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بالها  يف  يخطر  ما  اخر  ال�شر.  ام��ام  وال 
هو راأي االخرين فيها، انها ال تتعمد ابدا 
اثارة ف�شيحة او �شجة، ثم انها ال تطالب 
وا�شحة  ب�شورة  ت��درك  ال  ب�شيء.  اح��دا 
انا  حقوقها.  حتى  وال  واجباتها  هي  ما 
تاأكل  وغ��ري��زت��ه��ا.  ميولها  وراء  مت�شي 
الب�شاطة  بنف�س  وحت��ب  جت��وع  عندما 

وبدون �شجة. 
من  اوىل  لها  بالن�شبة  وال�شرور  ال�شهرة 
اح��دا  تنتقد  ال  انها  وامل��ب��ادئ.  التقاليد 
ولكن ال تعمل اال ما يعجبها. هذا هو ما 
الغلطات  بريجيت..  ام��ام  فعال  يحرينا 
هل  ول��ك��ن  ت�شحيحها  مي��ك��ن  اخل��ل��ق��ي��ة 
هذه  من  بريجيت  �شفاء  اب��دا  املمكن  من 
الف�شيلة الباهرة اال وهي ال�شدق العميق 

والطبيعية..". 
�س- بريجيت باردو، هل كنت �شادقة يف 

حبك يف كل مرة احببت فيها؟ 
ج – كل مرة لفظت فيها كلمة احبك خارج 
اق�شى  اىل  �شادقة  كنت  طبعا  ال�شا�شة 
لنف�شي  ا���ش��ع  ال  اح��ب  عندما  احل����دود، 
كياين،  بكل  اح��ب  درج���ات،  ح���دودا وال 
احل���ب يف ن��ظ��ري ه��و اج��م��ل ���ش��يء يف 

الوجود انه لي�س جتارة وال ت�شلية. 
����س- ل��ك��ن مل����اذا ي��ن��ك��رون ع��ل��ي��ك دائ��م��ا 
احل����ب  يف  واالخ�������ال��������س  ال���������ش����دق 

وينعتونك"بالدجنوانية"؟ 
�شريعة  فهي  ث��وان،  قليال،  ب��اردو  وتفكر 

البديهة وتقول ب�شوت كله �شدق. 
�شعوري  �شدق  الن  ادري..رمب����ا  ال  ج- 

وا�شح زيادة عن اللزوم ال احد ي�شدقه.
�س- هل تفرقني بني كلمة ال�شعادة وكلمة 

حب ام هما بالن�شبة لك جزءا ال يتجزاأ؟
ال�شعادة  ق�شة  ابلغ  ال  �شخ�شيًا  ان��ا  ج- 
اال اذا كنت فرحة، ولكن يف نف�س الوقت 

ت��وج��د ا���ش��ي��اء ك��ث��رية 
بال�شعادة،  ال�شعور  يل  جتلب 
قطعة  �شم�س،  �شعاع  مو�شيقية،  قطعة 
ج�شدي،  على  �شم�س  �شعاع  مو�شيقية، 
خ��ري��ر امل��ي��اه، رائ��ح��ة ع��ط��رة ف��ي��ا جل��و، 
رق�شة جميلة، وجود حيوان اليف الخ.. 
�س- هل حتتفظني ب�شور الرجال الذين 

مروا بحياتك؟ 
ح- طبعًا ال. كله اال ذلك. 

�س- هل تف�شلني اذن ان تتنا�شيهم؟ 
ح- ت�شرح قليال بفكرها ثم تقول: 

الذاكرة،  ام  بالن�شيان  له  عالقة  ال  هذا   -
احلا�شر  اب��دا،  املا�شي  يف  اعي�س  ال  انا 
بتهم  اعي�س  ان��ا  يهمني،  ال��ذي  هو  فقط 
يف  التفكري  يف  فر�شة  يعطيني  ال  وه��ذا 

املا�شي او يف امل�شتقبل. 
�س- هل تعتقدين انه توجد �شن معي�شة 
اي  م��ن  اك��ر  مهياأ،  فيه  االن�����ش��ان  يكون 

وقت اآخر، لبلوغ قمة احلب؟ 
يف  مرحلة  ك��ل  ويف  �شن  ك��ل  يف  ان  ج- 
فيها  يبلغ  ان  االن�شان  ي�شتطيع  احلياة 

قمة احلب ولكن هذه القمم تختلف. 
�����س- ان����ك رم����ز ح���ي ل��ل�����ش��ب��اب مب��رح��ه 
يوم  يجيء  ان  مثال  فكرت  فهل  وجماله، 
يذهب فيه ال�شباب هل فكرت مثال انك يف 
وهل  م�شنة،  ام��راة  �شت�شبحني  ما  ي��وم 

تخيفك هذه الفكرة؟ 
تخاطب  وك��اأن��ه��ا  بريجيت  وت��ب��دو  ج- 
نف�شها: قالت احدى الكاتبات امل�شهورات 
املرحلة  هي  امل��راأة  على  فرتة  ا�شعب  ان 
االنتقال  تتقدم �شنها خاللها وفرتة  التي 
ا�شعب  ال�شيخوخة هي  اىل  ال�شباب  من 

من ال�شيخوخة نف�شها. 

ان��ت  تتخيلني  ك��ي��ف  ول��ك��ن  ����س- 
ب.ب."ال�شيخوخة"! 

ج- كاأنها �شيء يح�شل لالخريات فقط. 
�س- هل تتذكرين اول رجل قبلك؟ 

ج – ال، ولكن اعتقد انه هو مل ين�س. 
�س- ما راأيك يف الزواج ب�شورة عامة؟ 

ال����زواج ه��و اج��م��ل ه��دي��ة ممكن ان  ج- 
االخ��ري، حتى ولو  للطرف  يقدمها طرف 
كان م�شريه الف�شل..، اال تظنني معي انه 
اعظم اال�شياء ان تقول املراأة للرجل"اقبل 
ان اكون زوجتك". ي�شعر املرء وكانه هو 

اول ان�شان تعلق بهذه اجلملة. 
حب  يف  تقعي  ان  ت�شتطيعني  ه��ل  ���س- 

رجل قبيح ال�شكل؟ 
ج- اتنتظرين مني ان اقول لك نعم 
اآخر هذا الكالم..  اذا كان ذكيا اىل 

اال رجال  احب  ان  ا�شتطيع  ال  انا  ال. 
و�شيما. 

ال��رج��ل الو�شيم يف  م��ا ه��و  ���س- ول��ك��ن 
نظرك؟ 

ج- الرجل الذي يعجبني. 
�س- هل تعتقدين يف ابدية احلب؟ 

ج- ال، ال ميكن ان يظل احلب بعد ع�شر 
عليه  كان  ما  على  مثال  �شنة  ع�شرين  او 
رابطة  اىل  يتحول  ان��ه  نعم  ي���وم،  اول 
اآخ��ر  �شيء  اي  او  �شداقة  اىل  او  قوية 
التي ت�شعله يف اوله تنطفئ  النار  ولكن 
الآخ��ر،  ح��ني  م��ن  ا�شعالها  ميكن  روي���دا، 
تنطفئ  ولكنها  بال�شك  او  مثال  بالغرية 

دائما يف النهاية. 
�س- ما هي ا�شواأ ذكرى يف حياتك؟ 

ج- لقد جنحت يف ن�شيانها متاما. 
�س- وما هي احلى ذكرى يف حياتك؟ 

- حياتي احلا�شرة. 
�مل�شور / �آذ�ر- 1967

�شيق�شيان  ���ش��اك�����س،  وج���ان���رت  ب.ب 
ا���ش��ب��وع��ني، اج����ازة ع��ي��د ال��ف�����ش��ح، بني 
القاهرة واالق�شر وا�شوان، فاتنة فرن�شا 

تزور ال�شرق الول مرة يف حياتها. 
وبعد عناء كبري ومطاردة �شيقة �شاعدين 
يف  جن��ح��ت  ال��ي��ه��ا  امل��ق��رب��ني  بع�س  فيها 
بريجيت  منها.  اللحظات  بع�س  انتزاع 
ديجول  اجل���رال  م��ع  تعد  التي  ب���اردو، 
العامل،  يف  فرن�شيتني  �شخ�شيتني  ا�شهر 

او  ���ش��ر���ش��ه��ا  وج��ع��ه��ا  اذا  ال��ت��ي  ب.ب 
وك��االت  ت�شارعت  ب��زك��ام،  ا�شيبت 

اخلرب  ب��اب��راق  الرزينة  االن��ب��اء 
ال��ع��امل،  ان���ح���اء  اىل ج��م��ي��ع 
باردو"الظاهرة  بريجيت 

عجز  "التي  ال�شينمائية 
ع���ل���م���اء االج���ت���م���اع يف 
ال�شعبية  ه���ذه  تف�شري 

ال����ه����ائ����ل����ة ال�����ت�����ي ال 
ت�����ش��اه��ي��ه��ا ف��ي��ه��ا اال 
ج����اك����ل����ني ك���ن���ي���دي 
وال���ي���زاب���ث ت��ي��ل��ور، 

منذ  بها  حتتفظ  وال��ت��ي 
مثلت  عندما   1956 ع��ام 

الفيلم الذي عرفها للعامل،"وخلق 
ال��وق��ت  ذل���ك  وم��ن��ذ  املراأة"،  ال��ل��ه 
و�شعبيتها مل تقل بل يف الزيادة، 

او  افالمها  النظر عن جناح  ب�شرف 
�شقوطها، هذه الظاهرة هي اال�شطورة، 

والتوا�شع  الب�شاطة  منتهى  يف  ان�شانة 
وال��ل��ط��ف وخ��ف��ة ال����دم. ح��رك��ات��ه��ا كلها 
طبيعية لي�شت بها اقل م�شحة من الكلفة 
ب�شيطة  الفاظها  التمثيل،  او  التكلف  او 
ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ت��ع��رب ع��ن اع��م��ق االف��ك��ار، 
عليها  يطلقون  كما  الرجال"هذه  اآك��ل��ة 
التي  بتك�شريتها  وبراءة  �شذاجة  تنب�س 
ال��ذي  الذهبي  وب�شعرها  بها  ا�شتهرت 
على  واملن�شدل  ال�شغري  بوجهها  يحيط 
جبينها العري�س وعلى عينيها امل�شليتني 
الوا�شعتني اللتني حتيطهما بطبقة كثيفة 
من الكحل فيبدوان �شوداوين لهما �شحر 

�شرقي اخاذ. 
والثالثني  الثالثة  التي امتت  امل��راأة  هذه 
من عمرها تبدو بتنورتها الق�شرية"املني 
دائما  )ترف�س  الب�شيط  جوب"وب�شكلها 

االزي���اء  م�شممي  ع��ن��د  م��ن  تلب�س  ان 
املعروفني( وتلب�س ما تلب�شه اية فتاة 
ا�شح  العك�س  او  ب�شيطة  فرن�شية 
تلب�شه  ما  الفرن�شية  الفتاة  تلب�س 

ب.ب". 
من  كلبني  ي��ده��ا  يف  ت�شد  وه��ي 
الكالب اخلم�شة ع�شر والقطط 
تبنتها  ال��ت��ي  ع�شرة  اخلم�س 
اخ����ريا وه���ي ت�����ش��ده��ا وه��ي 
ت��ك��ل��م��ه��ا وت��دل��ع��ه��ا وت��ب��دو 
ال��ع�����ش��ري��ن من  وك��ان��ه��ا يف 

عمرها. 
عن  طبعا  تكلمنا  ان  ب��ع��د 
رحلتها القادمة اىل م�شر، 
كتمان  بكل  احاطتها  التي 
عنها:"كنت  قالت  والتي 
اط����ري ���ش��وق��ا م���ن زم��ن 
بعيد لزيارة م�شر لقد 
قراأت عنها كثريا ولكن 
مل ت�شمح يل الظروف 
برغم  ل��زي��ارت��ه��ا  ل���الن 
يف  ف��������ك��������رت  اين 
ذل����ك ك���ث���ريا ف��ف��ك��رن��ا 
نا  ا و " ع " نرت جا
ه����ذه  حت���ق���ي���ق  يف 

