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عماد الدين. 
وقدمت ا�صهر روايات ال�صيخ مثل "�صالح الدين" 
و"�صه���داء الغ���رام" و"االفريقي���ة" ث���م "الول���دان 
ال�صري���دان" الت���ي كانت تتفق م���ع مر�صه، وكانت 

هذه الراوية االخرية هي اخر رواية مثلها. 
وعلى هذا امل�صرح اي�صا مثلت فرقة جورج ابي�ض 
اول رواية غنائية من تلحني ال�صيخ �صيد دروي�ض، 

وهي رواية "فريوز �صاه". 
كما مثلت فيه بعد ذلك فرقة عبد الرحمن ر�صدي. 

وكان يقع خلف م�ص���رح "برنتانيا القدمي" م�صرح 
"البي���ه دي رور" ال���ذي عملت عليه���ا زمنا فرقة 
عزيز عب���د باال�صرتاك مع جنيب الريحاين وامني 
�صدق���ي، ثم فرقة رتيبة وان�ص���اف ر�صدي و�صعاد 

حما�صن، وعليه فوزي، ونعيمة امل�صرية. 

القرد العجيب!
اما م�ص���رح الكور�صال الذي ا�صرن���ا اليه، فقد كان 
يع���د م���ن امل�ص���ارح الك���رى يف ذل���ك الع�ص���ر فقد 
�صه���د جم���دا حاف���ال، بع���د ان كان م�صرح���ا خليال 
  " الظ���ل وااللع���اب البهلوانية من "الق���رد العجيب
م�صي���و جوزيف الذي كان يركب املتو�صكل وياتي 

بالعجائب. 
فقد عمل���ت عل���ى خ�صبته ا�صه���ر الف���رق التمثيلية 
واال�صتعرا�صي���ة العاملية الت���ي كان مديره م�صيو 

دلياين ي�صتح�صرها من اوربا. 
وعل���ى خ�صب���ة الكور�صال رق�صت ان���ا باقلوفا  يف 
اثناء طوافها حول العامل، ومثلت �صاره برنار يف 
اواخر ايامها، ولعب املمثالت االيطاليان العظيمان 
زاك���وين وارمين���ي توفيلل���ي ا�صه���ر ادوارهما.. 
وتاألق عليه جنم منرية املهدية يف اخلد م�صرحياتها 
"كليوبات���رة" 

متثيله���ا  يف  ا�ص���رتك  "الت���ي  انط���وان  وم���ارك 
وتلحينها حممد عبد الوهاب. 

وكان���ت منرية وقتئذ هي النج���م الالمع يف �صماء 
القاهرة. 

وق���د كان ن�ص���اء العا�صم���ة يتخ���ذن من���رية مث���اال 
للم���ودات واالزياء.. اذا ارت���دت ف�صتانا جديدا او 
ظه���رت بت�صريحة مبتك���رة او و�صعت يف �صاقيها 
التايل!.   اليوم  يف  بتقليدها  بادرن  "خالخيل"، 

وقد جمعت ثروة طائلة، حتى انها تقدمت يف يوم 
من االيام ل�ص���راء عمارات اخلديو يف �صارع عماد 

الدين. 

خللى باللك من اميلي! 
ثم تعود اىل م�صرح كازينو دي باري مع عام 1918 
حيث انتقل���ت ايه فرقة جني���ب الريحاين املكونة 
من عزيز عبد وامني �صدقي وامني عطا اله و�صيد 
دروي�ض وابراهيم ف���وزي وكميل �صمبري، وبداأت 
بتمثيل روايات ا�صتعرا�صية كانت لها �صهرتها يف 
ذل���ك الوقت مث���ل 1918 – 1920 " و"خللي بالك 
م���ن اميلي" و" دخول احلم���ام م�ض زي خروجه" 
و"خلل���ي مرات���ي امان���ة عن���دك" و"ك�صك����ض بك" 
و"حم���ار وجالوة" ث���م رواية "الع�ص���رة الطيبة" 
وق���د كان اغلبه���ا م���ن اخ���راج عزيز عب���د وتاأليف 
ام���ني �صدقي وتلحني كل من كمي���ل �صمبري و�صيد 

دروي�ض وابراهيم فوزي. 
وكانت من بني جنومها ال�صي���دات �صعاد امل�صرية 
او "دولت ابي����ض" وايريز �صتاتي وفاطمة قدري 
"م���دام  كواك���ب  وجمموع���ة  م�صابن���ي  وبديع���ة 
مار�صي���ل" وقد كان ذل���ك النوع الذي���ك انت قدمته 
فرق���ة جني���ب الريح���اين يف ذل���ك الوق���ت مو�صع 
اختالف النق���اد فقال بع�صهم انه كان نواة للثورة 
ويف  اخ���رون  وق���ال   1919 ع���ام  يف  امل�صري���ة 
مقدمتهم املرح���وم م�صطفى لطفي املنفلوطي، انه 

من اللون الرخي�ض املبتذل. 

الردح يف العناوين! 
ثم اختلف امني �صدقي مع الريحاين وا�صرتك 
مع الكبار واخذ يكتب له رواياته ملناف�صة فرقة 
جنيب، بينما ا�صتعا�ض من���ه الريحاين ببديع 

خريي. 
وق���د ظه���رت عل���ى اث���ر ه���ذا اخل���الف روايات 
الفرقت���ني حتمل عناوين من ن���وع طريف ي�صبه 
"  مثل "قولواله" و"راحت  "الردح" و"الت�صليق
عليه" و"ولو" و"رن" وغريها من تلك العناوين 

التي ترد بها كل فرقة على االخرى. 

ثورة العلماء 
ويف تل���ك الف���رتة عر����ض عزيز عبد عل���ى م�صرح 
كازين���و دي ب���اري رواي���ة با�صم، حنج���ل بويو" 
اقامت علي���ه العلماء ورجااللدي���ن الن مو�صوعها 

كان منافيا للدين واالخالق. 
ويف ه���ذه الرواية ا�صن���د دور "العم���دة ابودقيق 
ب���ك" لال�صت���اذ يو�ص���ف وهب���ي عندم���ا كان هاويا 
وحمل ل���ه مرتبا قدره اربع���ون جنيها، وقد حفظ 
يو�ص���ف هذا اجلميل لعزيز، واخ���ذه معه بعد ذلك 

اىل ايطاليا على ح�صابه.. 
ويف ع���ام 1923 تالف���ت فرقة رم�صي����ض، وعملت 
عل���ى م�صرحها املع���روف االن با�صم م�صرح رين�ض 

وهو قائم اىل اليوم 
وق���د احدثت هذه الفرق���ة اثرا ملحوظ���ا يف عماد 
الدي���ن يف ذل���ك الوق���ت، النه���ا كان���ت ت�ص���م كبار 

هذا ما ذك���ره الكاتب الفرن�صي، ولكن عرو�ض 
ال�صرق كانت يف �صبابها ال تنام! 

فمن���ذ ع�صري���ن �صن���ة كان يف القاه���رة �صارع 
ا�صم���ه "عم���اد الدين" امت���از يف ذل���ك الوقت 
بك���رة مالهي���ه وم�صارح���ه ومغاني���ه، ونال 
�صه���رة عاملي���ة وا�صع���ة ال تق���ل عن �صه���رة اي 
حي من احي���اء املالهي وامل�صارح الكرى يف 
العامل كرودواي يف امريكا وبيكاديللي يف 

لندن وبيجال يف باري�ض. 
فق���د جاء على عماد الدين وق���ت كان فيه اكر 
م���ن ثالثني م�صرح���ا ومرق�صا ومقه���ى ودارا 

لل�صينما ال�صامتة. 

اول دار لل�شينما يف م�شر 
وقد ذكر املرحوم احمد �صفيق با�صا يف كتابه 
"مذكراتي يف ن�صف قرن" تاريخ افتتاح اول 
دار لل�صينم���ا يف م�ص���ر، فق���ال: ان���ه افتتحت 
الول م���رة يف م�ص���ر دار لل�صينم���ا يف "حمام 
�صني���در" بالق���رب من فن���دق �صريدق���ي م�صاء 
28 يناير عام 1895، وعر�صت يف تلك الليلة 
بع����ض مناظ���ر ال باأ�ض به���ا اطل���ق عليها ا�صم 
امل�صيو  اخرتاع  املتحرك" من  "الفوتوغراف 
لومب���ري من ليون، وقد تهافت على م�صاهدتها 
جمهور كب���ري لريى ذلك االخ���رتاع العجيب، 
بالرغم من ان ا�صعار الدخول كانت "باهظة" 
الثمن، فقد كانت ت���رتاوح بني خم�صة قرو�ض 

للكبار وبني قر�صني لالطفال!!. 
وهذا املكان الذي ان�صئت فيه اول دار لل�صينما 
يف م�ص���ر يقع االن يف ح���ي عماد الدين مكان 
دار �صينم���ا "اودي���ون" املخ�ص�ص���ة لعر����ض 
االفالم الفرن�صية يف �صارع "حمامات العوم" 

خلف عمارات اخلديو. 
وق���د �صهدت ه���ذه ال���دار تقلبات غريب���ة، فقد 
حتول���ت اك���ر من م���رة م���ن دار لل�صينما اىل 
م�ص���رح ت���ارة، واىل "كباري���ه" ت���ارة اخرى، 
وعمل���ت فيه���ا ا�صه���ر الف���رق اال�صتعرا�صي���ة 
وامل�صرحية من �صرقية وغريبة وكانت يف كل 
مرة تو�صد ابوابها ثم تعود اىل ماكانت عليه 

كدار لل�صينما. 

