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اآخر �شاعة / اأيلول- 1967

بعد ظهر االربعاء 13 �سبتمرب ال�ساعة 6:15 
توج���ه اىل بي���ت امل�س���ر عب���د احلكي���م عامر يف 
اجلي���زة كل من الفريق اول حمم���د فوزي القائد 
العام للقوات امل�سلحة والفريق عبد املنعم ريا�ض 
رئي�ض هيئة اركان حرب القوات امل�سلحة لدعوة 
امل�س���ر ل�س���ماع اقواله يف التحقيقات الع�سكرية 

التي جرت اخرا.. 
وكان ق���د تقرر ايفاد القائد الع���ام ورئي�ض اركان 
ح���رب الق���وات امل�س���لحة اىل بيت امل�س���ر عامر 
ب�سخ�سيهما لدعوته للتحقيق نظرا لرتبة امل�سر 

الع�سكرية وملكانته اخلا�سة.. 

ال�ساعة 6:30 
دخ���ل الفري���ق عب���د املنعم ريا����ض رئي����ض هيئة 
اركان حرب القوات امل�س���لحة ملقابلة امل�سر عبد 
احلكيم عامر يف �سالون بيته بينما وقف الفريق 

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

حرب القوات امل�سلحة لالدالء باقواله.. 
وكان امل�س���ر عب���د احلكي���م يف حديث���ه ع�س���بيا 
اىل درجة بالغة.. وق���ال.. انه يرف�ض مرافقتهما 

لالدالء باقواله

ال�ساعة 6:40 
ان�س���حب امل�سر عبد احلكيم عامر من ال�سالون، 
وتوج���ه اىل غرفة نومه حي���ث غاب عدة دقائق.. 
وملا عاد اىل ال�س���الون الح���ظ الفريق عبد املنعم 
ريا�ض ان امل�س���ر عامر مي�س���غ �س���يئا يف فمه.. 
وا�س���تمر احلديث بينهما عدة دقائق.. ويف هذه 
االثن���اء لفت نظ���ر الفريق عبد املنع���م ريا�ض ان 
امل�س���ر عبد احلكي���م عامر ينظر يف �س���اعته بني 

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

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

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

وكان���ت مفاج���اأة عندم���ا قال له امل�س���ر 
عامر انه قد ابتلع مادة �س���امة حتى ينهي بها كل 

�سيء.. 

ال�ساعة 6:55 
نا�س���د الفري���ق عب���د املنع���م ريا����ض امل�س���ر عبد 
احلكيم عامر ان يلقي من فمه بقايا املادة ال�سامة 

التي كان ما يزال مي�سغها.. 
ورف����ض امل�س���ر عامر وكان���ت حالته ق���د اخذت 

ت�سوء.. 
وظهرت عليه اعرا�ض الت�سمم.. 

وق���ام الفري���ق اول حمم���د ف���وزي والفريق عبد 
املنعم ريا�ض ينقل امل�سر عامر مب�ساعدة مرافقي 
امل�س���ر اىل �س���يارتهما.. وانطلقت ال�سيارة بهم 
جميعا اىل م�ست�س���فى القوات امل�س���لحة باملعادي 

حيث اجري���ت للم�س���ر عامر عملية اال�س���عافات 
ال�س���ريعة حت���ت ا�س���راف الل���واء الطبيب حممد 

عبد احلميد مرجتى.. 
وا�سرتك يف اجراء اال�سعافات للم�سر �سبعة من 

االطباء الع�سكريني بامل�ست�سفى.
وق���ام امل�س���ر يف ب���ادئ االمر مبحاول���ة ملقاومة 
عملي���ة ا�س���عافه، ولكنه ا�س���طر يف النهاية حتت 
احل���اح االطب���اء اىل اال�ست�س���الم، وقام بنف�س���ه 

بادخال خرطوم غ�سيل املعدة يف فمه.. 

ال�ساعة 8:30 
ادت عملية غ�س���يل املعدة مفعولها.. وبداأت حالة 
امل�س���ر تتح�س���ن.. ومت حقن���ه يف ه���ذه االثن���اء 

بحقن الكورامني املقوية للقلب.. 
وع���اد امل�س���ر اىل حالت���ه الطبيعي���ة.. واطم���اأن 

االطباء على جناح عملية ا�سعافه.. 

�س���باح ي���وم اخلمي����ض 15 �س���بتمرب ال�س���اعة.. 
الواحدة �سباحا 

ث���م نقل امل�س���ر عامر من امل�ست�س���فى الع�س���كري 
باملع���ادي اىل اح���د بي���وت ال�س���يافة باجلي���زة 
لتوف���ر الراحة له حتى يتماثل لل�س���فاء الكامل.. 
وكلف اثنان من االطباء بالتناوب على اال�سراف 

على رعايته ال�سحية. 
وت���وىل الرائ���د طبي���ب م�س���طفى البيوم���ي من 
اطباء امل�ست�س���فى الع�س���كري وردي���ة الليل فظل 
اىل ج���واره مراقب���ا حالته التي اخذت تتح�س���ن 

ب�سرعة. 

ال�ساعة 1:30 
نام امل�سر عبد احلكيم عامر نوما طبيعيا.. وقال 
الرائ���د طبيب م�س���طفى البيوم���ي.. انه مبتفائل 

بتقدم �سحة امل�سر.. 

ال�ساعة 11:00 �سباحا 
ا�س���تيقظ امل�س���ر عبد احلكيم عامر م���ن النوم.. 
وكان الرائد طبيب ابراهيم البطاطا طبيب وردية 
النهار قد جاء اثناء نوم امل�س���ر فظل منتظرا مع 
زميل���ه الرائ���د طبي���ب م�س���طفى البيوم���ي حتى 

ا�ستيقظ امل�سر عام من نومه.. 
ودخ���ل االثنان معا اىل حجرة امل�س���ر لي�س���رتكا 

معا يف عملية الك�سف عليه.. 
وكان كل  �سيء ي�ستمر يف التح�سن.. 

وكان �س���غط القل���ب 90/120 ونب�ض القلب 90 
والتنف�ض طبيعيا.. 

وق���ال امل�س���ر لهما.. انه ال ي�س���كو من اي �س���يء 
بالذات غر بع�ض اثار االرهاق.. 

ال�ساعة 12:00 
ق���دم الرائ���د طبي���ب ابراهي���م البطاط���ا كوبا من 
ع�س���ر اجلواف���ة املجفف���ة املثلجة اىل امل�س���ر.. 
كم���ا اعطاه قر�س���ا من البالدونال.. وقر�س���ا من 
االنرت�س���تني.. ث���م رج���اه ان يحاول الن���وم مرة 

اخرى ونام امل�سر فعال.. 

ال�ساعة 6:15 
ا�س���تيقظ امل�س���ر عام���ر م���ن نوم���ه، ودخ���ل اىل 
احلمام.. وكان كل �سيء يبدو طبيعيا.. ثم فجاأة 
اقبل احد مرافقي امل�س���ر اىل الدكت���ور ابراهيم 
البطاط���ا وق���ال ل���ه ان امل�س���ر وق���ع عل���ى ار�ض 
احلم���ام ليجد امل�س���ر يف حالة اغم���اء.. كما كان 
نف�س���ه متقطعا.. وكان وا�س���حا ان �سيئا مفاجئًا 

قد حدث.. 
وب���ادر الطبي���ب بنقل امل�س���ر عام���ر اىل حجرة 
نوم���ه.. ثم ق���ام بحقن���ه بالكورام���ني يف الوريد 
لتقويت���ه.. كم���ا اخذ ب�س���رعة يف م�س���اعدته على 
التنف�ض م�ستعينا با�س���طوانة اوك�سجني، وكلف 
يف  الطبي���ب 

ه���ذه االثن���اء املمر�س���ة املقيم���ة معه باالت�س���ال 
بامل�ست�س���فى الع�س���كري باملع���ادي تطل���ب عرب���ة 

ا�سعاف.. 

ال�ساعة 6:30 
اخذث حالة امل�س���ر عامر تتفاقم ب�س���رعة.. ويف 
ال�س���اعة ال�ساد�سة والدقيقة 30 ا�سلم امل�سر عبد 

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

وما حدث بعد ذلك.. 
ال�س���لطات املخت�س���ة مب���ا ح���دث  مت اخط���ار 
للم�س���ر عب���د احلكي���م عام���ر، وانتقل ال�س���يد 
ع�س���ام الدين ح�س���ونة وزير العدل اىل البيت 
ال���ذي كان يقيم فيه امل�س���ر، وكان النائب العام 
حمم���د عبد ال�س���الم قد انتق���ل اىل هناك اي�س���ا، 
ومع���ه عدد من م�س���اعديه كما انتق���ل كذلك وكيل 
وزارة العدل للطب ال�س���رعي الدكتور عبد الغني 
�سليم الب�سري وي�ساعده الدكتور علي عبد النبي 
ا�ستاذ الطب ال�سرعي بجامعة القاهرة والدكتور 
يحيى �سريف ا�ستاذ الطب ال�سرعي بعني �سم�ض، 
ويف نف�ض الوقت كان قد �سبقهم جميعا امل�ست�سار 
عبد اجلواد عامر اكرب ا�سقاء امل�سر عبد احلكيم 
عامر، كما حلق بهم ال�س���يد انور ال�سادات رئي�ض 

جمل�ض االمة..
ويف ه���ذه االثن���اء قال���ت التحقيق���ات االولية ان 
امل�س���ر عام���ر كان يخف���ي حتت �س���ريط ال�س���ق 

بج�سمه عددًا من الكب�سوالت ال�سغرة وجد بها 
م�س���حوق كان من الراجح باملعاينة انه من مادة 
)ال�س���يانور( ال�س���امة ال�س���ريعة التاثر، ويبدو 
ان���ه تن���اول �س���يئا منه���ا خ�سو�س���ا ان اعرا����ض 
االنهي���ار املفاج���ئ وال�س���ريع ت�س���ر اىل تاث���ر 
مادة ال�س���يانور وقد قام االطباء ال�سرعيون بكل 
االج���راءات الالزمة لكي يقدم���وا تقريرهم كامال 

لوزي���ر الع���دل، وقد ظ���ل ال�س���يد انور ال�س���ادات 
رئي�ض جمل�ض االمة مع جثمان امل�سر حتى متت 
كل االج���راءات، ث���م نق���ل اىل ا�س���طال مبحافظة 
املنيا حي���ث جرى ت�س���ييع اجلن���ازة يف الرابعة 

وع�سر دقائق من م�ساء اجلمعة.
 **

الط���ب  تقري���ر  ق���ال  ال�س���بت  ي���وم  م�س���اء  ويف 
ال�س���رعي.. ان امل���ادة ال�س���امة الت���ي كان يخفيها 
امل�س���ر عامر بوا�س���طة �سريط ال�س���ق بج�سده، 
والذي تناول بع�س���ا منها هي مادة )االكونيتني( 
وتعترب من اخطر انواع ال�سموم، وقال اخلرباء 
ع���ن هذه املادة انه ال يوجد لها اي م�س���اد، وانها 
حت���دث الوفاة يف ظ���رف اقل من ربع �س���اعة من 
تناولها، ولقد كان ال�س���ريط الال�س���ق عند ا�سفل 
البط���ن وت�س���ور املحقق���ون يف البداي���ة ان هذا 
ال�س���ريط الال�س���ق م���ن )البال�س���رت( وقد و�س���ع 
لغر����ض طب���ي ولكنه���م عندم���ا رفع���وه وج���دوا 
حتته عبوة �ستة اقرا�ض �سغرة وكانت العبوة 
مكتوب���ا عليها ا�س���م دواء )الرتيالني( وهو دواء 
اقرا����ض  ان  تب���ني  العب���وة  من�س���ط، وبفح����ض 
الرتيال���ني قد رفعت م���ن العبوة وو�س���ع مكانها 
ثالثة من هذا امل�س���حوق االبي����ض الذي ثبت انه 

)االكونيتني( ال�سام. 

حاول امل�ش��ر عبد احلكي��م عامر االنتحار اربع م��رات.. وكانت اول مرة ي��وم 8 يونيو حني 

و�ش��لت املعركة امل�ش��لحة يف �ش��يناء امام عينيه اىل النك�شة التي و�ش��لت اليها.. ومرة اخرى 

يف يوم 25 اغ�ش��ط�س عندما اكت�ش��فت العملي��ة التي كانت جتري العادت��ه اىل قيادة القوات 

امل�ش��لحة.. ث��م كانت حماولت��ه عندما ذهب الي��ه الفري��ق اول حممد ف��وزي والفريق عبد 

املنع��م ريا�س لدعوته لالدالء باقواله يف التحقيقات الع�ش��كرية التي جرت اخرا.. كيف 

تالحقت االحداث ب�ش��رعة؟.. وكيف قام امل�ش��ر عبد احلكيم عام��ر مبحاولته لالنتحار. 

