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انــور  ا�ســرة  مــن  اإنــذار  ثــاين 
وجدي لكمال ال�سناوي 

اال�ش����واء ت�شقط االن على حياة م�شاهري 
النج����وم.. احمد بدرخان يكتب �شيناريو 
عن حياة املرح����وم �شيد دروي�ش.. الفيلم 
�شيكون من انتاج موؤ�ش�شة تدعم ال�شينما 
واخ����راج بدرخان.. كمال ال�شناوي ميثل 
دور املرحوم انور وجدي يف فيلم"طريق 
الدموع"الذي يخرجه حلمي حليم.. كتب 
ال�شيناري����و واحلوار �شي����د بدير وتلعب 
ليل����ى ف����وزي دوره����ا احلقيق����ي يف حياة 
ان����ور وج����دي، اعت����ذرت ليل����ى م����راد عن 
عدم متثيل دورها يف حياة انور، وقبلت 
�شب����اح ان تق����وم ب����دور ليل����ى م����راد يف 

الق�شة! 
حلم����ي رفل����ة يخرج ق�ش����ة، امل����ظ وعبده 
احلمويل، باالل����وان، وي�شاركه يف انتاج 
ه����ذا الفيل����م �شتودي����و م�ش����ر.. �شتمث����ل 
امل����ظ..  دور  اجلزائري����ة  وردة  املطرب����ة 
ويلع����ب املط����رب عادل مام����ون دور عبده 

احلمويل! 
وقد كت����ب ق�شة ه����ذا الفيلم عب����د احلميد 
ج����ودة ال�شح����ار وا�شرتك مع����ه يف كتابة 
ال�شيناري����و �شالح ج����ودت وحلمي رفلة 
وني����ازي م�شطفى وانف����رد �شالح جودت 

بكتابة احلوار واغاين الفيلم. 
وق����د كان املفرو�ش ان يخ����رج هذا الفيلم 
يف  ان�شغ����ل  ولكن����ه  م�شطف����ى،  ني����ازي 
فيلم����ن هما"احل�شاب"و"دم����اء  اخ����راج 
عل����ى النيل"واالخ����ري م����ن انت����اج جم����ال 
الليث����ي وبطولة فريد �شوقي وهند ر�شتم 
وح�شن يو�شف، فلما ازف موعد ت�شوير 
الفيل����م مل ي�شتطع حلمي رفل����ة ان ينتظر 
�شه����را اخر حتى يف����رغ نيازي من اخراج 
فيلم����ن وا�شطر اىل ان يخ����رج فيلم املظ 

بنف�شه! 
ال�شا�ش����ة  عل����ى  �شرنده����ا  كم����ا  وامل����ظ 
ا�شمه����ا احلقيق����ي �شكين����ة – وق����د ب����داأت 
حياتها"حامل����ة مونة"تعم����ل مع البنائن 

وت�شليهم بالغناء نهارا.. 
والذي اطلق عليها ا�شم )املظ( هو �شكري 
�شرح����ان ال����ذي ميث����ل دور اح����د زمالئها 
البنائ����ن، فاحبها وبادلته هي حبا بحب، 

وكان يقول لها دائما: 
ان����ت جميلة وحلوة و�شوتك زي االملاظ، 
وناداه����ا النا�����ش بع����د ذل����ك باملاظ����ة.. ثم 
تطور ا�شمها على م����ر االيام حتى ا�شبح 

املظ! 
اخلدي����و  ان  العجي����ب  وم����ن 
ا�شماعي����ل او ح�ش����ن ريا�ش 
راآها وه����ي فتاة فل����م يعجب 

به����ا ومل يلتفت اليها اال بع����د ان تزوجت 
من عبده احلمويل 

واول لقطة يف الفيلم ت�شور غلط وعبده 
احلم����ويل معا، تبداأ بامل����ظ وهي تختل�ش 
النظ����ر م����ن �شربي����ة ق�شر بك����ي با�شا اىل 
عب����ده احلمويل وهو يغن����ي للرجال على 
التخت.. فتلقى عليه املظ منديال حريريا 
لك����ي تلفت نظ����ره اليها!.. ث����م تعتذر له.. 
ويلتق����ي املط����رب واملطربة بع����د ذلك عدة 
م����رات حتى يح����ب كل منهم����ا االخر.. ثم 
يتفقا على الزواج وي�شرتط هو عليها ان 

تعتزل الغناء وتتفرغ للبيت! 

اخلديو ا�سماعيل وديلي�سب�س 

والفيل����م ي�ش����ور م�ش����ر يف عه����د اخلديو 
حلظ����ات  م����ن  حلظ����ة  ويف  ا�شماعي����ل.. 
ويطل����ب  ديلي�شب�����ش   يج����يء  جمنون����ة 
مقابلته فريف�ش الن����ه يعلم ان ديلي�شب�ش 
جاء يطل����ب جزءا م����ن ام����الك الدولة يف 
قناة ال�شوي�ش هذه اىل جانب االمتيازات 
الت����ي �شبق ان ح�شل عليه����ا!.. ثم يهم�ش 
خلي����ل اغ����ا يف اذن اخلدي����و ب����ان الرجل 
جاء ومع����ه فتاة فرن�شي����ة اآية يف اجلمال 
والفتنة.. فيبت�شم اخلديو وياأمر ب�شمها 
يقاب����ل  ث����م  احل����رمي..  يف  جواري����ه  اىل 
ديلي�شب�����ش ويوق����ع معه العق����د يف نف�ش 

اليوم! 
واملعروف ع����ن عبده احلمويل انه تزوج 
مرت����ن، م����رة م����ن فتاة م����ن قري����ة فحاقة 
مبدينة طنطا، وتلعب ه����ذا الدور املمثلة 
�شل����وى حمم����ود، ومرة م����ن املطربة املظ 
الت����ي ملع ا�شمها وا�شته����رت قبل ان يظهر 

هو ان ي�شمع عنه احد! 
ه����ذا  احل����ان  و�ش����ع  يف  ا�ش����رتك  وق����د 

الفيل����م عب����د الوه����اب وفري����د االطر�ش.. 
ويف اعتق����ادي ان عب����د الوهاب �شيتطور 
باحلان عبده واملظ حتى يه�شمها النا�ش 
ومييل����وا على اجلانبن وه����م ي�شتمعون 
اليه����ا.. وعندها قلت ه����ذا لفريد االطر�ش 

عار�ش الفكرة وقال باحلرف الواحد: 
- ان االحلان التي يغنيها عبده احلمويل 
واملظ، يجب ان تكون احلانا �شرفية مائة 
يف املائة، وخالية من التوزيع املو�شيقي 
احلدي����ث، كما يج����ب ان ت����وؤدى بوا�شطة 
االالت املعروف����ة يف ذل����ك الع�ش����ر.. وان 
يقل����ل ذل����ك م����ن روع����ة االحل����ان.. وامنا 
�شيجعلها اقرب اىل الواقعية.. واالحلان 
الت����ي م����ن ه����ذا الن����وع ال تنج����ح ب�شب����ب 
املوؤث����رات احلديثة، وامن����ا تنجح ب�شبب 
اجلم����ل املو�شيقي����ة النابع����ة م����ن انف�شنا 

نحن ال�شرقين.. 

حامد مر�ســي يلعب دور عزيز 
عثمان 

انذرت ا�شرة املرحوم انور وجدي للمرة 
الثانية املمثل ال�شينمائي كمال ال�شناوي 
بان يتوقف عن انتاج فيلم طريق الدموع 
ال����ذي يع����ود في����ه حي����اة انور وج����دي.. 
وراأى كم����ال ال�شن����اوي ان حي����اة ان����ور 
وجدي لي�ش����ت ملكا الف����راد ا�شرته وامنا  
ا�شبحت ملكا للتاريخ.. ولهذا مل يتوقف 
عن انتاج الفيلم ومل يعباأ بانذار اال�شرة، 
وكل ال����ذي فعل����ه انه غ����ري ا�شم����اء ابطال 
الق�ش����ة.. فان����ور ا�شبح ا�ش����رف.. وليلى 

ا�شبحت فايزة وهكذا..
ويف الفيلم دور كبري ملمثل هزل كان يلعبه 
مع انور وجدي على م�شرح احلياة املمثل 
اله����زيل امل�شهور عبد ال�ش����الم النابل�شي، 
مل  ال�شن����اوي  كم����ال  ان  العجي����ب  وم����ن 

ي�شتع����ن بعبد ال�ش����الم النابل�ش����ي ليلعب 
دوره احلقيقي يف الفيلم، وامنا ا�شتعان 
مبمث����ل هزيل اآخر ليلع����ب دوره، هو عبد 

املنعم ابراهيم.. 
ويقول كم����ال ال�شناوي ان الو�شط الفني 
كل����ه يعل����م ق�شة احلدي����ث ال����ذي دار بينه 
وب����ن زين����ب �شدقي، عندم����ا كان انور ال 
ي����زال ممثال مغمورًا وكان����ا يتحدثان عن 
ال�شحة والفلو�����ش.. فرفعت زينب يديها 

اىل ال�شماء و�شاحت: 
- ال�شح����ة وال مليون جني����ه.. فرفع انور 

يديه اىل ال�شماء وهتف ب�شوت عال: 
- ادين����ي �شرطان ومليون جنيه.. ويعلق 

كمال ال�شناوي قائال: 
- فماذا فعل باملليون؟

مل يقول: 
- ان الع����رة التي يخرج بها االن�شان من 
ه����ذا الفيلم ه����ي انك حن تك����ون طموحا 
فلي�����ش عل����ى ح�ش����اب نف�ش����ك، وال حتطم 
حيات����ك يف �شبي����ل جم����ع الفلو�����ش.. لقد 
كان املرحوم ان����ور وجدي يف حاجة اىل 
عملية جراحية ت�شتغ����رق �شهرين، ولكنه 
كان م�شغ����وال بالعم����ل ولي�����ش عنده وقت 
الفراغ له����ذه العملية، وعندما ذهب اليهم 

ولكن بعد فوات االوان!
بق����ى ان تعلم ان الذي يلعب دور املرحوم 
عزيز عثم����ان هو املطرب القدمي وروميو 
�شارع عماد الدين ال�شهري بحامد مر�شي! 

