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مع ال�ص ��حافة يف ال�صور التي ت�صل عن
طري ��ق الراديو ويتفوق عليها يف امكان
عر�ض فيلم كامل على �شا�شته.
* كل موظ ��ف يعم ��ل يف اع ��داد ن�ش ��رة
االخبار يقابله �س ��تة موظف�ي�ن يف اعداد
برنام ��ج االخب ��ار التلفيزي ��وين ،وه ��ذا
ي�ضاعف التكاليف من جميع النواحي.
* م ��ن العب ��ث تق ��دمي ن�ش ��رة االخب ��ار
ال�ص ��باحية بالتليفزي ��ون النه ��ا لن جتد
اجلمه ��ور ال ��ذي ي�ت�رك عمل ��ه ويجل� ��س
ليتابعها.
* ا�ص ��بح التليفزي ��ون ه ��و اجله ��از
اجلماع ��ي يف امري ��كا ام ��ا الرادي ��و فهو
اجلهاز الفردي ال�شخ�صي.

ج -بدئت فعال اهم مرحلة ،وهي ت�صميم
امل�شروع ودرا�سته ،وتقرر ب�صفة نهائية
ان يخ ��رج امل�ش ��روع يف اول �ص ��ورة
ل ��ه كاذاع ��ة عام ��ة يف مدين ��ة القاه ��رة
و�ض ��واحيها يف ا�س ��رع وق ��ت ممك ��ن،
واعتمدت ل ��ه املبالغ الالزمة يف ميزانية
ال�س ��نة احلالية ،و�س ��يتم ذل ��ك على وجه
الت�أكي ��د قب ��ل م�ض ��ي عام�ي�ن ،وان كانت
اجله ��ود تبذل لتنفي ��ذه قبل ه ��ذا املوعد
فالعامل اال�سا�سي هنا ،هو الزمن الالزم
ل�ص ��نع االجهزة التي تخ�ض ��ع للظروف
ال�صناعية.
ونح ��ن عل ��ى و�ش ��ك ط ��رح العملي ��ة يف
مناق�صة دولية.

بعد عام واحد� ..سوف
تعرف وانت يف الفرا�ش
�صباحا هل يومك جميل
او مليء باملتاعب ..بعد
نظرة واحدة على �شا�شة
التليفزيون!
من هو الوجه اجلميل
الذي تر�شحه لكي
يطل عليك كل �صبح
من �شا�شة التليفزيون
ويقول لك� :صباح
اخلري!
ان التليفزيون �سوف
يدخل بيتك قريبا
جدا ..ول�سوف تفتح
عينيك يف ال�صباح على
وجه ناعم يتحرك
امامك وهو يقدم اليك
برامج ال�صباح..

ان بع� ��ض النا� ��س يتفاءل ��ون بالوجوه
احللوة عندم ��ا يفتحون عيونهم عليها..
و�س ��وف ي�أت ��ي الي ��وم ال ��ذي تن ��ال في ��ه
عالوة فتفرك يديك وتقول:
يا�س�ل�ام! انا النهاردة ا�ص ��طبحت بو�ش
هم ��ت م�ص ��طفى ..اما الي ��وم الذي يثور
فيه رئي�سك يف وجهك فانك تقول :اليوم
بايظ من اوله ..انا ا�ص ��طبحت النهاردة
بو�ش فهمي عمر!
ان التليفزيون �س ��وف يدخل بيتك قريب ًا
جد ًا ..اقرب مما تت�ص ��ور! ..ا�س ��مع ماذا
يق ��ول لك �ص�ل�اح عام ��ر كبري مهند�س ��ي
االذاعة الذي ي�ش ��رف على ان�شاء حمطة
التليفزي ��ون اجلديدة ..ان ��ه يتحدث عن
ق�صة بداية امل�شروع فيقول:
 كان ذلك يف اكتوبر من عام  1954بعدان ح�ض ��رت االجتماع ال�س ��نوي الحتاد
االذاعات االوروبي فقد بدا للم�س� ��ؤولني
بو�ض ��وح ان اي ت�أخ�ي�ر يف ادخ ��ال
التليفزي ��ون يف م�ص ��ر ي�ض ��ر ب�س ��معتها
يف املحافل الدولية ،بعد التقدم الوا�سع
الذي احرزه يف جميع الدول االوروبية
بال ا�س ��تثناء ،وراح ي�ؤدي خدمات هامة
يف املجتمع هذا بينما ت�ستعد دول اخرى
الخراج التلفزيون امللون اىل الوجود.
وا�ص ��بح ال جم ��ال لل�ت�ردد ام ��ام االذاعة
امل�صرية يف ادخال التليفزيون ،وخا�صة
ان م�صر قد �سبق لها ان عرفته ..وكان من
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املهم ان متر م�ص ��ر بالرحل ��ة التجريبية،
واعني التج ��ارب الرباجمية اما االمور
الهند�سية فقد اجتازت هذه املرحلة ،اىل
املرحلة اال�ستقرارية.
وي�س ��رين ان اقول ،ان االذاعة امل�صرية
�س ��ت�أخذ ب�أح ��دث م ��ا ع ��رف م ��ن جتارب
الدول االخرى يف امليدان الهند�سي.
ملاذا مل نبد�أ بالتلفزيون
امللون..؟
�س -ملاذا مل تغتنم م�ص ��ر فر�صة جتارب
الدول االخرى ،وتبد�أ ر�أ�س ��ا بالتلفزيون
امللون..؟
ج -يح ��ول دون ادخ ��ال التلفزي ��ون
املل ��ون ر�أ�س ��ا يف اي ��ة دول ��ة م ��ن دول
الع ��امل حت ��ى يف امريكا نف�س ��ها ،ارتفاع
ثم ��ن جه ��از اال�س ��تقبال ،اذ يبلغ حوايل
الف دوالر اي م ��ا يعادل  400جنيه ،يف
مناطق �ص ��ناعته ،واذا خ�ضع لل�ضرائب
اجلمركية املعمول بها يف م�صر ،ف�سيبلغ
ثمنه ثمن ال�سيارة!..
لهذا فمن امل�س ��لم به يف االو�س ��اط الفنية
للتلفزي ��ون ان ��ه الب ��د م ��ن عم ��ل جمهود
هند�س ��ي �ص ��ناعي ،لتخفي�ض ثمن جهاز
اال�س ��تقبال من ه ��ذا الن ��وع ،ليحل حمل
التلفزي ��ون ذي ال�ص ��ورة باالبي� ��ض
واال�سود.

واود ان ا�ض ��يف هن ��ا ان التلفزي ��ون
املل ��ون ،ل ��ن يق�ض ��ي عل ��ى التلفزي ��ون
االبي� ��ض واال�س ��ود ،اذ �س ��يكون االث ��ر
مماثال ملا ح ��دث بالن�س ��بة للفيلم امللون،
والفيلم االبي�ض واال�سود متاما.
م�صر ترف�ض يف �إباء
�س -ه ��ل يوجد م�ص ��در خارجي يحاول
ان ميد م�ساعدته الفنية او املالية..؟
ج -لق ��د عر� ��ض عل ��ى االذاعة امل�ص ��رية،
وحكومتن ��ا ،متوي ��ل م�ش ��روع تلفزيون
كام ��ل عل ��ى ان يك ��ون التعلي ��م والدعوة
ال�ص ��حية هم ��ا هدف ��ه وجمال ��ه وذل ��ك
ع ��ن طري ��ق اليون�س ��كو ،م ��ن االب ��واب
املو�ص ��ودة لذل ��ك ،يف ميزاني ��ات الدول
االجنبي ��ة ،ولك ��ن ذل ��ك مل يك ��ن يتفق مع
ال�سيا�سة العليا للجمهورية امل�صرية.
ور�أت حكوم ��ة الث ��ورة ان يكون متويل
التلفزي ��ون ،كتموي ��ل االذاع ��ة متام ��ا،
م ��ن ميزاني ��ة الدولة ،وان ي�أخ ��ذ الطابع
ال ��ذي اخذته االذاعة امل�ص ��رية اي خدمة
ال�شعب ،وال �شيء غري ذلك.
يف القاهرة وال�ضواحي
�س -ومت ��ى يتم بناء حمط ��ة التلفزيون
اجلديدة..؟
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والتلفزيون امللون �أي�ض ًا

�أ�صلح وجه للتليفزيون؟

� ��س -هل تفك ��ر احلكوم ��ة امل�ص ��رية يف
ادخال التلفزيون امللون يف م�صر؟
ج -ب�ل�ا �ش ��ك اذا جنح ��ت التجرب ��ة يف
ال ��دول االخ ��رى ،الن التلفزي ��ون امللون
مرتب ��ط بالنواحي الفنية التي �س ��بق ان
ذكرته ��ا ،فاذا ج ��اءت التجارب م�ش ��جعة
يف الدول االخرى ف�سيدخل يف م�صر.
وقد روعي يف ت�ص ��ميم امل�شروع احلايل
�إمكان حتويل ��ه اىل تلفزيون ملون باقل
النفقات.

