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األول الفصل

الطفل حياة بني الكبري الفارق ذلك البداية منذ يل يتبني طفولتي، ذكريات أمام أقف عندما
الحارض. الوقت يف الرتبية أساليب عليه أصبحت ما وبني املايض، يف وتربيته

اهتمام أدنى دون الجسماني، ونموه الطفل تغذية عىل منصبٍّا االهتمام كان لقد
الجسماني النمو بني هائل فارق هناك كان ولذلك مداركه، ونمو مشاعره إىل التفات أو
الفهم عىل قادًرا الطفل ينشأ لذلك الجانبني، بني توازنًا هناك فإن اآلن أما العقيل. والنمو

مبكرة. سن يف واالستيعاب
أحد مات فإذا بهم، املحيطة واألحداث الحوادث كل األطفال عن يخفون األهل وكان
الحياة، حقائق من حقيقة عن يسأل أن أراد وإذا سافر، قد إنه للطفل: قيل األرسة، أفراد
يتدخل أن األدب من ليس إنه له: قيل أو الحقيقة، ملعرفة ظمأه تروي ال بخرافات أجابوه

يعنيه. ال فيما
ما عنا يخفون جهالء خدم بنا يُعنَى وكان األطفال، هؤالء من واحدة كنت ولقد
العقول يف تؤثر التي الخرافات من بسياج ويحيطوننا حقائق، من نعرفه أن يجب كان

الساذجة. الصغرية
إال طفولتي يف العائلية حياتنا من أذكر ال فإنني بوالدي، االلتصاق قليلة كنت وألنني
يصحبني وكان يده، ألقبل صباح كل والدي غرفة إىل أذهب كنت أنني ذلك ومن القليل،
مرتبًعا أبي نجد وكنا «إسماعيل»، اسمه ثانية أم من يل أخ الصباحية الرحلة هذه يف
كتبه خزانة ويفتح ينهض ثم ويقبلنا، يده فنقبل بمسبحته، يسبح الصالة سجادة عىل

متهللني. ونخرج فنأخذها الشيكوالته، من قطعة منا واحد لكل ويخرج
«عمر» شقيقي مع ألعب كنت … أبًدا أنساه أن يمكن ال الذي اليوم ذلك جاء ثم
أنا وتعلقت قلبي، الخوف ومأل البيت أرجاء يمأل عال رصاخ فجأة إلينا تناهى عندما



شعراوي هدى مذكرات

وتصيح بالسواد، تتشح وهي مهرولة، مرضعتي أقبلت الوقت ذلك ويف بمربيتنا، وأخي
مسعود منزل إىل بهما ألذهب الطفلني «سياج» يا فأعطني … الباشا خرب تحقق لقد قائلة:

والعويل. الرصاخ يزعجهما ال حتى … باشا
أعماقي يف صداها تحدث تزال وال اليوم، حتى أذني يف ترن تزال ال الجملة هذه إن

… ونفيس قلبي يف حرارتها تزال وال …
املرحوم والدي تويف فقد الجسيم، الحدث هذا وقع عندما عمري من الخامسة يف كنت
سافر قد كان بالنمسا، جراتس مدينة يف ١٨٨٤ أغسطس ١٤ يوم باشا سلطان محمد
عنيفتني صدمتني من يعاني وكان ذلك، بعد جراتس إىل ذهب ثم لالستشفاء، سويرسا إىل
يسافر أن إال لدائه دواء يجدوا لم األطباء أن لدرجة بعيد؛ حد إىل الصحية حالته يف أثرتا
أبي عليه يعقد كان الذي إسماعيل أخي وفاة هي األوىل الصدمة وكانت العالج، عن بحثًا
الذي الوقت يف يشء، كل يف عمره من أكرب يبدو ذكيٍّا كان فقد املستقبل، يف آماله كل
الثانية الصدمة أما … ا جدٍّ ضئيل حياته يف واألمل البنية ضعيف «عمر» شقيقي فيه كان
سوء من ظهر وما العرابية، الحوادث إثر البالد باستقالل أودت التي املأساة تلك فكانت
… عنها! الجالء يف يفكروا لن أنهم واضًحا بدا حيث مرص؛ دخولهم بعد اإلنجليز نية

لألسف ولكن وأعماله، أبي حياة عن وتفصيليٍّا طويًال أتحدث أن بودي كان ولقد
أبي وعرفوا التاريخ هذا عاشوا الذين من كثريون كان مذكراتي، كتابة يف فكرت عندما
سنواته خالل أبي الزم الذي باشا فهمي إال أمامي يكن ولم الحياة، فارقوا قد قرب عن

األخرية.
األدباء من كثري تغنى وقد والعلم، األدب مجالس إىل يميل كان أنه أبي عن ُعرف ولقد
والرتفع والوفاء الكرم شيمه: أبرز من وكان الحميدة، وأخالقه الطيبة بصفاته والشعراء
والنزاهة الرأي إبداء يف والشجاعة والرصاحة باإلخالص وتميز الدين، بشعائر والتمسك
عليهم أوقف حيث مماته؛ وبعد حياته يف بأهله بارٍّا كان فقد كذلك الغايات. عن والتجرد
من واحد يجد ال حتى للفقراء، بالنسبة نفسه اليشء فعل كما ممتلكاته، من كبريًا جانبًا
واألزهر الرشيفني الحرمني عىل أوقف وقد بعده، من الحياة يف مشقة يعولهم كان الذين

أوقافه. من جانبًا واملدارس واملساجد الرشيف
يف الدور هذا مثل له كان فقد الخاصة، حياته يف أبي شخصية هي هذه كانت وإذا
كان أنه نجد فسوف الدور، هذا يف االجتماعي الجانب نتناول أن أردنا وإذا العامة. الحياة
مجلس رئيس باشا نوبار إىل بذلك اقرتاًحا قدم حيث والكرباج؛ السخرة نظام إلغاء وراء

8



األول الفصل

ذلك يف مرص جبني يف وصمة يعترب كان الذي النظام هذا بإلغاء األمر وانتهى النظار،
كاهل ترهق كانت التي اإلضافية الرضائب جميع بإلغاء اقرتاًحا قدم فقد كذلك الوقت.

الفالحني.
والدي؛ حول ذكرياته عن أسأله قراعه، الرحمن عبد الشيخ فضيلة إىل بعثني وقد
إىل سفره ليلة يف إنه فقال: شيخوخته بسبب منزله يغادر ال الوقت ذلك يف كان إنه حيث
األصدقاء، من مجتمع يف يجلس كان فيها، صاحبه التي الرحلة وهي لالستشفاء، أوروبا

فيها: يقول شعره من أبياتًا تال املجلس هذا ويف

وأذود أب��ن��ائ��ه��ا ع��ن أداف��ع ن��ش��أت��ي م��ن��ذ إن��ن��ي م��ص��ر أت��ذك��ر
ب��ن��ود ال��رءوس ف��وق خ��ف��ق��ت ول��و ح��ق��وق��ه��م اه��ت��ض��ام رام م��ن وأم��ن��ع

قد كان قصيدة من أبياتًا وتال «إسماعيل»، الراحل ابنه عن تحدث الليلة، تلك ويف
يقول: وفيها رثائه. يف كتبها

أق��اس��ي م��ا زم��ان��ي م��ن أق��اس��ي واب��ت��ئ��اس��ي اك��ت��ئ��اب��ي ف��ي دع��ون��ي
آس��ي ق��ط ق��ل��ب��ي ل��ج��راح ف��م��ا وح��دي ال��ع��ب��رات أس��ك��ب دع��ون��ي

يرعى أن عليه كان فقد الحكومية، املناصب عن بعيًدا حياته صدر أبي عاش ولقد
إال يجد فلم عنه، يعتذر أن وحاول قلوصنا، لقسم مأموًرا اختري ثم وأرسته، إخوته

اإلرصار.
للفيوم، مديًرا ثم لها، مديًرا ثم سويف، بني ملديرية وكيًال ليصبح ذلك بعد وتدرج
ملجلس رئيًسا ثم القبيل، للوجه ا عامٍّ مفتًشا ثم للغربية، مديًرا ثم ألسيوط، مديًرا ثم

الخديوي. مقام قائم ثم القوانني شورى ومجلس النواب
عربي، أصل من والدي أن وأجدادهم آبائهم عن نقًال أقاربنا بعض من سمعت وقد
باشا عيل عهد قبل مرص إىل منهم نفر وهاجر الحجاز، أرض أجداده استوطن وقد

مرصيات. من وتزوجوا لهم، موطنًا واتخذوها
مرص، يف عائلته من الخامس الجيل عميد سلطان الحاج جدي كان قيل ما وعىل
مشهوًرا وكان األسود، العسل واستخراج القصب زراعة وباألخص بالزراعة ولًعا وكان
والرب الخري عمل يف اسرتساله كثرة من إنه حتى الخلق، ودماثة القلب وطيبة بالكرم
حوله. من وكل أهله بركته تشمل ويل إنه معارصوه: عنه يقول كان تقواه، فرط ومن
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كانوا التجار عمالئه بعض أن وعطفه، سماحته عن سمعته ما طريف ومن
ذات جاءه وقد لهم، دفعه ما نيس قد أنه منهم ظنٍّا مرة؛ من أكثر حقوقهم يتقاضون
فأمر أخرى، مرة بثمنها ليطالب ثمنها، وقبض قصب «تقاوي» باعه قد كان رجل مرة
أن سبق التاجر هذا أن إىل نظره، يلفت أن الدائرة كاتب وحاول له، ثمنها برصف جدي
فدفعه يتسلمه، لم ألنه الثمن؛ له ادفع جدي: فأجابه يشء، أي له وليس الثمن، استلم
وقال الكاتب فثار الثالثة، للمرة التقاوي بثمن يطالب نفسه التاجر عاد مدة وبعد له،
ال إنني للكاتب: وقال ذلك تناىس جدي ولكن مرتني، الثمن قبض أن سبق إنه لجدي:
وأمسك مرتني دفع قد املبلغ أن لجدي يثبت أن الكاتب هم وملا نقوده، فأعطه أتذكر،
يف املبلغ بدفع الكاتب وأمر وأغلقه، الدفرت إىل يده جدي مد ذلك، إلثبات الحساب بدفرت
ربما الرجل أن تفهم أن تستطيع أال للكاتب: جدي قال الرجل، انرصاف وبعد الحال،
هذه مثل يف للمعونة؟ مسترت طلب إال هي ما هذه مطالبته وأن مالية، ضائقة يف كان

عيلَّ! وما يل ما جيًدا أتذكر ألنني تنبيهي؛ يف اإللحاح إىل مطلًقا تعد ال الحاالت
ومعه وخرج املسئولني غافل مستخدميه أحد أن أيًضا تروى التي الطرائف ومن
خالف عىل جدي رأى حماًرا، ركب وقد الدوار، من به خارج هو وبينما عسل، «بالص»
كان ألنه واضطرب؛ الخادم يد يف فأسقط الدوار، باب أمام جالًسا الظهرية يف عادته
إليه فأرسع الخادم، رسيرة يف يعتمل كان ما جدي وأدرك مخدومه، لتحية الرتجل يريد
أمرت الذي هذا يكن لم إذا له: وقال البالص به وغطى راكب، وهو عباءته طرف وأمسك

آخر. بواحد لك آلمر غًدا إيلَّ فتعال لعيالك، كافيًا به لك
أنه والخدم العمال بني يشيع ال حتى الرجل، بإحساس رفًقا املوقف هذا وكان

جبينه. يف سبة الحادثة هذه وتصبح سارق،
ووفائهم، ووالئهم مستخدميه محبة اجتذاب يف سببًا وغريها املواقف هذه كانت ولقد
«دماريس» تفتيش اشرتى عندما والدي أن ذلك وقصة بعده، من ابنه يف أحدهم فجازاه
مستخدمي من مسن رجل انشغاله والحظ ثمنه، من عليه بقي ما تدبري يف يفكر جعل
فقال الجديد، التفتيش ثمن باقي تدبري يف أفكر بأنني فأجابه بك؟ ما له: فقال والده
غرفة إىل وصال حتى أخرى إىل حجرة من والدي وتبعه واتبعني، تفكر ال الرجل:
كبري ببساط وجاء فيها، والدي وأدخل معه كان بمفتاح الرجل وفتحها مغلقة، متطرفة
عىل فضية نقود من بها ما وألقى «زلعة» فتح ثم الغرفة، أرض عىل وفرشه الصوف من
النقود من كبرية كومة أمام نفسه أبي وجد حتى األخرى بعد واحدة وهكذا البساط،
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األول الفصل

ذمتي، يف أبوك لك تركها نقود هذه الرجل: قال هذا؟ ما للرجل: والدي فقال الفضية،
اليوم. نفعتك قد هي وها لها، محتاًجا كنت إذا إال لك أعطيها أال وحلفني

املراكب إىل الدواب عىل وحملت كثرية، جواالت يف عبئت قد النقود هذه إن يل: وقيل
للبنك. أرسلت حيث

العرابية، الحوادث وقعت العامة، الحياة قلب يف أبي فيها كان التي الفرتة وخالل
اتهموا الذين الوطنية مدعي بعض عن أعرفه ما بعض أذكر لكي فرصة هذه تكون وقد

توفيق. الخديوي إرادة عىل نزوًال اإلنجليز دخول عىل ساعد بأنه والدي
نرشت قد كانت الصحف أن من للحقيقة، مجافيًا كان ذكر ما أن عىل أدل وليس
األمر أويل لدى هوى يصادف نرش ما وكان وفاته، بعد باشا عرابي إىل منسوبة مذكرات
مني يطلب عرابي أفندي السميع عبد إيلَّ جاء الحكم، زمام تركوا فلما الوقت. ذلك يف
املذكرات هذه طبع يطلب أن من دهشتي له أبديت فلما أبيه، مذكرات طبع يف املساهمة
الجزء هذا لحذف استعداده أبدى وبهتانًا، كذبًا والدي وطنية يف طعن وفيها نفقتي عىل
بأنه مقتنعة ذلك رفضت وقد سابقتها، من أشد املرة هذه دهشتي وكانت املذكرات، من
خدمة مثله برشط وضعه قد بد ال فإنه املساعدة، برشط الجزء هذا حذف أراد كما
ما كذب عىل بالربهان أدليت قد لكنت وإال شفويٍّا، حدث هذا أن وأسفت آخر، لغرض
خطابني عن بعد فيما الحديث يأتي فسوف ذلك ومع باشا، لعرابي املذكرات هذه يف جاء

باشا. عرابي ابنا عرابي السميع وعبد العزيز عبد إيلَّ أرسلهما
باشا سلطان أن فيها ذكر املحروسة، جريدة يف مقاالت كتب قد السميع عبد وكان
الجيش وقوة عرابي بمواهب يستطيع أنه يظن وكان الوطنية، الحركة رؤساء من كان
باملجلس األمة فازت أن إىل األحوال جميع يف عرابي فأيد الربملان، رئاسة عىل الحصول
إىل الحسد ترسب وثناء إعجاب بكل عرابي باسم تتحدث األمة رأى ملا ولكنه النيابي.
يتحقق فلم وزيًرا فيها يكون أن يطمع كان سامي باشا محمود وزارة تشكلت وملا نفسه.

أمله.
ويغريهم عرابي من وينفرهم وغريهم النواب مجلس أعضاء يضلل أخذ ذلك وعىل
النهاية. إىل عرابي جانب يف كانت طبقاتها بكل األمة ألن يفز؛ لم ولكنه عنه. بالتخيل

األربعاء يوم املقطم جريدة يف مقاًال نرش حيث فهمي؛ باشا قليني له تصدى وقد
فيه: قال ١٩٢٣ نوفمرب
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شعراوي هدى مذكرات

بضباط لحقا اللذين والجور الظلم عن سببًا كان العرابية الحركة منشأ إن
مواهبه كانت مهما مرصي ضابط ألي يسمح ال كان حيث املرصيني؛ الجيش
عليه ترتب ما املرصيني الضباط تذمر هذا فأوجب أمرياالي، رتبة يتعدى أن
األساس هو هذا وكان الجركيس، الرتكي االحتالل هذا ضد بحركة قيامهم

العرابية. الحركة أجله من قامت الذي

األتراك املوظفني من امللكية املصالح طهارة أيًضا يشمل الربنامج كان وملا
املرحوم ينارصهم وأخذ وكربائها، البالد أعيان من كثري إليهم انضم فقد والجراكسة،

العالية. والسلطة الكبري النفوذ من له كان بما باشا سلطان
باشا: قليني وأضاف

عريض جاه ذا وكان العام، الصعيد حاكم مركز يشغل كان باشا سلطان إن
إىل ليتوصل غريه جاه إىل احتياج يف يكن لم أنه يعلم هذا فمن واسعة. وسلطة
انضم البالد، خدمة مبادئها من ورأى العرابية الحركة بدأت وملا عال. مركز
أعظم يشغل كان ألنه بوظيفة؛ حبٍّا ال قواه، بكل وعضدها نفوذه بكل إليها

البالد. خدمة يف حبٍّا بل املراكز،

رئيس وظيفة يتقلد الذي أن يعقل وال له، رئيًسا األمة انتخبته الربملان، ألف وعندما
الوزراء. رئيس وظيفة فوق الربملان رئيس وظيفة ألن وزيًرا؛ يكون أن يف يطمع الربملان

وقال:

قد بعرابي وإذا يوم، ذات رساية يف باشا سلطان املرحوم مع كنت أنني أذكر
عن فسألهم الحال، يف الربملان عقد منه وطلبوا الجيش من ضباط ومعه حرض
وهل لهم: فقال الخديوي، عزل فقالوا: فيه، يتكلموا أن يريدون الذي املوضوع
الخلف. لتعيني شامًال بالعزل الربملان قرار يكون حتى يخلفه من رشحتم
ينطق لم ولكن عرابي، الخلف إن يقولوا: أن الجميع من ينتظر عرابي وكان
الغد. إىل ذلك يف البت تأجيل قرروا بينهم فيما تداولوا أن وبعد منهم، أحد

فقال بينهم، الهرج فاشتد للمداولة، عرابي منزل يف اجتماًعا وعقدوا
عرابي: وقال ملوك، ساللة من ألني بامللك أوىل إنني البارودي سامي محمود
قال أن إىل ذلك غري آخرون وقال وموحدها، الوطنية الحركة رئيس أنا ولكني
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األول الفصل

نعامل أن فيجب الحركة، هذه يف عظيمة أعمال منا لكل باشا: عصمت طلبه
خديوية مديرية كل نجعل أن فيحسن اآلخر، عىل واحد تمييز بال بالسواء كلنا
واستحسن عرابي، يئس وحينئذ لها. خديًوا يكون منا وكل بنفسها، قائمة
رساي إىل عرابي توجه ذلك وبعد عليه. هي كما الحالة تبقى أن البعض مع

البعيد. نظره عىل وشكره باشا، سلطان
يحسن إنه للعرابيني: وقال األحوال، هذه كل إىل باشا سلطان نظر
العسكرية من ا جدٍّ قلقون األجانب ألن الحد؛ هذا عند يقف أن املرصي بالجيش
ولم باشا، سلطان من خيانة وعدوه للعرابيني القول هذا يرق فلم الدائمة،
الخديوي، مخاوف استوجب مما العرش تهديد عىل ظلوا بل بنصيحته، يعبئوا

التهديد. من عرشه خالص عىل لتساعده بأوروبا فاستغاث
حد أي إىل يتحقق أن باشا سلطان أراد مرص، إىل اإلنجليز دخول وعند
هي مهمتهم أن الحملة قائد دلسيل الجنرال فأكد اإلنجليزية. املقاصد ترمي
مهمتهم تكون ذلك وبانتهاء التهديد. من العرش وحفظ العرابية الفتنة إخماد
مشغوًفا كان الذي باشا لسلطان هذا أكدوا … بالدهم إىل وينرصفون انتهت قد
سلطان أن املعقول من ليس ألنه عليه؛ اإلنجليز سيطرة من وخائًفا وطنه بحب
ويسعى البالد، عىل كابوًسا نظره يف كان الذي الرتكي، االحتالل يحارب باشا

اإلنجليزي. باالحتالل عنه لالستعاضة

غالل من أبي ممتلكات تؤخذ بأن أمر قد كان باشا عرابي أن هنا أذكر أن وأود
ينظر حتى األحمر بالشمع البيت يختم وأن اإلنجليز، مخازن إىل وترسل وغريهما، وخيل

أمره. يف
آالف عرشة برصف الحكومة أمرت رسنديب، جزيرة إىل ونفيه عرابي فشل وبعد
تلك جراء من لحقته التي املادية الخسائر عن الرمزي، التعويض سبيل عىل لوالدي جنيه
منح إنه وقالوا: بوالدي، للتشهري األمر هذا والبصائر العقول ضعاف فانتهز الترصفات،
املستحيل، فرضنا ولو وافرتائهم، كذبهم عىل اإلنجليز ملساعدة توفيق الخديوي مع املبلغ

ثروته. بحر يف قطرة يوازي ال الذي البخس الثمن بهذا مرص يبيع أن يمكن ال فإنه
إىل أدت التي الحوادث تلك قيام عرابي، إقناع يف والدي فشل نتيجة من كان ولقد

والخارجية. الداخلية واالضطرابات بالفتن متذرعني عنوة، البالد إىل اإلنجليز دخول
عرابي؟ جيش هزمت التي الجيوش إزاء يفعله أن والدي يستطيع كان الذي وما
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شعراوي هدى مذكرات

إنهم من يقال كان ما تصديق أو عليها، والتغلب محاربتها إمكانه يف كان هل
بحد فاتحني يدخلوا أن من بدًال األجانب، وحماية األمن واستتباب العرش عن مدافعون

السيف؟
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الثاين الفصل

أدلل أن أحاول ال املذكرات هذه يف إنني وهي هامة، حقيقة أؤكد أن أريد البداية، منذ
من كثري إىل تحتاج ال واضحة قضية رأيي يف فهذه باشا، سلطان محمد أبي وطنية عىل
الذين بكل ألتقي أن طويل زمن منذ الخرتت شك، موضع أنها أعرف كنت ولو املناقشة،

ذكرياتهم. يف وأنقب أوراقهم يف وأبحث … وعرفهم والدي عرفوا
أن األفضل من أنه أرى أقاويل، من األيام هذه يف يثار ما إزاء فإنني ذلك، ومع
فال األخرى، األطراف ألسنة عىل جرى بما ذلك يف ألتزم وأن الحروف، عىل النقاط أضع
املواقف يفرس أن البعض حاول فقد األعداء. به يشهد ما هي شهادة أعظم أن يف جدال
يبدو أن هللا إرادة تشاء ولكن الحقيقة، وجه عن بعيًدا معينة، أطراف مصالح يخدم بما

أيديهم. عىل الحقيقة وجه
االندفاع نتيجة يحدث أن يمكن مما مبكر وقت منذ حذر الذي هو أبي إن قلت: لقد
ناحية من ومتأنية وافية دراسة ودون ناحية، من استعداد دون متطرفة، مواقف يف
إىل أشار التي السيئة النتائج تلك فكانت العقل، صوت عىل غلب االندفاع ولكن أخرى.
الفارق أيًضا هو وهذا الرجال، بني الفارق هو وهذا … تحدث أن قبل من وقوعها إمكانية

النتائج. بني الفارق كذلك هو وهذا املواقف، بني
تربيًرا أو الشخصية، املصلحة يف حبٍّا التاريخ تشويه البعض تعمد عىل أبرهن ولكي
التي القاياتي حسن األستاذ كلمة هنا أسجل فإنني أفكارهم، يف املتطرفني بعض آلراء
وفيها عرابي». «حول بعنوان ١٩٢٠ سبتمرب ٢٢ بتاريخ الغراء األهرام بجريدة نرشت

يقول:



شعراوي هدى مذكرات

زعيم أبيه عن به يدافع فيما اآلتية الكلمة «املنرب» يف عرابي السميع عبد كتب
الفجر، يصيل عرابي كان ١٨٨٢ سبتمرب ١٣ األربعاء يوم يف قال: الثورة.
خط طول عىل الرضب وجد األمر تفقد وملا بشدة، املدافع رضب فسمع
نحو عنها يبعد الذي العمومي املركز ترضب االستحكامات وأن االستحكام،
الشيخ (املدعو) مع املتطوعني األهايل غري هناك يكن لم وملا مرت، آالف أربعة
األلفني، نحو جميًعا وكانوا ببا، بندر من بك وجابر وأخيه الجواد عبد محمد
بالوطن يذكرهم بهم زال وما فامتنعوا. األعداء بطارية عىل للهجوم دعاهم
حتى املقام هذا مثل يف املشتعلة االستفزاز عبارات آخر إىل الجهاد وواجب

املوقف. هول من فراًرا جميًعا تفرقوا وحتى نفعهم من يئس

ذلك يف فعلته به ويؤيد أبيه عن به يفصح فيما عرابي بك السميع عبد كلمة تلك
كان أباه بأن أؤيد وأنا املوقعة، تلك شهود إىل العني بي تتقدم فلم أنا أما املوقف.
عمن الحقيقة هذه ناقل ذلك عىل ولكني ثورته، يف النزعة نبيل الطوية بر مخلًصا رجًال

والعلم. التاريخ لحق قضاء رأى؛ ما وأبلغ سمع ما فأدى شاهدها،
الكلمة) هذه كاتب (والد القاياتي الجواد عبد محمد بالشيخ خصيص رجل حدثني
وحقت العرابي، املرصي الجيش عىل الهزيمة وقعت أن بعد قال: املوقعة. معه حرض
نهبًا األرض به ينهب ضامر فرس عىل باشا عرابي إال يرعني لم والخزي، الفشل كلمة
الجواد عبد محمد الشيخ فيه كان الذي الرسادق اجتاز إذا حتى مطار، كل يف به ويطري
ضاعت لقد … الشيخ سيدنا «يا ويهتف: ينادي جعل الجواد، عبد أحمد الشيخ وأخوه
عبد محمد الشيخ فأجابه الجوفاء، الكلمات هذه أمثال يف املسلمني» عن دافعوا … البلد
يشء، عىل يلوي ال عرابي مر ثم … بالخيانة ورمي وتحقري شتم فيها بكلمات الجواد

الجيش؟ هزيمة بعد القتال املتطوعة تستطيع وكيف
عرابي أفندي السميع عبد األستاذ من خطاب وصلني فقد أخرى، ناحية ومن
«هذه فيها: يقول عبارة االلتفات يسرتعي الخطاب هذا ويف ،١٩٢٦ فرباير ١٥ بتاريخ
هذا أن االعتقاد تمام وأعتقد فيها». الجليلة اآلثار من لبيتكم وما الوطنية املجهودات
كان ما ألنه باشا؛ لعرابي األصلية املذكرات يف جاء ملا املطابقة تمام املطابق هو الوضع

الحياة. قيد عىل له املعارصين من وغريه هو الحقيقة غري تدوين يستطيع
كتابة أفندي السميع عبد واعرتف أقر ملا ذلك، غري لوالدي بالنسبة املوقف كان ولو
وحقيقة لواقع مخالًفا لكان وإال الوطنية، املجهودات هذه يف الجليلة اآلثار من بيننا بما
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الثاني الفصل

لبيتنا الجليلة باآلثار أفندي السميع عبد يعرتف أن األمر يف املحري ولكن والده، مذكرات
الطبع؟! بعد اآلثار هذه بضد والدي يرمي ثم طبعها، قبل الوطنية املجهودات هذه يف

آخر خطاب والدي، حول املغرضون أثاره ما كل صحة بعدم اعتقادي يحقق ومما
تاريخ من األول الجزء من إيلَّ مهداة نسخة مع عرابي أفندي العزيز عبد من وصلني
نسخة هذه قال: إذ الثورة؛ تلك يف اشرتك قد والدي أن بخطه قراره يسجل وفيه والده،
ساكن فيها اشرتك التي العرابية الثورة عن هللا رحمه والدي تاريخ من األول الجزء من
بهذه أتقدم أن فحسبي أيًضا: ويقول املربزين. من فيها وكان باشا، سلطان الجنان

علينا. حقه له الذي لوالدك وفاء الهدية
والدي، أفضال ذكر عىل الطبع قبل اتفاقهما الخطابني من دهشتي مثار ولعل
بعض ظهور ثم والتاريخ، الحقيقة خدمة يف والرغبة ومجهوداته بمواقفه واإلشادة
الوطنية، ملجهوداته التقدير محل باألمس كان الذي والدي، بها أحيط التي الشوائب

… الثورة! تلك يف املربزين من كان والذي
أين يتبني أن القارئ يستطيع الحوادث مجريات من وغريه االستشهاد هذا ومن
من كثري عن النقاب يكشف أن الستطاع أخر، سنني بضع والدي عاش ولو الحقيقة،
واشتد الثورة، نتائج أعقاب مرضيف لألسف ولكنه الجميع، بموقف أحاطت التي األرسار
البالد. احتالل وهو الحديثة، مرص به منيت ما أسوأ إىل أدت التي نتائجها بسبب مرضه
مجال يف الرافعي بك الرحمن عبد لألستاذ مقاًال هنا أنرش فإنني ذلك، عن وفضًال
أفندي السميع عبد وبني بينه الصحف يف نرشت التي واملشادات، املساجالت من دار ما
لها تعرض التي املآخذ يف املؤرخني أحد رأي جليٍّا يبدو وفيه والده. مذكرات حول عرابي
الجيش إعداد يف واإلهمال الضعف نواحي وإظهار ونواياه، ومقاصده باشا عرابي سلوك
بمستقبل املخاطرة مسئولية العرابية الثورة زعماء وتحميل اإلنجليز، ملنازلة العرابي

العرش. اعتالء يف بعضهم نوايا عن فضًال البالد،
عنوان تحت ،١٩٣٣ سبتمرب ٢٦ يف الرشق كوكب جريدة يف املقال هذا نرش وقد

ختامية»: «كلمة

عن كلمتي عىل ا ردٍّ أفندي السميع عبد حرضة كتبها التي الثالث املقاالت قرأت
فإني طويلة، مناقشة يف وإياه أدخل أن قصدي من وليس سبتمرب، ١٤ ذكر
عىل أقترص لذلك املناقشات؛ لهذه تتسع ال اليومية الصحف أعمدة أن أعتقد

املوضوع. لهذا الختامية كلمتي «ناحيتي» من ليكون التايل الرد
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شعراوي هدى مذكرات

من الشطط من ركبوا قد العرابية الثورة زعماء أن يف رأيي عىل أزل لم أنا
السميع عبد ذكر لقد الوزارة. من االستقالة عىل باشا رشيف أكرهوا أن يوم
الثاني الدور يف العرابيني مسلك يربر أن بها وأراد االستقالة هذه قصة أفندي
الدستوري النظام إن وقال: الصد، هذا يف النواب مجلس بقرار واستدل للثورة،
وراءه يسترت أن ذلك عىل وجوابي االستقالة، عىل باشا رشيف أكره الذي هو
يف النواب أن املعلوم ألن الجسام؛ الحوادث يف مسئولياتهم لتغطية الزعماء
النواب شط فإذا زعمائهم. من الرأي يستلهمون واالنقالبات الثورات عهود
الكارثة، وقعت ثم زعمائهم حكم عىل نازلني شططهم يف وكانوا قراراتهم يف

ثانيًا. النواب عىل ثم أوًال الزعماء عىل واقعة املسئولية كانت
تدخل عن نشأت التي السياسية لألزمة درءًا يرى كان باشا فرشيف
املادة يف النهائي قراره يف النواب مجلس يبت أال امليزانية، مسألة يف الدولتني
وبذلك الغمة؛ تنتهي حني إىل ويرجئها األساسية الالئحة من بها املتعلقة

وفرنسا. إنجلرتا جانب من املسلح التدخل يتفادى
قد الدستور وضع ألن األمة؛ لحقوق مضيًعا يكن لم ذاته يف والتأجيل
كثريًا والتأجيل واملالبسات، الظروف حسب يقرصعىل أو يطول زمنًا يستغرق
األخذ رفضوا العرابيني ولكن السياسية، األزمات بعض لحل وسيلة يكون ما
وتولية بالحكم لالستئثار فرصة األزمة هذه يف رأوا ألنهم باشا؛ رشيف برأي
ما لهم تم وقد عنها. باشا رشيف إقصاء بعد الوزارة رئاسة زعمائهم أحد
البارودي. سامي باشا محمود الرئاسة وتوىل باشا، رشيف واستقال دبروه

باالحتالل. انتهت حتى والخطوب األحداث تالحقت يومئذ ومن
ويا … إنجلرتا جانب من املسلح للتدخل البالد عرضوا قد فالعرابيون
فإن والقتال، للحرب االستعداد أحسنوا أن بعد التدخل لهذا عرضوها ليتهم
للحرب عدتها تأخذ أن الحربية الدول أقوى عىل تقيض والسياسة الحكمة
كانت وقت يف البالد بمستقبل غامروا العرابيني ولكن فيها. تغامر أن قبل
من كان ما فكان ومكانته. الجيش قوة من نالت قد واالرتباك الضعف عوامل
العرابية الثورة زعماء من البالد بمستقبل خاطروا فالذين .١٨٨٢ سنة هزائم

االحتالل. وقوع يف تبعة أكرب يتحملون
واألطماع النزعات بل التبعات، هذه عن مسئوًال ليس الدستوري والنظام
تغلبت قد واملطامع النزعات هذه أن يف نزاع وال عنها، املسئولة هي الشخصية
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الثورة زعماء بذلك شهد وقد للثورة، الثاني الدور يف الزعماء نفوس عىل
محمود يساور كان بما مذكراته يف باشا عرابي فشهد بعض، عىل بعضهم
باشا محمود وشهد الخديوية. عرش يف املطامع من البارودي سامي باشا
عنه: قال إذ الزاخر» «البحر كتابه يف القول ذلك بمثل عرابي عىل فهمي
العرابية الثورة وإن املرصية، الخديوية أريكة ينال أن له األصيل املقصد «إن
تظهر لم عرابي قلب يف مكتومة كانت وأحوالها وأمرها مشئومة، ثورة هي
من كل أفىش حيث سيالن؛ يف النفي بعد إال للعيان دقائقها تبد ولم حقائقها،