الت�سحية الكربى 
ق���ال يل جم���ال الليثي ان���ه �شحى مبركب 
�شراع���ي يف اثناء انتاج���ه لفيلمه االخري 
ال���ذي يخرجه ني���ازي م�شطفى.. قلت له: 

وكيف كان ذلك؟ 
قال: 

- ا�شرتي���ت مركب���ا �شراعي���ا مببل���غ 150 
جنيه���ا لكي نحطمه عل���ى �شخور ا�شوان 

يف لقطة واحدة! 
وقال انه ا�شتعان باكرث من عد�شة ت�شوير 
حتى يلتق���ط منظر املركب وهو يغرق من 

عدة زوايا.. 
ويق���ول جم���ال الليثي ان���ه يح���ارب بهذا 
الفيل���م – دماء على الني���ل – حكاية الثاأل 

املنت�شرة يف ال�شعي���د.. ويحدث ان يقتل 
فريد �شوق���ي واحدا من اال�ش���رة امل�شادة 
ال�شرت���ه فتخرج زوجة القتي���ل وهي هند 
ر�شتم للثاأر من قاتل زوجها.. وتعرث عليه 
وهو جريح يف بيت مهجور.. فرتف�ش ان 
تقتل���ه بالر�شا�شة الواح���دة التي متلكها 

وتقول له: 
ول���ن  واح���دة..  ر�شا�ش���ة  معاي���ا  ان���ا   -
ا�شتطي���ع ان اقت���ل كبه���ا االن الن التقاليد 
يف ال�شعي���د متن���ع قتل الرج���ل اجلريح! 
وتعاجله هند ر�شت���م حتى ي�شفى متاما.. 
ث���م تتناول البندقي���ة وت�شوبها نحو قلبه 

وتطلقها فال ينطلق منها �شيء! 
كان فري���د قد �ش���رق الر�شا�ش���ة الوحيدة 

اليتيمة منها! 
ويلع���ب ح�شن يو�ش���ف دورا هاما يف هذا 
الفيل���م.. هو دور ال�ش���اب ال�شعيدي الذي 

يقتل �شقيقه االكر ملجرد انه جبان! 

ثورة املوتى 
وح�ش���ن يو�ش���ف خري���ج املعه���د الع���ايل 
للتمثي���ل دفع���ة 1957.. وكان اول دفعته 
ه���و يق���ول ان املخ���رج امل�شرح���ي فت���وح 
ن�شاطي ا�شتعان به ليلعب الدور الرئي�شي 
ال  وه���و  احل���الق،  زواج  م�شرحي���ة،  يف 
ي���زال طالب���ا بال�شن���ة النهائي���ة باملعه���د.. 
وبعد تخرجه التح���ق بامل�شرح القومي.. 
ويف يوني���و القادم �شي�شاف���ر اىل باري�ش 
ليلع���ب مع جن���وم امل�ش���رح القومي ثالث 
م�شرحيات ه���ي بيت من زج���اج وال�شيخ 

متلوف وال�شلطان احلائر.. 
قلت له: 

- ما ا�شعب دور مثلته يف حياتك؟
- دور حميي يف فيلم يف  بيتنا رجل

- وا�شعب دور على امل�شرح؟
- دوري يف ث���ورة املوت���ى!.. فف���ي ه���ذه 
امل�شرحي���ة ي���رى املتفرج���ون املوتى وهم 
يبعثون م���ن القبور ويت�ش���اءل كل منهم: 
مل���اذا مات قبل ان تتحق���ق جميع اماله يف 

احلياة؟ 
وان���ا امث���ل يف هذه امل�شرحي���ة دور �شاب 
مات وعم���ره 20 عام���ا.. كان يحب وكان 
بع���د  مي���الده  عي���د  يف  ال���زواج  يعت���زم 

ا�شبوع! 
قلت له:

- ملاذا مل تتزوج لالن؟
قال: 

- انني ال ازال يف مرحلة احلياة!
- اي بناء! 

- بناء م�شتقبلي.. 
- وم���ا العالق���ة ب���ن زوج���ك وم�شتقبل���ك 

كممثل؟
- الزواج �شيعطلني عن م�شتقبلي! 

ام  امل�ش���رح  قلب���ك،  اىل  اق���رب  ايهم���ا   -
ال�شينما؟ 

- لذة التمثيل يف الدور نف�شه!
- هل فكرت يف االنتحار؟

- ملاذا؟
- كل ان�ش���ان مت���ر ب���ه مرحلة م���ن مراحل 

الياأ�ش وقد يفكر يف االنتحار!
- انا مل افكر يف االنتحار! 

- وال مرة؟ 
م���ع  ال�ش���راع  اح���ب  ان���ا  م���رة..  وال   -
ال�شع���ب.. احب ال���دور ال�شعب والفر�ش 

ال�شعب واحلب ال�شعب! 

جليل البنداري 

اآخر �ساعة/ 1949
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ان م���ن يذكر ا�شم"برنارد �ش���و"، او يقرًا �شيئا 
م���ن كتابات���ه يح�شب ان هذا االدي���ب الكبري قد 
و�شل اىل ما و�شل اليه دون جهد يذكر.. ورمبا 
ظ���ن النا����ش ان الرج���ل اعتمد عل���ى عبقريته، 
وم�ش���ى يكتب يف ه���دوء واطمئنان حتى اتته 
ال�شهرة"منقادة اليه جترر اذيالها"– كما يقول 
ال�شاعر العربي – ولكن الواقع ان"�شو"جاهد 
يف �شبيل ما و�ش���ل اليه خم�شن عاما متوالية 
مل تق���ل �شاع���ات عمل���ه يف يوم منها ع���ن اربع 

ع�شرة �شاعة يف اليوم!.. 
االم���ر،  اول  ال�شه���رة  ط���الب  م���ن  �ش���و  وكان 
ف���كان يكت���ب عن نف�ش���ه يف ال�شح���ف بام�شاء 
ي���رد عل���ى كتتاباته حتت ام�ش���اءات م�شتعارة 
كذل���ك.. وكان اذا دخل جمتمعا ال يطمئن حتى 
يلف���ت انظ���ار النا����ش جميعا وي�شب���ح مو�شع 

اهتمامهم.. 
ولكنه مل يكن يطلب ال�شهرة لذاتها، بل النه كان 
ي���رى كتاباته مليئ���ة بالذكاء، والفه���م والنفع، 
وان نفعه���ا ال يتحقق على الوجه الذي يرجوه 
م���ا مل يقراأها النا�ش جميعا، ومن ثم فال بد من 
اتخاذ �شبيل الدعاية حت���ى يعرفها اجلمهور.. 
ووفق"�شو"اىل م���ا اراد فما ان تبن اجلمهور 
قيمة كتاباته حتى اقبل عليها، وا�شبحت كتبه 
تب���اع باملالي���ن، وم�شرحياته تعر����ش موا�شم 

باكملها يف كل نواحي الدنيا.. 
 ***

وق���د ا�شته���ر �ش���و ب�شخريت���ه الالذع���ة، حت���ى 
�شخ�شه تناوله بالنقد ال�شديد. 

ولك���ن �شخريت���ه مل تك���ن تق���وم عل���ى تكل���ف 
كان���ت  ب���ل  املفارق���ات،  وا�شطن���اع  الفكاه���ة، 

ام���ام  �شاف���رة  احلقائ���ق  عر����ش  عل���ى  تق���وم 
النا����ش، فريون التناق����ش الظاهر بن افعالهم 
واقوالهم، ويرون غرورهم وغباءهم فيتملكهم 

ال�شحك من انف�شهم! 
م���رة  ذه���ب  ان���ه  العملي���ة  �شخريات���ه  فم���ن 
"جاكتة"م���ن"  مرتدي���ا  امل�ش���ارح  اح���د  اىل 
القطيفة"�شنجابية الل���ون، فا�شتوقفه العامل، 
ومنع���ه من الدخ���ول، و�شاأله �شو ع���ن ال�شبب، 

فقال العامل: 
- هذه اجلاكتة!.. انها غري الئقة!

فابت�ش���م �ش���و، وخل���ع اجلاكت���ة وو�شعها على 
ذراع���ه وح���اول الدخ���ول، ولك���ن العامل منعه 

مرة اخرى، فالتفت اليه �شو وقال: 
- اعرت�شت على اجلاكتة فخلعتها، فماذا تريد 

االن!! اتظن انني �شاأخلع �شيئًا اآخر؟ 
وال���ح علي���ه، يوم���ا، �ش���اب يف ان ي�شتم���ع اىل 
م�شرحي���ة الفه���ا، فواف���ق �شو وجل����ش ي�شتمع 
ل���الدب ال�ش���اب، ومل تنف����ش دقائ���ق حتى كان 

�ش���و يقط يف النوم! فا�شرع ال�شاب يوقظه، 
واحتج قائال: 

- يا �شيدي.. لق���د اردت ان اعرف راأيك يف 
الق�شة.. 

فاجاب �شو: 
- النوم هو راأيي! 

باح���دى  ليل���ة  ذات  النا����ش  واعج���ب 
فجعل���وا  �شدي���دا،  اعجاب���ا  م�شرحيات���ه 
ي�شيح���ون طالب���ن مث���ول املوؤل���ف على 
اىل  �ش���و  وا�شط���ر  امل�ش���رح..  خ�شب���ة 
الظهور على امل�شرح لي�شكرهم.. وبينما 
هو ينحن���ي �شاكرا اذا باح���د املتفرجن 

ي�شيح: 
- م�شرحي���ة �شخيف���ة مل ار يف حيات���ي 

ا�شخف منها! 
فنظراليه برنارد �شو وقال: 

- هل تعتقد ذلك حقا! 
- طبعا! 