�س -من هو ا�صلح وجه للتلفزيون واي
الربامج تر�شحها له.؟
ج -الظ ��روف وحدها هي التي �س ��تقطع
باالجاب ��ة م ��ن ا�ص ��لح وج ��ه للتلفزيون،
فهن ��اك التج ��ارب ،وهناك �ش ��يء ا�س ��مه
�ص�ل�احية الوج ��وه للكام�ي�را! ام ��ا م ��ن
ناحي ��ة الربام ��ج ،فاالذاع ��ة االن معني ��ة
بتدري ��ب الذي ��ن �س ��يتولون اخ ��راج
الربام ��ج ،وه� ��ؤالء ه ��م ا�ص ��حاب الر�أي
املبدئي يف اختيار برامج التلفزيون..

البد من مرحلة جتريبية

مع مدير برامج التليفزيون

�س -هل تتوق ��ع ان يروج التلفزيون يف
م�صر..؟
ج -يف ر�أيي ان انت�شار التلفزيون يعتمد
على عاملني:
 -1ثمن اجلهاز نف�سه.
 -2مدى مالءمة الربامج التي �ستذاع.
وكال العاملني خا�ض ��ع للدرا�س ��ة ،فنحن
الآن ندر� ��س الو�س ��ائل الت ��ي حتق ��ق
وجود جهاز ا�س ��تقبال اليتجاوز �س ��عره
 50جنيه ��ا كم ��ا هو احل ��ال يف اجنلرتا،
و�س ��نفتح الباب ام ��ام �ص ��ناعة االجهزة
او جتميعه ��ا حمليا ،كو�س ��يلة لتخفي�ض
ال�س ��عر ،كذلك يبحث يف ام ��كان املعافاة
اجلمركي ��ة لف�ت�رة طويل ��ة لالجه ��زة
امل�ستوردة.
ه ��ذا يف م ��ا يخت�ص بالعام ��ل االول ،اما
العام ��ل الثاين فهو موكول اىل من يناط
بهم مهمة اعداد الربامج.
وال ب ��د م ��ن االع�ت�راف ب�ص ��راحة ،ان
التلفزيون �س ��يمر حتم ��ا بفرتة جتريبية
ي�ص ��ادفه ،ما قد ي�ص ��ادف اي وليد جديد
م ��ن مر�ض و�ص ��حة ،وهذا م ��ا حدث منذ
ادخال التلفزيون يف اي دولة اخرى.

وقابلت اال�ستاذ حممد حممود �شعبان –
بابا �شارو – وهو املدير احلايل لربامج
التلفزي ��ون ،يف مكتب ��ه ..فالحظ ��ت ان ��ه
كان منهكما يف اال�ستعداد"ل�سبوع"ابنه
حممد املولود اجلديد ملاما �شارو� ،صفية
املهند� ��س ،ولذلك فقد بد�أ عليه بو�ض ��وح
ان عقله كان هناك� !..س�ألته:
�س -ب�ص ��فتك مدير ًا لربامج التلفزيون،
ه ��ل قم ��ت بدرا�س ��ة كافي ��ة يف ه ��ذا
امليدان..؟
ج -قمت بدرا�س ��ة طويلة ،ولكنها لي�ست
كافي ��ة ،النه ��ا يف الغال ��ب نظري ��ة ،وق ��د
ح�ضرت افتتاح حمطة تلفزيون مبيالنو
ع ��ام  ،1952ومع ذلك ف�أعتقد ان ال�س ��فر
والدرا�س ��ة العملية �ش ��رط ا�سا�سي ،قبل
ان نختار ما يالئم االذاعة امل�صرية..
هل هناك خطر على
الراديو..؟
� ��س -ايهما تف�ض ��ل برام ��ج االذاعة ..ام
التلفزيون..؟
ج -هم ��ا �ش ��يئان خمتلف ��ان متام ��ا..

والث ��اين تط ��وّ ر ل�ل�اول ،وانني ل�س ��عيد
ج ��دا باختياري له ��ذه املهمة ،حيث انني
تطورت فع�ل�ا مع االذاع ��ة ،وامنيتي ان
ا�س ��تطيع حتقيق �آمايل يف ه ��ذا امليدان
اجلديد.
�س -هل يخ�ش ��ى على الراديو يف م�ص ��ر
من التليفزيون؟
ج -للتليفزي ��ون ر�س ��الة متام ��ا مث ��ل
الراديو ،وتت�ضمن هذه الر�سالة الربامج
الرتفيهي ��ة ،والثقافي ��ة والتهذيبي ��ة،
واعتقد ان التليفزيون �س ��يكون و�س ��يلة
لت�س ��هيل الربام ��ج االذاعي ��ة الثقافي ��ة
والعلمي ��ة وتقبله ��ا من جان ��ب اجلمهور
ويقين ��ي انه ال خطر على الراديو اطالقا
من مناف�سه اجلديد!..
مل يعدّ وا �شيئ ًا!..
� ��س -ماذا اعددمت من برامج التليفزيون

للم�ستقبل القريب؟
ج -مل نعد �ش ��يئا حتى ه ��ذه اللحظة الن
الدرا�س ��ة العملي ��ة مل تب ��د�أ بع ��د وكله ��ا
تعتمد عل ��ى البعث ��ات التعليمية يف هذا
امليدان ..و�سا�سافر يف نهاية هذا ال�شهر
اىل اجنل�ت�را حيث اقف على كل ما يدور
يف حمط ��ات التليفزي ��ون الربيطاني ��ة
و�سرت�سل بعثات اخرى ،لهذا الغر�ض.
� ��س -ما ه ��ي اح ��ب براجمك الت ��ي ترى
تقدميها على �شا�شة التليفزيون؟
ج -برام ��ج ال ��ف ليل ��ة وليل ��ة ..وعذراء
الربي ��ع ،وم ��ع ذل ��ك فرنج ��و ان تك ��ون
اذاعاتنا كلها مبتكرة!..
�س -هل لديك ما تقوله مل�س ��تمعي برامج
التليفزيون ..م�ستقبال؟
ج� -س ��يجد ال�ش ��عب يف هذه الربامج ما
يرف ��ه عنه ،ويك ��ون له �ص ��دى عميق من
الناحية االجتماعية يف حميط اال�س ��رة،

حيث يزيد من ترابطها عندما جتتمع كل
م�ساء يف موعد خا�ص مل�شاهدة الربنامج
املف�ضل؟!
كذلك �سينعم اجلمهور مب�شاهدة الفنون
اال�ستعرا�ض ��ية ..وه ��و م ��اال ي�س ��تطيعه
ع ��ن طري ��ق الراديو ،هذا باال�ض ��افة اىل
مع ��امل الع ��امل الت ��ي ميكن عر�ض ��ها على
ال�شا�شة!..
ن�شرة الأخبار �أمام
التليفزيون
وق ��ال اال�س ��تاذ يحي ��ى ابو بك ��ر مراقب
االخب ��ار الذي عاد اخريا م ��ن رحلته يف
امريكا اثناء حديث طويل دار بيننا.
* ان برام ��ج االخب ��ار ام ��ام التليفزيون
تختل ��ف ع ��ن ن�ش ��رة االخب ��ار االذاعية،
حيث يعتمد االول على الفيلم وال�صورة
واخلريطة ،و�ص ��وت املذيع و�شخ�ص ��ية
املذي ��ع نف�س ��ه ،يج ��ب ان يكون"فوت ��و
جينيك".
وه ��ذه ه ��ي اال�س ���س املعم ��ول به ��ا يف
ال�ش ��بكات االذاعي ��ة للتليفزي ��ون يف
امري ��كا اما املحط ��ات املحلية ف�ل�ا ت�أخذ
بهذه ال�سيا�سة الباهظة التكاليف.
* هن ��اك الطريقة البدائي ��ة ،وهي قراءة
االخب ��ار متاما كم ��ا يح ��دث يف االذاعة،
وهذا ما جربته م�ص ��ر ،يوم ا�س ��تخدمت
التليفزي ��ون يف احدى منا�س ��بات العهد
املا�ضي ،وهذه هي الطريقة ال�سائدة يف
حمطات التليفزيون بامريكا اجلنوبية.
* تعتم ��د برام ��ج االخب ��ار عل ��ى �س ��رعة
و�ص ��ول االنب ��اء امل�ص ��ورة ،ولذلك نرى
ان جم ��ال االخب ��ار ه ��و الرادي ��و قب ��ل
التليفزيون.
* ان التليفزيون يفوق ال�ص ��حافة حيث
ميك ��ن ع ��ن طريق ��ه ن�ش ��ر ريبورتاج ��ات
كامل ��ة ب�س ��رعة فائق ��ة ،الن ��ه يعتمد على
ال�ص ��ور املتحركة والثابتة فهو ي�ش�ت�رك

