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واع ��ود بالذاك ��رة اىل �س ��نة  1964عندما كنت
ا�صحب عبد احللي ��م يف زياراته ال�سرة جنالء
فتحي ،وكانت جنالء ال تتعدى الثانية ع�ش ��رة
م ��ن عمره ��ا ،ويف كل م ��رة تقل ��د لن ��ا جنما او
جنم ��ة من م�ش ��اهري جن ��وم ال�س ��ينما ،وكانت
جتيد بال ��ذات تقليد عبد احلليم وهند ر�س ��تم،
وحت ��اول ب�ش ��تى الط ��رق ان تلف ��ت نظ ��ر عب ��د
احللي ��م ملوهبتها يف التقليد ،وكان هو ي�ضحك
�سعيد ًا بحركات الطفل ��ة فاطمة الزهراء ،وهذا
هو ا�سمها احلقيقي ويدللونها با�سم "زهرة".
وم ��رت االي ��ام و�شب ��ت الطفل ��ة "زه ��رة" ع ��ن
الط ��وق وا�صبح ��ت فتاة مع�شوق ��ة القد ،حلوة
الوجه� ،ساحرة االبت�سامة ،وهنا بدات تتحرك
فيها رغبة حبها للفن ،وكلما التقت بعبد احلليم
اب ��دت رغبته ��ا للعم ��ل يف ال�سينم ��ا ،ومل يك ��ن
عب ��د احلليم ياخذ كالمها ماخ ��ذ اجلد ،النه يف
راي ��ه ان م ��ا تقول ��ه زهرة! م ��ا ه ��و اال حلم من
اح�ل�ام املراهقة ،ولكن احلاح "زهرة" مل تخف
وط�أت ��ه ،وعندئذ قال لها عب ��د احلليم :اذا كنت
فعال ناوية متثلي ..انا مقتنع بك ..وحا�س انك
ممكن تنجحي ..وم�ستعد اتبناكي ..ب�س املهم
تاخذ امل�سالة جد ..ووعدها عبد احلليم بالدور
الرئي� ��س الثاين يف فيلم "اب ��ي فوق ال�شجرة"

وطل ��ب منه ��ا ن ت�ستع ��د بتدري ��ب �صوته ��ا،
والتدريب على االداء التمثيلي.
وكانت هناك عقب ��ة اال�سم الفني الذي �سيختار
للوج ��ه اجلدي ��د ،فا�سمه ��ا احلقيق ��ي كم ��ا قلت
فاطمة الزهراء فتحي ،واعرت�ضت اال�سرة على
ان تعم ��ل با�سمها احلقيق ��ي ،كما ان لهذا اال�سم
اثرا ديني ��ا فهو ا�سم احدى بنات الر�سول عليه
ال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام ،وطرحت ع ��دة ا�سماء منه
"�س ��ايل" ال ��ذي كاد ي�ستق ��ر علي ��ه ،ولكن عبد
احلليم اعرت� ��ض عليه وقال :مفرو�ض ان احنا
نقدمها با�سم عربي واختار لها ا�سم "جنالء"..
م�صحوبا با�سم والدها ..وولد ا�سم ا�سم جنالء
فتحي..
وبع ��د اال�ستق ��رار عل ��ى اال�سم طل ��ب مني عبد
احللي ��م ان اكتب مو�ضوع ��ا يف الكواكب اقدم
في ��ه جن�ل�اء ،وكتبت فع�ل�ا "ريبورتاجا" حتت
عن ��وان "بن ��ت  15الت ��ي اكت�شفها عب ��د احلليم
حافظ" وظلت جنالء يف البيت تنتظر وقوفها
امام عب ��د احلليم يف ال�سينما ،وطال انتظارها
اك�ث�ر من ع ��ام ،ويف ي ��وم ات�صل ب ��ي املرحوم
اال�ست ��اذ رم�سي� ��س جنيب يطلب من ��ي عنوان
الفت ��اة الت ��ي كتب ��ت عنه ��ا م ��ن اكت�ش ��اف عب ��د
احللي ��م ،وطلبت وال ��دة جنالء اعر� ��ض عليها

االم ��ر ،وح ��ددت
للمرح ��وم رم�سي� ��س موع ��دا ،ويف هذا
اللقاء ثم االتف ��اق على ان تقوم جنالء ببطولة
فيل ��م "اف ��راح" امام ح�س ��ن يو�سف م ��ن انتاج
رم�سي� ��س واخ ��راج بدرخان وبعد ه ��ذا الفيلم
كان م ��ن املفرو� ��ض ان تعم ��ل جن�ل�اء يف فيلم
"اب ��ي ف ��وق ال�شجرة" ولك ��ن ظروف� � ًا عائلية
ابعدتها عن ال�سينم ��ا ،عندما تزوجت �شقيقتها
منى من اح ��د االمراء ال�سعودي�ي�ن ،وطلب من
اال�سرة ان متنع جنالء من العمل يف ال�سينما،
وخ�ضعت اال�سرة لرغبة زوج االخت ،و�ضاعت
من جن�ل�اء فر�ص ��ة العم ��ل ام ��ام مكت�شفها عبد
احللي ��م حاف ��ظ يف فيلم "ابي ف ��وق ال�شجرة"،
ومثلته بدال منها مريفت امني.
وعلى الرغم م ��ن ابتعاد جنالء فرتة عن العمل
ال�سينمائ ��ي بعد فيل ��م "اف ��راح" اال انه بعد ان
زال ��ت ا�سب ��اب احتجابها ع ��ادت اىل اال�ضواء،
وا�صبح ��ت واح ��دة م ��ن امل ��ع جن ��وم ال�سينما
العربية االن.
وحتقق ��ت امنية جن�ل�اء يف التمثي ��ل امام عبد
احللي ��م حافظ مكت�شفه ��ا االول ،ولكن يف عمل
اذاع ��ي مل يت ��م ،فف ��ي رم�ض ��ان من ع ��ام 1972
جمعهمااملخرجحممدعلوانيفم�سل�سلبعنوان

"ارجوك ال
تفهمني ب�سرعة" ووقفت جنالء
متث ��ل ام ��ام عب ��د احللي ��م لع ��دة حلق ��ات ولكن
حرب اكتوبر ،حال ��ت دون امتام هذا امل�سل�سل
االذاعي!.
وقبل �سفر عبد احلليم حافظ يف رحلته االخرية
التقى م�صادفة مع جنالء ،وقال لها� :شدي حيلك
بقى ..وبطلي والدة ،عل�شان ملا ارجع هنبد�أ يف
ت�صوي ��ر الفيلم اجلديد ،وكان امام عبد احلليم
م�شروع ��ان لفيليم ��ن هم ��ا" :ال" ..و"ر�صا�صة
يف القل ��ب" ،ور�ش ��ح لبطولتهم ��ا �سعاد ح�سني
وجن�ل�اء ..ولكن ت�أتي الرياح مبا ال ت�شتهي...
ومل يتحق ��ق لقاء كامل بني عبد احلليم وكل من
�سع ��اد وجنالء ..ف�سعاد مثلت م ��ع عبد احلليم
ثلث فيل ��م يف "البن ��ات وال�صي ��ف" ..وجنالء
مثل ��ت عدة حلق ��ات يف م�سل�سل اذاعي مل يتم..
وا�صبحت جنالء هي النجمة الوحيدة التي مل
متثل امام مكت�شفها.!!.
�س.ف.
الكواكب /ني�سان1977 -
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حممد كرمي
مل ار �صاحبة ه ��ذا الوجه اجلديد يف فيلمها
االول ،وال يف فيلمه ��ا الث ��اين ومل ار حت ��ى
�صورها يف ال�صحف.
فق ��د الحظ ��ت ان الدعاية ع ��ن فيلمها اجلديد
كان ��ت مركزة على عبد احلليم حافظ ..وهذا
خط� ��أ فان الوج ��وه اجلديدة يج ��ب ان تلقى
الت�شجي ��ع املادي واالدبي ..حت ��ى ن�ستطيع
اجتذابه ��ا اىل ال�سينم ��ا يلفت االنظ ��ار اليها
فنح ��ن يف حاج ��ة �شدي ��دة اىل الوج ��وه
اجلدي ��دة ،واذا كان ��ت �صاحب ��ة ه ��ذا الوجه
اجلديد مل ت�شج ��ع فاديا – �ش�أن كل الوجوه
اجلدي ��دة – فلم ��اذا نبخل عليه ��ا بالت�شجيع
االدبي ،ال ��ذي يلفت اليها االنظ ��ار ،مادامت
تقوم بدور البطلة.
يعني ال فلو�س ،وال �شهرة ،هذا حرام.
يو�سف ال�سباعي
وجه جدي ��د يرجى منه كل خ�ي�ر ،لو وجدت
�صاحبت ��ه العناية والرعاية من املخرج الذي
ي�ستطي ��ع ا�ستغ�ل�ال مواهبه ��ا فه ��ي يف هذا
الفيل ��م مل ت�ستغ ��ل كم ��ا يج ��ب ،ومل تل ��ق من
املخ ��رج العناية التي يج ��ب ان يوجهها اىل
جنم ��ة جدي ��دة حتى ب ��دا وجهها غ�ي�ر معرب
يف كث�ي�ر م ��ن اللقط ��ات الت ��ي حتت ��اج اىل
االنفعاالت النف�سية املختلفة.
وه ��ذا لي� ��س عيبه ��ا ،فالوجوه اجلدي ��دة لها

