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اإلهداء كلمة

النحاس، مصطفى أنبتت والتي زغلول، سعد أنجبت التي املرصية األمة إىل
املخلصني. األبرار القادة وزمالءه صحبه أخرجت والتي

مؤمن وطني صدر أعماق من منبعثة املوجزة، الصغرية الرسالة هذه أقدم
الصادقني. املغاوير األمجاد األبطال بهؤالء

للحارضوعمله. الوارث واملستقبل املؤمل، والغد القادمة، األجيال وإىل
غري ساذجة، صادقة، ريشة من املصغرة، الدقيقة الصورة هذه أزجي

ماهرة. وال حاذقة
حقل يف املستثمر، والغد املنشئ، باملايض صلته يف للحارض رسًما لتكون

السنني. وكرة الدهر، دورة عىل الحياة،
حافظ عباس





وتصوير تصدير

شمله الذي والزعيم بالبحث، بطولتَه تناول الذي البطل ألن حياة؛ ترجمة الكتاب هذا ليس
ليخدم عمره ُفْسحة يف يطيل أن هللا وندعو بقاءه، نرجو بيننا، حيٌّ — والدراسة بالتحليل
ومدوَّنات الرتاجم تكون وال أفاض. مما بأغزر عليها ويفيض خدمها، مما أكثر األمة
وال التاريخ، ذمة إىل بها الُخلقاء األفراد ينتقل أن بعد إال املوازين، أدق وإقامة األعمال
عظيم وعمل الخري، مرجوة قادمة وحياة مرقوب، غد دراسته انتوينا الذي البطل لهذا يزال

الثمر. موعود القطاف، منتظر املجتنَى، حسن الغرس، طيب
املعالم، من البطولة تصوير املتعددة، واألبواب املحدودة، الفصول هذه يف النية وإنما
مادته، رفعة ناحية من الوطنيِّ النبوغ وتعيني التقريبية، الخطوط من الزعامة ورسم
النجاح وبسبيل موهبته، وجملة مزاياه من ظهر ما ضياء عىل وخاصيته، معدنه وصدق

واالستقالل. الحرية قضية يف لجهوده األخري
الحارضاملندمج الجيل نصف إنما وجهدها، البطولة هذه عمل من نصفه فيما ونحن
اجتمعت التي واملواهب املزايا ن وندوِّ إليها، الدافع عليها، املايضاملشتمل آثار ل ونسجِّ فيها،
والتسجيل التقرير بني ووسًطا والتاريخ، الرتجمة بني فاصًال الكتاب هذا ليكون لديها؛

والتدوين.
العام، للتقدير وتصوير املربوح، والنجاح املكسوب، للفوز تحية إال الحق يف هو وما

املبني. النرص هذا باألمة بلغت التي بالزعامة الشامل واإليمان
وحدود الزعامة معاني يف البحث مفتاحه جعلنَا التناول من نمط عىل فيه جرينا وقد
وقادتنا، أبطالنا يف نواحيها والتماس زعامتنا، عىل ومطالبها موجباتها تطبيق ثم البطولة،
الوطنية بطولتنا يف ومواقفها ومظانِّها ملظاهرها وتصويًرا عامة، البطولة لحقائق جالءً



النحاس مصطفى

ومعالم وتصديًقا، وتعريًفا وتحقيًقا، وبحثًا وتطبيًقا، درًسا الكتاب يكون حتى خاصة،
واملسرتشدين. للمستهدين ومرشًدا وعظات، مواثل وعربًا ومقتضيات،

الزعامات، من زعامته ومحل بطولته ومبلغ النحاس مصطفى شخصية جعلنا وقد
عىل استحوذت التي الشخصية ألنه ونقطته؛ للبحث والتمهيد ونظريته، الدرس مقدمَة
مؤمنني. بها الناس من املاليني وجدت التي الصادقة والعظمة ومحبته، الجيل إعجاب

عىل الناس يرى التي الِبلَّوِرية املرائي هم وزعماءها األمة عظماء إن الحق ويف
أنفسهم، وحقائق أذهانهم، خواطر امللتمعة، الصقيلة وزجاجاتها افة فَّ الشَّ صفحاتها
لريقد غريه عند العظمة التماس إىل بفطرته مدفوع منا فرد كل إن بل أخيلتهم، وأطياف
الزمان قديم من والناس شجرتها، تحت ومتاعبها الحياة همِّ من ويسرتيح ظاللها، تحت
جاءتهم فكلما واالستباق، والتفرد النبوغ نجعات منتجعو الفضيلة، رواد البطولة، عشاق
أنفسهم وأسلموا حولها، احتشدوا العليا الدرجات إىل مراتبها ارتفعت فإذا أكربوها، نباغة
تبلغ أن لها تهيأ كيف يتساءلون مبهوتني تركيبها، بقوة معجبني أمرها، من حيارى إليها

طالبون. لها وهم أنفاسهم وتلهث ليصعدوا، يتحاملون وهم البعيد، األفق هذا
أنواره عىل منكشفة حقائقها، عىل األشياء فريى عينيه يفتح إنما العظيم البطل ولكن
عىل واملفردات، والدقائق األجزاء مجلوَّة املعالم، واضحة األسباب، ظاهرة عليها، املسلطة
فال أحداقها سعة عىل أعينهم ويفتحون يبرصونها، فال رؤيتها يلتمسون هم يذهبون حني
ال والعظمة يشء، كل يحاولون ألنهم حرصوا؛ وإن الخطأ من يسلمون ال هم ثم يرونها،
العظيم وألن أجاًجا؛ يكون أن امللح وال حلًوا، يكون أن كَّر السُّ يحاول ال كما شيئًا، تحاول
ووفق فيه، ظهر الذي الزمن َقدِّ عىل مفصًال جاهًزا الطبيعة مصنع من خرج الذي هو

إليه. احتاج الذي العرص مطالب
نحن واتصلنا بنا هو اتصل كذلك بل عظيًما، فينا النحاس مصطفى كان وكذلك
ال فقد ونحن نفوسنا، يف يعتمل ما وبيان آمالنا، وبالغ حياتنا، رشح عنده وجدنا إذ به،
يف يضطرب ما رشح نجيد وال نقصد، عما نِبنُي وال نريد، بما الدنيا إىل نتحدث كيف نعرف
التأدية، مشقة من ويريحنا اإلبالغ، متعبة ليكفينا ينربي أن يلبث ال العظيم ولكن أعماقنا،
محتل شعورنا، بدقائق متصل نفوسنا، من قريب ألنه والبيان؛ التفسري مجهدة عنا ويغني
يف حسن تأثريه، يف كبري بفطرته، طيب هو الذي وكل ووجداننا، إحساسنا من موضعه
لتُخِرج الصالحة التفاحة وإن ُمْطَمأنَّه، مقتعد موضعه، مصيب مكانه، واجد تقديره،
ألنها الصالح؛ الطيب التفاح ذلك مع تخدم وإنما شيئًا؛ تخرج فال الفاسدة وأما بذورها،
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وتصوير تصدير

مكانه، الحياة رحاب يف منا الرجل يجلس ويوم وبينه، بينها الفارق إىل وتشري عليه، تدل
امُلحدث ويغدو املنشئ، الباني ويميض الخصيب، يروح له؛ أعد الذي الصدق مقعد ويقعد
شاطئيه، ويقيم ضفافه، بمجراه يخط الذي هو العظيم النهر كان وإذا املنتج، الفاعل
إىل الحياة عباب وتشق النفوس، إىل َمَصبَّها تجد التي هي العظيم الرجل طيبة فإن
والفيض، واملوج النوء ويتعاىل املد، منها ويرتفع الغاية، تبلغ ويوم واألفئدة، القلوب
للصنيع. العريف واملستثمر الشاكر، والحراث النارض، والحقل العميم، الخصيب هنالك

إىل وجرى نفوسنا، به فطابت نفسه؛ طيبة من النحاس مصطفى علينا أفاض ولقد
روحيٍّا فيًضا وكان به، األعزة نحن خري كوثر فينا فكان أرضنا، إىل النيل مجرى أعماقنا

ناعمون. به نحن عميًقا،
خبٍّا، وال تزويًرا وال صنعة تتكلف ال طاهرة، مخلصة بطيبة مصطفى جاءنا لقد
نحن فأعطيناه نفسه، كل أعطانا هو حبٍّا، لها نصطنع ولم رًىض لها نحن نتكلف فلم
من والكليات الجزئيات ظاهرة نورها، عىل متجلية اح ُرصَ عظمة وهو أنفسنا؛ صفوة
عليه اشتد وكلما القربى، يف واملودة املودة، يف املصارحة نبادلها ونحن جوهرها، صقل
ة صافَّ األفئدة حوله ت التفَّ املعركة، يف النرص أصاب وكلما الحب، عندنا له اشتد الَخْطُب،
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النحاس مصطفى

عنده تقع ال الشدائد إن بل ظفر؛ بالفوز إحساس وكل انترص، قد فؤاد كل كأن مشتبكة،
عليه نجزع ونحن بها، هو يفرح وقد لنا، املباغتة علينا، الجديدة هي وإنما عليه، جديدة
وأروع الدروس أبلغ بانتصاره الفرحة مع يعطينا املنترص؛ الفائز منها يخرج ويوم منها،

العرب.
من خالية األجزاء، صادقة املعالم، رصيحة صورة الزعامة نزاهة يف نعلم ولسنا
ومن وطهارتها، مصطفى زعامة نزاهة من أروع هي ألوانها، بطبيعة بادية املحسنات،
شأن ُمؤثًرا نفسه، شأن ترك ومن موهوبًا، الزائل الَعَرض يكون فلن واهبًا، للحياة كان
عليه يكون أن العالم هذا يف أحد يستطيع ولن املعطي، وهو آخذًا يكون فلن عليه، الناس
وأعظم العطاء، أكرب هو وذلكم جنبيه، بني التي روحه يملك: يشء أعز املانح وهو متفضًال

جزاءً. وال أجًرا عليه يسأل ال املوهوب الخالص النزيه أنه جالله
صفيٍّا يأِت منحة، للناس هللا عند من يأِت ومن ملرص، هللا من منحة إال مصطفى وما
العهود إبَّان يف قيل ولقد بموهبة. كف إليه تمتد وال ممنوح، عليه يجدي ال الشائبة، من
النزاهة هذه أن ذلك قالوا الذين درى وما نزاهته، القضاء بحكم «ثبتت» لقد الغابرة:

… «ثابتة» هللا بحكم الدنيا إىل نزلت
جالل من شاهق بناء أنها تقديرها بسبيل نحن التي الزعامة هذه يف ما وأعجب
والهواء، والشمس والضياء كالحرارة خواصها وطبيعة جاللها يف الخلق قوة وأن الخلق،
سواه، وجود تستشعر وال الناس، أحد تحسوجود أنك والرسيف والقضاء، وعنارصالكون
ذروة وأسمى الحياة، قمة هو والحق املغناطيس، طبيعة يف مبثوث الجاذبية، رس يف كامٌن
قمته، إىل واملعراج للحق، التطبيق هما العمل يف واإلحسان القول يف والصدق الوجود،
ومبالغهما، العنرصين هذين درجات يف لتتفاوت البرشية الطباع وإن ذروته، إىل واإلرساء
يف منصبًا الحق، جبال أعىل يف منابعه من جرى فطرته، وتطهرت طبيعته خلصت فمن
يستطيع ولن املنخفضة، األوعية إىل العالية اآلنية من املاء انصباب وِفَطرهم الناس طباع
الغالب، القوي أبًدا ألنه العظيم؛ الرجل بناء يف املكينة القوة هذه يقاوم أن يشء العالم يف
إىل يرتد أن يلبث ال ولكنه الطباق، يف لحظة فريتفع الفضاء يف بحجر تُلقي فقد وأنت
أن حاولت فمهما الغالبة، القوية الشخصية حيال العاجز أنت وكذلك محالة، ال األرض
بل عليه، ُفطرت الذي طبعها عىل وظلت محاولتك، من أيأستك وخيمها، طبعها عن تحيلها
الحياة وترسل وأهلها، أصحابها أعماق إىل خفية وتتغلغل حولها، من كل يف لترسي إنها
بإحساسها، الرحيب الفضاء وتغمر محيطها، عىل بنورها وتشع ووسطها، أفقها يف تدب
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وتصوير تصدير

من النقية القوية النفس وإن وعظمتها. آليتها ومظهًرا لروعتها، مجاًال كله الوادي وتتخذ
إزاء وتروح القطب، مع املغناطيس اتحاد بالعدل وتمتزج الحق مع لتتَّحد الحياة أدران
وبني بينهم قائم الزجاجة، رائق األديم، صقيل شفاف، بجسم يشء أشبه يبرصونها الذين
وَمْعَربًا. مجاًزا إليها الشفاف األديم ذلك اتَّخذ سفًرا، الشمس إىل منهم أراد فمن الشمس؛
الضمري وكان الغايات، أرشف وبني بيننا الواسطة النحاس مصطفى كان وكذلك

نرتبط. به الذي العام والوجدان نشعر، به الذي الحي
وخطر شخصيته، وقوة حقيقته، عىل العظيم الرجل لقياس الصادق امليزان وأحسب
واستقباله للزمان، ومحاربته للحوادث، مناوأته مبلغ هو ومهمته، العالم هذا يف رسالته
عن العظيم الرجل يرتفع جميًعا ذلك ففي والشدائد، واملحن بالنوب واضطالعه للخطوب،
الدهر، أعدائهم وأعدى الزمن، هو يخافونه ما أخوف ألن وأمثالهم؛ الناس عامة مستوى
هو فذلكم العظيم وأما الشداد، األحداث من والخالص املحن، من النجاة هلل دعائهم وأكرب
للناس تُظِهر أن عىل األحداث ويرغم ركابه، تميشيف له حاشية الزمان ظروف يتخذ الذي

والعقبات. والصعاب املشاق من سخريته ومبلغ ولبه نفسه ورس خلقه من بطن ما
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النحاس مصطفى

املفاجئ، بالخطب ويُرَمى الصابر، وهو باملحنة النحاسيُْمتَحن مصطفى عرفنا ولقد
يعود حتى يجالدها يزال وال بفوز، جميًعا منا يخرج يني فال املباغتة؛ األزمة به وتحيط

بانتصار. املجالدة من
الخطوب عىل ظل النحاس مصطفى ولكن بحقنا، املؤمنون مرص يف جميًعا ونحن
التي فكرته واالستقالل الحرية يف بالده حقوق جعل لقد حتى إيمانًا، به أشدنا املرتادفة
ومعارضرؤياه، أحالمه ملشاهدة بها وينام ليله، من ُزَلًفا لها ويسهد نهاره، يقيضعليها
اعتزامه، أكرب له يحشد الذي واملوضوع كالمه، أكثر يعطيها التي اللغة عنده ظلت لقد بل
جزئياتنا؛ بكل لها عشنا قد ونحن بُكليَّته، ولها أجلها من كلها السنني هذه عاش لقد بل
حياتنا وَهَماِهُم عيشنا، ومشاغل نفوسنا، آمال بجانبها ولنا جميًعا، نفسه لها وكانت

وأطماعنا.
من ورفرفت مطالبها، لها وحشد واجبها، لها وأدَّى مواهبها، الزعامة أعطى وكذلك
… اإليمان وقوة الذكرى، قوة بقوتني: ومنه منها يطالعنا اصطفاه، الذي سعد روح فوقه

إليه. تصبو كانت ما لبالده وحقق ِطْلبته، وبلغ رسالته، أدى حتى
استعاد ما استثمار هو جليل، وشأن خطرية، ومهمة عظيم، عمل أمامه يزال وال
إليه يحتاج الذي اإلصالح وجوه وإنفاذ لقومه، اسرتد ما عىل القيام وحسن لوطنه،
أغنى وترك القادمة، لألجيال والبناء الحارض، للجيل الحياة مقتضيات وتوفري العرص،

الحياة. ومسرية األبد وقافلة الزمن مواكب يف املنحدرة والذراري للمستقبل الرتاث
الشخصية وكشفأرسار الزعامة تعريف يف بفصول الكتاب لهذا نقدم أن يحسن وقد
املعاني هذه ضياء عىل لنسري والجماهري؛ األمم وقيادة العظمة مطالب وتعيني القائدة،
الجهاد مرحلة يف الحديث مرص تاريخ بها يحيط التي العظيمة الشخصية هذه فهم يف

املقدسة. لحريتها
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وأكثر الناس، من جماعة عىل معينًا وسلطانًا ا خاصٍّ نفوذًا يصيب الذي الفرد هو الزعيم
جمعهم أو نَِديِّهم يف األقل عىل أفراد بضعة عىل نفوذًا يصيبون املجتمع هذا يف األفراد
إال الزعامة معنى يتوافر ال إذ زعامة، ى يُسمَّ ال النفوذ من النحو هذا ولكن محيطهم، أو

اآلحاد. الُكثِْر والطوائف الكبرية الجماعات ووجود الخاص، النفوذ باجتماع
وهي الجماعات، نفوس يف النافذة الفعالة الشخصية هي القياس هذا عىل والزعامة
تطيع خلقية معالم ومن وتنفذ، وتعمل تؤثر ُخلُقية معالم من تتألف الناحية هذه من
الجمع يف أخرى أخالق وبني معينة، وصفات أخالق بني التفاعل هي أو وتستجيب؛ وتمتثل

راضية. مشيئتها عىل وتنزل بتلك، هذه تتأثر بحيث الوحدان، من الكثري أو
والتبعية، القيادة أو املتأثر، والنوع املؤثر النوع نوعان: الشخصية أن يف ريب وال
وهو لها، املكمل وبعنرصها — الشخصية الفردية أو — بالذاتية وثيقة صلة للزعامة وأن
التي البارزة املمتازة والصفات املزايا تلك إىل تشري الذاتية كانت إذا وأنه «االجتماعية»؛
الصفات جملة هي االجتماعية فإن سواه، عن بَيِّنًا غريه عن ممتاًزا األفراد من فرًدا تجعل

جميًعا. األفراد يف وتتماثل تتشابه التي السلوك ومظاهر
سبيل من ما عمل تأدية عىل هذه ذاتيته بفضل القادر هو الذاتية الصفات صاحب إن
هذه من وهو به، املحيطني األفراد أو الناس من سواه من وأعظم أسمى وبقوة تختلف،
أوتوا ممن كثري كان وإن والقيادة، والتفوق بالسيادة الجدير بالزعامة، الخليق الناحية
بارًزا. محسوًسا سلطانًا وال الناس يف زعامة ذاتيتهم تنتج فلم تخلفوا قد الذاتية هذه

بهم، واالتصال الناس، فهم عىل الفرد يعني الذي فهو االجتماعية عنرص وأما
ومختلج خواطرهم وآمال أرواحهم ومطالب نفوسهم حاجات وإدراك فيهم، واالندماج
واملحرجات الشداد، املآزق من بهم تخرج التي واألساليب الوسائل وإيجاد أمانيهم،
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لها وحدهم يستطيعون ال التي الغاية إىل بهم وتسري يبتغون، ما لهم تحقق أو الرهيبة،
طلبًا.

الجماهري، عىل والزعامة الناس، قيادة عن العاجز فهو له االجتماعية تتوافر ال ومن
تخرج وال زعامة تخلق ال بذاتها االجتماعية كانت وإن عليهم؛ الروحي بالسلطان والظفر

قائًدا. مطاًعا سيًدا أوتيها ن ممَّ
الِقيَم عىل يطرأ ما وثمرة الجماعة، حياة وليدة هي أخرى ناحية من والزعامة
تزول؛ أن أُريد أو هوجمت أو اجتماعية قيمة عىل اعتُِدَي فكلما التغيريات؛ من االجتماعية
ومن عليها، الحرص سبيل يف ويحارب مستواها، عن ويذود عنها، يدافع من لها نهض
االجتماعية القيم مهاجمة أن كما الذَّوَّاد، املدافع بالقائد ويجيء زعامة يخلق أن هذا شأن
وينظم الهجوم يتوىل بأن الخليق بالزعيم تأتي قد عليها، القضاء أو إصالحها سبيل يف

العدوان.
املهاجم املعتدي القائد يكون كما زعيًما، عليه امُلعتََدى الوطن قائد يكون وكذلك
والفضيلة، الخري جانب يف األول كان وإن زعيًما، الفاتحة الغازية املستعلية الوطنية بدافع

والسوء. الرش مع واآلخر
موحشة النهاية يف تستحيل قد ولكنها األلوان، زاهية جليلة جميلة لتبتدئ الوطنية إن
وكرائم والفضيلة الخري نواحي أكثر عىل تطلُّ تكوينها أدوار يف فهي ضارية، مرهوبة
جمالها وإن ِمْشية، أفتن يف متهادية زينة، بأفخر حالية تبدو شبابها مراحل ويف األخالق،
ووفائها، وتفانيها وإبائها، وإيثارها رسالتها، وروعة تها حدَّ يف هو حياتها من الدور هذا يف
اإلنسانية يف اإلنسان وفناء االجتماعية، الفضيلة وطنية هي وتلك وشهدائها، وضحاياها
طمع، غري يف الوطن عن والذود هجوم، غري يف الوطن عن الدفاع وطنية بل القومية،

عدوان. وال استعمار وال استكثار وال جشع غري يف الذَِّمار عن والكفاح
بالحرص تحررت إذا وقنعت باستقاللها، فرضيت استقلت التي األمة وطنية هي هذه
الشعب وطنية هي كما االستقالل، ذلك يصون مما أكثر إىل عينها تَْمُدْد ولم حريتها، عىل
والسعي له العمل األفراد ويلهم طلبه، يف ويجاهد يطلبه فهو استقالله، عىل اْعتُِدي الذي
املستعذب التضحية، الباذل الحارضالحماسة، الجوانح، املستعر الشعب وطنية سبيله، يف

والفداء. البذل عىل املقبل األنانية، املختفي اإليثار،
ومزاياه، باالستقالل وتنعم وتستتمها، املعاني هذه كل من تفرغ إذ الوطنية ولكن
أن يُحتَمل قد ومطالبه؛ والتوسع وتكاليفه، والطمع وأحالمُه، املجد صدرها عىل ويتزاحم
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يذهبون الذين األقوياء وطنية وتصبح ضارية، موحشة عادية، باغية حاسة إىل تستحيل
عىل للعدوان فيخرجون حريتهم، باستكمال يقنعون وال أوطانهم غري يف قواهم يجربون
أكلت وكلما استزادت، زادوها كلما متمادية، جشعة بهم الوطنية فتنقلب غريهم؛ حرية

األلوان. من زحاًما الطعام من طلبت
ونصفها العدل، جانب يف نصفها أو ظاملة، املهاجمة والوطنية عادلة، املدافعة الوطنية

الظلم. جانب يف
وتناهت رذلت، حتى الفضل مع تمادت األخرى والوطنية فاضلة، األوىل والوطنية

والفناء. التدهور إىل األغلب األعمِّ يف لتنتهي حتى القوة غرور مع
تعمر. ال لذلك وهي باطلة، الهجوم وطنية إن

انتهاء. وال زوال من الدهر عىل لها ليس باقية لذلك وهي حق، الدفاع وطنية وإن
املسافة هو الناحيتني يف الزعامتني بني الفارق وإنما وزعماء؛ قادة منهما لكل ولكن
كان كما زعيًما، نابليون كان وقد والرذيلة، الفضيلة بني والفاصل والرش، الخري بني
فيه كانا وإن تاريخهما، يف هو زعامتيهما بني والفرق زعيًما؛ أمريكا محرر واشنطن
كتاب غري نابليون ترك وما زاهيات، نواصع بيضاء صفحات واشنطن ترك فقد خالدين،
وهيالساليس زعيم، موسوليني فإن جيلنا؛ يف باديًا هذا يزال وال نجيع قاٍن دم من سطوره

… ظاهر الصبح مثل الزعامتني بني والفارق زعيم، كذلك
وآمال خالبة، زاهية جميلة ونظريات صائبة، سديدة وآراء طيبة، أفكار من وكم
ساحرة فاتنة وتبدو األذهان، أمام ترتاقص ِعذَاب وأماِنيَّ الجماعات، نفوس عىل تتزاحم
املحال، إىل نظراتهم إليها وينظرون الخيال، سكرات يف يتمثلونها الناس يزال ال ثم البيان،
الشخصية، القوي الفرد ظهر ما فإذا األحالم، رضوب من رضبًا تحقيقها ويحسبون
أولئك وحكمة ونحوه، ذلك بصواب اإليمان العميق العزم، املستحصد الخليقة، البَاِدُه
إليها، املسري وبدأ العزمات، وتوقدت املشاعر، واْستَْحَمت النفوس، توثَّبت بها؛ يتصل وما
الجهري الحداء، القوي الحادي هذا ويتبعون نحوها، ينطلقون الناس وراح الرحيل وآذن
الغاية بالغو بأنهم مقدًما مؤمنون وهم املسري، طول عىل الجلد الساق، املفتول الصوت،

والنضال. أجلها من الجهاد آخر السامية
يحيا، أضحى قد الحارض الجيل فإن الزعامات، عرص يف نعيش أصبحنا ولقد
متعاونة؛ مجاميع وسط نفسه ويجد املشرتك، املجهود عىل حياته، يف ويعتمد ويتحرك،
املجموع مجهود كان إال االجتماعية الحياة نواحي من ناحية من ما حتى متآزرة، وهيئات
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أمريكا. محرر – واشنطن

إىل الظاهرة هذه تعدت لقد بل العامة! وصفتها الظاهر، وطابعها الغالب، مظهرها هو
األلعاب وفرق الرياضية واملجامع األندية فغمرت الحياة، من الالهية الفرحة الناحية

الالعبني. وجماعات
يف وتتضافر وتتنارص تتعاون لكي الجماعة؛ عىل املرشفة القوة إذن هو الزعيم
يف املؤثرة النفسية القوة تلك هي بل مشرتك، غرض وتنفيذ معينة، غاية تحقيق سبيل
نشاطها وموارد قواها لكل يدها يف الجامعة والبيئة، األفق يف بسلطانها النافذة املحيط،
يؤمن أن عىل العاملة عام، ومطلب واحد غرض نحو بها الدافعة مواهبها، ومستودعات
اختفاء يقتيض األعىل املثل وأن مصلحته، تتقدم أن ينبغي الجماعة مصلحة بأن فرد كل

والفداء. والتضحية للبذل واالستعداد واإليثار الَغرِيية عىل النفس ورياضة األثََرة،
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باتحاد العليا وأمثلتها غاياتها وتحقق وتنجح وتتقدم تعمل إنما الجماعات إن
يؤلفونها، الذين اآلحاد أرواح من املنبعثة الصادقة الرغبة واستثمار الفردية، الجهود
يكون أن يقتيض وهذا يكونونها، الذين األفراد يف الكامنة الخفية القوة واستخدام
العام، الغرض لتحقيق كلها جهودهم يجمع ُمْحتَث، ملهم دافع معنوي روح للجماعات
وأن الروح، هذا تخلق أن األمة أو الشعب يف االجتماعية وظيفتها أو الزعامة مهمة ومن
املعنوي للروح يكون أن يمكن ال الزعامة وبغري توجيهه؛ عىل أبًدا وتعمل وتنميه تبثه

حياة. أو وجود
وثمر وغَراسمجهوده، واحد، رجل ِظلُّ الغالب يف هي العامة النهضات أن صح وإذا
والغارس األكرب، الزارع هذا وفوز وتوفيقها نجاحها أن ننىس أن ينبغي فال بمفرده؛ زرعه
هداه، عىل النفوس انبعاث وصدق به، املتأثرة الجماعة حماسة من فضل أيًضا هو املثمر،
تلبية واملحيط البيئة يف فوجدت ابتعثها، التي واألحاسيس ألهبها، التي املشاعر وحرارة

وُمستَجابًا.
أيًضا ولكنها التوجيه، وثمرة فحسب اإلرشاد وليدة الواقع يف الحماسة هذه وليست
بخطره االعتقاد صح بعمل القيام يف الرغبة قوى لكل واستجماع عامة دعوة نتيجة
ويتعهدها الزعيم يغذيها التي الرغبة وهي إليه، العرص حاجة ت ومسَّ بنفعه اإليمان وتم
الجماعة يف ترسي التي امُلتَّقدة الحماسة هذه ثم من فتنشأ برعيه؛ ويرعاها ويسقيها

اليقني. واحتثاث اإليمان ُحداء عىل املسري إىل بها وتدفع
واسع أفًقا ويغمر وجوه، عديد ويشمل ميادين، فسيح ليجد الزعامة مجهود إن
السياسات، وتحدد الخطط وترسم التصميمات، تضع التي هي الزعامة فإن النطاق؛
واملسئوليات، التبعات وتوزع الجماعات، جهود تنظِّم التي وهي واألساليب، املناحي وتعنيِّ
العام، والتقدم اإلجماعية الحركة عىل وترشف واملقدمات، والبوادر الظاهرات وتراقب
هي بل الجسام، بالفعال واالضطالع األعباء، حمل عىل حولها يلتفون الذين تُدرِّب كما
واملزايا الهاجعة، والنباغات الكامنة، املواهب وتحفز جميًعا األفراد قوى تبعث التي أخريًا
فيغمرها العامة، الغاية يف لتشرتك والربوز التشجيع إىل بحاجة التي والكفايات املستكنة،
جديدة لقوات ذاته، يف جديد َخْلٌق هو االنسجام هذا فإن تام؛ انسجام ويشملها واحد روح
ينضب وال املورد منه ينفد ال زاخر، ومستودع ومدخر، احتياطي بمثابة تروح نفسها، يف

املعني.
وهو رفيع، مستوى إىل الجماعة يف العامة الُقوى يدفع الذي هو الزعامة سلطان إن
والربودة حركة، والسكون رغبًة، النفور ويحيل إيجابيٍّا، رًىض السلبية املوافقة يرد الذي
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والخصومة عمًال، والجمود ويقينًا، اقتناًعا املباالة وقلة وسعريًا، حماسة والفتور اشتعاًال،
األظفار. مقلمة والعداوة ة، مودَّ

مختلف يحرك الذي الكهربائي السيال بفتح يشء َألَْشبَُه الزعامة سلطان إن بل
طاقتها، وتربز وظائفها، كلها فتؤدي املتعددة؛ ومركباتها الدقائق، وأجهزتها اآللة أجزاء

املطلوب. حدثها وتحدث
والبواعث النفسية بالدوافع يتحركون إنما الجماعة يف األفراد أن يف شك من وليس
قوات وتحتشد جديدة، ومحركات إضافية، قوة والبواعث الدوافع هذه من فتنشأ الروحية،

والحسبان. التقدير يف قبل من تكن لم أخرى
عىل لحملها الجماعة يف التأثري عىل املقدرة هي الزعامة أن لك يخلص هذا ومن
وأنها لها، يشء أصلح أنها الجماعة هذه تدرك غاية تحقيق سبيل يف والتضافر التعاون

الحياة. يف ومطالبها رغباتها ومجموعة آمالها، ورمز أمانيها، وفق
إذ جديًدا، األكرب وأثرها الخفي ورسها الزعامة لسلطان التعريف هذا يكون وقد
بعض يف اآلن نشاهد نزال ال بل الطراز، هذا غري من زعامات اليوم قبل اإلنسانية شاهدت
طاغية، متحكمة ناهية، آمرة زعامات … التعيني هذا تحت تندمج ال أمثلة املتحرضة البالد
األول الرشط من خلت زعامات أنها أي عليه؛ والحمل بالعنف وحتى وإليه، الخري يف حتى
وال غضاضة غري يف املطاعة اصطناع، غري يف لها املستجاب الهادية الزعامة به تتم الذي
االنبعاث عندها ويتالقى الجماعة، رضوان الزعامة يقابل أن هو الرشط وهذا إرغام، ألم
املعنى هذا يف مرتكزة النيابي النظام يف الزعامة فكرة أصبحت فقد والطاعة، الصادق
القائدين. الهداة وتوجيه الجماعة، رضوان املتقابلتني: الدعامتني هاتني عىل قائمة بالذات،
حولهم الناس يتلفت الذي الوقت يف وتظهر إليها، الشعب حاجة عند الزعامة وتقوم
الخطر مواقف يف يربزون الزعماء أكثر رأينا فقد وهداها، معونتها ملتمسني عنها، باحثني
ملعالجته، امللح والدافع لدرئه، الواجبة الرسعة ومنتهى املنترش، الفزع وساعات العام،
أمثلتها إىل بالجماعة السائر القائد املصلح الباني املنشئ الزعيم الظروف تقتيض ويوم
مطالبها فيه الجماعة تجد الذي الرجُل هللا، من وبرحمة الطبيعة َلُدن من ينربي العليا؛
قوية الشعب رغبة وكانت وطفر، ووثب ظهر معه، الزمن كان ما فإذا لها، فرتتضيه

املكان. ويحتل الفراغ ليمأل تقدَّم متجلية،
قوته، بكل ويربز جالله، بكل هذا يتمثل النحاس ومصطفى زغلول سعد حياة ويف
ملقتىضالعرصوحاجة تلبية الزعامات لتكوين العنارصاملناسبة زعامتهما يف توافرت فقد
!… القبطان إىل فاهتدت الربان، إىل بحاجة السفينة كانت بل التوجيه، ومطالب الجيل
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ولكن واأللوان، والصنوف الشكول متعددي لزعماء أمثلة هناك أن يف ريب من وليس
واملزايا املوضع، ومهيئات الزمن، ظروف اجتماع نتيجة هو زعيم كل أن امُلشاَهد الواقع
واحدة وليست وتجتبيه، أجلها من الجماهري تصطفيه التي والخواصالرائعة فيه، النادرة
بد ال وإنما بإظهارها، كفيًال وجودها وال الزعامة، لقيام بمفردها كافية جميًعا هذه من

واالقرتان. جميًعا فيها التالزم من

زغلول. سعد الخالد الزعيم

األمني، الحريص الجماعة عهد وعىل للشعب، موىل الزعيم يجعل أن شأنه من وهذا
املقصود. الهدف وبلوغ املطلوب، الغرض تأدية إىل يهديهم الذي واملرشد

عن املعلنة املتحفزة الجياشة النفس بقوة الشخصية قوة الزعيم يف اجتمعت ومتى
عىل التصميم وصالبة لديه العزم قوة توافر مع الباده، وجاللها الخفي بسحرها ذاتها
أصدق يعتنقه عاٍل َمثَل سبيل يف واملجاهدة اإليمان، كل بها يؤمن التي الرسالة تأدية
واملكان به، الخليق املوضع إىل َليقفُز الواجبة واللحظة املنتظرة الساعة يف فإنه االعتناق؛

الزمان. ودورة الحوادث، وسياق األقدار، لوح يف له املعد

21



النحاس مصطفى

النفسية البطولة قوالب يف املفرغني الزعماء من الطراز هذا نفصل أن ينبغي ولكن
بهم، األثرة استبدت الذين معارش أو والجبابرة، والَعَسَفة والطغاة النابليونيني طراز عن
أو بالعدوان السلطان إجابة عىل تراموا ولكنهم الزعامة، من عديدة وجوًها أبرزوا وإن
غري السوانح؛ واقتناص الفرص، وانتهاز الجماعات، عىل والبغي الجماهري، استضعاف

سيئة. وخاتمة ساحق فشل إىل انتهوا — كلهم نَُقل لم إن — هؤالء أكثر أن
السلطان شهوة ولكن العام، الصالح ويتوخون أمرهم، بداية يف الخري هؤالء يريد وقد
إىل حتًما بهم تنتهي أيديهم، من األمر ضياع ومخافة الجماهري، عند الطاعة إىل وظمأهم
كلَّفهم مهما بالنفوذ واالحتفاظ السلطان عىل الحرص إال فيأبون بهم، دفعت التي األثرة

جسام. تكاليف من واقتضاهم ثمن، من ذلك

إيطاليا. زعيم – موسوليني

البطل هذا من نستمد ا حقٍّ نحن هل نفسها: تسائل أن النهاية يف الجماعة تلبث وال
وهل به؟ نحلم كنا الذي القومي واملجد ننتظرها، كنا التي الجليلة والخدمة الدافعة القوة
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شهوته، ويشبع ومصالحه، هو أغراضه يخدم وال ومصلحتنا، غرضنا يخدم ا حقٍّ هو
قيام املخافتة النجوى هذه عىل العميلُّ الجواب يكون ما وأكثر حسابنا؟ عىل ذاته ويريض
رفعه الذي الجميل الحلم زوال بعد مكانته أوج من وإسقاطه الطاغية هذا عىل الجماهري

عليٍّا. مكانًا
الزعامة من النوع هذا وراء املسري إىل الجماعات ز تُحفِّ التي الدوافع تكن ومهما
الخري من بظاهر األحيان بعض يف وتبدو منها تنشأ التي الحركات فإن الغاشمة، األِثَرة
من الجماعات فتستيقظ تزول أن تلبث ال وقتية هزات هي إنما اإلحسان، من وأغشية
مشيئتها حدود يف إال زمامها تسلم فال األوىل، سريتها وتعاود مؤملة، حقيقة عىل سكرتها
إرادة فيه تتمثل الذي والفرد أمانيها رمز هو ترتضيه الذي الزعيم ليكون رضاها؛ ومطلق

الجميع.
أنزع ثقتها، كل فيه وتضع بمحضإرادتها الجماعة تنتخبه الذي الزعيم كان ثم ومن
جهوده، كل لها وادَّخر قلبه، كل إليها ألقى التي مهمته يف التوفيق إىل وأدنى النجاح إىل
الجماعات عند ونفوذه بارٌز، إصالح كل يف أثره ألن روحه؛ عصارة سبيلها يف وأفنى

السلطان. بالغ التوجيه، قوي األثر، شديد به الواثقة املخلصة
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باملشاهدات والتمسوا نشأتها وتقصوا الزعامة رس يف بحثوا الذين العلماء يرد
الصفات وتكوين إيجادها، يف واملؤثرات العوامل إىل االهتداء واإلحصاءات واالستقراءات
متعددة ومؤثرات مختلفة، عوامل إىل الزعامة نشأة العلماء هؤالء يرد لها، الواجبة
الفطرية، واالستعدادات واإلقليم، والبيئة بالوراثة تتصل وهذه الطبيعية؛ منها منوعة،
البداوة وأثر السانحة، والفرص املهيئة كالظروف االجتماعية ومنها واإلفرازات، والغدد
والرفقاء األصحاب ونوع املنزيل واألفق الثقافية، والبيئة االجتماعي واملحيط والحضارة
كالنزعات الشخصية ومنها الفجائية، الدوران ونقطة املوقظة، واللحظات والخلطاء
القويمة واألخالق الذكاء ونسبة النشاط وقوة الخاصة، واالتجاهات وامليول واألهواء
واإلتقان، اإلجادة يف والرغبة التمام عىل والقدرة االستكمال حب نحو من التكوين من
االستمرار، عىل امللح والدأب واملثابرة املتناهي، والتجلد الرفيع، والصرب االحتمال، وكقوة
باملسئوليات واالضطالع التبعات تحمل وقبول واملخافة، التهيب وانتفاء والشجاعة
والثبات الناس، عىل والعطف الذمة ونقاء والنزاهة واألمانة النية وصدق واإلخالص،
اإليمان، وعمق العزيمة وقوة الرأي عىل والتصميم للعقيدة، والوفاء املبدأ أو الفكرة عىل
وحسن والكياسة واللياقة االنفعاالت ومقاومة السكينة، والتزام واالتزان النفس وضبط

الخطاب. وفصل بالحكمة األمور ومعالجة الترصف،
ترى كما وخلقها الزعامة نشأة يف املؤثرة للعوامل التقريبي التقسيم هذا أن عىل
من يخلو ال منها طبيعيٍّا سميناه فما ببعض، بعضه متصًال مشتبًكا متداخًال يزال ال
باملؤثرات يرتبط ما الشخصية العوامل من أن كما بينها، من اجتماعيٍّا دعوناه بما صلة

واالكتساب. والوراثة والغذاء والتنمية التعهد منها ويجد عنها ويتولد الطبيعية،
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بذاته، قائم فصل يف املختلفة العوامل هذه من عامل كل عن نتحدث أن أردنا ولو
تخومه يف يدخل أن قبل مقدماته يف الكتاب هذا حدود لرتامت بمفرده، مستقل وبحث

بسبيله. وضع الذي الرئييس املوضوع ويعالج
من لرشحها يكفي اإليجاز من يشء يف العوامل هذه نتناول أن من رضر ال ولكن
يوايف حتى ومبادرة عجلة يف الناس، إىل إخراجه عىل بعثتنا التي بالفكرة اتصالها حيث
وتوفرنا به، الخليقة الواسعة الفسحة ووجدنا له استأنينا قد ولو وقته، ويلحق مناسبته
املستفيض، والبحث املتقصية، والدراسة الِطَوال، الزمن فيه واستنفدنا سواه، دون عليه

بناءً. وأروع مادة، وأوفر ا، َمَردٍّ وأحسن هذا من خريًا لكان املدقق؛ والعالج

املشهور العالم الزعماء وتنشئة الزعامة خلق يف الوراثة عامل بحث عالج من أول كان
أن إىل فذهب اإلنسانية، الحياة عىل البيولوجي علمه يطبق راح الذي غالتون فرانسيس
األثر، محتوم طبيعي، حيواني فطري أثر هو والذكاء العقل يف املتناهي الحد أو العبقرية
الصفات غياب وأما املساعدة، غري والظروف العقبات وجهه يف قامت مهما ذاته، عن معلن
وال عبقرية، وإحداث نبوغ إيالد عىل يعمل وال تفوًقا، ينتج فال السامية الرفيعة الوراثية

زكيٍّا. صالًحا نباتًا يخرج
الوراثة عامل فهم يف آخر شوًطا تقدمت قد غالتون بعد الحديثة الدراسات ولكن
الوراثة ناموس أن اليوم املقرر وأصبح به، الخاصة البحوث بداية يف مفهوًما كان مما أكثر
عىل تشع ولم رضاه، يكسبون ال الذين يُؤِيس الذي املستبد العنيف املخيف بالعامل ليس

ووميضحظوته. ابتسامته أثره من حياتهم
السمو الفرد ويصيب العظمة، وتحدث النبوغ، ينشأ كيف سألت أنت إذا واليوم
واألفراد النوابغ أن البيولوجي العالم أجابك والعالء، الصعود إىل الدافعة والقوة والرفعة
وتالزم نَُطفهما واقرتان األبوين صفات اشرتاك نتاج هم املتوفقني السامني الصالحني
يعمل وبحيث نقصه، اآلخر من استكمل أحدهما، يف نقص وجد إذا بحيث عنارصهما،
والتأثري األجنة إنشاء يف وتفاعلهما وتكاملهما البذرتني اتحاد وليد ذلك أن أي مًعا؛ املؤثران

والولدان. الذراري يف
كما القيمة، والضئيل الصغري من يأتي وأحيانًا الرفيع من أحيانًا الرفيع يتولد وقد
يف هؤالء نبت فقد لينكولن، ومولد الشاعر كيتس وظهور شكسبري خليقة يف ذلك يبدو
كانت وإن ُدنيا، عشرياٍت يف والعظماء النوابغ من عرشات نشأ كما ونَشئُوا صغرية، أرسات
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وتسلسله الفرد أرومة تاريخ نعرف أن استطعنا نحن إذا شذوذًا تبدو ال قد الظاهرات هذه
متعاقبة. كثرية وسالالت عدة أجيال من وأجداده

فيما بظواهرها تؤخذ أال ينبغي ولكن وجهها عىل صحيحة تبدو التي النظريات ومن
فإن النظري، يخلف والنظري املثل، يولد امِلثْل إن قولُهم — الوراثة وعامل بالزعامة يتصل
الواقع بل مثلهم، وعباقرة نوابغ وينتجوا يولدوا أن دائًما يتحتم ال والعبقريني النوابغ
وقد الناحية، هذا يف أشباههم منهم تنحدر ما وقليًال ذلك، يفعلون ما أندر أنهم امُلشاَهد
الدنيا عظماء من كثريًا أن الحق ويف متفوقة، نابغة رفيعة ذرية الشأن الصغار اآلباء ينتج
الخطأ من كان وإذا ورفعة، مكانة ودونهم شأًوا منهم أقل آلباء أبناء كانوا العالم ونوابغ
قبلهم، من أفذاذ آباء نتاج يكونوا أن من بد ال النوابغ األفذاذ األفراد إن يقال أن الحكم يف
نتاج كانوا واملتفوقني النوابغ من كبرية نسبة إن ذلك مع يقال أن والحق الصواب من فإن

الجماهري. ُعْرض من آباء من ال ممتازين آباء
شئون يف األكرب العامل هو الوراثة ناموس إن القول أيًضا الخاطئة النظريات ومن
أصل بحث يف االعتبارات كأحد الوراثة اتخاذ يصح وإنما وخليقتهم، وبنائهم الناس
البحث يف عليه واالعتماد أثره تقدير يف الغلو يصح ال ولكن ومنبته، ومنشأه العظيم

االعتماد. كل واالستقراء
ونغلو أثره نرتسم أن ينبغي فال الوراثة، يف نظريته تطبيق يف غالتون أرسف لقد
الحياة يف يربزون هم إذا ثم األكواخ، من وينَشئُون يولدون من األفراد من كان وملا غلوَّه،
يف ينَشئُون من فيهم أن كما الناس، مستوى فوق ومواهب للمألوف، خارقة بمقدرة
والشخصية الزعامة منابت إىل ننظر أن الخري فمن النعماء؛ حجور يف ويرتبون القصور،
وأشخاصالشعب العامة من ينبتون ما كثريًا النوابغ أن ونعتقد ديمقراطية، نظرة البارزة

الحياة. يف الخلفية والصفوف واألمم الجماعات يف الدنيا والطبقات

الجسم، يف املختلفة الغدد بأثر واسع علم إدراك ناحية من أخريًا الحديث الطب ارتقى وقد
العلماء وذهب والنبوغ، الزعامة إنتاج يف مفعولها استقراء إىل تأثريها يف البحث وامتد
ألنها امُلهيِّجة؛ الغدد أو «الهرمون» تسمى غدة عرشة اثنتي نحو الجسم يف أن إىل الباحثون
ساعد للمألوف، خارًقا نشاًطا فيه أحدثت فإذا البدن، يف العضوية األجهزة ط تُنشِّ أو تُهيِّج
كما نشاطه، ومبلغ الفرد قوى يف أثرت إحداثه، يف قرصت وإذا والتفوق، النبوغ عىل ذلك
وتدفع للمجهود، تحمله وشدة األحداث عىل مقدرته زيادة يستتبع الغدد نشاط زيادة أن

الجسام. باألعمال واالضطالع اإلرادة وقوة النفس ضبط طريق إىل به

27



النحاس مصطفى

أو الدرقة تشبه ألنها بالدرقية؛ سميت وقد رِقيَّة، الدَّ الغدة هي الغدد هذه وأشهر
والنبوغ، الزعامة تكوين يف — خطريًا كان وإن — مبارش غري لعامًال لها وإن ْس، الرتُّ
أو قل فإذا الطبيعية، حالته يف ليظل الغدة هذه إفرازات من معينًا مقداًرا الجسم ويتطلب
وانهدم النابغة أو الزعيم وتحطم النقص، ومقدار القلة ملبلغ تبًعا الجسم اضطرب نقص
االضطراب يجلب ألنه عاجًال؛ سداًدا الغدة هذه إفراز يف النقص لهذا يجد لم إذا كيانه
الشخصية قوة يفقد كما واالنفعال، والهياج والبادرة التأثر رسعة ويحدث العصبي،
والنابغني. الزعامة صفات من تعد التي االتزان ملكة ويعطل هدًما، ويهدمها ويتحيفها
عمق هناك كان ملا الجسم يف وعملها الدرقية، الغدة لوال أنه الحديث الطب ويقرر
به تمتاز مما يشء ال بل إدراك، وال فهم وال ذكاء وال الجمال، تقدير ملكة وال التفكري يف

الشعور. الرسيع األْصَمع الذكي الذهن أو الحساسة النفس
باملقادير والخاليا الدم إمداد وظيفتها ومن الدرقية، بالغدة تتصل صغرية غدة وهناك
العصبي، االضطراب حدث املقادير تلك عن الجري قل فإذا الجري، من للجسم الرضورية
ال والحاالت األعراض هذه أن يف خفاء وال واالنفعال، التهيج رسعة الشخص عىل وغلبت

األساسية. ومطالبها الزعامة صفات مع تتفق
وإىل املخ، قاعدة يف مستقرة وهي النخامية، الغدد تسمى غدد كذلك الجسم ويف
تربزان صفتان وهما العزم، وشدة اإلرصار كقوة والصفات املزايا من كثري ينسب عملها
أجزاء لسائر منشط مقوٍّ تأثري — البلغم وهو — الغدد هذه وإلفراز والزعماء، النوابغ يف
العقيل بالنشاط صلة للمخ الغدد هذه لجوار أن يف شك وال أعضائه، وكافة كله البدن

إفرازها. ملقدار تبًعا نقصه أو ووفرته
والرسقة الكذب إىل نزوًعا لديه وأحدث النفس، ضبط قوة الفرد أفقد ذلك قل ما وإذا
الشخصية وقوة الثبات فضيلة يف كبريًا عامًال البلغمية أو النخامية لإلفرازات ألن واإلجرام؛

املتعددة. وخواصها الزعامة مزايا من وغريها
الُكنَْظر، أو األدرينالني من تفرزه بما الُكليَة، فوق القائمة األدرينالية الغدد وتعمل
الخطر، أوقات يف األدرينالني مادة ألن والنبوغ؛ والزعامة النشاط إحداث يف مباًرشا عمًال
تُِزيد املتواصل، والدأب امُلِلحِّ بالعمل النفس عىل والحمل املجهود، من مزيد إىل والحاجة
وعمل التنفس حركة وتزيد الحمر، الكريات فتنشط الدم يف يرسي الذي السكر مقدار يف
وضعف والغشية اإلغماء حاالت يف قوي كمنبه للمرىض األدرينالني يعطي ولذلك القلب؛

حركته. وخفوت القلب
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والسمو التفوق ومواضع الرياسة ومكانة الزعامة بلوغ وبني الفرد بني يحول وقد
وهذه — الهضمي الجهاز يف كبرية غدة وهو — البنكرياس إفرازات يف نقٌص والعالء
كمية زادت له الواجب املقدار عن الجسم يف األنسولني قل فإذا األنسولني، هي اإلفرازات
التي األمراض من وهو السكري، البول مرض وأحدث عالية، زيادة الدم يف التي السكر
الجهود. ومضاعفة العمل عىل واإلكباب الدأب عىل الجلد قوة املرء وتُفقد النشاط تعوق
غري فعًال الغدد لهذه أن والنبوغ الزعامة تكوين يف وأثرها الغدد أمر يف القول وجملة
والنوابغ الزعماء يف تتوافر أن ينبغي التي الصفات تكوين يف الخطر كبري ولكنه مبارش،
الطريق يجد أن نظامها يختل أو مفعولها فيه يقل الذي الفرد يستطيع فال تعطيلها، أو

والنجاح. الحياة يف الربوز إىل
الزعامة، مكان تبلغ أن أرادت إذا الفرصة القوية للشخصية تتوافر أن وينبغي
تسنح التي الفرص فإن وطبيعتها، الفرصة نوع يتبعان ودرجتها الزعامة نوع أن كما
اآلفاق من غريها يف ملثلها تصلح وال تتواتى ال البيئات، من بيئة أو البالد من بلد يف للزعامة
عنها تختلف املاضية الجهل عصور يف الزعامات لخلق الفرصاملواتية كانت وقد واألجواء،

والتهذيب. والتحرير والنور العلم عهود يف
تقترص الروسيا ويف وتعاليمها، الفاشية إمالء يف الفرصة تنحرص اليوم إيطاليا ويف
وال صحة وال مال يكن لم وإذا النازية، حكم عىل أملانيا يف تنزل كما الشيوعية، حظرية عىل
لبلوغ الفرصة فإن الحرمان، وآالم والحاجة العيش وهموم العائلية الحياة قيود من تحرر
ويف السنوح، مستحيلة تكون تكاد أو للغاية بعيدة تروح الرياسة وموضع الزعامة مكان
قلَّما الجهالة، وتغشاها العقيل الركود يغمرها أو الدينية، العصبية تسودها التي البيئات

أجيالهم. عىل املتمردين القادة وبروز األحرار الزعماء لقيام الفرصة تتواتى
غالتون: يقول وهنا فيه، الزعامة تسري الذي االتجاه تحدد التي الفرصهي طبيعة إن
ظرف أي يف العبقرية وصفات نادرة مواهب ويربزون النجاح يبلغون أفراًدا العالم يف إن

به. يحيط ما أو شأنه أو نوعه كان مهما الظروف من
يتاح أن يندر واالستعباد، الرق يسودها التي البيئة يف أنه فيه مراء ال الذي ولكن
الزنوج إيمان يحول همجها وبني أفريقيا قبائل ومن الزعيم، بمكان يظفر أن الرقيق ألحد
أو بجديد ينادي من كل ألن الزعماء؛ ظهور دون املعتقدات وغرائب بالخرافة والهمج

باإلعدام. عليه ويُحَكم بالسحر يُتَّهم مستحدث يشء إىل قومه يدعو
وبروز النوابغ الفرصلظهور إتاحتها مبالغ يف واألقاليم والبالد األصقاع تتفاوت وقد
وتنمية ودفًعا بعثًا أكثر واملدائن الحوارض أن إىل العلماء من كثري ذهب وقد الزعماء،
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املتوسطة والبنادر الصغرية املدن وأن القرى، وآفاق الريف سواد من النبوغ ملحصول
والحوارضالكثرية القواعد ومزدحم املدن كربيات من والزعماء للنوابغ إخراًجا أكثر الحال

السكان.
أورد وقد الفرصلظهورها، وإيجاد الزعامة، تكوين يف األثر بنيِّ عامل أيًضا وللرتبة
وأشكالها وخواصها أحوالها ومختلف الرتبة ألنواع بالنسبة كثريًا شيئًا ذلك يف العلماء
الرتبة أو والهضاب األنجاد الكثرية والرتبة الجبلية األصقاع إن مثًال: فقالوا وطبائعها،
فيها يندر التي املنبسطة والرتبة السهول الكثرية البالد عن كثريًا تختلف العنيفة، القاسية
بقليل مأتية هينة سهلة القوت مطالب فيها الفرد يجد التي واألقاليم واملرتفعات، الجبال

إجهاد. وال كدح غري ومن العمل من
ويجعل وبأًسا، قوة األبدان ويمأل األجسام، عىل يَُردُّ الريف أن يف ريب من وليس
يعيش — يقولون كما — الطبيعة أحضان يف يعيش ومن املراس، شديدة مفتولة األعضاء

… بالحياة مليئًا ِمرَّة ذا املَحال شديد قويٍّا
الثقافية؛ الفرصة له تتوافر أن موضعها الفرد بلوغ أو الزعامة تكوين عىل يعني ومما
كثري ويف استعداده، أو صناعته وقبيل اتجاهه نوع من غنية تركة خلفه من يكون أن أي
ويربز واحد، من أكثر أصلها من وينبغ أفرادها، من عديد عند التفوق يبدو األرسات من
معينة، صناعة يف بارًزا آخر وأًخا ما، ناحية يف نابغة اإلخوة أحد فرتى أعضائها؛ من عدة
يف كذلك نجحوا قد اآلخرون واألقارب والخال العم بينما الفنون، من فن يف بارعة وأختًا

امليادين. مختلف
عن الكالم بسبيل وهو — الفلسفة تاريخ كتابه يف ديورانت ويل األستاذ قال وقد
له يكون أن عىل أعانت فرصة ذلك فكان األدوية، رائحة وسط ونما نشأ إنه — أرسطو
للعلم، مؤسًسا ليكون النشأة من مجهًزا ا معدٍّ كان كأنما وتفكري، بحث واتجاه علميٌّ ذهن

الحداثة. من املالحظة قوة عىل شب إذ
يف ونشأ ولد هو إذا الفرصة تنقصه املواهب الرفيع الفرد أن عليك أسلفنا وقد
يف االقتصادي النظام أو السياسية األحوال تكون وقد آسنة، جامدة وبيئة راكد محيط
الذين يصيب فال الجديدة، األفكار سائر وجوه يف األبواب موصدة األنفاس كاتمة البيئة
عىل السبيل تقطع وقد الشديد، والعذاب والترشيد النفي غري عليها ويتمردون يخالفونها

محيطهم. حكم عىل والنزول أفقهم وبني بينهم املماثلة فرصة غري أمامهم فرصة كل
يحتك حتى والنظراء؛ األكفاء من بيئة تقتيض املساعد املهيأ الظرف أو الفرصة إن
ويقوم األفكار، وتتعارض اآلراء وتصطدم بالصلب، الصلب ويشتبك بالفوالذ، الفوالذ
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للعقول تقدير ثَمَّ ويكون والنظريات، املذاهب ومختلف الحجج متنازع بني الجهاد
وجوب إال هنا الفرصة معنى وليس األذهان، وثمرات والجهود للمواهب عادل ووزن
ويف قضاءها، يستطيعون الذين وباألفراد البيئة، تطلبها التي بالحاجة واالعرتاف اإلقرار

املجموع. ومطالب البيئة وقضايا الجماعة مشاكل حل مقدورهم
واكتساب اآلفاق يف والتجوال للسفر الظروف سنوح كذلك االجتماعية بالفرصة ويراد
بالنفس الزج عىل واإلقدام األقطار، مختلف يف والزعماء والقادة بالنوابغ واالحتكاك الخربة
الذكاء. خبوة وتوقد الهاجعة، املشاعر وتوقظ الكامنة، املواهب تبعث ومواطن مواقف يف
من محله كان مهما النبوغ ألن والتدريب؛ املرانة مطالب الفرص معاني يف ويندمج
التدريب ينقصها يزال ال الذروة بلغت وإن والعبقرية املرانة، إىل بحاجة يزال ال الرفعة
من الَخِيلَّ النابغة إن بل التعاليم، عن مغنية الذاتية املقدرة رأينا وقلما الرياضة، وتعوزها
وجملة املوسيقى، وطبقات األلحان وسائر األصوات، كل فيه بمعزٍف يشء َألَْشبَُه املرانة
تستوجب املرانة أن عن فضًال الخفاف، املوقعة واألنامل العازفة اليد تنقصه وإنما األوتار،
ما عىل فيدربه تلميذه؛ فهم بالتمرين القائم أو املدرب يخطئ ما فكثريًا واملالءمة، التناسب
يحاول أو ملواهبه، مناسب غري أسلوبًا وتمرينه رياضته يف ويسلك استعداده، مع يتفق ال
غري يبلغ لكي مفطور ذلك، لغري مخلوق وهو نفسه، من أخرى صورة منه يجعل أن

َمبَالغِه.
منه أقوى أناًسا فوجد جاء ألنه واالستعالء؛ للرياسة املؤاتية الفرصة الفرد يُحَرم وقد
شهدنا وقد حولهم، من وازدحموا بهم الناس اعرتف وقد امليدان، يف فضًال وأكثر وأقدر
عن فحجبهم تََعرَّض استبقوهم عظماء ِظلَّ ألن الظهور؛ يستطيعوا لم صالحني نوابغ

األنظار.
والرضبات القاسية والظروف للصدمات العظيم مواجهة أيًضا الفرص معاني ومن
للراحة يستنيم وال واملجالدة، الجهاد ويعتاد الخشونة يألف حتى امُلدِمية األليمة العنيفة
الزعيم قيام الفرصة تشمل كما الظليل، الناعم والعيش الطراوة إىل ويسكن والرتف
األقارب من يعولهم للذين واألقوات العيش والتماس للرزق، والكدح الحاجة من بمنجاة
حيل قد النبوغ وذروة الرياسة قمة يف يصبح أن ينتظر كان رجل من فكم العشرية، وأهل
من الضعفاء رزق عن والبحث اآلخرين، يعول لكي العمل إىل باضطراره هذا وبني بينه

وقرابته. نفسه ذوي
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بالنسبة للربوز عاجلة يقتيضمواهب حادث ظهور أحيانًا الفرص معنى يكون وقد
الطبيعة تتمخض الحاالت هذه ففي فجائية، حرب نشوب أو سياسية، أزمة نحو من له،

الواجبة. اللحظة يف املنتظر والبطل بالظرف، الخليق الرجل عن
الجوانح، تستبي أن تلبث ال زعامًة املصادفة، ومحض العارضة الفرص تخلق وقد
فيقال أذى، أو بإصابة الحلبة يف الالعبني أحد يصاب كأن والتقدير، اإلعجاب أكرب وتصيب
حتى املستبق إىل ينزل يكاد ال هو فإذا موضعه، لسداد اللعب يف مكانه خذ األفراد: ألحد
يجري ليُشاَهد وإنه منه، منتظرة تكن لم جهود بذل إىل وحماسته اللعب حرارة تبعثه
الحسبان. يف ذلك يكن ولم موفًقا، ناجًحا الهدف ويصيب عنه، معروًفا كان مما أرسع

االنتفاع عىل أعانه ما ومقدرته مادته من له وكان انتظار، غري يف الفرصة واتته لقد
وأغلبها أكثرها أن الفرص شأن ومن عليها، القيام وحسن وبينها، بينه واملالءمة بها،
اهتمامهم وينحرصكل جهدهم كل يرتكز كثري خلق الناس ومن الصورة، هذه عىل يجيء
أن البالغة الدهشة موقع منهم ليقع حتى املسائل؛ من مسألة عالج أو مشكلة حل يف
عليهم واالزدحام بأمرهم الجماعات حفاوة إىل وينتبهوا بهم، الجماهري اهتمام يكتشفوا
قاهر املشهور لندبرج الطيار دهشة كانت كيف فلتتصور وأنت ومكان، حدب كل من
يف ليبورجيه مطار إىل وصوله عند به قوبل الذي املجيد الرائع االستقبال لذلك املحيط
يتوقع شك بال كان فقد ،١٩٢٧ سنة مايو شهر من والعرشين الحادي مساء يف باريس
أنه بداية الداوية الضجة تلك وال العظيم، اللقاء هذا ينتظر يكن لم ولكنه هذا، من شيئًا
!… به تعريف ورسائل توصية كتب معه أخذ طائرته، متن عىل املحيط َعْربَ سفره قبل

كذلك أنها عىل إليها ينتبه ولم كذلك، تبُد لم وإن حارضة الفرصة تكون ما وكثريًا
جريئًا إليها فيتقدم وهلة، أول من يعرفها الذي هو الساهر املتنبه املتيقظ الفرد ولكن …

وإقدام. جسارة بكل القناع وجهها عن ويحرس
للنبوغ، التمهيد يف كبرية قيمٌة الصغر من والخلطاء الحداثة من القرناء ولتأثري
خالطهم والذين ألهله كان عظيم أو نابغة من فكم للزعامة، والبناء للرياسة، والتوطئة
الحياة. يف النجاح إىل ووصوله املجد، من الذروة بلوغه يف كبري فضٌل بهم وتأثر النشأة من
امللكات هذه تعهدوا أو ملكاتهم، وفق النشأة من لبنيهم الحرية تركوا آباء رأينا ولقد
وزعماء عظماء بعد فيما أوالدهم من فكان واالحتثاث؛ والعناية بالتشجيع الطفولة من
وذكريات نشأتهم عن به تحدثوا فيما هؤالء من كثري شهد كما صالحون، ونوابغ وقادة
أعانتهم التي والنزعات والخالل والسجايا الصفات تكوين يف عليهم آبائهم بفضل حداثتهم

املبني. الفوز بلوغ عىل
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رأينا فقد أبنائهن، ملكات وتنشيط ولدانهن تكوين يف األمهات تأثري كذلك ننىس وال
كما مواهبه، وكوامن ملكاته إيقاظ يف الفضل لها كان أمه بأن يعرتف إديسون املخرتع
من عليهم ألمهاتهم كان بما صباهم ذكريات يف يُقرُّون والنوابغ العظماء من كثريًا شهدنا

عظيم. فضل
مؤتمر يف العاملية بالشهرة ظفر الذي املتحدة الواليات رئيس ويلسون كتب وقد
عليه، «ودرو» والده فضل يف رائعة فصوًال املصري، وتقرير عرش األربعة برشوطه الصلح
كما الباكرة، الطفولة من واستعداده ذهنه رياضة عىل وقيامه النشأة، من مللكاته ده وتعهُّ
أمته من ومكانته وشهرته مجده كل بأن العظيم أمريكا محرر واشنطن جورج اعرتف

حياته. من األوىل األعوام يف نفسه يف أمه غرس ثمرات من كان
الزعماء من عديد عدد مجد يف أثًرا الحياة يف والرشيكات للزوجات أن املحقق ومن
خري.» ِملَك كانت «لقد بقوله: وصفها فقد «الفايت»، زوج كانت كما الرجال، وعظماء

وشدائده. محنته وفرتة بلواه أيام يف املحبس وشاطرته السجن قاسمته لقد وحتى
أثر الناحية هذه يف األجداد أو واألخوال كاألعمام أحيانًا األقارب لبعض يكون وقد
أصدقاء أو املعارف ولبعض املعهد، يف واألساتذة املدرسة يف للمعلمني يكون كما كبري،

القريب. املنزل أو الحي يف والجريان البيت عىل واملرتددين العشرية
فأحدثت الشباب، يف أو النشأة من الفرد حياة يف املؤثرات هذه كل اجتمعت وربما
قمة فوق الربوز عىل املختلفة عواملها باجتماع وأعانته زعامته، تكوين يف البارز السلطان

النجاح.

الشهاب، انبثاق النفوس بعض يف فجأة تنبثق قد أو باالكتساب، البواعث تظهر وقد
لحظات يف الوجدان بكلية وتستأثر طارئة األذهان إىل وتدب مفاجئة، املشاعر عىل وتستويل

الحسبان. يف تكن لم مباغتة
وسري حياتهم يف دوران ونقط لألفراد، تعرض معينة ظروف يف الدافع ينبعث وقد
يكونوا لم جديد طريق إىل بهم وتعدل صوبه، منطلقني كانوا عما بهم فتعطف أعمارهم؛
من لسبب أو يسري، حادث أو خطري حادث بسبب هذا يقع وقد فيه، مفكرين أو سالكيه
دوران. نقطة عند منعطف أو الفرد حياة يف جديد دور بداية ذلك فيكون األسباب، أهون
اآللهة ِحجر يف ويحيا رساء يف ويتقلب نعماء يف يعيش لفرد يوًما عرض وربما
بجالء هذا برز وقد عيشه، مجرى وتغيري حياته قلب إىل يَْحفُزه ما — يقولون كما —
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هو ففيما الكلية، يف طالبًا بعُد يزال ال كان إذ «تولستُوي»، العظيم الفيلسوف حياة يف
سائق رأى إذ األبدان، يهرأ شديد والزمهرير الشتاء، صميم يف مرقص من ليلة ذات عائد
الصورة تلك عىل بمشهده فتأثر ؛ القرِّ شدة من مكانه يف جمد قد انتظاره يف وكان مركبته
الذي هو ينعم ملاذا قائًال: النفس يسائل داره إىل عائد املركبة يف وهو ومىض التأثر، أشد
واملزايا املناعم بكل املجتمع، عىل أْجَدى وال صالًحا، عمل وال حياته، يف يوًما أحسن ما
أشق يؤدون الذين الشعب أبناء من وأمثاله السائق هذا بينما مستمتع، بها هو التي
ويهرؤهم الفاقة تطحنهم جياًعا يعيشون أكتافهم، عىل كله املجتمع ويحملون األعمال،
يتنازل أن عىل حمله نفسه، يف قويٍّا حافًزا أولدت أن النجوى هذه تلبث فلم الزمهرير؟!
ومتحدثًا للفالحني، ونصريًا جديًدا فيلسوًفا منه وجعل الطبقات، بني الفروق فكرة عن

والحياة. الوجود يف الشعب حقوق عن وذوَّاًدا الجماهري، باسم

املخرتعني. زعيم – إديسون توماس

له َعَرض صغري حادث تأثري إىل راجًعا إديسون توماس العظيم املخرتع نبوغ وكان
الحديد، السكة ومركبات الُقُطر يف الصحف ببيع يشتغل كان أنه وذلك الحداثة، دور يف
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قطار أوشك وقد َكثَب، عن يلهو بطفل بََرص إذ القضبان ليخرتق وإنه مرة ذات ففي
وعدا الربق، ومضة مثل يف جانبًا الصحف برزمة إديسون فألقى يدهمه، أن مرسًعا قادم
املحطة، ناظر هذا وكان أبيه، إىل به ومىض القطار، يدهمه أن ُقبَيل فاحتمله الغالم نحو
مكتب يف ساعات بضع يوم كل يف بالجلوس له فأذن إليه، أحسن ما أجر يجزيه أن فأراد
أولد الذي هو الحادث ذلك فكان عماله، عىل الفن هذا ليتعلم اإلشارات كشك أو التلغراف
العرصالحديث. يف املخرتعني أكرب الدهر عىل منه جعل الذي الوثاب القوي الدافع نفسه يف
تََولُّد عىل األمثلة فصلنا نحن إذا الكتاب، حدود وترتامى الحديث نََفُس بنا ويمتد
الحرص، جهد نجمعها أن فحسبنا والعظماء، النوابغ حياة يف الدوران ونقط فجأة الدوافع

تمثيل. غري يف ونعرضها
إىل دافعة العملية الحياة مطامع يف األوىل الهزيمة تكون وقد املرضباعثًا، يكون فقد
إىل بالفرد تدفع التي الدوافع من امللل رسعة تكون وقد والعزمات، القوى وتجديد التغيري
الدائم االتجاه أو فيه، السري عليه يسهل الذي الطريق أو يرضيه، الذي األمر إىل االهتداء

اإلحسان. أعجب فيها يحسن التي الصناعة أو له،
إىل والدوافع البواعث أقوى الصبا، وأمانيِّ الحداثة، وتصورات الشباب، أحالم ويف

… الجماعات إىل واإلحسان اإلنسانية عىل واإلجداء العظائم، وإحداث النبوغ
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والزعامء

معينة، صفات الجماعات وقادة الرجال عظماء من وأهلها الزعامة يف تتوافر أن وينبغي
لديه تجتمع أن يتحتم زعيم كل أن توافرها بوجوب نعني ولسنا كثرية، نفسية وخواص
لديه الصفات هذه احتشاد يقتيض الناس يف الزعامة أنواع من نوع كل أن وال بجملتها،
مثبتون العظماء، تراجم مستقرئون ذلك من الباب هذا يف نورده فيما نحن وإنما جميًعا؛
لخطأ االستدراك هذا مستدركون الزعماء، من كثري خلق يف ظهرت التي واملواهب الصفات
الصفات، هذه إىل يحتاج قد الزعامة بعضرضوب أن هو الواقع ألن التعميم؛ إىل الذهاب

متوافرة. مجتمعة الخواص هذه إىل بحاجة يكون ال قد اآلخر والبعض
من يكون أن ينبغي الشخيص التفوق أن عىل الناجحة الزعامة رس دراسة دلت لقد
األعصاب، وقوة البدني النشاط من اعتيادي غري مقدار توافر وأسبابه، وبواعثه لوازمه
عادة يَُشاَهُدون الخلق وجمهرة الناس سواد فوق مألوف غري نهوًضا ينهضون الذين فإن
األفراد من جلًدا وأعظم أعصابًا، وأمتن نشاًطا، وأحرض جسوًما، وأقوى لالنبعاث، أملك
الزعيم يملكه الذي املقدار إىل راجعة الناس يف التأثري عىل املقدرة أن ثبت إذ االعتياديني؛
الجماهري حماسة وليست القوة، تلهم والقوة النشاط، يحفز النشاط فإن الصفة؛ هذه من
منا إنسان وكل قادتهم، عند الزاخر الحي والنشاط زعمائهم، يف الغزيرة املقدرة وليدة إال
إىل واسرتواحه الدأب، عىل ومقدرته عمله تأثري أن كيف حياته سري من أدرك قد ريب بال
ورسعة الرتاخي وأن نشاطه، ومدخر قوته ومبلغ العصبية، بحالته مرتبٌط واملتابعة، الكد
هي — هونه عىل وئيًدا يسري العمل وترك الجهد أقل من اإلعياء ووشيك بالتعب الشعور
أقتم عليها وترسل وجودها، تنفي وأعراض لها، معطلة وصفات الزعامة، أعداء أْعَدى

واأللوان. الظالل
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للجماعة، كمنشط دورها تأدية يف الزعامة مقتضيات أهم من أن ننىس أال وينبغي
نشاطها تكسب أن للنفوس، ومشعل للحماسة ومستثري واألتباع، لألنصار القوة وملهم
بمظهره يُْعنَى أن بالزعيم لهذا ويحسن والحيوية، القوة من ثوبًا وتلبسه الحمية، من ألوانًا
كيانه، يف الزاخر والنشاط ومراسه، بأسه وشدة لقوته توكيًدا مظهره ليكون الشخيص؛
ُمْرتًَعا بالقوة، مليئًا زعيمهم يبدو أن الناس نفوس يف الحماسة إثارة عىل يساعد ومما

وحياًة. وشبابًا روًحا مفعًما بالنشاط،
ببعضالضوضاء لها يجاهد التي قضيته يحيط أن وقدره الزعيم شأن ينقصمن وال
نفوس يف والوقدة والحمية النشاط مثرية األنظار الفتة ساحرة تبدو لكي والفتون؛ والحركة
وقبول. معه وانبعاث بفرح ويتلقونه ويتوقعونه منه ذلك يرجون إنما الناس ألن املقودين؛
املغناطيسية ومواهبه الشخصية صفاته يستخدم أن شك بال هذا معنى وليس
رمًزا نفسه يجعل أن معناه وإنما بشخصه، اإلعجاب واكتساب نفسه، لخدمة الجذابة

وقضيته. األعىل ملثله
أعماقهم يف لتبعث لهم الزعيم قيادة وأن تقاد، أن تحب الجماهري أن يف خفاء وال
ليجدون وإنهم السلطان، الكبري الخارجيُّ العامل هذا لوال وحده، لينبعث كان ما إحساًسا
لذلك أداة يجد وال نفوسهم، يف يعمل كان ملا الكايف املقنع التعبري زعامتهم متابعة يف
حسية وحدة بأنهم فيشعروا أنفسهم خارج ة ُمحسَّ قوة يصبحوا أن يلبثون فال التعبري،
يشد ة مرتاصَّ كتلة املجموع وحدة تربز ثم ومن منهم، أكرب قوة مع واتحدت انسجمت

املكني. كالبنيان بعًضا بعضها
الخطر أكرب فإن وجوبًا؛ قيادتها تجب بل تقاد، أن الجماهري تحب أن يكفي وال
تبسط، وآراء تعرض، حجًجا وتبقى فحسب، ذهنية تظل رسالتهم أن الزعماء بعض عىل
الرساالت هذه أمثال أن املشاهد إذ سواه؛ دون الفكر أفق يف تعيش أي ترشح، ونظريات
وتجيش مشاعرهم، بتحرك يتحركون إنما الناس ألن الفناء؛ ويعاجلها وتربد وشيًكا، تخمد
والنشاطلرسيانًا للقوة وإن طباعهم، يف األغوار العميقة العاطفية بمسالنواحي حماستهم
فرد استطاع ما فإذا األرواح، عىل عظيًما وسلطانًا وقلوبهم، الناس نفوس إىل الزعيم من
إليها الجماهري واجتذاب العاطفية، الفتنة هذه قضيته إكساب يف القوى هذه يستخدم أن

والسلطان. القيادة فن يعرف الذي الحكيم الزعيم فهو التأثري؛ بهذا
السمو مظهر يف إبرازه ينبغي ولكن للزعامة، بالنسبة يكفي وحده العمل وليس
إمكانه يف كان شبابه يف أنه باستور لويس العالم عن أُِثر فقد واإلتقان، واإلجادة والتمام
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يشأ لم ولكنه الدراسية، السنة خالل الرتتيب يف عرش الرابع كان إذ االمتحان، يدخل أن
ذلك فأرجأ كافية، بدرجة واإلجادة اإلحسان من يكن لم عمله إن قائًال االمتحان يدخل أن
يشأ لم ألنه وذلك عرش؛ الرابع بعد الرابع إىل التقدم يف ترتيبه وصل وقد التايل، العام إىل

االمتحان. يف املرور بمجرد يقنع أن
للزعماء؛ شعاًرا يصلح ال ما، عمل بتأدية منَّا رضوانًا يكفي» «هذا نحن قولنا إن
الكمال درجة به يبلغوا حتى فيه، واالنكماش العمل مواصلة مبدأهم يكون أن يجب إذ

التمام. ومرتبة
يتطلعون والذين الزعامة خواص من وهما والتدقيق، العناية وجوب يستتبع وهذا
الفيلسوف لبث فقد واالنتظام؛ املداومة يف يظهر قد النشاط أن كما العالية، قمتها إىل
يف واحدة ساعة من أكثر يشتغل أن صحته بسبب يستطيع ال سنني عدة اسبنرس هربرت
الفرتة تلك يف املؤلفات من مدهش عجيب مقدار إخراج من تمكن ذلك مع ولكنه اليوم،

السنني. من
الزعماء، وخواص الزعامة صفات من والكد الدأب احتمال وقوة العمل عىل والجلد
وقد لديهم، املكينة القوية والبنية فيهم، الزاخرة والحيوية النشاط لقوة تابعة خلة وهي
ووفرة وصحته، شبابه بفضل معاركه يف وفاز حروبه يف نجح إنما إنه نابليون عن قيل
كان لقد حتى الحدود، كل يجاوز احتماًال البدنيِّ املجهود احتمال عىل ومقدرته حيويته،
للنعاس غلبة غري يف النوم يريد عندما وينام كامًال، يوًما صهوته فوق فيظل جواده يركب

طعام. أي وتهضم يشء أي تأكل معدة أوتي وقد عليه،
بال ساعة وأربعني ثمانَي يشتغل ظل أنه — أتاتورك — كمال مصطفى عن ويروى
سكرتريًا يستبدل جعل لقد حتى الحديثة، تركيا نهضة ملرشوع ملخص وضع يف انقطاع
العمل بدأ الذي العجيب بنشاطه هو ظل بينما االستمرار، وأضناه الجهد أعياه كلما بآخر
املشهورة سقارية معركة يف بها تجىل التي الحارضة املاثلة الزاخرة القوة بتلك بل به،

التاريخ. يف الخالدة
أكثر الخيل صهوة عىل قطع إنه ِويْسِيل جون املشهور الرائد الرحالة عن يقال وكذلك
جعل وإنه االستواء، خط أمثال عرشة تعادل مسافة أو ميل ألف وخمسني مائتني من
متوالية، سنة خمسني زهاء وانتظام باستمرار األسبوع يف مرة خمسعرشة ويعظ يخطب
جواده، صهوة عىل وهو ويطالع ويقرأ األنهار ويعرب يخوضاملستنقعات، خاللها ظل وقد
خمسعرشة من أكثر ويقرأ يطالع أن يستطيع أنه من يشكو جعل الثمانني، بلغ إذا حتى

اليوم! يف ساعة
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الحديثة. تركيا زعيم – كمال مصطفى

أبوه عنه قال لقد حتى املتناهية البدنية والقوة بالنشاط هوجو فيكتور ُوِصف وقد
املويس كانت لقد حتى كثريًا، ولحاهم الناس أشعار من أكثف كان ولحيته رأسه شعر إن
أجمد بها ليكرس حتى ًة، ِحدَّ الذئب أسنان له وكانت شعره، خشونة من يَتَثَلََّمان واملقص
دمه، يف الشجر وعصارة الطبيعة من قوة له إن فلوبري األديب عنه قال وقد قًرشا، الجوز
منه، وتفيض بدنه تغمر العافية كانت كما والبأس القوة تناهي البادهة خاصيته وكانت

!… واحمراًرا اصطباًغا الشباب بلون متوردة شيخوخته إىل برشته بقيت وقد
واملوانع، الحواجز واجتياز والحوائل، الصعاب وتخطي العقبات عىل التغلب وإن
العزم نتيجة لهي انتصاراتها أكثر وإن البارزة، وصفاتها الزعامة أرسار من جميًعا لهي
ا مرصٍّ مثابًرا دءوبًا قويٍّا النجاح يُرد ومن النافذة، والنية املستأسد، واإلرصار املستحصد،
واشنطن بوكر الزعيم قال وقد طريقة، عىل القى مهما النهاية يف النجاح يأِتِه مصمًما،
أبلغ أن أستطيع أنني وهي الفكرة، بهذه يشء كل بدأت لقد أمريكا: يف الزنوج محرر
حريٍّا بالتدبر، خليًقا والجسام العظائم وإتيان والرفعة عنده السمو مقياس وكان النجاح،
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إليه، املرء وصل الذي باملركز يقاس ال النجاح أن إىل يذهب كان إذ والتقدير، به باإلعجاب
املركز. ذلك إىل سبيله يف واجتازها عليها تغلب التي والصعاب بالعقبات بل

منفاه. يف – هوجو فيكتور

القوية العزمات وتالزم بالعظائم، تقرتن عالية بالغرضصفة التشبث إن الحق ويف
وكلما والتسليم، والقنوط اليأس تعرف وال والتثبيط، والَوني الفتور تطيق وال املثابرة،
وازداد الوجدان واستعر املشاعر والتهبت العزمة اتَّقدت الوطيس، وحمي املعركة اشتدت

واإلقدام. والفر الكر
تستفيض التي الجليلة الدافعة الشجاعة يف ُمضَطَربه العظيم النشاط يجد ما وكثريًا
مرتاجعة تنزوي وال شيئًا تخىش ال التي الشجاعة هي وتلك مواضعها، وتبلغ الزعامة إىل
رفيعة فكرة سبيل يف واالستشهاد التضحية إىل حتى لتسري إنها بل تعاظمها، مهما أمر من
من الروحي النوع هذا وأحسب ثابتة، بقدم الشأن خطرية عامة قضية أو عظيم مبدأ أو
ال ويقينًا يتزعزع ال إيمانًا ويصبح الدين، قداسة من شيئًا يكتسب ألنه مقدًسا؛ الشجاعة
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التضحية عىل احتثهم الذي الدافع أن ألدركت والشهداء الضحايا قوائم راجعت ولو يهن،
واجه امرئ من وكم الدينية، بالدوافع يشء أشبه يلوح بحيث الجالل من بأرواحهم
خصومتهم، حدة من وأطفأ أظفارهم، من وَقلَّم أسلحتهم من فجردهم بشجاعة خصومه

إقدامه. وقوة شجاعته بفضل َلَددهم، وشدة
كثري أخالق يف البارزة الصفة هي والخصوم األعداء مواجهة يف الشجاعة كانت ولطاملا
والثبات، الدأب ويصاحبها املثابرة تالزمها التي الشجاعة وهذه الناجحني، الزعماء من
أشد هو يشء ليس إذ البدنية، القوى ووفرة النشاط َمعني من ريب بال غذاءها تجد
الطلعة إرشاق وإن البدن، وتراخي والجهد والكالل التعب من ملدخرها وأذهب فيها، تأثريًا
تعود ما بقدر األذهان إىل تعود ال ُقوى من تُستمد إنما املجهود، ومداومة املظهر ونشاط
بأن خليق أحاوله الذي هذا هل نفسه: يسائل الزعيم يبتدئ وساعة واألبدان، الجسوم إىل

واالعتزال! الراحة إىل بحاجة أصبح قد شك بال أنه أمره يف الرجحان يكون يُحاََول؟

أن من أثًرا أعظم هو دافٌع الزعيم إثر يف الناس تحرك التي املختلفة الدوافع يف وليس
الثقال لألعباء اًال حمَّ مستبًقا متقدًما الكبار، واألحداث الرهيبة، املواقف يف أمامهم يجدوه
يبقى ال منه ذلك يشهدون يوم إذ تابعون، خلفه من وهم صفوفهم أمام الخطى ُمتَّزن
حمل إىل منبعث متقدم يومئٍذ كلهم بل الخطوات، مرتاجع امرؤ وال متخاذل فرد فيهم

ومهمته. بواجبه واالضطالع مسئوليته
يكون أن يمكن ال اآلخرين وعن نفسه عن املسئولية حمل يخىش الذي الرجل إن أال
وتحمل املخاطرة عن َمْعَدى فال الزعامة، إىل املؤدية الطريق عىل يوًما يروح أن وال زعيًما،
كان وإن الناس، لقيادة ويتصدى زعيًما املرء يكون لكي الكبار؛ األعباء وإطاقة األخطار،
وَحدِّ وحقيقته وشأنه ذلك بمبلغ عالم وهو إال يخاطر وال املرء يجازف أال الحكمة من

خطره.
الزعامة ميَسم هو بالحياة املخاطرة حد إىل حتى الشخصية املسئولية تحمل إن
للعالمة الناس قال ويوم املكافحني، املغاوير الشجعان القادة وصفة العظمة وعنوان
تتواله الذي العمل هذا إن الفاتكة: املعدية الجراثيم أو — بالبكرتيا يشتغل وهو باستور
الحياة إن يعني؟! أو هذا يهم «وماذا قال: أن غري جوابه يكن لم العدوى، شديد خطر
املثل حياة التضحية، حياة الحقيقية، الحياة هي بل الحياة، وهللا هي األخطار وسط

«!… النافعة املنتجة املثمرة الحياة واألسوة، والقدوة
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يف الزعيم قوة تظهر أن وذلك األوىل، وصفاتها الزعامة مزايا من الجوانب وتعدد
التعدد هذا يلوح وقد مختلفة، اتجاهات يف وتسري كثرية، مظاهر يف وتتجىل متعددة، أنحاء
املال لفنون عريًفا وماليًا لإلدارة، وحاذًقا مديًرا العظيم الرجل فيكون واحد، وقت يف

البيان. ساحر ِمْدَرًها محاميًا أو وخطيبًا، وكاتبًا رئيًسا يكون أو واستثماره،
ميشيل تفوق كما واالجتماع؛ والفلسفة واألدب الفن يف بمقدرته روسو اشتهر لقد
عامًلا واحد آن يف روزفلت تيودور وكان والهندسة؛ والنحت واملوسيقى الرسم يف أنجيلو
«بوز» العالمة عن قيل وقد العلم، واسع ومحاًرضا فحًال، وكاتبًا قائًدا، وسياسيٍّا طبيعيٍّا،
واملثَّال والكهربائي املهندس — الطبيعية باملعارف الواسع علمه بجانب — إنه الهندي

والفنون. بالعاديات والخبري
ويحميها الصدأ، من يصونها الزعامة يف املقدرة لجوانب التعدد هذا أن يف خفاء وال
املخالطة إىل التعدد هذا ناحية من نزوًعا هناك أن كما واإلرهاف؛ الحدة وذهاب التثلم، من
متواصل دائم عمل يف األيام تقطع فال واجبة، بنسب أو متساوية بنسب واللهو العمل بني

بدن. ورفاهة نفس رياضة وال خالله، متعة وال منه، استجمام ال
بعض يف بالرباعة زعامتهم وجالل فضلهم بجانب اشتهروا كثريين زعماء رأينا وقد
الحاذق، اء والعدَّ املاهر، السبَّاح فمنهم املنوعة؛ الرياضات من لجملة والحذق املالعب،

املالكمني. عىل الفوَّاز واملالكم البارع، واملوسيقيُّ
جماعة، أية يف للجلوس الزعيم قابلية وهو الطبيعي؛ التعدد هذا من آخر وجه وهناك
الزعماء أحد عن قيل لقد حتى الناس من قبيل أي بَمْقِدم واالحتفاء ندوة، بأية واالختالط
الرفقة عىل املقبل املؤنس املحرض، العذب الحاشية، الرقيق العريكة، اللني السهل كان إنه

األديم. الشفافة الصافية بنفسه والجماعة
بالزعامة، الوثيقة صلتها عىل بارزة شهادة والنشاط القوة جوانب تعدد يروح وكذلك
الشخصية جهاز يف الثابتة األداة أو املحرك أو الدينامو هو النشاط أن يف ريب من ليس إذ
وحياتها قواها الزعامة يف األخرى الصفات منه تستمد الذي الباعث الدافع هو أو القوية،

املتعددة. ومظاهرها
مجموع يف النهاية ذلك مع ليس ولكنه للزعامة، بالنسبة البداية هو الحيوي النشاط
النشاط يسري فقد لضمانها، يكفي ال ألنه املنوعة؛ ومقتضياتها الكثرية ولوازمها صفاتها
أو الذهن بقوة نعرتف أن يجب وإنما ، السويَّ الطريق يضل وقد الخطأ، من ناحية يف

والسداد. والحكمة الرأي وأصالة والعلم الذكاء
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روسو. جاك جان

قوة هي الزعامة بتكوين وتتصل الذهن قوة منها ترتكب التي العنارص وأبرز
واملنطق، العارضة وقوة والتفكري، التصور وملكة التقدير، وصحة النظر، وبعد املالحظة،

املتماثلة. املجاورة وامَلَلكات املتقاربة والصفات املزايا من هذه عن يتفرع وما
والتبرصيف العامة، االتجاهات إدراك إنها قلنا املالحظة، لك نُعرِّف أن منا أردت وإذا
عىل ترتتب التي الكربى النتائج ترى وهي الجزئيات، وكشف التفاصيل، ورؤية الدقائق،
يف الحواس باستخدام تبتدئ وهي بها؛ يحيط ما وكل اللحظة دقائق وتكشف ما، عمل
وبعض؛ بعضها بني والروابط والعالقات الصالت إدراك إىل ذلك بعد تمتد ثم األشياء، فهم
الخطط ووضع املبادئ لتكوين جميًعا؛ واالستقراء والتقيص والتساؤل التحري هي بل

املختلفة. السياسات ورسم
عن يفرتق لم إنه وتواضعه حيائه من الرغم عىل داروين شارلز العالمة قال وقد
وتَعُزب تفوتهم التي األشياء يالحظ أن أَِلف أنه من أكثر يشء يف وسوادهم الناس مجموع

البال. وطول التدقيق عناية باستقرائها يُعنَى وأن بحسهم، تتصل وال بالهم عن
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واملسلك الصحيح للفعل الطريق وتعبِّد الصالح، للعمل وتوطن تمهد املالحظة
ومالقاة الطوارئ، ملالقاة علمه إىل يحتاج ما علم للمرء تكفل وهي الحكيم؛ الصائب
ويستكمل العمل، مدى يوسع التساؤل أن كما والخطوب، املفاجآت ومواجهة الحوادث
لنكولن الزعيم كان فقد وبروزها، الزعامة لقيام الرضورية املعرفة ويكسب املالحظات
باألنباء إليه يتقدمون الذين واستجواب التقيص، يف واملبالغة األسئلة من اإلكثار يألف
مثل كلمات فكانت والطفولة، النشأة من امللكة هذه منه تمكنت وقد واملعلومات، واألخبار
ينفك ال فكان معانيها، فهم إىل وتشوقه الصغري خاطره تشغل و«مستقل» «استقالل»
املراد لنفسه يستوضح كله الليل ساهًرا مستيقًظا لبث إليه أجيب فلما معناها، عن يسأل
ومواهبه ملكاته أكرب رجًال فأضحى الرجولة شأو بلغ حتى واملقصود، االستقالل كلمة من
الناس ألكثر يتيرس حتى للتعبري الكلمات أبسط واختيار معانيها من األلفاظ ربط رسعة
ال إنني نفسه: عن يقول وكان فهمها، عىل يريدهم كان التي واألحاسيس األفكار فهم
حتى ونرشها، بثها وأريد يل، تعرض فكرة ناحية من أهدأ وال أسكن وال لحظة أرتاح

مغربًا. تخومها وأبلغ رشًقا وأحدَّها جنوبًا وأتابعها شماًال أسايرها
يف واأللفاظ الكلمات الستخدام الدقيقة الصحيحة املعرفة إىل لنكولن وصل وكذلك
واستجوابها وفحصها أوًال ببحثها وذلك نظامها، وأسلس مبانيها وأسهل مواضعها أدق
واضًحا تفكريًا يفكر كيف بذلك فعرف نواحيها؛ سائر وتقيص وجوهها جميع وتحري
أسلوبًا، منهم بأحسن ومعانيه أغراضه عن التعبري يف الزعماء من كثريًا ويفوق رائًقا،
خاطره ويسائل نفسه، يستجوب راح لقد فمثًال تعبريًا، منهم وأسلس َكِلًما، منهم وأصفى
األمانة أن إىل فذهب «األمانة»؛ معنى عن منطقية، عجيبة صورة وعىل فلسفية، ناحية من
إيجابية، فضيلة ذلك بخالف العدل ولكن ترسق»، «أال هو معناها إن إذ سلبية، فضيلة هي

دافعة. حافزة محركة للقوى مولِّدة لهذا وهي
املالحظة؛ قوُة بالزعامة تَْخلُق التي النادرة الصفات فمن سطحيون، الناس أكثر إن
أن الناس يستطيع قلَّما الفكر من جديدة آفاًقا الزعيم أمام تفتح بأن الكفيلة املزية فهي

األمني. الهادي لهم يتوفر لم إذا إليها يرقوا
غري يف جوانبه جميع من األمور من أمر رؤية عىل املقدرة هو فذلك النظر بُعد وأما
كثريًا التي الفخاخ يف السقوط منا الرجل ليقي وإنه منها، واحد جانب إىل تجانف أو ميل
وال التسامح عىل املرء يُِعني أنه كما أذهانهم، وضيق نظرهم بقرص فيها الناس يقع ما

ومضطَربه. التفكري مدى له ويُْفسح بيشء، يَِضيُق يجعله
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لنكولن. إبراهام

توقع عىل ويعني الحجب، ويستشف الحوادث، يسبق أنه النظر بعد مزايا ومن
أخذ الجنوبي القطب يريد أمندسن املشهور اف الكشَّ الرحالة قام ويوم القادمة، األمور
حتى جنوبًا يسري يكد ولم األقوياء، الخفاف األسكيمو كالب من كلبًا وتسعني سبعة معه
والرايات باألعالم ملواضعها ُمعلًِّما وامَلئونة للمرية مستودعات الجليد تخوم فوق يقيم راح
تَُصب لم أماكنها يف وجدها املتجمد كشف من عاد إذا حتى اإلشارات، ومختلف والبنود
وأعانته للحوادث االستعداد صفة والتوقع والفراسة النظر بُعد أكسبه وكذلك بسوء،

النجاح. عىل جميًعا
هاتني مزاج فإن متزنًا، وحكًما قويٍّا خياًال األحداث وسبق البعيد النظر ويقتيض
والتعرف للمجهول، االحتياط وييرس التأهب ويكفل االستعداد، يوفر أن شأنه من امللكتني

السواء. عىل املنتظر وغري املنتظر من
القيِّمة منها سواء لألشياء، الصحيح التقدير ملكة الذهن وقوة الذكاء ويشمل
األمور، يف البت وسداد الحكم صواب عىل معوان خري هي امللكة هذه فإن والتافهة،
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القطب. كاشف – أمندسن الرحالة

وزَن النفسية الناحية من التقدير ويقتيض فاصلة، وقرارات حاسمة نتائج إىل والوصول
بل والجزئيات، التفاصيل يف التدقيق يوجب كما التفكري، وطول البحث يف واألناة الشواهد
إىل يؤدي ما التافه يف يرون العظماء رأينا ما فكثريًا الصغرية، والشئون بالتوافه االهتمام
يقول: كارنيجي أندرو كان وقد األثر، كبري يُحِدث ما الصغري األمر يف ويشهدون الخطري،
خطًرا، ينقلب قد بها االستخفاف أن إىل ذلك ومرد األمور.» وصغار التوافه من «احذروا
مصري يف يؤثر ما البسيط الحادث أو النظرة أو الكلمة يف يكون وقد عظيًما، ا رشٍّ ويستحيل
وتبنيه تحطمه، أو اإلنسان تخلق التي هي األشياء صغار وإن بأرسها، أمة مصري أو فرد
اإلرادة، وبناء املصري، تقرير يف العظائم مع تشرتك التي هي التوافه إن بل تهدمه، أو

!… املجهول الغد إىل املسري وطريقة
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وخمتلف وصفاهتا البارزة الشخصية
مظاهرها

مؤتلفة. ووحدة ُمجتِمع، وكلٍّ مستكمل، نظام يف اإلنسان أخالق مجموعة هي الشخصية
أو قويٍّا — للشخصية «البسيكولوجية» النفسية املعاني حيث من — املرء يكون وقد
نفسه، اتجاه ويجهل ذهنه، يعرف ال الذي فهو الضعيفة الشخصية ذو الفرد أما ضعيًفا؛
غري يف مضطربة والصالت، الروابط واهية منحلة مفككة فيه الشخصية األخالق وتكون
الشخصية صاحب الفرد أما الزعامة؛ فرص يوًما له تتاح ال هذا ومثل نظام، وال تواصل
ماذا يعرف الذي هو بل أعماقه، يف قويًا وحافًزا عظيًما، دافًعا يحس الذي فهو القوية
وال يتوانى وال يرتدد ال الذي وهو محققه، هو كيف ويتبني طالب، هو ماذا ويدرك يريد،
حسنة منظمة، مًعا مجتمعة الشخصية صفاته كل ألن أمًرا؛ وابتغى شيئًا أراد إذا يرتاجع

الرتتيب. مؤتلفة السياق
قوية، شخصية صاحب املجرم يكون قد القياس هذا عىل النفسية املعاني ناحية ومن
إليه يجمع أن يلبث ال الرهيب دافعه ألن وذلك عصابة»؛ «زعيم مرتبة إىل شخصيته فرتفعه
إىل بهم ويسري الجريمة، إىل يقودهم إنما ولكنه ومشايعني، أنصاًرا نحوه ويجتذب أتباًعا،
يقتضيهم ذلك مع فهو وانبعاثه، بتفكريه رشيًرا أو الخطيئة طريق عىل كان ولنئ السوء،
حد إىل شخصيته لقوة بالزعيم إعجابهم يرتفع قد بل به، واإلعجاب ومهابته له االحرتام

العظيم. واإليمان العبادة
القيمة جهة من الفردية األخالق مجموعة هي الشخصية تعدُّ االجتماعية الناحية ومن
سيئة، رشيرة شخصية أخا أو ة، خريِّ نبيلة شخصية صاحب الفرد يكون فقد االجتماعية،
قيًما بنى طيبة شخصية أوتي ومن االجتماعية، القيم هاجم الرشيرة الشخصية أوتي فمن

وطريف. بحديث فيها وأتى جديدة، اجتماعية
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وتقوم تمهيد، أحسن لها وتمهد للزعامة، فرًصا القوية الشخصية تُنِشئ ثم ومن
األسايس الحجر تضع التي هي الشخصية هذه ألن املتعددة؛ لوازمها من الزمة بمثابة
الشخصية والقوة الطبيعة اجتمعت ما فإذا املصلحة، املنشئة االجتماعية الزعامة بناء يف

البنيان. تامة مستكملة موفورة باجتماعها زعامته كانت لزعيم
اإلخالص؛ هو تكوينها وأفاعيل الزعامة عوامل كأحد الشخصية جوهر أن يف ريب وال
بأنه تمدحه إنما كلمته؛ يحفظ امرؤ بأنه رجًال تصف إذ وأنت والصدق، األمانة هو إذ
كالنهار. الواضح الويف إنه امرئ عن يقال أن الصفات أجمل ومن به. املوثوق إليه، امُلطَمأن
أو يبطن، ما بغري يظهر أن يمكن ال املرء أن هي األمانة أو اإلخالص أو الصدق
أن هي بل عارف، الواقع يف هو مما أكثر يعرف بأنه يرتاءى أو حقيقته، غري عىل يبدو
يقول ذلك ويف ومظهره، ومسلكه عمله يف وحقيقته وشعوره قلبه وبكل بنفسه يلقي املرء
أجزاء من أو واحدة، ناحية من باديًا تكن وال نفسك بكل أنت كما كن إبسن: هنريك

متفرقة.
تطلب مسألة أمام نفسه يجد أن يلبث ال اجتماعيٍّا زعيًما يصبح الذي الفرد أن عىل
والتابعني أشياعه إىل ويطمنئ أنصاره، إىل يركن أن له يصح مدى أي إىل وهي الحل،
رهم وينفِّ فيغضبهم وهنَّاتهم وعيوبهم نقائصهم بكل يصارحهم أن له يجوز وهل له،
أن له ينبغي أم وحاقدين؟ له خصوًما بالرصاحة منهم يخلق بل حوله، من ويفضهم
يعمل أن معناه دبلوماسيٍّا الفرد يكون وأن الجديد، التعبري حد عىل «دبلوماسيٍّا» يكون
األحايني. بعض يف لألكاذيب املتطامن ملواجهتها، املتحايش الحقائق، من املتهرب بروح

ولكن واإلغضاب، التنفري خطر عىل وينطوي الرصاحة، يوجب األنصار إىل الركون إن
الدبلوماسية فوق ترتفع كيف وتعرف الخطر، هذا تخىش ال التي هي القوية الزعامة
أمور يف مصانًعا نفسه يجد أن يلبث ال مرة يصانع من ألن السياسة؛ صفات عىل وتسمو

الناس. بني قداستها من الزعامة ويجرد بالهيبة، يذهب أن شأنه من وذلك كثرية،
املاليني، إىل حببته التي العوامل ورصاحته وصدقه لنكولن إبراهام إخالص كان لقد
هو إذا املداجاة أو املواربة شوائب من نقية تكلم، هو إذا املظاهر من خلية كلماته فكانت
التصديق عىل ويحملهم األمانة، يوحي الجماهري حيال مسلكه وكان الناس، إىل تحدث
وهو سمعوه الذين أحد وصفه وقد األمني»، … «آب ي ُسمِّ لقد حتى واإليمان، واالقتناع
وتمايل اهتز هو إذا جبينه من تسيل العرق قطرات كانت لقد فقال: الجماعات يخطب
من قطرة بكل ولكن وحده، بلسانه يخطب يكن ولم فكره، وتيارات خطابه نغمات مع
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صحة معتقد أنه يحس املجتمع الحشد يف سامع كل كان لقد حتى كيانه، يف املتدفق دمه
أن عىل املشنقة إىل يذهب أن ليفضل لوثر كمارتن وأنه شفتيه، بني من تخرج كلمة كل

!… منها واحًدا حرًفا يمحو
مىش ولقد واملشايعني، األنصار ويوجد اإلعجاب ويُكِسب االحرتام يثري الذمة نقاء إن
سيدة إىل دراهم بضعة لريد ومتاعبه النهار َجْهد بعد أميال ستة قدميه عىل لنكولن
تدفعه. أن يجب مما أكثر خطأ فتقاضاها فيه، يعمل كان الذي املتجر من شيئًا اشرتت
قيل حتى الصالحة، القضايا غري يف املرافعة يقبل ال بأنه محاٍم وهو لنكولن اشتهر وقد
السيئة القضايا ويف كلها، أمريكا يف محاٍم أحسن لنكولن يعد الحسنة: القضايا يف عنه
الذمة نقي مخلًصا رجًال أن يف عجب وال اإلطالق، عىل فيها املحامني أكرب «دوجالس» يعد
فعل لو بل والباطل، الرش عن الدفاع يف قلبه كل يضع أن وسعه يف ليس لنكولن كإبراهام
كان متهم عن يدافع أن يوًما سئل وقد اإلقناع، عن عجزه من القضية حقيقة عن لكشف
أستطيع؛ ال أنا ولكن عنه، الدفاع تستطيعون وأنتم مدان الرجل إن فقال: بإدانته، مقتنًعا
فيدينونه. إدانته أعتقد أنني يرون سوف يل املستمعني املحلفني فإن أتكلم أن حاولت لو إذ
وإن املداجاة، تجيد وال الخداع تعرف ال النقية الذمة أو الصحيحة النزاهة فإن غرو، وال

والدِّهان. والغش التسرت عىل تبنى أن يمكن ال املوفقة الناجحة الصالحة الزعامة
يرتيض ال ألنه االحرتام؛ يكسب إنما والصدق واألمانة اإلخالص مستوى أرفع إن
وألن باملبادئ، مساس أقل ذلك من يشء يف كان ما إذا مصانعة وال تساهًال وال تسامًحا
أو قابل مغنم أجل من بالحارض تضحي ال كذلك وهي نفسها، تبيع أن يمكن ال األمانة
طائفة أصوات إن يقول: له صديق ١٨٦٠ سنة يف لنكولن إىل كتب فقد محتمل، لكسب
املالية، وزير منصب تََقلُّد رئيسهم أو زعيمهم وعدنا نحن إذا ضمانها يمكن النواب من
أتقيد وال مساومات أرتيض ال أنا فيه: يقول بكتاب إليه بعث أن إال لنكولن من يكن فلم

… ارتباطات بأدنى تصارح وال كهذه وعوًدا تعِط فال بها،
ليست حولها الناس والتفاف واالحرتام الحب باكتساب الكفيلة القوية الشخصية إن
هي الجاذبة، العطوف الحنون الشخصية هي بل العاطفة، خشنة وال ُصلبة وال جافة
التي الشخصية وهي وهزائمهم، وخيباتهم ومتاعبهم الناس هموم تعرف التي الشخصية
يدها تمد التي هي بل ورضاءهم، اءهم رسَّ وتشاطرهم وأحزانهم، أفراحهم يف تشاركهم
املكاره من السخرية عىل وتعينهم نفوسهم، فوق فرتفعهم إليهم وتتقدم بأيديهم، فتأخذ

والخطوب.
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من السواد نفوس يف ملثلها مشابهة ليست الزعيم نفس يف العاطفة هذه أن عىل
اللينة والحساسية فتتشابه نفسها، عىل ترسف ال رزينة متزنة عاطفة ولكنها الناس،
يف لهم يُبَدى الذين صالح يتوخى الذي املنظم العطف ألن الحدود؛ املتجاوزة املتمادية
املشهود الزعامة، يف املشاهد العطف هو الحاجة، مس وعند الكوارث يف لهم ويظهر املحن

واملشايعني. أنصارها عند به املعرتف له
األعنة، مشدود منظًما شعورهم يف الناس مع الزعيم اشرتاك يكون أن إذن ويجب
وال تمثيًال يكون ال العطف أن كما املطلوب، األثر يحدث ولم فسد وإال الجماح، مكبوح
قوية وال املنبعث صادقة وال صحيحة غري زعامة جانب من كان إذا إال الناس، ِرئَاء

التكوين.
وتفقد بأنصارها االختالط إىل الجنوُح الصالحة، الرشيدة الزعامة صفات ومن
منهم؛ بالكبار العناية قبل بالصغار والرفق وحاجاتهم، شئونهم والتماسمعرفة أحوالهم
أو يفعلوا أن يودون الناس فإن األثر، أبلغ نفوسهم يف ويؤثر قلوبهم، يكسب ذلك ألن
أن يريدهم معهم العاطفة يف ويشرتك بهم يُعنَى الذي الزعيم أن يعتقدون كما يكونوا،
التي العاطفة نفوسهم يف وينمي به، يعيشون إحساًسا لهم يهيئ هذا فإن ويكونوا، يفعلوا
منشود، وفيهم مرتقب منهم هو بما ويبرصهم منهم، يراد ما أمامهم ويعني عليه، تقبل
ورغباته فيهم، الزعيم آمال يحققون انطلقوا هم إذا والفرح باالغتباط ليشعرون وإنهم
وفيهم قيمة ولهم مطلوبون، وأنهم إليهم، حاجة هناك بأن الناس يشعر يومئٍذ بل إليهم،

مرقوب. وخري وأمل رجاء
متأبية عقائدها بجانب ووقوفها ملبادئها والؤها الزعامة مميزات أخص ومن
بالغ من تقاضاها أو التضحية جسامة من ذلك كلفها مهما قليًال، ولو عنها االنحراف

والجهاد. واملجالدة املقاومة
املتحدة الواليات رئيس تافت الرئيس وجه يف وقف أنه جومربز صمويل عن ويروى
أنملة، قيَد عنها يَُزْحَزح أن يرتيض ال لها، محارب ملبادئه مخلص رجل وقفة األمريكية
املقدم القانون مرشوع من كذا املادة حذفت أنت إذا تافت: الرئيس يوًما له قال فقد
أيها ذلك أفعل أن وسعي يف ليس جوابه: فكان إقراره، يف أمانع فلست املجلس، إىل منك
حيث املادة تلك تبقى أن حتًما الرضوري من أرى بل به، أقوم أن رغبتي يف وال الرئيس،
أحسب حسنًا، يقول: وراح يفكر، كأنما لحظة تافت الرئيس فسكت يشء، يمسها ال هي

املرشوع. هذا توقيع إىل يضطرني الحد هذا إىل وصل وقد املوقف
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صاحبها عند اإليمان موضع هي التي الفكرة عىل الثبات أو للمبادئ الوالء جعل وقد
الرجال أعظم القائل: وهو العالم، يف الذكر خالد القدر عظيم رجًال إبسن، هنريك واليقني،

عقيدته. بجانب وحده يقف من هو شأنًا
لكم السواء: عىل وأنصاره خصومه يواجه وهو بعضخطبه يف ويلسون ُوْدُرو وقال
متابعتي عن تمتنعوا أن وسعكم يف بل عليكم، أعرضه الذي هذا ترفضوا أن شئتم إذا
من وتنزعوني عميل، من تقيلوني أن أيًضا استطاعتكم ويف إثري، يف املسري وترفضوا
أن مستطاعكم وال مقدوركم وال وسعكم يف ليس ولكن حويل، من وتنفضوا منصبي
ما بجانب الواقف الصامد الثابت دمت ما سلطاني من وتجردوني قوتي من تحرموني

املجموع. وخري الشعب صالح ويف وعدًال، ا حقٍّ أراه
ويرتدد يرتاخى أن وال يرسة، وال يمنة يلتفت أال بفكرته املوقن الزعيم شأن ومن
دونه يحول ال قوة، من فيه ما بكل وصدًقا ا حقٍّ يراه ما يعمل وإنما خطاه، يف ويبطئ

السيئة. والقالة املديح أو والذم، الحمد اعتبار أو العار، أو الرشف اعتبار
صاحبه يورث وهو االحرتام، وُمكتََسُب اإلعجاب مثاُر الفكرة بجانب الوقوف إن
زعماء أحد كلمة إىل تر ألم رائعة، بالغة نبيلة رشيفة زعامته تجعل ومزايا وصفات عادات
وسعكم «يف املتسعرة: الرنانة الحماسية خطبه بعض يف يقول وهو الوطنية، الحركات
روحي تسحبوا أن ميسوركم يف بل الرياح، تذروه رماًدا تستحيل حتى جثتي تحرقوا أن
عبثًا تحاولون ولكنكم األبد، إىل معذبة تظل حيث واليأس، الظالم هوة إىل جنبيَّ بني التي
ما أحقق أن أستطيع قد لها بتأييدي ولو حتى خطأها أعتقد فكرة تأييد مني تطلبوا أن

وصوابًا.» ا حقٍّ أعتقده
عىل تنطوي ألنها زعمائهم؛ يف برزت إذا الصفة بهذه التأثر عىل مجبولون والناس
السلطان أمام مستذالٍّ برأسه يتطامن أن ينبغي ال الحق وأن الحق، عىل اإلنسان بأن اليقني

األثر. عظيم كان مهما
القوة من بعيد أفق إىل صاحبه يدفع الشخصية عنارص من عنرص هو اإليمان
الثقة عىل ينطوي وحدودها الزعامة يف وهو وأمجده، العمل أنبل إىل ويحدوه والنفوذ،
ما لكل تستجيب الطبيعة هذه بأن والثقة البرشية، بالطبيعة والثقة ذاتها، يف بقوتها
االستتمام عىل وباملقدرة بالحياة اإليمان هو بل والحق، الفن يف جليل وبديع رائع هو
قامت مهما الغاية، إىل مفضية الغرض إىل مؤدية املتواصلة الجهود وبأن واالستكمال،
يف روحه من وينفخ شابٍّا، الشيخ يرد الذي ذلك واملصاعب، الحوائل وتكاثرت العقبات
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قبل من متشككة كانت التي النفوس وتمأل اإلعجاب وتستثري وتستعر، فتضطرم النفس
العالم هذا يف الوحيد اليشء إنه العميق الصادق اإليمان هذا عن قيل وقديًما ويقينًا، إيمانًا
املجاهد، مع هللا بأن اإليمان ألنه أجله؛ من يحيا أن باملرء ويخلق له، يعاش أن يجدر الذي
الذي اإليمان هو بل املجموع، سبيل يف املستبسل للخري، املكافح صف يف الطبيعة وُقَوى
إىل االعتياديني األنايسِّ من ألوًفا أحال والذي األهوال، مخاض عىل ويعني الجبال، يحرك

وشهداء. وأبرار قديسني
وينفي املبادئ، ومالزمة العقائد بجانب الوقوف عىل الشجاعة يلهم اإليمان إن
اإلغراء سلطان عنه ويمنع النفوس، وُخدَع التصورات خاطئ صاحبه عن ويحمي األوهام
اإليمان فإن وصعاب، عقبات اعرتضته أو حائل املبدأ سبيل يف يوًما قام ولنئ واإلرهاب،
ميتة أو طبيعية ميتة ليموتون الناس وإن غالب، منترص متخطٍّ شك وال النهاية يف بها
الخالد أبًدا هو واإليمان تحيا، التي هي والعقيدة تعيش، التي هي الفكرة ولكن سياسية،

فناء. له ليس
للمألوف، خارقة بل مألوفة، غري رهيبة نظرة للعني يجعل الذي هو اإليمان إن بل
ويقيم الجالل، ويبعث الرَهب فيثري السموات، نور من كأنه وهاًجا بريًقا النفس ويكسب
عليها ويَْستَويل ُمْستَْحَوذ أي القلوب عىل يستحوذ ألنه أسسها؛ وأمتن الزعامة، قواعد أرفع

… استيالء أيَّما
كل عليها تنهض التي طارق صخرة هي الشخصية أن لك يَْخلُُص كله هذا ومن
وتجاريب الظروف ومحن واألزمات للشدائد الصامدة وأنها ثابتة، معمرة قوية زعامة
الوسواس وغمائم الشك سحب فوق به فتعلو املهيب، الجليل رأسها لرتفع وإنها األيام،
الهزَّاءة أفاعيله من الساخرة للزمن املتحدية القوة تلك لتملك وإنها واالرتياب، والرتدد
عىل املتغلبة القوة تلك فيها وتتجسم تتمثل التي أخريًا وإنها ألحداثه، املستصغرة بتصاريفه
… جليل صالح إنساني عمل وكل اجتماعية، عظيمة كل عىل تعني والتي والقنوط، اليأس
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وقد إليها، االستماع عن وتمتنع عليها، وتقوى النفس تزجر أن ينبغي وتقود، تأمر لكي
الغموض من ويشء التناقض، بعض للزعامة وضعناه الذي األسايس الرشط هذا يف يلوح
النفس جماح وكبح االنفعاالت، وضبط املشاعر زجر بذلك أردنا إنما ولكنَّا واالستبهام،
اإلرادة إمرة تحت العمل النفسعىل بتوفري النشاط قوى ادخار إىل به قصدنا كما الرامحة،
عن والسمو الناس عىل الرفعة يبتغي ملن َغنَاء ال إذ املتزن، والرأي الحكيم والعقل العاقلة،
عديد يف االسرتسال عن ومنعها االتجاهات، من كثري يف نفسه رياضة عن العام، املستوى
وأضواء النفاذ، القويِّ اإلحساس شهب نفسه ذات يف يشعل أن يُِرْد ومن الظروف، من
متفرق الحس، مشتت العقل، موزع يكون أن ينبغي فال األعماق، إىل املتغلغلة الفراسة

الوجدان. مضطرب الخوالج،
القيد، من الطليقة واالنفعاالت النفسية والبواعث املشاعر أن يف شك من وليس
املعقولة، الحدود وتتجاوز ترسف أن شأنها من هواها، عىل املرسلة اللُجم، من املرسحة
من وتنقص السداد، محجة عن بصريته وتعمي األشياء، عىل حكمه صاحبها عىل وتفسد

املكان. برفعة وتذهب القدر، من وتقلل القيمة،
حول ويرسل املدخرة، النفسية الُقَوى يف يزيد إنما واألحاسيس االنفعاالت زجر إن
من كثري يف ويجنبها األبصار، عىل ظاهرة مكشوفة يحيلها ال ألنه وجالًال؛ مهابًة النفس
بما االحتفاظ أن يف ريب من وليس الضالل، مهاوي من ويحميها الخطأ، موارد األحيان
عمًقا، الشخصية يكسب الخاطر، يف يعتمل ما كتمان عىل الحرص أو النفس، يف يختلج

األعماق. مواضع منها أحد يبلغ ال الغور بعيدة ويحيلها
الشخصية وتصون غار، والصَّ والفضول والتهافت التهالك من تمنع اإلرادة قوة إن
املشاعر وتزجر األِثَرة، األحاسيس جماح تكبح الزعامة جهة من وهي وقار، من لها ما بكل



النحاس مصطفى

الشدائد لوقت الروحية القوى من عظيًما احتياطيٍّا قدًرا وتختزن الذاتية، واملآرب األنانية،
وسلطانه النفوس، سيادة مالك ثم ومن نفسه، اإلنسان سيادة مالك وهي األزمات، وحني
وصغري حقري كل عن والرتفع بالكرامة، واالعتداد الذاتي االحرتام ِقوام وهي األرواح، عىل

َمهني.
فرانكلني، بنيامني عن أُثر قد ما غورها وبعد النفس عمق فضل يف قيل ما أبلغ ولعل
الجَداول مخاض عىل الناس جبل فقد املعرفة، تمام يعرفونك الناس تدع «ال وهو

«!… واألقدام باألرجل العمق القليلة ْحضاحة الضَّ
إىل الوصول عىل الرجال لبعض معوانًا النفس ضبط كان كيف الحوادث أرتنا ولقد
االجتماعي االضطراب وساعات العظيمة، املواقف يف النفس كبح بفضل الزعامة مكان
صاحبها ترفع أن جميًعا شأنها من والرشد واالتزان التماسك فإن الخطرية، األحداث وإزاء
عىل واختلط فزع، األفق وساد وجهه، عىل هائًما فرد كل ذهب ما إذا الناس مستوى عن
الصواب؟ وموضع الحق مكان وأين النجاة إىل السبيل أين العقول وحارت أمرهم، القوم
كانوا آخرين عىل بشخصيته يسمو أن النفس وضبط االتزان، بقوة استطاع امرئ من وكم

خطًرا. وأرفع منه شأنًا أكرب
للشدائد، والصرب اآلالم، احتمال عىل بالرياضة النفس وضبط االتزان يُْكتََسب وقد
الدائمة البسمات تلك القاسية، والتجاريب واألحزان للصعاب واالبتسام الخطوب، ومغالبة

وميض. لها الوجوه من ينطفئ وال الثغر عن تفرت ال التي
النفس ضبط مظاهر أروع النضار الذهب سحر ومغالبة املال فنون مقاومة ولعل
قيمة ورغم النفوس، عىل سلطان من السحر لذلك ما فرط عىل والبأس، الشكيمة وقوة
أيما املال فتنه الذي املتحجر املادي العرص هذا يف وبخاصة وتقديره، املجتمع نظر يف املال
الوفر املال عليه يُِدرُّ مركز ُعِرضعليه إذ األمريكي العالم أجاسيز جواب كان ولقد فتون،
تنفق أن من قيمة وأرفع أغىل الحياة وأن باملال، ليشتغل الوقت من فسحة لديه ليس أن
عقيل عمل أي عن ينرصف أن ومبدأه الحياة يف دأبه أجاسيز جعل ولقد السبيل، هذا يف

ما. تجارية قيمة له أو مادية بفائدة عائًدا أو ُمْجزيًا العمل ذلك يصبح أن بمجرد
املديح فتنة وهي شديًدا، نفس وضبط قوية شكيمة تقتيضمقاومتها فتنة أيًضا وثم
عليه، ُعِرضت حني الرشف درجات إديسون رفض فقد واأللقاب، واألوسمة الرتب وسحر
للمديح يستمع أن أينشتاين العالمة أبى كما ومخرتعاته، العلمية بتجاريبه يشتغل وهو
حتى بعلمه، وإقراًرا بفضله تنويًها ترداده يف وأطالوا به، العالم يف الناس لهج الذي العام
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تحدث هو إذا وجعل فخرية، ألقابًا منحته التي الجامعات عدد يعرف ال إنه عنه قيل لقد
عليه انهالت التي الفخار وألقاب الرشف بدرجات الخاصة والرباءات الرسمية الوثائق عن
عرضها يتحاىش وكان الحوائج، لف لغري تصلح ال التي الفخر» «لفائف بقوله: يصفها

ُمسلِّمني. عليه أقبلوا ما إذا عليها الناس فرجة ويأبى الزوار، عىل

أينشتاين. الريايض العالم

ُمتَع يف زاهدين اإلرادة من القوي الزاجر أو النفس ضبط أحالهم عظماء من وكم
يمسكون كيف عرفوا زعماء من وكم اإلنسانية! لخري منقطعني للعمل متبتلني الدنيا
أعمارهم طيلة فعاشوا هواهم، جماح ويكبحون نفوسهم، ثائرة من ويهدِّئون بغضبهم،

والنقاء! والعفة النزاهة مثال
امللكة أن النفس وضبط النفسية السكينة وجمال االتزان مظاهر بسبيل ويروى
وهي عليها الصفات تلك تجلت فقد َعَجبًا، مثاًال سنها حداثة يف كله لذلك كانت فكتوريا
أفراد من املاليني إعجاب الرائعة املظاهر هذه فأكسبتها بالدها، عرش اعتالئها عند شابة
السيطرة من سنها مثل يف امرأة أو فتاة أبدت ما ندر إنه قيل لقد حتى العظيم، شعبها
عىل الضافية والسكينة عليها، السابغ والهدوء وفطرتها حركتها يف واالتزان إرادتها، عىل

املناسبة. تلك يف الصغرية امللكة أبدت ما مسلكها،
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حياتها، ترجمة عن كتابه يف اسرتايش» «ليتون الكبري اإلنكليزي الكاتب وصف وقد
جموع إن فقال: له، خلًفا العرش وارتقائها الراحل امللك نعي أثر عىل الرائع مظهرها
يلبثوا فلم قدومها، انتظار يف حاشدين كانوا والوزراء والقواد واألساقفة واألعيان األرشاف
قد بالسواد متشحة البدن ناحلة القامة قصرية بفتاة وإذا فتحت، قد األبواب شهدوا أن
حيالهم فرأوا نادرة، ومهابة مألوف غري بجالل مقعدها إىل فمشت وحدها، عليهم دخلت
نجالوين، زرقاوين وعينني كالذهب، شقراء وجدائل أخاذة، ولكن جميلة ليست طلعة
ذلك فوق رأوا بل دقيقة، وذقنًا العليا، نواجذه منه تبدو مفتوًحا وفًما أقنى، دقيًقا وأنًفا
الجأشسمعوا ورباطة الهدوء أتم ويف والصبا، والجالل والوقار النقاء أمارات أبلغ جميًعا
البيان، وأجىل الوضوح بأتم تقرأ وهي يتلجلج وال يضطرب ال النربات ساكن عاليًا صوتًا
وبذلك مجلسه، من ينهض الصغري القوام ذلك رأوا حتى ينتهي االحتفال يكد لم ثم

… مرة أول دخله كما املجلس من منرصًفا ينثني نفسها، واملهابة ذاته الجالل
موقف يف والجالل والوقار الحداثة يف االتزان عىل البديع املثال هذا إىل شبه أقرب ولعل
امللك امُلفدَّى، بالدنا عرش وصاحب املحبوب، ملكنا من كان ما الرهيبة، املواقف هذه من
وقلوبها بأبصارها وتطلعت أمري، وهو أمته أحبته الذي فاروق، الجليل الجميل الشاب
سماع عىل تتلهف منتظر، مليك الحداثة ويف عزيز، الطفولة ويف صبي، املهد يف وهو إليه
الكبري امللك أبوه قىض فلما ودراسته، ومالعبه وسكناته، حركاته علم ويشوقها أخباره،
أن مخافة به، متناٍه برفق وشعرت الشاب، ملكها عىل بالًغا حنانًا البالد أحست الرهيب،
له، األىس مع تحس هي فإذا عليه، أشق العظيم والحادث سنه، من أكرب املوقف يكون
الحادث تلقى فقد ورَهبه، لجالله باإلجالل لحزنه الحزن مع وتشعر به، الرائع اإلعجاب
مسلك، أروع املناسبة تلك يف وسلك به، الخليقة امللكية الرزانة بكل مغرتب، البالد عن وهو
جنانه، وقوة العجيبة جأشه ورباطة السامي بهدوئه امللكيُة وجلَّت باتزانه، اإلمارة وزان

ووالءً. فيه تفانيًا األمة وازدادت له، الشعب حب تضاعف حتى وجدانه، ورفعة
يحتد من ألن الغضب؛ سورات وقهر االنفعال عىل والتغلب الحلم عن للزعامة غناء وال
رالف العظيم األمريكي الكاتب أن يوًما حدث وقد قضيته، ويُضيِّع حجته يفقد ويغضب
ال وقوًال يسوءهم، كالًما عليهم يلقي الناسوراح من جمع يف وقفخطيبًا إيمرسون والدو
حتى الثائر، واالحتجاج املتعايل، والضجيج الساخر بالهتاف قابلوه أن لبثوا فما يروقهم،
ثائر منفعًال داره إىل وانرصف متهيًجا، غاضبًا فنزل املنرب، فوق من النزول عىل أكرهوه
خالل من عليه تطل الساطعة الكواكب شهد أن البيت بلغ إذ لبث ما ولكنه اإلحساس،

58



النفس وضبط اإلرادة قوة

رضيح إىل طريقه يف ،١٩٣٦ سنة مايو ٦ يوم إنجلرتا من حضوره عند فاروق امللك جاللة
لزيارته. والده له املغفور

متهيًجا الصغري اإلنسان أيها هكذا بالك ما له: تقول كأنما الدوح وأفنان الشجر أغصان
وسكن. هدأ أن عتم فما التافه؟ األمر لهذا ثائًرا

وجهه حركات ضبط عىل العجيبة املقدرة أوتي قد بأنه الزعماء أحد ُوصف وقد
هزة من بادرة مطلًقا منه تبدر لم مشاعره يخفي أن أراد إذا إنه حتى سحنته، وخوالج
قيل كما َخَلده. يف ويجري خاطره يف يضطرب عما وتكشف نفسه، يف عما تنم اختالج أو
وال منفعًال مرة شوهد فما النفس، ضبط الحريصعىل أبًدا ظل قد إنه هوفر الرئيس عن
أن قبل مليٍّا يتدبرها لم كلمة يوًما تكلم وما طوره، عن خارًجا أو غاضبًا يوم ذات رؤي

شفتيه. بني من تخرج يدعها
يوًما يُشاَهد لم أنه املشهورة السيارات مصانع صاحب فورد أخالق عن يذكر ومما
أو ظاهر فخار أو بالغ لرسور العنان ُمطِلًقا رؤي وال أداه، عمل بعظمة الفرح طائر

عليه. بالخري ثناءً أو لعمله مديًحا يوًما سمع إذا متناهية خيالء
السخرية بسمة باسًما منا الرجل يظل أن الرفيع والحلم الخلقي السمو أدلة ومن
فقد ومكانة، قدًرا دونه الشخص هذا كان إذا غيظه، ويستثري إغضابه يحاول من حيال
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كان «لقد البيض: رق من العظيم ومحررهم أمريكا زنوج زعيم واشنطون بوكر عن قيل
يشتجر.» وال يماري وال يجادل ال املتلطف، الرفيق الباسم أبًدا

السيارات. ملك – فورد هنري

صفة العام الرأي عىل الحكم يف والتؤدة واألناة الغري شعور مراعاة أن ننىس وال
اإلحساس بحقيقة املصارحة أو الرأي إظهار عن االمتناع أن كما الزعامة، صفات من
ضبط من خاصة درجة يقتضيان املالئمة الفرصة وتسنح املناسبة تحني حتى والشعور
الصحف يف كلمة أقول أن كثريون إيلَّ طلب لقد واشنطون: بوكر يقول ذلك ويف النفس،
ذلك يف بالصمت معتصًما ظللت ولكني الواليات، بعض يف الزنوج دماء إهدار بسبيل
الرأي أن أعتقد كنت ألنني وعالنية؛ جهرة تُقَرتف الجرائم هذه كانت بينما أي الحني؛
وإنما فيه، مناقشة يرتيض وال الشأن، هذا يف رأي إىل يستمع تدعه حالة يف يكن لم العام

والسكينة. الحكمة الناس ويعاود الهياج، ويزول املشاعر، تهدأ حتى االنتظار يحسن
ذات يف برأيه يحتفظ كيف يعرف وال الكالم، بكثرة أمره يفسد من الزعماء ومن
ويتحدث فيهم آرائه للناسعن يقول أن ألف قد ألنه طيبًا؛ مكانًا يبلغ ال من ومنهم صدره،
الناس يحس ال ثم ومن يشء، كتمان أو أمر إخفاء عىل يقدر وال غيابهم، يف الغري شئون عن
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غري متحفًظا ويتكلم بميزان، يتحدث الذي الوقور املتئد الزعيم يغمر الذي الجالل ذلك له
والبيان. اإلعالن عىل متهافت

وقد والخشونة، والعبوس والتجهم القسوة حد إىل متناهيًا النفس ضبط يكون وقد
الزعيم عن قيل لقد حتى فيه، هوادة ال ا جافٍّ ونظاًما السلطان شديد نفسيٍّا قانونًا يصبح
الفشل، من الروسية الثورة ينقذ يشء ال أنه عرف إذ الرصامة بمنتهى نفسه أخذ إنه لينني
ال الذي امُلوِحش القاطع الصارم العمل غري واالنتكاس، والغزو بالجوع املهددة وهي

فيه. رفق وال هوادة وال تسامح

الشيوعية. زعيم – لينني

«التضحية»، مرتبة إىل ارتقى هو إذا واإلكبار اإلعجاب النفس ضبط يثري ما وأشد
وإن وقمعها، ضبطها درجات وأرفع النفس عىل التغلب مظاهر أسمى هي التضحية فإن
من صفة أبًدا تزال وال كانت البالغة اآلالم عىل والصرب الشدائد ومواجهة الصعاب لقاء
قيل لقد حتى ملليكه والئه فرط من إبرازها يف مور توماس سري غال وقد الزعامة، صفات
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الظلم هذا يحتمل راح العقاب، ذلك يستحق يكن ولم السجن، غيابة يف أُلقي حني إنه
اللتمس أليم حصري يف به امللك يُلِق لم لو ويقول فلسفية، نظرة إليه وينظر متجلًدا صابًرا

!… لجاللته والئه عىل تدليل السجن يف كان أن بنفسه الحصري ذلك هو

إسماعيل. محمود

واالستخفاف القوانني وبتحدي للطبيعة، الخارقة بالقوى أحيانًا الزعامة تتصل وقد
واملهابة الرهب صاحبها تُكِسب التي املتناهية املتوقحة وبالجرأة العامة، واألفكار باملبادئ
يدركون وال حقيقته، يعرفون ال الناس عىل مستغلًقا ا رسٍّ ويلوح غامًضا، يبدو وتجعله
عىل غريبًا جعله الذي هو يرعاه حاميًا حارًسا قدًرا بأن موسوليني اعتقاد وإن خافيته،
محاولة أثر عىل موسوليني بعث وقد حقيقته، تفهم وال عمقه، يُْسَربُ ال الغور بعيد الناس،
اإلجرامي الحادث إن يقول: فيها الفاشية الشعبة رئيس إىل برسالة بولونا مدينة يف اغتياله
يغطي أو وروعته، املشهود اليوم مجد يحجب أن هيهات األخرية اللحظة يف وقع الذي
مع لتحفظهما مزقته الذي والرشيط بالرصاصة إليك باعث وإني وجالله، عظمته عىل
هي واحدة، كلمة إخواننا جميع إىل تحمل أن منك وأود مدينتكم، يف الفاشية التذكارات
الدنيا يف وليس مهمتي، وأؤدي واجبي أتم حتى سوء يمسني «لن وهو: الرصاح، الحق

62



النفس وضبط اإلرادة قوة

ويبقى حويل، من ليتهاَوى الرصاص وإن الغاية، هذه وبني بيني تحول أن تستطيع قوة
«… أذى وال بأس من به ما سليًما موسوليني

ورباطة اإلحساس، وعمق الغور بعد من املرء عند ما ملبلغ امتحان أعظم ولعل
ظرف ففي املنون، محرض يف وموقفه املوت لقاؤه األعصاب، سكينة ومنتهى الجأش،
النفوُس قوالبها يف تُْفرُغ التي الخفية واملادة األبطال، منه ترتكب الذي املعدن يتجىلَّ كهذا
جزر يف الوطني الزعيم ويزال» «جوزيه نبض الطبيب فحص فقد الكبار، العظيمة
انفعال عىل تدل ال هادئة منتظمة «دقاته فوجد باإلعدام، فيه الحكم إنفاذ قبل الفيليبني،
أو نبيذًا يرشب أو يدخن أن أبى إنه فقيل إعدامه قبل مسلكه ُوصف وقد ما!» خوف وال
وضع وقد االضطراب، من تكون ما أبعد ساكنة، هادئة أعصابه فبقيت ليًال، السهر يطيل
والتعفف، واالعتدال «الِحْميَة فيه شعاره ا خاصٍّ نظاًما الحكم تنفيذ قبل السجن يف لنفسه
املتصوف استمساك النظام بهذا يستمسك راح ثم للصحة»، تبديد وال للوقت إضاعة غري يف
هو إذا صوته يرفع أال عليها يسري التي القواعد بني من جعل لقد حتى املتبتل، الزاهد

واتزان. وسكون هدوء بكل يتكلم لذلك فكان تحدث،
املوت، لقاء عند والجالل والسكينة الشجاعة، مشاهد أروع أن يف ريب من وليس
إليها وَصْعَدته الثابتة، بخطواته اإلعدام آلة إىل مسريه يف إسماعيل» «محمود من كان ما
يف الحبل الجالد يضع أن قبل الرائعة الجالئل كلماته من كان ما بل العجيب، بجلده
ويدق الرهيبة، اإللهية األرسار يداني يكاد الشجاعة من بعيًدا ا حدٍّ ذلك كان فقد عنقه،

مداه. تََخيُُّل املشاعر عىل ويستغلق ُره، تصوُّ األفهام عىل
وال معانيها، يؤدي ما اللغة يف ليس إذ ، تَُحسُّ ولكن توصف ال نفسية حالة تلك
ويَُطاُح يموتون، يحسونها الذين ولكن األذهان، إىل صورتها يقرب ما األلفاظ من تحتوي

دفينًا. معهم رسها فيذهب املشانق، عىل بهم
نوفمرب يف املرصية الجامعة طالب من الشهداء الشباب ِميتَُة املعنى هذا وبسبيل
يف يكون ال عجيبًا وثباتًا توصف، ال رائعة شجاعة املوت لقاء يف أبرزوا فقد ،١٩٣٥ سنة
التي العجيبة الشجاعة تلك ينىس الذي ذا فمن أعمارهم، غضاضة من يُنتَظر وال أسنانهم،
دمه يف منديله يُغِرق وهو الكوبري، عىل املوت لقائه يف مريس املجيد عبد الشهيد أبداها
الحب إىل التضحية ورمز للوفاء، الشجاعة تحية زعيمه، إىل لونه بقاني بًا ُمْرشَ ويرسلُه
عبد شجاعة عن ترويه الصحف كانت ِلَما يتفجع ولم يتأثر لم الذي ذا ومن والوالء؟
فيها يصف إنجلرتا، إىل باإلنكليزية رسالة املوت محرض يف يكتب وهو الجراحي الحكم

…؟! بابتسام املوت تلقى وكيف عليه، اإلنكليز ِط الُرشَ اعتداء
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مريس. املجيد عبد عفيفي. طه الجراحي. الحكم عبد

هذه من غزار بشواهد عاًما عرش سبعة منذ املرصية الثورة ذكريات زخرت وقد
عى َرصْ يتساقطون والولدان الشباب كان فقد املوت، مواجهة يف الثابتة والشجاعة البطولة
ولوطنهم بالحياة، ملرص منادون فرح، من هاتفون مصفقون وهم الرصاص، وابل تحت

واالستقالل. بالحرية

جوته.
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الحركة عىل تعني جميًعا أنها ناصيتها، وامتالك وردعها النفس خواصضبط ومن
جوته، األكرب األملان شاعر قال كما جمود»، وال تردد بغري ولكن عجلة، غري «يف والتقدم
ما لديه وتختزن غريه، عند ليس شيئًا صاحبها تعطي وأنها وشعاره، دأبه كان كما بل
يصبح ويوم األبصار، عن العميقة حقيقته يخفي كثيًفا ستاًرا وتقيم سواه، ُمدَّخر يف ليس
أديمه واخرتاق غوره، بعد وإدراك ه، رسِّ اكتناه إىل سبيل ال الغور، بعيد عميًقا كذلك، املرء
موضع يصبح ثم ومن عندهم، ليس شيئًا ملك قد كأنه للناس يلوح ولُبِّه، صميمه إىل
هي وهذه إليه، نفوسهم ُمسِلِمي حوله، ملتفني عليه ويقبلون عنايتهم، ومحل اهتمامهم،

… الناس بقيادة الخليقة املعمرة الزعامة
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مراعاة حاسة أو الكياسة، أو اللباقة النفسية الناحية من أيًضا الزعامة صفات ومن
تناول حاسة أو الفكاهة، نزعة أو املرحة، الروح أو الظَّرُف صفاتها من أن كما التناسب،
الحياة يف كانتا وإن الزعيم نفس يف تلتقيان قد الحاستان وهاتان تناسب، بغري األشياء
ورزانة تحفظ مع فهادئة األوىل فأما متناقضتني؛ تكونان تكادان بل مختلفتني، جد ذاتها

والتكاليف. القيود مرفوعة معلنة متكشفة فرصيحة األخرى وأما واتزان،
الحياة إىل ينظر من فإن باألشخاص، صلتها عن مجردة األشياء إىل تنظر وكلتاهما
صفة يفقد إذ فيها؛ الزعامة مكان يصيب ال نفسه، أو شخصه من يتجزأ ال جزء كأنها
يف تقف النفس يدعون ال الذين هم املرحة والروح اللباقة أُوتوا والذين صفاتها، أبرز من

الحياة. إىل نظراتهم طريق
املماثلة عىل تنطوي ألنها الزعماء؛ صفات من بارزة صفة التناسب مراعاة أو اللباقة
كما واإلعراض، والتربم النفور من الغري تمنع صورة عىل والغري النفس بني واملقاربة

االعتبار. بعني إليهم والنظر مشاعرهم، واحرتام نظرهم، وجوه مراعاة عىل تنطوي
ورجاحة الشعور، ودقة التناول، للطف مرادف — الكياسة أو اللباقة أي — فهي
الئمة، أية من البعيد املعقول، البسيط اليشء تأدية الواقع يف ألنها البداهة؛ وحسن اللُّب،
ليكون املكسيك إىل وصل حيث أنه مورو دوايت عن روي وقد معاب، يف الوقوع املتحايش
منصبه مهام مبارشة إىل السبيل اختيار يف لباقته تلبث لم املتحدة للواليات فيها سفريًا
أجل من ليستغلهم جاء إنما أنه يف ريبة كل نفوسهم من ونفت املكسيكيني، أعجبت أن
التي الرسمية الثياب يلبس ولم الصباح، بذلة يف وصوله يوم أمامهم ظهر أنه وذلك بالده،
وصوله قبيل السفري سأل فقد الظروف، هذه مثل يف عادة وأشباههم السفراء يرتديها
إنها له فقيل األمريكيني، عادات أم املكسيكيني عادات من الرسمية الثياب كانت إذا عما
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وصوله وكان الوصول، لوقت املناسب الثوب سأرتدي إذن حسن، فقال: أمريكية، عادة
الصباح. بذلة ثم من فارتدى صبًحا،

قليٍل بَكْسٍب التضحية واألحوال، والظروف املناسبات مراعاة أو اللباقة تقتيض وقد
تسنح حتى والتسويف، التمهل عن تمتنع وال آجل، كبري بكسب الظفر سبيل يف عاجٍل

ا. َمَردٍّ وألطف أنسب ظرف ويجيء مالءمة، أكثر فرصة
عىل ويحرص كبريًا، رئيًسا يرتاءى أن يحب ولكنه القلب طيب رئيس معاملة ويف
يقتيض هنا إذ املأخذ، ودقة التناول ولطف اللباقة عن غناء ثمَّ نحسب ال رياسته، مظاهر
يعود ريثما واألناة والتمهل الجفوة، وإحداث اإلضجار، وتحامي التنفري، من الحذر األمر
وقد فكرته، الواقع يف هي دونه ممن إليه تقدمت التي الفكرة أن فيتصور الكبري ذلك
رئيسه مع يوًما له جرى قد بما الحس ولطف اللباقة أوتوا الذي املرءوسني أحد حدثنا
تغيري إلجراء بنفيس وضعته بربنامج إليه ذهبت «لقد فقال: ، ُ ونُبنَيِّ هنا نقرر ما بسبيل
الرأي بادي هممت لقد حتى حاد، ورفض بنفور الحال يف فلقيني امُلتَّبع؛ النظام يف كبري
صابًرا العنيفة الصدمة فاحتملت نفيس تمالكت ولكني عليه، أحتدَّ أو باملثل أقابله أن
الحديث، موضوع فغريت الجاف، اللقاء هذا وطأة تخفيف أحاول ورحت معرتض، غري
بالربنامج عدت أشهر ستة وبعد فيه، ويتبسط به يهتم أنه أعرف كنت موضوع يف وأخذت
إقراره يف يرتدد فلم قبل، من كان مما أزهى وصورة أخف شكل يف وضعته أن بعد ذاته

عليه!» أعرضه أن قبل خلده يف دار قد كان كهذا شيئًا إن قائًال
كلٌّ يحب كأن البرشية، طبيعتنا يف التماثل ونواحي الشبه وجوه مراعاة اللباقة ومن
ما فإذا ووجود، وخطر شأن له إنسانًا أو مذكوًرا، شيئًا أو اعتبار، ذا يكون أن مثًال منا
بالرىض وقوبل عندهم، به اإلعجاب وجد حسابه له وحسب الناس عند هذا املرء راعى

حوله. وااللتفاف
الزهو، عىل يحملها قد ما كل مجتنبة الغري كرامة َرًة ُموقِّ الزعامة نرى ما وكثريًا
هي الصادقة والزعامة الناس، عىل الكربياء وتحايش الخيالء، كراهية عىل نفسها رائضة
حقه، حق ذي كل تعطي التي وهي الصحيح، التقدير من مواضعهم يف األفراد تضع التي
وهي البرشية، الطباع يف رفيع ساٍم بديع هو ما كل وتستثري يُمَدح، أن يستأهل الذي وتمدح
والعزمات، النفوس وتستوقد األرواح، وتنشط واإللهام، اإليحاء وتتوىل األمل، تبعث التي
التطلع روح نفسه يف تبث ثم ومن الواقع، يف هو مما خري أنه يعتقد أن عىل املرء وتحمل

واإلحسان. والرفعة اإلجادة إىل والطموح
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يوًما أكن لم القائل: فهو فرانكلني كبنيامني رجل شخصية يف اللباقة أثر تجىل وقد
عبارة أستخدم االعرتاض، بعض مقيمة جدًال، مثرية أحسبها جديدة فكرة أية بسط يف
مظهر الفكرة تظهر التي العبارات من يماثلهما ما أو شك» «بال كلمة أو «بالتأكيد»
من وجه أي من الباطل يأتيها ال التي والفكرة به، املجزوم والرأي القاطعة الحقيقة
األمر «إن أو «أفتكر» أو «أظن» املعرض هذا يف أقول أن دأبي كان وإنما وجوهها؛
تفيد ال التي العبارات هذه أشباه إىل «… أنه يل «يلوح أو مخطئًا» أكن لم إذا كذلك
ألفكاري، والتمهيد آرائي، بث يف كثريًا العادة هذه من أَفْدُت وقد والتحتيم، والجزم القطع
كانت وإذا بها، الرضوان عىل واستحثهم الناس إىل أقدمها كنت التي ملقرتحاتي والتوطئة
علًما، تبث أو علًما تستقي أن هي الكالم أطراف وتجاذب الحديث من األوىل الغاية
للخري والعاملني واملراجيح العقالء إىل أرجو فإني وتُْرِيض، تَُرسَّ أو وتستحث، تقنع وأن
واإلفادة واإلحسان الخري عىل مقدرتهم ويوهنوا سلطانهم، يضعفوا أال العامة والفائدة
بها؛ مسلم كقضايا آرائهم وإلقاء أحاديثهم، يف والتحتيم والقطع الحزم سمات باتخاذ
والغرض الحديث من الغاية إىل مؤدٍّ غري االعرتاض، مثري للنفوس، ٌر ُمنَفِّ الغالب يف ذلك فإن
وإرضاء. تسلية مجرد أو إقناًعا، تريد أو علًما، تبث أو علًما تستقي أن وهو الكالم، من
املأمون الطريق واتخاذ يُستَكَره، ما وتجنب يزري، مما البعد كذلك اللباقة وتقتيض
الغرض، ويبلغ املقصد، ينجح جميًعا ذلك فإن الحفائظ، التحرشوإثارة وترك الخطر، من
زنوج محرر واشنطن» «بوكر كان وقد كثريًا، املاضية اآلثار من ويمحو فسد، ما ويصلح
يخطب يوًما وقف فقد اإلحسان، كل به محسنًا فيه، ُمفتَنٍّا األسلوب لهذا حاذًقا أمريكا
إليكم أرضع «إنني خطابه استهالل فكان الجنوبية، الواليات يف البيض من اجتماًعا
ُركٌَّع ِجِثيٌّ اليوم هم هذه، واليتكم يف جلدتي أبناء من ألًفا وخمسني ستمائة عن بالنيابة
إخواُن قوم أنكم نُبِّئُْت ولقد أيديكم، يف اليوم ومستقبلهم مصائرهم وإن أقدامكم، عند
أو الربيء، تضطهدوا أو الضعيف، إىل تسيئوا أن من أرفع فأنتم وكرم، وشجاعة مروءة

«… بأس وال له ُمنََّة ال من تظلموا
بعرص يندد خطيبًا يوًما وقف رجل إزاء مسلكه يف عجيبة لباقة فورد هنري أُوتَِي وقد
يف الصناعي التقدم وأن املال، وكسب لإلثراء استغلوه الذين أفاد إنما أنه ويزعم الصناعة،
الطبيعة، بفضل يذهب سوف األوتوموبيل وأن العاقبة، سيئ الخطر كبري الحديث العالم
الحادث هذا بسبيل نفسه عن كتاب يف فورد حدثنا فقد اإلفساد، أشد الغرائز ويفسد
يف عاطفته مع اسرتسل قد أنه واعتقدت أساسه، من الرأي هذا يف أخالفه «وكنت فقال:
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بأوتوموبيل إليه بعثت أنني من أكثر أفعل فلم والصواب، الحق من تكون ما أبعد فكرة
قبل من أكثر وإدراكها الطبيعة فهم عىل يعينه هل بنفسه ليتبني يجربه أن إليه طالبًا
تحريكه عىل املرانة يف وقته من طويلة فرتة استنفد الذي األوتوموبيل ذلك فكان وأسهل،

«!… فكرته عن ويعدل رأيه يغري جعله الذي هو وإدارته،
املوظف أو للسيايس غناء ال إذ دقيقة، كياسة أو لباقة السيايس العمل يستوجب وقد
ومراعاة األشياء وتقدير الدقائق عالج يف الصفة هذه عن السفري أو كاملمثل الدبلومايس
يغفل أال أمته تمثيل عند له ينبغي إذ الدويل، والصالح القومية املصلحة واعتبار اللباقة،
عن أُِثَر وقد واتجاهاتها. وسياستها وأحوالها ومواقفها األخرى األمم مصلحة حساب عن
ضد كاليفورنيا يف قامت التي العدائية الحركة بسبيل ١٩٠٧ سنة يف روزفلت الرئيس
األزمة من والخروج الحركة تلك إطفاء يف الكياسة أعجب استخدم أنه اليابانيني هجرة

بسالم.
أنني كاليفورنيا ألهل بينت «لقد فقال: السبيل هذا يف فعله عما هو تََحدَّث وقد
كبرية جماعات يف إليهم اليابانيني نزوح بصدد الرأي يف االشرتاك كل معهم مشرتك
واألدب والرفق الكياسة من صورة عىل غرضهم أحقق أن أود ولكني متعددة، وزرافات
فكرة عن العدول عىل أحملهم أن استطعت ثم ومن اإلرضاء، كل اليابانيني تريضمشاعر
اليابان مع اتفاق إبرام من وتمكنت بالدهم، إىل اليابانية الهجرة يمنع ترشيع إصدار
وإال بالدنا، إىل النزوح من عمالهم طوائف أنفسهم اليابانيون يمنع بأن نصوصه تقيض
أراضيها، من جميًعا اليابانيني بإخراج قانون إلصدار التدابري الحال يف حكومتنا اتخذت
صده نحن نتوىل وال إلينا، أهلها هجرة تياَر بنفسها اليابان تقف أن الخري من كان وهكذا

ومقاومته.»
النتائج سيئ الدولة عىل خطًرا الكياسة من الخالء أو اللباقة فقدان يكون وقد
الزعماء بني والخصومات التناحر أو السياسية األحزاب بني الخالف فإن العاقبة، وخيم
إىل يرجع مما أكثر الكياسة إىل واالفتقار اللباقة فقدان إىل راجًعا يكون قد السياسيني

واالتجاهات. املذاهب يف والتباين املبادئ عىل االختالف
بكلمة الكياسة استخدام إىل الحكيم اللَّبُق الحازم السيايس يعمد األحيان بعض ويف
تناسب فكهة نادرة برواية أو الصالحة، األمثولة بإقامة أو واألناة، الصرب بإظهار أو طيبة،
عظيًما، وحذًقا كبرية، براعة عام بوجه يقتيض الكياسة استخدام أن هذا ومعنى املقام،

بالغة. ومهارة
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النواب من وفٌد األهلية الحرب خالل لنكولن إبراهام األمريكي الزعيم إىل جاء فقد
راح إذ مقتنعني، راضني أتَوا حيث من ردهم أن إال منه يكن فلم ويتذمرون، يحتجون

قال: والتمثيل، االستعارة سبيل عىل بها يستشهد أو اآلتية، القصة عليهم يقص

فأسلمتموه خالًصا ذهبًا كانت تملكونها التي الثروة كل أن افرضوا السادة، أيها
به مجتاًزا ليحمله الحبال عىل الرقص يف املاهر الحاوي بلوندين إىل جميًعا
به تتصايحون تروحون أو الحبل تهزون فهل الحبل، فوق وهو نياجرا شالالت
هونًا اعتدل أو خطرانك، يف قليًال انَحِن أو مشيتك، يف قليًال استِو بلوندين، «يا
فاِغِري األنفاس، الهثي ريب بال تقفون ولكنَّكم كال، خطاك؟!» تنقيل يف ما
ذلك بسالم، بلوندين يجتازه حتى الحبل من مبتعدين األلسنة، معقودي األفواه،
وهي عاتقها، عىل ثقيًال عبئًا تحمل الحكومة أن تعلموا لكي لكم أرضبه َمثٌَل
الصياح، وطول الكالم بكثرة تزعجوها فال جهدها، قصارى بكل عملها تؤدي

آمنني. بسالم الطمأنينة بر إىل تحملكم حتى الصمت التزموا وإنما

أمرها، الزعامة عىل تفسد وخداع وتمويه ومداهنة َمَلٍق إىل اللباقة تستحيل ويوم
األدب حد عند وقفت أو وبالغت غالت هي إذا وكذلك عيوبها، أسوأ من عيبًا وتروح
وتدبري الخطط أحكم وتقرير الصواب محجة بلوغ دون حالت هي إذا أو واملصانعة،

امليزان. يف الزعامة قيمة من ينقص أن شأنه من كله ذلك فإن الوسائل، أرجح
للزعيم تهيأت إذا املرحة الروح أو الفكاهة، روح أو الظَّرف، أن يف شك من وليس
الشأن له وسهلت الصعب، له ويرست تمهيد، أحسن له ومهدت عمله، عىل كثريًا أعانته
الرزين، الجادَّ م، املتجهِّ العابس يبدو والظروف األحوال كل يف تجعله ال أوًال فهي العسري،
عىل والنزول له الطاعة لهم وتزين إليه، تحببهم وإنما حوله، من ون ينفضُّ الناس تدع وال

أمره.
غرًضا يزالون ال الناس يف والنفوذ السلطان مراكز يف هم الذين أن يخفى وليس
أنهم فيها ون يُِحسُّ لحظات عليهم تأتي كأن الهوى، لبعض ُعرضة اإلغراءات، من لكثري
رواء، وأروع مظهًرا وأفخم إرصاًرا وأشد إرادة وأقوى الناس، يحسبهم مما شأنًا أعظم
إفساد، كل عليهم ويفسد إليهم وييسء يكشفهم أن عظمتهم تقدير يف الغلو هذا يني فال
ألنه منه؛ فسد ما ويصلح دونه ويحول ذلك يمنع الذي هو الفكاهة روح أو الظرف ولكن
األديم، صافية متحببة ودية له والتابعني وأشياعه أنصاره مشاعر جعل من للزعيم يمكن
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أسمى بأنهم املناسبات يف يشعرهم أن من يتََكرَّه أال األحيان بعض يف يقتضيه قد وهذا
هو بما وأعلم مطلوب هو بما منه أعرف أنهم أو فضلهم، من مكانه يستمد إنما وأنه منه،

واجب.
وعملهم الزعماء، تواضع عىل يساق مثل خري ييل فيما نبسطها التي النادرة ولعل

فضًال. وأكثر منهم أعلم بأنهم أنصارهم إقناع عىل
تقدم حافلة مأدبة له أدبت نيوجريس لوالية حاكًما ويلسون ُودُرو انتُِخب حني
العتيد الرئيس «إنه بويلسون: تعريفهم سبيل عىل قائًال املدعوين إىل فيها األول الخطيب
الحشد أمام فوقف انتهاُزها، يَحُسن أمامه عظيمة فرصة تلك وكانت املتحدة.» للواليات
يكون أن وأرجو — واحدة ناحية من ألحسبني «وإني والتمهيد: الشكر بعد يقول الحاشد
الساعة محدثكم أنا فكهة قصة عنهم سمعت بقوم يشء أشبه — أكثر ال واحدة ناحية من
خطر رجل القوم بني وكان الصائدين، من جماعة مع كندا إىل سافر صديق يل كان بها،
قال التسمية هذه رس عن سئل وملا «السنجاب»، يسمى الرشاب، من نوًعا معه يأخذ أن له
ِفْعَل األشجار تسلق يف الرغبة يحسون يرشبونه الذين يجعل ألنه السنجاب سمي إنما إنه

السناجب.
ونزفت صوابه فقد حتى يرشب «السنجاب» عىل امُلِلحُّ الرشيب هذا راح يوم ذات ويف
تواعدوا قد وكانوا إخوانه، مع القطار يف للسفر املرضوب املوعد يؤذن يكد ولم لُبَّه، الخمر
إىل مسافًرا قطاًرا يركب سكره فرط من راح حتى قيامه، قبل القطار إىل يتَواَفوا أن عىل

الشمال! إىل شخوًصا هم كانوا حني عىل الجنوب
سوء، يمسه أن من وأشفقوا العاقبة عليه خشوا جرى، ما وأدركوا َصْحبُه أقبل وملا
رجًال «اْرِجْع فيها: يقولون صديقهم ركبه الذي القطار «كومساري» إىل بربقية فبعثوا
… ألنه الجنوب؛ قطار يريد وهو خطأ، ركب ألنه الركاب؛ بني جونستون يدعى قصريًا

سكران!»
ثالثة القطار ففي وافية، معلومات «نريد يقول: القطار مالحظ من الرد فجاءهم

سفرهم!» وجهات وال أسماءهم يعرفون ال رجًال عرش
وطريقي وجهتي معرفة من متأكًدا لست ولكني اسمي، أعرف أنني فمتأكد أنا أما

الخطيب!» يصفها التي «بالدرجة»
إشفاق، عن والفكاهة ولطف، رفق عن واالبتسام عطف، عن الضحك يروح ما وكثريًا
ملا ومزيًال األغراض، وقضاء املشكالت، حل عىل معوانًا — املواقف لبعض املرح والتصوير
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استعني هو إذا الجماهري، عىل اليأس منه استوىل أو الجماعات يف النفوس به تأثرت قد
وإذا يقولون، كما البسيكولوجية اللحظة أو املناسبة، والظروف الدقيقة اللحظات يف به
فإن السامعني، ببعض استهزاء أو الحارضين أحد من سخرية عىل منطويًا أيًضا يكن لم
الذي الفكه التعبري أو الضحك ولكن والخلطاء، األصدقاء بني يجوز قد الناس من الضحك
فيكون الشخصيات، إىل يتعدى وال العموميات، عىل يقترص أن ينبغي إليه الزعيم يعمد

العامة. للمواقف تصوير أو الشخصية، بالتجاريب االستشهاد بسبيل فكاهات مجرد
وسحًرا لطاًفا، ونفوًسا خفاًفا، أرواًحا هللا آتاهم الذين من قليل فريق الزعماء وبني
املجالس تصدروا أو الناس خطبوا إذا وهؤالء األعماق، إىل ينفذ جميًال حلًوا وتعبريًا نفاثًا،
يف يلقونها مونقة وعبارات خطبهم، بها يمزجون نوادر يعدمون فال ، النَِّديَّ حرضوا أو
نجاح يزال ال ثم املوضوع، يف ويندمج الظرف ويالئم املقام يناسب مما كالمهم وسط
القبيل، هذا من التي الفكهة العبارة أو النادرة تأثري ومبلغ النوع، هذا من التي النكتة
ال وهذه للمناسبة، االختيار وحسن اإللقاء، يف واملهارة األداء، يف الرباعة مقدار عىل متوقًفا

املحببني. والقادة الزعماء من والظرفاء للَربََعة إال تتواتى
هذه يف املتفوق — هللا رحمه — سعد كان كيف يذكرون مرص يف الناس يزال وال
السامعون لها يضج فكاهة من تخلو له خطبة تكن فلم السبيل، هذا يف الفذ الناحية،
التعبري ذلك ذكر من أول كان ولعله الفضاء، غامًرا أجلها من الهتاف له ويدوي ضحًكا،
بهم يساق كان الذين عن قوله وهو األمثال، مسار بعده من سار الذي البديع التهكمي
املاضية الحرب يف الربيطانية السلطات مع العمل ميادين إىل الحبال أو األغالل يف ُمَقرنني
انطوت ملا ظاهرة، ونكتة بديع، جد «باملتطوعني» عنهم التعبري فإن السلطة!»، «متطوعو

الفاضحة. واملغالطة البليغ التناقض من عليه
من تخليًدا ُخلِّدت وكلمات ألفاظ من الرنانة خطبه سائر يف زغلول لسعد كان كم بل
كانت يوم اإلنكليز مع للمفاوضة باشا عديل سفر عن تعبريه ينىس الذي ذا فمن بعده،
الخامس «جورج قوله: وهو املسافر، الوفد ورياسة السفر بشأن محتدمة الخصومة
عىل مذكورة تزال وال اليوم، إىل الفذة الكلمة هذه عاشت فقد الخامس!» جورج يفاوض

القادمة. األجيال إىل الزمن مع تنحدر وسوف الشفاه،
موضع، أنسب وصادفت املحز، موقع ووقعت الخاطر، عفو جاءت له أخرى كلمة وثمَّ
التعبري هذا فإن تواضعي.» أخجلتم «لقد بمديحه: يلهجون الخطباء انربى وقد قوله وذلكم
والغشاء الثوب فاتن املعنى، جديد االستعارة، حسن األداء، لطيف مونق بديع ترى كما

والتلوين.
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نفسه يف وتبعث النادرة، الكلمة تلهمه رائعة شجاعة الخطرية املواقف يف لسعد وكان
عليه دخل يوم منه كان ما ذلك أمثلة ومن املرهفة، بالفكاهة ِمْقَوَله وتطلق الالذع، التهكم
يستبقه املسلحني الفرسان من عديد يف أقبل وقد اللنبي لورد الوزراء مجلس رياسة يف
حادث عقب املعروف اإلنذار ذلك سعًدا ينذر لكي امِلْرنان بصوته الفضاء يمأل النفري
بكل البالد يف الوطنية الحركة قائد سعد الثَّبت الشجاع البطل تلقاه فقد الرسدار، مرصع
اللنبي لورد يسع فلم …؟! الحرب أعلنت هل …؟! ماذا مسائًال: وابتسام وهدوء سكينة
هذه أثر من نفسه يستجمع أن قبل مرتبًكا حائًرا يصمت أن إال البديع التهكم هذا إزاء

املنتظرة. غري املباغتة

املتحدة. الواليات جمهورية رئيس – روزفلت فرانكلني

الفكاهة، وحلو الحديث، ولطف الكالم، بعذب تفيض وأسماره سعد مجالس وكانت
التكاليف، من تجرد فرتات لالستجمام، بركات بساتني أو وصيف مسجد يف منزله وكان
يومئٍذ تنعقد فكانت إليهم؛ ويأنس لذلك يصطفيهم الذين أضيافه مع نضري وعيش
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وحارض النكتة، وبارع الحديث، حلو كل من األصفياء فيها يشرتك بديعة، جلسات
الناس أبدع من وكان — هللا رحمه — إبراهيم حافظ الشاعر خاللها ويالزمه البديهة،
وعثنونه الحلوة، بقافاته ثابت محجوب والدكتور القلوب، عىل مدخًال وألطفهم كالًما

الصدور. عن املروحات للهموم النافية وكلماته البديع،
القول، وأماليح الكلم، أفذاذ من لَُمٌع النحاس» «مصطفى خليفته أحاديث ومن
التعبري، وغرائب األحاديث، وِعذَاب اإلشارات لطف من مجلسه يخلو فال الفكاهات، وبوارع

البيان. وحسن
الزعماء، من كبريًا فريًقا تالزم التي الصفة بهذه الحديث عرصنا يف اشتهر وممن
الرياسة، تكاليف َحَمَل َمْن أقدر عاهة، من به ما عىل فهو روزفلت، فرانكلني الرئيس
الضحوك امِلْفَراح الرجُل ذلك بجانب هو ثم تبعاته، وصان الحكم مطالب أدرك من وأحذق
قولهم بعمله واملتصلني أرسته وأفراد مكتبه موظفي عن املأثور ومن األحاديث، البارع
رنانة ضحكة أصداء تدوي حتى االنتظار هو افتقدوه إذا مكانه ملعرفة طريقة أرسع إن
بهذا عمله وطأة تخفيف يعالج وهو يكون! تنبعث فحيث مصدرها؛ فيعرفوا القلب، من

البديع. ِط امُلنَشِّ بهذا منصبه تكاليف كثرة ويروض املرح، الروح
التي الضعيفة املواقف معرفة عىل يساعد أنه الزعماء عند الَفِكه الروح مزايا ومن
أن يف شك ال إذ املواتي، والظرف املناسب الحني يف والتوطيد والتعزيز، التقوية تقتيض
طبيعية فتبدو تعود الوقت مع ولكنها ة، ُمحريِّ ُمرِبَكة ما وقت يف تلوح املواقف هذه بعض
إليها الناظر ألن مناسب؛ غري يرتاءى ما املواقف ومن رضر، وال بأس منها ليس مألوفة أو

الواجبة. والعناية الصحيح بالرأي الستعراضها الكافية الفسحة يؤَت لم
أو الفكاهة بروح واللباقة، الكياسة أو لألشياء، الدقيق التقدير روح اقرتن وإذا
عىل وسلطانها النفوس يف نفوذها قمة الزعامة بلوغ عىل مًعا أعانتا إليها، املرح النظر

األرواح.
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الغاية، عىل وتويف الهدف وتبلغ النجاح تصيب لكي والتنظيم األسلوب عن للزعامة َغنَاء ال
التي االجتماعية أو السياسية الهيئة ويف ذاتها، الزعامة يف القاعدتني هاتني مراعاة وتنبغي

املنشود. واملقصد املرجوِّ الغرض إىل وتقودها عليها، اإلرشاف تتوىل أو ترأسها،
أوقاته، ترتيب يف ذلك فمظهر نفسه، للزعيم بالنسبة والتنظيم األسلوب حيث من أما
ومنحاه التفكري، يف طريقته وتوحيد اليومي، عمله برنامج وتنسيق عمله، ساعات وتنظيم
أو نفسها الجماعة جهة من وأما الشئون. وتدبري األمور وتقدير األشياء إىل النظر يف
صالحة نيابة وتعيني ثابت، مكني نظام وإنشاء قوية، وحدة بناء ففي يليها، التي الهيئة
يف القيادة وتسلسل أعوانه، اختيار وحسن بمهمته، للقيام كفء مناسب وتمثيل عنه،
متتالية، متعاقبة منظمة وشعبات فرعية، رياسات ثَمَّ لتكون والتابعني؛ املوالني صفوف
روح وبث للعمل، الحمية وإثارة العامة، الُقَوى تنشيط مبلغ يف أيًضا ذلك يتجىل كما

والتكوين. واإلنشاء الظهور إىل الكامنة والكفايات امللكات وبعث والتضامن، التآلف
منه، واملراد وشعاره األسلوب مفتاح هو هذا مكانه» يف يشء وكل يشء لكل «مكان
التعريف وأدق وفضله، األسلوب ملعنى مظهر أروع هو كالساعة يشتغل الذي العقل فإن
من والخطري والعظيم بالكبري وينتهي والتافه، بالصغري األسلوب ويبدأ وطريقته، لصفته
ناجحة رياسة ينهضأساسكل وعليه الزعامة، جالل يربز الكيل التدقيق هذا ففي األمور،

الطريق. إىل مهتدية
أو تغيريًا فيه يرتيض يكن لم لحياته ثابتًا نظاًما «كانت» الفيلسوف وضع وقد
يف تؤثر أن مخافة التافهة التغيريات يخىش كان إنه قيل حتى األيام، من يوًما تحويًرا
يف يعرف ال العنيف، املتزمت نفسه عىل الشديد فكان دراسته، سري تعوق أو صحته
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يرص وكان ومزاياه، العلم صفات أول «التدقيق» يجعل كاد وحتى تساهًال، عيشه أسلوب
بارزة. عنده كانت التي الصفة هذه يف حذوه عليه العلم وطالب مريدوه يحتذي أن عىل
وآخر حني بني وترصفاته مسلكه يف تدقيقه مبلغ يمتحن فرانكلني بنيامني وكان
هناته. من ويمحو أغالطه، من ويهذب أخطائه، من ليصلح االمتحان رضوب بأغرب
كل فيها يدونون «يوميات» يحفظون الكبار والنوابغ والزعماء العظماء من فريق وكان
الفطور قبل قرءوه وما الفراش، من النهوض وقت حتى فساعة، ساعة يومهم أعمال
الدقة مراعاة التدوين هذا يف دأبهم وكان النهار، سحابة يفعلونه ما وجملة الفطور، وبعد

الحياة. وأسلوب العيش نظام يف التامة
غري تواتي ال الحسنة الفرصة «إن القائل: أنه الكبري البحاثة العالم باستري عن وروي
هذا فرط من الرتاخي يوًما إليه ونسبوا بالبطء أصحابه اتهمه ولقد املنظم.» املنسق العقل
هذا مزية تدبروا الذين ولكن وأعماله، بحوثه كافة يف به نفسه أخذ الذي العجيب التدقيق
املتأكد منه املتثبت وهو إال شيئًا يقرر كان ما إنه يقولون راحوا ونفعه وفضله األسلوب
يف ويمد لفرنسا باستري يا هللا «يحفظك الفرنسيني: الُكتَّاب أحد فيه قال وقد التأكيد، كل
ويالحظ، ويرقب يتأمل الذي النَّري العقل بني العجيب التوازن هذا عىل فيك ويُبِقي أجلك،
تنفذ التي املوفقة الحكيمة الحاذقة واليد وتهتدي، وتكشف تحس التي امُلْلَهمة والعبقرية

اآلن!» إىل العلماء عن ُعِرف تدقيق أتم يف وتستكمل
الرسعة، ويجنبه االتزان، صاحبه يكسب أنه وأثره الشخيص األسلوب فضل ومن
عىل ويساعده ومداه، وقته يف له ويفسح قواه، يدخر أنه كما الزلل، وبني بينه ويباعد
إنه بل ومنتهاه، بدايته تستغرقه الذي والزمن يؤديه، أن وسعه يف الذي العمل معرفة
والتوضيح والرتتيب التنسيق حسن يألف ويجعله واإلتقان، والتجويد االفتنان عىل ليعني

والبيان.
والرباعة، الحذق يسري التدقيق يسري وحيث املهارة، تكون حيث إال األسلوب يكون وال
الُخلقية، املعالم من بجملة مرتبط وهو االستقالل، وفضيلة النظر بُْعد يميشأبًدا رفقته ويف
من ا وحدٍّ السلطان، من درجة املرء تكسب بحيث الشخصية، واملواهب النفسية، واملزايا

آخر. طريق من بسهولة عليها التفوق يمكن ال الزعامة، أو السيادة
العمل محصول يف يزيد أن شأنه من اليومي للعمل دقيق برنامج وضع أن يف خفاء وال
تنظيًما الوقت تنظيم أيًضا يقتيض األسلوب أن كما وثماره، قطوفه من ويكثر ونتاجه،
— واالرتقاء» «النشوء مذهب صاحب املشهور العالم داروين شارلز كان وقد اقتصاديٍّا.
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كل ينظِّم — محدوًدا الحال بطبيعة عمله يجعل ما وهو صحته، ضعف من الرغم عىل
وأجزل ربح أكرب بغري منها يقنع وال معينة، مهمة أو ما لعمل نهاره ساعات من ساعة
ال ألنه الوقت؛ من كبري شطر توفري عىل ِمْعَواٌن والعناية التدقيق أن يعتقد وكان فائدة،
الحياة قيمة جهل «لقد القائل: هو داروين وأحسب «مرتني»، اليشء عمل إىل املرء يضطر

واحدة.» ساعة وقته من يُضيِّع أن يرىض من
حياته يف معني أسلوب اتباع إىل املرء تحدو التي الخلقية واملعالم الصفات من وقريب
وجمع معينة، جماعة يف أمرهم وتوحيد األفراد تنظيم عىل بمقدرته يتصل ما الخاصة،
توحيد عىل ومقدرًة وذكاءً وقوًة نشاًطا يقتيض ذلك فإن عامة، هيئة لتأسيس شتاتهم
حزم أو التنفيذية» «املقدرة يسمونه ما وهي مًعا، العمل عىل األفراد واحتثاث الجهود

القيادة. وحكمة التوجيه، وأصالة األمور، وعزم اإلدارة،

موسوليني.