من تختار من ه�ؤالء لتقول
لك �صباح اخلري؟
�صفية املهند�س
�س ��وف تنظ ��ر الي ��ك فتح� ��س ان وجهه ��ا
م�أل ��وف لدي ��ك ولي�س غريب ��ا تتطلع اليه
لأول مرة .انه وجه يبعث على االطمئنان
والثق ��ة واالرتي ��اح ..ويت�ش ��كل دائم ��ا
بت�شكل االنفعاالت التي يف �صدرها ..ما
ر�أيك يف هذا الوجه؟
ف�ضيلة توفيق
لها وجه وا�ضح �صبيح� ..ضاحك دائما..
عليه ابت�س ��امة م�س ��تمرة جتام ��ل مبينة
وي�س ��رة ..لي�س يف وجهه ��ا غمو�ض وال
ابهام وال ا�س ��رار ..االبت�سامة التي فوقه
من القلب دائما ..والدمعة التي فوقه من
القلب دائما اي�ضا.
همت م�صطفى
�س ��وف تط ��ل علي ��ك بوجه ه ��ادئ يحمل
طاب ��ع الطفول ��ة الرفيق ��ة اله�ش ��ة انه ��ا
حتاول حت ��ى الآن التخل� ��ص من عادات
طفولته ��ا ..فانه ��ا ال تزال تبكي ب�س ��رعة
اذا غ�ض ��بت ..وال ت ��زال ت�ض ��ع ا�ص ��بعها
يف فمه ��ا اذا ح ��ارت �أو وقعت يف حرج!
ما ر�أيك؟
�سمرية الكيالين
�سوف تتطلع اليك ويف ق�سماتها الرقيقة
تعب�ي�ر مييل اىل الرزان ��ة واالتزان ..ان
�س ��مرية الكيالين بهذا التعبري – �سوف
جتربك على ان ت�صدق كل ما تقوله لك..
وهي متتاز بانها ذات مقدرة على اخفاء
عواطفها وابعادها عن وجهها..
اجلــــيل� /آب1955 -
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◄

الرئي�س ما�ساريك وحفيده
يروي احد امل�صورين االجنليز امل�شهورين انه ق�صد يوما اىل دار رئي�س
الوزارة يف لندن لت�ص ��وير امل�س�ت�ر لوي ��د جورج وهو رئي� ��س للوزارة
ف�ألق ��اه مقطب احلاجبني يطالع مقالة يف احدى ال�ص ��حف مملوءة طعنا
يف خطبة كان قد القاها يف الليلة ال�س ��ابقة فحاول ان يبدد عبو�سته فلم
يفلح واخري ًا ملا اعجزته احليلة �س ��مع �ص ��وت ديب يف الطابق العلوي
فقال للوزير الكبري ال �ش ��ك يف ان هذا �ص ��وت ديب حفيدكم فا�شرق وجه
امل�س�ت�ر لوي ��د ج ��ورج عندئذ وق ��ال" :اجل انه ا�ص ��بح �ش ��يطانا كبري ًا"
و�ض ��حك �ض ��حكة عالية فانتهز امل�ص ��ور هذه الفر�صة و�ص ��وره ،والذي
ذكرن ��ا الآن به ��ذه احلكاي ��ة ال�ص ��ورة اجلديدة الت ��ي نن�ش ��رها للرئي�س
ما�س ��اريك رئي�س جمهورية ل�شكو�س ��لوفاكيا التي ا�شتهر بجزمه وجده
وقد اركب حفيده على كتفيه .

امل�سرت مكدونالد و�ألعاب الأطفال
زار امل�س�ت�ر مكدونالد رئي�س الوزارة الربيطانية
احلالية معر�ض ال�صناعات الربيطانية الذي اقيم
اخ�ي�ر ًا يف لن ��دن وتف ��رج عل ��ى معرو�ض ��اته وقد
ابدى اهتمام ًا خا�صا بق�س ��م �ألعاب االطفال حيث
اخذت له هذه ال�صورة.

◄

�أدي�سن يف عامه الثالث والثمانني
�أخذت هذه ال�ص ��ورة للم�س�ت�ر ادي�س املخرتع االمريكي العظي ��م وزوجته يف حفلة
ازاحة ال�س ��تار ع ��ن لوحة تذكارية اقيمت مبنا�س ��بة ه ��ذا العي ��د يف حديقة "فورت
ماير�س" يف فلوريدا وقد جل�س اىل جانبهما امل�س�ت�ر فاير�س�ت�ن ملك "الكاوت�شوك"
يف العامل.

اجليل /ت�شرين االول 1955 -

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

الرئي�س كولدج عند دوغال�س
م�ضى امل�سرت كولدج رئي�س جمهورية الواليات املتحدة ال�سابق وامل�سرت كولدج بع�ض ايام ال�شهر املا�ضي يف
�ضيافة دوغال�س فريينك�س ممثل ال�سينما امل�شهور وقرينته ماري بكفورد وقد اخذت لهم �صورة جميلة بينما
كان دوغال�س يطلع الرئي�س ال�سابق على لعبة جديدة ادخلها يف الواليات املتحدة.

◄

والفار� ��س اجلدي ��د ،جن ��م مو�س ��يقي ملع ا�س ��مه
هذا العام مع �أحلانه وق�ص ���ص غرامه و�ص ��باح
وفار�س ��ها يعانيان من م�أ�س ��اة واح ��دة ،كالهما
�صدم يف حبه ،وكالهما يحاول ان ين�سى..
وقد اكت�ش ��ف انور حقيقة ما تعي�ش فيه �ص ��باح
االن .وقابل اخلرب بالدموع .مل ي�ستطع ان ينام
ليل ��ة واحدة ،انه يعود كل �ص ��باح اىل منزله مع
الفجر ،ليبلل و�س ��ادته بالدموع احلبي�س ��ة التي
يجتهد يف حب�س ��ها امام النا�س وعجز انور عن
ال ��كالم ،والتق ��ى بالفار� ��س اجلديد ال ��ذي احتل
قلب �صباح.
ودار بينهم ��ا ح ��وار ه ��ادئ اقن ��ع في ��ه الفار�س
اجلدي ��د �ص ��ديقه وزميل ��ه ان ��ور ،بانه ��ا جم ��رد
ا�شاعات كاذبة ،وان �ص ��باح اكرمته عند زيارته
االخ�ي�رة لب�ي�روت ،وه ��و يق ��وم ب ��رد اجلميل،
ويدعوها اىل ع�ش ��اء او �س ��هرة خ ��ارج منزلها..
وان ات�ص ��اله ب�ص ��باح ه ��و ملجرد العم ��ل الفني
الذي يربطهما..
واقتنع انور مبا قاله ال�صديق ،وانتهت االزمة،
وكانت االزمة قد بد�أت عندما دخل انور من�س ��ي
اح ��د ماله ��ي �ش ��ارع اله ��رم ذات م�س ��اء يف هذا
اال�س ��بوع ففوج ��ئ بوجود �ص ��باح و�ش ��قيقتها
�س ��عاد ،م ��ع الفار�س اجلدي ��د ،و�ص ��ديق اذاعي
�آخ ��ر ،ومل يفقد انور اع�ص ��ابه له ��ول املفاج�أة..
ب ��ل دخ ��ل اىل حلبة الرق� ��ص ،حمت�ض ��نا احدى
راق�صات الباليه ،وتظاهر بانه مل ير �صباح.
وث ��ارت اع�ص ��اب �ص ��باح وقال ��ت يف �ص ��وت
م�سموع:
 كده ..كده..ولك ��ن ال�ص ��ديق انق ��ذ املوق ��ف ب ��ان ان�س ��حبوا
جميعا من امللهى ومل يكونوا قد ام�ض ��وا ع�ش ��ر
دقائق ،وتركوا انور من�سي يف حلبة الرق�ص.
ان انور يحاول بكل اع�صابه ان ين�سى..
وان �ص ��باح حت ��اول ب ��كل اع�ص ��ابها ان تهي ��ئ
نف�سها حلياتها الفنية بال زواج..
والفار�س اجلديد ي�ضع قلبه يف �أحلانه ،ويعي�ش
يف انغام احلب..

◄
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طوابع تذكارية جمرية
ا�ص ��درت م�ص ��لحة الربيد املجرية طوابع جديدة
مبنا�س ��بة انق�ض ��اء ع�ش ��ر �س ��نوات عل ��ى تولي ��ة
االم�ي�رال هورت ��ي رئا�س ��ة حكوم ��ة املجر ب�ص ��فة
"قائممقام امللك".

امل�سيو نارديو يخطب
على اثر ا�ستقالة وزارة "�شونان"
التي مل ت�سر �سوى � 24ساعة
توىل امل�سيو تارديو ت�أليف
الوزارة اجلديدة للمرة الثانية
وتقدم ملجل�س النواب ببيان
�سيا�سي حازم حاز الثقة باغلبية
اال�صوات.

�سان�شز جريا
الزعيم وال�سيا�س ��ي اال�س ��باين ال�شهري وقد جاء
يف التلغراف ��ات اخلارجي ��ة م ��ن اي ��ام انه خطب
خطبة �سيا�س ��ية �شديدة اللهجة وكان من جرائها
ان اقيمت تظاهرات كبرية �شتى يف مدريد.
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الناحية الأخالقية يف مدار�سها
و�أه ��م م ��ا حتر�ص علي ��ه ال�س ��يدة نبوية مو�س ��ى يف
مدار�س ��ها الناحي ��ة االخالقية ولهذا كانت مدار�س ��ها
كعب ��ة القا�ص ��دين مم ��ن يرغب ��ون لبناته ��م يف تعليم
يقوم على ا�سا�س متني من االخالق والآداب.

حياة ال�سيدة نبوية مو�سى:
حياة عري�ضة حافلة
بالكفاح والفوز ..الكفاح
من اجل الف�ضيلة والعلم..
والفوز على كل من اعرت�ض
�سبيلها ليحول بينها وبني
اجلهاد يف هذا ال�سبيل.
وان ما بذلته ال�سيدة
من مال وجهد واعتقال
وت�ضحيات يف �سبيل
اداء ر�سالتها وما امتازت
به حياتها من عبقرية
وع�صامية ونبوغ ..خلري
در�س يلقى على اجيالنا
القادمة عن املجد ال�صحيح
كيف يبنى على اخللود الذي
ال يطاوله خلود.

