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هذه املذك���رات �ضت�ض���م تاريخ حياته 
منذ كان يف ال�ضابعة من عمره! 

ان انور وجدي – كومبار�س- م�ضر- 
رم�ض���ي�س من���ذ ع�ض���رين عام���ا، ه���و 
نف�ض���ه املنتج الذي دفع – �ض���تة اآالف 
جنيه ليو�ض���ف وهبي �ضاحب م�ضرح 
رم�ضي����س نظري متثي���ل دوره يف هذا 

الفيلم حبيب الروح!

انتي فاكراين واال نا�شياين! 

... يف البالت���و اأو – قاع���ة الت�ضوير 
– با�ضتوديو م�ضر، كان انور وجدي 
ي�ضرف على ت�ضوير بع�س اللقطات.. 

وان���ور وجدي خم���رج خبيث.. ياأخذ 
اللقطة الواحدة م���ن زوايا خمتلفة.. 
ويتطل���ب هذا اع���ادة التمثيل مرات.. 
كان���ت  واالخ���رى  اللقط���ة  وب���ن 
ليل���ى م���راد تدن���دن باغني���ة ام كلثوم 

امل�ضهورة: 
انتي فاكراين واال نا�ضياين

.. ولقط���ة اخ���رى ب���ن يو�ض���ف وبك 
وليل���ى.. اعادها انور اك���ر من اربع 
مرات.. ودار هذا احلديث بن الزوج 

والزوجة..
 ليل���ى: الح���ظ يا ان���ور اين ح ا�ضجل 

غنوه بكره.. 
انور: واي���ه يعني.. انا اق���در ا�ضجل 

20 غنوه يف اليوم! 
ليلى: كنت تن�ضرب عليهم 20 علقة! 

للن�شالني فقط! 
ويف فرتة الراحة، �ضاألت يو�ضف بك:

- امل ي�ضادفك ن�ضال يف الطريق؟
- ابدا! 

- وال حمتل ن�ضب عليك مرة؟ 
- ابدا! 

- وحافظة نقودك؟
- دائما فارغة!

ثم قال: 
- ان الن�ضالن ال يفكرون يف ن�ضلي.. 
الين اعتقد ان جمي���ع طبقات ال�ضعب 

حتبني حتى الن�ضالن.. وقد ان�ضل.. 
ولك���ن من طبقات اخ���رى غري طبقات 

ال�ضعب! 

امل�شور!
ان اجلن���دي االول ال���ذي يعمل خلف 
الكامريا هو امل�ض���ور.. ووحيد فريد 
 – ب���دا حياته  الفيلم  – م�ض���ور هذا 
يف �ضتدي���و م�ض���ر – مبرت���ب خم�ضة  
جنيه���ات يف ال�ضهر.. وه���و يتقا�ضى 
االن األ���ف 

جنيه عن الفيلم!

م�ش��ر  �شتودي��و  مدي��ر 
اجلديد

ان �ضتوديو م�ضر يديره االآن اال�ضتاذ 
حممد عبد الفت���اح رجائي.. وهو من 
خريجي كلي���ة التجارة دفعة 1933.. 
ب���داأ حيات���ه – كات���ب ح�ضابات – يف 
بن���ك م�ضر مبرتب ع�ضرة جنيهات يف 
ال�ضهر.. ويف �ضنة 1936 رقي رئي�ضًا 
حل�ضابات �ضتوديو م�ضر مبرتب 
يتقا�ض���ى  وه���و  جنيه���ا..   18
االن ح���وايل ثالث���ة اآالف جني���ه 
يف ال�ضن���ة.. ورجائ���ي مول���ع – 
كح�ضني جنيب بك – بال�ضياحة.. 
عمره 39 �ضنة وهو يجيد ت�ضليح 

اجهزة الراديو!

من هو �شرفنطح؟
.. ويف �ضتودي���و �ض���را.. كان كمال 
 – – ب�ضرفنط���ح  ال�ضه���ري  امل�ض���ري 
يرت���دي بذل���ة �ضوف���ري ويجل����س م���ع 
ال�ضم����س..  يف  الكون�ضتب���الت  اح���د 
ب���داأ  ق���دمي..  و�ضرفنط���ح ممث���ل 
�ضالم���ة  ال�ضي���خ  بتقلي���د  حيات���ه 

حجازي ولكنه ف�ضل!
.. ث���م ا�ض����س فرقة حل�ضاب���ه كانت 
تعم���ل عل���ى م�ض���رح بيكاديلل���ي.. 
�ضرفنط���ح  �ضخ�ضي���ة..  وابتك���ر 
ليناف����س به���ا ك�ضك�س ب���ك وبربري 

م�ضر الوحيد!.. 
ويف �ضن���ة 1920 ان�ض���م اىل فرق���ة 

جني���ب 

 – يتقا�ض���ى  ال���ذي  ويو�ض���ف وهب���ي 
االن – يف نظ���ري التاألي���ف والتمثي���ل 
واالخراج اكر من ع�ضرة اآالف جنيه.. 
بداأ حياته – منلوج�ضت – يف كازينو 
دى بارى الذي كان يديره عزيز عبد.. 
ودارت عجلة الزمن.. وا�ض�س يو�ضف 
وهبي رفرقة رم�ضي�س التي �ضمت روز 
اليو�ضف وح�ض���ن ريا�س واحمد عالم 
وغريهم من ا�ضاتذة امل�ضرح امل�ضري.. 
وكانت ال�ضيدة روز اليو�ضف تتقا�ضى 
م���ن يو�ضف وهبي اك���ر اجر تقا�ضاه 
ممث���ل او ممثل���ة – يف ذل���ك احل���ن – 
وه���و 70 جنيها يف ال�ضهر!.. اما انور 

وجدي ف���كان – كومبار����س – ال يزيد 
اجره على 15 قر�ضا يف اليوم! 

ويو�ضف وهبي بك يقيم يف فيال ب�ضارع 
الهرم م�ضاحتها 4 افدنة.. وهذه الفيال 
بناها على الطراز احلديث وهي ت�ضم 
�ضال���ة انيقة لعر�س االف���الم، ال تت�ضع 

الكر من 30 متفرجًا! 
يف  ر�ضي���د  ل���ه  لي����س  ب���ك  ويو�ض���ف 
البنوك.. وهو ميتلك ثالث �ضيارات – 
كريزلر وبوبك وفيات – وهو متزوج 
من���ذ 25 �ضن���ة.. ويو�ضف ب���ك م�ضغول 
هذه االيام بكتابة مذكراته التي ينوي 
ان ين�ضرها يف كت���اب.. وهو يقول ان 

 – الق��اه  منل��وج  اأول  ه��و  ه��ذا 

املنلوج�ش��ت – يو�ش��ف وهب��ي ب��ك 

عندم��ا ظه��ر عل��ى امل�ش��رح – الأول 
مرة – يف �شنة 1917! 

وهب��ي  يو�ش��ف  يعرف��ون  وال��ذي 

يعلم��ون ان��ه ممث��ل كومي��دي م��ن 

النكت��ة  يلق��ي  االول..  الط��راز 

القدمي��ة الت��ي عمره��ا مائ��ة �شنة 
في�شحك منها النا�س! 

�شكوكو بك 

هيت�شكو 

هيت�شكو 

يف جنبي مغ�س 

من �شدة الفل�س 

وجيوبي ا�شتكت 

◄◄من �شدة الفل�س 
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فق���د او�ض���ت اخلطيب���ة احل�ضن���اء عل���ى ف�ضت���ان 
اخلطبة عن���د ايزابيل، وظل���ت اخلياطة العجوز 

ثالثة ايام مع عامالتها يهيئن هذا الف�ضتان.. 
وكان مفرو�ض���ا ان تت�ضل���م خطيب���ة جن���ل رئي�س 
اجلمهوري���ة ه���ذا الف�ضت���ان قب���ل ي���وم واحد من 
اخلطبة، ولك���ن حدث يف اليوم ال���ذي انتهى فيه 
وا�ضبح جاهزا للت�ضليم ان داهمت قوة من رجال 
البولي�س م�ضغل اخلياطة و�ضادرت كل مافيه من 

ف�ضاتن مبا فيه ف�ضتان خطيبة جنل الرئي�س.. 
ا�ضتدعي���ت  ذل���ك  للتحقيق.. وبع���د  ايزابيل 

املحام���ي  ان  وتب���ن 
الكب���ري اال�ضت���اذ �ضارل 
م���ن  وه���و  حل���و، 
ال�ضابق���ن  ال���وزراء 
املر�ضح���ن  واح���د 
اجلمهورية  لرئا�ض���ة 
لبن���ان،  يف  املقبل���ة 
قد رف���ع ق�ضية لدى 
الدوائ���ر املخت�ض���ة 
نياب���ة ع���ن حمالت 
كري�ضتي���ان دي���ور 
اخلياط���ة  منهم���ا 
بانه���ا  ايزابي���ل 

ت�ضرق املودي���الت من حمالته 

ومب�ضاعدة بع����س العامالت هناك وت�ضنع مثلها 
يف بريوت.

