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ال�صوفييتي نيكيتا خروت�صوف
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مهمة الوزير 
و�س�ألت الوزير ال�س���عودي عن �سبب دعوة االمري 
في�س���ل لزي�رة لندن.. فق����ل ان ال�سبب هو الرغبة 
يف الت�س����ور يف م�س����ئل تهم البلدين.. قلت:"امل 
يتو�س���ط االمري ب���ن م�سر واجنل���را حلل ق�سية 
وادي النيل؟".. فق�ل ان كل م� يعرفه هو ان االمري 
يعت���ر الق�سية امل�سري���ة ق�سية للمملك���ة العربية 
ال�سعودي���ة، وان���ه ال يدخ���ر و�سع���� يف ت�أييده���� 

والدف�ع عنه� يف كل مك�ن. 

ال ي�شرك هذا؟ 
وقلت للوزير اليمن���ي:"ان اليمن مل تقف اىل االن 
موقف���� ب����رزا يف اجتم�ع�ت اجل�مع���ة العربية!.. 
انه���� تكتف���ي ب�ملوافق���ة عل���ى الق���رارات".. فق����ل 
يل:"هل تريد من اليمن ان تختلف مع �سقيق�ته�؟.. 
اال ي�س���رك انه���� توؤي���د ال���دول العربي���ة على طول 

اخلط؟". 

انه خري دعاية مل�شر 
واتي���ح يل ان احتدث مع عب���د املنعم م�سطفى بك، 
م�ست�س����ر م�سر يف اجتم�ع����ت اللجنة.. انه وزير 

م�س���ر يف �سوي�س���را، وقد ج����ء خ�سي�س� ليح�سر 
ه���ذه االجتم�ع�ت، الأنه من اك���ر امل�سرين معرفة 
بدق�ئ���ق ق�سي���ة فل�سط���ن.. قل���ت له:"بلغن���ي ان 
امل�سري���ن الذين ي�سيفون يف �سوي�سرا هذا الع�م 
كث���ريون جدا".. فق�ل يل:"ه���ذا �سحيح، انهم يف 
هذا الع�م اكر منهم يف االعوام امل��سية.. ولكنني 
اعتقد ان ازدي�د عدد امل�سرين الذين ي�سيفون يف 
اوروب���� يفي���د م�س���ر النهم دع�ي���ة م�سرف���ة له�، قد 
ي�سرف بع�سه���م يف االنف�ق، ولكن مل����ذا تت�أمل من 
ا�سرافهم، وهم ينفقون من اموالهم هم؟ وم� دامت 

م�سر ت�ستفيد من ذلك؟". 
قل���ت له:"ه���ل كف���ت ال�سح�ف���ة ال�سوي�سري���ة ع���ن 
مه�جمة م�س���ر؟".. فق�ل:"انه� ال حتمل على م�سر 
مطلق���� يف هذه االي�م، بل تب���دي من التقدير مل�سر 

م� تبديه الية دولة كرى من دول الع�مل". 

ولو... 
ويف م�س����ء احد اي����م اال�سب���وع امل��سي، ملحت 
في�س���ي االن��س���ي بك وزي���ر خ�رجي���ة �سوري�.. 
ورئي�ش وفده� ملحته ي�سري يف �س�رع الكورني�ش 
مع االم���ري م�سطفى ال�سه�بي وزير �سوري� يف 

م�س���ر.. ثم راأيت���ه ي�سري اىل ي����وره الع�سكري، 

فيذه���ب الي����ور اىل ال�سي�رة الت���ي ك�ن الوزيران 
يركب�نه����، وينتزع العل���م ال�سوري ال���ذي يرفرف 
على مقدمته�.. ومل� مددت يدي 

ال�س�فحهم����، ق�ل االن��س���ي بك:"لق���د نزعن� العلم 
حت���ى ال يعرفن���� احد.. ولك���ن يب���دو ان ال�سح�فة 
ال يخف���ى عليه� �سيء!".. فق�ل ل���ه االمري ال�سه�بي 
وهو ي�سحك:"ت�ستطيع ان تخفي نف�سك عن جميع 
اال  الن�����ش، 

يحر���ص ال�شي��د عل��ي املوؤي��د، ممث��ل اليم��ن يف اجتماع��ات 
اللجن��ة ال�شيا�شي��ة على احل�ش��ور مبكراً، وقد و�ش��ل مرة اىل 
ق�شر"انطونياد���ص"، حي��ث جتتم��ع اللجن��ة، قب��ل ان ي�ش��ل 

املوظفون الذين ينظمون الجتماعات! 
وقب��ل ان يبداأ الجتم��اع الول، التقى ال�شي��د املوؤيد بال�شيخ 
عب��د اهلل الف�شل وزير اململك��ة ال�شعودية وممثلها يف اللجنة، 
فعاتبه الوزير ال�شعودي على بع�ص ت�شريحاته عن الطاعون 

الدملي. 
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ال�سحفين.. انهم يعرفونك ولو كنت متنكرًا!". 

حديث البحر 
ودخل الوزيران الب���اج، ودخلت معهم�.. و�سرن� 
مع���� على الرم���ل بجوار امل����ء مت�م�.. ومل���� �س�ألت 
وزي���ر اخل�رجية ع���ن اح���وال �سوري����، ا�س�ر اىل 
البحر وق����ل:"ان �سوري� ه�دئة هدوء هذا امل�ء".. 
قلت:"ولك���ن هذا مل����ء لي�ش ه�دئ���� ب��ستمرار.. ان 
امواجه تثور احي�ن�".. فق�ل ان التي�رات الهوائية 
ه���ي التي تثري م�ء البح���ر، ولي�ش يف �سوري� االن 

تي�رات مثرية واحلمد لله". 

ت�شليم عبد اهلل التل
ومل� التقيت بروحي عبد اله�دي ب��س� وزير مع�رف 
االردن ورئي����ش وفده���� يف اللجن���ة ال�سي��سي���ة، 
قلت ل���ه ان ت�سلي���م الكولوني���ل عبد الل���ه التل اىل 
احلكومة االردنية غري ممك���ن، الن م�سر واالردن 
مل تعق���دا مع� مع�ه���دة لت�سلي���م املجرم���ن.. فق�ل 
فورا:"هذا �سحيح، ولك���ن العاق�ت االخوية بن 
م�س���ر واالردن ال تبي���ح الحداهم���� ان ت�أوى عدوا 

لاخرى". 
ه���ذه  ال�سي��سي���ة  اللجن���ة  تتن����ول  قلت:"ه���ل 

امل�س�ألة؟". 
فق����ل:"ال، ان االم���ر م���روك لوزي���ري خ�رجي���ة 

الدولتن". 

هذا يكفي 
الب�ق���ي  الل���ه  عب���د  ب�ل�سي���د  التقي���ت  وحينم���� 
رئي����ش وزراء لبن����ن، �س�ألت���ه ع���ن اخل���اف ب���ن 
ال���دول العربي���ة على اال�س���راك يف موؤمت���ر �س�ن 
فران�س�سك���و، فق����ل يل:"لي�ش هذا خاف����.. ولكنه 
عر�ش لوجه����ت النظر املختلفة.. ام���� املبداأ فكلن� 
متفق���ون علي���ه.. واين ارى ان ذه�بن� اىل املح�فل 
الدولي���ة بلغت نظر الع�مل الين����.. وهذا يكفي، اذا 
مل ن���ك نربح ربح� مب��سرا م���ن وراء اال�سراك يف 

هذه املح�فل". 

م�شكلة 
وقد ات����ح يل حمم���ود �سليم�ن غن����م ب��س� فر�سة 
حفل���ة  يف  جميع����  العربي���ة  ب�لوف���ود  االجتم����ع 
التك���رمي التي اق�مه� لهم ي���وم ال�سبت امل��سي، يف 

ن�دي اليخت امللكي ب�ال�سكندرية
راأى الوزير اق�مة احلفل���ة يف هذا الن�دي وار�سل 
الدع���وات.. ث���م عل���م ان الئح���ة الن����دي ال تبي���ح 
لغ���ري االع�س����ء ان يقيموا حفات في���ه، فطلب من 
م�سطف���ى ع�مر ب��س���� مدير ج�معة ف����روق االول 
ان يعت���ر نف�س���ه �س�ح���ب احلفلة، الن���ه ع�سو يف 
الن�دي.. عل���ى ان يقوم الوزير ب�لدفع.. ثم ات�سح 

ان اق�م���ة احلف���ات هن�ك مب�حة لل���وزراء، ولو مل 
يكونوا اع�س�ء. 

وك�ن���ت ق�ئم���ة الطع����م موؤلفة م���ن �سمك"رابع".. 
وهي مدينة يف احلج�ز.. وفط�ئر"عم�ن"، وديكة 
ابن الرومي ب����رز الني���ل، وبط�ط�ش"الرافدين"، 
و�ساطة اجلزيرة اخل�سراءن ومثلج�ت"ق�دي�سي
ا"بخوخ"بلودان"وف�كهة"غزة"وقهوة"�سنع�ء". 

د�شي�شة.. 
واثن����ء تن����ول الطع�م دع���ى في�س���ي االن��سي بك 
وزير خ�رجية �سوري� للتكلم مع امريك� ب�لتليفون، 
فنف����ش يديه من ديك ابن الروم���ي.. وظل مم�سك� 
ال�سم�عة ن�سف �س�عة، دون ان ي�سمع �سوت�.. وم� 
ك�د يعود اىل امل�ئدة، حتى قيل له ان امريك� تتكلم، 

فركه� وذهب.. لكن امريك� مل تقل �سيئً�!.
وع�د اىل امل�ئدة فوجد املدعوين ي�سربون القهوة! 
وق�ل يل انه ال يعرف من الذي طلبه يف التليفون، 

ورجح انه� د�سي�سة من ا�سرائيل! 
وبعد القهوة، ركب املدعوون �سفينتن �سراعيتن 
�س�رت���� بهم يف مي�ه راأ����ش التن.. وقد ا�سر رك�ب 
ال�سفين���ة التي ركبه� غن�م ب��س���� على ان يقوم هو 

مبهمة"الري�ش"ب�عتب�ره �س�حب الدعوة. 

ال�شباحة اح�شن 
خ�رجي���ة  وزي���ر  احلل���و  �س����رل  ال�سي���د  و�س����ل 
لبن�ن:"الي�ش بينن� �س�ع���ر او زج�ل، ليقول �سعرا 
يف هذا اجلم�ل؟".. وم� ك�د يتم حملته حتى م�لت 
ال�سفينة ميا �سديدًا.. فق�ل:"الي�ش بينن� من يتقن 

العوم؟". 

موقف تركيا 
ومل� ع����دت ال�سفينة اىل هدوئه�، ابدى ال�سيد على 
املوؤي���د ده�سته ملوقف تركي� م���ن م�سر يف جمل�ش 
االمن.. وق����ل في�سي االن��سي بك انه ك�ن يتحدث 
مع امريك���ي كبري، فلم���� ابدى ده�ست���ه من موقف 
تركي����، ق����ل االمريك���ي الكب���ري:"ان تركي���� تفي���د 
كث���ريا م���ن �سداقة امري���ك�، فلم�ذا يعيب���ون عليه� 

موقفه�؟!". 

املفاو�شات 
ومل���� ع����دت ال�سفين���ة اىل ال�س�ط���ئ.. ق����ل �س�دق 
جوه���ر ب��س�، وكيل وزارة املع�رف:"لقد عدن� اىل 
النقطة التي بداأن� منه�.. مت�م� كم� يفعل االجنليز 

معن� يف املف�و�س�ت!". 
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مزق �شهادته 
والطف���ل الذي بكى يف امل��سي لط���ة زميله، هو نف�ش 
ال�س����ب الث�ئ���ر الذي وق���ف على من�س���ة اخلط�بة يف 
اجل�مع���ة االمريكي���ة، يف ذلك احلف���ل التقليدي الذي 

تقيمه اجل�معة لت�سليم �سه�دات املتخرجن.. 
وم���� ك�د عبد الق�در يت�سلم ال�سه����دة، حتى التفت اىل 

رئي�ش اجل�معة الدكتور واط�سون وق�ل له: 
- ه���ل ي�سم���ح يل �سيدي.. ووقف عب���د الق�در يخطب 
تخ���رج  الت���ي  ب�جل�مع���ة  وين���دد  دقيق���ة..  ع�سري���ن 
فيه����، واتهمه���� ب�لنزعة اال�ستعم�ري���ة وب�لدعوة اىل 

التب�سري. 

والدي.. مت 
هك���ذا ك�ن���ت حي�ته.. كله���� موجة ع�تية م���ن الثورة، 
ع����م 1933 وك�ن بطلن����  واحلدي���د، والن����ر ح���دث 
يف اخل�م�س���ة والع�سري���ن م���ن عم���ره ان ق���رر �سب�ب 
فل�سط���ن القي����م مبظ�ه���رات يف القد����ش �سد هجرة 

اليهود واالنتداب الريط�ين. 
وحمل املتظ�هرون قراره���م اىل زعيم الباد، مو�سى 
ك�ظ���م ب��س����، وال���د عبد الق����در احل�سين���ي، واع�س�ء 
اجلن���ة التنفيذي���ة، ف�ق���ره البع����ش ورف�س���ه البع�ش 
االخر.. ووقف مو�سى ب��س� نف�سه مرددا ف�سرخ يف 

وجه والده وق�ل: 
- ي� والدي لقد بلغت من العمر م� ي�ستهيه الكثريون، 
ف�خت���م ه���ذا العمر الطوي���ل اجلليل بقي����دة امتك يف 
ث���ورة �سد الظلم، واخرج عل���ى قوانن اال�ستعم�ر ي� 
وال���دي، وان مل مي���ت مثل���ك يف �سبيل وطن���ه فمن ذا 

الذي ميوت!!
وخ�سع الوالد لوالده!!