االمنية". 
�س- هل لك امنية خا�شة 

تريدين ان تنقليها للقراء؟ 
ج – نعم، اريد ان ي�شركونا"خا�شة 
بكل  وامل�شورين"تتمتع  ال�شحفيني 
و�شم�شه  اجلميل  بلدكم  مبناظر  حلظة 

لكي ن�شعر باننا فعال يف اجازة. 
ان  املحتمل  م��ن  ان  ه��ن��ا  ا���ش��ي��ع  "لقد 
ان  بعد  م�شر  اىل  ذه��اب��ه��ا  ب.ب  تلغى 
نن�شى  ال  ال�شحافة  وتلقفته  اخلرب  ن�شر 
من  اخل����وف  م��ر���س  ع��ن��ده��ا  ب.ب  ان 

اجلماهري". 
بعد هذا احلديث الق�شري عن م�شر التي 
اكلمها  ان  اردت  برجيب  بعد  تعرفها  ال 
ولكن يف اي مو�شوع ال عن كالبها، فهي 
حت��ب ج��دا ال��ك��الم ع��ن احل��ي��وان��ات وقد 
الدنيا  مرة واقامت  كذا  احتجاجا  قدمت 
واق��ع��دت��ه��ا ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ذب���ح امل��وا���ش��ي 
م�شجد  رئي�س  ا�شطر  حتى  وتعذيبها، 

الدين  ورج��ال  اليهود  وح��اخ��ام  باري�س 
املو�شوع  ه��ذا  يناق�شوا  ان  الكاثوليك 
م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة، ول��ك��ن��ي لال�شف 
اكلمها  املو�شوع  ه��ذا  يف  خبرية  ل�شت 
عن جناحها الفني، عن زواجها االخري.. 
ولكن ملاذا ال اكلمها عن احلب امل يقرتن 

ا�شمها دائما به، الي�شت رمزا حيا للحب 
عنه،  تتكلم  ت�شمعها  ان  وقبل  وال�شباب 
لن�شمع ما قالته عنه كاتبة فرن�شا �شيمون 
دي بوفوار"بريجيت.. انها لي�شت فا�شقة 
وال هي"ال اخالقية"وال ثائرة، فال يخطر 
اخلري  ام��ام  ال  تنحنى  ان  مثال  بالها  يف 
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النذي���ع �ش���را اذا قلنا ان اع�ش���اء الفرقة 
املو�شيقي���ة التي ت�شاح���ب اأم كلثوم يف 
حفالتها ه���م من اح�ش���ن العازفني ان مل 
يكونوا انف�شه���م وامهرهم واكفاأهم بني 

جميع العازفني يف العامل العربي
وتتك���ون فرق���ة ام كلثوم م���ن 28 عازفا 
جميعهم م���ن حملة ال�شهادات املو�شيقية 
العالي���ة وبع�شه���م يح�ش���ل اىل جان���ب 
ال�شه���ادة املو�شيقي���ة بع����س ال�شهادات 
لي�شان����س  مث���ل  العالي���ة  الدرا�شي���ة 

احلقوق. 
والعم���ل يف فرق���ة ام كلث���وم لي�س �شهال 
او مي�ش���ورًا لكل ع���ازف، فهناك �شروط 
يج���ب ان تتوفر يف العازف الذي ين�شم 
اىل فرقته���ا املو�شيقي���ة وم���ن اه���م هذه 
ال�ش���روط ان تك���ون كفاءت���ه يف العزف 
على االلة املو�شيقية التي تخ�ش�س فيها 
يعت���رب �شيئا فريدا او ن���ادرا بني زمالئه 
ع���ازيف نف����س االل���ة، وام كلث���وم تتمتع 
ب���اذن مو�شيقي���ة جتعله���ا حت����س به���ذه 
الكفاءة ومبوهب���ة العازف وقدرته على 
حتري���ك اوتار اآلت���ه املو�شيقية ومن بني 
اع�ش���اء فرقتها من اختارته���م ام كلثوم 

نف�شه���ا بع���د ان ا�شتمع���ت اىل عرفه يف 
االذاع���ة ومل�ش���ت كفاءت���ه ب���ني ع�ش���رات 

االالت املو�شيقية امل�شرتكة معه.
واقدم اع�شاء فرق���ة ام كلثوم هم حممد 
عب���ده �شال���ح وعب���د املنع���م احلري���ري 
الق�شبج���ي  وحمم���ود  حلم���ي  وك���رمي 
و�شيد �شامل.. وحممد عبده �شالح ا�شهر 
عازيف قانون وابرز اع�شاء الفرقة وهو 
اقدمهم فقد بداأ يعزف يف فرقة ام كلثوم 
منذ ع���ام 1920 وكان قبل ذلك يعمل مع 
حممد عب���د الوهاب، ورغ���م انه كان من 
التقالي���د املعروف���ة يف ذل���ك الوقت ان ال 
ي�ش���رتك ع���ازف يف فرق���ة عب���د الوهاب 
مع اية فرقة اخ���رى، اال ان عبد الوهاب 
على ا�شتثناء حممد عبده �شالح من هذا 
التقلي���د الن اح���دا م���ن ع���ازيف القانون 
مل ي�شتط���ع وقتئذ ان مي���الأ الفراغ الذي 
تركه عب���ده �شاحله بان�شمامه اىل فرقة 

ام كلثوم. 
واك���رب االع�ش���اء �شن���ا واقدمه���م اي�شا 
ع���ازف الكم���ان كرمي حلم���ي "60 �شنة" 
ال���ذي بداأ اي�ش���ا مع فرق���ة ام كلثوم يف 
ع���ام 1930، واملعروف عن���ه انه ي�شبح 

يف حالة غيبوبة وهو يندمج يف العزف 
مع ام كلثوم. 

ام���ا عبد املنعم احلريري ع���ازف الكمان 
االول يف الفرق���ة وال���ذي م�ش���ى علي���ه 
ح���وايل ربع ق���رن م���ع فرق���ة ام كلثوم، 
فانه يفخ���ر بانه مل يتخل���ف مرة واحدة 
م���ن العمل معها يف اية حفلة او ت�شجيل 
لالذاع���ة او رحل���ة فني���ة.. ويق���ول عبد 
املنع���م احلري���ري ان رح���الت ام كلثوم 
االخ���رية الت���ي قام���ت به���ا يف الوط���ن 
العرب���ي اك���دت ان االم���ة العربية �شعب 

واح���د يعي�س ف���وق ار�س واح���دة.. له 
عقل واحد، ووجدان واحد وقلب واحد 

وذوق واحد. 
وانا ال اكتمكم القول انني مل اكن اتوقع 
مالقيته "حفالت ال�ش���ت" يف ال�شودان، 
ف���اذا ب���ي ارى �شعبًا عربي���ا عظيما يقدر 
معاين االغنية ويندم���ج بكل احا�شي�شه 
وم�شاعره مع ال�ش���وت العظيم ويطرب 
لكل حركة مو�شيقية ويح�س بها ويهتف 

معجبا م�شتعيدا لها.. 
وم���ن اقدم العازفني اي�شا عازف الكمان 
حمم���ود الق�شبج���ي وه���و اب���ن اخ���ت 
املرح���وم حمم���د الق�شبج���ي.. 1945.. 
ورغم انه قا�شم م�شرتك يف بع�س الفرق 
املو�شيقي���ة االخ���رى، اال ان���ه مهم���ا كان 
لديه م���ن اعم���ال فنية ال يتخل���ف مطلقا 
م���ن عمل���ه يف فرق���ة ام كلث���وم، ويقول 
حممود الق�شبجي لقد ا�شرتكت بالعزف 
مع كثري من املطرب���ات واملطربني ولكن 
ال�شعور الذي ي�شتويل على نف�شي حني 
اجل����س وراء ام كلث���وم ا�شب���ه ب�شع���ور 
امل�شلي الذي يتاأهب الداء ال�شالة.. اين 
اح�س انني اقف وراء جمموعة من املثل 

العليا متثلها هذه ال�شيدة العظيمة.
وم���ن ابرز �شخ�شي���ات تخ���ت ام كلثوم 
�شاب���ط االيق���اع ح�ش���ني معو����س الذي 
كان حمامي���ا ثم ت���رك املحام���اة وان�شم 
اىل فرق���ة ام كلث���وم من���ذ ح���وايل ع�شر 
�شن���وات وه���و املدي���ر االداري للفرقة.. 
ويق���ول ح�ش���ني معو����س، ان هوايت���ه 
للمو�شيق���ى التي اجتهت ب���ه اىل درا�شة 
الع���زف تقرتن بحبه ل�ش���وت ام كلثوم، 
الثانوي���ة  درا�شت���ه  ط���وال  كان  وق���د 

واجلامعي���ة ال ينقط���ع اب���دا م���ن �شماع 
اغانيه���ا، وكان �شماع���ه الغانيه���ا اك���رب 
حافز له على ا�شتذكار العلوم القانونية، 
بل هو مدين ل�ش���وت ام كلثوم بنجاحه 
يتف���وق يف امتح���ان لي�شان�س احلقوق، 
ام���ا هوايت���ه للع���زف فانه ول���دت عنده 
وه���و يتاب���ع االنغ���ام الت���ي ت�ش���در من 
الفرق���ة املو�شيقية، و�شعر بتقدير وحب 
الل���ة ال���رق الت���ي ت�شب���ط ايق���اع اللحن 
فق���رر ان يدر�شه���ا درا�شة علمي���ة، وبلغ 
م���ن �شغف���ه وحبه له���ذه االل���ة ان تفوق 
فيها كع���ازف وان�شم اىل فرقة ام كلثوم 
ك�شابط ايقاع.. وا�شبح لن�شاطه وحده 
واحرتام وتقدير زمالئه له مديرا اداريا 

للفرقة.. 
وت�ش���م الفرق���ة عازف قان���ون واحد هو 
حمم���د عب���ده �شال���ح و17 عاف���ز كم���ان 
هم ك���رمي حلمي وعب���د املنعم احلريري 
ن�ش���ر  وحمم���د  اق�شبج���ي  وحمم���ود 
الدين وعبد الفتاح خريي ولبيب ح�شن 
وحمم���د ما�شي وكمال ال�شويخ وحممد 
�شعيد هي���كل وعبد الغن���ي غنيم ومكرم 
مهن���ي واحم���د ال�شنباط���ي و�شامي عبد 
امل���الك وحمم���ود ال�شري���ف ونبيل كمال 
وابراهي���م القب���اين وحم���دي احلريري 
وعازف ناي واحد ه���و �شيد �شامل الذي 
ق�شى حوايل ع�شرين عاما مع ام كلثوم 
وثالث���ة عازف���ني الاله )ال�شيلل���و( وه���م 
حمم���د احلفناوي وج���ان كمال وجمدي 
ف���وؤاد، وع���ازف كونربا����س واحد وهو 
عبا�س ف���وؤاد و�شابط ايقاء وهو ح�شني 
معو�س وعازف بنجز هو احمد �شبحي 
وع���ازف طبلة هو �شي���د كراوية، وعافز 
طمب���ا وه���و ابراهي���م توفي���ق وع���ازف 
االردي���ون ف���اروق �شالمة ال���ذي ا�شبح 
االن ي���وؤدي وح���ده نغم���ان منف���ردة مع 
احلان االغاين وهو امر مل يكن معروفا 
من احلان ام كلثوم قبل ان�شمام فاروق 

�شالمة اليها. 
ويالحظ ان اغلب اع�شاء فرقة ام كلثوم 
م���ن عائ���الت مو�شيقي���ة مثل عب���د املعم 
احلريري وابن اخي���ه حمدي احلريري 
ح�ش���ن  ولبي���ب  احلفن���اوي  وحمم���د 
كراوي���ة  و�شي���د  الق�شبج���ي  وحمم���ود 

وفاروق �شالمة وابراهيم القباين. 

�لكو�كب/ �شباط- 1969

عامل �مل�شرح �ملجيد 
يتجلى ور�ء �لكو�لي�س 

�كثـر من مما يتجلى 
على �خل�شبة حتت نظر 

�جلمهور و�شمعه. 
�ن بوهيمية �لفن 

وجالله كلها تظهر 
وتتج�شم خلف 

�ملناظر.. �ما �مامها 
و�مام �جلمهور 

فحركات مر�شومة 
معدة! 

