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ق��ال يل حمم��د ر�ش��ا �ن �ل�شح��ك مطل��وب �ش��و�ء كان له 
هدف �و كان بال هدف، و�ذ� كانت �لدولة ترعى �ل�شحك 
�له��ادف فهذ� م�شكور له��ا ولكن يج��ب �ن تعطي �لفر�شة 
الي فرقة"فار�س"لت�شح��ك �لنا���س.. و�ملناف�ش��ة د�ئم��ا 

ل�شالح �جلمهور و�لقاعدة �ن �لبقاء لال�شلح.. 
وق��ل يل حممد ر�شا �نه يتمن��ى �ن يتحرر من �شجل دور 

�بن �لبلد. 

دخلت امل�شرح امل�شري منذ ع�شرين �شنة وهي �شابة تتفجر 
�شبابا وفتنة وحيوية.. وال تزال تلف فوق امل�شرح وهي 
تتفجر �شبابا وفتنة وحيوية.. فلقد توقف عمر ميمي عند 

�شنوات ال�شباب.. ومل يتقدم بعد ذلك..! 
وعندما و�شعت ميمي قدمها فوق خ�شبة امل�شرح امل�شري.. 
من  عريق  بيت  �شليلة  كانت  النها  عنيفة  �شجة  احدثت 
وكان  الوقت..  ذلك  يف  االر�شتقراطية  الطبقة  بيوت 
التي  ا�شرتها يعترب من االعمال  امل�شرحي يف نظر  العمر 
ت�شتوجب التربوؤ منها، ولكن ميمي �شكيب ا�شتطاعت ان 
تنا�شل اال�شرة الندماجها يف الو�شط الفني.. وبعد مدة.. 
ا�شت�شلمت اال�شرة لالمر الواقع حق ا�شبح افرادها – مع 

الزمن – من اجلمهور املتحم�س مليمي �شكيب.! 
اغرتها  ان  بعد  الفن  باب  من  �شكيب  ميمي  دخلت  ولقد 
زينب �شدقي واقنعتها ب�شالحيتها للعمل يف امل�شرح.. ثم 
تولت تقدميها اىل الو�شط الفني.. وبعد ذلك �شمها جنيب 

الريحاين اىل فرقته.. فا�شتقرت فيها حتى اليوم.. 
عليها  تهافتت  حتى  امل�شرح  على  تتاألق  ميمي  تكد  ومل 
التقت  فيه  ا�شرتكت  فيلم  اول  ويف  ال�شينما..  �شركات 
ب�شراج منري.. فتم احلب من اول نظرة.. وتزوجا قبل ان 

ينتهي ت�شوير الفيلم! 

يا روح مو�ت خالك! 
الو�شط  يف  زوجني  ا�شعد  يعتربان  و�شراج  وميمي 
ويقول  مطلقة  ثقة  االخر  يف  يثق  منهما  كال  فان  الفن.. 
كثريين..  معجبني  لزوجته  ان  يعرف  كفنان  انه  �شراج 
ويعرف ان املهنة حتتم عليها االت�شال باملعجبني حتى ال 
تبادل  الكاملة يف  لها احلرية  ولذا يرتك  تفقد جمهوره.. 
االعجاب مع جمهورها.. وتعامل ميمي �شراج باملثل فيما 

يخت�س باملعجبات. 
مرحة  �شكيب..  امينة  احلقيقي  ا�شمها  �شكيب  وميمي 
معها  يتحدث  رجل  كل  تخاطب  دائما..  �شاحكة  دائما.. 
مرات  ياروح  نعم  تقول:  والعبارة  تتغري..  ال  بعبارة 

خالك! 
هوايتها االوىل الدلع على �شراج منري.. وهوايتها الثانية 
من  �شراج  الله  ي�شفي  ان  الدنيا  يف  وامنيتها  الف�شاتني.. 
خم�س  لله  االمنية  بهذه  تهم�س  وهي  ال�شدرية..  الذبحة 
مرات يف اليوم.. خالل اذان الفجر.. والظهر.. والع�شر.. 

واملغرب.. والع�شاء. 

�جليل / ت�شرين �لثاين- 1955
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ال�شحفي���ني  مدين���ة  يف   – منزل���ه  يف 
بالدق���ي – التقي���ت ب���ه وجل�شنا نتحدث 
و�شي���اح اوالده ي�شل الينا وهو ي�شيح 
فيه���م م���ن ح���ني واآخر"ب�س ي���اواد انت 

وهو".. �شاألته: 
- ملاذا ت�شكن مع ال�شحفيني؟ 

فقال: 
- م����س حاقدر اق���ول انها ازم���ة م�شاكن 
واين مالقيت�س �شقة اال هنا، الواقع اين 
باح���ب ال�شحفيني.. ما هم مننا وعلينا، 

واحنا عيله واحدة! 
و�شح���ك �شحك���ة جملجل���ة، وقاطع���ت 

�شحكته الأ�شاأله:
- ما راأيك يف ازمة ال�شحك.. هل..؟ 

فقاطعني قائال: 
- يا عامل مافي�س ازمة وال حاجة! احلكاية 
فرقته���ا  ع���اوزه  امل�ش���رح  موؤ�ش�ش���ة  ان 
ت�شح���ك النا����س ويك���ون للم�شرحي���ات 
م���ن  و�شب���ان  معق���ول،  كالم  ه���دف.. 
املمثلني امل�شحكني الكوي�شني جدا قالوا 
ال�شح���ك لوح���ده كفاي���ة وعمل���وا فرقة 
م�شرحي���ة عل�شان ت�شح���ك ب�س.. بر�شه 
كالم معقول، نخلي فرقة احلكومة تعمل 
�شحك له هدف، ون�شيب فرقة حرة حرة 
تعمل الل���ي هي عاي���زاه، واملناف�شة بني 

االثن���ني ل�شالح اجلمه���ور، وانا ار فالن 
او عالن م�س احلكم يف التجربة، احلكم 
ه���و اجلمه���ور، والقاع���دة يف االعم���ال 
الفنية ان البقاء لال�شلح، ويف لندن اللي 
ه���ي اكرب مدن الع���امل عراقة يف امل�شرح 
تالقي فرق تقدم الفار�س.. لل�شحك ب�س 
وف���رق تق���دم ال�شح���ك اله���ادف ال�شيك! 
واجلمهور له ذوقه و�شاعات بيتغري من 
ليل���ة لليلة.. يعني فيه واح���د يح�س انه 
ع���اوز ي�شح���ك ب�س وم�س ع���اوز يوجع 
دماغ���ه يف موعظة يف الليلة اللي وراها 
ل���و �شح���ك ب����س يق���ول يف االخر"اي���ه 
ال���كالم الف���ارغ ده.. دي حكاية مالها�س 

اي معنى"! 
وا�شتطرد حممد ر�شا قائال: 

تق���دم  م�ش���ارح  يف  عمل���ت  وان���ا   -
تق���دم  وم�ش���ارح  اله���ادف  ال�شح���ك 
ال�شحك"ال�شك"ولقي���ت اجلمهور بيقدر 
الفن���ان الكوميدي هنا وهن���ا واملناف�شة 

حاتقوي امل�شرحية على العموم. 

بل��د  ب��اوالد  تاأث��رت 
حقيقيني! 

و�شاألت حممد ر�شا: 

- مب���ن تاأث���رت وانت تخت���ار �شخ�شية 
ابن البلد؟ 

ف�شاح وكاأنه ينفي تهمة: 
- ما اتاأثرت�س بح���د.. احلف لك بايه.. 