ومل يج���د املن���دوب ال�س�م���ي الريط����ين ال�سريارتر 
راكه���وب حا اال ان ير�سل وفدا غري ر�سمي من رج�ل 
اجل�لي���ة الريط�ني���ة عل���ى راأ�سه من نيوت���ن �سديقة 

العرب اللغ�ء القرار.. 
وعند درج����ت املنزل ق�بله���� عب دالق����در.. ف�م�سكه� 

ب�سدة من ذراعه� وحملق طويا يف عينيه� ثم ق�ل: 
- ي���� �سي���دي اين ارب� بك ان ت�سع���ى اىل والدي للكف 
ع���ن دعوته ان���ه لن يكون خ�ئن� لوطن���ه.. والله لو ان 
وال���دي قبل و�س�طتك���م ف�ين �س�ك���ون اول من يخرج 

عليهن ف�ن حبي المتي يفوق حبي لوالدي!! 
وهن� خ���رج مو�سى ب��س����، وعندم� �سمع عب���د الق�در 
يخ�ط���ب م���ن نيوتن به���ذه اللهجة، اغرورق���ت عين�ه 

ب�لدموع، وق�ل له�: 
- ي���� م�ش نيوتن.. هذا م� يقول���ه ولدي!! فم�ذا يقول 

الن��ش!! 
وع�د الوفد االجنليزي بخفي حنن!!

مل يكن ال الدم 
ال���دم..  اال  الق����در  عب���د  هن����ك يف حي����ة  يك���ن  ومل 
والكف�ح.. ومل يكن يف حي�ته �سوت اقوى من �سوت 

فل�سطن.. تقول لك ال�سيدة زوجته: 
- اين م�زل���ت اتذك���ر ذل���ك الي���وم الذي تق���دم فيه اىل 

خطبتي.. يف ذلك اليوم ق�بل ابي.. وق�ل له بحدة: 
- زوجتي ابنتك ي� عم�ه.. وان مل تزوجنيه�.. اخذته� 

عتوة!! 
واعجبتن���ي رجولته، وق�سوت���ه، وثورته.. فقبلت ان 
اك���ون زوجت���ه.. ويف ليلة الزف�ف هم����ش عبد الق�در 

يف اذين وق�ل: 
- اال تريدين ان تري�سي!! 

وخرجن���� اىل الطريق الع�م.. وم� كدن���� نتقدم ب�سع 
خطوات حتى ق�ل يل: 

- انتظ���ري هن���� برهة... وغ����ب عبد الق����در كثريا.. 
واخريا ع����د.. ك�ن يحمل �سيئ� ثقيا فوق كتفيه يك�د 

ينوء بحمله، وقلت له: 
- م� هذا ي�عبد الق�در!! 

و�سحك عبد الق�در وق�ل: 
- ا�سلحة ومفرقع�ت من اجل فل�سطن!! 

مات مرتني!! 
وت�سمت ال�سيدة العظيمة.. وترق يف عينيه� دموع 

ح�ئرة.. فتم�سحه� املراة ال�سج�عة وتقول: 
- مل يك���ن عب���د الق�در يخ�سى املوت ق���ط.. �س�لت مرة 

من اجمل ام�نيه.. ف�بت�سم وق�ل: 
- ان ا�ست�سه���د يف �سبي���ل فل�سط���ن ومنذ ذل���ك اليوم 

دائم����  للوط���ن. وكن���ت اح����ش  وهب���ت روح���ي 
ان���ه لفل�سط���ن اك���ر مم���� ه���و يل، او الهله او 

لع�سريته!! 
وت�سمت ال�سيدة وتقول: 

 - هل تعلم ان عبد الق�در م�ت مرتن!! 
عب���د  وك�ن   1938 ام  يف  م���رة  اول  م����ت   -
الق�در يقود ف�سيلة م���ن املج�هدين يف جب�ل 
اخللي���ل.. وك�ن ق���د اتخ���ذ م���ن قري���ة بن���ي 
نعيم مق���را للقي�دة.. وعندم���� علم االجنليز 
بذل���ك ار�سل���وا اليه قوة كب���رية من اجلنود 
اح�طت بوك���ره.. وا�ستمرت املعركة ثاثة 
اي����م ا�ستط����ع االجنلي���ز ان مينع���وا عنه 
النجدات.. والذخرية.. ويف م�س�ء اليوم 
الث�ل���ث للمعرك���ة.. هج���م االجنلي���ز على 
املج�هدي���ن، ف�سقط عبد الق����در �سريع�، 
بع���د ان اخرق���ت ر�س��س���ة ق�تل���ة رئته 
اليمنى، و�سقط اىل ج�نبه ابن عمه علي 
ح�سن احل�سين���ي املهند����ش، وع�سرات 

من فتي�ن العرب!! 
وعندم� احتل االجنليز املك�ن، راح ق�ئد احلملة يفت�ش 
ع���ن جثة عبد الق����در ن وعندم� وج���ده، وك�نه يقدمه 

مرات فلم يتحركن وطعنه ي�سنجته فلم يت�أوه!! 
اخللي���ل..  اىل  جي�س���ه  راأ����ش  عل���ى  الق�ئ���د  وع����د 
واذاع اخل���ر.. فه���رع اه����يل الق���رى اىل بن���ي نعيم 
يتفق���دون ابن�ءهم، فنقلوا م���ن ك�ن جريح� منهم اىل 
امل�ست�سفي����ت، وجمع���وا ال�سه���داء يف م���ك�ن واح���د 

متهيدا لدفنهم. وك�ن عبد الق�در من بينهم!! 
ويف الي���وم الث�ل���ث م���ر بع����ش رج�ل الب���دو مبيدان 
املعركة قراأوا جثث ال�سهداء مكد�سة.. و�سمع احدهم 
انين���� خ�فت� �سعيف�.. فتقدم ل���ريى االمر ف�ذا به يرى 
عبد الق����در وقد دبت فيه الروح.. فنقله على ن�قة اىل 
امل�ست�سف���ى االجنليزي يف اخللي���ل و�سلمه للممر�سة 

وق�ل: 
- هذا رجل ال اعرفه وجدته جريح� فنقلته!! 

وبع���د ا�سبوع تفقدت املمر�س���ة اجلريح املجهول فلم 
جتده.. وتبن انه هرب على ظهر جمل اىل دم�سق!! 

وت�سمت ال�سيدة وتقول: 
- وكنت قد �سبقته اىل دم�سق.. ك�نت ن�سف ذراعه قد 
اط�حت به� �سظية وك�ن���ت را�سه تخفيه ال�سم�دات.. 

وم� ك�د يراين حتى �سحك برغم جراحه وق�ل يل: 
- ان���� ا�س���ف هذه امل���رة.. مل ا�ستط���ع ان ان����ل �سرف 

اال�ست�سه�د! و�سمت ومل اتكلم.. 
وام���� ابنته هيف�ء فقد بك���ت.. وراحت جتذب اطراف 

ثي�به.. وهي تقول: 
- ال تركن� ي� ب�ب�!! نحن نريدك!! 

ويب���دو ان ه���ذه العب�رة اث�رت كوام���ن الذكري�ت يف 
نف�ش عبد الق�در فق�ل له�: 

- ال تب���ك ي���� 

هيف�ء.. 
ومل يلب���ث عب���د الق����در يف دم�س���ق اكر م���ن ان تراأ 
جراح���ه.. وم���� ك�د يتم�ث���ل لل�سف����ء.. حت���ى ع�د اىل 
فل�سط���ن لي�ست�نف جه�ده.. وك�ن���ت الر�س�لة االوىل 
التي كتبه� البن�، ر�س�ل���ة وجهه� اىل هيف�ء عب�رة عن 

ق�سيدة ن�سه�: 
وفراق دمعك هز قلبي الب�كي 
كفى البك�، نف�سي تراق فداك 

هيف�ء ال تبكي بحق ابوتي 
هيف�ء قد هد البك�ء اب�ك 

�سوين دموعك انه� من مهجتي 
ذوب الفوؤاد ذرفته� ببك�ك 

يف كل مكان 
وكم� حم���ل عبد الق�در روحه عل���ى يديه يف فل�سطن 
حمله���� يف بغ���داد، يف معرك���ة �سدر اب���ي غريب عند 
�سواح���ي بغ���داد يف ابي���ل ع����م 1941، عندم� ح�ول 
االجنلي���ز احتال الع���راق بعد ثورة ر�سي���د ع�ي لقد 
ا�ستط����ع عبد الق�در ومعه ثم�نية ع�سر من اعوانه ان 
يوؤخر دخول االجنليز اىل بغ���داد ع�سرة اي�م.. حتى 

اطلق االجنليز على ف�سيلته ا�سم"دب�ب�ت العراق". 

�شعلة من نار 
وظ���ل عبد الق����در بعي���دا عن وطن���ه.. ولك���ن الثورة 
ك�ن���ت م�زال���ت ت�ستعر يف نف�س���ه.. وعندم���� ع�د اىل 
الق�هرة يف اواخر ع����م 1945 راح يدرب املج�هدين 
للت�سل���ل اىل فل�سط���ن، ف�لف جي�ش اجله����د املقد�ش، 
ونظم� فرقه وكت�ئب���ه، وف�س�ئله، كم� نظم فرق� للنقل 

والقن��سة والتدمري!! 
وعندم���� ا�ست���د �س�ع���د اليه���ود، وتع���دت اعتداءاتهم 
االجنلي���ز اىل الع���رب ع����م 1946، ام���ر عب���د الق����در 
رج�ل���ه بدخ���ول فل�سط���ن فت�ألق���ت داخ���ل فل�سط���ن 

جم�ع�ت ثاث ا�سمه�: احلرية، والث�أر، والقوة.
وعندم���� �سدر قرار التق�سي���م يف 29 نوفمر 1947، 
واندلعت نريان الثورة يف فل�سطن، �سدرت االوامر 
لعب���د الق�در بدخ���ول فل�سط���ن، فجعل مرك���ز قي�دته 
الع�مة، يف بلدة ب�سر زيت من ق�س�ء رام 

الله لقربه� من القد�ش!
ومتكن عبد الق�در من تطويق الع��سمة 
املقد�س���ة، ودارت بين���ه وب���ن االجنليز 
واليه���ود، ح���رب ق��سي���ة، وا�ستبك معهم 
يف مع�رك كثرية كمعرك���ة بيت �سوريك، 

و�سوريف، و�سعف�ط، وب�ب الواد. 

ما�شاة القد�ص 
اليه���ود  ويف اواخ���ر �سه���ر م�ر����ش، ادرك 
االعي�ء فطلبوا جع���ل منطقة القد�ش منطقة 
مفتوح���ة واخ���راج امل�سلح���ن.. فرف�ش عبد 

الق�در وق�ل: 
- يج���ب ان ي�سل���م يهود القد����ش كل ا�سلحتهم 
وعن�ده���م، وان يعط���وا �سم�ن� بع���دم العودة 

العم�ل الغدر واخلي�نة!

م�شى عام��ان على ا�شت�شه��اد عبد القادر 
احل�شيني.. وهذه هي ق�شة البطل!! 

ع��اد الطف��ل، يوم��ا اىل من��زل والده يف 
القد�ص، وهو يبكي، فقال له ابوه: 

- ماذا حدث؟! 
- لقد �شربني احد الطفال!! 

- وهل كان احلق يف جانبك؟ 

- نعم يا ابتاه 
ف�شفع��ه والده ب�شدة عل��ى وجهه وقال 

له: 
- عد فخ��ذ حقك من��ه او ل تعد!! وعاد 
الطف��ل بعد م��دة، وقد متزق��ت ثيابه، 
ونزف��ت جراح��ه.. وق��ال لبي��ه وه��و 

يقتطع ال�شحك من بني الدموع. 
- لقد اخذت حقي يا ابتاه!! 
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وبداأت الذخرية تنق����ش فج�أة من ايدي املج�هدين.. 
ومل ت�ستطع ا�سلحته���م العتيقة ان تغلق تلك الثغرات 
الت���ي ب���داأت تنفت���ح يف جبه���ة القد����ش.. وادرك عبد 
اللجن���ة  م���ن  النج���دة  ذل���ك، ف��س���رع يطل���ب  الق����در 

الع�سكرية بدم�سق. 

عبد القادر يتكلم 
ولنرك عبد الق����در احل�سيني ي�س���ف مق�بلته للجنة 

الع�سكرية بدم�سق.. 
اول ابريل 1948 

توجه���ت اىل وزارة الدف����ع واجتمعت بطه اله��سمي 
ب��س� بح�سور �سم�حة الفتى ورحت ا�سرح له اخلطر 
الذي يهدد مدينة القد�ش والط���رق املوؤدية اليه�، وقد 
تعب���ث كث���ريا يف �سرح مراك���ز املج�هدي���ن واملن�طق 
التي حتيط به� وو�سف طبيعته�، ف�ن عطوفة الب��س� 
لا�س���ف اليعرف تل���ك املنطقة ومل يدخله���� قط ال قبل 

تعيينه مفت�س� ع�م� جلي�ش التحرير وال بعد ذلك! 
وق�ل الب��س� اخريا: 

- ال تقل���ق ي� عب���د الق����در.. اذا �سقط���ت القد�ش ف�نن� 
�سرنجعه���� حتم�.. ي� عب���د الق�در نحن ق����درون على 

ذلك.. 
واح�س�س���ت ك�ن االر����ش تعي���د حتت قدم���ي.. وقلت 

ل�سم�حة املفتي وك�ن ممتقع الوجه. 
- يب���دو ي� ول���دي ان الرجل ال ي�سع���ر اطاق� بحقيقة 
املوق���ف وال يق���در خط���ر �سق���وط مدين���ة القد�ش من 
الن�حي���ة املدني���ة والع�سكري���ة واملعنوي���ة وخرج���ت 
غ��سب� وق�بلت حممود الهندي ع�سو اللجنة... وبعد 

ان �سرحت له املوقف ق�ل يل: 
اليوج���د ل���دى اللجن���ة الع�سكري���ة ر�س��س����ت او اي 
ن���وع من اال�سلح���ة الثقيلة ولكني �س�ح����ول تزويدك 
بخم�س���ن بندقي���ة على �سرط ان يواف���ق بقية اع�س�ء 

اللجنة. 
فقلت له: 

 لق���د حرمتمون� م���ن اية م�س�عدة فه���ل تبخلون علين� 
ببع�ش ر�س��س�ت وبع�ش اال�سلحة احلديثة وان اعلم 

حق العلم انه� مكد�سة يف املرة!! 
فق�ل حممود الهندي: 

- ولكن هذه اجلي�ش االنق�ذ، ولفوزي الق�وفجي! 
ف�حتددت وقلت: 

- ولك���ن اي���ن جي�ش االنق����ذ وهل ا�س���رك يف معركة 
واحدة حتى االن.. نح���ن نريد 1% من اال�سلحة التي 
تقدمون����ه اليه���م او ل�ستم ق�دتن���� او مل يعهدوا اليكم 
بتنظي���م الق���وى ال�سعبي���ة ومق�وم���ة اليه���ود فلم����ذا 
متتعون عن���� كل عون.. الي�ش كل م� ي�سل الين� منكم 
ي� حممود، ب���ن االونة واالخرى ه���ي كتب حتددون 

فيه� ا�سم�ء القواد واملن�طق التي ت�سرفون عليه�.. ان 
هذا �سيء ال يط�ق. 