للعيان.» عليه كانوا ما فهمي وعيل العال وعبد عرابي

الذين الثورة زعماء أحد ألنه تنكر؛ ال التي قيمتها لها فهمي باشا محمود وشهادة
يف العمومية لألشغال وزيًرا وكان سيالن، يف املنفيني وأحد النهاية، حتى فيها ثبتوا
وكان للحربية، وزيًرا عرابي كان وفيها البارودي، يرأسها كان التي الثورة» «وزارة
وثمة حجة، فأقواله ١٨٨٢ سنة وقائع يف العرابي الجيش حرب ألركان رئيًسا ذلك فوق
العرابية، الثورة من الرش يتوقع كان فإنه عبده محمد الشيخ اإلمام األستاذ شهادة
إىل مسببه عىل اللعنة تسجيل يستدعي أجنبيٍّا احتالًال البالد إىل تجر قد «إنها ويقول:
اإلنجليزي باالحتالل الثورة وانتهت يتوقعه، كان ما األسف مع تحقق وقد القيامة.» يوم

اليوم. إىل البالد تعانيه الذي
فهمي، باشا ومحمد عبده محمد الشيخ أمثال يف أفندي السميع عبد طعن أما
السميع عبد عىل بها أرد أخرى كلمة وثمة شيئًا، آرائهما قيمة من ينقص ال أنه فنحسب
عودته حني عرابي بها أدىل التي والترصيحات اآلراء تلك هي «ما يسألني: فإنه أفندي،
يقذف أال يحسن خطرية تهمة هذه اإلنجليزي؟ لالحتالل مطلق تأييد فيها مرصوكان إىل

بالبينة.» تقرتن أن غري من جزاًفا هكذا بها
وهو أفندي السميع عبد فإن العارف، تجاهل قبيل من هو السؤال هذا أن يل ويلوح
األحاديث. تلك تفوته أن يمكن ال باشا، عرابي بتاريخ عالقة له ما كل عىل الناس أحرص
أفندي السميع عبد دام ما ولكن إليها. باإلشارة اكتفيت ولذلك أعيدها أن أريد أكن ولم
«ذي جريدة يف باشا عرابي له املغفور حديث عىل أحيله فإني البيان، منا ويطلب يذكرها
يف أتفكر «كلما فيه: قال إذ عنه، العفو بعد ١٩٠١ مايو ٢٦ عدد سيالن» أوف تيمس
ما وإن اضطراب، أقل اآلن بها ليس بأنه لعلمي أكيدة وسعادة عظيم بفرح أحس مرص
وما عناء وال تعب بال اليوم نالتها الراحة وتمام األمن استتباب من ألمتي أتمناه كنت

اإلنجليزية.» الحكومة بهمة إال ذلك
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إذ املقطم، جريدة من ١٩٠١ أكتوبر ٣ عدد يف له نرش هام حديث عىل أيًضا وأحيله
اليومني هذين يف مرص يف رأيتموه ما وجدتم هل وسأله: ملرص، عودته بعد مندوبها قابله

إياها؟ مفارقتكم حني عليه كانت عما مختًلفا
طول يف منترشين نفس آالف عرشة من أكثر تعد كبرية عائلتنا إن باشا: عرابي فقال
عن فسألتهم عيلَّ، للتسليم السويس جاءوا الذين أكابرهم قابلت وقد وعرضه. القطر هذا
السخرة أن أصحيح لهم: قلت الجواب، يف متفقني فوجدتهم واإلجمال، بالتفصيل األحوال
وكيف قلت: زمان، من أبطل قالوا: والكرباج، قلت صحيح، نعم فقالوا: عندكم، ألغيت
… عليه وما له ما يعرف إنسان وكل والعدل، بالحق قالوا: األهايل، من األموال تحصل
فكل البالد، يف أثر لالستبداد يبق لم أنه أجابوا اآلن، األحكام يف االستبداد وكيف فسألتهم
عليه أو له من كل ألن حاكم؛ جور من محكوم عىل خوف وال ونظام بقانون مقيد يشء
قبل وأراني مناي حقق ألنه وحمدته؛ حينئذ هللا فشكرت املحاكم. إىل مظلمته رفع قضايا
الذي اإلصالح هو هذا وقلت حياتي. يف وطني وأبناء لبالدي أتمناه كنت طاملا ما مماتي

املاضية. أفعايل من غايتي كان
عىل ذلك يتم أال قىض جالله جل له لحكمة ولكن وطني عىل ينعم أن هللا شاء وقد
خري اليوم ملرص فصاروا أعداء، لنا وكانوا القتال ساحة يف نازلناهم الذين يد عىل بل يدي،
وأتمنى أتوخى كنت ما وطني فينال التغيري هذا واسطة أكون أن هللا وقىض األصدقاء،

الخري. من له
الزعيم إن لقومه. الوطنية رسالة قلبه يف يحمل ثورة لزعيم الترصيحات هذه فهل
وال األقوال، هذه بمثل بالده عىل املرضوب األجنبي االحتالل يمتدح أن يمكن ال الوطني
«أفعاله من غايته وإنها يبتغيه كان الذي اإلصالح بأنها االحتالل جرائم يصف أن يمكن
يمن باشا عرابي أن إىل هذا زعامتها. وتوىل لواءها حمل التي الثورة من أي املاضية»
املحاكم ونظموا والكرباج السخرة أبطلوا قد اإلنجليز بأن الحديث هذا يف بالده عىل
الحقيقة ينصف ولم هذا بقوله مرص ظلم قد لعمري وهو فيها، العدل منار وأقاموا
١٨٨٠ سنة األوىل باشا رياض وزارة عهد يف أبطال قد والكرباج السخرة فإن والتاريخ،
باشا رشيف وزارة عهد يف بدء ذي بادئ تقرر قد الحايل املحاكم ونظام االحتالل، قبل

أيًضا. االحتالل قبل ١٨٨١ سبتمرب ١٧ يف الصادر املرسوم بمقتىض الثانية
لتخليص األصل يف قامت التي الحركة زعيم أن ا حقٍّ املؤلم ومن األقدار تهكم ومن
اإلنجليز. سيطرة تحت مرص بوقوع يغتبط الرشاكسة، من رشذمة سيطرة من الجيش
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استقالل عىل فيها قضوا عاًما عرشون عليهم مىض قد الحديث بهذا أدىل أن يوم وكانوا
بينهم مقسًما نهبًا ومرافقها أمالكها وجعلوا عنها، السودان وسلخوا وحريتها، البالد
والتعليم واإلدارة الجيش وأفسدوا الحكم سلطة واغتصبوا االستعمارية، الدول وبني

البالد. يف واألخالق
السميع عبد ردود ولكن التفاصيل. هذه إىل املناقشة تصل أن أريد أكن فلم وبعد،
وكنت مقاالته، يف حجج من به أديل فيما البحث أعيد وجعلتني ذلك، اقتضت قد أفندي
أن وهو قبل، من إليه وصلت الذي بالرأي اقتناًعا إال تزدني لم ولكنها بها، أقتنع أن أود
مرص تاريخ من محزنة صفحة األسف شديد مع كانت الثاني دورها يف العرابية الثورة

… والقومي الحربي
ونبه واألدوار، واملواقف الرجال فيه وكشف الرافعي، الرحمن عبد كتبه ما هذا
الرجال بني من كان ولقد العرابية، للثورة الثاني الدور يف األمور مجريات إىل األذهان
العرابية للثورة مؤازًرا ظل فقد باشا؛ سلطان محمد والدي لذلك، مبكًرا تنبهوا الذي
باعتباره منه، ليطلبوا الثورة رجال جاءه أن إىل الشعب، وصوت األمة ضمري باعتبارها
مكانه يشغل سوف عمن سألهم فلما الخديوي، لعزل جلسة إىل يدعو أن الربملان، رئيس
منهم واحد كل وادعى وتناحروا اختلفوا أن يلبثوا لم ذلك، الربملان يقرر حتى عزله بعد
فقد للمرض، أبي أسلم الذي املوقف هو هذا كان وربما الخديوية. باألريكة األحق أنه
واندفعوا العرابية، الثورة رجال وبني بينه دارت التي املناقشات يف العقل صوت غاب

العواقب. أسوأ إىل يؤدي قد االندفاع هذا بأن تحذيره رغم
النمسا؛ يف جراتس إىل ومنها سويرسا إىل وسافر العلة اشتدت الواقعة وقعت فلما

.١٨٨٤ عام نحبه قىض حيث
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مدينة يف والدي مات عندما بعد عمرها من والعرشين الخامسة تبلغ لم والدتي كانت
بالنمسا. جراتس

الحزن أيام ثم الحبيب. والدي نعي إلينا وصل يوم أتذكر اآلن حتى زالت ما إنني
املنزل أثاث كل السواد فيها جلل التي الطويلة املدلهمة والسنني اجتزناها، التي العميق

ورياشه.
وهي صورتها أذكر زلت وما والدتي، رأس عىل الصاعقة مثل الخرب وقع لقد
بجانب فنقف وأخي أنا يأخذونني وكانوا آلخر، آن من األطباء يعودها الفراش طريحة
وهي الغطاء، تحت رأسها وتدس العربات تخنقها ثم بحزن إلينا تنظر ذاك وإذ فراشها،

… عني! الطفلني أبعدوا تقول:
كنا التي … إسماعيل أخي والدة عند … املجاورة الغرفة إىل نذهب كنا وعندما
قبل ابنها فقدت أخرى لشابة أقىس منظًرا نشاهد كنا … الكبرية» «ماما باسم نناديها
السنوات طوال الفراش ألزمها مرًضا ومرضت الحياة، يف أمل كل ففقدت زوجها، وفاة
وترييض الفراش لرتك حولها من عليها يلح كان وعندما ولدها، بعد عاشتها التي الثماني
نفرح وكنا أخرى، إىل غرفة من فتتمىش إلحاحهم، تحت النهاية يف تذعن كانت جسمها،
الحمى بفعل — القرمزيتني شفتيها فتعلوا مصفقني، مهللني أمامها ونجري كثريًا لذلك
أحب كنت قلبها. أعماق من تنبع التي باألحزان ممزوجة واهنة باهتة ابتسامة —
التي الوحيدة هي وكانت عيل، وتعطف الحب تبادلني وكانت عظيًما، حبٍّا السيدة هذه
أن أحاول كنت ما الحظت وقد والشئون، األمور مختلف يف برصاحة الحديث تجاذبني
البيت أهل أو والدتي جانب من سواء عيلَّ أخي تفضيل بسبب نفسية؛ آالم من أخفيه



شعراوي هدى مذكرات

يحمل الذي هو الولد ألن ولكن تفضيًال، ليس هذا بأن تقنعني أن تحاول فكانت جميًعا،
مسئوليتها. يحمل الذي وهو األرسة اسم

وديمقراطية، خرية كانت والدتي أن ذلك قاصد، ولكل زائرة لكل مفتوًحا بيتنا وكان
تلك تطول كانت ما وكثريًا واحًدا، يوًما الضيوف من يخلو يكاد ال منزلها كان ولذلك
الزائرون وفد ما وكثريًا املعاملة، وكرم الوفاء حسن من الضيوف يجده ملا نظًرا الضيافة
الستقبال دائًما مستعدة مائدتنا كانت ولذلك املناسبة. وغري املناسبة األوقات يف فجأة،
الذي التطفل هذا عىل أثور كنت ما وكثريًا النازلني، إلقامة معدة الغرفة وكانت الضيوف،
أفضل دائًما وكنت فيها، يل رشيكة قبولها أو الضيفات إلحدى غرفتي ترك إىل يضطرني

غرفتي. هواء تجدد عدم ومن الروائح بعض من أتألم ألنني األوىل؛ الحالة
من أصطفيهم بمن أحتفي وكنت واملوظفني، األقارب مهبط هو «السالملك» وكان
وكان مالطفتي يف يبالغ كان ألنه بك؛ إسماعيل الكبرية أختي زوج مقدمتهم ويف هؤالء،
أقاربي من أؤثر كنت كذلك منه، ويقربني يدلعني الصدر، واسع لطيًفا، سنه كرب مع
أبي عن يحدثني وكان بأمري، االهتمام كثري كان الذي والدي عم ابن حجازي أحمد
كان ألنه مرزوق؛ بك أحمد ملجيء أفرح كنت كذلك وتاريخه، صفاته بعض عيلَّ ويقص

العايل. وصوته بفكاهاته رسوًرا البيت يمأل وكان الروح، خفيف مرًحا
كانوا والدي، أوقاف وناظر علينا الويص شعراوي بك عيل يحرض كان وعندما
لم ألنه السالملك؛ إىل الذهاب أتحاىش كنت ذلك وبعد عليه، للسالم وأخي أنا يأخذونني
يحبه كان الذي شقيقي إىل واهتمامه حديثه كل يوجه وكان اإلطالق، عىل إيلَّ يلتفت يكن
الذي الخوف بسبب إقامته مدة طوال مألوف غري شكًال يتخذ منزلنا وكان ا. جمٍّ حبٍّا

والزائرين. األقارب وعىل الخدم عىل يستويل كان
يأتون وكانوا وأخوايل، جدتي وشوق بلهفة قدومهم ننتظر كنا الذين الزائرين ومن
كانت التي الكثرية بهداياهم ويغمروننا لزيارتنا، تقريبًا سنتني أو سنة كل تركيا من

واألصدقاء. للجريان منها فنهدي حاجتنا عىل تزيد
ناصعة النحيفة، أو بالبدينة ليست القامة قصرية والدتي، خالف عىل جدتي كانت
تتخللها بيضاء طرحة رأسها عىل وتضع البيضاء، الثياب ترتدي العينني، زرقاء البياض،
البياض هذا يف تبدو وكانت طوًال، جسمها تعادالن تكادان األبيض شعرها من ضفريتان

وطيبة. إرشاًقا فتكسبها محياها يف تشيع السماحة وكانت كالقديسة الشامل
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كل لجهل باإلشارة إال معها التفاهم أستطع لم كنت وإن كثريًا، جدتي أحببت ولقد
تدللني وكانت العواطف تبادل من ليمنعنا كان ما هذا ولكن األخرى، بلغة منا واحدة

منها. الكثري أحفظ اآلن حتى زلت ما رشكسية وأغان كلمات ببعض
ودماثة وجهه وسماحة طوله يف بوالدته الشبه شديد يوسف الكبري خايل وكان
رشاقته يف بوالدتي الشبه شديد فكان — وحورية حواء والد — إدريس خايل أما خلقه،
ومعامالته، حركاته يف رقيًقا القوام، نحيف القامة، طويل وكان وجهه، قسمات وجمال
إال املنزل يغادر ال كان أنه لدرجة معنا أوقاته معظم ويقيض كله الحب يحبنا وكان

قليًال.
جدتي بدأت الصيف أقبل إذا حتى الشتاء، فصل معنا يقضون األهل هؤالء كان
إىل العودة فتطلب وجهها، ويحمر عيناها وتدمع أجفانها فتلتهب بالدنا، بحر تتأثر
فكان العربية، اللغة تعلم إىل الشديد مليله معنا يبقى كان إدريس خايل ولكن تركيا،

مدرسينا. أيدي عىل معنا يتتلمذ
يوًما: له فقلت زوجته، معه جاءت تزوج، قد الكبري خايل وكان جدتي، توفيت وملا
وقال: فابتسم جدتي؟ وفاة بعد أحد اآلستانة يف لكم يبق ولم هنا معنا تبقون ال ملاذا
السم ومحًوا لبيتنا هدًما ذلك يف ألن اعتذرت؛ ولكنني ذلك، والدك املرحوم عيلَّ عرض لقد

عائلتنا.
القوقاز من ألستم وأجدادكم؟ آبائكم بالد كانت تقطنونها التي بندرته وهل قلت:

األناضول؟ من ال
عندما والدك من سمعتها قد نفسها األلفاظ هذه قائًال: رأسه وهز ثانية مرة فابتسم
ويدخل الزراعية أعماله إدارة إيلَّ يكل بأن وعدني ولرتغيبنا مرص، يف للبقاء علينا ألح
عن اعتذرت كما بالدنا، يف اسمنا عىل حفاًظا أقبل لم ولكنني تعليمه، ليتم املدارس أخي

طبيعية. غري ميتة مات عائلتنا أفراد من تعليمه أتم من كل ألن أخي؛ استبقاء عدم
والدتي عليه ألحت وملا يتعلم، بيننا وبقي إدريس خايل تخلف بمدة، ذلك وبعد
البيوت فتيات إحدى له فخطبت بجوارنا، ويبقى مرص من يتزوج أن أراد الزواج، يف
تسافر وأال ابنتهم، تفارقهم أال العروس أهل اشرتط القران موعد تحدد وعندما العريقة،
حياته يف زوجها تتبع أن بد ال الزوجة إن قائًال: الرشط هذا هو ورفض سافر، إذا معه

وحورية. حواء ابنتيه وأنجب هناك، وتزوج بالده إىل وسافر وتنقالته،
وكانت مجاورة، قرية يف فرح لحضور القرية أهل مع وأخوه هو دعي يوم وذات
أن أخيه من الكبري خايل وطلب الثريان، تجرها عربات املدعوون يركب أن هناك العادة
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عىل به يلحق بأن ووعد عنده، ضيوف لوجود اعتذر ولكنه العربات، هذه يف يصحبه
مقدم وصدمه الطريق أثناء به فجمح قويٍّا الجواد وكان الرسيع، الجديد جواده ظهر
بذلك وتحقق أتراًحا، األفراح وانقلبت ميتًا، الجواد فوق من فسقط صدره؛ يف الرسج
وهكذا طبيعية، غري ميتة يموت األرسة أفراد من تعليمه يتم من بأن الخبري خايل اعتقاد
الثانية تبلغ لم وكرباهما وحورية، حواء الصغريتني طفلتيه تارًكا املسكني خايل قىض

رضيًعا. زالت ما الصغرى بينما
وسبب أصلها عن والدتي سؤال عىل األيام من يوم يف أجرؤ لم أنني والحقيقة
والجهر الشكوى قليلة نفسها، عن الكالم يف زاهدة هللا رحمها كانت فقد مرص، يف نزولها
تواقة كنت إنني عىل يؤملها، ما كل نفسها قرارة يف وتخفي عواطفها يف تتحكم بآالمها،
من عائلته هجرة سبب عن يوسف خايل سألت ولذلك وأهلها. حياتها عن يشء ملعرفة
فقص منها، أبي تزوج أن إىل مرص إىل والدتي وصلت وكيف األناضول، إىل القوقاز
دافع ،١٨٦٠ عام حوايل القيرصية وروسيا الجراكسة بني الحرب شبت عندما أنه عيلَّ
املشهورين، القواد أحد ألمي جدي وكان وبسالة، شجاعة بكل القوقاز عن الجراكسة
الحرب وأثناء القرم. يف املعركة يقود الذي هو وكان جواتيش»، الوقه «شار يدعى وكان
الداغستاني القائد هو خصم املعروفني القواد بني له وكان أسريًا ووقع فرقته هزمت
إىل انضم أنه وأشاع به، للتشهري أرسه فرصة القائد هذا فانتهز شامل» «الشيخ الشهري
السادسة دون كان الذي يوسف ولده عىل املحلية السلطة فقبضت بالده، وخان الروس
يعد لم إذا باإلعدام عليه للحكم توطئة الحبس يف رهينة به وألقت عمره، من عرشة
والده لتخليص التطوع وأصدقائه، والده وأقارب حزبه من جماعة قررت وعندئذ أبوه؛
واندسوا الروس الجنود مالبس فارتدوا املسكني. البنه إنقاذًا الروس؛ أرس من وأصدقائه
ابنة املغامرة هذه يف وصحبتهم الروسية، للغة معرفتهم ذلك عىل ساعدهم وقد بينهم
الذين الرجال مع االندماج يف ترتدد فلم مغامرة جمالها مع وكانت «حورية»، أخيه
من وتمكنوا خطتهم تحقيق إىل فوفقوا الحظ، ساعدهم وقد عمها، لخالص تطوعوا
قلييل كانوا وملا الطريق، يف وقاتلوهم فتعقبوه خالصه إىل فطنوا الروس ولكن تخليصه،
جدي الجرحى بني وكان معظمهم، وجرح ومات الروس، عليهم تغلب فقد والعدة، العدد
انتظار يف الروس من املتعقبني يحارب وظل الصخور ببعض احتمى الذي «جواتيش»
أصابته حتى يحارب زال وما إلحضارها، ذهبت قد «حورية» كانت الجراكسة من نجدة
كذب وليثبتوا هناك، ليدفن رأسه مسقط إىل ميتًا منقذوه وحمله بحياته، أودت رصاصة

واملوت. السجن من ابنه أنقذ وبذلك شامل الشيخ خصمه روجها التي الشائعات
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عندما الروس أن الخالص، فرتة خالل أنبأها أنه عمها عن «حورية» روت وقد
ثم املعارك، وقيادة الحرب بأصول ومعرفته شجاعته ويطرون يالطفونه بدءوا أرسوه
ومن الحربية خربته من لالستفادة صفوفهم يف ويحارب إليهم ينضم أن منه طلبوا
عىل به وألقى رأسه عىل من «الكلبق» خلع أن إال عندئذ منه كان فما النادرة. شجاعته
كان الذي الرويس القائد وجه يف به وألقى ركبته عىل وكرسه بسيفه أمسك ثم األرض،

رشفه. أهانت التي الدولة كرامة يمتهن أنه ذلك معنى وكان األمر، هذا يف يفاوضه
القوقاز يف البقاء جدتي تشأ لم الجراكسة، وخرس أوزارها الحرب وضعت وعندما
وقد ذكور، وثالثة بنتني الخمسة أوالدها مصطحبة اآلستانة، إىل هاجروا من مع فهاجرت
طوال الحرمان ومرارة الجوع ألم من الهجرة هذه يف قاسوه ما يوسف خايل عيلَّ قص
عن وتعويضهم املهاجرين، أمر يف البحث إجراءات يف الرتكية الحكومة قضتها التي املدة
نتيجة «يعقوب»؛ يدعى وكان الذكور، أصغر مات ذلك وأثناء وأموالهم. أمالكهم بعض
األخت رسقة من وخوًفا مرضعتها، من الرضيع أخته رسقت كما رئوي، بالتهاب إصابته
يوسف الضابط خالها عند لإلقامة مرص إىل إرسالها قرروا — والدتي وهي — الباقية
بك، راغب عائلة لزيارة مرص قاصًدا أصدقائهم أحد كان أن صادف فقد صربي، باشا
حربية رحلة يف خالها كان مرص، وصل عندما ولكنه خالها، إىل ليوصلها له فسلموها
أقارب، لزوجها يكون أن فأنكرت باشا، يوسف زوجة إىل بالطفلة وذهب السودان، يف
ويطلبها، خالها يعود أن أمل عىل بك راغب بيت يف والدتي بقيت وهكذا قبولها ورفضت
ابنة رعاية يف والدتي استمرت أن وكان الخرب، هذا عنه أخفت زوجته أن يبدو ولكن
الغرية دبت السيدة، هذه تزوجت أن بعد ولكن بأمرها وعنيت كثريًا أحبتها التي بك راغب
وكان منها، التخلص وأرادت الجمال، من كبري جانب عىل كانت التي والدتي من قلبها يف

له. زوجة والدي اختارها أن حظها حسن من
من قريبة كانت أن وتصادف مالبسه، ارتداء عىل والدي تساعد كانت يوم، وذات
فقالت بكائها، سبب عن والدي سألها وهنا عيناها، فدمعت الحديقة، عىل املطلة النافذة
تتمالك فلم يوسف، أخاها يشبه شابٍّا السالملك إىل الوافدين الزائرين بني ملحت إنها له:
أرسل قصتها، عليه قصت وملا وعشريتها، أهلها عن والدي فسألها البكاء، من نفسها
كان الصدف ولحسن أهلها، عنوان عن يستفرس من راغب بك عيل منزل إىل الفور عىل
بإحضار كلفه الذي والدي عند فحرض مرص، يف موجوًدا والدتي أحرض الذي قريبهم
لهذا فكان وأحرضهم؛ بندرته إىل سافر وبالفعل السفر، تكاليف سلمه أن بعد العائلة
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من األوىل املنزلة والدي أنزلها التي والدتي حياة يف كبري وتأثري عظيمة فرحة اللقاء
حرم هانم منرية والد باشا يوسف وهما للتعارف، خاليها دعوا ذلك وبعد وبيته، نفسه
والبكبايش باشا، رفقي محمد اللواء والد بك وموىس فهمي، باشا عيل املهندس املرحوم

وعشريتها. أهلها بني بذلك فأصبحت رضا؛ بك وعيل فخري، أحمد
… والدتي عن هذا

عطف من منها ألقاه كنت ملا عرشتها إىل أطمنئ كنت فلقد الكبرية، والدتي أما
ضاقت إذا إياها، أبثها كنت التي أحزاني من وتخفف بها، ثقتي من تزيد ورصاحة وحنان
بعض تمضية يف والدتي استأذن كنت ما وكثريًا واألفكار. الهواجس وأزعجتني الحال بي
تخىش تكن لم ولكنها بمرضها علمها رغم يل تأذن فكانت الكبرية، والدتي مع الليايل
العني قريرة مرسورة واحد رسير يف معها أنام عديدة، ليايل معها أقيض وكنت العدوى.
وبخاصة مفتوحة والنوافذ إال تنام وال الطلق، الهواء تحب مثيل كانت ألنها منتعشة؛
أن خشية والنوافذ األبواب علينا تغلق كانت التي والدتي خالف عىل وذلك الصيف، يف
عىل الباكر الصباح يف وأستيقظ النعاس، يغلبني حتى معها أسهر فكنت الربد، يصيبنا
يف فأسبح تأخذني وجالل جمال من فيها بما الطبيعة وكانت وتغريدها، األطيار صوت
من فيه أسبح وما عطف من ألقاه ملا والهناء بالسعادة وأشعر نهاية، ال ما إىل جمالها

خيال.
كل يف أذواقنا لتشابه أفكارها الرحيمة البارة السيدة هذه أشارك أن يل يلذ وكان
الخبز فيه نغمس فكنا بالقشدة، واملغطى املساء يف املغيل البارد اللبن تحب كانت يشء،
للتدفئة املوقد بجانب القرفصاء أجلس كنت الشتاء ليايل ويف بالفاكهة. ننتهي ثم اليابس
من قفزت إحداها، فرقعت وكلما األخرى، بعد واحدة املتوهج الفحم عىل الكستناء وأضع

والحنان. الشفقة بعني يل ترنو وهي األخرى هي فتضحك ضاحكة، مكاني
فأجابتني عيلَّ، شقيقي تفضيل حكمة تفرسيل أن يوم ذات منها طلبت إنني وأتذكر
أنا ولكني نعم قلت: وبينه، بينك الذي بالفارق اآلن تشعري ألم الحلوة: ابتسامتها يف

مركزه. من أعىل ومركزي منه أوفر نصيبي يكون أن ويجب األوىل، وأنا األكرب
وهو الوحيدة الفتاة لست أنت بل فحسب، هذا وليس غالم. وهو فتاة ولكنك قالت:
الزوجية منزل إىل ستذهبني تتزوجني عندما أنت الدار، عمار عليه الذي الوحيد الولد

بيته. ويفتح أبيه اسم فسيحيي هو أما زوجك، اسم وتحملني
قلبي عىل نزل بل سماعه من أتألم ولم رشدي، إيلَّ رد املعقول، الرصيح الجواب هذا
العائلة. يف محله ويحل الحبيب أبي اسم سيخلد الذي ألخي حبٍّا وزادني وسالًما، برًدا
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ضعيف أخاك إن فأضافت: الشعور، هذا من أقاسيه ما الكبرية والدتي فهمت وقد
الصحة. سليمة فقوية أنت أما عليه، ويعطفون صحته عىل يخافون لذلك البنية،

تفشت أن وتصادف والدتي، حب يف معه ألتساوى أمرض أن ذلك بعد تمنيت وقد
والزمت االختبار بهذا ففرحت املنزل، يف بها أصيب من أول وكنت البلد، يف الدنج حمى
تراني أن تتعود لم ألنها منه؛ وانزعاجها بمريض والدتي اهتمام من تأثرت وكم الفراش،
ثالثة، أو يومني وبعد باشا»، «علوي العائلة طبيب بإحضار الحال يف وأمرت مريضة،
يدخلون األطباء ورأيت وساق، قدم عىل املنزل أهل فقام نفسه، باملرض أخي أصيب
إيلَّ، يلتفتوا أن دون الغرفة ويغادرون بفحصه يقومون ثم أخي، فراش قاصدين غرفتنا
فرط من الحمى وارتفعت كثريًا، ذلك يف أثر وقد فرايش، من بالقرب كان فراشه أن رغم

سوءًا. حالتي ازدادت أن بعد إال بأمري يهتم لم أحًدا ولكن تأثري،
أقيض فرصت حويل، من عىل وحقًدا انكماًشا املريرة التجربة هذه زادتني ولقد
أحب وكنت صغرية، بغابة أشبه كانت التي حديقتنا يف الدرس بعد الفراغ أوقات معظم
مرتًعا األشجار يف أرى كنت كما لحايل، وترثي تفهمني أنها إيلَّ يخيل وكان الحيوانات،

بها. مشغوفة كنت التي الرياضية لأللعاب
مختلف تلقي يف صباح كل نميض كنا إذ الدرس، أوقات يف كربى تسلية أجد وكنت
باللغة ا، جدٍّ مغرمة وكنت والفرنسية، والرتكية العربية باللغات املدرسني من العلوم
مكان. كل يف يالزمنا كان الذي آغا» «سعيد مربينا معنا الدرس يحرض وكان العربية.
لتعطيش أنه أذكر املناسبة وبهذه معلمينا. وعىل الخدم عىل والنهي األمر صاحب وكان
دون مثله القرآن قراءة إمكاني عدم يف السبب عن يوًما أستاذي سألت العربية، للغة

النحو. قواعد تتعلمي لم ألنك فقال: خطأ،
القواعد، تعلمي بعد خطأ وال لحن بال مثله أقرأ أن إمكاني يف كان إن سألته وملا
اليوم ويف رسور، بكل يل: وقال ففرح القواعد، يعلمني أن فرجوته باإليجاب، أجابني
هذا ما وكربياء: بعظمة آغا سعيد فسأله النحو، كتاب إبطه تحت يحمل أتى التايل
وقال اآلغا فقهقه القواعد، لتتعلم الهدى نور اآلنسة طلبته النحو، كتاب قال: الكتاب؟

األيام! من يوًما محامية تكون لن ألنها للنحو؛ لزوم ال … كتابك خذ له:
قلبي إىل يترسب اليأس وبدأ شديًدا، تأثريًا نفيس يف الجديدة الصدمة هذه أثرت وقد
التعليم متعة حرمتني ألنها أنوثتي؛ أكره ورصت درويس، أهملت حتى امللل ويتوالني
الحرية وبني بيني ذلك بعد تحول كانت كما أحبها، كنت التي الرياضية الحياة وممارسة

… أعشقها كنت التي
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تحتفي أن والدتي فأرادت الرشيف، القرآن ختمت عندما عمري من التاسعة يف كنت
ودعت معلمي. إرشاف تحت الحكيم الذكر آيات فيها تتىل ليلة بإحياء املناسبة بهذه
بعد رأيناه مفرح يوم أول هذا فكان القرآن، وسماع العشاء لتناول صاحباتها بعض

والدي. وفاة
جامع شيخ وظيفة إىل الوصول يتمنى معلمي إبراهيم الشيخ أن أعلم كنت وملا
لتحقق بذلك والدتي أخربت فقد حصاوي»، «ركوبة عنده يكون وأن مغاغة، بمركز بلدته
لرسوره كثريًا فرحت يودعني، التايل اليوم يف جاء وملا تعليمي، عىل له مكافأة أمنيته
وصيٍّا كان الذي شعراوي بك لعيل وخطابًا الركوبة» «ثمن والدتي أعطته عندما العظيم
عني وقد بلدته، لجامع شيًخا تعيينه يف يتوسط لكي والدي أوقاف عىل وناظًرا علينا

فعًال.
ولكني والديانة. العربية اللغة ناصية ملكت أنني حويل من فظن القرآن، ختمت
علوم من أعرف وال مشكل، ألنه القرآن؛ غري يشء قراءة أستطيع أكن لم الحقيقة يف
والكتابة الخط فك عىل ساعدني فقد ذلك ومع والصوم والصالة الوضوء كيفية إال الديانة
أفندي وحسن أفندي أنور مثل أكفاء معلمني أيدي عىل تلقيتها التي الرتكية اللغة دراسة
ترتيل يف ومجيدا اإللقاء يف رصينًا األخري وكان … أفندي وحافظ املشهور الخطاط
فتعلمت الصحيحة، الطريقة الرتكية للغة تعليمي يف نهجوا وقد والفاريس، الرتكي الشعر
لتماثل نظًرا العربية للغة بالنسبة ذلك أفادني وقد والنسخ، الرقعة والخط قواعدها

اللغتني. حروف
ذلك وكان املتجولني، الباعة من العربية الكتب خلسة الباب أمام من أشرتي وكنت
كنت فهمه، عيلَّ يسهل كان الذي الكتاب ولكن أشرتيه، ما أميز أكن ولم علينا، محظوًرا
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أحكم كنت فقد أفهمه، ال كنت الذي الكتاب أما جيد، كتاب إنه وأقول وأقرظه به أفرح
عندي. صغري دوالب يف وأهمله رديء كتاب بأنه عليه

زادني وقد أشعار، فيه كتاب كل أشرتي كنت ولذلك للشعر، أميل بفطرتي وكنت
كثريًا، علينا ترتدد كانت التي الشاعرة املغربية خديجة السيدة طفولتي يف الشعر إىل ميًال
غرفتها إىل أذهب وكنت إقامتها، طوال لها تخصص غرفة يف عديدة أياًما عندنا وتقيض

أوراقها. يف تكتب فراشها يف «الناموسية» تحت فأجدها صباح، كل
فرتوي روايته منها فأطلب شعًرا، تكتب إنها أجابتني تكتبني؟ ماذا سألتها وإذا
أن منها طلبت أن الوقت ذلك يف له وحبي بالشعر تعلقي من بلغ وقد نظمته، ما يل
والرصف النحو منها كثرية بعلوم اإلملام إىل يحتاج إنه يل: فقالت الشعر، نظم تعلمني

الجهل. تمام هذا أجهل كنت وقد والعروض،
الرجال، مجالس تحرض كانت ألنها شديًدا؛ إعجابًا السيدة بتلك معجبة كنت لقد
فرائصها ترتعد الجاهلة املرأة أرى كنت بينما واجتماعية أدبية أمور يف معهم وتتباحث
وراء من كان ولو حتى رجًال تحادث أن الحال قىض إذا عرًقا؛ جبينها ويتصبب خوًفا
لم إن بالرجل تتساوى أن تستطيع الفاضلة املرأة أن فكرة بذلك أعطتني وقد ستار،

دمامتها. رغم مثلها أكون أن وتمنيت بها، إعجابًا فازددت … تَُفقه
مطالعة يف أصبحت وإنما واآلخر، الحني بني الكتب من أشرتيه ما يكفيني يعد ولم
بالشعراء محوًطا دائًما وكان والشعر، األدب يحب هللا رحمه كان أنه لعلمي والدي، كتب
كانت التي املفاتيح بتجربة مكتبه فتح من ألتمكن الفرص أتحني كنت ولذلك واألدباء،
مرصية، واألخرى رشكسية إحداهما معي، تربيتا سني يف فتاتان معي وكانت يدي، تحت
وكانت الكتب، خزانة فتح فيه أحاول الذي الوقت يف الدهليز بمراقبة إليهما أعهد فكنت
بمنظر فوجئت ملا تأملت وكم فتحها. من تمكنت وأخريًا التدريس. غرفة يف موجودة
األوراق عىل فسالت السنون، أذابتها وقد لنا، والدي بها يحتفظ كان التي الشيكوالته
املرتجفة يدي مد إىل ودفعني عاطفتي، عىل تغلب االستطالع حب ولكن أثًرا، بها وتركت
من الثاني الجزء أحدهما وكان بهما، ما معرفة دون كتابني منها فآخذ الكتب، تلك إىل
حتى عندي زاال وما العرص، ذلك شعراء أحد النرص» أبو «ديوان والثاني الفريد»، «العقد
وقد زيدان، جورجي تأليف الشارد» «اململوك قصة هي قرأتها قصة أول أن وأذكر اآلن.