فقلت له: 
للمرح���وم  امت���داد  ان���ك  يقول���ون   -
عب���د الفت���اح الق�ش���ري ا�شهر م���ن مثل 

�شخ�شية الوالد البلد على امل�شرح؟
فقال حممد ر�شا: 

- ان���ا ي�شرفني طبع���ا اين ابقى امتداد 
لفن���ان كب���ري زي املرح���وم الق�شري.. 
امن���ا احلقيق���ة ان���ا ماحاولت����س اقلده 
اب���دا، ان���ا ا�شتغل���ت �شويه م���ن م�شرح 
ا�شماعي���ل ي����س امن���ا كن���ت ما�شي يف 

طريقي.. وقال حممد ر�شا: 
- ع���اوز اق���ول اين ما احب����س اقلد اي 
فنان.. امنا ما اخبي�س عليكي انا اتاأثرت 
باوالد بلد حقيقيني الين ع�شت احلياة 
البلدي احلقيقي���ة و�شاحبت اوالد بلد 
جدعان.. �شاحبت �شاحب وكالة عالقة 
يف الدرا�ش���ة و�شاحب���ت معلم �شاحب 
وعجبتني"املرجلة"واال�شال���ة  مطع���م 
اللي فيهم، وعل�شان كده ملا باقوم بدور 

بلدي باعي�س فيه متام. 

املعلم كر�ش��ه.. نقطة حتول 
يف حياتي.. 

و�شاألت حممد ر�شا: 
- هل لك ادوار اخرى؟ 

فقال: 
- ي���ا �ش���ت والل���ه بامتن���ى كل االدوار 
يف  دور  عمل���ت  ان���ا  االخ���رى.. 
وجنح���ت..  النبي���ل  البورج���وازي 
وكنت امتنى اعم���ل ادوار ثانية كثري، 
لك���ن املخرج���ني عاوزين دائم���ا الدوار 
اب���ن البل���د، نف�شي ومن���ى عيني اخرج 
من �شج���ن دور اب���ن البل���د حاعمل ايه 

يعني؟ 
و�شالت حممد ر�شا: 

- ما ا�شهر دور ابن بلد قمت به؟ 
فقال: 

- االدوار كث���رية واحلمد لله، اول دور 
اذكره كان وانا طالب يف معهد التمثيل.. 
عمل���ت دور معل���م �شاحب حم���ام، وملا 
اتخرج���ت كان اول دور اب���ن بل���د قمت 
ب���ه دور املعلم حمم���ود عرجيي الكارو 
م�شرحية"املغناطي�س"لنعم���ان  يف 
عا�ش���ور.. وكنت خايف م���ن اجلمهور 
الن���ه م���ا يعرفني����س.. لك���ن ربن���ا �شرت 
وعدين���ا، وال���دور اللي باعت���ربه نقطة 
حت���ول يف حياتي دور املعلم كر�شه يف 
زقاق املدق، ونا����س كثري اعرت�شوا ملا 
اتر�شحت للدور الين قبلها كنت باقوم 
ب���ادوار �شغ���رية.. يعن���ي ا�شتك���ربوا 
ال���دور علي���ه، ومل���ا ال���دور ر�ش���ى عليه 
م���وت نف�ش���ي فيه  عل�ش���ان ح�شيت بان 
فيه حتدي.. واحلمد لله النتيجة كانت 
ل�شاحل���ي، وجني���ب حمف���وظ موؤل���ف 

لرواية �شافني وقال: 
- اهوه ده املعل���م كر�شه زي ما تخيلته 
فعال وعل�ش���ا جنحت يف امل�ش���رح ربنا 

يف  نف�ش���ه  ال���دور  ومثل���ت  اكرمن���ي 
ال�شينما. 

كفاح حتيه! 

وقال حممد ر�شا: 
- وطبع���ا م���ن ادواري الل���ي باعتز بيها 
دور املعل���م عدوي يف �شقيق���ة القبطية، 
فاك���ر اين رح���ت م���ع حممد ع���ز العرب 
لفرق���ة  افتت���اح اول م�شرحي���ة  نح�ش���ر 
الكوالي����س  حتي���ة كاري���وكا.. ودخلن���ا 

نهنيها وعز قال لها: 
- ي���ا حتي���ه.. احن���ا عاوزي���ن امل�شرحية 

الثانية رواية بلدي مع الراجل ده. 
وقالت له حتية بنت البلد: 

- من عينيه االثنني.. 
وله���ذا مل تن�شن���ي حتي���ة وه���ي ت���وزع 
ادوار �شقيق���ة القبطية، �شقيقية القبطية 
جنح���ت جدا الن كل الل���ي ا�شتغلوا فيها 
كان���وا بيحب���وا حتية ويق���دروا كفاحها 
وعل�شان كده كان���وا عاوزين يعملوا لها 

اكرب ر�شيد من النجاح.. 
و�شرح حممد ر�شا قائال: 

دور  باعم���ل  اين  ل���ك  اق���ول  ن�شي���ت   -
كوي����س دلوق���ت.. دور املعل���م ر�ش���وان 
ده  وال���دور  الن�شاب���ني  م�شرحي���ة  يف 
اك���رب �شنب"ماكياج"عرفه  له  ا�شتعملت 

امل�شرح.. 

احنا حمتاجني لق�س ا�شيلة!. 
و�شاألت حممد ر�شا: 

- ويف ال�شينما؟ 
فقال: 

املعلم"توت���و"يف  ب���دور  االن  اق���وم 
خ���ان اخلليل���ي بر�ش���ه دي ق�شة جنيب 
حمف���وظ، وانا ق�ش����س جنيب حمفوظ 
بت�ش���دين الن االدوار مر�شوم���ة كوي�س 

ومنا�شبة! 
- وقلت له:

- وادوار البطولة ال�شينمائية؟
فقال: 

- اه���ي دي امل�شكل���ة عندن���ا، ال�شينما يف 
بلدنا بتدي ادوار البطولة داميا لل�شبان 
الل���ي بيفرق���وا �شعره���م وللبن���ات بتوع 
ع�شري���ن �شنة، معنى ك���ده اننا حانف�شل 
بعاد عن االدوار دي.. احنا اللي بيقولوا 
علينا"تبيت"حمتاج���ني لق�ش�س ا�شيلة 
تتكت���ب على ا�شا����س ان االبط���ال ممكن 
يكون���وا اب���اء.. او عم���ال.. او فالحني، 
احنا دلوقت يف عهد ا�شرتاكي، والعمال 
ابق���وا ابط���ال حقيقيني.. يعن���ي حياتهم 
مليانة ق�ش�س وكفاح.. وواجب القطاع 
الع���ام يف ال�شينما انه ينقل للنا�س حياة 
دول.. البطل املهند����س والبطل الدكتور 

م���ا عندي����س اعرتا�س عليهم امن���ا بلدنا 
فيه���ا ثالثني مليون م����س كلهم مهند�شني 
ودكاتره زي ال�شينما بتاعتنا مابتقول.. 
و�شح���ك حمم���د ر�ش���ا �شحك���ة كب���رية 

وقال: 
- واال ايه يا�شت هامن! 

اح��ب عو���س.. و�حرتم عبد 
�ملنعم �بر�هيم!

و�شاألت حممد ر�شا: 
- اين انت من املمثلني الكوميديني؟

فقال: 
- العبد لله رجل مكاف���ح �شاحب عيال.. 

وانا ممثل على اد حايل.. 
و�شحك �شحكته ال�شخمة وقال: 

- واال ايه يا�شت هامن! 

