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جملة ال�شباح  - 1947

 ام���ا الآن فتق�س���ي ال�س���اعة يف الأغنية 
يتخلله���ا  كلم���ة  املائ���ة  تبل���غ  الت���ي 
ه���ذا  ال�س���ادق..  الت�سوي���ري  التعب���ر 
الت�سوير ال���ذي كان معدوما عند قدماء 

املو�سيقيني. 
وملن يرجع الف�سل 

يف هذا التقدم املو�سيقي؟
الف�س���ل يف تق���دم املو�سيق���ى يرجع اىل 
العنا�س���ر  �سم���اع  نف�س���ه وم���ن  الزم���ن 
املو�سيقية الغريبة التي دخلت علينا يف 
هذا البلد.. واإذا كان ل بد من ان اأحتدث 
يف عدد )ال�سباح( الف�سي التاريخي عن 
الذي���ن  ال�س���خا�ص 
اأثر  له���م 
يف 

ه���ذا التق���دم فاقول ل���ك بكل �س���راحة.. 
ان التق���دم ب���داأ باملرحوم �س���يد دروي�ص 
ث���م مبحم���د الق�س���بجي ث���م حمم���د عبد 
الوه���اب.. اأقول ل���ك حممد الق�س���بجي 
)اون���ا حمم���د الق�س���بجي( ف���ان ح���اول 
النا����ص ان ينك���روين فاأن���ا ل انك���ر حق 
نف�س���ي. فانا اول من حلن املنولوجي.. 
وانا اول من و�س���ع املو�سيقى ال�سامتة 
ومل ي�سبق بها اإل املرحوم �سيد دروي�ص 
ومل ي�س���عها م���ن بع���دي اإل حمم���د عبد 
الوه���اب.. ولي�ص معنى ه���ذا انني اأنكر 
ح���ق ال�س���تاذ املو�س���يقار زكري���ا اأحمد 
فهو رج���ل فنان له مرك���زه اإل انه مازال 
يحتف���ظ بطابع���ه القدمي دون ان ي�س���ر 
مع الع�س���ر والتط���ور.. واذا كان يوجد 
عي���ب يف دنيا املو�س���يقى والغن���اء هذه 
اليام فلأن ال�س���وات ال�س���احلة للأداء 
تع���د قليلة ج���دا.. واإذا �س���األتني اأي�س���ا 
مل���اذا اإنع���دم الغناء القدمي اق���ول لك لأن 
املطرب���ني الذي���ن ي���وؤدون ه���ذا الل���ون 
انعدم���وا تقريب���ا ومل يوج���د مط���رب 
ل���ه �س���وت �س���الح ل���دور )يا م���ا انت 
واح�سني( او )انا ع�سقت( اإل ال�ستاذ 

�سالح عبد احلي.
وه���ل حقق���ت املو�س���يقى اجلدي���دة 

اأغرا�ص وقرارات املوؤمتر؟
اأق���ول لك بكل �س���راحة ان موؤمتر 
املو�س���يقى العربي���ة كان موؤمت���رًا 
اي���ة  دون  من���ه  لأنن���ا خرجن���ا  فا�س���ل 
نتيجة.. ويكفي ان اأقول لك بان الدكتور 
)زاك����ص( بعد ان انتهى املوؤمتر قال: اإذا 
كنتم تريدون ان حتتفظوا مبو�س���يقاكم 
)الدربك���ة(  ب����  حتتفظ���وا  ان  فعليك���م 
و)املزم���ار( ف���اذا كان املوؤمتر ق���د انعقد 
لكي يق���ول لنا الدكت���ور زاك�ص مثل هذا 
الكلم فيك���ون املوؤمتر قد اإنعقد بق�س���د 
ال�س���ر للمو�سيقى العربية دون ان 

يعمل خلرها. 
ومن تراه م�سوؤول 
عن ف�سل املوؤمتر؟ 

الع�س���اء  جمي���ع   -
الذين ا�سرتكوا فيه 

ومن هم؟
اأعرفه���م..  ل   -
ف���ل  عرفته���م  واذا 
فاأن���ا  اأذكره���م.. 

الآن ل احت���دث عن �سخ�س���ياتهم.. اإمنا 
اأحتدث ع���ن اأعماله���م.. وال�س���يء الذي 
اأعرف���ه عنهم انهم ل يفهمون املو�س���يقى 

العربية على حقيقتها..
هل اإ�س���تفادت املو�س���يقى واملو�سيقيون 

من وجود حمطة الذاعة؟
حمط���ة الذاع���ة مل تف���د اح���دا.. ولكنها 
ا�س���تفادت م���ن اأم كلثوم وعب���د الوهاب 
و�س���رائطهما ولول ذلك مل���ا كان للمحطة 
اي جمهود ي�س���تحق الذك���ر.. ولي�ص يف 
براجمه���ا م���ا ي�س���تحق الذك���ر دون عبد 

الوهاب وام كلثوم.. 
من تر�س���ح من املطرب���ني واملطربات يف 

�سف اأم كلثوم وعبد الوهاب؟
ل���ن ا�س���ع اح���دًا بجانبه���ا وه���ا ه���ي ام 
كلثوم موجودة وعب���د الوهاب موجود 
اأط���ال الل���ه عمرهم���ا.. وهم���ا يف فنهما 
ل ينازعهم���ا اأح���د يف مركزهما ول اجد 
احدًا ي�س���تحق ان يفكر يف مناف�س���تهما 
وق���د تظه���ر اليام م���ن العجائ���ب ما هو 
يف �س���مر الغيب وهذا م���ال نعلمه اإىل 
الآن ويل ان ا�س���رب ل���ك مثل بال�س���يدة 
من���رة املهدية عندم���ا كان���ت تذيع على 
عر�ص الطرب كان اجلمهور ل يفكر ابدًا 
يف ان هن���اك مطربة ا�س���مها اأم )كلثوم( 
من���رة  يعا�س���ر  كان  بينم���ا  تخلفه���ا 
ع�س���رات املطرب���ات؟.. ث���م �س���اء الله ان 
يعو����ص للنا�ص اعتكاف ال�س���يدة منرة 
املهدي���ة بال���در او الهبة اللهي���ة الثمينة 

)ام كلثوم(. 
التدري�ص املو�سيقي اخلايل 
هل يفيد املو�سيقى احلديثة؟

بكل تاأكي���د.. ويجب تعمي���م التدري�ص 
يف جميع املدار�ص ولكن الذي الحظه 
ان املدر�سني ل توجد الروح املو�سيقية 
يف دمه���م. واملعاهد املو�س���يقية يجري 
فيه التدري����ص بالطريق العلمي فقط.. 
فيجب ان ي�س���رف على الربامج بع�ص 
ال���روح  لب���ث  العامل���ني  املو�س���يقيني 
العملية اىل جانب الروح العلمية. حتى 
ل جن���د يف امل�س���تقبل م���ن املتخرج���ني 
م���ن ل يعزف���ون او ل يلحن���ون مثله���م 
مث���ل خريج احلقوق الذي ل ي�س���تطيع 
الدفاع اأمام املحكمة.. او الطبيب الذي 
يتخ���رج م���ن كلي���ة الطب ويخ���اف من 

)امل�سرط(! 