التاريخية. القصص قراءة إيلَّ حببت
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القرآن. ختمت ما بعد التاسعة سن يف وأنا أتعلمها بدأت فقد الفرنسية، اللغة أما
وبهذه الفرنسية. تعليم من أكثر املوسيقى تعليم تحسن الجنسية إيطالية معلمتي وكانت

السن. تلك يف البيانو دراسة بدأت كيف أذكر املناسبة
ليتعلم «سييس» صغريًا مهًرا له يشرتوا أن أخي يعالج كان الذي الطبيب أشار
تقوي سامية رياضة الركوب ألن — عمره من السابعة يف ذاك إذ وهو — الخيل ركوب
أيًضا أنا فطلبت كبريًا، مجهوًدا تتطلب ال نفسه الوقت ويف األمعاء حركة وتنشط الجسم
ولكني بالبنات، يليق ال الخيل ركوب بأن إقناعي وحاولوا مثله، ألركب مهًرا يل يشرتوا أن
التي بك ملعي الضابط ابنة بجارتنا مثًال لهم فرضبت دامغة، بحجة هذا زعمهم دحضت
خريتني إقناعي، عن والدتي عجزت وملا بنفسها، الصغرية عربتها وتقود الخيل تركب
البيانو فضلت إذ فنجحت للموسيقى الشديد مييل تعرف وكانت والبيانو، الحصان بني
… أردت كلما أخي حصان بركوب وأتمتع البيانو أكسب نفيس: يف قائلة الحصان، عىل
أنا ننتهي كنا فقد اليومية، حياتنا برنامج من أتذكره ما أروي أن هنا ويمكن
كانوا الغداء، تناول وبعد الظهر، يف الدروس تلقي من معي تربيتا وفتاتان وشقيقي
األرجوحة عىل أللعب الحديقة إىل أنزل فكنت أنا أما للراحة. النوم غرفة إىل أخي يأخذون
لكل كان إذ الصغرية؛ حديقتي تنسيق أو واألسوار األشجار تسلق يف بتجاربي أقوم أو
أشتغل كنت بينما أنني وأذكر يشاء. كيف يزرعها الحديقة وسط يف صغرية قطعة منا
بستاني الزراعة فن إىل وإرشادي تنظيمها يف أحيانًا يساعدني كان حديقتي، بزراعة
كان «عنرب» اسمه حبيش عبد وهو والدي، يخدم كان الذي الساقي وكذلك «متى» يدعى
رغبتي فأبديت ثمرها وتؤتي تزرع الدراهم بأن يوًما أوهمني وقد والضحك، املزاح كثري
أخرب بأال يوصيني ثم األرض، يف أمامي ويدفنها قروًشا مني يأخذ فصار زراعتها، يف
واستمر ثمًرا، زرعنا وراء من نجني ال رسقت إذا إنها وقال: تُرسق، ال حتى أحًدا بمكانها
الدراهم؟ شجر ظهور تأخر ملاذا انفراد: عىل سألته كلما وكنت طويلة مدة هكذا الحال
وال غالية الدراهم فإن ولذلك نباتها، رسعة يف كغريها ليست األشجار هذه إن أجاب
وال ذهبًا أنبتت قد األرض أجد ولم االنتظار أعياني وملا فانتظرت إنسان. كل يملكها
زراعتهم من النقود من كثريًا يجنون األغنياء هل قائلة: البستاني «متى» سألت فضة،
القصة، عليه فقصصت نقودي؟ تثمر لم إذن ملاذا له: فقلت نعم، يل: فقال الواسعة؟
إساءة يف درًسا ذلك فكان وتنبت؟ املعادن تزرع أن يعقل هل يل: وقال طويًال فقهقه
فيما حويل بمن االسرتشاد أو عقيل تحكيم بدون يقال بما التسليم وعدم بالناس الظن

املرشوعات. هذه بمثل القيام قبل أعرفه ال
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من عام منذ ادخرته قد كنت بما أودى آخر اختبار وحرًصا، يقظة زادني وقد
الكبرية. ووالدتي والدتي يل تعطيه كانت الذي اليومي املرصوف

سيدة رأيت عندما كعادتي الحديقة يف رمضان أيام أحد ظهر بعد ألعب كنت
عىل الساعة هذه مثل يف ملجيئها عجبت وقد أعرفها، أكن ولم املنزل، نحو تهرول ملثمة
وصعدت فتبعتها اإلفطار، بعد ليًال الزيارات تجري حيث رمضان؛ يف العادة خالف
دخلت وملا ملقابلتها. والدتي أخرب حتى البهو يف تنتظر أن رجوتها ثم خلفها السلم
وكانت الكبرية، والدتي غرفة إىل فقصدت النوم، يف مستغرقة وجدتها والدتي غرفة
باب بإغالق الخادم إىل وأشارت مقابلتها فرفضت زائرة، بوجود فأخربتها مستيقظة،
يف وأنا لها ألعتذر الكثيف برقعها يف متسرتة بقيت التي السيدة إىل فرجعت غرفتها،
زوجة إنها فقالت: حاجتها، عن وسألتها اآلن. نائمون البيت يف من كل بأن الخجل شدة
حياته أخريات يف أمواله كل فقد أن بعد الثري زوجها تويف جرياننا، من الباشوات أحد
جياًعا. ينامون ما كثريًا إنهم حتى والبؤس الفقر من سيئة حالة يف وأوالدها هي وتركها
والدتي غرفة إىل وعدت سمعت بما فتأثرت والدتي، من املعونة لتطلب أتت قد وكانت
بعض لرشاء مرصويف من وفرته الذي املبلغ وتذكرت ذلك، عىل أجرؤ لم ولكني ألوقظها
وفتحته أصابعي أطراف عىل فمشيت والدتي، غرفة يف دوالب داخل وكان واللوازم، اللعب
وأعطيته — جنيهات سبعة وكان — كله املبلغ وأخذت أوقظها، ال كي واحرتاس برفق
مهرولة وتركتني النقود مني اختطفت عندما أصعق وكدت لضآلته، نظًرا خجل يف لها
ذلك عىل تغلبت ولكني حراًكا، أبدي ال مكاني يف فبقيت تشكرني، أن دون السلم نحو
الطعام لرشاء واستعجالها فرحها من إنها بد ال نفيس يف قائلة ظني حسن إىل ورجعت
أستأنف الحديقة إىل ونزلت الطمأنينة، عاودتني وبذلك الشكر. واجب نسيت ألطفالها

نفيس. عن والرضا الغبطة تملؤه وقلبي اللعب
تقص حديثها يف وسمعتها والدتي. لزيارة جاراتنا إحدى جاءتني أيام، بضعة وبعد
ما لترسق الراحة ساعات يف البيوت تدخل لصة أو امرأة زي يف متنكر لص نبأ عليها
عريق، بيت من إنها بزعم املعونة بطلب أصحابها رحمة لتستغل أو رسقته، يمكنها
للمرة كنت ألنني بل فقط، نقودي لضياع ليس األسف، كل أسفت ذلك، سمعت وعندما

املنزل. أهل وكل والدتي عن األمر وكتمت الخادعني، ألعوبة الثانية
الغداء بعد فيها اللعب وأفضل الحديقة، يف فراغي أوقات كل أميض كنت إنني قلت
أصعد أن عبوس يف وأمرني غرفته، من آغا» «سعيد خرج العرص، حل فإذا النوم، عىل
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أما بتهكم: يل يقول كان الذي شقيقي مع للنزهة للخروج استعداًدا مالبيس لتغيري
داخل أوقاتي أكثر أميض ولًدا كوني مع وأنا الحديقة، يف الوقت طول بقائك من تستحني
البيت يف سأبقى التي وأنا اآلية، ستنعكس غًدا قائلة: بحرسة عليه أرد فكنت املنزل؟

خارجه. أنت وتكون
يف أذنبنا قد كنا إذا أننا ذلك األحيان، معظم يف خائفني آغا» «سعيد مع نخرج كنا ثم
يأخذنا كان القصاص. يتوىل الذي وهو ذنوبنا إليه تشكو كانت فقد مربيتنا، نحو يشء
إليه نأتي أن واحًدا واحًدا ويأمرنا قمتها، إىل بنا ويصعد الفتاتان ومعنا الجبالية إىل
يتلو ذلك وبعد ضدنا، الشكاوى من وصله ما علينا يرسد ثم الشجر، فروع من بفرع
حسب كفوفنا عىل يرضبنا ثم يدك، افتح قائًال: الفرع منه ويأخذ منا، املذنب عىل الحكم
دموعنا، لنا ويمسح جيوبنا من مناديلنا يخرج ذلك وبعد نبكي، ويرتكنا الذنب درجة
عدتم وإن فعل، ما مثل إىل أحدكم يعود أن حذار جزاءه، منكم كل نال وقد اآلن ويقول:

مضاعًفا. العقاب فسيكون ذلك مثل إىل
أنىس فكنت خلفه، ونجري أمامنا ويجري معنا يلعب مثلنا، طفًال يصبح ذلك وبعد
كل نفسه يف يضمر كان الذي شقيقي بخالف وذلك تعقبها. التي بالحسنات سيئاته
وهو عاليًا رصاًخا يرصخ منه، مأمن يف أنه ويشعر املنزل داخل إىل يصل وعندما يشء،
فعله ما بالبكاء يشهق وهو لها فيشكو الخرب، الستطالع والدتي فترسع السلم، يصعد

العبد. هذا رضبني قائًال: اآلغا
والدتي كانت وملا إسكاته، أحاول كنت عبثًا ولكن ليسكت، ببرصي فيه أحدق وكنت
عليها ويقص العقاب، هذا نستحق كنا بأننا اآلغا يخربها كان عقابنا، سبب يف تحقق
… لصالحك إال ذلك يفعل ولم مربيك هذا قائلة: أخي ثورة من تهدئ فكانت األسباب،
يظهره ما رغم لنا وإخالصه بحبه أشعر كنت ألني آغا» سعيد ال «ال أحب كنت
ناسيًا صدره إىل يضمنا فيها رأيته خطر ساعة الحياة مدى أنىس وال أحيانًا، القسوة من
يجرها وكان عربتنا، يف للنزهة الجزيرة إىل فيه توجهنا يوم ذات ذلك وكان نفسه،
نجتاز كدنا وما أيام، بضعة منذ يخرجا لم وكانا القوة، غاية يف كبريان روسيان جوادان
فذعر النيل. نحو منحدر إىل متجهني الجزيرة جرس عىل جمحا حتى النيل قرص كوبري

… سيدي أوالد يا آه صوته: بأعىل ورصخ ذراعيه بني وأخذنا آغا» «سعيد
الجوادين السائق شكم حيث بنجاتنا؛ هذا إخالصه يكافئ أن أراد قد هللا وكأن

نزهتنا. استأنفنا ثم ثورتهما، هدأت حتى العربة من ونزلنا تماًما، فوقفا بقوة،
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تعزه والدتي وكانت لبيتنا، بانتسابه مفاخًرا بنفسه، ا معتدٍّ أبيٍّا، سعيد» ال «ال كان
وكان املدارس، يف وتعليمه برتبيته، وُعني صغريًا اشرتاه والدي ألن عليه؛ وتعطف كثريًا
الحب فيه تقدر والدتي وكانت إلينا، حبه وجه كرب، وملا العبادة، درجة إىل والدي يحب
ذلك تأثري وكان تربيتنا، فضل له وأعرف أقدره وأنا شببت وقد بعده، من ولنا لوالدي

كبريًا. عيلَّ
بفارغ ننتظرها وكنا … ورسورنا برشنا عوامل أكثر من واملواسم األعياد كانت
املناسبات، لهذه ثيابنا بإعداد نهتم وكنا طويلة، بمدة حلولها قبل من لها ونستعد الصرب
وفرحته العيد بهجة وتسلبني صفوي وتعكر تنغصعيلَّ الثياب هذه كانت ما كثريًا ولكن
أجهر أن أستطيع ال إنني وأمًلا حزنًا يزيدنا وكان أود. كنت ما خالف عىل حيكت ما إذا
اعرتاض. أو مالحظة أية إبداء دون شاكرة صاغرة أتسلمها أن دائًما عيلَّ كان فقد بذلك،
من غريه أو ذلك جراء من عيلَّ ينغص ما تحايش السهل من كان أنه فكرت وكلما
يف بأنفسهم يجول ما بإبداء للصغار تسمح كانت وقتئذ العادات أن لو وددت األسباب،
حرمتني وقد … الناس بني التفاهم حسن أساس هي فالرصاحة … الرصاحة من يشء
بالصغري يليق ال أنه بحجة وفوائدها، بمزاياها التمتع من القديمة والتقاليد العادات تلك
وأن بها، مسلًما قضية يقال ما كل يأخذ أن عليه يجب وإنما رأيًا، يبدي أو يعارض أن

معارضة. أو مناقشة دون عليه يعرض ما كل يتقبل
ميالة وكانت … بالتقاليد متمسكة محافظة — هللا رحمها — والدتي كانت ولقد
ففي … برها من كبري نصيب أعيادنا كل يف للفقراء كان ولذلك واإلحسان، الخري إىل
الطريق جانبي عىل الشارع يف السائلني جموع تحتشد رجب، من والعرشين السابع ليلة
إىل تنزل والدتي وكانت اليوم. هذا مثل يف عادتهم بحكم بل إليهم، دعوة سابق دون
األبواب وكانت … واألرز واللحم الفت إعداد يف بنفسها لتشارك الفسيح الدار صحن
وعائه يف منهم كل ويحمل الجميع يشبع حتى فوج، بعد فوًجا السائلني ألفواج تفتح

بيته. وأهل وأوالده زوجته عشاء
واألعرج الرضير املتسولني هؤالء بني نرى كنا إذ فينا، ويؤثر يؤملنا املنظر هذا كان
يستدر كان من بإعطاء تأمر أن والدتنا من نطلب فكنا … والعجوز واملريض واملقعد

غريه. من أكثر نقوًدا حالته بسوء عطفنا
رجًال متسويل وكان تقريبًا. يوميٍّا ذلك بعد يرتدد أكثر أو متسول منا لكل وكان
يدعى مداح أيًضا هناك وكان … رب» «يا بقوله: وجوده إىل ينبهني وكان الساق، مبتور
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منزلنا عىل يرتدد ظل وقد واملواويل املدائح يرتجل الروح، خفيف وكان الرحيم» «عبد
حوايل الحال هذا استمرار ويطول شهريٍّا، مرتبًا له فخصصنا السن، به تقدمت أن إىل
إىل تويف وقد يلزمه، ما بكل فيطالبنا املستحقني كأحد نفسه يعترب كان عاًما، أربعني

.١٩٣٨ عام هللا رحمة
إطعام من انتهائنا وبعد شعبان من النصف ليلة يف والدتي تفعل كانت وكذلك
الغرفة وسط يف لتجلس جلسن» «الشيخة وتأتي واسعة، غرفة يف نجتمع كنا الفقراء،
نفوسنا يف الدعاء لهذا وكان عال، بصوت نردد ونحن شعبان، نصف دعاء علينا وتقرأ

وروعة. رهبة
«طاقة ظهور منا كل يرتقب ثم ونصيل، النوم قبل نتوضأ كنا فقد القدر، ليلة يف أما

النعاس. يغلبنا حتى ظهورها، عند الدعاء يستجاب التي النور»
ثيابنا ونرتدي الباكر، الصباح يف نستيقظ كنا … الفطر عيد يحل كان وعندما
باشا ثابت منزل يف النهار باقي نميض وكنا أصدقائنا، لزيارة نخرج ثم … الجديدة

جرياننا. أقرب وكانوا عندنا، يأتون أوالده كان أو حديقته، يف نلعب
توزيع لنرى مبكرين فنستيقظ الذبائح، فيه تنحر الذي األضحى عيد نرتقب وكنا
قائلة: لإلفطار املحمرة الكبد لنا تعد «دادتي» وكانت والفقراء. املستخدمني عىل اللحوم

العيد. ذبائح لحم نذوق بأن تقيض السنة إن
نحن وكنا أيام، ثالثة أو بيومني موعدها قبل تبدأ لعاشوراء االستعدادات وكانت
وكانت والفستق، والجوز والصنوبر بالزبيب واألواني الصحون نقش يف نشرتك الصغار
مزدحمة وهي جميًال الشوارع منظر كان وكم العاشوراء، إهداء تتبادل الكبرية األرس
الحرير أو الشاهية مالبسهم يف وجميعهم وغاد، رائح بني ما العاشوراء هدايا بحاميل

الزاهية. الغطاءات ذات الصواني رءوسهم عىل ويحملون جميلة بأحزمة يتمنطقون
يف نخرج كنا حيث ملسو هيلع هللا ىلص؛ النبي مولد علينا، الرسور تدخل كانت التي األعياد ومن
وخيل عرائس من املولد حلوى ونشرتي … الجميلة والرسادقات الصواريخ لنشاهد املساء

املولد. حلوى أنواع مختلف من ذلك وغري
من نسمعه ما نتخيل كنا حيث كربى؛ روعة نفوسنا يف له فكان النيل، وفاء يوم أما
نميض أحيانًا وكنا مرصية، فتاة أجمل اليوم ذلك يف النيل إىل يزفون كانوا القدماء أن
الذهبيات بأنوار الليلة تلك يف النيل منظر وكان فهمي، باشا عيل املرحوم ذهبية يف الليلة

امللونة. واألنوار واألزهار باألعالم املزدانة واملراكب
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املرصية بالقومية االحتفاظ مظاهر من مظهًرا ا حقٍّ كان األعياد هذه من عيد كل إن
يف اإلفرنجي التقليد بانتشار واضمحاللها لتضاؤلها األسف أشد نأسف التي الرائعة،
الوطنية أعيادنا إحياء من بدًال اإلفرنجية باألعياد االحتفال إىل الجديد الجيل وميل بالدنا،
… والقومية الدينية بأعيادهم بالدهم يف األجانب يفعل كما وتخليدها وتمجيدها الرائعة
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وذكريات فيه، نشأ الذي البيت وينىس وذكرياته، طفولته عن يتحدث أن أحد يستطيع ال
البيت. هذا أرجاء يف الطفولة

األعمال أداء يف مربياتنا مشاركة يف كربى تسلية أجد كنت أنني طفولتي من وأذكر
اشرتاكي من يتذمرن البداية يف وكن املالبس. وغسل البيت نظافة مثل املختلفة املنزلية
للغسيل، صغريًا طستًا يل اشرتين وراغبة، جادة وجدنني عندما ولكن األعمال، هذه يف
وكن بالفحم، تمأل كانت ألنها نادًرا؛ إال املكواة باستخدام يل يسمحن يكن لم ولكنهن

فوهتها. من الرشر تطاير ومن املحرتق الفحم رائحة من عيلَّ يخشني
ببعض أصطدم عندما وبخاصة النائية، األيام تلك تذكر يف قصوى سعادة أجد إنني
وذكريات. عادات من فيه كان وما املايض اسرتجاع إىل تدفعني التي الحديثة العادات

يغص كان والذي الواسع، والبهو الفسيحة الحجرات ذا الكبري بيتنا مثًال أذكر
شاعرين واجباتهم، أداء يف مخلصني العمل، عىل مدربني كانوا واملماليك. بالجواري
من أيديهم بني ما عىل محافظني مخدوميهم، محرتمني عواتقهم، عىل امللقاة باملسئولية
خري بعمله يقوم واحد كل أيديهم، بني ولدوا الذين مخدوميهم لصغار محبني األشياء،
يطمع وال قيمته، كانت مهما يشء إىل يده تمتد وال والرضاء، الرساء يف ويشاركنا قيام،

اإلخالص. هذا لهم ونقدر الحب، هذا نبادلهم وكنا أمره. أولياء رضاء يف إال
فأرى األخرى، بعد واحدة الخالية الغرف ذكريات وأستعيد عيني أغمض واليوم،
يف البساط عىل مفروشة بيضاء مالءة فوق ثيابنا تفصل ركبتيها عىل جاثية والدتي
تلعب أو ثيابنا، بها تحيك التي اليد ماكينة وأمامها الشلتة عىل جالسة أو غرفتها، وسط
بعض تناقش أو الغالبة، هي كانت إذا متهللة مبتسمة صديقاتها مع الورق أو الطاولة

نظرها. وجهة عن تدافع وهي هادئًا، تعودناه الذي الصوت منها فريتفع األمور
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املصحف وبيدها رسيرها عىل مستلقية فأراها الكبرية، والدتي غرفة إىل أتحول ثم
يف حبٍّا نفسها عىل فرضته الذي اليومي الدرس تذاكر أو الحكيم، القرآن آيات ترتل
خادمتها خلفها ومن فراشها يف جالسة أخرى مرة وأراها بها. وتعلًقا العربية اللغة تعلم
منها دنوت الحال، هذه عىل رأيتها فإذا الصغريتني، بيديها ظهرها تدلك الصغرية
قومي يل: وتقول الفتاة وترصف فتضحك آالمها، بتخفيف أيًضا يل تسمح أن ورجوتها

قوة. من عندي ما بكل تدليكها يف وأتفنن الرسير، إىل فأصعد بدورك،
الدور إىل الباكر الصباح يف يصعدن كالنحل الجواري فأرى البيت، أنحاء يف وأتجول
أن بعد منها، مطلوب هو ما بأداء لتقوم موقعها إىل منهن واحدة كل وتتوجه العلوي،

الفسيح. البهو تنظيف يف جميًعا يشرتكن
لحفظ الحائط يف دوالبني بوجود إال الغرف باقي عن تتميز ال املائدة غرفة وكانت
الباب، بجانب ركنًا تشغل كانت التي واإلبريق الطست وحمالة واألكواب، الفضية األطباق
الطعام، تناول وقت كبرية صينية عليه توضع الغرفة وسط يف مستدير مرتفع وكريس

الحائط. إىل وتسند ذلك بعد ترفع ثم
واحدة كل أمام كبريتان، مرآتان جانبيها وعىل فسيحة، فكانت االستقبال غرفة أما
نفسه، الطراز من منضدة الوسط ويف الرخام، من قطعة عليه مذهب «كونسول» منهما

صغرية. منضدة كنبة كل وأمام بالحرير، ومكسوة مذهبة والكتب واملقاعد
الكريستال من جميلة ونجفة ثمينة أبسطة الغرفة هذه بهجة من يزيد وكان
بقي وقد املصابيح، من مجموعة املرآتني جانبي وعىل السقف، من مدالة املذهب والربونز

زواجي. قرب حتى والدي وفاة منذ بالسواد مجلًال ذلك كل
وبعض واملقاعد والدواليب األرسة تضم للغاية، بسيطة فكانت نومنا غرف أما
«سياح» وتتوىل إليقاظنا، الصباح يف غرفتنا يدخلن مربياتنا وكانت والثريات. األبسطة
يف مساعدتي زهرة» «دادة تتوىل بينما مالبسه وارتداء وجهه غسل يف أخي مساعدة

شعري. وتمشيط مالبيس ارتداء
الوفاق نتيجة الطمأنينة عليه وترفرف الهدوء ويشمله النظام يسوده بيتنا وكان
طويلة، مدة هكذا بيتنا حال وظل فيه، من بني والتعاضد التفاهم وحسن الخدم بني
صفوه يعكر شيطان من لفردوسنا بد ال وكان شيطانًا، فردوس لكل أن يبدو ولكن
القامة، قصرية بدينة، امرأة شخص يف الشيطان هذا وكان الفتن. سموم فيه وينفث
كمنقار مدبب أنف ذات الشفتني، رقيقة النظرات، حادة العينني خرضاء الوجه، مستديرة
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وتزوجت الباشوات ألحد معتوقة وكانت «فطنات» وتدعي جركيس أصل من وهي الببغاء،
املحاكم. إحدى يف كاتبًا يعمل وكان محاسبينا، بعض إىل بصلة يمت رجل من املنيا يف
اليتيمة زوجها أخت ابنة هي تقريبًا سني مثل يف طفلة ومعها فطنات جاءت وقد
أخرى، من تزوج زوجها ألن غاضبة؛ وكانت برتبيتها، هي وقامت خالها، بها تكفل التي
أن إىل بيتك يف نفسك اعتربي لها: وقالت واإلكرام، بالرتحيب كعادتها والدتي فقابلتها
يطلب طويلة مدة بعد فأتى تؤنبه زوجها إىل والدتي وأرسلت راحتك. فيه ما نعمل
إرصارها أمام منه كان فما الطالق، منه وطلبت إليه، تعود أال أقسمت ولكنها الصلح،
قامت إذ حياتنا، يف مثله نر لم منظًرا شاهدنا حتى ذلك يحدث كاد وما طلقها، أن إال
إىل النافذة من إليه بها وتقذف مالبسه منها وتخرج صناديقها تفتح ثائرة «فطنات»،
كانت الوقت ذلك وطوال طلبها، ألنه أخته؛ بابنة أيًضا إليه تلقي كادت ثم البيت، فناء
الطفلة كانت وملا قبل، من بها نسمع لم والشتائم السباب من أنواع أسماعنا إىل تتناهى
وتمسكنا فراقها علينا عز فقد عليها، وتعودنا معنا ولعبت الزمن من مدة عندنا مكثت قد
أن عىل وافق إلحاح وبعد معنا، يبقيها أن نرجوه خالها إىل ونزلنا بكينا أننا لدرجة بها

«فطنات». رش من نحميها، أن برشط والدتي، رعاية يف تبقى
كبري؛ فانوس حول «الشلت» عىل جالسات السهرات نميضمعظم كنا فقد ليالينا أما
أرسن، كيف علينا يقصصن مربياتنا وكانت بعد. بمرص انترشت قد تكن لم الكهرباء ألن
وكانت فراشنا. إىل فنأوي النعاس، يغلبنا حتى أهلها، وعادات بالدهن كانت وكيف
لزيارتنا تحرض كانت عندما والبهجة األهمية من كثريًا وتكتسب تطول السهرات تلك
ضخمة القامة، طويلة كانت الزهارة». «الست ونسميها الزهر ماء تستخرج كانت سيدة
البيضاء املالبس دائًما ترتدي والوقار، الهيبة سيماء عليها الوجه، مستديرة الجسم،
منها لنسمع ولهفة بشوق زيارتها وننتظر كثريًا نحبها وكنا بيضاء. طرحة رأسها وعىل
طويلة، مدة عندنا للبقاء لنضطرها إزارها نخفي كنا لها حبنا ولشدة املسلية. القصص
املمتعة، حكاياتها الجهوري بصوتها علينا وتقص املجلس لتتصدر املساء نرتقب وكنا
أخرى إىل قصة من تخرج وكانت مصغية. وآذن شاخصة عيون وكلنا حولها فنجلس
الذين املنزل أهل بجميع تكتظ الليايل تلك مثل يف الغرفة وكانت وإلحاحنا. إلرادتنا إذعانًا
تلك يف النعاس كان وما الغرفة، باب وتبلغ الدائرة تتسع حتى ويجلسون تباًعا يجيئون
ونتخيل الفراش نتوسد فكنا للنوم، القيام عىل نرغم حتى أجفاننا إىل يترسب السهرات
األكرب الفضل السيدة لهذه كان أنه وأظن الخيال. عالم يف ونسبح علينا، تقصه كانت ما

خيالنا. دائرة اتساع يف
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البيوت كل عىل ترتدد كانت كما حياتها طوال علينا ترتدد السيدة هذه استمرت وقد
العطرية. املياه من ذلك وغري الورد وماء الزهر ماء من تستخرجه ما لتبيع الكبرية

كان منزلنا، تدخل كانت وملا … «الفيتون» تسميها نقل عربة عىل تأتي وكانت
فرًحا. يمتلئ كان كما الزكية، الروائح بتلك الجو يمتلئ

أحيانًا، يحرضن كن الالتي الجائالت البائعات عن تماًما تختلف صورتها وكانت
يصحبنهن صغريات لفتيات يحملنها أو «بقج» ربطات داخل بضائعهن يحملن وهن
املنزل، أهل عىل بضائعهن ويعرضن الغرفة وسط الربطات هذه يفتحن ثم الغرض، لهذا
وكريمة القماش، هذا من اشرتت باشا فالن حرم أن يذكرن كن رشائها يف وللرتغيب
يرسدن انطلقن السيدات، تلك عن أحد سأل وإذا … وهكذا النوع، هذا اختارت بك فالن

األخبار. هذه رسد يف املبالغة مع عنهن سمعنه ما أو بيوتهن يف رأينه ما
البيوت خراب يف تسببن ما كثريًا إنهن أعلم كنت ألني النسوة؛ هؤالء أكره وكنت
صديقتي وكانت والرش… الخالف بذور أو الفاحش الربا طريق عن وأدبيٍّا ماديٍّا الكبرية
وقد بطالتها، كن واقعية حوادث يل وروت منهن، حذرتني التي هي ريشار» «مدام
وبني بيني كان الذي الشقاق استغالل بعضهن وحاولت كربت عندما ذلك من تحققت
بأنها يوًما يل رصحت أن بإحداهن الجرأة وصلت وقد أموري. يف التدخل يف زوجي
االتصال من له بما زوجها وأن خدمي رهن نفسيهما ويضعن عيلَّ يشفقان وزوجها
بفتاة يل يأتي أن إمكانه يف وأن زوجي، من الطالق عىل يساعدني أن يمكنه البلد بعظماء
صديقتي وكانت كثرية. مرصوفات يستدعي هذا ولكن عنه، االنفصال حق يل تخول
أتصور بالناس ظني لحسن وكنت … بالذات املرأة هذه من حذرتني قد ريشار» «مدام
السيدة هذه يل ظهرت الساعة تلك يف ولكن بهم، ظنها سوء يف أحيانًا تغايل صديقتي أن
إظهار أو طردها من سني لصغر الحياء منعني وقد لها فقلت الحقيقية، صورتها يف
العمل، هذا مثل يتطلبها التي املبالغ أملك ال إنني بها، ظني سوء أو منها امتعايض
فأجبتها منها، تبيعي أن فيمكنك كثريًا، الجواهر من عندك إن ودهاء: خبث يف يل فقالت
هذا من فردة تعطيني أن يمكنك فقالت: الجواهر، هذه يل تحفظ التي هي والدتي بأن
سألتك وإذا ويزيد، املرصوفات بكل يفي ثمنها بأن وأعتقد ترتدينه، الذي الجميل القرط
أبشع صورة يف يل تجلت ذلك عند فرح، أو زيارة يف منك فقد إنه لها فقويل عنه والدتك
أريد وال الكذب، أبغض إنني الحيلة: أعيتني وقد لها فقلت صديقتي، يل صورتها مما

… إليه أسعى وال زوجي عن االنفصال
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… الحقيقة هي هذه وكانت
واستغالل مني الفرصللتقرب تتحني أخذت بل عزمها، من يثن لم املوقف هذا ولكن
بنيت التي األرض قطعة اشرتيت فلما تنشدها، التي املادية االستفادة إىل لتصل سذاجتي
وقد عنا، وكيًال كان الذي زوجي بوساطة الرشاء كان الحايل، منزيل بعد فيما عليها
فأجبتها، األرض، هذه من املرت ثمن عن يوًما فسألتني عليه، تدس أن السيدة هذه حاولت
إىل وصدقته ذلك يف فأثر ثمنها. نصف تساوي ال األرض هذه إن يظلمونك. كم يل: فقالت
األرض لهذه مشرتيًا وجد زوجها إن يل تقول عادت حتى شهر يمض لم ولكن ما، حد
بثمنها وأشرتي فأبيعها الفرصة هذه أنتهز بأن ونصحتني فيها، دفعت التي بالقيمة

