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اري����د ان افكر، فانني ا�س����عر با�س����ئلة 
عدي����دة توؤرقن����ي وال اجد له����ا جوابا! 
ف����ان هيكمان يتغ����ر يف كل حلظة كما 
يب����دو يل، ب�س����كل ج����اف ال ادري ل����ه 
تعليال! الف�سحة يف ال�سجن معدومة، 
واكاد اق�سي االربع والع�سرين �ساعة 
يف الغرف����ة، وه����ي مظلم����ة و�س����ديدة 
الرطوب����ة النه����ا يف ال����دور االول على 
�سطح االر�ض.. وملا طلبت تف�سر ذلك 

من هيكمان هز راأ�سه ومل يجب!

22 يناير 1946 
فل����م   – تط����اق  ال  احلال����ة  ا�س����بحت 
ي�سمح يل ال�س����ابط النوبنجي اليوم 
بالتوج����ه ل����دورة املي����اه يف ال�س����باح 
كاملعت����اد وعبثا حاول����ت التفاهم معه، 
ومل ينق����ذ املوقف االنزول هيكمان من 
منزلة ف�س����مح يل بان اق�س����ي حاجتي 

واتو�ساأ..! 
وق����د كتب����ت للنائ����ب العام م����رة ثانية 
اعلمه بهذه املعاملة ال�س����اذة، فطلبني 
واثب����ت  الظه����ر  عن����د  النياب����ة  وكي����ل 
يخت�����ض  فيم����ا  وخا�س����ة  �س����كواي 
بال�س����ماح يل بالقراءة ولكنه، �ساحمه 
الل����ه، مل ي�س����مح يل ب�س����يء حت����ى وال 

بامل�سحف ال�سريف!

27 يناير 1946 
خرجت اليوم للف�س����حة فقابلني �ساب 
اخ����رين ان����ه �س����حفي معتق����ل عل����ى 
ذمة ق�س����ية �س����حفية واخ����ذ يحدثني 
ع����ن ق�س����يته ث����م ت����درج اىل التح����دث 
والذي����ن  واالجنلي����ز  ال�سيا�س����ة  ع����ن 
يتعاون����ون معه����م وكي����ف ان الكف����اح 
احلق يجب ان يتجه اوال اىل الق�ساء 
عل����ى ه����ذه الفئة م����ن امل�س����ريني النها 
طاب����ور خام�ض يكم����ن يف ظهر البلد.. 
ال����خ! وكنت طوال الوق����ت اقوم بدور 
�سكت"ال�س����حفي"قليال  ثم  امل�س����تمع، 
وعاد يخرين ان الغرفة التي ا�سكنها 
وهي رقم 6 كان ي�س����كنها يف وقت من 
االوقات �سقيق من�سور الذي اعدم يف 
ق�س����ية اغتيال ال�س����ردار وكيف متكن 
البولي�ض والنيابة من اخذ االعرتافات 
منه، فقال انهم مل يكونوا ي�سمحون له 
بالنوم، ثم ياخذونه يف �ساعة الفجرية 
وه����ي �س����اعة، النوم����ة احلل����وة* يف 
عربة حنطور ومي�س����ون بها على النل 
ويامورن �س����قيق من�س����ور بالوقوف 
طول الوقت، حتى اذا اخذته �سنة من 

م  لن����و ا
او قظت����ه ا�س����نان �س����تاكي 

املرافق����ني ل����ه، وبذلك وبط����رق اخرى 
)مل يو�سحها( حتطمت اع�ساب املتهم 
وادىل باعرتافه..! وعاد ال�سحفي اىل 
ال�س����كوت فرتة اخ����رى وهو ناظر اىل 
يف ا�س����فاق ثم قال يل انه علم من احد 
الع�س����اكر ال�س����جانني ان الغرفة رقم 2 
)وهي مقفلة دائما وي�سدل خلف بابها 
�س����تار �س����ميك بخ����الف جمي����ع غ����رف 
ال�سجن( حتوي �س����را غريبا، وهو ان 
به����ا االت واجهزة ترك����ب على اجلهاز 
التنف�سي لالن�سان وعلى را�سه لي�سبح 
يف غيبوب����ة، ي����ديل فيه����ا ب����كل ما يف 
قلبه من ا�س����رار يحر�ض على اخفائها 
وه����و يف حالت����ه الطبيعي����ة! والح����ظ 
�س����احبنا انني ال اتكلم مطلقا واكتفى 
ب����ان اظه����ر له عالم����ات عجب����ى من ان 
الخر، ف�س����الني مل����اذا ال اتكلم واخره 
باحلقيق����ة عل����ه يتمكن من م�س����اعدتي 
قانونيا، فقلت له بهدوء:"انت بتم�سك 
كام �س����اعة نوبتجية"، فرد على الفور 
ب����دون تفك����ر:"12 �س����اعة"ثم احم����ر 
وجه����ه وادرك خط����اأه فق����ام يف احلال 
ال�س����جان  اىل  وح�س����ر  وتركن����ي.. 
يعتقن����ي النن����ي تاخ����رت يف الطابور 
ويامرين بالذهاب لغرفتي فقمت وانا 

ا�سحك يف كمي! 

20 يناير 1946 
ح����دث يف ال�س����اعة الثالثة من �س����باح 
الي����وم م�س����هد م�س����رحي رائ����ع! فق����د 
ا�ستيقظت يف ال�ساعة الثانية �سباحا 
على �س����رير فتح القف����ل ودفع املزالج 
ب�سدة للخلف ثم دخل ال�سابط اجلزار 
وطل����ب اىل ان الب�����ض النن����ي مطلوب 
للتحقي����ق فقم����ت من حت����ت البطاطني 
ولي�س����ت بدلتي وجل�ست على ال�سرير 
النتظر ما يقرب من �ساعة يف جور هو 
الثلج متام����ا، ثم عاد اجل����زار وقادين 
اىل الطرف����ة اخلارجي����ة حيث وجدت 
ثالثة �س����بان ينتف�سون من �سدة الرد 
مثل����ي، وكان اول اثر انطبع يف ذهني 
عن����د روؤيتهم انهم طالب يف االبتدائي 
او عل����ى االكرث يف اوائ����ل الثانوي – 
وام����رت ان اق����ف م����ع ه����وؤالء االوالد 
ولكن بعيدا قليال، بحيث وقف اجلزار 

وتوفيق 
بيني  ال�س����عيد 
وبينه����م وظللنا �س����امتني فرتة ولدت 
يف نف�س����ي، باال�س����رتاك م����ع �س����كون 
الليل ويرد ال�ساعة ال�سديد، رهبة هي 
مزيج من اخلوف والقلق.. واردت ان 
احول فكري عن هذه الرهبة فتوجهت 
باحلديث اىل توفيق ال�س����عيد ا�س����األه 
ع����ن اخي����ه وه����و زمي����ل يل باجلي�����ض 
ولكنه رد بخ�سونة طالبا اىل ال�سكون 
الن"الب����ك وكيل النياب����ة"يف الطريق 
فزادت هذه املعاملة من ا�س����طرابي.. 
و�س����مت فرتة قد تكون ق�سرة ولكن 
خيل اىل انها ايام ثم خرج الينا وكيل 
النيابة ونحن يف موقفنا هذا، ورايته 
اول م����ا رايت����ه يزي����ح �س����تارة الغرفة 
رق����م 2 اخل�س����راء ويق����ف قليال حيث 
انعك�����ض عليه �س����وء الغرفة ث����م تقدم 
الين����ا يف خطوات ثقيلة وبدا بالثالثة 
ال�سغار فتفر�ض يف وجوههم، ثم اتى 
اىل فتفر�����ض يف وجهه����ي، ويف لهجة 
عميقة �س����النا من منك����م يعرف االخر؟ 
فتع����رف اح����د ال�س����بان الثالث����ة عل����ى 
االثن����ني الباق����ني وه����و ينتف�����ض، ومل 
يتع����رف عل����ى احد، ثم كرر ه����ذا االمر 
ثانية م�س����را اىل ب�سكل ذكرين"بابي 
حجاج"وه����و ميثل رجل ال�س����اعة يف 
برنناتي����ا! ولكن مل يتع����رف على احد 
فامر باعادتي اىل غرفتي حيث مل امت 

اىل ال�سباح! 

21 يناير 1946 
امنت بالل����ه..! نار احلاكم الع�س����كري 
وال جن����ة النيابة.. تكرر نف�ض امل�س����هد 
م����ن  االوىل  ال�س����اعات  يف  التمثيل����ي 
�س����باح الي����وم، ولك����ن بثالث����ة وجوه 
جديدة.. بداأت ا�س����عر بتعب وارتباك 
ع�س����بي �س����ديد، لذلك ار�س����لت للنائب 
الع����ام تلغراف����ا ا�س����تنجد ب����ه واطل����ب 

مقابلته بح�سور حمامي.

2 فراير 1946 
ا�س����تدعاين اليوم وكيل النيابة ظهرا 
وكان بي����ده التلغ����راف وحق����ق مع����ي 
ب�سانه، فرف�ست االدالء ب�سبب ار�ساله 
اال بح�س����ور املحام����ي، �س����واء ام����ام 

ئ����ب  لنا ا
املحق����ق،  ام����ام  او  الع����ام 

ومل����ا اعلمن����ي با�س����تحالة ذلك ل�س����رية 
التحقي����ق اجلت االدالء مب����ا اريد اىل 

فر�سة اخرى. 

4 فراير 1946 
رقم  ال�س����جني  الهندية"حت����ب  "ليل����ى 
19.. ه����ذه ه����ي العبارة الت����ي يرددها 
ال�س����جن كله، قالتها يل �سنية الفرا�سة 
وال�س����جانة والع�سكري ال�سجان.. بل 
اك����رث من ه����ذا تقدم����ت ليل����ى للماأمور 
 19 رق����م  امل�س����جون  اعط����اء  بطل����ب 
ف�س����حة اط����ول لك����ي تتمت����ع بالتحدث 
اليه ومناجاته!"وقد دفعني الف�س����ول 
لروؤي����ة ه����ذا )احلب����وب( وب����كل عن����اء 
متكن����ت من ان اراه ملدة ن�س����ف دقيقة 
على االكرث فوجدته ي�س����تحق اعجاب 
ليلى فعال، اذ كان �س����ابا ا�س����قر ذا انف 
روم����اين، و�س����عر ا�س����فر، وتقاطي����ع 
متنا�سقة يف رجولة.. وقد علمت فيما 

بعد انه يدعي حممد ابراهيم كامل. 

5 فراير 1946 
حت�س����نت معاملتي ن�س����بيا، وات�س����ح 
�ساحبنا"ال�س����حفي"اياه  ان  ر�س����ميا 
مل يكن �س����وى اح����د اع����وان البولي�ض 
ال�سيا�س����ي او اح����د العم����الء املغررين 
يتحا�س����ى  وكان  الفن����ي،  بالتعب����ر 
للف�س����حة  خروج����ي  عن����د  مقابلت����ي 
اال�سيفة وهي ع�سر دقائق طول اليوم 
زيدت ع�سرا اخرى، و�سمح يل بقراءة 
املقط����م واالهرام وامل�س����ور، ولكن مل 
ي�سمح يل بالكتب وال با�ستح�سار اكل 
من اخلارج، يف حني انهم ي�س����رحون 

لباقي املتهمني بكل �سيء! 

8 فراير 1946 
اىل  غرفت����ي  م����ن  خرج����ت  ان  ح����دث 
دورة املي����اه الي����وم ظه����را، فوج����دت 
الع�س����كري املرا�سلة يدخل الغرفة رقم 
1 ومع����ه لفة"كباب"اخرتقت رائحتها 
اح�س����ائي! وملا �سالت قيل يل ان املتهم 
و�س����تة  ه����و  الغرف����ة  ه����ذه  يف  االول 
اخ����رون، وانهم ياكلون ما ي�س����اوؤون! 

اال  الغرف����ة  ادخ����ل  ومل  ف����رثت 
عندم����ا ح�س����ر املاأم����ور.. وكان 
قد تعني مامور م�سري يف هذه 
الفرتة – فتكلمت معه بغلظة هي 
رد فعل اجلوع، كان من نتيجتها 
باكل����ة  جه����د  بع����د  يل  �س����مح  ان 
من"ال�س����يمى"على ح�سابي! وال ازال 

اح�ض بحالوة هذه االكلة اىل االن! 

14 فراير 1946 
لي�����ض يف االم����كان اب����دع مم����ا كان.. 
فق����د ا�س����تيقظت الي����وم عل����ى �س����وت 
حن����ون يغن����ي كليوبات����را واهاتها – 

انها"ليلى"يف الغرفة املحاورة. 
لقد امتزجت ال����راءة مع رقة االنوثة 
يف اخ����راج ه����ذا النغم ال�س����احر حتى 
خيل اىل انه لي�ض �سوت ب�سر.. انني 
جوارح����ي،  ب����كل  املو�س����يقى  اع�س����ق 
واك����رث من ذل����ك فهي ت�س����فى على هذا 
اجلور الرهيب لون����ا حقيقيا طلبا من 
اجلمال الذي يرتفع بالنف�ض اىل افاق 
ال����روح فين�س����ى االن�س����ان الزمان اىل 
افاق الروح فين�س����ى االن�س����ان الزمان 

واملكان واال�سياء!
ا�ستغفرك اللهم واحمدك حتى تر�سى 

17 فراير 1946 
علين����ا جريدة"املقطم"وفيه����ا  طلع����ت 
ومل����ا  م�س����ر،  نقل"كلرن"م����ن  خ����ر 
كنت ابغ�ض ه����ذا املخلوق الذي ادمى 
كرامة م�سر كلها، فقد �سممت على ان 
احتفل بهذه املنا�س����بة بقدر ما امتكن، 
وار�سلت يف �سراء د�ستة جاتوه با�سم 
امل�سجونة ليلى الهندية ووزعتها على 
ليلى وال�سجانات وال�سجان والفرا�سة 
وا�ستبقيت لنف�س����ي ثالث قطع احتفل 
 – باكلهاعل����ى فنج����ان �س����اي امل�س����اء 
وقد ا�س����تمتعت باكلها اميا ا�س����تمتاع، 
خا�سة وان )املعازمي( تركوها يل من 

النوع الد�سم اململوء بالكرمية! 
ويف نح����و ال�س����اعة الثاني����ة �س����باحا 
ا�ستيقظت على مغ�ض وا�سهال مروع، 
وات�س����ح يل ان اجلات����وه كان تالف����ا، 
وقد جيء به من دكان يف �سارع حممد 

علي..! 
انن����ي اقرر لوجه احلقيقة ان بغ�س����ى 
لكيل����رن ق����د حتول اىل حق����د دفني منذ 

هذه الليلة!!. 