إذا املنفذ القائد أو الزعيم مرتبة إىل يصعد أن أحد يستطيع ال الحديث عرصنا ويف
أحد قال وقد التبعات. حمل عىل وأنصاره أصحابه ورياضة املسئولية توزيع يحسن لم

79



النحاس مصطفى

هذا يل أصبح حتى نجاحي يف السبب «إن املعرض: هذا يف الناجحني األعمال أصحاب
عارفني خرباء وأشخاًصا أكفاء رجاًال منه فرع لكل استخدمت أنني هو الكبري املصنع
السلع من عديدة ألوًفا يحوي متجر يف يشء كل يعرف أن واحد لفرد يتيرس ال إذ ملطالبه،
ما علم نحسن أن إىل بحاجة وأمسينا «التخصص»، عرص يف أصبحنا ولقد والصنوف،

العلم.» أشمل علمه إىل بحاجة نحن
وأصحاب الخربة وذوي النظر بأهل االستعانة عن َغنَاء املنظم للزعيم ليس ثم ومن
منهم طبقة كل إىل ويسند حوله، بينهم ويؤلف إليه، فيجمعهم الناس يف واملكانة الخطر
كل يف إنه الناحية هذه يف لينني الزعيم عن قيل وقد بذاتها. مستقلة ومهمة ا، خاصٍّ عمًال
لقد حتى الثقات، آراء إىل ويركن األخصائيني مشورة يلتمس الحياة نواحي من ناحية
القيرصي الحكم عهد عىل املناصب يف كانوا الذين القواد َعْوَن العسكرية الشئون يف افتقد
االنقالبية، والشئون الثورية املسائل يف مثًال األملاني «ماركس» يستشري رأيتَه وإذا القديم،
تقدمه ووسائل الصناعي اإلنتاج حسن بسبيل مثًال األمريكي تايلور يستنصح كذلك رأيتَه
الحاسب واأللوان: الصنوف سائر من الخرباء فضل عن يتحدث ينفك ال وهو وتنميته،

السواء. عىل واألستاذ والزارع واملهندس
وال والجزئيات، بالدقائق التامة العناية نجاحهم وأساليب الكبار الزعماء مزايا ومن
أنسب هو العظيم وأثرهما نفوذهما ومبلغ الصفتني هاتني قيمة فيه تظهر موطنًا نحسب
غاية لتحقيق الصفوف املجتمع الجهاد ومواقف االجتماعي، لإلصالح التجرد مواطن من
وكبرية. صغرية بكل الكاملة العناية وقيمة التدقيق، فضيلة تتجىل املجال هذا ففي عامة،
بنكهرست السيدة وصفته الذي البديع الوصف ذلك قرأناه فيما ذلك وشاهد
تقول ذلك ففي االنتخاب، حق إنجلرتا يف النساء منح إىل تدعو كانت التي اإلنكليزية
كل تفوق كربى مظاهرة تنظيم نستطيع أننا نعرف كنا لقد العجيبة: الزعيمة تلك
يف االنتخابية بحقوقهم الظفر سبيل يف يقيمونها الرجال كان التي العظيمة املظاهرات
«هايد يف واحتشدت قبل من قامت مظاهرة أعظم إن قيل فقد عرش، التاسع القرن خالل
ننظم أن — النساء نحن — فاعتزمنا نحوها، أو ألًفا وسبعني اثنني تبلغ كانت بارك»
األحد يوم وحددنا األقل، عىل ألًفا وخمسني مائتني تضم مظاهرة بالذات املوضع ذلك يف
هذا يف نعمل طواًال أشهًرا ولبثنا إلقامتها، موعًدا ١٩٠٨ سنة يونيو من والعرشين الحادي
لقد حتى النسوية، الحركة تاريخ يف خالًدا جليًال مشهوًدا اليوم ذلك نجعل لكي السبيل
وكافة لندن جدران ومألنا جنيه، ألف مائة عىل يزيد ما وحدهما واإلعالن الدعاية يف أنفقنا
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تسري التي الطرق فيها تبني خريطة وضعنا كما منوعة، ضخمة إعالنات الكبرية املدائن
األماكن لتوزيع أخرى وخريطة بارك»، «هايد يف االجتماع موضع إىل السبعة املواكب فيها
حتى وأبدعه التنظيم أعجب أنفسنا ونظمنا املتفرقة، واملواكب الحشود بني املتنزه ذلك يف
حامالت الشوارع تخرتق النساء من كتائب نخرج امليعاد قبل كامًال أسبوًعا قضينا لقد

«… مكان كل يف واإلعالنات األلواح

النازية. أملانيا زعيم – هتلر

وتجتذب، وتبتلع تمتص أن شأنها من املنظمة الكبرية الجماعات أن يف مراء وال
تنتزع قد ثم ومن الجاذبية، رهيبة االمتصاص، شديدة األثر، قوية كله ذلك يف وهي
والتابعني، األفراد عند النشاط من يشء االمتصاصآخر هذا بقوة املطلقة املتفردة الزعامة
يف الغلو ينتهي قد كما رايتها، تحت واملنضوين األنصار قوى من ذرة كل وتستنفد
يف ُمشاهد هذا ومثل اإلرادة، فاقدة آلية وأجهزة رة ُمسخَّ آالت مجرد جعلهم إىل التنظيم
تحت الفاشية النُّظم يف الظهور كل ظاهر هو كما هتلر، يقودها التي الكبرية الجماعات
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يف مندمجون والشيب والشباب والنساء الرجال فإن موسوليني، اإليطايل الزعيم سلطان
املشيئة استقالل كل من ويجردهم إرادتهم، كل منهم ينزع كليٍّا اندماًجا النظم هذه

والتفكري. والسلوك الترصف وحرية
بسط يف يغلو بأال َحِريٌّ املتهور، وال املجازف غري اليقظة الشديد الحذر الزعيم ولكن
ونفوذه استعباد، قيادَة قيادته تكون ال حتى إرادته، إمالء يف يتناهى بأال خليق سلطانه،

الهوى. طليق مستبد نفوذَ
يف يستطيعوا لم ثم للجماعات، املنظمني خرية من ُعدُّوا زعماء اآلن قبل رأينا وقد
عىل والحمل انتزاًعا، الناس إرادة انتزاع إىل الجنوح أنفسهم يجنِّبوا أن األحيان بعض
يف يشء كل يتوىل كان إنه «هوفر» الرئيس عن قيل وقد واإلجهاد، العنف بأشد قواهم
تحريك يف املطلق باألمر لينفرد حتى السلطان من وكبرية صغرية بكل وينفرد الجماعة،

الشئون. أتفه وتنفيذ يشء، أقل
لتوزيع األكفاء اختيار حسن هو التنظيم بسبيل إليه اإلشارة تنبغي ما وأخطر
أكثر يعرفون الذين األفراد انتقاء يحسنون حكماء زعماء شهدنا فقد عليهم، التبعات
يجب وما العمل، من ينبغي ماذا ويدركون الجماعة حياة من املختلفة النواحي يف منهم
عىل ذلك يف أنفسهم راضوا التي والقاعدة إدراكهم. من وأكمل وأتم أرسع الترصف، من
بارزين عليهم، معينة تبعات ذوي مثلهم كباًرا وزمالءهم صحبهم يجعلوا أن هي اتباعها

املنوعة. ومواهبهم وكفاياتهم بأخطارهم الشعب أمام ماثلني بجانبهم،
توزيع وديدنه دأبه من جعل إذ زغلول، سعد الزعماء من الطراز هذا من كان وقد
ت يُرسِّ ما كل يف يربزونها مواهبهم وبني بينهم وَخىلَّ الكبار، وأنصاره صحبه بني التبعات
القمة، إىل بهم ليصعد واألكفاء املوهوبني بأيدي ويأخذ إبرازها، عىل يشجع كان كما له،
هذا ونتاج هيئته، يف النيابي التنظيم هذا ثمرة هو املرصي الوفد وكان األوج. إىل بهم ويعلو
خري من خصومه بشهادة الوفد ُعدَّ لقد حتى وفروعه، نواحيه سائر يف الحكيم التنسيق
أساليب. العمل يف وأروعها إحكاًما، الخطط تدبري يف وأمتنها تنظيًما، السياسية الهيئات
النظام هذا عىل الوفد يُبِقَي أن فاستطاع سلفه؛ آثار عىل سعد خليفة سار وقد
ملطالب التامة ويقظته الجماعة، وسط يف املعنوي بالروح البالغة بعنايته املكني التقليدي
وحني. وظرف موقف كل يف العمل سري وحسن الواجبات، وتقسيم املسئوليات، يف التوزيع
بنهايته، انتهى قد عمله أن أمريكا يف حركته خصوم فظنَّ واشنطن بوكر مات وقد
النظام ذلك رأوا أن وعجبوا بهتوا ما َلَشدَّ ولكن حياته، رساج بانطفاء منطفئة والحركة

السنني. طوال بعده ر عمَّ قد املكتمل البديع
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ولكن الدنيا، هذه من سعد رحيل عقب يتوقعونه الوفد خصوم كان ما هو وهذا
ا ملتفٍّ مكانته، عىل مستوليًا شأنه، عىل قائًما الوفد وظل أحالمهم، وطاشت َفأْلُهم، خاب
من منيع وسور اإليمان، من بسياج وتحوطه تصونه كيف عرفت التي األمة من حواليه

اليقني.
نفسه يجد أن الزعيم يلبث ال الحزب أو الهيئة أو الجماعة يف الداخيل التنظيم وبفضل
فهو منهاجه، عىل ويسريون حذوه يحتذون زاخرة وجموع أشباهه، من حشود رأس عىل
يف واألمثال الصور متعدد بينهم، كثري فيهم، موزع الواقع يف ولكنه رأسهم، عىل قائم
من ابتغى فإذا واتجاهه، واستعداده الزعيم بَمجنَح رهن كله ذلك نجاح وإنما وسطهم،
األمر ينتهي األحايني أكثر ففي وغايته، شهرته ومجرد الذاتي مجده محض جميًعا هذا
أو ما، قضية إنجاح هو منه األوحد هدفه كان إذا أما والفناء، والتاليش السقوط إىل به
حوله، من الكفايات تنمية عىل العمل سوى أمامه فليس قومية، وأمنية عام بمقصد الفوز
األعنَّة، وإرسال اللُجم إطالق عن النجاح سبيل يف غناء وال بجانبه، املنشئة الُقَوى وادخار
وتشجيعه. وحفزه احتثاثه بفضل وتحيا تعيش أن العليا واملثل الجديدة لألفكار والسماح
والتعزيز بالتنمية يقودها التي الهيئة يتعهد أن للزعيم يتسنى كيف تسأل فقد وأنت
حتى حجمها، وتضخيم أعضائها، من واإلكثار أفرادها، عدد زيادة إىل يعمد هل والتكثري،
اإلنتاج، مصادر وتغذية الكفاية، عىل اإلرشاف يتوىل أم البارزة، جسامتها وتتناهى تتفيَّل
املنفرد الطليق الزعيم بأن مجيبوك ونحن والبناء؟ والخلق واإلنشاء بالعمل التامة والعناية
زعيًما رأينا وقد الثانية. السبيل يُْؤثُِر الذي هو الديمقراطيَّ الزعيم وأن األول، الوجه يفضل
رغم عىل «الجونتو»، ناديه أو حزبه عضوية يف األفراد من مزيد قبول يأبى فرانكلني مثل
اإلكثار عن مستغنيًا فيه، اندمج الذي بالقدر مكتفيًا حظريته، يف الدخول عىل اإلقبال

النجاح. عىل األوحد املعوان ألنه النظام؛ عىل القيام وحسن الكفايات برتقية
ومعرفة مًعا، العمل يف الجماعات رغبة يف لتتجىل الديمقراطية الزعامة مظاهر أكرب إن
التي والنزعات سبيلها، تجد ال التي امليول واكتشاف فيها، الضعف ووجوه القوة وجوه
مرصوصة األجزاء تامة واحدة ككتلة والقيام الجهود توجيه عىل والعمل غايتها، تبلغ لم

البنيان.
واعتزال الجماعة عن ع الرتفُّ إىل َجنُوًحا تروح قد أنها الزعامات بعض يعيب ومما
تنادي قد وأنها األفراد، عىل السمو ومحاولة الجماهري، عن بالحجاب والتواري الصفوف،
وتضافًرا واحد جانب من تعاونًا يروح أن يعدو ال ولكنه التعاون، أو التضافر بوجوب
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أكرب روزفلت تيودور كان وقد ويبتغيه، ويشاطره الزعيم يريده ما منهم فرد كل يؤدي
ال غاليًا درًسا تعلمت «لقد فقال: الزعامة يف الديمقراطية العنارص قيام وجوب أدرك َمن
للمجموع خدمة أرفع يؤدي أن وسعه يف أحد من ليس أن وهو بقيمة، يقدَّر وال بثمن يقوَّم
الصحيح، التعاون شعار هي وهات» «خذ كلمة فإن عليه، وزمالءه وصحبه يتعاون لم ما

الثمر.» بأحسن الكفيل التام التضافر ووجه
إنجاح عىل العمل يف حقيقيٍّا فعليٍّا اشرتاًكا مشرتكان إذن والتنظيم األسلوب إن

… الحاسمة النهائية الغاية وبلوغ املبني، الفوز نحو أمامها السبل وتيسري الزعامة،
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سلطان ذي أو جماعة قائد أو زعيم عن حديثهم الناسيف من خلًقا نسمع أو نقرأ ما كثريًا
عىل الحمل يف عنيف أنه أو نفسه»، تقدير يف املرسف «هو أو رأسه» َوِرم «لقد يقولون:
مشري»، مشورة إىل يستجيب وال ناصح، نصح إىل يستمع «ال هو أو أتباعه، وسوق أنصاره
يف وصانعه يقولها، كلمة كل عىل ْن َفأمِّ لديه، وحظوة منه قربة ذا تكون أن أردت «إذا أو
خيفته»، من شعاًعا النفس طائر إنسان كل يجعل أن يحاول «هو أو صانع»، هو ما كل
«هو أو غضبه»، سورة من ونجوة عياذًا والتمس منه، تقرتب فال غاضبًا رأيته «إذا أو

مفتون». الخاطر مشغول أبًدا بالنساء
بعض ريب بال وهذا أعالم، قواد أو ُكثر زعماء عن أحاديثهم يف الناس يقول هكذا
الزعماء أن عىل يدل وكله قيًال، وأسوأ هذا من أكثر هو ما هناك فإن به، الزعماء يُذَم ما
أن عىل ينم كما حاصًال، يتصورونه مما أكثر ومالحظاتهم الناس دراسة موضع أبًدا هم
وتتسلل عليهم، غرائب صفات إليهم تتطرق قد الغري عىل السلطان مراتب يبلغون الذين
ألخطار زعامتهم وتتعرض لألبصار، شوهاء صور يف تبديهم سيئة عوامل نفوسهم إىل

شديد. وأذى كثر وآفات متعددة
رضاهم من ونفوذه مكانه ا مستمدٍّ الناس عىل سلطانه إنفاذ يف الزعيم يكون وقد
نفسه حدود كل مجاوًزا نراه ذلك ومع الشاملة، الغامرة وثقتهم الكاملة، وبيعتهم التام

وأعوانه. وأشياعه ألنصاره واإليذاء مكانه، وتسوئة بسلطانه، اإلرضار إىل
الغلو حد إىل بنفسه َمْعِنيٍّا الزعيم تجعل وخواص لوازم أية أن يف شك من وليس
يتهدد خطًرا تصبح ذاته، وشخصه وحدها عاطفته إرضاء إىل ناظًرا واإلفراط، والرسف
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الذهن، متزن غري يكون أن ذلك ومثل دونه، من بالذين صالته يفسد أن ويوشك زعامته
غرائب، بوسائل ومعايب فيه مناقص عن معوًضا أو النفيسة، العلل ببعض مريًضا أو
ونحوه ذلك فإن فاسدة؛ والزمات سيئة عادات أسري أو مضللة، أساليب أو شذوذ، ووجوه
نزًعا. منه َوينِزَعه به يذهب أن يلبث ال شديد بخطر الناس يف مكانه يحيط أن شأنه من
هي — واألدواء العلل بعض من الناشئة — الباثولوجية الشذوذ حاالت أن عىل
السلوك تفسد اعتيادية ولوازم خواص يف والغلو اإلفراط حاالت من أقل عامة كقاعدة
سلطان أمام وحوائل حواجز تقيم ثم ومن القويم، والسبيل ، السويَّ الطريق وتتنكب

ونفوذه. الزعيم
الظواهر رشح متوخني الناحيتني، كلتا الكتاب من الباب هذا يف معالجون ونحن
الزعامة لها تتعرض قد التي واملساوئ والعلل الخلقية االضطرابات ناحية يف الغالبة

األثر. أسوأ الجماعات من مكانها يف وتؤثر النفوس، من محلها عليها فتفسد أحيانًا،
ال أنفسهم يف كغايات الناس إىل ينظروا أن الزعماء واجبات أول من أن يخفى وليس
ويريدونهم فرًضا، عليهم الزعماء يفرضها التي الغايات تحقيق سبيل يف وأدوات كآالت
الزعيم تحيل أن شأنها من منازع أو صفات أية وأن وِغَالب، وَقْرس إكراه إرادَة عليها
تغليب إىل يجنح ريب بال تجعله القسوة، بالغ الوطأة شديد الناس عىل عنيًفا بذاته مزهوٍّا

إليه. بسكونهم والظفر إرضائهم، عىل نفسه، وإشباع ذاته رضوان
يجنح إنما العافية املوفور الصحيح العقل السليم الشخص بأن القول يمكن وكذلك
ال والُعرف وباللني واإلجبار، بالضغط ال وباالحتثاث باإلكراه، ال بالحض النفوذ إىل

والعنف. باالستبداد
عىل الخطر كل الخطر اإلغراء هذا يف وأن إغراء، للسلطان أن ننىس أن ينبغي وال

الجماح. وكبح بالرياضة نفسها وتأخذ تتئد لم هي إذا الزعامة
التي الصفات ألن الزعماء؛ من يُنتَظر ال العقيل االتزان بأن ذلك مع يُعَرتَض وقد
فهم الناس، عىل الرفيع التفوق ذلك لهم جعلت التي الحال بطبيعة هي زعماء جعلتهم
نستشهد أن سهولة بكل نستطيع ولكنا التعيني، عىل أخرى صفة التماس عن أغنياء بها
من وتَِخذُوا فضائل، رذائلهم من جعلوا أنهم إىل سلطانهم يرجع لزعماء كثرية بأمثلة
سواها، عىل الغلبة يف تناهت فيهم معينة خواص عىل اعتمادهم إىل أو حسنات، مساويهم

الغالبة. البادهة البارزة هي فأصبحت غريها، عن وانمازت
وإىل للزعامة، وصالحيته كفايته ناحية من الفرد إىل نظرنا نحن إذا الحق ويف
يف اإلفراط أن لنا بدا املكني، القويِّ الناجح املوفق الزعيم عن بحثه حيث من املجموع
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يهدد الذي الخطر وحده هو والخواص، املزايا بعض يف الحد وتناهي الصفات بعض
واملزايا؛ الخواص يف وتعادل الصفات، يف توازن عىل تكون أن لها الخري من وإنه الزعامة،

طريق. أقوم وتأخذ صالح، وجه عىل لتستقيم
علميٍّا، تقسيًما األثر سيئ الزعامة يف تؤثر التي املختلفة العوامل تقسيم ونحسب
مفتاًحا ذلك ليكون لغتنا يف لها نعرض أن يصح وإنما شأننا، من ليس البحث من وجًها

مستزاًدا. ويطلب توسًعا الباب هذا يف يبتغي ملن
شهوة هي بسبيله نحن الذي باملوضوع اتصاًال العوامل هذه أكثر لعل ولكن
واختالف بالعجز، واإلحساس الدائبة، ة امُللحَّ واملخاوف العاطفة، تغلب ورسعة السلطان،

والقسوة. العنف إىل والنزوع الجنسية، الوظائف واختالل واملعاذير، الشفائع
… واختصاًرا إيجاًزا بالبحث العوامل هذه متناولون ونحن

الرئيسية الدوافع أحد شك غري من هي والسؤدد والرياسة الرفعة يف الرغبة إن
عىل ويسيطر بلونه، ترصفاته ويطبع مسلكه، يف يؤثر الذي الحافز هي بل اإلنسان، يف
يريد منا فكل الحياة، يف رضوري طبيعي دافع ريب بال وهو وسكناته، حركاته جميع
ذاته يف له بأن ويشعر نفسه عيني يف يَْحُسن أن يريد منا كل بل باسمه؛ ويَُشاد يُذَكر أن
نفسه يف تُرِيض التي الفرصة غريه من أكثر يصيب الحال بطبيعة والزعيم وفضًال، شأنًا
الحب هذا ولكن السلطان، وتنفيذ الزعامة باستخدام الحاسة هذه وتشبع الشعور هذا
لُُجمه وتترسب اليد، من زمامه يخرج أن للغاية السهل من والسيطرة والرياسة للرفعة
الوحيدة السبيَل السلطان عىل استحواذه مجرد أو الزعيم مركز يصبح ويوم القبضة، من
ويُْخَىش اإلفراط، أخطار تتمثل النفوذ؛ مظاهر وإبداء التملُّك، إرادة وإظهار السيادة، إلبراز

الحدود. ومجاوزة والغلو ف َ الرسَّ عاقبة من
نفسه ذات يف الزعيم يجد قد فمثًال متعددة، أشكاًال اإلفراط هذا أو الغلو هذا يتخذ وقد
عىل والزهو الجمهرة، عن بالسمو واإلحساس السواد، عن الرتفع بسبب بالغبطة الشعور
وتكرًما، منه تفضًال إليهم التنزل إظهار من ذلك يتبع وما مخالطتهم، عن والرتفع الناس،
من مفرًطا ا حدٍّ يقتضيهم وقد والكربياء، والعزة والخيالء والُعْجب الغرور إىل والنزوع
املزدلفني بجموع نفسه وإحاطة املَلَقة تقريب إىل بذلك فيضطر له، والوالء فيه التضامن
يقوله، ما كل عىل نعم» «بأي التأمني إال لهم َهمَّ ال الذين أولئك باألعتاب، واملتمسحني
وتغليب هواه، متابعة إال يأبى وقد حوله، من أبًدا والزمر والطبل يفعله، ما لكل والتمداح
والخلطاء الصحب ورأي اح النُّصَّ نصيحة عىل النزول عىل والتكرب سواه، إرادة عىل إرادته

واملشريين.
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مركز إىل بأبصارهم يتطلعون قد الذين اآلخرين من الَغرْيَة أحاسيس تجد فقد وأنت
واالستئثار بها التفرد يف الرغبة عىل كدليل بعضالزعماء عند بارزًة رياسته، ومحل زعامته

رشيك. أو منازع دون املطلق،
فماذا بنفسصاحبه، بالسلطان الَكَلُف فيها يستبد التي الحاالت من طائفة هي هذه
الدفينة أصولها من واستئصالها إزالتها عىل العمل سبيل وما عالجها، يف يصنع أن يصح

…؟ ة امُلستَِرسَّ وجذورها
عىل زعامتهم خالل من أثََرتهم يظهرون الزعماء بعض نجد ملاذا نسأل دعنا أوًال
من نفوسهم يف عما التعويض محاولة إىل راجع ذلك هل البَيِّنة؟ املكشوفة الصورة هذه
واالحتجاز، والتضييق الضغط من وحداثتهم صغرهم يف كان عما أو بالعجز، اإلحساس
الصفات ومحاربة امللكات، وتعطيل العاطفة، خنق من ونشأتهم تربيتهم عهد غيش ما أو

الفاضلة؟! ة الخريِّ الحسنة واالنبعاثات الطيبة،
واإلصالح املعالجة إىل نعمد أن قبل دقائقه ونتبني نفهمه أن ينبغي ما هو هذا
بهذا الشعور عىل نفسه الزعيم حمل وجوب األحيان بعض يف األمر يقتيض وقد والتقويم،
قد جذوره فإن العقيلِّ، التنبيه أو ، األدبيِّ اإليحاء مجرد هذا يف يغني ال وقد فيه، النقص
محاولة يف فائدة كبري ثم وليس ورغباته، منازعه وأغوار نفسه أعماق يف متغلغلة تكون
تماًما. حقائقها عىل وتُكَشف فحًصا، واألسباب البواعث تُفَحص لم ما والعالج التقويم

تقع حوادث بسبب إهابة أو تنبيه دون ذاته للزعيم وتَتَبَدَّى أحيانًا هي تتكشف وقد
إىل أمًرا يلقي أو إعادتها، محاولة عند االنتخابات يف يسقط كأن تطالعه، وخيبات له،
الحوادث منطق يهديه قد ونحوها الحالة هذه ففي إليه، يهرعون فال له يتشيعون الذين
وإىل صالحة، مكينة قوية تعد لم باملقودين عالقاته بأن واالعرتاف الحقيقة، مواجهة إىل
إىل أدى الذي والنقص فيه العيب يكون أن عىس عما وترصفاته ومسلكه ذاته يف البحث

األليم. الفشل هذا
أن الغيور، واملشري املخلص، والصديق األمني، الناصح يستطيع قد أخرى وأحيانًا
األيام عىل هو يكون وقد به، ل ُمعجِّ له مزيل السلطان حب يف تناهيه بأن الزعيم يقنع
املشري من النصيحة جاءت فإذا واملعاب، الغلط نفسه تلقاء من وأدرك بالخطأ شعر قد
إليه، أدت التي األسباب التماس غري يبق لم خاطره، يف ملا مماثلة صدره، يف ملا مطابقة
من وليس إزالتها، عىل العمل ويصح معالجتها، تنبغي وحينئٍذ عليه، البواعث عن والبحث
من علة ولكل عالًجا، حالة لكل ألن السبيل؛ هذا يف تُتَّخذ التي الخطوات بيان هنا امليسور

ودواء. أشفية العلل
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الخري من يكون فقد العموم، وجه عىل املالحظات من جملة إبداء اإلمكان يف أنه بَيَْد
تفكريه مرمى توسيع إىل بالسلطان — امُلوَلُع أي — امُلْستَْهِرتُ الزعيم يعمد أن أحيانًا
س ُمتَنَفَّ أو واحد مجال من أكثر يجد أن بالسلطان لكلفه يتيرس حتى نشاطه ومدى
املرسف نفسه، عن اإلعالن يف املفرط الزعيم شأن يصلح ومما َغرْي. ليس اتجاه أو بذاته
ما تسلية أو ملهاة لنفسه يوجد أن حياته، كل هو عمله بأن املجاهر نفوذه، تحكيم يف
إحساسه حدة من فتخفف ذاته، يف تفكريه كل حرص عن قليًال بها ينشغل «غيَّة» أو
أفسح ومرمى للتأمل، أوسع جوٍّا له وتهيئ زعامته، يف عاطفته كل وارتكاز بسلطانه،
عن والزائد نشاطه فرط تستنفد كما الراجح، السديد والخاطر املتزن، للتفكري جوانب
تستحق. مما أكثر السلطان فكرة إعطاء يف باإلرساف تغري ال سبل يف قوَّته من الحاجة
والهيئات الكبرية الجماعات يف املحسوس املشاهد من وال الصواب من بعيًدا وليس
واملشايعني بأتباعه الوثيق الدائم لالتصال منظم سبيل للزعيم يكون أال النطاق، الواسعة
جدية دراسة نحوه شعورهم لدراسة الظروف له تتهيأ وال الفرص، له تسنح فال له،
له يتاح فال بالسلطان، واستبداده النفوذ يف تناهيه نحو من أحاسيسهم وفهم دقيقة،
بأذهانهم علق ما يزيل أن عليه الصعب من يصبح حيث األوان، فوات بعد إال ذلك اكتشاف

السبيل. هذا من صدورهم يف وحلَّ الناحية، هذه من
الزعامة التصال منظمة صالحة وسائل إيجاد بوجوب القائلني تنهضحجة ثم ومن
األمور الزعيم يرى حتى لوائها، تحت املنضوية الجماعات بممثيل واالجتماع بأشياعها،
ومعاملها، ودقائقها صدقها عن له لتنعكس الطبيعة أمام باملرآة ويمسك حقيقتها، عىل
االعتدال جانب إىل عنه انحرف السلطة يف تناهيًا أو قوََّمه، اعوجاًجا نفسه يف رأى ما فإذا

واالتزان.
متعددة، لجان وإنشاء فرعية تمثيلية هيئات إلقامة البسيكولوجية املربرات أكرب ومن
أن — شاءوا إذا — يستطيعون عنها والنواب باسمها والناطقني الجماعات ممثيل أنَّ
لرغباتهم، مدرًكا دائًما يجعلوه وأن به، اعتداده وغلو الزعيم سلطان مناحي من يحدُّوا

حقوق. من ِقبََله لهم ينبغي بما عليًما ومطالبهم، بأمانيهم شاعًرا
ويَُراَض أمرهم، مطالع يف وهم القادة يَُدرََّب أن العالج، قبل الوقاية أساليب ومن
الحقيقة هذه يفهموا أن عىل الزعماء، مواضع يف يوًما يصبحوا أن يُنتَظر والذين الرؤساء
هو األمة يف الزعيم أن وهي بها، واالئتمار عليها النزول زعيم لكل ينبغي التي الكربى
… مشيئته فوق الشعب مشيئة ألن بمشيئتها؛ العامل استودعته، ما عىل األمني خادمها
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عىل األخطار وأكرب اآلثار أسوأ من الغضب ورسعة لالنفعال ما عليك أسلفنا لقد
البادرة لرسعة أخرى مظاهر هناك إن الكالم من الباب لهذا استكماًال نقول واآلن الزعامة،
الهياج، رسعة مثًال فثَمَّ أسبابها، درء عىل والعمل منها التوقي ينبغي األهواء وتقلب
بال الرسيع االنتقال أو واالغتمام، والوجوم الكآبة وانتياب املزاح، وتقلب الِحدَّة، وعاجل
والتجهم االكتئاب إىل الطلعة وإرشاق والتَّطلُّق التهلل من واضحة علة وال ظاهر سبب
«بالسوداء»، معروف وهو مرضيٍّا، عارًضا الشديدة الحاالت يف هذا يصبح وقد واإلطراق،

العالج. وأدق العناية أبلغ تستوجب دقيقة حالة وهي
أو يهدأ، وال يكف ال الذي األهوج العصبي النشاط حالة وهي أخرى، حالة وثم
تلوح وقد معينة، مهمة أو ما عمل يف الُقَوى تركيز عن العجز مع املجرد االنشغال فرط
زاخر عظيًما ونشاًطا قويٍّا، انبعاثًا األحيان بعض يف للناظر القافزة الظاهرة النزعة هذه
حد تتجاوز لم أو والتمام، الرتكيز عن بالعجز اقرتنت ما إذا ولكنها التيار، غزير األمواه،
تقلُّب مظهر كانت عنه؛ واالنرصاف أمر يف والرشوع وتركه، بعمل االبتداء عىل القدرة

والعالج. العناية إىل يحتاج خطري
علل إىل ترجع الحاالت أغلب يف وهي ومنوعة، كثرية التقلب هذا أسباب تكون وقد
أو املعدية، واالرتباكات الهضم، بعرس تتصل ألمراض عوارض تكون وقد «عضوية»،
أو السن، وتقدم الشيخوخة أو الجنسية، الوظائف يف االختالل أو الغدد، اضطرابات
ومثل األثر. نفيسعميق واضطراب وانشغال انزعاج مظاهر تكون قد كما واإلعياء، التعب
الغريبة األهواء احتمال عىل يجلدون ال واألشياع األنصار تدع أن شأنها من الحاالت هذه

األحيان. أغلب يف بها تقرتن التي العجيبة الشاذة واألطوار واألوهام تولدها، التي
نحو وتحكماته آثاره تتجه الذي التقلب رسعة بني ذلك مع التمييز ينبغي أنه عىل
لفكرة العاطفة فورة وبني وطأتها، وثقل ضغطها ويستشعرون بها فيضيقون الناس
املحتم من ليس الناحية هذه ففي التقديس، منزلة النفس من تنزل معينة قضية أو ما
هذا ينفي ال وإنما الجامدة، السكينة إيثار فيه املرغوب من وال الرزين، الثبات ارتقاب
التقدير، ودقة الحكم، وأصالة األمور، وزن بحسن الناحية هذه يف الزعيم إنصاف وجوب
وحماسًة ونشاًطا قوًة العاطفة مفعمة تكون أن السامية الرفيعة الزعامة من املنتظر بل
القضية أو املقدسة الفكرة تلك يف قواها ومدخر همها كل تضع وأن روحيٍّا، وفيًضا
كل هي أجلها من وحماسته مرهوبة، قوة بسبيلها اإلحساس فورة ألن الشأن؛ العظيمة
اإلجداء، أحسن عليه تجدي املعنى هذا يف عنده التقلب رسعة إن بل وسلطانها؛ فضلها

مرد. خري عليه وترد
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قد — الغالب يف بها األفراد يعرتف لم وإن — املخاوف أن اليوم نعرف أصبحنا لقد
بني األثر العظيمة الوشائج وتوهني اإلنسانية الصالت إفساد يف للغاية كبريًا دوًرا تلعب
من مجموع قيادة يتوىل فرد عن يقال أن الذهن عىل مستغلًقا غريبًا يلوح كان ولنئ الناس،
الظروف، بعض يف والتوجس والخشية الَفَرُق وينتابه أحيانًا، الخوف يعرتيه إنه الناس
يف هنا باحثون ونحن الصحيح، يكون ما كثريًا أو الواقع، هو ذلك أن فيه شك ال فمما

الناس. يف الرياسة واملتولني الزعماء من فريق بها يتأثر التي الخوف أنواع بعض
االضطالع عىل القدير مهمته، بأداء الخليق يكون أال الزعماء بعض يخاف قد فأوًال
والخيبة بدأه، فيما الفشل وشك عىل أنه أو لها، املؤهالت لديه تكون أال يخىش وقد بعمله،
املتساوي وأصحابه، باملتكافئ ليس أنه إدراكه من يتألم وقد فيه، ماٍض هو فيما املخزية
يف والنسب واملحتد األصل حيث من أو والتعليم، الرتبية من به املظفور الحظ يف وزمالءه،

واألعوان. األنصار بني والشهرة الخربة يف أو واملظهر، والهيئة السمت يف أو املجتمع،
من الذين إرضاء عن عجزه بسبب مضمونًا ليس مركزه أن من الخوف يحس وقد
األلم، ألشد املثري الفكري املرض مبلغ أحيانًا الشعور هذا منه يبلغ وقد دونه، من أو فوقه
خفيٍّا ائتماًرا ثمَّ أن ليتوهم حتى املزعجة، والتصورات واألخيلة األوهام ألعجب املحدث
الخوف باب يف يكون قد كما عليه؛ األمر وإفساد عمله إلحباط مبيتًا كيًدا أو به، لإليقاع
بمكان يظفروا أن موشكون كأنهم يلوحون أفراد من الغرية وألوانه، بعضصوره من أو

مظهًرا. ذلك فوق أو ملكانه مساٍو
ويحطم بالنفس الثقة بفضيلة يذهب مما ونحوها الخوالج هذه أن يف خفاء وال
مثري هو ما وناحية املرهوب، اليشء جهة إىل القوى جميع ويرصف بالذات، االعتداد قوة
هي بل النشاط؛ أثره من ويتالىش الحمية، به وتخبو الحماسة، ويخمد والوهم، للخوف
هذه كانت وإن الشخصية، القوة وظهور املواهب، بروز دون كبري وحائل سيئ، عامل
مربر ثَمَّ يكون ال قد بل العناية، من تستحق مما أكثر معطاة مرسفة العادة يف الخلجات
واتزان وتؤدة بشجاعة ينبغي كما الحقائق يواجه ال صاحبها أن عىل تدل وقد عذر، وال لها

تَُواجه. أن
منه أنا وملاذا خائف، منه أنا الذي هذا ما نفسه: مساءلة إىل كهذا رجٍل أحوج وما
وتبني فيه، الوهم مبلغ عن تكشف ما كثريًا السؤال لهذا الصادقة املواجهة فإن …؟! َوِجل
مجرد فإن الغور، بعيد ا مستدقٍّ األمر كان إذا أو مخافة، يستوجب ثَمَّ يشء ال أن للمرء
به يتوسل أن ُمْكنَته يف ما معرفة عىل يشجعه قد الدافع وكشف الرس إىل االهتداء محاولة

واإليجاس. الخوف أوجده الذي امُلِلح التوهم هذا أسباب إلزالة
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تحدث وكيف النفوس، هدم يف القديمة والصدمات املخاوف تفعل كيف نبنيِّ ولكي
ذهبت العمر يف والتقدم الزمن مع ثم الطفولة، يف للناس وقعت التي والفزع الرعب حاالت
اآلن نقصُّ — الشباب أو الرجولة وعهود العملية الحياة يف األثر سوء من منسيٍّا، نسيًا
وباب الخروج محل من قريبًا الجلوس الكبرية االجتماعات يف اعتاد رجل قصة عليك
يشذ أو اجتماع، أي يف يخالفها يكن فلم العادة هذه عليه غلبت لقد حتى االنرصاف،
ما احتفال برنامج إعداد عند إليه ُطِلب أن يوًما حدث ثم الحفالت، من حفلة أية يف عنها
املسارح بعض يف سيقام الحفل وكان فيه، يمثلها التي الجماعة باسم خطابًا يلقي أن
يف وقع قد كأنه وشعر شديد، رعب تواله أن يلبث لم القوم ليخطب نهض فلما األهلية،
مبلغ كل الروع منه بلغ وقد الخروج، إىل سبيًال ملتمًسا حوله بعينيه يدور وراح فخ،
عن الباحث الهارب فزعة يف الشارع إىل يشء عىل يلوي ال املرسح تارًكا جرى لقد حتى

النجاة.
من فزع مجرد يكون أن يمكن ال منه كان الذي هذا أن له تبني نفسه إىل ثاب وملا
هذا رس كشف أن هذا يلبث فلم النفسيني، األطباء أحد يستشري وذهب املرسح، وقفة
فتذكر طفولته، يف له وقع معينًا حادثًا يتذكر أن عىل الطبيب حمله فقد العجيب، التوهم
ففيما اقرتفها، هفوة عىل له عقابًا مظلمة غرفة يف صغري البيت يف وهو مرة ذات ُحِبس أنه
فروعته كبرية فأرة هاجمته الصغري، املحبس ذلك جوف يف الظالم وسط جالًسا كان
مع طواًال دهًرا باقيًا املروعة الهزة أو الصدمة هذه أثر ظل وقد الخوف، أشد وأخافته
باثولوجية حالة محصور مكان يف االحتجاز من خوفه اتخذ حتى ونسيانه، الحادث زوال
الذي الحادث رس انكشف وقد ولكنه منه، متمكنًا فيه، متأصًال «مرًضا» أصبح أي عنده؛
كف أن يلبث لم االقتناع، تمام بصحته واقتنع الفهم، حق هو وفهمه الطفولة، يف له وقع

له. مالزًما كان عما وعدل خوفه، عن
من مجاميع عىل املرشفني أو بالرياسات واملوكلني الزعماء بعض يعرتي ما وكثريًا
أو مضطهدون أو ُمَطاَرُدون أنهم لهم يخيل غريب ٍم توهُّ حاالُت املوظفني أو العمال
من ناشئة َمَرضية، نفسية حاالت وهي منهم، يسخرون وخصوٍم مستخفني أعداء غرض
إىل جنح أعراضه، وإزالة ثائرته تهدئة أو منه الخالص املرء حاول كلما ذهني اضطراب

به. تحيط التي الراهنة الحالة أو يشاهده، الذي للموقف ما تعليل أو خاص تفكري
يتخافتان أو يتحدثان ناحية يف وقفا قد رجلني مثًال يرى قد ونحوه بهذا املصاب ومثل
يتسارَّان شك بال وأنهما عنه، حديثهما يكون أن من بد ال أنهما خاطره يف فيقر بقوٍل،

كيًدا. له يكيدان أو عليه ويتهامسان بشأنه،
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اللحظة تلك يف منشغًال يكون أو تحيته، هذا يسمع فال الناس من أحًدا يُحيِّي وقد
يكرهه الشخص ذلك أن حاًال ذهنه يف فيتبادر منها؛ أحسن أو بمثلها يردها فال بالذات
ومجرد املصادفة محض من أو القبيل هذا من أخرى أشياء يف يرى وقد عليه، ينقم أو
له يكنُّون أو ا رضٍّ به يبتغون أو مؤامرة له يدبرون القوم بأن الظن عىل يبعثه ما االتفاق

والبغضاء. العداوة
ويجب تشخيصها، ينبغي ثَمَّ ومن ذاته، الشخص حالة يف تكون ما أكثر هنا والعلة
يتوهمها، التي واملالبسات والوقائع الحوادث يف تكون وقلما بعالجها، والعناية فحصها

وجدانه. به ويضطرب خلده يف يدور الذي ذلك إىل بواعثها ويرجع
بعضعيوب إىل راجعة والتوهمات الخوالج هذه بأن االعتقاد إىل بكثري يحدو ما وهذا
متأثرون بأنهم التصديق إىل ينزعون وال بها، االعرتاف يريدون األشخاصال مناقصيف أو
وبردِّ الكاذبة، األوهام هذه بأمثال لها التعليل أو عنها االعتذار محاولة إال يسعهم فال بها؛
مرىضبمخاوف وأنهم فيهم، العلة أن الواقع أن مع منها؛ يعانون فيما غريهم عىل الالئمة

أساس. وال حقيقة من لها ليس تصورية
توليه أمر يف يوًما إليه تحدث الجامعة رئيس أن الكليات بعض يف أستاذ عن ويرَوى
األستاذ يكن ولم األصيل، عميدها غيبة يف الزمن من قصرية فرتة العميد منصب مقاليد
فعًال أحس حتى الفكرة هذه يتلقى يكد فلم اإلدارة، أعمال قبل من اخترب وال جرَّب قد
بذلك والقيام الواجب، بذلك االضطالع عىل مقدرته يف الريب إليه يوحي شديًدا وسواًسا
انثنى وأخريًا رفضه، أو املنصب قبول يف قاطع رأي عىل مستقر غري مرتدًدا فلبث العبء؛
من سلم أحد من وما يخطئ، كلنا … األستاذ أيها يل «استمع له: يقول الجامعة رئيس
يف حسنًا عمًال ستؤدي أنك واثق ولكني تخطئ، سوف ريب بال وأنت أخطئ وأنا الغلط،
الكلمات هذه يف وجد أن األستاذ يَِن فلم وتأييد.» معونة كل مني وستجد السبيل، هذا
غاية كعميد فأحسن بذاته، ثقته وأزكت بنفسه، إيمانه َقوَّت ألنها القبول؛ إىل الطمأنينة

اإلحسان.
بالرياسة، أحرياء بالقيادة، خلقاء أناس من الكبار الهيئات من هيئة تخلو ال وهكذا
بالعجز، الشعور نفوسهم يف ويقوى العمل، ويخافون املحاولة، يخشون ولكنهم
سبب يكون وقد تأثريه، من والتخلص منه، الفرار يملكون فال بالقصور، واإلحساس
باملحاولة منه التخلص أحيانًا يمكن العامل هذا ولكن نفسيٍّا، عامًال فيهم الشعور هذا

اإلرادة. وَغَلبة والرياضة
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الجسام املسئوليات حمل عىل املقدرة فيهم يتوسم رجاًال رأى هو إذا للزعيم ويصح
الرياضة ويتأبَّون املحاولة، دون يرتاجعون ولكنهم الصفوف، يف القادة مواضع إىل والربوز
والوثوب الحواجز، قفز عىل ويساعدهم بأيديهم ويأخذ يُِعينهم أن — بها االضطالع عىل
ال إنه يقول هؤالء من رجل عىل املرور للغاية السهل من إذ العقبة، واقتحام الحوائل، فوق
الباعث اكتشاف محاولة يف الخري، كل بل الخري، من ولكن استعالءً؛ يحب وال تقدًما، يريد
غري ذاك رفضه يف أنه تماًما يتبني حتى الكبار، املسئوليات احتمال رفض عىل يبعثه الذي

حقيقة. إىل يستند ال ُمتََخيٍَّل ٍم ُمتََوهَّ وعجز له، أصل ال قصور عن معاذير متلمس
وتقوية اإليمان، تجديد غري ناجع دواء من املنزوية «املنكمشة» النفسية لهذه وليس
ذلك بعد يأتي أن الحاالت هذه يف شأنه من مهمة أول يف النجاح أن كما بالنفس، الثقة
بنفسه اعتداده من عنده ويرفع آخر، خلًقا ويخلقه جديد، من املرء ويبني بالعجب،
أعقبته مناسبة، صالحة معالجة عولج إذا ووسواس تردد دور إال هو فما بقواه، وإيمانه

… واطمئنان وإيمان وثقة يقني أدوار
لعمله، التعليل التماس ثم ما، عمل يف الخيبة هو واملعاذير الحجج بتلمس واملراد
الشفائع اصطناع إىل الذهاب ثم تأديته، عن العجز هو كما فعله، عن االعتذار ومحاولة
جعل هو إذا النتائج سيئ خطريًا يصبح النزوع هذا أن يف شك من وليس تركه. عن
قد الواقع يف أنه حني يف صحيحة، مواجهة الحقائق واجه قد بأنه نفسه يخدع الشخص
من حادث بواعث أو ما حالة أسباب ترك قد أو نتائجها، وبالغ باتها ُمعقِّ خطر عن َعِمَي

لتربيره. الحجة إيجاد أو له، التشفع ومحاولة اعتذاره، حساب من الحوادث
مسلكه عىل ليس بأن نفسه إقناع يحاول إنما الفرد أن سوى كله هذا معنى وليس
بينة عىل يكونون قد ذاته الوقت يف أنهم مع بالناس؛ طبيعية صالت عىل وأنه غبار، من

بهم. صلته يف اضطرابًا أو اختالًال أو نقًصا بد وال هناك أن من
خاطر عىل تتوارد عديدة املنطقية غري للمعاذير االنتحال هذا عىل الشواهد ونحسب
بنا حاجة فال عليه، والتدليل له التمثيل وأراد إليه، نقصد ما فهم هو إذا منا امرئ كل
النزوع هذا قيام عىل ترتتب التي النتائج إىل اإلشارة بنا تجدر وإنما منها، يشء إيراد إىل
الحقائق تجاهل يف دائًما الرغبة إىل بهم يجنح أنه ذلك فمن الزعماء، بعض نفوس يف
إذ فيه؛ قرار إىل الوصول محاولة أو ما، أمر يف التفكري عند الهامة والعوامل الخطرية،
ويترصف يبتغي، فيما ويفكر يريد، ما يدرك النزوع بهذا املتأثر الزعيم أن هذا معنى
الترصف ذلك لتأييد املالئمة املوافقة والبينات االعتبارات يستخدم يروح ثم يشاء، كما
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لوم إىل دائًما امليل نفسه يف ينمي النزوع هذا أن كما بذاته، املسلك ذلك ويزيد ، الشخيصِّ
سواه. أحد عىل فيها الالئمة تكون أن ينبغي ال التي الخائبة املحاوالت عىل الغري

املسئوليات أو التبعات مدى بتحديد الواجبة العناية يعنون ال زعماء رأينا ما وكثريًا
وجدوا ألنهم بإمرتهم؛ يعملون الذين عىل ويوزعونها دونهم، من الذين بها يخصون التي
عىل بالالئمة لإلنحاء سبيًال، وأوسع مدى، وأفسح حرية، أطلق يََدَعهم أن شأنه من ذلك أن
التي والصورة يريدونه، الذي النحو عىل إليه املوكولة املهمة أحدهم يؤد لم إذا مرءوسيهم
تدوين إىل يميلون ال واملدبرين والقادة الزعماء من فريًقا شهدنا قد ثم ومن يرتقبونها،
والحدود املعالم واضحة قاطعة محدودة يجعلها ذلك ألن كتابة؛ مشيئاتهم أو قراراتهم
لتغيري تربيًرا إليها بعد فيما يلجئون قد التي والتعلالت التأويالت إىل سبيًال تاركة غري

واإلخفاق. الخيبة حني الالئمة توجيه أو قراراتهم،
التقدير يف التنفيذ هي املشيئة مجرد أن يوهم أو يتوهم أن الزعيم عىل يصعب وال
وكلماته سياسته بسبيل ترصيحاته أن إىل الظن به يذهب أن ذلك معنى أو واالعتبار،
وقد بسواء، سواء واإلنجاز نفسه والعمل ذاته يف التنفيذ هي نياته، حسن إعالن يف الرنانة
حسبهم بأن للتوهم عرضة بخاصة هم السلطان أصحاب «أن باكون الفيلسوف الحظ

الواسطة!» ومقتضيات الوسيلة تكاليف احتمال دون الغاية إىل التوجيه هم
قد الكبرية والهيئات األحزاب يف الزعماء من فريًقا أن األحيان من كثري يف وامُلشاَهد
ذلك أن بما أنه مدعني ورائهم، من الذين املنفذين القادة أغالط خلف يختفوا أن اعتادوا
يعتقدون كانوا فقد بها، وصارحوا هم أعلنوها كما الهيئة سياسة أو الحزب خطة من كان
بأن معرتضني التنفيذ تولوا الذين تقدم ما فإذا تماًما، والحاصل فعًال الواقع هو ذلك أن
لكل مفتوًحا بابنا كان لقد قالوا: توجيههم؛ مبلغ يف ولكنه ناحيتهم من يكن لم الخطأ
النصيحة. التماس اإلقدام قبل إليهم يُرجع أن يجب وكان برأي، متقدم أو فكرة صاحب
إننا قولها: الدائمة حجتها أن الِغَرار هذا من التي الزعامة عىل الغالب أن والواقع
عىل يغلب الحالة هذه ويف وأْدَرى، أْخَربُ ونحن يصح ال وما يصح بما سوانا من أْعَرُف
أكثر تفكريه، وحكمة واستقامته رأيه أصالة تقدير إىل الذهن منرصف يكون أن الزعيم
االستبداد عن الشفيع بانتحال أوًال يُْعنَى إنما ذلك يف أنه أي ونفعهم؛ الناس خري إىل منه

بالسلطان. تفرده عن املعاذير وإيجاد بالرأي
االعتقاد يف ويرسف يملكه، الذي التأييد مبلغ تصور يف يغلو الذي الزعيم إنَّ أال
عند ليجده حتى قريبًا منه النرص ويَْحَسُب أمته، نفوس يف قيمتها ومبلغ قضيته بخطر
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الخيال هذا يف هو وإنما الحقائق، مواجهة يستطيع ال زعيم هو منعطف؛ وأدنى زاوية أول
املعاذير. منحول الشفائع كثري مخدوع، خادع البعيد

يف واالحتفال العناية كل الزعامة من املشورة مجلس يف يكون أن الواجب وإنما
وإن حتى وإخالص بأمانة ومواجهتها الحقائق بتدبر الخطرية واملسائل الدقيقة املواقف
ومحتمل واألغراض والعلل األسباب بحث يف والصدق وبالرصاحة مؤملة، كريهة الحت
الشعب إىل يعود الذي هو ترصفه يف الحكيم السبيل املأمون العارف الزعيم إن بل النتائج،
ذلك فإن تفكريه؛ اتجاه عن باحثًا مشيئته، ملتمًسا شعوره، مستلهًما العظيمة املواطن يف
الناس مزاج ويعرفه املسالك، أقوم به ويسلك الزلل، ويجنبه العثرة، نه يؤمِّ بأن كفيل

لزعامته. استجابتهم ومبلغ
نبغي ولسنا األخرى، نواِحيه من نفيسٌّ هو كما نواحيه، بعض من طبيٌّ مبحث هذا
الشخص بمزاج الجنسية الحاسة عالقة فإن موجزين، تناوله يف نذهب وإنما فيه، اإلطالة
األذهان. عىل مستغلقة وال الناس، من كثري من مجهولة ليست وترصفاته ومسلكه وأخالقه
محتبس رجل إمرة تحت الناس من فريق يعمل أن الصعب من أنه يف شك من وليس
التربم وشدة الَعَطن، وضيق البادرة، رسعة يورث ذلك فإن الحاسة، مختل أو الشهوة،

الطباع. وجفوة الخشونة يكسب كما والضجر،
الطبيعة من الجنيس الجانب أن هو البحث هذا بسبيل ننساه أال ينبغي الذي أن عىل
له يجعل أن فرد كل عىل يجب بحيث ى امَلْرسَ ودقة األثر وشدة القوة من هو البرشية
بها وتتأجج فتضطرم تحتجز وال وتسكن تهدأ حتى وموضًعا، فسحة وملطالبه منفًسا،

األعصاب.
ال نحو عىل منظًما الزعماء حياة من الجنيسُّ الجانب يروح أن من بد ال ثم ومن
ريب بال — ذلك فإن كرامتهم؛ من ينتقص وال أشخاصهم، يعيب وال أقدارهم، من يَُغضُّ
غري الجانب هذا ترك أن كما البدن؛ وسالمة الُقَوى وادخار النشاط تجديد عىل ِمْعَوان —
بالعنف عليه والحمل واإلجهاد واإلرساف اإلفراط يجعل أن شأنه من مزجور وال مقيد

امَلعني. جافة املورد ناضبة القوى تلك مستنزفة
هذه إلحاح عن فأغنتهم «االستعاضة»؛ إىل االلتجاء استطاعوا أطهاًرا زعماء أن بَيَْد
مع باالنرصاف أو «العائلية»، املحبة طريق عن استعاضتهم وكانت وسلطانها، الحاسة
يف املستحوذ الكيل والتفكري ُمثَْىل غايات متابعة إىل االعتدال، بأتم وأخذها الدقيقة الرياضة
دوافعهم مجموع يف الجنيسِّ الدافع إدماج بذلك لهم فتيرس ُعْليَا، وأمثلة سامية، مقاصد

سلطان. وال فيهم أثر من له يعد ولم جميًعا، فيها تالىش حتى األخرى
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السلطان كشهوة رياضته يف والحكمة الدافع، هذا رصف اإلمكان يف أنه ذلك ومعنى
العميق الحب طريق من وذلك والتَّصاُون، والعفة االعتدال وجه إىل وتحويله تماًما،
بمحض أو املطالب، وُعْليَا املثُل وسامي األماني بكبار الغور البعيد باإليمان أو الصادق،
من أن يف شك من ليس إذ منه؛ العني وتَْمِليَة بتأمله الربيئة واملتع وتَذَوُِّقه الجمال تقدير
مدارك ترقية يف املساهمة البرشية، الطبيعة من العاطفي أو الشهوي الجانب خواص
ة ورقَّ الشعور، عمق وإكسابه ِوْجَدانه، وإغناء مشاعره، وتزكية أحاسيسه، وتهذيب املرء،
سائر يف الجمال لتقدير واالستجابة والحنان، والرفق واملودة العطف وفضيلة الطباع،

نواحيه. وجملة أشكاله

اإلسباني. ريفريا دي بريمو الجنرال

97



النحاس مصطفى

يكون أن َوَجب دوافعه، يف اإللحاح شديد طبيعتنا من الجزء هذا كان ملا أنه غري
بطبائعهم، يشء كل قبل وعلم معرفة عىل الزعماء، معارش أو القوية، الشخصيات أصحاب
امللح الدافع هذا عىل نفوسهم يف األكرب الدافع تغليب ملقتضيات صادٍق صحيٍح وفهٍم
جهودهم فرتوح نشاطهم، قوى تجديد عىل له االستجابة يف باالعتدال االستعانة أو الدائب،

سكون. وال انقطاع غري يف متحفزة متواصلة زعامتهم ومطالب عملهم يف
الجنيسِّ الدافع توهني يف امُلْجدية الرياضة عوامل أن الباب هذا يف القول وجملة
الحكيم والتوجيه النفس وضبط اإلدراك فرتة هي شموسه، وترويض ثائرته وتسكني

الفاضلة. واملجاهدة
إشباع إىل الحاجة بسبب الناس من فريق عىل تظهر ما كثريًا التي األعراض ومن
وهي وإيذائهم، تعذيبهم إىل وامليل عليهم والقسوة الغري إيالم إىل النزوُع الحاسة، هذه
اآلخرين، بتعذيب اللذة إيالف بها ويعنون «الساِديْزم»، باسم العلماء يعرفها نفسية حالة
الخفية ببواعثها يشعر وال اللذة هذه يجد به املصاب أن املرض هذا يف غالبًا وامُلشاَهد

الكامنة. ودوافعها
أن والواقع عليه، ووباًال نقمة كانت زعيًما أصابت إذا كهذه حالة أن يف ريب وال
ومجالدة بلوغها، عىل طويل نزاع عقب الزعامة إىل وصلوا الذين الزعماء عند مشاهد ذلك
«لقد يقولون: أحاديثهم بعض يف هؤالء نسمع وقد إليها، الصعدة سبيل يف شاقة عنيفة
وليقاسوا ذاته، املخاض جميًعا اآلخرون فليَُخِض أصيب، قد ما أصيب لكي حاربت
نحن «إذا أو عليهم»، وتجدي تفيدهم والدأب والجهد «العنف أو مقاسيه»، كنت ما
عارض يحمل ونحوه كله وذلك إفساد»، أي أفسدناهم معهم، وتسامحنا والينَّاهم دللناهم
والجربوت الزعماء، بعض بها يظهر التي القسوة حالة نعنيها، التي الحالة أو «الساديزم»
الجماهري. وحيال الناس إزاء ومسلكهم يقودونهم، الذين معاملة يف إليه يجنحون الذي
النفع من خاٍل عقيم أو العاقبة، وخيم النتائج سيئ املسلك هذا أن يف خفاء وال
الرفيق، اإلرشاف يؤديه ما يؤديان ال املرانة، يف والعنف التدريب، يف القسوة ألن والفائدة؛

الصالحة. الطيبة والرياضة الحكيم، والتوجيه
«التهكم سالُح وقعه وشدة وقسوته عنفه يف الخطر األسلوب هذا أسلحة ومن
أثره أن مع واالغتباط والرىض الرسور الزعماء بعض فيه يجد سالح وهو والسخرية»،
رأينا وقد والكراهية، االنفضاض عىل عامل ٌر، ُمنَفِّ للغاية سيئ واملقودين األتباع نفوس يف
تستطيع عمًال «إليك له: قائًال لتنفيذها بمهمة مرءوسيه أحد إىل يدفع كبرية هيئة رئيس
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بعض إىل التفت حتى حرضته من ينرصف الرجل يكد لم ثم ساعات، عرش يف تتمه أن
من ولكن ساعة، وعرشين أربع قبل ينتهي أن يمكن ال العمل هذا إن فقال: إليه الجالسني

«!… صانع هو كيف لريى الشياطني محاولة يحاول أن له الخري
وبالئهم، وعذابهم واألعوان األشياع آالم مشهد من الفرح منتهى الزعيم يجد ويوم
محتمل من خطر يف مركزه يصبح منها؛ نصيبًا يشاطرهم أو إياها، يقاسمهم هو يعد ولم

زعامته. عىل الجماعة وانتقاض عليه، النفوس ثورة
التي العظيمة للشخصية خاطره يف صورة رسم إىل نَزَّاٌع إنسان كل أن املحقق ومن
الحقائق مع املتخيلة الصورة هذه اختلفت ما فإذا مشابهتها، يبغي أو احتذاءها، يريد
قد — ريب وال — وكلنا النتائج، سيئ خطًرا االختالف هذا كان عيانًا، الناس يراها التي
ألنهم لهم؛ مما أكثر وخطًرا أهمية أنفسهم يعطون األوداج، منتفخي أقزاًما أشخاًصا عرف
أصحابه إزاء ومسلكه وحركاته موسوليني يف هذا شوهد وقد كنابليون، أنفسهم يتمثلون
حول الحاشدة الحشود أسمطة بني ومشيته وخطراته الجماهري، عىل اه ُمتَبَدَّ ويف وأشياعه،

مواكبه.
«سحرة» أنهم ويحسبون جوان»، «دون أنفسهم يتمثلون أناًسا عرف كذلك وكلنا
الناس عىل الظهور يحبون أو يرتاءون وآخرين أفئدتهن، وغزاة قلوبهن، وسبَّاءُو النساء
بينهم يكون فال زغلول؛ سعد أو جورج لويد أو فالريا دي أو كجوريس مفوهني خطباء
اللوازم، واستخدام الَجْرس، ومشابهة الغنة غري تقليدها يبتغون التي الصور هذه وبني

املقلدين. أعجز ذلك بعد هم ثم
باكتشاف الحقيقية قيمتها معرفة عىل النفس رياضة يف هو الحالة هذه عالج ولعل
مواجهتها فإن صدمتها، من تألم لم وإن الحقائق ومواجهة فيها، النقص هذا أسباب
هذه يف له الطبيعة يرسته ما إىل والسكون قيمته، قبول عىل املرء تروض بأن حقيقٌة

الحياة.
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األمر ويقوم النيابي، الروح يسوده الذي البلد يف أي الديمقراطي؛ النظام يف يتيرسألحد ال
يف سياسيٍّا نفسه الوقت يف يكن لم ما وطنيٍّا، زعيًما يكون أن الدستور، قواعد عىل فيه

األذهان. يف التأثري وعظم القلوب واجتذاب العقول رياضة
ُمَحسٌّ فيه، ُمَشاهد النيابي النظام عن معروف هو ما إىل النظر يسرتعي الرأي وهذا
يف له يقف ذاته يف عجيبًا عظيًما حائًال الواقع يف يواجه الزعيم أن وهو إليه، بالنسبة
كل أن هو الحائل وهذا الجميع، عىل منه يطل الذي املكان أوج إىل الوصول يمنعه الطريق
من أمثال نظراء متساوون الجميع وأن تماًما، كاآلخر ُكْفًوا طيبًا صالًحا نفسه يعترب فرد
بالقيادة أحق أنه عىل يدلل أن عليه يتحتم فيهم الزعامة يبلغ أن يَبِْغ فمن الناحية، هذه

اآلخرين. من
عمًال الرغبة تتمثل أن يجب وإنما الزعامة، إىل الوصول يف الرغبة مجرد يكفي وليس
وطرًقا صالحة، ووسائل مقبولة، أساليب واتخاذَ بادًها، وترصًفا فريًدا، ومسلًكا رائًعا،

والرياحني. بالزهر والجنبات الَحوافِّ مزدانة املناهج، بيِّنة الحجة، واضحة
يف الديمقراطية تنترشاألفكار أن قبل الشئون ترصيف عىل املقدرة أو القوة كانت لقد
يلوح وكان القوة، َمْحُض أنها يَُظنُّ األخري، اتساعه املدى لها ويتسع اليوم انتشارها العالم
بطبيعة الزعامة كانت الفكرة، هذه تسوده مجتمع ويف الحق، َصنََعت التي هي القوة أن
عىل واملقدرة واستخدامها، بالقوة الظفر مظهَر االعتبار يف وتبدو التصور يف تلوح الحال

والسلطان. والسيادة والتفرد التملك
متأثرة وتعريفها الزعامة معاني يف وأخيلتنا وأفكارنا تصوراتنا تزال ال الواقع ويف

والنفوذ. السيادة حيث من املايضونظريته بفكرة كثريًا
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الفرد يجد عهد يف نحيا بل به، معرتف ُمَقرٍّ ديمقراطي عرص يف اليوم نعيش ولكنا
ويَُسلُِّم يرتيض املجتمع أصبح وقد ُمعَلنََة. رصيحة مؤيدة، مصونة وامتيازاته حقوقه فيه
نظريٍّا التسليم هذا كان وإن الهناء، والتماس السعادة وطلب والحرية الحياة يف الفرد بحق
وأمىس متساوين، أحراًرا ولدوا قد الناس أن بها امُلسلَّم القضايا من أصبح إذ األقل؛ عىل
وال الحساب. وأكرب الشأن كل وحقوقها ولفرديته ذاته، يف قيمته شخص لكل أن مفروًضا
تطور مع والتنفيذ والتحقيق واالطراد والقوة واالزدياد النمو يف آخذة املساواة فكرة تزال

السنني. ومر الحياة
يف الرضورية العامة املساواة قيام يقلل أفال اليوم، املجتمع يف كذلك األمر كان وإذا
يضعف كما الزعامة، لنهوض املهيئة الفرص من النيابية والحياة الديمقراطي النظام
تشدد شأن من أليس بل إياها؟! وافتقارهم لوجودها، والتماسهم إليها، الناس حاجة من
وأساس االجتماعية، القيم لكل قاعدة وامتيازاته الفرد حقوق اعتبار يف الحديث املجتمع

الزعماء؟! قيام ووسائل الزعامة فكرة يف التأثري أكرب يؤثِّر أن لألشخاص، تقدير كل
بالعكس؛ هو الواقع ولكن ظاهره، عىل مستقيًما وجهه، عىل صحيًحا هذا يلوح لقد
أصبحت قد اليوم الديمقراطي املجتمع يف الزعامات لقيام الفرصاملساعدة أن الحقيقة إذ
ما إذا كثريًا، وتسنح وتتوافر كذلك لتنمو وإنها متناهية، زيادة وزادت قبل، من أكثر
ومعدنها الصحيح وجوهرها النفسية مقتضياتها ناحية من حقيقتها عىل الزعامة ُفِهمت

السليم.
والتفاهة، َغار الصَّ انتشار خطر هو الديمقراطية تتعرضله الذي الحقيقي الخطر إن
وقيام َرتِيٍب، ونظام واحدة وترية عىل لالستمرار الحياة وقبول والتناسق، التماثل وشيوع
فقدان حيث من هو كله ذلك من الخطر ووجه واألخطار. واملراكز للقيم عامة أقيسة
تلهب التي والشعلة النفسية، والحماسة الروحيِّ والنشاط والتوجيه، والهداية اإلمامة

واألذهان. القلوب كل يف وْقَدتَها وترسل العامة الحياة
واألَسن، الركود من الديمقراطي النظام يف الحياة عىل يخىش ما هو الحقيقي الخطر

واإلعياء. والكالل واليأس والبالدة واإلغفاء والنوم الجمود من يغشاها قد وما
إلنقاذ املثمرة اإليجابية الفعالة الجهود بذل عن َغنَاءَ ال الخطر هذا درء سبيل ويف
تدفع توجيه قوة من بد ال إذ نواحيه؛ وكافة وبوادره الخطر هذا مظاهر من املجتمع
الحماسة نار وترضم واإليثار، والتضحية البذل إىل األفراد وتسوق العظائم، إىل بالنفوس

الكمال. إىل ويتطلعوا الجسام، ويحدثوا العليا، امُلثُل نحو ليسريوا الجماعة يف
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وال أمامها، السبل تفتح وال طريقها، للزعامات تيرس ال الديمقراطية أن صح وإذا
بالذين وتسرتيب قيامها، عىل — الظاهر هو كما — تشجع ال قد بل املهاد، أطيب لها تمهد
إذا مواضعها؛ فيها ليحتلوا ينهضون الذين املربزين األفراد يف وتتشكك مكانها، يبلغون
فإن ناحيتها، من محسوس أو الديمقراطية يف اليوم مشاهد هو مما نحوه أو هذا صح
يستطيع الذي للفرد الديمقراطي النظام يف تتهيأ التي الفرص أن هو ذلك مع الدافع
كثرية، تزال ال بالسلطان، والظفر الرياسة، وإصابة النفوذ، امتالك يف حقه عىل التدليل
وأدوار العهود مىضمن فيما لها مثيل وال تضارع، تكاد ال السنوح، متوالية مأتية، َوْفَرة،

الحياة.
والتماثل املساواة عىل قائمة الظاهر يف بدت مهما الديمقراطية ألن إال ذلك وما
أو يحنون أفراد من مركبة مجموعة عىل قائمة الحقيقة يف تزال فال واالنقياد، والتجاوب
يتعمدونها وال بها، يشعرون يكادون ال أساليب أو بوسائل أنفسهم إبراز إىل يتطلعون
آمال من أخالدهم يف يضطرب وما نفوسهم، يف يعتمل ما يشبعوا أن ويريدون تعمًدا،

والعالء. والتربيز التفوق إىل وطموح وُعالالت
امليدان يف منحرصة القيادة ومرتبة الزعامة لبلوغ تسنح التي الفرص وليست
الديمقراطية، ذكر جاء كلما رأًسا األذهان إليه تتبادر الذي امليدان وهو وحده، السيايس
القدر عظيمة الشأن خطرية الحق يف السياسية الزعامة فإن للمتحدثني، عرضحديثها أو
ميادين عدة من ميدان سوى ليست أنها الواقع ولكن السلطان، كبرية الجانب مرهوبة

الربوز. واتاه إذا ساحتها يف ويربز نفسه، عن فيها يعلن أن اإلنسان يمكن
منادية الظهور، طالبة الصوت، عالية َلتَصيح والغلبة والتفوق الزعامة فرص إن
يعمل منها ميدان كل يف إذ امليادين؛ وجملة النواحي كافة يف إليها، واألفذاذ األكفاء
من يريدون وهم واالستعالء، بينهم والنبوغ رساالتهم، تأدية منهم أفراد ويحاول الناس،
أقدارهم سمو إلظهار القانونية، املساواة أو االسمية، املساواة فوق ينهضوا أن أعماقهم

واالستعداد. والنباغة املقدرة حيث من فوقها، رفعتهم وحقيقة عنها،
إىل يذعنوا أن ويجب يَُقاُدوا، أن ينبغي إليه يتطلعون الذي هذا يبلغوا لكي ولكن
حتى لوجودها، واملرتضني أمرها، عىل والنازلني بها، املؤمنني صفوف يف ويدخلوا الزعامة،
يف كفاياتهم وتستخدم وجموًعا، وهيئات طرائق وتقسمهم وجودهم، تنظم أن لها يتسنى

الحياة. يف املنشودة االجتماعية والغايات العام الصالح سبيل
والعالقات والروابط الصالت إيجاد ألجل الجماعة يف رضوري التقسيم هذا إن
واألكفاء، والنباغات العبقريات إلبراز الصالحة الجهود، لتوزيع املرتبة للعمل، املنظمة
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األمانيِّ من بعيدة آفاق إىل والوصول والنظر، الفكر من جديدة ِطبَاق ببلوغ الكفيلة
واألغراض. واآلمال

الجبال تسلق يف املحرتف الدليل أو املرشد كمثَل إال كله ذلك يف الزعيم مثل وما
يتقدمهم الذين من أسمى وال أمهر وال أحسن بالرضورة يعترب ال الدليل فإن والهضاب،
فقط املفروضفيه هو وإنما الَهَرم، صخور أو الهضبة جانَب ويَْستَِبقهم الجبل صعود إىل
معني مرتفع أو خاصة هضبة بصعود الخبري العارف العليم أنه — كاٍف وحده وهذا —
تنظيًما االرتياد، وملتمسة الصعود وطالب املتَسلِّلة، يستبق لهذا فهو معلومة، قمة أو

بالدليل. واسرتشاًدا بالخربة، واستهداء للصعدة،
والكشافة املقتحمون، والرَّادة األولون، الطالئع الحال بطبيعة أيًضا هناك أن غري
الكبار، املتسلقون هم ريب بال هؤالء فإن حني، إىل حني من يظهرون الذين السباقون،
األولني. والهداة األنبياء كمثَل وَمثَلُهم النوادر، الكشافون والسائحون األفذاذ، واملرتادون

اليونان. زعيم – فنزيلوس

وإن الصنفني، هذين إىل بحاجة والدنيا النوعني، هذين تتطلب الحياة أن يف شك وال
وأكثر خاص، بوجه أكرب الديمقراطي النظام يف وامُلرِشَدة األدالء لنوع الفرصة كانت
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والدأب الجهود عىل الجماعات تتضافر عندما الدليل وسع يف إذ ظهوًرا؛ وأوفر سنوًحا،
واملرتسمني له والتابعني أثره يف املتسلقني بني يباعد أن االتجاه، د املَوحَّ املشرتك والعمل
يحدوه وقد املهلكة، الخطرية األغالط يف الوقوع ويجنبهم والزلل، الخطأ وبني لخطاه،
القَلِل، وأْسحق القمم أعىل بهم البلوغ إىل وامتثالهم طاعتهم وتحفزه املجموع، نشاط

بالغني. لها لواله كانوا ما أو قبلهم، من أحد يبلغها لم ذًُرى إىل بهم والوصول
وتراخي للزعامة، االنقياد يف الحرة األمة تردد يف ليست الكربى الصعوبة أن يخفى وال
يعمد أن من الخوف يف هي بل إثرها؛ يف والسري لها، االستسالم يف الديمقراطي الشعب
يشء كل أخذ إىل فيهم، الزعامة مكان احتالل إليهم وتطلب قيادتهم إىل األمم تحتاج الذين
وبغاة زعماء، منهم أكثر طغاة فريوحوا ألنفسهم؛ سلطة كل عىل واالستيالء أيديهم، يف

صالحني. أخياًرا هداة ال جبابرة، عتاة
الزعامة عىلصالحية التدليل ومهمة اإلثبات عبء يكون أن الواجب من بل الحق ومن
فهو نفسه، الزعيم عىل الديمقراطية الجماعات يف واقًعا اتجاهها وحكمة نوعها وطيب
وترصفاته. بمسلكه زعامته نوع عىل ويدلل عمله، يف للناس حقيقته يربز أن ينبغي الذي
هذه يف تاريخية دروًسا تلقت قد العريقة الديمقراطية الشعوب أن ننىس أالَّ وينبغي
الطغاة قيام تخىش بحق فأضحت حياتها، مايض يف لها املواثل العرب ووجدت الناحية،
متحكمة، أُْرساٍت قبل من خلقت طاملا التي االستبدادية النزعات من وتشفق والجبابرة،

السلطان. مطلقي وبغاة وراثية، وأرستقراطيات
زعيم كل من — تطلب فيما الحق ولها — تطلب الشعوب هذه أصبحت قد ثم ومن
الحتالل شفيعه عىل ويدلل ملكانه، استحقاقه ويثبت وجوده، يربر أن قيادتها يتوىل
وآمالهم، األفراد حقوق ذاكًرا وسلطتها، األمة لحقوق راعيًا أبًدا يظل بأن موضعه،
واملآرب الشهوة نزوات من بعيًدا وطنه، يف متفانيًا لبالده، مخلًصا ومطالبهم، وأمانيهم

واألغراض.
البصرية، وبُعد النفوس، ورفعة املواهب، سمو من للزعماء ما بناٍف هذا وليس
بالعكس ولكنه فيهم، والصفات امَلَلكات هذه وجود عىل باعرتاض هو وما الرأي، وأصالة
مجانبة عىل لهم املعوان هي ألنها اجتماعها؛ لرضورة مثبت توافرها، وجوب عىل يدلل

السلطان. إغراءات من والبعد الخطأ،
املكني العيلُّ، الرفيع الفرد هو بموضعه الخليق العظيم الصادق الزعيم يظل وسوف
امللكات هذه وقوة املواهب هذه بفضل القيادة يتوىل من خري يظل سوف بل الجماعة؛ يف
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واألسلوب املواهب، تلك بها يستخدم التي الطريقة يف العربة وإنما الصفات، هذه وجالل
باستغالل يتوخاها التي واملقاصد واألغراض والغايات امللكات تلك إبراز يف يتخذه الذي
فضلها وُمبْتََىل الزعامة امتحان والواقع الحق يف هو ذلك فإن جميًعا، وامليزات الصفات تلك
الزعيم يف تتوافر التي واملواهب والحذق باملقدرة االنتفاع كيفية عىل إذ شأنها؛ ومقياس
من ومحله الناس، عند مكانه يتوقف الجماهري، وفائدة الشعب وصالح املجموع لخري
ويحفظ السوء، من الزعامة هذه يصون ما إىل وتوفيقه البالد، يف زعامته ونجاح النفوس،

البقاء. يف لها ويطيل املوضع لها

بولونيا. زعيم – بلسودسكي املارشال

واجب من بل الصفوف، مواضع عن بمكانها ترتفع أن الزعامة حق من كان هنا ومن
وتقدسه األرفع، املحل يف وتقيمه ومحلها، هي مكانها عن بزعيمها تسمو أن الصفوف
األعىل مثلها إىل فيه وتنظر رمزها، فيه ترعى إنما ألنها التمجيد؛ كل وتمجده تقديًسا،
وخوالج نفوسها، صور من مفردة فذة وصورة وأمانيها آمالها مجتمع وتعتربه ونرباسها،

واألذهان. القلوب يف منها يعتمل وما مشاعرها،
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هذا إىل تحتاج العليا املثل ولكن مثله، بََرشٌ هم كما يٌّ وبََرشِ مثلها، إنسان هو نعم
يُِطلُّ الذي الجليل املعنى به ويراد فيه، تتمثل التي املبادئ إىل يتوجه إنما ألنه التقديس؛
هو وال خوف، عن ليس ألنه العبودية؛ ملعنى ظل وال الوثنية، ريح ذلك يف وليس منه،
وهو لقيمتها، عميق نفيسٌّ وإدراك لكرامتها، األمة احرتام ، ذاتيٌّ احرتام ولكنه رهبة، من
وما وتعاليم، مبادئ من يعتنقون بما وإيمانهم وتقديرهم بأنفسهم، الناس عزة مظهر

وكمال. رفعة ومراتب غايات، ونبيل سامية مقاصد من يبتغونه
مستوى إىل وأغراضها بأقيستها تنزل أن نفسها الزعامة عىل الخطر أكرب ومن
لسلطانها مفقد لشأنها، مضعف بجاللها، ذاهب ذلك فإن قيادتها، تتوىل التي الجماعات
وجماهريه وأشياعه وأنصاره بأتباعه وأَخْربَ أْعَرَف يكون أن للزعيم ينبغي وإنما العظيم،
أجلهم من ومجهوده وعمله لهم وتصوره إليهم نظره يكون وأن بأنفسهم، ُهْم منهم
فإن األمام، إىل بهم التقدم إىل متطلًعا الخري، متطلبًا الحقيقة، مالزًما بالواقع، مقرتنًا
أغراضومقاصد يف والتفاني الوالء الناسعىل تَْحمل أن هو األول واجبها أو الزعامة مهمة
الشعوب بني تحتل أن تريد مستقلة وجماعة مسئولني، أحرار كأفراد بهم خليقة عظيمة

عليٍّا. مكانًا
إنما قادتها، أصوات إىل واالستماع زعمائها إىل االستجابة يف األمم إن الحق ويف
ومشاعرها أدوارها يف وأسمى أنقى هو ما إىل وتستمع نفوسها، يف أحَسُن هو ملا تستجيب
وترامي سلطانها مدى واتساع الشخصية رسيان إن قولنا من آخر وجه وهذا وحواسها،
والسائرين له التابعني عند إيجاده عىل الزعيم يساعد الذي الرسيان وهو نفوذها، حدود
الحياة؛ يف أمانيهم وأعز العيش، يف آمالهم أكرب مع واحد وقت يف يتالقى إنما أثره، يف
الشعور، وحدة عندها، وجماهريه أنصاره مع الزعيم يجتمع التي الَوْحَدة هذه إن بل
عىل مدلل وخري الزعامة، لوجود مربر أكرب هي والدوافع، واملطالب واآلمال األماني ووحدة
تربط التي النفسية العالقة سوى الديمقراطية ليست إذ الديمقراطي؛ النظام يف وجوبها
الرخاء من املعنوية واآلرصة العام، بنيانهم تشد التي الروحية والصلة املجتمع، أفراد
بلوغها، إىل املجاميع تتطلع التي العليا للُمثل الجهاد يف واالشرتاك الحقوق، يف واملساواة
عىل الجماعة يساعد الذي املعوان أو الوسيط سوى الواقع يف الديمقراطي الزعيم وليس

األمثلة. تلك بلوغ عىل والتضافر الرابطة، هذه والتزام الصلة، بهذه االرتباط
فضلها وإبراز الديمقراطية الزعامة حسنات إظهار عند أبًدا يقال بما املراد هو وهذا
يف الحمية وتستثري الجماعة، يف النشاط َوْقَدة تحدث التي هي أنها من بخريها، والتنويه
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الحق، يف ألنها واليقني؛ اإليمان عاطفة وتبعث واألمل، املرح روح األمم وتُْكِسُب النفوس،
معوان أكربُ درجاتها، وأحسن مراتبها بخري الجماعة رأس يف وظهرت أشدها بلغت إذا
أكرب من — لسواه يكن لم إن — وحده السبب لهذا وهي أنفسنا، فوق السمو عىل لنا
عىل وترشف ناحية، كل يف تعمل أن الديمقراطية البالد يف وتعمر تنجح لكي واجباتها
ما إىل جميًعا الناس وترشد توجيه، أحكم اآلخرين وتوجه الحياة، فروع من فرع كل
وحدها، الخطرية بالقضايا يَُظنُّ كما موكلة ليست وهي َمَردٍّ، أحسَن عليهم ويَُردُّ ينفعهم.
الباعثة يشء، كل عىل املرشفة — قلنا كما — هي وإنما سواها؛ دون الكربى والحركات
للجماعات يرتاد الذي العام «الراعي» هي أو ناحية، كل يف والحكمة والسداد النشاط

… الرعاية أتم مرافقها ويرعى ُمْرتَاد، أطيب

منها، الزعامة وموضع الديمقراطية بسبيل فيه اسرتسلنا الذي هذا من لك بدا قد وأنت
الوحيد الخطر وأن جواره، ويف النظام هذا تحت كثرية للزعامة السوانح الفرص أن
الزعامة وإغرائه السلطان فتون يف هو الزعامة ناحية من الديمقراطية عىل يخىش الذي
لك نبني أن اآلن نريد ونحن عليه، املطلق واالستحواذ به، االستمساك وحب فيه، بالتناهي
حتى السواء، عىل وحديثًا قديًما الديمقراطيات من كثري يف ظهر قد بالذات الخطر هذا أن
واملستبدين الغشم من الطبيعة حقوقها اسرتداد وإبَّان بالثورات، اإلنسانية عهد أول يف
حقوق عىل أمناء للجماعات مخلصني بدءوا زعماء ِسرَيَ التاريخ حشد فقد بالسلطان؛
بالنفوذ، االنفراد فبغوا فيهم الخري جانب عىل طغت أن أثَرتهم تلبث لم ثم الشعوب،
الثورة زعماء من وروبسبيري ومارات دانتون ِسرَي ويف السلطان، كل عىل الحرص وراموا

للديمقراطيات. املالبسة الحقيقة هذه عىل الصور أصدُق الكربى الفرنسية
لخري صالحة الرأي بادي خططهم مضت زعماء رأينا قد الحديث العرص ويف
الجماعات، نوايص تملك عىل استعانوه الذي الروحي التخدير بفعل لبثوا ما ثم املجاميع،
الخري وأمانيِّ والعظمة، املجد بأحالم والثمل املذهلة، النشوة خالل األمم، بمقاود واألخذ
ظل عىل الديمقراطية يف أبقوا وإن باألمر، منفردين السلطة، مطلقي انقلبوا أن والرخاء،
لهذا الجماعات صربت وقد جوهره. دون بهيكله قائًما النيابيَّ النظام وتركوا واهن،
املنتظر باملجد ثمل يف ظلت ألنها الظاهر؛ االنقالب هذا حني إىل وارتضت الجديد، التحول
كالسحر، وبيان الشعر، من لغة يف عنها لها ُث يُتََحدَّ التي والرفعة إليه، املتطلَّع والعالء

الوجدان. عىل ويستحوذ القلوب، يستبي وتصوير
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روبسبيري. مارات. دانتون.

إسبانيا، يف ريفريا دي وبريمو بولونيا، زعيم بلسودسكي فعال من شهدنا وفيما
إيطاليا، يف وموسوليني أملانيا، يف وهتلر تركيا، يف كمال ومصطفى اليونان، يف وفنزيلوس
نواطق وشواهد إليه، أرشنا الذي للخطر تتعرض التي الديمقراطيات عىل ماثلة أدلة
أو للخري، املطلق السلطان يسمونه ما إىل الديمقراطية الزعامات اتجاه احتمال عن

املراد. الطيبة القصد الحسنة َة الَخريِّ الدكتاتوريات
قصار، وفرتات عارضة، هزات غري قدمنا كما الواقع يف ليست األحداث هذه ولكن
وهي السلطات كل وتسلم حقوقها، من لحرمانها تستسلم فتدعها الجماعات، عىل تمر
الذين من اقتصت يتحقق، لم فإذا لها، ِر املَصوَّ الذهبيِّ الحلم تأثري تحت مصدرها،

املغصوب. سلطانها واستعادت خدعوها،
قبل الديمقراطية، عندنا فنشأت ألمرنا؛ راعيًا بنا، متلطًفا الرحيم القدر كان ولقد
أو طلبه، عن بها ننشغل سوف أننا يظنون خصومنا وكان االستقالل، لدينا يتوطد أن
استكمال إىل ننرصف فال بيننا، والفرقة الشقاق بذور وتبذر بأنفسنا، هي ستشغلنا
النيابية الحياة وافتتاح ونظامها، الديمقراطية إقامة يف املشيئة أوًال لنا فأطلقوا استقاللنا؛
ماذا يشاهدون كثب عن خصومنا وقف ثم برملانًا، وأنشأنا دستوًرا فوضعنا ومطالبها،

…؟! صانعون نحن تَُرى
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الدستور إن بل ووفاءً، خريًا انقلب وبالءً أذًى يكون أن به أريد الذي الدستور ولكن
إجماع، ووسيلة توحيد أداة استحال أن يلبث لم تفريق، أداة يروح أن به قصد الذي
خري ال ما ونفى الحياة، ونخل الجماعة، فغربل جاء ألنه والتئام؛ وتضافر تكاتف ومظهر

ُجَفاءً. الزَّبَد وجعل األرض، يف املاكث الطيب وأبرز الصالح الخري عىل وأبقى فيه،
قصري وقت يف وحذقنا إليها، فاسَرتْوحنَا أمرنا؛ بداية من الديمقراطية َوَقتْنا كذلك
القدر يلبث فلم كثرتنا؛ بفضلها وحفظنا إجماعنا، بها وُصنَّا ومقتضياتها، مطالبها
الحرصعليها، قوة نفوسنا يف وينمي استمساًكا، بها يزيدنا أن أراد أن أخرى مرة الرحيم
يعطلون راحوا لقد حتى بها، وآخر حني بني مؤتمرين منها، غضابًا خصومنا فجعل
الحرمان، مع اللهفة فاشتدت منها، البالد وحرمان بسحبها أعوانهم ويغرون أداتها،
انتصار فكان السرتدادها، والكفاح الجهاد فرتات وتوالت واإليمان، اليقني بفضلها وازداد
هو دام ما النظم، أصلح هو الديمقراطي النظام بأن ملهًما مرة كل يف الديمقراطية

العدوان. ألعنف أبًدا املستهدف
زعامة النشأة من املوقف بطبيعة فكانت الثورة، وسط يف عندنا الزعامة نشأت وقد
الشامل الغامر الروحي سلطانها وقاها بل األمة؛ إرادة عن وتعرب العامة، املشيئة إىل تستند
كانت إذ الطاعة، وطلب والنهي واألمر الحكم يف املاديِّ السلطان فتون من الجماعة يف
عهدها، وحل الديمقراطية جاءت إذ ثم دونه، بمكانها املعتزة عنه، املستغنية الحكم خارج
فيتوالها لغريها، ترتكه أن يمكن وال حقها، ألنه فيه؛ تشدد فهي الحكم يف الحق أكسبها

… اإلحسان به ابتغى وإن حتى امليسء فهو ا حقٍّ يغتصب ومن فيه، حق بال
بمواده، وامتحانًا بوجوهه وخربًة ملعناه درًسا ليكون الطغيان البالد جربت ثم ومن
املستعاذ األكرب واملالذ رشه، من األوحد املوئل هو الديمقراطي الدستوري النظام وليظل

وأذاه. سوئه من به
— األوىل أداتها وهو — بالدستور وصانت فينا، الزعامة الديمقراطية خدمت وهكذا
من الديمقراطية إنقاذ يف الفضل صاحب األوىل زعامته مع املرصي الوفد فكان إجماعنا،

املتكاثرين. خصومها
وهيأت أيًضا االستقالل أنقذت التي هي الديمقراطية أن ذلك بعد الحوادث أثبتت وقد
النحاس مصطفى زعامة أو — الثانية الزعامة اكتسبت وبذلك به، الظفر عىل وأعانت له،
من بها تستعني التي والقوة الديمقراطية، من تستمدها التي القوة مجتمعتني: قوتني —
عىل زعامتنا وقامت له، الجماعات تتعرض الذي الخطر انتفى وحده بهذا بل االستقالل،

مكان. ألعز القواعد أقوى فوق ونهضت أساس، أوطد
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إىل الجنوح من خشية وال التفرد، إىل النزوع من الجديد عهدنا يف علينا إذن خوف ال
النجاة. وصخرة األمان ساحل لنا بالنسبة هو النيابي نظامنا ألن االستئثار؛
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التفوق وساحات الزعامة، ميدان يف املرأة عن الكتاب هذا يف الحديث نستويف أن أردنا لو
اشرتكت التي الحياة نواحي مختلف ويف والسلطان، والنفوذ السيادة وأقطار والنبوغ،
الكالم، نََفُس بنا المتد — فقهرته زاحمته أو معه فيها وتالقت ونافسته الرجل مع فيها
الجليل للمراد كاملة كتوطئة أردناها، التي حدوده من البحث ينتظم الذي السياق وخرج
نيتنا تكن لم وسيع مدى إىل إليها، قصدنا التي للدراسة واٍف وتمهيد توخيناه، الذي

نعالجه. الذي موضوعنا من بعيد وأفق فيه، الرضب
أقرصطريق. من رسيًعا، وَمرٍّا خاطفة، لَُمًعا منه َحسبُنَا ولكن

الرجل تشارك أن املتالحقة التاريخ وأدوار املاضية األجيال َعْربَ املرأة استطاعت لقد
وتربز واإلقدام، والشجاعة البطولة ميادين يف معه وتساهم الحياة، مظاهر أخشن يف
اإلغريق يف النساء كان فقديًما اآلالم، وأقىس البالء أعنف احتمال عىل بجانبه الَجَلد أعجب
املرأة عن والحديث وصوالت، جوالت ذلك يف لهن وكانت محاربات، املعارك يف يشرتكن

األولني. أساطري يف ُمدوَّن املحاربة، أي «األمازون»؛
لحضور الرجال مع تخرج واإلسالم الجاهلية عصور يف العربية املرأة كانت وقد
باألهازيج، ويهتفن بالنشيد، الفضاء يمألن واألبطال، للفوارس تشجيًعا واملالحم املعارك

األرواح. يف الحمية ويرضمن حماسة، النفوس ويلهبن
وجحفله الضخم بجيشه ونكَّلت سريوس امللك الحيثيني ملكة «تامرييز» قهرت ولقد

السلطان. ومطلق بالبطولة واشتهرت بابل، ملكة «سمرياميس» ظهرت كما الجرار،
إلنقاذ خدرها من الخروج أُْلِهَمت التي أورليانس، فتاة أو دارك» «جان اسم يزال وال
الشجاعة عىل َعَلًما ذمارها، عىل وأغاروا أرضها اكتسحوا الذين اإلنكليز أعدائها من فرنسا

األرسار. من ا رسٍّ جاللها فرط من وتبدو والجالل، الرَهب بها يحيط التي املتناهية



النحاس مصطفى

— بكر أبي عهد عىل الشام فتح حرب يف الروم فرسان العربية «خولة» جندلت وقد
«شارلوت الشجاُع املجاهدة طعنت كما األمثال، مرضب شجاعتها وكانت — عنه ريضهللا
ثأرها بعد املوت تتلقى وراحت «مارات»، الفرنسية الثورة يف املشهور الذباح كورداي»
الحرب يف البسالة النادرة املشهورة الجاسوسة «ماتاهاري» وسخرت بابتسام، لقومها

بالرصاص. رميًا املوت لقيت حتى املكر، أعجب بهم ومكرت الحلفاء، من العظمى

دارك. جان

لواء تحت منضويات األخرية الوطنية الحرب يف الصني نساء اشرتكت هذا عرصنا ويف
من يقرب ما عىل استولني حتى الجنوبي الجيش مع محاربات ِسْن» يَاْت «ِسْن الزعيم
ونهضن «نيَكاَرْجَوا»، جمهورية يف نشبت التي الثورة يف النساء استمات كما الصني؛ ثلثي

مستشهدة. الحرب يف هذه ذهبت وقد جراسيا»، «ناتايل زعيمتهن إثر يف
مع ويصمدن بالدهن، عن يدافعن الباسالت البلجيكيات راحت كيف أحد نَيس وما
الرصاص ومدرار النريان وابل من منزويات غري أرضهن عن األملان جيوش لصد الرجال

حصًدا. يحصدهن
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استخدام إىل بعضالدول حافًزا القتال مواطن يف الشجاعة بهذه املرأة بروز كان وقد
أسبق وكان والتمريض، اإلسعاف يف أعمالهن عن فضًال كمحاربات، الجيوش يف النساء
جيَّشت فقد الروسيا، من أخريًا انسلخت التي الجمهورية وهي فنلندا، ذلك إىل الدول
بولونيا وكذلك ومعداتها، الحرب أدوات بأحدث وجهزتهن املقاتالت، النساء من كتائب

السوفيتية. وروسيا واليابان والصني

موليسون. بمسز اليوم املعروفة جونسون إيمي الجريئة الطيارة

وألوان الرجال مغامرات فيها ظهرت التي امليادين أكثر يف أيًضا النساء نبغ وقد
يف والبطالت النوابغ أكثر ما فاليوم بالحياة، وجزافهم جسارتهم ورضوب بطوالتهم
يعجب ال الذي ذا ومن واألقطار، املمالك سائر يف الُقَوى وألعاب والسباحة الطريان فنون
متن األطليسعىل املحيط اجتازت التي املقدام األمريكية الطيارة «إرهارت» األوىل للمغامرة
اإلنجليزية والطيارة السحاب، وكثائف والِكَسف العواصف وسط طريقها شاقة الفضاء
الطريان بطولة موليسون الكبري الطيار زوجها من يوًما انتزعت التي جونسون إيمي
من طارت التي باتن»، «جني النيوزيلندية والطيارة الكاب، إىل لندن من املدى الطويل
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يف النابغني سائر عىل الظاهرة املوفقة الناجحة وكانت مرات، عدة أوسرتاليا إىل إنجلرتا
والنابغات؟! الطريان

الصولجان، وحمل امللك وتدبري بالسياسة املرأة اشتغلت واألجيال القرون عدة ومنذ
يزال ال ما والنبوغ والرباعة والدهاء املهارة من فأبدت التيجان؛ ولبست العروش واقتعدت

التاريخ. يف مستفيًضا ذكره
عرش، السادس القرن يف إنجلرتا عرش عىل جلست التي اليصابات امللكة هؤالء ومن
سيادة من لبالدها ومكنت األدب، لواء عهدها يف ورفعت اإلدارة، أحسن امللك وأدارت
األجيال يف نبغت كما سبأ، مملكة يف وبلقيس مرص، يف كليوباطرة نبغت قبل ومن البحار،

العصور. أزهر إنجلرتا يف عرصها وكان «فيكتوريا»، الحديثة
وعالم املنتج، والعمل الفكر وآفاق والعلم، األدب مضمار يف أيًضا املرأة ظهرت وقد
التي نايتنجيل» «فلورنس النواحي هذه يف نبغن الالتي النساء ومن واالبتكار، االخرتاع
ومدام األحمر، الصليب جمعية إنشاء وهي الجليلة، السامية اإلنسانية بالفكرة أوحت
بطولته، ونَِكَرت وهاجمته، نابليون عىل حملت التي الخالدة الفرنسية الكاتبة ستايل دي
واشتهرت موسيه»، دي «الفرد البديع الفرنيسَّ الشاعر أحبت التي ساند» و«جورج
الرائعة القصص صاحبة النيوزيلندية األديبة منسفيلد وكاترين الفاتن، امُلْمِتع بَقصصها
بالسل قضت والتي الحياة، ألوان ورسم الشخصيات تصوير يف واإلعجاز بالفن الفياضة
ومسز الحديث، العرص يف املربزة اإلنكليزية الشاعرة برواننج ومسز أعوام، بضعة من
والسيدة امُلْحدثَة، اإلنكليزية األديبة بروم وأرساال املشهورة، األمريكية الكاتبة رينهارت
أرلندية امرأة وهي الهند، يف مدراس بقرب أدايار يف الصويف املذهب زعيمة بيزانت إيني
إىل نعيت ويوم الصويف، املذهب ورأست بمدراس َفبََلَدت لها، موطنًا الهند اختارت األصل،
لن علينا فضًال لها «إن رثائها: يف قال بتعاليمها، كثريًا تأثر الذي الحميم صديقها غاندي
وكانت والثمانني، الخامسة يف وهي أخريًا قضت وقد الحياة.» آخر الهندي الشعب ينساه

الهند. يف مشهوًدا رهيبًا حفًال جنازتها
وجملة والنثر الشعر يف النساء مشهورات بِسرَي العربي األدب تاريخ استفاض وقد

الفنون.
كوري مدام فضل نذكر أن وحسبنا املربزات، من عرشات نجد العلم ميدان ويف

الحديث. العلم وجه غريت التي «الراديوم» مادة كاشفة
حتى حذقها، وبدا براعتها، وتجلت نجمها، وتألق أيًضا املرأة ظهرت السياسة ويف
نائبة والشيكوسلوفاكي واألسوجي والربيطاني األملاني الربملان يف اليوم تجلس أصبحت
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بيزانت. إيني السيدة

يف وزيرة كانت وأخرى أمريكا، يف «تكساس» والية تحكم كانت امرأة وثمَّ الشعب، عن
والسيدة املاضية، الربيطانية العمال وزارة يف للعمل وزيرة كانت التي ومسبونفيلد فنلندا،
الحركة زعيمة أشبي كوربت والسيدة تركيا، يف للمعارف وزيرة كانت التي أديب خالدة
يف عضًوا حكومتها عينتها والتي والسالم، للحرية الدويل االتحاد ورئيسة إنجلرتا يف النسوية
الهندية الزعيمة نايدو» «ساروجيني والسيدة السالح، خفض مؤتمر يف الربيطاني املؤتمر
يف ُسِجنَت والتي األعىل، الهندي الوطني املؤتمر يف والعضو املشهورة، الوطنية والشاعرة
بالسجن عليها الحكم وكان رساحها وأُطلق عنها أُفرج ولكن تزيد، أو أشهر أربعة الثورة
الخارجي. والتمثيل السيايس السلك ومناصب بالسفارة املرأة اشتغلت وقد كاملة، سنة

نواحيها، ومرتامي وجوهها، مختلف يف الزعامة شأو أدركت قد املرأة كانت وإذا
عىل ُجىلَّ وحسنات الدنيا، عىل عظيًما فضًال للمرأة فإن ذكرهن، أسلفنا فيمن رأيت كما
عنها ورفهت زوًجا، وأعانتها والدة، ورعتها ا، أمٍّ الزعامة أنشأت التي هي إذ اإلنسانية،

الحياة. يف كرشيكة
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بريطانيا. يف سابقة وزيرة – بونفيلد مس

الهداة وكبار الزعماء من أمثلة الكتاب هذا من األوىل الفصول يف لك قدمنا وقد
أو قريباتهم أو جداتهم أو ألمهاتهم كان الذين االخرتاع وأهل العلماء وسادة العالم يف
بلغوه. الذي العظيم والنجاح أمرهم، واشتهار نجومهم، بروز يف كبري فضل أزواجهم

املساهمة الرشيكة للنبوغ، املنجبة للزعامات، قة الَخالَّ هي الناحية هذه يف املرأة إن أال
واالستعدادات، املزايا كوامن وإظهار امللكات لربوز الصالحة والعوامل الظروف تهيئة يف
أفذاذ العالم إىل يهدين الالتي ألنهن األمهات؛ تاريخ كأنه يلوح العالم تاريخ ليكاد حتى

والنبوغ. والعظمة الفضل وأعالم الهدى، ومصابيح الرجال،
كان التي فهي املنشئة، املتعهدة الرءوم األم أثر يبدو أكثرهم أو هؤالء ِسرَي ويف
وتوماس لنكولن، وإبراهام كرومويل، مثل وعظماء كبار، رجال ظهور يف الفضل لها
أحيانًا أشكو سني حداثة يف «كنت القائل: وهو بوث، والجنرال لودج، وأوليفر إديسون،
نفوس يف مني السخرية إثارة من وخويف الرثيث، ومظهري املهلهل ثوبي من أمي إىل
تجيبني فكانت فقراء، أننا يظنوا أن أخىش لها: أقول فكنت املدرسة، يف ولَِداِتي رفقائي
من بالكثري ملدين وهللا وإني … فقراء ا حقٍّ إننا هذا؟! غري يظنوا أن تريدهم وملاذا قائلة:
أظهر ذلك وكان لها، السامي التمجيد وذلك للحقيقة، املطلق الحب لذلك الحياة يف نجاحي

الذات!» وإنكار للتضحية عاليًا مثاًال أمي كانت لقد خاللها، وأبرز صفاتها

118



والزعامة املرأة

فضليات سيدات ِسرَي من التاريخ يف فكم كزوجات، النساء فضل ننىس أالَّ وينبغي
سعود كواكب وكنَّ والنباغة السبق إىل وَحَفْزنَهم الربوز، عىل الحياة يف أزواجهن أَعنَّ
املكاره، ألشد واقتحامهم التيه، يف وذهابهم الصحراء، يف مرضبهم يف هدى ونجوم لهم،
يرقدون الفيحاء النُّرض الواحات بمثابة لهم كن لقد بل العقبات، ألقىس وتخطيهم
الظمأ، أحرقهم إذا الصادر مائها إىل ويفزعون اللغوب، مسهم إذا الوارفة ظاللها تحت

واالستجمام. النشاط واستعادة الراحة عندها ويلتمسون
حياته، بارك الذي واليُْمن نابليون، عىل الفضل من لها كان وما جوزفني ذكرنا وإذا
بالسيدة نوهنا وإذا عنه؛ الحظ تخىل عنه ذهب إذا حتى مالزمه، كان الذي السعد وكوكب
مؤسيس وأحد إيطاليا، يف الوطنية الحركة قائد زوجها شاركت التي غاريبالدي» «أنيتا
واملعارك الحروب يف معه وأسهمت بالده، سبيل يف جهاده وشاطرته الحديثة، وحدتها
بفضل أشدنا وإذا الحروب، تلك بعض يف حتفها لقيت حتى ووطنه، أمته عن للدفاع
سجن من الوطنية الحركة يف قاسته وما آالم، من بجانبه احتملت وما «غاندي»، زوجة
تكاليف، وقسوة مشاق من كابدت وما والعدوان، الظلم ألوان ومختلف ومطاردة ومعتقل
وال — فإنا ملبادئه، احرتاًما الشظف وتعاني به، وتُعنَى ترعاه بجانبه أبًدا ظلت وكيف
السرتداد الرهيبة وثورتنا الوطنية نهضتنا يف ذلك بسبيل نحن لنا وقع ما ذاكرون — ريب

واالستقالل. الحرية يف حقوقنا
الجليلة، للسيدة نواصع صفحات سيفرد البالد لهذه الوطني التاريخ أن يف شك وال
سعد، ورشيكة املرصيني، أم العظيمة، واملجاهدة الباهرة، والوطنية الطاهرة، والعقيلة
جالل من الثورة عىل وأفاضت جنسها، صدر يف الَعَلم حملت فقد زغلول، صفية السيدة
وأشبعت جهادها، خشونة الحياة نعومة عىل وآثرت وحسها، وجدانها وُمفَعم نفسها،
مع استحقت حتى كبدها، فلذات بعض كأنهم بالدها، شباب عىل حنانها من األمومة

املرصيني». «أم … العظيم اللقب هذا الفخار
وظهر اإلنسانية، الحياة يف املعاني ألسمى الطبيعة من مختاًرا زغلول سعد جاء لقد
هذه وبرزت الليل، فحمة يف الثاقب والنجم الساطع الكوكب ظهور الظُّلُمات اشتداد عند
العناية لدن من هو سويٍّا، املجتمع عىل يشعان السنية، كالزهرة أثره يف خدرها من السيدة
الحرية، ورمَزا الجهاد رسوال مًعا وهما «صفية»، الرحيم القدر من وهي مختاًرا، اإللهية
عىل واملعوان الشداد، يف الحليف منها له فكان ملرص؛ مًعا ليكونا الَقَدر خطة يف اقرتنا

والبنني. الولدان عن وأغناها الذراري، أنساها األزواج، فخار منها له وكان الجهاد،
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الدكتوراه. ثياب يف العاملة كوري مدام

الواحة سفره وعثاء ويف طريقه عىل صفية وكانت الصحراء، يف املسافر سعد كان
ليسرتيح الفيحاء الجنة عىل عطف واإلرساء، اإلدالج وأتعبه املسري أجهده كلما الخرضاء؛
ويتزود التالية، للسفرة ويستجم الزالل، العذب من ويعلَّ عندها ويَُعبَّ الظالل، تحت
واملسافرين. ل الرُّحَّ عىل يجدي ما خري عندها ويجد النائية، للمرحلة َويْمتَار القصية، للشقة
سهام من َجِراحه بَْلَسُم فهي العظيمة، املرأة إىل العظيم الرجل أحوج ما الحق ويف
تجيء ويوم العزاء! عليه َعزَّ أو َشح إذا وعزاؤه والداء، الوعكة يف اآلسية وسلواه األعداء،
أن يُبَايل وال النجاح، إىل الطريق يركب السماء؛ من نعمًة العظيم للرجل العظيمة السيدة
عىل وتفيض نفسه، عن تمسح بجانبه روًحا هناك ألن بالجَراح؛ ُمثَخنًا املعارك من يعود
رسيًعا وَفهًما وتحتويه، يحتويها وشخصية فيه، متالشية لَعاطفًة هناك إن بل إحساسه،
إذا أبًدا حافًزا غالبًا ونصريًا يغذيه، ووفاءً يشمله، وبرٍّا يغمره، وحبٍّا معانيه، إىل يفطن

النصري. إىل احتاج
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نايدو. ساروجيني السيدة الكبرية الهندية الوطنية الشاعرة

نساؤهم كانت ورجال نساؤهم، بهم هوت رجال والزعامة والنبوغ العظمة تاريخ ويف
مجده، إىل الهادي والكوكب بسعده، السائر النجم هذا سعد نصيب وكان كواكبسعودهم،
السماء من ووحي تالقيا، األقدار من موعد عىل وكأنهما جهده، إىلمضاعفة الحافز والقرين
وهما الحنون، الرءوف األم فيهم هي ولتكوَن املاليني، من أرسة عميد هو ليكون تدانيا؛

املخلصني. األبناء الربرة من لشعب الوالدان ِنْعَم
الخليقة والزوَج ملثله، الصالحة القرينَة الزعيم لسعد الحارس القدر هيَّأ وكذلك
تمنَعه لم املخاطر، اقتحم وإن وجده، عندها الصربَ َطَلَب إن له، املعوان والرشيكَة به،
وفطنتها بسالته، قرينُة وبسالتها وطنيته، من ووطنيتها كشجاعته، شجاعتها تصدَّه، ولم
وصديقه وابنته زوجه وهي مشيئته، عند جميًعا ومواهبها فطنته، تيار يجاوب َسِنيٌّ شعاٌع

… األمني والويلُّ والرشيك والصديق والوالد الزوج عندها وهو ورشيكته،
معه اآلالم واحتملت وخطوبًا، مكاره سعد مع الفاضلة السيدة هذه خاضت وقد
بشهامتها، وأخربتهم احرتامها، عىل زوجها خصوم أكرهت حتى وغيابًا، وَمنْأى حضوًرا

والتقدير. اإلجالل بعني إليها ينظروا أن عىل وإبائها، وعزتها صربها، وقوة
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غاندي. الزعيم زوجة — غاندي كاستوريا

واجتماع الجماعة، صدر يف واستباًقا الطليعة، يف بروًزا املرصيني أم تكون ما وأشد
والشدائد الغاشمة، الحكومات وفرتات العامة، املحن عهود يف وشجاعة، وصرب بسالة
َحِميَّتها، لصولة امليادين وأفسح لوطنيتها، مجال أكرب جميًعا أولئك فإن الطامة، الكارثة
للشدائد وتصمد املكاره، يف وتتجىل املخاطر إىل لتتقدم وإنها َوبَسالتها، عظمتها وظهور
من ساخرًة املنكوبني جراح وتأسو املحن، يف الضعفاء عىل لتحنو وإنها والعواصف،
تعرف وال مناواة، تعبأ وال مقاومة، تبايل ال باملشاق، مستخفة باملصاعب، هازئة الحتوف،

الغاشمني. أساليب تحفل وال تقدَّمي، أن الوطن بها أهاب ما إذا الرجوع
مناكرها، من وشطرها َمَساِويها، من الكبري نصيبها الغابرة العهود يف احتملت وقد
منعت ما يصدها فلم مسريها، طريق يف القوات وأقيمت دارها، عىل األرشاُط وأُْرِصَدت
تقدمه، للجرحى مرفه وعزاء تبديه، رائع وإقدام تؤديه، وطنيِّ عمل عن الغاشمة السياسة

املحسنني. مقدمة يف به تقوم وإحسان تزجيه، واملعوزين واأليامى باألرامل وبر
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الراجحة السيدة كله العالم َعِلَمتمرصوعرف كما وهي هللا، إىلجوار سعد رحل ومنذ
واشرتكت األنصبة، بأوىف العلم من أخذت والسداد، باألصالة املعروفة الفؤاد، الكبرية الرأي،
وصاحب رسالته ومتمم سعد خليفة مع الجهاد يف وأسهمت واملوهبة، بالنبوغ النهضة يف
وكانت األبطال، شجاعة امللمات يف وأظهرت الرجال، من األلوف بعرشات ورجحت بيعته،

واملتجربين. م الظُّالَّ عىل حربًا أبًدا
النفوس يف تبثُّه السنني عىل ظلَّت بما الوطنية الحركة عىل بارًزا فضلها يزال وال
ُضه تَُمحِّ وما السامية، والوطنية العالية، املثل من النهضة به وتتعهد اإليمان، روح من

التأييد. ومتواصل اإللهام، وسديد الفكرة، وصادق الرأي، حكيم من الزعامَة
بأنفاسعطرها، سعد ورائحة كلها، سعد ذكريات الجليلة السيدة هذه ثوب يف واليوم
يحتويه، كان الذي ومالذه يعيشفيه، كان الذي سعد وأفق وجاللها، بروعتها سعد وعظمة
غرو وال حافظني، العالية وملكانتها ُمْكِربين، لشخصها جميًعا املرصيون كان إذا عجب فال
لها الوالء عىل واجتمعوا لفضلها، ذاتها يف ومرة لها، سعٍد يف مرًة مرتني، أكربوها إذا

وبنني. وعذاَرى وشبابًا شيوًخا
لنبالة رفيع مثال ألنها االحرتام؛ وقفة اإلنسانية تقف العظيمة السيدة هذه وأمام
النساء، غريزة وحنان الوفاء، عاطفة وسمو السيدة، وشجاعة املجاهدة، ووطنية املرأة،

املجاهدين. حياة يف جليلة وظاهرة الرشف، يف جديد ومعنى

كزعيمات العالم يف نجحن الالتي النساء أسماء حشد أن البحث هذا صدر يف لك بيَّنا وقد
شك من ما إنه نقول وهنا حدوده، عن بالكتاب خارًجا مستطيًال يروح ألنه ميسور؛ غري
تعني التي املهيئة الظروف تعددت كلما ويرتامى يزيد أن بالطبع له مقدور عددهن أن يف
الظروف وهذه والسلطان، والصدارة الزعامة يف الرجال يَُفْقَن أو يتساوين، أن عىل النساء

السنني. مر وعىل الحديثة الحياة تطور مع ستزداد — ريب بال — والعوامل
وصفاتها وأرسارها الزعامة بسبيل الكتاب فصول يف قدمناه ما أن يف خفاء وال
املرأة الفريقان، يختلف وإنما الزعامة، موضع يف كذلك النساء عىل ينطبق ورشوطها،
َمَساِوي فإن منهما، كلٌّ لها يتعرض التي األخطار حيث من املوضع، هذا يف والرجل
نتائج وأفعل غوًرا، وأعمق صفة، وأدق عدًدا، أكثر للمرأة بالنسبة وأخطارها الزعامة

ومعقبات.
أكثر انتقاًدا أنفسهن النساء من تجد الزعيمة أن النساء زعامة يف غالبًا يالحظ ومما
مما وأفضل أخطر عمًال تؤدي بأن ُمطاَلبة ثَمَّ من فهي الرجال، ِقبَل من إليها يوجه مما
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املرصيني. أم الجليلة السيدة العصمة صاحبة حرضة

ُمنَاَزع غري تفوقها يكون أن منها ُمقتَىض هي بل املوضع، نفس يف أنه لو الرجل يؤديه
أدنى أو اتهام أقل إليه يرقى ال وإخالصها مظنة، أو شك كل فوق نفسها وسمو فيه،
الزعيمة املرأة نحو النساء جهة من ينبعث الذي املرير القايس االنتقاد رس ولعل ارتياب،
لهم، الرياسة ويرين مديرين، الرجال يشهدن أن الزمان قديم من أَِلْفَن قد النساء أن هو
عىل املوازنة إىل النزوع أخالدهن يف قام إلحداهن، ذلك وقع إذا ثم ومن فيهم؛ أبًدا والزعامة
العيوب من املطلق الخلو منها يقتضني َفُرحن املرأة، زعامة بحث يف الرجال زعامة ضوء

العيوب. وأتفه واللََّمَم الَهنات يتعقبن وَمَضنْيَ تساهل، وال تسامح غري يف
الرقابة يف االشتطاط إىل يجنحن املوضع هذا يف النساء أن املرأة زعامة عىل يعاب ومما
والتفقد التجسس حد إىل املالحظة، يف واملبالغة التدقيق، يف والغلو دونهن، من الذين عىل
عارض وأغلب له مظهر وأكرب فيهن، عام عيب — ريب بال — وهو الخفاء، يف املتسلل
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الجنوح ذلك ولعل الخدم، مع ومسلكهن السيدات من البيوت يف يشاَهد ما أعراضه من
عىل والتضييق االحتجاز من فيه ملا ملكاتهم، ويعطل عملهم األتباع عىل يفسد الذي هو

النطاق. واسع ومضطرب فسيح مدى يف مواهبه استخدام من التابع ومنع الحرية،

الدويل. النسوي االتحاد ورئيسة إنجلرتا، يف النسوية الحركة زعيمة آيش: كوربيت السيدة

أشياعها، من النساء مقدرة يف الشك إىل تَنِْزُع أنها أيًضا املرأة زعامة عىل ويؤخذ
ريب من وليس املعرفة، حق جنسها بنات تعرف أنها إىل ذاهبة إمرتها، تحت والعاملني
إليها النفوس باجتذاب النجاح، لنفسها املتوخية والزعامة يتفق ال النزوع هذا أن يف
وتستوجب املتشكك، النزوع هذا تقتيضغري بالغري الثقة فإن واألرواح؛ القلوب واستمالة
وسائله بأمثل يطلبه، ملن ميسور الصحيح واإلخالص اكتسابه، يمكن الوالء بأن الشعور
وبواعث علل بسبب الناس أقدار من االنتقاص إىل امليل أن يف خفاء وال أساليبه، وأصلح
ينبغي وعيب الزعامة، يف نقص هو وبرشيتهم وغرائزهم لطباعهم حتًما مالزمة ودوافع
ال الطبائع رياضة يف الحكمة ألن اجتنابه؛ جهدها تحاول أن الحكيمة العاقلة للزعامة
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نواحي من إليها والنظر حقائقها، بإدراك البرشية الطبيعة استمالة ويف مقاومتها، يف
اإلمكان. يف ليس بما الطبيعة ومطالبة املساوئ تجاهل يف ال بالسواء وَمَساِويها محاسنها
يف أن كما الرجال، يف منها وأظهر أبنَْي عادة هي مزايا النساء يف أن املقرر ومن
الصادق النشيط املتحمس العزم اجتماع وإن النساء، يف كثرة عىل تظهر ال مزايا هؤالء
معها التضافر يف والرغبة الجماعة نحو والشعور بالحرارة املنشودة الغاية إىل االنبعاث
الصفات هذه واجتماع الرشيدة، الصالحة الزعامة عنوان هو واتجاه، مجهود وحدة إلقامة

املقدار. وتباين النسبة اختلفت وإن الرجل، يف يتوافر كما املرأة يف يتوافر قد
نحو محيطهن يف والزعامات الرياسات يتولني الالتي النساء نزوع كان هنا ومن
واملنهاج، واألسلوب والطريقة واملسلك السياسة يف بهم والتشبه واحتذائهم الرجال تقليد

النتائج. أسوأ محدثًا لخواصهن، متلًفا لطباعهن، مفسًدا
املرأة تكون حتى نسويتها، جوهر عىل املحافظة هو املرأة من املطلوب كل وإنما
ال نماذج تقلد فال وطبيعتها؛ جنسها عىل حرًصا وأصدقهن أنوثة، النساء أبلغ هي الزعيمة
حتى شعورها، وإمالء دوافعها، تتابع أن لها ينبغي بل الطبيعية، وميولها وذوقها تتفق
وحاسة واملودة والحماسة بالعاطفة وأنصارها أشياعها أو جمهورها إخالص تكتسب

الوالء.
هن سلطانًا وأكربهن زعامة وأرفعهن الزعيمات النساء أرقى أن التاريخ أثبت وقد
نزوعهن ضد يتكلفن ولم طباعهن، حقيقة لزْمَن أي الحياة؛ طيلة أنفسهن» «بَِقني الالتي
ُمزيِّفات. وال الناس عىل َرات ُمزوِّ غري بنسويتهن فخورات ظللن الالتي هن بل وفطرتهن،
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غاندي ظهور

يعيش الغرب كان بينما األجيال، من َغَرب فيما الدنيا وُمَعلَِّم الحضارات، مهد الرشق كان
ظل وقد املظلمة، القرون عليه وتتعاقب الجهالة، وتغمره الهمجية، وتسوده البداوة، عىل
منحدًرا؛ ويهبط راجًعا، يكر مىض ثم الغاية، عىل أوىف حتى وَصْعَدة سمو يف الرشق أمر
ويتحرك سياقه، عىل ويستوي هجعته من يفيق وراح يستيقظ، الغرب بدأ حني عىل
يَْرَقى الغرب وتقدم وأهله، الرشق عىل وء السَّ دائرة بذلك فدارت ويطفر، يثب ثم ويميش،
ويرتاد جديدة، آفاًقا يلتمس وذهب وأقطاره، أرضه بشعوبه وتزدحم ُصُعًدا، ويسمو
تاريخ فبدأ سكانه، ضغط من والتخفيف زحمته، س مُلتَنَفَّ وينتجع ومعايشه، ملنازله
الدامية واملجازر الوحشية مشاهد من بكثري َحَفل تاريخ وهو الحني، ذلك من االستعمار
غربية دولة منزل وال غارات وال فتوًحا التاريخ ذلك يف نعرف وما املتناهية؛ والفواجع
بكل واالستعانة الجارية، الدماء ومخاض البشعة، الحوادث هذه من َخلت البالد، من ببلد

والعدوان. الهمجية وسائل
فإن االستعمار، بنشاط أحفلها األخرية القرون بني كان عرش التاسع القرن ولعل
كل شأن مع متفقة نسب عىل جملة، الدنيا خريطة خالله تتقاسم راحت العظمى الدول
فريسات ووقعت املستعمرين أيدي يف كثرية أمم بذلك فسقطت وسلطانه؛ وقوته منها
متعة ذلك يف تجد املغرية الدولة وكانت املستعمرة، الدول بني مقسًما ونهبًا للمطامع،
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ذات شعوب فوق والسيادة قديمة، حضارات عىل بالغلبة املجد ومتعة كبار، بأمم الظفر
مجيد. وتاريخ ماضية عظمة

الغنائم، من حصصها يف جميًعا الغرب دول عىل املتفوقة العظمى بريطانيا وكانت
وبمدخل عجيبة، ظروف يف لها أُتيح إذ االستعمار؛ من ومكاسبها التقسيم، من وأنصبتها
من أكرب وهي الرشقية، آسيا يف الهند عىل تستويل أن داهية، تجارية وأساليب غريب،
ومجد رفيع، وموضع بارز، مكان القديمة الحضارة يف ولها متعددة، بأضعاف بالدها
بالده لسلطان التمكني يف الَعَجُب وحيلته كاليف روبرت األكرب الكشاف عمل وكان تليد،
يف الساسة وافتنان املغريين، وحذق االستعمارية العبقرية براعة يف نهاية الهند، أرض يف

املستعلية. املعتدية املهاجمة الوطنية ناحية

كاليف. روبرت

وطأة تحت تمت لم — أمره عىل املغلوب الشعب وطنية — املدافعة الوطنية ولكن
ومنافس خافية، لها مسارب تجد لكي وانزوت يومئٍذ َونَت وإنما االستعمارية، الوحشية

والقلوب. الجوانح وأغوار النفوس أعماق يف لها ومكامن متوارية، لها
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وإن تموت، ال الحق يف الوطنية فإن املستعمر، وطأة وتُحِدث الظلم يفعل ومهما
تسكن إنما ألنها نأمتها؛ وسكنت أنفاسها أسلمت قد أنها ُظنَّ أو مرتاخية، يوًما الحت
تنفجر ثم وتنحبس، لتحتقن ما دهًرا وتختفي املضض، عىل حينًا وتكمن األلم، عىل حينًا

الرباكني. ِفْعَل املدمرة الِحَمَم جوفها من وتقذف وتنبجس، املعلومة الساعة يف

محتملة، صبورة الربيطاني االستعمار نري املايضتحت القرن نهاية إىل الهند ظلت كذلك
لظهور الصالحة الظروف لها تهيئ األقدار كانت بينما الرض؛ عىل مقيمة األذى، عىل ساكنة
لقد بل ومحيطها، وبيئتها ويتفق حياتها يالئم الذي الوطني والقائد لها، املناسب الزعيم
خارج لزعامتها الطبيعة ارتضته الذي الفرد ذلك يقضيها الدهر من فرتة إىل األمر احتاج
واألمر املعلوم للموعد واالستعداد الجهاد، عىل والتدرب القيادة، عىل للمرانة حدودها،
— الرأي بادي — وينغمس ويتجهز، فيه يتدرب الهند خارج موضًعا له فهيأت املنتظر؛
معاينة ليعاينها اإلنكليزية باملدنية ويمتزج املجرب، معرفة ليعرفها الغربية الحضارة يف
له، أعد الذي الخطري للدور تدربه واستتم بها، علمه استكمل إذا حتى املحنك، الخبري
ويشهده نفسه، يف يمتحنه حتى ملحاربته اإللهية العناية أرسلته الذي ذاته بالظلم ويُبْتَىل
عىل ويستحوذ وطنه، إىل رسالته ليؤدي الجهاد ساحة يف فجأة أطلعته ه، وِحسِّ بخربته

!… الجديد ودينه املستغربة، وخليقته العجب بأمره كافة الدنيا إعجاب
النجالَوين الناعمتني السوداوين العينني ذو — عرفناه الذي — غاندي ظهر وهكذا
قماش من لفافة غري عليه ليس الدقيق، الهش وبدنه الصغري، الناحل وجهه يف البارزتني
هكذا والبيد، املجاهل قلب يف الضاربني الحفاة بالعراة يشء أشبه فيها وهو تسرته خشن
وينام واللبن، املاء ويرشب والفاكهة، األرز يأكل الذي املتقشف املتبتل الناسك غاندي ظهر
بل عليه؛ حساب وال حق لبدنه ليس كأن والدأب، العمل كثري النوم، قليل وهو األرض، عىل
وبراءة وبساطته، سذاجته يف بطفل يشء أشبه يروح يكاد شهدناه الذي غاندي ظهر هكذا
الفاتن خصومه، معاملة يف حتى الحاشية الرقيق الوديع غاندي بل شعوره، وطهارة نفسه
ليستحيل حتى اإلنكليز، من والزموه صادقوه الذين أحد دوك جوزف قال كما الشخصية،
عىل الحريص الصادق غاندي جاذبيته، وسحر أدبه فرط من حياله مؤدبني أعدائه ألد
اندروز اآلخر صديقه قال كما — الحق عن تََجانُف أي إن حتى فطرته، وصدق إخالصه

له. قيمة ال تافًها كان وإن بتاتًا، لديه قبوًال يجد ال —
املتهيب أحيانًا يبدو ليكاد حتى املتكلف، غري الَحِييُّ املتواضع غاندي ظهر هكذا
ال الرصيح الشجاع تذل، وال تقهر ال التي األبية النفس منه أنت أحسست وإن املرتدد،
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غاندي. مهاتما

النزعات يعرف وال الخطأ، يف مداجاة أو الباطل، يف مكابرة وال مساومة وال تراخيًا يعرف
وحماسة الَكِلم بفخم الخطابي التأثري إىل يعمد وال ويمقتها، ينكرها بل «الدبلوماسية»،
من باطني بشعور وينزوي فيها، لحظة يفكر وال يتقبلها وال يعافها وإنما العبارة،
باسمه، الهتاف دويَّ يدع وال العامة، والندوات املجامع يف به والرتحاب الحفاوات مظاهر
صوت يحجب عليه، الناس وتزاحم الجماهري، حشدة يف حوله، من الصياح صاخب وال

جنبيه. بني التي نفسه نجوى ويبدد ضمريه،
املتقد بالخطيب ليس «إنه بقوله: صديقه «دوك» وصفه الذي الرجل هو هذا
ولكن سامعيه، ذكاء مجرد عىل خطابه يف املعتمد الساكن الهادئ هو وإنما املتحمس،
ومتوهج األنوار أسطع تحت عنه يتحدث أو يناقشه الذي املوضوع تضع هذه سكينته
ذلك مع ولكنها تتغري، أو تختلف تكاد ال صوته تموجات وإن البيان، أرصح ويف الضياء
وال حركات يحدث يكاد ال وهو اإلخالص، الجهرية املخلصة الصدق، البالغة الصادقة
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أنملة وال فيه، خالجة يحرك يكاد ال بل الناس، خطب هو إذا وذراعيه بيديه إشارات
املوجزة وجمله الجزلة، القوية وعباراته الواضحة، كلماته كانت وإن أنامله، من واحدة
الصادقة الحجة روعة عىل تضاعيفها يف وتنطوي اإلقناع، قوة طياتها يف تحمل القاطعة،

املبني.» الفصل القول وجالل
الثورة، عىل وبعثهم هللا خلق من مليون ثالثمائة نفوس حرَّك الذي الرجل هو هذا
القواعد، من الربيطانية اإلمرباطورية هز الذي الرجل هو هذا بل النهوض؛ إىل وحفزهم

سنة! ألفي من الدنيا شهدته ديني دافع أقوى اإلنسانية السياسة عىل وأدخل
وحرسها اإليمان، بأعمق وأحاطها األديان، من دينًا جعلها الوطنية، يف املسيح هو هذا

اليقني. بأروع
شهر من الثاني اليوم يف الهند شمال يف مولده كان إذ والستني، الثامنة يف اآلن وهو
عدن بني ما تجارتهم تمتد صالحني، أخيار قوم يف منشأه وكان ،١٨٦٨ سنة أكتوبر
لقد حتى حياتهما، يف حرة استقاللية نزعة ينزعان الخاصة، من والداه وكان وزنجبار،
األِحْمَسا بمذهب يدينان وكانا خالص، والتماس نجاًة الفرار إىل األيام من يوًما اضطرا
هو بل وحياة، روح فيه ما لكل األذى بتحريم ينادي هندوكي مذهب وهو ،(Ahimsa)
العالم يف به املنادي يكون أن لغاندي قدر الذي والحب الوداعة عىل القائم املذهب ذلك
«باملقاومة الحني ذلك من ي فُسمِّ الجديدة؛ الوطنية عقيدته يف بعد فيما أدمجه والذي كله،

والعدوان». العنف عن الكلية «الرغبة أو السلبية»،
قد وكان العمر، من عرشة التاسعة يف وهو دراسته الستكمال إنجلرتا إىل سافر وقد
لهذا الكاره املتأفف كان وإن قومه، عادة عىل عرشة الثانية يف صغري صبي وهو تزوج
الهند إىل وعاد الحقوق، بعد فيما درس ثم لندن، بجامعة أوًال فالتحق القران، يف البكور
معجب يومئٍذ وهو مغرتبًا، العلم سبيل يف قضاها سنوات أربع قرابة بعد ١٨٩١ سنة يف
وعهده ألمه موثقه الحريصعىل ظل وإن الزاهرة، لحضارتها متعشق اإلنكليزية، بالحياة

دينه. عىل الحرص يف
استوطنوا قد الهند أهل من ألوف كان حيث أفريقيا، جنوبي إىل نزح أن يلبث ولم
بما عليهم وتطغى تضطهدهم الحكومة فوجد واملعاش؛ القوت عن وبحثًا الرزق، التماس

القوانني. شواذ من بأرضها امُلقام تكريههم يف تصطنع
املعصوف املظلومني أولئك عن الدفاع عىل قومه بني لكرامة غضبه بعثه ذلك عند
خمسة نحو منها مورده وكان يومئٍذ، املحاماة صناعة من يكسبه كان بما يحفل فلم بهم،
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النعماء، مودًعا الحرمان، وارتىض الفاقة وآثر السنة، يف الجنيهات من آالف ستة أو آالف
والترشيد. والظلم والجوع األلم وطنه بني ليقاسم الرغد؛ حياة مغادًرا

رأينا وقد املسيحية، االشرتاكية يف وفلسفته «تولستوي» بقراءة يومئٍذ تأثر قد وكان
مستفيًضا خطابًا غاندي إىل يكتب — موته قبيل أي — ١٩١٠ سنة يف تولستوي راح كيف
فيه، غاندي يمدح فهو السلبية»، «املقاومة بمذهب ومناداته وجهوده بحركته سمع وقد
الذي اإللهام بل الحب»، «رشيعة الواقع يف هو املذهب ذلك إن ويقول عليه خريًا ويثني
الزعماء بها دان التي الوطنية املسيحية وهو بالروح، البرش ارتباط وجوب عىل يبعث

جميًعا. العالم يف الروحيون

بمرص. مروره عند غاندي،

املؤمن عكوف عليه وعكف صحبه الذي النفيس جهاده غاندي بدأ العهد ذلك ومن
سجن من لقيه بما آبه وال جازع غري ،١٩١٤ سنة إىل ١٩٠٧ سنة من اإليمان العميق
الجديد. الهندي الزعيم بأنه الشهرة تستبقه الهند إىل عاد ويومئٍذ وتعذيب، وترشيد وإيالم
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املوحش االستعماري والنزوع املهاجمة، الوطنية َقْرَن عرش التاسع القرن كان وإذا
وانبثق الرشق، يف الدفاعية الوطنية ظهور بداية ليكون العرشون القرن جاء فقد الرهيب،

نواحيه. أكثر يف الزعامة نور
وكان العظمى، الحرب قبيل الهند يف غاندي ظهور البداية لتلك مظهر أروع وكان
الذي الجليل الشيخ األستاذ ذلك بل الهندية، الوطنية الحركة مؤسس جوكهيل سبقه قد
له عرف قد غاندي كان وإن املحدثة، األجيال حقه تعرف ولم الفتاة»، «الهند نسيته
لذكراه، نسيانهم قومه بني عىل وعتب وحداثته، صباه يف عنه وأخذ الجهاد، يف سابقته

التقدير. يستحق الذي لفضله وجحودهم
إىل العظمى الحرب مبتدأ يف شخص لقد بل اإلنكليز، يكره يومئٍذ غاندي يكن ولم
صدق عن يعتقد وكان اإلسعاف، ألعمال وطنه بني من فرقة لتنظيم بالدهم عاصمة
عن الدفاع يف االشرتاك واجبه من وأن الربيطانية، اإلمرباطورية أفراد من فرد أنه نية
سنة له رسالة يف فقال لإلنكليز، خدمته ومبلغ شعوره بعد فيما وصف وقد مصريها،
خدمها مما بأصدق الدولة « «إنكليزيٌّ يخدم لم إنه الربيطانيني معارش مخاطبًا ١٩٢٠
يف مرات أربع بحياته جازف لقد حتى الوالء، إياها ًضا ُمَمحِّ الخدمة، لها مخلًصا هو،
يلبث فلم حقيقتها؛ عىل هي تكشفت حتى معها التعاون وجوب يعتقد ظل وقد سبيلها،

اإليمان. ذلك وتالىش االعتقاد، ذلك نفسه من زال أن
كلها الهند كانت لقد بل الناحية، هذه من يومئٍذ املخدوع وحده هو غاندي يكن ولم
جوانب يف بها ينادون الحلفاء كان التي السامية الكلمات بتلك ١٩١٤ سنة يف انخدعت قد
يف السالم إنقاذ ويريدون والعدل، الحق أجل من يحاربون أنهم وهي وأنحائه، العالم

العالية. اإلنسانية واملبادئ الحضارة وتنجية العالم
أجمل تمنيها راحت قد — معونتها الهند تسأل وهي — اإلنكليزية الحكومة وكانت
وأجمل األلوان، أزهى النرصيف بعد املنتظر الغد لها وترسم الوعود، أكرب وتعدها األماني،

والرياحني. والورود الزهر
وانية، وال مرتددة غري السؤل وأجابت النداء، إىل بادرت أن إال الهند من كان فما
وانتظرت التضحيات، بأكرب ورضيت بذل، أسخى وبذلت مقاتل، مليون بنحو فساهمت

الوعود. تلك تحقيق عىل متلهفة مرتقبة صبوًرا
صاعقة مخيفة ١٩١٨ للهندسة مثلت التي والحقيقة خطرية، كانت اليقظة ولكن
وتناست ْزر، الشَّ النظر إليها تنظر وراحت النرص، بعد لها بريطانيا تنكرت فقد قاسية؛
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وأقىس العنف بأشد املوقف ملالقاة وتأهبت الكثرية، عهودها يف وحنثت املاضية، وعودها
العدوان.