اأن"اآخر �شاعة"ت�شجل تفا�شيل احلادث االليم.. حادث انتحار امل�شر عبد احلكيم عامر.. 
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بقلم قا�شم جوده 

اهتز الع���امل باأنباء حماولة اغتي���ال نهرو.. ولكن 
قل���ب الزعيم العاملي مل ي�س���طرب حلظات، بل دفع 
عنه املعتدي بيده.. ان هذا القلب حي بق�سة حب، 

مل متت.. وان ماتت احلبيبة.. 
ان املاأ�س���اة الت���ي خطه���ا الق���در يف حي���اة نه���رو 
وزوجت���ه كماال، تف���وق اعنف ماآ�س���ي احلب التي 
رواه���ا التاري���خ او تفت���ق عنه���ا خي���ال ال�س���عراء 
واالدباء يف اي ع�س���ر من الع�س���ور، واذا مل يكن 
ب���ني ايدين���ا مرجع خا����ض عن تاري���خ حياتها فان 
لدين���ا اطرافا من م�س���رتها املعطرة فيما �س���جلت 
براع���ة زوجه���ا ال�س���احرة يف كتاب���ه ع���ن تاري���خ 
حيات���ه، وكتابه االخر"الك�س���ف ع���ن الهند"ولكنه 
ل�س���وء احل���ظ ال يذكر هنا وهنا �س���يئا عن فرتة ما 
قبل الزواج، ب���ل يطالعنا الول وهلة بحديث طلي 
عن زواجه واح���دى مغامراته يف جبال هيمااليا، 
فيق���ول ان زواجه مت يف مدينة دلهي �س���نة 1916 
يف عيد الزهور الذي حتتفل به الهند ايذانا بقدوم 
الربيع، ومن عجائب امل�سادفات انه يف هذا العام 
نف�س���ه، قدر لنهرو ان يلتقي بالرجل الذي ا�س���بح 
هو فيم���ا بعد اخل�ض تالمي���ذه وخليفه بعد مماته 
– غان���دي، وم���ن املفارقات ان نه���رو ورفاقه من 
ال�س���باب الهندي الوطني يف ذلك احلني مل يكونوا 
را�سني عن غاندي الن�سرافه عن العمل ال�سيا�سي، 
ورف�س���ه اال�سرتاك يف ن�س���اط املوؤمتر الوطني او 
ق�س���ية الهند الوطنية على وجه عام، بل كان يركز 

اهتمامه يف ق�سية الهنود يف جنوب اأفريقيا. 
ونع���ود اىل مو�س���وعنا وهو زواج نه���رو، فنقول 
انه بعد زواجه من كماال مبدينة دلهي �سنة 1916، 
ذهب مع ا�س���رة، لق�ساء ب�سعة ا�س���هر من ال�سيف 
يف ك�سمر، اجمل بقاع الهند على االطالق، وهناك 
ح���اول ه���و وزوجت���ه ان يع���ربا جب���ال الهيمااليا 
لزي���ارة كه���ف تاريخ���ي مع���ني، ف�س���قط يف حفرة 
عميقة مغطاة بالثلج وكاد يدفن حيا لوال انه تعلق 
بحب���ل كان اجلمي���ع قاد ربطوا ب���ه، وامكن انقاذه 
بعد جهد جهيد، وا�سطروا بعد �ساعات طويلة من 
ت�سلق اجلبال و�سط اجلليد، وبعد ان و�سلوا اىل 
ارتفاع ع�سرة االف قدم، ان يعودوا من حيث اتوا 
ح���ني تعددت احلفر وات�س���عت، رغم قرب امل�س���افة 
التي ا�سبحت تف�سلهم عن الكهف التاريخي الذي 

يق�سدونه.

يف �شوي�شرا 
وقد �س���ارت احلي���اة الهادئ���ة ب���ني الزوجني حتى 
هب���ت عوا�س���ف احلرك���ة الوطني���ة عق���ب احلرب 
العاملي���ة االوىل، وب���داأ الهن���ود يطلب���ون مث���ل ما 
طلبت م�س���ر من حقوق يف احلرية واال�س���تقالل، 
بينم���ا �س���مم اال�س���تعمار الربيطاين هن���ا وهناك 
عل���ى قمع ه���ذا الن�س���اط الوطني بكل و�س���يلة يف 
يده، فامتالت ال�س���جون واملعتقالت، ودخل نهرو 
ال�س���جن الول م���رة يف �س���نة 1921، متهم���ا بتهم 
عدة منها التحري�ض عل���ى الثورة، حتى اذا وافت 
�سنة 1925، عر�ست كماال نهرو مر�سا خطرا يف 
الربي���ع، وظلت طريحة الفرا����ض يف مدينة الكتاو 
�سهورا عديدة، وروؤي من ال�سروري ان تنقل اىل 
�سوي�س���را للع���الج، فرح���ب نهرو بالفك���رة ليخرج 
هو اي�س���ا م���ن الهند ويرق���ب احلوادث ع���ن بعد، 

لعله يكون لها �س���ورة اوفى، وبحرت الباخرة من 
مين���اء بومب���اي اىل البندقية نقل نه���رو وزوجته 
املري�س���ة وابنتهم���ا الوحي���دة ان���درا، و�س���قيقته 
فيجايا الك�سمى وزوجها املحامي ال�ساب واجنبث 

وتديت. 

احلبيبة يف ال�شجن 
واق���ام نه���رو م���ع زوجته ف���رتة يف جني���ف ثم يف 
م�س���حة جبلية يف هونتانا، فلما طراأ على �سحتها 
بع�ض التح�س���ن �س���افرا معا اىل فرن�سا واجنلرتا 
واملاني���ا، ويف �س���نة 1927، ذه���ب وال���ده الزعيم 
الهندي الكبر موتالل نهرو اىل اوروبا، فا�ستقبله 
جواه���ر الل يف البندقي���ة وبع���د ان اقام���وا هناك 
ب�س���عة ا�سهر ذهبوا جميعا اىل مو�سكو يف زيارة 
ا�ستغرقت ثالثة ايام �س���اهدوا خاللها االحتفاالت 
بالذكرى العا�سرة للثورة الرو�سية، ثم ابحر نهرو 
وزوجته وابنته واخته من ميناء مر�سيليا عائدين 
اىل الهند يف �س���هر دي�س���مرب من العام نف�س���ه، بعد 
اقام���ة يف اوروب���ا امت���دت �س���نة وت�س���عة ا�س���هر، 
حت�س���نت خاللها �سحة كماال، وان مل ت�سف متاما، 
وهداأت نف�ض نهرو فاقبل على ن�س���اطه ال�سيا�س���ي 
بع���زم قوي، و�س���رعان م���ا قامت حركة الع�س���يان 
امل���دين وتوال���ت ح���وادث الهجوم عل���ى اجلموع 
امل�سالة، وزج بااللوف منهم يف ال�سجون، وقب�ض 
عل���ى نه���رو مرة بع���د اخ���رى والقى ب���ه يف غيابة 
ال�س���جن، فاحتمل���ت كم���اال ه���ذه املح���ن املتوالية 
على زوجها ب�س���ر و�سجاعة رغم �سعف �سحتها، 
وبينم���ا كان نه���رو يف ال�س���جن م���ع كثري���ن م���ن 
زمالئه جاءتهم االنباء يف اول يناير �س���نة 1921 
بالقب�ض على زوجته كماال الول مرة يف حياتها.. 
اذ كان االحتالل الربيطاين قد �س���اق ذرعا بن�ساط 
ن�ساء الهند بعد اعتقال الرجال، وكانت كماال تقود 
احلركة بعد ات�ساع حركة االعتقال يف )الله اباد(، 
فلما قررت ال�س���لطة امل�س���تعمرة ان ميتد االعتقال 
اىل ال�س���يدات كان طبيعيا ان تكون هي يف مقدمة 

املعتقالت. 
اذ  باعتقاله���ا،  االغتي���اظ  �س���ديدة  كم���اال  وكان���ت 
كان���ت تتطل���ع اىل اللحظة التي تلح���ق فيها ببقية 
زوجه���ا  بلغ���ت  وق���د  ال�س���جون،  يف  مواطنيه���ا 
املعنوي���ة ذروته���ا حني تق���دم منها �س���اعة القب�ض 
عليها احد ال�سحفيني و�ساألتها عما اذا كانت لديها 

ر�سالة تود ان تن�سر فاجابت من فورها قائلة: 
"انن���ي �س���عيدة �س���عادة تفوق احل���دود وفخور، 
يحتف���ظ  وان  وارج  زوج���ي،  خط���وات  باقتف���اء 

ال�سعب بالعلم مرفوعا عاليا". 
ويف 26 يناي���ر افرج ع���ن كماال من �س���جن لكتاو، 
وع���ن جواه���ر الل نه���رو م���ن �س���جن نابن���ي قبل 
موعده ب�س���عات نظرا لتدهور �س���حة والده، وقد 
توفى والده فعال بعد ع�س���رة ايام وكان اىل جانبه 

غاندي، �سديقه القدمي، يرتل بع�ض ال�سلوات. 

�شراع مع احلب 
ومل يط���ل بق���اء نه���رو خارج ال�س���جن بع���د وفاة 
والده، اذ القى القب�ض عليه مرة اخرى وعاد اىل 
�سجن نابني، وكان ا�س���د ما ي�سايقه من العودة 
اىل ال�س���جن يف ه���ذه امل���رة ه���و اخل���وف م���ن 
ا�س���ابة كماال ب�س���دمة تذهب بالتح�س���ن القليل 
ال���ذي طراأ على �س���حتها، وهذا ه���و الذي حدث 

بالفعل، االمر الذي دعا اىل ار�سال تقرير طبي عن 
حالتها يوما بعد يوم. فكان الطبيب يت�س���ل بق�سم 
البولي����ض تليفوني���ا الم���الء التقرير وه���ذا يتوىل 
ار�س���اله اىل ال�س���جن، اذ كان���ت التعليم���ات متن���ع 
االطباء من االت�س���ال بال�سجن مبا�سرة. وقد ظلت 
التقارير ت�س���ل على هذا النمط خالل ا�سبوعني ثم 
توقفت فجاأة رغم التدهور املطرد يف �سحة كماال، 
فبلغ ال�سيق بنهرو اق�سى درجاته يف هذه الفرتة 
الع�س���يبة. وبعد انق�ساء �س���هر كامل على اعتقاله 
ن�سحه احد �سباط البولي�ض من ال�سجن يف زيارة 
ق�سرة لزوجته وقيل له انه �سي�سمح له مبثل هذه 
الزيارة مرتني يف اال�س���بوع، ولكنه انتظر املوعد 
القادم للزيارة دون ان يح�س���ر احد ال�س���طحابه، 
ومر اليوم الرابع واخلام�ض وال�س���اد�ض وال�سابع 
وه���و ينتظر على اح���ر من اجلم���ر يف غر طائل، 
وجاءته االنباء يف الوقت نف�س���ه بان �س���حة كماال 
تزداد �س���وءا على �سوء، واخرا.. 

ج���اءه الو�س���طاء من هن���ا وهناك يعر�س���ون عليه 
ان يتعه���د ول���و ب�س���فة غر ر�س���مية، ب���اال يزاول 
اي ن�س���اط �سيا�س���ي خالل املدة الباقية من احلكم 
ب�س���جنه، يف مقابل االف���راج عنه للعناية ب�س���حة 
زوجت���ه، ومل يك���ن ه���و م�س���غوال بال�سيا�س���ة وال 
حري�سا عليها يف تلك االيام بالذات، ولكنه مع ذلك 
رف�ض فكرة التعهد املطلوب يف اباء و�س���مم، مهما 
تك���ن النتائ���ج، فقيل له ان �س���حة كماال ت�س���ر من 
�س���يئ اىل ا�س���واأ وان وجوده اىل جانبها قد يرفع 
معنوياته���ا ويكون عامال فا�س���ال يف رجحان كفة 
احلياة على املوت، وعندئذ دار يف اعماق �سمره 
�س���راع رهي���ب ب���ني الكرام���ة والواج���ب الوطني 
واالعتب���ار اخللق���ي يف كف���ة، وبني حي���اة زوجته 
وحبيبته و�س���ريكة حياته يف الكف���ة املقابلة، ومع 
ذلك فان ال�سراع مل يدم �سوى حلظات عرف نهرو 
يف نهايته���ا اي���ن ينبغي ان يكون ق���راره، ال لينقذ 
كرامته ومبادئه فح�سب، بل لينقذ كماال نف�سها من 
�س���دمة قا�س���ية ايقن انها ال تثبت ان ت�س���يبها اذا 
هو تهاون حتى يف �س���بيل حياته���ا، وانحنى امام 
ارادة ال�س���لطات الربيطاني���ة وتق���دم اليه���ا طائعا 

ذليال ويف يده التعهد املطلوب! 