قال ال�شتاذ الق�شبجي رداً على 
هذا ال�شوؤال اإذا قلت اإن املو�شيقى 
العربية ف�شدت فيجب على ان 
اأحتدث عن و�شائل اإ�شالحها.. 
ولكنها مل تف�شد بل تطورت 
وتقدمت.. فمو�شيقى القدماء 
هي نف�شها املو�شيقى املوجودة 
الآن ولكن النظام املو�شيقي هو 
فقط الذي تغري وتبدل فمثال 
املو�شيقى القدمية كانت عبارة 
عن مغنى )الدوار( و)الردود( 
وتغني الكلمتني يف �شاعة او 
يزيد..

الدوقة املكورة 
جتل����ص الأمرات يف ق�س���ور اأورب���ا امللكية ويروين 

اأحدث اأخبار امللوك وامللكات، فتقول احداهن:
- ما راأيكن يف اأن ماري ملكة رومانيا انق�س���ت وزنها 

ب�سعة ارطال..؟
فتقول اأخرى:

- م�س���كينة انها تخ�س���ى ان تك���ون يف �س���خامة اأمها 
املرحومة.. 

 ***
والواق���ع ان امللك���ة م���اري ارتاح���ت كث���رًا لنحاف���ة 
ج�س���مها، فقد كانت تخ�س���ى ان تاأخذ باأ�سباب ال�سمنة 
فت�س���به والدتها الدوقة اأوف كوبرج، فان هذه الدوقة 

كانت من اأ�سخم املخلوقات.
ومم���ا زاد يف �س���خامتها انه���ا مل تكن طويل���ة القامة 
عري�س���ة املنكب���ني ك�س���ائر اأف���راد اأ�س���رتها، ب���ل كانت 
ق�سرة القامة فا�سبحت م�ستديرة مثل الكرة واأ�سبح 
)لغدها( يغطي �سدرها، وانتفخ خداها لدرجة حالت 

دون ظهور انفها وعينيها من طيات خديها الهائلني.
وكانت ذراعاها ا�سبه ب�ساقي الفيل ومل تكن ي�ستطيع 
ان تدخ���ل عربة القط���ار اإل بجنبيها، وم���ع ذلك فانها 
كان���ت تتحمل هذا الت�س���ويه يف وق���ار وعظمة، فكان 
مظهر وقارها مينع النا�ص من ال�س���حك عليها، اإل اذا 
بداأت هي ت�س���حك على نف�س���ها ومتزح، ففي مثل هذا 

الظرف تهقه اجلماهر ثم تقهقه..

اأ�شياء تافهة 
املا�س���ي  اجلي���ل  مل���كات  بدان���ة  يف  ال�س���بب  ولع���ل 
وامرات���ه افراطه���ن يف الأكل والراح���ة، واإمتناعهن 

عن الريا�سة واحلركة.
وم���ن ق�س����ص الأمرات ال�س���مان ق�س���ة الدوقة اأوف 
الب���اين، زوج���ة ال���دوق اأوف الب���اين البن ال�س���غر 
للملك���ة فكتوري���ا ملكة اجنل���رتا ال�س���ابقة، فقد كانت 
هذه الدوقة عند زواجها نحيفة القد �س���امرة اجل�سم، 
وكان���ت تفتخ���ر ب���اأن خ�س���رها انحف اخل�س���ور يف 
المرباطوري���ة الربيطاني���ة.. ولكنها ما كادت ت�س���ع 
طفلها الول حتى دبت اليها ال�س���مانة وزادت بدانتها 
فتخطت كل احل���دود.. ثم مات زوجه���ا واعتكفت يف 
ق�سرها حدادًا عليه، فكان يف هذا العتكاف ما زادها 

بدانة حتى ا�سبحت تعد من عجائب املخلوقات!! 
وا�س���طرب بال امللكة عليها فاأوفدت اطباءها ملعاجلة 
الدوقة من هذه ال�س���مانة املفرطة، وفح�س���ها الطباء 
فق���رروا تقلي���ل طعامه���ا ولكنه���ا رف�س���ت ذل���ك باأباء 
و�س���مم، فاقنعها الطباء بانه معر�سة للموت ال�سريع 
ان مل تك���ف ع���ن الفراط يف الطعام.. ث���م ان هذا اأمر 

امللكة.
فتنهدت الدوقة يف اأمل ور�سخت لأمر امللكة والطباء 
وابتداأت بالعلج وبعد �س���تة اأ�سابيع اأعيد وزنها فاذا 
به���ا ازدادت ع�س���رة كيلو جرام���ات تقريبا بدل من ان 

تنق�ص!! 
وفزع الطباء وا�س���قط يف يدهم و�س���األها احدهم هل 

تاكل �سيئًا بني وجبات الطعام فاجابت: 
- طبع���ًا لقد �س���رت ح�س���ب اأمرك���م فكن���ت اتناول يف 
الفطور والغداء والع�س���اء ما و�سفتم يل، ولكن كنت 
ا�سعر باجلوع واآكل بني هذه الوجبات وكاد الطبييب 

يخرج عن عقله و�ساألها: 
- وما الذي تاكلينه بني اأوقات الطعام؟

- ا�س���ياء قليلة تافهة ل تذكر فاين اتناول ع�س���رين او 
ثلثني فطرة فقط، وع�سرات القداح من ال�سكولتة 

ال�ساخنة.. فهل هذا �سيء يذكر؟ 

جوع خميف
وعل���ى عك����ص ذل���ك كان���ت المرباط���ورة الي�س���ابات 
امرباط���ورة النم�س���ا ال�س���ابقة، فانه���ا كانت تخ�س���ى 
البدان���ة وت���زن نف�س���ها يف كل ي���وم وتتلف �س���حتها 
بال�س���راب عن الطعام، وبامل�س���ي الطوي���ل، وارهاق 

نف�سها يف التمرينات الريا�سية العنيفة.
وكانت ترغم و�س���ائفها على ان يخرجن لل�س���ر معها 
يف ريا�س���تها اليومي���ة الت���ي كان���ت عبارة عن �س���ر 