العذر اذا مل تعرب التعبري الكايف يف افالمها
االوىل م ��ا دامت مل تلق التوجي ��ه ال�صحيح
– فاين اعتقد ان مرمي فخر الدين مل تنجح
يف التعب�ي�ر ع ��ن االنفع ��االت النف�سي ��ة التي
يتطلبه ��ا دورها اال يف فيلمها ال�سابع .ف�آمال
ذات وج ��ه �صال ��ح لل�سينما ،وق ��وام ال ب�أ�س
به.
�صالح ابو �سيف
ال �شك انه ��ا ممتازة ،ينتظرها م�ستقبل ،فهي
فتاة ح�سا�سة ذات وجه معرب جدا ،و�صوتها
مو�سيق ��ي جميل ،ولكن ��ي ان�صحها بالعناية
بقوماه ��ا ور�شاقته ��ا بالريا�ض ��ة امل�ستم ��رة
وع ��دم اجللو� ��س عل ��ى ال�شل ��ت واال�س ��راف
يف طعامن ��ا امل�صري ،ف ��ان لديه ��ا ا�ستعدادا
لل�سمنة ،بل"الف�شولة".
عاطف �سامل
ر�أيتها يف دورها الثاين اول دور ظهرت فيه
يف فيلم"موع ��د مع ال�سعادة"ث ��م ر�أيتها يف
فيلمه ��ا الثاين الذي قامت في ��ه بدور البطلة
الول مرة ام ��ام عبد احلليم حافظ ،فالحظت
انه ��ا كان ��ت يف فيلمها االول خ�ي�را منها يف
فيلمها الثاين ،النها مل جتد فيه العناية التي
وجدتها يف االول.
واعتق ��د انه ��ا وجه جدي ��د �صال ��ح لل�سينما،
وينتظر لها النجاح ،اذا اتيحت لها الفر�صة،
مع العناية الكافية.
اجليل  /ت�شرين الثاين1955 -
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�شكوك ��و غا�ض ��ب وت�أث ��ر عل ��ى االذاع ��ة،
فق ��د طلب ��ت من ��ه االذاع ��ة ت�سجي ��ل ثالثة
منولوج ��ات ي�ستغرق رب ��ع �ساعة ف�سجل
�شكوك ��و منولوج�ي�ن ب ��دال م ��ن الثالث ��ة
وا�ستغرق املدة املطلوبة.
ومل ��ا اراد �شكوك ��و ان ي�ص ��رف االج ��ر
املخ�ص�ص للربع �ساع ��ة وغ�ضبت االذاعة
�صرف االج ��ر بحجة انه خال ��ف املطلوب
و�سج ��ل مولوج�ي�ن ب ��دال من ثالث ��ة ،وما
زال �شكوك ��و حائ ��را ب�ي�ن امل�سئول�ي�ن يف
االذاع ��ة ملحاول ��ة اقناعهم ب�ص ��رف املبلغ
ونف�س ثورة �شكوكو بعاتبها عبد احلميد
عب ��د الرحم ��ن ،فقد حلن عب ��د احلميد منذ
ب�ضع ��ة �شه ��ور برنامج جمن ��ون ليلى وملا
اذيع الربنامج اراد �صرف االجر املعمول
ب ��ه ان مثل ه ��ذه الربام ��ج فاذا ب ��ه يفاجا
بتقدير اجر �صغري ج ��دا وملا ذهب لي�س�أل
ع ��ن ال�سب ��ب قيل له ان مثل ه ��ذه الربامج
يتف ��ق على االجر فيها بني امللحن وخمرج
الربنام ��ج وان املبلغ ال ��ذي قررت االذاعة
�صرف ��ه ه ��و بن ��اء عل ��ى اق�ت�راح خم ��رج
الربنامج.
وقد تق ��دم عبد احلميد عب ��د الرحمن مدة
�ش ��كاوى اىل امل�سئول�ي�ن ي�شك ��و فيها من
تفاهة االج ��ر املقدر له بالن�سب ��ة ملا تدفعه
االذاع ��ة لغ�ي�ره م ��ن ملحن ��ي مث ��ل ه ��ذه
الربامج.
 500جنيه يف اللحن الواحد!
ويف اال�سب ��وع املا�ض ��ي �سج ��ل حمم ��ود
ال�شري ��ف حلن ��ا ا�ش�ت�رك يف غنائ ��ه جناة

5

ال�صغرية وا�سماعيل عبد الرءوف.
وا�سماعي ��ل عب ��د ال ��رءوف �ص ��وت جديد
مل يغ ��ن يف الرادي ��و من قب ��ل ويقول عنه
حمم ��ود ال�شري ��ف انه م ��ن اح�سن عازيف
الع ��ود يف م�ص ��ر عل ��ى �صغ ��ر �سن ��ه وان
�صوته ي�صلح جدا امام امليكروفون.
وق ��د حدث يف اال�سب ��وع املا�ضي ان طلب
منت ��ج احد االف�ل�ام من حمم ��ود ال�شريف
تلح�ي�ن اغني ��ة يف الفيل ��م اجلدي ��د ال ��ذي
ينتجه ف�س�أله حممود ال�شريف:
 كم �ستدفع لبطل الفيلم؟فق ��ال املنت ��ج� :سادف ��ع ل ��ه خم�س ��ة االف
جنيه.
فق ��ال حمم ��ود ال�شري ��ف :اذن فان ��ا اطلب
خم�سمائ ��ة جنيه اجرا للح ��ن الذي تطلبه
مني
وح ��اول املنتج ان يقن ��ع حممود ال�شريف
بتخفي�ض املبلغ ولكنه ا�صر عليه.
ويف الي ��وم الثاين ات�ص ��ل اال�ستاذ حممد
ك ��رمي وه ��و خم ��رج الفيل ��م مبحم ��ود
ال�شري ��ف لريجوه يف قب ��ول اللحن ب�أجر
منا�سب ،وملا علم ال�شريف ان حممد كرمي
هو خم ��رج الفيلم قال ل ��ه� :سا�ضع اللحن
جمانا.
ويقول ال�شريف ان حممد كرمي من اح�سن
املخرج�ي�ن الذين يرت ��اح اىل العمل معهم
ولذلك فهو ي�ضحي باي �شيء لري�ضيه.
ويق ��وم حمم ��ود ال�شري ��ف االن بو�ض ��ع
احلان الوبريت"م�صرع كليوباترة"والتي
�ست�ستغ ��رق ن�ص ��ف �ساع ��ة ،وق ��د اخت ��ار
املطرب اجلديد كمال ح�سني لهذا اللحن.
اجليل  /ت�شرين الثاين1955 -
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ي ��ورك" اىل عي ��ادة الدكت ��ور "ليوني ��ل" ودار ب�ي�ن
االثنني حديث طويل دام �ساعة ون�صف �ساعة ،ولقد
كانت مهمة �شاقة على الدوق امل�سكني الذي مل يتعود
هذا احلديث الطويل ،وعلى الدكتور الذي بذل جهدا
كبريا لكي يقنع ��ه باال�ستمرار يف احلديث ،وما كاد
احلدي ��ث الطوي ��ل ينته ��ي حت ��ى خ ��رج الطبيب من
غرفته وق ��ال �" :سوف ي�شفى الدوق من هذه العلة"
ث ��م قال يخاطب ال ��دوق" :ان ذل ��ك ي�ستلزم جمهودا
م�ضنيا من جانبك ويجب ان ت�ساعدين".

�سر امللك الذي كان يتلعثم

ح�صلت �آخر �ساعة على �سر جديد مل يذع قبل اليوم،
ومل يع ��رف احد عنه �شيئ ًا ...انها ق�صة الرجل الذي
عال ��ج امللك ج ��ورج من اللعثمة ..ه ��ذا النق�ص الذي
ظل يع ��اين منه "دوق ي ��ورك" الأمرين ط ��وال �أيام
حياته!
ان "دوق ي ��ورك" مل يولد ليكون ملكا على بريطانيا
ومل يكن يحل ��م يف يوم من الأيام ،بان ي�صبح ملكا،
ب ��ل ومل يكن يرغب يف ان يك ��ون كذلك ..و�ستتوىل
�صفح ��ات التاري ��خ وحدها ت�سجيل ه ��ذا اجلزء من
حي ��اة املل ��ك الراحل ..ه ��ذا م ��ا �سيكتب ��ه التاريخ..
ام ��ا تاري ��خ م ��ا �سيهمله التاري ��خ ،فهو ه ��ذه الق�صة
العجيب ��ة ..الق�ص ��ة الت ��ي ب ��د�أت يف مدين ��ة ب ��رث
با�سرتالي ��ا منذ  28عاما ،فلواله ��ا ،رمبا مل يكن يف
مق ��دور املل ��ك ان يقب ��ل العر�ش ومل ��ا �أ�صبحت امللكة
اليزابيث ملكة على بريطانيا اليوم!
الأم

وتبد�أ الق�صة يف عام  ،1924عندما �أقامت بريطانيا
معر�ضها الكبري يف مدينة وميبلدون ،ذلك املعر�ض
ال ��ذي جن ��ح يف اجتذاب �أنظ ��ار العامل كل ��ه ..وكان
"دوق ي ��ورك" ق ��د ت ��زوج حديث� � ًا من الفت ��اة التي
احبه ��ا ،والت ��ي ام�ض ��ى معه ��ا اع ��وام الطفول ��ة
ال�سعي ��دة ..كان االمر وقته ��ا قد بد�أ يخطو خطوات
وثي ��دة يف احلي ��اة العامة ولكنها خط ��وات مرتددة
بعيدة عن الثبات والهدوء!
لقد ولد الدوق وولدت معه اللعثمة ذلك النق�ص الذي
ظ ��ل يعاين منه ويت�أمل االم ��ا نف�سية ال حد لها ..كان
يتعذب عندما يج ��د نف�سه عاجزا من جمرد احلديث
م ��ع اي ان�س ��ان ،فم ��ا بال ��ك باخلطاب ��ة! ان هات�ي�ن
امليزت�ي�ن هما من اهم العوامل التي يجب ان تتوافر
لكل رجل يندمج يف احلياة العامة ،ولقد بد�أ الدوق
يندمج يف هذه احلياة ..ومن هنا بد�أ يتعذب.
ليلة �سعيدة