�مل�شـــور /  1951

اليوزبا�س����ي حممد انور ال�سادات هو 
اأحد املتهم����ني يف ت�س����فية االغتياالت 
ال�سيا�س����ية مع ح�س����ني توفي����ق وحكم 
املتهم����ني  اق����وى  وه����و  براءته����م 
�سخ�س����ية واكره����م عم����رًا واكرثه����م 
ثقافة وجترب����ة.. وكان ق����د عكف ايام 
�س����جنه على تدوي����ن مذكرات ت�س����ور 
احلياة داخل ال�س����جن ا�سدق ت�سوير 
تل����ك  م����ن  االأول  الف�س����ل  ه����و  وه����ذا 
املذكرات التي �سنوايل ن�سرها تباعًا. 

اجلمعة 18 يناير 1946 
دخل����ت ام�����ض �س����جن االجان����ب بع����د 
منت�سف الليل بعد ان عدت من �سراي 
النياب����ة، ه����ا ه����و ذا �س����جن االجان����ب 
ي�س����مني ثانية بعد ان كنت قد ن�س����يته 
متام����ا، اذ ان اآخر ذكري����ات يل انتقلت 
اىل رك����ن بعيد م����ن ذاكرت����ي، ولكنني 
اراين االن ا�س����تعيدها كم����ا ل����و كان����ت 
باالم�����ض.. فهاه����ي ذي الغرفة رقم 28 
الت����ي كان ي�س����كنها اربعتنا:"حم�س����ن 
فا�سل"، و"الدمردا�ض"، )النائب االن( 
و"ح�سن جعفر"، وانا.. وقد نقلنا اىل 
ال�س����جن يف �سهر �س����بتمر 1944 يف 
اواخ����ر عه����د احلكومة الوفدي����ة، على 
اثر م�س����ادة بيننا وب����ني ادارة املعتقل 
اىل  لرتحيلن����ا  متهي����دا  بالزيت����ون، 
الطور كم����ا ارتاأى احلاكم الع�س����كري 

وقتذاك..! 
انن����ي اذك����ر جي����دا االن كي����ف جاهدنا 
ب����ل  حمتمل����ة  هن����ا  اقامتن����ا  لنجع����ل 
و�س����يقة، فقد راأينا من امل�س����رتهكمان 
مامور ال�سجن ال�سابق ا�ستعدادا طيبا 
لذل����ك، وكن����ا من�س����ي الي����وم يف لع����ب 
الطاول����ة والدومينو او الق����راءة على 
كرا�س����ي البحر التي ا�ستح�س����رناها.. 
واذك����ر اي�س����ا ذلك الي����وم ال����ذي اعلنا 
وكي����ف  اىل"الط����ور"،  بال�س����فر  في����ه 
النخ�سيبة  �س����جن  نقل"ال�س����ندي"اىل 
وبقين����ا نح����ن الثالث����ة هن����ا انتظ����ارا 
مليع����اد ق����دوم الطواف����ة الت����ي �س����تقلنا 
كان����ت  رحلته����ا  ان  اذ  الط����ور،  اىل 
�س����هرية، واح�س����روا لنا طعام الرحلة 
من املتعهد لكي نحمله يف �سفرنا وهو 
عب����ارة عن بق�س����ماط نا�س����ف، وجنب، 

وحالوة!
ق����در  اذكران����ه  ازال  م����ا  اين  كم����ا 
له����ذه الرحل����ة ان ال تت����م، فق����د تدخ����ل 
االجنلي����ز يف ع����دم امتامه����ا..! ولهذا 
التدخل ق�س����ة طريفة: فق����د كان رجال 

املخاب����رات الريطاني����ة دائمي الرتدد 
على �س����جن االجانب ب�س����اأن ق�ساياهم 
وذات يوم ح�س����ر اىل ال�س����جن املدعو 
امليجور �سم�سون من قلم اجلا�سو�سية 
االو�س����ط  ال�س����رق  يف  الريطاني����ة 
فقابل م�س����ادفة حم�س����ن فا�س����ل وهو 
يف الزي����ارة بغرف����ة املام����ور، و�س����األه 
عن �س����بب وجوده يف �سجن االجانب 
فخ����ره حم�س����ن بوجوده����ا جميع����ا، 
متهي����دا لرتحيلن����ا اىل الط����ور، فث����ار 

�سم�س����ون ثورة هائل����ة الن ثالثتنا كنا 
معتقلني على ذمة ال�سلطة الريطانية، 
فكي����ف مل ت�ست�س����ر تل����ك ال�س����لطة يف 
امرنا؟! ثم اعطى حم�س����ن وعدا قاطعا 
بالغاء هذا الرتحيل وعودتنا للمعتقل، 
ويظهر ان ال�س����فارة الريطانية كانت 
وقت����ذاك،  حقيق����ة  ال�س����لطات  م�س����در 
فان����ه مل مي�����ض يوم واح����د على زيارة 
�سم�س����ون املذكور حت����ى الغى احلاكم 
للط����ور  برتحيلن����ا  ام����ره  الع�س����كري 

خلف����ه  عه����د  يف  املعتق����ل  اىل  وعدن����ا 
املرحوم ماهر با�سا.. 

وم����ا زلت اذك����ر كيف دفعني الف�س����ول 
ال�ستق�سى �سر"�سم�سون"هذا، فعلمت 
تام����ني  �س����ركة  يف  موظف����ا  كان  ان����ه 
اجنليزي����ة كرى يف القاهرة قبل قيام 
احل����رب بزمن طوي����ل، وكان يعمل يف 
قل����م املخاب����رات الريطاني����ة يف نف�ض 
الوقت، فلما اعلنت احلرب جند رئي�سا 
لقلم اجلا�سو�س����ية يف القاه����رة برتبة 

كاب����ن، وكانت م����دة خدمته ال�س����ابقة 
العربي����ة  يجي����د  جتعل����ه  ب����ان  كفيل����ة 
ال�س����نعة(  لهجاتها)بحك����م  بجمي����ع 
ويتغلغ����ل يف جميع االو�س����اط ويقف 
على جمي����ع االجتاهات. ومل ت�س����تطع 
االمراطوري����ة العج����وز ان ت�س����تغني 
ع����ن خدماته بع����د احلرب فهو ي�س����غل 
االن وظيفة دبلوما�س����ية يف ال�س����فارة 
الريطاني����ة.. ت����رى م����ا ه����ي حقيق����ة 

العمل الذي يوؤديه االن؟! 
ان الذكري����ات تتداف����ع اىل را�س����ي يف 
كل اجتاه وكانها فيلم تتواىل حوادثه 
ت�سوي�سا وا�سطرابا! لقد ن�سيت انني 
عثم����ان  ام����ني  ق�س����ية  يف  مته����م  االن 

با�سا. 
انني ارى جو ال�س����جن رهيبا بخالف 
م����ا عهدتها اال  انني اعتقد ان الو�س����ع 
�س����يكون على اية حال اح�س����ن، فل�ست 
كم����ا  العرفي����ة  االح����كام  حت����ت  االن 
كان احل����ال يف امل����رة ال�س����ابقة، ولعل 
يك����ون  النياب����ة  ذم����ة  عل����ى  وج����ودي 
خرا م����ن وج����ودي على ذم����ة احلاكم 

الع�سكري املف�سل. 
االحد 20 يناير 1946 

م�س����ى علي االن ثالثة اي����ام وانا انام 
ببدلت����ي، فقد نقل����وين اىل هنا م�س����اء 
اخلمي�ض ال�س����ابق بدون ان يح�سروا 
مالب�س����ي وحاجاتي من �س����جن م�سر 
حيث كن����ت.. هذا برغم انني �س����كوت 
�س����فويا ثالث مرات يف االيام ال�سابقة 

ملامور ال�سجن! 
انني االحظ تغرا �س����ديدا يف معاملة 
املام����ور يل بالن�س����بة للمعامل����ة الت����ي 
لقيته����ا من����ه يف امل����رة ال�س����ابقة، وهو 
يحيلن����ي دائم����ا عل����ى البكبا�س����ي امام 
ال����ذي اخفق����ت يف حماول����ة االت�س����ال 
ب����ه.. لذلك كتبت خطابا �س����ديد اللهجة 
ه����ذا  �س����اأن  يف  الع����ام  النائ����ب  اىل 
االهم����ال، وترك����ي بدون مالب�س����ي او 
حتى �سابونة الغت�سل.. وقد �سبب يل 
النوم بالبدلة التهابا �سديدا يف فخذي 

جعلني اهر�ض كما لو كنت"اجرب"! 

االثنني 21 يناير 1946 
يظهر ان خطاب����ي للنائب العام احدث 
اث����را، فقد اح�س����ر يل مامور ال�س����جن 
مالب�س����ي، وكذا اح�س����ر ال�س����ابون.. 
وق����د طلب����ت حمام����ا �س����اخنا ف����اذن يل 
املامور بذلك وا�س����تمتعت با�س����تلقاءه 
بديعة داخ����ل البيجام����ا والبطاطني ال 



3 �لعدد )2876(�ل�شنة �حلادية ع�شرة - �لثالثاء )27( �آب 2013

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

اري����د ان افكر، فانني ا�س����عر با�س����ئلة 
عدي����دة توؤرقن����ي وال اجد له����ا جوابا! 
ف����ان هيكمان يتغ����ر يف كل حلظة كما 
يب����دو يل، ب�س����كل ج����اف ال ادري ل����ه 
تعليال! الف�سحة يف ال�سجن معدومة، 
واكاد اق�سي االربع والع�سرين �ساعة 
يف الغرف����ة، وه����ي مظلم����ة و�س����ديدة 
الرطوب����ة النه����ا يف ال����دور االول على 
�سطح االر�ض.. وملا طلبت تف�سر ذلك 

من هيكمان هز راأ�سه ومل يجب!

22 يناير 1946 
فل����م   – تط����اق  ال  احلال����ة  ا�س����بحت 
ي�سمح يل ال�س����ابط النوبنجي اليوم 
بالتوج����ه ل����دورة املي����اه يف ال�س����باح 
كاملعت����اد وعبثا حاول����ت التفاهم معه، 
ومل ينق����ذ املوقف االنزول هيكمان من 
منزلة ف�س����مح يل بان اق�س����ي حاجتي 

واتو�ساأ..! 
وق����د كتب����ت للنائ����ب العام م����رة ثانية 
اعلمه بهذه املعاملة ال�س����اذة، فطلبني 
واثب����ت  الظه����ر  عن����د  النياب����ة  وكي����ل 
يخت�����ض  فيم����ا  وخا�س����ة  �س����كواي 
بال�س����ماح يل بالقراءة ولكنه، �ساحمه 
الل����ه، مل ي�س����مح يل ب�س����يء حت����ى وال 

بامل�سحف ال�سريف!

27 يناير 1946 
خرجت اليوم للف�س����حة فقابلني �ساب 
اخ����رين ان����ه �س����حفي معتق����ل عل����ى 
ذمة ق�س����ية �س����حفية واخ����ذ يحدثني 
ع����ن ق�س����يته ث����م ت����درج اىل التح����دث 
والذي����ن  واالجنلي����ز  ال�سيا�س����ة  ع����ن 
يتعاون����ون معه����م وكي����ف ان الكف����اح 
احلق يجب ان يتجه اوال اىل الق�ساء 
عل����ى ه����ذه الفئة م����ن امل�س����ريني النها 
طاب����ور خام�ض يكم����ن يف ظهر البلد.. 
ال����خ! وكنت طوال الوق����ت اقوم بدور 
�سكت"ال�س����حفي"قليال  ثم  امل�س����تمع، 
وعاد يخرين ان الغرفة التي ا�سكنها 
وهي رقم 6 كان ي�س����كنها يف وقت من 
االوقات �سقيق من�سور الذي اعدم يف 
ق�س����ية اغتيال ال�س����ردار وكيف متكن 
البولي�ض والنيابة من اخذ االعرتافات 
منه، فقال انهم مل يكونوا ي�سمحون له 
بالنوم، ثم ياخذونه يف �ساعة الفجرية 
وه����ي �س����اعة، النوم����ة احلل����وة* يف 
عربة حنطور ومي�س����ون بها على النل 
ويامورن �س����قيق من�س����ور بالوقوف 
طول الوقت، حتى اذا اخذته �سنة من 

م  لن����و ا
او قظت����ه ا�س����نان �س����تاكي 

املرافق����ني ل����ه، وبذلك وبط����رق اخرى 
)مل يو�سحها( حتطمت اع�ساب املتهم 
وادىل باعرتافه..! وعاد ال�سحفي اىل 
ال�س����كوت فرتة اخ����رى وهو ناظر اىل 
يف ا�س����فاق ثم قال يل انه علم من احد 
الع�س����اكر ال�س����جانني ان الغرفة رقم 2 
)وهي مقفلة دائما وي�سدل خلف بابها 
�س����تار �س����ميك بخ����الف جمي����ع غ����رف 
ال�سجن( حتوي �س����را غريبا، وهو ان 
به����ا االت واجهزة ترك����ب على اجلهاز 
التنف�سي لالن�سان وعلى را�سه لي�سبح 
يف غيبوب����ة، ي����ديل فيه����ا ب����كل ما يف 
قلبه من ا�س����رار يحر�ض على اخفائها 
وه����و يف حالت����ه الطبيعي����ة! والح����ظ 
�س����احبنا انني ال اتكلم مطلقا واكتفى 
ب����ان اظه����ر له عالم����ات عجب����ى من ان 
الخر، ف�س����الني مل����اذا ال اتكلم واخره 
باحلقيق����ة عل����ه يتمكن من م�س����اعدتي 
قانونيا، فقلت له بهدوء:"انت بتم�سك 
كام �س����اعة نوبتجية"، فرد على الفور 
ب����دون تفك����ر:"12 �س����اعة"ثم احم����ر 
وجه����ه وادرك خط����اأه فق����ام يف احلال 
ال�س����جان  اىل  وح�س����ر  وتركن����ي.. 
يعتقن����ي النن����ي تاخ����رت يف الطابور 
ويامرين بالذهاب لغرفتي فقمت وانا 

ا�سحك يف كمي! 

