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نحن الآن يف �سنة 1923
�آخر �سنة من �سنوات
الرخاء الذي جاء بعد
احلرب مبا�شرة� .أنه يوم
 15مار�س ..اول عيد من
اعياد اال�ستقالل.
�إن م�صر اليوم ترق�ص
على �سالمل التاريخ!
فقد م�ضى عام كامل
على اعالن اال�ستقالل.
و�سيم�ضي عام كامل
ثم يجتمع اول جمل�س
نيابي يف عهد الد�ستور.
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ان  15مار�س
�سن ��ة  1923ي�سم ��ى الي ��وم عيد
اال�ستق�ل�ال ،ولكن ه ��ذا اال�سم ل ��ن يعي�ش
طويال فان �سعد زغلول �سيتوىل الوزارة
ويعق ��د جمل�س النواب بعد ع ��ام وي�سمي
الي ��وم (عيد الد�ستور) نح ��ن الآن يف 15
مار�س �سنة .1923
توفي ��ق ن�سي ��م با�ش ��ا رئي� ��س ال ��وزارة
ق ��دم ا�ستقالت ��ه لأن االجنلي ��ز رف�ضوا ان
ي�سمى ملك م�ص ��ر يف الد�ستور ملك م�صر
وال�سودان.
الل ��ورد اللنبي يفاو�ض ع ��ديل يكن ولكن
ع ��د يل يرف� ��ض ال ��وزارة وكذل ��ك ث ��روت
ور�شدي.
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�سعد زغل ��ول ي�سمي اللجنة الذي و�ضعت
الد�ستور بلجنة اال�شقياء!
ان ��ه معتقل يف جب ��ل ط ��ارق ..وامل�ساعي
مبذول ��ة لف ��ك اعتقال ��ه وهن ��اك جري ��دة
اجنليزي ��ة �صغرية ا�سمه ��ا الديلي هريالد
تطال ��ب ب�إط�ل�اق �سراح ��ه وق ��د و�صفته ��ا
ال�صح ��ف املعادي ��ة ل�سع ��د بانه ��ا جري ��دة
حق�ي�رة ي�صدرها ال�شيوعي ��ون يف لندن!
ولك ��ن �صح ��ف �سع ��د ت�ؤك ��د انه ��ا جريدة
كب�ي�رة وانه ��ا تطب ��ع اك�ث�ر م ��ن � 40أل ��ف
ن�سخة يف اليوم!
ون�شرت جري ��دة الديل ��ي د�سبات�ش ل�سان

ح ��ال املحافظ�ي�ن ومقطوعيته ��ا ن�ص ��ف
مليون ن�سخة مقاال بعنوان� ،سجن النعيم،
قال ��ت فيه":من اخلط�أ ان يظن البع�ض ان
�سعد زغلول يف حمنة فالواقع لغة يعامل
معاملة ا�ستثنائية ك�أ�سري دولة".
وهو لي�س قوي البنية فلذا يعتني ب�صحته
اعتن ��اء عظيما وله ان يقر�أ ويطالع جميع
الكتب التي يجتاح اليها ومع ذلك ال يبتهج
ابتهاجا حقيقي ًا بقراءة االدب!
وه ��و يجيد لعب البوك ��ر وقد ا�ستطاع ان
يك�س ��ب كل النقود الت ��ي كانت يف جيوب
حرا�سه!
ولي�ست ه ��ذه هي املرة االوىل التي ك�سب
فيه ��ا �سع ��د زغلول ام ��وال حرا�س ��ه ..فقد
�سب ��ق ان ربح امواال كث�ي�رة من كل مكان
نفاه اليه االجنليز!".
وال�ش ��اب مك ��رم عبيد معتق ��ل يف �سي�شل،
انه يحب فتاة يف م�صر ويكتب لها خطابا
كل يوم من نار!
ان الفتاة ا�سمها عايدة ،وهي ابنة اال�ستاذ
مرق� ��ص حنا وه ��و معتق ��ل الآن يف فندق
ق�صر النيل وحمكوم عليه باالعدام.
وم ��ع مك ��رم يف �سي�ش ��ل القا�ض ��ي ال�شاب
م�صطف ��ى النحا�س بك وفت ��ح الله بركات
بك وعاطف بركات بك و�سينوت حنا بك.
ان م�صطف ��ى ب ��ك مت�شائم! وه ��و يتحدث
دائما عن �شقيقته واوالدها ال�صغار الذين

تركه ��م بال معني يف �شقته ال�صغرية بحي
�ش�ب�را ان ايج ��ار ال�شقة مرتف ��ع جد ًا .فهو
ثالثة جنيهات يف ال�شهر.
ان م�صطفى ب ��ك مي�ضي الوقت يف الغناء
مع مكرم ،انهما يغنيان االغنية ال�شعبية:
يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي!
بلدي يا بلدي وال�سلطة اخذت ولدي.
***
واغن ��ى ال�صح ��ف الي ��وم ه ��ي جري ��دة
ال�سيا�س ��ة وه ��ي تدف ��ع مرتب ��ات �ضخم ��ة
للمحررين انهم يدفعون لرئي�س التحرير
ال�ش ��اب حممد ح�سني هيكل  80جنيها يف
ال�شه ��ر! واملدي ��ر ال ��ذي يح ��رك املحررين
هو طبي ��ب اطف ��ال ا�سمه الدكت ��ور حافظ
عفيفي.
انه ��ا ت� ��ؤرخ  25ال ��ف ن�سخ ��ة يف الي ��وم،
وهن ��اك مناف�س ��ة �شدي ��دة ب�ي�ن جريدت ��ي
املقط ��م وااله ��رام عل ��ى احت�ل�ال امل ��كان
الثاين!
املخرب ال�ش ��اب حممود اب ��و الفتح يبحث
عن عمل!
ال�شاب فكري اباظة يكتب مقاالت حما�سية
يف جريدة االهرام ن�صفها عالمات تعجب
ون�صفها عالم ��ات ا�ستفهام والباقي افكار
جديدة!
حمم ��د التابع ��ي كت ��ب مقالت ��ه االوىل يف
جملة �سفنك� ��س االجنليزية ان ��ه مل يكتب

بعد باللغ ��ة العربية ،ان مقال ��ه االول كان
نقدا لرواية غادة الكاميليا التي اخرجتها
فرقة رم�سي�س انه يقول عن يو�سف وهبي
انه"واد خلمة"ولقد اكت�شف فتاة �صغرية
قامت بدور �صغري جدا.
ان ا�سمه ��ا فاطمة ر�ش ��دي والتابعي يتنب�أ
لها مب�ستقبل كبري!
ان التابع ��ي اليوم ي�ستع ��د للح�صول على
�شهادة اللي�سان�س.
وامنيت ��ه ان يع�ي�ن يف وظيف ��ة بال�سل ��ك
ال�سيا�سي مبرتب  15جنيها يف ال�شهر!
يقول التابعي انه يف تلك االيام كان كثري
احلياء وكان يجفل من جمال�س الفتيات!
وم�صطفى وعلي ام�ي�ن كانا يف التا�سعة!
كان م�صطفى امني ي�صدر جملة بالبلوطة
ا�سمها"احلق ��وق"وكان عل ��ي امني ي�صدر
جمل ��ة مناف�س ��ة ا�سمه ��ا اال�س ��د انهم ��ا
تليم ��ذان يف ال�سن ��ة الثاني ��ة مبدر�س ��ة
املن�ي�رة االبتدائي ��ة ببنطلون ��ات ق�صرية،
ويق ��ر�آن ب�شغف رواي ��ات الن�ص ال�شريف
وجون�سون والفر�سان الثالثة!
اكت�شف علي امني اليوم ان اللورد كت�شرن
قد عرف ون�شر اخلرب يف ال�صفحة االوىل
من جملة اال�سد بعناوين �ضخمة!
وبع ��د اعداد املجلة للطب ��ع وبعد توزيعها
ظهر ان كت�شرن غرق منذ � 9سنوات!
ويف  15مار� ��س �سن ��ة  1923كان توفيق
احلكي ��م طالب ًا يف ال�سن ��ة الثالثة مبدر�سة
احلق ��وق .وكان"يزوغ"م ��ن حما�ض ��رات
املدر� ��س علي ماه ��ر يف القان ��ون الدويل
حتى يح�ض ��ر بروفات روايتي ��ه العري�س
وخامت �سليمان ،يف فرقة عاك�شة!
وكان زمالء توفيق احلكيم ين�صحونه بان
يح�ضر حما�ضرات"علي بك"النه حما�ضر
ممت ��از ،وكان توفيق يع ��د باحل�ضور عند
انته ��اء الربوفات ..ولكنها مل تنته اال بعد
انته ��اء الع ��ام الدرا�س ��ي كان زم�ل�ا�ؤه يف
مدر�سة احلقوق حممد الوكيل وم�صطفى
مرعي و�سليمان غنام وح�سن ي�س .وبقي
ح�س ��ن يف �سن ��ة ثالث ��ة حت ��ى كتاب ��ة هذه
ال�سطور!

انه يفكر يف الزواج! ان معظم زمالئه يف
املدر�س ��ة متزوجون فلم ��اذا ال يتزوج هو
اي�ض ًا!
انه اليوم بد�أ يقلب هذه الفكرة يف ر�أ�سه..
وا�ستطاع ان ينفذها بعد � 23سنة!

وابراهي ��م عبد الهادي؟ ان ��ه م�سجون يف
�سجن م�صر وهو يقوم بخياطة اجلالليب
والط ��وايف للم�سجون�ي�ن وين ��ام عل ��ى
اال�سفل ��ت! ولق ��د عاد م ��ن تركي ��ا مهند�س
�صغري عم ��ره � 23سنة ومت ��زوج من فتاة
ا�سكتلندية ح�سناء.
ان يف جيب ��ه ع�ش ��رة �آالف جني ��ه وه ��و
يبحث عن عمل!
ه ��ل ي�شتغ ��ل بال�صحاف ��ة او ي�شتغ ��ل
باملقاوالت؟
لق ��د بد�أ باملق ��اوالت وارتفع ��ت ثروته من
ع�ش ��رة �آالف جني ��ه اىل ع�ش ��رة ماليني..
هذا املهند�س ا�سمه احمد عبود!
ون�سم ��ع يف هذه االيام ع ��ن �شاب ن�شيط،
ان ��ه موظ ��ف �صغ�ي�ر يف ادارة االح�ص ��اء
التابعة للوزارة.
وه ��و ال ��ذي ي�ؤل ��ف الوف ��د! فف ��ي كل مرة
يقب� ��ض االجنلي ��ز عل ��ى اع�ض ��اء الوف ��د،
ي�سرع بت�أليف وفد جديد!
ان ��ه �ألف حتى الآن  3طبق ��ات بعد اعتقال
وفد �سع ��د! ومرتب ��ه  15جنيه ��ا ،وحالته
املالي ��ة ال ت�سم ��ح ل ��ه بركوب ال�ت�رام! انه
ي�س�ي�ر يومي ��ا عل ��ى قدمي ��ه م ��ن بيته يف
�ش ��ارع ب ��والق اىل مكتب ��ه وم ��ن مكتب ��ه
اىل بي ��ت االم ��ة ان ا�سم ��ه حمم ��ود فهمي
النقرا�ش ��ي! وهناك ا�ست ��اذ �شاب متطرف
يف مدر�سة التجارة ،ان البولي�س ال�سري
يراقب ��ه ويتتبع ��ه ،انه ��م يتهمون ��ه بان ��ه
الر�أ� ��س الذي يدير االغتي ��االت ال�سيا�سية
�ضد االجنليز.
�إن ��ه يف الثالث�ي�ن م ��ن عم ��ره! والطلب ��ة
يعبدونه عبادة.
ان البولي�س يتهمه بانه يدير حوادث قتل
االجنلي ��ز وهو جال�س عل ��ى املقهى يلعب
الدومينو! ا�سمه احمد ماهر!
***
والآن ننتق ��ل اىل ال�صالون ��ات ان اجم ��ل
�سي ��دة يف م�صر ه ��ي �سيدة �شاب ��ة ا�سمها
عناي ��ات ه ��امن �سلطان والعق�ل�اء ي�شكون
م ��ن انحط ��اط املجتم ��ع :لقد �شاه ��د احد
الوزراء وهو يذهب اىل م�سرح ماج�ستيك