حذار يا نهرو 
وبعد ايام �سمح له بان يخرج لزيارتها مرة اخرى، 
فوجدها يف فرا�ض املر�ض، ال تكاد تفيق من وطاأة 
احلم���ى، وكانت م�س���وقة اىل لقائ���ه، ولكنها كانت 
تعلم انه �س���يرتكها ليعود  اىل �سجنه، فاكتفت بان 
ابت�سمت يف �سجاعة واأوماأت اليه ان ينحني لت�سر 

اليه بكلمة يف اذنه، فلما انحنى هم�ست قائلة: 
- ما هذا الذي �سمعته عن اإم�سائك تعهدا للحكومة؟ 

حذار ان تعطي مثل هذا التعهد!

نقلها اىل اجلبل 
وقبل ان يعود نهرو اىل ال�س���جن من هذه الزيارة، 
راأى ان �س���حة كم���اال ال ت���زداد اال اعت���الال يف هذا 
املكان، ولهذا تقرر نقلها اىل اجلبل يف بلدة ت�سمى 
)بهوايل( وبعد ذلك بثالثة ا�سابيع تقرر نقل نهرو 
اىل �س���جن اآخ���ر قريب من ه���ذا املكان لي�س���تطيع 
زيارته���ا، ويف طريقه اىل ال�س���جن اجلديد �س���مح 
ب�س���ع  بق�س���اء  ل���ه 

�ساعات مع زوجته. 
فا�ست�سعر بع�ض االرتياح اذ الحظ تقدما طفيفا يف 
�س���حتها رغم ق�س���ر املدة التي اقامتها يف اجلبل. 
وبعد �س���هر �سمح له بزيارتها مرة اخرى، وا�ستمر 
يزوره���ا بع���د ذل���ك كل ثالث���ة ا�س���ابيع، وق���د كتب 
نهرو يقول يف هذا ال�س���دد:"كانت هذه الزيارات 
الق�س���رة عزيزة جدا عندي، ورمبا اي�سا عندها، 
وكان االطباء يرفعون بع�ض قيود الطعام يف يوم 
زيارتي، كما كان ي�س���مح حلديثي معها ان ي�ستمر 

مدة طويلة اىل حد ما. 
لقد كنا على الدوام نقرتب احدنا من االآخر، وكنت 
انتزع نف�س���ي انتزاعا كلما حان فراقي لها، اننا مل 
نك���ن نلتقي اال لنفرتق، وكن���ت يف بع�ض االحيان 
ات�سور يف ا�سى وح�سرة جميء يوم يكون فراقنا 

فيه اىل االبد"!! 
ويذك���ر نه���رو انه عندم���ا الق���ى القب����ض عليه يف 
يف  ال�س���لطات  م���ن  بام���ر   1934 �س���نة  فرباي���ر 
كلكتا"�س���عدت كم���اال اىل غرفن���ا لتجمع يل بع�ض 
املالب����ض، فتبعته���ا القول له���ا كلمة ال���وداع، واذا 
هي فجاأة تت�س���بث بي، ثم يغمى عليها وت�سقط من 
فرط االعي���اء والتاأثر. وكان هذا على غر عادتها، 
اذ اننا ر�س���ينا انف�س���نا على ان ننظر با�س���تخفاف 
و�سرور اىل هذه االعتقاالت املتكررة، واال نوليها 
�س���وى اقل قدر من االهتم���ام. فهل طاف بها طائف 
من االلهام فعرفت مقدما ان هذا �سيكون اىل حد ما 

اآخر لقاء طبيعي بيننا!". 

ال ا�شتطيع ان اعرف 
وي�ستطرد نهرو قائال: 

"لقد حال بيني وبينها حكمان طويالن كل منهما 
يق�س���ي بال�س���جن �س���نتني، يف نف�ض اللحظة التي 
بلغت حاج���ة كل منا لالخر غايته���ا، وهي اللحظة 
الت���ي اق���رتب كالن���ا م���ن االخ���ر ا�س���د االق���رتاب. 
لق���د كن���ت افكر يف هذا خ���الل ايام���ي الطويلة يف 
ال�س���جن، ومع ذلك فقد كان االمل يراودين يف انه 
الب���د ان ياأت���ي الوقت ال���ذي يلتئم فيه �س���ملنا مرة 
اخ���رى. ترى كي���ف كان حاله���ا يف تل���ك االعوام؟ 
ان يف ا�س���تطاعتي ان احد����ض ولك���ن حت���ى انا ال 
ا�س���تطيع ان اع���رف فل���م تك���ن االو�س���اع طبيعية 
خ���الل مقابالتن���ا يف ال�س���جن، او خ���الل الفرتات 
الق�س���رة خارج ال�سج، لقد كان علينا ان نت�سرف 
على ا�سحن وجه خ�سية ان ي�سبب احدنا املا لالخر 
بالك�س���ف عن جزعه، ولكن كان من الوا�س���ح انها 
قلقة م�سطربة ب�سبب ا�سياء كثرة وانها ال تتمتع 
ب�سيء من هدوء البال. وقد كان يف ا�ستطاعتي ان 

اقدم لها بع�ض العون، ولكن لي�ض من ال�سجن"! 
وان حال���ة كم���اال ال�س���حية ق���د حتم���ت نقله���ا اىل 
اوروبا يف مايو �س���نة 1925 ال�س���تكمال عالجها، 
فانقطع���ت بالطب���ع زيارات���ه لها من �س���جن املورا، 
حيث نفى هو ال�س���تكمال م���دة احلكم، وبينما كان 
نهرو يح�س���ي ما بقى له من ايام يف هذا ال�سجن، 
فيجدها خم�س���ة ا�س���هر ون�س���ف �س���هر، ي�س���تطيع 
بعده���ا ان يذه���ب اىل املانيا ليطمئ���ن على زوجته 
وحبيبت���ه، اذا به يفاجاأ مرة اخرى يف 4 �س���بتمرب 
�سنة 1925 باطالق �سراحه، واعالنه بوقف تنفيذ 
بقية العقوبة، الن �س���حة كم���اال تدهورت ودخلت 

يف مرحلة اخلطر!
بال�س���يارة  امل���ورا  �س���جن  م���ن  نه���رو  وانطل���ق 
والقطار اىل م�س���قط راأ�س���ه )الله اباد( فو�سل يف 

الي���وم التايل، وبع���د ظهر اليوم نف�س���ه بداأ رحلته 
بالطائ���رة اىل اوروب���ا، مارا بكرات�س���ي ثم بغداد، 
ث���م القاه���رة، وم���ن اال�س���كندرية ا�س���تقل طائ���رة 
مائية اىل ميناء برنديزي، ومنها ركب القطار اىل 
بال يف �سوي�س���را، ثم ا�س���تاأنف رحلته بال�س���يارة 
اىل امل�س���حة الت���ي تعال���ج فيه���ا كم���اال، يف مدينة 

)بادنفلر( بالغابة ال�سوداء يف املانيا. 

اآهات عا�شق 
واالن ن���دع نه���رو يتكلم م���رة اخرى:"كانت هناك 
نف�ض االبت�سامة ال�سجاعة املاألوفة على وجه كماال 
عندما راأيتها، ولكنها كانت ال�س���عف والوقوع يف 
قب�س���ة االمل بحي���ث مل ت�س���تطيع ان تتكل���م كثرا، 
رمبا افادها ح�س���وري النها ا�سبحت اح�سن قليال 

يف اليوم التايل وب�س���عة ايام بعده، ولكن االزمة 
ا�س���تمرت وم�س���ت ينزف مع���ني احلي���اة منها يف 
ب���طء. وقد خيل ايل، لعجزي من تروي�ض نف�س���ي 
على فكرة موتها، انها حت�سن، وانها اذا ا�ستطاعت 
ان تتغل���ب على هذه االزمة فقد يكتب لها ال�س���فاء، 
وراح االطباء، كعادتهم، يبعثون االمل يف نف�سي، 
وبدا يل ان حدة االزمة قد انق�س���ت، وانها �سمدت 
لها، ومع ذلك فانها مل تتح�س���ن قط اىل حد احتمال 
حديث طويل، فكنا نتحدث بايجاز ثم اتوقف حاملا 
االحظ انها بداأت تتعب، وكنت يف بع�ض االحيان 
اقراأ لها، واذكر من الكتب التي قراأتها لها على هذا 
النح���و كتاب االر����ض الطيبة، ملوؤلفت���ه برك باك. 
وكان���ت ترتاح اىل ذلك، ولكن مطالعتنا يف الكتاب 

كانت ت�سر ببطء. 

ال�س���باح والع�س���ر اجر نف�سي م�سيا  "وكنت يف 
عل���ى قدم���ي م���ن )البن�س���يون( ال���ذي ان���زل في���ه 
باملدين���ة ال�س���غرة اىل امل�س���حة، حي���ث اق�س���ي 
ب�س���ع �س���اعات معها، وكنت ممتلئا با�سياء كثرة 
اري���د ان احدثه���ا به���ا، ولكن���ي كنت م�س���طرا اىل 
�سبط نف�سي، كنا نتحدث قليال يف بع�ض االحيان 
عن الزمن الذي م�س���ى، وعن الذكري���ات القدمية، 
وع���ن ا�س���دقائنا يف الهند، وكنا نتح���دث احيانا، 
يف �س���يء من القلق، عن امل�س���تقبل وما ع�س���انا ان 
ن�س���نع فيه.  وكانت برغم خطورة حالتها �س���ديدة 
التعلق بامل�س���تقبل، كانت عيناها براقتني مليئتني 
باحلياة. وكان اال�س���راق عادة يعلو وجهها، وكان 
اال�س���دقاء القليل���ون الذي���ن يح�س���رون لزيارتها 
تعلوهم ده�س���ة الفرح اذ يرونها تبدو اح�سن حاال 
مما كانوا يظنون. لقد خدعوا بالعينني الرباقتني 

والوجه البا�سم!". 

حتى هو! 
وق���د بلغ���ت اخلديع���ة الرهيب���ة يف نف�س���ه ذروتها 
بع���د ان نقلت كماال اىل م�س���حة اخ���رى يف لوزان 
ب�سوي�س���را يف اواخ���ر يناير �س���نة 1926، وخيل 
ل���ه  اىل نه���رو ان التح�س���ن يف �س���حتها ي�س���مح 
باال�س���تجابة اىل ن���داء العمل الوطن���ي امللح الذي 
ينادي���ه يف الهن���د، ف�س���اور كم���اال يف االم���ر فل���م 
متان���ع يف �س���فره، وان كان ق���د تبني ل���ه فيما بعد 
ان كربياءه���ا وحر�س���ها عل���ى امل�س���لحة العام���ة 
منعاه���ا م���ن رف����ض رغبت���ه، وبينم���ا ه���و يتاأهب 
لل�س���فر بالطائرة بعد اربعة ايام او خم�س���ة – اي 
يف 28 فرباي���ر – اذا بالطبيب يطل���ب اليه تاأجيل 
ال�سفر ا�س���بوعا او ع�س���رة ايام، فيحاول نهرو ان 
ي�ستو�س���حه ولكنه رف�ض ان يزيد �سيئا على هذه 
الن�سيحة، وال ي�س���ع نهرو اال ان يوؤجل �سفره يف 

احلال، ويحجز تذكرته للعودة يف طائرة تالية. 
"ويف ه���ذه االي���ام االخرة ب���دا ان تغيرا خفيا 
ت�س���رب اىل كم���اال. كان���ت حالته���ا اجلثمانية على 
حاله���ا، يف ح���دود م���ا كن���ا ن���راه، ولك���ن عقلها بد 
قلي���ل االلتف���ات اىل اال�س���ياء املادي���ة املحيطة بها، 
فكان���ت تخربين ان �سخ�س���ا م���ا يناديه���ا، او انها 
ت���رى �سخ�س���ا او �س���كال يدخ���ل الغرف���ة بينم���ا مل 
اك���ن ارى �س���يئا"ويف ال�س���باح الباك���ر م���ن ي���وم 
28 فرباي���ر نفظ���ت اآخر انفا�س���ها، وكان���ت انديرا 
ال���ويف  ال�س���ديق  وكذل���ك  موج���ودة،  )ابنته���ا( 
والرفيق املخل�ض الذي الزمها طوال تلك ال�سهور، 

الدكتور انال. 
م���دن  م���ن  االخري���ن  اال�س���دقاء  بع����ض  "وج���اء 
�سوي�س���را املج���اورة، فنقلناه���ا اىل م���كان احراق 
دقائ���ق  ب�س���ع  خ���الل  ويف  ل���وزان،  يف  اجلث���ث 
ا�س���بح ذل���ك اجل�س���د الرقي���ق، والوج���ه اجلمي���ل 
الذي تعود ان يبت�س���م كثرا فيح�س���ن االبت�س���ام، 
ا�س���بح هذا كل���ه رمادا، واحتوى اناء �س���غر تلك 
البقايا الفانية له���ذه التي كانت تفي�ض باحليوية، 

واال�سراق، واحلياة."
وعندم���ا توقفت الطائ���رة التي ا�س���تقلها نهرو يف 
بغداد، �سلم اىل مكتب التلغراف برقية اىل النا�سر 
ال���ذي كان يتهي���اأ ال�س���دار ترجم���ة حيات���ه بقلمه، 
ويف ه���ذه الربقي���ة يطل���ب م���ن النا�س���ر ان يهدي 

الكتاب:"اىل كماال التي مل يعد لها اي وجود!". 