ويف احل���ال وكل���ت اخلياط���ة ايزابي���ل حمامي���ا 
اآخ���ر ه���و اال�ضت���اذ ج���ورج فيليب����س،  معروف���ا 
وطالب���ت النياب���ة العام���ة بتعوي����س ع���ن العطل 
وال�ض���رر قائل���ة انه���ا مل ت�ض���رق اي مودي���ل م���ن 
حمالت كري�ضتي���ان ديور.. انه لي�س هناك قانون 
يح���رم وج���ود �ضبه ب���ن الف�ضاتن الت���ي تنتجها 

بيوت االزياء املختلفة.

م���ن  برقي���ة  حل���و  �ض���ارل  اال�ضت���اذ  تلق���ى  وق���د 
كري�ضتيان ديور يقول فيها انه �ضيبعث اىل لبنان 
بثالث خب���ريات فرن�ضيات يف االزي���اء ليفح�ضن 
املودي���الت الت���ي �ضرقته���ا ايزابي���ل وليليقن يف 
الوق���ت نف�ضه نظ���رة عامة على جمي���ع املوديالت 
الن  اللبناني���ة  االزي���اء  حم���الت  تنتج���ا  الت���ي 
كري�ضتيان دي���ور اكت�ضف ان لفيف���ا من العامالت 
يف حمالته يهربن ت�ضميمات املوديالت اجلديدة 

ويبيعنها للخياطات يف ال�ضرق مببالغ �ضخمة.

ويرتدد يف هذه الق�ضي���ة ا�ضم ال�ضيدة التي تدير 
حمل"�ضانتال"لالزي���اء يف ب���ريوت، وق���د كان���ت 
يف عه���د االنت���داب الفرن�ض���ي على لبن���ان زوجة 
للمن���دوب ال�ضامي، ث���م �ضافر وتركه���ا يف لبنان، 

فاختارت لنف�ضها �ضناعة االزياء.
وقي���ل ان ه���ذه ال�ضي���دة حاولت ان تق���وم باعداد 
الف�ضت���ان ال���ذي �ضرتتدي���ه خطيب���ة جن���ل رئي�س 
اجلمهوري���ة، فلما اخفقت يف ذلك، وتغلبت عليها 
م���دام ايزابيل، ارادت ان تدبر له���ا مقلبا فابرقت 
اىل كري�ضتي���ان دي���ور تنبئه ب���ان ايزابيل ت�ضرق 

موديالته.. فكان ما كان.. 
ومل مي���ر احل���ادث به���ذه ال�ضهول���ة ف���ان جمي���ع 
ب���ريوت عق���دوا  ا�ضح���اب حم���الت االزي���اء يف 
موؤمترًا خط���ريا وقرروا فيه اال�ضراب عن العمل 
احتجاج���ا على اقتحام البولي����س مل�ضغل ايزابيل 
باعتب���ار ان مثل ه���ذه البادرة ت�ض���يء اىل �ضمعة 
املهن���ة. ف���اذا حتق���ق هذا اال�ض���راب ف���ان �ضيدات 
املجتم���ع اللبناين االنيقات �ضوف يرتكن بريوت 
ويتجه���ن اىل القاه���رة للتو�ضي���ة عل���ى ف�ضات���ن 

الربيع يف حمالت االزياء امل�ضرية. 
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يف  جنيه���ًا   15 مبرت���ب  الريح���اين 
املرت���ب  به���ذا  يعم���ل  وظ���ل  ال�ضه���ر.. 
ع�ضرين عاما.. وترك م�ضرح الريحاين 
يف �ضن���ة 1946 ومرتب���ه 25 جنيها!.. 
 – �ضن���ة.  و�ضرفنط���ح عم���ره االن 58 
وه���و نف�ض���ه – املمث���ل الذي ق���ال عنه 

جنيب الريحاين يف احد االيام:
- ان �ضرفنطح ي�ضبه القما�س املري�س.. 
ي�ضتطي���ع اي ت���رزي ان يف�ض���ل منه ما 

ي�ضاء! 

األ��ف   20  = االول  الدر���س 
جنيه! 

– خ���ر  فيل���م  يعم���ل يف  و�ضرفنط���ح 
عام���ر  ح�ض���ن  انت���اج  م���ن   – ابي����س 
واخ���راج عبا�س كام���ل.. وح�ضن عامر 
ق�ض���ى ثالث �ضن���وات يف امريكا در�س 
فيها الدعاية وال�ضيناريو والت�ضوير.. 
النظري���ات  ليطب���ق  م�ض���ر  اىل  وع���اد 
يف �ض���وق ال�ضينم���ا امل�ضري���ة.. فانتج 
الفيلم االول.. وا�ضطدم – يف املحيط 
ال�ضينمائ���ي – بعوامل كث���رية، اهمها 

امزجة النا�س!.. وهو يقول:
- ان الدر����س االول = 20 األ���ف جني���ه! 

وح�ضن عامر هو ابن املرحوم ابراهيم 
با�ضا عام���ر.. ق�ضى درا�ضته االوىل يف 
اللي�ضيه، ثم �ضنت���ن يف كلية احلقوق! 
ثم ث���الث �ضنوات يف الكلي���ة احلربية! 
ث���م ا�ضتق���ال قب���ل ان يتخ���رج – �ضه���ر 

واحد – لي�ضتغل بتجارة االع�ضاب!

ر�ض���ام يخت���ار �ضخ�ضي���ات روايات���ه - 
الكاريكاتري – من ال�ضوق! 

ان ق�ض����س الوج���وه الت���ي تق���ف امام 
الكامريا معروفة.. وامنا غري املعروف، 
ه���ي ق�ض�س ال�ضواعد التي تعمل خلف 
الكامريا.. وق�ض���ة عبا�س كامل خمرج 
ه���ذا الفيل���م – كاال�ضط���ورة.. فق���د بداأ 
حيات���ه �ضكرت���ريا ملدير البلدي���ات.. ثم 
اخذ ي�ضاعد �ضقيقه املرحوم احمد جالل 
يف االخ���راج.. وا�ضتق���ال م���ن وظيفته 
ليعمل كم�ضاعد خمرج.. وعبا�س كامل 
اخرج اىل االن 12 فيلمًا �ضعبيًا.. وهو 
ر�ض���ام يخت���ار �ضخ�ضي���ات رواياته – 

الكاريكاتري – من ال�ضوق! 
قر�ض���ا   250  – تقا�ض���اه  اج���ر  اول 
كم�ضاع���د خم���رج يف  عمل���ه  – نظ���ري 
فيلم"ليلى"– اول فيل���م م�ضري انتاج 
وبطول���ة  - عزيزة امري واخر اجر عن 

الفيلم الواحد 2000 جنيه! 
وعبا����س كامل ال ميتل���ك �ضوى �ضيارة 
كان  – او  ثمنه���ا   49 مودي���ل  بوي���ك 

ثمنها- 1600 جنيه!

مدر�شة توجو!
ال���ذي  ن�ض���ر  حمم���ود  امل�ض���ور  ان 
يتوىل ت�ضوير ه���ذا الفيلم.. اخذ هذه 
ال�ضناع���ة عن �ضقيقه عب���ده ن�ضر، بداأ 
باجر �ضت���ة جنيهات يف ال�ضهر.. وهو 

يتقا�ضى اليوم �ضتمائة جنيه!
وهو ميلك قطعة ار�س م�ضاحتها 700 

مرت – ب�ضارع الهرم.
و�ضيارة موري�س ثمنها 740 جنيها.. 

ور�ضيده يف البنك 850 جنيها!

املنظر! 
املخرج االن يتاه���ب لت�ضوير املنظر.. 
بل���دي..  مقه���ى  ع���ن  عب���ارة  واملنظ���ر 
بائ���ع  ميث���ل  حمم���ود  كارم  واملط���رب 
جرائد ين���ادي على ال�ضحف واملجالت 

باغنية �ضعبية 
تبداأ هكذا: 

اخبار اليوم واآخر �ضاعة 
وامل�ضري واهرام يا جماعة!

وه���ذه االغني���ة م�ضجلة عل���ى �ضريط.. 
وعندم���ا ت���دور الكام���ريا، يغن���ي كارم 
مع ال�ضري���ط.. فقد لت�ضجي���ل الكامريا 

حركاته! 