وقد ت�أبط ذراع زوجته!
ان امل�س ��ارح ت�ضع �ستائر من التوللي على
االلواح لتخفي احلرمي! وم�شايخ االزهر
ي�شكون من انحالل االخالق وانه اذا �سار
احلال عل ��ى هذا املنوال ق ��د تذهب زوجة
الوزي ��ر اىل امل�س ��رح م ��ع زوجه ��ا �سافرة
الوجه ،وقامت قيامة ال�صحف،لأن بع�ض
ال�سي ��دات امل�صري ��ات ذه�ب�ن اىل م�س ��رح
رم�سي�س �سافرات!
وق ��د �ألغى اح ��د ال ��وزراء زواج ابنته الن
العري� ��س الوقح طلب ان ي�شاهد العرو�س
قبل عقد القران!
واجم ��ل �شاب اليوم هو عط ��ا عفيفي بك،
ولك ��ن الدوائ ��ر االجنبية ت�ؤك ��د ان اجمل
�شاب هو احمد حممد ح�سنني ،انه مفت�ش
داخلية �صغري.
ان ه ��ذا ال�شاب جريء ج ��دا لقد ذهب اىل
ق�ص ��ر املتن ��زه مبالب�س عادي ��ة وطلب
مقابلة ال�سلطان بدون موعد �سابق.
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وده�ش رجال الق�صر ملا ا�ستقبله ال�سلطان
وا�صدر امره بتعيينه امينا رابع ًا!
ان رج ��ال الق�ص ��ر ال يتوقع ��ون بق ��اء هذا
ال�ش ��اب طوي�ل�ا يف الق�ص ��ر فان ��ه ال يفه ��م
الربوتوكول واال�صول!
واوالد الذوات الذين يتحدث عنهم النا�س
اليوم هم حفنى حمم ��ود وحممد ع�سران
عبد الكرمي وعلي رات ��ب .وظهرت موجة
�إباحي ��ة غريبة بني بع� ��ض التالميذ ،حتى
ان ناظر املدر�س ��ة ال�سعيدية ا�ضطر ام�س
اىل عن ��ف ثالث ��ة تالمي ��ذ النه ��م دخل ��وا
املدر�س ��ة ب ��دون طرابي� ��ش وقام ��ت قيامة
ال�صح ��ف �ض ��د حممد حم ��ب با�ش ��ا وزير
املالية اجلديد الذي ار�سل خطاب �شكر اىل
جمعي ��ة اله�ل�ال االحمر ت�ضم ��ن  15غلطة
نحوية!
ودافع ��ت ال�صح ��ف الوزاري ��ة ع ��ن

◄◄
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◄◄

الوزير قالت انه لي�س من �شروط الوزارة
ان يجيد الوزير امل�صري اللغة العربية!
وتكالي ��ف احلي ��اة مرتفع ��ة ج ��دا يف هذه
االي ��ام .فان املوظف ال�صغ�ي�ر ال ي�ستطيع
ان يجد �شقة يف جاردن �سيتي مكونة من
 4غرف باقل من  4جنيهات!
وثمن الف�ستان ق ��د و�صل اىل  3جنيهات،
والرتزي يتقا�ضى جنيهني!
وقد علمت اح ��دى ال�صحف ان احد اوالد
الذوات دفع ثمانية جنيهات ثمنا لبدلته!
واجم ��ل ممثلة الي ��وم هي ال�سي ��دة زينت
�صدق ��ي وه ��ي تعي�ش يف ب ��ذخ غري عادي
وت�ص ��رف م ��ا ال يق ��ل ع ��ن  30جنيه� � ًا يف
ال�شهر!
والنا� ��س يتحدث ��ون الي ��وم ع ��ن الغ�ل�اء
ووج ��وب العمل عل ��ى مكافحت ��ه! ان ثمن
رط ��ل اللح ��م الآن  3قرو� ��ش ..وثم ��ن اقة
العي� ��ش اكرث من قر�ش �ص ��اغ! وقد رفعت
امل�سارح اجر الدخ ��ول فو�صل ثمن اللوج
اىل خم�سني قر�ش ًا!
وانتق ��دت ال�صح ��ف االحتادي ��ة اجلديدة
زيادة ع ��دد الوزراء! حت ��ى ان عددهم يف
الوزارة اجلديدة و�صل اىل  8وزراء.

***
وتهم� ��س الدوائ ��ر الديبلوما�سي ��ة ب ��ان
الغ ��ازي م�صطف ��ى كم ��ال وق ��ع يف غ ��رام
فت ��اة ح�سناء ا�سمه ��ا لطفي ��ة ،وتتوقع ان
يق�ض ��ي هذا الغرام على نفوذه وي�ؤثر يف
تفكريه!
بل يق ��ال ان م�صطف ��ى كمال يفك ��ر يف ان
يرتدي القبعة يف ال�صيف!
لقد قام ��ت قيامة االزهر على ه ��ذا الزعيم
امل�سلم النه يريد ان ي�ضع على ر�أ�سه قبعة
الكف ��رة والن�ص ��ارى! وتتح ��دث لندن عن
ال�شاب اخلجول ابن مل ��ك االجنليز الذي
خط ��ب فتاة غني ��ة جميلة ،لقد ت ��ردد امللك
طوي�ل�ا يف عق ��د ق ��ران ابنه ،الن ��ه يتلعثم
كثريا وال ي�ستطي ��ع ان ينطق جملة كاملة
اال اذا تلعث ��م يف اثنائه ��ا ث�ل�اث مرات انه
الدوق يورك ،ولقد ن�شرت جريدة"ايفنتج
نيوز"انه �سيق ��دم لعرو�سه قالدة م�صرية
قدمي ��ة وجدها الل ��ورد كرتارفون يف قرب
توت عنخ �آمون!
وقامت قيامة ال�صحف امل�صرية على هذه
الهدي ��ة وقال ��ت انه ��ا هدي ��ة م�سروق ��ة من
م�ص ��ر وطالبت باعادته ��ا ان العري�س هو
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االن جورج ال�ساد�س ملك اجنلرتا احلايل
وزوجته هي ملكة اجنلرتا!
وقد ا�ستطاع بعد جمهود �شاق ان يتخل�ص
م ��ن ت�أتاته وق�أقاته وا�صبح يحادث �شعبه
يف الراديو عدة مرات كل عام.
ولق ��د عر� ��ض عل ��ى الآن�س ��ة ام كلثوم يف
مار�س  1950ال ��ف جنيه لتغني يف حفلة
زف ��اف فاعت ��ذرت الرتباطه ��ا بالغن ��اء يف
االذعة!
فماذا كان اجر ام كلثوم �سنة 1923؟
تق ��ول ام كلث ��وم انها كان ��ت تتقا�ضى 20
جنيه ��ا مبا يف ذلك م�صاريف ال�سفر وبدل
االنتقال من ال�سنبالوين اىل القاهرة!
وكان ه ��ذا هو اجره ��ا اال�سمي اما اجرها
الفعل ��ي ف ��كان  50قر�ش� � ًا! النه ��ا كان ��ت
ت�صرف الباقي يف ال�سكة احلديد واالقامة
يف القاهرة عدة ايام ا�ستعداد ًا للحفلة!
كانت ترك ��ب القط ��ار يف الدرج ��ة الثالثة
وتقي ��م يف ملحق فندق ج ��وردن هاو�س،
وكانت هي ووالدها و�شقيقها يقيمون يف
حجرة واحدة! اجره ��ا ثالثون قر�شا مبا
يف ذلك ثمن االفطار لثالثة ا�شخا�ص!
وكانت ام كلث ��وم ال تعرف القاهرة ولذلك

كانت تذه ��ب اىل املطعم املج ��اور للفندق
لتن ��اول الطعام وتدف ��ع يف كل مرة جنيها
كامال!
وبع ��د �سنوات اكت�شف ��ت ام كلثوم ان هذا
املطع ��م هو مطع ��م ا�صح ��اب املاليني وان
ا�سم ��ه �سان جيم�س! وكان يبقى معها بعد
دف ��ع اجر الطعام والفندق  50قر�شا كانت
ت�شرتي بها فاكهة من ال�سنبالوين لتقدمها
اىل ا�سرته ��ا على اعتبار انها فاكهة م�صر!
وكانت امني ��ة ام كلثوم يف ذلك الوقت ان
تركب الرتام وتدخل حديقة احليوانات!
***
وحمم ��د عبد الوه ��اب يتقا�ض ��ى االن 25
�أل ��ف جنيه ع ��ن كل فيلم يظه ��ر فيه؟ فماذا
كان يف �سنة 1923؟
كان مطربا �صغ�ي�را يف فرقة علي الك�سار
وكان مرتب ��ه �ست ��ة جنيه ��ات يف بع� ��ض
اال�شهر وال �شيء يف كثري من ال�شهور!
ان امني ��ة حمم ��د عب ��د الوه ��اب ان يع�ي�ن
يف وظيف ��ة دائم ��ة يف م�صلح ��ة امل�ساح ��ة
مبرت ��ب �شهري ق ��دره �ستة جنيه ��ات ،لقد
حت ��دث يف ه ��ذه امل�سالة الهام ��ة مع مدير
م�صلحة امل�ساح ��ة حممود �شاكر بك"با�شا
االن"فوعده بالنظر يف االمر.
ان ��ه �سيغن ��ي الليلة عل ��ى م�س ��رح الك�سار
اغنية"عذبين ��ي فمهجت ��ي يف يدي ��ك..
وان�صفيني ،فالقلب عبد لديك!".
وه ��و مط ��رب كب�ي�ر االن ..لق ��د دفع ��ت
ل ��ه �شرك ��ة اال�سطوان ��ات جنيه�ي�ن ثم ��ن