وميدان الجهاد ساحة إىل قيادتها ليتوىل غاندي وقام الهند، يف الثورة انفجرت هنالك
ظاهًرا، فعليٍّا اشرتاًكا القومية الثورة يف يشرتك لم ١٩١٩ سنة يف ولكنه والنضال، الكفاح
من آخر رجل وإقدام، وجرأة عزم بكل إليها وتقدم اإلسهام، كل فيها أسهم الذي وإنما
نشاًطا للمألوف خارق نادر رجل «تيالك»، جانجدبار بال مانيا لوكا وهو آخر، طراز
والُخلُق القوية، واإلرادة الكبري، العقل الثالث؛ املزايا فيه اجتمعت رجل واعتزاًما، وقوة
بالثقافة وأْعَرَف منه «رشقية» أكثر األقل عىل أو غاندي من أذكى كان لعله بل الرفيع؛
أطماعه بكل ضحى وقد الرياضيات، علماء كبار من ورياضيٍّا أديبًا كان إذ اآلسيوية،

بالده. خدمة عىل يتوفر لكي الشخصية
كل ألن لشخصه؛ املجد والتماس ذاته عن اإلعالن يف الناس أزهد غاندي مثل وكان
السيايس، امليدان اعتزال يستطيع حتى فكرته وانتصار األعىل مثله نجاح هو مطمحه

القديمة. وبحوثه ودراسته العلمي عمله ويعاود
أن لو سيحدث كان ماذا أحد يدري وليس جميًعا، الهند زعيم يومئٍذ تيالك كان لقد

١٩٢٠؟! سنة يف املوت يخرتمه فلم به وامتد أنسأه األجل
الذي — غاندي َلَظلَّ به األجل واستطال عاش تيالك كان لو أنه الظاهر ولكن
ومبادئه أساليبه ناحية من جوهريٍّا اختالًفا عنه اختلف وإن بعبقريته، له يعرتف كان
الهند مشهد أروع كان ما يومئٍذ بل الهندية، للحركة الدينيَّ الزعيَم — واتجاهه وسياسته
ال املرهوبَة القويَة الهنُد لراحت ذلك كان قد ولو املزدوجة، الزعامة هذه خلف تسري وهي
زعيًما أو دينيٍّا زعيًما غاندي به كان الذي ذاته بالقدر عمليٍّا زعيًما كان تيالك ألن تَُغاَلب؛

واألذهان. األرواح عىل السلطان عظيم روحيٍّا،
بل نفسه، تيالك أجل من ال له، يؤسف ما وهو ذلك، دون حال القدر أن غري
زعيًما يكون ما أصلح غاندي ألن بالذات؛ غاندي أجل من بل جمعاء، الهند أجل من
نفسه غاندي يبتغيه ما جل هو هذا وكان املتعلمة، للطبقة زعيًما أو املختارة، للصفوة
ريب بال — وكان لطبيعته، موضع وأنسب له بالنسبة يشء أوثق هذا كان بل ويتمناه،
وكان الدَّهماء، ويسود األكثرية يقود «تيالك» صاحبه يرتك املغتبط السعيد سريوح —
يؤمن كان فقد وديدنه؛ «تيالك» شأن ذلك كان بينما اإليمان، قليل دائًما باألكثريات غاندي
بأن مناديًا الدينية، االعتبارات يبايل ال وسياسيٍّا بالغريزة، «ديمقراطيٍّا» وكان بالجماعات،
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يف يشء بكل لضحى الرجل هذا عاش ولو الدين، لرجال وال للقديسني تُخَلق لم السياسة
املستقيم، األمني النقيِّ الرجل مثال الخاصة حياته يف كان وإن ألنه وطنيته؛ انتصار سبيل

مقبول. أمر وكل جائز، يشء كل السياسة يف بأن القول يف ليرتدد يكن لم
اآلفاق، أبعد إىل الخيالية بمبادئه يسمو أن إال ويأبى الرأي هذا يرى ال غاندي ولكن
التقدير؛ حق قادًرا محرتًما لصاحبه كل ظل وإن واحد، رأي عند يتالقيا ولم يتفقا فلم
ناحية يف واالستقالل الحرية مع والصدق تعارضالحق ما إذا بأنه يشعر غاندي كان فقد
بل الحرية عىل والحق الصدق التزام يفضل ريب أقل بال فإنه الجهاد، ووسائل األسلوب
يشء كل فوق مقدم وطنه أن ويعتقد العكس، يرى تيالك كان حني عىل ذاته، الوطن عىل

الوجود. يف اعتبار كل تستبق مصلحته وأن الحياة، هذه يف
عليها أن االعتقاد تمام معتقد ألنني بالهند؛ مقرتن «إنني ذلك: يف غاندي قال وقد
تخوم، وال جغرافية حدود عقيدتي أو لديانتي وليس … العالم هذا إىل تؤديها رسالة

نفسها.» الهند عىل حتى يشء كل عىل يعلو بها إيماني وإنما
تحرير محاولة يف مسلكه وتعليل الوطني، جهاده يف غاندي رسخطط هو هذا ولعل
السامية النبيلة الكلمات هذه ألن جهوده؛ وإخفاق األخري فشله رس فيه لعل بل بالده،
الدنيا، هذه عىل الغريب الجديد الزعيم هذا أداءها توىل التي الغاندية الرسالة مفتاح هي
طبقتني؛ من مؤلف شاهق ضخم ببناء أشبه غاندي عقيدة فإن العالم، هذا عىل الطارئ
والطبقة العقيدة، تلك من الديني الجزء هي أو األساس، أو القاعدة هي منه األوىل الطبقة
ديني غاندي أن ذلك ومعنى ، االجتماعيُّ السيايسُّ الجزء هي فوقه من الناهضة األخرى
ومراعاة الحاجة ملجرد وطني وقائد بالرضورة، سيايسٌّ زعيم ثَمَّ من فهو بالفطرة،
تحويل ال قائًما الديني، غاندي األصيل، غاندي ويبقى وتتبدل، هذه تتغري وقد للظروف،

تبديل. وال له
إىل املتسامحة املسيحية منزع اإلنجييل بقلبه لينزع وإيمانه ديانته يف غاندي وإن
أو وداعة، وأروع حاشية، أرق ولكن آخر، تولستوي جديد، تولستوي هو بل الحدود، أبعد
بالطبيعة مسيحيٍّا يكن لم تولستوي أن ننىس أن ينبغي ال إذ مسيحية؛ أكثر فقل شئت إن

اإلرادة. وقوة والرياضة باملجاهدة كذلك كان وإنما والفطرة،
من والنقمة والتنديد النعي يف اشرتاكهما وأبرزها بينهما الشبه وجوه وأقرب

وأكاذيب. ومساوي وَمَضالَّ مفاسد من حوت ما بسبب الحديثة الحضارة
العقول أكرب سهام مرمى أوروبا يف وهي الحضارة، من سخريته روسو بدأ ومنذ
وال هيابني غري وحاربوها الفكر، طلقاء هاجموها هؤالء فإن األذهان، وأعظم الغرب يف
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الديني. تنسكه يف غاندي

عىل بالتمرد ويشعر يعاوده، القوة من شيئًا ويحس يستيقظ الرشق بدأ وحني مشفقني،
االستعمار، نطاق باتساع عليه، به وألحَّ الغرب، سامه الذي والعذاب والطغيان الظلم
أوروبا تاريخ سجالت يتصفح أن من أكثر إىل بحاجة يكن لم ومطامعه، جشعه واحتداد
وبالء ورض ورش أذى من الدنيا يف أحدثته وما الكاذبة، مدنيتها آثار يتبني لكي نفسها؛

مستطيل.
— الهند» «استقالل أي — «هندسواراج» كتاب يف أنه بدليل ذلك، غاندي فعل وقد
أنفسهم، اإلنكليز من لفيف بينهم ومن الغربيون، كتب مما وتواليف كتبًا يعدد راح قد
ونقائص رشور من فيها ما وإظهار بها، والتنديد واستنكارها الغربية املدنية تجريح يف

وسيئات. ومعايب
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وتدوينًا وسجالٍّ حجًة أقوى وال دليًال أنطق وال الناحية هذه من أبلغ ثَمَّ ليس ولكن
وأفسدتها وظلمتها عليها اعتدت التي الشعوب دماء من بمداد نفسها أوروبا كتبته مما
الفرتة يف وبخاصة اجرتاءً، الحق عىل املبادئ وأعجب الدعاَوى أكذب باسم إفساد كل
ورضاوة ووحشية أكاذيب عن خاللها أوروبا فانكشفت املاضية، الحرب استغرقتها التي
الحضارة حرب والعدل، الحق حرب أنها الغرب زعم التي الحرب تلك شديد، وجشع
من يومئٍذ أوروبا هوت فقد اء؛ األلدَّ أعدائها من املدنية لتخليص الحرب بل واستنقاذها،
دعت أن الجنون بها بلغ لقد حتى قرار، وأسحق األغوار أبعد إىل والرش والرذيلة السوء
الثياب، مهلهلة الحجب مهتوكة عارية متجردة وهي عليها الفرجة إىل الرشق شعوب

الصحيح. حكمهم عليها وأصدروا للعيان، بادية حقيقتها عىل فرأوها
قيمَة برهان بأبلغ األخرية الحرب لنا أبدت «لقد :١٩٢٠ سنة غاندي قال ذلك ويف
فضائل من فضيلة كل فيها املنترصون حطم فقد اليوم، أوروبا تسود التي الحضارة
إال اقرتفت جريمة من وما عنها، تََورَّعت أكذوبة من فما … نفسها الفضيلة باسم األخالق
وهي فقط، اسًما مسيحية اليوم أوروبا إن يدفعها، ماديٍّا جشًعا ورائها من الباعث كان

هللا!» دون من وإلًها معبوًدا ربٍّا لها املادة اتخذت وثنية والواقع الحقيقة يف
تسميه بما يشء أشبه فهي الواقع يف أما فقط، باالسم مدنية هي غاندي نظر يف املدنية
األوحد غرضها املادية الحياة أو «املادة» أقامت ألنها املظلمة»؛ «القرون القديمة الهندوكية
الفقرية والطبقات للضعفاء جحيم فهي الروحانيات، من تسخر أصبحت وألنها الحياة، يف
امتصاًصا، دماءه وتمتص اإلنسان حيوية تعترص وهي واألقوات، لألرزاق والكادحني

األيام. عىل بنفسها نفسها تحطم وسوف
ذلك يف وهي األوحد، الحقيقيُّ وخصمها اللدود، الهند عدو هي الغربية الحضارة
هذه ضحايا — مجموًعا — وهم بهم، بأس ال — أفراًدا — هؤالء فإن اإلنكليز، من أكثر
وطنه بني من ليسخر غاندي وإن وأدوائها. رشها من والُعنَاة بها، واملرىض الحضارة
أقيسة وفق وتحضريها ترقيتها هم ليتولوا بالدهم من اإلنكليز يطردوا أن يريدون الذين
غاب وإن ورضاوته، النمر طبيعة اكتساب كمثل نظره يف ذلك فإن وحضارته؛ الغرب
تيَّار تصد أن األوحد وغرضها الهند واجب كان ثم ومن ذاته، حد يف وتوارى نفسه النمر

الوجود. من لها أثر كل تمحو بل الحضارة هذه
الحديثة، «ميكانيكيتها» أو وجوهرها قلبها املدنية هذه من غاندي يكره ما وأشد
أصم فوالذًا قلبها استحال لقد حتى اآلالت، عرص بل الحديد، عرص يف تعيش اليوم فإنها
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غاندي يتمناه ما جل كان ثم ومن العظيم، الضخم املعبود هي اآلالت وأصبحت جامًدا،
مسًحا. الهند من وُمِسحت جميًعا آثارها ُمِحيت قد اآلالت يرى أن هو

يكون ترى وماذا مسائلني: واالرتقاء التقدم بناموس املؤمنون عليه يعرتض وقد
آخر، بسؤال السؤال هذا عىل غاندي فيجيب اآلالت؟! عن هي استغنت إذا الهند مصري
وحدها تقاوم السنني ألوف الهند ظلت لقد وجودها؟! قبل موجودة الهند تكن ألم وهو:
جميًعا تلك تعاقبت حتى السنني، وِغرَي الدهر، ورصوف السلطان، وتقلب الدول، طوفان
النفس، وضبط القناعة فضيلة الدهر عىل الهند مثلت ولقد حارضة، ماثلة هي وبقيت
األمم، من آخر شيئًا تتعلم أن إىل بحاجة ليست فهي والهناء، الرىض ذلك من لها وتَواتى
كانت الغابرة سعادتها فإن اآلالت، عن ِغنًى يف وهي الشعوب، من آخر درًسا تتلقى أو
سعادتها مصادر إىل تعود أن إال عليها فما فحسب، والفلسفة واملغزل املحراث عىل قائمة
مهل. وعىل تدريًجا يحدث أن من بأس ال ولكن عاجًال، ذلك يتم أن يمكن وال املاضية،

حتى الهند استقالل بأن يؤمن غاندي أن كما حساب، الهند اعتبار يف للقرون فليس
ولكنه عنًفا، يأتي أن يمكن ال الحياة، أسلوب من النحو بهذا وتكتفي العيش هذا تعيش
ما أو والحق، الحب سالح الوحيد، الهند سالح هو هذا فإن الروح، بقوة يتواتى إنما
نحن اصطلحنا وما اإليمان، وسلطان الحب قوة أي جراها»؛ «السايتا بلغته هو يسميه
االصطالح؛ هذا من والنفور الكراهية شديد غاندي كان وإن السلبية» «املقاومة بقولنا عيه
يكف وال الكالل، يحس ال الذي املكافح املحارب الرجل هو إذ «السلبيات»، يستنكر ألنه
ال التي النشيطة العقلية املقاومة وتجاهد، وتكد تعمل التي املقاومة وهي املقاومة، عن

والفداء. والتضحية واإليمان الحب يف بل ووسائله، العنف يف ُمتَنَفسها تجد
القوية اإلرادة من تأتي ولكنها البدنية، القدرة من القوة تأتي ال يقول: ذلك يف وهو
والخضوع والذل االستضعاف معناها العنف عن الرغبة وليست تُْقَهر. ال التي الغالبة
والطاغية، املتجرب حيال وإرادتها النفس قوة بكل االعتصام معناها وإنما امليسء، إلرادة
قانون ألنه سبيله واتبع بهذا عمل هو إذا وحده الفرد استطاعة ويف العاتية، الظالم وضد
ويعيد ظاملة، كانت هي إذا فيسقطها دولة، أكرب قوة يتحدى أن الوجود، ورشعة الحياة

واإلحسان. العدل طريق اتبعت هي إذا بناءها
إن فيقول وفضله، وقوته «األلم» مزايا عىل العقيدة هذه يبني إنما ذلك يف وغاندي
الثابت؛ ورشعها األبدي وقانونها البرشية الحياة رس هو بل العظيم، الناموس هو األلم
من الحياة تأتي كما وليدها، يحيا لكي املخاض يف وتتعذب وتتلوى تتألم املرأة فإن
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تطهر وقد إال وارتقى يوًما نهض بلد من وما البذرة. بتاليش السنابل تنمو وكما املوت،
قانون عن االستغناء املستحيل فمن العذاب، أتون يف وانصهاره األلم نريان بمخاضه ونَِقَي
العنف» عن «الرغبة معنى وليس الحياة، هذه يف عنه غنى ال الذي الرشط ألنه «األلم»؛
«التضحية» ناموس الهند أمام وضعت ولقد … باأللم الرضوان أنها إال األثر بالغ كُمحرك
أشد وسط القانون هذا كشفوا الذين والقديسني األولياء وإن األلم، عىل الصرب ناموس بل
من عبقرية وأكرب عقوًال أعظم وهللا كانوا والطغيان، األذى رضوب وأقىس العنف أنواع
يقصد ولم ذاته. ويلنجتون من مكافحني وأروع محاربني أكرب كانوا بل نيوطن»، «إسحق
والعامة والخاصة جميًعا، بالناس مراد ولكنه وحدهم، والصالحني باألولياء الناموس هذا

بالسواء.
العيش أحب وال بها، امُلَقام لنفيس أرىض فلن لها عقيدة العنف الهند اتخذت «فإذا
وطنيتي ألن موضع؛ أي نفيس يف لها يبقى ولن بها، فخاًرا نفيس يف تثري لن ويومئٍذ فيها،
املتشبث الطفل كمثل بالهند وتعلقي نسبتي يف وأنا بعقيدتي، مقيدة لديانتي، خاضعة
أحتاج الذي الروحي الغذاء أفاويق ترضعني بأنها أشعر ألنني إال ذلك وما أمه، بثدي
فلتكن ويومئٍذ نصريًا، وال وليٍّا يجد ال الذي البائس كاليتيم كنت خذلتني هي فإذا إليه،
عن وماسحة ُمْكِسبَتي هي ما لديها أجد ومالذي، موئيل بالجليد املغطاة «الحماليا» قمم

«!… الدامية روحي
إىل به الهند ويقود العجيب، الديني العنرص بهذا الوطنية يمزج غاندي راح وكذلك
يف خصومه حار وقد املحابس، غيابات يف به وزج األلم، سبيله يف لقي طاملا وقد الجهاد،
رساحه، فأطلقوا حني بعد عادوا سجنوه كلما فكانوا به؛ يصنعون ماذا يعرفوا ولم أمره،
أو يأًسا فيه ماٍض هو عما ينثني وال يقهر وال يَُغالب ال هو والرساح السجن يف وهو

قنوًطا.
بوسائل االستعانة إىل الهند بوطنية اختلطت التي الدينية املبادئ هذه جرت وقد
هذه راحت الثورة حماسة ويف التعاون»، «وعدم السلبية املقاومة وهي لها، مناسبة
إىل الشباب وتدفع بالتعذيب، واستماتة األلم، عىل جلًدا الهند يف النفوس تغمر التعاليم
ال ولكن الصدور، ُرُحَب املدافع ولقاء الوطن سبيل يف املوت نفوسهم إىل وتحبب الشهادة،
النفوس يف وتثري نفعها، ومبلغ قيمتها يف التساؤل عىل الناس تحمل أن الثورة بعد تلبث
امللل، وكثرة الهند يف النَِّحل اختالف أن كما بها، التدرع عىل واملداومة صالحيتها يف الشك
بها غاندي نادى التي الروحية الوحدة دون حائل أكرب ظل والديانات، الطوائف وتعدد

مكان. كل يف الصدى املرتددة صيحته جعلها والتي وأهاب،
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التي امَلِهينة العامة الطبقات تلك الصغرية، الطبقات عن الدفاع غاندي توىل وقد
ولم و«املنبوذين»، «باألنجاس» أهلها وُسمي َغار، بالصَّ وديست بأقدامه، الظلم وطئها
وهو اعتزم لقد حتى الحداثة، من معه نشأ ولكنه الكرب، يف عليه اإلحساسجديًدا هذا يكن
االجتماعية، حياتها من العار هذا ويزيل الهند، عند الوصمة هذه يمحو أن عرشة الثانية يف
أنه الواحد الوطن رشكة يف وأخيه األخ بني الشنيع التفريق هذا عىل سخطه من بلغ لقد بل
وانتقاًما لها جزاءً األمم وطغيان الغري ظلم من أصابها ما كل تستحق بالده إن يقول كان
الهنود كان إذا مصارًحا؛ ينادي ذلك يف وهو الشنيع، امُلنَكر الفاسد النظام هذا عىل منها
انتقاًما بهم وحل وفاًقا، جزاءً عليهم ذلك حق فقد األخرى، لألمم أذالء عبيًدا أصبحوا قد
امللوثة أيدينا نغسل أن «الهندوس» نحن لنا ينبغي أفال للضعيف، منتقم عادل رب من
يف حقرتنا قد «املنبوذية» إن … أيديهم؟ هم يغسلوا أن اإلنكليز من نطلب أن قبل بالدم
االعتقاد عىل وتشبثًا عناًدا قائمني الهندوس دام وما العالم، يف شأننا وحقرت األمم، أعني
ومهما صنعنا مهما علينا مستحيًال االستقالل بلوغ يظل فسوف دينهم، من جزء بأنها
إن بنفسها، هي فعلت مما أسوأ بها اإلنكليز يفعل ولم مذنبة، ألثيمة الهند إن جاهدنا،
إحساس نؤذي وال معني، وال لهم نصري ال عمن ونذود الضعفاء نحمي أن علينا واجب أول
اقرتفناها التي الخطايا من نتطهر حتى الحيوان مستوى عن نرقى ولن الناس، من أحد

املساكني. إخواننا حق يف
اختالف فوق سامية كاملة، وحدة الهند جعل سبيل يف يجاهد غاندي راح ثم ومن
وهو وطنيته، فوق الروحية رسالته أو الديني جهاده أقام ألنه واألديان؛ والنحل امللل
لخري محب إنساني ألنني وطني فأنا اإلنسانية؛ حب هي عندي «الوطنية يقول: ذلك يف
اليوم أصبحت قد السياسة ألن إال ذلك فما السياسة، يف اشرتكت قد كنت وإذا الناس،
أن أستطيع وليتني حاولنا، مهما منها الخالص إىل سبيل ال الحية كالتفاف علينا تلتف

بالدين.» السياسة أمزج أن أحاول إنني … بي أحاطت التي الحية هذه عىل أتغلب
يف أدى الذي هو فيه، قواه كل واستنفد عليه غاندي أرص الذي هذا أن الظن وأكرب
إحباط من لخصومه ومكن رسالته، من موصوًال كان ما وانقطاع حركته، فتور إىل النهاية
األمر هذا ويجعل للغاية، عسريًا أمًرا يطلب قام قد غاندي ألن مهمته؛ وإفساد مساعيه
الدينية الحاسة ألن وشيًكا؛ ينجح أن لغاندي منتظر كان وما سياسته يف ارتكاز نقطة
متشعب، العمق، بعيد الجذور، غائر فيها الطائفي واالختالف الهند، يف متأصلة شديدة
ال مما العرشات، لتبلغ حتى وامللل، النَِّحل كثرة بسبب الوجوه، متعدد النواحي، كثري
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االستقالل قضايا يف الكفيلة الوطنية الوحدة إيجاد معه يمكن وال عليه، التغلب يتسنى
بالنجاح.

إىل أخلد املستديرة املائدة مؤتمر فشل وعقب غاندي، أخبار اليوم انقطعت وقد
أخرى مرة سينبعث وأنه حني، إىل هذا حركته فتور أن ظننا أكرب ولكن الروحية؛ رسالته

ظهوره. وجديد نهضته بحديث الدنيا سمع فيمأل
وقدوة، َمثٌَل ولكنه األشخاص، من لشخص اسًما اليوم يعد لم «غاندي» أن عىل
داخل تحتبس وال الهند، يف تنحرص ال رسالة ولكنها ورسالة، جديد ودين ومبدأ، وعقيدة
رسالة ألنها كافة؛ الدنيا لتغمر مهل عىل وتتمىش العالم، يف رويًدا ترسي وإنما حدودها
الغاشمة القوة املدججة، القوة حيال العنف، عن الراغب الوديع الحق املسلح، غري الحق
حولها، من واملدافع كتفها، فوق والقذيفة كفها، يف السيف دام ما لها الحق أن تدَّعي التي

والسفني. املسلحة الجارية لها البحر ويف
ضحيتها بل ظهورها، ومحل مهدها هي الهند كانت وإن لإلنسانية، عامة رسالة هي
ضحيتها، يكون أن رسالة صاحب كل عىل قدر كأنما صليبها، رمز تكون وقد وتفديتها،

جديدة. وحياة قوة الدنيا وتهب تنترش أن قبل
توسلت التي الغاية إىل تصل حتى الهند عىل الزمن يطول لن أنه اعتقادنا ولكن
الحروب تدميها سوف التي أوروبا فإن «االستقالل»، وهي بلوغها، إىل غاندي برسالة
طاملا الذي الرشق عني يف القديمة هيبتها وتتالىش واإلعياء، الفاقة قواها وتنهك والثورات،
شعوبه أماِنيِّ مقاومة وآفاقه وأقطاره أرضالرشق يف تستطيع لن به، واستبدت عليه بغت

الناهضة. وأممه املستيقظة،
النتائج خطري وال القيمة عظيم وال الخطر كبري يكون فلن وقع هو إذا هذا أن بَيَْد
العالم وجوقة اإلنسانية مجمع يف جديدة شعوب بضعة اشرتاك يف فضله من كان مهما —
اآلسيوي، الروح هذا أو غاندي رسالة أو الرشق رسالة تصبح لم إذا — الدويل واملرسح
وسائر والسياسة والترصف العمل يف بل واملوت، الحياة يف جديد أعىل ملثل األداة هي

بأرسه. والعالم جمعاء لإلنسانية بالنسبة الحياة نواحي
إذا خطر وال قيمة الغرب ضعف استغالل يف الرشق نجاح ملجرد يكون لن نعم،
قد وضعيًفا ضعف، قويٍّا أنَّ يومئٍذ األمر يف سيكون ما كل إذ الرسالة؛ هذه تتحقق لم
نفسها؛ العتيقة واملبادئ ذاته، القديم الجهاز عىل دارت إنما الدائرة وأن قويٍّا، استحال
إىل وتتحول الحياة، إىل اإلنسانية نظرات تتغري أن هو العظيم والشأن الكبري الخطر وإنما
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وحدها، الهند ال العالم إنقاذ غاندي بها أراد التي الغاندية الرسالة ضياء عىل جديدة ُمثٍل
اعتناقه. كافة لإلنسانية حان قد عام كمبدأ بها ونادى

أن تريد العاتية ريحها هبت وقد متفوقة، سائدة طاغية املادية القوة أصبحت لقد
لوقتها أو فجأة والعواصف الزوابع هذه تثر ولم تبديًدا، وتبدده الحضارة حصاد تذرو
الشعوب وفخار بذاتها، األمم زهو من عديدة أجيال اجتماع نتيجة ولكنها وساعتها،
للمبادئ الجديدة ووثنيتها الكربى الفرنسية الثورة روح غذَّاه الذي الزهو ذلك بأنفسها،
انتهت املزيفة، والديمقراطيات الوحشية الحروب من متوالية قرون نتيجة بل الخيالية،
الطبقات قرن الصناعة، ميادين يف املوحشة الرأسمالية قرن «العرشين»، القرن هذا إىل
العقيل السلطان حيث واالقتصاديات، املاديات قرن بل القاسية، النهمة الجشعة املمولة
والرصاع الرهيب النزاع هذا إىل كله ذلك ينتهي أن طبيعيٍّا وكان سواها، دون للمادة

إفناء. كل قواها ويفني ُمَحطَّم، كل أوروبا يحطم أن يوشك الذي املخيف
والدوافع ذاتها املبادئ باسم اآلخر يقتل أن يريد أوروبا يف شعب كل أصبح لقد
النازيون منهم سواء الكل وأضحى أخيه، قاتل قابيل غرائز ثناياها يف تخفي التي نفسها
لهم أن يدَّعون الظاملة، والطبقات املظلومة الطبقات منهم سواء بل والبالشفة، والفاشيون

املزعوم. الحق هذا غريهم عىل يأبون هم بينما «القوة»، استخدام يف الحق
أسوأ اليوم األمر فأصبح الحق، تسود التي هي القوة كانت مىض قرن نصف منذ

فأكلته! الحق عىل القوة انقضت لقد بل الحق! هي القوة وأصبحت سبيًال، وأضل
ضياء، بريق وال رجاء وال إصالحها يف أمل وال الحال هذه من مالذ أوروبا يف وليس
نصحهم يضعون راحوا قد أهله فإن سلطان، النفوسمن عىل له يعد لم نفسه الدين حتى
يستهدفوا وال «القوة» يغضبوا لكيال مخففة؛ جرعات يف أو وأغشية، لفائف يف وموعظتهم
القدوة هم وال امُلثَُل يضعون ال عليه والقوامني أنفسهم الدين أهل إن بل السلطان، لعداوة
يعودوا لم يشء عن قوم حديث عنه، الحديث أْوَهى السالم أنصار يتحدث بينما الحسنة،

الصادقة. والغرية والجهاد العمل غري اإليمان عىل يدلل ال إذ به، مؤمنني
إذ بالذات»؛ «التضحية هو رسالتها وجوهر غاندي، قال كما الهند، رسالة هي هذه
أيًضا تزداد أن أرجو كما التضحية، روح الروح، هذا ينمو أن «أرجو يقول: ذلك يف هو
ذلك من أسمى يشء ثَمَّ وليس الصميمة، الحرية هو هذا فإن به، والرىض األلم يف الرغبة
ومهما املادية، والثروة بالقوة الغرب آمن لقد … نفسه السيايس االستقالل حتى أعىل، وال
صياًحا، وأشد صوتًا أعىل سرتوح وحشيته فإن السالح، ونزع السالم إىل مناديًا يَِصْح
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الجنوح هذا من العالم ينقذوا أن ينبغي الذين هم الرشق يف املساكني الضعفاء نحن وإنما
الرهيب.» املتأصل

يف تحركت قد ذلك مع ولكنها ى، امَلْرسَ بطيئة تكون وقد غاندي، رسالة هي هذه
األيام. من يوم يف غايتها إىل تصل أن من بد وال الرشق،

ويف طائًفا، لها طواًال أعواًما لبث وقد أوروبا يطوف كان رجل الهند إىل عاد ١٩٢١ سنة يف
ورؤية للحقائق، والتجربة بالدنيا، الخربة التجوال يف ويجد الحكمة، يجمع متنقًال، آفاقها
واشتهر اإلنسانية، سمع اسمه مأل أن يلبث لم فيلسوف رجل نواحيها، مختلف يف الحياة
الشاعر هذا فإن اسمه، بكامل طاغور» «رابندرانات أو طاغور وهو كله، العالم يف ذكره
وكان قومه، يف أثره بدا الذي العقيلِّ التطور من بالده إىل مآبه عند دهش قد الفيلسوف
أصحاب إىل أوروبا من بها بعث رساالت يف الناحية هذه من قلقه أبدى قد رجعاه قبيل

وأصدقاء. الهند يف له
خالف وهو التفكري، ومنزع النظر وجهة يف وغاندي طاغور اختلف الحني ذلك ومن
لصاحبه كلٍّ احرتام يف أثر أي له يجعال لم عظيمني، رجلني بني فكري اختالف بل خطري،
كان جوهري اختالف واالحرتام؛ اإلكبار يتبادالن منه الرغم عىل ظال وإنما به؛ وإعجابه
عن بولص افرتاق أو القديس، عن الفيلسوف افرتاق الدهر، أبد بينهما يفرق أن محتوًما

أفالطون.
تولستوي، من أسمى ويعده ويلٍّ، أو كقديس غاندي إىل دائًما ينظر طاغور كان لقد
للغاية، بسيط الشوائب، من نقي الطبيعة، صادق غاندي أن إىل ذاهبًا ضياء، منه وأبهر
املزهوة الثورة هو عنده يشء كل فإن ذلك، غري تولستوي عند األمر بينما التكلف؛ من بعيد
كل أن أي الشدة؛ ضد والشدة الكراهية، حيال والكراهية والكربياء، الزهو ضد املتكربة
ساكن هادئ وديع عنده يشء فكل غاندي أما صارخ، قوي عنيف تولستوي عند يشء

والجالل. السكينة رهيب
التأييد، صادق غاندي يؤيد أن الهند إىل عائًدا فرنسا غادر حني طاغور نية كانت وقد
«نداء عنوانها رسالة أذاع أن يلبث لم أشهر ثالثة بعد ولكنه بإخالص، أمره عىل ويظاهره
غاندي يف مديح بأبدع استهلها قد كان وإن الزعيمني، بني بالفراق اإليذان هي كانت الحق»

فضله. وإبراز
مذهبًا اختلفا وإن له، يتنكر ولم عليه، يتغري لم لطاغور محبٍّا أيًضا غاندي وبقي
مهاترة أو جدل يف يدخل أن يحب ال أنه غاندي كلمات من لتشعر وإنك تفكريًا، وتباينَا
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طاغور. رابندرانات األكرب الهند شاعر

برتديد صاحبه، عىل قلبه يغري أن يريد األصدقاء بعض رأى إذا غاندي وكان طاغور، مع
عليه. فضل من لطاغور ما ويرشح ذلك عن بالكف يأمره منه، صدرت ألفاظ أو فيه أقوال
وطاغور ١٩٢٠ سنة فمن مداه، ويرتامى شقته تتسع أن محتًما الخالف كان ولكن
أغراضها ولتحقيق السياسة نحو العظيم وإيمانه حبه فيض انرصاف غاندي عىل ينَعى
يدخل لم أمره، من عليك أسلفنا ومما الواقع، يف غاندي أن يخفى وال «تيالك»؛ وفاة منذ
وجد وإنما فيه؛ باالشرتاك مغتبًطا راضيًا لدخوله، القلب ُمتََفتَِّح متهلًال السياسة ميدان
ليشغل يتقدم أحد من بد ال وكان ، سيايسٍّ زعيم من خلت قد «تيالك» رحيل بعد الهند
بجسمها تلتف من الكربى، كالحية السياسة أن يعلم وهو بالرضورة، ذلك ففعل مكانه،

له. فكاك فال عليه
مضطرٍّا، مكرًها السيايس العمل قبوله عىل حتى غاندي ينتقد كان طاغور ولكن
يمثلها التي املعنوية القوة كل إىل بحاجة «إننا يقول: ١٩٢٠ سنة سبتمرب يف كتب وقد
أو الهند تَعس ملن وإنه تمثيلها»، سواه العالم يف أحد يستطيع ال والتي غاندي، مهاتما
لتتعرض كالسياسة واهية ضعيفة سفينة ظهر فوق يُلَقى كهذا غاليًا كنًزا أن حالها سوء
لنكبة ذلك إن بل والشهوات؛ التيارات ومتدافع العواصف ومتقاذف األمواج للطمات أبًدا
«إيقاظ هي رسالتها أن طاغور يعتقد التي للهند مؤلم جدُّ وحادث الواقع يف خطرية
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يأسف لذلك فهو الروح»، وحماسة النفس بجذوات جديد من الحياة إىل وبعثهم املوتى
لها ليست وقضايا ومسائل مشاكل يف الزاخرة الروحية املوارد هذه تبديد عىل األسف أشد
تحويل الجريمة من يرى وهو املطلقة، املجردة الحقيقة ضوء عىل إليها نُِظَر هي إذا قيمة

مادية. قوة إىل الروحية القوة
ثارت وحني التعاون»، «عدم إىل ينادي غاندي بدأ حني طاغور أحسه ما هو وهذا
من يخىش كان ألنه «البنجاب»؛ مذابح وقعت وحني «الخالفة» باسم أثريت أو القالقل
لاللتهاب القابلة البادرة الرسيعة الجماهري نفوس يف الدعوة هذه وفعل الحملة هذه نتائج
طلب عن انرصفت العقول أن لو ويود يريد وكان اليابس، والحطب الحصاد كهشيم
هيهات الظلم من خالص يف واآلمال واألمانيِّ األحالم عىل والعيش التشفي وحب االنتقام
ومساويه، مظامله عن واإلغضاء املايض، نسيان إىل املستحيل، بعض هو وإنصاف يتم، أن
غاندي بتعاليم أُْعِجَب قد طاغور كان وإذا للهند، جديدة روح تربية يف كلها الجهود لبذل
الذي «السلبي» العنرص يكره كان فقد بالذات، التضحية ملبدأ واستجابته روحه وَحِميَّة
من مشمئزٍّا متأفًفا مستنكًرا وينزوي يرتاجع كان بل التعاون، عدم فكرة عليه تنطوي

له. ِظلٍّ أو فيه جهة أية من النفي عىل وينطوي «السلب»، معنى يحمل يشء أي
التي الرباهمة ديانة بها تنماز التي اإليجابية املبادئ بني املقابلة إىل هذا بعثه وقد
السلبية الروح وبني وتطهريها، تنقيتها بعد ولكن ومناعمها الحياة مرسات بقبول تقول
إىل عنها الكيل واالنقطاع وزجرها وقمعها بإنكارها تقول التي «البوذية» تحويها التي

والتنسك. التبتل عيش
حيويٌّ فيه والسلب كالقبول، رضوريٌّ هذا يف الرفض أن غاندي جواب وكان
قد الهند وأن مًعا، واشرتاكهما باجتماعهما ويقع يتم إنما اإلنساني التقدم وأن كاإليجاب،
هو والكأل العشب استئصال وإن فقدته، ما إليها لريد هو فجاء «بال» املناداة قوة فقدت

والزرع. كالحرث ورضوريته وجوبه يف
الحياة إىل الشعرية ونظراته تأمالته يف ألنه به؛ يقتنع وال بهذا يؤمن ال طاغور ولكن
يرشح ويروح بانسجامها، اإلعجاب يف والغبطة املرسة ويجد هي، كما األشياء ترضيه إنما
وواقعية الحقيقية الحياة من بعيدة منفصلة ولكنها الجمال بالغة سطور يف نظره وجهة
وإن الخيال، صنع من رواية ألفاظ أو «ناتاراجا» رقص كلماته لتشبه حتى األشياء،
تغمر التي املرح نزعة وبني روحه بني يؤلف أن يحاول إنما بأنه ويجاهر يقول طاغور
«يف يقول: فهو املقاومة، روح منه الرغم عىل فؤاده يف ألن ذلك؛ يستطيع ال ولكنه العالم،
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عىل لتلعب األوالد مع مكانك إن بي: يهتف صوتًا وأسمع ابتسام، ومضة أرى يأيس ظالم
معك.» ثمَّ وأنا العالم، هذا شواطئ

وهم الشمسويضحكون يف يرتاقصون كاألطفال بالحياة ويلهو طاغور يلعب وهكذا
الشجر وأوراق األزاهر حتى رغيدة، هنية سعيدة طاغور عند الخليقة كل إذ يختفون،
الذي األكرب «الحاوي» نظره يف ذاته هللا إن بل تنقطع، ال وأنغام ألحان سوى عنده ليست
زوارق ويسقط الظواهر، مجرى عىل أفالكها، من والكواكب بالنجوم يرمي بالزمن، يلعب
أترضع «وحني ليقول: حتى واألحقاب، القرون نهر يف باألحالم مألى مفعمة الورق من
يبتسم املرحة، قواربه أحد يف اخرتعتها التي اللَُّعب بعض وأضع أتبعه يدعني أن إليه

ردائه.» بذيل متشبثًا خلفه فأسري
ويمتزج بالناس يختلط أن يرىض وال موضعه، هو هذا أن طاغور يعتقد كذلك
جميع من محصوًرا الحاشد الزحام وسط أنا أين «ولكن ذلك: يف ليقول وإنه بالجماهري،
استطاع أغنية سمعت أنا إذا أسمع؟! التي الضوضاء يفهم أن وسعه يف ذا ومن جوانبي؟!
، ُمَغنٍّ ألنني النشيد؛ يف وأساهم اللحن يف أشرتك أن أنا واستطعت النغم يلقط أن معزيف

برأيس.» ُدواًرا وأحس َجْريس ويتبدد صوتي يضيع الزحام جلبة َوسَط ولكن
نغًما يجد أن التعاون بعدم املنادية والجلبة الصياح بهرة يف طاغور حاول وقد
معارصيك تساير أن تستطع لم أنت «إذا يقول: وراح بطائل يفز فلم فيه يشرتك صالًحا
اترك ولكن حق، عىل أنت وإنك خطأ عىل إنهم تقول أن فاحذر تاريخهم أزمات أشد يف
واستعدَّ قصيٍّا مكانًا الناس من فانتبذ الشاعر أيها زاويتك إىل وعد الصفوف، من مكانك

واشمئزازهم.» منك الناس سخرية لتلَقى
هي طاغور ونفس الحني ذلك من بل الهندي، جوته ولكنه كجوته، شاعر صوت هذا
أصبح العمل ألن والتأمل؛ الشعر إىل بُكلِّيَّته ليفرَغ العمل يودع الشاعر راح فكأنما كذلك،
ولكنه بنفسه، ينسجه الذي السحر نسيج إىل يرتاجع لذلك وهو حوله، ما كل يف «سلبيٍّا»
يسري أن — يقول كما — به األقدار أرادت قد وإنما فحسب، يرتاجُع وال فقط ينسحب ال
للرشق الروحي السفري كشاعر قيامه بجانب يومئٍذ راح قد وكأنما ذاته، التيار ضد بقاربه
تأسيس عىل التعاون إىل الناس ينادي كان حيث يومئٍذ أوروبا من عاد فقد الغرب، عند
يف بالتعاون ينادي يدعه أن إال يأبى إذ منه يضحك الساخر القدر فإذا دنيوية، جامعة

منه! األخرى الناحية يف التعاون بعدم مناديًا بغاندي يدفع بينما العالم، من ناحية
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نظرته عليه أفسدت كما الحياة يف عمله عليه «الغاندية» الفكرة هذه أفسدت لقد
االتحاد وجوب يعتقد كان ألنه مزدوًجا؛ جرًحا أو مرتني، منها ُجِرَح قد بأنه فشعر إليها،

اإليمان. كل به ويؤمن والغرب، الرشق بني الحقيقي
ينبغي رسالة له ألن الحايل؛ عرصنا يف العالَم الغرُب ساد لقد يقول: يومئٍذ وكان
ريب بال له يؤسف ومما عنه، ونأخذ منه نتعلم أن الرشق أهل نحن وعلينا يؤديها، أن
املحل يف الغربية الثقافة نضع كيف نعرف لم ولهذا ثقافتنا؛ تقدير ملكة فقدنا قد أننا
النزعات أنواع رش تشجيع هو الغرب مع التعاون الخطأ من بأن القول ولكن لها، الواجب
نفسه، لإلقليم العقيل الفقر غري هذا ينتج أن يمكن وال — القومي الشعور أي — اإلقليمية
إىل تهتدي أن األمم من أمة ميسور يف ليس إذ العاملية، املشاكل إحدى هي املشكلة هذه إن
ننُجَو أن ينبغي إنما بها؛ روابطها وقطع األخرى األمم من نفسها بانتزاع خالصها سبيل

«… مًعا كلنا نفنى أو جميًعا،
يف الفرنسية واملدنية الفرنسية الثقافة تحريم األكرب أملانيا شاعر جوته رفض وكما
ولنئ وتحريمها. الغربية الحضارة نفي العرشين القرن يف طاغور رفض ،١٨١٣ سنة
— والغرب الرشق بني منيًعا ا سدٍّ تبني وال حائًال تقيم ال الواقع يف غاندي فكرة كانت
التفسري هذا َ تَُفرسَّ أن يخىش إنه يقول ذلك مع جعل الشاعر هذا فإن — طاغور ظن كما
ويشفق ووقودها، الحماسة نار فوق ِقْدُرها وجاشت الهندية الوطنية ثائرة ثارت ما إذا
حني هذه بمخاوفه ويصارح العالم، بقية عن واالنفصال الهند يف العزلة روح نمو من
أقول ما يكن لم «إذا يقول: ذلك يف وهو رأيه، ويطلبون نصيحته يلتمسون الناس جاء
تضحية، الطالب يقدم ألكي والكليات؟! واملعاهد املدارس مقاطعة من املراد فما صحيًحا،
أرقى تعليم تلقي سبيل يف هي هل منهم؟! تتقدم أن يراد التي التضحية هذه عالَم ولكن

كلية؟!» التعليم عن انقطاع — الواقع هو كما — هي أم وأوىف؟! وأكمل تعليمها من
مدارسهم لرتك استعداد عىل إنهم له قائلني ١٩٢١ سنة الطالبيف من جمع جاءه وقد
وطنيته. يف واتهموه هائجني، ِغَضابًا فغادروه وأبى، رفض ولكنه بذلك؛ أمرهم هو إذا

املسئولة بأنها التعاونية غري الحركة واتهم للرأي، التعصب هذا من طاغور وغضب
ًرا ُمَسوَّ بيتي يكون أن أريد «لست االتهام: هذا عىل غاندي جواب فكان النفوس؛ يف بثه عن
وتخفق البالد جميع ثقافة تهب أن أريد مغلقة، محشوة نوافذي وال جهاته، جميع من
تكتسحني أن أريد ال ولكني األنفاس… مدى فسيحة املهاب طليقة بيتي حول من أرواحها
هي وال السجن تعاليم ليست عقيدتي إن … الفضاء يف بي وتطري األجنبية الثقافات هذه
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هللا، مخلوقات ألحقر حتى يشء لكل فسيًحا مدى لها ولكنَّ واالحتجاز، امَلْحِبس عقيدة
واللون.» واملذهب الدين وكربياء الجنسية زهو من َمنََعة يف ذلك مع هي وإنما

بفضل ويسرتيب اإلنكليزية، الثقافة مزايا يف يتشكك ذاك جوابه يف غاندي وراح
ملا أسف ولكنه ضعفاء؛ «خصيانًا» الهند شباب أحالت قد إنها قائًال اإلنكليزية الرتبية

الرأي. لحرية يتسع ال ضيق نظره وجه أن من طاغور به اتهمه
وإيمانهم الغانديني يخىش كان وإنما نفسه، غاندي يخىش يكن لم طاغور أن عىل
املطلق واستبداده النفوس، عىل غاندي استيالء يف العظيم الخطر ويظن به، األعمى
ذاهبًا الرهيب، النزوع هذا عىل فيه ثار وقد الحق»، «نداء الخطري بيانه فكتب بالعقول؛
يتوالها كان و١٩٠٨ ١٩٠٧ سنتي يف األوىل الهندية االستقاللية الحركة أن إىل خالله
ومازيني وغالدستون بريك مؤلفات وثمرة الكتب، قراءة نتاج كان بمبدأ تأثروا قد زعماء
ْهَماء الدَّ عىل فحنا غاندي جاء ولكن العوام، يدركها وال الخاصة يفهمها فكان وغاريبالدي،
عقولهم، قدر وعىل بلغتهم وخاطبهم غمارهم، يف واندمج بزيهم، وتزيا لباسهم، من ولبس
فرح وقد دعوته، عىل وبرزت ندائه، عىل هبَّت أن النفوس يف الكامنة القوى كل تلبث فلم
ليشهدها الغرب من إليها فعاد بالده، يف تظهر بدأت التي الجديدة الحياة لهذه طاغور
ألنه مرسته؛ وتبددت فرحه فتالىش قرب، من مشهدها أحزنه أن لبث ما ولكنه بعينيه،
بتعطيل تنادي زعامة لسلطان عمياء طاعة تحت يعيش وجمهوًرا حوله، خانًقا جوٍّا رأى

الوجود. حركة وشل الحياة
كان ولكنه يشء، كل وقبل أوًال الجماهري تعصب ضد موجًها طاغور نقد كان وهكذا
بعقولها واملستبد نفوسها، عىل السلطان وصاحب زعيمها، باعتباره أيًضا غاندي يمس
«يغزلوا أن إليهم طالبًا كلها، اإلنسانية مع الحضارة يف االشرتاك عن ليرصفها ومشاعرها؛

املاكينات. ضخم تصطنعه وما اآلالت تخرجه ما رشاء عن مرضبني وينسجوا» فقط
املاكينات كانت وإذا جديد؟! إنشائي عرص رسول أهذا قائًال: طاغور يتساءل ولذلك
نحن لنا بالنسبة الصغرية اآلالت تنطوي أفال للغرب، بالنسبة خطر عىل تنطوي الضخمة
أن تحاول أمة وكل العالم، بيقظة ترتبط أن ينبغي الهند يقظة إن أكرب؟! خطر عىل
لقد بل الجديد. العرص روح عىل تعتدي إنما بمفردها وتعيش العالم، عن نفسها تحتجز
من قلوبهم حرروا الذين أولئك حياته، يف لقيهم الذين العظماء عن يتحدث طاغور مىض
«أََفُقدِّر يقول: ينثني ثم عامة، اإلنسانية يخدموا لكي الوطني النزوع وقيود القومية أغالل
وظلمهم، الغري بخطايا فقط وتُعنَى «السلبية» األنشودة بهذه تتغنى أن وحدها الهند عىل
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والعداوة واملقت الكراهية أساس عىل «السواراج» واالستقالل الحرية سبيل يف وتجاهد
الطعام يف فقط يفكر ال الفجر مطلع عىل ه ُعشِّ يف يستيقظ إذ الطائر إن والبغضاء، والحقد
وحلو التغريد، وشجيِّ الفضاء، ونداء السماء، دعوة إىل أجنحته تستجيب وإنما والغذاء،
لليوم تحيًة الِعذَاِب، واألغاريد الفِرح بالشدو تمتلئ أن الدقيقة حنجرته تني فال الغناء؛
فليكن نداءها، ترسل جديدة إنسانية هي وها الضياء، وسطع املرشق والنهار املستهل
هذا فجر يف األول واجبنا «إن هكذا: ردها وليكن طبيعتها، مع متفًقا عليه الهند جواب
واأللوان، واألجناس الطبقات عنده تتساوى الذي األحد الواحد هللا نذكر أن ومطالعه العهد
فلندعه بعونه، الجميع ويمد َحاَجها، طبقة لكل يكفل قواه ومختلف حكمته بخايف والذي
املودة بفضل بيننا ما ويشد بيننا، ويؤلف قلوبنا يوحد أن الحكمة الواهب الحكيم وهو

«… والوئام
أشبَه األمم، من أمة إىل الكلم من َه تََوجَّ ما أجمل وهي طاغور، كلمات نرى وهكذا
كافة فوق محلقة النور، ومسكوب الضياء، وأشعة الشمس، خيوط من بقصيدة يشء
هو إليها يوجه أن يمكن الذي الوحيد النقد ولكن البرش، ومصارع اإلنسانية الخالفات
التحرر فكرة األوىل، الفكرة عىل أسبق وأنها يلزم، مما ُمحلًَّقا وأرفع ينبغي، مما أعىل أنها
البرشية والوحدة السالم مطلب إىل ذلك بعد التوجه ثم واألغالل، والقيود الظلم من أوًال
رسالته، ليؤدي أوًال يأتي أن ويجب طاغور، يسبق أن ينبغي «غاندي» أن أي العام؛ واإلخاء
دور أو طاغور دور جاء ورساحها، بحرِّيتها الهند وفازت بها وانترص منها فرغ ما فإذا
التام والوئام والحب اإلخاء وترنيمة «البرشية» بأنشودة يتغنى الذي اإلنساني» «الزعيم

نواحيه. جميع من العالم يسود الذي
كما الشادية، احة الصدَّ َة» «الُقربَّ أو الشاعر، الطائر أنه هو الوحيد طاغور عيب إن
يغني الزمن أطالل فوق الجالس الشاعر بل بارع، موسيقار وصف يف «هايني» يقول
يحتويه، والعرصالذي فيها هو التي الساعة حاجة إىل ينظر وال األبدية، ويعيشيف ويشدو
واأللباب. باألبصار يأخذ فاتنًا ساحًرا جميًال أغانيه يف يرسمه الغد إىل تطلعه كل وإنما
ولوازم الساعة ومطالب الحارض الوقت حاجة يف يفكر الذي الرجل فهو غاندي أما
طاغور، أوتيه الذي الشعري التحليق ينقصه الناحية هذه من فهو فيه، هو الذي اليوم
أن يف معه متفًقا كان وإن جوابًا، عليه يستحق ال أطفال» «لعب صاحبه من هذا ويعد
ينبغي «ال ذلك: يف قائًال عليه بالحرص يشء وأحق تكون، ما أوجب هي الروح حرية
أحيانًا يروح قد للحب األعمى االستسالم فإن الناس، من أحد لقيادة عقولنا نسلم أن لنا
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بحكم املستْعبَد نفس يف أمٌل ثَمَّ إذ الطاغية، للطمة اإلجباري التسليم من أذًى وأبلغ أرض
«!… العمياء والطاعة الحب لعبيد أمل ثَمَّ يكون أن هيهات ولكن والطغيان، الجربوت

وهي األعداء، مقرتب إىل ينبه الذي والحارس األعظم، «الديدبان» هو طاغور إن
بمثل يشعر ال غاندي ولكن واالنحطاط. والجهل االجتماعي، والجمود املذهبي، التعصب
يقال أن عنده الخطأ ومن بالتفكري، قومه ويطالب العقل، ينادي وإنما طاغور، مخاوف
فإن بامِلغَزل، القناعة اعتزمت قد كانت وإذا العمياء، الطاعة بحكم تحركت إنما الهند إن
الصرب، عن ليتحدث طاغور وإن وتفكري. وأناة طويل تدبر وليد جاء منها االعتزام هذا
فليس وجهاد، وجالد ورصاع، كفاح هناك ولكن التغريد، وَعذْب الجميل ْدِو بالشَّ ويقنع
إذا وغنائه شدوه إىل وليعد قيثارته، ويطرح جانبًا معزفه يضع أن إال املغني الشاعر عىل
أن سكانها جميع عىل يجب حريق، الدار يف يشب وساعة الكفاح، وكف الرصاع انتهى ما

النريان. ليطفئوا مألى الدالء فيحملوا يخرجوا
واملرتبة والفاقة والجوع مسغبة، يف وبنيها مجاعة، يف وأهلها حريق، يف الهند «إن
فيعيش — طاغور أي — هذا شاعرنا أما املغزل، عجلة إىل الهند تجتذب التي الحجج هي
الطري لنا يصور ويروح به، ونتمثل حذوه نحذو أن منا ويريد املستقبل، يف ويحيا الغد، يف
أصابت قد األطيار هذه ولكن صافات، السماء يف وهي قانعة راضية تغني النهار بكرة يف
— َشِهْدُت ولطاملا األفنان. فوق الوكنات إىل تأوي أن قبل املاضية الليلة يف يومها طعام
ترف أن تستطيع ال الُقَوى وضعف واإلعياء األلم فرط من أطياًرا — غاندي يقول هكذا
ليستيقظ الهند سماء يف اإلنساني الطائر إن والقوادم. بخوافيها قليًال تعلو أو بجناحيها
املاليني هذه نظر يف الحياة لكأنَّ حتى ورجعاه، إليه مأواه لحظة كان مما أضعف عشه يف
ألن املعذبني؛ مواساة عن عجزت طاملا ولقد دائمة. غيبوبة أو أبدية يقظة استحالت قد

عزاء.» أي لها يصلح وال مواساة، أية فيها تجدي ال آالمهم
لست وأنا أغزل ملاذا سائل: يسأل وقد … ويأكلوا قوتهم ليجدوا عمًال «أعطوهم
ليس مما وتطعم سحتًا تأكل ألنك هو عليه والجواب القوت؟! التماَس العمل إىل بحاجة
جيبك إىل يصل درهم كل مصدر يف ابحث أال وطنك، بني استغالل عىل عائش وألنك لك؛
كما طاغور فليغزل بل … يغزل أن الهند يف فرد كل عىل يجب … أقول فيما الحق تجد
الغد وأما اليوم، الواجب هو هذا الخارج، من املشرتاة ثيابه وليحرق … اآلخرون يغزل

تتواله.» والسماء يكفله فاهلل
فجيعة تستفيض محزنة موحشة كلمات من أرهبها وما غاندي، كلمات هي تلك
الشعر أحالم فوق متقلبًا مرتفًعا اإلنسانية شقاء إزاء منها نحن ها بل وبالءً! وأًىس
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بشجوه يتأثر ال الذي ذا ومن غاندي، شعور يشعر ال الذي ذا فمن … الخيال وأماني
ونجواه؟! وندائه

«عدم من يقصد ال أنه رسالته لب وإدراك غاندي فهم محاولة عند ننىس أالَّ وينبغي
ِحيَال يقيمه هو وإنما عامة؛ الغرب ضد بموجهه هو وال خاصة، اإلنكليز إيذاء التعاون»
للضعيف واستغالل وطمع جشع من يالزمها وما املادية، الحضارة الحديثة، الحضارة
أوروبا لخطايا محاربة هو أخرى بعبارة أو واألقدام، باملناسم حقوقه ووطء عليه وعدوان
ضمنًا ألوروبا خري الناحية هذه من فهو وآثامها، ونقائصها ذنوبها ضد وكفاح وأغالطها،

بالسواء. وإحسان لها ونفع

غاندي. به تأثر الذي تولستوي

وعزلة أنفسنا يف انزواء عن عبارة هو عندنا التعاون» «عدم «إن يقول: ذلك يف وهو
إذ البرش؛ خدمة يف تضعها أن قبل قواها شتات جمع من فيها الهند تتمكن لكي موقوتة

اإلنسانية.» سبيل يف تموت أن إىل تتطلع أن قبل تحيا كيف الهند تتعلم أن يجب
ناحية ومن ما، حد إىل ولكن كطاغور، تفكريه يف إنسانيٌّ غاندي أن لك يبدو هذا ومن
طاغور ترى بينما ، الدينيِّ شعوره جهة من «عامٌّ» أو إنسانيٌّ فهو صاحبه؛ عن مختلفة
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عىل إنسانيٍّا غاندي كان ثم ومن تفكريه، وجوهر خاطره ووحي عقله جهة من إنسانيٍّا
الحديث. العرص غرار عىل إنسانيٍّا طاغور نرى حني عىل الوسطى، القرون طراز

أكثر دينية جاءت الهند إىل رسالته أن هو غاندي عيب أن إىل بنا ينتهي شك بال وهذا
الطريق عىل وتتعثر متعددة، مرات تخفق جعلها الذي هو وهذا عامة، أو وطنية منها

هامدة. خابية تعود ثم وتستعر، تشتعل ثم وتخبو، تخمد وتظل كثرية، أحيانًا
رهيبًا، تطوًرا العالم يف أحدثت قطعته إذا طويل شوط اليوم إىل أمامها يزال وال

مداه. معرفة اليوم ألحد يتيرس ال خطريًا، وانقالبًا
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عىل والزحام التوسع يف املطامع وتكاثر االستعمار، قرن عرش، التاسع القرن بداية من
إنجلرتا، برص مرصمطمح كانت العظمى، الدول بني الُقوى توازن باسم السلطان ترامي

الثابتة. سياستها برنامج يف ومرشوًعا االستعمارية، عينها وقبالة
صوب التوسع إىل كذلك هي طموًحا بقوتها، شاعرة قوية يومئٍذ كانت مرص ولكن
مصطربة إنجلرتا فبقيت برياسته، املجد إىل والتطلع أهله، يف السلطان واكتساب الرشق

األيام. وتقلبات الحوادث، وِغرَيَ الفرص، وسانحات الظروف، نواهز ترتقب لها،
الطريق أنها تبني إذ السويس، قناة مد عقب إنجلرتا صدر يف الطماحة هذه ونمت
حدوًدا وترتامى اتساًعا تزداد راحت التي وأمالكها الرشق يف مستعمراتها إىل السلطانيُّ

السنني. ممر عىل
واجدة مكانتها، عىل عاملة بقواها، محتفظة املايض القرن طيلة مرص ظلت قد ولو
كفها، يف السويس قناة مفتاح لجعلت املدبرة؛ القوية واليد الحازم، السلطان فوقها من
بعدوان. يريدها أو السوء، بها يبغي أو بأذى يمسها أن أحد إمكان يف كان ملا ويومئٍذ

وأحوالها املايضراحتتضعف، القرن من النصفاألول عقب داخليتها ولكنمرصيف
أوروبا مجاراة عىل ُحِملت إذ األعوام، توايل عىل سوءًا تزداد جعلت وماليتها ترتبك، مضت
املدنية اشرتت لقد حتى وزينتها؛ بزخارفها الفتون نزوات من نزوة يف حضارتها واحتذاء
بها وتناهى خطرة، طفرة كله ذلك يف وطفرت نَِسيئًَة، مظاهرها وجلبت بالدَّين، األوروبية
واستهدفت ُمرتَِفيها، برسف قمتها إىل الديون يف غرقت حتى والتطرية الزينة يف اإلرساف
انقضاًضا. عليها لينقضَّ املواتية الظروف يرتقب لها، باملرصاد كان الذي االستعمار لغائلة
لو تود الدولتني وكلتا وتتزاحمان، االستعمار يف تتنافسان دولتان أوروبا يف وكان
استطاعت ١٨٠٧ سنة قبل سابقة محاولة يف إحداهما ولكن حوزتها، يف مرص تصيب
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يف املآب إىل أرضنا احتلت التي جيوشها وتضطر مياهنا، يف األخرى أساطيل تسحق أن
فأرسلت غزونا، عىل قادرة أمست قد أنها عدوتها عىل املنترصة وظنت اليائسني، خيبة
عن وردتها هزمتها الكبري عيل محمد جيوش ولكن بالدنا، الحتالل بحرية حملة إلينا

فاشلة. خائبة ورشيد اإلسكندرية
عرش التاسع القرن بداية يف حاولتا اللتان وإنجلرتا، فرنسا هما الدولتان هاتان
منهما كل بقيت ولكن وغريتهما، زحمتهما يف خارستني فانقلبتا وسيادتها، مرص امتالك

وأمًال. مرصطمًعا إىل تنظر
القروض، وضخم الدَّين بركوب الحضارة أفانني البالد عىل إسماعيل جلب وحني
التدخل إىل السداد طلب يف ملحتان دائنتان وهما وإنجلرتا، فرنسا املتنافستان زت تحفَّ
الفرنيس املراقبنَْي نفوذ طغى أن يلبث ولم ثنائيٍّا، تدخًال فكان املرصية، املالية عىل والرقابة
يف سلطانهما ويقيمان الوزارات، يف ويشرتكان جميًعا، األمور يرصفان فراحا واإلنكليزي،

ناحية. كل
أعظم إىل وتناهت السوء أشد بلغت قد إسماعيل حكم نهاية يف مرص حالة وكانت
أشد يف — ١٨٨٢ سنة قبل حالهم بلنت ويلفرد وصف كما — الفالحون فكان البالء،
يف يزال ال املشهور صديق إسماعيل املفتش وكان والُهْون، الفاقة وأقىس يومئٍذ الضنك
األقساط، بدفع مطالبني يجأرون األجانب القراطيس وحملة سلطانه، وذروة عزِّه أَْوِج

األبواب. عىل واملجاعة
عىل أو ا ُمْعتَمٍّ الحقول يف شخًصا اإلنسان يرى أن يومئٍذ النادرة األمور من وكان
لبيع القرى من توافني بالنساء الريف يف األسواق غصت وقد القميص، من أكثر جسده
يسيطون القرى يف الرضائب جامعو كان إذ «األروام»، للمرابني الفضية وحليهن ثيابهن
خالية. صفر منها واأليدي الرضائب، النتزاع «الكرباج» ظهورهم يف ويعملون الناس،

حاكًما وكان توفيق األمر وتوىل ُخِلَع فلما إسماعيل، حكم نهاية يف الحال كانت كذلك
يف األجنبية الرقابة وتغلغلت الضوائق، واشتدت الَخْطُب، تفاقم العزيمة؛ خائر ضعيًفا

البالد. عىل السلطان وإقامة التدخل
الصوت، يرفعون وال البالء ويعانون يفصمت، ولكن يتأملون مرهقني املرصيون وكان
البالد أن إليهم ويوحي الثورة، أحاسيس أول فيهم يبث بمن إليهم بعثت األقدار ولكن

رقيق. وال له بِعبَْدان هم وال لواليها، بضيعة هي وال لحاكمها، ا خاصٍّ ملًكا ليست
الفيلسوف ذلك راح فقد األفغاني، الدين جمال السيد هو األول املعلم ذلك كان
النيابي الحكم عن إليها ويتحدث البالد، يف الفكرية النهضة بذور يبذر األبي الحكيم
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والنصيحة الصالح بالرأي توفيق إىل ويوحي واملريدين، التالمذة إليه ويجمع ومزاياه،
دسَّ أن لبث ما الجديد الوايل إرادة يف يومئٍذ املتحكم الربيطاني القنصل ولكن املسددة،
جملة، مرص من املعلم فنفى عبده؛ محمد الشيخ الكبري وتلميذه األول، املعلم ذلك عىل
وكان نرص، محلة وهي البحرية يف بلده إىل — املرصي تلميذه أو — اإلمام األستاذ وأبعد
للحرية املرصية الثورة يف طالئع األقدار أقامتهم الذين األولني للكشافني عقاب أول ذلك

واالستقالل.
أحمد ظهر يناسبها، كبري وقائد يالئمها، آخر رجل ظهر الحياة من أخرى ناحية ويف
قومه، عىل ويغار الَجْور، من وينفر الظلم، ينكر شهًما جنديٍّا العسكرية الناحية يف عرابي

والطغيان. واإلرهاق العسف من بالده أصاب ملا ويتوجع
واألروام، واألتراك الجركس من وقواد رؤساء أيدي يف يومئٍذ املرصي الجيش وكان
عرابي أحمد وكان يسري، غري ذلك من املرصيون ينال وال فيه، املراتب بأكرب هم يظفرون
عليه هؤالء نقمة بسبب العسكرية؛ بالحياة عهده أول من واضطهاًدا عنتًا وجد الذي
املرصيني والجنود زمالئه يف أصاب قد للظلم، وبغضائه أنفته من ظهر ِلَما له وكراهيتهم
واملناداة باملساواة املطالبة يف الجماعة يمثل فراح بارًزا، ومكانًا محبًة قومه أبناء من

اإلنصاف. إىل بالوايل واإلهابة باملعدلة
أن تريد سياسية حركة بني خليط مضطرب ثائٌر روٌح البالد يف نشأ أن لبث فما
العدالة. وإقرار املساواة إىل ترمي الجيش يف عسكرية وحركة الجماعة، لحكم األمر يكون
شهدت الذي اليوم جاء متجليًا، ماثًال الروح ذلك فيه يبدو الذي الرهيب اليوم وجاء
وعىل رحابها، مَلئُوا وقد خلفه من الشعب وحشود الجيش كتائب عابدين ساحة فيه
ويستحثوه واليها، عىل األمة مطالب ليعرضوا جواده؛ صهوة عىل عرابي الزعيم رأسهم

والقانون. والحق العدل باسم قضاءها
الخالد اليوم ذلك كان بل ،١٨٨١ سنة سبتمرب شهر من التاسع اليوم هو ذلك كان
فيه وارتفع الجماعة، انتصار فيه وبرز النيابي، الحكم وأقام الدستور أولد الذي هو

واإلذعان. إليه االستماع ويوجب االحرتام، ويقتيض الفضاء يمأل الشعب صوت
الحاكم بني الحدود نظَّم دستور وُوِضَع ، نيابيٌّ مجلس فعًال ذلك عقب تألف وقد
العرص يف مرص تاريخ لتغري النيابي، للنظام مرتوًكا ظل يومئٍذ األمر أن ولو واملحكوم،

الحديث.
من أكثر ذلك بعد منه نقمت كما الدستور، من نقمة تعمل بدأت الدسيسة ولكن
واختارت الجماعة. كيان لوقاية املنيع والحصن الحرية، وسور االستقالل سياج ألنه مرة؛
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أن وهي ماكرة، وحيلة رهيبة وأداة خطرية فكرة غاياتها لقضاء االستعمارية الدسيسة
عليها يُخَىش البالد يف األجانب حياة وأن به، يحاط أن يُوِشُك الحاكم وأن خطر يف العرش

والُعْدَوان. والغوائل السوء
الفرصة أن عرش التاسع القرن فجر ملرصمنذ راصدة كانت التي إنجلرتا رأت وهكذا
فلم تتملكها أن مرة غري يف حاولت متعاقبة، وأدوار طوال سنني بعد لها سنحت قد
قد الظروف وأن الكيان، ويصون الذمار، يحمي قوي جيش لها كان حني منها تَنَْل
االستعانة يف ترتدد فلم املرتقبة، املتئدة الصبور واألمنية الطويل الُحلم ذلك لتحقيق واتتها

بالنجاح. وأيقن أمًال أكرب وهي املحاولة، إىل والرجوع الَكرَّة معاودة عىل بالدسيسة
عليها أوروبا يف العام الرأي سخط وإثارة مرص عىل الدول بتأليب دسيستها وبدأت
ولم عليهم، االنقضاض املوشكة بهم، ة الهامَّ األجانب، عىل الثائرة صورة يف بتصويرها
فكانت رهيبة، مذبحة اإلسكندرية يف تدبر راحت بل املخيف، امُلحرِّش التأليب بذلك تكتِف
والوطنيني. األجانب من مئات عدة دماء فيها سفكت التي ١٨٨٢ سنة يونيو ١١ حوادث
الثورة، جماح لكبح التدخل وجوب إىل الدول تنادي املذبحة تلك عقب إنجلرتا وانثنت
أن الدعوة هذه من الخفي غرضها وكان األجانب، أرواح وحماية العرش، عن والدفاع
اللحظة وتواتت الحني حان إذا وحدها بالتدخل هي تستأثر لكي حيلتها فتحتال تعود

املناسبة.
ولكن مرص؛ مسألة إزاء خطتها لتقرير األستانة مؤتمر إىل يومئٍذ الدول وتوافت
هذا خلف مقاصدها وتحجب نيتها، لتخفي به تخدع كانت عقده إىل الداعية إنجلرتا

أقامته. الذي الستار
وال منها، جزء أو مرص باحتالل دولة تنفرد أال القرار وكان قراًرا، املؤتمر ووضع

اآلخرين. لرعايا يخول ال خاص بامتياز الظفر تحاول
وتعزز التدابري، وتضع الخطط، وتتخذ العدة، تعد ذلك خالل راحت إنجلرتا لكن
املقيمني األجانب صدور يف الرعب تقذف ومضت املرصية، املياه يف املرابط أسطولها

بالرحيل. يبادروا لم هم إذا خطر يف حياتهم بأن موحيًة بالبالد،
مرص جانب من حياتهم عىل الخطر مزعوم من خيفة وجموًعا، آحاًدا هؤالء فهاجر
بمغادرة كذلك رعاياها إنجلرتا وأمرت ظليل. ظل يف فيها فعاشوا آوتهم، التي نفسها

تشاء. ما مرص يف به تصنع مكرها، وجه لها ليخلوا البالد
عىل للعدوان الذرائع وتختلق العلل، وتنتحل األسباب، تتلمس ذهبت أن لبثت وما
قد جنودنا أن املرصية املياه يف بأسطوله الرايس «سيمور» البحر أمري فزعم األمني؛ البلد
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يف وطلب وسوء، ِبَرشٍّ ونذيًرا لبوارجه تهديًدا التحصني هذا يف وأن القالع، تحصن أخذت
عىل النريان أطلق وإال التحصني، ذلك عن الكَف اإلسكندرية موقع قائد إىل به بعث بالغ

تحطيم. رش وحطمها دكٍّا فجعلها الحصون
سوف بأنه له آخر بالغ يف فقال الوعيد، إىل عاد َزَعَم، ما يكن لم األمر بأن أجيب فلما
لتجريده التني رأس إليه يسلم لم إذا يوليو شهر عرشمن الحادي صباح يف القالع يرضب

السالح. من
الوزراء مجلس اجتمع أن يلبث فلم سبب؛ بال واستنفاًرا ظاهًرا، تحرًشا هذا وكان

التايل: بالجواب إليه وبعث باشا، توفيق الخديو برياسة

عىل حكومتها تُْقِدم ولم مياهها، إىل األساطيل إرسال يربر مرصشيئًا تفعل لم
ولم حالها، عىل باقية الحصون فإن سيمور؛ األمريال طلبه ما يستوجب أمر
أننا عن فضًال االنهيار، من وتحميها التداعي تقيها ترميمات غري فيها يحدث
عالقات تكدير يحاول من كل عادية نرد لكي نستعد أن يف الحق ولنا بالدنا، يف
تسلم أن عىلرشفها، حريصة بحقوقها، متمتعة دامت مرصما يسع وال السالم،
التسليم، عىل أُرِغمت إذا إال مدافعها؛ من مدفًعا وال حصونها، من واحًدا حصنًا
النتائج جميع مسئولية وتلقي اليوم، أعلنتها التي الترصيحات عىل تحتج وهي
أول تطلق التي األمة عىل األساطيل هجوم أو القنابل إطالق من تحدث التي
القوانني حرمة بذلك منتهكًة الهادئة، اإلسكندرية مدينة عىل السلم يف قذيفة

الحروب. وقواعد الدولية

ال الغاشمة القوة ولكن والسالم، والقانون والعدل الحق صوت هو ذلك كان لقد
أساطيلها وأرصت الحكيم، التحذير هذا إنجلرتا تعبأ فلم به، تأبه وال ذلك من شيئًا تحفل

الوادعة. املدينة رضب عىل
سيمور أساطيل بدأت ١٨٨٢ سنة يوليو شهر من عرش الحادي اليوم بكور ففي
قذائف ولكن بمثلها، الحصون فأجابتها نار، من بشواظ اإلسكندرية حصون ترمي

حصيًدا. وأشد أفتك كانت األسطول
منه، والغضب عليه، التمرد بداية أيًضا كان ولكنه االحتالل، بداية اليوم ذلك كان
وجالل جوهرها، وصفاء َمنْزعها، صدق يف املرصية الوطنية بداية بل حياله؛ والدفاع
صفحات سيفرد ريب وال التاريخ فإن والثبات؛ والتضحية الشهادة يوم وكان معانيها،
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استشهدوا الذين الصالب مِّ الشُّ الحرب ومساعري املغاوير، الجند من القليل ألولئك نواصع
فيها يصمدوا أن عىل وأرصوا املعاقل، يف التسليم وأَبَوا الحصون، عن الدفاع سبيل يف
أشالئهم فوق دكٍّا وتسقط فوقهم، من تتهدم حتى وقذائفه، الربيطاني األسطول لقنابل

املمزقة.
«القوة» استطاعت فقد عظيًما؛ جليًال يوًما أيًضا كان ولكنه مشئوًما، يوًما ذلك كان
العدل جانبه ويف «بالحق» تفتك أن والُعْدوان، والطمع والباطل الظلم جانبها ويف
الحق ربح الظاهر، يف «القوة» كسبت ما وبقدر واإلقدام، واملروءة والشهامة والشجاعة
ليومه وكتب لعزته، وأثبت لكرامته، سجل إذ رصيًعا؛ خاًرسا بدا وإن الباطن يف كذلك
أرشف يف للموت الوطنية وَصْمَدة الذاهبة، األرواح ومداد ، الزكيِّ الشهادة بدم ووقفته،

معانيه. وأرفع أنواعه، وأسمى مصارعه،
وذهاب األوائل، الشهداء أولئك مرصع عىل قرن نصف من أكثر ذهب أن بعد واليوم
بدمائهم؛ يومهم يف منه وانتهوا هم بدءوه ما لبالدهم تم وقد الباكرين، الضحايا أولئك
رخيصة نفوسهم وقدموا له، غضابًا استشهدوا الذي بحقه وطنهم ظفر وقد اليوم بل
املرشفة البداية تلك لجالل الكتاب هذا يف نسجل أن ينبغي — لقيمته بالنسبة أعينهم يف
االحرتام نفوسنا تستشعر أن ويجب األيام، وأرهب املواطن أروع يف املرصية للوطنية
وال فاترين يموتوا لم الدماء ى َمْرسَ أَحرِّ يف وهم مليتتهم، التقدير وأرفع لذكراهم، واإلكبار
ملتمعي الرسوج، ُمسِبِغي الرشف ميدان يف سقطوا ولكن باردة، األخرية أنفاسهم لفظوا
املجد، من لفائف يف مكفنني دمائهم، يف لني ُمَغسَّ األنفاس، متَّقِدي النفوس، مشتعيل اللُُّجم،

املالئكة. نسيج من أكفان يف ملففني
سنة سبتمرب من عرش الرابع يف القاهرة اإلنكليز دخوُل اإلسكندرية رضب تال وقد
الوطنية فيه وبرزت قتال، وجرى حرب كانت التاريخني اليومني هذين وبني ،١٨٨٢
حولها ومن يأس، موقف يف ولكن مخلصة أمل، غري يف تجاهد ولكنها صادقة، املرصية
يف أصبح قد عدوها ألن استماتة؛ الواقع يف دفاعها فكان ، ودسٌّ وختل ومكر عنارصجبانة
موقفها وكان قوتها، من وأزخر أكرب البحر وراء من وسلطانه وموارده قوته وألن أرضها،
عىل ملواجهتها املؤثر برشفها، القانع ولكنه بالهزيمة، املؤمن االستبسال موقف الحق يف

امَلِهني. الراضخ املتطوع واالمتثال عناد، بغري واإلذعان مقاومة، بغري التسليم
يكن ولم بها، أصيب قد وطنه رأى التي النكبة تلك من «عرابي» موقف كان كذلك
قومه وتفجأ بالده عىل تَُطمُّ سوف أنها خاطره يف يدور كان وال أسبابَها، من سببًا هو
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صدق، موقف ووقف ا، وحقٍّ عدًال وابتغى خريًا، األمر بداية من أراد فقد بدياره؛ وتنزل
لتحقيق فرصة الداخلية الثورة هذه يف فرأت مرصد، عىل كانت الطامعة بريطانيا ولكن

األعوام. ودورة السنون عليها طالت التي مطامعها
بخيانة ويقولون ووطنيته عرابي أمر يف االتهام مذاهب يذهبون الذين من لست وأنا
ولكنه أبيٍّا، شهًما وعسكريٍّا وطنيٍّا جنديٍّا كان «عرابي» أن أعتقد ولكني بنيه، العرصوغدر
فاندحرت عالج؛ ودقة مدخل ولطف لباقة ذا وال وحيلة، مكر أخا وال «سياسيٍّا»، يكن لم
متوقًعا وال الَغَلب، فيه لها منتظًرا يكن لم موطن يف الربيئة وطنيته وانهزمت جنديته،
محقق فيه والفوز باملوارد، واملغالبة بالُقَوى التكاثر موطن ألنه والكسب؛ النرص ملثلها

للمرصيني. مؤكد فيه والُخْرس لإلنكليز،

باشا. عرابي أحمد

امُلِغري رأى وأفانينها، السياسة عىل العسكرية الروح فيه غلبت الذي عرابي ولكن
للشهادة ويكفي اليائسني، استماتة يف مستبسًال عنه فدافع بأرضه؛ نزل قد وطنه عىل
اإلنكليزية القوات لصد الدوار» «كفر يف االستحكامات من أقامه ما واستيئاسه بسالته عىل
العام ذلك من أغسطس شهر يف ولسيل الجنرال بقيادة اإلسكندرية رضبة عقب الزاحفة

املشئوم.
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االستحكام، أساليب من فيه وأكثر املوقع، ذلك يف حصينة خطوًطا عرابي أوجد لقد
خطوط عىل القضاء لإلنكليز امليسور من كان ولنئ بالده، عىل وحرًصا الدفاع، يف مبالغة
منهم مقتضيًا كان ذلك أن يف شك فال واستحكامه، تحصنه وسائل عىل والتغلب دفاعه،
كان إذ واالقتحام؛ الزحف عن طويًال لهم مؤخًرا القوة، بالغ منهم مستنفًدا الضحايا، عدة
من فيها ما عدَّة ويعربوا الدلتا، يخرتقوا أن الناحية هذه من التقدم راموا هم إذا عليهم
الجيوش طريق يف كبري عائق يخفى ال كما وهي املاء، ومجاري والجداول واألقنية الرتع

البالد. يف املتغلغلة الزاحفة والقوات املغرية
بادروا وإنما حياله، املكث يطيلوا فلم عليهم، املوقع هذا ملناعة اإلنكليز فطن وقد
طريق من الزحف يحاولون فراحوا سواه، القاهرة إىل مدخل والتماس عنه التحول إىل
الخطة كانت إذ السويس؛ قناة جانب من ظهورهم يقي األسطول ورائهم ومن الرشقية،
«بكفر االبتداء وجاء الطريق، ذلك من إليها الدخول هي مرص الحتالل قبل من املرسومة
واحد، موضع عند التجمع يف قواه كل «عرابي» يرصف لكي خدعة أو تجربة الدوار»
لهم ليَْخلَُو القناة طريق من هم يغريون حني عىل بالذات، املكان ذلك يف جهده وتركيز

اعرتاض. وال مقاومة بغري الزحف وجه
إىل البدار هو يومئٍذ إليه عمد يشء أول لكان البرص مطارِح بعيَد عرابي كان ولو
طريق ألنها سليمة؛ تظل أن ينبغي القناة إن له القائلني إىل استمع ولكنه لردمها، القناة
وجد وقد صانع، هو ماذا يدِر ولم فارتبك جمعاء؛ اإلنسانية ومنفذ الدنيا، وسكة العالم،
مرصية دولة وبني الوطن، عىل مغري أجنبي عدو بني مظلمة، غمرة وسط وحيًدا نفسه
ألفى بل يديه، عىل خطره من نجاتها وتحسب منه، به وتحتمي عليه تنارصه لألسف
لنقمة واستهدافه اإلنسانية غضب من خيفته وبني الوطني، شعوره بني مرتدًدا نفسه

الجديد. الطريق ذلك عىل الرتاب َسوَّى هو إذا الحضارة
يف أكد «لعرابي» مرافًقا كان الذي نينه» «جون أن هذا بسبيل الذكر يستحق ومما
وجنوده، ولسيل يحمل بورسعيد الربيطاني األسطول فيه بلغ الذي الوقت يف أنه عنه كتابه

التالية: الرسالة القناة حافر دلسبس فردينان من عرابي تلقى

لن فإنهم الناحية، هذه من شيئًا تخَش وال هنا، فإني قناتي سد تحاول ال
وأنا فرنيس، جندي جانبه إىل يكون حتى إنكليزي جندي إنزال يستطيعوا

يشء. كل عن مسئول
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«عرابي» جانب إىل نزوعه أن يعلن راح القناة اإلنكليز احتل أن دلسبسبعد إن ويقال
كاِفني اإلنكليز رأى ملا وأنه بسوء، عرابي ينالها أن القناة عىل خشيته مجرد من ناشئًا كان

النزوع. ذلك عن كفَّ وحمايتها عنها للدفاع
قواه بآخر جاهد أن يلبث فلم به، محيطة غمرة وسط قلنا كما عرابي كان لقد
الكبري التل يف الدفاعية خطوطه تهيئة إىل يعمد لم إذ منترص، غري يدافع أو رشيًفا، لينهزم
من الرشقية الحدود وعرَّت السويس، قناة احتلت قد اإلنكليزية القوات كانت أن بعد إال

دفاع. كل
«وطنيته» عىل الدقيق املوقف ذلك يف تغلبت وقد — «عرابي» إنسانيُة أنقذت لقد
عىل الحضارة ساعد الذي العظيم السلطاني الطريق هذا خسارة من الحديث العالَم —
بالرجاء الطواف أخطار من املأمون املخرج لها وكان السلطان، يف لها ومد االنتشار،
لكنا ينوي كان كما القناة سد عرابي أن «لو يومئٍذ: ولسيل الجنرال قال لقد حتى الصالح،
فكان ساعة، وعرشين أربًعا تردد عرابي ولكن مرص، محارصين البحر يف نزال ال اآلن

نجاتنا.» يف سببًا هذا تردده
تتسلح رهيبة قوات األنصار، قليل ضعيف وهو يحارب مخلًصا، وطنيٍّا عرابي كان
فإن والسيف، باملدفع ذلك يف تكتفي وال وسائل، ومختلف أساليب بعدة عليه للتغلب
فراحت أثًرا، وأفعل فتًكا السالحني هذين من أشد هو بما عليه تستعني ذهبت إنجلرتا
عصا املؤمنني خالفة عىل شق قد عرابي أن املرصيني يعلن أن تركيا سلطان إىل تطلب
الضباط حضِّ يف توفيق الخديو سلطة ر تَُسخِّ جعلت كما العصيان، إىل وجنح الطاعة
— آخر سالح إىل عمدت بل اإلنكليز، إىل واالنضمام عرابي خذالن عىل واألعيان والجنود
حياله، باملال وتشرتيهم الصحراء، يف األعراب ترشو فجعلت عليه، للتغلب — الرشوة وهو
السويس، إىل غزة من واألعراب البدو ِرَشا استطاعت حتى به، أرادته ما عىل وتستعينهم
القبائل عىل الجنيهات من ألًفا عرشين أنفق إنه الناحية هذه يف أعوانها أحد قال وقد

األنحاء. تلك يف الضاربة
حتى متمهًال مرتيثًا — ولسيل الجنرال وهو — اإلنكليزية القوات قائد ظل وكذلك
استبطأته وقد الحاسمة، املعركة عىل يقدم ثم الخفية، وأساليبه مكائده ثمرات يصيب
يرضب سوفال أنه وتقاريره رساالته يف لها يؤكد فجعل منه؛ التمهل لهذا وقلقت حكومته
تلك الكبري»، «التل معركة تاريخ وهو سبتمرب، شهر من عرش الثالث قبل األخرية الرضبة
ُمجِفًال فهب الجند، ونومة الظالم وسكون الليل فحمة يف عرابي فيها بوغت التي املعركة

املوت. بمناجل الحياة ومحاصد الرصاص وقصف املدافع دويِّ عىل وقواته هو
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املوت، من وجبانة املوقعة من «فراًرا» يسمونه ما عرابي عىل يعيبون قوًما رأيت وقد
لم إذ فيه، معاب ال القاهرة إىل عرابي تراجع فإن قولهم، أقول وال ذلك، أعتقد ال ولكني
عنها، للدفاع القاهرة إىل أوى ولكنه رعديد، أُبُوق وال خيانة، هرب وال جبن، فرار يكن
من نجاة أراد أنه ولو بدايته، من القتال يف العام الروح كان كما اليأس دفاع كان وإن
الُقَوى، يستجمع راح إليها عاد وملا القاهرة، غري إىل أخرى سبيًال اللتمس بالفرار املوت
أن بعد تحطم قد كان البالد يف املعنويَّ الروح ولكن األخرية، اللحظة إىل الذِّياَد ويحاول
نصريًا. ثَمَّ يجد لم ولكنه الدولة، سلطان إىل عرابي ففزع األبواب، عىل املغري العدو أضحى
فتمت ،١٨٨٢ سنة سبتمرب شهر من عرش الرابع يف القاهرة اإلنكليز قوات ودخلت
املنهزم وطنية الحزينة، الوطنية فواجع وابتدأت اليائسة، الوطنية مرصع وحق «املأساة»

حني. إىل منه ليتمكن الباطل غلبه الذي الحق وطنية املتألم،
ذاتها، يف فأفسدتها تدخلت بريطانيا ألن األوىل؛ القومية الحركة فشلت وكذلك
الحركة تلك من تمكنت أنها ولوال بحملتها، فأحبطتها اآلخر، ببعضها بعضها وحرشت
وأرقى الدول أكرب صف يف اليوم مرص لكانت ملصلحتها، واستغلتها الباكرة الوطنية

الشعوب.

فجرت وقاوموه؛ ناهضوه الذين ويتعقب له، الصامدين من يقتص املنترص املغري وابتدأ
ظالٌم األفَق وساد والدسائس، التُّهم بأنفاس الجو واختنق عقوبات، ووقعت محاكمات،
باملكامن وتلوذ البطش، خيفة املنجاة تلتمس املرصية الوطنية فيه توارت رهيب، َمَخيٌِّم

الطغيان. خشية
يف يوم أول فكان التيار، تحت سارية وبقيت الحياة، قيد يف ظلت الوطنية ولكن
أن تخىش التي الوطنية الجريح، الحزينة الوطنية عذاب يف يوم أول كذلك هو االحتالل
محضاالرتياب. أو االتهام مجرد عىل العقاب ألوان أشد وتجد بحياتها، ماكرة كلمة تذهب
قد بأنه لالطمئنان إليها االحتالل عمد التي «التصفية» من األوىل السنني وأعقب
من أنفاًسا وال ترسل تعد فلم حركتها وأخمد الجذور، من املرصية الوطنية استأصل
عهود من عهد وهو كرومر، لورد عهد السنني تلك أعقب ُدَخان. من ذوائب وال لهب،
واللني، العنف بني يومئٍذ جمع فقد له؛ مثيل البالد عىل يمر مرصلم يف اإلنكليزية السياسة
من أسلحة أفتك عهًدا كله ذلك يف فكان والرتهيب، الرتغيب واستعان والتسامح، والرصامة
مجتازها يف املرصية الوطنية عىل مرت التي املراحل أخطر من مرحلة وكان العهود، كل

الزمان. عنها ويتمخض اإللهية العناية تُعدُّها كانت التي الثانية القومية الحركة إىل
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من آخر بعامل وظفرت جديًدا، معوانًا وجدت أن تلبث لم املرصية الوطنية أن بَيَْد
ظهرت فقد األحزاب؛ وقيام «الصحافة» وهو لتغذيتها، الكافلة لها، الصالحة العوامل
ع تجمُّ فرتة الباطن يف كانت وإن الظاهر، يف الساكنة الفرتة تلك يف للصحافة األوىل البوادر
وبراعة السياسة ولطف الدهاء من كرومر لورد وكان الربكان، جوف يف املحتبسة األبخرة
يصانعه أن رأى وإنما الجديد، العون هذا مقاومة إىل يعمد لم بحيث واألساليب الوسائل
الصحافة فبدأت ومناوأته؛ بمقاومته رصاحة يتظاهر ال األقل عىل أو محاربته، يف يشتد وال
الفضاء. لها ويتسع امُلضَطرب، لها وينفسح رويًدا، وترسي وترتعرع تشب وراحت تنمو،
موقًفا اتخذ قد األوىل الثورة بعد األمر توىل الذي الثاني عباس الجديد الخديو وكان
احتالل يف اإلنكليز دعوى كانت إذ بالغ؛ وحذر يقظة عىل يدل مسلًكا وسلك للغاية، دقيًقا
وكانت بقاءهم، بها يربرون التي الحجة تزال ال العرش لحماية جاءوا أنهم من البالد
ذلك أعقاب ورث الذي الجديد الخديو وكان النكبة، ورس امُلَصاب أصل هي الحجة تلك
رأى كما عليها، الحجة تلك تنطوي التي األكذوبة مبلغ يعرف البالء، ذلك َوتِركَة املصاب
مدعي من وجد قد ليصونه، إال يجئ ولم ليؤيده، أتى إنما االحتالل إن قيل الذي نفوذه
أخذ أن يِن فلم أطرافه؛ من مهل عىل ا وقصٍّ عليه، تدريجيٍّا افتياتًا صيانته وزاعم حمايته
ذلك بني وهو يشء، يف ويصمد يشء يف ويصانع أخرى، أحيانًا املقاومة ويدع أحيانًا يقاوم

األساليب. غريب السياسة، عجيب
روح الخفاء يف ويبث املقاومة، عىل ا رسٍّ يحرِّض الخارج من آخر عامل هناك وكان
الدولة هو العامل وذلك وترصفاته، وسلوكه االحتالل سياسة إزاء واملغالبة االعرتاض
تنجو أن وتريد شيئًا، تفعل أن تستطع ولم عليها اعتدى التي سيادتها بحكم العثمانية

عاجزة. ذلك تشهد هي وقفت وقد عنقها، فوق وضع الذي الطارئ النري من تابعتها
املقاومة عىل وتتعاون تتجاوب لصدر، صدًرا الثالثة العوامل هذه سارت وكذلك
بكراهية العرابية الثورة من خرجت قد كانت األمة ألن أمل؛ كبري غري ويف حذر، يف ولكن
الدامية، وذكرياته القريب املايض أشباح من وإشفاق السياسيني، من ونفور للسياسة،
إىل َخَلْت وإنما وقبول، تسليم ارتضاء واحدة لحظة االحتالل ترتِض لم ذلك مع ولكنها
يجاوز وال الذل، يتاخم ال صرب ولكنه متجلدة، صابرًة املكتئب وشعورها الحزينة وطنيتها

واإلذعان. املهانة حدود
بادئ «املؤيد» يف ممثلة الصحافة كانت اللولبية، سياسته يف ماضيًا الخديو كان وكما
من اُف الكشَّ الصحفي وكان ومخاوف، ورفق أيًضا بحذر ولكن ناحيتها من تعمل األمر
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من للمألوف خارًقا حظٍّا أوتي وقد الذكاء، من كبري جانب عىل مجاوًرا شيًخا كذلك األزهر
األداء. ومهارة التناول وبراعة اللباقة

سار الذي العجيب العصامي ذلك املؤيد، صاحب يوسف عيل الشيخ هو ذلك
وأسلوبه، طريقته وفق مماذًقا مواربًا العرص، كروح لولبيٍّا الجديد طريقها يف بالصحافة
الظروف مسالكها يف ومراعية الزمن مع متمشية ووطنيته كله، ذلك مع وطنيٌّ ولكنه

واالتجاه. واملوقف
املحيط يفهم بدأ وقد العلم، يطلب ذكي شاب الحقوق مدرسة يف كان الحني ذلك ويف
الخربة، تصقلهم أن قبل الشباب َفْهَم له فهمه كان وإن بالده، حياة يكتنف الذي السيايسَّ
الدرس يف والتوغل البيئة، يف االندماُج أحداقها سعة عىل أعينهم ويفتح التجربة، وتعالجهم

واالزدكار. والبحث
ذلك بدأ واإلنشاء، للخطابة املستجيب واإلحساس الذكاء وبشعلة الشباب، حمية ويف
طالٌب وهو — ينشئ انثنى إذ منها؛ بعُد خرج قد يكن ولم املدرسة من يربز الجديد الشاب
الخديو طريق عىل يقف ورفقائه إخوانه من يحشده حشد ومىضيف مدرسية، —صحيفة
حاكمها بحياة ويهتف البالد، لويلِّ املخلص الوطني تحية ليؤدي وغدواته روحاته يف
يف عليه الجائر بل سلطانه، مع املشرتك السلطان من املتململ الحاكم ذلك وينبه ، الرشعيِّ

لتأييده. يتأهب وشبابًا له، يستجيب جديًدا جيًال هناك أن إىل والنفوذ، السلطة قسمة
الحركة يف الشباب زعيم كان أنه يف شك من ليس إذ كامل، مصطفى الشاب هو ذلك
الوجدان، ملتهب املشاعر، مستحمي وطنيٍّا وكان العرابية، الثورة فشل بعد الثانية الوطنية
حركته، خمود من ويقظته كبوته، من وطنه نهضة يف باألمل الفيض زاخر الغريزة، غزير

االستقالل. وهضبة الحرية ربوة إىل به واملسري
وراحت تشجعه، الخفاء يف فجعلت الجديد، الوطنيِّ لهذا األخرى العوامل والتفتت
وأقام بالقرص، اتصل أن العلميِّ املعهد يف مكانه ترك بعد لبث فما وتدفعه؛ تؤازره ا رسٍّ
يف قلبه كل يضع جانبه من هو وراح الخالفة، دار أو تركيا وبني بينه خفية عالقة
جعلت التي املساعدات بفضل فاستطاع «الصحافة»، وهو للناس، البارز الوطني العامل
الدور ذلك يف األوىل الوطنية الصحيفة الحق يف وهي «اللواء»، صحيفة إنشاء عليه تتوارد
وتنميه، القومي الشعور تغذي راحت التي الصحيفة بل املرصية، الحركة أدوار من الدقيق

والنهوض. اإلفاقة إىل وتستثريه
الواقع يف طريقهما ولكن اللواء، ثم املؤيد وطنيتان: صحيفتان البالد يف قامت وكذلك
جعل إذ متفًقا؛ وال مشرتًكا يكن لم واتجاههما مؤتلًفا، يكن لم ومسريهما واحًدا، يكن لم

164



األوىل أدوارها يف املرصية الثورة

كامل. مصطفى

تلك وجهة كانت وإن أكثر، ليس الخديو ملصلحة اإلنكليز مناوأة يف وطنيته كل «املؤيد»
أمرها عىل املغلوبة املتأملة العانية مرص نفسها، مرص ومصلحة أحيانًا متفقة املصلحة
استنهاضالشعب، إىل منرصفة وطنيته كل «اللواء» وجعل الجهات، جميع من بها املستبد
يتلقاها كان التي املعونة بحكم ظل وإن االحتالل، ومناوأة االستعمارية، السياسة ومحاربة
الرشق ويؤلب اإلسالمية، الجامعة إىل ويدعو العثمانية، السيادة عن يدافع الخالفة من

اإلنكليز. عىل
إخالصه، حق يف عابًا تكون أن يمكن وال وطنيته، يف تقدح ال لرتكيا دعايته أن عىل
يستعيد أن ويريد وطنه، استقالل عن يدافع كان الحق يف ألنه لنزاهته؛ بالنسبة ا ذامٍّ أو
إضافيٍّا وظهريًا يده، يف آخر سالًحا العثمانية السيادة أمر جعل وإنما لبالده، الحرية
ووجوه سياسته من جعل كما دعوته، أحقية بيان يف ويزيد أزره، ويشد موقفه، يقوي

االحتالل. من مرص إنقاذ عىل دولها لحمل أوروبا، إىل االلتجاء الوطني دفاعه
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برحالت قام لقد حتى الخارج، يف ملرص األول الداعية كامل مصطفى كان وكذلك
يف وخطب فيها، النفوذ وأهل ساستها بكبار واتصل بأرجائها، وطوفات أوروبا إىل كثرية
ومأساتها، مرص قضية بسبيل فيها العام الرأي إلنارة الوالئم أعظم وأولم ندواتها، أكرب

صحته. ووهن بدنه ودقة تحوله فرط عىل ملتهبة دائمة حركة وكان
بالقوة، زاخرة كانت روحه ألن بقواه؛ يَْحِفل أو بدنه بحق ليأبه يكن لم ولكنه

شماء. وإرادة ويقينًا أمًال ُمرتَعة بالعزم، مستفيضة
،١٨٩٩ سنة يف السودان اتفاقية وقاوم دائبة، محاربة مرص يف كرومر حارب وقد
،١٩٠٤ سنة يف وإنجلرتا فرنسا بني انعقد الذي الودي االتفاق االستنكار أشد واستنكر
وتراضيا املتنافسان، املستعمران فيه تفاهم الذي الرهيب االستعماري االتفاق ذلك وهو
واملغرب مراكش يف يدها إنجلرتا تطلق أن مقابل مرص، يف إنجلرتا يد فرنسا تطلق أن عىل
يتصورها وكان لندائه، وتنترص تعينه قد فرنسا أن يظن كامل مصطفى وكان األقىص،
قبل جهاده بداية يف قدم لقد حتى اإلنسان؛ وحقوق الحرية نصرية القديمة، بألوانها
رهيبة رمزية بصورة الكتاب وشفع ونوابها، فرنسا شيوخ إىل استغاثة كتاب بسنني ذلك
بها يمسك واألغالل، بالسالسل مكبلة الجسد عارية سيدة مرص صورة الخيال، بارعة
رجل األسد وبجوار النيل، أمواه منه تتفجر إناء عىل متكئ شيخ يسارها وعن رابض، أسد

االحتالل! رمز املاء؛ يف قدمه وواضع سيفه عىل قابض
وال اليأس، مع للحياة معنى «ال القائل: وهو ييأس، لم الشاب كامل مصطفى ولكن
مرصمستثريًا ظالمة العالم يف ناًرشا جهوده يواصل راح وإنما الحياة»، مع لليأس معنى

األسري. املعذب وطنه حديث إىل الدنيا
لصيد اإلنكليز الضباط بعض إليها ذهب صغرية قرية وهي دنشواي، مأساة ووقعت
رهيبة فاجعة إىل انتهت صيده، عىل صغرية مشاجرة أهلها وبني بينهم فنشبت الحمائم،
العالم، يف سيايس يرتكبه خطأ أشنع فيها كرومر ارتكب فقد اإلنكليز؛ صنع ما بسوء
مخصوصة محكمة أقام إذ بالعار، قومه يلطخ منكًرا مشينًا ترصًفا بسبيلها وترصف
يرسل وراح الربيطانيني، الضباط أحد عىل باالعتداء اتُِّهموا الذين من لالنتقام القرية يف
تبتدئ أن قبل وبنيها نسائها وأعني أهلها مشهد عىل القرية ساحة يف لتنصب املشانق
وأهليهم عليهم املحكوم أقارب أمام صدورها غداة األحكام ينفذ وانثنى املحاكمات،
أطراف يف وُوِضعت ناحية، يف الَجْلد ناحية، يف الشنق وصحب الضعفاء، البكاة امُلَروَّعني

األبدان. هوله من ترعش وحشيٍّا املنظر فكان الرصاص؛ من قطع السياط
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اإلنسانية، ضمري هازٍّا داوية، صيحة صائًحا املجزرة عقب كامل مصطفى وثب وقد
فكانت واستحياءً؛ اشمئزاًزا العالم عاطفة مثريًا النكراء، املأساة هذه عن األستار كاشًفا
وتحطيم السياسية حياته وختام كوكبه، وانطفاء كرومر نجم أفول البالغة رصخته نتيجة
وراحت السجون، غيابة يف بهم ألقى الذين األبرياء عن وُعِفَي بالده، إىل عاد إذ مجده؛

الفداء. غالية مطلولة الشهداء دماء
عن نَاِضٍح ثابت شجاع وطني وقفة املأساة تلك من كامل مصطفى موقف كان لقد
وحدها كافية لكانت الحسنة هذه غري السيايس تاريخه يف يكن لم ولو قواه، بكل بالده

الخلود. وضياء الفخار ولَُمع املجد شعاع من بهالة سريته إلحاطة
يَنْفد، أن كاد مصباحه وزيت ذوت، قد الحني ذلك يف كامل مصطفى صحة وكانت
سنة فرباير شهر من العارش يف أي نحوه؛ أو بشهر االنتصار ذلك عقب املوت فاخرتمه
جثمانه فشيعت لرحيله، صدرها يف البالغ األىس ورسى ملنعاه، مرص فريعت ،١٩٠٨

السماء. إىل األرواح َسَفَرات وأروع املوت، مواكب أفخم يف الذابل الذاوي
جليًال؛ رائًعا موته فكان والثالثني، الرابعة يتجاوز أن قبل كامل مصطفى مات كذلك
من فانتبهت يقظتها وجدد قبل، من كانت مما أقوى وبعثها الوطنية الحركة حفز ألنه
نهايتها إىل املرصية القضية ومسرية الجهاد حياة يف مستطيلة انتباهة الصدمة عنف

املرتجاة. وغايتها لة املؤمَّ

الشجاع منهم ينارصونه، وأشياًعا البالد يف له أنصاًرا وجد قد كامل مصطفى وكان
الظهور ويخىش مخافتًا يشايعه الذي املتهيب ومنهم بمنارصته، يتكشف الذي الجريء
يف الباذلني لوطنهم، ا حقٍّ املخلصني النفوس الكبار الشجعان األنصار بني وكان زمرته. يف
الخلق، قويم املوارد، حسن املحتد، عريق مهذب متعلم رجٌل ندىوسخاء، عن قضيته سبيل
ولم جوارحه، بكل كامل مصطفى مساعدة يف يرتدد لم الشخصية، محرتم النفس، طاهر
رام ولو ذاته؛ بكل الوطنية الفكرة يف متفانيًا وجهوده، بماله الحركة تغذية عن ينزِو
نصيب. وفريُ املناصب كبار يف له لكان املخاطر، من السالمة وأراد الوظيفة وابتغى الراحة
من كامل مصطفى إىل انضم فقد بك، فريد محمد هو الكريم النصري ذلك كان
تكاليفها، من الكربى حصته وحمل فيها أوغل أن لبث ما ثم ومستهلها، الحركة بداية
لبثِّ جهوده يف الشاب صديقه مع واشرتك ساحتها، بهرة يف الوطني بواجبه واضطلع
عىل منفًقا وطوافها، الغربية املمالك يف بالرحالت والقيام صفوفها، وتنظيم لها الدعوة

وجوده. وجوهر حياته صفوة كأنها لها سخيٍّا سعة، عن الوطنية القضية
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بك. فريد محمد

وكان الوطني»، «الحزب يدعوه حزب تأسيس يف يفكر بدأ قد كامل مصطفى وكان
الفكرة، تنفيذ عىل معه فاتفق ا، رسٍّ بالخديو متصًال يومئٍذ وكان ،١٩٠٦ عام له خاطر أول

بالده. لقضية دعوته لبث أوروبا إىل سافر إذ السنة، تلك يف ذلك له يتواَت لم ولكن
فكرة ولكن ُمحيَّاه، عىل َقام السَّ أثر يبدو ضاويًا مريًضا ١٩٠٧ سنة يف وعاد
إليها، األنصار ودعا لتحقيقها، فنشط خاطره؛ يف اختمرت قد كانت الحزب تأسيس
الذي الحزب مبادئ فيه أعلن جامًعا خطابًا السنة تلك من أكتوبر يف باإلسكندرية وألقى
إىل فبادر بدنه، عىل الصدر ذاُت وألحت عليه، املرض وطأة اشتدت ثم بتأسيسه، ينادي
املوت تخطَفه حتى رسيره ذلك بعد يفارق ولم ذاته، العام من ديسمرب يف الفكرة تنفيذ

الوليد. حزبه عىل يرشف أن قبل متخطَّف أوجع
برياسة الخليق البارز والرجل األنصار، بني الفذة الشخصية فريد محمد وكان
من وراح باإلجماع، كامل مصطفى وفاة ُعَقيَب انتخابه فكان صاحبه، بعد الحزب
وأخويه «اللواء» الثالث: الصحف عىل ويرشف ويطوف، ويغرتب يجاهد الحني ذلك
والغياث، املعونة إىل احتاجت كلما ماله حرِّ من فيها ويبذل و«االستاندارد»، «التندار»
نجاح. بغري جمة ومتاعب جدوى، بغري كثرية أمواًال استنفدتا األخريتني الصحيفتني ولكنَّ
أسلوبه، غري أسلوب عىل مرصيجري يف الربيطانية السياسة عىل كرومر َخَلُف وكان
ولكن فشيئًا، شيئًا يَُحسُّ الوطني الحزب عىل الضغط فبدأ غورست، إلدون سري وهو
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يف فريد وظل تنميتها، عىل جديًدا عامًال كانت بل القومية، الحركة تقتل لم أساليبه وطأة
وحماسة الخطابية براعته أُوتَِي قد يكن لم وإن صاحبه، كافح كما يكافح الحزب رياسة

لغته.
السياسة عن الحزب صحيفة يف مقاًال بك فريد نرش أن ١٩١٢ سنة أوائل يف وحدث
فنزح امُلْعتَقل، هو وخيش معه، للتحقيق النيابة فاستدعته مرص؛ يف وأساليبها اإلنكليزية
يف رشيًدا عنده، ما بآخر مجاهًدا يومئٍذ أوروبا يف لبث وقد منه. يُنَال أن قبل األستانة إىل
فقاىس أملانيا، يف وهو العظمى الحرب نشبت حتى بالده، إىل األوبة من محروًما الغرب،
قضية عىل إنفاٍق طول من موارده نفدت وقد األلم، درجات أشد السود أعوامها خالل

ووفاءٍ. وإخالٍص وتفاٍن بذٍل وسخيِّ وطنه،
أْمَلَق وقد بيت، سطح يف غرفة يسكن أيامه آخر يف وطنه بني بعض شاهده وقد
حياة عن كثرية روايات وسمعنا عوده، الشقاء وهرص بدنه، عىل َقام السَّ وحط وأُْدِنف
معتزٍّا والفاقة الَخَصاصة يقايس كان وكيف األيام، تلك يف يعيشها كان التي الشظف
قصُّ ويحزننا تردادها، يف األلم نجد ولكنا األنفة؛ شديد إبائه، عىل حريًصا بكرامته،
ينبغي كان إذ كريم، شجاع وطني بطل العرصعىل قسوة مبلغ عىل تدل ألنها تفاصيلها؛
سبيًال عادم غري ريب بال وكان نفسه، يف نشبت التي الكارسة املخالب تلك من ينتشله أن

األوفياء. أكرب من لوطنه كان كما له والوفاء لربه، سداًدا به الرب إىل
الثورة من الدور ذلك يف سياسية شخصية نعلم ولسنا شهيًدا، فريد قىض لقد
بالده، سبيل يف حياته أفنى الذي الوطني ذلك شخصية من أطهر وال أنزه كانت املرصية
الناس، من مطلق نسيان يف نازًحا غريبًا ُمْمِلًقا ألجلها وقىض مَلَك، ما بكل لها جاد فقد
عىل ضفا الذي الرفيع السامي الروح ذلك بنفح عبَّاقة أريجة، َلَعِطرة اليوم ذكراه وإن
وينكمش ثرائه، بََحابح يف ويرتع بنفسه، يَْسَلَم أن يمكن كان عهد يف السياسية حياته
وهكذا العرص، كان كذلك إذ عاتبًا؛ يجد أو يَُالم أن دون إيثاره لوسواس يستمع وال ألَثََرتِه،
عجب من فما الجيل، وهدة من وأسمى البيئة، مستوى فوق كان ولكنه الحياة، كانت
كنود يف نفسه والجيل متفرجة، ذاتها والحياة شهود، له والناس الشهداء يف يروح أن

وجحود.

ُكفو وال أحدهما، طراز من رئيس الحزب ذلك عىل يقم لم وفريد مصطفى بعد ومن
رفعة تكن مهما سيايسٌّ حزب يفقد وحني إخالصهما، رضيب أو نظري وال شخصيتهما،
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يف يأخذ أو واحدة، جملة يتحطم شك ال عليه، الحريص والقائد له الصالح الرأَس مبادئه
واالنحطاط. والخمول الضعف

أخياًرا، أفراًدا واحتوى أعواًما، فريد بعد بقي الوطني الحزب أن ننكر ولسنا
السنني، من فرتة عىل جاءوا إنما هؤالء ولكن أحاسيس؛ وسمو نزاهة إخوان وأشخاًصا
السبيل. سواء إىل يهُدوه أن يستطيعوا فلم منتثر، مبعثر وحزب متفرق شتيت عىل وظهروا
واملنازع تتلقفه، األهواء جعلت األوََّلنْي، رئيسيه يف بنكبته الحزب هذا أصيب ومنذ
عىل وضل اتجاهه، فقد أن يلبث فلم تتناوله؛ والسوء الرش وأيدي به، تتالعب الشخصية

ناحية. كل يف ضاربني أفراده وذهب الطريق،
أشخاص ثَمَّ بقي وإن طوال، وعهد بعيد زمن من كحزب الجماعة هذه تالشت وقد
أسوأ كانوا يدَّعون، ما صح إذا هؤالء ولكن تركته؛ وُورَّاث تراثه حملة بأنهم يتشبثون

الوارثني.
أدوار يف وفريد مصطفى ملبادئ فيهم النسبة ببقاء املتشبثون هؤالء أصبح لقد
للطغاة وذيوًال املتحكمة، الوزارات أيدي يف أدواٍت طارئة، محن وظروف متعاقبة

واملعتدين.
كان فريد ومحمد كامل مصطفى أسسه الذي الكبري الحزب ذلك أن يل يلوح ولكن
خطة يف يليه الذي للدور وتوطئة بعده، ملا كتمهيد الحياة هذه من برحيلهما دوره أتم قد

املجهول. الغد ومراحل الزمن، ومسرية الحوادث، وسياق األقدار،
بتأديته إليهما الطبيعة عهدت ما الشهيد فريد وصاحبه كامل مصطفى أدى لقد
قالها كلمة من املعنى هذا يف أبلغ وليس نضوجها، دور يف املرصية الثورة تدخل أن قبل
مرص الَهِرَمة مرص يف أوقظ أن أريد «إنني وهي: رسالته تفسري يف نفسه كامل مصطفى
آنس بما بوجوده وأشعر موجود، إنه أقول وأنا له، وجود ال وطني إن يقولون هم الفتاة،
سبيله يف وسأجود سواه، حب كل عىل يتغلب سوف الذي الشديد الحب من نفيس يف له

عليه.» وقًفا حياتي وأجعل بشبابي، وأفديه قواي، بجميع
من رحيله قبل وقف حني الثورة يف الطبيعي دوره يودع كامل مصطفى كان وكأنما
بل ألنفسنا، نعمل ال «إننا له: سيايس خطاب يف املأل عىل يقول شهور ببضعة العالم هذا
التي وهي مرص حياة يف واأليام السنني قيمة وما زائلون، ونحن باٍق وهو لوطننا، نعمل
العامل إن بأرسه؟! اإلنساني للنوع والحضارة املدنية وابتكرت كلها، األمم مولد شهدت
املرصي االستقالل نرى اآلن من ونحن واقع، أمر كأنه أمامه النجاح يرى النجاح من الواثق
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الليايل تعددت مهما إذ محالة؛ ال كذلك وسيكون ثابتة، حقيقة كأنه له وندعو به، ونبتهج
نقف وال نمل ال فإننا غروب، الغروب وأعقب رشوق، الرشوق بعد وأتى األيام، وتعاقبت
أرشف إىل وأعمارنا وقوانا قلوبنا وجهنا لقد االنتظار! طال لقد أبًدا: نقول وال الطريق، يف
مستقبلها، يف إليه ترمي مطلب وأعىل وحارضها، األمم مايض يف األمم إليها اتجهت غاية
كونوا بعدنا: ملن كلماتنا آخر لكانت واحد، بعد واحًدا الدار هذه من املوت تخطَّفنا ولو
املئات الجماهري من ويخرج أيديكم، عىل الفوز ويجعل فيكم، هللا وليبارِك منا، حظٍّا أسعد

املقدس.» واالستقالل األهلية والحرية الوطني بالحق للمطالبة اآلحاد بدل واأللوف
القادم للدور امُلهيَّأ امُلَعدِّ ِبَسْعٍد نبوءته كأن مماته، قبل كامل مصطفى قال كذلك
القادم ودوره بسعٍد بشريًا كامل مصطفى كان وكأنما كلماته، خالل من الغيب عىل تطلُّ

الرحيل. بساعة اإليذان قبل

171





التكوين دور يف زغلول سعد

ورسولها قوتها، وريعان شبابها يف وهي الِبْكر وفتاها نشأتها من الثورة ربيب سعد كان
املدرب وقائدها رسالتها، سفر يف جزء أبلغ لتأدية األوحد وبطلها نضجتها، إيذان عند
وحكيمها التنظيم، إىل احتاجت يوم ومنظمها فورتها، بعد هدأت حني بحاجتها الخبري

وافيًا. فيه وجدته إال لها مطلب من وما الحكمة، استوجبت يوم
للنهضة الجماعة وتعد الفكرة، لقبول البيئة فيه تهيئ الطبيعة كانت الذي الوقت ويف
وتكفل ويقينه، بها إيمانه عامًة الخاطر يف وتنمي ِهينٍَة، عىل لها شعورهم وتُنِضج والثورة،
ضحيتها يومئٍذ راحوا ولو بحاجتها واملوفني لها واملناسبني ِدين امُلمهِّ التحضريية ألدوارها
هذا عىل املرشفة والعناية العالم، لهذا املحركة القوة أو الطبيعة كانت الوقت ذلك يف —
ألخطر ادَّخرته وقد أوانه، يف املرتقب حينه، يف املنتظر األوحد الرجل تصنع تزال ال الكون،
هو يكون أن يُخِطئ ال الذي حسابها يف وقدرت أهوالها، ألكرب عليه وحرصت مراحلها،

مواتيًا. به نجاحها ضمان يروح وأن أبطالها، وبطل قوَّاتها، قائد
املحيط، لوازم فيه لتستكمل الُقَرى أهل من ًحا َفالَّ اإللهية العناية به جاءت لقد
ينشأ ولكي وسط؛ وأوفق جو وأصح أفق أقوى يف ويشب البيئة، أغلبية مع ويتناسب
طفولته، من للعواصف الصدر متفتح حداثته، من البدن قويَّ بدايته، من العود ُصْلَب
يف األقران ويجالد واألقنية، الجداول يف ويسبح الغيطان، يف ويرتع الحقول، يف يمرح

الهيًا. أو غاضبًا الرصاع
الذراع، مفتول القلب، حركة منتظم النَّسب، سليم العصب، قوي ًحا فالَّ به جاءت
يخيف لكي أسد؛ وجهه ويف عمق، عينيه يف الَجَسد، َمْضُمور الَجَلد، شديد الَقدِّ، ممشوق
إذ التدرب، ومراحل املرانة، مطال يتحمل وحتى َوَوَجب، الدور حان ما إذا الرََّهب ويثري
األمر يتوىل أن قدرت وإنما ضاويًا، نحيًال وال فتيٍّا، شابٍّا به تعَجل أال خطتها يف جعلت
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املحنة عىل قويٍّا الشاب، الشيخ أنه آيته لتكون الشباب؛ وَعدَّى الكهولة، جاوز شيخ وهو
مباليًا. وال بالشدائد حافًال ال والخطوب، الصدمات عىل َجْلًدا واملصاب،

قوة ويكتسب البيان، قوة عنه ويأخذ القرآن، ليدرس «أزهريٍّا»؛ كذلك به جاءت وقد
الرتهيب؛ وجالل الرتغيب، وسحر اإلغراء، وأسلوب الجهاد، ولغة اللفظ، وجزالة التعبري،
نضوج، أكمل ينضج لكي العلم؛ عىل اللهفة حرارة عىل األزهر صحن يف به ألقت بل
الجدل عىل ويتمرن الكتاب، عىل ويكب مطاب، كل ويطيب ُمنَْصَهر، أحرَّ فيه وينصهر

والربهان. والنظرية واملحاورة، واملعارضة واملناظرة،
األفغاني الدين جمال السيد األول املعلم جلس فيه األوىل، الثورة َمْهَد األزهر كان لقد
بل وذويها، شبابها بمنطقه ويستبي ويغذِّيها، لها ويمهد مباديها، الثورة علم من يلقي
ورسالته، الدين ومعهد وثقافته، الجهاد وساحة العلمية، الثكنة يومئٍذ هو األزهر كان
السميك الطينة، لب الصُّ األرض، العنيف الرتبة، القويَّ الَحْقَل وكان وحماسته، والوطن
شخصيات املراحل َمرِّ عىل وأنبت أبطاًال، الثورة أدوار عىل أطلع قد كان إذا عجب فال األديم؛

األذهان. عظماء ونوابغ ورجاًال، جبارة
صالحة، ذاتها من امَلَلكات كانت إذا التفوق ومزرعة النبوغ مستنبَت األزهر كان لقد
األذهان وأهل والعجزة للضعفاء مقربة كان ولكنه مستجيبة؛ قوية بالفطرة واالستعدادات
أن قبل َح َصوَّ صغري زهر من فيه ذوى فَلَكْم آحاًدا، نوابغ أخرج قد كان إذا وهو الجامدة.
ُسوِقها عىل وتستوي َشْطأها تُْخِرَج أن قبل عيدان من فيه ذبل وَلَكْم األكمام! منه تتفتح

الُزرَّاع! تُعِجُب
تالشت كما عدة، نوابُغ األجيال عرب نبغ امُلْجِهدة، العنيفة القوية األزهر تربة يف
صالحون قوم منه خرج فقد الحادة، أنيابها تحت األزهر حياة طحنتهم ألوف مصائر
هذه عىل إذن األزهري النبوغ يأتي أن يف غرابة وال كثرة. عىل مئات فيه وذوت قلة، عىل
املعروف، النبوغ مستوى فوق «األزهريون» النابهون يربُز وأن للمألوف، الخارقة الصورة
كلها، الحياَة به األزهُر يجود الذي النابغُة ليغزَو حتى األذهان؛ أفذاذ العقول، جبابرة
يضفي بما األذهان ويَبَْدُه العقول، بسحره ويستبي جميًعا، فيه يظهر الذي الجيل ويغمر
حديث يبقى ما العظيم األثر من زمنه يف ويحدث والجالل، والقوة النفوذ من األزهر عليه
بعده من ذاتها الرتبة من تخرج حتى املثال، منقطع النظري منفرد به ويظل األجيال،

وعيدان. أخرى أنبات
الضياء، باهرة وأمثلة النوابغ، من معدودون آحاد املايض القرن يف خرج األزهر من
عبده، محمد واملعلمني: والُهَداة واملصلحني، الزعماء من أفذاذ وبرز الذكاء، مصابيح من
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حرص إىل هنا سبيل ال مئات وأمثالهم زغلول، وسعد فكري، هللا وعبد مبارك، وعيل
بيئته، جربوت من العقول جبابرة ترتبه، قوة من أقوياء األزهر أخرجهم والذين أسمائهم.
خارصة ويف بحوافزهم، الجبل ظهر يف ودفعوا أمامهم، العرص ساقوا الذين أولئك هم

األلوان. متعددة األنواع مختلفة نهضات وأحدثوا بمهاميزهم، العرص
الحداثة من األكرب اإلسالمي الجامع صحن يف تدرب «أزهريٍّا»، سعد جاء كذلك
يف عليه يَُردُّ سوف وما والِكَرب، الكهولة يف مزاياه من يروح سوف ما كل عىل والصغر،
خطة يف القرآن تجويد بعد «دسوق» من انحدر لكأنما بل الدهر؛ وَدْورة الزمن مسرية
موشك ولكنه مرص، إىل نزح قد كان الرشق يف عظيم أستاذ إىل الجلوس له يتاح لكي القدر
يُعلِّم وامُلنَْفَجر، الثورة قبل جاء قد وكان األفغاني، الدين جمال السيد وهو َسَفر، عىل
والدستور النيابية، والحكومة الديمقراطية عن ويتحدث الفكر، جديد ويبث ويحارض،
تدابري يف الناشئ « «األزهريِّ لهذا بد ال وكان والرش. والخري والدنيا، والدين واإلصالح،
زعيم غده يف ليكون الجيل هذا إىل جاء ألنه ويتدبر؛ فيه ويتفكر كله هذا يسمع أن القدر،

السنني. عىل إليه النهضة يف الجماعة وقائد والعرص، إليه الجيل وسائق جميًعا ذلك
صميم من القاهرة إىل َقِدَم الذي «النظيف» األزهريُّ هذا راح األزهر، حلقات ويف
الدنيوي، العلم من ويَنْهل الديني، العلم يتلقى األكثر، عىل عرشة السادسة يف وهو الريف
وتتوثق واألساتذة، املعلمني أفواه من البالد شئون ويعرف السياسة، أحاديث إىل ويصغي
عبده كمحمد النوابغ، من عديد يومئٍذ وهم به، وُطالَّ األفغاني مريدي وبني بينه العالقات
وجوه من ووجه اإلمامة، من ورضب الزعامة، من لناحية كذلك تعده األقدار كانت الذي

والتجديد. اإلصالح
يحتج لم — بيئته وصفة تربته نوع عن حدثتك وقد — األزهر يف سعًدا وأحسب
العلم لطلب يدخلون الذين أكثر كان فبينما ويظهر، يربز لكي آٍن ورخيِّ زمن طول إىل
رأينا إذ لُوا، َحصَّ ما قطاف يحني أن قبل نواحيه، يف ويذبلون يكتملوا، وملَّا فيه يشيخون
وشيًكا، ينبغ ُمتََهيَّأ، خري له وهيَّأته انتقاء، األقدار له انتقته الذي الوسط ذلك يف سعًدا
عىل مطلًعا يكون ما أقوى ذاته الوقت ويف األزهر، من النبوغ يطلع ما أندر يف ولكن
األديب وخروج املفكر، الكاتب ظهور وهو قلته، عىل مظهًرا يروح ما وأروع ندرته،
غري بها امَلْعِنيَّ الطالب كأن األزهر يف إليها يُنَْظُر األدب علوم كانت إذ األسلوب؛ الجديد
يُرَجى ال والرصف، والنحو الفقه علوم إىل منزعه من أكثر إليها ينزع الذي وكأن صالح،
وهذا الدراسة من الناحية هذه يف األزهر من ينبغون الذين كان ثَمَّ ومن فيه، أمل وال منه
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لهم يَُشقُّ ال أفذاذًا يَتَبَدَّون القلة هذه مع ولكنهم قليًال، عدًدا واالستعداد النزوع من الوجه
ُغبَار. فيه

فهو نادر؛ طراز ومن جديد، غرار عىل ولكن «أزهريٍّا»، النشأة من إذن سعد كان
وسياحة موقوتًا مروًرا له مجاورته كانت كأنما إليه، االختالف يُِطل ولم فيه، يتمكث لم
بذور يلقي الذي «الكاتب» تخريج وهو منه، الرسيعة والغاية حكمته له وعارًضا قصرية،
به محتفظ موفور ألنه ألذاها؛ كثريًا يتعرض وال محاوالتها، من األوىل املحاولة يف الثورة
والعلة الظاهر، الباعث فيها هو يروح السنني، وسرية الزمن دوران عىل أخرى ملحاولة
العريف والكاتب وشعارها، للوائها الحامل والقائد لنارها، امُلِرضم واملشعل املبارشة،
اإليمان. النافث اليقني الزارَع الذَِّلَق الساحر املعجز والخطيب تيارها، وتغذية بأقدارها

فرتة وهي خمًسا، جاوزت أظنها ال سنني، بضع غري األزهر صحن يف سعد يمكث لم
طالبه من األعظم والسواد املجاورين، لجمهرة بالنسبة شيئًا تخرج تكاد ال الِقَرص بالغة
املجاهدين الجنود أرشطة أول يصيبوا أن قبل العلمية الثكنة تلك يف اآلماد بهم تطول الذين
جيله، املستبق واملفكر الجديد، الكاتب تخرج لكي كافية كانت سعد يف ولكنها الدين، يف

األذهان. ويهيئ للثورة، النفوس يعد الذي امللتهب الحامي القلم وذا
كاتبًا — ١٨٨٠ سنة أي — والعرشين الحادية يف وهو العلمية حياته سعد بدأ وهكذا
ولكنها عجيب، وَمْطَلع نادرة بداية وهي األزهر، صحن يف فقط سنوات خمس بعد مفكًرا،
ُقدِّر الذي الدور مع متوائمة متناسبة سلسلتها وحلقات حوادثها وسياق سعد حياة يف
وبني قومه من بعد فيما ليشغله الطبيعة أعدته الذي واملركز أمته، مصري يف يلعبه أن له
وأبطال العالم عظماء من لغريه اإللهية العناية قدرتها التي نفسها الوظيفة هي بل وطنه،
كانت التي الوحيدة الناحية وهي العامة، والحركات الثورات يف الشعوب وقواد النهضات
كل حيث األفق، ذلك ووسط العرص ذلك يف إليها يجنح أن الجديد األزهريِّ بهذا خليقة

انقالب. َوْشك عن وينم ثورة، عن ويتمخض بسوء، يومئٍذ ينذر يشء
ُعْرض من إنسانًا كان أنه ولو للناس، ليكتب بالقلم سعد أمسك والعرشين الحادية يف
النظام مماألة إىل لجنح ذُلًُال، سبيًال الحياة يف يسلك أن يريد اعتياديٍّا شابٍّا أو املجتمع،
منتظًرا لها، مخلوًقا الثورة، عىل مطبوًعا كان ولكنه الحاكمة، السلطة ومشايعة القائم،
مبتدئ؛ وهو النفس مرتفع شاب، وهو الروح قوي صغري، وهو عظيًما وكان ألوانها،
هو مكافًحا مهاجًما محاربًا فيه قلمه أرسل ما وأول الثورة، ويف للثورة كتب ما أول فكان

والجمود. واالنحطاط والظلم االستبداد
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يف كثريًا فكتب لنارها، الالزم الوقود ويجمع لها، ويوطِّئ للثورة يبرش سعد راح لقد
والنظام الفردي الحكم عىل كثريًا ونقم الجماعة، وسلطان الدستور وحكم الشورى تأييد

االستعباد. إىل والنزوع املطلق
قريب السن، حديث يومئٍذ كان ألنه األوىل؛ الثورة يف به سعد اشرتك ما كلُّ هو هذا
تغلغلوا بالذين متصل غري الثورة، بارشت التي الكبرية الطبقة من بعيًدا بالقاهرة، العهد
بأنَّه الثورة بعد اتُّهم لقد حتى حرارتها؛ وتحت صميمها يف وعاشوا عدتها، وأعدوا فيها
غري منها يصب فلم كاذبة، بدت أن تلبث لم التهمة ولكن فيها، املشرتكني أحد ا رسٍّ كان
وزعماء النهضات أبطال له يتعرض مما يشء وتجربة حياته، بداية يف السجن مقاساة
األفكار من اعتناقه إىل الجماعات ويدعون إليه، الناس ينادون ما بسبيل العامة الحركات

والتعاليم. الحديثة واملبادئ الجديدة
بأنغامها، الصادح واملعزف بألحانها، املتغني املزمار العرابية الثورة ُقبَيل سعد كان
الجزلة األحطاب اَع َجمَّ وكان ألوانها، أفخم يف ملعانيها الراسم نَع الصَّ املصور كان بل
يف ظهوره وأوان حان، قد يكن لم دوره ألن وقف؛ الحد هذا عند ولكنه لنريانها،
الثورات معاني يف األوىل الحركة تلك حضوره كان وإنما آن، يكن لم وأرَوعه أحسنه
مزاياها ويخترب أساليبها، ليشاهد كالثورة شيئًا يشهد أن وهي القدر، ِحَكم من لحكمة
أغالطها، ونواحي صوابها وجوه بنفسه ويبلو وسيئاتها، حسناتها ويعرف وعيوبها،
باالنضمام األحرياء وغري فيها، باملساهمة والخلقاء عليها، واألوكال لها الصالحني ويعلم
فرجة، وسياحة رياضية، ومرحلة تمرين، دور بمثابة كله ذلك يكون وحتى هيئتها، إىل
قطبه فيه هو يكون آخر دوًرا له تمهد كانت الطبيعة ألن ومشاهدة؛ اختبار وفرصة
حتى يومئٍذ فوفرته ومناَره، ومصباحه رمزه هو يروح ذلك من أكرب ومظهًرا ومداره،
الحني يف ويربز اإلعالن، أدوات ويستجمع للظهور، ينضج حتى وتركته حاجتها، يستويف
جديد. عهد رسوَل املرصية القضية يف ويكون وامَليْدان، الساحة فيغمر واألوان، املناسب
ناحيتها؛ من قلنا كما متفرًجا لها، الفاشلة التجربة أو األوىل الثورة مع سعد جاء
ُمَصاِبه ملناظر مشاهًدا مقدمته، من أمره حاَرض ليكون االحتالل بداية مع أيًضا جاء ولكنه
السماع طريق عن لالستقالل، محاربًا نهض ما إذا االحتالل عن يتكلم ال حتى ونكبته،
بل األوتار، عىل وترضب القلوب تهز التي القوة املتحدث يعطي ال ذلك فإن األقوال، ورواية
بشعور فريسته، بعض يروح وكاد رؤيته، شهود أحد هو كان مصاب عن يتحدث لكي
نفسه يف يعد لم الذي واقتناع واختُِرب، ابتُِيلَ الذي الشاهد وإحساس تألم، الذي الحارض

ارتياب. خالجة أي
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يكون؟ أن يصح وفيم سعد يذهب فأين َخبَت، ثم قليًال التهبت التي الشعلة وانطفأت
الرجل يحتاج يشء وأول االستعداد. دور وبدأ التجربة، دور مر قد أنه األقدار جواب فكان
ومعاني الكالم، أفانني واستكمال امِلْرنان، والَجْرُس الداوي، الصوت هو للثورة املخلوق
يُْسِمُع الصوت الجياش اآلذان، عىل املستحوذ العقول، يف املؤثر الخطيب ليكون البيان؛
اليقني إليهم ويوحي الزمام، يده ويف الجماهري ويقود الزحام، إليه ويصغي الصفوف،

اإليمان. أرواحهم ُب ويُْرشِ
وتََملَّك اللغة من قصري وقت يف تمكن قد االستعداد قوة ومع األزهر، من سعد وكان
فشلها بعد وبقي «الكاتب»، دور فيها فمثل الثورة من بنصيبه وقام البيان، ناصية
يؤهله األزهري استعداده يكن ولم «الخطيب»، لوازم يستكمل أن لغريها واالستعداد
له، يُيَرسَّ لم ما وهذا والناشئني، للصغار املدارس يف «معلًما» يكون أن من ألكثر يومئٍذ
ما وهذا أنفسهم، واملجاورين األزهريني غرار عىل «فقيًها» يكون أو ملثله؛ صالًحا يكن ولم
املتشددة والبيئة املحافظ، الدور ذلك يف حتى «عرصيٍّا» الواقع يف كان ألنه ليكونه؛ يتهيَّأ لم
نحو مجانحه وكل التجديد، إىل منزعه وكل جديًدا، يومئٍذ تفكريه كل كان بل الجمود، يف

واالجتماع. الحضارة يف الحديثة النظريات لقبول األذهان تهيئة
يعد ولم املنتظر، للغد ويتجهز القابل لدوره ليتهيَّأ سعد يذهب أن يمكن كان أين
كتب إذا إال بالبالد، االحتالل ومنزل الثورة فشل بعد «ككاتب» شأنه يواصل أن يستطيع
من وال سعد، شأن يكن لم ما وهذا نفسها؟ الخيبة مديح يف قلمه وأرسل ذاته الفشل يف
له يتطوع أحًدا بدايته يف االحتالل وجد وال بالجائز، طباعه عىل هو وال يكون، سعد مثل
لغري ولكن قليًال، إال كأدواته مهيأة صحف ثمَّ كانت وال خدمته، يف قلمه ر يُسخِّ أو بمديح،

املرصيني.
يكون أن ويصلح سعد، وبيان سعد وأزهرية يتناسب واحد طريق هناك كان لقد
فيه، الجدل قوة لتجربة وميدانًا املنابر، عىل لرياضته وفسحة الخطابة، عىل لتمرنه مجاًال
ورصانة بها، يومئٍذ انماز التي األسلوب وبالغة أوتيها، التي البادهة العارضة ومظهر
«خطيبًا»، ذلك بعد منها ليخرج «محاميًا»؛ يكون أن وذلك … فيه بارزة كانت التي املنطق

البعيد. الشأو ذلك الخطابة يف له ويكون
له كتدريب للفرد، بالنسبة الحق عن يدافع «محاميًا»، املطالع يف سعد كان كذلك
صغرية وهي املحاماة عىل يومئٍذ دخل وقد للجماعة، بالنسبة بعُد فيما عنه الدفاع عىل
الحني ذلك ومنذ ترصفه، وطهارة مسلكه وحسن بنباغته فعظمت الشأن قليلة به، فكربت

178



التكوين دور يف زغلول سعد

والدافعني للجهاد الصالحني ومنبت البارزة، الشخصيات وَمعني النوابغ، مصدر واملحاماة
الربوز عىل واملعوان الوزارة، إىل والطريق الوطنية، الحركة يف املشرتكني وكبار الثورة، إىل

واملكافحني. بالدهم عن املدافعني صفوف يف
يف الجديد القروي األزهري ذلك فيها كان حياته مراحل من مرحلة بسعد مرت وقد
يف الفردية الحركات وزعماء الثورات قواد من كثري كان كما الصناعة، هذه من الذِّْرَوة

املحامني. طليعة يف كذلك هم التاريخ

زغلول. سعد

القيام له ُقدِّر الذي للدور االستعداد باب من آخر يشءٌ سعًدا ينقص يزال ال وكان
ببالده، االحتالل صنع ما سوء عن يتحدث أن وهو كهولته، وجاوز ِسنُُّه تقدمت وإن به
أحدثه الذي الفساد ونواحي سيطرته، ومدى قومه، يف الحكم شئون إدارة يف تدخله ومبلغ
للمرافق بالنسبة إليه عمد الذي السيئ الجشع االستغالل ووجوه العامة، املصالح يف
أن يقتيض ذلك وكان الفعلية، واملبارشة والتجربة، الخربة حديث الدولة، أجزاء وسائر
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ووسائله، أساليبه كثب عن مشاهًدا ورجاله، االحتالل ممثيل من قريبًا «موظًفا» يكون
ومراميه؛ وأغراضه ألرساره مختربًا وآثامه، بجناياته محتكٍّا ومفاسده، بمساويه مصطدًما
السياسة وإدراك الخفايا وفهم الحقائق، جمع عىل التمرين دور يف كله بذلك يستعني لكي

الخافية. املسارب ومن األديم فوق وتياراتها، ومجاريها واتجاهاتها
مناصبها، يف يتقلب وأن الحكومة، وظائف يدخل أن لسعد األقدار أرادت كذلك
عن ذلك بعد تحدث ما فإذا فيها، «الوزير» مكان بلغ حتى وخطريها؛ كبارها يف ويتنقل
أثر؛ ولنقده خطر، ولحديثه قيمة، لكالمه كان وُكَربِه، وجرائمه ومناكره االحتالل سيئات
قريب. من السوء ذلك كل وشهد والعرب، العظات له وَمثََلت واخترب، َجرَّب وزير كالم ألنه
ويستويف نقصه، ما يستكمل أن كذلك منه مقتضيًة للوظائف سعد مبارشُة وكانت
بيئته، وعلوم جيله وثقافة عرصيته، لوازم أزهريته قوة إىل ويضيف أصابه، يكن لم ما
لم الذي األزهري احتاج الفرنسية، للقوانني فيه املرجع حيث األهيل القضاء دخل فلما
واإلكباب تعلمها وأعانه الفرنسية، فتعلم قوانينه؛ لغة يدرس أن دينه لغة غري يدرس
فتح إذ قراءته، دائرة توسيع عىل ومطالبها دقائقها استيعاب يف واالنكماش دراستها عىل
الثقافة، من وأفانني املعرفة من ِبْكٍر أفكار عن حياله وكشف العلم، من جديدة آفاًقا أمامه

واالستقراء. واالقتباس واالستخالص، للبحث مرتامية ونُْدحات
كاتبًا، نبغ ألنه كأزهري؛ جديًدا كان فيه، نفسه سلك ما كل يف جديًدا سعد كان
وهي الصناعة هذه دخل ألنه كمحاٍم؛ جديًدا وكان ُكتَّابًا. األزهريون يكون ما وأندر
وأحسن شأنها وعّظم مستواها، فرفع السمعة سيئة الشأن قليلة يومئٍذ املستوى منحطة
استقالله، عىل وحرص كرامته، وصان به، وسما زانه القضاء عىل عطف فلما سمعتها،
كله ذلك فكان ذكرها، مجال الكتاب هذا ليس مشهودة، ومواقف جديدة أحكام فيه وله
نحوه الدولة والتفتت فيه، يعيش الذي الجيل وأحسه له، العرص فانتبه القضاء، يف جديًدا
وسطه يف االحرتام عىل واستحوذ الحياة، مرسح عىل برز الذي الجديد الرجل هذا َمْن لرتى
احرتامه؛ من كذلك هي تتمالك ولم به، أيًضا هي تعجب أن إال تستطع فلم واإلعجاب!
سنني. بضع بعد فبلغه الوزارة كريس إال أمامه يبق لم ثم القضاء، يف وظيفته فرفعت

الحديثة، املعارف بوزارة القديم «األزهري» إىل ُعِهَد إذ كوزير، جديًدا سعد وكان
جديد وطنيٌّ هو وإذا مستحدث، مبتكر ووزير مجدد، عرصي رجل العلم يف هو فإذا
تمنع لم القديمة أزهريته فإن قبله، من الدولة ألفت ما غري آخر طراز وسيايسمن كذلك،
يتحول حتى الجديد، للعلم حديثة جامعة تأسيس إىل األزهر جامعة بجانب ينادي أن
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املدارسمعامل وإقامة للوظائف، أداًة بجعله التعليم من االحتالل إليه رمى بالغرضالذي
من واالستزادة العامة، للمنفعة العلم يف التفوق وهو جديد غرض إىل املوظفني، لتفريخ

البالد. وخدمة املجموع ومصلحة الشعب لخري الدراسة
عىل حريًصا وطنيٍّا الغرور، كربياء ال املقدرة كربياء متكربًا مرهوبًا، وزيًرا سعد كان
ال بكرامته ممسًكا كرئيس، اإلرادة مستقل كمرصي، مكانه عىل محافًظا كوزير، حقوقه
كمسريته معه يسري أن يريد املستشار دنلوب املعارف يف فرأى اإلنكليز، إىل يوًما بها ينزل
يشء كل وهو واإلمضاء، البصمة هم ولهم الفعيلُّ السلطان هو له وزراء، قبله من الذين مع
واإلذعان؛ والتسليم الخور هم وعندهم السلطان كل هو وعنده بجانبه، شيئًا ليسوا وهم
ينبغي ما عىل وقرصه سلطانه، من املزيد منه واسرتد يقف، أن ينبغي حيث سعد فوقفه

القانون. ودائرة الواجب، ونطاق االختصاص، حدود يف ملثله
وترصفه ومسلكه شخصه يف عليها أدخل جديًدا، الوظائف يف سعد كان وهكذا
هذه فيه يروا أن اإلنكليز فراع تنقصها، كانت التي واملطالب بها، الخليقة العنارص
يف األوبرا بدار وداعه خطاب يف — كرومر لورد وهو — قائلهم فقال الجديدة، الشخصية
إال معه أشتغل لم رجل اسم — السادة أيها — ألذكر «إني املشهورة: كلمته ١٩٠٧ سنة
وإذا عظيًما، احرتاًما أحرتمه أن علمتني قد له القصرية معارشتي ولكن قريب، عهد من
مستقبٌل باشا زغلول سعد الجديد املعارف ناظر أمام فسيكون أخطئ، ولم ظني أصاب
رجل فهو لخدمتها، الالزمة الصفات جميع أُوتي قد ألنه البالد؛ هذه خدمة سبيل يف عظيٌم

به.» مقتنع هو فيما شجاع رجل هو بل مقتدر، مستقيم، كفء، صادق،
حتى الرجال أقدار يعرف سيايس رجل من ونبوءة اعرتاًفا الكلمة تلك كانت لقد
أكرهته كلمة تلك بل أعداءه؛ كانوا وإن حتى املوازين بأدق الناس ويزن خصومه، يف
عىل الجديد األزهري الوزير هذا أجربه وشهادة إكراًها، بها النطق عىل سعد شخصية
جديًدا عنًرصا حياله كرومر رأى فقد األعداء، به شهدت ما والفضل إجباًرا، بها املصارحة
شجاعة املاضية، الثورة أيام من جربهم للذين تكن لم عنرصشجاعة العليا؛ الوظائف يف
عىل وحرص للذات احرتام عنرص بل عنه، بمردود هو فما صاحبه، به اقتنع ما إذا الرأي
امَلَلَق يعرفان ال وترفع وكربياء بسبيلها، التساهل عن وينأى التفريط، فيها يأبى الكرامة،
النظرة إال االحتالل إىل ينظران فال بالده، يف الوزير بمركز ويحتفظان االزدالف، ويكرهان

السلطان. صاحب املالك السيد ال املستلب، الغاصب إىل
الوظائف ناحية يف يومئٍذ كله العرص كان إذ جديًدا، شجاًعا يومئٍذ سعد كان لقد
التي الرشعية غري السلطة من ومخافة مصانعة وعهد وتهيب، استسالم عرص واملوظفني،
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ملا التعرض واجتناب خطرها، تحامي يف السالمة وتُْعتََقُد لغضبها، االستهداف يَْخَىش
وعقاب. نقمة من تملك

اقتنع إذا البالد، يف الرشعي السلطان إزاء أيًضا جديًدا الشجاعة يف يومئٍذ سعد وكان
إزاء مرة ذات يف بجانبه هذه شجاعته وقفت لقد حتى أحًدا، تنفيذها يف يبايل فال بفكرة
جلسة يف اإلصالح بشأن سعد مرشوعات من مرشوع رفض أراد قد هذا وكان الخديو،
عىل صربًا يُِطق ولم االعرتاض، يتهيب ولم سعد يمتثل فلم الوزراء، مجلس جلسات من
الوزير «أنا يقول: وهو ا محتجٍّ مغضبًا بيده املنضدة فرضب سموه، جانب من املوقف هذا

مرشوعي.» إقرار من بد فال املسئول،
سعد، من الجرأة هذه نَِكروا إذ عليهم الدهشة واستولت املجلس، يف الوزراء بهت وقد
معرفتهم، االستسالم عرف وال خنوعهم، ليخنع يكن ولم إيالفهم، يألف لم سعًدا ولكن
جمعية يف وقف لقد حتى الحق، يف املجاملة إىل باًال يلقي أو املواربة، إىل ليسكن يكن ولم
يف القضائي املستشار منصب يتقلد وكان — برونيات» «سري إزاء والترشيع االقتصاد
مظهًرا أبًدا كانت التي الصادقة الشجاعة هذه عىل يدل جليًال، رفيًعا موقًفا — الحني ذلك
بتعديل مرشوًعا يومئٍذ برونيات سري قدم فقد البارزة، الساحرة شخصيته مظاهر من
إال سعد من يكن فلم فيه، رأيهم ليقولوا واملحامني األساتذة كبار ودعا العقوبات، قانون
هي حقها ومن القوانني، لها لتسنوا املرصية األمة عن وكَّلكم الذي «من قائًال: بادره أن

واإلعجاب. االحرتام تستحق قوية مجابهة تلك فكانت بنفسها؟» القوانني سن وحدها
الثورة صحن األزهر من به جاءت الثورة: قبل لسعد املقادير إعداد كان كذلك
القضاء استقالل يمس ما كل عىل ثائًرا قاضيًا فكان القضاء عىل به ثنت ثم وميدانها،
االحتالل مساوي ليخترب الوزارة مركز إىل فانتهى الوظائف عىل به عطفت ثم ونزاهته،
حينًا العيوب تلك يف أيًضا ليشرتك بل خبرٍي، تجربَة وجناياته عيوبه ويجرب قرب، من
املشاهد املتفرج بنفسية ال املرسح، فوق بدوره القائم املمثل أو املوظف بنفسية والجنايات
تلك ملحاربة الوقت حان إذا حتى للممثلني، تبدو مما وأبرز أوضح املعايب له تبدو الذي
لجميع املدرك بها، البصري لها، امُلالِمس حديث عنها تحدث املفاسد، تلك ومقاومة املساوئ

الصواب. مرمى فيه وأخطأ فيها منه ندَّ قد كان ما عىل النادم نواحيها،
براعته تجربة من ينتقل أن وهو آخر، يشء القادم للغد استعداده الستكمال وبقي
قضايا بصدد سيايس كخطيب تجربتها إىل األفراد، قضايا بصدد كمحاٍم الخطابية

املجاميع.
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مجلًسا فيه الحكومة وضعت الذي العام وهو ،١٩١٣ سنة يف الوزارة غادر قد وكان
ذلك حيال سعد فوقف امللزمة، غري االستشارة حد سلطته تتجاوز ال هيكليٍّا، ترشيعيٍّا
لم ذلك مع ولكنه الساخر، الغاضب نظرة إليه ونظر املستنكر، املحتج وقفة املرشوع
— املجلس ذلك يومئٍذ سمي كما — الترشيعية» «الجمعية وفتحت عنه، التحول يستطع
القانون ألن عنها؛ راٍض غري نافًرا يزال ال وهو األمة عن منتخبًا عضويتها يف سعد واشرتك
انتخاب عند البداية يف سعد وراح للدستور، بالنسبة «مسخ» سوى يكن لم لها سن الذي
الصوت جهري ينادي الرئيس، غياب يف الجلسة رياسة له يصح أيهما وتحديد الوكيلني
املعني الوكيل عن املقدم يكون أن ينبغي األمة جانب من املنتخب الوكيل بأن الغضب رفيع
كل فوق األمة وسلطان الحكومة، إرادة فوق مقدَّمة األمة إرادة ألن الحكومة؛ جانب من

سلطان.
كان بها، املحدودة القيود وفرط وجودها وصورية الترشيعية الجمعية ضآلة وعىل
هيأت وكأنما ا، قدٍّ بفأسه الباطل يقد سعد منطق وكان جنباتها، يف يدوي سعد صوت
كخطيب، املعجزة براعته فيه يجرب تحضريي كمجال االبتدائي املجلس ذلك لسعد األقدار
بحق يقينه وقوة وجدانه، وحرَّ لسانه، ذالقة ويدرب لألمة، كممثل برملانيته مبالغ ويخترب

الظهور. الوشيك والغيب القادم، الغد مطالب عىل وإيمانه، األمة
سائر سعد واستوىف املنتظر، البطل معدات كل سعد استكمل الترشيعية الجمعية يف
عن نواطق وآيات األمثال، مجاري جرت لكلمات جلساتها يف له وإن الثائر، القائد لوازم

والبيان. البالغة وقمة السياسية الحكمة من الذروة بلغت وعبارات األبطال، بطل
وجياش إحساسه، وزئبقية ذهنه وجربوت العقلية ومزاياه سعد مشاعر نضجت لقد
صوته وينزل األعماق، من القلوب يهز الذي النادر الخطيب ذلك جميًعا فأثمرت عاطفته،
الحمية، لهب وأشد الحماسة، أبلغ النفوس يف ويثري الشعور، أغوار إىل املرنان الساحر

اإليمان. حرارة وأعىل الوطنية، ووقدة
الفاتُن امُلعِجُز، اذُ النَّفَّ املتمكن، الخطيب الترشيعية الجمعية يف الناس أمام َمثَل لقد
َجرسه املتفق وتعبريه، وأدائه شعوره لخلجات صوتُُه املطاوع واإلشارات، الحركات
وقفته، وجالل قلبه، نبضات وتدويًما، وجلجلة وتدوية وترجيًعا وحنينًا وهبوًطا صعوًدا
يكن ولم يخطب وهو حرضسعًدا أجنبيٍّا أن لو حتى خطبته؛ وموضوع شخصيته، وروعة
الخطابة إليه تسمو ما نهاية هو وهذا يسمعه، ملا املدرك كأنه بسماعه، لتأثَّر ا، ملمٍّ بلغته
موسيقية مقطعات استحالت قد سعد عند هي فكأنما الرفيع، ونغمها الساحرة وعبقريتها

الوجدان. املشاعر لها وتتحرك واآلذان، األسماع لها وترهف إنسان، كل بها ينشجي
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السيايس، والخطيب الوزير، واألزهري الكاتب، األزهري دور يومئٍذ انتهى وكذلك
باسم واملتحدث األمة، ووكيل النهضة، لواء وحامل الثورة، قائد الزعيم، دور ليبتدئ
لظهوره. امليدان وتفسح السياق، له وتسوق الحوادث، له األقدار تمهد أن بعد الشعب
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قائمة باشا رشدي وزارة كانت ،١٩١٤ سنة أغسطس يف العظمى الحرب نشبت حني
حالت إذ الحكومة، واضطربت البالد، فارتبكت األستانة، يف غائبًا الخديو وكان باألمر،
إنجلرتا تلبث ولم ألملانيا، املحالفة برتكيا لصلته مرص، إىل املآب وبني الخديو بني إنجلرتا
حسني األمري وعني سلطنة، بها فأبدلت الخديوية، وغريت البالد، عىل الحماية فرضت أن
السلطة وراحت العصيبة، الفرتة تلك يف األمر تتوىل رشدي وزارة وبقيت سلطانًا، كامل
لبالدهم، بالحماسة اشتهروا الطبقات مختلفي من كثريًا خلًقا تعتقل الربيطانية العسكرية

والسجون. واملحابس املنايف بهم فمألت الوطنية بنزعاتهم وعرفوا
إىل ُمْخِلًدا العزلة، أكناف يف يعيش عظيم رجل كان الهوجاء الزوبعة تلك وسط ويف
عاش كسعد رجًال وإن للوثوب، السانحة ويرتقب لبالده، يتحرق ذلك مع وهو الوحدة،
يسكن أو عمل، بال نفسه يدع أن يستطيع ريب بال يكن لم والجهاد الدأب عىل عمره طوال
العزلة ظالل يف يعيش وال السكون، برودة عىل يجلد ال حساس معدن من ألنه الفراغ؛ إىل

فارًغا.
عمره من الرابعة املرحلة الناسيف شهده الذي العظيم الرجل ذلك رأينا إذا عجب فال
يف وهو عاد قد ودقائقها، أرسارها م تََفهُّ عىل ويتوفر الفرنسية، اللغة درس إىل يجلس
اللغة وهي عهد، بها له يكن لم جديدة لغة يف متهجيًا بالكتاب يمسك والخمسني الخامسة
لغة من طرًفا يعرف ولكي الفراغ، وصدأة العزلة ألم من الكبري ذهنه ينقذ لكي األملانية؛
جميع أحرقت عظيمة نار شعلة يف كله بالعالم يقذف يومئٍذ راح الذي الجبار الشعب ذلك
برجل مراحلها آخر ودفعت جديدة، بأفكار وجاءت الحضارات، وهدمت الدنيا، نشاط
صائًحا العالم، إىل جديدة رسالة ويحمل «ويلسون»، وهو العليا، باألمثلة يحلم عظيم
أمرها عىل املغلوبة الصغرية الشعوب إنقاذ إىل تدعو سامية مبادئ إىل اإلنسانية مناديًا
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عند ُخدع قد كان وإن الضائعة، حريتها واستعادة مصريها وتقرير االستعباد ربقة من
ملفًقا. مصطنًعا التطبيق وجاء االستغالل، أسوأ مبادئه واستُِغلَّت التنفيذ،

أدرك ١٩١٨؛ سنة يف األعداء وتهادن الحرب، نار وخمدت القتال، رحى وقفت وحني
عىل منها وكان حانت، قد الفرصة أن طويًال، الوحدة يف ولبث العزلة إىل أوى الذي سعد

باملرصاد. لسنوحها وكان سنحت، قد السانحة وأن مرتقب،
الحلفاء صفوف يف الحرب دخول عىل أُكِرهت التي أمته أن يومئٍذ سعد أحس لقد
نداء إىل واستمعت إجباًرا، املسلمة تركيا ضد حتى فيها املساهمة عىل وأُجِربت إكراًها،
سعد أحس لقد … الحضارة وإنقاذ واإلنسانية والعدل للحق يحاربون إنما بأنهم الحلفاء
وبَْهُمها وأنعامها وأقواتها مواردها واستنفدت خرياتها، استُنِْزفت التي أمته أن يومئٍذ
واصطربت املجزرة، وُسوح القتال ميادين إىل وعمالها ورجالها شبابها وسيق تها، وغالَّ
بأمانيها تظفر أن حان قد — متحملة متجلدة البالء أشد وعانت السنني، طيلة األلم عىل
يف أبلت ما بجزاء وتستمتع والحرية، باالستقالل املطالبة الشعوب مع وتشرتك القومية،

الرهيبة. وميادينها الحرب
والتقارير، املذكرات يضع فجعل الهدنة، إىل التنادي يوم كله، ذلك سعد أحس
يتألف أن عىل واملشاورة البحث بعد القوم رأي واستقر واألنصار، األعوان إليه ويجمع
اإلنسانية أمام مرص لقضية ومكافًحا األمة، عن نائبًا السالم مؤتمر يحرض «وفد» منهم
ليعطوا التواقيع يجمعون والريف املدائن يف بالشعب الجمع وطاف الظافرة، املنترصة

البالد. عن التوكيل قوة الوفد
بوادر وظهرت الوطني، الجهاد بدأ ١٩١٨ سنة نوفمرب شهر من عرش الثالث ويف
«املعتمد»، للقاء الربيطانية الوكالة دار إىل رفقائه بعض مع سعد ذهاب عقب الثورة،
أوروبا إىل بالسفر لهم السماح وطلب باشا، ونجت سري وهو عسكريٍّا، رجًال يومئٍذ وكان
تعنتًا «الوفد» طلب املعتمد فرفض الخارج؛ يف مرص قضية عن والذود املؤتمر، لحضور

وإرصاًرا.
من الواقع يف كانت إذ املبارش، سببها أو الثورة نشوب بداية الرفض ذلك كان لقد
وتكاليفها، الحرب فواجع املرصيون احتمل فقد ألمل؛ وبيانًا ألم عن تعبريًا معانيها حيث
فلما اإلرادة؛ مسلوبي الغرائز، مكبوحي النفوس، مكبُوتِي وحتوفها أهوالها وخاضوا
تأدية يف بليًغا تعبريًا لتكون الثورة جاءت األلم، ذلك عن تعويًضا يجدوا ولم انتهت
تجسيم إىل أملها يف األمة واحتاجت ومرماه. ومداه ملبلغه رشًحا األمل أتى كما معناه،
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الشعور يتمثل الذي األوحد والفرد له، القومي «الرمز» هو سعد فكان عنها، التعبري هذا
وروعة منطقه، بالغة يف األماني كل وترتسم ظهوره، يف العنارص كل وتتحد فيه، العام
عليه، دل الذي الجليل للمعنى مناسبته يف وتتصور بيانه، وسحر وجدانه، وجذوة صدقه،
روعة بكل الوطني سعد يف ماثلة الوطنية مرص فكانت منه؛ البارز السامي والغرض

املثال. وجمال الصورة، وجالل الرمز،
هكذا بل وآيتها، والبطولة وصورتها، والزعامة ورسالتها، الثورة تناسبت وهكذا
كلمتها توحيد وأراد فلبته، ودعاها فتبعته، بها وسار فأطاعته، قادها وأمته؛ سعد تناسب
وكانوا مرصيني، الناس فاستحال وملتها، ومذاهبها لطوائفها عنارصها عصبية ونسيان

ومسلمني. أقباًطا التعريف يف قبل من
معه والذين سعًدا بنفيهم أنهم بالسفر للوفد السماح رفضهم بعد اإلنكليز ظن وقد
وأَشعَّ انبثق الذي الوطنية نور ويطفئوا الحركة، ويشلوا الجذوة، يخمدوا أن يستطيعون
صحبه معه واعتقلوا ،١٩١٩ سنة مارس ٨ يوم داره يف سعد عىل فقبضوا البالد عىل

الخفاء. يف «مالطة» إىل وأرسلوهم وأنصاره،
يعرفون اعتقالهم إثر النيل قرص ثكنات من ُحِملوا إذ ورفاقه سعد يكن ولم
الضابط جاء دلسبس تمثال عند ولكن بورسعيد، من الباخرة أُرِكبوا حتى وجهتهم

منفاهم. يومئٍذ فعرفوا مالطة، طريقكم إن لهم: قائًال بحراستهم املوكل
«لقد بقوله: حارسهم بدأهم حتى شيئًا مرص أمر من يعلمون ال أقاموا مالطة ويف

نار!» من شعلًة صريتموها أن بعد مرص غادرتم
اندفعت وقد ناًرا، منه فأوقدت الهشيم يف دبت التي «الرشارة» هو سعد نفي كان
يلهون ولدانها بل ورجالها وشبابها للمنايا، تبتسم الحمية ورضام الحماسة وقدة يف البالد
متكهربًا، أفًقا قليلة أيام يف مرص واستحالت سطوة، وال رهبًا يخافون وال لهًوا، باملوت
ريفها األرضكلها، غمرت ولكنها املدائن، تقترصعىل لم متعاقبة، جسام حوادث ومرسح
ويقتلعون املحطات، يدمرون فراحوا رهيبًا، اشرتاًكا فيها الفالحون اشرتك إذ وصعيدها،

تخريب. كل ويخربون البوليس، مراكز ويهدمون القضبان،
وتعليل املرصية الثورة رس عن الحديث عند يتفلسفوا أن يحبون الذين مع ولست
التي االقتصادية الطمأنينة إىل ١٩١٩ سنة يف يرجع كان قيامها أن إىل فيذهبوا دوافعها،
وتدفق القطن، قنطار ثمن وبخاصة الحاصالت، أسعار ارتفاع بسبب يومئٍذ بها ننعم كنا
وانقالب روحي ألمر «املادي» التعليل هذا فإن وكثرته؛ وفرته من الزراع أيدي يف املال

مبالغه. من وتهوين ملعناه، تصغري الحق يف هو نفيسٌّ
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ُحر، جو يف تتنفس أن حان قد مرص بأن األمل وليدة كانت الثورة بأن أومن ولكني
نهض حتى اليابس الحطب يف تدب الرشارة تكد فلم االستقالل؛ يف املقدس بحقها وتتمتع
والحمل سويٍّا، أعوام أربعة غرائزهم احتجاز بعد النفوس، متسعري غضابًا القرى أهل
مطلول، دم وله إال أحد منهم يكن لم حتى جميًعا، واإلعنات القهر بأقىسرضوب عليهم
انتزاًعا، منه انتزعت أقوات أو حقله، من مأخوذ جمل أو السلطة، خدمة يف ضاع ولد أو
بالبالد الحماية نظام تحت استبدت الربيطانية العسكرية السلطة فإن كاره؛ لبيعها وهو

والعدوان. والبالء األذى يف متناهيًا النكاية، خانق الوطأة، شديد استبداًدا
اطمأنوا إذا ولكنهم امَلْرتَبة، عليهم وتلح يجوعون إذ الثورة إىل ينزعون والناس
ما عىل وحرًصا ملكوا، ما عىل خيفًة نحوها، يندفعوا ولم الثورة خشوا أموالهم، وتكاثرت
وطيب العيش ورغد الحال ونرضة اليسار من لهم وقع بما واستمساًكا واقتنوا، جمعوا

الحياة.
حبسة بعد رهيبًا وانفجاًرا أرواح، وَهبَّة نفوس، ثورة يومئٍذ الثورة كانت لقد
ينفد وال لهب، لها ينطفئ ال مشبوبة نار عىل ِقْدٍر وغليان أليٍم، واختناٍق مستطيلة
ينفجر إذ الكظيم املتألم ثورة الكبري، الزارع قبل الصغري الفالح ثورة كانت بل وقود؛ لها
وفرتة وقهر، كبت طيلة بعد رساح يف نفسه يجد الذي املكبوح ثورة ويحتدم، ويغضب

وآالم. طويل عذاب ومخاض واستعباد ضغط
لقد حتى وأروعه، أبدعه عىل متجليًا أحسنه، عىل بارًزا الثورة يف العنرصالروحي كان
فكانوا وقواهم؛ مداركهم وبحسب أقدارهم، عىل الثورة يف األزقة يف واألصبية الولدان ساهم
السيارات وجوه يف الطرق بأعراض متاريس يقيموا حتى لكبارهم، األحجار يجمعون

املتظاهرين. وتتعقب الثوار تطارد التي املسلحة
من انتزعت أن الوطنية الحماسة تلبث فلم والنساء، والفتيات البنات الثورة يف واشرتك
الجنازات، ويشيِّعن الشوارع، يف جماعات يربزن فرحن فيهن؛ الطبيعي الخوف قلوبهن
املدافع يرهبن وال النداء، أثر يف النداء الحرية بحياة ويرسلن الشهداء، باسم ويهتفن

أشالء. الجسوم تمزق أو حصًدا، الناس تحصد
ذاتها، عن للدفاع جنسيها بكال مرص وثبت كما أعمارها، بكل الحياة هبت لقد
إىل اإلسكندرية من مكان، كل يف مندلعة ناًرا الثورة فكانت وحاجاتها؛ كيانها عن والذياد
يف الفظائع اقرتفوا وكلما تفاقمت، قمعها محاولة يف اإلنكليز اشتد كلما وكانت أسوان؛
محاولة. كل فوق وتسامت ذوائَب، وتعالت سعريًا، تناهت جذوتها، إخماد أو مغالبتها
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الساحرة. ابتسامته يف سعد

كل ووقفت مواردها، كل فتعطلت الثورة، نحو كلها العامة الحياة اندفعت يومئٍذ
معروف، نحو عىل تسري أو منظم سياق عىل تجري تعد فلم واضطربت، وماجت مرافقها،
حتى أعمالها عن الطبقات جميع وامتنعت املعاهد، إىل الذهاب عن الطالب وأرضب
مرهوبة الشوارع وبدت الحوارض، وأقفرت املدائن، يف املواصالت وتعطلت الكنَّاسني،
تفكري غري يف عجيبة برسعة الحوادث وتتالت األفق، مكفهرة املشاهد، مخوفة الصور،
الُقُطر، يف اإلنكليز الضباط وقتل عالنية، الشوارع يف املذابح ووقعت ُمبَيَّت، تدبري أو سابق
األوامر العسكرية السلطة وأصدرت الحديد، والسكة والربيد املحاكم يف العمل ووقف
فأحرق والتدمري؛ التخريب الفالحون فيها أعمل التي للمحطات املجاورة القرى بإحراق
فيها فأعملوا والبدرشني، الشوبك وقرية العزيزية قرية عىل وأغاروا منها، كثريًا اإلنكليز

