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يف هذا املقال معلومات قيمة
عن ا�ستعداد دول العامل للحرب
والتدابري التي ت�ستعني بها على
درء �أهوالها
تتجمع �سحب احلر يف الأفق ثم
تتبدد لتعود فتجمع من جديد..
ولئن كانت احلرب العاملية مل
تن�شب بعد ولي�س معنى ذلك ان
�شبح احلرب قد زال او كاد يزول
احلرب واقعة ال حمالة .ولذلك
ترى الدول احلية ت�ستعد وتتحفز
للهجوم.

يف فرن�سا
فف ��ي فرن�سا م�صانع هائل ��ة تخ�ص�صت
يف وق ��ت ال�سلم ل�صنع الآالت الزراعية
وال�صناعي ��ة وال�سي ��ارات .واهمه ��ا
م�صانع هون�شكي�س وم�صانع �شنيدر..
فهل لك ان تعجب اذ تعلم ان ثالثة ارباع
هذه امل�ص ��انع قد حتول الآن ،واحلرب
على االب ��واب ..اىل م�ص ��انع للذخرية
�صنع الآالت احلربية ال�ضخمة الفتاكة،
كاملداف ��ع الر�شا�ش ��ة واملداف ��ع الثقيل ��ة
والتانك�س والطائ ��رات احلربية وما
اىل ذلك!.
يف ايطاليا
ام ��ا ايطالي ��ا الت ��ي انزلق ��ت الآن
اىل ح ��رب طاحن ��ة ال يعرف مداها
اال الل ��ه ،والت ��ي ع ��دت بالفع ��ل
مع ��دات ح ��رب خط�ي�رة يف
اريرتيا وال�صومال وغريهما،
فق ��د ان�ش� ��أت مدين ��ة وا�سع ��ة
باكمله ��ا هي مدين ��ة "بارجا"
ل�صن ��ع اال�سلح ��ة واملهمات
والذخائ ��ر احلربي ��ة ..وقد
روعي يف بناء هذه املدينة
الكب�ي�رة – او باالح ��رى
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

املقاطعة احلربية – ان تكون يف عزلة
ع ��ن الع ��امل اخلارج ��ي بق ��در االمكان،
وبني ��ت فيها امل�ساك ��ن ال�صحية للعمال
الذي ��ن يع ��دون بااللوف ،كم ��ا افتتحت
املدار� ��س واملكتب ��ات والن ��وادي
الريا�ضي ��ة املختلف ��ة ،واملالهي وكل ما
يغن ��ى ه� ��ؤالء العمال عن الن ��زوح اىل
مكان �آخر.
ولع ��ل مو�سولين ��ي ق�صد به ��ذه العزلة
لتل ��ك املدين ��ة ،االحتف ��اظ باال�س ��رار
احلربية التي تتعلق باال�سلحة احلديثة
والو�سائل الفتاكة املبتكرة ،ومما يجدر
ذك ��ره بهذا ال�صدد ان مو�سوليني جعل
طائف ��ة كب�ي�رة من العلم ��اء يف خمتلف
العل ��وم والفن ��ون يتفرغ ��ون الخرتاع
ا�سالي ��ب للموت والدم ��ار ،ولهذا اغدق
عليهم وعل ��ى ا�سرهم الرواتب الكبرية
واالرزاق الوافرة.
يف رو�سيا احلمراء
واذا ذهبن ��ا اىل رو�سي ��ا البل�شفي ��ة
ر�أيناه ��ا تخ�ص�ص ��ت يف ناحية واحدة
م ��ن نواحي الفت ��ك والدم ��ار ،اال وهي
ا�ستخدام املواد الكيمياوية يف �ش�ؤون
احل ��رب ،ولي�س معنى ه ��ذا انها اقعلت

عن �صنع املدافع والطائرات وما �أ�شبه
 ،كال ،امن ��ا تري ��د ان تق ��ول انها تنحو
ناحية احل ��رب الكيمياوي ��ة ،فهي لذلك
تدر�س ت�أثري هذه املواد يف هالك الب�شر
وتدم�ي�ر احل�صون وامل ��دن وقد جهزت
معامله ��ا الكيمياوي ��ة ب ��كل م ��ا حتتاج
الي ��ه املعام ��ل من م ��واد وا�ستع ��دادات
و�آالت خا�صة ،كما عينت خيار علمائها
للبحث والتجريب يف كل علم وفن وقد
خطت رو�سيا يف هذا ال�سبيل خطوات
وا�سع ��ة جعل ��ت اخل�ب�راء م ��ن انح ��اء
العامل كافة يغدون لدر�سها واال�ستفادة
منها.
ولك ��ن �ستال�ي�ن وعلم ��اءه يكتمون عن
ه� ��ؤالء الزائري ��ن ما جاءوا م ��ن اجله،
فيدعونه ��م اىل احلف�ل�ات ال�ساه ��رة
وحف�ل�ات التك ��رمي ،دون ان يو�ضحوا
لهم �إال ما ال فائدة يف االحتفاظ ب�سره.
ام ��ا اال�س ��رار الهائل ��ة فبق ��ى للدولة ال
يعلمه ��ا اال املخت�صون ورج ��ال الدولة
امل�س�ؤولون .
يف املانيا
اما م ��ا فعله هتل ��ر يف املاني ��ا اجلديدة
فاق كل و�ص ��ف .فان املانيا الهتلرية قد

ا�صبح ��ت فكرة هائلة خميف ��ة ي�سودها
"الدم واحلديد"..
ولذلك نرى اىل جانب اجلي�ش الر�سمي
للدولة هيئات ع�سكري ��ة اخرى ،فهناك
امليلي�شيا االهلية التي نظمت على غرار
اجلي�ش الر�سمي ينظمه يف معداته!
وهن ��اك ثمانية جيو� ��ش اقليمية كبرية
تتبع يف نظمها نظام اجلي�ش النظامي
من حيث تعدد الفرق ووجود الطائرات
وخمتلف اال�سلحة.
وناهي ��ك ببولي�س الدول ��ة الذي يتكون
م ��ن  100000رج ��ل وم ��ن الغريب ان
جميع ه�ؤالء الرجال من جنود اجلي�ش
ال ��ذي ح ��ارب احللف ��اء يف احل ��رب
الكربى .على ان هتلر مل يكتف بذلك بل
نظم ه ��ذا البولي�س وق�سمه ك�أنه جي�ش
نظامي م�سل ��ح ير�أ�س فرق ��ه العديدمن
�ضباط جي�ش الدولة الر�سمي!
وميت ��از البولي� ��س االمل ��اين بحيازت ��ه
لثالثمائ ��ة �سي ��ارة يطل ��ق عليه ��ا ا�س ��م
"ال�سي ��ارات الغام�ض ��ة" وق ��د جه ��زت
كل �سي ��ارة مبدفع�ي�ن ر�شا�شني واحدث
اجهزة املخابرات الال�سلكية!.
ام ��ا الذخ�ي�رة فت�صن ��ع يف �ضواح ��ي
برل�ي�ن حيث يقوم ع�ش ��رون م�صنعا او
يزيد ،وقد بنيت بطريقة خا�صة بحيث

ت�صن ��ع الآالت العادية يف وقت ال�سلم،
ث ��م حت ��ول يف ظ ��رف ي ��وم وليل ��ة اىل
م�صان ��ع حربي ��ة اذا اقت�ضت ال�ضرورة
ذلك!!
ويب ��دو ان ال�ضرورة "ق ��د اقت�ضت ذلك
االن ،فتحولت تلك امل�صانع اىل م�صانع
للقناب ��ل الثقيل ��ة واخلفيف ��ة واملداف ��ع
الر�شا�ش ��ة و�آالت احلرب احلديثة التي
يجعلها االملان يف طي الكتمان.
ام ��ا الغ ��ازات ال�سام ��ة عل ��ى اخت�ل�اف
انواعها فتقوم بتجهيزها وا�ستخراجها
م�صان ��ع كولوني ��ا ولودويخ�شاف ��ن
وهامب ��ورج ،وقد ن�شطت هذه امل�صانع
يف االي ��ام االخرية ن�شاطا عجيب ًا حتى
انه ��ا ت�ستخ ��دم يف كل ارب ��ع وع�شرين
�ساع ��ة ث�ل�اث دفعات م ��ن العم ��ال على
ثالث نوبات مت�ساوية!
يف اجنلرتا
بقي ��ت اجنل�ت�را تل ��ك االمرباطوري ��ة
املرتامي ��ة االط ��راف الت ��ي ال تغي ��ب
ال�شم�س عن ممتلكاتها!
فم ��ن ناحي ��ة اجليو� ��ش الربي ��ة حتتل
اجنل�ت�را امل ��كان االول م ��ن حيث كرثة
الع ��دد ،اذ ان له ��ا يف م�ستعمراته ��ا

الوا�سع ��ة املزدحم ��ة بال�س ��كان –
وخ�صو ًا الهند وكندا – ما يكفل لها ان
جتند املاليني!
ف ��اذا علم ��ت ان اجلي� ��ش االجنلي ��زي
النظام ��ي وحده يبلغ ع ��دده 300000
جندي.
وان الجنل�ت�را جي�ش� � ًا �آخ ��ر ي�سم ��ى
باجلي� ��ش االقليم ��ي ويبل ��غ ع ��دده
 136000جن ��دي .وان للم�ستعم ��رات
االجنليزي ��ة جيو�ش� � ًا خا�ص ��ة به ��ا
ت�ستطي ��ع اجنل�ت�را ا�ستخدامه ��ا ،وان
هذه اجليو�ش تبلغ مئات االلوف.
وان اجنل�ت�را ق ��د جن ��دت يف احل ��رب
العظم ��ى جي�ش ًا يزيد عل ��ى 6000000
جن ��دي وان هذه اجليو�ش كلها جمهزة
بو�سائ ��ل احلرب وارق ��ى املخرتعات..
اذا علم ��ت هذا كل ��ه امكن ��ك ان تت�صور
قوة اجنل�ت�را الربية اذا ما قامت حرب
عاملية جديدة!
واالجنلي ��ز الآن يدرب ��ون االه ��ايل
– حت ��ى االطف ��ال –عل ��ى احل ��ركات
الع�سكرية ويعلمونه ��م طريقة االقنعة
الواقي ��ة م ��ن الغ ��ازات ال�سام ��ة .وق ��د
�صنعوا اجهزة واقية لالطفال.
وبجان ��ب اجلي� ��ش االجنلي ��زي الربي
�سالح الطريان الربيطاين واال�سطول