ا�سطوانة"وي�ل�اه! م ��ا حيلت ��ي ..وي�ل�اه
م ��ا عمل ��ي� ..ض ��اع الر�ش ��اد ،و�ضاقت يف
الهوى �سبلي!".
وه ��و يعتقد ان اجمل فت ��اة يف العامل هي
فاطم ��ة ق ��دري ان عمره ��ا يف �سنة 1950
حوايل ال�ستني .وهو يقيم يف ن�صف بيت
بباب ال�شعرية يبلغ ايجاره ال�شهري 150
قر�ش ًا!
وهو يدف ��ع ال�سرت ��ه كل �شه ��ر  4جنيهات
ويحتفظ يف جيبه بالفي مليم!
ان ��ه �سعي ��د به ��ذه الآالف! فه ��و يذهب كل
ا�سب ��وع اىل"امللط"بائ ��ع الكب ��اب بب ��اب
اخللق وياكل وحده رطل كباب ثمنه �ستة
قرو�ش!
ان زم�ل�اءه يح�سدون ��ه فه ��و ميل ��ك بدل ��ة
�سموك ��ن ثمنه ��ا خم�س ��ة جنيه ��ات دفعه ��ا
بالتق�سي ��ط وبدل ��ة رمادي ��ة ثمنه ��ا ثالث ��ة
جنيهات!
ان امنيته اليوم هو ان ياكل كل يوم رطل
كباب! ورطل الكباب ي�سيطر على تفكريه
فالفتاة اجلميلة يف نظره هي التي يتكون
ج�سمه ��ا الب�ض م ��ن الف رطل كب ��اب! لقد
تق ��دم من ��ذ اي ��ام اىل امتحان عق ��ده معهد
املو�سيق ��ى للتلحني ،ف�سق ��ط عبد الوهاب
وجنح �صفر على!
ان ��ه مل يي�أ�س ..لقد وع ��ده �شاكر بك مدير
امل�ساحة بالنظر يف امر تعيينه يف وظيفة
كاتب مب�صلح ��ة امل�ساح ��ة مبرتب �شهري
قدره �ستة جنيهات!
ترى؟ هل تفتح ل ��ه ال�سماء ابوابها ويرى
ليل ��ة القدر ويح�صل عل ��ى الوظيفة وعلى
ارطال الكباب؟!
***
ولنع ��د االن اىل �سن ��ة  1950ان م�ص ��ر ال
تزال ترف�ض �سالمل التاريخ!
ولك ��ن ت ��رى ماذا �سيح ��دث بع ��د � 27سنة
لطلب ��ة ال�سن ��ة الثالث ��ة بكلي ��ة احلق ��وق
واملطرب ال�صغري الذي يحلم اليوم برطل
الكب ��اب ،واال�سم ��اء الالمع ��ة الت ��ي ه ��ي
حديث النا�س يف �سنة !1950؟
ماذا �سيحدث لكل ه�ؤالء �سنة 1977؟
ان االجابة عن هذا ال�س�ؤال �ستن�شر قريبا
يف جملة"�آخ ��ر �ساعة"يف الع ��دد ال�صادر
ي ��وم االربع ��اء  15مار�س �سن ��ة ..1977
فرتقبوه!
�آخر �ساعة� /آذار1950 -

تلقيت يف براغ برقية من
امل�سرت وليام ايتكنز ع�ضو
جمل�س العموم يقول فيها:
�إما ان حت�ضر عندي او اح�ضر
عندك! وده�شت كيف عرف
اذن يف براغ ثم علمت انه
ار�سل مندوبا بالطائرة
اىل القاهرة وح�صل على
عنواين!
ويف مطعم جمل�س العموم
قال يل وليام:
 انني اعر�ض علىدار"اخبار اليوم"با�سم
الدوق وند�سور اعظم عمل
�صحفي! ملك يكتب لأخبار
اليوم و�آخر �ساعة! ان هذه
املذكرات �ستن�شر يف اعظم
جرائد العامل :اليف يف
امريكا وال�سانداي اك�سرب�س
يف لندن وباري فران�س يف
بار�س ..واخبار اليوم و�آخر
�ساعة يف ال�شرق االو�سط!

قل ��ت ل ��ه :ولكن هل كت ��ب امللك ادوارد ع ��ن رحلته يف
م�ص ��ر فق ��ال :نعم ولك ��ن الفقرة اخت�ص ��رت يف لندن،
ولكن ميكنكم انتم ان تن�شروها كاملة
و�س�ألته :وهل حذفتم �شيئ ًا �آخر من املذكرات؟
ق ��ال :نع ��م ..اجل ��زء اخلا� ��ص بامل�س�ت�ر ت�شر�ش ��ل لقد
وافق ��ت جمي ��ع ال�صحف عل ��ى حذفه بن ��اء على رجال
امل�س�ت�ر �شر�ش ��ل نف�سه فقل ��ت له :ما عدا اخب ��ار اليوم
و�آخر �ساعة!
و�سلمني املذكرات لأقر�أها!
وقر�أتها و�سافر مندوب خا�ص بالطائرة من لندن اىل
القاهرة يحمل هذه املذكرات اليك.
علي �أمني

يف فرباي ��ر �سنة  1919بعد اربع �سنوات ق�ضيتها يف
ميادين القتال عدت اىل لندن ككل ال�شبان امل�سرحيني
م ��ن اجلي�ش �أبحث عن م�ستقبل ��ي .وكانت امنيتي ان
اع�ي�ن �ضابطا يف حر�س امللك ولك ��ن ابي رف�ض وقرر
ان يدربني لأحتمل م�س�ؤولية"ويل العهد"!
وقبل ان ارى لندن ومباهجها التي حرمت منها اثناء
احلرب ا�ستدع ��اين رئي�س الوزراء لويد جورج وقال
يل:
 لق ��د عينتك �سفريا متج ��وال تنوب عن امللك يف �شكرجنود االمرباطورية الذين حاربوا من اجل والدك.
وقال يل والدي:
 ان ه ��ذه الرح�ل�ات هي اجلامعة الت ��ي تقرر �إحلاقكبها ..واين اريد ان تعرف �شعوب االمرباطورية ملك
امل�ستقبل!

ومل ين�صحن ��ي املل ��ك ب�ش ��يء ولكن كب�ي�ر االمناء قال
يل:
 ان امللك املاهر هو الذي يعرف متى يقف طويال واذجل�س ��ت ،فال تتكل ��ف اجللو�س حتى التتع ��ب وتتعب
غريك!
وقال يل امللك:
 ان ��ك ا�سع ��د حظ ��ا من ��ي فقد اتاح ��ت لك احل ��رب انتعرف النا�س وتعي�ش عي�شة ال�شعوب ال عي�شة امللوك
واالمراء ..ولك ��ن ال نظن ان اختالطك بال�شعب يعني
ان تعي� ��ش ح ��را طليقا ..كم ��ا يعي�ش اف ��راد ال�شعب..
اذكر دائما ما هو مركزك ومن انت!
نعم ..اذكر دائما ما هو مركزك ..ومن انت!
لق ��د �سمعت هذه اجلملة بعد ذلك مئات املرات من ابي
ولكن من اكون انا؟
ان فك ��رة انني ل�ست مثل غ�ي�ري من النا�س ،ووجوب
ارتفاعي عن م�ستوى ال�شعب ملجرد انني امري ،كانت
فك ��رة ال تروقني على االط�ل�اق ان حياتي يف جامعة
اك�سف ��ورد ويف مي ��دان احل ��رب جعلتن ��ي ا�شع ��ر بان
رغبات ��ي واحالمي مل تكن تختلف عن رغبات زمالئي
م ��ن اف ��راد ال�شعب ..وانن ��ي مهما جاه ��دت فانني لن
اتفوق على غريي من ابناء ال�شعب اذا غادرت ا�سوار
الق�صر!
انن ��ي كنت يف تلك االيام ثائر ًا عل ��ى مركزي ..ملاذا ال
اعامل كغريي من النا� ��س ..ملاذا ال احترر كما يتحرر
غريي من ال�شبان؟
وق ��د متلكن ��ي ه ��ذا ال�شعور من ��ذ ان كن ��ت تلميذا يف
الف�ص ��ل ،على واجب ��ات التالميذ ولي� ��س يل حقوقهم
ولكن ال�شعب الربيطاين خفف من حدة ثورتي.
فق ��د كان ��ت اجلماه�ي�ر كرمية مع ��ي اثن ��اء جتوايل..

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

6

العدد ( )3948ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الثالثاء ( )13حزيران 2017

العدد ( )3948ال�سنة الرابعة ع�شرة  -الثالثاء ( )13حزيران 2017

7

◄◄
كانت تهتف يل وت�صفق ل�سخافاتي!
انن ��ي ل ��ن ان�س ��ى عط ��ف ال�شع ��ب الدميقراط ��ي على
امريهم ال�ساذج!
وكلما زادت زياراتي يف انحاء البالد كلها امنت بان
يف اخلطاب ��ة هو ارق ��ى مراتب االن�ساني ��ة ..وانني
بعي ��د جدا ع ��ن هذه املرتب ��ة وكان امل�س�ت�ر ون�ستون
ت�شر�ش ��ل هو اخط ��ب من عرفتهم فلج� ��أت اليه اطلب
منه ان يعلمني كي ��ف اكون خطيب ًا ،الن هذا �سيكون
�سالحي الوحيد يف رحالتي حول العامل!
وكتب يل ت�شر�شل هذه الن�صيحة:
�إذا كان عندك فكرة هامة تريد ان تثريها يف خطابك
ف�ل�ا حت ��اول ان تك ��ون ماه ��را او ق ��ادرا ،ا�ستعم ��ل
�شاكو�ش ��ا وا�ض ��رب ال�شاكو�ش على م�سم ��ار الفكرة
ثم عد ثانية وا�ض ��رب امل�سمار على ر�أ�سه واذا اردت
ان تق ��ر�أ خطابك يجب ان تق ��ر�أه علنا ،اقر�أ اخلطاب
ببطء وامعان وال حتاول ان تخفي الورق عن انظار
النا�س.
وطبع ��ا اح�سن من هذا ان حت ��اول ا�ستذكار خطابك
عن ظهر قلب واح�سن طريقة لقراءة خطابك يف حفلة
ع�ش ��اء ان ت�أتي بك ��وب ماء ثم ت�ضع فوق ��ه �سلطانية
غ�س ��ل اليدين ثم �ضع طبق ��ا ف ��وق ال�سلطانية و�ضع
خطابك فوق الط�ي�ن ولكن حذار ان ت�ضطرب فيختل
توازنك وتنقلب كل هذه االواين على مالب�سك ..كما
حدث يل ذات يوم!
ون�ستون �شر�شل
و�ساف ��رت اىل كندا مع  10م ��ن ال�سكرتارية واالمناء
وعل ��ى ر�أ�سهم �شيخ هرم وه ��و ال�سري جوزيف بوب
الن ��ه هو ال ��ذي نظم رحلة وال ��دي اىل كن ��دا منذ 20
�سنة!
وكن ��ا جميعا يف �سن ��ة  1919ولك ��ن ال�سري جوزيف
كان ال يزال يعي�ش يف القرن الثامن ع�شر! وعلى ذلك
رتب رحلتي على ا�سا�س انها جتري يف القرن الثامن
ع�شر ال القرن الع�شرين!
ومل ��ا مل تكن ال�سيارات ق ��د اخرتعت يف القرن الثامن
ع�شر فقد ا�صر ال�س�ي�ر جوزيف على ان اركب جوادا
واختال به بني اجلماهري!
وهجم ��ت علي اجلماهري و�سرق ��ت مناديلي وقبعتي
وانتزعت ازرار جاكتتي على �سبيل التذكار!
وحاولت ان اقن ��ع ال�سري جوزيف بالعدول عن فكرة
ركوب جواد امام اجلماهري خ�شية ان يجمح اجلواد
ولكنه ا�صر على اتباع نظام القرن الثامن ع�شر .ويف
كيوبي ��ك هجم عل ��ي � 27ألف من املحارب�ي�ن القدماء،
واخرتق ��وا الكوردون ��ات واختطف ��وين م ��ن ف ��وق
اجل ��واد وراح ��وا يتقاذفونني يف اله ��واء ،وكانني
ك ��رة ق ��دم ،الوىل عه ��د لالمرباطورية ومن ��دوب عن
امللك!
ووج ��دت نف�س ��ي ملق ��ى بجان ��ب املن�ص ��ة ف�صع ��دت
اليه ��ا وانا ارجتف وخطاب يرجت ��ف يف يدي ،وكان
املفرو� ��ض ان هذه حلظة من حلظ ��ات االمرباطورية
الرهيبة .ولكن اجلماهري ملا ر�أت منظري اغرقت يف
ال�ضحك!
وقل ��ت لنف�س ��ي :ت ��رى م ��اذا كان يحدث الب ��ي لو انه
ر�أى ه ��ذا املنظر! وبحثت عن جوادي فلم اجده ومن