فقال �شو: 
- وان���ا كذلك من راأي���ك.. ولكنك ترى 
اننا اثن���ان، وال ن�شتطيع �شيئا حيال 

هذا العدد الكبري من النا�ش!! 

من �شخريات برنارد �شو
ال���ح م�ش���ور �شحف���ي على"برن���ارد �ش���و"ان 
يلتقط �ش���ورة له وعبثا حاول"�ش���و"ان يرده 
عن���ه، واخريا اراد ان يلق���ي عليه در�شا قا�شيا، 
فاذن له بالدخ���ول.. ثم ا�شتمهل���ه برهة ودعاه 
اىل حج���رة مكتب���ه، فل���م يك���د امل�ش���ور يدخل 
احلجرة حت���ى ارتد مذعورًا.. اذ فوجئ مبا مل 
يك���ن يتوقعه.. كان �شو يق���ف عاريا كما ولدته 
امه، وقد علق مالب�شه على"ال�شماعة".. ونظر 

اليه امل�شور نظرة ت�شاوؤل فقال له �شو. 
- ان���ت تري���د ت�شوير ج���ورج برن���ارد �شو؟ ها 
انذا يا �شديقي! اما اذا اردت ت�شوير مالب�شي 

فها هي ذي معلقة رهن ا�شارتك!! 
* وعرث"�ش���و"يف اح���دى املكات���ب الت���ي تبيع 
الكت���ب القدمي���ة على كت���اب كان ق���د اهداه اىل 
�شدي���ق ل���ه. وعلي���ه عب���ارة االه���داء موقع���ة 

بام�شائه. 
فا�ش���رتى الكتاب وار�شل���ه اىل ال�شديق نف�شه 
حت���ت  كت���ب  ان  بع���د 

عب���ارة االه���داء االوىل ه���ذه الكلمات:"اك���رر 
اهداء الكاب اىل ال�شديق الويف!".

* وا�شتبك يف مناق�شة مع احد علماء الريا�شة، 
ودعم العامل نقا�شه باح�شائية ر�شمية واختتم 

مناق�شته بقوله: 
- هذا هو منطق االرقام يا م�شرت"�شو"واالرقام 

ال تكذب! 
فابت�شم"�شو"وقال: 

- م���ن قال ل كان االرقام ال تكذب، خذ مثال على 
ك���ذب االرقام: اذا كان يف طاق���ة رجل ان يبني 
بيت���ا يف عام واحد.. فف���ي طاقة 365 رجال ان 
يبن���وا ه���ذا البيت يف ي���وم واح���د، ويف طاقة 
8760 رجال بناء هذا البيت يف �شاعة واحدة.. 

هذا منطق االرقام! 
وقبل ان يثوب العامل من ده�شته قال له �شو: 

- ب���ل اليك مثال اآخر: �شفين���ة تعر املحيط يف 
�شت���ة ايام، اذن ففي امكان �شت �شفن ان تعره 

يف يوم واحد!
غ���رة  عل���ى  يوؤخ���ذ  مل  واعرتف"�شو"بان���ه   *
يف خ���الل نقا�ش���ه اال مرة واح���دة حيثما ابدى 
راأي���ا بان الرجل ا�شدق راأي���ا من املراأة، وابعد 
منه���ا نظرا، ث���م التفت اىل زوجت���ه لتوؤيد راأيه 

و�شاألها: 
- الي�ش كذلك يا عزيزتي؟

فاجابته: 
- بال ري���ب يا عزيزي.. والدلي���ل على ذلك انك 

اخرتتني زوجة.. وانني قبلت!
* وكان ي�شتمتع بال�شباحة يف جنوب افريقيا، 
وعل���ى مقربة منه لفيف من ال�شبان ال يعرفونه 
فرتاهنوا مع احدهم على ان يعاك�ش"ال�شيخ". 
ويقوم"بتغطي�شه"حتت املي���اه.. وظل ال�شاب 
يح���وم حول"�ش���و"وال يج�ش���ر عل���ى التق���دم، 
والح���ظ �شو تردده، ف�شاأل���ه ماذا به فلم 
يتمال���ك ال�ش���اب ان �شارح���ه بالرهان، 

فقال له: 
- انتظر حتى اأخذ نف�شا عنيفا واغط�ش 

لتك�شب الرهان من هوؤالء الوقحاء! 
وقد نفذ �شو فكرته وع���اد ال�شاب ظافرا 

بالرهان.. 
* وكان مولع���ا بالعم���ل بع����ش الوق���ت 
يف حديقة منزله، فم���رت به �شيدة نزلت 
بالبل���دة حديث���ا، ووقف���ت ترقب���ه وه���و 
ي�شتغل بهم���ة ون�شاط، ومل تلبث ان دعته 

وهي خارج �شياج احلديثة و�شاألته:
- كم يبلغ االجر الذي تتقا�شاه عن عملك؟ 
- انا ا�شتغل مقابل االكل والنوم والك�شاء 

فقط! 
- تعال للعمل عندي وانا اجزل لك االجر..

- ال ا�شتطيع يا �شيدتي.. 
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الأثنني والدنيا /
 ت�سرين الثاين- 1950

فقد العامل منذ ايام 
كاتبا هذا، �سوت �سهرته 

بحر"املات�س"الذي يف�سل 
بني وطنه والقارة 

الوربية، وداعت يف 
ا�سقاع العامل قاطبة.. 

ذلك هو"برنارد �سو"، الذي 
اثرى الدب بق�س�سه 

وموؤلفاته، وا�سحك 
املاليني ب�سخرياته 
ونقدائه.. فانتهت 

بوفاته، وهو يف الرابعة 

والت�سعني من عمره، حلقة 
من حلقات التاريخ.. 

يف 19 يناير املا�شي احتفلت 
احلكومة الريطانية مبرور مائة 

�شنة على ان�شمام"عدن"اىل 
االمراطورية الريطانية وقد 
ظلت عدن منذ عام 1839 اىل 

1936 حتت �شلطة حكومة الهند ثم 
تولت ادارة �شوؤونها هيئة الطريان 

الريطانية ملا ملوقعها اجلغرايف 
على البحر االحمر من �شاأن عظيم 

من الواجهة احلربية.. ومن متاعب 
اهايل عدن نق�ش املاء و�شعوبة 

احل�شول عليه، وكانوا يف املا�شي 
يخزنونه املاء يف خمازن وابار 

جتمع املاء من االمطار، اال انه يف 
بع�ش ال�شنوات ال يقع مطر ابدًا!. 
وقد ا�شطرت املقامات الريطانية 

اثناء احلرب العظمى ان حتفر االبا 
بحثا عن املاء جليو�شها املنهوكة 

عند مرورها بعدن، واخريا عرثت 
على ماء �شالح لل�شرب على مقربة 

من عدن فمدت اليه املوا�شري 
وق�شت بذلك على م�شكلتها التي 

تن�شا يف كل �شنة. وعلى هذه 
ال�شفحة بع�ش ال�شور متثل 

خمازن املاء بعدن. 

مرور مائة 
�سنة على 

عدن حتت 
احلماية 

الربيطانية 

خمزن عدن العمومي حيث كان املاء يجتمع بعد نزول املطر، اما اليوم فياأتي املاء اىل عدن بوا�سطة املوا�سري التي مدتها ال�سلطات 
الربيطانية ايام احلرب.

جم���اري ع���دن القدمي���ة لنقل املاء م���ن املخازن اىل خمتل���ف انحاء البل���د، وقد ا�سبحت 
اليوم عدمية الفائدة.

منظر جوي ملدينة عدن، وقد ظهرت يف و�سط ال�سورة خمازن 
املاء القدمية على �سفح اجلبال املجاورة. 

منظ���ر ع���ام لعدن كما يبدو من البح���ر، ويرى اخلرباء ان موقعها 
احلرب���ي عل���ى البحر االحم���ر ال يقل اهمية ع���ن موقع جبل طارق 

على البحر االبي�ض املتو�سط. 

 منظر عام ملخازن املاء 
بعدن، وقد اختار اهل 

عدن املكان ال ن�سائها يف 
واد �سيق بني جبلني )كما 

يبدو يف ال�سورة( وجتتمع 
فيها املياه باكرب كمية اذا 
ما نزل املطر، وكثريا ما 

كان مير الف�سل كله دون 
ان تقع قطرة واحدة اال ان 
مد املوا�سري اليوم قد اغنى 

االهايل عن تلك املخازن. 

اللطائف امل�سورة-
�سبااط-1939
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ع�شرين عاما.. ال يعرف عنها احد �شيئا. 
وحدث يف احد ام�شيات هذا اال�شبوع ان 
ذهب���ت جريتا اىل اجلري���ل روم يف فندق 
الكرب���ون وجل�ش���ت وحده���ا اىل اح���دى 

املوائد.. 
وع���رف مدير الفندق بوجوده���ا فاراد ان 
ي�شتغل ذلك للدعاية ملطعم الفندق فات�شل 
طالب���ا  االنرتان�شيج���ان  جري���دة  ب���ادارة 

ار�شال م�شور. 
وج���اء امل�ش���ور.. وب���دال م���ن ان يلتق���ط 
�ش���ورة جريت���ا ب�شرع���ة ويف خفية وهي 
يتقن���زح  ان  اراد  مائدته���ا  اىل  جال�ش���ة 

وياخذ �شورتها يف و�شع غريب. 
وراأت جريتا امل�ش���ور وهو واقف امامها 
يده���ا  فرفع���ت  اله���ا  م�شوب���ة  وعد�شت���ه 
وحجبت وجهها و�شاحب���ت فيه بجملتها 
اخلال���دة الت���ي تطقه���ا دائم���ا يف �ش���وت 

حزين. 
دعن���ي وح���دي ومل ي�شتط���ع امل�شور بعد 
ذل���ك ان يلتقط ال�ش���ورة وطلب اليه مدير 
الفن���دق نف�ش���ه ان يت�ش���رف الن اح���دا ال 

ي�شتطيع ان يغ�شب جريتا.. 
وخرجت جريتا بعد الع�شاء ت�شري وحدها 
يف ميدان الكونك���ورد و�شارع ريفويل.. 