ورمبا كان ��ت هذه اجلملة الق�ص�ي�رة املقت�ضبة التي
قالتها امللك ��ة اليزابيث وهي طفلة �صغرية ،لنفر من
ا�صدقائها ابل ��غ ما قيل يف و�صف النق�ص الذي كان
يعانيه �صديقها ال ��دوق ..فقد قالت لهم ان� :صديقي
ج ��اء �إيل يوما يتمنى يل ليلة �سعي ��دة ،ولكنه وقف
�أمامي وحاول ان يفتح فمه دون ان تخرج منه كلمة
واحد!
وح ��دث عندم ��ا كان "دوق ي ��ورك" طالب ��ا يف
الكلي ��ة احلربي ��ة ،ان تق ��دم اليه اح ��د زمالئه
الطلب ��ة و�س�أله ،ه ��ل ت�ستطيع ان تقول يل ما
ه ��و ن�صف الن�صف؟ قاله ��ا زميل الدوق دون
ان ي ��درك ان ال�ش ��اب امل�سك�ي�ن يع ��اين م ��ن
اللعثم ��ة ،واراد ال ��دوق ان يجي ��ب ،ولكنه
فتح فمه دون ان يتكلم! وا�شاع الزميل يف
�أرج ��اء املدر�سة كيف ان الدوق مل ي�ستطع
الإجابة على �س� ��ؤال ب�سيط كهذا! وبد�أت
عب ��ارات ال�سخري ��ة تنه ��ال علي ��ه من كل
جانب!
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�ساخط ��ا تتجاذب ��ه الأوه ��ام ..وي ��راوده ال�ش ��ك يف
ان ��ه �سيتغلب يف يوم من الأيام عل ��ى هذه الظاهرة
البغي�ض ��ة ..ه ��ذه اللعن ��ة الت ��ي كان ي�ؤم ��ن اميان ��ا
را�سخ ًا بان الله قد �صبها عليه!
ولق ��د كان زواجه من هذه الفتاة التي ا�ستطاعت ان
تفهمه فهما دقيقا و�أحبته بكل جارحة من جوارحها،
والت ��ي كان هو الآخر يبادلها احل ��ب ويهيم بها كان
زواج ��ه ه ��ذا اكرب معني له يف ه ��ذه الفرتة احلرجة
من فرتات حياته.
القدر!

ث ��م بد�أ القدر بعد ذلك يلع ��ب دوره ،ففي مدينة برث
با�سرتالي ��ا ،كان يعي� ��ش طبي ��ب �ش ��اب ا�ستط ��اع ان
ي�ص ��ل اىل نتائ ��ج فعال ��ة يف عالج ه ��ذا النق�ص بني
�أطفال املدينة ..هو الطبيب "ليونيل لوج"!
ويف عطل ��ة عي ��د امليالد من نف� ��س العام ال ��ذي اقيم
في ��ه معر�ض بريطاني ��ا الكبري يف ومبيل ��دون ،قرر
الدكت ��ور "ليوني ��ل" واح ��د ا�صدقائ ��ه ان ي�صحب ��ا
عائلتيهما مل�شاهدة املعر�ض ،وق�ضاء ب�ضعة ايام يف
اجازة ق�صرية بني مدن بريطانيا.
وو�ص ��ل الطبيب وزوجت ��ه اىل لن ��دن وكانت ثروة
ليونيل كله ��ا ال تتجاوز �ألفي جني ��ه �إ�سرتليني هما
كل م ��ا ا�ستط ��اع ان يجمع ��ه م ��ن مهنت ��ه ..ومل يكن
يعرف احدا يف هذه املدينة الكبرية التي كان العامل
كل ��ه يتح ��دث عن ارتف ��اع ا�سع ��ار املعي�ش ��ة فيها يف
ذلك الوقت بالذات ،وم ��اكاد ي�ستقر به املقام ،حتى
ب ��د�أ ي ��زور املدار� ��س

لعنة من ال�سماء

ولق ��د ب ��د�أ ال ��دوق ي�شع ��ر باخلج ��ل
م ��ن نف�س ��ه ف�آث ��ر االنط ��واء ،وجتنب
االخت�ل�اط بالنا� ��س ،وب ��دى ع�صبيا،
ف ��كان مي�ض ��ي �ساعات ط ��وال عاب�سا
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ويعر� ��ض عليه ��ا خدمات ��ه من ع�ل�اج النق� ��ص الذي
يعاني ��ه بع� ��ض االطفال ال�صغ ��ار من اللعثم ��ة اثناء
حديثهم..
ومل مت� ��ض ف�ت�رة طويل ��ة ،حت ��ى ع�ث�ر عل ��ى بع�ض
الطلب ��ة ال�صغار امل�صابني به ��ذا املر�ض فبد�أ ي�شرف
عل ��ى عالجه ��م وا�ست�أج ��ر لنف�س ��ه عي ��ادة يف �شارع
"هاريل" ومنزال يف "بولتون جاردنز".
الطبيب ال�شاب!

ومل مت�ض ب�ضعة �أ�سابيع �أخرى ،حتى كان الطبيب
ال�شاب قد عدل عن العودة اىل ا�سرتاليا ،وا�ستطاب
الإقامة يف لندن ،وحدث بعد ذلك ان قابل "ليونيل"
ع ��ددا م ��ن �أ�صدقائ ��ه اال�سرتاليني وكان ��وا من ذوي
النفوذ الذين ي�شغلون مراك ��ز مرموقة يف الدولة..
وكانت مقابلت ��ه له�ؤالء الأ�صدقاء ه ��ي بداية الدور
ال ��ذي لعبه القدر يف بريطانيا هذه املرة فقد كان من
بينه ��م رجل ا�سرتايل ما كاد يخرج من بيت الطبيب
حت ��ى فوج ��ئ ب�صديق له م ��ن رجال الب�ل�اط امللكي
يق ��ول له وهو مهموم ،ان ��ه يف طريقه اىل الواليات
املتح ��دة لك ��ي يبحث عن طبي ��ب تخ�ص�ص يف عالج
ه ��ذا النق�ص ال ��ذي يعاين من ��ه "دوق ي ��ورك" ،فقد
�أ�صبحت حالة الأمري يف الأيام الأخرية ال حتتمل!
وم�ض ��ى رج ��ل الب�ل�اط امللك ��ي يق ��ول :ول ��و انن ��ي
�شخ�صي ��ا اعتق ��د ان ��ه لي�س هن ��اك ام ��ل يف �شفائه..
لقد قرر ت�سعة م ��ن االطباء االجنليز الذين فح�صوا
حالته ،وا�شرف ��وا على عالجه ،ان الأمل �ضعيف يف
عودته اىل حالته الطبيعية!"
وقاطعه ال�صديق اال�سرتايل بقوله" :انني اعرف
طبيب ��ا و�ص ��ل �أخ�ي�را م ��ن ا�سرتاليا،
ويب ��دو يل انه رج ��ل ماهر ..فلماذا ال
جتربه!!
جمهود �شاق!

ويف الي ��وم الت ��ايل ذهب رج ��ل البالط
امللك ��ي اىل عي ��ادة الدكت ��ور ليونيل يف
�ش ��ارع "ه ��اريل" وا�س ��ر الي ��ه بالرغب ��ة
امللكي ��ة يف فح� ��ص حال ��ة "دوق يورك"،
وطل ��ب "ليونيل" ان يرى الدوق اوال قبل
ان يق ��رر م ��ا اذا كان �س ��وف يتمك ��ن م ��ن
عالج ��ه ام ال ،وطلب اي�ض ��ا ان ي�أتي الدوق
بنف�سه اىل عيادته!
ويف � 16أكتوب ��ر من عام  1926ذهب "دوق

ولن�ت�رك الدكت ��ور ليونيل يتح ��دث بعد ذل ��ك " :لقد
دخ ��ل ال ��دوق اىل غرفت ��ي انه �ش ��اب نحي ��ل هادئ،
تبدو على وجهه مظاهر التعب ،ويف عينيه عالمات
الإعياء ال�شدي ��د وعندما خرج من غرفتي كان هناك
ام ��ل يداعب هاتني العينني املتعبتني ..هو الأمل يف
ال�شفاء من هذه العلة!".
وم�ض ��ت �سبع ��ة �أ�شهر ،وق ��ف بعده ��ا "دوق يورك"
يفتت ��ح الربمل ��ان اجلدي ��د يف ا�سرتالي ��ا مبدين ��ة
"كان�ي�ره" والق ��ى خطاب العر� ��ش نائبا عن جاللة
امللك والده ومل يتلعثم مرة واحدة!
ت ��رى م ��اذا فعل ��ت ه ��ذه ال�شه ��ور ال�سبع ��ة يف علته
وتلعثم ��ه !..ه ��ذا م ��ا مل يعلمه ال�شع ��ب الربيطاين،
وما مل ي�ستطع ان يكت�شفه اىل اليوم.
�ساعة كل يوم!