20 يناير 1946 
ح����دث يف ال�س����اعة الثالثة من �س����باح 
الي����وم م�س����هد م�س����رحي رائ����ع! فق����د 
ا�ستيقظت يف ال�ساعة الثانية �سباحا 
على �س����رير فتح القف����ل ودفع املزالج 
ب�سدة للخلف ثم دخل ال�سابط اجلزار 
وطل����ب اىل ان الب�����ض النن����ي مطلوب 
للتحقي����ق فقم����ت من حت����ت البطاطني 
ولي�س����ت بدلتي وجل�ست على ال�سرير 
النتظر ما يقرب من �ساعة يف جور هو 
الثلج متام����ا، ثم عاد اجل����زار وقادين 
اىل الطرف����ة اخلارجي����ة حيث وجدت 
ثالثة �س����بان ينتف�سون من �سدة الرد 
مثل����ي، وكان اول اثر انطبع يف ذهني 
عن����د روؤيتهم انهم طالب يف االبتدائي 
او عل����ى االكرث يف اوائ����ل الثانوي – 
وام����رت ان اق����ف م����ع ه����وؤالء االوالد 
ولكن بعيدا قليال، بحيث وقف اجلزار 

وتوفيق 
بيني  ال�س����عيد 
وبينه����م وظللنا �س����امتني فرتة ولدت 
يف نف�س����ي، باال�س����رتاك م����ع �س����كون 
الليل ويرد ال�ساعة ال�سديد، رهبة هي 
مزيج من اخلوف والقلق.. واردت ان 
احول فكري عن هذه الرهبة فتوجهت 
باحلديث اىل توفيق ال�س����عيد ا�س����األه 
ع����ن اخي����ه وه����و زمي����ل يل باجلي�����ض 
ولكنه رد بخ�سونة طالبا اىل ال�سكون 
الن"الب����ك وكيل النياب����ة"يف الطريق 
فزادت هذه املعاملة من ا�س����طرابي.. 
و�س����مت فرتة قد تكون ق�سرة ولكن 
خيل اىل انها ايام ثم خرج الينا وكيل 
النيابة ونحن يف موقفنا هذا، ورايته 
اول م����ا رايت����ه يزي����ح �س����تارة الغرفة 
رق����م 2 اخل�س����راء ويق����ف قليال حيث 
انعك�����ض عليه �س����وء الغرفة ث����م تقدم 
الين����ا يف خطوات ثقيلة وبدا بالثالثة 
ال�سغار فتفر�ض يف وجوههم، ثم اتى 
اىل فتفر�����ض يف وجهه����ي، ويف لهجة 
عميقة �س����النا من منك����م يعرف االخر؟ 
فتع����رف اح����د ال�س����بان الثالث����ة عل����ى 
االثن����ني الباق����ني وه����و ينتف�����ض، ومل 
يتع����رف عل����ى احد، ثم كرر ه����ذا االمر 
ثانية م�س����را اىل ب�سكل ذكرين"بابي 
حجاج"وه����و ميثل رجل ال�س����اعة يف 
برنناتي����ا! ولكن مل يتع����رف على احد 
فامر باعادتي اىل غرفتي حيث مل امت 

اىل ال�سباح! 

21 يناير 1946 
امنت بالل����ه..! نار احلاكم الع�س����كري 
وال جن����ة النيابة.. تكرر نف�ض امل�س����هد 
م����ن  االوىل  ال�س����اعات  يف  التمثيل����ي 
�س����باح الي����وم، ولك����ن بثالث����ة وجوه 
جديدة.. بداأت ا�س����عر بتعب وارتباك 
ع�س����بي �س����ديد، لذلك ار�س����لت للنائب 
الع����ام تلغراف����ا ا�س����تنجد ب����ه واطل����ب 

مقابلته بح�سور حمامي.

2 فراير 1946 
ا�س����تدعاين اليوم وكيل النيابة ظهرا 
وكان بي����ده التلغ����راف وحق����ق مع����ي 
ب�سانه، فرف�ست االدالء ب�سبب ار�ساله 
اال بح�س����ور املحام����ي، �س����واء ام����ام 

ئ����ب  لنا ا
املحق����ق،  ام����ام  او  الع����ام 

ومل����ا اعلمن����ي با�س����تحالة ذلك ل�س����رية 
التحقي����ق اجلت االدالء مب����ا اريد اىل 

فر�سة اخرى. 

4 فراير 1946 
رقم  ال�س����جني  الهندية"حت����ب  "ليل����ى 
19.. ه����ذه ه����ي العبارة الت����ي يرددها 
ال�س����جن كله، قالتها يل �سنية الفرا�سة 
وال�س����جانة والع�سكري ال�سجان.. بل 
اك����رث من ه����ذا تقدم����ت ليل����ى للماأمور 
 19 رق����م  امل�س����جون  اعط����اء  بطل����ب 
ف�س����حة اط����ول لك����ي تتمت����ع بالتحدث 
اليه ومناجاته!"وقد دفعني الف�س����ول 
لروؤي����ة ه����ذا )احلب����وب( وب����كل عن����اء 
متكن����ت من ان اراه ملدة ن�س����ف دقيقة 
على االكرث فوجدته ي�س����تحق اعجاب 
ليلى فعال، اذ كان �س����ابا ا�س����قر ذا انف 
روم����اين، و�س����عر ا�س����فر، وتقاطي����ع 
متنا�سقة يف رجولة.. وقد علمت فيما 

بعد انه يدعي حممد ابراهيم كامل. 

5 فراير 1946 
حت�س����نت معاملتي ن�س����بيا، وات�س����ح 
�ساحبنا"ال�س����حفي"اياه  ان  ر�س����ميا 
مل يكن �س����وى اح����د اع����وان البولي�ض 
ال�سيا�س����ي او اح����د العم����الء املغررين 
يتحا�س����ى  وكان  الفن����ي،  بالتعب����ر 
للف�س����حة  خروج����ي  عن����د  مقابلت����ي 
اال�سيفة وهي ع�سر دقائق طول اليوم 
زيدت ع�سرا اخرى، و�سمح يل بقراءة 
املقط����م واالهرام وامل�س����ور، ولكن مل 
ي�سمح يل بالكتب وال با�ستح�سار اكل 
من اخلارج، يف حني انهم ي�س����رحون 

لباقي املتهمني بكل �سيء! 

8 فراير 1946 
اىل  غرفت����ي  م����ن  خرج����ت  ان  ح����دث 
دورة املي����اه الي����وم ظه����را، فوج����دت 
الع�س����كري املرا�سلة يدخل الغرفة رقم 
1 ومع����ه لفة"كباب"اخرتقت رائحتها 
اح�س����ائي! وملا �سالت قيل يل ان املتهم 
و�س����تة  ه����و  الغرف����ة  ه����ذه  يف  االول 
اخ����رون، وانهم ياكلون ما ي�س����اوؤون! 

اال  الغرف����ة  ادخ����ل  ومل  ف����رثت 
عندم����ا ح�س����ر املاأم����ور.. وكان 
قد تعني مامور م�سري يف هذه 
الفرتة – فتكلمت معه بغلظة هي 
رد فعل اجلوع، كان من نتيجتها 
باكل����ة  جه����د  بع����د  يل  �س����مح  ان 
من"ال�س����يمى"على ح�سابي! وال ازال 

اح�ض بحالوة هذه االكلة اىل االن! 

14 فراير 1946 
لي�����ض يف االم����كان اب����دع مم����ا كان.. 
فق����د ا�س����تيقظت الي����وم عل����ى �س����وت 
حن����ون يغن����ي كليوبات����را واهاتها – 

انها"ليلى"يف الغرفة املحاورة. 
لقد امتزجت ال����راءة مع رقة االنوثة 
يف اخ����راج ه����ذا النغم ال�س����احر حتى 
خيل اىل انه لي�ض �سوت ب�سر.. انني 
جوارح����ي،  ب����كل  املو�س����يقى  اع�س����ق 
واك����رث من ذل����ك فهي ت�س����فى على هذا 
اجلور الرهيب لون����ا حقيقيا طلبا من 
اجلمال الذي يرتفع بالنف�ض اىل افاق 
ال����روح فين�س����ى االن�س����ان الزمان اىل 
افاق الروح فين�س����ى االن�س����ان الزمان 

واملكان واال�سياء!
ا�ستغفرك اللهم واحمدك حتى تر�سى 

17 فراير 1946 
علين����ا جريدة"املقطم"وفيه����ا  طلع����ت 
ومل����ا  م�س����ر،  نقل"كلرن"م����ن  خ����ر 
كنت ابغ�ض ه����ذا املخلوق الذي ادمى 
كرامة م�سر كلها، فقد �سممت على ان 
احتفل بهذه املنا�س����بة بقدر ما امتكن، 
وار�سلت يف �سراء د�ستة جاتوه با�سم 
امل�سجونة ليلى الهندية ووزعتها على 
ليلى وال�سجانات وال�سجان والفرا�سة 
وا�ستبقيت لنف�س����ي ثالث قطع احتفل 
 – باكلهاعل����ى فنج����ان �س����اي امل�س����اء 
وقد ا�س����تمتعت باكلها اميا ا�س����تمتاع، 
خا�سة وان )املعازمي( تركوها يل من 

النوع الد�سم اململوء بالكرمية! 
ويف نح����و ال�س����اعة الثاني����ة �س����باحا 
ا�ستيقظت على مغ�ض وا�سهال مروع، 
وات�س����ح يل ان اجلات����وه كان تالف����ا، 
وقد جيء به من دكان يف �سارع حممد 

علي..! 
انن����ي اقرر لوجه احلقيقة ان بغ�س����ى 
لكيل����رن ق����د حتول اىل حق����د دفني منذ 

هذه الليلة!!. 

�مل�شـــور /  1951

اليوزبا�س����ي حممد انور ال�سادات هو 
اأحد املتهم����ني يف ت�س����فية االغتياالت 
ال�سيا�س����ية مع ح�س����ني توفي����ق وحكم 
املتهم����ني  اق����وى  وه����و  براءته����م 
�سخ�س����ية واكره����م عم����رًا واكرثه����م 
ثقافة وجترب����ة.. وكان ق����د عكف ايام 
�س����جنه على تدوي����ن مذكرات ت�س����ور 
احلياة داخل ال�س����جن ا�سدق ت�سوير 
تل����ك  م����ن  االأول  الف�س����ل  ه����و  وه����ذا 
املذكرات التي �سنوايل ن�سرها تباعًا. 

اجلمعة 18 يناير 1946 
دخل����ت ام�����ض �س����جن االجان����ب بع����د 
منت�سف الليل بعد ان عدت من �سراي 
النياب����ة، ه����ا ه����و ذا �س����جن االجان����ب 
ي�س����مني ثانية بعد ان كنت قد ن�س����يته 
متام����ا، اذ ان اآخر ذكري����ات يل انتقلت 
اىل رك����ن بعيد م����ن ذاكرت����ي، ولكنني 
اراين االن ا�س����تعيدها كم����ا ل����و كان����ت 
باالم�����ض.. فهاه����ي ذي الغرفة رقم 28 
الت����ي كان ي�س����كنها اربعتنا:"حم�س����ن 
فا�سل"، و"الدمردا�ض"، )النائب االن( 
و"ح�سن جعفر"، وانا.. وقد نقلنا اىل 
ال�س����جن يف �سهر �س����بتمر 1944 يف 
اواخ����ر عه����د احلكومة الوفدي����ة، على 
اثر م�س����ادة بيننا وب����ني ادارة املعتقل 
اىل  لرتحيلن����ا  متهي����دا  بالزيت����ون، 
الطور كم����ا ارتاأى احلاكم الع�س����كري 

وقتذاك..! 
انن����ي اذك����ر جي����دا االن كي����ف جاهدنا 
ب����ل  حمتمل����ة  هن����ا  اقامتن����ا  لنجع����ل 
و�س����يقة، فقد راأينا من امل�س����رتهكمان 
مامور ال�سجن ال�سابق ا�ستعدادا طيبا 
لذل����ك، وكن����ا من�س����ي الي����وم يف لع����ب 
الطاول����ة والدومينو او الق����راءة على 
كرا�س����ي البحر التي ا�ستح�س����رناها.. 
واذك����ر اي�س����ا ذلك الي����وم ال����ذي اعلنا 
وكي����ف  اىل"الط����ور"،  بال�س����فر  في����ه 
النخ�سيبة  �س����جن  نقل"ال�س����ندي"اىل 
وبقين����ا نح����ن الثالث����ة هن����ا انتظ����ارا 
مليع����اد ق����دوم الطواف����ة الت����ي �س����تقلنا 
كان����ت  رحلته����ا  ان  اذ  الط����ور،  اىل 
�س����هرية، واح�س����روا لنا طعام الرحلة 
من املتعهد لكي نحمله يف �سفرنا وهو 
عب����ارة عن بق�س����ماط نا�س����ف، وجنب، 

وحالوة!
ق����در  اذكران����ه  ازال  م����ا  اين  كم����ا 
له����ذه الرحل����ة ان ال تت����م، فق����د تدخ����ل 
االجنلي����ز يف ع����دم امتامه����ا..! ولهذا 
التدخل ق�س����ة طريفة: فق����د كان رجال 

املخاب����رات الريطاني����ة دائمي الرتدد 
على �س����جن االجانب ب�س����اأن ق�ساياهم 
وذات يوم ح�س����ر اىل ال�س����جن املدعو 
امليجور �سم�سون من قلم اجلا�سو�سية 
االو�س����ط  ال�س����رق  يف  الريطاني����ة 
فقابل م�س����ادفة حم�س����ن فا�س����ل وهو 
يف الزي����ارة بغرف����ة املام����ور، و�س����األه 
عن �س����بب وجوده يف �سجن االجانب 
فخ����ره حم�س����ن بوجوده����ا جميع����ا، 
متهي����دا لرتحيلن����ا اىل الط����ور، فث����ار 

�سم�س����ون ثورة هائل����ة الن ثالثتنا كنا 
معتقلني على ذمة ال�سلطة الريطانية، 
فكي����ف مل ت�ست�س����ر تل����ك ال�س����لطة يف 
امرنا؟! ثم اعطى حم�س����ن وعدا قاطعا 
بالغاء هذا الرتحيل وعودتنا للمعتقل، 
ويظهر ان ال�س����فارة الريطانية كانت 
وقت����ذاك،  حقيق����ة  ال�س����لطات  م�س����در 
فان����ه مل مي�����ض يوم واح����د على زيارة 
�سم�س����ون املذكور حت����ى الغى احلاكم 
للط����ور  برتحيلن����ا  ام����ره  الع�س����كري 

خلف����ه  عه����د  يف  املعتق����ل  اىل  وعدن����ا 
املرحوم ماهر با�سا.. 