جليل البنداري

بريوت – من بديع �شربيه: 

اعلنت ر�شميًا خطوبة ال�شيد 
دوري �شمع��ون، جنل رئي�س 
�شمعون،  كمي��ل  اجلمهورية 
ال�شاب��ة  امليون��رية  اىل 
ف�شت��ان  كان  ثاب��ت،  نايل��ة 
ن�ش��وب  يف  �شبب��ا  اخلطب��ة 
معرك��ة ك��رى ب��ني م�شمم 
االزي��اء العامل��ي كري�شتي��ان 
دي��ور واخلياط��ة اللبناني��ة 

امل�شهورة ايزابيل..

اآخر �شاعة /
 كانون الثاين-1951  

اجليل / كانون الثاين-1956  
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االثنني والدنيا /  ت�شرين االأول- 1945

اجليل / حزيران-1955  

ت�ضوروا عبد ال�ضميع.. 
جال�س يف غرفة منزله بالنيل.. 

ي�ضاره  واىل  ع��م��اد..  ال�ضغري  ابنه  ميينه  اىل 
ابنته الطفلة عنان.. وعلى ديفان مواجه ا�ضتلقى 
ال�ضيخ متلوف على ظهره ويداه م�ضتبكتان خلف 
راأ�ضه.. وعيناه تتطلعان اىل �ضورة المراأة عارية 
معلقة على احلائط.. وفمه عليه ابت�ضامة عري�ضة 
ال�ضاوي�ضة  جل�ضت  اآخر..  مقعد  وعلى  �ضعيدة.. 
عليه  تفتح  الن�ضائي..  البولي�س  من  احل�ضناء 
اخلرطو�س.. وتخرج فلم الروح وعلية البودرة 

ال�����ض��غ��رية.. وت��ت��زي��ن ويف وامل�����راة 
جل�س  م��واج��ه��ت��ه��ا 
بكل  احل����رام����ي 
اخلفيف  دم��ه 
لها،  ي��ق��ول 

والنبي تعال اظبطيني ياه! 
الف�ضيح  ان��ط��ل��ق  ال���غ���رف���ة..  رك����ن  ويف  اوو 
يتكلم..  وهو  ال�ضميع  عبد  مكتبة  "يدعب�س" يف 
الف�ضيح..  ويتكلم ويتكلم.. بال توقف.. وخلف 
و�ضهامته  ن��خ��وت��ه  ب��ك��ل  ال�����ض��ارع  رج���ل  وق���ف 
الف�ضيح  ي�ضرب  ان  يريد  ال��داف��ق��ة..  ورجولته 
الطب  يف  املعرفة  رب  انه  ييعتقد  الذي  املتعايل 
وال�ضيا�ضة واالقت�ضاد والفلك والقانون وال�ضحر 
ابنة  جل�ضت  اآخ����ر..  رك��ن  ويف  ���ض��يء!..  وك��ل 
العري�س  انتظار  يف  خدها  على  يدها  اع��ت��دال.. 
االب���د.. واىل  ياتي اىل  ف��ات موعده ول��ن  ال��ذي 
ميينها االن�ضة ر�ضاقة تهتز يف ار�ضتقراطية كما 

لو كان عليها"الع�ضبي"ات�ضوروا هذا كله.. 
ان عبد ال�ضميع يقول انه ال يت�ضور وجودهم معه 
يف احلجرة فح�ضب.. بل هم يعي�ضون معه فعال.. 
وي�ضحك  اليهم  ويتحدث  بانفا�ضهم..  يح�س 
وهو  احلجرة  يف  يدور  ثم  لنكاتهم.. 
يرق�س طربا لهذه النكات التي 
ي�ضعها بعد ذلك يف اخبار 

الكاريكاتري! 
ال�ضميع يقول  ان عبد 
ك��ل واح���د من  ان 
املخلوقات  هذه 
ق�����ط�����ع�����ة م���ن 
ن����ف���������ض����ه.. 
مت�����ام�����ا 
م���ث���ل 

خر  من  فيهم  ما  بكل  يحبهم  ان��ه  وعنان!  عماد 
اب  ككل  ولكنه  اوالده..  االن  يحب  كما  و���ض��ر 
بالبع�س  وي�ضيق  بع�ضهم..  اىل  يرتاح  اي�ضا.. 
كلهم يف درج��ة احل��ب مثال  ت�ضاووا  االخ��ر وان 
ج���دا..  يحبه  ال�ضميع  ع��ب��د  م��ت��ل��وف..  ال�ضيخ 
معه..  يتحدث  �ضاعاته  اغلب  يق�ضي  انه  ويقول 
فال�ضيخ متلوف رجل خفيف الدم جدا.. له ر�ضالة 
يف احلياة.. ور�ضالته يف احلياة انه يتهم النا�س 
باملظهر..  اال�ضخا�س  على  احلكم  اخلطاأ  من  ان 
فال�ضيخ متلوف يت�ضرت وراء مظهر وقور لريتكب 
كل املوبقات املت�ضورة وغري املت�ضورة بطريقة 

خفيفة الدم! 
ويقول عبد ال�ضميع عن الف�ضيح ان هذا البني ادم 
ي�ضايقني كثريا.. انه ميثل فئة"املتفيهقن"الذين 
يدعون العلم ببواطن االمور.. لو قلت له الدنيا 
نهار.. ثال لك انه بعد خم�س �ضاعات راح بيجي 
ا�ضتخدام..  ا�ضوا  املنطق  ي�ضتخدم  انه  الليل!.. 
ويقرا كثريا، ال لكي يفيد النا�س مبا يقراأه ولكن 
ان  اح�س  وان��ا  خديعتهم  يف  وبيتفن  ليخدعهم 
ولو  ثقيل  ودم  كريهة  رائ��ح��ة  ل��ه  الف�ضيح  ه��ذا 

امكنني �ضربه ل�ضربته والله العظيم!. 
ال�ضاوي�ضة  ام��ا  قائال:  ال�ضميع  عبد  وي�ضتطرد 
ا�ضتغلت  ولو  ال�ضرق حتى  امل��راة يف  فانه متثل 
ان  ت�ضتطيع  ال  ال�ضرق  يف  امل���راة  ف��ان  بولي�ضة 
يحدثها  رج��ل  كل  اجلن�س..  فكرة  من  تتخل�س 
تف�ضرها  للرجل  حركة  ك��ل  غر�ضا..  ل��ه  ان  الب��د 

تف�ضريًا �ضيئًا.. 
ان ال�ضاوي�ضة واحلرامي هما الرجل واملراة يف 
للحرامي!  حبي  ا�ضف  ان  ميكن  وال  ال�ضرق.. 
انني احب هذا االن�ضان حبا عجيبًا.. وب�ضريف 
لو مد يده يف جيبي ف�ضوف ا�ضكت.. ثم ا�ضحبه 
لنتبادل  مقهى  اق���رب  ع��ل��ى  لنجل�س  ي���ده  م��ن 

النكت! 
وهو  ج��دا..  ال�ضارع  رج��ل  يعز  ال�ضميع  وعبد 
امل�ضرية  النف�س  خال�ضة  ميثل  ان��ه  عنه  يقول 

ال�ضفافة ال�ضافية.. 
واالمي��ان  وال�ضجاعة  ال�ضهامة  بنزعات  املليئة 
وال�����ض��خ��ري��ة امل������رة!.. ان���ه ي�����ض��ري يف ال��ط��ري��ق 
ان  املهم  ي�ضاأل..  وال  فيها  فريى"خناقة"ويدخل 

ينا�ضر املغلوب ال�ضعيف. 
ويقول عبد ال�ضميع عن ابله اعتدال انها متثل 
كلمة"ال"يف  كثريا  قالت  التي  العان�س  الفتاة 
كله"حتو�س"مرتبها  العمر  ظلت  لقد  �ضبابها! 
امال يف تكوين ثروة تغري ابن احلالل بالزواج 
ال�ضباب..  ذه��ب  ال����روة..  ك��ون��ت  فلما  م��ن��ه��ا.. 

والغ�س من حولها الكل!
اختلفت  مهما  ق��ائ��ال:  ال�ضميع  ع��ب��د  وي�ضيف 
ان  دائما  اح��ب  اوالدي..  كلهم  �ضخ�ضياتهم.. 
اجل�س وكلهم حول.. اخاطبهم.. وا�ضاحكهم.. 

واروي �ضحكاتهم للنا�س! 

