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اأدرك����ت ���س��ر ال�����س��ت��ار احل��دي��دي ال��ذي 
ال�سودان  جنوب  على  االجنليز  فر�سه 
اال�ستعمار  جرائم  اأ�سنع  �سهدت  حني 
يف الع�سر احلديث.. تلك اجلرائم التي 
ارتكبها االجنليز يف اجلنوب عامدين 
طوال ع�سرات ال�سنني.. والتي ترتكبها 
با�سم  ال�����س��ودان  حكومة  ي��وم  ك��ل  يف 
احلكم الثنائي املزعوم.. با�سم اجنلرتا 
التي دبرت كل �سيء وبا�سم م�سر التي 
الت�سرفات  اأم���ر ه��ذه  م��ن  ت���دري  ق��د ال 

�سيئًا. 
وكانت هذه اجلرائم اأول ما وقعت عليه 

عيني من حقائق اجلنوب!. 
يف حلظة و�سويل اىل امللكال عا�سمة 
م��دي��ري��ة اأع����ايل ال��ن��ي��ل.. ���س��دم عيني 

وع��ق��ل��ي م��ن��ظ��ر م���ذه���ل م��ن��ظ��ر رج���ال 
ي��روح��ون ويغدون  اآدم��ي��ني  ون�����س��اء.. 
يف �سوارع املدينة.. يف منت�سف القرن 
الع�سرين.. يف حالة عرى كامل مل يروا 
اأو  االأ���س��ج��ار  غ�سون  اىل  ح��اج��ة  معه 

ورقة التوت. 

هكذا تركهم االجنليز.. 
ال�سيا�سي  �سمريهم  ارت�سى  وه��ك��ذا 
�سكان  م��ن  العظمى  الغالبية  تظل  اأن 
اجلنوب الذين يتزاوجون بني مليونني 
وثالثة ماليني.. يف هذه احلالة الفطرية 

املزرية بكرامة االإن�سان.. 
التوير  وال��دن��ك��ا  ال�����س��ل��وك  ق��ب��ائ��ل  اإن 

وغريها من القبائل النيلية التي تقطن 
اليوم  حتى  تعي�ش  ت���زال  ال  اجل��ن��وب 
مدينة  بف�سل  البدائية  اأط��واره��ا  يف 
كيف  تعلم  ما  عند  و�ستده�ش  االجنليز 
هذه  على  االجنليز  املفت�سون  يحافظ 

احلالة ويباركونها.. 

اأكل ما يف.. فلو�س ما يف 
حني  احل��دي��دي  ال�ستار  �سر  واأدرك����ت 
التي  املوؤملة  االجتماعية  احلالة  مل�ست 
تق�سي  والتي  اجلنوب  مناطق  ت�سود 
حتى  بها  باالحتفاظ  االجنليز  م�سالح 
ه���وؤالء  ع��ن��د  املعي�سة  م��ط��ال��ب  ت��زي��د  ال 
االنكليز  ال�سادة  فيزعجون  امل�ساكني 

بالرغبات واملطالب واالأجور املرتفعة. 
ي�سكون  اجلنوب  �سكان  �سمعت  وحني 
وي��ع��رون عن  بهم  احل��ان��ق  الظلم  م��ن 
وم��وؤمل��ة..  منك�سرة  عربية  بلهجة  ذل��ك 

يف"  ما  فلو�ش  يف  ما  "اأكل 
اجلنوبي  العامل  اجر  اإن  علمت  وحني 
م�سروع  مثل  االجنليز  م�سروعات  يف 
يرتاوح  ان��زرا  مبنطقة  الكبري  الزندى 
بني قر�ش واحد وثالثة قرو�ش!! وهذه 
غريها  اىل  بالن�سبة  غنية  تعد  املنطقة 

من املناطق!!
يف  ال�سائدة  ه��ي  امل�سرية  العملة  اإن 
اأن��واع  اأغلى  هو  والقر�ش  ال�سودان.. 

هذه العملة يف اجلنوب! 

اجل����ن����وب وم�����ش��ت��ع��م��رات 
بريطانيا! 

حني  احل��دي��دي  ال�ستار  �سر  واأدرك����ت 
ف��وج��ئ��ت ب���روؤي���ة ���س��ب��ك��ة م���ن ال��ط��رق 
للم�ستعمرات  اجلنوب  ت�سل  املمتازة 
الريطانية يف اأوغندا وكينيا وخطوط 
الدفاع الريطانية فيها.. وتكاد جتعلها 
من  جزءًا   – مر�سومة  خلطة  طبقا   –
هذه امل�ستعمرات! وبداأت املفاجاأة حني 
اأردنا ال�سفر من جوبا عا�سمة املديرية 
اآخر نقطة يف  اال�ستوائية اىل نيمويل 
اجلنوب عند حدود اأوغندا.. وكنت قد 
وطنت النف�ش على رحلة �ساقة وم�سالك 

وعرة بني اجلبال واالأدغال. 
وع����رت ال�����س��ي��ارة ال��ن��ي��ل ع��ن��د جوبا 

ال�شتار احلديدي الذي 
يفر�شه روبرت�شون 

ال�شكرتري االإداري حلكومة 
ال�شودان على اجلزء 

اجلنوبي من ال�شودان ال 
يقل مناعة عن ال�شتار 

احلديدي الذي يفر�شه 
�شتالني حول رو�شيا 

احلمراء! 
وقالئل هم الذين 

ا�شتطاعوا الدخول وراء 
ال�شتار احلديدي يف جنوب 

ال�شودان وما زال كثريون 
يذكرون ال�شجة التي 

قامت يف ال�شحف امل�شرية 
واالأبحاث التي ن�شرت حول 
امل�شري اجلريح – وزوجته 
يف  بحادثة  اأ�شيبا  – الذين 

جنوب ال�شودان.. والذي 
مل تذكره ال�شحف اإن 

امل�شري اجلريح يف ال�شودان 
وهو االأ�شتاذ ال�شيد النحا�س 

املحامي الذي قام بهذه 
املغامرة اجلريئة مع 

زوجته وهما بعد يف �شهر 
الع�شل – هو يف نف�س الوقت 

مدير مكتب دار اأخبار 
اليوم يف االإ�شكندرية.. 

وهذا هو التحقيق االأول 
من وراء ال�شتار احلديدي 

يف جنوب ال�شودان.. 
اآخر �شاعة

ثم  الغر�ش..  لهذا  معدة  "معدية"  يف 
اأخ���ذن���ا ط��ري��ق��ن��ا اىل ن��ي��م��ويل وك��ان��ت 
بطريق  فوجئت  حني  عظيمة  ده�ستي 
ال�سيارات  ل�سري  �سالح  منب�سط  ف�سيح 
اأح�سن  قد  امليكانيكية  النقل  وو�سائل 
واجلبال  الغابات  ب��ني  وتعبيده  �سقه 
نظام  جانبيه  وعلى  ميال،   140 م��دى 
بديع ل�سرف ماء املطر.. حتى عالمات 
عن  الطريق  �سانعو  يغفل  مل  االأم��ي��ال 
القائمة  الفخمة  الكباري  ام��ا  و�سعها 
ماء  جم��رى  �سادفه  كلما  الطريق  على 
اأح�سيت منها  اأو منخف�ش �سحيق فقد 

ب�سع ع�سرات.. 

قطع ال�شمال عن اجلنوب 

و�سهدت كيف ي�سخر اأهايل اجلنوب يف 
�سعبة  اأرا���ش  و�سط  الطرق  هذه  �سق 

تكتنفها املرتفعات وتغطيها الغابات. 
ت�سهيل  ع��ل��ى  ع��م��ل االجن��ل��ي��ز  وه��ك��ذا 

ات�سال جنوب ال�سودان مب�ستعمراتهم، 
اي�سا  املجاورة  االإفريقية  وبالبالد  بل 
واإف��ري��ق��ي��ا  البلجيكي  ال��ك��ون��غ��و  م��ث��ل 
اال�ستوائية الفرن�سية وعملوا يف نف�ش 
ات�����س��ال جنوب  اإ���س��ع��اف  ال��وق��ت على 
الرية  فاملوا�سالت  ب�سماله،  ال�سودان 
وتقت�سر  منعدمة  بينهما  واحلديدية 
النهرية  ال��و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  امل��وا���س��الت 
اأيام  البطيئة، التي تقطع امل�سافات يف 
الأحكام  بالطبع  تخ�سع  والتي  عديدة 

ال�ستار احلديدي! 

فقراء يف اجلنة.. 

اجلنوب  �سكان  ي��ك��ون  كيف  وعجبت 
هذه  يف  الفقر..  م��ن  احل��ال��ة  ه��ذه  على 
اأك���ر من  امل���زده���رة.. وعجبت  اجل��ن��ة 
اإظهار  فر�سة  كل  حماولة االجنليز يف 
بوجه  وجنوبه  ع��ام،  بوجه  ال�سودان 
خ���ا����ش يف ����س���ورة ال���ب���الد ال��ف��ق��رية 
وم�سادر  الطبيعة  نعم  م��ن  املحرومة 

الروة وكانت احلقيقة التي واجهتني 
املقفلة يف  املناطق  اىل  مبجرد دخويل 
وان  كرى  اكذوبة  اأم��ام  اإننا  اجلنوب 
الطبيعة  هبات  من  اأوت��ي  قد  اجلنوب 
ال�سخية اأ�سعاف اأ�سعاف ما اأتيح مل�سر 
االأم��ر،  يف  ما  وكل  ال�سودان  �سمال  او 
اأخ��روا  اأنف�سهم  يف  لغاية  االجنليز  ان 
اخلام،  البالد  لهذه  ال�سامل  اال�ستغالل 
االحتياطي  بهذا  للم�ستقبل  واحتفظوا 
ال�سخم من الروة الطبيعية.. واكتفوا 
م��وؤق��ت��ا ب���اأوج���ه اال���س��ت��غ��الل اخل��ف��ي��ة 
وب���اإج���راء جت��ارب��ه��م ال��ت��ي اأك����دت لهم 
اال�ستغالل  الأوج���ه  اجل��ن��وب  �سالحية 
ال����زراع����ة وال�����س��ن��اع��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
الده�سة  اىل  تدعو  ب��درج��ة  والتعدين 
الطويلة  اخل��ط��ط  و���س��ع  اىل  دفعتهم 

االأمد الغتيال اجلنوب.. 
وق����د ���س��ه��دت اإح�����دى ه����ذه ال��ت��ج��ارب 
ال��وا���س��ع��ة ال��ت��ي ���س��رع االجن��ل��ي��ز يف 
الكبري  ال��زن��دي  م�سروع  يف  تنفيذها 

◄
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عماد 
حمدي 

ي����ت����ه����م 
ف��ت��ح��ي��ة 

����س���ري���ف 
ب������ان������ه������ا 

ه���������ددت���������ه 
وجه  بت�سويه 

�سادية! 
التي  املاآ�ساة  هي  ه��ذه 

وزوجته  حمدي  عماد  حياة  تعر 
�سريف..  فتحية  ومطلقته  �سادية 

كما يرويها ابطالها. 
عماد حمدي مل يخرج من ازمة بعد 
يزال  ال  احلب�ش  او  بالنفقة  احلكم 
قائما �سده، وق�س�ش تخلي �سادية 
عنه ال تزال متالأ كل اروقة الو�سط 
مي�سي  ان  م�سمم  ولكنه  الفني.. 

