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ال�ستار احلديدي الذي
يفر�ضه روبرت�سون
ال�سكرتري الإداري حلكومة
ال�سودان على اجلزء
اجلنوبي من ال�سودان ال
يقل مناعة عن ال�ستار
احلديدي الذي يفر�ضه
�ستالني حول رو�سيا
احلمراء!
وقالئل هم الذين
ا�ستطاعوا الدخول وراء
ال�ستار احلديدي يف جنوب
ال�سودان وما زال كثريون
يذكرون ال�ضجة التي
قامت يف ال�صحف امل�صرية
والأبحاث التي ن�شرت حول
امل�صري اجلريح – وزوجته
– الذين �أ�صيبا بحادثة يف
جنوب ال�سودان ..والذي
مل تذكره ال�صحف �إن
امل�صري اجلريح يف ال�سودان
وهو الأ�ستاذ ال�سيد النحا�س
املحامي الذي قام بهذه
املغامرة اجلريئة مع
زوجته وهما بعد يف �شهر
الع�سل – هو يف نف�س الوقت
مدير مكتب دار �أخبار
اليوم يف الإ�سكندرية..
وهذا هو التحقيق الأول
من وراء ال�ستار احلديدي
يف جنوب ال�سودان..
�آخر �ساعة

�أدرك� ��ت ��س��ر ال���س�ت��ار احل��دي��دي ال��ذي
فر�ضه االجنليز على جنوب ال�سودان
حني �شهدت �أ�شنع جرائم اال�ستعمار
يف الع�صر احلديث ..تلك اجلرائم التي
ارتكبها االجنليز يف اجلنوب عامدين
طوال ع�شرات ال�سنني ..والتي ترتكبها
يف ك��ل ي��وم حكومة ال �� �س��ودان با�سم
احلكم الثنائي املزعوم ..با�سم اجنلرتا
التي دبرت كل �شيء وبا�سم م�صر التي
ق��د ال ت��دري م��ن �أم��ر ه��ذه الت�صرفات
�شيئ ًا.
وكانت هذه اجلرائم �أول ما وقعت عليه
عيني من حقائق اجلنوب!.
يف حلظة و�صويل اىل امللكال عا�صمة
م��دي��ري��ة �أع���ايل ال �ن �ي��ل� � ..ص��دم عيني

وع �ق �ل��ي م �ن �ظ��ر م��ذه��ل م �ن �ظ��ر رج ��ال
ون���س��اء� ..آدم �ي�ين ي��روح��ون ويغدون
يف �شوارع املدينة ..يف منت�صف القرن
الع�شرين ..يف حالة عرى كامل مل يروا
معه ح��اج��ة اىل غ�صون الأ��ش�ج��ار �أو
ورقة التوت.

وغريها من القبائل النيلية التي تقطن
اجل �ن��وب ال ت��زال تعي�ش حتى اليوم
يف �أط��واره��ا البدائية بف�ضل مدينة
االجنليز و�ستده�ش عند ما تعلم كيف
يحافظ املفت�شون االجنليز على هذه
احلالة ويباركونها..

هكذا تركهم االجنليز..
وه�ك��ذا ارت�ضى �ضمريهم ال�سيا�سي
�أن تظل الغالبية العظمى م��ن �سكان
اجلنوب الذين يتزاوجون بني مليونني
وثالثة ماليني ..يف هذه احلالة الفطرية
املزرية بكرامة الإن�سان..
�إن ق�ب��ائ��ل ال���ش�ل��وك وال��دن �ك��ا التوير

�أكل ما يف ..فلو�س ما يف
و�أدرك� ��ت �سر ال�ستار احل��دي��دي حني
مل�ست احلالة االجتماعية امل�ؤملة التي
ت�سود مناطق اجلنوب والتي تق�ضي
م�صالح االجنليز باالحتفاظ بها حتى
ال ت��زي��د م�ط��ال��ب املعي�شة ع�ن��د ه ��ؤالء
امل�ساكني فيزعجون ال�سادة االنكليز
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بالرغبات واملطالب والأجور املرتفعة.
وحني �سمعت �سكان اجلنوب ي�شكون
م��ن الظلم احل��ان��ق بهم وي�ع�برون عن
ذل��ك بلهجة عربية منك�سرة وم��ؤمل��ة..
"�أكل ما يف فلو�س ما يف"
وحني علمت �إن اجر العامل اجلنوبي
يف م�شروعات االجنليز مثل م�شروع
الزندى الكبري مبنطقة ان��زرا يرتاوح
بني قر�ش واحد وثالثة قرو�ش!! وهذه
املنطقة تعد غنية بالن�سبة اىل غريها
من املناطق!!
�إن العملة امل�صرية ه��ي ال�سائدة يف
ال�سودان ..والقر�ش هو �أغلى �أن��واع
هذه العملة يف اجلنوب!

اجل����ن����وب وم�����س��ت��ع��م��رات
بريطانيا!
و�أدرك� ��ت �سر ال�ستار احل��دي��دي حني
ف��وج �ئ��ت ب ��ر�ؤي ��ة ��ش�ب�ك��ة م ��ن ال �ط��رق
املمتازة ت�صل اجلنوب للم�ستعمرات
الربيطانية يف �أوغندا وكينيا وخطوط
الدفاع الربيطانية فيها ..وتكاد جتعلها
– طبقا خلطة مر�سومة – جزء ًا من
هذه امل�ستعمرات! وبد�أت املفاج�أة حني
�أردنا ال�سفر من جوبا عا�صمة املديرية
اال�ستوائية اىل نيمويل �آخر نقطة يف
اجلنوب عند حدود �أوغندا ..وكنت قد
وطنت النف�س على رحلة �شاقة وم�سالك
وعرة بني اجلبال والأدغال.
وع�ب�رت ال �� �س �ي��ارة ال�ن�ي��ل ع�ن��د جوبا

يف "معدية" معدة لهذا الغر�ض ..ثم
�أخ��ذن��ا ط��ري�ق�ن��ا اىل ن�ي�م��ويل وك��ان��ت
ده�شتي عظيمة حني فوجئت بطريق
ف�سيح منب�سط �صالح ل�سري ال�سيارات
وو�سائل النقل امليكانيكية قد �أح�سن
�شقه وتعبيده ب�ين الغابات واجلبال
م��دى  140ميال ،وعلى جانبيه نظام
بديع ل�صرف ماء املطر ..حتى عالمات
الأم�ي��ال مل يغفل �صانعو الطريق عن
و�ضعها ام��ا الكباري الفخمة القائمة
على الطريق كلما �صادفه جم��رى ماء
�أو منخف�ض �سحيق فقد �أح�صيت منها
ب�ضع ع�شرات..
قطع ال�شمال عن اجلنوب
و�شهدت كيف ي�سخر �أهايل اجلنوب يف
�شق هذه الطرق و�سط �أرا���ض �صعبة
تكتنفها املرتفعات وتغطيها الغابات.
وه �ك��ذا ع�م��ل االجن �ل �ي��ز ع�ل��ى ت�سهيل

ات�صال جنوب ال�سودان مب�ستعمراتهم،
بل وبالبالد الإفريقية املجاورة اي�ضا
م�ث��ل ال�ك��ون�غ��و البلجيكي و�إف��ري�ق�ي��ا
اال�ستوائية الفرن�سية وعملوا يف نف�س
ال��وق��ت على �إ��ض�ع��اف ات���ص��ال جنوب
ال�سودان ب�شماله ،فاملوا�صالت الربية
واحلديدية بينهما منعدمة وتقت�صر
امل��وا� �ص�لات ع�ل��ى ال��و��س��ائ��ل النهرية
البطيئة ،التي تقطع امل�سافات يف �أيام
عديدة والتي تخ�ضع بالطبع لأحكام
ال�ستار احلديدي!
فقراء يف اجلنة..
وعجبت كيف ي�ك��ون �سكان اجلنوب
على ه��ذه احل��ال��ة م��ن الفقر ..يف هذه
اجل�ن��ة امل��زده��رة ..وعجبت �أك�ث�ر من
حماولة االجنليز يف كل فر�صة �إظهار
ال�سودان بوجه ع��ام ،وجنوبه بوجه
خ��ا���ص يف �� �ص ��ورة ال� �ب�ل�اد ال �ف �ق�يرة
املحرومة م��ن نعم الطبيعة وم�صادر

3

الرثوة وكانت احلقيقة التي واجهتني
مبجرد دخويل اىل املناطق املقفلة يف
اجلنوب �إننا �أم��ام اكذوبة كربى وان
اجلنوب قد �أوت��ي من هبات الطبيعة
ال�سخية �أ�ضعاف �أ�ضعاف ما �أتيح مل�صر
او �شمال ال�سودان وكل ما يف الأم��ر،
ان االجنليز لغاية يف �أنف�سهم �أخ��روا
اال�ستغالل ال�شامل لهذه البالد اخلام،
واحتفظوا للم�ستقبل بهذا االحتياطي
ال�ضخم من الرثوة الطبيعية ..واكتفوا
م ��ؤق �ت��ا ب� ��أوج ��ه اال� �س �ت �غ�لال اخل�ف�ي��ة
وب� ��إج ��راء جت��ارب�ه��م ال �ت��ي �أك� ��دت لهم
�صالحية اجل�ن��وب لأوج��ه اال�ستغالل
امل �خ �ت �ل �ف��ة يف ال� ��زراع� ��ة وال �� �ص �ن��اع��ة
والتعدين ب��درج��ة تدعو اىل الده�شة
دفعتهم اىل و��ض��ع اخل�ط��ط الطويلة
الأمد الغتيال اجلنوب..
وق ��د � �ش �ه��دت �إح � ��دى ه ��ذه ال �ت �ج��ارب
ال��وا� �س �ع��ة ال �ت��ي � �ش��رع االجن �ل �ي��ز يف
تنفيذها يف م�شروع ال��زن��دي الكبري