العدوان. وأفظع الرهيبة والجرائم النُّْكر الشنائع فيها واقرتفوا الحريق،
وقفوا أو املنابر، صعدوا قد قبل من يكونوا لم من حتى خطباء، الناس أكثر وانقلب
وسليقاتهم، بغرائزهم املنبعثني البديهة خطباء كانوا أولئك ولكن الجماعات، إىل يتحدثون
أبرز وكان القلوب، لوحي األلسنة وتستجيب املشاعر، وترهف اإلحساس، يجيش حني
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ألوفهم وتتواىف املساجد يف االجتماعات يقيمون راحوا إذ الشباب، هم يومئٍذ الخطباء
للخطابة، متحمسني الليل، من وُزَلًفا النهار طيلة البقاء ألفوا حيث األزهر، إىل وحشودهم

والفداء. للتضحية النفوس مستبرشي
بأعجب مألى األلسنة لغة تكون أن قبل النفوس، لغة جديدة، الخطب لغة وكانت
رهيبًا الثورة أدب فكان التصوير، أسمى عىل محتوية األخيلة، أروع مع مرسلة العبارات،
أعماق إىل ينزل بليًغا ونثًرا وأقنيته، وبحوره َرِويِّه وأغزر نبعاته أصدق من شعًرا مثلها؛
األرواح، به وتستحمي تفهم، قبل من تكن لم التي حتى العقول، به وتتفاهم القلوب
مع إليه باالستباق حريٍّا طائًعا، يأت لم إذا عليه باإلقبال خليًقا بديًعا حلًوا املوت ويصور

املستبقني.
القاياتي مصطفى املرحوم هو وباحاته األزهر فناء يف الثورة خطباء رأس وكان
والخطيب الجليل، والثوري العالم، الشيخ ذلك فإن تأليفه؛ عند املرصي بالوفد العضو
املتغني األلوف، امُلسِمع الحشود، يف البارز كان الصوت، الجيَّاش األسلوب، املتقد األزهري

الرنني. العميق املزمار وكان الحتوف، بأناشيد
امللتهبي الثورة وشباب العالية، املدارس طلبة من كثري خلق معه يشرتك وكان
وكانت الناس، عىل املنشورات يوزعون انبعثوا الخطب، استوفوا إذا كانوا كما األرواح؛
فيه العناية كل خطابيٍّا نثًرا وكان وآدابها، الثورة لغة من الفني النثر ناحية هي هذه

األساليب. ونَاريَّة األلفاظ ورنني والنغم باملوسيقى
أحاروا حتى وأجادوه، الشباب فيه برع أيًضا، فنٍّا الرسية املنشورات توزيع وكان
زي يف يتنكر من الشباب أولئك من فكان البالد، يف املبثوثة وعيونها العسكرية السلطة
من يابسات كرسات غري يحوي ال ُخْرًجا ظهره فوق حامًال وينطلق الثياب، َخِلِق متسول
القدمني، حايف الرأس، عاري عًصا، عىل متوكئًا أْخَالق، َرثٍّ قماش من قطع غري أو الخبز،

القرويني. بني الثورة إىل الدعوة لبث القريبة احيات الضَّ صوب ًما ُميمِّ
جليًال كان معتقله قبل أقامه الذي امَلثل ولكن مالطة، يف غائب وسعد كله، ذلك جرى
يستجم أن له وُحقَّ الراحة، له َوَجبَت وقد الستني، حدود يف يسند شيًخا كان فقد للغاية،
ولم بالده، بحقوق للمطالبة يومئٍذ فنهض والسكون، الدعة ويطلب الحياة، متاعب من
أن يبعد كان وما مستطري، لرش مستهدف عظيًما، خطًرا ُمالٍَق أنه يف قيامه عند شك يكن
وال ُعدَّة، املجهول للغد أعد وال شيئًا دبر قد يكن ولم نهايته؛ واإلعدام مصريه الشنق يكون
جاش الذي اإلحساس بقوة انبعث ولكنه خطة؛ الزمالء مع بيَّت وال ترتيبًا، أحد مع رتب
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ونصريه؛ معينه هو وحده هللا عىل واعتمد لظهوره، املالئم للظرف واستجاب صدره، يف
الثورة، يف يفكر أن معها بخلده يخطر أن من أعظم نفسه يف كانت بالحق إيمانه قوة ألن
أدنى به يكن لم بل إنكاره؛ عىل الجرأة واستحالة حقه وضوح مع حسابها، لها يحسب أو
نفس يف مختلجة الشعب، صدر يف قائمة يومئٍذ وهي الثورة، معدات تنظيم إىل حاجة
اللهيب. متأججة متلظية ناًرا لتحيلها رشارة إطالق من أكثر إىل األمر يحتاج فال األمة،

املرتقب الثوري والقائد املنتظر، البطل ظهر كافيًا؛ وحده ذلك وكان سعد، ظهر لقد
بوادر أول وكانت ومطلعه. اه مُلتَبَدَّ املناسبة وتعد لظهوره، األسباب تهيئ األقدار ظلت الذي
السياسة تلبث لم إذ املثل؛ بها ويقدم القدوة بها يعطي التي األدبية الشجاعة زعامته
وكان ووعيد، بتهديد وهلة ألول انبعاثه وواجهت بإنذار، األوىل حركته قابلت أن اإلنكليزية
قبل العواقب وحساب تقدمه، بعد واالنزواء داره، يف القبوع عىل يحمله أن ممكنًا ذلك

اإلقدام. معاودة
الشباب، حافًزا ليكون الشيخوخة؛ مع حتى يظهر أن ينبغي كان الشيخ سعًدا ولكن
عىل البطولة ظهور ويف السواء، عىل والكبار الصغار قلوب مستحميًا األقوياء، مستثريًا
الشجاعة، أكرب فيهم وتبعث الحياة، عىل والحرص املخاوف تنسيهم قوية مفاجأة الناس

والسكون. واألمن السالمة احتقار لديهم وتثري
دعته، يف يميض أال منه تقتيض وطنه رفاهية أن أحس الذي البطل يومئٍذ جاء لقد
يف أُوتَي ما وكل حياته يضع أن ينبغي أنه إليه وتوحي ورغده، عيشه صفو إىل ويسكن
ومجهوَل الرعود، قصَف َوِجل وال هيَّاب غري بها ويواجه كفه، راحة يف خري من الدنيا هذه

مرتدد. وال جازع غري والخطوب، املصائب
وتشتمل َلبُوَسها الحياة ملكاره اإلنسانية النفس تلبس التي الخشنة الجندية هذه إن
وهما بالراحة، واالستهانة الدعة احتقار مظاهرها وأول البطولة، هي وأرديتها، بثيابها
إىل تركن إنما بالنفس الثقة ألن باإلرادة؛ واالعتداد بالنفس الثقة من مستمدتان صفتان
يستند كما غايتها، سبيل يف يصيبها قد الذي األذى الحتمال وكفايتها ونشاطها قوتها
بالحرص العناية العظيم نظر يف تساوي ال التي بالحياة السخرية إىل باإلرادة االعتداد
سبيله يف لينطلق البطل وإن بها، الناس سواد يتشبثه الذي التشبث هذا توازي وال عليها،
يف وتصدح تدق وهي التقدم، إىل وتحدوه أعماقه، يف تجيش التي املوسيقى أنغام عىل
يلقي وال خطب، من يجزع وال بمكروه، يأبه ال مطمئنٍّا َطِربًا فيميض جوانحه، أطواء
أن يعرف ألنه متكاثرين؛ عليه كانوا وإن ومناوئيه خصامه وخصومة أعدائه كيد إىل باًال
واملنافسني. واألعداء واألقران الخصوم األرضمن له تخرج من جميع إرادة من أعىل إرادته
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يف خفية حاسة تطيع وإنما برأيهم، تسرتشد وال الناس بعض تستهدي ال البطولة
كل إذ ونظرها؛ نفسها لذات ترتاءى كما للناس حكمتها ترتاءى أن يمكن وال كيانها،
لم سواه مخلوق أي من وسبيله بَسنَنه وأْخَربُ طريقه، بمعالم اإلملام عىل أقدُر منا إنسان
مطارح والبعيدي العقالء نرى السبب ولهذا السبيل؛ ذلك ينتهج ولم الطريق ذلك يسلك
ال ثم وأفعاله، أعماله إىل ويسكنون ظالله، تحت فيجلسون البطل، عىل يُقِبلُون البرص
صميم يف املتغلغلة واألماني آمالهم، مع متفقة الفعال تلك يجدوا أن قليل بعد يلبثون
يتبينون الحازمون الحريصون يني وال وُعالالتهم. هم أمانيهم مع مؤتلفة الزعيم ذلك
السالمة ومقتضيات والحزم الحذر ومطالب الحرص ملوجبات مناقضة البطل أعمال أن
ولكنها السطحية، والفائدة الظاهر الخري من سخريتها بمبلغ تَُقاس فعلة كل ألن واألمان؛
مكامنهم من واملرتدِّدون الحريصون فيخرج األمر، آخر الفوز ثنية تبلغ أن تلبث ال
تحت واالنضواء باسمها، والهتاف لتحيتها وحذرهم حزمهم ومفازع حرصهم ومالجئ

اق. الخفَّ املرفرف علمها
السابقني والوزراء الشيوخ من كثري إقباُل املنتظر البطل سعد ظهوَر َصِحَب كذلك
يف معه واالشرتاك الفكرة، عىل واألغنياء والرسوات واألعيان املتقاعدين الكبار واملوظفني
كان وال إليه، االنضمام أمثالهم من منتظًرا يكن ولم والرأي، باملال واملساهمة الحركة،
احرتام يكسب رجًال كان سعًدا ولكن بجانبه؛ والوقوف تشجيعه إىل املبادرة منهم مرتقبًا
مطمئنني، عليه فأقبلوا بذاته؛ وثقته رأيه وأصالة وقوته بشخصيته الكل ويثق الجميع

إحجام. وال تردد وال خوف غري يف وتساندوا
حياته من األوىل األدوار يف تكونت التي الجليلة الشخصية تلك سعد، شخصية إن
الترشيعية الجمعية يف برز ثم الوزير، مكان فبلغ امليدان إىل األزهر من خرج منذ العملية
التي الشخصية تلك بل سلطانها؛ عن مدافًعا باسمها، متحدثًا عنها، نائبًا لألمة، ممثًال
التي هي التأثري ورهبة الفتنة ومظاهر النبوغ معدات بكل وجهزتها الطبيعة تعهدتها
الخائف، وآمنت البعيد، وقربت إليها، املعارف كل واجتذبت حولها، من جميع يف نفثت
يحيي املدرار حِّ السَّ املطر كمثَل َمثَلُه الجليلة الشخصية صاحب ألن املرتدد؛ هيبة وأزالت
روحه وإن زهراء، حديقة الصحراء تدع احة النضَّ الثرَّة وكالعني الجدباء، األرض َمَوات
فتكون للنهضات، وتربز محيطه؛ وتمأل ناديه، وتغمر ِجَواره، وتشمل وطنه، لتعم املتدفقة
كتوافر إال للناس يومئٍذ خروجه وما نموها، ورسعة بنضوجها، التعجيل يف األكرب العامَل
وينبت الزروَع، ويزكي الِغَراس، ينِضج املناسب، واملناخ املالئم، والجو املنعش، الدفء
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يُخَرتع ما جميع مسده يسد ولن مؤداه يؤدي ولن الثمر، ويطِلع الشطأ ويخِرج ، الَحبَّ
الظلماء، الطخية يف ضيائه بسنا يربز ألنه املخصبات؛ من يصطنع ما وكافة األسمدة، من
الناس وما وتتحفز، تحتدم فيجعلها الفاترة، املتواكلة البليدة القوى عىل َقبَسه من فريسل
األكداسمشتعلة ترون فهل الحطب؛ أكداس أو القش، كأكوام إال املنتظر البطل مطلع قبل
من رشارة عليها هللا أرسل إذا أما عام؟! ألف موضعها يف وهي عليها انقضت ولو بذاتها
وتتأجج، تشتعل أن تلبث ال فإنها املنتظر، الزعيم أو البطل هي الرشارة وتلك ضيائه،
العظيم الرجل ترى وكذلك ألسنتها، وتندلع شعلتها، وتستفيض لهيبها، يستطري حتى
الشعلة؛ انتظار يف الحطب كأكداس الناس وترى السموات، من يسقط الشهاب بمثابة
محتدمة مستعرة هي فإذا النار، فيها تشب حتى السماء من عليها يسقط أن إال هو فما

وسعريًا. ووهًجا أواًرا الدنيا تمأل
املقدسة! الشعلة تلك سعد وكان … األكداس تلك نحن كنا لقد

فكانت املعتقل يف وغاب فثاروا، الوطن من ونُفي الناس، فتحرك سعد نهض وقد
بل باألسلحة، مدججة وقوات عزالء قوات بني مثلها يقع أن ندر التي الرهيبة األحداث تلك
والجماعات املغضبة والشعوب الثوار جانب من مسلحة تنهض الثورات أكثر شهدنا لقد
الضعفاء، به يَدَّرُع الذي والثبات به، الُعزَّل يتسلح الذي اإليمان لوال الحانقة، املائجة

والنريان. الرصاص حيال اإلجداء أحسن عليهم فيجدي
من ورفقائه سعد عن اإلفراج إىل اإلنكليز اضطر الصادقة، الشعب غضبة وإزاء

يشاءون. حيث إىل السفر يف لهم وأذن منفاهم،
قامت عظيم، وابتهاج عام فرح يوم فكان ،١٩١٩ سنة أبريل ٧ يف ذلك وكان
الرجال فيها وساهم حاشدة، وحشوًدا جماعات وانتظمت الداوية، الهاتفة املظاهرات فيه
الجرارة املستطيلة املواكب تلك خالل تشهد العني كانت لقد حتى الطبقات، وكافة والنساء
شابٍّا، يصافح ورجًال شيًخا، يعتنق وقسيًسا قسيس، بيد يأخذ أزهريٍّا عاِلًما الحافلة
الرسور. وهجمة الفرح فرط من تموج كلها والبالد ون، حافُّ املواكب حول من والولدان

السياسية، العبقرية دور إىل املنتظرة البطولة دور من سعد انتقل اليوم ذلك ومن
العام. الرأي وقيادة الوطنية، والزعامة

وتتمثل شخصيته، وتربز مقدرته، تتجىل سعد حياة من الخطري الدور هذا ويف
تقدم أنسته قد فيه وتفانيها حوله والتفافها األمة من له االستجابة تلك وكأن عظمته،
والحمية بالحماسة فياضالحس قويٍّا متجدًدا شابٍّا أحالته بل شيخوخته؛ وضعف عمره،
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منتظًرا يكن لم ما واألذى املتاعب من ويتحمل ويكافح، يجاهد ذهب فقد والنشاط،
الشباب، َميَْعة يف كشابٍّ للبالء ويصطرب يجالد وراح يتحمله، أن سنه مثل يف شيخ من

الحياة. وقوة األعصاب، وعنفوان
اشتهرت التي إنجلرتا حيال السيايس، الزعيم دور يف ١٩١٩ سنة بعد سعد برز لقد
بأشباه ويكافحها سالحها، بمثل يحاربها أن فاستطاع السياسة، وبراعة والدهاء باملكر
وتلجأ القوة، مجرد إىل تعمد السيايس امليدان يف تنهزم أن أوشكت كلما وكانت أساليبها،
به ذهبت لقد حتى وتقصيه، األرض من وتبعده وتنفيه، عليه فتقبض الغشم؛ محض إىل
وال ِسنِّه، تَقدُّم حافلة وال لشيخوخته، اعتبار أي مراعية غري املحيط يف نائية جزيرة إىل
السياسة هذه من يسخر فكان ورشيكته؛ زوجه أحضان من تنزعه متزوج رجل بأنه آبهة
ما بنا القوة «لتفعل االزدراء: بسمة باسًما ويقول الغاشمة، القوة بهذه ويتهكم اليائسة،

تشاء!»
يف سعد أحارها فقد به؛ تصنع ماذا تدري ال وهي طارق جبل إىل تنقله وعادت
فإن واختباراتها، جميًعا تجاريبها وأحبط ومكرها، سياستها كل عليها وأفسد أمرها،
خطوط وبعض َدة املُرسَّ درعه له املرصيني حب وقوة أسلحته، بعض كانت شخصيته
أشتات من سعد أوجد العام، الصادق والحب الجليلة وبالشخصية املكني، الحصني دفاعه
قوة كلها هذه وكانت ونظاًما، كيانًا للدفاع وألَّف ا، عامٍّ رأيًا وأقام متحدة، أمة الناس
بها ويترصف يشاء، حيث يقودها كفه يف يجعلها أن بعبقريته سعد استطاع معنوية

يريد. كيف
سلطتها، عن دفاعه يف وهو األمة، عن وكيًال الترشيعية الجمعية يف سعد كان ومنذ
وأسوارها الجمعية جدران خارج يكتسبه كان الذي الشعور عىل يرتكز إلرادتها، وتمثيله
الثورة، مهاب وعىل بعد فيما أنبتت التي النواة هو ذلك فكان مواقفه؛ وتأييد صوته، برتديد

العام. الرأي
واضًحا ملموًسا قويٍّا الرأي هذا أحالت سعد بظهور أنها الثورة فضل من وكان
األكثرية، من األقلية ومخافة الدين، بسبب منقسمة مختلفة أجزاؤه كانت أن وبعد بارًزا،
ويجعلها الدينية، العصبية وينسيها القلوب، بني ويؤلف العنارص، بني يوحد سعد راح
الصليب، مع متفًقا الهالل ظل تحت الجديدة بَوحدتها ويتجه الوطنية، العصبية تقبل

واالستقالل. الدستور نحو
الخالف أن يظنون اإلنكليز كان أن بعد الوحدة هذه مؤلف سعد يكون أن ويكفي
التآلف هذا يكون أن يكفي أقدامهم، وتثبيت سياستهم نجاح عىل لهم معوان الديني
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رجًال كان بأنه شهادة ليكون شخصيته؛ وسحر سعد عمل من الوطن ظل يف الروحي
الوطنية الروحية الوحدة بهذه أوجه فقد طراز؛ أروع من عبقريٍّا وزعيًما نادًرا، سياسيٍّا
وأمان منعة يف وأبرزها األلوان، أبهى من لونًا املرصية النهضة عىل وخلع النجاة، صخرة
هو واجبها أول بأن األجيال تشعر فخًما تراثًا الوطنية للقضية وترك خطر، كل من

وبالء. رش كل من الدائمة الحصانة ألنه عليه؛ الحرص

العميق. تفكريه يف سعد

املوارد، غزير وطنيٍّا وقائًدا البرص، مطارح بعيَد حكيًما، الثورة يف سعد ظهر وقد
رأي إيجاد عند يقف لم ألنه الفكر؛ صائب الرأي، سديد الروح، ملهم السلطان، قوي
األفراد تواقيع عىل يحصل مالطة يف معتقله قبله فبدأ تنظيم، أحكم ينظمه ذهب بل عام،
كل يجابه أن بذلك سعد فاستطاع التام، استقاللها إىل السعي يف األمة عن توكيله عىل
املتحدث مشيئتها، عن املعرب األمة وكيل أنه ويثبت مكابر، خصم كل ويواجه معرتض،

الصادقة. ورغبتها إرادتها عن الناطق باسمها،
فرعية ولجانًا القاهرة، يف مركزية لجنة له فجعل الوفد، ينظم ذلك بعد وأنشأ
وهذه خاصة، لجانًا للسيدات جعل كما والجهات، واملراكز األقاليم عواصم يف متعددة
فيها يتمثل صغرية، شورى ومجامع محيلٍّ ووفد صغرى برملانات بمثابة جميًعا اللجان
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غري يف مؤتلًفا متماثًال قويٍّا واضًحا العام الرأي فيها ويربز وهيئاته، طبقاته بكل الشعب
اختالف. وال تخاذل

بأن االعرتاف عىل اإلنكليز وحمل البالد، يف ظاهرة قوة للوفد جعل الذي هو وهذا
السيايس الصحفي تشريول فالنتني سري قال وحتى نظام، العالم يف يجاريه ال نظاًما للوفد
مرصوبني يف الوطنية الحركة بني قارن حني املرصية، القضية يف طويًال كتب الذي الكبري

بالتنظيم.» األخرى عن تمتاز األوىل «إن تركيا: يف مثيلتها
هيئة البالد يف قامت ورفاقه سعد اعتُِقل حني أنه الدقيق النظام هذا فضل من وكان
املكني، النظام هذا عىل وترشف غيابه، يف األمر وتتوىل الجهاد، َعَلم تحمل الوفد من أخرى
الوفد أعضاء عىل ُقِبَض وحني القويم، والطريق الصالحة السبيل يف املعنوي الروح وتوجه
عليهم وُحِكم العسكرية املحكمة أمام وحوكموا السجون غيابة يف بهم وأُلِقي «الثاني»،
محلها، حلت أخرى هيئة نهضت أن تلبث لم بالسجن؛ اكتفاء الحكم عدل ثم باإلعدام،
سعد من سابق برتتيب كله ذلك وكان الجهاد؛ حركة عىل وأرشفت منها، الَعَلم وتسلمت

تحديد. أدق األسماء وحدد تعيينًا، األشخاص فيه عني دقيق وتنظيم معتقله، قبل
أساليب لكل حاذًقا وكان القيادة»، «فن أوتي سعًدا أن عىل للتدليل هذا ويكفي
ومبادئها الثورة مطالع من سعد تعهدها التي العام الرأي قوة فإن الوطنية؛ الزعامة
حيال مواقفه سائر يف سندته التي هي بها، العناية أكرب لها وحشد تغذيتها، عىل وتوفر
وتَُحرش ملحاربته، تصطنع كانت التي املرصية الوزارات وإزاء الربيطانية، السياسة
عدة الرتاجع عىل اإلنكليز حملت التي هي البارزة اإلجماعية القوة هذه بل بمقاومته؛
يومئٍذ عودته فكانت طارق؛ وجبل سيشل يف املنفى بعد وطنه إىل ورده إزاءه، مرات

والفاتحني. للغزاة األمم استقبال البالد واستقبلته خصومه عىل له باهًرا انتصاًرا
أدق ويعالج املواقف أحرج من يخرج كيف يعرف الذي السيايسَّ سعد من وكان
يف العام الرأي توجيه عىل القيادة وفنون السياسية والعبقرية اللباقَة ويستعني املشكالت،
املنطق خالبة يف القمة بلغ الذي الخطيب السيايسسعٌد سعد من كان — االتجاهات أحكم
يف فأقامته الشباب، من الطبيعة أنشأته الذي الخطيب ذلك البيان، وسحر التأثري وبالغة
ويتدرب فيها، استمكانه ليربز املحاماة ميدان عىل به عطفت ثم اللغة، من يستمكن األزهر
يف يجد األمة وزعامة الشعب قيادة يف عاد قد وأفانينها، وبواعثها الخطابة سحر عىل

لأللباب. واختالبه النفوس عىل سلطانه ومظاهر تأثريه، أدوات بعض الخطابة
جورج بلويد وقرنوه الحديث، العرص يف العالم خطباء أكرب من بحق سعد ُعدَّ وقد
أن نعتقد ولكنا ذاته، الطراز من غريهم وكثري تشمربلني وجوزف فالريا ودي وبريان
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الخطبة. يكتب النحاس ومصطفى يخطب وهو العظيم سعد

عند تقف ال كخطيب عبقريته ألن ِحَدته؛ عىل يوضع أن ويجب جميًعا، يفضلهم سعًدا
شخصيته، سحر إىل كله ذلك تتجاوز ولكنها عباراته، وبالغة بيانه وقوة حركاته جالل
إىل والدبيب الخوالج، ومستدق التأثري، ومواطن الجماهري، ونفسية الظروف، فهمه وإىل

الشعور. أعماق
ووسائل للكفاح، وأساليب للجهاد، وخطًطا للوطنية، دستوًرا سعد كلمات كانت لقد
واستمع وإمرباطوريتها، بريطانيا وأنصتت بأرسها، أمة أصغت قال إذا وهجوم؛ دفاع

بجملته. العالم
ألن الغرب؛ يف الكبار الساسة من اآلخرين الخطباء عن ينماز كله ذلك يف وهو
أو خفية أغراض إىل ويرمون استعمارية، أو سياسية شئون يف يخطبون إنما هؤالء
وإحساس اج ثجَّ شعور عن سعد يخطب حني عىل السيايس، واملكر الدهاء يحبكها مقاصد
مشاعر إىل بالكالم يتوجه ألنه متسعرة؛ جياشة متقدة نفس وخلجات نَبَّاع، مستفيض
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كل منها ويستمكن الخفية، مساربها إىل وينفذ الحساسة، أوتارها ويدق الجماهري،
استمكان.

الطوال، الساعات ليمكث حتى الخطابة، عىل الجلد يف مألوفة غري قوة عىل سعد وكان
ذهب الذي الرسمي الوفد مكافحة يف للعادة الخارقة املقدرة هذه عىل سعد اعتمد ولقد
جميًعا، حوربت قد سعد صحف وكانت باشا. عديل املرحوم برياسة األوىل للمفاوضات
إىل الصباح من الوفود تلو الوفود يخطب فكان حال، لسان وال صحيفة له يكن ولم وبات

إعياء. وال تربم وال كالل غري يف املساء من متأخرة ساعة
ويف الربملان جلسات ويف النيابية الحياة قيام سبقت التي األدوار يف سعد كان لقد
مثاَل الحياة، يودع وهو له خطبة آخر إىل كان بل املستعمرين، وكفاح الخصوم محاربة
موهبًة صوته تضاعيف ويف لسانه تحت يحمل العظيم، املفوَّه واملنطيق الخطيب، البطل
الناس خطب إذا الذي الخطيب كان بل قلمه، مداد يف ذائبة قبل من حرارتها كانت نادرة
قوة فيهم وأحدث أنفسهم، فوق رفعهم تكلم وإذا إرادتهم، آرائهم مع وقاد آراءهم قاد
روَحه، فيهم نثر سامعيه أذهان غزو رام وإذا رشايينهم، يف تجري قبل من تكن لم جديدة
نفسه، وجاذبية منطقه، مغناطيس بقوة إليه تنجذب تزال ال منه قطعة ذاك إذ فكلهم

سلطانه. وجالل
خصمان، له يكون أن إال القدر أبى وقد — لخصومه سعد محاربة تاريخ وإن
ومنفذي صنائعهم وناحية اإلنكليز، ناحية ناحيتان: واملناوأة للعداوة أمامه تنفتح وأن
— إيجاز يف — ولكنه ملثله، الكتاب هذا يتسع ليس مستطيل، تاريخ لهو — سياستهم
وحَي مستلهم بقوته، معتدٍّ األساليب، مرن الحيلة، واسع الذكاء، بالغ عبقري زعيم تاريخ
املحرجات، من والنجاة املآزق، من للخروج الوسائل إيجاد يف التفكري عجيب خاطره،
مراميه، من ملرمى األشكال وخلق مصلحته، يف كانت إذا بها التعجيل أو الصدمات وتجنب
هو أو وأذعن، َسلَّم قد أنه ليَُظنَّ حتى به، يحاط ويوم غاياته، غرائب من خفية وغاية
أنهم ظنوا الذين بمنظر يلهو كثب عن ليقف ناجيًا انرسب واملهادنة، التسليم عىل موشك
الفجائية الصورة تلك عىل َغَلبه من خزي يف خدعته من مبهوتني راحوا وقد حارصوه قد

املستغربة.
بالده، يف للديمقراطية األول «الزعيم» السياسية عبقريته بجانب سعد كان وقد
حراستها، عىل وقام وغذاها، ورواها شجرتها، سقى الذي وهو نواتها، وضع الذي هو
اللقاح وسائل أغرب لها وينتقي العيدان، أصلح لها ى يتوخَّ الذي الحاذق البستانيَّ وكان
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النبوغ، خارصة يف املهماز أعمل الذي وهو التجاريب. حقول أحسن لها ويختار والتأبري،
كلما وتشجيع، وعناية رعاية من الديمقراطية ظل يف تعهده بما ويطفر، يستبق فجعله
إىل بها وأخذ بها، الخليق املستوى إىل رفعها بخري، مبرشة ومواهب فتية كفايات عىل وقع

الفسيح. ومضمارها املناسب، ومستبقها الصالحة، ميادينها

وفاته. قبيل سعد

من ويرعاه النشأة من سعًدا يلحظ كان الذي الرحيم القدر تصاريف عجيب ومن
إىل نفيه بثمن ١٩٢٢ سنة فرباير ٢٨ وترصيح الدستور أصابت البالد أن التكوين،
انقسام أداة يروح سوف أنه وأعوانهم اإلنجليز ظن الذي الدستور ذلك وأن سيشل،
وبعد العام، الرأي يف نفوذه وقوة سعد بفضل عاد وتفكك، تشتت وباعث خالف ومحل
ومظهر لإلجماع، األوحد املرجح هو جزيرة، وأنأى أفق أسوأ يف األليم الطويل املنفى ذلك
وغربلت فيها، أماكن ليحتلوا تقدموا الذين األفراد النيابية الحياة نخلت فقد األمة؛ مشيئة
فيهم خري ال من ونفت املخلصني، الصالحني عىل فأبقت التمثيل، يف طمعت التي الجماعات
عليهم؛ خطر أداة لهم، حسنة وسيلة يحسبونه اإلنكليز كان ما بذلك فانقلب رجاء، وال
وقد تعطيله، عىل ويعملون الدستور عىل يدسون االنتخابات، الوفد اكتسح كلما فجعلوا
عند جعلته الدستور محاربة ولكن واحد. يوم بياض غري يقم ولم سعد أيام يف عطلوه
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فبقي به؛ تمسًكا الشعب ويزيد عليه، الحرص وينمي قدًرا، ويرتفع قيمة يزداد األمة
يف نحبه قىض أن إىل جوانبه، جميع من السيايس املرسح يمأل بارًزا قائًما سعد سلطان
وسكونها له حبها فرط من مرص وكانت .١٩٢٧ سنة أغسطس من والعرشين الثالث
منتظر ، حيٍّ ككل املوت عليه مقدور مثله رجًال أن خلدها يف يَُدْر لم به، وإيمانها إليه
شدة من لبها يذهب كاد بنعيه ُصِدمت فلما األيام، من يوم يف العالم هذا من الرحيل له
العظيم. الخطب من األىس وشدة للكارثة األلم فرط من بها تميد األرض وكادت الجزع،
ولم ثابتًا، طوًدا مرص عن الدفاع يف وكان قانتًا، للوطن أمة سعد كان لقد الحق ويف
بل الحديث، التاريخ من بارزة قطعة كان ولكنه الناس، خلق من أِلَف ما عىل إنسانًا يكن
وكان األبدية، مساكن إىل به ذهبنا وكيف جاءنا، كيف ندري ال اإللهية األرسار من ا رسٍّ كان
يف عظيًما وكان الشخصية، وجالل والعظمة البطولة صور من ماثلة حية رائعة صورة

وتدين. وتؤمن تذعن العظمة لجالل الشعوب كانت وقديًما العظماء، رأس
بلونه، أجزائه سائر ولوَّن بخاطره، إليه وأوحى بطابعه، كله العرص سعد طبع لقد
يفيض منه الذي والنبع يشعر، به الذي والوجدان يحس، به الذي الضمري كان بل
لذكراه، مقدسة مبادئه، عىل حريصة لتعاليمه، حفيظة أمة تارًكا مات وقد وينبجس،
بقوة لها يعمل كان التي الغاية إىل واملسري بدأ، ما واستتمام صنع، ما الستكمال مجاهدة

اإليمان. ذلك وروعة ذاته اليقني
نجاحه أكثر وكان ناجًحا، الثورة بعد السياسة وقاد موفًقا، الثورة سعد قاد لقد
عوامل أن يف ريب ال ولكن ومواهبه؛ مزاياه وتعدد عبقريته، وفعل شخصيته، لرس عائًدا
نجاحه. وبواعث توفيقه أسباب من فكانت له اجتمعت مواتية مساعدة وظروًفا خارجية
املناسبة، الحياة برشيكة وحباه املوافقة، الزوج له أتاح هللا أن العوامل هذه ومن
باملجد، يظفروا ولم الخلود، يصيبوا لم التاريخ عظماء من كثريًا أن يف ريب من وليس
التاريخ كان وإن ألزواجهم، جميًعا أولئك يف الفضل بعض كان إال املقاصد، لهم تتم ولم
ألسمائهم. مجاورة أذيالهم، يف معلقة النساء أسماء وتروح الرجال، الفضل بأكرب يخص
الصفحة سيخرسون وكانوا الحياة، برودة ستعرتيهم كانت عظماء البطولة تاريخ ويف
سيدات الغيب جوف من لهم تنهض لم لو الخالدين، ِسْفر يف لهم أعدت التي الناصعة
مقاًما الخلود لهم وأعددَن جراحاتهم، بأيديهن وَضَمْدَن أعباءهم، معهم حملن زوجات أو

عليٍّا.
الذكية الزوج فإن عظيم، ُخلُق عىل كرائم نوابغ أزواج إىل بحاجة العظماء هم كذلك
لم العظماء من طائفة وإن األكرب، واملطلب األوىل الالزمة لهي العظيم أو النابغة للرجل
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وأزواج رشيرات، بنساء ُرِزقوا بل الهبة، بهذه تَحبُُهْم ولم املنحة، هذه الطبيعة تمنحهم
وتكدر أذهانهم، َفَسَدْت أن يلبثوا فلم الكربى، والنقمة العظيم، الويل لهم فكن سوء؛ نساء
تلك من نَجْوا أنهم لو ظافرة به كانت مما كثريًا شيئًا اإلنسانيُة ت وخَرسَ عيشهم، صفو

األليم. العاثر والحظ املالزمة، امللحة والشقوة الدائمة، النقمة
حياته، الزمت التي اللعنة كانت فقد سقراط، امرأة بحديث الناس نذكِّر أن وحسبنا

وبلواه. ونكبته مصيبته وكانت العيش، أسوأ بها عيشه وكان
فقد الصالحة، الزوج اإللهية القوة منحتهم الذين العظماء صفوف من سعد وكان
الراجح الذكاء ربات من وسيدة كريم، بيت بسليلة االستئناف يف قاضيًا كان يوم تزوج
وأُدِّبت البنات، يُربَّى ما خري عىل نشأتها يف ُربيت الرفيع، والخلق الخصيب والعقل
ظلت هي إذا غرو فال الحداثة، من والرتكية والعربية الفرنسية وتعلمت التأديب، أحسن
وعالالته، آماله ومشاِطرته ألمته، وإخالصه مشاعره يف وقرينته عاطفته، يف زوجها رشيكة

ومبادئه. تعاليمه يف ومالزمته
ويتخذون بالجمود، ويتهمونها بالجهل الرشقية املرأة يرمون الغرب أهل كان وقد
— نسائنا عىل ويتفاخرون الِخْدر، يف والقرب البيت، يف املوت معنى «الحريم» معنى من
الحرية، مطالب يف وتساهم عواطفه، يف الرجل تشارك عندهم املرأة بأن — املشارقة نحن

واالجتماع. العمران مقتضيات يف وتشرتك
مدى يف الغرب نساء عن تقل ال راحت أن تلبث لم الثورة يف املرصية املرأة ولكن
الرجل تشارك نهضت وقد غاياتها، وجالل أغراضها، وسمو تعاليمها، ونبالة عاطفتها،

الحياة. مشاغل وأرفع العالم، حركات أسمى يف
يف النسوية النهضة رأس يف املرصيني، أم الجليلة السيدة سعد، رشيكة نهضت وقد
سنٍَن يف وتماشيها واحد، منحى يف العظيم زوجها وروَح تجري عالية روًحا البلد، هذا
دارها وظلت جليل، ووفاء عظيم ثبات عىل فظلت زوجها، اعتُِقل لقد بل رشيف، عاٍل
خطوطها ترسل عالية منارة هي وبقيت للقاصدين، ا ومحجٍّ النفوس، عنده تخشع َمْعبًَدا

واملجاهدين. الجهاد فتغمر وأضواءها
لم حوله، من مخلصني َصْحب قيام وهو التوفيق، رائد لسعد أتاح آخر عامل وثَمَّ
وأخلص األوفياء أشد له وكانوا والرضاء، الرساء يف الزموه وإنما التاركني، مع يوًما يرتكوه
وتقدمها، والحركة وسريها، الفكرة عىل طمأنينته ومحل ثقته موضع وكانوا الخلصاء،
نفس يف تغلغلوا قد واألولياء الصحب أولئك وكان واستتبابه، الوفد يف الداخيل والنظام
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ورفقتها، جوارها من واكتسبوا وحرارتها، قواها من واستمدوا قرارتها، إىل ونفذوا سعد
وتنسيق ترتيب، أعجب عىل الوفد تنظيم يف قواهم مع قواه فاجتمعت وألفتها، ومالزمتها
بديع نوعه، يف فريد بنظام إلحاطتها الوطنية الحركة عىل واإلرشاف تنسيق، أروع الجهاد
تعمل كما غيابه يف تعمل صالحة، منسقة مرتبة «أداة» منه كانت حتى نواحيه، سائر يف
كما ودقائقها. الساعة أجزاء كسري للغاية، دقيقة «أوتوماتيكية» عىل جارية حضوره، يف
واملعارك العامة، االنتخابات يف وزمالءه سعًدا صحب الذي النجاح يف األثر أكرب له كان
والكفايات الدستورية، الحياة وتنظيم املضادة، املحكمة واملناورات العديدة، السياسية
املرصيني وكأن به، العهد قديمة املرصية الحياة كأن الربملان، يف وتجلت برزت التي

بادئني. فيه يومئٍذ كانوا وإن الترشيع، مجالس يف عريقون

النحاس. مصطفى

غبار أكتف يف ويالزمه البداية، من يصحبه أن هللا أراد رجل أصحابه بني من وكان
عنه ويأخذ بحياته، حياته ويمزج عليه، ليتدرب الجهاد مراحل أشق يف ويسايره املعركة،
جواره، يف برياضتها املواهب وينمي مواهبه، الدُّربة إىل ليجمع يأخذه أن األقدار أرادت ما
لكي وماشاها؛ قيادته وصحب ورعاها، سعد بزعامة اقرتن الذي هللا توفيق من ذلك فكان
إىل مسرتيًحا الزِّمام ويدَع مآله، من واثًقا املكان ويغادر عليه، مطمئنٍّا الفخم الرتاث يرتك

وإيمان. وقوة ومقدرة حزم يف ستتواله التي الكف
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هو وتكوينه نشأته من سعًدا أعدت ما ملثل الطبيعة أعدته الذي الرجل ذلك وكان
الشخصية وجد أنه زعامته طيلة سعًدا الزم الذي هللا توفيق من فإن النحاس»؛ «مصطفى
إىل اهتدى وأنه العظيم، الوطني تراثه وتتلقى الروحية، تركته تتسلم التي الصالحة
للمرانة كافيًا اإللهية العناية قدَّرته طويل، بوقت له يَْفَرَغ أن قبل باملوضع الخليق الرجل
ولكي ترصفه، وسائل ومعاينة تجاريبه، ومشاهدة واجباته عىل والرياضة مطالبه، عىل
جهاده، مراحل يف يقاسيها التي واملتابع طريقه، يف تقع التي الشدائد صاحبه يقاسم
يف يستوي أن قبل الجهات جميع من ويكتمل القيادة، مقاليد يتلقى أن قبل ينضج حتى

السماء. وتدبري الظروف ومهيآت الكون خطة يف له املقدور املوضع
ويتوىل النهضة، زمام يده يف ليأخذ جاء أنه لسعد بالنسبة الحظ حسن من كان وقد
يسبقه ولم قبله، من إلنسان وقعت وال عليها، قبله أحد يكن ولم الزعامة، أمر األمة يف
يكون أن يمكن حتى قوالبها من قالب وال ألوانها، من لون ظهر وال نماذجها، من نموذج
استبقه. الذي وبني بينه للمقارنة مجال وال تقدمه، الذي اآلخر وبني بينه ملوازنة محل ثَمَّ
ال فهي سالفة؛ زعامة أو ذاهبة، عظمة أو ماضية، بشخصية متأثرة األذهان تكن ولم
أفاعيل من عليها ارتسم بما الخاطر مزدحمة بصورها، الذاكرات مليئة تأثريها، تحت تزال
عىل بمفرده قائًما أوحَد، النظري منقطع الزعامة يف سعد أتى وإنما وسلطانها، نفوذها

املاليني. بمحبة ويستأثر الجيل، بإعجاب وينفرد العرص، يَبَْدُه جالله،
ويشغل املوضع عىل ليخلفه األقدار هيأته الذي الرجل عىل املشقة من كان ولكن
ذلك وأن قبله، ظهر كسعد عظيًما وطنيٍّا وقائًدا تقدمه، كسعد زعيًما أن بعده من املكان
وتظهر موضعه، به يستقر أن قبل املوازنة، من ووجهات املقابلة، من أبواب عىل يفتح قد

جديد. من عنده ما ويبدي مواهبه، وتتكشف مزاياه، وتتجىل ِفَعاله،
كانت وقد لفقده، األىس ومواجع سعد بذهاب املصاب فجيعة يف مرص كانت لقد
كل يف الراحل زعيمها تتمثل مدركه، يوًما املوت تتصور وال أبًدا، حيٍّا تحسبه قبل من
وتتصور الحداد، أبلغ عليه وتِحدُّ وروحاتها، غدواتها يف وتتخيله لحظاتها، من لحظة
بويع إذ كله، ذلك مع ولكنها وصفاتها، زعامته مزايا وسائر وأداتها، بطولته فعال جميع
قبل األقدار اختارته الذي والشخص بها، خليًقا كان الذي األوحد الرجل بعده بالزعامة
هذا إىل مطمئنًة املوفق، االهتداء لهذا مسرتيحًة الُصَعداء تتنفس وقفت له، الناس اختيار
األىس ِجنة يف وهي مثواه إىل سعد رفات حملت لحظة نسيت قد وكانت الحكيم، االختيار
سينتقض األمر وأن بموضعه، حقيق بمكانه خليق أحًدا أنَّ امُلصاب، وَوْقع الصدمة وِهزَّة
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ُمعِدمة سرتوح الوطنية الحركة وأن شاغًرا، يظل سوف العامة القيادة ومحل بعده، من
األمني. واملرشد الدافعة، والقوة القابضة، واليد القائد، الرأس من

ومضت فشيئًا، شيئًا تخف اللهفة بدأت حتى رويًدا تخف الصدمة تكد لم ولكن
وتجري الشفاه، عىل يتحري النحاس» «مصطفى اسم وإذا قليًال، قليًال تذهب الحرية
ويشهد القبول، ويجد الرضا، فيالقي الندوات، ويطوف املجامع، يف ويدور األلسنة، به
الشخصية لهذه كيفكانوا عاجبنيألنفسهم، الناسبمرارة ويبتسم واالتفاق، عليه اإلجماع

ذاكرين. غري املوافقة الصالحة
وهو العظيم بالنبأ فبوغت سعد، وفاة يوم غائبًا الديار عن النحاس مصطفى وكان
أصاب الذي املرض ألن منزل؛ أرهب الصاعق الخرب منه ونزل املباغتة، أفجع أوروبا يف
نفسه سعد كالم غري وسمات بوادر لها تستبق لم عاجلته التي والعلة عليه، يَُطل لم سعًدا
تضاعيف يف أو ألفاظه خلف من كان فقد مرضه، سبقت التي الربملانية الدورة ختام يف
الناس عاد لقد حتى وفراق؛ بعيدة نوى وكلمة بوداع، وإحساسسابق ببنٍَي، إيذاٌن كلماته
لتعزية وراحوا فيها، الخفي املعنى هذا يلتقطوا لم كيف ويعجبون يذكرونها، وفاته حني
وسبق الروح، وإلهام النبوءة، خطبة الواقع يف وهي الوداع»، «خطبة يدعونها أنفسهم

الوجدان. يف الغيب واختالج الشعور،
والتماس للراحة، انتجاًعا بركات» «بساتني إىل انفضاضالدورة عقب سعد ذهب لقد
يكد فلم العام، ذلك من أغسطس ١٥ يف ذلك وكان إليه، واملحببني خواصه مع صفاء أيام

الذاهبني. يف سعد كان حتى أسبوع ينفرط
عىل مطمئنٍّا أوروبا إىل فسافر الراحة؛ إىل يومئٍذ بحاجة النحاس مصطفى وكان
واعتزازه، رضاه ومحل ثقته، وموضع منه، قريبًا الطوال السنني ظل الذي العزيز صاحبه
الحياة. فارق قد سعًدا بأن ويفاجأ بمنعاه، غائب وهو ع يَُروَّ سوف أنه يومئٍذ درى وما
الناسمصطفى يقر أن األليم السياق هذا عىل الحوادث ترتيب يف األقدار كلمة ولعل
األوحد. الخليق بعده من بالزعامة أنه عىل نفوسهم وتجتمع سعد، خالفة عىل النحاس
وغربته، منفاه يف غائب وهو بزعامته نودي فقد ذاته، سعد شأن من األمر كان وكما
لها بنفسه يحتال أو طلبها، إىل ينبعث أو يسألها، أن قبل ببطولته األمة شهادة له وتوافت
وتذكرته سفره، يف وهو إليه األذهان التفتت فقد خالف، بغري كذلك مصطفى أمر كان —
تلقاه حتى وطنه أرض تطأ قدمه تكد فلم غيبته، يف القلوب وأقرته منزحه، يف النفوس

العظيم. املوضع لذلك بجدارته معرتفني إليه، مطمئنني الناس
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تجر ولم تكلف، أدنى يَُشبْها لم «طبيعية» الجديد الوطني القائد هذا بيعة كانت لقد
وتقدمت اختيارها، عىل الناس فأمن اإللهية العناية اختارت وإنما محاولة، أقل حولها من
الطبيعي» «االنتخاب هذا مرص فأقرت وهيأته، اليوم لهذا ته أعدَّ من فانتخبت األقدار

واليقني. الثقة اعتماد واعتمدته مطمئنة، إليه مسرتيحة
وكانت الثورة، فمن َرشَ عىل كانت سعد زعامة مطالع ننىسأن أن لنا ينبغي ال ونحن
زعامة مطالع ولكن متلظية، مستعرة األتون من فأخرجها هو فجاء نضجت، قد الثورة
وَحرِّ وتجاذبها، تدافعها واشتداد حلقاتها، وأرهب السياسة أدوار أخطر يف بدت مصطفى
اإلنكليز، وهو واحد خصم حيال سعد ظهور مقدمة وكانت حزبيتها، اوة وَرضَ تطاحنها
راحت بينما واحدة؛ وكتلة مجتمع، وشعب مرتاصة، وأمة تامة، َوْحدة وسط هو بينما
خصوم حيال وذروتها، العامة القيادة ويف وربوتها، الزعامة عىل مصطفى ظهور مقدمة
من خطري امتحان يف البداية من ُمَطاَلبًا كان كما عليه، واحد أْلٌب هم وأعداء متكاثرين،
التي بالرياسة الخليق أنه عىل ليدلل املواهب؛ ابتالءات من وابتالء الكفاية، امتحانات

طائعة. نحوه تقدمت التي بالزعامة الحريُّ إليه، تسعى جاءت
أمامه مرهوبًا؛ خطريًا سعد بخالفة بويع حني النحاس مصطفى موقف كان لقد
تزال ال — اإلنكليز وهو — الطبيعي الخصم وحياله مرتسًما، األذهان يف يزال ال سعد مثال
وقبالته واضحة، وال ظاهرة غري لندن يف الجارية للمفاوضات بالنسبة سياستهم حقيقة
السوانح يرتقبون االستعمارية التجارب ومنفذو به، الدوائر يرتبصون الدستور خصوم
حوله؛ وفيما أمامه بنظره النحاس مصطفى يلقي أن طبيعيٍّا ثم من فكان — عليه للغلبة
فيحس ناظره، مدى عىل املرتامية الساحة ويسترشف اقتحامه، عىل ُمقِدم هو ما ليتأمل
الذي املوضع ورهبة فيه، وسدت التي املسئوليات وجسامة عليه، ألقيت التي التبعة عظم

تبوأه.
بالرجل يكن لم ألنه كله؛ ذلك من نفسه يف بما الناس يومئٍذ صارح هو إذا عجب فال
من كان ولكنه عليه، والتهافت به الفرح غري ذلك من له ليس الخيالء، صاحب املزدهي
َمسُّ عظمته يمس ال الحقائق، مواجًها الفطنة، قوي أريبًا متزنًا رجًال العملية حياته بداية
والقول الرصاحة إال يأبى وإنما ذاته، دخيلة يف ا عمَّ الخارج من يشء يخدعه وال غرور،

الجهري. والرأي الحق
لتكون قربه؛ يف سعًدا ليزور رأًسا ذهب قد سفره من مقدمه يوم يف هو إذا عجب وال
بعد عىل روحيهما ولكنَّ يلتقيان، ال برزخ وبينهما والجنادل، الصفائح وراء من التحية
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واألعني عميق، حزن وموقف رهيب، سكون وسط ويف تتجاوبان. الشقة وطول النََّوى
جالل فوق املوت جالل خيَّم وقد خشوع، يف املشهد جالل والنفوسمن سحاحة، بالدموع
وبكاء يغالبه نَْوٍح بني مصطفى وقف — األبد بصمتة الحياة صمت وتماثل العظمة،
إجهاش بني قائًال ووطأتها، التبعة من ُمْشفًقا وأساها، مرص نكبة واصًفا عليه، يتغلب

ونحيب:

يريد سعًدا إن جميًعا، علينا اآلن ألقاه وقد جميًعا، عنا الِعْبء يحمل سعد كان
حول ني ملتفِّ جميًعا فلنكن يعملوا، أن املاليني هذه من يريد إنه العمل، منا

… دائًما اإلماُم أنت … أمامنا سعد يا روحك إن روحه،
ألبنائك الِحْمَل تركت نتعب، وتركتنا سعُد يا اسرتحت لقد … سعد! يا آه
مهمتك، بعُد تتم لم األخري، الزهد يف اآلن أنت وها الدنيا، يف زاهًدا كنَت كلهم،
فإن متنا وإذا املمات، حتى عهدك عىل جميًعا إننا معنا. ستتمها روحك ولكن
لتسرتيح، إليه تصبو كنت ما إىل نصل حتى سنعمل األثر. سيقتفون ذرارينا
لم وإن واسرتحت، اسرتحنا امُلبْتََغى نلنا فإن مرتاحون، ونحن تعمل كنت وقد

… بعدنا من أبناؤنا جاهد واسرتحنا، ننله
سعد عمَل مجتمعني لنعمل واحدة؛ ويًدا واحدة كتلة جميًعا سنكون
يشذ ال كلنا، وسنجتمع مرقده، يف ليسرتيح سعد روح حول وسنلتف منفرًدا،
سحر أما القويم، طريقك عىل ونسري سعد يا مبادئك حول نجتمع أحد، منا
وصربًا جميًعا، فيها لنا فعزاء السامعني، تبهر كانت التي حجتك وقوة بيانك
وتهش تحبها كنت التي مرص إىل ومتجهة قوية قلوبنا إن فقدها. عىل جميًال

استقاللها. لذكر
فيه فرأيت املنفى يف عارشته ولقد أبي، كان بل رئييس، يكن لم سعًدا إن
من يأخذونه كانوا لقد أبًدا، لَخْطٍب ليهتز سعد كان وما األبناء. عىل اآلباء حنو
لنا: وداًعا يقولها التي الكلمات وكانت منفى، إىل منفى من وينقلونه بيننا،

بعيًدا أموت أن فأحب أنا أما عميل، لتتموا مرص إىل أنتم ستعودون
يقول: كان ثم بنيها»، قلوب يف الوطنية تتأجج حتى بالدي، عن
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ت��الِق��يَ��ا» ال أن ال��ظ��نِّ ك��لَّ يَ��ظ��نَّ��اِن ب��ع��دم��ا ال��ش��ِت��ي��تَ��يْ��ِن ال��ل��ه ي��ج��م��ُع «ق��د

لالستقالل، العمل بعد الُخْلد دار يف هللا شاء إن سعد يا معك سنجتمع
امليضِّ عىل الكريم قربك أمام ونعاهدك غايتك، لتحقيق جهدنا وسنبذل
وتهدأ روحك تستقر حتى قريبًا، عملنا يثمر أن هللا ونرجو الجهاد، يف
جهودنا، ترقب علينا، مرشفة ستظل أنها نشعر فإننا األعىل، عاملها يف

… التام االستقالل ننال حتى نفوسنا، وتغذي

سعد. بقرب النحاس مصطفى وقفة

عىل تدل مجموعها يف وهي بكاءً، تقطر منها لفظة كل حزينة، صادقة كلمات هذه
تقع التي للمسئوليات صحيح تقدير مع الجهاد، بثمرة يقني وشدة بالفكرة، إيمان قوة
له املطلوب الرجل هو كان الذي باملوضع تقرتن التي الجسام والتبعات العاتق، عىل

به. والحقيق
يف الوفد اتخذه الذي القرار عقب له خطبة أول يف ذاتها التبعات هذه وصف وقد
مصطفى األستاذ تعيني وهو اآلراء؛ بإجماع ١٩٢٧ سنة سبتمرب شهر من عرش السادس
صمت وسط فقال زغلول، سعد الخالد للزعيم خلًفا املرصي للوفد رئيًسا باشا النحاس
مشاعره: فيض يغالب الصوت، متهدج متأثر وهو سائد، وجالل غامر، وسكون رهيب،
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الجريحة، نفوسنا عزاء ولكن املرامي، متشعبة النواحي، متعددة فجيعتنا إن
يف خالٌد أبنائنا، ونفوس نفوسنا يف خالٌد العظيم سعًدا أن املقروحة وأكبادنا
نقوم أن ِفْرَدوسها يف نفسه به تطيب ما أكرم وإن وذرارينا، أحفادنا نفوس
ونفني نفوسنا، نرخص ثم خطاه، نرتسم وأن بناه، الذي د امُلَمجَّ ح ْ الرصَّ عىل
تتلقاها خفاقة الرشف وراية واحد، بعد واحًدا املوُت يتخطفنا حتى أشخاصنا،

… النفوس وتفديها األيدي
منها، «تنزيٌل — املربور رئيسنا قال كما — وهو األمة، وفد اختار لقد
لحمل يندبني أن وشاء الصادق»، وترجمانها الناطق، ولسانها عنها، ووكيٌل
وأكربُت األمُر، فهالني الوطني؛ املرياث عىل معكم والقيام السعدي، الَعَلم
وحادثتها وقصور، عجز من عنها أعلمه ما عىل نفيس وأحرضُت التبعات،
وسجايا مجمعة، مواهب عليه هللا أفاء الذي سعًدا يخلف أن العاجز لهذا ما
السامية. لإلنسانية تاريًخا وكان أجيال، خالصة فكان تحىص؛ ال ونعًما مؤلَّفة،
ْعُت تََسمَّ وقد حكمكم؛ عىل والنزوَل إرادتكم، احرتام علمني سعًدا ولكنَّ
للوطن نفيس فأسلمت مرص، وصوَت سعد نَْجَوى رسيرتي أعماق من ساعتَئٍذ

العظيم. الهائل العبء بهذا تنوء أنها عالم وأنا امُلَفدَّى،
وال بأْقَدِره وليس َخرْيِكم، وال بَخرْيه لرياسته وفدكم اختاره من ليس
ولقد عليكم. هللا بعد معتمد بكم، قويٌّ نفيس، يف ضعيف أنا وإنما أقدركم؛
اليوم هي وها وطنيتها، يف رهيبة أحزانها، يف جليلًة الكريمُة أمتنا ظهرت
يبدو شعوركم وأرى أمانتها، لني وتُحمِّ برعايتها، وتحوُطني بفضلها، تغمرني
ظاهرة يل ومنارصتكم بينكم، يتجىل وفدكم لقرار وارتياحكم ساميًا، رصيًحا
إليه وأوُحوا ببيانكم، مصطفاكم فأنِطُقوا لها، وإقراركم خطبائكم، أقوال يف

قلوبكم. أفاضته بما قلبه وامَلئُوا بأفكاركم،

وعهد يده، يف الوطنية الحركة زماُم أُلِقَي حني النحاس مصطفى شعور كان كذلك
التي الدقيقة الفرتة تلك يف نفسه خوالج كانت وكذلك وذمته؛ ضمريه إىل أمته بقضية
مبتدئًا يومئٍذ مصطفى يكن لم إذ أصابتها؛ التي العظيمة املحنة تلك ووسط بالبالد، مرت
ولكنه سابقة، فيه تسبق لم أمر عىل قادًما فيه، جرى املايضوما عن منقطًعا جديًدا عهًدا
الحرَص تقتضيه وتعاليم مبادئ وأمام بوديعة، واالضطالع أمانة، بحمل مطالبًا كان
كما — بدايته يجعل مما كله ذلك وكان ُحَداِئها، عىل واملسري إمالئها، والتزاَم عليها،
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كل من والخصوم األعداء ويرتصدها مخاوف، بها وتحيط أخطار، تكتنفها شاقة — قلت
ناحية.

ثانيًا وجدارته أوًال، سعد لخالفة استحقاقه يثبت بأن ُمَطاَلبًا النحاس مصطفى كان
عنه، لتتخىل تكن لم ورسالته، هذا ملكانه اختارته التي الطبيعة ولكن ذاته، يف بالزعامة
من — وحدها سعد بخالفة جدارته عىل يدلل أن عىل أعانته أنها ولو لتخذله، كانت وما
ذلك لكان — وبنيانه بنظامه واحتفاظه مبادئه، عىل وحرصه تعاليمه، عىل سريه ناحية
وتُهيِّئُُه األكرب، للمعنى مصطفى تريد كانت اإللهية العناية ولكن الَغنَاء. به وكان كافيًا،
رضورة، رئيس ال طبيعيٍّا، زعيًما القادمة األحداث تربزه أن وهو وأخطر؛ أسمى هو ملا
ذاته، لسعد وقع مما أكثر املكاره من زعامته عهد يف يالقي تجعله وأن ظروف، قائد وال
لم ما املكرة، ومكر الحاقدين وحقد األعداء وخصومة والكوارث الخطوب من ويتحمل
الويفَّ بموضعه، الحريَّ الحقَّ الزعيم ليكون نفسه؛ سعد عىل ويَْصَطِلْح مثله يرتادف
الصادقة الزعامة محامد ذُِكَرْت ما إذا املنشئ البانَي الوفاء، ذُِكر ما إذا سعد لوديعة

وإنشاءً. وتجديًدا بنايًة
يف بميثاق األمة أمام نفسه عىل وربط عهًدا، نفسه عىل النحاس مصطفى قطع ولقد
وهو الوفد، ورياسة سعد بخالفة مبايعته األمة أقرت يوم العظيم؛ التاريخي اليوم ذلك

يقول: ذلك يف

هيكلها، أمام عاهدتُها كما عاملها، رفيع يف سعد ُروح أمامكم أعاهُد وإني …
الحكمة مستوحني ومعكم، زمالئي مع وأعمل أمينًا، خادًما للوطن أكون أن
عميت كلما برشده مستضيئني سبيًال، ذلك إىل وجدنا ما سعد روح من والحزم
من فينا ما بكل الدستور عىل نحرص وأن الخطوب؛ علينا وأجلبت األمور،
طريقنا يف نسري وأن صادقة؛ رغبة بكل األحزاب ائتالف عىل محافظني قوة،
الكاملة والحرية الصحيح التام االستقالل من غايتها البالد تنال حتى املرسوم،

الوطن. وبمجد بها العظيم الفقيد اسم ُقِرَن التي
تشوبها ال املقدسة والحرية الصحيحة الوطنية أن سعد علَّمنا لقد …
نعرف فنحن بهتانًا، حريتنا وال عدوانًا، وطنيتنا كانت فما أضغان، وال أحقاد
بُْغًضا، األمم من ألمة نحمل وال الواجبات، من علينا وما الحقوق، من لنا ما
املرصية، كرامتنا ونحمي القومية، عزتنا نقدس ولكنا غدًرا، لها نضمر وال

والشعوب. األمم قلوب يف َمَواِطنَها وننادي
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وهذا الزعامة، ذروة يف استوى يوم عليه، األمة مصطفى عاهد الذي العهد هو هذا
لتأدية الظهور له اإللهية العناية أرادت حني به، الشعب أمام ارتبط الذي املوثق هو
قرابة بعد إليه ليعود الخاطر وإن مهمته، لبداية حان قد الحني بأن وآذنت رسالته،
وحشوًدا ملكانته، مصطفى كفاية عىل روائع آيات املايض إىل َكرَّته يف مجتاًزا سنني، تسع
حكمته، ووفرة رأيه وأصالة وثباته وَجَلده شجاعته ملبالغ املثبتة الجسام الحوادث من
يف يخل لم وارتباًطا الَقَدر، مع وعهًدا هللا، مع ميثاًقا كان املقدس العهد ذلك أن فيحس
وحرص اه، وفَّ حتى صانه ولكنه قداسته، عن صاحبه به ينحرف ولم منه، ناحية أية
من البطولة عىل مثًال الوطنية، الزعامة قمم أعىل عىل اليوم به ووقف اه، أدَّ حتى عليه

األمثال. أندر
والقلوب جزع، بعد هدأت أن النفوس تلبث لم الرياسة مكان يف مصطفى قام ويوم
ظهر فقد اضطراب؛ بعد َقرَّْت واألخالد لهفة، بعد سكتت واألذهان قلق، بعد اطمأنت
ذات الشخصية ورب به، األقداُر دفعت الذي والزعيم إليه، الحياة احتاجت الذي الرجل
القائد برز بل أفقها، مستوى يبلغ ولم رفعتها، يرتفع لم َمْن كل عىل العظيم السلطان
الجماعات. عليه وتعيش األمم به تحيا الذي املتنبه اس والعنرصالحسَّ الضمري أو الوطني،
من جديدة ومرحلة الثورة، أدوار من آخر دوًرا النحاس مصطفى ظهور كان لقد
فورتها، أشد وتفور مداها تبلغ إذ ولكن تستطيل، ال بطبيعتها الثورات فإن مراحلها؛
تتالىش أن عليها البالغ الخطر ومن أعقابها، يف تحيا وتظل نتائجها، يف فتعيش تعود
وخيمة. نكسة ويُْعِقب مؤملة، ردة إىل ينتهي ذلك ألن فورانها؛ عقب وتتبدد قيامها، بعد
يف الكامنة معانيها يتعهد الذي الحكيَم القائَد الدقيق الدور هذا يف لها هللا هيأ إذا ولكن
أعماق يف القائمة مواردها يغذي كيف يعرف الذي الرصني القويَّ والسيايسَّ النفوس،
به ويدفع توجيه، أحسن فيوجهه العام املعنوي بالروح ويمسك األرواح، وأغوار الصدور
أثره، يف وتميض معه، وتتجه له تستجيب كيف تعرف كذلك البالد فإن مندَفع، خري إىل

اإليمان. بالغة الجأش، هادئة النفس، مطمئنة
ولسنا السيايس، ذلك هو سعد خليفة وكان القائد، ذلك هو النحاس مصطفى وكان
لو نتيجتها تروح أن يمكن كان وماذا الوطنية، الحركة صورة تكون كانت ماذا ندري
الذي وهو ليوجهها، سعد عقب ويَنَْربِ ليقودها، سعد بعد النحاس مصطفى يأِت لم
دوٌر — األقدار خطة يف — يتوالها الذي السيايس أمام كان إذ مكانه؛ يف طبيعيٍّا جاء
سلسلٌة زعامته، مرتقبة مقدمه، منتظرة كانت بل جمة. وصعاب شاقة، ومرحلة خطريٌ،
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عديدة ووجوه املتزاحمة، والخطوب املرتادفة، واملحن الخطرة، التجاريب من مستطيلة
رصَعتْه، لها جلًدا باستعداده يكن لم إذا والبالء؛ األذى من غرائُب وألوان الخصومات، من
اليأس، إىل به نزعت بقوته اإليمان أشد مؤمنًا أو أضعفته، قويٍّا أو حطَّمته، صبوًرا أو
املنهزم وهو فائزة، متغلبة طريقها، من املحاولة آخر وأزاحته القنوط، إىل وأسلمته

املدحور.
محن، يف سعد مع واشرتك خطوبًا، سعد بجانب النحاس مصطفى شهد وقد
تلك بعد له مرتقبًا وكان والحرمان. لآلالم واستهدف واملنفى، للمعتقل معه وتعرض
أشد يخوض أن عليه مقدوًرا منها، أشد أو بأشباهها وحده يكتوي أن األليمة املساهمة
ِضْعَفني، األلم من ويتحمل مرتني، يتعذب لكي تجربة؛ وعظم شقوة السنني حوالك
مثله الوطنية الزعامة تاريخ يف للزعماء يقع لم ما وهو مذاَقنْي، الخطوب من ويذوق
يف يأتي الغالب يف زعيم كل كان إذ االستقالل، وقضايا الحوادث، سري من نعرف فيما
ومهالت انقطاع، فرتات عىل تجيء الزعامات وكانت بذاته، عرص يف ويظهر معني، زمن
بعيد، من إال سبقه الذي الزعيم وبني بينه الصلة تقوم فال املدى؛ فسيح وانتظار طوال،
يف تتفاوت وإنما دوَريْهما، يف الحوادث تتشابه وال عهَديْهما، يف التجاريب تتماثل وال
ويروح سواه، امتحان غري ممتَحنًا زعيم كل ليظل وأمثاله؛ أشباهه يف وتتباين كله، ذلك
صربه ومقدار إياها، ومكافحته لها، تناوله قدر عىل به، خاصة ظروف أمام قائد كل
وسهمه الفوز، من ونصيبه موضعه، يف وُمْطمأنِّه ملكانه، استحقاقه مبلغ بروح عليها،

والتوفيق. النجاح من
ثم بنفسه، األمر يتوىل أن قبل سعد عن آخذًا أوًال جاء النحاس مصطفى ولكن
تتالحق ال ألنها الزعامات؛ يف نادر وهذا إليه، الشأن ُوِكَل أن بعد نفسه، عن ثانيًا آخذًا
وتتشابه املعالم، يف تتقارب ثم الصورة، هذه عىل بعض يف بعضها يندمج ال أو هكذا،
الرحيمة األقدار تصاريف كانت كذلك ولكن الغريب، النحو هذا عىل واللوازم الصفات يف
عظيم إيمان عىل الثاني الزعيم ينشأ أن إال أبت فقد لها، النارصة مرص، عىل الحانية
والقضية لها يعمل التي للغاية متقدة وحماسة له، صادق ووالء بصاحبه، كبرية وثقة
له الرياسة وقوع من موضعه يف بويع حني اإلنكليز خيش لقد حتى عنها، يدافع التي

«تطرفه». أمر من وصفوه مما خيفًة
الزعيم وإىل للزعيم، ممثلة كأنها الفكرة إىل نظره يجعل أن كذلك األقدار وقضت
وسيلة بكل نفوذه وتوطيد صاحبه سلطان تعزيز عىل يعمل وأن للفكرة، ممثل كأنه
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من ومزيًدا أنصار، من ُجُدًدا له يجلب أو خصومه، وبني بينه يتوسط كأن وسبيل،
بالخفاء، الالئذ والكيد املخافت، الهمس ليدرك بأذنه؛ األرض ُع يَتَسمَّ أو ومشايعني، أعوان
وأنسب املعينة، للمهام األعضاء أصلح يف برأيه إليه يديل أو بالظالم، املتَرسِبل والدس
لبعض املالئمة واملقرتحات الصالحة باألفكار عليه يشري أو املطلوبة، لألعمال األعوان

الطارئة. واألزمات والحاالت الظروف
ويغني مجهوده، من ويقصد وقته، من كثريًا زعيمه عىل يوفر جعلته وكذلك
واملقابالت املناسبات عديد يف عنه ينوب بأن ذاكرته، يف ودقيقة صغرية كل حمل عنه
واملدونات، املذكرات بكل وموافاته اإلمكان، قدر عىل األعمال تسهيل عىل ويعمل والوفادات،
يشء كل يكون لكي وإثباتها؛ بتدوينها وحفل بقيدها، عني التي واملحارض واملالحظات

مرقوم. كتاب يف
املطمنئ وهو فيه التزيُّد عىل ويبعثه ويرتضيه، به فيفرح ذلك منه يرى الزعيم وكان
بأنه يشعرهم لكي عليه؛ واعتماده به ثقته مبالغ إىل الناس أمام أحاديثه يف امللمح إليه،
الكافية القديرة والشخصية لتسليمه، الوقت حان إذا الزمام يسلمه الذي الرجل وجد قد

الرحيل. آذن إذا عنه األمر لتتوىل
ه، رسِّ وموضع ثقته محل فكان دوره، يحل أن قبل سعد يف مصطفى اندمج كذلك
بطبيعته، هو اكتسب ما إىل فأضافه سعد، عند ما أكثر االندماج هذا من اكتسب وقد
املستقبل، يف إليه املحتاج الوطني القائد واستكمل للغد، املطلوب الزعيم فيه فاستتم
املواطن أحرج يف الجهاد تتوىل أن قىضهللا التي الصالحة القيادة مطالب سائر واستوىف

السنني. وأسوأ
عربها وقد الزعامة مكان يف النحاس ومصطفى اليوم، سنوات تسع انفرطت وقد
من أكثر مقاوًما خصم، من أكثر مكافًحا مكاره، ومالقَي شدائد، ومواِجَه أزمات، خوَّاض
كيف عرف حتى وموقف، موطن كل يف الجريء الشجاع الَجْلد الصبور وهو عاصف،
نحو املرتادفة واألعاصري املتقاذفة، واللُّجج الصاخبة، التيارات هذه وسط بالسفينة يسري

النجاة. وصخرة الحسنة، والغاية اآلمن، الساحل

ولكنا موضوعه، من بعيًدا البحث بنا وترامى املقدمات، يف أطلنا قد الكتاب هذا يف ولعلنا
ناحية يف حسنًا وبحثًا يَُعاَلج، لم جديد باب يف صالحة دراسة الكالم ليجيء ذلك أردنا
تطبيًقا الثاني والشطر وتقريًرا، بسًطا منه األول الشطر وليكون تُتَنَاول، لم خطرية
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مساق الكتاب نسوق أو تاريًخا نضع أن — أسلفنا كما — فيه النية وليست وتقديًرا،
مصطفى أوىف فقد ، يَُردُّ وال شيئًا يجدي ال واملديح بعُد، يُكتَُب ال التاريخ فإن املديح،
يصعد ال أْعَرُج الذم كل ألن واملدح؛ الذم فيها عنده يستوي التي الغاية عىل النحاس
أثمرت، صالحة جهوًدا نسجل أن أردنا وإنما لديه، فيها خري ال زيادة املديح وكل إليه،

مبني. بفوز انتهت سياسية ومعارك
لظروفه ا وقصٍّ لرباعته، وتقديًرا الفوز لذلك تحية «املتواضع» الكتاب هذا جاء لقد
والقيادة وأرسارها، الزعامة حديث عن َغنَاءٌ يكن فلم حوافزه، لجملة ورسًدا وحوادثه،
الذي الزعيم حديث من بد يكن ولم ومزاياها، صفاتها وبيان وغرارها، وطرازها الوطنية
هذا األنواء وسط بالسفينة وسار التوجيه، هذا الشعب ه ووجَّ النرص، هذا إىل األمة قاد

املسري.
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بني يكن ولم ذاته، اإلقليم من بل منه، كذلك مصطفى وجاء الريف، أهل من سعد كان
طيب، املنبتني وكال معدودة، وأميال قصرية مسافة غري مصطفى ومنبت سعد مولد
الجملة عىل مرص أقاليم أخصب ليعدُّ حتى مًعا، والنسل والحرث الزرع، يف خصيب

ثراءً. واألذكياء باملشهورين وأغناها ا، َمَعدٍّ النوابغ يف وأكثرها منابت،
ندر بما يفخر أن اإلقليم لهذا أريد كأنما الزعيمني، مجيء كان الغربية مديرية من
طيبة أجواًدا واملساقط واملوالد املنابت يف مرص أقاليم كانت وإن سواه، إلقليم يتهيَّأ أن
عظمته شغلتهم فقد حياته؛ أيام التحقيق عىل سعد مولد يعرفون الناس يكن ولم كرائم.
هذا من مرتحله حني عرفوا ولكنهم بطولته، ونطاق نفسه دائرة عن خارج يشء كل عن
من فاشتهرت الحياة، هذه نور فيه شهد ما أول كانت التي الصغرية «القرية» العالم

كريم. ذكر الناس يف لها وقام الشفاه، عىل وترددت الحني، ذلك
به وبره إليه اختالفه كثرة من معه واشتهر نبوغه، من ُعرف مصطفى مولد ولكن
وارتضوا شهرته، له أقروا أنبته، الذي املنبت ذكروا إذا الناس وجعل عام، كل يف ومزاره

منبتًا. للزعامة يكون أن له يعجبوا ولم إنجابه، له
يف التماثل مع — منه مصطفى جاء الذي والبندر فيها سعد ولد التي القرية وبني
يردهما التاريخ، يف آخر شبٍه وجُه — واألفق الجو يف والجوار الرتبة، يف والتشابه اإلقليم،
وهي الحضارة؛ بأعجب واشتهرت بالعظائم حفلت فيه وقرون زاهرة، فيه عصور إىل

العظيم. املجد ذات القديمة مرص وبداية الفراعنة عصور
— الروم بحر جملة من الفراعنة أيام يف فكانت — سعد موطن — إبْيَانَْه أما
نشز ارتفع النيل، «طمي» بسبب عنها أمواهه انحرست فلما — املتوسط األبيض البحر
بحرية إىل تصل أرضها وكانت القرية، تلك فوقه أُنشئت البحر يف يََفاٌع أو األرض من
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يومئٍذ تعرف فوه وكانت اآلن، كشأنها «فوه» ملدينة تابعة يومئٍذ كانت كما الربلس،
للميالد، عرش الخامس القرن يف اشتهرت حتى وتزدهر تنمو وظلت «متليس»، بمدينة
اإلفرنج للقناصل مستقرٍّا اتُِّخذَت لقد حتى القاهرة، بعد مرص يف مدينة أعظم وأصبحت

العثماني. الفتح بعد
القرن يف مرص إىل نزحوا الذين «املليذيني» إىل النواحي هذه أهل نسب ويرجع
«فوه» مدينة أسسوا الذين وهم «ابسماتيك»، عهد يف السفن ظهور عىل امليالد قبل السابع
واندمجوا وصاهروهم املرصيني دين يف دخلوا وقد — عليك أسلفنا كما متليس أو —
استعان وقد قوميتهم، عن النزول متأبني بديانتهم، مستمسكني زمنًا أقاموا بعدما فيهم
يتأمل من إن حتى «اسرتابون»، املشهور املؤرخ رواية يف وذلك فأعانوا، بهم فرعون
ساللة من أنهم يف يشك ال — ولونه َشْعرهم وبخاصة — وسكانه اإلقليم هذا أهل وجوه

النازلني. النازحني أولئك
املشهور الرحالة بطوطة ابن زارها وقد «إبيانه»، رشق شمال املرشد» «منية وتقع
اليوم إىل وتقوم الهجرة، من الثامن القرن أوائل يف «طنجة» من البالد هذه إىل قدم حني

عالية. وُربًى وآكام قديمة تالل — سعد مهبط — إبيانه من الرشقي الجنوب يف
«جمنوت» قديًما تُْدعى وكانت الفراعنة، عصور يف معروفًة «سمنود» كانت وكذلك
القديمة التواريخ يف أيًضا تسمى كانت كما — سمنود من الُغنَّة يف قريبة وهي —
سمنود، من كانوا الثالثني األرسة فراعنة أن مارييت املؤرخ مة العالَّ ذكر وقد «سبنيت»،
وسبعني وثماٍن بثالثمائة املسيح ميالد قبل الرسير عىل ملوكها من ملك أول جلوس وكان
بضع بها فأقاموا الثانية، للمرة مرص عىل الفرس استولت فراعنتها زمن أواخر ويف سنة،

األصليني. الفراعنة أيدي من امللك وانتزع عنها، األكرب اإلسكندر جالهم حتى سنني
تاريخ من نقلوه ما الرومان عنه نقل الذي «مانيتون» املؤرخ مولد سمنود وكانت

املرصيني. قدماء
التي املنازل من اإلسالم صدر يف كانت سمنود أن خططه يف املقريزي روى وقد
العرب لقبائل العاص بن عمرو كتب الربيع جاء إذا فكان خيولهم، لربيع العرب ينزلها
وإهناس، وسمنود، منوف، هي: أكثرهم يختارها التي القرى فكانت أحبوا، حيث بربيعهم
أَحبَّ فمن الربيُع، حرض قد «إنه غزوهم: من قفلوا إذا للناس يقول عمرو وكان وطحا.
وأهزَل نفَسه، أسمَن قد أحدكم جاء ما أعلمن وال فليفعل، يربعه بفرسه يخرج أن منكم

ُفْسَطاطكم.» إىل فارجعوا العدُد، ولَوى الذباُب، وكثر اللبُن، َحَمض فإذا فرَسه،
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فقال: يوًما الناس خطب أنه العاص بن عمرو عن وروي

وإىل الراحة، بعد النََّصب إىل تدعو فإنها أربًعا، وِخالًال إياكم الناس، معرش يا
وإخَفاَض العيال،1 وكثرة إياكم العزَّة؛ بعد الذلة وإىل عة، السَّ بعد الضيق
ال إنه ثم نوال. وال َدْرك غري يف القال، بعد والقيَل املال، وتضييع الحال،
بني وتخليته لشأنه، والتدبري جسمه، توديع يف املرء إليه يئول َفراغ من بدَّ
األقل، والنصيب بالقصد فليأخذ ذلك إىل صار ومن شهواتها.2 وبني نفسه
عاطًال، الخري من فيجوز نفسه، من العلم نصيَب فراغه يف املرءُ يضيِّع وال
ونزَلت الَجوَزاءُ، تََدلَّت قد إنه الناس، معرش يا غافًال. وحرامه هللا حالل وعن
ووضعت املرعى، وطاب النََّدى، وقل الوباء، وارتفع السماءُ، وأقلعِت عَرى، الشِّ
فحيَّ النظر، ُحْسُن رعيته، بحسن الراعي وعىل السخائل، وَدَرَجت الحوامل،
وصيده، وِخرافه ولبنه، خريه من تنالوا ريفكم، إىل تعاىل هللا بركة عىل لكم
وبها عدوكم، من جنتكم فإنها وأكرموها؛ وصونوها وأسمنوها، خيلكم وأرِبُعوا
حدثني وقد خريًا. القبط من جاورتموه بمن واستوصوا وأنفالكم، مغانمكم
بعدي عليكم سيفتح هللا «إن يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمع أنه املؤمنني أمري عمر
أيديكم، فكفوا وذمة، صهًرا فيكم لهم فإن خريًا، بقبطها فاستوصوا مرص،
جسمه أسمن قد رجل أتى ما أعلمن وال أبصاركم، وغضوا فروجكم، وا وعفُّ
فَرَسه أهزل فمن الرجال، كاعرتاض الخيل معرتٌض أني واعلموا فرسه، وأهزل
يوم إىل رباط يف أنكم واعلموا ذلك، قدر فريضته من حططته علة غري من
الزرع معدن داركم، وإىل إليكم قلوبهم وتشوُّف حولكم، األعداء لكثرة القيامة
عىل — الناس معرش — هللا فاحمدوا النامية، والربكة الواسع والخري واملال
املاء، وسخن العود، يبس فإذا لكم، طاب ما ريفكم يف فتمتعوا أوالكم، ما
فحيَّ الشجر، من الورد وانقطع البَْقُل، ح وصوَّ اللبن، وحمض الذباب، وكثر
تحفٌة ومعه إال عيال ذو منكم أحٌد يَْقُدَمنَّ وال هللا، بركة عىل ُفسطاطكم، إىل
عليكم. هللا وأستحفظ هذا قويل أقول عرسته، أو سعته من أطاق ما عىل لعياله،

العرص علماء بعض إليه يذهب ما يطابق فإنه اإلسالم، صدر يف لرجل الرأي هذا يكون أن العجيب من 1

وتحديده. النسل ضبط موضوع يف الحديث
األلعاب. وحكمة الرياضة فلسفة يف يقال ما أحدث يطابق أيًضا وهذا 2
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ويف وأُصِلحت، َمْت ُرمِّ تهدمت، كلما كانت العهد، قديمة كثرية مساجد سمنود ويف
أُنِشئ بك البدراوي لورثة «وابور» — التوفيقية الخطط يف روي كما — القبلية جهتها
االبتدائية املدرسة موضعه يف وأقيمت اليوم أزيل ولكنه املزروعات، وسقي القطن لحلج
مصطفى قيام عقب املعارف وزارة إىل اآلن وضمت البدراوي، وقُف قبل من أنشأها التي
«ورشة» أيًضا املدينة من القبلية الجهة يف وكانت عليه. بالنظارة أخريًا باشا النحاس
إليواء للوقف وَمضيََفة للمدرسة، ِفنَاء اليوم موضعها فأصبح البدراوي، لورثة قماش
اإلنكليز من لرجل كان «وابور» كذلك وثمَّ للطاعمني. وِقًرى للطارئني ومثوى النازلني،
مسيو يُدَعى فرنيس رجل إىل ذلك بعد آل ولكنه البحرية، الجهة يف ماجور مسرت يُدَعى
دار أيًضا الجهة تلك ويف دارسة، أنقاض إىل أخريًا واستحال األقطان، تجار من فوميه،
رتَّب وقد ورصيف، حديد من سياج ذات البحر، عىل مرشفة بك، العال عبد أنشأها
ُمنِشِئها عهد يف كانت كما اليوم إىل قائمة الدار وهذه ليلة، كل فيها القرآن قراءة صاحبها
األذكار، وإقامة القرآن لقراءة ماًال الواقف عليها أجرى وقد وقًفا، أصبحت ولكنها األول،
القديمة األبنية تلك تَُزال سوف لألسف ولكن الرئيس، أرسة لدار تماًما مقابلة اليوم وهي

الحديث. سمنود كوبري إلقامة
الشيخ بحارة املشيخة رئيس البدراوي أحمد بيت املشهورة البيوت من سمنود ويف
ومنزل البحر، عىل نصري الشعراوي ومنزل الدوَّار، بحارة الصعيدي أحمد وبيت سالمة،
هذه آلت وقد َسبََلة، أفندي مصطفى ومنزل مركزها، مجلس رئيس العال عبد السيد
والشوارع األزقة بقيت كما حالها، عىل باقية ظلت وقد أصحابها، ورثة إىل جميًعا املنازل

األسماء. بتلك اة ُمسمَّ
الكبري، البدراوي أنشأه للدجاج، معمًال التوفيقية الخطط رواية يف سمنود وتحوي
األيام، عليه أتت قد املصنع هذا ولكن دجاجة، ألف مائة سنة كل يف منه يستخرج وكان

القديم. وشأنه األوىل سريته واسرتد سنوات، عرش من بالذات مكانه إىل أعيد ثم
فأصبح ألًفا، عرش اثني عنه نروي الذي العهد لذلك سمنود يف املسلمني عدد وكان
ال اليوم ولكنهم خمسمائة، يبلغون فيها األقباط وكان ألًفا. عرش سبعة قرابة اليوم
ولكنه العرشين، نحو (األجانب) اإلفرنج عدد وكان مائتني، من أكثر األرجح عىل يبلغون

نحوه. أو ذلك من قريبًا اليوم عاد ثم الزمن، من فرتة زاد قد كان
«فدان يُدَعى أثر غري فيها ليس اليوم ولكن كثرية، آثاًرا تحوي سمنود وكانت
ترجع التي الهروغليفية والنقوش القديمة والتماثيل فيه، األثرية األحجار لكثرة الحجر»؛
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وكان التل، لها يقال مرتفعة هضبة األثر هذا بجوار وكانت املرصيني. قدماء حضارة إىل
ولم الرتبة، وتخصيب األرض لتسميد ترابًا األثري التل ذلك من يقتطعون سمنود أهل
التل؛ ذلك من األتربة اقتطاع من كثري خلق اغتنى وقد الحني، ذلك يف محظوًرا ذلك يكن
ترابه، من حملوا فيما ألنفسهم فأصابوها وفضة، ذهب من ونفائس آثاًرا تحوي كانت إذ
إىل «التل» باسم مشهورة ظلت وإن زراعية، أرًضا مكانه وأصبح زال، قد اليوم ولكنه

اآلن.

باشا. النحاس مصطفى

نفوذ ذا رجًال وكان البدراوي، بك عيل املرحوم هو العهد ذلك يف الناحية شيخ وكان
شديد الحيلة، واسع وكان الرضائب، بجباية الكبري عيل محمد إليه عهد لقد حتى كبري،
فدان، وسبعمائة ألف منها له بقي األرجاء، مرتامية وأرًضا كثرية، أمالًكا فاقتنى البطش،
منها ألوالده يجعل ولم الخري، وسبل الرب وجوه عىل جميًعا فأوقفها والدور، املنازل غري
النحاس مصطفى إىل أخريًا األوقاف بهذه ُعِهد وقد عليهم، تجري محدودة مرتبات غري

قيام. خري عليها وقام صاحبها، إىل الحقوق ورد إدارتها، فأحسن باشا،
عهد إىل وإخوته النحاس مصطفى مولد فيها كان التي الدار بناء تاريخ ويعود
فسيحة الرحاب، واسعة وجعلها شيدها الذي فهو النحاس، سالم الشيخ املرحوم جده
الطالء، حسنة اليوم إىل تزال ال وهي عمارته، وأسلوب العهد ذلك طراز عىل األفنية،
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النحاس محمد الشيخ املرحوم ولده إىل الدار آلت وقد النقوش، جميلة بالزيت، مدهونة
واألستاذ النحاس بك محمد املرحوم ولديه فيهما ج زوَّ طبقتني فوقها فابتنى الزعيم؛ والد
عظيم، وشأو كبري مقام سمنود يف ولها العشرية، منزل اليوم إىل وهي النحاس، سالم
وأرسل تنشئة، خري ونشأ منبت، أطيب منها نبت الذي اليوم عميدها مكان من استمدته

بجملته. العالم يف ذكرها ورفع الشمس، مطار مع ذاتها سمنود اسم
املرحوم فاشتغل لألخشاب، واسعة تجارة مركز بعيد غري عهد إىل سمنود وكانت
متسع الثروة كبري تاجًرا يكن ولم التجارة، بهذه زعيمنا والد النحاس محمد الشيخ
وسمعته النقية، وشهرته الحسن، باسمه غنيٍّا ذلك مع كان ولكنه املعاملة؛ مرتامي النطاق
الناس فوثق يكذب»، ال الذي «التاجر أو املستقيم، التاجر أنه وهو األسواق، يف الطاهرة
لجئوا معاملتهم يريد أحد جاءهم إذا اآلخرون التجار كان لقد حتى ذمته إىل وسكنوا به،
سمنود يف كان ولقد برأيه. ووثقوا بشهادته أخذوا له شهد ما فإذا فيه، رأيه يسألونه إليه
حسن من يصيبوا لم ولكنهم نطاًقا، َمتْجِره من وأوسع ثروة، منه أكرب أخشاب تجار
مآل فكان ذمته، ونقاء استقامته أمر من به الناس وتسامع له، ترامى الذي مثل السمعة

وفناء. زوال إىل بعدهم من تجارتهم
كان إذ والده، كان كما ُمزكية صوامة قوَّامة، صالحة، تقية، سيدة والدته وكانت
الفرائض، فيه وتُراَعى التَُّقى، ويغمره العبادة، تسوده طاهًرا جوٍّا كذلك، العشرية أفق

والسالم. والدعة السكينة أجنحة عليه وترفرف
والتمسك الزمن، قديم من املدينة يف عنهم مسموعة النحاس آل يف التقوى وكانت

والندوات. املجامع يف بها ُعرفوا التي صفاتهم أول بالدين
قىض أشقة، وخمسة النحاس، أحمد املرحوم وهو أبيه من أخ ملصطفى وكان
النحاس سالم األستاذ اإلخوة من اليوم فله نحبه؛ — النحاس محمد وهو — كبريهم
وله الداخلية، وزارة يف املفتشني كبري بك النحاس العزيز وعبد التاجر، النحاس ومحمود
للمرحوم زوًجا وكانت النحاس، زهرة السيدة العصمة صاحبة حرضة هي وحيدة أخت
الثورة إبان يف القاهرة محافظ بك فوزي إبراهيم املرحوم نجل بك، شوقي إبراهيم
واحٍد دُم الثورة يف يَُرْق فلم األجانب أرواح بحماية يومئٍذ إليه ُوكل قد وكان العرابية،
يف ناصعة صفحة له يسجل بأن حريٍّا بفخار، حقيًقا ذلك فكان قتيل، يَُطلَّ ولم منهم،
شقيقها عند الفاضلة السيدة هذه وجدت وقد الجوار. وَمنََعة والوطنية الشهامة كتاب
أبناؤها وجد كما الُقْربَى، وأندى الرحم، وأعطف الحب، وأكرب الحنان، أعز مصطفى
الكريم. والويلَّ الربَّ، الحنَّان والعميد الراعي، األب خالهم عند — وإخوته وحيد — النجباء
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عليه وحنا ولزمه مصطفى رَعى أن بعد ،١٩٢٠ سنة يف مصطفى والد وفاة وكانت
أول ويف ُمصعٌد، املجد طريق عىل وهو إال الرحيل آذن يوم يغادره فلم األربعني، سن إىل
بخطى الزعامة ربوة إىل يسري مجاهد الوطن سبيل ويف النجم، متألق الوطني النبوغ

سنني. بثماني أبيه بعد والدته قضت وقد فساح،
الفرعونية، مرص حضارة الحضارتني: ملتقى الطيب، البلد ذلك إذن، سمنود يف
اإلسالمية، والسهولة الديني، التسامح أنشأها التي الوحدة تلك يف مرصالعربية، وحضارة
فاتح العاص بن عمرو خطبة يف رأيَت كما قومه، املحمدية الرسالة صاحب بها ووىص
من ٍف َرشَ وعىل الخصيبة، امُلمرعة سمنود يف لك تقدم فيما الربيع منازل بسبيل مرص،
النحاس، مصطفى مولد كان — املرتامية واملروج النضرية، الحقول ووسط النيل، أمواه
الهادئ الوادع املنزيلِّ األفق ذلك يف بل ،١٨٧٩ سنة يونيو شهر من عرش الخامس يف وذلك
هذه ضياء عىل عينيه فتح والفضيلة، التَُّقى أنفاس وتمأله السكينة، عليه ترفُّ الذي
العظيم الرجل يصبح سوف أنه اإللهية العناية له كتبت األْعَراِق، أطيب من وليٌد الدنيا
إىل بها ويسري العالم، هذا يف األمم له جاهدت ما ألرشف مجاهدة أمة أمر يتوىل الذي

النجاح. يدرك حتى األحداث عىل جلًدا قويٍّا شجاًعا غايتها
جنباتها يف ويمرح الطفولة، من ليعتنقها الحانية أحضانها له الطبيعة اختارت لقد
ليس املروج، يف عاديًا ويذهب السباحة، ليتعلم اليمِّ إىل ويقفز الحقول، يف يرتع صبيٍّا
نشاطها، مثل يف يباكرها الشمس ضياء تحت الهواء، زفيف وال الرياح، َخْفق عليه

املغيب. عند ويودعها
من صحيٍّا، املولد ليكون آتيًا سعد مثل الُقَرى أهل من النحاس مصطفى جاء كذلك
مقاصدها؛ جليل من ملقصد وهيأته معانيها، أكرب من معنى به أرادت التي الطبيعة قلب
وانتخاب بإفراغها وتتكفل قوالبها، ألخيار وتتخري مصنوعاتها، عىل ن تُؤمِّ الطبيعة ألن
األمة ليناسب فالًحا بالنشأة مصطفى يكون أن أرادت وقد إلخراجها، املساعدة الظروف
وقوة املحيط، وسعة األفق، رساح يف القرويني مزايا كل وأعطته قيادتها، سيتوىل التي
السبيل له تهيئ التي النفسية واملنازع الُخلُقية الصفات من ليدرك املناخ؛ وسالمة الرتبة،
للصعاب والتجلد بالشدائد، التمرس عىل وتعينه التفوق، إىل الطريق له وتفتح الربوز، إىل

الخطوب. عظائم عىل والصرب األعباء كبار واحتمال واملشاق،
التي العملية الحياة مع النشأة تتناسب لكي الطبيعية البيئة تلك يف مصطفى نشأ
فاقتىض األمثلة؛ وُعليا الغايات لكبار ويجاهد ويناضل ليكافح ُخلق قد كان إذ ترتقبه،
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الطفولة، من الخلق مكتمل الحداثة، من البناءة سليم بالفطرة، قويٍّا يكون أن كله ذلك
باألعوام، عمره يُْحَسُب ال العافية، موفور الُقَوى، َخر مدَّ شابٍّا السنني عىل يظل حتى
املكتملة، والخليقة الزاخرة، والقوة الظاهرة، بالجدة عليه املحفوظ شبابه يُْحَسُب وإنما

البنيان. وصحة
باقيًا، شبابه ليظل أحضانها يف ولد التي الطبيعة عن كله ذلك أخذ قد كان وإذا
شبابه، ببقاء الكفيلة والنزعات الصفات فيها درج التي املنزلية البيئة عن كذلك أخذ فقد
لألفق الغامرة والتقوى «العائيل» بمحيطه تأثر إذ بكيانه، واالحتفاظ قواه، واستدامة
االستقامة، من للشباب أحفظ فليس أهله؛ من املكينة االستقامة وورث فيه، نبت الذي

األبدان. سالمة عىل التقوى من أعَود وال
وتخبو قواهم، وتَنَْفُد ماؤهم، ويغيض يذبلون، بالدنا يف الناس جمهرة رأينا ولقد
شيوًخا الكهولة مطالع مع يروحون بل الخمسني؛ يدركوا أن قبل نشاطهم، حرارة
وميادين الشباب، مراكض يف قواهم عىل وحملهم أنفسهم، عىل إرسافهم من ُمدبرين
واملتع اللذة، أفراس وإركاض اللهو، ومتابعة اللوَّامة، النفس إغراءات ومطاوعة الشهوات،

لألعصاب. املحطمة املستبدة ة امُلِلحَّ
فاكتسب الوديع؛ الساكن األفق ذلك يف ودرج الطاهر، البيت ذلك يف مصطفى نشأ
التمسك هذا رس عن بعد فيما سئل لقد حتى العارشة، من الصالة وَحِرصعىل االستقامة،
ذهبا املدرسة، يف ليسلكه القاهرة إىل أبوه به انحدر حني إنه فقال هللا، بشعائر الصادق
يقف والده يكد فلم — عنه هللا ريض — الحسني سيدنا رضيح إىل رأًسا ساعتهما من
فشعر مصطفى!» لك سلمت «لقد يقول: خشوع يف انبعث حتى الطاهر املقام أمام به
حواسه؛ وَغَمَر مشاعره، يف واستفاض نفسه، إىل دب خفي بوحي اللحظة تلك يف الطفل
أذنيه يف تدوي الكلمات تلك ويتمثل الحياة، طيلة الرهيبة الدينية الوقفة تلك يذكر فظل
هناك كانت لقد بل صالة؛ ميقات يهمل ولم فرًضا، يرتك لم الحني ذلك ومنذ األيام، عىل
أعوام سائر ويف جميًعا، فأحرزها والثانوية، االبتدائية املدارس يف للصالة ومكافآت جوائز

دراسته.
ُخلُقي تأثري وهو طفولته، عند مصطفى نفس يف العائيل للمحيط أثر أول هو هذا
كرائم أفاعيلُه من النفس يف وتشيع الفضيلة، بذور الوجدان يف ويلقي بالشعور، يتصل
واالعتماد اإليمان قوة الخاطر أعماق يف ويضع الدنايا، عن والتنزه األخالق، ورفعة اآلداب،
وأرهب املحن، وأبلغ الحلكات، أشد يف إليه اليأس يتطرق ال الذي اليقني وجالل هللا، عىل

البالء.

222



وتكوينه نشأته النحاس مصطفى

ذهنه؛ ورفعة ذكائه مخايل ظهور قبل الطاهرة الصالحة نفسه بوادر بدت وكذلك
الوسط وأفاعيل العائلية، املؤثرات وصنع البيت، عمل من تكون إنما النفسية النشأة ألن
تكون والطبيعة والخري والنقاء القوة من النشأة هذه مبلغ وعىل الخاصة. والبيئة األول

والتوفيق. الفوز ويتواتى النجاح، ويتيرس املصري، ويروح الرجولة،
شبابه يف النحاس مصطفى ظهر األول، النفيس والتكوين املنزلية الرتبية بفضل
كاسب الوطنية زعامته ويف واإلكبار، اإلجالل محل َرْجَلِته يف وتجىل اإلعجاب، موضع
النفس والرفيع إليه، واملنادي بالثبات واملتجمل وموحيه، اليقني ورابح وُمكسبه، اإليمان
التي املزايا تلك بقوة عليه، تكاثروا وإن خصومه عىل واملتغلب حوله، ألفاٌف والنفوُس

والتكوين. النشأة بفضل منه استمكنت
نفسه، كمواهب مدهشة بادهة ظهرت أن الذهنية استعداداته تلبث لم البيت وخارج
الفرنسية لتعليم مدرسة ثَمَّ كانت وإنما الحني، ذلك يف كبرية مدارس سمنود يف تكن ولم
وال كبريًا تعليًما تكفل ال متواضعة، صغرية مدرسة وهي املدينة، أهل من قبطيان أنشأها
املبادئ عنها ليأخذ طفولته يف إليها يختلف جعل مصطفى الصبيَّ ولكن تنشئة، حسن

األولية.
القوم وبوغت فجأة، نجابته مطالع ظهرت العارشة، يبلغ أن وقبل الفرتة، تلك ويف
قصة الناس من كثري ذكر وقد حافظته. وعجيب ذكائه، وخارق للعلم، التقاطه برسعة
مصنوعة، غري صحيحة قصة الحق يف وهي التلغراف، مكتب يف منه كان وما طفولته عن
هنا موردوها ونحن التفاصيل، وحقائق فيها الصادقة الدقائق عىل ُرَواتُها يأِت لم وإن

الصحيح. وجهها عىل
يف املستخدم أفندي حافظ الحميد عبد طفولته يف وهو مصطفى شهد يوم ذات يف
فوقف معينة، إشارات الجهاز فينقل أمامه، آيل جهاز عىل أنامله يحرك التلغراف مكتب
برغبته، املوظف فكاشف نفسه؛ يف االستطالع حب هاج وقد مليٍّا، العمل هذا يتأمل
الهجائية الحروف يحوي طويل بكشف الصبي إىل فدفع ألبيه، صديًقا الحميد عبد وكان
ونحوها. ورشطة، نقطة أو ونقطتني، رشطة بني التلغرافية، مصطلحاتها وبجانبها
يف وقلبه ذهنه كل واضًعا حفظها، عىل لحظته من أكب أن إال الصبي من يكن فلم
أن إليه طالبًا العامل إىل الغالم جاء حتى الشمس مغرب يؤذن يكد لم حتى استظهارها،

ورشطات. وإشارات نقط من الكشف ذلك حوى ما عليه ع يُسمِّ
تكون «كيف له: يقول فراح الغالم، قال ملا ودهشته الرجل عجب أشد كان وما
عليه مصطفى فألح شهر؟!» يف سواك ذاكرة تعيه ال ما واحد يوم يف وعت قد حافظتك
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حوى ما يتلو هو وراح إليه الرجل فأصغى فعاقبني!» تلخبطت «إذا قائًال: سماعه يف
وعجب العامل، دهشة فاشتدت العليم؛ الحفيظ املستظهر تَْلَوة آخره إىل أوله من الكشف

العجيب. ذكائه ووقدة الباكرة الغالم ذاكرة لقوة
الخارقة املخايل بهذه يُْعنَى بأن عليه فأشاروا جرى، بما أبيه أصحاب وتسامع
مدارس إحدى يدخله بأن له ناصحني واألْصبيَة، الغلمة يف النادرة واملواهب للمألوف،

غريب. ذكاء من هللا وهبه ما ويربز بانتظام، العلم ليتلقى القاهرة
وحدتها وُمنِشئ العظيم، إيطاليا زعيم مازيني طفولة يف كذلك يشء جرى ولقد
أن واتفق املخايل، باده ذكيٍّا وليًدا العمر من الخامسة أو السادسة يف كان فقد الحديثة؛
به أحاطت وقد املهد يف فوجده املدفعية، يف كبري ضابط وهو أمه، أقرباء أحد البيت زار
أمره من نفسه يف اعتمل الذي األثر يبدي وراح الصورة، هذه عىل ملشهده فعجب الكتب؛
قد مازيني السنيورة وكانت التاريخ، ذلك من سنتني بعد والدته إىل به بعث كتاب يف
فقد العزيز، وليدها فيها تسلك أن يصح الدراسات أنواع أي لها ينصح أن إليه طلبت

إليها: كتابه يف قال

كوكبًا يروح سوف نجم العزيز الغالم هذا إن لِك. قائل أنا بما ثقي أال
املستنرية أوروبا إعجاب األيام من يوم يف يصيب وسوف الضياء، متألق فرقًدا
ِمْلك ال لهم، ِمْلك هو كيشء يَعدُّوه أن جميًعا للناس ينبغي ثَمَّ ومن كلها،
يُنتفع أن ذاتها، اإلنسانية وملصلحة مجموًعا، للناس الخري ومن خاصة، أحد
التوجيه. أحسن ه تُوجَّ وأن بها، الطبيعة َحبَتُْه التي املألوف الخارقة بمواهبه
سبيل يف به التضحية يمكن ما بكل تضحي أن وهو عظيًما، لواجبًا عليِك وإنَّ

وتنشئته. الوليد هذا تربية

الكتاب يف راح وقد األيام، حققتها الكولونيل من نبوءة الكلمات هذه كانت وقد
والعلم الصحيحة املعارف يُكِسبه ما عىل الطفل دراسة تَْقُرصَ أن مازيني لوالدة ينصح
الكتب تناول تُجنِّبه وأن الجدلية، والقضايا النظريات أخالط من النقية والثقافة املحض
ذهنًا «إن رسالته: ختام يف قائًال النظر، وجهات ومختلف الحوار، لصنوف الحاوية
يف الطراز هذا من الصالحة الكتب لنفسه يختار أن عليه يسهل سوف كذهنه عبقريٍّا

املناسب.» والحني املوافق، األوان
فيه نفسها مازيني والدة وجدت الذي املوقف يف نفسه وجد قد مصطفى والد ولعلَّ
أمره، يف ْحَب الصَّ فاستنصح نجابته، مخايل من بدر وما وليده، ذكاء من ذَرَّ ما حيال
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وعبد ثابت باشا صالح فيهم وكان بشأنه. يسلكه أن عىس فيما مودته أهل واستشار
القاهرة، مدارس إحدى يف يدخله أن النصيحة فكانت وغريهما؛ حافظ أفندي الحميد
الطفولة، يف الذاكرة القوي الحداثة، من الذكي الغالم هذا حيال يومئٍذ القوم أحسَّ وكأنما
ما كثريًا التي النبوءة وهي غده، يف شأنًا الغالم لهذا وأن مألوفة، غري ظاهرة أمام أنهم

واملتفوقني. النوابغ مصائر َغر الصِّ يف واستبقت العظماء، طفولة صحبت
يومئٍذ وكانت النارصية، املدرسة اختيار إىل له أصلح املدارس أي يف البحث وأدى
أمني ناظرها وكان والعظاميني، الجاه أهل وأوالد اليسار أبناء إليها يختلف شأنًا، أكربها

املعروف. املربي باشا سامي
كان الذي النارض والوسط فيه، املهد من درج الذي البلد من مصطفى خروج وكان
يف منظًرا الباكرة، السن تلك يف القاهرة إىل يكتنفه الذي الوادع املنزيل واألفق يحتويه،
ريب وال خاطره. صفحة عىل منطبًعا الساعة إىل يزال ال أحسبه وموقًفا مؤثًرا، البيت
مقرتنًا جرى قد يكون أن من بد وال أليًما، كان له الرءوم الحنون والدته وداع أن يف
جديد أفق يف ليعيش الصغري أفقه عن يغرتب راح الذي للطفل ووصاتها األم بنصائح
من طفل عىل الجديدة باملفاتن، املزدحمة باإلغراء، املليئة الحارضة وسط عليه، غريب

الخاطر. بريء الصفحة نقي الريف
إشفاق يف وهي ويرعاه، السوء ويجنِّبه حراسته يتوىل بأن له هللا أمه دعت لقد
بولده يسلك أن يف هللا مستخري وهو املدرسة ليدخله سفره يف والده وَصِحبَه ودموع.

التوفيق. مسالك
الدراسية، السنة من األخرية األشهر الثالثة يف «النارصية» إىل مصطفى مجيء وكان
يليق أنه يومئٍذ فظهر املناسب؛ الصالح لها هو الِفرق أي ليعلم بامتحانه الناظر فأمر
زمالءه يجاري أن — ريب وال — عليه املشقة من وكان تالميذها. يف َفُسِلَك الثانية، للسنة
أول يحمل الريف من جاء ولكنه السنة، بداية من معهم يدخلها لم وهو فيها، وإخوانه
الثالثة. السنة إىل النقل امتحان يف جميًعا أقرانه عىل ق تفوَّ أن يلبث فلم النبوغ، بوادر

إليه، املشوقة أمه أحضان ليجد سمنود إىل الصيفية اإلجازة يف مصطفى وعاد
الشمس وحرارة املمرعة، والحقوق النرضة، املروج إىل عاد فيه. الخري املتوسم أبيه وتَْوَق
وهو عنه، أشهًرا غاب الذي البيت إىل ورجع املتدفقة، وأمواهه النهر ومنظر الساطعة،
اللقاءة لهذه واسرتَْوَح النفسية، امُلتَْعة بهذه ففرح أهله؛ أخالد يف هو كما خاطره، يف أبًدا
جديدة، بنفسية ولكن الحداثة؛ مالعب ويطوف الطفولة، معاهد يغىش ومىض الالهفة،
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يف املشاعر هذه فحركت األقران؛ عىل وتفوق االمتحان، يف نجح الذي الصغري نفسية
الرابعة السنة وحده يطوي أن روحه يف النجاح ونفث الباكر، النبوغ طماحة نفسه
الثانوية الدراسة سلك يف انتظم الجديد، الدرايس العام حل إذا حتى دروسها، باستذكار

طافًرا. قافًزا

النحاس. مصطفى

أن فخِيشَ املتوثبة، الرساع البوادر تلك مصطفى يف ملح باشا سامي أمني ولكن
يسري بأن فنصح وإجهادها؛ عليها بالحمل حرارتها وتخبو بإرهاقها، الجذوة تلك تخمد
عليه فأشار الخطرة؛ الطفرة تلك من عليه والده وأشفق طبيعية، سرية الدراسة يف الطفل
وريض مصطفى فأطاع املسري، ة ُشقَّ عىل أْعَوُن ألنها وبالتؤدة؛ اإليغال، خيفة ق، بالرتفُّ

الناجحني. أول نهايتها يف فكان االبتدائية، الرابعة السنة ودخل النصيحة،
إىل مبارشة ينتقلون الرابعة السنة نهاية يف الناجحني أن يومئٍذ املتبع النظام وكان
االمتحانات لها ونظمت بعد تقررت قد االبتدائية الشهادة تكن لم إذ الثانوية، الدراسة
إىل ينتقل أن موشًكا فيها مصطفى كان التي السنة تلك يف ولكن العامة. النهائية
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تقررت عرشة، الثانية جاوز قد الصبيُّ يكن ولم ،١٨٩١ سنة وهي التجهيزية، الدراسة
لتُِربز األقدار أعدتها مباغتة ذلك وكان االبتدائية، الشهادة لنيل عام امتحان إقامة فجأة
يكن لم إذ ملكاته؛ وغزارة استعداده، وقوة نجاحه، وبوادر ونجابته مصطفى، ذكاء
املهلة تكن لم قرصها عىل ولكنها أسبوعني، سوى االمتحان ذلك وتأدية مصطفى بني
عىل وبرز االمتحان يف فنجح الطويل؛ وجلده املكني، وصربه الوثيق، عزمه حيال القصرية

فيه. الفائزين رأس
صميم من إليها قادًما القاهرة، يف غريبًا االبتدائية الدراسة مصطفى أتم كذلك
وكانت طعامه. ويجد فيها يبيت أي الداخيل»؛ «بالقسم النارصية يف وكان القرى،
النفوس عىل السلطان شديد وفتون خطر، إغراء مواطن العلم معاهد يف الداخلية األقسام
االشرتاكية، ومعيشتهم الطالب اختالط بسبب الربيئة، النقية والصفحات الساذجة،
وقد الريف، من النازحني األغنياء وأوالد الذوات، أبناء مدرسة قدمنا كما النارصية وكانت
املفاتن إىل واالستماع والعبث، للهو واالستجابة املراح، إىل والنزوع بالرتف طالبها اشتهر

واملغريات.
أبيه، ووصاة والدته دعوات خاطره ويف سمنود من انحدر الذي مصطفى ولكن
الذي النقي الوادع املنزيل واألفق فيها، عاش التي الصالحة البيئة أثر نفسه أعماق ويف
الجديد املدريس الوسط ذلك يف حوله من يجري كان بما يتأثر لم يكتنفه، املولد يف كان
التحصيل، يف منكمشة الدرس، إىل منرصفة الطفولة من الطيبة نفسه كانت إذ عليه؛
وتأصل العبادة، منها تمكنت وقد التفوق، إىل والنزوع بالتطلع مليئة بالطموح، منشغلة
كان وإنما حوله، من كأثر اللهو إىل ينزع فراغه ساعات يف يكن فلم الديني؛ الوازع فيها
بها، ويَزكَّى منها يستزيد املدرسية الكتب بعض يطالع أو املواقيت، يف الصالة إىل يروح

ظهري. وال معلم بال فهمه بنفسه هو يعالج ما املدرسة يف تلقنه ما إىل ويجمع
ووساوس املغريات من الخلقية «املناعة» هذه يف مصطفى ظل االبتدائية، املدرسة ويف
واالندماج؛ االختالط كثرة بسبب الولدان أكثر إليه ينزع الذي الجموح من وبنجوة الغرائز،
والرضوان الحرمان، عىل الصرب وهو قبل، من يألفه يكن لم ما فيها اكتسب لقد بل

إليه. اضطر ما إذا التقشف عىل والجلد ن، التََّخشُّ وإيالف بالشظف،
الفطور يف الداخيل القسم يف الطلبة إىل امُلقدَّم الطعام كان أن يوًما حدث فقد
الخرض فوجد الغداء طعام وحان يده، إليه يَْمُدد ولم مصطفى فعافه عدس، حساء
يف الكراث ذلك فضلة العشاء كان املساء ويف يذقه، فلم مسلوًقا كراثًا املائدة عىل املقدم
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عىل «هجم» أن يلبث فلم به؛ اشتد قد الجوع وكان إليه، مليٍّا ينظر فلبث وبقاياه، األوعية
به. مكتفيًا واستمرأه وأَساغه منه فأكل «الكراث»

القضاء. سلك يف وهو النحاس مصطفى

لون وال مخصوص، «صنف» له فليس األطعمة، بكل الرضا ألف العهد ذلك ومن
إليه. أحبها هو األطعمة من

الباده والنبوغ ذاته، التفوق فيها فأظهر الخديوية، املدرسة إىل مصطفى وانتقل
أمني ولكن «بمرصوفات»؛ الداخيل قسمها يف املدرسة دخوله وكان ومزاياه، أعراضه بكل
قدوة وَجْعَله تشجيعه أراد مواهبه وتبنيَّ ذكاءه وعرف نبوغه أدرك الذي سامي باشا
فسمح ياقوت، فهمي محمد يُدعى له ورفيق هو «مجانًا» يبقى أن فطلب لسواه؛ حسنة

بذلك. له
للطالب طيبًا ونموذًجا ُمثىل، قدوة الحق يف مصطفى كان الخديوية، املدرسة ويف
عىل املقبل واللهو، النزق عن الَعُزوف بُكلِّيَّته، العلم إىل املنرصف دراسته، عىل العاكف
رحاب يف وتأثروا وعاطفته، ذهنه ملواهب رفقاؤه أحبه وقد املعارف، من واملزيد املطالعة
وحبه شمائله، وكرم طبيعته، ووفاء حاشيته، ة برقَّ جميًعا واعرتفوا بشخصيته، املدرسة
تَُساء أو رفقائه، ألذى يُستَهدف طالب أي حماية إىل ليذهب حتى للعدل، الصادق

واألقران. اللَِّدات حلقات يف معاملته
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وإن والسكون، الرزانة تكسوها وجهه ومالمح وقوًرا، الخديوية يف مصطفى وكان
هادئة، رفيقة وإيماضة ساجية، حلوة ابتسامة ظالل األحيان أكثر يف عليها ت أشعَّ
وجهه نَمَّ املسائل، من مسألة يف والصحاب تناقش ما فإذا فصيًحا؛ متحدثًا وكان
لكلياته صحيح وفهٍم موضوعه، من وتََمكٍُّن باكر، اتزان عن وإشاراته وحركاته وصوته

وجزئياته.
ومراتعهم، لهوهم يف األقران مع ليشرتك يكن ولم واملذاكرة، الدرس يف همه كل وكان

ومحيطه. جوَّه َر وَطهَّ حوله، فيما والنقاء الطهر من أفًقا أرسل حياته نقاء إن حتى
من عدًدا املدرسة من يأخذ أن كتشنر اللورد شاء الخديوية املدرسة دخوله وعقب
مواصلة يُؤثُِر كان ولكنه بينهم؛ من مصطفى وكان الحربية، باملدرسة إللحاقهم طالبها
ذلك وعند الحربية، املدرسة إىل النقلة فرفض العالية، املدرسة إىل منها واالنتقال دراسته
يؤثر أن مستطيع أنه الربيطاني املعتمد مشيئة تنفيذ يحاول الذي اإلنكليزيُّ املوظف ظن
للُجْرح؛ قابًال مطعنًا يحسبها ضعيفة، ناحية من الرفض، عىل اجرتأ الذي الطالب هذا يف
ولكن الحربية، باملدرسة يلتحق أن من بد ال «باملجان» هنا يتعلم تلميذ كل إن له فقال
عن املجانية أنا طلبت «ما قائًال: يجيب راح — وشجاعة وعزة شمم يف — مصطفى
للمتقدمني، مكافأة ذلك شاء الذي هو املدرسة ناظر ولكن عوز؛ عن سألتها وال فاقة،

للمتفوقني.» وجزاء
جوابًا. يُِحْر ولم املفتش، يد يف فأسقط

جميًعا، الفرق رأس عىل الخديوية، املدرسة يف أقرانه عىل متفوًقا مصطفى وظل
لربوز فسيح املضطرب حيث الحقوق، مدرسة إىل وانتقل «البكالوريا»، أصاب حتى
يلبث فلم النشأة، من القوية والشخصية اد، الوقَّ الذكاء أمام متسع واملجال النبوغ،
تفوقه عىل ظل وقد املجاميع، قيادة ومطالع «الزعامة»، مقدمات بأول ظهر أن مصطفى
الحلقات، وسط الظاهر إخوانه، رأس عىل البارز وهو الدراسة، سني جميع يف فرقته أول

الناجحني. أول وكان «الليسانس» أحرز حتى
الحقوق طالب مصري بسبيل حياته، من الباكرة الفرتة هذه يف زعامته بوادر وكانت
يومئٍذ النحاس مصطفى وقف فقد القانونية؛ دراستهم من فرغوا ما إذا وخرِّيجيها
الحق عىل والثبات والرصانة الرزانة من وأبدى وسبيله، املصري هذا أمر من رائًعا موقًفا
حتى الصادقة، الوطنية ومواقف ذلك، بعد السياسة مجال يف يبدي أن له مقدوًرا كان ما

املنترص. املوفق الناجح وهو إال األمر ذلك عن يعد لم
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بمرتب النيابات يف «َكتَبًَة» يُعيَّنون يومئٍذ كانوا الحقوق خريجي أن ذلك وتفصيل
يف ووضعهم لهم، تقدير سوء اإلجراء ذلك وكان جنيهات، خمسة يتجاوز ال شهري
نتائج تكد فلم بهم، الخليقة منازلهم دون القانون خدمة يف وإنزالهم مواضعهم، غري
فرقته أفراد مصطفى دعا حتى فيه، الناجحني أسماء وتُعرف تظهر، النهائي االمتحان
إليه متوافني فجاءوا الخريية، القناطر يف لهم أقامها حفلة إىل معه الليسانس نالوا الذين

ُملبِّني.
الليسانس إجازة بنَيْلهم إنهم لهم قائًال فيهم مصطفى نهض ِعْقُدهم اكتمل وحني
يف كتبة وظائف يقبلوا أن الجرم من وإنه البالد، يف القانون رجال من أصبحوا قد
نقاطع أن «أريد قال: إذن؟» نصنع «وماذا قائلهم: فقال جنيهات، خمسة براتب النيابات
مقيدين.» غري املشيئة طلقاء أحراًرا العامة الحياة معرتك ونخوض الحكومية، الوظائف
وأطالوا الصمت فريق لزم حني عىل محبذًا، راضيًا الفكرة منهم فريٌق فاستقبل
هذه يف الدخول أرفض فإنني جهتي من «أما يقول: الشاب الزعيم فعاد السكوت،
التوظف إىل املالية حالتهم تضطرهم من فيكم كان فإذا املالية، الوجهة من الوظائف
من خري ذلك فإن معنا؛ االشرتاك من فنحلهم اآلن، من ذلك فليعلنوا كارهون، وهم
فقال تضامننا.» علينا ويفسدوا حركتنا، سري علينا فيعوقوا أيام، بعد علينا ينشقوا أن
الزعيم فقال صاغرين، الوظائف هذه قبول عىل يكرههم املايل ضيقهم إن منهم أربعة
وليتنارصوا، الباقون، فليتَّحد حسن، «هذا كرامته: الحريصعىل لفكرته، املتحمس الشاب

بعًضا.» بعضه يشد املرصوص كالبنيان وليكونوا
العاقبة فخشوا واإلنكليز، املرصيني الشأن بوالة اتصل أن الحركة هذه نبأ لبث وما
األمر معه فيبحث إليه النحاس مصطفى يدعو بأن الحقوق مدرسة ناظر إىل وعهدوا
وكيل حوله وجد حتى عليه يدخل يكد لم ولكنه إليه، ذهب الناظر دعاه فلما رفق، يف
الربيطانية. الوكالة دار ِقبَل من مندوب بينهم ومن اإلنكليز، املوظفني وبعض املدرسة

الحركة، بهذه القيام عىل وزمالءه هو بعثه الذي الباعث عن يسألونه القوم وراح
للكرامة. الصادقة والغضبة والحزم الجد لهجة يف األسباب لهم فبسط

لكي أنت تريد «وماذا له: يقولون انثنوا له، األسماع مرهفو وهم قوله من فرغ وملا
هذه؟» دعوتك عن تكف

ومهما خاصة، لنفيس شيئًا أبغي «لست املرتفع: األبيِّ حماسة يف قائًال فقاطعهم
أطلبه الذي وإنما النيابات، يف التوظف أقبل لن شخصيٍّا فإنني زمالئي عىل عرضتم
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الشهر.» يف جنيًها عرش خمسة بمرتب نيابة» «مساعدي وظائف يف يُعيَّنوا أن هو إلخواني
مساعدي وظائف إىل بهم الرتقي يتيرس ليس إذ التحقيق، صعب الطلب هذا «إن فقالوا:

واحدة.» دفعة النيابة
وألزمهم برأيه، أقنعهم حتى طويًال يناقشونه وهم ذلك يف يناقشهم مصطفى فجعل
يف جنيهات بعرشة نيابة «معاوني» وظائف يف الخريجني تعيني فارتضوا نظره، وجهة

الشهر.
ومطالع الباكرة زعامته يف ونجح إجازته، شأن من ورفع مصطفى انترص وكذلك
ورفعة شخصيته، وجاذبية يقينه، بقوة الجماعات حقوق عن الدفاع يف َق وُوفِّ قيادته،
واإلباء. والكرامة الشهامة موقف ووقوفه املساومة، من ونفاره واملادية، الصغار عن نفسه
وقد قرابتها. أو العرشين يف وهو مصطفى نفس يف الزعامة نزعة بدرت وكذلك
الرأس، رافع بجانبه فوقف الحق، بجانب الوقوف يومئٍذ الباكرة الزعامة منه اقتضت
اإلذعان فأبى واإلغراء؛ باملساومة عنها الكف عىل أريد لقد بل الحجة، بادَه املنطق، قويَّ
الظروف له توانت حتى الوطنية زعامته من مصغرة صورة تلك فكانت عليه، أريد ما إىل
النزيهة الحفيظة الحريصة الزعامة بتلك ليقودها األمة رأس عىل مطلعه وحان املهيَّأة،

والنجاح. الفوز وميدان الجهاد، ساحة إىل ذاتها
وكان الوظائف، دخوَل باإلعجاب الخليق املوقف ذلك يف قائم وهو رفض وقد
أهله يكن ولم الوظيفة رفض ب، الطالَّ أماني وغاية الشباب، آمال مرمى يومئٍذ دخولها
بعيد املساومة، عىل أبيٍّا كان ولكنه كله؛ االستغناء عنها يستغني حتى مكثرين أغنياء
وأصلح له، أْوأَُم الحر امليدان أن أعماقه يف يحس ، األمانيِّ مسافة قيصَّ األمل، مطارح

ملواهبه. إبراًزا وأكثر ملثله،
ولو الشهر، يف جنيهات عرشة راتب وأبى النيابة، معاوني وظائف مصطفى رفض
يف األوىل زعامته بثمن ولكن أمًدا، وأكرب ذلك من أكثر ألُعِطَي وَقِبله، ذلك ارتىض أنه
الغزيرة إحساسه، منابع من اجة الثجَّ نفسه، يف النامية الفضيلة وبتضحية الشباب، حلقة

… وامَلِعني املورد
ويُرِيض شاب، كل عني يُِقرُّ حسنًا، راتبًا يومئٍذ الشهر يف جنيهات عرشة كانت لقد
ثمَّ تكن ولم اآلماد، مرتاخية ضوائق وال اقتصادية، أزماٌت الحني ذلك يف تكن لم إذ أمانيه؛
األخرية، العهود يف وتكاثر ذلك ترادف كما الرتقيات، من وَحدٌّ العالوات، عىل مالية قيوٌد
وجموع والحشود الزَُّمر وخدمتها الحكومة عىل وكثر الوظائف، عىل الزحام اشتد حني

املتهافتني.
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اإلباء مظاهر من جديد مظهر بإبراز الدراسية حياته مصطفى استكمل وهكذا
أجلَّ التكوين مرحلة من وانتهى الفراغ، يكون ما أحسن النشأة دور من وفرغ والرفعة،
من العملية حياته يف يرتقبه كان ملا مناسبة توطئة كله ذلك فكان النهاية؛ تروح ما

جسام. وفعال كبار، وأحداث عظيمة، مواقف
الشباب يف واالستقامة مستقيًما، شابٍّا العملية حياته النحاس مصطفى استقبل لقد
الطوارئ أمام تتخاذل ال وعدة املزايا، كل عىل ترجح ومزية بها، يستهان ال قوة
كانت وقديًما اإلرادة. قويَّ فتى التكوين بعد الثاني الدور مصطفى واستهل والحادثات،
والعظماء النوابغ استطاع اإلرادة بقوة إذ الحياة، يف النجاح عىل معواٍن أكرب اإلرادة قوة
يف واملثابرة كالل، غري يف بالدأب البعيدة غاياتهم ويبلغوا الصخر، يف طريقهم وا يشقُّ أن

إحجام. أو تردد دون واإلقدام يأس، غري

زيتية. صورة من – النحاس مصطفى

«الكرامة»، عىل الصادقة غريته الدور هذا نهاية عىل النحاس مصطفى يف تجلَّت وقد
امليادين يف العمل حياة يستفتح فراح العزة؛ يخدش عما والتنائي الصغار، من وأنفته
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يقبل وال فيها، يرتخص وال كرامته، عن ينزل ال النفس، قوي كريًما، َعيوًفا، الحرة
والتفريط. فيها التساهل

الغد يف أمره من يكون أن يُنتَظر كان ملا موائمة صالحة بداية تلك كانت لقد
يمسك لكي الربانية العناية أعدته بشاب تخلق رفيعة قوية نشأة تلك وكانت القريب،
ألرشف وتجاهد «الحرية»؛ وهي الحياة، هذه يف غاية أعز إىل تصبو أمة يف الزعامة بزمام

«االستقالل». وهو مطلب،
أمره من كان وماذا فيه، مصطفى سلك كيف لنرى العملية الحياة دور إىل فلننتقل

… الناس إىل الوطنية رسالته يؤدي أن قبل خالله،
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عليه، عرضت التي الوظيفة الحقوق يف تخرُّجه عقب النحاس مصطفى أبى كيف رأينا
فيها، يشرتك لم دفاعه يف نجح فلما منها؛ هو كان التي الجماعة حقوق عن دافع وكيف

جذلني. راضني فرحني الوظائف يدخلون — عنهم ذوده بفضل — الزمالء وترك
ولكنه الجل؛ لروح مخالًفا العرص، عىل جديًدا شيئًا الحق يف منه ذلك كان وقد
القوية، نفسه لرفعة موائًما وخليقته، متناسبًا طبيعيٍّا، النحاس مصطفى أمر يف كان
داخلها من بقوتها الحرة الحياة اقتحام عىل املستعينة أعماقها، من سموها املستِمدَّة
فيها، الدفاع موقف ووقف تناولها قضية أول يف مصطفى نجح وقد بذاتها. واعتدادها
كسبها فقد وظالمتهم؛ الخريجني قضية هي تلك مرة، آلخر املدرسة باب يجتاز أن قبل
املنتظر الغد عىل عالمة النجاح ذلك فكان أحرزه، الذي الكسب يشاركهم أن أبى ثم لهم،

جيله. عن املنفرد الفتى هذا بمصري وبشريًا عرصه، عىل الجديد الشاب لهذا
سوف الذي الحافل الضخم للكتاب صالحة جليلة مقدمة البداية هذه كانت لقد
الفطرة من املجملة املهذبة النشأة، من القوية الشخصية لهذه مسريها يف الحياة تكتبه

والتكوين.
كل مجاز يف األول واملوضع الطفولة، من السبق مكان الطبيعة له حفظت وقد
الدراسة يف أمره وال اعتيادي، غري صبيٍّا الصغر من به وجاءت الحداثة، يف امتحان
يجيء أن منتظًرا والعمل، الجد دور إىل والتهيئة، اإلعداد دور من انتقاله وكان بمألوف،
الناحية؛ هذه يف شذوذ أمثلة شوهدت قد كانت وإن واملقدمات، متكافئًا واملطالَع، متناسبًا
بني بارزين غري الَغمر، وسط املدرسة يف كانوا نوابغ حياة من شواهد التاريخ قص فقد
حياتهم خالل فنونهم يف براعتهم وكانت واستبقوا، ذلك بعد نضجوا ثم واألقران، اللِّدات
سابقني املدرسية الحياة يف كانوا الناس من كثريًا خلًقا رأينا كما املثال؛ عجيبة نادرة
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يلبثوا لم العملية الحياة إىل انتقلوا إذ ولكنهم االمتحانات، مجتاز يف الِقَمم عي طالَّ أوائل
من املعايش تُسِلُمُهم أعمارهم وقضوا يظهروا، فلم الحياة لجة واحتوتهم تخلَّقوا أن

إخفاق. إىل إخفاق من الُخطى بهم وتهوي فشل، إىل فشل
تراٍخ يعقبها رسعة وبني رسعة، تعقبه إبطاء بني النبوغ، يف الشذوذ هذا ولكن
الذي نهجه، عىل املستوي املنظم النبوغ خطر إىل الحال بطبيعة يرتفع ال ُمنَْقَلب، وسوء

واملقدمات. والقرائن البوادر مع نتائجه تأتلف
الطريق، عىل مستقيًما منظًما النبوغ يف البداية من النحاس مصطفى أمر كان وقد
عظيمة، بظاهرة بارزة التايل الدور بداية تكون أن ووجب املدرسة، دور من فرغ وقد

رفيع. كامل وتناسب كبري، وشأن
السنني، مدار بعد ذلك إىل ننظر ونحن واليوم، الحر، العمل مصطفى آثر لقد
لحياة مالئًما مطلًعا جاء ألنه اإليثار؛ لذلك نعجب ال األعوام، َعْربَ منه كان ما ومشاهدة
من باذًال بها، مناديًا لها، مجاهًدا الحرية، سبيل يف محاربًا األقدار أعدته الذي الرجل

واليقني. اإليمان ُقَوى بكل عنها مدافًعا الروح، وخالصة النفس عصارة أجلها
والنتيجة القانون إجازة َحَمَلة حقوق عن الدفاع بسبيل مصطفى موقف وكان
مبتدأ ذلك فكان وغريها؛ القضائية األوساط يف يومئٍذ ُعِرفا قد إليها، انتهى التي الناجحة
رئيس فريد بك محمد املرحوم عليه فعرض عمله، ملستهل طيبة وفاتحة لخربه، جميًال
للتعاون استعداد عىل بأنه أجاب ولكنه حسن؛ مرتب لقاء بمكتبه العمل الوطني الحزب
يقيد ال حتى الحكومة يف التوظف رفض قد إنه قائًال عنده، أجريًا يعمل أن ال معه،

لديه. بالتوظف لتقييدها إذن معنى فال نفسه،
رساح إىل ونزوعه األغالل، من ونفوره للقيد، النحاس مصطفى إباء مبلغ كان كذلك
والتأبي مرتني، الوظائف برفض العملية الحياة بدأ هكذا بل العمل؛ وحرية اإلرادة،
وإيثاره للحرية، حبه شدة فيه النزوع هذا فأثبت متعاقبتني، حادثتني يف التقيد عىل
ومصري مجهول غد أمام النفس، عىل واالعتماد بالذات، االعتداد قوة أثبت كما لالستقالل؛

الُحُجب. ُمسدل
، مستقالٍّ فيه يعمل اقتحاًما، املحاماة ميدان اقتحم أن النحاس مصطفى يلبث ولم
شهادة نيله مىضعىل يكن ولم إرادته، عىل إال خالله الجولة يف يعتمد وال منفرًدا، وينزله
لم الذي الصغري الشاب وهو املنصورة، يف ظهوره أول وكان أشهر. بضعة غري الحقوق

والعرشين. الحادية يتجاوز
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قادًما محاميًا بدأه جديًدا، بدأه ولكنه ناشئًا، محاميًا عمله مصطفى يبدأ ولم
ناضًجا أوانه قبل كبريًا محاميًا بدأه بل سامية؛ ومبادئ رفيع، وعنرص بادهة، بخليقة
حياته، من الباكر الدور ذلك يف مواهبه برزت فقد نشوئه، يف وهو مكتمًال إبانه، قبل
وهو مصقولة، غري خامة جواهر تبدو كانت التي ومزاياه ومنازعه صفاته وانكشفت
الحق، وإكبار الواجب، واحرتام والصدق، االستقامة، صفات من واجتمعت الطفولة؛ يف
— الحافظة وقوة الذكاء، ة وحدَّ بالنفس، والثقة الكرامة، عىل والحرص الخلُُق، ونصاعة
فوق املستبق جيله، عىل الجديد للمحامي الالزمة الشخصية كلها، أولئك من اجتمعت

بدايته. يف وهو القدير سنه،
وُعِرف بنزاهته واشتهر املنصورة، يف النحاس مصطفى اسم ذاع أن عتم وما
املحامي الشاب لهذا الناس وعجب واملتقاضني، القضاة احرتام موضع وراح بكفاءته،
لها مؤيًدا املحكمة إىل قضاياه يقدِّم الناشئني: املحامني من ينتظر ما غري عىل وهو
الجلسة؛ إىل املكتب غالم يحملها قانونٍي وفقه كتٍب وأمهاِت وموسوعات وأسانيد بمراجع
الدراسة الواسع موضوعه، من املتمكن إبراز القضاة أمام أسانيدها من بنصوصها ليربزها
يتقاطرون القضايا أصحاب وكان إعجاب، يف إليه يستمعون القضاة فكان لقضاياه.
إىل مطمئنون وهم قضاياهم، ليسلِّموه نواحيه ومختلف البحري الوجه أقايص من عليه
من باملحاماة ارتفع الذي الشاب املحامي أنه معتقدون مقدرته، إىل ساكنون نزاهته،
قلبه كل واضًعا إليه، نفسه كل صارًفا به يشتغل رفيع، فن إىل مهنة أو كحرفة اعتبارها

ومطالبه. مقتضياته يف
يف وجد قد بأنه يقنع ال محاميًا والعرشين الحادية يف النحاس مصطفى كان لقد
وأن «فنٍّا» يراه أن إال يأبى ولكنه الكسب؛ عليه ويدر العيش، له يكفل «مرتزًقا» املحاماة
الحسن املثل بذلك فأقام مستواه؛ من رافًعا له، حفيًظا عليه، أمينًا لفنه، صادًقا يكون

بالقانون. للمشتغل املثىل القدوة وأبرز للمحامي،
كان مهما والعدل، الحق عن البحث هو الرفيع الفن هذا يف نشأته من مبدؤه وكان
القانون؛ مع متعارًضا األحيان بعض يف الحق كان ومهما وتعقدها، القضايا صعوبة من
بعض كان وإذا القانون. عىل يغلِّبهما حتى والعدل الحق عن الدفاع يف ليرتدد يكن فلم
ظل رابح، غري خاًرسا يبدو الحق جهة من ولكنه مكسوبًا، القانون جهة من القضايا
تخىل املتخاصمني، نية صدق أعوزه وإذا نصابه؛ إىل الحق يرد حتى ويناضل يكافح
وجزيل الربح، وفري من قبولها عليه يجلبه بما مضحيًا فيها، السري وأبى الدعوى، عن

الجزاء. وضخم األتعاب،
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املحاماة إىل ينظر ال الذي املحامي بل الرشيف، للمحامي الرفيع املثل هو هذا
يرتفع ولكن واالنتفاع، الكسب ملجرد منها عينيه يمد وال ، كَفنٍّ إليها ينظر ولكن كمهنة،
الحق، أجل من الحق عن والبحث الضمري، وإمالء الواجب، مستوى إىل املادية عن بها

العدالة. تقوم أن يجب ألنه العدالة؛ وإقامة
يغلبه وال ضمريه، ضد يرتافع فال والعدل، الحق عن اثًا بحَّ املحامي يكون أن يجب
الغالبة. هي الحق كلمة وجعل الباطل، بإزهاق الفوز إىل التطلع عىل الكسب يف الطمع
كما الحقائق، إخفاء إىل يلجأ أو التعمية إىل فيعمد ُمداجيًا، املحامي يكون أن يصح وال
الحق لخدمة جميًعا تنرصف أن ينبغي وبراعته وكفاءته منطقه وقوة ولَسنَُه بالغته أن

األحوال. من حال بأية سواهما يشء يف تفكري أو آخر، اعتبار أي دون والعدل
متهم، لكل مقدًسا ا حقٍّ باعتباره الدفاع واجب مع — ريب بال — يتعارض ال وهذا
صورها، صادق يف ويصورها الحقيقي، ثوبها حالة كل املحامي يُلِبس أن يجب وإنما
فإن ومالبساتها، بالقضية املحيطة الصحية الظروف رشح إىل وعنايته همه ويرصف

التخفيف. توجب ظروًفا أو الرحمة، تقتيض عوامل تكون قد هذه
شاب يومئٍذ وهو املحاماة، يف النحاس مصطفى جرى السامية املبادئ هذه عىل
عىل القائم املكني الوثيق النجاح ذلك فعًال نجح وقد الحياة، يف النجاح إىل يتطلع مبتدئ
فهمهم يف ذلك غري الشباب من كثري يذهب حني عىل البنيان، كأمتن الرفيع القواعد، أمتن
تجدي قلما والصدق الحق طريق عىل االستقامة أن يعتقدون إذ ووسائله، النجاح ملطالب
املرء يكون ما قدر عىل وأن العنيف، املزدحم الصاخب املعرتك هذا يف صاحبها عىل
وشيًكا، النجاح من يدنو وسيلة، بكل الكسب ملتمًسا مداجاة أخا الحيلة كبري مصانًعا

الخطوات. منفرج الغاية عىل ويويف
محاٍم أو بديع، طراز من كمحاٍم العملية حياته بداية يف النحاس مصطفى نجح
من يمرض وكان عليه، تتدفق القضايا راحت حتى املبادئ؛ ورفعة النزاهة عىل مثاٍل

قضاياه. يف واالنكماش الدأب وطول العمل كثرة
غريها، آخر ميدان يف الربوز إىل الطبيعة خطة يف سبيًال املحاماة يف نجاحه وكان
عظيًما األول النجاح يروح أن ذلك فاقتىض رسيًعا، يأتي أن مقدوًرا الربوز هذا وكان
مختلف يف واإلعجاب الدهشة مع األحاديث متناقل املجامع، يف الخرب مرتامي بالًغا،

األوساط.
والعدل، بالحق ليحكم قاضيًا النحاس مصطفى يكون أن اإللهية العناية أرادت لقد
الرابعة يف محاميًا يكون أن ويكفي السياج، وأمام املنصة تحت عنهما املدافع كان أن بعد
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الرسيع، النبوغ عىل دليًال ليكون هذا يكفي القضاء، لوظائف فيُختار قرابتها أو والعرشين
املحاماة من مصطفى انتقال كان لقد بل املطالع، من الباده، والنجاح النادر، والتفوق
ألنه شبيه؛ وال مثيل لها يُشاَهد لم القضائيِّ الوسط يف جديدة ظاهرة القضاء سلك إىل
اسمه إدراج عىل مىض قد يكن ولم قاضيًا ُعنيِّ الذي الوحيد املحامي أو محام، أول كان

سنني! ثالث من أكثر املحاماة يف
وساطة فيه استعان وال بنفسه، إليه يَْسَع ولم التعيني، هذا مصطفى يحاول ولم
ا معتدٍّ بحريته، قانًعا بمحاماته، معتزٍّا ورفضه إبائه، يف واشتد أباه لقد بل الوسطاء؛
وهي إليه، سعت التي هي الحكومة ولكن تحويًال؛ عنها يبتغي ال صناعته، يف بنجاحه
بالقبول إقناعه تحاول به زالت وما منه، املحاماة يف كان ما مكربة للقضاء، طلبته التي
وهو عصيانًا، ملشيئته يستطع لم من إلرادة احرتاًما أخريًا، ريض حتى وهاهنا هاهنا من

عليه. به ليُستَعان األمر يف خوطب إذ والده،
يومئٍذ الحقانية وزارة يف القضائية اإلدارة ومدير ،١٩٠٤ سنة يناير يف ذلك كان
فكتب جديد، قاٍض إىل بحاجة الوزارة وكانت باشا. ثروت الخالق عبد له املغفور هو
اإلدارة مدير قال اجتمعا فلما لقائه، إىل يدعوه املنصورة يف قديم محاٍم إىل باشا ثروت
عىل كثريًا ثناءً سمعت وقد القضاء، سلك يف املحامني أحد نعني أن نريد «إننا القضائية:
ويعتز الوظائف، يكره ُصْلٌب رجل أنه كذلك علمت ولكني النحاس، مصطفى األستاذ
ولكن بالقبول.» إقناعه مستطيع فلعلك الشأن، هذا يف لتخاطبه دعوتك وقد بحريته،
يرى وأنه السبيل، هذا يف وحده سعى هو إذا ينجح أال يخىش بأنه أجاب القديم الزميل

لديه. وَحُسنَْت الفكرة باشا ثروت فاستصوب الرضا؛ عىل ليحمله والده إىل يلجأ أن
النحاس، محمد الشيخ ملقابلة سمنود إىل منها قصد ثم املنصورة، إىل الزميل وسافر
ولده إىل الوالد فأرسل بينهما؛ دار الذي والحديث باشا لثروت لقائه نبأ عليه وقص
ووالَده، يلتقي كاد وما الخرب، ما لريى سمنود إىل مصطفى فقدم إليه، رسيًعا يستقدمه
ثم إليك.» سأطلبه ما ترفض لن أنك مصطفى يا أقسم «إنني بقوله: هذا ابتدره حتى
حتى صمت، يف وهو القصة مصطفى وسمع وزميله. باشا ثروت بني كان بما ينبئه راح
عليه يلح والده به زال ما ولكن والتأبي، الرفض يظهر راح الحديث، من والده فرغ إذا

القبول. وََعَده حتى
ُخلُقه مبلغ يمتحن أن فأراد باشا، ثروت ملقابلة وذهب القاهرة إىل مصطفى وجاء
وكيل أو قاضيًا، ا إمَّ تعيينك أمر يف نتحدث لكي دعوناك «لقد له: فقال نفسه، وقوة
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«إنني يقول: وهو مجلسه من ناهًضا استوى حتى ذلك يسمع مصطفى يكد فلم نيابة.»
سلك دخول عىل تم قد االتفاق إن يل قيل أن وبعد شديد، بإلحاح إال هنا املجيء أقبل لم
راٍض وإني تعرضونها، التي الوظيفة بتاتًا أرفض فإني تقول، كما واألمر أما القضاء،
نعمتها.» عيلَّ يديم أن هللا أدعو التي الحرة وبالحياة املحاماة، يف بحالتي الرضا كل
امتحان بهذا أردت إنما إنني لك «أقسم له: وقال اإلعجاب، أشد باشا ثروت به فأعجب
إليه. به فدفع بتعيينه، القايض املرسوم منه فأخرج مكتبه، درج إىل يده مد ثم أخالقك.»
وكيف والشباب، النشأة من مصطفى صحب الذي الرفيع الُخلُق مبلغ رأيت فهل
لريفض حتى قيودها، عىل متأبيًا الوظائف نفسه إىل َض وبغَّ بها، فغاََىل الحرية إليه َحبَّب
الحرية بنعمة متشبثًا يرفضها أعوام، ثالثة غري املحاماة يف يقِض لم وهو قاٍض وظيفة
ولم با، الصِّ أحالم وأزهَر الشباب، مطمح غاية الوظائف فيه كانت وقت يف إليها ساكنًا

باملوظفني؟! اليوم زحامها ازدحمت قد الحكومة تكن

النحاس. مصطفى والد النحاس محمد الجليل الشيخ

الَقَسم غري حيلة من أبوه يجد فال إبائه، عىل بأبيه يستعان الذي الشاب رأيت هل
مبتدئًا يزال ال وهو قاٍض وظيفة كانت ولو حتى للوظيفة الكراهية يظهر والذي عليه؟
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يف مراكز املحاماة من يصيبون الذين نجد حني عىل طويًال، شوًطا املحاماة يف يقطع لم
املحامني. صفوف يف وهم عليهم طوال آماد ميض بعد إال بها يظفرون ال القضاء

شأنًا، وأكرب ذلك من أخطر هو ملا ا ُمَعدٍّ يومئٍذ كان الذي النحاس مصطفى هو هذا
جاء عظيم زعيم وخليفة الوطني، الجهاد ساحة يف أمة زعيم يكون أن وهو تبعة، وأعظم
وكان العالم. هذا من ذهابُه للموازنة سبيًال وغادر رحيلُه، للمقارنة مجاًال فرتك قبله من
واألجزاء؛ النواحي بعض يف وتتقاربا املعالم، بعض يف الصورتان تتماثل أن من بد ال

الرهيب. سلطانها ويتناقص الجليلة، هيبتها األمة يف الزعامة تفقد لكيال

الزعامة. قبل النحاس مصطفى

الحياة ومطلع االجتماعي، السلم وأول الشباب، بداية من النحاس مصطفى هو هذا
الذكاء، حديد خصيبًا وذهنًا األخالق، بكرائم مجملة الشوائب، من نقية نفًسا العملية:
العاطفة غزير حانيًا رحيًما وقلبًا التدليل، رائع قويٍّا رصينًا ومنطًقا الذاكرة، مرهف

ووفاءً. وتفاهًما ورفًقا وألفة مودة األفق فيمأل حوله، َمْن عىل يفيض
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واستقامة ناصعة، نزاهة — الرائعة واملزايا الحسنة، الصفات تقسيم يف كله هذا وإىل
وصفاء رأي، وأصالة اتجاه وحكمة اعتزام، وصحة إباء، ورفعة تصميم، وقوة جامعة،

والضمري. الواجب مع تعارضت هي إذا احتقارها حد إىل «املادية» عن وترفع ذهن،
لتتجىل ،١٩٠٤ سنة يف القضاء سلك دخل حني املحامي النحاس مصطفى هو كذلك
مدللة أحكامه يف وتبدو وهلة، ألول القايض كريس يف الذهنية ومزاياه النفسية مواهبه
مكانه، يف الحق ُقْدس ويصان مجلسه، يف العدالة تطمنئ الذي القايض مثال أنه عىل

الحافظني. الثقات الحراس أقوى عنده القانون ويجد
القايض النحاس مصطفى فإن قاضيًا، ماضيه يف كان أنه اليوم إىل الناس نيس وما
أحسن للناس ورضب واستقالله، املرصي القضاء تاريخ يف الصفحات أجمل ترك قد
إىل ليتنادروا حتى إرادته، وقوة ضمريه، وحرية واستقامته، القايض نزاهة عىل األمثلة
ويضيفوا مواقفه، عن متعددة روايات املجامع يف ويتناقلوا أحكامه، من بأمثلة اليوم
والوقائع واألمثال الحكايات من متخيَّلة رضوبًا حوادثه من الصحيح عىل ُعِرف ما إىل
دون يقع ال منها الصحيح ألن بها؛ املتسامعون فيصدقها سبيل، من تحقيقها إىل ليس
وهي واملصنوع، ذلك يف املنحول من فضله إثبات يف أقل ليس فيها والفعيلَّ املتخيل،
النزيه، الَعْدل، القايض شخصية وهو بها، املراد واملغزى منها، النتيجة يف سواء حد عىل

… الحكيم املستقل،
َحَرم ووراء السياج، خلف والعدل الحق عن يدافع سنني ثالث مصطفى قىض لقد
فوق والجلوس ذاته، الحرم إىل السياج فوق من عنهما دفاعه قوة رفعته حتى القضاء،
يف لشاب بالنسبة الشأن بالغ وتحول خطري انتقال وهو والعدل، بالحق ليحكم منصته

والعرشين. الخامسة نحو
املثال فذَّ جيله، يف الخليقة قوي حينه، قبل ناضًجا أوانه، قبل كان مصطفى ولكن
وجناياته جرائمه بكل االحتالل عهد فيه، يعيش الذي العهد من أكرب روحه زمنه، يف
نفسه أشعة من عليها يرسل لكي فيها ظهر التي البيئة من أرفع ونفسه ومساويه،
النفسية واملواهب املزايا ومجموعة الصادقة، شخصيته من زاخر بتيار ويغمرها املنرية،

عظيم. ألمر املهيأ الشاب لهذا الطبيعة انتقتها التي العالية
القايض ومثال األحكام، ذُِكَرت ما إذا العادل القايض مثال النحاس مصطفى كان
الشاب هو حني عىل املبادئ؛ ذُِكَرت ما إذا القرار العميق املرمى الصائب التفكري الجديد
حرفية مراعاة من أكثُر عمره، مقتبل ويف سنه صغر مع مثله من يُنتَظر ال الذي الحدث

املاضية. األحكام مجموعة من األمثلة سوابق إىل والرجوع القانون،
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مبادئ، يضع أحكامه من كثري يف راح القضاء يف عمله بداية من مصطفى ولكن
اآلخرين. عند املتخذة الصالحة كالسابقة يقوم جديد رائق بتفكري ويأتي قواعد، ويسن
الروح تأصل عىل يدل ما أحكامه أحد يف سنَّها التي املبادئ بني من كان وقد
قبل البكور، من عنده النيابية الفكرة احرتام ومبلغ الشباب، من نفسه يف الدستوري
قاٍض أول كان فقد السنني؛ بعدة البالد يف النيابية الحياة وتبتدئ الدستور يوضع أن
هذا وكان معنوية. شخصية ذات هيئات املديريات مجالس باعتبار يقيض حكًما يصدر
وتيار نفسه، اتجاه عىل ينم أنه عن فضًال له، سابقة ال وجديًدا بابه، يف خطريًا الحكم
القدر كان التي الدستورية القواعد بناء يف أساسيٍّا حجًرا ويضع ذهنه، ومنرصف روحه،

واألسباب. العوامل لها يهيئ يزال ال
سابقات ومنشئ مبادئ، واضع أحكامه من كثري القايضيف النحاس مصطفى وكان
وهو يوًما أصدر وقد القضاء، دور يف ومراجع َمَراِشَد تصلح حيثيات ومحدث خطرية،
روعة أمام ولكنها االستئناف، محكمة عدلته القضايا بعض يف حكًما ابتدائية دائرة يف
— باشا إبراهيم يحيى يومئٍذ وهو — رئيسها يسع لم وعمقه تخريجه وقوة الحكم ذلك

وإعجاب. وتقدير شكر بكتاب إليه يبعث أن إال
اعتُِرب حكًما أصدر أنه الدراسة يف وغوصه البحث يف قه تعمُّ عىل البارزة األدلة ومن
الوقف ألن قطًعا؛ املدة بميض يُْمَلك ال الوقف بأن يقيض وهو الوقف، مسألة يف فريًدا فذٍّا
الفقهاء قرره ما عىل هذا يقاس وال املدة، بميض التملك تعرف ال والرشيعة رشعي، نظام

سنة. وثالثني ثالث ميض بعد الدعوى سماع جواز عدم من
قاضيًا كان ولكنه القضاة، ُعْرض من قاضيًا النحاس مصطفى يكن لم وكذلك
ما كل يف القضاء، أساطني من الصدر يف قاضيًا مألوف، غري قاضيًا نادر، طراز من
الشخصية، رفعة من به يتجمل أن ينبغي وما والخواص، الصفات من للقايض يجب
والعدل، الحق عىل الحرص وشدة العارضة، وقوة اإلحساس، وسمو الخليقة، وجالل
األخرى العوامل جميع واحتقار الضمري، إلمالء واالستجابة بالرأي، واالستقالل والنزاهة
وتوفيتها القضايا استيعاب إىل واإلخالد السرية، وحسن الصفحة، ونصاعة واالعتبارات،

الواجبة. الدراسة كل
فيكب جميًعا، ملفاتها يتناول جعل أن القضايا درس عىل حرصه من بلغ وقد
ذلك له يرتكان زمياله وكان فيها، يجلس دائرة كل يف وتلخيصها ودراستها بحثها عىل
الدائرة يف الثالثة القضاة يتقاسم أن قبل من امُلتَّبع وكان به. غالية وثقة عليه اعتماًدا

لنظرها. الجلوس قبل وتلخيًصا درًسا بينهم القضايا

243



النحاس مصطفى

حرًصا به، النطق عقب حكمه نفسه عىل يستدرك قاٍض من أَجلَّ وال أروع وليس
وإن حتى به، يعاقبوا أن ينبغي ما فوق الناس إيذاء من ومخافة والعدل، الحق عىل
لالستئناف متسًعا عليه املحكوم أمام واملجال ابتدائية، واملحكمة صغرية، القضية كانت

مقصود. غري خطأ من واملنجاة
الفراغ لحظة الخطأ هذا وأدرك النحاس، مصطفى موضع يف آخر قاضيًا أن ولو
شاء إذا املجال يتسع حيث االستئناف، لدور األمر ترك من أكثر فعل ملا إصداره، من

والعقوبات. الحدود يف القانون جاوز الذي االبتدائي الحكم من التخلص يف للمتهم
نسيه، ما ويذكر فاته، ما يستدرك أن إال أبى القايض النحاس مصطفى ولكن
وانبعاثًا نزاهته، صوت إىل واستماًعا لضمريه، إراحة به، هو حكم ما عىل بنفسه ويالحظ

إحساسه. ودقة شعوره شغاف من روحه استمكن الذي العدل مع
«إصابة ابتدائي قاٍض وهو عليه املعروضة القضايا بني من كان أن حدث فقد
يكد لم ولكنه حكمه، يف عينها مدة بالحبس املتهم عىل الحكم الجلسة يف فأصدر خطأ»،
أن إال منه يكن فلم القانون، يف للعقوبة املقرر الحد جاوز قد أنه أحسَّ حتى به، ينطق
وأنه خطأ، الحكم هذا أن الكاتب أيها «أَثِْبت فقال: الجلسة كاتب إىل بعينه الحال يف دار

تستأنفه!» أن النيابة عىل يجب
يسمع لم وانبعاث نادر، وموقف عظيم، وعمل كريم، ترصف — ريب بال — وهذا
مكارم كل مجموعة ذاتها يف هي املروءة فإن متناهية، «مروءة» عىل يدل وهو بمثله، أحد
الشجاع النزيه العادل القايض أمانة عن ويشف واآلداب، الفضائل سائر وموجز الخلق،
حتى الحق قول من ينزوي وال أخطأ، هو إذا «أخطأت» يقول أن يخىش ال الذي الرصيح
من يُنَظر سوف الحكم أن من ليستوثق االستئناف النيابة عىل أوجب وقد نفسه. عىل
ومخافة الصغرية، للعقوبة تجاوز أو تزيُّد من فيه ملا بالحكم تقتنع قد النيابة ألن جديد؛
مصطفى ولكن استئنافه. إىل يعمد وال فريضاه الحكم بذلك عليه املحكوم يقنع أن من
غري عن أفسده ما وأصلح الواقع، األمر أمام النيابة وضع الكريمة الوسيلة بهذه القايض

الئمة. أو مأخذ كل فوق النبيل املسلك بهذا قضاءه ورفع بنسيانه، عمد
التقى أو سعًدا عرف قد حياته من املرحلة تلك إىل النحاس مصطفى يكن ولم
يف الجهاد عىل والتعاهد الغايات أرشف عند اللقاء لهما مهيئًا كان الذي القدر ولكن به،
للتعارف يمهد الحني ذلك يف كان — األمثلة أسمى لتحقيق والكفاح املطالب، أعىل سبيل
فجعل رايته، ورافع األكرب الوطني والقائد رسالته، وحامل والبطل وخليفته، الزعيم بني
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بك، زغلول سعد املستشار عن تصدر كانت التي األحكام يتتبع املحاماة يف وهو مصطفى
واإلعجاب لها التقدير حسن من يحسه كان ملا بها، االسرتشاد ويتوخى بقراءتها، ويُعنَى

العالية. واملثل الجديدة املبادئ من فيها يجد كان وما بها،
سعد فيه كان الذي الوقت يف غمر ميت يف قاضيًا النحاس مصطفى ُعنيِّ أْن واتفق
أعماق يف له واإلكبار بسعد، النحاس مصطفى األستاذ إعجاب فازداد للمعارف؛ وزيًرا
«الصم الوزراء طراز غري آخر طراز من الجديد الوزير ذلك رأى أن لبث ما ألنه نفسه؛

الحني. ذلك يف عبده محمد اإلمام وصفهم كما — البكم»
املعروفة حركته يف رشع حتى طويل وقت املعارف وزارة يف سعد عىل يمِض ولم

التعليم. عىل اإلقبال إىل الشعب داعيًا األقاليم يطوف فراح الكتاتيب، بنهضة يومئٍذ
يعلمون أهلها كاد فما غمر، ميت مركز طوفته خالل سعد يزور أن األقدار وشاءت
النحاس مصطفى واشرتك الستقباله. وتأهبوا به، الحفاوة مظاهر أعدوا حتى مقدمه بنبأ
يف له كان الذي الرجل ذلك لقاء له هيأت التي العارضة املناسبة لهذه العدة إعداد يف
وسما عنده مكانه ارتفع ثم الوزارة، يتقلد أن قبل تقدير ومحل إعجاب، موضع نفسه

بالده. خدمة يف جديًدا وزيًرا رآه إذ تقديره، من موضعه
يف النحاس مصطفى األستاذ وكان وترحيب، بتكريم أهلها فاستقبله سعد وقدم
فكانت مكانًا، فيها الشخصيات أكرب ثم ومن املدينة، قايض كان ألنه مستقبليه؛ صدر
للقاء تُعدُّهما اإللهية العناية كانت اللذان الرجالن فيها تالقى التي األوىل املرة هي تلك

سامية. غاية سبيل يف رشيف وكفاح خطري عمل عند آخر
بجانب مصطفى جلس وقد شمسية، صورة يومئٍذ ومستقبليه لسعد أُِخذت وقد

حافًظا. التاريخية الصورة لهذه يزال وال سعد،
نقل قد النحاس مصطفى القايض وكان الحقانية، وزارة سعد وتقلد األيام، ومرت
أن يوم ذات يف فحدث األهلية؛ املحكمة دوائر إحدى يف عضًوا ُعنيِّ حيث القاهرة، إىل
يف حكم بشأن — بك ثاقب عيل املرحوم وكان — الدائرة رئيس مع مصطفى اختلف
أحد مصطفى رأي هذا يكن ولم باإلدانة، فيها الحكم يريد املحكمة رئيس كان قضية
يف زميله يناقش أن قبل الجلسة يف بالحكم ينطق أن إال الدائرة رئيس فأبى عضويها،
جرأة يف الكاتب إىل التفت أن إال النحاس مصطفى من يكن فلم الرأيني؛ بني الخالف
يؤخذ لم رأيي أن الكاتب أيها «أثِْبْت قائًال: به وأهاب النزيه، الجريء وشجاعة الشجاع

القضية.» هذه يف
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النحاس األستاذ بدعوة فأمر للحقانية، وزير وهو سعد إىل الخالف هذا نبأ وترامى
وبني بينه جرى ما تفصيل عن فسأله مكتبه، سعد عىل فدخل مصطفى فذهب لقائه، إىل
يرى ال ثم ومن بينهما، خالف من كان ما وزال معه اصطلح قد إنه فقال الدائرة، رئيس
أن حقي من للحقانية كوزير «إني سعد: له فقال جديد، من املسألة تلك إلثارة وجًها
يقص فمىض رغبته، عىل النزول غري مصطفى ير فلم يل.» التفاصيل بسط إليك أطلب

جرى. ما عليه
من يكن ألم ويسأله اختاره، الذي املسلك يف يناقشه سعد أخذ ذلك من فرغ وحني
وحرًصا القضاء، لكرامة صونًا الخالف هذا يف سلكه الذي السبيل ذلك غري أمامه سبيل

الناس. بني وهيبته سلطانه جالل عىل
التي واملالبسات الظروف ويبني نواحيه، جميع من املوقف يرشح مصطفى فراح
ذلك غري بسلوك لتسمح تكن لم الظروف تلك بأن أخريًا سعد سلم حتى به، أحاطت

كارًها. إليه مصطفى لجأ الذي املسلك
الرأي، شجاعة يف حياله املستوى الجديد الشاب هذا يف برصه سعد حدق ذلك وعند
وأنشأ املواطن، أرهب يف بالنفس والثقة الكرامة، عىل والحرص بالذات، االعتداد وقوة
أريد أبوية نصيحة لديَّ فإن للحقانية، كوزير معك البحث من انتهيت وقد «اآلن، يقول:
مصطفى فأجابه زمالئك.» مع شديًدا تكون أال هي النصيحة وهذه إليك، أسديها أن
ال «إني سعد: له فقال وعدل!» حق أنه أعتقد فيما ألني أن أستطيع ال «إنني مرتدد: غري
إليك أطلب إنما ولكني مرادي، هو هذا يكون أن هلل فحاشا الحق، يف تلني بأن لك أنصح
مثلك فأنا القول، بهذا نفيس أبرئ أنني تحسبن وال زمالئك، معاملة يف شديًدا تكون أال
زمالئي برضب أهمُّ لكدُت حتى أحيانًا الحدة مني بلغت ولكم زمالئي، معاملة يف شديد
الندم أحس أن ألبث ال مني، بدر فيما وأفكر ذلك بعد نفيس إىل أخلو إذ ثم املستشارين،

مثيل.» تكن فال … الزمالء معاملة يف شدتي عىل واألسف حدتي، عىل
مصطفى استقامة خاطره يف حافًظا السنني، كرة عىل اللقاء ذلك يذكر سعد ظل وقد
النزيه، العادل األبي الشجاع القايض كرامة عىل وحرصه بالحق، تمسكه وشدة النحاس،
يف اجتمعا اللذين الرجلني هذين بني الُخلُقي التماثل هذا من أجمل شيئًا نرى ولسنا
فيما ليتحدثا اإلباء؛ شديد شهًما شجاًعا وقاضيًا للقضاء، وزيًرا العجيبة: املناسبة تلك
أنهما يدريان ال يومئٍذ وهما عليه، والحرص له، والغضب فيه، والشدة الحق عن بينهما
وبالغ فيه التشدد عند متالفيان معانيه، أتم يف ولكن ذاته للحق مجتمعان األيام عىل
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كاملة، أمته حق عن املناضل واستمساك املكافح، املجاهد تشدد ولكن به، االستمساك
اليقني. وثبات اإليمان بقوة

يشتد بأال له ينصح إذ سنٍّا! مصطفى من أكرب يومئٍذ وهو سعد حديث أعجب وما
ما بل مسلكه، عن راٍض ملوقفه، مكرب به، معجب ذاته الوقت يف وهو زمالئه، مع هكذا
الفارق ناسيًا نصيحة، ذي كصديق الحديث إىل كوزير، الكالم من سعد انتقال أروع
يسلك الذي املبتدئ القايض هذا موقف غري يشء إىل باًال ملٍق غري املوضعني، بني الكبري
مثله»، يكون «ال بأن له ناصًحا معاملته، عني الحق يف زمالءه ويعامل مسلكه، نفس
وأدنى منه، شبًها أقرب سريوح بل حتًما، مثله غًدا يكون سوف أنه يومئٍذ يعلم ال وهو

العظيم. الوطني تراثه عىل ويخلفه محله، يحل سوف وأنه إليه، تماثًال
وأجمل الفضيلة، معاني أرشف يف يومئٍذ واجتمعا بالروح، يومئٍذ الرجالن تالقى لقد
الظهور فرص أكرب لها هيأت قد الطبيعة كانت التي العظمة مظاهر وأبلغ الُخلُق، مكارم

الصالحة. املناسبة وقيام الظروف، واكتمال الحوادث، نضجة عند
زمالئه مع «متسامًحا» يكون أن يملك ال بأنه للحقانية وزير وهو سعد اعرتف وقد
يف تكون أن يحب ال ولكنه مالزم؛ النزعة ولهذه باٍق، الخليقة هذه عىل وأنه الحق، يف
ال هو كأنما وترصفاته، بمعاملته مقرتنة نفسه، يف األثر شديدة منه، متمكنة مصطفى
الخشية هذه تكون وال منها، املبتدئ القايض عىل ويشفق نتائجها، من نفسه عىل يخىش

التقدير. وحسن والحرص الَغرْيَة ونتيجة اإلعجاب، وليدة إال عليه الرسيعة
املتناهية الشدة تلك عىل الرجالن بقي السنني، مر وعىل الحوادث، سياق مع أنه عىل
إغراء، أو فتون كل ضد مناعتهما وموضع بالدهما، عن دفاعهما سياج هي الحق، يف

وعيد. أو إرهاب كل وحيال
يف القضاء، مركز يف وهو للعدل وحفاظه الحق عىل مصطفى حرص تجىل وقد
املسائل، بتلك تحيط كثرية اعتبارات هناك وكانت القضايا، من وعديد الحوادث، من كثري
التسليم. فيه هو أبى بما األرجح عىل لسلَّم موضعه يف يومئٍذ آخر قاضيًا أن لو حتى

حديث يتناقلون القضاء يف مصطفى عهد تذاكروا كلما اليوم إىل الناس يزال وال
عىل النزيه القايض حرص مبلغ عىل مثاًال باشا، محب محمد املرحوم قضية يف موقفه
غري يف منصته، فوق وسلطانه بقوته الرفيع واالعتداد ضمريه، بوحي والتمسك استقالله،

سلطان. أكرب من خوف وال إشفاق
القضايا بني من وكان عابدين، محكمة يف قاضيًا يومئٍذ النحاس مصطفى وكان
الغربية مدير باشا محب محمد املرحوم عىل األعيان أحد رفعها قضية عليه عرضت التي

247



النحاس مصطفى

سوف القضية أن يعرفون باشا محب أنصار يكد فلم عليه، االعتداء بتهمة الحني، ذلك يف
واإلنصاف، العدل بروح فيها يحكم سوف أنه أيقنوا حتى النحاس مصطفى تعرضعىل
ِحَول، أي عنه يبغي وال اعتبار، أي فيه يعرف ال الحق يف شديًدا يكون سوف وأنه
أشياع من بأنه أرجفوا إذ عليه، الدسيسة إىل فعمدوا موضعه، عن يزحزحوه أن فأرادوا
محب عىل فيحكم له، ويستجيب هذا السيايس منزعه يَُغلِّب سوف وأنه الوطني، الحزب

باإلدانة. باشا
وكان — باشا رشدي له املغفور فدعا سعيها، الجماعات بعض سعت ذلك وعند
فلما لقائه، إىل عابدين قايض النحاس مصطفى األستاذ — الحني ذلك يف للحقانية وزيًرا
أو له، الحكم باشا محب قضية يف منه املطلوب أن حديثه سياق يف الوزير أفهمه تالقيا

نظرها. عن التنحي
الحق به يقيض ملا مطابًقا فسيجيء الحكم حيث من «أما مصطفى: جواب فكان
ناحية من وأما عاقبتُه. ُمَدانًا كان وإذا برَّأْتُُه، بريئًا باشا محب كان فإذا العدالة، وترضاه
أُعرِّضكم أن أريد لست ذلك مع ولكني يكون، لن هذا فإن القضية نظر عن التنحي
مبارشة!» القضية يف الحكم إصداري عقب استقالتي إليكم سأرفع ولهذا يهددكم؛ لخطر
األبي القايض هذا من الجليل الرائع القول هذا يسمع باشا رشدي يكد فلم
وشيكة التوقد، رسيعة عاطفة ذا رجًال رشدي وكان — الحق يف الجريء النزيه الشهم
يقول: ذهب حتى — الخري يف للجرأة واالستجابة الحماسة مع واالنبعاث االستحماء
معك!» مستقيل فإنني استقلت إذا أنك وثق ضمريك، إليك يوحي كما القضية يف «امِض
له وبسط علم بما فحدثه حسني السلطان إىل يومئٍذ ذهب باشا رشدي إن قيل وقد
«… قواي بكل أؤيدكما «أنا قائًال: وانثنى للحق شديدة غضبة السلطان فغضب جرى؛ ما
اهتماًما ذلك فأثار وتغريمه، باشا محب بإدانة القضية يف الحكم صدر أيام وبعد
البالد وشغلت واملجامع، األندية أنباؤه وطافت املجالس، حديث وراح الجمهور عند كبريًا
مقاطعة، حاكم بل إقليم مدير فيها يُعامل التي األوىل املرة هي تلك كانت إذ بخربه، كلها
له حساب ال وشخص الناس، أفراد بعض كأنه املعاملة، من النحو هذا االحتالل، ظل يف

واألقدار. األخطار موازين يف
العادل القايض عىل «البكوية» برتبة حسني السلطان أنعم الحكم صدور وعقب

رضوان. وبرهان تقدير دليل النحاس، مصطفى النزيه
يف وهو النحاس مصطفى حياة يف ظهر الذي الحادث هذا أن يف ريب من وليس
عىل باديًا وترصفاته، مسالكه أبًدا متابًعا نفسه، يف قائًما معناه ظل قد القضاء، سلك
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أشخاًصا، الحق يف يعرف ال رجًال هللا فطره فقد وزعامته، ووطنيته سياسته يف أروعه
رضا ابتغاء فيه يصانع وال أخطاًرا، عليه الحرص يف يبايل وال أقداًرا، أجله من يعبأ وال

إغضاب. مخافة أو
وقد العملية، حياته بدأ منذ ودأبه طبعه هو وذلك النحاس، مصطفى هللا َ بََرأ هكذا
النفوذ أهل من أصدقاء وأفقده متعددة، عداوات عليه وجلب كثرية، بحوادث هذا صدمه
ينترص الحق وترك للحق، الصدمة قبول عىل نفسه يف الصدمة فآثر السلطان؛ وأصحاب
املكاره من وسالمته املخاوف، من وأمانه الشخصية، راحته حساب عىل ولو ويتغلب

واألخطار.