الربيط ��اين الكب�ي�ر ..وقد تع ��ادل قوة
الط�ي�ران االجنليزي ��ة الق ��وة اجلوي ��ة
لفرن�س ��ا ،اي الدرج ��ة الثانية بني قوى
الط�ي�ران العاملي ��ة ..ام ��ا اال�سط ��ول
االجنلي ��زي ف ��ان اجنل�ت�را ت�س�ي�ر يف
تكوين ��ه وتنظيم ��ه على قاع ��دة تتبعها
من �سالف االزمان .وهي ان تعادل قوة
ا�سطولها ق ��وة اكرب ا�سطولني بحريني
يف العامل!
بقية الدول
بق ��ي م ��ن ال ��دول الك�ب�رى ث�ل�اث ال
ي�سته ��ان بها بل ان خطره ��ا ال يقل عن
دول اورب ��ا الك�ب�رى ،وه ��ذه الق ��وى
الثالث ه ��ي الواليات املتحدة واليابان
وتركي ��ا احلديث ��ة ..ومتت ��از الواليات
املتح ��دة ب� ��أن ميزانيته ��ا احلربية تعد
اك�ب�ر ميزاني ��ة حربية يف الع ��امل! وال
ي�ستطيع ان�س ��ان ان ينكر ما لقوة املال
م ��ن اث ��ر فع ��ال يف احل ��رب ،ف�ضال عن
ان الوالي ��ات املتحدة م ��ن دول الدرجة
االوىل يف املدين ��ة واال�ستع ��دادات
احلربية وو�سائل الغارات احلديثة!
وان الياب ��ان قد نه�ض ��ت نه�ضة عجيبة
مل تنه�ضه ��ا اي ��ة دولة من قب ��ل يف مدة

ال تزي ��د على ن�صف ق ��رن .وا�ستطاعت
بذل ��ك ان تكون دولة قوي ��ة حت�سب لها
اوربا �ألف ح�ساب ..ولها يف ا�سطولها
الذي يعترب ثال ��ث ا�ساطيل العامل اكرب
ع�ضد لها يف بلوغ مكانتها اجلديرة بها
بني قوات الع ��امل الكبرية �إذا ما ن�شبت
احلرب..
وق ��د ا�صب ��ح يف الياب ��ان االن علم ��اء
وخرباء فنيون وحربيون يتقدمون بها
اىل ال�صف االول من ناحية اال�ستعداد
احلربي الدفاعي والهجومي!
وناهيك اي�ضا برتكيا احلديثة فانها اىل
جانب تقدمها الباهر يف �شئون املدينة
ق ��د قطع ��ت ا�شواط� � ًا بعي ��دة يف �سبيل
الت�سليح اجلوي والربي والبحري.
ومتت ��از تركي ��ا يف احل ��رب ب�شجاع ��ة
جنوده ��ا وروحه ��م املعنوي ��ة اجلبارة
وبخا�ص ��ة �إذا كانوا مزودي ��ن بالقيادة
احلكيم ��ة واح ��دث مع ��دات الفت ��ك
والهالك.

كل �شيء والدنيا /
ت�شرين االول1935 -
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�أكتب هذا و�أنا م�ضطجع
على فرا�ش املر�ض من
�آثار جمهود �شاق �أبذله يف
ال�صحافة يف هذا الفي�ض
الذي يحرق اجل�سم
ويذيب امللح ويهدم
االع�صاب .وقد تكون
هذه م�صادفة �أن يعهد
�أيل يف كتابة مقال �أقول
فيه لل�شباب الذي ا�ستقبل
احلياة العملية وكله �آمال
واحالم�" :إياك �إياك
واال�شتغال بال�صحافة!!"
يف وقت �أنا اعاين فيه
متاعب ال�صحافة
اجل�سدية والفكرية.
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وه ��ي م�صادق ��ة ،ولكنها غ�ي�ر لطيفة على
كل ح ��ال ..ف�أن ��ا مري� ��ض م ��ن ال�صحاف ��ة،
وان كن ��ت مري�ض� � ًا بها .وق ��د �سبقني اىل
اال�صاب ��ة بهذا املر� ��ض الكثريون ،ولكنهم
جميع� � ًا متفق ��ون عل ��ى ان ال�صحافة ا�شق
امله ��ن ،واالعمال ،واكرثها ب�ل�اء وارزاء،
ف ��اذا كان هناك من مل ي�ص ��ب بهذا املر�ض
الوبي ��ل ،فم ��ن واجبن ��ا نح ��ن املر�ضى ان
نقول لال�صحاء�" :إياك ��م ان ي�صيبكم هذا
الداء مبا ا�صابنا من البالء".
وخل�ي�ر للمرء ان يفت ��ح دكانا – كما يقول
زميلي املازين – يبيع فيه "فوال مدم�س ًا"
و"طعمية لذيذة" يناف�س بها "�أبا ظريفة"
و"اخلاوج ��ي" م ��ن ان يجل�س على مكتب
من مكاتب ال�صحاف ��ة ليحرق دمه ويذيب
قلب ��ه ،وليناف� ��س "العق ��اد" و"هي ��كل"
مناف�سة ال تفيد ،ثم يخرج من هذه املناف�سة
(الكحيان ��ة) افقر م ��ن الفق ��ر ،و�أب�أ�س من
الب�ؤ�س ،وق ��د �أ�سرع اليه الهرم وا�ستولت
علي ��ه ال�شيخوخة ،فال راح ��ة ا�صاب ،وال
ما ًال جمع وافاد .وه�ؤالء الذين نحتقرهم
وننع ��ى عليه ��م ببي ��ع الف ��ول والطعمية،
و�سكناه ��م يف االحي ��اء الوطني ��ة قد بنوا
و�ش ��ادوا و�ص ��اروا مل ��وكا يف و�سطه ��م،
ا�سياد ًا مبالهم ،ونحن ما زلنا عبيدا للقلم،
حاملني للم�شقة و(القرف) واالمل.
ونق ��ول " :مالك ��م حترق ه ��ذا التحريف،
وتف�ض ��ل احلي ��اة املادي ��ة عل ��ى احلي ��اة
املعنوي ��ة ،تق ��دم مهن ��ة (الطعمجية) على
احلي ��اة ال�صحافية ،وتن�س ��ى تلك االقوال
الت ��ي قاله ��ا نابلي ��ون وغ�ي�ره م ��ن كب ��ار
الرج ��ال يف ال�صحافة ،وما لها من الت�أثري

عند اجلماهري!".
فاقول :دعن ��ي من هذا اخلي ��ال ،والتعلق
بخيوط الآم ��ال ،وهل تظن اننا يف ع�صر
املعنوي ��ات ،وتقدي ��ر االدبي ��ات" نح ��ن يا
�صاح يف ع�ص ��ر املادة الت ��ي ت�سيطر على
كل �ش ��يء يف ه ��ذا الزم ��ن ،وله ��ا ال�سيادة
والغلبة ،وقد �صح فيه قول ابو الطيب:
فال جمد يف الدنيا ملن قل ماله
وال مال يف الدنيا ملن قل جمده

الكتاب ��ة امل�ألوفة ،ال فرق ب�ي�ن الكاتب فيها
والكات ��ب يف حمل جتاري او يف حمكمة،
او الكات ��ب يف دي ��وان او الكات ��ب يف اي
ن ��وع كان ،ب ��ل ه ��ي خلق واب ��داع ،وتفنن
وابت ��كار ،واف ��كار واخب ��ار وعل ��م وادب،
وخ�صومات وج ��دل ،و�سيا�سة واقت�صاد،
وا�ستعداد لكل مفاج� ��أة ،وما اىل ذلك مما
يحت ��اج اىل جمهود عظي ��م ال حتتاج اليه
مهنة اخرى غري ال�صحافة.