ثم عادت بعد ن�شف �شاعة اىل فندقها. 

امللك طالل على ال�سا�سة 
و�شغل���ت ق�شة امللك ط���الل �شحف فرن�شا 
الفرن�ش���ي  الع���ام  ال���راأي  ت�شغ���ل  مل  ون 
امل�شغول مب���ا هو اهم م���ن م�شائل فرن�شا 

االقت�شادية.. 
وكان اح���د ال�شحفي���ن امل�شرين يجل�ش 
يف مقه���ى يف حي �شان جرم���ان بباري�ش 
واىل جانب���ه كان يجل����ش املخرج واملمثل 
اور�شون ويل���ز وعرف اور�شون ويلز ان 

�شاحبنا عربي فقال له: 
- اىل اي حد و�شلت م�شاألة امللك طالل؟ 

وقال ال�شحفي: 
- انه���ا مل تنت���ه بعد.. هل تهم���ك مثل هذه 

امل�شائل. 
واجاب اور�شون ويلز: 

- تهمن���ي ج���دا.. انه���ا ت�شل���ح مو�شوعا 
لل�شينم���ا.. و�شكت ار�ش���ون حلظة ثم قال 

لل�شحفي: 
مو�شوع���ا  ت�ش���ع  ان  حت���اول  ال  مل���اذا   -

لل�شينم���ا م���ن ق�شة ه���ذا املل���ك امل�شكن.. 
وقال ال�شحفي: 

- ومن يخرجه وينتجه. 
واجاب: 

- انا.. اين م�شتع���د النتاج فيلم عن ق�شة 
امللك طالل!! 

ويقي���م اور�شون ويلز يف فر�شاي ويهبط 
كل ي���وم تقريب���ا اىل ح���ي �ش���ان جرم���ان 
ويجل�ش يف املقهى ويجل�ش على مائدتن 

يف نف�ش املقهى اثنان من �شكرترييه. 
وهو يعد عمال جدي���دا لل�شينما وطريقته 
غريب���ة غ���ري ماألوف���ة.. فه���و يجل����ش اىل 
مائدت���ه يحت�ش���ي �شراب���ه ويتح���دث م���ع 
اجلال�ش���ن ث���م ينه����ش فيملي عل���ى احد 
بعده���ا  يع���ود  ث���م  جمل���ة  ال�شكرتريي���ن 
اىل مائدت���ه.. وينه����ش بعد ف���رتة ليملي 

ال�شكرتري االخر.. 
ويق���ول اور�شون ويلز ان ه���ذه الطريقة 
طريق���ة خل���ط العم���ل بوق���ت الف���راغ من 

اح�شن الطرق. 

امل الزوجة ال�سابة 
ويف مطعم"اال�شكارابي���ه دور"بباري����ش 
جل�ش���ت ا�شتم���ع اىل جاكل���ن ويل���د بي���ك 

ممثلة الكوميدي فران�شيز املعروفة وهي 
تتح���دث عن ذكرياته���ا عن امل�ش���رح.. لقد 
كان���ت جاكل���ن زوج���ة للكات���ب الفرن�شي 
الكبري.. �شا�شا جي���رتي وقد انف�شال منذ 

اعوام.. 
ال�شاب���ق  ع���ن زوجه���ا  و�شال���ت جاكل���ن 

فقالت: 
- انن���ي اراه احيان���ا.. ان���ت تع���رف ان���ه 

تزوج قريبا من فتاة �شغرية.. 
قالت: 

- وهل هو �شعيد؟
قالت: 

- طبع���ا.. لي����ش هناك اجمل م���ن ان تظم 
ب���ن يدي���ك ال�شباب م���ا دم���ت ال ت�شتطيع 
ان ت�شع���ه بن جنبيك وت���رددت حلظة ثم 

�شاألتها. 
- وهي!. هل هي �شعيدة؟ 

واجابت: 
-االم���ل يف اليوم الذي ت�شتطيع ان تغلق 
عيني���ه اىل االب���د باح���دى يديه���ا وتفت���ح 

خزانته باليد االخرى.. 
ان �شا�شا جيرتي قد جتاوز  ال�شبعن ومع 

ذلك فقد �شاله احد ال�شحفين يوما.. 
- هل يحب ال�شيوخ! 

فاجاب على الفور: 
- يج���ب ان نالح���ظ ان القل���ب ال تثبت به 

�شعريات بي�شاء.. 

حلم اخلنزير 
تغدي���ت م���ع اال�شت���اذ التابع���ي يف مطعم 
خلف م�شرح االوديون يدعى"الكون�شون 
ليه"وترجمتها"اخلنزي���ر  دي 
ال�شغري"وه���و مطعم قدمي ال يرتاده غري 
الفرن�شي���ن وكل جدران���ه مزينة بق�شائد 
�شعري���ة عن الغداء والنبيذ وال�شهية ويف 
اح���د اركانه ق�شيدة تتح���دث اىل الزبائن 
الذين يرت���ادون املطعم داعي���ة اياهم اىل 

ان ياكلوا جيدا واال.. واال ماذا! 
تقول الق�شيدة: 

اذا مل تك���ن �شحيح املع���دة.. واذا مل تكن 
الذي���ن  ه���وؤالء  م���ن  كن���ت  واذا  ذواق���ة.. 

الن  االخ���ر  ويرتك���ون  �شنف���ا  ياكل���ون 
معدتهم ال حتتمله.. اذا كنت احد هوؤالء.. 
فتف�ش���ل وارن���ا مر����ش اكت�شاف���ك! هك���ذا 

تقول الق�شيدة لزبائن املطعم. 
وروى يل اال�شت���اذ التابع���ي ان���ه يف عام 
1938 كان عب���د الوه���اب وحمم���د ك���رمي 
يف باري����ش يع���دان فيلم دم���وع احلب قد 

دعاهما للغداء يف هذا املطعم.. 
وجل����ش الثالثة اىل املائدة واخذ التابعي 
يق���راأ لعب���د الوه���اب قائم���ة الطع���ام واذا 
بعبد الوه���اب ينظر اىل طبق فخم يحمله 
اجلر�ش���ون اىل اح���د الزبائ���ن ويقول يف 

اعجاب: 
- ال.. ال.. ان���ا عايز من ده.. ده باين عليه 

لذيذ قوي! 
وع���رف التابعي ال�شنف ال���ذي ا�شار اليه 
عبد الوهاب ون���ادى للجر�شون وطلب له 
من���ه.. دون ان يق���ول لعبد الوه���اب انه.. 

حلم خنزير.. 
وج���اء الطع���ام.. وم�ش���ى عب���د الوه���اب 
يلته���م يف �شغ���ف طعامه.. ولكن���ه مل يكد 

ياكل ن�شف الطبق حتى قال التابعي:
- ان���ت ع���ارف ايه الل���ي بتاكل���ه يا حممد 

ده.. 
واذا بعبد الوه���اب ي�شيح فيه يف تو�شل 

دون ان يتوقف عن االكل قائال: 
- ال بال����ش والنبي يا تابع���ي.. ا�شتنى ملا 

اخل�ش اكل.. 
وم�ش���ى يلته���م م���ن جدي���د حت���ى ا�شبح 
الطب���ق نظيف���ا يلم���ع.. وعندئ���ذ ق���ال يف 

هدوء. 
- كن���ت عاي���ز تق���ويل اي���ه.؟ الطب���ق اللي 

اكلته ده ا�شمه ايه بقى. 
وقال التابعي بهدوء. 

�ش���ي  ي���ا  اوري  خنزي���ر  حل���م  ا�شم���ه   -
حممد.. 

مي�شم����ش  وه���و  الوه���اب  عب���د  وق���ال 
�شفتيه.. 

- اخ����ش عليك.. ك���ده تخلين���ي اكل حلم 
خنزير.. 

اآخــر �ســاعة/
  حزيران - 1952

ويف اال�شبوع املا�ش���ي كان حديث باري�ش 
ي���دور ج���دل ق�ش����ش جن���وم ال�شينم���ا او 
نوادره���م يف باري����ش.. وكان اطرف هذه 
االحاديث يدور حول اعالن ن�شرته الهريالد 
تريب���ون يف طبعته���ا االوروبي���ة ون�شرته 
معها بع�ش �شح���ف فرن�شا وكان ن�ش هذا 
االع���الن هو:"تعل���ن ادارة فن���دق ج���ورج 
اخلام�ش ان مدي���ر الفندق مل يكن موجودا 
احلادي���ة  ال�شاع���ة  م���ن  ام����ش  مكتب���ه  يف 
ع�شرة �شباح���ا اىل ال�شاعة احلادية ع�شرة 
والن�شف وان الذي كان يرد على التليفون 
ب���دال منه يف ه���ذه الفرتة ه���و املمثل داين 
كاي، وهي تعتذر حل�شرات عمالئها الذين 
حتدث���وا بالتليف���ون يف ه���ذه الف���رتة عما 
وج���ه اليهم وعن ال���ردود التي تلقوها على 

ا�شئلتهم..". 
ف���ان املمث���ل  ووراء ه���ذا االع���الن ق�ش���ة، 
ال�شينمائ���ي املع���روف داين كاي يقي���م يف 
فن���دق جورج اخلام�ش، وق���د حدث ان كان 
مي���ر امام مكت���ب مدير الفن���دق يف ال�شاعة 
احلادي���ة ع�ش���رة م���ن ذل���ك الي���وم فوجدخ 
خالي���ا ووج���د التليف���ون يدق ب���ال انقطاع 
وه���و تليفون املدير اخلا�ش الذي ال يعرفه 

اال كبار العمالء.