وم����ا زلت اذك����ر كيف دفعني الف�س����ول 
ال�ستق�سى �سر"�سم�سون"هذا، فعلمت 
تام����ني  �س����ركة  يف  موظف����ا  كان  ان����ه 
اجنليزي����ة كرى يف القاهرة قبل قيام 
احل����رب بزمن طوي����ل، وكان يعمل يف 
قل����م املخاب����رات الريطاني����ة يف نف�ض 
الوقت، فلما اعلنت احلرب جند رئي�سا 
لقلم اجلا�سو�س����ية يف القاه����رة برتبة 

كاب����ن، وكانت م����دة خدمته ال�س����ابقة 
العربي����ة  يجي����د  جتعل����ه  ب����ان  كفيل����ة 
ال�س����نعة(  لهجاتها)بحك����م  بجمي����ع 
ويتغلغ����ل يف جميع االو�س����اط ويقف 
على جمي����ع االجتاهات. ومل ت�س����تطع 
االمراطوري����ة العج����وز ان ت�س����تغني 
ع����ن خدماته بع����د احلرب فهو ي�س����غل 
االن وظيفة دبلوما�س����ية يف ال�س����فارة 
الريطاني����ة.. ت����رى م����ا ه����ي حقيق����ة 

العمل الذي يوؤديه االن؟! 
ان الذكري����ات تتداف����ع اىل را�س����ي يف 
كل اجتاه وكانها فيلم تتواىل حوادثه 
ت�سوي�سا وا�سطرابا! لقد ن�سيت انني 
عثم����ان  ام����ني  ق�س����ية  يف  مته����م  االن 

با�سا. 
انني ارى جو ال�س����جن رهيبا بخالف 
م����ا عهدتها اال  انني اعتقد ان الو�س����ع 
�س����يكون على اية حال اح�س����ن، فل�ست 
كم����ا  العرفي����ة  االح����كام  حت����ت  االن 
كان احل����ال يف امل����رة ال�س����ابقة، ولعل 
يك����ون  النياب����ة  ذم����ة  عل����ى  وج����ودي 
خرا م����ن وج����ودي على ذم����ة احلاكم 

الع�سكري املف�سل. 
االحد 20 يناير 1946 

م�س����ى علي االن ثالثة اي����ام وانا انام 
ببدلت����ي، فقد نقل����وين اىل هنا م�س����اء 
اخلمي�ض ال�س����ابق بدون ان يح�سروا 
مالب�س����ي وحاجاتي من �س����جن م�سر 
حيث كن����ت.. هذا برغم انني �س����كوت 
�س����فويا ثالث مرات يف االيام ال�سابقة 

ملامور ال�سجن! 
انني االحظ تغرا �س����ديدا يف معاملة 
املام����ور يل بالن�س����بة للمعامل����ة الت����ي 
لقيته����ا من����ه يف امل����رة ال�س����ابقة، وهو 
يحيلن����ي دائم����ا عل����ى البكبا�س����ي امام 
ال����ذي اخفق����ت يف حماول����ة االت�س����ال 
ب����ه.. لذلك كتبت خطابا �س����ديد اللهجة 
ه����ذا  �س����اأن  يف  الع����ام  النائ����ب  اىل 
االهم����ال، وترك����ي بدون مالب�س����ي او 
حتى �سابونة الغت�سل.. وقد �سبب يل 
النوم بالبدلة التهابا �سديدا يف فخذي 

جعلني اهر�ض كما لو كنت"اجرب"! 

االثنني 21 يناير 1946 
يظهر ان خطاب����ي للنائب العام احدث 
اث����را، فقد اح�س����ر يل مامور ال�س����جن 
مالب�س����ي، وكذا اح�س����ر ال�س����ابون.. 
وق����د طلب����ت حمام����ا �س����اخنا ف����اذن يل 
املامور بذلك وا�س����تمتعت با�س����تلقاءه 
بديعة داخ����ل البيجام����ا والبطاطني ال 
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عو�طف حليم 

بالطف���رة  ي�س���عر  لليبي���ا،  زائ���ر  كل  ان 
الكب���رة، الت���ي حدث���ت يف ه���ذا البل���د 
ال�س���نوات  خ���الل  ال�س���قيق..  العرب���ي 
القليل���ة املا�س���ية بعد اال�س���تقالل، فمهذ 
ان رح���ل اآخ���ر جن���دي حمت���ل، وتفجر 
الب���رتول، والب���الد تعي����ض عه���د البناء 
والتخطي���ط. اجن���ازات كبرة متت يف 
ليبيا يف ال�س���نوات االخ���رة، انها االن 
تبنى قواع���د نه�س���تها يف كل املجاالت 
بدوره���ا  تق���وم  الوق���ت  نف����ض  ويف 
تدعيم �سيا�س���ة الت�س���امن العربي.. يف 
ه���ذه الف���رتة الدقيقة من حي���اة الوطن 

العربي. 
ولق���د لف���ت نظ���ري، يف ب���ادئ االم���ر، 
نه�س���ة املراأة يف ه���ذا القطر ال�س���قيق، 
وحماولتها ازالة احلجاب لكي ت�س���ارك 

يف نه�سة املجتمع الليبي. 
واملراأة يف ليبيا، رغم انها تعي�ض و�سط 
تقاليد قدمية، فانها ت�ستطيع ان ن�سعها 

بني ثالث فئات. 
الفئ���ة االوىل: وه���ي الغالبي���ة، مازالت 

تلب�ض احلجاب.
الفئة الثانية: ن�سف مك�سوفة، ون�سبتها 

قليلة. 
الفئ���ة الثالث���ة: ه���ي املراأة الت���ي خلعت 
املدار����ض  يف  وانتظم���ت  احلج���اب، 
طبيب���ات  وتخرج���ت  اجلامع���ات، 
ومهند�س���ات ومدر�س���ات، ويهمني هنا، 

املراأة الليبية التي ا�س���تطاعت ان تلغي 
احلجاب، وت�س���اهم م�س���اهمة ايجابية 
يف نه�سة املجتمع الليبي.. ولهذا فانها 
�س���احبة ر�س���الة وعليها يعق���د املجتمع 
الليبي اماله، لكي ت�سبح املراأة، حقيقة، 

ن�سف املجتمع. 
وه���ذه امل���راأة الليبي���ة التي ا�س���تطاعت 
ان تخ���رتق احلج���ب، لها ق�س���ة مثرة، 

وم�ساكل كبرة. 
ا�س���تطاعت ان تقف امامها "ب�س���جاعة" 
وت�س���بح  النهاي���ة،  يف  تنت�س���ر  وان 
منوذج���ا ملا ينبغي ان تكون عليه الفتاة 
الليبي���ة احلديثة، وذلك بعد ان انت�س���ر 
التعلي���م يف كل م���كان، ومتت جمموعة 
املجتم���ع  يف  االجن���ازات  م���ن  كب���رة 

الليبي. 
ولق���د قابلت ال�س���يدة خديجة اجلهمي، 
الت���ي تعت���ر رائ���دة احلركة الن�س���ائية 

يف املجتمع الليبي وهي االن رئي�سة 
حتري���ر جمل���ة "امل���راأة"، و�س���احبة 
خل���ف  يق���ف  ن�س���ائي  �س���وت  اول 
امليكروف���ون منطلق���ا، ليق���ول" هنا 

االذاعة الليبية". 
خديج���ة  ال�س���يدة  يل  قال���ت   *

اجلهمي: 
 1921 ع���ام  ربي���ع  يف  ول���دت   -
 47 االن  وعم���ري  بنغ���ازي،  يف 
عاما، تلقيت تعليمي يف مدر�س���ة 
ايطالي���ة – عربي���ة، ومل يكن يف 
برامج الدرا�س���ة �س���وى ح�س���ة 
واحدة للعربي وق���راءة القراآن 

كل ا�س���بوع، وبقي���ت يف هذه املدر�س���ة 
خم�ض �سنوات. 

بعد هذه املرحلة بقيت �س���جينة منزيل، 
مل يكن هناك مراحل لتعليم البنات غر 
ه���ذه املرحل���ة، لكنن���ي كن���ت راغبة يف 
اكمال تعليمي واح����ض والدي برغبتي 
ه���ذه، فاتف���ق م���ع اح���د اال�س���اتذة ك���ي 
ياأت���ي الينا، وعلى يدي���ه حفظت القراآن 
وال�س���رف  النح���و  قواع���د  وتعلم���ت 
والفقه.. ث���م انتهيت من ه���ذه املرحلة، 

و�سني 15 �سنة.. 
بداأت بع���د ذلك قراءة ح���رة.. كنت اقراأ 
م���ا تقع عليه يداي.. وب�س���بب الظروف 
التي طراأت على الوطن الليبي منذ عام 
1937، وتديد قب�س���ة ق���وات االحتالل، 
ومتنعه���ا م���ن دخ���ول الب���الد، ولكنني 
كنت اح�سل على املجالت والكتب التي 

تت�سرب اىل البالد.. 
التدري����ض،  يف  عم���ل  ب���داأت  ث���م 

واثناء هذه الفرتة �سعرت بحاجتي اىل 
التزود من الثقاف���ة والعلم.. وكان البد 
ان ا�س���افر اىل م�س���ر، وتعلم���ت هناك، 
لكنن���ي ح���ني ع���دت اىل بل���دي يف ع���ام 
1956، قابلتني م�س���كلة، هن���اك اكتفاء 
يف هيئ���ة التدري����ض، وكان���ت االذاع���ة 
الليبي���ة حتت���اج اىل مذيع���ات، فتقدمت 

اليها، واجتزت االمتحان وجنحت. 
* قل���ت لل�س���يدة خديج���ة، اع���رف ان���ك 
اول مذيع���ة ليبية، ما هي الرامج التي 

قدمتها؟ 
ف���رتات  يف  برناجم���ا،   14 قدم���ت   -
خمتلفة، منه���ا اربعة برامج ا�س���بوعية 
املجتمع  على  – ا�سواء  االطفال  "ركن 
املا�سي"،  من  – �سورة  معنا  – ا�سهر 
ث���م قدم���ت برنام���ج )ركن امل���راأة – فكر 
– ون���دوة  فت���اح ياعلي���م  – ي���ا  مع���ي 
مازل���ت  االخ���ر  والرنام���ج  االذاع���ة، 

اقدمه حتى االن. 
رئي�س���ة  وان���ت   1965 ع���ام  من���ذ   *
لتحري���ر جمل���ة االذاع���ة.. فهل 

هذا يوؤثر على عملك باالذاعة؟ 
- االذاع���ة هي رابطت���ي االوىل 
بالنا����ض، وه���ي مرك���ز ن�س���اطي 
الفعلي لالت�سال باالخت الليبية. 
* ما هو راأيك يف االحتاد الن�سائي 

الليبي؟ 
ان  ا�س���تطاعت  الليبي���ة  امل���راأة   -
حتقق جمتمعا جديدًا، وا�ستطاعت 
احت���ادًا،  له���ا  وتك���ون  جتتم���ع  ان 
ي�س���تطيع ان ي�س���اعد يف حتقيق ما 

تريده. 
* وما هو الذي تريده؟ 

- انه���ا تريد النهو�ض مب�س���توى املراأة 
ثقافيا واجتماعيا، وامل�ساهمة يف اوجه 
الن�ساط املختلفة، وهذا االحتاد يتكون 
من كل اجلمعيات الن�س���ائية العاملة يف 

ليبيا. 
وال�س���يدة خديج���ة رغ���م ان اجلهاد يف 
�س���بيل املراة الليبية ي�س���تنفذ كل وقتها 
فانها راوية لل�س���عر، وهي تكتب الرجل 

وتقول: 
- كتبت الزجل وعمري ع�س���ر �سنوات، 
وكنت ا�س���تهر بني ا�س���دقاء ابي بحفظ 
ما ا�س���معه فورًا، ولق���د كتبت كثرا من 
الق�سائد، تبلغ حوايل ثالثني الف بيت، 
ون�س���رت بع����ض الق�س���ائد يف املجالت 
بام�ساء "بنت الوطن" واجمل ما كتبت 

هذه االبيات: 
ات�سايقت و�ساقت يف عيني 

وح�سبت نف�سي يف دوامة
�سهرت وما بالنوم يجييني 

ودار عليا الهم غمامة 
وقلت ان ربي نا�سيني 

* �سوؤال اخر: ما هي ن�سيحتك للمراة 
العربية؟ 

- امتن���ى ان تع���رف بن���ت الي���وم معنى 
احلرية الت���ي اعطيت لها، واحذرها من 

موجة التقليد بالزائفة. 