هي خلق وابداع
على ان اقول كبار الرجال يف ال�صحافة ال
تنفي م�شاقها  ،وال متنع �آالمها ،وهي �آالم
حلمت عن الو�صف ،وعظمت عن االح�صاء
والع ��د ،وال حت�سنب ان ال�صحافة نوع من

�سالح القانون
ومع ذلك كل ��ه يجل�س ال�صح ��ايف و�سالح
القان ��ون م�صل ��ت عل ��ى ر�أ�س ��ه ،وغ ��رف
ال�سج ��ن املجه ��رة بان ��واع االره ��اق يف
انتظ ��اره ،فه ��و الوحي ��د بني �سائ ��ر ابناء
احل ��رف االخ ��رى الذي ت� ��ؤدي ب ��ه مهنته
اىل االقام ��ة يف ال�سج ��ن ب�ضع ��ة ا�شه ��ر
او اع ��وام ،وق ��د يحك ��م علي ��ه بالنف ��ي او
االع ��دام م ��ن �أجل مقال ��ة كتبه ��ا او اخبار
ن�شرها ،فقد ح ��دث ان ا�صدر �صحايف يف
تركيا �سنة  1849يدعى رزق الله ح�سون
احلل ��ي جريدة يف اال�ستان ��ة با�سم "مر�آة
االحوال" وكانت احلرب وقتئذ قائمة يف
الق ��رم ،فن�ش ��ر ف�صال يف انتق ��اد احلكومة
الرتكي ��ة ،ف�أمرت ه ��ذه احلكومة بالقب�ض
عليه ،ففر اىل رو�سيا وحكم عليه االتراك
غيابي ًا باالعدام.
ولو انهم متكنوا م ��ن القب�ض عليه لذهب
�ضحي ��ة قلم ��ه ،ولكن ��ه جل� ��أ اىل الف ��رار
والت�شريد يف االقطار.
لي�س لك ان متوت
ف�أنت يف ال�صحاف ��ة م�ضطر اىل حمل هذا
العبء كله م ��ن �صحة كاحلدي ��د ،واطالع
م�ستم ��ر ،وابتكار على ال ��دوام ،وال�سجن
واال�ضطه ��اد يف بع� ��ض االحي ��ان .وانت
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اينم ��ا �سرت مطالب بالتفكري ،حمروم من
الريا�ض ��ة ون�سي ��ان العمل وقت� � ًا ما كعباد
الل ��ه ،وق ��د تك ��ون ريا�ضت ��ك يف حمادث ��ة
وزي ��ر ،او ا�ستق ��راء ح ��ادث خط�ي�ر .او
م�شاه ��دة حري ��ق كب�ي�ر ،فتع ��ود وتكت ��ب
عن ��ه ،وجتم ��ع ب�ي�ن �آالم النف� ��س و�آالم
االع�ص ��اب ،يف حتري ��ر هذا احل ��ادث ،او
ذاك امل�ص ��اب .وال عذر ل ��ك اذا مر�ضت ،او
تعب ��ت ،فاجلمه ��ور ال يرح ��م ،وه ��و يريد
منك كل يوم جدي ��دا ولي�س لك ان متر�ض
او ت�سرتيح ،بل لي�س لك ان متوت اي�ض ًا!
ف ��اذا كان وال ب ��د م ��ن ان متر� ��ض ،فعليك
وحدك ان تتحمل م�س�ؤولية هذا املر�ض ال
عل ��ى اجلماهري ،وال على ا�صحاب العمل،
واذا �شئ ��ت ان ت�سرتيح فهاج ��ر اىل مهنة
اخ ��رى ،ول ��و تبي ��ع "ترم�س� � ًا" او "ف ��وال
مق�شر ًا" حت ��ى جتمع ب�ي�ن راحتك وتوفر
رزقك .واذا �شئت ان متوت ،فاذهب ومت
اىل رحمة الله ور�ضوانه ،و�إياك ان تعود
اىل ال�صحافة ،فانها ال تعرف املوت!
ال�صحافة وال�شقاء
كم �أفنت ال�صحافة ر�ؤو�س اموال ،وقتلت
كث�ي�ر ًا م ��ن خي ��ار الرج ��ال ،فق ��د ا�صي ��ب
م�صطف ��ى كامل م ��ن ال�صحاف ��ة بال�ضعف
والهزال الذي انتهى مبر�ض ال�سل املعوي
فق�ض ��ي نحب ��ه ،وق ��د غ ��درت ال�صحاف ��ة
بال�شيخ عل ��ي يو�سف وا�صابته باالفال�س
حت ��ى م ��ات ،وا�صي ��ب منها ف ��رح انطون
بال�س ��ل ،ومات امني الرافع ��ي يف �شقائها
وجهاده ��ا ،فاي ��ن "الل ��واء" و"العل ��م"
و"امل�ؤي ��د" و"االخب ��ار" و"اجلري ��دة"
و"جمل ��ة املجالت العربي ��ة" و"امل�صباح"
و"نزه ��ة االف ��كار" وغريه ��ا مم ��ا كان
يحرره طائفة من خيار الرجال؟ لقد قتلت
ال�صحافة م ��ن قتلت منه ��م ،و�أ�ضاعت من
غريهم كثري ًا من االموال.
اذكر �أنني دخلت يوم ًا على املرحوم داود
بركات فقلت له:
 هل انت �سعيد بال�صحافة؟فقال:
ً
 كي ��ف اك ��ون �سعيدا وانا غ ��ارق كل يوميف �شقاء ه ��ذه احلرفة الت ��ي ق�ضيت فيها
خم�س ًا وثالثني �سنة مل اذق خاللها راحة،
وال نعم ��ت فيها ب�سع ��ادة ،وال ا�صبت فيها
خري ًا.
ولق ��د تراين الآن وقد طويت هذه ال�سنني
وك�أمنا انا يف اللحظة التي ابتد�أت ا�شتغل
فيها به ��ذه املهنة فلم يتغري مني �إال �شباب
زال ،و�صحة ت�أخرت ،وج�سم تهدم.
طاهر
كل �شيء والدنيا  /متوز1935 -

ليلى مراد
تلقى الق�صة الغرامية جناحا م��ن اي ل��ون من
الق�ص�ص االخرى ،النها تخاطب عواطف النا�س
جميع ًا ،فمن منا مل يحب؟ وم��ن منا ال تثري فيه
ق�ص�ص ال �غ��رام ع��واط��ف ال�شوق واحل ��ب ،فكل
قي�س يتغنى بلياله ويتمثلها يف كل ق�صة غرام.

مرمي فخر الدين
تنجح الق�ص�ص الغرامية ،النها تقوم على عاطفة
م���ش�ترك��ة ب�ين اجل�م�ي��ع ن���س��اء ورج� ��اال� ،شبابا
و�شيوخا 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�ص�ص
العرام ،النها تثري يف نف�سه ذكريات �سعيدة.
وم��ن احب"وال طال�ش"يجب ان ي�ع��زي نف�سه
مب�شاهدة ق�ص�ص الغرام ،النها ت�أتي على
وجيعته!
ماجدة
نحن ال�شرقيني قوم عاطفيون
نت�أثر ب�سرعة ونحب ب�سرعة
ونبكي ب�سرعة ..ف��ان اي
ح��ادث��ة ب�سيطة ت�صعب
ع�ل�ي�ن��ا وجت ��د دم��وع�ن��ا
ت�سيل ع�ل��ى ح��دودن��ا،
دون ان ن�شعر.
ف� �م���ا ب� ��ال� ��ك ب �ق �� �ص��ة
غ� ��رام � �ي� ��ة ،ت �ع��ر���ض
علينا مليئة مبختلف
ال � �ع� ��واط� ��ف م� ��ن امل
ولوعة وحب وعذاب.
ان ه� � ��ذا ال� � �ن � ��وع م��ن

الق�ص�ص ينجح يف جميع ان�ح��اء ال �ع��امل ،النه
مي�س كل قلب ،وينجح اكرث يف ال�شرق ،اله بلد
احلب واجلمال واخليال.
امينة نور الدين
يف الواقع ا ناي ق�صة من اي نوع �سواء كانت
غرامية او تاريخية او قومية او اجتماعية تلقى
جناحا كبريا اذا ما عوجلت عالجا �صحيحا ،الن
جمهور ال�سينما ا�صبح واعيا ،يدرك ويح�س كل
�شيء جميل ،ويفرق بني الغث والثمني واذا كانت
ق�ص�ص ال�غ��رام تلقى جناحا اك�بر فالنها قريبة
مل�شاعر كل ان�سان.
�شادية
الق�صة الغرامية ،هي ق�صة كل ان�سان يف هذا
ال��وج��ود ،فكل ان�سان قد اح��ب ،وك��ل ان�سان قد
ت�ع��ذب��ب وت� ��أمل يف احل ��ب ،وع�ن��دم��ا ي��رى ق�صة
غرامية ،فانها حترك يف نف�سه كوامن اال�شواق
والذكريات.
والق�صة الغرامية تنجح اكرث عند ال�شباب املراهق
املحروم ،الذي يجد فيها تنقيبا لعواطفه املكبوتة،
وي�شعر بال�سعادة الكربى ،عندما تنتهي الق�صة
نهاية �سعيدة ،متلأ نف�سه باالمل يف احلب.
زهرة العلى
احب ان ا�صارحك وانا ممثلة العب ادوار احلب

والغرام ،بانني من اكرث النا�س حبا يف م�شاهدة
ق�ص�ص احلب والغرام حتى انني ارى الق�صة
ال�غ��رام�ي��ة اك�ثر م��ن م��رة واع�ي����ش م��ع بطلتها
اتعذب معها يف احل��ب عندما تتعذب وا�شعر
بال�سعادة معها اذا �سعدت بحبيبها وذلك بالرغم
من انني ممثلة اعرف متاما ان هذا كله جمرد
متثيل يف متثيل ،فان احلب �شيء موجود يف
كل قلب ،حتركه وتثريه اية ن�سمة عابرة .فما
ر�أيك يف ق�صة غرامية مثرية مليئة بالعواطف
وامل�شاعر.
لوال �صدقي
تنجح الق�صة الغرامية النها هي ق�صة احلياة
ف ��ان � �ش��وق��ي يقول":احلياة احل ��ب واحل��ب
احلياة"فكل ان�سان يرى يف ق�صة احلب حياته،
فيتذكر بنت اجلريان ،وايام ال�صبا وال�شباب،
وي �ج��د ل��ذة يف ح�ي��ات��ه م��ع اب �ط��ال الق�صة يف
تعا�ستهم او �سعادتهم يف احل��ب ،وكل �شهيدة
تر�سلها البطلة او البطل ،يح�س انها �صادرة
من قلبه.
ام��ا الق�ص�ص الغرامية التي احبها فهي تلك
الق�ص�ص الواقعية التي ت�صور احل�ي��اة على
حقيقتها بدون مبالغة او خيال.
اجلــــيل /ت�شرين الأول 1955 -
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ال �شك يف ان ال�سينما هي ا�صدق �سجل
حلوادث التاريخ القدمي واحلديث ،فهي
مل ترتك حادث ًا تاريخي ًا له اهميته حتى
جعلت منه مو�ضوع ًا ل�شريط من ا�شرطتها
ويجد اجلمهور فيه متعة وت�سلية وفائدة،
والأمثلة على ذلك عديدة ،يجدها القارئ
يف ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي نن�شرها عن
الق�ضايا امل�شهورة التي مثلتها �شركات
ال�سينما يف امريكا واوربا.
الكابنت دريفو�س
وق���ض�ي��ة ال �ك��اب�تن دري �ف��و���س وات �ه��ام��ه
بخيانة فرن�سا وحماكمته يف
�سنة  1894بتهمة بيع
م���س�ت�ن��دات خطرية
ل �ل��امل � ��ان ،ه ��ذه
الق�ضية التي
اح� � � ��دث� � � ��ت
� � � �ض � � �ج� � ��ة
ك �ب�ي�رة يف
وق� � �ت� � �ه � ��ا،
اه��ت��م��ت ب�ه��ا
امل � �� � �س� ��ارح ك�م��ا
اه� � �ت� � �م � ��ت ب��ه��ا
� �ش��رك��ات ال�سينما
فاخرجتها على خ�شبة
امل���س��رح وف ��وق ال�شا�شة
ت���س�ج�ي�لا ل��ه��ذا احل� ��ادث
وت �� �ص��وي��ر ًا ل��وق��ائ�ع��ه من
بدايتها اىل نهايتها.
وكان االملان هم اول من