اذ م ��ن يحاول احلديث عن نبوية مو�س ��ى معذور اذا
تاه بني �ش ��عاب ه ��ذا احلديث فهل يتح ��دث عن نبوية
الطالبة او ال�شاعرة او املعلمة او الناظرة او املفت�شة
او كب�ي�رة املفت�ش ��ات او ال�ص ��حفية او املجاه ��دة او
امل�ض ��طهدة او املنت�ص ��رة او �ص ��احبة اك�ب�ر مدار� ��س
للبن ��ات يف م�ص ��ر ..او ..او ..اىل �آخ ��ر م ��ا ي�ض ��مه
تاريخا الزاخر.
واذا ح ��اول احلديث عن كل هذا فهل يت�س ��ع له نطاق
�صفحات"�آخر �ساعة".
كانت ال�س ��يدة نبوية مو�س ��ى اول ناظرة م�ص ��رية ثم
اول مفت�ش ��ة م�ص ��رية ثم اول كبرية مفت�شات م�صرية
ثم �ص ��احبة اكرب مدار�س م�صرية بعد ان كان كل هذا
وقفا على االجنليزيات.
وا�ضطهدها االجنليز فانت�ص ��رت وا�ضطهدها وزراء
فانت�ص ��رت وا�ض ��طهدها ر�ؤ�س ��اء وزراء وح ��كام
ع�س ��كريون فانت�صرت النها كانت يف جانب احلق يف
كل هذا اال�ضطهاد واالنت�صار.
معلمة لكرائم العقيالت
وا�س ��تطاعت نبوية مو�سى يف فجر حياتها التعليمية
ان تلف ��ت اليها االنظار ..كان املغفور له حممد �س ��عيد
با�ش ��ا يبحث عن معلم ��ة لكرميتيه فا�ست�ش ��ار املغفور
ل ��ه �س ��عد زغل ��ول با�ش ��ا وكان وزي ��ر املع ��ارف اذ ذاك
ف�أ�ش ��ار علي ��ه بال�س ��يدة نبوية مو�س ��ى ولكنه ��ا كانت
ابغ�ض املعلمات للدرو�س اخل�صو�صية ولو كانت يف

الناحية التعليمية
ولل�س ��يدة نبوية مو�سى �أ�س ��لوبها اخلا�ص يف تعليم
بناتها وكثريا ما ا�ضطرت وزارة املعارف اىل ال�سري
عل ��ى ا�س ��اليبها التعليمية واملنهجي ��ة بعد ان حتققت
م ��ن جناحها ون�س ��بة النج ��اح يف مدار�س ��ها مرتفعة
دائم ��ا ،وكث�ي�را م ��ا كان ��ت االوىل ال عل ��ى املدار� ��س
االهلي ��ة وحدها ب ��ل على مدار� ��س البن ��ات االمريية
اي�ض ��ا ،ويف اح�ص ��ائيات وزارة املعارف الف �شاهد
على هذا التفوق.

ل ��وزارة املع ��ارف تديره ��ا للتعلي ��م بع ��د حياته ��ا-
الطويل ��ة ان �ش ��اء الله – وق ��د ر�أت ان تنفذ جانبا من
هذه الو�ص ��ية يف حياتها ف�أطلق ��ت على هذه املدار�س
ا�سم"مدار�س ال�سيدة نبوية مو�سى".
من ��ازل العظماء ور�ؤ�س ��اء وزارات فحاولت االعتذار
ولكن دولة �س ��عيد با�ش ��ا ا�ص ��ر فلم تقو على مقاومته
وقامت بتعليم كرميتيه وق ��د ر�أت من كمالهما وكرمي
اخالقهما ماحببها يف اال�س ��تمرار معهما� ..أما احدى
الكرميتني فهي ال�س ��يدة زينب هامن عقيلة يو�سف ذو
الفقار با�ش ��ا ووالدة �صاحبة الع�ص ��مة �صافناز هامن
– امللكة ال�سابعة – والثانية هي ال�سيدة ناهد �سري
هامن عقيلة دولة ح�سني �سري با�شا.

ني�شان النيل
و�ش ��اءت �إرادة امللك الراحل ان يويل رعايته ال�سامية
لل�سيدة نبوية مو�س ��ى فتف�ضل مبنحها ني�شان النيل،
وكان اول ني�شان من نوعه منح ل�سيدة يف م�صر.
ديوان ال�سيدة نبوية مو�سى
ولل�س ��يدة دي ��وان �ش ��عر حاف ��ل ويحت ��ل معظ ��م ه ��ذا
الدي ��وان مدائ ��ح رائعة للمل ��ك ف�ؤاد االول لت�ش ��جيعه
العل ��م وم�س ��اعداته الكرمي ��ة ملدار�س ال�س ��يدة نبوية
مو�سى ويف هذا الديوان كثريمن روائع ال�شعر حتث
فيها �صاحبته على الف�ضيلة واالقبال على التعليم.
جملة الفتاة
ولل�س ��يدة �صحيفة ا�ص ��درتها خلدمة العلم والف�ضيلة
وال تزال هذه ال�صحيفة تويل مهمتها وت�ؤدي ر�سالتها
يف جر�أة وثبات.
مدار�س ال�سيدة نبوية مو�سى
ولنرتك نبوية مو�س ��ى ال�سيدة فلن ن�ستطيع ان نفيها
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حقه ��ا يف ه ��ذه العجالة ورمبا عاودن ��ا احلديث عنها
وعن حياتها يف �أع ��داد اخرى متتابعة ولنتحدث عن
مدار�س ��ها فا�سم نبوية مو�س ��ى كما انه علم على اعظم
�سيدة فهو اي�ضا علم على اعظم مدار�س يف م�صر.
وملدار�س ال�س ��يدة نبوية مو�س ��ى تاريخ كبري نوجزه
يف هذه ال�سطور.
كيف �أن�ش�أت مدار�سها؟
كان ذلك يف �سنة  1921وكانت ال�سيدة ال تزال كبرية
مفت�شات وزارة املعارف ،وقد ر�أى والة االمور ار�ضاء
لرغبة االجنليز ان يق�صوها عن التعليم املبا�شر،لأنها
كانت حري�صة على امناء الروح القومية امل�صرية يف
نفو�س النا�ش ��ئات فر ّقوها اىل كبرية مفت�شات ولكنها
مل تقب ��ل هذه الرتقية اال ب�ش ��رط ان ي�ص ��رح لها بفتح
مدر�س ��ة تديرها ،ف�ص ��رح له ��ا بذلك على ام ��ل انها لن

تنجح ولكنها جنحت.
زيارة جاللة امللك ف�ؤاد
وق ��د زاد ت�ش ��جيعها م ��ا تف�ض ��ل به ح�ض ��رة �ص ��احب
اجلالل ��ة املغفور له امللك ف� ��ؤاد االول فقد زاد – رحمه
الله – مدار�س ��ها واهدى اليها �سهمني من املوحد وما
زال جاللت ��ه يوليه ��ا عنايته ورعايته ال�س ��امية طوال
حياته املباركة.
ور�أت ال�سيدة نبوية مو�س ��ى ان تطلق على مدار�سها
ا�س ��م بنات اال�ش ��راف – وظل ه ��ذا اال�س ��م علما على
مدار�سها حوايل خم�سة وع�شرين عاما.
وقف مدار�سها على التعليم
ور�أت ال�س ��يدة ان تق ��ف مدار�س ��ها عل ��ى التعلي ��م
ف�س ��جلت لذل ��ك وقفي ��ة جعلت فيه ��ا مدار�س ��ها ملكا

مراحلها التعليمية
ومدار�س ال�س ��يدة نبوية مو�سى ت�شمل ثالث مراحل
تعليمي ��ة االوىل لريا� ��ض االطف ��ال والثاني ��ة للتعليم
االبتدائ ��ي والثالث ��ة للتعلي ��م الثان ��وي وق ��د خرجت
مدار�س ��ها من حامالت ال�ش ��هادات ما يزيد على االلفي
طالب ��ة فيه ��ن املحامي ��ات واملعلم ��ات واملفت�ش ��ات يف
وزارة املعارف وفيهن كربيات العقيالت يف م�صر.