◄
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بجهة انزرا غربي بامبيو وقد جربوا
فيه زراع ��ة القطن ث��م حلجه ث��م غزله
ثم ن�سجه فنجحت التجارب ف�أ�ضافوا
زراع���ة ق�صب ال�سكر وال�ب�ن وبع�ض
املواد الغذائية فنجحت نف�س النجاح.
وعلى م�سافة  200ميل اىل ال�شرق من
توريت جنحت التجارب التعدينية يف
ا�ستخراج ال��ذه��ب وال ت��زال الغابات
املتكاتفة املحتوية على �أثمن الأخ�شاب
تنتظر اال�ستغالل..
يحرقون املاجنو والأنانا�س!
ويف الطريق من جوبا عا�صمة املديرية
اال�ستوائية باجلنوب اىل �آبا بالكتغو
البلجيكي وم��ن ب��اي اىل مريدي ومن
مريدي اىل بامبيو واىل ام��ادى ومن
ام��ادى اىل واو عا�صمة مديرية بحر
ال �غ��زال ر�أي� ��ت ال �غ��اب��ات ال��رائ �ع��ة من
�أ� �ش �ج��ار امل��اجن��و امل� ��وز و� �ش �ج�يرات
الأنانا�س متتد مئات الأميال ،اليزرعها
زارع وال ميلكها مالك فثمارها الغزيرة
متاحة لكل عابر ..وقد بلغ من كرثة هذه
الثمار وغزارتها ان ال�سلطات ال�صحية
حددت موا�سم معينة يف كل عام لإحراق
الكميات الهائلة التي تتبقى منها ..بعد
الوفاء بحاجات ال�سادة االجنليز! منعا
للتعفن والأمرا�ض.
هذه هي النوايا
ولعلك �أدركت الآن �سر ال�ستار احلديدي
ومل� ��اذا يقيمه االجن�ل�ي��ز ب�ين ال�شمال
واجلنوب..
على �إن االجنليز �أ�صبحوا ال يخفون
نواياهم يف جنوب ال�سودان بل �أنهم
ي�ع�ترف��ون ب�ه��ا ��ص��راح��ة يف التقارير

الر�سمية حلكومة ال�سودان وق��د ورد
يف �صفحة  13من تقريرها عن تقدم
ال�سودان بني �سنتي  1898و  1847ما
ي�أتي باحلرف الواحد.
"�إن ع ��وام ��ل م��ت��ع��ددة ق ��د �أف �� �ض��ت
اىل وج� ��ود ف� ��ارق ظ��اه��ر ب�ي�ن �شمال
ال �� �س��ودان وج�ن��وب��ه وق��د جت�سم ه��ذا
ال �ف��ارق با�ستعمال اللغة االجنليزية
بدال من العربية يف مدار�س اجلنوب
و�أ�صبح �سودانيو ال�شمال يخ�شون �أن
تكون النتيجة النهائية تق�سم ال�سودان
اىل ن�صفني بل و�ضم الن�صف اجلنوب
�أو جزءا منه اىل �أوغندا ويكرث اجلدل
ب�ين اجلانبني ح��ول م��ا اذا كانت هذه

ال�سيا�سة حت�ق��ق امل�صلحة النهائية
جل��ن��وب ال� ��� �س ��ودان او ل�ب�ق�ي��ة ق ��ارة
�إفريقيا.
وق��د يكون املو�ضوع ب�أكمله يف يوم
من الأيام حمال للبحث بوا�سطة جلنة
دولية".
املريغني با�شا ي�ؤكد مت�سك
ال�سودانيني باجلنوب
ولقد �سعدت ب��زي��ارة زعيم ال�سودان
الكبري ال�سيد علي املريغني با�شا قبل
عودتي اىل القاهرة وانح�صر حديثنا
يف �ش�ؤون اجلنوب..

وقال يل �سيادته "بان ال حياة لل�سودان
بغري اجلنوب ،وان املدار�س التب�شريية
تنفذ �سيا�سة مر�سومة ل�صبغ اجلنوب
ب�صبغة خا�صة جتعل االخ�ت�لاف بينا
وبينه وب�ين ال���ش�م��ال ،ان��ه م��ن امل ��ؤمل
والعجيب ان قبائل العرايا يف اجلنوب
التزال على حالتها الفطرية حتى الآن
وان يكون الأمر كذلك بعد حكم خم�سني
�سنة ..يف حني ان �أهايل البالد املحيطة
بجنوب ال���س��ودان ق��د تغريت حالتهم
وزال��ت حالة العرى عنهم بينما ظلت
مناطق جنوب ال�سودان على حالتها
البدائية وك�أنها مغ�ضوب عليها".
واجل��ن��وب��ي��ون يتم�سكون
ببقائهم يف ال�سودان
وقد �سمعت يف اجلنوب هذه الواقعة
وحتققت من ح�صولها.
يف �سنة  1946وقبيل عر�ض ق�ضية
وادي النيل على جمل�س الأم��ن رتبت
حكومة ال�سودان م�ؤمترا مبدينة جوبا
لزعماء قبائل اجلنوب ر�أ�سه ال�سكرتري
الإداري امل�سرت جيم�س روبرت�سون
وح� � ��اول االجن��ل��ي��ز ال �ت �� �س��اي��ر فيهم
حلملها على �إ�صدار �إقرار برغبتهم يف
االن�ضمام اىل �أوغندا �إال �إن م�ساعيهم
ذهبت هباء و�صوت  17زعيما من 19
اىل جانب الرغبة يف البقاء بال�سودان.
ومل ير امل�سرت روبرت�سون يف يوم من
الأيام مكتثبا غا�ضبا كما كان يف نهاية
ذلك اليوم.
ال�سلطان فاروق
و�أخ�يرا فقد �سمعت الهتاف با�سم ملك
م�صر يف �أق�صى جنوب ال�سودان..
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وا�ضطررنا يف �إحدى مراحل الطريق
ب�ي�ن م��ري��دي وام�� ��ادى اىل ال��وق��وف
للراحة يف ظ�لال بع�ض الأ��ش�ج��ار يف
(ح �ل��ة) ل�ل��أه ��ايل وه ��ي جم �م��وع��ة من
امل�ساكن املبنية بالطني والق�ش على
طراز خا�ص ينا�سب احلرارة واملطر..
والتف حولنا �سكان احللة من الفقراء
الب�سطاء ك�سائر �أهل اجلنوب وكانوا
يتكلمون العربية واللغة العربية يف
اجلنوب يف نزعها الأخري بف�ضل خطط
االجنليز �ش�أنها يف ذلك �ش�أن الإ�سالم..
و� �س ��أل �ن��اه��م ع��ن ب�لاده��م وق�ب��ائ�ل�ه��م..
فذكروا لنا عدة بالد وعدة قبائل..
فعدنا ن�س�ألهم �أي��ة �سلطة يتبعون..
و�أج� ��اب� ��وا ع �ل��ى ال� �ف ��ور يف ح�م��ا��س��ة
فطرية رائعة �إنهم يتبعون "ال�سلطان"
فاروق!.
وان ال�سودان جميعه يتبع ال�سلطان
فاروق! وان هذه �أوامر ال�سيد علي.
وا�ستطرد بع�ضهم يقول �إن هذه الأوامر
قد و�صلت �إليهم بالفعل ..وان جميع
امل�سلمني م��ن �سكان ه��ذه املنطقة من
�أتباع ال�سيد علي املريغني وهم جميعا
يدينون بالوالء لل�سلطان فاروق� ..أما
�أه��ايل بع�ض املناطق الأخ ��رى الذين
�صبغتهم املدار�س التب�شريية بال�صبغة
ال �ت��ي �أراده�� ��ا االجن �ل �ي��ز ف ��ان �أم��ره��م
يختلف عن ذلك.
وقال بع�ضهم يف �سذاجة �إنهم يعلمون
�إن ال���س�ل�ط��ان ف� ��اروق وال���س�ي��د على
�صديقان.
وع��دن��ا اىل ال�سيارة يف ن�شوة بالغة
و�سعادة وافرة وتبعنا بع�ضهم لوداعنا
واخذوا بالتلويح ب�أيديهم والهتاف من
�أعماقهم لل�سلطان فاروق.
�آخر �ساعة /ني�سان1950 -