يف املعركة اىل نهايتها. 
ال�سابقة  زوج��ت��ه  ان  ي��ق��ول:  ه��و 
التي  ه��ي  �سريف  فتحية  ال�سيدة 
تطلق ا�ساعات انف�ساله عن �سادية، 
النها تاأمل ان يعود اليها وهذا من 

رابع امل�ستحيالت. 
وفتحية �سريف تعلن باعلى �سوتها 
ان عماد حمدي مات بالن�سبة لها.. 
تفكر  وال  حلظة،  فيه  تفكر  ال  انها 
على  راكعا  ع��اد  لو  حتى  تقبله  ان 
ركبتيه ياأكل من الرتاf الذي مت�سي 
ولدها  يف  اال  تفكر  ال  انها  عليه.. 
الذي تبحث  ن��ادر، ولدها من عماد 
املدر�سة،  م�سروفات  ع��ن  االن  ل��ه 
ان  اال  التي ابت رجولة عماد االب 

يتهرب من دفعها! 
و�سادية تقول: انه ال دخل لها فيما 
على  ال�سابقة  وزوج��ت��ه  عماد  ب��ني 
تطالب  �سريف  وفتحية  االط��الق.. 
 1247 مب��ب��ل��غ  االن  ح��م��دي  ع��م��اد 
جنيها منها 137 جنيها م�سروفات 

البنه  امل��در���س��ة 
ن�����ادر وال��ب��اق��ي 
ن���ف���ق���ة ���س��ه��ري��ة  
جنيها   80 ق���دره 
ت����ع����ه����د ب���دف���ع���ه���ا 
يف  م�سجل  ب��اق��رار 
ال�سهر العقاري �سهد 
حممد  اال���س��ت��اذ  عليه 
�ستوديو  مدير  رج��اين 

م�سر. 
تنفذ  ان  امل��م��ك��ن  م��ن  وك���ان 
على  ب��احل��ب�����ش  احل��ك��م  فتحية 
عندما  التنفيذ  اجلت  ولكنها  عماد، 
ج��ن��ي��ه.. ويف   200 ع��م��اد  لها  دف��ع 
اال�سبوع املا�سي عر�ش يف املحكمة 

ولكن  ج��ن��ي��ه،   100 ي��دف��ع  ان 
فتحية  ان  رف�����س��ت..  فتحية 
���س��ري��ف ت��ل��ع��ن ال���ي���وم ال���ذي 

تزوجت فيه عماد حمدي. 
ال��وق��ت موظفا  ذل��ك  ك��ان يف 
 28 مرتبه  م�سر  ب�ستوديو 
متعاقدة  هي  وكانت  جنيها 
على العمل يف االوبرا باجر 
ال��ت��ي  وه����ي  ج��ن��ي��ه،   300
�سحت ب�سبابها لكي ت�سنع 
انه  ت��ق��ول:  انها  بطال،  منه 
اف�����س��د ح��ي��ات��ه��ا، ف���ال هي 
االن  ت��ت��زوج  ان  ت�ستطيع 
نادر، وال هي  ابنها  ب�سبب 
للعمل،  تعود  ان  ت�ستطيع 
وال هي جتد نقودا تقتات 

منها. 
وقد طعن عماد يف احلكم 
للجيل:  ق���ال  ب��ال��ن��ف��ق��ة.. 
هددته  �سريف  فتحية  ان 
ال��ن��ار عليه  م���اء  ب��ال��ق��اء 

وعلى �سادية. 
لكي  االق���رار  ه��ذا  فكتب 
فهو  تهديدها،  من  يهرب 

اتفاق غري قانوين. 
وب���ك���ت ف��ت��ح��ي��ة ���س��ري��ف 

مبثل  يديل  عماد  ان  �سمعت  عندما 
انها  قالت  لل�سحف..  االق��وال  هذه 
الكثري،  ال�سيء  تقول  ان  ت�ستطيع 
فمها،  تقفل  ان  تف�سل  ك��اأم  ولكنها 
للرجل  بها  الت�سهري  مهمة  وت��رتك 

الذي تخلى عن ولده! 
عليها  يثبت  ان  عماد  تتحدى  انها 
باال�ستاذ  وت�ست�سهد  التهديد،  هذا 
حم��م��د رج�����اين م���دي���ر ���س��ت��ودي��و 

م�سر. 
ان  انه كان يف يدها  وقالت فتحية 
عماد،  على  باحلب�ش  احلكم  تنفذ 
اعلنت  ول��ده��ا  �سبيل  يف  ولكنها 
انها م�ستعدة لتق�سيطه. وقد تدخل 
حلمي رفلة اكر من مرة.. وتهرب 
م�������ن�������ه 

عماد. 
ف��اح��ت��م��ت ب��ال��ق�����س��اء، ل��ق��د ب��اع��ت 
لت�سرف  متلكه  ك��ان��ت  ق��دمي��ا  بيتا 
الغى  فقد  عماد  ام��ا  ول��ده��ا..  على 
با�سم ولده..  تاأمني كانت  بولي�سة 
واه���دى ���س��ادي��ة قطعة ار����ش  يف 
فتحية  يتهم  ب��داأ  ثم  الهرم..  �سارع 

بالت�سهري به.. 
ويف ال��وق��ت ال���ذي ك��ان ي��ق��ول فيه 
عماد للجيل انه ال يوجد ادنى خالف 
اخلالفات  حتى  �سادية،  وبني  بينه 
ال��ب�����س��ي��ط��ة ال���ت���ي حت����دث ب���ني كل 
موجودة..  غري  العامل  يف  زوج��ني 
يف هذا الوقت كانت فتحية �سريف 
تقول للجيل ان ولدها نادر ال يرى 
والده عماد اال يف اعالنات ال�سينما 

يف  ال�سا�سة  وعلى  ال�سوارع..  يف 
افالمه وير�سل له قبالت يف الهواء 

وهو يقول : وح�ستني يا بابا. 
ت�سر �سادية على انها بعيدة عن كل 

هذه اخلالفات. 
ينفي  عندما  عماد  زوجها  وتوافق 
حوله  حت��وم  التي  ال�سقاء  دالالت 
املت�سلني  ك���ل  ول��ك��ن  وح���ول���ه���ا.. 
نتائج  يتوقعون  وع��م��اد  ب�سادية 
يتبادلها  التي  القبالت  عن  بعيدة 
�سادية  ان  النا�ش..  امام  الزوجان 
تغني  ك�سابة  م�ستقبلها  تفقد  مل 
وتلمع على ال�سا�سة، اما عماد فانه 

يجب ان يخطو بحر�ش وحذر.. 

جربوا  وقد  بامبيو  غربي  انزرا  بجهة 
غزله  ث��م  حلجه  ث��م  القطن  زراع���ة  فيه 
فاأ�سافوا  التجارب  فنجحت  ن�سجه  ثم 
وبع�ش  وال���ن  ال�سكر  ق�سب  زراع����ة 
املواد الغذائية فنجحت نف�ش النجاح. 

وعلى م�سافة 200 ميل اىل ال�سرق من 
توريت جنحت التجارب التعدينية يف 
الغابات  ت���زال  وال  ال��ذه��ب  ا�ستخراج 
املتكاتفة املحتوية على اأثمن االأخ�ساب 

تنتظر اال�ستغالل.. 

يحرقون املاجنو واالأنانا�س! 

ويف الطريق من جوبا عا�سمة املديرية 
بالكتغو  اآبا  اىل  باجلنوب  اال�ستوائية 
ومن  مريدي  اىل  ب��اي  وم��ن  البلجيكي 
ومن  ام��ادى  واىل  بامبيو  اىل  مريدي 
بحر  مديرية  عا�سمة  واو  اىل  ام��ادى 
ال���غ���زال راأي����ت ال��غ��اب��ات ال��رائ��ع��ة من 
اأ���س��ج��ار امل���اجن���و امل����وز و���س��ج��ريات 
االأنانا�ش متتد مئات االأميال، اليزرعها 
زارع وال ميلكها مالك فثمارها الغزيرة 
متاحة لكل عابر.. وقد بلغ من كرة هذه 
الثمار وغزارتها ان ال�سلطات ال�سحية 
حددت موا�سم معينة يف كل عام الإحراق 
الكميات الهائلة التي تتبقى منها.. بعد 
الوفاء بحاجات ال�سادة االجنليز! منعا 

للتعفن واالأمرا�ش. 