امينة �شكيب 
اأمام����ي االن �ضخ�ضي����ات خمتلف����ة.. ع����دد م����ن 
كب����ار ممثالتن����ا متتع اجلمه����و امل�ضري منهن 
وظف����رت  االداء،  وح�ض����ن  والتمثي����ل  بالف����ن 
�ضكي����ب  فاأمين����ة  جميع����ًا،  ب�ضداقته����ن  ان����ا 
بطلة"احل����ل االخري"ربيب����ة جمعية"ان�ض����ار 
الريح����اين..  وال�ضينما"وبطل����ة  التمثي����ل 
انتقل����ت من"�ض����ت بي����ت"اىل ممثل����ة ب�ضرع����ة 
غريب����ة.. وهي تدين مبركزه����ا هذا اىل ذاكرة 
قوي����ة، ورغبة اكيدة يف النج����اح، مثلت معي 
امل�ضرح  دور"الزوجة"يف"احلل االخري"على 
وال�ضا�ض����ة، ث����م راأيته����ا يف"الدلوعة"فامن����ت 
باحقي����ة املخل�س املج�ضد يف النجاح، وعلمت 
ان ف����ن الريح����اين وتعاليم����ه �ضادق����ا ار�ض����ا 

طيبة.

امينة رزق 
امين����ة  امام����ي  الرى  الفيل����م..  وي����دور 
رزق"بطلت����ي"يف رواي����ة الدكت����ور الراهب����ة 
التي كر�ضت حياتها للم�ضرح وال�ضينما.ز فتاة 
رم�ضي�س التي ن�ضاأت بن"كوالي�ضه"وابتداأت 
ب����ادوار تافهة �ضغرية.. ثم و�ضلت اىل القمة، 

املمثل����ة التي ال ترتك يف اال�ضتديو حلظة متر 
دون جتويد دروها.. وحفظه، وفهمه، ول�ضت 
ادري.. من �ضماها"امينة".. ولكنني اهنته.. 
فق����د كان بعي����د النظر.. ولكنها م����ع هذا كله ال 
تخلو يف بع�س االحاين من"تخريفات"تعود 
االوىل،  الع�ض����ور  اىل  وبامل�ضام����ع  به����ا 
حينما  دارك"واين  ع�ضور"برواده"و"ج����ان 
امثل معه����ا ا�ضعر باالم����ن والطماأنينة واهتم 
م����ن  ممثل����ة  بجانب����ي  الن  ومتثي����ل  ب����دوري 

الطراز االول.

فاطمة ر�شدي 
ووقف����ت ام����ام فاطم����ة ر�ض����دي يف فيل����م"اىل 
االبد".. وفاطمة"معج����زة مل تكمل".. �ضالمة 
يف االلق����اء.. طبيعي����ة اىل اق�ضى ح����د، فهم ملا 
يري����ده املوؤل����ف او املقتب�س ب�ضرع����ة موفقة.. 
وج����ه حل����و ترت����اح للنظ����ر الي����ه.. اح�ضا�����س 

مرهف دقيق.. 
ول����ن ان�ضى ونحن منث����ل يف اال�ضكندرية بن 
يدي موالنا الفاروق ايده الله، رواية"امل�ضكلة 
الك����رى".. ويف اثن����اء الف�ض����ل الث����اين قف����ز 
املق����ن �ضحيفتن م����ن الرواي����ة، وراأت فاطمة 

ان م����ا بداأ يلقنه ال ي�ضتقيم مع احلديث القائم، 
فنظرت اىل عمها يف الرواية – وكان الزميل 
وال�ضديق املرحوم، توفيق املردتلي – فادرك 
م����ا يج����ول يف خاطره����ا، وكان املوقف �ضرح 
ح�ضاب ايراده����ا كو�ضي عليها.. فاأخرج نوتة 

بها دوره، من جيبه ونظر اليها قائاًل: 
- افهمي كوي�س، �ضويف ح�ضابك واقريه.. 

ويف هذه اللحظة كنت اقطع �ضعر راأ�ضي داخل 
امل�ضرح.. وبنظرة واح����دة من فاطمة ا�ضتقام 
املوقف وراجع امللقن غلطته، و�ضارت الرواية 
�ضريها الطبيعي وح�ضبي ان اقول لك اننا اذا 
امام"الكامريا"يف"ديال����وج"..  به����ا  انفردن����ا 
ا�ض����رتاح املخ����رج، وه����داأت اع�ضاب����ه، وقمنا 
بت�ضوي����ر ما يعمل����ه غرينا يف ارب����ع �ضاعات، 

يف ربع هذا الوقت! 

رجاء عبده 
ومثلت اخ����ريا مع"رجاء"وكنت اظنها مغنية 
اكر منها ممثلة، بل اكر من هذا.. راأيتها يف 
الروف����ة و�ضمعتها، ف�ضق����ط قلبي اىل ركبتي، 
ولكن حينما ا�ضيئت االنوار، و�ضجل مهند�س 
ال�ض����وت، تغري وج����ه االمر، فمثل����ت بنجاح، 

ورتلت بنجاح، وحتركت بنجاح.. انها مدينة 
بهذا – كما تقول – لل�ضديق كرمي! 

راقية ابراهيم 
وجاء دور راقية يف روايتها"دنيا".. وراقية 
ممثل����ة جت�ض����د الكم����ال يف �ضت����ى النواح����ي، 
ومعرفته����ا  اطالعه����ا  �ضاعده����ا  جمته����دة.. 
الفرن�ضي����ة ان ت�ضعد ال�ضل����م ب�ضرعة ور�ضاقة، 
�ضب����ورة اىل ح����د اين كنت اترم له����ا واثور 

وهي هادئة! 
و�ضرياه����ا اجلمهور يف فيلمها االخري اآية من 

االآيات.. 

ه����ذا م����ا ع����ن يل ان اروي����ه عن بطالت����ي دون 
ان اذك����ر عيب����ا م����ن عيوبه����ن.. فل�ض����ت عل����ى 
ع����دوة  احداه����ن  م����ن  اجع����ل  الن  ا�ضتع����داد 
يل، ولكن����ي م����ع ه����ذا ال ب����د يل من كلم����ة على 
االق����ل كتعوي����ذة البخ����ور امل�ضهورة:"بخروا 
الكتكوت حل�ضن يحيا ومي����وت".. فاختم بها 
مق����ايل، تعوي����ذة ب�ضيط����ة ادعوا به����ا وادعوا 
اليه����ا.. بابخره����ن من"الغرور"و"الت�ضخ����م 

اجل�ضماين"واال�ضقاف! 

ال �ش��ك يف ان اال�شت��اذ �شليمان جنيب ب��ك ممن �شربوا 
الرق��م القيا�شي"امل�ش��ري"يف العمل مع جن��وم ال�شينما 
وامل�ش��رح على ال�شواء، وهو يف ه��ذا املقال يتحدث عن 

بطالت بع�س االفالم التي ا�شرتك فيها.

بقلم اال�شتاذ �شليمان جنيب بك 
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ذاكرة 
العد�سة

اأحد البنوك يف نيويورك
 قبل دخول الكومبيوتر 1960

اأحد حمالت 
العطور يف �شوق 

العطارين بحلب 
عام 1925

العامل الرت اين�شتاين والعامل نيلز بور يتناق�شان 
يف مكيانيكا الكم عام 1926

جون يونغ 
وت�شارلز 

دوك 
يتدربان على 

مهمة ابولو 
16 يف �شحراء 

نيوميك�شيكو

رئي�س الوزراء 
الريطاين 
ون�شتون 
ت�شر�شل يف 
زيارة جلنوده 
خالل احلرب 
العاملية الثانية 
عام 1943 
يف امل�شرح 
الروماين 
القدمي 
بقرطاج

�شورة نادرة للفنان ريا�س الق�شبجى )ال�شاوي�س عطية( مع اأ�شرته 
على �شاطىء راأ�س الر عام1952

علما اجلمهورية العربية 
املتحدة و االحتاد 

ال�شوفييتي خالل مرا�شم 
افتتاح ال�شد العايل

غوا�شة املانية 
جرفتها االمواج اىل 
�شواطئ بريطانيا 
يف احلرب العاملية 
االوىل

قلع ال�شر�س 
اأيام زمان 

احلمداهلل 
على التطور

العبو فريق 
بر�شلونة اال�شباين 
لكرة القدم عام 1903

فئة نقدية 5 دوالرات حتمل �شورة زعيم للهنود احلمر 1٨99 وهي الوحيدة 
عر تاريخ اأمريكا التي حملت �شورة اأحد ال�شكان االأ�شليني !
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ق���د ين�ضى املرء ا�ضياء كثرية �ضهدها 
يف طفولت���ه او �ضباب���ه، ولكن���ه البد 
ان يذك���ر در�ضا تلقنه ع���ن والده، او 
ع���رة ا�ضتخل�ضه���ا م���ن حديث���ه او 
معاملته للغري، يذكرها مرتحمًا على 
وال���ده، كما يرى الق���ارئ من حديث 