�س���ريع بخطوات وا�س���عة ملدة �ست �س���اعات اأو �سبع. 
وكثرًا ما كان بع�ص الو�س���ائف ي�س���قطن اأر�سا وقد 

زاد بهن العياء وخارت قواهن.
وق�س���ت المرباط���ورة ايامها الخرة ل تاأكل �س���يئًا 
مطلق���ًا، بل ت�س���رب ب���ني كل يوم ويوم قدحًا �س���غرًا 
من اللنب وتتناول احيانا ع�سر برتقالة.. وعبثًا كان 
اطباوؤه���ا وزوجها وبناتها يتو�س���لن اليه���ا ان ترحم 

نف�سها من هذا اجلوع املخيف.
وبذلك ماتت المرباطورة وكان وزنها عند موتها 36 

كيلو جراما فقط!
ول ري���ب يف ان ه���ذه المرباط���ورة امل�س���كينة كانت 
م�سابة بهواج�ص غر عادية �سببت لها الفزع الرهيب 

من ال�سمانة، وذلك نوع من اجلنون.

اآخر كلماتها 
وم���ا دمنا نتحدث عن نظام الطع���ام والقلل منه، او 
الف���راط فيه، فل يفوتن���ا ان نذكر الدوقة مالكمبورج 
�س���وبرن �س���قيقة المرباطور ولي���م الول امرباطور 
املاني���ا، فق���د كانت �س���غوفة بال���وان الطعام ال�س���هية 
و�س���حافه املختلف���ة، وقد نظم���ت لغدائه���ا برناجمها 

يخيف الكثرين.
كانت تتناول يف ال�س���اعة الثامنة من كل �سباح قدحًا 
م���ن ال�س���اي وبع����ص الب�س���كويت املده���ون بالزب���دة 

وبي�ستني وفاكهة.
ث���م ترت���دي ثيابه���ا، وعند ال�س���اعة العا�س���رة تتناول 
فطورها من القهوة وال�س���مك واللحم البارد والفطر 

الد�سم واملربة والفاكهة.
وتتن���اول غداءها يف ال�س���اعة الواح���دة وهو يتكون 

عادة من �ستة ا�سناف.
ثم يعقبه �ساي الع�س���ر ومعه ال�ساندوت�ص والكافيار 

واحللوى والفطائر.
وتتناول ع�س���اءها يف ال�س���اعة الثامن���ة ويتكون من 

ثمانية ا�سناف وقنينة �سمبانيا.
ث���م تع���ود اىل الطع���ام يف ال�س���اعة احلادي���ة ع�س���رة 
وتدخ���ل فرا�س���ها يف منت�س���ف اللي���ل بع���د ان تاأم���ر 
ب���اأن يو�س���ع بجوار �س���ريرها قطع من اللح���م البارد 
والب�س���كويت والفطائر اإذ انها ت�س���تيقظ ليل وت�سعر 

باجلوع فتاأكل مما بجوارها.
واعج���ب م���ا يف الأم���ر ان هذا الف���راط ال�س���ديد يف 
الكل مل يقتلها، بل انه مل يزد وزنها، فانها كانت ابعد 

النا�ص عن ال�سمانة.
ومات���ت وه���ي يف الثاني���ة والت�س���عني م���ن عمرها.. 

وكانت اآخر كلماتها قبل ان جتود بروحها:
- انا جائعة.

�ساحمها الله.. 

كل �شيء والدنيا/  
ت�شرين الول-1935
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الفائدة البحتة قبل املظاهر.

ق�شمة ون�شيب 
العرو����ص يف  العق���د جتل����ص  ي���وم  ويف 
الزه���ور  به���ا  اأحاط���ت  "الكو�س���ة" وق���د 
العطري���ة املجدولة بعناي���ة، بينما يغطى 
وجهه���ا �س���تار من الزه���ور التي تن�س���دل 
اىل اأخم����ص قدميه���ا، ويجل����ص العري�ص 
بجوارها حتى اذا متت الطقو�ص الدينية 
طبق���ا لتقالي���د الطائفة، جيء للعرو�س���ني 
مبراآة.. ويف هذه املراآة يرى العرو�س���ان 
للم���رة الوىل.. وير�س���ى كل  وجهيهم���ا 
جم���ال  ف���ل  ون�س���يبه،  بق�س���مته  منهم���ا 

للرتاجع بعد ذلك.. 
ليل���ة  بع���د  حت���ى  الحتف���الت  وت�س���تمر 
الزفاف، وان�س���راف العرو�سني اىل ع�ص 
تع���ود  الزف���اف  ليل���ة  الزوجي���ة، وغ���داة 
العرو����ص اىل بي���ت اهله���ا حيث تق�س���ي 
التقالي���د بان تتن���اول الطع���ام على مائدة 
ذويه���ا ي���وم "ال�س���باحية" ويلح���ق به���ا 
العري����ص ولكنه يج���د باب البي���ت مغلقا، 
ول يفت���ح ل���ه ال اذا ق���ام بتوزي���ع مبل���غ 
وعندئ���ذ  ال�س���رة،  اأطف���ال  عل���ى  مع���ني 
ي�س���ارك عرو�س���ه وا�س���رتها الطعام املعد 
م���ن ال�س���مع وورق ال�س���جر، ب�س���رط ان 
يخل���ع ح���ذاءه ويف اثناء الطعام ت�س���رق 
اخ���ت العرو�ص ح���ذاء العري�ص، ول ترده 
قب���ل ان حت�س���ل على هديته���ا، "حفنة من 
امل���ال".. ولقد اإندثرت بع�ص هذه التقاليد 
عند املقاطعات املتح�سرة يف الهند، ولكن 
بقي تقاليد الطعام امل�س���نوع من ال�س���مع 
وورق ال�سجر، ول تزال �سقيقة العرو�ص 

ت�سر على �سرقة حذاء العري�ص!. 
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امل�شــــــور  - 1947

ودخ���ل  الكب���ر،  الب���اب  فت���ح  وفج���اأة   
العرو�س���ان ال�سيد م�س���ري وهارام �ساند 
من اأبناء الهند و�س���احب املطعم امل�سهور 
با�س���مه يف لندن والن�س���ة �س���ارة ديركن 
وه���ي فت���اة ايرلندي���ة تعمل ممر�س���ة يف 
احد امل�ست�س���فيات.. وقام ال�س���يخ الهندي 
بالطقو�ص الدينية املتبعة بني اأبناء طائفة 
العري����ص يف الهن���د، فو�س���عت العرو�ص 
زهرة كبرة يف �س���رتة العري�ص ثم وقفت 
امام���ه باأدب جم وقد اأطرقت براأ�س���ها اىل 
الر����ص، فاأعطاها حفنة م���ن الرز واأخذ 
لنف�س���ه من الكاهن حفنة مثلها ثم القياها 
يف النار، وعندئذ اأعلن ان العرو�س���ني قد 
ا�سبحا زوجا وزوجة.. وخرج املدعوون 
من غر الهنود يتحدثون عن اأغرب زواج 

ثم على �سفاف التاميز. 