هذه هي النوايا 

ولعلك اأدركت االآن �سر ال�ستار احلديدي 
ال�سمال  ب��ني  االجن��ل��ي��ز  يقيمه  ومل����اذا 

واجلنوب.. 
يخفون  ال  اأ�سبحوا  االجنليز  اإن  على 
اأنهم  بل  ال�سودان  جنوب  يف  نواياهم 
التقارير  يف  ���س��راح��ة  ب��ه��ا  ي��ع��رتف��ون 

ورد  وق��د  ال�سودان  حلكومة  الر�سمية 
تقدم  عن  تقريرها  من   13 �سفحة  يف 
ال�سودان بني �سنتي 1898 و 1847 ما 

ياأتي باحلرف الواحد. 
اأف�����س��ت  ق���د  م���ت���ع���ددة  ع���وام���ل  "اإن 
�سمال  ب���ني  ظ��اه��ر  ف����ارق  وج����ود  اىل 
ال�����س��ودان وج��ن��وب��ه وق���د جت�سم ه��ذا 
االجنليزية  اللغة  با�ستعمال  ال��ف��ارق 
اجلنوب  مدار�ش  يف  العربية  من  بدال 
اأن  ال�سمال يخ�سون  واأ�سبح �سودانيو 
تكون النتيجة النهائية تق�سم ال�سودان 
اىل ن�سفني بل و�سم الن�سف اجلنوب 
اأو جزءا منه اىل اأوغندا ويكر اجلدل 
هذه  كانت  اذا  م��ا  ح��ول  اجلانبني  ب��ني 

النهائية  امل�سلحة  حت��ق��ق  ال�سيا�سة 
ق���ارة  ل��ب��ق��ي��ة  ال�������س���ودان او  جل���ن���وب 

اإفريقيا. 
يوم  يف  باأكمله  املو�سوع  يكون  وق��د 
بوا�سطة جلنة  للبحث  االأيام حمال  من 

دولية". 

مت�شك  يوؤكد  با�شا  املريغني 
ال�شودانيني باجلنوب 

ال�سودان  زعيم  ب��زي��ارة  �سعدت  ولقد 
قبل  با�سا  املريغني  علي  ال�سيد  الكبري 
حديثنا  وانح�سر  القاهرة  اىل  عودتي 

يف �سوؤون اجلنوب.. 

وقال يل �سيادته "بان ال حياة لل�سودان 
بغري اجلنوب، وان املدار�ش التب�سريية 
اجلنوب  ل�سبغ  مر�سومة  �سيا�سة  تنفذ 
بينا  االخ��ت��الف  جتعل  خا�سة  ب�سبغة 
وبينه وب��ني ال�����س��م��ال، ان��ه م��ن امل��وؤمل 
والعجيب ان قبائل العرايا يف اجلنوب 
االآن  حتى  الفطرية  حالتها  على  التزال 
وان يكون االأمر كذلك بعد حكم خم�سني 
�سنة.. يف حني ان اأهايل البالد املحيطة 
حالتهم  تغريت  ق��د  ال�����س��ودان  بجنوب 
ظلت  بينما  عنهم  العرى  حالة  وزال��ت 
حالتها  على  ال�سودان  جنوب  مناطق 

البدائية وكاأنها مغ�سوب عليها". 

يتم�شكون  واجل��ن��وب��ي��ون 
ببقائهم يف ال�شودان 

الواقعة  هذه  اجلنوب  يف  �سمعت  وقد 
وحتققت من ح�سولها. 

ق�سية  عر�ش  وقبيل   1946 �سنة  يف 
رتبت  االأم��ن  جمل�ش  على  النيل  وادي 
حكومة ال�سودان موؤمترا مبدينة جوبا 
لزعماء قبائل اجلنوب راأ�سه ال�سكرتري 
روبرت�سون  جيم�ش  امل�سرت  االإداري 
فيهم  ال��ت�����س��اي��ر  االجن���ل���ي���ز  وح������اول 
اإقرار برغبتهم يف  اإ�سدار  حلملها على 
م�ساعيهم  اإن  اإال  اأوغندا  اىل  االن�سمام 
ذهبت هباء و�سوت 17 زعيما من 19 
اىل جانب الرغبة يف البقاء بال�سودان. 
ومل ير امل�سرت روبرت�سون يف يوم من 
االأيام مكتثبا غا�سبا كما كان يف نهاية 

ذلك اليوم. 

ال�شلطان فاروق 

ملك  با�سم  الهتاف  �سمعت  فقد  واأخ��ريا 
م�سر يف اأق�سى جنوب ال�سودان.. 

الطريق  مراحل  اإحدى  يف  وا�سطررنا 
ب���ني م���ري���دي وام������ادى اىل ال��وق��وف 
يف  االأ���س��ج��ار  بع�ش  ظ��الل  يف  للراحة 
)ح���ل���ة( ل���الأه���ايل وه���ي جم��م��وع��ة من 
على  والق�ش  بالطني  املبنية  امل�ساكن 
طراز خا�ش ينا�سب احلرارة واملطر.. 

الفقراء  �سكان احللة من  والتف حولنا 
وكانوا  اجلنوب  اأهل  ك�سائر  الب�سطاء 
يف  العربية  واللغة  العربية  يتكلمون 
اجلنوب يف نزعها االأخري بف�سل خطط 
االجنليز �ساأنها يف ذلك �ساأن االإ�سالم.. 
و���س��األ��ن��اه��م ع��ن ب��الده��م وق��ب��ائ��ل��ه��م.. 

فذكروا لنا عدة بالد وعدة قبائل.. 
يتبعون..  �سلطة  اأي���ة  ن�ساألهم  فعدنا 
واأج����اب����وا ع��ل��ى ال���ف���ور يف ح��م��ا���س��ة 
"ال�سلطان"  اإنهم يتبعون  فطرية رائعة 

فاروق!. 
ال�سلطان  يتبع  جميعه  ال�سودان  وان 

فاروق! وان هذه اأوامر ال�سيد علي. 
وا�ستطرد بع�سهم يقول اإن هذه االأوامر 
جميع  وان  بالفعل..  اإليهم  و�سلت  قد 
من  املنطقة  ه��ذه  �سكان  م��ن  امل�سلمني 
اأتباع ال�سيد علي املريغني وهم جميعا 
اأما  فاروق..  لل�سلطان  بالوالء  يدينون 
الذين  االأخ���رى  املناطق  بع�ش  اأه���ايل 
التب�سريية بال�سبغة  �سبغتهم املدار�ش 
ال��ت��ي اأراده������ا االجن��ل��ي��ز ف���ان اأم��ره��م 

يختلف عن ذلك. 
وقال بع�سهم يف �سذاجة اإنهم يعلمون 
على  وال�����س��ي��د  ف����اروق  ال�����س��ل��ط��ان  اإن 

�سديقان. 
بالغة  ن�سوة  يف  ال�سيارة  اىل  وع��دن��ا 
و�سعادة وافرة وتبعنا بع�سهم لوداعنا 
واخذوا بالتلويح باأيديهم والهتاف من 

اأعماقهم لل�سلطان فاروق. 

اآخر �شاعة/  ني�شان- 1950

اجل����يل/ اأيلول- 1955
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اجل����يل / 
ت�شرين االول- 1955

 بعد العودة 
اأم�����س��ت اأ����س���رة ع��ب��د ال���وه���اب ف��رتة 
عبد  وك���ان  ال���ر،  راأ�����ش  يف  ال�سيف 
الفرتة  ال��ر بني  راأ���ش  ي��زور  الوهاب 
والفرتة بتم�سية ب�سعة اأيام ثم يعود 
ال�سيدة  اإق��ام��ة  وخ���الل  ال��ق��اه��رة  اىل 
اإليها  زوج��ت��ه يف راأ����ش ال��ر ت��رام��ت 

�سخ�سية  ع��الق��ة  ع��ن  ك��ث��رية  ق�س�ش 
لزوجها مع وجه �سينمائي جديد. ومل 
االأم��ر حتى  اأن تفاحت زوجها يف  ت�ساأ 

تعود اىل القاهرة.. 
القاهرة وثارت مناق�سة  ثم عادت اىل 
عنيفة بني الزوجني حول هذا املو�سوع 
ومو�سوعات اأخرى، وتبادل الطرفان 

اأث��ره��ا  على  جمعت  قا�سية،  ع��ب��ارات 
ال�سيدة زوجته كل حاجياتها اخلا�سة 
والدتها  ال�سيدة  منزل  اىل  وتوجهت 
ا�ستقر  قد  راأيها  بان  واأخرت عائلتها 

على االنف�سال التام عن زوجها.. 

لي�شت املرة االأوىل 
ال��ت��ي  االأوىل  امل�����رة  ل��ي�����س��ت  وه�����ذه 
ي��ن�����س��ب ف��ي��ه��ا خ����الف ب���ني ال��زوج��ني 
وك��ان  ال��وه��اب،  عبد  ات�ساالت  ح��ول 
اخلالف االأخري منذ حوايل �ستة اأ�سهر 
و�سممت الزوجة على الطالق بعد اأن 
راأت  معينة  وقائع  ذهنها  يف  ت��اأك��دت 
اإنها تخل بحقوقها وكرامتها كزوجة.. 
وت��دخ��ل ال��و���س��ط��اء، وك��ان��ت ال��زوج��ة 
تطلب الطالق مع االحتفاظ باأطفالها.. 
راأي  املوقف بطريقة  ت�سوية  اأمكن  ثم 
ت��وؤم��ن ع��ل��ى حياتها  اإن��ه��ا  ال��و���س��ط��اء 
االأط��ف��ال..  م�ستقبل  وعلى  الزوجية 

ولكن  جماريها..  اىل  احلياة  وع��ادت 
اأية  رف�ست  امل��رة  ه��ذه  اإقبال  ال�سيدة 
و�ساطة، ووكلت كل االأمر لت�سفيته مع 
النواحي االأدبية واملادية اىل حماميها 

االأ�ستاذ ح�سني اأبو زيد. 

حياتي مهددة باملوت 
حتدث  من  لكل  اقبال  ال�سيدة  وقالت 
�سحتها  ان  امل��و���س��وع  ه��ذا  يف  اإليها 
اأ�سبحت مهددة باملوت.. وان اخلالف 
قد  معها،  ت�سرفاته  ب�سبب  زوجها  مع 
تنتابها  كانت  ع�سبية  حالة  بها  اح��ل 
ولكن  م��ع��دودات،  لدقائق  م�سى  فيما 
ت�ستمر  اأ�سبحت  الع�سبية  النوبات 
معها يف كل مرة، اثر خالفات زوجها 
م��ع��ه��ا، اأك����ر م���ن ���س��اع��ة، وان���ذره���ا 
واإنها  احلالة،  هذه  بخطورة  االأطباء 
مل��وت حمقق  اإح��داه��ا  تتعر�ش يف  قد 
االأج��واء  كل  الأع�سابها  تتوفر  مل  اإذا 

املريحة. 
اأريد اأن اأعي�س 

�سيدة  تظهر  ان  اليهمها  ان��ه  وق��ال��ت 
با�سمة اأمام املجتمع، وهي يف حقيقة 
وانها  الي��ط��اق،  جحيما  تعاين  االأم���ر 
النها  الطالق،  على  املرة  هذه  �سممت 

تود فقط ان تعي�ش! 