ومنوذج �سوتي وان� اقول: 
- اين اتو�س���م  في���ك خريا ي� حمم���ود ولذلك ارجو ان 

ت�سعر ب�سعورن� فت�س�عدن� و�سرنفع راأ�سكم ع�لي�. 
وح�ول حممود الهندي التخل�ش مني فق�ل: 

- �سنعقد اجتم�ع� لبحث هذا املو�سوع. 
ومل يك���ن هن�ك بد م���ن االن�سح����ب.. وعندم� خرجن� 
م���ن مك�تب وزارة الدف�ع ال�سوري���ة �س�هدن� عددا من 
البولي����ش ال�سري يحيط بن� ويتتبعن���� من مك�ن اىل 
اآخ���ر.. ومل� ا�ستف�سرن� عن ذلك قي���ل لن� ان الدافع اىل 
ذل���ك هو املح�فظ���ة على حي�ت���ي.. اال اين عرفت فيم� 

بعد انه� رق�به فر�سه� الق�وقجي علي وعلى رج�ل.
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اجتمعن���� ب�لهيئة العربية العلي� و�سكوت اىل �سم�حة 
الفت���ى �س���وء مع�مل���ة اللجن���ة، وق����ل يل �سم�حته ان 
اللجن���ة الع�سكري���ة طلب���ت بي�ن����ت وتف��سي���ل ت�م���ة 
ع���ن جم���ع اعم����ل اجله����د املقد����ش وخرائ���ط �س�ملة 
لنقط���ة ن�س����ط ه���ذه الق���وات، وتف��سي���ل ادارية عن 
احل�س�ب�ت وع���دد اجلنود.. فطلبت م���ن ال�سيد ق��سم 
حمم���د الدمي�وي امن �سر اجله����د املقد�ش و�س�عدي 
االملن العودة اىل فل�سطن يف احل�ل واح�س�ر جميع 

املطلوب! 
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يف مت�م ال�س�عة الث�منة من م�س�ء هذا اليوم توجهت 
اىل فن���دق االوري�ل ب�ال�ش حيث يقيم عزام ب��س� ومل� 
علم بقدومي ا�ستقبلني عند مدخل الفندق وقبلني من 

راأ�سي وق�ل يل: 
- لقد رفعت راأ�ش العرب ع�لي� ي� عبد الق�در.

فخجلت وقلت: 
- اين مل اقم اال ب�لواجب.. وجل�ش عزام ب��س� وبج�نبه 
�سم�ح���ة املفت���ي وامي���ل الق���وري وق��س���م الدمي�وي 
و�سرحت للب��س���� حقيقة املوقف وخط���ة اليهود التي 
ي���ودون اتب�عه� بع���د جاء االجنلي���ز وبينت له مدى 
تق�سري اللجن���ة الع�سكرية يف م�س�عدتي وطلبت منه 
التدخ���ل ملنحي بع�ش الر�س��س�ت فتحم�ش عزام ب��س� 

وق�ل:
- �س�دعوهم لاجتم�ع و�ستح�سره انت وان� �سخ�سي� 
�س�ح����ول م�س�عدت���ك، ف�ن احد ا�سدق�ئ���ي ق�ل يل انه 
م�ستع���د لدف���ع م�ئ���ة الف جني���ه للجه����د يف فل�سطن 
و�س�خ�س����ش منه���� اربعن الف���� مل�س�عدتك���م على ان 

رج�ل ف�سنعقد االجتم�ع غدا يف ال�س�عة الع��سرة. 
وق���د دام اجتم�عن���� هذا حت���ى ال�س�ع���ة الواحدة بعد 

منت�سف الليل.. 
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�سقط���ت الق�سط���ل يف اي���دي اليه���ود.. لقد زل���زل هذا 
احل����دث كي����ين.. يف ال�س�عة الع��س���رة توجهت اىل 
ق�د�سي���ة حيث تقيم اجلن���ة الع�سكري���ة.. وهن�ك عقد 
اجتم�ع ح�سره اع�س�ء من ا�سم�عيل �سفوت واحمد 
ال�سرب�تي وحمم���ود الهندي وطه اله��سمي و�س�حمة 
املفت���ي وح�س���ر ج�نب���� من���ه ع���زام ب��س���� وري�����ش 
ال�سلح... وبعد ان قدمت التق�رير التي طلبوه� مني 

ق�ل ا�سم�عيل �سفوت ب��س� الق�ئد الع�م: 
- لق���د اطلعن� على تقريرك ولك���ن الق�سطل قد �سقطت 
ف�سنطل���ب اىل  ا�سرداده����  ع���ن  كن���ت ع�ج���زا  ف����ن 

الق�وقجي ان ي�سرجعه�.. فقلت: 
 Castle ي���� ب��س���� ان الق�سط���ل م�أخوذة عن كلم���ة -
ومعن�ه���� اذا كنت ال تعرف"احل�سن"وانت تعرف ان 
خطتي هي حم��سرة القد�ش وامل�ستعمرات اليهودية 
وقطع التموي���ن وامل�ء عنه�، و�سرب القوافل الق�دمة 
اليه� وقد جنحت هذه اخلطة وادت ب�ليهود اىل طلب 
الهندن���ة يف القد����ش، وب�لوالي����ت املتح���دة ب�لعدول 
عن م�س���روع التق�سيم، وانت تع���رف انني ال ميكنني 
مه�جم���ة القد�ش وامل�ستعمرات او ا�سرج�ع الق�سطل 
ب�لبن�دق االيط�لية والذخ�ئر القدمية التي اح�سرته� 
م���ن م�س���ر.. ولك���ن ان قدمت���م مدفعي���ة ف�نن���ي عل���ى 
ا�ستعداد ال�سرج�ع الق�سطل واحتال مدينة القد�ش 
وامل�ستعم���رات املحيطة به� وا�سلمه� لكم قبل يوم 15 
م�يو وان عجزت عن ذلك فيمكنكم حم�كمتي ع�سكري� 

و�سنقي يف و�سط مدينة دم�سق. 
ف�سرخ �سفوت ب��س�: 

- عب���د الق����در م�كو �س���اح! م�ك���و عن�د! م�ك���و م�ل! 
ف�سرخت! 

وهل املدافع لتطويق مزابل جبع ي� ب��س� )وجبع هذه 
قري���ة ن�ئية �سعيف���ة ا�ستخدم فيه� ف���وزي الق�وقجي 
مدافع �سخم���ة.. وا�ستنفذ فيه� ذخرية كبرية مع انه� 

مل تكن يف ح�جة اىل هذه اال�ستعدادات احلربية(. 
ثم خرج���ت واغلقت الب�ب خلقي ب�س���دة وقلت لق��سم 

الدمي�وي: 
- انن���ي م�ستقيل من القي�دة.. ومل� علم ري��ش ال�سلح 
بخ���ر ا�ستق�لتي حل���ق بي اىل فن���دق االورب�ن والح 
عل���ى يف وج���وب �سح���ب اال�ستق�ل���ة ولكنن���ي ابي���ت 
وغ����درت الفندق.. وذهبت م���ع ق��سم الدمي�وي امن 
�س���ر اجله�د اىل خم����زن اللجنة الع�سكري���ة.. وهن�ك 
راأين���� اال�سلح���ة الثقيلة والذخ�ئ���ر واملتفجرات التي 

ابوه� علين�.
وعندم���� ع���دت اىل الفندق وج���دت �سم�ح���ة املفتي.. 

فقلت له وان� امتيز من الغيظ والغ�سب:
- انه���م يت�آم���رون علين���� وعل���ى بادن����.. وال امل لن� 
بوجودهم، لقد قررت العودة اىل فل�سطن.. و�س�عود 
كجن���دي �سغ���ري ويف ال�س�عة ال�س�بع���ة م�س�ء غ�درن� 
دم�س���ق يف طريقن���� اىل فل�سط���ن ع���ن طري���ق درع���� 

عم�ن.. ج�سر اللنبي.
 وعندم���� و�سلن���� اىل درع� اخرن� مدي���ر االمن وهو 
�سديق���ي ان���ه وردت برقي����ت م���ن القد�ش م���ن احمد 
حلمي ب��س� والدكتور اخل�لدي اىل اللجنة الع�سكرية 
يطلب����ن فيه� عودتي يف احل����ل ويقوالن كيف يجوز 
له اله���رب من الباد اىل دم�سق يله���و ويلعب والباد 

يف �سيق �سديد!! 
فم� �سمعت ذلك حتى قررن� ال�سفر يف احل�ل وو�سلن� 
اىل ج�سر اللنب���ي يف ال�س�عة الرابعة �سب�ح�.. حيث 
وجدت �سرية م���ن املتطوعن بقي�دة ال�سيخ م�سطفى 
ال�سب�ع���ي يف طريقهم اىل القد����ش. فرافقتهم وعندم� 
و�سلن���� اىل الرو�سة مقر قي����دة اجله�د يف القد�ش.. 
عقدن���� اجتم�ع� طوي���ا مت فيه االتف����ق على مه�جمة 

الق�سطل يف م�س�ء اليوم الت�يل.. 
وخ��ش البطل معركة الق�سطل.. بقمي�سه.. ودمه.. 

وبينم� ك�ن املج�هدون يهتفون ب�سقوط احل�سن ك�ن 
البطل يجود ب�نف��سه االخرية! 

واخريا.. 
واخ���ريا.. لقد ث�ر البط���ل على اجلمي���ع.. وعندم� مل 

يجد احدا.. ث�ر على احلي�ة!!.

حممد البيلي 

اآخ��ر �ش��اعة/  ني�شان - 1950
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– م��ن مرا�ش��ل  ه��وجن ك��وجن 
�شاعة" "اآخر 

القليل���ة امل��سي���ة ك�ن���ت  يف اال�س�بي���ع 
انظ����ر الع����مل كل���ه تتج���ه اىل ال�س���ن 
االنب����ء  وك�الت  ظل���ت  فق���د  احلم���راء 
تنقل اذاع���ة راديو بكن ع��سمة ال�سن 
احلمراء.. فتقراأ يف الرقي�ت اليوم ان 
ال�سن ال�سيوعية جتمع جح�فل جي�سه� 
على حدود من�سوري�.. وتقراأ يف اليوم 
الت����يل ان ال�سيوعين ق���د ا�سروا على 
موقفه���م وانه���م ل���ن يحي���دوا عن���ه قيد 
امنلة.. وانه���م م��سون يف قت�لهم حتى 
اآخ���ر جن���دي! وتق���راأ يف برقي���ة اخرى 
اته�م���� خط���ريا اذاع���ة ورادي���و ال�سن 
احلمراء وتقدم ب���ه ال�سيوعيون لقي�دة 
االمم املتح���دة يقولون في���ه ان احللف�ء 
بع���د ان يئ�سوا من هزميته���م، - راحوا 
ي�سنون عليهم حرب���� وح�سية فقذفوهم 
ب�لقن�ب���ل امليكروبي���ة حم�ولن الق�س�ء 
عليه���م به���ذه ال�س���ورة التي تنف���ر منه� 

مب�دئ االن�س�نية وت�أب�ه�! 

يف هنج كنج ! 
يف  تق���روؤه  ال���ذي  ه���ذا  كل  وحقيق���ة 
الرقي����ت ال يعرف���ه اح���د غ���ري ال�س���ن 

ال�سيوعية وحده�.. 
فلي����ش يف ال�سن م���ك�ن ل�سحفي واحد 
مهم���� ك�ن���ت جن�سيته، وامل���ك�ن الوحيد 
ال���ذي يجتمع في���ه ال�سحفي���ون لينقلوا 
من���ه انب����ء ال�س���ن ال�سيوعي���ة للع����مل 
هو مدين���ة هنج كنج.. ه���ذه امل�ستعمرة 
الريط�ني���ة الت���ي تق���ع عل���ى ال�س�ح���ل 
هن���ج  ويف  ال�س���ن..  م���ن  اجلنوب���ي 
كن���ج ت�سه���د خليط���� عجيب� حق����.. جتد 
الاجئ���ن الذين ج����ءوا اليه���� هرب� من 
عنت اال�سطه�د الذي ياقونه يف ال�سن 
احلم���راء.. وجتد اي�س� عددا كبريا جدا 
من الرح�لة الذين ي�سلون اىل هنج كنج 
ث���م يغ�درونه� يف اليوم الت�يل ليعودوا 
اليه� م���رة اخرى وهكذا.. ث���م الزائرين 
الذي���ن ي�أت���ون م���ن خمتل���ف دول الع�مل 
ليح�ولوا ان يقفوا ب�نف�سهم على حقيقة 

احل�ل���ة يف هذا امليدان ال���ذي تتجه اليه 
انظ�ر الع�مل يف رعب وهلع وو�سط هذا 
اخللي���ط العجي���ب ينت�س���ر ال�سحفيون 
وامل�سورون الذين يقومون مبح�والت 
ي�ئ�س���ة احي�ن���� ون�جح���ة احي�ن� اخرى 
للتو�سل ول���و ب�ذانهم فقط اىل م� يدور 

وراء ال�سور العظيم! 