ينتهــز جنيب فــرة كل ��شــر�حة ليهــرع �ىل كو�لي�س 
م�شرحه ي�شــمع �و يحكي �آخر �لنكت.. ويحب جنيب �ن 
يجل�س د�ئمــا �ىل "ماري منيب" ومــاري منيب تعي�س يف 
�حلياة نف�س �لدور �لذي متثله على �مل�شــرح.. �ل�شــيدة 

�لطيبة �لقلب .. �ملرحة د�ئما.. 

ويتخذ عبد �لفتاح �لق�شــري زميلــه حممد �لديب 
م�شت�شار� يف �شئون �ملاكياج... وت�شمعه ي�شيح عليه 
لرييه �ل�شارب �مل�شــتعار �لذي و�شعه وهو يقول له 

بلهجته �لبلدية �لتي يظهر بها على �مل�شرح: 
- م�س برده كده!! 

وتقابل ميمي �شــكيب يف حجرتها.. وجتد معها زوجها �شر�ج 
منري �و "منيغ" كما تنطقها ميمي �شكيب! 

ويكون "�شــفاج" – �ي �شــر�ج – قد عاد من "�ال�شتوديو" متعبا 
وتبد�أ ميمي �شــكيب تبا�شر �عمالها كزوجة قبل �ن تبا�شرها 

كممثلة على �مل�شرح..

وتق�شــي زينات �شــدقي كل 
وقتهــا ور�ء �لكو�لي�س تفتح 
لنف�شــها �لفنجان .. وت�شــمع 

زينات تقول لنف�شها: 
- جايلك خري نهــار �الثنني 

قول �ن�شاء �هلل. 
وت�شكت زينات �شدقي.. ثم 
تتنهــد بعد قليــل وترد على 

نف�شها: 
- �ن�شاء �هلل يا �ختي! 

وح�شــن فايــق ور�ء �لكو�لي�س 
هــو ح�شــن فايــق على �مل�شــرح 
�شخ�شــيته  دور  يتقم�ــس  النه 
منذ �ل�شــاعة �لتــي يدخل فيها 
�ىل �مل�شرح.. وجتد ح�شن فايق 
بتجربــة  يقــوم  �لكو�لي�ــس  يف 
ما�شوف ي�شنعه على �مل�شرح... 

وي�شحك هو من نف�شه.. 

جنيــب  جنــد  �ل�شــتار  وخلــف 
�لريحاين يف غرفته.. ي�شنع كل 

�شيء ويتكلم يف كل �شيء.. 
�ملاكيــاج ويخلع مالب�شــه  ي�شــنع 

ويتهياأ لدوره. 
و�الدب  �مل�شــرح  عــن  ويتكلــم 
و�لفن.. ويف �عانة وز�رة �ل�شئون 
لفرقتــه ، �العانــة �لتــي مل تزد 
على مائتي جنيه .. مائتي جنيه 
فقط العظم م�شــرح م�شري.. �و 
للم�شرح �مل�شــري �لوحيد مبعنى 

�خر �شاعة/ �شبــاط- 1949��شح. 
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مزق �شهادته 
والطف����ل الذي بكى يف املا�ش����ي لطة زميله، هو نف�س 
ال�ش����اب الثائر ال����ذي وقف على من�ش����ة اخلطابة يف 
اجلامع����ة االمريكي����ة، يف ذلك احلف����ل التقليدي الذي 

تقيمه اجلامعة لت�شليم �شهادات املتخرجني.. 
وما كاد عبد القادر يت�شل����م ال�شهادة، حتى التفت اىل 

رئي�س اجلامعة الدكتور واط�شون وقال له: 
- ه����ل ي�شمح يل �شيدي.. ووقف عب����د القادر يخطب 
الت����ي تخ����رج  دقيق����ة.. وين����دد باجلامع����ة  ع�شري����ن 
فيها، واتهمه����ا بالنزعة اال�شتعماري����ة وبالدعوة اىل 

التب�شري. 

و�لدي.. مت 
هك����ذا كانت حياته.. كله����ا موجة عاتية م����ن الثورة، 
واحلدي����د، والن����ار ح����دث ع����ام 1933 وكان بطلن����ا 
يف اخلام�ش����ة والع�شري����ن م����ن عمره ان ق����رر �شباب 
فل�شط����ني القيام مبظاه����رات يف القد�����س �شد هجرة 

اليهود واالنتداب الربيطاين. 
وحم����ل املتظاهرون قرارهم اىل زعيم البالد، مو�شى 
كاظ����م با�شا، وال����د عبد الق����ادر احل�شين����ي، واع�شاء 
اجلن����ة التنفيذي����ة، فاق����ره البع�س ورف�ش����ه البع�س 
االخر.. ووقف مو�شى با�شا نف�شه مرتددا ف�شرخ يف 

وجه والده وقال: 
- يا والدي لقد بلغت من العمر ما ي�شتهيه الكثريون، 
فاختم ه����ذا العمر الطوي����ل اجلليل بقي����ادة امتك يف 
ثورة �شد الظلم، واخرج عل����ى قوانني اال�شتعمار يا 
وال����دي، وان مل مي����ت مثل����ك يف �شبيل وطن����ه فمن ذا 

الذي ميوت!!
وخ�شع الوالد لوالده!!

ومل يج����د املن����دوب ال�شام����ي الربيط����اين ال�شريارتر 
راكهوب حال اال ان ير�شل وفدا غري ر�شمي من رجال 
اجلالي����ة الربيطانية عل����ى راأ�شه من نيوت����ن �شديقة 

العرب اللغاء القرار.. 
وعن����د درجات املن����زل قابلها عب دالق����ادر.. فام�شكها 

ب�شدة من ذراعها وحملق طويال يف عينيها ثم قال: 
- ي����ا �شيدي اين اربا ب����ك ان ت�شعى اىل والدي للكف 
ع����ن دعوته انه لن يكون خائن����ا لوطنه.. والله لو ان 
والدي قب����ل و�شاطتكم فاين �شاك����ون اول من يخرج 

عليهن فان حبي المتي يفوق حبي لوالدي!! 
وهن����ا خرج مو�شى با�ش����ا، وعندما �شم����ع عبد القادر 
يخاط����ب من نيوتن به����ذه اللهج����ة، اغرورقت عيناه 

بالدموع، وقال لها: 
- يا م�س نيوتن.. هذا م����ا يقوله ولدي!! فماذا يقول 

النا�س!! 
وعاد الوفد االجنليزي بخفي حنني!!

مل يكن �ال �لدم 
ال����دم..  ومل يك����ن هن����اك يف حي����اة عب����د الق����ادر اال 
والكف����اح.. ومل يك����ن يف حيات����ه �ش����وت اق����وى م����ن 

�شوت فل�شطني.. تقول لك ال�شيدة زوجته: 
- اين مازل����ت اتذك����ر ذلك الي����وم الذي تق����دم فيه اىل 

خطبتي.. يف ذلك اليوم قابل ابي.. وقال له بحدة: 
- زوجت����ي ابنت����ك ي����ا عم����اه.. وان مل تزوجنيه����ا.. 

اخذتها عتوة!! 
واعجبتني رجولته، وق�شوت����ه، وثورته.. فقبلت ان 
اكون زوجت����ه.. ويف ليلة الزفاف هم�����س عبد القادر 

يف اذين وقال: 
- اال تريدين ان ترتي�شي!! 

وخرجن����ا اىل الطريق العام.. وم����ا كدنا نتقدم ب�شع 
خطوات حتى قال يل: 

- انتظ����ري هن����ا برهة... وغ����اب عبد الق����ادر كثريا.. 
واخ����ريا عاد.. كان يحمل �شيئا ثقيال فوق كتفيه يكاد 

ينوء بحمله، وقلت له: 
- ما هذا ياعبد القادر!! 

و�شحك عبد القادر وقال: 
- ا�شلحة ومفرقعات من اجل فل�شطني!! 

مات مرتني!! 
وت�شمت ال�شيدة العظيمة.. وتربق يف عينيها دموع 

حائرة.. فتم�شحها املراة ال�شجاعة وتقول: 
- مل يك����ن عبد القادر يخ�شى امل����وت قط.. �شالت مرة 

من اجمل امانيه.. فابت�شم وقال: 
- ان ا�شت�شه����د يف �شبي����ل فل�شط����ني ومن����ذ ذلك اليوم 
وهب����ت روح����ي للوط����ن. وكن����ت اح�����س دائم����ا ان����ه 

لفل�شطني اكر مما هو يل، او الهله او لع�شريته!! 
وت�شمت ال�شيدة وتقول: 

 - هل تعلم ان عبد القادر مات مرتني!! 
- م����ات اول م����رة يف ام 1938 وكان عب����د القادر 
يق����ود ف�شيلة من املجاهدي����ن يف جبال اخلليل.. 
وكان قد اتخذ من قرية بني نعيم مقرا للقيادة.. 
وعندم����ا علم االجنلي����ز بذلك ار�شل����وا اليه قوة 
كب����رية من اجلنود احاطت بوكره.. وا�شتمرت 
ان  االجنلي����ز  ا�شتط����اع  اي����ام  ثالث����ة  املعرك����ة 
مينع����وا عن����ه النج����دات.. والذخ����رية.. ويف 
م�شاء اليوم الثالث للمعركة.. هجم االجنليز 
عل����ى املجاهدين، ف�شقط عب����د القادر �شريعا، 
بعد ان اخرتقت ر�شا�شة قاتلة رئته اليمنى، 
و�شق����ط اىل جانب����ه اب����ن عم����ه عل����ي ح�شني 
احل�شين����ي املهند�����س، وع�شرات م����ن فتيان 

العرب!! 
وعندم����ا احت����ل االجنليز امل����كان، راح قائد 

احلملة يفت�س عن جثة عبد القادر ن وعندما 

وج����ده، وكان����ه يقدمه م����رات فل����م يتحرك����ن وطعنه 
ي�شنجته فلم يتاأوه!! 

اخللي����ل..  اىل  جي�ش����ه  راأ�����س  عل����ى  القائ����د  وع����اد 
واذاع اخل����رب.. فه����رع اه����ايل القرى اىل بن����ي نعيم 
يتفق����دون ابناءهم، فنقلوا م����ن كان جريحا منهم اىل 
امل�شت�شفي����ات، وجمع����وا ال�شه����داء يف م����كان واح����د 

متهيدا لدفنهم. وكان عبد القادر من بينهم!! 
ويف الي����وم الثال����ث مر بع�����س رجال الب����دو مبيدان 
املعركة قراأوا جثث ال�شهداء مكد�شة.. و�شمع احدهم 
انينا خافتا �شعيف����ا.. فتقدم لريى االمر فاذا به يرى 
عب����د القادر وقد دبت فيه الروح.. فنقله على ناقة اىل 
امل�شت�شفى االجنلي����زي يف اخلليل و�شلمه للممر�شة 

وقال: 
- هذا رجل ال اعرفه وجدته جريحا فنقلته!! 

وبع����د ا�شبوع تفقدت املمر�ش����ة اجلريح املجهول فلم 
جتده.. وتبني انه هرب على ظهر جمل اىل دم�شق!! 

وت�شمت ال�شيدة وتقول: 
- وكنت قد �شبقته اىل دم�شق.. كانت ن�شف ذراعه قد 
اطاح����ت بها �شظية وكانت را�شه تخفيه ال�شمادات.. 

وما كاد يراين حتى �شحك برغم جراحه وقال يل: 
- ان����ا ا�ش����ف ه����ذه امل����رة.. مل ا�شتطع ان ان����ال �شرف 

اال�شت�شهاد! و�شمت ومل اتكلم.. 
واما ابنته هيفاء فق����د بكت.. وراحت جتذب اطراف 

ثيابه.. وهي تقول: 
- ال ترتكنا يا بابا!! نحن نريدك!! 