�مل�شور/ كانون �الول- 1963
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مي���دان  يف  اجلن���دي  ان  ل���ك  اوؤك���د   -
القت���ال اح���وج ما يك���ون اىل ال�س���الة 
منه اىل الرتفيه.. ففي ال�س���الة �س���فاء 
الروح و�س���حد معنويته���ا، اما الرتفيه 
فهو ير�سى اجل�س���د وي�سبع الغرائز.. 
ونحن نعتمد على روح اجلندي املقاتل 
يف امليدان قبل ان نعتمد على ج�سده.. 
لذلك اعتقد ان اجلي�ض الذي يذهب اىل 
احلركة بغر "ق�سي�ض" متاما كاجلي�ض 
الذي يذهب اليها بغر �س���الح.. ولذلك 
او�س���ى دائما على ان ابث يف جنودي 
اوال روح االمي���ان قب���ل ان ابعث فيهم 

روح االقدام. 
فاخذه���م اىل الكني�س���ة قب���ل ان اخذهم 

اىل ميدان التدريب.. 
واخرج���ت علب���ة "�س���جائري" وقدمت 
له "�س���يجارة" فاعت���ذر قائال: "انني ال 
ادخن.." قل���ت: "اه.. ن�س���يت.. اعرف 
ذل���ك.. واع���رف ان���ك ال ت�س���رب اخلمر 

اي�سا.. انه الدين اي�سا..". 
ق���ال: "لي����ض الدي���ن فق���ط.. ب���ل ه���ي 
اجلندية اي�س���ًا.. اجلندية ال�س���حيحة 
ال تقر الكماليات.. لقد �س���معت بال�س���ك 
ب�سلطان "ال�سيجارة" يف "برلني" بعد 
الغزو.. كانت ت�سرتي كل �سيء.. وانا 
ال ار�س���ى للجن���دي املح���ارب ان يبي���ع 
نف�س���ه ولو "ب�سجائر" العامل كلها.. او 

خموره.. 
وع���اد ينظ���ر اىل الكني�س���ة ال�س���خمة 

ويقول: 
نح���ن  الكني�س���ة  به���ذه  مررن���ا  لق���د   -
جميعا �س���باط وجنود اجلي�ض الثامن 
وتزودن���ا منه���ا بال���زاد االخ���ر.. زاد 
الروح.. ونح���ن يف طريقنا اىل ميدان 
القت���ال يف ال�س���حراء.. والي���وم نعود 
اليه���ا – بع����ض االحي���اء من���ا – ام���ا 
االم���وات ال�س���هداء فه���م معنا اي�س���ا.. 

ولكن بارواحهم.. 

مفاجاأة!.. 
قل���ت: "لنخ���رج م���ن حدي���ث الكني�س���ة 
واحلرب، ولنتحدث يف ق�سيتنا ق�سية 

م�سر؟". 
ولكن���ك تعلم انن���ي االن رج���ل دويل.. 

نائب قائد عام قوات دولة االطلنطي! 
- ان املع���روف عندن���ا ان الع�س���كريني 
الريطانيني هم الذين يت�س���ددون معنا 
ويقفون يف �س���بيل حل ق�سيتنا، وانت 

على را�ض هوؤالء الع�سكريني.. 
- احيلك على اجابتي ال�سابقة 

- ح�س���ن ما دم���ت تريد ذل���ك.. فلنخرج 
اىل االفق الدول الذي متثله كما تقول.. 
ان�ستطيع ان نعرف ما اذا كانت يف هذا 

االفق بوادر حرب قريبة؟ 
ومرة اخرى ابت�سم "مونتي" ابت�سامته 

العري�سة وقال: 
- ج���واب �س���وؤالك ه���ذا عند ال�سا�س���ة، 
ف�س���لهم.. اننا نحن مع�س���ر الع�سكريني 
ال ن�س���نع احل���رب، وامن���ا نعم���ل على 

م�سرحها فقط! 

مدين لل�شحر�ء! 
- اي ذك���رى تع���اودك االن يف زيارت���ك 

هذه مل�سر؟ 
اىل  احلن���ني  �س���وى  �س���يء  ال   -

لكنن���ي  فاتن���ة..  انه���ا  ال�س���حراء.. 
اود بالطب���ع ان اع���ود اليه���ا زائ���رًا ال 
حمارب���ا.. ان اجلي����ض الثام���ن مدي���ن 
لهذه ال�س���حراء بانت�س���اراته، والعامل 
الدميقراط���ي اي�س���ا مدين له���ا بنجاته 

من �سر اعدائه.. 
فلقد اكت�س���بنا فيها ثالث �س���فات كانت 
ه���ي ا�س����ض جناحن���ا.. اوالها �س���فاء 
الفكر ونقاء ال�س���مر، وم���ن يع�ض يف 
ال�س���حراء بعي���دا ع���ن ان���وار املدين���ة 
ومفاتنه���ا البد ان ي�س���فو فكره وينقي 
�س���مره.. وال�س���فة الثاني���ة هي روح 
الت�س���حية احلقة اخلال�س���ة فلي�ض يف 
ال�س���حراء ما يغري بالدنيا ومتاعها.. 
وال�سفة الثالثة روح العائلة والت�سامن 
وان الفرد للمجموع واملجموع للفرد.. 
و�سفة واحدة من هذه ال�سفات الثالثة 
كفيل���ة بك�س���ب اخط���ر حرب، فم���ا بالك 
اذا اجتمع���ت كله���ا مع���ا. واين القولها 
- ال عن غ���رور او خيالء – ان اجلي�ض 
اعل���ى  ومث���ال  رم���زًا  ا�س���بح  الثام���ن 

جليو�ض العامل.. 

�ملر�شد�ت �شيوف �جلميع! 
اجتم���ع  "الكاندرائي���ة"  قاع���ة  ويف 
1200 مدع���و.. عل���ى راأ�س���هم "الفريق 
عمر با�س���ا فتحي" مندوب جاللة امللك، 
واال�س���تاذ "م�س���طفى ن�س���رت" وزير 
احلربية ومندوب احلكومة، واال�ستاذ 
"ابراهيم فرج " وزير ال�سوؤون البلدية 
ومندوبو اجلي�ض امل�سري والبولي�ض، 

وكثر من الكراء. 
ام���ا اجلي����ض الريط���اين ف���كان ممثال 
بثالثة وخم�س���ني �س���ابطا وجنديا من 
خمتل���ف اال�س���لحة ممن ا�س���رتكوا يف 
مع���ارك اجلي����ض الثام���ن او تعاون���وا 

معه.. 
وكان���ت هيئ���ة اال�س���تقبال موؤلف���ة م���ن 
اربع���ة.. احده���م م���ن رجال ال�س���فارة 
الريطانية ال�س���تقبال اع�س���اء ال�س���لك 
ال�سيا�س���ي واملدعوين املدني���ني الذين 
روع���ي ان يك���ون اغلبه���م م���ن عائالت 
�سهداء "اجلي�ض الثامن".. والثاين من 
كبار �س���باط م�ساة اجلي�ض الريطاين 
ال�س���تقبال ال�س���يوف �س���باط امل�ساة.. 
واخر من كبار �س���باط �سالح الطران 
الريطاين ال�ستقبال ال�سيوف �سباط 

الطران.. 
وراب���ع م���ن كب���ار �س���باط اال�س���طول 
الريطاين ال�ستقبال ال�سيوف �سباط 
البحرية.. وملا و�سلت "ال�سيدة منرة 
�س���ري" كبرة املر�س���دات امل�سريات 
وكان���ت بني املدع���وات تقدم ال�س���باط 
الثالثة اع�ساء جلنة اال�ستقبال لتحيتها 
حتية ع�س���كرية "جام���دة".. وقالوا لها 
انهم يعدون املر�س���دات �سيوف �سرف 

جلميع ا�سلحتهم.. 
ع���ن خمتل���ف  وكان هن���اك مندوب���ون 
الكنائ�ض والطوائف.. وقد ا�س���طحب 
اجنل���رتا  م���ن  مع���ه  "مونتجرم���ري" 
الق�س���ي�ض ال���ذي رافق اجلي����ض الثامن 
يف انت�س���اراته من "العلمني" اىل قلب 
املانيا ليح�سر االحتفال بازاحة ال�ستار 

عن نافذة اجلي�ض الثامن. 
وعل���ى الب���اب اخلارجي وق���ف غالمان 

من ع���ازيف النف���ر.. انتخبا م���ن فرقة 
"روي���ال �س���ك�ض" الت���ي حارب���ت م���ع 

اجلي�ض الثامن.. 
وا�س���تقبل ال�س���فر الريطاين "ال�سر 
رالف �ستيفن�س���ون" وراعي الكني�س���ة 
"جفري الن" مندوب جاللة امللك فاروق 
عبد و�س���وله.. وعزف ارغن الكني�س���ة 
ال�سالم الوطني امل�سري يف نغم جميل 
بديع.. وبعد ال�سالة وتالوة االنا�سيد.. 
تق���دم "الفيلد مار�س���ال مونتجومري" 
فالق���ى كلمت���ه يف ذه���ب اىل "كني�س���ة 
الع���ذاء" داخ���ل "الكاتدرائي���ة" وازاح 
ال�س���تار ع���ن الناف���ذة التي ن�س���بت يف 
الركن ال�س���رقي.. والتف���ت اىل "راعي 
الكني�سة" وقال له وهو يزيح ال�ستار: 

عن  ال�ستار  ازيح  القدير  العلي  "با�سم 
ه���ذه الناف���ذة امله���داة جلن���ود اجلي�ض 
الثامن الريطانيني الذين ا�ست�س���هدوا 
يف احل���رب العاملي���ة الثاني���ة، وارجو 
الكني�س���ة  ه���ذه  راع���ي  ب�س���فتك  من���ك 
ان تتقبله���ا تخلي���دا لذكراه���م التي لن 

متون". 

�شنع يد! 
ام���ا الناف���ذة فهي م���ن الزج���اج امللون 
و�س���اهم  اجنل���رتا،  يف  �س���نعت  وق���د 
يف نفقاته���ا �س���باط وجن���ود "اجلي�ض 

الثامن". 
قطع���ة   1200 م���ن  م�س���نوعة  وه���ي 
االل���وان..  املختل���ف  الزج���اج  م���ن 
�س���مم ر�س���مها "م�س���رت ادوارد كارل" 
وول���ده  ي���اول"  "جيم����ض  و�س���نعها 
 13 وارتفاعه���ا  "ودل�س���تون"..  يف 
قدما وعر�س���ها 3 اق���دام.. وكل قطعها 
مقطوعة بالي���د ال باالالت.. اما اطارها 
الرونزي فقد �سنعته يف م�سر �سركة 
مندوبون  تركيبها  "الفورج" وت���وىل 
الريطاني���ة،  اال�س���غال  وزارة  ع���ن 
وال�س���ورة املر�س���ومة عليه���ا للع���ذراء 
وامل�س���بح كغالم يحمل يف يده �س���فينة 
ترمز اىل قيامه يحمل ر�س���الة ال�س���الم 
�س���عار  ال�س���ورة  وحت���ت  للع���امل.. 

الثامن".  "اجلي�ض 
�مل�شور/ ني�شان - 1948

بالرغــم من �ل�شتار �حلديــدي �لذي �شربته �ل�شفارة �لربيطانية وحر��شها حول "�لفيلــد مار�شال مونتجومري" يف زيارته 
�الخــرية مل�شــر، متكن مندوب "�مل�شور" من حماولــة �لقائد �لكبري حمادثات �شريعة، جتمعهــا يف �حلديث �لتايل مع و�شف 

�حلفلة �لتي �قيمت الز�حة �ل�شتار عن نافذة �لعلمني �لتذكارية: 
قال يل: "�لفيلد مار�شال مونتجومري" وهو يجيل ب�شره يف �ركان "كاتدر�ئية جميع �لقدي�شني" �ملطلة على �لنيل يف "�شارع 
ما�شــريو" �لتي �ختــريت مكانا للنافذة �لتذكاريــة للجي�ش �الجنليزي �لثامن �لــذي �نت�شر يف موقعــة "�لعلمني" تفتح بها 

طريق �لن�شر �مام �حللفاء على قو�ت �ملحور.. قال يل: 
- ما �جمل هذه �لكني�شة و�روعها.. لقد �ح�شنو� �شنعا �ذ �شموها "كني�شة جميع �لقدي�شني". 

و�بت�شم �بت�شامة عري�شة ثم قال: 
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ت�سوروا.. 
ج���ني �س���يمونز البن���ت احلل���وة العاقلة 
ترق����ض مامبو بينم���ا مارل���ون براندو 

العا�سق ال�سقي يغني.. 
نعم جني ترق�ض ومارل���ون يغني.. لقد 
اقت�س���ى دوره يف احد االفالم اجلديدة 
اال يغن���ي فق���ط ب���ل ويرق�ض اي�س���ا مع 
ودع  لق���د  املامب���و..  �س���يمونز،  ج���ني 
االثنان اىل االبد االدوار التقليدية التي 

ا�ستهرا بها.. 
ان جني ام�ست ثالثة ا�سابيع يف تدريب 
متوا�س���ل على رق�س���ة املامب���و احلارة 
ومل تك���ن تت�س���ور ابدا انه �س���ياتي ذلك 
ال���ذي يجعله���ا  الفيل���م  ذل���ك  او  الي���وم 
تتخل���ى ع���ن ادواره���ا التقليدي���ة لته���ز 
�س���اقيها و�س���درها وتنرث �سعرها ميينا 
و�س���ماال. وج���اء الي���وم.. والفيلم ويف 
ع�س���رين يوما رق�س���ت مرات ومرات.. 