الفن والفنان 
واأ����س���اف���ت ت���ق���ول ل�����س��دي��ق��ات��ه��ا ان 
انها زوجة  على  الكثريين يح�سدونها 
اك���ر ف��ن��ان يف ال�����س��رق، ول��ك��ن الفن 
�سيء  ك��زوج  الفنان  و�سخ�ش  �سيء، 
اآخر.. وانها مل�ست اأكر من مرة بادئة 
كزوجة  كرماتها  ان  ال�����س��ك،  تقبل  ال 

تو�سع يف كل مرة يف امليزان.. 

الكالم �شهل 
التدخل يف  اف��راد عائلتها  ومل��ا ح��اول 

اأقنعتهم  امل����رة،  ه���ذه 
ب���ان���ه���ا و����س���ل���ت اىل 
ت�ستطيع  الذي  ال�سن 
ت����ع����رف  ان  ف�����ي�����ه 
م�����ا ي���ن���ف���ع���ه���ا وم����ا 
من  وان��ه  ي�سرها.. 
ال�سهل جدًا ان يقال 
للزوجة "معله�ش.. 
اق���ب���ل���ي ال���و����س���ع 

عل�سان االأوالد". 
ق����ال����ت ال�������س���ي���دة 
ال�سهل  من  اقبال: 
ه����ذا  ي�����ق�����ال  ان 
ال������ك������الم.. وق���د 
ق��ب��ل��ت و���س��ع��ه��ا 
م�����رات ع���دي���دة، 
ت�سرفات  ولكن 
زوج����������ه����������ا مل 
بالن�سبة  تتغري 
واأ�سبحت  لها، 

اأية نوبة ع�سبية..  اثر  مهددة باملوت 
فامل�ساألة االآن م�ساألة حياة اأو موت، ال 

م�ساألة زواج وطالق. 

مفاو�شات املحامي 
اأبو  االأ�ستاذ ح�سني  قال حماميها  وقد 
زيد لعبد الوهاب، انه ال يريد ان ينتقل 
وانه  الق�ساء،  �ساحة  اىل  باملو�سوع 
باأ�سلوب  الطالق  ت�سفية  االأف�سل  من 
قانوين ودي يتم باتفاق الطرفني. الن 
اقبال لن ترتدد حلظة واحدة  ال�سيدة 
ق�سائية  ب��دع��وى  ال��ط��الق  ط��ل��ب  يف 
م�سببة اذا مل يقبل عبد الوهاب اإجراء 

الطالق ب�سفة ودية. 
االأ�سباب  اإن  اأي�سا  الوهاب  عبد  وقبل 
دع��وى  اإليها  ت�ستند  التي  القانونية 
الطالق، تقنع اية هيئة ق�سائية، بحق 
ال���زوج���ة يف االن��ف�����س��ال ع��ن زوج��ه��ا 
ولكن ال�سالح االأدبي لو�سع الزوجني 
م�سالة  اإن���ه���ا  ي��وج��ب  االج��ت��م��اع��ي، 

الطالق، بعيدا عن �ساحات املحاكم. 

االأم مل حترم من اأوالدها 
عائلتها:  الأف��راد  اقبال  ال�سيدة  وقالت 
�سعفي  يعرف  ال��وه��اب  عبد  ك��ان  اإذا 

اأم�����ام 
ا�ستغالل  وي��ري��د  اأوالدي، 

فانا  منهم..  بحرماين  ال�سعف  ه��ذا 
النني  ال��ط��الق،  على  م�سممة  اأي�����س��ا 
ان  الطبيعة ال ميكن  قانون  ان  اعرف 
يحرم اأما من اأوالدها، وانها �سرتعاهم 
مبا ير�سي �سمريها وقلبها وعاطفتها 
ولكنها  فيه..  توجد  مكان  اي  من  كاأم 
لن تقبل بعد اليوم ابدا ان يظلها �سقف 

واحد مع عبد الوهاب. 

مفاجاآت م�شتمرة 
واأ���س��اف��ت يف ���س��رح م��وق��ف��ه��ا: اإن��ه��ا 
ال��ك��ث��ري، مم���ا ال مي��ك��ن الأي  حت��م��ل��ت 
تتحمله..  ان  نف�سها  حت���رتم  ���س��ي��دة 
تتغري  ان  دائما  اآملة  الكثري  وقا�ست 
العائلة  اأ�سدقاء  وكل  زوجها.  ع��ادات 
مل�ستها  التي  املحددة  الوقائع  يعرفون 
بعينها، ومل�سها ا�سدقاوؤه. ولكن برغم 
القا�سية  ال��ع��دي��دة  امل��ري��رة  ال��ت��ج��ارب 
�سحتها  ح�ساب  على  اجتازتها  التي 
يتغري،  ال��و���س��ع مل  ف���ان  واع�����س��اب��ه��ا 
وهي تفاجاأ بني الفرتة والفرتة بق�سة 
ج���دي���دة، ف��ي��ه��ا اإه�����دار ل��ك��ل واج��ب��ات 

الزوجية. 

يف مطعم اللبا�س 
وقد كتم عبد الوهاب اخلر عن جميع 
اأ�سدقائه، وقال ان زوجته قد �سافرت 
وهو يتناول غداءه كل يوم يف مطعم 

اللبا�ش. 

كان يكره الزواج 
والتقدير الر�سمي لروة عبد الوهاب 

االآن هو ثالثة اأرباع مليون جنيه. وهو 
ينكر اإنها اأكر من ن�سف مليون جنيه. 
وقد بداأ عبد الوهاب الغناء باجر قدره 
5 قرو�ش عن الليلة وحتى عام 1942 
بانه  لل�سحف،  كان يديل بت�سريحات 
الزواج  ال��زواج، الن  يوما يف  اليفكر 
احلرية  تقييد  معناه  للفنان  بالن�سبة 
ي��دي��ه.. وروح  االأغ����الل يف  وو���س��ع 
العدد  ويف  تنطلق،  ان  يجب  الفنان 
عام  �ساعة  اآخر  من  �سدر  الذي  االأول 

يتزوج ولو  لن  انه  يقول  كتب   1939
�سنقوه، ثم فوجئ املجتمع بزواج عبد 
كانت  عنيفة  ح��ب  ق�سة  بعد  ال��وه��اب 
عبد  وزوج��ة  الراقية،  الطبقة  حديث 
الراقي،  املجتمع  زه��رات  من  الوهاب 
وهي من عائلة ن�سار املعروفة وحتتل 
يف العائالت امل�سرية مكانة مرموقة. 

طلبت ال�شيدة اإقبال زوجة املو�شيقار حممد عبد الوهاب الطالق. 
هي تقي��م االآن يف من��زل والدتها، وقد تركت من��زل عبد الوهاب 
من��ذ اأ�شبوعني ومعها جميع حاجاتها اخلا�شة. حاول عبد الوهاب 
اأن يت�ش��ل بها ولو تليفونيا، ولكنه��ا رف�شت اأي ات�شال مبا�شر معه. 
حاول ان يو�شط اأفراد عائلتها يف االت�شال، ولكنهم رف�شوا جميعا 
التدخل يف ه��ذا املو�شوع. كلف��ت ال�شيدة اقبال حماميه��ا االأ�شتاذ 
ح�شني اأب��و زيد وزير املوا�شالت ال�شابق اأن يقوم بجميع اإجراءات 
الط��الق. اجتمع املحامي بعبد الوه��اب اأكرث من مرة، وخريه بني 
اأن يوق��ع الطالق بطريقة ودي��ة، اأو اأن يرفع االأم��ر اىل الق�شاء. 
قال املحامي ان موكلته لن تعدل عن الطالق. ينتظر عبد الوهاب 
ح�شور �شقيق زوجته من باري�س هذا االأ�شبوع. بداأت الق�شة بعد 
ع��ودة ال�شيدة اقب��ال واأوالدها ال�شتة من راأ���س الرب منذ اأكرث من 

اأ�شبوعني.
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ذاكرة 
العد�صة

الزوجان 
حممد فوزي و 
مديحة ي�شري 

يف منزلهم
القاهرة - 
1934

ترامواي بريوت 
خم�شينات 

القرن املا�شي

اأول م�شابقة مللكات اجلمال يف اأمريكا 1921

�شامية جمال
 و حبيب العمر

غ�شان تويني و كمال جنبالط يف 
املختارة خالل اأحداث 1958

حممود دروي�س
 وعبد الرحمن االبنودي

كوكب ال�شرق ت�شافح الرئي�س 
عبد النا�شر

مارلني مونرو 
مع زوجها 
االأول جيم�س 
دوريتي عام 
1942

مثلث الذهب فريوز و االأخوين 
رحباين عا�شي و من�شور

مئة لرية 
لبنانية 

�شادرة عن 
بنك �شوريا 

و لبنان عام 
1958
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العبارة  به���ذه  العربي���ة"..  الوح���دة  "حمادث���ات 
وامل�س���اورات  االأوىل  االت�س���االت  و�س���عت 
التمهيدي���ة التي جرت ب���ني قادة البل���دان العربية 
وزعمائه���ا، يف �س���نة 1943، لتوثي���ق العالق���ات 

وتعزيز الروابط بني هذه البلدان. 
فالوحدة العربي���ة كانت، قبل ذل���ك، الوقت، ومنذ 
انته���اء احل���رب العظم���ى يف �س���نة 1918، فك���رة 
جتول يف االذهان، حتولت ب�سرعة اىل اأمنية عند 

البع�ش، واىل عقيدة عند البع�ش االآخر. 
كان���ت  ثاني���ًا،  وعقي���دة  وكاأمني���ة  اأوال،  كفك���رة 
العقول،  م�س���يطرة على  العربية" اإذن  "الوح���دة 
امل�س���اعر.. ولكنه���ا مل تك���ن وا�س���حة املع���امل، بل 

تفتقر اىل تبادل الراأي يف حمادثات �سريحة. 
يف خالل ع�سرين �س���نة او اكر، بني احلرب التي 
بداأت يف عام 1914، واحلرب التي بداأت يف عام 
1939، ظ���ل نطاق اجلدل يت�س���ع ح���ول "الوحدة 
العربية" ولكن بدون تن�س���يق وبدون تركيز، اىل 
ان ظه���رت يف احل���رب العاملي���ة االخ���رية عوامل 
وعنا�س���ر جدي���دة، كان لها اأثره���ا يف تهيئة اجلو 
العربي لتطور حا�سم يف معاجلة الفكرة والتمهيد 

لتحقيق االأمنية وار�ساء العقيدة. 