ويب����دو ان هذه العبارة اث����ارت كوامن الذكريات يف 
نف�س عبد القادر فقال لها: 

- ال تبك يا هيفاء.. 
ومل يلب����ث عب����د الق����ادر يف دم�ش����ق اكر م����ن ان ترباأ 
جراح����ه.. وم����ا كاد يتماث����ل لل�شفاء.. حت����ى عاد اىل 
لي�شتانف  فل�شطني 

جه����اده.. وكانت الر�شال����ة االوىل التي كتبه����ا البنا، 
ر�شالة وجهها اىل هيفاء عبارة عن ق�شيدة ن�شها: 

وفراق دمعك هز قلبي الباكي 
كفى البكا، نف�شي تراق فداك 

هيفاء ال تبكي بحق ابوتي 
هيفاء قد هد البكاء اباك 

�شوين دموعك انها من مهجتي 
ذوب الفوؤاد ذرفتها ببكاك 

يف كل مكان 
وكم����ا حمل عبد القادر روحه عل����ى يديه يف فل�شطني 
حمله����ا يف بغ����داد، يف معرك����ة �شدر اب����ي غريب عند 
�شواح����ي بغداد يف ابي����ل ع����ام 1941، عندما حاول 
االجنلي����ز احتالل الع����راق بعد ث����ورة ر�شيد عاي لقد 
ا�شتطاع عبد القادر ومعه ثمانية ع�شر من اعوانه ان 
يوؤخر دخ����ول االجنليز اىل بغداد ع�شرة ايام.. حتى 
اطلق االجنليز على ف�شيلته ا�شم"دبابات العراق". 

�شعلة من نار 
وظ����ل عب����د الق����ادر بعيدا عن وطن����ه.. ولك����ن الثورة 
كان����ت مازال����ت ت�شتع����ر يف نف�شه.. وعندم����ا عاد اىل 
القاه����رة يف اواخر عام 1945 راح يدرب املجاهدين 
للت�شل����ل اىل فل�شط����ني، فالف جي�س اجله����اد املقد�س، 
ونظم����ا فرقه وكتائبه، وف�شائله، كما نظم فرقا للنقل 

والقنا�شة والتدمري!! 
وعندم����ا ا�شت����د �شاع����د اليه����ود، وتع����دت اعتداءاتهم 
االجنلي����ز اىل الع����رب ع����ام 1946، ام����ر عب����د القادر 
رجال����ه بدخ����ول فل�شط����ني فتاألق����ت داخ����ل فل�شط����ني 

جماعات ثالث ا�شمها: احلرية، والثاأر، والقوة.
وعندم����ا �شدر قرار التق�شي����م يف 29 نوفمرب 1947، 
واندلعت نريان الثورة يف فل�شطني، �شدرت االوامر 
لعب����د الق����ادر بدخول فل�شط����ني، فجعل مرك����ز قيادته 
العامة، يف بل����دة ب�شر زيت من ق�شاء رام الله لقربها 

من القد�س!
ومتك����ن عب����د القادر م����ن تطويق العا�شم����ة املقد�شة، 
ودارت بين����ه وبني االجنلي����ز واليهود، حرب قا�شية، 
وا�شتبك معهم يف معارك كثرية كمعركة بيت �شوريك، 

و�شوريف، و�شعفاط، وباب الواد. 

ما�شاة �لقد�س 
ويف اواخ���ر �شهر مار����س، ادرك اليهود 
االعي���اء فطلب���وا جع���ل منطق���ة القد����س 
منطق���ة مفتوح���ة واخ���راج امل�شلح���ني.. 

فرف�س عبد القادر وقال: 
- يجب ان ي�شلم يهود القد�س كل ا�شلحتهم 
وعنادهم، وان يعطوا �شمانا بعدم العودة 

العمال الغدر واخليانة!
وب���داأت الذخ���رية تنق����س فجاأة م���ن ايدي 
املجاهدين.. ومل ت�شتطع ا�شلحتهم العتيقة 
ان تغل���ق تل���ك الثغ���رات التي ب���داأت تنفتح 
يف جبه���ة القد����س.. وادرك عب���د القادر ذلك، 
فا�ش���رع يطلب النجدة م���ن اللجنة الع�شكرية 

بدم�شق. 

عبد �لقادر يتكلم 
ولنرتك عبد الق���ادر احل�شيني ي�ش���ف مقابلته للجنة 

الع�شكرية بدم�شق.. 
اول ابريل 1948 

توجه���ت اىل وزارة الدف���اع واجتمعت بطه الها�شمي 
با�شا بح�شور �شماحة الفتى ورحت ا�شرح له اخلطر 
ال���ذي يهدد مدينة القد�س والط���رق املوؤدية اليها، وقد 
تعب���ث كث���ريا يف �شرح مراك���ز املجاهدي���ن واملناطق 
التي حتيط بها وو�شف طبيعتها، فان عطوفة البا�شا 
لال�ش���ف اليعرف تل���ك املنطقة ومل يدخله���ا قط ال قبل 

تعيينه مفت�شا عاما جلي�س التحرير وال بعد ذلك! 
وقال البا�شا اخريا: 

- ال تقل���ق يا عب���د الق���ادر.. اذا �شقطت القد����س فاننا 
�شرجعه���ا حتم���ا.. يا عب���د القادر نحن ق���ادرون على 

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

ل�شماحة املفتي وكان ممتقع الوجه. 
- يب���دو يا ول���دي ان الرجل ال ي�شع���ر اطالقا بحقيقة 
املوق���ف وال يق���در خط���ر �شق���وط مدين���ة القد�س من 
الناحي���ة املدني���ة والع�شكري���ة واملعنوي���ة وخرج���ت 
غا�شبا وقابلت حممود الهندي ع�شو اللجنة... وبعد 

ان �شرحت له املوقف قال يل: 
اليوج���د ل���دى اللجن���ة الع�شكري���ة ر�شا�ش���ات او اي 
ن���وع من اال�شلح���ة الثقيلة ولكني �شاح���اول تزويدك 
بخم�ش���ني بندقي���ة على �شرط ان يواف���ق بقية اع�شاء 

اللجنة. 
فقلت له: 

 لق���د حرمتمونا م���ن اية م�شاعدة فه���ل تبخلون علينا 
ببع�س ر�شا�شات وبع�س اال�شلحة احلديثة وان اعلم 

حق العلم انها مكد�شة يف املرة!! 
فقال حممود الهندي: 

- ولكن هذه اجلي�س االنقاذ، ولفوزي القاوفجي! 
فاحتددت وقلت: 

- ولك���ن اي���ن جي�س االنق���اذ وهل ا�ش���رتك يف معركة 
واحدة حتى االن.. نح���ن نريد 1% من اال�شلحة التي 
تقدمون���اه اليه���م او ل�شتم قادتن���ا او مل يعهدوا اليكم 
بتنظي���م الق���وى ال�شعبي���ة ومقاوم���ة اليه���ود فلم���اذا 
متتعون عن���ا كل عون.. الي�س كل ما ي�شل الينا منكم 
يا حممود، ب���ني االونة واالخرى ه���ي كتب حتددون 
فيها ا�شماء القواد واملناطق التي ت�شرفون عليها.. ان 

هذا �شيء ال يطاق. 
ومنوذج �شوتي وانا اقول: 

- اين اتو�ش���م  في���ك خريا يا حمم���ود ولذلك ارجو ان 
ت�شعر ب�شعورنا فت�شاعدنا و�شرفع راأ�شكم عاليا. 

وحاول حممود الهندي التخل�س مني فقال: 
- �شنعقد اجتماعا لبحث هذا املو�شوع. 

ومل يك���ن هناك بد م���ن االن�شح���اب.. وعندما خرجنا 
م���ن مكاتب وزارة الدفاع ال�شوري���ة �شاهدنا عددا من 
البولي����س ال�شري يحيط بنا ويتتبعن���ا من مكان اىل 
اآخ���ر.. وملا ا�شتف�شرنا عن ذلك قي���ل لنا ان الدافع اىل 
ذل���ك هو املحافظة عل���ى حيات���ي.. اال اين عرفت فيما 

بعد انها رقابه فر�شها القاوقجي علي وعلى رجال.
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اجتمعن���ا بالهيئة العربية العليا و�شكوت اىل �شماحة 
الفت���ى �ش���وء معامل���ة اللجن���ة، وق���ال يل �شماحته ان 
اللجن���ة الع�شكري���ة طلب���ت بيان���ات وتفا�شي���ل تام���ة 
ع���ن جم���ع اعم���ال اجله���اد املقد����س وخرائ���ط �شاملة 
لنقط���ة ن�ش���اط ه���ذه الق���وات، وتفا�شي���ل ادارية عن 
احل�شابات وع���دد اجلنود.. فطلبت م���ن ال�شيد قا�شم 
حمم���د الدمياوي امني �شر اجله���اد املقد�س و�شاعدي 
االملني العودة اىل فل�شطني يف احلال واح�شار جميع 

املطلوب! 

 48/4/4
يف متام ال�شاعة الثامنة من م�شاء هذا اليوم توجهت 
اىل فن���دق االوريال باال�س حيث يقيم عزام با�شا وملا 
علم بقدومي ا�شتقبلني عند مدخل الفندق وقبلني من 

راأ�شي وقال يل: 
- لقد رفعت راأ�س العرب عاليا يا عبد القادر.

فخجلت وقلت: 
- اين مل اقم اال بالواجب.. وجل�س عزام با�شا وبجانبه 
�شماح���ة املفت���ي وامي���ل الق���وري وقا�ش���م الدمياوي 
و�شرحت للبا�ش���ا حقيقة املوقف وخط���ة اليهود التي 
ي���ودون اتباعها بع���د جالء االجنلي���ز وبينت له مدى 
تق�شري اللجن���ة الع�شكرية يف م�شاعدتي وطلبت منه 
التدخ���ل ملنحي بع�س الر�شا�شات فتحم�س عزام با�شا 

وقال:
- �شادعوهم لالجتماع و�شتح�شره انت وانا �شخ�شيا 
�شاح���اول م�شاعدت���ك، فان احد ا�شدقائ���ي قال يل انه 
م�شتع���د لدف���ع مائ���ة الف جني���ه للجه���اد يف فل�شطني 
و�شاخ�ش����س منه���ا اربعني الف���ا مل�شاعدتك���م على ان 

رجال ف�شنعقد االجتماع غدا يف ال�شاعة العا�شرة. 
وق���د دام اجتماعن���ا هذا حت���ى ال�شاع���ة الواحدة بعد 

منت�شف الليل.. 

 48/4/5
�شقط���ت الق�شط���ل يف اي���دي اليه���ود.. لقد زل���زل هذا 
احل���ادث كي���اين.. يف ال�شاعة العا�ش���رة توجهت اىل 

قاد�شية حي���ث تقيم اجلن���ة الع�شكري���ة.. وهناك عقد 
اجتم���اع ح�شره اع�شاء من ا�شماعيل �شفوت واحمد 
ال�شرباتي وحمم���ود الهندي وطه الها�شمي و�شاحمة 
املفت���ي وح�ش���ر جانب���ا من���ه ع���زام با�ش���ا وريا����س 
ال�شلح... وبعد ان قدمت التقارير التي طلبوها مني 

قال ا�شماعيل �شفوت با�شا القائد العام: 
- لق���د اطلعنا على تقريرك ولك���ن الق�شطل قد �شقطت 
ف�شنطل���ب اىل  ا�شرتداده���ا  ع���ن  عاج���زا  كن���ت  ف���ان 

القاوقجي ان ي�شرتجعها.. فقلت: 
 Castle ي���ا با�ش���ا ان الق�شط���ل ماأخوذة عن كلم���ة -
ومعناه���ا اذا كنت ال تعرف"احل�شن"وانت تعرف ان 
خطتي هي حما�شرة القد�س وامل�شتعمرات اليهودية 
وقطع التموي���ن واملاء عنها، و�شرب القوافل القادمة 
اليها وقد جنحت هذه اخلطة وادت باليهود اىل طلب 
الهندن���ة يف القد����س، وبالوالي���ات املتح���دة بالعدول 
عن م�ش���روع التق�شيم، وانت تع���رف انني ال ميكنني 
مهاجم���ة القد�س وامل�شتعمرات او ا�شرتجاع الق�شطل 
بالبنادق االيطالية والذخائر القدمية التي اح�شرتها 
م���ن م�ش���ر.. ولك���ن ان قدمت���م مدفعي���ة فانن���ي عل���ى 
ا�شتع���داد ال�شرتجاع الق�شطل واحتالل مدينة القد�س 
وامل�شتعم���رات املحيطة بها وا�شلمها لكم قبل يوم 15 
مايو وان عجزت عن ذلك فيمكنكم حماكمتي ع�شكريا 

و�شنقي يف و�شط مدينة دم�شق. 
ف�شرخ �شفوت با�شا: 

- عب���د الق���ادر ماكو �ش���الح! ماك���و عناد! ماك���و مال! 
ف�شرخت! 