يومه ��ا اختفى اجلواد من حتتي واختفى مع اجلواد
ال�سري جوزيف كبري امنائي!
وكان باقي رحلت ��ي بالقطار وكان يل �صالون خا�ص
يف �آخ ��ر عربات القطار ا�ستطي ��ع ان اطل من �شرفته
عل ��ى امل�ستقبل�ي�ن يف املحط ��ات ،ولك ��ن وج ��ود هذه
ال�شرفة ،ل�سوء احلظ ،كان ي�ستدعي دائما ان اخطب
يف كل حمطة.
وان�ض ��م ايل حا�شيت ��ي امل�سرت مارت ��ن بوريل ع�ضو
الربمل ��ان الكن ��دي ،وكان ��ت مهمت ��ه ان يلقنن ��ي عن ��د
وق ��وف القطار بع� ��ض الكلمات املنا�سب ��ة التي تلعب
عل ��ى الوتر احل�سا�س يف اهل البل ��دة التي يقف فيها
القط ��ار .وكان ��ت خطبتي ال ت�ستغ ��رق اكرث من ثالث
دقائ ��ق وكان ��ت واحدة ال تتغري م ��ع ا�ضافة �شيء من
البل ��دة التي يقف فيها القط ��ار ولكن حدث يف احدى
املرات ان �سمعت �صفري اجلماهري بدال من ت�صفيقهم
وهتافات ب�سقوطي بدال من حياتي ،واكت�شفت انني
اخط�أت ومدحت البلدة املجاورة املناف�سة بدال من ان
امدح اهايل البلدة التي وقف فيها القطار!
وق ��د علمني هذا الف�ش ��ل ان افكر لنف�س ��ي واال اعتمد
على امللقن يف التعبري عن �شعوري!
كما علمتني هذه الرحالت اكرث مما تعلمت يف الق�صر
امللكي وما در�ست يف املدار�س والكليات و�شعرت من
اختالطي بال�شعب ان"ثقب االمارة لي�س هو كل �شيء
وان �شخ�صية االمري ه ��ي التي حتببه اىل النا�س او
جتعلهم يكرهونه..
وكان اب ��ي يتتبع من ق�صر باكنجه ��ام اطوار رحلتي
باهتمام واعجاب وكتبت له من كندا اخلطاب التايل
يف  31اغ�سط�س �سنة .1919
عزيزي باب�أ..
ا�ستطع ��ت ان �ألق ��ي الي ��وم بنجاح اط ��ول خطاب يف
حياتي وانن ��ي ارفق �صورته – اكت ��ب هذا اخلطاب
برغ ��م انني كنت م�ضطربا الن ��ه كان مطلوبا مني ان
اقول لل�سا�سة كلم ��ات منتقاة يف اوقات حمددة ولقد
جعل ��ت حم ��ور كلمت ��ي انه برغ ��م انني ل�س ��ت كندي
املول ��د ،اال انن ��ي ا�شع ��ر انني كن ��دي فك ��را وروحا،
وانن ��ي ح�ض ��رت اىل كن ��دا ال كزائ ��ر او غريب ولكن
ككندي! ان �شعوب الدومنيون تطمع ان تو�ضع على
ق ��دم امل�ست ��واة مع �شع ��ب اجنلرتا ،ولق ��د بذلت هذه
ال�شعوب جهود ًا جبارة لتخرج االمرباطورية ظافرة
م ��ن احل ��رب ،ولذلك يج ��ب ان نع�ت�رف له ��ذه الدول
بحقها يف حكم نف�سها بنف�سها..
ولدك :دافيد
ويف يوم  12اكتوبر ار�سل يل والدي الرد التايل:
عزيزي دافيد
يج ��ب ان تاخذ االمور بب�ساطة خ�ل�ال ال�شهر االخري
م ��ن رحلت ��ك ،ويج ��ب ان متن ��ح نف�س ��ك ق�س ��ط م ��ن
الفراغ لكي ت�سرتيح من عن ��اء اخلطب ..لقد انذرتك
وب�صرتك مبتاعب هذه الرحالت!
ان ه� ��ؤالء النا�س يظنون ان االمري خملوق من �صغر
وان ��ه ي�ستطيع ان يعم ��ل اىل االبد ..ولذلك كان عليك
منذ ب ��ادئ االمر ان ت�ض ��رب قدمك االر� ��ض وترف�ض
هذا الربنامج ال�ضخم.
وكل م ��ا اري ��د ان اقول ��ه االن هو انني اق ��دم لك احر
الته ��اين عل ��ى جناح ��ك الباه ��ر يف رحلت ��ك الن هذا

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

النجاح يرجع اليك وح ��دك واىل �سلوكك العظيم يف
هذه الرحلة.
انن ��ي فخور بك و�سعيد الن ابن ��ي لقي هذا الرتحيب
العظيم وهذه احلما�س ��ة املتدفقة ..ولقد تلقيت �سيال
م ��ن الر�سائل من اه ��ايل كندا ومن اع�ض ��اء حا�شيتك
وكلها تتغنى مبا فعلت يا ولدي العزيز..
بابا الذي يحبك جورج
وكان ��ت الرحل ��ة الت ��ي اقره ��ا جمل� ��س ال ��وزراء
الربيط ��اين تقت�ص ��ر على زيارة كن ��دا وعدم اخرتاق
احل ��دود اىل امري ��كا ..ولكني ملا وج ��دت نف�سي على
اب ��واب بالد العم �سام وجدت ان من الغباوة ان اقف
عند احلدود!
وبع ��د ع�شرات م ��ن الربقيات وافق جمل� ��س الوزراء
عل ��ى ان ا�ض ��ع قدمي يف امريكا! وهك ��ذا و�صلت اىل
وا�شنطن يوم  11نوفمرب �سنة .1919
الرئي�س املري�ض
وكان رئي� ��س اجلمهورية الرئي� ��س ويل�سون م�صابا
بالقال ��ج فاوفد نائبه ال�ستقب ��ايل .وذهبت اىل البيت
االبي�ض وقابلت الرئي�س ويل�سون يف فرا�شه ..وهو
نف�س الفرا�ش الذي كان يرقد عليه ابراهام لينكولن.
ومل ي�ستغ ��رق حديثنا اال دقائ ��ق ولكنني تطلعت اىل
وجه ويل�سون و�شعرت انني امام ا�شقى رجل قابلته
يف حياتي.
وقل ��ت لنف�س ��ي :اذا كان ��ت ال�سيا�س ��ة ه ��ي �سبب هذا
ال�شق ��اء فاحلم ��د لل ��ه عل ��ى ان الد�ست ��ور الربيطاين
مينعني من اال�شتغال بال�سيا�سة!
نيويورك ..متطر ثلج ًا
و�سف ��رت اىل نيوي ��ورك ..ومل ��ا اق�ت�رب موكب ��ي من
�ش ��ارع برودواي الحظت ان ال�سم ��اء متطر ثلجا يف
�ش ��اررع برودواي ولكن الثل ��ج ال ي�سقط يف ال�شارع

ال ��ذي ا�س�ي�ر فيه فده�ش ��ت من ه ��ذه الظاه ��رة ولكن
حمافظ املدينة افهمني حقيقة هذا الثلج ..انه اوراق
بي�ضاء �صغ�ي�رة تلقى من ناطح ��ات ال�سحاب وتبدو
كالثلج من بعيد! وقال يل املحافظ ان هذه هي طريقة
ترحيب �شعب نيويورك بكبار الزائرين!
ولكن ملا اخرتقت ال�شارع ب�سيارتي �سمعت ا�صواتا
ا�شبه با�صوات القنابل والتفت مذعور ًا اىل املحافظ
ا�س�أله عن �سر هذه االنفجارات فقال يل:
 لق ��د ج ��رت الع ��ادة ان مي ��زق �س ��كان ناطح ��اتال�سح ��اب اوراق دف�ت�ر التليف ��ون ويلقونه ��ا م ��ن
النواف ��ذ ..ولك ��ن بع� ��ض ال�سكان ك�س ��اىل ،ولذلك
يلقون عليك دفرت التليفون كامال!
وكان دف�ت�ر تليف ��ون نيوي ��ورك يف تل ��ك االي ��ام
مكونا من خم�سة �آالف �صفحة!
ومل يق ��ع دفرت تليفون واحد عل ��ى ر�أ�سي ..مما
يدل على ان اهل نيوي ��ورك ال يجيدون ا�صابة
املرمى!
وجل�ست عل ��ى كبوت ال�سي ��ارة ورحت اتلقى
الهت ��اف والت�صفي ��ق وكانني
ممث ��ل يق ��ف عل ��ى امل�س ��رح
وق�ضي ��ت اربع ��ة اي ��ام يف
نيوي ��ورك وزرت عم ��ارة
ول ��ورت وكان ��ت تتكون من
�ستني طابقا ثم �ضري ��ح جرانت ثم بور�صة
نيوي ��ورك ودار االوب ��را واملدر�س ��ة احلربية و�ست
بوين ��ت وكان يف ا�ستقب ��ايل هن ��اك مديرها ال�ضابط
ال�ش ��اب دوجال� ��س م ��اك �آرث ��ر ..اجلرنال م ��اك �آرثر
االن!
وو�ضعت طاقة من الزهر عل ��ى قرب الرئي�س تيودور
روزفلت واجتمعت بجميع كبار موظفي نيويورك..
ما عدا العمدة الذي زاغ مني النه كان ارلندي اال�صل
وكانت ارلندا يف حرب داخلية مع اجنلرتا! ورف�ض
العم ��دة ان يجام ��ل ويل العه ��د على ح�س ��اب ال�شعب
الثائر.

لوال ملك بريطانيا..
ما�سكرنا
وعن ��د عودت ��ي اىل لن ��دن ..كان وال ��دي مهتم ��ا
باال�ستف�س ��ار عن كل �شيء يف امريكا النه �سمع عنها
دون ان يراها..
كان ي�سالن ��ي ع ��ن ارتف ��اع ناطحات ال�سح ��اب وعن
ع ��دد ال�سي ��ارات يف ال�ش ��وارع وعن حقيق ��ة التدفئة
ال�صناعي ��ة يف املن ��ازل وع ��ن ع ��دد موظف ��ي البي ��ت
االبي�ض .ولكن كان اكرث اهتمامه يدور حلو اثر منع
اخلمور يف االمريكيني ،كان والدي ال ي�شرب اخلمر
ولكن ��ه كان ي ��رى انه م ��ن الظلم ان متن ��ع احلكومة
ال�شعب بقوة القانون من معاقرة اخلمر ولقد رويت
له اغنية �سمعتها يف نيويورك وهي:
�شعر بع�ض اجلنود االمريكيني بالظم�أ ال�شديد
فاخرتق ��وا احل ��دود اىل كن ��دا لي�شرب ��وا ك�أ�س ��ا م ��ن
الوي�سكي
وملا امتلأت الك�ؤو�س� ..صاح اجلنود االمريكيون.
اللهم ان�صر امري ��كا ..ولكن حفظ الله ملك بريطانيا
فلواله ما �سكرنا!
واعج ��ب والدي باالغني ��ة فراح يردده ��ا عدة مرات
وهو يقهقه كلما و�ص ��ل اىل الفقرة التي تقول"اللهم
ان�صر امريكا ..ولكن حفظ الله ملك بريطانيا فلواله
ما �سكرنا!".
وبع ��د ان ا�سرتح ��ت ثالث ��ة ا�شه ��ر ام ��رين رئي� ��س
الوزراء بان احترك مرة اخرى وان ا�سافر اىل م�صر
وا�سرتاليا ونيوزيلندا والهند واليابان وروما.
وقد ذهبت اىل م�صر بعد زيارتي للهند وقابلت امللك
ف�ؤاد والد امللك فاروق .وكانت زيارتي للقاهرة هذه
امل ��رة يف ي ��وم ال�سب ��ت  10يولي ��و �سن ��ة  1923ومل
تك ��ن هذه ه ��ي زيارتي االوىل لب�ل�اد النيل فقد �سبق