لق ��د ظل "دوق ي ��ورك" يذه ��ب يومي ��ا اىل الدكتور
"ليوني ��ل" يف عيادت ��ه �أحيانا ويف منزل ��ه �أحيانا
�أخ ��رى ،حي ��ث مي�ض ��ي �ساع ��ة كاملة يرك ��ز فيها كل
حوا�س ��ه وجهوده مع الطبيب ال�شاب الذي مل يدخر
جهدا يف �سبي ��ل �شفائه ..وكانا يخرجان من الغرفة
التي احتوتهما طوال ه ��ذه املدة من �صباح كل يوم
خ�ل�ال �سبع ��ة �أ�شهر كامل ��ة ،وقد ت�صب ��ب العرق من
جبينيهما ،وبدت مظاهر الإعي ��اء والتعب وا�ضحة
عل ��ى وجهيهم ��ا! مل ين�ص ��رف ال ��دوق اىل ق�ص ��ره،
لك ��ن مي�ض ��ي �ساعة �أخ ��رى او �ساعت�ي�ن يف جمهود
متوا�صل وهكذا!
حكمة نابليون

ويف خالل ه ��ذه الفرتة الطويلة ،كان هناك �شخ�ص
واح ��د ي�ستم ��د من ��ه ال ��دوق ال�شجاع ��ة واملثابرة..
ه ��و زوجته الوفي ��ة التي فهمت ��ه و�أحبت ��ه فذللت له
ال�صعاب وعاد "دوق يورك" من كانربه بعد افتتاح
الربمل ��ان اال�س�ت�رايل ،ولكنه كان الي ��زال يخ�شى ان
تع ��اوده ،ه ��ذه اللعثمة م ��ن جديد ،له ��ذا ا�ستمر يف
متابعة العالج واملواظب ��ة على النظام الدقيق الذي
و�ضع ��ه له طبيبه املخل�ص ،ومل� ��س "ليونيل" �شعور
اخلوف الذي كان ينت ��اب الدوق امل�سكني ..اخلوف
م ��ن ان تعود اليه ه ��ذه الظاهرة م ��رة �أخرى ،فكان
يالزم ��ه دائما وي�سري مع ��ه على بعد خطوات يف كل
مكان ..بحيث ي�ستطيع الدوق ان يراه وي�ستمد منه
ال�شجاعة والثقة بالنف�س ..لقد كان "ليونيل" دائما
هناك.
وعل ��ى بع ��د خطوات �أخ ��رى كانت جتل� ��س الزوجة
الوفي ��ة وتنظ ��ر �إليه دائم ��ا وعلى وجهه ��ا ابت�سامة
�سعي ��دة ،كان ��ت بالن�سبة للدوق امل�سك�ي�ن هي الق�س
ال ��ذي ي�ضيء له الن ��ور ويدفعه دائم ��ا اىل االعتداد
بنف�سه والثقة بنجاحه.
�آخر �ساعة� /شباط1952 -

ادىل الرئي� ��س احم ��د ب ��ن بيلال بحدي ��ث هام اىل
ف�ؤاد ال�سيد املح ��رر "بال�صور" ..قال ان اجلزائر
ترتقب زيارة جمال عبد النا�صر و�سوف يكون لها
اح�سن االثر و�ستكون فر�صة يلم�س فيها الرئي�س
عب ��د النا�ص ��ر ماكنته ل ��دى ال�شع ��ب اجلزائري..
اك ��د ان بيل�ل�ا ان اوىل رحالت ��ه القادم ��ة �ستكون
اىل القاهرة ..متنى ب ��ن بيلال اجلزائر ان ترتبط
مبيث ��اق الوح ��دة ال ��ذي جم ��ع االقط ��ار ال�شقيقة
الثالث ��ة �سوريا والعراق وم�صر وبنف�س �شروطه
يف اقرب وقت ممكن واك ��د ت�صميم اجلزائر على
االرتباط بهذا امليثاق ،حتقيقا لرغبة ال�شعب.
�صحبت الرئي� ��س احمد بن بيلال رئي�س احلكومة
اجلزائري ��ة يف رحلته االخ�ي�رة اىل وهران حيث
افتتح االحتفال بقو� ��س ال�شجرة ..وهو م�شروع
جدي ��د تهدف ب ��ه احلكومة اجلزائري ��ة اىل غر�س
 700ال ��ف �شجرة يف هذا العام على �سفوح جبال
حلماية االرا�ضي الزراعية من ال�سيول.
ق ��ال ب ��ن بيل�ل�ا ان احلكوم ��ة الفرن�سي ��ة �سب ��ق
ان اعلن ��ت ان م�ش ��روع الت�شج�ي�ر وا�ست�ص�ل�اح
االرا�ض ��ي الزراعية ال ميكن تنفي ��ذه يف اجلزائر
اال يف � 20سن ��ة ،ولكننا �سنربه ��ن لها وللعامل ان
ال�شع ��ب اجلزائري احل ��ر ي�ستطي ��ع ان ينفذ هذا
امل�ش ��روع خالل ث�ل�اث �سنوات فق ��ط ..ويف ق�صر
العمال ��ة "املحافظة" مبدينة وهران حيث نزل بن
بيلال ورفاقه من الوزراء ،طلبت منه ان يخ�ص�ص
يل موعدا للتحدث معه فام�سك بيدي قائال" :لي�س
بني الع ��رب مواعيد للقاء ،فنحن دائما على موعد
معا"!
واجل�سني بجواره وقال� :سل ما�شئت
وكان طبيعي ��ا ان ت�سته ��ل احلدي ��ث ع ��ن زي ��ارة
الرئي�س جم ��ال عبد النا�ص ��ر للجزائر وما �سوف
ترتك ��ه من اثر ،فقال بحما�سة" :نحن نرتقب هذه
الزيارة من زمن بعيد ..و�سوف يكون لها ان �شاء
الل ��ه اح�س ��ن االث ��ر يف نفو�سنا جميع ��ا و�ستكون
فر�صة مواتية ليلم�س الرئي�س االخ جمال مكانته
يف نفو�س ال�شعب اجلزائري".
* وهل تعتزمون رد هذه الزيارة اىل القاهرة؟
�ستكون اوىل رحالتي للخارج هي زيارة القاهرة

* ال�شعب اجلزائري م�صمم على االن�ضمام للوحدة العربية
* زيارة عبد النا�صر للجزائر �سيكون لها اح�سن االثر

ان �شاء الله.
* وم ��ا ر�أيك ��م يف ميث ��اق الوحدة العربي ��ة الذي
اعلن يف القاهرة؟
ان كل عرب ��ي ح ��ر كان ينتظ ��ره م ��ن زم ��ن بعيد،
وان ��ا اعت�ب�ره اهم حدث وق ��ع يف الع ��امل العربي
يف الع�ص ��ر احلدي ��ث وانن ��ي كمنا�ض ��ل عرب ��ي،
قب ��ل ان اك ��ون م�سئ ��وال ،ارح ��ب به ��ذه اخلطوة
العظيمة واعتربها �سدا للزحف العربي ونه�ضته
املباركة..
وامتن ��ى للجزائر ان ترتبط ب ��ه وبنف�س �شروطه
يف اق ��رب وق ��ت ممكن وه ��ذه هي رغب ��ة ال�شعب
اجلزائ ��ري .ونح ��ن هن ��ا دائم ��ا نعم ��ل مب�شورة
ال�شعب ونحقق رغباته..
* ه ��ل هن ��اك عتبات حت ��ول دون االرتب ��اط بهذه

الوحدة االن؟
 ان اجلزائ ��ر مت ��ر االن مبرحل ��ة دقيق ��ة وق ��دح�صل ��ت على ا�ستقالله ��ا منذ عهد قري ��ب .كما ان
الهي ��كل ال�سيا�س ��ي واالداري للدول ��ة م�ؤقت ،وقد
خلف اال�ستعمار وراءه كثريا من املتاعب البد من
التغلب عليها اوال..
ولنا اي�ضا اخ ��وان يف املغرب يهمنا ان نقف على
ر�أيهم يف هذا االرتباط..
ولك ��ن لي�س معنى هذا انن ��ا نتخل�ص او نهرب من
الوحدة ،بل على العك�س من ذلك ،فنحن م�صممون
على االن�ضمام اليها �س ��واء قبل املغرب ان ين�ضم
اليها معنا او رف�ض ذلك..
انني اعترب هذه الوحدة مرحلة �ضرورية وعاجلة
جدا للوحدة العربية ال�شاملة وال ي�صح ان يحول
دون حتقيقه ��ا اي عام ��ل ..وال يخف ��ى علي ��ك اننا
ن�س�ي�ر خطوة بخطوة مع اخوانن ��ا جميعا �سواء
يف القاهرة او بغ ��داد او دم�شق ،والتعاون بيننا
م�ستمر..
* اعل ��ن ان م�ؤمت ��را �س ��وف يعق ��د يف اوروبا من
مندوب ��ي بع� ��ض ال ��دول الغربية لتق ��دمي املعونة
الفني ��ة للجزائ ��ر ،اال يخ�ش ��ى ان يك ��ون يف ه ��ذه
املعون ��ة اثر للنف ��وذ االجنب ��ي يف اجلزائر؟ وهل
ميك ��ن ان تغن ��ي املعون ��ة العربي ��ة ع ��ن املعون ��ة
الغربية؟
 ان املعون ��ة م ��ن جان ��ب اخواننا الع ��رب قائمةوقدمي ��ة واملعون ��ة العربية فنية بحت ��ة وهي من
عدة دول خمتلفة وكلها دول �صديقة ت�ؤيد ثورتنا
التحرري ��ة وال يخ�ش ��ى منه ��ا بالدن ��ا يف ام� ��س