خطبة مباء الذهب 
وتختل���ف الطقو����ص املتبعة عن���د الزواج 
يف الهن���د باختلف املقاطع���ات والعقائد، 
ولك���ن التقالي���د ت���كاد تك���ون واح���دة يف 

القارة الهندية كليها.. 
وتعقد اخلطبة عادة بني اأ�سرتني العري�ص 
والعرو����ص،دون ان ي�س���مح لحدهما بان 

ي���رى الآخر، وير�س���ل طلب ال���زواج على 
، مكتوبة  ورق���ة كب���رة مذهب���ة بحوا����صٍ
مب���اء الذه���ب، ف���اذا وافق اه���ل العرو�ص 
قامت امها بابلغها النباأ يف �سياق حديث 
عاب���ر، دون ان تنتظ���ر منه���ا املوافق���ة او 
الرف����ص، بينما يذهب اه���ل العري�ص اىل 
املنجمني، ليقوموا بتحدي���د تاريخ العقد 
و�ساعته، ولهذا التحديد اهمية كربى يف 

هذا املجال. 

26 ليلة.. 
مهرج���ان  يب���داأ  التاري���خ  حتدي���د  وبع���د 
الزف���اف، فتق���ام الف���راح 26 ليل���ة منه���ا 
ثوبا بلون خا����ص، ما عدا اللون البي�ص 
ال���ذي يعرب ع���ن احلزن يف الهن���د، وتقبع 
العرو����ص يف مكان واح���د ل تفارقه ابدا، 
يف ح���ني تت���وىل ام العرو����ص او اق���رب 
الن�س���اء اليه���ا مهمة تزيينها وت�س���ميخها 
بالعط���ور والدهن���ة الطيب���ة، ويف تل���ك 
الثناء تن�س���ط حالكات الثياب يف اجناز 
ثياب العرو����ص التي �س���رتتديها يف بيت 
الزوجي���ة.. ول يهت���م الهنود ب�س���يء قدر 
اهتمامهم بالثياب واحللي، وهم يكتفون 
بالقليل الب�س���يط من الثاث، وتراعى فيه 

يف اأواخر ال�شهر 
املا�شي وقف �شكان 
لندن يف قاعات 
ليب�شون"  "ماري 
وعلى وجوههم 
ده�شة �شديدة، فقد 
حتولت القاعات 
امامهم اىل ما ي�شبه 
املعبد الهندي.. 
فانطلقت ال�شنة 
اللهب يف املجامر، 
وت�شاعدت رائحة 
البخور املعطرة 
من اأبناء اجلالية 
الهندية يف اجنلرتا، 
وهم يرتدون ثيابهم 
الداخلية، بينما 
�شيخ منهم يتلو بع�ض 
العبارات الهندية،
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اآخــر �شــاعة/  اآب - 1968

ظهــر الف�شتــان الطويــل مرة ثانيــة يف جميــع عرو�ض اأزيــاء ال�شتاء 
القــادم.. وظهــر ان وراء املو�شــة اجلديدة التــي قابلتها املــراأة بفتور 
وعدم اقتناع موؤامرة اقت�شادية ل دخل فيها لرادة املراأة ورغباتها.. 
فاطالــة الثوب مــرة ثانية معناهــا �شل�شلــة مت�شلة من العمــال التي 
تعود بالرباح اخليالية على ا�شحــاب امل�شانع وبيوت الزياء يف اوربا 

وامريكا.. 
واملوؤامــرة اجلديدة ان نعاين منها بعــد ان اخذنا طريقا و�شطا وبذلك 

ت�شبح جميع ازياء العام املا�شي �شاحلة لال�شتعمال.. 

عرو�ص الزياء لل�س���تاء اجلديد بداأت 
ب���ل �س���جة وكاأنه���ا ام���راأة تق���دم بها 
العم���ر فجاأة فظهر اخلج���ل عليها بعد 
ان كان���ت ق���د م���لأت الدني���ا بق�س����ص 
فالف�س���اتني  ا�س���تهتارها وحترره���ا.. 
التي عر�س���تها عوا�س���م املو�س���ة يف 
ثقيل���ة  تب���دو  الق���ادم  لل�س���تاء  الع���امل 
قائم���ة وقد طال���ت اجل���وب يف معظم 
 .. الركب���ة  اىل  فو�س���لت  املودي���لت 
ومل تظه���ر اجل���وب الق�س���رة ال يف 
عرو�ص قليلة وبن�س���بة �سئيلة.. وقد 
اإتف���ق يف ه���ذا الع���ام ل���وران وكريج 
عل���ى  وكاردان  ونيناريت����ص  وبات���و 
نف����ص خط���وط الزي���اء دون اختلف 
كب���ر.. وبداأ الت�س���اوؤل .. هل التفاق 
ب���ني جميع بي���وت الزياء عل���ى اطالة 
اجل���وب ه���و ب�س���بب طبيع���ة ال�س���تاء 
التي جترب امل���راأة على ان تخفي اكرب 
ق���در من ج�س���مها.. ام ترجع ل�س���باب 

اقت�سادية بحتة؟؟. 
ان الذين عا�سوا وراء الكولي�ص بداأوا 
يك�سفون عن موؤامرة اقت�سادية ل دخل 
فيه���ا لرادة امل���راأة ورغباتها.. فاملراأة 
الوربي���ة اقتنع���ت بالث���وب الق�س���ر 
واأحبته ومت�س���كت بك�سف �س���اقيها.. 
ولكن امل�سانع وبيوت الزياء وجدت 
ان اطال���ة الث���وب مرة ثانية �س���تجرب 
امل���راأة يف اورب���ا على ال�س���تغناء عن 
جمي���ع ثي���اب العام املا�س���ي و�س���راء 
دولب  به���ا  مت���لأ  كامل���ة  جمموع���ة 
ثيابها.. ومعنى ذلك �سل�س���لة مت�س���لة 
م���ن العم���ال تع���ود عل���ى ا�س���حابها 
بالرب���اح اخليالي���ة وعل���ى امل�س���انع 
وظه���رت  املتوا�س���ل..!  بالنت���اج 
العرو�ص بل �سجة لنها تعود باملراأة 
اىل الوراء ع�س���رات ال�سنني وجتعلها 