م���رات فكان���ت م���رة وقد تغ���ري ا�صمها عدة 
دارة "الفوتغ���راف املتح���رك" وم���رة "�صينما 
ال�صع���ب" وم���رة م�ص���رح "ريج���ال" واخ���ريا 

�صينما "اوديون". 

قر�ش وتذكرة ترام! 
وم���ن طريق م���ا يذكر ان���ه حينم���ا كان ا�صمها 
�صينما "ال�صعب" كان العامة ي�صمونها �صينما 
"ال�صعب" بك�صر ال�صني، وكانت اجرة دخولها 
قر�صا واحدا وتذك���رة ترام.. ال ي�صتطيع احد 
اىل االن ان يفه���م ماه���ي فائدة ه���ذه التذكرة 
وهل كانت ال�صينما ت���روج ل�صركة الرتام، او 

ماذا؟ 
ويف ذل���ك التاريخ او ما قبله بقليل كان �صارع 
عم���اد الدي���ن ال وج���ود ل���ه، فق���د كان���ت رقعة 
االرا�ص���ي الت���ي يحتله���ا االن ار�ص���ا زراعية 
م�صهورة باحلدائ���ق والب�صاتني، وكانت فيها 
حديث���ة كب���رية ميلكها "جالل با�ص���ا" امل�صمى 
با�صم���ه �ص���ارع يف ه���ذا احل���ي، وكان���ت هذه 
احلديق���ة ت�صقى م���ن بئر عميق���ة، مكانها االن 

ريت�ض".  "م�صرح 
وكان اجل���زء الغامر من ال�ص���ارع وقتذاك هو 
اجل���زء الث���اين ال���ذي ع���رف فيما بع���د با�صم 
ب���ك" ومير مبي���دان م�صطفى  فريد  "حمم���د 
كام���ل، وكان في���ه "�ص���ريك يون���اين" لغر�ض 

االلعاب البهلوانية املثرية. 
كان ذل���ك ه���و اجل���زء الغامر وقتئ���ذ يف عماد 
ح���ي  ف���ان  القاه���رة،  يف  اق���ول  وال  الدي���ن، 
االزبكية ظل عامرا مبالهيه ومبادله ومغانيه 
منذ عهد الفرن�صيني. اجداد جورج ديهامل!!. 

زحف املالهي 
ويف خ���الل ال�صنوات الع�ص���ر االوىل من هذا 
الق���رن، بداأت املالهي وامل�ص���ارح تزحف على 
عم���اد الدي���ن، ومن���ذ ذل���ك التاريخ اخ���ذ يدب 
فيه العمران ليك���ون فيما بعد، وباالخ�ض يف 
اثناء احل���رب العاملية االوىل من ا�صهر احياء 

املالهي يف العامل. 
وال يكم���ن ان يذك���ر �ص���ارع عم���اد الدين دون 

ان يذكر معه ا�ص���م تلك الغانية اللعوب "مدام 
مار�صيل" �صاحبة املله���ى وامل�صرح الذي كان 
معروف���ا با�ص���م "كازينو دي ب���اري" وا�صبح 

مكانه االن دار "�صينما �صتوديو م�صر". 
فق���د ا�صتقدم���ت م���دام مار�صي���ل مللهاه���ا م���ن 
اوروب���ا يف اثن���اء احل���رب العاملي���ة االوىل، 
ا�صهر الفرق اال�صتعرا�صية واجمل الراق�صات 
الباري�صيات واقدرهن يف ا�صطياد القلوب.. 

واجليوب!. 
فانتقل اىل مغناها من حي االزبكية "ومالهي 
ال���ف ليل���ة" و"نزه���ة النقو�ض" ك���راء م�صر 
وعظماوؤها وبع�ض امراء ال�صرق، ممن كانوا 

مولعني بالليايل احلمراء!
وق���د كان���ت ه���ذه الغاني���ة تدي���ر اىل جان���ب 
مالهيه���ا، بن�صيونات، درت عليها نزوة طائلة 
قدرت مبليون جنيه، ثم تبخرت هذه الروة، 
وا�صبح���ت الغاني���ة املليون���رية تعي����ض على 

الكفاف االن!. 
ويق���ال ان يف حي���ازة م���دام مار�صي���ل حت���ى 
الي���وم "كمبيال���ة" مببلغ مائة جني���ه بام�صاء 
ام���ري �صرقي ظلت حمتفظة به���ا كذكرى اليام 
الع���ز الزائ���ل، وق���د عر�ص���ت عليه���ا االف من 
اجلنيه���ات ثمنا لتلك الكمبيال���ة ولكنها اثرت 

االحتفاظ بها وعدم التفريط فيها. 

كيف ظهر الكبار 
وكان م�صرح كازينو دي باري ملحقا بامللهى، 
اول  وكان���ت  م�صرحي���ات،  في���ه  وتعر����ض 
غرفة م�صرحي���ة عملت فيه ه���ي فرقة اال�صتاذ 
م�صطف���ى امني املمثل الكومي���دي الذي انتقل 
اىل رحم���ة الله منذ �صن���وات، وهو الذي جاء 
باال�صت���اذ عل���ي الكب���ار م���ن م�ص���رح الكل���وب 
الع�ص���ري باحلي احل�صين���ي اىل عماد الدين، 
ث���م ا�صرك���ه مع���ه يف التمثي���ل يف اول رواية 

قدمها وهي "ح�صن ابو علي �صرق املعزة". 
وابتك���ر له �صخ�صي���ة، الري���ري يف باري�ض، 
فكان���ت �صببها يف �صهرت���ه، وارتفع اجره يف 
ال�صه���ر اىل 60 جنيه���ا، واخذ بعد ذلك يطالب 

بان تكون الفرقة با�صمه. 

النه�شة امل�شرحية 
وقبل ذل���ك ب�صنوات ظه���رت يف م�صر نه�صة 
م�صرحي���ة قوامها اال�صتاذ ج���ورج ابي�ض، - 
بع���د عودته م���ن باري����ض – واال�صات���ذة عبد 
الرحمن ر�صدي املحامي وعزيز عيد وجنيب 
الريحاين وعم���ر و�صفي واحمد فهيم وامني 
�صدق���ي وحمم���د بهجت وف���وؤاد �صلي���م وعبد 
العزيز خليل وحممد عبد القدو�ض وملياديان 
ومرمي �صماط وايريز �صتاتي واملاظ �صتاتي 
و�صرين���ا ابراهي���م و�صاحل���ة قا�صني وا�صرت 

�صطاح واح�صان كامل وغريهم وغريهن. 
وم���ن بني ه���وؤالء تالقت فرقة ج���ورج ابي�ض 
العربي���ة االوىل الت���ي عمل���ت عل���ى م�ص���رح 
�صارع  وقتذاك يف  الق���دمي" وكان  "برنتانيا 

فوؤاد االول مكان، حمال �صمال". 
وكان املرحوم ال�صي���خ �صالمه حجازي عميد 
الغن���اء امل�صرح���ي متقاع���دا يف ذل���ك الوق���ت 
ب�صب���ب مر�ض "الفالج" ولكن تكاليف احلياة 
ا�صطرت���ه، اىل ا�صتئن���اف العمل م���ن جديد، 
فال���ف باال�صرتاك مع اال�صت���اذ جورج ابي�ض 
فرق���ة با�ص���م "ابي�ض وحج���ازي" عملت على 
م�صرح���ي "برنتانيا الق���دمي" و"الكور�صال" 
◄وكان يف م���كان" حم���ال داوؤد عد�ض" ب�صارع 

عاميين  نحييو  منييذ  القاهييرة  زار 

الديييب الفرن�ييش الكبيير جرج 

ديهامييل يف اثنيياء رحلة قييام بها 

يف ال�شييرق. وملييا عيياد اىل وطنييه 

كتب عنها يقول: انه كان يتخيل 

القاهييرة قبييل ان يراهييا – وهييي 

عرو�ش ال�شرق – مدينة �شاخبه 

واملغاين  وامل�شييارح  باملالهي  تعج 

الليلية، التييي متثل �شحر ال�شرق 

وروعته،،عيين طريييق الرق�ييش 

والغناء والتمثيييل، فلما راآها مل 

يجييد فيهييا ملهييى واحييداً يق�شي 

فيييه �شهييرة �شرقييية ممتعة، بل 

وجييد عرو�ييش ال�شييرق تنييام من 
الع�شاء! 
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باري�ش – ملرا�شل اخر �شاعة: 

ان باري����ض كلها تتحدث ع���ن ريتا هيوارث، وعل���ي خان.. ابن 
زعيم طائفة اال�صماعيلية املليونري املعروف االمري اغا غان. 