االثنني والدنيا/  1948
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امل�شور /  �شباط- 1968

التج�س����ض"بيبلو"  �س���فينة  حادث���ة 
املي���اه  يف  بطاقمه���ا  ا�س���رت  الت���ي 
االقليمية جلمهورية كوريا ال�سمالية 
لي�س���ت احلادث���ة االوىل م���ن حوادث 
للوالي���ات  االلك���رتوين  التج�س����ض 
املتحدة، بل هي االزم���ة الثانية، فقد 
 ،1960 ع���ام  االوىل  االزم���ة  كان���ت 
حينم���ا ا�س���قط االحت���اد ال�س���وفيتي 
طائرة التج�س�ض ي -3 ومعها الطيار 
االمريكي باورز، وكان موؤمتر القمة 

على االبواب حينذاك. 
و"بيبلو"�س���فينة امريكي���ة م�س���لحة 
طوله���ا  واليزي���د  خفيف���ا،  ت�س���ليحا 
عل���ى 54 م���رتا، وه���ي اخت �س���فينة 
قام���ت  التج�س����ض"ليربتي"التي 
 5 ع���دوان  يف  ال�س���هرة  بعملياته���ا 
يونيو عل���ى البل���دان العربية، وهي 
اي�س���ا واحدة من 30 �س���فينة ت�سكل 
�س���فن  م���ن  امريكي���ا  ا�س���طوال  كله���ا 
التج�س����ض يج���وب الكرة االر�س���ية 
�س���د  تكتيكي���ة  علمي���ة  ح���رب  يف 
ام���ال ال�س���عوب، وحتمل كل �س���فينة 
واالجه���زة  ال�س���خمة  الهوائي���ات 
الدقيقة، وهي  االلكرتونية ال�سمعية 
االول  العم���ل  مع���ا،  بعمل���ني  تق���وم 
اكت�س���اف اط���وال موج���ات ال���رادار 
موج���ات  اط���وال  اكت�س���اف  الت���ي 
ال���رادار الت���ي تعم���ل عليه���ا ال���دول 
عليه���ا  تتج�س����ض  الت���ي  املختلف���ة 
الوالي���ات املتح���دة، والعم���ل الثاين 
الال�س���لكية،  الر�س���ائل  التق���اط  ه���و 
وهذان العمالن هما ما كانت تقوم به 

ال�سفينة"ليربتي"بال�سبط. 
وان���درو  دايف  ج���ون  كت���ب  وق���د 
ويل�سون املحرران العمليان جلريدة 
االوبزيرف���ر مق���اال عن ه���ذه احلرب 
ال���دول  تخو�س���ها  الت���ي  الرهيب���ة 

املتقدمة االن.

طائرات التج�ش�س ي 2 
وم���ا زالت طائ���رات التج�س����ض ي 2 
تعمل، وبع�س���ها يحلق فوق ارا�سي 
ال�س���ني حتى االن، ولكن التج�س����ض 
احلقيق���ي ال���ذي يح���دث يف اجل���و، 
تق���وم ب���ه االقم���ار ال�س���ناعية الت���ي 
حتل���ق فوقنا كل ي���وم، وعددها حتى 
�س���ناعي،  قم���ر   400 ح���وايل  االن 
اطلقها االن�س���ان حت���ى االن تدور يف 

مدارات حول الكرة االر�سية. 
القم���ر  ويعت���رب 
ا�سبه  ال�سناعي"�سامو�ض"االمريكي 
مبحط���ة قائم���ة بذاته���ا ح���ول الكرة 
االر�س���ية ملراقب���ة ال�س���واريخ. وقد 
ر�س���د ل�س���نعه مبلغ ال يق���ل عن 200 
ملي���ون دوالر، وق اطل���ق بنجاح يف 
21 يناير 1961 بوا�س���طة �س���اروخ 
طول���ه 90 قدم���ا وق���د ت���وىل �س���نعه 
�س���ركة لوكهنيد التي قامت ب�س���ناعة 

الطائرة ي 2. 

وي���زن القمر ال�س���ناعي 4100 رطل 
وقط���ره  قدم���ا   22 ارتفاع���ه  ويبل���غ 
خم����ض اق���دام وهو وه���و يلف حول 
االر����ض كانه �س���يجار �س���خم يحمل 
اجه���زة ي���رتاوح وزنها ب���ني 300 و 

400 رطل. 
ان  التقاري���ر  او�س���حت  وق���د 
"�س���امو�ض"مير يوميا فوق االحتاد 
ال�س���وفيتي ما بني ثم���اين و12 مرة 
وفوق ال�سني ال�سعبية ما بني مرتني 

واربع مرات. 
وحتلق اقمار"�سامو�ض"يف مدارات 
ارتفاع���ات خمتلف���ة  عل���ى  متباين���ة، 
ت���رتاوح ب���ني 150 و200 ميل وهي 
م���زودة ب���االت ت�س���وير تل�س���كوبية 
ذات عد�س���ات يبل���غ بعده���ا الب���وؤري 
120 بو�س���ة وت�س���تطيع ان ت�س���ور 
م���ن ذل���ك االرتف���اع ال�س���اهق ا�س���ياء 
ال يزي���د طوله���ا عل���ى مرت واق���ل، ثم 
تقدم التكتيك فامكن �س���نع عد�س���ات 
اخرى يبلغ بعدها البوؤري 

240 بو�س���ة، ويف ابري���ل عام 196 
�س���تيوارت"خبر  كتب"ه���وارد 
روت�س�س���رت  بجامع���ة  الب�س���ريات 
جملة"األعل���م  ن�س���رته  مق���ال  يف 
االم���كان  يف  ا�س���بح  والتكتيك"ان���ه 
لالقم���ار  ت�س���وير  االت  �س���نع 
تلتق���ط  ان  ت�س���تطيع  ال�س���ناعية 
�س���ورا متي���ز بو�س���وح بني �س���يئني 
تف�س���ل بينهم���ا م�س���افة ال تزيد على 
خم�سة �س���نتيمرتات من على ارتفاع 
125 مي���ال يف الف�س���اء. ويف فرباير 
1964 اعلن ق�سم طب الف�ساء التابع 
لل�سالح اجلوي االمريكي انه ا�سبح 
يف مقدور رواد الف�ساء ان ي�ساهدوا 
ال�س���واريخ  قواع���د  بانف�س���هم 
الق���وات  وحت���ركات  واملع�س���كرات 
امل�س���لحة وهم عل���ى ارتفاع مائة ميل 

يف الف�ساء. 
اقم���ار  م���ن  ان���واع  اربع���ة  وهن���اك 
�س���امو�ض، نوع مزود باالت ت�سوير 
تليفزيوني���ة الر�س���ال ال�س���ور ف���ور 
التقاطه���ا اىل االر����ض ون���وع ثان 

يف  القم���ر  يلقيه���ا  �س���ور  لاللتق���اط 
كب�س���ولة مغلقة، وبع���د ان تهبط اىل 
البار�س���وت  ينفت���ح  اجل���و  طبق���ات 

وتلتقطها الطائرات. 
ون���وع ثالث م���زود بهذي���ن النوعني 

معا. 
ام���ا النوع الراب���ع فيمكن���ه ان يحدد 
اماكن تواجد اجهزة الرادار ومراكز 
ال�سوارخ، وميكنه التقاط اال�سارات 
الال�س���لكية ويلتق���ط اىل جان���ب ذلك 
وت�س���تطيع  التليفوني���ة،  املكامل���ات 
التق���اط الر�س���ائل حت���ى تل���ك الت���ي 

تر�سل باملوجات ال�سغرة للغاية. 
وهن���اك نوع م���ن االقمار ال�س���ناعية 
التج�س����ض  يف  امل�س���تخدمة 
اط���الق  ا�سمه"ميدا�ض"يكت�س���ف 
ال�س���واريخ باال�س���عة حتت احلمراء 
عن طري���ق م�س���ادر جدي���دة حمكمة 
للطاقة، ويف و�س���ع االجه���زة املزود 
بها هذا القمر ال�س���ناعي ان ت�س���جل 
احل���رارة املنبعث���ة م���ن ال�س���واريخ 
املنطلقة، وبذلك يحذر من اي هجوم 
قبل وقوعه بثالثني دقيقة، وت�ستطيع 
اجهزته اكت�س���اف �س���يجارة م�ستعلة 

على بعد ثمانية اميال. 

االلك��روين  التج�ش���س 
االر�شي 

ام���ا عل���ى االر����ض، ف���ان التج�س����ض 
االلكرتوين تقوم به حمطات ار�سية 
الف���ي  ح���وايل  اىل  عدده���ا  ي�س���ل 
حمط���ة توج���د حيثما حت���ط القوات 
االمريكي���ة، ويقوم باخلدمة يف هذه 
املحطات رجال اجلي�ض، بحيث ميكن 
ان تخطئها العني عل���ى انها حمطات 
ه���ذه  ان  اال�س���ارة،  ل�س���الح  عادي���ة 
املحطات تلتقط اي حركة الكرتونية 
او ات�س���ال الك���رتوين وتتعرف على 

مواعيد اطالق ال�سواريخ وتفا�سيل 
بناء امل�سانع واالوامر ال�سادرة اىل 
الق���وات ومن�س���اآت الدف���اع اجل���وي 
ال���رادار وا�س���راب طائرات  واجهزة 

القتال. 

