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وده� ��ش الرج ��ل ولكن ��ه �س ��رعان م ��ا قال
مبت�س ��ما ،وملاذا ترفعها :لقد كانوا انا�س ��ا
�شرفاء من اخل�ص اخلدام لبالدهم.
ا�س ��تطاعوا ان يفي ��دوا الهن ��د ول ��و ع ��ن
طريق غري مبا�ش ��ر ..ثم لق ��د ذهبوا ،فاي
�ضرر ميكن ان تلحقه بنا �صورهم".
ال�سفري� ..سفري م�صر
ويب ��دو ان �س ��فري م�ص ��ر يف نيودلهي –
ا�س ��ماعيل بك كامل – يوجه جهوده االن
اىل تنمي ��ة العالق ��ات االقت�ص ��ادية ب�ي�ن
م�صر والهند..
ولقد ام�ض ��ى ا�سماعيل كامل بك يف الهند
حت ��ى االن ارب ��ع �س ��نوات ،ج ��اء خالله ��ا

العامل كله كان يراقب الهند يف اال�س ��ابيع
االخرية وهي تواجه م�س ��تقبلها وجتري
انتخاباته ��ا الول م ��رة من ��ذ ان ا�ص ��بحت
امة حرة ..اما �س ��ر ترق ��ب العامل لنتيجة
االنتخاب ��ات يف الهند فيع ��ود اىل الرغبة
يف معرف ��ة اي الق ��وى �ست�ص ��بح �س ��يدة
املوق ��ف يف ه ��ذه االم ��ة ال�ض ��خمة ،التي
يبلغ تعدادها  362مليون ن�س ��مة ،والتي
ترتب ��ط ارتباط ��ا وثيق ��ا ب ��كل م ��ن اقوى
ال�شرق وقوى الغرب.
ان الهند كالواليات املتحدة – امة مكونة
من عدة والي ��ات ..كل منها له ��ا قوانينها
وعاداتها ،ولكنها ت�شرتك جميعا يف عدة
قوانني عامة ويف حكومة واحدة.
وعندم ��ا ح�ص ��لت الهن ��د على ا�س ��تقاللها
يف ع ��ام  1947قال الع ��امل كله ان احلياة
ال�سيا�سية لن تتقدم يف خط دميوقراطي
�صحيح اال بعد ع�شرين عاما على االقل..
ب�س ��بب االحق ��اد الديني ��ة واحلواج ��ز
االجتماعي ��ة ،ولك ��ن االنتخابات االخرية
الت ��ي مت ��ت بع ��د خم� ��س �س ��نوات فق ��ط
ا�ش�ت�رك فيه ��ا  170مليونا ..وه ��ذا دليل
على ان الوعي ال�سيا�سي يف الهند ا�صبح
حقيقة.
الن�صف ...ن�ساء!
ولقد كان ن�ص ��ف ع ��دد الناخبني يف الهند
عل ��ى االق ��ل م ��ن الن�س ��اء ..وه ��ذا �ش ��يء
ل ��ه داللت ��ه ف ��ان امل ��ر�أة الهندية – م ��ا عدا

الت ��ي تعي�ش يف امل ��دن الكب�ي�رة – تبقى
دائم ��ا بعي ��دة ع ��ن احلي ��اة االجتماعي ��ة
وال�سيا�سية ..وال �ش ��يء يف الدنيا يهمها
�سوى ا�سرتها وواجبات بيتها.
وامل ��ر�أة الهندي ��ة ال ت�س ��تطيع ان متتل ��ك
�ش ��يئا يتيح لها حياة اال�س ��تقالل ..فهي ال
ترث زوجها وال ترث اباها ..مما يجعلها
تعتمد دائما على رجال اال�سرة.
ولن ت�ستطيع ان جتد يف الهند كلها امر�أة
هندو�س ��ية واحدة ثرية ..واالرملة منهن
عليها ان تذهب لتعي� ��ش مع اقاربها حتى
ول كان ��وا يف اقا�ص ��ي الهن ��د ،وعليها ان
تقب ��ل االعتب ��ار الذي تذهب على ا�سا�س ��ه
وه ��ي انها خادمة ..حتى ولو كان زوجها
املتويف مليونريا.
وهن ��اك االن قان ��ون – م ��ا زال حت ��ت
الدرا�سة – لتغيري بع�ض هذه النظم.
اما املر�أة امل�سلمة فانها تتبع تعاليم الدين
وترث كاملر�أة امل�س ��لمة يف م�صر وغريها
يف الدول اال�سالمية.
ولكن حقا ان الهند بلد املتناق�ض ��ات فعلى
الرغ ��م م ��ن هذه"العقدة"ت�س ��تطيع املراة
الهندية ان تنتخب من ت�ش ��اء ،وت�ستطيع
اي�ضا ان تر�شح نف�سها لينتخبها النا�س.
ولق ��د كان اول م ��ا لف ��ت نظ ��ري وان ��ا يف
طريقي بني مطار بومباي والفندق الذي
نزلت فيه االعالن ��ات االنتخابية الكثرية
املكتوبة على اجل ��دران وغالبيتها حتمل
ا�سماء ن�س ��ائية ..كان من بينها مثال ا�سم
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وزيرة ال�صحة ..وا�سم �شقيقة نهرو التي
كانت �سفرية للهند يف امريكا..
 14حزبا
ولي�س من ال�س ��هل تنظيم االنتخابات يف
مثل ه ��ذه الدولة ال�ض ��خمة ،م ��ا مل يجتد
لال�ش ��راف عليها عدد �ض ��خم من الرجال.
ويف بومباي وحدها – مثال – كان هناك
 60الف �شخ�ص يقررون اال�صوات وبلغ
ع ��دد الذي ��ن كلفته ��م الهند القي ��ام بعملية
االنتخاب ��ات يف جمي ��ع انحائها اكرث من
 560الف �شخ�ص.
وقوان�ي�ن االنتخاب ��ات يف الهن ��د
قا�س ��ية ..ف ��ان اي مر�ش ��ح – مهما كان –

ممنوع من ان يتفق يف حملته االنتخابية
اكرث من مبلغ حمدد واملبلغ امل�س ��موح به
للمر�شح للربملان هو الفا جنيه.
وقب ��ل عملي ��ة االنتخاب ��ات بي ��وم كام ��ل
تتوق ��ف جمي ��ع االجتماع ��ات واخلط ��ب
واملظاه ��رات – بام ��ر القان ��ون – حت ��ى
ي�ستطيع الناخب ان يفكر ويقرر اجتاهه
يف هدوء.
ويبل ��غ ع ��دد االح ��زاب املع�ت�رف به ��ا يف
الهن ��د ر�س ��ميا  14حزب ��ا ،كل منه ��ا يتخذ
حيوان ��ا رم ��زا له ..مثل الث ��ور او اجلمل
او الفي ��ل ..وهذا من اج ��ل اجلهالء حتى
ي�س ��تطيعوا ان يفرق ��وا ب�ي�ن االح ��زاب
واملر�شحني ب�سهولة.
ويف كل مدين ��ة كبرية ال بد ان جتد مكانا
خا�ص ��ا للخطب

ال�سيا�س ��ية ففي بومباي يتكلم اخلطاباء
يف احلديثة الكبرية وهي ا�ش ��به بحديثة
هايد ب ��ارك يف لندن ،اما يف بومباي فان
هناك �شاطئا خا�صا للخطب ال�سيا�سية..
�صور االجنليز
وتعت�ب�ر بومباي"بواب ��ة الهند"فانه ��ا
ميناء �ضخم بني الهند والعرب ف�ضال عن
ال�صناعات ال�ضخمة التي ن�ش�أت فيها.
ويف بومب ��اي اك�ث�ر م ��ن ثالث ��ة مالي�ي�ن
ن�سمة ..وعدد �ضخم من امل�صانع من بينها
 63م�ص ��نعا لن�س ��ج القطن ..وي�س ��تطيع
اي ان�س ��ان ان ي ��رى يف مواجه ��ة امليناء
البواب ��ة احلجري ��ة القدمي ��ة الت ��ي بنيت
يف القرن الثامن ع�شر ليمر من حتتها كل
حاكم اجنليزي جديد يف احتفال كبري.
وال�ش ��يء العجي ��ب يف الهن ��ود ان اح ��دا
منه ��م مل مي� ��س رمزا من رم ��وز االحتالل
االجنلي ��زي ..برغم انه ��م االن احرار يف
ان يفعلوا هذا!
فف ��ي كلكت ��ا مث�ل�ا يحتفظ ��ون بتمث ��ال
فيكتوري ��ا ..ويعتربونه من االثار الهامة
ويقول ��ون انها كانت اول من اعطى الهند
بع�ض حرياتها.
ويف مق ��ر احلكوم ��ة – حي ��ث كان مرك ��ز
احلاكم العام – ما زال الهنود يحتفظون
ي�صور احلاكم االجنليز يف اماكنها.
وقل ��ت ملر�ش ��دي ونح ��ن نط ��وف مبق ��ر
احلكومة ،وملاذا تبقون هذه ال�صور؟

اىل م�ص ��ر يف اجازة مرة واحدة يف عام
.1950
وال�سفري امل�صري هو اكرث الدبلوما�سيني
�ش ��هرة يف نيودله ��ي ..فعندم ��ا يق ��ول
النا�س"ال�س ��فري"بال اي �ش ��يء بعده ��ا
يكون معناها ال�سفري امل�صري.
وه ��و يعي�ش وحده يف �ش ��قة خا�ص ��ة من
ث�ل�اث غ ��رف يف افخ ��م فن ��ادق نيودلهي،
م�ؤثث ��ة وجمهزة ب ��االت تكيي ��ف الهواء،
ويراع ��ي دائم ��ا ان ي�ش ��رف بنف�ش ��ه على
الطعام الذي يقدم ل�ض ��يوفه – النه عزب
– ويعطى الن�صائح لطاهي الفندق.
ويف �شقة ال�سفري امل�صري خمزن يحتوي
ىل اي نوع يت�صوره ان�سان من امل�أكوالت

املحفوظ ��ة ،حت ��ى ي�س ��تطيع ان يدعو اي
عدد من اال�شخا�ص ويف اي وقت.
خ������ط �����س��ي�ر امل�������ؤمت������ر..
وال�شيوعيون
واملرك ��ز الدبلوما�س ��ي للهند بني ال�ش ��رق
والعرب مركز دقيق ..وقوي!
ولع ��ل ه ��ذا ه ��و ال�س ��بب يف انه ��ا حتقق
التوازن بني الكتلتني..
ولي� ��س �ص ��حيحا ان الهن ��د تتج ��ه نح ��و
ال�ش ��يوعية ،ف ��ان احلكومة ب ��د�أت – بعد
اال�ستقالل مبا�شرة – يف حماربة النيات
ال�ش ��يوعية بق ��وة وا�س ��تطاعت ان توقف