عماد
حمدي
ي � �ت � �ه� ��م
ف �ت �ح �ي��ة
�� �ش ��ري ��ف
ب� � ��ان � � �ه� � ��ا
ه � � � ��ددت � � � ��ه
بت�شويه وجه
�شادية!
ه��ذه هي امل�آ�ساة التي
تعرب حياة عماد حمدي وزوجته
�شادية ومطلقته فتحية �شريف..
كما يرويها ابطالها.
عماد حمدي مل يخرج من ازمة بعد
احلكم بالنفقة او احلب�س ال يزال
قائما �ضده ،وق�ص�ص تخلي �شادية
عنه ال تزال متلأ كل اروقة الو�سط
الفني ..ولكنه م�صمم ان مي�ضي
يف املعركة اىل نهايتها.
ه��و ي �ق��ول :ان زوج �ت��ه ال�سابقة
ال�سيدة فتحية �شريف ه��ي التي
تطلق ا�شاعات انف�صاله عن �شادية،
النها ت�أمل ان يعود اليها وهذا من
رابع امل�ستحيالت.
وفتحية �شريف تعلن باعلى �صوتها
ان عماد حمدي مات بالن�سبة لها..
انها ال تفكر فيه حلظة ،وال تفكر
ان تقبله حتى لو ع��اد راكعا على
ركبتيه ي�أكل من الرتا fالذي مت�شي
عليه ..انها ال تفكر اال يف ولدها
ن��ادر ،ولدها من عماد الذي تبحث
ل��ه االن ع��ن م�صروفات املدر�سة،
التي ابت رجولة عماد االب اال ان
يتهرب من دفعها!
و�شادية تقول :انه ال دخل لها فيما
ب�ين عماد وزوج �ت��ه ال�سابقة على
االط�لاق ..وفتحية �شريف تطالب
ع �م��اد ح �م��دي االن مب�ب�ل��غ 1247
جنيها منها  137جنيها م�صروفات

امل��در� �س��ة البنه
ن � ��ادر وال �ب��اق��ي
ن� �ف� �ق ��ة � �ش �ه��ري��ة
ق ��دره  80جنيها
ت� �ع� �ه ��د ب��دف��ع��ه��ا
ب��اق��رار م�سجل يف
ال�شهر العقاري �شهد
عليه اال��س�ت��اذ حممد
رج��اين مدير �ستوديو
م�صر.
وك ��ان م��ن امل�م�ك��ن ان تنفذ
فتحية احل �ك��م ب��احل�ب����س على
عماد ،ولكنها اجلت التنفيذ عندما
دف��ع لها ع�م��اد  200ج�ن�ي��ه ..ويف
اال�سبوع املا�ضي عر�ض يف املحكمة
ان ي��دف��ع  100ج�ن�ي��ه ،ولكن
فتحية رف �� �ض��ت ..ان فتحية
� �ش��ري��ف ت�ل�ع��ن ال��ي��وم ال��ذي
تزوجت فيه عماد حمدي.
ك��ان يف ذل��ك ال��وق��ت موظفا
ب�ستوديو م�صر مرتبه 28
جنيها وكانت هي متعاقدة
على العمل يف االوبرا باجر
 300ج �ن �ي��ه ،وه� ��ي ال �ت��ي
�ضحت ب�شبابها لكي ت�صنع
منه بطال ،انها ت�ق��ول :انه
اف �� �س��د ح �ي��ات �ه��ا ،ف�ل�ا هي
ت�ستطيع ان ت �ت��زوج االن
ب�سبب ابنها نادر ،وال هي
ت�ستطيع ان تعود للعمل،
وال هي جتد نقودا تقتات
منها.
وقد طعن عماد يف احلكم
ب��ال �ن �ف �ق��ة ..ق ��ال للجيل:
ان فتحية �شريف هددته
ب��ال �ق��اء م ��اء ال �ن��ار عليه
وعلى �شادية.
فكتب ه��ذا االق ��رار لكي
يهرب من تهديدها ،فهو
اتفاق غري قانوين.
وب��ك��ت ف�ت�ح�ي��ة ��ش��ري��ف

عندما �سمعت ان عماد يديل مبثل
هذه االق��وال لل�صحف ..قالت انها
ت�ستطيع ان تقول ال�شيء الكثري،
ولكنها ك ��أم تف�ضل ان تقفل فمها،
وت�ترك مهمة الت�شهري بها للرجل
الذي تخلى عن ولده!
انها تتحدى عماد ان يثبت عليها
هذا التهديد ،وت�ست�شهد باال�ستاذ
حم �م��د رج � ��اين م ��دي ��ر � �س �ت��ودي��و
م�صر.
وقالت فتحية انه كان يف يدها ان
تنفذ احلكم باحلب�س على عماد،
ولكنها يف �سبيل ول��ده��ا اعلنت
انها م�ستعدة لتق�سيطه .وقد تدخل
حلمي رفلة اكرث من مرة ..وتهرب
م� � � �ن � � ��ه

عماد.
ف��اح �ت �م��ت ب��ال �ق �� �ض��اء ،ل �ق��د ب��اع��ت
بيتا ق��دمي��ا ك��ان��ت متلكه لت�صرف
على ول��ده��ا ..ام��ا عماد فقد الغى
بولي�صة ت�أمني كانت با�سم ولده..
واه ��دى ��ش��ادي��ة قطعة ار� ��ض يف
�شارع الهرم ..ثم ب��د�أ يتهم فتحية
بالت�شهري به..
ويف ال��وق��ت ال��ذي ك��ان ي�ق��ول فيه
عماد للجيل انه ال يوجد ادنى خالف
بينه وبني �شادية ،حتى اخلالفات
ال�ب���س�ي�ط��ة ال��ت��ي حت���دث ب�ي�ن كل
زوج�ين يف العامل غري موجودة..
يف هذا الوقت كانت فتحية �شريف
تقول للجيل ان ولدها نادر ال يرى
والده عماد اال يف اعالنات ال�سينما

يف ال�شوارع ..وعلى ال�شا�شة يف
افالمه وير�سل له قبالت يف الهواء
وهو يقول  :وح�شتني يا بابا.
ت�صر �شادية على انها بعيدة عن كل
هذه اخلالفات.
وتوافق زوجها عماد عندما ينفي
دالالت ال�شقاء التي حت��وم حوله
وح��ول��ه��ا ..ول �ك��ن ك��ل املت�صلني
ب�شادية وع �م��اد يتوقعون نتائج
بعيدة عن القبالت التي يتبادلها
الزوجان امام النا�س ..ان �شادية
مل تفقد م�ستقبلها ك�شابة تغني
وتلمع على ال�شا�شة ،اما عماد فانه
يجب ان يخطو بحر�ص وحذر..
اجلــــيل� /أيلول1955 -
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طلبت ال�سيدة �إقبال زوجة املو�سيقار حممد عبد الوهاب الطالق.
هي تقي��م الآن يف من��زل والدتها ،وقد تركت من��زل عبد الوهاب
من��ذ �أ�سبوعني ومعها جميع حاجاتها اخلا�صة .حاول عبد الوهاب
�أن يت�ص��ل بها ولو تليفونيا ،ولكنه��ا رف�ضت �أي ات�صال مبا�شر معه.
حاول ان يو�سط �أفراد عائلتها يف االت�صال ،ولكنهم رف�ضوا جميعا
التدخل يف ه��ذا املو�ضوع .كلف��ت ال�سيدة اقبال حماميه��ا الأ�ستاذ
ح�سني �أب��و زيد وزير املوا�صالت ال�سابق �أن يقوم بجميع �إجراءات
الط�لاق .اجتمع املحامي بعبد الوه��اب �أكرث من مرة ،وخريه بني
�أن يوق��ع الطالق بطريقة ودي��ة� ،أو �أن يرفع الأم��ر اىل الق�ضاء.
قال املحامي ان موكلته لن تعدل عن الطالق .ينتظر عبد الوهاب
ح�ضور �شقيق زوجته من باري�س هذا الأ�سبوع .بد�أت الق�صة بعد
ع��ودة ال�سيدة اقب��ال و�أوالدها ال�ستة من ر�أ���س الرب منذ �أكرث من
�أ�سبوعني.

بعد العودة
�أم �� �ض��ت �أ�� �س ��رة ع �ب��د ال ��وه ��اب ف�ترة
ال�صيف يف ر�أ����س ال�ب�ر ،وك ��ان عبد
الوهاب ي��زور ر�أ���س ال�بر بني الفرتة
والفرتة بتم�ضية ب�ضعة �أيام ثم يعود
اىل ال�ق��اه��رة وخ�ل�ال �إق��ام��ة ال�سيدة
زوج�ت��ه يف ر�أ� ��س ال�بر ت��رام��ت �إليها

ق�ص�ص ك�ث�يرة ع��ن ع�لاق��ة �شخ�صية
لزوجها مع وجه �سينمائي جديد .ومل
ت�ش�أ �أن تفاحت زوجها يف الأم��ر حتى
تعود اىل القاهرة..
ثم عادت اىل القاهرة وثارت مناق�شة
عنيفة بني الزوجني حول هذا املو�ضوع
ومو�ضوعات �أخرى ،وتبادل الطرفان
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ع �ب��ارات قا�سية ،جمعت على �أث��ره��ا
ال�سيدة زوجته كل حاجياتها اخلا�صة
وتوجهت اىل منزل ال�سيدة والدتها
و�أخربت عائلتها بان ر�أيها قد ا�ستقر
على االنف�صال التام عن زوجها..

وع��ادت احلياة اىل جماريها ..ولكن
ال�سيدة �إقبال ه��ذه امل��رة رف�ضت �أية
و�ساطة ،ووكلت كل الأمر لت�صفيته مع
النواحي الأدبية واملادية اىل حماميها
الأ�ستاذ ح�سني �أبو زيد.

لي�ست املرة الأوىل
وه � ��ذه ل�ي���س��ت امل � ��رة الأوىل ال�ت��ي
ي�ن���ش��ب ف�ي�ه��ا خ�ل�اف ب�ي�ن ال��زوج�ين
ح��ول ات�صاالت عبد ال��وه��اب ،وك��ان
اخلالف الأخري منذ حوايل �ستة �أ�شهر
و�صممت الزوجة على الطالق بعد �أن
ت��أك��دت يف ذهنها وقائع معينة ر�أت
�إنها تخل بحقوقها وكرامتها كزوجة..
وت��دخ��ل ال��و��س�ط��اء ،وك��ان��ت ال��زوج��ة
تطلب الطالق مع االحتفاظ ب�أطفالها..
ثم �أمكن ت�سوية املوقف بطريقة ر�أي
ال��و��س�ط��اء �إن �ه��ا ت ��ؤم��ن ع�ل��ى حياتها
الزوجية وعلى م�ستقبل الأط �ف��ال..