وقد تناث���رت اال�صاعات حول غرامهما اجلديد... وهل �صيوؤدي 
ه���ذا الغ���رام اىل ال���زواج او يظ���الن يحرتق���ان بن���ريان ه���ذا 

احلب!!
 وتق���ول اال�صاع���ات ان هذا الزواج يرتقب���ه اجلميع بالرغم من 
ان ريت���ا هيوارث نف�صه���ا وعلي خان نف�صه مل ي�صرحا ب�صي عن 

م�صتقبل هذا احلب.. 
ويقا�ص���ي علي خان يف غرامه .. فه���و متزوج من ابنة لورد يف 
اجنلرتا ومل يتفق ه���و وزوجته على الطالق.. ثم انه �صخ�صيًا 

مل يفاحت زوجته يف هذا ال�صاأن!!
كم���ا ان ريتا نف�صها قد ح�صلت منذ مدة ق�صرية على الطالق من 

زوجها اور�صون ويلز!! 
وم���ع كل ذل���ك.. ف���ان ال���راأي الع���ام.. يتوق���ع خط���وة م���ن احد 
الطرف���ني.. ولك���ن كي���ف ح���دث ه���ذا احلب ال���ذي يتح���دث عنه 

اجلميع يف كل مكان!! 
لق���د تقابل العا�صق���ان الول مرة يف ال�صي���ف املا�صي يف مدينة 
ان .. وكانا مدعوين اىل الع�صاء على مائدة ال�صحفية املعروفة 

ايلزا ماك�صويل.. 
وتعلق ايلزا نف�صها على هذه الدعوة فتقول!

- ال ادري.. ه���ل اخط���اأت يف دعوتهم���ا.. او مل اخط���يء!! ومع 
ذل���ك ف���اين مل ا�صرتك يف هذا احل���ب.. ان كل م���ا فعلته هو اين 

اجل�صتهما جنبا اىل جنب!! 
وبع���د احلفلة �صوهدت ريتا وعلي خان معا يف اكر من مكان.. 
وكان���ت ريتا هيوارث ت�صكو من فقر ال���دم وكانت قد ذهبت اىل 

جنوب فرن�صا لال�صت�صفاء والتمتع ببع�ض الراحة.. 
واال�صتحمام من ح���رارة اال�صتوديوهات والعمل املرهق حتت 
اال�ص���واء املحرق���ة!!و خا�ص���ة بعد ان ق�صت بع����ض الوقت يف 

م�صت�صفى باري�ض!! 
وراأت ريت���ا فجاأة ان توؤخر �صفره���ا اىل هوليوود ف�صافرت يف 
جولة �صريعة اىل ا�صبانيا.. ثم راحت تتمتع بحمامات ال�صم�ض 

على �صاحل الرفيريا.. ثم ذهبا معا يجوبان انحاء اوروبا!! 
ويف اكتوب���ر املا�صي.. ظه���را فجاأة يف هولي���وود.. ثم اختفيا 
فج���اأة كم���ا ظه���را!! وبعد �صه���ر ا�صتق���ر "االم���ري" – وهو لقب 
يجامل���ه ب���ه ا�صدق���اوؤه نظ���را ملكان���ة وال���ده – ا�صتق���ر يف دار 
مفرو�ص���ة بج���وار دار ريت���ا.. وق���د ا�صتاأجرت ريت���ا نف�صها هذا 

املنزل له!! 
ومل ي�صتق���را طويال يف هوليوود بل ط���ارا معا اىل املك�صيك ثم 
اىل كوب���ا ث���م عادا مع���ا اىل نيوي���ورك و�صوه���دا الول مرة يف 

جمتمعاتها الليلية وقد ت�صابكت ايديهما!! 
واالن يق���وم العا�صقان بجولة يف املحي���ط االطلنطي على ظهر 
اح���دى البواخر االجنليزية ويبدو انهما �صيق�صيان عيد امليالد 

وعيد را�ض ال�صنة يف ايرلندا!!
 وقد ا�صطحبت ريتا معها ابنتها ال�صغرية التي تبلغ من العمر 
اربع �صن���وات.. ونزل على خان بالدرجة االوىل على ظهر هذه 

الباخرة!! 
واىل جان���ب حياة عل���ي خان املليئ���ة باملغامرة والف���راغ.. فقد 
ا�صرتك يف احلرب االخرية.. وعمل ياورا للجرنال فيجان حتى 
�صق���وط فرن�صا.. ثم ح���ارب يف �صفوف اجلي����ض الريطاين.. 
ورق���ي اىل رتبة املالزم الثاين.. وراح يتدرج يف رتب اجلي�ض 
حت���ى نال رتبة البكبا�صى عام 1925 ومنحه اجلي�ض االمريكي 

و�صاما للخدمات التي اراها ك�صابط ات�صال!!. 

وعل���ي خان مت���زوج من �صي���دة اجنليزية.. هي ج���وان بربارا 
ياردبول���د االبنة الك���رى للمليونري �صر�صت���ون. وقد تزوجت 
الول م���رة م���ن امل�ص���رت لويل جني����ض ملك الب���رية يف اجنلرتا 
وكانت يف ذلك الوقت يف التا�صعة ع�صرة من عمرها.. ثم طلقت 

منه عام 1935 ب�صبب خيانتها لزوجها مع علي خان نف�صه.
ولعل���ي خان ثالثة اطف���ال منها.. وبالرغم من ث���روة علي خان 
الطائل���ة.. فانه���ا تعي�ض معه عي�ص���ة ب�صيطة خالي���ة من الرتف 

واالبهة!!. 
 *****

ام���ا ريتا هيوارث فقد تزوجت مرتني، وكان زوجها الثاين هو 
اور�ص���ون ويلز املمثل واملخرج املعروف الذي ظهر فجاأة كاأحد 
عمالق���ة �صناعة ال�صينم���ا يف ال�صنني االخ���رية.. والذي احدث 
قلم���ه االول "املواطن كني" �صجة ك���رى يف العامل با�صره بعد 
ان رف�صت ق�صته �صركات ال�صينما يف امريكا!! وقبل ان تنف�صم 

عرى حياتهما الزوجية.. مبدة ق�صرية قالت ريتا: 
- اين مل اعد اطبق عبقريته بعد االن!! وقد علق اور�صون على 

ذلك فقال: 
- ان ه���ذا الزواج قد قلب حياتي كم���ا ر�صمتها لنف�صي!! اما عن 
حي���اة ريتا هيوارث كنجمة.. فهي تعد من اكر جنوم ال�صينما 

الالتي يتقا�صني اعلى االجور. 
فق���د قال احد امل�صتغلني بال�صينم���ا: ان ريتا هيوارث متلك االن 
اك���ر م���ن 1.250.000 دوالر.. وان ه���ذا احل���ب.. �صيكلفه���ا 

عاليا.. 
ام���ا هوليوود نف�صها فانها حائرة ه���ل �صت�صحي ريتا هيوارث 
بالعق���د ال���ذي ابرمته مع �صركة كولومبي���ا يف �صبيل قلبها.. او 
ان ه���ذا احلب جمرد وهم.. كفقاعة ال�صابون لن تلبث ان تنفخ 

فيها الريح.. فت�صيع هباء!! 
ويقول ا�صدقاء ريتا املقربون: 

- لق���د اكل عل���ى خان خمه���ا!! وتق���ول �صي���دات املجتمعات يف 
هوليوود: 

- ان عل���ي خان. رجل عبقري.. ي�صتطي���ع ان ي�صعر املراأة التي 
معه انها اجمل واعظم امراأة يف العامل.. 

 ***
واالن لنتطلع اىل امل�صتقبل.. امل�صتقبل كما يبدو يف عيني علي 
خ���ان.. انه الوريث الوحيد البيه االمري اغا خان.. الذي يتزعم 
نح���و ع�صرة ماليني من امل�صلم���ني يف الهند.. الذين يحرتمونه 

ويقد�صونه.. والذي يعمل دائما للدعاية لهم!! 
ويق���ول ا�صدقاء عل���ي خان.. ان���ه �صيطلق اخلم���ر عندما يرث 

ثروة والده.. التي ال حت�صى .
فه���و ميلك ق�ص���ورا كثرية يف جمي���ع انحاء الع���امل، وطائرات 
حديث���ة من افخر ط���راز، وعدة �صي���ارات من اآخ���ر موديالت.. 

باال�صافة اىل الكماليات.. والنفود.. وال�صلطان!! 
وكاأبيه.. �صي���وزن مرة كل عام.. باملا�ض وتدفع له طائفته قيمة 

وزنه.. للدعاية لهذه الطائفة!!.. 
و�صي�ص���رف كل ه���ذه املبال���غ يف رفاهيت���ه.. ويف مغامرات���ه 

اجلنونية..
ه���ذا كل ما ميك���ن ان يقال ع���ن م�صتقبل علي خان امل���ايل.. اما 
ع���ن م�صتقبل قلب���ه.. فقد �صرح لبع����ض ال�صحفيني االمريكيني 

بقوله:
- الي����ض م���ن الغريب ان اك���ون خطي���ب ريتا هي���وارث.. وانا 

متزوج!! 
ولك���ن ال�صحفي���ني يوؤك���دون.. ان �صيئًا �صيح���دث.. وان قلبني 

ي�صطرمان بنريان احلب لن يطفيء ظماهما اال الزواج!! 
اخر �شاعة/ كانون الول- 1948

يو�ص���ف  امث���ال  م���ن  واملمث���الت،  املمثل���ني 
�صدق���ي  وزين���ب  اليو�ص���ف  وروز  وعزي���ز 
وح�صني ريا�ض واحمد عالم وخمتار عثمان 
وفتوح ن�صاطي وحممد عبد القدو�ض وزكي 
طليع���ات  وحمم���د كرمي ث���م فاطم���ة ر�صدي 
وامين���ة رزق وعلوية جمي���ل وعزيزة امري 