يف احلرب العاملية! 
اأه���م تلك العوامل والعنا�س���ر التي جتمعت خالل 
احل���رب العاملية، هزمية فرن�س���ا يف ع���ام 1940، 
وث���ورة الع���راق عل���ى بريطاني���ا يف ع���ام 1941، 
وزحف االملان وااليطاليني على م�س���ر من تون�ش 
وليبي���ا، وث���ورة اللبناني���ني على فرن�س���ا يف عام 
1943، وخوف االجنليز من ان يفلت منهم ال�سرق 
العربي كله وينهار فيه نفوذهم امام خطر املحور، 
وغري ذلك مما قلب االو�ساع يف هذا ال�سرق راأ�سا 
على عقب، وحمل االجنليز على ان يغريوا خطتهم 
ويعدلوا �سيا�س���تهم، حماولني ان يكت�سبوا عطف 
ال�س���عوب العربي���ة، بالتظاهر ال���كاذب القائم على 
اثري���اء، واالدع���اء بانه���م يوؤيدون توحي���د البالد 
العربية يف كتلة قوية متما�سكة، وهم الذين كانوا 
م���ن قبل يعار�س���ون هذه الفك���رة، خلوفهم من ان 
ي�س���كل قيام مثل تلك الكتلة قوة تهدد طريق الهند 
وتعرقل املوا�سالت االإمراطورية وت�سيطر على 

منابع البرتول!

بالت���ودد، وامل�س���ايرة، حاول االجنلي���ز ان ياأمنوا 
عداء العرب، ويجعلوا من اخل�سم املرتقب �سديقا 
وحليفا، وكانوا يب�س���طون حكمه���م، او حمايتهم، 
او نفوذهم على الع���راق والكويت وخليج العرب 
انزل���وا  – حي���ث  االردن" وفل�س���طني  "و�س���رق 
اليهود تنفيذا لوعد بلفور. وكانوا يحتلون م�سر 
وال�س���ودان، ويتطلعون اىل �سوريا ولبنان حيث 
او�س���ك الزمام ان يفلت من الفرن�س���يني املنتدبني، 

بعد هزمية دولتهم امام اجليو�ش االملانية. 
يف تل���ك الظروف حملت موج���ات االأثري من لندن 
ت�س���ريحا لوزي���ر خارجي���ة بريطاني���ا العظم���ى، 
انط���وين ايدن، �س���دق الع���رب فح���واه وخدعوا 
به. ثم تبعه ت�س���ريح اخر، من الوزير نف�سه، متت 
ب���ه اللعبة التي ظن االجنليز انهم بها قد و�س���عوا 
ال�س���رق العرب���ي كل���ه يف جيبه���م، وان نفوذه���م 
بف�س���ل تل���ك اللعبة �س���يبقى، وحكمهم باال�س���تناد 

اليها �سيدوم! 

ت�سريحان بريطانيان! 
يف 29 ماي���و – اأي���ار �س���نة 1941، ق���ال انطوين 

ايدن وزير خارجية بريطانيا العظمى يف ت�سريح 
له ملخ�سه: 

وا�س���عة يف  العربي يخطو خطوات  العامل  " ان 
طري���ق الرق���ي، وقد اع���رب كثريون م���ن مفكرين 
العربي���ة  ال�س���عوب  حتق���ق  ان  يف  رغبته���م  ع���ن 
وحدة اعظم من الت���ي جتمعها االن، وهم يرجون 
ان ت�س���اعدهم بريطانيا العظم���ى يف حتقيق هذه 
االمني���ة، وحكوم���ة جالل���ة املل���ك ال ي�س���عها اال ان 
تعل���ن تاأييدها لهذه الرغبة. وت�س���اعد ا�س���دقاءنا 
لتنفي���ذ ذل���ك امل�س���روع متى ات�س���ح له���ا ان الراأي 

العام العربي بقوة ويريده!".
ويف 24 فراير – �س���باط 1943، جاء الت�س���ريح 
الث���اين، فقد وجه يف جمل����ش العموم الريطاين 
�س���وؤال اىل وزي���ر اخلارجي���ة ع���ن راأي احلكومة 
الريطاني���ة يف اإن�س���اء احت���اد او حلف عربي يف 

ال�سرق االأدنى، فقال انطوين ايدن ما ملخ�سه: 
"ان حكومة �س���احب اجلاللة، كما قلت من قبل، 
تنظ���ر بع���ني العط���ف اىل كل حرك���ة ترم���ي اىل 
تعزيز الوحدة االقت�سادية والثقافية وال�سيا�سية 
ب���ني الع���رب، ولك���ن ال ب���د ان تاأت���ي املب���ادرة من 
جان���ب الع���رب انف�س���هم، ويف و�س���عي ان اوؤك���د، 
عل���ى كل ح���ال، ان���ه، 
حتى هذه ال�ساعة، ال 
يوجد م�س���روع معني 
ميكن ان ينال موافقة 
التي  اجله���ات  جميع 

يعنيها االمر! " 
يف  هن���اك  يك���ن  ومل 
م�س���روع  الواق���ع 
من  املع���امل،  وا�س���ح 
و�سع جهة واحدة او 
اكر من تلك اجلهات 
اليه���ا  ا�س���ار  الت���ي 
الوزير الريطاين يف 

ت�سريحه. 
.. بل ان االت�ساالت بني اقطاب العرب مل تكن بعد 

قد بداأت ب�سورة علنية �سريحة. 
وه���ذا ما اثر القي���ل والقال، مما الب���د من تريره 
هنا، قبل ان نوا�سل �س���رد الق�سة املثرية – ق�سة 

اجلامعة العربية – اىل نهايتها. 
لعبة اجنليزية ف�سلت! 

اف�سح الت�سريحان اللذان افاد بهما انطوين ايدن 
املج���ال للقول ب���ان جامعة ال���دول العربي���ة، التي 
ا�س���فرت عنه���ا املباحثات التي تلت الت�س���ريحني، 
يف �س���نة 1945، ه���ي من �س���نع االجنلي���ز، وهذا 
ادع���اء ال يطابق احلقيق���ة وان كان يبدو، من احد 
وجوهه متما�س���يا مع الواق���ع، فقد اعلن االجنليز 
تاأييدهم مل�س���اعي اقطاب العرب يف �س���بيل ان�ساء 
كتل���ة عربي���ة، العتقادهم بان قيام ه���ذه الكتلة يف 
ال�س���رق العربي يجع���ل من الدول امل�س���رتكة فيها 
ادوات طيبة ت�س���تخدمها بريطانيا العظمى ح�سب 
اهوائها، خلدمة �سيا�ستها، واالبقاء على نفوذها، 
اي ان االجنلي���ز ارادوا ان يلعب���وا لعبة يخدمون 
بها انف�س���هم ويخدعون العرب، فا�س���تعملوا فكرة 
انه���ا حتولت اىل  "الوح���دة العربي���ة" التي قلنا 
امنية وعقيدة، وتظاهروا مب�سايرتها على امل ان 

ي�سريوها يف اجلهة التي يريدون. 
وكان���ت له���م يف التاريخ �س���وابق م���ع العرب من 
ه���ذا القبيل، فقد �س���جعوا، الث���ورة العربية، على 
الدول���ة العثمانية يف �س���نة 1916، ثم ا�س���تقلوها 
مل�س���لحتهم، ومتكنوا من اقناع بع����ش املوؤرخني 
ليكتبوا ان تلك الثورة كانت من �س���نع االجنليز، 
وه���ي يف الواقع من �س���نع الع���رب، الذين ثاروا 
عل���ى الدولة العثمانية بعد اعدام احرارهم �س���نقا 

يف دم�سق وبريوت، ويف �سيف 1916. 
ولعب���ة االجنلي���ز، الت���ي كان ت�س���ريح انط���وين 
اي���دن �س���عارا لها، جاءت لعب فا�س���لة، فقد انقادت 
له���ا اجلامع���ة العربي���ة يف ب���ادئ االم���ر انقي���ادا 
جزئي���ا، بفعل املن���اورات التي قام بها �س���نائعهم 

وحما�س���بوهم يف العوا�س���م العربي���ة، ثم جعلت 
تفلت منهم �س���يئا ف�س���يئًا، بف�س���ل ات�س���اع الوعي 
العرب���ي يف كل م���كان، وتعاظم ال�س���عور الوطني 
وتدفق���ه يف تظاهرات وثورات، وب�س���بب تواطوؤ 
االجنلي���ز م���ع اليه���ود وتنكره���م للع���رب يف كل 
منا�سبة، اىل ان حلت بهم وتوالت عليهم ال�سربات 
القا�س���ية، يف ثورة م�سر �سنة 1953، ويف حرب 
ال�س���وي�ش �س���نة 1956، ويف ثورة العراق �س���نة 

1958، ويف غريها من املنا�سبات. 
بحي���ث ان اجلامعة العربية، الت���ي اراد االجنليز 
ان يلعب���وا بها ويتالعبوا بكيانها، كانت هي التي 

اتخذتهم دمية تلهو بها. 
واجلامعة العربية االن الي�سيطر عليها، وال يوؤثر 
يف �سيا�س���تها، وال يوج���ه خطواته���ا، غري االرادة 
العربية اخلال�سة، وامل�س���لحة العربية امل�سرتكة، 

والقوة العربية ال�ساعدة. 