ان زرته ��ا يف �شهر مار� ��س �سنة 1916
اثن ��اء عي ��د احل ��ب وزرت بور�سعي ��د
وال�سوي�س.
ويف ه ��ذه املرة ذهبت اىل ق�صر عابدين
مع املندوب ال�سامي اللورد اللنبي وكان
يف ا�ستقب ��ايل �ضب ��اط احلر� ��س امللك ��ي
امل�ص ��ري .وق ��د ده�ش ��ت من �سع ��ة اطالع
امللك ف�ؤاد ومن �سرعة خاطره وقد رد امللك
ف� ��ؤاد زيارتي وزارين يف ق�ص ��ر الدوبارة
حيث كنت اقيم �ضيفا على اللورد اللنبي.
وذهبت يف اليوم التايل اىل نادي اجلزيرة
ولعبت البولو وبعد اللعب طلب مني اللورد
اللنبي ان اخطب يف املتفرجني ،فالقيت كلمة
�صغرية اعتذرت فيها عن رداءة لعبي وا�شدت
مبهارة اجلياد العربية التي حالت بيني وبني
الوقوع على االر�ض!
ويف امل�ساء �شاه ��دت القاهرة مع ال�شاب احمد
ح�سن�ي�ن (با�ش ��ا) وكان من زمالئ ��ي يف جامعة
اك�سفورد ولقد كانت رحالتي �سهلة ب�سيطة ..مل
تك ��ن مهمتي املفاو�ضة لعقد معاهدة وال لتحقيق
اغرا�ض �سرية!
كان ��ت مهمت ��ي ان اقاب ��ل املحارب�ي�ن
القدم ��اء واختل ��ط بتالمي ��ذ املدار�س
وتذك�ي�ر ال�شع ��وب باالمرباطوري ��ة
والر�سال ��ة الت ��ي حملته ��ا يف ط ��وايف
حول العامل هي:
انني جئتكم الين اكرب ابناء امللك وويل عهد العر�ش
الذي يقوم على ا�سا�س حرية ال�شعوب يف العمل كل
على طريقته ولكن على ان نتحد جميع ًا يف الهدف.
الإ�ضراب ..عن ا�ستقبايل
ولك ��ن هذه الر�سالة الب�سيط ��ة مل تلق ترحيبا يف كل
انحاء االمرباطورية فقد ا�ستطاع �سخط ال�شعب يف
الهند ان ينفذ الينا من وراء كردونات اجلنود.
فلق ��د كانت زيارت ��ي للهند اثناء قي ��ام غاندي بحملة
الع�صيان املدين للق�ضاء على النفوذ الربيطاين.
ب ��ل انه يف ي ��وم و�ص ��ويل اىل بومباي ام ��ر غاندي
ال�شع ��ب ب ��ان ي�ض ��رب ع ��ن ا�ستقب ��ايل وميتن ��ع عن
اال�ش�ت�راك يف احلف�ل�ات الت ��ي اقامته ��ا احلكوم ��ة
للرتحيب بي ،و�سال ��ت الدماء يف ال�شوارع وحدثت
م�صادمات ب�ي�ن الهنود وامل�سلم�ي�ن واملنبوذين على
بع ��د خطوات م ��ن احلف�ل�ات ال�صاخبة الت ��ي اقيمت
يل!
وملا زرت مدينتي"الله اباد"و"ينار�س"�سار موكبي
يف �ش ��وارع املدين ��ة واذا بال�ش ��وارع خالية وجميع
املح ��ال التجاري ��ة مغلقة يف وجهي ..حت ��ى النوافذ
اقفلت!
و�سار موكبي يف �صمت ا�شبه ب�صمت القبور.
ومل يغ�ضبني ما حدث فق ��د اح�س�ست يومها بحقيقة
�شعور ال�شعب يف الهند ..وكنت اعرف �شعور رجال
احلكوم ��ة نح ��وي ..ولكن مل اكن اع ��رف ان هذا هو
�شعور �شعب الهند نحو ابن �إمرباطورهم!
�آخر �ساعة /حزيران1950 -
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ذاكرة
العد�سة

دواين جون�سون امللقب ( )THE ROCKومقارنة مع والده
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�ست �ساعات بالطائرة..
ثم جتد نف�سك فوق
الكويت ..و�سوف تروعك
مناظر �أل�سنة اللهب وانت
تطل من نافذة الطائرة
وتقول ان الكويت
حترتق ..ولكن الذين
تعودوا ر�ؤية هذا املنظر
يعرفون انها الغازات التي
تخرج من بطن االر�ض
مع البرتول ت�شعل فيها
النريان ليل نهار..
وتنزل يف الكويت..
االمارة العجيبة على
اخلليج التي تعي�ش الآن
على البرتول بعد ان
كانت تعي�ش على الل�ؤل�ؤ.

م ��ن قاع اخلليج .فقد ا�صبح البرتول هو
كل �شيء يف الكويت.
البلد الذي ي�ستورد املاء
ولي� ��س يف الكوي ��ت ماء ع ��ذب ..وت�شتد
احلاج ��ة اىل امل ��اء يف ال�صي ��ف بدرج ��ة
ته ��دد الكوي ��ت كله ��ا احيان ��ا بالفن ��اء..
ومل يج ��د االم�ي�ر ُب� � ّد ًا م ��ن ان ي�ش�ت�ري
�سفينتني تقوم ��ان بنقل املاء من الب�صرة
اىل الكوي ��ت لي�شرتيه النا� ��س ..واهايل
الكوي ��ت مغرم ��ون ب� ��أكل االرز ..وه ��م
ي�ستعي�ضون به احيانا عن اخلبز..

�أمري ..وع�شرة ماليني جنيه
و�أمري الكويت ي�سمونه هناك"ال�شيخ"..
واالم�ي�ر احل ��ايل -عب ��دا لل ��ه ال�س ��امل
ال�صب ��اح – هو االمري احل ��ادي ع�شر من
ا�س ��رة ال�صب ��اح ..احتف ��ل بتتويج ��ه يف
فرباير املا�ضي.
ول�س ��وف ي�صب ��ح االم�ي�ر احل ��ايل اغنى
رج ��ل يف العامل ،فان ايراده من البرتول
ال يقل يف العام الواحد عن ع�شرة ماليني
من اجلنيهات ..ال يدفع منها �ضريبة!
ويعي� ��ش االم�ي�ر يف عدة ق�ص ��ور .واحد
منها – مثال – يقع على اخلليج مبا�شرة..
ويجل� ��س االمري فيه م ��ن الثامنة �صباحا
ي�ستقبل الزوار الر�سميني.
ث ��م مي�سك االمري مبنظ ��اره الكبري ليلقي
نظرة على حتركات ا�سطوله التجاري..
ذي الأعالم احلمراء على �سارياته.
وق�صر �آخر خارج البلدة ..ي�سميه االمري
ق�ص ��ر ال�سكن ..ولن ت�ستطيع ان تكت�شف
نق�صا يف ق�صر ال�سكن ،فان االمري جعله
مدينة قائمة بذاتها.
ولالمري يخت اعدته اليه �شركة البرتول
االمريكي ��ة يعت�ب�ر م ��ن افخ ��م يخ ��وت
الع ��امل ..وق ��د تع ��دى االم�ي�ر احل ��ايل
الرابع ��ة وال�ست�ي�ن م ��ن عم ��ره ..وه ��و
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الزواج� ..شفهي ًا
وتتب ��ع الكوي ��ت ع ��ادات غريب ��ة يف
ال ��زواج ..فبعد ان يتق ��دم ال�شاب خلطبة
فت ��اة ..ير�س ��ل بامله ��ر – دون اتفاق على
املبل ��غ – م ��ع ع ��دد م ��ن قط ��ع االقم�ش ��ة،
والقوط ،وم�ستلزمات الفرا�ش مع بع�ض
ن�ساء ا�سرته اىل منزل العرو�س..
وي�سم ��ون ه ��ذه الهدي ��ة يف
الكويت"ال ��رزة" ،ث ��م ال ي�ستطيع ال�شاب
ب� ��أي حال ان يرى عرو�س ��ه قبل الزفاف.
ويوم الزواج يجتم ��ع ويل امر الزوج..
وويل ام ��ر الزوج ��ة ،واح ��د ال�شي ��وخ
امل�سنني .ويجري عقد الزواج� ..شفهيا..
جمرد كلمة بني رجلني ت�سري عليها حياة
الزوجني بعد ذلك اىل النهاية..

يحتفظ برثوته يف �صندوق ي�ضعه حتت
فرا�شه.
الذهب الأ�سود
ويقدر اخل�ب�راء ان الكوي ��ت �ست�ستطيع
ه ��ذا الع ��ام ان تنت ��ج  12ملي ��ون طن من
البرتول ..كلها مل ��ك االمري ..وقد احدث
اكت�شاف الب�ت�رول يف الكويت ثورة بني
االه ��ايل فق ��د ج ��اء اىل البلدة ع ��دد كبري
من االمريكيني واالجنليز ،وبد�أ االهايل
ي�شتغل ��ون يف بن ��اء امل�ساكن له ��ذا العدد
الكبري من االجانب ..وك�سد �صيد الل�ؤل�ؤ

من ي�شرب اخلمر ..يُجلد
والكوي ��ت بلد ي�سوده اله ��دوء الغريب..
لن جتد فيه مقهى وال م�سرحا وال �سينما
وال كباري ��ه ،والذي ي�ضب ��ط وهو ي�شرب
اخلمر ..او حتى ي�سمع عنه رئي�س االمن
ان ��ه �شرب اخلم ��ر ..يو�ضع عل ��ى �صليب
ويجلد امام النا�س.
ولك ��ن االثري ��اء يعي�ش ��ون حي ��اة ب ��ذخ
داخل ق�صورهم ..انك تقرتب من الق�صر
فت�شعر كان ��ك امام ح�صن م ��ن احل�صون
القدمي ��ة ..وعل ��ى الب ��اب ..الب ��د ان جتد
�سيارة امريكية فاخرة ..ويقابلك �صاحب
البيت"يا هال يا هال" ..ثم جتل�س وتلقي
نظرة على ما حولك ..فتعود اىل خميلتك
�ص ��ورة ارت�سمت فيه ��ا وانت تق ��ر�أ ذات

يوم ق�صة يف ق�صر هارون الر�شيد.
ويف الق�ص ��ور يحتف ��ظ االثري ��اء ب ��كل

�ش ��يء ..ثالج ��ات كهربائي ��ة و�آالت
لل�سينما.

�إمارة جيب..
وال تزي ��د م�ساحة الكويت االم ��ارة التي
�سي�صبح �شيخه ��ا اغنى رجل يف العامل-
عل ��ى اربعني مي�ل�ا مربع ��ا .وال يزيد عدد
�سكانه ��ا عل ��ى � 80أل ��ف ن�سم ��ة .وتعترب
اجلالية االيرانية اكرب اجلاليات ثم تليها
اجلالية الهندية ثم ال�شامية ثم االمريكية
فاالجنليزية.
واملر�أة ..عبارة �سوداء
�أما امل ��ر�أة يف الكوي ��ت فمحجبة متاما..
وه ��ي ال متار� ��س اي ن ��وع م ��ن العم ��ل
خ ��ارج بيتها ..ول ��ن ت�ستطيع مهما بلغت
ق ��وة ناظري ��ك ان تلم ��ح �شيئ ًا م ��ن ج�سم
املر�أة الكويتية ،فانها ت�سري داخل عباءة
�س ��وداء جتر وراءها على االر�ض ولي�س
فيها �س ��وى ثقبني �صغريي ��ن ترى منهما
الطريق.