ودخ���ل داين كاي اىل مكت���ب املدي���ر فل���م 
يجد احدا.. فجل����ش على املكتب واخد يرد 
على التليف���ون ردودا م�شحك���ة هي خليط 
م���ن الفرن�شي���ة واالجنليزية خ���الل ن�شف 
�شاعة.. فقال الحد كبار زبائن الفندق وكان 

ي�شاأل عن حجرز جناح له. 
تكفي���ك  اال  ل���ك جناح���ا؟  ومل���اذا نحج���ز   -
حج���رة..؟ ه���ل انت �شم���ن ج���دا بحيث ال 

ت�شتطيع ان تنام يف حجرة واحدة؟ 
ورد علىاح���د ا�شح���اب االلق���اب االجنليز 

ممن ال يخاطبون اال بلقبهم.. 
- ا�شم���ع ي���ا �شاحبن���ا.. لي�ش عن���دي وقت 
البحث لك عن ا�شدقائ���ك يف الفندق فتعال 

بنف�شك وابحث عنهم.. 
وقال الخر: 

- اقف���ل ال�شكة وال ترثث���ر كثريا.؟ وهكذا.. 
حتى دخ���ل مدير الفندق بع���د ن�شف �شاعة 
وانق���ذ املوق���ف وتو�ش���ل اىل داين كاي ان 
يرتك ل���ه مكانه وان يكف ع���ن بهدلة عمالء 

. الفندّقّ

القطع الثالث 
وهب���ط اىل باري�ش يف اواخ���ر اال�شبوع 
املا�ش���ي املمث���ل جويج���وري بي���ك.. وقد 

و�ش���ل به القط���ار اىل حمطة �ش���ان الزار 
قبيل الغروب وازدح���م الكثريون لروؤيته 

يف املحطة.. 
ونزل جريج���وري من القط���ار وكان معه 

42 حقيب���ة ب���ن حقائب كب���رية و�شغرية 
وتهاف���ت احلمال���ون عل���ى حم���ل حقائب���ه 
و�ش���ار يف و�ش���ط زفة كب���رية حتى و�شل 
يراج���ع  واخ���ذ  املحط���ة..  خ���ارج  اىل 

احلقائب واحدة واحدة.. 
وقال احلمالون: 

- م�شبوط يا م�شرت بيك؟ 42 قطعة.. 
واجاب جريجوري. 

- ال اب���دا.. ناق����ش ثالث قط���ع.. وعجب 
احلمال���ون واخ���ذوا يعدون ل���ه احلقائب 

نائبا فات�شح انها فعال 42 قطعة فقالوا. 
- ي���ا م�شرت بيك ان متاع���ك 42 قطعة وها 

هي كاملة؟
واجابهم جريجوري: 

زوجت���ي  قط���ع..  ث���الث  ناق����ش  اب���دا   -
وطفالي اين هم..؟ 

وج���رى احلمال���ون وخلفه���م جريجوري 
بيك اىل داخل املحطة.. 

وعل���ى اح���د املقاع���د اخل�شبي���ة وج���دوا 
جريج���وري بي���ك وطفلي���ه جال�ش���ن يف 

ا�شت�شالم يف انتظار الفرح.
وظهرت يف باري�ش ه���ذا اال�شبوع جريتا 
جارب���و.. وجريتا جاربو اليوم هي نف�ش 
اللغ���ز الغام����ش ال���ذي عرف���ه النا�ش منذ 

لقلم �سالح ذهني 

ان باري�س الن فيها من 
جنوم ال�سينما اكثـر مما 
يف هوليوود نف�سها.. 
ول يوجد فندق من 
الفنادق الكبري ال وبه 
على القل جنمان او 
ثالثة جنوم، وبع�سهم 
قد ا�ستاأجر �سققا 
خا�سة، وبع�سهم قد 
اثر ال�سكنى خارج 
حدود باري�س من 
ال�سواحي اجلميلة التي 
حتيط بها. 
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العد�س��ة ذاك��رة 

 اأنور ال�سادات مع حفيده
�سريف عام 1978

 اأول
 دراجة
 نارية
1903

 اأول حماولة
 لت�سميم الهاتف

املحمول، 1880

 اول م�سنع ل�سيارات

 فورد يبداأ العمل عام

1926

 باب اإدري�س
 بريوت
1945

 باب اخلليل يف
 القد�س مطلع
القرن الع�سرين

باريـ�س 1951م

 بدء العمل بتنفيذ متثال احلرية
1885

بداية العمل يف بناء برج اإيفل 1887

تلفزيون 1935

 رجاء اجلداوى
 عندما كانت
 عار�سة اأزياء
فى ال�ستينيات
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ففي احلالة االوىل، �شيكون موقف م�شر – على 
ا�ش���واأ تقدي���ر – ان تعود تركي���ا فتب�شط نفوذها 
و�شلطانه���ا عليه���ا، وه���و اإج���راء كان – يف ذلك 

الوقت – يقابل باالرتياح من عنا�شر كثرية. 
ام���ا يف احلالة الثانية.. فان الله وحده هو الذي 
يعل���م ماذا ميكن ان ي�شي���ب البالد.. فقد ي�شتبدل 
االجنليز باحلماية �شم م�شر اىل االمراطورية 
الريطاني���ة، وهنا تك���ون الطامة الك���رى، وما 
الذي يرد االجنليز الثملن بن�شوة االنت�شار عن 

اتخاذ خطوة جري�شة كهذه؟ 
 ***

يف ه���ذا وغ���ريه كان يفك���ر املغف���ور ل���ه حمم���د 
�ش���ارع  يف  داره  غ���ادر  ح���ن  با�ش���ا،  حمم���ود 
الفلك���ي، �شب���اح يوم 6 يناير �شن���ة 1918 و�شار 
عل���ى قدمي���ه خمرتقًا مي���دان االزه���ار اىل �شارع 
ح�ش���ن الك���ر، ومن���ه اىل دار الكت���ب امل�شرية – 
او"الكتبخانة"كم���ا كانت تدعى يف ذلك احلن – 
لزيارة �شديقه احلميم ا�شتاذ اجليل لطفي ال�شيد 
با�ش���ا، وكان ي�شغ���ل وظيف���ة مدي���ر دار الكتب.. 
وهن���اك، يف تل���ك احلج���رة فاحت حمم���د حممود 
و�شديق���ه فيما يدور بخل���ده، واده�شه ان ي�شمع 
من �شديقه ان ه���ذه اخلواطر عينها كانت تراود 

ذهنه بن حن واآخر. 
ودار احلدي���ث طويال ب���ن القطبن الكبريين يف 
وجوب االهتمام مب�شري البالد منذ االن، وبحث 
خمتلف االحتماالت، واتخاذ االهبة لكل احتمال 

منها. 
واتفق���ت اآراء الزعيمن عل���ى ان الوقت احلايل 
هو ان�شب االوقات للعمل واإعداد العدة للمطالبة 
بحق���وق م�ش���ر حتى يقط���ع خ���ط الرجعة على 

االجنليز فيما لو ارادوا مب�شر �شوءًا. 
 ***

وبعد ذل���ك باي���ام، ق�شد حممد حمم���ود با�شا 
اىل دار الكت���ب جري���ا عل���ى عادت���ه، ومل يك���د 

يتو�شط ميدان االزه���ار، حتى راأى لطفي ال�شيد 
با�شا يتاأبط �شاعد عب���د العزيز فهمي با�شا وهما 
خارج���ان م���ن دار"اجلامعة امل�شري���ة"– جامعة 
فوؤاد االن – وكان���ت يف ذلك الوقت حتتل املبنى 
الذي �شغلته حينا من الزمن وزارة املعارف لتقيم 
في���ه معر�شا مل�شنوعاته، وقد ه���دم البناء اخريا 
القام���ة عم���ارة  �شاخم���ة مكانه – وتق���دم حممد 
حممود من �شديقيه فحياهما ووقف الثالثة على 
نا�شي���ة الطري���ق يتحدثون يف املو�ش���وع الذي 

طرقه من قبل حممد حممود ولطفي ال�شيد. 
وكان عب���د العزي���ز فهم���ي با�شا متحم�ش���ا لفكرة 
�شديقي���ه، وابدى ا�شتع���داده ليك���ون يف مقدمة 
ال�شف���وف، وق���ال انه 

لن يبايل مبا �شوف ي�شيبه يف �شبيل البالد.. 
وعن���د البح���ث يف تكوي���ن الهيئ���ة الت���ي تتوىل 
املطالبة بحق���وق م�شر، اقرتح عبد العزيز فهمي 
با�شا ان يقوم حمم���د حممود با�شا بعر�ش االمر 
عل���ى �شعد زغل���ول با�شا، وعلى �شع���راوي با�شا، 
وكان ي���رى ان وج���ود �شع���د بن اع�ش���اء الهيئة 
يك�شبه���ا مكان���ة وي�شاعف م���ن اهميته���ا، اإذ كان 

�شعد الوكيل املنتخب للجمعية الت�شريعية. 
وعمل حممد حممود با�ش���ا مب�شورة عبد العزيز 
فهمي با�شا، وبادر لفوره بزيارة �شعد با�شا، فما 
ان فاحته يف االمر حتى �شارحه الزعيم بانه طاملا 
فكر يف موقف االجنلي���ز من م�شر بعد احلرب.. 
وان م���ا دار يف راأ�ش حممد حممود با�شا مل يكن 

اإال �شدى �شادقا ملا يدور يف راأ�شه هو.. 
وتلت هذه املقابل���ة مقابلة اخرى جمعت بن 
�شع���د، وعلي �شع���راوي، وحمم���د حممود... 
ودار البحث فيها طويال حول اوىل اخلطوات 
الت���ي يج���ب اتخاذه���ا، وارج���ئ البح���ث يف 
التفا�شيل اىل جل�شة جتمع هوؤالء الثالثة بعبد 

العزيز فهمي ولطفي ال�شيد.. 
وهكذا توالت االجتماعات، بن هوؤالء االقطاب، 
وا�شتغرق���ت ع���دة �شهور، حت���ى و�شعت احلرب 
اوزارها وخ���رج االجنليز م���ن املعمعة ظافرين، 
وانته���ت االجتماعات باختي���ار الزعماء الثالثة، 
�شع���د، وعب���د العزي���ز فهم���ي، وعل���ي �شع���راوي 
ليقوموا بالق���اء القنبلة ال���واىل يف وجه العميد 
الريط���اين، ممث���ل بريطانيا يف م�ش���ر، يف ذلك 

اليوم التاريخي امل�شهور.. 