وهل املدافع لتطويق مزابل جبع يا با�شا )وجبع هذه 

قري���ة نائية �شعيف���ة ا�شتخدم فيها ف���وزي القاوقجي 
مدافع �شخم���ة.. وا�شتنفذ فيها ذخرية كبرية مع انها 

مل تكن يف حاجة اىل هذه اال�شتعدادات احلربية(. 
ثم خرج���ت واغلقت الباب خلقي ب�ش���دة وقلت لقا�شم 

الدمياوي: 
- انن���ي م�شتقيل من القيادة.. وملا علم ريا�س ال�شلح 
بخ���رب ا�شتقالتي حل���ق بي اىل فن���دق االوربان والح 
عل���ى يف وج���وب �شح���ب اال�شتقال���ة ولكنن���ي ابي���ت 
وغ���ادرت الفندق.. وذهبت م���ع قا�شم الدمياوي امني 
�ش���ر اجلهاد اىل خم���ازن اللجنة الع�شكري���ة.. وهناك 
راأين���ا اال�شلح���ة الثقيلة والذخائ���ر واملتفجرات التي 

ابوها علينا.
وعندم���ا ع���دت اىل الفندق وج���دت �شماح���ة املفتي.. 

فقلت له وانا امتيز من الغيظ والغ�شب:
- انه���م يتاآم���رون علين���ا وعل���ى بالدن���ا.. وال امل لنا 
بوجودهم، لقد قررت العودة اىل فل�شطني.. و�شاعود 
كجن���دي �شغ���ري ويف ال�شاعة ال�شابع���ة م�شاء غادرنا 
دم�ش���ق يف طريقن���ا اىل فل�شط���ني ع���ن طري���ق درع���ا 

عمان.. ج�شر اللنبي.
 وعندم���ا و�شلن���ا اىل درعا اخربنا مدي���ر االمن وهو 
�شديق���ي ان���ه وردت برقي���ات م���ن القد�س م���ن احمد 
حلمي با�شا والدكتور اخلالدي اىل اللجنة الع�شكرية 
يطلب���ان فيها عودتي يف احل���ال ويقوالن كيف يجوز 
له اله���رب من البالد اىل دم�شق يله���و ويلعب والبالد 

يف �شيق �شديد!! 
فما �شمعت ذلك حتى قررنا ال�شفر يف احلال وو�شلنا 
اىل ج�شر اللنب���ي يف ال�شاعة الرابعة �شباحا.. حيث 
وجدت �شرية م���ن املتطوعني بقيادة ال�شيخ م�شطفى 
ال�شباع���ي يف طريقهم اىل القد����س. فرافقتهم وعندما 
و�شلن���ا اىل الرو�شة مقر قي���ادة اجلهاد يف القد�س.. 
عقدن���ا اجتماعا طوي���ال مت فيه االتفاق عل���ى مهاجمة 

الق�شطل يف م�شاء اليوم التايل.. 
وخا�س البطل معركة الق�شطل.. بقمي�شه.. ودمه.. 

وبينما كان املجاهدون يهتفون ب�شقوط احل�شن كان 
البطل يجود بانفا�شه االخرية! 

واخريا.. 
واخ���ريا.. لقد ثار البط���ل على اجلمي���ع.. وعندما مل 

يجد احدا.. ثار على احلياة!!.

حممد �لبيلي 

م�شــى عامان على ��شت�شــهاد عبد �لقادر 
�حل�شيني.. وهذه هي ق�شة �لبطل!! 

عــاد �لطفــل، يومــا �ىل منــزل و�لده يف 
�لقد�س، وهو يبكي، فقال له �بوه: 

- ماذ� حدث؟! 
- لقد �شربني �حد �الطفال!! 

- وهل كان �حلق يف جانبك؟ 

- نعم يا �بتاه 
ف�شــفعه و�لده ب�شــدة على وجهه وقال 

له: 
- عد فخــذ حقك منــه �و ال تعد!! وعاد 
�لطفــل بعد مــدة، وقد متزقــت ثيابه، 
ونزفــت جر�حــه.. وقــال البيــه وهــو 

يقتطع �ل�شحك من بني �لدموع. 
- لقد �خذت حقي يا �بتاه!! 

�آخــر �شــاعة/  ني�شان - 1950
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ذاكرة 
العد�صة

بريوت 1936

جل�شة طرب بني �لفنانني فريد 
�الأطر�س و فهد بالن

�شاريل 
�شابلن 
و�لكاتب 
جورج 
برنارد �شو 
و�شديقة 
م�شركة

�شورة نادرة جد� 
لالن�شة �أم كلثوم )على 

�لي�شار( مع �حدى 
�شديقاتها فى منت�شف 

�لع�شرينات من �لقرن 
�ملا�شى

�شورةتاريخية - ��شتاد بر�شلونة ، 1909م
�شورة تاريخية 

للم�شلني وهم 
يغادرون �مل�شجد 

�الأق�شى بعد 
�شالة �جلمعة .. 

عام 1938م

عملية بناء ج�شر �لبو�بة �لذهبية يف مدينة �شان فر�ن�شي�شكو 
يف عام 1937

فرد �ل�شعر 
باملكو�ة 
1960

فريق �لعمل �ملوؤ�ش�س 
ل�شركة مايكرو�شوفت 
�لر�ئدة ويظهر يف 
�ل�شورة مديرها 
�لتنفيذي بيل 
غيت�س على ي�شار 
�ل�شورة لالأ�شفل 
و�ل�شورة �خذت عام 
1978

فريق تن�س لل�شيد�ت 1908
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- لن جتد يابانيا يقول لك كل احلقيقة.. 
واحلقيقة  باجلمال،  مغرم  الياباين  ان 

قد ال تكون جميلة يف بع�س االحيان!! 

�ل�شو�رع تتاأمرك 
من ابرز اال�شياء التي تغريت يف اليابان 
لقد حدثت  م��ث��ال..  ال�����ش��وارع  ا���ش��م��اء 
عملية"امركة"وبع�س  منها  للكثري 
ال�������ش���وارع اخ����ذت ا���ش��م��اء ام��ري��ك��ي��ة 
اخ��ذ  ك�شارع"�شيكامور"وبع�شها 
ارق����ام����ا ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة االم��ري��ك��ي��ة 
وبع�شها  واالربعني،  الثالث  كال�شارع 
حاول ان يحتفظ مما يربطه باملا�شي 
القدمي، وهناك �شارع كتبت على الفتته 

ما يلي: 

ع�شر" الثاين  "ال�شارع 
ها�شيمونو" "�شارع 

وهكذا ا�شبح لل�شارع الواحد ا�شمان.. 
املا�شي  من  وا�شم  احلا�شر،  من  ا�شم 

القدمي! 
ال��ي��اب��ان..  اخر"تاأمرك"يف  و���ش��يء 
مي�شي  م�شى  فيما  الياباين  ك��ان  فقد 
حتمل  زوج��ت��ه  تتبعه  ث��م  املقدمة،  يف 
فان  االن  ام��ا  ذراعيها..  على  االطفال 
وراءه��ا  وال��زوج  اوال  مت�شي  الزوجة 
باملراة  الرجل  وعالقة  االطفال  يحمل 

حدث لها تطور خميف يف اليابان. 
ويف طوكيو اليوم ت�شتطيع ان تقابل 
�شابة، وت�شتطيع يف  بيد  �شابا مي�شك 
م�شروعات  تلمح  ان  العامة  املتنزهات 
كثرية، وكان هذا كله قبل احلرب �شيئا 

بعيدا عن الت�شور. 
روي��دا  تعود  التقاليد  ان  يظهر  ولكن 

رويدا اىل اليابان. 
اجل��رائ��د  جريدة"ميني�شي"اكرب  ان 
يف"اأوزاكا"ن�شرت ا�شتفتاء اجرى بني 
عن  وال�شابات  ال�شبان  من  كبري  ع��دد 
عن  ا�شئلة  ثالثة  هناك  وكانت  احل��ب، 

نوع احلب الذي يف�شله كل منهم: 
احلب االفالطوين، وقد نال 71 �شوتا 
بالزواج،  ينتهي  الذي  الواقعي  احلب 

وقد نال 118 �شوتا. 

احلب على طريقة ما بعد احلرب – اي 
نال  – وق��د  ينتهي اىل زواج  ال��ذي ال 

�شوتني. 

10000 كباريه 
اال�شبوع  ه��ذا  ال�شم�س  ا�شرقت  وح��ني 
من  يقرب  ما  فيها  وج��دت  طوكيو  على 
ليل"..  االف"كباريه"و"علب  ع�شرة 

ان معاهدة ال�شلح مع اليابان قد اعطت 
ال�شفراء  تبادل  حق  م��رة  الأول  اليابان 
م���ع ال���ع���امل اخل���ارج���ني ومل ي��ك��ن ه��ذا 
ومل  االحتالل  ايام  لليابان  مقررا  احلق 
اىل  لها  �شفراء  باي  تبعث  اليابان  تكن 
ال��والي��ات  ال��ع��امل. وك��ان��ت  اي مكان يف 
املتحدة تقوم عنها بهذه املهمة -! – اما 
ك��ان يف  فقد  ال��ي��اب��ان  ال��ع��امل يف  متثيل 
فقد  ال��ي��اب��ان  يف  ال��ع��امل  ه��ذا  ا�شتطاعة 
يبعث  ان  العامل  ه��ذا  ا�شتطاعة  يف  ك��ان 
ان  ع��ل��ى  ول��ك��ن  ط��وك��ي��و،  اىل  مبمثليه 
قوات  قائد  اىل  اعتماده  اوراق  يقدموا 
ولي�س  طوكيو  يف  االمريكية  االحتالل 
ا�شت�شالم  وثيقة  الن  االم��رباط��ور.  اىل 

ان"ال�شيادة"قد  ت�����ش��م��ن��ت  ال���ي���اب���ان 
قوات  قائد  اىل  االمرباطور  من  انتقلت 

االحتالل. 
وك���ان ه��ن��اك رج���ل واح���د م��ن املمثلني 
يقدم  ان  يرف�س  طوكيو  يف  االج��ان��ب 
االح���ت���الل  ل��ق��ائ��د  اع��ت��م��اد  اوراق  اي 
ال�شفري  هو  الرجل  هذا  وكان  االمريكي 
كان  دريفينكو"الذي  الرو�شي"اجلرال 
للواليات  ت�شت�شلم  اليابان مل  يقول:"ان 
ا�شت�شلمت  وامن����ا  وح���ده���ا،  امل��ت��ح��دة 
الوقت  ذل��ك  يف  كنا  معا.."قد  للحلفاء 

�شمن هوؤالء احللفاء". 
انتهى..  قد  كله  هذا  فان  حال  اي  وعلى 
هذا  ال��ع��امل  اىل  اليابان  �شفراء  وخ��رج 

العلم  ي��رف��ع��ون  اال���ش��ب��وع 
ال��ي��اب��اين م��ن ج��دي��د وك��ان 
واح��د  معنى  كله  ه��ذا  وراء 
ع���ادت  ال�����ش��م�����س  هو:"ان 
ال�شم�س  ب���الد  ف���وق  ت�����ش��رق م��ن ج��دي��د 

امل�شرقة". 

�جلمال و�حلقيقة 
ول���ك���ن ال�����ش��م�����س ت�������ش���رق م����ن ج��دي��د 
ط��وك��ي��و  ان  ل���ن���ج���د  ط����وك����ي����و،  ع���ل���ى 
تعد  مل  ان"طوكيو"اليوم  ت���غ���ريت، 
ال�شم�س  عنها  غربت  هي"طوكيو"التي 
يوم اال�شت�شالم منذ �شبع �شنوات.. لقد 

تغري الكثري يف طوكيو. 
�شوارع  به  تتلون  الذي  العام  املنظر  ان 
ط���وك���ي���و ال ي������زال ك���م���ا ه����و مب��ي��زات��ه 

ال��رئ��ي�����ش��ي��ة: ���ش��ي��ارات ال��ت��اك�����ش��ي التي 
مت�شي بالفجر وتنفث الدخان وراءها. 