فرفضت. منها، أفضل قطعة
لها فأظهرت األصيل، ثمنها عىل زيادة ٪٥٠ فيها تعطيني أسبوع بعد وعادت
وظلت األرض، هذه قيمة تبخس حني منذ كانت وقد الزيادة هذه عرض من دهشتي
األصيل، الثمن أضعاف ثالثة عرضته ما بلغ حتى الثمن يف تزيد واآلخر الحني بني ترتدد

مرة. كل يف الرفض نصيبها وكان
مرص، عن غيابي أثناء األرض لبيع عربونًا يتسلم أن إىل بزوجها الجرأة وصلت ولقد
العربون تسلم أنه فيها يخربني برقية إيلَّ أرسل كما ذلك، يخوله مني تفويض دون
وحول حقده، هذا فأثار البات، الرفض هو ردي فكان البيع، عىل موافقتي ويطلب
وملا فيها، عيلَّ يحمل اإلمضاء مجهولة بخطابات وشقيقي زوجي عند يل للدس مؤامراته
القصة، هذه باشا رشدي حسني له املغفور حرم صديقتي عىل رسدت ذرًعا، به ضقت
املجهولة الخطابات بخط منه خطاب لدي وكان عليها، زوجها لتطلع خطاباته وسلمتها
فما الحقانية، وزارة يف كبريًا منصبًا الوقت ذلك يف يشغل باشا رشدي وكان … نفسه
يرتدع، لم إذا وعرشين أربع ظرف يف مرص من بالنفي وهدده استدعاه أن إال منه كان

منهما. نجوت وهكذا شيئًا. زوجته عن أو عنه أسمع لم ذلك وبعد
هؤالء أمثال من حذرهن فيأخذن والفتيات، للسيدات درًسا تكون القصة هذه ولعل

أهلها. بني بالرش ويمشني البيوت، عىل يرتددن الالتي النسوة
حداد. من فيه بيتنا كان ما عىل العائلية حياتنا يف تسليتنا صورة هي هذه كانت

واهتمامهم علينا، وحدبهم لنا، والدي املرحوم أصدقاء زيارة اغتباطنا يف يزيد وكان
وقليني األقباط بطريرك كريلس واألنبا الليثي عيل والشيخ باشا الزبري منهم وأذكر بنا،
صداقة أوارص بأبنائه تربطنا كانت الذي باشا وثابت باشا حسني وحسن باشا فهمي

لوالدتي. صديقة والدتهم كانت كما لوالدي، وصديًقا جارنا كان ألنه الصغر؛ منذ
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كانت التي املرتامية الفسيحة حديقتهم يف واملرح اللعب يف أوقاتنا أغلب نقيض وكنا
وكان الحديثة. بهلر وعمارة القديمة سافوي لوكاندة عليها بنيت التي األرض كل تشغل
ميدان إىل الرشيفني شارع من تمتد كانت التي باشا قطاوي حديقة إليها املوصل ممرنا

باشا. قطاوي أنجال ومعنا الحديقة تلك يف نلعب كنا ما وكثريًا باشا. سليمان
وهنا عليها، وشببت بطباعهم تطبعت معهم، ولعبي بالصبيان اختالطي كثرة ومن
فليس األطفال، تربية يف حسن تأثري له يكن لم إن الصغر منذ الجنسني اختالط أن أقرر
اختالط ألن بعدها؛ وما املراهقة أدوار يف االختالط من يحدث الذي الرضر ورائه من
تعود كثرة ومن الربيئة الصداقة وتربطهم الفوارق، عدم عىل يشبون يجعلهم األطفال

إخوة. كأنهم يصبحون بعض عىل بعضهم
كن الفتيان؛ من زمالئهن مع الصغر منذ تآخني الالتي الفتيات من كثريًا أن وأؤكد
شك من فما كبرية، سن يف تعارفن ممن أترابهن عرفها التي األمور من بكثري علًما أقل
منذ االختالط أما … ومحسوسة ظاهرة تكون األعمار هذه يف والنزعات الفوارق أن يف
قليل فهو واالحرتام، الحشمة من أساس عىل تربوا متساوية طبقة من أوالد وبني الصغر

واألخطاء. الشوائب
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صحته، ضعف عليه عطفي من يزيد وكان منه، غريتي رغم متناهيًا حبٍّا أخي أحب كنت
صفات من به يتحىل كان بما ويرفعه الحبيب، والدي اسم سيحيي أنه له حبي من ويزيد

حميدة.
فرط فيه وتجىل يوم، ذات وقع الذي الحادث ذلك بأخي تعلقي من ضاعف ولقد
أحد، معنا يكن ولم العلوي، الطابق رشفة يف يوم ذات نلعب كنا إننا ذلك لوالده؛ حبه
نستبدل أن وعلينا أزف، قد املوعد هذا وأن باشا، ثابت أوالد مع موعد عىل أننا له فذكرت
أخي إيلَّ نظر وعندئذ يرانا. أن يريد والدهم أن وبخاصة للزيارة، استعداًدا مالبسنا
كما الطويلة سياحته من والدنا يعد لم وملاذا مثلهم؟ أب لنا ليس ملاذا وسألني: بحزن
له: قلت باشا؟ ثابت مثل إلينا بالشوق يشعر أال عنه؟ سألتها كلما مربيتي يل تقول
فهل عليه أطلعتك إذا ولكن نعم، قلت: أنت؟ تعرفينه فهل ال. قال: السبب؟ تعرف أال
له: قلت بذلك، تعدني … نعم قال: ألحد؟ به تبوح أن دون الرس بهذا تحتفظ بأن تعدني
ملاذا؟ واستغراب: دهشة يف فقال … أبًدا إلينا يعود لن والدنا إن … علينا يكذبون إنهم

… مات! قد ألنه قلت:
املفاجأة، هول من يصعق كاد ألنه فمي؛ من الكلمة هذه خروج عىل ندمت وكم
أن أحاول باكية عليه وانحنيت عاليًا، رصاًخا ويرصخ وينتحب يبكي األرض عىل وارتمى
هذه عىل ظل بل شيئًا، عليه يهون لم حناني ولكن … عرباته وأكفكف روعه من أهدئ

خطاب؟ يا لك ما صارخة: نحونا فهرولت والدتي، سمعته أن إىل الحالة
ما عىل أخي يطلعها أن مخافة وفزًعا، خوًفا أرتعد وأنا الباب خلف تواريت وعندئذ
وهو صدرها إىل وضمته األرض عن ورفعته والدتي عليه ومالت عيلَّ، فتحقد له، قلته
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غاضبة إيلَّ فالتفتت رضبته، أني فظنت … أسئلتها عن يجيب أن دون يبكي زال ما
… شيئًا! يل تفعل لم أبلة … ال قائًال: يشهق وهو عليها فرد رضبته؟ هل وسألتني:

وأمضينا حضنها، يف نام أن إىل تهدئته تحاول وظلت أمره، من والدتي وتعجبت
أن دون أكثر أو يومني فقىض الضعيفة، صحته يف أثر االنفعال ذلك ألن سوداء؛ ليلة
بيشء. لها يعرتف فلم السبب، منه تعرف أن والدتي واجتهدت فراشه، مغادرة عىل يقوى

خاطرها. يهدئ أن يستطع لم فإنه الكذب، يعرف ال كان وملا
ذلك بعد يسأل يعد ولم الفضيلة، هذه عىل وشب بوعده، الصغري أخي بر وهكذا
له، محبتي وتضاعفت ألخي، تقديري زاد اليوم ذلك ومنذ مكانه، عرف ألنه أبيه؛ عن
بيننا الحب ظل وقد نفسه، بخفايا إيلَّ ويرس قبل ذي من أكثر بحبه يغمرني أنه وشعرت
حياتي. يف واجهتني صدمة أقىس وفاته وكانت القدر، بيننا فرق حتى وكبريًا متبادًال

لهن أكن كنت الالئي السيدات مقدمة ويف وطيدة، صداقات األرسية حياتنا يف كانت
كنت فقد توفيق، الخديوي قرينة إلهامي أمينة األمرية سمو لها املغفور واالحرتام، الحب

اآلن. حتى كانت كما نفيس يف منزلتها ظلت ولذلك واملجاملة، العطف منها أجد
إذ والدي، وفاة بعد طفلة وأنا وجاللها بجمالها وأعجبت وأحببتها عرفتها وقد
أو وأشغالنا، أمورنا يف املساعدة التمست كلما الرساي إىل معها تأخذنا والدتي كانت
وتأمر حنان، يف إلينا تنظر كانت أنها وأذكر املرياث، مشاكل لبعض بالنسبة النزاع حسم
تنتهي حتى معهم نلعب فكنا واألمريات، األمراء أوالدها غرفة إىل بنا يذهبن بأن الجواري

لالنرصاف. وتستأذن والدتي زيارة
لعبة مرة ذات أعجبته قد عمره، من الرابعة تجاوز قد يكن لم الذي أخي أن وأذكر
أمرت الوالدة األمرية عرفت وعندما بدونها، يخرج أال عىل وأرص األمريات، لعب من كبرية
كنت السن بحكم ألني الخجل من عرًقا أتصبب كنت بينما مرسوًرا فخرج له، بإعطائها

يليق. ال وما يليق ما منه أكثر أدرك
الوجه يف الري مهنديس كبار أحد زوجة كانت فرنسية سيدة أيًضا هؤالء بني ومن
من لها يكن لم حيث أيًضا؛ مهندس وهو خالها مع مرص إىل جاءت قد وكانت القبيل،
خالها مات ثم منها، وتزوج ريشار أحبها وقد الوالدين. يتيمة كانت إذ سواه عائل

مرص. يف زوجها مع هي وبقيت
وكانت جميلة، منها أكثر جذابة الحاشية، رقيقة الروح، خفيفة السيدة هذه وكانت
تزينه جماًال يفوقها زوجها وكان الفاحم. شعرها مثل فاتنتني سوداوين عينني ذات
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مكروًها أيًضا هو وكان النساء، من مكروهة زوجته وكانت واملروءة. والشجاعة الرجولة
إليهما. الوصول يف يطمع أن ألحد يسمح لم الوثيق املتبادل حبهما ألن الرجال؛ من

قبل القبيل، الوجه عام مفتش منصب يشغل الباشوات أحد كان الوقت، ذلك ويف
ما وكثريًا ريشار، للمسيو رئيًسا وظيفته بحكم فكان املنصب، هذا والدي يشغل أن
ريشار مدام فهمت وقد بالغة. حفاوة بهما ويحتفي رساياه إىل زوجته مع يدعوه كان
عنه تحتجب فصارت إليه، استمالتها يقصد أنه عليهما تردده وكثرة لهما مجاملته من
وكان مقابلته، عن امتنعت زوجها غياب يف للزيارة أتى وإذا دعوته قبول عن وتعتذر
مورد ال فقريين كانا وملا عمله، من زوجها فصل أن جانبها من الصد هذا نتيجة من
سبيل يف بصرب تحمالها طويلة، مدة وبؤسه العيش مرارة ذاقا فقد الوظيفة، إال لهما
الزوجني هذين عذاب يستمر أن السماء عدالة تشأ ولم وكرامتهما. رشفهما عن الذود
علم عىل كان الذي والدي وخلفه أخرى، وظيفة إىل الباشا هذا فنقل طويًال، الربيئني
وتقديره، عطفه من كثريًا وأواله وظيفته إىل ريشار فأعاد سلفه، جور من نالهما بما
«ريشار» املسيو تويف أن إىل املودة هذه وبقيت بفضله. يدينان املوقف هذا جعلهما وقد
السيدة هذه حب تحول الوقت ذلك ومنذ واحدة، بسنة والدي وفاة قبل أي ١٨٨٣ عام
صورة يف ترى كانت ألنها نصيب؛ أوفر الحب هذا من يل وكان شديد، بإخالص نحونا
تربيتي يف الكبري األثر له كان شديًدا تعلًقا بي فتعلقت وأخالقه، والدي بصورة شبيهة
طول الحب هذا فبادلتها قدره، حق نحوي شعورها قدرت أنني وأعتقد وأدبيٍّا. معنويٍّا
قبل من والدتي وكانت واألمانة، واإلخالص للوفاء األعىل املثل عندي وكانت … حياتها
سافرت أو عنا تغيبت كلما معنا بالبقاء إليها تعهد فكانت الصفات، هذه فيها آنست قد

علينا. غريها أحًدا تأتمن تكن ولم والدي. قرب لزيارة املنيا
عىل وتحثنا دروسنا وتراقب نهار ليل تالزمنا األثناء هذه يف ريشار مدام وكانت
كانت وعندما والحكم، النصائح علينا وتلقي طفلة كأنها معنا وتلعب والتحصيل الدرس
ملشاهدة لتصحبنا تأتي كانت ما وكثريًا فراقنا، عىل آسفة تغادرنا كانت والدتي، تعود
تطري كانت ابنتها، كنت إذا عما أحد يسألها كان وعندما املختلفة، والحفالت السريك

تشبهني. هدى إذن قائلة: وتقبلني فرًحا
مدام تكره أيًضا وكانت … شديًدا كرًها تكرهني والدتي وصيفة «فطنات» كانت
الوصيفة هذه حاولت قد رشها. من وتحميني عني تدافع كانت ألنها أجيل؛ من ريشار
أن عيلَّ وكان األمر، آخر يف فعًال نجحت وقد والدتي، عند ريشار بمدام تيش أن مراًرا

تهم. من «فطنات» به ترميها كانت ما عنها وأنفي صديقتي عن أدافع
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تربيتا مرصيتان فتاتان مقدمتهم ويف البيت، يف من إىل اإلساءة يف تتمادى وكانت
دار إىل ولجأت املنزل، من «فردوس» األوىل هربت أن إىل كذلك ظلت وقد … معي
األخرى والفتاة أنا وبقيت يل، الشديد حبها رغم البيت؛ إىل العودة ورفضت الحرية،
أن عيلَّ كان فقد ذلك عن وفضًال علينا، تصبها كانت التي اللعنات نتقاسم «ياسمني»
دروسه عىل باملواظبة أنصحه كنت فقد أخي، وبني بيني الشقاق بذر محاولتها أواجه
للتعليم. احتياج يف ليس ومثله غني بأنه إليه توحي هي كانت بينما العلم، طلب يف والجد
التنافر شقة وبينه بيني اتسعت حتى والتكاسل الرتاخي عىل تحضه وراءه زالت وما
عواطفه يف تؤثر أن يف فشلت ولكنها عني، لتقصيه الخالف هذا تستغل أن أرادت وقد

نحوي.
فتقدم عمري، من عرشة الثالثة ناهزت حتى املنوال هذا عىل الحال استمر وقد
توفيق، الخديوي عهد أواخر يف ذلك وكان القرص، رجال من شاب والدتي من يدي لطلب

بعد. فيما مصادفة بذلك علمت وقد طلبه، تقبل لم والدتي ولكن
تجلس والدتي وكانت بي، ألم مرض من النقاهة دور يف كنت عندما حدث فقد
الغرفة من جانب يف وجدتها النوم، من أفقت وعندما النعاس، فغلبني فرايش بجانب
رغًما سيأخذها إنه تقول: خالتي وسمعت الجد، يشوبه حديثًا تتبادالن خالتي ومعها
والدتي عليها فردت ألمره. اإلذعان إال يمكنك ال وحينئذ الخديوي، من سيطلبها ألنه عنك؛
عليك حرام خالتي: فقالت عمتها، ابن من سأزوجها إنني عريس؟ بال ابنتي وهل قائلة:
أمي: لها فقالت سنٍّا، منها أكرب أوالد له رجل من الطفلة هذه وتزوجي ذلك، تفعيل أن
من سنرى لها وقالت خالتي غضبت عندئذ … يشء كل يف األمر وصاحب عمتها ابن إنه

… النهاية؟ يف يفوز الذي
كنت ما وتذكرت مريًرا، بكاء صمت يف وبكيت بي، تدور الغرفة كأن وشعرت
إذ يل يقلن كن فقد لزيارتنا، عمتي ابن يأتي كان عندما واملربيات الجواري من أسمعه

عليه. لتسلمي فأنزيل عريسك أتى لقد ذاك:
مرص، إىل املجيء من يكثر عمتي ابن أن الحظت الحديث هذا من فرتة وبعد
ولكن التحقيق، مجرى يف تسري األمور أن يف الشك يداخلني فكان كثريًا، والدتي ويجالس
فإنني ولذلك وحدة، غضب يف تناقشه والدتي أرى كنت عندما الشك هذا يزول كان

املسألة. هذه نسيت األيام بتوايل
واملجوهرات بالحيل ميلء صندوق أمامها وكان والدتي، فيه نادتني يوم جاء أن إىل
عن فسألتها منها قطعتني انتخاب يف خريتني وقد … الجواهرجي بك نجيب محل من
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وصدقت، مريض. من لشفائي نذرته عليها لنذر وفاء هذا بأن فأجابتني ذلك، يف السبب
ألريها الكبرية والدتي غرفة إىل هرولت ثم … املاس من وسوارين جميًال عقًدا واخرتت
ورغم عليها، اشتدت قد املرض وطأة وكانت بها، فرحتي لتشاركني النفيسة الهدايا هذه
علمت قد لكنت ذلك، بعد وفاتها ولوال بيدها، كان عطًرا عيلَّ ونثرت لفرحتي فرحت ذلك
ما يل يفرس أو الحقائق يكاشفني من وفاتها بعد يعد لم لألسف ولكن الحقيقة، منها

فهمه. عيلَّ يتعرس
القرآن، ختمت يوم خاتًما يل أهدت قد وكانت عميًقا، حزنًا عليها حزنت ولقد

إصبعي. يفارق ال وعزيًزا خالًدا تذكاًرا الخاتم هذا فأصبح
الطابق إىل «فطنات» صعدت لوالدتي، زائرة أتت كلما أنه ذلك بعد الحظت وقد
لتتفرج الضيوف غرفة إىل بهما وعادت الدوالب من املاس قطعتي وأخرجت العلوي،
نعمة! حديثو أننا الناس يظن أن من وأخجل لذلك، دهشتي أبدي وكنت الزائرات. عليهما
عن عبارة وهي «الشور» يهينئ الجواري وبعض «فطنات» أن ذلك بعد الحظت ثم

الفضة. أو الذهب بخيوط مزركشة األبيض التيل أو الحرير من مربعة قطع
ملن سألت فقد القران، عقد يوم للمدعوين تهدى القطع هذه أن أدرك كنت وملا

… قريبًا سيعقد الذي الباشوات أحد ابنة لقران إنها يل: فقيل «الشور» هذه تعدون
الشتاء فصل نقيض أن والدتي وقررت املنزل، يف تجري إصالحات بعض رأيت ثم
األرض قرب الرشقية بالجهة صغريًا بيتًا لنا فاستأجروا … اإلصالح يتم أن إىل حلوان يف

الجبل. إىل تؤدي خالية قبل من وكانت … اآلن املصحة عليها املقامة
االستعدادات. هذه ناحية من شك أي يساورني أن دون حلوان إىل فسافرنا

الوقت؛ ذلك يف بهجتها حلل أبهى يف كانت التي الرائعة الضاحية تلك أعجبتني وقد
تقيض الكبرية العائالت أغلب كانت كما له، مشتى يتخذها توفيق الخديوي كان حيث
للنزهة القاهرة أهل معظم واألعياد واآلحاد الجمع أيام يف ويؤمها فيها. الشتاء فصل
يف يمثل هللا رحمه حجازي سالمة الشيخ وكان التمثيل. ودور الكازينو يف الوقت وقضاء
للروايات كثريًا أميل كنت وملا واإلبداع، اإلتقان يف غاية تاريخية روايات الكازينو مرسح
أن عن فضًال ورسوًرا، قبوًال نفيس يف حلوان صادفت فقد املوسيقى، وأحب املرسحية
بعض حلوان يف تجد كانت ولذلك الوقت، ذلك يف املدن يف كثريًا تخرج تكن لم املرأة

هناك. للنزهة النساء فتخرج القاهرة يف بها تتمتع ال التي الحرية
أيام بضعة لتقيضمعي القاهرة من صديقاتي إحدى جاءت أن يوم ذات حدث وقد
روعة من حلوان يف ما عىل ألطلعها الظهر، بعد معها وخرجت كثريًا، وفرحت حلوان، يف
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إىل يل: ليقول عابًسا آغا» «سعيد بقدوم فوجئت حتى املحطة إىل نتجه نكد ولم وجمال،
فوًرا. البيت إىل عودي ذاهبة؟ أنت أين

وجود أدهشني دخلت فلما صديقتي. ومعي وعدت … عني رغًما ألمره وأذعنت
عىل وضعتها بيضاء طرحة بيدها وجدت عليها، سلمت وملا بالباب. الرتكية اللغة معلمة
الذي العمل هذا من دهشتي فازدادت إبطي، تحت مصحًفا وضعت ثم الحال، يف رأيس
سعد خالتي وزوج فهمي بك عيل وخلفه آغا سعيد جاء ثم معنى. له أفهم أو أتعوده لم
وأعطيتهم النافذة إىل لجأت يتبعونني، وجدتهم وعندما … غرفتي إىل فهرولت بك، الدين
فمن … منك الزواج يريد شعراوي بك عيل عمتك ابن إن قائًال: بك عيل ففاجأني ظهري

منا؟ توكلني
لم التي األشياء وهذه االستعدادات تلك كل معنى فهمت بالذات، اللحظة تلك يف
وقوفهم، طال وملا … ظهري لهم مولية وأنا أبكي وأخذت قبل. من تفسريها يمكنني
والدتك عىل والقضاء والدك روح إغضاب أتريدين أذني: يف وهمس آغا» «سعيد تقدم
الصدمة تحتمل ال وربما … وتبكي املرض رسير عىل تتلوى غرفتها يف إنها … املريضة

رفضت. أنت إن
وخرجت تشاءون، ما افعلوا لهم: فقلت الضعف، مواطن الكلمات هذه مني وأصابت
وأسال رأيس فشج الباب، جانب يف كان بمسمار فاصطدمت والدتي، غرفة إىل مهرولة

حويل. من كل وبكى صديقتي فبكت ومؤمًلا محزنًا املنظر وكان دمائي،
يف فكرت كلما العينني، دامعة النفس حزينة حلوان يف إقامتنا مدة أمضيت وهكذا
أراه شببت أنني هو منه الزواج يف رغبتي عدم سبب وكان عمتي. ابن إىل سأزف أنني
وأحرتمه، أخشاه أن يجب الذي األكرب، األخ أو األب إرشاف شئوننا عىل واملرشف عميدنا،
تعريني كانت الكربى ابنته وأن أمهن، ومع معه يعشن بنات لثالث أب أنه أتذكر ثم
ثم أبي»، امرأة «يا نادتني إغاظتي أرادت كلما وكانت … أبيها زوجة سأكون بأنني
معاملته خالف عىل الحديث، يف تلطًفا منه أجد لم لتحيته، ذهبت كلما أنني أيًضا أتذكر

ألخي.
منزلنا، يف عظيًما تغيريًا وجدت القاهرة، إىل وعدنا حلوان يف إقامتنا انتهت وملا
إىل ألتفت وال ارتداءها أرفض فكنت الجهاز، ثياب إلعداد علينا ترتدد الخياطة وبدأت
الحظت وقد الزينات، إقامة يف وبدءوا الزفاف موعد اقرتب أن إىل حويل، يدور مما يشء
خطبت، عندما كانت كما تماًما والغضب، الثورة دائمة الفرتة هذه خالل كانت والدتي أن

يشء. أي عن السؤال أتجنب كنت ألنني ذلك سبب أعلم لم ولكني
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أعرف وال أجيل، من عملت التي االستعدادات أجهل كنت زواجي، حفلة يوم وحتى
رأيته ما بأن أعرتف وهنا عليه، للفرجة والدتي فأخذتني … املنزل يف يل أعد الذي الجناح
كنت التي الحقيقة عني وغابت الرسور، من شيئًا نفيس عىل أدخل قد الفاخر الرياش من

الساحر. الجمال هذا أمام أخشاها
املظاهر من رأيته وما املوسيقى من سمعته ما أخرجني الثالث، الفرح ليايل بدأت وملا
الالئي زميالتي مع وأمرح أضحك وكنت تنتابني، كانت التي األحاسيس تلك عن املفرحة
مظاهر من مظهًرا إال تكن لم األوىل الحالة أن البيت أهل ظن حتى الليايل، هذه يحرضن
ليلة رأيته ما فرحي من وزاد الظروف. هذه مثل يف الفتيات عىل تستويل التي الخجل
الزينة غرفة دخلت عندما الفرحة من أطري وكدت بشخيص، الفائقة العناية من الزفاف
التي والجواهر املاس ملعان وأذهلني والفضة، بالذهب املزركشة العرس حلة وارتديت
وعىل الزي هذا يف سأبقى أنني وتصورت ساعدي. وزينوا رأيس وتوجوا صدري بها حلوا

هللا. شاء ما إىل الحال هذه
وبدأت طويلة، مسافة عىل وكان يل، أعد الذي الجناح إىل لزفايف املغنيات أقبلت وملا
الشموع بني أسري وأنا الرشف فتيات زميالتي عىل أتوكأ فرصت األشياء، هذه بثقل أشعر
ضخًما حشًدا رأيت وهناك الكبري، البهو إىل وصلت حتى الزكية األزهار ورائحة املتوهجة
إيلَّ، شاخصة عيون وكلهن البديعة، السهرة ثياب يف واألجنبيات املرصيات السيدات من

والحنان. بالتأثر مليئة
تضم بدورها كل األجنبيات السيدات جاءت العرس، عرش عىل أجلسوني وعندما
وقتئذ أفهم ولم التأثر. من يشء يف قدمي تحت تضعها أو الورد من باقة إيلَّ وتقدم يدي

املبكرة. السن تلك يف لتزويجي بطفولتي رفًقا كان الشعور هذا أن
وصىل ودخل العريس. قدوم معلنًا اآلغا ودخل السيدات انرصفت الطبول، قرع وعىل
بيدي أخذ ثم جبيني، عىل وقبلني وجهي، عن القناع ورفع نحوي وأقبل قام ثم ركعتني،
ثم شيئًا، منه أفهم لم حديثًا يحدثني جانبي إىل وجلس العرس، عرش إىل بي وصعد

األخرى. وتناول كأًسا فأعطاني األحمر، الرشبات من بكأسني العادة هي كما أتوا
الرسادق بمشاهدة نفيس عن للرتويح غرفتي نافذة من نظرت التايل، اليوم صباح يف
… املاضية الليايل يف خلبتني التي الزاهية واألنوار والرياش األبسطة بأفخر املزين الكبري
كان التي الحديقة أرض وجدت كما فيه، تعمل الهدم أيدي رأيت عندما انقبضت ولكني
منها كل مع يل وكان أحبها، كنت التي العديدة األشجار تلك من خالية عليها منصوبًا

وذكرى. شأن
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طفولتي، يف عليها وأتأرجح وأتسلقها إليها وآنس أحبها كنت التي األشجار تلك كل
عني بعد أثًرا أصبحت بها. ويعتني مثيل يحبها وكان والدي غرس من كانت والتي
كالحلم تالشت ما رسعان ولكنها وجاللها، ببهائها ستبقى أنها ظننت واحدة ليلة فداء

الجميل.
صورة الجدباء الحديقة تلك يف ورأيت طفولتي، عىل وبكيت أشجاري، عىل بكيت
عن فابتعدت … ويسليني يؤنسني كان ما كل عن منفصلة سأعيشها التي الحياة من
ال حتى طويلة مدة إليها النظر أتحاىش ورصت القلب، محزونة البال كاسفة النافذة

األليمة. الذكريات تلك تعاودني
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أسكنه الذي الجناح فيقصد مدرسته من يوم كل يعود أن شقيقي تعود زواجي، بعد
يدخل ذلك وكان وبوالدتنا. به الخاص الجناح إىل يذهب أن قبل لرياني إبطه تحت وكتبه

وقلبي. نفيس عىل الرسور من كثريًا
يف ببرصه إيلَّ شاخًصا أمامي يقف كان فقد نظراته، يف تغريًا أملح كنت أنني عىل
بأن يشعر كالنا كان كأنما معه، الحديث بدء يف أحار كذلك وكنت منه، أتعودها لم كلفة

حياتنا. مجرى من فغري علينا جد حادثًا
تناطح نتائج وعن وأصدقائه، دروسه عن بسؤاله لصمتنا ا حدٍّ أضع كنت وعادة
شيئًا وجهه أسارير تنبسط وهكذا عمله، يعتزم وعما ديوكه، وشجار بشري ال ال خراف
يل يرتك كان ما وكثريًا واللعب، الضحك من األوىل حالتنا إىل نعود أن نلبث وال فشيئًا،
قبل. من يفعل كان كما املدرسية أدواته بعض ويقاسمني بقراءتها، ألتسىل كتبه بعض
اللون، سماوي حريري رشيط يضمها البانسيه زهر باقة يوم ذات يل أحرض وقد
فرحت فقد ولذلك للذكرى، يرمز والذي األزهار من النوع وهذا اللون هذا أحب وكنت

اليوم. حتى عندي بها أحتفظ زالت وما كثريًا، بها
يقتيض كان الذي الجديد وضعي أقدر أن دون طويلة فرتة ذلك بعد ظللت ولقد
بحكم كنت فقد الكلمة، بمعنى البيت ربة بمظهر أظهر أن عيلَّ ويحتم الرزانة، مني

سبيًال. اللعب إىل وجدت كلما وألعب الطفولة عالم إىل أميل سني
قرابتي بحكم زوجي إىل أميل كنت فقد طويًال، الزوجية حياتي أتهيب لم أنني عىل
فشيئًا، شيئًا إليه وأطمنئ به آنس وبدأت زواجنا. بعد عيلَّ عطف من يظهره كان وملا له،
معي أحواله فتغريت عليه، استوىل قد غامًضا شيئًا هناك أن أشهر بعد الحظت أن إىل

سببًا. التغيري لهذا أدري الوقت ذلك حتى أكن ولم يل، ومعاملته
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صديقة زارتني وإذا الخروج، من منعني قريبة، أو صديقة زيارة أردت إذا كنت
كان كأنما أحاديث، من بيننا جرى عما وملحة كثرية استجوابات استجوبني قريبة أو
التسلية إىل لجأت إذا وكنت أعلمه. أن يريد ال يشء علمي إىل وصل قد يكون أن يخىش
وهكذا معه. ضيوف لوجود العزف عن أكف أن إيلَّ يطلب أرسل البيانو، عىل بالعزف
والسأم، بالكآبة أشعر وبدأت كثريًا، لذلك وتأملت ظامًلا. تقييًدا حريتي يقيد أنه شعرت
يدرك ال وحتى سبب، لغري أو بسبب كثريًا أبكي وأصبحت وجهي، يف الحياة وضاقت
باكية يراني ملن وأدعي بكتاب، دائًما معي أحتفظ كنت فإنني معاناتي، حقيقة أحد
غري الحقيقة يف يبكيني كان وما أقرؤها، كنت محزنة بأحداث منفعلة أنني متأثرة أو

املؤملة! قصتي
أنك بد ال مازحة: له أقول فكنت والدعاء، الصالة من يكثر زوجي أن الحظت ولقد
أكثر أجده كنت وعندئذ لدعواتك، يستمع لن هللا ولكن التكفري، يستوجب ذنبًا اقرتفت

سببًا. لذلك أدري أن دون اضطرابًا
بعيًدا التفكري إىل دفعني خارجي سيايس حادث وقع الظروف، هذه قلب ويف
تركيا بني تساليا حرب نشبت عندما ١٨٩٥ عام ذلك كان الخاصة. حياتي دائرة عن
أن وكان األتراك، مساعدة يستوجب موقف يف أنفسهم املرصيون وجد حيث واليونان؛
قرينته السيدة وتولت باشا، رياض املرحوم برئاسة للمساعدة الرجال من لجنة شكلت
فوافق سني، صغر رغم فيها عضًوا أكون أن زوجي من طلب وقد السيدات، لجنة رئاسة
عام إنساني اجتماعي عمل يف باملساهمة فيها أقوم مرة أول هذه وكانت الفور، عىل

التضامن. فائدة أقدر وجعلني املجتمع نحو الفرد واجب إىل نبهني
االعتبار بعني نفيس إىل أنظر ورصت وعزاء تسلية أكرب األمل هذا يف وجدت وقد
كثب، عن الناس أخالق دراسة من وتمكنت املجتمع، عباب خضت أن بعد والتقدير
الخري. عىل التعاون سبيل يف اإلنسان يعاني كم وعرفت وآرائهم شعورهم بني واملقارنة

واإلنسانية. الواجب بشعور مدفوًعا إليه السعي يف وجهه ماء يريق وكم
أراد تركيا، بانتصار الحرب انتهت أن بعد أنه هو تعلمته الذي الثاني الدرس وكان
رئيس إىل الشكر وآيات النياشني فأرسل بالجميل، ملرص عرفانه عن يعرب أن العايل الباب
يأخذوا أو تركيا ينارصوا لم من التقدير نال وبذلك باشا، رياض خلف الذي الحكومة

أرىضضمريه. أنه املجاهد وكفى يستحق ال من غالبًا الحياة تعطي وهكذا بيدها،
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يمكن كان ما أضعاف قصرية مدة يف استفدت وقد التجربة هذه من خرجت وهكذا
عيلَّ وكان الصدر، وسعة الصرب منها تعلمت كما طويلة، سنني يف خربة من أكسبه أن

جديد. من الضيقة حياتي دائرة إىل أعود أن املعركة انتهت أن بعد
نادتني ثم عال، وبصوت غضب يف زوجي تناقش والدتي سمعت األيام، من يوم ذات
وثيقة، أعطاني أنه أتذكر لم ألنني أجب فلم زوجي، يل أعطاها التي الوثيقة عن وسألتني
كان أنه وتذكرت زواجنا. يوم غداة لك سلمته الذي املظروف داخل إنها يل: قال ولكنه
يف وضعته قد كنت وأنني الهانم» طرف «يحفظ عليه مكتوبًا مغلًقا مظروًفا أعطاني قد
وأخذت اطمأنت قد والدتي أن الحظت أحرضته وعندما بداخله، ما أعلم أن دون دوالبه

به. واحتفظت مني املظروف
يف ليلة وقضاء والدي قرب لزيارة آخر إىل وقت من تسافر أن والدتي تعودت لقد
عادت وملا ووالدتهن، بناته معها تسكن كانت حيث زوجي»؛ «والدة عمتي منزل يف املنيا
وعندما مكفهرة، حانقة فوجدتها كالعادة السلم عىل استقبلتها األخرية، املرة هذه يف
يؤملك ما املدة هذه طوال عني أخفيت ملاذا قائلة: فاجأتني إزارها، وخلعت غرفتها دخلت
لم إنني قلت: محزنة؟ قصة تقرئني أنك ادعيت بكائك، سبب عن سألت وكلما ويحزنك،
عرفت لقد اإلخفاء؟ تحاولني زلت أما ردت: أقول. كنت ما هي والحقيقة شيئًا، أخف
عىل اآلن وهي منه حملت التي أوالده أم إىل زوجك عودة قالت: أمر؟ أي سألت: األمر.

