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كتب - ممدوح منير:
أعلن د. معوض اخلولى رئيس جامعة املنوفية، وضع 
بشبني  اجلامعية  املستشفيات  تطوير  الستكمال  خطة 
الكوم حتى تُقدم اخلدمات الصحية للمرضى البسطاء 
من أبناء املحافظة، معرباً عن سعادته لتوقيع التوأمة بني 
وحدة الكلى بكلية الطب بشبني الكوم ومعهد الكلى بجامعة 
شيفلد، التى ستسهم فى تبادل اخلبرات والزيارات لتنمية 

مهارات األطباء بالوحدة.
العلمى  املؤمتر  فى  كلمته  »اخلللولللى« -خللال  وكشف 
أنه يجرى حالياً  الكلى-  وزراعللة  أمللراض  لوحدة  األول 

تدعيم وحدة الكلى باإلمكانيات واألجهزة الطبية احلديثة، 
متهيداً الفتتاح أول وحدة لزرع »الكلى« بجامعة املنوفية 
خال الشهور القليلة القادمة لتكون على غرار وحدة زرع 

الكلى بجامعة املنصورة.
وأشار رئيس اجلامعة إلى أن هناك حتديات كبيرة لعاج 
مرضى الكلى البالغ عددهم نحو 40 ألف مريض ومريضة 
على مستوى مصر، مؤكداً ضرورة تطبيق األبحاث العلمية 
وتوصيات املؤمترات الطبية على أرض الواقع حتى نسهم 
املستشفيات  بكل  للمرضى  الطبية  اخلدمة  تطوير  فى 

اجلامعية.

»المنوفية «تستعد لتطوير المستشفيات الجامعية

طالب »طب عين شمس« يشتكون من سوء معاملتهم فى »الدمرداش«
كتبت - مروة رمضان وهاجر سعيد:

اشتكى عدد من طاب االمتياز بكلية الطب جامعة 
عني شمس مما وصفوه بل»سوء« معاملة طاقم التمريض 
التابع  التدريب مبستشفى الدمرداش  تلقيهم  أثناء  لهم 

للجامعة.
قالت جهاد السيد، طبيبة بسنة االمتياز: »رغم إشراف 
نخبة من األطباء فى التخصصات املختلفة على تدريبى 
وزمائى باملستشفى، فإننا نعانى من سوء معاملة طاقم 

التمريض الذى يحّملنا أعباًء إضافية«.
وتابعت »جهاد«: »كما نعانى تزايد عدد املرضى الذين 
ضغوط  حتللت  يضعنا  ممللا  املستشفى،  على  يللتللرددون 
هائلة؛ حيث يضطر كل منا لتوقيع الكشف الطبى على 
وقت  خللال  حالته  وتشخيص  املللرضللى  مللن  كبير  عللد 
محدود«. وأردفت »يعانى املستشفى من نقص حاد فى 
بعض األجهزة واملستلزمات الطبية واألدوية مما يضطر 
بعض املرضى إلى شراء الدواء من صيدليات خارجية 

بدال من احلصول عليه مجانا من املستشفى«.
اتفقت معها منة محمد، طالبة أخرى بسنة االمتياز، 
التى قالت »نشعر أن الطريق أمامنا مظلم بسبب املشاكل 

كتبت - ياسمني شرف:
حلوان،  جامعة  رئلليللس  صقر  يللاسللر  قللرر 
االهتمام بالطاب ذوى االحتياجات اخلاصة 

وذلك بإنشاء مركز خاص بهم فى اجلامعة.
رئيس  نللائللب  اللللدملللرداش  وأوضلللح سمير 
أن  والطاب،  التعليم  لشئون  حلوان  جامعة 
الطاب  احتياجات  لتلبية  جللاء  املركز  هللذا 
املكفوفني، مشيراً إلى أنه يخدم ما يقرب من 
57 طالباً من ذوى االحتياجات اخلاصة فى 
احلاسبات  العلوم،  احلقوق،  »اآلداب،  كليات 
واملعلومات، الصيدلة واخلدمة االجتماعية«.

وأضاف أنه سيتم توفير أول سيارة مجّهزة 
احلرم  داخلللل  لنقلهم  املللكللفللوفللني  للللللطللاب 
اجلامعى لتسهيل احلركة على الطاب، حيث 
ال يوجد ميزانية مخّصصة لهؤالء الطاب من 
قبل اجلامعة ألن عددهم محدود جداً، مؤكداً 
أنه سيتم إعفاء الطاب املكفوفني الراغبني 
فى اإلقامة باملدينة اجلامعية من املصروفات 
من  مساعدة  مبثابة  وهذا  باملدينة،  اخلاصة 

قبَل اجلامعة لهم.

إنشاء مركز لذوى 
االحتياجات الخاصة 

بجامعة حلوان

النظافة  عللدم  من  يعانى  فاملستشفى  نواجهها؛  التى 
وانتشار القطط فى أروقته، فضا عن نقص إمكانياته، 
كما يتحمل طاب االمتياز أعباء إضافية بدعوى أنهم 

فى سنة التدريب«.
بقسم  طبيبة  محمد،  وسللام  د.  قالت  جانبها،  مللن 

اجلراحة: »نتفهم معاناة طاب االمتياز، وحتاول إدارة 
رؤساء  مللع  مناقشتها  بعد  مشاكلهم  حللل  املستشفى 
املستشفى  دعللم  إلللى  الصحة  وزارة  ودعللت  األقللسللام«، 
وتزويده باألجهزة واملعدات لضمان حتقيق مستوى أعلى 

من اخلدمة الطبية للمرضى«.

كتب - أحمد صبرى:
العمل  مؤخراً ورشة  اللللوادى  جنوب  جامعة   عقدت 
االستراتيجية  للخطة  العام  اإلطللار  ملناقشة  اخلتامية 
لتطوير التعليم العالى فى مصر »2015 - 2030« مبشاركة 
التدريس،  هيئة  وأعللضللاء  الصعيد  جللامللعللات  رؤسلللاء 
واستعرض خالها احلاضرون رؤية ورسالة التعليم العالى 

ومنطلقاتها.
وقال د. عباس منصور رئيس اجلامعة، إن املجهودات 
التى قامت بها وزارة التعليم العالى مبشاركة أعضاء هيئة 
تدريس اجلامعات املصرية منذ أكثر من عام مضى جاءت 

قامت  التى  واملجهودات  للخطة  العام  اإلطللار  لصياغة 
بها وحدة التخطيط االستراتيجى بالوزارة لبلورة اإلطار 
وطرحه للنقاش فى املجتمع األكادميى. واستعرض الدكتور 
ياسر جاد اهلل املشرف على وحدة التخطيط االستراتيجى 
للوزارة رؤية ورسالة التعليم العالى فى مصر حتى عام 
2030 وتركيزها على االبتكار واإلبللداع وربطه بالتنمية 
اخلاصة  املسارات  أهم  أن  موضحاً  مبصر،  املستدامة 
بالتخطيط، ال سيما فى مجال إتاحة فرص التعليم مع 
التركيز على املناطق األقل حظاً مبا يسهم على سبيل املثال 

بتنمية صعيد مصر فى مجال التعليم العالى.

كتبت - يارا محمد على:
اشتكى طاب كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية من تأخر 
بأغلب  األول  الللدراسللى  الفصل  امتحانات  نتائج  ظهور 
الكلية  عميد  فيه  رفض  الذى  الوقت  فى  الكلية،  أقسام 
التعليق على أسباب التأخير أو أقرب موعد محّدد إلعان 

النتائج.
وذكر عدد من طاب أقسام الكلية لل»صوت اجلامعة« 
بأن نتائج أقسام كلية اآلداب تعلن فى الغالب منتصف شهر 
مارس من كل عام، غير أنها تتأخر فى بعض األقسام، وهو 
احلال الذى وصل إليه األمر اآلن، حيث جاء تأخر إعان 

نفس  »علم  أقسام  وهى  الكلية  أقسام  أغلب  فى  النتائج 
وعلم اجتماع واجلغرافيا والتاريخ واإلنثربيولوجى واآلثار 
واللغة العربية«. وعلى النقيض من تأخر النتائج فى سبعة 
الفرنسية  »اللغة  أقسام  أعلنت  فقد  الكلية،  أقسام  من 
واإلعام واللغات التطبيقية«، واملعروف عنها قلة الكثافة 
الطابية بها نتائج مواد الفصل الدراسى األول لطابها.

من جانبه، رفض عميد الكلية الدكتور عباس سليمان، 
حول  تصريح  بللأى  اإلدالء  رافللضللاً  األملللر،  على  التعليق 
املشكلة أو إعان موعد إلنهائها بإعان نتائج باقى أقسام 

طاب الكلية.

بحضور رؤساء جامعات الصعيد

طالب »آداب اإلسكندرية«غاضبون لتأخر النتيجة

»جنوب الوادى« تنظم الورشة الختامية 
لمناقشة »خطة النهوض بالتعليم العالى«

اليوم.. جامعة القاهرة تنظم ندوة »ما بعد المؤتمر االقتصادى« بمشاركة 3 وزراء

»إعالم« تناقش نبذ آليات االستقطاب.. وتنظم حفاًل لألطفال اليتامى

اإلعاميني  شباب  إن  األسللبللق،  الصحافة  قسم 
يعانون من حالة االحتقان السياسى التى تشهدها 
التى  التشريعية  القيود  مللن  يعانون  كما  الللبللاد، 
تكّبل حرية الصحافة والتعبير، وبالتالى ال بد من 
حرية  لضمان  السياسية  السلطة  على  الضغط 

وحقوق الصحفيني.
محمد هانى، رئيس قنوات »سى بى سى«، قال 
النظام  أو  السلطة  مصطلح  استخدام  يرفض  إنه 

احلاكم ويفّضل استخدام مصطلح اإلدارة السياسية 
بدالً من الترسيخ ملفاهيم عانينا منها كثيراً، مؤكداً 
أن الدين ليس »كرباجا« أو لعبة سياسية، سواء من 
واملتطرفني  املتشّددين  أو  األوقللاف  وزارة  خطباء 

واملحسوبني على جماعات اإلسام السياسى.
رئلليللس قسم  قللال د. عللدلللى رضلللا،  مللن جانبه، 
جامعة  اإلعام  بكلية  األسبق  والتليفزيون  اإلذاعة 
القاهرة، إن السام املجتمعى ال يقتصر فقط على 

كتبت - مها عمار وياسمني شرف وآية قرين 
ونورهان جمال:

مؤخراً  الللقللاهللرة،  جامعة  اإلعلللام  كلية  نظمت 
مائدة مستديرة بعنوان »دور اإلعام فى نشر ثقافة 
السام املجتمعى، ونبذ آليات االستقطاب«، بحضور 
محمود مسلم رئيس حترير جريدة »املصرى اليوم«، 
ومحمد هانى رئيس قنوات »سى بى سى«، وزينهم 
والدكتورة  املصرية،  اإلذاعلللة  رئيس  نائب  بللدوى 
الصحافة،  بقسم  األستاذ  عبدالرحمن،  عواطف 
بقسم  األسللتللاذ  جمعة  نعمان  إميلللان  والللدكللتللورة 

العاقات العامة. 
وقالت الدكتورة جيهان يسرى عميد كلية اإلعام 
بناء  مرحلة  فى  حالياً  مصر  إن  القاهرة،  بجامعة 
سياسى للتنمية حتتاج إلى مشاركة اجلميع للقيام 
والعداوات  واالستقطاب  الللنللزاع  عللن  بعيد  بللدور 
والنزاعات، مؤكدة أن مصر حالياً بحاجة إلى سام 

وتوافق مجتمعى.
اللبان، وكيل  الدكتور شريف درويش  فيما أشار 
الكلية خلدمة املجتمع وتنمية البيئة إلى أن وسائل 
الصراع  حللالللة  إدارة  فللى  خطير  سللاح  اإلعلللام 
بعض  أن  ذلللك  من  األخطر  بل  متابعاً:  باملجتمع، 
وسائل اإلعام عّززت من ثقافة االستقطاب، الفتاً 
إلى أن احلل يكمن فى خطاب إعامى متنّوع، يتناول 
عرض مختلف وجهات النظر، بشكل يسهم فى خلق 
نوع من احلوار الدميقراطى، بدالً من االستقطاب.
من جانبها، أكدت د. عواطف عبدالرحمن رئيس 

اإلعام إمنا على املجتمع واألسرة، مشيراً إلى أن 
»هناك أشخاصاً سعيدين بالفوضى اإلعامية، ومن 
لديهم استعداد للتغيير قليلون جداً، والكثير فرحون 
تغييراً  يريدون  بفرض سيطرتهم على اإلعام وال 
ال  واملمارسون  املجتمعى  بالسام  نطالب  فكيف 

يرغبون فى ذلك، ويسهمون فى تفتيت املجتمع«.
»املصرى  جريدة  حترير  رئيس  مسلم،  محمود 
املسئول  وحده  ليس  اإلعام  أن  إلى  أشار  اليوم«، 
عن القيم واألخطاء السائدة فى املجتمع، بل دوره 
أقوى وأسرع، الدولة تدفع نتيجة التربية اخلاطئة 
فى املجتمع، ونحن أمام منظومة صعبة، لدينا نظام 
جتاه  واضللحللة  إرادة  ميلك  وال  طيبة  نللوايللا  ميلك 

اإلعام.
فى سياق آخر، نظمت كلية اإلعام مؤخراً حفًا 
جمعية  مع  بالتعاون  اليتامى  األطللفللال  من  لعدد 
إشراف  اليتامى، وحتت  األطفال  لرعاية  »أوالدى« 
الدكتورة جيهان يسرى عميدة كلية اإلعام، حضره 
عدد من مؤسسى اجلمعية ومسئولى رعاية الشباب 

وعدد من الطاب والطالبات بالكلية.
بكلية  الشباب  رعللايللة  مدير  على  ربيعي  وقللال 
التكاتف  من  كنوع  يأتى  احلفل  تنظيم  إن  اإلعللام 
رعاية  دور  وهو  اليتيم،  بيوم  واحتفاالً  االجتماعى 
املدنى  املجتمع  قلليللام  بللضللرورة  منوهاً  الللشللبللاب، 
واجلامعات املصرية والطاب باملشاركة فى أنشطة 
فى  مستمرة  الكلية  بللأن  منوهاً  اليتامى،  رعللايللة 

أنشطتها لرعاية اليتامى كل عام.