تبدو اكرب �سنا واكرث وقارا.
واللوان التي ظهرت مكملة لل�س���ورة 
الهادئ���ة ال�س���امتة قائمة يغل���ب عليها 
اللون ال�س���ود والكحلي والرمادي.. 
والك�س�سوار عبارة عن اأزرار مبتكرة 
تغن���ي امل���راأة ع���ن لب����ص الربو�ص او 

العقد.. 
الل���ويل  واخل���رز  املجوه���رات  ام���ا 
فق���د ا�س���تعملت يف ا�س���يق احل���دود 
وب�س���كل غ���ر مبال���غ فيه يف ف�س���اتني 
ال�سهرة الطويلة التي ت�سل اىل نهاية 
القدم���ني.. وع���ادت مو�س���ة المب���ر 
والكور�س���اج املرتف���ع ال���ذي ينا�س���ب 
والنحيف���ة  القام���ة  الطويل���ة  امل���راأة 

جمي���ع  ج�س���مها  م���ن  تختف���ي  الت���ي 
ال�ستدارات.. 

وا�س���تعمال الف���راء ظه���ر بك���رثة فهو 
ال�س���يء الوحي���د ال���ذي ي�س���تطيع ان 
ينت�س���ر على جو اوربا يف ال�س���تاء.. 
ومعظم الزياء امل�سنوعة من القم�سة 
ال�س���وفية او اجلر�س���ية حتليه���ا كلفة 
م���ن الفراء حول الرقب���ة ونهاية الذيل 

وخا�سة يف التايور والبالطو.. 
ام���ا الف�س���اتني معظمه���ا من القم�س���ة 
ال�س���ادة القامتة. وم���ن حني لآخر كان 
يظه���ر ث���وب نا�س���ع البيا����ص فيب���دو 
وكاأن���ه قطع���ة م���ن املا����ص غارق���ة يف 
الظلم.. والقبعات معظمها من الفراء 

وهي خفي ال�سعر والذنني متاما.. 
ويف عر����ص ازياء "هيم" ب���دت املراأة 
العملية هي �سيدة املوقف فكل الزياء 
ت�س���لح لط���ول الي���وم وجتم���ل املراأة 
العاملة تبدو انيقة منذ ال�سباح وهي 
يف طريقها للعمل اىل عودتها م�ساء.. 
فالقم�سة ل ت�سيبها الكرم�سة ومتتاز 
بالل���وان الفاقعة العملية والك�س���رات 
املريحة كما ظهر ال�س���ديري امل�سنوع 
م���ن اجللد وال�س���مواه والفراء والذي 
يجع���ل امل���راأة العامل���ة تب���دو يف قمة 
الناقة مع اخت�سار ب�سع �سنوات من 
عمره���ا.. وعل���ى الرغم م���ن هذا اجلو 
القامت فان م�س���ممي الزياء مل يهملوا 
�س���يدة ال�س���الونات فظهرت ف�س���اتني 
اىل  ت�س���ل  الت���ي  الطويل���ة  ال�س���هرة 
نهاية القدمني واملح���لة باملجوهرات 
ال�س���ناعية ولكن بق���در معقول ودون 

يف  امل���راأة  جعل���ت  الت���ي  املبالغ���ات 
العوام ال�سابقة تربق يف فرتة امل�ساء 
بف�ستان ال�سهرة الذي يحمل كل الوان 

قو�ص القزح..
والبالط���و ال���ذي يعت���رب دائم���ا البطل 
ال�س���تاء  ازي���اء  عرو����ص  جمي���ع  يف 
ظه���ر بالوان فاحت���ة �س���ادة وخطوط 
�س���ريحة وا�س���حة ومعظم موديلته 
متت���از بالنبات���ات العري�س���ة والكول 

امل�سنوع من الفراء.. 
وبع�ص بيوت الزياء قدمت لل�س���هرة 
اأقم�س���ة من الدانتيل ال�سوف املحلة 
باخلرز واللويل والتي ت�س���به اىل حد 
كب���ر ازياء ال�س���يف وفوق الف�س���تان 
ترتدي امل���راأة بالطو م���ن نف�ص اللون 
والقما�ص.. كما ظهرت اي�س���ا اقم�س���ة 
�س���وفية �س���ميكة ت�س���به اىل حد كبر 
"اجلب���ر" ولك���ن بوحدات هند�س���ية 
كب���رة احلج���م مط���رزة بخي���وط من 

"الجنوراء".
وبالن�س���بة للك�س�س���وار فقد اأ�سبحت 
احلقيب���ة اأك���رب حجم���ا ومل يع���د م���ن 
ال�س���روري او من مظاه���ر الناقة ان 
يك���ون ل���ون احلقيب���ة هو نف����ص لون 
احلذاء.. املهم ان تكون ال�س���ورة كلها 
متنا�س���قة واللوان كلها متجاوبة يف 

ان�سجام كامل.. 

ايفلني ريا�ض 

◄◄
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ذاكرة 
العد�سة

عملية بناء �شد هوفر بولية 
نيفادا عام 1935 ويعترب ا�شخم 

�شد مائي بالعامل

ال�شيارة املهداة اىل امللك 
في�شل الول ملك العراق 
من قبل رودولف هتلر 
عام 1939.. قبل �شحنها 
للعراق

ا�شطول طائرات الكونكورد الربيطانية يف 
�شورة واحدة عام 1986
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◄◄

امل�شــــــور  - 1954

فاجــاأت عد�شــة امل�شــور "جمل�ــض وزراء" الخــوان يف جل�شته هذه التــي عقدها 

يف حديقــة ال�شجــن احلربي.. هنــاك جل�ض اربعة مــن اع�شــاء "املجل�ض"، هم 

الدكتور خمي�ض حميدة الرئي�ــض، ومنري الدلة وزير العدل، وحممد فرغلي 

وزير الوقاف، و�شيد قطب وزير الر�شاد.. جل�شوا هكذا، وقد اأعطى كل منهم 

ظهــره لالآخــر، و�شــرح يف هدوء وعمــق يفكر فيمــا ورد بجــدول العمال! كان 

"النقالب الخواين" يهدف يف القفز بهوؤلء الربعة وغريهم من"الخوان" اىل 

مقاعــد احلكم، وهذا ما اأ�شــار اليه قائد اجلناح جمال �شــامل يف جل�شات املحاكمة 

عندما كان ي�شري اليهم ويقول للجمهور: "هوؤلء يا ح�شرات كانوا يريدون حكم 

م�شــر"، ولكــن "النقالب" باء بالف�شــل الذريع، وقفز الف�شــل بهم وبغريهم اىل 

زنزانــات ال�شجــن، وا�شتطاع الهامــي ح�شني مندوب "امل�شــور" ان يح�شل على اذن 

امل�شوؤولــني بان يقطع عليهم جل�شتهم ويتحدث اليهــم.. وان يلتقط لهم م�شورنا 

احمــد �شليمان هــذه ال�شــورة وغريها من ال�شــور التي متثل حياتهــم واحوالهم 

داخل ال�شجن.