البيوت  م��ن  امل��ط��ل��ة  امل��ل��ون��ة  واالزه�����ار 
وال���ن���ا����س  ال���ذي���ن مي�����ش��ون ب�����ش��رع��ة 
ك��ان��ه��م ي���ج���رون، وق���د ارت�����دوا ان��واع��ا 
ذي  امل�شهور  من"الكيمونو"الياباين 

االلوان الزاهية! 
للوهلة االوىل  تبدو  ان �شوارع طوكيو 
ولكن  العام،  املنظر  ناحية  من  تتغري  مل 
تغيريا  هناك  ان  كله  هذا  وراء  احلقيقة 
ال�شم�س  وان  اليوم،  طوكيو  يف  كبريا 
التي ا�شرقت فوق طوكيو قد اذهلها كل 
هذه التغريات التي طراأت يف ال�شنوات 
الع�شر املا�شية، هذا وان كان البحث عن 
وكما  اليابان،  يف  �شعبا  �شيئا  احلقيقة 
يف  جنرت  ج��ون  العاملي  ال�شحفي  ق��ال 

كتابه"لغز ماك ارثر". 

يف مطلع هذ� 
�ال�شبوع، يف 
معظم عو��شم 
�لعامل �لكربى، 
و��شنطن 
وباري�س ولندن، 
�رتفع �لعلم 
�لياباين مرة 
ثانية بعد 
غيبة طالت �ىل 
�كثـر من ع�شر 
�شنو�ت! 

من �ال�شياء �لتي تغريت وتغريت كثري� يف �ليابان و�شع 

�شليل  هريوهيتو  �المرب�طور  وو�شع  �ملالكة،  �ال�شرة 

لليابان  �اللهي  و�ل�شيد  �ل�شماء  و�بن  �مل�شرقة  �ل�شم�س 

هذه  تقول  كانت  كما  �و   – �لر�شمية  �لقابه  تقول  كما 

�اللقاب فيما م�شى الن �حلال تغري. 

لقد كان �المرب�طور فيما م�شى ميلك �ليابان كلها، �ما 

ميز�نية  – يع�شر  �لياباين  فان"�لديت"– �لربملان  �الن 

ق�شرية كل �شنة وال يكاد ي�شمح له �ال بال�شروري من 
�لنفقات

◄◄
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بعد  يختفي  ���ش��وف  منها  الكثري  ول��ك��ن 
انتهاء االحتالل. 

التقاليد  على  يخرج  بع�شها  ك��ان  ولقد 
ال���ي���اب���ان���ي���ة ب�������ش���ورة خم��ي��ف��ة ل���درج���ة 
مع  ي�شع  كان  ميمات�شو"مثال  ان"كباريه 

كما  اخ���رى  قائمة  ال��ط��ع��ام  قائمة 
يلي: 

الليلة" يف  الفتيات  "تكاليف 
300 ين لفتاة واحدة 

500 ين لفتاتني او ثالث 
1000 ين خلم�س فتيات 

ولقد ق�شت هذه الكباريهات على 
اجلي�شا"وكانت  مهنة"فتيات 
احل��رب  ق��ب��ل  اجلي�شا  ف��ت��ي��ات 
مهنة   – الت�شلية  فتيات   –
ممتازة حمرتمة يف اليابان، 
ان  للفتاة  ي�شمح  يكن  ومل 
بعد  اال  املهنة  ه��ذه  متار�س 
الدرا�شة  من  �شنوات  ع�شر 
والتمرين. اما االن فان فتاة 
لتمار�س  ت��خ��رج  اجلي�شا 
ع��م��ل��ه��ا ب��ع��د ا���ش��ب��وع��ني 
االن  به  تقوم  وما  اثنني، 
كانت  عما  كثريا  يختلف 
اجلي�شا  فتيات  به  تقوم 

القدامى.!! 

�لنجمة �حلمر�ء 
فوق طوكيو! 

اخل���ط���ر  ي����ك����ن  ومل 
قبل  مذكورا  �شيئا  اليابان  يف  ال�شيوعي 
�شنوات  �شبع  م��ن��ذ  ال�شم�س  تغيب  ان 
هي  ال��ي��وم  ال�شيوعية  االح����زاب  ول��ك��ن 
وتنت�شر  ط��وك��ي��و  يف  االح�����زاب  اق����وى 
الطلبة. وال  او�شاط  ال�شيوعية بقوة يف 
ال�شيوعيون  يحاوال  يوم حتى  يكاد مير 
الذين يتخذون من متنزه"هيبيا ال�شهري 
اث��ارة   – لتجمعاتهم  مركزا  طوكيو  يف 
مظاهرات  وبع�س  واال�شطراب  القالقل 
ال�شيوعيني مت�شي ب�شالم، ولكن بع�شها 
ك���ادت  م��اي��و االخ����ري  ك��م��ظ��اه��رات اول 
توؤدي اىل نتائج وخيمة فقد ا�شيب فيها 
1454 �شخ�شا مات عدد كبري منهم وكان 
الفتات  يحملون  م�شوا  قد  ال�شيوعيون 

كتب عليها: 

االمريكان" ايها  "اخرجوا 
االمرييال"  "فندق  ع��ل��ى  ه��ج��م��وا  ث���م 
من  فيه  من  روؤو���س  على  دك��ه  يحاولون 

االجانب. 

�ثار �حلرب! 
اال�شبوع  ه��ذا  ا�شرقت  التي  وال�شم�س 
لي�س  �شيئا غريبا..  �شتجد  اليابان  على 
يف اليابان اليوم اثر للحرب اال �شعور 
ياباين  كل  نف�س  يف  تلمحه  ال��ذي  االمل 
الول  بلغتهم  التي  الهزمية  على  ح�شرة 
مرة يف تاريخهم وفيما عدا هذا ال �شيء 

خ�شو�شا بعد ان ينتهي االحتالل. 
ولقد كانت العمليات احلربية دمرت 65 
يف املائة من مباين طوكيو اما اليوم فال 

يوجد اثر لدمار. 
احلرب  اعقب  ال��ذي  اال�شعار  وارت��ف��اع 
ورمب��ا  مبعجزة  ال��ي��اب��ان  عليه  تغلبت 
كانت طوكيو اليوم هي ارخ�س عوا�شم 

العامل ا�شعارا. 
ما  ي�����ش��اوي  االن  امل�����ش��ري  اجل��ن��ي��ه  ان 

يقرب من الف ين ياباين. 
فندق  يف  ي�شكن  ان  الواحد  وي�شتطيع 
ويف  طوكيو  ف��ن��ادق  اف��خ��م  االم��ربي��ال 

ج���ن���اح ف���خ���م م��ن��ه 
ال��ل��ي��ل��ة اي  ي���ن يف  مب��ائ��ت��ي 

ع�شرين قر�شا. 
ال��ف��اخ��رة يف مطعم  ال��ط��ع��ام  ووج��ب��ة 
اوربي ممتاز"كالبيت الفرن�شي"امللحق 
ع�شرة  اي  ي��ن  مائة  تكلف  ب��االم��ربي��ال 

قرو�س. 

�بن �ل�شماء
وم���ن اال���ش��ي��اء ال��ت��ي ت��غ��ريت وت��غ��ريت 
كثريا يف اليابان و�شع اال�شرة املالكة، 
�شليل  هريوهيتو  االم��رباط��ور  وو�شع 
وال�شيد  ال�شماء  وابن  امل�شرقة  ال�شم�س 
االلهي لليابان كما تقول القابه الر�شمية 
– او كما كانت تقول هذه االلقاب فيما 

م�شى الن احلال تغري. 
ميلك  م�شى  فيما  االم��رباط��ور  ك��ان  لقد 
فان"الديت"–  االن  ام��ا  كلها،  اليابان 
ميزانية  يع�شر   – ال��ي��اب��اين  ال��ربمل��ان 
اال  له  ي�شمح  يكاد  وال  �شنة  كل  ق�شرية 

ب��ال�����ش��روري من 
النفقات. 

العامل  اغنى رجل يف  وكان هريوهيتو 
العامل  يف  النا�س  افقر  من  اليوم  وه��و 
�شقيقته  ت���زوج���ت  ح���ني  ح����دث  ول���ق���د 
عجزت  االمرية"كازوجو"ان  ال�شغرى 
ال��ت��ي حكمت  اال����ش���رة االم���رباط���وري���ة 
 134 خ����الل  ���ش��ن��ة،   2613 ال���ي���اب���ان 
– ان ت�شرتي  امرباطورا على التعاقب 

لفتاتها"كيمونو"يليق بزفافها!
ت�شتعري  بان  امره  االمرباطور  وا�شدر 
ال��ذي  ال�شغرى"الكيمونو"  �شقيقته 
االم��رية  ال��ك��ربى  �شقيقته  ب��ه  ت��زوج��ت 
قد  االم���رية  ه��ذه  وك��ان��ت  "�شيجيكو" 

تزوجت قبل ان تغرب ال�شم�س! 
اال�شرة  اف��راد  من  كثريون  ا�شطر  وق��د 
االل���وه���ي���ة  ع����ن  ي���ن���زل���وا  ان  امل���ال���ك���ة 
ال���ت���ي ك����ان����وا ي��ت��م��ت��ع��ون ب���ه���ا، ف���ان 
االمرباطور  االمري"�شي�شيبوبو"�شقيق 
قد باع ق�شره الكبري لي�شبح ناديا عاما 

واكتفى ب�شراء بيت ريفي �شغري 
على مقربة من طوكيو. 

كان  "االمري"تاروهيكو،الذي 
اليابان  ل��وزراء  رئي�شا  يوم  ذات 
وه����و م���ن اق�����ارب االم���رباط���ور 

ا�شطر ان يفتح حمل بقالة! 

عويل رياح �ل�شتاء! 
وقته  معظم  االم��رباط��ور  ويق�شي 

يف احد �شيئني: 
معمل االحياء البحرية وهو من اكرب 

العلماء فيها. 
وقر�س ال�شعر، وهو �شاعر ممتاز ويف 
االم��رباط��ور  ال��ف  املا�شي  مايو  اول 

ق�شيدة قال فيها: 
ال�شتاء!  رياح  عويل  خفت  "لقد 

وال��رب��ي��ع ال���ذي ط��ال ان��ت��ظ��اره ق��د جاء 
وتفتحت االزهار على اغ�شانها. 
لتحيى الربيع.. ربيع االمة كلها"

ام��ام  يظهر  ح��ني  االم��رباط��ور  يعد  ومل 
رعاياه يثري نف�س القدا�شة القدمية وان 
كان النا�س من اجليل القدمي ال ميرون 

امام ق�شره اال ركعا. 
وعلى اي حال فان االمرباطور ال يظهر 

كثريا. 
انه يذهب مرة الفتتاح "الديت" الربملان 
– ويقف رئي�س الوزراء ويلقي خطاب 
العر�س ويعطي االمرباطور ظهره ولو 
رئي�س  لقتل  م�شى  فيما  حدث  هذا  كان 
م��ن حق  فلي�س  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ال�����وزراء 
ان�شان على االر�س ان يعطي ظهره البن 
ال�شماء وفيما عدا هذه املرة ال�شنوية ال 

يظهر االمرباطور كثريا لرعاياه. 
وان كان ابنه االمري اخيتو يظهر كثريا 
العهد  ويل  ان  ك��ث��ريون  وي��رى  للنا�س 
كبري  مب�شتقبل  يب�شر  اخ��ي��ت��و  االم���ري 
ظ��روف  ب��رتب��ي��ت��ه  اح��اط��ت  فلقد  كملك 
�شليال  منه  جتعل  ان  ت�شتطيع  ك��ث��رية 
لل�شماء و�شيدا  امل�شرقة، وابنا  لل�شم�س 
ملكا  الوقت  نف�س  ويف  لليابان،  الهيا 

د�شتوريا! 