كتبت - غادة مشرف:
املؤمتر  بعد  »مللا  بعنوان  نللدوة  اللليللوم،  الللقللاهللرة  جامعة  تنظم 
االقتصادى«، برعاية د. جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وذلك 
نتائج  ملناقشة  للجامعة،  احلالى  للعام  الثقافى  املوسم  إطار  فى 
املؤمتر االقتصادى الذى استضافته شرم الشيخ خال شهر مارس 

املاضى.
وأشرف  االستثمار،  وزيللر  ساملان  أشللرف  الللنللدوة  فى  يشارك 
التعاون  وزيرة  واملتابعة، وجناء األهوانى  التخطيط  وزير  العربى 
إلى عدد من  باإلضافة  الدولى، ورجل األعمال جنيب ساويرس، 

أعضاء هيئة التدريس وطاب اجلامعة.
وقال د. جابر نصار، إن اللقاء يأتى من منطلق اهتمام ومشاركة 
اجلامعة بالشأن العام وقضايا الوطن، كما يستهدف التعّرف على 
فرص التنمية فى مصر، على أرض الواقع بعد مؤمتر دعم وتنمية 

االقتصاد املصرى بشرم الشيخ.

..وشكاوى من تجميد األنشطة  
في»بيطرى القاهرة« 

طالب »حقوق تعليم مفتوح «يتظاهرون 
بسبب رفض ا نضمامهم إلى النقابة 

كتب - صديق صابر وإريك قزمان:
البيطرى  الطب  كلية  طللاب  مللن  عللدد  أبللدى 
بعض  جتميد  مللن  اسللتلليللاءهللم  الللقللاهللرة  جامعة 
ونّدد  مفاجئ،  بشكل  بالكلية  الطابية  األنشطة 
بل»حتويل  الثالثة،  بالفرقة  محمد يسرى، الطالب 
بالكلية،  الطابية  األسللر  إحللدى  أّسستها  مكتبة 
كجزء من نشاطها العلمى، إلى كشك لبيع البيض، 

مما أثار غضب الطاب«.
املكتبة  )إيفلني(  »أنشأت أسرة  وتابع »يسرى«: 

باجلهود الذاتية للطاب بهدف تثقيفهم من خال 
السماح باستعارة الكتب والروايات األدبية، وعدم 

االكتفاء مبكتبة الكلية«.
األسرة،  مقرر  عبداحلميد،  جمال  معه  اتفق 
الللذى قللال إنلله »مت جتميع كتب وروايلللات املكتبة 
من الطاب وخصصنا 10 جنيهات ثمن استعارة 
الكتاب خال الدراسى الواحد، فوجئنا بقرار إدارة 
الكلية بوقف نشاط املكتبة، وأمهلتنا ساعتني فقط 

لنقل الكتب التى جتاوز عددها 900 كتاب«.

كتبت - ياسمني شرف:
جامعة  احلللقللوق  كلية  طللاب  مللن  عللدد  تظاهر 
القاهرة بنظام التعليم املفتوح العتراضهم على قرار 
نقابة املحامني الذى ينص على عدم أحقية خريجى 
كأعضاء  بالتسجيل  املفتوح  بالنظام  احلقوق  كلية 

بنقابة املحامني بعد تخرجهم.
وردد الطاب شعارات ضد نقيب املحامني سامح 
عاشور، ووصفوه مبضيع حقهم، وضد جابر نصار 
يصّرح  ولللم  صامت،  ألنلله  القاهرة،  جامعة  رئيس 

بقانونية النظام املفتوح.
قال أحمد محمود طالب بكلية احلقوق بالفرقة 

كلية  خاصة  املفتوح،  بالنظام  التحق  إنلله  الرابعة، 
احلقوق، حتقيقاً آلماله بأن يلتحق بنقابة املحامني 
رسمياً،  املحاماة  مهنة  ممارسة  حقه  من  ويصبح 

وأضاف »القرار ضّيع آمال الكثيرين من زمائى«.
وأضافت مى عزت، أن األحكام القضائية حكمت 
املفتوح  بالنظام  احلللقللوق  كلية  خريجى  بأحقية 
يصدر  كيف  وتساءلت  املحامني،  بنقابة  التسجيل 

نقيب املحامني هذا القرار؟
ووصف »عيد أحمد« هذا القرار بل»السبوبة« التى 
يدخل من ورائها الرشاوى الكثيرة للنقابة، ووصفه 

بأنه »مصالح« لزيادة الرسوم للتسجيل بالنقابة.

جانب من الورشة اخلتامية

جانب من الندوة

أشرف العربىد. جابر نصارأشرف ساملان

د.ياسر صقر
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بدأت جامعة القاهرة منذ عامني تنفيذ مشروع إسكان أعضاء 
هيئة التدريس والعاملني باجلامعة، مبدينة السادس من أكتوبر 

على مساحة 175 فدانًا، كانت هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة 
خّصصتها للجامعة بطريق وصلة دهشور، لبناء وحدات سكنية 

ألعضاء هيئة التدريس والعاملني باجلامعة، واختلف اآلراء حول 
هذا املشروع بني اإليجاب والسلب بني أساتذة اجلامعة.

 مقدم الدفع للشقة 30 ألف جنيه 
والقسط 19 ألفًا كل ثالثة أشهر

أعضاء هيئة التدريس غاضبون: 

إسكان جامعة القاهرة

كتبت - سوزان محمود وأسماء جمعة:
ف��ى ال��ب��داي��ة، ق���ال ال��دك��ت��ور أح��م��د محمد 
دار  بكلية  والصرف  النحو  أستاذ  عبدالدامي، 
شقة  بالفعل حجز  إنه  القاهرة،  جامعة  العلوم 
هيئة  بأعضاء  اخلاصة  السكنية  الوحدات  فى 
ال��س��ادس م��ن أكتوبر،  ال��ت��دري��س ف��ى م��دي��ن��ة 
مبساحة 150 متراً مقابل 19 ألف جنيه، قسطاً 
عام  منذ  حجز  أن��ه  مضيفاً  أشهر،  ثالثة  كل 
وسيتم تخصيص شقته الشهر القادم، والتسلم 
أن  إل��ى  م��ش��ي��راً  األق���ل،  س��ن��وات على   6 بعد 
املساحة واملميزات بالفعل تناسب املبلغ اخلاص 
جنيه،  أل��ف   450 إل��ى  يصل  قد  ال��ذى  بالشقة 
من  ال��س��ادس  مبدينة  راٍق  حى  فى  تقع  ألنها 
القاهرة  جامعة  مبنى  بداخل  وستكون  أكتوبر، 
بيئة  ستكون  أنها  مضيفاً  هناك،  سيبنى  الذى 
جامعية وكل من يسكن بها من األساتذة فقط.

لألغنياء فقط
وأوضح »عبدالدامي« أن التقدمي فى البداية 
إشراف  تابعة وحتت  أماكن مخّصصة  فى  يتم 
نائب رئيس اجلامعة، وهو ما يؤكد الثقة، خاصة 
أنه يتم دفع األقساط من خالل رقم احلساب 
االجتماع  فى  أن��ه  مضيفاً  باملشروع،  اخل��اص 
ُسلمت  الشقق  أن  اجلامعة  رئيس  ذكر  األخير 

للقوات املسلحة لإلشراف على الوحدات، وهو 
ما يؤكد االلتزام واجلهد فى العمل كاملعتاد عن 

اجليش، على حد قوله.
أعتب  »عبدالدامي«:  قال  وفى سياق متصل، 
على اجلامعة ألن الشقق املقّدمة لألغنياء من 
آالف   3 من  تبدأ  القسط  قيمة  ألن  األساتذة، 
آالف   7 إل��ى  وت��ص��ل  الصغيرة  للشقق  جنيه 
السعر ال  األكبر، وفى احلالتني هذا  للمساحة 
مشيراً  التدريس،  هيئة  أعضاء  صغار  يناسب 
فترات  على  أقساط  توفير  من  بد  ال  أنه  إلى 
معيد  أى  ويستطيع  املبلغ  يقل  حتى  أط���ول 
ومدرس وأستاذ أن يُسدد قيمة الشقة، مضيفاً 
هذا  معتبراً  الكبار،  إال  حتترم  ال  اجلامعة  أن 
وليس  األساتذة،  من  لألغنياء  مقدماً  املشروع 
حد  على  العمر،  وال  الوظيفى  للمركز  تبعاً 

قوله.
لسنا أقل من رجال األعمال

التاريخ  بقسم  معيد  منصور،  رزق  وأب���دى 
اإلسالمى بكلية دار العلوم، اعتراضه على هذه 
الوحدات السكنية، ألنه يرى أنه إذا نظرنا إلى 
أن  سنجد  اإلنتاج  منظور  من  اجلامعة  أستاذ 
وظيفة أى عضو تدريس هى حتقيق نتاج وبحث 
علمى، فيرى أنه من الطبيعى أن توفر اجلامعة 

لهذا الباحث املسكن الذى يليق به بأقل التكلفة 
التى تتناسب مع املرتبات التى تعلمها اجلامعة 

لشاب ما زال معيداً.
للجامعة  املمكن  من  أن��ه  »منصور«  واق��ت��رح 
ووح���دات  ال��س��ي��ارات  ش��رك��ات  م��ع  بالتنسيق 
باحلصول على  يرغب  فيمن  املختلفة  اإلسكان 
ي��ك��ون ه��ن��اك خ��ص��وم��ات من  أو س��ي��ارة  شقة 
وذلك  مثاًل،  سيارة  كبدل  طويل  ألجل  الراتب 
خالل الفترة التى يقضيها عضو هيئة التدريس 
أساتذة  أن  مضيفاً  ف��وائ��د،  دون  ب��اجل��ام��ع��ة 
اجلامعة ليسوا أقل من رجال األعمال أو رجال 
الشرطة التى توفر لهم املساكن بتكلفة أقل من 
تكلفتها احلقيقية، ومميزات أعلى من املتوافرة 
لهيئة التدريس، مختتماً كالمه: ال بد أن نحصل 

على شقق مدعمة.
أسعار خيالية

أك���دت خ��ل��ود ع��ب��دال��ك��رمي، م���درس مساعد 
بجامعة  اإلجنليزية  اللغة  قسم  التجارة  بكلية 
القاهرة، بأنها حجزت منذ سنتني فى مشروع 
أكتوبر  م��ن  ب��ال��س��ادس  السكنية  ال���وح���دات 
باجلامعة،  التدريس  هيئة  ألعضاء  املخصص 
ومت تخصيص وحدتني كحد أقصى لكل عضو 
 115 الوسطى  عليها  التى حصلت  واملساحات 
حيث  مربعاً،  متراً   77 والصغرى  مربعاً  متراً 
تقوم بدفع قسط ربع سنوى )3 أشهر( للوسطى 

11500 جنيه وللصغرى 4500 جنيه.
وأضافت أن األسعار »غير مناسبة«، حيث إن 

الدعم مقّسم على ثالث وحدات، واجلميع يدفع 
املستفيد  فإن  وبالتالى  مقدماً،  جنيه  ألف   30
من الدعم هم أصحاب الوحدات الكبرى، ومن 
مزايا هذه الوحدات أن املوقع مميز جداً، وأنها 
»شبهة«،  أى  عن  يبعدها  مما  للحكومة،  تابعة 
خاصة أنها تابعة جلامعة القاهرة، وهذا االسم 
على  متلكها  التى  والضمانات  بالثقة  جدير 
الفواتير،  بعض  فى  أنفقتها ممثلة  التى  املبالغ 
امللكية حتى  تدل على  ليس هناك عقود  ولكن 

اآلن.
الدعم  قيمة  برفع  »عبدالكرمي«  وطالبت   
ضرورة  إل��ى  باإلضافة  اجلامعة،  م��ن  امل��ق��دم 
جميع  وع��ل��ى  التسليم،  مبيعاد  االل��ت��زام 
جميع  دف���ع  ال��ت��دري��س  هيئة  أع��ض��اء 

األقساط.
بقسم  قال رضا حجاج، األستاذ 
بكلية  والبنائى  البيئى  التخطيط 
بجامعة  ال��ع��م��ران��ى  التخطيط 
له  تخصيص  مت  إن��ه  ال��ق��اه��رة، 
وحدة سكنية مبساحة 165 متراً 
يتم  ال���ذى  امل��ش��روع  ف��ى  مربعاً 
إنشاؤه اآلن مبدينة السادس من 
هيئة  بأعضاء  واخل��اص  أكتوبر 
إلى  الف��ت��اً  باجلامعة،  ال��ت��دري��س 
ألف  ثالثون  قدره  مقدماً  دفع  أنه 
جنيه، باإلضافة إلى دفع قسط ربع 

سنوى يُقدر بحوالى 19300 جنيه.