وفردو�ض ح�صن وامينة حممد. 
وعلى اثر ظهور هذه الفرقة ظهرت ال�صحف 
الفني���ة والنقاد الفنيون الذين كانو يهتمون 
بالنق���د امل�صرح���ي وازداد عدده���ا وعدده���م 
حت���ى بل���غ �صب���ع �صح���ف فني���ة اىل جان���ب 
كان���ت  الت���ي  الكامل���ة  الفني���ة  ال�صفح���ات 
تخ�ص�صها ال�صحف اليومي���ة الكرى للنقد 

الفني.
وقد كان من ب���ني اال�صماء الالمعة يف �صماء 
ال�صحاف���ة الفني���ة وقت���ذاك اال�صاتذة حممد 
التابع���ي وفك���ري اباظ���ة ب���ك وعب���د املجيد 

حلمي وحممد علي حماد وغريهم. 
وكان���ت جري���دة االهرام تخ�ص����ض لال�صتاذ 
فيه���ا  لينق���د  االوىل  �صفحته���ا  التابع���ي 

الروايات!
وكان مكانهم املخت���ار يف ذلك الوقت "قهوة 
الف���ن" الت���ي حتول���ت االن اىل حم���ل لبي���ع 

الكاوت�ص���وك ويف هذه القه���وة كان يجتمع 
ادباوؤن���ا اي���ام ال�صباب م���ن امث���ال الدكتور 
ط���ه ح�صني ب���ك وتوفيق احلكي���م والدكتور 
ابو �صادي والدكت���ور وناجي واحمد رامي 
وغريه���م من ا�ص���رة جملة "ابول���و" وكانوا 
ينظم���ون ال�صع���ر يف كواك���ب عم���اد الدي���ن 
وهام���وا حب���ا بامث���ال امين���ة رزق وفاطمة 

ر�صدي وحكمت فهمي "�صلطانة الغرام". 
كم���ا �صه���دت القه���وة مع���ارك حامي���ة ب���ني 
النق���اد  الف���رق امل�صرحي���ة وب���ني  ا�صح���اب 

الفنيني. 
ومن ا�صهر مقاهي عماد الدين يف ذلك الوقت 
مقاه���ي "البوديج���اء" وب���ريون" وبوفيه" 
ا�صرتالي���ا"  و"قه���وة  "الكورموج���راف" 
وقه���وة "دينال�صكا" وال ت���زال قهوتا بريون 

والبوديجا باقيتني اىل اليوم. 

�شارع الغرام 
وق���د ا�صته���ر �ص���ارع عم���اد الدي���ن يف ذل���ك 
الوق���ت با�صم �ص���ارع الغ���رام اذ كان يجتمع 
يف م�صارح���ه ومغانيه ابناء ال���ذوات الذين 

ياتون اليه بحثا وراء الغرام. 
ف���كان اذا عل���ق قل���ب احدهم بغاني���ة ظهر له 

مناف�ص���ون كث���ريون فيوؤلف ل���ه ع�صابة من 
الفتوات ي�صريون يف ركابه للدفاع عنه امام 
مناف�صي���ه، ومن هنا كرت مذابح الغرام يف 

�صارع عماد الدين. 
ولقد كان هذا ال�صارع وقتئذ �صارع املالهي.. 
كن���ت جن���د يف كل خط���وة من���ه م�صرحا او 

مرق�صا او مقهى او دارا لل�صينما. 
وكان فيه اىل جانب امل�صارح واملالهي التي 
ذكرناها.. "م�صرح عبا�ض" الذي كان من قبل 
�صينما" الكوزموجراف االمريكاين" والذي 
ا�صبح االن معروفا با�صم �صينما "الكورمو" 
وكذلك "م�صرح االجب�صيانة" الذي عمل فيه 
جني���ب الرح���اين م���دة طويلة و�صم���ى فيما 
دار  االن  ومكان���ه  برنتاني���ا،  م�ص���رح  بع���د 
�صينم���ا الكابت���ول املن�ص���اأة حديث���ا وم�صرح 
الكب���ار،  علي���ه  يعم���ل  وكان  املاج�صتي���ك، 
وم�ص���رح "البيجو باال�ض" مكان كازينو عز 
الدين و"م�ص���رح بديعة"  وقد عملت فيه بيا 
بعد ذل���ك وم�صرح �صمريامي����ض، وقد ان�صاه 

امني �صدقي بعد خالفه مع الكبار. 
وق���د كان���ت هذه امل�ص���ارح جميع���ا يف �صف 
واحد من ابت���داء دار �صينما �صتوديو م�صر 

اىل ىخر عماد الدين. 
وكان يوج���د كذل���ك م�ص���رح الهم���را م���كان 

�صينما لوك�ض االن. 

دور ال�شينما 
اما دور ال�صينما فكان يوجد منها عدا �صينما 
ال�صع���ب �صينم���ا ترمي���ف والكوزموج���راف 
وام���ري،  ويوني���ون  وجوم���و  االمري���كاين 
ال�صجاع���ة  اف���الم  تعر����ض  كله���ا  وكان���ت 
والبطول���ة واملغام���رة، ذات احللقات وكانت 
�صينما ترمي���ف اول دار عر�صت فيلما ناطقا 

هو فيلم "ال جول�صون" 
ام���ا االن ويف ع���ام 1948 فق���د اندث���ر جم���د 
�ص���ارع عم���اد الدي���ن ومل يبق له م���ن ذكر اإال 
يف خي���ال م���ن عا�ص���روه م���ن ابن���اء اجليل 

املا�صي. 
لقد حتول���ت م�صارحه خالل احل���رب الثانية 
اىل كباريه���ات ث���م اىل دور لل�صينم���ا.. وق���د 
ا�صبح عددها االن �صبعا وهبط عدد م�صارحه 

اىل ثالثة.. 
اآخر �شاعة
/ ت�شرين الثاين- 1948
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اخر �شاعة/ متوز- 1950

ادي�ض ابابا: 
اعج���ب منظر راأيت���ه يف احلب�صة – 
دون �صك – هو منظ���ر �صوق ادي�ض 

ابابا.. 
ويظهر ان حكومة احلب�صة ت�صاركني 
يف نف�ض الراأي.. فقد كتب بولي�صها 
ال�ص���ري تقريرا ذك���ر فيه انن���ا زرنا 
ال�صوق.. وان عد�ص���ة "اآخر �صاعة" 
�صجل���ت بع����ض مناظ���ره.. وتق���رر 
م�صادرة الفيلم.. ومن ح�صن احلظ 
– لي�ض حظ احلكومة احلب�صية على 
اأي حال! – ان موؤامرة امل�صادرة مل 

تنجح. 
والواقع ان منظر �صوق ادي�ض ابابا 
ي�صتح���ق ان ي�صج���ل بالفع���ل.. فهو 

�صورة ممتازة حافلة.. مثرية! 
االف م���ن االحبا����ض رج���اال ون�صاء 
يف او�صحته���م البي�ص���اء الوا�صع���ة 
يتجولون بني مئات البائعني الذين 
افرت�ص���وا االر����ض وفر�ص���وا عليها 
ب�صائعهم... وب�صائعهم هذه انواع 
غريب���ة ي�صعب ج���دا ان ن�صتطيع – 

او ي�صتطيع غريك – متييزها.. 
ال���وان م���ن اجل���زر.. ومئ���ات م���ن 
املختلف���ة..  اللتواب���ل  ا�صن���اف 
واالقم�ص���ة امللون���ة "كقو����ض قزح" 

واحلبال.. والدجاج.. 
وثم���ة منظر ال ي���زال عالقا بذاكرتي 

راأيته يف �صوق ادي�ض ابابا.. 
بائع���ة زجنية ن�ص���ف عارية جتل�ض 
امام قطعة م���ن القما�ض القذر عليها 
اكوام من ال�صطة احلمراء امللتهبة. 

طوي���ل  حبت���ي  م�ص���رت..  واقب���ل 
كا�صج���ار الغاب���ات.. �صل���ب الع���ود 
كاحجار الطاحون���ة. عاب�ض الوجه 
كرج���ال بولي�ض اجلمارك يف ادي�ض 

ابابا.. 

ال�صل���ب  العم���الق  امل�ص���رتي  وكان 
العاب�ض يت�صبح بو�صاح ابي�ض حتته 
�صب���ه بنطلون م���ن ال�صكاكي وي�صع 
ع�ص���اه وراء قفاه وي�صب���ك عليها – 
م���ن الناحيتني – يدي���ه وي�صري يف 

خيالء كانه االمراطورية نف�صه.. 

ووقف امام بائع���ة ال�صطة الزجنية 
البائع���ة  واجابت���ه  �صيئ���ًا..  وق���ال 
يف هم���ة ون�صاط.. وجل����ض الرجل 
القرف�ص���اء امام اك���وام ال�صطة ومد 
يده فم���ال قب�صة يده يف كوم منها.. 
ثم افرغ يده يف فمه.. وكان ما فعله 
الرج���ل مفاج���اأة مروع���ة.. ولكنه���ا 
ت�صاءل���ت بحوار ما ح���دث بعد ذلك 
ف���ان الرجل بداأ مي���ال قب�صة يده من 
كل ك���وم من اك���وام ال�صطة واملد�صة 
امام���ه ويفرغ���ه يف جوف���ه بثب���ات 

وهدوء! 
يف  ب���وزه  الرج���ل  م���د  واخ���ريا 
ا�صمئن���اط طاه���ر كان م���ا ذاق���ه من 
ان�صط���ة – م���لء قب�ص���ة ي���ده ع�ص���ر 

مرات على االقل – مل يعجبه. 
وو�ص���ع ع�ص���اه وراء قف���اه و�صبك 

فيها من الناحيتني يديه.. 
واجته اىل بائعة �صطة اخرى.! 