اه��ت��م
ب ��اخ ��راج رواي� ��ة م���س��رح�ي��ة ع��ن ق�ضية
دري �ف��و���س ،ث��م ن�ق��ل ج��اك ري���ش�ي��ان ه��ذه
امل�سرحية اىل الفرن�سية الخراجها على
م���س��رح "االمبيجو"بباري�س .ث��م ك��ان
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تقول ان ال�شركة االجنليزية ا�ستعدت
الخ�� ��راج ه� ��ذا ال �� �ش��ري��ط ،ف �ل �م��ا علمت
احلكومة االملانية بذلك ار�سلت احتجاج ًا
اىل وزارة اخلارجية الربيطانية طلبت
فيه منع عر�ض هذا ال�شريط حتى ال يثري
ظ�ه��وره ذك��ري��ات �أليمة ع��ن م�صرع تلك
املمر�ضة امل�شهورة.

اهتمام �شركات ال�سينما بها ،ف�أخرجتها
اح��داه��ا يف �أي��ام ال�سينما ال�صامتة ،ثم
اخرجت بعدئذ يف عهد ال�سينما الناطقة،
وكال ال�شريطني عر�ضا يف م�صر ،ف�شاهد
اجلمهور وقائع هذه الق�ضية امل�شهورة
ال�ت��ي القيت فيها تلك التهمة اخلطرية
على الكابنت دريفو�س الذي ثبتت براءته
ولكن بعد فوات الوقت.

ماتا هاري
وم � ��ا ي� � ��زال اجل� �م� �ه ��ور ي��ذك��ر
متثيل النجمة ال�سويدية امل�شهورة
جريتا جاربو ل�شخ�صية ماتا هاري
اجل��ا� �س��و� �س��ة امل �� �ش �ه��ورة ،ال �ت��ي ��ص��در
احلكم باعدامها رمي ًا بالر�صا�ص ونفذ
ه���ذا احل �ك��م يف ب��اري ����س يف ي���وم 15
�أكتوبر �سنة  .1917وكانت حياة هذه
اجلا�سو�سة احل�سناء وموتها تلك امليتة
امل�ف�ج�ع��ة ق��د اغ� ��رت امل �خ��رج االم��ري �ك��ي

ج��ورج فيتز موري�س على اخراجها يف
�شريط �سينمائي .ف��راح يعد العدة لذلك
ووج� ��د يف ج��ري �ت��ا ج��ارب��و خريممثلة
ت�صلح لهذا ال��دور كما وج��د يف املمثل
امل� �ع ��روف رام� ��ون ن ��وف ��ارو خ�ي�ر ممثل
لدور عا�شق ماتا هاري ،وقد عر�ض هذا
ال�شريط يف م�صر ف��ر�أى فيه اجلمهور
�صور ًا رائعة من حياة تلك اجلا�سو�سة
التي كانت حترتف الرق�ص يف م�سارح
باري�س ايام احلرب العظمى.
اديث كافل
ام��ا ادي ��ث ك��اف��ل امل�م��ر��ض��ة االجنليزية
ال�شهرية ال�ت��ي اعدمها االمل ��ان يف اي��ام
احل��رب العظمى فقد اخ��رج لها �شريط
�سينمائي �أث��ار �ضجة كبرية يف اورب��ا،
ف��ان اح��دى ال�شركات االجنليزية كانت
قد ا�ستعدت الخراج �شريط ميثل م�صرع
اديث كافل ويعر�ض �صور ًا من جهودها
يف ان �ق��اذ اجل��رح��ى م��ن ج�ن��ود احللفاء
و�أ�سر االملان لها وحماكمتهم اياها حينما
اكت�سحوا البلجيك مت اع��دام �ه��ا رم�ي� ًا
بالر�صا�ص.

بات�شو فيلال
ويف ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ع��ر���ض يف م�صر
�شريط ميثل حياة الثائر الكبري بات�شو
فيلال منذ طفولته اىل ان اغ�ت��ال��ه احد
خ�صومه فانتهت ح�ي��ات��ه ت�ل��ك النهاية
الأليمة ،وقد ر�أينا يف هذا ال�شريط كيف
ك��ان م�صرع وال��د بات�شو فيلال ،وكيف
ق��دم االب��ن لتحرير املك�سيك من الطغاة
ال��ذي��ن ك��ان��وا يحكمونها وك�ي��ف ت�سلط
على ال�شعب املك�سيكي وقاده اىل الن�صر
يف مواقع عديدة وكيف ا�صبح رئي�س ًا
للجمهورية .واخري ًا كيف مات تلك امليتة
ال�شنيعة.
كل هذا عر�ضه علينا املمثل ال�سينمائي
املعروف وال�س بريي الذي مثل �شخ�صية
بات�شو فيلال متثي ًال رائ�ع� ًا ،فقربها اىل
اذهاننا على حقيقتها واظهر لنا ما فيها
من نواحي اخلري وال�شر ،واثبت لنا انها
�شخ�صية حمبوبة اكرث منها بغي�ضة كما
كنا نت�صورها.
الكولونيل لورن�س
وقد كان م�صرع الكولونيل لورن�س ملك
العرب غري املتوج يف ذلك احلادث الذي
وقع منذ �شهر فو�ضع حد ًا حلياته املليئة
بالوقائع واملغامرات ،نقول ان م�صرعه
ه��ذا حفز �شركات ال�سينما اىل �إخ��راج
�شريط عن حياته بعد ان كان ذلك متعذر ًا
قبل م��وت��ه� ،إذ ك��ان ل��ورن����س مي��ان��ع يف
متثيل حياته على ال�شا�شة.
وك��ان املخرج املعروف الك�سندر كوردا
اكرث اهتمام ًا من �سواه باخراج �شريط
"لورن�س" .وكان يرغب من زمن بعيد
يف اخراج هذا ال�شريط لوال ممانعة بطل
حوادثه يف ذل��ك ،ولكنه كان قد اب��اح له
اخراج هذا ال�شريط وعهد يف متثيل دور
لورن�س اىل ممثل �سينمائي انكليزي
ج��دي��د ا�سمه وال�ت�ر ه��اد وه��و كثري
ال�شبه بالكولونيل لورن�س.
ام��ا ح� ��وادث ه��ذا ال���ش��ري��ط فقد

اقتب�سها الك�سندر كوردا من كتاب و�ضعه
لورن�س وروى فيه مغامراته يف بالد
العرب .وكان قد وقع االختيار اوال على
املمثل املعروف لزيل هوراد لتمثيل دور
لورن�س ولكن التجارب التي كان يقوم
بها امل�خ��رج للممثلني ال��ذي��ن ي��رى فيهم
�شبها لبطل ح� ��وادث ال���ش��ري��ط انتهت
باختيار وال�تر ه��اد لتمثيل ال��دور دون
غريه.
وق��د قيل ان بع�ض مناظر ال�شريط
�سيجري اخراجها يف م�صر،
وان ال �ك �� �س �ن��در ك� ��وردا
نف�سه �سيح�ضر مع
ممثل ال�شريط اىل
م�صر لهذا الغر�ض،
واىل الآن ال ندري
�إذا كانت النية ما
ت � ��زال م �ع �ق��ودة
على ح�ضورهم
اىل م �� �ص��ر او
ان امل� �ن ��اظ ��ر
ال���ص�ح��راوي��ة
� � �س � �ي � �ج� ��رى
اخ��راج �ه��ا يف
قطر �آخر.
�آل كابوين
وق � � � � � � ��د وج�� � ��د

خم��رج��و ال�سينما يف عهد الع�صابات
ب��أم��ري�ك��ا ح���وادث ع��دي��دة ج�ع�ل��وا منها
مو�ضوعات الفالم كثرية �شاهدناها على
ال�شا�شة البي�ضاء ،وا�شهر هذه احلوادث
ما �سمعناه عن زعيم الع�صابات امل�شهور
�آل ك��اب��وين و� �ص��راع��ه م��ع ال�ب��ول�ي����س
االم�يرك��ي وم��ن ه��ذه احل ��وادث اقتب�س
املخرج االمريكي هوارد هيوز مو�ضوع
�� �ش ��ري ��ط