- وعدت ا�شاله:
- م���ا راي���ك يف ف���وؤاد املهند����س وام���ني 
الهنيدين وحممد عو�س وابو بكر عزت 

وعبد املنعم ابراهيم؟ 
فقال: 

- يعن���ي بت�شاألين���ي عل���ى الدفع���ة كلها.. 
اق���ول لك يا�ش���ت.. ف���وؤاد املهند����س مثل 
طيب للفنان الذي يحب فنه ويتفانى فيه 
واجلمه���ور بيح�س بك���ده وعل�شان كده 
بيحب فوؤاد املهند�س.. يعني عل�شان كده 

فوؤاد املهند�س بقى فوؤاد املهند�س.. 
وام���ني الهني���دي ا�شب���ح ممث���ال عظيما 
من���ذ تخل�س من �شج���ن ال�شخ�شية التي 
اختاره���ا لنف�ش���ه وعا����س با�شمه���ا ع���دة 

�شنوات وهي �شخثية فهالو.. 
ممثل���ي  اح���ب  م���ن  عو����س  وحمم���د 
الكوميدي���ا اىل القلب.. حياته فيها ق�شة 

ان�شاني���ة ميكن ه���ي اللي بت���دي �شوته 
بح���ة حزين���ة احيان���ا.. وحمم���د عو�س 

مطيع جدا يف تنفيذ دوره. 
وابو بك���ر عزت �شيك���ون عظيما لو اخذ 

فر�شته النه خامة كوميدية ممتازة. 
وعبد املنعم ابراهي���م من قمم الكوميديا 
يف م�ش���ر، ان���ا باح���رتم اجل���دع ده النه 
ا�شتم���ر يف امل�شرح القوم���ي مدة طويلة 
عل�ش���ان يعم���ل ادوار اكادميي���ة ور�شى 
مبرتب ب�شيط كان ممكن ياخذ قده اربع 
مرات لو �شاب امل�شرح القومي.. ده دليل 

على انه فنان ا�شيل. 
ن�شيتي عبد املنعم مدبويل.. وعبد املنعم 
ان���ا م�شتخ�شره يف االخراج النه بيبعده 
عن التمثيل مع انه ممثل كوميدي ناجح 

جدا.. 

م��ن �ب��ن �لبل��د.. �ىل �ودي��ب 
وعطيل! 

و�شالت حممد ر�شا: 
- وما امنيتك الفنية؟ 

فقال: 
ادوار  امث���ل  اين  قلته���ا..  ان���ا  م���ا   -
كبرية"اكادميية"مل���ا اتخرجت من معهد 
التمثي���ل كان نف�شي اق���وم بادوار عطيل 
واودي���ب، �شجن���ي يف ادوار اب���ن البلد 
ان���ا نف�ش���ي اروح  حانقن���ي ومكتفن���ي، 
بدخ���ل  م���ا  اول  القوم���ي الين  امل�ش���رح 
كوالي����س امل�شرح القومي باح�س بريحة 
امل�شرح احلقيقي، امل�شرح اللي له ا�شول، 
دقات قلبي بت�شبط عل���ى دقات امل�شرح. 
وفي���ه نا����س فاهم���ة �شغله���ا ومتفانني.. 
عارفه زي اي���ه.. زي فريق الكورة الللي 
ل���ه عراقة وا�شي���ل.. الواحد يحب يلعب 
مع���اه عل�ش���ان ع���ارف انه ممك���ن يجيب 

جون وهو بيلعب! 

قلت له: 
- يعن���ي ان���ت م���ا جيبت����س اج���وان قبل 

كده؟ 
فق���ال:  احلم���د لله جب���ت اج���وان.. لكن 
اجوان عن اجوان تفرق، انا عاوز اعي�س 
يف جو م�شرح له تقاليد، ماعندي�س مانع 
امث���ل دور واح���د كل �شن���ة.. ا�شتع���د له 
ده �ش���ت ا�شه���ر واذاكره.. ب����س �شاعتها 
الزم حامثل���ه ال�ش���ت ا�شه���ر الثانية امام 
اجلمهور، عاوز دور اح�س انه اكرب مني 
عل�ش���ان اقدر اطلع له، اح�س اين بانحت 

يف �شخر واعرق واتعذب.. 
هو ده يا�شت هامن اللي باحلم بيه.. 

جني��ب  �شخ�شي��ات  �ح��ب 
حمفوظ 

و�شاألت حممد ر�شا: 
- ما راأيك يف كتاب امل�شرح؟ 

فقال: 
- اللي عا�شوا يف الق�ش�س اللي بيكتبوها 
بيعربوا كوي�س وير�شموا ال�شخ�شيات 
كوي����س، انا باحب جني���ب حمفوظ جدا 
ال�شع���دين  دي"وحمم���ود  من"الزاوي���ة 
عمل امل�شل�شلة"اجلدعان"وكانت روعة.. 
بر�شه لنف�س ال�شبب.. الواقع اننا عندنا 
ازم���ة يف املوؤلفني، والن�س الكوي�س هو 

القاعدة االوىل يف جناح العمل الفني. 
و�شالت حممد ر�شا: 

- من اح�شن من يقوم بادوار اوالد البلد 
يف م�شر؟ 

فقال �شاحكا: 
- م�س غ���رور يا �شت ه���امن.. كده يعني 

وال موؤاخذه.. العبد لله.. 
ري�س نظمي 

�خر �شاعة/ 1962
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�الأثنني و�لدنيا / �شباط- 1945

يف بداي���ة غ���زو احللف���اء الأوروب���ا هبط على 
مكاتب الق�ش���م االوربي يف االذاعة الال�شلكية 
امل�شري���ة ق���ط ا�ش���ود �شغ���ري ال يزي���د عل���ى 
�شه���ر م���ن العم���ر، وكان جمي���ال قوي���ا انيق���ا، 
مالب����س  يرت���دي  وكاأنه"جنتلمان"حقيق���ي 
ال�شه���رة عل���ى ال���دوام. وال غرابة فق���د غمره 
اللون اال�شود اإال بقعة بي�شاء يف مقدم رقبته 

كاأنها"بابيون"بدلة الفراك االنيقة. 
وتفاءل���ت م�شز هوي���ت رئي�شة ق�ش���م االخبار 
االورب���ي بهب���وط ه���ذا القط عليه���م يف نف�س 
ي���وم الغ���زو، وزف���ت الب�ش���ري اىل زميالته���ا 
وزمالئها، وقررت احت�شان هذا القط ال�شعيد 
واطلق���ت علي���ه ا�شم ون�شت���ون ت�شر�شل تيمنا 

با�شم كبري اقطاب احلرب. 
وثم���ة �شبب اآخر جعلها حتتف���ظ بالقط وبنى 
)تدليل ون�شت���ون( يف مكاتب الق�شم االوربي 
لالذاع���ة ف�شال عن التف���اوؤل اال وهو ا�شطياد 
الفريان الت���ي تعبت بالدو�شيه���ات واالوراق 
يف خزانته���ا. وهن���ا ن�ش���ات م�شكل���ة معا����س 
ه���ذه  ولك���ن  علي���ه.  االنف���اق  وكيفي���ة  الق���ط 
ال�شي���دة الط���روب، وكان���ت �شحيف���ة قدمية، 
مل تع���د و�شلة فخاب���رت االدارة العامة ر�شميا 
طالب���ة  ظري���ف  فكاه���ي  ا�شل���وب  يف  ولك���ن 
تعيني"ويني"مبرت���ب ثاب���ت واخ���ذت تع���دد 