اال�ضطرابات.
وبرغم هذا تعرتف الهند ر�سميا باحلزب
ال�ش ��يوعي فيها ،م ��ادام يعم ��ل يف حدود
القانون ،وقد ا�س ��تطاع احلرب ال�ش ��يوي
يف االنتخابات االخ�ي�رة ان يلقى جناحا
يف اجلن ��وب ويف املناط ��ق الزراع ��ة،
وهذا على العك�س من ال�ش ��ائع واملعروف
م ��ن ان ال�ش ��يوعية تك�س ��ب م ��ن املناط ��ق
ال�صناعية..
وال�س ��بب يف هذا ان عمال الهند حتميهم
احتادات ونقابات قوية.
ام ��ا الفالح ��ون فحياته ��م تتوق ��ف عل ��ى
امل ��اء ..ومن ��ذ خم� ��س �س ��نوات وه ��م
يعان ��ون من قل ��ة امطار"املو�س ��ون"التي
تت�س ��اقط طوال ا�ش ��هر ال�ص ��يف الثالثة.
مم ��ا ادى اىل ح ��دوث جماع ��ات يف ع ��دد
من القوى .وكانت املجاعات هي ال�س ��بب
الوحيد ال ��ذي جعلهم ي�س ��تمعون لوعود
ال�شيوعيني ويعطونهم ا�صواتهم.
واهم اح ��زاب الهند هو ح ��زب امل�ؤمتر..
ذل ��ك احلزب ال ��ذي ان�ش� ��أه املهامتاغاندي
الذي ح�ص ��ل عل ��ى اال�س ��تقالل للهند بعد
�سنوات من اجلهاد ال�سلبي غري العنيف،
وجميع زعماء"امل�ؤمتر"ق�ض ��وا �س ��نوات
م ��ن اعمارهم يف ال�س ��جون .وهم جميعا
من ا�ص ��حاب املثل العليا الذين ي�ضحون
ب�ص ��حتهم وم�س ��تقبلهم من اجل بالدهم.
ولق ��د كان اع�ض ��اء امل�ؤمت ��ر يتوقعون ان
يح ��ل اال�س ��تقالل جمي ��ع امل�ش ��اكل ،ولكن
هن ��اك ع ��ددا كب�ي�را م ��ن الهن ��ود يقولون
ان االجنلي ��ز اعط ��وا الهند"مقلبا"عند ما
اعطوها اال�س ��تقالل التام املفاجئ بعد ان
حكموها لعدة قرون.
ويق ��ول ه� ��ؤالء :كان يج ��ب ان يك ��ون
هن ��اك ف�ت�رة انتق ��ال ،يعطى فيه ��ا الهنود
امل�س� ��ؤوليات وادة بع ��د االخ ��رى بدل ان
تو�ضع كلها بني ايديهم دفعة واحدة وهم
على غري ا�ستعداد.
وقد دفع هذا اع�ض ��اء امل�ؤمتر اىل التفكري
يف ا�س ��تخدام بع� ��ض نظري ��ات غان ��دي
الفل�س ��فية ..خ�صو�ص ��ا يف ال�ض ��واحي
االقت�ص ��ادية ،ويف الوقت نف�س ��ه انت�ش ��ر
ال�شيوعيون – اع�ضاء احلزب ال�شيوعي
– يف كل قرية يعدون بالطعام والك�ساء
اذا الف ��وا احلكوم ��ة وي�س ��تغلون نق ��ط
ال�ض ��عف يف اقت�ص ��اديات احلكوم ��ة
احلا�ضرة ..حكومة الفال�سفة..
حركة يف اجلنوب
واهم م�ش ��اكل الهن ��د هي م�ش ��كلة الطعام
وم�شكلة الزي ..وم�شكلة اللغة!
ان الهند تتحدث  12لغة خمتلفة بع�ض ��ها
االخت�ل�اف فيه ��ا ب�س ��يط كاالختالف بني
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العربي ��ة يف م�ص ��ر ويف �س ��وريا ولبنان
مث�ل�ا ،والبع� ��ض االخ ��ر يختل ��ف متام ��ا
بحيث ال تقوم بينها اي رابطة.
وله ��ذا فق ��ط مازال ��ت االجنليزي ��ة ه ��ي
اللغ ��ة ال�س ��ائدة ال�ش ��ائعة يف الهن ��د،
يتحدث بها كل ان�س ��ان هن ��اك ،وكثريا ما
ا�س ��تخدمها نه ��رو يف خطبه ال�سيا�س ��ية
خ�ل�ال اجلملة االنتخابي ��ة االخرية ..كما
ان ع ��دد ال�ص ��حف الت ��ي ت�ص ��در باللغ ��ة
االجنليزي ��ة ا�ض ��خم بكثري م ��ن تلك التي
ت�ص ��در باللغات املحلية ويف اجلنوب –
حي ��ث تن ��در اللغ ��ات والثقاف ��ات – تقوم
االن الدع ��وة حلرك ��ة انف�ص ��الية جدي ��دة
ال ت�ؤيده ��ا احلكوم ��ة الن �سيا�س ��تها
الت ��ي اعلنته ��ا وت�ص ��ر عليه ��ا حت ��ى االن
هي"احت ��اد الهن ��د" ،وقد ظه ��رت احلركة
االنف�ص ��الية يف االنتخاب ��ات االخ�ي�رة
ب�س ��بب اذكاء ال�ش ��عور �ض ��د ال�ش ��مال –
وه ��و غن ��ي واق ��وى من اجلن ��وب – مما
ادى اىل حت ��رج موق ��ف ح ��زب امل�ؤمت ��ر
وخ�صو�ص ��ا عندما ان�ض ��م ال�ش ��يوعيون
اي�ضا اىل احلركة االنف�صالية.
االجتاه ..وامل�صري..
ولقد تنبه نهرو لهذا اخلطر ..وفهم زعيم
حزب امل�ؤمتر انه ال بد االن ان يحارب من
اجل �سالم بالده ووحدتها كما حارب من
اج ��ل ا�س ��تقاللها ..وقال اجلمي ��ع ان هذا
عمل �ص ��عب ب�س ��بب ات�س ��اع رقعة الهند،
ولك ��ن نهرو ذلل ال�ص ��عاب وط ��اف خالل
حملت ��ه االنتخابي ��ة بجميع انح ��اء الهند
م ��ن جبال الهمالي ��ا اىل ر�أ� ��س كومورين
يف اجلن ��وب وا�س ��تغرقت جولته ت�س ��عة
ا�س ��ابيع خطب فيها  292مرة فيما يقرب
من  25مليون ن�سمة.
وعل ��ى الرغ ��م من ان ه ��ذا هو اك�ب�ر عدد
ا�س ��تطاع رج ��ل ان يجتمع به ��م ويخطب
فيهم.
وعل ��ى الرغم من ان نهرو �س ��افر  18الف
مي�ل�ا بالطائ ��رة 5200 ،مي ��ل بال�س ��يارة
 1600ميل بالقط ��ار  90ميال بالباخرة..
عل ��ى الرغم من هذا كله مل ي�س ��تطع نهرو
ان يقاب ��ل اك�ث�ر م ��ن ع�ش ��رة يف املائة من
�سكان الهند!
ومل يك ��ن نه ��رو يتح ��دث يف خطب ��ه ع ��ن
نف�سه وعن افراد احلزب ،فقد كان حديثه
ين�ص ��ب عل ��ى امل�ش ��روعات الت ��ي تبحثها
احلكومة وعن برنامج ال�سنوات اخلم�س
للري واال�صالح.
***
لق ��د وقف العامل يرغب اول انتخابات يف
الهن ��د ..وا�س ��تطاعت الهن ��د ان تظل كما
هي يف مركز متني بني القوتني العامليتني
بف�ض ��ل نه ��رو ان يقاب ��ل اكرث من ع�ش ��رة
يف املائة من يحم ��ل االن على كتفيه عبئا
ثقي�ل�ا منذ ان قت ��ل غاندي ومات �س ��ردار
يات ��ل وال يبدو ان هناك من ي�س ��تطيع ان
يحل حمله،
وبعد..
م ��اذا ميك ��ن ان يح ��دث اذا ذه ��ب نهرو..
واىل اي اجتاه �ست�سري الهند؟
مار�سيان اللوزي
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ا
ل
�
ضـ
ر
ب...
لي�س
ب�سب��ب
الطالق!

البابا ينق��ذ عر���ش ا�سبانيا من
مغنية كباريه..
روما – ملرا�سل"�آخر �ساعة"
�ش ��هدت روم ��ا يف ه ��ذا اال�س ��بوع
م�ؤمت ��ر ًا خط�ي�را ،فقد اجتمع ��ت عائلة
"بورب ��ون" بريا�س ��ة االم�ي�ر"دون
جوان"املطالب بعر�ش ا�س ��بانيا لبحث
م�س� ��ألة �ش ��ائكة تتعل ��ق بزوجة"ج ��ون
جيمي"�ش ��قيق"دون جوان"االك�ب�ر..
ه ��ذه الفت ��اة ال�ش ��قراء اللع ��وب الت ��ي
تعم ��ل مغني ��ة يف كباريهات النم�س ��ا..
فقد اثارت ت�ص ��رفات الفت ��اة يف االيام
االخرية ،غ�ض ��ب االمري"دون جوان"،
وكادت تت�س ��بب يف وق ��وع ازم ��ة
خطرية!!
وقب ��ل املوع ��د املح ��دد لعق ��د االجتماع
اخلطري ،ويف وقت واحد و�ص ��لت اىل
روما ارملة امللك الفرن�سي الراحل ملك
ا�سبانيا قادمة من �سوي�سرا ،ثم �شقيقتها
االمري"دون جوان"الربن�سي�س"ماريا
كري�ستينا"وزوجها احد كبار ا�صحاب
معام ��ل تقط�ي�ر النبي ��ذ ،والربن�س ��ي�س
"بياتوب� ��س" وزوجه ��ا الربن� ��س
"نورلونيا" قادمني من تورين.

ق�صة وراثة العر�ش!
واالم�ي�ر"دون جيمي"ال�ش ��قيق االكرب
لالم�ي�ر"دون جوان"ه ��و ال ��وارث
ال�ش ��رعي لعر� ��ش ا�س ��بانيا ،وهو رجل
ايل ��ه م�ص ��اب بال�ص ��مم ،وكان الب ��د
ل ��ه م ��ن ان ين ��زل م ��ن العر�ش ل�ش ��قيقه
اال�ص ��غر"دون جوان"وقد كان الرجل
االبل ��ه اال�ص ��م متزوج ��ا من ابن ��ة احد
رجال ال�س ��لك الدبلوما�س ��ي الفرن�س ��ي
يف روم ��ا واجن ��ب منها ثالث ��ة اطفال،
ث ��م ما لب ��ث ان اف�ت�رق عنه ��ا بالطالق.
ولكن ��ه مل يك طالقا �ش ��رعيا الن املذهب
الكاثوليكي ال يعرتف بالطالق!!
وت ��زوج دون جيم ��ي بعد ذل ��ك بالفتاة
النم�س ��وية اللعوب"�ش ��ارلوت"ومرة
اخ ��رى مل يك ��ن هذا ال ��زواج �ش ��رعيا،
الن الكني�س ��ة الكاثوليكي ��ة مل تع�ت�رف
ببطالن الزواج االول!!
حمى خطرية!!
هذه هي ق�ص ��ة وراثة عر�ش ا�س ��بانيا،
وق ��د عا� ��ش دون جيم ��ي وزوجت ��ه
الثانية ب�ض ��ع �س ��نوات يف هدوء ،ومل

ي�س ��مع اح ��د م ��ن اخبارهما �ش ��يئا ،ثم
ح ��دث ان زارا باري� ��س اخ�ي�را ،ويف
العا�ص ��مة الكبرية ح ��دث العجب !.فقد
انتابت"�شارلوت"فج�أة حمى خطرية،
حمى الطالبة بعر�ش ا�س ��بانيا لزوجها
دون جيم ��ي ال ��وارث ال�ش ��رعي له ��ذا
العر�ش ..وراحت الفتاة متني نف�س ��ها
باجللو�س على عر�ش ا�سبانيا! وقررت
ام ��را خط�ي�را ..فق ��د دعت ال�ص ��حفيني
الفرن�سيني واالجانب يف باري�س ،اىل
م�ؤمتر �ص ��حفي ،وقالت له ��م باحلرف
الواحد":ان زوجي ي�ستطيع ان ي�سمع
االن ..وق ��د ا�ص ��بح يتح ��دث ك�أي رجل
عاق ��ل ،ولذل ��ك فق ��د ق ��ررت ان يطال ��ب
بعر�ش ا�سباين!!".
االبله ..يتكلم!!
ويف رك ��ن من اركان الغرفة الوا�س ��عة
التي عقدت فيها"�ش ��ارلوت"م�ؤمترها
ال�ص ��حفي كان"دون جيمي"يق ��ف
�س ��اكنا هادئ ��ا ،وق ��د ب ��دا عل ��ى وجهه
االطمئنان وحتولت انظار ال�صحفيني
اىل الرجل االبلة اال�ص ��م ،على اثر هذا
الت�ص ��ريح اخلطري ،ف ��اذا بهم يجدون
انف�سهم امام نف�س الرجل الذي عرفوه
من قبل ،ومل يكن مظهره ،يدل على ان
ثمة تغيريا قد طر�أ عليه! لقد كان نف�س
الرجل االبله الذي ال يعي وال ي�ستطيع
ال ��كالم!! وا�س ��رعت �ش ��ارلوت اىل
زوجها وتبادال ب�ضع كلمات مل ي�ستطع
ال�صحفيون ان يفهموا منها �شيئا ،فاذا
با�صوات غريبة تخرج من فم الرجل..
ا�صوات ت�ش ��به الكالم ،ولكنها ابعد ما
تكون عن حديث رجل عاقل!!
ومل تك ��ن ه ��ذه املهزل ��ة لتحت ��اج اىل
كب�ي�ر ذكاء ،لكي يعلم ال�ص ��حفيون ان
�ش ��ارلوت علمت زوجها ه ��ذه الكلمات

هوليوود – ملرا�سل"�آخر �ساعة"

ح�صلت ممثلة ال�سينما اجلميلة"هيدي
الم ��ار"يف هذا اال�س ��بوع على الطالق
م ��ن زوجه ��ا ال�سوي�سري"ارن�س ��ت
�ستوفر"!
وهذا هو الزوج الرابع ،الذي تنف�صل
عنه"هي ��دي المار"بالط�ل�اق! ..وق ��د
ذكرت يف طلب الط�ل�اق الذي تقدم به
حماميها اخلا�ص ،ان زوجها ي�ضربها
ليتف ��وه به ��ا امامه ��م ،حتى تثب ��ت لهم
ان ��ه مل يع ��د ذل ��ك الرج ��ل االبل ��ه الذي
عرف ��وه ،والذي عا�ش طيلة ايام حياته
يف ايطاليا ،ومل يعرف كيف يعرب عما
يجي�ش بنف�سه اال با�شارات يديه!!
يقابل البابا!
ومن هنا ثار االمري"دون جوان"وقرر
ان ي�ضع حد ًا لهذه املهزلة ،ولن يحاول
بني �ش ��قيقه امل�س ��كني وبني هذه الفتاة
اللع ��وب ..فق ��رر عقد ه ��ذا االجتماع..
ومن ��ذ ب�ض ��عة اي ��ام قاب ��ل"دون
جوان"البابا بيو�س الثاين ع�ش ��ر بابا

الفاتيكان ،وروى له ق�صة �شقيقه وبني
الفتاة ال�ش ��قراء اللعوب"�ش ��ارلوت"..
ووافق البابا على هذا االجراء.
وق ��د ق ��ررت عائلة"بورب ��ون"يف هذا
االجتم ��اع اخلطري ،ان اال�س ��رة املالكة
اال�س ��بانية ال تعرتف بالط�ل�اق ..وان
زواج"دون جيمي"م ��ن ه ��ذه الفت ��اة
يع ��د باط�ل�ا ..وانه لي�س م ��ن حق هذه
الفتاة"�ش ��ارلوت"ان تطل ��ق عل ��ى
نف�س ��ها لق ��ب دوقة"�س ��يجوقيا" ،وهو
اللق ��ب ال ��ذي ال ت ��زال زوج ��ة"دون
جيمي"االوىل تتمتع به بحكم زواجها
منه!!