حياتي مهددة باملوت
وقالت ال�سيدة اقبال لكل من حتدث
�إليها يف ه��ذا امل��و��ض��وع ان �صحتها
�أ�صبحت مهددة باملوت ..وان اخلالف
مع زوجها ب�سبب ت�صرفاته معها ،قد
اح��ل بها حالة ع�صبية كانت تنتابها
فيما م�ضى لدقائق م�ع��دودات ،ولكن
النوبات الع�صبية �أ�صبحت ت�ستمر
معها يف كل مرة ،اثر خالفات زوجها
م �ع �ه��ا� ،أك �ث�ر م ��ن � �س��اع��ة ،وان ��ذره ��ا
الأطباء بخطورة هذه احلالة ،و�إنها
قد تتعر�ض يف �إح��داه��ا مل��وت حمقق
�إذا مل تتوفر لأع�صابها كل الأج��واء

املريحة.
�أريد �أن �أعي�ش
وق��ال��ت ان��ه اليهمها ان تظهر �سيدة
با�سمة �أمام املجتمع ،وهي يف حقيقة
الأم��ر تعاين جحيما الي�ط��اق ،وانها
�صممت هذه املرة على الطالق ،النها
تود فقط ان تعي�ش!
الفن والفنان
و�أ�� �ض ��اف ��ت ت��ق��ول ل �� �ص��دي �ق��ات �ه��ا ان
الكثريين يح�سدونها على انها زوجة
اك�ب�ر ف �ن��ان يف ال �� �ش��رق ،ول �ك��ن الفن
�شيء ،و�شخ�ص الفنان ك��زوج �شيء
�آخر ..وانها مل�ست �أكرث من مرة بادئة
ال تقبل ال���ش��ك ،ان كرماتها كزوجة
تو�ضع يف كل مرة يف امليزان..
الكالم �سهل
ومل��ا ح��اول اف��راد عائلتها التدخل يف

ه��ذه امل���رة� ،أقنعتهم
ب��ان �ه��ا و� �ص �ل��ت اىل
ال�سن الذي ت�ستطيع
ف�� �ي� ��ه ان ت� �ع���رف
م � ��ا ي��ن��ف��ع��ه��ا وم���ا
ي�ضرها ..وان��ه من
ال�سهل جد ًا ان يقال
للزوجة "معله�ش..
اق� �ب� �ل ��ي ال��و���ض��ع
عل�شان الأوالد".
ق� ��ال� ��ت ال�����س��ي��دة
اقبال :من ال�سهل
ان ي�� �ق� ��ال ه���ذا
ال � � �ك� �ل��ام ..وق ��د
ق �ب �ل��ت و��ض�ع�ه��ا
م � ��رات ع ��دي ��دة،
ولكن ت�صرفات
زوج � � � � �ه� � � � ��ا مل
تتغري بالن�سبة
لها ،و�أ�صبحت
مهددة باملوت اثر �أية نوبة ع�صبية..
فامل�س�ألة الآن م�س�ألة حياة �أو موت ،ال
م�س�ألة زواج وطالق.
مفاو�ضات املحامي
وقد قال حماميها الأ�ستاذ ح�سني �أبو
زيد لعبد الوهاب ،انه ال يريد ان ينتقل
باملو�ضوع اىل �ساحة الق�ضاء ،وانه
من الأف�ضل ت�صفية الطالق ب�أ�سلوب
قانوين ودي يتم باتفاق الطرفني .الن
ال�سيدة اقبال لن ترتدد حلظة واحدة
يف ط�ل��ب ال �ط�لاق ب��دع��وى ق�ضائية
م�سببة اذا مل يقبل عبد الوهاب �إجراء
الطالق ب�صفة ودية.
وقبل عبد الوهاب �أي�ضا �إن الأ�سباب
القانونية التي ت�ستند �إليها دع��وى
الطالق ،تقنع اية هيئة ق�ضائية ،بحق
ال��زوج��ة يف االن�ف���ص��ال ع��ن زوج�ه��ا
ولكن ال�صالح الأدبي لو�ضع الزوجني
االج �ت �م��اع��ي ،ي��وج��ب �إن� �ه ��ا م�سالة
الطالق ،بعيدا عن �ساحات املحاكم.
الأم مل حترم من �أوالدها
وقالت ال�سيدة اقبال لأف��راد عائلتها:
�إذا ك��ان عبد ال��وه��اب يعرف �ضعفي
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�أم � ��ام
�أوالدي ،وي��ري��د ا�ستغالل
ه��ذا ال�ضعف بحرماين منهم ..فانا
�أي���ض��ا م�صممة على ال �ط�لاق ،النني
اعرف ان قانون الطبيعة ال ميكن ان
يحرم �أما من �أوالدها ،وانها �سرتعاهم
مبا ير�ضي �ضمريها وقلبها وعاطفتها
ك�أم من اي مكان توجد فيه ..ولكنها
لن تقبل بعد اليوم ابدا ان يظلها �سقف
واحد مع عبد الوهاب.
مفاج�آت م�ستمرة
و�أ� �ض��اف��ت يف � �ش��رح م��وق�ف�ه��ا� :إن�ه��ا
حت�م�ل��ت ال �ك �ث�ير ،مم��ا ال مي �ك��ن لأي
��س�ي��دة حت�ت�رم نف�سها ان تتحمله..
وقا�ست الكثري �آملة دائما ان تتغري
ع��ادات زوجها .وكل �أ�صدقاء العائلة
يعرفون الوقائع املحددة التي مل�ستها
بعينها ،ومل�سها ا�صدقا�ؤه .ولكن برغم
ال�ت�ج��ارب امل��ري��رة ال�ع��دي��دة القا�سية
التي اجتازتها على ح�ساب �صحتها
واع���ص��اب�ه��ا ف��ان ال��و��ض��ع مل يتغري،
وهي تفاج�أ بني الفرتة والفرتة بق�صة
ج��دي��دة ،ف�ي�ه��ا �إه� ��دار ل�ك��ل واج �ب��ات
الزوجية.

يف مطعم اللبا�س
وقد كتم عبد الوهاب اخلرب عن جميع
�أ�صدقائه ،وقال ان زوجته قد �سافرت
وهو يتناول غداءه كل يوم يف مطعم
اللبا�س.
كان يكره الزواج
والتقدير الر�سمي لرثوة عبد الوهاب

الآن هو ثالثة �أرباع مليون جنيه .وهو
ينكر �إنها �أكرث من ن�صف مليون جنيه.
وقد بد�أ عبد الوهاب الغناء باجر قدره
 5قرو�ش عن الليلة وحتى عام 1942
كان يديل بت�صريحات لل�صحف ،بانه
اليفكر يوما يف ال��زواج ،الن الزواج
بالن�سبة للفنان معناه تقييد احلرية
وو� �ض��ع الأغ �ل�ال يف ي��دي��ه ..وروح
الفنان يجب ان تنطلق ،ويف العدد
الأول الذي �صدر من �آخر �ساعة عام

 1939كتب يقول انه لن يتزوج ولو
�شنقوه ،ثم فوجئ املجتمع بزواج عبد
ال��وه��اب بعد ق�صة ح��ب عنيفة كانت
حديث الطبقة الراقية ،وزوج��ة عبد
الوهاب من زه��رات املجتمع الراقي،
وهي من عائلة ن�صار املعروفة وحتتل
يف العائالت امل�صرية مكانة مرموقة.
اجلــــيل /
ت�شرين االول1955 -
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ذاكرة
العد�سة
مارلني مونرو
مع زوجها
الأول جيم�س
دوريتي عام
1942

�أول م�سابقة مللكات اجلمال يف �أمريكا 1921

حممود دروي�ش
وعبد الرحمن االبنودي

مثلث الذهب فريوز و الأخوين
رحباين عا�صي و من�صور

ترامواي بريوت
خم�سينات
القرن املا�ضي

مئة لرية
لبنانية
�صادرة عن
بنك �سوريا
و لبنان عام
1958
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القاهرة -
1934

غ�سان تويني و كمال جنبالط يف
املختارة خالل �أحداث 1958

كوكب ال�شرق ت�صافح الرئي�س
عبد النا�صر

�سامية جمال
و حبيب العمر

الزوجان
حممد فوزي و
مديحة ي�سري
يف منزلهم
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"حمادث ��ات الوح ��دة العربي ��ة" ..به ��ذه العبارة
و�ض ��عت االت�ص ��االت الأوىل وامل�ش ��اورات
التمهيدي ��ة التي جرت ب�ي�ن قادة البل ��دان العربية
وزعمائه ��ا ،يف �س ��نة  ،1943لتوثي ��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  ،1918فك ��رة
جتول يف االذهان ،حتولت ب�سرعة اىل �أمنية عند
البع�ض ،واىل عقيدة عند البع�ض الآخر.
كفك ��رة �أوال ،وك�أمني ��ة وعقي ��دة ثاني� � ًا ،كان ��ت
"الوح ��دة العربية" �إذن م�س ��يطرة على العقول،
امل�ش ��اعر ..ولكنه ��ا مل تك ��ن وا�ض ��حة املع ��امل ،بل
تفتقر اىل تبادل الر�أي يف حمادثات �صريحة.
يف خالل ع�شرين �س ��نة او اكرث ،بني احلرب التي
بد�أت يف عام  ،1914واحلرب التي بد�أت يف عام
 ،1939ظ ��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�ي�رة عوامل
وعنا�ص ��ر جدي ��دة ،كان لها �أثره ��ا يف تهيئة اجلو
العربي لتطور حا�سم يف معاجلة الفكرة والتمهيد