بع�س قادة الفكر يف ما ياأتي: 

طه ح�شني بك 
كان اأب���ي رحم���ه الله رج���ال �ضاذجًا، 
ولعل���ه ق���د اأدبن���ي ب�ضذاجت���ه اك���ر 
مم���ا ادبن���ي ب���اأي �ض���يء اآخ���ر وق���د 
�ضه���دت يف طفولت���ي خ�ضومة بينه 
وبن"�ضقاء"كان يحم���ل الينا املاء، 
وق���د حم���ل الينا م���اء �ضدي���د الكدر، 
فخا�ضم���ه اب���ي يف ذل���ك وا�ضت���دت 
اخل�ضوم���ة بينهما حت���ى اراق ابي 
ما يف قرب���ة ال�ضقاء من املاء، ونهره 
نه���رًا �ضدي���دًا.. ثم مل مت����س دقائق 
حت���ى راأيته يرت�ض���ى ال�ضقاء، فرفع 

مرتبه قرو�ضًا يف ال�ضهر!... 
واأوؤكد لك اين ما لقيت �ضرًا من احد، 
اإال ذكرت ق�ضة والدي مع ال�ضقاء، ثم 
تلوت قول الله عز وجل:"وملن �ضر 

وغفر عن ذلك ملن عزم االأمور". 

حممد الع�شماوي بك
الغد  اإنكم رجال  دمت���م تقولون  "ما 
فل���م ال تنتظروان غدك���م وترتكوننا 

ليومنا"
در����س احلي���اة يف كلم���ات، وحكمة 
بالغ���ة مقنعة، ال ياأتيها باطل، رددها 
ابي يف �ضت���ى املنا�ضب���ات، وجعلت 
اأردده���ا الأوالدي قالها وقد ا�ضفق ان 
يجرفنا التيار في�ضرفنا عن اأن ناأخذ 
للغد عدته من در����س وح�ضن اإعداد، 
فنواجه���ه ع���زال م���ن العل���م ووا�ضع 
املعرفة، فنك���ون قد �ضيعنا حا�ضرنا 
ال  التلم���ذة  وحا�ض���ر  وم�ضتقبلن���ا، 
يحتم���ل مناف�ض���ًا، وال يت�ضع مل�ضاغل 
ت�ضتح���وذ عل���ى عقول ال�ضب���اب قبل 
ان يت���م ن�ضجه���ا، فيقحم���ه يف ما ال 
ي���دري وي�ضرفه عن علم ما يحب ان 

يدريه! 

اأحمد عا�شم بك 
كن���ت طالب���ًا مبدر�ضة خلي���ل اأغا، ثم 
تق���رر ان اكون بن اع�ض���اء الفرقة 
التي اختريت للدرا�ضة يف املدر�ضة 
اخلديوي���ة، وكان اع�ضاوؤها �ضتة، 
كن���ت اوله���م يف الدرا�ض���ة، ولكن 

وكان   – وقت���ذاك  االأم���ر  �ضاح���ب 
موظف���ًا �ضابق���ا مع وال���دي ثم حدث 
بينهما ما اوجب املقاطعة – راأى ان 
ي�ضتعي�س عن���ي بقريب له، واإذا بي 
افاجاأ بعد تاأدية االمتحان والنجاح 
فيه بعدم قبويل دون اإبداء اال�ضباب، 
التوفيقي���ة  الدرا�ض���ة  اإىل  وحول���ت 
ولكنني مل اقبل بال�ضنة الثانية دون 

�ضبب اي�ضًا. 
مل انتبه لهذا وعدت اق�س على والدي 
نب���اأ اإ�ض���رار املدر�ض���ة عل���ى قب���ويل 
ان  بال�ضن���ة االوىل، فقال،"وع�ض���ى 
تكره���وا �ضيئًا وهو خري لكم".. وما 
اجراها 

الله على ل�ضانه حتى اعتقدت ان يف 
قبويل ذلك الو�ضع خريًا كثريا، وقد 
كان و�ضاء الله ان اح�ضل على �ضهادة 
البكالوريا قبل الذين نالوا اخلطوة 

دوين يف املدر�ضة اخلديوية.
وهكذا كلما �ضايقتني الظروف رحت 
اردد هذه االآية الكرمية:"وع�ضى ان 

تكرهوا �ضيئًا وهو خري لكم".. 

اإميل زيدان بك 
ه���ي ق�ض���ة �ضمعته���ا م���ن والدي يف 
حداثت���ي فر�ضخ���ت يف ذهن���ي حتى 
ا�ضبح���ت د�ضت���ورًا حليات���ي جئت���ه 
يوم���ًا ب�ضحيفة ن�ض���رت نقدًا لبع�س 
موؤلفات���ه وكان نق���دًا الذع���ًا مري���رًا 
فطالع���ه ثم ق���ال يل:"اإن ه���ذا املقال 
يح���وي من املفيد قلي���ال ومن ال�ضفه 
كث���ريًا، فاأم���ا املفي���د اأتدب���ره وام���ا 
ال�ضف���ه فل���ن احفل ب���ه، ف���اين ا�ضن 
يف  انفق���ه  ان  الذهن���ي  مبجه���ودي 
م���ا لي�س حتت���ه طائ���ل.. ا�ضمع هذه 
الق�ض���ة وال تن�ضه���ا فانه���ا ت�ضف عن 
�ضر من ا�ضرار العظمة الريطانية.. 
ركب جندي بريطاين حمارًا )وكان 
رك���وب احلم���ري �ضائع���ًا( اىل ثكنته 

يف العبا�ضي���ة وكان �ضاحب احلمار 
يج���ري خلف���ه وه���و يتف���وه باألفاظ 
بع�ضه���ا ح���ث للحم���ار عل���ى اجلري 
والبع�س االآخر �ضب و�ضتم للجندي 
�ض���اب  اجلن���ديَّ  ا�ضتوق���ف  ان  اىل 
متعل���م �ض���اءه ان يه���ان واإن مل يفهم 
ما يوجه اليه من �ض���ب و�ضتم. فقال 
للجندي: اتعلم ما يقوله هذا الرجل 
ال���ذي يج���ري خلف���ك.. اإن���ه ي�ضب���ك 
وي�ضتمك!. فم���ا كان من اجلندي اإال 
ان اج���اب: وهل كالم���ه مينعني من 
الو�ضول اىل الثكنة؟؟؟ اإذن دعه يقل 

ما ي�ضاء!".
اإن من ير�ضم لنف�ضه خطة يف احلياة 
ويعن اهدافه بو�ض���وح يجب عليه 
اال�ضغ���اء  اإىل م���ا ي�ضمع���ه م���ن لفظ 
وثرثرة ي�ضدران عن ف�ضول النا�س 
او حقده���م فح���رام ان ي�ضيع جانبًا 
من جمهوده يف ما لي�س يجدي،  يف 
حن يحتاج اىل ذل���ك املجهود كامال 

لبلوغ غايته وحتقيق امانيه. 

بني �شعد وماكدونالد 
عندما قدم رمزي ماكدونالد زعيم حزب العمال 
اىل م�ضر، وتعرف ب�ضعد با�ضا وزار بيت االأمة 
راأى في���ه زعي���م امل�ضتقب���ل، ووجد في���ه الرجل 
الوحي���د الذي يطمئ���ن االجنلي���ز الي معاهدة 
تعقد بو�ضاطته فلما توىل �ضعد رئا�ضة الوزارة 
يف اواخر عام 1923 كان ماكدونالد يف الوقت 
ذاته على راأ�س ال���وزارة الريطانية فوجد كل 
منهما الفر�ضة مواتية لتدعيم اوا�ضر ال�ضداقة 

بن االمتن. 
وح���دث عندم���ا كن���ا يف طريقن���ا اىل اجنل���رتًا 
للمفاو�ض���ة، ان كان البح���ر هائج���ا بدرج���ة ال 

ميكن ت�ضورها فقال الزعيم. 
- اذا كان���ت بريطاني���ا حماط���ة ببح���ر خمي���ف 
وام���واج عا�ضف���ة كه���ذه، ام���ال بن���وا ا�ضطول 

�ضخم ليه؟ كفاية دوار البحر يحميها! 