والعجيب انن���ي مل ا�صمع حتى االن 
ع���ن انفجار عني���ف وق���ع يف �صوق 

ادي�ض ابابا!! 

ادي�ش ابابا: 
اخلميير  هييو  "التييادج" 

الوطني يف احلب�شة. 
و"التادج بيييت" باللغة 
املحييال  هييي  احلب�شيية 
فيهييا  ي�شييرب  التييي 

"التادج". 
و"التييادج" نف�شه خمر 
من نوع عجيب م�شنوع 

ولكيين  الع�شييل..  ميين 
مفعوله مريع! 

ولي�ض يف ادي�ض ابابا اكر من 
حم���ال "الت���ادج بي���ت". وتكاد 

حماله تنتظم �صوارع كاملة! 
بي���ت"  "ت���ادج  اي  وتدخ���ل 
فيقابل���ك ع�ص���رات م���ن فتيات���ه 
بي���ع  يف  تخ�ص�ص���ن  الالت���ي 

ال�صكارى  يطلبه  "التادج" مما 
املحرتفون يف لون الفحم! 

وعل���ى حوائ���ط "لت���ادج بيت" 
جت���د انواع���ا م���ن اآل���ة التريي 
املو�صيقي���ة الت���ي جتي���د بنات 
"التادج" العزف عليها والغناء 

على انغامها. 

و"الت���ادج" بي���ت غرفة واحدة 
�صيق���ة ت�صعد اليها ب���درج من 
خم����ض او �ص���ت درجات ر�صت 
بامت���داد  اخل�صبي���ة  ال���دكك 
ا�صالعه���ا االرب���ع وعلى الدكك 
يجل����ض ه���واة "الت���ادج" م���ن 
"الت���ادج"  وتلع���ب  االحبا����ض 
بالروؤو����ض ثم تق���وم القيامة.. 
وت�صمع واحدا يعوى كالذئاب 
وثانيا يروم كال�صباع.. وثالثا 
ي���زاأر كاال�ص���ود.. ه���ذاو فت���اة 
ال�صع���ر  ذات  بي���ت"  "الت���ادج 
بالزب���دة  املعج���ون  االك���رت 
م���ع  �صوته���ا  باعل���ى  ت�صي���ح 
املبحوح���ة  "الت���ريي"  انغ���ام 
االغنية الت���ي تغنيها كل حمال 
الت���ادج بيت ه���ذا اال�صبوع يف 
ادي�ض ابابا ومطلعها: "انت�صى 
ليدج.. انت�صى ليدج.. انت�صيما 
�صيوف���ا.. ياما نقاد جو.. انداه 

كان�صني �صامو". 
العربي���ة  باللغ���ة  ومعناه���ا 

الف�صيحة: 
انت يا فتاة.. 

ي���ا ذات الو�صاح اخلفيف ل�صت 
يف حاجة اليه.. فاخلعيه!!
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ذاكرة 
العد�سة

جورج بو�ش الب وزوجته

10 )ت�شرين الثاين( من العام 1938 م تويف الرئي�ش 
الرتكي ال�شبق م�شطفى كمال اتاتورك ...

 الإيطايل غوليلمو ماركوين هو خمرتع اأول جهاز ا�شتقبال 
باراك ومي�شيل اأوباما...عام 1992...!!!راديو ل�شلكي وذلك يف عام 1901م

بيل كلنتون 
وهيالري

�شتالن وكيم ايل �شونغ )جد الزعيم الكوري احلايل (

�شورة خمرتع 
 "smiley" ر�شمات

هاريف بال عام 
19٦٦م ...

 Cut ، Copy ، Paste لورن�ش غوردون هو من اخرتع
عمل يف �شركات زيروك�ش زابل وامازون وياهو

نزار قباين وزوجته العراقية 
بلقي�ش الراوي �شورة زفاف انور ال�شادات واقبال 

ما�شي عام 1940

هيالري وترامب يف طفولتهما
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اول مقال 
كان املغف����ور ل����ه ال�صيخ حمم����د عبده 
من رجال القل����م البارزين عالوة على 
امامت����ه يف الدي����ن. وان����ه اث����ار قيمة 
ن�صرت يف كثري من ال�صحف والكتب. 
ولكن مع����ا ال يعرفه الكثريون ان اول 
مقال ن�صره يف ال�صحف كان يف العدد 
اخلام�ض م����ن ال�صن����ة االوىل جلريدة 
االه����رام يف �صبتمر �صن����ة 1876 اي 
من����ذ 69 �صن����ة. وكانت ت�ص����در وقتئذ 
ا�صبوعي����ة، وكان هو م����ازال جماورا 
با�صل����وب  كتبه����ا  وق����د  االزه����ر،  يف 
م�صجع عل����ى نحو م����ا كان �صائعًا بني 
كتاب ذلك الع�ص����ر، وقد قالت االهرام 
يف راأ�ض هذا املقال: "وردت البنا من 
قلم الع����امل العالمة واالدي����ب الفهامة 
ال�صيخ حمم����د عبده اح����د املجاروين 
باالزه����ر هذه الر�صال����ة: "اىل ح�صرة 

الهمام الكامل �صليم افندي تقال.. 
"ان مل����ا نظ����ر ل����دى كل قا�����ض ودان، 
وا�صتهر ب����ني بني االن�صان، ان مملكة 
م�صر كان����ت يف �صالف الزمان، مملكة 
م����ن ا�صهر املمال����ك، وكعب����ة يوؤمها كل 
�صال����ك ونا�ص����ك، اذ كانت ق����د اخت�صت 
برتبي����ة العلوم وبث املعارف املتعلقة 
وانف����ردت  والعم����وم،  باخل�صو�����ض 
واالبت����كار  ال�صنائ����ع،  يف  بالراع����ة 
يف ان����واع البدائ����ع.." اىل اآخ����ر هذا 
املق����ال وال����ذي يق����روؤه يعج����ب كي����ف 
عل����ى  االم����ام  اال�صت����اذ  ا�صل����وب  كان 
ه����ذا املنوال، ولكن����ه كان ا�صلوب ذلك 
الزم����ان، وكان اول كتابت����ه االن�صائية 

يف اجلرائد. 
تعدد الزوجات 

وقد اثريت م�صاألة تعدد الزوجات يف 
االونة االخرية.. ولكن ال�صيخ حممد 
عب����ده كت����ب فيه����ا بجري����دة الوقائ����ع 
امل�صري����ة الر�صمي����ة يف �صن����ة 1881 
اي منذ 64 �صنة، فان�صاأ مقاال بعنوان 
"حكم ال�صريعة يف تعدد الزوجات". 
ودل����ل في����ه عل����ى وج����وب احل����د م����ن 
الق����درة  تع����دد الزوج����ات عن����د ع����دم 
واملبي����ت،  النفق����ة  يف  العدال����ة  عل����ى 

وقال يف ذل����ك: "قد اباح����ت ال�صريعة 
املحمدي����ة للرجل االق����رتان باربع من 
الن�ص����وة ان علم من نف�صه القدرة على 
العدل بينهن، واال فال يجوز االقرتان 
بغ����ري واحدة قال تع����اىل: "فان خفتم 
اال تعدل����وا فواح����دة". ان الرج����ل اذا 
مل ي�صتط����ع اعط����اء كل منه����ن حقه����ا 
اخت����ل نظام املن����زل و�ص����اءت معي�صة 

العائل����ة"!.. فما 

قول اال�صتاذ ال�صيخ ابو العيوم؟!. 

�شحفي 
وقد مار�ض اال�صت����اذ االمام ال�صحافة 
يف بدء حياته، ف����كان حمررا للوقائع 
امل�صري����ة، ث����م ان�ص����اأ بعد ذل����ك جريدة 
العروة الوثقى مع املغفور له ا�صتاذه 
يف  االفغ����اين  الدي����ن  جم����ال  ال�صي����د 
"باري�����ض" عل����ى اثر نفي����ه من م�صر 
ب�صب����ب ان�صمام����ه اىل رج����ال الثورة 
العرابية، ويف تل����ك االثناء �صافر اىل 
اجنل����رتا بدعوة م����ن �صديق����ه م�صرت 
بلنت، وقابل بع�ض ال�صا�صة االجنليز 
وحادته����م يف امل�صال����ة امل�صرية. ومن 
الذين قابلهم اللورد هرتنكتون وزير 
ج����رى  وق����د  االجنليزي����ة.  احلربي����ة 
بينهما حديث يف هذه امل�صالة، ف�صاأله 

اللورد:
- اال ير�ص����ى امل�صري����ون ان يكون����وا 
يف امن وراحة حتت �صلطة احلكومة 
الريطاني����ة؟ او ال ي����رون حكومتن����ا 

خري لهم من حكومة االتراك!
فاجاب ال�صيخ: 

- كال ان امل�صري����ني ق����وم عرب، وهم 
يحب����ون وطنهم حب����ا ال يقل عن حب 
االجنلي����ز لوطنه����م وال يخط����ر ببال 
واح����د منه����م ان يف�ص����ل اخل�ص����وع 

لالجنبي. 
فق����ال اللورد: هل تنك����ر ان اجلهالة 
وان  امل�ص����ري،  القط����ر  يف  عام����ة 
امل�صري����ني ال يفرقون ب����ني احلاكم 
االجنبي، واحلاك����م الوطني، وان 
م����ا ذكرت����ه م����ن النف����ور م����ن حكم 

االجنبي امنا يكون يف االمم املتعلمة 
املهذبة؟ 

فاخ����ذت ال�صي����خ حمم����د عب����ده ح����دة 
وق����ال: ان النف����ور من حك����م االجنبي 
ونب����ذ الطب����ع ل�صلطت����ه مم����ا اودع يف 
فط����رة الب�ص����ر، وهو �صع����ور ان�صاين 
ظه����رت قوت����ه يف ا�ص����د االمم توح�صا 
م����ا  تن�ص����وا  مل  الذي����ن  كالزولو�����ض 
ع����ن  الدف����اع  يف  منه����م  كابدمت����وه 
اوطانهم، وان ار�ض م�صر منذ حممد 
عل����ي با�ص����ا ق����د انت�صرت فيه����ا االداب 
والعل����وم على نحو ما هو موجود يف 

بالد اوروبا. 