قائاًل:  فيه،  »مغالى«  بأنه  السعر  ووص��ف 
التفرقة  يجب  لذا  باملرة،  دعم  أى  هناك  ليس 
من  متابعاً:  املستهلك،  وإمكانيات  التكلفة  بني 
هنا يجب معرفة دخل املعيد واألستاذ وتقدمي 
دعم على أساس مرتب كل منهما حتى يستطيع 
الطرفان سداد أقساط هذه الوحدات والتمتع 
بخدماتها، مطالباً بضرورة وضع برنامج زمنى 
إدارة  وج��ود  ض��رورة  على  مشددين  للمشروع، 

ملتابعة املشروعات التنموية.
»اهلل  ق��ال  التسليم  ميعاد  عن  سؤاله  وعند 
أعلم« فعمارات الدقى املخّصصة ألعضاء هيئة 
مختتماً  عاماً،   22 بعد  تسلمها  مت  التدريس 
ولست  ل���ألوالد،  الشقة  ه��ذه  حجزت  ك��الم��ه: 

مستعجاًل على التسليم.
دعم جزئى

بكلية  مساعد  أستاذ  نوار  عبداحلميد  وذكر 
االقتصاد والعلوم السياسية، أنه لم يحجز فى 
الوحدات  أسعار  ارتفاع  بسبب  املشروع  ه��ذا 
السكنية، متابعاً: كنت أمتنى أن تقدم اجلامعة 
دعماً وافياً ألعضاء هيئة التدريس كى يتمكنوا 
م��ن ح��ج��زه��ا، خ��اص��ة أن ل��ه��ا مم��ي��زات عدة 
هيئة  ألعضاء  السكنى  األم��ان  توفر  أنها  منها 
هى  األكبر  املشكلة  »ن���وار«:  وتابع  التدريس. 
بطريقة  فيه«  »مغالى  مصر  فى  اإلس��ك��ان  أن 
مفتعلة، مشيراً إلى أن اجلامعة ينبغى أن توفر 
هذه املساكن بتكلفة قليلة، أسوة بدول اخلليج، 

فنحن لسنا أقل منهم، على حد قوله.

»خلود«: »األسعار 
خيالية«

و»رزق«: ال بد 
أن نحصل

عىل شقق مدعمة

لألغنياء فقط
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تعتبر النوادى اخلاصة باجلهات احلكومية أو النقابات إحدى الوسائل اخلدمية التى تقّدمها 
املؤسسة ملوظفيها، لكن بالنظر إلى نوادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، كواحدة من 
أهم النوادى الترفيهية لألساتذة تتمثل فى »نادى التجديف« على النيل، و»النادى االجتماعى« 

بشارع البحر األعظم، أكد العديد من األساتذة أنهم يشتركون إجباريًا بهذه النوادى باقتطاع 
جزء من راتبهم سنويًا، لكنها ال تروق لهم.. »صوت اجلامعة« رصدت استطالعات آراء أعضاء 

هيئة التدريس حول اخلدمات املقّدمة بهذه النوادى.

نوادى »هيئة التدريس« بجامعة 
القاهرة ال ترضى أعضاءها

وإقامة  أكبر،  طعام  قاعات  تأسيس  واقترحت 
معارض التسويق.

وكيل  عبداملنعم  خالد  الدكتور  رأى  حني  فى 
كلية التجارة لشئون التعليم والطالب أن خدمات 
النوادى جيدة، وتوجد شاشات عرض مباريات، 
وينظم رحالت وندوات ومسابقات عمرة، وانتقد 
توسيع  ض��رورة  مقترحاً  النادى،  مساحة  فقط 
دائرة األنشطة داخل هذه النوادى، حتى تصبح 

أماكن جذب لكثير من أعضاء هيئة التدريس.
مدرس  اجلرحى  سامح  الدكتور  رأى  بينما 
النوادى ال  أن مثل هذه  باجلامعة  اآلداب  بكلية 

فغالبية  بها،  املنوط  االجتماعى  بدورها  تقوم 
اخلدمات التى تقدمها »سيئة«، مطالباً بضرورة 
إلى شركات  النوادى  إسناد اخلدمة داخل هذه 
خدمات  تكوين  على  ق��ادرة  تصبح  حتى  خاصة 

متميزة ألعضاء هيئة التدريس.
االقتصاد  بكلية  املعيدة  محمد،  مى  وذك��رت 
أنها  ال��ق��اه��رة،  بجامعة  ال��س��ي��اس��ي��ة  وال��ع��ل��وم 
اشتركت فى نادى أعضاء هيئة التدريس باملنيل 
فى  الوحيدة  امليزة  قائلة:  تعيينها،  مت  أن  منذ 
هذا النادى موقعه على النيل، ودائماً ما أذهب 
بالكلية،  وأص��دق��ائ��ى  زميالتى  لقاء  عند  إليه 

كتبت - آية قرين وأسماء جمعة:
فى البداية، أكد الدكتور أحمد بلبوله، أستاذ 
بجامعة  العلوم  دار  بكلية  األدب��ي��ة  ال��دراس��ات 
القاهرة، أنها نواٍد غير مناسبة وغير الئقة، وال 
تصلح سوى للمسنني، مضيفاً أنه ال يشارك فى 
غالبية خدماتها  أن  داخلها، خاصة  أنشطة  أى 

متدنية، على حد قوله.
اتفق معه الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد 
كلية اإلعالم األسبق، قائاًل: أنا مشترك فى هذه 
مكتفياً  إطالقاً،  إليها  أذهب  لم  لكننى  النوادى، 
أن  موضحاً  اخلاصة،  النوادى  ببعض  باشتراكه 
ولم  قيمة،  لها  ليست  التدريس  أعضاء  ن��وادى 
يكن على علم بها إال عند تسلمه جواب امليزانية 
الذى يصل إليه كل عام من إدارة النادى، وقت 

انتخابات النادى فقط.
كلية  عميد  عامر  أمني  سامى  الدكتور  وأك��د 
إلى  يذهب  لم  أن��ه  األس��ب��ق،  عمرانى  تخطيط 
النوادى لكبر سنه، ولسوء خدماتها، حيث  هذه 
السن  لكبار  مالعب  أو  »ت���راك«  بها  يوجد  ال 
بها  يوجد  ال  متابعاً:  الرياضة،  فيها  ميارسون 
سوى املالهى لألطفال، مشيراً إلى أن مثل هذه 
النوادى ينقصها الترابط والتجانس بني أعضائها، 
ولم  أعضاءها،  تهمل  النادى  إدارة  أن  موضحاً 
فى  املختلفة  وتخصصاتهم  من خبراتهم  تستفد 

تطوير منظومة النادى وتنمية أنشطته.
وذك����ر ال��دك��ت��ور ع��ل��ى ال��س��ي��د رئ��ي��س قسم 
خدمات  أن  التجارة،  بكلية  واإلحصاء  الرياضة 
غير  فهى  ال��ذه��اب،  على  ت��س��اع��ده  ال  ال��ن��ادى 
مناسبة، موضحاً أن موظفى كليات اجلامعة هم 
الفئة األكثر استفادة منها، وأنه يفضل الذهاب 
تعيني  مقترحاً  فئوياً،  وليس  اجتماعى  ناٍد  إلى 
شركة خاصة تدير النادى فى محاولة لتصحيح 

أوضاعه.
الشريعة  أستاذ  موافى  أحمد  الدكتور  وأك��د 
بكلية دار العلوم، أن اخلدمات تسوء، رافضاً أن 

يتحّدث عن املكان بأكثر من هذه املقولة.
فاتن  الدكتورة  رأت  اآلخ��ر،  الصعيد  وعلى 
بكلية  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  بقسم  أس��ت��اذ  رش���اد 
للغاية، وخدماته  املنيل »جيد  نادى  أن  اإلعالم، 
النادى  يقّدمها  التى  اخلدمات  وأسعار  رائعة، 
م��ت��وس��ط��ة«، م��ؤك��دة أن��ه��ا دائ��م��اً ت��ت��رّدد عليه 
النيل،  مبنظر  واالستمتاع  والراحة  لالستجمام 

مشيرة إلى أن النادى ال يقوم بدوره على الوجه 
التحسني،  إلى  شديدة  بحاجة  فاملطعم  األمثل، 
منطقة  بتطوير  ال��ن��ادى  إدارة  تهتم  أن  بد  وال 
ندوات  تنظيم  إل��ى  باإلضافة  األط��ف��ال،  ألعاب 
النادى، متابعة: املشكلة األكبر  تثقيفية ألعضاء 
كالرحالت  االجتماعية  األنشطة  غالبية  أن 
النادى، لكن بأسعار  واملصايف والعمرة يقّدمها 
مناشدة  املناسب،  بالشكل  مدعمة  غير  مرتفعة 
إدارة اجلامعة االهتمام بتطوير النادى، باعتباره 
التدريس  الترفيهى جلميع أعضاء هيئة  امللتقى 

باجلامعة.

»د. بلبوله«: خدماتها متدنية.. و»د. مكاوى«: مل أذهب إليها 
إطالقاً.. و»د. الجرحى«: ال بد من إسنادها إىل رشكة خاصة

استطاع بعبقريته وموهبته أن 
يحّول أجواء الُيتم التى نشأ فيها 

إلى سيمفونية رائعة من اإلبداع 
التمثيلى الراقى، فحاز على لقب 

جنم الثمانينات بعد مشوار صعب 
ملىء باإلحباطات والنجاحات، 

فهو يشكل حالة استثنائية فريدة 
من نوعها فى تاريخ السينما 

العربية، وقّدم العديد من األعمال 
الفنية التى ظلت راسخة فى 

ذاكرة املصريني مثل »البرىء«، 
»ضد احلكومة«، »ناصر 56«، »أيام 

السادات«، »البيضة واحلجر«.. 
إنه فتى الشاشة األسمر الفنان 

الراحل أحمد زكى، أو كما يلقبه 
البعض بـ»اإلمبراطور«..

»صوت اجلامعة« تكشف فى هذا 
امللف أدق أسرار حياته فى الذكرى 

العاشرة لرحيله.

طور
مبرا

اإل أحمد زكى
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»رغدة« فى رثاء النمر األسود

الرؤساء فى أفالمه؟
- أحمد زكى كان ق��ادراً على جتسيد أى 
فكان  ال��ب��راع��ة،  مبنتهى  تاريخية  شخصية 
األنسب فى جتسيد شخصية الزعيم الراحل 
 ،»56 »ن��اص��ر  فيلم  ف��ى  عبدالناصر  جمال 
الشخصية  يذاكر  أن  »زك��ى«  استطاع  حيث 
وأبعادها جيداً. ولقى هذا الفيلم استحسان 

جتسيد  أيضاً  وكذلك  ش��اه��ده.  من  كل 
محمد  الراحل  الرئيس  شخصية 

»أيام  فيلم  فى  السادات  أن��ور 
السادات«، ومتكن من إقناع 

بالشخصية  اجل��م��اه��ي��ر 
جناحاً  ال��ف��ي��ل��م  ول���ق���ى 

واسعاً.
■ م����ا ال��ف��ي��ل��م ال����ذى 
ع�����ن�����دم�����ا ت���ش���اه���دي���ن���ه 
شخصية  ت����ت����ذك����ري����ن 

أحمد زكى احلقيقية؟
هناك  أن  أعتقد  ال   -

زكى  أح��م��د  يشبه  فيلماً 
املمكن  م��ن  لكن  احلقيقى، 

من  بسيط  شبه  ل��ه  ي��ك��ون  أن 
شخصيته فى فيلم »البرىء«.

■ ه��ل ت��ري��ن شبهًا ب��ن ال��راح��ل أح��م��د زكى 
والفنان محمد رمضان؟

وطموح  مجتهد  ممثل  رمضان  محمد   -
وحقق جناحاً كبيراً، ألنه ميثل جيل الشباب 
لكن  يوفقه،  ورب��ن��ا  طويل  مستقبل  وأم��ام��ه 
أحمد زكى شىء آخر ووجه مختلف متاماً. 