حماية اأرواح االأجانب 
كان املرح���وم حمم���ود �ضدق���ي با�ض���ا حماف���ظ 
القاه���رة �ضابق���ا، معروفا باندفاع���ه خ�ضو�ضا 
عندم���ا مل����س يف �ضع���د اجتاه���ه القوم���ي، ففي 
برئا�ض���ة  الداخلي���ة  وزارة  يف  عق���د  اجتم���اع 
�ضع���د و�ضه���ده املدي���رون واملحافظ���ون اق���دم 
�ضدقي با�ضا باق���رتاح يرمي اىل اإلغاء وظائف 
حكم���داري البولي����س االجنلي���ز، ظن���ا منه ان 
مث���ل هذا الت�ضرف قد ير�ض���ي رغبة �ضعد با�ضا 
ا�ضتكمال ا�ضب���اب اال�ضتقالل ف���رتك �ضعد با�ضا 
للمديري���ن املحافظن املناق�ض���ة يف املو�ضوع، 
فتطرفوا جميع���ا يف املو�ضوع، ا�ض���د ما كانت 
ده�ضته���م عندما �ض���رح �ضعد با�ض���ا يف النهاية 
بان���ه لي�س نا�ضفهم وانه يخالفهم جميعا الراأي 
يف اإلغ���اء �ضلطة احلكمداري���ن االجنليز واين 
اذكر كالم���ه باحل���رف الواحد يف ه���ذا ال�ضدد 

فقد قال: 
"هل يف و�ضع واحد منكم ان يتحمل م�ضوؤولية 
حماي���ة ارواح االجان���ب قبل ان تق���وم عالقتنا 

مع بريطانيا العظمى على ا�ضا�س معاهدة؟". 
فبهتوا جميعا، و�ضحبوا اقرتاحهم وقرروا ان 
ي�ضع���ى ه���و اوال يف عقد املعاه���دة، وان يكون 
اإلغ���اء منا�ض���ب احلكمداري���ن االجنلي���ز الحقا 

لذلك.

راأيه يف اال�شتثناءات 
كان اأح���د امل�ضت�ضاري���ن امللكي���ن يطم���ع يف ان 
يظف���ر برتقية مل يح���ن موعدها، فف���ي اجتماع 

هيئة امل�ضت�ضارين امللكين اثار �ضعد با�ضا هذه 
امل�ضاأل���ة، والأول م���رة راأيت���ه يرتاف���ع امام هذه 

الهيئة الق�ضائية كمحام فحل، فقال: 
- ان القاع���دة العام���ة يف الرتقي���ة ه���ي ان 
مي�ض���ي املوظف امل���دة القانونية يف الدرجة 
الت���ي ي�ضغلها ثم ال يرّقى بعد ذلك اإال املتفوق 
يف  فيظ���ل  الكف���اءة  الع���دمي  املوظ���ف  ام���ا 

درجته. 

اإغراء �شعد باخلالفة 
ارادت اح���دى الهيئ���ات ان جت����س النب����س 
مع �ضع���د با�ضا ملعرفة هل ميت���د طموحه اىل 

رغبت���ه يف ان يك���ون خليف���ة عل���ى امل�ضلمن 
بعد ان األغيت اخلالفة م���ن الدولة العثمانية 
فمه���دت �ضبيل الو�ضول الي���ه. امرية �ضرقية 
متعلم���ة، وكان من���دوب االم���رية يت�ضل بي 
من وق���ت الآخ���ر، ودارت املفاو�ضات يف طي 
الكتم���ان ويف جنح الظالم، ومل���ا وقف �ضعد 
با�ض���ا على جممل املفاو�ضات وفطن اىل انها 
كان���ت يف الواق���ع عبارة ع���ن موؤامرة مدبرة 
�ض���د عر����س م�ضر م���ن جان���ب ه���ذه الهيئة، 
ا�ضتطلع االمر واتخذ كل االجراءات الالزمة 
الحب���اط املوؤام���رة وانقاذ عر����س م�ضر، فقد 
كان يكن احرتاما ووالء عميقا للجال�س على 

العر�س باعتباره رمز النه�ضة الوطنية.

ت�شامح العظيم 
كان �ضعد يرتّفع عن اخل�ضومات ال�ضخ�ضية 
ويبادر اىل الت�ضامح مع خ�ضومه، وان ان�س 
ال ان�ضى موقف املرحوم حممد بك ابو �ضادي 
منه، فق���د كان يناوئه ويعل���ن عداوته جهارا 
ولك���ن يف اليوم الذي م�ضى في���ه ابو �ضادي 
اىل بيت االمة مل�ضافحة �ضعد اغرورقت عينا 

�ضعد بالدموع وعانقه طويال.
مل���ا  ولك���ن  عني���دا  خ�ضم���ا  عل���ي  وكان 
قابل"�ضعد"قبل �ضف���ره للمفاو�ضة تاأثر �ضعد 
وق���در اخلط���وة الت���ي خطاها ع���ديل نحوه، 

ومن ذلك احلن ا�ضبح �ضديقا حميما له.
وعندم���ا كان �ضع���د رئي�ض���ا ملجل����س النواب 
�ضع���د  تنا�ض���ى  لل���وزارة  رئي�ض���ا  وث���روت 
اخل�ضوم���ة القائمة بينهما فكان���ا يت�ضاوران 
م���ن  لهم���ا  يعر����س  م���ا  كل  يف  با�ضتم���رار 

ال�ضوؤون.
وكان ا�ضماعي���ل �ضدقي خ�ضم���ًا لدودًا ل�ضعد 
ولك���ن �ضع���د مل يتمال���ك م���ن اظه���ار اعجابه 
الت���ام مبواه���ب �ضدق���ي عندم���ا كان مق���ررا 
للجن���ة املالي���ة يف جمل����س النواب ث���م طلب 
اىل املجل����س ان يعل���ن ر�ضمي���ا تقديره لذكاء 

واأملعية �ضدقي با�ضا.
وكان اع�ض���اء ن���ادي حممد عل���ي ينا�ضبون 
"�ضع���د" الع���داء، ويعتق���دون انه يغايل يف 
ال���ذي  الوحي���د  ال�ضخ����س  ولك���ن  دعوت���ه، 
مل يف���رت اميان���ه ب�ضع���د كان املرح���وم عب���د 
الرحي���م با�ض���ا �ض���ري وال���د جالل���ة امللك���ة 
ن���ازيل ومل توؤث���ر العوا�ض���ف ال�ضيا�ضية يف 
�ضداقتهم���ا وكان �ضري با�ضا يعتقد اعتقادا 
الوحي���د  ال�ضخ����س  بان"�ضعد"ه���و  جازم���ا 
ال���ذي ي�ضتطي���ع ان يظف���ر مل�ض���ر با�ضتقاللها 

املن�ضود.

خط �شعد 
بق���ي ان اذكر ان �ضعد با�ض���ا كان خطه رديئًا 
جدا حتى كان ي�ضعب عليه ان يقراأه بنف�ضه، 
وم���ن الطري���ف ان���ه كان اذا كت���ب مق���اال، او 
تالوت���ه،  يعي���د  ان  واراد  بنف�ض���ه،  خطاب���ا 
ا�ضتدع���اين وطل���ب ايل ان اف���ك رموز اخلط 

واقراأه على م�ضمع منه! 

ظ��ل اال�شتاذ علي بك ا�شماعي��ل فرتة طويلة مديراً ملكتب رئي���س جمل�س الوزراء 
وكان ممن عمل معهم املغفور له �شعد زغلول با�شا وهو يق�س هنا طرفًا من ذكرياته 

عن الزعيم اخلالد مبنا�شبة االحتفال بذكرى وفاته يوم اخلمي�س القادم. 

االأثنني والدنيا / اآب- 1945 االأثنني والدنيا /
 ت�شرين الثاين- 1945
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بقلم: مو�شى �شري 

ا�شوات حمجوبة؟ 
كان اال�ضت���اذ فتح���ي ر�ض���وان وزي���ر 
االر�ض���اد حمق���ا كل احل���ق، عندما قلت 
اىل  االذاع���ة،  يف  امل�ضئول���ن  نظ���ر 
م�ضتوى ال�ضارع الذي نزل اليه بع�س 
م���ا اذي���ع يف برنام���ج �ضاع���ة لقلب���ك، 

فا�ضحاك اجلمهور ال يعني ان تخاطب 
حوا�ضه با�ضلوب مف�ضوح، وامنا يجب 
ان يك���ون باالرتفاع مب�ضتوى التقاطه 
معن���ى  حتم���ل  الت���ي  املهذب���ة  للنكت���ة 
املفارق���ة امل�ضحك���ة و�ض���يء اآخر يثري 
الت�ضاوؤل: ملاذا اختفت ا�ضوات متا�ضر 
توفي���ق و�ضفي���ة املهند����س وغريهم���ا 
م���ن �ضاحب���ات وا�ضح���اب اال�ض���وات 
امليكروفوني���ة املمتازة.. مل���اذا اختفت 

ه���ذه اال�ضوات من ن�ض���رات االخبار.. 
هل هناك �ضبب وا�ضح مفهوم حلجبها 
ع���ن اذان امل�ضتمع���ن؟.. او ان ال�ضبب 

غري وا�ضح وغري مفهوم؟.. 