هدية عيد امليالد!
لندن – ملرا�سل"�آخر �ساعة":
بلغ هذا"ال�ش ��مبانزي"العام ال�س ��ابع من عمره ال�س ��عيد ،واراد االطفال ال�ص ��غار م ��ن رواد حديقة احليوان يف
لندن ،ان يحتفلوا بعيد ميالد �ص ��ديقهم على طريقتهم اخلا�ص ��ة ،فاجل�س ��وه يف عربة �صغرية لالطفال ،وطافوا
به ارجاء احلديقة الوا�سعة!
لقد كانت هذه هي هدية عيد امليالد التي قدمها االطفال ل�صديقهم ال�شمبانزي.
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ويعاملها بق�سوة ،وانها مل تعد حتتمل
العي�ش معه بعد اليوم!
وعم ��ر ه ��ذا ال ��زواج!! �ش ��هر ًا ..فف ��ي
يوني ��و م ��ن الع ��ام املا�ض ��ي احتفل ��ت
هوليوود كله ��ا بزواج"هيدي المار"!
ووفق ��ت :املمثل ��ة اجلميل ��ة ام ��ام
ال�ص ��حفيني عل ��ى اث ��ر امتام مرا�س ��م
ال ��زواج ،وقال ��ت لهم�":س ��وف اكر�س
حيات ��ي خلدم ��ة زوجي!"ث ��م �س ��افر
العرو�س ��ان اىل كاليفورني ��ا لتم�ض ��ية

�شهر الع�سل!
هذه هي ق�ص ��ة الزواج الرابع واحلب
الق�ص�ي�ر يف حي ��اة املمثل ��ة اجلميل ��ة،
التي تقول":لقد كان اجلمال بالن�سبة
يل لعنة من ال�سماء!".
وق ��د كتب ��ت م ��رة مقاال ع ��ن احلب يف
اح ��دى املج�ل�ات االمريكي ��ة قال ��ت
فيه"اذا احبت املر�أة ت�ساحمت"!!
ان حياة هيدي المار حافلة باملغامرات
العاطفي ��ة ،ولق ��د كان لزواجها يف كل
مرة ق�صة مثرية ال تزال عالقة باذهان
النا�س يف كل مكان ،وتنتهز ال�صحف
االمريكية كل منا�س ��بة لك ��ي تعيد اىل
اذهان قرائها ق�صة حياة هيدي المار،
وكي ��ف ظهرت عل ��ى ال�شا�ش ��ة يف عام
 1932عاري ��ة متاما كم ��ا ولدتها امها!
ثم ق�ص ��ة الغ ��رام العني ��ف بينها وبني
املليون�ي�ر التم�س ��وي ال ��ذي ابه ��ا ،ثم
عر� ��ض عليها الزواج ،و�ص ��رف ثالثة
مالي�ي�ن م ��ن اجلنيهات ليق ��دم االفالم
التي ظهرت فيها زوجته عارية!
واخ�ي�ر ًا ق�ص ��ة طالقها من ��ه! ..انها مل
تطلق ��ه الن ��ه كان ي�ض ��ربها ..ولكنه ��ا
طلقته النه كان يغار عليها!!.

االمرية احلزينة
لندن – ملرا�سل"�آخر �ساعة":
كتب ��ت االمرية مارجريت اىل احدى �ص ��ديقاتها تقول":لقد ا�ص ��بحت احلياة كئيبة مملة بعد
موت والدي".
ولقد كانت وفاة امللك جورج بالن�س ��بة لالمرية مارجريت� ،ص ��دمة قا�س ��ية مل تكن تتوقعها..
ويف الليل ��ة ال�س ��ابقة وفاة والدها ،جل�س ��ت تعزف على البيانو وتغني ل ��ه ،ثم تركت مقعدها
فج� ��أة وذهبت اليه لت�س ��اعده على الوق ��وف ،وكانت هذه هي �آخر مرة �ش ��اهدت فيها االمرية
والدها قبل ان ميوت!
وال ��ذي يعرفه اجلمي ��ع ان امللك جورج الراح ��ل كان يخ�ص ابنته ال�ص ��غرى مارجريت بحبه
وعطفه ..لقد كان فخورا بولية عهده ،ولكنه كان يجد يف مارجريت ،الفتاة املرحة التي متلأ
حياته بالبهجة وال�س ��رور وهما الظاهرتان اللتان بحث عنهما طويال ايام �ش ��بابه ومل يوفق
يف ان يوفرها لنف�سه املعذبة!
يق ��ول الذين راقبوا االمرية مارجريت يف االي ��ام االوىل لوفاة والدها :انها كانت اكرث افراد
اال�س ��رة املالكة تاثرا لوفاته وقد فقدت كثريا من وزنها بعد ان فقدت �ش ��هيتها لتناول الطعام،
واعر�ضت عنه وامتنعت عن و�ضع امل�ساحيق على وجهها الذي بد�أ �شاحبا!
ويف هذا اال�س ��بوع فقط ،بد�أت االمرية ال�ص ��غرية تعود اىل حالتها الطبيعية! انها ت�س ��تيقظ
يف �ص ��باح كل يوم ،وتتناول طعام افطارها يف جناحها اخلا�ص وحدها ثم تذهب اىل غرفة
امه ��ا ،وتعود مرة اخرى اىل حجرتها ل�ت�رد على اخلطابات العديدة التي تتلقاها كل يوم ،ثم
ت�ص ��حب امها يف نزهة ق�صرية يف حديقة الق�صر الكبري ،ويدور احلديث بينهما عن الزهور
التي ينويان زراعتها يف الف�صل القادم.
وتدر�س االمرية مارجريت االن اللغة الفرن�س ��ية ،وهي تنوي القيام برحلة اىل اوروربا بعد
انتهاء مدة احلداد.

الرجل املانيكان
لندن – ملرا�سل"�آخر �ساعة":

يف فندق"دور�ش�ت�ر"يف ه ��ذا اال�س ��بوع اقيم عر� ��ض من نوع
جديد لالزياء ..ازياء الرجال!
و�ش ��اهد املتفرجون رج�ل�ا يرتدي بيجاما حريرية م�ص ��نوعة
من"ال�س ��اتان"هذا النوع من القما�ش الذي ت�صنع منه مالب�س
ال�سيدات الداخلية� ..شاهدوا هذا الرجل وهو يتبخرت امامهم
ليعر�ض عليهم �آخر ما اخرجته دور ازياء الرجال من بيجامات
النوم الزرقاء واخل�ضراء والبيجامات ال�شفافة امل�صنوعة من
النيلون!
ومل تكن البيجامات وحدها هي كل ما �شوهد يف هذا املعر�ض
العجي ��ب ،فقد ق ��ام ع ��دد من"املانيكان"الرج ��ال بعر�ض ازياء
اخ ��رى للرج ��ال حتدثت عنه ��ا �س ��يدات لندن وعلى �ش ��فاههن
ابت�سامة خبيثة!.
�آخر �ساعة1951 -
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دوالر!..
وب ��د�أت اقطع من وقت ��ي جانبا التعل ��م العربية كتابة
وقراءة..
كانت الثورة املباركة عام
 ،1919عقب اعتقال الزعيم
اخلالد �سعد زغلول واخاونه
ونفيهم اىل مالطة ،هي
ال�شعلة التي جمعت ابناء
م�صر على الثورة يف وجه
املنا�صب امل�ستعمر ،ودفعت
املر�أة امل�صرية للخروج من
ا�سر التقاليد واحلجاب لتقوم
بن�صيبها يف الكفاح حلرية
الوطن وا�ستقالله..
وقد كانت"ام امل�صريني"اول
من و�ضعت لأخواتها امل�صريات
الربامج والفت اللجان
لتنظيم جهود املر�أة امل�صرية
ايام الثورة واجلهاد .وعندما
�سافرت اىل قريتها يف منفاه
عام  ،1922كانت اللجان التي
الفتها من ال�سيدات الوفديات،
ت�سري على خطط مر�سومة
ونظام دقيق ،وت�ؤدي دورها
امل�شهود يف تاريخ الكفاح..
وهي التي نظمت خطة العمل
للجنة"توزيع املن�شورات
ال�سرية"امل�ؤلفة من عقائل
وان�سات كبار رجال الوفد،
وقد جنحت هذه اللجنة يف
القيام بواجبها جناحا حري
قوات االجنليز واف�سد كثريا
من خططهم العدوانية
املدبرة..

تق ��ول ال�س ��يدة فهيم ��ة ثاب ��ت – �إح ��دى �ص ��ديقات ام
امل�ص ��ريني وزميلتها يف ال�س ��فر اىل �س ��عد وزمالئه يف
املنفى:
"كانت ام امل�ص ��ريني تزودن ��ا بتعليماتها وتوجيهاتها
احلكيم ��ة كلم ��ا اجتمعنا يف"جلنة توزيع املن�ش ��ورات
ال�س ��رية"التي كان ��ت تعقد يف بيت االم ��ة ،وكنا يجعل
بيوت الع�ض ��وات مركزا للتوزي ��ع يف املناطق القريبة
حوله ��ا ،ومل يك ��ن ال�س ��فور ق ��د ا�ص ��بح تقليدا م�ش ��اعا
للم ��ر�أة امل�ص ��رية ،فكن ��ا ن�س�ي�ر مرتديات امل�ل�اءة اللف
والربقع او الي�شمك ،ثم نطوف ليال لنوزع املن�شورات
ونلق ��ي بها م ��ن فتحات البيوت وحت ��ت االبواب ،ويف
ال�ص ��باح املبك ��ر ندخل مكات ��ب املوظفني يف امل�ص ��الح
واالدارات ،لن�ض ��ع عليها املن�ش ��ورات ،او على اال�صح
التعليمات ال�ص ��ادرة من بيت الأمة ليعرفها كل م�صري
ويعمل مبا فيها تنفيذا حلركة الكفاح الكربى يف �سبيل
الوطن!".
ويف غمرة جهاد املر�أة امل�ص ��رة لق�ض ��ية بالدها ،تنبهت
ام امل�صريني اىل وجوب مقاطعة الب�ضائع االجنليزية،
وادرك ��ت خط ��ر ه ��ذه احلركة عل ��ى االعداء فا�س ��رعت
ت�ؤل ��ف اللجان م ��ن ال�س ��يدات ،وتنظم الدع ��وة حلركة
املقاطعة ،وت�ش ��رف على طبع املن�شورات والنداءات..
وقد دامت حركة املقاطعة طيلة ثالث �سنوات ،واظهرت
املر�أة امل�ص ��رية فيها وطنية �ص ��ادقة ،فقاطعت منتجات
امل�س ��تعمرين اىل درج ��ة تبل ��غ التق�ش ��ف ،فامتنعت عن
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ا�س ��تخدام الفحم وانواع كثرية من ال�صابون ومعدات
التجمي ��ل ،وهك ��ذا جنحت حرك ��ة املقاطع ��ة ،وتوقفت
حرك ��ة البي ��ع متام ��ا يف حم�ل�ات الب�ض ��ائع االجنبي ��ة
فافل� ��س كث�ي�ر منها ،وبدل الباقون ا�س ��ماءهم با�س ��ماء
وطنية وب�ضائع وطنية!.
وكانت"ام امل�صريني"تدرك بثاقب نظرها تقع االعتماد
على ناظرات املدار�س امل�ص ��رية ومدر�س ��اتها يف خدمة
ق�ضية الوطن وبث روح الوطنية ،والبطولة ،وكراهية
امل�ستعمرين االجنليز يف قلوب الن�شئ،