واحب���ت الرق����ض.. املجن���ون، الرق�ض 
ال���ذي يجع���ل الدماء احل���ارة تتدفق يف 
عروقها والن�سوة جترفها فتن�سى نف�سها 

وتعي�ض حلظاتها يف غيبوبة من نار. 
ر�س���ى"مارولن  كي���ف  ام���ا 

براندو"او"زباتا اجلبار"بالغناء؟؟ 
لق���د قال���وا له: انن���ا نع���رف طريقتك يف 
معاجل���ة ادوارك.. نعرف"زباتا"الثائر 
يف �س���مت واحلا�سم دائما اذا ما تكلم.. 
نعرف"انتوين"ال���ذي وق���ف عل���ى جثة 
قي�س���ر يرثيه اروع رثاء.. نعرف دورك 
يف"ذئ���اب امليناء"ولك���ن كي���ف ت�س���مح 

لنف�سك بالغناء؟ 
و�س���حك مارل���ون بران���دو وه���و قلم���ا 
ي�س���حك واجابهم: امل�ساألة لي�ست جراأة 
او جمازف���ة.. كل م���ا يف االمر ان دوري 

يف الفيلم يتطلب مني الغناء.. 
هكذا ر�س���موا �سخ�سيتي، وحني طلبوا 
مني الغن���اء رحبت يف قرارة نف�س���ي.. 
لق���د كن���ت واثق���ا م���ن النتيج���ة.. كن���ت 
اعلم انهم غر جادين يف عر�س���هم وانه 
يف اللحظ���ة الت���ي ي�س���تمعون فيها اىل 
غنائي لن يطلبوا مني ان اطبق �س���فتي 
واكف عن الغناء، بل �سيف�سخون العقد 

اي�سا.. 
وقلت ملنتج الفيلم �سامويل جولدوين: 
انني احذرك، ولتتحمل انت امل�سوؤولية 
لكن���ه دفع بي اىل ا�س���توديو الت�س���جيل 
ووقف���ت ام���ام امليكروف���ون وانطلق���ت 

اغني باعلى طبقة يف حنجرتي. 
وانتظرت النتيجة الت���ي اعلمها مقدما، 
ف���ال ميك���ن ان يك���ون �س���وتي جمي���ال، 
مطمئن���ا وال ميك���ن ان يك���ون مهند����ض 
الت�س���جيل ق���د اعجبه املط���رب اجلديد، 
انن���ي اع���رف النتيجة وبع���د ان فرغت 
م���ن الغناء، وقفت انتظ���ر كاأي تلميذ مل 
يكتب حرفا واحدا يف االمتحان، وتقدم 

مني املنتج، ومد يده وكنت ات�سور انه 
�سي�س���فعني، ولكن���ه هن���اأين وج���اءين 
املخرج ورايته يقبلني، النتيجة خميبة 
لالم���ال كله���ا، اذن ان���ا اع���رف الغن���اء، 
ودخلت يف غيبوبة اخ���رى، افقت منها 

على �سوت املخرج يقول: 
ان���ك  اهنئ���ك..  بران���دو..  م�س���رت   -
اعجوب���ة! انه �س���وت عظي���م.. وهذا ما 

كنت اتوقعه 
بران���دو  وق���ف  ووقفت"االعجوب���ة".. 

ده�س���ا فقد خيل اليه انهم يتندرون على 
عنائ���ه ولكن���ه �س���رعان م���ا تاأك���د من ان 
�سوته قد اثبت انه من ا�سلح اال�سوات 
للغن���اء وان مارل���ون بران���دو املمثل قد 
ا�س���بح يف خطر.. وان مارلون براندو 

املغني هو رجل امل�ستقبل. 
ج���ني  مازال���ت  اللحظ���ة  ه���ذه  وحت���ى 
ومارل���ون يف �س���ك من االم���ر.. فماذا يا 

ترى يكون راأي املعجبني واملعجبات؟
�جلــيل/ ني�شان- 1956
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�مل�شـــور /�أيلول -  1951
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�مل�شور - 1958

* هل القيتم ال�سالح؟ 
- ان���ا مل ال���ق ال�س���الح اال هن���ا يف 
و�س���عنا  لبن���ان  ويف  القاه���رة.. 
ال�س���الح ولكننا مل نلقه.. ولعل هذا 
هو م���ا �س���جعكم على ه���ذا الهجوم 
امام���ه  يت�س���اءل  ال���ذي  اخلاط���ف 
هجوم اال�س���طول ال�ساد�ض علينا!.. 
لقد جئت الين اعاين انخفا�س���ا يف 

ال�سغط من كرثة االجهاد! 
* من اين ح�سلتم على ال�سالح؟ 

ق�س���ة  ال�س���الح  عل���ى  - حل�س���ولنا 
طريفة. فمنذ اربع �سنوات و�سمعون 
ي�سلح القوميني ال�س���وريني لتدعيم 
مركزه���م �س���لحهم م���ن تركي���ا ومن 
الع���راق يف عهد نوري ال�س���عيد، اال 
ان القومي���ني ال�س���وريني ال يدينون 
بعي���دا، لذا عمد كث���ر منهم اىل بيع 

�سالحهم لنا. 
"وب���روت كانت يف عهد �س���معون 
تهري���ب  للتهري���ب،  دولي���ة  �س���وقا 
علين���ا  يتع���ذر  فل���م  �س���يء..  كل 
�س���راء حاجتن���ا م���ن ال�س���الح بهذه 

الو�سيلة"
* مل���اذا اخت���ارت املعار�س���ة ال�س���يد 
ال���وزارة  لرئا�س���ة  كرام���ي  ر�س���يد 

اللبنانية املقبلة؟
- يف ه���ذا االختيار ن���وع من الوفاء 
لطرابل�ض البا�س���لة، لق���د كانت اكرث 

لبن���ان  مناط���ق 
االرواح  يف  للخ�س���ائر  عر�س���ة 
م���ا  ا�س���به  كان���ت  لق���د  واالم���وال 
تكون"بطرق"اثناء احلرب العاملية 

الثانية. 
* م���ا ال���ذي �س���تكون عليه �سيا�س���ة 

احلكومة اللبنانية بعد ت�سكيلها؟ 
- �س���وف ن�س���عى لتحقي���ق اه���داف 
الثورة و�س���يمثل فيها املعار�س���ون 
واملحاي���دون وبع�ض ال�سخ�س���يات 
امل�س���تقلة، واول مطال���ب احلكوم���ة 
التي �سوف حتققه فورا، هو اجلالء 
الت���ام للق���وات االمريكية م���ن لبنان 
ال�سيا�س���ة  اىل  بالب���الد  والع���ودة 
ال�س���ادق  والتع���اون  اال�س���تقاللية، 
مع العامل العربي ب�س���فة عامة ومع 

ي���ة  ر جلمهو ا
العربية املتحدة ب�سفة خا�سة! 

* م���ا موقفك���م م���ن خ�س���ومكم يف 
العهد اجلديد؟ 

- هوؤالء اخل�س���وم ق�سمان: ق�سم ال 
يزيد عدده على عدد ا�سابع اليدين، 
وهوؤالء تعاونوا مع �سمعون يف كل 
ما ا�ساب لبنان من كوارث، و�سوف 
اوكار  م���ن  و  منه���م  لبن���ان  تطه���ر 
التج�س����ض والفا�س���دين اما الق�س���م 
الثاين فه���م اولئك املواطنون الذين 
�س���للتهم الدعاية املغر�سة، و�سوف 
ندعوه���م اىل التع���اون معن���ا لبناء 

كيان لبنان من جديد. 
تدوي���ل  اق���رتاح  يف  راأيك���م  م���ا   *

لبنان؟ 
- ه���ذه فك���رة �س���احبها �س���معون.. 
دفع���ه اليه���ا ف�س���له يف قم���ع الثورة 

بوا�سطة اأن�ساره. 
* مل���اذا اجتمعتم على اختيار اللواء 

�سهاب رئي�سا للجمهورية. 
- لقد وافقنا جميعا على اختياره ملا 
يتمتع به من وطنية �سادقة وحنكة 
�سيا�س���ية �س���هد له به���ا اجلميع، لقد 
كان راأيه من���ذ بداية الثورة ان هذه 
االزم���ة ال حت���ل بطريق���ة ع�س���كرية 
وق���د  ال�سيا�س���ية،  باالأ�س���اليب  ب���ل 
رف����ض ان يتع���اون مع �س���معون يف 
�سيا�س���ة البطني وتوجيه ال�سربات 
وا�س���تخدام  ال�س���عبية،  للمقاوم���ة 
اجلي�ض يف غ���ر حالة تعر�ض طرق 

املوا�سالت الرئي�سية للخطر. 

"ف...."

زرنــا �ل�شيد كمال جنبــالط �حد �قطاب �ملعار�شة يف لبنان، حيــث يقيم بفندق �شريد 
يف زيــارة خاطفة للقاهرة. وما �ن دخلنا غرفته حتى بــادره م�شورنا فالتقط �شورته 

ونحن ن�شاأله: 
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ق���ال توفيق احلكيم وهو مي�س���ك بذقن���ه احلليق: 
لقد بلغنى نباأ ا�س���اءتي وهزين هزًا واأطار النوم 

من عيني"! 
والتف���ت الكات���ب الكبر اىل �سخ�س���ي ال�س���عيف 
قائال"يف يدك انت وقف هذا االأمل النف�سي واإعادة 

النعا�ض اىل جفوين". 
قلت"خر اإن �ساء الله.. اأنا حتت اأمرك"

قال"يف الع���ام املا�س���ي التقط"امل�سور"�س���ورة 
يل وانا"بذقن"وكان���ت �س���ورة مث���رة و�س���كت 
على م�س����ض اإكرامًا خلاطر"امل�س���ور"ولكنني ال 
ا�س���تطيع ان ا�س���كت على انتهاك حقوقي املادية، 
فق���د علم���ت انك���م بعتم ه���ذه ال�س���ورة ل���وكاالت 

االنباء االجنبية. 

ذقني"اعن���ي  تر�س���لوا يل"ح���ق  ان  "انتظ���رت 
االداء  ح���ق  مث���ل  الذق���ن  تربي���ة  يف  ن�س���يبي 
مل  ولكنك���م  واملو�س���يقى  االغ���اين  يف  العلن���ي 
تفعل���وا.. فلم���اذا؟ ه���ل ذقن���ي ال �س���احب ل���ه؟  
هل هو ذقن �س���ايب ام ه���ل ظننتم انني"غني"ال 

اكرتث للمال؟ ال يا�سديقي. 
هاتوا فلو�سي لوال.. هاتوا حق ن�سر ذقني"! 

و�س���كت احلكي���م قليال ثم ع���اد يق���ول: اأال يكفي 
ان ق�س�س���ي وروايات���ي وم�س���رحياتي ترتجم 
اىل اللغات االجنبية، ومتثل على م�س���ارح اكرث 
م���ن ث���الث دول، وال ُيدف���ع يل مليم واح���د؟ لقد 
ن���ال مرتجم"اأهل الكهف"مث���ال املئات ومل احظ 
انا ببارة واحدة. وهكذا تتواىل امل�س���ائب على 
راأ�س���ي: حقوقي يف تربية ذقني ون�سر �سورتها، 
وحقوق���ي يف ع�س���ارة عقل���ي تذه���ب هب���اًء يف 

هباء"! 
وتنه���د احلكيم وهو يق���ول يف ح�سرة"م�س���ائب 

والله العظيم"! 
قلت: هل ت�سكو فقرًا مثال؟ 

واأج���اب: طبع���ا اإنني اأ�س���كو الفقر م���ن االدب، ان 
االديب الذي يعتمد عل���ى قلمه فقط"يجوع"حتى 
مي���وت، فالكت���ب ال ت���در ربح���ا ولك���ن االديب يف 
م�سر قد تداركته مرحمة الله عن طريق ال�سحافة 

وال�سينما". 
قلت: وملاذا حلقت ذقنك؟ 

اج���اب: والل���ه ح�س���بت حلقه���ا ارخ����ض، ولكني 

دفعت غاليا يف �سبيل ازالتها، النني"انك�سفت"من 
اىل  حالق���ا  فا�س���تقدمت  ال�س���الون  اىل  الذه���اب 
منزيل، وهذا اخذ اأجره م�ساعفا، ت�سور.. حالقة 
ذقني بخم�سني قر�س���ا! وا�سطررت اىل اخذ �سعر 
ذقن���ي ومل اترك���ه للحالق، حيبقى م���وت وخراب 

ديار؟! وال زلت حمتفظا ب�سعر ذقني اىل االنّ". 
و�س���رح قليال ثم ق���ال: اأت���دري ماذا ح���دث عندما 
ن�س���رت يف"امل�سور"�س���ورتي بالذق���ن؟!  ظنه���ا 
الكث���رون ملج���رم هارب من وج���ه العدالة وذهب 
خادم���ي – يومه���ا – ل�س���راء ل���وازم البي���ت م���ن 

ال�س���وق فوج���د البق���ال مم�سكا"بامل�س���ور"ومعه 
اربعة ا�سخا�ض وهم يتحدثون عن"الن�ساب"الذي 
اختل����ض اموال الدولة وي�س���رون اىل ال�س���ورة 
وهم يتاأملونه���ا قائلني: اهم م�س���كوه اهم جابوا 

�سورته.. الن�ساب احلرامي"! 
و�سحك توفيق احلكيم طويال وبحرارة ف�سقطت 
ع�ساه فانزعج وام�سك بها يقلبها يف �سوق ولهفة 

ثم قال: 
- انها"كهل���ة"، عمرها معي ثالثون �س���نة بالتمام 
وك�س���ور،  بر�س���و�ض  ُا�س���يبت  وق���د  والكم���ال 
وعاجلته���ا امل���رة تل���و املرة حت���ى يئ����ض االطباء 
فاأجروا لها عمليات جراحية كثرة وا�ستاأ�سلوا 
منها عقله  وو�س���عوا بدال منها"عقالت"جديدة، 
ومل يبق من الع�س���ا القدمية �سوى"الي��د"، بارك 

الله فيها. 
وع���اد يق���ول: لق���د ا�س���رتيتها م���ن ثالث���ني عام���ا 
بع�سرين قر�س���ا، وتكلفت يف �سيانتها وجتديدها 
اك���رث م���ن ثمنه���ا.. اهي ب���الوي وم�س���اريف من 
غ���ر الزم���ة، وكل ه���ذا م���ن م�س���تلزمات االأبه���ة 

واالر�ستقراطية"! 
قلت: ما  م�سروعاتك االأدبية اجلديدة؟ 

اج���اب: ان���ا نائم االن.. ولن ا�س���تيقظ م���ن النوم 
داخ���ل  جدي���دة  م�س���رحية  حتى"ت�س���توي"فكرة 

الفرن.. اأعني داخل عقلي. 