النحاس. مصطفى

جل مهما سواه، اعتبار كل عىل وتقديمه الواجب، احرتام عىل مصطفى نشأ ولقد
«مازيني» عقيدة مثل الواجب عىل الحرص يف له وإنَّ حسابه، وَكُرب شأنه، وَعُظم خطره،
وإمالءات اآلداب، وتكاليف املجاملة، لوازم عليه يُؤثِر وال تأديته، يف يرتدد فال واستمساكه،

التقاليد.
َصَغار عن خلقه وعلو املجاملة، عىل وتقديمه للواجب، احرتامه عىل مثل أبرز ولعل
قبل أسوان يف له حدث ما — الحظوة التماس أو التقرب إىل النزوع ومهانة االزدالف،
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أسوان، يف قاضيًا كان فقد عليك. أسلفنا كما بسعد تعارف حيث غمر ميت إىل يُنَقل أن
وآخذٌ منها، يوم ذات عائد هو ففيما الدر؛ محكمة قضايا نظر ذلك بجانب ومكلًفا
مكلريث أ. سري يومئٍذ وهو — القضائي املستشار أن نُبِّئَ إذ أسوان، محكمة إىل طريقه
سبيله وتابع هدوء، بكل النبأ مصطفى فتلقى املحكمة؛ لزيارة النيل بطريق قدم قد —
وكانت كعادته الجلسة وعقد املستشار، لتحية الشاطئ عىل يعطف أن دون املحكمة إىل

قضاياه. نظر يف وانكمش مدنية،
وكان — باشا اآلن — بك رفعت توفيق محمد ومعه املستشار حرض أن لبث وما
رفعها يف مصطفى يفكر فلم منعقدة، الجلسة وكانت القضائية، باملراقبة مفتًشا يومئٍذ

كعادته. وسكون هدأة يف القضايا ينظر ظل ولكنه الكبريَيْن، الزائَريْن الستقبال
وكان النيابة وكيل معهما وجلس استئذانه، بعد القايض وراء فجلسا الرجالن وجاء
أو قضايا أربع نظر من القايض فرغ حتى الجلسة، يف يدور ما مكلريث للسري يرتجم
من فراغه انتظار يف لبثوا حيث القايض غرفة إىل معه ومن املستشار فانسحب خمس،

عمله.
لم ما وهو القضائي، املستشار لقاء يف النحاس مصطفى القايض ذلك فعل لقد
يف الجلسة القايض يرفع أن املتبع كان إذ املناسبات، هذه أمثال يف القضاة من يؤلف
تعاليم أية وسماع به، والرتحاب له التحية لتأدية املفتش أو باملستشار ويلحق الحال،

يبديها. أن له يطيب مالحظات أو يصدرها، أن يروقه
لم بل ذلك، من شيئًا يفعل لم — رأيَت كما — النحاس مصطفى القايض ولكن
القضايا من فرغ حتى عمله عىل استمر وإنما املستشار، انرصاف عقب الجلسة يرفع
وكانت أقلته، التي الباخرة إىل فانرصف املستشار انتظار وطال جميًعا. عليه املعروضة
تدع «أهكذا معاتبًا: له يقول مصطفى إىل النيابة وكيل وأرسع بالشاطئ، مراسيها ملقية

فانرصف؟!» االنتظار مل حتى طويًال ينتظرك الرجل
لزيارة يذهب أن يصح — واجبه تأدية من فرغ وقد — أنه مصطفى رأى ثم ومن
وقبيل الطعام، بعد واسرتاح الغداء تناول حيث داره إىل فانرصف عليه، والسالم املستشار
للقائه، السلم استبق رآه فلما النيل، شاطئ عىل املستشار ينزل حيث إىل ذهب املغيب
الطبيب هو هذا وكان جليسه، إىل وقدمه واستقباله، تحيته يف التلطف غاية وتلطف
ربوعها ومشاهدة بها والطواف لزيارتها مرص إىل جاء وقد إنجلرتا، ملك لجاللة الخاص
يف النحاس بمصطفى إعجابه املستشار فأبدى مليٍّا، يتحدثون الثالثة فجلس وآثارها،

كثري. مديح وكلمات فيها، يقتصد لم إطراء عبارات
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مصطفى مع بك رفعت توفيق وتقابل معه، الشاي لتناول دعاه التايل اليوم ويف
علم إذ البحري، الوجه إىل أسوان من نقله قرر قد كان املستشار بأن فنبأه النحاس،
محكمة عىل ا عامٍّ ثناءً السياح من سمع ولكنه عام، ونصف عاًما أسوان يف قىض قد أنه
السياح يزورها التي األماكن بني أصبحت املحكمة أن وعرف الشاب، وقاضيها أسوان
قد املتقاضني نفوس يف الشاب القايض هذا هيبة أن وبلغه املرصي، القضاء سري ملشاهدة
إىل أسوان محكمة يف بقاءه االعتبارات لهذه فقرر السائحني، نفوس يف األثر أجمل تركت
عدالته عىل رائًعا ومثاًال املرصي، للقضاء حسنًا عنوانًا بقائه يف ألن السياحة؛ موسم آخر

مستواه. ورفعة ونزاهته
حتى السائحني حركة وتخف مارس شهر ينتهي يكد فلم بوعده، املستشار بر وقد
احرتام مكتسبًا — إليك حديثها أسلفنا التي — غمر ميت محكمة إىل مصطفى نقل
وشخصيته القوية، بخليقته القضاء عالم يف بارًزا مواطنيه، احرتام بجانب اإلنكليز

العالية. وكرامته النزيهة،
اتحاد نفسه يف له واجتمع والواجب، والعدل الحق نشأته من مصطفى لزم لقد
بصاحبها تبلغ التي الثابتة اإلرادة وأخا والُخلُق، القوي العزم ذا فكان والقلب؛ العقل
وال حائل، عزمه دون يحول ال والصعاب، واملشاق املخاطر ورغم األحداث فوق غايته

مرتدد. وال مرتاجع غري يواجهه وإنما الخطر، أكرب أمام ركبتيه عىل جاثيًا يقع
القوية، والشخصيات العظيمة النفوس يف األدبية القوة مبدأ هو الخوف احتقار إن
لها مالًكا الخوف وكان الحد، هذا إىل النفس يف والعدل الحق احرتام يصل لم وإذا

الحياة. قمة إىل الصعود يف رجاء وال العظائم، بلوغ يف أمل فال عليها، مستوليًا
اجتياز فضيلة وهي النفس، عظمة أو الشجاعة هي والقوة قويٍّا، مصطفى نشأ
االنحراف وليس القانون. واحرتام النظام وتأييد الخري تحقيق دون تحول التي العقبات
القوة أدلة وإنما وضعًفا، سقوًطا إال والقانون النظام عن والخروج والعدل، الحق عن
إلمالئه. أبًدا واالستماع الواجب، واحرتام الحق، ومالزمة القانون، دائرة يف العمل هي

وشجاعة، قوة واالعتدال معتدًال، قويٍّا كان نفسه ملك ومن زل، لغضبه استسلم ومن
ال منظمة، غري قوة ألنه وعجًزا؛ ضعًفا التهور يروح حني عىل مرتبة، منظمة قوة بل

رقيب. وال عليها حسيب وال لها، ضابط
الِعَقاب الجتياز تشتد لنفسه، ضابطه بقوة أعماقه يف يحس مصطفى نشأ وقد
الحد، مجاوزة وتنطلق رشد، بغري تندفع قوة ألنه عنف؛ غري يف الصعاب عىل والتغلب
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العنف ولكن الصحيح، بمعناها القوة إال النشاط وما والضعف، الوهن فيدركها وتحتد
يخلطون هم وإنما كذلك، الحق يف هم وما أقوياء أنفسهم يف أنهم أصحابه يوهم الذي هو
ينقصهم أناس فهم مداركهم، من وبعدها أفهامهم، عىل لدقتها املبادئ بني يميزون فال

… الحياة ذوُق
هداها. عىل سائًرا بنورها، مستضيئًا فيعمل قوة القلب تمأل التي هي املبادئ إن
يف بمصباحها فاستضاء مبادئ، أخا نشأ بدايته: من النحاس مصطفى أمر هو وهذا
مخافتة لوساوس مستمع وال مرتامية، بيداء يف ضارب غري الذروة، إىل امُلصعد طريقه
والواجب. والعدل الحق عن يبعده وضالل أذى، يتبعه إغراء إىل مستجيب وال منادية،

النحاس. مصطفى

بل إفراط، وال تفريط ال حيث قوته وكانت قويٍّا، البداية من النحاس مصطفى كان
والحق العدل وحيث باألبصار، تأخذ معنوية وحلية للنفس، زينة االعتدال يقوم حيث
مطرقة يدي يف كان «إذا الفالسفة: أحد يقول ذلك ويف القوة، تلك عىل املسيطران هما
رأس أهشم أن إرادتي نمت إذا مستطيع أنني يف شك فال َوْسنَان، نائم طفل وأمامي مثًال
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خياًال عيني أمام ألن قوتي؛ بلغت مهما ذلك أفعل ال ولكني واحدة، برضبة الطفل ذلك
قوتي، فوق قوته ألن بدفعه؛ يل ِقبَل وال محاولته، أو ذلك إتيان عن ويحبسني يردني
وبطش. قوة من به أشعر مما يجردني أن عىل قادر فهو سلطاني، من أعىل وسلطانه
من هو الذي املخلوق ذلك حق إال نفسه، الطفل يعلمه ال الذي القاهر السلطان هذا وما

بالوجود.» له يقر الذي والعدل الحياة، يف نوعي
يستوي سواء؛ حياله جميًعا الناس يكون أن أي ا؛ عامٍّ يكون أن الحق صفات ومن
كقدس مقدًسا يكون وأن والوضيع، والرفيع والجاهل، والعالم والفقري، الغني ذلك يف
عليها اعتدى أو جاحد جحدها ولو تبقى مطلقة، مفروضة رضورة ألنه نفسه؛ القانون

املعتدون.
املحاماة، يف نجح بها االستمساك وبقوة النحاس، مصطفى نشأ املبادئ هذه عىل
مضمارها، يف الرسيع شأنه وكأن فيها، عليه السنون ترتاَخ ولم عليها، مكثًا يطل لم وإن
من فأنقذها خاملة به، فكربت صغرية صناعة يومئٍذ وهي دخولها، يف سعد كشأن

سمعته. جمال من عليها فأضفى السمعة قبيحة خمولها،
الزعامات تاريخ يف نادًرا العملية الحياة بداية يف الزعيمني بني التناسب هذا وكان
يف االشرتاك وهو جليًال، معنى ليؤدي ندرته عىل الناحية هذه يف وقع ولكنه املجاهدة،
صاحبه عند منهما كل يبلو حتى نفسها، بالحياة املتصلة الحقائق ملعرفة ذاتها التجربة
أحسن بها يتفاهمان فكرية وحدة منهما فتتكون وخاطره، صدره ذات يف هو يجده ما
النظر ومنحى العقيلِّ واالتجاه الذهنية يف متشابهون متماثلون وهم الناس يتفاهم مما

والتفكري.
من سعد دخلها كما القضاء دائرة النحاس مصطفى دخل نفسها املبادئ وبهذه
واستكمال بينهما، املشرتكة وامللكات االستعدادات وتجربة ذاته، املعنى لتحقيق قبله،
الرجل هذا إىل تهِوي نفسه سعد فيجد الثورة؛ يف يتالقيا أن قبل بينهما الذهني التماثل

واألشباه. النظائر بني االنجذاب يكون ما أشد إليه وتنجذب سواه، من أكثر
السنني، دورة عىل وزيًرا مصطفى يروح أن املرجح من لكان الثورة، تستبق لم ولو
عرشة خمس قرابة القضاء يف لبث ولكنه تقدير؛ أقل عىل مناصبه عليا القضاء يف يبلغ أو
السيايس املنصب بتكاليف االرتباط يلجئه ولم فيها، سياسيٍّا منصبًا يتولَّ ولم سنة،
تحت ومساويه يومئٍذ الحكم أغالط يف االشرتاك إىل الرسمية الحياة تيار غمرة يف والقيام
خصوم بسلطان اصطدم ما فإذا فيه، مستقالٍّ القضاء من موضعه لزم وإنما االحتالل،
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واعتمد تدخل، أو عبث أي عن بمنجاة بقائه ورضورة القضاء بجالل احتمى االستقالل،
واحرتام مشيئته، تنفيذ يف والواجب والعدل الحق جانب والتزامه وإبائه خلقه قوة عىل
وال ترسع بغري واتزان حمق، دون وشجاعة تهور، دون حزم يف نهجه، وسلوك كلمته،
عىل والسري والنزاهة والعبادة بالصالة النشأة من اكتسبها باهلل دائمة وثقة إحجام،

مستقيم. رصاط
عىل أُْكِرَه يوم القضاء دائرة سلوكه ثم محاٍم، وهو الوظائف من بُْعُده كان لقد
والحرص والتزامه االستقالل روح نفسه أعماق يف أنبتت كبريًة مزيًة إكراًها، الوظائف
من قضية بأكرب السنني عىل يوكل سوف ألنه وإقدامه؛ ونزاهته شجاعته بكل عليه
جماعة لها يربز أن إال يبَق ولم كسبها، عىل صممت أمة استقالل قضية قضاياه؛
بها ليسريوا والواجب؛ والعدل الحق بروح النفوس امُلَرشبي املخلصني املدافعني املحامني
وفوزها املؤكد، ونجاحها الحاسمة، وأدوارها الفاصلة، معاركها إىل واملشاق الصعاب رغم

الوثيق.
أسلفنا كما — سنة عرشة خمس ُزَهاء القضاء وظائف يف النحاس مصطفى لبث
والتمسك الحق، احرتام ومبالغ النزاهة، عىل األمثلة أروع قضائه من يعطي — عليك
عيشه، معتمد كل هو الراتب، معتدل موظف عيشة ويعيش بالواجب، والتشبث بالعدل،
االستقامة، من املكفول الرغد بغري منه ينعم وال برتف، منه يستمتع ال حياته، وِمَساك
أحداثًا يومئٍذ وكانوا أخته، أوالد تربية عىل ويقوم بالكفاف، الرضوان من املوفور والهناء
إىل احتاجوا إذا دراستهم؛ عىل الرقيب عليهم، الحدب الحاني وهو املدارس، يف وأْصِبيًة
توفري يف يرتدد لم دراستهم عىل ويجدي ينفعهم ما أرادوا وإذا لهم، كفله خاص معلم
املؤذية والرأفة الضعف حنان ال الرقيب، امُلِرشف القويِّ الحنان بالغة يف لهم، أسبابه

التدليل. ومفاسد
وكان راضية، بسيطة عيشة حياته من الدور ذلك يف يعيش النحاس مصطفى كان
القاهرة، من يوم كل إليها يذهب أن اعتاد وقد دائرة، رئيس طنطا يف بالقضاء عهده آخر
به تنزل شربا، بحي متواضع منزل يف يسكن كان إذ عمله؛ من الفراغ بعد منها يعود ثم

حني. إىل سمنود تركت هي إذا بنيها مع لتقيم شقيقته الكريمة السيدة
مع منقطًعا يكن فلم القضاء، يف عمله إىل الدور ذلك يف أخلد قد مصطفى كان ولنئ
أطوارها؛ ومراقبة أحوالها، ل وتأمُّ سريها، متابعة عن منرصًفا وال العامة، الحياة عن ذلك
بالظلم وشعوره صدره، يف تختلج القومية وحاسته نفسه، يف تعتمل كانت وطنيته ألن
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القايض غضبة فيه يستنفر كان وطنه، نواحي كافة يف لعينه املاثل بالده، عىل الواقع
سبيًال يلتمس بعينه فيدور والتذمر، والتأذي النفور نفسه يف ويثري الوطني، أمله بجانب
— بعيد من ولو — واالشرتاك وكظمه، أمله مبالغ من والرتويح صدره، عن التنفيس إىل

بالده. عن الدفاع يف
حركة رأى لبالده، املتألم الوطني دور النحاس مصطفى حياة يف الدور هذا كان
ويدنو رويًدا، يشجعها وجعل قيامها، إىل واطمأن بها، فأعجب وجماعته كامل مصطفى
وإن مظاهرتها، برصاحة يظاهرها أو بكليتها، نفسه إليها يسلم أن دون كثب عىل منها
إحساسهم، مع إحساسه وتجاوب الرأي، معهم وتبادل أفرادها، وعرف برجالها اتصل
لوطنهم ألم وتقاسم عاطفة، وتماثل شعور، َوحدة يف نفوسهم، مع نفسه واتحدت

السليب. املغتََصب
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اليوم معدات وتعد القادم، للغد فيه تمهد اإللهية العناية جعلت الدور هذا أواخر يف
ولكن العامة، الساحة يف يظهر النحاس مصطفى فأخذ الغيب، أستار وراء املحتجب
من بد ال وكان واتزان، حزم يف ولكن السياسية، باملسائل باملشتغلني ويختلط َقَدر، عىل
الطبيعة حساب يف ألنهم أوساطهم؛ يف والظهور ندواتهم، يف والربوز للشباب، التعرف
فاتصل وأعراسها؛ زفافها مهرجان غًدا سرتوح ومواكبهم وجهازها، الثورة عدة كانوا
ومهطع املتحمس الشباب مجتمع يومئٍذ وهو لناديهم، وكيًال وكان العالية، املدارس بطلبة
لديه تحتشد الذي املجتمع ومركز املتقدة، العامة العاطفة وأتون الفتية، الشابة الوطنية

القريب. الغد قوات جميع
من للوثوب ويتحفز عزلته، من للخروج يتأهب سعد فيه كان الذي الوقت ويف
الحكيم الشيخ وهو الهدنة، عقب السالم مؤتمر يف ويلسون صوت َدِويِّ عىل عرينه،
الحماسة ويف ذاته، العامل تأثري تحت الشباب، عنرص ممثل مصطفى، كان — املجرب
بما تكاشف غري ويف بينهما، ما بعد عىل زه، وتَحفُّ الشيخ أُْهبَة مثل يف للفكرة نفسها
زعامة زعامتني: الثورة يف البالد لقيادة يومئٍذ الطبيعة مهدت وكأنَّما فيهما، يختلج
معها ألن الشيخ؛ زعامة تقدم راحت ثم مصطفى، يف الشباب وزعامة سعد، يف الرجولة
من جميًعا أولئك تكتسب حتى الشباب زعامة وأخرت والتدبري، واألناة والروية الحكمة
دورها يف بعدها من اآلتية الخالفة وهي وأزكى وأفضل أنفع لتكون املتقدمة؛ املستبقة
بالدهم، أمر يف ليتشاوروا سعد عند يجتمعون الشيوخ كان وبينما السنني، َعْربَ الطَّبَِعيِّ
يف يفكر جمع وكل القايض، النحاس مصطفى الشاب عند طنطا يف يتالقون الشباب كان
حقوق عن الدنيا وإعالن بوطنه، لإلهابة والربوز بالده، لحق للنهوض يسلك املسالك أي

واالستقالل. الحرية يف الطبيعية مرص
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لقي قد الخفاق، النابض سعد قلب كأن عجيبة، ومصادفة غريب، اتفاق من له فيا
العدة أعدت الطبيعة كأن أو خفقاته، بصدى ويهتز نبضاته، يلتقط قلبًا املزار بعد عىل
بداية ومن تصميم، أول من وخالفتها والزعامة ورديَفها، والقوة واحتياطيَّها، الالزمة
حتى وتشتهر، العالم يف تذيع ويلسون مبادئ كادت ما إذ واالستعداد؛ والتهيئة التجهيز
يف أصدقائه من وجملة له صحب بعض مع طنطا قايض بك النحاس مصطفى فكر
األرض جنبات يف املستغيثة ورصختها عاليًا، مرص صوت كله العالم يسمع بعمل القيام

داوية.
يف يفكرون راحوا نيتهم، وأجمعوا عيدانهم وعجموا بينهم فيما تشاوروا أن وبعد
أي أن رأوا أن لبثوا فما املنشودة، النتيجة بتحقيق وأكفلها وسائله وأحسن العمل نوع
ال شباب ألنهم نتيجة؛ يؤدي وال نفًعا، يجدي ال قد وحدهم، هم به يقومون قد عمل

الناس. يف الكلمة مسموعي غري وُمْحَدثُون الشعب، يعرفهم
رجال غري الخطرية واملهمة العظيم العمل لهذا ليس أن عىل رأيهم يومئٍذ واجتمع
فيكون األبصار، وقبلة األسماع ملء بارزة وشخصيات أخطار، ذوي ومراجيح كبار،

البالد. يف املرغوب ووقعها أوروبا يف املطلوب تأثريها لحركتهم
شعوًرا كان إذ للوطن، اإلحساس وصدق للفكرة، اإلخالص مظاهر أول ذلك كان لقد
ومغريات الغرور دوافع من خليٍّا الذات، حب من بعيًدا األنانية، من متجرًدا نقيٍّا، رفيًعا
موجبات إىل كذلك ينظر ولكن بمفردها، الفكرة يبايل وال وحده، العمل إىل ينظر ال الزهو،
وما قيمتها من ليستوثق عليها؛ وما لها ما ويدرس فوزها، وسائل ويتعرض نجاحها،

فيه. املسري قبل الطريق من ويتثبت خطرها، من يحتمل
سديًدا، تفكريًا كان بل صادقة، وطنية هي ما بقدر حازمة، وطنية ذلك كان
األنانية وساوس وتجنب النزق، من خلص راجًحا، صحيًحا لألمور ووزنًا مدقًقا، وبحثًا
كله ذلك يكن ولم املتهورة. الَعْجىل والثقة الناضج، غري االعتداد وُخدَع األثرة، وهمسات
بني جميًعا كانوا ألنهم ودراستها؛ الفكرة لبحث اجتمعوا الذين الشباب أولئك من عجيبًا
الرأي وحسن والنضوج باالتزان محيطهم يف ُعِرفوا ممن كبري، وموظف ومحاٍم قاٍض

التقدير. وسالمة
أن الفكرة تلك عىل اجتمعوا الذين وأصحابه هو يومئٍذ بك النحاس مصطفى ورأى
بينهم تخيل ولن تنفيذها، يتولون سوف الذين أولئك عن تسكت لن العسكرية السلطات
تعمد وقد آثارهم، وتعقب قمعهم عىل عاملة مطاردتهم، حتًما هي بل بها، القيام وبني
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حتى ترتكهم وال د، ُمَرشَّ كل وترشدهم األرض، من تنفيهم أو املحابس، يف اعتقالهم إىل
انتقام. رش وتنتقم منهم، ثأرها تدرك

النحاس. مصطفى

أخالدهم، يف وتصوروه أخيلتهم، عىل وعرضوه وأصحابه، مصطفى فكر كله هذا يف
عن ولكن اإلحجام؛ لنية وتربيًرا االنزواء، ملعاني تقديًرا وال رهبة، من وال خوف من ال

الحازمة. الشجاعة مظاهر من مظهر أروع ويف الشجاعة، حزم
وبطولة الشباب، مهمة هو خطري؛ أمر عىل نيتهم لتجتمع كله ذلك يف فكروا لقد
الحومة، إىل يومئٍذ ينزلوا أن وهو املجموع، يف املتفاني اإليثار ومظهر الحكيمة، الوطنية
الرسالة وينرشوا ذاته، النهج وينهجوا عنهم، العمل ويتولوا الغائبني، مكان فيحتلوا

مكان. كل يف الجديدة
يفكرون بدءوا الحكيم، والتصميم الحازمة الخطة هذه عىل بينهم اآلراء اتفقت وملا
جاش قد بما صاحبها يكاشفوا أن يصح التي الذائعة السمعة ذات البارزة الشخصية يف
وتصميمات، وخطط أفكار من أخالدهم يف ورسى جوانحهم، يف واختلج صدورهم، يف
وصاحب املرتقب، الساعة وبطل للفكرة، األوحد الرجل هو زغلول سعد أن عىل فاجتمعوا

واإلقدام. باالعتزام الخليقة الشخصية تلك
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صدره يف ويجيش تفكريهم، يفكر نفسه سعد كان بينما سعد، يف يومئٍذ فكروا
من موجة يف سعد ونفس مصطفى نفس تالقت وكأنما صدورهم، يف يجيش كان ما
واحد تيار مرسى يف واتحدا تجاوبا وكأنما النفيس، والوحي الروحي اإللهام موجات
الصادقة الوطنية يف تعارفا وكأنما الهزات، شديد القوة، بالغ الخطر، عظيم خفي وسيَّال

الحياة. حقيقة يف ويتصال يتعارفا أن قبل
يردهم ال حتى وإقناعه سعد إىل للوصول املثىل الخطة يف يبحثون الجمع ورشع
يف يختلج مما أحالم مجرد أفكارهم وحسب سذاجة، إخوان شبابًا ظنهم هو إذا خائبني

األذهان. ُخدَع من وهمية وصور الصغرية، األخالد
رسمية معرفة ولكنها للحقانية، وزيًرا كان منذ سعًدا يعرف إنه مصطفى فقال
وقال عليه، واجتمعوا له ائتمروا الذي كهذا خطري أمر يف مفاتحته من تمكنه ال سطحية،
تبيحه وثيقة معرفة بك فهمي العزيز عبد يعرف إنه — كبريًا موظًفا وكان — أحدهم
يحمله أن عطفه واكتساب إقناعه من تمكن إذا يرجو وإنه املوضوع، يف إليه الحديث
زميلهم إىل وعهدوا الرأي، بهذا العمل عىل الجمع فوافق بدوره، باشا سعد مفاتحة عىل

العظيم. الشأن هذا يف معه والبحث بك، فهمي العزيز عبد بزيارة
فهمي العزيز عبد للقاء ذهب قد بأنه فنبأهم الزميل، إليهم عاد التايل اليوم ويف
حتى الحديث يبدأ كاد ما ولكنه أجلها، من إليه ذهب التي املهمة شأن يف وخاطبه بك،
من فائدة وال املوضوع، هذا يف التفكري العبث من «إنه قائًال: إليه اإلصغاء وأبى قاطعة
مهما نفسها، تحرير تستطيع حتى قوة وال لها حول ال ضعيفة مرص ألن به؛ االهتمام

«… تضحية من وبذلت احتجت ومهما صاحت، ومهما نادت،
لصاحبه: وقال حماسته، وجاشت ثائرته، وثارت غضب ذلك مصطفى سمع فلما
مجهودي لعل معك أُزْرُه فدعني حميته، وتثري تقنعه كيف تعرف لم عزيزي يا إنك
تنفيذه مصطفى واعتزم الرأي، هذا عىل الجميع ووافق بغايتنا، فنفوز مجهودك يعزز

الغداة. من
ذهب الذي وصاحبه هو الكرَّة عليه فأعاد بك، فهمي العزيز عبد مصطفى ولقي
كهذه حركة أن يظن ال إنه قائًال الرتدد من قبل من أبدى قد كان ما لهما فأبدى معه؛
هذه عىل بإقدامكم أنكم نعلم «نحن مصطفى: له فقال عملية، نتيجة إىل تؤدي أن يمكن
عليكم القبض إىل يومئٍذ عامدون حتًما اإلنكليز وأن غالية، تضحية ستضحون الحركة
سترضم هذه تضحيتكم ولكن بالءً، وأعظم هذا من ا رشٍّ بكم يصنعون قد بل ونفيكم،
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ومصطفى. سعد

ستذهبون بعدكم، من امليدان نحن فنخوض وشبابه، الوطن أبناء قلوب يف الحماسة نار
آثاركم.» عىل نحن ونقوم أنتم

قبل النحاس مصطفى أعماق من انبعثت التفدية صيحات من صيحة أول هذه
رجل نفس يف اضطرمت قد جاللها كل يف الثورة هي هذه كانت لقد بل الثورة، مشتََعل
كل بذل يف يرتدد ال الذي الصادق الوطني صيحة روحه وأغوار أعماقه يف وجاشت وقلبه،
معتمد هو وال راتبه، غري يملك وليس يومئٍذ هو رجل وأي وطنه، أجل من عز مهما يشء
الغد، مجهول املوارد، محدود رجل فيه؟! هللا ومشيئة قواه إىل إال مستند وال ربه، عىل إال
ويف والولد، االبن معزة يف عنده أخته أبناء ألن متزوج؛ من أكثر التبعات يف ولكنه أعزب،
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مقطوع غري وحنان وتعهد، برٌّ أرسته من بقية يف وله الكبد، من أفالذ أو قطع التشبيه
ممنون. وال أبًدا

وال حائل العالم يف ليس بل سند؛ كل قبل هللا هو فيه وسناده يشء، ال هذا كل ولكن
والوثبة للبلد، النَّْهَدة عن يومئٍذ الرجل بهذا يقعد أن يمكن كان واشتد، عظم مهما رادٌّ
وصدره، خاطره بنارها واشتعل روحه، بالوطنية جاشت فقد القيد، يف الراسف للوطن
ورائه من أن يعلم وهو تقدَّم ثم فاعتزم وقوته؛ عزمته اإللهية العناية دافع مع وانبعثت
د واملُرشَّ واملحبس املعتقل أمامه من وأن والحرمان، والرض والبأساء والشظف الفاقة

… واإلعدام واملنفى
وجه تطلَّق إذا عجب ال الصدر، أغوار من املنبعثة الصادقة الصيحة تلك وإزاء
إليكما»، اطمأننت لقد «اآلن وصاحبه: ملصطفى يقول وأنشأ أساريره، وأبرقت محدثه
مخافتًا محدثهما فقال تريد؟!»، اطمئنان وأي تعني «وماذا دهشة: يف مصطفى فقال
عجب فازداد الفكرة»؛ ونفذنا أنتم، فيه فكرتم فيما نحن فكرنا لقد «اسمعا! بصوته:
أنا «إني محدثهما: قال ذلك؟!»، كان وكيف الفكرة؟! «نفذتم يقول: وراح مصطفى
نوايل بك السيد لطفي وأحمد باشا، محمود ومحمد باشا، شعراوي وعيل باشا، وسعد
ساستها، أمام مرص قضية لبسط أوروبا إىل يشخص وفد لتأليف أيام منذ االجتماعات
اآلن، هدوء كل وصحبكما أنتما والزما قلبيكما، أعماق يف فاكتماه وبينكما، بيني رس هذا
«!… هللا أستودعكما حولنا، الشكوك وتحوم األنظار نلفت ال حتى علينا الرتداد تكثرا وال
فكرته فإن واغتباًطا؛ فرًحا الخاطر ممتلئ َجذًَال، الصدر مفعم مصطفى وانرصف
عندها تتالقى أن قبل األرواح وإيحاءات النفوس إلهامات من خفيٍّا مستجابًا وجدت
موقف يف واغتبط مصطفى فرح لقد نعم، والبيان، والرشح املنطق ويتلقفها األذهان،
بإحساسها األرواح وترمي املنتظر؟ الغد يف وماذا يشء: كل قبل فيه النفس تُساِئل رهيب
هذا إزاء تنزوي وقد ب. امُلحجَّ وخشية املجهول مخافة األستار لتخرتق الغيب ظلمات َعْربَ
فلم نفسه أمر من فرغ قد كان يومئٍذ مصطفى ولكن ورعب، َفَرٍق من املرتامي الظالم
أن فوجب ذاته، إنكار يقتيض عظيم أمر عىل وأقبل وسواسه، أو الخوف إىل يستمع يعد

املنكرين. أشد لها يكون
ولم يرتاوح فلم ويجاهد ليكافح ونهض يرتاجع، فلم ليضحي مصطفى تقدم
يف يحفل وال مرصعه، جانب أي عىل غًدا يبايل فما اعتزم، أنه وَحْسبه يرتدد، ولم يَتََشكَّك
ورسالة كهذا، عظيم عمل إىل الصادقة النفوس تتقدم ويوم مدفعه، وال اكتنافه الخطر
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عليها ويُفِرغ رهيبة، سكينة عليها هللا يُنِزل واإليمان، والواجب الحب رساالت من خطرية
وتضحك األهوال، من وتسخر للمخاطر، فتبتسم عنده من بروح ويمدها جليًال، صربًا
تنزوي فال دقاق، صغاٍر صوٍر يف الطريق عىل واألهوال املخاوف لها وتتصور املكاره، من
الداخل، من بها تدفع وإنما أثرها، من واهنًا ظالٍّ الخشية من تحس وال صورها، حيال
مخبأ، القدر يف ماذا تعبأ وال صانعة، هي ماذا تبايل فال عظيم، روحي وباعث كبري حافز
هو هللا عىل واعتمادها عدتها، هي شجاعتها ألن أطوائه؛ يف الغد يحمل ماذا تحفل وال

العظيم. سندها
الوقت نفس يف اختلجت التي ذاتها بالفكرة الشاب القايض النحاس مصطفى تقدم
والشيخوخة، الشباب نفسها: الحياة عنرصا للفكرة ليكون الشيخ زغلول سعد صدر يف
القادم والجيل والسكون، والصياح واألناة، والرسعة والتؤدة، والنشاط والحكمة، والقوة
وقائداها املنتظران، وزعيماها املتالقيان، قطباها كذلك للفكرة وليكون الذاهب؛ والجيل
َعَجب، شيخوخته يف املعنويِّ للشباب يكون ولكي املجرب، ألنه أحدهما؛ ليقود املتتابعان
حتى وتدريبه، مرانته مجال ويف وحبه، إيثاره ومحل رسه، وموضع بجانبه، اآلخر ويظل
أعدته الذي الرجل قوَة معه اشرتك الذي الشيخ حكمة إىل جامًعا ذهابه، عقب األمر يتوىل
زمنه، ويؤذن أوانه، يحل ريثما احتياطيٍّا زعيًما ليكون الوطنية الرسالة بداية من األقدار

املطلوب. دوره ويأتي
الرتتيب لها فاختار أولها، من موفقة املرصية الحركة تكون أن هللا أراد لقد
أدوارها، وتعاقب مسريها، لحسن الرضوري املنسق النظام لها ووضع بنجاحها، الكفيل
عامالن به ويربز معنيان، به يتحقق حتى لقيادتها، بسعد وسيق مراحلها، ومختلف
حيٍّا؛ منه أعظم املمات يف يروح وأن عظيًما، محرًكا الحياة يف يكون أن وهو خطريان:
فانية، غري خالدة وفكرة خفيٍّا، روحيٍّا وسلطانًا منظورة، غري قوة بموته يستحيل إذ

ودين. دنيا تعاليم من مزاج الخطري تركيبها يف هي وعقيدة
دون محفوف جهاد إىل متقدم ألنه الفرح؛ أصدق يومئٍذ النحاس مصطفى َفِرح
ولكن األكرب، سعد صدر يف يومئٍذ اختلج قد اإلحساس هذا يكون وقد الخطر، بأكرب شك
وُخِيشَ شأنه، وارتفع خطره، برز سابًقا وزيًرا سعد كان فقد كأمره، يكن لم سعد أمر
التي الشيخوخة جالل وله إليه، يستند ما ملكيته ويف عليه، يعتمد ما وعنده جانبه،
عىل وأسلوبها، أداتها هو العسكرية السلطات عند العنف كان مهما حسابها، يحسب
ولم راتبه، غري يملك ال االبتدائية املحاكم يف قاٍض سوى يومئٍذ مصطفى يكن لم حني

263



النحاس مصطفى

املحكمة ساحة خارج شيئًا عنه الجماهري تعرف ولم سابقة، السياسة معارك يف له تسبق
وليس الحياة، مراحل يف طويًال يتقدم لم شاب كله ذلك إىل هو ثم املتقاضني، بني وما

حساب. عظيم وال تقدير كبري الباطشني بطش عند للشباب

النحاس. مصطفى

الخطر، من عليها مخافة صدره يف بفرحه أمسك ولكنه بالفكرة، مصطفى فرح
فيعاجلها خربها ينكشف أن يومئٍذ خشيته كل كان فقد نفسه، عىل هو خيفته قبل
نفسه بثمن النجاح هذا جاء وإن نجاحها، يف األمل أكرب عىل الجوانح يطوي وهو الفشل،

تعريض. أشد للخطر وعرَّضه جنبيه، بني التي
عمل وهو تأليفه، قبيل الوفد منقذي يكونوا أن يومئٍذ وأصحابه ملصطفى قدر وقد
بداية يف له عرض قد نفسه مصطفى كان وإن الناس، أكثر اليوم إىل يجهله قد عظيم
أحدنا علم ١٩١٨ سنة نوفمرب شهر من العارش اليوم «يف قال: إذ خطابه، خالل زعامته
تَتَتَبَّعها وهي باشا، سعد بمنزل تعقد رسية اجتماعات نبأ إليها وصل قد الحماية دار أن
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فطلبوا بنياتهم، الظهور عىل أمرهم فأجمعوا الجماعة، إخبار إىل فأرسعنا بها، وترتبص
ونجت سري مقابلة — الهدنة عقد يوم نوفمرب، من عرش الحادي وهو — التايل اليوم يف

نوفمرب.» من عرش الثالث األربعاء يوم املقابلة فتحددت السامي، املندوب
وإخوانه مصطفى يحسه كان الذي الحرص مبلغ عىل تدل قصة الحادث لهذا ولكن
والسهر اليقظة بالغة بكل لها وإحاطتهم السوء، من عليها الحذر ومقدار الفكرة، عىل

والكتمان. والحراسة
متكتمني سعد عند ا رسٍّ تُعَقد كانت التي االجتماعات بنبأ معرفتهم عقب ظلوا فقد
للتفكري ا رسٍّ يتوافون الذين كبارهم من إشارة ألول متأهبون به، بالغ فرح يف وهم للخرب،
يوم ذات كان حتى منهم، الوطنية تطلبها تضحية ألية مستعدون متحفزون والتدبري،
الجهاد، عىل تعاهدت التي الجماعة يف ملصطفى زميًال املقطم مندوبي أحد فيه لقي
اعتزامها، عني واعتزمت تفكريها مثل فكرت التي األخرى للجماعة بأنفسها وتقدمت
ما عىل منه األخبار ليلتقط كعادته املندوب فجاءه الديوان، يف جالًسا الزميل ذلك وكان
يف عقدت التي الهدنة أمر بينهما الحديث فتناول يوم، كل عليه الصحف مندوبو جرى
يف التأثري من العظمى للحرب يكون سوف وما واألملان، الحلفاء بني بالذات اليوم ذلك
السامي املندوب دار أنَّ به اتصل قد إنه املخرب فقال أمصاره، ومستقبل الرشق مصري
اجتماعات عن معلومات تلقت قد — الحماية بدار تعرف يومئٍذ وكانت — الربيطاني
لتنقض نهار ليل الدار تراقب العسكرية السلطة وأن زغلول، سعد دار يف تعقد رسية

املناسب. الوقت يف انقضاضتها
مصطفى إىل وقصد لساعته نهض حتى األنباء هذه يسمع الكبري املوظف كاد وما
يف الَفَرق وإلقاء املخاوف، إلثارة األخبار هذه ِعْلُم يكفي وكان عليه، فقصها النحاس
كان مصطفى ولكن الرجوع، عىل النفوس لحمل الصدور يف الوساوس واختالج الرُّوع،
الصادق، االعتزام دور إىل الرأي، وجوه تقليب ومرحلة التفكري، دور اجتياز من انتهى قد
أشد عليه لقي وإن الطريق وتجشم تردد، وال تَُقاٍة غري يف اإلقدام عىل الروح وتوطني

املصاب. وأكرب الصعاب وأشق والغوائل، الحتوف قوارعه عىل واجتمعت املكاره،
تبغي بما يطالبها ولم ليقيها، تريد ماذا نفسه يسائل ولم مصطفى، يفرغ لم هنالك
نفسه، أمور من أمًرا فيه يرشك لم واحد يشء يف فكر ولكنه واألمان، السالمة لها ليكفل
حتًما وتصان الخطر، من الفكرة تسلم أن ينبغي وهو شخصه، اعتبارات من اعتباًرا وال
الجماعة إىل الخرب ينقلوا أن عىل النية أجمعوا أن وأصدقاؤه هو يلبث فلم األذى، من

الحال. يف الكبرية
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ولم يرتددوا، ولم يحجموا فلم لهم، اإلنكليز بيَّتها التي النيَّة وصحبه سعد وعرف
وهمس النفس مساورة من فرغوا قد كذلك هم كانوا فقد صدورهم، يف املخاوف توسوس
العمل وتعتزم باطمئنان، الغد إىل تنظر التي الساكنة الصلبة الشجاعة إىل املخاوف،
تفجأهم ال حتى التكشف، ورسعة الظهور وجوب فقرروا اإليمان، وأعظم اليقني بأقوى
ويمهدوا الصفوف، ينظموا أن قبل والسجون املعاقل إىل بهم فتسوق العسكرية السلطة

املسري. ويبدءوا السبيل،
الفكرة إىل املستبق فكان تكوينه، قبل الوفد إلنقاذ يومئٍذ مصطفى القدر ساق لقد
أن ولو بوظيفته، مقيد موظف أو قاٍض، يومئٍذ وهو ثانيًا، نجاتها إىل املستبق ثم أوًال،
واعتماده، املادي سنده وضعف وإقالله، الخاصة ظروفه مثل ويف مكانه، يف آخر رجًال
بسالمة منها قانًعا الفكرة عن وانثنى متخوًفا، األرجح عىل لراح — وماله راتبه ومحدود

اإلياب.
من وُخلق واالستعداد، بالفطرة لها وُهيئ التكوين، من لها أُعدَّ مصطفى ولكن
األمن ومقتضيات السالمة ومطالب املخاوف حساب فكل وبطلها؛ زعيمها ليكون أجلها
ألنفسهم، يعيشون الذين لالعتياديني ولكنها غراره، عىل لرجل وال ملثله، ليس والدعة
ِعَقاب. اقتحام وال رهبة وال خطر غري يف عيشهم مآرب ويطلبون ذواتهم، إىل ويسكنون
الحماية دار يف وأصحابه لسعد باشا ونجت ريجنالد سري رضبه الذي املوعد وحلَّ
ونجت وكان — أربعاء يوم وكان ،١٩١٣ سنة نوفمرب من عرش الثالث ظهر قبل وهو —
يومني، منذ ُعِقدت قد وكانت الهدنة، عقد بعيد للتهنئة لقاءه أرادوا أنهم يحسب باشا
يف مرص حق وشمم رصاحة يف ليعلنوا جاءوا أنهم له تبني إذ دهشته أشد كان ما ولكن
املقدس الحق بهذا االعرتاف يف للسعي بالسفر لهم السماح إليه طالبني التام، استقاللها

العظيم.
مسارب يف تستفيض التي الشجاعة وثبة جريئة، وثبة الخطوة هذه كانت لقد
يعبأ أو خطًرا يبايل معها اإلنسان يعود فال الشعور، مكامن عىل وتستويل الحس،
صديَقنْي مع فرد ثورة ثورة، ذاتها يف كانت ألنها للثورة؛ األوىل الوثبة هي بل بمكروه،
فهي التاريخ؛ عرفه انتصار بأعظم حرب أكرب من خرجت العالم، يف دولة أكرب أمام له
سكرتها، لذة يف وهي إليها ليتقدم املبني؛ النرص بُحَميَّا ثملة الفوز، بخمرة ُمنتشيٌَة
يده يف له سالح ال أعزل، رجل — عظمتها وتمام نجاحها، صهباء من جوانحها وحرارة
وجب واليوم نتفاهم، أن حان لقد «اآلن وكربياء: شجاعة يف لها ليقول الحق؛ سالح إال

الحساب!» ي نَُصفِّ أن
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كل يجرتئ كيف منه ونكر العجيب، الرجل هذا أمر ونجت سري عىل كرب لقد
أمامه ويديل املوقف، هذا يقف أن منه واستعظم سليب، القوة من وهو الجرأة هذه
من ومسة الرتدد، من بيشء إيمانه أعماق من املنبعثة كلماته حيال وأحس البيان، بذلك

حكومته. إىل األمر يرفع حتى فاستمهله االرتباك؛
من وليس وصاحباه، زغلول سعد يومئٍذ فهو بالوفد، الدنيا عهد أول ذلك كان
غري الخطوة تلك بأمر يزال ال كان والشعب هادئة، تزال ال كانت البالد ألن أحد؛ ورائهم

بتمهيده. وأملُّوا بمستبقه، علموا الذين غري الخرب يعرف يكن ولم عليم،
التي الصفة عن تساءل ونجت سري أن املقابلة تلك عقب وصحبه بسعد واتصل
وأن املنتخب، الترشيعية الجمعية وكيل هو سعًدا بأن فأجيب املظهر، هذا لهم تخول
وإخوانه سعد فرأى الوفد، باسم التكلم حق الصفة بهذه لهم وأن فيها، نائبان رفيقيه
عىل أخذوا التي العظمى للمهمة منها خاصة وكالة النيابية األمة وكالة إىل يضيفوا أن
صيغة وأعدوا إخوانهم، من آخرين أربعة يضم منهم وفًدا فكوَّنوا بها، القيام أنفسهم
استقالل إىل السعي يف إليهم يضمونهم ومن بتوكيلهم وبنيها األمة أفراد من لتوقيعها

سبيًال. السعي إىل وجدوا حيثما البالد،
وانترشت ووحدانًا، جماعات عليها الناس أقبل حتى التوكيالت تلك تظهر كادت وما
التواقيع بمنع فأمرت العسكرية؛ السلطة أزعج انتشاًرا وعرضها البالد طول يف
الذي العظيم التاريخي الحادث ذلك بسبيل مذكراته يف سعد قال وقد ومصادرتها.
الحديث: العالم يف الوطنية الحركات قيادات سجل يف وطنية هيئة أكرب بمولد يرتبط

كل من علينا يردون وفودهم وأخذ يمضونها، التواكيل عىل الناس أقبل
األعيان يستحرض أخذ هينز املسرت الداخلية مستشار بأن علمت ثم … الجهات
التوكيالت توقيع عن يمتنعوا وأن الحركة، هذه يف يشرتكوا بأال ويهددهم
عىل التوقيع من الناس يمنعوا بأن يأمرهم للمديرين املستشار وكتب …
بأيدي منها وجدوه ما وصادروا املنع هذا األقاليم حكام فبارش التوكيالت،
فرد الداخلية، وزير إىل متتابعني الخصوصخطابني هذا يف كتبت وقد الناس،
ذلك فإن واملصادرة؛ باملنع األوامر هذه أصدر كان إذا املستشار بأن عليهما
بالنظام مخلة اعتُِربت التوكيالت هذه وألن العرفية، األحكام تحت البالد ألن

العام.
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أخرى ناحية يف يومئٍذ بدت التي الخفية الحركات عن أتحدث أن أريد ولست
يَنَْفُسون ممن األشخاص بعض وكان طوسن. عمر األمري يرأسه آخر وفد تكوين ألجل
يغذون الذين هم موضعه، األمة يف ذلك يكون أن سعد من ويغارون مكانه، سعد عىل
أريد لست صدره، عليه ليوغروا األمري عند سعد عىل ويدسون االنقسامية، الحركة تلك
َفَعلتُها، صنع ما وحبط بدايتها، يف وهي فشلت فقد العارضة، الحركة تلك عن الحديث

رمال. من القائم هيكله وتداعى ذاته، تلقاء من اآلخر الوفد عقد وانفرط
تكوين يف األثر أكرب لهما كان كبريين عامَلني أمام لحظة هنا أقف أن أحب ولكني
وال وصفهما، يف أبلغ بواجد ولست سلطانه، وإبراز شأنه وإنجاح بنيانه، وشد الوفد
الوفد تكوين بسبيل نفسه، الوفد سكرتري عبيد مكرم كلمات من بيانهما، يف سحًرا أروع

يقول: ذلك يف فهو عظمته، ورس

الوفد تكوين يف الرأي صاحب وحده يكن لم سعًدا أن فهو األول العامل أما
خلقه الذي هو الرشيك وهذا مًعا، فيهما رشيك له كان بل الحركة، وقيادة
بقربه، سعد من حظيت التي الزوجة هي وحنانًا؛ وإلهاًما َعْونًا للرجل هللا

املرصيني. أم زغلول صفية هي قلبه، همسات عت وتََسمَّ
ثورية لهيئة كزعيم بزوجها املحدق الخطر لتجهل زغلول صفية تكن لم
من شيئًا عنها ليُخِفَي سعد يكن ولم العرفية، األحكام سلطان تحت تعمل
أن له بدا فلما رش، ومن خري من فيها بما الحياة معه اقتسمت التي وهي ذلك
وقال األمر، يف زوجه فاتح به، للمطالبة وفًدا ويؤلف االستقالل، حركة يقود
منها كان فما يمينه، يف رأسه يضع إنما بذلك إنه دامية قاسية رصاحة يف لها

شمالك.» يف رأيس إذن «ضع قالت: أن إال
املنفى إىل طريقنا يف السويس يف كنا عندما أننا أذكر فيما ألذكر وإني
ذلك منه لحظُت فلما العني، دامع الوجه متجهم قرأها رسالة سعد إىل وصلْت
«هذا قائًال: فاستبقاني شعوره، مكنون عىل أتطفل ال حتى بالقيام هممُت
يخلو ال حتى مرص يف البقاء عىل عوَّلت إنها تقول وهي صفية، من خطاب
بصحتي.» ليُْعنَوا معي أوالدي وجود إىل مطمئنة وإنها األمة، بيت يف محيل

بل بكلمة، النطق عىل — هللا َعِلَم — أقدر فلم متهدج، صوت يف ذلك قال
حبهما إال لهما يبق لم اللذين الشيخني الزوجني هذين صورة عينيَّ أمام الحت
وهو له وهي والولد، الوالد لها وهو له فهي بعضهما، من وقربهما لبعضهما،

!… والسند الساعد لها
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من تجعل التي للعاطفة وعجبت نفيس، يف املفزعة الصورة هذه جالت
حب كل عىل حبه يطغى كيف للوطن وعجبت يسريًا، شيئًا والحياة الحب
إىل أنظر كنت فقد عجبت، وما عجبت ولكني مريًرا، أو حلًوا اإلنسان فريتضيه

صغريًا! إال أكن ولم كبريًا، به فأحسبني نفيس، بملء الوطن
ورحمته، الشعور روعة بني حائًرا فبقيت بفكري، الخواطر هذه مرت
«ما أنساه: لن عميق صوت يف سعد فسألني حراًكا، أبدي ال صامتًا وظللت
صمتًا، أُِطْق لم عندئٍذ صنًعا؟!» أحسنت أنها تظن أال مكرم؟! يا ساكت لك
لعظيمة إنها نفيس يف وقلت فعًال.» أحسنت «نعم يرتجف: صوت يف أجبته بل

بعظيم! جديرة
ومصريه، الوفد بتكوين حيوية صلة ذو أيًضا وهو الثاني، العامل بَِقَي
فأرص الوفد، إىل الوطني الحزب من ثالثة يضم أن باشا سعد عىل ح اْقُرتِ فقد
عىل أرصسعد — إلهاًما اإلرصار هذا تلهمه كانت الرحيمة األقدار وكأن سعد،
تفاوض إنه مذكراته يف سعد ويقول النحاس. بك مصطفى أحدهم يكون أن
الوطني، الحزب من عفيفي بك وحافظ النحاس، بك مصطفى من كلٍّ مع

الوفد. إىل ضمهما يف الرياسة حق استعمل وإنه االنضمام، فقبال
الزعامة، كنف يف الزعيم فظل سعد، مع مصطفى بقي الحني ذلك ومنذ

مصطفى. فوجدنا سعًدا، نفقد أن هللا شاء حتى منها، ويتزود عنها يأخذ

العايل، رمزه الناشئ الوفد يف ووجدوا الوطن، عقيدة يف أفواًجا يومئٍذ الناس ودخل
وسط الجليل، واملولد الرهيبة النشأة تلك من الوفد فكان املقدسة. فكرته وتجسيم
ومصطفى سعد وكان الفطرة، وطنية املكتنفة، املحدقة واألخطار املخيفة، املقاومات
َحَمَلُة وأولئك الطبيعة، عقيدة والوفد وثقاتها، وحراسها أمثلتها هم فيه وزمالؤهما
املكافُح الطبيعة، ناحية ويف ذاتها، عن املدافعة الغريزُة الفطرة، ناحية يف ألنه رسالتها؛
مدار يف وتغلب ومكاره، خطوبًا الحني ذلك من الوفد خاض ولقد قوتها. بكل حقها عن
أن له العجيب يكن فلم كالجبال، موج يف الُفْلك به وانطلقت وأهوال، ِمَحن عىل السنني
وبذهاب منيع، فيه الغزيرة الروحية بقوته ألنه ينترص؛ أن أمره يف الغريُب وال يكافح،
الطرف يرد شاهق باذخ عنها، الذود أجل من قام التي األرض أغور يف العميقة قواعده

حسري. وهو
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.١٩٢٠ سنة يف املرصيني أم الجليلة السيدة

وحي من جاء ولكنه إنسان، نفسه عند من به يأِت ولم أحد، الوفَد يصطنع لم
فهو سياسيٍّا، نظاًما الُعرف يف الوفد كان فإن الحياة، وَمَضب الغريزة، ورصخة الطبيعة،
ظاهرة كذلك فهو طبيعية، ظاهرة الوفد كان وإذا طبيعي؛ نظام أيًضا النواميس عمل يف
ومقياس إحساسها، حرارة وميزان البالد، هذه يف املتنبهة الحياة عىل دليل ألنه حيوية؛

والوجود. والحياة الكيان عن املدافع بالطبيعة، املتصل شعورها،
إجماع ومظهر تتبعه، كلها األمة وقوات معه، الحياة نواميس ألن … منيع والوفد
يزعمون والذين مصنوعة، وهيئات الطبيعة، عن شذوذ الوفد خال وما عليه، ضاٍف الشعب
ويتجنون الواقع، عىل يكذبون الجميع، بني رشكة ومساويها «الكل» تجمع «الحزبية» أن
بال وظلم حق، بغري عدوان من تقتضيه وما «الحزبية» الصفة ألن واالختبار؛ الحق عىل
ولم أموره، من أمر يف يوًما الوفد تالبس لم سبب، بال وتحيز إثم، بال وبغي جريرة،
الهيئات وصفة املوضوعة، األحزاب شأن أبًدا هي وإنما حركاته، من حركة عىل تشتمل
تتألف ما نحو عىل الوفد يتألف ولم الطبيعية، غري الصغرية الجماعات وديدن املصنوعة،
عند جاء قد الناس رآه وإنما نشأ، كيف أحد يدر ولم ونشأ نباتًا، نبت ولكنه األحزاب،
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وجوده، طلبت التي الحياة مع وبما عنه، الحوادث أكرب وتمخضت إليه، القصوى الحاجة
عن الشدائد ونت فما عليه، اجتمع ما الخطوب من األحزاب من أحد عىل تجتمع ولم
فطري نظام ككل إليه الخطوب وأحسنت بها، ينتفع طبيعي يشء كل كشأن خدمته،
ولم غريه يثبت ولم الحياة، قوة وِسناده شباب، نفسه ِملء ألن نما ولقد إليه. تحسن
وكلُّ امللقاة. الطريحة ونفايتها البايل، وجزءها الحياة شيخوخة يمثل ألنه نماء؛ يف يأخذ
له مقدور الفناء، عليه محتوٌم إليه، تدعو حاجة دون أو الحاجة عن زائًدا يجيء ما

والعفاء. الدهر عىل التاليش
يذبل ال دائمة شابة فكرة كذلك هي كما لقدمها، حدود ال قديمة طبيعية فكرة الوفد
مرص كانت زمن كل ويف املماليك، عهد ويف الفرس، عهد ويف الرومان، عهد يف شبابها.
مغاير ومظهر االسم، هذا غري باسم ولكن قائًما، «الوفد» كان مطلقة، غري فيه أسرية
ونهضة الجيل حاجة عن الطبيعيُّ التعبري ألنه القوة؛ وهذه متفاوتة وقوة املظهر، لهذا
الشيخوخة، تكره الطبيعة ألن األجيال؛ ومواكب الحياة، قطار يف متنقًال ظل العرص،

الشباب. عىل دائًما تحرص التجديد، إىل أبًدا وتنزع
للحياة، مسايرة كانت وملا أنصارها، تجد أن تلبث ال كالوفد طبيعية فكرة وكل
مظهر هو وهذا ومجاميعها، طبقاتها بكل إليها كلها الحياة تتقدم أن الطبيعي من كان
وجزئياتها كلياتها سائر يدركون فالذين وصحتها؛ وصدقها طبيعتها ومقياس روعتها
مغزاها يدركون والذين إليها، مرشدين معلمني َحَفَظًة وثقاٍت عليها، حراًسا يقومون
معناها، ويطيعون يتبعونها فطرتهم، مع متجاوب طبيعتهم، يف متغلغل ألنه الطبيعي
ألنها سواء؛ واملتبوع إذن فيها فالتابع ووالءها. احرتامها ويعطونها نداءها، ويلبون
إخالص عليها الحراس فعند وطبقاتهم؛ جموعهم بمختلف حولها وهم جميًعا، شاملتهم
وجنًدا، قادة الجميع فوق هي نفسها والفكرة ووالء، طاعة لها التابعني وعند ووفاء،

االنتصار. إىل بهم سائرة ألنها وحشًدا؛ وزعامة
عىل دليل وأسطع ومحمدته، فخاره أكرب ومن وجنوده، قادته إذن الوفد هو هذا
تهوينًا «رعاًعا» الكارهون يدعوهم الذين والعامة، املتعلمون حوله يجتمع أن طبيعيته،
الواقع يف هو هذا بل االجتماعية، الفكرات هي فكذلك بوصفهم، وتََهانًُفا شأنهم، من
تعليمية، مسألة ليست الوطنية ألن إليها؛ النزوع وصحة صدقها وميزان مقياسصوابها،
متعلمني الناس يتماثل هذا مثل ويف عليا، غرائز ومجال إنسانية، عاطفة مظهر ولكنها
«الرعاع» حولها ومن إال وطنية نهضة الدنيا يف قامت وما وعوامَّ، وخواصَّ و«رعاًعا»
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بل متحدان، معنيان والجماهري والشعوب مرتادفان، والرعاع األمم ألن الرعاع؛ وغري
وعصبها ووجدانها، روحها أبًدا كانوا إذ النهضات؛ أنجحوا الذين الواقع يف هم الرعاع
إيمان عىل تبعوها وإنما العقل، وسواس عىل يتبعوها ولم وبنيانها، وهيكلها وكيانها،

األذهان. وساوس عىل أبًدا أغلب اإليمان وصوُت العاطفة،
أو الرعاع أو الدهماء عنرص فيها كان التاريخ يف نجحت وطنية نهضة كل إن
الذي هو الخاصة أو القادة عنرص فيها وكان والطاعة، الوالء يمثل الذي هو العامة،
تعد لم العاطفة ألن موضعه؛ من سقط إخالصه يوًما غادر فمن والوفاء، اإلخالص يمثل
من الرشد الوطنية يف تبني وقد الدين، يف إكراه ال كما إكراه، الوطنية يف وليس تتبعه،

املوازين. ويضبط املقاييس يصحح أن هذا شأن ومن الغي،
الفردية، فيها وتختفي األشخاص، فيها تتفانى عقيدة الوفد أن الزمن أثبت لقد
وروعتها؛ جاللها وباعث قوتها، رس هو اليوم إىل كله ذلك فكان اإلجماع، فيها ويربز
الحياة ومظهر الجيل، وطابع العرص، شخصية هو الوفد أن والُخرب بالتجربة تبني إذ
اآلخرين. شذوذ عىل «ضمنيٍّا» ودليًال الطبيعية، صفته عىل برهانًا هذا وحسبه املرصية.
ومعلميه طبقاته بكل املرصي الشعب فوقها من يقف التي الصخرة هو الوفد
الزوارق سفحها تحت وتتكرس اللُّجج، حولها وترتامى األمواج، عليها تتقاذف ورعاعه،
يهدأ، سوف إعصار كل ألن العاتية؛ والرياح باألعاصري تهزأ عالية، قائمة وهي واملراكب،

وسكون. صحو إىل عاتية وكل
من حركتها لقيت ما رغم عىل التواقيع، من األلوف مئات يومئٍذ للوفد واجتمعت
بإعطائه العسكرية السلطة بمطالبة سعد فبادر واملصادرة؛ واملنع واملغالبة، املجاهدة
ألح كلما وترجئ وتتلكأ، تسوِّف السلطة وكانت الخارج، إىل السفر جوازات وصحبه هو
عىل إنه يقول سعد إىل ونجت سري فكتب ديسمرب أول كان حتى طلبه، وردد سعد عليها
تكون أالَّ برشط مرص، يف الحكم نظام بشأن املقرتحات من إليه يقدم ما لقبول استعداد
يل يسوغ ال بأنه ديسمرب من الثالث يف سعد عليه فأجاب الحماية، نظام مع متفقة غري
يف عنها ت عربَّ التي األمة ملشيئة مطابقة غري طلبات يطلب أن الوفد أعضاء من ألحد وال

لنا. توكيلها
الحكومات رؤساء إىل املذكرات ويرفع االحتجاجات، يصدر الوفد بدأ الحني ذلك ومن
يناير من عرش الثالث اليوم كان حتى السالم، مؤتمر إىل البالد بمطالب الدول وقناصل
فكرة «ليست قائًال: البالد، بحقوق مناديًا الباسل دار يف سعد فوقف ،١٩١٩ سنة
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تحقيقها إىل املرصيني قلوب يف الشوق يتأجج قديمة هي بل مرص، يف جديدة االستقالل
ولقد الحق، أنفاس تخمد أن القوة استطاعت كلما ناره وتخبو فيه، أمل بارقة بدت كلما
أخذت الرتكية السيادة رابطة ألن الفكرة؛ هذه لتحقيق فرصة أنسب الحارض الوقت كان
من أنسب فرصة يجد ال الفعيل االحتالل وإن انقطاعها، يف شك يبق لم حتى تتضاءل
:١٨٨٦ سنة نوفمرب من الثالث يف قال الذي سالسبوري لورد كلمة لتحقيق الفرصة هذه

برشف!» مرص من الخروج عن إال نبحث ال «نحن
اإلنكليز، رأي بادي يف حماية إىل البقاء يف حق له يكن لم الذي االحتالل هذا انقلَب
القانون أمام أصليٍّا بطالنًا باطل أمر أيًضا هي الحماية ولكن مرص، مع اتفاق غري ومن
هذه من اإلنسانية بها خرجت التي الجديدة للمبادئ رصيحة مخالفة ومخالف الدويل،
فال أجنبي، حكم كل من أحراًرا أصبحنا قد اإلنساني القانون أمام فنحن الهائلة؛ الحرب
وبني بيننا تقف التي العوائق فتزول االستقالل، هذا السالم مؤتمر يقر أن إال ينقصنا
ألَّفت جميًعا املرصيني نفوس يف ملا املطابق السامي الغرض ولهذا فعًال؛ به االستمتاع
وترشفنا االستقالل، بهذا االعرتاف إىل الوصول يف لنسعى املرصي الوفد وأصحابي أنا

السامية.» الغاية هذه سبيل يف إيانا األمة بتوكيل
العاطفة كانت فقد البالد، يف متجاوب وصدى كبري دويٌّ الخطاب لهذا وكان
انبجست تلك، كلماته سعد ألقى فلما محتبسة، محتجزة الصدور يف واآلمال مكبوحة،

لهيبًا. الصدور واضطرمت الشعور، واستحمى العاطفة، لها
رهيبة تاريخية وقفة أخرى، وقفة فوقف سعد عاد فرباير شهر من السابع ويف
واألجانب، الوطنيني من جامع جمع وسط والترشيع، واإلحصاء االقتصاد جمعية يف خالدة
لها وجود ال باطلة حماية بأنها مناديًا رصيحة، علنية مهاجمة الحماية يهاجم وراح
بعد تعيش أن يمكن وال بنهايتها، تنتهي الحرب رضورات من رضورة هي بل قانونًا،

واحدة! دقيقة الحرب
النَّديِّ يف الخالدة كلمته وشاعت جميًعا، مرص اهتزت الداوي الصوت هذا وعىل
الصادقة ووطنيته سعد بشجاعة واإلعجاب بالتقدير مقرونة األجانب وتناقلها واألوساط،

الباسلة. الجريئة
منع عىل احتجاًجا مرة من أكثر استقالتها باشا رشدي وزارة قدمت ذلك خالل ويف
عليه يكون أن عىس فيما للمفاوضة الخارج إىل السفر من باشا عديل وزميله رئيسها
املختلفة السلطات فأخذت كذلك؛ السفر من األمة وكالء منع وعىل البالد، يف الحكم نظام
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فبقيت غريها، تؤلِّف أن تستطع لم النهاية يف تقبلتها وحني االستقالة، قبول يف تسوِّف
خالية. الحكم كرايس

وأنذرتهم وصحبه، سعًدا العسكرية السلطة استدعت مارس شهر من السادس ويف
إياهم متوعدة الجديدة، الوزارة تأليف يعوقوا أو البحث، موضع الحماية يضعوا بأال

مناقشة. ال بأن فأجيب بالكالم، سعد فهمَّ العسكري، العقاب بأشد
تراَع لم التي الشاذة املعاملة تلك عىل احتجاجه فأرسل مقره إىل الوفد وعاد
الحكومة إىل احتجاًجا أرسل كما باسمها، يتكلمون التي األمة وكالء مع املجاملة فيها

الجائرة. الترصفات تلك عىل الربيطانية
سعد العسكرية السلطة اعتقلت حتى يومان الحادث ذلك عىل يميض يكد ولم
الرشارة هو ذلك فكان مالطة، إىل نفتهم ثَمَّ ومن النيل، قرص يف صحبه من وثالثة باشا
مرتخيص ثائرين، غضابًا فجأة الناس ونهض البالد، يف الثورة نار أوقدت التي الكهربائية

الباسمني. بسمة يف املنايا مالقي املهج، بَذََلَة الحياة،
القضاء، سلك يف موظًفا يزال ال كان وإن الوفد، يف عضًوا مصطفى كان األيام تلك يف
متجلًدا شهًما الخوف، يعرف ال شجاًعا قلبها يف واندفع مطالعها، من الثورة حرض وقد
أبرياء، ونفوس صغار، أرواح عنقه يف كان وإن يشء بكل مضحيًا تردد، أقل يحس ال

عليه. تعتمد وعشرية
البيت وواجبات حياته، وأعباء عيشه، مطالب مصطفى نَِيسَ األيام تلك يف
بأغىل عنها الدفاع وواجب املقدس، وحقها مرص غري يذكر يعد فلم ومقتضياته،
نعم هو وحده، هللا إىل عنقه يف الذين الِولدان ومصري مصريه تارًكا األنفس، وأعز األرواح

النصري. ونعم املوىل
عىل أصحابه بعض مع يرشف القايض النحاس مصطفى ذهب الثورة وسط ويف
تطبع التي الرسية املنشورات يتناول وكان املوظفني، بلجنة ويتصل اإلرضاب، حركة
ليلقي به؛ واملوكلني مراقبيه من ُخَلًسا أو أثوابه، يف طنطا إىل فيحملها القاهرة، يف يومئٍذ
نجيب ومحمد جمعة، فهمي السالم عبد األستاذان يومئٍذ وفيها املحامني، لجنة إىل بها
طنطا انقلبت حتى واملدائن، القرى وصميم الريف سواد يف الناس عىل لتوزيعها الغرابيل؛

النريان. متأجج وموقًدا صاهًرا، وأتونًا غاليًا، ِمْرجًال يومئٍذ
مع فيها يشرتك ذهب القاهرة تطوف كانت التي الرائعة املظاهرات صدر ويف
بكل ملقيًا نفسه، أمر من منتهيًا الرأس، رافع القضاء، شارة مرتديًا األهليني، القضاة

ملبادئه. ووقوًدا لعقيدته، وغذاءً لوطنه، فدى وعاطفته وحياته روحه
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يف الدم مستحمي نابًضا، اًقا خفَّ الثورة أيام خالل النحاس مصطفى قلب ظل لقد
َف تَكشَّ وقد بالوقود. الحماسة ويغذي الثورة، ويتعهد الحركة، ينظم راح وقد الرشايني،
الراتب، حافل وال الوظيفة، عابئ غري لبالده، وحماسته بوطنيته وتبدَّى بجهاده، يومئٍذ

والقوت. الرمق بمساك مكرتث وال
محيط يف ويجول جديد، عالم يف يعيش النحاس مصطفى كان الرهيبة األيام تلك يف
وتحتقر مكروه، كل وتزدري خطر، كل من تسخر روحية فلسفة يف ويحيا مألوف، غري
مرص وحياة شفاههم، عىل والوميُض رصعى الشهداء رأى فقد مخافة؛ أو َخْطب كل
أو قيمة للوجود وال شأن، عنده للحياة يعد فلم السماء؛ إىل أرواحهم مع د يتَصعَّ هتاًفا

اعتبار.
هو مصريه يَْكُرثُه يعد فلم وحقها، ملرص نفسه بكل يومئٍذ مصطفى خلص لقد
الثورة عىل وحرصه ولها، الثورة يف تفكريه كل وإنما ورزُقه، وُقوتُه هو وَغُده وحقه،
بالدهم فدوا من مع أو الشهداء، من يتخطفهم من مع املوت تخطفه وإن ونجاحها،

الفداء. أكرم بأرواحهم
سعد مع مالطة إىل يُحَملوا لم الذين الوفد أعضاء وبقية مصطفى يختِف ولم
يعملون الشجاعة أتم يف راحوا ولكنهم ليًال، باملكامن ويلوذوا اًرا، ِرسَ ليعملوا واآلخرين
والغضب إخوانهم، نفي عىل كله العالم سمع إىل االحتجاجات ويرسلون النهار، وضح يف
فيها تلتهب مستعر متقد نشاط أيام تلك فكانت بها؛ عوملوا التي الباغية املعاملة تلك من
الخوف تالىش ومتى الخوف، فيها الناس نيس وقد األذهان، فيها تضطرم كما األرواح،

بسخاء. مبذولة والحياة ِرخاٌص، جميًعا واملنايا هني، يشء فكل النفوس، من
أعضاء بقية العامة القيادة استدعت ١٩١٩ سنة مارس شهر من السادسعرش ويف
سبب أن جوابهم فكان القائمة، الثورة تبعة لتهم فحمَّ مصطفى، بينهم وكان الوفد،
وزمالئه. سعد عىل القبض وثانيهما السفر، من الوفد منع أولهما أمران: املحتدم الهياج
الخواطر وهياج اللنبي اللورد قدم حتى بعالجها الحال يعالجوا لم اإلنكليز ولكن
غري النفوس ثائرة تسكني إىل سبيل ثم ليس أنه عىل اآلراء فأجمعت اضطراًما، يضطرم

للمرصيني. الخارج إىل السفر وإباحة املعتقلني، عن اإلفراج
وصحبه، سعد عن اإلفراج فأعلنت للحق، القوة أذعنت أبريل من السابع ليلة ويف
أفراح يف كاملني يومني ولبثت انتصارها، بواكري األمة فأدركت الخارج، إىل السفر وأباحت

مشهود. خالد املعالم، جليل وطني وعيد قائمة،
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إىل شاخًصا يومني بعد الوفد وسافر الثانية، الرشدية الوزارة أُلِّفت منه التاسع ويف
السالم. مؤتمر

وهو الرحيل، عن ينثِن ولم الذهاب، يف يرتدد لم سافروا. الذين بني مصطفى وكان
من يحفل وال مصريه، ما نفسه خاصة يف يدري ال بالوظيفة، مرتبًطا موظًفا، يزال ال
فيسكن التبعات، من بالطليق وال لغناه، فيهدأ بالغني ليس وهو غده، ماذا عيشه ناحية
عن مغرتبًا هللا، حراسة يف أخته أوالد تارًكا سافر كله ذلك مع ولكنه منها؛ لخلوه خاطره
حنون والدة وعن بجانبه، يبقى أن ويريد إليه، ويحنو عليه، يخىش سمنود يف شيٍخ أٍب

الدلوك. وعند الليل وهدأة َحر السَّ يف الصالة يف له هللا تدعو رءوم
مني ُميمِّ فر والسَّ مالطة يف وسعًدا تالقى إذ نفسه وجذَل فرحه أشد كان وما
الصدور؛ حنايا يف الفرحة مرتامَي النفوس، يف األثر بالَغ لقاء ذلك كان فقد باريس!
وَرَهب التبعة، بجسامة الشعور به اختلط جليًال، رهيبًا كان ذلك مع الفرح ذلك ولكن
الدنيا بسمع عليه وأقبلوا ملواجهته، ذهبوا الذي العظيم األمر بذلك تتصل التي املسئولية
قبلهم من يكشفه لم بعيد ومرتاد مجهول، عالم إىل ذاهبون كأنهم إليه وتواَفْوا وبرصها،

الكاشفون.
وكانت إجازة، تمنحه أن الحقانية وزارة إىل طالبًا باريس إىل مصطفى سافر
يطلب عاد ولكنه عمله؛ إىل يعود أن وأمرته بالسياسة، اشتغاله إىل تنبهت قد الحكومة
يوليو شهر يف الوزراء مجلس من بقرار املعاش عىل وأحالته سؤله فرفضت إجازته، مدَّ
عزل يف القانون يقيض كما اإلحالة، بهذه ملكيٍّا مرسوًما تستصدر أن دون ١٩١٩ سنة
الوجهة من القضاء من فصله فكان بمثلها؛ ويفصلون بمراسيم يُعيَّنون ألنهم القضاة؛
بعد فيما إليها استند التي هي القانونية الحجة وهذه باطًال، فصًال البحتة القانونية

معاشه. قضية بصدد
نحو إىل راتبه فتدهور الصورة، تلك عىل املعاش إىل بك النحاس مصطفى أحيل
كبار تبعات وعليه الحياة، هذه يف له بقي ما كل هي الشهر، يف جنيًها عرش خمسة
ورحمته هللا َعوُن ذلك مع له بقي ولكن قرابته، وذوي ألهله جسام وفرائض لعشريته،
ما املطمنئ، فهو عزمه مثل يعتزم ومن َحْسبُه، فهو هللا عىل يتوكل ومن وسنده، وأزره
الصدمة، هذه مصطفى تلقى إذا عجب فال وقلبه، وجلده وصربه شجاعته مثل له دام
ويُنِْعم قوًة، جوانحه يمأل الذي بالذات واالعتداد جنبيه، بني الذي وبالقلب باهلل، واثًقا

رجاء. بريق صدره
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خطري انتقال وهو األمة، خدمة يف ليدخل الحكومة خدمة من مصطفى ُفصل
إليه وسكن البادرة، من به وثق ألنه به؛ فرًحا سعد تلقاه األمة خدمة ويف رائع، وتحول
فعينه بكليته، املتفاني واملساعد الصادق، والظهري املعوان، النصري فيه ورأى البداية، من
مشورته، وَموِرد ثقته، ومحل رسه، موضع وجعله عضويته، بجانب للوفد سكرتريًا

تقريبًا. منه وقرَّبه
كل من وأمانًا حرمان، كل عن وعزاءً وظيفة، كل فوق مصطفى عند ذلك وكان
ما بآخر إليها ويدفع نفسه، وهي عنده؛ ما بقية لها يبذل بالده، خدمة عىل فأقبل خيفة؛

وإيمان. وجلد قوة من أعماقه يف ما وكل وأعصابه، ودمه حياته وهو لديه؛
املؤتمر أبواب وجدوا باريس، إىل وصلوا حني إذ وظنونه، الوفد مخاوف صحت وقد
الرجل ذلك وأبرصوا شكاتهم، إىل تصيخ ال نفسها الصحف ورأوا وجوههم، يف موصدة
إىل بادر قد ويلسون، وهو لحقهم، نرصته عىل يعتمدون كانوا الذي السيايس» «الرسول
أفق وسط هم وإذا بالدهم، عىل وعدوانًا ظلًما املفروضة الربيطانية بالحماية االعرتاف

رجاء. ومضة جوانبه يف تشع ال محتبس، خانق
ورؤساء السالم مؤتمر إىل مطالبهم يقدمون راحوا وإنما ييأسوا، لم ولكنهم
الحلفاء كان التي األناشيد تلك أن تبني إذ سميًعا؛ ذلك مع يجدون ال ثم الحكومات،
لم واإلخاء، والحضارة واإلنسانية، والعدل الحق عن الدفاع أناشيد وهي بها، يتغنون
ويخدعون املظلومني، بها يلهون زخارف من ضخمة وأكاذيب سياسية، ُخدَع سوى تكن
يف واألسالب، الغنائم توزيع من بينهم فيما ينتهون ريثما واألخالد، األبصار بزيفها

الغالبني. وشهوة الجياع، رشاهية
وهدأت العنيفة، مظاهرها سكنت وإن النفوس، يف قائمة الثورة كانت مرص ويف
الثورة فإن وشدتها؛ عنفها أقىص إىل وانتهت مداها، آخر بلغت أن بعد الفائرة، حركتها
ولكن وتحيا جديد، طور يف دائًما تعيش ولكنها جملة؛ تخبو وال واحدة، مرة تنقيض ال
يسع فلم الشديد، الرتنح بعد راجحة املستطيلة، الهزيمة بعد متزنة عميقة عقلية حياة
األمة إجماع يف الجالل البارزة سكونها، يف الرهيبة الساكنة الثورة هذه أمام اإلنكليز
الرياضة ببعض وتناولها رفق، يف معالجتها محاولة إال بوكالئها، والثقة مطالبها عىل

واملصانعة.
تنزل تكد فلم باريس، يف األمة وكالء متجاهلة مرص، إىل ملنر لجنة جاءت ثم ومن
وهو واحد، صوت حيالها وارتفع شديد، وإعراض تامة مقاطعة واجهتها حتى بالبالد

إليه. يُْرَجُع الذي وحده فهو باالستقالل، للمطالبة املختار األمة وكيل الوفد أن
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اإلخفاق، كل فأخفقت رأي، تبادل أو مشورة إىل سبيًال تجد أن اللجنة حاولت وقد
فاشلة. املآب إىل واضطرت

إىل فدعته وبينها، الوفد بني الصلة إقامة يومئٍذ استطاعوا الوسطاء بعض ولكن
من رفقة يف ١٩٢٠ سنة يونيو شهر من السابع يف إليها سعد فسافر لندن، يف املفاوضة

ورجاله. الوفد أعضاء
يومئٍذ كان ملعاهدة مرشوًعا يوليو من عرش السابع يف ملنر لجنة إىل الوفد وقدَّم
أراد الوفد ولكن تماًما. االستقالل يحقق يكن لم وإن مرص، مطالب ألقىص ممثًال يعترب
إنجلرتا وأرصت بها، الدول اعرتفت التي الحماية عن بالعدول اإلنكليز إقناع به يومئٍذ

ظافرة. الحرب من َخْرَجتها بعد بقاءها إال وأبت فرضها، عىل
أغسطس يف عندها من مرشوًعا هذه فقدمت واللجنة، الوفد بني املفاوضات وجرت

فيه. األمة يستشري ريثما املفاوضات وقف الوفد فاقرتح ،١٩٢٠ سنة
لعرض سعد ندبهم الذين إخوانه قبل مرص إىل رجع قد النحاس مصطفى وكان
و«املرحوم» بك، السيد لطفي وأحمد باشا، محمود محمد وهم األمة، عىل األخري املرشوع
مجرد ملتزًما املرشوع عرض مصطفى فتوىل بك، ماهر وعيل بك، املكباتي اللطيف عبد
عىل فحرص بذلك، إليه عهد قد سعد وكان بقبوله، إغراء أو إليه تحبيب غري يف عرضه،

جانبه. من فيه ترغيب أو إمالء دون فقط، العارض يكون أن
عهد ما تأدية عىل حريًصا مهمته، لحدود حفيًظا رسالته، يف أمينًا مصطفى كان
وفوائد صالحة، مزايا من يخلو ال املرشوع أن الناس يعلنون اآلخرون راح حني عىل إليه،

ترويجه. إىل نازًعا رأيهم فكان واضحة، ظاهرة
«عارًضا» كان — قلنا كما — ولكنه الرتويج، يف النحاس مصطفى يشرتك ولم
إذ نظرهم؛ غري املرشوع عىل األمة أبدت ما إىل ونظره موقفهم، غري موقفه فكان فقط؛
بني وشتان «رغبات»، صور يف يصورونها هم ذهبوا «تحفظات»، ذلك هو اعترب بينما

الرأيني. بني املسافة أبعد وما املأخذين،
عائدين البحر جميًعا ركبوا حتى تفسريهم، عىل هم بقوا كما رأيه، عىل هو ظل وقد
إليهم يتحدث مصطفى أنشأ البحر عرض ويف سفارتهم، نتائج من حملوا بما سعد إىل
بسبيل جرى بما محرض تدوين بوجوب يقنعهم وراح بها، اضطلعوا التي املهمة أمر يف
يف يكن لم «رغبات» سموه ما أن فرأوا بالفكرة، أقنعهم حتى بهم زال وما رسالتهم،
إليها، باالستجابة إال املرشوع قبول إىل سبيل ال «رشوط» أي «تحفظات»؛ سوى الواقع

والرضوان. القبول منازل وإنزالها
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كان وإن إعجابه، وموضع سعد تقدير محل الشأن هذا يف مصطفى عمل كان وقد
ولم املطاولة، إىل اإلنكليزية السياسة عمدت أن بعد الخالف، بداية الرأي يف ب التشعُّ ذلك
الحركة بأن مرصًحا تقريره، يف ملنر اللورد بها اعرتف التي املاثلة الحقائق مواجهة تشأ
املرصيني. لثقة وحده الحائز هو املرصي الوفد وأن ية، ِجدِّ وطنية حركة هي املرصية

أصحابه، من فريق منازع ينزع أن يشأ فلم توكيله، حدود عىل سعد حرص وقد
وسينوت. وويصا مصطفى غري يومئٍذ بجانبه يبَق ولم وبينه، بينهم الخالف فاشتد

حركة تخلو ال كانت ولنئ مفاجئة، نفسية ظاهرة ذلك وكان االنشقاق، ابتدأ ثم ومن
والسلطان بالزعامة وانفراده مكانه، سعد عىل والنَّْفس الحسد عنرص من يومئٍذ االنقسام
مع اختلفوا الذين أصابت نفسية ردَّة غري صميمها يف تكن فلم الشعب؛ عىل الروحي
قة والشُّ وعر، الطريق أن صدمة أول عند أحسوا فقد يده، من أيديهم ونفضوا سعد

عسري. واملطلب بعيدة، والغاية متطاولة،
من تسميهم األمة كانت كما «منشقني»، وال «خونة» وال «خوارج» يومئٍذ يكونوا لم
كانوا ولكنهم نفسها؛ من السيئ موقفهم وأثر أملها من تصفهم كانت وكما غضبها،
خفاًفا وأقبلوا ليبلغوها، سعد مع فأقدموا املوضع، قريبة املبلغ، يسرية الغاية يحسبون
َمُخوَفة، واألخطار كثرية، واملصاعب طويًال، الطريق يجدون هم وإذا إلدراكها، رساًعا
وتناجوا نفوسهم، يف مشتعلة كانت التي الجذوة وخبت فاستضعفوا، متعددة، واملكاره

نجيٍّا. املعاد يف واألمان اإلياب، يف والسالمة الرجوع، يف الخري بأن
العاقبة، وتحمد وشيًكا، مرص قضية فتنتهي املرشوع، ينجح أن يتوقعون كانوا لقد
أن عىل تدل البوادر وإذا يظنون، كانوا ما بغري تأتي الحوادث فإذا غانمني؛ ويَئُوبوا
والخطوب، واملتاعب باملكاره محفوًفا وجهاًدا كثرية، ومخاوف جساًما، أهواًال الغاية دون
وصورة الحكمة، بمظهر الرتائي يف يخفونه جعلوا ولكنهم قلوبهم، يف يدب اليأس فراح
«سياسة»؛ كله ذلك وسموا التناول؛ يف والرتفق املأخذ، يف والكياسة النظر وبعد الرتوِّي،

وأفانني. مجالها يف عبقرية إخوان لها، الحاذقون فيها، الربعة بأنهم ليشتهروا
البالد؛ لخصوم مبارشة» «غري فائدة والصفات، املظاهر بتلك هذا، انفصالهم وكان
و«معتدلني»، «متطرفني» إىل أهله قاسمني الجهاد عن يتحدثون اإلنكليز مرة ألول فسمعنا
املهيجون هم — وزمالءه مصطفى — بجانبه ثبتوا والذين سعًدا أن يعنون بذلك وهم
الجهاد عناء من تهربًا تراجعوا ممن سواهم وأن بالدهم، مطالب يف الُغالة املتشددون
الذين واالعتدال االتزان أهل هم فيه، املسري وصعوبة ووعثائه الطريق وطول وأخطاره،
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اآلخرون وليس ومنطقها، املرصية القضية «عقل» ألنهم معهم؛ الكالم يكون أن يصح
رأسها، الراكبة العنيفة، املوحشة وغريزتها املائجة، وحاستها الهائجة، «عاطفتها» سوى

االتزان. تعرف ال املتهورة
أيديهم قبل من وضعوا ممن فريًقا أصابت التي النكسة هذه يبال لم سعًدا أن عىل
لو يعذر مصطفى وكان وأصحابه، مصطفى حوله ومن طريقه، يف مىض وإنما يده، يف
ويف موارد، الرزق يف كلها الجماعة دون كان إذ تراجع، قد الرهيبة الوقفة تلك يف أنه

استغناء. العيش
املعلقات النفوس كثري املعاش، قليل وظيفته، من مفصوًال فاقة، أخا مصطفى كان
مآبًا، التمس أنه لو له شفائع كلها تلك وكانت وعشريته. أهله إزاء التبعة كبري رقبته، يف
ليحجم، وأقدم لريجع، تقدم بالذي يكن لم مصطفى ولكن عقابًا؛ وخاف ذهابًا، وخيش

ا. مرتدٍّ عنقه ليلوي وسار
يوم ليخلفه ثم سعًدا، ليشارك جاء بعيدة، وغاية كبري، ملعنى مصطفى جاء لقد
وال خائف غري طريقها يف بالقضية ليسري ويحتجب؛ سعد يغيب يوم هو ويتقدم يذهب،
حتى األوىل بالصدمة يباغت فلم يتعذب. سوف بأنه مؤمنًا كان اندفع منذ فهو متهيب،
تُُه ُعدَّ أمثالها عىل النفس وتوطني تقديره، يف واحتمالها حسابه، يف كانت ألنها يرتاجع؛

ومسريه. وإقدامه سعد مع االنبعاث قبل
األمر هذا عىل أصحابه بعض مع اجتمع يوم التفكري من انتهى قد مصطفى كان
بحث معاودة أو تفكري تجديد إىل يحتاج يشء أمامه إذن يبَق فلم الَجَلل، والشأن العظيم
به وما ضحى وهو إقدامه، من يكون قد بما عالم وهو أقدم فقد خاطر، مراجعة أو
يصيبه، سعًدا يصيب قد ما أن يومئٍذ وعزاؤه تفديته؛ عن نكول أو لتضحيته، اسرتداد
وهو سعد ويشقى يضنى لكي الشاب، وهو يسرتيح حتى سعد، من بأحسن هو وليس
صديق، أو برشيك الشدائد مجاز يف ويظفر رفيًقا، الخطوب عىل املرء يجد ويوم الشيخ،
عىل الوعر الطريق ويسهل العذاب، حدة من الرشكة وتكرس األلم، من الرفقة تخفف

املسافرين.
سمنود، يف الشيخ قىض إذ والده، مصطفى فقد بالذات، ١٩٢٠ عام العام، ذلك ويف
الرجل مات األمني، والناصح الهادي، واملرشد الحنون، البار األب الحياة هذه عن ورحل
أكرب له كان الذي الرجل الحياة، بهذه آرصته وأقوى الدنيا، بهذه صلته أعز كان الذي
تقواه، وبث إيمانه، وغرس وجدانه، ورياضة حسه، وتربية نفسه، تكوين يف عليه الفضل
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من هللا إىل خلواته يف الدعوات الحار له، النفس الباذل عليه، الكريم الروحي النصري مات
اإليمان. يوايس وال الصرب، ينفع وال الَجَلد، فيه يجدي ال عظيًما مصابًا ذلك فكان أجله؛
قال لقد حتى عليه؛ مزيد وال له حدود ال متناهيًا بالًغا أبيه عىل مصطفى حزن وكان
حزنه، من مخفًفا يجد ال باهلل العظيم إيمانه مع إنه تعزيته عىل الجواب يف لبعضصحبه

«املعقول». يف وال «املنقول» يف ال أساه، ُحَرِق من ُمسكِّنًا وال
املنزوين؛ مع واالنزواء الراجعني، مع للرجوع شفيًعا يصلح أيًضا أبيه فقدان وكان
العزيزة والدته وبخاصة َرِحِمه، بذوي الرب وتبعات «العائلية»، مسئولياته يف يزيد ألنه

الكريم. الحنَّان الشيخ زوجها فقدت التي
يف يفقد ولم مكانه، ولزم سعد بجانب ثبت الكبار املسئوليات هذه قيام مع ولكنه
جنانه، وقوة جلده من الطريق ووعورة ة قَّ الشُّ طول يزعزع ولم إيمانه، من ذرة الجهاد

يقني. وعمق وعزم بحزم يعمل قائًما وظل
الزمن، من فرتة بها فاشتغل املحاماة، يعاود راح الوفد يف عمله من فراغه وقت ويف
عمله عن يعوقه ال الذي الحد وإىل جهاده، مواصلة دون يحول ال الذي بالقدر ولكن
وَجَلده، نشاطه بكل عليها وأكب جهده، كل يومئٍذ املحاماة أعطى أنه ولو الوطني،
الزمة، نتيجة منها وإثراؤه وفريًا، منها كسبه لكان لغريها، فارغ غري فيها وانكمش
وإنما قواه، كل تستنفد الصناعة يدع فلم الوطني، للواجب إيثاًرا القناعة إىل سكن ولكنه
املحل يف القائمة مرتزقه، من اآلخذة صناعته، عىل الجائرة هي الوطنية الفريضة جعل
كلما ينتظره املدابغ شارع يف مكتبه فظل حياته؛ ومدار ومجانحه منازعه من األول
إىل عمارة من إال منه ينتقل فلم املحاماة، معاودة إىل وخطوبه الجهاد شدائد أسلمته
وال األيام تمحوها ال وعهود ذكريات املكتب ذلك ويف ،٣٠ ورقم ٢١ رقم وبني عمارة،

النسيان. عليها يَْعُدو
مالطة إىل احتمل منذ رآها قد يكن ولم مرص، إىل سعد عاد األوىل الصدمة أثر وعىل
«وأظهرها ُمتََّقد كل حماستها وأوقد هزٍّا، هزَّها باهًرا، استقباًال البالد فاستقبلته معتقًال،
مكينة الحمية، رائعة مقاصدها»، يف نبيلة أفرادها، يف حكيمة وطنيتها، يف عظيمة أمة

البنيان.
إىل وترجع إرادتها، وتقاوم األمة، مشيئة تتجاهل عادت أن تلبث لم القوة ولكن
برياسة لندن إىل الرسمي الوفد سفر وتال وأدواتها، الغاشمة وأساليبها سريتها، سابق
األحوال ملشاهدة الربيطاني الربملان أعضاء من جمع قدوم للمفاوضات، باشا عديل

281



النحاس مصطفى

رائع مظهر حيال هم فإذا كثٍَب؛ عن حقائقها عىل والوقوف عيانًا، البالد يف السياسية
الحرية عىل الصادقة ولهفته املرشقة، املشتعلة وحماسته املتدفقة، ووطنيته الشعب إلرادة
الحكومة إىل تقريًرا وقدموا شاهدوه، بما متأثرين بالدهم إىل القوم فرجع واالستقالل؛
لحقيقة تقديره يف كبري عامل له فكان العام؛ الرأي عىل خالصته ونرشوا الربيطانية،

املرصيني. وميول املرصية الحركة
شهر من الثامن يف استقالته فقدَّم باشا، عديل مع الرسمية املفاوضات وحبطت
القمع أساليب أخرى مرة تُجرِّب الربيطانية السياسة وبدأت ،١٩٢١ سنة ديسمرب
وأصدرت «باملتطرفني». تدعوهم جعلت الذين مع واملقاومة اإلرهاق وخطة والعدوان،
الهيئات جميع عقده إىل سعد دعا عامٍّ اجتماٍع بمنع أمًرا ديسمرب من عرش الثامن يف
األمة ولكن القاهرة؛ يف سريوس بنادي منه، والعرشين الثالث يف طبقاتها اختالف عىل
األمناء، خدامها حول والتفاًفا ومصابرة، ثباتًا إال واملقاومة والتعنُّت التحكم يَِزْدها لم

األوفياء. وزعمائها
والعرشين الثامن يف سعد إىل بإنذار فبعثت العسكرية، السلطة غضب ذلك وأثار
يخطب أن العريف الحكم بموجب باشا زغلول سعد عىل يحظر إنه فيه تقول ديسمرب من
الصحف، إىل يكتب أن أو الوفود، يستقبل أن أو عموميٍّا، اجتماًعا يشهد أن أو الناس، يف
منزله يف ويقيم إبطاء بال القاهرة يغادر أن وعليه السياسية، األعمال من بعمل يقوم أو

املديرية. مراقبة تحت الريف يف
التاريخ يف مثله يوجد قلَّما كتابًا العالم، يف النادرة الكتب من كتابًا ذلك كان لقد
ماضيها، ومستودع حياتها، قيد يف به يُحتَفظ أن اإلنسانية تستحيي كتابًا كله، اإلنساني
كل فيه ويصادر بالعالم، مطلًقا االتصال من رجًال يمنع ألنه حضارتها؛ وسجالت
يُنِزل وكتابًا ويرشب، يأكل أن بغري له يسمح وال له، الطبيعة أباحتها التي الحريات
كتابًا تفكر، وال تعقل ال التي الدنيا «الحيوانية» منزل الطبيعة رشفتها التي اإلنسانية
معيب ألنه منها؛ تلقاه الذي للرجل مؤمًلا يكون أن قبل به، بعثت التي املادية للقوة مهينًا
األساطيل وعندها خوفها، مبلغ تضاعيفه يف أعلن إذ له؛ كبري ورشف حقها، يف شنيع
وصنوفها، ورضوبها جميًعا هذه من أعزل رجل من اختالفها، عىل واألسلحة واملدافع

املبني. والحق املاثلة، والفكرة املرسلة، الكلمة غري عنده ليس
وزعيم األمة وكيل وهو كهذا أمًرا يتلقى أن عليه وكرب الكتاب، هذا من سعد وَغِضَب
اإلنسانية، الشجاعة تاريخ يف الرائعة الكتب تلك من خالد، كتاب يف عليه فأجاب الشعب؛
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أَحتجُّ ظالم األمر هذا «إن فيه: يقول مصدره، شأن كان مهما الظالم باألمر واالستهانة
يف للسعي األمة ِقبَل من موكل أنني وبما يربره. ما هناك ليس إذ قوتي، بكل عليه
سأبقى ولهذا املقدس؛ الواجب بهذا القيام من تحيلني سلطة لغريها فليس استقاللها،
جميًعا فإننا وجماعات، أفراًدا تشاء، ما بنا تفعل أن وللقوة لواجبي؛ مخلًصا مركزي، يف
تستعمله عنف كل بأن علًما هادئ، وضمري ثابت، بجنان به، تأتي ما للقاء مستعدون

«… التام االستقالل يف أمانيها تحقيق عىل البالد يساعد إنما مساعينا، ضد
هذا كان لقد الرهيبة؟! املادية القوة نذير إزاء الروحية سعد قوة مبلغ رأيت فهل
ما أسمى والهواء، والبحر الرب يف العديدة القوات ربة بريطانيا عىل أعزل رجل من الرد
والثبات الساكن، والضمري الهادئ، والخاطر املطمنئ، القلب يف إليه األدبية الشجاعة تبلغ

العجيب.
رفض كما ورائه، من سيكون ماذا يعلم وهو األمر، لذلك الخضوع سعد رفض
سعد أشفق وقد كنذيره. نُذًُرا تحمل مثله كتب جاءتهم إذ أصحابه، وبقية مصطفى
ورثاءً ذويهم، عىل وحنانًا أوالدهم، عىل مخافة بأسوته، يتأسوا أالَّ إليهم فطلب عليهم،
ويسألهم يتابعوه، أالَّ يرجو هو وبينهم: بينه املوقف وطال األقربني. وعشريتهم ألهليهم
لهم: يقول أخريًا راح لقد بل اإلباء. عىل مرصون بالرفض، متشبثون وهم يتأثروه؛ أالَّ
لكم فالرأي الخطوب، مالقاة يف الشيوخ يأخذ قد الذي الضعف يأخذكم ال شبان «أنتم
أن إىل نفيس تميل وال ضعف، يمسني ال أنني اعلموا ولكن عليه، تتفقون ما عند وأنا

الواجبة.» التضحية من بقية أستبقي
وعىل محًضا، رفًضا الجواب يكون أن يف قاطًعا صارًخا مصطفى صوت وكان
اليوم ذلك شاهدوا الذين أحد تحدث وقد شاء. إذا بالقوة أمره ذ ينفِّ أن اللنبي اللورد
فقال: يومئٍذ مصطفى نفسية عن امُلنِذرة، الكتب تلك وصلت حني األمة، بيت يف الخالد
ساعات له أن عارشوه الذين كل ويعرف كتب. يده ويف تلتمعان وعيناه باسًما أقبل «لقد
جسمه، حركات كل ويف عينيه، ويف وجهه، عىل فيها تظهر الجسام، الحوادث ساعات هي
أن إىل أقرب صدره يف يسري الذي اإلحساس أن مشاهده ليظن حتى بالغة، الحماسة أدلة
إيالف الرصاع أَِلف ألنه بها؛ واغتماًما منها توجًسا منه الحوادث بمصارعة فرًحا يكون

األخطار. ركوَب الشباب
إلقاءً ألصحابها يلقيها وجعل وقف ثم الكتب، تلك يده ويف اللحظة تلك يف دخل لقد
عرف وقد حافل، وال مكرتث غري وهو العسكرية»! السلطة من «أوامر باسًما: يقول وهو

واستهزاء.» وسخرية استخفاًفا إال بها علمه زاده فما حدث، ما قبل من
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فكان ،١٩٢١ سنة ديسمرب شهر من والعرشين الثالث صباح يف سعد واعتقل
يف التاريخ عنها يحدثنا التي الجليلة البطولة مشاهد من مشهًدا معتقله ساعة مسلكه
وسكون القلب وشجاعة الجأش رباطة عىل األمثال أروع رضبوا الذين العظماء سري

األخطار. وأكرب املواطن أرهب يف األعصاب
فيها فاحتملوه مغطاة سيارة إىل به وساروا نومه، من فأيقظوه صبًحا جاءوه لقد
ُمتَّزن الجبني مرشق هادئًا يميش حجرته من نزل وقد امَلَساق، أين إىل يدري ال وهو
دس وقد اضطراب، أو لجزع حركاته يف أثر ال الطلعة، مهيب السمت، جليل الخطو،
زائغ وال النظر، حائم غري بانتظام، يحركها عصاه يمناه ويف معطفه، جيب يف يرساه

اللمحات. مرتنح وال البرص،

املنفى. يف وهم وصحبه سعد

صنعوا بما حفل وال َفِرق، وال جزع فما النحاس، مصطفى اعتقلوا املساء ويف
رفيع، وثبات عجيبة، وشجاعة رهيب، وابتسام جأش، برباطة الجنود تلقى وإنما به،
حاًرضا، َجَلُدهم فكان اآلخرين الوفد أعضاء بقية عىل القبض ألقوا كما بالغة، وسكينة

وجالل. بروعة محاًطا وموقفهم
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وطنيني أبطال قصة التاريخ، مآيس أرفع من إنسانية قصة تبتدئ سيشيل منفى ويف
وسيلة بأصغر فتوسلت مقاومتهم، أمر يف والسلطان والطَّول الحول ربة بريطانيا حارت
هي وخرجت ثباتهم، إىل وثباتًا قوتهم، عىل قوة وسائلها بصغار فزادتهم منهم، للخالص
تجربتها وتركت وجربوتها، سلطانها من ضاحك قوتها، من ساخر بفشل املحاولة من

صغري. وتراجع واضحة، وخجلة ظاهر، بخزي النهاية يف
الشجعان، شجاعة مبالغ تجلت الهندي، املحيط جزر إحدى وهي سيشيل، منفى يف
والوفاء صوره، أوضح يف اإلنساني اإلخاء برز كما الصابرين؛ ومصرب األبطال، وبطولة

الحدود. أبعد متجاوزة الوطنية والتضحية مظاهره، أبلغ يف
بلغة املجهول، الَقِيصِّ املنفى ذلك إىل املسري لحظات من لحظة مكرم وصف وقد

البيان: سحر ذلك يف كلمته فكانت لغته، وعاطفة عاطفته،

ال ألنه تحسها؛ ال أيام عليك تمر فقد بنوعها، بل بمجموعها، األيام تقاس ال
يمأل ما العمل من فيها تبذل أيام تمر وقد أحد. بك يحس وال فيها، لك نصيب
!… أحد كل بك يحس وعندئٍذ وحسك، نفسك يمأل ما الشعور ومن وقتك،

وبنا. فينا الوطن فيعيش للوطن، فيها نعيش التي هي األيام تلك
الوطن حب يكون كيف فيها نتعلم لحظة، أو ساعة، تكون قد األيام تلك

!… شهر ألف من خري لهي طهر، من ساعة إن فوهللا … طاهًرا
أنساها لن فإني الطاهرة، الساعة هذه بي مرت كيف عليكم أقص دعوني

العمر: مدى
يتقدمهم املرصيني من ستة خرج الربد، شديدة السواد، حالكة ليلة «يف
توَّجه رجل أقدامه، وقع من والهيبة قوامه، من االستقامة خلق هللا كأن رجل
قليًال، وال كثريًا العمر منه يبلغ ولم كثريًا، العمر من فبلغ جليًال، شيًخا الشيب
كأنه صدره، األمام إىل مد رجل سعد بجوار وكان زغلول، سعد هو الرجل هذا
مصطفى هو الرجل وهذا خطره، يخىش وال يتحداه عدوٍّا فكره عيني يف يرى
لهم املغفور هم جوار، خري إىل قبلنا هللا اختارهم ثالثة جوارنا وإىل النحاس،
بك. حنا وسينوت باشا، بركات هللا وفتح باشا، بركات عاطف عليهم، امُلبَكى
فرسنا بالسالح، مدججني اإلنجليز من وجنود ضباط الستة نحن حولنا وكان
يف السويس ميناء إىل السويس يف اإلنجليزي الجيش معسكر من معنا وساروا

املجيد! املجهول إىل البعيد، املنفى إىل طريقنا
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الباخرة إىل لنقلنا العسكرية السلطة أعدته زورًقا وجدنا امليناء وصلنا وملا
وعدد الستة نحن إال فيه يكن ولم الصغري الزورق فركبنا البحر، وسط يف

«الدفة». بجوار واحد مرصي ار وبحَّ اإلنجليز، والجنود الضباط من كبري
الليل سكون يف سمعنا الباخرة، إىل طريقنا يف الزورق يف نحن وبينما
وضع قد الدفة بجوار الجالس املرصي بالبحار وإذا فنظرنا محتبًسا، هامًسا

مرٍّا. بكاءً يبكي وهو يديه بني رأسه
اإلنجليز بالضباط فإذا ونظرنا حواسنا، نملك نكاد ال ونحن إليه نظرنا

باملعاني. امليلء الطاهر البكاء هذا أمام خاضعون الرءوس مطرقو
وانحدرت شعاًعا ذهبت حتى نفوسنا، إىل منه البكاء فرسى الرجل بكى

… دموًعا
مأسورين، حربه وأركان قائدها رأت وقد مرص، أن أحسسنا لقد فوهللا

نرصها. تطلب هللا إىل به وتوسلت أرسها، الرجل هذا يف بكت قد
يعينه املال من مبلًغا ينفحه أن وحاول أحدنا، إليه فاقرتب الرجل بكى
يأخذ أن رافًضا تحرقه، نار وكأنه يده من باملال الرجل فرمى عيشه، عىل

بدًال. أو ماًال شعوره عن يستعيض وأن ثمنًا، لبكائه
َد تََجسَّ الوطن أنه أعرف ولكني محمد، أنه إال الرجل هذا اسم من أذكر ال

آخاني!» محمًدا وأن بكاني، محمًدا أن سأذكر حييت ما وأني محمد، يف

ويمتحنوا سعد، عود يعجموا أن اإلنكليز أراد سيشيل، إىل الطريق عىل عدن، ويف
الثالث يف إليه فبعثوا وجالده، وعناده رباطه مدى ويستطلعوا وجهاده، وطنيته مبلغ
الشئون يف يحادثه من عدن، حصن يف محتبس وهو ،١٩٢١ سنة فرباير شهر من عرش
قناة إال أمامه يجد فلم البالد. يف املقامات بأسمى ويُمنِّيه القومية، واملطالب الشاغلة،
ملرص ووفاء كامل، لألمانة حفاظ غري حياله يََر لم بل ، يَُهزُّ ال ثابتًا وعوًدا تغمز، ال صلبة
وجهرة وصدق، شجاعة يف محدثه، سعد أعلن فقد فيه؛ تردد ال رصيح وقول جليل،

بالده! استقالل وهو واحد، يشء عن إال يبحث ال أنه ويقني، وإيمان
عىل جوابه ذلك فكان وطنيته، يف صادق رجل مع حقرية «مساومة» إىل لجئوا لقد
زعيم جواب ذلك كان إيمان. وقوة ونزاهة وطهارة ورشف عظمة جواب مساومتهم،
املخاطر تخيفه وال ببيعها، نفسه راحة يشرتي وال حقها، يف مساومة يعرف ال أمة
له وتتمثل تلويحة، أول عند ويذعن الطريق، أول عىل فيسلم إليها، يساق التي املجهولة
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له تجب شيخ وهو تنتظره، التي العذاب وألوان واآلالم الغوائل لديه وتتخيل املكاره،
بالده ببيع نفسه فيشرتي للسقام، عرضة البنية ضعيف العلل، تنتابه مريض الراحة،

للمساومني.
ولكنهم اإلغراء، هذا ويُْغَرى التجربة، هذه يُجرَّب الذي الرجل هذا سعد يكن لم
مدركون نتيجتها، عارفون وهم املساومة هذه إىل فعمدوا حياله، الواقع يف حائرين كانوا
أعجب بأهلها تذهب الحرية رأينا وقديًما املحطمة. الفاشلة سرتوح كيف األرجح عىل

النجاح. من السلوك يكون ما أبعد بهم وتسلك املذاهب،
ُمَقامهم وكان ،١٩٢٢ سنة يناير شهر من الرابع يف بعدن وصحبه سعد منزل وكان
فرباير، شهر من والعرشين الثامن حتى لبثوا وكذلك والسجناء، األرسى ُمَقام بحصنها
اإلنكليز، من بترصيح مرص، استقالل إعالن يوم هو ذلك وكان سيشل، إىل بهم فساروا
ريثما العرفية األحكام بإلغاء ووعد الحماية، ألغى الذي املشهور، فرباير ٢٨ ترصيح
الذي العجيب السيايس الترصيح بل التضمينات، قانون الجديدة امللكية الحكومة تصدر
منها تحفظ كل كان تحفظات، بأربعة ذاته الوقت يف أحيط ثم واحد، جانب من جاء

االستقالل. ذلك من كافية سخرية
يف توفيًقا فكان األرس، ويوم االستقالل يوم بني املصطنع التوفيق هذا أقاموا لقد
مرارة بجانب وأضحوكة ِجدهم، هامش عىل َصَغاًرا وكان معانيهم، من ساخًرا معناه،
ورحلة أليمة، سْفَرة عدن ويف زينة، معالم القاهرة يف ليكون ترصفهم؛ وشناعة عملهم

بعيد. وترشيد حزينة،
يف الرطبة الحارة العظيم، األوقيانوس وسط القائمة النائية، الجزيرة سيشل، ويف
هيالنة القديسة جزيرة كانت كما بسعد، اشتهرت التي الخاملة الجزيرة تلك واحد، آٍن
تبارى بنابليون؛ فاشتهرت خاملة، أفريقيا، من اآلخر الجانب عىل األطليس، املحيط يف
التضحية، عىل اإلخالص وتزاحم الذات، إنكار يف اإلخاء وتنافس اإليثار، مبالغ يف الحب
املحيط، بهرة يف الناتئة القطعة تلك سيشل، ويف التلبية. إىل الحاجة عند الوفاء وتدافع
شيخوخة األعمار؛ ومختلُف األسنان كلُّ أبرار، أعزاء إخوة أصدقاء ستة يف اجتمعت
عنهم ى تُرسِّ والجميع حانية، بعضها عىل وكلها متفانية، ذاتها يف كلها وشباب، وكهولة
تلَق مهما النفوس، سياحات من سياحة يف فهم مواسية، عميقة روحانيٌة األلم أشَد
رفقتها، يف البليغ عزاءها تجد وخطوب، وأهوال محن من تصادف ومهما عذاب، من
مشرتًكا، األلم كان وكلما هان، ُموزًَّعا الخطب كان وكلما رشكتها، يف الحارضة وسلوتها

اليسري. امُلْحتَمَل راح
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مراتبه، أسمى يف اإلنساني الحب قصة القصص، أروع من قصة جرت سيشل يف
الوطني والحب ذاته، خاصة يف األخوي الحب وهو وآياته، صوره وأروع درجاته، وعليا
الحب بذلك فعرفوا شجعان؛ أبطال ستة نفوس يف الُحبَّان تالقى وقد عمومياته، يف
ألعنف ويصمدون العيش، ألقىس ويتجلدون األلم، ألشد يصربون كيف العظيم املزدوج

واالمتحان. البالء
باأللم، تمتحن إذ الرفيعة اإلنسانية عىل األمثلة بأعجب لتزخر سيشل ذكريات إن
وعىل للعذاب، تبتسم إذ العذاب يف الرفقة وعىل بالشدائد، تبتىل إذ الوفية األُخوَّة وعىل

عالء. اآلالم تقاسم يزيدها كيف العالية النفوس
كانت ولكن د؛ وتَسهُّ وأرق وتجلد، وصرب ونكٍد، كرٍب عهَد سيشل أيام كانت لقد
بالنسبة الخلد، معاني يف املجد هذا اندمج وقد سعد، وأصحاب لسعد مجد أيام أيًضا
هو ومكرم، ملصطفى اليوم إىل قائًما هو وبقي سعد، بعد الحياة هذه من رحلوا للذين

عاطفة. كل إىل وسبيلهما نفس، كل عىل ومدخلهما قلب، كل إىل جوازهما
منهم كلٌّ راح وإن املتبادل، الوالء بهم وبرَّ املتقاسم، الوفاء سيشل يف خدمهم وقد
يف الناس إىل يتحدث جعل فقد سعد فأما رفقته. وحنان أخيه، بر ذاكًرا بره، ناسيًا
األلم، من كثريًا يخفف مًعا وجودنا وكان القرية، تلك يف مًعا مكثنا «لقد قائًال: املناسبات
يف عبيد بك مكرم كان وقد ومجاملتي، مواساتي يف جهدهم غاية يبذلون إخواني كان إذ
أبر يل الحقيقة يف وكان مجاملته، وحسن بلطفه، يواسيني الذي هو بجانبي، السفينة

ابن.» من
الرئيس وكان ،١٩٢٢ سنة يوليو ليايل من ليلة ذات يف «كنا فيقول: مكرم ويتحدث
ينام أن عىل العشاء طعام بعد فرتكنا عليه؛ هالعة قلوبنا وكانت أيام، منذ مريًضا متعبًا
ساعة نصف من أكثر ينام ال كان إذ الراحة، من ساعة لنفسه يختلس أن عىس مبكًرا
النطق، فاقد إلينا يخرج بالرئيس إذا مخادعنا، لدخول نتأهب نحن وبينما ليله. طول

املوت. عىل يرشف يكاد وهو التنفس، محتبس
وجه انجىل حتى ويغالبنا، فيها املوت نغالب سوداء ليلة قضيناها كيف تسل وال
ال أنه لنا ويؤكد نفسه، عىل يطمئننا به فإذا قواه، بعض يسرتد الرئيس وبدأ الصباح،
ألفاظ، مجرد هذه تكن ولم ألمته. حياة بمنفاه موته يف وأن بالده، سبيل يف املوت يخىش
كان ما امتحانًا شجاعته وامتحنت الحوادث، بميزان ألفاظه ُوِزنَْت حتى أياًما لبثنا ما إذ
جاءه وقد مريًضا، يزال ال سعد كان فقد جامدها؛ يلني ال صخرة القى أنه لوال أقساه
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يف بأوروبا فييش إىل نقله مقابل بالسياسة االشتغال عن يتنازل أن عليه يعرض تلغراف
مريًضا شيًخا تخيلوا ثم نعانيه، كنا وما فيه كنا ما ألنفسكم فلتصوروا … فرصة! أقرب
جوابُه كان فقد جوابه، تأملوا ثم الحياة، باب بل الفرج باب النبأ هذا يف يرى منفاه، يف

وكربياء. بإباء الرفض وهو أوًال، جوابه أخريًا،
هددت، وقد حياته، تهدد أن وللمنية فعلت، وقد تشاء، ما به تفعل أن للقوة إن

«!… أُدِّيَت وقد وديونًا، ُحِفَظت، وقد كرامة، لألمة ولكنَّ
أروع بينهم الطوال اآلالم وحملوا التفاني، أعجب املنفى يف الرفقاء تفانى لقد
الفراغ بعد سعد فكان السمر. وجلسات الدرس حلقات يف يتناسونها وراحوا امُلْحتََمل،
بركات عاطف املرحوم وينرصف اإلنكليزية. اللغة لدرس مكرم إىل يجلس الطعام من

النحاس. مصطفى عىل الفرنسية درس إىل
مع الرياضية والحركات األلعاب بعض يؤدي مصطفى نهض الصبح، تنفس وإذا
لعبة يف هللا فتح مع يشرتك كان ما وكثريًا عبيد. مكرم واألستاذ بركات، هللا فتح املرحوم

األلعاب. من غريها يجيد يكن ولم «الدومينو»،
والرب والود والحب للصداقة تقديره تجىل ما وأروع مصطفى، حنان بدا ما وأََجلُّ
ومخافة، وروع جزع فرتة تلك فكانت «باملالريا»؛ مكرم صاحبه أصيب يوم بالصحاب،
الرفقاء وكان «امليجور»، برتبة الربيطاني الجيش أطباء من إنكليزي طبيب يعوده وكان
وإخوانه سعد فعارض املستشفى، إىل نقل عليه، العلة اشتدت وملا رسيره، يفارقون ال
به، جميًعا للعناية تام استعداد عىل هم بل منه، العدوى يخشون ال إنهم وقالوا نقله، يف
من ا بُدٍّ يجدوا فلم النقل، عىل أرص الطبيب ولكن وأوامره، الطبيب تعاليم عىل والسري

واإلذعان. التسليم
بيضاء، مالءة وعليه الجنود من أربعة يحملها محفة فوق املستشفى إىل مكرم ونقل
مصطفى ولكن واألنني؛ والنوح إخوانه من األلم أصوات بني الصورة تلك عىل مكرم نقل
الرفقاء بني مشادة وجرت نقلته. يف مكرم أخاه يلزم أن عىل وأرص يتبعهم، أن إال أبى
رسير ملالزمة املستشفى إىل القوم مع باملسري ملصطفى السماح أمر يف الطبيب وبني

والحنان. الشعور وَحْدة وأمام الجماعة، لصوت أذعن أن الطبيب يلبث فلم صاحبه،
أصحابه إىل يكتب وجعل مطببًا، ممرًضا حانيًا راعيًا مكرم بجانب مصطفى وظل
العلة، من النجاة له هللا قيض حتى العزيز، املريض صحة بسري منبئًا املستشفى من
فرتة املستشفى يف كان ما ذلك بعد مصطفى قص وقد ناجيًا، أصحابه إىل وعاد فتماثل
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تلك وكانت الحديد، من ضخم باب عليها يقفل غرفة يف وضعوهما إنهم فقال إقامتهما؛
يؤتى كان الذين املاضية الحرب يف األتراك األرسى من للمرىض مىض فيما ُمَعدَّة الحجرة
جرارة جيوش عليهما هجمت حتى بها ينزالن الصديقان يكد فلم عدن. إىل يومئٍذ بهم
يناال فلم استطاعا ما بكل يدافعانها فجعال إليها، وما والهوام والبعوض الحرشات من
البالغة القسوة ومن االستغاثة، إىل اضطرا حتى دمائهما، من هي ونالت كثريًا منها
فرط من صوتهما بح أن بعد إال «الناموسيات»، الكلل باستخدام لهما حوا يرصِّ لم أنهم

واملرتصدين. للسمع قني امُلسَرتِ أسماع تبلغ أن خشية الصياح،
كما أنفسهم عىل للنفقة القاهرة من مال إحضار يف أحراًرا وصحبه سعد يكن ولم
ذلك إىل وطنهم من حملهم قبل املصارف يف حساباتهم صودرت قد كانت إذ يشاءون،
خمسون قدره شهريٍّا مرصوًفا لسعد مقررة اإلنكليزية الحكومة فكانت البعيد، املنفى
سيشل، يف يسكنونهما اللذين املنزلني أجرة وكانت ثالثني، رفقائه من واحد ولكل جنيًها،

املرتبات! تلك من تُدَفع الخدم وأجور والرشاب الطعام ونفقات
عرفت ما وأرفع البطولة، مشاهد من كان ما أسمى الحق يف هي سيشل قصة إن
املحن َمَجاز يف الوطنية الشجاعة أظهرته ما وأنبل اإلنسانية، العظمة قيمة من الدنيا
األذى، ألسوأ واصطربت املعاملة، أشنع تحملت وكيف املريضة الشيخوخة قصة واآلالم؛
نسيت التي الرجولة قصة والعدوان؛ والبغي والضيق والعنت والقيد لألرس وتجلدت
قصة بل عداها؛ ملن واإليثار غريها، عىل والحدب بسواها، الرب يف التفاني يف نفسها حق

… والعذاب األلم من سخرية وأكرب ونبالته، قوته وأرفع ثباته أروع يف الشباب
كابدته، ما ألقىس كمثل للوطنية اإلنساني التاريخ يف سيشل ذكريات تظل وسوف
ويقينها الوثيق، وإيمانها العالية، ومبادئها املقدسة، قضاياها سبيل يف قاسته، ما وأشنع

املكني. الرفيع وجدها السامية، وشهامتها املقرر، بحقها
املوت، مرض فيها فمرض مدحوًرا، منهزًما هيالنة جزيرة إىل نابليون نُِفَي لقد
قاهًرا، منتًرصا سيشل إىل سعد ونفي اعتقلوه. الذين وأمنية نفوه، الذين مطلب ذلك وكان
األعزل، الحق وهو األسلحة، بأغرب فيها املسلح هو روحية، ووقائع نفسية، معارك يف
هذا حيال — كثرتها عىل — أسلحتها من تستخدم ماذا تدري ال له املخاصمة والقوات
من هي ألفت ما غري وَألََمات دروع ومن طرازها، غري طراز عىل ولكن املسلح، الجندي
رامت وإن مرض إذا عليه تكون ما أخىش وهي وِمَجنَّاتها، وأسلحتها وتروسها دروعها
حياته عىل تكون ما أحرص وهي إيالمه، بغت وإن صحته عىل تكون ما وأخوف تعذيبه،
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هو ى فتلقَّ البالغة؛ العربة لتكون األليم الدرس مجرد بنفيه أرادت ولقد عليه. َقَست وإن
ونتيجته، بالدرس هو انتفع لقد بل غايته، وفوَّت منه، الغرض خيَّب ولكن وأمله، الدرس
عىل خصمه من أقوى أنه بالتجربة وأدرك وثباته، جلده ومدى قوته، مبلغ منه عرف إذ

وبالء. امتحان من عنده ما آخر عىل وأجلد بطشه،
شابٍّا كان ألنه منه؛ وأكثر ذلك كل سعد بجانب النحاس مصطفى احتمل وقد
ومرارتَها، الشداَد اآلالَم تلك احتماله مع تنقطع فلم أبوية؛ مسئوليات ذا ورجًال محدوًدا،
وسط يف الطريحة النبيذة سيشل بني موزعة نفسه فكانت ومقتضياتُها، تلك مسئولياتُُه
من الصغرية القطع تلك تقيم حيث شربا، حي يف الهادئ الصغري البيت ذلك وبني املحيط،
وتنشئتهم، لرعايتهم روحه من جزءًا وأعطاهم تربيتهم، توىل الذين أخته أوالد اإلنسانية،
غري لهم يبق فلم بعيد، ومنفى قصية غربة إىل وعدوانًا ظلًما وسطهم من ُحِمَل وقد

املتقاضني. ذمم يف تزال ال مكسورة أتعاب وإال القليل، معاشه
مكان إىل يصل أن قبل جرَّب ألنه به؛ سعد انتفاع باملنفى انتفع مصطفى ولكن
السياسة عجمت وقد وآالمها. عذابها تكاليف بأشد وامتُِحَن لوازمها، كافة العليا القيادة
كل أن وأدرك اختربت، التي قوته إىل هو واطمأن عجمت. مما فخشيت عوده الربيطانية
الروحية املقاومة وأن هينة، وطنه أجل من تضحية وكل محتمل، مرص سبيل يف يشء

املبني. بالفوز أبًدا املنتهية واملادة، القوة معركة يف هي
وبدا مظاهرها، بأجىل الوفد قوة ظهرت العظيم، الحادث هذا أثر عىل مرص ويف
ويكبت الخصوم، يَْشَدُه باهًرا فيه القيادة تسلسل وتجىل أكمله، عىل العجيب نظامه
منظمني رايته، رافعني الجهاد بأعباء الوفد أعضاء من بقوا الذين نهض إذ األعداء؛
ر تصوُّ من منزوين أو السجن، شبح من مشفقني غري آخرون، إليهم وانضم قيادته،
إىل الصادقة نداءاتها املرصيني أم منه تبعث الوطنيني قبلة األمة بيت وظل االعتقال،
وترضم واللهب، َعل الشُّ األرواح يف وتوقد الُجنُوب، يف التي القلوب بها فتهز الشعب

إرضام. أي النفوس يف الحماسة
ثالث، وفد محله حل املنظمة، القيادة سلسلة يف الثاني الوفد أعضاء اعتقل وحني
يغذيها بشجاعة عليه مقبل به، تحدق التي باألخطار عليم وهو منه، الجهاد علم متلقيًا
حماستها ونبع األمة، إعجاب موضع الشجاعة تلك فكانت اإليمان؛ ويمدها اليقني،

انقطاع. بغري املستفيضة
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غري بفتور وتلقته تحفظاتُُه، األمَة فأزعجت فرباير، ٢٨ ترصيح أُعِلَن ذلك وخالل
وظلت إليها، أدَّى التي الشكلية والتغيريات بها، أحيط التي والزخارف باملظاهر منخدعة

متوانية. وال قانعة وال مذعنة غري الكفاح تواصل الجهاد من موضعها يف
أعضاؤها فكان الدستور، لتحضري لجنة يومئٍذ أُلِّفت باشا ثروت وزارة وتحت
الرجل غياب يف الدستور يضعوا أن فرضوا إليه، واملنتسبني الوفد رجال غري من جميًعا
ومصطفى سعد غياب يف به، الفضل وصاحب فيه، السبب كان الذي املغوار املكافح
به املطالبني صدر يف كانوا الذين البعيد، واملعتقل القيصِّ املنفى يف وهم وصحبهما
جحوًدا له، تقدير أقل عىل ذلك فكان إليه، التام االستقالل مع واملنادين عليه والعاملني

الغائبني. لحق ونكرانًا
النفوس؛ وهاجت الخواطر، فقلقت سيشل، يف بمرضسعد األنباء ذلك عند وتَرامت
املطالبة هذه إزاء السلطات رأت حتى ورفقائه سعد برد وتطالب تحتج األمة زالت فما
ورفقائه واسوه، الذين وصحبه الزموه، الذين رفقائه دون طارق، جبل إىل نَقَله امللحة
وكنا الصحة، عن الكالم من ممنوعني مكثنا «ولقد سعد: يقول ذلك ويف عليه. الكرماء
كتب أن إىل والطقس، الصحة عن مرص من بالتلغراف نُْسأل حني شديدة حرية نحتار
خادمه مع زغلول يسافر أن قررت امللك جاللة حكومة بأن للجزيرة العام الحاكم إلينا
سيشل إىل التايل اليوم غداة يف قادمة سفينة عىل سويٍّا أسابيع ثالثة يستغرق سفًرا
معي، يسافروا أن وطلبوا وحزنوا التقسيم لهذا إخواني فغضب الجهة؛ تلك إىل لتحمله
إخواني صحة كأن أخرى، جهة إىل نقله تقرر زغلول لصحة إنه يقول الجواب أن مع
بهذا يقروا أن يريدوا لم ولكنهم تقتضيه، كانت أنها والحقيقة ذلك، تقتيض تكن لم

االقتضاء.
عنهم، النفصايل شديد بألم شعروا ألنهم واحتجوا؛ واستاءوا حزنوا فقد إخواني أما
نهاًرا السفينة يف أنزل أن يريدوا ولم معي، السفر من منعوهم أن ذلك نتيجة وكانت
السفينة إىل يصحبوني أن إخواني وُمنع زورق يف فأُنِزلت الجزيرة، سكان احتشاد خشية
متوجهون نحن التي الجهة عن سألت وقد … السفينة إىل الزورق بهذا فرست الحربية،
واملاء، السماء بني وحدي فمكثت ذلك»، لك نقول أن يمكننا «ال فقالوا: إليها، مسوقون أو
مسوق أنا التي الجهة هي فيما محصوًرا فكري وكان مطلًقا، يل أنيس وال جليس ال
من عنها سمعت التي طارق»، «جبل بأنها إشاعة السفر قبل سمعت قد وكنت إليها؛
صغرية قرية منه كثب وعىل حصن، بها الحر، شديدة جرداء صخرة أنها أصحابي بعض
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تصورت وكلما إليها، مسوق أنا التي الجهة أمر يف حائًرا مكثت والبيض. الدجاج لبيع
ولم طارق، جبل أتصور حائًرا يوًما عرش ستة مكثت … كربي اشتد طارق، جبل أنها

«… املدة هذه يف تأملت مما أكثر تأملت أن هذه قبل حياتي يف يل يحدث
١٩٢٢؛ سنة أغسطس من عرش الحادي يف طارق جبل إىل سعد نقل وكان
اللوعة، شديد لهم، محزنًا ا ُمِمضٍّ لنفوسهم، أليًما وصحبه مصطفى بني من أخذه وكان
بأبصارهم، برصسعد فتالقى الوداع، لحظات كانت حتى إخفاءها، ويحاولون يغالبونها،
وكان ساخنة، َعْربة عينه من ففاضت حزنهم، وأعماق آالمهم، مبالغ الحال يف فعرف

كالم. كل من وأصدق وأروع قول، كل من أبلغ الفراق ذلك صمت
ُمقامه يف أسريًا يكن ولم حديقة، ذي طارق، جبل يف له أُِعدَّ ببيت سعد نزل وقد
بتلك يومئٍذ منزله يصف قال لقد حتى متربًما، متأمًلا كان ذلك مع ولكنه سجينًا، وال بها
كنت فإني تلتها التي املدة وأما السجن، يف بي مرت مدة أسوأ هذه كانت «لقد الصخرة:
فلما بي، تلحق أن حرمي رجاء إىل اضطررت حتى إخواني عن النفصايل ا جدٍّ متأمًلا
١٩٢٢ سنة سبتمرب من الثالث من طارق جبل يف أقمت ولقد األلم. عني خف حرضت

«… التاريخ ذلك يف عني أُفِرج ثم ،١٩٢٢ سنة مارس ٣٠ إىل
فرت وال ثائرتها هدأت وال األمة حماسة تنطفئ ولم الوزارات، يومئٍذ وتعاقبت
زعمائها؛ عن ورصفها قواها لتوهني حيالها اتخذت التي األساليب فشل تبني بل جهادها،
منفاه من سعد رساح إطالق وأعلنت املعتقلني، الوفد أعضاء بعض عن السلطات فأفرجت
مصطفى عن وأُفِرج ،١٩٢٣ سنة أبريل من عرش التاسع يف الدستور وصدر األخري،
شهر من والعرشين السادس يف الوطن أرض إىل فوصلوا سيشل، يف املبعدين ورفقائه
بخروجهم، فاكتملت أملاظة، يف السجناء سائر عن أفرج كما العام، ذلك من يونيو
سعد عاد حتى السامية غايتها إىل األمة قيادة تتوىل وراحت الوفد، من هيئة وتوافدهم
وتحيته لقائه إىل جميًعا مرص فخرجت السنة، تلك من سبتمرب شهر من السابع يف

التاريخ. يف خالًدا يوًما ذلك فكان واستقباله،
عزيز، بنرص األمة وظفرت فاصلة، ومرحلة حاسم، حد إىل يومئٍذ الثورة وصلت لقد
والقضاء قواها، توهني به ويراد سبيلها، يعرتض كان ما كل عىل التغلب من وتمكنت
للحركة التبييت عن يومئٍذ كفت الربيطانية السياسة أن لو الخري من وكان آمالها. عىل
وأهلها، مرص إىل التحبب إىل وانرصفت املاثلة، الحقائق مواجهة والتزمت الوطنية،
الربيطانية السياسة ولكن الوثيق، والتعاون واملودة الحلف من ميثاق عىل معها والتعاهد
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سكتت أو فهادنتهم خصومها؛ به ظفر الذي والنجاح أصابها، الذي بالخرس تقنع لم
التجربة. ملواصلة جديدة وناهزة للبطش، أخرى سانحة تجد ريثما عنهم، قليًال

من فصل واستكمل األلم، أدوار من دور انتهى قد كان ومصطفى سعد حياة ويف
مساهًما، رشيًكا فيه مصطفى كان إال بسعد ألمَّ َخْطٍب من فما العنيف؛ الكفاح فصول
جعلت وقد بلفحها. معه مكتويًا العزيز صاحبه كان إال سعًدا أصابت محنة من وال
املطلوب هو أحدهما أن لو حتى غريبة، نفسية رشكًة والعذاب األلم يف الرفقُة هذه منهما
بني ألَّف قد الوطني الحب فإن منهما؛ نصيبه من يحرم أن اآلخر ريض ملا لهما، بمفرده
مكرم الخالب الساحر وصف وقد العقيدة. يف رشكة أو الفكر، من صلة أية قبل قلبيهما

فقال: الَعَجِب، سحره بعض يف الحب هذا عبيد

تعددت وإن واحد وهو جميعها، الفضائل أُسُّ والحب الحب، هو القلب منطق
هو الوطن وحب األدب، هو الفضيلة وحب الدين، هو هللا فحب وأسماؤه؛ أنواعه
الناس اصطلح الذي هو الجنيسُّ والحب القرابة، هو العشرية وحب الوطنية،
العواطف كل وهكذا الصداقة، هو الصديق وحب عشًقا، أو حبٍّا تسميته عىل
هللا، من والقلب القلب، وهو واحد ومصدرها الحب؛ هو واحد، شعور يجمعها

… التوراة يف جاء كما محبة وهللا
ا، خاصٍّ يكون فقد األرواح؛ تمازج عن عبارة أساسها يف الحب عاطفة إن
أو الوطنية املحبة وهو ا، عامٍّ أو الصديق؛ وحب األرسة حب ذلك يف ويدخل
بل كال خيالية، عاطفة مجرد العامة املحبة أن تظنوا وال غريهما، أو الدينية
وأكرب القلب، يف أوقع — الحماسة أوقات يف وبخاصة — األوقات بعض يف هي
باملحبة يضحي ما كثريًا اإلنسان إن بل الخاصة، املحبة من النفس يف أثًرا
سبيل يف ونفسه وأوالده بمصالحه فيضحي العامة، املحبة سبيل يف الخاصة

بقياده. أخذت سامية فكرة أو بالده، حب
والدرجة العجيب، الحب هذا عىل للتدليل بعيًدا الذهاب إىل أحتاج ولست
ونفوسنا، بالدنا يف منا، قريب الحي املثل فإن إليها؛ يصل قد التي القصوى

وسجوننا. قبورنا يف عنه فليبحثوا ماديٍّا دليًال شاءوا وإن
عاطفة مجرد ليس األخرية السنوات تلك يف املرصي ألخيه املرصي حب إن
الجندي وحب إخوة؛ املؤمنون وإنما املؤمن، ألخيه املؤمن حب هو بل وطنية،
وقائد واحد، وجيش واحدة، فكرة تجمعه ، قويٌّ حب إذن فهو الجندي، ألخيه
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من وضحوا دماءهم، سبيله يف فسفكوا بأبنائنا الحب هذا ذهب وقد واحد.
بحريتهم. أجله

لنا جرى ما فهاكم العام، الحب هذا مقدار عىل يدلكم آخر مثًال شئتم وإن
اختالف عىل الهنود أن تعرفون فكلكم سيشل، من عودتنا عند «ممباسة» يف
اإلنجليز رفض أن بعد بيوتهم، يف وأضافونا عظيًما، إكراًما أكرمونا طوائفهم،
ممباسة من سافرنا وعندما محتقرون! رشقيون ألننا فنادقهم؛ يف يقبلونا أن
تركنا قد كأنما حارة، دموًعا نبكي وكنا يبكون، وكانوا اإلخوان، أولئك ودعنا
عامة، جامعة بهم جمعتنا ألنه وأحبونا؛ أحببناهم أننا والواقع أحبابنا. أعزَّ ثَمَّ

… الواحد الظلم وجامعة الواحد، الرشق جامعة هي

عبيد. مكرم

أن من املنزلة، الكتب يف جاء ما هو العام الحب لهذا وصف أحسن إن
اآلن قبل وكنُت وأقرباء، إخوة هم الواحدة، الفكرة أو الواحد، اإليمان أصحاب
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للسيد قيل أنه الرشيف اإلنجيل يف أقرأ كنت عندما الدهشة من بكثري أحس
معناه ما قائًال شديدة بلهجة فأجاب يطلبونك، بالباب وإخوتك أمك إن املسيح:
نعم الصالح، والعمل الرأي يف معه يتفقون الذين هم وأقرباءه وإخوته أمه إن

األجساد. صلة ال النفوس، صلة تجمعهم الحقيقيون األقرباء هم
والحسد، الكره إال البصائر يعمي فال ألعمى، الحب إن قولهم يغرنكم وال
صديًقا له كان من إال إنسان يف اإلنسانية الفضائل أو الصفات يعرف وال
يرى فال العدو أما نفسه. ومكامن قلبه دخائل عىل يطلع أن وأمكنه صدوًقا،
يرى ال سطحية معرفة يعرفك من أن كما الصفات، هذه عكس إال عدوه يف
أنه ولو خافية»، عليه تخفى «ال بصري إذن فالحب السطحية، الصفات إال فيك

التافهة. السطحية لدقائق يهتم ال

والتناسب، بالتماثل الحب أصدق وتحابَّا بالروح، ومصطفى سعد امتزج لقد
من املطهر املصلحة، عن املنزَّه اإلخالص ألنه اإلخالص؛ أسمى اآلخر إىل كالهما وأخلص
ومصطفى الثورة زعيم وسعد حياتهما، من الدور ذلك فانتهى واملنفعة، الغرض شوائب
وهما الدور ذلك انتهى بل أجلها؛ من واحتََطبه لها التَمَسه غذاء طلبت كلما اُدها، وقَّ
واستثمار الفوز، تنظيم يف فيشرتكا النرص لهما ليتم والعذاب؛ والنفي األلم يف مشرتكان
والدستور، الديمقراطية حياة هي جديدة، لحياة التايل الدور يف القواعد وإقامة النجاح،

والبنيان. بالرصح وينهضان الدعامات، ويرفعان الُعُمد، لها يقيمان
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والدستور

تنفيذًا النحو هذا عىل العمل وكان واحد، جانب من عمًال املشهور فرباير ٢٨ ترصيح جاء
اعرتافه مع فهو جانبني؛ من يومئٍذ العمل لصعوبة موقوت كعالج اللنبي لورد به أشار ملا
ال مرص مشيئة بأن الضمني االعرتاف كذلك ثناياه يف يحمل مرص باستقالل الرسمي
االعرتاف إىل ويجمع إرادتها، يقر الذي الطابع من خاليًا يزال ال وأنه تنقصه، تزال
إىل األمر وترد موضعه، يف يشء كل تضع التي النهائية الكلمة بل كلمتها، الربيطاني

طبيعته.
إىل بالده نبَّه قد ملنر لورد كان اللنبي بمشورة الربيطانية الحكومة تعمل أن وقبل
عىل بريطانيا تفرضه فرض مجرد كانت هي إذا مرضية التسوية تكون أن يمكن ال أنه
عمل أي الجانبني؛ بني اتفاق عىل يقوم حل عن البحث يف والحكمة الخري وإنما مرص،
بعد اقترصت الربيطانية الحكومة ولكن والوئام، والتعاهد التفاهم طريق من مشرتك
بهذه مجيئه يف بارًزا فيه النقص وكان الترصيح، ذلك فكان منفردة، العمل عىل ذلك

الصفة.
وحكم نيابية حياة يف املرصي الشعب بحق الترصيح ذلك يف بريطانيا اعرتفت وقد
عىل األمة فظلت به، ينتفع أن يمكن ما كل هو فيه الضمني اإلقرار هذا وكان دستوري،

صفته. وبطالن ونقصه الترصيح ذلك من موقفها عىل وبقيت وجهادها، معارضتها
ولم مرص يقنع لم ذلك ولكن االستقالل، يبتدئ أن قبل الدستوري الحكم وابتدأ
عليه، فحرصت لالستقالل، طريًقا الدستور تتخذ أن رأت وإنما االستسالم، عىل يحملها
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مشيئة ومرآة الجماعة، حكم نظام ألنه له؛ ومظهًرا عنه، ًا ُمعربِّ وجعلته به، ورضيت
البالد. إرادة وُمتََجىلَّ األمة،

حياتنا يطبع راح حتى وبزعامته سعد حراسة يف يقوم الدستور حكم يكد ولم
ومنازعه، روحه بكل عليها ويضفي ودوافعه، مؤثراته بكل فيها ويتغلغل بطابعه، العامة
وال نفسه، عىل غريبًا ذلك يكن ولم للديمقراطية، زعيًما الثورة زعيم سعد استحال فقد
وقاد الشعب، ُعرض من نشأ إذ وتكوينه؛ وخلقه تفكريه عىل جديًدا وال وطبيعته، مختلًفا
وشعلة نفسه، ولهيب حسه، كهرباء ى َمْرسَ يف الشعب بروح واتصل الثورة، يف الشعب
حكمه حق من أبرز وال أكرب هو ما بينها من وليس حقوقه، إىل الشعب ونادى وجدانه،

ملشيئته. مرد ال طليًقا حرٍّا أمره يف وترصفه بذاته، شئونه وتدبري بنفسه،

الربملان. يف ومصطفى سعد

مبتدأ، أحسن الدستورية الحياة وابتدائه فيه، العميقة وديمقراطيته سعد وبفضل
النظام يف والربوز والتفوق النيابية، الحياة يف للنبوغ حوله ممن كثري يف االستعداد ووفرة
القرى صميم يف العائشني حتى مرصي كل أدرك حتى الوقت يطل لم الديمقراطي،
وأن إرادته، عن ويعرب وجوده، يربز الذي وحده هو الدستوري الحكم أن الريف، وسواد
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يقول: أن يستطيع األوىل يف ألنه األفراد؛ حكومة من وأصلح خري هي الجماعة حكومة
هي ورغبتي الحاكمة، هي ومشيئتي اململية، هي إرادتي ألن أحكم؛ الذي أنا «إنني ا حقٍّ

املطاع». والسلطان النافذ األمر
ديمقراطي جيل اليوم نحن بل عرصدستوري، نعيشيف العهد ذلك من أصبحنا لقد
حكم وتحت فيها، الدستور احتجب التي الفرتات يف حتى وجوده، ومعنوية روحه، بكل
لها، الصالحة الحكم ألنواع بالنسبة االختبار دور املرصية الحياة جازت إذ إليه؛ يستند ال
املتميش الحكم ونوع لها، األمثل النظام هو النيابي النظام بأن اليقني دور إىل وانتقلت
األمر يستتب وال تهدأ، وال تسرتيح، ال فهي إرادتها؛ وجوه لسائر امُلظِهر طبيعتها، مع

الغاشمة. بالقوة وإرغاًما إكراًها منها نُِزَع أو النظام، هذا عىل اعتُِدَي ما إذا بها،
بالعدل ويسري املظالم، ويرد العامة الحريات يجيز الحكم من نوع يَْعرُض وقد
مسرتيحة املرصية الحياة يجعل ال كله ذلك ولكن الدستورية؛ املبادئ ويلتزم الناس، بني
حسنة، الحكومة تكن مهما إذ نفسه، النيابي النظام غيبة إىل بالسكون يغريها وال إليه،
مطالب جميع تكفل أن يمكن وال الدستور؛ وهو العرص، روح عن مزاياها تغني فال
مشيئة يربز الذي النيابي بالنظام إال قوام وال لها ِسنَاد ال التي الصحيحة الديمقراطية

املجموع.
نحن الذي الوقت من يتجاوز لم قصريًا، الدستوري بالنظام مرص عهد يكون وقد
وأخرى قائم، وهو فيها حورب فرتات تخللتها عاًما، عرش اثني اليوم إىل منه بصدد
ُمزَِّق أو َفُوئَِد قداسته، فيها انتهكت غريها وفرتات واحتجب، فغاب فيها عليه اعتُدي
محضمصادفة، لها يتهيأ ولم باردة، غنيمة للبالد يقع لم قرصعهده عىل ولكنه تمزيًقا،
ولكنها التقاًطا، القارعة عىل التقطته أو لًقى، عليه فعثرت الطريق بعض يف تذهب ولم
لها وقع وقد وأسقطت، قبله عديدة حكومات وناهضت وحاربت، أجله من جاهدت
واآلالم العذاب بمخاض ولكن وأصابته، الدماء؛ من ولكن بثمن، واشرتته غاليًا، الدستور

البالد. وصنوف
يُْحَسب أن الحديث عرصها يف به البالد عهد ألول قيامه عقب الطبيعي من وكان
ويستقر له، األمر ويستتب ساقيه، عىل ينهض حتى البداية من األوىل الفرتات حساب له
وأخطأت، األمر بداية يف به تََعثََّرْت قبلنا. األمم يف شأنه كان كما قواعده، أوطد عىل
وغرس معانيه، تعزيز يف قيمته كله لذلك فكان وابتُِليَت، متعددة بدروس فيه وامتُِحنَت
التي الشعوب عند شأنه وارتفاع روحه، تأصل يف العميق وأثره لبنيانه، والتمكني أصوله
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تجاريب من ذلك كلفها مهما بناموسه، االحتفاظ عىل وعملت فيها، للحكم أساًسا ارتضته
فادحة. وتكاليف ومغارم واختبارات

حوسبنا ولكنا غرينا، عند جرى قد ما عىل عندنا جرى أنه لو طبيعيٍّا ذلك كان
املناوئة التجاريب عىل حتى حوسبنا لقد بل خطأنا؛ يكن ولم األمر أول من الخطأ عىل
بأننا واتُِّهمنا له، كيدت التي واملؤامرات املقاومة وسائل وعىل ملحاربته، اصطنعت التي
— النظام هذا استطاع التي الفرتات أن مع لنا، يصلح ال بأنه هو واتُّهم له، نصلح ال
خاللها لها تيرسَّ والتي العقبات، من الطريق خايل هادئًا فيها يسري أن — قرصها عىل
ملطالبه، الكبري استعدادنا مبلغ عىل يشء أدلَّ كانت قيامه، إىل ونطمنئ إليه، نسكن أن