�آخر �شاعة/ متوز - 1952

- اوؤك���د ل���ك ان اجلندي يف مي���دان القتال 
اح���وج م���ا يك���ون اىل ال�ش���الة من���ه اىل 
الرتفيه.. ففي ال�شالة �شفاء الروح و�شحد 
معنويتها، اما الرتفيه فهو ير�شى اجل�شد 
وي�شبع الغرائز.. ونحن نعتمد على روح 
اجلندي املقات���ل يف امليدان قبل ان نعتمد 
على ج�شده.. لذلك اعتقد ان اجلي�س الذي 
يذهب اىل احلرك���ة بغري "ق�شي�س" متاما 
كاجلي�س الذي يذه���ب اليها بغري �شالح.. 
ولذل���ك او�ش���ى دائم���ا عل���ى ان اب���ث يف 
جن���ودي اوال روح االمي���ان قبل ان ابعث 

فيهم روح االقدام. 
فاخذهم اىل الكني�ش���ة قبل ان اخذهم اىل 

ميدان التدريب.. 
وقدم���ت  "�شجائ���ري"  علب���ة  واخرج���ت 
ل���ه "�شيج���ارة" فاعت���ذر قائ���ال: "انني ال 
"اه.. ن�شي���ت.. اع���رف  ادخ���ن.." قل���ت: 
اخلم���ر  ت�ش���رب  ال  ان���ك  واع���رف  ذل���ك.. 

اي�شا.. انه الدين اي�شا..". 
ق���ال: "لي�س الدين فقط.. بل هي اجلندية 
تق���ر  ال  ال�شحيح���ة  اجلندي���ة  اي�ش���ًا.. 
الكمالي���ات.. لقد �شمع���ت بال�شك ب�شلطان 
الغزو..  "برلني" بع���د  "ال�شيج���ارة" يف 
كان���ت ت�شرتي كل �ش���يء.. وانا ال ار�شى 
للجن���دي املح���ارب ان يبي���ع نف�ش���ه ول���و 

خموره..  او  كلها..  "ب�شجائر" العامل 
ال�شخم���ة  الكني�ش���ة  اىل  ينظ���ر  وع���اد 

ويقول: 
- لق���د مررنا به���ذه الكني�ش���ة نحن جميعا 
�شب���اط وجنود اجلي����س الثامن وتزودنا 
ال���روح..  زاد  االخ���ري..  بال���زاد  منه���ا 
ونح���ن يف طريقنا اىل مي���دان القتال يف 
ال�شحراء.. واليوم نع���ود اليها – بع�س 
االحي���اء منا – اما االم���وات ال�شهداء فهم 

معنا اي�شا.. ولكن بارواحهم.. 

مفاجاأة!.. 
الكني�ش���ة  حدي���ث  م���ن  "لنخ���رج  قل���ت: 
واحل���رب، ولنتح���دث يف ق�شيتن���ا ق�شية 

م�شر؟". 
ولكن���ك تعلم انني االن رجل دويل.. نائب 

قائد عام قوات دولة االطلنطي! 

 -

ان 
الع�شكري���ني  ان  عندن���ا  املع���روف 
الربيطاني���ني ه���م الذين يت�ش���ددون معنا 
ويقف���ون يف �شبيل ح���ل ق�شيتن���ا، وانت 

على را�س هوؤالء الع�شكريني.. 
- احيلك على اجابتي ال�شابقة 

- ح�ش���ن م���ا دم���ت تري���د ذل���ك.. فلنخرج 
اىل االف���ق الدول ال���ذي متثله كما تقول.. 
ان�شتطي���ع ان نعرف م���ا اذا كانت يف هذا 

االفق بوادر حرب قريبة؟ 
وم���رة اخرى ابت�شم "مونت���ي" ابت�شامته 

العري�شة وقال: 
ال�شا�ش���ة،  عن���د  ه���ذا  �شوؤال���ك  ج���واب   -
ف�شله���م.. اننا نحن مع�ش���ر الع�شكريني ال 
ن�شنع احلرب، وامنا نعمل على م�شرحها 

فقط! 

مدين لل�شحر�ء! 
- اي ذك���رى تعاودك االن يف زيارتك هذه 

مل�شر؟ 

- ال �شيء �ش���وى احلنني اىل ال�شحراء.. 
انها فاتن���ة.. لكنن���ي اود بالطبع ان اعود 
اجلي����س  ان  حمارب���ا..  ال  زائ���رًا  اليه���ا 
الثامن مدين لهذه ال�شحراء بانت�شاراته، 
والع���امل الدميقراط���ي اي�ش���ا مدي���ن له���ا 

بنجاته من �شر اعدائه.. 
فلق���د اكت�شبن���ا فيه���ا ث���الث �شف���ات كانت 
هي ا�ش�س جناحن���ا.. اوالها �شفاء الفكر 
ونق���اء ال�شمري، ومن يع�س يف ال�شحراء 
بعيدا عن ان���وار املدينة ومفاتنها البد ان 
ي�شف���و فك���ره وينقي �شم���ريه.. وال�شفة 
احلق���ة  الت�شحي���ة  روح  ه���ي  الثاني���ة 
اخلال�ش���ة فلي�س يف ال�شح���راء ما يغري 
بالدني���ا ومتاعها.. وال�شف���ة الثالثة روح 
العائل���ة والت�شامن وان الف���رد للمجموع 
واملجم���وع للف���رد.. و�شف���ة واح���دة م���ن 
هذه ال�شف���ات الثالثة كفيلة بك�شب اخطر 
ح���رب، فم���ا بال���ك اذا اجتمعت كله���ا معا. 
واين القوله���ا - ال ع���ن غ���رور او خي���الء 
رمزًا ومثال  ا�شبح  الثامن  – ان اجلي�س 

اعلى جليو�س العامل.. 

�ملر�شد�ت �شيوف �جلميع! 
ويف قاع����ة "الكاندرائي����ة" اجتمع 1200 
مدع����و.. على راأ�شهم "الفري����ق عمر با�شا 
فتح����ي" مندوب جالل����ة املل����ك، واال�شتاذ 
احلربي����ة  وزي����ر  ن�ش����رت"  "م�شطف����ى 
"ابراهيم  ومندوب احلكوم����ة، واال�شتاذ 
ف����رج " وزير ال�ش����وؤون البلدية ومندوبو 
اجلي�س امل�ش����ري والبولي�س، وكثري من 

الكرباء. 
اما اجلي�س الربيطاين فكان ممثال بثالثة 
وخم�ش����ني �شابط����ا وجنديا م����ن خمتلف 
مع����ارك  يف  ا�شرتك����وا  مم����ن  اال�شلح����ة 

اجلي�س الثامن او تعاونوا معه.. 
وكانت هيئة اال�شتقبال موؤلفة من اربعة.. 
احده����م من رج����ال ال�شف����ارة الربيطانية 
ال�شيا�ش����ي  ال�شل����ك  اع�ش����اء  ال�شتقب����ال 
ان  روع����ي  الذي����ن  املدني����ني  واملدعوي����ن 
يكون اغلبهم من عائالت �شهداء "اجلي�س 
الثامن".. والثاين من كبار �شباط م�شاة 
اجلي�����س الربيطاين ال�شتقب����ال ال�شيوف 
�شب����اط امل�ش����اة.. واخر من كب����ار �شباط 
�ش����الح الط����ريان الربيط����اين ال�شتقب����ال 

ال�شيوف �شباط الطريان.. 
اال�شط����ول  �شب����اط  كب����ار  م����ن  وراب����ع 
الربيط����اين ال�شتقب����ال ال�شي����وف �شباط 
البحرية.. ومل����ا و�شل����ت "ال�شيدة منرية 
�ش����ربي" كب����رية املر�ش����دات امل�شري����ات 
وكان����ت ب����ني املدع����وات تق����دم ال�شب����اط 
الثالثة اع�شاء جلن����ة اال�شتقبال لتحيتها 
حتي����ة ع�شكري����ة "جام����دة".. وقال����وا لها 
انه����م يع����دون املر�ش����دات �شي����وف �شرف 

جلميع ا�شلحتهم.. 
خمتل����ف  ع����ن  مندوب����ون  هن����اك  وكان 
الكنائ�����س والطوائ����ف.. وق����د ا�شطح����ب 
اجنل����رتا  م����ن  مع����ه  "مونتجرم����ري" 
الق�شي�س الذي راف����ق اجلي�س الثامن يف 
انت�شارات����ه من "العلمني" اىل قلب املانيا 
ليح�ش����ر االحتف����ال بازاح����ة ال�شت����ار عن 

نافذة اجلي�س الثامن. 
وعل����ى الب����اب اخلارج����ي وق����ف غالم����ان 

م����ن ع����ازيف النف����ري.. انتخب����ا م����ن فرقة 
"رويال �شك�س" التي حاربت مع اجلي�س 

الثامن.. 
وا�شتقب����ل ال�شف����ري الربيط����اين "ال�ش����ري 
الكني�ش����ة  رال����ف �شتيفن�ش����ون" وراع����ي 
"جفري الن" مندوب جاللة امللك فاروق 
عب����د و�شول����ه.. وع����زف ارغ����ن الكني�شة 
ال�ش����الم الوطني امل�ش����ري يف نغم جميل 
بدي����ع.. وبعد ال�شالة وتالوة االنا�شيد.. 
تق����دم "الفيل����د مار�ش����ال مونتجوم����ري" 
"كني�ش����ة  اىل  ذه����ب  يف  كلمت����ه  فالق����ى 
وازاح  "الكاتدرائي����ة"  داخ����ل  الع����ذاء" 
ال�شتار عن النافذة التي ن�شبت يف الركن 
ال�شرقي.. والتف����ت اىل "راعي الكني�شة" 

وقال له وهو يزيح ال�شتار: 
"با�ش����م العل����ي القدير ازي����ح ال�شتار عن 
امله����داة جلن����ود اجلي�����س  الناف����ذة  ه����ذه 
الثام����ن الربيطاني����ني الذي����ن ا�شت�شهدوا 
يف احلرب العاملي����ة الثانية، وارجو منك 
ب�شفت����ك راعي ه����ذه الكني�ش����ة ان تتقبلها 

تخليدا لذكراهم التي لن متون". 

�شنع يد! 
اما الناف����ذة فهي من الزج����اج امللون وقد 
�شنعت يف اجنل����رتا، و�شاهم يف نفقاتها 

�شباط وجنود "اجلي�س الثامن". 
وه����ي م�شنوع����ة م����ن 1200 قطع����ة م����ن 
الزجاج املختلف االل����وان.. �شمم ر�شمها 
"جيم�س  "م�شرت ادوارد كارل" و�شنعها 
"ودل�شت����ون"..  يف  وول����ده  ي����اول" 
وارتفاعه����ا 13 قدما وعر�شه����ا 3 اقدام.. 
وكل قطعه����ا مقطوع����ة بالي����د ال باالالت.. 
�شنعت����ه  فق����د  الربون����زي  اطاره����ا  ام����ا 
وت����وىل  "الف����ورج"  �شرك����ة  م�ش����ر  يف 
تركيبه����ا مندوب����ون ع����ن وزارة اال�شغال 
الربيطاني����ة، وال�ش����ورة املر�شومة عليها 
للع����ذراء وامل�شب����ح كغالم يحم����ل يف يده 
�شفين����ة ترم����ز اىل قيام����ه يحم����ل ر�شال����ة 
ال�ش����الم للع����امل.. وحتت ال�ش����ورة �شعار 

الثامن".  "اجلي�س 

�مل�شور/ ني�شان - 1948

بالرغم من �ل�شــتار �حلديدي �لذي �شــربته �ل�شفارة �لربيطانية وحر��شــها حول "�لفيلد مار�شال مونتجومري" يف زيارته 
�الخرية مل�شــر، متكن مندوب "�مل�شــور" من حماولة �لقائد �لكبري حمادثات �شــريعة، جتمعها يف �حلديث �لتايل مع و�شــف 

�حلفلة �لتي �قيمت الز�حة �ل�شتار عن نافذة �لعلمني �لتذكارية: 
قال يل: "�لفيلد مار�شال مونتجومري" وهو يجيل ب�شره يف �ركان "كاتدر�ئية جميع �لقدي�شني" �ملطلة على �لنيل يف "�شارع 
ما�شــريو" �لتي �ختــريت مكانا للنافذة �لتذكاريــة للجي�س �الجنليزي �لثامن �لذي �نت�شــر يف موقعــة "�لعلمني" تفتح بها 

طريق �لن�شر �مام �حللفاء على قو�ت �ملحور.. قال يل: 
- ما �جمل هذه �لكني�شة و�روعها.. لقد �ح�شنو� �شنعا �ذ �شموها "كني�شة جميع �لقدي�شني". 