"ذو الوجه املجروح" ال��ذي ر�أينا فيه
املمثل املعروف بول موين ميثل �شخ�صية
�آل ك��اب��وين ،و�إن ك��ان ق��د اط �ل��ق عليه
يف ه��ذا ال�شريط ا�سم ت��وين كامونتي.
فال�شخ�صية واحدة واحلوادث هي نف�سها
ولكن االختالف كان يف اال�سم فقط .وقد
ك��ان ب��ول م��وين جُم�ي��د ًا يف متثيل هذه
ال�شخ�صية ،حتى لقد كان املتفرج ي�شعر
بانه يرى على ال�شا�شة �آل كابوين نف�سه
ي�صارع رجال البولي�س .وكان هذا اول
دور كبري مثله بول موين على ال�شا�شة،
فنال مثل املجد وال�شهرة اللذين
نالهما �آل كابوين.
ديلنجر
ومنذ ا�سابيع قالئل �شاهدنا
� �ش��ري �ط � ًا ا� �س �م��ه "عدو
ال�شعر منرة  "1فر�أينا
فيه وقائع غريبة ملجرم
خطر دوخ البولي�س
االم�ي�رك ��ي وارع���ب
ال���ش�ع��ب االم�يرك��ي
بجرائمه ،ثم كانت
نهاية وقائعه هذه
ع �ن��د م ��ا خ��ان�ت��ه
خ�ل�ي�ل�ت��ه ودل��ت
البولي�س على
خمبئه انتقام ًا
منه.
ه� � ��ذه ال ��وق ��ائ ��ع
ال� �ت ��ي ك � ��ان ب�ط�ل�ه��ا
املمثل املعروف بور�س

كابو�س ممثل دور "عدو ال�شعب منرة
 "1م ��أخ��وذة م��ن ح�ي��اة امل�ج��رم اخلطري
ديلنجر الذي كان ال يقل �شهرة و�إجرام ًا
عن �آل كابوين.
خطف ابن لندبرج
وقد اوحى حادث ابن الطيار االمريكي
امل�شهور لندبرج ومقتله يف ذلك احلادث
املروع املاثل يف االذهان اىل الآن – هذا
احل ��ادث اوح ��ى اىل خم��رج��ي ال�سينما
بفكرة مماثلة له وهي خطف ابن ممثلة
م �� �ش �ه��ورة يف ظ � ��روف ت �� �ش��اب��ه نف�س
الظروف التي اختفى فيها ابن لندبرج.
وق��د عر�ض ه��ذا ال�شريط يف م�صر منذ
�سنتني وق��ام��ت فيه دورث �ي��ا وب��ك ب��دور
املمثلة التي خطف طفلها ..كما مثل دور
الطفل املمثل ال�صغري – بيبي لريوي .
وقد ر�أينا يف هذا ال�شريط مناظر عجيبة
مل��ا ك��ان يبذله البولي�س االم�يرك��ي من
جهود يف البحث عن الطفل املخطوف.
فك�أننا وقتها كنا ن�شاهد نف�س اجلهود
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ب��ذل يف ال�ب�ح��ث ع��ن طفل
لندبرج.
***
ه��ذه ه��ي �أه��م الق�ضايا ال�ت��ي اخرجتها
�شركات ال�سينما على ال�شا�شة ،ولعلنا
ن�سمع قريب ًا عن ق�ضايا اخرى تهتم هذه
ال�شركات ب�إخراجها.
كل �شيء والدنيا /
كانون االول1935 -
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احيط��ت تربية �سمو ويل العهد يف م�صر بالعناية الفائقة منذ
ال�صغر ،فاختري له �أكف�أ املربني واملربيات.
وكان��ت اغلب الدرو���س التي تلقاه��ا �سموه وهو ب�ين اخلام�سة
وال�سابعة ريا�ضي��ة ،وقد ظهرت يف �سموه منذ مرحلته االوىل
يف التعليم رغبة �شديدة يف العلم ،واقبال على التعليم ،ون�شاط
يف حت�صيل الدرو�س واداء الواجبات اح�سن االداء ،وكانت هذه
الرغبة �سبب ًا يف تقدم��ه تقدم ًا ي�شهد له بالرباعة ،ف�ض ً
ال عما
منح �سموه من ذكاء طبيعي ممتاز.

تلك هي احلياة الدرا�سية لالمري الطالب
الن�شيط ،ب ��ل الطالب النابغة الذي كان
مثار اعج ��اب معلميه ومربيه حتى قال
احدهم لنا يف حديث له معنا:
"�أنن ��ي در�ست للكثريي ��ن من الطالب،
وفيه ��م من ال ��ذكاء ما ي�ص ��ل اىل درجة
النب ��وغ ،ولكنن ��ي مل �أر طالب� � ًا بكر فيه
ال ��ذكاء الن ��ادر واال�ستع ��داد العلم ��ي
وكان ��ت درو�سه العلمي ��ة يف اول ن�ش�أته
الدرا�سي ��ة تقت�ص ��ر على اللغ ��ة العربية،
واللغ ��ة االجنليزي ��ة واحل�س ��اب،
واجلغرافي ��ة ،وكان ��ت ت�ساع ��ده مربيته
االجنليزي ��ة الفا�ضل ��ة يف اتق ��ان اللغ ��ة
االجنليزي ��ة ،حتى اذا بلغ الثانية ع�شرة
م ��ن عمره،ا�ضيفت اللغ ��ة الفرن�سية اىل
برنامج درا�سته واخذت ح�ص�ص درا�سته
تزداد تبع ًا ل�سنه ومبلغ ن�شاطه.
ومم ��ا كان يده�ش ل ��ه مربوه ما ظهر من
ا�ستع ��داده ال ��ذي كان يف ��وق ا�ستع ��داد
زمالئ ��ه يف �سنه مبراحل ،ولذلك مل يجد
جاللة والده مانع ًا م ��ن زيادة برناجمه،
ف�أم ��ر ب ��ان ت�ض ��اف الي ��ه بع� ��ض عل ��وم
جديدة ،وان تزداد ح�ص�ص العلوم التي
حتتاج اىل زيادة يف الوقت.
وم ��ا كاد �سم ��وه يتم الع ��ام الرابع ع�شر
من �سن ��ه ،حى كان يتلق ��ى يف اال�سبوع
اربع ��ة واربع�ي�ن در�س�أً :ما ب�ي�ن درو�س
عربية ،ودرو� ��س اجنليزية ،وفرن�سية،
وتاريخية ،وريا�ضية وع�سكرية وعلوم
طبيعية وا�شغال يدوية.
وكان يتلق ��ى من ه ��ذه الدرو� ��س ع�شرة
يف العربي ��ة ما ب�ي�ن قواعد وحمفوظات
ومطالع ��ة ،وكان ال مي�ض ��ي ي ��وم م ��ن
اال�سب ��وع حتى يتلقى في ��ه �سموه در�س ًا
او در�سني من برنامج اللغة العربية.
وه ��ذه العناي ��ة باللغة العربي ��ة والدين
هي اهم ما راعاه جاللة والده يف تربية
ويل عه ��ده املحب ��وب ،فجاللت ��ه يعن ��ى
العناي ��ة الفائق ��ة بان يتق ��ن �سمو االمري
فاروق اللغ ��ة العربي ��ة ،ويحيط احاطة
تام ��ة بتاري ��خ الع ��رب .وتاري ��خ م�ص ��ر
الق ��دمي ،ويقف عل ��ى االمثل ��ة العليا من
هذين التاريخني الذين يرتبطان بتاريخ
م�صر احلديث ا�شد االرتباط.
ً
وق ��د طاف �سم ��و االمر اخ�ي�را باالماكن
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االثرية يف م�صر مع �صاحب العزة احمد
ح�سن�ي�ن ب ��ك ،ف ��زار دار الآثارالعربي ��ة،
وبع� ��ض امل�ساجد التاريخي ��ة ال�شهرية،
كم ��ا زار املتحف امل�ص ��ري ..ورحل اىل
اب ��ى اله ��ول واالهرام ،و�صع ��د اىل قمة
الهرم الأكرب.
وكان الغر� ��ض م ��ن هذه الرح�ل�ات كلها
غر�ض� � ًا ثقافي� � ًا ،ليطاب ��ق �سم ��وه ب�ي�ن
م ��ا تلق ��اه م ��ن درو� ��س يف تاري ��خ هذه
الآث ��ار وتاري ��خ ا�صحابه ��ا ،وم�شاهدها
املنظورة للعيان ،وليقف بنف�سه على ما
لهذه الآثار التاريخية من روعة وجالل،
وم ��ا كان حل�ضارته ��ا املا�ضي ��ة م�آثر يف
احل�ضارة الراهنة.
وكان لعناي ��ة جالل ��ة املل ��ك بالعربية يف
تربي ��ة �سم ��و ويل عه ��ده �أث ��ر ب ��ارز يف
ن�ش�أت ��ه ،فق ��د �صار �سم ��وه ي�ؤث ��ر كل ما
ه ��و عرب ��ي عل ��ى غ�ي�ره ،وكان مغتبط ًا
كل االغتب ��اط مب ��ا �شاه ��ده يف امل�ساجد
ودارالآث ��ار العربية من الفن اال�سالمي.
وكان ��ت ه ��ذه الزي ��ارات الت ��ي ق ��ام بها
مبثابة درو�س عملية مار�سها �سموه.
وقد تعود �سم ��و الأمري الن�شاط والد�أب
يف درو�سه ،حتى انه مل ي�شك ملال قط.
ومل ميان ��ع يف تلقي در�سني يف العربية
يف ي ��وم عطلت ��ه اال�سبوعي ��ة وهو يوم
اجلمع ��ة ،ف ��ان �سم ��وه كان يتلق ��ى في ��ه
در�س�ي�ن احدهم ��ا يف االم�ل�اء العرب ��ي
والث ��اين يف املحفوظ ��ات ،ف�ض ًال عن ان
�سم ��وه قد اعت ��اد ان يتلق ��ى كل يوم من
اي ��ام اال�سب ��وع �سبعة درو� ��س خمتلفة،
تبد�أ يف ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وتنتهي
يف ال�ساع ��ة اخلام�سة م�ساء ،وكل در�س
ي�ستغ ��رق خم�س ًا واربع�ي�ن دقيقة ما عدا
الدر� ��س ال�ساب ��ع فانه ي�ستغ ��رق ثالثني
دقيقة.
***

كم ��ا ل ��دى الأم�ي�ر ف ��اروق ،وق ��د امتاز
بالن�ش ��اط الواف ��ر ،وق ��وة املالحظ ��ة،
و�سرعة اخلاط ��ر ،و�صح ��ة اال�ستنتاج
و�سم ��وه الآن يف ال�ساد�س ��ة ع�شرة من
عمره.
وا�ستطي ��ع ان اق ��ول ان معلومات ��ه
وثقافت ��ه تف ��وق ثقاف ��ة الكثريين ممن
بلغوا اخلام�سة والع�شرين".