يف حديث �الأديب �لكبري �ال�شتاذ 
تنقد  ال  ـــادة  م �حلــكــيــم  تــوفــيــق 
و�لفكاهة  و�جلـد  �ل�شخرية  من 

و�لتفكري �ملنطقي �ل�شليم. 
�ل�شيف  ــم  ــش ــو� م يف  ــه  ــث ــدي وح
مو�شم  يف  حديثه  عــن  يختلف 
و�خلريف  �لربيع  يف  �ما  �ل�شتاء، 
ي�شمت  ز�د"  "�شهر  �شاحب  فــان 
عن �لكالم �ملباح، ويرف�ش �لكالم 

حتى باالإ�شارة! 
يف   – كــالــعــادة   – �شبطته  وقــد 
برتو على كورني�ش �ال�شكندرية 
وحتدثنا، وكنت م�شتمعا و"ناك�شا" 
�فا�ش  حتى  �لقدمية  لذكرياته 
يف �شردها، ثم عرج على"�مل�شاكل 
ب�شر�حة  فيها  فتكلم  �حلا�شرة"، 

تامة، كما �شرنى. 

�خر �شاعة - 1952
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◄◄

"نونــرد�م دي باري�ش"ترتفــع �شاخمــة بابر�جهــا يف قلــب منطقة يحكي فيهــا كل حجر م�شاهد 
تاريخيــة بع�شهــا مليــئ �ملاأ�شــي و�الالم و�لبع�ــش �الخــر باملجــد �الفــر�ح، �ننــا يف �شارع"كلو�تــر 
نونرد�م"�لــذي يغطي ن�شفه ظل جدر�ن �لكندر�نية �ل�شاخمــه، �ل�شارع ي�شج باحلركة، �نا�ش من 
جميــع �الجنا�ش يتكلمــون كل يوم ع�شــر�ت �التوبي�شات �لتــي ��شطفت على جانبــي �لطريق يف 
�نتظارهــم، �لبيــوت متال�شقة ومت�شابهــة، �شرفة �شغرية يف �لدور �الول مــن �حدى هذه �لبيوت 
تلفــت �لنظر. فهــي �لوحيدة �لتي حتلت بزهــور ز�هية �اللو�ن وكاأن �شاحبتهــا �ر�دت �ن توؤكد �ن 

حيطان بيتها ت�شم ذكريات تاريخية غريبة عن تاريخ �ملنطقة. 
ولكن من هي �شاحبة هذ� �لبيت ذي �ل�شرفة �ململوءة بالزهور!
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كانت"رينية"مل تتجاوز الثانية والع�سرين 
م���ن عمره���ا عندم���ا قابلت حمم���د فريد يف 
ه���ذه  باري����ض. ومن���ذ  اكتوب���ر 1909 يف 
اللحظة ارتبط م�س���رها مب�س���ر املنا�سل 
امل�س���ري، مات بعد لقائها به بع�سر �سنوات 
تالقي���ا خالله���ا م���رارا وترا�س���ال بانتظ���ام 
عندم���ا كان���ا يفرتق���ان، اما هي فقد عا�س���ت 
يف ذكراه طيلة اخلم�س���ني عاما التي جرت 
منذ وفاته تدون مذكراتها )التي �سنن�سرها 
ع���ن قريب( وترعى مبثابته���ا كل الذكريات 
التي تركته���ا تلك الفرتة الغني���ة باالحداث 
التاريخية فا�س���بح بيتها كمتحف �س���غر، 
حتك���ى كل قطعة فيه ق�س���ة او تذكر بحدث 
كان ج���زءا من فرتة هامة من تاريخ م�س���ر 

احلديث. 

ج���اوزت الثمان���ني ولك���ن حيويته���ا وقوة 
يح�س���دها  بديهيته���ا  وح�س���ور  ذاكرته���ا 
عليه���ا ابن���اء االربع���ني. فه���ي تعم���ل م���ن 
الثامنة �س���باحا اىل الثامنة م�س���اء، جر�ض 
التليف���ون ي���دق با�س���تمرار وترد ه���ي عليه 
لتعطي تعليماتها اىل م�ساعديها الكثرين، 
وتظل طول اليوم م�س���دودة بني املهند�سني 
واملحامني وامل�ساهمني، ورغم ذلك فان هذا 
اجلهد ال مينعها من ان تكتب ر�س���ائلها على 
االلة الكاتبة بنف�سها، هي جاوزت الثمانني 
ولكنها تدير م�س���روعا �س���خما الن�ساء حي 
حديث باكمله من م�س���اكن وحمال وحدائق 
خ���ارج باري����ض، انها تدي���ره بنجاح وحزم 
جع���ل اك���ر البن���وك ال ترتدد يف اقرا�س���ها 
االموال الالزمة ملثل هذا امل�سروع ال�سخم. 

وامام مكتبها ويف ظالل �س���فتها وزهورها 
فتح���ت لنا هذه املراأة متحفها ال�س���غر قبل 

ان تفتح لنا قلبها. 
�ض: من انت! 

ج: اين فرن�س���ية �س���ميمة، ولكن���ي ول���دت 
وال���دي  كان  االرجنت���ني 1888 حي���ث  يف 
ميلك عدة م�س���انع لتكرير ال�س���كر، ق�سيت 
طفولت���ي هن���اك يف اح�س���ان طبيعة خالبة 
حماطة بعناية والدتي الوديعة و�سخ�سية 

والدي الفذة. 
فك���م اث���رت على خي���ايل ق�س����ض ا�س���فاره 
العديدة وكفاحه، يف رو�سيا، يف برو، يف 

اليونان، يف اجلوادلوب.
توفيت والدتي وكنت يف الثانية ع�سرة من 
عمري ومل يتحمل والدي البقاء يف الغربة 
فرجعنا  – بدونها،  اخلم�سة  اوالده  – مع 
اىل فرن�س���ا، كانت املعي�سة يف احد االقاليم 
الفرن�س���ية قا�سية، فرغم ان منزل جدي كان 
رحبا، فقد �س���عرت في���ه باالختناق، افتقدت 
احلياة و�س���ط الطبيعة، وبني عمال م�سنع 
اب���ي الب�س���طاء وطيبته���م الفطري���ة. قراأت 
كثرا يف طفولتي وكنت ا�س���عر دائما باين 
يف حاج���ة اىل ان امل���ي ارادت���ي وافر����ض 
وكريائ���ي  نف�س���ي  ع���زة  كان���ت  قيادت���ي، 
تفوقان احلد، ولكن االيام هداأت الكثر من 

حدتي واندفاعي. 
طل���ب  عندم���ا  �س���نة   16 عم���ري  كان 
من���ي املدر����ض ان اق���دم بحث���ا ع���ن حي���اة 
الر�س���ول"حممد")�ض(. مل اكن اعلم �س���يئا 
ع���ن املو�س���وع، ولك���ن م���ا ان ب���داأت اق���راأ 
عن���ه حت���ى اندجم���ت متاما يف املو�س���وع، 
ك���م اعجبت به���ذا الرج���ل ال���ذي مل يكن قد 
جتاوز االربعني وا�ستطاع ان ينقل اىل امة 
باكملها، اميانه ال�سديد وظللت اقراأ، وكنت 
كلما قطعت �س���وطا كبرا يف البحث يزداد 
اعجاب���ي ويتح���ول اىل �س���غف، وح�س���لت 
على اح�سن تقدير، انها كانت نقطة التحول 
يف حياتي، والتي دمغت كل م�ستقبلي، فقد 
اكت�س���فت اال�س���الم وال�س���رق، وم���ن يومها 
وكرا�س���تي التي قدمت فيه���ا البحث وانا مل 
تفارقن���ي، حملتها اىل كل مكان ذهبت اليه، 

ا�ستب�سر به. 
�ض: كيف تعرفت على حممد فريد؟ 

وت�س���بح بخياله���ا بعيدا من خ���الل نافذتها 
وكاأنه���ا تبح���ث بنظره���ا ع���ن امل���كان الذي 

تقابال فيه الول مرة: 
ج: تعلقي بال�سرق وباال�سالم قاد قدمي اىل 
مدر�سة اللغات ال�س���رقية، بجانب درا�ستي 
يف ال�س���ربون. كان ال�س���رق قد ب���داأ ينه�ض 
فاقنع���ت  واالحت���الل،  العبودي���ة  لينف����ض 
نا�سرا �سابا ا�سمه"برنارد جرا�سيم")ا�سبح 
فيما بعد من ا�س���هر النا�س���رين الفرن�سيني( 
بان�ساء جملة �س���ميناها"الروفو دوريان"، 
م���ن  جماع���ة  م���ع  بالتع���اون  ذل���ك،  وبع���د 
ا�سدقاء ال�سرق واال�س���الم، ان�ساأنا جمعية 
�س���ميناها"احللقة ال�س���رقية"، ان�س���م الينا 
كثر من ال�س���باب ال�سرقي املثقف من هنود 
وم�س���ريني،  وع���رب  وايراني���ني  وات���راك 
وقمنا بن�س���اط كب���ر يف املجل���ة واحللقة، 
ويف �س���هر اكتوبر 1959  م���ر حممد فريد، 
رئي�ض احل���زب الوطني امل�س���ري بباري�ض 
ليبق���ى فيه���ا ثالث���ة اي���ام وطل���ب م���ن احد 
الطلب���ة امل�س���ريني ان يعرف���ه عل���ى مدي���رة 
املجل���ة  ع���ن  �س���مع  جملة"االوريان"فق���د 
واراده���ا ان تهتم مب�س���ر م�س���ر التي كان 

يحتلها االجنليز. 
م���رة ثاني���ة بخياله���ا وت�س���األني  وت�س���رح 
ه���ل تعرفني من هو ال�س���اب امل�س���ري الذي 

قدمني لفريد؟
ان���ه �س���فيق من�س���ور ال���ذي قتل"�س���ر يل 

�ستاك"يف عام 1924 و�سنق بعد ذلك. 
�ض: كيف كان اول لقاء لك مع حممد فريد؟ 

ج: اعتق���د اين احببت���ه م���ن اول م���ة قابلته 
كان���ت  بب�س���اطة،  انيق���ا ولك���ن  كان  فيه���ا. 
ه���ذه  بهم���ا  تك���ن  ومل  �س���احكتني  عين���اه 
اللم�س���ة احلزينة التي كنت اراها يف عيون 
الفرن�س���ية  يتكل���م  كان  ع���ادة،  ال�س���رقيني 
يل  �س���رح  دقائقه���ا،  كل  ويع���رف  بطالق���ة 
الظل���م  �س���ابة وحما����ض متدف���ق  بحيوي���ة 
الواقع عل���ى وادي الني���ل نتيجة لالحتالل 
الريط���اين منذ 27 عاما، كنت ارتدي ثوبا 
ابي����ض، الحظت الده�س���ة على وج���ه فريد 
عندم���ا وجدين �س���ابة فقد كن���ت مل اجتاوز 

◄◄◄◄
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الثانية والع�س���رين من عم���ري، كان يتوقع 
ان تك���ون مدي���رة املجلة طاعنة يف ال�س���ن، 
وق���د زاد من ده�س���ته اين كنت ا�س���تمع اىل 
حديثه يف �س���وق وتفهم كبر لكل امل�س���اكل 

التي كان يتحدث عنها. 
من���ذ تلك اللحظة ا�س���توىل كل منا على قلب 
وعق���ل االخ���ر، وكان يف ذل���ك بالن�س���بة يل 
بداي���ة حياة كر�س���تها لق�س���ية واحدة، هي 
الت���ي كر�ض لها ه���و حياته، ق�س���ية حترير 
م�سر من االحتالل الريطاين، لقد اعطيتها 

كل نف�سي. 
����ض: منذ تل���ك اللحظة ظللتما على ات�س���ال 
دائم اما باملقابلة او باملرا�س���لة فما رايك يف 

حممد فريد كرجل �سيا�سي وزعيم؟
ج: كانت افكاره حول ا�ستغالل الراأ�سمالية 
لطبق���ات ال�س���عب )كان دائما يعط���ي كمثل 
يف  ين�س���ج  ال���ذي  امل�س���ري  القط���ن  له���ذا 
اجنل���رتا ثم يباع للفالح امل�س���ري( تتقارب 
كثرا م���ع افكار ا�س���دقائي الرو����ض الذين 
كانوا يكلم���وين دائما ع���ن فالدمير لينني 
ال�س���اكن يف احلي الرابع ع�سر يف باري�ض 
وال���ذي كان يجتم���ع به���م يف حديقة"بارك 
مونوري"ليحدثهم ع���ن الظلم االجتماعي، 
الن���دوات  وق���د ح�س���رت ع���ددا م���ن ه���ذه 
ب�سحبة عدد من امل�سريني، ولكن فريد كان 
يختلف عن هوؤالء الرو�ض بانه كان يحرتم 
�س���رعية ال�س���لطة احلاكم���ة رغ���م ان���ه كان 

يع���رف ان احلاكم غر خمل�ض، اعتقد انه 
مل يك���ن عنده اال�س���تعداد الفطري القامة 
التنظيم���ات الت���ي تقلب الو�س���ع بالقوة 
وا�سالة الدماء، والذي ا�سطر من جاءوا 
بعده اىل اللجوء اليها، حممد فريد كان 
ي�س���ع كل امله يف ال�سعب وكان يجري 
وراء كل ما ي�س���اعد عل���ى ان يطور هذا 
ال�س���عب ويقدم���ه ويح���اول ازال���ة كل 
العقب���ات ام���ام ه���ذا التط���ور، ككان ال 
يقبل ان يهان ان�س���ان يف اعز ما عنده 
وهي الكرامة وع���زة النف�ض وحريته 
وكان يداف���ع بحما����ض ع���ن عقائ���ده، 
ويظل يدافع عنه���ا ولو دفع ثمن ذلك 

حياته، كم كان يحب م�سر! 
����ض: ماراأي���ك يف اخلدي���وي عبا�ض 

و�سعوره نحو م�سر؟ 
ج: اعتق���د ان���ه كان يف ب���ادئ االمر 
خمل�سا مل�س���ر، وللحركة الوطنية 
وكان فعال يحب فريد )عندما كنت 
يف تركي���ا وفري���د يف م�س���ر اثناء 
حماكمت���ه، وملا كن���ت يف ازمة فقد 

خ�س�ض يل مرتبا �سهريا ولكنه حتول وبدا 
يتق���رب لالجنلي���ز ثم اكت�س���ف ان االجنليز 

الي�ساندونه.. كان متقلبا. 
�ض: يقال انه كانت له ع�سيقات كثرات.