الوضع. وشك
املنظر لهذا والدتي فدهشت بيدي، وصفقت فرًحا هللت ذلك، سمعت وعندما
أول هذه إن لها فأقسمت أخرى، مرة الحقيقة إلخفاء الدور هذا أمثل كنت إن وسألتني
التعاسة، غاية يف كنت ألنني واغتباطي فرحتي لها وأكدت النبأ، هذا فيها أسمع مرة
عىل أجرؤ قبل من أكن ولم تلك، حياتي يف أعانيه كنت ما بعض مرة أول لها أروي وبدأت
قدومه عند كعادته يصفق زوجي سمعت حتى قصرية، فرتة إال هي وما ذلك، أفعل أن
أن وتمنيت املولود، قدوم بقرب ألهنئه نحوه فأرسعت مجيئه. إىل لينبهني الدهليز من
االرتباك عالمات عليه فظهرت «حسن» والده اسم عليه ويطلق أمنيته ليحقق ولًدا يكون
كانت الذي الجناح يف يل أعدت غرفة إىل وذهبت ظهري، أوليته وعندئذ ينطق، أن دون

شهًرا. عرش خمسة من أكثر ذاك إذ زواجنا عىل مىض قد يكن ولم والدتي، تسكنه
مجريات من يل بدا قد إنه فأقول املسألة، هذه عن باختصار أتحدث أن أفضل وإنني
طويلة مدة يدي تحت ظلت التي الوثيقة تلك من عرفت فقد أجهله، كنت ما الحوادث
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أن عىل معه اتفقوا قد كانوا عمتي ابن من زواجي إلتمام أنهم مضمونها، أعرف أن دون
والدتي رأت عندما ولكن التزامه، نفذ أن بعد منه زواجي تم وقد الوحيدة، الزوجة أكون
عنه. انفصايل قررت الحمل بحدوث ذلك من وتأكدت بناته أم مع األوىل حياته إىل عاد أنه
كانت والدتي ولكن البني، ذات إصالح الزمن من فرتة ميض بعد زوجي حاول ولقد
فيما لنا تبني قد كان وإن نفسيتها، يف أثر الذي ملوقفه نظًرا عليه وغضب ثورة حالة يف
أم راجع إن وأنه الوحيدة، الزوجة أنني هو اإلقرار مفهوم أن اتضح فقد ذلك، خالف بعد
بالنسبة الطالق وقوع أساس عىل وقرصناه علينا األمر التبس بينما طالًقا تكون أوالده

أنا. يل
به، بأس ال علميٍّا تكوينًا خاللها نفيس كونت سنوات، سبع عنه منفصلة وبقيت
البيانو، مدرسة وكذلك معها، درويس تستأنف أن الفرنسية اللغة معلمة من فطلبت
طاعن أزهري شيخ عن يل يبحث أن خالتي زوج من طلبت العربية للغة الشديد وملييل
يدعى رجًال يوًما يل وأحرض املحافظ، منزلنا يف الحريم بدخول له يسمح حتى السن يف
إيلَّ الوصول يف كثرية صعوبات يجد كان فقد ذلك ومع املواصفات، هذه له موىس الشيخ
أن فاضطررت واألدب، القواعد علوم أتم أن قبل تركني الحال هذا به طال وملا مرة، كل

بنفيس. أدرس
سهراتي أغلب قضاء إىل يدفعني اإلفرنجية لأللحان وحبي باملوسيقى تعلقي وكان
حتى أعزف وأظل البيانو غرفة وأقصد العشاء، من أنتهي كنت البيانو، عىل أعزف وأنا
األوبرا؛ دار عىل ترددي كثرة العزف إتقان عىل يساعدني وكان الليل. من متأخرة ساعة

مقصورة. تأجري يف النرباوي» هانم «عديلة صديقتي مع أشرتك كنت حيث
الحاشية، رقيقة القلب، طيبة الوجه جميلة القوام، رشيقة هذه صديقتي كانت
النرباوي باشا يوسف والدها كان حيث الفرنسية؛ الثقافة من ونهلت فرنسا يف تربت
والدتها. وفاة بعد فرنسية من تزوج وقد الدبلومايس. السلك يف عمله بحكم هناك يعيش
معيشة عىل لتتعود مرص إىل ابنته بإرسال زوجته له نصحت والدها وفاة وقبيل
أوالًدا منه ترزق لم وملا النرباوي صبحي عمها ابن من تزوجت وقد لغتها. وتتعلم بالدها
نرباوي» «سيزا زينب ابنتها عمتها كريمة وهبتها فقد ابنة، لها يكون ألن تتوق وكانت
هانم عديلة وكانت وثقافتها. تربيتها وأحسنت فتبنتها عمرها، من الثالثة يف كانت التي
تحبها كانت إذ وفاتها؛ قبل خريًا بها أوصتني وقد بها. وتعلقي بسيزا معرفتي سبب

عظيًما. حبٍّا
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الوقت ذلك حتى تجهل كانت التي املسكينة سيزا عىل شديدة الصدمة كانت وكم
عمرها. من عرشة السادسة يف الوقت ذلك يف سيزا وكانت غريها، ا أمٍّ لها أن

أوروبا من جاءت أن حظي حسن ومن البيانو، عىل العزف إىل أميل كنت إنني قلت
موظًفا ويعمل الجنسية فرنيس وهو جرياننا أحد ابنة وكانت تقريبًا، عمري مثل يف فتاة
أفكارنا لتوافق متينة صداقة الفتاة هذه وبني بيني ربطت وقد الحربية، وزارة يف كبريًا
يوم كل يف تزورني كانت كبرية، وثقافة خلق ذا وكانت ميولنا وتشابه عمرينا وتقارب
عىل العزف أو الفرنيس والشعر واألدب القصص قراءة يف أوقاتنا معظم نقيض تقريبًا،

املوسيقى. فن يف وتقدمي الفرنسية اللغة من تمكني يف سببًا ذلك وكان البيانو،
أوالًدا، زوجته من ورزق ذلك بعد والدها تزوج وقد األم يتيمة الفتاة هذه وكانت
دائًما كانت فقد ولذلك أبيها، زوجة مع تتفقان ال وكانتا عمتاها. معهم تعيش وكانت
أن يريد ال األطوار غريب رجًال كان والدها أن عن فضًال الجانبني، أحد غضب موضع

عنها. ترفيًها معي وجودها يف تجد فكانت شكوى، ألحد يسمع
قليًال إال يفكر ال والدها وكان حولها. من عطف لحرمانها تتألم «لويزيت» وكانت
«لويزيت» تعرفت أن القيود وتلك الحرمان هذا نتيجة من وكان أوالده. عن الرتفيه يف ا جدٍّ
الشاب هذا كان وملا عظيًما، حبٍّا وأحبته الكبرية التجارية املحال أحد يف يعمل شاب عىل
انتظرت ولذلك منه. زواجها يرفض سوف والدها أن أدركت فقد مقاًما ودونها فقريًا
عىل كان أنه علمت حتى هناك ليتزوجا أوروبا إىل معه وهربت الرشد سن بلغت حتى
فرتكته وعده، بتحقيق تطالبه وجاءت بالزواج، وعدها قد كان وأنه غريها، بفتاة اتصال
أبوها علم وملا لألطفال. كمربية البيوت بأحد والتحقت مرص إىل وعادت لها، لويزيت
يف تجد لم ألنها رفضت؛ ولكنها معه، لتعيش منزله إىل يعيدها أن وأراد عنها عفا بذلك،
لتقيم يدعوها أن أخيه إىل األب فأوعز حدث ما بعد أبيها مواجهة عىل الشجاعة نفسها
مقدورها يف ليس بأنه شعرت ألنها فوافقت؛ يدعوها، عمها إليها فبعث فرنسا، يف معه
عملية لها وأجريت حمى، انتابتها حيث هناك إىل وذهبت البيوت. خدمة يف االستمرار

ذلك. إثر عىل وماتت الدودية الزائدة
تتزوج أن أبوها ورفض شابٍّا، أحبت فقد منها. حظٍّا أوفر الصغرى أختها تكن ولم
إىل األب بها وسافر ومرضت رفضت غريه، من يزوجها أن أراد وعندما لفقره، منه
الشاب، هذا صادفت النزهات إحدى ويف الشاب، هذا عن وإلبعادها الهواء لتغيري فرنسا

األخرى. هي ماتت أن إىل بالحمى ومرضت رعدة فأصابتها
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بناتهم. سعادة عىل املادة تفضيل ونتيجة اآلباء ظلم ضحية ذهبن فتيات من وكم
السقوط. أو باملوت الفتيات هؤالء حياة تنتهي ولذلك

طلب باشا الزبري أن وأذكر زوجي، وبني بيني الوساطة تنقطع لم الفرتة، تلك طوال
وقال: بخدمته، وقيامي لزوجي عودتي عدم سبب عن سألني قابلته فلما يوًما، مقابلتي
من أن تعلمي أال ليقول: غاضبًا انربى ثم باشا، سلطان بنت تفعله أن يليق ال هذا إن
وأنا وعنف بغلظة يخاطبني واستمر … الطاعة؟ محل إىل عنوة يأخذك أن زوجك حق
اللهجة؛ بهذه أكلمك أن لنفيس سمحت لقد يل قال خدي، عىل دموعي رأى وملا صامتة،
أستطع فلم … بلسانه أتكلم نفيس أعترب فإنني ولذلك شقيقي، بمنزلة كان والدك ألن
ألنني الكالم هذا مثل أسمعني ملا الحياة قيد عىل والدي كان لو وقلت: صمتًا ذلك بعد
احتياج يف أنه أعلم كنت فلو ذلك ورغم عمتي، ابن فهو مذنب هناك كان وإن أذنب، لم
سنة كل له تلد التي أوالده أم مع يعيش اآلن ولكنه بنفيس، التضحية يف ترددت ما يل،
أن قبل ملا حيٍّا أبي كان ولو مناوءاته، وأتحمل شيئًا، منه أطلب ال أنني ويكفي طفًال،
ويف وخرجت. تركته ثم رحيًما. وأبًا عادًال رجًال كان ألنه الصورة؛ بهذه ابنته تتعذب

قسوته. عن يل لتعتذر زوجته أرسل التايل اليوم
وأنه الصلح، يف يتوسط أن أيًضا هو يريد الليثي عيل الشيخ أن علمت أيام وبعد
إن أخىش وكنت كثريًا، أحبه كنت ألنني لذلك ارتعت ولقد الغرض. لهذا القدوم يعتزم
انتظرته ذلك ومع له، واحرتامي حبي يقل أن باشا الزبري بخشونة معاملتي حاول
لست بأنني العتقاده خاطري يكدر أن عليه عز أنه وعلمت يأت، لم ولكنه بشجاعة.

له. وتقديري حبي فازداد املخطئة،
كان ما وكثريًا الصلح، عىل إلرغامي الوسائل وتنوعت املساعي ذلك بعد وتعددت
الوعيد بني وما تارة والعطف الرجاء بني ما الوسائل كافة ويستخدم بنفسه زوجي يأتي
إقناعه وأحاول مشاعري، أتمالك كنت الحاالت. هذه كل يف ولكني أخرى. تارة والعنف
الذي أن أعتقد إنني له أقول وكنت ووالدتهم. أوالده نحو بواجباته وأذكره باملنطق،
قد أنك ثق ولكن إيلَّ أسأت أنك لظنك الضمري وخز هو إنما السعي هذا إىل يدفعك
أن يدعي فكان بينهم. تعيش أن عليك يقيض أوالدك نحو واجبك ألن بعملك؛ أحسنت
الحزن عالمات وجهه عىل أرى وكنت … بالعودة عيلَّ لإللحاح الوحيد دافعه هو يل حبه

أحيانًا. الصادق
شديًدا مرًضا فمرضت وصحتي، أعصابي يف واالنفعاالت العوامل هذه كل أثرت وقد
الدكتور وطبيبنا صديقنا عيلَّ أشار الصيف جاء وعندما أشهر، عدة الفراش ألزمني
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البحر، بحمامات واالستفادة الهواء لتغيري اإلسكندرية إىل سفري برضورة باشا علوي
املنازعات، عن بعدي من ما حد إىل استفدت وقد أشهر ثالثة بعد وعدت بالفعل، وسافرنا
السفر وأردت التايل، الصيف جاء وعندما كنت، مما بالبحر تعلًقا أكثر أصبحت كما
قبلت السفر من منعني إذا أنه وظن الفرصة هذه يستغل أن زوجي أراد الرمل، إىل
عرفت عندما والدتي ولكن لسفري، اعتمدته الذي املبلغ رصف عن فامتنع معه. الصلح
مع بالسفر يل وسمحت الخاص، حسابها عىل منزًال يل لتستأجر الفور عىل سافرت ذلك،

نفيس. يف األثر أبلغ العطف لهذا وكان هناك الصيف لقضاء خالتي
فقد نوعها. من تجربة أول يل كانت … بالذات الصيف ذلك يف … اإلسكندرية ويف
ورغم آغا» «سعيد تذمر من بالرغم الكبرية. املحالت من بنفيس لوازمي أشرتي أن قررت
قوانني خالفت قد وكأنني عنها وتحدثهم الخطوة هذه من ودهشتهم املنزل أهل امتعاض

الرشيعة.
أصحب أن عيلَّ وكان وإقناع، جهد بعد بذلك والدتي من إذن عىل حصلت قد كنت
إزاري أسدل أن عيلَّ وكان بمفردي، أتوجه أن بي يليق ال ألنه آغا»؛ و«سعيد وصيفاتي
دخلنا وعندما يشء. أي مالبيس أو شعري من يظهر ال بحيث ألتف وأن حاجبي عىل
رأوا عندما وبخاصة املألوفة، غري املظاهر هذه من واملشرتون املوظفون دهش املحل،
اندفع ثم إلينا، النظر من يحذرهم وكأنه الناس وجوه يف الحادة بنظراته يحملق اآلغا
له فأشار للحريم؟ محل عندكم يوجد أال وحدة: لهفة يف يسأله األقسام مديري أحد نحو
وضعن أن بعد خدمتي ليتولني البائعات الفتيات عىل ونادوا السيدات. مالبس قسم إىل
تسأل أن من الفتيات أصغر تتمالك لم ذلك وإزاء املوجودين، وبني بيني يحوالن حاجزين

وقاحتها. للمدير وشكا غاضبًا، فيها فحملق نحن، عائلة أي ومن بلد أي من اآلغا
غاية يف أنا وكنت يفعل. أال رجوته أنني لوال البائعة، تلك يطرد املتجر صاحب وكاد

الترصفات. هذه من الخجل
ذلك، بعد التجارية للمحال زياراتي تكررت فقد األوىل التجربة مرارة ورغم
مستلزماتنا رشاء من علينا تعود التي املادية بالفائدة والدتي أقنع أن واستطعت
والبائعات الدالالت عن نستغني وكيف األشياء، أحسن اختيار لنا يتسنى وكيف بأنفسنا،
مرة، معي التوجه قبلت حتى بها زلت وما ومساوئهن، رشورهن ونتقي املتجوالت
لوازمها لقضاء التجارية املحالت إىل التوجه ذلك بعد وتعودت قويل، صدق من فتأكدت

بنفسها.
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جاء بطاقة لها ألقرأ يوًما والدتي نادتني الصيف، أواخر يف اإلسكندرية من عودتي بعد
فرحت السيدة، اسم قرأت وعندما الرد، انتظار يف بالباب صاحبتها إن وقال: الخادم، بها
إحدى السيدة هذه أن وأخربتني بالدخول. لتتفضل للخادم: وقالت شديًدا، فرًحا والدتي
وأوالدها. زوجها يقيم حيث الحجاز؛ إىل طريقها يف اآلستانة من جاءت وأنها قريباتها،
وتعارفنا، دخلت وعندما قبل، من شيئًا السيدة هذه عن سمعت أو رأيت قد أكن ولم
الوقت، من فرتة معها جلست أن وبعد تقريبًا، عمرها من الثالثني يف جميلة شابة وجدتها
ناحيتي تقبل قليل بعد بها وفوجئت الخاص، جناحي إىل وعدت والدتي مع تركتها
ولذلك االندفاع، قليلة بطبيعتي وكنت بعيد. أمد منذ تعرفني كأنها كلفة دون وتحدثني
قضته الذي األسبوع طوال ظلت أنها وبخاصة أموري، يف التدخل هذا منها يعجبني لم
تجنبها أحاول كنت ولذلك آراءها، فيه وتبدي حياتي يكتنف ما كل عن تسألني بيننا

املستطاع. قدر
الحديقة أزهار من باقة وبيدي الباب عند أودعها نزلت الرحيل، عىل عزمت وعندما
تشكرنا املنورة املدينة من رسالة منها وصلتنا أكثر، أو بشهر سفرها وبعد إليها، قدمتها
تحتفظ زالت ما إنها وقالت: بيننا. أمضتها التي األيام خالل لها ضيافتنا حسن عىل فيها
العزاء فيها تجد التي الجميلة األيام لتلك تذكاًرا رحيلها عند لها أهديتها التي الورد بباقة
ستبقى إنها وقالت: زوجها، عن انفصلت أن بعد تعانيها، التي الشدة أيام عن والسلوى
وأخته هو فترتكه الحضانة، سن الصغري ولدها يتم حتى أوالدها مع سنة ملدة املدينة يف
أكتب أن مني وطلبت والدتي أسفت وقد أخوها، يقيم حيث وطنها؛ إىل وترجع لوالدهما
األم والدتي من تجد حيث املدة؛ انقضاء بعد عندنا لتأتي أدعوها عنها، نيابة رسالة لها
السنة، انقضت حتى الخطابات نتبادل وظللنا املخلصة، األخت مني وتجد لها الثانية
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أنني وبخاصة عليها، وعطفي إليها مييل عىل عامًال بؤسها وكان معنا، لتعيش وجاءت
شديًدا. تأثريًا صحتها يف أثر مما العميق والحزن اليأس عالمات مالمحها يف أقرأ كنت

صورة تكون تكاد التي وهي املؤثرة، قصتها يل روت ليلة ذات نتسامر كنا وعندما
العرص. ذلك يف الرشقية املرأة حياة من األصل طبق

تزوج وقد األثرياء، السادة أحد والدي وكان تركي، وأب رشكسية أم من أنا قالت:
ثم وأنا، أخي والدتي له أنجبت وقد األوىل، زوجته من أبناء يرزق لم ألنه والدتي؛ من
ذي بيت سوى لنا يرتك ولم ثمنها، تدهور مالية أوراق يف أمواله ضاعت أن بعد مات
من فتزوجت الحياة، مواجهة عن عجزها وخشيت صغرية والدتي وكانت واسعة، حديقة

والدنا. كأنه بنا وتكفل معاملتها أحسن طيب رجل
والدتي، من طلبني الحجاز أرشاف من رجل ومعه والدتي زوج حرض يوم وذات
مني يطلب وال عنها يفرقني ال أنه صدًقا وعد إذا منه بزواجي فرضيت زوجها وزكاه
بعد. يتزوج لم إنه بقوله: فطمأنها أخرى زوجة له كانت إذا وسألته وطني. مغادرة
العودة أراد ملا إنه حتى فأحببته، فيه ويحببني إليه ويجذبني يستميلني كيف عرف وقد
عليها يكذب لم أنه ووجدت الحجاز، إىل والدتي ورافقتنا مرافقته، يف رغبت بالده إىل
معه وعشت بالدها. إىل ورجعت تركتني ذلك، إىل اطمأنت وملا غريي، زوجة له تكن ولم

«زينب». سميتها بطفلة منه رزقت سنوات ثالث وبعد هادئة، عيشة
وذات الشكوك. فساورتني فيها، ويغيب مكة إىل يتوجه حج كل يف زوجي كان
ثائرتي، فثارت تزوجها، أنه منه فهمت سيدة من مكتبه درج يف خطاب عىل عثرت يوم

إليه. العودة عدم نيتي ويف إسطنبول إىل عائدة وفارقته
عنه، وعفوي رضاي لينال جهده كل وبذل السنة، تلك صيف حرضيف زوجي ولكن
ورزقت معه، فرجعت الضياع، من مالها عىل يخىش قريبته بأنها عمته بابنة زواجه وعزا
ال زواجه كثرة من وأنه مزواج، أنه ذلك بعد يل تبني ولكن محمد». «السيد هو ولًدا منه
عمة يل وكانت املدينة إىل وصلت وملا أوالده، يعرف ال وكذلك منهن، تزوج من عدد يعلم
مع أبقى أن برشط طالقي طالبة إليه وأرسلت عندها ونزلت بيتها قصدت فيها تعيش
وكتبت املدة، انقضت حتى ولدي مع وبقيت ذلك. فقبل الحضانة، سن يبلغ حتى ولدي

باألمل. كتابكم فجاءني إليكم
األخت معاملة أعاملها بأن ووعدتها لها ورثيت السيدة هذه لحال تأملت وقد
يحول يشء إىل فيه محتاجة كنت وقت يف جاءت أنها الصدف محاسن ومن لشقيقتها،

حالتي. يف تفكريي اتجاه
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ا جمٍّ حبٍّا تحبني وكانت وفية. ومخلصة طيبة صفات ذات السيدة هذه وكانت
بي، االستئثار محاولة إىل تدفعها محبتها كانت ما كثريًا ولكن عظيمة: بسعادة أشعرني
حريتي من يحد ما كل أكره ألنني النفسية الثورة من شيئًا عندي يحدث ذلك وكان
تويف أن بعد وبخاصة بيتنا إال لها ملجأ ال أنه لعلمي عليها أشفق كنت وإن واستقاليل،

الحياة. يف لها معني ال وحيدة وصارت أمها، وفاة بعد الوحيد شقيقها
فيها الوجود تعودت التي الغرفة يف والبقاء اليدوية واألشغال العزلة إىل تميل كانت
قد كنت أنني رغم املوسيقي بعزيف تضيق كانت ولذلك الضوضاء، يحدث يشء كل وتكره
هذه من اإلقالل عىل مرغمة وكنت بها، بأس ال درجة إىل البيانو عىل العزف يف وصلت

لخاطرها. مراعاة الهواية
يف دروًسا معي تأخذ أن عليها فعرضت قليًال، عني تشغلها وسيلة يف فكرت وقد
لم ولكنها فقبلت، الفرنسية، واللغة العربية اللغة دروس يف أيًضا تشاركني وأن الرسم،
كبرية. لدرجة الفن هذا أتقنت وقد اليدوية. لألشغال الشديد مليلها الرسم يف إال تستمر
الواحدة تفرح كأختني خاللها رصنا حتى سنوات خمس بجانبي السيدة هذه عاشت
صادًقا، حبٍّا أحببتها أخرى بسيدة تعرفت الفرتة هذه ويف لحزنها. وتحزن األخرى لفرح
وإخاليص، بحبي جديرة بأنها وتعرتف صديقتي منها تغار ال التي الوحيدة هي وكانت

الجنسية. فرنسية وكانت باشا، رشدي حسني للمرحوم األوىل الزوجة هي تلك
الزفاف بغرفة يل صديقة مع وكنت رياض، بك حسني زفاف حفل يف عرفتها
وأظن انتباهي. فاسرتعت الذكاء، ومالمح الوقار سيماء وعليها السيدة هذه دخلت عندما
شقيقة إليها قدمتني الوقت. ذلك يف سني صغر رغم اهتمامها موضع كنت أيًضا أنني
أفكارها يف وجدتها إذ بجانبها؛ مغتبطة السهرة معظم بجانبها وأمضيت باشا، رشدي
يوم ارتباًطا زادنا وقد املغرورات، املثقفات السيدات من غريها عن تختلف وحديثها
من أخريات سيدات ومعنا الخريية القناطر إىل بنا ذهبت النيل عىل بباخرة أمضيناه
وربطنا التعارف حسن من مًعا أمضيناه الذي الطويل الوقت مكننا وقد اإلفرنجيات،
غري عىل ولكن كثريًا عني سمعت أنها صارحتني وقد والروحية، األدبية املودة بأوارص
سمعت فقالت عني، إليها وصل عما فسألتها … يل معارشتها من ملستها التي الحقيقة
وأنه الشبان، من غريه من الزواج تريدين ألنك زوجك تركت إنك يقولون الناس بعض
ما خالف لنا فظهر تشعري، أن دون امتحناك وقد له، انقيادك وعدم لفراقك تعس
عندي دخلت قالت … به أشعر لم الذي امتحانها من دهشتي لها أظهرت فلما سمعنا.
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خروجك وبعد إليها، فقدمتك وقتئذ، عندي أنت وكنت استقبايل، يوم صديقاتي إحدى
هذه فقالت عامة. املرصيات السيدات عن وتحدثنا عليك الثناء من وأكثرت تحدثنا،
كل قالت: القول؟ بهذا تعنني ماذا لها: فقلت … الربقع! يخبئها خفايا من كم السيدة،
الفرنجيات معرش نحن أما املسالك. أسوأ براقعهن شعار تحت يسلكن السيدات هؤالء
فيه، مشتبًها مكانًا نطرق أن يمكننا ال ولذلك يعرفنا واحد وكل … سافرات نخرج فإننا
يل: قالت الصغرية، صديقتي وخاصة صديقاتي عىل ينطبق ال الكالم هذا إن لها: قلت
ما افعيل لها: فقلت يهان. أو املرء يكرم االمتحان وعند أمتحنها، أن يل تسمحني هل

بصديقتي. تامة ثقة عىل فإني تشائني،
حتى علينا ترتدد كانت أنها تذكرت عرفتها، وملا السيدة، تلك عن سألتها عندئٍذ
القديمة، واآلثار التحف عن نتحدث كنَّا يوم صباح ويف طيبة، مكانة نفيس من بلغت
إىل مرافقتها إيلَّ وحببت كثرية، األشياء أحب ا ممَّ وفيه الحوانيت أحد تعرف إنها فقالت:
عربتها، يف مًعا وخرجنا فوافقت به، املوجودة والتحف الرسم لوحات ألرى الحانوت ذلك
فرفضت؛ الحلوى، محالت أحد يف معها الشاي لتناول بإلحاح دعتني تفرجنا، أن وبعد
وإلحاحها، رجاءها وكررت … التقاليد عن خروجه عن فضًال شخصيٍّا بي يليق ال ذلك ألن
إذا الدعوة هذه أقبل ربما أنني ظنت إقناعي، إىل توفق لم وملا بدوري. الرفض وكررت
ال الجزيرة بجهة مقهى إىل الذهاب عيلَّ فعرضت املدينة، عن بعيد آخر محل يف كانت
من الرفض لهذا السيدة دهشت وقد باتٍّا، رفًضا أيًضا فرفضت معارفنا، من أحد يؤمه
واالستياء الخشونة من يشء يف ورجوتها بدهشتها، أعبأ فلم مثلها، سيدة إزاء مثيل شابة
تقاليدنا، مع يتناىف االختالط أن إىل رفيضيرجع أن مني فهمت وملا منزيل. إىل تعيدني أن
حجرة داخل ويمكثن الحفالت، عندي يحرضن املسلمات السيدات من كثريًا إن يل: قالت
ولكنني أحد، يراهن أن دون ستار وراء من الحفلة مشاهدة خاللها من يمكنهن مظلمة
تختلف حالتي وأن آبائهن، أو إخوتهن أو أزواجهن مع يذهبن السيدات هؤالء أن أقنعتها

عنهن.
كثر أن بعد الصديقة هذه أمر يف بك رشدي حرم صديقتي حدثت قد وكنت
تطلبي أال هو وحبك إخالصك عىل دليًال لها تقدمينه ما خري إن يل: فقالت عيلَّ، إلحاحها

عندك. حفلة أية حضور أو زيارتك منها
تكن لم فهي باشا، رشدي حرم لصديقتي وإخاليص تقديري يف يزيد هذا وكان
اللغة يف تثقيفي يف تجتهد أيًضا كانت وإنما فقط، واسمي وحالتي بظرويف تعني
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وتفرس قرأت فيما تناقشني وكانت … وأنفعها الكتب أثمن إىل ترشدني وكانت الفرنسية،
والكمال. الجمال أنواع بكل وروحي عقيل تغذي وكانت فهمه، عيلَّ يصعب ما يل

يوم وهو أسبوع، كل من سبت يوم كل عندها أحرض أن عيلَّ تحتم كانت إنها ثم
التي األيام ويف صالوني»، زهرة «أنت يل: قائلة … للسيدات املحدد املوعد يف … استقبالها
برسالة تشكرني فكانت الزهور، باقات لها أرسل كنت زيارتها، من فيها أتمكن أكن لم
الذي الفراغ تمأل أن يمكن ال إيلَّ أرسلتها التي الجميلة الزهور هذه إن فيها: تقول رقيقة
بغيابك تنقيص ال حتى الباقات تلك من التقليل فحاويل املحبوبة، زهرتي غياب أوجده

صالوني. بهجة من
تحب وكانت والكمال، والوفاء والطهر العفة مثال الفاضلة السيدة هذه كانت ولقد
أن دائًما تحاول كانت ولذلك النبيلة، الصفات بتلك ومعارفها أصحابها كل يتصف أن

الفضائل. هذه فيهم تبث
والحجاب، التقاليد موضوع حول الحديث دار أن استقبالها أيام أحد يف وأذكر
وجمال، روعة من للمرأة الحجاب يكسبه وما املرصي بالزي إعجابي رغم إنني فقالت:
بقسط التمتع ويحرمها تقدمها دون يحول ألنه نفسه؛ الوقت يف باألسف أشعر فإنني
الغربية األوساط يف أنه كما للبدانة، تتعرض ولذلك البدنية، والرياضة التعليم من أوفر
السائحني من كثري يرجع ولذلك تحته، خفي ما عىل تسرت أداة الحجاب أن الكثريون يظن
ما كثريًا الساقطة، املنازل إىل يقودونهم من بعض إن حيث خاطئة؛ بفكرة بالدهم إىل
بالدهم إىل فيعودون الكبرية، العائالت من لسيدات يقدمونهم أنهم روعهم يف يدخلون
واعتقاده الضال خياليه عليه يمليه ما بعضهم ويكتب … الخاطئ االعتقاد بهذا مشبعني
باسم قدمته الذي مرص» ومسلمات «حريم كتابها عن للحديث انتقلنا ثم الفاسد.
حقيقتها عىل املرصيني حياة وصف هو الكتاب هذا غريضمن كان لقد وقالت: مستعار.
عاداتهم يف املرصيني بأن وألقنعهم طويًال، بهم الظن يسيئون ظلوا أنهم اإلفرنج ليعلم
حكمة من فيه بما الحنيف دينهم ميزهم لقد بل قليًال، إال عنهم يختلفون ال وتقاليدهم

البرش. من غريهم عىل وعدالة
وأم كزوجة املرصية املرأة حال سوء فيه أبني آخر كتاب تأليف يف بدأت إنني وقالت:
أنصف قد اإلسالمي الدين أن فالحقيقة الدين، عن البعيدة والعادات التقاليد جراء من
عدة حرضت إني حيث «املطلقات»؛ الكتاب هذا وسأسمي آخر، دين أي من أكثر املرأة
وظلم الفقرية وبخاصة املرصية املرأة لتعاسة كثريًا وتأملت الرشعية، املحكمة يف جلسات

لها. الرجل
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من هذا مثل عرفت لو فيما باشا رشدي من الزواج تقبل كانت إذا عما سألتها وقد
أنني سيما وال وأحببته، األخالق كرم فيه قدرت ألني تزوجته كنت … نعم فقالت: قبل؟
املدمنني من أختي زوج كان ولقد وامليرس، الخمر يحرم اإلسالمي الدين أن أعلم كنت
أمواله، معظم فقد كما حياتها، عليها ينغص كان ولذلك باللعب، املولعني الرشاب عىل
لن بذلك وأنه املنكرين، هذين عليه يحرم دينه بأن لعلمي به فرحت رشدي، طلبني فلما

لها. أختي زوج جلبه ما التعاسة من يل يجلب
ال دينهم بحكم املسلمني أن يف األول رأيها عىل تزال ال كانت إذا عما سألتها وقد
ملا ذلك، عرفت أنني ولو األسف، مع ال قالت: … امليرس يقربون وال الخمر يرشبون
مختلفو األزواج يتكبده ملا وإنما فقط، السبب لهذا ليس … له حبي رغم رشدي تزوجت
التخيل منهم كل عىل يتعذر التي العادات اختالف عن الناشئ التصادم جراء من الجنسية
هن املرصيني من تزوجن الالتي اإلفرنجيات أغلب أن ويؤملني ألم. أو تضحية دون عنها

منها. أنني أحد يظن أن أحب ال طبقات من
بحياتي العني وقريرة سعيدة فإنني حديث، من قدمت ما كل ومع أضافت: ثم
قربًا يل أعددت أنني املرصية باألرسة وامتزاجي أسفي عدم عىل دليل وأكرب الراهنة.