لتحقيق الأمنية وار�ضاء العقيدة.
يف احلرب العاملية!
�أه ��م تلك العوامل والعنا�ص ��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�ص ��ر من تون�س
وليبي ��ا ،وث ��ورة اللبناني�ي�ن على فرن�س ��ا يف عام
 ،1943وخوف االجنليز من ان يفلت منهم ال�شرق
العربي كله وينهار فيه نفوذهم امام خطر املحور،
وغري ذلك مما قلب االو�ضاع يف هذا ال�شرق ر�أ�سا
على عقب ،وحمل االجنليز على ان يغريوا خطتهم
ويعدلوا �سيا�س ��تهم ،حماولني ان يكت�سبوا عطف
ال�ش ��عوب العربي ��ة ،بالتظاهر ال ��كاذب القائم على
اثري ��اء ،واالدع ��اء بانه ��م ي�ؤيدون توحي ��د البالد
العربية يف كتلة قوية متما�سكة ،وهم الذين كانوا
م ��ن قبل يعار�ض ��ون هذه الفك ��رة ،خلوفهم من ان
ي�ش ��كل قيام مثل تلك الكتلة قوة تهدد طريق الهند
وتعرقل املوا�صالت الإمرباطورية وت�سيطر على
منابع البرتول!
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بالت ��ودد ،وامل�س ��ايرة ،حاول االجنلي ��ز ان ي�أمنوا
عداء العرب ،ويجعلوا من اخل�صم املرتقب �صديقا
وحليفا ،وكانوا يب�س ��طون حكمه ��م ،او حمايتهم،
او نفوذهم على الع ��راق والكويت وخليج العرب
"و�ش ��رق االردن" وفل�س ��طني – حي ��ث انزل ��وا
اليهود تنفيذا لوعد بلفور .وكانوا يحتلون م�صر
وال�س ��ودان ،ويتطلعون اىل �سوريا ولبنان حيث
او�ش ��ك الزمام ان يفلت من الفرن�س ��يني املنتدبني،
بعد هزمية دولتهم امام اجليو�ش االملانية.
يف تل ��ك الظروف حملت موج ��ات الأثري من لندن
ت�ص ��ريحا لوزي ��ر خارجي ��ة بريطاني ��ا العظم ��ى،
انط ��وين ايدن� ،ص ��دق الع ��رب فح ��واه وخدعوا
به .ثم تبعه ت�ص ��ريح اخر ،من الوزير نف�سه ،متت
ب ��ه اللعبة التي ظن االجنليز انهم بها قد و�ض ��عوا
ال�ش ��رق العرب ��ي كل ��ه يف جيبه ��م ،وان نفوذه ��م
بف�ض ��ل تل ��ك اللعبة �س ��يبقى ،وحكمهم باال�س ��تناد
اليها �سيدوم!
ت�صريحان بريطانيان!
يف  29ماي ��و – �أي ��ار �س ��نة  ،1941ق ��ال انطوين

ايدن وزير خارجية بريطانيا العظمى يف ت�صريح
له ملخ�صه:
" ان العامل العربي يخطو خطوات وا�س ��عة يف
طري ��ق الرق ��ي ،وقد اع ��رب كثريون م ��ن مفكرين
ع ��ن رغبته ��م يف ان حتق ��ق ال�ش ��عوب العربي ��ة
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 ت�أييدها لهذه الرغبة .وت�س ��اعد ا�ص ��دقاءنا
لتنفي ��ذ ذل ��ك امل�ش ��روع متى ات�ض ��ح له ��ا ان الر�أي
العام العربي بقوة ويريده!".
ويف  24فرباير – �ش ��باط  ،1943جاء الت�ص ��ريح
الث ��اين ،فقد وجه يف جمل� ��س العموم الربيطاين
�س� ��ؤال اىل وزي ��ر اخلارجي ��ة ع ��ن ر�أي احلكومة
الربيطاني ��ة يف �إن�ش ��اء احت ��اد او حلف عربي يف
ال�شرق الأدنى ،فقال انطوين ايدن ما ملخ�صه:
"ان حكومة �ص ��احب اجلاللة ،كما قلت من قبل،
تنظ ��ر بع�ي�ن العط ��ف اىل كل حرك ��ة ترم ��ي اىل
تعزيز الوحدة االقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية
ب�ي�ن الع ��رب ،ولك ��ن ال ب ��د ان ت�أت ��ي املب ��ادرة من
جان ��ب الع ��رب انف�س ��هم ،ويف و�س ��عي ان ا�ؤك ��د،
عل ��ى كل ح ��ال ،ان ��ه،
حتى هذه ال�ساعة ،ال
يوجد م�ش ��روع معني
ميكن ان ينال موافقة
جميع اجله ��ات التي
يعنيها االمر! "
ومل يك ��ن هن ��اك يف
الواق ��ع م�ش ��روع
وا�ض ��ح املع ��امل ،من
و�ضع جهة واحدة او
اكرث من تلك اجلهات
الت ��ي ا�ش ��ار اليه ��ا
الوزير الربيطاين يف
ت�صريحه.
 ..بل ان االت�صاالت بني اقطاب العرب مل تكن بعد
قد بد�أت ب�صورة علنية �صريحة.
وه ��ذا ما اثر القي ��ل والقال ،مما الب ��د من تربيره
هنا ،قبل ان نوا�صل �س ��رد الق�صة املثرية – ق�صة
اجلامعة العربية – اىل نهايتها.
لعبة اجنليزية ف�شلت!
اف�سح الت�صريحان 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�ص ��ريحني،
يف �س ��نة  ،1945ه ��ي من �ص ��نع االجنلي ��ز ،وهذا
ادع ��اء ال يطابق احلقيق ��ة وان كان يبدو ،من احد
وجوهه متما�ش ��يا مع الواق ��ع ،فقد اعلن االجنليز
ت�أييدهم مل�س ��اعي اقطاب العرب يف �س ��بيل ان�شاء
كتل ��ة عربي ��ة ،العتقادهم بان قيام ه ��ذه الكتلة يف
ال�ش ��رق العربي يجع ��ل من الدول امل�ش�ت�ركة 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
"الوح ��دة العربي ��ة" التي قلنا انه ��ا حتولت اىل
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 �ش ��جعوا ،الث ��ورة العربية ،على
الدول ��ة العثمانية يف �س ��نة  ،1916ثم ا�س ��تقلوها
مل�ص ��لحتهم ،ومتكنوا من اقناع بع� ��ض امل�ؤرخني
ليكتبوا ان تلك الثورة كانت من �ص ��نع االجنليز،
وه ��ي يف الواقع من �ص ��نع الع ��رب ،الذين ثاروا
عل ��ى الدولة العثمانية بعد اعدام احرارهم �ش ��نقا
يف دم�شق وبريوت ،ويف �صيف .1916
ولعب ��ة االجنلي ��ز ،الت ��ي كان ت�ص ��ريح انط ��وين
اي ��دن �ش ��عارا لها ،جاءت لعب فا�ش ��لة ،فقد انقادت
له ��ا اجلامع ��ة العربي ��ة يف ب ��ادئ االم ��ر انقي ��ادا
جزئي ��ا ،بفعل املن ��اورات التي قام بها �ص ��نائعهم