وكالة االمن القومي 
وتتجم���ع ه���ذه املعلوم���ات كله���ا يف 
ع���دة اجه���زة، ام���ا اجله���از الرئي�ض 
ال���ذي يقوم بذل���ك فهو"وكال���ة االمن 
القومي"ووظيف���ة ه���ذه الوكالة هي 
التق���اط الر�س���ائل وحتليلها، مبا يف 
ذل���ك الر�س���ائل م���ن الدول ال�س���ديقة 
الوكال���ة  مبن���ى  ويق���ع  المري���كا! 
ال���ذي افتت���ح ع���ام 1958 يف"نورت 
ميد"بوالي���ة مريالند يف منت�س���ف 
الطريق ب���ني وا�س���نطن وبالتيمور، 
وهو على �س���كل ح���دوة ويتكون من 
ثالث���ة طواب���ق عل���ى 82 فدان���ا وق���د 
ا�س���يف  دوالر  ملي���ون   35 تكل���ف 
اليه���ا 11 مليون دوالر م���رة اخرى، 
ويح���وط البن���اء ثالث���ة ا�س���وار م���ن 
اال�س���الك ال�س���ائكة يبل���غ ارتف���اع كل 
منه���ا ثالثة امت���ار، واحدها مكهرب، 
ويق���ف ام���ام اب���واب البن���اء االربعة 
م���زودون  – حرا����ض  نه���ار  – لي���ل 
بالنبادق الر�سا�س���ة كذلك يتوىل عدد 

من اجلنود حرا�سته من الداخل. 
ويف املبن���ى م���ن الداخل م�ست�س���فى 

وقاع���ات  ا�س���نان  وعي���ادة  كام���ل 
للوجب���ات اخلفيف���ة وثماني���ة بارات 
وبن���ك  �س���اعة   24 منه���ا  كل  تفت���ح 
حما�س���رات   وقاع���ة  وكافتري���ا 
وتنقل الر�س���ائل يف انابيب بالهواء 
امل�س���غوط الذي يدفعه���ا يف حلظات 

من كان اىل اآخر. 
ويعم���ل بالوكال���ة 13 األ���ف موظ���ف 
وه���و ع���دد يزي���د ب�س���عة االف عل���ى 
وكالة املخابرات املركزية ذاتها، وما 
يزي���د على ال���ف موظف اآخ���ر خارج 

الواليات املتحدة نف�سها! 
مرك���زان  هن���اك  امري���كا،  وخ���ارج 
لوكال���ة االمن القومي تق���وم بجميع 
املعلومات، املرك���ز االول يف اليابان 
االق�س���ى،  بال�س���رق  خا����ض  وه���و 
واملركز الثاين يف املانيا وهو خا�ض 

باوروبا. 
وت�س���ب يف هذي���ن املركزين ماليني 
الت�س���جيالت عن الرادار واال�سارات 
الال�س���لكية، م���ن ال�س���فن والطائرات 

والوحدات االر�سية. 
وتتع���اون مع"الوكالة"وحدت���ان من 

حلف االطلنطي يف لندن. 
اجه���زة  وي�س���اعد"الوكالة"ثالثة 
يف  اكربه���ا  اجلي����ض  يف  ات�س���ال 
�س���الح الط���ران االمريك���ي ومقرها 

فرانكفورت وهاواي. 
وتت�س���ل الوكال���ة م���ن خ���الل وزارة 

القوم���ي  االم���ن  مبجل����ض  الدف���اع 
االمريك���ي ونف����ض احل���ال بالن�س���بة 
لوكال���ة املخابرات املركزية، وتتبادل 
خ���الل  م���ن  املعلوم���ات  الوكالت���ان 
وكالة اخرى كان رئي�سها هو"كالرك 
كليفورد"وهو وزير الدفاع االن بعد 
ماكتم���ارا، وتق���ول بع����ض امل�س���ادر 
ان ميزاني���ة وكال���ة االم���ن القوم���ي 
تزي���د على الف مليون دوالر �س���نويا 
وهو ت�س���كل حوايل 2% من ميزانية 

الدفاع. 
ان اجهزة االت�سال االلكرتونية التي 
ت�ستخدمها الوكالة وحدها تنقل ربع 
مليون ر�سالة �س���نويا م�ستخدمة يف 
ذل���ك اجهزة يبل���غ ثمنه���ا 3.5 بليون 
دوالر يعم���ل عليه���ا 30 الف موظف، 
وال يت�س���من هذا االت�س���ال الق�س���ر 
وال�س���فن  الطائ���رات  ب���ني  امل���دى 
الدبلوما�س���ية  االت�س���االت  وال 

والتجارية. 

ملاذا اقربت بيبلو 
اقرتب���ت  تكون"بيبلو"ق���د  ورمب���ا 
ال�س���مالية  كوري���ا  �س���واطئ  م���ن 
اجل���ه  م���ن  ال���ذي  ال�س���بب  لنف����ض 
�س���واطيء  اقرتبت"ليربتي"م���ن 
�سيناء.. ومن االكيد انها اقرتبت من 
ال�ساطئ الكوري لت�سجل االت�ساالت 
الال�س���لكية احلكومي���ة والع�س���كرية 

املتبادل���ة مبوج���ات ذات ت���ردد ع���ال 
باالق���رتاب  اال  التقاطه���ا  ميك���ن  وال 
هذه امل�س���افة، وهكذا وقعت يف �س���ر 

اعمالها. 

حرب االلكرونات 
وحت���ى رغم كل هذا الت�س���ابق الهائل 
املتقدم���ة  ال���دول  ب���ه  تق���وم  ال���ذي 
ان  االن  املتخلف���ة  ال���دول  ت�س���تطيع 
ت�س���تخدم اجهزة ت�س���وي�ض متحركة 

ورخي�سة ماليا. 
ويف احل���رب االلكرتوني���ة الب���د من 
ال���رادار،  باجه���زة  الدقي���ق  االمل���ام 
مو�س���عها وتذبذبه���ا وقوتها وطول 
ه���ذه  ال���خ  الال�س���لكية  النب�س���ات 
املعلومات، والطائرات وال�سفن التي 
تقرتب من احلدود وتقتحم االجواء، 
ت�سجل اقرتابها اجهة الرادار املثبتة 
يف كل مكان على االر�ض، ويف بع�ض 
احلاالت ميكن ار�سال نب�سات تف�سد 
عمل اجهزة الرادار االر�سية متاما. 

و�س���فن التج�س����ض ال�س���وفيتية مثال 
تعمل ب�س���يد اال�س���ماك اي�س���ا، وهي 
به���ا  يق���وم  الت���ي  املن���اورات  تتب���ع 
وق���د  االطلنط���ي،  حل���ف  ا�س���اطيل 
ظه���رت عل���ى بعد ع�س���رة امي���ال من 
نيوي���ورك  ق���رب  حمط���ة �س���واريخ 
واف�سدت عر�سا كانت تقوم به"امللكة 
االم"ومن���ذ ف���رتة كانت اح���دى هذه 

ال�س���فن قد الفت مرا�سيها على �ساحل 
افريقي���ا الغرب���ي، وبعد املد �س���وهد 
قاع ال�س���فينة وهو مغط���ى باالجهزة 
واملعدات التي تن�ست اىل التحركات 

املائية. 
وال�س���فينة احلربي���ة احلديث���ة الب���د 
وان تتزود ب�س���تة ان���واع من اجهزة 
ال���رادار عل���ى االق���ل ملراقب���ة اجل���و 
وال�س���واريخ،  البح���ر،  و�س���طح 
وتقف على ح���دود كوريا االن حاملة 
طائ���رات نووي���ة له���ا هوائ���ي جديد 
ي���زن مائتي ط���ن ذا تكتيك الكرتوين 
حدي���ث، يحل حمل عديد م���ن اطباق 

الرادار املعروفة. 
الت�س���ليح  ت�س���ابق  عملي���ة  ويف 
تطل���ق  وان  الب���د  والتج�س����ض 
املخاب���رات ه���ذه االجه���زة احلديث���ة 
با�س���تمرار لتب���ني نفط ال�س���عف بها 
با�ستمرار، وهي م�سالة تزيد نفقاتها 
با�س���تمرار بازدي���اد التق���دم العلم���ي 
والتكتيكي، وال ميكن ان تتحمل هذا 

�سوى الدول املتقدمة. 
التج�س����ض  عملي���ات  كل  وراء  ان 
تعم���ل  علم���اء  عق���ول  االلك���رتوين 
با�س���تمرار الكت�س���اف اجلديد يف كل 
جمال، وا�ستخدام كل تكتيك حديث. 

جمدي ن�شيف 

حاملة الطائرات االمريكية"انر برايز"التي ي�ش��مونها ل�شخامتها وقوتها"كلب حرا�شة 
امريكا"والت��ي تعت��ر ال�ش��فينة القي��ادة ل�ش��فن التج�ش���س االمريكية الت��ي تتجول يف 
بح��ار العامل يف ح��رب تكتيكية �ش��د امال ال�ش��عوب."انر براي��ز تتج��ول االن يف املياه 
املتاخمة ل�ش��واحل كوريا ال�ش��مالية يف انتظار اية تعليمات ت�ش��در لها بعد ازمة �شفينة 
التج�ش���س"بيبلو"التي ا�ش��رتها القوات البحرية لكوريا ال�ش��مالية. وان��ر برايز تعتر 
ا�ش��خم حاملة طائرات يف العامل حمولتها 75 الف طن ت�شر مبحركات نووية و�شرعتها 
70 كيلوم��را يف ال�ش��اعة، وتتك��ون قوتها الب�ش��رية م��ن 4800 رجل، وعلى �ش��طحها 120 
طائ��رة من املط��اردات وقاذفات القنابل ت�ش��تطيع االنطالق جميعا خالل ع�ش��ر ثوان، 

وبع�س هذه الطائرات يحمل القنابل الذرية. 
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ذاكرة 
العد�سة

اليابان هرو�شيما 
عام 1945م بعد 
�شهر من اإلقاء 
القنبلة النووية

بقت من هذه 
ال�شيارة )3( 

فقط من 
ا�شل )12( مت 

انتاجها )1950( 
من قبل �شركة 
جرنال موتورز

 خر عاجل 
من ايام 

زمان.. مذيع 
يقراأ ن�شرة 
االأخبار يف 
التلفزيون 

ال�شوداين 
وزميله 

ياأتيه بخر 
عاجل زاحفا 

على االأر�س 
متخفيا عن 

الكامرا عام 
1963م.

�شورة قدميه ل�شاعي بريد فرن�شي .حيث كان 
�شاعي الريد انذاك يقوم بتو�شيل الر�شائل 
مرتديا اأرجل �شناعية طويلة لتكون خطواته 
متباعدة وي�شل �شريعا.

طريقة �شحن 
ونقل ال�شيارات 
احلديثة بداية 

ال�شبعينات  
امريكا

عندما يجتمع الليل مع النهار

مدام ديليت .. 
ال�شيدة ذات 

اللحية �شيده 
فرن�شية عا�شت 
ما بني 1865 اىل 

1938 ال�شيدة 
دليت كانت مع 
زوجها ميلكان 

مقهى يف مدينه 
لوريان وكان 

ياأتي افواج من 
النا�س بالطبع 

لي�س ملجرد �شرب 
القهوة وامنا 

للحيه و �شارب 
مدام ديليت !

مديحة كامل 
)1997 - 1946( م�شافحة ثالثية تاريخية بني الزعيم ال�شوفيتي جوزيف �شتالني و الرئي�س 

االمريكي هاري ترومان و رئي�س الوزراء الريطاين ون�شتون ت�شرت�شل خالل 
موؤمتر بوت�شدام يف متوز 1945 بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية

هذه ال�شورة األتقطت يف حرب امريكا على ڤيتنام 
عام1973م. لطفلة ر�شيعة يف �شندوق مع �شقيقها 
بعدما تويف والديهما .. هذه اللقطة هزت العامل 
ولتمت�س امريكا غ�شب ال�شارع ار�شلت بعثة طبية 
لرعاية االطفال هناك وجلب بع�س االيتام

هكذا كان احلال طبيب االأ�شنان يف �شنة 1892

وجدان البا�س ) مببة ك�شر ( لقبت 

ب�شت الكل.. اأ�شهر اجلميالت 

يف زمنها تهافت عليها اأثرياء 

الدولة.. تزوجت 7 مرات.. اأخر 

زوج اأعطاها 70 فدانا واأهداها 

عربة من ذهب جترها اأربع خيول
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ارك���ت االوتوبي����ض واذهب اىل العبا�س���ية واجته 
اىل كلية البولي�ض وادخل من الباب لتجد ا�س���تاذا 
�س���ابا يتح���دث يف �س���رامة اىل الطلب���ة وهو يلقي 
عليهم املحا�س���رات يف قانون البولي�ض.. ثم اترك 
الكلية – بع���د الظهر – واجته اىل الهرم.. وادخل 
�س���توديو االهرام وفت�ض يف البالتوهات و�س���وف 
جتد نف�ض اال�س���تاذ ال�ساب و�س���ادية بني اح�سانه! 
يهم����ض اليه���ا بكلم���ات احل���ب والغ���رام يف ن���ربة 
وادع���ة لي����ض فيها �س���رامة وال عن���ف.. ويلقي يف 
اذانه���ا بحدي���ث دايفء ابع���د م���ا يكون ع���ن قانون 

البولي�ض! 
ان هذا ال�س���اب ا�س���مه �س���الح ذو الفق���ار.. الرجل 
الثالث الذي يقفز اىل �سا�س���ة ال�سينما يف ا�سرة ذو 
الفقار بعد �س���قيقيه.. حممود ذو الفقار وعز الدين 

ذو الفقار.. 