مزاياه و�شمائله. 
ورد املدي���ر االجنلي���زي ال�شاب���ق عل���ى م�ش���ز 

هويت بخطاب رقيقي ال تنق�شه روح املداعبة 
ينبئه���ا في���ه بانه بع���د االطالع عل���ى حيثيات 
خطابه���ا واالقتناع مبا جاء فيها فان امليزانية 
ال ت�شم���ح بتقدير مرتب للق���ط ويني اكرث من 

ثالثني قر�شا يف ال�شهر! 
ثالث���ون فر�ش���ا! ه���ذا مبل���غ �شئي���ل ولك���ن ال 
منا�س من قبول���ه والتفكري يف و�شيلة اخرى 
للقيام باود"ويني"املوظف الن�شيط. وهداها 
تفكريها اىل تاألي���ف جمعية ا�شدقاء"ويني"، 
واملحا�ش���رات  االخب���ار  ق�ش���م  موظف���ي  م���ن 
االوربي���ة – وكذل���ك الرقب���اء – وذل���ك جلمع 
اكتت���اب ل�شراء الكبد واالغذي���ة االخرى للقط 

الر�شيق. 
واتف���ق اجلمي���ع على ان يدف���ع كل منهم قر�شا 
كلما ا�شتوىل احللفاء على موقع وقر�شني كلما 
ا�شتول���وا على ميناء وخم�شة قرو�س ل�شقوط 
اية عا�شم���ة اوربية يف ايديه���م، وي�شاء حظ 
ويني ال�شعيد ان تت���واىل انت�شارات احللفاء 
وبالتايل يتواىل انت�شارات احللفاء وبالتايل 
يتواىل جمع القرو����س حتى �شج امل�شرتكون 
من كرثة م���ا يدفعون وب���داأت اجلمعية تنحل 
ولك���ن بع���د ان ا�شب���ح ر�شي���د الق���ط حوايل 

ع�شرة جنيهات!
وم���ن الغريب، كما تقول م�ش���ز هويت، انه ملا 
انحل���ت اجلمعي���ة ب���داأت انت�ش���ارات احللفاء 

تتاأخر وتتباعد الواحدة عن االخرى. 

الزواج"نعمة"..  ي��ك��ون  ق��د 
وح����اج����ة ح���ل���وة ���ش��ح��ي��ح.. 
ل��ك��ن ال����ذي ر���ش��خ يف ذه��ن��ي 
م��ن��ذ ال�����ش��غ��ر ع���ن ال������زواج، 
ك��م��ا  جعلني"اك�س"منه، 
�شماع  من  مو�شليني  "يك�س" 
ال��رادي��و!  يف  ت�شر�شل  �شوت 
كانت والدتي كلما غ�شبت علي، 
دعت على بقولها: "روح اإلهي 
حيلك"..  تهد  بجوازه  يبتليك 
وم��ن��ذ ذل��ك احل���ني، وان���ا ارى 
يف"األزواج"م�شيبة.. او نكبة 
يبتلى الله بها املرء لكي يودع 
وال�شفاء  ال��ه��دوء  اي���ام  م��ع��ه 
وراحة البال ويدخل يف دوره 
العكنة".. و"الدو�شة" ووجع 

الدماغ! 
ج��ح��ا،  امل����رح����وم  ك����ان  واذا 
بعد  التفانني"قال  وهو"ابو 
ان �شرب"مقلب"الزواج: لعنة 
ومل  قبلي  ت��زوج  من  على  الله 
ت��زوج  م��ن  وع��ل��ى  ين�شحني، 
فماذا  ي�شت�شرين..  ومل  بعدي 
كان  اذا  الغليان  ب�شارة  يعمل 
غلب   – نف�شه  ذات   – ج��ح��ا 

حماره؟! 
واالرزاق  احل���ق،  اق���ول  اين 
ع��ل��ى ال���ل���ه – وال���ل���ي ي��زع��ل 
– يف  اجل����������واز  ي������زع������ل.. 
م���ق���ل���ب..  – اك������رب  ن����ظ����ري 
ما  ومن"بالويه"الب�شيطة، 
اع��ت��ذاري  م��ع  هنا،  �شاأ�شرحه 
الذين  امل��ت��زوج��ني  حل�����ش��رات 
وفقوا يف زواجهم.. والتوفيق 
م���ن ال��ل��ه ط��ب��ع��ا.. ول��ك��ن من 

ي�شمن هذا التوفيق؟ 

1- ي�شبه املتزوج، حمكوما عليه بال�شجن املوؤبد.. يطيع االوامر 
ف���اذا م�شى يف الطريق، �شار موؤدب���ا زي االلف، زنار، ال يجوز ان 
يتلفت ميينا او ي�شارا لئال يعاك�س احدا، او يعاك�شه احد، وعليه 
ان ياأوى اىل منزل���ه بعد الغروب. واال طبقت على دماغ ح�شرته 

جميع اللوائح الع�شكرية واجلنائية وال�شرعية واملنزلية! 

2- اي���ن اذن حال���ة املت���زوج، من حال���ة االع���زب، خ�شو�شا اذا 
كانت"ا�شين���ه مع���دن"!.. ان���ه مي�ش���ي طليق���ا.. ح���را.. يتنطط 
او يت�شقل���ب كيفم���ا ي�ش���اء.. حد له عن���ده حاج���ة؟!.. يف اماكنه 
ان يحبك"الوجاه���ة.. وي�ش���ع طربو�ش���ه على �شنج���ة ع�شرة.. 
ويفرف�س.. ويزاأطط، دون ان يقول له احد"ثلث الثالثة كام!". 

3- يف اعتق���ادي ان الزوج���ة ممثل���ة بارع���ة، النه���ا تق���وم بدور 
اجلناب���و الذي ال تخف���ي عليه خافية من �ش���وؤون زوجها، ودور 
م�شلح���ة ال�شرائب فتج���رد زوجها من ارباح���ه، ودور الطبيب 
فتن�شحه مبقاطعة الت���زام ومزاولة ريا�شة ال�شري على االقدام، 
ودور"م�شيخ���ة الطريق���ة ال�شوفية"فتحرم���ه م���ن التفك���ري يف 

الفلو�س، وبالتايل يف تلويث جيوبه بهذا. 

4- وهناك"املفاجئ���ات الزوجية".. كاأن ت�شع الزوجة مولودا.. 
ك���ده من غري منا�شب���ة.. ويجيئ املولود يف الوق���ت الذي تكون 
في���ه جيوب ال���زوج انظف من ال�شب���ي بعد غ�شيل���ه، فاذا كربت 
الذرية.. قالت االأم: هات.. والولد: هات.. والبنت: هات: فمايل 

انا ومال القلب ده كله.. خليني بعيد عن ال�شر و..! 

�الأثنني و�لدنيا / �شباط- 1945
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ذاكرة 
العد�سة

�ختبار �ول �شرتة م�شادة للر�شا�س عام 1923

 �آخر �شورة
 لل�شامور�ي من

عام 1870

 -29 �لتي قامتB �لطائرة �لقا�شفة
باألقاء �لقنبلة �لذرية على هريو�شيما

 �لكاتب �المريكي �ل�شهري �رن�شت هيمنغو�ي
يف حانة يف هافانا يف فرتة �الربعينيات

 �أمر�أة يابانية
 تخرج من �النقا�س
 بعد تفجري
 �لقنبلة �لذرية
 ملدينة هريو�شيما
 وناغاز�كي عام
1945

 �أندر و�أقدم
 �شورة لرئي�س
 وزر�ء
 بريطانيا
 ون�شتون
 ت�شر�شل يف
 �شبابه عام
1895

 �أول دورة �اللعاب
 �الوملبية �حلديثة
 يف �أثينا، يف عام
1896.