وب�ي�ن طالب ��ات املدار� ��س ،وله ��ذا كانت – رحمه ��ا الله
– حتب لق ��اء الناظرات واملدر�س ��ات ،وحتر�ص على
ح�ض ��ور كل اجتم ��اع ميثلن فيه ،لتبث فيهن ر�س ��التها،
وت�ش ��رح دورهن يف كفاح بنات م�ص ��ر حلرية م�ص ��ر..
وق ��د حتملت عن ��اء وجهدا لتح�ض ��ر االجتم ��اع الكبري
ال ��ذي عقد يف �ش�ب�را ،يف بيت ناظرة اح ��دى املدار�س،
لال�ش�ت�راك يف و�ض ��ع برنام ��ج لل�س ��يدات امل�ص ��ريات
اللواتي �سيقابلن"ر�ش ��دي با�ش ��ا"يطلنب من ��ه ان يقدم
ا�س ��تقالة وزارته م ��ا دامت عاجزة ع ��ن حتقيق رغبات
ال�ش ��عب .وقد ح�ض ��ر ه ��ذا االجتم ��اع اكرث م ��ن مائتي
�س ��يدة تت ��وىل كل منهن ريا�س ��ة جلن ��ة يف احلي الذي
ت�س ��كنه ،واتخذت املجتمعات قراراتهن ،ثم اذاعتها كل
واح ��دة على جلنتها ،ويف الي ��وم املتفق عليه ،خرجت
مظاهرتهن ال�ض ��خمة يف موكب كانت تن�ضم اليه جلان
االحي ��اء الت ��ي مير به ��ا ..وكان ��ت مظاه ��رة تاريخية،
م�شت فيها �سيدات م�ص ��ر �سري ًا على االقدام ،مرتديات
امل�ل�اءات الل ��ف والرباق ��ع ،يطف ��ن باالحي ��اء في�ث�رن
احلما�سة وي�شعلن عواطف الوطنية.
وكان ��ت ام امل�ص ��ريني زوجة ب ��ارة بزوجها ،حري�ض ��ة
على توفري كل ما ي�س ��اعده على اداء ر�سالته يف �سبيل
وطنه ،كانت تعد له بنف�س ��ها ثياب اخلروج كل �صباح:
البذلة ،واجل ��ورب ،والقمي�ص ،والكرافت التي تتالءم
كلها يف ذوق من�سجم ،وتعاونه على ارتدائها.
وكانت عنايتها بزوجها املجاهد ال تن�سيها واجبها كربة
بي ��ت ..فهي حتر�ص دائما على اع ��داد ما يحبه زوجها
م ��ن ال ��وان الطع ��ام ،واح ��ب الوان ��ه اىل �س ��عد"مربي
الربتقال"و"طبق الب�صارة"..
ويف ايام �إقامتها مع �سعد يف منفاه كانت تعد له ال�سمك
يف ال�ص ��باح ،وتقدم يف الظهر وامل�س ��اء م ��ا تعرف انه
يحبه او يقرتحه من الوان الطعام.
وكانت ام امل�صريني حري�صة ،بعد وفاة الزعيم الكبري،
عل ��ى ان يحتف ��ظ حزب الوف ��د بوحدت ��ه ،فكانت كثرية
م ��ا تدعو اع�ض ��اءه اىل بيت االم ��ة ليتبادل ��وا االفكار،
ويتعرفوا عل ��ى خمتلف وجهات ال ��ر�أي يف ما يعر�ض
لهم من �ش� ��ؤون الوطن واحداث ال�سيا�س ��ة ،وكثريا ما
كان ��ت ت ��ردد يف اجتماعات الوفد يف بي ��ت االمة ،كلمة
�س ��عد امل�أثورة عندما ق ��ال�":إن مثل الوف ��د كمثل غرفة
حممل ��ة على اربع ��ة عمد ،اذا ت�ص ��دع احده ��ا ،انهارت
الغرفة على من فيها."!.
واملقربات من �صديقات ام امل�صريني ،يذكرن انها كانت
تردد امامهن يف كثري من املنا�س ��بات ،وخا�ص ��ة لت�شهد
القاء"املعاهدة التي ابرمت من اجل م�ص ��ر ،وان يلقيها
الرجال الذين ابرموها."!.
وه ��ا ق ��د الغي ��ت املعاه ��دة ،والغاه ��ا الرج ��ال الذي ��ن
ابرموها ،وانبثت م�ص ��ر تعم ��ل حلريتها ..لقد حتققت
امني ��ة ام امل�ص ��ريني ،ويف هذه االيام الت ��ي ترفع فيها
م�ص ��ر علم الكفاح ،ينحني ابناء م�ص ��ر حتية املكافحة
االوىل يف ثورة اجلهاد :ام امل�صريني!..
االثنني والدنيا/
ت�شرين الثاين1951 -

عندما تفتحت عيني يف
الثامنة من عمري ،وبد�أت
ارى احلياة ..مل ار منها غري
ار�ض قرية"بيت حنينا" ،وهي
تبعد عن القد�س ثمانية كيلو
مرتات ..ار�ض القرية وحدها
هي التي عرفتها وعرفتني..
وهربت من"الكتاب"لق�سوة
�شيخه ،وعملت يف البناء..
فكنت احمل مواد البناء فوق
كتفي اىل كل بناء جديد..
ومي�ضي اليوم ثقيال طويال
حتى يقبل الليل فانقذ اجري
اليومي :خم�سة ع�شر مليما!..
ولكني مل ا�سخط ..ومل اثر..
ومل احاول ان ا�ستهني بهذا
املبلغ ..بل كنت ا�ستكرثه!..
وكنت اجد او اقنع نف�سي –
بانه زيادة عن حاجتي!..
ومل�س �صاحب العمل جهودي..
وادر كان بداخل ثيابي �صبيا
طموحا يطمع يف ان يكون
اح�سن مما هو..
وذات يوم ،وجدتني اتقا�ضى
اربعة قرو�ش �صاغ ..وت�ساءلت
عن الفرق ..فقد ح�سبته خط�أ
من ر�ؤ�سائي ،ولكنهم قالوا يل:
 هذه زيادة لك لكفايتك!�شكرا يا الهي ..ما اكرث القرو�ش
االربعة يوميا على مثلي!
ولكن هذا االجتاه �شجعني على
ان اعمل ..وعلى ان احاول
اجتالب مر�ضاة �صاحب العمل
باي ثمن ..وم�ضى عام ..واذا
بي اجد نف�سي اتقا�ضى ع�شرة
قرو�ش يوميا! .وال ادري كيف
ا�شكر اهلل!

جمال..
فكرت"�أمي"يف ان ت�س ��اعدين بكل م ��ا متلك ..فباعت
م�ص ��اغها وقدم ��ت ايل ثمن ��ه :ثمانية جنيه ��ات ..وما
زل ��ت اذك ��ر تل ��ك الليلة التي و�ض ��عت فيه ��ا اجلنيهات
الثمانية حتت ر�أ�س ��ي ،وبت افك ��ر كيف ابد�أ حياتي..
ه ��ل اهج ��ر البن ��اء ..او ابقى في ��ه؟! ..ويف ال�ص ��باح
قام ��ت ام ��ي عل ��ى �ص ��وتي وان ��ا ا�ص ��رخ":جمل"!..
و�س ��الت"ما اجلمل..؟!" ..قلت لها�":س ��وف ا�ش�ت�ري
جمال ا�ستخدمه يف النقل!".
ونفذتالفكرة،وا�شرتيتاجلمل..وا�صبحت"جماال"،
انقل فوق جمل ��ي احلجارة من مكان لآخر مقابل اجر
حم�ت�رم ..وكن ��ت يف خالل جت ��وايل ا�ص ��ادف عمال
نح ��ت احلج ��ارة ..فكن ��ت ات�س ��لى معه ��م بالنح ��ت..
فاكت�ش ��فوا يف �شخ�صي نحاتا موهوبا فاغروين على
ترك"جمل ��ي" ..وااللتح ��اق بالنحت معه ��م ..ولكني
رف�ض ��ت يف بادئ االمر ..فلما علم ��ت ان اجر النحات
اليومي يزيد ا�ض ��عافا عن اجر اجلم ��ال ،بعت اجلمل
يف نف�س اليوم ..وا�شتغلت نحاتا.!..
ار�ض الذهب
"لق ��د �س ��افر"فالن"اىل امري ��كا وع ��اد ويف جيب ��ه
ع�ش ��رة االف دوالر! ..و�س ��افر"عالن"منذ ع ��ام اىل
هن ��اك ..وع ��اد ومع ��ه خم�س ��ة ع�ش ��ر ال ��ف دوالر..
و�س ��افر ه ��ذا ال ��ذي كان عام�ل�ا معن ��ا ..ث ��م كت ��ب اىل
امه يقول":اح�ض ��ري بالطائرة ..فانا ال ا�س ��تطيع ان
ات ��رك اعم ��ايل الوا�س ��عة الح�ض ��ر ..وار�س ��ل لها الف
دوالر."..
هذا هو الهم�س الذي كان يطوف بنا ،نحن النحاتني،
فيحملنا على ب�ساط الوهم اال االفاق الرثية املجهولة..
اف ��اق امريكا ..ماذا يف امريكا يرفع اخلاملني ،ويهب
املفل�سني هذه الرثوات؟!
و�ص ��ممت عل ��ى ان ا�س ��افر اىل امري ��كا ..ومبجرد ان
جتم ��ع يل م ��ن

اجري خم�س ��ة وثالثني جنيها ،غ ��ادرت ار�ض الوطن
اىل امري ��كا ..بالد االحالم ..خل�س ��ة ..ودون ان يعلم
احد ..وكانت �س ��ني يف ذلك الوقت واحدا وع�ش ��رين
عاما!..
يف نيويورك..
تعلم ��ت اللغة االجنليزي ��ة على ظه ��ر الباخرة ..ويف
مدى �ش ��هر واحد كن ��ت اتكلمها وافهمه ��ا ..وما كادت
قدم ��ي تط�أ ار� ��ض امريكا حتى بعث ��ت الهلي بخطاب
باللغة االجنليزية اخطرهم فيه مبكان وجودي!..
وب ��د�أت احق ��ق االح�ل�ام كبائ ��ع جائ ��ل ..ا�ش�ت�ري
باجلملة ..وابيع بالتجزئة ..واطوف ال�شوارع احمل
ما ا�ستطيع من االقم�شة واملن�سوجات ..وم�ضت �ستة
ا�ش ��هر ..وزاد ر�أ�س ��مايل جنيها واحدا فقط ال غري!..
فقد بد�أت بثمانية جنيهات وانتهيت بعد �س ��تة ا�ش ��هر
بت�سعة جنيهات! وبد�أت االحالم تتحطم على �صخرة
الواقع ..وبدا الي�أ�س يدب يف كرامن نف�سي ..فكتبت
اىل اهل ��ي راجي ��ا منهم ان ير�س ��لوا يل مبلغ خم�س ��ة
وع�شرين جنيها العود..
وو�ص ��لتني اجلنيهات اخلم�س ��ة والع�ش ��رون ..ولكن
االحالم واالمال الت ��ي بنيتها كرثت علي ..وحدث ان
كنت ا�س�ي�ر يوم ��ا وانا م�س ��تغرق يف خواطري ،فوق
ج�سر"بت�سربج"يف والية بن�سلفانيا ..وفج�أة توقفت
عن ال�سري ،و�صحت":ال ..لن اعود!".
وبد�أت حياتي من جديد مرة اخرى كبائع جائل ..كل
ما تغري هو ر�أ�س املال الذي ا�ص ��بح خم�سة وع�شرين
جنيها وبد�أت ا�شعر بن�س ��ائم احلظ تهدهد احالمي..
فبع ��د اربع ��ة ا�ش ��هر فق ��ط كان مع ��ي الف ��ا دوالر اي
اربعمائة جنيه!..
وو�س ��عت نطاق اعمايل ..وبد�أت ا�ص ��بح تاجر جملة
بالن�س ��بة للباع ��ة اجلائلني الذين كن ��ت احدهم! ..ومل
اهم ��ل البيع بنف�س ��ي ..وبع ��د ثالثة اع ��وام من بداية
النج ��اح ..افتتح ��ت حمال جتاري ��ا بنيوي ��ورك وبلغ
ر�أ�س ��مايل يف هذه االونة ع�شرين الف