معا�سر" "موؤرخ 

الأثنني والدنيا /
 ت�سرين الثاين- 1950

امل�سور- 1966  

نحــن الن يف �سهــر ينايــر 
و�سلــت  وقــد   1918 �سنــة 
بــني  العظمــى  احلــرب 
احللفاء والملان اىل اخطر 
الن�ســر  وا�سبــح  مرحلــة 
يتاأرجــح يف هــذا اجلانــب 
اجلانــب  ذلــك  ويف  حينــا 
وام�ســك  اآخــر..  حينــا 
مرتقبــا  انفا�ســه  العــامل 
ذلك ال�ســراع الدامي الذي 
نتيجتــه  علــى  تتوقــف 

م�سائر المم وال�سعوب. 
دارت  الوقــت..  ذلــك  يف 
يف روؤو�ــس زعمــاء البالد، 
الــراأي  ومفكريهــا، وقــادة 
فيهــا فكــرة واحدة:"مــاذا 
يكون م�سري م�سر اإذا هزم 
احللفــاء؟".. وكان اجلواب 
ال�ســوؤال غام�سا،  عن هــذا 
منــه  غمو�ســا  ا�ســد  وكان 

ال�سوؤال التايل:
م�سر  م�سري  يكــون  "وماذا 

اإذا انت�سر احللفاء؟".. 

اخلارجي����ة  وزارة  موؤمت����ر  اىل  الطري����ق  يف 
الع����رب، ع����ر الطري����ق اجل����وي اىل بغ����داد، م����ع 
وف����ود اجلمهورية العربي����ة املتح����دة وال�شودان 
واجلزائ����ر واالمانة العام����ة للجامع����ة العربية.. 
ويف اول طائرة عراقية تطري بن بغداد والقاهرة 
بعد اعادة ت�شي����ري اخلط اجلوي بينهما.. حتدث 
مندوب"امل�شور"حمم����د رفع����ت ال����ذي �شاف����ر مع 
ه����ذه الوف����ود.. اىل ثالثة م����ن امل�شئولن العرب: 
عب����د اخلال����ق ح�شون����ة االم����ن الع����ام للجامع����ة 
العربي����ة، واحمد خ����ري وزير خارجي����ة ال�شودان 
وكرمي بلقا�ش����م وزير خارجي����ة اجلزائر.. وكان 

ال�شوؤال: 
* ما هو املك يف موؤمتر وزراء اخلارجية العرب؟ 

وما هو املك يف اجلامعة العربية؟ 
وهذه هي اجاباتهم بخط ايديهم: 

الدكتور حممود فوزي اىل اليمن يف �شنة من 

النوم بالطائرة، وبجانبه ال�شيد كرمي بلقا�شم 

نائب رئي�ش الوزراء ووزير خارجية اجلزائر. 

وخلفهما من اليمن اال�شتاذ عبد اخلالق ح�شونة 

االمن العام للجامعة العربية... ال�شيد احمد 

خري وزير خارجية ال�شودان.. وعلى وجهه 

ابت�شامة مل تن�شب من على �شفتيه طول رحلة 

الطائرة. انها ابت�شامة االمل.. االمل يف حتقيق 

اخلري وال�شالم والوئام البناء الوطن العربي 

من املحيط اىل اخلليج. 
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اال�شتاذ جالل ح�شن النائب ال�شابق 
مل����ا �شاف����ح ادن����ه ه����ذا ال�ش����وؤال قاطعن����ي 
بع�شبية وهو يرده: االفالم امل�شرية"طن 
وهباب"و�شخ�شي����ة هذه االفالم معدومة 
االنتاج االفرجني، وان����ا �شخ�شيا اف�شل 
م�شاه����دة االف����الم ذات املو�ش����وع القوي 
الت����ي تعال����ج م�شاكلن����ا وحتل����ل همومنا، 
وان قوميت����ي ووطنيت����ي حتتم����ان عل����ي 
تف�شي����ل الفيل����م املحل����ي – مهم����ا كان����ت 
عيوب����ه – عل����ى الفيل����م االمريك����ي ولكن 
ال ميكنن����ي ان اتغا�شى عن ه����ذه املثالب 
العي����وب كت�شاب����ه  ع����ن ه����ذه  ا�شك����ت  او 
املو�شوع����ات وركاكته����ا واعتمادها على 

عن�شري املبالغة والتدجيل. 

 / جامتــي  حبيــب  ال�ستــاذ 
�سحفي وكاتب م�سرحي 

يوؤ�شفن����ي ان اق����رر واال�شى مي����الأ فوؤادي 
ادت اىل  الت����ي  اال�شب����اب  ان يف طليع����ة 
اآخ����ر الفيلم امل�شري، �شعف املو�شوعات 

القدي����ر،  ال�شينمائ����ي  املوؤل����ف  وانع����دام 
اخلب����ري بنواح����ي الف����ن وم����ا ي�شتوجبه 
م����ن �شمول واملام وال����ذي يحدث االن هو 
ان خمرج����ي االفالم عندن����ا ي�شطون على 
املوؤلف����ات االجنبي����ة الت����ي ال تت����الءم م����ع 
اذواقن����ا وال تطابق م�شاربن����ا وال تاأتلف 
م����ع عقليتن����ا وحياتن����ا االجتماعية، ويف 
اعتق����ادي ان����ه اذا �شم����ا التالي����ف املحل����ي 
وطرق املو�شوع����ات التي تعالج م�شاكلنا 
فتك����ون قد اجتزن����ا ن�ش����ف الطريق نحو 
بلوغ الهدف والو�شول اىل النجاح.. ان 
يف املجتمع امل�ش����ري االف امل�شاكل التي 
ت�شل����ح للعالج عن طري����ق ال�شينما، وانا 
اه����وى م�شاه����دة جمي����ع االف����الم املحلية 

واف�شل النوع الكوميدي منها. 

ف. او�س. ع 

ي����دل  بفنان����ن  الطري����ق  يف  والتقي����ت 
مظهرهم����ا عل����ى انهما من فتي����ات الطبقة 
ال  بق�ش����ط  تتمتع����ان  وهم����ا  الو�شط����ى، 

باأ�����ش ب����ه م����ن الثقاف����ة وا�شتوقفتهما يف 
الطري����ق ث����م انتحينا جانب����ا، وملا وجهت 
ال�ش����وؤال بادرت االوىل ب����ان ذكرت اراهم 
م����ا يلف����ت النظ����ر يف افالمن����ا ه����و ت�شابه 
املو�شوع����ات الت����ي تعال����ج فك����رة واحدة 
تقريب����ا وي�شايقني منها ح�شوها مبناظر 
الرق�����ش اخللي����ع واالكث����ار م����ن االغاين 
بالطبق����ة  والنكاي����ة  ال����زواج  وحف����الت 
االو�شتقراطية واال�ش����ادة مبظاهر الفاقة 
مهما �شفل����ت غايات ا�شحابها وانا اقرتح 
يقتب�����ش  ان  ال�شينمائ����ي  املوؤل����ف  عل����ى 
مو�شوعات����ه م����ن احلي����اة اخلال�شة التي 
نحياه����ا، وان يكف املخرج ع����ن اال�شاءة 
اىل �شمعة املجتمع، ويوؤ�شفني ان اوازن 
بن االف����الم االمريكية واملحلي����ة فاف�شل 
االوىل ال�شب����اب ال اج����د الوق����ت ال����كاايف 
لالدالء به����ا وهي ا�شباب اعتق����د ان رواد 
يعرفونه����ا  انف�شه����م  االمريكي����ة  االف����الم 

ويعلمون بها مثلي متاما. 

وايدته����ا زميلتها فيم����ا ادلت به من حجج 
واراء، وزادت عليها بانها ترجو ان ياأتي 
قريب����ا ذل����ك الي����وم ال����ذي ت�شمع في����ه بان 
الفيل����م امل�ش����ري يدنو من جمي����ع االفالم 
العاملي����ة ويحاكيه����ا يف روعته����ا وجاللها 

و�شمو اخراجها وح�شن �شناعتها. 

عامــل   – الوح�ــس  �سيــد 
ميكانيكي 

يا ا�شتاذة، االفالم امل�شرية كوي�شة وبنت 
حالل، واح�شنه����ا واحبها اىل قلبي افالم 
يو�ش����ف وهبي وب�شارة واكيم، واحلاجة 
والوح�ش����ة الت����ي ات�شاي����ق منه����ا مناظر 
ارق�����ش، وكالم يف �ش����رك. ان �شيداتن����ا 
وبناتن����ا يرتددن عل����ى ال�شينما وال ي�شح 
مطلق����ا ان تعر�ش عل����ى انظارهن مناظر 
الفح�ش والفج����ور وهي مناظر ان افلتت 
م����ن يد الرقيب فال ميكن ان متر من رقابة 

املهيمنن على اخالقنا وتراثنا 
االجتماعي. 

ثم قال: ال اح����ب ان ا�شاهد افالما من هذا 
الن����وع والأ�ش����رب املث����ل بفيلم"اخلم�ش����ة 
جنيه"الن����ه كالم ف����ارغ خ�شو�ش����ا منظر 
الورق����ة املربوط����ة بفتل����ة ويف و�شعي ان 

اخرج فيلما اروع منه. 