اقوى دولة يف ا�شيا! 
ان اآخر املعلوم�ت التي ميكن احل�سول 
ال�س���ن  ع���ن  كن���ج  هن���ج  م���ن  عليه���� 
احلم���راء.. تق���رر يف و�س���وح وا�سرار 
ان اق���وى دولة ا�سيوي���ة يف ع�م 1952 
ه���ي ال�سن احلم���راء .. وق���د يبدو هذا 
الت�سري���ح عجيب����. وقد ت�سدق���ه وقد ال 

ت�سدقه ولكنه� احلقيقة! 
ان زعم�ء ال�سيوعية يف ال�سن احلمراء 
يقب�س���ون عل���ى زم�م ه���ذا ال�سعب الذي 
يزي���د تع���داده الي���وم عل���ى 450 مليون 

ن�سمة بيد من حديد.. 

ثقة واميان! 
و "م�رت�س���ي تن���ج" عبق���ري ب���ا �سك.. 
ف�ي نوع من احلكم ه���ذا الذي ي�ستطيع 
ان يجم���ع بن 450 مليون ن�سمة.. ولقد 
اثب���ت ال�سعب ال�سين���ي االحمر عبقرية 
زعمية يف كل �سيء.. فقد متكن اجلي�ش 
ال�سين���ي ال�سيوعي م���ن ان يق�سي على 

امل االمم املتحدة يف وحدة كوري�! 
لل�س���ن  املتح���دة  االمم  تنك���ر  وبرغ���م 
احلم���راء ومنعه���� من الف���وز مبقعد يف 
ه���ذه الهيئ���ة الدولية.. ف�ن ه���ذه الدولة 
الكوري���ة ويف خي�م ن�سب���ت يف العراء 
وا�ستط����ع املندوب���ون ال�سيوعي���ون ان 
يثبت���وا وجوده���م وان يثبت���وا للع����مل 
الغربي انهم يتحدثون عن ثقة وامي�ن! 

الزعيم الفالح! 
ولق���د ك�ن فرانكل���ن روزفل���ت اول م���ن 
نظ���ر اىل ال�س���ن نظ���رة تختل���ف كثريا 
عن النظ���رة التي ك�ن ينظ���رون به� اىل 
ه���ذه الباد.. لق���د ك�ن روزفلت يرى يف 
ال�س���ن احلم���راء ق���وة ه�ئلة م���� بعده� 
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قوة ولق���د ا�ستط�ع "م�وت�سي تنج" هذا 
الزعي���م الف���اح ان يثب���ت للع����مل �سدق 

نظرية روزفلت عملي�. 

القوة الغا�شمة! 
وال�سن احلم���راء بلد زراع���ي.. الجتد 
طفيف����..  ول���و  اث���را  فيه����  لل�سن�ع���ة 
ويعمل هذا ال�سع���ب الفقري عما �سريع� 
متوا�س���ا.. يعم���ل يف �سع����دة ل�سب���ب 
واحد وهو انه يجه���ل مت�م� نوع العمل 
ال���ذي يوؤدي���ه وم���� اذا ك�ن يف مق���دور 
ال�س���ن  ان  ب���ه..  يق���وم  ان  االن�س����ن 
تفتق���ر اىل امل�س�ن���ع واالالت اجلب����رة 
الت���ي ت���وؤدي من االعم�ل م���� يحت�ج اىل 
ع�س���رات االلوف م���ن االي���دي الع�ملة.. 
وهي ال متل���ك م�س�ن���ع وال االت ولكنه� 
متلك ماي���ن االيدي الع�ملة.. ومن هن� 
ا�ستط�ع���ت ال�س���ن ان تتغل���ب على هذا 

النق�ش.. 

ا�شخم م�شروع بعد الهرام! 
ان خم�س���ة ماي���ن من العم����ل يقومون 
االن ب��سخ���م م�سروع يف ت�ريخ ال�سن 
ه���و م�سروع التحكم يف مي����ه الفي�س�ن 
الت���ي يحمله���� نه���ر "ه����واي" ! وه���و 
جمه���ود يف���وق ط�ق���ة الب�س���ر ويعد من 
اك���ر امل�سروع����ت الت���ي �سهده���� الع�مل 
ولع���ل امل�س���روع الوحي���د ال���ذي يفوق���ه 
�سخ�م���ة ه���و بن����ء االه���رام يف م�س���ر 
وي�أتي من بعده �س���ور ال�سن العظيم.. 
وم���ع ذلك كل���ه يعمل ه���ذا الع���دد الكبري 
ويعمل يف �سع�دة عما متوا�سا لتنفيذ 
هذا امل�س���روع وامت�مه.. انه���م يعملون 
كجي����ش كب���ري حت���ت قي����دة ع�سكرية.. 
جي����ش ال مت���رد فيه وال ع�سي����ن.. ولقد 
ا�ستط����ع اجلي�ش ان يتم املرحلة االوىل 
م���ن امل�سروع اله�ئ���ل الذي يف���وق ط�قة 

الب�سر! 

عادات موروثة! 
يق���ول املراقب���ون الذين ي�سرف���ون على 
اال�س���اح الزراع���ي يف ال�سن احلمراء 
بتوزي���ع  يقوم���ون  والذي���ن  الي���وم 
االرا�سي على املعدمن من الفاحن... 
يق���ول هوؤالء ان الف���اح ال�سيني ا�سبح 
ي�أكل اليوم اكر م� ك�ن ي�أكل يف امل��سي 
ول���و ان اجلهل قد تف�سى ب���ن الفاحن 
ب�سورة ملحوظة ب���ن االطف�ل والكب�ر 
عل���ى ال�س���واء! ولك���ن مع�مل���ة الرج���ل 
لزوجت���ه قد حت�سنت كث���ريا يف االعوام 
الق�س���وة  ح���وادث  قل���ت  فق���د  االخ���رية 
والعن���ف وامتن���ع الرج����ل ع���ن �س���رب 
زوج�تهم وتق�ست احلوادث التي ك�نت 
تن�س� عن الرغب���ة اجلن�سية بن�سبة %74 
كم� امتنع االب����ء عن اغراق اطف�لهم من 

االن�ث. 
ولكن ال�سعب ال�سين���ي ال يزال متم�سك� 
بكثري من ع�داته القدمية املوروثة.. فقد 
وجد مثا ان عددا من الفاحن قد ب�عوا 
االر�ش التي ميلكونه� لكي يدفعوا ثمن 
حف���ات ال���زواج الت���ي اق�موه���� الفراد 
ا�سرهم وتك�ليف اجلن�زات التي اقيمت 
لدف���ن موت�ه���م! ويتع�ر����ش ه���ذا املبدا 

عل���ى طول اخل���ط مع م� تق���ره القوانن 
االجتم�عية اجلديدة يف ال�سن اليوم! 

ماوت�شي تنج و�شتالني! 
وق���د اثرى ع���دد كبري م���ن الفاحن يف 
االي�م االخرية عن طري���ق �سراء ارا�ش 
ارتفع���ت  ان  النتيج���ة  جدي���دة وك�ن���ت 
اال�سع����ر، وا�سبح عدد ال يقل عن هوؤالء 
االغني����ء يعي����ش ي فق���ر مدف���ع، ف�نتهز 
االثري����ء الفر�سة وراح���وا يقدمون لهم 
قرو�س���� ب�رب����ح ط�ئلة تزي���د على %60 

يف الع�م الواحد!
وق���د ن�س���رت جري���دة ال�سع���ب اليومية 
الت���ي ت�سدر يف بكن اخ���ريا مق�التقول 
في���ه ان م�وت�سي تنج ق���د يجد نف�سه يف 
نه�ية االمر م�سطرا الن يجمع الفاحن 
كلهم يف م���زارع م�سركة مت�م� كم� فعل 
�ست�لن يف رو�سي�! حتى يجنب ال�سعب 

هذه الظ�هرة التي تنذر ب�خلطر! 
ولك���ن ه���ل يخل���و حك���م م�وت�س���ي تنج 
حقيقة م���ن كل العوامل التي تقف ع�ئق� 
يف �سبي���ل قي�مه بحرك���ة اال�ساح التي 
يريده���� له���ذا ال�سعب.. واجل���واب على 
ه���ذا ال�س���وؤال ب�لنف���ي طبع����، ف���ا يزال 
يف ال�س���ن موج���ة من اجلرائ���م جتت�ح 
الب���اد يف هذه امل�س�ح����ت الوا�سعة من 
ال�سرق����ت ويقب���ل  االر����ش.. وتنت�س���ر 
عدد كبري عل���ى املق�مرة وتلق���ي ال�سوق 
ال�س���وداء رواج���� كبريا .. وب���ن هوؤالء 
املف�سدي���ن جت���د خليط� عجيب���� حق� من 

الن��ش! 

جي�ص قوي ! 
ولك���ن. وعل���ى الرغ���م م���ن هذا كل���ه ف�ن 
ال�س���ن احلم���راء ت�سهد الي���وم حكم� مل 
تعهده م���ن قب���ل يف ت�ريخه���� احل�فل.. 
لق���د ا�ستط�ع اوت�سي تنج ان يخلق جوا 
من اال�ستق���رار يف الباد م���ن اق�س�ه� ! 
كم���� ا�ستط�ع ان يخلق جي�س� قوي� ك�مل 
الع���دد واملع���دات ا�ستط����ع ان يق���ف يف 
وجه جي�ش االمم املتحدة يف كوري� وان 
يعرقل اخلطط وامل�سروع�ت واالهداف 
التي يح����رب احللف�ء من اجله� لتوحيد 

كوري�! 

3 ماليني جندي! 
ان اجلي�ش االحم���ر يف كوري� ي�سمونه 

ال�سين���ي..  ال�سع���ب  حتري���ر  بجي����ش 
ويكف���ي ان تعل���م ان قوام ه���ذا اجلي�ش 
يزي���د عل���ى ثاثة ماي���ن جن���دي.. ان 
قوة ه���ذا اجلي�ش اجلرار ال ت���زال لغزا 
غ�م�س���� مل ت�ستط���ع ال���دول الغربية ان 

تكت�سف ا�سراره!
وق���د ح�ول الغ���رب ان يك�س���ف عن هذه 
الق���وة اخلفي���ة: فل���م ي�ستط���ع اح���د ان 
يقدره� التقدي���ر ال�سحيح، ق�ل البع�ش 
انه���� اق���ل بكث���ري مم���� نت�س���ور، وق����ل 
البع����ش االخ���ر ب���ل انه���� اق���وى بكثري 
مم���� نت�س���ور، ولك���ن �س�بط���� امريكي� 
برتب���ة كولونيل يدع���ى "روبرت ريج" 
ا�ستط����ع ان يع���رف احلقيق���ة.. حقيقة 
قوة هذا اجلي�ش الغ�م�ش، فقد ا�ستط�ع 
ان يرق���ب ع���ن كثب احل���رب االهلية يف 
ال�سن، وقد اعتقلته القوات ال�سيوعية 
يف الع��سم���ة احلمراء مرت���ن، وخرج 
بعد ذل���ك ليكتب كت�ب� بعن���وان: "قب�ئل 

ال�سن احلمراء املق�تلة". 
ويعتق���د النق�د ان هذا الكت�ب قد و�سف 
جي�ش ال�سن ال�سيوعية كم� مل ي�ستطيع 

ان ي�سفه رجل من قبل! 
واذا جمعن���� املعلوم����ت الت���ي �سمنه���� 
الرجل كت�به عن جي�ش ال�سن احلمراء 
اىل ج�ن���ب املعلوم����ت الت���ي ج�ءت يف 
تقري���ر ال�سحفين من هن���ج كنج الذين 
�س�ه���دوا ب�عينه���م كيف يق�ت���ل اجلي�ش 
االحمر يف احلرب الكورية.. اذا جمعن� 
كل هذا ن�ستطيع ان نعر�ش �سورة تك�د 
تط�ب���ق اال�سل جلي�ش هذه الدولة التي 

حتكم اآ�سي� اليوم. 

ع�شابة كبرية! 
ب����دئ  يف  االحم���ر  اجلي����ش  ك�ن  لق���د 
االم���ر عب�رة عن ع�س�ب���ة كبرية ال متلك 
م���ن اال�سلحة غري هذا الن���وع الذي ك�ن 
ي�ستعمل���ه الرجل البدائي يف الدف�ع عن 
نف�سه ثم ب���داأت الع�س�بة الكبرية جتمع 
اال�سلح���ة الفراده���� وحت����ول ان جتعل 

منهم فرقة منظمة! 
ث���م ظل���ت احل���رب بينه���� وب���ن ال�سن 
الوطني���ة ق�ئمة ملدة تزي���د على 21 ع�م� 
اعقبه���� بعد ذلك ح���رب �سرو����ش بينه� 
وب���ن الي�ب����ن ا�ستمرت اك���ر من ع�سر 

�سنوات. 

من هم قادة ال�شني! 

ويف خ�سم ه�ت���ن احلربن املتع�قبتن 
تط���ور اجلي�ش االحم���ر، واخرج رج�ال 
الهزمي���ة  وعرف���وا  ال�سدائ���د  عرفته���م 
وذاق���وا ن�س���وة الن�س���ر..  وه���وؤالء هم 
ق�دة ه���ذا اجلي�ش اجل���رار اليوم! ولقد 
ا�ستط����ع هذا اجلي�ش الكب���ري ان يقطع 
م�س�ف���ة  6 االف ميل  يف ع�م واحد على 

االقدام!! 
ويف ع�م 1950 فقط ومبقت�سى امليث�ق 
ال�سيني – الرو�سي بداأ اجلي�ش االحمر 
يف تزوي���د رج�ل���ه ب�ال�سلح���ة احلديثة 
التي متده به� رو�سي�، ويف كوري� وقف 
اجلي�ش االحمر ام�م جي�ش قوي حديث 

الول مرة ! 