"يا�س���يخ.. ه���ي دي ال�س���ئلة الل���ي حتوجهه���ا يل.. ان���ت لزم م�ص 
حمقق. انت جرناجلي"! قال يو�س���ف طلعت، وزير الجهزة ال�س���رية 
للخوان امل�س���لمني، هذه العبارة ملندوب "امل�س���ور"، ثم اأ�س���رع يلبي 
نداء قائد ال�س���جن احلربي، الذي طلبه ليبعث به اىل حمكمة ال�س���عب 
ليوؤدي ال�س���هادة.. ويو�س���ف طلعت يق�س���ي فرتات النزهة يف حديقة 
ال�س���جن يقراأ ال�س���حف.. مع انه ل يحبها! اما ال�س���يخ حممد فرغلي، 
انه  العزلة..  غر  فل يحب  الخواين،  والواعظ  الوقاف"..  "وزير 
يجل�ص دائما وحده يف فرتات النزهة، بعيدا عن زملئه الخوان، فاذا 
وقع نظره م�س���طرا على واحد منهم، متتم قائًل: "غرقتونا وخربتوا 
بيتنا معاكم.. الله يخرب بيتكم"!.. وهو يحب ال�س���حف ويقراأ كل ما 
تكتبهن وقد يحدث احيانا ان يلتقي يو�سف طلعت يف حديقة ال�سجن 
بال�س���يخ فرغل���ي فينظ���ر كل منهم���ا اىل الخر نظرة خا�س���ة.. فرغلي 
يكرث وكاأمنا يقول ليو�سف: "انت ال�سبب" اما يو�سف فانه ينظر اليه 
ول�س���ان حاله يقول: "م����ص كنت توعظ اجلماعة انه���م يحلوا اجلهاز 

ال�سري!.

اأثقل الخوان.. وزنًا 
ابع���د  املحكم���ة..  يف  حاج���ة  كل  قل���ت  "ان���ا 
عن���ي" هك���ذا كان رد منر الدل���ة، وزير العدل 
الخواين، على ا�س���ئلة املندوب "امل�س���ور".. 
ان احلرا�ص يقولون انه ا�س���خم الخوان كلهم 
ج�سما، واثقلهم وزنا!.. ووزير العدل الخواين 
ي�سف حار�س���ه قائًل: "انه رجل طيب وموؤدب ، 
يعاملن���ي دائم���ا برفق، رغم ك���رثة طلباتي"! اما 
ال�س���اوي�ص فيق���ول ع���ن �س���ديقه الوزي���ر: "ان���ه 
يغ�س���ل و�س���ه بيجي ميت م���رة يف الي���وم، واول 
حاجة طلبها مني ملا جه ال�س���جن فر�سة ا�سنان".. 
وعقدة من���ر الدلة ان قادة الثورة رف�س���وا قبوله 
ع�س���وا يف الوزارة عندما ر�س���حه اله�سيبي.. انه 
ل ين�س���ى لهم ذلك.. بينه وبني نف�سه!.. وهو يوؤمن 
يف قرارة نف�س���ه بان �س���لته الوثيقة باملر�سد العام 
ه���ي التي حالت بينه وبني مقع���د الوزارة! ويقول 
يف بع����ص الحي���ان: "اأدي النتيج���ة.. اخل�س���ي 
للخ���وان وداين يف داهي���ة وحرمن���ي م���ن دخول 
الوزارة".. وي�س���حك حار�س���ه الطيب ال�س���اوي�ص 

ب�ص ويقول: "والله مكانه هنا اح�سن له"! 
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◄◄

"ان���ه ظري���ف جدًا".. هذا م���ا يقوله كل حرا�ص ال�س���جن احلربي عن 
الدكت���ور خمي����ص حمي���دة، رئي����ص جمل����ص وزراء الخ���وان، ووزي���ر 
�س���حتهم.. لقد �س���بطه "امل�س���ور" وهو ميار�ص، يف حديقة ال�س���جن، 
ريا�س���ته املحببة.. اجل���ري! وكان يلب�ص "بيجام���ة" فاحتة اللون ذات 
خط���وط قامتة، وقد و�س���ع يف قدميه حذاء "كاوت�ص" اأبي�ص، لي�س���هل 
عليه اجلري، وعندما وقعت عيناه على مندوب "امل�س���ور" اأ�س���رع اىل 
مقعد يف احلديقة وجل�ص عليه، واأم�س���ك باحدى ال�سحف، ورفع كوب 
ال�س���اي اىل فم���ه، ولحظ املندوب انه �س���رب ال�س���اي ب�س���رعة عجيبة، 
فقال له: "كيف ت�س���رب ال�ساي ال�س���اخن بهذه ال�سرعة؟" فابت�سم رئي�ص 
ال���وزراء وقال: "ومني قالك انه �س���اخن.. دا بارد خال����ص.. وانا اأحبه 
بارد عل�س���ان يريح اع�س���ابي" وللدكتور خمي�ص "مبادئ" يف ال�سحة، 
فهو مثل من املوؤمنني بان الكثار من ارتداء امللب�ص الثقيلة يف ال�ستاء 
ي�سر بال�س���حة، ويقول ان "العافية" معناها ان يتحمل �ساحبها اجلو 
البارد ب�س���جاعة.. فان �سعر الن�س���ان بالربد فل يلب�ص "بالطو"، وامنا 

يدفئ نف�سه باجلري.