مبحــل  عاملــة   – قمرومانــو 
مكيم 

ان جمي����ع االف����الم الت����ي تراها م����ن القلة 
وه����ي  مو�شوعاته����ا  تروقه����ا  ال  بحي����ث 
تف�شل االف����الم الدرام التي حتوي ماآ�شي 
اجتماعي����ة ومواع����ظ بالغ����ة، ام����ا اح�شن 
فيلم �شاهدت����ه فهو"لعبة ال�شت"وليت كل 

االفالم من هذا النوع. 
 

دنـــيا الفــــن/
 كانون الثاين - 1947

لي�����ش من �ش����ك يف ان العاملن يف احلفل 
ال�شينمائ����ي يهمه����م الوق����وف عل����ى اراء 
اجلمه����ور يف انتاجه����م الفن����ي، وما يراه 
عي����وب  م����ن  بب�شريت����ه  ال�ش����ارع  رج����ل 
جممع����ة او مغطاة يف 

الفيلم امل�ش����ري، فان ه����ذه االراء ت�شاعد 
امل�شتغل����ن ب�شناع����ة ال�شينم����ا كافة على 
جتن����ب طري����ق الف�ش����ل وت����اليف االخطاء 
والعيوب التي الب�شت اقالمنا يف احلقبة 

االخرية. 
كانت هذه االفكار وغريها تطوف 

بذهن����ي وت�شتح����وذ عل����ى حوا�ش����ي وانا 
انتق����ل م����ن م����كان اىل م����كان واع����ر هذا 
ال�ش����ارع اىل ذاك، ال�شتطلع اراء خمتلف 
الطبق����ات االجتماعية من عي����وب افالمنا 
وكيف نرق����ى ب�شناعتها �شواء من ناحية 
ال�شياغ����ة،  او  االخ����راج  او  املو�ش����وع 
وهاأن����ذا اجمل م����ا ح�شلت علي����ه من اراء 

يف هذه ال�شطور: 

والوجيه ا�سماعيل حنفي 
بك 

ان املخرج���ن امل�شرين يخ�شون 
ت�شوير طبيعتن���ا على حقيقتها او 
يلج���اأون اىل اقتبا����ش مو�شوعات 
من افالم افرجني���ة يلب�شونها ثيابا 
ف�شفا�ش���ة، وان العج���ب ليتملكني 
عندم���ا ا�شاهد زم���رة املخرجن وقد 
امل�شري���ة  احلي���اة  ت�شوي���ر  كره���وا 
والطابع املحلي على واقعيته، مع ان 
ت�شوي���ر الواقع هو اه���م نقطة بارزة 

يف ر�شالة ال�شينما. 
ويف مقدمة العيوب ال�شارخة انعدام 
اللون املحلي ال�شميم، وال اعاين اذا ما 
ذكرت ان الفيلم امل�شري اخلال�ش الذي 
ير�ش���م �شخ�شياتن���ا ويحاكي طبيعتنا 
م���ن هم���وم  م���ن عواطفن���ا  ويرتج���م 
وامال واالن ه���و فيلم"زيف"وهو يف 
اال�شل رواية م�شري���ة كتبها الدكتور 
هي���كل با�ش���ا اي���ام ان كان يطلب العلم 
يف زب���وع فرن�ش���ا ون�شره���ا �شل�شل���ة 
كان  �شفحات"اجلريدة"الت���ي  عل���ى 
ي�شدره���ا مع���ايل لطفي ال�شي���د با�شا، 
فجاء املخ���رج حممد ك���رمي واقتب�شها 
لل�شينم���ا يف �ش���ورة جذاب���ة اخف���ت 
مبجام���ع االفئدة، وه���ذا لو اعاد كرمي 
واين  الناطق���ة  بال�شينم���ا  اخراجه���ا 
امتن���ى م���ن �شمي���م ف���وؤادي ان ا�شهد 
الفيلم امل�ش���ري قويا، زاخرا مبختلف 
املع���اين ليغنينا ع���ن م�شاه���دة الفيلم 
االمريك���ي ال���ذي ن�شط���ر اىل تف�شيله 

االن موؤقتًا. 

)مديحة ي�سري فنانة 
موهوبة متاألقة ال�سعورر، 
وممثلة مبدعة، وجنم 
�سينمائي م�سرق، وهي 
ا�سهر من ان نقدمها اىل 
القراء يف �سطور.. 
وقد ان�سمت مديحة اىل 
ا�سرة التحرير يف"دنيا 
الفن"وكان باكورة انتاجها 
ال�سحفي الذي تقوم به 
خ�سي�سا للمجلة، ا�ستطالع 
اراء متباينة لطائفة 
من املفكرين والعاملني، 
ومنهم رجل ال�سارع، عن 
الفيلم امل�سري.. وها هو 
ذا اول"ريو زناج"�سحفي 
نظرية"دنيا الفن"من فلم 
الزميلة اجلديدة.
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اجلي�س مع ال�سعب 
وحتطم���ت اع�ش���اب الرئي����ش عل���ى اث���ر 
ذلك، ولكنه حاول مقاومة التيار ال�ش���عبي 
حت���ى النهاي���ة.. وقي���ل انه طلب م���ن قائد 
اجلي�ش اللواء فوؤاد �شهاب اعتقال اع�شاء 
املعار�ش���ة، فرف����ش باب���اء، معلن���ا ان���ه ال 
ي�شم���ح جلن���دي واحد باط���الق النار على 
ال�شع���ب، وقال انه بات م���ن واجب رئي�ش 
اجلمهورية ان ي�شتقبل، الن االمر قد افلت 
من يد ال�شلط���ة، والث���ورة ال�شعبية بداأت 

تنفجر.. 
واملناق�ش���ات  االجتماع���ات  ه���ذه  واثن���اء 
و�ش���ل اىل الق�ش���ر اح���د ال�شباط"احم���د 
احلجار"وق���ال ان���ه تلق���ى معلوم���ات بان 
ال�شيد كمال جنبالط قد اوعز اىل ان�شاره 
بان يتوجهوا م�شلح���ن اىل عالية، وانهم 

قد يهاجمون الق�شر. 
وحينئذ.. وبالرغ���م من ت�شجيع فريق من 
النواب لرئي�ش اجلمهورية ودعواتهم اياه 
اىل التنكي���ل برج���ال املعار�ش���ة ومقاومة 
ارادة ال�شع���ب، وبالرغ���م م���ن توقي���ع 55 
نائب���ا منهم عري�ش���ة تطلب بق���اء الرئي�ش 
– بالرغم من هذا ا�شتدعى ال�شيخ ب�شارة 
اخل���وري يف ال�شاعة الثانية بعد منت�شف 
ق�ش���ره،  يف  املجتمع���ن  الن���واب  اللي���ل 
وابلغه���م ان���ه ق���رر اال�شتقال���ة،.. فانفجر 
بع����ش الن���واب غا�شبن، واخ���ذ بع�شهم 

يبكون، ثم بداأوا يغادرون الق�شر!.. 
وكان���ت ال�شاعة ق���د بلغت الرابع���ة عندما 
خ���ال الق�ش���ر اجلمه���وري م���ن ال�شيوف، 
وبق���ى ال�شي���خ ب�ش���ارة يف غرفت���ه حماطا 
بقرينت���ه واجناله، وحينئ���ذ تداعت قواه 

وا�شت�شلم للبكاء وانت�شر اخلر يف �شكون 
اللي���ل انت�شار الن���ار يف اله�شيم.. فاطلقت 
املداف���ع، ورفعت االعالم، وا�ش���رق الب�شر 
يف الوجوه والعي���ون.. وا�شتفاق النا�ش 
يف ال�شب���اح عل���ى �ش���وت الرادي���و يعلن 
ا�شتقالة رئي�ش اجلمهورية وتاأليف وزارة 

موؤقتة بريا�شة اللواء فوؤاد �شهاب.. 
ث���م تتابعت احلوادث بعد ذلك حتى انتهت 
بانتخاب ال�شيد كميل �شمعون للجمهورية 

باغلبية �شاحقة يف الرملان 

طبعت  مبطابع موؤ�س�سة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

الخراج الفني
-----------------

خـالـد خ�سري

نائب رئي�س التحرير
-----------------

علــي ح�ســني

WWW. almadasupplements.com

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

وه���وؤالء الثمانية كانوا ه���م كل املعار�شة 
وعل���ى مقع���د الريا�ش���ة الوث���ري يف ق�ش���ر 
الفخام���ة  �شاح���ب  جل����ش  اجلمهوري���ة 
الرئي����ش ب�ش���ارة اخل���وري فح���ام حول���ه 
واملحا�ش���ب،  واال�شه���ار،  االق���ارب، 
واالن�شار، وا�شلم اليه���م الدولة و�شوؤون 

الدولة.. 
ال�شتار"الدميوقراطي"اخذ  ه���ذا  وحت���ت 
نهب���ا، ومل  ينهب���ون  االق���ارب واالن�ش���ار 
يقنع���وا بالنه���ب بل تخط���وه اىل االجتار 
م���ع ا�شرائي���ل.. وت�شدي���ر احل�شي�ش اىل 

البالد العربية! 
ربح���ث ا�ش���وات املعار�ش���ة يف جمل����ش 
النواب، وال �شميع وال جميب.. وحتركت 
�شاحبة اجلالل���ة ال�شحافة، واخذت تنقل 

اىل ال�شعب �شوت النواب االحرار.. 
ال�شحاف���ة  ت�شطه���د  احلكوم���ة  واخ���ذت 
تعتق���ل ال�شحفي���ن وت�ش���ادر ال�شحف.. 
وبف�ش���ل ال�شحافة واالف���الم تنبه ال�شعب 
واهت���زت االر����ش حت���ت اق���دام العج���وز 

وان�شاره.. 