البالد. لهذه صالحيته عىل برهان وأقطع
اختبار من وأيقنت الدستوري للحكم البواكري الثمرات مشاهدة من البالد آمنت لقد
وامُلظِهر ملشيئتها، املربز هو ألنه لها؛ ينبغي الذي وحده هو النظام هذا أن األوىل، نتائجه

الشعوب. ومستقلُّ األمم حرُّ به تستمتع ما بكل االستمتاع يف لها وامُلَمكِّن إلرادتها،
ال سوف أنه املشهور ترصيحهم مع بالدستور لنا السماح يف اإلنكليز ظن لقد
ويفسد وأحزابًا، جماعات بعض عىل بعضنا ويقسم وشيًعا، طرائق يفرقنا أن يلبث
فيما عليه باالشتجار ننشغُل سوف وأننا وهيأتها، الثورة جمعتها التي وحدتنا علينا
بعض إىل أدَّى وإن الحق، يف الدستور ولكن قضيتنا؛ أجل من حيالهم الكفاح عن بيننا
صفوفنا، قوة وأثبت إجماعنا، عىل وأبقى وحدتنا، وحفظ بنا، برَّ قد منه، يشء أو هذا
تنقيًة، الحياة ونقى غربلًة، املرصية الحياة َغْربَل بينت أن سبق كما ألنه إيماننا؛ ومبلغ
والغريب واملدخول الفاسد حظريته من ونفى النافع، املخلص الجيد الصالح عىل فأبقى
هالكنا أداة خصومنا ظنَّه الذي الدستور هذا أصبح أن يلبث ولم األذى، املؤكَّد والضار
ذلك من فذهبوا قوتنا، ومستودع مناعتنا، ومحل إنقاذنا، وسبيل نجاتنا، أداَة السيايس،
عىل وأعوانهم وسطاءهم ويَْستَْعُدون محاربته، عىل ويعملون له، السوء يضمرون الحني
قوانًا، بكل قائًما عنه نحن ندافع وذهبنا محًوا، محوه محاولة أو وتشويهه تعطيله

تبديًال. بُدِّل أو غاب أو تعطل يوًما هو إذا اسرتداده سبيل يف ونقاوم
طويًال الكفاح عن شغلنا قد الدستور عىل العراك أن األبصار ِقَصاُر يحسب وقد
معارك ذاتها يف كانت الدستورية املعارك ألن املخطئني؛ ُحسبَان ولكنه االستقالل، عن
امُلفِيض والباب وعاللتنا، أمانيِّنا وسبيل قضيتنا، طريق أبًدا ظل الدستور ألن لالستقالل؛

الحياة. يف الطبيعي حقنا إىل
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التأصل من النظام هذا لجذور َمكََّن الذي الدستوري الزعيم زغلول سعد وكان
فقد العظيم؛ وهيكلها النيابية حياتنا لرصح الباني هو وكان حياتنا، صميم يف والتغلغل
العهد طويل كان كأنما عجيبًا، وزعيًما الواقع، يف جديًدا رجًال يومئٍذ الطبيعة أظهرته
النظام هذا بأوضاع العلم واسع الربملانية، الدراسة يف املحتد عريق ، النيابيِّ بالروح
حق أثبت من وأول املناصب، تقلد يف «األقدمية» ألغى من أول كان إذ ومطالبه؛ وتقاليده

اعتبار. كل عىل تقديمها ووجوب «الكفاءة» أقر من وأول االستباق، يف النبوغ
تعزيز سبيل يف قوية خطوات وخطا جريئة، أمثلة زغلول سعد أعطى لقد
كانت التي املظهرية القيم بذلك وحطَّم وزراء، «األفندية» من فجعل الديمقراطية،
موضعه؛ األصل يف كان مهما األمكنة، أرفع يجد املخلص أن للشعب وأثبت «للباشوات»؛
هذه تقرير كان وقد درجتُه، قبُل من كانت مهما به، الخليق باملحل يظفر الكفء وأن
نكروه الحقانية وزارة يف املستشارين من فريًقا إن حتى مستغربًا، األمر بداية يف القاعدة
إذ املألوف؛ عن لخروجه واستنكارهم شذوذه، يف برأيهم سعًدا وصارحوا به، وتربموا
ولكنَّ للقضاء، وزيًرا يصبح املحامني ُعْرض من محاميًا أن يتصور يومئٍذ أحد يكن لم
التمكني يف ومىض استنكارهم، يحفل ولم بغضبهم، يعتد لم العظيم الديمقراطي سعًدا

مرتدد. وال متخاذل غري للديمقراطية
الخارصة، يف املهماز شكة وعىل الجديد، الحافز هذا مع تلبث لم النواب مجلس ويف
للروح خصيبة استعدادات وبدت رسيعة، كفايات وتجلت باكرة، نباغات ظهرت أن
وشيًكا هكذا الدستورية الحياة تنبغ أن العجب موضع كان لقد حتى الجديد؛ النيابي
تلك يف أوضاعها وعرفان تقاليدها وحسن لجوهرها الزئبقيُّ التقاطنا ويظهر لدينا،

واالختبار. التجربة من العاجلة القصرية الفرتة
منصب السابق القايض النحاس مصطفى تقلد امُلْحدثة الديمقراطية الوزارة ويف
يف ليقطعه أحد يكن لم وشوط واسعة، مسافة وزير إىل قاٍض ومن املواصالت، وزير
ا تامٍّ واستحقاًقا الجديد، العهد يف بكثري غريها من أقرص كانت ولكنها القديم، النظام
أخطار وأي به، غًدا سيحل ماذا بها، مضحيًا وظيفته غادر يوم يدري يكن لم لرجل
كل ترك الذي الرجل ذلك له، يَُعدُّ سوف مرهوب عقاب وأي مصيبه، األيام عىل الجهاد
قد بما مباٍل غري جوارحه، بكل الوطنية الثورة عىل وأقبل جانبًا، الخاصة مسئولياته

األسري. املعذب وطنه وقضية بالده، سبيل يف يصيبه
وأصدق حماستها أشد يف يومئٍذ وهي الجديدة، الديمقراطية طلبت كذلك ولكن
فأشارت بوطنهم؛ األبرار واملجاهدين لبالدهم، املخلصني اَم الُخدَّ وحميتها، أدوارها
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هذه لحراسة به ومحتفظة ُمِعدَّته كانت ألنها املستحقني؛ األكفاء يف مصطفى إىل األقدار
مصطفى حياة فإن بكفايته، له وشهدت قيمته، له عرفت التي نفسها الديمقراطية
النظام عن مستطيًال وكفاًحا الدستور، عن مستمرٍّا دفاًعا كلها ظلت السياسية
مصطفى ل تحمَّ لقد حتى النيابية؛ الحياة عن يهدأ وال يفرت ال وذياًدا الديمقراطي،
مقاومة سبيله يف وقاوم مثله، سعد يتحمل لم ما الدستور أجل من زعامته عهد يف
انزواء. يف يفكر وال يأًسا يحس وال تراجًعا، يعرف ال الذي العميق القويُّ اإليماُن يدفعها
ورياسته لألمة مصطفى زعامة خالل متعاقبة سنوات خمس يف الحوادث أثبتت وقد
لحراسة كلها حياته وهب قد مصطفى أن وجموعه الشعب لصفوف وقيادته للوفد
وقفت التي املعادية القوات تلك كل أمام ُمنثٍَن غري النيابي، الحكم وحماية الدستور،
بنى لقد بل إلغائه، بعد األمة دستور اسرتداد من يائس وال تياره، لتصد حياله مرتاصة
األمني. الثقة الحارَس فكان حراستها؛ ليتوىل مصطفى وجاء مرص، يف الديمقراطية سعد
كبري، توفيق ١٩٢٤ سنة يف الربملان قيام وصحب بدايتها، من الديمقراطية ونجحت
وراح املبارش، االنتخاب قانون إصدار بينها من كان طيبة، ثمرات النيابية الحياة وأثمرت
حقرية بمكيدة وإذا العرش؛ خطاب يف ذكرها ورد التي للمفاوضات العدة يعد سعد
سنة يوليو شهر من عرش الثاني يف القطار يركب أن يوشك وهو حياته الغتيال تدبر
صدره إىل الرصاص صوب الذي الطائش املفتون ذلك حركة سعد تلقى وقد .١٩٢٤
الحادث شناعة من البالد ورجفت وخطره، املوت حيال مظهًرا الشجاعة تكون ما بأروع
رجعية بوادر يومئٍذ الحادث هذا وبدا العظيم، زعيمها جأش برباطة أعجبت ما بقدر

الظالم. جنح تحت تعمل مجرمة قاتلة رشيرة
منهج عىل معه هذا جرى إذ وماكدونالد؛ سعد بني جرت التي املفاوضات وأخفقت
التسليم سعد فأبى سعد؛ عىل يتغلب أن مستطيع أنه وظن وملنر، قبله من كرزون

وبالده. نفسه عىل كريًما الرأس مرفوع بالده إىل وعاد أبيٍّا، وفيٍّا املفاوضات ورفض
وكان النيابي، والحكم للدستور املكائد واشتدت الدسائس كثرت عودته أثر وعىل
عالًجا له ليجد األمر يف مليٍّا سعيد ففكر امللكي؛ للديوان وكيًال يومئٍذ باشا نشأت حسن
قبل الدستور يصان أن يجب أنه الخطري املوقف هذا يف مصطفى مشورة فكانت حاسًما،
تجب لم إذا وأنه اعتبار، كل قبل النيابي النظام قدس عىل الحرص وينبغي يشء، كل
لحظة الحكم يف البقاء ينبغي فال امللك، إىل بها الدستورية الوزارة تتقدم التي املطالب

واحدة.
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اجتمعت الذي املشهود اليوم ذلك يف القرص إىل فذهب مصطفى، برأي سعد وعمل
أو «سعد مدويًا: دوَّاًما هتاًفا يهتفون وهم عابدين ساحة يف الخلق من مؤلفة ألوف فيه

إليها. يجب لم هو إذا باالستقالة مهدًدا امللك إىل الوزارة مطالب فقدم الثورة»،
منتًرصا، فائًزا الساحة يف الحاشدة الجموع إىل فخرج أجيبت، املطالب تلك ولكن

خارسين. الدستور أعداء وارتد
فتناسبتا سعد، وشجاعة مصطفى مشورة اجتمعت الجليلة الوقفة هذه ويف
يف أدب وسمو للفكرة، متناٍه إخالص وليدة املشورة تلك وكانت وجالًال. روعًة وتشابهتا
يتخاذل وال ، شخيصِّ اعتبار أي أمام يرتدد ال للدستور، عظيًما ووفاءً السياسية، الوطنية
تذهب أن السلطان أعنة أو عنه، يزول أن الحكم جاه يخىش وال كبري، واجب أي حيال
العريض بالغني هو وما شهور، بضعة غري الوزارة مقعد يف يمكث لم وهو كفه؛ من
بالدستور املؤمن الوطني كان ولكنه تركه؛ يبايل وال عنه، للتخيل يتطوع حتى املال
كل عىل عنده تغلب أن الدستور عىل حرصه يلبث فلم النيابي، النظام عىل الحريص
الدستور عن للدفاع إيثاًرا الوزارة، باستقالة ونصح الحكم ترك فريض سواه، عامل

والسلطان. بالنفوذ والتشبث الحكم يف البقاء مغريات كل عىل قداسته، عن والذود
قيام قبل املعتاد كان إذ رفيعة؛ نزاهة مسلك املواصالت وزارة يف مسلكه وكان
جاءت فلما سيارة»، «بدل بمثابة جنيًها أربعني وزير يتقاىضكل أن األوىل الشعب وزارة
عن متنازل ولكني ماًال، أقلكم «إنني يقول: زمالئه بني النحاس وقف السعدية الوزارة
واحتذوا له، استجابوا أن إال الوزراء من يكن فلم لنا»، تدفع التي جنيًها األربعني مبلغ

فاستعادته. الزيورية الوزارة جاءت أن إىل امليزانية من املبلغ فأُلِغي حذوه،
حسن تقدير وموضع املجامع، يف الناس حديث كان ما يومئٍذ رأيه حرية من وظهر
وكان االنتخابية، الحركة خالل يخطبهم «سمنود» دائرته أهل يف وقف فقد الناخبني؛ عند
املنزالوي بك عيل انتخاب يف يرى منكم «من فقال: بك، املنزالوي عيل يومئٍذ فيها منافسه
فإنه آخر، اعتبار ألي مراعاًة أو لشخيص، مجاملًة انتخابه عىل يُقِدم وال لوطنه مصلحة

بالده!» حق يف مجرًما يكون
وحجج املتنافسني، قول من االنتخابية، املعارك يف الناس يسمعه ما أندر هذا ولعل
وكشف حداد، بألسنة وسْلٌق بالسباب، تراشق خاللها يكون ما أكثر فإن املتزاحمني؛

والسيئات. للعيوب وإبراز الخصوم، لحم يف وَرتٌْع للحجاب، وهتك للسرت
يخىش أو يجامل أو يصانع مصطفى يكن لم الوزارية باملناصب عهده أول ويف
فيهم؛ كبري يقرتفه خطأ أو ناحيتهم، من إساءة عن يسكت أو اإلنكليز، من أحد سطوة

303



النحاس مصطفى

وزير وهو قرأ فقد وسلطته؛ منصبه لهيبة الحفيظ كرامته، عىل الحريَص الوزيَر كان بل
أو مقال من خالصة أو مقاًال صبح ذات الخاصة األهرام تلغرافات يف يومئٍذ املواصالت
مع الحني ذلك يف املرصية الحديد للسكك العام املدير فرسكويل للمسرت منسوبًا ترصيًحا
اختالًال اختلت قد املرصية الحديدية السكك أن وهو الربيطانية، الصحف مراسيل أحد
حتى مكتبه إىل يصل الوزير يكد فلم األحكام، دست النيابية الوزارة تربعت منذ شديًدا
فرسكويل مسرت يا عليك أقرتح «إني له: قال حرض فلما فرسكويل، املسرت إليه استدعى
ترصيحك فيه تكذِّب كتابًا الواحدة الساعة قبل إيلَّ تكتب أن إما أمرين: أحَد تختار أن

تأديب!» مجلس إىل الحال يف أحيلك أن أو التيمس، يف املنشور
الجديد الوزير هذا إزاء صانع هو ماذا يدري ال حائًرا فرسكويل املسرت وانرصف
سواء املرءوسني عرض من كمرءوس ويعامله االستثناء، موضع إنكليزيته يضع ال الذي
صديقا يزور أن هو وذلك تنفيذه؛ إىل فعمد خاطر، له خطر أن يلبث لم ولكن بسواء.
عنده، له فيتوسط باشا النحاس يقصد أن إليه راجيًا باملحاماة، يشتغل مثله إنكليزيٍّا
وبسط عليه فدخل باشا، النحاس إىل الصديق ذهب جرى، بما هذا صديقه كاشف فلما
يف لتناقشني تجيء محاٍم وأنت كيف لك أعجب «إني باشا: مصطفى له فقال له، األمر
بأن له فانصح فرسكويل، للمسرت نصيحة لديك كانت فإن إدارتي، تحت موظف مسألة

منه.» طلبته الذي الكتاب يل يكتب
… أراده الذي الكتاب باشا مصطفي عند كان الظهر بعد الواحدة الساعة وقبل

النيابي الروح محاربة إىل منها لترسب منافذ س تَتََحسَّ الرجعية بدأت الحني ذلك ويف
الديمقراطية بالوزارة والجماعات الهيئات بعض وتحريش الدستور، ومناوأة البالد، يف
ولكن صفوفه، يف الفتنة وأوقعت طالبه حفائَظ وهاجت سعد عىل األزهر فألَّبت األوىل؛
األثيم. وكيدها الرجعية ملؤامرات االستهداف ويجنب الحكمة، إىل يلجأ كيف عرف سعًدا
بنشاط للربملان الثانية الدورة مستقبلة شئونها، عىل مقبلة البالد كانت بينما ولكن
عىل والطمأنينة املرافق، جميع ويغمر النفوس يف يرسي األمل روح وبينما واستجمام،
اغتيال وهي نكراء، جريمة الظالم يف تدبر األثيمة األيدي كانت القلوب، تمأل الدستور
موجهة الوزارة عدتها التي الشنيعة اإلجرامية الفكرة تلك فعًال نفذت وقد الرسدار. حياة
اآلثمة. األيدي تلك عىل للرضب املجرمني أشخاص تعرُّف يف وسًعا تدخر فلم بالذات، إليها
كانت التي الفرصة املستنكر الحادث ذلك يف وجدت اإلنكليزية الحكومة ولكن
عكس عىل جاء أنه لها تبني الذي الدستور عىل والقضاء النيابي، الحكم ملهاجمة ترتقبها
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وتوهني لإلجماع تفرقة أداَة ال وسلطانه، للوفد مناعة أداَة يجيء، أن تريده كانت ما
رماحه من عديد يف مكتبه، يف سعد إىل املعروف، بإنذاره اللنبي لورد فتقدم بنيانه.
أخطر يف عنه ُعِرف الذي الرهيب الجلد وذلك املرير، التهكم بذلك سعد فتلقاه وحرابه؛

الخطوب. وأعظم املواقف
للعدوان دفًعا الوزارة منها تقبل فلم مرهقة، بمطالب اإلنذار ذلك اللنبي وأردف
تبالغ راحت الغاشمة السلطة ولكن وسيادتها، البالد بحرمة مساس له يكن لم ما إال
عىل حرًصا الحكم اعتزال يف سعد يرتدد فلم واإلرهاق، االشتطاط يف وترسف األعنات، يف
أخف فاختار عنه؛ وتنحيته منه، إقصاؤه هو كله ذلك من املراد أن تبني إذ البالد، مصري

البالء. ومضَمر الكيد، وُمبَيَّت الخطر، مجهول من البالد مستقبل ليسلم الرضرين
الغرض لهذا اإلنذار ذلك قبل من أعدوا قد كانوا اإلنكليز أن بعد فيما تبني وقد
املرتقبة، الناهزة الرسدار مرصع كان حتى الفرصالستخدامه، يتحينون وأخذوا بالذات،

اقتناًصا. فاقتنصوها
وجهها التي رسالته يف «التيمس» محرر فضحه وإنما الرس هذا املرصيون فضح وما
مع له حديث يف نفسه اللنبي لورد فضحه بل باريس؛ يف اإلسالمي» «العالم مجلة إىل
الفرصة عند ألقدمه مكتبي يف ُمَعدٍّا الرسدار مقتل عند كان اإلنذار «إن بقوله: بريو مسيو

السانحة.»
وتولت مَروِّعة، «نكسة» بالبالد وحلت اإلرهاب، فساد للرجعية، الجو خال ويومئٍذ
وحني انعقاده. َلِت فأجَّ الربملان مقاومة عىل الرأي بادي تقَو فلم الزيورية، الوزارة الحكم
يف الظاهر العبث من الدستور إنقاذ سبيل يف العرش إىل يفزعون والنواب الشيوخ بدأ
مزيج عىل جديدة النتخابات تمهد ورشعت املجلس، حل إىل الوزارة عمدت التأجيل، ذلك
كادت الذي املبارش القانون ذلك تحرتم ولم الجديد، والقانون القديم االنتخاب قانون من

تنفيذه. إجراءات تتم
للمايضوأدواره مراجعاته بعض يف بقوله الرجعية الفرتة تلك مصطفى وصف وقد

املتعاقبة:

عن يعرب ال مزيف، مجلس يأتي أن يف أمًال ذلك الزيورية الوزارة فعلت لقد
باألوهام. وتََعلٌُّق خاطئ ظن هذا أن بعُد ظهر وقد البالد. إرادة

مهاد يف ونشأ األيام، غفلة يف «االتحاد» حزب أُنِشئ الحني ذلك ويف
واستسالمها الحكومة ضعف من واتخذ للرجعية، سناًدا ليكون الدسائس
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ويظهر الحزب، يقوم لكي األموال، وابتزاز إليه، الناس لَسْوق بغيضة وسائَل
من الحزب لهذا كان فما به، وتحيط تتبعه كانت فنائه عوامل ولكن جريدته،

الشهوات. وعبيد املناصب ُعبَّاد أخيلة يف إال حقيقة
من جو يف االنتخابات إجراء عىل جرَّأهم مبلًغا بهم يومئٍذ الفساد وبلغ
جاءت ولكن واالستهواء، التضليل أساليب جميع واستخدموا والوعيد، اإلرهاب
سعد وانتخب للوفد، األغلبية كانت إذ ألحالمهم؛ مبددة آلمالهم، مكذبة النتيجة
وكريم خلق سماحة الرياسة كريس فوق من فأظهر النواب، ملجلس رئيًسا
موضعه يف يمثل ال أنه وأعلن لرياسته، انتخابه للمجلس شكر حيث صفح،
جوابهم فكان القانون. ويرعى الدستور يمثل ولكنه جماعة، وال حزبًا هذا
السابقة وكانت املجلس، بحل مرسوًما يحملون ذاته اليوم َعِشية جاءوا أنهم

الدستور. أحكام ضد الثاني الحل عىل مشجعة والحل التأجيل يف األوىل
حياتها يف وتطيل الخبيثة، أنفاسها يف تمد أن املختنقة الرجعية حاولت لقد
وإىل يضعفها، األخالق إىل أثره تطرَّق غامًرا جوٍّا البالد يف فنرشت الرشيرة؛
ولكن يزعزعها، ببعض بعضهم الناس ثقة وإىل يفرقها، االجتماعية الروابط
الهوان، عىل يصرب وال الضيم، عىل يبقى ال إباءٌ األمة ويف أمره، عىل غالب هللا
وبدأ تتصافح، الطاهرة األيدي وراحت بينها، ما يقرب الوطنية النفوس فبدأت
مكافحة عىل العمل إال يبَق لم عراه، توثقت إذا حتى أروقته، ينرش «االئتالف»
اإليذاء. أبلغ حياتها مظهر يف األمة آذت التي املساوئ تلك ودفع الرشور، هذه
نوفمرب من عرش الثالث — ١٩٢٥ سنة يف الوطني الجهاد عيد وحل
يف به االحتفال عن األمة يصدوا أن السيئ بمكرهم يحاولون والرجعيون —
أن الربيطانية العسكرية السلطات تستطع لم قبلهم ومن السعدي، النادي
لهم زيَّن «االتحاديني» غرور ولكن قسوتها، أشد يف وهي العيد، لذلك تتعرض
السماء. يف وال األرض يف بمعجزين هم وما البالد، هذه يف يعجزهم يشء ال أن
أعضاءه يدفعون السعدي النادي وإىل يحارصونه، األمة بيت إىل عمدوا
واالحتفال النادي إىل األعضاء بعض بدخول انتهت مأساة، فكانت دخوله؛ من

راغٌم. الطيش وأنُف العيد بهذا
طبيعتهم إىل رجعوا ولكنهم بالعظات، انتفعوا لو لهم عظة تلك وكانت
وظيفتهم كانت أن فبعد الجنود؛ عزة وجرحوا عسكرية، قلعة الربملان فأحالوا
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الدستورية، حياتها يف البالد يطعنوا أن إليهم طلبوا البالد، رشف عن الدفاع
االحتقار، بغري يقابل لم الترصف هذا ولكن دارهم، وبني النواب بني ويحولوا
حكيمة قرارات واتخذ الكونتننتال، فندق يف االعتيادي اجتماعه الربملان فاجتمع
الدستور. عىل ثائرة أنها وأعلن بالسقوط، الزيورية الوزارة عىل فيها حكم

الرجعية الثورة بسبيل ضافيًا بحثًا الوفد صحف إحدى يف يومئٍذ سعد كتب وقد
منه: فقرة هنا نارشون ونحن البالد. يف وقع أكرب له كان الدستور، عىل

أساسها عىل يُبنَى ثم الجرائم، هذه كل ارتكاب دستورية أمة يف يسوغ كيف
رشها، به ويمتد جانبها، يعزز ما إليه ويضاف أركانها، ويثبِّت يُحلَُّها، ترشيع
الحكم من الفاسدين أمام واسعة أبوابًا وتفتح الناخبني عدد تقلل رشوط من

األفراد؟! من واألهواء الغايات وذوي
تتخذه أن لبالدها مخلصة حكومة كل يلزم الذي هو العكس أن عىل
تؤدي وال منها، البالد وتنئ أنَّت التي األرضار تلك من تفاديًا عليه، وتحرص

املصري. وسوء البوار إىل إال استمرت إذا
يزعمون وألنهم القوة، بسند الستشعارهم بها يبالون ال الوزراء أن غري
االنقياد سهلة الخادعني، بتغرير التأثر رسيعة والغباوة الجهل من األمة أن
تختار أن إىل بها يؤدي لها االنتخاب يف العنان فإرخاء املضللني، لتضليل
أنفسهم يحسبون وهم املفكرين! األكفاء من لها يصلحون من غري عنها للنيابة
ليربر القوي األجنبي من فهمه صح إن زعم، وهو هؤالء! مقدمة يف طبًعا
أبنائها بعض من صدوره يفهم فال باستقاللها، األمة تمتع يف معارضته
القائم، الذل باستحقاق أمتهم عىل قضاء ألنه املسئولني؛ وزرائها عن فضًال

الدائم! واالستعباد
مستعبَدين، قوم يف أحراًرا وال ذليلة، بالد يف أعزة يكونوا أن يمكنهم ال وهم
زعموا، كما بغبية ليست املرصية األمة أن عىل والرتب! األلقاب بهم سمت مهما
ربما بل الطبيعية، والنباهة الفطريِّ الذكاء يف األمم من عليها غريها يتفوق وال
وما النظام، وحسن بالدستور املتمتعة البالد يف أمثالهم منها الفالحون فاق
فيها، الضعفاء ضمائر بعض تفسد أجنبية قوة تحتلها بالدنا أن إال الفرق
حساب عىل القوة بسند ليتمتعوا الزعم هذا بمثل يتبجحوا أن عىل وتحملهم
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وهم بثقتها، عليهم ضنَّت أنها هي هؤالء عند األمة جريمة إن بها؟! اإلرضار
أخالٍق!! ومكارَم علٍم، وغزارَة فضٍل، سعَة أبنائها مقدمة يف أنهم يحسبون
منها االنتقام يف الوسائل جميع ويفرغون الجريمة، هذه لها يغتفرون ال فهم
يف وتحرصهم الناخبني عدد تقلل التي الرشوط ابتكروا لهذا ثقتها! واختالس
ألنفسهم يضمنوا حتى فيهم التأثري أبواب اإلدارة أمام ووسعوا ضئيلة، كمية

والحكم! النيابة مراكز وأنصارهم

العارشمن يف فأصدرت غيِّها، يف وتسدر غلوائها، تميضيف أن إال أبت الرجعية ولكن
كان القانون ذلك ولكن وطبقات، طرائق األمة يقسم انتخاب قانون ١٩٢٥ سنة ديسمرب
يف والنواب الشيوخ واجتمع تنفيذه، يف يشرتكوا أن العمد أبى فقد بالفشل، عليه مقضيٍّا
القانون هذا تنفيذ عن تكف أن بها مهيبني الحكومة إىل بقرارهم وبعثوا السعدي النادي

مشيئته. بمحض الشعب أقره الذي الدستوري القانون وتطبق أصدرته، الذي
األمة ممثل الوفد بني العنيفة املجاذبة هذه بجانب أيًضا املشئوم العام ذلك وكان
قواعده، وهدم الدستور عىل القضاء أرادت التي الرجعية عصابة وبني األمني، وقائدها
شفيق فقبضعىل الرسدار؛ مرصع بسبيل ومحاكمات واعتقاالت وتحقيقات اتهامات عاَم
الرعديد املخلوق ذلك لحمل نكراء مأساة السجن جدران وراء وقامت وزمالئه. منصور
إليه اإلجرام ونسبة بالوفد لإليقاع األبرياء اتهام عىل بلبه، املوت من الخوف ذهب الذي
ذلك يف ميل» «الدييل قالت لقد حتى جهاده؛ عن لينثني له وإرهابًا لسمعته، تلويثًا
يظهر لم فإن أيام، عرشة «وحبسهم حزبه وزعماء سعد عىل القبض إلقاء بوجوب الحني
يناير يف صحيفته إىل تلغراف الدييل مراسل بعث كما بالرصاص»! رميًا أُعِدُموا الفاعلون
برأَيسْ يكتفون وال الكبرية، الرءوس يريدون اإلنكليز «إن فيها: يقول بربقية ١٩٢٥ سنة

«!… إسماعيل ومحمود منصور شفيق
فهمي محمود األستاذ بينهم ومن الوفديني، من نفر عىل األمر بادئ قبضوا ولذلك
أدواره جميع يف التحقيق أن عىل الشعب، وزارة يف الداخلية لوزارة وكيًال وكان النقرايش،
النقرايش األستاذ لبث أن بعد جميًعا سبيلهم فأُخِيلَ الجريمة، من أبرياء الوفديني أظهر

سويٍّا. أشهر ثالثة االنفرادي السجن يف
منصور، شفيق يغري زال ما عليه القضاء حب أو الوفد من الثأر شهوة ولكن
الوفديني يتهم حتى األثمان، من ثمن بأي النجاة إىل وتطلعه املوت من رهبته مستغالٍّ
عىل قبض كما النقرايش، عىل القبض فأُِعيد املاضية؛ االغتيال حوادث يف باالشرتاك
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عليهما القبض وكان الشعب. وزارة يف للمعارف وزيًرا كان الذي ماهر أحمد الدكتور
من استخلصت التي الجديدة بالتهمة ١٩٢٥ سنة مايو شهر من والعرشين الحادي يف
الرسدار، قضية يف براءتهما ظهرت فقد اإلعدام؛ من بالنجاة له وعد لقاء منصور شفيق
أن دون أشهر ثمانية السجن غيابة يف ألقيا وإنما الجديد، باالتهام يعلنا لم ولكنهما
لهما يسمح ولم مواجهتهما. غري ويف ا رسٍّ تجري كانت التي التحقيقات عن شيئًا يعلما
من السابع يف االتهام بتقرير فوجئنا حتى منها، يشء عىل باالطالع عنهما للمحامني وال
من ارتُكبت حادثة عرشة إحدى يف باالشرتاك باتهامهما يقيض وهو ،١٩٢٦ سنة يناير

األخري. املرصع قبيل إىل الثورة عهد
عقب املدابغ، شارع يف مكتبه إىل ورجع املحاماة عاود قد النحاس مصطفى وكان
اجتياز عىل له عونًا سعد، بجانب ثابتًا الوفد يف مكانه ظل وإن الشعبية، الوزارة استقالة
كان وإن املصابرين، رباطة وأشد النفس، قوى بأقىص الدستور عن والدفاع املحنة،
خوًفا بجانبه مواضعهم من هاربني لياذًا فزعوا قد قبل من سعًدا لزموا الذين بعض

الباطشني. بطش من إشفاًقا أعقابهم عىل وانقلبوا وطمًعا،
الخطب أمام أبيٍّا شجاًعا ووقف فيه، أصيل الوفاء ألن وفائه؛ عىل مصطفى ثبت
ومجاهًدا إليه، يأنس جالد أخا لوازمه، من الزمة واإلباء طبعه من الشجاعة ألن الداهم؛

بالرجوع. مكروه مخافة تغريه وال عليه، جذالَن يُقِبُل للجهاد النفس ُمتَفتِّح
وماهر، النقرايش صديقيه عىل قبض إذ نفسه، وثورة وأمله، غضبه، كان ما ولشد
يدعو باشا النحاس مصطفى قضاها فاجعة محزنة رهيبة أيام فتلك املحاكمة، إىل وسيقا
غسل من له ويمكن املشنقة، صعدة من إنقاذهما سبيل له يهيئ أن واآلصال بالعيش هللا

إليه. نسبتها الوفد خصوم حاول التي النكراء التهمة هذه
هوجم الذي الوطني املجاهد إحساُس النحاس مصطفى صدر يف يومئٍذ اجتمع لقد
للقضاء املكيدة ونسجت سمعته، لتلويث الدسيسة وحيكت وطنيته، حق يف التهم بأكذب
الطاهر القلب الصايف الويف الصديق وشعوُر أمته؛ يف الروحيِّ وسلطانه املعنوية قوته عىل
املحامي وعاطفُة اإلعدام؛ وقفة عىل موشكني باملوت، مهددين له أخوين يرى الرسيرة،

ومنطقه. وبراعته قواه بكل عنه ويذود له، ويرتاد الحق عن يبحث الذي الكبري
دراسة يدرسها القضية أوراق عىل مصطفى أكبَّ املجتمعة النفسية العوامل بهذه
باشا، حنا مرقص وهم زمالئه، من أربعة مع الدفاع تنظيم يف مشرتًكا املتفحص، املدقق
يف موغًال لطفي، بك أحمد واألستاذ عبيد، مكرم واألستاذ باشا، الغرابيل نجيب ومحمد
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البحث، أعمق وبحثها الفحص، أدق فحصها إال دقيقة وال صغرية يغادر ال القضية، قلب
وتربير. تدليل من مكنته يف ما كلَّ كذبها أو صحتها عىل للتدليل والتمس

سنة يناير من والثالثني الحادي يف اإلحالة قايض أمام القضية نظر موعد وحل
وراح وفيٍّا، وصديًقا ووطنيٍّا محاميًا، الثالث نواحيه بأروع مصطفى فتجىل ،١٩٢٦
إيمان انبعث كما دويٍّا، القضاء ساحة يف يدوي الحق عن الذوَّاد املنطيق املحامي صوت
وانطلق نوًرا، فيحيله الظالم عىل ويشع غمًرا، العدالة أفق يغمر جليًال رائًعا األبي الوطني

باكيًا. متهدًجا حنانًا الحميم، والويلِّ الرب، والصاحب الحاني الصديق صوت
راح التي تلك رهيبة تبعة الخطر، يكون ما أبعد إىل خطرية تبعة تلك كانت لقد
عىل له أخوين فإن معه، الدفاع هيئة يف املشرتكون املحامون وزمالؤه مصطفى يحملها
لم وإذا بالنجاة، املحاكمة من ينتهيا لم فإذا املشنقة، من مقرتب ويف املوت، من ف َرشَ
قضية أخطر خصومه وكسب الوفد، سمعة وتلوثت قىضعليهما، الرباءة، عىل الدفاُع يُِعِن

مستطريًا. ا رشٍّ والعاقبة مجهوًال، املصري وكان ُفُرًطا، أمره وذهب ضده،
براعة وأقىص واملنطق، الحق جهد آخر ريب بال تقتيض التبعة خطورة وكانت
البحث يف والسكينة والصرب الشجاعة من حدٍّ وأبعد املدقق، البرص اذ النَّفَّ القوي املحامي
ومآتي القضية، يف الضعف ومواضع التهمة، من االصطناع ومكان النفي، أدلة عن

األكاذيب. غمرة وسط من الحقائق وإبراز الخصوم، عىل الهجوم
أنه ويعتقد فنٍّا، املحاماة يرى الذي املحامي النحاس مصطفى برز املوطن هذا ويف
الويف، ووفاءُ الصديق، عاطفُة كله ذلك بجانب تحفزه العدالة، ووسيط الحق، رسول
بها؛ يدين التي العقيدة وُحرمُة يعتنقها، التي الفكرة كرامة وتبعثه الوطني، ووطنيُة

قضية. أخطر يف محاٍم أروع القضاء ساحة أمام هو فإذا
املرافعة صفات كافة يف استوىف ألنه بالخلود؛ ا حقٍّ خليق مجيد بدفاع أدىل وقد
مباالة غري يف للحق الجرأة الجرأة، تكون ما أرشف يف الجريئة املدققة الصحيحة البليغة

اعتبار. بأي ذلك بعد
شفيق كتبها التي التقارير من تقريًرا تناول إذ وقفته! أروع الحق يف كان وما
وضعه؛ يتم أن قبل عليه اطلعت قد كانت النيابة أن امللموسة باألدلة فأثبت منصور،
يؤرَّخ، لكي فردته التاريخ من خلًوا جاءها قد كان بأنه عللته ذلك يف سئلت حني ولكنها
من املوضع هذا يف صوته بأعىل مصطفى صاح فقد صحيح، غري التعليل هذا وأن
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وعند أنتم»! «فرسوا وقالت: يدها، يف فأسقط صحيح، بتفسري النيابة مطالبًا مرافعته
قائًال: الداوي بصوته ينادي الحق عن املدافع جرأة تكون ما بمنتهى مصطفى راح ذلك

تُطبَخ التقارير هذه أن وتفسريي فألفرس! إذن أفرس، أن النيابة تريد …
معمل يف تُرتَّب التقارير هذه أن وهو ذلك، من أكثر أفرس … جميًعا بمعرفتكم
جزءًا، جزءًا ه حرضَّ ما عىل النيابة تطَِّلُع املعمل وهذا جزءًا، جزءًا مخصوص
بجميع التقرير ترتيب يتم أن قبل ١٩٢٥ سنة يونيو ١٥ يوم يف النيابة وأن
أن عىل اتفق والذي … بحادثة الخاص الجزء عىل اطلعت قد كانت أجزائه
هذا عن تحقيًقا أجرت ولهذا منصور؛ شفيق من صادر أنه باعتبار يكتب
الخاصة األجزاء جميع وضع يتم أن قبل يونيو، ١٥ يوم يف التقرير من الجزء
ويوقع لينسخها منصور شفيق إىل تُعَطى أن وقبل املخصوص، املعمل يف به
إىل ومنه الحكمدار، إىل الحارس الضابط من رسميٍّا تُرَسل أن وقبل عليها،

أتهم. إني وقولوا: املأل، عىل وانرشوه عني، هذا اكتبوا … العام النائب
رجال مع باالشرتاك العمومية النيابَة القضاء، مجلس ويف َعَلنًا، أتَّهم «إني

والنقرايش». ماهر الغتيال التدبري يف السلطات
!… األحوال من حال بأي منه تخرج أن النيابة يمكن ال مادي ثابت والدليل

النظارة من املأل عىل العدالة ساحة يف دوَّى الذي الرهيب الصوت هو هذا
شديد الحق، يف شجاع محاٍم صوت األرواح، له واهتزت النفوس، فأكربته والحارضين،
من قولها يف كان مهما الصدق، قولة من منزٍو وال هياب غري الجرأة، رفيع الباطل، عىل

عقاب. أو خطر
اعرتاًفا، صمتها فكان جوابًا؛ تحر ولم الداوي الصوت ذلك أمام النيابة سكتت وقد
ملتزمة كلها املرافعة طيلة ذلك بعد النيابة وظلت الخطرية. التهمة لهذه قبوًال وسكوتها
فيها باالشرتاك صديقيه اتهام مفنًِّدا االغتيال حوادث يتناول هو ذهب بينما الصمت،
أدىل التي منصور شفيق أقوال غري دليل من تملك ال النيابة أن مثبتًا فحادثة، حادثة
كلما الدفاع وكان هامدة، جثة يكون أن أوشك أن بعد أي باإلعدام؛ عليه الحكم بعد بها
ويسألها وشجاعة، بقوة النيابة يتحدى راح حادثة، حادثة يف االتهام تفنيد من انتهى
أنه به مهيبًا القايض إىل ينظر فكان بقول؛ تفوه وال جوابًا تجد فال تحديه عىل الجواب

االتهام. بذلك يعتَدَّ أن به يربأ
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… آخر يشء النيابة عند «وهل يقول: ثم تهمة كل يهدم مصطفى جعل وهكذا
إىل به املتهمني إرسال يراد الذي منصور شفيق كالم سوى لديها ليس إذن جواب! ال

القضاء.» وبعدل باهلل نلوذ ولكنا املشنقة،
مصطفى به ختم ما الخالدة املرافعة تلك بها امتازت التي املالحظة قوة ومن

يقول: ذلك ويف األخرية، الكلمة قبل االتهام ذلك باطل عىل أدلته باشا النحاس

والتسرت عملها يف النيابة اشرتكت التي الشنيعة للحادثة تفسريي هو هذا
وهو السجن، خارج يف التدبري هذا عىل جديد مادي دليل اآلن يدي ويف عليها،
بك مصطفى سيد — النيابة وكيل حرضة من اآلن تسلمته الذي ذاته التقرير
تكن لم منه والثالثني الثانية الصحيفة إىل التقرير هذا أوراق فإن — يومئٍذ
فهي السجن ورقة أما املحاكم. أوراق من بل السجن، يف املستعملة األوراق من
السجن، يف املوجود الورق نوع من وحدها هي إذ والثالثون، الثالثة الصحيفة
أوراق عىل مالحظاتهما عليه ليكتبا والنقرايش ملاهر أُعِطي الذي النوع ومن
عدا املحاكم، أوراق وعىل النيابة، غرف إحدى يف كتب إذن فالتقرير التحقيق،

الجنايات! محكمة إىل باألبرياء يؤخذ التدبري وبهذا منه، األخرية الصحيفة

املالحظة. هذه بصحة القايض اقتنع وقد
«نحمد وهي: األخرية كلمته فقال القضاء منصة إىل ذلك بعد باشا النحاس والتفت
والسلطات النيابة عمل من املستور وانكشف الحقائق، فظهرت أمامكم، مثلنا أن تعاىل هللا

القضية. هذه يف
الغالية، الطاهرة األرواح هذه اغتيال عىل تدبرياتهم هي القايض حرضة يا هذه
الشهوات، تدفعه وال املؤثرات، تدنسه ال الذي النزيه القضاء عدل إال ملجأ لنا وليس
يدع ال بما أمامك الحقيقة تجلت وقد القايض، حرضة يا ضمريك بأن يقني عىل ونحن
املنتقم العزيز هللا إال عليه يطلع ال الذي ضمريك لك يسمح لن فيها، لبس ألي مجاًال
إىل وأطلب املؤامرات. هذه لنريان وقوًدا لتكون الجنايات محكمة إىل تحيلنا أن الجبار،
وأدعوه األثيمة، املؤثرات هذه عنك يبعد وأن إيمانك، يف يثبتك أن — وعال جل — هللا

«… تراه الذي بالحق هللا وبني بينك فتقيض القناعة، بمتعة يمتعك أن تعاىل
يف يجول ما ويفهم القضاة، قلوب يناجي كيف يعرف الذي القديم القايض هو هذا
القضاء مجلس يف ولزمها بها، حياته أخذ ألنه القناعة»؛ «متعة عن فيحدثهم نفوسهم،
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يف له وسناًدا الشهوات، دوافع من له ومناعة املؤثرات، من له وقاء فكانت وأطاعها،
األحكام. نزاهة

هو نظرتها التي الدائرة رئيس وكان الجنايات، محكمة إىل القضية أحيلت وقد
وبخاصة تحطيم، كل االتهام وحطم البالء، أحسن أمامها الدفاع فأبىل «كرشو»، مسرت

املحاماة. تاريخ يف مجيدة مرشفة مواقف الحق يف ووقف اإلثبات، شهود مناقشة يف
سنة مايو من والعرشين الخامس يف والنقرايش ماهر برباءة املحكمة قضت وقد
لويد لورد إىل يشكو فذهب املداوالت، رس يفيش أن إال «كرشو» مسرت أبي وإن ،١٩٢٦
الدكتور ناحية من وباألخص صحتها، يعتقد ال التي التربئة هذه يف عليه زميليه تََغلَُّب
املكان حرمة يصون أن به أْوَىل قاٍض من َمِعيبًا شاذٍّا مسلًكا ذلك وكان ماهر، أحمد
الخارجة الشكاة هذه عىل تعقيبًا لويد لورد اتبعه الذي املسلك وجاء فيه. يجلس الذي
جريئًا تدخًال املرصي القضاء استقالل يف يتدخل راح إذ وأشنع؛ أسوأ القانون عىل
ماهر الوفيني واملجاهدين العزيزين الصديقني ولكنَّ سياج، أو حرمة لكل خارًقا جافيًا
العالم يف قوة ثَمَّ تكن فلم البالد، يف عليا محكمة بقضاء التهمة من بُرِّئا قد والنقرايش

الوجود. من براءتهما حكم تبطل أو السجن، يف تحتجزهما أن تستطيع
يد عىل حياتهما أنقذ قد تعاىل هللا أن يعلمان وهما املحبس من الصديقان خرج
امِلْدَره واملحامي الجهاد، يف وأخيهما العاطفة، النبَّاع الويفِّ صاحبهما النحاس مصطفى
والدراسة املجهد البحث عىل وأكبَّ الطوال، الليايل سهر الذي الحق، عن الذوَّاد املنطيق
الناطقة الحجج خاللها من ليستخلص ركام؛ وأوراق ضخمة ملفات وسط املتواصلة،
أشنع من الوفد رشف وأنقذت املشنقة، حبل من عنقيهما ت نجَّ التي املرشفة الرباءة بتلك

اتهام.
العالم، يف املودة أقيسة كل فوق الثالثة اإلخوان هؤالء صداقة راحت الحني ذلك ومن
بالحياة، املدين الحب جهتهما من ألنه الوفاء؛ حدود من الدنيا تعرف ما كل من وأسمى

السماء. باركته الذي الوفاء هو جهته ومن
الصحب بني املودة أوارص يف كمثلها ليس لروابط األصدقاء هؤالء بني إنَّ أال
املوت لها كان وحياة د، الجالَّ يد من َسِلَم وعنق ُحِفَظ، دم من روحية، روابط والخلطاء،
به الخاطر يذهب وزعيمي»! صديقي «يا مصطفى: مخاطبًا ماهر يقول ويوم باملرصاد،
يف الزعيم الصديق هذا وقف وقد والفناء، املوت من خطر يف القضاء، ساحة يف وقفته إىل
ودمه قلبه كل يضع الزمان، يف النادر والوفاء الوجدان، وألم الحنان، وبكاء الحق، جرأة
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َصْعدة من وصاحبه هو لينقذه املجيد؛ الجليل ودفاعه التاريخية، مرافعته يف وعصبه
اإلعدام. سلم

بالصنيع، اإلقرار أبًدا ويغذيها الجميل، عرفان أبًدا يحييها خالدة، لذكرى هذه إن
… الزمان عىل النحاس ملصطفى تُنَىس ال التي واليد

اجتماع عقب واألحزاب الوفد بني لالئتالف تهيَّأ قد يومئٍذ السيايسُّ الجو وكان
سنة فرباير شهر من التاسع يف الوطني املؤتمر فانعقد «الكونتننتال»، فندق يف الربملان
مظهره وكان له، صالح عالج يف والتشاور املوقف لبحث باشا محمود محمد بدار ١٩٢٦
الكتلة واجتماع الصفوف، والتئام الَوْحدة معاني وأرفع االئتالف، صور أروع يصور

البنيان. وتناسق
أن إال الزيورية الوزارة من يكن لم الرائعة، والوحدة املرهوب املظهر هذا وأمام
يعمل سوف الذي هو املبارش االنتخاب قانون أن االجتماع يف فأُعِلَن األمة، حكم عىل نزلت

الكائدين. كيد االئتالف كتلة فأحبطت به،
حتى الساطعة نتائجها تظهر كادت وما االئتالف، ظل يف الجديدة االنتخابات وجرت
عن فأزيحوا آمالهم، وتحطمت تحتهم، من الوزراء كرايس فاهتزت األصداء، بها تجاوبت

شديًدا. زلزاًال وزلزلوا الحكم،
وصنائعها الرجعية ومكافحة الدستور، معركة يف لسعد باهًرا انتصاًرا ذلك وكان

اآلثمني.
الدستور أحكام عن االنحراف منها يراد خطرية سياسية أزمة يومئٍذ ظهرت ولكن
إليها، سعد فطن ماكرة لعبة اإلنكليز لعب إذ الحكم؛ أساس وهو خواصه، أخص يف
ولم االئتالف، رصح يدك أن منه يخىش كان بها االصطدام ألن يتجاهلها؛ أن أحب ولكنه
الحكم، تويل عن سعد إزاحة إىل ترمي اللعبة تلك وكانت بنائه، من يفرغون البناءُون يكد
ليقوم باشا لعديل تقليده إىل فأشاروا األكثرية؛ زعيم بصفته الدستوريُّ حقه أنه مع
فأعلن املاكرة، اللعبة تلك يف يقع أن من أحكم كان سعًدا ولكن الرجلني، بني إحراج
طويًال تردد فقد عديل أما ومقاليده؛ الحكم أعباء حمل من تمكنه ال الصحية حالته أن
الظرف هذا يف الحكم توليه يكون أن من واملخاوف الوساوس وتناوبته القبول، قبل
يف أزره بشد ووعده بتأييده، سعد جاهر حتى نفسه تهدأ ولم بالخطر، محفوًفا الدقيق
امللك دعوة فقبل باشا عديل فتشجع الوزارة؛ رياسة توىل هو إذا النواب ملجلس رياسته

الظاهرة. غري اللعبة بتلك األزمة وانتهت الجديدة، الوزارة لتشكيل له
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منصة فوق سعد بجانب وبقي االئتالف، وزارة باشا النحاس مصطفى يدخل ولم
إذ ثانية، أزمة كذلك هو بسببه تقع كادت وقد له. وكيًال النواب مجلس يف الرياسة
لبة الصُّ لوطنيته يحسبون وهم ة، ُملحَّ مقاومة وقاوموه الوزارة دخوله اإلنكليز حارب
هذا أن يومئٍذ كذلك هم يتوقعون كانوا كأنما الحساب، أكرب يومئٍذ القوية وشخصيته
عىل لهم األقدار تعده الذي العنيف والخصم العتيد، والزعيم املرتقب، البطل هو الرجل

األيام.
مسألة بقيت «ولكن كرومر»: عهد من «مرص كتابه يف لويد لورد يقول ذلك ويف
قرار إىل للوصول مناسبة الراهنة اللحظة وكانت خالف، وموضع نزاع، محل أخرى
«نائبه» إدخال بإلحاح طلب سعًدا أن وذلك املستقبل، يف ناحيتها من األفق سكون يكفل
قد كان باشا النحاس ولكن الجديدة، الوزارة هيئة باشا النحاس مصطفى وكيله أو
الجيلِّ من لذلك فكان العظمى، بريطانيا نحو فيه هوادة ال الذي العداء خطة دائًما لزم
أدراج سيذهب أخريًا ت تمَّ التي الحسنة النتيجة أو الخري من كثريًا شيئًا أن الواضح
قد يكن لم ألنه التفاهم؛ ضد سيعمل أنه يف ريب ال إذ الوزارة؛ إىل انضم هو إذا الرياح

… األمام إىل مرص تقدم مع يتفق ال لربيطانيا العداء أن بعد تعلم
األعضاء ضمن اسمه يكن لم يونيو من السابع يف الوزارة تشكيل أعلن حني ولذلك

«… منهم تألفت الذين
ويدركون خيفة، منه ويتوجسون الزعامة، قبل مصطفى يخشون اإلنجليز كان لقد
البداية من فحاربوه تساهل؛ أو تفريط إىل تجنح وال تهاونًا، تعرف ال الصادقة وطنيته أن
والسكنات، الحركات عليه يعدُّون امِلْرقب إىل وجلسوا باملرصاد، له وأقاموا رأيت، كما

املنتظر. غده من ويتخوفون مكانه، وبروز سلطانه، نمو من ويشفقون
الدخول منعه يكون حتى يَْكُرثُه، الذي باألمر مصطفى عند الوزارة دخول يكن ولم
ربوة أية وعىل يجول، ميدان أي ويف يذهب، أينما لعقيدته املجاهد فهو لنفسه؛ مؤمًلا
سعد بجانب بمجلسه وريض الوزارة، يف االشرتاك إىل باًال يُْلِق لم إذا عجب فال يكافح،

املقدسة. القبة تحت
بها أريدت التي املاكرة اللعبة تلك تجاهل عىل سعًدا بعث الذي العامل وكان
العضوية إزاء مصطفى نفس يف رسى الذي الباعث بذاته هو الحكم، مقعد عن زحزحته
أحد كان ألنه حائل؛ كل من ناجيًا ويخرج االئتالف ينجح أن يريد كان فقد الوزارة؛ يف
محمود محمد تحدَّث حني يومئٍذ قيل لقد حتى عليه؛ والعاملني به، واملشاة فيه، السعاة
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املرحوم إن الكلمة: ووحدة الشقاق وطرح االئتالف فكرة يف باشا بركات هللا فتح إىل باشا
مصطفى يستشري أن َل َفضَّ سعًدا ولكن صاحبه، حديث فأبلغه سعد إىل ذهب هللا فتح

التنفيذ. إىل الحال يف سعد عمد بالفكرة مصطفى رحب فلما أوًال؛
ولكن النيابي، والحكم الدستور أنقذ يومئٍذ تم الذي االئتالف ذلك أن يف ريب وال
إىل األقلية اجتذاب ورائه من يرجو الوفد كان فقد اإلنكليز؛ نظر غري إليه الوفد نظر كان
ال حتى وواليته، الحكم بسبيل قواعده قبول عىل النفس ورياضة الدستور بمبادئ الرضا
من بالقليل االستعانة طريق من القومية الحركة توهني تحاول الربيطانية السياسة تعود
والعدوان. بالبطش عليها والحمل الكثرة، ملحاربة السلطان يف لهم واملد الغالبة، الكثرة
يف املرسف االستعماريُّ ذلك لويد لورد وكان ذلك، غري يرون كانوا اإلنكليز ولكن
كتابه يف وضعها التي النظرة استعماريته ناحية من االئتالف إىل ينظر استعماريته،
وهو الحكم، شئون يف وتدخله القرص نفوذ ازدياد من الخطر عن الحديث بعد بقوله
سانحة الفرصة «وكانت السابقة: الوزارة بإسقاط يتحاشوه أن اإلنكليز أراد الذي الخطر
يستِوَي لكي األخرية؛ العصيبة األشهر عقب مرة، ألول األفق ساد الذي السكون ذلك يف
ويقدر منه، كان ما مستعرًضا بالذاكرة ويعود فعله، ما يراجع ويروح مجلسه، يف املرء

… الصحيح قدرها املاضية األشهر بضعة يف جرت التي املختلفة الحوادث
اتبعتها التي السياسة بأن اليقني إىل يدعو ما هناك أن املراجعة هذه بعد يل الح لقد
سعد أمر يف الحقيقة تجاهل يتيرس بالطبع يكن لم وإن التربير، كل ذاتها تربر يومئٍذ
فقد تزول، أن تلبث ال عارضة حالة تكون أن يحتمل الحارضة حالته أن وهي زغلول،
من استفزازه أو ظهوره، قبل الرش ملقابلة الخروج يحسن ال بأنه تقيض الحكمة كانت

مكامنه.
بتأليف وعقبناه الدستوريَّ الحكم رددنا إذ القويم، الطريق الواقع يف سلكنا لقد
(Anglophile) «األنجلوفيل» اإلنكليز»، «أحباب أو فيها، املعتدلني نفوذ يظفر حكومة
تدعو رضورة ثم تجد لم الربيطانية الحكومة أن كما الكربى، والحصة األوفر بالنصيب
عنها ونُبُْت رغباتها بسطت أنني هو أنا فعلتُه ما وكل املرصية، اإلدارة يف التدخل إىل
منها بيشء أبخل لم مشورتي ويبغون نصيحتي يلتمسون جاءوا وحني خصومها، أمام
بحكم املعني الحد بها أتجاوز أال إسدائها يف راعيت ولكني جميًعا، أعطيتها بل عليهم

مرص.» يف الربيطاني املمثل ملنصب التقاليد
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إىل يكون ما أْحَوَج دقيًقا، سعد عهد عىل االئتالف هذا يف الوفد مركز كان لقد
ويكون به، اإلنكليز انتفاع وجوه تنتفي حتى املسلك، ولطف التناول، وبراعة الكياسة

البالد. يف األكثرية ومركز النيابي النظام ومصري وحده للدستور منه الخري
١٩٢٦ — السنة تلك يف الوطني الجهاد عيد عقب تلبث لم الرجعية العوامل ولكن
عىل والعمل والكيد، بالدس سلطانه ومقاومة الخفاء يف الدستور محاربة عاودت أن —
طالب بني الفتنة إيقاظ يف فرشعوا الطغيان؛ بحكم الظفر بأمل تعلًقا أحكامه، تعطيل
إلعادة الربملان اتخذها التي الحكيمة القرارات بمناسبة اإلرضاب عىل بتحريضهم األزهر
القوانني وفق املعارف وزارة إىل األولية واملعلمني العلوم ودار الرشعي القضاء مدارس
الفتنة فانطفأت الحكمة وتغلبت املهد، يف قضت الدسيسة تلك ولكن بشأنها، الصادرة

الكائدين. كيد وَحِبَط وشيًكا
استقالته؛ فقدم باشا عديل املرحوم غضب النواب مجلس يف هادئ نقد أثر عىل ولكن
من متخذين أخرى، مرة الفتنة إيقاد إىل عادتهم عىل الدستور خصوم الرجعيون فأرسع
الحقد فرط من واالفرتاء، الطعن يف واإلرساف والتهويل للتجسيم سبيًال الحادث ذلك

القلوب. يمأل الذي والغيظ الصدور، يخنق الذي
سعد نظر إليه اتجه من أول وكان ،١٩٢٧ سنة أبريل يف باشا عديل وزارة استقالت
رفض مصطفى ولكن عليه، الفكرة فعرض الحكم، ليتقلد باشا النحاس مصطفى هو
املسئولية؟» من مصطفى يا تتهرب «هل مفاكًها: سعد فقال رفضه، يف متشدًدا قبولها
يا تقبلونها ال ملاذا …؟ أيًضا منها تتهربون دولتكم «وهل الفور: عىل النحاس فأجاب

معكم!» أدخلها وأنا اقبلوها الرئيس؟! دولة
أردف ثم «… مطمئنٍّا أموت إنني مصطفى! يا هللا «لك يقول: وانثنى سعد فابتسم

بكم! معجب إنني معناها: كلمة بالفرنسية
مقاليد يف باشا النحاس مصطفى فيها يشرتك لم التي الثانية املرة هي هذه وكانت
عىل وطنه مصلحة يقدم منهما مرة كل يف وهو النواب، مجلس يف البقاء وآثر الحكم،
اإلنكليز مع أزمة إحداث ويجتنب رصحه، انهيار خشية االئتالف عىل ويغار نفسه،
التفكري بعيدة الوطن، خري يف متفانية الذات، إنكار يف أصيلة رفيعة وطنية وهي بسببه؛

البالد. مصلحة يف
فأعاد الوزارة، تأليف باشا ثروت الخالق عبد بتكليف املوقف انجىل أن لبث وما
أزمة الربملانية الدورة أثناء يف طرأت ولكن تغيري، دون السابقة الوزارة أعضاء جميع
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النحاس. مصطفى

الحد إىل تتفاقم أن تستحق الواقع يف تكن ولم املرصي، الجيش بنظام تتصل حادة
النزعة يف الغالة أشد من وهو — لويد لورد أن لوال الحني، ذلك يف إليه وصلت الذي
يف السيايس نزوعه مع ويسرتسل االستغالل، أسوأ املوقف يستغل راح — االستعمارية

النذير. بعد النذير ويرسل خطرة، ومناورات عنيفة، حركات
يف فكر قد — يومئٍذ باشا خشبة أحمد وهو — الحربية وزير أن األمر يف ما كل كان
سالح وإنشاء العامل، الجيش قوة وزيادة املدرب، االحتياطي أو الرديف، لزيادة مرشوع
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قرص يف أن لو الخطاب، وفصل يومئٍذ الحكمة مجال هو التفكري ذلك وكان حربي. طريان
فلو وتناوله؛ مأخذه يف حكيًما سياسته، يف معتدًال البرص، مطارح بعيد رجًال الدوبارة
طوال، سنوات عرش تتأخر فلم املرصية، القضية حلُّ ألمكن وتوافر، يومئٍذ تهيأ ذلك أن
وهي بالذات، الناحية هذه من حلها عىل يعني الذي البصرية النافذ الرجل يأتي أن قبل
عامل إىل اإلنكليز يستمع أن أبت األقدار ولكن وأساليبه، الدفاع ووسائل الجيش مسألة
الرضورة، عامل إىل منه أعوام عرشة بعد يستمعوا أن إال وشاءت الحني، ذلك يف الحكمة
إيالَفها جعلت التي اإلنكليزية السياسة أغالط من ذلك فكان القاهرة؛ الظروف وسياسة

واملصري. املستقبل يف التفكري ودون بعيد، إىل النظر دون أحيانها يف املسائل معالجة
يجب كما متزنًا حصيًفا سياسيٍّا يكن ولم ثائرته، وثارت يومئٍذ لويد لورد هاج وقد
جانًحا الغطرسة، إىل نزَّاًعا أحمق كان ولكنه كمنصبه، خطريًا منصبًا يُقلَّد من يكون أن
خطًرا األمر فتصور مرسفة؛ استعمارية مع مندفًعا الهياج، رسيع السطوة، إظهار إىل

!… األساطيل ويستقدم البوارج يطلب بالده إىل وأرسل فريٍّا، أمًرا وخاله جائًحا،
وسفري املفوض فرنسا بوزير اتصل أن نفسه وهياج يومئٍذ تهوره من بلغ وقد
فأكدا يقفه؛ أن ينتوي الذي الهائج الشاذ املوقف عىل مظاهرته يسألهما مرص يف إيطاليا

لتأييده! االستعداد أتم عىل وحكومتيهما شخصيٍّا أنهما له
أن توشك كأنها له تمثلت مسألة إزاء يومئٍذ فعل عما يتحدث هنا ندعه ونحن

جارية: الشوارع يف الدماء وتسيل للخطر، األرواح تعرض

التطورات فيها له رشحُت مسهبة برسائل الخارجية وزير إىل بعثُت ثم ومن
ُمْرٍض غري جواب وصول حالة يف رأيي من إنني له وقلت املوقف، يف املحتملة
ترصيح قبلتم هل الرصيح: البسيط السؤال هذا املرصية الحكومة إىل نوجه أن
الخطوة كانت معنيني، يحتمل أو نفيًا الجواب كان فإذا ال؟ أو فرباير ٢٨
وتأليف الربملان، بتعطيل مرسوم عىل امللك جاللة من نحصل أن أمامنا التالية
أجل لها ونحدد وافية، شاملة معاهدة مرشوع عليها نعرض إدارية وزارة
املعاهدة. تلك قبول عىل تتوقف النيابية الحياة استعادة أن لها ونبني القبول،
يف اتباعها نيتي يف التي الخطة الخارجية لوزير بينت نفسه الوقت ويف

… املرحلة هذه خالل يف اضطرابات حدوث حالة
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— تشمربلن أوستن سري وكان — يومئٍذ الربيطانية الخارجية وزير أجابه وقد
ال مما تكون قد املجازفات هذه «إن قائًال: التحفظ، من كثري يشء يف ولكن باملوافقة،

«… عليها بحكمي وأحتفظ آراءكم أتلقى أن أود ولكني اجتنابه، إىل سبيل
يف املرصية الحكومة إىل لويد لورد بها بعث التي املتهورة الجافية املذكرة وإزاء
حكيًما ردٍّا ١٩٢٧ سنة يونيو شهر من الثالث يف باشا ثروت وزارة أرسلت الشأن، هذا
يجد ولم لثائرته، مسكنًا فيه يَر لم املحنق الهائج لويد لورد ولكن األسلوب، متزن بارًعا
من تلقى أن لوال النكري، ويشدد الضغط يعيد بأن َهمَّ لقد حتى لهياجه؛ مهدئًا خالله
يدع بأن فيها يأمر فجائية برقية — يومئٍذ بلدوين مسرت — الربيطانية الحكومة رئيس
هياجه، فاشتد مرص؛ مع االتفاق عىل رسمية مفاوضة يف ويرشع جانبًا، «املطالب» تلك

الخرقاء. وتدابريه املتعسفة، خططه عليه وفسدت حنقه، وازداد
بثروت يومئٍذ زال ما بل إليه، طلب قد ما إىل يذعن ولم فعل، بما يكتِف لم ولكنه
عىل اإلرشاف وهو ذاته، الخالف موضوع يف أخرى مذكرات تبادل عىل حمله حتى باشا

الفريقني. بني بالرتايض األزمة وانجلت املرصي، الجيش
غطرسته ووليدة السياسة، يف وخرقه لويد صنع من إذن الجيش أزمة كانت لقد
وعيد ومدار اإلنكليز، تهديد محور أبًدا وكان الدستور، بنجاة انتهت ولكنها االستعمارية،

بالسلطان. املفتون املندوب ذلك لزمها التي الغاشمة السياسة
به فاه سيايسٍّ كالم بآخر أو «الوداع»، بخطبة العام ذلك يف الربملانية الدورة وانتهت
ومنطق متهدج بصوت يقول فراح جسده، إىل يومئٍذ دب قد املرض وكان العظيم. سعد
ُرِقيٍّا، له أستطيع وال الخطابة منرب أبرص أن عيلَّ «يعز القلوب: أعماق إىل ينفذ مؤثر،

فتيٍّا.» صوتًا له أجد وال ُمنِصتني أرى وأن
أغسطس شهر من والعرشين الثالث يف الربملانية العطلة خالل أجله سعد واستوىف
األكرب، زعيمها األمة وفقدت املصيبة، به وعمت الفاجعة، بموته فعظمت ،١٩٢٧ سنة
وأجرأ عنه املدافعني أكرب الدستور وخرس الحيلة، الواسع وسياسيَّها املعلم، وقائدها

املناضلني.
بسبيل موضعه يف عليك أسلفنا كما بعده، من بالزعامة النحاس مصطفى وبويع
الخواطر يف مصطفى اسم فكان منعاه، يوم غائبًا وكان وعظمته، سعد عن الحديث
رفضها عليه، الوفد رياسة وَعْرِض الخارج من قدومه عقب ولكنه الشفاه، وعىل للمبايعة
وأنا بينكم من رئيًسا «هاتوا يقول: جعل لقد حتى عليه، صحبه إلحاح شدة عىل بتاتًا
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سكرتريًا أنا، كما موضعي يف ودعوني قبل، من سعًدا خدمت كما بجانبه القضية أخدم
للوفد!»

قبول يف كذلك هي عليه وألحت املرصيني، أم الجليلة السيدة دعته رفضه اشتد وملا
الوفد؟!» أنا أرأس أن تريد «هل إليه: حديثها سياق يف جاء لقد حتى الوفد، رياسة
وبكى فبكت، الدمع وغلبها إليه. وركونه به وثقته له العظيم فقيدها بحب تذكره وراحت

واإلذعان. القبول غري أمامه سبيًال يجد ولم التأثر، شدة من مصطفى
الطبيعيَّ استحقاقه وأثبت مكانه، يف وَجلَّ موضعه، يف َراَع أن مصطفى يلبث ولم
عقب يخطب وهو األقاليم مديري أحد شهده لقد حتى الرهيب، ومركزه الخطري، ملحله
جديًدا! خلًقا باشا مصطفى خلق «لقد قائًال: حوله من إىل بعينه فدار بالزعامة مبايعته
الثورة رجل النحاس عن عرفناه مما النظر وبعد الرزانة هذه وأين الحكمة هذه أين

ناًرا؟!» املشتعل حماسة، الطافر املتوثب
سمته، وروعة وهيبته جالله يف جديًدا، رجًال يومئٍذ مصطفى استحال لقد الحق ويف
اطمئنان ملبلغ ماثلة صورة الَخْطو، ثابت الرأس، رافع الصدر، منبسط ذلك مع ظل وإن

ورضوانه. الشعب بحب واالعتزاز بالنفس، والثقة الضمري،
مستطيلة، رحلة يف زائًرا أوروبا عواصم يطوف الحني ذلك يف فؤاد امللك وكان
تشمربلن أوستن وسري الوزراء رئيس باشا ثروت بني جرت بمحادثات رحلته واقرتنت

البالد. إىل بالعودة بادر سعد إليه نُِعي فلما لندن؛ يف املرصية املسألة بشأن
النيابي الحكم وبقي الرجعيني، لسهام غرًضا سعد غياب بعد الدستور ظل وقد
امُلوطُِّن ألنه الخطر؛ بالغ خطريًا دقيًقا مصطفى موقف فكان املبني، الخصَم إزاءهم
حياته، عن والدفاع عنه، الذياد سبيل يف جميًعا األخطار املتجشم حراسته، عىل النفَس
أبنائها، أرواح من بسياج أحاطته التي األمة قوة من لذلك ا مستمدٍّ قداسته، والحرصعىل

… ِحَوًال عنه تبغي ال للحكم أساًسا وارتضته القلوب، وأسكنته
وأهل الغاصب وأعوان واستقاللها، حريتها غاصبي من األمة خصوم ظن ولقد
وتوهني بوفدها، واالئتمار لها، للكيد أمامهم السبيل هيأ قد سعد موت أن مودته،
املختار، والزعيم الصادق، الرجل ذلك األمة لهذه اإللهية العناية فأعدت إجماعها؛
ويذهب النحور، يف كيدهم ويرد تضليل، يف سعيهم ليجعل الرسالة؛ لحمل والصفي
من كلها العامة حياته وإن املعارك. كافة يف جميًعا عليهم وينترص مذهب، كل بدسهم
لقضية مبني وفوز خصومها، جانب عىل األمة لجانب مستطيل النتصار زعامته بداية

واالستقالل. الدستور
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الشعب وقائد األمة زعيم

بالنسبة الخطر شديدة أو له، معاكسة الزعامة بدور استقل حني مصطفى ظروف كانت
الجماهري؛ وزفيف الفرح، وأناشيد النرص، دفوف عىل الزعيم مكان إىل يتقدم فلم ملوضعه؛
من سعد األول الزعيم رحيل وهو جلل، عام ومصاب شديدة قومية نكبة إثر جاء وإنما
الحركة تضعف سوف وفاته بأن البالد خصوم نفوس يف اءٍ َمشَّ ظن وعىل الحياة، هذه
عىل يكن لم تقديرهم يف خليفته، ألن بنيانه؛ وتحطم الوفد وتوهن وتشلها، الوطنية
ائتالف ووسط سبكه، مثل يسبك ولم نسقه، عىل الطبيعة مصنع يف يطبع ولم غراره،
البالد تركت عام حزن غمرة وخالل تداعيه، من ويُشَفق انهياره، من يُْخىش سيايس

… وحداد ُغمة يف جميًعا
أن مثبتًا تقديرهم وكاذب ظنونهم، فساد عىل يدلل أن النحاس مصطفى عىل وكان
وما يهدم، لن بناه ما وأن خاطره، يف متحرك صدره، يف قائم به، ماثل فيه، حي سعًدا
الرتاث حفظ عىل وأنه املادة، فوق ألنه روحيٌّ فكرة، ألنه منيع الوفد وأن يدك، لن أقامه
وأنه حقيق، الجسام وبالتبعات كفء، الكبرية الحسنة الرتكة عىل وللقيام لقدير، العظيم
أهًال األمر هذا ليتوىل الرحيمة األقدار به وساقت محله، يف واستوى مكانه، يف وضع قد
ليستأثر نفسه شئون من متجرًدا اقتضاها، إذا حياته باذًال متمكنًا قويٍّا عليه، حريًصا له،

فيه. يشء كل عىل العامة القضية وتستحوذ به، الوطن
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خصومه، من الدستور حماية أجل من سياسية رضورة بيعته قبل االئتالف كان وقد
به رضيت التي األحزاب ولكن به، ْوء السَّ دوائر املرتبصني أعدائه حيال عليه والحرص
إذ منه؛ أيديها تنزع أن وَقُرب ه، تفضَّ أن لها حان قد أنه تظن يومئٍذ عادت سعد مع
الظفر عىل وغلبها الحكم إىل استبقها فريق من انتقاًما فيه، الرأي بادي اندماجها كان
عليه؛ متهافتة وحدها هي وتتواله إليه، هي تعود أن سعد بعد من تعللها وأصبح به،
مصطفى َردُّ سهًال صار قد فلعله بسبيله، سعد مغالبة عليها الصعب من كان إذا ألنه
وتعيث مقعده، تتبوأ السلطان وجه هي لها ليخلو األزمات من أزمة يف خذالنه أو عنه،

مفسدة. األرض يف
كذلك هناك كانت بل بالذات، النحاس ملصطفى اإلنكليز كراهية أيًضا ثمَّ وكانت
إليه، أمرها يصري أن قبل له الزعامة وقوع من وخشيته خاصة، له لويد لورد بغضاء
فيتمادى يُْمَهَل حتى وقيادته، للوفد رياسته بداية يف قاضية رضبة تسديد وانتواؤه

َعِصيٍّا. سلطانه عىل القضاء ويصبح
وأن اإلنكليز، وبني باشا ثروت بني تجري كانت محادثات أن هذا مع ننىس وال
موقف وهو بسبيلها، الوفد ويوجه فيها، ليحكم عليه تعرض سوف ريب بال نتائجها
واالنتباه الدائمة اليقظة ويوجب والفطنة، والحذر الحكمة منتهى يقتيض للغاية خطري

الشديد.
يُْرتَك أن الحكمة أو إسناده، يف والخريُ يرتنح، ائتالٌف املجتمعة: العوامل هذه ووسط
وكوفح له، حورب عزيز ودستوٌر وكيده؛ دسه صنع من أو ذاته، من تدهوُرُه ليجيء
اإلنكليز جانب من وتربٌص لكلماته؛ مداًدا جعل الزكي بالدم مواده وكتبت أجله، من
النحاس مصطفى وجد مجتمعًة، العوامل هذه وسط بانقالبه، للتعجيل به وء السَّ دائرَة
خدمة يف والرشاد والسياسة الحكمة أقىص واستعان موقفه، يف فثبت مكتَنًَفا؛ نفسه باشا

وسكينًة. وقوًة إيمانًا الصدر ميلء النفس هادئ الحوادث يرتقب وراح بالده،
من عرش السابع يف الربملان فانعقد العام، ذلك يف سريتها النيابية الدورة واستأنفت
ثروت رجع كما الربملان؛ فافتتح أوروبا، يف رحلته من عاد قد امللك وكان نوفمرب، شهر
للنواب األوىل الجلسة ويف العرش، خطبة وألقى افتتاحه، فحرض بيومني، ذلك قبل باشا
مزدوجة: الشعب رياسة له فاكتملت باإلجماع، له رئيًسا باشا النحاس مصطفى انتخب
الثوب، نظيف السمت، حسن جليًال ردائهما يف هو فربز السياسة؛ وزعامة الجهاد، قيادة

ضياء. من بيضاء هالة حوله من تنعقد املطالع، باهر اءً َوضَّ
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للتفاصيل؛ فيها تتعرض لم خفيفة، إشارة املحادثات إىل العرش خطبة وأشارت
طال ولكن حقيبته، يف به جاء قد بما يعلنها أن باشا ثروت من ترتقب البالد فلبثت
السري وبني بينه ثَمَّ يزال ال أنه إليه أحد تحدث كلما عذره وكان طائل، غري عىل االنتظار
التربم، واستحوذ الضجر، استوىل حتى املسائل؛ بعض يف وردٌّ أخذٌ تشمربلن أوستن

االستياء. ورسى
— كرومر» عهد من «مرص كتابه من بعد فيما ظهر كما — لويد لورد وكان
وقد نفعها، وقلة بعقمها موقنًا فيها، الرجاء خيبة من واثًقا املباحثات، تلك من متملمًال
فيها وهو االتفاق عىل تنتهي وكادت علمه، بغري جرت أنها عليها وسخًطا بها تربًما زاده
بينه املحادثات تجري أن عىل يومئٍذ الربيطانية الخارجية وزير حرص إذ رشيك؛ غري

وساطته. دون باشا ثروت وبني
أن ويعتقد بعيًدا، يومئٍذ كان املحاولة هذه نجاح يف األمل أن يرى لويد كان لقد
فخ يف باشا ثروت احتبلت «قد الحني ذلك يف صنعت بما الربيطانية الخارجية وزارة
استئناف أن وهي غريبة، نظرية وراء جريًا مصريه، عن وراودته له، املنصوب القدر
«معتقلني» أفراد من املعاهدة» «حزب يسمى حزب تأليف له يذلل قد معه املفاوضات
يف األصوات عدد يف الفوز به يستطيع لعله بل «املتطرفني»، نفوذ عىل التغلب لهم يتيرس

املدى»! ونهاية الشوط آخر عليهم املجلس
مدرك هو كأنما يلوح تسويفه، وكثرة استمهاله، طول من باشا ثروت كان وقد
فلم عنها، عميت قد الربيطانية الخارجية وزارة كانت وإذا موقفه، بنتيجة عليم نهايته،
لديه الوحيد األمل كان «ولكن لويد: لورد يقول هذا ويف َعاميًا. عنها ريب بال هو يكن
جديد، بتسامح للظفر أخرى، ومباحثات مناقشات إجراء يف حني كل اإللحاح يف هو
تظهر لم فإذا معجزة، أو بأعجوبة إال ممكنة النهاية يف نجاته تكن ولم زائد، وتساهل
— يرجئ أن استطاعته يف هو ما كل فإن األعجوبة، تلك إليه تبادر ولم املعجزة، هذه
— «واترلو» معركة بل له، بالنسبة املوت أو الحياة معركة موعد حلول — أمكنه ما
هزيمته وموعد املحتوم يومه يؤجل وأن — تحطيًما وحطمته نابليون عىل قضت التي

الساحقة.
«الشجاعة درجة اختبار بعد حان قد يكن لم وإن مسكني! رجل من باشا لثروت يا
يف تشمربلن أوستن سري وصفها والتي لديه، كانت التي والرصاحة» السياسة وحسن
الذي الرسور يكن ولم فيه. ريب ال آتيًا كان ذلك موعد ولكن وكتبه، يل رساالته بعض
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باعثًا وال باشا، ثروت لرسور مدعاًة املعاهدة إمضاء توقع من الخارجية وزير به شعر
وقوعه. قبل للبالء وانتظاًرا مزعًجا، حلًما ثروت عند كان وإنما عليه، البتة

الخارجية وزارة يف تجول التي املعسولة األماني لتلك املقدر كان اللحظة تلك ومن
باشا ثروت راح إذ وخيبة؛ أمًلا الرسور ذلك يتبدل وأن رويًدا، تتالىش أن الربيطانية
سبيل يف قواه بكل ويجاهد يصارع — النفس عن والدفاع الذات حب غريزة بدافع —

املنتظرة. والنهاية املحتمة، الخاتمة لقاء تحايش
شهرين بعد أي — ١٩٢٨ سنة فرباير شهر من الثامن يف دهشتي كانت ما ولشد
عرض اعتزم قد أنه دولته أبلغني أن — القاهرة إىل باشا ثروت عودة من تقريبًا
قذيفة أخريًا أطلقت وهكذا الحال. يف الوزارة وعىل باشا النحاس عىل املعاهدة مرشوع
مصري وآخًرا أوًال نعرف حتى طويًال نلبث ولن النتيجة، مرهوب سباق يف الشوط ابتداء
الخارجية وزير نفس يف القلق اشتد النبأ هذا وعىل ينتظرها. الذي املحتوم والقدر املعاهدة
ورئيس امللك بمقابلة تقيض منه تعليمات الحال يف فتلقيت رساًعا، الهواجس وساورته
القرار خطورة نفوسهم، يف بالتأثري لهم، أبني وأن إبطاء، بال باشا والنحاس الوزراء

املعاهدة. هذه أمر يف يتخذوه أن حان الذي
— الوزارة رئيس أن من أوًال ناحيتني: من األخص عىل قلًقا الخارجية وزير وكان
يمكن بحيث املناورَة — ا جدٍّ طبيعي أمر وهو — يحاول يومئٍذ كان — باشا ثروت أي
استقالته، إىل ذلك يؤدي أن دون الغرق مخافة السفينة، شحنة من اليم يف املعاهدة إلقاء
اعتباره إىل يميل كان العاقبة مخيف شيئًا ذلك يف يرى أن من بدًال امللك أن من وثانيًا

به.» بأس ال عمًال
املحادثات، تلك نتيجة ناحية من شعوره ومبلغ يومئٍذ لويد لورد من كان ما هذا
املرصية للقضية كفاحه وقصارى اجتهاده، كآخر باشا ثروت به جاء الذي واملرشوع
ذلك قابل وكيف الحني، ذلك يف النحاس مصطفى شعور كان ماذا فلننظر وجالده.
وصف يف وعباراته هو كلماته من ذلك بيان يف أبلغ وليس عليه، عرض إذ املرشوع

يقول: حيث ناحيته، من صدره وخوالج املوقف،

ال كان ألنه آخر؛ إىل وقت من يمهلنا باشا ثروت وكان االنتظار، طال ولقد
استوىل حتى املسائل بعض يف ورد أخذ تشمربلن أوستن سري وبني بينه يزال
خشية وأحمد باشا، محمود محمد وأخصهم الكثريين، نفوس عىل الضجر
أهدِّئهما، فكنُت مراًرا بذلك كاشفاني فقد باشا، ثروت وزارة يف الوزيران باشا
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وزير مع ورده أخذه من باشا ثروت ينتهي حتى االصطبار عليهما ُن وأهوِّ
ذلك بعد عرفتم وقد املحادثات، إنجاح عىل منا حرًصا الربيطانية، الخارجية

الوزيرين. هذين جانب من اإللحاح هذا يف الرس
سنة فرباير ٧ يوم كان أن إىل التهدئة، هذه يف شاقة مهمتي وكانت
تبقى أن رشط عىل املحادثات عىل سيطلعني أنه باشا ثروت نبأني إذ ،١٩٢٨
املستندات إيلَّ فأرسل بذلك، فوعدته بشأنها؛ سيكون ما نرى حتى بيننا، رسية
خالل الشهر، ذلك من العارش اليوم حمادي، نجع يف املحادثات بهذه الخاصة

لقناطرها. األسايس الحجر بوضع الرسمي االحتفال
مرشوعات رأيت لقد رأيت! ما فهالني األقرص، يف األوراق تلك عىل اطلعت
أوستن سري عنه وقال النهائية، صيغته يف ُصبَّ كامل بمرشوع انتهت لة، معدَّ
منه رسالة عىل املحادثات اشتملت كما الطرفني، باتفاق ُوضع إنه تشمربلن
قالت قد الربيطانية الحكومة «إن فيها: جاء فرباير ٦ يف باشا ثروت إىل ُسلِّمت
نص يف مناقشة أية تقبل أن يمكنها ال وإنها الشأن، هذا يف األخرية كلمتها
اضطرت التسوية هذه املرصية الحكومة رفضت إذا وإنه نفسها، املعاهدة
٢٨ ترصيح يف به احتفظت فيما وتدقق تشدد أن إىل الربيطانية الحكومة
عىل املعاهدة عرض إىل يبادر أن دولته برجاء وختمها الحقوق.» من فرباير

فرصة. أقرب يف بتوقيعها يقوم وأن زمالئه،
أنها والظاهر الرفض، حالة يف ملرص إنذار بمثابة الرسالة هذه كانت لقد
بأنه لوصولها التايل اليوم يف يخربني أن عىل باشا ثروت حملت التي هي

مكتوًما. بيننا أمرها يبقى أن عىل املحادثات عىل سيطلعني
أساسه يف ال متفًقا، املرشوع ذلك يكن لم الحق ويف هالني، األمر إن قلت
أوجدها قد هذا فوق أنه كما … وسيادتها البالد استقالل مع نصوصه، يف وال
يف باشا ثروت قابلت ولذلك به؛ شفع الذي «اإلنذار» بسبب خطرية حالة يف
يف برأيي باشا عديل بحضور وصارحته األقرص، من عودتي بعد فرباير ٢٢
واتفقنا … املستطري رشه من البالد إنقاذ عىل يعمل أن إليه ورجوت املرشوع،
عىل هو جانبه ومن الوفد، عىل جانبي من أيًضا رسية بصفة األمر نعرض أن

الوزراء. زمالئه

327



النحاس مصطفى

لتعليمات «وتلبية كتابه: من املوضع هذا يف يقول فنراه لويد لورد إىل نعود وهنا
الشهر من والعرشين السادس وعينت لقائي، إىل باشا النحاس دعوت الخارجية وزير
قد أنه امللك فنبأني طويًال، حديثًا الشأن هذا يف امللك إىل تحدثت ذلك خالل ويف موعًدا،
عرض ليلزمه الفخ» الشق؛ يف «الدخول عىل باشا ثروت لحمل إمكانه يف ما كل بذل
املفاوضات باب بقاء من رأيه عىل يزال وال املألوف، روغانه عىل ظل ولكنه املعاهدة،
عىل املرشوع نص الحني ذلك حتى عرض قد الواقع يف باشا ثروت يكن ولم مفتوًحا،

الوزراء.» زمالئه
النحاس ومصطفى لويد لورد بني املرضوب موعدها يف ذلك بعد املقابلة جرت وقد
ذكريات بسائر كلها مرص وقفة له، موائمة به، خليقة الحق يف الزعيم وقفة فكانت باشا،
قص وقد ثبات. ورفيع عالية ووطنية وجرأة شجاعة وقفة بل وشهدائها، ضحاياها
عرض كما لويد، لورد وبني بينه جرى ما دقائق بعد فيما الناس عىل نفسه مصطفى
ومراميها الصحيحة نصوصها عن معانيها ببعض خرج وإن كتابه، يف نفسه لويد لها

التأويل. إىل ونزوًعا التجسيم، يف رغبة الحقيقية،
فأخربني األحد، مساء يف لويد لورد لقيت «ولقد اللقاء: ذلك صدد يف مصطفى يقول
املعاهدة، مرشوع الغد جلسة يف الوفد عىل سأعرض أنني باشا ثروت من علم قد أنه
تنجم التي الخطورة إىل ينبهني لكي تشمربلن أوستن السري من رسالة تلقى قد وأنه
زعيًما باعتباري عاتقي عىل تقع التي العظمى واملسئولية املعاهدة، مرشوع رفض عن
كتمها التي املحادثات نجاح يف أميل خيََّب قد املرشوع هذا ألن آسف إني قلت لألغلبية.
أوستن السري مع اتفاق عىل بناء — مرتبًا تحفًظا كان ألنه طويًال؛ زمنًا باشا ثروت عني
إذا بالتأييد وعدته وقد نجاحها، عند علينا يعرضها أن عىل — إتمامها حني إىل تشمربلن
املصالح لصيانة الضمانات وكانت التام، االستقالل يف البالد حقوق عىل فيها حافظ هو
يف يل سلمت التي املستندات عىل اطلعت فلما االستقالل، هذا مع تتعارض ال الربيطانية
عىل بنيت قد أنها رأيت األقرص، يف إقامتي طول قراءتها إىل وانقطعت حمادي، نجع
استقالل. مع احتالل يتفق وال االحتالل، رشعية أقرت بل االستقالل، مع يتفق ال أساس
ما االستقالل مع يتعارض ال مرص يف الربيطانية العسكرية القوات بقاء إن قال:

املعاهدة. بمقتىض أرضها يف بقاءها تقبل التي هي مرص دامت
القوات بقاء بحال يقبلون ال وجوده منذ االحتالل عارضوا الذين املرصيني إن قلت:
، الطبيعيُّ حقهم هو الذي الستقاللهم ذلك ملنافاة املرصية األرايض يف األجنبية العسكرية
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محاٌل قلت: مرص، من الربيطانية الجنود خروج قبل اتفاق يمكن ال إنه تقول كأنك قال:
البالد نغادر وكيف قال: الجالء، أساسه يكن لم إذا املرصيني عند مقبوًال اتفاق يكون أن
وعدها التي املتكررة الرشف لوعود طبًقا تغادرونها قلت: ماليتها. دعامات ثبَّتنا أن بعد
يكون وماذا قال: وصداقة. ود محالفة معكم نعقد ذاته الوقت ويف الرسميون، رجالكم
ما يكون لن ذلك إن قلت: أخرى، دولة عليها فأغارت البالد، قواتنا غادرت إذا الحال
وتساعدوننا باإلغارة، النفس حدثته إذا األجنبي غارة بقواتنا نصد فإننا حلفاءنا، دمتم
مقربة عىل وأساطيلكم املساعدة، إىل األمر احتاج إذا املحالفة بحكم بقواتكم ذلك عىل أنتم

البحار. سيدة وهي املتوسط، األبيض البحر يف منا
صداقتنا، تكسبون فأوًال: جمة، فوائد قلت: الجالء؟! من نحن فائدتنا وما قال:
املعسكرة قواتكم بقاء إليها يضطركم التي واألموال الرجال أنفسكم عىل توفرون وثانيًا:
مساعدتنا غري أنتم تتحملون وال السويس، قناة عىل باملحافظة كفيلون ونحن البالد، يف
يف يكون فال بالده، مصالح إىل منا كل يتفرغ وثالثًا: املحالفة، بحكم الحاجة وقت
النفور استدامة إال عليها يرتتب ال والتي اآلن، القائمة الشاذة الحالة بهذه دائم شغل
واألدبية املادية املنافع تبادل يزداد واملحالفة الصداقة بحكم ورابًعا: والحذر، واملشادة
يف متاعبكم أعباء تخفيف عىل يساعدكم لكم فخر أكرب ذلك يروح وخامًسا: البلدين، بني

… الرشق
دام ما ذلك من فائدة ال إذ املرشوع، تفاصيل يف الدخول أشأ ولم قلته ما هذا
ما إذا االتفاق يتم أن يف األمل أفقد لم إنني له قلت وإنما باطًال، عليه بُنَي الذي األساس
األوقات من وقت يف يفارقني لم الذي اعتقادي هو ذلك فإن الجانبني، من النية حسنت
يكون أن برشط االتفاق، هذا إنهاء يف هي البالد مصلحة فإن حرًجا، أشدها يف حتى
السيِّد ال للصديق الصديق اتفاق الحقوق، واحرتام واملساواة العدل عىل مبنيٍّا اتفاًقا
القائمني جانب من توافُره إال يبق ولم موفور، النية حسن فإن جانبنا من أما للَمسُود.

األيام. عىل فسيتوافر اآلن يتوافر لم فإن إنجلرتا؛ يف باألمر
التي الربيطانية الحكومة فإن خطري، أمر إىل الرفض بهذا البالد تقود إنك قال:
إني قلت: ذلك، بعد فيما ستتشدد املرصية القوانني بعض مرشوعات يف اآلن إىل تساهلت

«… تشاء ما تفعل أن وللقوة واجبي، وأؤدي الحقيقي البالد شعور عن أعربِّ إنما
خصمني بني أو القوة؛ وممثل الحق، ممثل بني جرى الذي العجيُب الِحَوار هو هذا
يف االقتناع قوة إىل نَاِزٌع أولهما ولكن بجانبه. معتز بذاته، معتدٌّ منهما كلٌّ خطريين،
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جانح وثانيهما اصطناع، وال تحايل غري يف واملحاجة تراجع، غري يف والتدليل خوف، غري
رأينا وقد قوته. ومظهر سالحه كل ألنه النذير وإىل حجته، وحده هو ألنه التهديد إىل
العزة من أبدى وكيف بالده، بحقوق مصطفى اعتداد مبلغ كان كيف الحوار هذا خالل
مع وأن عقابًا، اإلباء عىل أن يعلم وهو وطنه، حق يف التفريط وإباء بمكانه، الصادقة
مروعة وأحداثًا املطالع، مكفهرة ُغْربًا وأياًما قاسية وتجاريب وخطوبًا، نكبات الرفض

داهمة.
الدقيقة الظروف تلك يف وهو تشمربلن، — ثروت مرشوع النحاس يرفضمصطفى
فكان حبوطها؛ عىل البالد وعوقبت حبطت قد قبل من محاوالت ثالث بأن العليم للغاية،
فيها يعتزم التي الرابعة املرة هي هذه وأن تفريطها، إباء جزاء العقاب يأتي أن العجب
النار عىل جديد من البالد وعرض والتعذيب، العقاب فيتكرر الحبوط ليتكرر الرفض

وبالء. اكتواء من قاست ما كفاها وقد الحديد، َصْهَرة لتُصَهر
الرهيبة، الظروف تلك يف يرفض أن غري يسعه يكن لم النحاس مصطفى ولكن
من االنتهاء إىل وتميل ومرشوعه، لثروت تختلج أضالعه بعض أن يف شك ال ائتالف وسط
لريجح وامليزان االعتبار يف كله هذا يكن لم ولكن االنتهاء، يكون لون أي عىل القضية،

أثيم. وعمل ُموِديَة، خطوة اعتقاده، يف القبول ألن الرفض؛ اعتزامه فوق عنده
يهز عظيم إغراء أمام بالزعامة، عهده ألول زعيم موقف رهيبًا، جليًال املوقف كان
يتعلق ألنه الشعور؛ ويزعزع اإلرادة ويخيف العزمات، ألقوى ويوسوس القلوب، أكرب

ماليني! ومصالح شعب، ومستقبل أمة، بمصري
وإن كتابه، يف جوهره أثبت ألنه لويد؛ لورد نفس يف بليغ أثر الحوار لذلك كان وقد
النحاس عىل يكن لم إنه قائًال موقفه، بسبيل النحاس مصطفى مسئولية من يهوِّن جعل
يحتمل الذي املوقف كان مهما له، العام الرأي تأييد من واثًقا كان إذ مسئولية، أية باشا

والسداد! للحكمة منافيًا يقفه أن
عىل رسمية، جلسة يف الوزراء زمالئه عىل املحادثات وثائق يعرض باشا ثروت وراح
جانبه من باشا النحاس مصطفى وذهب فيها؛ رأيهم إلبداء أخرى لجلسة يدعوهم أن
املرشوع رفض باإلجماع الوفد فرأى طويلة، جلسات عدة يف الوفد عىل األمر يعرض
الثروتية املعاهدة فلقيت لهم؛ ورشحها مصطفى بسطها التي ذاتها لألسباب املعروض،

القاضية. الخاتمة عليها وحلت املحتوم، قضاءها بذلك
قواه بكل يسعى أن الوفد فرأى ومصريها، الحكم يف القائمة الوزارة أمر وبقي
إىل فتحدث طريقها؛ يف بالسفينة والسري استمرارها، عىل والحرص بوحدتها، لالحتفاظ
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الوزارة لتخرج باإلجماع املرشوع رفض يجعل أن بها يريد كثرية أحاديث باشا ثروت
باألمس تَْغَن لم املحادثات كأن حكمها، ومواصلة أعمالها ملتابعة ناجية سليمة األزمة من
للرفض صيغة عىل بينهم فيما اتفقوا أنفسهم الوزراء أن كما وجود؛ أدنى لها يكن ولم
الرد يتعرض أن بتاتًا رفض ولكنه غريها، من باشا ثروت قبول إىل أقرب يحسبونها
منحًرصا الربيطانية الخارجية وزارة إبالغه يكون أن وأرصعىل وجوهره، املرشوع لقواعد

استقالته. بكتاب هو يلحقه وأن حدتها، عىل الوزارة رد يف
مرص يف ممثلها يد عىل الربيطانية الحكومة إىل املرشوع عىل الوزارة رد وتقدم
القرص إىل باشا ثروت فيه رفع الذي ذاته اليوم وهو مارس، شهر من الرابع يف
استنكاره وغضبة املرشوع، من الغضب حماسة يف يومئٍذ البالد وكانت االستقالة، كتاب
الناس وراح الظنون، أسوأ األذهان عىل واستولت بالنفوس، القلق واشتد عليه. واالحتجاج
يف فاشلة تجربة كل يروا أن أَِلُفوا فقد ومصريه؟ الدستور عىل خطر من هل يتساءلون:
الحياة من النَّيل يف أصحابها حقد ِشَفاءَ وتجد بسوء، للدستور تنتهي املفاوضات باب

منال. أي النيابية
يرسي كان ما عىل االئتالف، قيام غري الدستور يحمي يومئٍذ يشء ثم يكن ولم
عن كانت األمة ولكن أالعيب. من جبهته خلف يجري كان وما خفية، تيارات من تحته
إليه ينتسبون الذين من أحد يجد فلم متشددة؛ ومواصلته قيامه ويف راضية، استمراره
يف املعاول والضاربي عليه، املنشقني أول ليكون الكافية الجرأة األحزاب أشخاص من
األفق ويرصدون الحوادث، تطورات يرقبون االئتالف من مواضعهم يف هؤالء فثبت بنائه؛

األيام. عىل السيايس
والظنون مكفهر، واألفق غامض، والجو االستقالة، تقديم عقب قصرية فرتة ومضت
وكان كبًحا. لها يستطيعوا فلم إرادتهم، غلبت قد والشباب الطالب وَحِميَّة مساورة،
بالتزام لهم ينصح منهم يومئٍذ تقوم كانت التي املظاهرات إزاء النحاس مصطفى
قد الوزارة وكانت الحصيفة؛ املتزنة السياسة وحكمة الناصحة، األبوة لغة يف السكينة،
أيديهم، يف األمر يتناولون البوليس عىل املرشفون اإلنكليز فراح األمور، ترصيف عن كفت
سوءًا، األمر فيزداد متعاليًا، غباًرا األفق يف ليثريوا الشباب بمشاعر االحتكاك ويحاولون

ْمستَنَْفر! كلَّ الشباب الغضب ويستنفر حلقات، األزمة وتستحكم
وبني بينهم وباعد جانبه، إىل الشباب زعيمه فأمسك كدأبه، حكيًما كان الوفد ولكن

والسكون. والتأمل التدبر يقتيض خطري موقف يف الحماسة، تهور
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إليها هذه بعثت حتى السامي، املندوب دار إىل يتقدم املرصية الوزارة رد كاد وما
«مرشوعات جهة من قلقها خاللها ُمبِديًَة مارس)، ٤) ذاته اليوم يف رسمية بمذكرة
ريب بال وهي واملمتلكات! األرواح وحماية العام األمن بحفظ تتعلق معينة» قوانني
من يفرغ أن يوشك الربملان كان قانون مرشوع وهو االجتماعات»، «قانون إىل إشارة
رقم القانون ملواد تعديًال القانون هذا جاء وقد ،(١٩٢٧) السابقة السنة نهاية يف إقراره
من الحد منه املراد وكان ،١٩١٤ سنة قانون إلغاء عقب ١٩٢٣ سنة يف الصادر ١٤
كل مصادرتها وتقييد واملظاهرات االجتماعات منع بسبيل التنفيذية السلطة اختصاص
هذا يف الربملان ميض من استيائهم إىل السابق ديسمرب ١٨ يف اإلنكليز نبه وقد التقييد،
إليه النظر توجيه عن أمسكوا أن لبثوا ما ولكنهم منه، األوىل املرحلة يف وهو الترشيع

النتائج. من إليه تفيض ملا وارتقابًا املفاوضات، مناسبة لقيام
جديًدا، وعيًدا منه ليجعلوا إليه عادوا الصورة تلك عىل املفاوضات حبطت وحني
وقد وخروجه، ثروت استقالة بعد الحكم تتوىل التي الوزارة أمام الطريق به ليلغموا بل
حول يومئٍذ راجت قد اإلشاعات «وكانت فقال: كتابه يف نفسه لويد لورد ذلك كشف
الحزب وهو — للوفد كان فقد ومفاجآته؛ املوقف تطورات من يكون أن يحتمل قد ما
ترشيح يف الواضح الحق — الربملان يف الناهي اآلمر املرشف والسلطان، باملركز املتمتع
هذا عىل االعرتاض عىل يحملنا سبب لدينا يكن ولم رجاله. بني من الجديد الوزارة رئيس
بالطبع كان ولكن املسئولية، لتحمل استعداد عىل ومؤيدوه باشا النحاس كان إذ األمر،
وهما الدستوريني، األحرار إىل املنتميان الطموحان القديران الرجالن املرسح مؤخرة يف
ولم األستار، وجذب الحبال، بشد منشغلني باشا، صدقي وإسماعيل باشا، محمود محمد
التي الحركات هذه وراء من النتيجة تكون أن عىس ماذا التحقيق عىل أحد يدري يكن

الخفاء. يف يدبرانها التي واألالعيب يصطنعانها،
دون يحول يشء ال أن املرجح من أنه فعلمت امللك لقيُت مارس من الخامس ويف
واملخاوف القلق بعني املستقبل إىل للنظر مدعاة ذلك وكان باشا، النحاس استدعاء
تميض فال الترشيعي، برنامجه تنفيذ من حكمه مدة يف الوفد تمكن لو إذ الشديدة؛
وحتى األقاليم، يف التنفيذية السلطة اختصاصات عىل تماًما يستويل حتى أشهر بضعة
الكبار، املتاعب غري ذلك من نجني فال العامة؛ اإلدارة نظام إنشاء يف النجاح له يتم

الخطرية. والنتائج
الحكومة إىل توجيهه كلفت الذي اإلنذار ذلك غري أمل من أمامنا يكن لم ثَمَّ ومن
يف الجديد بالرئيس ترحيبًا» أو جانبنا من مناسبة «تحية النذير ذلك سريوح إذ املرصية،
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الواضحة مسئوليتنا سبيل يف أزمة أثرنا نحن إذا العذر لنا كان رفضه هو فإذا منصبه،
البالد. يف واألمن النظام عن

الجديدة، الوزارة تأليف — امللك دعوة عىل بناءً — باشا النحاس َقِبَل ذاته، اليوم ويف
حتى املستطاع، قدَر أو طويًال، بالحكم التعلق حزبه ورجال هو غرضه أن الظاهر وكان
إىل املشاكل تجنب من َمِحيٌص ثمَّ يكن ولم سلطانهم؛ وتوطيد مركزهم، تعزيز لهم يتمَّ

حني.
مضمونَة الدستوريني األحرار معاونة عىل الحصول سبيل يف مساعيه تكن ولم …
يومئٍذ عقدوه الذي االجتماع يف التعاون هذا صف يف منهم كانوا الذين يفز لم إذ النجاح،
باشا صدقي ذهب حني عىل أصوات، بضعة بمقدار إال واملعرتضني النافرين عىل بالغلبة

«!… والرافضني التعاون من النافرين بجانب يجلس
برياسة الجديدة الوزارة تألفت ١٩٢٨ سنة مارس شهر من عرش السابع ويف
الدستوريني األحرار من يدخلها ولم للوفد، فيها األغلبية وكانت باشا، النحاس مصطفى
وقد باشا، ويل وجعفر باشا، خشبة وأحمد املالية، عىل ُجِعَل وقد باشا، محمود محمد غري
مرة أول تلك وكانت به، أحدق قد أنه يومئٍذ ُظنَّ الذي الخطر من الدستور بتأليفها نجا
مجاز ويف السنني َعْربَ بها األمة امتحنت التي االستعمارية التجاريب سلسلة يف لنجاته

األعوام.
عظيم رجل موقف للغاية، رائًعا موقًفا األزمة تلك يف النحاس مصطفى وقف لقد
بخطرها الناس أعرف وهو املسئولية حمل من ينزوي وال التبعة، أكرب أمام يرتدد ال
التي املهادنة هذه أن يعلم وهو فاحتملها، َجْلًدا شجاًعا إليها تقدم لقد بل وجسامتها،
دفينًا، وحقًدا شديًدا، كمًدا ورائها من وأن حني، إىل مهادنة إال هي إن اإلنكليز، التزمها
والخاطر الساهرة، والفطنة البالغ، الحذر تستوجب سوء ونية مختنق، غضب وكظمة

الحكيم. والتدبري املتنبه، اليقظ
دولة لزيارة ذهب فقد الوزارة، رياسة تقلُّده أثر عىل طيبة ُسنَّة مصطفى استن وقد
تؤثر ال السياسية النظر وجهة اختالف «إن باسًما: قال لقيه فلما داره، يف باشا ثروت
وتزيدها األيام توثقها أن أرجو بل بيننا، التي الودية العالقات من بيننا فيما نظري يف

املستقبل.» يف خدماتك من نُحرَم وأالَّ ارتباًطا،
فيها أسمع مرة أول «هذه وقال: بالدموع، باشا ثروت عينا اغرورقت ذلك وعند
يف دائًما تجدني وسوف مغتبط، مستبرش به لذلك وأنا سيايس، رجل من كهذا كالًما

خدمتك!»
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يحاول أو بعمل، بالده إىل يتقدم أن ذلك بعد باشا لثروت هللا يقيِض لم ولكن
مرشوعه بفشل نهايتها إىل صارت قد كانت السياسية حياته فإن آخر، طريق من خدمتها
ولكنه وطنه، لحق خيانة أو تفريط عن فيه صادًرا يكن ولم اجتهاده، آخر كان الذي
يف ليس وأنه ذلك، من أكثر إىل سبيل ثم ليس أنه إليه توحي عقيدة عن صادًرا كان

نصيبًا. أوفر أو منه بأكثر يوًما تظفر أن مرص إمكان
البالد فتأثرت باريس، يف وهو فجأة أشهر ببضعة ذلك بعد نحبه ثروت وقىض

املعدودين. مرص رجال من شك بال كان ألنه فيه؛ ملصابهم الناس وحزن ملوته
األدلة وكانت خطرة، بداية باشا النحاس مصطفى برياسة الجديدة الوزارة وبدأت
أصيل عجز عن ال بها، األمد يطول ال سوف أنها عمرها يف يوم أول من توحي والقرائن
لها، الشعب يف كراهية عن وال الكفاية؛ بارزة الشخصيات جليلة قوية كانت فقد فيها،
من الدستور بها نجا إذ كثري؛ واغتباط بالغ، وفرح عظيم، بتأييد تلقتها األمة فإن
عوامل اجتماع حياتها يهدد كان وإنما النيابية، الحياة عىل السيل بها يطَغ ولم الغرق،
من لويد لورد صدر يف متأججة وبغضاء ضدها، منوعة مكائد وقيام عليها، عديدة خفية
إذ وتساند تماسك أن لوال يومئٍذ ساقاه وتَْوَهى يهن أن يوشك االئتالف وكان ناحيتها،

مؤاتية. وال طيِّعة غري لتفكيكه الفرصة أن األستار وراء املختفون وجد
ليس الرتاجع ألن يرتاجع؛ أن أبى ولكنه تماًما، ويحسه ذلك يعرف مصطفى وكان
أعداء ملواجهة متأهبًا خصومه، ملالقاة ا مستعدٍّ جريئًا شجاًعا موقفه يف وظل صفته، من
ووصمة وثمن جهد من ذلك كلفهم مهما منه، التخلص واملحاولني له والكائدين الدستور

املاليني. ونقمة الدنيا، يف والخزي العار،
ثروت وزارة عليها تجب لم التي مارس» ٤» مذكرة وأمامها حياتها، الوزارة بدأت
ذلك يف توجيهها اإلنكليز تعهد وقد وصولها، حني استقالتها بحكم سبقتها، التي باشا

املسري. يبدأ ما أول باشا النحاس مصطفى طريق يف قنبلة لتكون بالذات الظرف
ولم خطًرا، نهب لم «ولكنا فيقول: شعوره، ناحية من املوقف دولته يصف وهنا
الدستور ألقاها التي الحكم مسئولية نتحمل أن واجبنا من رأينا بل األعقاب، عىل ننكص
مرص يف كاملة البالد بحقوق — برنامجنا يف ذلك أعلنا كما — نحتفظ حتى عاتقنا، عىل
الدستور تمكني عىل والعمل نهضتنا، وروعة حقنا، كرامة مع يتفق احتفاًظا والسودان،
أعمال تجري أن عىل أنفسنا وأخذنا وشعبًا، حكومًة جميًعا، األمة نفوس من وتقاليده
فال النفوس، إىل سبيل لألهواء يكون وأالَّ واملساواة، العدالة سنن عىل الداخل يف الحكومة
«… العامة املصلحة سبيل يف بالحق، إال رأي عىل رأي يغلب وال فريق، عىل فريق يميز
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فوق البارز العامل الديمقراطية عن والدفاع دائًما، الدستور عىل الحرص كان لقد
أبًدا األهبة عىل شجاًعا حارًسا للدستور ظل فقد السياسية؛ مصطفى حياة يف سواه
كان ومهما مرهوبة، املواقف كانت ومهما الخطورة، من الظروف كانت مهما عنه، للذود

متألبني. ُكثًرا الخصوم
الواقع كان وإن االئتالف، لهيكل التعرض تجنب من املوطن ذلك يف بد ال وكان
البادئ الوفد يكون بأال تقيض الحكمة كانت إذ َمَساِنده؛ وتراخت وهن قد أنه يومئٍذ
ما ِوْزَر يحمل حتى املبادر املهاجم يروح غريه يدع بل عنه، والتخيل منه اليد بنفض
الحرص، ذلك بدافع — باشا النحاس مصطفى كان إذا غرو فال اقرتف. ما وإرص صنع،
فريًقا تارًكا وزارته، تأليف حني االئتالف موجبات راعى قد — الحكمة تلك وإمالء
كبري فريق كان وإن األحزاب؛ من غريهم ليأخذ الحكم، يف ِكهم ُمْرشِ غري زمالئه من
زهادة كان ولكنه فيه، االشرتاك من تعفًفا يومئٍذ أظهروا قد الدستوريني األحرار من
التي األغراض تخدم التي األزمات وانتظار الفرص، وتحنيُّ الحوادث، ب لرتقُّ مصطنعة،

املريب. املوقف ذلك اتخاذ من إليها يرمون كانوا
املذكرة تلك عىل الرد بمثابة تقوم رصيحة عبارات يتضمن العرش خطاب كان وقد
كافية العبارات هذه وكانت الوزارة، طريق يف عقبة تكون أن بها أريد التي الربيطانية
الحكم سَة وُمتََلمِّ الوفد وأعداء الدستور خصوم ولكن عليها، اإلجابة عن مغنية بسبيلها،
أن عىل وأرصوا الضمري، صوت إىل يستمعوا أن أبَوا عليه، حرساٍت النفوس والذاهبي
عن مصطفى يرد قد هذا إرصارهم أن يحسبون وهم حاسم؛ وجواب آخر، رد يكون
الجواب. عىل تجلد فال النفوس، جوانب من الخوف ويرسل باإلحجام، ويغريه التقدم،
سنة مارس شهر من الثالثني يف مىض عنه املعروفة الرفيعة الجرأة بتلك مصطفى ولكن
عىل فيها ا محتجٍّ مذكرتها، عىل بليًغا رصيًحا ردٍّا الربيطانية الحكومة إىل يرسل ١٩٢٨
عىل والرقابة الترشيع يف الربملان سلطة يشل ألنه به؛ مرص إنجلرتا تتوعد الذي التدخل
الرد خاتًما االسم، بهذا جديرة حكومة أية عىل مستحيلة الحكم مهمة ويجعل اإلدارة،
ألسلمت بمبدئه، سلَّمت أنها ولو تدخًال، تقبل أن املرصية الحكومة يسع ال «ولذلك بقوله:
اإلدراك حق َلتُدِرك سيادة ذات مستقلة دولة كحكومة إنها بل وجودها، وأنكرت رايتها،
حرص يف بأعبائها تنهض أن — وتوفيقه هللا بعون — وتعتزم واجبات، من عليها ما

«… للجميع ُمْرٍض وجه وعىل ودقة،
الحكومة إىل باشا النحاس مصطفى به بعث الذي الرصيح القوي الرد هو هذا
يومئٍذ اإلنكليزية الصحف فتلقته الدقيق؛ والظرف الخطري، املوقف ذلك يف الربيطانية
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كبريًا، غلوٍّا غال قد بأنه وتنادي املطاعن للوفد تكيل وراحت املحنقة، الهائجة بالتعليقات
واملكاشفة، املجاهرة يف والشجاعة الرأي، يف والرصاحة البالد، حقوق الحرصعىل وتصف
شهر من الرابع يف أخرى مذكرة إرسال إىل الربيطانية الحكومة وأرسعت وإرساًفا. حماقة
للعالقات صحيح كبيان املرصية الحكومة رد قبول تستطيع ال أنها فيها معلنًة أبريل،
بالترصف واحتفاظها فرباير، ٢٨ بترصيح تمسكها ومؤكدًة مرصوبريطانيا، بني القائمة

فيه. املبينة األربعة للتحفظات بالنسبة املطلق
ووجهة املتحدي موقفها عىل الربيطانية الحكومة جانب من اإلرصار هذا وأمام
ما يتهيب ولم ُمجفًال، ينثن ولم النحاس مصطفى يرتاجع لم املستنفرة، املتحرشة نظرها
وقف بل والسلطان، القوة عىل املعتمد والتحدي الصارخ، الَعنَت هذا وراء من يكون قد
والعالم كله املجلس يخاطب ١٩٢٨ سنة أبريل شهر من الخامس يف النواب مجلس يف
املجلس يف ألقاه الذي الوزاري البيان مع متفًقا كان رده بأن مناديًا بجملته، الخارجي
املودة صالت استبقاء مع البالد بحقوق الحتفاظه وقبوله رضاه موضع وكان قبل، من
متمسكة املرصية الحكومة بأن القول إىل به حاجة وال العظمى، وبريطانيا مرص بني
الصداقة عرى لتوثيق سبيل خري أنها تعتقد والتي برنامجها، من املستمدة نظرها بوجهة

البلدين. بني
التصفيق؛ من وعاصفة الحماسة، من بموجة املجلس يف البيان هذا قوبل وقد
قبل من ُعِرفوا ممن األخرى األحزاب عن املتكلمون به واإلعجاب له الحماسة يف واشرتك

والتعييب. واالنتقاص النقد يف والغلو املعارضة، يف باإلرساف
خطاب أبريل من والعرشين السابع يف لدولته التكريمية املحامني حفلة يف وأعقبه
وفقراته مواده لجميع شامل وبحث االجتماعات، قانون سن من املرشع حكمة يف جامع
الحكومة دعاوى عىل الرد يف بليًغا رصيًحا بيانًا كله ذلك فكان ومراميه؛ وأغراضه
الصورة تلك عىل تستغلها، أن أرادت التي الدعاوى تلك بل الفكرة، ضد الربيطانية
التخلص ومحاولة باألمر، القائمة الوزارة ومقاومة الدستوري الحكم لتحدي املكشوفة،

واملنارصين. و«األحباب» الصنائع من سواها لتجربة منها
الحكومة تلبث ولم مستحمية، مشتدة قائمة ظلت الربيطانية الصحف حملة ولكن
باشا النحاس مصطفى من فيه تطلب آخر إنذاًرا أبريل ٢٩ يف أرسلت أن اإلنكليزية
إذا إنه فيه وتقول القانون، هذا مرشوع نظر يواصل لن الربملان بأن قاطًعا كتابيٍّا توكيًدا
فإنها مايو، ٢ مساء من السابعة الساعة قبل التوكيد هذا السامي املندوب دار تتلقَّ لم
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الوقت يف راحت كما الحالة. هذه يف واجبة تراها تدابري أية اتخاذ يف حرة تكون سوف
املادية بالقوة ُملوِّحًة لوعيدها، وتعزيًزا لنذرها، تأييًدا واألساطيل البوارج تحرك ذاته

والرجوع! النكوص عىل الحق قوة تحمل لكي
اإلنكليز كبار بعض ورصح األراجيف، وترامت البالد، يف الدسائس يومئٍذ ونشطت
الربملان يعطل فسوف االجتماعات، قانون يسحب لم إذا بأنه املرصيني كبار لبعض

وخطوب. وكوارث نكبات بمرص تحل وسوف ثالثًا، أو سنتني
النُّذُر، تلك من َشَعاًعا نفسه تذهب ولم الوعيد، ذلك من يَُرع لم مصطفى ولكن
له، مؤيدة حوله من واألمة وذمته، لعهده راعيًا ألمانته، حافًظا موقفه، يف ثابتًا ظل بل
ولكنه إرادتها، عن إال معربًا يكن ولم عقيدتها، عن إال صادًرا يكن لم ألنه أزره؛ شادة
أكرب مواجهته وتقتيض الفطنة، غايَة فيه الترصُف يستوجب مكهربًا األفق ذلك رأى إنما
استخدام إىل — واملشورة التداول بعد — نفسه تلقاء من فعمد املأخذ؛ وبراعة الكياسة
االجتماعات قانون مرشوع يف النظر بتأجيل الشيوخ مجلس مطالبة يف الدستوري حقه
لألخذ الوقت ويتسع العاتية، الزوبعة وتسكن العاصفة، تهدأ حتى التالية، الدورة إىل

وسكون. وأناة حلم يف والرد
سنة مايو أول يف باشا النحاس مصطفى وكتب الطلب، ذلك املجلس أقر وقد
بوجهة وتمسكها املرصية الحكومة توكيد فيه مكرًرا الربيطاني اإلنذار عىل رده ١٩٢٨
وأن واحد، جانب من ترصيًحا يزال ال أنه وهو فرباير، ٢٨ لترصيح بالنسبة نظرها
الصورة هذه عىل وأنه الصفة، هذه فعًال له يكون أن قصدت ذاتها الربيطانية الحكومة
الحكومة رئيس مكدونالد رمزي املسرت بذلك رصح كما يقيده، وال اآلخر الطرف يلزم ال
إىل ١٩٢٤ سنة يوليو ٩ بتاريخ اللنبي لورد إىل أرسله الذي كتابه يف يومئٍذ الربيطانية

الحني. ذلك يف املرصية الحكومة رئيس باشا زغلول سعد له املغفور
مراًرا املرصية الحكومة أوضحت «ولقد التعقيب: هذا أيًضا املرصي الرد حوى وقد
إثبات يف جهًدا تأُل ولم الربيطانية، للحكومة وإخالص رصاحة بكل هذه نظرها وجهة
أوقات يف لفخامتكم أوضح أن الرشف يل كان وقد النيات. حسن من عليه انطوت ما
أن دستورية حكومة أية مقدور يف ليس أن االجتماعات قانون مرشوع بصدد متعددة
عليه وافق قانون مرشوع فتسحب السلطات، بفصل القايض الدستوريِّ باملبدأ تبعث
تتعلق واحدة فقرة إال الشيوخ مجلس أمام منه يبَق ولم معهما، والحكومة املجلسان

بالشكل.
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نصوص، من تضمنه بما القانون مرشوع أن لفخامتكم أبني أن لنفيس سمحت ثم
به نرمي ما كل بل ما، لخطر األجانب أمن يَُعرُِّض ال … ترصيحات من به اقرتن وما
رصحت أني كما تامة. صيانة العام األمن صيانة مع الدستورية الحريات تنظيم هو إليه
عىل املرصية الحكومة فإن إصداره، بعد القانون يف نقص عىل العمل َدلَّ إذا أنه مراًرا

… العام النظام مقتضيات مع يتفق بما تعديله القرتاح االستعداد أتم
يسع ال االستعداد، وحسن النية، لصدق الجليلة املظاهر من جميعه تقدم ما تلقاء
رغبة تقدر لم الربيطانية الحكومة أن عىل الشديد أسفها تبدي أن إال املرصية الحكومة
بني الطيبة العالقات توطيد يف املتوالية الصادقة ومجهوداتها األكيدة، املرصية الحكومة
فتعبث أبريل، ٢٩ مذكرة يف جاء بما تسلم أن املرصية الحكومة يسع ال ولذلك البلدين؛
عرف بما الربيطانية، الحكومة أن تعتقد أن لها كان ما بل خطريًا، عبثًا األزيل مرص بحق
طويتها؛ وصدق حقها، قوة إال سالح، كل من عزالء أمة إذالل تبغي حرة، ميول من عنها
كانت التي واملساملة التفاهم يف الصادقة برغبتها مدفوعة املرصية الحكومة فإن ولهذا
الشيوخ مجلس إىل — الدستوري حقها حدود يف — باألمس طلبت قد رائدها، الدوام عىل
عىل املجلس وافقها وقد القادم، االنعقاد دورة إىل القانون مرشوع يف املناقشة تؤجل أن
السبيل بذلك يمهد وأن الودية، الخطة تلك الربيطانية الحكومة تقدر أن تأمل وهي ذلك،
بني العالقات تسود أن يجب التي املتبادلة الثقة ضوء عىل الحالية املصاعب تذليل إىل

والعدل.» واملودة الحقيقي التفاهم من عهد يعقبها وأن البلدين،
أية وسع يف يكن لم الذي الجليل، التاريخي والجواب ف، املَرشِّ الخالد الرد هو هذا
أجل هو بما تبعث أو منه، أكثر ترسل أن — شأنها كان مهما — أخرى مرصية حكومة
أكرب الكتاب ذلك كان لقد بل عالية، ووطنية وعزًة كرامًة وأبرز شأنًا، وأخطر وأروع
األساطيل تلك كل من التقدير يف منازل وأرفع بها، مرص هددت التي البوارج من قيمة

نذيًرا. املجاهدة ملرص اتخذت التي
وكربياءها، مرص إباءَ الرأس الرافُع الصالُح القويُّ الرصيُح الرد هذا سجل لقد
للنظام وحمايتها للدستور، وكفالتها الحق عىل حرصها ومبلغ الذاتي، واعتدادها
إذا عجب فال … عليه للقضاء تُدبَّر مكيدة وكل به، يراد عبث كل من الديمقراطيِّ
الكرامة، معنى وجالل الحق، كلمة رفعة فيه ورأت صادق، بفرح البالد استقبلته
الصادق الجريء الوطني زعيمها عىل وأقبلت الصحيح، الوطنية ملنطق مبينًا فوًزا وعدته
وتؤيده منه، كان ما عىل له وتؤمن صنع، ما عىل تقره والرأي، الحكمة األصيل العاطفة

التأييد. كل
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القهر يف والرغبة واألذى، الرش إىل منرصفة كانت اآلخر الجانب يف النية ولكن
مستنفًرا وخصًما لدوًدا، النحاس ملصطفى عدوٍّا لويد لورد كان إذ واإلعنات؛ والتحكم
يكن لم بل ثائرة، له تسكن وال حد، عند يقف وال كيد، من ينتهي ال ومناجًزا حقوًدا،
يود مرسًفا استعماريٍّا البادرة، رسيع أحمق كان ولكنه وحلم، أناة أخا سياسيٍّا لويد
له وتيرس عليها، القضاء له استمكن أنه لو قضاء رش الوطنية الحركة عىل يقيض لو
عىل يرد بأن همَّ لقد حتى َدة؛ امُلصعَّ املرتاجعة أنفاسها آخر عىل واإلجهاز بها، التمثيل
فتكون إشعال أيما أوقدها التي النار ويشعل أخرى، مرة الخالد التاريخي الكتاب ذلك
مبينًة حكومته منعته أن لوال مكان، كل يف الذوائب ُمرَسَل األلسنة مندلع مستطريًا حريًقا

به. والرضوان عنده الوقوف ينبغي مقنع الكتاب هذا أن له
يحِو لم الرد ذلك أن الواضح ومن …» قائًال: كتابة يف لويد لورد يعرتف وبذلك
يف امليض نية عن الكثرية ألفاظه وسط يف أعرب قد الواقع يف هو بل املطلوب، التعهد
نكن لم إذ ريب، بال انقىض قد التهرب هذا مثل يف التسامح وقت وكان القانون، ذلك
للرتايض فرصة كل لها قدمنا أن بعد إال املرصية الحكومة إىل النهائي البالغ هذا أرسلنا
منكًرا جاء أنه ذلك من أخطر بل طلبناه، مما متهربًا جاء قد الرد ذا هو وها واملراجعة،
مرص بها تتذرع التي األساليب هذه تركنا فلو أساسها. عىل طلبنا أقمنا التي لحجتنا
لهجة منه أخف مطالب أو بالغات أية فإن النهائي، اإلنذار ذلك عىل وتتغلب تنجح حتى
املوقف حيث من الوفد يجد بينما بها، يعبأ ال سوف املستقبل يف بها نتقدم اعتداًال وأكثر
األحرار مركز يتأثر حني يف والنفوذ، والهيبة الثقة الكتساب أمامه فسيًحا املجال الداخيل

التأثري. أسوأ أخرى جهة من الدستوريني
يف الوزراء رئيس مطالبة بوجوب مشريًا الخارجية، لوزير بجملته أبنته ما وهذا
طيلة فيه السري يستأنف لن املرشوع هذا بأن كتابيٍّ بتأكيد الرد هذا يشفع بأن الحال

حكمه. مدة
ُمْقنًعا، الرد ذلك وجدت وقد الرأي، هذا غري ترى كانت الربيطانية الحكومة ولكن
َعَداء الصُّ وتنفس اغتبط فقد نفسه باشا النحاس وأما لظروفه. املستقبل ترك وآثرت
بتلك تنوه الوفدية الصحافة وراحت الحكم، يف يزال ال وهو انفرجت قد األزمة وجد إذ

… فضله ووجوه مفاخره، عداد يف وتحسبها له، شخصيٍّا انتصاًرا وتعدها النتيجة
حتما وأننا ذلك، بسبب البالد أرجاء يف كثريًا تحسن قد مركزه أن جليٍّا كان وقد
ومركزهم يضعف، مركزنا ونرى املتطرفني، مع مصطدمني العام نهاية قبل أنفسنا سنجد

«… مكينًا قويٍّا
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خصومته ومبلغ نفسيته، عىل واضح دليل وهو كتابه، يف لويد لورد سجله ما هو هذا
واالستعالء منه، للتمكن واإلحراج والتضييق اإلعنات يف واإلرساف وكراهيته، ملصطفى

واإلذعان. التسليم عىل وإرغامه عليه،
كثري السياسة، أفانني من ُمْعدم متهور برجل زعامته إبان يف باشا النحاس بُِيل ولقد
يف يعرف ال بسلطانه، ُمْعجب بمركزه، َمْزُهوٍّ الغطرسة، شديد الشغب، إىل نزَّاع الهياج،
املسلح، املنطق إىل وااللتجاء األساطيل، واستقدام البوارج، لغة غري له تعرض حادثة أية
والحذر الفطنة من كبري بمقدار االعتصام ينبغي كهذا رجل وإزاء الغاشمة. القوة وتفكري
تحطم وإال التناول؛ ولطف البال وطول الصدر وسعة باألناة التذرع ويجب واالحتياط،

عالج. أول إدراك قبل األمر وفسد صدمة، أول عند يشء كل
ووليَّها ُمنَاَزع، غري ومالكها البالد هذه صاحب نفسه يحسب لويد لورد كان لقد
النحاس مصطفى إىل يتحدث راح أن مرة ذات جرأته من بلغ لقد حتى مدفوع؛ غري األكرب
إال مصطفى من كان فما الجالل؛ ذي الرشعي السلطان وأسلوب والنهي، األمر بلهجة
فأجفل فؤاد! امللك غري ملًكا يعرف ال إنه له قائًال صوابه، إىل وأثابه نفسه، إىل رده أن

انتظام. بغري مرتاجًعا
عند وقفته حكومته أن لوال اإلعنات، يف يتمادى أن — رأيت كما — يريد كان وقد
عقب له زيارة يف باشا مصطفى أن سمعُت وقد واالقتناع، الكفاية فيه وجدت الذي الحد
قبل من ألف ما غري جديًدا رجًال أمامه وجد أن يلبث لم لويد، للورد األزمة تلك انفراج
— للغاية» «الودية املقابلة تلك يف راح فقد به؛ له عهد ال شخًصا حياله وشهد شأنه، من
يف املتبعة التقاليد ويغري ويتلطف، له يتفكه — منتظًرا كان مما أكثر املجلس طال وقد
الباب، عند سمارت مسرت استقباله يف وجد حتى الدار إىل يصل يكد لم إذ املقابالت؛ هذه

االستقبال. قاعة باب عند انتظاره يف لويد اللورد كان حيث إىل به فميش
يقيض ما يعمل إنما مرص يف أنه معناه ما لويد لورد فقال بينهما، الحديث ودار
مهما منه، مفر ال الواجب هذا أداء وأن بريطاني، وكوطني كموظف، عليه الواجب به
إليكم يتطلبه ما تؤدون فإنكم دولتكم، وكذلك قال: ثم … مؤمًلا األحيان بعض يف كان
الواجب بهذا تقومون أنكم اآلن القول أصارحكم وإني صادق، مرصي كوطني الواجب،

.“C’est pour cela que je vous respecte!” أحرتمكم. فأنا ولهذا تماًما؛
سالم، رسول يكون أن لويد لورد إىل فطلب الفرصة، هذه باشا مصطفى فانتهز
… نفًعا بينهما تجدي ال والعداء التحرش سياسة فإن بالده، مرصوبني بني خري ووسيط
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هزة يف لويد لورد صافحه باالنرصاف باشا مصطفى وَهمَّ الحديث انتهى وحنَي
مودًعا فركبها انتظاره؛ يف السيارة كانت حيث للدار، الداخيل الباب إىل صحبه ثم قوية،

وإكبار. احرتام بكل
فقد الباب؛ إىل زائره الربيطاني السامي املندوب فيها يودع مرة أول هذه وكانت
فيها، استقبله التي القاعة باب إىل الزائر مع اللورد يسري أن يومئٍذ املرعية التقاليد كانت

املركبة. تنتظره حيث إىل الزائر يصحب وهذا السكرتري، فيحرض الجرس يدق ثم
االعرتاف عىل وأكرهته احرتامها، عىل خصمها الصادقة الصحيحة الوطنية حملت لقد
هوادة، الخصومة يف يعرف ال املَحال، شديد طاغية، عنيد، خصم شهادة تلك فكانت بها؛
سائر إحساس بذاته هو لويد يكنه الذي اإلحساس وهذا رفق. إىل العداوة يف يجنح وال
من لديهم ما بآخر ويقاومونه قواهم، بكل ليحاربونه فإنهم وأعدائه؛ مصطفى خصوم
االحرتام سوى له يكنوا أن يستطيعون ال نفوسهم قرارات يف ذلك مع ولكنهم الوسائل،

واإلجالل.
االسرتسال من ذلك بعد يمنعه لم به لويد لورد اعرتف الذي االحرتام هذا أن عىل
يومئٍذ املصنوع الكيد يجعل راح وإن ومحاربته، ملصطفى كيده يف وامليضِّ خصومته، يف
املوقف يلبث «ولم يقول: ذلك ويف يده، غريه يد ونسيج سواه، آخر مصدر من منبعثًا له
حوادث بسبب األساس، من تطوًرا تطور أن لنا بالنسبة مطلًقا حسنًا يومئٍذ يكن لم الذي
فال مركزنا، عىل املحافظة يف ثباتًا نبدي دمنا ما أنه يف ريب وال إرادتنا، عن خارجة كانت
أثرها إظهار عىل الحايل للنظام املعارضة الداخلية العوامل لتلك مشجع وال هناك أمل
تراخى قد نفوذنا أن عىل تدل راحت السابقني الشهرين حوادث أن غري سلطانها، وإبداء
تظل أن علينا الظاهرة األعراض هذه بسبب املنتظر من يعد فلم ضعف، قد وسلطاننا

للعمل. تتحفز ال سكون يف املناوئة العوامل تلك
الذي السعي الوفد أحبط فلما النيابي، للحكم كراهيته كثريًا يخفي امللك يكن ولم
النهائي بالبالغ واستخف مرص، مع معاهدة عقد سبيل يف الربيطانية الحكومة سعته
جواده؛ صهوة فوق ثابتًا يزال ال نفسه وجد هذا كل مع ثم ذلك، عقب إليه وجه الذي
سببًا وجد قد وأنه أمامه، سانحة الفرصة أن كله ذلك من رأى أن امللك جاللة يلبث لم

«… تدخله يربر وداعيًا اإلنكار، يحتمل ال
يصور أن — القرص عىل التايل االنقالب يف التبعة ألقى أن بعد — لويد أراد وقد
طاملا التي هي بالده أن ويوهم مرص، يف النيابي النظام عىل الحريص صورة يف نفسه

يقول: فانثنى واألذى، السوء وَوَقتُْه املرصي الدستور عن دافعت
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وحافظنا أيدناه وقد غرضسياستنا، هو البالد يف الدستوري الحكم قيام وكان
بل املستمرة، والصعاب العقبات حيال ملل وال كالل غري يف دائبني وجوده عىل
،١٩٢٤ سنة أزمة بعد الحكم ذلك استعادة هو الواقع يف به عنيت ما أول كان

… القرص رحمة تحت اآلن هو فإذا
— الوفد فإن الغرض، ذلك لتحقيق الوسيلة إليه تقدمت الحظ ولحسن
اإلنذارات أن لحظة يعتقد يكن لم — بها املوثوق املصادر من علمنا كما
جدية كانت االجتماعات قانون بشأن باشا النحاس إىل وجهت التي والبالغات
كانوا وفيما غرة. عىل أخذهم إليهم النهائي البالغ جاء فلما فعًال، مقصودة
ونجاتهم به، الخاصة األزمة تلك بانفراج واغتباطهم رسورهم يف مسرتسلني
الوزارة، من باشا محمود محمد استقالة واجهتهم إذ الصعب، املوقف ذلك من

الدستوريني. األحرار حزب من فيها الوحيد العضو هو وكان

يومان عليها يمِض لم إذ خافيًا، طويًال يبَق لم االستقالة هذه من الغرض أن «عىل
الوزراء». رئيس سمعة يف للغاية خطري أثر ذات فضيحة أذيعت حتى فقط

جرى الذي الواقع يكذبه الدستور عىل املؤامرة يف االشرتاك من التخلص هذا ولكن
تسند الحني ذلك يف راحت الربيطانية الصحافة فإن وقرائنه، أدلته وبرزت يومئٍذ،
وتهاجم البالد، يف الوفد خصوم مطاعن وتردد لها، تشجيًعا األبواق وتنفخ الرجعية

املهاجمني. مع الدستورية الحكومة
اعتداءات الرتكاب النواب مجلس يف الوطني الحزب من النواب بعض وتصدى
لإلمساك عليهم املجلس يف والتهجم الدستور، وحراس الشعب وزراء بعض عىل صارخة
نظام وإفساد املجلس يف االضطراب إليقاع عليهم، باإلشارة التعدي ومحاولة بتالبيبهم،
الالئحة عىل تعديالت إدخال يقرتحوا أن إال األغلبية نواب من فريًقا يسع فلم جلساته؛
الذين املشاغبني النواب أولئك ولكنَّ العدوان، تكرار وتمنع النظام، إقرار تكفل الداخلية
التعديل، ذلك عىل احتجاًجا الجلسة من انسحبوا للمؤامرة للتمهيد يومئٍذ استُْخِدُموا
كذلك هم راحوا ثم الظالم، جنح تحت للمكيدة بيَّتوا الذين الدستوريون األحرار وآزرهم

آبهني. وال االئتالف بموثق حافلني غري جهرة الوفد يهاجمون
رسيٍّ بتقرير بعثوا كما العرش، عند النيابية الحياة عىل بالدسيسة كرباؤهم ومىش
وبال دستور، دون بأيديهم البالد لحكم جديًدا طريًقا فيه لهم يصورون اإلنكليز إىل
من والتخلص الوفد هدم وهو يبتغونه، اإلنكليز كان ما سبيل يف رقيب، وال حاسب

واإلذعان. والتسليم الخنوع عىل وحملها البالد وإذالل الدستور،

342



النحاس مصطفى

جهاته، جميع من النحاس بمصطفى يحيطوا أن األمر بداية من مرادهم وكان
سلطة عىل بيده القايض هو يكون حتى االستقالة عىل إلكراهه الوسائل كل ويصطنعوا
األمانة عن واملتخيل إليهم، البالد قيادة عن والنازل الدستور، حراسة يف واملسلم األمة،
وتعطيل الدستور، هدم يف ذلك بعد العذُر لهم ينهض لكي فيه؛ الشعب وضعها التي
التي وهي حقها، عن تتخىل أن أرادت التي هي نفسها األغلبية أن وهو النيابية، الحياة
الزعامة، مكان يف وهو النحاس مصطفى كان وما طائعة. الحكم من أيديها نفضت
حق يف الخيانة هذه يقرتف أن له، الشعب ومحبة حوله األمة والتفاف بقوته املؤمن
وهو الديمقراطية، تقويض وآلة الدستور، هدم أداة يكون أن لنفسه يرىض أو وطنه،

الحفيظ. الويفُّ عليها الساهر النزيه وزعيمها األمني، حارسها
يجد فلم لديه؛ الوديعة باألمانة متمسًكا لواجبه، مخلًصا مركزه يف مصطفى وبقَي
االلتجاء غري بياتًا، دبروه ما وتنفيذ مكيدتهم، لتحقيق سبيًال أمامهم املكيدة يف املشرتكون
أو ظاهر سبب دون باشا محمود محمد الحيلة فابتدأ الوزارة، هيئة من االستقالة إىل
يرفعها عاد ثم يصنع، ماذا يدري ال حائًرا استقالته، فاسرتد تراجع ثم معقولة، علة
متسللني باشا، كريم فهمي إبراهيم وتاله باشا، ويل جعفر استقال أثره ويف أخرى، مرة
والدسيسة األعضاء بني باإلفك يسعى باشا خشبة ذهب كما مخجلة، صورة عىل هكذا
شجاع رجل موقف حيالها مصطفى موقف وكان االستقاالت، مهزلة فكانت والنميمة؛
حوله، امللتفة والنواب الشيوخ كثرة وعىل إليه، تخلص التي أمته عىل معتمد رصني، قوي

العزيز. املقدس وطنه نحو واجبه عن ذاته تلقاء من التخيل إبائه وعىل
دسيسة عن َغنَاء وال تسديده، الرُّماُة يُْحِكُم َمِريٍش آخر سهٍم من إذن بد ال وكان
نفوس يف له التي الغالية الثقة وَحْطِم به، والتشهري سمعته، لتلويث تصطنع مسمومة
االستقاالت، مهزلة وعقب فجأة، أخرج أن الدسائس مصنع يلبث فلم أمته؛ من املاليني
نزاهة يف الطعن بنرشها يراد الدين، سيف أحمد لألمري بقضية تتعلق لوثائق صوًرا
بالسلوك شأنها ورفع بدخولها، قبل من فها رشَّ التي الصناعة جهة من النحاس مصطفى
ُمْحَرتًَفا، يوًما يتخذها لم الذي الكبري املحامي ونزاهة املحاماة، صناعة وهي أهلها، يف
طهوًرا كنزاهته، نزيهة رشفه، مثل رشيفة الحق، وصناعة رفيًعا، فنٍّا أبًدا جعلها وإنما
حصونه وأمنع نواحيه، أقوى من مثله رجًال يحاربوا أن القدر سخرية فكانت كطهارته؛
نجحت وإن حتى عظيًما، عليهم الشعب سخط ليكون ومزاياه؛ صفاته وأروع وطوابيه،
مبلغ يف حكمهم إلصدار القضاة يجلس أن قبل مقدًما بالرباءة األمة وحكم مكيدتهم،

األثيم. معناها من وطهارته الدسيسة هذه شناعة
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نظرهم كان وإنما املكيدة، بتلك خرجوا حني الناحية هذه إىل ينظروا لم ولكنهم
وتقديم كارهيته، نار وتأريث صدره إيغار إىل منها ومرماهم القرص، إىل متجًها يومئٍذ
الحكم إزالة وهي املنتواة، والغاية امُلبَيَّت، الغرض تحقيق يف بها للتذرع الظاهرة الحجة
غربة يف والعروش واألرائك القصور حكم املطلق، الحكم إىل والعود الطريق، من النيابي

القرون. وظلمات التاريخ
موضعه، يف النحاس مصطفى ظل ولكن الناحية، هذه من املكيدة نجحت وقد
تألبت زعيم من موقف أروع الحق يف ذلك وكان بأمانته، متمسًكا واجبه، عىل حريًصا
أمام تراجع وال بها، أبه فما عليه؛ والبغض والكره والكيد والدس الحقد أفاعيل جميع
من يتزحزح أو ينكص أو يستسلم وال كفهم، من األخرية الرمية لتكون وثبت تألبها،
«اإلقالة»، فكانت — الرمية تلك يلقي أن إال الرفيع اإلباء هذا أمام الحقد يجد فلم مكانه؛
… الكربياء وجالل والحرصواإلباء الرشف مقاييس يف بينهما وشتان االستقالة، تكن ولم
من اقرتفت وضيعًة محاربًة الوسيلة بهذه النحاس ملصطفى محاربتهم كانت لقد
ظل وال بتاتًا، منه بأس ال أمًرا تناولت إذ املبني؛ واإلفك والتدليس والتزوير الرسقة أجلها
لدعوة واستجابته وتسامحه فضله من معدوًدا محموًدا لصاحبه ًفا مرشِّ بل عليه، تهمة
دام ما عظيم، وَرَهب شأن من له كان مهما والنفوذ السلطان لقاء يف وشجاعته املظلوم،
صورته، فشوهت األمر هذا تناولت … مرماه الظلم ودفع رائده، والعدل يده، يف الحق
هي لها الفضيحة فكانت فضيحة؛ عىل منه وقعت قد أنها وزعمت تزييًفا، له وزيفت

ضمري. وال وازع بغري خسيسة، نذلٌة ُمَحاَربٌَة أنها
كان عليه محجور وهو الدين سيف أحمد األمري سمو أن يف الدعوى تتلخصحقيقة
نوجوان السيدة والدته فاحتالت اإلنجليز، ببالد املصحات أحد يف بعيد زمن من مقيًما
أخذت ثم األستانة، إىل وأوصلوه املصح، ذلك من واختطفوه آخرين، بمساعدة هانم
شوكت محمد بذلك وكلفت له، نفقة تقرير يف أو ولدها عن الحجر رفع يف تفكر الوالدة
وديٍّا املوضوع هذا إنهاء يف يسعى وأخذ ،١٩٢٥ سنة نوفمرب يف مرص إىل فحرض بك،
إليه فوضت رسميٍّا توكيًال ١٩٢٦ سنة ديسمرب ١٩ يف الوالدة من فاستصدر يوفق، فلم
معهم واالتفاق األمري بحقوق املطالبة ألجل املحامني من يلزم من اختيار يف الرأي فيه
ثالثة بك شوكت محمد فوكل «املعقول»، القانوني باملقدار يستحقونها التي األتعاب عىل
بك. فخري وجعفر بك، واصف وويصا باشا، النحاس مصطفى األساتذة: هم محامني
قبولهم يقتيض ،١٩٢٧ سنة فرباير شهر من الثاني مؤرخ اتفاق عىل الجميع وتعاقد
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أمواله، وتسلم عنه الحجر رفع إىل توصًال األمري، حقوق عن والدفاع باملرافعة القيام
املايض عن وأيًضا املستقبل، عن وثروته مركزه مع تتناسب له نفقة تقدير واحتياطيٍّا،
رشاء ألجل املال من مبلغ تقدير مع النفقة، تقرير يوم إىل امَلَصحِّ من فراره تاريخ من

إليه. يحتاج مما أخرى أشياء واقتناء األستانة يف له منزل
بعد تدفع جنيه، ١١٧٠٠٠ بمبلغ العقد هذا يف املحامني للثالثة األتعاب حددت وقد
١٠٠٠٠ بمبلغ بالنفقة يختص فيما األتعاب حددت كما أمواله، وتسلمه الحجر رفع
مبلغ للمحامني يكون وأن جنيه، ٢٢٠٠٠ قدرها سنوية بنفقة املجلس قىض إذا جنيه
والنفقة املشرتيات نظري جنيه ٦٠٠٠٠ مبلغ عليه للمحجور املجلس قدر إذا جنيه ٥٠٠٠
املبلغ أهمية بحسب وينقص يزيد األتعاب هذه مقدار أن عىل واتفقوا املاضية، املدة عن
مقدم بصفة جنيه ١٥٠٠ مبلغ املذكورين املحامني إىل الوكيل دفع وقد به، يقيض الذي

أتعاب.
الخصوم منها اتخذ وقد االتهام، دعوى نص يف وردت كما الوقائع خالصة هي هذه
األتعاب، تحديد يف اشتطوا بأنهم وزميليه النحاس مصطفى حق يف مطاعن الرشفاء غري
ألنهم جائز؛ غري األمري وكيل مع عقدوه الذي االتفاق وأن باهظة، فاحشة وتقاضوها
نفسه، الشأن بصاحب االتصال وقبل القضية، ظروف من التثبت دون عليه أقدموا
للتأثري السياسية ومراكزهم النيابي نفوذهم استغالل أرادوا قد االتفاق ذلك يف وأنهم
اقرتاًحا هناك أن القضية يف الشأن أصحاب روع يف ألقوا وأنهم الدعوى، إجراءات يف
وكسبها القضية نجاح يف كبريًا أثًرا لهذا وأن البالط، مجلس بإلغاء النواب مجلس يف

ملصلحتهم.
الغرض لذلك ١٩٢٨ سنة يونيو شهر يف باألكاذيب املحشوة القذيفة هذه أُْلِقيَْت وقد
تحقق وإن أكذوبتها، يف وأفرادها األمة أبناء من يومئٍذ أحد يشك فلم عليك؛ أسلفناه الذي
التي الخسة مبلغ عبيد مكرم وصف وقد منها، ابتغوه الذي الغرض وملقيها لصانعيها
ذلك يف فيها القضاء كلمة ظهور بعد الرائع، ووصفه الساحرة، بلغته عليها، انطوت

فقال: والنزاهة، الرشف وثيقة أو الرباءة حكم الخالد، املرشف الحكم

… خذالنها يف طغيانها، يف إثمها، يف ظلمها، يف للدكتاتورية مصغرة صورة
وكان رشفاء، خصوم اإلنجليز إن يقول املربور زعيمنا له املغفور كان
الخصومة معنى عرف ولكنه وعذبوه، اإلنجليز نفاه رجًال هذا يقول الذي
الرجال. أقدار تعرف والرجال نفسه، قدر كما خصمه فقدر النضال، ورشف
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يف تناضل بل والخسة، الدس إىل تتدنى ال التي هي الرشيفة والخصومة
فتقاتل، الحرب ميدان إىل تنزل وقد تسجن، وقد تُنفى، فقد النهار، وضح

تخاتل. وال الظالم، جنح يف تعمل وال التهم، تلفق ال ولكنها
وأن لخصمها، ترشيًفا الرشيفة الخصومة يف أن الدكتاتورية أدركت ولقد
ال إذن فلماذا عليني، أعىل إىل ويرفعانه قدره، من يكربان والسجن النفي
الضمري؟ حساب أيخشون يخافون؟ وممَّ الرشيفة، غري الخصومة إىل يلجئون
معدودات، وظائف حسابه صفى فقد يسريًا، أو عسريًا حسابه يكون فلن كال،

!… نضريًا وذهبًا

النيابة إىل باشا النحاس طلب طبخوها، الذين صحيفة يف التهم هذه نرش أثر وعىل
املسئول ملعرفة التحقيق إليها بك فخري جعفر طلب كما فيها، تحقيق إجراء العامة
أصحاب فيه تعمد الرتكية باللغة كتابًا بينها من أن مبينًا مكتبه، من األوراق رسقة عن
من والحط سمعتهم تلويث محاولة سبيل يف ترجمتها عند املعاني تشويه الدسيسة

البالد. يف كرامتهم
أي ١٩٢٨؛ سنة ديسمرب شهر من العرشين يف إال ينتِه لم التحقيق أن العجب ومن
وقد السلحفاة. َخْطَو ويخطو زحًفا، بطنه عىل يزحف كان كأنما العام، نصف استغرق
عىل املحامني األساتذة بإحالة قاضيًا الغريب، والتلكؤ املستطيل، الرتاخي هذا بعد جاء

التأديب. مجلس
لقد حتى واطمئنان؛ وسكينة هدوء بكل القرار هذا وصاحباه مصطفى تلقى ولقد
الحقيقة تظهر فلسوف القرار، هذا يقرروا أن أتمنى كنت «لقد يبتسم: وهو الرئيس قال
«!… املجرمني وإدانة األبرياء، بتربئة كفيل العدل فإن البياض؛ ناصعة مظاهرها بأجىل
للمحامي ًفا مرشِّ باشا درويش حسني رأسه الذي التأديب مجلس حكم جاء وقد
وأقر بالرباءة، ١٩٢٩ سنة فرباير يف حكمه املجلس أصدر إذ وصاحبيه؛ مصطفى النزيه
لم الرخيصة الدسيسة تلك اصطنعوا الذين الرشفاء غري الخصوم أولئك أن حيثياته يف
األثيمة خصومتهم سبيل يف الشهود ذمم ورشاء والتزوير، والرسقة «الدس عن يتورعوا

النكراء».
واستحكامات الطغيان معاقل له اندكت األثر، عميق التاريخي الحكم ذلك جاء لقد
يف بأقدارهم، ظفر قالمة وال يقاسون ال من اتهمهم للذين مفخرة جاء املطلق، الحكم
والخذالن. بالخزي وباءوا وجوههم له فاسودت سمعتهم؛ ونقاء ذممهم، ورشف نزاهتهم
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أشفقوا»، «ولكن طلبوا فيما يشتطوا لم أنهم وهو به، باطًال اتُِّهُموا ما نقيض سجالٍّ جاء
وأن للمؤاخذة»، محالٍّ يكون كيف يُفَهم فال محموًدا، «كان اآلخر إىل األول من عملهم وأن
االتفاق وعقد الخطاب أن يف نزاع ال وأن عليهم، املفروض بالواجب قياًما كان سلوكهم
طي يف عنده أبقاها السارق وأن الرسقة، بطريق األثمة الخصوم أولئك أيدي يف وقَعا قد
الصحف، يف األوراق تلك يذيع أن ما» «لغرض له عنَّ حني يونيو شهر أواخر إىل الخفاء
لهدم بيتت التي املكيدة إىل إشارة الخالد الحكم حيثيات يف األخرية العبارة هذه فكانت

األمني. الويف النزيه الرشيف حارسه سمعة تلويث بمحاولة الدستور
وكان الحكم، نظام يف الخطري االنقالب ذلك ألحداث مبيتة النية إذن كانت لقد
نفسها، األغلبية طريق من االنقالب ذلك يحدث أن الرأي بادئ يفضلون املؤامرة أصحاب
والحوائل العقبات من تجد بما الذرع ضيقة مختارة الحكم عن التخيل عىل بحملها
الدستوري بحقه وتشبث مكانه، يف النحاس مصطفى ثبت فلما طريقه، يف واملكائد
النحاس؛ ملصطفى مرشفة إقالة فكانت «اإلقالة»؛ غري أمامهم سبيًال يجدوا لم وموضعه،
به وسمت عليٍّا، مكانًا األمة قلب يف رفعته فقد الحكم، مقعد عن أزاحته قد كانت إذ ألنها

كبريًا. علوٍّا به وعلت ، سُموٍّ أي
فإن رهيب، وجد للزعامة بالنسبة خطريًا املوقف كان االنقالب، ذلك بدأ ومنذ
يف وزارته تمكث ولم أسابيع، بضعة غري يومئٍذ الزعامة يف قىض قد يكن لم مصطفى
مارس شهر من عرش السابع يف األمر تولت ألنها تقريبًا؛ أيام وعرشة شهرين غري الحكم
القصرية الفرتة هذه تقِض ولم يونيو، شهر من والعرشين السابع يف وأقيلت ،١٩٢٨ سنة

املبني. الكيد من مشتبك ونسيج الدسائس، من الخيوط متعقدة شباك وسط إال
الناشبة للمعركة املختار تماًما، محله يف القائم الرجل كان النحاس مصطفى ولكن
الصرب ُقَوى من اإللهية العناية آتته ما بكل الخطري االمتحان هذا فتلقى اختيار؛ أحكم

واإليمان. واليقني والكفاح واملرابطة
ما إزاء نفسه النحاس مصطفى يقول كان ماذا فلتستمع الوفد» «هدم أرادوا لقد
ورئيسه، الوفد أعضاء أشخاص إىل حاجة باإلنكليز كان «لو ويحاولون: يريدون كانوا
إن دمائنا، من غليلهم وإبَْراد لحومنا، من نفوسهم إشباع وأبحناهم أعناقنا، إليهم ملددنا
تكون ال إذ دمائنا، من وال لحومنا من يستفيدون ال ولكنهم الستقاللنا؛ ثمنًا ذلك كان

يشتهون! ما وهيهات رأينا، عىل الحماية أنصار رأي تغلب من إال استفادتهم
بالدنا، بحق إيماننا منها لتنزع قلوبنا قرارة إىل تصل لن أيديهم أن ليعلمون إنهم
يف الطمع عىل يحملهم شعبنا بحقيقة جهلهم ولكن وطننا، عن الذود عىل تصميمنا وال
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مبادئ لنا وهل … مبادئنا عىل واالنتقاض حولنا، من باالنفضاض وإغرائه عنا، رصفه
سياسة للبالد نختط لم إننا األمة؟ سياسة غري سياسة لنا وهل الشعب؟ مبادئ غري
فإن بمبادئها، نادينا بل جديدة بمبادئ إليها نأِت ولم بسياستها، نادينا بل جديدة،

!… الوفد جندي األمة وليست األمة، جندي هو الوفد
يف جهدهم يسعوا لكي شهًرا الربملان جلسات أجلوا أن عملهم باكورة كانت لذلك
عىل ومواطأتهم فعلتهم، عن السكوت عىل وحملهم عنهم، األمة ممثيل رضاء استجالب
سبيل يف استعانوا ولقد وطنهم، منارصة عن ِة الُعْرسَ ساعة والتخيل بأيمانهم، الحنث
فحرص ظنونهم، خيَّب هللا ولكن والتضليل؛ والتغرير والوعيد، الوعد وسائل بكافة ذلك
فأثبتوا أعناقهم؛ يف هللا وضعها التي األمانة وحفظوا كرامتهم، عىل الرشفاء األمة ممثلو
هؤالء كان لقد بل وأْهَلَها. بها أحقَّ وكانوا األمة، هذه عن بالنيابة جديرون أنهم للعالم
منهم يئس فلما ثقتهم، عىل وزارته تقوم ألن محمود محمد نظر يف أهًال والنواب الشيوخ
عىل الحكم يتغري ال وهكذا تقديًرا! وال احرتاًما تستحق ال «عصابة» عينه يف استحالوا
أمثال يضعها التي اإلنجليزية «النظَّارات» بحسب بل واستعدادها، أهليتها بحسب األمة

تغيريها.» لهم بدا كلما أعينهم عىل الوزراء هؤالء
وتغيري زعامته، عن بتحويله الوفد تحطيم إذن االنقالب ذلك من الغرض كان لقد
مصطفى إسقاط الغرض كان … قوته ورمز إبائه ومظهر رياسته، بجانب موقفه
هو الغرض ذلك وكان جانبه، غري إىل واستمالتهم حوله، من الناس بفض النحاس
الثورة، مجد كل معه كان سعًدا ألن وفشلت؛ فحبطت سعد يف جربت التي ذاتها التجربة
ال إسقاطه أن ظنوا فقد النحاس مصطفى أما شخصه، يف ماثلة النهضة ذكريات وكل
بداية يف وهو — حسبوه ألنهم قبله؛ من سعد يف التجربة احتاجت ما مثل إىل يحتاج
السياسيُة العبقريُة عندهم فيه وليست عارضة، ظروٍف وثمرة رئيسرضورة، — زعامته

متجلية. بارزة سعد يف كانت التي ذاتها
الذين واألولياء الصحب واعتقاد خلقه، الذي هللا تقدير يف النحاس مصطفى ولكن
الزعيم وثقة وتجربته، سعد تجربة له الوالء يف أطاع الذي الشعب وإيمان به، وثقوا
يف ثابتًا الهدم، من منيًعا املْكِرس، صعب يومئٍذ لهم برز العامة؛ هو وثقته الخاصة األول

العاتية. األعاصري تزحزحه ال مكانه،
من ناحية وأجلُّ النيابي، والنظام «الدستور» هو الوفد لقوة مظهر أروع وكان
الساهر والقائم الدستور لذلك الحارس أنه هي قوته وجالل مصطفى عظمة نواحي
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يف عليه، البغاة الوفد وأعداء املطلق، والحكم االستبداد أعوان أمام يكن فلم صيانته؛ عىل
استمالة عن العجز بعد أحالمهم، وداعب هواهم، راود الذي الغرض ذلك تحقيق سبيل
الديمقراطية من والتخلص الطريق، من الدستور إزالة غري أعوانه، واستهواء أنصاره
بأنهم فخروا طاملا الذين هم يكونوا أن يحفلوا فلم للوفد؛ وخندًقا للزعامة مرتاًسا القائمة
الذين بأعيانهم هم رايته، ونصبوا ساحته، وأقاموا مواده، وهيَّئُوا الدستور، وضعوا الذين
كل عىل عندهم تغلبت للوفد خصومتهم ألن خنقه؛ عىل ويجرتئون به، للفتك يتقدمون

اعتبار. كل فوق لديهم وارتفعت حساب،
وهي املبدئية، املحاولة من يأسهم بعد يحسون، صدورهم أعماق يف كانوا أنهم غري
يطلبونه الذي األمر بأن صفوفه، من واملروق الوفد عن االنفضاض إىل الناس استمالة
من البداية من الفرار يستطيعوا فلم يتصورون؛ كانوا مما مناًال وأصعب عسري، جدُّ
سنني ثالث ملدة املجلسني حل فجعلوا خطري؛ ومطلب شاق، غرض حيال بأنهم االعرتاف

للتجديد! قابلة
اليأس يحدث أن شأنه من األجل، املرتامي املدى، الواسع التحديد هذا أن ظنوا ولقد
هم يأسهم عىل ظاهًرا عنوانًا ذاته يف كان ولكنه األمد، طول بسبب الوفد، صدر يف
أمٍل عامل ثناياه يف كان كما به، ائتمروا فيما بالنجاح ثقتهم وضعف يحاولونه، مما
نفسه الغرض ناحية من إقرار بل بقوته، اعرتاف ألنه رجاء؛ وباعث اآلخر، الجانب يف

باستحالته!
من املعنوي روحهم ووهن نفسيتهم لضعف الكاشف املظهر وحده هذا يكن ولم
تناقض عن كشفوا الدستورية الحياة تعطيل بسبيل بيانهم يف ولكنهم وبداءته، األمر أول
القلة هذه مع تأثريها، ودعوا قليلة»، «بفئة الوفد فسموا املحاولة؛ قبل بالغ ويأس رصيح
بيأس اعرتاًفا هذا من أبلغ يشء يكن فلم القصري»! الوقت يف ينقطع «ال زعموها، التي

اليائسني.
نزاهته يف القدر سخرية من فهاجموه النحاس بمصطفى بدءوا كيف رأيت وقد
سقوطهم ليكون بها الحكم إىل ارتفاعهم فكان عليك، أسلفناها التي الدعوى تلك بوثائق
وشنائعها، النكراء وسائلهم حيال الوقت طيلة هو ثباته مع منها، براءته بفعل أيًضا
الذي ذاته يأسهم بفعل كان كما وصنائعها، دكتاتوريتهم ألساليب الرائعة ومكافحته
وال تحديد بغري تتجدد ثالثة ألعوام املحاولة فجعلوا إخفاءه، البداية من يستطيعوا لم

تعيني!
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ُمقطَّعاته بعض يف اح، الصدَّ وِمْزَهُره الوطن قيثارة عبيد، مكرم يقول ذلك ويف
الساحرة: الوطنية

مصدر ستكون سعد برحيل الوفد بها ُمِنَي التي الخسارة أن إليهم ُخيِّل لقد
الناس، أعني عن يحجبهم كان الذي األكرب الشبح زال وقد وأنه لحزبهم، قوة
غري أقزامهم، من قزٍم كل جباًرا ويظهُر أشباحهم، ضئيل للناظرين سيبدو
ال األمة زعامة إىل الجبابرة خطوات خطا قد النحاس مصطفى أن أدركوا أنهم
جموعهم، فجمعوا ولد؛ خري أنجب قد مات الذي الوالد وأن أحد، فيها ينازعه
القاضية؛ أنها لهم ُخيِّل رضبات ورئيسه الوفد ورضبوا أعوانهم، واستعدوا
الوفد أن علموا وما الساهرة، هي عينه أن وحسبوا للدهر، أعينهم فاستنامت
قبٌس الحرية وأن نضاًال، إال القمع يزده لم الجهاد، وربيب االضطهاد، وليد

اشتعاًال. إال الظالم يزيدها ال النور. من
األلم من ثمٌن الخالفة فهذه سعد، خالفة الرئيس سيدي يا لك حقت لقد
أبعد إىل السخاء يف وذهبت سخيٍّا، الثمن دفعت ولقد املجد، ثمن هو والشقاء،
هنيئًا لك فهنيئًا ذقتَها، إال مرارة من وما تحملتَها، إال تضحية من فما حد،
فإن باأللم لك وهنيئًا أنقذته، فقد بالوطن لك وهنيئًا افتديته، وقد بالدستور
فقد الوفد، وفعل فعلت ما األمة فيه تعرف وقت وسيأتي غلبته، فقد أسقمَك
يُْجِدهم فلم واأللم، بالسجن وهددوه وهددوك التهم، بزريِّ واتهموه اتهموك
مقرٍّا؛ له كان وقد مصريه السجن إىل يكون أن يخىش ال الوفد ألن شيئًا؛ ذلك

!… حرٍّا السجن يف يكون أن به فأوَىل طليًقا، الحرية يف يكن لم ومن

النحاس مصطفى عىل ألقيت يوم الباطلة التهمة هذه عىل األمة جواب كان وقد
بالرباءة له شاهدة «الجزيرة»، يف تكريم حفلة له أقامت أن قدميه، تحت فتدحرجت
وشهادة ُمفحًما، ا وردٍّ بليًغا، جوابًا ذلك فكان عنده؛ بها له القضاء يشهد أن قبل عندها،

مبينًا. وحكًما ناطقة،
أخريًا اليائس االلتجاء قبل شهًرا الربملان تأجيل إزاء والنواب الشيوخ موقف وكان
واحتقروا واستهوائها، املؤامرة إغراء عن أعرضوا أن وأحكامه، الدستور وتعطيل حله إىل
بذلك وتم بالحل؛ ملكيٍّ أمر استصدار إىل الغاشمة الوزارة فعمدت ومحاوالتها، مراودتها
بل يريدونه، الدستور خصوم كان الذي الرجعي االنقالب يوليو من عرش التاسع يف
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الحاقدين، حقد اكتنفها التي النيابية الحياة عىل والتآمر الدستور، عىل الثورة بذلك تمت
املاقتني. ومقت

ألحكامه معطل للدستور، مناقض ألنه أصليٍّا؛ بطالنًا باطًال اإلجراء هذا كان وقد
كذلك، باطًال كان اآلثار من عليه ترتب ما كل بل بها، املساس وال تعديلها، يمكن ال التي
للدستور، مستمرة مخالفة كان األحكام، منصة يف أجرته التي ذاتها الوزارة وجود أن كما
نصوص بمقتىض ونوابها األمة شيوخ اكتسبها التي الصفة تكن ولم عليه، قائمة وثورة
وأيٍّا االعتداء، هذا كان أيٍّا النصوص هذه حرمة عىل باالعتداء عنهم لتزوَل الدستور
نصوصه وحدها، لألمة ملًكا غدا قد األمة سلطة أعلن الذي الدستور فإن املعتَِدي؛ كان

احرتامه. عىل الجميع أقسم وقد مقدسة، وأحكامه مصونة،
الوزارة مطالبة يف النواب مجلس ورئيس الشيوخ مجلس وكيل يرتدد لم ولذلك
ويزاول جلساته التأجيل فرتة نهاية يف الربملان ليعقد أوصدتها التي الربملان أبوب بفتح
سنة يوليو شهر من والعرشون الثامن وهو — املعني املوعد يف الوزارة ولكن عمله،
وتستعني املدجج، الجند بقوة الربملان إىل املؤدية الطرق أفواه تسد راحت — ١٩٢٨
الدستور قدس إىل سائرون وهم والنواب، الشيوخ وجوه يف الوقوف عىل والرشط الجيش
حركاتهم، وتتعقب خطاهم، املشهود اليوم ذلك يف تقتفي وجعلت النيابي، الحكم وباحة
آخر مكان يف االجتماع وبني بينهم لتحول حولهم وعيونها جواسيسها من املدينة وتمأل

إعجاز. كل وأعجزتهم السبيل، عليهم ملكت قد أنها وظنت نيابتهم، دار غري
والقسم العميق، واإليمان القوية، العزمة إزاء نفًعا ليجدي يكن لم كله ذلك ولكن
العظيم التاريخي اجتماعهم يجتمعوا أن والنواب الشيوخ فاستطاع الكتمان؛ عىل الرهيب
الوزارة جواسيس راح حني عىل بالقاهرة، الرشيعي آل دار يف الجليل الخالد اليوم ذلك يف

املستقر! أين يعلمون وال املجتمع، أين يدرون ال حرية يف وعيونها
عىل املسلط الباطل الحكم ضد قرارات عدة الربملان اتخذ الخالدة الجلسة تلك ويف
وأن ونصوصه، الدستور بحكم االجتماع حق وله قائًما الربملان اعتبار وبشأن البالد،
تأجيل قرر كما مكانها، عن تتخىل أن ويجب بها، له ثقة فال الدستور، عىل ثائرة الوزارة
ما طرأ إذا إال ،١٩٢٨ سنة نوفمرب شهر من الثالث السبت إىل نفسه تلقاء من اجتماعاته

التاريخ. هذا قبل النعقاده يدعو
التالية: اليمني يقسم فيهم فرد كل راح َمهِيٍب وسكون وجالل رهبة وسط ويف
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َجهد من أوتيت ما بكل عنه وأدافع الدستور، عىل أحافظ أن العظيم باهلل أقسم
حياتي. يف رمق آخر إىل وعزم

ِسْفر يف ودوَّن عظيًما، خالًدا يوًما حياته تاريخ يف املرصي الربملان سجل كذلك
ذكراه. الدهر عىل تُمحى ال مشهوًدا حادثًا الصادقة الوطنية

طبقات كافة وشمل جميًعا، النفوس غمر خطريًا البالد يف الحادث هذا تأثري وكان
ويف وزعيمه؛ للوفد بوالئها وتجاهر الحكيمة، القرارات لتلك تأييدها تعلن فراحت األمة؛
مكانته، عىل عامًال الساحة، يف الجهاد َعَلَم رافًعا الوفد ظل العام، التأييد هذا وسط

والوفاء. واإلخالص واملحبة الطاعة يوليه حوله، من حافٌّ والشعب
ذلك أصحاب — عبيد مكرم — الفاتن البليغ وخطيبه الوفد ساحر وصف وقد
فأذلهم، الهوى صنعهم قوم هم وصفهم: يف يومئٍذ فقال عليه، األعوان أو االنقالب
لشهواتهم تفكريهم مخضعني ثانيًا، ويفكرون أوًال، يشتهون فأضلَّهم، الفكُر بهم ح وطوَّ

شهوة. والعاطفة نزوة، عندهم فالرأي ولذلك وأطماعهم؛
يكون أن لنزواتهم، ذكاءهم روا وسخَّ لشهواتهم، أنفسهم باعوا وقد عجب من فهل
تباع سلعة عندهم الرأي يكون وأن شهوة، يوم كل يف لهم ألن فكرة، يوم كل يف لهم

وتقلباته. السوق أسعار بحسب أدنى، أو أعىل بثمن وتَرشى،
الطامعني من يتخذوا أن أطماعهم سبيل يف يهمهم ال بائسني، قوم من لهم يا
مريًرا، الحياة كأس أمتهم ترشب أن العيش، من رغد يف وهم يهولهم، وال وظهريًا، ناًرصا
يمشون داموا ما وسجونهم منافيهم يف الحرية نعمة املخلصون يحرم أن يزعجهم وال
يجمعوا أن — هذا كل مع — يخجلهم وال عبريًا، النسيم ويستنشقون مرًحا األرض يف
يستغلوا أن يَِشينهم وال وفطريًا، خبًزا ألنفسهم بها ليصنعوا الوفد موائد حول من الفتات

وقشوًرا! مظهًرا إال عندهم الحياة كانت فما مستعار، مجد يف ويرفلوا العاملني جهد
وجدوا الذين هم به، يوصفون ما أصدق مكرم وصفهم الذين هؤالء كان لقد
القسوة يف فاشتدوا لهم، يتواتى ال غرض أمام الرهيب الخطري الحادث ذلك بعد أنفسهم
إليه اإلساءة أعجزتهم فلما وترشيًدا، وقمًعا محاربة الوفد إىل اإلساءة يف وتناهوا اشتداًدا،
ألوان وسلطوا األبرياء، فآذوا كلها؛ األمة إىل عدوانهم امتد وحيًدا، محصوًرا به الظفر عن
صمًدا، األمة لهم فصمدت وآحاًدا، جموًعا نفسه الشعب عىل البالء وصنوف التعذيب

والتعذيب. والقسوة األلم من تالقي ما عابئة غري أبًدا، الوفد حول ملتفة وظلت
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أمته وبني النحاس مصطفى بني والوالء الحب وصل ما قطع الوزارة وحاولت
تلك كل من ساخًرا ظل الزعيم ولكن والعدوان، العنف ووسائل الطغيان، أساليب بجميع
املسلحة، القوات من طريقه عىل أرصدوا مهما الشعب للقاء يخرج واألساليب، الوسائل
كله ذلك يف لقي وقد فاضحة، مكشوفة تدابري من لصده اتخذوا مهما باألمة يتصل ويروح
املتقدم املشتد، املهاجم املتجلد، الصبور وهو وأهواًال، ومشاقَّ طويًال، وعنتًا كثريًا، عناءً
التي العسكرية والقوات ملنعه، تُحَشد كانت التي بالكتائب حافل غري يرتد، وال ينثني ال
وكذلك واإلسكندرية، ودمنهور طنطا يف فعلوا فكذلك استقباله، من الناس ملنع تُرَصد
بنها من الطريق طوال عىل صافات الجنود وضعوا إذ والدقهلية، املنصور يف صنعوا
بالعيصِّ األرشاط وأقاموا بها، االتصال وبني الزعيم بني ليحولوا الكباري وفتحوا وإليها،
غري يف املتدافعة، الحاشدة الزَُّمِر وتشتيت الجامعة، الجموع لتفريق والقذائف والبنادق

قانون. وال بضمري مباالة
االتصال عن ينرصف أو أقاليمهم، يف الناس لقاء عن لينثني يكن لم األمة زعيم ولكن
األثيم العدوان يبايل ال مقتحًما بصدره، الجنود يالقي متقدًما ربوعهم، يف بهم الشخيص
وساعاته، ظروفه أرهب يف البالد يف االنتقال معتزًما أوقاته، أحرج يف سفًرا منتويًا عليه،
يسرتيح ال الحسنة؛ باألسوة الشعب أمام بارًزا البالغة، القدوة للناس نفسه من معطيًا
ازدحمت مهما طريقه مخرتًقا هو يتقدم وإنما ليتشجعوا، هو يخاف وال ليجاهدوا، هو
يسخروا أن الناس يلبث فال والتشتيت، والتفريق واالحتجاز والحصار املنع أساليب عليه
وأصرب الجسوم، من أقوى أرواحهم ألن باأللم؛ ويهَزءُوا عجيبة، بشجاعة مالقيه األذى من

األبدان. من عليه
غري الجند يف يجدون وال رحمة، الطبيعة يف يجدون الريف سواد يف الناس وكان
أو املحطات يف زعيمهم لقاء وبني بينهم حيل إذا الناس كان لقد اآلثمة. املوحشة القسوة
والرضب األذى من بهم يصنعون الجند كان بما والبنادر املراكز صميم أو املدائن قلوب
من ونََسلُوا الغيطان، يف وتسللوا املزارع، إىل خرجوا واإلحراج؛ اإلعنات ووسائل املُربِّح
الرئيس بتحية ليظفروا مستبقني يجاورنها الحديدية، األرشطة إىل عميق وفج حدب كل
باللقاء فرًحا باملناديل ويلوحون وإعالنًا، شارات النخيل سعف يحملون وهم القطار، يف
للقائهم أسفاره يف الزعيم إىل يصلون يومئٍذ الناس كان لقد وابتساًما. إليه ونشاًطا
املراكب يف وجموًعا القطارات، بجانب وركًضا واألقنية، الرتع يف وَعْوًما النهر، يف سباحة
وينفتح رءوس، عن يومئٍذ تنَشقُّ املرتامية واملروج الحقول كانت كأنما بل والسيارات،

دويٍّا. بالهتاف الفضاء يف األصوات نواحيها يف وتدوي وأجسام، هاٍم عن أديمها
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وكم والهراوات! الغالظ العيص من املحطات يف واملدائن القرى أهل أوذَي وكم
املراكز، يف بهم والتنكيل املخافر، إىل الستياقهم والزرافات، باآلحاد السيارات امتألت

والطغيان! والوعيد التخويف أساليب بكل وإرهابهم
صدقي، أيام قبل محمود محمد أيام املنصورة يف اإلدارة صنعت ماذا أحد نَيس فهل
واخرتاع الحوائل، اصطناع يف التفكري بها بلغ وكيف لزيارتها؟ الزعيم مقدم نبأ سمعت إذ
املمهدة، غري والشقوق األخاديد فيها واستحدثت املعبدة، الطرق احتفرت أن الحواجز،
للقطران وفرًشا نواحيها، أكثر يف الثقال للهراسات وحشًدا تعبيدها، إىل بالحاجة تظاهًرا

واللقاء. واالتصال املسري واملستقبلني القادمني عىل ليمتنع أديمها يكسوان واألسفلت
الزعيم مصطفى الستقبال أقيمت التي الزينات معالم إىل عمدوا كيف أحد نيس وهل
اشتكي ما فإذا مواضعها، من فأزالوها الرِّحاب الرسادقات وإىل فهدَّموها، املدينة يف
عسًفا، زادوهم وإخالصهم، فرحهم ومظاهر نفوسهم تعبري عىل العدوان ذلك من الناس
وال لشكاتهم سميعني يومئٍذ الربرة األبرياء يجد فلم وتنكيًال؛ تعذيبًا عليهم وشددوا

مستجيبني؟!
حول من انفضت قد األمة أن وزعمت االعتداءات، تلك يومئٍذ الوزارة أنكرت ولقد
يفضحها أن إال أبى الساخر القدر ولكن حفاوات، وال ثَمَّ له زينات فال النحاس، مصطفى
علًما صيدليته عىل املنصورة يف األتراك من صيديلٌّ رفع فقد عملها، سوء عن ويكشف
ألن صيدليته عن ينزله أن إليه الرشطة فطلب واستقباله؛ الزعيم مقدم قبيل تركيٍّا
الجمهورية عيد بمناسبة أقامه قد إنما بأنه متذرًعا الرجل فأبى ممنوعة؛ األعالم إقامة
كان فما وقوة، َعنْوة العلم وأنزلوا بقوله، يأبهوا ولم حجته يحفلوا لم ولكنهم الرتكية،
هذا عىل رسميٍّا املفوض تركيا وزير فأحتج سفارته، إىل الحادث أبلغ أن إال الصيديلِّ من
لكرامة ترضية املسئولني مع تحقيق إجراء وطلب دولته، لعلم إهانة عده الذي الحادث
حسبوا أنهم غري شفيع، أو الحادث ذلك عن عذر من اإلدارة لرجال يكن ولم بالده، راية
لقائه. يوم وزينة الزعيم، ملصطفى استقباًال الناس أقامها التي األعالم من العلم ذلك

الحريات عىل يومئٍذ قضوا فقد عظيًما، سلطانهم بغري الطغاة أولئك جرم كان لقد
ومصطنعيهم ملواليهم إيهاًما وزعيمها، األمة بني االتصال يمنعوا لكي مظاهرها جميع يف
ذلك فكان متفرًقا؛ شتيتًا عادت واألمة تالىش، قد النحاس ومصطفى انتهى، قد الوفد بأن
مكانه ورفعة نفسها، عىل مصطفى سلطان وسموِّ األمة، كلمة بروز عىل معوانًا منهم كله
لحفظ وسيلة عاد وزعامته يومئٍذ الوفد لتحطيم صنع ما كل ألن وإخالصها؛ والئها من
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ذروتها عند الزعامة وثبات وإيمانه، به الشعب يقني وازدياد كيانه، وبقاء سلطانه،
العالية.