اآلخرة. يف أو الدنيا يف نفرتق ال كي زوجي قرب بجانب باإلمام
أني تعلمني أال الفرنجيات: صاحباتها أمام تقول بها فإذا دهشة، يف إليها ونظرت
يف أدفن أن وأريد مسلمة اآلن وأنني رشدي، من زواجي منذ اإلسالمي الدين اعتنقت

ألهيل. وصيتي يف ذلك كتبت ولقد … املسلمني مقابر
وتتفهم تدرس أن أمكنها التي اإلفرنج بني الوحيدة وقتئذ كانت صديقتي إن حقيقة
الدارجة، العربية األمثلة من كثريًا تعرف وكانت … وصفاتهم املرصيني أخالق وتقدر

أنفسهن. املرصيات من كثريات تعرفها ال التي والتقاليد العادات من بكثري وتحيط
حول غالبًا حديثنا يدور وكان حدائقها. يف أو الجيزة طريق نرتيضيف كنا ما وكثريًا
والرتفيه املرصية املرأة حال تحسني إىل للوصول املجدية العملية الطريقة عن البحث
البدنية الرياضة ممارسة إىل املرأة بتوجيه مرشوعنا نبدأ أن عىل رأينا استقر وقد عنها.
وذلك واآلداب، الفنون دراسة يف وترغيبها االجتماعية الحياة خوض إىل وتنبيهها أوًال،
بإعداد نبدأ أن وقررنا … البدينة والرياضة الفكرية الرياضة بني تجمع اجتماعات بعقد
إذ وأنسب غريها من أوسع كانت حيث باشا؛ رياض مصطفى حديقة يف للتنس ملعب
عىل املوضوع هذا نعرض أن واتفقنا األنظار، عن يحجبها مرتفع بسور محوطة كانت
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زوجها موافقة عىل حصلت أن وبعد بالفكرة، فرحبت رياض، هانم رشيفة صديقتنا
فيه ولنجتمع لالعبات، اسرتاحة بمثابة ليكون بالحديقة رسادًقا وأقامت امللعب أعدت
الزائرات عىل املرشوع لعرض استقبالها يوم دعونا ثم … األدبية واملحادثات اآلراء لتبادل
لسيداتنا املوضوع رشحنا عندما وفشل خيبة من أصابنا ما أنىس ولن … اليوم ذلك يف
به انتفع بأن األمر وانتهى … منهن واحدة تتحرك فلم امللعب إىل للنزول ودعوناهن

أمهاتهم. من بدًال أوالدنا
أصحابه وبعض باشا رشدي املرحوم كان نفسه، الوقت ذلك يف أنه أيًضا هنا وأذكر
رياض هانم رشيفة من طلبوا وقد األطفال، لرعاية ومؤسسة جمعية تكوين يف يفكرون
فحبذنا املرشوع، هذا تحقيق يف معهم تشرتك السيدات من لجنة نكون أن منا طلبوا كما
سكرترية وكلفت اللجنة، لهذه داخلية الئحة وضع لنا اجتماع أول يف وقررنا الفكرة،
خريية سوق يف والبيع للعرض يلزم ما بتجهيز األعضاء قامت بينما بتحضريها، اللجنة
أو بنوًدا تتضمن بها فإذا الالئحة، السكرترية قدمت ذلك وأثناء املرشوع. لصالح تقام
ارتداء مثًال ذلك ومن اللجنة، عضوية من فانسحبن األعضاء، أغلب تذمر أوجبت رشوًطا
عىل بالجمعية االلتحاق تريد عضو كل حصول ورضورة اللجنة، بأعضاء خاص زي
… اللجنة انفضت وهكذا وسلوكها. سريها بحسن شهادتهما مع عضوين من تزكية
بهن. وينهض أفكارهن يهذب ما إىل السيدات لتوجيه أدبية رابطة إيجاد يف أملنا وخاب
الحيوي املرشوع هذا تحقيق رشف وحدهم الرجال حاز أن ذلك جراء من وكان

… الرجل! من به بالقيام أوىل املرأة كانت الذي العظيم،
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أفكارهن يهذب ما إىل السيدات لتوجيه أدبية رابطة إليجاد محاولة أول فشلت أن بعد
األمور إىل السيدات اهتمام لتوجيه فرصة كل نتلمس ذلك بعد بقينا بهن، وينهض
محددة أوقات يف الجميلة الفنون معارض لزيارة دعوتهن خالل من وذلك االجتماعية،

لهن.
مشاهري لوحات وكذلك لوحاتهم بعرض اإلفرنج الفنانني من جماعة يقوم وكان
لتنمية اآلن» رشيف «شارع املدابغ بشارع سنوية فنية معارض يف األوروبيني الفنانني
شجع كمال يوسف األمري إن حتى ذلك يف نجحوا وقد املرصية. األوساط يف الفن روح
األمر وانتهى باهًرا، نجاًحا صادفت التي الجميلة الفنون مدرسة بتأسيس الروح هذه
عىل ساعد معهد أول املدرسة هذه كانت وقد إرشافها، تحت املعارف وزارة وضعتها بأن

الجميل. للفن الفطري وميلهم املرصيني استعداد إظهار
وجوب إىل األذهان نبه الذي املرأة» «تحرير أمني قاسم كتاب ظهر الوقت ذلك ويف
الحجر بمثابة الجريء كتابه وكان وتحريرها. املرأة تثقيف خالل من عامة نهضة خلق
االستنكار من شديدة بعاصفة العام الرأي قابلها التي النهضة تلك أساس بناء يف األول
تنال أن تستطع لم أنها إال وهزته، قاسم يف أثرت قد العواصف تلك أن ولو واملقاومة.
السيدات الوقت ذلك يف سمعنا وكم … وشجاعة جرأة يف أداها التي الحق رسالة من
ألنها صالحهن؛ يف كانت إنها رغم ومبادئه أمني قاسم ترصيحات يستنكرن أنفسهن
فكن كربياءهن، يجرح ذلك وكان الكفاءة، عدم من الحقيقي الثوب يف تظهرن كانت
حياة عىل يبكني كن إذ الرق، من العتق ورقة لهن تعطي عندما بالجواري يذكرنني بذلك

… واألرس العبودية
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قاسم ومنهم زوجها، أصدقاء تقدير موضع بك رشدي حرم صديقتي كانت ولقد
والشيخ باشا كامل ومصطفى باشا زغلول وسعد عبده محمد الشيخ واإلمام بك أمني
ما عيلَّ تقص ما كثريًا وكانت املعدودين، مرص رجاالت من وغريهم جاويش العزيز عبد
ويف األدبية، وشجاعته أمني قاسم بآراء تعجب وكانت الحديث، من وبينهم بينها يدور
ترثي كانت كما أصدقائه، من القليل إال له مواطنيه تقدير لعدم تأسف نفسه الوقت
هبوب أثناء عنه مبادئه ومؤيدي أصدقائه أصدق وتخيل لفضله مواطنيه جحود من لتأمله

املرأة. تحرير يف بآرائه رصح عندما ضده أثريت التي العاصفة
ال وكانت الكاملة، املهذبة للمرأة األعىل املثل باشا رشدي حرم صديقتي كانت لقد
التأثري لها وكان … معارفها أو أصدقائها بني بغضاء أو تفاهم سوء أي ترى أن تطيق

زوجي. مع الصلح يف عيلَّ الكبري
عىل تقو فلم متتالية، ومادية عائلية صدمات تتلقى أن السيدة لهذه قدر ولقد
فضًال مزمن مرض نتيجة املقاومة قلة من عليه كانت ملا نظًرا الصدمات هذه احتمال
إثر وتوفيت مرضت أن وكان الطيب، قلبها ذلك كل فأضعف باألعمال، نفسها إرهاق عن

.١٩٠٨ أكتوبر يف باريس يف لها أجريت جراحية عملية
كنت أنني هناك، وقابلها السنة تلك يف بباريس كان الذي زوجي من علمت وقد
املرض. رسير عىل وهي بها كلفتها التي األشياء تعرضعليها كانت وإنها الشاغل، شغلها
املستشفى دخولها عند يل كتبت وقد واملحبة. والصداقة االهتمام عىل دليًال هذا وكان
نبأ وصلك إذا تجزعي فال صغرية، جراحية عملية يل لتجرى املستشفى «دخلت تقول:
الدكتور وفاة خرب خطأ أشيع عندما تبكني رأيتك كما عيلَّ تبكي وال مت، قد بأنني خاطئ

هيس.»
تقدره كانت الذي باشا كامل مصطفى املعروف الزعيم وفاة بعد وفاتها وجاءت
أمني قاسم بهما لحق ثم أخي، أصدقاء أصدق كامل مصطفى وكان آراءه، وتنارص
ثالثة مرص فخرست باشا، ورشدي باشا زغلول لسعد الحميم والصديق املرأة نصري
يف رزئ شقيقي أن الصدف غريب ومن قضيتها. خدمة يف املخلصني املجاهدين من
شدة ومن إيلَّ، وأحبهن صديقاتي أعز يف فيه رزئت الذي الوقت يف لديه صديق أعز
بسفرنا األطباء ملشورة أخريًا زوجي إذعان إىل أدى شديًدا، مرًضا مرضت عليها حزني
بفقدان بي لحقت التي الفاجعة هول أدركت وهناك فرنسا، يف لالستشفاء الخارج إىل

بأمري. واالهتمام بي العناية من وأصحابها معارفها كل من لقيته ملا صديقتي
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أثروا الذين من كانت باشا بك رشدي حرم صديقتي إن فأقول … قصتي إىل وأعود
ليطلب عندي مكانة له أن يعرف من كل عند يسعى كان الذي زوجي مع للصلح يف
تزوجه أن والدتي وأرادت عمره، من عرشة الثامنة بلغ قد أخي وكان ذلك، يف وساطته
الزفاف، عن ممتنًعا خاطبًا سنتني زهاء وبقي مليل الدرة باشا عباس كريمة له فخطبت
علوي يل قال أن إىل الرد، من يتهرب كان السبب، عن وأسأله هذا عليه أعيب كنت وملا
عىل مىض قد وكان لزوجك، عدت إذا إال بعروسه يدخل أال أقسم قد أخاك إن يوًما: باشا
له: فقلت عليهم أمكر أن وأردت يل، نصب فخ هذا أن فأدركت سنني، سبع عنه انفصايل
باالرتياح وقوبل الخرب، هذا وانترش للصلح»، مستعدة فإنني السبب، هو هذا كان «إن
أقبل خاطرك ألجل له فقلت ليشكرني، جاء الذي شقيقي وبخاصة العائلة أفراد كل من
يستعد أن ذلك مقابل منه وطلبت … يرفضها زوجي أن أظن كنت برشوط الصلح هذا

بعروسه. للدخول
الزفاف يتم أن يفضل وكان الالزمة. باالستعدادات القيام عىل أخي رأي واستقر
له: وقلت واملعوزين. للفقراء سترصف التي املبالغ تعطى وأن حفالت، أو طنطنة دون
ستحسن األفراح بإقامة ألنك صدقة، األمرين ففي وذاك هذا عمل إمكانك يف دام ما
وأقم فتصدق الفقراء، وستطعم والطهاة، كالفراشني املساكني العمال من الكثريين إىل
بتنفيذ ووعدني هذا، لقويل فضحك طويلة. أعواًما الناس وروعتها بجمالها تتحدث أفراًحا
بك خليل القطرين شاعر صديقنا الفرح ليايل وصف وقد فعًال، نفذها وقد رغباتي،
مايو أول يوم الصادر املرصية املجلة من والعرشين الثالث العدد افتتاحية يف مطران

.١٩٠٢
سيمكنني وأنه أردته، الذي الدور لعب إىل وفقت أنني ظننت شقيقي، تزوج أن وبعد
إليه برجوعي املطالبة عن ويكف املماطلة كثرة زوجي يسأم حتى أماطل أن ذلك بعد
أخي، شقاء يف سببًا سيكون املنزل يف بقائي أن األسف مع رأيت ولكني وشأني، فيرتكني
الكبري وعطفه يل زياراته كثرة إىل الرضا بعني تنظر تكن لم زوجته أن الحظت ألنني
فقبلت وراحته، أخي سعادة أجل من بنفيس أضحي أن عيلَّ الواجب من فرأيت عيلَّ،
واحرتامه بعطفه وشملني طلبته ما لتنفيذ استعداده أظهر الذي زوجي مع الصلح
… «محمد» وابني «بثنة» بابنتي خاللها رزقت سنوات بضع كذلك وعشنا الشخيص.
الشهر يف مرض اعرتاها هزيلة ولدت التي ابنتي أن لوال هادئة، تكون حياتي وكادت
قد كنت العذاب، أنواع وتقويتها تغذيتها سبيل يف تحملت أن بعد عمرها من العارش
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يمكنني لم لألسف ولكن أحد، حبها يف يشاركني ال لكي بلبني أغذيها أن نفيس عاهدت
الواحدة تغيريهن فالتزمنا باملرضعات شحيحة السنة تلك وكانت مني. اللبن لرشود ذلك
وقد شديدة، حمى انتابتها أن بعد وبخاصة طفلتي صحة ساءت أن وكان األخرى. بعد
لها، الهواء تغيري رضورة عىل اتفقوا قد كانوا وإن مرضها، حقيقة حول األطباء اختلف
التي «الذهبية» إىل نأخذها أن فاستحسن مشاغله، لكثرة التنقل يكره كان والدها ولكن
إىل بالطفلة املرضعة وذهبت وصلنا أن وبعد الصغرية. الجزيرة بجانب راسية كانت
وإذا األرجاء، يمأل شديد بنور إذا إزاري. لخلع أتهيأ كنت بينما الذهبية، آخر يف فراشها
النيل يف بنفسك وألقي حاًال اخرجي قائًال: الوجه ممتقع نفسها اللحظة يف يندفع بزوجي
إىل اندفعت ذلك، سمعت فلما النريان. تلتهمها الذهبية ألن … السباحة تعرفني وأنت
النريان فرأيت الخارجي، الباب نحو وجريت صدري إىل وضممتها وأخذتها ابنتي غرفة
كنت الذي اللهب يمسها ال حتى ابنتي عىل منحنية تحتها من فخرجت «التندة»، تلتهم
حولنا الناس وتزاحم الشاطئ. أعىل إىل صعدت أن إىل ظهري، فوق بحرارته أشعر
ظنٍّا الصغرية الحقيبة عىل السوقة وأعني علينا، يتغامزون الذوات أوالد من الشبان وكان
املروءة فقدت «هل جميًعا: فيهم فرصخت ثمينة، أشياء أو مجوهرات تحتوي أنها منهم
أحدهم لنا فقدم بأمثالكم» مرص بئست عربة؟ لنا تقدموا أو تسعفونا ال حتى أنصارها

زوجي. عىل ألطمنئ أنا بقيت بينما البيت، إىل واملرضعة ابنتي فحملت عربته،
ما إال يشء يحركه ال اليوم حتى زال ما شبابنا بعض ألن متأملة؛ الحادث هذا أذكر
لدى معدومة تكون تكاد أو ضعيفة فهي اإلنسانية املشاعر أما شخيص. لغرض كان
للمجموع الفرد فيه يعيش أن يجب زمن يف سيما وال له يؤسف أمر وهذا منهم، كثري
واملصالح العواطف بني تؤلف التي واملعنوية األدبية للرابطة تحقيًقا للفرد، واملجموع

العامة.
بجنب قضيتها التي الرهيبة املفزعة الليلة تلك أنىس ولن البيت. إىل عدت وعندما
رآها، وعندما الصباح. يف هيس الدكتور جاء أن إىل والرجاء، اليأس بني الحبيبة ابنتي

الحياة. قيد عىل تزال ال إنها … هلل الحمد يقول: وهو الكريس عىل ارتمى
خرجوا الذين األطفال يحب النفس، كريم القلب، طيب كان هيس الدكتور أن وأذكر
بالشكر له أذكر فإنني كذلك أوالده. عىل العطوف الوالد محبة يديه عىل الحياة نور إىل
وأكواخهم، بيوتهم يف الفقراء بعض عيادته يف أقصده كنت كلما اإلنسانية خدماته دائًما
كان ما كثريًا أنه ذلك من وأكثر النهار، أو الليل من ساعة أية يف طلبي يلبي كان فقد

رشائها. عن وعجزهم فقرهم ملس إذا األدوية ثمن جيبه من يدفع
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بمرض أصيبت كلما وكانت سنوات. لعدة شديد ضعف من تعاني ابنتي ظلت وقد
برضورة عيلَّ يشريون األطباء كان مرة كل ويف ضعفها. بسبب عليها وطأته اشتدت شديد
إىل باتٍّا رفًضا يرفض والدها وكان يفيدها الهواء تغيري بأن العتقادهم أوروبا إىل سفرها
عن تسبب إذا عنه باالفرتاق زوجي فهددت صربي، وعيل مرة ذات ابنتي حالة ساءت أن
بالسفر يل أذن أن األمر وانتهى املصيبة. هذه عىل نقيض أن دون ابنتي وفاة هذا رفضه

اآلستانة. إىل
باخرة عىل لتوصيلنا الباشا معنا سافر وقد للخارج. أسفارنا أوىل هي هذه كانت
لوجودنا يوم ثاني منذ تتحسن «بثنة» صحة بدأت وقد «تزاريستا» اسمها صغرية روسية

الركاب. جميع ويالطفها وهناك هنا تجري فأخذت املركب، عىل
فيها. الحياة ورفاهية الطبيعة جمال عن أسمعه كنت ملا تركيا لرؤية أتوق وكنت
تلقي الشمس كانت الجميل استنابول بوغاز ويف الشمس غروب وصولنا صادف وقد
البيضاء املآذن عىل األشعة تلك فتنعكس الذهب» «قرن عىل األخرية الجميلة بأشعتها

الخرضة. من سنديس بساط فوق الكبرية املساجد وقباب
يف الرطوبة تأثري اتقاء املرتفع الطريق عىل منزًال لنا استأجر قد آغا بشري وكان
من صغرية بخيمة مغطاة عربة إليه ركبنا فقد الطبيب طلب عىل وبناء الطفلة صحة
أن العربة تستطع ولم س». عربة «مهاجر املهاجرين عربات اسم عليها يطلق التي تلك
«البقوش»؛ املرتفع وصلنا حتى أقدامنا عىل نصفه من أكثر فصعدنا الطريق بنا تواصل
تأثري كان ما شد ولذلك الراحة، أسباب كل فيه سأجد أنني أظن وكنت البيت، كان حيث
ووالدتي ابنتي وجود لوال الحال يف أتركه وكدت صغرية حديقة له بيتًا وجدته عندما
ألبحث الشمس طلوع عند أغادره أن نيتي ويف الليلة به نقيض أن رأيت ولذلك معي،
أبدع من منظًرا رأيت حتى الفجر بزغ إن ما ولكن منه. أفضل آخر منزل عن بنفيس
رشيط شكل يف أمامي ا ممتدٍّ البوسفور رأيت فقد عيناي رأتها التي الطبيعية املناظر
مغطاة صغرية أكشاك عليها وتتناثر بالخرضة مكسوة مرتفعات الجانبني من تحده
األجنبية للسفارات دوًرا أعدت بيضاء قصور وتتخللها األسود أو األحمر بالجمالون
املنزل رأيت كذلك األسود. للبحر املوصل املضيق عىل تطل دائرة نصف شكل عىل
محملة منها شجرة ذكرتني وقد مزهرة، أو مثمرة أشجاًرا تحوي لطيفة بحديقة محوًطا

… زفايف! بسبب واقتلعوها والدي، منزل يف أحبها كنت التي الشجرة بتلك باملشمش
عىل نفيس وطنت وقد املرتفعة املنطقة يف منزل أفضل هو املنزل هذا أن يل وتبني
عند نفسها الباخرة عىل للرجوع الباشا وغادرنا املستطاع، قدر أنظمه وبدأت فيه البقاء
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باشا إسماعيل الخديوي معاتيق من رشكسية وسيدة وابنتي والدتي مع وبقيت عودتها.
ال ولًدا لها ألن تصحبني؛ أن خادمتي رفضت أن بعد رحلتي يف ترافقني أن إال أبت
خدمات يل وقدمت كثريًا السيدة هذه أفادتني ولقد طويًال. زمنًا عنه تبتعد أن يمكنها
رساي «وصيفات» قالغوات كبرية وكانت هانم» «مهرماه اسمها وكان أنساها. ال كبرية
أن واملواسم الحفالت يف ووظيفتها باشجاويش، رتبة حائزة وكانت … باشا إسماعيل
استقبالها غرفة الوالدة تدخل وعندما طويل. صولجان وبيدها باشا والدة أمام تسري

جانبها. إىل تقف ثم املعتادة، التعظيم خطبة هانم مهرماه أمامها تلقي وتجلس
ذلك بعد كلية تحول حبها ولكن كثريًا ابنتي وتحب علينا ترتدد السيدة هذه كانت

حبه. يف تزاحمني صارت حتى «محمد» ابني إىل
املدة هذه طوال ابنتي يعالج وكان أشهر، ثالثة دره ببيوك استنابول يف بقينا وقد
ابنتي فإن الصيت، ذائع كان أنه ورغم األطفال. أمراض يف اختصاص إيطايل طبيب
فرتة أمضيت ولذلك الفرتة، هذه أضعاف تسوء أن تلبث ال ثم فرتة، تتحسن كانت
إىل أنزل لم أنني وأذكر ومعاملها، آثارها برؤية أحظى أن دون إسطنبول يف وجودي
الكالب تزاحم نظري لفت وقد الرضورية، لوازمنا بعض لرشاء اثنتني أو مرة إال املدينة
الظاهرة هذه رس عن سألت وعندما السري، معها يتعطل لدرجة واألزقة الشوارع يف
راتبًا عليها أجرى ولذلك بها، ويتربك الكالب هذه يحمي الخليفة إن يل: قيل العجيبة،
وهي جاريش» «أوزوث الكبرية السوق انتباهي اسرتعى فقد كذلك الجراية. من ا خاصٍّ
املآزر يف السوق يجبن الرتكيات السيدات نرى وكنا مرص، يف الخلييل خان سوق تشبه

األسود. النقاب وجوههن وعىل األلوان املختلفة الحريرية
مني بؤًسا أكثر وأنا وطني إىل رجعت البقاء، إطالة من فائدة ال أنه رأيت وعندما
والبوسفور، دره بيوك من أكثر عنها أعرف أن دون غادرتها التي تركيا إىل السفر عند
أتعابًا؛ يتقاىض أن رفض هناك، ابنتي يعالج كان الذي اإليطايل الطبيب أن هنا وأذكر
يشعر؛ أن دون املركب من نزوله عند جيبه يف النقود فوضعت لشفائها، يوفق لم ألنه

الباخرة. إىل ليوصلنا أتى قد كان حيث

74



العارش الفصل

والطبيب البنتي، بالنسبة شيئًا يغري لم السفر إن قلبي، يمأل واليأس مرص إىل عدت
من كل معها يتألم لدرجة ابنتي يف املوت أحارب كنت وبينما األمر، نهاية يف أعلن اإليطايل
وقالت مستبرشة، مهللة يوم ذات باشا رشدي حرم صديقتي أتت وحالها، لحايل حويل
هويس»، «الدكتور وهو األمعاء أمراض يف أخصائي طبيب فرنسا من حرض لقد يل:

خريًا. بقدومه متفائلة وأنا بثنة، لريى معي أحرضه وسوف
عيلَّ اليأس استوىل أن بعد تقول بما مبالية غري الحقيقة يف كنت ولكنني وشكرتها،
مرض إن يل: قال ثم ابنتي، فحص الذي الطبيب ومعها التايل اليوم يف وجاءت تماًما،
اتباع عىل داومتم إذا الضعف من تموت وسوف الجوع، من أغلبه ناشئ الطفلة هذه

ا. حدٍّ يشء لكل ألن معها؛ الحمية
بابتسامة الطبيب إىل تتطلع وهي اللحظة هذه يف منظرها أنىس أن أستطيع وال

هزيلة. شاحبة
بأمر عرف وملا والدتها. يوم من اعرتتها التي األمراض تلك عن الطبيب وسألني
املضاعفات. هذه كل تسبب التي هي املالريا أن يف شك ال قال: تعرتيها، كانت التي الحمى
إىل ألجأ ورصت طريقته نجحت وقد بتغذيتها، وأمر للمالريا، الالزم العالج لها ووصف

الحال. اقتىض كلما اتباعها
يشء كل عن وانقطعت عمرها. من السادسة بلغت حتى ابنتي مع كذلك بقيت
حويل من بعضصديقاتي فانفضت فيها. املوت ومحاربة لعالجها تفرًغا املدة هذه طوال
بولدي رزقت أنني رغم بثنة» «أم ينادينني وكن عنهن. النقطاعي اآلخر بعضهن وغضب

سنة. ونصف بسنتني والدتها بعد «محمد»
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مجنونة كنت التي بابنتي عنه النشغايل أحيانًا يمتعض زوجي أرى كنت فقد كذلك
بي وتعلقت عليها، حزنًا معها أموت أن بد ال فإنني ماتت إذا أنها إيلَّ يخيل وكان بها،
بحبنا يرضب كان حتى دقائق، عني البعد تحتمل ال كانت إنها لدرجة وأحبتني الطفلة
أقسو كنت ما وكثريًا يشء، يف أمًرا يل تخالف تكن لم يل، حبها شدة ومن البيت، يف املثل
وهي طعامي أتناول كنت ما وكثريًا أشهر، مدة مرضها بسبب الحمية اتباع يف عليها
ذلك أن تفهم كانت ألنها الطعام؛ من شيئًا مني تطلب أن عىل تجرؤ أن دون إيلَّ تنظر
رفضته غيابي، يف تحب مما شيئًا املربيات إحدى عليها عرضت إذا وكانت صالحها، يف
إلينا تنظر وهي تبسمت الحلوى، من قطعة شقيقها أعطي رأتني وإذا يل. لوعدها وفاء
وتقبلني. فمها إيلَّ تمد ثم الحلوى»، من نصيبي أيًضا أنا أعطني … «ماما يل: تقول ثم

الحلوى. بمنزلة عندها القبلة هذه وكانت
قسوة ذلك ويعتربون أمامها األكل تجنب عدم عىل يلومونني البيت يف من وكان
النفس. جماح وكبح واألمانة اإلرادة قوة فيها ألربي إال ذلك أفعل كنت ما إنني إال مني،
تعاطيه. كثرة سئمت ألنها الدواء؛ تعاطي عىل إرغامها يف إال كله، ذلك يف نجحت وأظنني
ورست الخروع، زيت من جرعة تتناول أن يوًما إليها أتوسل كنت أنني وأذكر
شقيقها، غرفة إىل مني هربت النهاية ويف يدي، يف وامللعقة ألخرى غرفة من وراءها
قال أيًضا، هو يفلح لم وملا الرشبة، تناول بوجوب إقناعها يف يساعدني لكي هو وتقدم
وظننته امتعاض.» دون الرشبة أرشب أن يمكنني كيف بثنة أبلة يا «انظري بلطف: لها
أخته لتحذو تردد دون رشبها إذ دهشتي؛ كانت وكم فمه، من امللعقة فقربت يمزح،
ترشب لم فإنها ذلك ومع … سنٍّا منها أصغر وهو التضحية روح فيه فأكربت حذوه.

الرشبة!
معهما الغلظة وأستعمل أبًدا أنهرهما فلم اإلقناع، طريق عن وابني ابنتي ربيت ولقد
لطف يف بخطئه إقناعه أحاول كنت بل ذلك؛ يستوجب خطأ أحدهما من وقع ولو حتى
أبث أن أمكنني وبذلك نفسه، من ثانية يأتيه فال الخجل من بيشء ويشعر يقتنع حتى
الصفات هذه عىل شبا وقد والصدق، األمانة بأهداب وتحملها املسئولية تقدير روح فيهما
الصحيحة الرتبوية الطريقة هذه يف امليض عىل ذلك وشجعني الفضائل، بهذه وتطبعا

الواجبات. ألقدس والتفرغ الصرب من قليًال إال األم من تتطلب ال التي
الدراسية، حياتهما وبدآ أخيها. وعىل عليها واطمأننت ابنتي صحة تحسنت أن بعد
مدام صديقتي وفاة بعد وبخاصة صديقاتي، مخالطة من األوىل حياتي إىل أعود أخذت
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الذي الفراغ تمأل كانت والتي أموري من كثري يف عليها أعتمد كنت التي باشا رشدي
نفيس، عىل أعتمد أن ذلك إزاء اضطررت وقد بابنتي، النشغايل الناس عن ابتعادي أحدثه

معونة. أي أحد من أنتظر وأال
مارجريت «مدموازيل تدعى فاضلة آنسة أوروبا من حرضت األثناء، هذه ويف
ملؤسسة السياحة نادي من منتدبة العالم حول طوافها يف بمرص مرت وقد كليمان»
تتعرف أن أرادت حيث بهجت؛ بك عيل املرحوم صديقنا إيلَّ أرسلها وقد كازنيجي،
وبينما الخديوية، األوبرا إىل ليلة ذات ودعوتها نحوها بواجبي فقمت مرصيات، بسيدات
عما سألتني البالد، مختلف يف تلقيها كانت التي والخطب جوالتها عن تحدثني كانت
بالحقيقة مصارحتها إال يمكنني فلم يحرضنها، أو محارضات يتلقني سيداتنا كانت إذا
الرشقية املرأة عن محارضة علينا تلقي أن وسألتها بعد، يحدث لم ذلك من شيئًا أن وهي
السيدات إحدى رئاسة تحت املحارضة تكون أن عىل فقبلت الحجاب، مسألة يف والغربية

بذلك. تسمح تكن لم ذاك إذ سني ألن ومقاًما؛ سنٍّا الكبريات
ساعدني ولكن الحفلة، بهذه برتؤس والدتنا إقناع يف آملة غري بالبحث فوعدتها
الحياة عني «األمرية مقصورتي من خارجة وأنا قابلت إذ نفسها، الليلة تلك يف الحظ
تقبل أن ورجوتها املرشوع عليها وعرضت إليها فتقدمت وتحبني، أحبها وكنت أحمد»،
وإعداد املناسبة القاعة إيجاد عاتقي عىل وأخذت تردد غري من فقبلت االجتماع، رئاسة
زوجي عىل األمر عرضت املنزل إىل عدت وعندما يمكن، ما بأرسع وتوزيعها الدعوة تذاكر
كانت التي الجامعة صاالت بإحدى أو «الجريدة» إدارة يف االجتماع يكون أن فاستصوب
املرحوم من وطلبناها األخرية فضلت وقد اآلن»، األمريكية «الجامعة باشا خريي منزل يف
من خالية الجامعة لتكون ١٩٠٩ يناير ١٥ الجمعة يوم لالجتماع وتحدد باشا علوي
فؤاد «امللك فؤاد أحمد األمري سمو رئاسة تحت ذاك إذ الجامعة وكانت والطلبة، املعلمني
املرصية، الجامعة يف السيدات من جمع عىل ألقيت محارضة أول هذه وكانت بعد»، فيما
إلينا تعود أن كليمان» «اآلنسة من أطلب أن عىل شجعاني وتقديًرا نجاًحا لقيت وقد
األمري سمو رتب أن بعد وبخاصة سيداتنا، عىل مفيدة محارضات سلسلة لتلقي ذلك بعد

الجمع. أيام يف للسيدات خاصة محارضات
سنة ففي … األهلية الجامعة إنشاء عن للحديث طيبة مناسبة هذه تكون وقد
للقطر أنفع أيهما عن املفكرين من لكثري ومناظرات مقاالت الصحف نرشت ١٩٠٥
يف اشرتك وقد … عالية كلية مدرسة أم الكتاتيب … عليها كان التي الحالة يف املرصي
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والعملية األساسية األوىل الخطوة أما واألقالم. الفكر أصحاب من كثريون املناقشات هذه
العلمي املحصول إىل البالد حاجة رأى الذي الغمراوي كامل بك مصطفى بدأها فقد

أوروبا. يف العلم طالب عىل واإلنفاق للجهود توفريًا مرص يف توفريه ووجوب
الدعوة يف وفكر أوروبا، جامعات مثل مختلفة كليات تضم جامعة إنشاء يف ففكر
واإلفرنجية العربية املحلية الصحف يف نداء نرش حيث لها؛ والتربع الجامعة ملرشوع
فاكتتب باشا شفيق أحمد املرحوم بادر وقد ،١٩٠٦ سبتمرب ٣٠ يف الفكرة لهذه داعيًا

جنيه. بخمسمائة
اجتماع أول عقد عىل شجع ما املرشوع، هذا عن راضيًا عباس الخديوي وكان
سعيد باشا وحسن سكرتريًا، أمني بك وقاسم وكيًال، باشا زغلول سعد دار يف ملناقشته
ومحمد أباظة عثمان بك ومحمد الغمراوي كامل بك مصطفى وعضوية للصندوق، أمينًا
الربيطاني املعتمد وكان وغريهم. السيويف باشا وحسن جمجوم بك وحسن راسم بك
أهم االبتدائي التعليم تعميم بأن فنادى البالد، تقدم شأنه من ما كل يحارب كرومر اللورد
إىل املرشوع محاربة يف ذهب إنه بل الجامعي، التعليم من إليه أحوج األمة وأن ذلك، من
الجامعة. بأمر االشتغال عن إبعاده بقصد للمعارف وزيًرا باشا زغلول سعد تعيني حد
الخديوي قابل حيث املرشوع؛ لنجاح عظيمة بمجهودات أمني بك قاسم قام وقد
أحمد األمري بتعيني األمر وانتهى الخديوي، فقبل املرشوع رعاية يتوىل أن عليه وعرض
الخالق وعبد باشا علوي محمد أعضائها ومن ،١٩٠٧ عام الجامعة ملجلس رئيًسا فؤاد
باشا حسنني وإسماعيل باشا أرتني ويعقوب باشا صدقي وإسماعيل باشا ثروت
الجامعة خرجت وهكذا ماسبريو. جاستون والسري بك بهجت وعيل بك فهمي ومرقص