"وزير  املع���روف!".. كانت ه���ذه اجابة  ال�س���حفي  �س���يد قطب..  "ان���ا 
الر�س���اد.. واملن�س���ورات" يف ال���وزارة الخواني���ة، عندم���ا طل���ب الي���ه 
من���دوب "امل�س���ور" ان يتحدث عن نف�س���ه، وعن حياته داخل ال�س���جن.. 
ثم ابتعد عن املندوب، وخلع قمي�س���ا عجيب���ا خمطط اللوان، من النوع 
ال���ذي يطل���ق عليه "قمي�ص تروم���ان"، فظهر حتته قمي����ص اآخر ابي�ص، 
و�س���مر �سيد قطب كمه، ثم بداأ ير�سم للمندوب �سورة حية حلياته داخل 
ال�سجن.. رفع يديه اىل اعلى يف وقفة ريا�سية مملوءة بالفتوة، ثم مال 
اىل الم���ام يف انحناءة ر�س���يقة، حت���ى كادت اأ�س���ابعه تلم�ص الر�ص، 
وبداأ يقول: "واحد اثنني.. واحد اثنني". وملا انتهى من بع�ص احلركات 
الريا�س���ية، نظ���ر للمن���دوب وقال: "خل����ص احلديث يا ا�س���تاذ"! ولكن 
املندوب ظل واقفا يريد مزيدا من املعلومات..! و�ساق به وزير الر�ساد 
فب���داأ يخيفه م���ربزا له قوة ع�س���لته.. مل���ا مل تبد على املن���دوب علمات 
اخلوف �ساح �س���يد قطب ينادي قائد ال�سجن ويطلب اليه ان "يخل�سه" 

من احلاح ال�سحافة ممثلة يف هذا "الزميل ال�سحفي". 
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طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

الخراج الفني
-----------------

خـالـد خ�شري

نائب رئي�ض التحرير
-----------------

علــي ح�شــني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�ض جمل�ض الإدارة
رئي�ض التحرير 

اأغاين راكدة 
م���اذا كن���ت تق���ول يف اأم���ة �س���اعت فيها 
اغ���اين مبتذلة ميجه���ا ال���ذوق وتاأباها 
م���كارم الخ���لق مل���ا ح���وت م���ن الفاظ 
و�سيعة تخد�ص الآذان وجترح الكرامة 

القومية؟
ولكن هكذا كانت حال معظم اغانينا قبل 
قيام احلرك���ة الوطنية و�س���بوب نران 
الث���ورة القومية ول �س���ك يف ان احلكم 
علين���ا م���ن اغانين���ا قب���ل قي���ام احلركة 
الوطني���ة كان يدل على انن���ا اأمة راكدة، 
ويتجل���ى ذل���ك ب�س���فة خا�س���ة يف دور 
ال�ستاذ  للعا�س���ق" الذي حلنه  "ال�سرب 

داود ح�سني ومطلعه:
الذل لجلك احمله 

دا وعد كان يل وانكتب 
اإيه اللي ير�سيك اعمله

يا دي القمر تيهك عجب 
كما كان���ت هذه الغ���اين تدل على 
انن���ا ام���ة له���و وعب���ث تفهمها من 
طقطوقة للمرحوم �س���يد دروي�ص 
حلنها قبل قي���ام احلركة الوطنية 

ومطلعها:
حرج علي بابا مار ح�ص ال�سينما 

واقابلك فني 
وطقوقة اخرى له مطلعها:

ما اقعد�ص معاك والنبي ابدًا 
ما اقدر�ص انا على �سهر الليل 

كان���ت ه���ذه ح���ال اغانينا قب���ل احلركة 
الوطني���ة، ولك���ن ج���اءت ه���ذه احلركة 
فهذبته���ا وبث���ت فيه���ا روحا م���ن القوة 
واحلما�ص وحررتها من او�سار التخنث 
، ف���اذا احلال تنقلب بعد ح���ال، واذا بنا 

نرى الم���ة باجمعها وقد دب فيها دبيب 
الن�س���اط متاأثرة باأغانيها اجلديدة التي 
كنت ت�س���معها يف كل م���كان، يتغنى بها 
الكب���ر وال�س���غر.. يف ال�س���ارع ويف 

امل�سرح ويف كل جمتمع ومنتدى.
واذا الأدباء يتبارون يف و�سع الغاين 
الوطني���ة  ب���روح  م�س���بوغة  اجلدي���دة 
ال���ذل واخل�س���وع، واإذا  ع���ن  البعي���دة 
رج���ال املو�س���يقى يتفتن���ون يف تلحني 
ه���ذه الغ���اين ب���روح قوية مل يك���ن لها 

وجود من قبل.

اأحلان �شيد دروي�ض 
وكان فقيد املو�س���يقى املرحوم ال�س���يخ 
انتاج���ا  فنانين���ا  اك���رث  دروي����ص  �س���يد 
يف ه���ذه الناحي���ة، ب���ل نق���ول اإن جمده 
وعظمته قاما على التجديد الذي ادخله 
يف اغانينا بعد قي���ام احلركة الوطنية. 
وروايت���ا "ه���دى" و"�س���هوزاد" اأك���رب 

�ساهد على ذلك.
ام���ا رواية "ه���دى" فهي الت���ي افتتحت 
بها فرقة عكا�سة م�سرح الزبكية حوايل 
ع���ام 1922، وهي م���ن تاأليف ال�س���تاذ 
عم���ر ع���ارف رئي����ص نيابة ال�س���تئناف 
الآن ومن اأحلان ه���ذه الرواية حلن يف 
خت���ام الف�س���ل الأول م���ن الرواية نذكر 

منه:
بلدن���ا نعيمنا – هناوؤن���ا – اإنا فداوؤها 

– تعي�ص.  بلدنا  – حتيا 
فانظر اىل الفرق ال�سا�س���ع بني القوة 

ه���ذا  يبثه���ا  الت���ي 
يف  ال���دور 

النفو����ص. وامل�س���كنة التي كان���ت تبثها 
فين���ا الدوار الت���ي �س���بقته. ث���م اإنظ���ر 
اىل احلما�ص املتدف���ق من الحلان التي 
و�سعها لرواية "�سهوزاد"وهي ترجمة 
ال�س���تاذ حممد ب���رم التون�س���ي، ومن 
ه���ذه الحلان حل���ن موجه اىل ع�س���اكر 

اجلي�ص امل�سري مطلعه:
اليوم يومك يا جنود 

ما جتعلي�ص للروح ثمن 
يوم املدافع والبارود

مالكي�ص غره يف الزمن
منه:

على ال�سما خلو الهجوم 
لو كانت العدا النجوم 

وزلزلوا الر�ص اإذا جارت على الر�ص 
اخل�سوم 

ومنها اي�سًا: 
اإحنا ال�سباب من طبعنا 

نفدي الوطن بروحنا 
دفع البدل جنب وكل 

مير �سبان ع�سرنا 
متحى العدا من ار�سنا 

ونروح فداها كلنا!
وم���ن اأحل���ان رواية "�س���هوزاد" اي�س���ا 

اللحن الذي مطلعه:
اأنا امل�سري كرمي العن�سرين 

بنيت املجد بني الهرامني 
جدودي ان�سئوا العلم العجيب 

وجمرى النيل بالوادي اخل�سيب 
لهم يف الدنيا اآلف ال�سنني 

وي���ف���ن���ى ال����ك����ون وه���م 
موجودوين

يف النه�شة الن�شائية 
ه���ذا ومل تك���ن اغانين���ا التي ظه���رت بعد 
قيام احلركة الوطنية مق�س���ورة على بث 
احلما����ص والنخ���وة يف نفو����ص ال�س���بان 
وح�س���ب، بل ان م���ن بينها اغ���اين اخرى 
كان له���ا اثرها يف خلق النه�س���ة الوطنية 
احلديث���ة. ونذك���ر من ه���ذه الغاين حلن 
"م���ني زي���ي" ال���ذي حلنه املرحوم �س���يد 
دروي����ص لرواية "الع�س���رة الطيبة" التي 
األفه���ا املرحوم حممد ب���ك تيمور وقد جاء 