كل �شيء والدنيا /
ت�شرين االول1935 -
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نعم ان هتلر ال يزال
حي�أً..
هذا هو عنوان التحقيق
ال�صحفي الوا�سع الذي
�أثار اوربا كلها يف هذه
االيام ،والذي بد�أت �آخر
�ساعة بن�شره من اال�سبوع
املا�ضي ،وتوا�صل هذا
اال�سبوع تكملته.

�آخر �ساعة/
ت�شرين الثاين1951 -

ع�ش�ش الفراخ
هن ��اك فوق �سط ��ح اجلام ��ع االزه ��ر ..ويف ظل
م�آذنه الر�شيقة املتناثرة كالنخيل يعي�ش حوايل
مائتي طالب ازهري ..على ع�ش�ش الفراخ
وه ��ذه الع�ش�ش لها ق�صة ..بد�أت يف �سنة 1948
ومل تنته بعد!
فعندم ��ا قام ��ت احلرب ب�ي�ن الع ��رب وا�سرائيل.
حت�صنت جمي ��ع الطبقات والهيئات ،ومن بينها
علم ��اء الأزهر فاجتمع ��وا وكونوا م ��ن انف�سهم
جلنة النق ��اذ فل�سطني املزقة! ..وق ��د ا�ستطاعت
هذه اللجنة ان تثمر ،فجمعت مبلغ ًا قدره � 64ألفا
من اجلنيه ��ات �صرف معظمه عل ��ى املجاهدين،
وكتائب حترير فل�سطني ومل يبق منه �سوى 25
�ألف جني ��ه ..وحارت اللجن ��ة يف االبواب التي
ت�صرف فيها ه ��ذا املبلغ ،واخ ��ر ا�ستقر ر�أيها –
بع ��د اخذ ورد – عل ��ى ان ت�ضعه حت ��ت ت�صرف
�شيخ رواق ال�شوام ،لينفق منه على طالب العلم
الذي ��ن جاءوا م ��ن الوطن املم ��زق ،ليعي�شوا يف
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اخلي ��ام واالك ��واخ الت ��ي ن�صبوها ف ��وق �سطح
االزه ��ر عند �سط ��ح م�أذنه التي ترتف ��ع منذ �ألف
�سنة .يف �سماء القاهرة .
ان ه�ؤالء الطالب الفل�سطينيني ،يعي�شون اليوم
كالالجئ�ي�ن من اهله ��م وذويه ��م  ..يعي�شون بال
م�أوى وال اهل وال وطن ..وال يتقا�ضى كل منهم
اكرث من ثالثة جنيهات يف ال�شهر..
مع�سكر فل�سطيني
ويب ��د�أ ه� ��ؤالء الط�ل�اب يومهم مب�س ��ح البالط،
وتنظي ��ف م�ساكنه ��م ،وه ��م يجي ��دون غ�س ��ل
مالب�سه ��م ب�أيديهم ،واع ��داد طعامهم ..يعي�شون
كاجلن ��ود يف املع�سك ��رات ..وعندم ��ا ي�أت ��ي
امل�ساء ..يتناول كل منهم كتبه ..ويظل ي�ستذكر
درو�س ��ه حت ��ى ين ��ام ..وال ي�ستيقظ ��ون اال على
�صوت امل�ؤذن يف مطل ��ع الفجر وهو يردد  :الله
اكرب!..

وفيما يلي تلخي�ص ق�صري للجزء االول
ال ��ذي ن ��ر بالفعل لك ��ي يعي ��د اىل ذاكرة
الق ��ارئ م ��ا ي�سمح ل ��ه مبتابع ��ة اجلزء
اجلديد الذي تن�شره �آخر �ساعة اليوم.
ثب ��ت ب�أكرث من خم�س ع�شرة قرينة ،انه
ال يوج ��د دليل واحد يقط ��ع بوفاة هتلر
وثب ��ت ان رئي�س املخاب ��رات االمريكية
ال�سابق ،وهو ال ��ذي كان مكلف ًا بتق�صي
اخبار هتلر قد قال:
"اين اعتقد ان هتلر ال يزال حي ًا"
وكان هذا اي�ض ��ا هو ر�أي العلماء الذين
فح�صوا بقايا دار امل�ست�شارية التي قيل
ان هتلر لقي فيه ��ا م�صرعه ،وكذلك كان
ر�أي ت�شر�ش ��ل ور�أي املاري�شال زوكوف
وظهرت اقوال هامة ،عززتها ادلة قوية
عل ��ى ان هناك غوا�صات املانية جمهولة
قامت برحالت غام�ضة من قواعد املانية
يف الرنويج اىل جهة جمهولة ،ثم انتهى
بها املطاف اىل االرجنتني.
وقد تبني ان بع� ��ض الغوا�صات وبينها
الغوا�ص ��ة ب 530 -ق ��د ا�ست�سلم ��ت
لل�سلط ��ات االرجنتيني ��ة يف ظ ��روف
غام�ضة مريبة.
وثب ��ت اي�ضا م ��ن حتقيقات كث�ي�رة ،ان
ه ��ذه الغوا�ص ��ات كانت مكلف ��ة مبهمات
جمهولة ،من وق ��ت ا�ست�سالم املانيا اىل
حني ا�ست�سالم ه ��ذه الغوا�صات نف�سها
يف االرجنتني ،بعد ثالثة �شهور ام�ضتها
هذه الغوا�صات يف البحار العليا ،دون
ان ي�ستطيع قواده ��ا ان يقدموا ح�سابا
وا�ضح ��ا عن كي ��ف ام�ض ��ت غوا�صاتهم
هذه ال�شهور الثالثة.
وثبت اخ�ي�ر ًا ان ال�ستار نزل فج�أة على
�سر ه ��ذه الغوا�صات فلم يعد احد يتكلم
عنها.
فقد ج ��اءت القنبلة الذرية ،ثم ا�ست�سالم
اليابان ،ثم حماكمات نورمربج ف�أن�ست
النا�س ق�ص ��ة هذه الغوا�ص ��ات املثرية.
وم ��ع ذل ��ك ف ��ان الك�ش ��ف ع ��ن �س ��ر هذا
الع�صر واخطره :وهو وجود هتلر حيا
ومكان اقامته.
ان �س ��ر هتل ��ر يت�ص ��ل ب�س ��ر ه ��ذه
الغوا�صات ،وهناك رجال مثل اجلرنال

ايزنهاور وت�شر�شل و�ستالني يعتقدون
ان هتلر ال يزال حي ًا.
ولكي نتلم�س الطريق اىل معرفة ال�سر،
يجب ان نعود اىل خمب�أ هتلر.
وبع ��د فه ��ذه ه ��ي احللق ��ة الثاني ��ة يف

البح ��ث عن �س ��ر هتلر وهي تب ��د�أ  ..يف
خمب�أ هتلر!.
نزاع برلني.
مل يك ��د ينبلج فج ��ر ي ��وم  20ابريل من

13

عام  1945حتى كانت برلني كلها ترتنح
وحت�ت�رق  ..كان املاري�ش ��ال جوك ��وف
ق ��د ط ��وق املدين ��ة – او مرك ��ز املقاومة
فيه ��ا – بخم�سة ع�شر �أل ��ف مدفع ت�صب
نريانها �صبا عل ��ى العا�صمة املنكودة..
وا�ستطاع ��ت الق ��وات الرو�سي ��ة ،بع ��د
منت�ص ��ف اللي ��ل ،ان ترف ��ع علمه ��ا فوق
مبنى الراي�شتاغ ،او ما بقي منه.
ولكن اين كان هتلر ! لقد قيل انه ي�شرف
عل ��ى الدفاع ع ��ن برلني م ��ن خمبئه يف
امل�ست�شارية ،غري ان احللفاء مل يكونوا
ي�ؤمنون بذلك.
فقد ن�شرت كل من الديلي ميل والتامي�س
اللندنيت�ي�ن يف �صب ��اح  20ابريل خرب ًا
جاء فيه ان هتل ��ر يعاين �سكرات املوت
ومن املحتمل ان يك ��ون قد لفظ انفا�سه
االخ�ي�رة عند �ص ��دور اجلريدتني نظر ًا
ال�صابته بنزيف دموي يف املخ.
واذاعت حمطة راديو "اطلنطيك" يوم
� 20أبريل ان هتلر مات بال�سكتة القلبية
حينما كان يدافع عن برلني.
كل ه ��ذا وق ��ع يف ي ��وم � 20أبري ��ل �سنة
 1945وه ��و ،يتفق متاما كم ��ا �سيظهر
فيم ��ا بعد – مع الدعاية امل�سرحية التي
تكفل ��ت به ��ا وزارة الدعاي ��ة النازي ��ة،
الخراج م�سرحية عن موت الزعيم.
ويف م�س ��اء الي ��وم الت ��ايل ،اي يف اول
مايو �سنة  1945اذاع راديو هامبورج
االمل ��اين ان هتل ��ر م ��ات بع ��د ظه ��ر ل ��ك
اليوم نف�س ��ه وهو ي�شرف عل ��ى الدفاع
عن برلني وعلى اث ��ر اذاعة هذا اخلرب،
اعلن املذيع ان االمريال دونتز �سيوجه
ر�سالة اىل ال�شعب االملاين.
وتق ��دم االم�ي�رال من املذي ��اع واعلن –
والعربات تكاد تخنقه – �سقوط زعيمه
يف مي ��دان القت ��ال وهو يق ��اوم الزحف
ال�شيوعي اىل ان فا�ضت روحه.
وت�ش ��كك الرو�س – كم ��ا ت�شكك غريهم
يف �صح ��ة ه ��ذه االنب ��اء وقال ��ت وكالة
"تا� ��س" الرو�سية ان ق�صة موت هتلر
لي�س ��ت �س ��وى العوب ��ة
فا�شية اخرى..
ويف �صب ��اح  2ماي ��و ◄