�أفخم مدر�سة
ومدار�س ال�س ��يدة نبوية مو�س ��ى تعد افخم املدار�س
من حيث الفخامة وجمال التن�س ��يق وروعة الت�أثيث
وح�سن النظام.
فه ��ي حتتل م�س ��احة م ��ن االر� ��ض تقرب م ��ن الفدان
وبها من الف�ص ��ول الف�س ��يحة البديعة ما يت�سع الكرث
م ��ن الف طالب ��ة وبها عنرب فخ ��م للق�س ��م الداخلي قد
احي ��ط برقاب ��ة اخالقي ��ة دقيق ��ة ،وعناية ت�ش ��هد بها
مئات الطالبات الالتي ق�ض�ي�ن حياتهن التعليمية يف
رحابه.
املربية الأوىل
وله ��ذا كان ��ت ال�س ��يدة نبوية مو�س ��ى اول م ��ن اطلق
عليها لقب املربية االوىل.
الإ�سكندرية تفخر
ويح ��ق لال�س ��كندرية ان تفخ ��ر بهذا املعهد ال�ض ��خم
ال ��ذي ق ��ام وال ي ��زال يقوم عل ��ى تربية بناته ��ا تربية
مثالية فائقة.
على الرغم منا
وعل ��ى الرغ ��م من ��ا نكتف ��ي به ��ذا احلديث
املقت�ض ��ب ع ��ن مدار� ��س ال�س ��يدة نبوي ��ة
مو�س ��ى التي تعد بحق مفخ ��رة التعليم يف
م�صر.
نكتفي به الن �ص ��فحات �آخر �س ��اعة ال تت�سع
يف هذا اال�سبوع الكرث من هذا.
واذا كان ��ت يل امنية فه ��ي ان تكون يل بنات
�أُحلقهن بهذه املدار�س لأكون قد اديت واجبي
نحوهن وهي�أت لهن م�ستقبال متينا يقوم على
ا�سا�سني من علم وف�ضيلة!
�آخــر �ســاعة� /أيلول 1949 -
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الذين مل يزوروا ا�س ��توديو م�ص ��ر
ال ي�س ��تطيعون ان يدرك ��وا �س ��ر
عظمة بالدنا يف ال�س ��ينما ،و�س ��بب
تزعمه ��ا له ��ذه ال�ص ��ناعة ب�ي�ن دول
ال�ش ��رق جميع ًا  ،ان �ستوديو م�صر
ه ��و الن ��واة الن ��ادرة التي غر�س ��ها
زعيم النه�ضة االقت�ص ��ادية املغفور
له طلعت ح ��رب با�ش ��ا ،فنبتت منها
�ش ��جرة با�س ��قة ينظ ��ر اليه ��ا بع�ي�ن
العرف ��ان باجلميل من كل من يهمهم
تقدم ال�صناعة يف ال�شرق..
ان ��ه الكلي ��ة التي تخرج فيه ��ا �أعالم
الف ��ن ال�س ��ينمائي يف م�ص ��ر م ��ن
خمرجني وممثلني وفنيني.
مل يك ��ن الغر� ��ض من ان�ش ��ائه ربحا
وال ك�س ��با ،وكان اله ��دف اال�س ��مي
ه ��و و�ض ��ع ا�س ��ا�س ق ��وي مت�ي�ن
ل�صناعة جديدة من �صناعات القرن
الع�شرين!
بن ��وه عل ��ى من ��ط ا�س ��توديوهات
هولي ��وود ،وجلب ��وا الي ��ه �أح ��دث
املع ��دات والآالت ،وادخل ��وا في ��ه
تكيي ��ف اله ��واء وج ��اء ه ��واة نق ��د
االعم ��ال العظيمة فقال ��وا كل ما فيه
ح�س ��ن لوال ..و�أه من لوال هذه حني
تخف ��ي وراءها غر�ض� � ًا غ�ي�ر كرمي-
قال ��وا ل ��وال انه بنى يف م ��كان بعيد
ب�شارع الهرم!
ومل مت� ��ض �س ��نوات حت ��ى �أقيم ��ت
م ��ن بع ��ده �س ��توديوهات ال�س ��ينما
الكب�ي�رة يف نف� ��س ال�ش ��ارع ،فثبت
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ان "ل ��وال" مل تكن �س ��ليمة النية وال
�شريفة الغر�ض!!
ومرت ال�س ��نوات و�س ��توديو م�صر
يخرج لن ��ا افالما حل�س ��ابه وي�ؤجر
بع� ��ض الف�ت�رات ل�ش ��ركات االنتاج
الكبرية التي وجدت يف اال�ستوديو
الكام ��ل املع ��دات احلدي ��ث الآالت
�ض ��مانا لنجاح �أفالمه ��ا واخراجها
على اح�سن وجه فخرجت منه افالم
ام كلثوم وعبد الوهاب..
ثم ج ��اءت احلرب االخ�ي�رة فمنيت
�صناعة ال�سينما بحفنة من املنتجني
الدخالء على هذه ال�ص ��ناعة ،اولئك
الذي ��ن جذبه ��م اليها رواج �س ��وقها
يف م�صر واالقطار ال�شقيقة فراحو
ينتج ��ون االف�ل�ام حل�س ��ابهم بغ�ي�ر
ح�س ��اب ..راحوا ينتج ��ون االفالم
الرخي�ص ��ة الت ��ي ال ترمي اىل هدف
وال تعني �ش ��يئ ًا �س ��وى ان ي�ض ��عوا
قرو�ش� � ًا فتتحول ذهبا بف�ضل �إقبال
النا�س على م�ش ��اهدة االف�ل�ام �إبان
احلرب.
وادرك �س ��توديو م�ص ��ر م ��ا يه ��دد
�ص ��ناعة ال�س ��ينما من تده ��ور فحد
م ��ن انتاج ��ه يف الوقت ال ��ذي كانت
تت�س ��ابق في ��ه �ش ��ركات االنت ��اج
االخ ��رى على �إخ ��راج �أكرب عدد من
االفالم وكانت هذه ال�شركات قد بلغ
عددها ما يقرب من مائتي �شركة!
و�إنته ��ت احل ��رب ..واذا به ��ذه
ال�شركات تغلق ابوابها واحدة بعد

االخ ��رى واذا باال�س ��توديوهات التي
ان�ش ��ئت لل�ص ��ناعة الرخي�ص ��ة ت�صفي
ح�س ��اباتها ويح ��اول ا�ص ��حابها ان
ينجوا مبا ك�سبوا يف احلرب.
ام ��ا �س ��توديو م�ص ��ر ال ��ذي ق ��ام على
ا�س ��ا�س متني فقد ب ��د�أ الي ��وم يتنف�س
يف جو �ص ��اف بعد ان زالت اال�ش ��باح
التي كانت تعكره .وار�س ��ل �س ��توديو
م�ص ��ر مبعوثيه اىل امريكا واجنلرتا
فا�ستح�ض ��روا احدث ما و�ص ��لت اليه
�ص ��ناعة ال�س ��ينما م ��ن �آالت ومعدات
حت ��ى ا�ص ��بح الي ��وم يق ��ف عل ��ى قدم
امل�ساواة امام اال�ستوديوهات العاملية
الكربى.
كان ��ت �آالت التحمي� ��ض القدمي ��ة
حتم� ��ض �س ��بعني مرت ًا م ��ن الفيلم يف
ال�س ��اعة وكان ��ت حتت ��اج اىل حج ��رة
مظلمة للعمل.
ام ��ا الآالت احلديث ��ة الت ��ي ا�ش�ت�راها
�س ��توديو م�ص ��ر فانه ��ا ت�س ��تطيع ان
حتم� ��ض  350مرت ًا يف ال�س ��اعة ويف
حجر مليئة بال�ضوء.
وقد تكلف جتديد ه ��ذا املعمل اربعني
�ألف جنيه..
كان ��ت االفالم امللونة حلم� � ًا من �أحالم
اه ��ل الف ��ن ال�س ��ينمائي يف م�ص ��ر
فا�ص ��بحت حقيقة واقعة ،وا�صبح يف
امكانن ��ا اليوم ان ننت ��ج افالما ملونة
كاملة بعد ان ا�ستح�ض ��ر اال�س ��توديو
االت لطب ��ع ه ��ذه االفالم الت ��ي تلتقط
باية كام�ي�را من كامريات ال�س ��ينما..
ويقول امل�سئولون يف �ستوديو م�صر
لق ��د قمنا بواجبنا وبقي على الفنانني
والفني�ي�ن ان يقوم ��وا بواجبه ��م
للنهو� ��ض به ��ذه ال�ص ��ناعة العظيم ��ة
التي تعرثت يف اثناء احلرب.
ويتحدثون عن كبار الفنانني فيقولون
انه ��م يغالون يف اجوره ��م اىل درجة
ي�ستحيل معها اخراج فيلم ناجح دون
ان يتكبد املنتج خ�سارة فادحة!
ولقد قال لنا حممد ر�ش ��دي بك ع�ض ��و
جمل� ��س االدارة املنت ��دب :اذا اردن ��ا