يف مطلع هذا اللحن:
�ستار وك�سك ايه يا خواين

ون�ص ليل ايه يا ندامه 
اوعك تقول يل كده تاين 
دي بنت م�سر لها كرامة 

والواحدة منا باديها 
ت�سون نامو�سها وعفافها 

تدو�ص غرامها برجليها 
ول تدو�س�سي �سرفها 

رواي���ة  يف  اآخ���ر  حلن���ًا  اي�س���ا  ونذك���ر 
امني  ال�س���تاذ  الفها  "النتخاب���ات" التي 
�سدق وعهد اىل �سيد دروي�ص امني �سدقي 
وعهد اىل �س���يد دروي�ص يف تلحينها. ومل 
يكمل هذا التلحني ومل تظهر هذه الرواية 
لوفاة املرحوم �س���يد دروي�ص وقد جاء يف 

ذلك اللحن:
ده وقتك ده يومك

يا بنت اليوم 
قومي ا�سحي من نومك 

يزياداكي نوم
وطالبي بحقوقك 

واخل�سي من اللوم 
ومنه :

دي امل�سرية من ن�ساأتها 
ما في�ص كده �ست يف بيتها 

ان كان يف حمبة بلدها 
وال يف تربية اولدها 

املنولوجات والنا�شيد 
وم���ا كان اك���رث تدفق �س���يل املنولوجات 
والدوار والنا�سيد احلما�سية بعد قيام 
احلرك���ة الوطني���ة. وم���ن املنولوجات 
املنولوج الذي األفه ال�س���تاذ م�س���طفى 

اأمني يف عام 1919 ومطلعه:
يا م�سريني يا وطنيني 

قوموا كده مالكم ناميني 
ومنه:

احكام عرفية، ول في�ص حرية 
والقوانني دي ا�ستثنائية 

كم���ا نذك���ر اي�س���ا املنول���وج ال���ذي األف���ه 
ال�ستاذ ابراهيم عبد الله ومطلعه:

يا م�سر يا ام الدنيا 
حبك يف قلبي �سكن كلنا مطاوعني اأمرك 

خدامني للوطن 
كذلك نذكر منولوجا اآخر لبرم التون�سي 

حلن���ه ال�س���تاذ حمم���د فخري املو�س���يقي 
ال�سكندري ومطلعه:

 يا م�سري له ترخي دراعك 
وال�سكون �ساعك 

ونيل طويل حلو بتاعك 
ب�سفي اللهاليب 

ول نن�سى منولوج "النيل بحا�سي" الذي 
و�سعه املرحوم �سوقي بك وحلنه ال�ستاذ 

حممد عبد الوهاب
اما النا�س���يد فاننا ل نن�س���ى منها ن�س���يدا 
"ن�س���يد  ا�س���مه  املهدي���ة  من���رة  لل�س���يدة 

الربملان" وقد جاء يف مطلعه:
الربملان للمجد �سبيل 

مني ي�س���لكه غ���ر كل هم���ام ونذك���ر بهذه 
املنا�سبة ن�سيدًا للمرحوم �سوقي بك ا�سمه 
الكوثر" وقد عهد يف  العذب هو  "الني���ل 
تلحينه اىل ال�س���تاذ حمم���د عبد الوهاب، 

ومل يتم ذلك اىل الآن.

اأدوار واأنا�شيد اخرى 
ه���ذا فيما يخت����ص بالناحية الت���ي تتعلق 
بالوطن و�س���بابه يف اغانينا، اما الناحية 
الخ���رى الت���ي تتعل���ق بالقل���ب والعاطفة 
فهي الخرى قد بعثت فيها روح من القوة 
كان���ت �س���ئيلة الثر يف اغانين���ا قبل قيام 

احلركة الوطنية.
ونذك���ر م���ن ذل���ك قطع���ة لبرم التون�س���ي 
مطلعه���ا: "ي���ا ورد ا�س���تنظرك قب���ل ربيع 
بربيع" وحلنها له ال�ستاذان زكريا احمد 
وع���زت اجلاهل���ي. كما ذكر اي�س���ا دور ام 

كلثوم الذي مطلعه:
هو ده يخل�ص من الله 

القوي يذك ال�س���عيف ونذكر اي�س���ا دورًا 
م���ن تاألي���ف ال�س���تاذ احمد اللف���ي عطية 

ومن تلحني ال�س���تاذ زكريا احمد جاء يف 
مطلعه:

فوؤادي حر ما ير�سا�ص خ�سوعه
لغر الله ول ين�سى ال�سية 

وحني ي�ساء يكتم يف �سلوعه 
نران حبه ولو كانت قوية 

ومنه:
اعي�ص وحدي ول انذل�ص لغري 

ونف�س���ي عاليه راأ�سمالها الكرامة واعادي 
النا�ص مادام يرتاح �سمري

ول اقبل�ص من الع���اذل ملمة وهذا الدور 
للمطرب���ة  اخ���رًا  الرادي���و  يف  اذاعت���ه 
اجلديدة �سعاد زكي التي يلقبونها بحرف 

"�ص".
 ***

تلك نظرة �س���املة يف الث���ر الذي احدثته 
احلرك���ة الوطنية يف اغانين���ا، والنقلب 
ال���ذي طراأ عل���ى هذه الغاين ب�س���بب تلك 
احلرك���ة. ونح���ب ان ن�س���رح ب���ان بع�ص 
اغاني���ه احلديث���ة ع���ادت م���ن جدي���د اىل 
التخن���ث والرك���ود. ولك���ن هن���اك حرك���ة 
ل نعاي�س���ها واإبع���اد هذا الل���ون البغي�ص 

عنها.

ل �شك ان الأغاين هي 
عنوان جمد كل امة، 
بها تبدو وبها حالها 
و�شخ�شية افرادها 
وجماعاتها، وبها تعرف 
ما ينتظرها من نهو�ض او 
خمول

كل �شيء والدنيا/  
ت�شرين الثاين-1935



كاريكاتري  ايام زمان


