  فالطف���ل 
اخلروج م���ن املدر�سة قبل امليعاد املقرر 

لك���ي يلعب او يغيب لغري عذر قهري بل 
يجب ان ي�سعر بان ذلك خمالف لال�سول 
كم���ا ي�سع���ر ب���ه املوظ���ف باحلكومة او 
امل�ستخ���دم يف عم���ل جت���اري، وال �س���ك 
انها هي نف�سها اول من يقدر امل�سئولية 
ح���ق قدره���ا ودليل ذل���ك انه���ا ال يفوتها 
ق���ط احل�س���ور اىل املدر�س���ة يف االيام 
واملواعي���د املق���ررة حل�س�سها حتى يف 
اثن���اء احلملة االنتخابي���ة التي خا�ست 

غمارها مع زوجها. 
ومن املب���ادئ الت���ي تغر�سه���ا اي�سا يف 
نفو����ش تلميذاتها مب���داأ التع���اون ولذا 
تراه���ا ال ت�سمح بانتخ���اب فرقة خا�سة 

الك���رة او  للع���ب  التلمي���ذات  ب���ني  م���ن 
غريه���ا بل ت�سر عل���ى ان ي�سرك جميع 
ثم���ة  يك���ن  وال  اللع���ب  يف  التلمي���ذات 
العب���ات من جه���ة ومتفرج���ات من جهة 
اخ���رى. وق���د و�سل���ت بفك���رة التعاون 
اىل حد التع���اون مع اه���ايل التلميذات 
على تربيتهن وتعليمهن، ولذا تعقد يف 
املدر�س���ة اجتماع���ات دوري���ة يح�سرها 

االباء واالمهات. 
وتراع���ي امل�س���ز روزفل���ت يف تعليمه���ا 
الرغبات واالمال التي لكل تلميذة ولذا 
ت�ساأل التلميذات عن املهنة التي يخرنها 
يف احلياة وتعمل على اعدادهن لل�سري 

يف طريقها. 
مل���اذا  ال�سحفي���ني  اح���د  �ساله���ا  وق���د 
الت�ستقي���ل م���ن وظيفتها الت���ي تطوعت 
املج���ال  ت���رك  ك���ي  باعبائه���ا  للقي���ام 
ال�ستخدام معلمة حمتاجة اىل الك�سب؟ 

فكان جوابها حا�سما اذ قالت: 
"اين اعتقد ان بقائي يف هذه الوظيفة 
يه���يء جم���ال العم���ل لع���دة فتي���ات يف 
امل�ستقب���ل بينما تركي له���ا يحفل الرزق 

المراأة واحدة". 
ثم �ساألها عن راأيه���ا يف ا�ستغال الن�ساء 
املتزوج���ات باالعمار فقال���ت:"ان فكرة 
من���ع امل���راأة م���ن العم���ل �س���واء كان���ت 
متزوج���ة او غ���ري متزوج���ة ه���ي فكرة 
خط���رة فانه ال يقدر اح���د ان يقدر مدى 
احتياج امراة اىل الك�سب. اما عن مهنة 
التعلي���م خا�س���ة ف���اين ارى ان املعلم���ة 
اذا كان���ت متزوج���ة وام اطف���ال كان���ت 
اق���در على الربي���ة والتعليم من غريها 
وان كن���ت ال ا�س���ل يف ذل���ك اىل ماذهب 
الي���ه برنارد�سو اذ ن���ادى بان ال ت�ستغل 

بالتدري�ش غري املعلمات املتزوجات". 

دخلت امل�سرح امل�سري منذ ع�سرين �سنة وهي �سابة تتفجر 
�سباب���ا وفتنة وحيوية.. وال ت���زال تلف فوق امل�سرح وهي 
تتفج���ر �سبابا وفتنة وحيوية.. فلقد توقف عمر ميمي عند 