ولك ��ن ..ا�ستطاع ��ت الكوي ��ت اخ�ي�را
ان تفتت ��ح مدار� ��س اولي ��ة وابتدائي ��ة
للبن ��ات ،ول ��ن ت ��رى منظ ��را اط ��رف من
منظ ��ر الطالب ��ات وهي مي�ل��أن ال�شوارع
يف ال�صب ��اح يف الطري ��ق اىل املدار�س..
داخل العباءات ال�سوداء اي�ض ًا.
بعثة م�صرية للتعليم
وي�ش ��رف على التعلي ��م يف الكويت بعثة
م ��ن م�ص ��ر ..والتعلي ��م كل ��ه ي�س�ي�ر على
نظ ��ام املدار�س امل�صري ��ة ..ويف الكويت
غري مدار�س البنات االولية واالبتدائية،
مدار�س ابتدائية للبنني ،ومدر�سة ثانوية
واخرى جتارية.
وتقوم البعثة امل�صري ��ة كل عام باختيار
عدد م ��ن الطلبة تر�سلهم ليكملوا علومهم
يف م�ص ��ر ..وبلغ عدد الطلبة يف الكويت
هذا العام اربعة �آالف..

حرارة جهنم..
وت�شت ��د احل ��رارة يف ال�صي ��ف احيان ��ا
لدرج ��ة رهيب ��ة ..ف�ل�ا ي�ستطي ��ع احد ان
ي�س�ي�ر يف الطري ��ق وين ��ام الكويتي ��ون
عرايا ..ب ��ل ويلف ��ون اج�سامهم يف قطع
م ��ن القما�س مبللة باملاء ..واغلب ق�صور
االثري ��اء جمهزة ب�آالت لتكيي ��ف الهواء،
ولكنهم ال يكتفون بها ،في�سافروا لق�ضاء
ف�ص ��ل ال�صي ��ف يف �سوري ��ا او لبنان اما
احلقيق ��ة االخ�ي�رة ع ��ن الكوي ��ت فهي ان
االم�ي�ر او"ال�شيخ"هو احلاكم املت�صرف
يف كل �ش ��يء ..وق ��د ا�ستط ��اع ام�ي�ر
الكويت بذكائ ��ه ان يحول قطعة �صغرية
من ال�صح ��راء اىل اغنى قطعة ار�ض يف
العامل.
�آخر �ساعة� /أيـــار1950 -
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يف املار�شال "ويفل" حاكم الهند
اليوم �صفات كثرية تدعو اىل
اعجاب بني قومه وغريهم من
الأمم ،ا�شهرها القيادة الع�سكرية
البارعة ،ولي�س اقلها �شهرة باقلها
ا�ستحقاقا لالعجاب والثناء.
فمن �صفاته التي مل تكن تعرف
بني اجلماهري �إال قليال �شغفه
باالدب وال�شعر وذوقه ال�صالح
الذي ميلكه بني نخبة الناقدين
من ا�صحاب املختارات  ،وهي
�صفة نادرة يف االدباء انف�سهم
ف�ضال عن رجال ال�سيف وا�صحاب
القرائح العملية ،وتتجلى على
اح�سنها يف كتابه الذي ا�صدره
منذ �شهور بعنوان "ازهار رجال
�آخرين" وجمع فيه طائفة من
ابلغ الق�صائد امل�آثورة ملختلف
ال�شعراء يف �شتى املو�ضوعات.
بقلم :عبا�س حممود العقاد

واىل جان ��ب ال�صف ��ات الذهني ��ة او الذوقي ��ة ،عرفت له
�صف ��ات خلفي ��ة كرمي ��ة له ��ا يف مي ��زان االن�سانية وزن
رراج ��ح ،يح�سب ��ه احلا�سبون مع اقوم مل ��كات العقول
واالذواق ،وه ��ي �صف ��ة الوف ��اء ل ��ذوي الف�ض ��ل عليه،
وا�شهرهم بيننا اللورد اللنبي القائد املعروف ومندوب
بريطانيا العظمى عندنا عدة �سنني.
فه ��ذه �صفة خلقية بلغ مع ا�صالته ��ا فيه انها ت�ستوجب
ل ��ه املناق�ش ��ة كم ��ا ت�ستوجب ل ��ه الثناء  ،النه ��ا �سوغت
ل ��ه ان يحكم بالتخطئ ��ة على كل عمل ي�صط ��دم ب�أعمال
رئي�سه القدمي املحبوب ..ومن هذه االعمال كل ما وقع
في ��ه ال�صدام بني اللورد اللنب ��ي وزعيمنا العظيم �سعد
زغلول رحمه الله.
كان من ال�صفات التي تفرغ لها املار�شال "ويفل" اخريا
كتابه عن "اللورد اللنبي يف م�صر" وهو اجلزء الثاين
لكتابه االول بعنوان "اللنبي" "درا�سة يف العظمة".
فف ��ي ه ��ذا الكتاب �ساقت ��ه الرواية كما �ساقت ��ه الدرا�سة
اىل االملام بحي ��اة زعيمنا الفقيد وا�ضطره ال�صدق اىل
ال�شه ��ادة له مبا ال ي�ستطاع ان ��كاره ،ثم ا�ضطره الوفاء
لرئي�س ��ه القدمي ان يع�ت�رف مبا اعرتف ب ��ه وك�أنه يود
االنكار لو ا�ستطاع!
وهذا مثل من �أمثال:
قال يف الف�صل الذي عنوانه غ�ضب �أمة" :كان يف ريف
م�ص ��ر �سنة  1919كثري من املواد التي تتهي�أ لاللتهاب،
وكان ملهبه ��ا هو �سع ��د زغلول الذي قدر ل ��ه ان ي�صبح
بط�ل�ا قوميا وخ�صما بارزا لل�سيا�سة الربيطانية خالل
ال�سن ��وات الثم ��اين التي تل ��ت تلك ال�سن ��ة – ومل يكن
�سع ��د زغل ��ول منوذجا غ�ي�ر جدير بتمثي ��ل ابناء قومه
يف �صفاته ��م وعيوبهم ،النه كان رجال من �صميم قومه
كم ��ا كان ع ��راب با�شا ال ��ذي انتهت ثورت ��ه باالحتالل.
ف ��كان اول م�صري �صمي ��م من غري ال ��دم الرتكي توىل
املنا�س ��ب الوزارية  ،وكان امينا غي ��ورا على وطنه مع
ق ��درة بينة على اخلطاب ��ة اجليا�ش ��ة املتوهجة وامللكة
الفكاهي ��ة النفاذة ،وله قامة طويل ��ة مهيبة ووجه بارز
ال�صدغ�ي�ن �ضيق العين�ي�ن ،وي�صبح يف بع� ��ض اوقاته
�شجاع ��ا �صريح ��ا ويف غري ذلك من االوق ��ات اميل اىل
احلذر وال�ت�ردد ،ويف و�سعه ان يجتذب القلوب ولكنه
قد يتفق ل ��ه احيانا ان يجنح اىل الت�صلف واخل�شونة،
ومل تك ��ن له ذري ��ة ،ولكنه كان ي�سرتيح ج ��د ًا اىل ر�ؤية
االطفال ال�صغار ويعامل ال�سيدات بال اختالف معاملة
الفرو�سي ��ة واملجامل ��ة ..وكانت حيات ��ه الزوجية مثال
يقت ��دى به يف ع�ش ��رة االزواج ،وكان ��ت قرينته كرمية
م�صطف ��ى فهم ��ي با�ش ��ا رئي� ��س ال ��وزارة ال ��ذي تعاون
طويال مع الل ��ورد كرومر يف احلكومة امل�صرية .ومما
عرف عنه انه كان ال يطيق ان يرى ق�سوة على حيوان،
وروي عنه حني كان مبنفاه يف جبل طارق �سنة 1923
انه دعي اىل قرية تقام فيها حلبة ل�صراع الثريان ،فبلغ
من م�صادم ��ة املنظر ل�شعوره انه ف ��ارق املكان ل�ساعته
واع ��رب مل�ضيفه با�سلوبه ال ��ذي ال يحاكى عن ر�أيه فيه
ويف �آداب بالده .وم ��ن اقواله املروية "ان احليوانات
ال تتكل ��م ولكنها تفه ��م ..وان النا�س يتكلم ��ون ولكنهم
احيانا ال يفهمون".
ث ��م قال" :ولي�س زغلول بقائد خملوق لقيادة االمم كما
علم الذين اختاروه للقيادة بعد فرتة وجيزة!
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فكث�ي�ر ًا م ��ا كان يرتاع م ��ن القمة اخلط ��رة التي ارتقى
اليها ،فه ��و على اجلملة معتد بنف�سه �شديد الغرية على
زعامته بعيد املطامع يف هذا النطاق ،وقد ا�صاب مارك
انتوين حني ق ��ال ان املطامع يتبقى ان ت�صاغ من مادة
ا�صلب واق ��وى ،ولكن امل�صري املتعلم يف اجلملة قليل
االحتم ��ال للمتاعب واملخاوف ،ورمب ��ا ا�ستغل زغلول
احيانا ما عاناه من بالء يف م�ساعيه خلدمة قومه فبالغ
يف ت�صوي ��ر ذلك الب�ل�اء ،اال ان الث ��وار يف بالد ا�صلب
عود ًا من ذاك .
فقد كان اقل �شجاعة وحنكة ،بل اقل قدرة على الهوادة
وامل�صانعة من خ�صم �آخر لل�سيا�سة الربيطانية معا�صر
له وهو دي فالريا."..
وال�شح بالثناء ظاهر يف هذه الكلمات ،فهي ال ت�ؤخذ اال
على اعتبار واحد ينزل بها يف منزلتها التي جتمل بها،
وهو انها اكرم كالم ي�سمو به رجل ي�ؤلف كتابا ليب�سط
فيه االعذار لبطل ��ه ورئي�سه اللورد اللنبي ،ومينحه ما
�ضن به على منازل ��ه يف ال�سيا�سة امل�صرية الربيطانية
�سعد زغلول.
ومع هذا قد ارانا امل�ؤلف بطله ورئي�سه يف �صورة تدل
على مبلغ امتالء نف�سه ب�شخ�صية �سعد زغلول .فقد كان
ه ��ذا "االمتالء " هو القوة اجلارفة التي دفعت باللورد
اللنب ��ي اىل ت�ضيي ��ع من�صب ��ه يف �سبي ��ل التغل ��ب على
"ال�شخ�صية امل�صرية" التي نازلته منازلة االعداء.
فل ��م يطق �صرب ًا – وق ��د �سنحت له الفر�ص ��ة بعد مقتل
ال�س ��ردار – ان يتمهل للرتوية يف االمر ب�ضع �ساعات،
وتعج ��ل يف مناورت ��ه االرهابي ��ة ذل ��ك التعج ��ل ال ��ذي
ا�صاب ��ه من جرائه ما مل ي�صب مندوبا بريطانيا قط يف
هذه البالد.
كان – اي اللورد اللنبي – حري�ص ًا غاية احلر�ص على
مواجهة �سعد دون غريه مبطالب احلكومة الربيطانية
قبل ان ي�ستقيل.
فار�سل اىل حكومته مقرتحاته التي يريد منها املوافقة
عليه ��ا ،وام ��ر كتيبة م ��ن الفر�س ��ان حامل ��ي الرماح ان
تنتظره عند ثكن ��ات ق�صر النيل لرتك�ض يف ركابه اىل
بي ��ت االم ��ة .وقال ويفل وه ��و يعقب عل ��ى و�صف هذا
امل�شه ��د الغريب ان الل ��ورد اللنبي مل يلج�أ يف غري هذه
املرة اىل املظاهر الدرامية ومواكب ال�ضجة واخليالء،
ولكنه ن�سي ان يقول لنا عالم يدل لك اال�ستثناء!