 بار�ك �وباما يف
 طفولته وهو يركب
 در�جة ثالثية
�لعجالت ، عام 1965م

 �شورة_تاريخية
 للم�شلني وهم

 يغادرون �مل�شجد
 �الأق�شى بعد �شالة

 .. �جلمعة
عام 1938م

غو��شة �ملانية جرفتها �المو�ج
�ىل �شو�طئ بريطانيا يف �حلرب �لعاملية �الوىل 

 هو�رد كارتر �مل�شتك�شف �ل�شهري وهو
 يفح�س تابوت توت عنخ �آمون �ول

�كت�شافه
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�جل�����يل/ كانون �لثاين- 1956

اطلق���ت عليه���ا �شقيقتها ليل���ى اجلزائرية ا�شم"�شامي���ة حكيم"وعلمتها الرق�س ال�شرق���ي وتركت لها عر�شها 
يف نادي"اجلزائر"الليل���ي املعروف باحلي الالتيني بباري�س وا�شبح���ت �شامية حكيم اول الراق�شات يف 
نادي"اجلزائر"وا�شتطاع���ت ان حتتف���ظ بروده الكثريين الذي���ن كانوا يق�شدونه من اج���ل �شقيقتها"ليلى 

اجلزائرية".
و�شامي���ة ت�شب���ه ليلى اىل حد كبري حتى يف رق�شاته���ا! بالرغم من ان �شامية تق���ول ان هناك اختالفا كبريا 
بينهم���ا يف الرق����س الن ليلى زارت القاهرة واقتم�شت حركات جدي���دة م�شرية، فادخلت طابعا جديدا على 

الرق�س ال�شرقي اجلزائري. 
و�شامي���ة يف الواح���دة والع�شرين من عمرها وت�شغر ليلى ب�شنتني فقط، وكانت ال�شقيقتان قبل احرتافهما 
للرق����س زوجت���ني يف وطنهما ثم �شاقت ليلى باحلياة مع زوجه���ا وطلبت الطالق وقالت البيها التاجر انها 
�شت�شاف���ر اىل باري�س.. فام�شكت به���ا �شامية وقالت البيها: وانا كذلك لن افرتق عن اختي.. فتم طالقها هي 

االخرى وغادرت ال�شقيقتان الوطن.. اىل باري�س.. 
ويف باري����س يقي���م ابناء وبن���ات بالد املغرب يف حي قريب م���ن احلي الالتيني، وباب العم���ل امامهم يكاد 

يكون حمدودا، فال�شبان منهم يعملون يف امل�شانع والفتيات يعملن يف علب الليل راق�شات. 
و"اجلزائر"ه���و ارقى النوادي الليلية الذي يخت���ار اجمل فتيات املغرب للعمل بعد ان ي�شفي عليهن طابعا 

�شرقيا �شرفا. 
ان امني���ة �شامي���ة – راق�شة اجلزائ���ر االوىل – ان تزور القاهرة مثل �شقيقته���ا وان تلتقي بتحية كاريوكا 

لتتعلم منها ا�شول الرق�س وا�شراره.
ولقد ظهرت �شامية يف افالم �شينمائية فرن�شية وايطالية ولكنها حتلم بان تظهر على ال�شا�شة امل�شرية ولو 

حتقق حلمها.. ف�شوف تك�شب ال�شينما امل�شرية فتاة فيها �شذاجة االطفال واغراء الن�شاء.. 

يق���ع ب���ني وق���ت واآخ���ر ح���ادث ينتهي 
مباأ�ش���اة ب�شبب الغ���رام الطائ�س الذي 
وبع����س  املذل���ة  ال�شب���اب  ب���ني  ين�ش���اأ 
الراق�ش���ات.. وق���د وق���ع يف اال�شبوع 
الثالث حادث موؤمل يف احد الكباريهات 
ب���ني ابط���ال ثالث���ة، راق�ش���ة و�شابني، 

احدهما �شابط برتبة اليوزبا�شي. 
واول االبطال الراق�ش���ة نعيمة جمال، 
ووالدته���ا راق�شة اي�ش���ا، وقد احلقتها 
يف طقولتها مبدر�شة فرن�شية داخلية.. 
وملا كربت اخذت ت�شطحبها ال ال�شالة 
التي تعمل بها فتعلقت بالرق�س فعملت 
معه���ا. وتعلق �شاب من اغنياء ال�شعيد 
فت���زوج بها، ولكن هذا الزواج مل يعمر 
اكرث من �شهر واحد، وعادت الفتاة اىل 
العمل يف ال�شاالت، فتنقلت بني مالهي 
القاه���رة املختلفة ثم قام���ت برحلة اىل 

االقطار ال�شقيقة. 
واح���ب الراق�ش���ة البطل الث���اين وهو 
�ش���اب كان على �شيء م���ن الرثاء، فاخذ 
ينف���ق عليها بال ح�ش���اب اىل ان �شاءت 
حالت���ه املالي���ة، فاخ���ذت مت���ده ببع�س 
امل�شاعدة اىل ان تعرفت بالبطل الثالث، 
وه���و ال�شاب���ط، فاخذ ينف���ق عليها عن 
�شعة، فا�شتاأجر لها �شقة قريبة من حمل 
عمله���ا بخم�ش���ة وع�شري���ن جنيه���ا يف 
ال�شهر، وكان يذهب اىل الكباريه الذي 

تعمل ب���ه يومي���ا ويفتح له���ا زجاجات 
اخلمر هي و�شديقاته���ا، فكان ي�شرف 
يوميا يف هذا ال�شبيل خم�شة جنيهات، 
ع���دا نفقاتها االخ���رى فتعلقت به، وكاد 

يتم الزواج بينهما!! 
وملا علم البط���ل الثاين بوجود مناف�س 
له حقد عليه، وقامت بينهما م�شاجرات 
متع���ددة كان ي�ش���رتك فيه���ا ان�شار كل 
منهم���ا، اىل ان وق���ع ح���ادث اال�شب���وع 
املا�ش���ي فقد ترب�س ال�ش���اب مع بع�س 
يف  وج���وده  اثن���اء  لل�شاب���ط،  رفاق���ه 
بال�ش���رب  علي���ه  واعت���دوا  الكباري���ه 
امل���ربح.. ويف خ���الل املعرك���ة اطلق���ت 
عدة عيارات ناري���ة من م�شد�س ا�شاب 
يف  فقت���ل  باملح���ل،  جر�شون���ًا  احده���ا 

احلال وا�شاب اآخر البطل الثاين..! 
ولي�س هذا احلادث هو االول او االخري 
من نوعه، فقد وقع مثله الكثري و�شيقع 
مثل���ه اكرث ما دام ال�شب���اب ال يتعظ مبا 
يق���ع لغ���ريه... وفيما يلي نذك���ر ا�شهر 
احلوادث املماثلة التي انتهت بال�شجن 

او االنتحار او االفال�س.. 