وحما�س ��بوهم يف العوا�ص ��م العربي ��ة ،ثم جعلت
تفلت منهم �ش ��يئا ف�ش ��يئ ًا ،بف�ض ��ل ات�س ��اع الوعي
العرب ��ي يف كل م ��كان ،وتعاظم ال�ش ��عور الوطني
وتدفق ��ه يف تظاهرات وثورات ،وب�س ��بب تواط�ؤ
االجنلي ��ز م ��ع اليه ��ود وتنكره ��م للع ��رب يف كل
منا�سبة ،اىل ان حلت بهم وتوالت عليهم ال�ضربات
القا�ض ��ية ،يف ثورة م�صر �سنة  ،1953ويف حرب
ال�س ��وي�س �س ��نة  ،1956ويف ثورة العراق �س ��نة
 ،1958ويف 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 ي�ؤثر
يف �سيا�س ��تها ،وال يوج ��ه خطواته ��ا ،غري االرادة
العربية اخلال�صة ،وامل�ص ��لحة العربية امل�شرتكة،
والقوة العربية ال�صاعدة.
االت�صاالت الأوىل
كان م ��ا اعلن ��ه انطوين اي ��دن عن ه ��زم بريطانيا
العظم ��ى عل ��ى ت�أيي ��د رغب ��ة الع ��رب يف التكت ��ل
مفاج�أة للر�أي العام يف البلدان العربية كلها .وقد
�ص ��دقه بع�ض الزعماء عن ح�س ��ن نية ،كم�صطفى
النحا� ��س رئي� ��س ال ��وزراء امل�ص ��ري ،وتظاه ��ر
بع�ضهم بت�صديقه كنوري ال�سعيد رئي�س الوزارة
العراقية الذي كان على علم مبخططات ال�سيا�س ��ة
الربيطاني ��ة ،وقابل ��ه بع�ض ��هم بامتعا� ��ض ولك ��ن
ب ��دون التظاهر برف�ض ��ه و�آث ��ار كالم ابدى موجة
من الت�سا�ؤل يف �سوريا ولبنان.
وتوىل م�ص ��طفى النحا�س املبادرة اىل االت�ص ��ال
باقط ��اب البلدان ال�ش ��قيقة ملعرف ��ة ر�أيهم وتكوين
ر�أي خا�ص من ناحيته.
وتنق ��ل الر�س ��ل ب�ي�ن القاه ��رة وبريوت ودم�ش ��ق
وي�س ��رين االف�ص ��اح هنا بانني كنت واحدا منهم،
وا�سفرت تنقالت الر�س ��ل عن ترتيب زيارة بع�ض
االقطاب للقاهرة ،منهم ال�ش ��يخ ب�ش ��ارة اخلوري،
رئي� ��س الكتل ��ة الد�س ��تورية يف لبن ��ان يف ذل ��ك
الوق ��ت ،وجميل مردم من زعم ��اء الكتلة الوطنية
يف �س ��وريا ،وبع ��د االخذ وال ��رد يف القاهرة ،بني
م�ص ��طفى النحا� ��س والزائري ��ن الكبريين وممثل
حركة ،فرن�س ��ا احلرة ،يف ال�ش ��رق ،عادت احلياة
النيابي ��ة اىل �س ��وريا ولبن ��ان ،وتولت العنا�ص ��ر
الوطنية احلكم فيهما ،وا�ص ��بح يف و�س ��ع رئي�س
احلكومة امل�ص ��رية ان يبا�شر البحث يف مو�ضوع
التكتل العربي ،او الوحدة العربية ،مع ا�شخا�ص
م�س� ��ؤولني يف البلدين ال�شقيقني ،وكان يف خالل
ات�صاله باثنني منهم قد تفاهم مبدئي ًا على �ضرورة
التعاون بني م�ص ��ر و�س ��وريا ولبنان اىل اق�ص ��ى
حدود التعاون.
مباحثات الوحدة
بينما كانت االت�ص ��االت الأوىل دائرة بني القاهرة

ودم�ش ��ق وب�ي�روت ،با�ش ��ر م�ص ��طفى النحا� ��س
التفاو� ��ض مع الدول العربية االخرى يف ال�ش ��رق
االدنى ،على الوجه الأتي:
يف  30يونيو – حزيران  ،1943بد�أت املباحثات
مع وف ��د العراق بريا�س ��ة ن ��وري ال�س ��عيد رئي�س
الوزارة ..وكانت اطول مباحثات ،فقد ا�س ��تغرقت
�س ��ت جل�س ��ات ،كان ن ��وري ال�س ��عيد يف خالله ��ا
�ش ��ديد احلر�ص على ان يفر� ��ض اراءه ونظرياته
يف ال�ش� ��ؤون العربي ��ة ،وه ��ي االراء التي ب�س ��ط
ال�سيا�س ��ي العراق ��ي املاك ��ر معظمه ��ا يف "الكتاب
االزرق" الذي ا�ص ��دره يف اوائل احلرب ،وانتهت
املحادث ��ات باالتف ��اق ب�ي�ن الوفدي ��ن امل�ص ��ري
والعراق ��ي عل ��ى خط ��وط رئي�س ��ية كانت ا�سا�س ��ا
للمباحثات التالية ،ومثارا ملعار�ض ��ة �ش ��ديدة من
بع�ض املتفاو�ضني.
ويف  27اغ�س ��ط�س – �آب  ،1943بد�أت املباحثات
م ��ع وف ��د �إم ��ارة �ش ��رق االردن برئا�س ��ة توفي ��ق
�أب ��و اله ��دى ،رئي�س ال ��وزارة ،وكانت اق�ص ��ر من
املفاو�ضات العراقية ،امل�صرية،ادا�ؤها مل ي�ستغرق
اكرث من ثالث جل�س ��ات انتهت باالتفاق �أي�ضا بني
اجلانب�ي�ن على نف� ��س اخلط ��وط الرئي�س ��ية التي
ا�شرنا اليها.
ويف  11اكتوب ��ر – ت�ش ��رين االول  ،1943ب ��د�أت
املباحث ��ات م ��ع وف ��د اململك ��ة العربية ال�س ��عودية
برئا�س ��ة ال�ش ��يخ يو�س ��ف يا�س�ي�ن وكي ��ل وزارة
اخلارجية ،وقد ا�س ��تغرقت اربع جل�س ��ات وكانت
معق ��دة تخللته ��ا االعرتا�ض ��ات والتحفظ ��ات م ��ن
جانب الوفد ال�س ��عودي ،بالنظر اىل التناف�س بني
ال�سعوديني والها�شميني ،الذي كان على �أ�شده يف
ذلك الوقت.
ويف  26اكتوب ��ر – ت�ش ��رين االول  ،1943ب ��د�أت
املباحث ��ات م ��ع وف ��د �س ��وريا برئا�س ��ة �س ��عد الله
اجلابري رئي�س الوزارة ،وكان اجلانب ال�سوري
مندفع ��ا يف ر�أي ��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�ض ��ع الفرن�سيني
املنتدبني يف �س ��وريا امام االم ��ر الواقع ،وانتهت
املباحثات بكيفية مر�ض ��ية بني الطرفني ،وا�صبح
حتت يد الوفد امل�ص ��ري الذي ت ��وىل الدعوة اليها
وادارتها ،مادة كافية ملوا�صلة البحث يف مرحلته
االخ�ي�رة ون�ص ��و�ص �ص ��احلة لتك ��ون م�ش ��روعا
مل ��ا ي�ش ��به معاه ��دة حتالف وتع ��اون ب�ي�ن البلدان
العربية.
وقب ��ل ان تبد�أ املباحثات مع لبنان ،حدثت مفاج�أة
غريت جمرى احلوادث ،واجلت موا�صلة البحث،
فق ��د اعل ��ن رئي� ��س احلكوم ��ة اللبناني ��ة يف 11
ت�ش ��رين الثاين – نوفم�ب�ر  1943الغاء 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� ��س اجلمهوري ��ة ب�ش ��ارة اخلوري،
ورئي�س الوزارة ريا�ض ال�صلح وبع�ض الوزراء،

والن ��واب ،ون�ش ��بت يف البالد ثورة ا�س ��فرت بعد
ع�ش ��رة ايام فقط ع ��ن نتيجة كانت اي�ض ��ا مفاج�أة
غري منتظ ��رة ،فقد افرج ع ��ن املعتقلني ،واعرتفت
فرن�س ��ا بح ��ق لبن ��ان يف تقري ��ر امل�ص�ي�ر ،واعترب
ي ��وم  22نوفمرب ،ت�ش ��رين الثاين عي ��دا وطنيا –
وت�أثر الو�ضع كله يف ال�شرق االدنى بذلك احلادث
التاريخي ،الذي �سهل املهمة التي اخذتها احلكومة
امل�ص ��رية على عاتقه ��ا ،يف اجناز م ��ا كان ال يزال
يو�صف بانه مباحثات الوحدة العربية!".
ويف  2يناي ��ر – كان ��ون الث ��اين ب ��د�أت املباحثات
مع الوفد اللبناين برئا�س ��ة ريا�ض ال�صلح رئي�س
ال ��وزارة وا�س ��تغرقت ث�ل�اث جل�س ��ات فق ��ط ،وقد
جتلى فيها اخلالف يف الر�أي ،بني الوفد اللبناين
والوف ��د ال�س ��وري ،يف بع� ��ض االم ��ور الثانوية،
ولكن رئي�س الوزارة اللبنانية وعد بانه �سيت�صل
بزميل ��ه رئي� ��س ال ��وزارة ال�س ��ورية ليتفاهم معه
مبا�شرة على تلك الأمور.
واخ�ي�را ،تباح ��ث الوفد امل�ص ��ري يف  9فرباير –
�شباط  1944مع وفد ميني برئا�سة ال�شيخ ح�سني
الكب�سي وا�ستغرقت املباحثات جل�ستني ،وات�ضح
منه ��ا ان الإمام يحيى ملك اليمن �س ��يعد بالده يف
ب ��ادئ الأمر ع�ض ��وا م�س ��تمعا ال ع�ض ��وا عامال يف
الهيئة املزمع �إن�شا�ؤها.
وعل ��ى ه ��ذا ،تك ��ون املباحث ��ات الت ��ي عرف ��ت
مبباحث ��ات الوحدة العربية قد امتدت على ثمانية
ا�شهر ،ان�ص ��رفت بعدها الهيئة التي تكونت با�سم
"اللجنة التح�ض�ي�رية للم�ؤمتر العربي ال�ص ��يغة
النهائية!! اتفقت الوفود على تنفيذه.
ومل يب ��ق عل ��ى قي ��د احلي ��اة الي ��وم م ��ن ر�ؤ�س ��اء
الوفود الذين تولوا املفاو�ض ��ة با�س ��م دولهم ،غري
م�ص ��طفى النحا� ��س الذي دعا اىل تلك املفاو�ض ��ة،
ومم ��ا ي�س�ت�رعي النظر ان ثالثة منه ��م قتلوا وهم
ريا�ض ال�صلح ونوري ال�سعيد وح�سني الكب�سي،
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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 � 25سبتمرب – �أيلول  ،1944اجتمعت اللجنة
التح�ض�ي�رية بالإ�سكندرية ،وبعد مناوالت طويلة
انته ��ت يف  7اكتوب ��ر ،ت�ش ��رين االول ،اعلن قيام
"جامع ��ة الدول العربي ��ة" مبوجب وثيقة عرفت
با�سم "بروتوكول اال�س ��كندرية" او "بروتوكول
ق�ص ��ر انطونياد�س" وهو الق�صر الذي عقدت فيه
اجلل�سات و�أعلنت منه النتيجة.
وعلى هذا تكون املباحثات التي عرفت مبباحثات
الوحدة العربية قد ا�س ��فرت عن ان�شاء كتلة با�سم
"جامعة ال ��دول العربية" وقد وقع على الوثيقة
الت ��ي قام ��ت مبوجبه ��ا اجلامع ��ة جمي ��ع اع�ض ��اء
الوفود التي ح�ضرت جل�سة االعالن.
وتن�ص مواد الربوتوكول على ان اجلامعة ت�ض ��م
الدول العربية امل�س ��تقلة وبه ��ا ن�ص خا�ص بلبنان
واحرتام ا�س ��تقالله وحدوده .ون�صر �آخر خا�ص
بفل�سطني و�ضرورة �صيانة حقوق العرب فيها.
والباق ��ون عل ��ى قي ��د احلي ��اة م ��ن الذي ��ن وقع ��وا
بروتوكول الإ�سكندرية هم:
جنيب االزمتازي و�ص�ب�ري الع�س ��لي "�س ��وريا"،
�سليمان �سكر" ،االردن" ،ار�شد العمري "العراق"،
مو�سى مبارك "لبنان" ،م�صطفى النحا�س وحممد
�صالح الدين "م�صر".
وقد قوب ��ل اعالن قيام اجلامعة باال�س ��كندرية يف
 7اكتوبر ،ت�ش ��رين االول  ،1944بارتياح �ش ��امل
يف البل ��دان العربية كلها ،ورحبت ال�ص ��حف بهذا
احل ��ادث وتناولته االو�س ��اط الوطني ��ة بالتعليق
والتحليل.
امل�صور � /آذار1964 -
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هكذا تركت حكومة الوفد القاهرة..
لقد �أ�صبح��ت ثالثة �أرب��اع املب��اين وامل�ؤ�س�سات
واملح��ال الواقع��ة يف قل��ب القاه��رة �أنقا�ض��ا
و�أط�لاال ..وبلغ��ت درج��ة التخري��ب فيه��ا
ج��دا مروعة حت��ى لقد ق��رر بع���ض املحققني
الع�سكري�ين الأجان��ب يف القاه��رة �إن عملي��ة
التخريب والهدم التي نتجت عن احلرائق �أ�شبه
بنتائ��ج غ��ارة ناجحة لع��دو قاذف��ات القنابل
الثقيلة من النوع الذي كان ي�ضرب برلني!
وال�سب��ب ..هو �إن الن��ار ا�ستمرت ت�أكل يف بع�ض
امل�ؤ�س�سات مدة ع�شرين �ساعة متوالية ..تنتقل
م��ن طابق اىل �آخ��ر وتلته��م كل م��ا يف طريقها
حت��ى �صباح اليوم التايل دون ان تقوى يد على
التعر�ض لها..