الوجود. عالم إىل املرصية
إسماعيل الخديوي كريمة فاطمة األمرية املرشوع: لهذا املتربعني مقدمة يف وكان
الجامعة شئون عىل إيرادها من ليرصف فدان ستمائة ووقفت أفدنة بستة تربعت التي
مدخل عىل كتب لفضلها وتخليًدا جنيه، ألف عرش ثمانية قيمتها جواهر إىل باإلضافة
حرضة آثار من هذه وهي: اآلن حتى موجودة زالت ما التي العبارة تلك اآلداب كلية

إسماعيل. فاطمة األمري السمو صاحبة
من وهو زايد باشا وحسن الرشيف، بك وأحمد كمال، يوسف األمري أيًضا وهناك
أجل ومن الجامعة، عىل فدانًا ستون ومساحتها رساوة عزبة أوقف وقد املنوفية. رساة
باشا حسن قرص إىل فؤاد أحمد األمري برئاسة املرصية الجامعة إدارة مجلس انتقل ذلك
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ورد املناسبة، بهذه خطبة وألقى ،١٩٠٨ أبريل ١٥ يف رسميٍّا له الشكر لتقديم زايد
تقدير. بكلمة زايد باشا حسن خطبة عىل فؤاد األمري

تصدره عظيم احتفال يف ١٩٠٨ سنة ديسمرب ٢١ يوم املرصية الجامعة افتتحت وقد
مجلس وأعضاء فؤاد أحمد األمري الجامعة رئيس استقباله يف وكان إسماعيل، الخديوي
هذه يف كلمة فؤاد األمري وألقى القوم. وعلية والوزراء الوزراء مجلس ورئيس الجامعة
باب بفتح أذنت التي العلمية النهضة باكورة الخديوي وبارك السارة. الوطنية املناسبة

وبناتنا. أبنائنا أمام العايل التعليم
تحقق الجامعة افتتاح ألن مرص؛ تاريخ يف مشهوًدا يوًما كان اليوم هذا أن والحقيقة
من األمر وأويل املفكرين وبني ناحية من كرومر اللورد بني فيها هوادة ال حرب بعد
بكافة يحاول كان الذي املستعمر إرادة عىل األمة إلرادة انتصاًرا ذلك ويعد أخرى، ناحية
ركب عن أوالدنا تخلف عىل ويعمل بالدنا. يف العلم تقدم أمام العراقيل وضع الوسائل

واملعرفة. العلم
البادية»، «باحثة باسم اشتهرت التي ناصف حفني ملك السيدة أن بالذكر وجدير
محارضات سلسلة بإلقاء قامت فقط، الجرائد يف آرائها بإعالن قبل من تكتفي كانت والتي
بك. السيد لطفي أحمد تحريرها يرأس كان التي «الجريدة» صالة ويف الجامعة يف مفيدة
الحياة عني األمرية وبني بيني الصلة توثق بداية هي كليمان» «اآلنسة زيارة كانت
بدء فتأخر اليوم، ذلك حضورها موعد عن تأخرت قد كانت األمرية أن وأذكر أحمد،
بعض أجلست قد وكنت حديثها، املحارضة بدأت تحرض، لم وملا دقائق، عرش املحارضة
األمرية، أقبلت أن تلبث لم ثم لألمرية، محجوًزا كان الذي األول الصف مقاعد يف قريباتي
مثلنا، جميًعا قمن ذلك، الحارضات السيدات رأت وملا املقاعد، لها فأخلني قريباتي ورأتها
تقاليدنا، هي هذه أن معتقدة األخرى هي وقامت الحديث عن املحارضة سكتت وهنا
تأخريها، عن املحارضة لآلنسة واعتذرت االنزعاج هذا كل سببت ألنها األمرية؛ فأسفت

جديد. من محارضتها تبدأ أن كليمان اآلنسة رجوت وهنا
املحارضعندهن ألن األجنبيات؛ السيدات بعض انتقاد موضع الحادث هذا كان ولقد
كانت هذه أن العذر ولكن القادم، مركز كان مهما يقف أو حديثه يقاطع أن يجوز ال

االجتماعات. هذه مثل يتعودن لم وهن سيداتنا، عىل تلقى محارضة أول
عني األمرية من للشاي دعوة وصلتني كليمان اآلنسة محارضة من أيام ميض وبعد
إنشاء يف ساعدن الالتي والسيدات الجديدة كرومر الليدي بني للتعارف أحمد الحياة
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وكانت املساعدة، تلك يف أشرتك لم ألنني اعتذرت ولكنني األوىل، كرومر الليدي مستوصف
ذلك. فعلت التي هي والدتي

بتلبية فبادرت بمرضها، معتذرة ملقابلتها تطلبني األمرية أرسلت قصرية فرتة وبعد
منعتك التي املشاعر حقيقة فهمت «لقد قائلة: وبادرتني فراشها، يف وقابلتني الدعوة
عدم من بالخجل أشعر أنني والحقيقة كرومر. الليدي أقامتها التي الحفلة حضور من
هذا يف سباقات نكون أن علينا الواجب وكان كهذا، جليل بمرشوع املرصيات نحن قيامنا
املرصيات والسيدات األمريات إلنشائه تكتتب مستوصف تأسيس يف فكرت ولذلك امليدان،

واإلنسانية.» للوطن خدمة أدينا قد فنكون
مدرسة تأسيس األمرية عىل أقرتح أن لنفيس سمحت ثم الفكرة، هذه عىل فأثنيت
وترتيب وتربيته الطفل بصحة العناية مثل األمومة واجبات من يلزمها ما البنت لتعليم
عظيمة بفائدة تأتي كانت وإن واملستوصفات أصله، من يعالج أن بد ال الداء ألن املنزل؛
يذكر، يشء الوقتي العالج من يرجى فال جاهلة، األم دامت وما وقتية، فائدة أنها إال
وعلميٍّا قلبيٍّا معها باشرتاكي األمرية ووعدت … أساسه من الداء استئصال يجب بل
أمهات لرتبية كهذه مدرسة إنشاء يف ستفكر بأنها وعدتني إذا الغرض، هذا تحقيق يف

بذلك. فوعدتني «املربة»، من املنشودة الغاية تحقيق يمكننا حتى املستقبل
قالت: فقد هائلة، واستعدادات طائلة مرصوفات إىل يحتاج املرشوع هذا كان وملا
غاية يل إن قائلة: أضافت ثم املرشوع، هذا بتحقيق اآلن من نقوم أن من مانع ال إنه
وأن املرصيات، والسيدات األمريات بني والتعاضد التعاون روح تنمية وهي ذلك، من أبعد

القومية. اإلنسانية العاطفة أساس عىل مبنيٍّا العمل هذا يكون
الدواوين، بشارع تسكنها كانت التي الدار يف األول لالجتماع دعيت أسبوع، وبعد
الشاي تناولنا أن وبعد املرصيات. السيدات وكرائم األمريات من كبريًا عدًدا فوجدت
أمينة أحمد الحياة عني واألمرية رئيسة، حليم نازيل األمرية من لجنة تشكلت وتعارفنا
السيدات، باقي من وبعضاألعضاء سكرتريتني، األمريات وإحدى فوكيه ومدام للصندوق،
األمرية سمو أن األمرية وأخربتنا جنيًها. خمسني عن يقل ال بمبلغ منا واحدة كل واكتتبت
عباس الخديوي وأن سنويٍّا، جنيًها وعرشين وبمئة كبري بمبلغ ستتربع الخديوي والدة
رسم عليها طوابع علينا وزعت ثم املربة. هذه يف سيشرتكان وقريتنه الثاني حلمي
عىل حصيلتها ونضيف لنبيعها صاغ القرش فئة من فقرية طفلة إليها تضم امرأة
املديريات عىل الطوابع هذه بعض توزيع قررت كما الجمعية، مال رأس لتكون التربعات
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الحصيلة توريد وتم الجمعية، مال رأس يف للمساعدة والوزارات واملراكز واملحافظات
الحياة. عني لألمرية

وكان أوروبا، يف لالستشفاء الصيف فصل يف ذلك بعد األمرية سافرت أن حدث ثم
الخمسني ذاك إذ جاوزت قد تكن ولم الغالية حياتها عىل قىض الذي املرض اعرتاها قد
ذكائها لفرط وأقدرها أحبها كنت ألني نفيس؛ يف عميق حزن لوفاتها فكان عمرها، من

نفسها. ووداعة قلبها وطيبة حاشيتها ورقة
يف طفولتي مدة دراستي غرفة يف وأنا عيلَّ دخلت وقد منامي يف رأيتها ليلة ذات ويف
وسادة يديها عىل تحمل كاظمة األمرية كريمتها وخلفها سوداء ثيابًا مرتدية والدي بيت
إىل التفتت التحية، عيلَّ ردت أن وبعد لتحيتها، فتقدمت مقفل، كتاب فوقها صغرية

صامتة. إيلَّ وسلمتها عليها وما الوسادة منها وأخذت كريمتها
مرشوعها بتحقيق إيلَّ تعهد بأنها هذا فرست فقد األحالم، يف أعتقد كنت وملا
لها، وفاء رغبتها تنفيذ أجل من جهدي كل أبذل أن نفيس يف فقررت … عليه وتأتمنني
عندما وبخاصة املرشوع، هذا تحقيق نحو فتوًرا أظهرن قد وفاتها بعد األمريات وكانت
التربعات حصيلة من لديها كانت التي املبالغ حسني الدين كمال األمري نجلها من طلبن
داخلهن فقد مستند، أي لديهن يكن لم وملا ذلك، إثبات منهن فطلب الطوابع، وبيع
أنها يف أشك ال وإنني املبالغ، هذه اسرتداد من بد ال إنه لهن: قلت ولكني … اليأس
الدائرة عىل ترتدد مندوبة وجود يتطلب هذا وكان تركتها، التي األوراق يف أثبتتها قد
دراية لها فرنسية صديقة لذلك اخرتت وقد الدفاتر، يف واملوظفني الكتاب مع وتبحث
مقابل بال املأمورية بهذه القيام وقبلت والصدق، باألمانة ومعروفة الدفاتر بإمساك
دفعها الجنيهات، من آالف ثالثة يف الحق لنا تثبت أن واستطاعت لخاطري، إكراًما
شارع يف صغري منزل باستئجار املرشوع إنجاز بذلك وأمكننا تردد. دون األمري لنا
إىل موجوًدا املستوصف يزال وال املستوصف. يتطلبها التي اللوازم بكل مجهز الرباموني،

عيل». محمد «مربة باسم املعروف وهو اإلنسانية، الخدمات بأجل يقوم اآلن
ساعد وقد املربة، لدعم جديدة مبالغ جمع بهدف حفالت عدة بعد فيما أقمنا وقد
بشأن اقرتاحي للجنة فأبديت الجمعية، مال رأس نمو عىل الرشقية الليايل هذه دخل
املرحومة وبني بيني دار ما عليهن وقصصت املستقبل. أمهات لرتبية مدرسة إنشاء
األمريات معظم نظري وجهة فأيدت املربة. مرشوع بتنفيذ قيامها عند الحياة عني األمرية
بشربا كبري منزل إىل ووفقت الغرض. لهذا منزل لرشاء مبلًغا اللجنة واعتمدت والسيدات،
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إال يتطلب وال بالغرض ويفي القديمة القصور طراز عىل مبني وهو … فدان مساحة
املهندس املرحوم وكلفنا جنيه، ٢٢٠٠ بمبلغ اشرتيناه وقد والرتميمات. التعديالت بعض
املدرسة. أثاثات الستكمال يلزمه ما بإعداد جانبنا من وقمنا برتميمه، فهمي باشا محمود
والسيدات األمريات تبذلها كانت التي العظيمة الهمة أذكر أن إال يسعني وال
اللجنة رئاسة رشف يل وكان اإلنساني، بواجبهن للقيام الجمعية هذه أعضاء املرصيات
البؤساء بصحة ويعتنني أسبوعيٍّا تعقد جلسة كل يحرضن األعضاء وكانت فيها، العاملة
تطوع فقد كذلك الشعب. بأوالد العناية أعينهن نصب جاعالت وأمهاتهم، الفقراء أوالد من
الطبية الخدمات وكانت باملجان. اإلنسانية الخدمة لهذه واألجانب املرصيني األطباء بعض
يف بالتناوب يحرضن كن الالتي اللجنة أعضاء والسيدات األمريات إرشاف تحت تجري

محددة. أيام
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عىل نزوًال فرنسا إىل قصدنا وقد مرة ألول أوروبا إىل سافرت ،١٩٠٩ عام صيف يف
ووالدتي. وأوالده وزوجته أخي الرحلة هذه يف معنا وكان لالستشفاء. األطباء مشورة

من اقرتبنا أن إىل واتزان هدوء يف بنا وسارت األملانية، البواخر إحدى عىل أبحرنا وقد
له، الجميل بوصفها إليه خالتي شوقتني طاملا الذي امليناء هذا لرؤية أتوق وكنت نابويل،
واملوسيقيني باملغنني مألى صغرية زوارق أبرصنا الرسو، عىل السفينة أوشكت وعندما

قليلة. بدراهم عليهم املسافرين عطف ابتغاء الشعبية األغاني يوقعون
أرساب بها تحوط الزوارق تلك منظر واحد وقت يف ومسليًا وغريبًا مؤثًرا كان وكم
ألقى ما فإذا املسافرين. عطايا انتظار يف كاألسماك املاء يف يسبحون الصغار األطفال من
الباعة بعض يطوف بينما اللتقاطها. املاء يف جميًعا غاصوا اللريات، ببعض أحد إليهم

وغريها. والحيل األنتيكات وأنواع واملرجان الصدف ليبيعوا باملركب الجائلني
نرى كنا إذ الرشق، عن كثريًا بعدنا بأننا نشعر لم املدينة، تلك أهل حال رأينا وعندما
بعض يف الحال كان كما النظافة من كبري جانب عىل ليسوا الرءوس عراة حفاة األطفال
منشورة املغسولة املالبس الطرقات بعض يف نشاهد كنا فقد كذلك الرشقية، البلدان
ويف الشارع، بعرض وآخر منزل بني مشدودة حبال عىل وأحيانًا والرشفات، النوافذ يف

شعورهن. يمشطن بيوتهن أمام جالسات النساء بعض نرى كنا الفقرية األحياء
استيقظت وعندما والجالريي، فيزوف بركان زرنا أن بعد الليلة تلك نابويل يف أمضينا
فقد الطبيعة، مناظر أروع من منظًرا رأيت غرفتي، نافذة من ونظرت الباكر الصباح يف

النريان. من متقدة شعلة وكأنها الهضاب قمم بني من تبدو الشمس كانت
منها، اقرتبنا وعندما مرسيليا. إىل طريقها يف ذلك بعد الباخرة بنا أبحرت وقد
والهضاب قاتمة السماء كانت فقد نابويل، يف رأيناه عما يختلف ثوب يف أمامنا ظهرت
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ذلك وأمضينا … صباًحا امليناء يف الباخرة رست وقد اللون، رمادية بامليناء، املحيطة
وقد تجاري، بلد فهي والنشاط، الحركة وكثرية وبهيجة جميلة مدينة وهي فيها، اليوم
بعض زيارة قصدنا وقد الرشقية. املوانئ أهايل مع أهلها عادات تقارب نظري استلفت
وهي لومباري، دي نوتردام وكنيسة واملتحف الجالريي، فزرنا وآثارها، املدينة تلك معالم

شاهق. مرتفع عىل عظيمة أثرية كنيسة
الكورنيش عىل يقع وهو «الريزوف»، فندق يف للغداء شقيقي دعانا التايل، اليوم ويف
يسمى الحساء من نوًعا تناولنا وفيه الجميل، البحر منظر عىل مطل مرتفع فوق
مع ويقدم التوابل، إليها مضاًفا السمك من أنواع جملة من مصنوع وهو «البويابيس»،

املبشور. والجبن الجاف الخبز من قطع
عىل خاللهما تفرجنا يومني قضينا حيث ليون؛ إىل التايل اليوم يف سافرنا وقد
من يلزمنا ما بعض منها اشرتينا وقد املنظمة، حوانيتها وعىل الشهرية األقمشة مصانع
كله ذلك فوق وهو بالرشق، يذكرنا شيئًا فيه نر لم محض أوروبي بلد وليون … مالبس

فرنسا. بالد أعظم من وعلمي وتجاري صناعي بلد
الشانزليزيه؛ بشارع أوتيل» «برنسيس يف نزلنا حيث باريس؛ قاصدين ليون غادرنا
حركة رأيت الجميل، الواسع الكونكورد بميدان مررنا وملا غرفنا، حجزنا قد كنا حيث
مرص بعظمة تنطق العظيم امليدان ذلك وسط يف املرصية املسلة لوجود وعجبت … كبرية
وجودها وكان الحديثة، واملدنية الحضارة رمز تعترب التي البقعة تلك يف القديم ومجدها
السني. وأبناء النيل أبناء بني أوارصها توطدت التي املتينة األدبية للصداقة دائًما ميثاًقا
الشانزليزيه بشارع يمرون ووحدانًا، وزرافات وركبانًا، مشاة والنساء الرجال رأيت وقد
املناسبة، هذه عن شقيقي وسألت عيد، يوم أنه فظننت زينة، وأجمل حلة أبهى يف

… يوم كل هكذا باريس بأن فأجابني
ميادينها وتنظيم شوارعها واتساع مبانيها، لجمال فقط ليس باريس، أعجبتني وقد
فيها خطوة كل يف يجد اإلنسان ألن أيًضا؛ وإنما أهلها، هندام وحسن متنزهاتها وتنسيق
الذوق وحسن الجمال هناك … ومواهبه مداركه وينمي خياله ويوسع عقله يغذي ما

أصله. معرفة عن البحث إىل اإلنسان ويدفعان يشء كل يف يتجليان
النرص قوس تحت العربات مرور وبهاء، رونًقا العظيمة الحركة هذه يكسب وكان
الكبرية الفنادق تتناثر الشارع جانبي وعىل الجميل، النجمة ميدان وسط يقع الذي
يطل امليدان هذا وعىل بالجماهري، والغاصة املوسيقى فيها تعزف التي األنيقة واملقاهي
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قديمة رساي عن عبارة وهو املمتازة، العائلية الفنادق من وهو أوتيل» «برنسيس فندق
وقد ثمني، ورياش فاخر بأثاث ومفروشة جميًال تنسيًقا منسقة واسعة وأبهاء غرف بها
املكان هذا يف نشعر فكنا شقيقي، مع باالشرتاك مستقالٍّ طابًقا الفندق هذا يف استأجرنا

منازلنا. عن بعيدين لسنا أننا الهادئ
الكبرية حوانيتها بعض ملشاهدة باريس لوصولنا التايل اليوم يف خرجنا وقد
األزياء محالت رأيت عندما عجبت وكم الشهرية، املحالت من يلزمنا ما عىل والتوصية
مجرد العرض هذا يف يكن ولم … أنيقات جميالت فتيات عىل املالبس تعرض الكربى
املالبس هذه يالئم ما تمييز من تمكنها للمشرتية دروس فيه بل املالبس، رشاء يف الرتغيب
األلوان تنتقي أن تستطيع وكذلك امللبس، أناقة لتكملة تحتاجها التي اللوازم باقي من

وبرشتها. شعرها للون املناسبة
ا غاصٍّ األكاسيا طريق فكان بولونيا، غابة يف الزهور مهرجان يوم ذلك صادف وقد
الزهور عربات وكانت الطريق، جانبي عىل والجالسني املشاة من واملتفرجات باملتفرجني
يف والرجال السيدات تقل عربات وخلفها وأمامها املختلفة األزهار بأنواع مكسوة تمر
ويرفرف البهجة تغمرهم والورود باألزهار يرتاشقون وكانوا ملبس. وأجمل زينة أبهى
العربات من تتساقط التي األزهار يجمعون والواقفون املشاة كان بينما الرسور، عليهم
طابع فمن الصغرية، وغرفهم منازلهم بها يزينون ألنفسهم باقات منها ويكونون
ألرواحهم، غذاء باعتبارها فيها وحبهم لها وتقديرهم لألزهار الشديد ميلهم األوروبيني
بيوتهم بها يزينون األزهار بعض برشاء أنفسهم عىل يبخلون ال الفقراء معظم إن حتى

صدورهم. بها يحلون أو
دليل خري لنا فكان باريس، يف إقامتنا مدة دليلنا يكون أن يف شقيقي تطوع وقد
والفنون التمثيل ودور ومنتزهاتها وضواحيها مرافقها كل يعرف كان ألنه معني؛ وأكرب
يتحىل ما إىل يرجع ذلك وكان والتاريخية، القديمة امللكية والرسايات واملتاحف الجميلة
جماًال يكسبها معي وجوده كان ولذلك قدرها، حق األشياء وتقدير الذوق حسن من به

بعده. من به أشعر أعد لم ما وهو لها، تقديري من ويزيد جمالها فوق عيني يف
باريس، يف بها نقوم كنا التي الزيارات يف شقيقي بجانب لوجودي أرتاح كنت كم
هو أنه وأظن أذواقنا، وتقارب والجمال والعلم للفن تقديرنا يف وميولنا شعورنا التفاق
األرجاء تلك زيارة عيلَّ شق وكم … له ملرافقتي الغبطة من بكثري مثيل يشعر كان أيًضا

الذكرى. أستعيد أن حاولت كلما نظري يف رونقها من فقدت وكم بعده، من بدونه

85



شعراوي هدى مذكرات

يف الفرنيس يشب حيث الفرنسيني؛ تاريخ سجل من املنشورة الصفحة هي وباريس
التاريخ هذا ويتعلم املدارس يدخل أن قبل بالده، بتاريخ أظفاره نعومة منذ ا ملمٍّ بيئة أية
هذا وليس املجد، هذا خلود عىل حريًصا املجيد، بتاريخها فخوًرا تراه ولذلك … الكتب يف
ودور التاريخية وامليادين األثرية القصور بكل يطوف الفرنيس الشعب ترى بل فحسب،
العطالت. أيام يف أبوابها له تفتح التي واملعابد والكنائس الفنية واملتاحف والعلم اآلثار
من تخلو ال ألنها فيها؛ الرعاع أخالق رشاسة حتى يشء كل باريس يف أعجبني وقد
متفردون أشخاص فالفرنسيون تغيري، وال فيها تكلف ال شخصية عن وتعرب الروح خفة
ولذلك عيوبهم، يف وحتى وصفاتهم وأعمالهم وطباعهم أفكارهم يف مستقلون بعبقريتهم،
تقديسها. يف متفانني بحريتهم، متباهني بها، فخورين شخصيتهم، عىل محافظني تجدهم
إذ بزيارتها، عهدي بدء يف الحرية تلك يف التطرف نتائج من تأملت فقد ذلك ومع
الرقة من عظيم جانب عىل األمة تلك يف طبقة كل من والكبري الصغري أن أظن كنت
حوانيت أحد زيارة مرة ألول أردت عندما إنني املناسبة بهذه وأذكر … املعاملة وحسن
زحاًما الحانوت أبواب عىل وجدت البضائع، أثمان لتخفيض حدد يوم يف الكربى باريس
بالد يف عادتنا هي كما مجاملة املرور من الداخلني بعض ألمكن الباب عند فوقفت شديًدا،
ولكني املجاملة، تلك يل يرد من الداخلني بني من وأجد دوري سيأتي أنه ظانة الرشق،
األمواج تلك بني بشدة مدفوعة ورأيتني أحد، بوجودي يشعر لم أنه لألسف الحظت
عىل والسري باللكم أخرى وتتلقاني موجة تتقاذفني البرشية، األجسام من املتالطمة
أمام نفيس وجدت وثم الرهيب، التسابق هذا من خدي عىل دموعي تنهمر فكادت قدمي،
القماش من قطعة إىل بلطف يدي مددت وقد واملتفرجات باملتفرجني محوطة منضدة
كادت حتى بغلظة املتفرجات إحدى يدي من اختطفتها ما رسعان ولكن أعجبتني،
يسخروا أو يضحكوا ال حتى تأثري كتمت ولكني أخرى، مرة عيني من تفر الدموع
عىل بهما أستعني مجذافني ذراعي من اتخذت أن بعد املحل من خرجت وأخريًا … مني

املرتاصة. البرشية اللجج تلك من النجاة
التزاحم أن أفهم أن إىل منها انتهيت ولكنني األمر، أول ترقني لم األشياء هذه مثل
األنانية مظاهر من مظهًرا ذلك كان وإن وتفوقها، األمم تلك نهضة سبب هو الحياة يف
من ذلك يف ما رغم واضمحالله، تأخره سبب هما شعوره ورقة الرشق تسامح وأن …

ودعة. نبل
وكان األطباء، الستشارة قصدناها قد وكنا أكثر، أو شهر مدة باريس يف بقينا ولقد
أن دون طالت املدة ولكن أسبوعني، من أكثر بها إقامتنا تمتد أال البداية يف عزمنا يف
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وقد جميًعا. صحتنا عىل األثر أفضل لهما كان واملعيشة الهواء تغيري ألن بها؛ نشعر
«روبان» الربوفيسور مشورة عىل بناء لورن» دي «ابنيول إىل السفر عىل ذلك بعد عزمنا
انتظام عدم من أشكوه كنت ملا بالنسبة ا جدٍّ مفيدة الجهة تلك مياه أن لنا أكد الذي
قد أخي وكان … أقاسيها كنت التي اآلالم كل يل يسبب كان ما وهو الدموية، الدورة
واحد. صباح يف الفندق جميًعا فغادرنا نفسه، الوقت يف دودوم» «البوي إىل الرحيل نوى
٢٠ يوم وقع ما ذلك ومن مرص. يف هامة أحداث وقعت أوروبا، من عودتي بعد
فتى من النظارة، رئيس باشا غايل بطرس عىل الرصاص إطالق وهو ،١٩١٠ فرباير
الرئيس مغادرة عند وذلك الوطني، للحزب املنتمي الورداني، ناصف إبراهيم يدعى
السياسية األحداث أبرز من هذا وكان … الظهر بعد الواحدة الساعة يف الخارجية لنظارة

الفرتة. تلك يف وقعت التي
أدبية نهضة بوادر الوقت ذلك يف ظهرت قد فإنه االجتماعية، األحداث عن أما
يف املحارضات إلقاء صاحبت التي الوثبة تلك عن ذكرته ما إثر الراقيات، السيدات بني
يف للبحث فيه يجتمعن لهن أدبي ناٍد تأسيس بوجوب ذلك إزاء شعرت وقد الجامعة،
لهذا رعايتهن وطلبت األمريات، عىل الفكرة هذه وعرضت واالجتماعية، األدبية الشئون
هذا تفاصيل عىل لالتفاق منزيل يف لالجتماع موعًدا وحددن بارتياح فقبلن املرشوع،

املرشوع.
كليمان مرجريت اآلنسة الفرنسية بالكاتبة اتصال عىل كنت فقد أخرى، ناحية ومن
تحققت إذا وعدتني وقد أماني، عىل خطاباتي يف أطلعها وكنت دائًما، تكاتبني كانت التي
اجتماعية، محارضات وإلقاء معنا لالشرتاك مرص إىل خصيًصا تحرض أن مرشوعاتي
للسيدات، ناٍد تأسيس وهي الغالية أماني من أمنية تحقيق بقرب أبرشها إليها كتبت وقد
جاءت، أن وكان عندي، اجتماع أول لعقد املحدد املوعد يف تحرض أن إليها وطلبت
املرصيات األمريات وعضوية حليم أمينة األمرية رشف برئاسة منزيل يف االجتماع وعقد

للسيدات». األدبي الرقي «جمعية اسم تحت لجنة وشكلت واألجنبيات،
وبالجامعة بمنزيل محارضات سلسلة بإلقاء كليمان» «مرجريت اآلنسة بدأت وقد
ال وكانت اللجنة، هذه عضوية يف «مي» اآلنسة املبدعة الكاتبة اشرتكت كذلك املرصية،
فقد الرشق» «فتاة مجلة صاحبة هاشم لبيبة السيدة أما األدبية. حياتها بدء يف تزال

اللجنة. لهذه عربية سكرترية عينت
حسنًا قبوًال صادف الذي املرشوع بهذا والرتحيب التهنئة رسائل عيلَّ انهالت وقد

.١٩١٤ أبريل يف ذلك وكان إليه، املتعطشة النفوس لدى

87



شعراوي هدى مذكرات

نكن لم الذي النادي لهذا مقرٍّا ليكون منزل عن بالبحث أقوم أن ذلك بعد عيلَّ وكان
تسمح وال العمل، هذا مثل تستهجن كانت التقاليد ألن نظًرا ناديًا، تسميته عىل نجرؤ
الحياة يف معها والعامالت صديقاتها فيه تلَقى منتدى لنفسها تجد أو تتنفس بأن للمرأة
عىل كعادتهن، أوروبا إىل والسيدات األمريات من كثري وسافر الصيف جاء ثم االجتماعية،

الوطن. إىل عودتهن عقب الجديد املرشوع هذا تحقيق عىل العمل يستأنف أن
وكنت الصغرية، أخي ابنة عىل الشوكية الحمى مرض اشتد املدة، هذه غضون ويف
الطفالن فتشبع محمد، البني عروًسا ستكون بأنها أمامها نتحدث وكنا كبريًا، حبٍّا أحبها
رغم وسأتزوجه أحبه إنني تقول هي وكانت بينهما، املحبة عرى وتوثقت الفكرة بهذه
والبنات بسنة منك أكرب وهي تنتظرك «وهل يوًما: له قلت أنني فأذكر هو أما يشء، كل
يف ليس وكأنما سأتزوج؟» بمن «إذن ويقول: بالدموع يبكي فأخذ مبكرات؟» يتزوجن

غريها! الحياة
حتى عناية، من والدها بذله ما كل رغم الصغرية، «هدى» عىل املرض وطأة وزادت
املحاوالت هذه كل ولكن لعالجها. باريس من خصيًصا «روبني» الربوفيسور أحرض إنه
أنني وأذكر هللا، رحمة إىل توفيت املرض، مرارة من كثريًا قاست أن وبعد … تفلح لم
يف زهرة اليوم صباح املنون «قصف أقول: ١٩١٥ مايو ١١ االثنني يوم مفكرتي يف كتبت

حرستاه.» فوا طفولتها، يف بل صباها، عنفوان
لذلك وكان ويحبها، يعزها كان الذي والدها صحة عىل كبري تأثري لوفاتها كان ولقد
رغم شديًدا حزنًا محمد ولدي عليها حزن وقد جميًعا، نفوسنا يف عنيفة وهزة كبرية رجة
الزمته منخفضة حمى تعرتيه وكانت البنية، وضعيف مريًضا ذاك إذ وكان سنه، صغر

عالج. أي فيها ينفع ولم باستمرار
لعرضه أوروبا إىل بالسفر نصحوا الحالة، هذه سبب معرفة عن األطباء عجز وملا
اضطررت وقد الجبال. يف واإلقامة الهواء تغيري من وليستفيد هناك األخصائيني عىل
كان وإن بالسفر الطبيب لها يسمح لم حيث املرض؛ فراش عىل والدتي تاركة للسفر
واملتاعب النفسية الصدمات وعن املؤثرات عن بعيدة دامت ما صحتها عىل طمأنها قد
وكانت .١٩١٤ يونيو ١٤ األربعاء يوم ظهر بعد اإلسكندرية من سفرنا وكان الجسمانية،
فقد عليها، طمأنني الطبيب أن ورغم بدونها، وأسافر والدتي فيها أفارق مرة أول هذه
اإلسكندرية من أرجع أن نفيس حدثتني وقد ثانية، أراها لن كأنني دخيلتي يف أحس كنت

به. العناية عدم عىل يرتتب قد مما وخويف ولدي عليها كان التي الحالة لوال
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«أوتيل يف نجد ولم يونيو، ١٧ األربعاء يوم مساء من السادسة الساعة يف باريس وصلنا
الفندق هذا يف وجودي ألن كثريًا؛ لذلك رسرت وقد به، لإلقامة مناسبًا محالٍّ برنسيس»
مًعا نكون أن تعودنا وقد املرة، هذه يف معي والدتي وجود لعدم نفيس عىل يشق كان
نقيض أن الظروف أرغمتنا فقد ذلك ومع إلهي، يا حال أي ويف اآلن، هي فأين دائًما،

آخر. فندق أي يف مناسبة أماكن نجد أن عن عجزنا أن بعد الفندق هذا يف ليلتنا
فمن الرحلة، هذه يوميات بعض منها ألنقل الخاصة، مفكرتي إىل اآلن أعود وإنني
من يدونه عما مختلف آخر وقع له يكون اللحظة وحي من اإلنسان يكتبه ما أن املؤكد

بعد. فيما ذكرياته

يونيو ١٨ باريسيف
شقة لنا وأجر اليوم صباح الباشا خرج ثم برنسيس، بأوتيل أمس ليلة أمضينا
تطل دور أول يف والشقة بها نحن وها الحال، يف فعزلنا الكونتنتال، أوتيل
أنقى أوتيل برنسيس هواء ولكن البلد، من وقريبة الحديقة وعىل الشارع عىل
الظهر وبعد لألوالد، مشرتيات بعض لقضاء الصباح يف خرجنا وقد وأحسن.
هذه ألطف ما روبني»، «مدام لزيارة ذهبت العرص وبعد روس، مدام زارتني

الوفاء. مثال فإنها قلبها، أطيب وما السيدة
لبثنتي نظرتي ولكن فيها، قاسيته ما أذكر إني «بثنة». ميالد ليلة الليلة

وسعادتهما. ببقائهما يكافئني أن هللا وأسأل مىض، ما كل تنسيني
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يونيو ١٩ الجمعة

ترى فيا اليوم، لهذا أبقاني أن هللا أشكر سنة، عرشة اإلحدى بثنة أتمت اليوم
بذلك. صحتي تسمح أن هيهات والعرشين؟ الحادية سن يف وأراها أعيش