احلاجة اليها اليوم..
 ومتى يتم و�ضع الد�ستور اجلديد للجزائر؟ لق ��د حدد له موعد يف �سبتمرب القادم ،ولكن هذااملوع ��د قد يتق ��دم او يت�أخر بع� ��ض الوقت ح�سب
الظروف.
* وكي ��ف تواجه ��ون االن النق� ��ص يف الوظائ ��ف
احلكومية التي كان ي�شغلها امل�ستعمرون؟
 انن ��ا االن ندي ��ر جه ��از الدول ��ة بخم� ��س ع ��دداملوظفني الذين كانوا يعملون يف عهد اال�ستعمار،
ومع ذلك فان العمل واحلمد لله ي�سري اف�ضل ع�شر
م ��رات مم ��ا كان علي ��ه يف عه ��د اال�ستعم ��ار وهذا
مم ��ا ي�شرفنا وي�شرف كل عرب ��ي ولذلك فقد قررنا
تخفي ��ف عدد املوظفني اىل احلد الذي ي�سد حاجة
العمل فح�سب.
* وم�س�أل ��ة التعري ��ب ..م ��اذا اعددمت م ��ن و�سائل
لتنفيذها؟
 لقد قررنا ان يكون تعليم اللغة العربية اجباريايف كل املدار�س ،كذلك قررنا اعطاء درو�س للكبار
يف وقت الفراغ ،ونحن نهتم ب�صفة خا�صة باعداد
اجليل الثاين اعداد ًا عربيا �صحيحا.
* هل اعددت مذكرات خا�صة بك ايام ال�سجن؟
 مل افع ��ل ه ��ذا ،فقد كن ��ت م�شغوال ج ��دا بدرا�سة�شئ ��ون بالدي وانا اف�ضل ان اترك للتاريخ وحده
ان ي�سج ��ل هذه الف�ت�رة من حياتي الت ��ي ال �آ�سف
عليه ��ا مطلقا فق ��د كان ال�سجن اكرب مدر�سة يل بل
انه كان خري مدر�سة يخرج منها االحرار.
امل�صــور� /أيار1963 -
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ذاك��رة العد�س��ة

الرئي�س �أنور ال�سادات
يحادثه نائبه �آنذاك
ح�سني مبارك ومناحيم
بيجن يف الطائرة..
ياترى بيقولو �أيه ---؟

بيل كلينتون
يلعب الكرة
الطائرة مع
هيالري يف
�صيف عام
1975

�ضريح ال�سلطان �سليم ........
ا�ستانبول عام 1862

املهامتا غاندي يقوم
بجمع امللح من ال�شاطئ
خالل م�سرية امللح
ال�شهرية عام 1930

ليوناردو
دي كابريو

امللكة اليزابيث �أثناء زيارة لباري�س 1957

كوكب ال�شرق �أم كلثوم يف
�إحدى الربوفات عام 1960
فريد الأطر�ش و�صباح يف زيارة للعندليب الأ�سمر �أثناء مر�ضه

امللك فاروق
مع �شقيقاته
الأمريات
يف حديقة
ق�صر القبة
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يحل ��م العلم ��اء منذ زم ��ن بعيد
بالو�صول اىل القمر ثم العودة
اىل االر� ��ض م ��رة اخ ��رى!!..
وعل ��ى الرغم م ��ن ان هذا احللم
بعي ��د املن ��ال ،فيب ��دو ان ��ه ق ��د
ا�صب ��ح يف متن ��اول الي ��د ،او
يف القلي ��ل يب ��دو ان ��ه ا�صب ��ح
اق ��رب اىل التحقي ��ق ،فق ��د قام
العلماء واخلرباء يف الطريان
واط�ل�اق ال�صواري ��خ بتجارب
ا�ستخدم ��وا فيه ��ا ال�صواري ��خ
املختلف ��ة الت ��ي ا�ست ��وىل عليها
احللف ��اء م ��ن الن ��ازي ،اثبت ��ت
له ��م ان الط�ي�ران عل ��ى بعد 15
ال ��ف مي ��ل مل يع ��د مع�ضل ��ة من
املع�ضالت!!
ويق ��ول مدي ��ر الق�س ��م الطب ��ي
مبدر�س ��ة الط�ي�ران بتك�سا�س:
ان الط�ي�ران يف املناطق العليا
املفرغ ��ة م ��ن اجل ��و ق ��د ا�صبح
امر ًا مي�سور ًا ،وانه �سيكون يف
االمكان بلوغ تلك املناطق التي
مل يقرتب منها احد من قبل..
ويتطل ��ب الو�ص ��ول اىل ه ��ذه
املناطق جمهودا �شاق ًا ،اذ ينبغي
على م ��ن يط�ي�رون يف املناطق
العلي ��ا م ��ن اجل ��و ان يحيطوا
ب ��كل االح ��وال الت ��ي تكت�ش ��ف
ه ��ذه االماك ��ن ،وان يتخ ��ذوا
لالم ��ر عدته ،وان يفرت�ضوا كل
االحتماالت ..ولذلك فان الق�سم
الطبي الذي يتوىل درا�سة هذه
ال�شئون م ��ن اهم عوامل جناح
هذه الرحالت..
ولعل اهم امل�شاكل 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�شي ��اء ال وزن لها يف مناطق
اجل ��و وثم ��ة م�شكل ��ة اخ ��رى
ه ��ي ان االن�س ��ان ال ي�ستطي ��ع
ان ي�ش ��رب م ��ن "ك ��وب" او
ك�أ� ��س حينما يك ��ون يف طبقات
اجل ��و العلي ��ا ،الن ال�سوائل –
بفع ��ل اجلاذبي ��ة – ال تبقى يف
االك ��واب او الك�ؤو� ��س وامن ��ا
ت�سيل عل ��ى الف ��ور .ولذلك فان
الو�سيلة الوحي ��دة لل�شرب هي
ا�ستخ ��دام "م�ضخ ��ات" تنق ��ل
ال�سوائل اىل الفم مبا�شرة!!..
وهن ��اك م�شكل ��ة اخ ��رى ه ��ي
ان ��ه ينبغي على م ��ن يجتازون
طبقات اجلو العلي ��ا ان ي�شدوا
انف�سه ��م بوث ��اق اىل الطائرات
وال�صواري ��خ التي تنطلق بهم،
واال وج ��دوا انف�سه ��م مندفعني
يف اجلو بغري �ضابط!!..
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كيوبيد يف اال�ستوديو

اذا اردت ان تعي�ش يف �شهر ع�سل خالد مع ماجدة،
املمثل ��ة الفاتنة الت ��ي عطرت مياه الني ��ل �سمرتها
وخمرتها ون�شوتها ،فا�ستمع �شروطها:
يج ��ب ان حتبها اك�ث�ر من نف�سك ..يج ��ب ان يزيد
ر�صي ��دك يف البن ��ك عل ��ى ر�صيد عب ��ود البدراوي
وفرغ ��ل ..يج ��ب ان تلغ ��ي م ��ن القامو� ��س كلم ��ة
م�ستحيل لتلبي كل طلباتها..
الت�صدقها!!

ولك ��ن ال ت�صدقه ��ا ،و�صدقن ��ي ان ه ��ذه ال�ش ��روط
ح�ب�ر عل ��ى ورق ..ان عذراء الني ��ل التي تذهل كل
م ��ن يراها لأول وهلة تتمنى ان ي�شرق عليها �شهر
الع�سل وترتقب حلظات ��ه يف لهفة ..انها ت�ستيقظ
يف ال�صب ��اح الباك ��ر لت�سم ��ع ايقاعات ��ه يف انغ ��ام
املو�سيقى وتخرج اىل الفرن ��دة لت�ستقبل ن�سائمه
يف عب�ي�ر الزهور وترى حيات ��ه بني ظالل ا�شجار
حديقته ��ا ال�صغ�ي�رة ..تفع ��ل هذا كل ي ��وم منذ ان
�سمعت نب�ضات قلبها من حقها ان تعي�ش كان�سانة
لوال ان ادركت االقدار موهبتها ال�سينمائية فكتبت
عليه ��ا ان تعي� ��ش فنانة ودفعته ��ا بفطرتها الطيبة
اىل التمثي ��ل وهي بعد تلمي ��ذة �صغرية ون�ضرية
يف مدر�سة اليون با�ستري.
ولدت مع الربيع

ول ��دت مبدينة طنطا مع مولد ربيع عام  1931يف
ليلة �شم الن�سي ��م ،يف نف�س الليلة التي ولدت فيها
عذارى الهة االغريق عن ��د �سفح االكروبول ،ويف
نف� ��س الليلة التي ولدت فيه ��ا حوريات نهر التيرب
يف ا�ستديوهات روما ،وا�ستقني املها هذا االلهام
باالله ��ام ف�سرتها "عفاف" وا�ستيقظت طنطا على
ا�صوات تي ��ارات النيل وهي تن�ش ��د انغاما ترتدد
ا�صد�ؤه ��ا مع ا�صداء انغ ��ام العذارى واحلرويات

يف عي ��د الربي ��ع ..وعا�شت عفاف
غريب ��ة يف طنط ��ا .وكلم ��ا م�ضت
االيام ت ��زداد الطفلة غرابة ،كانت
ال تك�ث�رت ب�ش ��يء وتعب ��ت ب ��كل
�ش ��يء ،تك�سر كل ما بيع يف يديها
وتت�شاج ��ر م ��ع اطف ��ال اجل�ي�ران
وت�سري يف كربياء رغم طفولتها.
وعندم ��ا احلقوها بالق�سم الداخل
يف مدر�سة جابي�س ظلت وهي يف
الرابع ��ة من عمرها تتح ��دى املدر�سات وا�ستمرت
تتحدى الراهبات يف اليون با�ستري.
يف حمراب الفن