القاهرة �أتون يت�أجج
وج ��اء وق ��ت بعد ظه ��ر ي ��وم اجلرمية
كانت القاهرة ا�ش ��به ب�أت ��ون ت�أجج فيه
النريان كان يف كل �شارع حريق..
وكان يف بع� ��ض ال�ش ��وارع الرئي�س ��ية
اك�ث�ر م ��ن خ�س ��مة حرائ ��ق يف دقيق ��ة
واح ��دة ..لق ��د كان �س ��كان البي ��وت
املج ��اورة يختنق ��ون وخرج ��وا اىل
ال�ش ��وارع هرب ��ا م ��ن امل ��وت ،وق�ض ��وا
الليلة يف الطريق خوفا من ان حترقهم
النار وهم يف �أ�سرتهم.
هكذا كانوا يفعلون
وم ��ا �أعج ��ب الطريقة التي كان ي�ش ��عل
بها املجرمون احلرائق ..لقد كان �أفراد
منه ��م يحمل ��ون معه ��م يف ال�س ��يارات
ال�ص ��غرية الت ��ي يطوف ��ون به ��ا يف
ال�ش ��وارع كرات م ��ن القما�ش م�ش ��بعة
بالبرتول ..وكان البع�ض الآخر يحمل
م�س ��حوقا ابي�ض ي�س ��اعد على ا�شتعال
النريان.
وكان ��ت ال�س ��يارة تق ��ف �أم ��ام املحل �أو
امل�ؤ�س�س ��ة ..وين ��زل املجرم ��ون منه ��ا
ومعه ��م عل ��م ي�ش�ي�رون ب ��ه نحوه ��ا..

ث ��م يتق ��دم واح ��د منه ��م فيفت ��ح الباب
عن ��وة �إذا كان معلق ��ا ،ويب ��د�أ يف قذف
حمتويات ��ه يف الطريق العام وي�ش ��عل
فيها النار ..ثم بعد ذلك ي�شعل النار يف
املحل نف�سه ويرتكه اىل مكان �آخر..
خط ال�سري
ولقد كان خط �س�ي�ر املجرمني عجيبا..
لقد بد�أوا من ميدان االوبرا ..وانتقلوا
مبا�ش ��رة اىل نهاية �ش ��ارع ف�ؤاد ثم اىل
بداية �شارع �سليمان با�شا..
وبعد ه ��ذا افلت الزمام متاما وانت�ش ��ر
املجرم ��ون يف �ش ��ارع ف� ��ؤاد و�ش ��ارع
�سليمان وميدان اال�س ��ماعيلية و�شارع
عدل و�ش ��ارع ق�ص ��ر النيل و�شارع عبد
اخلالق ثرون وميدان االوبرا و�ش ��ارع
ابراهيم با�شا و�شارع الفي بك و�شارع
توفيق ومي ��دان توفيق و�ش ��ارع امللكة
وميدان املحلة.
وعندما نزل اجلي�ش و�سيطر على قلب
املدينة انتقل املجرمون اىل اطرافها..
وكان ��ت النتيج ��ة ان حتول ��ت ثالث ��ة
ارباع املباين وامل�ؤ�س�سات واملحال اىل
انقا�ض واطالل!
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م�صريون ..و�أ�صدقاء
للم�صريني
ولي� ��س الأنقا� ��ض والأطالل ه ��ي الأثر
الوحيد للجرمية التي متت يف و�ض ��ح
النهار كما لو كانت القاهرة يومها بغري
حكومة!
لق ��د كان ��ت ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات واملح ��ال
التي احرقت هي الع�ص ��ب االقت�صادي
للقاه ��رة ..وباحرتاقه ��ا �ش ��لت احلركة
االقت�صادية للعا�ص ��مة الكبرية وحجز
اك�ث�ر م ��ن ن�ص ��ف ملي ��ون جني ��ه ع ��ن
الت ��داول يومي ��ا! وال ��ذي يدع ��و اىل
اال�س ��ف ان الغالبي ��ة العظم ��ى للمباين
الت ��ي احرتق ��ت حم ��ال فردي ��ة ميلكه ��ا
م�ص ��ريون وا�ش ��خا�ص م ��ن �أجنا� ��س
�أخ ��رى ابع ��د م ��ا تك ��ون عن اجلن�س ��ية
االجنليزي ��ة� ..أما امل�ؤ�س�س ��ات الكبرية
فكلها �شركات م�ساهمة م�صرية.
الأ�سعار
وثم ��ة اث ��ر �آخ ��ر �س ��وف ينت ��ج ع ��ن
تعوي�ضات اخل�س ��ائر ..لقد ثبت – كما
�ص ��رح وزي ��ر املالي ��ة – ان هناك عجزا
يف امليزاني ��ة يبل ��غ ع�ش ��رين مليون ��ا
م ��ن اجلنيه ��ات ،ف ��اذا دفع ��ت احلكومة
التعوي�ض ��ات زاد العج ��ز وزادت ح ��دة
التق�ش ��ف واحلرمان التي ذكرها وزير
املالية..
واذا مل تدفع احلكومة هذه التعوي�ضات
من امليزانية فان كل �ش ��خ�ص يف م�صر
�سوف يتحمل نيبه منها ..وهو ن�صيب
يتمنى كل م�ص ��ري لو انه �ص ��رف على
م�ش ��روعات الإ�ص�ل�اح الت ��ي يحت ��اج
اليها..
ولي�س هذا فقط..
فانه من املتوقع ان ترتفع �أثمان بع�ض
الب�ض ��ائع اىل احرتق ��ت يف خمازنه ��ا
لنق�ص كمياتها يف اال�س ��واق ..كما انه
من املتوقع ان تختفي بع�ض الب�ض ��ائع
متاما لفرتة من الزمن..
ورمبا مي�ضي وقت طويل قبل ان يفكر
�س ��ائح يف زي ��ارة القاه ��رة ..وم�ص ��ر
تك�س ��ب م ��ن ال�س ��ياحة يف كل عام عدة
�ألوف من اجلنيهات..
ماذا �سي�صنعون؟
ثم ماذا �سي�صنع امل�صريون الذين كانوا
ي�شتغلون ويك�سبون ثمن لقمة العي�ش
يف هذه املحال التي احرتقت..
لقد ات�ض ��ح ان هناك �ألوفا من ال�سيدات
والرجال والفتيات وال�شبان والأطفال
امل�صريني �أ�صبحوا الآن بال عمل ..وال
يدرون اىل اي م�صري �س ��اقتهم الأيدي
املجرمة التي ارتكبت احلوادث..
وم ��اذا �ست�ص ��نع املتاج ��ر ال�ص ��غرية
والتجار ال�ص ��غار الذي ��ن كانت حياتهم
تعتم ��د على ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات واملحال
الكب�ي�رة ..وم ��اذا �ست�ص ��نع امل�ص ��انع
ال�ص ��غرية التي كان عملها يقت�صر على
توريد م�صنوعاتها لهذه امل�ؤ�س�سات.
نع ��م ..هك ��ذا �س ��لمت حكوم ��ة الوف ��د
القاهرة..
ومل تك ��ن ه ��ذه – على اي ح ��ال – هي
القاهرة الت ��ي ت�س ��لمتها حكومة الوفد
يف �أوائل عام !1950