جناحاً كبيراً وظلت فى دور العرض ملدة تزيد 
على سنة. وكان يجمعنا كيمياء على املستوى 
ترك  م��ا  وه��ذا  أي��ًض��ا،  والشخصى  الفنى 

عالمة فى أذهان اجلمهور.
■ ما الذى اكتسبتيه من أحمد 

زكى الفنان؟
خبرات  منه  اكتسبت   -
فى  توهجاً  وأح��دث  كثيرة 
وبعدما  ال��ف��ن��ى،  ت��اري��خ��ى 
وق��ف��ت أم��ام��ه ف��ى فيلم 
تعلمت منه  »اإلمبراطور« 
التفرغ بشكل تام من أجل 
ال��دور. وأستطيع  معايشة 
جتسيد احلالة والشخصية 
التى أقوم بها واالنفصال عن 
شخصيتى. وتعلمت منه أيضاً 
أثناء  ففى  العمل  ف��ى  االل��ت��زام 
أنه  التصوير كان جاداً جداً، لدرجة 
كان يضايقنى من أول اليوم إذا كان هناك 

مشهد فى التصوير يتطلب ذلك.
■ م��ن وجهة ن��ظ��رك؛ م��ا ال���ذى جعل أحمد 

زكى من أهم الفنانن فى السينما املصرية؟
فى  استثنائية  ح��ال��ة  ك��ان  زك��ى  أح��م��د   -
فنه ولونه مثل ع��ادل إم��ام، فهو أيضاً حالة 
استثنائية لن تتكرر. وأحمد حالة خاصة جداً 
كان له نسيج خاص به ومن املمكن أن يوجد 
أن  إلى حد ما، لكن صعب جداً  من يشبهه 

يأتى أحد مثله فى السينما املصرية.
■ هل جنح أحمد زكى فى جتسيد شخصيات 

أنه ال يوجد مثل أحمد زكى فى  وأنا أجزم 
فأنا  متحيزة،  كنت  وإذا  العربية،  السينما 

فخورة بتحيزى له.
■ هل حتبن أن يتم جتسيد السيرة الذاتية 

ألحمد زكى فى عمل فنى؟
- صعب جداً، ألن هناك تفاصيل ال يعرفها 
أحد غير القليل من الناس، وبالتالى سيكون 
هناك تفاصيل خطأ من وحى خيال 
النهاية  امل��ؤل��ف، واألم��ر فى 
»هيثم«.  ابنه  إلى  يرجع 
وأن��ا كتبت عن أحمد 
يتضمن  كتاباً  زك��ى 
ومشواره،  حياته 
أصدره  لم  لكنى 
خاصة،  ألسباب 
من  ه���ن���اك  ألن 
التفاصيل السرية 
ما يخص املرحلة 
األخيرة فى حياته، 
تكتب  أال  يجب  كان 
ح��ال��ي��اً، ول��ك��ن سوف 
تعلن فى الوقت املناسب.

■ م���������اذا ع�����ن أح�����م�����د زك����ى 
اإلنسان؟

- أن��ا دائ��م��اً كنت أق��ول إن ل��ه م��ن اسمه 
معه  وت��ت��واءم  تتوافق  »زك��ى«  فكلمة  نصيباً، 
مع  كرمياً  وشخصاً  جداً  ملاحاً  فكان  متاماً، 
اآلخرين، وعندما كان يشعر بالضيق من أحد 
كان يقول له، فكان شجاعاً. وكان يقوم بتوزيع 

ح���وار: أح��م��د ش��وق��ى وإس���ام عامر 
وعبد القادر وسيم

لم تستطع الفنانة »رغدة« أن تخفى 
دموعها أثناء احلديث عن الفنان 
وقالت  زك��ى،  أحمد  الراحل 
عنه »إنه لم يكن فى حاجة 
أفهمه،  لكى  الكالم  إلى 
كنت أدرك ما يريد قوله 
عينيه«..  ن��ظ��رة  م��ن 
بهذه الكلمات خّلصت 
عالقتها  »رغ���دة«  لنا 
زكى،  أحمد  بالفنان 
القوية  ال��ع��الق��ة  ت��ل��ك 
اللسان عن  يعجز  التى 
»رغدة«  كانت  وصفها. 
الفنانة الوحيدة التى ظلت 
النهاية،  حتى  زكى  أحمد  مع 
وش��ارك��ت��ه ع���دداً م��ن األف���الم هى 
»أبوالدهب«  »استاكوزا«،  »اإلم��ب��راط��ور«، 
و»كابوريا«. وقد حققت هذه األعمال جناحاً 
كبيراً وساعدت فى تكوين عالقة أسمى من 
أن تكون عالقة حب أو زواج، جتسدها كلمات 
»رغ���دة« فى ح��واره��ا مع »ص��وت اجلامعة« 
»اإلمبراطور«،  لرحيل  العاشرة  الذكرى  فى 
وتكشف لنا أسراراً ألول مرة عن هذه العالقة 

الفريدة من نوعها..
ب���دأت العالقة بينك  ■ ف��ى ال��ب��داي��ة.. كيف 

وبن أحمد زكى؟
- تعرفت على أحمد زكى سنة 1981 فهو 
كان يسكن بجوارى فى »مصر اجلديدة«، وكنت 
أدرس فى كلية اآلداب وأعمل فى الصحافة 
صداقة  عالقة  وجمعتنا  »ال��ه��الل«،  دار  فى 
قوية منذ ذلك الوقت حتى قبل أن نعمل معاً 
فى التسعينات فى فيلم »اإلمبراطور«، وعمرنا 
التمثيل  ما بعدنا عن بعض حتى قبل بداية 

معه.
كانت  التى  القوية  العالقة  وراء  السر  ما   ■

جتمعك به؟
والصديق  األخ  لى  بالنسبة  ك��ان  أحمد   -
م��ع بعض وفاهمني  دائ��م��اً  وك��ن��ا  واحل��ب��ي��ب 
بعض حتى إننى كنت أفهمه من نظرة عينيه، 
وأعرف ما الذى يريده. وكان دائماً يقول عنى 
»انتى اجلنية بتاعتى.. توأمى.. نصى التانى« 
وكنا فى حالة انسجام تام كان يعرف عنى كل 

حاجة وأنا نفس الكالم.
■ كيف تلقيت خبر وفاة أحمد زكى؟

فى  واعتكفت  شديد  بانكسار  شعرت   -
بيتى ملدة 6 أشهر، ولم أكن أحتدث خاللها 

مع أحد أو أخرج إلى أى مكان. 
أرجع  لم  أنا  اآلن  وحتى 

إلى حياتى الطبيعية، 
كان  زك��ى  فأحمد 

أساسياً  عموداً 
فى حياتى.

م�����������ا   ■
إح�����س�����اس�����ك 
بعد م���رور 10 
س���ن���وات على 

رحيله؟
أش����ع����ر   -

بفراغ كبير جداً 
كثيراً،  وأف��ت��ق��ده 

يوماً  يِغب  ل��م  ولكنه 
الغائب  فهو  حياتى  ع��ن 

احل��اض��ر، وال مي��ر أس��ب��وع إال 
وأراه فى املنام. فأحمد ال ميثل لى ذكرى ألنى 
أعتبره لم ميت أصاًل، فهو حاضر بأعماله، 
ولكنى ال أستطيع أنا أشاهد أى فيلم له ألنه 

يثير عندى هموماً كثيرة.
■ رغم أنك شاركِت معه فى 4 أفالم فقط، إال 

أنكما حققتما جناحًا كبيرًا؛ فلماذا؟
- شاركت أحمد زكى فى 4 أفالم فقط هى 
»اإلمبراطور، كابوريا، أبوالدهب وإستاكوزا«، 
ولكن يعتقد الكثير أننا شاركنا مع بعض فى 
العديد من األفالم، ألن هذه األفالم حّققت 

فى  تكلم  ما  وعمره  اخلفاء  فى  الصدقات 
سيرة حد. والشىء الذى كان مييزه أنه امتلك 
عزة نفس وعفة لم أرها من قبل فى حياتى، 

فلم يكن يوافق أن يعزمه أحد.
املواقف  من  العديد  هناك  ك��ان  بالتأكيد   ■

والذكريات التى جمعتكما، حديثنا عنها؟
اجلميلة  الذكريات  من  العديد  جمعتنا   -
لكن  لذكرها،  الكالم  يسعنا  وال  والطريفة، 
جاء  عندما  األول  طريفني،  موقفني  أتذكر 
فى أول يوم تصوير لفيلم »ناصر 56«، وكان 
اجلرس،  ورن  وال��ن��ظ��ارة،  البالطو  ي��رت��دى 
فأجبت مني؟ فقال مازحاً »أنا عبدالناصر«، 
الشخصية صدقت  مع  االنسجام  كثرة  فمن 
وأقوله  الثانى،  املوقف  أما  عبدالناصر،  أنه 
ألول مرة، فإن أحمد زكى اتصل بى الساعة 4 
الفجر وقال لى »على فكرة أنا اشتريت تربة 
وعملت فيها أوضتني واحدة للرجال وواحدة 
للحرمي، عشان تبقى تندفنى جنبى، فقلت له 
مازحة أنا عايزة البحرى عشان أنا مش باحب 
اخلنقة«. ومن هذا اليوم اتفقنا على أن من 
يقع منا فى أزمة على الطرف اآلخر أن يقوم 

مبساندته، فرافقته آلخر نفس فى حياته.
■ ما تفاصيل اللحظات األخيرة فى حياة 

أحمد زكى؟ كيف كان يتعامل مع املرض؟
وعنده  امل��رض  يتحدى  كان  البداية  فى   -
يتملكه  اخل��وف  بدأ  لكن  كبيرة،  أمل  جرعة 
فكان  باريس،  فى  عالجه  رحلة  بدأ  عندما 
مقّدراً له 4 أشهر فقط للعالج هناك، ولكن 
طالت فترة العالج 12 شهراً. ثم جاء مصر فى 
مستشفى »دار الفؤاد«، وكان يأتى له العديد 
لالطمئنان  يومياً  واجلماهير  األصدقاء  من 
يُعالج فيه  ك��ان  ال��ذى  عليه وام��ت��أ اجل��ن��اح 
بالورد، لكن بعد 4 أشهر فى املستشفى بدأ 
كنت  لكنى  ال��ورد،  ويقل  الزائرين  ع��دد  يقل 
الشفاء  فى  األم��ل  فقدان  من  عليه  أخشى 
املعنوية. فكنت  أرف��ع من روح��ه  أن  وحاولت 
مساًء  السادسة  فى  يومياً  يخرج  أنه  أعرف 
ليستنشق الهواء فى طرقة املستشفى، فأجمع 
آخر فى غرف  ورد  وأى  املحالت  ال��ورد من 
املستشفى، وأضعه فى الطرقة، حتى ال يفقد 
األمل. وفى متام الساعة الثامنة صباحاً من 
يوم األحد 27 مارس 2005 تدهورت احلالة 
الصحية ألحمد، وكان منفعاًل لدرجة أنه بكى 
أشوف  عايز  الصحة  وزير  »اطلبى  لى  وقال 
الدكتور أحمد عكاشة«. وجاء األطباء ومنعوا 
عنه الزيارة بعدما دخل فى غيبوية كاملة، ثم 
لفظ أنفاسه األخيرة. ولقد رثيته فى قصيدة 
»أحمد  بعنوان  بيننا  األخير  احل��وار  تلخص 

كسب الرهان«.
■ ما حقيقة زواجك من الفنان أحمد زكى 

فى الفترة األخيرة من حياته؟
- أحمد طلب منى ال��زواج، وهو يحتضر، 
وفى حالة شلل نصفى، بعدما كثرت أقاويل 
الناس عن عالقتنا، لكنى كنت أرفض متاماً 
فلو  أرع��اه،  أن  أج��ل  به من  أرتبط  أن  فكرة 
ال��ذى طلبه منى  ال���زواج  كنت قبلت ع��رض 
وقتها سيُفسر اآلخرون وقوفى بجواره أثناء 
بأنه واجب، لهذا رفضت طلبه، فهو  محنته 
عرض علّى الزواج ليحمينى من كالم الناس. 
وخوفاً علّى من الشائعات، وكان وقوفى جواره 
بناًء على وعد قطعته على نفسى أمامه حتى 
قّدرنى اهلل أن أكون بجواره حتى لفظ أنفاسه 

األخيرة.
■ ماذا تتمنن له بعد وفاته؟

يستحقه  بشىء  تكرميه  يتم  أن  أمتنى   -
املمثلني  نقابة  مثل  املعنية،  قَبل اجلهات  من 
اسمه  وض��ع  املمكن  فمن  الثقافة،  وزارة  أو 
فى معهد الفنون املسرحية، أو أن تتم إقامة 
مهرجان باسمه، لكننا اآلن ال نذكره إال فى 

ذكرى مولده أو رحيله.
■ ل��و أم��ام��ك أح��م��د زك���ى اآلن، م����اذا كنتى 

ستقولن له؟
- كنت سأقول له »ملعون أبو أى حلظة أو 
يوم لم أرك فيه، وباندم على كل يوم لم أجلس 

معك فيه«.