ج: ال اعتقد ذلك انه من النوع الذي اذا احب 
امراأة اخل����ض لها، رمبا كانت له ع�س���يقات 
كث���رات قب���ل م���دام ل���وزاجن، ولكن���ه حني 
تعرف عليها عن طريق احد معاونيه احتفظ 
به���ا حتى اآخر ايامه، رغ���م انها مل تكن على 
قدر كبر من اجلمال، كانت نحيفة و�سغرة 

جل�س���م  ا
عنه���ا  يق���ال  كان  ولك���ن 

انه���ا ام���راأة خط���رة تعمل حل�س���اب 
ان  رغ���م  االجنليزي���ة  املخاب���رات 

جن�سيتها فرن�سية. 
�ض: هل احببت بعد فريد؟

ج: ال انه ال�سخ�ض الوحيد الذي احببته 
يف حيات���ي، لقد تزوجت يف عام 1922 من 
�س���خ�ض يعرف كل ق�ستي �س���رطه الوحيد 
قبل ال���زواج ان امتنع نهائي���ا عن االهتمام 

ق  ل�س���ر با
وب���كل م���ا يتعل���ق ب���ه، لقد 

نفذت وعدي ومات زوجي يف عام 1944. 
�ض: هل اجنبت منه اطفاال؟ 

ج: ال.. فق���د كان اتفاقي معه قبل الزواج اال 
ننجب اطفاال، رمب���ا كان يف ذلك رغبة مني 

بان اثبت ان فريد هو حبي الوحيد. 
�ض: كيف كانت ايامه االخرة؟ 

ب���كل  ح�س���لت   1919 اكتوب���ر   19 يف  ج: 
�سعوبة على ت�سريح للدخول اىل �سوي�سرا 
لزي���ارة فري���د، ومل يعط���وين ت�س���ريحا اال 
لثالث���ة اي���ام فق���ط، وبع���د ان خرج���ت م���ن 
غرفته، قالت يل املمر�س���ة ان���ه ال يوجد اي 
امل يف �سفائه، ق�سيت االيام الثالثة بجانبه 
ومل ا�س���تطع ان ابق���ى اك���رث من ذل���ك. اآخر 
خطاب من���ه كان بتاريخ 19/11/8 يعدين 
في���ه بان يكتب يل كث���را وبانتظام ويطلب 
من���ي ان ابع���ث ل���ه اجزاء"مذكراتي"الت���ي 
انتهي���ت منه���ا لراجعه���ا، كن���ت اعل���م ان���ه 
انته���ى ولكن هو مل يفك���ر دقيقة يف املوت، 
كان اميانه باحلياة وبامل�س���تقبل قوى جدا، 
ت���رك �سوي�س���را وذه���ب اىل برل���ني حي���ث 
توف���ى، وقد علمت بالنباأ من احد ا�س���دقائه 

وا�سمه"مذكور". 
ك���م تاأمل���ت عندم���ا ذهبت اىل م�س���ر يف عام 
1955 ووج���دت ان فريد يرقد يف مقرة ال 
تتنا�س���ب مع �سخ�سيته التاريخية واعربت 
ع���ن امل���ي ه���ذا اىل جمل����ض الث���ورة، فامر 
الرئي�ض عبد النا�سر بنقل رفاته اىل جانب 

م�سطفى كامل. 
وتنه����ض بحما�ض وتذهب م���رة اخرى اىل 
الدرج ال���ذي حتتفظ فيه باثم���ن ما عندها، 
وتخ���رج ورقة عليه���ا نوتة مو�س���يقية لكي 
تعر عن �س���كرها للرئي�ض عبد النا�سر فقد 
كتب���ت كالم اغني���ة وطلبت من مو�س���يقار 
فرن�س���ي ان ي�س���ع اللح���ن واه���دت ه���ذه 
االغنية اىل نا�س���ر، ثم تفتح يل البوما من 
ال�س���ور اخذت اثناء زيارتها مل�سر يف ذلك 
الوقت، وت�س���ر بكل فخر اىل توقيع جمال 
عبد النا�س���ر على احدى هذه ال�سور، انها 
�س���ورة توقي���ع معاه���دة اجلالء، تت�س���در 
القاعة التي مت فيها توقيع االتفاقية �سورة 

كبرة ملحمد فريد. 
* واحدتها عن مذكراتها وعن موعد ن�سرها، 
فق���د كتبتها اوال باول، وراجعها فريد وهي 
حتوي كثرا من ا�س���ماء اال�س���خا�ض الذي 

لعبوا دورا هاما يف احلركة الوطنية. 
اىل  به���ا  تدفع���ي  مل  مل���اذا  وا�س���الها  ����ض: 

النا�سرين حتى االن؟ 
ج: انتظ���رت مرور 50 عاما على وفاته لكي 
ت�سبح كل ر�سائله التي كتبها يل ملكا يل، ال 
يطالبني احد بحقوق ن�س���رها وال يعرت�ض 

احد على ن�سرها. 
ان هذه املذكرات �سوف ت�سلط �سوءا جديدا 
عل���ى ه���ذه الفرتة م���ن تاريخ م�س���ر، الذي 
لعب���ت في���ه عزي���زة دي �سونرون"ا�س���مها 
ال�س���حفي، انتحل���ت ا�س���م عزي���زة لتعلقها 
دي  والدته���ا  ا�س���م  واخ���ذت  باال�س���الم 

�سونرون!! 

�مل�شور/ ت�شرين �لثاين- 1969
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ن�شاء م�شر يجب �ن يتعلمن در�شا 
من ن�شاء �شوريا �ل�شقيقة..! 

ان ن�س���اء م�سر يتحرك���ن نحو جداول 
القي���د االنتخابي���ة عل���ى طريقة"الل���ي 
يحب النبي ي���زق". فالهيئات الن�سائية 
جتم���ع الن�س���اء بالبيان���ات والن���داءات 
ليذه���نب اىل جل���ان القيد حت���ى ال يقال 
ان امل���راأة امل�سري���ة ق���د منح���ت حق���ا.. 

فرف�ست ممار�سته! 
ان ن�س���اء م�س���ر الالت���ي يتجه���ن نحو 
جداول القي���د عل���ى طريقة"اللي يحب 
النب���ي يزق"يج���ب ان ي�ستمعن اىل ما 
قالت���ه ال�سيدة عالي���ة اجلزائري رئي�سة 
االحتاد الن�سائي ال�س���وري وهي تلقى 
كلمته���ا يف املوؤمت���ر الن�سائ���ي العربي 

الذي عقد بالقاهرة هذا اال�سبوع.. 

كل و�حدة.. متار�ش حقها 
لق���د قال���ت ال�سي���دة عالي���ة ان: امل���راأة 
ال�سوري���ة عندم���ا نالت ح���ق االنتخاب 
مل تتهاون يف ممار�ست���ه، فكان الن�ساء 
ي�س���جعن بع�س���هن بع�س���ا للذهاب اىل 

جل���ان القيد ملبا�س���رة هذا احل���ق.. فاذا 
مل تتمك���ن احداهن من الذهاب اىل مقر 
ج���دول االنتخ���اب ملر�ض طفله���ا مثال.. 
قامت جارتها برعاية طفلها ريثما تذهب 
ملمار�س���ة حقها..! ان املراأة ال�سورية مل 
تفرط يف ا�س���تعمال ه���ذا احلق.. ومع 
ذلك رف�س���ت ال�س���لطات – فيم���ا بعد – 
منحها حق الرت�س���يح باغلبية �س���وتني 

فقط!.. 
�شورة للن�شاط �لن�شائي 

يف �لقطر �لعربي 
ان ن�س���اء م�سر يجب ان ي�ستمعن جيدا 
اىل م���ا قالته ال�س���يدة عالية يف املوؤمتر 
الن�س���ائي العربي.. واملوؤمتر الن�سائي 
العربي ي�س���م االحتادات الن�سائية يف 
الب���الد العربي���ة.. ففي كل قط���ر عربي 
جمعيات ن�س���ائية متع���ددة يتكون منها 
احت���اد ع���ام.. ورئي�س���ة االحت���اد العام 
ع���ادة  حت�س���ران  ال�س���ندوق  وامين���ة 
املوؤمت���ر الن�س���ائي العربي الذي ي�س���م 
االحت���ادات الن�س���ائية العربي���ة.. وهو 
�س���نوات يف  ث���الث  كل  يعق���د  موؤمت���ر 

العربي���ة.. وكان���ت  العوا�س���م  اح���دى 
القاهرة مقر املوؤمتر هذا العام.. 

ك�شوف! 
ويف املوؤمت���ر.. احم���ر وج���ه مندوبات 

م�سر خجال! 
فق���د �س���األت بع����ض ال�س���يدات الع���رب 
مندوب���ات االحتاد امل�س���ري ع���ن مدى 
احلق الذي تتمتع به املراأة امل�س���رية.. 
هل هو ح���ق انتخاب فقط ام ابعد مدى 
من ذل���ك.. ولكن �س���يدات م�س���ر نظرن 
اىل بع�سهن البع�ض ووجوههن حتمر 
خجال.. وكل واحدة تنتظر من االخرى 

ان جتيب على ال�سوؤال..! 
وكان م���ن ب���ني اال�س���ئلة الت���ي وجه���ت 
اليه���ن �س���وؤال يق���ول مل���اذا مل ي�س���اهم 
االحتاد امل�س���ري يف الدعاية بني ن�ساء 
م�س���ر ليمار�س���ن حقه���ن االنتخاب���ي.. 
والعجي���ب ان بهيجة ر�س���يد زاغت من 
االجاب���ة.. ث���م ترك���ت املوؤمت���ر وذهبت 
اىل منزلها لتغر ف�ستانها.. وتعود اىل 

االجتماع مرة اخرى! 
منطق ن�شائي من لبنان! 

يف  الن�س���ائي  لبن���ان  �س���وت  وارتف���ع 
اللبناني���ة  امل���راأة  ان  ليق���ول  املوؤمت���ر 
مل تطال���ب بح���ق الرت�س���يح ع���ن طريق 
االعت�سام وال�سراع والعويل.. بل عن 
طري���ق بث الوع���ي الن�س���ائي يف املدن 
والقرى واجلبال وامل�س���انع.. وعندما 
و�سع الد�س���تور االخر يف لبنان ن�ض 
على ان جميع اللبنانيني مت�ساوون يف 
احلقوق وذهب���ت ال�س���يدة ابتاج قدور 
على راأ����ض ثماين �س���يدات وقع عليهن 
االختي���ار من ب���ني �س���يدات اجلمعيات 
الن�س���ائية اىل رئي�ض ال���وزراء ليذكرنه 
بن�ض الد�ستور.. وقلن له ان املواطنات 
اما انهن يحملن اجلن�سية اللبنانية ويف 
هذه احلالة لي�ض هناك مرر حلرمانهن 

م���ن احلق���وق الت���ي يتمت���ع به���ا 
الرج���ل – ومنها حق الرت�س���يح 
لبنانيات  ل�س���ن  انه���ن  – وام���ا 
ويف ه���ذه احلال���ة يطل���نب م���ن 
رئي�ض الوزراء معرفة جن�س���ية 

الن�ساء يف لبنان. 
وبهذا املنطق.. ح�سلت املراأة 
اللبناني���ة على حق الرت�س���يح 

واالنتخاب! 

�لهدف.. بعد عزل 
جلوب 

االأردني���ة  امل���راأة  ووقف���ت 
يف  ن�س���اطها  ت�س���رح 

املوؤمتر.. 
زليخ���ة  ال�س���يدة  قال���ت 

الن�س���ائي  االحت���اد  رئي�س���ة  ال�س���هابي 
االردين ان برامج االحتاد االردين هي 
املطالبة بحقوق املراأة ال�سيا�سية كاملة 
ورف�ض ال�س���لح م���ع ع�س���ابات اليهود 
واملطالبة بع���ودة الالجئني اىل ديارهم 
والعم���ل على رفع م�س���توى ال�س���جون 
وحت�س���ينها.. وكان اخر ن�س���اط قامت 
ب���ه املراأة االردنية ه���و املطالبة بتعيني 
مدر�س���ات لتعلي���م ال�س���جينات االميات 
عل���ى  وتدريبه���ن  القد����ض  �س���جن  يف 

ا�سغال التطريز واخلياطة.
للم���راأة  ان  زليخ���ة  ال�س���يدة  وقال���ت 
االردني���ة حق االنتخاب فقط.. كما انها 
�س���وف حتم���ل ال�س���الح قريبا لت�س���اهم 
يف الدفاع ع���ن كيان الوط���ن العربي.. 
واملها كبر يف حتقيق هذا الهدف بعد 

عزل جلوب. 

�ملر�أة يف �لعر�ق 
وقالت ال�س���يدة ع�سمت ال�سعيد رئي�سة 
االحت���اد العراقي ان امل���راأة يف العراق 

خلت  د
كل امليادين الثقافية التي 

دخله���ا الرج���ل ولكنها ال ت���زال تطالب 
العراقي���ة  فامل���راأة  االنتخ���اب..  بح���ق 
تنتظ���ر ح�س���ولها على ه���ذا احلق عند 

تعديل الد�ستور العراقي.. 
وقالت ال�س���يدة ع�س���مت ان الفرق بني 
املراأة امل�س���رية واملراأة العراقية هو ان 
العراقي���ة مل ترفع النقاب من وجهها اال 

منذ مدة قريبة.. 

ن�شيحة..! 
وبعد هذا كله.. 

مندوب���ات  اذن  يف  �س���غرة  ن�س���يحة 
م�سر الالتي وقفن يف املوؤمتر..

ادر�س���ن الن�س���و�ض اخلا�س���ة بحقوق 
امل���راأة يف الد�س���تور.. وبعده���ا ادخلن 
ت���زداد  ال  حت���ى  املوؤمت���رات..  اىل 

وجوهكن.. حمرة على حمرة!. 

�جليل /  ني�شان- 1956
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