وانت�صف ��ت ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة م�س ��اء ومل ي�ص ��ل م ��ن
العا�صمة الربيطانية ردها على املقرتحات.
فتهي�أ الل ��ورد اللنبي للركوب يف ذل ��ك املوكب العظيم،
وم ��ا هو اال ان هم بالركوب حتى ادركه موظف من دار
املن ��دوب الربيط ��اين على عج ��ل ملوحا ل ��ه بورقة يف
ميين ��ه ،وكانت ه ��ي الربقية التي تطل ��ع اليها وهو يف
انتظارها طول النهار.
ومل يب ��ق ل ��ه م ��ن ق ��رار االع�ص ��اب يف تل ��ك اللحظة ما
يحتم ��ل القراءة واملراجعة فاكتف ��ى بنظرة يف الربقية
علم منها انها ال تت�ضمن املوافقة التامة على اقرتاحاته،
فتجاهلها وم�ضى يف طريقه بني نفخ االبواق وطرقات
ال�سنابك لي�شبع من نف�س ��ه �شهوة التغلب على امل�صري
العظيم ،الذي وقف له موقف االنداد!
ث ��م ع ��اد م ��ن ه ��ذه "احلمل ��ة" اىل مكتب ��ه ليعل ��م بع ��د
ف ��وات االوان ان احلكوم ��ة الربيطاني ��ة ال تق ��ره على
طل ��ب الغرام ��ة ،وال عل ��ى جتدي ��د خدم ��ات املوظف�ي�ن
الربيطاني�ي�ن ،وال على التو�س ��ع يف ري اجلزيرة بغري
ح ��دود او قيود ،وانه ��ا حذفت كثريا م ��ن التنهيد الذي
�ضمنه ما طاب له من الفاظ التنديد واالنحاء .
ومل تط ��ل به االيام حتى علم انه قد ا�شرتى هذه الغلبة
مبن�صب ��ه العزي ��ز عليه ،النه �صرب يف �سبي ��ل ا�ستيفائه
عل ��ى معام�ل�ات مق�ص ��ودة م ��ن ر�ؤ�سائ ��ه بالعا�صم ��ة
االجنليزي ��ة كان ينبغ ��ي ل ��ه عل ��ى اث ��ر كل معاملة منها
ان ي�س ��رع اىل اال�ستقال ��ة ،ولكن ��ه مل ي�ستقل حتى ن�شر
خ�ب�ر ا�ستقالته يف ال�صحف االجنليزية قبل ان يخطها
بيديه.
ان عظم ��ة العظي ��م ال تتجل ��ى دائم ��ا مب ��دح املادح�ي�ن
واعج ��اب املعجبني ولكنها ق ��د تتجلى احيانا – بتكلفة
اخل�ص ��وم يف منازلته ��ا ،وما يندفعون الي ��ه يف �سبيل
الغلبة عليه ��ا ،فال يهن�أون ب�شع ��ور الغالب حلظة حتى
يربر لهم من ورائه �شعور املغلوب.
وال حت�س ��ب ان املار�ش ��ال ويف ��ل كتب ما كت ��ب عن بالء
�سع ��د زغلول وه ��و ي�ستح�ض ��ر يف خل ��ده ان �سعدا قد
تعر�ض للحكم عليه بامل ��وت باقرتاح من اللورد اللنبي
على حكومته مل جتبه اليه.
وانه ق ��د تعر�ض للنفي اىل �سيالن قب ��ل مقتل ال�سردار
وقب ��ل والي ��ة ال ��وزارة باق�ت�راح – اي�ض ��ا – م ��ن ذلك
الل ��ورد ،وان ��ه ح�ي�ن نفى من ب�ل�اده مرت�ي�ن كان �شيخا
يغالب االدواء التي ال يقوى عليها الفتيان مع اختالف
املعي�ش ��ة وامل� ��أوى واملناخ ،وان دي فال�ي�را لو كان يف
مو�ضع ��ه ملا وجد امامه اخطارا يخو�ضها اكرب من هذه
االخط ��ار ،اال ان يك ��ون مطلوب ��ا من الزعي ��م ان يقذف
بنف�سه يف الهالك لغري مق�صد معلوم.
ومع ه ��ذا ق ��ال املار�ش ��ال ويفل بل�س ��ان املق ��ال جهد ما
ا�ستط ��اع من ثناء على �سعد وه ��و ميهد العذر ل�صديقه
ورئي�س ��ه اللنبي ،وقال بل�سان احل ��ال غاية ما ميدحه،
امل ��ادح النه قال انه رحمه الل ��ه كان ملء قلوب االن�صار
واخل�ص ��وم فكتابه الذي وافانا عل ��ى مقربة من مو�سم
الذك ��رى اخلالدة ،حتي ��ة مقبولة لتلك الذك ��رى� ،سواء
منها املق�صود وغري املق�صود.
االثنني والدنيا� /آب1944 -

عندما اعتقل الزعيم
اخلالد �سعد زغول عام
 1922اي منذ  22عاما
وفدت على م�صر �صحفية
امريكية هي الآن�سة ترى
املحررة بجريدة "�شيكاغو
تربيون" وا�ستطاعت ان
تظفر بحديث �صحفي
مع ال�سيدة اجلليلة ام
امل�صريني ،وقبل ان تر�سل
بحديثها اىل جريدتها
بعثت ب�صورة منه اىل ام
امل�صريني ور�أينا ان نن�شر
هذا احلديث الطريف
ليعيد اىل االذهان ذكريات
فاتنة يقد�سها جميع
امل�صريني.

قالت اجلريدة:
 متكنت مرا�سلتنا من حمادثة حرم �سعدزغل ��ول با�ش ��ا الزعيم الوطن ��ي املنفي يف
�سي�شل ،ولق ��د حادثها من قب ��ل مرا�سلون
كث�ي�رون ،وكان ��ت حتثه ��م وعل ��ى وجهها
نقاب يحجبه ،اذ متن ��ع تقاليد ال�شرق من
ان ي�شاه ��دوا وجوه ال�سي ��دات امل�سلمات
اما مرا�سلتنا فقد ا�ستطاعت التحدث معها
وجه ��ا لوج ��ه ك�سي ��دة مع �سي ��دة ،وجرى
احلديث يف (بيت الأمة).
وو�صل ��ت اىل من ��زل �سع ��د زغل ��ول ،
وبع ��د ان �صع ��دت ب�ض ��ع درج ��ات قادين
خ ��ادم نوب ��ي اىل املدخ ��ل ،ووجدتني يف
به ��و ف�سي ��ح االرج ��اء مت�أل ��ق اال�ض ��واء،
وانتظ ��رت يف �صالون �صغري ،وقد تاهت
عين ��اي يف غبطة وان�ش ��راح بني خمتلف
التحف الفنية الرائع ��ة  ،وكانت ورتا رب
البيت تط�ل�ان من مكانهم ��ا ك�أنها ترحبان
بالزائري ��ن يف ابت�سام ��ة م�شرق ��ة وقط ��ع
عل ��ى �سل�سل ��ة تفك�ي�ري وقع اق ��دام ت�سري
بخفة عل ��ى ب�س ��اط ثمني ،فعرف ��ت حينئذ
ان رب ��ة ال ��دار مقبل ��ة فنه�ض ��ت وانحنيت
علي
حميي ��ة ،وبابت�سامة جذاب ��ة ا�شارت ّ
باجللو� ��س يف مقعد مري ��ح وجل�ست هي
على اريكة جانبية ،وتبينت يف م�ضيفتي
�سي ��دة هيف ��اء ،اخ ��ذ ج�سمه ��ا ينح ��ف يف
ال�شه ��ور القليل ��ة ،متو�سط ��ة القام ��ة ذات
ب�ش ��رة �شفاف ��ة ،نا�صع ��ة البيا� ��ض اللبني
اخلا�ص بال�شرقيات.
ان �سح ��ر جماله ��ا كل ��ه مرك ��ز يف عينيه ��ا
املتقدت�ي�ن اللت�ي�ن ت�ضيق ��ان كخ ��ط مائ ��ل

عن ��د م ��ا تن�ص ��ت اىل حمدثه ��ا ،وتت�سعان
وتلمعان بوهج قو� ��س ك�أمنا ت�ستمده من
ن ��ار داخلي ��ة م�شتعلة عند م ��ا تتحدث عن
�آماله ��ا العظيم ��ة واعرا�ضه ��ا النبيل ��ة يف
احلياة.
�أم ��ا ا�سمه ��ا فه ��و �صفي ��ة ومعن ��اه النقاء
وال�صف ��اء ،ام ��ا عطفه ��ا ورقته ��ا فانهم ��ا
جتلي ��ان وا�ضحت�ي�ن يف ه ��ذه املحادث ��ة
ال�صغرية ،وذلك انن ��ي عندما بد�أت اكتب
حديثه ��ا مع ��ي ا�ست�أذن ��ت م ��ن عمته ��ا يف
ان ا�ض ��ع �ساق� � ًا عل ��ى �س ��اق ،لأ متك ��ن من
الكتاب ��ة ،وعن ��د ذل ��ك نه�ضت عل ��ى الفور
وتناولت ب�سرعة مقع ��د ًا �صغري ًا و�ضعته
حتت قدمي ،وقد مت هذا يف ب�ساطة ورقة
مما كان �سببا يف خجلي وارتباكي.
قال ��ت يل بلغ ��ة فرن�سي ��ة نقي ��ة ،اال تعرف
االجنليزي ��ة ،انه ��ا حت ��ب كل اال�شي ��اء
اجلميلة ،وان التطريز و�شغل االبرة هما
هوايتها املحبوبة.
ومل ��ا كنا يف �شهر رم�ض ��ان مل ينقطع �سيل
الزائرات وابي لي�أخذين العجب وا�سال،
ه ��ل توجد يف الدنيا كلها حتايا اكرث لطفا
من حتايا ال�شرق.
انه مما ي�سر اخلاطر ان ي�شاهد املرء فتاة
م�صرية جميلة ،وهي تنحني وترفع يدها
اىل قلبها ث ��م اىل �شفتيها ثم اىل حاجبيها
وبع ��د ذل ��ك تقب ��ل اليد وه ��ي كذل ��ك تقبل
وجنتي من يكربها �س ّنا.
ولقد كن ��ت �سعي ��دة احلظ بلق ��اء كثريات
من افراد عائلة حرم زغلول با�شا ،فقابلت
عمته ��ا و�شقيقته ��ا ح ��رم �سرهن ��ك با�ش ��ا،
وثالثا من بن ��ات �شقيقتها من بينهن حرم
طاهر اللوزي بك.
وت�أمل ��تُ ال�شقيقت�ي�ن ،وق ��د جل�ست ��ا
متجاورتني ،فاذا هم ��ا جميلتان جذابتان
وبينم ��ا تبدو عالم ��ات الراحة واالغتباط
عل ��ى وجه ح ��رم �سرهنك با�ش ��ا كان وجه
ح ��رم زغل ��ول با�ش ��ا يحمل دالئ ��ل احلزن
واال�سى على زوجها البعيد يف املنفى.
وتناث ��ر احلديث ح ��ول مو�ضوعات �شتى
وعندما تناول الناحية ال�سيا�سية حتولت
ع�صمته ��ا اىل �ضيوفه ��ا واف ��راد عائلته ��ا
واعت ��ذرت ،ث ��م اخذتني معه ��ا اىل حجرة
ا�ستقب ��ال فخم ��ة ،وقدم ��ت اىل ع�صمته ��ا
املقع ��د اخلا�ص مبكتبه ��ا ال�صغري ف�سرين
ذل ��ك كث�ي�را ..ان ا�ض ��ع يدي عل ��ى املكتب
الذي ت�صبح عليه النداءات امل�ؤثرة.
وملا حتدثت عن ال�سيا�سة امل�صرية اتقدت
حما�س ��ة ،والتهبت يف قلبه ��ا نار الوطنية
ال�صادقة ثم قالت:
 -لق ��د م�ضى على زواجنا �ستة وع�شرون