وبد�أت عفاف تتهيا لدخول احلراب حمراب الفن،
كانت ت�شعر يف اعماقها برغبة جارفة يف ان تكون
�شيئ ًا �ضخم ��ا يتحدث عنه النا� ��س ،وتهافتت على
�شراء املجالت الفنية لرتى م�ستقبلها القريب على
وجوه فاتنات هولي ��وود ،ور�أت يف املر�أة وجهها
اخلم ��ري وعينيه ��ا الداكنت�ي�ن و�شعره ��ا الفاحم،
وحينم ��ا مل�س ��ت بانامله ��ا ه ��ذه املالم ��ح انبعث ��ت
احالمها مبيكروفون االذاعة وا�شتاقت اىل مكانها
الطبيع ��ي ام ��ام الكامريا ،فاندفع ��ت نحو ا�ستديو
�ش�ب�را وم ��ا كادت تط ��رق الباب حت ��ى ظهرت على
ال�شا�ش ��ة يف فيل ��م النا�صح با�سم ماج ��دة ،وقامت
بدور البطولة يف اول فيلم.
وهكذا اخذت �سم ��راء النيل اال�سمر ت�ؤلف ق�صتها
ال�سينمائي ��ة برغ ��م ثورة اهله ��ا عليه ��ا خ�شية ان
يجرفه ��ا التي ��ار .فحب�سوه ��ا يف البي ��ت ،ولك ��ن
ال�سم ��راء العني ��دة مل تخ�ض ��ع ،ب ��ل ع ��ادت اىل
املح ��راب لتحتف ��ل ب�شه ��ر الع�س ��ل ال�سينمائي يف
فيلمه ��ا الثاين "فلف ��ل" مقابل  300جني ��ه بعد ان
مثلت فيلمها االول يف اخلف ��اء وجمانا وا�ست�سلم
اهله ��ا حت ��ت �ضغ ��ط رغبته ��ا اجلارفة ب�ش ��رط اال
تغ ��ادر بيته ��ا اىل اال�ستديو بغ�ي�ر حرا�سة حتى ال
يتدخل كيوبيد يف �شهر الع�سل..
ويف حمراب احلب

و�ضحك ��ت ماجدة الن م ��ن حقه ��ا ان مت�ضي �شهر
الع�سل مع كيوبيد ،عندما تعرث على كيوبيد..

وب ��د�أت ماجدة النا�ضجة تتهي� ��أ لدخول املحراب.
حمراب احلب ،وو�ضعت يديها على كتفي بدرخان
ودخلت معه البالتو لتمثل فيلم ليلة غرام.
وطغ ��ت ا�ضوا�ؤها عل ��ى ا�ضواء الكام�ي�را ،ودقت
ال�ساع ��ة معلن ��ة بداي ��ة �شه ��ر الع�س ��ل م ��ع كيوبيد
احالمه ��ا الذي مل يتج�سد بع ��د يف �صورة ب�شرية،
انه ��ا تراه يف اغوار عقلها الباطن ولكن كربياءها
ت�أب ��ى عليه ��ا ان حتادث ��ه اال بالهم�س ��ات ،وياب ��ى
عليه ��ا اخلجل ال ��ذي ي�سري يف دمائه ��ا ان تالقيه
اال بالنج ��وى ،وت�سم ��ع اجلماه�ي�ر هم�ساته ��ا
وجنواه ��ا فت�صفق ،وهكذا �صنع ��ت م�ستقبلها يف
غم�ضه ع�ي�ن وتفتحت حياتها لتجم ��ع بني ماجدة
الفنان ��ة وماج ��دة االن�سان ��ة ..انه ��ا ت ��اكل اخلب ��ز
اجل ��اف والفواكه لتحتف ��ظ بر�شاقتها لكي تر�ضى
كيوبي ��د الذي مل يتج�س ��د بعد ،ومن اجل ��ه تت�أنق
يف م�شيته ��ا فت�شري على االر� ��ض وكانها ال ت�سري،
وتت�أن ��ق يف نومها فرتت ��دي بيجامات من احلرير
االزرق ،وتت�أنق يف البانيو فتغو�ص يف املياه كل
�صباح لرتوى بها ب�شرتها اخلمرية وتن�شرها على
اعطافها وتن�ث�ر عليها خ�صالت �شعره ��ا ،وتتانق
حت ��ى يف دموعها ،وحينم ��ا �سطا الل� ��ص اال�سود
على جموهراتها وبكت.

ان ه ��ذا االح�سا� ��س بحقه ��ا يف احلي ��اة
يالزمها حتى يف اال�ستديو ،فان ماجدة
الفنانة تكتفي بتثميل ادوار احلب على
ال�شا�ش ��ة ،بينم ��ا تهيم ماج ��دة االن�سانة
بخياله ��ا كلما ارتدت يف االفالم ف�ساتني
الزفاف.
ت�أمله ��ا حينما ع�شقت ان ��ور وجدي يف
فيلم ذه ��ب ،وحينما مثل ��ت دور تلميذة
تع�ش ��ق ا�ستاذه ��ا ح�س�ي�ن �صدق ��ي يف
فيل ��م البي ��ت ال�سعي ��د وكي ��ف ارت ��دت
ف�ستان ��ا �سواري ��ه وح ��ذاء بكع ��ب عال،
وحينم ��ا اختطفها حم�س ��ن �سرحان يف
فيل ��م انت�ص ��ار اال�س�ل�ام وكي ��ف �شعرت
يف اللحظ ��ة ال�سعي ��دة بفت ��ى احالمها،
وحينم ��ا مثل ��ت دور ابن ��ة املحوجل ��ي
وتفانت يف حب جمال فار�س ابن البو�سطجي يف
فيلم فجر ،وحينما تبادلت مع يحيى �شاهني اعمق
النظرات املكبوتة يف فيلم اين عمري وكيف دفنت
اح�سا�ساتها حتى انطلقت يف احلظة االخرية..
ا�س�ألوها!!

اك�ث�ر م ��ن  30فيلما ارت ��دت فيها ف�سات�ي�ن الزفاف
وعا�ش ��ت فيها �شهور الع�س ��ل ب�شعور حمرق عارم
لرت�ض ��ى كيوبيد الذي مل يتج�س ��د بعد يف �صورة
ب�شرية.
ا�س�ألوها ملاذا ال تتزوج! ما املانع بعد ان حققت ما
ت�شتهي ��ه ماج ��دة الفنانة بجدارة م ��ن ان حتقق ما
ت�شتهي ��ه ماجدة االن�سانة باكرث ج ��دارة؟ ان االف
الع�شاق يرتامون حتت قدميها ..يف حادث الل�ص
تط ��وع مئات ال�شب ��ان حلرا�سة ا�س ��وار فيلتها ليل
نهار مقاب ��ل ان ي�شتن�شقوا الهواء الذي ت�ستن�شقه
ماج ��دة ..وجاءته ��ا ر�سال ��ة م ��ن طال ��ب يعر� ��ض
م�ساعدته ��ا يف البح ��ث ع ��ن جموهراته ��ا ب�ش ��رط
ان تقابله وه ��و يرتدي جاكتة بي�ض ��اء فيها وردة
حم ��راء ..وذات يوم �س ��ارت ب�سيارتها يف طريق
مغل ��ق وحلق به ��ا كون�ستاب ��ل ومبج ��رد ان قالت
ل ��ه "ازيك" غفر لها خط�أه ��ا ..وذات م�ساء جاءتها
ر�سالة م ��ن عا�شق ي�ؤكد لها انه ال ي�ستطيع احلياة
بدونه ��ا وتب�ي�ن انه غ�ل�ام عمره � 14سن ��ة ..وذات
�صب ��اح وقف على بابها �شاعر حامل كانت ق�صيدته
مطالعه ��ا بح ��روف ا�سمه ��ا ..كل ه� ��ؤالء يحلمون
مباج ��دة ،وماجدة تخ�ش ��ى ان مير الربيع دون ان
تلتقي بكيوبيد احالمها الذي مل يتج�سد بعد.
ال ت�سالوها!!

ال ت�س�ألوه ��ا اذن مل ��اذا ال تت ��زوج ..اتركوها فانها
�ستعي� ��ش دائم ��ا يف ربي ��ع ..اترك ��وا ه ��ذه الروح
ال�شفاف ��ة ذات اجل�س ��د اخلم ��ري تهي ��م كم ��ا تريد
حتى تلتق ��ي بكيوبيد ،وعندئذ �ستق�ضي معه �شهر
الع�س ��ل عل ��ى �شاط ��ئ النيل ال ��ذي عط ��رت مياهه
�سمرتها وخمرتها ون�شوتها.
اجلــــيل� /شــــباط1956 -
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يف  13مار�س �سنة
 1933لبى نداء ربه يف
احلجاز االمام املجاهد
ال�سيد احمد ال�شريف
ال�سنو�سي الكبري،
ال�شهري يف ميادين
احلرب وال�سيا�سة
والدين ،فانطوت
مبوته �صفحة جميدة
من �صحائف التاريخ يف
ال�شرق الناه�ض ال�ساعي
حلريته وا�ستقالله.
وجدير بنا اليوم
ان نلقي نظرة على
احلوادث التي كان
ال�شرق ميدانا لها يف
االعوام االخرية،
وبنوع خال�ص بعد
احلرب العظمى،
وان جنمل يف هذه
ال�صفحة ذكرى
االبطال والزعماء
الذين برزوا للعدل يف
االقطار ال�شرقية ثم
ا�ضطروا اىل التزام
ال�سكون والهدوء ،او
فا�ضت ارواحهم قبل
ان يحققوا االماين التي
جاهدوا يف �سبيلها وهم
احياء.