يف نف�س �ل�شاعة.. 
في���ه  وق���ع  ال���ذي  الوق���ت  نف����س  ويف 
احل���ادث االول وق���ع ح���ادث اآخ���ر يف 
كباريه اآخ���ر كاد يذه���ب �شحيته �شاب 

يف ريع���ان ال�شب���اب – فق���د اغ���رم هذا 
ال�ش���اب براق�شة تدع���ى وهيبة، وانفق 
عليها مبلغ���ًا كبريا، ث���م اكت�شف انها ال 
حتبه بل حت���ب ماله.. وان ما ت�شتوىل 
عليه منه تنفقه على �شاب اآخر فاثر هذا 
الف�ش���ل يف نف�شه، فذهب اليها يف مكان 
عمله���ا وهو يحمل م�شد�ش���ًا اطلقه على 
راأ�ش���ه، ولك���ن الطلق اخط���اأ فلم ي�شب 

ب�شوء!

خفا حنني 
ومن �شنوات احلب احد اغنياء الفيوم 
راق�شة، واخ���ذ ي�شتميلها اليه باالنفاق 
عليه���ا عن �شعة، ومل���ا �شعرت ان ثروته 
ت�شاءلت ت�ش���اءل حبها له، ثم نكرت له 
فاثر العودة اىل بلده، ويف اثناء ركوبه 
القط���ار ف�شل املوت على العودة بخفى 
حن���ني، فاطل���ق عل���ى نف�ش���ه الر�شا�س 

ليتخل�س من االمه! 

كثرية �ل�شحايا... 
بك���رثة  ا�شته���رت  راق�ش���ة  وهن���اك 
�شحاياه���ا فقد احبها �ش���اب من اثرياء 
الفيوم انتهى امره ببيع اجلانب االكرب 
م���ن امالك���ه ثم احلج���ر علي���ه، واحبها 
اخ���ر م���ن ا�ش���رة كب���رية باال�شكندرية 
انتحر بال�شم، وثالث من ال�شعيد حرق 

نف�شه.. ثم احبها عبا�س عريف الذي كان 
موظف���ا باوق���اف اال�شكندري���ة، وكان ال 
ميلك �شوى راتبه وهو احد ع�شر جنيها 
يف ال�شهر فامتدت يده اىل االموال التي 
يف عهدته، فاختل�س منها احد ع�شر الفا 
م���ن اجلنيهات انفقها عليها كلها ثم حكم 

عليه بال�شجن!! 

�شابط �آخر 
ومن �شنوات كان احد �شباط البولي�س 
يح���ب راق�ش���ة، بادلت���ه احل���ب حينًا ثم 
احب���ت غريه ومل���ا اكت�ش���ف خيانتها له، 
ذه���ب اليه���ا واطل���ق عليه���ا ر�شا�ش���ة، 
واطل���ق على نف�شه اخرى فمات ل�شاعته 

اما هي فقد ا�شيبت بجرح ب�شيط.. 

ووق���ع �ش���اب م���ن نواب���غ املحام���ني من 
 – �شن���وات يف غ���رام �شاحب���ة �شال���ة 
اعتزل���ت العمل االن – فاهم���ل ق�شاياه 
الن���ه كان يق�ش���ي كل وقت���ه يف �شالتها 
ملبا�شرة �شوؤونها وتناول اخلمر ثم اقفل 
مكتبه ومل���ا �شاءت حالت���ه املالية، طلبت 
من���ه ان ميتن���ع عن ال���رتدد عليه���ا واإال 
ابلغ���ت البولي����س بانه يهدده���ا لتعطيه 
نق���وده.. ث���م تب���ني ل���ه انه���ا عل���ى �شلة 
ب�شديق له من اخل�س ا�شدقائه فانتحر 
بال�ش���م.. اما �شديقه فق���د ا�شطر لتلبية 
طلباته���ا املالي���ة اىل تهري���ب املخدرات 

ف�شبط و�شجن! 

�الأثنني و�لدنيا /�أيار- 1944
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دنيا �لفن- 1947

�شاألنا ال�شيدة نبوية مو�شى عن راأيها 
يف"احلب"وعن ال�شروط التي يجب 
ان تتوفر يف"الزوجة"التي تختارها 
فيما ل���و كانت"رج���ال".. وقد اجابت 

عن ال�شوؤالني مبا ياأتي: 
احل���ب يف نظري، ه���و عاطفة اخلري 

والرحمة.. 
ف���اذا احببت �شخ�شا، رجوت له اخلر 
عل���ى  وم�شاعدت���ه  الوج���وه  كل  م���ن 
حيات���ه، دون ان ا�شت���اق اىل روؤيت���ه 
ام���ا احل���ب املتع���ارف ب���ني النا����س، 
اي"الغ���رام". فه���و م���ا ال افهم���ه، وال 
اوؤمن ب���ه، واعتقد انه نوبات ع�شبية 
جنوبية، جتعل كل جل�س ي�شتاق اىل 
اجلن�س االخر بحالة غري معقولة... 

وال ميكن ان يلي رجل او امراأة، نداء 
مث���ل احل���ب، وهما يف �شالم���ة العقل 

والتفكري. 
ين�ش���ب  جمن���ون،  كل  ان  ويقين���ي، 
جنونه اىل �شيء ا�شابه.. كاأن ي�شكو 
م���ن ان ال�شلطان �شلب ماله، او حرمه 
حريت���ه، وهو لذلك يح�شر افكاره يف 

ا�شرتداد ماله او حريته! 
ولو بحثت االم���ر لوجدت انه جنون 

خارج عن هذا املو�شوع، وقد ا�شيب 
ب���ه كما ي�ش���اب املرء ب���اي مر�س من 

االمرا�س! 
واين اوؤكد ان"جمن���ون ليلى"ما كان 
جمنون���ا به���ا، ولو ان���ه تزوجها لظل 
جمنون���ا كما ه���و، لكنه رج���ل ا�شابه 
اخلب���ل واجلن���ون، وهي���اأ ل���ه خبل���ه 
وجنون���ه ان ينعزل يف ليلى، ف�شرف 
كل ذكائ���ه يف ذلك الغ���زل، وا�شبح ال 
يعقل �شيئا �شواء.. ولو �شور له خيله 
ان يتغزل يف"نبوية مو�شى"لفعل!! 

وهك���ذا، كل جمن���ون اذا ج���ن، بحث 
عن �شبب ين�شب اليه جنونه، لي�شرى 
ع���ن نف�شه، ويتنف�س مب���ا يف �شدره، 
في�شك���و ظلم���ا او غرام���ا او غري ذلك 
م���ن اال�شباب التافهة التي ال ميكن ان 

توؤثر يف �شاحب العقل ال�شليم.. 
ول���و ان الظل���م ي���وؤدي اىل اجلن���ون 
مثال، جلنت"نبوي���ة مو�شى"منذ امد 

بعيد.. 
وق���د يوؤث���ر احل���زن، او الغ���رام، او 
الظلم، لكن يف العقول ال�شعيفة التي 
تكون على و�شك االنحالل واجلنون، 
فنحن، ويعزى اليه���ا �شبب اجلنون، 

اما العق���ل الرزين الثاب���ت، فال تاثري 
لك تلك اال�شياء عليه.. 