العودة للوطن..
وذات ي ��وم طالعتني احدى ال�ص ��حف بخرب اهتززت
ل ��ه ..وهو ان املرحوم طلعت حرب با�ش ��ا قرر ان�ش ��اء
بن ��ك جدي ��د يف فل�س ��طني ي�س ��مى"بنك م�ص ��ر –
فل�س ��طني"بر�أ�س مال ق ��دره مائة الف جني ��ه ،على ان
يكتت ��ب في ��ه اهلي فل�س ��طني مببل ��غ  49ال ��ف جنيه..
فار�س ��لت اليه ف ��ورا اطل ��ب االكتتاب مببل ��غ  15الف
جني ��ه ،ورد عل ��ي – رحمه الله – طالب ��ا ان اعود اىل
بالدي البا�شر عملية االكتتاب من اهايل فل�سطني..
ويف  4يولي ��و عام  ،1929عدت فعال اىل م�ص ��ر ،بعد
ان ق�ضيت يف امريكا اربعة ع�شر عاما كاملة ،وقابلت
املرح ��وم طلع ��ت ح ��رب با�ش ��ا واتفقن ��ا عل ��ى جمي ��ع
التفا�ص ��يل ..ثم ذهبت اىل فل�س ��طني ،وبد�أت ا�ش ��رف
عل ��ى عملي ��ة االكتت ��اب ،وجمع ��ت م ��ن االه ��ايل فعال
مبل ��غ  15الف جني ��ه ،ولكنن ��ا فوجئنا بقي ��ام الثورة
يف فل�س ��طني فعدل طلعت حرب با�ش ��ا ع ��ن تنفيذ هذا
امل�شروع!..
البنك العربي
وابت عل ��ى عزميتي ان اتراجع ،ففاو�ض ��ت املكتتبني
يف ان نقوم بان�شاء بنك م�ستقل عن بنك م�صر ي�سمى
البنك العربي ..ولكنهم رف�ض ��وا املخاطرة باال�شرتاك
مع ��ي يف تنفي ��ذ ه ��ذه الفك ��رة ،ف ��رددت له ��م اموالهم
فورا ،وقررت ان اقوم بان�ش ��اء البنك مبفردي بر�أ�س
م ��ال قدره  15ال ��ف جنيه .ويف  4يوني ��و عام 1930
فت ��ح البنك ابواب ��ه للعمالء مبدينة القد� ��س ..وكانت
الوديع ��ة الوحيدة التي به يوم االفتتاح مبلغ ع�ش ��رة
االف جنيه من اموايل اخلا�صة!..
وم�ضى البنك يف مبا�شرة اعماله امل�صرفية على بركة
الله ...وال ا�س ��تطيع هنا ان ا�صور مدى العجب الذي
ا�س ��توىل على �ص ��هيوين فل�س ��طني يف ذل ��ك الوقت..
فق ��د كان �آخ ��ر م ��ا يت�ص ��ورونه ان يقوم رج ��ل عربي
م ��ن �ص ��ميم اهل البالد بان�ش ��اء ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة على
ا�س ��ا�س قومي دون ان ي�س ��تعني بواحد منهم! ..ونال
البنك كل ت�أييد وتع�ضيد من العرب اجمعني يف �شتى
بالده ��م ودولهم ،مما جعله يخطو حثيثا نحو الكمال
والنجاح امللحوظ..
ت�صفية!
وم�ض ��ى على افتتاح البنك �ش ��هران عدت بعدهما اىل
نيوي ��ورك وبقيت بها ثالث �س ��نوات كنت يف اثنائها
اقوم بت�ص ��فية اعم ��ايل ..وكنت يف هذه املدة ابا�ش ��ر
اعمال البنك بطريق املرا�سلة..
وانتهي ��ت م ��ن ت�ص ��فية اعم ��ايل يف نهاية ه ��ذه املدة،
وع ��دت اىل ب�ل�ادي نهائي ��ا ،فزدت يف ر�أ� ��س املال اىل
مبل ��غ  150ال ��ف جنيه ،وجعلت للبنك م ��اال احتياطيا
متو�سطه  65الف جنيه ،بعد ان فتحت باب امل�ساهمة
فيه لل�شعب.
وها قد م�ض ��ى عل ��ى افتتاح ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة الوطنية
حوايل الع�ش ��رين عام ��ا بلغ فيها ر�أ� ��س املال اكرث من
ثالث ��ة ماليني م ��ن اجلنيهات ..وا�ص ��بح له ع�ش ��رون
فرعا منت�شرة يف جميع بالد الدول العربية.
الأثنني والدنيا /حزيران1950 -
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حليم يتو�سط هدى �سلطان
و�سهري البابلي وليلى فوزي

ذاكرة
العد�سة
�صورة نادرة
لف�ضيلة ال�شيخ
القارىء عبد
البا�سط عبد
ال�صمد يف امل�سجد
الأق�صى

رومي �شنايدر
وم�صممة الأزياء
كوكو �شانيل

م�شعوذ هندي يتمدد على �سرير من امل�سامري 1907
�صورة نادرة
للملك فاروق
فى �أول �شبابه
فى ق�صر
املنتزه

�سوق
ال�شوام ،
1910م

�سوق �شعبية يف
جدة عام 1953

باب العامود
 القد�سثالثينات
القرن املا�ضي
اخلديوي توفيق خديوي م�صر فى الفرتة
من � 1879إىل  1892مع زوجته و�أبنائه

تفجري نووي اختباري بقوة  15كيلوطن يف �صحراء
نيفادا عام 1953
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حممود وجدي قنديل
يكتب من قيادة العا�صفة
ت�صوير :فاروق ابراهيم

ممنوع الت�صوير :بحكم
العمل ال�سري الطويل حلركة
(فتح) فان يا�سر عرفات –
ابو عمار – قليل الكالم..
حري�ص على عدم الت�صوير..
ولذلك ا�ضطر فاروق ابراهيم
– م�صور اخر �ساعة – اىل
التقاط هذه ال�صور بدون
اذن البو عمار اثناء لقائه مع
قائد العا�صفة بني ا�شجار
الزيتون!..
التعبئ ��ة العام ��ة او التجني ��د االخباري
ولكنه ��م جماهدون ثوار ت�ش ��دهم ارادة
املوت..

فج�أة برز من و�سط ال�ضباب املتكاثف..
ومن غياهب الق�ضية الفل�سطينية..
واندفع من متاهات ال�ض ��ياع والنكبة..
وارتفع فوق التمزق واالمل ..وا�ص ��بح
اال�س ��طور التي تتحدث عنها ال�ص ��حف
العاملية وتر�ص ��د حتركاته ��ا املخابرات
اال�سرائيلية ..فقد كان ابو عمار واحد ًا
من الوف ال�ش ��باب الفل�س ��طيني املمزق
ال ��ذي فتح عيونه على الت�ش ��ريد ووعي
امل�أ�س ��اة بكل ابعادها ..وكان ينطلع من
حول ��ه فال يجد �س ��وى الف ��راغ الرهيب
ال ��ذي يل ��ف الفل�س ��طينيني يف خيامه ��م
املرتامية ويف مواقعه ��م املتباعدة على
امتداد االر�ض العربية..
وكان اب ��و عم ��ار يعم ��ل مهند�س ��ا يف
الكوي ��ت واق ��ام مروعا خا�ص ��ا لالعمال
الهند�سية وحقق ارباحا �ضخمة ..ولكنه
كان ي�ستعد بينه وبني نف�سه لعمل �شيء
مع�ي�ن ل ��ه قيمت ��ه وله اث ��ره يف ق�ض ��يته
امل�ص�ي�رية ..وفكر طويال ..طويال ..ثم
و�ض ��ع قدمه على نقطة البدء .وعلى حد
تعبري ماون�سي توجن:
"ان رحل ��ة االل ��ف مي ��ل تب ��د�أ بخطوة
واح ��دة" ..وبعده ��ا اغل ��ق اب ��و عم ��ار
م�شروعه وا�س ��تقال من وظيفته وانهى

اعمال ��ه الهند�س ��ية وجم ��ع ح�ص ��يلة
جه ��ده وعرقه وترك كل �ش ��يء ..بيته..
وعمل ��ه ..وا�س ��تقراره ...وق ��رر القيام
باخلط ��وة االوىل على طريق الن�ض ��ال
الطويل..
وهك ��ذا ب ��د�أ ق�ص ��ة"حركة التحري ��ر
الوطن ��ي الفل�س ��طيني"– ذات اال�س ��م
ال�ش ��هري فت ��ح – وهك ��ذا انطل ��ق العمل
الفدائ ��ي الفل�س ��طيني م ��ن جناحه ��ا
الع�سكري"العا�ص ��فة" ..وط ��وال ه ��ذه
املرحلة وهو يعمل مع رفاقه يف �ص ��مت
و�س ��رية مطلقة حتى ق ��ررت احلركة ان
تخ ��رج اىل دائ ��رة ال�ض ��وء لك ��ي تكون
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اكرث فعالية وابعد ت�أثريا..
تل ��ك املقدمة ال بد منه ��ا قبل الدخول يف
احل ��وار الطويل ايل ج ��رى بيني وبني
اب ��و عمار -او يا�س ��ر عرف ��ات كما تقول
�ش ��هادة املي�ل�اد – بجوار جذع �ش ��جرة
زيتون يف منطقة االغ ��وار ثم امتد بعد
ذلك اىل ربوة عالية يف وادي �شعيب..
وحيثم ��ا التقي ��ت م ��ع يا�س ��ر عرف ��ات ال
ادري مل ��اذا تذك ��رت على الف ��ور جيفارا
كوبا وهو�شي منه فيتنام وغريهما من
ا�س ��اطري املقاومة الوطنية التي تفر�ض
نف�س ��ها عل ��ى القل ��ب والعق ��ل يف وق ��ت
واحد ..وت�شد اليها العني واالذن مع ًا..

والول وهل ��ة ال ميك ��ن ان تع ��رف اب ��و
عمار ..او متيز مالحمه..
وم ��ن اول نظرة ال ميكن ان ت�ص ��دق ان
هذا الوج ��ه الوديع ..الهادئ ..وان ذلك
االن�س ��ان الب�س ��يط ..املتو�س ��ط القام ��ة
بذاته يا�س ��ر عرفات – املمثل الر�س ��مي
الناطق بل�سان فتح  -وذلك الن ال�صورة
الت ��ي ارت�س ��مت يف خي ��ال الكثريين له
رمبا ت�شكل مالمح العمالق ..ال�ضخم..
الغا�ض ��ب ..اذا و�ص ��فت عل ��ى ا�س ��ا�س
العمل اخلطري وامل�صريي الذي ميار�سه
ال�ستعادة احلق واالر�ض والوطن.
كانت ال�ش ��م�س متي ��ل عل ��ى االفق نحو

الغروب وتر�س ��م با�شعتها ظالال �سوداء
– كظ�ل�ال اخلام�س من يونيو – على
ت ��راب ال ��وادي املط ��ل ع ��ل نه ��ر االردن
وكان اب ��و عم ��ار – وه ��ذا ه ��و ا�س ��مه
املت ��داول ب�ي�ن رفاق ��ه – عائ ��دا لت ��وه
م ��ن جول ��ة خاطف ��ة ب�ي�ن املع�س ��كرات
اخللفية لرج ��ال املقاومة ..ووقف يلقي
بتعليمات ��ه ومالحظات ��ه للم�س ��ئولني
الع�س ��كريني وال�سيا�س ��يني امللتف�ي�ن من
حوله ..على ر�أ�سه الكوفية الفل�سطينية
وعلى ج�س ��ده اللبا�س الكائن للفدائيني
وعلى عينيه النظارة ال�سوداء.
واخ�ي�ر ًا �ص ��عدت معه اىل رب ��وة عالية
وحت ��ت ج ��ذع �ش ��جرة زيت ��ون وارق ��ة
افرت�ش ��نا االر�ض واتك�أ اب ��و عمار على
�ص ��خرة ب ��ارزة بجوارنا وب ��د�أ احلوار
ب�صوته الهادئ:
هل تعرف �ش ��يئ ًا !..انهم جميع ًا اف�ض ��ل
مني ..ان الواحد منهم مبئات الرجال..
بل انني اعترب ا�ص ��غرهم قائدي ...الن
اميان ��ه و�ش ��جاعة قلب ��ه مت ��دين بطاقة
روحية هائل ��ة ..والن ا�ص ��راره وثبات
عقيدت ��ه ي�ش ��حن نف�س ��ي ويدفعن ��ي اىل
عمل امل�س ��تحيل ول ��و كان م�س ��تحيال..
انهم لي�س ��وا جنودا نظاميني تفر�ض ��هم