دامئاً ما كان يقول ىل:   »انتى توأمى ونىص التاىن«..واعتكفت 

6 أشهر بعد وفاته..   وال زلت أراه ىف املنام

غدة
ر

س
حلار

ك ا
ملال

ا

آخر قطرة ماء عندى
آخر منديل أبيض

ماء زمزم فيه وبعض من وجهك األسمر
آخر قبعة قطنية

تلوذ فيها آخر حبة عرق من رأسك
وبقايا رائحتك

■ ■ ■
األحد من مارس

والوقت صباح
الكل نيام إالنا

خارج أسوار املبنى
اجلو فراغ

إال من بعض البسطاء
وبعض من شجر أخضر

وشمس مطلعها حنان
تلمس وجهك

توضئه لنقرأ بعض اآليات
■ ■ ■

رشفة ماء ال أكثر
تتلوها آه

ظلمة عينيك تسجينى
يدك املمدودة تنادينى

أمسكها
أطرد خوفك ومن حولك

بعض ذباب
■ ■ ■

حكايات النوم تنشدها
كطفل مصرى أسمر

آه
ما أقسى النوم

■ ■ ■
خذينى من هنا

فالوقت أزف
واجلرح نزف

واملوت مباح
وددت لو أنشر وجهى

شراعًا لك
وقلب احلياة أشقه

للرحيل بك
لو أمرق بك عاصفة

فى كثبان رملية
منسية

■ ■ ■
الوقت يضيع

صوتك الواهن
جسدك الناحل

وجهك املدّون فى آخر صفحات الذاكرة
عيناك رغم ظلمتها

متلك الرحيل
ترفض الوداع

■ ■ ■
قبل أذان الظهيرة

قطرات املنديل األبيض
فوق زجاج الوجه

أسحب عنك القبعة القطنية
بضعة أمتار

رحلتنا لظالل خميلة
كتفى األيسر فى يده يهتز

إنى أرحل
ال لن ترحل

■ ■ ■
رشفة ماء أخرى

ورهان
ودموع فى حدقات البسطاء

تكبير وتسبيح اخلالق
أمل ودعاء

■ ■ ■
إنى أرحل 

ال لن ترحل
ورهان منه 
ومنى رهان

أوقن أن املسافة بيننا
حتفر له عمقًا

خندقًا
عتمة أخرى

يسقط منى أحمد
يسقط آخر النبالء
أحمد راهن يا سادة

يا سادة
أحمد كسب الرهان
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بالصور.. »صوت الجامعة«
»بكر«:  فى مسقط رأس »اإلمبراطور«  ويضيف  االختبار«،  واجتياز  باملعهد 

»توسط عمه صبرى، الذى كان يعمل مبسرح 
الفنان  ومعهما  مطاوع  كرم  والفنان  العرائس 
وبسؤاله  قبوله«.  مت  حتى  مدبولى  عبداملنعم 
املنزل  يعد  »لم  »بكر«:  قال  الفنان  منزل  عن 
موجوداً فقد مت هدمه ووصفه بالبيت القدمي، 
اخلشب،  ال��ع��روق  م��ن  م��ك��ون  السقف  حيث 

ويشغل مكانه حالياً مسجد )احلسني(«.
ووص���ف »ب��ك��ر« م��ع��ان��اة أح��م��د زك��ى الذى 
القاهرة واستقر عند خاله »فرج«،  انتقل إلى 
باملعهد،  دراسته  بجانب  العمل  إلى  واضطر 
ليتمكن من اإلنفاق على نفسه، قائاًل »لم يكن 
أحمد ميتلك املال الكافى الستقالل األوتوبيس 

يومياً، مما يدفعه للمشى من املسرح 
قائاًل  واستطرد  منزله«.  إلى 

مبكانة  )زك������ى(  »مت���ت���ع 
خ���اص���ة ل����دى زوج���ة 

كانت  ال��ت��ى  خ��ال��ه، 
التى  أم��ه،  مبثابة 
شعر أحمد زكى 
بعد  ب��ف��ق��دان��ه��ا 
من  زواج�����ه�����ا 
رج��ل آخ��ر بعد 

وفاة والده.
ويصف »بكر« 
حياة أحمد زكى 

الفنية  ب��احل��ي��اة 
بالتمثيل  امل��ل��ي��ئ��ة 

الشخصيات  وتقليد 
والشخصيات  العامة 

نشأة صعبة
زكى،  أحمد  عائلة  ع��ن  حديثه  »ب��ك��ر«  ب��دأ 
وواجه  ح��ي��اة صعبة،  ال��راح��ل  »ع���اش  ق��ائ��اًل 
ميتلك  يكن  فلم  واملعنوية،  املادية  الصعوبات 
العمل  إلى  الصعبة  الظروف  واضطرته  املال، 
)عبده  ع��م��ل مبخبز  ح��ي��ث  امل��خ��اب��ز،  ب��أح��د 
من  ليتمكن  ال��زق��ازي��ق،  بحسينية  خميس( 
الطفولة  ويتذكر صديق  نفسه«.  على  اإلنفاق 
كيف شعر أحمد زكى باحلزن واأللم بعد زواج 
والدته من شخص يُدعى »عطية جمعة«، الذى 
أجنبت منه إخوته غير األشقاء، »صبرى ومى 
توفوا  الذين  وإلهام«،  والسيد  وإميان  ومحمد 
جميعاً عدا البنات، وكان زواج والدته مصدر 
قائاًل  والدته  على  احتد  حيث  وغضب،  حزن 
لها »كفاية كده«، لتبدأ مرحلة أخرى صعبة فى 
حياة »اإلمبراطور«، حيث انتقل الفهد األسمر 
لإلقامة مع خاله، وتنقل فى منازل أقاربه، فلم 

يكن له مكان ثابت يعيش به.
الصناعة  مدرسة  طالب  زك��ى  أحمد  وك��ان 
دفعه  ما  وهو  والشهرة،  والتمثيل  بالفن  يحلم 
وكانت  ب��امل��درس��ة،  امل��س��رح  بفريق  لاللتحاق 
التى ينظمها قصر  مدرسته تدخل املسابقات 
بجوائز  املدرسة  وف��ازت  بالزقازيق،  الثقافة 
املسرح، لوجود الفنان املوهوب ضمن أعضاء 

الفريق، الذى ضم الفنان محمد ريحان.
مرحلة  »ب��دأت  قائاًل:  حديثه  »بكر«  وتابع 
تقدم  حيث  الراحل،  الفنان  حياة  فى  جديدة 
أحمد زكى لاللتحاق مبعهد الفنون املسرحية، 
فمالمحه  حياته،  فى  األكبر  التحدى  ليواجه 
لاللتحاق  تؤهله  لم  السمراء  وبشرته  الفقيرة 

عبدالونيس  ورضا  بالل  شعبان   - كتب 
وأحمد عبداملحسن:

السيدات  إحدى  التقينا  اجلولة،  بداية  فى 
مبدينة  احل��دي��د  السكة  محطة  م��ن  بالقرب 
زكى  أحمد  الراحل  عن  وبسؤالها  الزقازيق، 
عن  الكثير  تعرف  ال  إنها  قالت  نشأته،  ومقر 
حياة النجم األسمر، إال أنها تستمتع بأفالمه، 
األسود«  »النمر  وفيلم  »البرىء«،  فيلم  خاصة 
وغيرهما من األعمال السينمائية، مشيرة إلى 
أنها تعرف أقاربه بحسينية الزقازيق، ومنزله 
الذى قضى به طفولته، وبالفعل أرشدتنا إلى 
الشارع الذى يضم أقارب أحمد زكى وإخوته.

أحد  املعلمني،  بشارع  الراحل  الفنان  نشأ 
شوارع حسينية الزقازيق، وكان وحيد والديه، 
والده  وفاة  بعد  الصعبة  احلياة  أحمد  وواجه 
بعد أن أمت عامه الثانى، ليعانى الطفل الصغير 
املبكر، وازدادت احلياة صعوبة بعد  اليُتم  من 

زواج والدته من »عطية جمعة«.
صديق الطفولة

إلى  للتحدث  املعلمني،  ش��ارع  إلى  انتقلنا 
الراحل،  عن  يتذكرونه  وما  املنطقة،  أهالى 
عبداملنعم،ابن  بكر  إلى  الوصول  فى  وجنحنا 
ال����ذى عاصر  ال��ط��ف��ول��ة،  خ��ال��ت��ه ص���دي���ق 
الراحل  الفنان  حياة  ف��ى  األول��ى  السنوات 
املالمح  »بكر«  تذّكر  البداية  فى  زكى،  أحمد 
عائقاً  مثلت  التى  الراحل  لصديقه  السمراء 
واجهها  التى  واملعاناة  أحالمه،  حتقيق  أمام 
على  وقدرته  والفن  التمثيل  وعشقه  الفنان، 
إلى  األمر  وصل  حتى  الشخصيات،  تقّمص 

خداع أقاربه.

السكة احلديد  أمتار من محطة  على بعد 
الفنان األسمر أحمد  رأس  بالزقازيق، يقع مسقط 

الشرقية،  مبحافظة  الزقازيق  بحسينية  زكى، 
الهدوء  أن تلمح مالمح  ومن بعيد تستطيع 

القرية  بها  متتاز  التى  البسيطة  احلياة  وتكتشف 
السنوات األولى  املصرية، حيث نشأ وتربى وشهد 

الفنان  فى حياته، لم يكن الطريق ممهدًا أمام 
العديد من  »النمر األسود«  الكبير، وصادف 

تخطيها،  فى  جنح  التى  والتحديات  الصعوبات 
البداية سهلة، خاصة بعد وفاة والده  فلم تكن 

وزواج والدته من رجل آخر، حيث انتقل لإلقامة 
مع أحد أقاربه، وتشتد احلياة ويضطر جنم 

ليتمكن  املخابز  بأحد  العمل  إلى  املصرية  السينما 
الفنية حتى  ويبدأ حياته  اإلنفاق على نفسه،  من 

ويحتل مكانة  والنجومية  الشهرة  قمة  إلى  يصل 
خاصة فى قلوب املصريني، وجنح املبدع الراحل 
الناجحة  الفنية  العديد من األعمال  فى تقدمي 

كـ»البرىء،  املصرية  السينما  ذاكرة  التى ُحفرت فى 
وضد احلكومة، وناصر 56، والسادات«، وقدم 

املشاغبني،  كـ»مدرسة  الناجحة  املسرحية  األعمال 
إلى  والعيال كبرت«.. سافرت »صوت اجلامعة« 
يعرفه  ما ال  لتكتشف  بالشرقية  القدمي  بيته 

»اإلمبراطور«. عن  اجلمهور 

الفنية التى يشاهدها فى األفالم واملسلسالت، 
عن  الضاحكة  امل��واق��ف  أح��د  »ب��ك��ر«  ويحكى 
أحد  محمد،  سافر  »حينما  ق��ائ��اًل:  الفنان، 
أقاربه، إلى اليمن حزنت والدته، فعمل أحمد 
زكى على إسعادها بتمثيل املواقف الضاحكة، 
وعندما نزل من املنزل، صادف قريبه فصعد 
)جبتلك  لها  وق���ال  ل��وال��دت��ه  س��ف��ره  بحقيبة 
الفتى  حليف  احلظ  وكان  السفر«  من  محمد 

األسمر«.
»ناصر 56«

ع��ش��ق اإلم����ب����راط����ور ال���رئ���ي���س ال���راح���ل 
علم  وحينما  ملقابلته،  وس��ع��ى  عبدالناصر 
ذهب  ج��والت��ه،  إح��دى  فى  بالزقازيق  مب��روره 
أحمد زكى ليصافح الرئيس من شباك القطار، 
مستغاًل بطء القطار فى هذه املنطقة السكنية، 
وحينما توفى الزعيم الراحل حزن أحمد زكى، 
وفاة  بعد  يتيم  بأنى  أشعر  م��رة  »ألول  قائاًل 
عبدالناصر«، وكان الفنان الراحل قد جنح فى 
تقّمص شخصية »ناصر« فى فيلم »ناصر 56«، 

الذى أبدع أحمد زكى فى أدائه.
محاولة انتحار 

حياته  وب��دأ  التمثيل،  األس��ود  النمر  عشق 
محمود  الفنان  م��ع  مشهدين  بتمثيل  الفنية 
»األي���ام«،  وت��اله مسلسل ط��ه حسني  ي��اس��ني، 
انتباه  وجذب  التمثيل،  مجال  فى  صيته  وذاع 
امل��خ��رج��ني، مم��ا دف���ع امل��خ��رج ال��راح��ل على 
بدرخان إلى االتفاق مع الفنان أحمد زكى ألداء 
دور البطولة فى فيلم »الكرنك«، إال أنه ألغى 
االتفاق مع »زكى« وأسند الدور إلى الفنان نور 
الشريف، ويقول »بكر«: »حزن زكى بعد ضياع 
االنتحار،  وح��اول  باليأس  وشعر  ال��دور،  هذا 