حكامها وراح األقاليم، يطوف يومئٍذ الوزارة رئيس ذهب اإليهام هذا سبيل ويف
الخفراء بحملهم تلفيًقا، االستقباالت له ويلفقون اصطناًعا، الحفاوات له يصطنعون
الجدد، والثياب الُقُشب، القفاطني يف إليه حشوًدا األرض يف العاملني و«األنفار» واملشايخ
السيارات يف ويشحنونهم الُقُطَر، يركبونهم وكانوا املستعارة، واألزياء املنحولة، واملظاهر
واألنعام، البَْهم قطعان يف كيشوت» «دون بهم استحال الذي الوزير حرضة إىل استياًقا

!… الباهرة الحفاوة عىل يشكرها ويميض جرارة! وجيوًشا كتائب يحسبها
القاطعة باألدلة يومئٍذ ثبت إذ ومهزلة؛ وَمَعرَّة فضيحة كلها الوسائل هذه وكانت
بها الحشود كانت التي االستمارات ُضِبَطت لقد حتى مفتعلة، مصنوعة كانت أنها
تعاليمه إليهم يلقي وعماله، املدير بني متبادلة كانت التي اإلشارات ُضِبَطت كما لة، ُمَرحَّ
والتجميل والتحلية واإلخراج السبك وإحسان املناظر، وإجادة التمثيل إتقان كيفية يف

والتلوين.
خصم إىل الريف وقلب القرى صميم من الناس جلب عىل يحتالون كانوا ولقد
من يومئٍذ الوفد أعجزهم وهللا فلقد بهم! سائقون ورئيسه الوفد إىل أنهم بزعمهم الوفد،
تلك بمثل وال السهولة، بهذه يتحطم أو ليهزم الوفد كان وما عليه. به فاستعانوا نفسه،
«الوفد» هللا جمع فقد حيلة؛ أية وال أداة بأية لينهدم «الوفد» مثل كان ما بل الوسيلة،
الحياة، معاني من وألبسها وولد، شيخ ورجاء شعب، وفكرة بلد، عقيدة حكمته يف ليكون
وإذا عرفتَه، «الحب» أمامك قيل فإذا الرئيسية؛ العواطف اإلنسانية، لغة يف به اشتملت ما
ولقد … ووعيتَه يراد ما أحسسَت «الوفد» أذنيك يطرق وحني أدركته، «البغض» سمعت
خطرَة الدنيا إىل ونزَل ُمحِدثًا، ذلك بعد استحال ثم حادثًا، جرى ما أول الوفد جرى
األقدار خطة يف لبث ما ثم صدر، إىل صدر من وفاض نفس، إىل نفٌس به أوحت إلهام،
ومن نفسه، بقوة آمن فقد بها يؤمن من أمة، روح يف َقرَّت عامة، فكرة إىل َل تحوَّ أن

إيمان! بغري الدنيا من خرج فقد بها يكفْر
فإن بمفرده؛ رجل صنع سوى ليست أنها عدوها خاطر يف األقدار أوقعت ولقد
يف تجري كانت اإللهية الحكمة أن ولو انقضت. قىض وإن مضت، الدنيا هذه من مىض
العائَش لها، َر املعمِّ املقيَم األعقاب عىل سعًدا لرتكت وإرادتهم، الناس مشيئة عىل مشيئتها
درس درسان: العدو أمل لخيبة يكون أن إال أبَْت ولكنها ظاللها، يف الدهر به املستطيَل
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يف فوارت وفًدا؛ ورائه ومن ُخْلًدا، ولذكراه ا، حدٍّ سعد لعمر فجعلت لصنائعه؛ ودرس له،
باقية. الدهر عىل فكرًة وفاته، بعد كلها الحياة تغمر روحه وأشاعت ُرَفاته، الثرى

السفهاء قال كما كانت ولو الفكرة، هذه روحانية عىل أخرى آية سعد موت كان لقد
الفاجعة، تلك يف عليها القضاء لكان خدعة، تريد أو َعَرًضا، تطلب «مصطنعة» حركة
التي النفوس ويف مصطفى، وأصحاب مصطفى يف بالروح يعيش ظل سعًدا ولكن
الروحانية هذه يحس الذي كله والوادي بأسمائهم تهتف التي والصدور بهم، تتناجى

مكتنفة. محيطة حوله ومن مرفرفة، فوقه من
فخرج ومناقبه، خالله أرشف يف واتُِّهَم محاربة، َ أدنَأ رأيت كما مصطفى حورب وقد
لنجح الفكرة، هذه روحانية ولوال منتًرصا، له كان َقَدًرا ورائه من ألن منتًرصا؛ ذلك من
دفني. حقد ويخالطها حرسات، تمازجها بنقمة عدوانهم من أبًدا باءوا وَلَما الَغَدَرة، األثََمُة
وقفوا ولكنهم ففشلوا، عليه القضاء ملحاولة اقرتفوا بما الوفد خصوم يكتِف ولم
الحجة تلك فكانت لينقذوه! عطَّلوه أنهم فزعموا وقفوا، ما بئس الدستور تعطيل من
إىل ويوحون خجل، غري يف يرددونها ومضوا بجملته، الدور ونكتة كله، عهدهم أضحوكة
النيابية، للحياة تصلح ال بأنها األمة متهمني حياء، غري يف تردادها االستعمارية الصحف
وشوهته النيابي النظام أفسدت قد الكثرة وأن دستوره، يستحق ال املرصي الشعب وأن

تشويًها!
وكانت البالد، عىل وبركة خريًا كانت النيابية الحياة فإن عظيًما، بهتانًا ذلك وكان
فينا فمىض الكفاح، من مستطيلة فرتة عىل لنا تواتى فقد البدايات؛ أروع برملاننا بداية
صالبة عنها ورث الثورة، وليد وهو زكيٍّا. دًما سبيله يف بذلنا إذ غاليًا؛ وراح عزيًزا،
قويٍّا نشأته من فطلع حميتها؛ من َحميتَه وأخذ موهبتها، من مواهبه واكتسب عودها،
يُْحَرم أن اإللهية الحكمة شاءت وقد وتربيته، برعايته جليل شيخ فتناوله قوتها، مثل يف
كلها، ملرص أبًا به جاءت ألنها العامة؛ البنوة يف ليجَدها الخاصة البُنوَّة نعمة الشيخ ذلك
ورعايته؛ حنانه ألنفسهم ويحتكروا أبوته، كل عىل قالئل ِولَداٌن أو ولد يستحوذ ال حتى
برملان نشأ وكذلك حفيده، الوفد وجعل ابنته، الشابة األمة تلك اتخذ أن الشيخ يلبث فلم

جد. ألعظم حفيد خري فكان سعد كفالة يف مرص
ُجُدًدا أيًضا نحن نكون أن املنتظر وكان مرص، عىل جديًدا شيئًا الربملان كان لقد
تناوله عىل فنهجم به، الظفُر منه ويطغينا املفاجأة، صدمة مستهله يف تبدهنا عليه،
مطالبه، الحوادث تعلمنا ولم التجربة، بعُد تصقلنا لم أْغَفاًال قبته تحت ونروح غاشمني،
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وَلَما عجبًا، كان َلَما منا، فرط أو لنا وقع هذا من شيئًا أن ولو وآدابَه، تقاليَده تعوِّدنا ولم
بالحياة عهًدا الشعوب وأقدم الدستورية، األمم أعرق ألن مستغربًا؛ وال مستنكًرا مىض
القبة، تحت سعًدا رأوا من ولكن وتَِهُم، تغلط تني وال تخطئ، اليوم إىل تزال ال النيابية،
الصميم، األزهري الحياة، تلك عىل الجديد وهو الندوة، دار يف املنصة فوق وشهدوه
ووجدوا عجيبًا، رجًال شهدوا فقد الرواق؛ بهرة يف والقعود الصحن، يف املجلس أطال
يف كله الربملانيَّ الروح حامًال هللا َلُدِن من جاء رجًال موهوبة، ممتازة شخصية حيالهم
ولقد الفكرة، وروعة اإللهام، بقوة أرساره وأدرك بالفطرة، أوضاعه وحذق صدره، أحناء
بجملتها، الربملانات نظم ووَعى كلها، الدساتري عجم عريق، برملاني رجل حيال منه كنا
مزوًدا معانيه، من مكتمًال له، جاهًزا يجيء جديًدا، شيئًا لينشئ األقدار به جاءت ومن
العريف؛ وال األستاذ إىل يحتاج وال واملعرفة، العلم يُْعِوُزه فال ومراميه؛ ومطالبه بعدته
املعرفة؛ يف منشئني العلم، يف ُمْحِدثني العبقريني رأينا وقديًما بالعبقرية، حباه هللا ألن
أْغنَى، نبع من يفيض وإنما وحدها، التجربة طريق من دائًما يأتي ال العبقرية علم ألن
ليست العظماء عند املعرفة وألن األرض؛ يف وَمَصبُّه السماء، يف مصدره اج ثَجَّ َمِعنٍي ومن
امللَهَمة النفس َمِفيِض من هي وإنما العادة، حكم من أثًرا وال املرانة، طول من اكتسابًا

املنَحَدر. الجليلة السيل، الرهيبة اعة، الدفَّ القوية
هللا إىل مىض ثم بسحرها، الربملان يف سعد جاءنا وقد هللا، عند العبقرية رس إن أال

… الرس بذلك
التنشئة، أحسن العزيز الحفيد ينشئ الجليل الشيخ مىض الرياسة منصة فوق ومن
النظم، وأمثل األوضاع خري إىل السكون ويعوده السياسية، الرتبية أصلح له ويكفل
ويحيل آماًال، ملرص آماله كبار من عليها ويفيض جالًال، النَْدَوة عىل جالله من ويرسل

رجاًال. الشباب
املخلوق الشيخ خطابة قوة من وشهدنا حياة، يفيض املجلس رأينا أن لبثنا وما
مفوَّهني وَمَداِرَه املسائل، أعقد تحل جبارة وأذهانًا أشداء، الحق يف خطباء للمنابر
عىل الجميل، املختار الكالم فن يتعلم لم ومن املشاكل. مجال يف بمنطقهم يصولون
يجيد ال ُمحًرصا أخرَس الدهر آخر راح حميته، وسحر صوته، ومسمع سعد مشهد

كالًما.
كل مع ونهضت بارزون، خطباء فيه وقام متكلمون، امُلحَدث املجلس يف نبغ ولقد
وأحاطوا درًسا، املرشوعات وا وفَّ املدققني، الباحثني من لجان العامة الفروع من فرع
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الصغرية، مرص يف ا حقٍّ ممثلة الكبرية مرص وكانت وبحثًا، علًما الترشيعية باملوضوعات
من فرتة أقرص يف وحذقنا الفن، التقطنا كيف أمرنا، من ويعجب إلينا، ينظر كله والعالم

الدهر. من بعيدة فرتة عىل إال سوانا يحذقه لم ما الزمن
الدنيا بدهت أن العجيبة مرص يكِف لم كأنما نشأته، من عجيبًا برملاننا كان لقد

وأغرب. أبدع حارضها فجاء ماضيها، بغرابة
املنصة، فوق مرفرًفا روًحا املجلس، إىل الدنيا هذه من رحيله بعد سعد رجع وقد
وحدود الدفاع حدوَد وحدَّد القاعدة، وبنى األساس، وضع فقد املجلس؛ أرجاء سائًدا
حياته من وأتم الرسالة، أدى لقد بل ومقاصَده؛ املجلس واجبات القوم وعرف املعارضة،

النهاية. إىل املسري بعده ملن ترك ثم الغاية،
من فيه والحماسة، والحمية باملنطق برملانيٍّا املنصة، فوق فجلس مصطفى وجاء
بجثمانه الشيخ غاب فكأنما دالئله، كل للدستور اإلخالص من حاشًدا روائحه، كل سعد

ووجدانه. بروحه مصطفى حول من ليحرض
بأرسه للعالم وأكدنا للحضارة، البرشية الطبائع أقبُل أننا الحديث بربملاننا أثبتنا لقد
مستوون الذوق، سليمو الفطرة، حساسو وأننا مالبسة، أجمل الجديدة الحياة نالبس أننا
وأُُسس الحياة، أدلة من جمع قد عمره من األوىل املرحلة يف برملاننا وأن سوقنا، عىل
عريق لربملان بعضه يجتمع لم ما بأوضاعه، األخذ وبراعة له، االختيار وحسن النجاح،

األمد. مرتاخي قديم
قطعها، التي القصار الفرتات يف النيابي الحكم حسنات إحصاء إىل املرء رجع ولو
سريه؛ وتعويق إليذائه الظالم يف خيوطها تنسج التي واملكائد به، املحيطة الدسائس رغم
عليها وافق أو اقرتحها التي الحيوية واملرشوعات أقرها، التي القوانني قوائم إىل عاد ولو
املرصي، الربملان أن لوجد بها؛ الحكومة إىل ساق التي والرغبات واملقرتحات ابتكرها، أو
وكفايته، فضله وأثبت نشاطه، أعجب وأبدى ثمراته، أطيب أثمر قد نشأته، حداثة عىل
ومقتضياته، مطالبه لكل والحذق له، الصالح االستعداد أوتوا قد املرصيني أن عىل ودلل
غري طريقه يف التقدم وبني بينه َ ُخيلِّ أنه لو مستواه من ترفع التي الطبيعية والنزعات

احتجاز. وال حائل وال عائق بغري املسري ومتابعة محاَرب،
وتتهم النيابية، الحياة يف تطعن جعلت التي الوزارة أن الغريبة الجرأة من وكان
اإلصالح، باب يف لها شيئًا تؤدي أن تستطع لم التي بذاتها هي لها، تصلح ال بأنها البالد
أكثر به بالعناية تظاهرت الذي الوحيد باليشء يومئٍذ وصفت لقد حتى التحسني؛ ووجوه
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كل جعل رئيسها ألن املستنقعات! وزارة أو الِربَك»، «وزارة يومئٍذ عنها فقيل سواه، من
مفاخره! كل الِربَك ردم من وأقام مطالعها، من املرصية النهضة بنته ملا الهدم همه

كثرية وأنواع عدة جرائم الصالح غري املطلق الحكم ذلك خالل الهدم قائمة ويف
بالصحافة، الوزارة تلك صنعت ما إىل جملتها من نشري أن َحْسبُنا ومنفردة، متقاربة
ونثرت نكال، أقىس بأهلها ونكلت الحدود، أشد عليها ورضبت بالعرشات، عطلتها فقد

نثًرا. واملقربني منها الصنائع عىل امُلِعزِّ ذهب
يف ذهبت وإنما بصددها، القائم القانون يكِفها ولم االجتماعات، حرية وصادرت
إذا إليه الداعي ويعاقب يشاء، كما االجتماع ويفض يمنع قاضيًا البوليس جعل إىل تعديله
اتفاقية الوزارة عقدت حني أنه االجتماعات مصادرة يف تماديهم من بلغ لقد حتى أراد؛
بل الحيوية، ومصالحها بمرص الرضر الثابتة الخطرية االتفاقية تلك اإلنكليز، مع النيل
بعقد جميًعا األقاليم يف الناس طالب ترويج، كل لها يروِّجون كانوا التي االتفاقية تلك
إىل استناًدا باتٍّا املنع فكان أمرها؛ يف والتشاور الخطرية املسألة هذه لبحث اجتماعات

الجديد. الشاذ االستثنائي القانون ذلك
مكاتب يف القضايا أصحاب اجتماعات فض يف إليه يستند أيًضا البوليس كان ولقد

واإلكراه. بالقوة منها الناس ويخرج فيهاجمها املحامني،
بالدهم؛ بمصري يُْعنَوا أن — وصفوتها األمة خرية من وهم — املوظفني عىل وحرموا
املوظفني عىل «يحظر يقول: املايل القانون من ١٤٤ املادة نص عىل تعديًال أدخلوا إذ
نزعات أو آراءً عالنية يبدوا أن أو سياسية، اجتماعات يف يشرتكوا أن واملستخدمني

للعزل!» قابًال يكون ذلك يخالف من وكل سياسية،
أحلت ولكنها اليشء، بعض األمر لهان املصنوع التعديل بهذا األخذ مت عمَّ أنها ولو
فأمعنوا املوظفني من وغريهم اإلدارة موظفي أيدي وأطلقت اآلخرين، عىل حرَّمت ما لقوم
من عرشات فيه اضطهدت الذي الوقت يف لها السياسية والدعوة السيايس العمل يف

بالظن. واألخذ الشبهة ملجرد املوظفني
والرتقيات العالوات وأغدقت الوظائف، يف «املحسوبية» تفشت أن لبثت وما
فأصبحت باألذناب؛ والالعبني وامَلَلقة واملزدلفني واألقارب األنصار عىل االستثنائية
وأسالبًا، غنائم يصيبونها ولكن يستحقونها، ال الناس من قليل عىل وقًفا بذلك الوظائف
«املرصوفات من وفًرا ماًال عليه الوزارة أجرت بارز موضع أو بمنصب منهم يظفر لم ومن

حساب. بغري الرسية»
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والتعريض القضاء بقدسية املساس عن الفاسد الغاشم العهد ذلك يتورع ولم
بالسواء، عليهم توزيعها وحسن القضاء، عدالة إىل الناس بطمأنينة حافل غري بعدالته،
تحاول الحقانية وزارة راحت بل واملتقاضني، القضاة بني الثقة قيام بوجوب آِبٍه وال
أو الوزير نفس يف هوى املحكمة حكم يصادف لم فإذا القضاة، ضمائر عىل السيطرة
أعضائها بتشتيت إما سلطتها، من املحكمة تلك حرمان إىل بادر وسياستَه، تعاَرَض

خاص. بترشيع أو إداري، بطريق
بعض يف له عرض حني (باشا) عبيد مكرم األستاذ الكبري املجاهد يقول ذلك ويف
الدين، سيف أتعاب قضية يف التأديب مجلس حكم صدر «وملا الساحرة: الفياضة خطبه
ولم ع، ُمرشِّ عمُل ال ُموَجع َصيَْحُة هو قانونًا، الغضب من ثورة يف الوزارة استصدرت
عىل الباعث أن رصاحة أعلنت بل َوَرع، مقدسة سامية قضائية هيئة حكم يف يأخذها
«وإذا قائلة: التفسريية مذكرتها يف عليه تهجمت ثم الحكم، ذلك صدور هو الترشيع هذا
إذا أو إبداؤها، الشارع عىل وجَب التأديب مجلس عىل خفيت قد املحاماة مقاليد كانت
األمر بها ذهب بل ذلك، عىل اقترصت وليتها اللبس.» وإزالة اإليضاح وجب عليه التبسْت
الحق يف ذلك فكان أخرى، محكمة إىل اختصاصه ونقل املجلس كرامة استباحة حد إىل
يف التأديب مجلس حكم صدر لو أنه يف عندي ريب وال يغتفر. ال القضاء لكرامة امتهانًا
تستقيل ال فالوزارة واالستبداد، الدكتاتورية عهد يف أما الوزارة، الستقالت دستوري عهد

املحكمة!» تقيل ولكنها …
يف إمعانًا بالدهم وزعيم الشباب بني القطيعة تقوم أن الغاشم العهد ذلك وحاول
فأخذت حوله؛ من الناس فض يف الغاشم السلطان ُقَوى كل تجربة عىل والدأب له، الكيد
عليهم يحرم استثنائيٍّا قانونًا عليهم وأجرت امَلثُالت، بأقىس مدارسهم يف الطالب الوزارة
واستقاللهم، دستورهم قضية عىل والعطف والحنان لبالدهم، والحب وطنهم، يف التفكري
من وفصلهم قمعهم يف إليها تستند متكأة «بالسياسة» االشتغال كلمة من متخذًة

الطاهرة. النقية أوساطهم يف اإلرهاب وإشاعة معاهدهم،
وورثة وأبنائه البلد هذا شباب عىل «سياسة» يومئٍذ سموه ما تحريم كان لقد
ما يُخِفي ال مهلهل ستار وخلف مستعار، باسم للوطنية محاربة هو وتركته، الحارض
بزعمائه، والتعلق مصريه، عىل والخشية فيه، والتفكري بالوطن، االشتغال كان إذ وراءه؛
ويشتعل الروح، به وتتأثر الجسم، منه ويتغذى الدم يف يرسي أن ينبغي لقادته، والوالء

والوجدان. والعاطفة الفكر عىل ويستحوذ الخاطر، يف
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السواء، عىل وخاصة وعامة وطالبًا وشبابًا موظفني جميًعا، الناس اشتغال كان لقد
العهود تلك يف األحاسيس وأرشف املعاني ألكرب وتشويًها تخويًفا «سياسة» سموه بما
أو الحياة بمسألة فعًال االشتغال هو واملصري، املستقبل عىل الخطرة واألدوار املظلمة،
بالجمود والرىض الفناء انتظار يف الجلوس هو به يراد ما إىل الشعب سكون ألن املوت؛
شباب — العمر أدوار بكل املستمر والنضال النفوس، قوى بكل املجاهدة وأما واملوت؛
أو اغتصابها محاولة من البالد وتنجية َظَلَمته، من الوطن لتخليص — ومشيب وكهولة
بأرشف الظفر يف الصادقة والرغبة الحياة، واحرتام للحياة، العمل فهو بها؛ االستبداد

الحياة! معاني
العهود تلك يف هو — الوطن حب أو — «بالسياسة» يومئٍذ االشتغال كان لقد
الحياة وابتغاء االجتماعي، املوت ومجانبة البرشية، يف املتأصلة للغرائز تلبية الغاشمة

والتكوين. والخليقة للفطرة املالبسة الحقيقية
يكون أن يصح كان فهل ودستوًرا، استقالًال نسرتد وأن أحراًرا، نكون أن أردنا لقد
املقدس الديني املطلب هذا بل األعىل، املثل بهذا االشتغال بالتايل، أو بالسياسة، االشتغال
فئة عىل مقصوًرا — عليه والحرص اعتناقه من جزء به واإليمان الدين، من مزيج ألنه —
مسرتسلني البالد أهل من فريق يظل لكي طبقة؛ دون طبقة يف محصوًرا أخرى، دون
أو أرزاقهم، منها يصيبون والحرف الصناعات يف ُمَغيَِّبني مدفونني خواطرهم، أحالم مع
فال الحياة، يواجهون أقبلوا منه انتهوا ما فإذا للمستقبل، والتجهز بالتحصيل منشغلني
اآلمال تموت مؤيس، مظلم ومستقبل كاملوت، وحياة كالعدم، وجود غري حيالهم يجدون

جوانبه؟ عىل رصعى
أن ينبغي له، يجب الذي الصادق املعنى وبهذا يومئٍذ بالسياسة االشتغال كان لقد
بمجموعنا نتوجه أن يجب كان بل الحياة، وأدوار األعمار، مراحل بكل جميًعا يشملنا
ومكافحة الوباء، أشد ومقاومة الخطر، أكرب بدرء عنايتنا بها نُعنَى السياسة، نحو التام
الذي الضيم عىل والنزول لعدونا، التسليم هو يومئٍذ كان عنها االنرصاف ألن الداء؛ أدوى

املستعبدين. باستعباد املجرم الذليل والرىض بنا، يراد
إن البلد، هذا يف بالسياسة يشتغلوا أالَّ الناس من فئات إىل يطلب كان َمْن ملصلحة
إىل القيد يف يرسف محتالٍّ وإبقاءه عليه القضاء يريدون كانوا الذين ملصلحة يكن لم

األبد؟!
كان شئوننا؛ من شأن وكل عندنا، الحكومة خدمة يف عمل وكل لدينا، تعليم كل
الوطني، الشعور استئصال بقصد الفاتك السام إليحائه معرًَّضا عدونا، رقابة رهن يومئٍذ
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قبور يف نعيش الغرائز، منزوعي أبًدا لنظل وجودنا معاني من بالسياسة االشتغال أو
راسفني. الذل

مستقبله، عن والذود مصريه عن بالدفاع يومئٍذ أوىل كان — شعري ليت — وَمْن
عرص. كل يف العليا امُلثُل عن والذَّادُة كفاح، كل عدة ألنهم الشيوخ قبل الشباب جموع من
وشعلة املقدس، املصباح حملة ألنهم شبابها؛ عىل اليوم تعتمد الغرب أمم ذي هي وها

جيل. بعد جيًال املتوارثة الحياة
القادة ويهيب شبابها، الزعماء ينادي حريتنا، اغتصبت التي ذاتها إنجلرتا يف بل
يف مضحني بجمعكم وتعاَلوا عدتنا، لتكونوا الصادقة حماستكم يف هلموا أن بفتيانها

مستشهدين. وطنكم سبيل
وأدوار والطغيان، الظلم عهود يف الشباب موقف يروح أن ينبغي كان ما هو هذا
وقد اإلجماع، وتشتيت الوفد وتوهني الزعامة لتحطيم املتعاقبة االستعمارية التجاريب
الفوز يف الفضل بعض لهم وكان األرواح، جيايش فيه وثبتوا النفوس، أعلياء شبابنا لزمه

واالستقالل. الدستور معارك يف وزعامتها األمة اكتسبته الذي املبني
اجتزنا وقد للشباب قيل إذا اآلن، سديدة والنصيحة اليوم، سليًما املنطق يكون وقد
يف الحق مطلق فيه نملك جديد عهد واحتوانا العهود، تلك من وتخلصنا األدوار، تلك
معاهدكم، يف َقرُّوا الشباب، أيها اليوم عليكم «ال وطننا: مجد وبناء شئوننا، يف الترصف
اإلصالح ملتمسة وتشتغل الخري، متوخية تعمل الزعامة ودعوا دراساتكم، يف وانكمشوا
طيبًا ورصيًدا الذراع، حبل عىل تجدها إليها تحتج متى لها عدة أبقوا وإنما واإلحسان،
والشجاعة والتضحية الجرأة ومطالب الخطر مواضع يف تُصبُْه تلتمسه متى موفوًرا

واإلقدام».
الزعامة قدس وصيانة االستقالل، وحماية الدستور، حراسة يف اليوم الشباب ليكن
إيذان وعىل خطر، أي بادرة وعند موقف، كل يف النحاس مصطفى بجانب ليكونوا
فليس بالوقيعة؛ املشاءين إىل منهم أَحدٌّ يستمَعنَّ وال املجيء، تستحق ساعة أيَة باملجيء
مصطفى من إخالًصا أكثر وال أطيب وال أنزه وال أحسن وال أفضل سيايس كله البلد يف

وأمته. لبالده النحاس
الناس من فريًقا «إن بالده: يف الشباب واجب بسبيل يوًما يقول بولدوين رأينا ولقد
والظلم االستبداد عىل ينهض الحكم، من شاذٍّا أسلوبًا الوطن عىل يفرضوا أن يريدون
أن — الرفيع الوطنيِّ وتعاونه الجليل بإخائه — الشباب وسع يف ولكن والجربوت،

الغالية.» واألرواح املهج تراث بها ظفرنا التي الديمقراطية يصون
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الحرية، معها تصون زعامتنا، بجانب تنكر ال قوًة شبابنا، موقف إذن هذا فليكن
االستقالل. بجانبها وتعزز

يكاد حد إىل البالد يف الجاسوسية انتشار ونُْكره، العهد ذلك مساوئ أشنع من وكان
يف ينبثون الجواسيس وكان الغابرين. السالطني عهد عىل تركيا يف عليه كانت ما يبلغ
قريب من واملنتسبني الوفد إىل واملنتمني املخلصني ويتأثرون اآلمنني، ويتعقبون املجامع،
ذممهم، عىل ويفرتون ورسهم، جهرهم عىل ويتلصصون كظلهم، يتبعونهم بعيد، أو
هؤالء وفوق بالضعفاء، وتبطش منهم، باألقوياء تتحرش ورائهم من والدكتاتورية

شاهدة. ناظرة هللا عني وهؤالء
دولة إقامة أثناء استفانو سان بفندق يحيطون الذين الجواسيس عدد كان ولقد
يف النزهة إىل دولته خرج فإذا الرسي، البوليس رجال من ٨٧ يبلغ فيه الجليل الرئيس
فراح أنظارهم عن غابت الرئيس سيارة أن مرة وحدث البوليس، سيارة تبعته سيارته
سيارة كانت إذا وذاك هذا بلهفٍة ويسألون البيوت، ويدخلون الشوارع يطوفون املساكني

هناك! من أو هنا من ذهبت قد الرئيس
تلفيق. أعجب األبرياء عىل التهم يلفقون ذلك فوق الجواسيس وكان

املوظفني» «حماية سموه قانون العهد، ذلك أصدرها التي الشواذ القوانني بني ومن
عىل الساهرون ط والرشُّ النظام بحفظ واملوكلون اإلدارة رجال وبخاصة املوظفني، إلغراء
غري يف لنقمته، واملستهدفني العهد بخصوم والتنكيل بإهدارها، وحرياتهم، األفراد حقوق
املوظفني اطمئنان كان لقد بل قانون، من زاجر أو جزاء من خوف أو عقاب من خشية
وإيذائهم، الناس حريات عىل التضييق يف أرسفوا هم إذا املؤاخذة من بنجوة قيامهم إىل
كبري لفريق باعثًا واملساواة، العدالة مبادئ ألبسط املنايف الشاذ القانون هذا بمقتىض
الرتقية، إىل لهم جواًزا ذلك ليكون وضحاياه، العهد خصوم إيذاء يف الغلو عىل منهم

وعطاء. منًحا عليهم اإلغداق يف ومطمًعا
منال ودون الناس، فوق خاصة فئة املوظفني طبقة الهمجيُّ القانون ذلك جعل لقد
من حق وهو — مبارشة موظف عىل العمومية الدعوى رفع يجوز بأال قىض إذ القانون؛
يختص الذي الوزير ذلك يف يُسأل لم ما — القانون مبادئ به تقيض اإلنسان حقوق

مًعا! والحكم الخصم ليكون عليه؛ املعتِدي أخرى، بعبارة أو بأمره،
ويقبض حرماتها، وينتهك البيوت يدخل البوليس راح الشاذ القانون هذا وبقوة
يف ويقسو امللكية، الساحة يف والنواب الشيوخ عىل ويعتدي حق، وجه غري من الناس عىل
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النيابة إىل الشكوى فريفعون خطرية، وكسور بجروح إصابتهم حد إىل واإليذاء الرضب
… املهمالت سلة تودعها وهذه الوزارة، إىل ترفعها وهذه العمومية،

عهد والتبديد، اإلرساف عهد األموال، وإضاعة الذمم، رشاء عهد العهد ذلك كان لقد
األنصار عىل تنثر الرسية املصاريف كانت لقد حتى ونواحيه؛ ألوانه بكل واإلفساد اإلغراء
واالستهانة يومئٍذ الغلوِّ مبلغ عىل يدل مخيًفا ا حدٍّ رقمها بلغ أن إىل نثًرا، واملأجورين

والتفريط.
يومئٍذ سمي ما يدخل أن ينبغي الدولة أموال يف اإلرساف من الباب هذا ويف
باتفاقيات اإلنكليز مع يرتبط بأمره والحاكم العهد ذلك وزير راح فقد النيل؛ باتفاقيات
لهم ليمكن أولياء؛ جبل خزان إنشاء عىل ويقرهم البالد، مصري عىل الخطر بالغة مائية

املاء. بسالح مرص قتل من
بمقتضاها: قبلوا أخرى باتفاقيات كذلك وارتبط

ألف و٣٨٦ مليون بمبلغ ١٨٥٥ سنة املعقود العثماني القرض مرص تلتزم بأن أوًال:
جنيه.

اإلنجليزية، البواخر عن تعويًضا جنيه ألف ستمائة الربيطانية للحكومة تدفع أن ثانيًا:
ملرص. فحًما تحمل وكانت الحرب أثناء غرقت التي

الجمارك لتها حصَّ التي الرسوم من الربيطانية للحكومة جنيه ألف ٢٩٤ تدفع أن ثالثًا:
فمجموع الحرب؛ أثناء يف الربيطانية العسكرية السلطة بعضمستوردات عىل املرصية

جنيه. ألف ومائتا مليونان املرصية الحكومة تدفعه ما
عن أملانيا من ملرص تعويًضا جنيه ألف و٥٨٥ مليون مبلغ أيًضا االتفاق وتناول
االتفاق تناولها التي املبالغ مجموع فيكون الحرب، جراء من تحملتها التي الخسائر

جنيه! ألف و١٦٥ ماليني أربعة
فللرئيس التمثيل؛ سموه ا خاصٍّ مرتبًا منهم لكلٍّ فرتبوا أنفسهم، الوزراء ينَس ولم
املصاريف من له الذي الخارجية وزير عدا ما جنيه، ثالثمائة وزير ولكل جنيه، خمسمائة
مرتباتهم من أنقصوا قد الربملان عهد يف الوزراء بينما هذا جنيه، آالف عرشة الرسية

منهم. لكلٍّ جنيه ثالثمائة
أو حزبهم يف لالشرتاك فادحة إتاوات الناس عىل يرضبون الريف يف عمالهم وراح
التخويف وأساليب بالسياط اإلتاوات تلك يجمعون الغاشم السلطان عمال فكان ناديهم؛

الشديد. والبطش واإلرهاب
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منه كانوا ما منه وينتزعون به، ويعبثون ُغلَُفه، يفضون الربيد، عىل رقابة وأقاموا
يف أنصاره إىل كثرية غلف يف له عام نداء من نسًخا الوفد أرسل أن حدث فقد موجسني؛

قوانني. وال بحرمات آبهة غري الكتب تلك تصادر الربيد إدارة فجعلت الريف، سواد
يفتشونها، واملنازل الدور عىل االنقضاض حد إىل الحركات انتهاك يف وتناهوا
أهلها ويروِّعون واللصوص، كالسطاة بالليل ويغشونها صميمها، يف الخدور ويقتحمون

ترويًعا.
إىل قدم الدستور، يوم وهو ،١٩٢٩ سنة مارس شهر من عرش الخامس اليوم ويف
ونوابهم، شيوخهم يتقدمهم الناس من زاخرة جموع البالد أطراف جميع من القاهرة
أصابهم، الذي الظلم هذا عنهم لريفع مليكهم إىل متوجهني عابدين، ساحة إىل مهرعني
وأجَلبَْت عدته، اليوم لهذا أعدت قد الوزارة وكانت به. آمنوا الذي الدستور إليهم ويرد

املسلحة. وقواتها ورجلها بخيلها عليها
وسحره الخالب، وبيانه العجيب، وأسلوبه النفاثة، لغته يف عبيد مكرم يقول ذلك ويف

املبني:

البوليس بقوات تموج حصار حالة يف وكأنها القاهرة كانت املرتقب اليوم ويف
وتقيهم واملسدسات، والبنادق العيصالغليظة تسلحهم وركبانًا، والجيشمشاًة

والخوذات. الدروع
يف يقف من كل الكتساح العدة وتتخذ للهجوم تتحفز القوة وبينما
حومة إىل شوقها تعلن االنتظار ملت وقد الصافنات الخيول وبينما سبيلها،
تُتََّقى، معها عيص فال عجباه! وا مقبلة؛ العدوِّ بجيوش إذا … بصهيلها الوغى
يف هللا عىل توكلت أنها إال سالح كل من عزالء صليلها، من يُخَىش سيوف وال
وعىل رحالها، يف يميش الحق وجالل وثبات، سكون يف الُهَويْنا تسري نضالها،
القوة دبت كيف شعري ليت استشهادها، إىل يقودونها واهنون شيوخ رأسها

أوصالها! يف
األبرياء، عىل رحمة تبكي السماء ذي هي ها يتالحمان، الجيشان هما ها
الوقورون الشيوخ أوالء هم ها ونصالها، بعصيها القوة عليهم انهالت وقد
النقاالت ذي هي وها بأوحالها، دماؤهم فتختلط األرضجاثمني، عىل يسقطون
يف يَُكبَّلون السجون إىل بل فيها، يعالجون املستشفيات إىل ال الجرحى تنقل

أغاللها.
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والنواب: الشيوخ أيها
… الوطن تقدير ببطولتكم استحققتم لقد

هو خزيه إزاء بجالله، كله الغاشم العهد ذلك يغمر جليًال تاريخيٍّا موقًفا ذلك كان
سلسلة به ختم جرم وأشنع نعشه، يف ُدقَّ مسمار آخر هذا كان وقد وَسَفاله؛ وعاره

أيامه. كأول أيامه آخر بعارها لطخت التي الشنعاء والفعلة وآثامه، جرائمه
لكل واصطربت إيمان، صمدة كله لذلك صمدت أنها الوفدية العقيدة فخار وكان
واحتمال جلد َمَخاض جميًعا وخاضتها ضعف، صرب ال قوة اصطبار واآلالم اآلثام تلك
واستعادت الفوز، لها واستكمل النرص، كله ذلك بفضل لها فتم ويأس؛ وهن مخاض ال
واستحكام الحصن، ومناعة االحتمال، قوة املعركة يف اكتسبت إذ كان؛ مما أروع مكانها

البنيان. وحصانة املواقع،
الجرائم وازدحام واستطالته، مكثه فكان شهًرا؛ عرش خمسة العهد ذلك لبث وقد
ثم وأهواله، آالمه وجملة الجهاد وتتابع حياله، والجهاد واملحن اآلثام واحتشاد خالله،
يتحطم، ال الوفد أن عىل قاطًعا دليًال وفشله؛ وخيبته بخزيه جميًعا ذلك بعد انتهاؤه

مكني. مكان يف واملبادئ تنهدم، ال والفكرة
ظل فقد ونكباته؛ الغاشم العهد ذلك تجاريب كل يف الزعامة حليف النرص كان لقد
ف يُْرشِ جواده، صهوة عىل — كتابه يف لويد لورد يقول كما — قائًما النحاس مصطفى
التََّلَعات، ويحتل الصفوف، وينظم الجموع، ويوجه امليدان، يف ويجول املوقف، عىل
بني وهو بذاته، التقدم عن يرتاخى وال بنفسه، املهاجمة عن يرتدد وال املخاطر، ويقتحم
ابتسم صادمة صدمته كلما جهاده، نهاية والفوز له، النجاح بأن مؤمن جميًعا ذلك
أثرها يف يرسي كالكهرباء، هزة غري نفسه يف لتفعل تكن لم ألنها منها؛ وسخر لها،
يشء، عىل الٍو غري ينبعث غالب قويٌّ وشعور جديدة، وحركة ُمنْعش، وروح غريب نشاط

امليدان. ويستعيد املوضع ليسرتد مستبًقا ويطفر
هذا يف األصل وكل املجاهدين، صفوف يف املعنوي للروح كان يومئٍذ الفضل كل
يمسك كيف يومئٍذ النحاس مصطفى عرف فقد القيادة؛ وسداد الزعامة لحكمة الروح
فيه وينفخ التوجيه، أحكم يوجهه يمينه، يف السارب الساري اللطيف الخفي الروح بهذا
مجرمة حربًا بالذات هو حورب فقد ميادينه، أحسن يف ويطلقه وإيمانه، هو روحه من
الجلد الثابت أبًدا وكان ُمْجِفل، وال منكمش وال منزٍو غري السهام يتلقى فكان نكراء،
لجموع الحسنة واألسوة أعوانه، لصفوف املثىل القدوة راح ثم ومن املطمنئ؛ الصبور
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تعبهم، فنْسوا ُمتَْعب غري حيالهم وجدوه تعبوا كلما ميدانه، ويف َعَلمه تحت املجاهدين
يرتفعون فعادوا ومجاهدته، إيمانه وأكربوا بإعجاب إليه نظروا املعارك أجهدتهم وكلما

ناشطني. ني مستَِجمِّ خفاًفا أنفسهم فوق
حاولوا التي النكراء التهمة تلك من براءته ظهور بعد مصطفى قال ما تسمعوا أفلم
صادق زعيم به نادى ما أروع من يومئٍذ كلمته فإن الدين، سيف قضية يف بها اتهامه

قائًال: يومئٍذ قومه بني نادى لقد الكريم. الويلَّ وشعبه املحبوبة أمتَُه

وطني: بني
عن َس ينفِّ بأن وأْوَىل لفكري، وأْمتَُع بشكري، أحقُّ يَْوَميْكم أيَّ أدري ال
يوم أم سعد؟ خليفة اتهامهم يوم باألمة، لتشهريهم حزنكم أيوم صدري:
خادم كليهما يف وأنا … الوفد؟! خصوم عىل حكم وهو الرباءة، بإعالن فرحكم
حزنكم، أكربُت وهللا فلقد بحبها، املرموق بعطفها، املغمور الكريمة األمة هذه
فلنتوجه جزاءكم، عني يتوىل أن عىل القادر وهو َدرُُّكم! فرحكم. أكربُت كما
الكائدين، كيد من النيابية حياتنا برأ الذي الحاكمني ألحكم بالشكر جميًعا

الشياطني. رجوم من وحفظها

األعزاء: املواطنون أيها

أنتم ها واليوم أخلفتكم، فما ووعدتكم َكذَبْتُُكم، فما االتهام يوم ناديتكم لقد
واشكروا. هلل فاسجدوا هللا، بحمد األَْعَلوَن

من لألمة دبروه بما فرحني التهم، بأشنع يرموننا باألمس خصومنا كان
يف لزعمائكم فسجلت النهار، وضح يف العدالُة طلعت أن إال هي فما ستار. وراء
والصالبة والنزاهَة، بالواجب، والقياَم والرفق، «الشفقة، رصيح، بلفظ حكمها،
واستخدام والتلفيق، والتزوير، «الرسقة، بِميسم الخصوم وَدَمَغْت الحق»، يف
جنوًدا، وأكثر عوًدا، أصلب الغمرة هذه من النيابية الحياُة وخرجت األرشار»،

محموًدا. سعيها وكان شهوًدا، وأْزكى بنوًدا، وأرَفَع
النزيه، بقضائكم فافخروا ظنكم؛ حسن عند زعماءكم أن علمتم ولقد
معي واشكروا َعَلم؛ فيكم فهم منكم، املحاماة برجال واهنَئُوا األمم، به وباهوا
وتتطلع لفرحكم، وتفرح لحزنكم، تحزن التي الكريمة النبيلة الشعوب تلك
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عىل وتشفق بكم، ما الحرية حب من بها ألن وأحوالكم؛ أخباركم إىل باهتمام
الذين املحرتمني الغربيني نشكر كما سبيلكم. يف الخصوم يصنعه مما نفسها
وتهنئتنا اتهامنا، عند مجاملتنا إىل الحرية وتقديس بالعدل شعورهم دفعهم
انترص قلم وكل بالصدق، تحرك لسان كل فلنشكر وأخريًا فينا. القضاء بكلمة

النصري. ونعم ولينا وهللا للعدل، خفق قلب وكل للحق،

وقد النكر، وأيامه الغاشم العهد ذلك من الصميم يف رضبة الحكم هذا جاء لقد
التدابري أحد أن الحظ سوء من كان «وقد فقال: بذلك، كتابه يف لويد لورد اعرتف
(ويصا وزميليه باشا النحاس بإحالة القرار كان الجديدة السنة أوائل يف اتخذت التي
بصناعتهم الالئق غري سلوكهم بشأن التأديب مجلس عىل بك) فخري وجعفر بك واصف
الحكم هو كهذا ترصف من يرجى أن يمكن ما كل كان إذ الدين؛ سيف قضية يف
فعًال حصل كما — الرباءة حكم يروح بينما شيئًا، يؤخر وال يقدم ال وهو «بالتوبيخ»،
حول القلوب جمعت فقد وسمعتها؛ الحكومة لهيبة عنيفة ورضبة للوفد انتصاًرا —
الطغيان صورة يف الحكومة تصوير وسهلت نحوه، العطف شتات وضمت باشا، النحاس

العام.» الشعور ومقاومة
تخاذل، قد فيه املطلق الحكم كان وقت يف املُحطِّمة املوجعة الرضبة هذه وقعت وقد
أو أخرى، حركة لتصدمه والكمد الحرية فرط من الرتدد إىل وينزع الفشل، يحس وبدأ
الحكام «غربلة» منها يراد كان النطاق واسعة حركة وهي أمره، من بقَي ما عليه تفسد

مقبول. شفيع وال ظاهر مربر بغري املعاش عىل منهم كبري فريق بإحالة األقاليم يف
الخيبة منعطف نحو التيار انحراف أدركت إذ — يومئٍذ القرص سياسة وبدأت
به. سخية قبل من كانت الذي تأييدها وتمسك معونتها، وتحتجز ترتاخى — والفشل

سقوط وهو األليم، العهد ذلك من البالد نجاة عىل فأعان خارجي عامٌل كذلك وبرز
تلبث فلم مكانها؛ العمال حكومة وقيام ،١٩٢٩ سنة من مايو شهر يف املحافظني وزارة
سياسة — مرص يف القديمة السياسة بأن شعرت أن بريطانيا يف الجديدة الحكومة
قد — لويد لورد وهو — مرص يف ممثلها ألن تتبدل؛ أن حان قد — قبلها من املحافظني
الخارجية وزير هندرسن املسرت املرحوم ذهب لقد حتى اإلرساف، أسوأ التطبيق يف أرسف
ما كثريًا مائج، هائج «تيار أنها إىل السياسة تلك وصف يف العمال حكومة يف اإلنكليزية

أديمه!» يروق وال صفحته تصفو وال يوًما يهدأ ال كِدًرا يروح
مزمًعا وكان هندنربج، للرئيس رسمية زيارة يف برلني يف يومئٍذ فؤاد امللك وكان
إنجلرتا إىل يقدم أن عىل أخرى، رسمية لزيارات أوروبا يف أخرى بالد إىل أملانيا من السفر
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محمد يكون أن كذلك النية وكانت يوليو، شهر من الثاني النصف يف رسمية غري بصفة
لويد لورد يكون وأن إليها، جاللته وصول عند إنجلرتا يف الوزارة رئيس باشا محمود

بالذات. الشهر ذلك يف الصيفية بإجازته هناك أيًضا
لويد بأن النبأ ذاع حتى هندرسن باملسرت ويجتمع لندن إىل يصل لويد لورد يكد ولم
أن كرومر» عهد من «مرص نفسه لويد كتاب من بعد فيما وتبنَيَّ منصبه؛ من أقيل قد
استقالته. بتقديم لطيف خفيٍّ طرف من إليه وأوعز بذوق، منه تخلص هندرسن املسرت
لم كله ذلك ولكن مكانه، عن زحزحته حول ضجة يثري أن هذا بعد لويد حاول وقد
خيالء إىل النزَّاع املتعجرف االستعماري ذلك بالخالصمن ملرص هللا وأذن له، أحد يستمع

السلطان. وزهو النفوذ
شعب عند كبرية أمة تمثيل إىل به ُدِفَع سيايسصغري، من يومئٍذ مرص تخلصت لقد
فيهما ففشل ، املرسحيِّ «التمثيل» معاني إىل السيايسِّ التمثيل بمعاني فخرج رزين؛ عاقل
هي بها تراءى التي املظاهر تلك وكانت وأساليبها، السياسة أفانني يحذق لم ألنه مًعا؛
الحذق من مجرًدا الرباعة، من عاريًا يبدو ال حتى به يخصف راح الذي «التني» ورق

واالفتنان.
الطبيعة مشيئة يف مقدورها وكان وشكًال، وقالبًا صنعة لويد لورد يف ما كل كان لقد
هو العالم يف ونصيبها الطبيعة، يف مظهر أروع هي الصادقة الشخصية ألن الفشل؛
املنظمة. غري الهزيمة هو الدنيا يف نصيبها فإن الكاذبة، الشخصية وأما املنَظَّم؛ الفوز

أعطاه وإنما نبوًغا، الطبيعة تؤتِِه لم اعتياديٍّا، رجًال الرجولة أقيسة يف لويد كان لقد
وال الكمية ترفعهم الناس، ُصنِْع من هم كثريٌ الناس ومن النبوغ، يشبه شيئًا حزبه
امُلزِبَدُة الرغوة تلبث كما إال عليها يلبثوا لم الدنيا، سطح عىل ارتفعوا فإذا النوع؛ يرفعهم

َهبَاء. الحال يف ذاهبًا ُجَفاء، يميض املصطخب، واملوج املتدفع، املاء صفحة عىل
ولم الخيل، سباق يف تَُه ِجدَّ يبدد لم غنيٍّا قومه فرآه املحافظني، يف لويد لورد نشأ
نجربه فقالوا الشهوات؛ ومواطن واألندية املضاربات، ومجال املراهنات، أسواق يف يتالَش
قومه، يف جديًدا اكتشاًفا وحسبوه يتبلد، أو يفسد لكيال الجد؛ معاني من معنى يف
وطمًعا، منهم أمًال دفًعا، املناصب إىل يدفعونه فراحوا شيخوختهم؛ وسط طيبًا وشبابًا
ارتفع وكذلك وقوته؛ هو روائه من شيئًا يعطها لم ولكنه وقوَّتها ُرَواءها املناصب وأعطته
فاستسلم يؤيده، نفسه من له قوام وال يسنده، ذاته يف يشء ال إذ بها، ليسقط عليها
وهو واملسمار، اإلبرة يجذب الذي املغناطيس هو املنصب ألن ويشده؛ يجذبه للمنصب

واألقدار. والِقيَِم املواهب محك
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يتغلغل ال الظاهرة، املادة يف عنده كلها الحياة رس ماديٍّا، رجًال لويد لورد كان لقد
رس يفهم لويد لورد يكن ولم وبناءها. وصنعها الروح قوة يعرف وال وراءها، ما إىل
املسترتة الرشق أعماق إىل ينفذ ولم واألغشية، بالسطوح عمله من قنع ألنه الرشق؛
من بالحرمان، راضية صابرة ومنحت، الزمان قديم من أعطت التي مرص فظن الخفية؛
كأن كربها، يف كإنجلرتا ليست صغرها، يف مرص أن وحسب ووهبت؛ به أفادت ما بعض
وراء ما سيدة وكأن واليارد، املربع باملرت وتقاس األرض، بحدود تحد الحياة رشيعة
حق الحرية وكأن تموت، أن ينبغي التاريخ وراء ما وسيدة تعيش، أن ينبغي البحار
منه تضحك املستعمرين فلسفة يف تخريج وهو رشوط، بغري يسلب أو برشوط، يعطى
ومنزعه، لويد نفس من هًوى وجد بالقوة، مفتون مبدأ ألنه به؛ وتستهني نفسها، الحياة
مرص يف به وأحدث تجربة، الهند يف وجربه عليه، لزاًما ليكون ولزمه به، ليختنق فاعتنقه

… والخذالن الخيبة بأفضح منه خرج ثم نكبة،
يف الربيطانية الخارجية وزير هندرسن املسرت صنع ما أنباء مرص يف الناس وتلقى
وابتهاج بالغ، بفرح استقالته تقديم عىل حمله إذ لويد، باللورد يومئٍذ العمال حكومة
يغلو أهوج، البادرة، رسيع وعدو مبني، خصم من تخلصوا قد أنهم أحسوا إذ ظاهر؛
يف الربيطانية السياسة تغيري قرب عىل حسنة عالمة أنه كذلك لهم وبدا استعماريته؛ يف
بها استعني التي التجربة يف فشلت التي الحديدية اليد ذات الوزارة حياة ودنوِّ البالد،

شديد. بُخْرس حاولته مما وباءت عليها،
مرص، يف الربيطاني السامي املندوب منصب يف آخر سيايس تعيني أعلن أن لبث وما
منه سيبتلون وهل الجديد، املندوب هذا يكون من الناس فتساءل لورين، بريس سري وهو
«املوظفني» من إنه لهم فقيل معه، متباين له مخالف طراز من سيايس هو أو آخر، بلويد
فيها واكتسبوا الصناعة، حذقوا الذين «الدبلوماسيني» من أو السيايس، التمثيل سلك يف
يروا حتى يحكموا أن الناس يشأ فلم واالستعداد؛ والليونة املرانة — التجربة بحكم —

األيام. يديه عىل تحدثه سوف ما بأنفسهم ويشهدوا صانع، هو ما عيانًا
مقاليد ليتسلم مرص إىل الجديد املندوب قدم حتى ينتهي، العام ذلك صيف كاد وما
بسبيل هندرسن املسرت من عرضت قد مقرتحات هناك بأن الناس تسامع كما منصبه،
عىل ليعرضها البالد إىل باشا محمود محمد وحملها وإنكلرتا، مرص بني العالقات تسوية
البالد. وإرادة الشعب ملشيئة فيه زيف ال حرٍّا انتخابًا ينتخب برملان يف «ممثلة» األمة

االستبداد عىل ت وَحقَّ املطلق، الحكم حياة خاتمة الصورة هذه عىل يومئٍذ آذنت لقد
املدة نصف ينتهي أن قبل النيابي والنظام للدستور الحياة تباشري وبدت املوت، كلمة

370



النحاس مصطفى

جديد بخلق واإلتيان الوفد، عىل القضاء سبيل يف املأساة هذه صاحب حددها التي
آخرين. قوم واستخالف

يحملها؛ لم لو وبوده املقرتحات تلك يحمل مرص إىل الحديدية» «اليد صاحب وعاد
«ساعي يومئٍذ فسمي أمده؛ وانقضاء حكمه نهاية ووثيقة عهده، وفاة شهادة ألنها
يومئٍذ هو راح وإن حملها، ِوْزر غري املقرتحات تلك يف له يكن لم أنه إىل إشارة الربيد»،
أخرض كتاب يف جهده وسجل واجتهد، وباحث وتناقش، فيها تفاوض قد أنه يدَّعي

شهيد. خري ليكون
مع ظل وإن روحه، أعماق يف متخاذًال النفس، محطوم الحديدية اليد صاحب عاد

العزيز. القوي يزال ال بأنه يرتاءى الوجه، لتغطية الظاهر، يف ذلك
هو راح أن حقيبته يف املقرتحات تلك حامًال مرص إىل انحداره عقب لبث وما
أملك الذي وحدي» «أنا يقول: ذلك يف وهو االنتخاب. قانون تعديل يحاولون وجماعته
مثله فرد مع ال الشعب مع االتفاق يريدون الواقع يف كانوا اإلنكليز ولكن التعديل، هذا
يزيد أو شهًرا فمكث القانون، تعديل من يمكنوه فلم األعوان؛ محدود األسناد قليل
من السخرية إليه وتلقى الهوان، صنوف سائر ويتحمل حينًا ويتذلل حينًا يتالعب وهو
كلمة منتظًرا يشعر، وال غضبًا يحس وال يزمجر، وال يهدر فال األلوان، مختلفة الصحف
ونضال النفس، وكفاح الحق، بقوة عليه تغلب الذي مصطفى خصمه شفتي من الَقَدر

واليقني. واإليمان املبادئ معارك يف الروح،
فقد وأنصاره؛ وصحبه وقومه النحاس مصطفى شخص يف املبادئ انترصت لقد
مصطفى ترك وقد … حياته كل منه املوهوبة فيه، يشء كل عىل املسيطرة هي املبادئ كانت
التي الساحقة والجموع فأطاعته، وجهها التي الكثرة عاطفة إىل وأخلد عاطفته، شأن
العقيدة، يف وخصومه املبدأ، يف صحابه إال خصوًما وال صحابًا له يعرف يَُعْد فلم وكلته؛
يظل ولكنه وشخصيته، لحمه يف الحاقدون الشانئون ويرتع نفسه، ذات يف يَُعاَدى وقد
عن منرصًفا أرادوه، حيث وأقاموه وكلوه، الذين بحق املجاهر نفسه، لحق املنكر أبًدا
إىل هواها من املجردة الوسيلة نفسه مقيًما وفكرته، مبادئه مطالب إىل حياته مطالب

أمته. غاية بلوغ
«إني األوحد: وزعيمها عرش التاسع القرن يف أملانيا منشئ — بسمارك قال لقد
الذين درك إىل هاويًا ما لحظة وجدتني أنا إذا القذر الثوب أخلع كما الحياة عنِّي ألخلع

لذواتهم!» ويحيون ألنفسهم يعيشون
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من ي وتَصفِّ أنفسهم من تجردهم أهلها: قلوب من املتمكنة املبادئ صوت ذلك
محاربة يحاربون أو لألحقاد، فيخاصمون الهوى نزغات بهم تنزغ ال طباعهم، الشوائب
يؤثرونه الحق طالب واستحالوا مصائرهم، عىل األمة مصري آثروا ألنهم لألفراد؛ األفراد

بيده. حياته ويختم كمده، من يموت الباطل تركوا أصابوه فإن ذواتهم، عىل
وهم «عمليني»، البالد قضية يف أنفسهم يحسبون بقوم السياسية حياتنا منيت لقد
البالد وحساب نفسها، حقيقة يف يسريٌ حسابُها التي الشخصية العملية هذه يف كذلك وهللا
الجهلة ذلك يف وهم األفق، بعيد خيال هؤالء عند ومبادئنا عليها. عسري والوطن والشعب
وموازينهم، أعينهم يف كذلك تراءت وإن خياًال، ليست الروحانية ألن دعواهم؛ يف والكذبة
عن جاء ما األخيلة أنفع وإنَّ مًعا، والخيال الحقيقة يَغذِّي رجل إال الصادق السيايسُّ وما
ومزامري وأناشيدنا خواطرنا وما والضاللة، الخداع طريق عن يأِت ولم الروح، طريق
املسلوبة الحرية لطالب ألن العاطفة؛ ولسان الخيال، وترجمان الروح، لغة إال نهضتنا
منابع أسمى من وتنبع النفوس، أعماق من تنبعث ألنها الناس؛ لغة غري لغة منهم
«بوانكاريه» أيام إىل أرسطو زمان من عداها ما وكل الوجود، مصادر وأعىل اإلحساس،
املؤلفات من محدودة مجموعة يف قائم كتب، بضعة يف محشود والنظريات الفلسفات من
وأي بها، نَِدين بأن أحقُّ املبادئ أي هو األكرب، واملشكل األخطر، السؤال وإنما واألسفار.

خلقاء؟! باعتناقها نحن السياسية العقائد
من يدفعها الذي والرجل بتنفيذها، امُلوكَّل بقيمة تُوَزُن إنما الحياة يف فكرة كل
املبدأ، يف وصحابته الفكرة، عىل أنصاره يكشف الذي هو الصادق والسيايسُّ ورائها.
يتجىل هنا ومن عنها. للذود والصالحني بها، االشتغال عىل القادرين أكفأ إليه ويجمع
الدنيا يف ِليَْشَغَل الطبيعُة به وجاءت ملكانه، األقداُر عينته الذي السيايس بني الفارق
صنعة، اتخذوها ممن «املحرتفني» الساسة وبني مطَلَعه، الَحشِد رأس ويف موضعه،
طوَّاعني اإلرادة، ُطلقاءَ هو إليه يجيئون واألعوان ْحَب والصَّ األنصار فإن مهنة؛ وابتذلوها
صدورهم رغبة مع واتحدت نفوسهم، هوى أصابت ألنها بالعقيدة؛ مرحبني للمبدأ،
مدفوًعا املادية، بزخارف َمُسوًقا إال إليهم أحد يجيء فال أولئك وأما طباعهم؛ ونزعة
يف الرأي مطارح بعيُد — املخلص الصادق السيايس أي — وذلكم األِثَرة، النفس بمفاتن
األنصار عىل يقعون وأولئك ألنفسهم، إنكارهم ومبلغ مبادئهم، بمقدار يقيسهم الناس،
إذا املرء أن وعندهم والدهاء، واملصانعة واإلطراء، بامللق الضعاف ويجمعون باإلغراء،
مالبًسا، ممالئًا خوَّانًا مدلًسا، كاذبًا فليكن حاذًقا، وداهية لبًقا، سياسيٍّا يكون أن أراد
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يف املوفَّق الناجح كان كله ذلك َفَعَل فإن أمس؛ قاله ما اليوم يناقض أن من بأس وال
األربع قواعده عىل املفهوم الحساب بجانب يقوم أن األذهان يف يصح كأنما سياسته،
ريايضٌّ حساٌب ثابتة، وأرقام معينة، وحدات مجموع هو الحاصل يروح حيُث األولية،
الزيادة خالله وتتمازج والربح، الخسارة فيه وتتشابه بالطرح، الجمع فيه يختلط آخر،
الحواة أشباه وهم الكذبة، الساسة منطق يف إال يصح ال سيايس تخريج وهو والنقصان،
وهم النظر عىل ويَُموِّهون املخدوعون، وهم يخدعون السيمائيني، والالعبني املهرجني،

يموهون. أنفسهم عىل
عقيدته، عىل العلم قواعد يُْجِري رجل فذلكم ملبادئه، الويف الصادق السيايسُّ أما
عالم يف كذلك الحقائق كل وأن الجاذبية، لقانون خاضعة الدقائق الذرات كل أن ويعلم
املسائل كل «إن اإليطايل: كافور يقول ذلك ويف واملعلول، العلة بقانون متصلة األخالق
األقيسة بأدق دقائقه من دقيقة كل تقاس بقوس األشياء أشبه هي الخلقية أو السياسية
رجاله اختيار يف املتناهية الدقة بتوخي الزعيم عناية كانت ثَمَّ ومن الحساب»، وأضبط
ميزان يف الخطأ بأن الراسخ اإليماُن قام هنا من بل ملبادئه؛ والحفاظ فكرته، عىل واألمناء
لغري الزعامة عند صداقة فال قصده، عليه ويلوي حكمه، عليه يفسد قد الشخصيات

اإليمان. أصدق بغايتها املؤمنة النفس وبني بينها إال مودة وال لعقيدتها، األكفاء
سلطان وتوهني الزعامة، تحطيم بها أريد التي التجربة تلك يف املبادئ انترصت لقد
زعامة أعجزتهم كما الجليل، وثباتها العجيب، بصربها أصحابها األمة أعجزت إذ الوفد،
الجماهري، قيادة يف البارزة وحكمته البالغة، ومقاومته الرفيع، بصربه النحاس مصطفى
من تخرج أن لها هللا قدر التي الرائعة وشجاعته الصفوف، يف املعنويِّ للروح وتغذيته

انتصار. بعد بانتصار املعارك كل
… زعيم وإيمان أمة، إرادة تنهزمان: ال قوتان
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استدعى حتى الخروج، إىل العزة تحفزها وال املكث، يف تتلكأ «الواهية» اليد وزارة ظلت
الوزارة أمر يف لألغلبية، كرئيس الدستور أحكام بموجب الستشارته، البالد زعيم امللك
من الثاني اليوم يف استقالتها كتاب ورفعت املتباطئة الوزارة يومئٍذ فتحركت التالية،
والوفد القرص بني التشاور تم قد وكان ذاته. اليوم يف فُقِبَلت ،١٩٢٩ سنة أكتوبر شهر
امللكي األمر وصدر منه، الثالث يف امللك لقاء إىل باشا يكن عديل فاستدعى تقديمها، قبل
االنتخاب. وإجراء الدستور لعودة تمهيًدا الحكم تتوىل جديدة وزارة بتأليف إليه الغداة يف
طويًال، الحارض املوقف تدبرت «لقد امللك: إىل يومئٍذ باشا عديل كتاب يف جاء وقد
من الخطري الدور هذا يف بالدي نحو وواجبي العلية، لسدتكم إخاليص أن فرأيت
أمانيها، تحقيق سبيل يف مراحل من وقطعته جهاد، من أبلته الذي وبعد سياستها،
تمكني عىل أحرص وأن الرتدد، عىل يحملني اعتبار كل أطرح أن عيلَّ فرًضا يجعالن

القومية. قضيتها يف لها أتيح فيما قرار إىل الوصول من البالد
وإجراء الدستورية، الحياة إعادة الوزارة ترتسمها التي الغاية وستكون …
تنقل بحيث مرشوع، غري تأثري أو ضغط كل من خالصة النواب، ملجلس االنتخابات

مصريها.» يف البت من ذلك بعد الربملان يتمكن لكي البالد إرادة من صادقة صورة
انتقال، وزارة أو كهذه محايدة وزارة يتوىل من خري باشا يكن عديل املرحوم وكان
ومعرفة كياسة مع الدنايا عن َوتََساٍم ذات، واحرتام ورفعة نزاهة أخا رجًال كان فقد

الظروف. ودقيق الخطر ومواطن املحارج يف تأديته عىل وإقدام للواجب
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فدخلها قليلة، ألشهر أنها يعلم وهو الخطرية، املهمة الخطري الرجل هذا تقبل لقد
أو الدخول، يف لتدلل الحساب، هذا عىل قبلها غريه أن ولو رشيًفا، منها ليخرج رشيًفا
غري عىل يجيء بأمر نفسه يمني وملىض واستطاب، نَْعَماءها واستلذ اإلياب، يف سوَّف
ليُتِمَّ وال الجاه، من شبع ألنه لجاهها؛ الوزارة يتقبل فلم عظيًما، رجًال كان ولكنه ارتقاب؛
للمنصب يرتضيه الشعب رأى وإنما ومنتهاه، أََوَجُه املجد من بلغ وقد مجده يف نقًصا
األروع بالزمام، اآلخذ وهو انتقال، دورة القصري عهده أن يومئٍذ عليم وهو فارتضاه،
بمرص وخاض وفيٍّا، أداها وقد مكانه، له يعرف الشعب بأن مؤمنًا األمانة فحمل املقدام،
بادر حتى االنتخاب يتم يكد ولم املجد، ذلك فوق مجًدا حيدته وكانت االنتخابية، املعركة
الجليل، الرائع موقفه الرشيف الوزير لهذا التاريخ فليسجل الكتاب، ورفع االستقالة إىل

العاطرات. الذكريات تلك له الشعب وليذكر
رشع إذ بمهمتها، القيام عن يتواَن فلم االنتقال، وزارة قبول عىل باشا عديل أقدم
الحكم ة ُغمَّ قبل من عليه كانت ما إىل وردها االنتخاب، دوائر تحديد يف قليلة أيام بعد
إعداد يف النشاط إىل اإلدارة ودفع والتبديل، التغيري عليها يدخل أن يريد كان الذي املطلق

االنتخاب. لحركة املعدات
االنتخابية املعركة يف اشرتكوا إذا أنهم وَغَرب باد الذي املطلق الحكم حزب وأدرك
لعبة يلعبوا أن فرأوا ضئال؛ آحاد من بأكثر الدوائر يف يظفروا ولم َعى، َرصْ سقطوا
عن فأرضبوا االنتخابات، من ينسحبوا أن وهي األيام، قادم يف عليهم تجدي قد أخرى
وبأس مكشوف تراجع عىل دليًال كانت وإنما مسريها، يف ليؤثر ذلك يكن ولم دخولها،

امليدان. من وفرار واستضعاف
،١٩٢٩ سنة ديسمرب ٣١ القرصيف إىل استقالتها كتاب العدلية الوزارة تقديم وكان
لها مقدرة ونهايتها، بدايتها لها حامدة وعدالتها، نزاهتها لها شاكرة البالد فودعتها

املوفقة. الطيبة النزيهة جهودها
مكانه إىل باشا النحاس مصطفى فعاد الشعب، وزارة بتأليف الجديد العام وبدأ
بالغ، بفرح فتلقته األمة؛ ووكالة الشعب وثقة الدستوري الحق بمقتىض الحكم، من

واألوساط. النَِّدي جميع يف الرسور ورسى مغتبطة، متفائلة الجماهري واستقبلته
وأدوه، قد أنهم ظنوا أن بعد مناوئيه عىل الدستور وتغلب النيابية، الحياة وانترصت
عىل املهالت، تتجدد أو له، َمَعاد فال دونه، املنيع السد وأقاموا وبينه، األمة بني وقطعوا
من ضاِحَكنْي منهم، ساِخَريْن النيابية، الحياة ورجعت الدستور عاد املتواليات. السنني
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الفوز لهما فكان والصرب؛ والثبات اإليمان وقوة والرب، لهما الوفاء بفضيلة عاَدا هزيمتهم،
إىل وتدفع الرخاء، عىل تقبل وإنما اليأس، عىل تعطف ال الحياة ألن والنرص؛ والَغَلبة

واالستحقاق. بها بالجدارة لنا الحياة وأقرت األجل، االمتحاُن استوىف إذا األمل،
البالد، يف عام فرح يوم فكان يناير، شهر من عرش الحادي يف الربملان وافتتح
تحصينه ووسيلة عليه، الحرص وسبيل الدستور يف طويل تفكري يوم أيًضا كان ولكنه
خصومه من بوقايته الكفيلة بالضمانات وتدعيمه واالئتمار، والدس له الكيد معاد من
أجله، من وحارب سبيله، يف جاهد الذي الدستور حارس ُعِنَي وقد األستار. وراء الالعبني
لسان عىل العرش، خطاب مقدمة يف فجعلها الرضورية، والخطوة الجليلة، الفكرة بهذه
مستبًرشا النيابية، الحياة بعودة مغتبًطا الدور هذا أَفتتُح …» يقول: حيث صاحبه،
وتثبيت خريها تعميم يف صادقة ورغبة ملزاياها، صحيح تقدير من البالد أظهرته بما
كفله بما معتزة الدستور، بنعمة متمتعة البالد تظل أن أمانينا أحب ملن وإنه خطاها،
وأن األحكام، مصوَن الجانب، منيع نفسه الدستوُر يظل وأن وحريات، حقوق من لها
عىل الحكومة وستعرض مطرًدا. ونموٍّا متصلة، حياة له يكفل الترشيع من بسياج يحاط

السامي.» الغرض هذا لتحقيق قوانني مرشوعات حرضاتكم
فرط من وذلك الدستور، بعودة الفرحة بعد الفكر إليه اتجه ما أول هو هذا كان
الطريق قطع من بد ال كان إذ بقداسته؛ اإليمان وعمق به، العناية ومزيد عليه، الحرص
أي من مصونًا يبقى لكي منه؛ تنال أن األثيمة الدنسة األيدي ومنع له، يكاد كيد كل عىل

انتهاك. كل من القداسة موفور عبث،
عىل الَقوَّاِم مصطفى واعتزام الشعب حكومة من الصادقة النية هذه الناس وقابل
الصوت وارتفع به، الخليقة الرضوان بكل الديمقراطية، عىل الِحْرَص الدستور، حراسة
عىل األمة لتطمنئ الضمان؛ هذا وتوفري التدعيم، بهذا املبادرة بوجوب جانب كل من

املجرمني. وجرائم الجناة جرأة من األسايس ونظامها دستورها
التدعيم هذا وجوب واجبًا كان آخر بعمل األوىل أيامها يف انشغلت الوزارة ولكن
كل من وأنبتت وهاشت، َفَرعت التي الخبيثة الجذور واستئصال «التطهري» وهو ذاته،
التي األقذار من الحكومية األداة تنظيف عملية بل بالحياة، فاتك األذى شديد سامٍّ نبات

إفساًدا. نظامها كل وأفسدت سريها، وعطلت بها، علقت
امللق فيهم َويُِشيَع املوظفني أخالق يفسد أن الغابر الرجعي الحكم استطاع لقد
واملوظفني الصغار الحكام من ووجد باألبرياء؛ والبطش بالجريمة ويغريهم والرياء،
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بالودعاء بالبطش مفتونني الشعب، أذى يف متحمسني له صنائع األقاليم يف العاملني
إحساس آخر عن لهم املراودة واألجزية بالرتقيات ويشجعهم لهم، يمد فجعل واألبرار؛
اإلجرام. يف ُموِضِعني القلوب ُصمَّ ومجرمني ضارية وحوًشا انقلبوا حتى فيهم، برشيٍّ

ولكنها هؤالء. من كبري فريق أذى من البالد تخليص إىل الشعب حكومة بادرت وقد
بالعدل أخذتهم أنها ولو املعاش؛ عىل اإلحالة حد لهم مؤاخذتها تتجاوز فلم رحيمة كانت

السجون. غياهب يف بهم أللقت رحمة، غري يف
إىل نفًعا، وال ا َرضٍّ لهم يملكون ال أصبحوا الذين أولياؤهم عمد الكمد، فرط ومن
الرفيق القصاص هذا نزل الذين لصنائعهم تكريم حفلة فأقاموا بالتحدي، التظاهر
كمدهم يف تاركتهم ساخرة، حيالهم ووقفت صنعوا، بما الشعب حكومة تحفل فلم بهم،

الكظيم. وغيظهم املحرتق
القيادة، ورفق الزعامة، وحنان العدالة، واستتباب النظام، َهدأة يف الناس وانرصف
مصالحها وتوخي األمة، خدمة إىل النيابية الحياة وانرصفت وعملها، النيابية الحياة إىل
مكني تشاؤم عىل ظلوا منهم قليًال إال واستبرشوا، الناس تفاءل وقد مشيئاتها. وتحقيق
أنفسهم، يف يموتون ألنهم الحياة؛ يف يؤثرون ال هؤالء ولكن بطباعهم؛ مستبد فيهم،
من املتوردة الباسمة الضاحكة الحياة عىل يُْلُقوَن وال تشاؤمهم، نار يف رويًدا ويحرتقون
الخفاف الغمامات ترتاءى كما إال هم، وتطريُّ تشاؤمهم وعبسة جهامتهم، من ظالٍّ حولهم
وترسلها ِبَدًدا، بها تذهب أن الشمس وقدة تلبث ال الصافية، الزرقاء السماء من ناحية يف

متباعدة. متقطعة
النحس أغالل يف راسفون مظلمة، محابس يف سجناء هم املتشائمني، عيش هو كذلك
راقصني املتفائلون يروح حني عىل واالستخفاف، والتربم والبالدة والجمود واالنقباض
العارضة، لألزمات يبتسمون وق، السُّ ِخفاَف الصدور، رحاَب األمل، مع متوثبني للحياة،
امُلْشمسة واأليام الطيبة، والظروف املرتجى، والنفع املرتقب، الخري من وراءها بما تعلًال

الضياء. املرشقة
مدركني يومئٍذ الناس وكان وتطلع، رىضوأمل شعور يومئٍذ العام الشعور كان وقد
البلوغ دوَر الفرد حياة يف يشبه العامة حياتهم طبيعة يف خطريًا دوًرا مجتازون أنهم
أكرب لحل الجهاد يف الكامنة قواهم وعىل عليهم يعتمدون إنما زعماءهم وأن املراهقة، أو
الجهاد وأن بعدهم، من القادمة األجيال وخري لخريهم الشئون، أخطر وتسوية املشاكل،
تقَوى والنفوس بالتفكري، تَِصحُّ األذهان ألن قوتهم؛ عىل قوة ويزيدهم عليهم، يجدي

والنكبات. بالخطوب تستأسد والعزائم باإليمان،
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يجلس أو فكره، عن غريه يسأل أو بالده، مستقبل يف يفكر يومئٍذ فرد كل راح لقد
وتسود االجتماعية، الحرية تُْكَفل ويوم وأخباره، اليوم أحاديث إىل ليستمع العارفني إىل
الساذج التفكري إن بل للخري، منتًجا األثر، حسن الحياة يف يشء كل يروح النيابية، الحياة
ويحرش السديد، الرأي ويولد الصالح، الفكر يستثري ألنه فائدة؛ من يخلو ال نفسه
يقرب الشعب، يد يف السلطة وضع ألن ذلك؛ يف عجب من وليس الناضجة. األذهان
عدد من ويكثر املراقبني، ويُيَرسِّ واملكتمل، الناقص بني ما ويوصل العقل، إىل األشياء
الرقابة بفضل األعني وتتفتح العامة، للحقوق األذهان فتستيقظ واملرشفني، املالحظني
األغالط يكشف لم ومن هاربة، األغالُط تفلت وال املاكرة، الُخدَُع عليها تنطيل فال التامة،

الصواب. مرفأ إىل الجارية التيارات وهدته العامة، املنابر له كشفتها بنفسه،
الشعب وتعطي قوة، الجماهري وتكسب وجوًدا، لألفراد تجعل النيابية الحياة إن
كربيائهم عن النزول إىل مضطرون املجلس يف عنه بالنيابة للظفر املتصدين ألن هيبة؛
تقوم ويوم مشيئته. واستيضاح مودته، كسب يف واالجتهاد رضاه، والتماس إليه، للتحبب
األفراد ويروح الحشد، ومكانة الجمهور قيمة وتظهر الفرد، صوت يرتفع االنتخابات،

أوزان. لهم تقام ال صغاًرا يحسبونهم باألمس كانوا الذين الكبار عىل متكربين
صاحب إىل القرصيميش رب فأضحى الطبقات؛ بكربياء الناخبني أصوات ذهبت لقد
أن شاء ومن الربملان. إىل ويفيض النَّْدوة إىل يدفع الذي هو الصغري الكوخ وأمىس الكوخ،
ومالقاة مشيئته، إىل واإلذعان الشعب، إىل النزول لزمه النيابة، ميدان يف منافسه يغلب

بالوالء. منه التواضع واجتماع بالحب، منه الحب
هي الجماهري فإن الجماهري، يف يتحكمون الذين هم الزعماء أن أحد يحسبنَّ وال
من كثريًا إن قيل ولنئ فيها. وتدمجهم إليها، وتنزلهم الزعماء، يف تتحكم التي الواقع يف
أصوات يشرتون إنما — لنيلها فيهم الصالحة األداة تتوافر ولم — النيابة يف الطامعني
الفقري أو الفالح َحْسب إن كذلك يقال أن يصح فقد باملال؛ يشء أي يشرتون كما الناس
القادرون ويتسابق منه، نيله يف األغنياء يتنافس روحانيٍّا شيئًا لديه أن يدرك أن اليوم
نفوذ له وأضحى ة، ُمَحسَّ قوًة أصبح قد الناخب أن ذلك معنى فإن عنده؛ به الظفر عىل
عىل به يضن كيف األيام علمته رخيًصا، يبيعه أن مرة ريض فإذا لديه، يُْلتمس كبري

والطالبني. الرشاة
النحاس مصطفى زعيمنا رأسهم وعىل — منا املتفائلني معارش أن ندرك ولكي
ينبغي االستعداد، الخصيب الشعب لهذا الباهر املستقبل إىل التطلع يف حق عىل هم —
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النيابية الحياة فرتات قرص عىل البالد يف ظهر الذي الرسيع التطور مبلغ نراجع أن
من برملاننا ومىش وشيًكا، لفضلها تنبهنا فقد القاصفة؛ والرياح األعاصري وسط فيها
ولم األرجوحة، إىل يحتْج فلم واثبًا، الصبا إىل ودرج رسيًعا، الكالم وتعلم الطفولة، بكور
متسامون شباب املجلس يف نبغ لقد بل الثرى، عىل الَحبَْو يتعلم ولم الجدران، إىل يتسانْد
نيابي، عرص يف ولدوا وكأنما الربملانية، الحياة يف قدًما الشيوخ أرسخ كأنهم العال، إىل
قوية شخصياٌت العامة الحياة يف وبرزت دستور، يكون أن قبل الدستور َلبَان من واغتذوا
النهضة، وأجراس األمل، نواقيَس أسماؤها أصبحت لقد حتى العام، باإلعجاب اذة أخَّ

الصادقة. الصحيحة والوطنية النبوغ ومنارات
بأدويتها، توحي عللها فإن ظاهرة، عيوب النيابية الحياة يف لدينا كانت ولنئ
فيها تقع غلطة كل ألن وأسقامها؛ أمراضها وتشخص سيئاتها، عىل تدل وحسناتها
قوانا من ويشد يخدمنا يصيبنا َخْطٍب وكل مالفاتها، إىل وتستفزنا معالجتها، إىل تنبهنا
يزيدنا له والبناء املستقبل تدعيم إىل طريقنا يف بنا يميض عام وكل عزماتنا، من ويجدد
يُعَرف ال غريبًا وحيًا للروحانيات ألن أرضنا؛ يف استقرت التي النيابية بالحياة إيمانًا
وسداد العيب، إصالح إىل ويحفزنا الحق، عن لنا يكشف وحيًا ه، رسُّ يُكتَنه وال مصدره،
هو البداية من الخليقة تاريخ أن وهو ننساه، ال درًسا الطبيعة علمتنا وقد النقص.
والتقدم ميسور، النمو وأن املصقول، إىل «الخام» ومن الكثري، إىل القليل من التقدم تاريخ
مستقبلنا، يف الحسن والرجاء حياتنا، يف األمل أرواحنا يف الطبيعة نفثت كما مكفول،

سبيل. أقوم يف العامة بحياتنا نسري أن وألهمتنا
مصطفى انتصار بعد النيابية الحياة عادت حني الناس شعور هو هذا كان لقد
رأت إذ باآلمال؛ نفسها وجاشت العامة، الحياة نبض فارتفع املاضية، التجاريب كل عىل
بروح الغابرة العهود مساوئ ومعالجة املثمر، واإلصالح املنتج، للعمل نشطت قد الوزارة

اإليمان. وقوة العدالة
فذهبت عديد؛ لها يحىص ال واملتأملني العناة وشكاَوى كثرية، املتخلفة املظالم وكانت
الظالمات من متعددة طوائف يف والنظر منها، جملة رد يف تسعى الشعبية الحكومة
لوطنيتهم، منهم انتقمت قد املاضية الوزارة كانت موظفني فأعادت فيها؛ الصارخة

التعليم. متابعة من ُحِرموا قد كانوا طالبًا وردَّت ملبادئهم، إخالصهم بذنب وعذبتهم
موضوع يف بالبحث وتدعيمه الدستوري النظام إلصالح دت مهَّ كله ذلك وخالل
بالدستور العبث نفوسهم لهم ل تُسوِّ الذين الوزراء ملحاكمة واالشرتاع الوزارية، املسئولية
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يف عنها تحدثت قد وكانت القادمة، للمفاوضات تتأهب راحت كما العامة؛ بالحياة أو
التالية: الفقرة وردت حيث العرش خطاب

التفاهم من جديد بعهد الدور هذا يؤذن أن اغتباطي دواعي ملن إنه
الحكومة أعربت فلقد ومرص؛ العظمى بريطانيا بني املثمرة والصداقة ، الوديِّ
لهذا وتحقيًقا البلدين، بني ودي اتفاق عقد يف صادقة رغبة عن الربيطانية
مقرتحات املرصية الحكومة إىل الربيطانية الخارجية وزير جناب قدم الغرض
املقرتحات هذه تعرض أن حكومتي ويرس والوفاق. املودة روح عليه أملتها
الربيطانية الحكومة مع فيها باملفاوضات تسري أن تأمل وهي حرضاتكم، عىل
البلدين، بني رشيف وطيد اتفاق إىل للوصول واملودة الوفاق بروح مشبعة
وعندئذ عليه، للتصديق الربملان عىل حكومتي فستعرضه االتفاق تم ومتى

عقده. بها بارشت التي الطيبة الروح بنفس تنفيذه عىل تعمل

بمجلسه الربملان عىل الوزارة عرضت ١٩٣٠ سنة فرباير شهر من الثالث ويف
من وزارته سقوط قبل حملها قد باشا محمود محمد كان التي الربيطانية املقرتحات
ممثيل عىل وعرضها فيها، للبحث تمهيًدا البالد عىل لعرضها الربيطانية الحكومة ِقبَل
لعرض موطئًا املجلسني يف باشا النحاس مصطفى ونهض الصادقني. ووكالئها األمة

فقال: املقرتحات، هذه

باسم أترشف الربيطانية، املقرتحات بصدد العرش خطاب يف ورد ملا تنفيذًا
حرضاتكم: عىل املقرتحات هذه أعرض بأن الحكومة

الذي املرصي الوفد قابلها قد املقرتحات هذه أملت التي الطيبة الروح إن
التي املتعاقبة األحاديث يف واضًحا ذلك بدا ولقد مثلها، بروح برياسته، أترشف
وبدا الروح، هذه بمثل الحكومة قابلتها وكذلك الحكم، واليتي قبل بها أدليت
الحكيم الرد بمناسبة ألقيته الذي التعقيب ويف العرش، خطاب يف جليٍّا ذلك
أن — فوضتموها ما إذا — الحكومة اعتزمت ولقد عليه. الربملان وضعه الذي
التفاهم بروح ُمْشبََعة بريطانية حكومة وجود أتاحها التي الفرصة هذه تغتنم
الربيطانية الحكومة مع املقرتحات هذه يف وتتفاوض مرص، مع والصداقة
بقصد والصداقة الوفاق يف األكيدة الرغبة روح الطيبة، الروح هذه بنفس

البلدين. بني وطيد رشيف اتفاق إىل الوصول
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التفويض هذا أمر يف االستعمال بوجه املجلس ينظر أن يهمها والحكومة
بها االتصال ومن الربيطانية، الحكومة عىل الرد من تتمكن لكي املطلوب
تسفر أن تعاىل هللا يف قوي واألمل للمفاوضة، قريب موعد عىل معها لالتفاق
للبلدين، والخري املصلحة فيه تكون الذي املنشود االتفاق عن املفاوضات هذه
صدَّق ومتى فيه، الفصل قوله ليقول الربملان عىل الحكومة تعرضه ذلك وبعد

وإخالص. أمانة بكل بتنفيذه الحكومة تقوم عليه

— بها التامة ثقته إىل بالنظر — لها وفوض فرباير، ٦ يف املجلسان أقرها وقد
يوثق وطيد رشيف اتفاق إىل للوصول املقرتحات تلك يف الربيطانية الحكومة مع املفاوضة

البلدين. بني الصداقة عرى
باشا النحاس مصطفى برياسة الغرض لهذا الرسمي الوفد سفر يكون أن وتقرر

.١٩٣٠ سنة مارس شهر أواخر يف
أن وأصحابه ملصطفى طيبات ودعوات وأمل برىض األنباء هذه البالد تلقت وقد
الفوز لهم ويكتب له، سفًرا مزمعون هم فيما خطاهم ويسدد اعتزموه، فيما هللا يوفقهم

والنجاح.
يوًما للمفاوضات الرسمي الوفد رأس عىل سفره يوم ملصطفى األمة توديع وكان
متدفع وموج القلب، وهتاف الحب حشد هو بل بالحشود، املوج زاخر البالد، يف مشهوًدا
يف لبه أضاع امرئ كل وكأن َشْعب، نفس كل فكأن أنفسهم فيه الناس نيس مصطخب،
برشية وأمواج تطفر، وخالئق الرَّحب، تمأل جموع اللب. ذلك عن يبحث فذهب الحشد
أن ولو السماء. به تتجاوب األرض من وصوت الفضاء، صميم يف ذاهب ودويٌّ تثب،
ولكنها الوفاء؛ موكب يف يمشون جميًعا أهلها لخرج صحراء، باب عىل القاهرة محطة
تتسع يحسبونها فتدافعوا كذلك، أنها الحاشد الجمع نيس وقد األرجاء، محدودة محطة

السواء. عىل كلها ملرص
اآلية تلك وهلل كريم! ويفٍّ شعب من هو وهلل عظيم! يوم مشهد من يومئٍذ هو هلل
مصطفى الزعيم أفرأيتم الفطرة! وحشدتها الحب، بها جاء الباهرة، واملواكب الكربى،
ملتفة، عليه والجموع والبهرة، الساحة يف شهدتموه وهل الزاخرة؟ األمواج وسط يف
وقد متألب، متدفع والحشد مضطرب، شاحب بينهم وهو هاتفة؟ بوداعه والحناجر
فتدافعوا الوزراء، رئيس أنه يذكروا ولم الهواء؛ يطلب مثلهم، برش أنه الحماسة أنستهم
عليه وهم حياله، األلوف وإذا ورائه، من األلوف فإذا ليميش هو وتراجع ليحملوه،
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يطلب ينثني ثم باسم، وهو لخطة، لهم ليستسلم ومرتاجع، مقبل وهو متزاحمون،
يلغي حتى الغضب، بعبسة يهم الخاطر خطفة يف يكاد فال غاضب، وهو الطريق،

!… الحب بسمة ليستعيد الغضب
كاملوج َفُرْحَت الرفق، الحماسُة أنستك لقد الحب! يف ِفرَعْوُن يا … الشعب! أيها
يُشِفق. اللج عليه وحينا يعلو، اللج عىل حينا كالزورق، وسطك يف والزعيم امُلْطِبق،
الَعَرق، من يتألأل الُفْلك كمقدم الطاهر والجبني زاحف، اإلنسانيُّ واملدُّ مستطيل، واإلفريز
املتَْعب اكفهرارة وبني الباسم، إيماضة بني شاحب، جالٌل الزعيم وجه عىل رسى وقد

الغاضب.
املعتلج. الجمع رفق يف بهما يدفع بذراعيه وقنع للموج، ساقيه الزعيم وترك
واملرشئب املصفق بني الحب من والناس املرتامي، الساحل كأنه اإلفريز واستطال
حيل قد وكأنما املركبة، عىل مصطفى أرشف حتى الهامي؛ الدامع والفرح وامُلتَسامي،
وال القاطرة، صفرت حتى له؛ هللا ويدعو باسمه، يهتف الشعب فطفق وحبيبه، املحب بني
بالحجاب، القطار توارى حتى سفره، يف مرافقته والنفوس إثره، يف راحًال الهتاف يزال
إفريز كل من الَعِرم كالسيل وجاءت األبواب، شقت قد الرحاب، يف الُكثُْر والخالئق
املآب! منعطف يف غاب إنما تظنه أو مالحقته، تحسبها وهي القطار وراء تعدو وجانب،
كان أنه لو بحبنا، منا ليظفر كان وما فينا، ِليَعُظَم مصطفى كان ما هللا علم ولقد
إذ «املصادفة»! به جاءت وزعيًما ظروف»، «مخلوَق يقولون البالد يف خصومه فتئ كما
والسماء ساخرة، األرض حكومة من السماء وحكومة هازلة، األقدار لكانت ذلك صح لو
رجًال مكافحة أمة صدر عىل يضع وال مجاهد، شعب رأس عىل يقيم ال والَقَدر تهزل، ال
ورفعته الزمان، أحدثه العظمة، معاني من خليٍّا الزعامة، مطالب من يشء عىل ليس
من كلها، النهضة من الساخر فهو ذلك يقْل ومن األعوام. وأحداث السنني طوارئ
عندها وفاض ، زكيٍّ دم من جوانبها عىل سال بما الهازئ وعهدها، هذا يومها إىل مطلعها
الظروف به تجيء ومن طاهرة. بريئة نفوس من سبيلها يف وذهب حارة، وطنية من
ترتد قد به جاءت التي الظروف ألن امليزان؛ مرتنح الحياة يف يمِض املصادفة، وتنشئه
مع عائدة إليه مالت التي والنفوس عنه، يوًما متخلية أنشأته التي واملصادفة عليه، حينًا
طرأت التي الظروف تميض ريثما إال الطارئة العظمُة تعيش ولن له. حبها عن الزمن

خالية. األولية معانيها من وهي الزعامة عىل تثبت ولن بها،
القلوب فإذا فعرضناه قلوبنا، إىل أخذناه سمعناه كلما األعمى، الحقد صوت هو ذلك
اصطفاه الذي الزعيم حول تُنَسج ِفْريَة كل تروح وكذلك والء. حاشدة حبٍّا، مزدادة
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وكذلك يلتمع؛ سناء من ودائرة يتوهج، ضياء من هالًة املصادفة، به تجئ ولم القدر
باملديح تَْجُمل ال العظمة ألن خصومه؛ فريات فيه وتخدمنا أعدائه، أكاذيب فينا تخدمه
جندية ألنها األعداء؛ كالم عندها يطيب كما الثناء لديها يطيب وال بالهجاء، تجمل ما قدر

وسكونًا. وشجاعة ثباتًا زادوها نريانًا، املعركة يف أمطروها كلما محاربة،
الظروف به تجئ لم بالسليقة، عظيًما بالفطرة، فاضًال رجًال مصطفى نشأ لقد
لتالحقه وراءه؛ والركض أثره، يف امليش عىل وحملها طائعة، بها هو جاء وإنما املطاوعة،
تكفل ولن الحوادث، سلسلة عليه ترد لن ومثله مشيئته، عىل وتنزل لكلمته، وتنصاع
الظروف تصلح أن وُمَحال صميمه، من هي فيه قوة كل ألن بها؛ يتحرك التي القوة له
الشخصية مناقص الطبيعية األحداث تزيل أن وهيهات بالخليقة؛ فسد ما الحسنة
فواجئ عىل وترتامى الحوادث، إىل تعدو أن الصادقة العظمة عىل العار ومن املشوهة.
يجري ال إذ بمواهبها، الشهادة واستخالص أفضالها، وتثبيت صدقها، لتوكيد الظروف،
يهطع وال «البورصة»، إىل ساعة كل يف املال ميدان أو الصناعات يف ماَله املستثمر الغنيُّ
عملة منها يده يف ما ويرد نقًدا، منها عنده ما ليستبدل األوراق سوق إىل وقت كل يف
وثروته ارتفعت، قد أوراقه أن لديه ليتوكد السوق أسعار بقراءة يقنع هو وإنما جارية؛

مليٍّا. وَربَت زادت قد
يف ووقاية الشهوات، من مناعة يف اليوم فهو جهاته، جميع من مصطفى َعفَّ لقد
ذاته مطالب من تطهر وقد وهمساتها؛ نجواها وأحاديث مغرياتها، من نفسه صميم
التفكري وأولوه فيه، الزعامة عىل استأمنوه للذين وشعوره وخاطره بنفسه كله فأضحى
يف الزعيمة البطولة وِقَوام عظمة كل ِسنَاد لهي الفضيلة قوة وإن وطنهم، أمر يف عنهم

والشعوب. األمم
اليوم لهذا أعد لقد هو يفاوض! الوفد رأس عىل النحاس مصطفى ذهب لقد
الباطل ُخدَع ألن ينترص؛ لم وإن رسالته، أدى فقد انترص فإن الكربى؛ واملهمة الخطري،
جوانبُه، تتحيف لم الحق ألن بالروح؛ ولكن انترص، فقد كاذبة، واهية والسياسة غالبة،

يوَهبَه! أن وأبى الحق يأخذ أن أراد واملفاوض
يف يخاف ال الجبار، العقل ربَّ سعد كان فلنئ صورتني؛ يف سعد إال مصطفى وما
سعد كان ولنئ قوة؛ كل من الحق عىل تخاف سعد، من ِبْضَعٌة مصطفى فإن قوة، الحق
سعد كان ولقد الحق. عىل الحرص يف مثله جربوت مصطفى فإن الحق، قوة يف جربوتًا
الحق عىل ثالث: عىل السياسية مناهجه يف يخىش فإنه مصطفى وأما يشء، عىل يخىش ال
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هذه تكن ومن وزعامته. سمعته يف سعد خليفة وعىل مبادئه، يف سعد وعىل ذاته، يف
ينىس! وال صاحبكم يضل ال الرصاط، عىل فهو مراشده

راحوا أن بأيديهم املطلق الحكم رصعهم الذين الوفد خصوم كمد من بلغ وقد
قصف ومشوار لهو، وسياحُة نزهة، سفرُة إال هو إن الرسمي الوفد سفر يف يقولون
إىل الطريق يأخذ من فإن الحقد، لغة كله ذلك وكان بفشل، ومآب بخرس، وعودة وعبث،
أو الخيبة عىل فيها معلق مرص مستقبل وكل لهو، بسفرة يومئٍذ هي وما يتنزه، ال املجد
من السالمة وتسأل هللا تحمد فيها خطوة وكل بخاتمتها، مرهونة املاليني وحياة النجاح،

راجية. مرتقبة إليها متطلعة مرص وكل التالية، الخطوة
توالها أجيال، وذمم قوم، وأمانة شعب، وتمثيل أمة، وانتداب التاريخ، يف رحلة تلك
فيه واجدة وهي بمعانيها، مؤمنًا قوية، به وهي بها، قويٍّا النحاس مصطفى جميًعا

البالغة. الرائعة ومظاهرها الجلية، الواضحة وعناوينها رموزها
وتبودلت عظيم، وترحاب كبرية حفاوة موضع لندن إىل وصوله عند الوفد وكان

والتكريم. االستقبال ومحافل التعارف ومجامع واملآدب الزيارات
االجتماع كان — اثنني يوم وافق وقد — مارس شهر من والثالثني الحادي ويف
املعاهدة باسم سميت التي العظيمة التاريخية القاعة تلك «لوكارنو»، قاعة يف الرسمي
وعىل املشحون، الُفْلُك البحر يف له قويُّ هذا … الفريقان اجتمع هنالك فيها؛ ُعِقَدت التي
أمًما يحيي مكانُه عزَّ األرض ويف رهيبًا، باسمه يجري السفني َضخُم األوقيانوس صفحة
وصيَالُُه هللا، من والحقُّ الحق، تُه ُعدَّ السالح، من خاٍل بالروح، قويٌّ وهذا شعوبًا؛ ويميُت

عليٍّا. السماء يف مكانه وكان عظيم، األرض يف واإليمان اإليمان، بقوة
قبل من جباًرا األول وكان ا، حقٍّ يطلب وهذا ا، حقٍّ اغتصب هذا الفريقان: اجتمع
عليه يرسل أن الجبار مقدور يف وكان جليًدا، صبوًرا الدهر عىل الثاني وكان عنيًدا،
حياله الضعيف عذر يف وكان حصيًدا، هشيًما فريده وباروًدا، وحديًدا كَسًفا السماء من
قويٍّا ردَّه الضعيف هذا إيمان ولكن قعوًدا، الحق طلب عن يبغي أو له يستنيم أن
بماديتها القوة بني خفية حرب فإذا أبيٍّا؛ بالروح متجلًدا فنهض اليأس، رش من وعصمه
وحذر وإيمان، جهاد مجتمعان، السالم قاعة يف الفريقان وإذا بعقيدتها، القوة وبني
لم خاب وإن الشعبان، تصادق صح فإن أمل؛ الزمن وعيل وأمان. ومخافة واطمئنان،

ينام. ال يقظان ثابتًا عليه بالحق القوي دام ما شيئًا، مرص ممثل يخرس
الزعيم وخطب الحق، فوق القوة يمثل وهو الربيطانية، الخارجية وزير وخطب
واحد: معنى عند يجتمعان بالخطيبني فإذا القوة؛ فوق الحق يمثل وهو مصطفى
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التقى كأنما الخفاء، يف لقاء فكان لقاء جرى هذا قبل ومن مجتمعان. والقوة الحق هو
النحاس، ومصطفى شخيصهندرسن يف يومئٍذ اجتمع وقد ورشاء. مساومة عىل الفريقان

والنظراء. األنداد اجتماع
نستقبلكم، أوالء نحن «ها قائًال: إنكار بعد يقر هندرسن ذهب االفتتاح خطبة ويف
يف الحق بداية أول ذلك فكان لشعبكم»، الكربى لألغلبية كممثل سيدي، يا بكم، ونرحب

السلطان. قوة وبني بينه مفاوضة

.١٩٣٠ سنة مفاوضات أثناء لندن يف باشا النحاس مصطفى
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مقرتحاتها عرض عند أعلنت قد املفاوضات ابتداء قبل الربيطانية الحكومة وكانت
بيأس، مغريًا ذلك وكان عليه، التفاهم أو عرضه يمكن ما آخر وأنها تعديًال، تقبل ال أنها
عىل خيفة الحق، قوة من مرشوعه يحمي أن أراد قد املرشوع صاحب ألن للعزائم؛ مثبًطا

اليقني. ملسة بمجرد يتداعى أن باطل من فيه ما
يؤيده تزيد أو الجهاد يف سنة خمسني وتاريخ ركابه، يف ومرص سافر الوفد ولكن
وال جيش إىل يستند وال سالح، إىل يركن ال الجأش، الرابط القويُّ وهو به ويهيب
يف بزعامته له اإلنكليزي املفاوض اعرتف حتى املفاوضات تبدأ تكد فلم أسطول؛ إىل
لها، محتفلتني وإنجلرتا مرص وقامت ورائعته، النهار وضح يف املفاوضة وأجرى أمته،
الناس نيس وقد بال، انشغال وهنا لهف هنالك وإذا ملسريتها. متيقظتني عليها، ساهرتني
األمل، بقوة اإلنجليزية، العاصمة صوب وتلفتوا حياتهم، ومشاغل عيشهم هموم مرص يف
فرد كل معطية هي كأنما املفاوضات، أمر من صغرية كل يتابعون الروحانية، وجالل

نجاح. بغري مضت هي إذا خاصة متعة من حرمته أو نجحت، هي إن منحة
فدارت ومشيئته، وعيده املقرتح ونيس مجاهًدا، املقرتحات عىل املرصي الوفد وأقبل
جديًدا، فيها يحدث أن مصطفى استطاع حتى الفريقني، بني سجاًال املناقشات معركة
هاجت وقد املستعمرين، صيحات يبال ولم مزيًدا، عليها ويطلب بنوًدا، منها ويحذف
يف ظهر فقد املحافظني؛ من الغالة بحمالت أبه وال ثائرتهم، وثارت هائجاتهم، يومئٍذ
واملطاعن واملؤامرات باملكائد املفاوضات أفق إفساد يحاولون منهم كثري الوقت ذلك

الصباح. إىل الحوار عىل ويسهر قواه، بكل يكافح مصطفى راح بل والحمالت،
السكون، وغمرة الليل هدأة يف نياًما كنا لقد الجهاد؟! ذلك يومئٍذ كان كيف أفعلمتم
منا أفراد بعض جلس الجليد، الزمهرير ووسط اإلنكليزية العاصمة قلب يف وهناك
حق نسوا وقد قياًما الصبح ووجدهم بالدنا، لحق ويكافحون مصرينا، يف يتكلمون

األبية. الوطنية حق سبيل يف البرشية الطبيعة
مرص فيها تغب فلم الجفن غمضخالل إن ملرص، الكفاح يف أسابيع ثالثة وانقضت
طوال، أسابيع ثالثة الذهن، اسرتاح فما البدن اسرتاح وإن والحلم، والخاطر الفكر عن
متواليني، وتجاذب ودفع قائمة ومناقشة مستمر بحث يف األبطال املفاوضون قطعها
اإلقناع بقوة النهاية إىل ويسريون ا، فحقٍّ ا حقٍّ ويسرتدون فخطوة، خطوة يتقدمون وهم

والتوفيق. الفوز يف الصادقة والرغبة واألناة والحذر والحذق والكياسة
وترتيب العامة املبادئ يف بالبحث االفتتاح خطبتي تبادل بعد املفاوضات ابتدأت
فاستغرقها أبريل ٣ يف الثانية الجلسة انعقدت ثم املباحثات، برنامج وتنظيم العمل،
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النحاس مصطفى قدمه الذي املرصي املرشوع عىل مالحظاته إبداء يف املفاوضالربيطاني
املواد ببحث التايل اليوم يف الثالثة الجلسة ت وُخصَّ عليه، املعروضة املقرتحات عىل تعقيبًا
املقرتحات من الجزء هذا يف مصطفى أظهر وقد األجانب، حماية يف مرص بحق املتعلقة
السبيل، خصمه عىل يأخذ قويٍّا قاطًعا ومنطًقا عجيبة، بديهة وحضور مدهشة، براعة
حني الرأي تبادل ووجوب توقعها، واحتمال الحرب» «خطر بحالة الخاص النص ثم
حقيًقا رائًعا موقًفا ذلك يف النزيه األبي الحريص املرصي املفاوض وقف فقد ظهورها؛

والتدوين. باإلعجاب

النحاس. مصطفى

العسكرية، باملسائل يتعلق فيما أبريل ٧ يف الرابعة الجلسة يف البحث ذلك وأعقب
وهم الكبار، ومستشاروها ووزيرها الحرب رجال يومئٍذ هندرسن املسرت مع اشرتك وقد
الوثيقة واملعرفة املهارة من أبدى أن يلبث لم مصطفى ولكن وثقات، ذلك يف حجج
خالل أظهر إذ منافسيه؛ عند عجب موضع كان ما فائقه به العجيب والعلم الباب بهذا
وله مفحًما، بليًغا ا ردٍّ سؤال كل وعىل حاسًما، جوابًا اعرتاض كل عىل له أن والرد األخذ
وال يشء، املوضوع هذا يف عنه يغيب ال كبري جندي خربة وكلياتها املسألة هذه بجزئيات
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يف ومطالبها الجيوش علم وَعى الحديث الجندي هو بل كبرية، وال صغرية منه تفوته
والسالم. الحرب

كان عرشة، أربع بلغت حتى املواد وبقية العسكرية املسائل يف الجلسات وتوالت
ويرد، ويأخذ ويجذب، ويشد ويجول، املناقشات يف يصول خاللها النحاس مصطفى
عىل حريص إيمانه، بكل متكلم بمكانه، معتز صلبة، أرض فوق ساقيه، عىل قائم وهو
والجدل ويستفيض، مده يرتفع والبحث تستحمي، املناقشات كانت وقد وطنه. حقوق
واملجاذبة البحث إىل سكينة يف الفريقان يعود أن لوال ويفشل، يَْفُرط األمر ويكاد يحتدم

حني. إىل األمر يرجئا أو
الربيطاني الفريق أعلن أبريل من عرش السابع حل وقد عرشة الخامسة الجلسة ويف
فلم املرصيون عرضه ما آخر الربيطانية اللجنة إىل حمل قد أنه املرصي املفاوض
مع األجنبية االمتيازات مسألة لبحث استعداد عىل وإنها السودان، إىل فرقة إعادة تقبل
ساعة بعد الربملان يف ترصيح إلقاء إىل مضطر هندرسن املسرت وأن املرصيني، املفاوضني
قد االتفاق أن أو وانقطعت، فشلت املفاوضات أن إما أمرين: أحد نه وسيضمِّ الزمن، من
الفصح. عيد عطلة بعد ما إىل أجلهما من أرجئ مسألتني أو مسألة إال يشء كل عىل تم
ولكنه القبول، فيها عليه يستحيل حالة يف أنه النحاس مصطفى جواب فكان
عىل املسألة ألن الوقت؛ بعض إىل محتاج إذن فهو مرص، يف زمالئه استشارة إىل مضطر
هذا إىل إجابته العدل من أن شك ال بأنه هندرسن املسرت فرد الخطورة، من كبري جانب
مصطفى ليكون العموم مجلس يف ليلقيه أعده الذي الترصيح صيغة عرض ثم الطلب،

إلقائه. قبل به علم عىل النحاس
الفرتة هذه ويف أيام، عرشة بعد الفريقان يتالقى أن عىل باالتفاق الجلسة وانتهت
يصف منه كتابًا إليهم يحمل رسوًال مرص يف الوزراء زمالئه إىل باشا مصطفى أرسل

بقوله: الكتاب ذلك ختم وقد الخالف، وجه لهم ويبسط املؤتمر، يف جرى ما لهم

الخاص النص يطبقوا أن يريدون ال أنهم منه وفهمنا العجب، كل لذلك عجبنا
يف مرص تشرتك بأال مبيتة نية عىل أنهم أي مفهومة؛ حقيقة عىل بالسودان
الحاكم ينوب أن هو فيه لها يكون ما كل وأن إليه، جيًشا ترسل أن وال إدارته،

اإلدارة. هذه يف عنها العام
أمس باملفوضية أقمناها التي الوليمة عقب لنا جرت ثم ذلك، نقبل لم
املسألة بتسوية يقصدون وأنهم املعنى، هذا منها تأكدنا خاصة محادثات
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للسودان، بالنسبة واسمية ملرص بالنسبة فعلية التسوية تكون أن املرصية
السودان حالة يف تغيريًا اآلن يقبالن ال اإلنجليزي والشعب الربملان أن بحجة
عندما املستقبل يف األمر هذا يف النظر إلعادة مفتوح الباب أن عىل الراهنة،
حقها أن من ١٣ املادة يف مذكور هو بما اآلن مرص وتكتفي األحوال، تتحسن
مع اجتمعنا الخاصة املحادثات هذه أثر وعىل مقبلة. ملفاوضات به محتفظ
وأخربنا جدوى، بغري ولكن خطتها، عن تحويلها وحاولنا املفوضية، يف اللجنة
صباًحا غًدا سيجيب وأنه رأيهم، عىل مرصون واللجنة هو بأنه هندرسن املسرت
وأن معنا، مفاوضاته بنتيجة خاص العموم مجلس يف سؤال عىل اليوم) (أي
عرض متأخًرا الوقت كان وملا السودان. مسألة يف رأينا عىل تتوقف إجابته
الربملان جلسة قبل صباًحا العارشة الساعة يف اجتماع لنا يكون أن علينا
كامبل املسرت وكان عليه. إجابته يرتب أن يستطيع حتى الرأي هذا لنعطيه
انفضاضه، بعد علينا فعرض املفوضية، اجتماع يف هندرسن لجنة مع حاًرضا
بإعادة نكتفي أن قبلنا إذا أننا للتوفيق، شخصيٍّا مسعى يسعى أنه باعتبار
بقبول اللجنة يقنع فإنه املعاهدة، رسيان بمجرد السودان إىل مرصية أورطة
حارض بأنه الصباح اجتماع قبل أخربنا ولكنه ذلك، عىل فوافقناه الحل، هذا
أن يريد هندرسن املسرت وأن مسعاه، يف ينجح لم أنه ليخربنا اللجنة ِقبَل من
أن وإما نقبل، لم إذا املفاوضات فشل يعلن أن فإما أمرين: بأحد إجابته يعد
ننوي ال أننا فهم أو قبلنا إذا نجاحها يأمل وهو مستمرة تزال ال أنها يعلن
أثر وعىل مرص، يف زمالءنا سنستشري أننا اللجنة يبلغ بأن فأجبناه الرفض؛
العموم، ملجلس أعده الذي الرد عىل وأطلعنا هندرسن املسرت إلينا حرض ذلك
عرش اثني لذلك وحددنا منكم، الرد يأتينا عندما نجتمع أن عىل اتفقنا ثم

يوًما.
االحتفاظ مع فيها، برأيكم تمدونا أن أردنا الحال، حقيقة هي هذه

والسالم. البالد، حقوق صيانة فيه ملا جميًعا يوفقنا وهللا برسيتها،

الوفد سكرتريية أعضاء أحد الدين صالح محمد األستاذ الكتاب هذا حمل وقد
الطائرات، إحدى متن عىل مرص إىل به قادًما البالد، لزعيم الخاص والسكرتري الرسمي
يجتمعون ولبثوا الوزراء اجتمع أثره وعىل أبريل، من والعرشين الثاني مساء يف فوصل
بما قرار ووضِع فيها، الرأي وجوه وتقليب تلقوها، التي الرسالة لدراسة متواليني يومني
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يدي بني يومئٍذ املواصالت وزير النقرايش فهمي محمود األستاذ ومثل بسبيلها، يرونه
مشورته. وتلقي عليه األمر لعرض امللك

ولكن لندن، إىل جالسجو» أوف «سيتي الطائرة مستقالٍّ بالجواب الرسول وعاد
عليه. الخواطر فقلقت املنتظر املوعد يف الرسول يصل فلم سفره، يف الطريق ضل السائق
الرسول يصل ولم أبريل، من والعرشين التاسع يف املفاوضات استئناف موعد وحل
استئناف أجال وإنما البحث يواصال لم ولكنهما املوعد، يف الفريقان فاجتمع لندن، إىل

عودته. بعد ما إىل الجلسات
الطريق يف قاساه عناء بعد وصل قد الرسول وكان الجمعان، تالقى مايو ٥ ويف
السودان مسألة يف البحث واستؤنف االتجاه. وضلة الوقود نفاد وبسبب كثرية ومتاعب
ويجاهده اآلخر يناضل منهما كل وراح والنحاس، هندرسن بني املناقشات فاحتدمت
برأيه مستمسك مكانه، يف ثابت النحاس ومصطفى الجلسات توالت حتى ويغالبه،
املآزق من والخروج الرتايض ومحاولة الرتاجع من مناًصا هندرسن يجد فلم وحجته،

بسالم. األخرية
التاريخية الجلسة وهي ،١٩٣٠ سنة مايو ٦ يف عرشة التاسعة الجلسة أخريًا وكانت
جميًعا تحدثوا كاملتني ساعتني عبيد ومكرم وهندرسن مصطفى فيها اختىل التي الرهيبة
هندرسن املسرت عىل باشا مصطفى فاقرتح السودان، لصعوبة حل إيجاد سبيل يف خاللها
باإلنكليزية، تكتب أن وطلب عليها فوافق املختلفة، الحلول بني تجمع صيغة األمر آخر يف
اإلنكليزية الخارجية وزارة موظفي بواسطة الصيغة توضع أن أوىل بأنه دولته فأجاب

بعد. فيما خالف ألي مثاًرا تكون ال حتى
هو: الفريقان عليه اتفق الذي النص وكان

اتفاقيتي لتعديل املستقبل يف جديدة اتفاقات عقد بحرية االحتفاظ مع
بحقوق إخالل بغري أنه عىل املتعاقدان الطرفان اتفق قد ،١٨٩٩ سنة
هاتني من الناشئ املركز هو السودان مركز يكون املادية ومصالحها مرص
بالنيابة العام الحاكم يواصل ،١٨٩٩ سنة اتفاقيتي نتائج وكإحدى االتفاقيتني.
املشار بمقتىضاالتفاقيتني له املخولة السلطات مبارشة املتعاقدين الطرفني عن

إليهما.
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ذلك أحدهما طلب إذا — يدخال أن عىل املتعاقدان الطرفان اتفق وقد
عرش اثني خالل يف املذكورتني االتفاقيتني تطبيق بشأن ودية مباحثات يف —

الحالية. املعاهدة تنفيذ من شهًرا

وأبديا الحارة، التهنئات فتبادال باإلجماع، الحسن الحل هذا عىل الفريقان وافق وقد
التوفيق. بهذا واالغتباط الرسور مًعا

… الغد وموعدهما التفاهم أتم عىل الفريقان وانرصف
ذاتها، الليلة يف مرص إىل والجذب الشد طول بعد النجاح هذا أنباء واستطارت
املفرحة األخبار وشاعت والجذل، الرسور فرط من ساهرين أهلها وأقام الفرح، فعمها
نطفر «الكوكب» دار يف نحن وبتنا البالد، يف ابتهاج موجة فرست واملجامع، املجالس يف

وهناءة. ومرسة قصف يف الصباح إىل الليل ونقطع مراح، من
انترص، قد النحاس مصطفى وأن بفوز، انتهت قد النهاية أن يف أحد يشك ولم
الذمم، ووىف العنق، يف ما وأدى األبد، وحق الطبيعة لحق جاهد فقد معتز؛ بالنرص وهو
حارضها، وجالل أمسها ذكريات وصان مرصوجهادها، رشَّف لقد بل يُْحِجم؛ ولم وأقدم
العالم سمع يف مرص فخار خاللها وكان أبيٍّا، شهًما املفاوضات يف وسار غدها، وغيب
وينابيع مهجته، وحشاشة روحه، عصارة من العظيم املوقف هذا َكلََّفه فكم الدنيا. وعني
القصرية الفرتة هذه يف عاناه الذي العناء الحقيقة عىل أحد يتصور أن يمكن وال بطولته!
جبَّار جهاد فرتة والذهن، النفس عىل وسلطانها تأثريها يف املضنية املستطيلة الزمن، من
مما ريب يف يُك ومن الغيب، وخشية الحارض عىل والخوف شعب، ومصري أمة، ملستقبل
املوقف ذلك يف نفسه وليتصور موضعه، الخيال يف نفسه فليضع واحتمل، الزعيم قاىس
ثم الِحيَل، عجيب حاذق ذكيٍّ كل من أهلها، وكبار السياسة أساطني وحياله ويتمثل،
والباطل، الحق بني الهائل الرصاع ذلك يف مصطفى من كان بما مؤمنًا نفسه إىل ليعد
تياره وخوض الواقع، يف بمبارشته فكيف مذهل، مخيف الخاطر يف تصوره مجرد فإن

الرهيب؟! وإعصاره الزاخر، وموجه الغامر،
املسائل من لالنتهاء التايل اليوم غداة يف اللجان اجتمعت السابق للموعد وطبًقا
هندرسن املسرت حرض إذ النهائية، الصيغ من للفراغ بجد تعمل هي وفيما التفصيلية.
املادة رفض قرر املجلس أن وهو أليم، بنبأ القوم ليفاجئ الوزراء مجلس من عائًدا
الثانية الشطرة عىل تنصب معارضته وأن الفريقان، قبلها والتي بالسودان، الخاصة
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اتفاقيتي تطبيق بشأن ودية مباحثات «يف املتعاقدين الطرفني دخول تنصعىل التي منها
املعاهدة». تنفيذ من شهًرا عرش اثني خالل السودان

إنقاذ ملحاولة هندرسن باملسرت النحاس مصطفى اجتمع األليم املروع النبأ هذا أمام
بالذات. اليوم أصيل يف اللقاء عىل فتواعدا موفق، حل إىل يصال لم ولكنهما املوقف،

صيًغا ويعرض جانبه من يحاول منهما كلٌّ وراح املرضوب، املوعد يف وتالقيا
السودان. يف والتجارة وامِلْلِكية الهجرة مسائل متناولني ويعيد، ويبدئ نصوًصا ويبتكر
ثم صباًحا، الواحدة يف لهما خلوة بعد دالتون الدكتور مع هندرسن املسرت وانرصف
الفريق أن ومكرم مصطفى فأنبأ الليل، منتصف من الثالثة الساعة حوايل األول عاد
الوزراء مجلس اقرتحه ما أساس عىل السودان مسألة يف املوقف تحديد يطلب الربيطاني
الربيطانية الحكومة بأن القائل النص وقبول ذكرها، مر التي الثانية الشطرة حذف من
وتعديل السودان، إىل املرصي الجيش من كتيبة عودة إىل العطف بعني املستقبل يف تنظر
ذلك يف رأيه النحاس مصطفى من وطلب فيه؛ والتجارة وامللكية بالهجرة الخاصة املادة
وال صباًحا، الثالثة الساعة حتى استمر ُمْضٍن عمل بعد متعب إنه دولته فقال جميًعا،
يستطيع تعبه رغم عىل ولكنه املوقف، يف الشامل التغيري هذا منه يتلقى أن يستطيع
عقب، عىل رأًسا املوقف يقلب ما يتلقى أن أما التفصيلية؛ املسائل نظر عىل االستمرار
واالنقالب الفجائي التغيري هذا يتلقى أن قبل الراحة إىل بحاجة ألنه يستطيعه؛ ال ما فذلك

املباغت.
التايل اليوم صباح من العارشة يف سيجتمع الوزراء مجلس إن هندرسن املسرت فقال
عرضته فيما رأيك لنا لتبدي عرشة الحادية الساعة يف االجتماع اإلمكان ففي مايو، ٧
أن ولك اآلن، شيئًا عيلَّ تعرض لم أنك أعترب «إني قائًال: باشا مصطفى فأجاب اآلن، عليك
يرتتب ما اجتناب إىل تهديك الليل راحة ولعل االجتماع، إىل العودة عند تشاء ما تعرض

أقمناه!» الذي الشامخ البناء هذا انهيار عليه
النهار. مطالع عىل املضاجع إىل القوم وانرصف

من بهزة وشعرت صدمتها، فأحست مرص، إىل الفجائية النكسة هذه أنباء وترامت
لهذا تتجلد كيف وعرفت ورضيت فسكتت وجلدها، بأسها إىل عادت ولكنها فجأتها،

العظيم. الخطب
رضاها وكان آخًرا، الخيبة أنباء أرضتها كما أوًال النجاح أخبار أرضتها لقد
ويرد حقوقها، يصون بريطانيا وبني بينها وطيًدا رشيًفا اتفاًقا ستعقد أنها بالنجاح
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إىل للسياسة الجهاد من تفرغ أن تريد أنها الرىض هذا باعث وكان استقاللها، عليها
منها فيهن السياسة استنفدت شداد، ُشْهٌب سنون عليها َفرَطْت فقد لإلصالح؛ الجهاد
قسمة فيها الحكم ومىض ودأب، بحث كل عندها خاللهن الجهاد واقتىض تفكري، كل
إىل به فتدفع العاتية، العواصف تثور حتى لفريق يقع يكاد ال وطنيٍّا، وتناحًرا سياسية
التوفر تطلب خطرية داخلية وشئون لها، الفراغ تريد حيوية مرصمرشوعات ويف فريق.
القضية من الفراغ معناها ألن مرضية؛ سارة أوًال النجاح أنباء كانت لقد جرم فال عليها،
تراكمت قد وحيويتها كثرتها عىل وهي الداخلية، القضايا إىل كله البال إللقاء الخارجية

بالغة. مرضة والتنفيذ بالبحث تناولها عن والرغُب مؤذيًا، إرجاؤها بات حتى
لها عرفوا قد اإلنكليز بأن رًىض، النفس وأفعم البشري جاء إذ مرص، رضيت لقد
يقول حقنا، هذا الحق: أصحاب يقول بينما أنه السياسة أمر عجيب من ألن تسامحها؛
الحق بني الرصاع من املسألة خرجت وقد مصالحنا. يف رأيكم ما ولكن الغاصبون:
تصان أن الحكمة وأوجبت العقل فرأى و«املصالح»؛ الحقوق بني النزاع إىل والباطل
غريك مصلحة تنفي أن تستطيع ال دمت وما املصالح، جوانبَها تَتََحيَّْف لم إذا الحقوق
املصلحة. تلك نفي أجل من حقك تنفي أالَّ مقتضيك العقل فإن السلطان، ذو القوي وهو
وصيانة األول، مطلبها هي الرشيفة املحالفة ألن الباكرة؛ النجاح بأنباء مرص رضيت
لضمان معه والذين مصطفى جاهد وقد األسمى، وغرضها األكرب مبدأها هي استقاللها
السياسية والرباعة والكياسة والحزم والنزاهة الحكمة آيات من وأبدوا الجهاد، أروع ذلك
لهم شهد لقد حتى أنفسهم، اإلنكليز الساسة دهشة محل كان ما املفاوضات أثناء يف

املستعمرين. غالة أشد بذلك
ها من ويسايرهم يداورهم املفاوضات أثناء يف الكربى» األغلبية «ممثل ظل ولقد
الخفية، املسالك أعجب من دخيلتهم ويستشفُّ الناحية، هذه من ويدانيهم هنا، وها هنا
فيما تخطئ ولم فعلت، فيما تسئ لم مرص أن وأثبت الحقيقية، نياتهم عن كشف حتى
التفاهم يف الصادقة والرغبة التوفيق إىل والسعي والحق الحكمة وفدها رائد وأن طلبت،

والنظراء. األنداد بني الرشيف والتحالف والتعاون
والرىض بالحياة، لهم التسليم هو إلينا يطلبونه ما ألن معنا؛ اختلفوا اإلنكليز ولكن
الكرامة، معنى ألنفسنا وعرفنا الذل أبينا فقد طلبوا، ما رفضنا نحن فإذا باملوت، ألنفسنا

واإلباء. العزة وجالل الحياة، وحق
الكرامة، فيه رائع، الحق يف فشل ألنه الفشل؛ أنباء ببوادر مرص رضيت وكذلك

واليقني. واإليمان اإلباء حوله ومن األمل، ووراءه الحياة، ومنه
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األمني، األمة وخادم الزعامة، لواء وحامل مجاهد، أكرب هو بالفشل الرايض وكان
راضية. إثره يف األمة وكانت

أمر يف شددوا فقد صوابهم؛ حسبوه فيما اإلنكليز وأخطأ رفضنا، يف أصبنا وقد
عن كشف تسامًحا نحن تسامحنا حني عىل نياتهم، سوء عن كشف تشديًدا السودان
عالًجا نجد أن نحاول الحاذقني الساسة بكياسة تشددهم أمام ورحنا رغبتنا، صدق
بجانبهم، ونأوا جميًعا، ذلك أبوا ولكنهم دواء؛ بعد دواء ونصف عالج، بعد للمشكلة
الريب، عىل يبعث أمر وهو املسألة، يف النظر إرجاء رفض إىل العناد بهم تناهى لقد بل
النحاس مصطفى به اضطلع الذي العنيف الجهاد مبلغ ويرينا الشك، أبواب ويفتح

املجاهدون. األبرار وأصحابه
لها املجد من أروع الفشل رىض يف لها واملجد الحالتني، كلتا عىل مرص رضيت لقد
الفرح هو بالنجاح والشعور شماء، وعزة وإباءٌ جالٌل الفشل مجد فإن النجاح؛ رىض يف
النسيان، يعاجله العمر، قصري الفرح فإن الحاستني، بني وشتان بالهناءة، واإلحساس

نسيان. اآلباء ملجد يكون أن وهيهات
سنة مايو من الثامن اليوم يف والعرشون، الثانية وهي الختامية، الجلسة وكانت
الربيطاني الوزراء مجلس ولكن أمل، آخر مع مرة آلخر الجمعان التقى حيث ١٩٣٠
املادة من حاذًفا تعديل، كل رافًضا السودان، مسألة بشأن باعرتاضاته التمسك إال أبى
من سنة بعد ودية مناقشات يف الفريقني «دخول إىل يشري ما كل املؤتمر يف إقرارها بعد
باالشرتاك الخاصة ،١٨٩٩ سنة اتفاقيتي لتطبيق بالنسبة وذلك املعاهدة، تنفيذ تاريخ

السودان». إدارة يف الفعيل
إىل يعود أن إال باشا النحاس مصطفى يسع لم الغامض الفجائي اإلرصار هذا وإزاء
«يتمسك يأتي: كما ردهم يكون أن باإلجماع فقرروا النتيجة؛ بهذه إليهم ليفيض زمالئه
إذ األسف أشد ويأسف السودان، مسألة بصدد عرضها التي بالنصوص املرصي الوفد
إىل الوصول بأمل كلها املرصية املسألة يف التساهل من يستطيعه ما أقىص بذل أن بعد
شدة من الرغم عىل قبولها يمكن ال حالة إىل األمر ينتهي السودان، مسألة يف عادل اتفاق
َمْضيَعًة الحالة هذه قبول يف ألن البلدين؛ بني وطيد رشيف اتفاق إىل الوصول يف رغبته

السودان.» يف املقدسة مرص لحقوق
التي الجهود ضياع عىل أسفه املرصي الوفد يشارك بأنه هندرسن املسرت فأجاب
َل عدَّ فإذا عليه؛ التفاهم تم ما عند باقية ستكون املرصية املسألة وأن الفريقان، بذلها
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الطرفني أن أضاف ثم االتفاق، إىل الوصول أمكن موقفه املستقبل يف املرصي الفريق
لتبادل اآلخرين املرصي الوفد أعضاء ودعوة زمالئه دعوة واقرتح أصدقاء، وهم يفرتقان
الصداقة هو املفاوضات هذه من كسبناه ما «إن باشا: النحاس دولة فقال السالم؛
ال حتى السودان ملسألة حل إىل للوصول جهدنا غاية بذلنا ولقد وبينكم، بيننا الشخصية
تقبلوا فلم بيننا، عليه يُتََّفُق آخر وقت إىل املسألة هذه تأجيل وعرضنا املفاوضات، تفشل
التفاهم تم ما عند باقية املرصية املسألة أن من ذكرتموه ما عىل نوافق ونحن الحل، هذا
يمكن حتى املستقبل يف موقفه الربيطاني الوزراء مجلس يَُعدَِّل أن جهتنا من ونأمل عليه،
مودِّعني.» نصافحهم أن تأكيد بكل فيهمنا زمالئكم باستدعاء يتعلق فيما أما االتفاق.
الحل أن والواقع رأيه، يعدل الربيطاني الوزراء مجلس أن أظن «ال هندرسن: املسرت فقال
«نعم، باشا: النحاس دولة وأجاب السودان.» ملسألة تأجيل هو عليكم عرضناه الذي

فيه.» اآلن القائمة الحالة تسجيل بعد ولكن
النحاس ودولة هندرسن املسرت وتبادل هيأتهما، بكامل ذلك بعد الوفدان واجتمع

اآلتيني: الخطابني باشا

املضنية الشاقة املجهودات هذه كل تنتهي أن ا حقٍّ له يُؤَسف «مما املسرتهندرسن:
ولكننا بمرص، الخاصة املسائل جميع عىل االتفاق إىل وصلنا أن بعد خصوًصا بالفشل،
انتهاء لنعلن اآلن نجتمع فنحن السودان، مسألة يف بيننا القائم الخالف إزالة نستطع لم

اإلنجليزية. املرصية املسألة لتسوية ُعِقَد الذي املؤتمر وانفضاض املفاوضات،
تم كما املعاهدة مرشوع بأن حكومتي باسم لكم أرصح أن املقام هذا يف ويهمني
مع املسألة ومناقشة القاهرة إىل عودتكم بعد وجدتم فإذا قائًما، سيبقى عليه االتفاق
الجانبني، من مقبولة معاهدة املرشوع هذا يصبح أن يف أمًال هناك أن فيها أصدقائكم
املذكرة يف الباقية القليلة النقط عىل اتفاق إىل الوصول ملحاولة مستعدون وزمالئي فإني

ميسوًرا. عليها التوقيع ليصبح باملعاهدة امللحقة
هذا يشاركني الربيطاني الشعب من كبريًا قسًما أن وأعتقد األسف، أكرر إنني

إليها. النهاية يف وصلنا التي النتيجة عىل األسف
سادت التي الودية الروح بنفس اآلن نفرتق فإننا النجاح، أخطأنا قد كان إذا ولكن

لندن.» إىل وصولكم يوم من مفاوضاتنا
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ال املحرتمني، زمالئه حرضات ويا هندرسن، املسرت سعادة «يا باشا: النحاس
التي الصعوبات تذليل يف األكيدة الرغبة من الجانبان أبداه ما هنا أسجل أن إال يسعني
من بذاله وما للطرفني، ُمْرٍض بشكل اإلنجليزية املرصية املسألة حل طريق يف قامت
املجهودات هذه فشل عىل األسف شديد نشاطركم ونحن السبيل. هذا يف صادق مجهود
ذلك؛ يف نوفق فلم السودان، ملسألة ُمرٍض حل إىل الوصول الطاقة جهد حاولنا أن بعد
نظركم وجهة قبول وألن عندنا، األهمية كبري خالف املسألة هذه يف بيننا الخالف ألن

السودان. يف املقدسة مرص حقوق يضيع فيها
املنشود. االتفاق إىل الوصول نستطع لم لهذا

فإن النتيجة، عىل األسف يشاطركم الربيطاني الشعب من كبري قسم كان وإذا
أن الشعبني مصلحة من ألن النتيجة؛ هذه عىل أسفنا أيًضا يشاطرنا املرصي الشعب
جميًعا. واملصالح الحقوق تصون عادلة خالصة تسوية بينهما القائمة املسائل تُسوَّى
يمكن حتى األساس، هذا عىل تسوية إىل للوصول عظيًما مجهوًدا بذلنا ذلك أجل ومن

عليها. املوقعني ترشف وأمانة بإخالص املعاهدة عقد
املؤتمر هذا يف عملنا نختتم وزمالئي فإنني الغاية، هذه بلوغ يف نوفق لم كنا وإذا
عواطف خري وزمالئه هندرسن للمسرت حاملني بها، بدأنا التي الودية الروح بنفس

الصداقة.
يمكن عادل حل عليها عرضناه ما أن الزمن مع الربيطانية الحكومة ترى أن ونرجو

أساسه. عىل معها نتالقى أن
نرجو كذلك فإننا األمر، يف بالدنا إىل العودة بعد نفكر أن منا طلبتم قد كنتم وإذا
الخالف، مدى تقريب يف أمًال هناك أن رأت إذا حتى فيه، الربيطانية الحكومة تنظر أن
الباب يظل الطريقة وبهذه املنشود، الحل إىل الوصول عىل جدية معاونة ذلك َعاَوَن

بيننا. مفتوًحا
ما عىل الفنيني ومعاونيهم وزمالئه هندرسن للمسرت شكرنا أكرر الختام يف وإني
تهون مشقة وكل الشاقة، املهمة هذه يف املعاونة من بذلوه وما الرتحيب، من به قابلونا

البالد.» صالح سبيل يف

التوفيق، له يتم قبل من كاد وقد فجائي، بفشل املؤتمر انتهى الصورة هذه وعىل
أن مع الربيطاني، الوزراء مجلس من بدا الذي املباغت الرسيع التحول ذلك باعث فظل
التهنئات وتبادلوا األخرية النصوص قبلوا وقد املفاوضات، يف يساهمون كانوا منه أربعة
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يف اصطنعت دسائس أن الظن أكرب ولكن اآلن، إىل مجهوًال ا رسٍّ املرصيني؛ املفوضني مع
الدقيقة اللحظات يف جاءت الدسائس هذه وأن املتفاوضني، الجانبني وراء من الخفاء
الشاهق البناء ذلك وحطمت النجاح، فلقيت املعروضة، املسائل من مسألة أخطر وبصدد

تحطيم. كل املتفاوضان الفريقان بناه الذي
الفرتة هذه ويف للمآب، استعداًدا أياًما املؤتمر حبوط بعد لندن يف مصطفى لبث وقد
الوزراء مجلس عرضه ما قبول يف التساهل عىل إرادته لرياودوا اإلنكليز من كثري به اتصل
عىل أرص هو إذا النتيجة بأن له ملمحني السودان، مسألة يف قليًال والتسامح الربيطاني
ذلك كل من يَُرْع لم ولكنه وطنه، إىل عاد هو إذا سيئة تكون سوف بنصوصه التمسك
العزة لهجة ويف الناس، من محرضكبري يف الخالدة قولته وقال يجزع، ولم الخفيِّ الوعيد

السودان!» يف أفرط أن عىل يدي تشل أن «أوثر العالية: والوطنية والكرامة
بالده حقوق عىل الحرص يف النحاس مصطفى من الجليل املوقف هذا كان وقد
الفخار سجل يف ويدوَّن املحمدة، كأعظم الوطني الرشف كتاب يف يسجل بأن خليًقا
أمته، عن الذوَّاد الوطنيِّ للبطل الرائَع املثَل املفاوضة غمرات يف بدا فقد املفخرة؛ كأروع
فاستحق بطولته؛ يف العجيب العظيم واألبيَّ وعشريته، وطنه حق عىل األمني والزعيم
األجيال ومن والثناء، الشكر الحارض الجيل ومن السماء، يف الحمَد الغابرة األجيال من

والوفاء. لحقه اإلكبار القادمة
غريب وال فيه، عجب فال صفاته، من صفة وهي البطولة، أعمال من عمل هو
وفعال طائعة، الزعامة وجاءته الرياسة، توىل وكذلك عاش، وكذلك نشأ، كذلك ألنه فيها؛
مصطفى أدى وقد مانعة، جامعة الناس يف وحسناتها رائعة، املواقف يف كلها البطولة
فكان الجسام، الحوادث جاءت ثم العالم، إىل معناها وساق للدنيا، تعريفه بها النحاس
الرشف وكتاب الزعامات، سجل يف املعاني وأبلغ الوطنية، البطولة عن تعبري أنسب منها
البطولة معاني من الناس عرفه ما صح وإذا النادرة. البادهة العظمة وحساب واملفاخر،
يف البطولة من بديًعا نوًعا مصطفى يكون أن الدنيا لغة يف صح فقد املتعددة، ومظاهرها
والكربياء وامُلَحال، والهنيِّ واألبطال، والدجاجلة والكبار، الصغار علينا فيه تشابه عرص
وكثرت الحقيقيون، واألشخاص واملهرجون واملمثلون والصادقون، والكاذبون والجالل،
وموازين العظمة، أقيسة عنده واختلفت الفاضلة، األخالق وانزوت الباطلة، الدعاَوى فيه
راحت بل أخبثهم؛ وأمهرهم أدهاهم، وأبرعهم أكذبهم، الساسة أعظم إن فقيل الفضيلة؛
اليوم نحن فإذا السيئ؛ واملكر والخديعة الكذب معاني جملة عىل عنوانًا فيه السياسة
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والرشف الكرامة جالل يف جاللها كل رائعة وعظمة الصدق، زينتها كل بطولة أمام
والوفاء. واألمانة الثبات يف فضلها وكل واإلباء،

اصطلحت وأمر مثلها، عظيم موقف يف جمالها، بأتم ظهرت أخالق بطولة هي
املشاكل به وأحدقت والهواجس، املخاوف به وأحاطت املكاره، وحفته املغريات، عليه
واضحة طريقها وجدت بل عليها، يَُغمَّ ولم الخلقية، البطولة هذه ترتبك فلم واألخطار؛
اإلعياء. أو الرتدد أو الحرْيَة من القارعة عىل تتساقط ولم آخرها، إىل فسلكتها أمامها؛

أروع وخيبات هزائم وُربَّ وفخار، رشف موقف الصادقة البطولة هذه وقفت لقد
انتصار! كل من وأجل

وكلهم عليه، مرصحريًصا يف فرد كل وكان السودان، يف النحاس مصطفى يفرِّط لم
السودان؟ مسألة يف صانع هو وماذا خاطره: يسائل للمفاوضة مصطفى ذهب يوم كان
تقطع أن وآثر يفرط، أن أبى لقد يُصنَع، أن ينبغي كان ما مصطفى صنع لقد
هذا ألواحه يف له وكتب الرشف، هذا التاريخ له فسجل التسليم؛ وثيقة إمضاء عىل يمينه

العظيم. املجد
حقوق عىل وحرصه بإبائه معتزة عودته، عند مصطفى الستقبال البالد وتأهبت
وإذا واحتشدت، وتزاحمت لت، وتجمَّ لبست قد أوبته موعد قبيل اإلسكندرية فإذا أمته؛
الزاهية، بالُربد لتشتمل األردية وتستعرض الصحاب، وتختار الثياب، تمسح القاهرة
الزحام، نحن البنون: ويقول الزحام، عليكم لنخىش إنا بَنِيَّ يا للبنني: قائلون واآلباء
الخروج؟! يوم أهذا ويقلن: األزواج، بأكتاف الزوجات وتتعلق الزحام؟! الزحاُم أفيخىش
وكرائم … لجاحدون! إذن إنا النساء: الرجال ويجيب القاعدين؟! مع تقعدون أفال
من املوكب فإن الرشفات، إىل هلمَّ قائالت: يتجمعن، الخدور وربات يتناَديْن، العذارى
الشارع للموكب وكانت الطريق، عىل كلها اجتمعت أنها لو تود القاهرة، وتروح آت، ها

… أجمعني لحشدهم السبيل يتسع لو أهلها ويود واملخرتق، األوحد
من الطوال الساعات لينتظروا باكرين القرى أهل خرج قد والحارضة، الثغر وبني
يتبينوا لم وإن يصفقون وهم الهاتفة، املزغردة القاطرة وَمْرَقِة الخاطفة، اللحظة أجل
عىل يعدون الصغار والولدان كاشفة، القطار من لهم تنكشف لم وإن ويهتفون شيئًا،
يدرون وال صفقوا، لم يعلمون ال وهم مارحني، مصفقني الشمس َوقدة تحت الجسور
بالغرائز اآلباء مع الصغرية اإلنسانية فاشرتكت فرح، يف الكبار رأوا وإنما املرح، عالَم
الكربياء، من تتمايل املروج يف والزُُّروع الطائرة، القاطرة عىل بالهتاف تجيب الطاهرة،

وفاء. للويفِّ يكون أن آن وقد جاء، قد املاء عىل الحريص أن أحست قد كأن
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والشعوب الشعب. يوم والفخار، الرشف يوم هو مصطفى مآب يوم كان لقد
الدنيا يف َرَفَع بإباء إعجاٌب وهو لقاء، الحب وأجر تائقة، لزعيمها واألمة عاشقة، للبطولة

صادقٌة. ووطنيٌة وشمٌم لنزاهة، وإكباٌر لشجاعة، وتمجيٌد اإلباء، معنى
روايتَه، األجيال لرتِوَي قصته، التاريخ كتب التاريخ، يف يوًما االستقبال يوم كان لقد
وكان أنشودتَه. الدنيا وأسمعت حكايته، الفضيلة دونت الفضيلة، أيام من يوًما وكان
وكان سحابته. يف لها كان ما عىل هللا وشكرت مروءته، البطولة ذكرت للبطولة، يوًما
تموت ال األسري كربياء أن للعالم وأثبتت روعته، بجالل األمة فخرت القومية، العزة يوَم

الحارضصورته. عىل اليوم إىل وبقيت وذهب، اليوم جاء وقد سلسلته. عىل
يبالوا ولم والسالم، التحية إىل الَجْريَِة يف السالمة حبَّ اليوم ذلك يف الناس نََيس لقد
املقداَم، الجريءَ فيهم الحياء من الهيَّابُة واستحال الزحام، وسط يف والتماوج التدافع
تتطاول، واألعناق ألقدام، متسع من وليس أمام، جميًعا وهم األمام إىل تتهادى والجموُع
فيها يشهدون مرة أول تلك وكأنما الَعَجْب، املدهش البطل لرؤية ترشئب والقامات
ولكن ملحوها؛ لطاملا التي والصور يجهلوها، لم التي واملعارف عرفوها، التي الوجوه
يف عجب من وما عجيبًا، مشاهٌد أنه يَْحسُب مسرتيبًا، الجذل فرط من راح قد الخاطر
تغري قد مصطفى تتمثل الخاطفات، الخواطر هذه من العجب وإنما والطلعات، الوجوه
وعىل نجيًعا، يقطر دموية معركة من جاء أو درًعا، للحوادث لبس قد لعله أو َمْطَلًعا،

!… ُمثْخِنني الوََغى من عادوا قد الصحاَب أنَّ وتظن جراح، النضال من محياه
أخذتكم التي بسمته يبتسم ذا هو ها عرفتم، الذي مصطفى هذا الناس، أيها
جالل ثمَّ يخفيه تعب، من أثٌر الوجه ويف شحوب، من ظلٌّ البسمة عىل وإنما وسحرتكم،
ب الغالَّ واإلباء بنصفه، الحق نصف ضياع االعرتاضعىل خط املتهلل عارضه وعىل ورهب،
حق وقد باديات ثَمَّ الفخار وأسطر ورشفه، قومه رشف عىل الحرص وخط خوفه، عىل

الطاهرين. لألوفياء التكريم
مجاهدة، خاللهما والزعامة كاألحقاب، اللهفة مقياس يف ولكنهما غياب، يف شهران
املفاوضة، مسرية عىل عارضة، مشاعر الشعب عىل فيهما تعاقبت وقد ارتقاب، يف ومرص
فأَِعدُّوا النجاح، من ف َرشَ عىل أنا يوٌم: ويقول بأنباء، مساءٌ ويذهب بنبأ، صبٌح يَِجيءُ
بَجذَل، تَْعجلُوا فال نذير أنا مناديًا: البحر وراء من يصيُح يوم وينثني األفراح، معالم
وكذلك أمل. عاد لقد ينادي: مساءٌ األسبوع هدأة من وينربي َوِجل، املفاوضة عىل فإني
ورائه ومن الصرب، ِعْدَوة عىل الجهاد استقر حتى وجزر، مد بني والنفس الشهران جرى

… رابحني أباة األوبة من ورجعنا الدهر، آخر يَْضُعَف لن إيماٌن
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راصًدا فيهما املوت وكان القدر، كفة يف فيهما كلها الحياة كانت مستطيالن، شهران
قبول بني ووازن البرص، حديَد املستقبل إىل الحارض وراء من أُرِسل زعيم ولوال ملرص،
خارسين. زائفة بمعاهدة وعدنا الحق، عىل الباطل لقىض أبر؛ رشيٍف ورفٍض الحياة بذل
املقدام، للبطل اللزام «الواجب» إىل ليرسعوا الطعام «وجبة» يف الناس وتعجل
ذوي وأكرم أهله، أعز مرتقب عىل كان القوم يف فرد كل أن ولو الكرام، واملجاهدين
خرج فقد وصحابته؛ مصطفى مشاهدة عىل الَحريَّ لهفته املوعد عىل لهف ملا قرابته،
موج يف املدينة فإذا لريكب؛ القطار الزعيم يبلغ أن قبل املوكب طريق إىل خفاًفا الناس
والناس وقوم، أناس من صفوف والطرق ودم، لحم من قائمة ُجُدر واألفاريز الخلق، من
وعادت والزحام، حولهم من األرشاط عن ذهلوا وقد هنا. من يجيء أال نخىش قائل: من
كان كأنه السياسة أرسار يرشح متحدث ومن األفهام؛ عىل الفرح من تطَغى القلوب
حكمة يف يتكلم متفلسف ومن واملولد؛ رأسه مسقط كأنه السودان ويصف الوفد، مع
ساسة من حلقة خطوة كل عىل وكأن العهد، وصيانة الزعامة قوة عىل ويدلل الرفض،
الزماُن، أبَْطأ وما بطاء، تمر والدقائق مقام؛ ومجمع معقود، برملان من وندوة أعالم،

الوجدان. لرسعة وبدا الفياض للشعور ُشبِّه كذلك ولكن
الوقورون الشيوخ ونََيس املستقبلون، وتدافع ف، َرشَ من يتهادى القطار وجاء
آخر عىل وجدانهم الشباب وأطلق مقتبلون، العمر يف كأنهم يتزاحمون، فتقدموا وقارهم،
يهتفون، القطار فوق من بالحياة واملستهرتون نهاه، الزحام وال أمسكه، الحياء ال مداه،
الرحاب يف ويجد الِفناء، إىل الِفناء من ينبثق والدويُّ يتجاوبون، تحتهم من والخلق
الكهربائية كالرشارة كانت القطار، استقر لحظة اإلفريز عىل هتفة وأول األصداء. هواتف
عىل أتت حتى اإلنسانية أمواج خالل رست وقد الزحام، ساقة عند مداها آخر املوجبة،

املرتامية. اللجة
… الزعيم وبدا

مصطفى … االستقالل صان الذي والشجاع األبطال، بطل وظهر الجالل، أقبل لقد
شمًما الباطل وغزوت كتابًا، اإلباء يف جديد ملعنى فتحت الغازي، الفاتح أيها النحاس،
إلينا، فهلم األفئدة، إيمان وربحت املعاهدة، وخرست مآبًا، وَحُسنَْت مذهبًا وِطبَْت وغالبًا،
رفعت وقد بنا، املنترص وأنت بك، أعزة اليوم ونحن عنا، ِغبَْت يوم أول من إليك تُقنا فقد

… الخالدين يف اليوم وحقك حقنا، عىل وحرصت رأسنا،
به استقبل الذي الباهر االستقبال وذلك الوطن، أرض إىل الرئيس عودة أثر وعىل
التام بالرىض قوبل املفاوضات بسبيل الربملان يف بليًغا خطابًا دولته ألقى وصوله، عند
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عرفت التي أمته شكر كما ، الرسميِّ الوفد أعضاء زمالءه فيه شكر وقد البالغ، واإلعجاب
تكريًما. فكرمته صنيعه

الربيطانية الخارجية وزارة أصدرت ١٩٣٠ سنة مايو شهر من والعرشين الثاني ويف
املفاوضات، أثناء يف تبودلت التي واملذكرات واألسانيد الوثائق صور يحوي أبيض كتابًا
الوفد عودة ومنذ هذا قبل البالد يف الوفد خصوم وكان لسريها. دقيًقا شامًال ووصًفا
فلما موقفه. حكمة يف ويمارونه ترصفه، عىل الحكم يف ويتجنون عليه، بالالئمة ينحون
الجانب من ضمنية شهادة راح إذ لهم، قوية صدمة كان خصمه، من الكتاب ذلك جاء
حقوق استخالص سبيل يف النحاس مصطفى بذلها التي العنيفة الجهود بمبلغ اآلخر
الرسمية الوثيقة تلك له سجلت كما السابقة؛ املقرتحات يف أثر لها يكن لم كثرية، ومزايا

الرفيع. الوطني وإباءه الرشيفة، مواقفه
من مفر وال إنكارها، إىل سبيل ال ألنه الخصم؛ يسجلها رشيفة، وقفة تلك كانت لقد

العظيم. الخالد حكمه فيها ويحكم كلمته، فيها ليقول التاريخ عىل وعرضها نرشها
له، فخار من سجلته وما الوثيقة هذه عن تعاَموا البالد يف الوفد خصوم أن عىل
يستطع لم الوفد ولكن جانبه، من أخرض كتاب إصدار يف عليه ملحة تطالبه وراحت
ينذر وصوله ساعة من األفق وجد فقد فيه، ينكمش أو العمل لهذا يفرغ أن يومئٍذ

بأعاصري. يهدد قاتم الجو أن له وتبني بعاصف،
بحركات عليًما بصريًا كان ولكنه الكيد، من له يحاك ما يجهل الوفد يكن ولم
أغضب كما بالسودان، تمسكه بسبب اإلنكليز لغضب استهدف أن بعد جميًعا، خصومه
الخارجية لوزارة أكد قد هذا كان فقد بإبائه، لورين بريس سري الربيطاني مندوبهم
وال مناقشة غري يف املقرتحات لتوقيع قادم أنه للمفاوضات الوفد سفر قبل الربيطانية
يبقي وال جديدة، بمزايا ويظفر ويعرتض، يناقش لندن يف الوفد رأى فلما اعرتاض؛
وانكفأ نفسه، يف ها أرسَّ معانيه، أو بحرفه قديًما ا نصٍّ يرتيض وال أصله، عىل اقرتاًحا

االنتقام. أشد له ويضمر السوء، دائرة به يرتبص الوفد عىل حاقًدا
وكراهيتهم للدستور، الرجعيني خصومة الوفد عىل اإلنكليز نقمة إىل واجتمعت
فاستحال السلطان؛ وجه لهم ليخلو الديمقراطي الحكم قلب إىل وتوقهم النيابي، للنظام

نكباء. بريح يؤذن مكفهرٍّا قاتًما الوفد عودة بعد السيايس األفق
ويؤلبون الخفاء، يف املؤامرات ويدبرون ينسجون الداخل يف الوفد خصوم وبدأ
الساحقة األكثرية من الحكم ليصيبوا ويتهيَّئُون القائم، عىل الحاجات وذوي الطوائف
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يف الوفد تفكري وجاء أملهم. وقطب رحاهم، ومدار همهم، كل هو ألنه واغتصابًا؛ غالبًا
ملحاكمة قانون إصدار وهو العرش، خطبة يف إليه أشار قد كان الذي املرشوع تنفيذ
من يمر أن يمكن كهذا قانونًا أن يتصور أحد يكن لم إذ حرًجا؛ املوقف ليزيد الوزراء
يف الخوف وينمي األعوان، ويرهب الصنائع، يخيف ألنه اإلنكليز؛ يرتضيه أو القرص

املتشيعني. نفوس
الخيانة بتهمة يُتَّهمون الذين الوزراء معاقبة عىل ينص املرشوع هذا كان لقد
ال غرامة مع املؤبدة الشاقة األشغال بني ترتاوح بعقوبات الغدر، تهمة أو العظمى،
العظمى، الخيانة بجناية يتعلق فيما جنيه آالف عرشة تتجاوز وال جنيه، ألف عن تقل
العظمى» «الخيانة باب يف املرشوع أدخل كما الغدر. جرائم يف الغرامة مع وبالسجن
أو بتعديل الدستور تنقيح أو العرش، وراثة نظام أو الحكام نظام أو الدستور قلب
الحاالت. هذه من حالة عن نشأ نظام أساس عىل البالد حكم أو أحكامه، بعض يف حذف
منه، يعود ال فيه فلبث لتوقيعه، القرص إىل وأحيل املرشوع هذا الربملان أقر وقد
أداة ووقفت األزمة، واشتدت األحوال، تحرجت أن تلبث فلم لتنفيذه؛ الحكم إىل يرد وال
واكفهر واملكائد، بالدسائس الجو واختنق والوزارة، بالقرص الصلة وانقطعت الحكم،

اكفهرار. أشد األفق
السودان، مسألة يف بالتشدد عليه يدسون املفاوضات خالل الوفد خصوم وكان
البالد رشف فلما فيه، حقنا عن الذَّادة أحر مرتائني عليه، الحرص يف الغالة أشد متغالني
أحمياء كانوا الذين انكفأ حقه، عىل الثبات أروع وثبت بسبيله، املجيدة بوقفته زعيمها
ترصفه جالل من وينتقصون موقفه، يف يمارونه املتناهية الَغرْيَة بتلك املشاعر متقدي
يشء أدنى وكان وأخطأ إحسانًا، صنع ما يكن ولم أساء، قد أنه ويزعمون إبائه، وحكمة

يصيب. أن إليه
ورائها، من أمل ال فاشلة، املوقف إنقاذ يف حيلة كل أن يجد مصطفى يكد ولم
الربملان عىل األمر وعرض ،١٩٣٠ سنة يونيو شهر من عرش السابع يف استقالته قدم
الديمقراطي، والحكم للدستور والغضب الحمية من رهيبة عاصفة فثارت مجلسيه، يف
موقفها يف التأييد كل وتأييدها بالوزارة، الكاملة ثقته حامية مناقشات بعد الربملان وقرر

وحراسته. الدستور عن للدفاع
انتهاك يف خصومه مكايد ونجحت للخطر، أخرى مرة الدستور استهدف وهكذا
كل السياسية حياته قىض الذي النحاس مصطفى ولكن قداسته؛ عىل والعدوان حرمته،
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لم سياجه، بجانب حارًسا حياضه، عن ذوَّاًدا الدستور، عن مدافًعا املاضية السنني تلك
النضال ويواصل املهدد، الدستور أجل من الكفاح يعاود لكي بالسلطان ضحى أن يلبث

املعتدون. عليها عدا التي الديمقراطية أجل من
بأًسا أقوى وكان فيها، األول الدور أخذ آخر، بممثل ولكن جديدة، مأساة وبدأت
تردًدا منه وأقل الرش، عىل جرأة منه وأشد املاضية، املأساة يف القديم املمثل من ذاته يف
ما إذا الخري إىل به ينزع وسواس وال مطلًقا، عنده تردُّد ال الحق يف بل اإلساءة، عن
يدرك لكي كافيًا الدستورية الوزارة استقالة عند اسمه ذكر مجرد وكان ييسء. أن أراد
وال جانبه يُخىش الحيلة واسع ذكي جريء رجل أمام الغداة من مصبحون أنهم الناس
وقوع من العجب إحساُس يومئٍذ اختلط كله بذلك الناس إحساس ومع إليه. يُطمأنُّ
دخول من ممنوًعا كان أن بعد — الجديدة للحكومة اصطفاؤه جاء فقد عليه؛ االختيار
وعجب َحرية ومحَل النفوس، يف دهشة باعَث — تُنَْىس ال ماضية حوادث بسبب القرص

السوء. بأبلغ ونذيًرا البادرة، يف واحتياط حذر وحافز األذهان، يف
!… باشا صدقي إلسماعيل الحكم ألقي لقُد

والتمسوا سكونها، إىل ليطمئنوا قلوبهم مواضع تحسسوا بالنبأ، الناس سمع وساعة
والنفور محلها، يف تزال ال البغضاء تطوي كانت التي الجنوب أن من ليستوثقوا صدورهم

مكانه. يف ثَمَّ يزال ال النفوس يف يحل كان الذي
مأساة كل محور نفسه هو املوضوع وكان األول، املمثل وظهر املأساة، وبدأت
الحصن إزالة طريق من اإلجماع وسحق الوفد، هدم وهو مضت، محاولة أو سبقت،
من حماه الذي الدستور وهو عليه، يسيطر الذي املعقل ودك عدوه، عىل فيه يمتنع الذي

مناوئيه. عىل دائًما وأعداه خصومه، عىل أبًدا وغلَّبه التاليش،
الغاية هذه تحقيق يف التجاريب وتماثلت السبيل، هذا يف املحاوالت تشابهت لقد
أو منها، محاولة إىل به يُدَفع من كل كان ولكن املقصد، وتماثل الغرض وحدة بسبب
قبله مضت التي املحاولة يستعرض يروح تجاريبها، من بتجربة للقيام متطوًعا يتصدى
فشلها، عوامل بعض كانت التي والخطأ النقص ووجوه فيها، الضعف نواحي ليكشف
املاضية، األغالط تلك وتجنب الضعيفة، النواحي تلك تالىف هو إذا بأنه نفسه محدثًا
من وبمنجاة بالتنفيذ، اختلطت التي العيوب تلك من بعيًدا بمحاولته يسري كيف وعرف
والخذالن؛ الفشل إىل وشيًكا وأدت بالخيبة، مىض فيما لت عجَّ التي والعوامل األخطاء
الفوز قمة أخريًا ويدرك املطلوبة، نهايتها إىل بالتجربة ويصل النجاح، يؤاتيه فسوف

املنشود.