املراة اجلديدة 
وكان ال�صيخ حمم����د عبده بعد عودته 
اىل م�ص����ر يلق����ى درو�ص����ا يف االزه����ر 
ال�صري����ف، ي�صتم����ع اليه����ا الكث����ريون 
من العلم����اء والكراء، وكان املرحوم 
قا�ص����م ام����ني قد ا�ص����در كت����اب "املراأة 
اجلدي����دة". وح����دث ان كان اال�صت����اذ 
االم����ام يلقى در�صا من ه����ذه الدرو�ض 
باالزه����ر،  العبا�ص����ي  ال����رواق  يف 
ف�صادف ان دخل����ت طفلة �صغرية اىل 
ال����رواق العبا�ص����ي اثناء الق����اء االمام 
در�ص����ه، فا�ص����رع بع�����ض احلا�صري����ن 

وطردها، فقال لهم االمام با�صما: 
امل����راأة اجلدي����دة  فانه����ا  اتركوه����ا،   -
له����ا  �صح����ك  لطيف����ة  توري����ة  فكان����ت 

احلا�صرون. 

م�شى على وفاة امل�شلح 
العظيم ال�شيخ حممد عبده 
اربعون عاما. فقد توفى 
يف يوليه �شنة 1905. وبهذه 
املنا�شبة تروى للقراء هذه 
الطرائف من حياته الغامرة 
باجلهاد وال�شالح والعمل 
لنه�شة م�شر ونه�شة ال�شرق.

الأثنن والدنيا/
اآخر �شاعة/ ني�شان- 1950 حزيران- 1945

 يحل����م العلم����اء منذ زم����ن بعيد 
بالو�صول اىل القمر ثم العودة 
اخ����رى!!..  م����رة  االر�����ض  اىل 
وعل����ى الرغم م����ن ان هذا احللم 
ق����د  ان����ه  بعي����د املن����ال، فيب����دو 
او  الي����د،  متن����اول  يف  ا�صب����ح 
يف القلي����ل يب����دو ان����ه ا�صب����ح 
اق����رب اىل التحقي����ق، فق����د قام 
العلماء واخلراء يف الطريان 
واط����الق ال�صواري����خ بتجارب 
ال�صواري����خ  فيه����ا  ا�صتخدم����وا 
املختلف����ة الت����ي ا�صت����وىل عليها 
احللف����اء م����ن الن����ازي، اثبت����ت 
له����م ان الط����ريان عل����ى بعد 15 
ال����ف مي����ل مل يع����د مع�صل����ة من 

املع�صالت!! 
ويق����ول مدي����ر الق�ص����م الطب����ي 
بتك�صا�ض:  الط����ريان  مبدر�ص����ة 
ان الط����ريان يف املناطق العليا 
املفرغ����ة م����ن اجل����و ق����د ا�صبح 
امرًا مي�صورًا، وانه �صيكون يف 
االمكان بلوغ تلك املناطق التي 

مل يقرتب منها احد من قبل.. 
ه����ذه  الو�ص����ول اىل  ويتطل����ب 
املناطق جمهودا �صاقًا، اذ ينبغي 
على م����ن يط����ريون يف املناطق 
العلي����ا م����ن اجل����و ان يحيطوا 
ب����كل االح����وال الت����ي تكت�ص����ف 
يتخ����ذوا  وان  االماك����ن،  ه����ذه 
لالم����ر عدته، وان يفرت�صوا كل 
االحتماالت.. ولذلك فان الق�صم 
الطبي الذي يتوىل درا�صة هذه 
ال�صئون م����ن اهم عوامل جناح 

هذه الرحالت.. 
ولعل اهم امل�صاكل التي يتعر�ض 
لها كل من اراد ان يطري يف هذه 
املناط����ق للو�ص����ول اىل القمر، 
هي اجلاذبي����ة، اذ املفرو�ض ان 
اال�صي����اء ال وزن لها يف مناطق 
اخ����رى  م�صكل����ة  وثم����ة  اجل����و 
ه����ي ان االن�ص����ان ال ي�صتطي����ع 
او  "ك����وب"  م����ن  ي�ص����رب  ان 
كاأ�����ض حينما يك����ون يف طبقات 
اجل����و العلي����ا، الن ال�صوائل – 
بفع����ل اجلاذبي����ة – ال تبقى يف 
االك����واب او الكوؤو�����ض وامن����ا 
ت�صيل عل����ى الف����ور. ولذلك فان 
الو�صيلة الوحي����دة لل�صرب هي 
تنق����ل  "م�صخ����ات"  ا�صتخ����دام 
ال�صوائل اىل الفم مبا�صرة!!.. 

ه����ي  اخ����رى  م�صكل����ة  وهن����اك 
ان����ه ينبغي على م����ن يجتازون 
طبقات اجلو العلي����ا ان ي�صدوا 
انف�صه����م بوث����اق اىل الطائرات 
وال�صواري����خ التي تنطلق بهم، 
واال وج����دوا انف�صه����م مندفعني 

يف اجلو بغري �صابط!!.. 
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كان برنامج هتلر ولكن... 
كان برنامج هتلر يتلخ�ض فيما يلي: 
1- اال�صتيالء على اوربا.. وقد فعل .

م���ن  ال�صيا�صي���ة  الزعام���ة  انت���زاع   -2
بريطانيا وامريكا مع خ�صارة اقل عدد 

ممكن من اجلنود .. وقد جنح. 
الت�صل���ط عل���ى م�ص���ر وال�ص���رق..   -3
وفع���ال دخل رومل ح���دود م�صر وهزم 
جيو�ض احللفاء يف ال�صحراء، وبداأت 
مفو�صي���ات احللف���اء يف م�ص���ر حترق 
اوراقه���ا ا�صتع���دادًا للهج���رة من وادي 
النيل، ولكن حدث �صيء ما ، مل يكن يف 
احل�صبان.. بل حدثت ا�صياء مل يح�صب 

ح�صابها زعيم املانيا وهي: 

اوال- ا�ص���اء تقدي���ر نف�صي���ة االجنليز، 
ومدى حتملهم لل�صربات القا�صمة. 

ففي عام 1941، كان هتلر يجل�ض على 
قمة العامل.. اإذ احتل بولندا والرنويج 
وهولندا وبلجيكا ولك�صبورج وفرن�صا 

يف ملح الب�صر! 
وقبل���ت هنغاري���ا وروماني���ا وبلغاريا 

احلكم النازي دون مقاومة. 
ووقف���ت رو�صي���ا عل���ى احلي���اد طبق���ا 

لالتفاق الرو�صي االملاين. 
وكان م���ن املتوق���ع ل���كل �صخ����ض ع���دا 
بد  ال  بريطانيا  ت�صر�صل" ان  "املتفائل 
ان تفاو����ض يف طلب ال�صل���ح، بعد ان 
ا�صبح���ت جزيرة منعزل���ة، ولي�ض فيها 

م���ن اجلن���ود اإال ن�صف ملي���ون جندي 
فق���دوا جميع معداته���م وا�صلحتهم يف 

دنكرك. 
واراد هتل���ر ان يعج���ل طل���ب ال�صل���ح، 
فراح يدمر م���دن بريطانيا واحدة بعد 

اخرى بطريقة منظمة. 
ولك���ن ت�صر�ص���ل خي���ب االآم���ال، ف���راح 
باجلزي���رة  واذا  ويخط���ب..  يخط���ب 
ال�صغ���رية تتحم���ل الهجم���ات اجلوية 
القاتل���ة يف �ص���ر  الهائل���ة والوح���دة 

وجلد واحتمال! 
ثاني���ا- مل يح�صب هتل���ر ح�صاب قانون 
االعارة والتاأجري، فقد اثر هذا القانون 
يف برناجمه اكر مما اثرت انت�صارات 

ويقل العظيمة يف ال�صحراء. 
كان من املعروف ان امريكا امة جتارية 
يحكمها جت���ار.. والتج���ار العقالء لهم 
�صعار معروف وهو "ال�صكك ممنوع". 
وكانت حمط���ة برلني حت���اول ان تثري 
الرع���ب يف قل���وب االمري���كان، وتقول 
له���م كل ليلة: "ال ت�صع���وا انوفكم فيما 
يج���ري يف اورب���ا، ف���ان يف ا�صتطاعة 
هتلر اذا �صغط عل���ى احد ازرار مكتبه 
ان يث���ري حرب���ا داخلي���ة يف الوالي���ات 

املتحدة". 
ولك���ن ح���رب االع�ص���اب ه���ذه مل متنع 
والتاأج���ري،  االع���ارة  قان���ون  �ص���دور 
فار�ص���ل جت���ار امري���كا اىل بريطاني���ا 

وهي عل���ى �صفا االفال����ض املايل جميع 
الب�صائع التي حتتاج اليها. 