�سنوات ال�سباب.. ومل يتقدم بعد ذلك..! 
وعندما و�سعت ميمي قدمها فوق خ�سبة امل�سرح امل�سري.. 
احدث���ت �سج���ة عنيف���ة النها كان���ت �سليلة بي���ت عريق من 
الوق���ت.. وكان  ذل���ك  االر�ستقراطي���ة يف  الطبق���ة  بي���وت 
العم���ر امل�سرحي يف نظر ا�سرتها يعترب م���ن االعمال التي 
ت�ستوجب التربوؤ منها، ولك���ن ميمي �سكيب ا�ستطاعت ان 
تنا�سل اال�سرة الندماجها يف الو�سط الفني.. وبعد مدة.. 
ا�ست�سلم���ت اال�سرة لالمر الواقع حق ا�سبح افرادها – مع 

الزمن – من اجلمهور املتحم�ش مليمي �سكيب.! 
ولق���د دخل���ت ميمي �سكي���ب من ب���اب الفن بع���د ان اغرتها 
زينب �سدقي واقنعتها ب�سالحيتها للعمل يف امل�سرح.. ثم 
تولت تقدميها اىل الو�سط الفني.. وبعد ذلك �سمها جنيب 

الريحاين اىل فرقته.. فا�ستقرت فيها حتى اليوم.. 
ومل تك���د ميم���ي تتاأل���ق عل���ى امل�س���رح حتى تهافت���ت عليها 
�س���ركات ال�سينم���ا.. ويف اول فيل���م ا�سرك���ت في���ه التقت 
ب�س���راج منري.. فتم احلب من اول نظرة.. وتزوجا قبل ان 

ينتهي ت�سوير الفيلم! 

يا روح موات خالك! 
وميم���ي و�س���راج يعت���ربان ا�سع���د زوج���ني يف الو�س���ط 
الف���ن.. ف���ان كال منهما يث���ق يف االخر ثقة مطلق���ة ويقول 
�س���راج انه كفن���ان يع���رف ان لزوجته معجب���ني كثريين.. 
ويع���رف ان املهنة حتتم عليه���ا االت�سال باملعجبني حتى ال 
تفق���د جمه���وره.. ولذا يرك لها احلري���ة الكاملة يف تبادل 
االعج���اب مع جمهورها.. وتعامل ميمي �سراج باملثل فيما 

يخت�ش باملعجبات. 
وميم���ي �سكي���ب ا�سمه���ا احلقيقي امين���ة �سكي���ب.. مرحة 
دائم���ا.. �ساحك���ة دائم���ا.. تخاطب كل رج���ل يتحدث معها 
بعب���ارة ال تتغ���ري.. والعب���ارة تق���ول: نع���م ي���اروح مرات 

خالك! 
هوايتها االوىل الدلع على �سراج منري.. وهوايتها الثانية 
الف�سات���ني.. وامنيته���ا يف الدنيا ان ي�سف���ي الله �سراج من 
الذبح���ة ال�سدري���ة.. وهي تهم�ش به���ذه االمنية لله خم�ش 
مرات يف اليوم.. خالل اذان الفجر.. والظهر.. والع�سر.. 

واملغرب.. والع�ساء. 

لع��ل قلي��ال م��ن الق��راء يعرف��ون ان امل�ش��ز روزفل��ت قرين��ة الرئي���س العني��د 
للجمهوري��ة االمريكي��ة ت�شتغل بالتدري���س وانها �شرحت بعزمه��ا على البقاء 
مدر�ش��ة، او عل��ى االق��ل مت�شل��ة باملدر�شة التي تعل��م فيها حتى بع��د ان حتتل 
ه��ي وزوجها )البيت االبي���س( مقر ريا�ش��ة اجلمهورية، وت�شطل��ع بالواجبات 
االجتماعي��ة الكثرية التي تفر�س عليه��ا ب�شفتها )اول �شيدة يف الدولة( ولقد 
كان��ت امل�ش��ز هوفر وامل�ش��ز كوليدج قرينت��ا الرئي�ش��ني ال�شابقني هم��ا معلمتان 
كذل��ك ولكنهما ا�شتغلتا بالتدري�س يف �شبابهما ومل��ا ا�شبح زوج كل منهما رئي�شا 

للجمهورية كانت قد تركت مهنة التدري�س منذ زمن بعيد. 
اما امل�شز زورفلت فتختلف عنهما يف عزمها على اال�شتغال بالتدري�س حتى بعد 

ان حتتل مركزها اجلديد. 

كل �شيء والدنيا /
اجليل /  ت�شرين الثاين- 1955 �شباط- 1933
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