150 الفا فقط 
ومن���ذ ع����م واح���د عل���ى وج���ه التحديد 
وعندم���� ب���داأت جيو����ش االمم املتحدة 
ت�س���ل اىل �سب���ه اجلزي���رة الكورية قبل 
ان ع���دد ق���وات ال�س���ن ال�سيوعية التي 
�سن���ت هجوم� خ�طف� عل���ى قوات االمم 
املتح���دة تزي���د عل���ى 600 ال���ف جندي، 
والواقع ان عدد ه���وؤالء اجلنود مل يكن 
يزيد على 150 ال���ف جندي �سيني ك�ن 
يقوده���م اجلرنال "لن بي����و" وقد ك�ن 
هجوم� منظم� اذهل اجلرنال م�ك ارثر 

ق�ئد قوات االمم املتحدة يف ذلك الوقت 
وال���ذي ك�ن يقود جي�س� يزيد عدده على 
324 ال���ف جندي وال���ذي حدث ان "لن 
بي�و" عرف مرك���ز ال�سعف يف �سفوف 

احللف�ء فق�م بهجومه اخل�طف! 

طوابري طويلة! 
ويف اال�ستعرا����ش الع�سك���ري والكبري 
ال���ذي تقي���م يف بكن يف الع����م امل��سي 
ك�ن���ت هن����ك �سف���وف طريفة ج���دا من 
الدب�ب�ت الرو�سية الثقيلة، وا�ستط�عت 
كوري����  يف  املتح���دة  االمم  ط�ئ���رات 
ان ت�سه���د طواب���ري اخ���رى طويل���ة من 
ال�سي����رات ال�سفح���ة الت���ي ك�ن عدده���� 

يتزايد يف كل يوم! 
ومم���� ال �سك في���ه ان اجلي�ش االحمر قد 
منى بخ�س�ئر كبرية يف احلرب الكورية 
ولكن���ه يف الوق���ت نف�سه قد اف����د ف�ئدة 
كب���رية من هذه احل���رب الكورية ولكنه 
يف الوق���ت نف�سه ق���د اف�د ف�ئ���دة كبرية 
م���ن ه���ذه احلرب الت���ي خ�����ش غم�ره� 
والت���ي ك�ن���ت ب�لن�سبة ل���ه مدر�سة تعلم 
فيه���� ال�س���يء الكثري من فن���ون احلرب 

احلديثة! 

اآخ��ر �ش��اعة/  ني�شان - 1952
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ذاكرة العد�صة

الرتام الكهربائي يف مدينة حلب 
اأربعينات القرن املا�شي

مدينة �شيدا اللبنانية 1903

اأول زجاجة كوكا كول
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دم�شق ال�شام الفرتة 

العثمانية 1885م

رئي�ص اجلمهورية 
العربية املتحدة جمال 
عبد النا�شر و الزعيم 

ال�شوفييتي نيكيتا 
خروت�شوف يف مو�شكو 

يوم 14 اأيار - مايو 1958

مو�شيقار الأجيال مع اأطفاله يف 

بالج �شتانلي بال�شكندرية

�شوق الزبكية يف 

القاهرة
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ب�للغ���ة  املتح���دث  ت�ستطي���ع  تك���ن  مل  انه����  ب���ل 
االجنليزي���ة، وك�ن ذلك منذ ع�س���رة اعوامن ولكن 
جربت� ب�ربو الي���وم، وهي يف احل�دية واالربعن 
ا�سبحت من ا�سهر ن�س����ء الع�مل. بل انه� ا�سبحت 
اك���ر �سهرة من مل���وك ومل���ك�ت اآل فيكت���ج الذين 
تربع���وا عل���ى عر����ش ال�سوي���د خال امل�ئت���ي �سنة 
االخرية وك�ن���ت جريت� ج�رب���و يف طفولته� ابعد 
م� تكون عن ال�سخب.. ك�نت تكره �سجة املدر�سة 
كم���� انه� اعت�دت ان ته���رب يف بع�ش االحي�ن اىل 
كوالي����ش م�س���رح املدر�س���ة وت�س���ب عل���ى ا�س�بع 
قدميه���� لت�ستمت���ع ب�لرواي���ة التي مت�س���ي دون ان 

ت�سري تذكرة!! 
ث���م تع���ود يف امل�س����ء اىل منزله�، يف �سب���ه ثورة، 
فت�سبغ وجهه� ب�لوان امل�ء التي ي�ستعمله� االطف�ل 
وتتظ�هر ب�نه� �س�رة برن�ر وقد م�ت والده� وهي 
يف الرابع���ة ع�سرة م���ن عمره�، وت���رك ا�سرته يف 
فق���ر مدفع، وبع���د ان ا�ستغلت جريت���� يف �س�لون 
احد احلاق���ن بع�ش الوقنت وج���دت له� عما يف 
ح�ن���وت لبيع اخل���ردوات يف ا�ستوكهلم.. فراحت 

تبيع فيه القبع�ت!! 
ويف اح���د االي�م وقع ح����دث ت�فهن غري م�سريه�، 
ودف���ع به� بعي���دا يف طري���ق ال�سه���رة، بعيدا اكر 
مم���� ك�نت تنتظ���ر!! فقد ظهرت يف اع���ان ترتدي 
اح���دى القبع�ت.. وانت�سرت ه���ذه القبعة انت�س�را 
وا�سع����، االم���ر ال���ذي دع���� �س�ح���ب احل�نوت اىل 

اخ���راج فيل���م للدع�ية عن قبع�ته تق���وم فيه جريت� 
بدور"املوديل"!! 

ولو مل ي�س�هد خم���رج �سينم�ئي ذو نظرة خبرية، 
ذل���ك الفيل���م، لك�ن���ت جريت���� حت���ى الي���وم ب�ئع���ة 

القبع�ت!! 
وك�ن ه���ذا املخ���رج اول �سح�ي���� جم����ل جريت����.. 
وك�ن���ت يف ذل���ك الوق���ت يف ال�س�د�س���ة ع�سرة من 

عمره�، ف�قرح عليه� ان تدر�ش فن الدرام�!! 
وبطبيعة روحه� ال�سويدية الب�سيطة، ك�نت توؤمن، 

انه� بركه� حمل بيع القبع�ت بدخله الث�بت 
الذي تعتمد عليه، امن� ارتكبت اخطر 

عمل يف حي�ته�!! 
املخ���رج  ار�س���ل  االي����م،  اح���د  ويف 
ال�سوي���دي املع���روف موري����ش �ستللر 

اىل مدر�سة الدرام� يطلب فت�ة �سغرية 
ال�س���ن لتق���وم ب���دور ق�س���ري يف اح���د 

االف���ام.. وف����زت جريت���� ج�ري���و بهذا 
ال���دورن وك�ن ا�سمه���� يف ذل���ك الوق���ت 
ا�س���م  ولك���ن  جو�ست�ف�س���ون..  جريت���� 

جو�ست�ف�سون مل يكن ا�سم� �س�عري� او ذا 
ج�ذبي���ة، كم� انه ك�ن من ال�سعب ان يعلق 

ب�لذاكرة.. ويف حركة �سحرية حتور ا�سم 
جريت� جو�ست�ف�سون اىل جريت� ج�ريو!! 

وجريت� خملوقة من ا�س���د خملوق�ت الع�مل 
خجا، واكره���ن غمو�س�!! انه� تبدو كلغز 

حتى مع هوؤالء الذين يعملون معه�.. فمثا، 
عمل وال�ش بريي معه���� يف نف�ش اال�ستوديو 
ع�م���ن ك�مل���ن دون ان يراه����.. ب���ل االغرب 

م���ن ذل���ك انهم���� عما مع���� يف فيلم وح����د ومل 
ي�س�هده� مرة واحدة!! ك�ن� يقوم�ن بدوريهم� 

يف منظرين خمتلف���ن.. وك�ن كل منظر يلتقط 
يف وق���ت يختل���ف عن االخ���ر.. وح���دث مرة ان 

ذهب ارت���ر بر�سبن وهو من اعظ���م كت�ب امريك�، 
اىل هولي���وود، وطل���ب ان ي�س�ه���د جريت� ج�ربو، 

وهي متثل يف احد االفام.. 
وعندم� ذه���ب اىل"الباتو"رف�ست جريت� ج�ربو 

ان تظهر ام�مه!! وق�لت: 
- اين اق���راأ مق�الت م�سر بر�سبن كم� اين معجبة 
به.. ولكني ال ا�ستطيع ان امثل بينم� ينظر اىل!! 

وعندم���� تندمج جريت���� ج�ربو يف منظ���ر ع�طفي 
ف�نه���� تطلب ع�دة م���ن خمرجه� ان يغ����در الباتو 

حتى ال يراه� احد، اال امل�سور وحده!! 
وامل�سور ا�سمه ويلي����م داني�لز وقد عمل معه� يف 
فيلمه���� االول ال���ذي التقط يف امري���ك�!! ويف هذه 
االي�م.. ك�نت جريت� تتكلم اجنليزية ركيكة، وك�ن 
اجلمي���ع ي�سحكون عليه���� اال ويلي����م داني�لز ك�ن 
ذكي���� ليح����ش، ان تلك الفت����ة ال�سغ���رية اجلميلة، 
الغريب���ة، خملوقة رقيقة ال�سع���ور وانه من ال�سهل 

ا�ستث�رته�!! 
وعندم���� انته���ت جريت� من متثي���ل الفيل���م، هن�أه� 
ويلي����م وق����ل له���� انه يتمن���ى ان يعم���ل معه� مرة 
اخ���رى!! وك�دت جريت���� تبكي من ف���رط اعرافه� 

ب�جلميل!!
وعندم� ذهب���ت اىل اوروب�.. ه���ل كتبت اىل مدير 
ال�سرك���ة التي تعمل به�؟ ال.. بل انه� مل تر�سل اليه 

ك�رت بو�ست�ل واحدا!! 
ام� داني�ل فقد ت�سلم منه� برقية واحدة!!

ويف الوق���ت ال���ذي تنته���ى فيه جريت���� ج�ربو من 
متثيل منظر تختفي ب�سرعة، ك�لغزال ال�س�رد. 

وتلج����أ اىل خمبئه����، وال تخ���رج منه م���رة اخرى 
حتى ين�دوا عليه� لتمثيل املنظر الث�ين!! 

بل لعله من الغريب حق� ان يحر�سه� رجل عند ب�ب 
اال�ستدي���و حيث ي�سجل 

ال�سوت، واخر داخل الباتو نف�سه!! 
ب���ل لعل���ه م���ن ال�سه���ل ان ت���رى رئي����ش الوالي����ت 
املتح���دة، او مل���ك اجنلرا، ولكن م���ن ال�سعب ان 

ترى جريت� ج�ربو!!
وب�لرغ���م من ان جلريت� ج�رب���و ماين املعجبينن 

اال ان ا�سدق�ءه� يعدون على اال�س�بع.. 
انه���� تع�ين من مركب نق�ش فظي���ع.. النه� ب�لرغم 
م���ن �سهرته���� ترتع���د عندم���� تق���دم اىل �سخ����ش 

عظيم!! 
وهي اي�س� من اكر ن�س�ء الع�مل الاتي يعنن من 
الوح���دة، انه� تتن�ول طع�م الع�س�ء يف عيد املياد 

وحده� يف منزله� الكبري.. 
وال يزوره���� اال اثن����ن من ا�سدق�ئه���� املقربن يف 
ه���ذا املن���زل.. والتليف���ون فلم���� ي���دق.. وال�سحك 

ن�درا م� تردده جدران املنزل!! 
ولي����ش هن����ك اك���ر م���ن اثن���ي ع�س���ر �سخ�سً� يف 
امري���ك� يعرفون اي���ن تعي�ش جريت���� ج�ربو حتى 
الذي���ن يعي�سون يف املنزل املج����ور ال يعرفون ان 

جريت� ت�سكن بجوارهم. 
وذات مرة ا�ست�أجرت جريت� منزال.. ودفعت اجرة 
ثاثة �سهور مقدم����.. ولكنه� مل تنزل فيه اكر من 

ثاثة اي�م الن احد امل�سورين اكت�سفه. 
وتي����ش جريت���� عي�سة اك���ر ب�س�طة م���ن زمياته� 
النجوم، فهي ت�سوق �سي�رة عتيقة.. عتيقة لدرجة 

تثري ال�سخرية.. النه� حتت�ج اىل ده�ن!! 
وجلريت� ثاثة من اخل���دم.. االول �س�ئق �سي�رته� 
اخل��ش، ث���م خ�دمة زجنية، ثم ط�هية.. وت�سرف 
جريت���� يف اال�سب���وع ع�سرين جنيه���� ومرتبه� يف 

اال�سبوع 1500 جنيه�.. 
وبهذه املن��سبة نذكر ان �س�ئقه� اخل��ش يحمل معه 
دائم���� بندقية!! وحتب جريت� احليوان�ت االليفة، 
وقلم���� مت���ر عل���ى كل���ب او ح�س����ن دون ان تقف 
حلظ����ت وتربت علي���ه، وتربي جريت���� ال�سف�دع 
وا�سم����ك الزين���ة يف حم����م ال�سب�ح���ة.. ويقول 
املوؤل���ف املعروف هومر كروي.. انه عندم� ق�بل 
جريت���� ج�ربو، ك�نت تلعب م���ع �سفدعة.. وان 
احلدي���ث الوحيد ال���ذي دار بينهم���� ك�ن حول 

ال�سف�دع، يف ذلك اليوم!! 
ومتيل جريت� اىل ارتداء"ال�سوير"وبنطلون 
بح����ر، عندم���� تخ���رج، وعندم���� ال متث���ل ال 
ت�ستعمل ادوات الزينة قط.. كم� انه� ال ت�سع 

الروج او تلون اظ�فره�.. 
ولعل���ك �سمعت تلك الفك�ه����ت اىل تق�ل عن 
ان  الواق���ع  ويف  و�سخ�متهم����..  قدميه���� 
قدميه���� لي�ست� كبريتي احلج���م.. ان طول 
جريت���� خم�س���ة اق���دام، و�س���ت بو�س����ت 

وترتدي حذاء مقي��سه 7 بو�س�ت! 
وقد قيل يل ان ه���ذا هو متو�سط مقي��ش 
احلذاء الذي يتن��سب مع طول امراة يف 
مثل ق�مة جريت� وا�سن�ن جريت� بي�س�ء 
ك�نه���� قطع م���ن الع�ج املت�أل���ق.. انه� مل 

تزر يف يوم م� طبيب ا�سن�ن.. 