م��ن ه��و القائ��د احلقيق��ي
لرجال املقاومة؟
وم��ا ه��و معن��ى الب�لاغ رق��م
113؟
وع ��ن نف�س ��ي فانني ل�س ��ت قائ ��دا لهم..
ولكنن ��ي منا�ض ��ل منه ��م ورمب ��ا يجيء
موفع ��ي يف �آخ ��ر ال�ص ��فوف ..ولذل ��ك
حينم ��ا انظ ��م عنه ��م فانن ��ي اعتربه ��م
جميع ��ا قادتي الن كالمي با�س ��م الثورة
الفل�س ��طينية العربي ��ة يج ��ب ان يك ��ون
معربا عنها وناطقا بارادة كل واحد من
ثوارها.
الهدف فل�سطني ...والطريق
املوت
* قاطع ��ت حديث ��ه ب�س� ��ؤال ل ��ه اهميته:
اذن ..من هو القائد..؟
وم�ض ��ى ابو عمار يتكلم بنف�س النربات
الهادئة :ان قائدنا واحد هو فل�س ��طني..
وهدفن ��ا واحد هو فل�س ��طني ..وطريقنا
واحد اي�ض ��ا هو املوت ...ولي�س معنى
ذل ��ك انن ��ا ن�س ��مي ان امل ��وت حب ��ا يف
االنتح ��ار ..ولك ��ن طلب ��ا للحي ��اة ..حق
احلياة لل�شعب ممزق م�سلوب االر�ض..
ح ��ق احلي ��اة لالجي ��ال القادم ��ة م ��ن
الفل�س ��طينيني الذين يفتح ��ون عيونهم
عل ��ى اخلي ��ام وعل ��ى الغربة بعي ��دا عن

الوط ��ن ..ويعن ��ي ذلك بب�س ��اطة :املوت
م ��ن اج ��ل احلي ��اة ..وال�ص ��مود حت ��ى
امل ��وت ..وذل ��ك ال يك ��ون اال باقتناع ام
وباميان مطلق لكل جماهد من الثوار..
ومن هنا كان ��ت نقطة التحول فقد اثبت
الفل�س ��طيني انه �ص ��احب احل ��ق االول
واالخ�ي�ر يف تقرير م�ص�ي�ره ..وعادت
بالت ��ايل ق�ض ��ية فل�س ��طني اىل اهله ��ا..
اىل طالئ ��ع ثوارها ..اىل ط�ل�اب املوت
واحلياة!..
* قل ��ت ل ��ه :على ه ��ذا اال�س ��ا�س البد ان
يك ��ون هن ��اك تن�س ��يق بينه ��م وتكام ��ل
لقواه ��م اذا مل يك ��ن من املمك ��ن توحيد
قياداتهم..؟
واخ ��ذ ابو عمار يتج�س ���س بي ��ده تراب
االر� ��ض وكامن ��ا يعك� ��س حنين ��ه اىل
ال�ض ��فة االخ ��رى من النه ��ر الواقعة يف
قب�ضة االحتالل اال�سرائيلي ثم قال:
 هناك تن�س ��يق قائ ��م بالعمل بني قواتالعا�ص ��فة وقوات التحرير ال�ش ��عبية..
وهن ��اك عملي ��ات م�ش�ت�ركة بينهم ��ا

داخ ��ل ا�س ��رائيل ..ومعظ ��م ال�ض ��ربات
الت ��ي وجه ��ت اىل الع ��دو خ�ل�ال الفرتة
االخ�ي�رة ،وكان له ��ا اثره ��ا املبالغ ورد
فعله ��ا العنيف ،متت بوح ��داث متكاملة
من العا�ص ��فة والتحري ��ر ..ولكن هناك
نقط ��ة هام ��ة يف ه ��ذه امل�س� ��ألة بال ��ذات
حتى يكون كل �ش ��يء وا�ض ��حا وظاهرا
للعيون..
والتفت ابو عم ��ار اىل الناحية االخرى
وا�شار بيده يف اجتاه القد�س وارتفعت
نربات �صوته وقال:
 هذه االر� ��ض راحت بارخ�ص االثمانولكننا لن ن�ستطيع ا�سرتدادها اال باغلى
االثم ��ان وباعظ ��م الت�ض ��حيات ..وكلما
ازداد ر�ص ��يد الدم ��اء ..زاد ارتباطن ��ا
بالق�سم الذي ت�أخذه على انف�سنا ..ولذلك
يجب ان يكون التن�سيق والتكامل قائما

على هذا اال�س ��ا�س ..وتابع ��ا من العمل
احلقيقي على ار�ض املعركة..
اال�ضواء لل�شهداء وحدهم
* قل ��ت ل ��ه :ه ��ل هذا ه ��و الطري ��ق اىل
وحدة العم ��ل الفدائي الفل�س ��طيني يف
�آخر االمر؟
واط ��رق اب ��و عم ��ار ر�أ�س ��ه يف حلظ ��ة
تفكري خاطفة والتقط با�ص ��ابعه بع�ض
�ش ��عريات الع�ش ��ب اجلاف م ��ن االر�ض
واطبقت يده عليه بت�صميم وهو يقول:
 ال نري ��د وح ��دة املكات ��ب ..وال وحدةاملن ��اورات ال�سيا�س ��ية ..ولكننا نريدها
وح ��دة حقيقي ��ة ت�س ��تمد نب�ض ��ها م ��ن
ميدان الن�ض ��ال .نريدها وحدة ب�سيطة
ووا�ض ��حة ..وح ��دة امل ��وت ..نري ��د
اال�ض ��واء فق ��ط عل ��ى ال�ش ��هداء الذي ��ن

قلبي مع القد�س :قالها ابو عمار الحد القادمني من هناك وكان ي�ستمع اىل �صورة حياتها
حتت االحتالل اال�سرائيلي وت�صل اي�ضا با�ستمرار اخبار ال�ضفة الغربية وغزة!..

ي�صنعون اال�سطورة ويعزفون امللحمة
م ��ن فوه ��ات مدافعه ��م ،وبر�ص ��ا�ص
بنادقهم.
وح ��دق ابو عمار بعينيه يف ال�س ��ماء –
م ��ن وراء نظارت ��ه ال�س ��وداء – وك�أمنا
ي�س�ت�رجع ذكري ��ات قريب ��ة ،وته ��دج
�ص ��وته بالت�أثر واالنفعال وهو يوا�صل
حديثه:
 ل ��ن ان�س ��ى اب ��دا ما قال ��ه يل ال�ش ��هيدالفو�س ��فوري ليل ��ة املعرك ��ة يف الكرامة
– حينما نزلنا اىل قواعد العا�صفة لكي
ناخ ��ذ رايها يف ق ��رار املواجهة للهجوم
اال�س ��رائيلي –"ل ��ن احت ��رك م ��ن ه ��ذا
امل ��كان ..اري ��د ان االقي رب ��ي على هذه
االر�ض ..هنا قربي ومالذي االخري"..
وواجه املوت ب�شجاعة القلب وبطهارة
الروح...
وهك ��ذا يفك ��رون جميع ��ا ..وهك ��ذا
يت�ص ��رفون امام اخلط ��ر ،ولو اردت ان
اروي ا�س ��اطريهم الت ��ي حتدث كل يوم
ملا وج ��دت الكلمات ال�ص ��ادقة والقادرة
عل ��ى التعب�ي�ر ..وال�س ��بب ان طريقتهم
وا�ض ��حة املع ��امل ..ظاه ��رة االبع ��اد..
�س ��الكة اله ��دف وال ينق�ص ��ها اال م ��ن
مي�ض ��ي عليها ،ام ��ا دروب التهرب فانها
مظلمة وملتوية و�ضائعة!.
لي�ست �صفقة مع املوت
* قلت له :وهل اال�س ��طورة ال يقدر على
�صنعها غري ال�شهيد وحده..؟
وانطلقت الكلمات من ابو عمار كطلقات

◄◄
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◄◄
الر�شا�ش وهو يقول:
 اال�ست�ش ��هاد يف ر�أي ��ي ميث ��ل ذروةالبطول ��ة واكتمال اال�س ��طورة ال يكون
اال با�س ��تنفاذ كل الطاقات حتى املوت..
وق ��د تكون احلي ��اة يف بع� ��ض االحيان
ويف مواجه ��ة بع� ��ض الظ ��روف نوع ��ا
م ��ن التق�ص�ي�ر ،وقد يكون امل ��وت نهاية
بحكم امل�أل ��وف والطبيع ��ة ولكنه بداية
عند ال�ش ��عوب املنا�ض ��لة ..وق ��د احببت
اال�ست�شهاد حني �سقطت يافا ..وو�ضعت
حياتي وديعة عنده حني �سقطت غزة..
و�س ��ميت الي ��ه وطلبته م ��ع رفاقي حني
�سقطت القد�س..
وعل ��ى ح ��د تعب�ي�ر الرئي� ��س عب ��د
النا�صر"لي�س ��ت القاه ��رة اغل ��ى م ��ن
القد�س" ..وما م ��ن مدينة عربية عندي
اف�ضل من �صفد او عكا او رام الله النها
ار�ض ��ي وموطن ��ي وكي ��اين ..و�س ��وف
ا�س�ت�رجعها وا�س ��تيد بيوته ��ا وترابه ��ا
واذا مل ا�س ��تطع ذلك ف�س ��وف ي�ستطيعه
ابنائي واحفادي ..واجيال وراء اجيال
�س ��وف متزق على الطريق حتى ت�ص ��ل
اىل الغاي ��ة وحتق ��ق اله ��دف ..وتدف ��ع
الثمن اي�ضا..
ولذلك اقول لك انني ل�ست اف�ضل منهم..
النن ��ي مل ا�ص ��ل اىل قمته ��م ..وهذا هو
ال�س ��بب يف انني اعرت�ض ��ت عل ��ى قرار
قيادة فت ��ح – اعالين ناطق ��ا وممثال –
الن اال�ض ��واء لي�س ��ت من حقي ،ول�ست
جديرا باهتمامه ��ا ..وامنا الرتكيز البد
ان يك ��ون عل ��ى ال�ش ��هداء – وحدهم –
الذي ��ن يبذل ��ون اق�ص ��ى م ��ا يف طاقتهم
ويقدم ��ون اغل ��ى م ��ا عنده ��م ..ويف
اعتق ��ادي اننا مل نقدم حتى االن الوقود
الكايف للن�ض ��ال ..ول�ست بذلك اتعط�ش
للدم ��اء او اعق ��د �ص ��فقة م ��ع امل ��وت...
ولكنني اطلب حياة فل�سطني!

ل�ص ��قوا لغما مغناطي�س ��يا يف �س ��يارته
واكت�ش ��فه رج ��ال املقاوم ��ة ..وم ��رة
اخ ��رى و�ض ��عوا جه ��ازا الكرتونيا يف
املح ��رك لك ��ي يحدد حتركات ��ه لدوريات
الهليكوب�ت�ر اال�س ��رائيلية ..وغريه ��ا
وغريها ..ويف كل مرة تنك�ش ��ف اخلطة
ويتخذ تدبري م�ضاد لها..
ويعود ابو عمار اىل مكانه حتت �شجرة
الزيت ��ون ويت�ص ��ل احلوار م ��ن جديد-
عن العم ��ل الفدائي وابعاده ووقوده –
ويلتقط يا�سر طرف اخليط ويقول:
 الذين �سبقونا يف الن�ضال قدموا اكربالت�ضحيات ..واروع النماذج ..اجلزائر
قدمت املليون ون�ص ��ف املليون �شهيد..
فيتن ��ام ما زالت تقدم كل يوم االالف من
ال�ضحايا ..وال�شعب الفل�سطيني ال يقل
عن تلك ال�ش ��عوب �سواء يف ال�صمود او
يف الت�ضحية او يف روح القتال..