االت�ساالت االأوىل 
كان م���ا اعلن���ه انطوين اي���دن عن ه���زم بريطانيا 
العظم���ى عل���ى تاأيي���د رغب���ة الع���رب يف التكت���ل 
مفاجاأة للراأي العام يف البلدان العربية كلها. وقد 
�س���دقه بع�ش الزعماء عن ح�س���ن نية، كم�سطفى 
وتظاه���ر  امل�س���ري،  ال���وزراء  رئي����ش  النحا����ش 
بع�سهم بت�سديقه كنوري ال�سعيد رئي�ش الوزارة 
العراقية الذي كان على علم مبخططات ال�سيا�س���ة 
الريطاني���ة، وقابل���ه بع�س���هم بامتعا����ش ولك���ن 
ب���دون التظاهر برف�س���ه واآث���ار كالم ابدى موجة 

من الت�ساوؤل يف �سوريا ولبنان. 
وتوىل م�س���طفى النحا�ش املبادرة اىل االت�س���ال 
باقط���اب البلدان ال�س���قيقة ملعرف���ة راأيهم وتكوين 

راأي خا�ش من ناحيته. 
وتنق���ل الر�س���ل ب���ني القاه���رة وبريوت ودم�س���ق 
وي�س���رين االف�س���اح هنا بانني كنت واحدا منهم، 
وا�سفرت تنقالت الر�س���ل عن ترتيب زيارة بع�ش 
االقطاب للقاهرة، منهم ال�س���يخ ب�س���ارة اخلوري، 
ذل���ك  لبن���ان يف  الد�س���تورية يف  الكتل���ة  رئي����ش 
الوق���ت، وجميل مردم من زعم���اء الكتلة الوطنية 
يف �س���وريا، وبع���د االخذ وال���رد يف القاهرة، بني 
م�س���طفى النحا����ش والزائري���ن الكبريين وممثل 
حركة، فرن�س���ا احلرة، يف ال�س���رق، عادت احلياة 
النيابي���ة اىل �س���وريا ولبن���ان، وتولت العنا�س���ر 
الوطنية احلكم فيهما، وا�س���بح يف و�س���ع رئي�ش 
احلكومة امل�س���رية ان يبا�سر البحث يف مو�سوع 
التكتل العربي، او الوحدة العربية، مع ا�سخا�ش 
م�س���وؤولني يف البلدين ال�سقيقني، وكان يف خالل 
ات�ساله باثنني منهم قد تفاهم مبدئيًا على �سرورة 
التعاون بني م�س���ر و�س���وريا ولبنان اىل اق�س���ى 

حدود التعاون. 

مباحثات الوحدة 
بينما كانت االت�س���االت االأوىل دائرة بني القاهرة 

النحا����ش  م�س���طفى  با�س���ر  وب���ريوت،  ودم�س���ق 
التفاو����ش مع الدول العربية االخرى يف ال�س���رق 

االدنى، على الوجه االأتي: 
يف 30 يونيو – حزيران 1943، بداأت املباحثات 
مع وف���د العراق بريا�س���ة ن���وري ال�س���عيد رئي�ش 
الوزارة.. وكانت اطول مباحثات، فقد ا�س���تغرقت 
�س���ت جل�س���ات، كان ن���وري ال�س���عيد يف خالله���ا 
�س���ديد احلر�ش على ان يفر����ش اراءه ونظرياته 
يف ال�س���وؤون العربي���ة، وه���ي االراء التي ب�س���ط 
ال�سيا�س���ي العراق���ي املاك���ر معظمه���ا يف "الكتاب 
االزرق" الذي ا�س���دره يف اوائل احلرب، وانتهت 
امل�س���ري  الوفدي���ن  ب���ني  باالتف���اق  املحادث���ات 
والعراق���ي عل���ى خط���وط رئي�س���ية كانت ا�سا�س���ا 
للمباحثات التالية، ومثارا ملعار�س���ة �س���ديدة من 

بع�ش املتفاو�سني. 
ويف 27 اغ�س���ط�ش – اآب 1943، بداأت املباحثات 
م���ع وف���د اإم���ارة �س���رق االردن برئا�س���ة توفي���ق 
اأب���و اله���دى، رئي�ش ال���وزارة، وكانت اق�س���ر من 
املفاو�سات العراقية، امل�سرية،اداوؤها مل ي�ستغرق 
اكر من ثالث جل�س���ات انتهت باالتفاق اأي�سا بني 
اجلانب���ني على نف����ش اخلط���وط الرئي�س���ية التي 

ا�سرنا اليها. 
ويف 11 اكتوب���ر – ت�س���رين االول 1943، ب���داأت 
املباحث���ات م���ع وف���د اململك���ة العربية ال�س���عودية 
يا�س���ني وكي���ل وزارة  ال�س���يخ يو�س���ف  برئا�س���ة 
اخلارجية، وقد ا�س���تغرقت اربع جل�س���ات وكانت 
معق���دة تخللته���ا االعرتا�س���ات والتحفظ���ات م���ن 
جانب الوفد ال�س���عودي، بالنظر اىل التناف�ش بني 
ال�سعوديني والها�سميني، الذي كان على اأ�سده يف 

ذلك الوقت. 
ويف 26 اكتوب���ر – ت�س���رين االول 1943، ب���داأت 
املباحث���ات م���ع وف���د �س���وريا برئا�س���ة �س���عد الله 
اجلابري رئي�ش الوزارة، وكان اجلانب ال�سوري 
مندفع���ا يف راأي���ه، متطرف���ا يف نظريت���ه، يريد ان 
ي�س���ابق الزم���ن وان يحق���ق التكت���ل العرب���ي يف 
ا�س���رع ما ميكن من الوقت لكي ي�س���ع الفرن�سيني 
املنتدبني يف �س���وريا امام االم���ر الواقع، وانتهت 
املباحثات بكيفية مر�س���ية بني الطرفني، وا�سبح 
حتت يد الوفد امل�س���ري الذي ت���وىل الدعوة اليها 
وادارتها، مادة كافية ملوا�سلة البحث يف مرحلته 
االخ���رية ون�س���و�ش �س���احلة لتك���ون م�س���روعا 
مل���ا ي�س���به معاه���دة حتالف وتع���اون ب���ني البلدان 

العربية. 
وقب���ل ان تبداأ املباحثات مع لبنان، حدثت مفاجاأة 
غريت جمرى احلوادث، واجلت موا�سلة البحث، 
 11 اللبناني���ة يف  رئي����ش احلكوم���ة  اعل���ن  فق���د 
ت�س���رين الثاين – نوفم���ر 1943 الغاء االنتداب 
الفرن�س���ي واعتب���ار لبنان دولة م�س���تقلة، فاقدمت 
ال�س���لطات الفرن�سية يف بريوت على عمل طائ�ش. 
فاعتقل���ت رئي����ش اجلمهوري���ة ب�س���ارة اخلوري، 
ورئي�ش الوزارة ريا�ش ال�سلح وبع�ش الوزراء، 

والن���واب، ون�س���بت يف البالد ثورة ا�س���فرت بعد 
ع�س���رة ايام فقط ع���ن نتيجة كانت اي�س���ا مفاجاأة 
غري منتظ���رة، فقد افرج ع���ن املعتقلني، واعرتفت 
فرن�س���ا بح���ق لبن���ان يف تقري���ر امل�س���ري، واعتر 
ي���وم 22 نوفمر، ت�س���رين الثاين عي���دا وطنيا – 
وتاأثر الو�سع كله يف ال�سرق االدنى بذلك احلادث 
التاريخي، الذي �سهل املهمة التي اخذتها احلكومة 
امل�س���رية على عاتقه���ا، يف اجناز م���ا كان ال يزال 

يو�سف بانه مباحثات الوحدة العربية!". 
ويف 2 يناي���ر – كان���ون الث���اين ب���داأت املباحثات 
مع الوفد اللبناين برئا�س���ة ريا�ش ال�سلح رئي�ش 
ال���وزارة وا�س���تغرقت ث���الث جل�س���ات فق���ط، وقد 
جتلى فيها اخلالف يف الراأي، بني الوفد اللبناين 
والوف���د ال�س���وري، يف بع����ش االم���ور الثانوية، 
ولكن رئي�ش الوزارة اللبنانية وعد بانه �سيت�سل 
بزميل���ه رئي����ش ال���وزارة ال�س���ورية ليتفاهم معه 

مبا�سرة على تلك االأمور. 
واخ���ريا، تباح���ث الوفد امل�س���ري يف 9 فراير – 
�سباط 1944 مع وفد ميني برئا�سة ال�سيخ ح�سني 
الكب�سي  وا�ستغرقت املباحثات جل�ستني، وات�سح 
منه���ا ان االإمام يحيى ملك اليمن �س���يعد بالده يف 
ب���ادئ االأمر ع�س���وا م�س���تمعا ال ع�س���وا عامال يف 

الهيئة املزمع اإن�ساوؤها. 
عرف���ت  الت���ي  املباحث���ات  تك���ون  ه���ذا،  وعل���ى 
مبباحث���ات الوحدة العربية قد امتدت على ثمانية 
ا�سهر، ان�س���رفت بعدها الهيئة التي تكونت با�سم 
ال�س���يغة  العربي  للموؤمتر  التح�س���ريية  "اللجنة 

النهائية!! اتفقت الوفود على تنفيذه. 
ومل يب���ق عل���ى قي���د احلي���اة الي���وم م���ن روؤ�س���اء 
الوفود الذين تولوا املفاو�س���ة با�س���م دولهم، غري 
م�س���طفى النحا����ش الذي دعا اىل تلك املفاو�س���ة، 
ومم���ا ي�س���رتعي النظر ان ثالثة منه���م قتلوا وهم 
ريا�ش ال�سلح ونوري ال�سعيد وح�سني الكب�سي، 

وواحدا انتح���ر وهو توفيق اب���و الهدى، واثنني 
فقط ماتا موتا طبيعيا، وهما �س���عد الله اجلابري 

ويو�سف يا�سني!