مفاجاأة! 
ان �س���الح ذو الفقار كان ابعدما يكون عن ال�سينما 
بكلي���ة  حم���دودا  كان  عامل���ه  اال�س���واء..  وع���امل 
البولي����ض الت���ي يلقي فيها حما�س���راته با�س���لوب 
ع�س���كري �س���ارم ثم مي�س���ي بعد ذلك اىل درا�س���ته 
القانوني���ة يف كلية احلقوق.. واذا وجد فراغا بعد 
هذا كله.. ذهب اىل النادي ليمار�ض الريا�س���ة التي 

يهواها.. املالكمة! 
وكان ميكن ان مت�س���ي حياة �سالح ذو الفقار على 
ه���ذه الوت���رة.. لوال ان���ه اح�ض باملل���ل ذات ليلة.. 
فذهب اىل منزل �سقيقه عز الدين ذو الفقار ليق�سي 
ال�س���هرة ووجد ع���ز الدي���ن يحملق في���ه طويال... 

ويبت�سم، كما لو كان قد خطر له خاطر �سعيد.. 
وبادله �سالح النظرات.. 

وفجاأة.. نه�ض عز الدين وام�س���ك بذراعه وانتحى 
ب���ه جانبا بعيدا عن ال�س���يوف وتوقف وهو يقول 

له: عندك مانع ت�س���تغل يف ال�سينما؟ وذهل �سالح 
م���ن املفاجاأة الت���ي مل يك���ن يتوقعها مطل���ة!.. فان 
العمل ال���ذي يزاوله بعيد كل البعد عن ال�س���ينما.. 

ولي�ض بني العملني رابطة او عالقة.. 
وعندم���ا زال اثر املفاجاأة من ذهن���ه بدا يناق�ض عز 
الدين يف ا�س���تحالة العمل يف ال�سينما.. قال له انه 
رجل ع�س���كري وان ال�س���لطات املخت�سة لن توافق 

على مثل هذا العمل.. 
وق���ال له عز الدين ان الزمن قد تغر.. وان نظرتنا 
ال�س���طحية اىل االمور قد تبدل���ت بنظرات اعمق.. 

وانن���ا نعي�ض يف وعي جديد مدرك.. ولن تو�س���ع 
عراقيل يف طريقك..

وواف���ق �س���الح ذو الفق���ار ب�س���رطني.. االول ه���و 
موافقة ال�س���لطات املخت�س���ة والثاين هو ان يكون 
دوره يف الفيلم – ومو�س���وع الفيلم نف�سه – يليق 

مبركزه ك�سابط.. 

المانع! 
وذهب �س���الح اىل كلية البولي�ض يف اليوم التايل 
ليبا�س���ر عمل���ه.. والتقى برئي�ض املبا�س���ر.. فانتهز 

الفر�سة لي�ساأله عن م�سروعية ا�ستغاله بال�سينما.. 
فاب���دى موافقت���ه م���ادام العمل م�س���رفا وانتهى عز 
الدي���ن م���ن اع���داد �س���يناريو الفيل���م ثم تق���دم اىل 
وزارة الداخلي���ة لكي توافق على ا�س���تغال �س���الح 

بال�سينما.. ووافقت الوزارة.. 
وبداأ �س���الح من���ذ تلك اللحظ���ة ي�س���تعد للعمل يف 
الفيلم.. فا�سرتى جميع املالب�ض التي يحتاج اليها 
م���ن مدني���ة وع�س���كرية.. وب���داأ يتلقى درو�س���ا يف 
االلقاء م���ن عبد الرحيم الزرق���اين.. ودخل – بعد 
ذلك – مع �س���ادية اىل ا�س���تديو االه���رام للعمل يف 

فيلم"عيون �سهرانة".. 

.. ومالكم اي�شا! 
و�س���الح ذو الفق���ار مدر����ض يف كلي���ة البولي����ض 
وقائد �س���رية يف الكلية تتكون من مائة وع�س���رين 
طالبا ي�س���رف على افرادها ويبحث معهم م�ساكلهم 
اخلا�س���ة واالجتماعية والنف�سية.. وهو يف نف�ض 
الوق���ت طال���ب بال�س���نة الثالث���ة بكلي���ة احلقوق.. 

ومالكم حائز على بطوالت.. 

العاطفة والواجب 
و�س���ابط البولي�ض الذي يرتعد امام���ه الطلبة يقع 
يف ح���ب بن���ت اجل���ران �س���ادية.. وي�س���تد احلب 
بينهم���ا وهو ال ي���زال طالب���ا يف كلي���ة البولي�ض.. 
ث���م يتخرج وي�س���تعد لل���زواج منها فيكل���ف مبهمة 
القب����ض على رجل هارب من القانون ويت�س���ح انه 
والد حبيبته �سادية.. ويبدا ال�سراع يف نف�سه بني 

الواجب والعاطفة.. 
ان �س���الح ذو الفقار �سوف يت�سرف يف هذا املاأزق 
طبقا للمادة التي يدر�سها يف الكلية.. مادة"قانون 

البولي�ض". 

اجل����يل/ ت�شرين االأول- 1955

�س���معته – وانا جال�س���ة امامه وجه���ا لوجه يقول 
يل: ال�س���حب ترك����ض يف الف�س���اء الرحب رك�ض 
اخلائفني وال�س���م�ض تبدو خلفها �س���فراء عا�سبة 
اجلبني والبحر �ساج �سامت فيه خ�سوع الزاهدين 

لكنها عيناك باهتتان يف االفق البعيد 
�سلمى مباذا تفكرين 
�سلمى مباذا حتلمني 

ومل يقل يل �س���احب هذه االبيات ال�ساعر العربي 
املع���روف ايلي���ا ابو ما�س���ي م���ن هي �س���لمى، كنا 
جال�سني حول مائدة يف مطعم"النجم ال�سرقي"يف 
مي بروكلني بنيويورك – ر�سالته عن احب ق�سائد 
الغزل التي كتبها، فاخ���ذ مني القلم والورقة التي 
امام���ي ورف���ع نظارته ع���ن عينيه وا�سرت�س���ل يف 
كتابة الق�سيدة كلها، ثم القاها با�سما وكان ذكرى 
ه���ذه االبي���ات حرك���ت يف نف�س���ه عاطف���ة قدمي���ة، 
ف�ساألته ما هي اكرب ق�سة حب يف حياته، فاجابني 

�ساحكا، �سوها الف�سيحة ما بدي". 
وعدت ر�س���الته هل كل ق�س���ائد الغ���زل التي كتبها 
خا�س���ة ب�س���خ�ض او عدة ا�سخا�ض، فقال وفد الح 
يف عيني���ه الربي���ق.. ي�س���تحيل للقلب ان ي�س���تقر 
انه يتحرك دائما"ثم ا�س���اف"لقد �س���موه قلبا النه 

منقلب! 

املطالعة.. والورق.. والوجه احل�شن! 
وال ادري م���ا اذا كانت جتاعيد ال�س���ب قد و�س���لت 
اىل قلب ايليا ابو ما�س���ي فقد بلغ ال�ساعر حوايل 
اخلام�سة وال�ستني من عمره وخط ال�سيب البقية 
الباقية من �س���عره، وملا �ساألته عن هوايته قال انه 
يه���وى املطالع���ة ولعب الورق. وا�س���اف �س���ديق 
كان يجل�ض معن���ا: و"الوجه احل�س���ن"! فرد عليه 
ال�س���اعر قائال:"وه���ل ميكن االن�س���ان يف ج�س���ده 

قلب اال يحب الن�ساء!". 

هرب 
من طغيان 

االجنليز 
ولق���د ول���د ايليا ابو ما�س���ي 

على م�سر من ابوين من ا�سل لبناين. 
وال ي���زال بع����ض اقاربه يف م�س���ر ومنهم النجمة 
ال�سينمائية زوزو ما�سي وكرميتها ايقون ما�سي، 
وروى انه هاجر من م�س���ر يف �س���نة 1911 وكان 
يف الع�س���رين م���ن عمره، هجرها النه مل ي�س���تطع 
ان يخ�سع للرقابة ال�سديدة التي فر�سها االجنليز 
على ال�سحف و�س���بكة اجلا�سو�سية التي ن�سرتها 

هذه ال�سلطات حتى بني اال�سدقاء. 

�شعر الت�شاوؤم.. والتفاوؤل! 
وقال ايليا ابو ما�سي انه مل يعرف حافظ ابراهيم 
وال �سوقي النه كان �سابا خجوال ومل ي�سمع اليهما 
حني كان يف م�سر، وقال انه تاأثر باملتنبي وي�سعر 
ابي العالء املعري حتى انه اخذ عنه ت�س���اوؤمه، ثم 
خلع عن نف�س���ه هذا الت�س���اوؤم و�س���ار خلف موكب 

احلياة امل�سرق. 

عبد الوهاب اغت�شب مني"ل�شت ادري"! 
ولق���د ت���رك ايليا ابو ما�س���ي م�س���ر ولكن �س���عره 

ه  ئد ق�س���ا و
اىل  ج���اءت 
م�سر وتغنى بها كل 
من يحب االدب، واملطرب 
ق�س���يدته  ل���ه  ين�س���د  الوه���اب  عب���د 
املعروفة ل�س���ت ادري او الطال�سم، وملا قلت له هذا 
قال انني اع���رف ان عبد الوهاب يغني يل ويكتب 
ا�سمي يف االعالنات وكانني جنم �سينمائي، وانا 
مل اقب�ض �س���يئا م���ن هذا كله، ب���ل ان عبد الوهاب 
مل يكت���ب اىل يطل���ب من���ي املوافق���ة عل���ى تلحني 
ق�سيدتي، وال اعتقد ان حقوق التاأليف مباحة يف 

م�سر اىل هذا احلد!
اجليل العربي اجلديد ين�شى لغة العرب 

واليوم ي�س���در ايليا ابو ما�س���ي جريدة )ال�سر( 
التي ان�س���اها منذ 35 �س���نة وقد كانت جملة ادبية 
فكاهي���ة يف اول االم���ر، وهي توزع ب���ني اجلالية 
العربي���ة هن���ا، ولك���ن م�س���رها كباق���ي اجلرائ���د 
العربي���ة، ال���زوال، فاجلي���ل اجلدي���د يف اجلالي���ة 

العربية يكاد ين�سى اللغة العربية. 
مقلب! 

واطرف ما حدث يف ال�س���ر ان���ه كان يرتجم فيها 
ق�س���ة م�س���رية نقال ع���ن جملة امريكي���ة، فتوقفت 
ه���ذه املجلة بع���د ثالثة اع���داد وا�س���طر ايليا ابو 

ما�س���ي ان يوؤل���ف باق���ي 
اج���زاء الق�س���ة، وقد دع���اين الزور مكتب ال�س���ر 
وتركن���ا املطعم و�س���رنا معا يف �س���وارع بروكلني 
حت���ى و�س���لنا اىل مبن���ى ق���دمي به مطابع �س���بقها 

الزمن. 
وكان يتحدث عن ال�سر كلما لو كان احد ابنائه.. 
ولل�س���اعر ايليا ابو ما�س���ي ثالثة ابن���اء، اكربهم 
دكتور يف الطبيع���ة يعمل يف اكرب معامل جتارب 
ال���ذرة يف بروكهاف���ن بق���رب مدين���ة نيوي���ورك، 
وا�س���غرهم مهند�ض كهربائي يف �سالح الطران، 

واالبن الثاين مل يذكر عنه �سيئًا اال انه مري�ض. 

�شكرا العدائي! 
وقد ا�س���بح ايليا ابو ما�سي مقال يف كتابة ال�سعر 
فقد م�س���ت �س���نة كاملة دون ان يقوله، ولكنه بعد 
ديوانا جديدًا مل ي�س���بق له ن�سره  ويقول ان �سبب 
اقالل���ه انه لي����ض هناك �س���يء يث���ر العاطفة وان 
االدي���ب العرب���ي يف امري���كا يعط���ي وال ياأخذ الن 
البيئة التي يحيا فيها ال تنفعل به، ثم ردد يل اآخر 

ما قاله من �سعر وهي ق�سيدة مطلعها: 

�سكرا العدائي فلوال عي�سهم 
مل ادر انهم من القوغاء 

نه�ض اال�سى ملا �سحكت قلوبهم
غر�ض املحبة هائم البق�ساء 

عفو املروءة والرجولة انني 
اخطاأت حني ح�سبتهم نظرائي 

وقد قال ايليا ابو ما�س���ي هذه الق�سيدة يف جمال 
خ�س���ومه يف العدد اخلا�ض مبرور 35 �س���نة على 

ال�سمر. 