�آخر �ساعة� /شـــباط 1952 -
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ثالث��ة �أيام
لي�س��ت من
حياتي
بقلم كالرك جابل
كان ذل��ك يف ع��ام
 1939وكنت حينذاك
ا�شتغ��ل بالتمثي��ل يف
احد م�سارح نيويورك
وكان��ت الرواي��ة التي
نقومبعمل"بروفاتها"
ت��دور حوادثها حول
�سج�ين يري��د الف��رار
م��ن �سجن��ه ،وق��د
عه��دوا اىل يف متثي��ل
دور هذا ال�سجني.
و�أح�س�س��ت بانقبا�ض
غري��ب يف نف�س��ي،
و�ضي��ق �شدي��د يف
�ص��دري ،وخي��ل �إيل
�إين �سج�ين حق�� ًا ،وان
الب��د يل م��ن الف��رار
م��ن ذل��ك اجل��و الذي
اعي�ش في��ه وانتهزت
ف�ترة اال�سرتاح��ة،
فخرج��ت م��ن امل�سرح
كاملجنون،
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وم ��ا كدت �أج ��د نف�سي يف عر� ��ض الطريق
حت ��ى �أ�صب ��ت فج� ��أة بفق ��دان ذاكرتي ،ومل
اعد ادري عن نف�س ��ي �شيئا وانق�ضت ثالثة
�أي ��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 �أهيم
يف واد م ��ن التي ��ه والغي ��ب دون ان ادري
عن حقيقة نف�س ��ي �ش ��يئ ًا حتى يوم االثنني،
�إذ تنبه ��ت اىل اين جال� ��س ف ��وق مقع ��د يف
حديقة باتري بنيويورك ،وانا ارتدي ثيابا
غ�ي�ر ثيابي الت ��ي خرجت بها من امل�س ��رح،
ومرت �أثناء ذلك فت ��اة جميلة هيفاء ،فخيل
ايل اين اعرفها ،ونه�ضت اريد اللحاق بها،
ويف ه ��ذه اللحظة فقط ع ��ادت ايل ذاكرتي
املفق ��ودة ،و�أخذت ا�س ��تعيد ما حدث يل يف
الأي ��ام الثالثة املا�ض ��ية كما ي�س ��تعيد املرء
حلما رهيبا غريب ًا.
تذك ��رت اين عقب خروجي من امل�س ��رح يف
يوم اجلمعة �سرت يف الطريق على غري هدي
حتى و�ص ��لت اىل �شاطئ البحر ،ف�أح�س�ست
ب�شعور غريب يدفعني اىل ان القي بنف�سي
يف امل ��اء ،وبينما انا �أهم بتنفيذ ذلك قابلني
رج ��ل رث الثي ��اب ،كثي ��ف �ش ��عر اللحي ��ة،
تبدو على �س ��يماته �إمارات ال�شر والإجرام
ف�س� ��ألني �أين اق�ص ��د ،ف�أخربت ��ه ،باين �أريد
ان انزل اىل املاء .وعندئذ انفرجت �ش ��فتاه
عن �أ�سنان قذرة وملعت عيناه بربيق غريب
وقال يل" :خ�سارة يا عزيزي ان تنزل املاء
بهذه املالب�س النظيفة ،هاتها وا�ستبدل بها
مالب�سي".
ومن غري ان ابدي اية معار�ض ��ة ا�س ��تبدلت
مالب�س ��ي النظيف ��ة مبالب�س الل� ��ص القذرة
و�أعطيت ��ه كي�س نقودي ال ��ذي كان يحتوي
على ثالثني رياال و�س ��ار الل�ص يف طريقه..
و�س ��رت يف طريق ��ي نح ��و امل ��اء .وبينم ��ا
انا �أو�ش ��ك ان القي بنف�س ��ي اليه ام�س ��ك بي
رجل عجوز قد ابي�ض �ش ��عر ر�أ�سه ور�سمت
الأع ��وام واخلط ��وب على وجهه غ�ض ��ونها
وجتاعيدها.
قال ب�صوت جميل حنون�" :أية فعلة �شنيعة
تري ��د الإق ��دام عليها ي ��ا بني؟ مل ��اذا تريد ان
متوت غريقا؟ هل �ض ��قت ذرعا باحلياة؟ امل
تفك ��ر يف ان ��ك بعملك هذا امنا تغ�ض ��ب الله
تعاىل ..اخربين ما ا�سمك ومن �أين جئت"
وملا اخربته باين ال اعرف يل ا�سما وال منزال
هز ر�أ�سه ،وربت بيده على كتفي وقال" :ال
علي ��ك يا بني" هيا معي اىل منزيل لنتناول
فنجانا من ال�شاي ولت�سرتيح قليال".
�س ��رت مع الرجل العجوز كما ي�سري الطفل
م ��ع �أبيه را�ض ��يا �ص ��اغرا ،و�أخذنا نخرتق

�شوارع
�ض ��يقة
ودرو ب ��ا
ق ��ذرة حتى
و�ص ��لنا اىل
زق ��اق �ص ��غري
فطرق باب منزله،
ففتح ��ت لن ��ا تل ��ك
الفت ��اة اجلميلة الهيفاء
الت ��ي اع ��ادت يل ر�ؤيته ��ا
يف "حديق ��ة باتري" ذاكرتي
املفقودة!..
ا�س ��تقبلتنا بابت�س ��امة بريئ ��ة فاتنة،
ومل تظهر اية ده�شة او ا�ستغراب لر�ؤيتي،
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�ضرت
يل قه ��وة وطعام ��ا ،وانا ال اذك ��ر متاما اين
ر�أيت طول حيات ��ي وجها اجمل واطهر من
وجه هذه الفتاة.
وبع ��د ان اكملت و�ش ��ربت القهوة جل�س ��ت
الفت ��اة اىل جانب ��ي تخي ��ط بع� ��ض الثياب،
وجل�س الرجل العجوز امامي يحدثني عن
نف�سه.
ق ��ال :انه كانت له زوج ��ة جميلة يحبها اىل
ح ��د العب ��ادة والتقدي� ��س وان ه ��ذا احل ��ب
كان �س ��ببا يف جناح ��ه يف حيات ��ه فح�ص ��ل
على ما كان يبغي من مال و�ش ��هرة ،وبينما
ه ��و يف اوج جم ��ده و�ش ��هرته اكت�ش ��ف ان
زوجته تخونه مع رجل �آخر ّ ،واكت�ش ��ف ان
�أ�صدقاءه ي�ص ��ادقونه ريثما ي�سلفهم نقودا
وينف ��ق عليهم ب�س ��خاء ..وعندئ ��ذ ثار على
الدنيا وعل ��ى اللئام الذي ��ن ميلأونها فطلق
�شهرته وتخلى عن ثروته و�سحق قلبه حتى
ق�ض ��ى على حبه وترك زوجته وا�ص ��دقاءه
واخوانه واقام م ��ع ابنته الوحيدة يف ذلك
املنزل ال�صغري يف عزلة عن النا�س!
و�ص ��عدت النظ ��ر يف وج ��ه الرج ��ل وابنته
فوجدت عل ��ى وجهيهم ��ا �إمارات ال�س ��عادة
احلق والهدوء واالطمئنان.
وكانت الفتاة خالل حديث �أبيها تهز ر�أ�سها
مبت�سمة ما بني حني و�آخر ،ك�أنها ت�ؤكد على
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قوله
وتوافقه
على �آرائه.
ومن ��ت يف ه ��ذه
الليل ��ة نوم ��ا عميق ��ا،
ومل ا�س ��تيقظ اال يف ظه ��ر
اليوم التايل واذكر اين افتتنت بتلك الفتاة
وازددت �شغفا بها ،حتى اين عندما نه�ضت
لآوي اىل فرا�ش ��ي يف الليلة الثانية تقدمت
اليها وطلبت منها ان تقبلني قبلة امل�ساء!
مل �أتع ��ود مث ��ل ذلك م ��ن قب ��ل ،ولكني كنت
حينذاك �شخ�ص ��ا �آخر ومل ترتدد الفتاة يف
�إجابة طلبي ،فنه�ضت وطبعت على جبيني
قبلة طاهرة ..و�شعرت 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�ش ��به
تلك الت ��ي �آواين �أبوها 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 �ش ��ارع
ي�سكنان ،فهذا ما حاولت معرفته عبثا ،كان
ذلك يف عام .1939
ولك ��ن يخي ��ل �إيل ان ��ه ح ��دث يف الأم� ��س
فقط..
كالرك جابل
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مدموازيل...

قا�سي متام يا
املايوه ده م
غر منرتني !!
ي يل واحد �أ�ص
هات

رتي الكرافتة
كان الزم ت�ش
يعني
مة دي كلها !
وتلخمنا اللخ

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