ل�ص ��ناعة ال�س ��ينما انتاج ��ا ناجح� � ًا
متوا�ص�ل�ا ولآالف امل�شتغلني بها عمال
م�س ��تمرا فلن يت ��م ذل ��ك اال اذا خف�ض
كب ��ار الفناني�ي�ن والفني�ي�ن اجوره ��م
تخفي�ض� � ًا معق ��وال يتنا�س ��ب مع دخل
االفالم يف هذه االيام..
وقال لنا اي�ض ًا:
"ان كب ��ار الفناني�ي�ن يتدلل ��ون عل ��ى
املنتج ��ون ويرف�ض ��ون العم ��ل اال
بالأج ��ر ال ��ذي يطلبون ��ه ه ��م النهم مل
يع ��ودوا يف حاج ��ة اىل امل ��ال ..ولكن
ماذا يفعل االف امل�ش ��تغلني بال�س ��ينما
وكيف تت�ص ��ل �أرزاقهم ما دام كبارهم
م�صرين على هذا الو�ضع.
ان احلل الوحيد يف يد اع�ضاء نقابات
ال�س ��ينما والتمي ��ل واملو�س ��يقى فه ��م
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ي�س ��تطيعون ان يجتمع ��وا ويق ��رروا
تخفي� ��ض اج ��ور زمالئه ��م الكبار اىل
حد معقول مقبول.
وي ��وم يتم ذلك فان املنت ��ج الذي ينتج
فيلم ��ا كل ع ��ام ي�س ��تطيع ان ينت ��ج
فيلم�ي�ن او ثالثة ..ام ��ا ان تظل �إجور
كب ��ار الفنان�ي�ن مرتفعة ه ��ذا االرتفاع
اخلي ��ايل فان معنى ذلك ان تخ�ص ���ص
معظ ��م ميزاني ��ة الفيل ��م للبطل�ي�ن
واملخ ��رج .فاحل ��ل اذن للنهو� ��ض
بالفيلم امل�ص ��ري يف يد كبار الفنانني
فاذا مل يقبلوا فان نقاباتهم ت�س ��تطيع
ان تقنعهم بالقبول.
�آخر �ساعة1948 /
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وفهم ��ت كي ��ف يجتم ��ع العل ��م واالدب،غ ��زارة العل ��م
وتوا�ض ��ع العامل وادبه يف الكتور ح�س�ي�ن كمال الديب،
وكيل جامعة اال�س ��كندرية يف الوقت احلا�ضر .وال �شك
اين ت�أثرت به�ؤالء اال�ساتذة يف ا�شياء كثرية.
ر�أي يف �سا�سة العامل
� ��س -وم ��اذا مل�س ��ت يف الزعم ��اء وال�سيا�س ��يني الذي ��ن
اجتمع ��ت به ��م بحكم من�ص ��بك ال ��وزاري وما ه ��و ر�أيك
فيهم؟
ج� -آيزنهاور ميتاز بعظمته ولطفه،وجمال عبد النا�صر
ا�سرين ب�صراحته وطريقته العملية.
ومندي�س فران�س اعجبني منه انه رجل يف�س ��ح �ص ��دره
للنقا�ش في�س ��تمع اليك مهما اغ�ضبته وميزته الوا�ضحة
ه ��ي املرونة وخروجه من الوزارة الفرن�س ��ية خ�س ��ارة
كبرية.
وداال�س – يف ر�أيي – ا�ستاذ يف ال�سيا�سة.
�أما عدنان مندري�س فانه ن�شيط.
�س -ومن هو ال�سيا�سي الذي مل تعجب به.
ج -انه �سيا�سي غري عربي كرهته وال احب ان ا�سميه.
� ��س -وما ه ��ي طريقت ��ك او النهج الذي ت�س�ي�ر عليه يف
�سيا�ستك؟
ج -ان ه ��ذا اخطر �س� ��ؤال يوجه اىل الرجل ال�سيا�س ��ي.
وانا ال احب ان اك�شف عن �سيا�ستي! واعتقد يخطئ من
يفعل غري ذلك.
�س -وما هو مذهبك ال�سيا�سي؟
ج – �أ�ؤمن باال�شرتاكية املعقولة فهي اقرب املذاهب اىل
اال�سالم.
الأدباء امل�صريون
� ��س -ومن هم االدباء امل�ص ��ريون الذي ��ن تعجب بهم او
ت�أثرت بهم؟
ج -ق ��ر�أت لكث�ي�ر منه ��م ولكن ��ي ن�س ��يت ق ��راءة االدب
من ��ذ زمن بعيد مل�ش ��اغل وانا احب كات ��ب االيام واالدب
اجلاهلي لطه ح�سني وحياة حممد لهيكل وكتب العقاد.

�س – ما ا�سمك؟ وما �صناعتك؟
ج -م�صطفى بن حليم رئي�س وزراء ليبيا
�س� -أين ولدت؟ وما �سنك؟
ج -يف الإ�س ��كندرية يف  23يناي ��ر ع ��ام � 1921أي انني
الآن يف الرابعة والثالثني.
�س� -أين تعلمت؟
ج -يف مدر�س ��ة �س ��ان مارك ،ثم التحقت بكلية الهند�س ��ة
بجامعة اال�سكندرية.
�س -ما هي ال�شهادات التي ح�صلت عليها؟
ج -مل اح�صل على ال�شهادة االبتدائية ،فقد ا�ستطعت يف
مدر�س ��ة �س ��ان مارك ان اقفز �سنتني درا�س ��يتني يف �سنة
واحدة ،وبذلك نقلت اىل الق�سم الثانوي دون ان اح�صل
على ال�ش ��هادة االبتدائية ،وح�ص ��لت عل ��ى بكالوريو�س
كلية الهند�س ��ة بدرجة جيد جد ًا .وكان هناك زميل واحد
هو الذي جن ��ح بدرجة امتياز ،وكانت امنيتي ان اجنح
بامتياز وان اكون اول دفعتي.
�س -ومن هو هذا الزميل الذي �سبقك؟
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ج -الدكت ��ور فهمي عبد اللطيف غامن ،وهو ي�ش ��غل الآن
من�ص ��ب ا�س ��تاذ م�س ��اعد باجلامع ��ة ،ورمبا ل ��و جنحت
بدرجة امتياز لكنت الآن يف من�ص ��ب ا�س ��تاذ م�س ��اعد ال
رئي�س وزراء.
�س -وماذا كانت امنيتك وانت طالب؟
ج -ان اكون مهند�سا.
�س -وما هي امنيتك الآن؟
ج -ان اعود مهند�س ًا.

درو�س تعلمتها من �أ�ساتذتي امل�صريني

ق�صة الوزارة
�س -وماذا عملت بعد تخرجك؟
ج -التحق ��ت باح ��دى �ش ��ركات اال�س ��كندرية كمهند� ��س،
وكان �آخ ��ر مرتب ح�ص ��لت علي ��ه  65جنيه� � ًا وظللت يف
عملي هذا خم�س �س ��نوات حتى ا�ستدعاين امللك ادري�س
االول اىل برقة.
�س -وماذا عملت يف برقة؟
ج -بعد �ش ��هر اخرتت ناظر ًا لال�ش ��غال واملوا�صالت يف

�س -ماذا �أفدت من �أ�ساتذتك امل�صريني؟
ج� -أو ًال العلم ..وثانيا تعلمت من كل ا�س ��تاذ �ش ��يئ ًا �آخر
عدا العلم .تعلمت من الدكتور ابراهيم ادهم الدمردا�شي
النظام وال�ش ��دة ومل�س ��ت فيه ح�س ��ن اخللق وتعلمت من
الدكتور ح�س ��ن مرع ��ي – وزير التج ��ارة حاليا – الرقة
وعرفت من اال�ستاذ عبد احلليم ا�سماعيل اللطف.
وتلقي ��ت ع ��ن اال�س ��تاذ جمال الدي ��ن حمدي درو�س ��ا يف
الهدوء.

والية برق ��ة وهي اح ��دى الواليات الثالث الت ��ي تت�ألف
منها اململكة الليبية وبقيت يف هذا املن�صب ثالث �سنوات
ويف عام  1953عينت وزيرا للموا�ص�ل�ات يف احلكومة
الليبية ويف عام  1954عهد ايل بت�أليف الوزارة الليبية.
وكنت ثالث رئي�س للوزارة بعد اال�ستقالل ،ومعروف ان
الوزارة الثانية بقيت يف احلكم اياما معدودات.

احلياة فيلم �سينمائي
�س� -أي امل�س ��ائل �أوىل باهتمامك بعد ان ح�ص ��لت ليبيا
على ا�ستقاللها.
ج -الناحية االقت�صادية ترفع م�ستوى الدخل وانا اتوقع
وجود البرتول قرب ال�شواطئ و�سوف يكون الكت�شاف
البرتول اثر ملمو�س يف الناحية االقت�صادية.
�س -وما ر�أيك يف احلياة؟
ج -فيلم �سينمائي.
* واب�ص ��رت رئي� ��س وزراء ليبي ��ا ال�ش ��اب
يفتح"طاولة"امامه ومي�سك"الزهر"بيده فقلت له:
 �س�ؤال �أخري..قال – تف�ضل.
قلت – متى تعلمت لعب الفرد"الطاولة".
ج -يف بحمدون علمتني اياها زوجتي.
� ��س -وم ��ن منكم ��ا كان يف ��وز يف اللع ��ب فنظر ال�س ��يد
م�ص ��طفى بن حليم اىل ي ��دي فلما مل يجد دبلة خطبة او
خامت زواج قال:
 عندم ��ا تت ��زوج �س ��تتعلم در�س� � ًا كب�ي�ر ًا ه ��و �أال ته ��زمزوجتك �أبد ًا!