ازمة كمال الطويل 
عل���ى  الطوي���ل  كم���ال  اعت���دى  ه���ل 
زميل���ه امللح���ن ح�ض���ن جني���د، فلح���ن 
ان  يعل���م  ق�ضيدة"�ضمراء"وه���و 
الق�ضي���دة ق���د حلنه���ا زميل���ه، وغناها 

املطرب كارم حممود.. 
او ان كم���ال الطوي���ل جمن���ى عليه، مل 
يفع���ل �ضوى ان حلن ق�ضيدة ا�ضتجابة 
لرغبة االمري ال�ضعودي ناظم الق�ضيدة 
ال�ضحي���ح ان كمال الطوي���ل مل ي�ضرع 
يف تلحن ه���ذه الق�ضي���دة اال بتكليف 

من االمري ال�ضعودي. 
وال�ضحيح اي�ضا ان كمال الطويل قبل 
ان يحلنها وهو يعلم ان هذه الق�ضيدة 
بعينه���ا �ضب���ق ان حلنه���ا زميله ح�ضن 
جني���د، وا�ضتن���د ان���ا يف �ضح���ة ه���ذه 
الواقع���ة اىل امللح���ن واملط���رب �ضي���د 
ا�ضماعي���ل الذي ق���ال يل ان���ه �ضبق ان 
ابلغ �ضديقه كم���ال الطويل عندما علم 
انه �ضيلحن ق�ضيدة �ضمراء، ان ح�ضن 
جنيد انتهى م���ن تلحن الق�ضيدة بناء 
على تكليف ر�ضمي من االذاعة وغناها 

كارم حممود. 

ه���ذه  ا�ضماعي���ل  �ضي���د  وق���د روى يل 
ويف  باجلي���ل،  مكتب���ي  يف  الواقع���ة 
ال�ضن���اوي،  كام���ل  اال�ضت���اذ  ح�ض���ور 
ال���ذي اقر بان هذه الواقعة لو �ضحت، 

الوجبت اللوم على كمال الطويل. 
ان���ا ال اكتب ه���ذا ال���كالم الهاجم كمال 
الطوي���ل، او الدافع ع���ن ح�ضن جنيد، 
بل انني التم�س الع���ذر لكمال الطويل 
اذا كان ق���د ت�ضب���ع بكلم���ات الق�ضيدة، 
وامت���الت م�ضاعره مبعانيه���ا فانطلق 
حلن���ه عل���ى الرغ���م من���ه.. والتم�س له 
الع���ذر اي�ضا الن االم���ري ال�ضعودي قد 
خ�ض�س الفن م���ن اجلنيهات لل�ضرف 
على ت�ضجيل اللحن، مما اتاح الفر�ضة 
كاملة �ضخمة لكم���ال الطويل ان يفرغ 
يف حلنه كل االمكاني���ات الفنية.. وقد 
ق���ال يل م���ن ا�ضتمع���وا اىل اللحن، انه 
رائ���ع وبديع ولك���ن ال�ض���وؤال االن، ما 
ه���و الذن���ب ال���ذي جناه ح�ض���ن جنيد 
عندم���ا حلن الق�ضي���دة بتكليف ر�ضمي 

من االذاعة؟. 
فلتك���ن االذاعة هي املخطئ���ة.. وليكن 
االم���ري هو املخطئ.. ما ه���ي الو�ضيلة 
ال�ض���الح هذا اخلط���اأ؟.. وكيف نحمي 
حلن ح�ض���ن جنيد م���ن ه���ذا االعتداء 
وكي���ف نحم���ي يف الوق���ت نف�ضه حلن 
كم���ال الطوي���ل م���ن ان يق���ذف ب���ه يف 

زوايا الن�ضيان.. 

حمم���د ف���وزي �ضاألت يف هذا اال�ضتاذ 
رئي�س احتاد املوؤلفن وامللحنن.. هذا 
االحتاد ال���ذي ت�ض���م ع�ضويته كال من 
ح�ضن جنيد وكم���ال الطويل.. �ضالته 
راأيه يف هذه امل�ضكلة.. وما هي وظيفة 
ه���ذا االحت���اد اذا مل ي�ضتطع ان يق�ضي 

فيها براأي حا�ضم م�ضموع مطاع؟.. 
وقال حممد ف���وزي انه يعتقد ان كمال 
الطويل قد اعت���دى على ح�ضن جنيد، 
ثم ع���اد حممد ف���وزي وطل���ب مني اال 
اكت���ب ه���ذا عل���ى ل�ضان���ه، الن���ه رئي�س 
لالحتاد، وال يجوز للرئي�س ان يق�ضي 
براأ حا�ض���م دون الرج���وع اىل جمل�س 

االدارة. 
ثم ع���اد يقول ان االذاع���ة هي املخطئة 
ث���م ق���ال ان ت�ض���رف كم���ال الطويل ال 
يخالف القان���ون، ولكنه ينايف العرف 

الفني بن اهل املهنة الواحدة. 
وخرجت م���ن كل اق���وال حممد فوزي 
رئي����س احت���اد املوؤلف���ن وامللحنن ان 
االحت���اد عاجز عن ان يفت���ي براأي يف 

م�ضالة مت�س �ضميم عمل االحتاد.

ابن عبد الغني ال�شيد؟
انن���ي ار�ضح املطرب عبد الغني ال�ضيد 
للعمل يف ال�ضينما ممثال كوميديا، انا 
واثق ان���ه �ضير ال�ضح���ك يف القلوب 

الباكية.. 

ان عب���د الغن���ي ال�ضي���د مل يف�ض���ل يف 
امل�ضري���ة  ال�ضينم���ا  ولك���ن  ال�ضينم���ا، 
ف�ضلت يف تقدمي عب الغني ال�ضيد، ان 
خمرجا واحدا مل يعط���ه الدور املالئم 
ل�ضخ�ضيت���ه املتف���ق مع طبيعت���ه.. لقد 
ظه���ر يف دور العا�ض���ق الهائ���م ال���ذي 
مي���الأ الدنيا حبا وهيام���ا.. وهذا دور 
ال ي�ضل���ح ل���ه عب���د الغن���ي ال�ضي���د، ان 
املخرج���ن يري���دون اظه���ار املط���رب 
قل���وب  يذي���ب  ال���ذي  دور  يف  دائم���ا 

العذارى.. 
وهذا ما ح���دث بالن�ضبة لعب���د العزيز 
حممود. وهذا ما �ض���دم اجلمهور يف 

بع�س افالم عبد العزيز حممود.
وال���ذي اقول���ه ع���ن كفاية عب���د الغني 
ال�ضي���د كممث���ل كومي���دي م���ن الطراز 
خمرج���ي  ع���ن  غائب���ا  لي����س  االول 
ال�ضينم���ا، فكله���م ا�ضتمع���وا الي���ه يف 
مئات ال�ضهرات الفنية التي ال يف�ضرها 
بوج���ود  اال  ال�ضح���ك  يف  االغ���راق 
عب���د الغن���ي ال�ضيد، ان ل���ه موهبة يف 
تقلي���د املطرب���ن والكواك���ب، تقلي���دا 
رخ���ا  ري�ض���ة  يناف����س  كاريكاتوري���ا 
و�ضاروخ���ان وعبد ال�ضمي���ع.. ان كل 
خمرجي ال�ضينم���ا يف م�ضر مي�ضكون 
بطونه���م م���ن االنف���الت يف ال�ضحك، 
عندما يجال�ضون عب���د الغني ال�ضيد.. 
ولكنه���م يف الوق���ت نف�ض���ه مي�ضك���ون 

عقولهم عن ا�ضتغالله على ال�ضا�ضة! 

ان���ه يق���دم جلل�ضات���ه �ض���ورا متثيلية 
ل�ضخ�ضية ابن الذوات املرتف ال�ضكري 
و�ضخ�ضي���ة ال�ضعل���وك ال���ذي يرتدي 
فقط مالب�س ابناء االغنياء و�ضخ�ضية 
عا�ض���ق الغاني���ة الب�ضي���ط.. وغريه���ا 
وغريها م���ن ال�ضخ�ضي���ات التي يتقن 
متثيله���ا با�ضل���وب فري���د، ال ت�ضتطيع 
امام���ه اال تن�ض���ى عب���د الغن���ي ال�ضيد 
املطرب، وتعي�س يف عبد الغني ال�ضيد 

املمثل الكوميدي املمتاز. 
انن���ي ار�ضح���ه ل���دور مط���رب �ضك���ري 
ينتق���ل من ف�ض���ل اىل ف�ض���ل، فت�ضادفه 

كاتب���ة م�ضرحي���ة م�ضه���ورة تر�ض���م له 
م�ضرحي���ة  رواي���ة  يف  التمثي���ل  دور 
يكت���ب له���ا النج���اح.. فيح���ب املطرب 
ال�ضك���ري الكاتبة الناجحة.. من اعماق 

قلبه الواعي. 
ويرى فيها منقذته من ادمان اخلمر.. 
واذا به���ا تهرب من حب���ه، النها احبت 

فيه البوهينية الفا�ضلة.