احلكومة تن�سم اىل املعار�سة 

واخذت نقمة ال�شحاف���ة وال�شعب ت�شتد.. 
وراأى اركان املعار�ش���ة ان���ه ينبغي القيام 
بعمل حا�شم، قدمت املواطنن اىل موؤمتر 
القمر"بتاري���خ  يف"دي���ر  يعق���د  �شعب���ي 
17 اغ�شط����ش وح�ش���ره زه���اء خم�ش���ن 
ال���ف ن�شم���ة.. ويف ه���ذا املوؤمت���ر خط���ب 
ن���واب املعار�شة يف ال�شع���ب.. وقد اق�شم 
املجتمع���ون اليم���ن علن���ا عل���ى ان يظلوا 

ي���دا واحدة ملقاومة الق���ادة وارغام رئي�ش 
ارادة  عن���د  الن���زول  عل���ى  اجلمهوري���ة 

ال�شعب، او اعتزال احلكم.. 
ه���ذا  ع���ن  ال���وزارة  �شك���وت  وب�شب���ب 
االجتماع، وع���دم موافقتها على منعه دفع 
رئي����ش اجلمهوري���ة ان�شاره م���ن النواب 
الرمل���ان وا�شقاطه���ا،  اىل مهاجمته���ا يف 
�شام���ي  ال�شي���د  ال���وزراء  رئي����ش  فاعل���ن 
ال�شل���ح ان�شمام���ه اىل املعار�ش���ة وتاأييد 
مطالبه���ا.. وامتنع اع���ن اال�شتقالة تنفيذا 
الأمر رئي�ش اجلمهورية ال���ذي اعتاد اقالة 
ال�ش���كل..  ال���وزارات عل���ى ه���ذا  روؤ�ش���اء 
واب���ى ال�شيد �شامي ال�شل���ح اال ان يواجه 
وايدت���ه  املعار�ش���ة  ف�شاندت���ه  املجل����ش، 

بالرغم من اختالفها معه قبل ذلك.. 
وا�شتقال ع���دد من الوزراء الرق���ام ال�شيد 
�شام���ي ال�شلح على اال�شتقال���ة، ولكنه مل 
ي�شتق���ل، وواجه املجل�ش بالبيان الر�شمي 
ال���ذي القاه وزي���ر املالية، ثم ببي���ان القاه 
اق�ش���ى  اىل  في���ه  جريئ���ا  وكان  بنف�ش���ه، 
ح���دود اجل���راأة.. وق���د اته���م في���ه رئي����ش 
اجلمهوري���ة وعائلته وان�ش���اره بالف�شاد، 
وبالوق���وف يف وج���ه كل ا�ش���الح يرم���ي 
اىل منع التهري���ب اىل ا�شرائيل واالجتار 
وو�ش���ع  الر�ش���وة  ومعاقب���ة  باحل�شي����ش 
حد مل���ا ي�شهده لبنان م���ن الف�شائح يف كل 

يوم..  
ث���م غ���ادر املجل����ش دون ان يطل���ب الثقة، 
م�شمم���ا عل���ى اال�شتقال���ة، بع���د ان ف�ش���ح 
امل�شئ���ول احلقيق���ي يف الدول���ة.. وتبع���ه 
اركان املعار�شة فج���رت لهم يف ال�شوارع 

ا�شتقباالت ومظاهرات �شاخبة!.. 

ال�سراب حتى ال�ستقالة 
واثناء هذه احلوادث ت�شكلت جبهة �شعبية 
ت�ش���م ح���رب الهيئ���ة الوطني���ة، والكتائب 
اللبناني���ة، واملوؤمت���ر الوطن���ي.. وقدم���ت 
هذه اجلبهة اىل رئي�ش اجلمهورية الئحة 
مبطالب ال�شعب، ورجته ان يحققها بنف�شه 
يف مهلة خم�ش���ة ع�شر يوما، بينما تقدمت 
اجلبه���ة الوطني���ة اال�شرتاكي���ة مبطال���ب 
مماثل���ة، ولكنها ارادت حتقيقها من طريق 
اآخ���ر، دون اال�شتعانة برئي�ش اجلمهورية 
وح���ن انق�شت االيام اخلم�ش���ة ع�شر ومل 
يفعل الرئي�ش �شيئا، انفقت اجلبهتان على 

اعالن اال�شراب يف البالء. 
وكان اال�شراب يف يومي االثنن والثالثاء 
– عاما �شامال على  – 15و 16 �شبتم���ر 
الرغم من املحاوالت امل�شتمبتة التي بذلها 

رئي�ش اجلمهورية وافراد عائلته.. 

ارادة ال�سعب 
وعن���د ظه���ر االربع���اء 17 �شبتم���ر ان�شم 
نائب���ا طرابل�ش اىل املعار�ش���ة، وطلبا من 
رئي����ش املجل����ش النيابي ان يبل���غ رئي�ش 
اجلمهورية وجوب التنهي من الريا�شة.. 
ثم قدم نواب اجلبهة الوطنية اال�شرتاكية 
وحلفاوؤه���م الذين ذكرناهم �شابقا وال�شيد 
�شام���ي ال�شلح والدكتور عب���د الله الباقي 
كتاب���ا لرئي�ش املجل�ش يطلب���ون فيه تبليغ 
رئي����ش اجلمهورية �ش���رورة النزول عند 
ارادة ال�شع���ب واال�شتقال���ة فورا.. واجته 
ه���ذا االجت���اه اي�ش���ا ال�شيد �شائ���ب �شالم 
الذي كان ق���د م�شى على تكليف���ه بت�شكيل 
ال���وزارة نحو ا�شب���وع دون ان يوفق اىل 

تاأليف وزارة قوية واكتفى بتاأليف وزارة 
موؤقتة، من وزيرين.. ثم ما لبث ان ا�شتقال 
بعد ان قام مبحاولة خمل�شة القناع رئي�ش 
اجلمهورية ب�شرورة اال�شتقالة، وقد كتب 
ر�شال���ة بهذا املعن���ى وطلب فيه���ا ا�شتقالة 

الرئي�ش فورا جتنبا لثورة �شعبية.. 
وعندم���ا اجتم���ع ال�شي���د �ش���الم برئي����ش 
اجلمهورية يف ق�ش���ره بعالية قال له:"لن 
ينقذ املوقف اال ان تقدم ا�شتقالتك.."وهنا 
ق���ال الرئي�ش:"كي���ف ميك���ن ان اقبل طلب 
14 نائب���ا باال�شتقال���ة م���ا دام���ت االكرثية 

توؤيدين! 
وكي���ف تطلب مني ان ا�شتقيل وتبقى انت 

يف احلكم!". 
وقال �ش���الم للرئي����ش انه طل���ب ا�شتقالته 
من اج���ل م�شلحة الب���الد، واذا كانت هذه 
امل�شلح���ة تدع���و اىل ا�شتقالته ه���و اي�شا 

فانه على ا�شتعداد لذلك.. 
وق���ال الرئي����ش:"ان قائد اجلي����ش االعلى 
واجلي����ش يوؤيدين، فكيف اقبل ان تفر�ش 

على االرادات والطلبات فر�شا!". 
فق���ال �شالم ان���ه ال يجه���ل ان الرئي�ش هو 
قائ���د اجلي����ش االعل���ى، ام���ا ان اجلي����ش 

يوؤيده فانه �شخ�شيا ال يعتقد ذلك.. 
ودع���ا الرئي����ش ال�شي���د �شائ���ب �شالم اىل 
االجتماع بالنواب املوجودين يف الق�شر، 
فاجتمع به���م، وقالوا له انه���م يريدون ان 

يبداأ هو باال�شتقالة.. 
فع���اد �ش���الم اىل مكت���ب الرئي����ش ليكت���ب 
ا�شتقالته م���ن الوزارة، فقال الرئي�ش:"يل 
رج���اء عن���دك، ه���و ان تك���ون ا�شتقالت���ك 

مكتوبة بلهجة غري جارحة..".

الأثنني والدنيا /
 اأيلول- 1952

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير
فخري كريم

بريوت من قدري قلمجي: 

هذا مثل جديد من امثلة 
الف�ساد يف العامل العربي، 
حكومة يقول د�ستورها 
انها دميقراطية، وان 
ال�سعب هو �ساحب ال�سلطان 
العلى، ويقرر �سراحة 
ان ال�سعب"ينتخب"النواب 
مبلء حريته، واولئك 
النواب يحا�سبون احلكومة 
ويقفون منها موقف 
الق�ساة.. 
ولكن كانت يف هذا الد�ستور 
ثغرة.. ثغرة بدت اول 
المر �سيقة �سغرية، هي ان 
رئي�س اجلمهورية ل ي�ساأل 
عن اعماله، لنه يوؤلف 
الوزارات بناء على راأي 
النواب.. 
وكما يحدث غالبا و�سع 
الرئي�س قدمه يف هذه 
الثغرة وم�سى يو�سع ويحفر 
حتى ا�سبحت بوابة 
هائلة.. ومن هذه البوابة 
ادخل 59 نائبا.. ومل يرف�س 
الدخول منها ال ثمانية 
رجال، ارادوا ان يظلوا 
رافعي الروؤو�س، وا�سروا 
على ان يدخلوا من الباب 
ال�سرعي.. باب ال�سعب! 



كاريكاتري  ايام زمان

- واشتريناه مخصوص والنبي عشان يفكرنا.. دفعنا فيه ستميت جنيه..!

- شوفي يا ختي االسراف في موازين االيام 
دي.. آل ميه وعشرين آل

- بتوفر متام.. جتيبي قشر اللب وتغسليه وتنشفيه وجتيبي الترمس وتقطعيه حتت صغيره خالص.. بعد ما تقشريه 

طبعا.. وتبتدي حتطي حتة الترمس ما بني كل قشرتني.. وباالخر تلزقي.. حايطلع في االخر لب جنان..

- عشرتني ايه.. بالش تبذير.. تعالى نلعب خمستني طاوله بس !!
- يا راجل يا خاين يا غشاش.. أروح اتبرع 

بدبل اجلواز يطلع انهم قشرة..!

- بقى انتي بتتزوقي واحنا بنقول عايزين 
نرعب العدو..!