 قال جولوي�س"ح�س ��بي ان اخرب ه�ؤالء القوم املتطفلني ،الذينال هم لهم ،اال التعر�ض ل�ش�ؤون الآخرين ،الذين جعلوا من �ضياع
اغل ��ب ما جمع ��ت من مال ،ق�ص�ص ��ا خمتلفة ال مت ��ت اىل احلقيقة
ب�ش ��يء ،لقد جمعت من مالكماتي مليونا من اجلنيهات ،ح�ص ��لت
احلكومة منه �ضريبتها ،ما يوازي اربعة اخما�س املليون وتركت
يل م ��ا يزيد قليال على املئتي الف جنيه� .ص ��رفت جانبا منها غري
قلي ��ل ،عل ��ى قدامى املالكمني الذي ��ن قلبت لهم االي ��ام ظهر املجن،
واقعده ��م ك�ب�ر ال�س ��ن ،قلم يدخروا م ��ا ينفعه ��م ،ومل ي�أخذوا من
رخائهم ل�شدتهم ،يف وقت كان املال ي�أتيني فيه بغري ح�ساب ،ومل
يكن يف اقدامي هذا ا�س ��راف ،بل عل ��ى العك�س فقد كان احجامي
عن ذلك يعترب �شحا وتق�صريا ال�سفها وتبذيرا كما خيل لهم.
و�أن�ش� ��أنا ملج� ��أ للعجائ ��ز �ض ��م حتى الثالث�ي�ن عجوز ًا تبلغ �س ��ن
بع�ض ��هن حوايل الت�س ��عني او املئة وال عائل له ��ن ،واوقفت على
هذا امللج�أ ما ًال ي�ستعني به على مطالب احلياة.
وما من �ش ��ك يف انني ،ككل من كانت مالب�س ��ه مهلهلة يف حياته،
زادت �ش ��هوتي اىل اقتناء املالب�س الغالية عن ��د رخائه ،حتى لقد
بلغ ما عندي منها يف وقت من االوقات "100بدلة"كانت تكلفني
الواحدة بني  35و  45جنيها ولكن هذه ال�ش ��هوة االر�ستقراطية،
ذهب ��ت الآن اىل غ�ي�ر رجعة فلم ي�ص ��بح لدي اكرث من ع�ش ��ر بدل
غالبيته ��ا ذات زي ريا�ض ��ي ،اما م ��ا كان عندي منه ��ا فقد اعطيته

للآخرين.
كم ��ا انفقت جزء ًا من مايل على �ش ��راء ال�س ��يارات الفاخرة وكنت
اح� ��س ان يف ذلك ل ��ذة ال تعدلها لذة ولكن رغبت ��ي هذه ،ما عادت
تعاودين ،كما كان ال�ش� ��أن يف اي ��ام ثرائي االوىل وما عدت احب
غري العربات ال�صغرية.
ومل ابخل على اهلي وا�ش ��قائي و�ش ��قيقاتي ،فذهب كثري من املال
ثمنا ملنازل ا�شرتيتها لهم يف ديرتويت ليقيموا فيها ،كما ا�شرتيت
ق�صرا خا�صا يل يف �شيكاغو.
وخ�سرت جزء ًا كبريا من هذا املال لعدم جناحي كرجل اعمال.
عندم ��ا انخرطت يف هذا ال�س ��لك زاد على ع�ش ��رة �آالف جنيه على
ر�س ��توران يف �ش ��يكاجو ،وثالث ��ة �آالف على �آخ ��ر يف ديرتويت،
واقتنيت �ضيعة غري انها ذهبت وذهب املال الذي ا�شرتيتها به.
ولك ��ن لوي� ��س مل ي�ص ��بح خ ��ايل الوفا� ��ض ،اذ درت علي ��ه
اال�ستعرا�ض ��ات التي قام بها يف لندن ،والتي امتها يف الواليات
املتح ��دة بعد مالكمة والك ��وت االوىل ماال وفريا ا�ض ��ف اىل ذلك
ح�ص ��ة كبرية ينالها من ادارة �ش�ؤون املالكم ابزارد �شارلز البطل
العاملي اجلديد.
حممود بدر الدين
�آخر �ساعة� /أيلول1949 -

اجلــــيل /حزيران1955 -
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يحتف ��ل االيطالي ��ون يف ه ��ذا اال�س ��بوع بانق�ض ��اء
ثماين �س ��نوات عل ��ى زحف مو�س ��وليني على روما
على ر�أ�س القوات الفا�ش�ستية وا�ستيالئه على زمام
احلكم يف ايطاليا ،و�س ��يطلع الق ��راء يف هذا املقال
على تفا�صيل ذلك احلادث العظيم الذي غري جمرى
التاريخ يف تلك الدولة.
مل يح ��ل �ش ��هر اكتوب ��ر �س ��نة  1922حت ��ى كان عدد
اع�ض ��اء احلزب الفا�ش�س ��تي ق ��د بلغ امللي ��ون وبلغ
عدد افراد امللي�ش ��يا الفا�ش�ستية نحو ن�صف مليون،
وامللي�شيا هي الهيئة الع�سكرية النظامية التي عني
ال�س ��نيور مو�سوليني بان�ش ��ائها اىل جانب االدارة
ال�سيا�سية حلزبه لكي تكون مبثابة الدعامة الكربى
ل�صرح احلزب.
ويف  24اكتوب ��ر م ��ن تل ��ك ال�س ��نة عق ��د الفا�ش ��تي
م�ؤمتر ًا كبريا يف مدينة نابويل برئا�س ��ة ال�س ��نيور
مو�س ��وليني وملا انته ��ى فخامته م ��ن عر�ض جي�ش
ان�ص ��اره اجل ��رار ادرك ان ��ه ميتل ��ك ق ��وة ا�ص ��بح
ي�س ��تطيع به ��ا ان يذلل كل ال�ص ��عاب فق ��ال ملندوبي
الهيئات الفا�ش�ستية:
"�إم ��ا ان ت� ��ؤول الين ��ا مقالي ��د احلك ��م ب�س�ل�ام او
ن�س ��تويل عليه ��ا بالق ��وة بالزح ��ف عل ��ى روم ��ا
ومنازلة ال�سا�س ��ة اال�ش ��قياء املرتبعني يف
د�ست االحكام".
ويف  26اكتوب ��ر ع ��اد مو�س ��وليني
اىل ادارة جريدت ��ه يف ميالن ��و
بعدم ��ا عظ ��م ع ��ود ان�ص ��اره يف
م�ؤمت ��ر نابويل واخذ بدون تردد
يع ��د مع ��دات تنفي ��ذ خط ��ة العمل
واخراجه ��ا اىل حي ��ز الفع ��ل فبد�أ
بت�ألي ��ف هيئة للقي ��ادة من اربعة من
اكرب م�س ��اعديه وه ��م مي�ش ��يل بيانكي
ال�س ��كرتري العام الفا�شتي يومئذ وقد تويف
من ا�ش ��هر والدكتور بالبو الوزير االن وال�س ��نيور
دي فك ��ي واجل�ن�رال ديبوتو الوزي ��ر االن وقد كان
من ا�شهر القواد االيطاليني يف احلرب العظمى.
وعني مو�س ��وليني ال�سنيور غراندي رئي�سا لأركان
حرب تلك الهيئة الرباعية وا�ضاف اليه مهمة القيام
بجميع االعمال ال�سيا�سية املتعلقة بها وكان غراندي
يومئ ��ذ ع�ض ��وا يف جمل� ��س الن ��واب ثم ف�ص ��ل عنه
ل�صغر �سنه وهو يتقلد االن من�صب وزير اخلارجية
يف الوزارة االيطالية احلالية وعلى اثر ذلك �س ��افر
دي فكي وغراندي اىل روم ��ا لتنفيذ مهمة عهد فيها
اليهما ال�سنيور مو�سوليني وهي اطالع جاللة امللك
على املجرى الذي �ست�سري عليه احلوادث ومطالبته
با�س ��تقالة ال�س ��نيور دي فكتا رئي�س الوزارة اذ ذاك
وقد ت ��ردد ه ��ذا يف اال�س ��تقالة وجاه ��ر برغبته يف
املقاومة ولكن زميله ال�س ��نيور �سالندرا وال�سنيور
اورلنو ن�صحا له بالعدول عن هذه الفكرة فا�ستقال
مع وزارته يف م�ساء اجلمعة  27اكتوبر وبا�ستقالة
دي فكتا خطا الفا�ش ��تي خط ��وة كبرية نحو حتقيق
غايتهم ف ��كان المندوحة لهم بعد ذلك عن ان يخطوا