اأن ا�شهر اثنني 
يف العامل، كانا 
تعمالن، يف حمل 
للحالقة، احدهما 
يف لندن والخرى 
يف ا�شتوكهلم، وكان 
كالهما يغم�ص 
الفر�شاة يف ال�شابون 
ثم يغطي وجه 
الزبون به ثم يقوم 
ال�شطى احلالق 
بازالة اللحية او 
ال�شارب! 
انهما �شاريل �شابلنن 
وجريتا جاربو!! 
وعندما ذهبت جربتا 
جاربو اىل امريكا 
لأول مرة، مل يكن 
ال�شعب المريكي قد 
�شمع بها. 

اآخر �شاعة / متوز-1950  
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العدد الول من جملة )العرو�شة( التي �شدرت يف القاهرة عام 1923..ا�شدارات اأيام زمان
ويف الطار عدد من جملة البولي�ص ال�شادرة عام 1957
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ب���داأت ا�سمه�ن او االم���رية اآم����ل االطر�ش تروي 
ق�سته���� منذ غ����درت م�سر يف ي���وم 25 م�يو �سنة 

1941 فق�لت:
مل يك���ن القط�ر ق���د ابتعد كثريا ع���ن الق�هرة حتى 
خي���ل يل ان حن����دث االي�م الثاث���ة امل��سية ك�نت 
حلم����.. وقد افقت منه االن فقط!.. و�س�ألت نف�سي 
هل ان���� جنن���ت؟.. واال فكيف قبلت ه���ذه املهمة؟! 
وكي���ف ر�سيت او اورط نف�س���ي يف عمل ال خرة 

يل به؟..
والول م���رة م���ذ ق�بل���ت م�س���ر �سم����رت ادرك���ت 
خط���ورة العم���ل ال���ذي ان� ق�دم���ة علي���ه وج�س�مة 
اخلطر الذي قد اقع فيه.. بل ومتنيت لو ا�ستطعت 
ان اعود اىل الق�هرة واعدل عن هذه الرحلة ولكن 
كي���ف! ه���ذا م�ستحي���ل االن! واردت ان اهرب من 
نف�س���ي من اف���ك�ري ال�س���وداء ف�نتقل���ت اىل عربة 
االكل.. وجل�س���ت وحدي اىل م�ئدة ولكني مل ابَق 

وحيدة طويا.
فق���د اقبل رجل وا�ست�أذن ه���ل ا�سمح له ب�جللو�ش 
يف املقعد اخل�يل ام�م�ي و�سمحت له طبع�، وقدم 
نف�س���ه ايّل على انه �سحفي امريك���ي.. وان ا�سمه 
)ف( )ذك���رت يل اآم����ل ا�سم���ه ولكن���ي اكتفي بذكر 
اول حرف فقط ال�سب�ب �سوف يدركه� القراء فيم� 

بعد(.
ق�لت اآم�ل:

وبداأ م�س���ر )ف( يحدثني عن احل���رب وجمراه� 
وتطوراته����، وعن ال�سرق االو�س���ط، وانه ي�س�فر 
اىل لبن����ن النه يتوقع قريب� وق���وع احداث ه�مة، 

ثم �س�ألني فج�أة: )األ�ست من راأيي(؟
ووج���دت نف�س���ي اق���ول نع���م! ولكن���ي يف نف����ش 
اللحظ���ة تنبهت! وتذكرت ن�س�ئ���ح م�سر �سم�رت 
ون�س�ئح���ك، واح�س�س���ت وال ادري كي���ف، ولعله� 
اع�س�ب���ي املرهف���ة ان جلو����ش الرج���ل مع���ي اىل 
م�ئ���دة واح���دة مل يك���ن م�س�دف���ة!.. ب���ل ك�ن امرا 
مق�س���ودا..! وان حديثه ك�ن يرمي لغر�ش.. وهو 

ان ي�ستدرجني يف احلديث.
دارت هذه اخلواطر يف راأ�سي ث�نية او ث�نيتن!

هذا والرجل يتحدث وي�س�ألني ولكني وقد تنبهت 
اعت���ذرت ب�جلهل وع���دم اح�طت���ي بتف��سيل �سري 
احلرب من ع���دم االج�ب���ة، و)ب�أبت�س�مة( ومل اكن 
ك�ذب���ة يف اعتذاري ف�نت تعرف خ���ريا من �سواك 
انن���ي ال اق���راأ ال�سحف وانني عم���ري م� اهتممت 

بتتبع �سري احلرب!
وم�ست تقول:

وانتهين���� من تن�ول طع����م الع�س����ء وو�سلن� اىل 
القنطرة.

وك�ن يف راأ�س���ي �س���وؤال اخ�فني وه���و هل الرجل 
يع���رف املهم���ة التي ا�س�ف���ر من اجله����؟! وهل هو 
يتبعن���ي خ�سي�س�؟ وهل هو ج��سو�ش؟ وحل�س�ب 
م���ن يعم���ل؟ حل�س�ب املح���ور.. ام ت���رى االجنليز 
ه���م الذين ار�سل���وه ورائ���ي لرياقبن���ي؟ فقد كنت 

ق���راأت يف بع����ش الرواي����ت ان هن����ك جوا�سي�ش 
يتج�س�س���ون على جوا�سي�ش بينم���� الكل يعملون 

لهدف واحد ويخدمون م�سلحة واحدة!
ولكن���ي اطم�أننت قليا عندم� راأيت ان م�سر )ف( 
مل يح����ول ان يازمن���ي يف حمط���ة القنط���رة او 

يجل�ش معي يف قط�ر فل�سطن.
ولكني مل� نزلت يف ال�سب�ح يف حمطة اللد وجدته 
واقف���� عل���ى الر�سي���ف وك�أمن���� ك�ن ينتظ���رين.. 
وتق���دم مني وحي�تي ومتنى يل �سف���را �سعيدا ثم 
ق�ل انه �سيوا�سل �سفره ب�لقط�ر اىل حيف�..وفعا 

ع�د وركب القط�ر.. ق�لت اآم�ل:
هذا ال�سحفي االمريكي م�سر )ف( ك�ن من وكاء 
املح���ور كم���� عرفت فيم���� بع���د!.. هل تذك���ر انني 

ار�سلت اليك مرة برقية عن �سفري اىل انقرة؟.
قلت: نع���م وكنت انتظر حتى تنته���ي من حك�يتك 
وا�س�أل���ك ع���ن ال�سبب ولكن���ك مل ت�س�ف���ري؟ ق�لت: 

كا، مل ا�س�ف���ر، او مل امك���ن من ال�سف���ر.. ومل�سر 
)ف( عاق���ة ب���كل هذا.. هل احكي ل���ك الق�سة االن 

او اتركه� اىل ان يجيء دوره�؟.
قلت: كم� ت�س�ئن..

دوره����..  يج���يء  ان  اىل  اتركه����  اذن  ق�ل���ت: 
وا�ست�أنفت احلديث فق�لت:

كومودور با�ص يعطيها تعليماتها 
واول الف جنيه!

وركبت م���ن اللد �سي����رة اىل القد����ش، ونزلت يف 
فن���دق املل���ك داود ومل مت�ش عل���ى و�سويل �س�عة 
حت���ى زارين رج���ل اجنلي���زي ك�ن يلب����ش �س���رة 
�ساح الطريان الريط����ين وا�سم الرجل )ب��ش( 
وه���و برتب���ة )كوم���ودور( ورح���ب ب���ي ودع����ين 

لتن�ول ال�س�ي معه يف نف�ش اليوم.
وحول م�ئ���دة ال�س�ي حدثني طوي���ا عن )عملي( 
واك���د على �سرورة احل���ذر ال�سديد يف كل خطوة 
اخطوه� ون�سحني ان ا�س���يء الظن بكل واحد.. 
وهن���� �س�ألته�،|: وهل قلت ل���ه �سيئ� عن ال�سحفي 

االمريكي؟
ق�لت: كا خطر يل اوال ان افعل ولكنني عدلت.

�س�ألته�، مل�ذا؟
ق�ل���ت: مل اكن اع���رف �س�عتئذ ان���ه يعمل حل�س�ب 
املح���ور، وك�ن يحتم���ل ان يك���ون ج��سو�س���� له���م 
ه���م.. لاجنلي���ز! على كل ح����ل مل اق���ل �سيئ� عنه 

لكومودور ب��ش..
وا�ست�أنفت حديثه�:

وطل���ب من���ي ب�����ش ان ا�سري���ح الي���وم وا�ستعد 
لل�سفر غ���دا اىل عم�من، وهن�ك �س���وف يلق�ين من 
ي�سه���ل يل دخويل �سوري� خل�س���ة من حدود �سرق 
االردن وك�ن م���ن امله���م ج���دا كم� فهم���ت من ب��ش 
ان ا�سل اىل جب���ل الدروز واجتمع ب�المري ح�سن 
وزعم�ء اجلبل قبل ان يعرف الفرن�سيون بدخويل 

�سوري�.. 
وك�ن ب��ش يعرف ان للمحور جوا�سي�ش وعيون� 
االق���ل  عل���ى  او  املحتم���ل  م���ن  وك�ن  م�س���ر،  يف 
م���ن املمك���ن ان يكون���� عرف���وا ال�سب���ب يف �سفري 
وار�سل���وا اىل �سلط�ت املح���ور يف لبن�ن و�سوري� 

ينبهونه� اىل الغر�ش من زي�رتي جلبل الدروز.
وطل���ب من���ي ب�����ش ان اوؤك���د لزعم�ء ال���دروز ان 
احللف����ء �س���وف ير�سل���ون جي�س���� لط���رد حكومة 
في�س���ي واع���وان املح���ور، وان جي�سهم ه���ذا امن� 
يدخ���ل �سوري� ولبن����ن لتحريرهم� م���ن كل �سلطة 
اجنبي���ة وان اوؤكد لهم كذلك ان الن�سر النه�ئي يف 

هذه احلرب للحلف�ء!
اىل اخره.. اىل اآخره..

وان���� اخت�سر هن� كث���ريا من كام اآم����ل االطر�ش 
تف�دي���� م���ن تك���رار كام �سب���ق للق���راء ان عرفوه 
و�سمع���وه اثن����ء احلرب ع���ن قوة احللف����ء ومل�ذا 
�سيك���ون الن�سر له���م يف النه�ية، وع���ن اغرا�سهم 

اأ�صمهان.. اإذا حكت!! 

ا�صمهان تروي ق�صتها..

����ص���ح���ف���ي ام���ري���ك���ي 
ج��ا���ص��و���س المل��ان��ي��ا!
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من هذه احلرب.. اىل اآخره..
ق�لت اآم�ل:

وقب���ل ان يركن���ي ب��ش يف امل�س����ء د�ش يف يدي 
مظروف���� وق����ل ان فيه ال���ف جني���ه مل�س�ريفي ان� 
ال�سخ�سي���ة.. وان ال���ذي �سوف يلق����ين يف عم�ن 

�سوف يق�سي ايّل ببقية التف��سيل..
تدخل �شوريا خل�شة!

ويف اليوم الت�يل �س�فرت اىل عم�ن فو�سلت اليه� 
بعد الظهر، وانق�سى اليوم ومل يتقدم اىل احد..

وم�سى �سب�ح اليوم الت�يل ومل يت�سل بي احد.. 
وبعد الظهر دعيت للتليفون وكلمني املجهول بلغة 
فرن�سية ركيك���ة وفهمت منه انن���ي يجب ان اكون 
م�ستعدة بحق�ئب���ي بعد ن�سف �س�عة. ويف املوعد 
املح���دد كنت ج�ل�س���ة يف ردهة الفن���دق وحق�ئبي 
القليل���ة حج���ويل واقب���ل خ����دم يق���ول ان �سي�رة 

تنتظرين ام�م الفندق وم�سيت اىل ال�سي�رة..
وو�س���ع اخل�دم حق�ئب���ي فيه�.. واخ���ذت مقعدي 
اىل ج�ن���ب ال�س�ئ���ق ومل يك���ن يف ال�سي����رة اح���د 
�س���واه.. وك�ن ال�س�ئ���ق �س�بط� اجنليزي���� �س�ب�، 
ومن �سوته عرفت انه هو الذي حدثني ب�لتليفون 
وانطلقت بن� ال�سي����رة اىل طريق ال�س�م.. واثن�ء 
الطري���ق راح ال�س�ب���ط ال�س����ب يذك���ر يل ا�سم����ء 
زعم����ء ال���دروز وي�س�ألني بع���د كل ا�سم هل اعرف 
�س�حب���ه؟ وطبع� كنت اعرفه���م جميع� فهم اق�ربي 
وابن����ء ع�سريت���ي.. ث���م اخذ ي�س����أل ع���ن ح�لة كل 
منهم امل�لي���ة واالجتم�عية.. وهل هو رجل طموع 
او فن���ع؟ وهل هو ممن ميكن الرك���ون اليهم واىل 

كلمتهم!
وانتق���ل ال�س�بط بعده� اىل ام���راء وعم�ء الب�دية 
وروؤ�س����ء القب�ئ���ل ال�س�ربة يف �سح���راء �سوري� 
ولكن معرفتي بهاء ك�نت قليلة جدا فلم اكن اعرف 
منهم �سوى امريين او ثاثة ام� هو ال�س�بط فك�ن 
يعرف ا�سم�ءهم جميع���� وك�ن ملم� بكل �سيء عن 

كل واحد منهم.. 
ودام حديثن� يف ه���ذا املو�سوع اكر من �س�عتن 
ا�ستطعن���� ان )نغريل( ه���وؤالء االم���راء والزعم�ء 

وان نخت�ر منهم ت�سعة وهم االكر مق�م� واالو�سع 
نف���وذا يف اجلبل والب�دية وك�ن على راأ�سهم طبع� 

زوجي ح�سن االطر�ش..
واخريا ب���داأ ال�س�بط يذكر ا�سم�ءه���م واحدا بعد 
واح���د.. وه���و ي�س�ألن���ي: م�راأيك؟ ه���ل تظنن انه 
يقن���ع بخم�سم�ئة جنيه يف ال�سه���ر؟ وكنت اقول: 

كا! م�ستحيل! على االقل الف جنيه..
ه���ذا بينم���� كن���ت اعل���م ان فان� ه���ذا يف���رح جدا 
بخم�سم�ئ���ة جنيه.. بل ير�س���ى مب�ئتن! ولكن مل 
ال اجعل هوؤالء الزعم�ء العرب ينتفعون ب�الموال 

الريط�نية التي ك�نت تنفق ب�ملاين!
ويتن����ول ال�س�ب���ط زعيم� اآخ���ر او رئي����ش قبيلة 

ويقول: وهل تكفيه الف جدنيه؟
واقول ان�: كا هذا رجل قوي وغني، والف جنيه 

ال متاأ عينيه على االقل الف�ن وهكذا..