فالتمثيل كان مبثابة احلياة ألحمد زكى«.
الرغم مما عاناه »زكى« فى طفولته   وعلى 
كان  ف��إن��ه  املستقرة،  غير  العائلية  واحل��ي��اة 
حريصاً على مساندة عائلته مادياً، فكان يرسل 
إلى  ويدعوهم  بانتظام  أس��رت��ه  إل��ى  األم���وال 
أصيب  حتى  استمر  ما  وهو  بالقاهرة،  زيارته 
باملرض، فكان يرسل إليهم األموال التى تكفل 

لهم احلياة الكرمية لعدة شهور متتالية.
انفصال وتوتر أسرى

شهد أحمد زكى حياة زوجية غير مستقرة، 
فؤاد  هالة  الفنانة  من  تزّوج  قد  الراحل  وكان 
املشاكل  أن  إال  »هيثم«،  الوحيد  ابنه  وأجن��ب 
رغبة  بسبب  األسرية،  احلياة  فى  تدب  بدأت 
الفنان الراحل فى اعتزال الزوجة الشابة، التى 
وانتهى اخلالف  التمثيل،  التوقف عن  رفضت 

بانفصال الزوجني.
قريبة  حياة  »هيثم«  عاش  االنفصال  وعقب 
من حياة والده، حيث تزوجت الفنانة الراحلة، 
انتقل  ال��ذى  لهيثم،  شقيق  غير  أخ��اً  وأجنبت 
الفنان  وتعّرض  بالفنادق.  للعيش  والده  برفقة 
أحمد زكى للتهديد بالقتل، مما دفعه لالستعانة 

بحارس شخصى لتوفير احلماية له.
املرض األخير

واستكمل »بكر« حديثه قائاًل »لم يكن أحمد 
له جدول  يكن  فلم  االل��ت��زام،  محبى  من  زك��ى 
محدد ولم يكن يحب االرتباط، إال أنه شخص 
)ِعشرى( يحب اآلخرين ودائم االهتمام بأسرته 

ويساندهم مادياً«.
فى  تسّبب  »السادات«  فيلم  أن  »بكر«  ويرى 
إصابته  نتيجة  ج��اء  ال��ذى  زك��ى،  أحمد  مقتل 
تقمص  يحب  ال��ذى  فزكى  السرطان،  مبرض 
»البايب«،  يفارق  يكن  لم  بشدة  الشخصيات 
وحرص الفنان الراحل على شرب »البايب« أثناء 
متثيل فيلم »السادات«، مما أثر بصورة سلبية 
وتعّرض  املصرية،  الشاشة  جنم  صحة  على 
للمستشفى  ونُقل  السرطان،  مبرض  لإلصابة 
الراحل  فالنجم  العالج.  لتلقى  وقتها 
بقدرة فائقة على تقّمص  متتع 
يؤديها  التى  الشخصيات 
ب���األف���الم، وجن���ح زكى 
اآلخرين،  خ���داع  ف��ى 
وح��ي��ن��م��ا ات��ص��ل به 
أح����د أق����ارب����ه لم 
يتعّرف على صوته 
تقمصه  ن��ت��ي��ج��ة 
ال���س���ادات.  دور 
ويضع أحمد زكى 
األخيرة  السطور 
الفنية  حياته  ف��ى 
الفنان  ع��ن  بفيلم 
عبداحلليم  ال��راح��ل 
تتشابه  حيث  ح��اف��ظ، 

القصتان.

الفتى األسمر عمل 
»فران«ىف مخبز لينفق 

عىل نفسه

اجلذورحسينية الزقازيق 

ابن خالته يتحدث لـ»صوت اجلامعة«

شارع مدرسة أحمد زكى

مدخل املنزل
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كتب - خالد عليمى ومحمد عالء الدين:
أجواء  يحول  أن  وموهبته  بعبقريته  استطاع 
من  رائعة  سيمفونية  إلى  فيها  نشأ  التى  اليُتم 
اإلبداع التمثيلى الراقى، الوحيد الذى استطاع أن 
يكسر حاجز الوسامة وبياض البشرة كشرط أول 
للنجومية، فكان النجم األسمر الذى تعشقه القلوب 
املصرية،  السينما  شريط  على  العيون  وتصافحه 
بعد مشوار  الثمانينات  لقب جنم  بجدارة  استحق 
صعب ملىء باإلحباطات والنجاحات. أحمد زكى 
يشكل حالة استثنائية فى تاريخ السينما العربية، 
املستوى  على  فريدة.  إنسانية  حالة  أيضاً  ويشكل 
بحياته  البعد  يُفّضل  غامضاً  كان  اإلنسانى، 
إنه  يقول  ما  دائماً  كان  الصحافة،  عن  اخلاصة 
يستمتع بعملية البحث عن الزوجة، واحلبيبة واألم 
واالبنة فى حياته، وكان يقول إنه البطل احلقيقى 
إذا  كان  تكفى«،  ال  واحدة  »امرأة  الشهير  لفيلمه 
ُسئل عن املرأة أجاب: »إنها احلب واحلنان اللذان 
املرأة  أن يجد  وإنه متنى طوال حياته  افتقدهما، 

التى تعوضه عن احلرمان«.
التى  فؤاد  هالة  بزوجته  األسمر  الفتى  التقى 
شاركته ببطولة مسلسل »الرجل الذى فقد ذاكرته 
يقوم  زكى  أحمد  كان  العام  نفس  وفى  مرتني«، 
كامل  مديحة  مع  واجب«  »االحتياط  فيلم  ببطولة 
للتصوير،  األخير  اليوم  وفى  فؤاد،  أحمد  وإخراج 
وبينما كانت »هالة« تزور والدها فى موقع التصوير 
فؤاد  ألحمد  يتقدم  زكى  بأحمد  اجلميع  فوجئ 
رأى  أن  بعد  وذلك  هالة،  ابنته  من  الزواج  بطلب 
فيها فتاة أحالمه، وبالفعل مت الزواج عام 1983. 
عام 1984 وضعت »هالة« ولدها األول »هيثم« من 
ميالد  من  قليلة  شهور  بعد  لكن  الراحل،  الفنان 
الطفل مت الطالق بينهما، وأعرب »زكى« بعد ذلك 
»أخطأ  أنه  مؤكداً  حدث،  ملا  الشديد  ندمه  عن 
باالبتعاد  كثيراً  طالبها  التى  »هالة«  بحق  كثيراً 
عن الفن والتفّرغ للعناية بولدهما، خاصة أنه كان 
التصوير،  فى  مشغوالت  الفنانات  زميالته  يرى 
وال يتمكن من رؤية عائالتهن، مما أدى إلى وقوع 
والد  تدخل  بعد  انتهت  ولذلك  بينهما،  اخلالفات 

زوجته السابقة التى نشأت فى أسرة ثرية. 
أحبها  التى  الوحيدة  الفنانة  فؤاد  هالة  تكن  لم 
اإلمبراطور الذى كشف بعض أصدقائه عن قصة 
حب جمعت بينه وبني الفنانة جنالء فتحى نسجت 
عام  اليتيم«  »سعد  فيلم  تصوير  أثناء  خيوطها 
1985، لكن »جنالء« أدركت ولع زكى وجنونه بالفن 
فرفضت  احلياة،  فى  شىء  أى  من  أكثر  والتمثيل 
الزواج منه، ألنها كانت تريد أن تتزّوج من شخص 

ال ينافسها فيه أحد، حتى لو كان فنه.
جدير بالذكر أن العالقة األقوى فى حياة »زكى« 
كانت مع الفنانة رغدة التى رافقت النجم األسمر 
أقرب  من  كانت  والتى  األخيرة،  أيامه  خالل 

الشخصيات إليه أثناء فترة مرضه.
بعد  السينما  إمبراطور  عاملنا  عن  رحل  وهكذا 
رحلة كفاح مرير مع مرض السرطان حاول خاللها 
التشبث بحياته حتى اللحظة األخيرة بعد أن قّدم 
»البرىء«  أبرزها  خالدة  أعماالً  العربية  للسينما 

و»إنى ال أكذب ولكنى أجتمل« و»النمر األسود«.

قلب اإلمبراطور 
»امرأة واحدة ال 

تكفيه«

إفيهات النمر األسود.. أقوال مأثورة!
كتبت - أسماء السيد وإسراء عبداحلميد:

»أبوك حيسيب البيت يا سلطان.. أيوة اهلل عليك يا حبيبى«، 
كبرت«،  »العيال  من مسرحية  »اإلفيهات«  تلك  يتذكر  ال  منا  من 

املسرحية الرسمية للعيد..
اجلملة  هذه  ياّما«  باحلب  إيه  أعمل  وأنا  سيد..  يا  و»احلب 
أحمد  للعبقرى  حلوة«  تطلع  الصورة  »اضحك  فيلم  من  الشهيرة 
زكى، خّلصت نظرة جيل بأكمله إلى احلب، فهو كان يرى أنه بال 
قيمة إذا لم تتوافر له أساسيات احلياة لينمو ويعيش خاصة بعد 

أن فات العمر فى غفلة منه..
فى  تبدو  عبارة  لهفورى«  فكلكم  لهفورى  منكم  سقط  و»إذا 

ظاهرها بسيطة، لكنها فى باطنها تُخفى الكثير من اإلسقاطات 
الذى سيطر على كثير من  التسعينات والفساد  على فترة بداية 
وبقينا  شباب  كّنا  الدربندوخ  »الدربندوخ  أما  وقتئٍذ..  املسؤلني 
النشيد اخلرافى الذى رّدده الدجال املتمرس الذى  شيوخ« ذلك 

سلب األموال والعقول فى فيلم »البيضة واحلجر«..
»ودى حتة حشيش مالناش دعوة بيها« من فيلم »ضد احلكومة« 
أثناء ركوب أحمد زكى القطار، وأتى إليه الضابط، فألقى بقطعة 
احلشيش على األرض مازحاً، وحتى يومنا هذا يستعني الشباب 
بهذه العبارة كإفيه للتعبير عن موقف محرج نحاول اخلروج منه 

بسخرية أحمد زكى شديدة التلقائية..

مالكم يرفض الدوبليرالرياضى

كتب - سليمان السيد وعال محمد:
بعيداً عن حياته الفنية املليئة بأعمال مسرحية وفنية تركت 
آثارها بوضوح فى عقول مشاهديه، كان زكى »مشجعاً أهالوياً« 
من الطراز األول، إذ كان األهلى الفريق املفّضل للنجم األسمر 

الذى اعتاد الذهاب إلى النادى، بحثا عن الهدوء.
ميارس  وهو  أفالمه،  بعض  فى  أدواراً  الراحل  الفنان  أدى 
ميارس  لم  ذلك  ورغم  واملالكمة،  السباحة  فتعلم  الرياضة، 
رياضة  ميارس  يكن  لم  آخر  مبعنى  أو  حياته،  فى  الرياضة 
بعينها، هذا يرجع إلى تدخينه السجائر كما كان تدهور صحته 

وانشغاله مبهنته سبباً فى ابتعاده عن ممارسة الرياضة.
من  »بالرغم  السابق:  األهلى  النادى  جنم  »إكرامى«،  قال 
تشجيع زكى النادى األهلى إال إنه لم تربطه عالقة شخصية 

بأى من العبى النادى، لكن اجلميع كان يعشقه فقد كان فناناً 
مميزاً، أثرت أفالمه السينما املصرية«.

على  األسمر  النجم  أصّر  الطريق«  على  »طائر  فيلم  فى 
تعلم السباحة، عندما طلب منه املخرج محمد خان االستعانة 
السباحة،  يعرف  ال  باعتباره  السباحة،  مشهد  فى  بدوبلير 
خصوصاً عندما علم منه أن التصوير سيبدأ بعد شهر ونصف 
لـ»خان«  قال  عاد  وعندما  أسبوعني،  زكى  اختفى  الشهر، 
»أنا  قال:  »إزاى؟«  عليه:  فرد  املانش!«  أعدى  »حتب  مازحاً: 
األهلى،  بالنادى  السباحة  حمام  بجوار  الغداء  على  عازمك 
وأثناء جلوسهما هناك، ذهب زكى إلى غرفة املالبس، وارتدى 
بحركات  مرات  عدة  وإياباً  ذهاباً  وقطعه  السباحة  مالبس 
فنية«. وعندما خرج من املاء قال لـ»خان« بثقة وفخر: »ظللت 

أتدرب هنا 15 يوماً حتى تعلمت السباحة«.
قّدم الفنان األسمر شخصية املالكم فى بعض أفالمه مثل 
»النمر األسود« و»كابوريا« و»مستر كاراتيه«، رغم عدم متكنه 
باحترافية  دوره  أداء  من  متكن  أنه  إال  املالكمة،  رياضة  من 
أى  متثيل  على  القدرة  الراحل  الفنان  امتالك  أكدت  عالية، 

يختارها. شخصية 
أن  إلى  قاسم  محمود  السينمائى  الناقد  لفت  جانبه،  من 
التى  أفالمه،  من  عدد  فى  املالكم  شخصية  »زكى«  تقدمي 
قّربته  و»كابوريا«  كارتيه«  »مستر  ثم  األسود«  بـ»النمر  بدأها 
أكثر من الشباب وجعلته يؤثر فيهم، لدرجة أنهم كانوا يقلدونه 
يصفف  كان  التى  الطريقة  حتى  سيره،  وطريقة  مالبسه  فى 

بها شعره.