رف ��ع ال�سيد احمد ال�شري ��ف ال�سنو�سي الكبري
لواء اجلهاد يف �سنة  1911وحارب االيطاليني
عندم ��ا نزل ��ت جيو�شه ��م اىل طرابل� ��س الغرب
بنية احتالله ��ا وا�ستعمارها .وظ ��ل يقاتل يف
اثن ��اء احل ��رب العظم ��ى بالرغم م ��ن ان�سحاب
االت ��راك من طرابل� ��س ورف�ض م ��رارا ال�صلح
الذي عر�ضه علي ��ه االيطاليون ،وهاجم الديار
امل�صري ��ة وقات ��ل االجنليز �شه ��ورا عديدة .ثم
�ساف ��ر اىل اال�ستانة يف غوا�ص ��ة املانية واقام
يف تركي ��ا وكان عون ��ا مل�صطفى كمال با�شا يف
تنفيذ االنق�ل�اب اخلطري ال ��ذي احدثه الغازي
يف تركي ��ا .وانتهى االمر بان انتقل ال�سنو�سي
الكبري اىل احلجاز يف �ضيافة جاللة امللك ابن
ال�سع ��ود فاق ��ام يف مك ��ة املكرمة حي ��ث وافته
املني ��ة يف  12مار� ��س ول ��و اردنا �س ��رد تاريخ
حي ��اة ال�سنو�س ��ي الكب�ي�ر ابط ��ال بن ��ا ال�شرح
ونحن النبغى يف ه ��ذه ال�صفحة غري اال�شادة
بذكره مقرونا بذكر غريه من ابطال اال�ستقالل
يف ال�شرق.
***
ففي جزي ��رة ريتي ��ون الفرن�سية ،عل ��ى مقربة
من جزيرة مدغ�شقر ،يقيم االن �سجينا وحيدا
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منعزال ،رجل لعب منذ �سنوات دورا اهتزت له
اورب ��ا وده�ش له العامل .ذلك الرجل هو االمري
عبد الكرمي املراك�ش ��ي ،بطل حرب الريف �ضد
ا�سباني ��ا ثم �ضد فرن�س ��ا .وقد هزم عبد الكرمي
اجليو�ش اال�سبانية و�شكل بها ،ولو مل يرتكب

خط� ��أ عظيما باعالنه العداء لفرن�سا ،لكان االن
ح ��را طليقا على ر�أ�س دول ��ة ريفية م�ستقلة ،اذ
ان ��ه مل يه ��زم يف احل ��رب ومل ت�س ��د يف وجهه
منافذ اخلال�ص �إال النه اراد ان يحارب دولتني
يف �آن واحد ،فكان عداوة فرن�سا هي القا�ضية

علي ��ه .وهو االن �سجني ،وق ��د فقد كل امل يف
حترير الريف وحتقي ��ق االماين التي امت�شق
احل�سام من اجلها.
***
ويف الع ��ام املا�ض ��ي ،نف ��ذ االيطالي ��ون حك ��م
االع ��دام يف زعي ��م طرابل�س ��ي جلي ��ل ،اراد ان
يتمم ما بد�أ به ال�سنو�سي الكبري يف طرابل�س،
ويعن ��ي به البط ��ل اخلالد الذكر عم ��ر املختار،
ال ��ذي ظل يجاه ��د اىل �آخر ن�سمة م ��ن حياته.
وق ��د مات م ��ن دون ان يحقق �شيئ ��ا من امانيه
و�آماله البعيدة.
***
وه ��ذا غان ��دي زعي ��م الهن ��د االك�ب�ر وقائده ��ا
االوح ��د ،ال ��ذي رفع لواء الع�صي ��ان يف وطنه
ومتك ��ن م ��ن توحيد كلم ��ة الهنود عل ��ى الرغم
م ��ن اخت�ل�اف مذاهبه ��م وطوائفه ��م و�شيعهم،
ب�صورة تدعو اىل االعجاب ،ومل ي�ؤثر فيه اىل
االن ال وع ��د وال وعي ��د .فهو يجاهد يف �سجنه
كما يجاهد خارج ال�سجن.
وق ��د حقق غاندي جزء ًا من برناجمه وامانيه،
وال ي ��زال يعم ��ل يف �سبي ��ل حتقيق م ��ا يريده
للهند من حرية وا�ستقالل.
***
ولع ��ل الزعي ��م ال�شرقي الوحي ��د الذي حتققت
جمي ��ع اماني ��ه ونف ��ذت جمي ��ع خطط ��ه ،ه ��و
الغ ��ازي م�صطفى كمال با�ش ��ا ،الذي قلب كيان
تركي ��ا ر�أ�س� � ًا عل ��ى عق ��ب ،و�س ��ار به ��ا بخطى
وا�سعة �سريعة نحو الرقي واملجد.
ويف تركي ��ا طائف ��ة كبرية من االك ��راد �ضاربة
يف مناط ��ق احل ��دود ب�ي�ن تركي ��ا واي ��ران
والع ��راق ،وه� ��ؤالء االكراد ي�سع ��ون لتحقيق
امانيهم الوطنية القائمة على مبد�أ اجلن�سية،
ويتوق ��ون اىل ان�ش ��اء دول ��ة كردي ��ة ال تكون
خا�صع ��ة لرتكي ��ا او العراق او اي ��ران .وقد
قام منهم زعيم كبري هو ال�شيخ ا�سعد بثورة
دامي ��ة انتهت بف�شله وموته .وحاول بع�ض
الزعم ��اء االك ��راد بع ��ده ان ي�ضرم ��وا ن ��ار
الثورة ولكنهم ف�شلوا كما ف�شل.
***
وقامت يف �سوريا ث ��ورات عديدة منذ ان
احتلته ��ا فرن�س ��ا وفر�ضت عليه ��ا جمعية
االمم نظام االنت ��داب .وزعماء الثورات
ال�سوري ��ة امل�ش ��ار اليه ��ا م�شه ��ورون
معروف ��ون ،وبع�ضهم ال ي ��زال اىل االن
رافعا لواء الع�صي ��ان ،والبع�ض الآخر
لزم الهدوء وعاد اىل وطنه.
ف�صبح ��ي بك ب ��ركات رئي� ��س املجل�س
النياب ��ي ال�س ��وري االن ،م ��ن اولئ ��ك
الزعم ��اء الذي ��ن حارب ��وا فرن�س ��ا يف
بدء االحت�ل�ال ،وهو االن من ان�صار
االنت ��داب و�صدي ��ق الفرن�سي�ي�ن
احلمي ��م .وابرهي ��م بك هنان ��و ،من
اع�ض ��اء الكتلة الوطني ��ة يف �سوريا ،احد
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والئك الذي ��ن امت�شقوا احل�سام اي�ضا ونازلوا
جيو� ��ش االحت�ل�ال يف امليادي ��ن وه ��و الي ��وم
ب ��اق عل ��ى عدائ ��ه لالنت ��داب ،يعم ��ل يف بلدته
حلب م ��ع زمالئه الوطني�ي�ن يف �سبيل �سوريا
وا�ستقاللها.
ويف م�ص ��ر يقي ��م زعي ��م �سوري مع ��روف هو
الدكت ��ور عبد الرحمن �شهيندر ،الذي ال ي�سمح
ل ��ه بالع ��ودة اىل �سوري ��ا ،وقد ا�ش�ت�رك اي�ضا
يف الث ��ورات العدي ��دة التي ا�ضرم ��ت نريانها
يف القط ��ر ال�شقيق ،ويف طري ��ق دم�شق ،على
مقرب ��ة م ��ن امل ��كان ال ��ذي وقع ��ت في ��ه معركة
ميل ��ون ب�ي�ن الفرن�سيني وال�سوري�ي�ن يف �سنة
 1920يوجد �ضريح البط ��ل ال�سوري يو�سف
ب ��ك العظمة ،الذي قت ��ل يف تل ��ك املعركة وهو
يحاول مع الفرن�سيني من الو�صول اىل دم�شق
واحتاللها.
ولكن اب ��ز �شخ�صية ب�ي�ن الزعم ��اء ال�سوريني
الذي ��ن جل�أوا اىل الث ��ورات وق ��ادوا الثائرين
اىل القت ��ال� ،شخ�صية �سلط ��ان با�شا االطر�ش،
الزعي ��م احلربي جليل ال ��دروز ،وقائد الثورة
ال�سورية االخرية ،يف �سني .27 ،26 ،1925
ف ��ان ه ��ذا البطل ال�شج ��اع والفار� ��س املغوار،
الي ��زال اىل االن مرابط ��ا يف ال�صحراء ،وراء
احل ��دود ال�سورية ،مع فريق م ��ن ابناء قومه،
يعل ��ن على امللأ يف كل منا�سبة له لن يعود اىل
وطنه اال اذا حتققت امانيه القومية.
***
و�إذا القين ��ا نظ ��رة عل ��ى احلرك ��ة الوطنية يف
م�صر ،من االحت�ل�ال اىل اليوم ،فانه ال ي�سعنا
اال ان نذكر اربعة ا�شخا�ص ماتوا قبل ان يروا
حتقي ��ق االغرا�ض التي �سع ��وا اليها ،واالمال
التي جاهدوا يف �سبيلها.
واوله ��م :احم ��د عراب ��ي با�ش ��ا ،ال ��ذي م ��ات
بينمااالجنلي ��ز الذي ��ن هزم ��وه يف امليادي ��ن
يقيمون يف م�ص ��ر ويتحكمون يف
�ش�ؤونها.
وثانيه ��م :م�صطف ��ى كام ��ل با�شا،
الذي وافته املني ��ة وهو يف ريعان
العم ��ر ،وحال ��ت دون موا�صل ��ة
اجلهاد الذي بد�أ فيه.
وثالثه ��م :املرحوم حمم ��د بك فريد،
مثال االخال�ص والت�ضحية والتفاين
يف خدم ��ة املبدا والذي ذاق يف �سبيل
ذلك مرارة النفي.
واخري ًا :املغفور له �سعد زغلول با�شا،
وق ��د لب ��ى ن ��داء رب ��ه قب ��ل ان يتحق ��ق
الربنام ��ج الوا�سع النطاق الذي و�ضعه
ال�ستقالل م�صر!.
كل �شيء والدنيا/
ني�ســان1933-
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رئي�س التحرير التنفيذي
------------------------علــي ح�ســني