ان� حم�رة كبرية
وتوقف���ت ا�سمه����ن يف روايته���� و�سحك���ت وهي 

تقول:
كم كنت حم�رة كبرية!

و�سحك���ت ان� وقلت: الرجع���و اىل احلق ف�سيلة! 
ولكن م� �سر هذا االعراف؟

ق�لت: ك�ن يف امك�ني����ن احتفظ لنف�سي بع�سرات 
االل���وف م���ن اجلنيه����ت، فقد كن���ت ان���� الو�س�طة 
الوحي���دة يف اي�س�ل هذه املب�لغ اىل امراء وعم�ء 
املذك���ور  االجنلي���زي  ال�س�ب���ط  وك�ن  الب�دي���ة، 
ي���زورين كل �سه���ر م���رة يف فن���دق )اوري����ن( اي 
ال�س���رق يف دم�س���ق ويق���ول: لق���د اح�س���رت ل���ك 

�سج�يرك الاكي �سرايك..
ملفوفت���ن  �سج�ئ���ر  )خرطو�ست���ن(  وين�لوي���ن 

ب�ل���ورق، ولك���ن مل تكن هن�ك �سج�ئ���ر بل رزم من 
اوراق البنكنوت!

وك�ن االم���راء والزعم����ء ي���رددون عل���ى الفندق 
واق�بل كل واحد منهم عل���ى انفراد وان�وله املبلغ 
املخ�س�ش له، وكم� قلت لك ف�ن معظمهم ك�ن يقنع 
بل ويفرح بن�سف م���� كنت اعطيه اي�ه، ولو انني 
كنت فعلت ذلك واحتف���ظ لنف�سي ب�لفرق.. وهزت 

كتفيه� وق�ل: ولكنني كنت حم�رة كبرية!..
ثم ك�من� تذكرت امرا النه� �سحكت وق�لت:

عملته���� ب����ش مع زوج���ي ح�سن االطر����ش.. قلت: 
زوجك؟!

ق�لت: نع���م.. يف احدى املرات ك�ن علي ان اعطيه 
ن�سيبه وهو الف�ن من اجلنيه�ت ولكنني مل افعل، 
وترك���ت دم�س���ق و�س�ف���رت اىل ب���ريوت، واالمري 
ح�س���ن الي���زال يعت���ر هذا املبل���غ دين� عل���ّي حتى 

االن!

تقابل زوجها ح�شن الطر�ص
وا�ست�أنف���ت  روايته����  اىل  ا�سممه����ن  وع����دت 
احلدي���ث.. وان���� اغف���ل بع����ش التف��سي���ل الت���ي 

ال�سرورة اوال اهمية له�. 
ق�ل���ت: واخريا و�سل���ت اىل اجلب���ل )تق�سد جبل 
ال���دروز( وكن���ت متهيبة جدا م���ن مق�بل���ة الع�ئلة 
وخ�سو�س���� االم���ري ح�س���ن ب�سب���ب م���� ن�س���ر يف 
بع����ش املج���ات امل�سري���ة ع���ن زاج���ي ببدرخ�ن 
ونح���ن الطر�س�ن نعده ع����را ان تتزوج الفت�ة من 
رج���ل غري���ب خ�سو�س���� اذا ك�ن يقل مق�م���� عنه� 
)ك���ذا(! واملج���ات امل�سري���ة مق���روءة يف �سوري� 
ويف اجلب���ل، وفع���ا �س�ألوين ع���ن حك�ية زواجي 
هذه فكذبته� وقلت انه� كذبة خمتلقة من اك�دذيب 

جمات م�سر.
وعل���ى العموم ا�ستقبلن���ي كب�ر اال�س���رة ا�ستقب�ال 
طيب����، وق���د ت�ث���رت حقيق���ة م���ن ح�س���ن ا�ستقب�ل 
االم���ري ح�سن وقد اح�س�س���ت يف احل�ل انه اليزال 

املهم��ة  يع��رف  الرج��ل  ه��ل 
التي ا�شافر م��ن اجلها؟! وهل 
ه��و يتبعني خ�شي�ش��ا؟ وهل 
ه��و جا�شو���ص؟ وحل�ش��اب من 

يعمل؟

احتف��ظ  ان  ام��كاين  يف  كان 
الل��وف  بع�ش��رات  لنف�ش��ي 
م��ن اجلنيهات، فق��د كنت انا 
الو�شاطة الوحيدة يف اي�شال 
هذه املبالغ اىل امراء وزعماء 

البادية

اوؤك��د  ان  با���ص  من��ي  طل��ب 
ال��دروز ان احللفاء  لزعم��اء 
�ش��وف ير�شلون جي�ش��ا لطرد 
حكومة في�شي واعوان املحور

م��ع انن��ي ا�شتعن��ت بالكتمان 
واحل��ذر ال ان خرب وجودي 
يف اجلب��ل وخ��رب )ن�شاط��ي( 
لبع�ص  ومقابالتي  ال�شيا�ش��ي 
البادي��ة  وزعم��اء  ام��راء 
و�ش��ل اىل م�شام��ع ال�شلط��ات 

الفرن�شية وعيون املحور

◄◄
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يحبن���ي،، ولع���ل ه���ذا احلب ه���و الذي �سه���ل على 
مهمت���ي النني مل احد �سعوب���ة يف اقن�عه ب�سواب 
االن�سم�م اىل احللف����ء والتخلي عن ت�أييد حكومة 

في�سي.
ولكن���ه طل���ب من���ي ان اع���ود زوج���ة ل���ه. واب���دى 
ا�ستع���داده الن يطل���ق يف احل�ل زوجت���ه التي ك�ن 
تزوجه���� بع���د طاق���ي من���ه.. ومل يقله���� �سراح���ة 
ولكني فهمت انه يجع���ل عودتي اليه �سرط� لقبوله 
م�جئت من اجله، اي �سرط� لنج�حي يف مهمتي،،، 
ق�ل���ت اآم�ل االطر�ش ولعله���� ارادت ان توجز ومتر 
�سريع���� بهذا الف�سل من روايته� حتى ال ان�ق�س� يف 
تن�ق����ش برقي�ته� الت���ي ار�سلته���� ايّل والتي ك�نت 

ار�سلته� اىل ا�سرته� يف الق�هرة.
ق�ل���ت: وال اطيل عليك، وار�س���ل ح�سن ودع� زعم�ء 
الطر�س�ن لاجتم�ع بي وتويل عني �سرح مهمتي.. 
واقن�عهم ثم بعث ب�لر�سل ودع� بع�ش زعم�ء قب�ئل 
الب�دي���ة.. ويف الوقت نف�سه ب�در اىل طاق زوجته 

لكي يثبت يل انه ج�د يف طلب عودتي زوجه له!
ومع انن���ي ا�ستعنت ب�لكتم�ن واحل���ذر اال ان خر 
وج���ودي يف اجلب���ل وخ���ر )ن�س�ط���ي( ال�سي��سي 
ومق�بات���ي لبع�ش ام���راء وزعم����ء الب�دية و�سل 
اىل م�س�مع ال�سلط�ت الفرن�سية وعيون املحور يف 

�سوري� ولبن�ن. 
ق�ل���ت: ولعل ال�سحف���ي االمريكي م�س���ر )ف( هو 
ال���ذي ابل���غ عن���ي، ولو ان���ه اق�سم يل فمي���� بعد انه 
ب���ريء من هذا.. وعلى كل ح����ل فقد ج�ءين االمري 
ف�عور، وهو احد امراء الب�دية وهو �سديق ال�سرة 
الطر�س�ن، يحذرين ويقول ان ال�سلط�ت الفرن�سية 
تو�سك ان ت�سدر االمر ب�لقب�ش على واعتق�يل وانه 
يج���ب على ان اه���رب واغ�در �سوري���� على الفور.. 
وهن���� ق�طعته���� وذكرت له���� خا�س���ة الرقية التي 
ك�ن���ت ن�سرته� جري���دة امل�سري وفيه���� ان امل�سري 
وفيه���� ان ال�سلط�ت الفرن�سية هي التي طلبت منه� 
مغ����درة الباد وانه�، اي اآم�ل ا�سطرت بعد هذا ان 

تهرب على ظهر جواد!
ق�ل���ت: ه���ذا غ���ري �سحي���ح ول���و ك�ن���ت ال�سلط����ت 
الفرن�سية هي التي طلبت مني مغ�درة الباد فلم�ذا 
اهرب على ظهر جواد؟ ك�ن ميكنني يف هذه احل�لة 
ان اغ����در الباد علن���� وب�لطريق الع����دي م� دامت 
ال�سلط�ت هي التي طلبت مني ذلك.! كا.. احلقيقة 
ه���ي ان الفرن�سين ارادوا ان يقب�س���وا علّى ولهذا 

هربت..

تهرب متنكرة يف زي عبد!
�سوري����  م���ن  بتهريب���ي  ف�ع���ور  االم���ري  وتط���وع 
ومرافقت���ي بنف�سه اىل حدود فل�سط���ن.. وتنكرت 
يف زي عب���د من عبيد االمري! وطليت وجهي ويدي 
بده�ن ا�سود اللون.. ولب�ست ماب�ش العبيد الذين 
يف خدم���ة ام���راء العرب.. ولفف���ت راأ�سي و�سعري 
ب�لكوفي���ة والعق����ل وركبت ج���وادا و�س���رت وراء 

جواد االمري ف�عور!
وك�ن���ت رحل���ة �س�ق���ة طويل���ة ومتعبة فق���د ا�سطر 
االم���ري ان ي�سل���ك يف بع����ش اج���زاء الطريق طرق� 
ودروب���� غ���ري م�ألوف���ة وال معروف���ة عن���د حرا����ش 
احل���دود!.. ولقد مررن� بن اآونة واخرى.. ببع�ش 
اال�ستحك�م����ت التي اق�مه� الفرن�سيون.. ومل ان�ش 
مهمت���ي ف�جتهدت ان ا�سج���ل يف ذاكرتي كل م�تقع 
عليه عين�ي من جتمع�ت للجند.. واوك�ر املدافع.. 
وج�س���ور او كب�ري ان�سئت هن���� وهن�ك يف بع�ش 
ال�سغ���رية  واحل�س���ون  اجلب����ل..  ب���ن  املم���رات 

وخم�زن الذخرية اىل اآخره..
ق�لت: وان���� احب ركوب اخلي���ل.. ولكن للري��سة! 
ولكن���ي عم���ري م���� ظنن���ت انن���ي �س�أك���ره اجلي����د 

وركوب اجلي�د اىل هذه الدرجة..

وعندم���� عرت اخ���ريا احلدود، ودخل���ت فل�سطن 
كنت اح�ش ان و�سطي انقطم! بعد ان ام�سيت على 

ظهر اجلواد ليلة وبع�ش يوم!
وودعت االمري ف�عور و�سكرته.. ويف م�س�ء اليوم 
الت�يل كن���ت يف القد�ش.. ودخلت فندق امللك داود! 
وكم ك�نت ده�سة موظفي الفندق عندم� طلبت منهم 

ان يقودوين اىل اجلن�ح الذي كنت اقيم فيه!
ذل���ك الين دخل���ت الفندق وان� كم� ان����.. اي �سوداء 

يف زي العبيد!
وبع���د ان اغت�سل���ت وابدل���ت ثي�ب���ي ار�سل���ت يف 
طل���ب كومودور ب��ش. وروي���ت له كل م� فعلته يف 
�سوري����، ونتيج���ة اح�ديثي ومق�بات���ي مع االمري 
ح�س���ن االطر����ش وزعم����ء اجلب���ل والب�دي���ة.. ث���م 
ق�س�ست عليه تف��سيل هربي وذكرت له م�الحظته 
ط���ول الطريق و�سجلته ذاكرتي ع���ن احل�سو التي 
�سيده���� الفرن�سيون على قمم بع����ش اجلب�ل.. اىل 

اآخر م�ذكرته لك..
و�سر الرجل جدا و�سمني اىل �سدره وهو يقول:

مرحى! اح�سنت �سنع� ي�بنيتي!

زواجها بالمري ح�شن الطر�ص
وبع���د ذل���ك بب�سع���ة اي����م حت���رك جي����ش احللف����ء 
وتخط���ى ح���دود فل�سط���ن اىل �سوري���� ولبن����ن،، 
والب�ق���ي تعرفه مم� ن�سرته ال�سحف ومن برقي�تي 
فق���د ع���دت يف اعق�ب جي����ش احللف����ء اىل دم�سق. 
و�سكت���ت قليا قبل ان تق���ول: وار�سلت لك برقي�ت 
ع���ن رغب���ة االم���ري ح�س���ن يف ان اعود زوج���ة له،، 

ون�سحتني انت ب�لقبول..
قلت: نعم وح�سن� م�فعلت!

ق�ل���ت: على كل ح����ل ك�ن االحتف����ل بزواجن� فخم� 
جدا.. واعط�ين االمري ح�س���ن يومه� الفي جنيه.. 
و�سحك���ت ان���� وقلت: ث���م اخ���ذت منه الف���ي جنيه 

اخرى!
ابت�سمت رحمه� الله وق�لت:

نعم. وهل كثري ان يكون مهري اربعة االف جنيه!