وال  افهم"الغ���رام"..  ال  انن���ي  ومب���ا 
ال  ف���اين  اجلن�ش���ي،  باحل���ب  اوؤم���ن 
اختاره���ا  الت���ي  امل���راأة  يف  ا�ش���رتط 
زوج���ة يل – ل���و كن���ت رج���ال – اإال 
ان تكون"مقبول���ة �ش���كال"– بتعب���ري 
رجال القان���ون – ا�شتطيع ان اراها، 

واحتدث اليها دون ان انفر منها.. 
ام���ا عقليتهم���ا، فيج���ب ان تك���ون يف 
م�شتوى عقليتي من الثقافة والذكاء، 
وانا بعد ذل���ك اطمئن اىل انها �شتدير 
منزيل ادارة حازمة ماهرة، يف حكمة 

وبراعة.. 
ف���اذا جل�شت احت���دث اليه���ا، حدثتها 
حدي���ث الن���د للن���د، ف���ال احت���اج اىل 
املقاه���ي  اىل  جمل�شه���ا  م���ن  اله���رب 
واملنتدي���ات العام���ة، بل يك���ون بيتي 
نادي���ا امتتع في���ه مبباحثاتي العلمية 
مع زميلة متاثلني علما وعقال وا�شعد 

فيه بحياة عائلية هانئة. 

امللكة دين���ا.. ا�شتقبلت املذيع���ة �شعاد القا�شي 
يف البي���ت ال���ذي تقي���م في���ه امللكة باملع���ادي.. 
وكان���ت املذيع���ة تعن���ي نف�شه���ا ط���ول الطريق 
باول حديث اذاعي مع ملكة االردن.. وحتدثت 
امللكة مع املذيعة امل�شرية يف كل �شيء.. ولكن 
دون ان ت�شم���ح لها بان تدير جهاز الت�شجيل.. 
واعت���ذرت امللكة يف نهاية املقابلة عن احلديث 

يف الراديو.. 
وقالت ان تقاليد الق�شر يف االردن حترم عليها 

ان تفعل.. 
وقال���ت �شع���اد القا�ش���ي: مل اكن اتوق���ع انني 

�شاعود بخفى حنني.. 

خطبة يف ميد�ن �الوبر�.. 
فري���د �شوقي يريد ان يق���ف يف ميدان االوبرا 
ويجمع النا�س من حوله ويخطب فيهم.. يريد 
ان يق���ول لهم ان���ه �شنع فيلما كب���ريا بال�شينما 
�شكوب وااللوان واخت���ار ق�شة من نوع معني 
ليح�شل على اجلائزة االوىل.. وليح�شل على 
لقب ا�شن ممثل يف م�شر.. ولكن وبدون وجه 
حق.. القيت كل اجلوائز.. وحتى لقب اح�شن 

ممثل.. ا�شبح يف خرب كان.. 
وه���ذا ه���و اهم م���ا ي�شغ���ل ب���ال فري���د �شوقي 

املنتج.. واملمثل.. 

حممد ودليلة.. 
بداأ املو�شم الدوا�ش���ي.. ودخل كمال ال�شناوي 
رو�ش���ة اطف���ال االورم���ان ليبق���ى هن���اك م���ع 
ال�شغ���ار اك���رث م���ن �شاع���ة يق���دم له���م زمي���ال 
جدي���دا.. الزميل اجلديد يدخ���ل املدر�شة الول 

مرة وعمره خم�س �شنوات. 
قال���ت له املدر�شة.. ا�شمك ايه يا �شاطر.. ونظر 
اليه���ا ال�شغ���ري ونظ���ره اىل وال���ده.. وق���ال.. 
ا�شم���ي حممد كم���ال ال�شناوي.. ان���ه ابن كمال 
ال�شناوي من زوجت���ه ال�شابقة هاجر حمدي.. 
وب���ني كمال وزوج���ه اتفاق عل���ى املولود الذي 
ينتظرون���ه بعد �شه���ور.. �شيكون بنت���ا.. وقد 

اختارت االم البنتها ا�شم"دليلة".. 

خطاب حزين.. 
مطل���وب ع�شر فتي���ات لل�شا�ش���ة.. يبحث عنهن 
�شعد عب���د الوه���اب لفيلمه اجلدي���د.. وجاءت 
اول واح���دة ت�شبقها ق�ش���ة يف خطاب حزين.. 
�شط���ور اخلطاب تق���ول انها هج���رت خطيبها 
وف�ش���خ والدها خطبتها وطرد العري�س بعد ان 

قراأ اعالن �شعد عبد الوهاب.. 
لق���د اقنع���ت والده���ا ان الفر�ش���ة الذهبي���ة قد 
يف  اجلنيه���ات  االف  وراءه���ا  وان  حان���ت.. 
ال�شينم���ا وامل�شروع اكرث اغ���راءا من م�شروع 
ال���زواج واقتنع الوالد.. وطرد اخلطيب، ويف 

نهاية الر�شالة رجاء باال ياأخذها منه �شعد عبد 
الوهاب وان يعيدها اليه ان ا�شتطاع.. 

وج���اءت الفت���اة ليقول لها �شع���د.. عودي على 
خطيب���ك.. انه يحبك.. ول���ن جتدي بني النا�س 
اكرث من واحد يحبك لذاتك.. لنف�شك... عودي 

اليه فلن تنفعك ال�شينما.. 

ذكرى �شيد دروي�س.. 
قال ح�شني احلديدي: كن���ا يف يوغو�شالفيا.. 
وح���ول موائ���د الطع���ام كانت ف���رق املو�شيقى 
م�شري���ة  مو�شيقي���ة  مقطوع���ات  تع���زف 
ويوغو�شالفية.. واملقطوعات امل�شرية اغلبها 
م���ن مو�شيق���ى عب���د الوه���اب وقطعت���ني ل�شيد 
دروي����س، ومرة اقرتبت م���ن املاي�شرتو ا�شاله 

الراأي يف مو�شيقى �شيد دروي�س فقال يل: 
فن���ان..  ان���ه  عظي���م..  ان���ه  م�ش���ري..  ان���ه   -
املو�شيق���ار  راأي  احلدي���دي  ح�شن���ي  و�شج���ل 
اليوغو�ش���اليف يف �شي���د دروي�س.. وروى يل 

الق�شة يف ذكرى �شيد دروي�س.. 
* ق���ال حمم���ود �شكوك���و ان خ���رب ا�شتع���داده 
ل���زواج ابنته لي����س �شحيحا.. النه���ا متزوجة 
واحلمد لله.. واكرث من هذا فانها تنتظر حادثا 

�شعيدا يف خالل االيام القليلة القادمة.. 
* اجريت ه���ذا اال�شبوع للمخ���رج ال�شينمائي 
�شالح ابو �شي���ف عملية مب�شت�شفى عانو�س.. 
ومن���ذ اك���رث م���ن ثالث���ة اع���وام و�ش���الح اب���و 
�شي���ف يحاول ان يتهرب م���ن هذه العملية بكل 
الو�شائ���ل والو�شف���ات البلدي���ة.. غري ان االمل 

ارغمه هذا اال�شبوع على املغامرة.. 
وجنح���ت العملية.. وتخل����س �شالح من االمل 

اىل االبد.. 

"جنم"

�شباح �خلري / ت�شرين �الول- 1956
�الأثنني و�لدنيا / �آذ�ر- 1945
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طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة �ملدى 

لالعالم و�لثقافة و�لفنون

�الخر�ج �لفني
----------------

خ�ال�د خ�شري

رئي�س �لتحرير �لتنفيذي
-------------------------

عل��ي ح�ش��ني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�س جمل�س �الإد�رة
رئي�س �لتحرير 

�لتدقيق �للغوي
----------------

عبا�س مهدي

تغريت معامل اال�شكندرية يف ا�شبوع 
واحد:

ففي اال�شبوع املا�شي كانت ال�شوارع 
خالية، وعربات التاك�شي تبحث عن 
الزبائ���ن، والبالح مهج���ورا.. بل مل 
اجد يف بالج �ش���يدي ب�ش���ر اال ثالثة 
مقاعد يجل�س عليه���ا وزراء املعارف 

والعدل واملوا�شالت.. 
ويف ه���ذا اال�شب���وع تغ���ري احل���ال، 
بالفتي���ات  ال�ش���وارع  فازدحم���ت 
مقاه���ي  وا�شبح���ت  اجلمي���الت 
عرب���ات  اردح���ام  يف  اال�شكندري���ة 
ال���رتام يف القاه���رة، ام���ا الب���الد فلم 

يعد هناك مو�شع ملايوه! 
�ش���رت على ب���الج �شتانلي ب���اي فاذا 
بالذاكرة تعود ب���ي اىل حدائق هايد 

بارك بلندن. 
اليم���ني وذات  ذات  ت���وزع  الفي���الت 

الي�شار! 