404



واالستقالل للدستور الكفاح يف النحاس مصطفى

تجربة أمامهم كانت فقد مبارشة، السابقة التجربة ألصحاب خطر ما هو ذلك وكان
االختيار وقع التي املحاولة وبداية أيديهم، يف األمر وقوع عند فأدركوا زيور، عهد من أوىل
كبريًا، خطأ السابق العهد ذلك من كانت جهاًرا الدستور بمحاربة املكاشفة أن لها، عليهم
بكراهيته ويتبجحوا بخصومته، يتظاهروا أال وجب دورهم، يف نجاًحا بغوا ما إذا وأنهم
أول من الَفِكه شعارهم فكان عنه، محيص وال ذلك من بد يكن لم وإن ومقاومته؛
يف أنهم إىل إشارة الدستور»! إلنقاذ الدستور عطلنا «لقد صاحبهم: قول آخره إىل األمر
والتهاون التساهل يعرف ال املتشدد، املصلح حرص ولكنه عليه، الناس أحرص أعماقهم

والتدليل.
أمامه كان املايضوحوادثه، خاطره وعرضيف الالحقة، التجربة صاحب جاء وحني
الذراع بل املبارش، الرئيس يكن لم وإن بالذات، هو تجربته أمامه كانت تجربة؛ من أكثر
عن فضًال رأًسا، سبقته التي التجربة جاءت ثم املتحركة، والكف العاملة واليد اليمنى
مثله عىل تكون لن أنها ظن أو أساليبه، فعرف الوفد يف مىض فيما عضًوا كان أنه
التعرض هو رجائه وخيبة املايض فشل سبب كان ربما بأنه النفس فحدثته خافية،
واحدة، جملة النيابية الحياة عن واالستغناء الربملان، أبواب وإيصاد بالتعطيل، للدستور
مراقدهم، يف عاكفني مرىض الوقت وأكثر مزاج، أصحاب كانوا أنفسهم املجربني وأن
تردد، يكون أن ينبغي ال حيثما يف مرتددين البال، طوال غري امللل، إىل رساًعا كانوا وأنهم
وفدهم، عن يلهيهم ملا االبتكار قلييل وطنيتهم، عن الناس يُْشِغل فيما التفكري ضعاف

استحواذًا. ألبابهم عىل ويستحوذ
تجربتي نجاح يهمها التي النواحي جميع من ظفرت أنا «إذا نجواه: يف لنفسه فقال
أشاء، ما البالد بهذه أصنع أن يل تجيز بالنش) (كارت بيضاء» «رقعة أو كيل، برتخيص
املايض أغالط الجتناب عليها، السهر كلفني مهما املحاولة عىل أسهر كيف عرفت أنا وإذا
العوامل كل واجتماع الوقت وطول الصرب مع لعيل يدري، فمن فيه، التنفيذ وعيوب
فالسقوط وإال والعالء، املجد يل ويومئٍذ النجاح؟ ثَِنيَّة النهاية يف ُمدِرٌك الطيبة، املساعدة

«… الطرفني بني وسًطا يرتيض أن الكبار املطامع لصاحب وليس والفناء،
يف األول الدور صاحب رشع العام التصميم هذا وعىل الرواية، ابتدأت النفسية بهذه

التطبيق.
املوضوع؛ يف الدخول قبل مقدمة، أي ”Prologue“؛ «برولوج» من أوًال بد ال وكان
قامت عنيف لخصم الكاملة الثقة أعطى قائًما برملانًا هناك أن األوىل العقبة كانت إذ
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ففشلت بسلطانه؛ والذهاب بنيانه، وهدم مكانه، من القتالعه حوله املاضية التجاريب
الحالة هذه وإزاء مناًال. املحاوالت منه تنل لم ساخًرا موضعه يف هو وبقي جميًعا،
الناس يقابل ال حتى الكياسة، أقىص واستخدام الرفق، بمنتهى األخذ ينبغي القائمة

تنفريًا. املشاهدين وتنفر البداية، من الرواية تفسد فجائية بصدمة املقصود االنقالب
ملهيًا اإلغراء، َوِسع ما مغريًا اللطف، أمكن ما لطيًفا التأليف عن بيانه جاء ولهذا
جعلت قد الجديدة الوزارة إن يقول البيان ذلك يف راح إذ املال؛ بأزمة السياسة أزمة عن
فئة ترصفاتها يف ُمؤثِرة غري جميًعا، الناس بني واإلنصاف العدل إقامة أغراضها أول من
تنتسب فال السياسية! «الحيدة» ملتزمة وإنها سواء، لديها الجميع إن بل أخرى، دون
الحارض الوقت يف الناس بال يشغل ما أهمُّ كان إذا وأنه … األحزاب من حزب إىل
من يمكن ما كل استنباط يف متواصًال سعيًا ستسعى الوزارة فإن املالية، الضائقة هو

سبيًال! ذلك إىل استطاعت ما «لتفريجها» والدائمة الوقتية الوسائل
سوف الجديد والحكم وللسياسة، للناس ما إذ اإلبداع، يف متناهية بديعة مقدمة هذه
بتفكريهم أوىل هي املالية واألزمة سياسية، هيئة إىل انتساب غري يف الحياد عىل يقوم
التفريج؟! أمكن ما تفريجها يف االقتصادية الرباعة رب سيعمل وهذه باهتمامهم، وأحق
من أمامه وليس الربملان، وجود وهي القائمة، العقبة أمام صانع هو ماذا ولكن
الحاالت يف ذاتها، بالوسيلة واألخذ نفسها، املاضية التجاريب إىل االلتجاء غري طريقة
قد يكن لم الذي البديع البيان مع تناقض أول هذا وكان تواجهه، التي للحالة املماثلة
مفر ال أن لألسف ظهر ولكن للسياسة، يتعرض أن يريد ال كان فقد مداده، بعد جف
ذلك خالف وإن شهًرا، الربملان بتأجيل مرسوًما فأصدر محيص؛ وال التعرض هذا من

مخالفة. أخطر باألمس بيانه
من كذلك هو خصمه موقف يستعرض النحاس مصطفى كان األخرى الناحية ويف
لبث فما واملشاهدة؛ االختبار من قوته ونقط ضعفه نقط خاطره ويستحرضيف التجربة،
أقوى ومحارب سبقه، الذي الخصم من أعنف بخصم يُواَجه املرة هذه يف أنه له بدا أن
وال املكاره، يبايل وال الرتدد، يعرف ال خصم تقدمه، الذي املحارب من وأخطر وأجرس
وأحقر املقاومة، يف األساليب أسوأ استخدام عن يتأخر ال ومحارب يرتخص، وال يتسامح،
عنده، حيلة وسعة فيه، ذكاء فرط مع املعرتك، يف األسلحة وأقذر املطاردة، يف الوسائل

تفكري. وغزارة مصادر، وكثرة
يتيرس فلم نحوها؛ أو أشهر خمسة من أكثر السابقة املعارك عىل مىض قد يكن ولم
بالطمأنينة وينْعَم يُريَح أن له يتسنَّ ولم فيها، أبىل مما يستجم أن املجاهد للشعب
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عند اعتباره إغفال وال نسيانه، ينبغي ال عامًال هذا يكون وقد خاللها، فقد ما ويسرتد
املجهول. للغد التصميم ووضع املطلوبة الخطة يف التفكري

أن وهو هندرسن، املسرت بترصيح مفتوًحا يزال ال املفاوضات مسألة يف الباب وكان
املرصية الحكومة أَِنَست إذا املفاوضات تعاود أن وقت أي يف مستعدة الربيطانية الحكومة
نفسه يجنب أن النحاس مصطفى وسع ففي األخري؛ عرضها قبول إىل جنوًحا جانبها من
املفاوضة ملعاودة استعداد عىل بأنه أشار هو إذا الجديدة التجربة لهذه التعرض وأمته

االتفاق. إىل والرجوع
رآه فقد النحاس؛ كمصطفى برجل متعلًقا األمر يكن لم لو ممكنًا يومئٍذ هذا كان
فإذا صدره يف إيمانه يتحسس وعاد أخريًا، يستذل أن املايض جهاده كل وأكرب مستحيًال،
ينفع وكم متجلدة. أبية العزم حارضة هي فإذا األمة إىل ينظر وراح عميق، قويٌّ هو

املؤمنني! عىل املحن هذه يف يجدي وكم الظروف! هذه مثل يف اإليمان
وشدة وذكائه وبطشه عنفه مع الجديد لخصمه بالنسبة النحاس ملصطفى وتبني
االشتباك إىل والبدار املقاومة، إىل البكور من مفر وال الرسيع، العمل من بد ال أنه مراسه،
النية أجمع حتى شهًرا، الربملان انعقاد بتأجيل امللكيُّ املرسوم يصدر يكد فلم واملجاذبة،
يقتحموا أن ذلك اقتضاهم وإن الربملان، يف جلساتهم عقد عىل ووكالؤها األمة وممثلو هو

اشتباك. أعنف الجديدة الوزارة مع ويشتبكوا اقتحاًما، داره
الثالث االثنني، يوم التاريخ، يف خالد عظيم ليوم وإنه السلسلة، تحطيم يوم فكان
فاجتمع قبته، تحت يجتمع أن الربملان أراد فقد ١٩٣٠؛ سنة يونيو شهر من والعرشون
جد األمر أن لها تبني وقد — الوزارة بادرت إذ وقوته؛ بالباطل حافل غري مشيئته، منفذًا
تتلقَّ لم إذا بأنها فيه تهدده النواب مجلس رئيس إىل كتاب بإرسال — بالهزل هو وما
فلن املجلس انعقد إذا بأنه بالذات، اليوم ذلك ظهر من الواحدة الساعة قبل توكيًدا منه
(املغفور رد فكان التأجيل؛ مرسوم تالوة عىل جلسته تقترص وإنما بالكالم، ألحد يأذن
خالًدا جوابًا الفخار، بأكرب حقيًقا مرشًفا جوابًا املجلس رئيس واصف ويصا األستاذ له)
حق من ليس إنه يقول فيه كتب فقد الكربى؛ الفرنسية الثورة بداية يف «مريابو» كجواب
السلطة تدخل من فيه ملا الخطاب هذا مثل النواب مجلس رئيس إىل توجه أن الحكومة

سواه! دون اختصاصه من هي التي املجلس جلسات إدارة يف التنفيذية
إىل املؤدية الطريق عىل مسلحة قوات فأرصدت لألمر؛ تحتاط الوزارة راحت ثم ومن
الترشيع دار وأحالت الحديدية، بالسالسل األبواب وأقفلت وسياجه، أبوابه وعىل الربملان
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فاقتحموا االقتحام، عن وممثليها األمة وكالء يُثِن لم كله ذلك ولكن عسكرية، قلعة
الباب. بلغوا حتى أذًى من أصابهم ما مبالني غري وشبابًا، شيوًخا الطريق

غري بسيارته الجند وصفوف العسكرية األنطقة فاخرتق النحاس مصطفى وجاء
«نحن فقال: الكبري، الحديدي الباب من دولته دنا الحاشد الجمع وسط ويف ُمْعَرتَض،
الربملان بوليس يأمر أن له فإن جاء إذا حتى النواب، مجلس رئيس قدوم انتظار يف هنا
الحكومة فيها تنازعه ال التي السلطة حق من عليهم له بما املغاليق هذه يفتحوا بأن
النواب مجلس رئيس من إال أوامره يتلقى ال الربملان بوليس ألن معلوم؛ أمر وذلك بحال،

عليه.» لها سبيل فال الحكومة أما الشيوخ، أو
وأمامه بالسالسل، موصًدا فوجده الباب نحو فتقدم ويصا حرض اللحظة تلك ويف
عاطف محمد الصاغ باستدعاء الخارج من فأمر الربملان، بوليس قوة غري قوة وخلفه
األقفال ويكرس السالسل يحطم بأن املجلس رئيس بصفته وأمره القوة، قائد بركات
األبواب وتفتح واألقفال، السالسل هذه تزيل أن املجلس، كرئيس آمرك، «إني قائًال:

الدخول.» من األعضاء ليتمكن
السالسل، بكرس رجالها وأمر الربملان، رشطة قوة استدعاء إىل وأرسع القائد، فامتثل

األبواب. وانفتحت تكرست حتى الحديدية باملعاول عليها وأهَووا جميًعا، فتقدموا
صوته: بأعىل صاح حتى الترشيع لدار الداخلية الساحة تحتويه داخل أول يكد ولم
الرهيب. الجليل الهتاف بذلك األصداء فتجاوبت األمة!» سلطة لتحَي الدستور! «ليحَي

النحاس مصطفى ونهض التأجيل، مرسوم منهما كلٍّ يف وتُِيلَ املجلسان، وانعقد
بدا وملا اآلن، البالد تجتازها التي للظروف «نظًرا اآلتية: الكلمة فألقى تالوته، أثر عىل
اآلتي، القسم وقوف وأنتم معي تقسموا أن إليكم أطلب الدستور، عىل االعتداء بوادر من

هللا: وبني بينه يقسمه أن مرصي كل من أطلب كما

وأن للدستور، طبًقا أقسمته الذي قسمي يف وفيٍّا أكون أن العظيم باهلل أقسم
وتضحية. ومال قوة من أملك ما بكل الدستور عن أدافع

عظيم. جالل وسط الجميع فأقسم
فلم والرجعيني للرجعية موجهة عاجلة رسيعة رضبة الرائعة الحادثة هذه وكانت
عليها تَْفَسَد أن يمكن املسلحة تدابريها أن مطلًقا تتوقع تكن لم إذ منها؛ اهتزت أن تلبث
فاضطربت منتظرة، غري الفجائية الهزة تلك وكانت الخطرية. الجريئة الصورة بتلك
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سالسله. تحطيم عند الربملان دار أمام النحاس مصطفى

الذي الوطني املؤتمر اجتماع تمنع أن تستطع لم إنها حتى قليًال، أثرها من الوزارة
والنواب الشيوخ مجليس أعضاء جميع باشا النحاس مصطفى الجليل الرئيس إليه دعا
يونيو من والعرشين السادس اليوم مساء من الخامسة الساعة يف املديريات ومجالس
األبواب، وكرس السالسل تحطيم حادث من يومني بعد أي السعدي؛ النادي يف ١٩٣٠ سنة
أعماقها يف وهي منه، عليها ليس بأن متظاهرًة العظيم املؤتمر ذلك عقد تشاهد وقفت بل
قوات تعبئة إىل مرغمة بانعقاده السماح مع عمدت لقد حتى َهلُوع؛ مضطربة َوجِلة
القلوب، يف الرعب يلقي حربي بمظهر الجماهري أمام لتظهر النادي دار حول حاشدة
إىل استطاعت هي إذا إليه واملهطعني املؤتمر إىل الذاهبني من ممكن عدد أكرب منع وإىل

سبيًال. منعهم
أصابت التي املحنة هذه يف كلمته يلقي مصطفى وقف العظيم الجمع ذلك صدر ويف
عمًال ولنعمل جانبًا، واالحتجاج الكالم «لنرتك قائًال: بهم فأهاب أخرى، مرة الدستور
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اكتسبناه الذي الدستور عن الدفاع مهمة مسئولية بهم نيطت مسئولني كرجال جديٍّا
احرتامه. عىل اليمني الكلُّ وأقسم شهدائنا، ودماء بجهادنا

لنتبادل هنا اجتمعنا إنما أننا البعض ظن فإذا األمر، يف للتشاور دعوتكم لقد
بكالم يُعاَلج أن من أخطر فاألمر فأله؛ وخاب ظنه ساء فقد واالحتجاجات، األقاويل
والنفيس، النفس تضحية إىل ذلك بنا أدى ولو يُعَمل، عمل إىل حاجة يف نحن بل يُبذَل،
اعتداء كل تقاوموا ألن مستعدون أنتم هل التضحية؟ تلك لتأدية استعداد عىل أنتم فهل

ومال؟» قوة من أوتيتم ما بكل عنه تدافعوا وأن الدستور، عىل
عليه العدوان ومقابلة الدستور عن الدفاع يف خطرية قرارات املؤتمر أصدر وقد

التضحيات. بأغىل
وقد تراخيًا. يعرف ال فعاًال قويٍّا كفاًحا فيه، كالم ال عمليٍّا كفاًحا األمة بدأت وهكذا
بحياته حتى يشء بكل التضحية يعتزم راح أن للدستور يومئٍذ مصطفى غضبة من بلغ
كلمة كل فكانت أمته؛ وحقوق قومه، وكرامة بالده، دستور سبيل يف وطنه، عىل الغالية
مضطرمة حماسة عىل وتنطوي مستحصدة، إرادة عن وتنطق مستعًرا، روًحا تحمل منه
وثبات قوية، بعزيمة تقابل لم إذا قاضية تروح سوف التجربة أن أدرك فقد متقدة؛

غالية. تضحية كل وارتخاص متناهية، وشجاعة رهيب،
زيارة إىل الدقهلية مديرية من دعوة الرئيس تلقى الوطني املؤتمر انعقاد وعقب
سوف الوزارة أن يعلم وهو مرتدد، غري إليها السفر واعتزم راضيًا، فتقبلها مدائنها،
والتجوال؛ االنتقال من منعه املسلحة قواها بكل وتحاول تطوافه، وتقاوم دونه، تحول
التي املادية القوة ومقاومة لوجه، وجًها باشا صدقي مالقاة عىل النفس وطَّن قد ألنه
وجهها يف يقف لم واالنزواء والتهيب الخوف نفت إذا التي الروحية بالقوة عليه يستعينها

حائل. دونها يحول أن يستطع ولم يشء،
الحفلة يف ذلك قبل ألقاها التي كلماته يف جاللها بأروع مصطفى نفسية تجلت ولقد
التاسع مساء يف القاهرة فنادق أحد يف له املديريات مجالس أعضاء أقامها التي الكربى
«إني يقول: الجياشة النفس قوى بكل ذهب فقد ،١٩٣٠ سنة يونيو من والعرشين
هي؛ ِنْعَمْت بل بالبالد، تنزل التي النوازل هذه تزعجني ال القلب ساكن النفس، لقرير
األمة حق وهو الدستور، بل كال، قدًرا. له نقدر لم إذا قرار له يستقر ال الدستور ألن
نعمل أن يجب بل غافلون، عنه ونحن مكني قرار له يكون أن يمكن ال حريتها، ومظهر
مسرتيح القلب، ملطمنئ إني فأقول: أعود … لنستبقيه نعمل لنسرتده، نعمل لنستحقه،

عميل.» تتمون بعدي من بأنكم موقن فإني سوء أصابني ولنئ الضمري،
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مصطفى استقل الحياة، يف ما ألرشف مجاهدة أمة بزعيم الخليقة النفسية بهذه
ونوابها، الرشقية شيوخ لزيارة الزقازيق إىل يوليو شهر من األول اليوم صباح يف القطار
ملهبًا الجماهري عىل يطل الطريق عىل القائمة املحطات يف راح الرهيبة النفسية وبهذه
دستورهم، سبيل يف — عزَّت مهما — التضحية مناشدهم عزماتهم، موقًدا مشاعرهم،
األرشاط من والعدوان األذى من يصيبهم بما مكرتثني غري األفاريز عىل حاشدون والناس

مكان. كل من لهم املحارصة والقوات
األلوف له خرجت مهيبًا جليًال عليها الوافد للزعيم الزقازيق مدينة استقبال وكان
رسادق إىل املؤدية الطرق ومحارصتها املسلحة القوات حشود رغم أهلها، من املؤلفة
نفوسهم من وألغى الشجاعة، الناس فألهم بالخطر الزعيم استهان فقد االستقبال؛
عدوان قابلوا أن إليها الرئيس َمْقَدم عىل بلبيس يف يلبثوا فلم الحياة؛ عىل الحرص
وذهب جرحى، كثري خلٌق وسقط الدماء، فسالت أنفسهم، عن بالدفاع عليهم البوليس
املدينة فهاجت العمر؛ من عرشة السابعة أحدهم يتجاوز لم الشباب من بثالثة املوت
خطري مرهوب موكب يف ألًفا أربعون الشهداء جنازات لتشييع الغداة يف وخرج وماجت،

مداه. آخر عىل العني تأتي ال
ووالئه للوفد الشعب محبة مبلغ عىل قاطًعا دليًال املشهود بلبيس يوم كان لقد
للبذل واستعدادها األمة إلرادة صادقة صورة كان بل دستوره؛ لقداسة وتقديره لزعيمه
الوفد ساحر قال لقد حتى باألرواح، للجهود واسرتواحها التفدية ملعاني واستجابتها
اليوم ذلك يف وشهد يومئٍذ رأى ما عىل التعقيب يف — عبيد مكرم — الَغِرد ومزماره
التي لألمة حتًما النرص بأن تامة ثقة عىل فإني يشء، من واثًقا كنت «وإذا الخالد:
تحت وتضحية، ومال قوة من تملك ما بكل دستورها عن تدافع أن عىل اليمني أقسمت
قضينا قد أننا أعتقد وإني باشا، النحاس مصطفى املقدام، وزعيمنا الجليل، رئيسنا لواء
شعارنا وليكن أثًرا. وأبقى معنى أقوى فهو العمل دور عىل أقبلنا وقد وطًرا، الكالم من
أمة إن فيه. َفنَْفنَى الدستور يفنى أن وإما به، فنحيا الدستور يبقى أن إما الدوام: عىل
لهي الفداء، حتى الدستور عىل ليحافُظنَّ اليمني رجالها ويقسم للشهداء، نساؤها يزغرد

والفناء.» املوت سبيلها يف ويطيب عناء، كل أجلها من يهون أمة
من املجيد اليوم ذلك ،١٩٣٠ سنة يوليو شهر من الثامن املنصورة، يوم وحل
دنوه، من الوجل وأدركها مقرتبه، قبل منه جزًعا الوزارة فأحست الوطني، الكفاح تاريخ
أن يوشك مغريًا عدوٍّا كأن املدينة، لتحصني الجند كتائب وأرسلت االجتماع، فمنعت

آمنة. وهي ِغرَّة عىل يدهمها يكاد حرب من خطًرا كأن أو عليها، يزحف
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أو بمنع يومئٍذ يحفل بالذي هو وال بوعيد يأبه يكن لم النحاس مصطفى ولكن
فأعلن سوء، من له يستهدف مهما العملية املقاومة عىل نفسه وطَّن فقد مصادرة؛
التي رسالته عىل يرد الدقهلية مدير إىل وكتب املرضوب، املوعد يف السفر عىل تصميمه
اإلجراء: هذا بطالن إثبات يف القانون إىل االستناد بعد رده يف قائًال املنع، نبأ فيها أبلغه
أو الدستور، عىل اعتداء كل تبعة تقع يلهمكم أو معكم يشرتك من كل وعىل عليكم إن

االعتداء. هذا بسبب العام األمن أو بالنظام إخالل
الحيل تحتال الحكومة ذهبت القاطعة، واالعتزامة الحاسم التصميم هذا وأمام
فأوحت لقائه، عىل املتلهفة املتحمسة املدينة يبلغ ال حتى الوفد رئيس عىل السبيل لقطع
اتخذت كما خطوطها، عىل سيقله الذي الخاص القطار سري تمنع أن الدلتا رشكة إىل
القوات كثرة من املنصورة وتحيل غمر، ميت طريق عن السفر تمنع لكي العاجلة التدابري

َعَوان. حرب وميدان عسكرية بقلعة يشء أشبه لها املحارصة
األرشاط وراح قلبها، يف الرعب لتقذف املدينة أرجاء تطوف الكتائب وذهبت
أهل ويمنعون والدور، الطرق ويحارصون الرسادقات، ويقوضون الزينات، يهدمون
العظيم. زعيمهم استقبال يف يشرتكوا ال حتى قراهم حدود مغادرة من املجاورة القرى
فقد والوالء، الوطنية وفخار الشهداء، وعيد الدماء، يوم فكان املنصورة، يوم وجاء
طريقه يف الحكومة حشدت ما كل عىل متغلبًا املنصورة إىل النحاس مصطفى وصل
السماء. يف ُمَدوٍّ وهتاف الخالئق، من مائج موج وسط سيارته وركب وبينها، بينه لتحول
املؤرخ ويسجله الظلم، لعهود التاريخ سيذكره الذي الشنيع الحادث ذلك وكان
أن لوال مصطفى بحياة يودي كاد الذي الَفِريُّ النُّكر الحادث ذلك كان االستبداد، لدول
من يعرف وكان بحياته، زعيمه يفتدي أن أراد ويفٍّ صديق يمني طاهرة، يمني امتدت
صاحبه، عن النبأ فكتم املنصورة، يوم يف الرئيس الغتيال بَيَاتًا ُدبِّرت قد مؤامرة أن قبل
الصداقة، يف الوفاء يكون ما أبلغ ذلك فكان فديته، هو يكون أن عىل النية وأجمع

الشهادة. مجال يف النفسية والعظمة الحب، يف والتفاني
فرأى املشهود، اليوم ذلك يف الرئيس بجانب ركب الذي حنا سينوت البطل هو ذلك
وارتخص التفدية، انتوى ألنه بيمينه؛ فتلقاها وصديقه زعيمه ظهر إىل موجهة طعنة
املفتدين. أول للزعيم يكون أن فاعتزم الخافية؛ النية املسري قبل وعرف التضحية، أغىل
رجالها، أكرب من وهو والشهامة مثالها، أرفع كان إذ الجرأة سينوت يف اجتمعت لقد
الوطنية املعارك يف وهو األعىل لرئيسه القائد وطاعة أهلها، صفوة من وهو الرأي وأصالة

املؤمنني. أروع الوطنية دين يف وهو ألمته الزعيم بإخالص واإليمان أبطالها، من
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موجعة طويًال ولبثت منها، األلم يشكو جريًحا املنصورة يوم بعد ذراعه ظلت ولقد
املرض، وأْدنََفُه العلة، والزمته عليه، السقام حط ثم حركتها، سابق إىل ردها يستطيع ال
الناس، يف مصابه فجل ،١٩٣٣ سنة يوليو شهر من والعرشين الرابع يف قىض حتى

مشهوًدا. زاخًرا فيه اآلخرة موكب وكان عاًما، عليه الحداد وكان

بك. حنا سينوت

النضال، أَحرِّ يف املقطوع باملشاق، املزدحم بالعمل، الحافُل اليوم ينتهي وكما
الزاخرة الحياة تنتهي مستطيل؛ هنيٍّ بنوم واألبطال، املحاربني مع الساحة يف املرصوف
رغيدة وسفرة السماء، إىل طيبة ورحلة مجيد، بموت الكفاح، بأحداث املليئة بالجهاد،

الخلود. إىل
والذين يموتون، كيف يعرفون الذين كذلك هم يحيون كيف يعرفون الذين إن
كيف الناس يعرف أحياء، الناس إىل يحسنوا ومن للرشف، يحصدون للمجد يزرعون

ذاهبني. الناقوس دقة عىل إليهم يحسنون
إىل والناس خادًعا، يجري والزمن فسد، ركد إذا واملاء َصُدَؤ، يعمل لم إذا الحديد

مخدوعني. يرسعون السماء
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يف قرصها عن يغني التاريخ يف طولها ألن قرصت؛ وإن طويلة الطيبة الحياة ولكن
السنني.

وظهر لتضميدها، الجريح بذراعه الطبيب أمسك وقد الخالد، املنصورة يوم يف سينوت البطل
ثوبه. عىل الزكي والدم النحاس مصطفى الصورة يف

كذلك بل املغيب، إىل تتزاور والشمس العالم، هذا عن وغاب سينوت، انتهى كذلك
وغاب مناضًال، بطًال السبَّاق ظل ورحلتها الحياة يف ألنه راحًال؛ الشمس املمات يف استبق

الغائبني. يف جلَّ كما املحرض منه َجلَّ به، مهتوًفا حرض ألنه عليه؛ مبكيٍّا
ألنه وطنيتنا وبعض اإلنسان، ألنه إنسانيتنا بعض منا فماتت سينوت، منا مات
سينوت كان إذ الويفُّ؛ الويل ألنه وفائنا وبعض األبي، الجريء ألنه وبعضجرأتنا الوطني،
اإلنسان هو بالغات، آيات األرض يف لها سماوية ورسالة املرتادفات، كثري آدميٍّا معنى
أبًدا، املروءة حارض أبًدا، الشعور محتدم وُمتََقاِذِفه، تياره ومعتلج عواطفه زواخر بكل
وبخًسا. زهيًدا نفسه يف يشء أغىل باذل نفًسا، الود أهل أطيب متحدثًا، املجالس زين
والغمرات، الشدائَد الجلد أروع يف بها وخاض بالثبات، وطنيته حاط الذي الوطني وهو
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مقاالت الصحافة يف الوطنيُّ الشعار وأقامه عنوانًا، له الجرأة جعل الذي الجريء وهو
عاليًا مثًال التاريخ إىل وانتقل الداء، بأزكى الوفاء صفة لنفسه كتب الذي الويفُّ وهو …

املفتدين. األوفياء يف
مؤامرة الزعيم وقى ألنه وأندَره؛ الُخلُق أكرم املنصورة يوم يف سينوت أظهر لقد
وقد باسًما، منه يقطر وهو دمه إىل ينظر وقف إذ شجاعته أبلغ كان وما وغدَره، العدو

بجانبه! الرئيس سالمة يف جرحه نيس
ولكن والنذالة، الجبن مؤامرة املؤامرة، هذه عىل يلوي ال طريقه يف الركب ومىض
وراحت األسلحة، متكافئة غري معركة يف والجماهري اشتبكت أن تلبث لم الجيش قوات
الجرحى وكان شهداء، راحوا ستة وقتل الدماء فسالت األبرياء؛ العزل عىل النريان تطلق

باملئات. يومئٍذ
وجالل مجد يوم أبيٍّا، جليًال شجاًعا يوًما قانيًا، أحمر يوًما املنصورة يوم كان
وقوتها، عظمتها بكل الشعب مشيئة فيه وبرزت إرادتها، الزعامة فيه أنفذت وخلود،
مسلح، غري ضعيف من غليلهم يشفوا أن أرادوا «لقد يقول: وهو املنصورة الرئيس وغادر
ويتعطشون يقصدونني، كانوا أنهم كيف رأيتم فقد … بأمته قويٌّ بالحق، قويٌّ ولكنه
أن بعدي من لكم ووصيتي قبلكم، بنفيس ُمَضحٍّ أني فاعلموا عنكم، أدافع ألني دمي؛ إىل
هي مرص بأن فرد كل يوقن حتى بالده، واستقالل دستوره عن مدافًعا منكم كلٌّ يقوم

«… الخالدة
األنطقة اقتحام وإن املوت، عىل يومئٍذ النفس موطِّنًا النحاس مصطفى كان لقد
عجيبة واستهانة املوت، من بالغة سخرية الواقع يف كان الصورة تلك عىل املسلحة
يرتامون الشباب فراح حوله؛ من وقفوا الذين جميع يف اإلحساس هذا رسى وقد بالحياة،
الحرية سبيل يف رخيصة بأرواحهم يجودوا أن ويريدون الحراب، أسنة عىل بصدورهم

والدستور.
عىل التواطؤ يف حدودها أبعد إىل والخسة والغدر النذالة وصلت اآلخر الجانب ويف
وما الحق، نور كشفها أن يلبث لم ولكن الظالم، ُجنْح يف دبروها نكراء، دموية مكيدة
املآثم هذه واعتادوا اإلسكندرية ومذابح أسيوط جرائم قبل من دبروا الذين عىل بكثري
الجناة رش نفوس اقرتافها عن تنزوي جريمة يف التفكري إىل يعودوا أن عواقبها، وأمنوا

املجرمني. وأكرب
تيار واصطخب الحماسة، َمدُّ فارتفع البالد؛ يف األثر أكرب املنصورة لحادث وكان
يف دامية وأحداث كثرية، فواجع فوقعت القرى، واضطربت املدائن، وماجت الوطنية،
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معركة. أروع يف الجريح سينوت

تنهضغاضبة اإلسكندرية فإذا يوليو ١٥ يوم وحل والقاهرة، وبورسعيد دكرنسوطنطا
استشهد من واستشهد رصعى، األبرياء من فريق فخر قدميها، عند املرتامي البحر غضبة

مرهوب. أْرَوَع حافل يوم يف
الجأش؛ رابط املنايا ويستقبل الخطر، بهرة يف بنفسه يلقي زعيمهم الناس رأى لقد
يخشون الناس يعد فلم األْسوَة؛ ذاته من لهم وأقام املثال، وأعطاهم القدوة، فألهمهم
ئَ واجُرتِ حرماته، عىل اعتُِدَي الذي العزيز دستورهم عىل يخشون ما قدر أنفسهم عىل

قداسته. عىل
إلرجاء به املرسوم باشا صدقي استصدر الذي التأجيل شهر انتهاء موعد واقرتب
لبالده، فًدى املوت لقاء عىل النحاس مصطفى تصميم اشتد حده، إىل دنا وكلما الربملان،
َعنَْوة، الربملان لدخول املسلحة الكتائب صفوف يقتحم أن عىل معوًال أمته، ملشيئة وتنفيذًا
يوليو من والعرشين الحادي — الرهيب اليوم لذلك أرصدت قد الشاذة الحكومة وكانت
معتزًما وظل له، حشدت مما مصطفى يَُرع فلم الربملان، دار ملحارصة القوات عديد —
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الصادق العزم لغة يف حوله ملن يقول وجعل ًال، ُمَجدَّ رصيًعا خرَّ وإن الصفوف اخرتاق
سقطت فإذا والسيوف، واألسنة الحراب مخرتًقا طريقي يف ُقُدًما «سأميض الرهيب:

تدخلوا!» لكي جثتي فوق فسريوا
ثَنَْوه حتى به زالوا فما الخطرية، العزيمة هذه من أشفقوا الجمع يف شيوًخا ولكن
فليس بسالم، ينتهي أن موشك األمر أن يؤكد لورين بريس سري إن يقول من وجاء عنها.
يف األمر ينتهي حتى األناة من ضري وال بمثلها، القوة مقاومة إىل االلتجاء الخري من

سكون.
قواتها الصدقية الحكومة عبَّأت وقد يوليو، من والعرشون الحادي اليوم وحل
لها كانت املدينة أرجاء يف عنيفة بمظاهرات الشعب فقام الندوة؛ دار حول العسكرية
وانقىض الليل، من بقطٍع السعدي النادي يف الربملان وانعقد األعزاء. وشهداؤها ضحاياها
نواحيها تجوب والخيالة املشاة من العسكرية والدوريات القاهرة، أرجاء يف رهيبًا النهار
األبرياء وتعتقل املتظاهرين، وتفرق القلوب، يف الرعب لتلقي القتال وعدة الحرب لباس يف
يف الحركة ووقفت املتاجر، وُغلَِّقت والدروب، األزقة يف الناس وتطارد وجموًعا، آحاًدا
أن لهم الخري من فظنوا جساًما، أحداثًا اليوم ذلك يف يتوقعون الناس وكان األسواق؛
األغذية. من وافًرا مقدًما ويبتاعوا والطعام، الخبز من حاجتهم السابق اليوم يف يُعدُّوا

ما كل يف مرهوبًا ويوًما ذاته، يف فاصًال يوًما يوليو شهر من والعرشون الحادي كان
واخرتاق الربملان إىل الطريق اقتحام وبني بينه ُخيلِّ النحاس مصطفى أن ولو به، يحيط
عىل التغلب يف تماًما لنجح والنواب، الشيوخ من وجمٍع صحابه من رفقٍة يف الجند أنطقة
والنترص دكٍّا، الباطل بناء َوَلَدكَّ لصده، وأرصدت للقائه، أُْخِرجت التي املادية القوة هذه

انتصار. أروع الحق
هذا استطال ملا يجري، أن النحاس مصطفى خطة يف كان ما عىل األمر جرى ولو
كانت إذ أعوامه؛ وتالحقت مدته، النحو ذلك عىل تراخت وال استطالته، الغاشم العهد

مدحوًرا. منهزًما لرده كافية قوتها يف كهذه صدمة
السياسة صوت تغلََّب خفية لحكمة ولعله رَمى. هللا ولكن َرَميَْت إذ َرَميَْت ما ولكن،
ترك إىل تنظر كانت الحكمة تلك أن ظني وأكرب الجرأة، وإيحاء الشجاعة إمالء عىل
إيمانه من إال األعزل الحق إزاء تستخدمه أن يمكن ما كل تستخدم الغاشمة املادية القوة
أقىس امتحان من األمة وتخرج العليا، هي كلمته وتكون النهاية يف الحق لينترص بذاته؛
مستطيل، مدى يف الُعْدوان، أساليب وأعنف املآيس، وأنكر الفواجع، وأفجع الخطوب،
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كل من دائمة وحصانة تجربة، كل من تامة مناعة اكتسبت وقد مرتاخية، فرتة وعىل
إعجاز. كل املحاولني وأعجزت اليأس، كل املجربني وأيأست مماثلة، محاولة

يستعري أن املؤلف فيها اضطر وقد املأساة، بها بدأت التي املقدمة كانت تلك
الدستور من للتخلص املألوفة، السابقة الطريقة عىل ويجري فيها، القديم األسلوب
يف يرشع أن إال أمامه يبق ولم النيابية؛ الحياة مظاهر مواجهة من والتهرب القائم،

جديد. من هو عنده ما ويربز ذاتها، املأساة
من له فخلص الرأي؛ وجوه فيه قبُل من وقلَّب يومئٍذ مليٍّا األمر تدبر قد وأحسبه
وإلغاء بتاتًا، الدستور وجود عن االستغناء يف أخَطئُوا قد إنما سبقوه الذين أن كله ذلك
لريدوه به وذهبوا لينقذوه، أبطلوه قد بأنهم ذلك يف تذرعوا وإن جملة، النيابية الحياة
االحتجاب، دورة تعيني يف وأرسفوا املدة، تحديد يف أطالوا ثم ذهابه، قبل كان مما أصلح
وأن طريقتهم، عىل يجري أالَّ هو فرأى قليًال؛ أو نصفها يجاوزوا أن قبل وسقطوا
وذهب جديد، يشء يف ففكر مطلقة، حكومة إىل فارًغا يرتاءى بأالَّ تقيض تجربته مصلحة
نيابيٍّا حكًما يوِجَد أن وهي طريفة، فكرة الوفد ومحاربة املقاومة أساليب يف يستحدث
الذي اإلجماع غري آخر إجماًعا ويلفق خلفه، يسترت هيكليٍّا برملانًا ويقيم ما، صورة عىل
تزييف، وال فيه ضغط ال فسيح وفضاء طليق أفق يف انتخاب جرى كلما قائًما ثابتًا ظل

ترهيب. وال إغراء وال
ال الحارضة بصورتهما فوجدهما االنتخاب، وقانون الدستور إىل طويًال ونظر
وتشييده؛ امللون الورق من إقامته يف ويفكر يريده الذي الجديد املرسح بناء له يكفالن
بحيث االنتخاب، قانون تعديل عىل ويعمل نفسه، عند من آخر بدستور يأتي أن فاعتزم

والتلفيق. شاء ما التزييف له يكفل
أشنع وتَبَطَّنَْت جريمة أكرب عىل انطوت وإن ذاتها، يف بديعة الفكرة تلك كانت لقد
الدستور هذا وإقامة األمة دستور إللغاء ومربرات معاذير إيجاد من بد ال وكان جناية.
إلقاء سبيل يف جديًدا املؤلف يتكلف فلم محله، ليأخذ املنحول املصنوع التهريجيِّ
واستعدادها، املرصية األمة قيمة يف سيئة فكرة صاحب األصل من كان ألنه معاذيره؛
أنه فزعم دستوره؛ اصطناع عن وعذيًرا قانونه، لوضع تفسريًا ليجعلها إليها فعاد
ويتفق السياسية، الرتبية من وفقرها وجهلها األمة حالة مع سواه من أكثر يتناسب
إهانة، التفسري فكان الراش؛ القوية األمم مركز وتبلغ ترقى حتى الحايل، مستواها مع

سخرية! نفسه يف والدستور
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شاء؛ إن ساحقة كثرة يسميه جديًدا إجماًعا يوجد أن مثله عىل مستحيًال يكن ولم
الظفر رشف أخطأهم ممن والقرى البنادر من واملشايخ بالعمد يأتي أن يكفي ألنه
ولو جديًدا، برملانًا بهم فيمأل املاضية، النيابية والحياة األول الدستور عهد يف بالنيابة

متعددة! برملانات ملأل شاء
الرواية صلب يف املستحدثة والزيادات التأدية، يف الجديد التعديل هو هذا كان
يشتغل الذين أنفسهم التجربة أصحاب إىل الرجوع من ذلك لتحقيق بد ال وكان املحزنة،
يريدون ما هم ولهم يشاء، ما يفعل يده إطالق عىل موافقتهم من ليستوثق لحسابهم
سكن الشعب وأن استكانت، قد األمة وأن الوجود، من زال قد الوفد يروا أن وهو أخريًا،
ينكشف للغاية، لطيف منظر للمأساة األوىل املشاهد بني فظهر راضيًا، والُهون الذل إىل
كتابني شكل يف املرصية الحكومة ورئيس الربيطانية الحكومة رئيس بني تجاذب عن
يف والثاني االنتخابات، تُطبَخ أن يريد ال الذي الغاضب صورة يف األول بينهما: متبادلني
هذه بسبب صاحبه عىل املتطاول التدخل، هذا عىل املحتج اإلهانة، لهذه الغاضب صورة
يرتيض «كله» ماكدونالد باملسرت وإذا شأنه. يَْحِفُل وال عينه، يمأل ال كأنه عليه، الجرأة
التجاذب هذا أو املتكافئة»، «غري املشادة هذه وتنتج قدره»، «بجاللة باشا صدقي كتاب
جانب من ا» تامٍّ «حياًدا يومئٍذ سمي ما وظهريه، املجرب أو وصبيه، املعلم بني التمثييل

الجديد. حكمها تحت مرص جانب من مطلًقا واستقالًال بريطانيا،
وظهور ١٩٢٣ سنة دستور بإلغاء الصارخ االعتداء ذ ونُفِّ النكراء، الجناية وتمت
لدستورها والغضبة خطريًا، األمة نفس يف الجريمة تأثري فكان ١٩٣٠؛ سنة دستور
املطلق الحكم عىل النقمة واشتدت الحماسة، وتسعرت األرواح، لها تأججت صادقة،
عن تبغي وال جاهدة، وتحاربه املصنوع الدستور هذا تنكر أن عىل األمة وعولت وأربابه،

تحويًال. دستورها
تصطنع وحدها وتركها الوزارة عزل إىل قومه نادى قد النحاس مصطفى وكان
إال بمعزل الوزارة ظلت إذا ينتهي لن كله ذلك ألن تريد؛ ما تفعل وانتباذها تشاء، ما
وبيوت املجامع، يف للناس الربوز عن الرئيس ينثن ولم املبني، والخذالن املحقق بالفشل
مناديًا بالجماهري، ويتصل املجامع تلك يغىش راح بل واملخالطة، االتصال وفرص هللا،

املستميت. الصادق للكفاح بها مهيبًا الجهاد، إىل البالد
جاءت إذا التزامها عىل الصفوف يف االتفاق وتم «املقاطعة»، فكرة يومئٍذ ونشأت
خطط تهدمت حتى النية هذه تعلن األمة تكد فلم الجديد؛ الدستور عىل االنتخابات
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يف وتلكأت واإلحجام، اإلقدام بني وترنحت أمرها، يف هي وحارت وتدابريها، الوزارة
والصعيد الجنوبية األقاليم يطوف باشا صدقي وراح التسويف. يف وأطالت التنفيذ،
النبض يجس ولكي يقدم، أن قبل األحوال ويتعرف يعتزم، أن قبل املجال يجرب لكي
ويحشدون مساًقا، الناس إليه يسوقون الحكام وجعل النجم، ويرصد الطالع ويكشف
ويرسف وكفايتهم، الوفديني يف يطعن طوفته يف هو وذهب وتلفيًقا، اصطناًعا املواكب له
بال ويتحدث مناسبة، بال ويخطب كالًما، األفق ويمأل عنهم، واألكاذيب التهم اخرتاع يف
لديه ينفد وال املغالطة، يعدم وال القول، يمل ال حكومة رئيس قبله من رأينا وما سبب؛

الخارسة. القضايا يف والجدل امِلَراء َمِعنُي
االتهام من الحاشدة والخطب املتمادية، واملطاعن املرسف، القول بهذا كان ولكنه
الالعنة الخطب تلك ألن حقائقه؛ عىل للناس وينكشف لخصومه، الواقع يف ج يروِّ والكذب،
بها جعل ألنه لهما؛ للرتويج وسيلة وخري وزعيمه، للوفد دعاية أحسن راحت الطاعنة
أمرهم يف الصدق ويؤكد ومكانًا، شأًوا عندهم للوفد ويُمكِّن إيمانًا، بالوفد الناس يزيد

باليقني.
هو يزيف ما إزاء األمة عند له ما مبلغ خصمه يُشهد أن النحاس مصطفى وشاء
،١٩٣١ سنة أبريل شهر يف سويف بني مدينة يزور أن فقرر للقائه؛ االستقباالت من
الوفد مع مارس من والثالثني الحادي يف هذا قبل ارتبطوا قد الدستوريون األحرار وكان
محمد فاعتزم تنفيذه؛ عىل والوطن هللا وأشهد إقراره، عىل فيه كلٌّ تعاهد وطني بميثاق

القادمة. الزيارة تلك يف وصحبه مصطفى يرافقوا أن أنصاره وبعض باشا محمود
اإلقليم ذلك مدير إىل وأوحت الوزارة، جزعت حتى للناس يُعْلَن النبأ يكد ولم
من أورطتني تعبئة وقرر األمر، يف للبحث الوزراء مجلس اجتمع كما االجتماع، بمنع
من كثريًا وعني والرشطة، الخفر بلوكات من أخرى وقوات وخيالة مشاة املرصي الجيش
عن وصده الزحف، من املرهوب امُلِغري هذا ومنع املدينة، لحراسة الكبار والضباط القواد

االقتحام.
القوات تلك بكل حافل غري الزيارة تأدية وقرر يسافر، أن إال أبى مصطفى ولكن
أبريل شهر من السادس وهو — املحدود اليوم ويف طريقه. عىل أُرِصَدت التي املسلحة
ثَمَّ رأى حتى بلغها إن فما القاهرة، من القطار وزمالؤه دولته استقل — ١٩٣١ سنة
للمحطة، الخارجي الباب نحو ثابتة بخطوات فسار الطريق، تمنعه مسلحة قوات حياله
وأصحابه هو يتقدم كاد وما محصنة، عسكرية بقلعة يشء أشبه يومئٍذ تلوح وكانت
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هنا «نحن قائًال: القوة برئيس الزعيم فصاح البنادق، فوهاُت صدوَرهم ملست حتى
َعُظَمْت.» مهما الغاشمة بالقوة نأبه ولن الحق، بسالح مسلحون

إىل النزول من بالقوة وُمِنعوا املحطة، يف عليهم أطبق أن لبث ما الحصار ولكن
أرصدت إذ األمني، الويف زعيمها لقاء عىل اللهفة من مراجلُها تَْغيل الداخل يف وهي املدينة،
الطريق. طول عىل كثاًفا أنطقة انتظمت كبرية قوات املدينة شوارع عىل الصدقية الحكومة
يربحوا أالَّ عىل القوم أجمع أصحابه، من الساخر الشاذ الغاشم الترصف هذا وإزاء

تشاء. ما بهم القوة ولتفعل املدينة، يدخلوا حتى املحطة

الجهاد. ظل تحت بديعة نومة

غري يف الطعام من بيشء متبلغني سدوله الليل أرخى حتى املحطة فناء يف ولبثوا
إعياء. وال ألم وال جزع

املجد قمة يف عظيًما رجًال الدنيا رأت خشن، خشبي متكأ وفوق الهاجرة، حرِّ وعىل
الزعامة وُقْدُس عظيمة، ألمة الكمايلُّ الرمز هو رجًال محلُّه، الفضيلة ربوة وعىل مكانُه،
يف ورقد بيته، يف رسيره عىل نام قد كأنه لحظة، ليغفَي واستلقى تمدد قد وِقَوامها،

الوثري! النظيف فراشه
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جهادها يف املرصية األمة زعيُم النحاس، مصطفى هو املتكأ هذا فوق النائم ذلك إن
وخليفُة سيشل، جزيرة ونزيُل قبل، من الحكومة ورئيس واالستقالل، للحرية الوطنيِّ
القوات تلك بحشد أنه بعده من الحكومة َوِيلَ إذ باشا صدقي ظن وقد الخالد. سعد
مصطفى استلقاءة فكانت أمره؛ عىل يغلبه أن يلبث لن وصده ملنعه حياله الضخمة
لحقه إهانة وأبلغ قواته، من سخرية أكرب الفراش من الخيلِّ الجامد الخشبي املتكأ فوق
الخشن املقعد ذلك عىل بدا وإن حتى مكانته، عىل النحاس مصطفى بقي إذ وكرامته؛

وجالًال. مهابًة املتواضعة الضجعة بهذه ازداد بل نائًما،
ا خاصٍّ قطاًرا الليل جنح يف فأرسل املنتظرة، العاقبة باشا صدقي َخِيشَ القاهرة ويف
الخرب، البالد إىل يرتامى أن قبل به واملآب فيه الركوب عىل السالح بقوة خصمه ليحمل
عىل صحبه ويبيت العراء، يف كله الليَل مصطفى ويقيض برص، لذي الصبح ويتنفس

صابرين. شجعانًا الطَّوى
أمًرا لديَّ «إن القائد: وقال بالزعيم، فأحاطوا منهم رشذمة يف الجند كبري وجاء
هنا «إننا قائًال: الزعيم فأجابه القوة»، استخدام األمر اقتىض ولو بتسفريكم الوزارة من
وَعنَْوة. إكراًها القطار وأركبوهم بالجمع وأحاطوا الجنود فتقدم بالقوة»، إال نسافر ال
من َمْوِهٍن بعد القاهرة فبلغ املساء، من عرشة الحادية منتصف يف بهم القطار وتحرك

الحياء. يعرف ال والباطل ساخر، والحق الليل،
استقبلته أنها فزعم نفسها، سويف بني زار قد ذلك قبل باشا صدقي وكان
فمن واألنصار؛ املؤيدين ألوف فيها له أن وأعلن إحسان، كل َمْوفَده وأحسنت برتحاب،
وكيف له؟ سلَّم قد الوفد معاقل من معقًال أن املدرك وهو يخىش كان ذلك بعد يشء أي
األسنة الشاكية والقوات املسلحة الكتائب خصومه لزيارة فأعد اليقني، بعد الريبة أخذته
يف وأحالها والدروب، السبل إليها النازحني وعىل املسالك، أهلها عىل وقطع والحراب،

والصفري؟! النداء غري فيه يُسَمع ال حرب وميدان املضارب، قائم معسكًرا لحظة
ادعى، ما فساد عىل ماديٍّا ودليًال زعم، ما لكل نافية جاءت قد الظاهرة هذه فإذا
ثم يتكلم، أن يومئٍذ الوفد منع ولقد سلطانه، وعجز مكانه، ضعف عىل قاطًعا وبرهانًا
لسان بأنطق وتتحدث الصامتة، وهي لغة بأبلغ تتكلم املسلحة والقوات الكتائب ترك

البيان. تعرف ال وهي
الباطل وانهزم األفاريز؛ من مكانه يغادر لم وإن وجال، يومئٍذ الحق صال لقد
مزدهيًا ووقف الصفوف، منه وتراصت الكتائب، وعبَّأ الحراب حمل وإن وتضاءل،
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فيه الوفد موقف وراع املاليني، عند سويف بني يوم َجلَّ ولقد … والرماح! بالقذائف
خالله الشعب وشهد للنظام، أرعى الفريقني أي فيه الناس رأى إذ الكريمة؛ األمة عند
أنها الزاعمة وهي به، مستهرتة الحكومة بدت وقد القانون، عىل أحرص الجانبني أي
حشد ألن به؛ العبث بجناية خصمه من املتهم وهو عليه، حريًصا الوفد وبدا تصونه،
االستخفاف إىل يستفز مسلًكا كان ولكنه النظام، يقتضيه عمًال يكن لم املسلحة الكتائب
عىل الحرص يقوم وليس وسكينتها، الجماهري وصرب وأصحابه، الزعيم حكمة لوال به،
ال عليه واالعتداء اليشء عىل الحرص ألن القانون؛ مظاهر أبسط عىل باالعتداء النظام

يجتمعان.
استطاعوا األمة من مؤلفة آالًفا ألن التاريخ؛ يف عظيًما يوًما سويف بني يوم كان لقد
يف الدائمة والفطنة جانبهم، يف الحق دام ما نظامهم عىل وحرصوا جأشهم، يملكوا أن
وتحرص جأشها تملك أن الحكومة تستطع لم حني عىل دمائهم؛ ومسالك مهجهم منازل
الهياج، عوامل كل للسكينة وحشدت الحرب، مظاهر كل للسلم فرصدت نظامها، عىل
يف واندحرت تخشاه، وهي العام بالشعور واستهانت عليه، لتحافظ القانون عىل واعتدت

املبني. النرص لنفسها زعمت وإن الصامتة املعركة
الحكومة ناحية ومن والحكمة، العقل يوم األمة ناحية من سويف بني يوم كان لقد
إال األمة وأبت جوانبه، عىل الدم فيه يُراق أن األمة خصوم أراد وقد الخائفة. الجرأة يوم

الفاضحة. الخيبة يوم أعدائها عىل تجعله أن
املدجج الجند أمام مصطفى الجليل الرئيس كلمة تلك الحق!» سالح غري نحمل «ال
شجاًعا الدنيا يف قائلها راح وقد مثًال، الحق لغة يف ذهبت كلمة من أكربها فما باألسلحة،
وقد ومدفًعا، قذيفًة كلها األسلحة من وأنفذ جميًعا، الكتائب من أقوى كانت ألنها بطًال؛
يسمع لم أبكم أخرس يومهم مىض وقد خالد. يوم يف خالدة كلمة ألنها التاريخ؛ حفظها

املحَرضين. أكف يف السيوف صليل غري منهم فيه التاريخ
الحافظات من يمحى ولن أثره، الذاكرة يف يزال ال رهيبًا يوًما سويف بني يوم كان
تذهب ما غري يف ساعاته وذهبت فاحتواه، الخلود وتقبله ووعاه، التاريخ تسلمه فقد خربه؛
من املضاجع من له الناس وهب املتواليات، الدقائق كمر وليس دقائقه وَمرَّت الساعات،
مع الكَرى يف وسافروا خائضني، األحالم يف مجيئه قبل قطعوه فقد ذاهلني؛ الصباح بُكَرة
يواجهوه أن قبل الشهر، من وعدده الزمن، من موقعه وعرفوا ورائحني، غادين رحلته

ُمْصِبحني. النهار أنفاس مع

423



النحاس مصطفى

الدوار للفلك هللا أذن ولو اإليمان، يوم كان بل الوطن، يوم سويف بني يوم كان
الدهر، يف يوًما يكن لم ألنه الزمان؛ اإلكبار من له لوقف املشهود اليوم ذلك رهب من
عن تمخض فقد أحداث، أو حادث عن يتمخض لم ولنئ العمر؛ يف آخر عمًرا كان ولكنه
وتهاَدى وخطر، اليقني منافسه بني ومىش وزخر، الحب جوانبه عىل وفاض وعرب، حكم
بجنده فيه الباطل وازدهى بنفسه، فيه الحق واعتز وتبخرت، الوطني اإليمان مناكبه يف
الباطل خجلة وبني اليقني، وسلوة الحق عزاء بني تشهد اإلنسانية ووقفت وحرِسِه،

املستكني. وضعفه
فضل يف يماري أن الكنود عىل واملطبوعني الفضل َجَحَدة من أحد يحاول ويوم
وتوصف سويف، بني يوم يذكر أن يجب وتفانيه، لبالده وإخالصه ومزاياه، مصطفى
من التاريخ يف لها ليس لنومة وهللا فإنها وصف؛ أبلغ املتكأ فوق رْقَدتُُه الجاحد لذلك
عمر عدل فقد امُلوِرف، والظل الشجرة تحت الخطاب بن عمر الفاروق نومة غري شبيه،
مسرتيح األوصال، ساكن النوم فالتمس لبالده واجبه مصطفى أدى وقد فنام، يومئٍذ

اإليمان. ثابت الضمري،
منه تسخر مجموعة األمة فوقفت االنتخابات، موعد عن يعلن باشا صدقي وتقدم
إجرائها إىل هو فعمد قيامها؛ تقر وال فيها، تشرتك ال أنها معلنة وانتخاباته، دستوره ومن
فكانت تمثيلها، عىل املنكرة الجرائم بكل استعني لقد حتى وتزييًفا، عنوة وإقامتها إكراًها،
وُحِمَل رشاءً، الرَِّخاُص الذمم لها يَت اشُرتِ دامية، وفاجعة مزرية، وأعجوبة مبكية، مهزلة
اء، والشَّ الخراف األنعام َحْمَل الدواب ومحامل الثقال املركبات يف صناديقها إىل الضعفاء
األحياء، يف يعودوا لم أموات أسماء خاللها ودست األسماء، كشوف فيها واصُطِنَعت

تزويًرا. يومئٍذ الناس عىل األكاذيب وزورت
تبدو أن يمكن ال جرأة الجرأة، معاني كل فوق جريئة نكراء فعلة تلك كانت لقد
لت، وتوغَّ وأمعنت وتقدمت، ظهرت ولكنها إنسان؛ عليها يقدم أو العالم يف مخلوق من
يتوىل يكد لم النكرات، من برملان بجمع وانتهت واستخدمت، الوسائل أدنأ واستعانت
لم الواقع يف بأنه هذا اعرتف حتى ودافعه، سائقه عن ويعرض جامعه، عن األمر آخر
فيهم، التأثري يسهل ومجاهيل وسذج بسطاء من حظرية كان وإنما صالًحا، برملانًا يكن

عناء! طويل وال رياضة كبري وال مشقة غري يف ومساقهم وتوجيههم
اشرتكوا الذين نسبة جعل فقد إحصائه، وحساب يومئٍذ أرقامه من الدنيا وضحكت
تتجاوز لم إذ ُمدمية، وِمْزحة قاسية، بلذعة الساخر القدر وجاء كبريًا، رقًما انتخاباته يف
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املائة، يف أربعة ويصطنع، يزيف أن عن بنفسه وربأ ر، يزوِّ أن حاكُمُه أبى كبري بلد يف
فاكهني. يضحكون طويًال املفارقة هذه من الناس فلبث

بالبالد الشاذ الغاشم العهد ذلك صنع إذ السوء، واستفحل يومئٍذ الكيل طفح لقد
أجياًال بها رجع ما اآلثام من أصحابه وأتى الوراء، إىل السنني من عرشات ردها ما
واضح الظواهر بادي كان نََقٍه بعد خطرة نكسة الحكم ذلك كان فقد الخلف؛ إىل طواًال
استطعنا ما بكل أعراضها جميع وكافحنا قوانا، بكل النكسة تلك قاومنا ولقد األمارات،
تعيش الذي العرص عرصغري تعيشيف األمة أن املستمرة املكافحة بتلك فأثبتنا كفاح، من
متباينني جيلني مرص يف جعلت قد والحكومة األمة بني الُخلف مسافة وأن فيه، الحكومة
سائر إليها جمعت التي الحكومة جيل والنظريات، واملبادئ واملسلك واملظهر الروح يف
عصور وربيبي املتخلفة، النزعات بواقي جميع حولها ولفت البائدة، الرجعية عنارص
أحدث بأهداب تتعلق التي األمة وجيل والغايات، املآرب وطالب املناصب، وعبدة االستبداد
وتجاهد املتحرض، العالم مع تعيش أن وتريد الدساتري، أرقى بفضل وتؤمن املبادئ،
والتشبث العليا، باملثل والتمسك الحرية، عىل الحرص جيل املمالك، يف الجديدة الحياة
وأغرب البالد، من بلد يف شوهد ما أعجب الظاهرة هذه ولعل االستقالل، بمطالب الجاري
الغابرة العصور حكُم واحد وقت يف يجتمع أن وهي العصور، من عرص يف عوين ما
وحاكميه؛ الشعب بني الطبيعي الكفاح رس هو وهذا املتحرضة، الحديثة األمم وشعور

األكفان. أذيال يجرر مقابره من العائد املايض إزاء املتوثب الحارض كفاح ألنه
األمة مقاطعة وظلت األمة، إجماع معه أن يزعم هذا مع باشا صدقي ظل وقد
البالد تحتوي أن يُعَقل يكن لم إذ دعواه، جوانب عىل الصارخة السخريَة النتخاباته
تحطمت حتى مختلفتني، ناحيتني يف أهلها من الساحقة األكثرية تكون أو إجماعني،

واإليمان. اليقني ه ويحفُّ الثقة به تحيط مكانه، يف قائًما الحق وبقي األكذوبة،
االنتخابات يف ارتُِكَب عما ببالغ العام النائب إىل باشا النحاس مصطفى تقدم وقد
الحكومة فيه اتهم أنه مع واإلهمال الحفظ مآله كان البالغ ذلك ولكن بالغة، جنايات من
اتهاًما تلقت نزيهة بريئة حكومة أن ولو املخالفات، أعظم وإتيان الجرائم، أشنع باقرتاف
مواقف إىل املتهم استياق يف وكرامتها، براءتها عىل حرًصا ترددت، ملا كهذا رصيًحا جريئًا
العهد ذلك عىل صامتة حجة البالغ حفظ فكان العقاب، أقىس جرأته عىل ليتلقى املحاكمة

!… الكالم الكثري
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روحه تتأثر لم الكفاح، إىل األمة ويقود بنفسه، يكافح النحاس مصطفى وظل
بني زيارة من منع وقد عاٍد، جأشه ورباطة قوته عىل يعُد ولم مؤثر، بأدنى املعنوية
حال. أية عىل ليزوَرنَّها نفسه يف أرس لكنه لك، وصفناها التي الصورة تلك عىل سويف
عظيم وطني ميثاق يف معه تعاهدوا الذين الدستوريني واألحرار الوفد منع وجاء
ملصطفى قويٍّا حافًزا أهلها، لدعوة تلبيًة طنطا زيارة من العظيم سويف بني يوم قبل
الوصول كلفهم ومهما عنها، لرتدهم الغاشمة القوة صنعت مهما زيارتها إىل وأصحابه
القوة وانثنت ،١٩٣١ سنة مايو أول يف السفر القوم فاعتزم وصعاب؛ مشاق من إليها
ورصدت جميًعا، القاهرة محطة أبواب فأقفلت ملنعهم، املسلحة بقواتها تتأهب الغاشمة

حاشدين. والجند الكتائب للقائهم
حيال وقفوا املجاهدين من زاخر جمع يف باشا محمود ومحمد مصطفى جاء فلما
أن فأنذرهم الجنود، عىل باإلرشاف املوكل اإلنكليزي القائد وأقبل املوَصَدة، األبواب
األبواب عىل وتدافعوا بوعيده، يأبهوا ولم له يستمعوا لم ولكنهم أتوا؛ حيث من يعودوا
بهما الجنود فأحاط املقتحمني، مقدمة يف محمود ومحمد مصطفى ودخل فحطموها،
القويتني، ذراعيه استخدام يحسن رجل مصطفى ولكن بالعدوان؛ عليهما وتطاولوا
القوية باللكمات ويهوي بصدره، املكان يقتحم كيف فعرف الحاجة، عند الشديد وبأسه
شدة من رصيًعا يسقط ِبنْيَتِه، لضعف باشا، محمود محمد دولة وكاد مالقيه. عىل
رئيس وهو حرضته، يف اإلنكليز الكونستبالت أدب وسوء عليه، الجند وجرأة الزحام،

صادعني. بأمره وكانوا ناهيًا، عهده يف آمًرا كان سابق، حكومة
الساحة واحتوتهم شجعانًا، األبواب فاقتحموا مسلكه، مصطفى صحب وسلك
بالقوة واستخفاًفا وتفدية، عليه حرًصا بالرئيس محيطون وهم للمحطة، الداخلية
والعزم الحماسة درجات أشد يف وهو القطار دولته ركب حتى وسخرية، الغاشمة
يبارح ال أنه وهو حاسم بجواب فتلقاه القطار، بمغادرة يأمره الجند كبري وجاء واإلقدام،
كانوا إذا وأنه قوة، من لديه ما بكل االنتقال يف وحقه حريته عن دفاًعا وسيقاوم القطار،
هذه ينتزعوا أن استطاعوا فإذا ونفوسهم، إيمانهم يف هي قوتهم فإن األسلحة، من عزًال

للوطن. فداء فإنها فليفعلوا، النفوس
املركبات ففصلت صغرية، حيلة إىل القوة عمدت العظيم، الرائع اإلرصار هذا وأمام
وال بيشء، يحفلون ال فيه الركب فظل معلومة؛ غري جهة إىل يسري وأطلقته القطار، من
القطار أن يدركون لحظة بعد هم وإذا بهم؛ تصنعه أن الغاشمة القوة تريد ملا يراعون
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اآلخرة، ومساكن واملقابر القفار وسط العباسية وراء فيما املرتامية الصحراء يف بهم سائر
القوم فإذا كثرية؛ أنايسَّ عن وانشقت بًرشا، اللحظة تلك يف القفر األرض أنبتت قد وكأنما
القلوب، أعماق من هتاف أحر إثره يف لريسلوا القطار ويستبقون الزعيم، لتحية يُْهَرعون

واألرواح. املهج أغوار من دعوات وأصدق
تدعى جهة من قريبًا بهم وقف حتى حلوان اتجاه يف بهم يجري القطار وجعل
أم عرفت حتى كذلك فلبثوا الرشاب، أو الطعام من يشء معهم يكن ولم العلو»، «كفر
أرساب مع ذلك قبل وافتهم كما األمة، بيت من إليهم الطعام فأرسلت بنبئهم، املرصيني

إلهام. أروع قلوبهم وألهمت وباركتهم، فشجعتهم الطريق عىل السيدات من
من متأخرة ساعة يف إليهم فأوفدت الغاشم، الترصف هذا عاقبة الوزارة وخشيت
أن رجاء إليهم يرجو مستبكيًا وجاء فراشه، فغادر مريًضا وكان باشا، رسل اللواء الليل
منهم كان ما بأن مكتفني طلبه إىل يجيبوه أن فرأوا دورهم؛ إىل السيارات يف معه يعودا

فضيحة. أشنع وفضحه الغاشم الحكم هيبة أسقط قد
ألنبائه اهتزت ومواكبه، كركبه رائًعا كأصحابه، جليًال اليوم ذلك كان لقد الحق ويف
يف يبق ولم انتصارها، ورمز فخرها، أيام من الجهاد سجل يف وجعلته بأرسها، مرص
الباسلة الوطنية الوقفة تلك عىل تلهف إال نصري وال مؤيد وال كبري وال صغري األجماع
وأبرارها، أبطالها أسماء وتذاكر نهارها، مطالع من والدقائق الساعات وعدَّ وخربها،
ثالث: وتساءل شيخنا؟ فيهم وهل يسائل: اآلخر ومىض نائبنا؟ فيهم وهل يقول: وراح
أنه مرص يف فرد كل أحس كأنما لجاننا؟ رئيس أو دائرتنا، عضو القوم مع ذهب وهل
يكون أن العشرية يف الفخار أضحى وكأنما ممثًَّال، أو الجمع مع حاًرضا يكون أن ينبغي
كمعناه؛ فخًما كأهله، عظيًما السفر يوم وجاء املسافرين. جموع يف سوادها أو أحدها
صدق للخالص املتعطش وللشعب بسالته، الرشيف وللجهاد شجاعته، للحق أثبت ألنه
ناضل ألنه الجهاد به وازدان ربحه، قد ألنه الحق فيه ازدهى وقد عاطفته، وقوة شعوره
طريقها، يف إرادة كل عىل العزالء الوطنية فيه وتغلبت وكافحه، بالسالح املدجج الباطل
الظلم أمام تنهزم ال املجاهدة مرص أن معلنة الحق كلمة دويَّ كله العالم وأسمعت
وأن والحياة، املغالبة إال يأبى املستميت الشجاع الرصيح حقها وأن تستسلم، وال الجائح
السائمة من قطعانًا بهم يراد كما يكونوا أن يرضون فال البرش من يزالون ال ماليينها

واألنعام.
ولكنه واحد، سالح غري األسلحة من يحملون ال الزعماء فيه جاء عظيم يوم ذلكم
تجدي وال ويبرت يُْدمي، وال ويَُقدُّ يظهر، وال يقطع ألنه أسلحة؛ من املادة عند ما بكل
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أمامه، لترتاجع وإنها منه؟ أسلحتهم فأين الحق، سالح … واألربطة اللفائف جراحته يف
وهي وترتاجع القوية، وهي لرتتد األبواب عىل املحشودة جموعهم وإن حياله. وتتزحزح
يهاب، ال شجاع رجل الحق رأس ويف الباب، يقتحم األعزل الحق فإذا الَعِصيَّة، املتقدمة
شخص عىل الِعِيصَّ ارفعوا هيا … استطعتم إن إليه فهلموا صدره، لألذى فتح رجل
بتالبيب امسكوا هيَّا … األكرب الحق وإكليل الرفيع، الجهاد ورأس الطاهر، الوطنية
حائًرا الطغيان وارتدَّ الباطل وتراجع الحق جاء وقد العظيم، الرجل ذلك ثوب يف املاليني

مغالبة. عىل يقدر وال كفاًحا يستطيع ال منزويًا مرتبًكا
يدري ال بجنوده الباطل ووقف ساخًرا، الرهيبة اللحظات تلك يف الحق تضاحك لقد
الناهية األصوات وإن ترتفع، وال فتختلج بمعناها لتشعر األسلحة وإن حائًرا، يفعل ماذا
وتنزوي تنكمش املادة قوات كل ألن املتهدجة؛ وهي فتتعاىل موقفها َخْجَلَة لتحس اآلمرة
الجريئون وهم َرَهبه، من ليوجسون وأعوانه الباطل صنائع كل وإن الروح، قوات أمام

املتقدمون.
من مرص يف األجيال عار ويا ظامليها! من الوطنية ويل فيا الباب، الجمع واقتحم
الناس، بأكرب يمسك الناس بأصغر وإذا ومنقذيها! زعمائها عىل ترتفع التي األثيمة اليد
العجيب العهد ذلك يف يعاَملُون الزعماء وإذا األقدار، أخطر عىل تتواثب األقدار أهون وإذا
وال أشباُهه، الربيطانية السلطات عهد يف جرت وال مثلُه، مرص تاريخ يف يحدث لم بما
إال يفكر يعد لم ألنه بأشخاصه؛ يبايل ال الحق وإذا نظائره، املاضية الثورة أيام يف وقعت
الغاية أرشف كان وما غاية، ألرشف وإنها غايته، سوى يبغي ال معناه وعاد معناه، يف

واألبدان. الجسوم يصيب باألذى ليأبه
من يوم يف سويف بني َليَُزورنَّ نفسه يف أرس الرئيس دولة أن عليك أسلفنا وقد
اليوم ففي منعه؛ حاولت التي الغاشمة القوة من وسخرية بنفسه، أهلها لشكر األيام
األصيل مطالع عىل سيارته استقل الناس، من أحد علم وبال ،١٩٣١ سنة مايو من الرابع
الناس يكد ولم املساء، مع فبلغها سويف، بني صوب وانطلق بعضصحبه، من رفقة يف
جموًعا فأقبلوا عادته، مألوف غري عىل جاء قد الزعيم أن عرفوا حتى السيارة يلمحون
من شعلة فاستحالت بالنبأ تسامعت أن كلها املدينة تلبث ولم حوله، فالتفوا مزدحمة
املحرتم الشيخ دار إىل وصلوا قد الكرام الزوار وكان للقائه. وشيبها شبابها وهرع النار،
البيت ذلك نحو الحاشدة الحشود من الزاخر الفيض فانطلق املهدي، عريان بك عوض

الهتاف. أشد يهتفون وهم الكبري
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جربوتها تظهر أن إال الغاشمة القوة أبت فرحون والناس االبتهاج مظاهر وسط ويف
ويطلقون الجماهري عىل يعتدون وراحوا بالبنادق، مسلحني الجنود فجاء وعسفها،
واشتد بالغة، بجراح آخرون خلق وأصيب رصعي قوم َفخرَّ األبرياء، عىل الرصاص
يفتت الجرحى أنني وسمع الطريق، عىل ملقاة الشهداء جثث رأى وقد الشعب غضب
بإطالق أمر الذي األثيم الضابط عن تبحث رهيبة موجة يف الجموع فانطلقت األكباد؛
فأمر الرئيس، بدولة مستغيثًا الدار إىل فنجا أصيب قد هذا وكان الوادعني، عىل النار
الغاضب الشعب ولكن لحمله، اإلسعاف مركبة وجاءت حياته، وحماية بإسعافه دولته

تحطيًما. حطمها
من يتناثر الرصاص ظل القاهرة إىل عائدين السيارة بركوب الزوار همَّ وحني
حرًصا بنفوسهم، دولته لتفدية بها اإلحاطة إىل الناس فبادر فوقهم، من وينهمر حولهم،
َمْن فهوى رءوسهم، فوق من يَُؤزُّ الرصاص فجعل حياتهم، ببذل الغالية حياته عىل
فكان والقلوب؛ األبصار تشيعها السيارة وَمَرَقْت مجندلني، الجرحى وسقط قتيًال هوى
صدقي وتسامع األلباب. يذهل واملوقف عظميًا، والخطر بهيًما، والليل رهيبًا، املشهد
الرشطة بعض عودته يف الرئيس طريق عىل فأرصدوا الرهيب، بالنبأ وزمالؤه باشا
دولة إىل الجيزة مدير وتقدم وقفوها الجيزة حدود عىل السيارة أتت فلما به؛ ليمسكوا
النيابة دار إىل الذهاب من الرئيس دولة يمنع ما هناك «هل يقول: وهو محييًا، الرئيس

العدوان.» من لألبرياء وقع ما إلثبات ذلك نريد «إننا قائًال: فأجابه العامة؟»
أمام الرئيس لحديث وكان التحقيق، جرى حيث النيابة دار إىل السيارة وانطلقت
وغادر كالًما، يستطيعوا ولم أمامها املحققون انزوى رائعة وبالغة رهيبة قوة املحققني
بخالئق الدار خارج املرتامية الساحة امتألت وقد النهار، خيوط أول مع النيابة دار دولته
يطمئنوا حتى املضاجع إىل والذهاب الرقاد وأبوا مهطعني، فجاءوا بالنبأ تسامعوا ُكثٍر

اليقني. النبأ ويعلموا
الصبح أنفاس مع داره إىل به منطلقة وهي السيارة يف إليهم يخرج الرئيس يكد ولم
األصوات تلك أزعجت وكأنما َحر، السَّ وهدأة السكون صميم يف بحياته الهتاف دوى حتى
فأهوى الرهيبة، الليلة تلك يف مكتبه يف السهر أطال الذي الغاشم الحاكم ذلك الداوية
لم النحاس مصطفى بأن لينبئهم الصبح سكينة يف األقاليم حكام يطلب التليفون عىل
الريف إىل معه التحقيق نبأ يستبق أن خيفة داره، إىل ذهب وإنما النيابة، يف يُْحتَجْز

مروعني. النبأ عىل الناس فيهب القرى، وصميم
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الحماسة، متأججة الَوقدة، مستعرة حربًا بنفسه خصومه مصطفى حارب لقد
وتدبري التوجيه، مجرد عىل الجهاد يف ليقترص يكن فلم اليقني؛ مكينة اإليمان، قائمة
أعمال وأكرب الزعامة، وظائف أخطر وهو — التصميمات ورسم الخطط، ووضع القيادة،
بذاته. األخطار عىل واإلقدام بشخصه، الغمرات خوض يف ليرتدد يكن لم ولكنه — القادة
وكل حلَّ بلد كل يف بأمته االتصال من ومنعه حوله األنطقة رضب خصمه حاول وقد
حتى لرؤيته، مصفق وكل بحياته، هاتف كل يعتقلون أرشاطه وجعل إليه، ذهب موضع
بتهم إليها يساقون الذين والجماعات األشخاص بقضايا الجزئية املحاكم انشغلت لقد
االجتماع من الجماهري يمنع لم كله ذلك ولكن لتحيته، االحتشاد أو الرئيس بحياة الهتاف
رغم — مكان كل يف وهو لشخصه، والتكريم به للرتحيب واالزدحام الزعيم طريق عىل
متدافعني والناس حوله، الزحام يجد — للهاتفني املنتظر والعذاب الحاشدين الجنود
ال وهم األذى عليهم يخىش وهو مطلعه، اجتالء إىل مهرعة والخالئق ملقدمه، باملناكب

عذابًا. يخافون ال وهم العذاب عليهم ويخاف يخشونه،
يتصل يشء كل يف وُعوِدَي خوصم ولكنه وحدها، السياسة يف مصطفى يَُخاَصم ولم
صفاته، من صفة كل يف خوصم لقد بل حياته، خاصة أو بعقيدته يتعلق أو نفسه بذات
أمكن لو بما حقه يف وُطِعن به، أحد يُشتم لم بما وُشِتم نزعاته، من نزعة كل يف وحورب
السنني تلك كل ظل ذلك ومع منه، وبَِرئُوا الناس لنكره ما رجل يف بعضه يجتمع أن

ميدان. كل يف منتًرصا ساحة، كل يف محاربًا الحوالك
سنة نوفمرب يف منه كان ما الفخار ومواقع الرشف معارك يف الناس ينىس ولن
الغاشمة السلطة أبت فقد والدستور، الحرية معركة يف السعدي، النادي دار أمام ١٩٣٢
أن إال املجيد الوطني الكربياء وأبى النادي، ذلك يف الوفدية الهيئة اجتماع تمنع أن إال
الباغية السلطة تلك أرصدت ومهما األمر، من يكن مهما ناديه، إىل ويصل داره، يدخل

طريقه. يف
الطريق فوجدوا والنواب، الشيوخ تواىف حتى لالجتماع املرضوب املوعد حل وما
يف يرتدد فال مصطفى يصل لحظة بعد وإذا وحشًدا، كثائف أنطقة املسلح والجند ا، سدٍّ
الجريئة، البالغة الحماسة هذه زعيمه من يستلهم الجمع وإذا بصدره، الطريق اقتحام
مرص عيون من الكبار هؤالء بني تنتشب راحت قد رهيبة معركة وإذا أثره، يف فيندفع
أولئك وبني لهم، أسلحة ال ُكْشٌف ُعزَّل وهم األوفياء، ووكالئه الشعب وممثيل ورءوسها
استحالوا وقد الربيطانيني، والكونستبالت اإلنكليز والضباط باألسلحة، املدججني الجنود
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جريًحا. شيًخا يعود الزعيم – الرشف معركة بعد

بعصيهم يهوون فأقبلوا الحيوان، عالم عن اإلنسانية به تنماز ما كل وفقدوا وحوًشا،
امُلِسنِّ عىل ومعتدين الوقور، الشيخ ضاربني املنتقم، وغيظ الحاقد غضبة يف الرءوس عىل
إيذاءً ليزيدوه أثره يف َعَدْوا طريقهم عن لوى كلما املحرتم، النائب ومالحقني األشيب

دماء. ومسيل
يف املمثَّلة مرص عىل يعتدون وهم الرهيب التاريخي اليوم ذلك يف شهدهم ومن
ونظري السابق، الحكومة ورئيس األمة زعيم عىل األكف ويرفعون األمجاد، الكرباء أولئك
إمرباطوريتهم، وعاهل املاضية املفاوضات يف امللك وضيف بالدهم، حكومة يف ماكدونالد
وأفذاذ بالدهم، محامي عن يقلون ال ومحامني بنوابغ يطيحون وهم يومئٍذ رآهم ومن
أبناء من إنكليز أولئك أن لحظة ليعتقد يكن لم شخصياتهم؛ لبارز محرتمني كبار
وهيئة الجندية يف وأفراد ضباط أنهم مطلًقا ليتصور يكن لم بل العظمى، بريطانيا
عىل وتعتدي األعزل، عىل وتهجم تصول أن من أرفع العسكرية آداب حيث الجيش،
للكبار، الواجب االحرتام إعطاء توجب التعاليم وحيث سالح، كل من املجرد األكشف

وامُلسنِّني. يَب الشِّ وإكبار واألقدار، املراكز وإجالل الشيخوخة، وتوقري
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الربيطاني، والُخلُق اإلنكليزي األدب حق يف بالغة معرة الحق يف ذلك كان لقد
سيدة حضارتهم أن ويعتقدون بها، يعتزون أفراد جانب من الحضارة يف شائنًا وعمًال

الحضارات.
فقد ،١٩٢٣ عام الصعيد رحلة يف مصطفى من كان ما نسوا قد الناس أحسُب وما
وموجها الزاخر، تيارها لوقف تصنع ماذا تدر ولم يومئذ، الطاغية السلطة لها فزعت
فلم موطنهم؛ يف قوًما زار أو ببلد نزل كلما الزعيم إثر يف الجرارة ومواكبها الدافع،
تحول أن وهي صغرية، حيلة إىل تلجأ أن إال بالفضيحة والشعور اليأس من أخريًا يسعها
«اختطاًفا» ذلك فكان وأسلحة، وضباًطا جنًدا مألته وقد القاهرة إىل يقله الذي القطار
الجناة وعصابات الطرق قطاع شأن من هو وإنما نفسها، تحرتم حكومة من يكون ال

واملجرمني.
نزاهته، يف بسبيله واتُِّهَم عنه، وُحِبَس فأُنِقَص معاشه يف أيًضا مصطفى حورب وقد
له حكم حتى واملتهمني التهمة من ساخًرا فظل قناعته؛ رفيع يف األثيمة بالظِّنَّة وُقذف
الجشع العهد ذلك أعاجيب من وكان االتهام. أسوأ عىل بالعدل فانترص بالحق، القضاء
للطهر يروح وأن متهًما، النزاهة ملثال يكون أن الذمة املطاط اليد الطويل الرشه النهم
والطغيان الظلم وسائل تجعل األقدار، سخرية من كله ذلك كان ولكن مهاجًما، والرباءة
بها يروح سوف أنه ظن وإن لفضيحته، وأساليب لقتله، وآالت الندحاره، أدوات ذاتها يف

املنترصين. من
يف عجيبان رجالن خالله عليه تحالف طاغيًا عهًدا النحاس مصطفى حارب لقد
ملصطفى يكن ولم صدقي، وإسماعيل لورين بريس وهما والدهاء، واملكر والحيلة الجرأة
فجعل أعدائها؛ حيال الثابتة الصبور املجاهدة بحقها، املؤمنة األمة غري حليف من
صامًدا قويٍّا كذلك رأته كلما األمة وجعلت األمة، أمام ماثًال أبًدا املعنويَّ روحه مصطفى
أحد يكن لم ما عىل وتصطرب للجهاد، تتحمس املحن، من اًرا سخَّ للخطوب اًما بسَّ ثابتًا
من وواجب الجهاد أعمال من عمل إىل دعاها ما إذا لندائه وتستجيب عليه، ليصرب
املحابس، يف بها وألقوا األرشاُط، تخطَّفها وإن حوله بجموعها وتلتف الكفاح، واجبات

السجون. ِرَحاب آحادها من وَمَلئُوا
صنوفه أقىس يف العذاب واحتمل األلم، أشد عىل سنوات أربع قرابَة الشعب صرب لقد
بكرامة واالستهانة الوحشية من يكون ما آخر وكانت «البداري» عىل صرب ألوانه؛ وأبشع
للمساومة وسيلة األثيم العهد ذلك منها اتخذ وقد املالية، األزمات عىل صرب كما اإلنسانية،
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أخرضهم، الضائقة أكلت الذين — للمأزومني زيَّن بما الضمائر، واشرتاء الذمم عىل
استعداده من — عيشهم سوء عىل فأجهز بالسياط الرضائب استخالص جاء والذين
راح أنه يومئٍذ الوحيش االستغالل ذلك يف ما أشنع فكان بالتسليف؛ وسماحته للقرض
ليحيلهم ظروفهم حرج ويستغل باملادة، مبادئهم عن ويراودهم بالجوع، الناس يحارب

!… مارقني خونة
أوجس كلما كلها، ْهَب الشُّ السنني تلك والجائحات النوب عىل الكريم الشعب صرب
مدخر يف تناقًصا أو األلم، أعراض من عارًضا األعماق إىل املتغلغل الرقيب الساهر زعيمه
الروح يف ومىضينفخ نموذجه، وحسن مثاله وروعة بحكمته مستودعها يمأل راح الصرب،
التأثر عىل الناس ُطِبع وقد وأيًدا. قوة ويفعمه ا، شدٍّ إليه ويشده متجدًدا، فريده املعنوي
حصته يف مصطفى فكان الصالحة؛ األسوة مع واالنبعاث القدوة، إىل واالستجابة باملثال،
اإلغراء ينربي أن املعركة وسط الخيانة أكرب من وكان املثابرة، إىل حافز أكرب الجهاد من
بوادر مصطفى يشهد يكد فلم األسمطة؛ بني الخدعة وترسي الصفوف، وسط يميش

تطهريًا. الكتلة منها ويطهر استئصاًال، يستأصلها أن عىل عوَّل حتى الظاهرة، هذه
يف له َمدَّ أن وبعد البالد، يف يصنعه صاحبه ترك الذي بعد لورين بريس أدرك لقد
ويواري وجهه، يغطي أن فأحب أبًدا؛ بالفشل عليها محكوم التجربة أن ا، مدٍّ الطغيان
عليها كتبت قد واألصفر، األحمر الورق من مناطيد السياسة أفق يف فأطلق خيبته؛ سوأة
الظلم من للخالص مقرتح كعرض مًعا، واملظلوم الظالم وزارة أو القومية» «الوزارة
وبني البالد، يف طغوا الذين الحكام بني قسمة الحكم بذلك فينقلب الطغيان، من والنجاة
ويذهب النجاة، صخرة ظل الذي الساحق اإلجماع ويتالىش معها، جاهدوا الذين الزعماء
وجهادها هزًال، وجدها فشًال، األمة انتصار ويعود وحدها، األمر والية يف الكثرة حق

منسيٍّا. نَسيًا الثرى تحت وضحاياها سعًرا، يكون ما أرخص الغايل
ُزيِّنَْت الوفد، يف وزمالئه مصطفى أصحاب من فريق الخادعة الفكرة بهذه وريض
يتململون بدءوا قد كانوا أنهم جميلة كفكرة لهم ظهورها عىل وساعد تزيينًا، لهم
التضحية من الناس عىل ويخشون املعركة، مسافة من ويضجرون الشقة، طول من
الفرصة. اهتبال يف الخري وأن ينفد، أن أوشك قد العام الصرب أن ويزعمون والتهلكة،

اإليمان. وتزعزع الصرب منهم نفد الذين وحدهم هم أنهم أمرهم يف الحق وكان
عىل فيقيض صارًما يكون أن العام القائد واجب فكان املعركة، وسط ذلك جرى
والواجب؛ الوطنية غري أمرها يف يحكم وأال املهد، يف وهي الخبيثة املزجاة الفكرة هذه
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النحاس. مصطفى

ويمزق سحًقا، الصداقة يسحق وقف موقف، أروع يومئٍذ النحاس مصطفى فوقف
بالده نجاة أجل من العاطفية االعتبارات بكل ويضحي تمزيًقا، والحب املودة تذكارات
إعجاب وسط واحدة، مرة الوفد أعضاء من سبعة ففصل املاكرة؛ الخدعة هذه رش من
َجَلده، بقوة شنيًعا وإزراءً لصربه، كربى إهانة لهم التسليم كان إذ ورضوانه؛ الشعب

آثمة. وفكرة كاذب ُحلم أجل من به، إيمان وضعف
عليه، يقيض سوف بسبيلها الوفد انقسام أن يحسب الفكرة بهذه امُلوِحي وكان
فشلت وإن الناحية هذه من التجربة فتنجح به، ل يعجِّ سوف أجلها من االنشقاق وأن
غري يف تَُه ِقدَّ باملعول وَقدَّ تردد، غري يف رضبته النحاس مصطفى رضب فلما غريها. من
بالًغا، األمة وإعجاب حاًرضا، صنع ما عىل الشعب رضوان ولقي إحجام، أو تخاذل
يبق لم وخذالن؛ بخرس املنفصلون وباء الخطر، الدور هذا بعد َسنَِنِه عىل الوفد واستقام
وكل تجدي، ال نجاحها ناحية من بها التجربة أصحاب يتعلل عاللة كل أن يف شك من

افتضاًحا. الفشل تزيد سوف املدى يف إطالة وكل بيأس، ُمنتٍه أمل
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وسعة موارده، كثرة عىل يومئٍذ به السقام حط قد التجربة عىل الجريء املنفذ وكان
قائًما وإيمانه حقه سالح من إال األعزل خصمه ظل بينما سلطانه، يف له واملد حيلته،
اإلنكليزية السياسة تلبث فلم الحومة؛ بهرة يف مناضًال مناجًزا امليدان، وسط ساقيه عىل
األستار تنكشف ال حتى َقَدر عىل ولكن التغيري، من يشء إجراء حان قد أنه أدركت أن

البالغة. الفضيحة عن
بريس بسحب األنباء جاءت غيبته وخالل لالستشفاء، باشا صدقي يومئٍذ وسافر
سيايس آخر، سيايس مرصع ألنه النفوس؛ عىل الفرح ُمدِخًال سارٍّا النبأ فكان لورين؛
كل عىل قبل من عز ما يحاول فراح قادر، مرص إخضاع عىل أنه ظن ماكر، داهية عجيب
املولع باملظاهر املفتون الشاب «لويد» سلفه طريقة غري عىل ولكن ومىضيشتغل محاول،
ُمستمهًال األستار، خلف بالوقوف قانًعا املرسح، عىل الظهور مجتنبًا السلطان، بعزة
السياسة يف له فيكون الوقت، طول مع البالد تخضع أن أمل عىل أخرى، بعد مهلة أدواته

خارسين! جميًعا انقلبوا سلفائه. خيبة كان فيما النجاح فضل االستعمارية
وانترص الزعيم، وثبت األمة، فثبتت معه؛ ومن هو وأخزاه كيده، أحبط هللا ولكن

شماء. الرأس رافعة الَغْمَرِة من البالد وخرجت الشديد، البطش عىل الرفيع الصرب
بما حوله، من الغبار ويثري ورائه، من الرتاب يْسِفي مجرٌَّر ذيل العهد لذلك وظل
جرائم وتعرَّت صارخة، جنايات فظهرت ومساويه؛ املايض فضائح من يكشفه ذهب
يف والترصف الحكم، نزاهة وقضية الكورنيش، ومخزية االستبداالت، كقضايا منكرة،

حساب. بغري الدولة أموال
سلطانه، عن مسئول غري لعامٍل الغابر العهد بذلك أُْرِدف الذي الحكم واستضعف
فيهم نفوذه وأشاع أمرهم، عىل الحكام وغلب ومكانه، نواحيه سائر إىل الحكم يف وتغلغل
اللُّعب هذه يحرك الستار، خلف القائم الحاكم هو اإلبرايش فكان ألمره، وذلُّوا له فأناخوا

يشاء. كيف الخشبية
واحًدا أبطالها مصارع تشاهد األمة فوقفت الختام، عىل أوشكت قد املأساة وكانت
جميًعا تواروا حتى شهيد، الجناية يف رشيكه عىل وكلٌّ فاضح، لصاحبه وكلٌّ واحد، بعد

مندحرين.
ويتطلع الساحة، عىل يرشف فوقف خصومه، عىل النحاس ملصطفى النرص وتم
بعيد. مكان من دقيًقا صغريًا ذرٍّا استحالت وقد املندحرة، الفلول ظالل آخر إىل بِمْرَقبه
من ووجد وصرب، للحوادث وتجلد وفخر، رشف حرَب لوطنه مصطفى حارب لقد
يف املتفانون لبالدهم، املتأملون هم أولئك بجانبه، وصابروا معه صربوا كثريًا خلًقا حوله

435



النحاس مصطفى

العزاء دور إىل النفسية رحلتهم أدوار يف وصلوا فقد ذاتها، يف ذواتهم املتالشية محبتها،
قوي عميق عزاء آالًما، وال عذابًا يبايل وال وسالًما، برًدا عليهم ينزل عزاء األلم، عن الدائم
من وسخرية الفانية، للعروض احتقاًرا الوجدان يف وينمي شاملة، نفس راحة يحدث

األيام. وغرَي الظروف امتحان وقسوة بالشدائد مباالة وقلة الدنيوية، اإلغراءات
بهم، األلم اشتد كلما لينزلون الحرية قافلة يف املسافرين لبالدهم املتأملني هؤالء إن
من لينزلون إنهم وهللا نعم، الصحراء. يف الهاجرُة َوَلَفحتُْهم الطريق، مشقة وأضنتهم
بواحات وتفكريهم، القومي ُخلُِقِهم ومتانة عليهم الوطن بحق شعورهم وقوة خيالهم
النخيل، باسقات القطوف، لذة الثمر، حلوة الينابيع، متدفقة العيون متفجرة ظليلة
وجدوها، أرادوها كلما الطريق، عىل متجددات نُْرضٌ وبقاع واحات تلك األعناب. عارشات

ظليل. ظل تحت منها هم فإذا شعورهم، استحرضها إليها احتاجوا وكلما
بهذا واللُّبانات واملصالح واألجزية املكاسب وطالب والنفعيون املاديون يهزأ وقد
لم ألنهم معذورون؛ وهم نصفه، الذي النفيسِّ الشعور هذا من ويسخرون نصوره، الذي
فأصبحت مشاعرهم، ووَخَمْت أخيلتهم وانطفأت قلوبهم، تحجرت إذ به، يوًما يشعروا
يستمتع طعام من شهية وألوان يؤكل، نظيف خبز غري لها مقياس وال عندهم الحياة
َسعة عن منها ينفق حسان ورواتَب ويَُراح، إليها يُْغَدى الديوان يف طيبة ووظيفة بها،

األبدان. ومتع النفوس إلشباع
لبالدهم، املتأملني نفوس يف قائم الساحر الفاتن الغالب الصادق الشعور ذلك ولكن
وهو يغذيها، آخر شعوًرا الوطنية الحاسة أورثتهم وقد وطنهم، لحرية واملجاهدين
ساعَة أن وعلمهم إيمانهم، من وقوَّى وجدانهم من تمكن الذي الوطني العناد العناد،
وأنهم عليهم، بالدهم لحق وجحود لهم، معنويٍّ موت ساعة هي للضعف يستسلمون

الجاحدين. صفة عليهم تحق أن عىل النكبات، أشد يواجهوا أن ليفضلون
وإيمانه وعزمه وقواه نفسه بكل ألقى ألنه خصومه؛ عىل النحاس مصطفى انترص
الجنود وهذه املنظورة غري القوات بهذه يحارب ظل ألنه له؛ فكان النرص، سبيل يف
املدافعني بأرواحهم، املتدرعني باملحاربني لها ِقبَل ال مادية قواٍت املستورة، الروحية

املكني. القوي وإيمانهم بنفوسهم
التي وحدها هي األوىل تكن فلم ظروف؛ كذلك خانته ولكن ظروف، ساعدته وقد
خدمته، إىل يحيلها أو عليها يتغلب أن استطاع التي كلها هي األخرى تكن ولم نرصته،
فبلغه، بَاِلُغُه بأنه البداية من وآمن االنتصار، عىل عوَّل ألنه الجملة يف انترص إنما ولكنه

الصابرين. عقبى وتلك
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حارب التي املرصية الوطنية — عبيد مكرم — الوفد يف البيان أمري وصف وقد
فقال: العزيز، النرص هذا عليهم بها فانترص خصومه، بها مصطفى

يف التسلح من أبلغ وليس جزع، يف املسلحة القوة لها يخرج عزالء، وطنية
الهلع! معنى

الفن مبلغ الفنان الشعب هذا عند بلغت حساسة، طروب، َمِرحة، وطنية
اللطافة بني األصوات، مختلفة حلوة أنشودة وكأنها نسمعها فكنا الجميل،
أصوات وحالوة األطفال، أصوات براءة وبني والهدير، الخرير وبني والكثافة،

الرجال. أصوات ورهبة النساء،
حانيًا بها معجبًا لها يخرج األجنبي رأينا جريئة، ولكنها بريئة وطنية
رأسه. كفه يف حامًال بل رأسه، رافًعا بها فخوًرا لها يهرع واملرصي رأسه،

محببًا. والعذاب معذبًا، الوطن خاللها رأينا شفافة، صافية وطنية

الرئيس: دولة يا

عىل يقدر الشعب هذا دام فما قلبك، يطمنئ وأن الزعيم سيدي يا تهنأ أن لك
يف يقف ولن يشء، كل عىل يقدر فهو وزعيمه، لوطنه العجيب الحب هذا مثل

يشء. سبيله يف أو وجهه

السادة: أيها

وكأنها نلقاها مكان، كل يف تتجىل الوطنية هذه رأيت كلما أنني لكم أؤكد
له أفقه ال أكاد عجيب، عميق شعور تملكني ترعانا؛ وكأنها ونشهدها تلقانا،

والدنيا. الدين بني يجمع شعور ألنه ذلك ولعل … غوًرا له أسرب أو أمًرا،
عىل أبقى الذي تعاىل، هلل وحمًدا ابتهاًال فيه ألن سماوي؛ بعضه شعور

بنهضتهم. والرب بوطنهم، اإليمان نعمة املرصيني
النرص، ونشوة الفخر زهوة فيه ألن ؛ ُدنْيَويٌّ بعضه شعور أيًضا وهو
ضد قاسية تجاريب وبعد وطنيتنا، عىل املستعمرين مع عراك بعد أننا ذلك
يمسسوطنيتنا فلم ومرصيتنا، بوطنيتنا ظافرين املعركة من خرجنا مرصيتنا،

النرص. َلها جمَّ بل ، الرضُّ
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قرصت قد اآلن حتى ١٩١٩ سنة منذ االستعمارية التجاريب أن والواقع
باعتبار بل عاطفة، مجرد باعتبارها ال العجيبة، الوطنية تلك محاربة عىل همها

وفًدا. زعمائه ومن جنًدا، الشعب من اتخذت قد عاملة وطنية حركة أنها
أن جهلوا ألنهم السبيل؛ فضلوا الغاية أخَطئُوا قد املستعمرين ولكن
أن وفاتهم وحديد، نار من مادية بوسائل فحاربوها روحية، حركة حركتنا

اضطهاد. وغذاؤها جهاد، قوامها الروح حركات
متى أنهم منهم ظنٍّا الوفد إىل سهامهم فصوبوا الهدف أخَطئُوا إنهم ثم
أن تَِعسة تجاريب عدة بعد اآلن أدركوا ولكنهم الشعب! دمروا فقد الوفد دمروا
الوفد خارج أصبح الوفد عىل خرج كبري كل وأن العكس، وليس بالشعب الوفد
مذكوًرا. شيئًا بالوفد أصبح الوفد يف بَِقَي صغري كل وأن مدحوًرا، مذموًما

وبالوفد باألمة هللا أراد ولقد شعوره، يمثل ألنه الشعب يمثل الوفد إنما
األمة، وطنية الزعيم يف تمثل وأن زعامتها، يف األمة شعور يمثل أن خريًا

وصالبتها. وجرأتها، وإخالصها،

النور، مطالع وأول الظالم أستار آخر بني فاصل فجر الليل مْحَرض بعد وجاء
مقاليد ١٩٣٤ سنة نوفمرب شهر من عرش الخامس يف باشا نسيم توفيق محمد فتوىل
وخطًرا رهبًا املوقف وزاد الحرج، أشد يف والوطن دقيقة، جد الظروف وكانت الحكم،
لعودة التمهيد الجديد الحاكم أمام وكان صحته. عىل العلة وإلحاُح بامللك، املرض اشتداُد
بإعادة يشفعه ولم ،١٩٣٠ سنة دستور بإلغاء فبدأ النيابي، ونظامها األمة دستور
أو ذاته، الظرف دقة إىل تربيره نحيل هل ندري ال ترصًفا ذلك وكان األصيل، الدستور
الرسيع الظرف مخافة أو والحرية، الرتدد عامل إىل أو به، أحاطت التي املالبسات إىل
باتت أن بعد خطر يف الدولة جعل وإن نية، حسن عن التحقيق عىل كان ولكنه العاجل؟!
لقاء مطالبهم من كثري يف لإلنكليز التسامح باشا نسيم من واقتىض بتاتًا، دستور بغري

البالد. ترضاه الذي الدستور عودة طريق يف العقبات وضع عن انرصافهم
سانحة فرصة فيها مرص فرأت اإليطالية، الحبشية املشكلة اشتدت اآلونة هذه ويف
فكرة إىل انرصف أن كله السيايس االتجاه يلبث فلم استقاللها؛ اسرتداد عىل للعمل
الحني ذلك يف الربيطانية الخارجية وزير أن غري وبريطانيا، مرص بني والتعاون التفاهم
أن تلبث لم الدويل للموقف بالنسبة خاطئة سياسة اتبع — هور صمويل سري وهو —
بترصيح دستورها واسرتداد ملرص بالنسبة سياسته وجاءت بالده، يف مركزه زعزعت
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األمة وأحنقت منصبه، برتكه فعجلت به، أحسن قد أنه يحسب وهو يومئٍذ ألقاه متهور
بجانب الشباب الطلبة ونهض إليها، دستورها برد تنادي البالد فهبت عليه، املرصية
حماسية، ومظاهرات خطرية، حوادث فجرت الدستور، أجل من يكافحون األمة صفوف
غالية؛ وضحايا أذكياء فتية الشباب من واستشهد والرشطة، الطلبة بني معارك وانتشبت
سياسته عدَّل أن — إيدن أنتوني وهو — الجديد الربيطانية الخارجية وزير يلبث فلم
يرتك يومئٍذ باشا نسيم وكاد الصحيح، والتعاون التفاهم فكرة وأقر ملرص، بالنسبة
يكتب أن هللا أراد أن لوال إعادته، عىل عاهدها الذي دستورها البالد عىل يردَّ ولم الحكم
األمة إىل الدستور رد إىل أخريًا فوفقه السيايس، عمله ختام قبل مجيدة أسطًرا له التاريخ

للمجاهدين. النرص واستكمل أفراًحا، البالد أتراح فانقلبت عليه، اللهيفة
وزارته تكون أن املفهوم وكان باشا، ماهر عىل الحكم مقاليد باشا نسيم بعد وتوىل
الدستورية للحكومة املفاتيح وتسلم للمفاوضات، وتمهد االنتخابات، تدير انتقال وزارة
تقتيض تعد لم إذ سكون، يف االنتخابات فأدار الربملان؛ يف األكثرية زعماء يتوالها التي
ترك بأن كله، ذلك عن فيها الوفد مسلك أغنى فقد وطيس؛ حرارة طلبت وال معارك
أجل من تألفت التي املتحدة الجبهة لقيام مراعاة مزاحمني بال األقلية لرؤساء دوائر
يف تسامح كما االنتخاب، بمطالب املحادثات يف االشرتاك عن ينشغلوا ال حتى املفاوضات،
بالتزكية الوفدية الدوائر يف الفوز جاء وقد معينة. دوائر يف األقلية ألحزاب السبيل تخلية

بسالم. وجرت برفق الباقية الدوائر يف االنتخابات ومضت بالًغا، الرتشيح مجرد أو
االنتخابات، قيام قبل ابتدأت قد وبريطانيا مرص بني السياسية املحادثات وكانت
الزعفران، بقرص ١٩٣٦ سنة مارس شهر من الثاني اليوم يف افتتاحها حفلة جرت إذ
املوقف وكان امللك، املرضعىل اشتداد من جوانبها يف القلق رسى أن تلبث لم البالد ولكن
بثمانية املحادثات ابتداء بعد أي أبريل؛ شهر من والعرشين الثامن يف إليها نُِعَي إذ خطريًا
العهد ويل وكان عنيفة، رجة السيايس العالم ورجَّ هزٍّا، البالد الجلل املصاب فهز أسابيع،
ولكن الحزن، أصدق أبيه عىل حزن إليه، األليم النبأ نقل فلما العلم؛ يتلقى لندن يف يومئٍذ
إىل وأرسع واحتماله، امللك وجلد وجالله، امللك روعة املصاب وقع مع الحال يف عليه بدت

بوالء. ويحيطه عطًفا يغمره له حزين والوطن وطنه، إىل العودة
الحكومة تتوىل الذين الشيوخ مجلس أعضاء وتعيني االنتخابات انتهاء أثر وعىل
مجلس تأليف يف للنظر ١٩٣٦ سنة مايو ٨ يف لالنعقاد الجديد الربملان دعا تعيينهم،
بعد، الرشد سن يبلغ لم صغريًا امللك يكون حني الدستور عليه ينص الذي الوصاية

439



النحاس مصطفى

توفيق عيل محمد األمري امللكي السمو صاحب حرضة من املوقر املجلس هذا تأليف فتم
تستقيل أن وحان باشا. صربي ورشيف باشا عزت عزيز السعادة صاحبي وحرضتي
التاسع وهو التايل، اليوم يف استقالتها كتاب الوصاية مجلس إىل فقدمت القائمة، الوزارة
— باشا النحاس مصطفى وهو — الدستورية األكثرية زعيم إىل املجلس وعهد مايو، من

سائد. ورضوان عام ارتياح وسط منه العارش يف فألفها جديدة، وزارة بتأليف

املفاوضات. افتتاح حفلة يف المبسون: مايلز والسري النحاس مصطفى

وتوىل الحكم، يف الدستوري مكانه إىل فعاد الوفد، وفوز األمة انتصار يومئٍذ وتم
القومية، حركتها وقيادة للشعب، وزعامته لألمة، رياسته بجانب رياسته مصطفى
من الطبيعي موضعه إىل عاد بل واالستقالل؛ للحرية النهضة مؤسس لسعد وخالفته
الخري واملتوخي وقدسيته، للدستور والحفيظ واملبادئ، العقيدة حارَس الدولة، سفينة
املعالم، ثابت ووفاء الحدود، بعيدة نزاهة يف جاهًدا، له ويعمل أبًدا، فيه يفكر ألمته،
الوطن مصالح عىل حريصة ووطنية السابقون، خصومه حتى الجميع بها اعرتف وأمانة

وحقوقه.
شعب ووزارة شعبه، والء ويقدر بالده يحب شاب بملك — كله بذلك واجتمعت
يلوح الحارض جعلت مواتية، وعوامل موافقة، ظروف — مًعا وللشعب للعرش مخلصة

املرموق. الغد يف اآلمال كبري عىل باعثًا االستهالل، بارع الديباجة، مرشق جميًال
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عهدها افتتاح مطالب من الوزارة تفرغ ريثما قليًال، وقف قد املحادثات سري وكان
رئيس أصبح وقد املرصي الوفد رئيس بني استؤنفت حتى ذلك يتم يكد فلم الجديد؛
التمثيل وصفة القومي التمثيل صفة املباحثات يف له اجتمع وبذلك أيًضا، الحكومة
الوفد ورئيس مرص يف السامي املندوب المبسون مايلز سري وبني واحد، آن يف الرسمي
صادق ويتطلع التوفيق، إىل ويجنح السالم، إىل ينزع معقول سيايس وهو الربيطاني،
لهم كان قبله من الذين عىل حلها عز التي مرص قضية يف النجاح بمجد الظفر إىل النية

بصريته. وبُعد ونزوعه أسلوبه غري
يف أوًال البحث يكون أن عىل البداية من تفاهما قد املتفاوضان الفريقان وكان
وكانت معالجة، وأشق سواها من أصعب أنها السابقة املفاوضات يف ظهر التي املسائل
تذليل تيرس متى أنه سواها عىل املسائل هذه تقديم وجوب يف الربيطاني الفريق حجة
النجاح وأصبح املطلوبة، النهاية إىل الوصول َسُهَل العقد، أخطر وحل املسائل أشق

مكفوًال. مضمونًا
أفقدت ربما الصورة هذه عىل املجزأة البحوث أن هو منه يخىش كان الذي أن بَيَْد
من األمور عالج وأن بحثها، عند كافة املسائل به ترتبط أن ينبغي الذي العام السياق
مراحل بأن اإلحساس من النفس تكتسبها التي بالطمأنينة الشعور قبل جوانبها أصعب
الدفاع إىل ويفتقر املواصلة، عىل يعني الذي الحافز يُْعوُزه بنجاح، قطعت قد كثرية
الحوائل وتخطي الصعاب، ومهاجمة العقبات، اقتحام عىل يساعد الذي القوي النفيس

املتعددة.
البحث إىل الفريقان تقدم بالنجاح، اإليمان وعمق العزم، وشدة األمل، بقوة ولكن
الوفد حوى وقد وموضوعاتها. املحادثات نواحي أخطر وهي العسكرية، املسائل يف
والبحرية الجيش وأسلحة الحديثة الفنون يف القواد أكرب من عسكريني خرباء الربيطاني
معرفته عىل مصطفى اعتمد إذ هؤالء؛ من أحد املرصي الوفد مع يكن ولم والطريان،
من وكبرية صغرية لكل واستظهاره السابقة، املفاوضات من الباب هذا يف الغزيرة
ِجْلَسة الربيطاني الوفد مع جلسات عدة الزعفران قرص يف جلس وقد وشئونها، مسائلها
تجلت التي العجيبة السياسية الرباعة بتلك ويَُحاجُّ ويباحث يناقش قادر متمكن باحث
التي الطيبة واملرانة به، انماز الذي الحقوق عىل الوطني الحرص وبذلك ،١٩٣٠ سنة يف

قبل. من له تواتت
عىل مستويًا النحاس مصطفى وظل والجذب، الدفع واشتد املذكرات وتبودلت
جهاد بعد أمكنه حتى وطنيته وصدق إيمانه إىل راكنًا حججه، قوة عىل معتمًدا ساقيه،

441



النحاس مصطفى

النظر مواضع تفاوت عىل ويتغلب الخلف، مسافة من يقرب أن مستطيل وتداول عنيف
البلدين. بني املودة عرى لتوثيق البالد استعداد حسن مثبتًا ووجوهه،

تناولت حيث باإلسكندرية أنطونيادس قرص إىل الصيف يف املباحثات وانتقلت
ليخىش حتى وتبطئ حينًا وتتئد آخر إىل دور من رويًدا تنتقل وظلت األخرى، املسائل
فترسع تعود ثم الناتئة، والصخرات الشعاب وسط سفينتها تتحطم أو تقف أن عليها

ُرَخاء. وجو لينة ريح تحت نشيطة فرحة
حرصه وبدا أحسنها، عىل السياسية املرصي املفاوض براعة خاللها تجلت ولقد
مشاوراتهم يف وِصَحابه البالد زعيم وظهر مظاهره، أنرض يف أمته حقوق عىل الجليل
لها شهد بمهارة العقبات من والتخلص املآزق من الخروج بسبيل الخاصة ومداوالتهم

العام. اإلعجاب محل وكانت الربيطاني، الفريق
النهائية الصيغ عىل الفريقني بني االتفاق تم ١٩٣٦ سنة أغسطس أوائل ويف
التكريم، ومحافل البشائر وأقيمت بها، اقرتن الذي النجاح بهذا البالد ففرحت للمعاهدة؛
التي لوكارنو قاعة يف ذلك فجرى رسميٍّا، املعاهدة إلبرام لندن إىل السفر موعد وآذََن
إبرام وأُْعِلن العود. ُصلب حريًصا قويٍّا فشهدته هذا قبل من النحاس مصطفى احتوت
بأكرب العظيم النبأ هذا مرص فقابلت أغسطس، شهر من والعرشين السادس يف املعاهدة

والرضوان. الهناءة وأبلغ االغتباط وأشد االبتهاج
وقيادته حكمته وبفضل زعامته، عهد ويف النحاس مصطفى يد عىل تم وبذلك
وكفاحه الصادق، نضاله وثمرة ومطالبه، الجهاد لحركات توجيهه وحسن الوطنية،
مثل جهاده يف قاىس أحًدا نعرف ال حتى املتاعب، ألعظم تجلده وشدة املستطيل،
وطني عمل أعظم يديه عىل تم بذلك … مكابدته مبلغ بالده خدمة يف كابد وال مقاساته،
الصفحات. أنصع التاريخ لها ويُْفِرُد التخليد تستحق قومية حسنة وأكرب بالتمجيد، خليق
اث النَّفَّ باشا، عبيد مكرم معايل االستقالل، عهد يف املالية وزير منطق أبلغ كان وما
«مهما واإلخالص: الحق بميزان املعاهدة تقدير يف يقول وهو األلباب، املختلب السحر،
وحقيقة، فوثيقة نفسه االستقالل أما وثيقة، أنها عىل تزيد ال فهي املعاهدة، قيمة تكن
تنفيذَ املعاهدة تنفيذ عىل وتضافرنا توافرنا أننا فلو صنعكم، ومن أيديكم بني والحقيقة
لها. واملنطقية الطبيعية النتيجة هي التي الحقيقة إىل الوثيقة ألدت ورشٍف، وصدٍق جدٍّ
الدنيا يف وثيقة من فما التفاضَل، العمل وعىل التخاذَل، االتحاد عىل آثرنا إذا أما
استقاللها أضاعت قد التَّعسة الحبشة ذي هي وها لنا. تبقى حقيقة من ما بل تنفعنا!

للمعتربين. عربة فكانت األمم، وجمعية العالم عطف رغم وضحاها، عشية بني التام
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أن يكفي وال تكونَُه؛ أن يجب بل مستقل، بأنك الغري يعرتف أن يكفي ال أنه ذلك
تصونه. أن يجب بل الحق، تكسب

أن شاءت إذا عليها، تحتم بأن ملرص تسمح أنها الحالية املعاهدة مزايا أكرب ومن
لتكون الحربية؛ معداتها وجميع طريانها وتعزز جيشها، تَُقوِّي أن قيمة، لتحالفها يكون

بمكانتها. األمم بني وتحتفظ ولحليفتها، لنفسها َعْون خري
اإلخوان: أيها

القوة أن استقاللنا يف شعارنا أيًضا فليكن قوة، الحق أن استقاللنا قبل شعارنا كان
حق.

كال، العاملني، دون أُوِصَدْت قد الجهاد أبواب أن الكريم الشباب أيها تحسبوا وال
كان االستقالل أن ولو باالستقالل، تجاهدوا أن اآلن فعليكم لالستقالل، جاهدتم فلقد
إىل السبيل فهو نهاية، ال بداية االستقالُل بل صنيعكم، لكم حمدنا ملا مطامعكم، آخر
… الجوزاء يف طريًقا املجد إىل وا وُشقُّ السماء، إىل أبصاركم إذن فارفعوا والبناء، التعمري

واالرتقاء.» النشوء سنة الطبيعة، ُسنَّة تلك
الباطل كان إذا ينترص أن للحق يتسنى كيف يتساءلوا أن للمتشككني يعد لم واليوم
كل عىل وتُْجِهُز تردد، كل عىل تقيض بالنرص اإليمان قوة فإن عليه، القوات مجتمع
صفة هو الحق ألن نصري؛ للحق أبًدا هو السموات يف هللا فإن ونكران؛ الحق لقوة جحود
أو مرصعه يرجئ وقد يمهله، أو للباطل يَُمدُّ الذي وهو كلماته، من وكلمة صفاته، من
األقوياء سيظلون أنهم أهله ويتوهم له، السلطان دوام أن الباطل ليحسب حتى يؤجله،
الناُس يُْشِفُق يوم الباطل عىل وينرصه جالله، من جالله ألن الحق؛ يحرس هللا ولكن به،
أال الناس ويعلِّم أصحابه، بجرأة منيًعا أمىس الباطل أن ويحسبون غيابه، طول من
الكافرون. القوم إال هللا َرْوح من ييأس وال األمل، الحق مع ألن الحق؛ ظهور من ييأسوا
واألنصار، األسناد وجد وإن ضعيف والباطل يَنَْهار، الرمال عىل يقوم ما كل إن
السماء يف وإنَّ وانتصار، للحق نجاح حتًما الخاتمة ويف النهاية، يف الفوز مكفول والحق

املجاهدين. يرعى لقدًرا
جاهد ألنه النحاس مصطفى وفاز الحق، عىل كان ألنه النحاس مصطفى نجح وقد
بالشعب يجتاز كيف وعرف وَحْومته، الجهاد إىل أمته توجيه وأحسن صدق، جهاَد بنفسه
الرهيبة األعوام به مضت وقد وأشواطه. الوطني الكفاح مراحل أقىس املكافح الصبور
لخطوب وتعرضت وإحن، ألحقاد زعامته استهدفت وإن قائم، الزعامة ذروة عىل وهو
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صلة عىل كانوا من حتى لها وتنكر جانب، كل من العداوات عليها واصطلحت ومحن،
فيها تتطاحن إذ واالضطرابات، االنقالبات عهود يف الزعامات تعمر وقلما بها، وثيقة
متمكن وهو جميًعا قطعها النحاس مصطفى ولكن الشهوات، خاللها وتجمح األهواء،
زعامته عن السنني عىل يزحزحه ولن وماليينه، جماهريه عواطف متملٌِّك موضعه، من
وبينهم بينه وتجاوبت الحب، املرصيني عند أوتي قد وألنه إيمانه، قوة ثمرة ألنها يشء؛
والوضوح املفهوم، الجيلُّ املستقيم، الواضح وألنه القلب، ومشاعر اإلحساس مبالغ أرفع
شعاب يف عندها يضلون ال ألنهم حولها؛ والتفافهم لها الناس حب رس الزعامة يف

مرتددين. متشككني حيالها يقفون وال مرتامية،
وشيًكا، يفهمونه بعد، أو قرب من باشا، النحاس بمصطفى يتصلون الذين إن
حيالهم يجدون ال إذ محبته، عند ويتالقون إليه، فيسكنون رسيًعا، الوالء له ويحسون
دة ُمَعقَّ األخرى األطراف ذهبت منها طرًفا َحلُّوا كلما متأبية، ُمعِضلة وال َعِصيَّة مشكلة
قبالتهم يشهدون وإنما خفية؛ أسباب أمامهم تعقدت ظاهًرا، سببًا فكوا وكلما ُمْلتَِوية،
وإيثاًرا الوفاء، يشدها رصاًحا ووطنية التواء، يعرف ال مستقيًما ورأيًا كاملاء، عذبًا خلًقا
الواضحة صفحته وعىل زعامته، رس أعماقه يف ليحمل الزعيم وإن املخلصني. إليه يجمع

الرباهني. أكرب له الوفاء عىل الناس قلوب ومن مكانته، دالئل
كلما بل مسبة، إليه تصل ولن ريبة، تضعه فلن التهم، منال فوق محله كان ومن
عليه، الدسائس تحركت وكلما ومحبة؛ مكانة قومه يف السيئ املكر زاده بمكرهم، أرادوه
الَعِيلَّ الرفيع هو راح شأنه، من يضعوا أن خصومه حاول وكلما إليه؛ النفوس سكنت

العظيم. الرجل بها ينتفع ما قدر واألكاذيب بالتهم امرؤ ينتفع ولن … بمكانه
احتاللها، معرة مرصمن فأنقذ الحارض، للجيل رسالته النحاس مصطفى أدى وقد
القيد تجرر معذبة قضتها سنة خمسني من أكثر بعد استقاللها عنارص إليها ورد
للجيل كان وإذا الناس، َفْليَْحُصد النحاس، مصطفى َزَرع وقد األغالل. يف وترسف
عالية، ورسالة سامية، وغاية مقدسة، مهمة من والناشئة، البالد هذه يف وللشباب القادم،
الحارض فإن لها؛ املكملة الرسالة تأدية عىل ومظاهرته زعيمها، بجانب الوقوف هي فتلك
وإنشائه واملستقبل وإحسانه، وفضله الغد يف الرجاء عنارص كل يحوي صالح َقِويٌّ
الخادع، والنور الحقيقي الضياء بني التمييز يف هو الناشئ الجيل واجب إن بل وبنيانه،
الجل إىل وتسليمه مرتاميًا، أبًدا ا ُمِشعٍّ مديًدا جعله عىل والعمل سنيٍّا، وهجه إبقاء ويف
يغمر وسناء وبريًقا شعاًعا كفه يف كان مما أسنى األجيال تسلسل يف بعده من القادم

الحياة. جوانب
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عن ناب ألنه النحاس؛ مصطفى جانب يف كلها تكون أن يجب العمر عنارص إن
عىل وحرص إحساسه، ورفعة جهاده بكل الحارض عن وقام أحداثه، بأروع املايض

اليقني. وسالمة اإليمان، وعمق الصادقة، الوطنية قوة بكل الغد حقوق
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النحاسوتوافر مصطفى
فيه الزعامة صفات

مصطفى مايض بسبيل الكتاب هذا يف للناس صورناها التي الصادقة الصورة هذه من
حياته يف له وقعت التي الجسام والحوادث سريته، ونقاء شخصيته، ومعالم النحاس،
من وجملة الزعامة، يف تتوافر التي الصفات من كبرية طائفة تتجىل زعامته، وخالل
الحب هذا الناس يف مصطفى وجد ملا واملعاني الصفات هذه ولوال ومعانيها، أرسارها
ثبت وَلَما اللواء، حمل عىل َجَلَد ملا لوالها بل يحفه؛ الذي املستمر والوالء به، يحيط الذي
وصنائعها إنجلرتا هم كل كان فقد والبالء، التجربة وصنوف الحوادث، كبار يف شأنه عىل
وسقطوا، فصرب ساقيه، عىل مستويًا قائًما هو فحاربهم ليسقطوه، يحاربوه أن مرص يف
أمل عىل بها استُِعني وسائل من وكم عليه، اصُطِنعت فريات من فكم وفشلوا، ونجح
تُنَرش تزال ال وإفك وكذب جرأة ورساالت إليه، هت ُوجِّ عنيفة هجمات من وكم منه، النيل
واملوتورين! والحاقدين الذمم وَخِربَي الضمائر باعة بأقالم عنه، الساقطة الصحف يف

املختارة الرفيعة الفاضلة الزعامُة هذه حطمته فقد بيأس، وعاد َفَشَل ذلك كل ولكن
وأدركت وخصومه، أعداؤه هم ومن النحاس، مصطفى هو من األمة عرفت إذ السماء؛ من
حياله، للوقوف يُْدَفُعون أو فضله، يف يمارونه من آخر يروحوا أن ينبغي كان هؤالء أن
يجب ملن الناس يختلف أن يمكن حتى بمثاله، يَقاَرنُوا أن يصح ال أمثالهم أن وآمنَْت

والوفاء. والطاعة الحب لهم ينبغي فيمن الجماهري تتشكك أن يجوز حتى أو الوالء،
األعصاب، وقوة النشاط روح والتكوين النشأة من النحاس مصطفى أُوتَِي ولقد
الخطوب مواجهة يف وشجاعته وإرصاره، وتصميمه احتماله وشدة جلده قوة يف فظهر
االضطالع عىل الرفيعة وجرأته واستقراره، وسكينته الحادثات يف وهدوئه وثباته،



النحاس مصطفى

إليها وينظر بابتسام، أبًدا يلقاها الشدائد من وسخريته التبعات، وتحمل باملسئوليات
مرتاجع. وال جازع غري

البارزة الصفات هذه يغذي رياضيٍّا روًحا نفسه يف ى نَمَّ قد للرياضة حبه ونحسب
حتى وألَف الرياضة، إىل مال با الصِّ من ألنه لديه؛ الغزيرة امللكات هذه ويتعهد فيه،
رأس أو اإلسكندرية يف البحر، ساحل عىل السنوية إجازته قضاء القضاء، سلك يف وهو
املرح يحب وامَلْغَدى، امَلَراح نشيط الحركة، خفيف القوة، مكتمل شاب يومئٍذ وهو الرب،
يزال وال الرنني، مستطيلة الفضاء يف مجلجلة ضحكاته ويرسل الربيء، واللهو والضحك
ويدع — سمعت ما عىل — و«التنس» السباحة، إىل فينزع الرياضة، يحب اليوم إىل

وجهه. إىل فيستقلها يعود ثم فرتة، يوم كل يف ماشيًا وينطلق الطريق عىل سيارته
اتصاله قبل السنني إحدى يف الرب رأس يف يرتع قاٍض وهو َشِهَده من حدثنا وقد
املكباتي املرحوم صديقه مع «الطاولة» يلعب الوقت بعض جعل كيف لنا فوصف بالوفد،
ولو كذلك، املوضع بذلك يصطاف الوزارة رئيس باشا رشدي حسني املرحوم وكان بك.
رجاالت من الحلقة تلك إىل يشري وهو قائل لقال األبصار عن يومئٍذ الغيب حجاب ُرفع
هذا فيه يقيض الذي ذاته األسبوع يف الوزارة رياسة القايض الفتى هذا ييل سوف مرص:
الشاب ذلك شأن يف باشا لرشدي نبوءًة أن يدري يومئٍذ كان من بل نحبه! الوزير الشيخ
له امُلتَنَبأ الفتى ليكون حتى عجيبة، صورة عىل تصح وسوف األيام، عىل تتحقق سوف
الِفراسة صاحب املتنبِّئ الشيخ ذلك السلطان ومقعد الحكم كريس عىل يخلف الذي هو
الحقوق بمدرسة املرافعات امتحان يف دوره جاء أن ملصطفى اتفق فقد فيه؟! الصادقة
فسأله املمتحنة، اللجنة رئيس وكان باشا، رشدي حسني له املغفور أمام السنني إحدى يف
فأعجب اطالع، وسعة فهم عىل تدل مسهبة طيبة إجابة مصطفى فأجاب الكفالة؛ عن
إىل بعينه باشا رشدي دار حتى الجواب من يفرغ مصطفى يكد ولم به، باشا رشدي
«إنه حرضتهم: يف الواقف الطالب إىل يشري وهو بالفرنسية، لهم قائًال اللجنة أعضاء
رجل من التقدير بهذا يومئٍذ مصطفى فاغتبط (C’est un gaillard, celui-ci) لجبار»

الرسور. أبلغ الشهادة بهذه وُرسَّ الكبري، القانون
ينفرع وما الَجَلد وقوة األعصاب وصالبة النشاط الريايضبجانب الروح أكسبه وقد
ماضيه، ومراحل سريته من به حدثناك فيما ظهرت التي األخرى النفسية املزايا من عنها
يرسله ُحْلًوا لكالًما له وإن الحاشية، ورقة للحياة والتفتح النكتة، ولطف املرح، إىل النزعَة
القلوب من ويقع رسوًرا، النَِديَّ فيمأل خطبه، خالل أو أحاديثه وسط يف سجيته، عىل
البديعة. املباغتة لذة له فتكون فجأة ويجيء الصادي، الُغلَّة ذي من العذب املاء موقع
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عىل منه تمكنت التي الدينية، بالنزعة فيه النشأة من املرحة الروح وامتزجت
عىل منه فجعلت إليه، انتقلت التي والوراثة احتواه، الذي األول الوسط بفضل الحداثة،
الزعيم يكون أن أعظم وما ويقينه، باهلل إيمانه عىل اعتماده أكرب متدينًا، زعيًما الرجولة
الوطنية النهضات فإن تقيٍّا! عابًدا السيايس الرئيس يكون أن أَجلَّ وما مؤمنًا! الوطني
قوة استمد بالسماء، فيها قلب أكرب اتصل فإذا القلوب؛ من قويٍّا إحساًسا كونها تعدو ال
يف الوطنية لعقيدته عظيًما سنًدا الديني اإليمان من واكتسب األرض، يف قوته غري أخرى
وصفوة الفضائل، مجموعة هو الدين ألن مًعا؛ والفضيلة الوطنية رمز هو فإذا الناس،

الكريم. الخلق وجملة العايل، األدب
البادية وهي أثرها أقوى وما اإليمان! ثوب يف وهي الوطنية الزعامَة أجمل ما
ومتانة الشعور بقوة وثيقة صلة الدينية للعبادة إن والتقوى! العبادة أبراد أنصع يف
… واإليمان العبادة عصور أيًضا هي التاريخ يف العصور أزهى كانت وقد اإلحساس،
املواهب ظهرت يوم الدينية، الحاسة ازدهرت وهكذا الوطنية، الحركات كانت كذلك
جادة، النفوس كانت إذ واألبطال؛ والعظماء الشجعان وبدا الجليل النبوغ ونبت العالية،
قابضة الواقع، ومواجهة الحقائق، التماس يف ومشاعرها خواطرها كل حارصة واألرواح
التمس ما العظمة وأْقَوى بالقلم، اليد إمساكة أو السيف، عىل الكف قبضة مثل يف عليها
ومقدار وبأس، قوة من ٍة وحصَّ فضل من نصيب ولكل الفضيلة، هضبات أعىل من مورده

والسلطان. النفوذ من ومبلغه التأثري، من مكانُُه حس، طهر من
صلته يف عليهم التفوق وهذا الشعور، يف السموَّ هذا رجل يف الناس يعتقد ويوم
هداه، من ويتوقعون فضله، من يرتقبون ملا حدوًدا يعرفون يعودون ال بالسماء،
بقدرته منهم سببًا وأوثق هللا، رس إىل منهم أقرب هو … وُمنَاه األعىل مثله من وينتظرون
فراغ، يف وهم ممتلئ وهو يبرصون، الذي غري ويبرص يرون، ال ما يرى هو … وحكمته
وهم الكون حكمة إىل السميع وهو والرجس، أبًدا الدنس يف وهم النقيُّ الطاهر وهو

يسمعون. ال عنها ُم الصُّ
له تجتمع فمن ظاهرة، قوات الوطنية وللزعامات خفية، قوات الديني لإليمان إن
أن هيهات الذي والفائز ينهزم، ال الذي واملنترص يُْقَهُر، ال الذي القاهر كان بتلك هذه
األسود، أو األحمر عىل كرته لتقف يغامر وال «ربما» يعرف ال الذي الزعيم هو … يندحر
تتبعهما جنوًدا لهما ألن تفشالن؛ ال قوتان وهما فاطرها، إىل الراكن بنفسه، الواثق ولكنه
ثيابهم، مألوف غري يف واألرصاد املتخفني كالرشطة متنكرة، وأشكال مستعارة، ثياب يف

حارسني. حوله من يحفون
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الرفيعة، التقوى حاشية وتميشيف الراسخ، اإليمان تصاحب التي الفضائل جميع إن
ومعاني … جزئياته يف الكل مظاهر هي الطاهرة، القوية العبادة مواكب يف وتجري
الحق، عىل بأنه يؤمن ومن مخلوقاته. وهم وذراته، دقائقه يف الخالق وهو األول، العنرص
حوله َمْن عىل يُْسِبْغ له، السماء ومعونة عنه هللا رىض يسأل ومن له، دائبًا يجاهد ومن
الزهر كمثل مثله معانيه؛ بعض من معنى حوله من الحافِّني ويلهم نفسه، من أثًرا
الهواء وأفعم بأرجه، الفضاء وزكى محيطه، أنفاس فعطَّر الفيَّاُح شذاه انبعث أينع إذا

املتنفسني. صدور به يمأل بعبقه
دائنًا، به وطنيٍّا ورئيًسا مؤمنًا، به زعيًما النحاس مصطفى يف لنا هللا أتاح لقد
مناعتنا إىل تجتمع والَوَهن اليأس من ومناعة جهادنا، قوات بجانب أخرى قوة ذلك ويف
وظللنا أعدائنا، تجربة من نجونا زعيمنا إيمان وبفضل وحصانتنا. مستبسلة شابة كأمة
النحاس، مصطفى مع دمنا وما ومراسنا. صربنا وقوة باهلل وثقتنا بثباتنا اآلن إىل نكافح
أمرنا، عىل نغلب ولن خصومنا، يقهرنا فلن وأجلنا، أجله من السماء املستلهم هو دام وما

واملحاربني. األعداء جموع علينا تألبت مهما
وجدانه، ُحداءِ عىل النرص إىل بنا وساق إيمانه، لحن عىل الجهاد يف بنا تقدم ولقد
طريقه عىل الحلكة اشتدت كلما معانيه؛ من جديد بمعنى خطاها خطوة كل يف ففاز
ودياجيه، الظالم فبدد الضياء انبثق وجهه، عن والرجوع مسريه عن بالعدول لتغريه
أنهم أعدائه صدر يف األمل وسوس وكلما ومخازيه؛ خصمه فضائح من جديد عن وكشف
مفاجأة وفاجأتهم الَقَدر، من داهمٌة َدَهَمتُْهم عليه، يتغلبون كادوا أو منه، تمكنوا قد

يائسني. األمل بعد من فانقلبوا السماء، من جديدة
الفاضل الرجل هذا تحارب والكيد واألثََرة والبغضاء والحقد والطمع الرش قوى كل
الصابر وهو األساليب، من يستخدم ما وأشنع األسلحة، تكون ما برشِّ الساعة حتى
يقهران، ال ومعنيان تغلبان ال قوتان بربه؛ هو وإيمانه به األمة بإيمان القويُّ املطمنئ
عىل أمسوا قد أنهم ظنوا وإن به، الضعفاء وأهله الباطل أسلحة سائر ن يَُفالَّ وسالحان

قادرين. ودحره حربه
واقيًا، بهذَيِْن وكفى األمة، حمى يف النحاس وزعامة هللا، ِحَمى يف النحاس حكومة

املعتمدين. اعتماد هذين وحسبه
الكلم ساحر مفوًها سعد جاء فقد الخطابة، قوة يف سعد عن مصطفى يختلف وقد
وهي األوىل، صناعته من اكتسابًا الخطابية الرباعة اكتسب خليفته ولكن املنطق، متدفع
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اللحن، عن والتجايف اللغة، وتذوق األدب، إىل امليل وهي فيه، البارزة نزعته ومن املحاماة؛
ما فيكسو أحيانًا يكتب وقد صحته. عىل اللفظ وإقامة األسلوب سالمة عىل والحرص
أحكامه يف كتبه ما أبرز ولعل األسلوب. وسهولة املنحى سالسة من غاللة قلمه من يخرج
الفقه إىل واملذكرات األحكام هذه جمعت فقد القانون، بصناعة اشتغل حني ومذكراته

األداء. وحسن األدب روح البحث، وعمق القانوني
تحمس فإذا الهادئ؛ الكالم أو املقاطع عند تَُحسُّ موسيقية رنة خطب إذا ولصوته

القلوب. وهز األسماع فتملك صوته وجلجل وتدفع استفاض مشاعره، وَحِميَْت
مع بالعاطفة واشرتاًكا صحبه، عىل وعطًفا أهله، عىل حنانًا زعيمنا أوتي وقد
الرضاء، يف شئونهم ليتفقد حتى كبري؛ أو صغري من الوفد، إىل واملنتمني وأعوانه أنصاره
ما مشاطرتهم يف يرتدد وال لفرحهم، ويفرح الحداد، يف ويعزيهم املرض، يف ويعودهم

والحنان. والتعهد بالرفق وَغْمِرهم بهم،
ذهنه بقوة العريض والجبني الكبري الرأس ذلك من يحكم وجهه معارف يتأمل ومن
نفسه، إىل مطمنئ رجل ذلكم أروعه؛ عىل ثَمَّ باٍد الزعيم ُخلُق كل إن بل عارضته، ومتانة
إليه خاطره فيسرتيح وقع ما ويراجع فعل، ما يتأمل إبائه، عن راٍض إرادته، إىل ساكن
قوة عىل ودليًال الحزم، ملعنى الشفتني شكل يف وإن وفكره. مبدؤه عليه ويقره وضمريه،
وسمات الصالح، مظهر ذاته الوجه مجموع يف أن كما واالعتزام، اإلرصار وشدة اإلقدام
عىل مصطفى يعرف لم ومن االستقامة. وظل الفضيلة، وطابع الروحانية، وقوة النزاهة

واالستقراء. وباإلحساس الخيال عىل صورته من يعرفه فقد الحقيقة،
يشء يف يطمع ال فأصبح ومشتهياتها، الذات رغبات من نفسه جرد قد رجل هذا
وأكسبته إليه، أحد يتطلع حد آخر إىل وصل ألنه لشخصه؛ مأربًا يتوخى وال خاص،
ذاته؛ أنكر هو إذا منه إذن عجيبًا فليس الغايات، ودنيا الذاتية املآرب من مناعة الزعامة
أقىص املعاهدة بعد تستتم حتى لبالده بجملتها يهبها وراح استقاللها، استكملت ألنها

االستقالل. مطالب

ألنني اإليمان؛ بها إيلَّ وأوحى محب، لزعيمي ألني الحب؛ ألهمها رسالة فهذه وبعُد
ولكني استفضت، مما أكثر الستفضت سجيتي عىل تركتُني ولو مؤمن. الوطني بقائدي
يف وقفت حيث من املواصلة إىل عائد — هللا بإذن — أنني معتقًدا الحد هذا عند اآلن أقف
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النحاس مصطفى

والبناء االستقالل تدعيم وهي الثانية، رسالته النحاس مصطفى يتم يوم أخرى، رسالة
والتوفيق. هللا من الَعْوَن ذلك يف لواجد وإنه للغد،

١٩٣٧ سنة مارس من ٢٥ يف القاهرة
حافظ عباس
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