�شح النوم 
املمثل امل�ضرحي وال�ضينمائي ريا�س 
الق�ضبجي الذي برع يف ادوار الرعب 

والفزع له �ضكوى غريبة كنت يف �ضك 
من ت�ضديقها. 

انه االن يف فرتة ا�ضرتاحة من العمل 
وال اري���د ان اق���ول انه يع���اين مرارة 
البطال���ة، وهي ف���رتة متر ب���كل فنان 
لغري �ضبب مفه���وم، والرجل يريد ان 
يعي����س رافع���ا هامته منق���ذا كرامته، 
وه���و يدين اح���دى �ض���ركات ال�ضينما 
مببل���غ 40 جنيها طالب به���ا ع�ضرات 
امل���رات، ومل ي�ضب���ح امام���ه مف���ر من 
وقان���ون  الق�ض���اء،  اىل  االلتج���اء 
النقاب���ة  با�ضتئ���ذان  يلزم���ه  النقاب���ة 

يف خ�ضوم���ة ال�ضركة، وق���دم ريا�س 
مطلبه اىل النقي���ب احمد عالم، وهو 
يف انتظ���ار اكتم���ال اجتم���اع جمل�س 
النقاب���ة ليف�ضل يف طلب���ه منذ اربعة 

ا�ضهر.
عل���ى  النقاب���ة  عين���ه  ان  افه���م  كن���ت 
الو�ض���ول اىل حقه احلالل، وهذا لب 
ر�ضالته���ا ال ان تكون عقبة امامه دون 

هذا احلق. 
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اطلق عليها فريد االطر�س ا�ضم.. حبيب العمر! 
فق���د عرفها يف فج���ر حياته الفنية وفج���ر حياتها 
اي�ضا، كان االثنان يكافحان يف �ضالة بديعة �ضنة 
1940.. فري���د يغن���ي.. وهي ترق����س! وتطورت 
املعرفة ب���ن املطرب والراق�ض���ة اىل �ضداقة.. ثم 
ح���ب.. ث���م اىل غ���رام ن���اري م�ضتعل مي���الأ دخانه 

الدنيا كلها!
وو�ضل االثنان اىل قم���ة املجد واال�ضواء وقالت 
�ضامي���ة لفري���د: تزوجن���ي.. ولك���ن فري���د رف�س! 
وتزوج���ت �ضامية م���ن �ضرد كنج لتغي���ظ فريد.. 
ولكنه���ا عرفت – بعد ف���وات الوقت – انها غاظت 

نف�ضها! وتقول �ضامية ان احلب ا�ضبه بالدنيا! 
احيان���ا ت�ضح���ك يف وج���ه االن�ض���ان ويف غال���ب 
االحي���ان تعب�س وتدير ظهرها!.. وهي توؤكد انها 
تعب���ت من احل���ب فا�ضرب���ت عن���ه.. وا�ضبحت ال 

حتب اال الفريان! 
و�ضامي���ة جم���ال حتب الف���ريان فع���ال.. فهوايتها 
و"ه�ضتكته���ا"..  احت�ضانه���ا..  ه���ي  الوحي���دة 
وتقبيله���ا.. بعد �ضيدها طبع���ا؟ ومرة تلقت طردًا 

بال�ضرائ���ط  وحمل���ى  �ضوليف���ان  ب���ورق  ملفوف���ا 
امللونة.. وملا فتحته وجدت بداخله فارا! 

وتقول �ضامية انه���ا ا�ضبحت تف�ضل حب الفريان 
عل���ى ح���ب الرج���ال الن الرج���ال حبه���م متع���ب 
ج���دًا.. ويكل���ف الكثري م���ن الدم���وع واالع�ضاب! 
ع�ضامية.. ب���داأت حياتها الفني���ة مفل�ضة وامية ال 
تعرف الق���راءة والكتاب���ة.. ولكنه���ا تعلمت كيف 
تقراأ.. وكي���ف تكتب.. وكيف تتح���دث عدة لغات 
بطالق���ة.. وكي���ف تكون ث���روة حمرتم���ة لها رقم 

ي�ضيل اللعاب..! 
ولك���ن �ضامي���ة تق���ول ان ال���روة مل تك���ن امنيتها 
ال�ضخم���ة يف احلياة.. بل امنيتها ان تنجب ذرية 
كب���رية النها حتب االطفال.. ولك���ن العقبة امامها 
م�ضكلة  – هي  الذرية  على هذه  – يف احل�ضول 

احل�ضول اوال على الزوج ابن احلالل!! 

طار مونتجومري اىل القاهرة 
ومنذ اللحظة االوىل التي غادر فيها 

طائرته احلربية اخلا�ضة.. و�ضع 
مونتجومري"تك�ضرية"رهيبة على وجهه!! 
وقد تعمد"مونتي"ان يبدو �ضارما حازمًا.. 
هكذا اراد مونتجومري ان ينهي"عمله"يف 

م�ضر!
حتى وهو يتحدث مع م�ضتقبله يف املطار 

عن الدقائق التي طارها فوق العلمن.. 
وكيف دارت يف خميلته �ضور املعارك 

الرهيبة، و�ضالة جنود اجلي�س الثامن يف 
ليل ال�ضحراء. 

احلالك" الليل  يف  الهي..  يا  بجانبي  "قف 
الهي." يا  بارد  الليل  "ان 

هذا  طوال  �ضجاعتي..  تنطفئ  ال  "وحتى 
الليل الطويل"

القوة" يف  وابعث  الهي..  يا  بجانبي  "قف 

املظاهرات يف احلياة امل�شرية 
وبدا مونتجومري ن�ضاطه يف القاهرة 

وانتهى منه يف يوم واحد!
يف اللحظة التي دخلت فيها �ضيارته وزارة 

اخلارجية.. كانت هناك مظاهرة يحاول 
وزير اخلارجية ف�ضها.. 

ونزل مونتجومري يقول بحزم: ما هذا 
وقال وزير اخلارجية: انها لي�ضت �ضدك.. 

ان ال�ضعب يحتج على فرن�ضا من اجل 
مراك�س.

وقال مونتجومري ب�ضرعة: يبدو ان 
املظاهرات ا�ضبحت �ضيئا عاديا يف احلياة 

امل�ضرية.
فقال وزير اخلارجية  حماوال تعليل 

املوقف: ان كل ال�ضعوب تبدي �ضعورها 
بهذه الطريقة.

وو�ضع الفيلد ماري�ضال ابت�ضامة على �ضفتيه 
ثم قال: 

هل ن�ضتطيع ان نتكلم. 
وهنا �ضاح وزير اخلارجية يف امل�ضورين 

بع�ضبية: ما تتف�ضلوا بقى..

وزير جديد 
وذهب مونتجومري اىل وزارة احلربية 
لي�ضتقبله نافخو النفري عند الباب ب�ضالم 

الفريق وعندما قام وزير احلربية 
يقدم ال�ضجائر للماري�ضال وال�ضفري قال 

مونتجومري: يبدو انك وزير جديد.. فاين 
مل ارك قبل االن فقال م�ضطفى ن�ضرت بك: 

نعم كنت وزيرا للزراعة ثم اتوا بي اىل هنا. 
وبعد انتهاء املقابلة طلب امل�ضورون ان 

يت�ضافح الوزير واملاري�ضال فقال الوزير: 
ان الع�ضكرين ال يت�ضافحون.

فقال"مونتي"ب�ضوت مرتفع: هذا اكر دليل 
على انك ل�ضت ع�ضكريا!! 

وقبل ان يدخل امل�ضعد التفت ليقول للوزير 
باحلرف الواحد: اذا اردت �ضيئا ايق�ضني 
فورًا.. اين ا�ضتطيع ان ادفعهم من اخللف.

ثم قابل مونتجومري رئي�س الوزراء.. 
وهكذا.. يف ن�ضف يوم انهى مونتجومري 

كل مهمته التي طار من اجلها اىل م�ضر.. ثم 
ازاح ال�ضتار عن النفاذة التذكارية!! 
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