ا�شراف و�شوء تدبري..
وهن� ع����دت ال�سي���دة امينة الب�رودي م���ن طوافه� 
ب�ملح�ل التج�رية ومعه� �سيدة نه�ست اآم�ل وقبلته� 
وقدمتني اليه�! وق�لت ال�سيدة انه� تعرفني من قبل 
ان تراين لكرة م���� �سمعته عني من اآم�ل وال�سيدة 
وا�سمه���� �سفيق���ة ه���ي ارمل���ة املرح���وم فخ���ري بك 
الن�س��سيب���ي وقد قتل بعد ذلك بنح���و �سهر واد يف 
احد �سوارع بغ���داد اثن�ء زي�رة له لع��سمة العراق 
وقي���ل ان الق�تل من اتب����ع �سم�حة مفتي فل�سطن، 
الن فخ���ري الن�س��سيب���ي ك�ن من الد خ�سوم املفتي 
كم���� ان���ه ك�ن متهم���� ب�أن���ه م���ن ا�سدق����ء االجنليز 

وموؤيدي ال�سي��سة الريط�نية يف فل�سطن.. 
وق�ل���ت ال�سي���دة �سفيقة ونحن حول م�ئ���دة الغداء 

موجهة �سوؤاله� ايّل:
هل ن�سحته�؟

قلت: فيم؟
ق�ل���ت: �سمعت منه���� ان )عيبك( الكب���ري يف نظره� 
ه���و ا�سرافك يف ن�سحه����.. ولكن عمره���� م� ك�نت 
يف ح�ج���ة للن�سح كم� ه���ي االن.. قل���ت: ان�سحه� 

يف م�ذا؟
ق�ل���ت: يف ا�سرافه���� اجلنوين،، ك�أمن���� امل�ل يحرق 

راحتيه� فهي تريد اخلا�ش منه ب�أ�سرع م�يكون!
وهن� ق�لت ا�سمه�ن:

مل يحدثني يف �سيء غري هذا مذ ح�سر!
ق�ل���ت �سفيقة: وهل حدثته انت عن لعبك القم�ر يف 

بريوت؟..
ث���م التفت���ت اىل تقول قب���ل ان تتمك���ن ا�سمه�ن من 
ا�سك�ته����: لق���د الت���ف حوله���� يف ب���ريوت بع����ش 
ال�سي���دات وذك���رت ا�سم�ءه���ن وه���ن م���ن �سي���دات 
واآن�س�ت اكبق���ر اال�سر اللبن�ني���ة ال�سهرية العريقة 
يتملقنه� ويدعونه� ل�سهراتهن وحفاتهن ويحطنه� 
مبظ�ه���ر االجال واالك���رام!.. واملجنونة تظن ان 
ه���ذا كله حب� يف �سواد عينيه���� وم�هو اال طمع يف 
م�له���� النهن علمنه� لع���ب البوكر وهي التفهم �سيئ� 
ولن تفهم �سيئ� يف لعب البوكر والنتيجة هي انهن 
يربح���ن منه� يف كل �سهرة مئ����ت اجلنيه�ت.. فهل 

يعجبك هذا احل�ل؟

قل���ت طبع���� ال، ولك���ن لعل���ه يعجبه� ه���ي! وم�ست 
ال�سي���دة �سفيقة وا�سمه����ن �س�كت���ة الجتيب م�ست 
تق�ش عل���ى تف��سيل ت�سرف�ت له� ت���دل على الغفلة 
و�س���وء التدب���ري، ومنه� مث���ا ان )�سحفي�( خدعه� 
واوهمه� انعن���ده م�سروع� �سحفي� ن�جح� ال�سدار 
جريدة يومية راأ����ش م�له� الف�ن من اجلنيه�ت فهل 
ت�س���رك معه بن�سبة الن�س���ف يف م�سروعه الن�جح 

املذكور.
و�س���درت  جدني���ه..  ال���ف  ا�سمه����ن  ل���ه  ودفع���ت 

اجلريدة.. ثم احتجبت بعد ا�سبوعن اثنن!
اىل اخره، اىل اخره..

العج���ب اذن وه���ذا ح�له���� اذا ك�نت انفق���ت خم�سة 
ع�سر الف جنيه يف خم�سة �سهور!!

واخريا تكلم���ت ا�سمه�ن فق�لت انه� لي�ست )مغفلة( 
كم� نظن بل هي تفهم وتدرك كل �سيء ولكن!..

و)يعن���ي( لفظ او تعبري لبن����ين ممكن ان تعني به 
كل �سيء اي �سيء وال�سيء، ولعله� ارادت منه هن� 
ان تق���ول ان� اعرف انه���م ي�سحكون علّي ويبتزون 
م����يل ولكن م����ذا يهم م�دم���ت اجد يف ه���ذا ت�سلية 

يل!.
ث���م م�س���ت ا�سمه����ن تق���ول ان كثريين م���ن وجه�ء 
الق���وم وكب����ر التج����ر يق�سدونه� لك���ي تتو�ش لهم 
يف م�س�ئ���ل معين���ة عن���د ال�سلط����ت االجنليزية او 
الفرن�سي���ة وخ�سو�س���� عند اجل���رنال ك�ترو الذي 
يحبه���� ك�بنت���ه ويعطف عليه���� كث���ريا،، ويعدونه� 
ب�نهم �س���وف يدفعون له� مبلغ ك���ذا او يقدمون له� 

هدية كيت اذا جنحت و�س�طته�.. 
ق�ل���ت: وكثريا م���� جنح���ت و�س�طت���ي يف امل�س�ئل 
الت���ي كلفوين به���� وجنوا ه���م منه� ارب�ح���� ط�ئلة 
ولكن قليلن جدا منهم هم الذين وف� بوعدهم يل..

.. وان ت�ج���را وم�لي���� كب���ريا معروف���� يف لبن����ن 
وم�س���ر وان� اغف���ل هن� ذك���ر ا�سم���ه وك�ن �س�حب 
ومدي���ر �سرك���ة كب���رية لا�ست���رياد والت�سدير وقد 
ورد ا�سم���ه يف الكت����ب اال�س���ود ال���ذي ن�سره مكرم 
عبي���د ب��س� تق���رب اليه� هو وال�سي���دة زوجته.. بل 
وجعلته زوجت���ه من نف�سه� ا�سبه بو�سيفة لامرية 
اآم�ل االطر�ش تتوىل عنه� ا�ستقب�ل �سيوفه� وتنظم 

له� حفاته� وتازمه� يف غدوه� ورواحه�..
واخ���ريا ف�حته� الت�جر امل����يل الكبري يف مو�سوع 
تكوين �سركة بينه� وبينه براأ�ش م�ل قدره م�ئة الف 
جني���ه.. على ان التدفع هي �سيئ� م���� النه �سيتوىل 
هو عنه���� دفع ن�سيبه� يف راأ�ش امل����ل! وطلب منه� 
يف مق�بل ه���ذا ان تتو�سط له عن���د اجلرنال ك�ترو 
يف م�س�ئل معينة.. وهي م�س�ئل جت�رية بحتة ذات 

قيمة م�لية كبرية..
ق�لت: ومل يخطر بب�يل وقد راأيت من اآي�ت �سداقته 
و�سداق���ة زوجت���ه يل م���� راأي���ت انه ي�سح���ك علّي، 

وتو�سطت فعا له عند ك�ترو وق�سيت له ح�جته.
ثم ابت�سمت وهي تقول:

ولكن���ه مل يكتب عقد ال�سركة حتى اليوم! بل انقطع 
هو وال�سيدة زوجته عن زي�رتي!..

المرية اآمال الطر�ص!
اآم����ل  االم���رية  او  ا�سمه����ن  اق�م���ت  امل�س����ء  ويف 
االطر�ش حفلة ا�ستقب�ل يف ال�س�لون الكبري امللحق 

بجن�حه� امللكي! يف فندق امللك داود.
ال�سب����ط  كب����ر  بع����ش  ملدعوي���ن  ب���ن  وك�ن 
الريط�ني���ن واالعي����ن وقن��سل ال���دول االجنبية 
يف القد����ش ومعه���م ال�سي���دات قرين�ته���م. وراأي���ت 
الطع����م  يف  ا�س���راف  م�بع���ده  ال���ذي  اال�س���راف 
وال�س���راب. وقدمتني ه���ي اىل مدعويه� على انني 
))�سدي���ق عزيز عل���ى م�س���ر((. ولكنن���ي اآثرت ان 
ان���زوي يف احد ارك�ن ال�س�ل���ون واتفرج وابت�سم 

بيني وبن نف�سي! 

◄◄
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ه���ذا هو اجل���و الذي حتب���ه ا�سمه�ن.. ج���و الفخفخة 
حتى ول���و ك�ن مزيف� ال�سدق في���ه! اجلميع ين�دونه� 
بلق���ب )برن�س�ش( ويع�ملونه� على انه� امرية.. وهي 
تتح���رك بينه���م وتتحدث اىل ه���ذا وذاك.. ث���م تنتقل 
وت�سم���ل بعطفه� ه���ذا وذاك! مت�م� كم���� تت�سرف اية 
ام���رية يف مثل ه���ذه احلفل���ة! وقبيل منت�س���ف الليل 
نه�س���ت االمرية اآم����ل االطر�ش واقف���ة ايذان� ب�نته�ء 
ال�سه���رة!! وايذان���� ل�سيوفه���� ب�الن�س���راف. ونه�ش 
يف  ي�ست�أذنونه����  واقبل���وا  واملدع���وات  املدع���وون 

االن�سراف وي�سكرونه� اىل اآخره!..
مت�م���� كم� يحدث يف اي باط �سغري!! هذا هو اجلو 
ال���ذي ك�نت تتنف����ش فيه اآم����ل االطر�ش م���لء رئتيه� 
وحت���ب ان تعي����ش دائم� في���ه.. امل�سكين���ة! والعجب 
اذا ك�ن���ت جمل���ة ح�س�به���� اال�سبوع���ي او )ف�ت���ورة( 
فندق امللك داود وحده���� ك�نت التنق�ش عن اربعم�ئة 
جنيه.. اربعم�ئة جنيه يف اال�سبوع الواحد وللفندق 

فقط؟!
واقم���ت يف القد����ش خم�سة اي����م حتدثن���� فيه� كثريا 
وقلت له� يف �سب�ح اليوم اخل�م�ش انني �س�أعود غدا 

اىل م�سر..
ق�لت: وان� اي�س���� �س�أعود اىل بريوت ولكن هل �سبق 

لك ان زرت تل ابيب؟. 
قلت: كا..

ق�ل���ت: ال يلي���ق اذن ان تغ����در فل�سطن قب���ل ان ترى 
ت���ل ابيب كم� انن���ي اريد ان ا�سري م���ن هن�ك بع�ش 
اال�سي����ء. ومل���� كن���ت �س�أع���ود اىل م�س���ر ب�لقط�ر من 
حمط���ة الل���د وهي قريبة ج���دا من تل ابيب ق���د اتفقن� 
على ان من�سي غدا اىل تل ابيب ومن�سي بقية النه�ر 
والليل���ة فيه����.. وان ا�ستق���ل القط����ر يف ال�سب�ح اىل 
م�س���ر.. وان ت���رك ه���ي لل�سي���دة امين���ة الب����رودي 
مهم���ة اعداد احلق�ئب على ان تلح���ق به� يف تل ابيب 
ب�ل�سي����رة وم���ن هن����ك وبع���د �سف���ري ت�س�ف���ران اىل 

بريوت عن طريق حيف� والن�قورة..

وذهبنا اىل تل ابيب..
واالث���ر الذي تركته هذه املدينة انه� ا�سبه ب�ملدن التي 
ت�سيده� �ستوديوه�ت ال�سينم� يف هوليوود ليلتقطوا 
فيه� ح���وادث فيلم �سينم�ئي معن ف����ذا م� انتهوا من 

التق�ط املن�ظر.. هدموا املدينة وم� فيه�!
اي انه���� مدينة ولكنه���� التوح���ي اىل النف�ش ب�سعور 
الثب����ت واال�ستق���رار! ونزلن� يف فن���دق ج�ن رميون 
ال���ذي اختطفت من���ه ذات مرة ع�س�ب���ة ارجون زف�ي 

ليومي بع�ش ال�سب�ط الريط�نين.
وق�سين� ال�سه���رة يف مقهى يقع حتت الفندق املذكور 
عل���ى �س�ط���ئ البح���ر. واقب���ل رئي����ش خ���دم يحي���ي 
)االم���رية( ب�ح���رام كب���ري ومي�س���ي ب���ن يديه���� اىل 

امل�ئدة املحجوزة خ�سي�س� له�.
ولعل احرام الرجل مل يكن له� وال للقب االم�رة بقدر 
م����ك�ن ل�سخ�ئه� املفرط يف البق�سي�ش فقد طلبت اآم�ل 
م���ن رئي�ش اورك�سرا املقهى ان يعزف قطعة معينة.. 
ولب���ى الرج���ل طلبه����.. ونفحت���ه )االم���رية( ع�س���رة 
جنيه����ت! ويف ال�سب�ح و�سع���ت حقيبتي يف �سي�رة 

الت�ك�سي التي ك�نت �ستحملني اىل حمطة اللد..
ووقفت اآم�ل تودعني وق�لت: 

هل تذكر ت�ريخ مولدي؟ 
قل���ت: يف �سه���ر نوفمر األي�ش كذل���ك؟ وكن� يومه� 31 

اكتوبر. 
ق�ل���ت: نع���م 25 نوفم���ر وانتظ���ر من���ك ان مت�سي���ه 
مع���ي يف القد�ش هل تع���دين او ا�سطر الجراء عملية 

جراحية اخرى لكي حت�سر؟
قلت: اعدك.. وال داعي للعملي�ت اجلراحية! وو�سلت 
اىل الق�هرة عند منت�سف الليل ووجدت برقية رقيقة 
منه���� تذك���رين فيه���� بوع���دي ان احتف���ل معه���� بعيد 

مولده� الق�دم!...

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون
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