لعل قليال م��ن القراء يعرفون ان
امل�س��ز روزفل��ت قرين��ة الرئي�س
اجلدي��د للجمهوري��ة االمريكية
ت�شتغل بالتدري�س وانها �صرحت
بعزمه��ا عل��ى البق��اء مدر�سة ،او
على االقل مت�صلة باملدر�سة التي
تعلم فيها حتى بعد ان حتتل هي
وزوجه��ا (البي��ت االبي���ض) مقر
ريا�س��ة اجلمهوري��ة ،وت�ضطل��ع
بالواجبات االجتماعية الكثرية
التي تفر���ض عليها ب�صفتها (اول
�سيدة يف الدولة)
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ولق ��د كان ��ت امل�س ��ز هوف ��ر وامل�س ��ز
كوليدج قرينت ��ا الرئي�س�ي�ن ال�سابقني
هم ��ا معلمتان كذلك ولكنهم ��ا ا�شتغلتا
بالتدري� ��س يف �شبابهم ��ا ومل ��ا ا�صبح
زوج كل منهم ��ا رئي�س ��ا للجمهوري ��ة
كانت ق ��د ترك ��ت مهن ��ة التدري�س منذ
زمن بعيد .اما امل�سز زورفلت فتختلف
عنهم ��ا يف عزمه ��ا عل ��ى اال�شتغ ��ال
بالتدري�س حتى بعد ان حتتل مركزها
اجلديد.
كيف ا�شتغلت بالتدري�س
ومل تك ��ن الرئي�س ��ة العني ��دة قد اعدت
نف�سها لكي تك ��ون معلمة وال ا�شتغلت
بالتدري�س يف ما�ض ��ي حياتها ولكنها
اقبل ��ت عليه بداع ��ي �صداقتها الحدى
ال�سي ��دات ،وم ��ا لبث ��ت ان وج ��دت
التدري�س مهنة �شائقة وو�سيلة جمدية
الداء اج ��ل اخلدم ��ات المته ��ا ولبنات
جن�سها عل ��ى اخل�صو�ص ،اما تف�ضيل
ذل ��ك فه ��و ان �سيدة اجنليزي ��ة ،تدعى

امل�س ��ز (نوذهنرت) كانت قد ان�شات يف
نيويورك مدر�س ��ة خ�صو�صية للبنات
تعدهن اع ��دادا كافيا للحي ��اة العملية
وتلقنه ��ن مب ��ادئ الثقاف ��ة الالزم ��ة
ل ��كل فت ��اة ع�صرية ،وق ��د جنحت هذه
املدر�س ��ة و�س ��ارت قدم ��ا يف �سبيله ��ا
ث ��م طرا عل ��ى �صاحبته ��ا مادعاها اىل
بيعه ��ا فعر�ضتها على �سي ��دة امريكية
من �صديقات امل�س ��ز روزفلت ،وتدعى
امل�س ��ز ماري ��ون ديكرم ��ان ،وكان ��ت
ه ��ذه ت�شتغ ��ل بالتدري� ��س من ��ذ زم ��ن
ولكنه ��ا قب ��ل ان ت�ش�ت�ري املدر�س ��ة
ر�أت ان ت�ست�ش�ي�ر امل�س ��ز روزفل ��ت
وقرينه ��ا ف�شجعاه ��ا عل ��ى م�شروعها
ووعداها باملعون ��ة .وقد وفيا بالوعد
حقا ف�ص ��ارت امل�سز روزفل ��ت ت�شتغل
بالتدري� ��س يف تل ��ك املدر�سة ا�شرتاكا
فعليا ،و�صار امل�س�ت�ر روزفلت ير�أ�س
حفالت توزيع اجلوائز وميد املدر�سة
بان ��واع امل�ساع ��دة خ�صو�ص ��ا وق ��د
ا�صبح حاكما للوالية.

طريقتها يف التدري�س
ويف احلق ان امل�سز روزفلت فد فتحت
فتح ��ا جديد ًا يف ع ��ام التدري�س ،حتى
ي�صح ان يقتدى املدر�سون واملدر�سات
به ��ا وتنت�ش ��ر طريقته ��ا النافع ��ة .فقد
جمع ��ت فيه ��ا ب�ي�ن ط ��رق التدري� ��س
القدمية واحلديث ��ة و�صرحت على ان
تثري اهتم ��ام التلميذات بكل مو�ضوع
تدر�س ��ه وال تهت ��م بالكت ��ب ومطالعتها
وحفظها بع� ��ض اهتمامه ��ا بامل�شاهدة
والتجربة .وملا كانت قد تولت تدري�س
فرع�ي�ن ا�سا�سي�ي�ن يف تل ��ك املدر�س ��ة
وهم ��ا (التاريخ احلديث) و(احلوادث
اجلاري ��ة) ،فانه ��ا تذه ��ب احيان ��ا
بتلميذاته ��ا اىل املتاح ��ف واملعاه ��د
ودواوين احلكومة واملن�ش�آت املختلفة
ليعرف ��ن نظمها ويقفن عل ��ى اغرا�ضها
واحيان ��ا اخ ��رى ت ��دور املناق�ش ��ة يف
الف�ص ��ل او يف حديث ��ة املدر�س ��ة حول
احلوادث العامة التي ت�شغل االذهان،
ف ��اذا كانت هناك انتخاب ��ات مثال ادلت

كل فت ��اة بر�أيه ��ا يف املر�شح�ي�ن واذا
كان هناك م�شروع قانون تناق�ش فيه،
وهكذا.
ارا�ؤها ومباد�ؤها
وق ��د كون ��ت لنف�سه ��ا �آراء �صائب ��ة يف
التدري�س ،ومن ذلك قولها يف ت�صريح
له ��ا الح ��دى ال�صح ��ف االمريكية":ان
اهم �ش ��يء يجب ان يراع ��ى يف تعليم
الن�شيء ه ��و تعويدهم عل ��ى ال�شعور
بامل�سئولي ��ة فالطفل ال ي�ص ��ح مثال ان
يلتم� ��س اخل ��روج م ��ن املدر�س ��ة قب ��ل
امليعاد املقرر لكي يلعب او يغيب لغري
ع ��ذر قهري بل يجب ان ي�شعر بان ذلك
خمالف لال�صول كما ي�شعر به املوظف
باحلكوم ��ة او امل�ستخ ��دم يف عم ��ل
جتاري ،وال �شك انه ��ا هي نف�سها اول
من يق ��در امل�سئولية حق قدرها ودليل
ذلك انه ��ا ال يفوتها ق ��ط احل�ضور اىل
املدر�س ��ة يف االي ��ام واملواعيد املقررة
حل�ص�صه ��ا حت ��ى يف اثن ��اء احلمل ��ة
االنتخابي ��ة التي خا�ض ��ت غمارها مع

زوجها.
ومن املب ��ادئ التي تغر�سه ��ا اي�ضا يف
نفو� ��س تلميذاتها مب ��د�أ التعاون ولذا
تراه ��ا ال ت�سمح بانتخاب فرقة خا�صة
م ��ن ب�ي�ن التلمي ��ذات للع ��ب الك ��رة او
غريها بل ت�صر على ان ي�شرتك جميع
التلمي ��ذات يف اللع ��ب وال يك ��ن ثم ��ة
العب ��ات من جه ��ة ومتفرجات من جهة
اخ ��رى .وق ��د و�صلت بفك ��رة التعاون
اىل حد التع ��اون مع اهايل التلميذات
عل ��ى تربيته ��ن وتعليمه ��ن ،ول ��ذا
تعق ��د يف املدر�س ��ة اجتماع ��ات دورية
يح�ضرها االباء واالمهات.
وتراع ��ي امل�س ��ز روزفل ��ت يف تعليمها
الرغب ��ات واالم ��ال الت ��ي ل ��كل تلميذة
ولذا ت�س�أل التلمي ��ذات عن املهنة التي
يخرتنه ��ا يف احلي ��اة وتعم ��ل عل ��ى
اعدادهن لل�سري يف طريقها.
وق ��د �ساله ��ا اح ��د ال�صحفي�ي�ن مل ��اذا
الت�ستقيل من وظيفته ��ا التي تطوعت
للقي ��ام باعبائه ��ا ك ��ي ت�ت�رك املج ��ال

ال�ستخدام معلمة حمتاجة اىل الك�سب؟
فكان جوابها حا�سما اذ قالت:
"اين اعتق ��د ان بقائ ��ي يف ه ��ذه
الوظيف ��ة يه ��يء جم ��ال العم ��ل لع ��دة
فتي ��ات يف امل�ستقب ��ل بينم ��ا تركي لها
يحفل الرزق المر�أة واحدة".
ثم �س�ألها عن ر�أيها يف ا�شتغال الن�ساء
املتزوج ��ات باالعمار فقالت":ان فكرة
من ��ع امل ��ر�أة م ��ن العم ��ل �س ��واء كانت
متزوج ��ة او غ�ي�ر متزوجة ه ��ي فكرة
خط ��رة فانه ال يقدر احد ان يقدر مدى
احتي ��اج ام ��راة اىل الك�س ��ب .ام ��ا عن
مهن ��ة التعلي ��م خا�ص ��ة ف ��اين ارى ان
املعلم ��ة اذا كان ��ت متزوجة وام اطفال
كان ��ت اقدر على الرتبي ��ة والتعليم من
غريه ��ا وان كنت ال ا�ص ��ل يف ذلك اىل
ماذه ��ب الي ��ه برنارد�ش ��و اذ نادى بان
ال ت�شتغ ��ل بالتدري� ��س غ�ي�ر املعلم ��ات
املتزوجات".
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