و�بت�شم �بت�شامة عري�شة ثم قال: 

◄◄
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اخلم����س  ال�ش���نوات  ه���ذه  وتعت���رب 
اغ���رب ف���رتة يف تاري���خ ذل���ك املعه���د 
امل�شري.. فف���ي خاللها تغري ا�شمه من 
اىل"املدر�شة  التجهيزي���ة"  "املدر�ش���ة 
لقب"خدي���وي  اىل  اخلديوية"ن�شب���ة 
الذي كان يطلق على والة م�شر انذاك، 
واخ���ذت املدر�شة تخط���و على مهل من 
مدر�شة ع�شكرية عامة – يتعلم الطلبة 
فيها النظام الع�ش���كري قبل كل �ش���يء، 
ث���م يتعلمون اىل جانب���ه اخلط واللغة 
واحل�شاب وبع�س احلرف اليدوية – 
اىل معهد"علمي"يتلق���ى الطلبة فيه ما 
ي�شاعده���م عل���ى التخ�ش�س يف احدى 

الدرا�شات العليا فيما بعد. 
وكان مدر�شو اخلديوية انذاك طوائف 
خمتلف���ة: منهم االزه���ري الذي يدر�س 
الدين واللغة واخلط، واملهند�س الذي 
مدر�ش���ة  وخري���ج  الريا�ش���ة،  يدر����س 
االل�شن الذي يدر�س اللغات، وال�شابط 
الذي يلقن الطلبة النظام الع�شكري.. 

ومل تكن مرتب���ات املدر�شني مت�شاوية، 
ف���كان مدر�س النحو وال�شرف واخلط 
يتقا�ش���ى مائت���ي قر����س، ام���ا مدر����س 
خم�شمائ���ة  يتقا�ش���ى  ف���كان  اللغ���ات 

كاملة!. 

�متحانات طريفة 
وكان���ت االمتحان���ات تعق���د يف نهاي���ة 
�شعب���ان م���ن كل �شن���ة.. وكان���ت كله���ا 

�شفوية وعلنية يح�شرها من ي�شاء! 
وكان���ت هيئ���ة املمتحن���ني جتل�س على 
من�ش���ة عالية يف حو����س املدر�شة امام 
جي����س حافل م���ن املتخرج���ني.. وكان 
اه���ايل الطلبة ي�شطحب���ون معهم فرقا 
مو�شيقي���ة لالحتف���ال بنج���اح ابنائهم 

النجباء. 
ف���اذا ن���ودي ا�ش���م الطال���ب تق���دم يف 
م�شي���ة ع�شكرية حتى يق���ف امام هيئة 
رق���اب  الي���ه  وتطلع���ت  املمتحن���ني، 

اهله..! 
ويب���داأ مدر����س اللغ���ة واخل���ط بالقاء 
ام���ر  �شيغ���ة  يف  االأول  ال�ش���وؤال 

ع�شكري: 

- يا ولد.. اكتب على التختة بالثلث: 
فاأنظمها  يل  تدنو  الالآلئ  "ليت 
عقود مدح فما ار�شى لكم كلبي"

ف���اذا كتب"الوالد"الآيلء من غري خطاأ، 
�شاح املدر�س: 

- عفارم!.. اعرب"ليت". 
باعراب"ليت"كم���ا  الطال���ب  ويق���وم 
حفظها عن ظه���ر قلب ويبت�شم املدر�س 

وينظر اىل زمالئه يف زهو.. 
ثم يتق���دم الطالب اىل مدر�س الريا�شة 

الذي يفتل �شاربه ويقول: 
- يا ولد.. 7 × 9 بكام.؟ 

فيقول الولد: 65.. 
فيفتل اال�شتاذ �شاربه غ�شبا.. ويحاول 
مل�شاع���دة  فيتق���دم  خجل���ه  ي���داري  ان 

الطالب، ويقول: 
يا ولد اقل من كدة �شوية. 

 ..61 -
-  يا ولد..! اكر �شوية.. 

 ..62 -
- يا ولد..!

 ..63 -
-عفارم...

وعف���ارم لفظ���ة تركية معناه���ا" برافو 
"في�شيح والد الطالب: دق له يا مزيكة. 

وتنطلق املو�شيقات والزغاريد. 
 ومير"الولد"يف االمتحان.. وي�شبح 

له احلف يف ان يكون افنديا.. 

ام���ا اذا ر�ش���ب الطال���ب اكر م���ن مرة 
فل���م يكن امام���ه اال ان يلتح���ق بخدمة 
احلكومة يف اإحدى الوظائف ال�شغرية 
كممر�س او جناين���ي ورمبا.. �شائ�س 

يف ا�شطبل.!
ب���ني  يخت���ار  ان  الناج���ح  عل���ى  وكان 
يف  احلكوم���ة  بخدم���ة  يلتح���ق  ان 
يف  ي�شتم���ر  ان  او  كناي���ة  وظيف���ة 
العالي���ة،  الدرا�شة"اخل�شو�شي���ة"اي 
كدرا�ش���ة الطب او الط���ب البيطري او 
الزراع���ة او االل�ش���ن او العمليات، اي 

ال�شناعات. 

وكان نظ���ام الدرا�ش���ة ع�شكريا �شرفا: 
يعت���ربون  االوىل  ال�شن���ة  طلب���ة  كان 
"انفارا" مع ان �شنهم مل تكن لتزيد عن 
ثم���اين �شنوات.. ف���اذا انتق���ل الطالب 
الثاني���ة ا�شبح"جاوب�شا"،  ال�شنة  اىل 
الثالث���ة  اىل  الثاني���ة  تخط���ى  واذا 
�شار"�ش���وال".. وهكذا حت���ى يتخرج 
من املدر�شة"�شابطا"�شغريا مهما يكن 
تخ�ش�شه.. فقد يكون مدر�شا للخط او 
للنحو او للغ���ة الفرن�شية ويعترب رغم 

ذلك �شابطا.. 
كان الطلب���ة جميعا داخل���ني، يعي�شون 
يف املدر�ش���ة التي كانت ا�شبه مبع�شكر 
ال ت���رى في���ه غ���ري الطواب���ري والنظام 
وال�ش���ري الع�شك���ري وكان ل���كل طالب 

يك���ن  ومل  وك�ش���وة.  �شه���ري  مرت���ب 
للمدر�ش���ة انذاك نظ���ام ثابت، بل كانت 
احلكوم���ة تاأخذ م���ن الطلبة من حتتاج 
اليه���م من اية �شنة كان���ت، الن الفر�س 
من ان�ش���اء املدر�شة كان اع���داد �شباط 

وموظفني للجي�س. 
لذل���ك كان���ت ه���ذه املدر�ش���ة الثانوي���ة 
امل�شري���ة االوىل عب���ارة ع���ن مع�شكر، 
ورو�ش���ة اطفال، وور�شة كبرية يف اآن 

واحد.! 
وكان املار بها ي�شمع من خلف جدرانها 
واملو�شيق���ى  الع�شكري���ة،  الن���داءات 
احلربية، وا�ش���وات الطلبة يحفظون 
الق���راآن، خمتلطة بعويل املعاقني منهم 
ممن اخط���اأوا او اهمل���وا او اغ�شبوا 

ح�ش���رات اال�شات���ذة ال�شب���اط!! وكان 
من طلب���ة ه���ذه التجهيزية عل���ي با�شا 
مبارك، وق���د و�شف لنا نظ���ام التعليم 
يف املدر�ش���ة بقوله".. كان���ت واجبات 
الوظائ���ف جمهول���ة فيها، ب���ل كان جل 
الع�شك���ري،  التفاته���م بتعلي���م امل�ش���ي 
ف���كان ذل���ك يف وق���ت ال�شب���ح والظهر 
وبع���د االكل ويف اماكن النوم.! وكان 
جميع املتكلمني – اي روؤ�شاء التالميذ 
ال�شب  وانواع  بال�ش���رب  – يوؤذونهم 
واالهانة من غري ح�شاب وال حرج..". 

نحو �لنظام.. 
حكوم���ة  و�شع���ت   1836 �شن���ة  ويف 
للتعلي���م  ثابت���ا  نظام���ا  عل���ي  حمم���د 
وادارت���ه فانتظمت حال���ة الدرا�شة يف 
ه���ذه املدر�ش���ة الطريف���ة كم���ا انتظمت 
يف غريه���ا، وزادت العناي���ة باختي���ار 
ا�شاتذتها وطالبه���ا، واجتهت املدر�شة 
نح���و نظ���ام قريب م���ن نظ���ام التعليم 

الثانوي املعروف.. 
ث���م نقلت املدر�شة اىل ابي زعبل! مكان 
مدر�شة الطب، ونقلت هذه االخرية اىل 
الق�شر العين���ي، حيث ظلت اىل االن.. 
وكان انتق���ال املدر�ش���ة التجهيزية اىل 
هذا امل���كان البعيد �شبب���ا يف ان�شراف 
ج���دا،  عدده���م  فق���ل  عنه���ا،  التالمي���ذ 
وانتهى االمر بتوقف الدرا�شة فيها يف 

�شنة 1841.. 
ث���م اعيد افتتاحها ونقل���ت اىل القاهرة 
لك���ي ي�شه���ل عل���ى الطلب���ة دخوله���ا.. 
واحلقت مبدر�شة االل�شن، وكان مقرها 
فندق �شربد االن! وعهد يف ادارتها اىل 
رفاعة راف���ع الطهطاوي.. وظلت كذلك 

اىل وفاة حممد علي با�شا. 

بني �بي زعبل.. و�لقاهرة 
ونفاها عبا�س االول من جديد اىل ابي 

زعبل!! 
اح���دى  اىل  نقل���ت   1863 �شن���ة  ويف 
ثكن���ات اجلن���ود يف العبا�شي���ة حي���ث 

ظلت خم�س �شنوات.. 

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة �ملدى 

لالعالم و�لثقافة و�لفنون

�الخر�ج �لفني
----------------
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مدر�شة جتهيزية 

لــو �نــك مــررت ب�شــارع ق�شــر �لعينــي يف 

�و�خر مايو �شنة 1825 لر�أيت منظر�ً غريبا 
جد�.. 

مل يكن ق�شــر �لعيني �نذ�ك م�شت�شفى وال 

مدر�شــة للطــب، بل كان مدر�شــة ي�شــميها 

�لنا�ــس "�ملدر�شــة �لتجهيزيــة" النها كانت 

باملد�ر�ــس  لاللتحــاق  �لطلبــة  "جتهــز" 

"�خل�شو�شية".. ومل يكن طلبة "�لتجهيزي" 

�نذ�ك �شــبانا.. بل كانو� �طفاال.. و�شبيانا 

تتدرج �عمارهم من �لثامنة �ىل �خلام�شــة 

ع�شرة وكانو� خليطا غريبا من �ل�شر�ك�شة 

و�ليونانيــني..  و�مل�شــريني  و�اللبانيــني 

ي�شــلمهم �باوؤهــم للمدر�شــة لتعلمهــم كل 

�شيء من �لقر�ءة و�لكتابة، �ىل �للغات، �ىل 

�حل�شــاب و�جلرب، �ىل �لنظام �لع�شكري..! 

وكان عــدد �لطلبــة نحو 500 مق�شــمني �ىل 

فــرق �شــبه ع�شــكرية.. ير�أ�ــس كال منهــا 

�شابط �وجاوي�س.. حتى �ن مدر�شي �للغة 

�لعربية و�لنحو و�ل�شــرف كانو� معتربين 

�شباطا لهم برتب ع�شكرية.. 
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