الروح واملادة 
واخ���را �س���معته يتح���دث ع���ن الع�س���رين اللذين 
عا�س���هما وع���ن الدني���ا القدمية واجلدي���دة اللتني 
ق�س���ى فيهم���ا حياته فق���ال: )ان امل���ادة طغت على 
ال���روح، وان الع���امل احلا�س���ر ع���امل االالت، وق���د 
به���ا  ف���اذا  لي�س���تعبدها  االل���ة  االن�س���ان  اخ���رتع 
ت�س���تعبذه( وق���د زار ايليا ابو ما�س���ي لبنان اكرث 
م���ن مرة وهو ي���رى ان ال�س���رق مع ذل���ك يجب ان 

يتجه نحو االلة واال ظل عبدا وفري�سة لغره. 
يف  خلف���ي  وتركت���ه  وخرج���ت  ودعت���ه  واخ���را 
مكتب ال�س���ر بني مكتبته القدمية واالت الطباعة 
العربية العتيقة، وبدا يل انه رجل ا�س���بح مزيجا 
م���ن روحانية ال�س���رق ومادي���ة الغ���رب ولكنه بدا 
ايل اي�س���ا و�س���ط حي بروكلني  كانه �سجرة بكت 

و�ساخت يف ار�ض غر ار�سها.. 

خرية خري 

اجل����يل/ ت�شرين الثاين- 1955
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ذات  اجلميل���ة،  االيطالي���ة  النجم���ة 
بالدن���ا  ت���زو  الزرقاوي���ن.  العين���ني 
للم���رة الثانية وقبل ان مت�س���ي دقائق 
على و�س���ولها اىل الفن���دق الذي تنزل 
م���ع  ر�س���وان  لطف���ي  هاجمه���ا  في���ه، 
ليتحدث  غرفتها  عد�سة"امل�س���ور"اىل 
واالغ���راء  واحل���ب  الف���ن  ع���ن  اليه���ا 

والكباب والظالل. 

ارج وان تذهب ممثالتنا ممن تخطني 
الثالثني ولو بايام ويلغن من ال�سهرة 
الفني���ة م���ا اثل���ج �س���دورهن لزي���ارة 
�س���لفانا مببانين���ي واجللو����ض معه���ا 
قلي���ال.. لعلهن يتلقني درو�س���ا تنفعهن 

يف م�ستقبل حياتهن. 
و�س���لفانا مببانيني تعد ا�س���هر ممثلة 
�س���وفيا  بع���د  ايطالي���ا  يف  �س���ينما 
لوري���ن وجيتا لولو بريجي���دا، بل ان 
كثرين من النق���اد يعتربونها"املمثلة 
االوىل"يف ايطالي���ا، بع���د ان ط���ارت 

اجلميلتان  الع�س���فورتان 
م���ن ع����ض روما ال���دايفء 
قابلته���ا  هولي���وود.  اىل 
يف فن���دق �س���ربد، وقبل 
ات�س���لت  اقابله���ا  ان 
عق���ب  بالتليف���ون  به���ا 
روم���ا  م���ن  و�س���ولها 

ب�ساعات فقالت يل: 
هل تريد ان تلتقط يل 
�سورا وانا يف"اب�سع 
حاالتي"بال ماكياج.. 
ب���ال  كواف���ر..  ب���ال 
مغم�س���ة  مالب�ض.. 
متعب���ة،  العين���ني، 
ال�س���هر  موؤرقة من 
ارجت���اج  وم���ن 

الطائرة!! 
قلت لها:"يا ريت"

قال���ت:"اذن تف�س���ل.. عل���ى ان تعدين 
ب�سيء". 

قلت:"حتت امرك"
قالت:"ان ت�ساعدين بعد ت�سويه �سمعة 
جمايل بال�س���ور التي تري���د التقاطها 

اخ���راج  يف  يل 
مالب�سي من احلقائب وت�ساعدين 

يف ترتيبها.. هل  توافق!". 
قلت:"انها مهمة لذيذة.. ر�سيت!"

و�س���عدت اىل الدور التا�سع يف �سرد 
الجد النجمة التي تخطت الثالثني يف 
انتظاري.. متاما.. كما قالت.. ولكنها 

كان���ت جميلة ج���دا.. جذابة 
ج���دا.. واود هن���ا ان ا�س���ر 
اىل وداع���ة جن���وم ايطالي���ا 
وتوا�س���عهن.. وخفة دمهن.. 
ف���ان �س���لفانا ا�س���عرتني وهي 
ت���رى وجهي للمرة االوىل اننا 

ا�سدقاء جدا! 
قال���ت يل:"اهال و�س���هال.. التي 
ال اجيد �س���وى الفرن�س���ية عالوة على 
لغتي.. ولهذا �س���اتعلم منك االن ب�سع 

كلمات بالعربية لعلها تنفعني". 
ثم ا�ستطردت قائلة: 

"لقد زرت القاهرة وا�سوان واالق�سر 

ه���ي زيارت���ي  �س���نوات، وه���ذه  من���ذ 
الثانية لبالدكم اجلميلة، وال ن�ستطيع 
ان نت�س���ور مق���دار فرحت���ي بعودت���ي 
اىل القاه���رة.. الرى هذا النهر اخلالد 
ممددا يف ه���دوء امامي.. كانه يرحب 

بكل زائر ياأتيه". 
و�س���كتت قلي���ال.. ث���م �س���األتني:"كيف 

تريد ان تلتقط �سوري؟"
قلت:"كما ان���ت االن.. وانت تتحدثني 

وكانك حتلمني". 
قالت:"اال تعلم انني �ساعرة وكاتبة؟"

قل���ت:"ال ب���د ان تك���وين كذل���ك.. ان���ك 
ق�سيدة رائعة".

ال�س���عر واتذوق���ه  اق���راأ  قالت:"انن���ي 
واكت���ب با�س���لوب قيل عن���ه يف بالدي 

انه رقيق"
قلت:"طبعا.. النك جميلة ورقيقة"

و�س���احت يف ف���رح:"اآه.. لندخ���ل يف 
مو�س���وع جمايل ورقتي.. هل تراين 
جميل���ة؟ هل ان���ا مغرية؟! ه���ل راأيتني 

على ال�سا�سة؟"
قلت:"جميل���ة.. ورقيقة.. اىل اق�س���ى 
ولكنن���ي  بالطب���ع..  ومغري���ة  ح���د.. 
لال�س���ف ال�سديد مل ا�س���اهد من افالمك 
اال الفيل���م ال���ذي مثلت���ه يف ب���الدي.. 

هنا". 
قالت:"لقد اختل���ف النقاد حول دوري 
يف ه���ذا الفيل���م، ولكنن���ي مل اهت���م اال 
بالذي���ن قالوا عن���ي انني"ن�ض لبه".. 
الع�س���اء  تن���اول  اىل  دعوته���م  لق���د 
فني���ة  مناق�س���ة  وناق�س���تهم  مع���ي، 
ح���ول املو�س���وع، وانته���ت اجلل�س���ة 
املق���االت  م���ن  او"الع�سوة"ب�سل�س���لة 
اعادت اىل ماكنتي عن حق وجدارة". 
قل���ت:"ارى انك ال ت�س���تخدمني ادوات 

التجميل؟"
قالت:"بع���د ع�س���ر �س���نوات �س���احتاج 
اليه���ا قطعا، اما االن.. فال باأ�ض من ان 
اب���دو كما تراين.. اال اذا قلت يل انني 

يف حاجة اليها االن.. ما راأيك؟"
قلت:"ولك���ن بنات املدار����ض ومن هن 
يف �س���ن اخلام�س���ة ع�سرة ي�س���تعملن 

امل�ساحيق ب�سراهة". 
قال���ت: ه���ذا راج���ع اليك���م ي���ا مع�س���ر 
الرج���ال.. النك���م ت�س���رفون يف طل���ب 
املزي���د من اجلم���ال، ولو ان كل �س���اب 
قابل �س���ديقته وق���ال له���ا:"ال اريد ان 
اراك متجمل���ة هك���ذا.. وانك حلوة من 
غر م�س���احيق.. فثق ان �سوق ادوات 

التجميل �ستنهار.."
قلت:"كم ف�ستانا يف هذه احلقائب؟"

قالت:"اح�س���رت مع���ي – حاجة على 
ال�سيق – ثالثني ف�ستانا و3 فراء و18 

حذاء، وكمية من املالب�ض الداخلية".
قلت:"ما هي املدة التي �ستمكثينها؟"

قالت:"�س���هر واحد وارج���وا ال تطول 

اقامت���ي اك���رث من ذل���ك، النن���ي مرتبطة 
مبواعيد واعمال يف روما". 

و�س���ربت معها فنجانا م���ن القهوة.. ثم 
قالت يل:"اتريد ب���وزات لطيفة.. اغراء 

مثال!"
قلت:"يا ريت!"

قالت:"اذن �سورين هكذا.."
وجل�ست على �س���لم حجرتها يف بوزات 

متعددة.
"ان���ا" غاوية"ت�س���وير...  وقال���ت يل: 
ال�س���حافة  وات�س���ور"واحب  "ا�س���ور 
ال�س���هرات  اح���ب  كم���ا  وال�س���حفيني 

واملالب�ض والكباب". 
قلت:"انت �س���ريحة ج���دا ولذلك اود ان 

ا�ساألك �سوؤاال خا�سا".
قالت:"اتف�سل". 

قلت:"كم عدد الرجال يف حياتك؟"
و�س���حكت يف دالل وف���رح وقالت:"وه 
ان���ه  خا�س���ا؟  بعد"عندكم"�س���وؤاال  ه���ا 
ان���ا  �س���ديقي..  ي���ا  �س���وؤال"عام"جدا 
ل���ك  اق���ول  وله���ذا  ج���دا..  �س���ريحة 
لي����ض  ب�س���راحة."عقلي م����ض دف���رت". 
ع���دد  انفار"الح�س���اء  عندي"كات���ب 

الرجال يف حياتي.."
قال���ت هذا وه���ي ت�س���حك ويف لهجة ال 

تدع �سكا يف انها تقوله مازحة! 
ثم ت�سنعت اجلد وقالت:"التي تقول لك 
ان هناك اكرث من رجل يف حياتها.. هي 
كاذبة، لي�ض يف حياة اية امراأة.. �سواء 
اكان���ت فنانة ام غ�س���الة.. اكرث من رجل 
واحد.. ه���و االول.. ثم م���ن يخلفه.. ال 
يعدو ان يكون ظال لالول.. ومن يخلف 
للظ���ل، وهك���ذا..  الظ���ل �س���يكون ظ���ال 
م���رة واح���دة..  اال  امل���راأة ال حت���ب  ان 
وق���د تعي����ض بعد ذل���ك مع مائ���ة رجل.. 

على"ح�ض"احلب االول.. افهمت؟!".
قلت:"فهم���ت.. واري دان افه���م م���ا هو 

دوري انا.. يف �سل�سلة الظالل؟"
قال���ت �س���احكة:"اذا �س���ئت.. �س���تكون 

الظل الرابع ع�سر". 

امل�شور /1964   
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وبنته���ا.. جاءتا ت�س���اأالن ع���ن مراثهما 
من زوج اوالهما واب���ي الثانية.. وتبداأ 
املحققة بكتابة املح�سر.."ما ا�سمك؟..". 

- ا�سمي"فالنة"
- وكم عمرك؟ 

- 32 �سنة! 
وتعج���ب االن�سة هدى لهذه امل���راأة التي 
تبدو عليه���ا معامل الكهول���ة، كيف يكون 
عمره���ا 32 �سنة فق���ط، فق���ال ابنتها عن 
عمرها فتجي���ب انها تبلغ م���ن العمر 30 

عاما..! 
واذن فق���د ولدتها امها ومل���ا تبلغ الثانية 

من عمرها..! 
وتلفت املحققة نظر االأم اىل هذه املغالطة 
ال�سريح���ة، فتبت�سم لها وتقول يف لهجة 
الرتدد:"يا بنتي – ملاذا تدفقني هكذا يف 
احلاجات الفارغ���ة؟! ومل ال ترتكني هذا 

التدقيق للرجال؟!". 
وهكذا مي�س���ي ذل���ك النقا�ض ب���ني املراأة 

مراوغة، وحمققة مثقفة بارعة.. 