بروتوكول اال�سكندرية 
يف 25 �سبتمر – اأيلول 1944، اجتمعت اللجنة 
التح�س���ريية باالإ�سكندرية، وبعد مناوالت طويلة 
انته���ت يف 7 اكتوب���ر، ت�س���رين االول، اعلن قيام 
"جامع���ة الدول العربي���ة" مبوجب وثيقة عرفت 
با�سم "بروتوكول اال�س���كندرية" او "بروتوكول 
ق�س���ر انطونياد�ش" وهو الق�سر الذي عقدت فيه 

اجلل�سات واأعلنت منه النتيجة. 
وعلى هذا تكون املباحثات التي عرفت مبباحثات 
الوحدة العربية قد ا�س���فرت عن ان�ساء كتلة با�سم 
الوثيقة  على  العربية" وقد وقع  ال���دول  "جامعة 
الت���ي قام���ت مبوجبه���ا اجلامع���ة جمي���ع اع�س���اء 

الوفود التي ح�سرت جل�سة االعالن. 
وتن�ش مواد الروتوكول على ان اجلامعة ت�س���م 
الدول العربية امل�س���تقلة وبه���ا ن�ش خا�ش بلبنان 
واحرتام ا�س���تقالله وحدوده. ون�سر اآخر خا�ش 

بفل�سطني و�سرورة �سيانة حقوق العرب فيها. 
والباق���ون عل���ى قي���د احلي���اة م���ن الذي���ن وقع���وا 

بروتوكول االإ�سكندرية هم: 
جنيب االزمتازي و�س���ري الع�س���لي "�س���وريا"، 
�سليمان �سكر، "االردن"، ار�سد العمري "العراق"، 
مو�سى مبارك "لبنان"، م�سطفى النحا�ش وحممد 

�سالح الدين "م�سر". 
وقد قوب���ل اعالن قيام اجلامعة باال�س���كندرية يف 
7 اكتوبر، ت�س���رين االول 1944، بارتياح �س���امل 
يف البل���دان العربية كلها، ورحبت ال�س���حف بهذا 
احل���ادث وتناولته االو�س���اط الوطني���ة بالتعليق 

والتحليل. 
امل�شور / اآذار- 1964
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القاهرة اأتون يتاأجج
وج���اء وق���ت بعد ظه���ر ي���وم اجلرمية 
كانت القاهرة ا�س���به باأت���ون تاأجج فيه 

النريان كان يف كل �سارع حريق.. 
وكان يف بع����ش ال�س���وارع الرئي�س���ية 
اك���ر م���ن خ�س���مة حرائ���ق يف دقيق���ة 
البي���وت  �س���كان  كان  لق���د  واح���دة.. 
اىل  وخرج���وا  يختنق���ون  املج���اورة 
ال�س���وارع هرب���ا م���ن امل���وت، وق�س���وا 
الليلة يف الطريق خوفا من ان حترقهم 

النار وهم يف اأ�سرتهم. 

هكذا كانوا يفعلون 
وم���ا اأعج���ب الطريقة التي كان ي�س���عل 
بها املجرمون احلرائق.. لقد كان اأفراد 
منه���م يحمل���ون معه���م يف ال�س���يارات 
يف  به���ا  يطوف���ون  الت���ي  ال�س���غرية 
ال�س���وارع كرات م���ن القما�ش م�س���بعة 
بالبرتول.. وكان البع�ش االآخر يحمل 
م�س���حوقا ابي�ش ي�س���اعد على ا�ستعال 

النريان. 
وكان���ت ال�س���يارة تق���ف اأم���ام املحل اأو 
املوؤ�س�س���ة.. وين���زل املجرم���ون منه���ا 
ومعه���م عل���م ي�س���ريون ب���ه نحوه���ا.. 

ث���م يتق���دم واح���د منه���م فيفت���ح الباب 
عن���وة اإذا كان معلق���ا، ويب���داأ يف قذف 
حمتويات���ه يف الطريق العام وي�س���عل 
فيها النار.. ثم بعد ذلك ي�سعل النار يف 

املحل نف�سه ويرتكه اىل مكان اآخر.. 

خط ال�شري 
ولقد كان خط �س���ري املجرمني عجيبا.. 
لقد بداأوا من ميدان االوبرا.. وانتقلوا 
مبا�س���رة اىل نهاية �س���ارع فوؤاد ثم اىل 

بداية �سارع �سليمان با�سا.. 
وبعد ه���ذا افلت الزمام متاما وانت�س���ر 
ف���وؤاد و�س���ارع  �س���ارع  املجرم���ون يف 
�سليمان وميدان اال�س���ماعيلية و�سارع 
عدل و�س���ارع ق�س���ر النيل و�سارع عبد 
اخلالق ثرون وميدان االوبرا و�س���ارع 
ابراهيم با�سا و�سارع الفي بك و�سارع 
توفيق ومي���دان توفيق و�س���ارع امللكة 

وميدان املحلة. 
وعندما نزل اجلي�ش و�سيطر على قلب 
املدينة انتقل املجرمون اىل اطرافها.. 

ثالث���ة  حتول���ت  ان  النتيج���ة  وكان���ت 
ارباع املباين واملوؤ�س�سات واملحال اىل 

انقا�ش واطالل!

م�شريون.. واأ�شدقاء 
للم�شريني

ولي����ش االأنقا����ش واالأطالل ه���ي االأثر 
الوحيد للجرمية التي متت يف و�س���ح 
النهار كما لو كانت القاهرة يومها بغري 

حكومة! 
لق���د كان���ت ه���ذه املوؤ�س�س���ات واملح���ال 
التي احرقت هي الع�س���ب االقت�سادي 
للقاه���رة.. وباحرتاقه���ا �س���لت احلركة 
االقت�سادية للعا�س���مة الكبرية وحجز 
اك���ر م���ن ن�س���ف ملي���ون جني���ه ع���ن 
اىل  يدع���و  وال���ذي  يومي���ا!  الت���داول 
اال�س���ف ان الغالبي���ة العظم���ى للمباين 
الت���ي احرتق���ت حم���ال فردي���ة ميلكه���ا 
م�س���ريون  وا�س���خا�ش م���ن اأجنا����ش 
اأخ���رى ابع���د م���ا تك���ون عن اجلن�س���ية 
االجنليزي���ة.. اأما املوؤ�س�س���ات الكبرية 

فكلها �سركات م�ساهمة م�سرية. 

االأ�شعار
ع���ن  ينت���ج  �س���وف  اآخ���ر  اث���ر  وثم���ة 
تعوي�سات اخل�س���ائر.. لقد ثبت – كما 
�س���رح وزي���ر املالي���ة – ان هناك عجزا 
مليون���ا  ع�س���رين  يبل���غ  امليزاني���ة  يف 
م���ن اجلنيه���ات، ف���اذا دفع���ت احلكومة 
التعوي�س���ات زاد العج���ز وزادت ح���دة 
التق�س���ف واحلرمان التي ذكرها وزير 

املالية.. 
واذا مل تدفع احلكومة هذه التعوي�سات 
من امليزانية فان كل �س���خ�ش يف م�سر 
�سوف يتحمل نيبه منها.. وهو ن�سيب 
يتمنى كل م�س���ري لو انه �س���رف على 
يحت���اج  الت���ي  االإ�س���الح  م�س���روعات 

اليها.. 
ولي�س هذا فقط.. 

فانه من املتوقع ان ترتفع اأثمان بع�ش 
الب�س���ائع اىل احرتق���ت يف خمازنه���ا 
لنق�ش كمياتها يف اال�س���واق.. كما انه 
من املتوقع ان تختفي بع�ش الب�س���ائع  

متاما لفرتة من الزمن.. 
ورمبا مي�سي وقت طويل قبل ان يفكر 
�س���ائح يف زي���ارة القاه���رة.. وم�س���ر 
تك�س���ب م���ن ال�س���ياحة يف كل عام عدة 

األوف من اجلنيهات.. 

ماذا �شي�شنعون؟
ثم ماذا �سي�سنع امل�سريون الذين كانوا 
ي�ستغلون ويك�سبون ثمن لقمة العي�ش 

يف هذه املحال التي احرتقت.. 
لقد ات�س���ح ان هناك األوفا من ال�سيدات 
والرجال والفتيات وال�سبان واالأطفال 
امل�سريني اأ�سبحوا االآن بال عمل.. وال 
يدرون اىل اي م�سري �س���اقتهم االأيدي 

املجرمة التي ارتكبت احلوادث.. 
ال�س���غرية  املتاج���ر  �ست�س���نع  وم���اذا 
والتجار ال�س���غار الذي���ن كانت حياتهم 
تعتم���د على ه���ذه املوؤ�س�س���ات واملحال 
امل�س���انع  الكب���رية.. وم���اذا �ست�س���نع 
ال�س���غرية التي كان عملها يقت�سر على 

توريد م�سنوعاتها لهذه املوؤ�س�سات. 
الوف���د  �س���لمت حكوم���ة  هك���ذا  نع���م.. 

القاهرة.. 
ومل تك���ن ه���ذه – على اي ح���ال – هي 
القاهرة الت���ي ت�س���لمتها حكومة الوفد 

يف اأوائل عام 1950! 

هكذا تركت حكومة الوفد القاهرة.. 
لقد اأ�شبح��ت ثالثة اأرب��اع املب��اين واملوؤ�ش�شات 
اأنقا�ش��ا  القاه��رة  قل��ب  يف  الواقع��ة  واملح��ال 
فيه��ا  التخري��ب  درج��ة  وبلغ��ت  واأط��الال.. 
ج��دا مروعة حت��ى لقد ق��رر بع���س املحققني 
اإن عملي��ة  الع�شكري��ني االأجان��ب يف القاه��رة 
التخريب والهدم التي نتجت عن احلرائق اأ�شبه 
بنتائ��ج غ��ارة ناجحة لع��دو قاذف��ات القنابل 

الثقيلة من النوع الذي كان ي�شرب برلني!
وال�شب��ب.. هو اإن الن��ار ا�شتمرت تاأكل يف بع�س 
املوؤ�ش�شات مدة ع�شرين �شاعة متوالية.. تنتقل 
م��ن طابق اىل اآخ��ر وتلته��م كل م��ا يف طريقها 
حت��ى �شباح اليوم التايل دون ان تقوى يد على 

التعر�س لها.. 