كان ال�ض ��وء االخري للنهار ينح�س ��ر عن
ال�س ��ماء ...وكانت هناك م�شاغل كثرية
تنتظ ��ر اب ��و عم ��ار ه ��ا املوقع م ��ن خط
املواجهة..
والظاه ��ر ان احل ��وار امت� ��ص �س ��اعات
�ض ��رورية من وق ��ت املنا�ض ��لني ..النهم
تتابع ��وا يتهام�س ��ون مع ��ه ب�ي�ن احلني
واالخر ثم و�صل اخريا القائد الع�سكري
لق ��وات العا�ص ��فة وا�س ��ت�أذن اب ��و عمار
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لف�ت�رة ق�ص�ي�رة واتخف ��ى بحركت ��ه
ال�س ��ريعة و�سط ا�ش ��جار الزيتون التي
تعطي التل ال�صغري ..وتذكرت �ساعتها
ما رواه يل احد امل�س ��ئولني ال�سيا�سيني
يف"فتح"خالل الطريق اىل املقر املتغري
ليا�س ��ر عرف ��ات ع ��ن املط ��اردات املثرية
واخلطرية الت ��ي يعي�ش ��ها كل خطوة..
وكل �ساعة من املخابرات اال�سرائيلية..
اك�ث�ر من مرة حاولوا ا�ص ��طياده ..مرة

ملاذا العمل الفدائي االن؟
* قلت له :لكن هن ��اك وجهة النظر التي
ت ��رى ان طبيع ��ة فل�س ��طني تختل ��ف عن
طبيعة فيتنام وعن طبيعة اجلزائر..؟
وه ��ز ابو عم ��ار ر�أٍ�س ��ه باملوافقة وقال:
انه ��ا وجه ��ة نظ ��ر �س ��ليمة م ��ن الناحية
اال�س�ت�راتيجية ،والذي ��ن يبدونه ��ا
عل ��ى ح ��ق ..ولك ��ن ه ��ل ا�س ��رائيل مثل
امري ��كا..؟ وه ��ل يف امكانه ��ا احتم ��ال
املقاومة طويال..؟ وهل عندها القدرات
واالمكاني ��ات املتواف ��رة يف امري ��كا
مثال..؟ ومع ذلك فان امريكا غارقة حتى
اذنيها يف فيتنام ..واحل�صيلة االخرية
ل ��كل ذل ��ك ..ان كل ن�ض ��ا ل ��ه ظروفه وله
طبيعته وله رجال ��ه ..والثورات ال تقلد
بع�ض ��ها ولك ��ن روحها واح ��دة ولها ان
ت�ستفيد من جتارب االخرين وتربط ما
بني ا�ساليبها..
* قل ��ت ل ��ه :وهن ��اك وجهة نظ ��ر اخرى
ترى ان العمل الفدائ ��ي حمدود االبعاد
وينتهي بتحقيق مهمته..؟
وتال�شت االبت�س ��امة الهادئة من مالمح
ابو عمار وه ��و يقول :من قال ان عملنا
يقت�ص ��ر على الفداء وح ��ده ...انه جزء
م ��ن مهمتنا ال�ش ��املة ..والب ��د ان يكون
مفهوما ان"فتح"حرك ��ة ثورية قبل ،ان
تكون منظمة فدائية ولكن الرتكيز على
العمل الفدائ ��ي – يف الظروف الراهنة
– يع ��ود اىل اعتقادن ��ا ب ��ان القت ��ال
واملقاومة يدفعان اىل الثورة ال�ش ��عبية
ال�شاملة ..والبد ان يكون مفهوما اي�ضا
ان فل�س ��طني راح ��ت باحلدي ��د والنار..
ول ��ن تع ��ود اال باحلديد والن ��ار ولي�س
للحديد فل�س ��فة ولي�س للن ��ار نظريات..
ل�سنا حفنة من الفدائيني – كما يت�صور
االعداء – ولكننا طالئع �شعب ثائر على
اخلي ��ام وعل ��ى البطاقة وعلى ال�ض ��ياع
خالل ع�شرين �سنة.
�آخر �ساعة /متوز 1968 -

"زارت ال�سي��دة ه��دى �شع��راوي اكثـ��ر
االقط��ار ال�شقيقة ،وتعرف��ت بالكثري من
ن�س��اء ال�شرق يف خمتل��ف االمم ال�شرقية،
وق��د طلبن��ا اليه��ا ان حتدثن��ا ع��ن ن�س��اء
ال�شرق كما عرفتهن"

اللبنانية:
ه ��ذا ال�ش ��عب ال�ص ��غري الناه� ��ض ا�س ��تطاع رغم
الظ ��روف الت ��ي كانت حتيط ب ه ��ان يعمل خريا
لوطن ��ه ،فاقب ��ل على العلم حتى ا�ص ��بحت ن�س ��بة
املتعلمني فيه اكرث من ثمانني يف املائة ،فتجد بني
ن�سائه اغلبية امتت التعليم العايل ..واللبنانيات
متعلمات وغري متعلمات ،ربات بيوت من الطراز
االول ،متتاز بيوتهن بالنظافة والنظام وح�س ��ن
الذوق ،و�ض ��ربت ن�ساء اال�س ��ر الكبرية مثال عليا
رائعة يف الت�ض ��امن والت�آلف الن�ش ��اء م�ؤ�س�سات
خريية تعمل للنهو�ض باملر�أة ومل�ساعدة الفقراء.
ويكف ��ي اللبنانية فخر ًا انها ا�س ��تطاعت ت�ص ��فية
اخلالف ��ات الطائفي ��ة ،فا�ص ��بح ال�ش ��عب اللبناين
كتلة واحدة.
ال�سورية:
بيتها م ��ن اجمل ما ر�أيت جمع ��ت فيه بني القدمي
واحلدي ��ث ،ف�ت�رى �ص ��الون اال�س ��تقبال عل ��ى
الط ��راز االوروب ��ي احلديث ،ف ��اذا اجتزته ر�أيت
يف الداخل �ص ��الونات �ش ��رقية بديعة تتو�س ��طها
ناف ��ورة جميلة ،وال�س ��ورية �س ��يدة بي ��ت كاملة،
جتي ��د احلدي ��ث ،وتع�ش ��ق االدب وت�أخ ��ذ كل م ��ا
يع ��ود على بن ��ي جن�س ��ها باخلري ،فبع ��د امل�ؤمتر
العربي الذي عقد يف م�ص ��ر �س ��نة  1938ان�ش�أت
ال�س ��وريات مدر�سة رو�ضة االدب العربي – على
غرار مدر�سة االحتاد الن�سائي يف م�صر – وهذه
املدر�سة اكرب املدار�س الن�سائية يف �سوريا ،وبها
رو�ضة لالطفال وق�سم ابتدائي واخر ثانوي ،وال
يج ��د االغني ��اء �ص�ب�را يف ان يتعل ��م اوالدهم يف
هذه املدر�سة اىل جانب اوالد الفقراء.
وتعني ال�س ��ورية ببنات جن�س ��ها الفقريات ،فقد
ان�ش� ��أ االحتاد الن�سائي ال�س ��وري اماكن للعناية

احلجازي ��ات ،وه ��ن حمجب ��ات ال يراهن احد
وال يري ��ن اح ��دا ومتعلم ��ات مثقف ��ات يج ��دن
املو�س ��يقى والتطريز ويتكلمن اللغات العربية
واالجنليزية والرتكية ،وي�سود ق�صور االمراء
نظام الق�صور الرتكية يف العهد القدمي.

باالطف ��ال ورعاي ��ة االمهات اللوات ��ي اقيمت لهن
م�ؤ�س�سة"نقطة احلليب"لتغذية وك�سوة االطفال،
ومن النادر ان ن�س ��ائية او ملجا ،فكلهن ي�شتغلن
بامل�سائل االجتماعية.
العراقية:
اذك ��ر ان املغف ��ور له امللك في�ص ��ل عاه ��ل العراق
العظي ��م ق ��ال يل مرة ب�ص ��دد النه�ض ��ة الن�س ��ائية
يف بالده"ل ��و قمن ��ا نه�ض ��تنا بنه�ض ��تكم ،جن ��د
انكم مل تعملوا �ش ��يئا ،الننا اح ��دث منكم وعملنا
الكثري"وه ��ذا �ص ��حيح ،فف ��ي الوق ��ت ال ��ذي
وجدن ��ا في ��ه حمامي ��ات م�ض ��ربات يتخرجن يف
كلي ��ة احلق ��وق ،وجدن ��ا العراقية ت�س ��ايرنا يف
ه ��ذا امليدان ،وي�س ��اعد نه�ض ��ة امل ��راة العراقية
ا�س ��تعدادها احل�س ��ن وانه ��ا اىل جان ��ب ذل ��ك ال
نن�س ��ى واجبه ��ا كرب ��ة بي ��ت ،وانها ت�س�ي�ر وفق
برنامج مر�س ��وم ،وال ت�أخذ عن الغرب كل ما فيه،
بل تقتب�س ما ينا�سبه وحتتفظ بتقاليدنا الدينية
واالجتماعية.
الفل�سطينية:
املتعلمات يف فل�س ��طني هن بن ��ات الطبقة الغنية،
ام ��ا الطبقات االخ ��رى واغلبيتها م ��ن العرب فقد
ان�ص ��رفت اىل حت�ص ��يل الق ��وت وق ��د فعل ��ت بها
االمي ��ة ما تفعل ��ه يف كل بلد ف�ش ��ت االمية ففتكت
بعق ��ول اهل ��ه ،وم ��ع الفق ��ر واحلاج ��ة فال ��روح
الوطنية والعزة القومية ت�ضرب بهما االمثال.
الرتكية:
ال ا�س ��تطيع ان اف ��رق بينه ��ا وب�ي�ن االوربي ��ة
يف �ش ��يء ،فبيته ��ا ومالب�س ��ها وم�ش ��يتها
وحت ��ى حديثه ��ا ال تختل ��ف في ��ه ع ��ن زميلته ��ا

االوربي ��ة ،ولك ��ن ه ��ذا مل ي�ؤث ��ر يف
مت�س ��كها بتقاليد الدين ،وقد اقبل ��ت على مزاولة
كل عمل ،وملأت احلياة الرتكية ن�شاط ًا ..كل هذا
يف زمن وجيز.
الهندية:
متتاز ب�ش ��دة تدينها ومت�س ��كها بتقالي ��د بالدها،
كرمي ��ة االخ�ل�اق ،طيب ��ة القل ��ب ،تروع ��ك فيه ��ا
نظافته ��ا ،وي�ؤث ��ر يف النف� ��س حت�ت�رم رجله ��ا
وتطيع ��ه وت�ؤمن ب ��ان واجبها م�ش ��اركته افراحه
واحزانه.
االردنية:
زرت �ش ��رق االردن ،ومل اتع ��رف �إال اىل ام�ي�رات
اال�س ��رة امللكي ��ة الن اقامت ��ي بها مل تط ��ل ،ر�أيت
االمريات يف الق�ص ��ر يرتدين املالب�س االفرجنية
وعل ��ى ر�ؤو�س ��هن "امل ��دروة" الت ��ي تلب�س ��ها

امل�صرية:
االح ��ظ ان بن ��ات اال�س ��ر الكب�ي�رة الت ��ي
ت�س ��مونها"الذوات"مل ينعم ��ن بتعليمهن العايل،
وكل م ��ا اخذته م ��ن العلم ه ��و التخاط ��ب بلغات
اجنبي ��ة وا�س ��تعمال بع�ض كلم ��ات افرجنية يف
احاديثه ��ن العربي ��ة ،ام ��ا الطبقات االخ ��رى فقد
اهتمت بالتعليم اىل �آخر مراحله ،وامل�ص ��رية يف
حاج ��ة اىل الثقافة العامة والغذاء الفكري الدائم
امل�س ��اير للتطور العايل ،واعتقد ان تي�سري �سبل
التعليم للفتيات �سيجعل اجليل املقبل جيال كامال
من كل النواحي ،خا�ص ��ة وقد تفوقت الفتاة على
الفتى يف التعليم.
ويخط ��يء م ��ن يق ��ول ب ��ان املتعلم ��ات ال يعرفن
فن"ربة البيت"م�ستندا يف ذلك اىل عدم اجادتها
طهي"�صينية البطاط�س"والرجل الذي يقول ذلك
هو الذي ال يفكر �إال يف ملء معدته – فكل واحدة
ربة بيت ،ومن غري املعقول ان تكون �سيدة قادرة
على اال�س ��تعانة بخدم وطاه وال ت�س ��تخدمهم لأن
لها م�شاغلها االخرى ،ولأ�ضرب مثال بابنتي التي
تدي ��ر بنف�س ��ها �ش� ��ؤونها املالي ��ة والزراعية دون
اال�س ��تعانة بوكي ��ل او مدير اعمال ،ع�ل�اوة على
ا�ش ��رافها عل ��ى تعلي ��م وتربية اوالدها و�ش� ��ؤون
بيتها.
الأثنني والدنيا /
ت�شرين االول1944 -
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�شحرور الوادي
وبلغ ��ت جاني ��ت � 4س ��نوات فازداد احل�س ��د،
كان ��ت كالزه ��رة الت ��ي تفتح ��ت براعمه ��ا،
وارت�سمت عليها منذ طفولتها معامل الن�ضارة
وال ��ذكاء ،وتنب� ��أ لها عمها ال�ش ��اعر �ش ��حرور
الوادي مب�ستقبل باهر فادخلها ابوها مدر�سة
ال�ساكركري يف بريوت وظل متلهفا على اليوم
الذي تتخرج فيه اىل احلياة العملية ،غري انها
ر�س ��بت يف كل العلوم وجنح ��ت يف التمثيل
واالنا�ش ��يد والرق�ص االيقاع ��ي ..كانت تقف
يف حو�ش املدر�سة وحولها الطالبات ي�صفقن
له ��ا وه ��ي تقل ��د ح ��ركات املدر�س ��ات وعلمت
الناظ ��رة به ��ذه امل�س ��اخر فق ��ررت طرده ��ا..

و�ضربها ابوها علقة!
كان ��ت ق ��د بلغ ��ت العا�ش ��رة ،وكان كل م ��ن حولها ي ��رى ن�ض ��وج براعمها
ومفاتنها فاقرتحوا على والدها ان ي�سافر معها اىل القاهرة لعر�ضها على
املخرجني ال�س ��ينمائيني وخيل اليه انهم يت�ش ��فون فيه بعد ان ك�سدت
جتارته فثار مرة ثانية ،و�ضربها علقة ثانية.

لال�ستوديو..