◄

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

14

العدد ( )3954ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الثالثاء ( )20حزيران 2017

العدد ( )3954ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الثالثاء ( )20حزيران 2017

15

◄◄
 1945اذاع ��ت قي ��ادة احللف ��اء بيان ��ا
ج ��اء في ��ه :ان هرني� ��ش همل ��ر اجتم ��ع
م ��ع الكونت برن ��ادوت يف اوبيك ،يوم
 24ابري ��ل ال�ساب ��ق ،ويف خ�ل�ال ه ��ذا
االجتماع اعرتف هملر ب�أن هتلر م�صاب
مبر� ��ض خطري جد ًا ،وان ��ه من املحتمل
ان يك ��ون ق ��د م ��ات الآن ،وعل ��ى فر�ض
ان ��ه ال يزال حي ًا ف�س ��وف ال ي�ستمر ذلك
اكرث من يوم�ي�ن اخرين وكان اجلرنال
�شيللنب ��ورغ حا�ض ��را ه ��ذا االجتم ��اع،
وامن على كالم همل ��ر وا�ضاف اليه ان
الزعيم م�صاب بنزيف دموع يف املخ.
وهك ��ذا يب ��دو جلي� � ًا ان ت�صريح ��ات
همل ��ر واجلرنال �شيللنب ��ورغ ،تناق�ض
مناق�ض ��ة تام ��ة الرواي ��ة الت ��ي اذاعه ��ا
االم�ي�رال دونتز بالراديو ومن الغريب
ان ال�سلط ��ات االمريكي ��ة واالجنليزية
كان ��ت مقتنع ��ة يف ذل ��ك الوق ��ت مبوت
هتل ��ر بينم ��ا مل يك ��ن عندها دلي ��ل على
ذل ��ك �س ��وى اق ��وال همل ��ر واجل�ن�رال
�شيللنبورغ واالذاعة االملانية الر�سمية
وقد ثب ��ت فيما بعد ان همل ��ر كان كاذبا
او عل ��ى االق ��ل ،كان غ�ي�ر مطل ��ع عل ��ى
احلقيقة.
نزيف ام انتحار
�سقط ��ت برل�ي�ن يف  2ماي ��و ومل تهت ��م
�سلط ��ات احللفاء ب�ش ��يء �سوى البحث
ع ��ن جثتي هتل ��ر وجوبل ��ز او اثرهما،
وكان مرك ��ز بحثها دار امل�ست�شارية وما
حوالي ��ه فقد اذاع رادي ��و مو�سكو يف 2
ماي ��و ان الدكتور هان� ��س فريت�ش مدير
الدعاي ��ة النازي ��ة ال ��ذي وق ��ع يف ا�س ��ر
الرو�س �صرح ب ��ان جوبلز انتحر ،بعد
ان قتل زوجت ��ه واوالده ال�سبعة عندما
تبني ل ��ه ان برلني على و�ش ��ك ال�سقوط
كم ��ا ان هتلر ا�صي ��ب ب�شظاي ��ا القنابل
ال�سوفيتي ��ة فم ��ات ب�سببه ��ا وان جثته
دفنت يف مكان ال ميكن اكت�شافه ويف 8
مايو اذاعت قي ��ادة اجلي�ش الربيطاين
الث ��اين ان ج�ن�راال رو�سي� � ًا �ص ��رح
ب ��ان الرو� ��س عرثوا ب�ي�ن انقا� ��ض دار
امل�ست�شاري ��ة عل ��ى جثة ،قي ��ل انها جثة
هتل ��ر ،واي ��د ذلك جميع اخل ��دم  ،ماعدا
واحد ًا منه ��م اكد انها جث ��ة طباخ هتلر
ال ��ذي ي�شبهه ،وق ��د اغتي ��ل ب�سبب هذا
الت�شاب ��ه ،وذكر ان ��ه مقتنع بان هتلر فر
من برلني.
وقال ه ��ذا اجلرنال الرو�سي اي�ضا ،انه
وج ��دت ب�ي�ن انقا� ��ض دار امل�ست�شارية
بع� ��ض اجلثث املحرتقة الت ��ي قيل انها
جثث جويل ��ز وعائلت ��ه ،ولكنه ��ا كانت
م�شوه ��ة اىل درجة كان م ��ن امل�ستحيل
معه ��ا التحقق من �شخ�صي ��ة ا�صحابها،

وهكذا مل يبق هنالك اي دليل على موت
جويلز اي�ض ًا.
وق ��ول ذلك تبني م ��ن التحقيق ��ات التي
قامت به ��ا �سلطات احللف ��اء ان هتلر مل
ميت ب�سبب نزيف دموي .فقد ا�ستمعت
ه ��ذه ال�سلط ��ات اىل اق ��وال الدكت ��ور
ايروي ��ن جي�شين ��ج ،وه ��و اح ��د اطباء
اجلي�ش االخ�صائيني يف امرا�ض االنف
واحلنج ��رة واالذن ،فقد قال انه فح�ص
هتلر يف  15فرباير �سنة  1945وانه مل
يكن هناك اي احتمال الن يكون الزعيم
قد مات ب�سبب نزيف دموي.
وقام ��ت ال�سلط ��ات الرو�سي ��ة بتحقيق
دقي ��ق �شامل ،اثبتت فيه بطريقة قاطعة
ان اجلث ��ة املحرتق ��ة التي وج ��دت بني
انقا�ض دار امل�ست�شارية والتي قيل انها
جثة هتلر ،لي�ست جثته.
وظل املوقف على ه ��ذا احلال حتى 20
يوني ��و ،عندما ب ��رز اىل امل�س ��رح اريك
هاين ��ز كيميك ��ي� ،سائق هتل ��ر اخلا�ص
ال ��ذي �ص ��رح بان ��ه ح�ضر عملي ��ة حرق
جثتي هتلر وايفا براون.
ومن املفيد ان ن�شري ب�شيء من التف�صيل
اىل ال�شهادة التي ادىل بها امام �سلطات
احللف ��اء ح�سب ما نقلته وكاالت االنباء
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الر�سمية يف ذلك الوقت وهذا بع�ض ما
جاء فيها:
انتحر هتلر وايفا براون يوم  13ابريل
يف احدى غرف دار امل�ست�شارية ،وكان
هتل ��ر قد ت ��زوج ايفا قبل ذل ��ك بيومني،
واك ��د ال�شاه ��د ان ��ه اخ ��رج بنف�سه جثة
ايف ��ا براون م ��ن تل ��ك الغرفة عل ��ى �أثر
�إنتحاره ��ا مع هتلر قبل فجر يوم ()12
ابريل مب�سد�سات من نوع والرت.
وق ��ال كيميك ��ي اي�ض ��ا :ان جوبل ��ز
وزوجت ��ه انتحرا يف نف� ��س املكان ،يف
ليل ��ة اول ماي ��و .ث ��م �ص ��ب البنزين يف
املكان واحرق.
وق ��ال اي�ض� � ًا :ان ��ه ح�ضر عملي ��ة حرق
جثت�ي�ن هتلر وايف ��ا براون كم ��ا ح�ضر
ه ��ذه العملي ��ة الت ��ي اجري ��ت يف دار
امل�ست�شاري ��ة ،كل م ��ن مارت ��ن بورم ��ان
وجوبل ��ز واوتو جيت�س وهاينز لينجه
و�شخ�ص ��ان اخ ��ران ن�س ��ي ا�سميهم ��ا.
وا�ض ��اف اىل ذل ��ك قوله :ان هتل ��ر �أمر
ب ��ان حت ��رق جثت ��ه وجث ��ة ايف ��ا حت ��ى
التقعا يف ايدي الرو�س ،وكان هذا قبل
انتحارهما بقليل.
ومن الثاب ��ت االن ان �شهادة كيميكي –
�شاهد العيان هذا – كاذبة وم�ضللة فقد

ثبت ان هتلر كان حي ًا يرزق ،على االقل
حت ��ى ي ��وم  22ابري ��ل ،اي بع ��د ت�أريخ
انتحاره املزعوم بع�شرة ايام.
ذل ��ك الن ��ه عق ��د �آخر جمل� ��س حربي يف
اقبي ��ة امل�ست�شاري ��ة كان من ب�ي�ن الذين
ح�ض ��روه املاري�ش ��ال كي ��ل واجل�ن�رال
ب ��ودل ومارت ��ن بورم ��ان .ولق ��د �سل ��م
جره ��ارت هرج�سي ��ل كات ��ب اخت ��زال
هتل ��ر اخلا� ��ص وقائ ��ع تل ��ك اجلل�س ��ة
ال�صاخب ��ة ،اىل �سلطات احللفاء وادىل
اليه ��م مبعلومت اخ ��رى قيمة عن حياة
اجل�ن�رال كمريب�س رئي� ��س هيئة اركان
احل ��رب ،اىل دار امل�ست�شاري ��ة وابل ��غ
هتل ��ر ان احلال ��ة يف برل�ي�ن ا�صبح ��ت
حرج ��ة .واذ ذاك ام ��ر هتل ��ر بنق ��ل مقر
قيادت ��ه اىل برخت�سبج ��ادن واال يبق ��ى
يف برلني �سوى نواة من رجال اجلي�ش
والطريان والبحرية.
املجل�س االخري
وابتد�أت قناب ��ل الرو�س تن�صب بكرثة
هائل ��ة فو برلني من ��ذ فج ��ر  21ابريل.
ويف ال�ساع ��ة اخلام�سة من م�ساء اليوم
الت ��ايل ،كان ��ت ا�ص ��وات االنفج ��ارات
املخيف ��ة ت�سمع حتى من املخب� ��أ ،وعند