واملايوهات ت�شاءلت حتى ا�شبحت 
يف حجم الكارت بو�شتال! 

وا�شتطي���ع ان اق�ش���م ان امل�شري���ات 
بريئات من هذه احلالة، وان املوقف 
مل يعد يف يد ال�شيخ ابو العيون، بل 
ا�شبح بني ي���دي ا�شقف كنرتيري او 

ا�شقف بورك! 
ولق���د ده�ش���ت وان���ا رج���ل يتهمن���ي 
ا�شدقائي بع���دم احرتامي للتقاليد.. 
ده�شت من هذه املناظر التي ال تنفق 

مع الذوق ال�شليم! 
�شباب���ا  وباري����س  لن���دن  يف  راأين���ا 
يت�شعلقون يف اذرعة الن�شاء.. ولكن 
كانت امل���راة ترتدي مالب�شه���ا كاملة 
ام���ا يف �شتيلي فال�ش���اب مي�شك ذراع 
الفتاة وهي باملايوه، وي�شريان على 

البالج ذهابا وايابا! 
 ***

وجت���د الوقار كامال يف ب���الد �شيدي 

ب�شر منرة3. 
ال عن���اق وال قب���الت وال قل���ة طه���ي 
مبوائ���د  الكابين���ات  وازدحم���ت 

الربيدي والكونكان! 
وعندن���ا ت�شمع عن خ�شائر تبلغ مائة 

جنيه يف اليوم! 
وراأي���ت دول���ة �شدقي با�ش���ا يجل�س 
اال�شب���ور  والقمي����س  الب���الج  عل���ى 
ومع���ايل ام���ني عثم���ان با�ش���ا يركب 
التي���ار،  مركب���ا ويج���دف به���ا �ش���د 
واالم���واج تق���ذف ب���ه وباملركب اىل 

ال�شاطئ.. 
 ***

عل���ى  و�ش���رت  الب���الج  وغ���ادرت 
الكورني�س.. 

الكورني����س،  عل���ى  �ش���رت  وكلم���ا 
تذك���رت دول���ة �شدقي با�ش���ا وما كيل 
ل���ه م���ن االتهام���ات، الن���ه اق���دم على 
ه���ذا امل�ش���روع ال�شخ���م ال���ذي حول 

اال�شكندري���ة م���ن مين���اء �شغ���ري اىل 
جنة من جن���ات البحر االبي�س! ترى 
ماذا يجول يف خاطر دولته كلما �شار 

يف هذا الطريق اجلميل!! 
�شاأل���ت �شدق���ي با�ش���ا فاكتف���ى ب���ان 
ابت�شم ابت�شامة �شفراء، وحدثني يف 

مو�شوع اآخر عن املال واالقت�شاد! 
كازين���و  الكورني����س  عل���ى  ويط���ل 
�ش���ان �شتفان���و.. ذل���ك الكازينو الذي 
ناف�س كازين���و مونت كارلو ومالهي 
برايت���ون وتي����س! لق���د ا�شب���ح االن 
ا�شبه بخرائ���ب وزارة االوقاف التي 
تخل�س منها اال�شتاذ عبد احلميد عبد 

احلق!
كنا نرى في���ه اجمل الن�ش���اء ون�شمع 
يف ارجائه رنني ال�شحكات.. اما االن 
فق���د ته���دم واقفلت ابواب���ه، وا�شبح 
مهجورا حت���ى ان اعت���اب ال�شحراء 
بداأت تنبت يف �شاحته.. تلك ال�شاحة 

التي كانت تتمخطر عليها تلك االقدام 
اجلميلة، ويقطها االم���راء والوزراء 
ذهاب���ا واياب���ا.. وي�شتعر����س عليه���ا 

ار�شق االج�شام واآخر املودات! 
 ***

املليون����ري  اال�شكندري����ة  وقابل����ت يف 
ال�ش����اب علي ام����ني يحيى با�ش����ا فقال 
ع����ددا  �شركات����ه  يف  ادخ����ل  ان����ه  يل: 
كبريا م����ن ال�شب����ان امل�شري����ني، وانه 
قال له����م:"ال تظنوا انن����ي اح�شرتكم 
عن����دي النك����م م�شري����ون.. ب����ل النكم 
اكف����اأ من االجانب"وقال يل: انه يكره 
القي����ل والقال، وان����ه اذا �شمع �شكوى 
م����ن احد موظفيه طلب منه ان يدونها 
كتاب����ة ويوق����ع عليه����ا.. واال ال يلتفت 
اىل �شكواه ويق����ول �شعادته، ان هذه 
الطريقة قللت عدد ال�شكاوي، وامنت 

موظفيه من الد�شائ�س والو�شايات. 
 ***

الن����ادي  يف  كل����رين  الل����ورد  وراأي����ت 
ال�ش����وري، وهو يكره اجل����و املكتوم، 
ولذل����ك م����ا ي����كاد يدخ����ل الن����ادي حتى 

ي�شيح، افتحوا النوافذ! 
وقد قال يل احد الوزراء ال�شابقني: 

- لوال اللورد مل����ات اع�شاء النادي من 
االختناق!

 ***
وجل�ش����ت عل����ى اح����د مقاه����ي حمط����ة 

الرمل اراقب الرائحني والغادين! 
ولق����د ذك����رين اجللو�����س يف القه����وة 
ينتظر املتفرجني يف مباريات التن�س، 

واعناقهم تتبع الكرة! 
فاذا ذهبت اىل اليمني، اجتهت االعناق 
اىل اليم����ني، واذا اجتهت اىل الي�شار، 

ا�شراأت االعناق اىل الي�شار!
ومل يك����ن يف القه����وة كرة تن�����س.. بل 
كان����ت الك����رة هي كل وج����ه جميل مير 

يف حمطة الرمل! 
وانني يف ذهول من هذه التقليعة، وقد 
كن���ت افهمها يوم كان���ت املراأة معجبة، 
وي���وم كان هناك نظام احل���رمي! ولقد 
رفع���ت امل���راأة احلج���اب، وم���ع ذلك مل 
تخف�س بع���د الروؤو����س! وكان الريفع 
ال�شف���اف ي�شح���رين، وكن���ت  البل���دي 
اتطل���ع اىل كل برق���ع ا�شكندراين مير 

يف امليدان! 
غ���ري انن���ي الحظ���ت اختف���اء الربق���ع 

اال�شكندراين يف هذه االيام! 

فه���ل رفعت بنت البلد احلجاب.. ام ان 
نظ���رات كاتب ه���ذه ال�شطور يف العام 
املا�ش���ي قد ا�شتاأ�شلت بن���ات البلد من 

امليدان!!! 
�الأثنني و�لدنيا /
 متوز- 1944



كاريكاتري  ايام زمان

قي�س وليلى