سان
لءن

ا
ف

في
م خ

و د
أب

»فتى الشاشة« مارس الرياضة فى أفالمه
وهجرها خالل حياته
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جدران ُغرف »هيلتون رمسيس« 
شاهدة على آخر 18 عامًا فى 

حياة »النمر األسود«
والسيد  الكشكى  هيام   - كتب 

حسنى: وصابرين  جمال 
زكى  أح��م��د  ال��راح��ل  ال��ف��ن��ان  قضى 
القاهرة  ف��ن��ادق  أح��د  ف��ى  عمره  آخ��ر 
رمسيس  هيلتون  فندق  وهو  الكبرى، 
فيه  للعيش  انتقل  ال��ذى  البلد  بوسط 
الفنانة  زوج��ت��ه  ع��ن  ان��ف��ص��ال��ه  م��ن��ذ 
الراحلة هالة فؤاد، حيث رفض أحمد 
وأصبح  وأسرة.  بيت  له  يكون  أن  زكى 
الذى  الدائم  وبيته  عنوانه  هو  الفندق 
خارج  للسفر  س��وى  أب���داً  ي��غ��ادره  ل��م 
فى  زكى  أحمد  أقام  داخلها.  أو  مصر 
رقم  غرفة  فى  بالفندق  معيشته  بداية 
138 املطلة على حمام السباحة وتنقل 
أبرزها  الغرف  من  عدد  فى  ذلك  بعد 
تقيم  كانت  الذى   )2006( رقم  اجلناح 
أثناء  حسنى  سعاد  الراحلة  الفنانة  به 
وأيضاً  وهى«،  »هو  مسلسل  تصويرها 
وقت  »شريهان«  الفنانة  به  تقيم  كانت 
األم��ر فى  ب��ه  انتهى  أن  إل��ى  زواج��ه��ا، 
غرفة رقم )2007( التى أقام بها أكثر 

من عشر سنوات متتالية.
قال محمد عبدالرؤوف، رئيس قسم 
هيلتون  بفندق  والتحضير  اإلش���راف 
رمسيس إن أحمد زكى عاش ما يقرب 
محبوباً  وك��ان  بالفندق،  سنة   18 من 
وكان  بالفندق.  العاملني  ِقبل  من  جداً 
متواضعاً وبسيطاً وحياته عادية. وأكد 
كانت  الفندق  إدارة  أن  ع��ب��دال��رؤوف 
احتياجاته  له  وتوفر  راحته  على  تعمل 
أن  وأض��اف  عاملياً«.  »فناناً  باعتباره 
ال��راح��ل ك��ان ع��ص��ب��ي��اً، وذل���ك بسبب 
حالته  تدهورت  حيث  مرضه،  ظروف 
يؤِذ  لم  لكنه  أيامه،  آخر  فى  الصحية 
إقامته،  فترة  العاملني طوال  من  أحداً 
بيوم  بعدها  إليه  أساء  ملن  يعتذر  وكان 

أو اثنني على األكثر.
وأوضح »عبدالرؤوف« أن عدداً كبيراً 
من  واألصدقاء  واملنتجني  الفنانني  من 
ي���زورون  ك��ان��وا  الفنى  ال��وس��ط  خ���ارج 
إلى  يصطحبهم  وك����ان  زك���ى  أح��م��د 
حديقة الفندق. ومن أكثر زواره الفنانة 
املقّرب  وصديقه  الشريف  ونور  رغدة، 
والتقى  ه��ي��ث��م.  واب��ن��ه  واف���ى  مم���دوح 
وزوجته  ترك  باألمير  الراحل  الفنان 
مصر  زيارتهما  أث��ن��اء  الفندق  داخ��ل 

ودار بينهم الكثير من احلوارات. 
أمن  مدير  عبدالرحمن،  عمر  أشار 
أن  إلى  بالفندق،  التجارى  املركز  فى 
الراحل كان يتقمص الشخصية  الفنان 
بتمثيل  يقوم  فعندما  الالزم،  من  أكثر 
الشخصية  كانت  فيلم  فى  معني  دور 
تؤثر عليه بشكل كبير، حيث كان يؤدى 

اللقطة  تصوير  فترة  طوال  ال��دور 
أحد  ح��اول  إذا  ويتعصب 

م���ع���ه فى  ال���ت���ح���دث 
عن  بعيد  موضوع 

ال��������دور ال����ذى 
ي���ت���ق���ّم���ص���ه، 
وب������ع������ده������ا 
يعود  بيومني 
طبيعته.  إلى 
وأك��������������������د 
حمن  لر ا عبد

شخصية  أن 
أح�����م�����د زك����ى 

لم  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
ت���خ���ت���ل���ف ك���ث���ي���راً 

على  بها  يظهر  التى  الشخصية  ع��ن 
بكل  الناس  مع  يتعامل  وكان  الشاشة، 
احترام وطيبة، بعيداً عن أوقات عمله. 
وأوضح أنه كان ينسى كثيراً فى فترته 

يعتذر  لكن  مرضه،  بسبب  األخيرة 
»عبدالرحمن«  وأوض��ح  بعدها. 

من  كانت  الفندق  حديقة  أن 
ال��ت��ى يحب  أك��ث��ر األم���اك���ن 
فيها  اجل��ل��وس  زك��ى  أحمد 

األصدقاء. ومقابلة 
العاملني  أح��د  وأوض���ح 
زكى  أح��م��د  أن  ب��ال��ف��ن��دق 
حميدة  أخالق  لديه  كانت 
اجلميع  م���ع  ت��ع��ام��ل��ه  ف���ى 

ومي���ي���ل ل��ل��ع��زل��ة وال���وح���دة 
إذا لم يكن  الناس،  بعيداً عن 

لديه تصوير أو أى أعمال أخرى 
ف��ى غ��رف��ت��ه معظم  ي��ج��ل��س  ف��ك��ان 

للقراءة،  للتفّرغ  وذلك  فراغه،  أوقات 
لذلك  أحد،  يقاطعه  أن  يحب  ال  وكان 
باملفتاح.  ال��غ��رف��ة  ب��إغ��الق  ي��ق��وم  ك��ان 
بني  يفصل  ك��ان  زك��ى  أحمد  أن  وأك��د 
ع��م��ل��ه وح��ي��ات��ه اخل��اص��ة، ول��ك��ن كان 
يكّرس كل وقته للتصوير والفن. وأشار 
إلى أنه كان يحب رياضة اجليمنيزيوم 
التى  األلعاب  أفضل  ومن  وميارسها، 

البلياردو.  ميارسها 
وأكد أحد العاملني بقسم االستقبال 
زكى  أحمد  الراحل  الفنان  أن  بالفندق 
وكان  وم��ح��ب��وب��اً.  وق���وراً  شخصاً  ك��ان 
يستيقظ فى السابعة والنصف صباحاً 
كل يوم وكان يحب أن يقول له العاملون 
»صباح اخلير يا عبقرى«. وأضاف أن 
أول شىء يفعله فى الصباح هو االتصال 
األولى  مرتني،  الفندق  تليفونات  بقسم 
الصحف.  ليطلب  للمكتبة  لتوصيله 
خدمة  بقسم  لتوصيله  الثانية  واملكاملة 
بعد  ثم  اإلفطار،  ليطلب  الغرف  طعام 
ذلك يتجه إلى النادى املوجود بالفندق 
يعود  وب��ع��ده��ا  ال���ري���اض���ة،  مل��م��ارس��ة 
للخروج  استعداداً  لالستحمام،  لغرفته 

والعمل.
إلى  بالفندق  السفرجية  أحد  وأشار 
طيبة  شخصية  ك��ان  زك��ى  أح��م��د  أن 
تناول  يحب  وك��ان  محترماً.  وإن��س��ان��اً 
البحرية  واملأكوالت  املسبكة  األك��الت 
أكالته  من  وامللوخية  ال��ك��وارع  وكانت 
امل��ف��ض��ل��ة. وك���ان إف��ط��ار أح��م��د زكى 
وكوب  ال��ب��ل��دى  ال��ع��ي��ش  م��ن  قطعتني 
وعسل  وزب��ادى  وخيار  برتقال  عصير 
سكر  دون  األخضر  الشاى  وكان  نحل 

املفضل. مشروبه 
وأوض����ح أن أح��م��د زك���ى ك���ان يحب 
فمعظم  ال���ك���اج���وال،  م��الب��س  ارت�����داء 
قطنية،  ق��م��ص��ان  م��الب��س��ه 
البدل  ع��ن  يبتعد  ف��ك��ان 
وال����زى ال��رس��م��ى وال 
يحب الكرفتات وأنه 
يرتدى  ك��ان  دائماً 
ن��ض��ارة س����وداء. 
أن���ه عند  وأك����د 
ذهابه للكافيتريا 
اخلاصة بالفندق 
حوله  يلتف  ك��ان 
معجبوه ويتحدثون 
م��ع��ه، وك��ث��ي��راً ما 
ي��ح��اس��ب على  ك���ان 

طلباتهم بالفندق. 

 آخرها غرفة رقم 2007

»صوت الجامعة« ترصد اللحظات األخيرة فى حياة »اإلمبراطور«

بالصور.. »هنا يرقد أحمد زكى«

ممرضة: عرض بعض محبيه التبرع بأعضائهم إلنقاذ حياته

رحل عن عالمنا ويبقى فى قلوب جمهوره

جمال  والسيد  عبداملحسن  أحمد   - كتب 
السيد:

سرطان  مرض  من  زكى  أحمد  الفنان  عانى 
مبستشفى  حجزه  ومت  األخيرة،  أيامه  فى  الرئة 
فى  بارئها...  إلى  روحه  انتقلت  حتى  الفؤاد  دار 
اجلامعة«  »صوت  زارت  لوفاته  العاشرة  الذكرى 
على  للتعرف  نحبه،  فيه  قضى  الذى  املستشفى 

اللحظات األخيرة فى حياته.
التى  املمرضات  إحدى  محمد،  أسماء  قالت 
الكثير  »تردد  الراحل:  النجم  فترة مرض  عايشت 
فى  إقامته  أثناء  عليه  وأصدقائه  محبيه  من 
املستشفى، ورافقه ولده هيثم منذ حلظات مرضه 
األولى حتى وفاته، وطاملا قال عنه )أحمد زكى أب 

وصديق وإنسان وفنان عظيم لن يتكرر(«.
وأضافت السيدة الستينية: »كان عندما يستفيق 

ويطمئن  به  املحيطني  كل  عن  يسأل  الغيبوبة  من 
على كل من يعرفهم باهتمام«.

»ريهام«  تُدعى  أخرى  ممرضة  التقطت  هنا 
طرف احلديث، لتقول: »فى حلظاته األخيرة، كان 
»إيه أخبار فيلم )حليم(؟«، وكان  ابنه هيثم  يسأل 
دائماً يقول مبجرد ما أتعافى سأستأنف التصوير 

مرة أخرى«.
وتابعت »فى إحدى املرات فوجئنا بقدوم بعض 
لالطمئنان  املستشفى  إلى  الراحل  النجم  محبى 
على حالته، وعرض عدد منهم التبّرع له بأعضائهم 

حتى يشفى«.
وأردفت »بالرغم من أمله الشديد إال أنه حاول 
إرادة  صاحب  كان  فقد  بابتسامته،  االحتفاظ 
املرض،  سيهزم  أنه  توقعنا  أننا  لدرجة  حديدية، 
كان  إذ  تبخرت  ما  سرعان  تفاؤلنا  حلظات  لكن 

يغيب عن العالم بسبب إصابته بغيبوبة متكررة«.
أطباء  أحد  النحاس،  تامر  الدكتور  قال  بدوره، 
انتشار  من  كثيراً  »تعجبت  األسمر:  الشاشة  فتى 
قيد  على  يزال  ال  وكان  إكلينيكياً،  وفاته  شائعات 
تفاءلت  أننى  لدرجة  املرض  يقاوم  كان  إذ  احلياة، 

فى بعض اللحظات وتوقعت أن يتغلب عليه«.
وأردف »إال أن حالته الصحية تدهورت بسرعة 
مرة  آخر  فى  طويلة،  لفترات  بغيبوبة  وأصيب 
استعاد فيها وعيه ومتكن من مغادرة غرفته وجلس 

بحديقة املستشفى بصحبه ولده هيثم«.
الفنان  استمرار  تردد حول  ما  »النحاس«  ونفى 
الراحل على قيد احلياة بسبب وضعه على جهاز 
فقط  »احتاج  أنه  موضحاً  الصناعى،  التنفس 
حتى  ظل  لكنه  األكسجني،  من  مكثفة  كميات  إلى 

اللحظة األخيرة يتنفس طبيعياً«.