عام ��ا ونحن متفق ��ان متحابان ومل يحدث
خالله ��ا بين ��ي وبين ��ه اي خ�ل�اف عك ��ر
�صفون ��ا ..انه كل �شيء بالن�سبة ايل ..هو
زوجي وابي و�شقيقي.
و�س�ألتها:
 هل انت مت�شوقة لر�ؤية زوجك املنفي؟ نع ��م ،انني جد مت�شوق ��ة اىل ر�ؤيته انهمتقدم يف ال�سن ،ومل تعد �صحته ت�ساعده
عل ��ى حتم ��ل �آالم النفي ،وه ��و ي�شكو منذ
�سبعة ع�ش ��ر عاما من داء ال�سكر وال�سعال
املزمن و�ضيق التنف�س .
 هل يكتب اليك؟ لق ��د ار�سل ايل من ع ��دن خم�سة او �ستةخطاب ��ات ،ومل ي�صلن ��ي م ��ن �سي�ش ��ل اال
خط ��اب واح ��د ،وت�صلن ��ي من ��ه برقي ��ات
كثرية ينبئني فيها عن احواله.
 م ��ا ر�أيك يف املطالبة ب�إطالق �سراحه اونقله اىل منفى �آخر؟
 طبيع ��ي ان تطالب م�صر بعودة زعيمهااليها ،واين لواثقة من ان الن�صر النهائي
�سيكون حليفها.
 هل تتوقعني اطالق �سراحه قريب ًا؟ م ��ن ي ��دري؟ انن ��ي ادع ��و الل ��ه ان اراهثانية.
 كي ��ف مت نفي ��ه؟ وماذا قلت ل ��ه وقال لكقبل نفيه مبا�شرة؟
 لق ��د ج ��اءه �إن ��ذار يف منت�ص ��ف ال�ساعةالعا�ش ��رة م�س ��اء طل ��ب الي ��ه ان يكف عن
اال�شتغ ��ال بال�سيا�سة وان يقيم يف العزبة
حتت مراقب ��ة املدير ،ويف ال�ساعة الثانية
رد زوج ��ي عل ��ى ه ��ذا االن ��ذار بالرف� ��ض،
ويف ال�ساع ��ة الثالث ��ة جتم ��ع الط�ل�اب
وغريهم حتت نوافذ املنزل  ،ويف ال�ساعة
الرابع ��ة و�صل ��ت الق ��وات الع�سكري ��ة،
واطلقت النريان عل ��ى املتظاهرين ،وكان
املتظاهرون جمردين من ال�سالح  ،ووقعت
ح ��وادث قت ��ل وا�صاب ��ات للمتظاهرين..
وقع كل هذا امام عيني اذ حمل امل�صابون
واجلرح ��ى اىل املنزل ،وظ ��ل احلال على
هذا احلال حتى �ساعة مت�أخرة من الليل ،
ويف ال�ساعة احلادية ع�شرة خطب زوجي
يف املتظاهرين ين�صحهم بالهدوء ويطلب
اليهم االن�صراف اىل منازلهم فاطاعوه.
ومل يغم� ��ض يل جف ��ن ط ��وال ه ��ذه الليلة
وان ��ا ا�سم ��ع ا�ص ��وات م ��رورر الدوريات
الع�سكري ��ة واملتاري� ��س احلديدي ��ة الت ��ي
يقيمونها على منافذ الطرق ،ويف ال�ساعة
ال�سابع ��ة م ��ن �صباح الي ��وم التايل دخلت
عل ��ي ابنة �شقيقتي حرم طاهر اللوزي بك
وكانت قد ق�ضت الليل كله معنا وقالت يل
بكل ب�ساطة.
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 لقد ح�ضر الزائرون الذين ترتقبهم.فاب�ص ��رت ح ��وايل خم�س ��ة ع�ش ��ر جندي ��ا
بريطاني ��ا بحديق ��ة املن ��زل ،وكان زوجي
ما يزال م�سرتيحا يف فرا�شه فاعدت عليه
الكلم ��ات التي �سمعتها م ��ن ابنة �شقيقتي
و�شرع ��ت يف ارت ��داء ثياب ��ي واخ�ب�رت
ال�ضب ��اط انن ��ي عل ��ى ا�ستع ��داد ملرافق ��ة
زوج ��ي ،ولكن ال�ضابط رف� ��ض طلبي ،ثم
عاد وطلب زوجي ب�شدة فقلت له:
 ان ��ه يرت ��دي مالب�س ��ه و�سيح�ض ��ر حاملاينته ��ي م ��ن ارتدائه ��ا ،وان �سع ��د زغلول
لي� ��س جبانا حت ��ى يفكر يف الف ��رار ،وانه
ي�ستطي ��ع ان ي�صع ��د اىل حجرته ليطمئن
على حقيقة قويل ففعل.
وق ��د �أحلح ��ت يف طلب ��ي مرافق ��ة زوجي
ولك ��ن ال�ضابط رف�ض ب�ش ��دة فرافقته اىل
ابعد مدى وانا مم�سكة بيده ثم قلت له:
 �أ�ستودعك الله.ومل ا�ستط ��ع ان ا�سم ��ع جواب ��ه على ذلك،
واركبوه يف �سيارة ومل ي�سمحوا له حتى
بحقيبة �صغرية ،ويف اليوم التايل اخذوا
امتعته و�سمحوا خلدمه مبرافقته.
 مل ��اذا مل حت�صل ��ي عل ��ى ت�صري ��حمبرافقته؟
 لق ��د طل ��ب بع� ��ض اف ��راد ا�سرت ��ي م ��نال�سلطة الربيطانية الت�صريح يل بال�سفر
وكن ��ت مرتدية مالب�سي ط ��وال اليوم يف
انتظار ال�سم ��اح يل بالرحيل اذ كنت على
متام اال�ستعداد لل�سفر.
وكن ��ت �أ�شعر ب�ض ��رورة البق ��اء يف م�صر
وكان هات ��ف ي�ؤكد يف قلب ��ي "التربحي"
م�صر فان واجبك االول هو البقاء للن�ضال
يف �سبي ��ل اال�ستق�ل�ال لزوج ��ك" – ما هو
ر�أيك يف احلالة ال�سيا�سية ؟
انن ��ي ال افهم معنى ملا ي�سمونه اال�ستقالل
وه ��و ال ��ذي ي�ض ��ع الوط ��ن يف القي ��ود
واالغ�ل�ال ويجعل ��ه حت ��ت ال�سيط ��رة
االجنبية فحرية ال�صحافة ال وجود لها اذا
قيدت ال�صحافة وكممت وفر�ضت الرقابة
ال�شدي ��دة عليها ومنعت م ��ن اال�شارة اىل
الربقي ��ات والنداءات ال�ص ��ادرة عن االمة
والتي تطالب بعودة �سعد من منفاه.
 وما ر�أيك يف و�ضع الد�ستور؟ انن ��ي ارى كم ��ا ت ��رى م�ص ��ر وه ��و انالد�ست ��ور يجب ان ت�ضع ��ه جمعية وطنية
حتوز ثقة م�صر كلها ال بوا�سطة احلكومة
احلالية.
 وما ر�أيك يف ثروت با�شا؟ لق ��د ف�شلت �سيا�ست ��ه يف احل�صول علىت�أييد االمة وثقتها وعطفها.
 هل وجهت نداء اىل امريكا؟ كال ..اظ ��ن ان �صحفي ��ا امريكي ��ا حتدثمع �سيدتني او ثالث �سيدات م�صريات من
اع�ضاء جلنة الوف ��د لل�سيدات ومل اقابله،
واعتقد ان امري ��كا تتمتع باخالق �شريفة
وحتمل لواء احلرية والعدالة وامل�ساواة،
وهي تعمل على ان تعم هذه املبادئ الدنيا
كله ��ا ،و�إذا متكن ��ت اي ام ��ة مغلوب ��ة م ��ن
التحرر من عبوديتها كان يف ذلك انت�صار
للمب ��ادئ ال�شريفة التي جتاهد امريكا يف
�سبيلها.
االثنني والدنيا� /أيار1944 -
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

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

كان من املمكن ان يبت جمل�س اجلامعة
يف دورته غري العادية يف كثري من
امل�سائل احليوية التي عر�ضت عليه
والتي ادرجت يف جدول اعماله ولكن
اجتماع جمل�س اجلامعة كان ا�شبه
مبجل�س "للو�ساطة" ",ال�شفاعة"
عماده املناق�شة حول و�ضع �صيغ
معينة ،فاجلت اكرث امل�سائل احليوية
بالن�سبة للدول العربية كم�شكلة ف�صل
�شرق االردن خلرقها ميثاق اجلامعة
العربية وقرارات املجل�س واللجنة
ال�سيا�سية فقد اجلت هذه امل�شكلة اىل
دورة اكتوبر القادم.
وقبلت م�صر وجهة نظر لبنان والعراق
و�سوريا بتعديل موقفها بالن�سبة
ال�صرارها على ف�صل �شرق االردن،
ور�ضيت م�صر "حفظا لكرامتها"!! ان
توقع �شرق االردن �صيغة معينة طال
االخذ والرد فيها وتعديل �ألفاظها اكرث
من مرة.
اما بالن�سبة مليثاق ال�ضمان اجلماعي
فقد خرج عن معناه ومبناه فلم ي�صبح
جماعيا ..فقد وقعته خم�س دول من
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�سبع..
وتعهدت العراق ان تنظر يف امر
توقيعه على �ضوء ت�سوية م�سائله
�شرق االردن ..اي مبعنى ا�صح انها
�ساومت على توقيعه!!
ومما يذكر ان ميثاق ال�ضمان اجلماعي
الذي ذكر يف مقدمته انه جاء ..رغبة
لتقوية الروابط وتوثيق التعاون
بني دول اجلامعة العربية ،وحر�صا
على ا�ستقاللها ،وحمافظة على تراثها
امل�شرتك وا�ستجابة لرغبة �شعوبها يف
�ضم ال�صفوف لتحقيق الدفاع امل�شرتك
عن كيانها و�صيانة االمن وال�سالم وفقا
ملبادئ ميثاق جامعة الدول العربية
وميثاق االمم املتحدة والهدافها
وتعزيزا لال�ستقرار والطمانينة
وتوفري ا�سباب الرفاهية والعمران يف
بالدها..
بالرغم من كل ذلك فقد ا�ستهدفت
النتقادات الذعة هجوم عنيف من قطبني
من اقطاب ال�سيا�سة امل�صرية هما دولة
ا�سماعيل �صدقي با�شا ،ولطفي ال�سيد
با�شا فقد و�صفه �صدقي با�شا بانه

�سكرتري التحرير
------------------------رفعة عبد الرزاق

ميثاق حتالف بني �ضعفاء.
وو�صفه لطفي ال�سيد با�شا بانه
اقرب اىل م�شروع م�ساعدة ال
م�شروع حتالف وانه يقوم على
�سيا�سة العواطف اكرث مما يقوم
على �سيا�سة احلقيقة واملنفعة
العامة.
وعلى ذلك فلم يكن ملجل�س
اجلامعة يف احلقيقة ن�شاط
حيوي ا�ستدعى كل هذه ال�ضجة
التي اقيمت له قبل انعقاده..
فلم يتخذ قرارات حا�سمة �إال
بالن�سبة لو�ضع مذكرة م�شرتكة
للرد على البيان الثالثي وهي
م�س�ألة عر�ضية مل تكن لتدرج
يف جدول اعمال املجل�س ،لو مل
ت�ستدع الظروف ادراجها.
�آخر �ساعة /
حزيران1950 -

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

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
فخري كريم

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
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