من اجل عينيها الع�س ��ليتني و�شعرها الذهبي هددها كيوبيد باالنتحار
يف لبنان ،و�ساومها على كل ثروته يف فرن�سا ،واطلق عليها الر�صا�ص
يف القاهرة.
وا�شفقت �صباح على كيوبيد فم�سحت دموعه باالنغام واالحالم وتركت
دموعه ��ا ت�س ��يل عل ��ى وجه ي�ض ��يء الظالم ،وم ��ع هذا خرج ��ت للنا�س
ت�ضحك وهي حترتق ،وتغني وهي خمتنقة العربات والذكريات.
مولودة الدوالرات
ولدت يف بريوت يف ليلة عا�ص ��فة من �ش ��تاء عام  1927وحملها ابوها
ب�ي�ن يديه وه ��و يتمنى لو انها كان ��ت ولدا يعينه عل ��ى احتمال متاعب
احلي ��اة ،وملح ��ت امها عالم ��ات احلزن مرت�س ��مة على وجهه ��ا املكتئب

فاحت�ض ��نتها وبكت ،و�شهدت �صباح اول دمعة يف اول يوم من حياتها
وهي بعد وليدة ال تعرف معنى الدموع ،وا�س ��تيقظ ابوها يف ال�صباح
الباكر فهرب من البيت ليفتح دكان االقم�ش ��ة الذي كان يتاجر فيه ،وما
كاد ينت�ص ��ف النه ��ار حت ��ى انهال ��ت عليه الزبائ ��ن ،ف ��ادر كان مولودته
اجلديدة وا�سعة الرزق وعاد اىل البيت وهو يف غاية الفرح.
و�س ��ماها جانيت على ا�س ��م ا�ش ��هر واغنى مغنية يف لبنان ،وب�شر امها
بانها �ستملأ البيت والدكان بالدوالرات.
مل يكن يدري انها �ست�صبح جنمة ،وان اجرها �سريتفع يف فيلم"لبناين
يف اجلامعة"اىل  8االف جنيه ،وان امها �ستقتل مب�سد�س ابنها قبل ان
تتمت ��ع بدوالراتها ،ولكن منذ هذه اللحظة بد�أ االقارب يح�س ��دون االم
ال�سعيدة مبولودتها ال�سعيدة..
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ابوها ي�صفق
مل متنعه ��ا الق�س ��وة م ��ن ا�س ��تمرار الغن ��اء
والتمثي ��ل ،انه ��ا تع�ش ��ق املو�س ��يقى وترت ��اد
ال�س ��ينما لرتى االفالم الغنائي ��ة وتتمنى اليوم
ال ��ذي تظه ��ر فيه عل ��ى ال�شا�ش ��ة ..،وبينما كانت
تداعبه ��ا االحالم ا�س ��تدعتها املدر�س ��ة للغناء يف
حفلته ��ا ال�س ��نوية ،فخرج ��ت من البي ��ت متخفية
وظهرت على امل�س ��رح كالزهرة احلاملة التي تبعث
االنغ ��ام من م�ش ��اعرها وه ��ي ذاهلة ع ��ن الوجود،
وا�س ��دل ال�ستار وهي ذاهلة اي�ضا ،ومل ت�ستيقظ اال
عندما ملحت والدها ي�ص ��فق ب�ي�ن املدعوين وعيناه
دامعتان من فرط الفرح.
ع ��ادت ب ��ه الذكري ��ات اىل الي ��وم ال ��ذي ول ��دت في ��ه
وعاوده االمل يف جانيت ،ا�ص ��بح يحلم معها باليوم
ال ��ذي يراه ��ا فيه على ال�شا�ش ��ة لوال ان ��ه مل يكن ميلك
وقتئذ تكاليف ال�س ��فر اىل القاه ��رة ..وفوجئ مبوزع
افالم ا�س ��يا يف بريوت وهو يط ��رق بابه ،وفوجئت به
جانيت وهو يطلب منها �صورتها الفوتوغرافية ليقدمها

�شموع ونذور
وط ��ارت جانيت اىل امل�ص ��ور يف نف�س الليلة ،وتو�س ��لت اليه ان ير�س ��م
لها �ص ��ورة تفتح اب ��واب البالتو ،وابتهلت اىل القدي�س ��ة تريزا ان تكون
ن�صريتها عند ا�س ��يا ،واوقدت ال�شموع ونذرت النذور ،و�سهرت ا�سرتها
ا�س ��بوعا التنام اال عند مطلع الفجر ،ويف الليلة ال�س ��ابعة ر�أت يف املنام
انها ظهرت على ال�شا�ش ��ة فعال ،وقذفتها اجلماهري بالزهور وطلبت منها
ان حتادثه ��م ولكنها ارتبكت ف�ض ��ربوها ومل ينقذها منه ��م اال رجل فقري
يعي�ش بجوار بيتها يف كوخ من ال�صفيح..
وا�س ��تيقظت جانيت مذعورة فوجدت نف�س ��ها على ال�س ��رير ،مل ت�ص ��ارح
والديها ب�ش ��يء ،وتوجهت وهي ترجتف اىل �ص ��احب الك ��وخ وروت له
ق�صتها فب�شرها باخلري وروى لها ق�صة قدمية!
كانت جانيت يف اخلام�س ��ة م ��ن عمرها واقبل عيد ر�أ�س ال�س ��نة فاهداها
ابوه ��ا ف�س ��تانا ر�ش ��يقا وح ��ذاء جدي ��دا ،وارت ��دت الف�س ��تان واحتفظت
باحلذاء يف �ص ��ندوقه حتى ال يت�سخ من ال�شارع الذي بلله املطر ،ومرت

فقرية مغمورة لت�شرتي �سعادتها ولو برثوتها.
وبد�أت م�شاعرها وانفعاالتها تتجلى يف اغنياتها فزادت قيمتها ون�شوتها،
و�س ��معها مليونري يف كازينو طانيو�س مب�ص ��يف مدين ��ة عالية فوقع يف
دباديبه ��ا واغدق عليها الهدايا و�س ��يارة كاديالك وفي�ل�ا فاخرة وانتهزت
اال�شاعات هذه الفر�صة فركبت معها ال�سيارة ودخلت معها الفيال.
ومثلت �صباح فيلم احلب يف خطر فا�شتعل املليونري وفكر يف االن�سحاب
وهد�أت اال�ش ��اعات ومل تهد�أ املتاعب ،كان عازف الكمنجة انور من�سي قد
ر�آها يف لبنان وهي طفلة ،فلما عادت اىل القاهرة وقع يف دباديبها اي�ضا،
وعر�ض عليها الزواج فرف�ض ��ت لكيال تتكرر التجربة ،فهددها باالنتحار،
وتزوجا ..واجنبا ابنتهما هويدا ..كانت �صباح تطبخ له الكبيبة ال�شامي
وكان انور يطبخ لها امللوخية ،وعا�شا �سعيدين لوال ان طاردتهما املتاعب
� 28شهرا انتهت بالطالق.
بالكوخ وهي يف طريقها اىل املدر�سة ،فر�أت �صاحبه ينزح منه املاء وهو
حايف القدم�ي�ن ،فعطفت عليه واح�ضرت له حذاءه ��ا ب�صندوقه ،و�ضحك
�صاحب الكوخ وقال لها انه ال ينا�سب مقا�سه ولكنها ا�صرت على ان تهديه
ل ��ه روى الرجل جلانيت هذه الق�صة فعادت اىل البيت بعد ان هد�أت قليال
م ��ن الرع ��ب ،ونذرت ان ت�ش�ت�ري للرجل حذاء جديدا اذا م ��ر عليها اليوم
بخري ،فو�ص ��لتها يف امل�ساء برقية تب�ش ��رها بان �صورتها وجدت �صاحلة
للكامريا ،ومل يبق اال ان يتم اختبارها امام الكامريا.
اول فيلم
وانطلق ��ت الزغاري ��د حتى م�ل��أت البيت وال�ص ��الة التي كان ��ت تعمل فيها
باجر زهيد ،وح�ض ��رت �آ�س ��يا اىل ب�ي�روت وقابلتها ،وابرم ��ت معها عقدا
ابتدائيا ،وعادت اىل القاهرة ،و�س ��هرت اال�س ��رة مرة اخرى وهي ترتقب
ليلة االختبار.
وو�ضعت جانيت العقد يف حرز مكني لتخفيه عن عيون احل�ساد ،ودخلت
اال�س ��تديو وه ��ي يف غاية القل ��ق واخلوف ،وا�س ��تقبلتها جلن ��ة امتحان
رهيبة كان من بني اع�ضائها زكريا احمد وحممد الق�صبجي وخرجت من
االمتحان ذاهلة.
فق ��د حققت امال تردد يف بيتها  17عاما ،واقامت ا�س ��يا م�س ��ابقة الختيار
ا�سم �سينمائي لها ،و�سميت �صباح.
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

طائرة اال�شاعات
وع ��اد االم ��ل اىل املليونري ،وع ��ادت اال�ش ��اعات ت�ؤكد انه ا�س ��تدعاها يف
بريوت ويف فرن�س ��ا ،و�س ��اومها عل ��ى كل ثروته واهداه ��ا  12الف جنيه
وهددها باالنتحار اي�ضا.
و�س ��افرت اال�ش ��اعات اىل القاهرة وروت ان انور من�س ��ي هددها باطالق
النار عليها اذا ا�ستمرت بعيدة عنه لوال بولي�س النجدة!
وفاجات �صباح كل اال�شاعات بقرار حا�سم ،فعادت اىل عازف الكمنجة.
ان امنيتها االن ان متثل يف هوليوود وان ت�صبح مليونرية ،وان ت�شرتي
طيارة لتطري من اال�شاعات!..

رئي�س التحرير التنفيذي
------------------------علــي ح�ســني
االخراج الفني
---------------خـالـد خ�ضري

�صباح ال�شحرورة
وانتهى ت�ص ��وير فيلم"�ألقلب له واحد"وفتحت حقيبتها فوجدت بداخلها
 150جنيها ،ومل حتزن حينما ا�ستهوى والدها رنني املال وا�ستوىل على
املبلغ ،فقد اهدتها ا�سيا عدة هدايا وكل الف�ساتني التي ظهرت بها ،وعاد
ابوه ��ا اىل بريوت وبج ��واره الوزة الت ��ي تبي�ض الذهب ،وا�س ��تقبلها
عمها �شحرور الوادي ،وقال لها مربوك يا جانيت ،فقالت ا�صبح ا�سمي
�صباح ،ف�سماها اي�ضا �شحرورة الوادي.
وا�ش ��تهرت �ص ��باح يف �ص ��االت بريوت وقف ��ز اجرها ،وبد�أ ت�ص ��وير
الفيل ��م الثاين يف نف�س التعاقد"هذا جناه ابي"فحر�ض ��ها ابوها على
رفع اجرها ،وتذكرت جميل �آ�س ��يا فلم توافقه فغ�ض ��ب عليها ،وبد�أت
ت ��درك معن ��ى كلم ��ة الطمع فق ��ررت ان تت ��زوج لتتخل�ص م ��ن ابيها،
وتزوجت ولكن ق�ص ��ة الطمع تكررت مع زوجها فقررت ان تتخل�ص
منه اي�ض ��ا وب ��د�أت ت�س ��اومه عل ��ى الطالق ،كانت �ص ��باح ق ��د ر�أت
نف�س ��ها على ال�شا�ش ��ة الول مرة فكادت ت�ص ��اب باجلنون ،و�شهدت
يف ال�س ��ينما  3حفالت متوا�صلة وادركت امل�ستقبل الذي ينتظرها
فقبلت م�ساومات زوجها واحتفظ بابنهما"�صباح"وا�ستوىل على
كل مدخراتها نظري الطالق.
متاعب القاهرة
وانتقل ��ت املتاع ��ب من ب�ي�روت اىل القاهرة ،فا�ص ��بحت تتمن ��ى ان تعود
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التدقيق اللغوي
---------------عبا�س مهدي

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
فخري كريم

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى

اجلــــيل� /آذار 1956

لالعالم والثقافة والفنون
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كاريكاتري ايام زمان

طبعا طول ما بتناموا من املغرب حاتخلفوا عيال ..امنا لو دخلتوا �سينما..
رحتوا م�سرح ..اتفرجتوا على التلفزيون� ..سهرتوا يف كافرتيا..

�أ�صل ا
العالن ده ب
ال
ذا
ت
ج
ر
ب
�س
وه ا
وي�سرا وجاب
ن
يام ما كنت يف
تا
ي
ج
م
د
ه
�شة !!

نع الهباب احلمل ا

ه ..اياك بقى مت

ملا اخذ احلباي

للي عندي ده ! ..

ده مهم قوي حتديد الن�سل ده ..اهو انا ماخلفت�ش غري عيلني ب�س من
كل واحدة من الت�سع ن�سوان اللي اجتوزتهم !! ..

 �أهو حتديد الن�سل اللي جايني يقولوا عليه دلوقت ..انا مطبقةقبلهم بع�شر �سنني وزيادة