كتبت - هيام الكشكى وإسراء احلسينى:
يوم  القاهرة  فى  زكى  أحمد  الفنان  توفى 
27 مارس 2005 بعد صراع طويل مع مرض 
نفقة  على  معاجلته  ومت��ت  ال��رئ��ة،  س��رط��ان 
جريدة  قامت  اخلارج.  فى  املصرية  احلكومة 
الراحل  مدفن  فى  بجولة  اجلامعة«  »ص��وت 
فى منطقة 6 أكتوبر بطريق القاهرة - الفيوم 
ذكراه  من  تبقى  ما  لتطالع   ،56 الكيلو  عند 

زيارته  على  يداوم  ومن  معجبيه  عيون  فى 
حتى اآلن. وجدنا أن املدفن يحتل املرتبة 
املنطقة  من  الزائرين  قائمة  فى  األولى 
على  باملئات  املعجبون  إليه  ويتوافد 
مدار السنة، خاصة فى ذكراه السنوية 

فى نهاية شهر مارس من كل عام.
فى بداية زيارتنا مدفن فتى الشاشة 
األسمر أحمد زكى شاهدنا منظراً فى 
يكسوها  مظلة  فوجدنا  الروعة،  غاية 

وعلى  حديقة،  فى  كأننا  وال��ورد  ال��زرع 
ال��رخ��ام مكتوب  م��ن  لوحة  امل��دف��ن  ب��اب 

الداخل  وم��ن  زك��ى  أح��م��د  م��دف��ن  عليها 
وآية  احلسنى  اهلل  أسماء  باملدفن  يحيط 

الصبار  وزرع  املدفن  وسط  فى  كبيرة  قرآنية 

به  اخلشب  م��ن  وب���رواز  مباشرة،  قبره  ف��وق 
صورته.

ق��ال حسن على ك��ام��ل، ح��ارس امل��دف��ن إن 
عمره  صديق  ي��زور  ك��ان  وف��ات��ه  قبل  الفنان 

وهو  باستمرار  وافى  ممدوح  الراحل  الفنان 
أن  وأكد  اإلمبراطور.  قبر  فى  يُدفن  من  أول 
»هيثم« كان يزوره فى أول وثانى ذكرى سنوية 
الزيارة.  عن  متاماً  انقطع  ذلك  بعد  لكن  له، 
فى  استمرت  زك��ى  أحمد  وال��دة  أن  وأض��اف 

زيارته وقراءة القرآن له حتى توفيت.
وأشار محمد شعيب، سائق باملقابر لتوصيل 
معجبيه  من  كبيراً  عدداً  هناك  إن  الزائرين 
»فى  وق��ال  مستمر.  بشكل  لزيارته  يأتون 
التاكسى  متن  معاها  مش  بتيجى  ن��اس 
بعيدة، ويسألونى أحمد زكى  ومن بالد 
أنه  وأكد  نزوره«  عايزين  فني،  مدفون 

يأتى له ناس من مختلف الطبقات.
الذى  أبوعامر  عماد  املعلم  وأوضح 
يقوم ببيع وبناء املقابر أن أحمد زكى 
ال يزوره أى أشخاص من الوسط الفنى 
سوى بنات الفنان الراحل فريد شوقى 
والدهما.  زيارة  بعد  له  الفاحتة  لقراءة 
وذكر أنه كان يأتى لزيارته أحمد فؤاد، 
شقيق طليقته هالة فؤاد، لكنه انقطع منذ 
فترة كبيرة بسبب غياب ابنه متاماً عن زيارة 

والده.
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سليمان باشا
من مدرسة 

أثرية إلى 
»مخزن 
خردة«!

كتبت - منال رشوان:
إلى  وصلنا  البلح  وكالة  مبنطقة  طويلة  رحلة  بعد 
»مدرسة  عليها  مكتوب  الف��ت��ة  تعلوه  متهالك  ب��اب 
قدمية  مقاعد  داخلها  االب��ت��دائ��ي��ة«،  باشا  سليمان 
قميص  وبقايا  جالسيها،  تنتظر  أماكنها  فى  مصطفة 
تخلت  آدمية  بصمة  عليها  يترك  مقعد  على  طفل 
إلى  وحت��ول��ت  للترميم،  غلقها  تقرر  أن  منذ  عنها 

مخزن »اخلردة«. 
الكائنة  األث��ري��ة  امل��درس��ة  داخ���ل  خ��ط��وة  أول  م��ع 
مبنطقة وكالة البلح، تقابلنا مع »على الرويشد« فراش 
املدرسة واملعينّ من قَبل وزارة التربية والتعليم، إدارة 
غرب القاهرة، التى تقع املدرسة حتت إمرتها، ورغم 
أنها  لنا  ر  صونّ املدرسة  داخل  األولى  الوهلة  من  أنه 
الوجه  »على« صاحب  أن  إال  بواب«  غير  من  »وكالة 
بالشحم  ة  املكسونّ واملالبس  البيضاء  واللحية  الطيب 
الذين  الورش  مشابهة ألصحاب  مالمح  أعطته  التى 

كسوا األرض بوكالة البلح، أعاد للوكالة بوابها.
هذه  ماهية  لنا  أكدت  »الرويشد«  مع  قليلة  كلمات 
وصفها  التى  املدرسة،  ساحة  تفترش  التى  األشياء 
ب�»شون« قدمية من املدارس، وهى عبارة عن مقاعد 
بيعها  يتم  حتى  داخلها  تخزينها  يتم  متهالكة  وألعاب 
التربية  وزارة  برعاية  يتم  ما  وهو  بعد،  فيما  كخردة 
والتعليم، التى أغلقتها من أجل ترميمها منذ سنوات 

بسوق  االبتدائية  النصر  مدرسة  إلى  طالبها  ونقل 
الطالب  كثافة  بقلة  ذل��ك  ال��ف��راش  وب���رر  ال��ع��ص��ر، 
بهذه  القيام  إلى  ال��وزارة  اضطر  مما  بوالق  مبنطقة 
الترميم  عملية  انتظار  فى  أنهم  مضيًفا  اخل��ط��وة، 

وفتحها  إليها  الطالب  إلعادة  سنوات،  منذ 
استقرار احلالة  بعد  لكن  من جديد، 

األمنية للبالد، على حد قوله.
حول  ع���دي���دة  رواي�������ات 

أشهرها  املدرسة،  ملكية 
إلى  تعود  ملكيتها  أن 

إمام  يُدعى  شخص 
وشاركه  ع��ث��م��ان 
ف����ي����ه����ا احل������اج 
الفيومى،  عبده 
وان�����ف�����ض�����ت 
الشراكة  هذه 
ل�����ت�����ص�����ب�����ح 
م���ل���ك���ي���ت���ه���ا 
م������������ن ح����ق 
 » مى لفيو ا «
الذى  ف��ق��ط، 
����������ره����������ا  أجنّ

التربية  ل��وزارة 
بعقد  وال��ت��ع��ل��ي��م 

إي��ج��ار ق��دمي ملدة 
بإيجار  ع��ام��اً،   80

جنيهاً   147 ق��ي��م��ت��ه 
انتهاء  وب��ع��د  ش��ه��ري��اً، 

العقد رفض جتديده.

هل حتققت املواطنة اإلعالمية للمرأة؟
رغم صدور االستراتيجية اإلعالمية للمرأة 
على  ���زت  ركنّ التى   ،2015  -  2009 العربية 
مطالبة وسائل اإلعالم بالبُعد عن التركيز على 
الصور النمطية السلبية للمرأة واحلرص على 
إبراز إجنازاتها املعاصرة ودورها فى املجتمع. 
��ه��ة إلى  ول��ك��ن ال���ن���داءات وامل��ط��ال��ب��ات امل��وجنّ
العربية من جانب احلكومات  وسائل اإلعالم 
سوى  تسفر  ل��م  امل��دن��ى  املجتمع  ومنظمات 
السياسات  فى  تعديالت شكلية محدودة  عن 

اإلعالمية اخلاصة بصورة املرأة وقضاياها.
أربعة  وج��ود  إل��ى  ال��راه��ن  املشهد  ويشير 
تيارات فكرية تتحكم فى السياسات اإلعالمية 

العربية جتاه املرأة وقضاياها وهى:
يستمد  الذى  التقليدى  السلفى  التيار   -  1
والتفسير  الثقافية  املوروثات  من  مشروعيته 
ي��رف��ع من  ال���ذى  ل��أدي��ان  املتحينّز  ال��ذك��ورى 
شأن الرجل على حساب املرأة. واملعروف أن 
الثقافة الدينية فى التاريخ العربى اإلسالمى 
بل  املقدسة،  الدينية  النصوص  إلى  حتيل  ال 
تركز على التأويالت والتفسيرات التى أجنزت 

ال��ت��ى صيغت  ال��ن��ص��وص  ه��ذه  ح��ول محتوى 
أوضاع  إط��ار  وفى  سابقة،  زمنية  عصور  فى 
وإشكالياتها  معطياتها  تختلف  مجتمعية 
ت��زال صياغتها  ال��راه��ن، لكن ال  ال��زم��ن  ع��ن 
اجلماعية  الذاكرة  تشكل  املختلفة  وجتلياتها 
املوروثات  حتيل  كما  العربية.  املجتمعات  فى 
ترسيخها  مت  التى  التقاليد  إلى  االجتماعية 
واملجمتعى  األس��رى  النظام  على  للمحافظة 
املتوارث، الذى ال يزال سائداً ويتميز بالطابع 
حة  األبوى الذكورى. إذ كانت أولوية الرجل مرجنّ
الفقهية املتصلة باملرأة، وهى  فى اآلراء  دوماً 
الكرمي  للقرآن  بقراءة  نفسها  نت  حصنّ أولوية 
يغلب عليها طابع االنحياز للرجل. لكن ذلك لم 
يحل دون ظهور تفسيرات مستنيرة تستهدف 
إنصاف املرأة، لكنها قليلة ومغيبة فى الذهن 
املرأة  جت��اه  االجتماعى  وال��س��ل��وك  اجلمعى 

وحقوقها.
رى الذى يرجع  2 - التيار االجتماعى التحرنّ
الطهطاوى  رفاعة  أمثال  ال��رواد  دع��وات  إلى 
وق��اس��م أم��ي وال��ط��اه��ر ح���داد وخ��ي��ر الدين 

نادوا  الذين  الكواكبى  وعبدالرحمن  التونسى 
بضرورة حترير املرأة وإرساء حقها فى التعليم 

والعمل ضمن حركة اإلحياء القومى.
3 - التيار النسوى الوافد من الغرب الذى 
يحصر قضية املرأة فى أطر معزولة عن حركة 

املجتمع ويدعو إلى حتطيم النظام األبوى.
4 - التيار العوملى الذى يستفيد من املرأة 
عمل  وكقوة  جذابة  ومادة  استهالكى  كعنصر 
هذه  انعكست  ل��ق��د  م��ؤم��ن��ة.  غ��ي��ر  رخ��ي��ص��ة 
من  العربى  اإلع��الم  مواقف  على  التيارات 
املرأة وال تزال الغلبة للتيار السلفى التقليدى 
التيار  م��ق��والت  ال��ع��ومل��ى  ال��ت��ي��ار  ويستثمر 
االجتماعى  التيار  أم��ا  سها.  ويكرنّ السلفى 
اجلهود  فى  نفسه  عن  يعبنّر  ال��ذى  رى  التحرنّ
الدولية املعاصرة التى تنادى بضرورة متكي 
املجتمعية  حقوقها  على  احلصول  من  امل��رأة 
من خالل إدماجها فى كل األنشطة السياسية 
التيار  هذا  ي��زال  ال  والثقافية  واالقتصادية 
فى  الئ��ق��اً  موقعاً  لنفسه  ينتزع  ك��ى  يجاهد 

اإلعالم املقروء واملرئى واملسموع.

وال شك أن الصورة النمطية للمرأة العربية 
تصحيحها  مي��ك��ن  ال  اإلع����الم  وس��ائ��ل  ف��ى 
ظلت  التى  والتشريعات  بالقواني  فحسب 
إن  إذ  حقيقى،  تفعيل  دون  ورق  على  حبراً 
املرأة  على  فقط  تقع  ال  التغيير  مسئولية 
وحتريرها  امل��رأة  لدى  ال��ذات  بتحرير صورة 
مت  التى  التاريخية  االستضعاف  تركة  م��ن 
طوقاً  لت  وشكنّ عديدة،  أجيال  عبر  ترسيخها 
فى  إجنازاتها  من  وينال  يحاصر  اجتماعياً 
ال  ذل��ك  ولتحقيق  املجتمعية.  امل��ج��االت  ك��ل 
املرأة  لتمكي  الكفيلة  اآلليات  إيجاد  من  بد 
تفعيل  خالل  من  الذاتية  صورتها  تغيير  من 
التربوية  وامل��ؤس��س��ات  األس���ري���ة  ح��ق��وق��ه��ا 
وسائل  دور  يأتى  ثم  والثقافية،  والتعليمية 
أن  فيجب  القانونية  التشريعات  أما  اإلعالم 
تأتى فى نهاية املطاف لتقني التغيير ويعتمد 
املدنى، وليس  تفعيلها على منظمات املجتمع 
أساساً  التغيير  يرتهن  كما  احلكومات.  على 
واملجتمعية  املعيشية  األوضاع  تغيير  بضرورة 

العربية  للمرأة 

د. عواطف عبدالرحمن

امل�سكوت عنه

.. والفراش يحرس البوابةفصول املدرسة من الداخل
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