ثالثا- ا�صاء هتل���ر فهم نف�صية الرو�ض، 
ا�صتعداده���م  تقدي���ر  يف  واخط���اأ 

احلربي. 
فق���د �صع���ر هتل���ر ان اال�صتي���الء عل���ى 
الع���امل ال يك���ون اإال بالتق�صي���ط، فراح 
يعم���ل للح�ص���ول عل���ى ن�ص���ر حرب���ي 
�صري���ع يف رو�صي���ا يف نف����ض الوق���ت 
الذي ب���داأ رجال���ه يحمل���ون اوربا اىل 
تر�صانة املانية، وبداأ طياروه يحولون 

بريطانيا اىل رماد.. 
وبه���ذه اخلط���ة ي�صع هتل���ر حتت يده 
رو�صي���ا  وحب���وب  اورب���ا،  �صناع���ة 

وزيوتها. 
 1941 �صن���ة  يوني���و   22 فج���ر  ويف 
هاجم���ت اجليو����ض االملاني���ة رو�صيا، 
يف  مثي���ل  له���ا  لي����ض  هائل���ة  بق���وات 

التاريخ. 
كان �صع���ار هتلر الدائم "ال تب���داأ حربًا 
قب���ل ان تتاأك���د م���ن ان نف�صي���ة ع���دوك 

�صتنهار بعد ال�صربة االوىل". 
ولق���د حقق���ت احل���وادث �صح���ة ه���ذه 
الفل�صفة.. فلماذا ال تتحقق مع رو�صيا؟ 
بداأ يف اول االمر ان ما حدث يف اوربا 
�صيح���دث يف ب���الد �صتال���ني، فرتاج���ع 
اجلي����ض االحم���ر ام���ام ق���وات املاني���ة 

ال�صاحقة. 
ومل يت�صور هتلر وال العامل ان الرو�ض 

قد �صحوا باوكرانيا ورو�صيا البي�صاء 
بح���ق  مو�صوع���ة   خط���ة  عل���ى  بن���اء 

وحقيق! 
اخلط���ة  تل���ك  ان  املعتق���د  م���ن  كان 
املو�صوع���ة ككل اخلط���ط املو�صوع���ة 
التي يدعيها ل جي����ض مهزوم ان�صحب 

من املعركة! 
وهكذا مل ي�صتط���ع االملان انهاء حربهم 

مع رو�صيا يف �صتة ا�صابيع! 
وبدال م���ن ان تدخل احلبوب الرو�صية 
بطون اجلنود االملان، دخل الر�صا�ض 

الرو�صي يف قلوبهم واج�صامهم. 
رابع���ا- اعتقد هتلر ان دخ���ول اليابان 
احلرب �صي�صع���ل الواليات املتحدة عن 
متوين احللفاء بادوات احلرب.. ولكن 

روزفلت وت�صر�صل قررا ان يقوما اوال 
بالق�صاء على املانيا ثم اليابان! 

ماذا ي�شغل راأ�ش هتلر 
واالن ونحن يف �صنة 1944 ، نت�صاءل 
ع���ن برنام���ج هتلر، وع���ن موقف معهد 

اخلطط احلربية مبدينة فينا؟ 
ان �ص���ر قوة هتل���ر هي تعمق���ه يف علم 
النف����ض ودرايته بنف�صي���ة "ابن البلد" 

االملاين. 
فماذا ي�صغ���ل راأ�ض هتلر يف راأ�ض �صنة 

1944؟ 
اإن���ه وال �ص���ك يفك���ر يف "اب���ن البل���د" 
االمل���اين اإنه يت�صوره االن وهو يح�ض 

م���رارة الهزائ���م املتك���ررة بع���د ان ذاق 
ح���الوة االنت�ص���ارات يف فرن�صا، ويف 

دنكرك، ويف ال�صحراء. 
انه يت�ص���ور "ابن البلد االملانيط راقدًا 
يف فرا�ص���ه ال ين���ام يف انتظار طائرات 
احللف���اء التي تغري على بالده ليلة بعد 
اخ���رى، ويف انتظار �صح���ف ال�صباح 
ليقراأ فيها عمود الوفيات.. ذلك العمود 
ال���ذي يحم���ل كل ي���وم ا�صم���اء مئ���ات 

اجلنود الذين قتلوا يف رو�صيا. 
ان هتلر يت�صور ابن بلده وهو يت�صاءل 
ع���ن �ص���ر الرو����ض، وكي���ف يحارب���ون 
حتى االن، م���ع ان الفوه���رر قد وعدنا 

بالق�صاء عليهم يف �صتة ا�صابيع؟ 
اب���ن البلد االمل���اين يفك���ر االن يف ايام 
�صن���ة 1918، ويق���ارن بينها وبني هذه 

االيام. 
هذا هو بع�ض ما ي�صغل راأ�ض هتلر. 

لينام الليل 
وهن���اك عوام���ل اخرى جتع���ل الزعيم 

االملاين ال ينام الليل.. وهي: 
1- ان يفق���د االملان ثقته���م يف زعيمهم 

واميانهم بنظره البعيد. 
فلقد اثبتت احل���وادث ان �صالح الكذب 
هو اح�صن اال�صلحة االملانية واقواها. 
فبهذا ال�صالح ا�صتوىل هتلر على االملان 
والنم�صاويني واه���ل ت�صيكو�صلوفاكيا 
وا�صتطاع بهذا ال�صالح ان يق�صي على 
احلقيق���ة، ولكنه عجز عن الق�صاء على 

الواقع. 
فه���ا هي رو�صيا ال ت���زال حتارب، وابن 
البلد االملاين ي�صعر االآن بانها لن تهزم 

بعد �صتة اعوام! 
ق���ال له���م جوريخ: ل���ن تق���رتب طائرة 
بريطاني���ة م���ن برل���ني.. ولك���ن ها هي 

برلني ت�صبح اكواما من الرماد! 
لقد بهت���ت االكاذيب االملاني���ة وا�صبح 

االملان ي�صكون يف اقوال زعيمهم! 
اإن نف�صية ال�صعب هي اقوى ا�صلحته.. 
فنف�صي���ة اه���ل لندن ه���ي الت���ي انقذت 
بريطاني���ا م���ن الت�صلي���م 1940 وه���ي 
التي اذكت ال�صجاعة يف قلوب اجلنود 

الرو�ض. 
وه���ي الت���ي �صتوؤث���ر يف ق���وة االملانيا 
الع�صكري���ة.. خ�صو�ص���ا بع���د ان مل����ض 

�صعبها الن�صر. 
كان هتل���ر يق���ول لل�صع���ب ان املالب����ض 
كافية للجنود االملان يف رو�صيا، وبعد 
اي���ام كان اجلن���ود النازي���ون يدخلون 
كل بي���ت ويطالب���ون بف���رو ال�صي���دات 
ومعاطفه���ن الر�صالها للجن���ود حتى ال 

ميوتوا من الرد! 

2- بداأت النريان تهرب من ال�صفينة فلم 
يعد اع�صاء احلزب يخل�صون لبالدهم. 
فاملعتقلون اليهود والبولنديون وحتى 
االجنلي���ز ي�صتطيعون االن الهرب، من 

ال�صجون االملانية باملال! 
ا�صب���ح االن، والول مرة يف ا�صتطاعة 
جوا�صي����ض احللفاء �ص���راء املعلومات 

واالخبار واال�صرار! 
وازدهرت يف برلني ال�صوق ال�صوداء. 
وازداد عدد التجار الذين يعملون فيها 
دون خ�صية عقوبة االعدام.. وثبت يف 
ع���دة ق�صاي���ا ان اع�صاء ح���زب النازي 

يتاجرون يف هذه ال�صوق. 
3- �صعف���ت قوة االنت���اج االملانية، يف 
نف�ض الوقت التي زادت فيه قوة انتاج 

امريكا واجنلرتا ورو�صيا. 
وا�صبح من الع�صري ان يقف 80 مليون 
امل���اين امام 190 مليون رو�صي و130 
مليون امريكي و46 مليون اجنليزي. 
لقد ا�صتطاع هتلر يف وقت من االوقات 
ان يجند 12 مليون رجل.. ولكن حرب 
الرو�صيا والهجمات اجلوية مزقت تلك 

القوة ال�صخمة. 
ا�صتطاعت���ه  يف  ان  هتل���ر  ظ���ن   -4
ا�صتخ���دام عم���ال اورب���ا يف امل�صان���ع 
االملاني���ة ب���دال م���ن العم���ال االملانيني، 
ولكن التجربة قد ف�صلت متاما، فاأوقف 

حركة ار�صال عمال اروبا اىل املانيا. 
تقب���ل  ان  املفرو����ض  م���ن  كان   -5
�صعوب اوروب���ا املحتلة االم���ر الواقع 
وتر�صخ للحكم النازي، ولكن حوادث 
االعت���داءات ق���د ك���رت اخ���ريا حت���ى 
ا�صط���ر اىل م�صاعف���ة ق���وات جيو����ض 

االحتالل. 
6- رف�ص���ت الفتيات يف اوربا التعاون 
ن�صائ���ح  رغ���م  االمل���ان  اجلن���ود  م���ع 
حكوم���ات كوي�صلنج له���ن بالرتفيه عن 

الزوار العظام! 
وقد اعدمت اخريًا فت���اة بولندية النها 
�صفع���ت جندي���ًا املاني���ا وركلت���ه ح���ني 

حاول مغازلتها! 
مل  ال�صارم���ة  العقوب���ة  ه���ذه  ولك���ن 
توؤث���ر يف قلوب البولندي���ات، فا�صتمر 
اال�ص���راب! او�صبح اجلن���دي االملاين 
يف�ص���ل الذهاب اىل مي���دان القتال على 

الذهاب اىل بولندا!. 
ه���ذه هي امل�ص���اكل الت���ي ت�صغ���ل هتلر 
االن ... فاذا مل يجد لها حال يف الثالثة 
اال�صه���ر القادمة، ف���ان احلرب �صنتهتي 

قبل دي�صمر �صنة 1944. 