ذلك طلب هتلر ان يجتمع بكينل ويودل
وبرومان على انفراد.
وعندما دخل ه�ؤالء عل ��ى هتلر بادرهم
ه ��ذا بقول ��ه" :اين ارى انن ��ا خ�سرن ��ا
كل �ش ��يء� .س�أبقى يف برل�ي�ن ..هنا يف
دار امل�ست�شاري ��ة ف ��اين به ��ذه الطريقة
ا�ستطيع ان اخدم �شعبي اذ من اجلنون
موا�صلة الكفاح".
وبعد ف�ت�رة ق�صرية م ��ن ال�صمت �صاح
بهم هتلر قائ ًال" ..اخرجوا االن اذهبوا
اىل جنوب املانيا! اما انا ف�س�أبقى هنا..
لقد خ�سرنا كل �شيء."..
فقاطع ��ه املاري�ش ��ال كيتل قائ�ل�ا " :اننا
ل ��ن ن�ت�ركك .ف ��اذا تخلي ��ت عن ��ك ف ��اين
اخج ��ل من النظر بع ��د ذلك اىل زوجتي
واوالدي".
وعاد هتل ��ر ي�أمرهم باخل ��روج فقاطعه
بورمان هذه املرة وقال�" :ستكون هذه
املرة االوىل التي اع�صي فيها اوامرك،
انني لن اذهب".
وحاول اجل�ن�رال يودل عندئذ ان ي�أخذ
ق ��رار نهائي ��ا من هتل ��ر ح ��ول موا�صلة
احلرب ف�س�أله .
هل نفهم من ه ��ذا �إنك تتخلى عن �إتخاذ
ق ��رار يف م�س�أل ��ة موا�صل ��ة احل ��رب او
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عدمها
ولكن هتلر مل ُيجب ،بل التفت اىل كيتل
وبورم ��ان وق ��ال لهما :يج ��ب ان تذهبا
اىل جنوب املانيا.
ثم نه� ��ض م�شري ًا اىل انته ��اء االجتماع
ويف م�س ��اء الي ��وم نف�س ��ه ،اي يف 22
ابريل غ ��ادر برلني بالطائ ��رة جرهارت
وزملي ��ه كاتب االخت ��زال الثاين .وقبل
مغادرت ��ه برل�ي�ن بقلي ��ل �سلمت ��ه ايف ��ا
براون رزمة �صغرية حتوي على خامت
ور�سالة طويل ��ة موجهة اىل �شخ�ص مل
يعرف ا�سم ��ه ،النها و�ضعت يف غالفني
كان االول منهم ��ا معنون ��ا ب�أ�س ��م مولر
مندوب بورم ��ان يف اوبر�سال�سبورج.
ه ��ذا ملخ� ��ص اق ��وال هرجي�سي ��ل ولقد
ايده ��ا كيت ��ل وب ��ودل فيما بع ��د ،واكدا
ان هتل ��ر كان حيا يف  22ابريل ،وكذلك
ايفا ب ��راون وهكذا يت�ض ��ح كذب �سائق
هتل ��ر اخلا� ��ص ،ال ��ذي ح ��اول ان يربر
كذب ��ه فيما بعد فقال انه مل ير جثة هتلر
وه ��ي حترتق ،بل ر�أى فقط حذاءه الن
اجلثة كان مغطاة.
واىل هنا ثبت ان ق�صة حرق جثة هتلر
لي�س ��ت �سوى ق�سم م ��ن امل�سرحية التي
الفها هتلر حول موته.
وهن ��اك �شاه ��د عيان مزع ��وم اخر ،هو
كارن ��و احد رج ��ال فرق ��ة ال�صاعقة قرر
ان ��ه ح�ض ��ر عملي ��ة ح ��رق جثت ��ي هتلر
وايف ��ا ب ��راون .ولكن ��ه يناق� ��ض كيميك
الن ��ه يزع ��م ان احل ��ادث وقع بع ��د ظهر
اول مايو ولي�س يف  13ابريل.
ويف اوائ ��ل يولي ��و �سمح ��ت �سلط ��ات
االحت�ل�ال ملرا�سلي ال�صح ��ف االجنليز
واالمريكي�ي�ن بزيارة املوق ��ع الذي زعم
ان جث ��ة هتل ��ر احرق ��ت في ��ه ،وخ ��رج

ال�صحفي ��ون من هذه
الزي ��ارة ،وق ��د زادت
�شكوكه ��م يف �ص ��دق
الرواي ��ات اجلدي ��دة
الت ��ي اذيع ��ت م ��ن نهاية

زعيم الرايخ.
واذاع ��ت وكال ��ة روي�ت�ر يف "يوني ��و
الربقية التالية:
ان الق�ص ��ة التي اذيعت ع ��ن موت هتلر
مل ت� ��ؤد اىل اله ��دف ال ��ذي ترم ��ي اليه،
ف ��ان الفح� ��ص الذي اج ��ري على اجلثة
الت ��ي زعموا انها جثة هتلر ،اثبتت انها
جثة رج ��ل �آخ ��ر �شديد ال�شب ��ه به واكد
ه ��ذه النتيج ��ة اح ��د �ضب ��اط املاري�شال
جوك ��وف كما انه مل يع�ث�ر على اي اثر
جلث ��ة ت�شبه جثة ايفا ب ��راون وقد ت�أكد
اخلرباء الرو�س من هذا اي�ض ًا.
ويف اول نوفم�ب�ر ن�ش ��رت احلكوم ��ة
الربيطانية اول تقري ��ر ر�سمي حاولت
ان تثب ��ت في ��ه ان هتل ��ر ق ��د م ��ات .وقد
ا�ستندت يف ه ��ذا التقرير اىل الظروف
واملالب�س ��ات و�شه ��ادات �شه ��ود العيان
م ��ن االمل ��ان .واختتم ��ت احلكوم ��ة
الربيطاني ��ة تقريرها بهذه الكلمات :ان
االدل ��ة لي�ست كاملة ولكنها مقنعة ..وال
يوجد اي دليل على ان هتلر اليزال على
قيد احلياة".
ولكن ه ��ذا التقرير �ضعي ��ف ،واحلجج
واال�ساني ��د الت ��ي اعتم ��دت عليه ��ا
ال�سلط ��ات الربيطاني ��ة واهية ال ت�صمد
امام املنطق واالدلة القانونية .اذ كيف
ميك ��ن اثب ��ات م ��وت �شخ� ��ص ا�ستنادا
اىل الظ ��روف واملالب�س ��ات !..ثم كيف
ميكن التوفيق بني ال�شه ��ادات العديدة
املتناق�ضة كتل ��ك التي ادىل بها كيميكي
وكارنو؟ وه ��ل يعترب عجز احللفاء عن
العثور على هتلر دليال على موته.؟
ولق ��د ج ��اء يف ه ��ذا التقري ��ر اي�ضا ان

هتلر عق ��د زواجه على ايف ��ا براون يف
ليل ��ة  29ابري ��ل ،ولكن �شه ��ادة الزواج
الت ��ي زع ��م احللفاء انهم ع�ث�روا عليها،
مل تك ��ن حتمل تاريخ عق ��د هذا الزواج،
او عل ��ى اال�ص ��ح كان التاريخ م�شطوبا
ب�صورة ال ميكن معها قراءته.
ويق ��ول التقرير اي�ضا ان من بني الذين
ح�ض ��روا عملية حرق اجلث ��ة ،الدكتور
�شتومفيج ��ر .فه ��ل ح ��اول امل�س�ؤولون
ع ��ن كتاب ��ة ه ��ذا التقري ��ر ،البح ��ث يف
�سب ��ب دع ��وة ه ��ذا الدكت ��ور حل�ض ��ور
عملي ��ة حرق اجلثة؟ لقد كان �شومفيجر
ج ��راح هتل ��ر اخلا� ��ص ،وكان م�شهور ًا
بجراحة غريبة من ابتكاره اطلق عليها
ا�س ��م عملية الرباط احلريري" فهل كان
وجوده �ضروريا لعملية احلرق؟
لق ��د كان هذا الدكت ��ور م�شهور ًا باجراء
عملي ��ة ي�ستطيع معها تعطي ��ل االن�سان
ع ��ن العم ��ل اىل ح�ي�ن ،ث ��م اعادت ��ه اىل
حالت ��ه الطبيعية وكذل ��ك ا�صابته ب�شلل
يف اح ��د اع�ض ��اء ج�سم ��ه ،وكان يعمل
يف مدين ��ة رافن�س�ب�روك .ولكن ��ه دع ��ى
فج� ��أة يف اواخر مار�س عام  1945اىل
االقام ��ة يف خمب�أ هتلر فح�ضر واح�ضر
مع ��ه جمي ��ع الآالت واالدوات التي كان
ي�ستخدمه ��ا يف جراحت ��ه .فلماذا؟ ومن
هو ال�شخ�ص او اال�شخا�ص الذين طلب
منه ان يجرى عليهم عمليته امل�شهورة؟
ال احد يدري على وجه التحقيق ،ولكنا
ن�ستطي ��ع ان ن�ستنت ��ج �شيئ� � ًا كثري ًا من
اقوال اولئك اال�شخا� ��ص الذين زعموا
ان هتل ��ر قام بتوديعه ��م الوداع االخري
قبل انتحاره بقليل.
�آخر �ساعة/
ت�شرين الثاين1951 -
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