4 خيول.. و 4 زوجات! 
عل���ى  ليقب���ل  وبنته���ا  امل���راأة  وتنه����ض 
املحققة اربع اخريات.. انهن �س���رائر.. 
وك���ن زوج���ات املرح���وم املعل���م )ف���الن( 
وه���و �س���احب ا�س���طبل.. كان ميل���ك يف 
حياته اربعة خيول واربع عربات.. وكن 
يع�س���ن م���ع زوجهن حتت �س���قف واحد، 
وكان يعه���د الحداه���ن باال�س���راف عل���ى 
اخليول والعربات فلما مات ن�سب بينهن 
اخل�سام الذي كان مينعه املرحوم بقدرة 
نادرة.. وتركن اخليول ال يطعمنها حتى 
نفق���ت من اجلوع، ومل يب���ق اال العربات 
االرب���ع.. ول���و اخ���ذت كل منه���ن عرب���ة 
واحدة النتهى اخل�س���ام، ولكن امل�سيبة 
هي ان العرب���ات خمتلف فيما بينها ملئ 
حي���ث اجل���دة واملتان���ة.. فكي���ف توزع؟ 
وكي���ف تن���ال كل م���ن ال�س���رائر االرب���ع 

ن�سيبها يف هذا االرث العجيب؟ 
ذلك ما طل���ني اىل املحققة ان تهديهن فيه 
راغب"لتف�س���ل  ه���دى  ولترتك"االن�س���ة 
فيم���ا بينهن ولتذهب اىل"االن�س���ة نبيلة 
عبد احلمي���د".. انها اي�س���ا وكيلة نيابة 
يف املجل�ض احل�س���بي.. وهي اي�سا متر 
عليه���ا ح���االت طريف���ة مث���رة لل�س���حك 
احيانا وتوجب االأ�سى وال�سفقة احيانا، 
ان املحقق���ة اجلديدة م�س���غولة باالجابة 
على اال�سئلة التي يوجهها اليها �سابان.. 
احدهما ي�ساأل عن مراث"فالنة"– وهي 
فتاة قا�سر – فت�ساأله املحققة عن قرابته 
له���ذه الفتاة التي ي�س���األ عنها، فال يحر 
جوابا..! ولكنه ي�سطر بعد برهة اىل ان 
يعلن عما يدور يف نف�س���ه.. انه يفكر يف 
الزواج من هذه الفتاة التي ي�س���األ عنها، 
ولذلك ي�ساأل عن ثروتها عن ابيها اوال..! 
وتقول ل���ه املحققة:"هل تريد ان تتزوج 

الفتاة ام تريد ان تتزوج ثروتها؟".. 
ويجي���ب ال�س���اب – يف غ���ر ت���ورع وال 
حي���اء – ان���ه ال يهم���ه الفت���اة �س���كال وال 
ا�س���ال وال خلق���ا او علم���ا، امن���ا يهم���ه 

ثروتها وحدها..! 
وت���رى املحققة ان���ه البد م���ن تاأديب ذلك 
ال�س���اب االرعن فتحيله على موظف اآخر 
ا�ستهر بني زمالئه بالرباعة يف التخل�ض 
م���ن م�س���ايقات الواردين عل���ى املجل�ض 
احل�س���بي، وتو�س���يه ب���ه بع���د ان تق�ض 
عليه ق�سته.. فيتظاهر امامه بالبحث يف 
بع�ض ال�س���جالت ثم يعود فيخربه بانها 

متلك 
82 فدان���ا.. وي�س���ده 

الفت���ى له���ذا الرق���م ويتحل���ب ل���ه ريق���ه، 
في�س���د اخ���اه م���ن ذراع���ه ويق���ول له يف 
لهفة!:"تعال.. توكلنا على الله.. ونرجو 

اأال ت�سيع منا هذه اللقطة.."

حامل.. منذ 5 �شنوات! 
وتقب���ل ام���راأة اخ���رى فت�س���ال املحقق���ة 
عن �س���ر ق�س���يتها فتجيبها بان املراث 
�س���رتها..  وب���ني  بينه���ا  فيم���ا  �س���يوزع 
ومت�سي ال�سيدة بعد ان تتو�سل للمحققة 
ب���كل عزي���ز لديه���ا ان ت�س���رع يف اتخ���اذ 
االج���راءات الالزم���ة. وت�س���عك املحققة 
وت�س���األك:"بعد كم �س���هر م���ن احلمل تلد 
الن�س���اء؟"وجتيب انت يف �سذاجة:"بعد 
�سبعة او ت�سعة ا�سهر".. ولكنها تقول ل 
كان هذه ال�س���يدة التي ان�س���رفت حتمل 
يف بطنها جنينا منذ 5 �س���نوات وملا تلد 
بع���د! وتعج���ب من ه���ذا فتقول ل���ك انها 
ارادت ان تكبد ل�سرتها حني مات زوجها، 
فزعم���ت بعد وفات���ه ان ببطنه���ا جنينا.. 
وظلت ق�س���يتها امام املجل�ض احل�س���بي 
توؤجل وتوؤجل حتى م�س���ى عليها اربعة 
اع���وام.. وكان���ت كلم���ا نظرت الق�س���ية 
قال���ت ان اجلن���ني ال ي���زال يف بطنه���ا.. 
واخرا رفعت �سرتها ق�سية حكمت فيها 

ملحكمة  ا
يخلو بط���ن �س���رتها من 

اي جنني!. 

خراب مالطة! 
وحت�س���ر �س���يدة اخرى.. اإنها �س���احبة 
ماأ�س���اة حقيقية.. لقد مات زوجها وترك 
لها ابنا وثروة.. ومل ت�س���تطع الت�سرف 
م�س���لحة  حت�س���ل  قب���الن  امل���راث  يف 
ال�س���رائب عل���ى ن�س���يبها يف الرتك���ة.. 
وظلت امل�س���لحة �س���تة اأ�س���هر ال تبت يف 
ح�س���اباتها.. فلم���ا اآن االوان.. واخ���ذت 
امل�س���لحة ن�س���يبها.. ردت بقي���ة املراث 
خ���الل  باع���ت  ان  بع���د  وابنه���ا  للم���راأة 
اال�س���هر ال�س���تة بع�ض اثاث بيتها ل�سداد 

ديونها..! 
***

ولن���رتك ه���ذه الق�س���ايا كله���ا ولن�س���األ 
متاعبهم���ا  ع���ن  املحققت���ني  االن�س���تني 
االخ���رى.. اإنهما ت�س���كوان م���ن ان كادر 
الف�س���اء ال يطب���ق عليهم���ا رغ���م انهم���ا 
تقومان بعمل ق�س���ائي جمهد.. ولكنهما 
را�س���يتان بهذا العمل الأنهم���ا انبتتا فيه 
ان املراأة ت�ستطيع  ان تق�سي بني النا�ض 

بالعدل.. 
امل�شور/ كانون الثاين- 1951

يقع"املجل�ض احل�س���بي"يف اآخر �سارع 
نوبار با�س���ا.. وهو ي�س���م االن اآن�ستني 
م���ن خريجات كلية احلق���وق هما"هدى 
راغب"و"نبيل���ة عبد احلمي���د".. وهما 
وظيفتي"وكيلت���ي  هن���اك  ت�س���غالن  
تنظ���ران  احل�س���بي،  نيابة"باملجل����ض 
والت�س���ديق  الورث���ة،  خ�س���ومات  يف 
عل���ى ترك���ة املتوف���ني، وتوزيعه���ا ب���ني 
يف  والتحقي���ق  بالع���دل،  امل�س���تحقني 
ال�س���كاوي الت���ي يثرها بع�س���هم �س���د 
املجل����ض احل�س���بي  بع����ض.. وي�س���غل 
ان  اح���د  الي���دري  عتيق���ة،  بالي���ا  دارا 
كان ق���د ورثه���ا ع���ن بع����ض املتوف���ني، 
ام ان احلكوم���ة مل ت�س���تطع ان توف���ر 
ل���ه غره���ا.. وهي عل���ى قدمها ت�س���يق 
بالواردي���ن عليه���ا م���ن ال���وف الورث���ة 

او الدخ���الء عل���ى ارثه���م.. فهن���اك جتد 
رجاال ون�ساء، �سبابا و�سابات، �سبيانا 
و�س���بايا.. ومعظمهم تبدو يف عيونهم 
اث���ار الدم���وع الت���ي مل جت���ف، وتظهر 
يف وجوهه���م عالم���ات احل���زن، وعلى 
ابدانه���م مالب�ض احلداد.. اما ال�س���بية 
ال�سغار فتبدو عليهم وهم �سائرون اىل 
ج���وار امهاته���م او ابنائه���م او اخوتهم 
الكب���ار، مظاهر الده�س���ة والذهول عما 

يحيط بهم من م�ساكل. 

اىل اجلحيم! 
واالن، تع���ال معي نتاب���ع اولئك النا�ض 
ون�س���عي معه���م اىل االن�س���تني اللت���ني 
وف����ض  �س���وؤونهم،  يف  بالنظ���ر  كلفت���ا 
وتنظي���م  وخ�س���وماتهم،  م�س���اكلهم 

حقوقه���م وترتي���ب نظام الوراث���ة فيما 
بينهم.. 

ه���ذه ارمل���ة ت�س���عى اىل"اأالن�س���ة هدى 
الت���ي  احل���داد  مالب����ض  راغ���ب"يف 
زوجه���ا..  م���ات  من���ذ  به���ا  ات�س���حت 
وه���ي جت���ر وراءه���ا طفلني �س���غرين 
الي���كادان يدري���ان م���ن امرهما �س���يئا.. 
ون�ساألها"وكيلة النيابة"عن مطلبها يف 
رقة وه���دوء، فتجيب الثاكلة وقد بداأت 
زوجة"ف���الن"،  انه���ا  بالب���كاء،  تن�س���ج 
وه���ذان ول���داه منه���ا، وه���ي تري���د ان 
تع���رف مراثه���ا ومراثهما م���ن الزوج 
الراح���ل.. ث���م تبك���ي من جدي���د وتقول 
انها كانت تتمن���ى اال يجيء هذا اليوم، 
فقد كان زوجه���ا يرعاها ويعول ولديه، 

ومل يحوجهم اىل �سيء يف احلياة!.

وتقب���ل املحقق���ة عل���ى االرمل���ة الناكلة 
توا�س���يها بكلمات رقيق���ة هادثة تخفف 
م���ن لوعتها وته���دئ ثائرة حزه���ا.. ثم 
ت�س���رع يف البحث عما تطل���ب.. ويبدو 
عليه���ا انها ترتدد قليال.. لقد وجدت يف 
ال�سجالت امراأ.. واخرا ن�سال االرملة 
التي هداأت:"هل تعرفني ان زوجك كان 
متزوجا من �س���يدة اخ���رى وان له منها 

خم�سة اوالد؟". 
والجتي���ب االرمل���ة الت���ي كان���ت ترث���ى 
زوجه���ا وتذك���ر اف�س���اله، وامن���ا تطلق 
�س���رخة عالي���ة ت���دوي يف ارج���اء دار 
املجل����ض احل�س���بي:"يا خ���رب ا�س���ود.. 
مت���زوج م���ن اخ���رى؟! اب���دا.. لي����ض له 

غري.. ولي�ض له اإال هذا الولدان". 
وتنقل���ب نظ���رات املحقق���ة الرقيقة اىل 

نظ���رات �س���ارمة هادئة.. فق���د تعودت 
على هذه املاآ�سي التي تطالعها كل يوم.. 
وتقول لالرمل���ة احلزين���ة الوالهة:"ان 
املراث �سيق�س���م بينك وبني"�س���رتك"، 

وبني اوالدك واوالدها". 
وتنك�س���ف احلقيق���ة وتتب���ني امل���راأة ان 

زوجها كان يخفي عليها امر زواجه! 
وتن�س���ب اللعنات على ال���زوج الراحل 
بعد ان كان���ت تكال له عب���ارات الرتحم 
والرثاء.. وتخ���رج االرملة من املجل�ض 
احل�س���بي جترر اذيال اخليب���ة والندم، 

وتق�سم لتخلعن ليومها ثوب احلداد! 

عمر البنت = عمر االم! 
مكتبه���ا  اىل  املحقق���ة  م���ع  ولنجل����ض 
ولننتظ���ر م���ا يحدث بعد ذل���ك.. هذه ام 

ما تزال املراأة امل�شرية تزحف على خمتلف امليادين التي كانت"منطقة 
حراما"بالن�شبة لها اىل عه��د قريب، واهمها ميدان الق�شاء.. فظلت 
ت�شع��ى وتل��ح وتتق��دم باملذك��رات، وتقا�ش��ي احلكومة ام��ام جمل�س 
الدول��ة، حتى ك�شب��ت ق�شيتها وعني بع�س خريج��ات كلية احلقوق 

وكيالت للنيابة احل�شبية يف نظامها اجلديد.. 
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