اآخر �شاعة/  �ش���باط - 1952
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االثنني- الفكاهة والكواكب
 اأيلول- 1934

 وم���ا كدت اأج���د نف�سي يف عر����ش الطريق 
حت���ى اأ�سب���ت فج���اأة بفق���دان ذاكرتي، ومل 
اعد ادري عن نف�س���ي �سيئا وانق�ست ثالثة 
اأي���ام وان���ا ال اع���رف يل ا�س���ما وال منزال.. 
وكل م���ا اذك���ره ان ه���ذه احلال���ة الغريب���ة 
انتابتن���ي يف ي���وم اجلمعة، وظلل���ت اأهيم 
يف واد م���ن التي���ه والغي���ب دون ان ادري 
عن حقيقة نف�س���ي �س���يئًا حتى يوم االثنني، 
اإذ تنبه���ت اىل اين جال����ش ف���وق مقع���د يف 
حديقة باتري بنيويورك، وانا ارتدي ثيابا 
غ���ري ثيابي الت���ي خرجت بها من امل�س���رح، 
ومرت اأثناء ذلك فت���اة جميلة هيفاء، فخيل 
ايل اين اعرفها، ونه�ست اريد اللحاق بها، 
ويف ه���ذه اللحظة فقط ع���ادت ايل ذاكرتي 
املفق���ودة، واأخذت ا�س���تعيد ما حدث يل يف 
االأي���ام الثالثة املا�س���ية كما ي�س���تعيد املرء 

حلما رهيبا غريبًا. 
تذك���رت اين عقب خروجي من امل�س���رح يف 
يوم اجلمعة �سرت يف الطريق على غري هدي 
حتى و�س���لت اىل �ساطئ البحر، فاأح�س�ست 
ب�سعور غريب يدفعني اىل ان القي بنف�سي 
يف امل���اء، وبينما انا اأهم بتنفيذ ذلك قابلني 
رج���ل رث الثي���اب، كثي���ف �س���عر اللحي���ة، 
تبدو على �س���يماته اإمارات ال�سر واالإجرام 
ف�س���األني اأين اق�س���د، فاأخرت���ه، باين اأريد 
ان انزل اىل املاء. وعندئذ انفرجت �س���فتاه 
عن اأ�سنان قذرة وملعت عيناه بريق غريب 
وقال يل: "خ�سارة يا عزيزي ان تنزل املاء 
بهذه املالب�ش النظيفة، هاتها وا�ستبدل بها 

مالب�سي". 
ومن غري ان ابدي اية معار�س���ة ا�س���تبدلت 
مالب�س���ي النظيف���ة مبالب�ش الل����ش القذرة 
واأعطيت���ه كي�ش نقودي ال���ذي كان يحتوي 
على ثالثني رياال و�س���ار الل�ش يف طريقه.. 
و�س���رت يف طريق���ي نح���و امل���اء. وبينم���ا 
انا اأو�س���ك ان القي بنف�س���ي اليه ام�س���ك بي 
رجل عجوز قد ابي�ش �س���عر راأ�سه ور�سمت 
االأع���وام واخلط���وب على وجهه غ�س���ونها 

وجتاعيدها. 
قال ب�سوت جميل حنون: "اأية فعلة �سنيعة 
تري���د االإق���دام عليها ي���ا بني؟ مل���اذا تريد ان 
متوت غريقا؟ هل �س���قت ذرعا باحلياة؟ امل 
تفك���ر يف ان���ك بعملك هذا امنا تغ�س���ب الله 
تعاىل.. اخرين ما ا�سمك ومن اأين جئت" 
وملا اخرته باين ال اعرف يل ا�سما وال منزال 
هز راأ�سه، وربت بيده على كتفي وقال: "ال 
علي���ك يا بني" هيا معي اىل منزيل لنتناول 

فنجانا من ال�ساي ولت�سرتيح قليال".
�س���رت مع الرجل العجوز كما ي�سري الطفل 
م���ع اأبيه را�س���يا �س���اغرا، واأخذنا نخرتق 

�سوارع 
�س���يقة 

ب���ا  و ر د و
حتى  ق���ذرة 

اىل  و�س���لنا 
�س���غري  زق���اق 

منزله،  باب  فطرق 
تل���ك  لن���ا  ففتح���ت 

الفت���اة اجلميلة الهيفاء 
الت���ي اع���ادت يل روؤيته���ا 

يف "حديق���ة باتري" ذاكرتي 
املفقودة..! 

ا�س���تقبلتنا بابت�س���امة بريئ���ة فاتنة، 
ومل تظهر اية ده�سة او ا�ستغراب لروؤيتي، 
كم���ا لو كانت متعودة زيارة الغرباء امثايل 
وكان املن���زل يحتوي على غرفتني كبريتني 
ي���دل اثاثهما عل���ى الفقر والع���وز، ولكنهما 
كانتا نظيفتني قد اح�سن ترتيبهما وجل�ست 
يف كر�سي كبري، وا�سرعت الفتاة فاح�سرت 
يل قه���وة وطعام���ا، وانا ال اذك���ر متاما اين 
راأيت طول حيات���ي وجها اجمل واطهر من 

وجه هذه الفتاة. 
وبع���د ان اكملت و�س���ربت القهوة جل�س���ت 
الفت���اة اىل جانب���ي تخي���ط بع����ش الثياب، 
وجل�ش الرجل العجوز امامي يحدثني عن 

نف�سه. 
ق���ال: انه كانت له زوج���ة جميلة يحبها اىل 
ح���د العب���ادة والتقدي����ش وان ه���ذا احل���ب 
كان �س���ببا يف جناح���ه يف حيات���ه فح�س���ل 
على ما كان يبغي من مال و�س���هرة، وبينما 
ه���و يف اوج جم���ده و�س���هرته اكت�س���ف ان 
زوجته تخونه مع رجل اآخرّ، واكت�س���ف ان 
اأ�سدقاءه ي�س���ادقونه ريثما ي�سلفهم نقودا 
وينف���ق عليهم ب�س���خاء.. وعندئ���ذ ثار على 
الدنيا وعل���ى اللئام الذي���ن ميالأونها فطلق 
�سهرته وتخلى عن ثروته و�سحق قلبه حتى 
ق�س���ى على حبه وترك زوجته وا�س���دقاءه 
واخوانه واقام م���ع ابنته الوحيدة يف ذلك 

املنزل ال�سغري يف عزلة عن النا�ش! 
و�س���عدت النظ���ر يف وج���ه الرج���ل وابنته 
فوجدت عل���ى وجهيهم���ا اإمارات ال�س���عادة 

احلق والهدوء واالطمئنان. 
وكانت الفتاة خالل حديث اأبيها تهز راأ�سها 
مبت�سمة ما بني حني واآخر، كاأنها توؤكد على 

قوله 
وتوافقه 

على اآرائه.
ومن���ت يف ه���ذه 
عميق���ا،  نوم���ا  الليل���ة 
ظه���ر  يف  اال  ا�س���تيقظ  ومل 
اليوم التايل واذكر اين افتتنت بتلك الفتاة 
وازددت �سغفا بها، حتى اين عندما نه�ست 
الآوي اىل فرا�س���ي يف الليلة الثانية تقدمت 

اليها وطلبت منها ان تقبلني قبلة امل�ساء!
مل اأتع���ود مث���ل ذلك م���ن قب���ل، ولكني كنت 
حينذاك �سخ�س���ا اآخر ومل ترتدد الفتاة يف 
اإجابة طلبي، فنه�ست وطبعت على جبيني 
قبلة طاهرة.. و�سعرت يف تلك الليلة بان يل 
جناحني، واين اطري بهما يف جو كله هدوء 
ونور و�س���عادة ول�س���ت ادري ما حدث بعد 
ذل���ك، ولكن الذي اذكره اين وجدت نف�س���ي 
قب���ل ظهر ي���وم االثنني جال�س���ا عل���ى مقعد 
يف حديق���ة "بات���ري"، وان ذاكرت���ي عادت 
ايل عل���ى اثر وقوع نظري على فتاة ت�س���به 
تلك الت���ي اآواين اأبوها عنده���ا فلما هممت 

باللحاق بها فقدتها و�سط اجلماهري! 
ام���ا من ه���و ذلك الرج���ل العج���وز احلكيم، 
وم���ن ه���ي فتات���ه، ويف اي زقاق او �س���ارع 
ي�سكنان، فهذا ما حاولت معرفته عبثا، كان 

ذلك يف عام 1939. 
ولك���ن يخي���ل اإيل ان���ه ح���دث يف االأم����ش 

فقط.. 

كالرك جابل 

�أيام  ثالث��ة 
لي�س��ت من 

حياتي 
بقلم كالرك جابل 

ع��ام  يف  ذل��ك  كان 
حينذاك  وكنت   1939
يف  بالتمثي��ل  ا�شتغ��ل 
احد م�شارح نيويورك 
وكان��ت الرواي��ة التي 
نقوم بعمل "بروفاتها" 
حول  حوادثها  ت��دور 
�شج��ني يري��د الف��رار 
وق��د  �شجن��ه،  م��ن 
عه��دوا اىل يف متثي��ل 

دور هذا ال�شجني. 
بانقبا�س  واأح�ش�ش��ت 
نف�ش��ي،  يف  غري��ب 
يف  �شدي��د  و�شي��ق 
اإيل  وخي��ل  �ش��دري، 
اإين �شج��ني حق��ًا، وان 
الف��رار  الب��د يل م��ن 
م��ن ذل��ك اجل��و الذي 
اعي�س في��ه وانتهزت 
اال�شرتاح��ة،  ف��رتة 
فخرج��ت م��ن امل�شرح 

كاملجنون،



كاريكاتري  �يام زمان

هاتي يل واحد اأ�شغر منرتني !!املايوه ده مقا�شي متام يا مدموازيل...

وتلخمنا اللخمة دي كلها !يعني كان الزم ت�شرتي الكرافتة

فرجني من ف�شلك الع�شرين الف جزمة اللي اعلنتم عنهم يف اجلرنال !