اثبتييت احلييوادث ان �شييالح الكييذب هو اح�شيين ال�شلحة 
الملانييية واقواهييا. فبهييذا ال�شييالح ا�شتييوىل هتليير على 
الملييان والنم�شاوييين واهييل ت�شيكو�شلوفاكيييا وا�شتطيياع 
بهييذا ال�شالح ان يق�شي على احلقيقيية، ولكنه عجز عن 

الق�شاء على الواقع "ل  كان �شعييار هتليير الدائم 
تبداأ حربًا قبل ان تتاأكد من 
ان نف�شييية عييدوك �شتنهار 

بعد ال�شربة الوىل"

يف اوائييل عام 1942، وقييف هتلر يتحدث اىل 

رجاله وقواده الع�شكرين، فقال لهم: 

- ان هييذا العييام �شيحمييل مييع نهايتييه نهاييية 
احللفاء! 

وم�شت الأيام وال�شابيع وال�شهور، ومل ينته 
احللفاء. 

وراح ال�شعييب المليياين ي�شيياأل: متييى تنتهييي 
احلرب؟ 

وا�شبح الملان يرددون هذا ال�شوؤال اكثير مما 

يرددون هتاف: هايل هتلر! 

جميييع  يف  يخطييب  ان  اىل  جويلييز  وا�شطيير 

حمطات الراديو ويقول: 

- ل ت�شيعييوا الوقييت يف ال�شييوؤال متييى ياأتييي 

يييوم الن�شر.. بييل اعملييوا يف �شبيل احل�شول 

علييى الن�شيير والواقع ان ال�شعييب الملاين كان 

يثييق بزعيمييه ثقيية عمييياء، لنييه حقق له 

كل مييا وعد بييه حتى �شنيية 1942 وقييد اثبت 

ذلييك اجلرنال "كارل هو �شوفيير" مدير معهد 

اخلطييط الملانييية يقينييا، ودلييل علييى ذلك 
بالرقام. 

الثنن والدنيا / 
كانون الثاين- 1944
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عامل امل�شرح املجيد 
يتجلى وراء الكوالي�ش 

اكثير من مما يتجلى 
على اخل�شبة حتت نظر 

اجلمهور و�شمعه. 
ان بوهيمية الفن 

وجالله كلها تظهر 
وتتج�شم خلف 

املناظر.. اما امامها 
وامام اجلمهور 

فحركات مر�شومة 
معدة! 

ينتهييز جنيب فييرتة كل ا�شييرتاحة ليهييرع اىل كوالي�ش 
م�شرحه ي�شييمع او يحكي اآخر النكت.. ويحب جنيب ان 
يجل�ش دائمييا اىل "ماري منيب" وميياري منيب تعي�ش يف 
احلياة نف�ش الدور الذي متثله على امل�شييرح.. ال�شيييدة 

الطيبة القلب .. املرحة دائما.. 

ويتخذ عبييد الفتاح الق�شري زميلييه حممد الديب 
م�شت�شارا يف �شئون املاكياج... وت�شمعه ي�شيح عليه 
لريه ال�شارب امل�شتعار الييذي و�شعه وهو يقول له 

بلهجته البلدية التي يظهر بها على امل�شرح: 
- م�ش برده كده!! 

وتقابل ميمي �شكيييب يف حجرتها.. وجتد معها زوجها �شراج 
منر او "منيغ" كما تنطقها ميمي �شكيب! 

ويكييون "�شفاج" – اي �شراج – قد عاد ميين "ال�شتوديو" متعبا 
وتبداأ ميمييي �شكيب تبا�شر اعمالها كزوجة قبل ان تبا�شرها 

كممثلة على امل�شرح..

وتق�شييي زينييات �شدقي كل 
وقتهييا وراء الكوالي�ش تفتح 
لنف�شهييا الفنجييان .. وت�شمع 

زينات تقول لنف�شها: 
- جايلك خر نهييار الثنن 

قول ان�شاء اهلل. 
وت�شكت زينات �شدقي.. ثم 
تتنهييد بعد قليييل وترد على 

نف�شها: 
- ان�شاء اهلل يا اختي! 

وح�شيين فايييق وراء الكوالي�ش 
هييو ح�شيين فايييق علييى امل�شرح 
�شخ�شيته  دور  يتقم�ييش  لنييه 
منييذ ال�شاعة التييي يدخل فيها 
اىل امل�شرح.. وجتد ح�شن فايق 
بتجربيية  يقييوم  الكوالي�ييش  يف 
ما�شوف ي�شنعه على امل�شرح... 

وي�شحك هو من نف�شه.. 

جنيييب  جنييد  ال�شتييار  وخلييف 
الريحاين يف غرفته.. ي�شنع كل 

�شيء ويتكلم يف كل �شيء.. 
املاكييياج ويخلييع مالب�شه  ي�شنييع 

ويتهياأ لدوره. 
والدب  امل�شييرح  عيين  ويتكلييم 
والفن.. ويف اعانة وزارة ال�شئون 
لفرقتييه ، العانيية التييي مل تزد 
على مائتي جنيه .. مائتي جنيه 
فقط لعظييم م�شرح م�شري.. او 
للم�شرح امل�شييري الوحيد مبعنى 

ا�شح.  اخر �شاعة/ �شبيياط- 1949

التقييط الدكتييور احمييد مو�شى 
هييذه  علييى  املن�شييورة  ال�شييورة 
توفيييق  لال�شتيياذ  ال�شفحيية 
احلكيييم وحميياره، فعر�شناهييا 
ا�شدقيياء  ميين  طائفيية  علييى 
"الثنيين" اأي ال�شتيياذ توفيييق 
للقييراء.  لتقدميهييا  واحلمييار 
فكتييب كل منهييم مييا راآه و�شفييًا 

لها. 

ال�شتاذ عبا�ش العقاد 
"قلنا له اإن ال�ص���ورة لال�ص���تاذ احلكيم 
وانن���ي م���ن دول���ة احلمري، فا�ص���ار بان 
تكتب هذه العبارة على ل�ص���ان اال�صتاذ 
اإذهب���ي حلم���ار احلكي���م..   - توفي���ق: 

ودعيني!" 

ال�شتاذ حممد التابعي 
"اأرى ان يكت���ب حتتها ما ياأتي: "هذه 
ال�ص���ورة مثل طيب عل���ى الدعاية التي 
طبوله���ا  دق  احلكي���م  اال�ص���تاذ  يجي���د 
لنف�ص���ه! وال يبعد ان ارى قريبا �صورة 
اخرى وفيها اال�صتاذ ت. احلكيم وعلى 
كتفه او على راأ�ص���ه ع�صفور وال�صم�ض 
تب���زغ م���ن ال�ص���رق حت���ى تك���ون ه���ذه 
ال�ص���ورة دعاي���ة لكتاب���ه ع�ص���فور م���ن 
ال�ص���رق كم���ا يري���د ه���و م���ن �ص���ورته 
ه���ذه الت���ي ت�ص���ورها وجل����ض فيها مع 
حمار – ان تك���ون دعاية لكتابة حماره 

احلكيم!". 

ال�شتاذ ال�شاوي 
ارى ان يكتب حتت ال�ص���ورة "ومن كل 

زوجني اثنني!" 

ال�شتاذ احمد اللفي عطية 
اآ�صف ج���دًا الأن ال�صورة غ���ري وا�صحة 
متام���ًا، ولو كانت نظارتي معي لتبينت 

اال�صخا�ض جيدًا يف هذه ال�صورة! 

ال�شتاذ فكري اباظة 
"توفي���ق احلكي���م وحم���اره... ولكنها 
الي���وم "حم���ارة" ف���اأي تط���ور ح���دث: 
م���ن  االنث���ى  وب���ني  بين���ه  وا�صل���ح 
احليوان���ات. وه���و ع���دو االنث���ى م���ن 

االدميات؟!". 

ال�شتاذ توفيق احلكيم 
حديث  من  واعم���ق  ا�صدق  "حديث���ه.. 

اكر االآدميني" 

ال�شتاذ كامل ال�شناوي 
حت���ت  املحادث���ة  ه���ذه  تكت���ب  ان  راى 

ال�صورة: 
- اين احلمار؟ 

- القلم عند غالم الغيوب! 

ال�شندباد البحري: 
�ص���ورة جمع���ت ب���ني اال�صت���اذ توفي���ق 
احلكيم وحماره.. واال�صتاذ توفيق هو 

الذي على الي�صار! 

م�شطفى امن: 
امتحن معلوماتك.. اين اال�صتاذ توفيق 

احلكيم يف هذه ال�صورة؟ 

الأثنن والدنيا/ 
كانون الثاين- 1944

طبعت  مبطابع موؤ�ش�شة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون
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