اخلطوة الثانية وكان ��ت تنطوي على اطالع جاللة
امللك على حقيقة اغرا�ض الفا�ش ��تي ومراميهم فقام
غراندي ودي فكي بهذه املهمة اح�سن قيام ثم غادرا
روم ��ا اىل"بروبا"حي ��ث كان مرك ��ز اركان ح ��رب
امللي�شيا الفا�ش�س ��تية ولكن يف ال�ساعة التا�سعة من
�ص ��باح اليوم التايل تلقى دي فكي �إ�شارة تليفونية
من روم ��ا بان جالل ��ة امللك يرغ ��ب يف مقابلته فعاد
اىل روما على جناح ال�س ��رعة ومعه زميله غراندي
فقابلهما فيها ال�س ��نيور �ش ��يانو (وزير املوا�ص�ل�ات
الآن) وكان ال�س ��نيور مو�س ��وليني ق ��د �أوف ��ده م ��ن
ميالن ��و اىل روما م ��زود ًا بتعليمات ��ه االخرية فقيل
لهم ان قوات اجلي�ش وقوات احلكومة �س ��تتعر�ض
لقوات امللي�ش ��يا الفا�شتية عند ا�س ��تيالئها على دور
امل�ص ��الح االمريية وزحفها على روم ��ا طبقا للخطة
الت ��ي و�ض ��عها مو�س ��وليني ث ��م بلغه ��م ان دي فكتا
اعل ��ن االح ��كام العرفية قب ��ل ا�س ��تقالته وان جاللة
املل ��ك ام�ض ��ى املر�س ��وم امللك ��ي اخلا� ��ص به ��ا فلما
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�س ��معوا هذه االنباء خ�شوا من ن�ش ��وء حرب اهلية
يف حال ��ة وق ��وع ا�ص ��طدام ب�ي�ن الفريق�ي�ن ولكنهم
ق ��رروا ان ي�س�ي�روا اىل النهاي ��ة مهما كلفه ��م الأمر
وبينم ��ا هم يفكرون يف جمرى احلوادث وعواقبها
غادرهم"�ش ��يانو"برهة م ��ن الزم ��ان ث ��م ع ��اد اليهم
ووجهه يطفح ب�ش ��ر ًا و�سرور ًا وقال لهم انه علم من
م�ص ��در خا�ص ان جاللة امللك ابى بحكمته ال�سامية
ان يواف ��ق دي فكت ��ا عل ��ى ام�ض ��اء املر�س ��وم امللكي
باعالن االح ��كام العرفية وان كان له وقع عظيم يف
نف� ��س دي فكتا فعجل بتقدمي ا�س ��تقالته فلما �س ��مع
غران ��دي ودي فكي هذا اخلرب بكيا من �ش ��دة الفرح
�إذ ايقنا ان الثورة الفا�ش�س ��تية �س ��تتم عندئذ بدون
اراقة نقطة واحدة من الدم.
وبع ��د قلي ��ل دعي غران ��دي ودي فكي و�ش ��يانو اىل
االجتماع بال�سنيور �سالندرا فابلغهم ان جاللة امللك
كلفه ت�أليف ال ��وزارة اجلديدة وانه يود ان يقودهم
اىل ح�ضرة جاللته.

ومل ��ا مثل الزعم ��اء الثالث ��ة بني ي ��دي املليك قال
جاللت ��ه لل�س ��نيور دي فكي":انني اريد
ان يعرف االيطاليون انني رف�ض ��ت
ان ام�ضي املر�سوم امللكي باعالن
االح ��كام العرفية"وهنا �س ��كت
جاللت ��ه حلظة ث ��م قال":ولكن
رمب ��ا ن�س ��ي االيطالي ��ون ذلك
يف خ�ل�ال ا�س ��بوع"فقال ل ��ه
دي فك ��ي عل ��ى الف ��ور":كال ي ��ا
�ص ��احب اجلاللة! انهم مل ين�سوا
و�سنذكرهم!".
ويف م�س ��اء ذل ��ك الي ��وم دع ��ا ال�س ��نيور
�سالندرا الفا�ش ��تي اىل اال�شرتاك معه يف ت�أليف
ال ��وزارة فلما ا�ست�ش�ي�ر ال�س ��نيور مو�س ��وليني يف
االمر ورد منه الرد الآتي:
"انن ��ي ارف� ��ض اال�ش�ت�راك يف كل وزارة ال اكون
عل ��ى ر�أ�س ��ها فان الف ��وز الفا�ش ��تي يج ��ب ان يكون
كامال".
فلم ي�س ��ع �س ��الندرا عندئذ �سوى اال�س ��تقالة بدوره
وكان ��ت قوات امللي�ش ��يا الفا�ش ��تية قد بلغ ��ت يومئذ
اب ��واب روما وع�س ��كرت على مقربة منه ��ا منتظرة
بف ��ارغ �ص�ب�ر ال�س ��اعة الت ��ي تدخ ��ل فيها"املدين ��ة
اخلالدة"دخول الفاحت وخ�ش ��ي دي فكي وغراندي
ان تفقد قوات امللي�ش ��يا �ص�ب�رها من طول االنتظار
فتم�ض ��ي يف زحفه ��ا قب ��ل ان ت�س ��وى امل�س� ��ألة
ال�سيا�س ��ية في�ؤدي ذلك اىل ن�شوء ارتباك جديد يف
املوقف فالتم�س ��ا م ��ن جاللة امللك باحل ��اح ان يدعو
مو�سوليني اىل روما بدون اي ت�أخري.
فخاط ��ب ي ��اوره ال�س ��نيور مو�س ��وليني بالتلف ��ون
وكلف ��ه املجيء اىل روما ملقابلة املل ��ك فقال له انه ال
يلبي هذه الدعوة اال اذا بلغت بالتلغراف فلم مي�ض
طويل وقت حتى كان التلغراف ي�سلم اليه .وملا بلغ
ابواب روما نزل من القطار وامتطى �صهوة جواده
ودخل روما على ر�أ�س قوات امللي�شيا الفا�شتية وقد
لب�س القمي�ص اال�س ��ود ا�س ��وة بكل واحد منهم وملا
مثل امام جاللة امللك خاطبه مبا ي�أتي:
"انن ��ي التم� ��س م ��ن جاللتك ��م العفو عن ��ي ملثويل
امامك ��م بهذا اللبا�س ولكنن ��ي قادم يف هذه اللحظة
م ��ن معرك ��ة مل ترق فيه ��ا نقطة من ال ��دم وكان ال بد
لن ��ا من خو�ض ��ها وانني اعي ��د اىل جاللتكم ايطاليا
املنت�صرة وقد ا�ضافت اىل تاريخها انت�صارا جديد ًا
وانني يا موالي خادمكم املخل�ص".
ثم اختلى جاللة امللك بال�س ��نيور مو�سوليني وبعد
ن�ص ��ف �س ��اعة اط ��ل مو�س ��وليني رئي� ��س ال ��وزارة
اجلديد على اجلماهري املحت�ش ��دة يف فناء ال�سراي
وقال لهم:
"م ��ن ه ��ذا الي ��وم ل ��ن تك ��ون لك ��م وزارة فقط بل
�ستكون لكم حكومة".
امل�صور  /ت�شرين الأول1930 -
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رئي�س التحرير التنفيذي
------------------------علــي ح�ســني

غ��ادرت القاه��رة يف اال�سبوع املا�ضي جنم��ة ال�سينم��ا االمريكية "ايفون
دي كارل��و" عائدة اىل مقره��ا بني كواكب ام�يركا ال�ساطعة يف هوليوود،
وترك��ت عل��ى �ضف��ة النيل ح�ش��داً من ا�س��رى العي��ون ال��زرق ال�ساحرة،
وعطراً من الفتنة واجلمال تدور له الر�ؤو�س.
ذهبن ��ا اليها يف فندق مينا هاو� ��س مودعني ،فرحبت بنا يف غرفة
اال�س ��تقبال وكانت مت�ش ��ي على االر�ض حافية القدمني ف�س� ��ألناها
ملاذا ال تلب�س ��ي حذا ًء فاجابت" :وه ��ل يلب�س املرء حذاء يف بيته؟
انن ��ي هنا يف فندق ا�ش ��عر ك�أنن ��ي يف بيتي متام ��ا" قلنا" :ومل ال
تلب�سني �شب�ش ��ب ًا؟" ف�ضحكت الفاتنة وقالت�" :ألي�س يف هذا خطر
عليكم؟".
وعندما قلنا للح�سناء اننا نريد ان نلتقط لها جمموعة من ال�صور
امللون ��ة قال ��ت" :ب�ش ��رط ان اخرجها انا بنف�س ��ي فاخت ��ار االزياء
واالو�ض ��اع ،حتى �أ�شعر الول مرة باح�س ��ا�س املخرج وغطر�سته
التي يعاملنا بها".
وغاب ��ت ايف ��ون يف خمدعه ��ا قلي�ل�ا ،ثم ع ��ادت وقد ارت ��دت ثوبا
يك�ش ��ف عن �ص ��درها املرمري الفاتن ،ف�س� ��ألناها عن ال�سبب الذي
يجعله ��ا حتر�ص دائما على ارتداء الثياب ذات ال�ص ��در الوا�س ��ع،

االخراج الفني
---------------خـالـد خ�ضري

فابت�سمت بخبث وقالت" :هل انتم مت�أكدون من ان ب�صركم �سليم؟
ان اجلواب وا�ضح لكل ذي عينني!" ..وغ�ض�ضنا الطرف وحددت
ال�ساحرة اللقطة والزاوية التي تريد ان تظهر يف �صورتها ونفذنا
ما ارادت املخرجة ،حتى اذا انتهت ،غابت يف خمدعها مرة اخرى
ثم عادت وقد و�ضعت على ر�أ�سها "طرحة" خ�ضراء من "الدانتيل
" مر�ش ��اة باال�س�ل�اك الذهبي ��ة ،قالت انها ال�ش ��يء الوحيد الذي
ا�ش�ت�رته عندما زارت حي خان اخلليلي ،و�أ�ضافت" :وقد اخرتت
هذه الطرحة بالذات لكي اح�ضر بها احلفالت ال�ساهرة يف بالدي
حتية مني لبنت النيل عرب املحيطات".
ث ��م وقفت بجانب "فاز" �ض ��خم م ��ن النحا�س وا�ش ��ارت له قائلة:
"هذا هو قمقم �سليمان ،اتريدونني ان ادخل فيه؟ ام ان القراء ال
يهمهم القمقم بقدر ما يهمهم ال�شيطان الذي ي�سكنه؟".
اعوذ بالله من ال�شيطان الرجيم !..و�سافرت ايفون دي كارلو

التدقيق اللغوي
---------------عبا�س مهدي
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