يونيو ٢٠ السبت

املدرسة، إلدخاله يلزمه وما شعراوي حسن لريى لوندرة إىل اليوم الباشا سافر
ولكني األطباء، مشاورة من يلزم ما بعمل وكلفني هنا، األوالد مع وتركني
أعلم ال عظيم بحزن وأحس زكام، ابتداء وأظنه وحلقي، رأيس يف بألم أشعر

لبعادها. وتأملي والدتي إىل اشتياقي إال سببًا له

يونيو ٢١ األحد

الصباح من قلبي، مثل حزين، عبوس يوم والسحاب، باملطر اليوم هذا أثقل ما
فيا الدموع، من عيناه تكل ولم بابتسامة الشمس عليه تعطف لم املساء حتى

به: زمن من عيلَّ تبخل عيني ولكن البكاء، أشاركه كنت لو حبذا

ح��ج��ر أو ص��خ��ًرا ل��ي��س ق��ل��ب��ي إن م��ه��ًال ده��ر ي��ا
الن��ف��ط��ر ال��ت��ج��ل��د ل��وال ب��م��ص��ائ��ب أرج��م��ت��ه
ب��ال��س��ه��ر ع��ي��ن��ي وك��ح��ل��ت أح��ب��ت��ي ع��ن��ي ف��رق��ت
ال��م��ط��ر س��اب��ق��ت ل��ل��ي��وم م��س��ع��ف��ي دم��ع��ي ك��ان ل��و
ال��ق��در أق��وى وم��ا ده��ري ي��ا أق��س��اك م��ا وي��اله

بتشخيصمرض وأزعجني كومبي» «الدكتور إىل اليوم ظهر بعد توجهت
املرصان. يف التهابًا عنده إن قال: حيث «محمد»؛
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يونيو ٢٢ االثنني

ذهبنا وصولنا وعند فرساي إىل الغداء بعد كليمان» «مدموازيل مع توجهنا
كأغلب مغلقة فكانت الرساي أما عليه، وتفرجنا البارك إىل وتوجهنا منزلنا إىل

بفرنسا. املتاحف

يونيو الخميس٢٥

قاعة يف مًعا الشاي وأخذنا بولونيا، إىل كليمان» «مدموازيل مع توجهت
الكلوب. استقبال

يجد لم إنه حيث «محمد»؛ عىل وطمأنني اليوم، روبني الدكتور حرض
يوًما. ١٥ لعالجه وقرر املرصان، يف التهابًا عنده

يونيو ٢٩ االثنني

وتوجهت سيجفريد». «مدام عند كليمان» «مدموازيل مع الشاي إىل دعيت
زائدين. ولطف برتحيب فقابلتنا املحرتمة، العاقلة السيدة عند الرابعة الساعة
دعتها قد وكانت البنات، مدارس مفتشة فيجزون مدموازيل يل وقدمت
املدارس مشاهدة بوساطتها يمكنني ولكي بها تعرفني لكي خصيًصا

والتدبريية. الصناعية

يونيو ٣٠ الثالثاء

املنزيل والتدبري الصناعية املدارس لزيارة فيجزون» «مدموازيل مع توجهت
فرحت علينا، وحزنت لهم رسرت وأحزنني، رأيته ما ا جدٍّ ورسني للبنات.
أنفسنا حاكمني كنا إذا وعرضه بطوله جيل يلزمنا لتأخرنا، وتكدرت لتقدمهم
ولكن حذوهم. وحذونا مشينا إذا درجتهم عىل لنحصل محكومني، بقينا إذا
عليه ونثابر عملنا يف نثبت الحية، الروح هذه عىل نتحصل أين من أسفاه وا

الكمال. من الدرجة هذه إىل لنصل
فيه تطالب كبري نسائي اجتماع لحضور دعيت بباريس، وجودي أثناء يف

بالسالم. وينادين واالنتخاب، الحقوق يف بالرجل املرأة بمساواة السيدات
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السيدات عظيمات فيه خطبت «الجورنال»، صالة يف كبري اجتماع عقد وقد
كليمان ومدموازيل كروا سانت دي وأفريل سيجفريد مدام مثل الفرنسيات
بني حتى الشباب بني للسالم الدعوة روح الحظت وقد أخريات، وسيدات
أن أعتقد ورصت ا، جدٍّ الجميل املظهر هذا من رسرت وقد أنفسهم، الضباط

الرقي. من عظيمة درجة إىل وصلوا قد حقيقة األوروبيني
وسألتها السالم يف وتحدثنا ذلك، بعد سيجفريد» «مدام زرت أن حدث وقد
العظيمة السيدة تلك فأجابتني أوروبا، سيسود السالم أن تعتقد كانت إذا عما
فيما له ونهيئ نفوسنا، يف نوطده أن يجب العالم السالم يسود أن ألجل قائلة:

طويل. زمن إىل يحتاج ذلك فإن وبالطبع حولنا،
شعرت وقد حماماته أخذ يف الباشا بدأ حيث «فيتيل»؛ إىل ذلك بعد عدنا
مع النزهة يف أوقاتي أغلب أقيض فكنت معي، والدتي وجود لعدم بالوحدة

البلدة. من القريبة القرى يف أو الحديقة يف ولدي

أف، السطور: هذه ١٩١٤ يوليو ١٠ الجمعة يوم الخاصة مفكرتي يف كتبت وقد
«الكور» مدة كل سأميض … الحزين! اليوم هذا أثقل وما عيلَّ، األمس ليلة أطول ما
عىل العنان فيها ألقي التي حريتي أويقات من محرومة … الشكل بهذا — العالج —
وأحالمي وتخيالتي كتبي بني وشاغل شغل كل عن بهم وأنفرد وتذكاراتي أفكاري عاتق
حياتي … الحقيقية حياتي وبالجملة وحارضي، ومايض وعبادتي وصالتي وأوهامي
… الظروف تقتيض كما عليها أو فلها … نفيس معي … أنا أكون فيها التي الشخصية

أنا! يا اللقاء فإىل
مثل البارك يف أطوف اليوم هذا أمضيت يوليو: ١١ السبت التايل اليوم يف وكتبت
مشغوًال الباشا وكان جوز» «قرة عىل يتفرجون كانوا األوالد إن حيث وحدي؛ التائهة
كنت اآلن؟ حالك وما العزيزة؟ والدتي يا أنت فأين لها، املعينة األوقات يف مياهه بأخذ
تذكار وأي تذكارك، إال معي ليس واآلن الساعات، هذه مثل يف تالزمينني سنتني قبل
فينعكس عيني يف الدنيا فتظلم اآلالم، طريحة فراشك يف أتصورك أكون، أينما رباه يا

حسنًا. أراه كنت ما فيهما
بلدة وهي ريمون» «دون بلدة كانت وملا وقتي. فراغ أمأل أن حاولت قد أنني عىل
كانت التي الصغرية الغرفة وشاهدت زرتها فقد «فيتيك» عن كثريًا تبعد ال دارك» «جان
كاترينا» «سانت أصوات فتسمع تحتها صالتها تؤدي كانت التي والشجرة تسكنها،
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شارك امللك عهد يف اإلنجليز احتالل من فرنسا تخلص أن يأمرانها ميشيل» و«سان
عليهم وانترصت اإلنجليز عىل بها هجمت صغرية مسلحة قوة امللك أعطاها وقد السابع.
… حرًقا باإلعدام عليها وحكموا اإلنجليز وحاكمها الفرنسيني أحد خانها ثم «باتي» يف
اآلثار كل فيه متحًفا الصغري بيتها من واتخذوا يقدسونها، الفرنسيون أخذ ذلك وبعد

ريمون». «دون يف املوجودة القديمة التاريخية
عىل حاجياتي بعض لقضاء باريس إىل سافرت حماماته، يتم أن الباشا أوشك وملا
النزول من بدًال استأجرها قد أخي كان شقة يف نزلت وقد شعراوي، حسن مع أعود أن

«مرجريت». خادمتي سوى معي أحد وجود لعدم الفندق يف
ساكنة، هادئة وشوارعها خالية، باريس وجدت عندما عظيمة دهشتي كانت وكم
عندما يوليو شهر أواخر بها وجودي صادف قد وكان كاسفة. عابسة سكانها ووجوه
«الفيجارو». جريدة ومدير صاحب بينيت» «مسيو قتلت التي كايز» «مدام حادثة وقعت
تقدم لم السيدة هذه أن يعلمون كانوا أنهم رغم اللعنات لها يكيلون الجميع وكان
نرش من بينيت» «مسيو تمنع لكي جهدها بكل سعت أن بعد إال جريمتها ارتكاب عىل
يلوث ما وفيها بنرشها وزوجها هي يهددها كان والتي يده، تحت كانت التي الوثائق

فقتلته. نفسها جماح كبح تستطع لم فعل، فلما رشفهما،
فرنسا بني الحرب وقوع احتمال عن يتحدثون الناس أسمع كنت نفسه، الوقت ويف
أوروبا إليها وصلت التي املدنية أن يف العظيمة لثقتي ذلك أصدق كنت وما وأملانيا،
زارتني عندما ولكن الوحشية. أنواع أشد تعترب التي الحرب، غمار خوض من ستمنعها
هول من الظهر مقوسة تكون وتكاد شاحبة وجدتها كليمان»، «مدموازيل صديقتي
الحالة ألن األسف؛ مع نعم فقالت: قائمة، الحرب أن ا حقٍّ أتظنني فسألتها: املوقف
قالت: السالم؟ أنصار يا أنتم موقفكم سيكون وماذا لها: فقلت شديًدا، تفاقًما تفاقمت
أبًدا أصدق ولم ذلك، من عجبت وقد ضعيًفا، زال ما صوتنا ألن شعبنا؛ بجانب سنكون

ممكنة. الحرب أن
مالية ورقة رصف وأردت حاجياتي لقضاء التايل اليوم يف توجهت عندما ولكن
ميلء كيس وبيدها الرصافة إيلَّ وأتت ذهبًا، رصفها قيمة أجد لم فرنك، ألف قيمتها

… الفضة سوى عندي يبَق ولم الذهب كل جمع لقد يل: وقالت بالفضة،
ألنني ذلك بعد أسفت وقد الثقيلة، الفضة من بدًال ورًقا تعطيني أن فضلت وقد

الفضية. الدراهم قيمة أجهل كنت

93



شعراوي هدى مذكرات

الخادم سألني شعراوي، حسن مع «فيتيل» إىل العودة فيه أردت الذي اليوم ويف
فأجبته خالية، مرموقة محالت وجود غالبًا يتعذر ألنه القطار؛ يف حجزت قد كنت إذا عما
القطار، إىل توجهنا عندما ولكننا املحالت، لحجز املحطة إىل سبقنا أن وكان بالنفي،
… املراكشيني! وأحد الثالثة نحن سوانا القطار يف يسافر فلم خالية، دواوينه كل وجدنا
استقبلوني وقد باملحطة، انتظارنا يف واألوالد الباشا وجدت «فيتيل»، إىل وصلنا وملا
خوًفا املدينة هجروا الناس ألن غرينا؛ أحد نسكنه الذي بالفندق يبق لم إنه قائلني لهفة يف
«فيتيل» نغادر أن قررنا وقد يوليو، ٢٩ يوم ذلك وكان الحدود، من لقربها الحرب من

أغسطس. شهر من الثاني اليوم يف األكثر وعىل أيام، ثالثة أو يومني بعد
طلبوا قد أزواجهن ألن الخادمات؛ وبخاصة محزونني، بالفندق الخدم رأيت وقد
قائم وهو الفندق بإغالق أمر بأنه أجابنا الحالة، عن الفندق مدير سألنا وملا للتجنيد

العسكرية. للخدمة أيًضا هو يطلب ربما وأنه املصارف، إىل إلرساله الذهب بجمع
املفروض وكان بسويرسا، موريس» «سان قاصدين أغسطس أول يف «فيتيل» غادرنا
انتظاره يف بقينا ولكننا عرشة، الحادية الساعة حوايل يف سنستقله الذي القطار يصل أن
سألنا ساعات، ثالث حوايل موعده تأخر وملا الواحدة، الساعة حتى املحطة رصيف عىل
له: فقلنا أطفال؟ مع سباحة يوم هذا هل غضب: يف لنا فقال السبب، عن املحطة ناظر
شيئًا ألشرتي املحطة مطعم ودخلت للحرب، واالستعداد التعبئة يوم أنه نعلم كنا ما إننا
فاشرتيتها اإلوز، كبد من وعلبة واحد رغيف من إال خاليًا فوجدته لألوالد، الطعام من
وكان والكبد. الرغيف عليهم فوزعت شديد، جوع حالة يف األوالد وكان والرغيف هي

للطوارئ. احتياطيٍّا الصغرية حقيبتي يف بها فاحتفظت الشيكوالتة، بعض معي
سألنا وملا مقصده، نعلم ال قطار بنا مر عندما الثالثة، الساعة حتى كذلك بقينا
أين إىل أحد يعلم وال الجنود، ترحيل يوم اليوم «إن لنا: قال وجهته، عن املحطة ناظر
املحطة تلك ويف «بلفورت». إىل بنا وصل حتى القطار هذا فركبنا القطارات.» تسري
بعض علينا وأشارت سويرسا، جهة من الحدود إىل قاصد إنه لنا: قيل آخر قطاًرا رأينا
لعدم بأنفسنا أمتعتنا نحمل فنزلنا القطار، هذا وركوب قطارنا برتك الفرنسيات السيدات
النساء ونرى املجندين، تحمل القطارات أمامنا تمر وكانت باملحطات الحمالني وجود
وأحزانه. آالمه يخفي أن يحاول اآلخر وبعضهم يبكي بعضهم لودعاهم، جنئ الالتي

وكانت وابنتها، أملانية سيدة فيه معنا ركبت قد وكانت اآلخر، القطار بنا وسافر
أقول وأن أحميها أن ورجتني بي والتصقت بابنتها السيدة هذه أتت وقد خوًفا، ترتعد

خاطرها. وطمأنت بذلك وعدتها وقد معيتي، يف إنها
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الساعة حوايل يف بنا سار ثم املحطات، إحدى يف طويلة فرتة القطار بنا ووقف
وعرفنا مرصي يهودي تاجر معنا ركب قد وكان وعطشوا جاعوا قد األوالد وكان العارشة
وكان ساعة، حوايل الحدود قرب إىل بنا يصل سوف القطار هذا إن لنا: فقال بنفسه،
بعض يحرض بأن التاجر ووعدنا الجميع، بني وقسمته حلوى من معي ما أخرجت أن
مسافة عىل القطار وقف ساعة من أكثر وبعد وصولنا، عند املحطة بوفيه من املأكوالت
اليهودي فهرول الفطري، من نوع باسم ينادين البائعات وسمعنا الحدود من قصرية
يتحرك لم األمل هذا وعىل نأكله، بيشء لنا يأتي أن انتظار يف وجلسنا القطار من ونزل
لقد ا، حقٍّ يقول: وهو اليدين صفر التاجر صعد القطار، تحرك موعد قرب وملا منا، أحد
فإذا منه» بيشء لنا وأتيت األطفال، تذكرت «لعلك له: فقلت ا، جدٍّ لذيذًا الفطري طعم كان
نفيس أمنع أن أستطع فلم نسيت!» لقد … جدٍّا آسف «إني خجل: يف ويقول يرتبك به
ينطق فلم … تنساهم؟» فكيف جائع، وأنت أوالدي زاد من أعطيتك «لقد قائلة: لومه من

الخجل! شدة من
نرتك أن علينا يجب كان حيث الحدود؛ عىل أخرى مرة القطار وقف ساعة وبعد
من قليًال ألرشب الفرصة انتهز أن حاولت وقد األملاني. السويرسي القطار ونأخذ قطارنا
األملانيات كانت فقد حاولت، عبثًا ولكن املحطة، بوفيه من املأكوالت بعض وأحرض املاء
كنت أنني إىل ينتبهن ولم األملان للرجال والرشاب الطعام بتقديم مشغوالت الجميالت
الصالون، إىل أوالدي أدخل أن وحاولت القطار، إىل وعدت يفهمنها ال وهن الفرنسية أتكلم
األطفال نجلس أن من بد هناك يكن لم النهاية ويف باألملان، مكتظة الدواوين كل فوجدت
الليل، منتصف بعد الثانية الساعة حتى الطرقة يف واقفني نحن نبقى وأن الحقائب عىل

للمحطة. فندق أقرب قاصدين منه فنزلنا «بال» مدينة إىل القطار وصل أن إىل
واحد، مكان لديه يوجد ال إنه قائًال: صاحبه ابتدرنا حتى الفندق، وصلنا إن وما
فندق عن للبحث صباًحا الثالثة بعد الصغار بأطفايل سأخرج أنني تظن هل له: فقلت
اإلرصار لهجتي يف رأى وملا الليلة، هذه إليوائنا يكفي ما املدخل مقاعد يف أرى إنني آخر،
يف أماكن لنا يجد أن أخريًا واستطاع آخر، فندق يف خالية أماكن عن ليسأل قام والحزم،
نصف مسافة عىل الفندق هذا إىل لتنقلنا سيارات وطلب القديمة. «بال» يف يقع فندق
من حالة يف ونحن الفندق ووصلنا الرون، نهر من األخرى الضفة إىل وانتقلنا ساعة
طلبنا حتى غرفنا ندخل نكد ولم األطفال، وبخاصة وصفها: يمكن ال واإلرهاق التعب

عميًقا. نوًما نمنا ثم فأكلنا وخبز، وجبن بلبن يأتي أن الخادم من
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وأنا باأللم شعرت وقد الشارع، يف يلعبون األطفال صوت عىل الصباح يف استيقظنا
حولهم، يدور ما كل جاهلني ويمرحون يضحكون كانوا الذين الصغار هؤالء إىل أنظر

… بؤساء! أيتام إىل تحولهم سوف الحرب أن مدركني غري
الخامسة يف وصلنا حيث زيورخ؛ إىل «بال» بارحنا أغسطس١٩١٤، ٢ األحد يوم ويف
من حجزنا قد كنا أننا رغم الئقة أماكن نجد ولم «بوروالك»، فندق يف ونزلنا … مساء
كثرة ومن الحياة، بلد باعتبارها سويرسا إىل هاجروا قد كانوا الناس كل ولكن قبل،
النزالء يحصل فال والغذاء، املعيشة يف اإلمكان قدر باالقتصاد الفنادق التزمت الزحام
عىل للحصول الطعام غرفة إىل نتوجه أن علينا وكان فقط، الرضوري القوت عىل إال

… دورنا جاء حتى ساعة نصف من أكثر طويل طابور يف وانتظرنا اإلفطار،
الحرب، اقتصاد بوادر هذه إن لنا: فقيل السبب، عن فسألنا امللح، افتقدنا يوم وذات
بعد الشاي طلب نتحاىش ورصنا املعيشة، غالء بسبب األقدام عىل سريًا نتنزه وبدأنا

تقريبًا. جنيًها يكلفنا كان ألنه الظهر؛
زيورخ فرتكنا إيطاليا، طريق مرصعن إىل نعود أن الباشا قرر الظروف، هذه وإزاء
الليل ويف مساء، الخامسة يف ميالنو إىل وصلنا حيث ١٩١٤؛ أغسطس ٧ الجمعة يوم
بصوته البوم ينعق ما بمثل الحرب» «أخبار أصواتهم بأعىل ينادون الجرائد باعة كان

الهادئة! الليلة يف املنازل أسطح عىل النحس
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ال الجرائد باعة نداءات وكانت أوروبا، يف مكان كل يف تطاردني الحرب أخبار كانت
فقد ذلك عن وفضًال الصباح. حتى النوم أستطع لم فإنني ولذلك الليل، طوال تتوقف
يخدمون بأنهم منهم ظنٍّا سدى، حياتهم يقدمون الذين هؤالء أجل من يتمزق قلبي كان

… بأيديهم! ويقتلونها اإلنسانية يحاربون أنهم يدركون ال وهم الوطنية
كبرية، وكنائس متاحف ذات جميلة واسعة مدينة وهي ميالنو، وصلنا قد وكنا
نعد لم أننا لدرجة أيدينا، بني النقود لقلة األماكن هذه زيارة من نتمكن لم ولكننا

األقدام. عىل نسري أو الرتام نركب أصبحنا وإنما تنقالتنا، يف السيارات نستخدم
حيث مرص؛ إىل لنبحر جنوة إىل تركناها فقد ا، جدٍّ قصرية ميالنو يف إقامتنا وكانت
البواخر إحدى عىل محالت عن لنا تنازل الذي املرصيني بأحد التقى قد الباشا كان
خال. واحد رسير بها وليس ا جدٍّ مزدحمة جميعها كانت البواخر ألن العتيقة؛ اإليطالية
التاسعة الساعة بقطار ١٩١٤ أغسطس ١١ الثالثاء يوم ميالنو بارحنا وهكذا
الباخرة ركبنا وقد والثلث، عرشة الثانية الساعة يف جنوة إىل وصلنا حيث والربع؛
خوًفا وطني، إىل يمكن ما بأرسع العودة إىل أتوق وكنت جنوة، إىل وصولنا ليلة اإليطالية
أن أعلم وكنت الحرب، بنشوب علمت إذا — مريضة تركتها التي — والدتي انزعاج من

القرب. من تدنيها كانت عنيفة نفسية صدمة كل
النوم، غرف إىل النزول أردنا وعندما بقليل، الليل منتصف بعد الباخرة بنا قامت
الباشا فتوجه فيها، الحر وشدة لقذارتها نظًرا دقائق من أكثر فيها نبقي أن يمكننا لم
وجود لعدم ذلك يتيرس لم ولكن بغريها، الغرف هذه لنا يستبدل أن يرجوه القبطان إىل
من فقبل باهظ، مبلغ نظري غرفهم تأجري عليه عرضوا الباخرة قوميسريي ولكن غريها.
وكانت الغرف، تلك إىل فرحني وصعدنا تقريبًا، يمتلكه كان ما كل ودفع راحتنا أجل
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تزاحمت حتى الوسائد عىل رءوسنا وضعنا أن ما ولكن الهواء، يدخلها كثرية منافذ ذات
مكتظة بالغرفة فإذا لننظفها، املراتب ورفعنا وحدب صوب كل من الرصاصري علينا
وأمضينا الباخرة ظهر إىل جميًعا صعدنا ثم يمكن، ما بأرسع فغادرناها الحرشات، بهذه

… الصباح حتى املقاعد عىل ليلتنا
فيها، لننام الدفة من بالقرب خيمة لنا يرضب أن القبطان من طلبنا الصباح، ويف
عىل أنا وكنت الدفة، من بالقرب مرتفعة خشبة عىل لألوالد ووضعناها املراتب ونقلنا
األرض، عىل األوالد أحد يقع أن غفوت أنا إن أخىش وكنت «محمد» فراش بجوار مقعد

النوم. من يمنعني الخوف فكان
النوم، يف نستغرق أن وقبل التعب، لشدة نظًرا عني رغًما عيناي غفت ليلة وذات
هي «بثنة» وكانت باألرض جسم ارتطام صوت سمعت عندما صارخة مذعورة قمت

يشء. يل يحدث لم أماه، يا تنزعجي ال تقول: سمعتها رصخت فلما تدحرجت التي
امتأل نابويل من نقرتب ونحن الرابع اليوم ويف الحال. هذا عىل أيام ثالثة أمضينا وقد
مستمرٍّا، اإلنذار صفري ترسل وأخذت سريها من الباخرة فهدأت كثيف، بضباب الجو
الثالثة الدرجة ركاب من رصاخ أعقبها عنيفة بهزة شعرنا ذلك وأثناء مزعج، بشكل
بغريها، اصطدمت قد املركب أن مني ظنٍّا أوالدي، عن ألبحث الحاجز نحو فهرولت
من وعدًدا الخشب من قطًعا ووجدت البحر إىل نظرت عندما أمامي املوت شبح ورأيت
جزء تحطم قد الباخرة أن يف واحدة لحظة أشك ولم املاء، وجه عىل طافية القبعات
بجانبي ليكونا ولديَّ عن أبحث فجريت تغرق، أن وشك عىل وإنها الصدمة إثر منها
صيد. سفينة حطمت قد باخرتنا بأن الركاب فطمأن أرسع القبطان ولكن الغرق. وقت

الغرقى. عن ليبحثوا النجاة قوارب بإنزال البحارة وأرسع
من أكثر عنه يبحثون ظلوا منهم واحد عدا فيما اآلخر بعد واحًدا ينشلونهم وصاروا
الضباب وانقشع فيها بمن النجاة قوارب وعادت عليه، العثور من يئسوا حتى ساعتني
الحادث هذا ليقع إال مرت ما الضباب فيها خيم التي الساعة تلك وكأنما يكن لم كأن
ملك فيها يهبط التي القضاء ساعات من ساعة وكأنها املسكني، الرجل ذلك وليغرق

القدر. اختاره من ليأخذ املوت
كتانيا إىل وصلنا ثم الليل، فيها وأمضينا املساء، عند نابويل إىل الباخرة وصلت وقد
ظلت الوقت، وطوال ١٩١٤ أغسطس ١٦ األحد يوم صباح من عرشة الحادية الساعة يف
انتظار يف وظللنا النوم. من نتمكن فلم البطاطس، من هائلة كميات تشحن الباخرة
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أي يف فنحجز وآخر، آن بني الحرب إيطاليا تعلن أن نخىش فإننا قلق، يف الباخرة تحرك
بالدها. من بلدة

رأينا حتى امليناء من تخرج كادت ما ولكنها كثريًا فرحنا الباخرة، قامت وعندما
إيطاليا دخلت لقد أنفسنا يف وقلنا فجزعنا بالعودة، إليها ويشري يتبعنا بخاريٍّا زورًقا
سبب عن القبطان سألنا وملا يكونا»، أن خفت ما كان «لقد القائل: بقول وتمثلت الحرب.
شحنا «لقد مازًحا: علينا رد الحرب، يف إيطاليا اشرتاك من بمخاوفنا وصارحناه رجوعنا،

«… مفعوًال! كان أمًرا هللا يقيض وحتى طويلة مدة لطعامنا يكفي ما البطاطس من
قد نقودهن كانت السيئة، املفاجأة هذه من مثيل يبكني السيدات بعض رأيت وقد
ظروف يف منها يتكسبن مهنة ملعظمهن وليس عيشهن كسب كيفية عن فتساءلن نفدت
عىل القضاء يف سببًا يكون أن يمكن التأخري هذا ألن أبكي؛ كنت فقد أنا أما الحرب،
ما والجواهر الحيل من معي كان فقد الحياة، ألسباب بالنسبة أما املريضة، والدتي حياة

سنني. لعدة وأوالدي أنا ثمنها يكفيني
الطهو، أحسن إنني تقول: السيدات إحدى أسمع الخيمة داخل عزلتي يف وأنا وكنت
تقول: وأخرى عائلة، عند أو بنسيون يف أشتغل أن فيمكنني إيطاليا، يف حجزت فإذا
وثالثة … املهنة هذه أزاول أن احتجت إذا ويمكنني والتفصيل، الحياكة فأحسن أنا أما
والقيام الطعام، من نوع أي طهو وال مالبيس، يف فتق رتق حتى أعرف فال أنا أما تقول:

… أطفال! مربية أعمل قائلة: برهة بعد أضافت ثم أصنع؟ فماذا … بالخدمة
مثل يف كنت لو أفعل أن يمكن كان ماذا … نفيس وأسأل ذلك كل أسمع كنت

ظروفهن؟
بيتًا وأدخل ولدي أترك أن يمكنني وال الحياكة، أجيد وال الطهو، أحسن ال وجدتني
وتقدمت الطهو، تعلم يف اجتهدت ذلك بعد ألنني يل، درًسا كان هذا أن وأعرتف للخدمة،

والحياكة. التفصيل فن يف
البواخر رشكة أن وهو السبب، عرفنا كتانيا، ميناء إىل الباخرة عادت وعندما
طلبها، فرفضت العودة، لرحلة الالزم بالفحم الباخرة تموين اإلسكندرية من طلبت
إىل وصولنا موعد أخرى ليلة للبقاء اضطررنا وبذلك باحتياجاتها، لتتزود أعيدت ولذلك
لعدم الفرحة منتهى يف كنا أخرى ناحية من ولكننا ساعة، وعرشين أربًعا اإلسكندرية

الوقت. ذلك حتى الحرب إيطاليا دخول
يف أحد وجود لعدم عجبنا وقد ،١٩١٤ أغسطس ١٩ يوم اإلسكندرية إىل وصلنا وقد
نفسه الوقت ويف شكرتها وقد العربية. اللغة ابنتي تعلم كانت وفتاة الكاتب إال انتظارنا
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من أكثر اإلسكندرية يف البقاء أستطيع ال أنني تعلم وهي السفر مشاق لتكبدها عاتبتها
عليها. واالطمئنان والدتي للقاء لهفة يف ألنني واحدة ليلة

عامل وجدت حتى العربة من أنزل أكد ولم الرمل، محطة إىل ذلك بعد وتوجهنا
سطورها، عىل نظري وقع وملا مرتعدة، بيد فتحتها برقية وسلمني الباب عىل التلغراف
مشئوًما ً نبأ يحمل التلغراف كان فقد بي، تدور الدنيا وأن اهتزت قد األرض أن أحسست

املسكينة. والدتي وفاة خرب هو
الفاجعة. هذه عن كتبته ما الخاصة مفكرتي من أنقل وإنني

أغسطس١٩١٤ الخميس١٠ يوم
أتمتع كنت نعيم أعظم من بزواله وحرمت لدي، إنسان أعز اليوم هذا يف عدمت

أتعسني! ما به،
يمكنني ال املزار، القرب يف فعز وعدت التالقي، القرب يف أظن وكنت بعدت
يغيب أن يمكن املشئومة الساعة تلك فما نفيس، عىل املروع النبأ وقع أصف أن

األبد. طال مهما خاطري عن هولها

ويف بالدي، أرض قدماي تطأ التي الساعة أيف القدر، وقسوة القضاء لسخرية يا
خاطرها سأطمنئ بأني وأسعد والدتي، لقاء بقرب فيها نفيس أمني كنت التي اللحظة
يف بما الحياة والدتي تغادر الساعة تلك أيف الحزينة، نفسها عىل الرسور بعض وأدخل
كانت النطق، فقدت ملا أنها علمت وقد حياتنا. عىل والجزع الفراق لوعة من الرحيم قلبها
القضاء يدركها أن مخافة الساعة إىل الباب ومن الباب إىل الساعة من نظرها تحول
التي هانم» «عطية وكانت عليهما، واالطمئنان ولديها رؤية دون العالم هذا فتفارق

اإلسكندرية. إىل بوصولنا توهمها برقية لها اصطنعت قد غيابي مدة الزمتها
مربيتهما مع ولديَّ فرتكت املنزل، وصلنا ملا الظهر بعد الثانية حوايل الساعة كانت
القاهرة وصلنا وملا الثالثة. الساعة بقطار مرص إىل فوًرا وزوجي أنا وسافرت واملعلمة،
إىل ومنها املنيا إىل جثمانها نقلنا ثم الصباح. حتى أبكيها فراشها بجانب الليلة أمضيت
هناك. قربًا لنفسها أعدت قد كانت حيث والدي؛ قرب بجوار ودفناها الرشق، يف مقابرنا

النفس. حزينة البال كاسفة التايل اليوم يف وعدت
نحوها أشعر كنت التي أمي بفقد عميق حزن من انتابني ما أصف أن يمكنني ال
مرضها أثناء امتزجتا اللتني األمومة وعاطفة البنوة عاطفة … مختلفتني بعاطفتني

مستمرين. واهتمام مالطفة من املحزنة حالتها تستلزمه كانت وما الطويل،
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أضناني، مؤلم غريب شعور واحد. وقت يف وثكل بيتم موتها عند شعرت نعم،
يل يخبئ القدر أن أحسب كنت وما الحزن، درجات من يكون ما أقىص أظنه وكنت
أحتمل وأن الوحيد، وعمادي العزيز أخي وفاة … وأقىس أفدح نكبة غيبه طيات بني
هذه قبل جواره إىل والدتي اختار أن هللا حمدت وكم غريها. احتملت كما املصيبة هذه

الكربى. الفاجعة
يل ومالطفته عيلَّ أخي عطف زيادة عليها حزني من يخفف وكان والدتي، ماتت
وغمرني واملساء، الصبح يف املحبوب وجهه وأراني إال يمر يوم من ما إذ لحظة، كل يف
فقدته، ما يعوضني املحبوب أخي جانب من هذا كان وقد والحنان، الرب أنواع بجميع
ليمتعني وحنانه حبه من عيلَّ يفيض فكان عاجًال، منه سأحرم بأنني يحس كان كأنه
يف مصابي خاللها أنىس كدت سنوات ثالث ذلك بعد عشت وقد محبته، من قسط بأكرب

وعنايته. أخي رعاية بفضل العزيزة أمي
األمور يف نتحدث وكنا املساء، ففي صباًحا يكن لم إن لزياراتي يأتي أخي كان
أنهم يرى كان بينما بالحلفاء، أعجب كنت فقد لرأيي، مخالًفا رأيه وكان السياسية،

واألتراك. لألملان النرص يطلب وكان الحرب، أثاروا الذين وأنهم مستعمرون أناس
يف عباس الخديوي حياة عىل االعتداء محاولة خرب وصلنا … أوروبا يف رحلتنا أثناء
مظهر». «محمود يدعى مرصي شاب هو الخديوي اغتيال حاول الذي وكان إسطنبول،
ألن حربية؛ معركة إىل الشارع فانقلب العايل، الباب إىل طريقه يف الخديوي وكان
حزب حكم ضد والحرية االئتالف حزب دبره انقالبًا هناك أن ظنوا (الرشطة) الجندرمة
«محمود الجاني أيًضا وقتل شخًصا، ثالثني من أكثر الشارع يف فسقط والرتقي، االتحاد
وهي زوجته عليه فغضبت قدميه، بقطع انتهت إصابات باشا جالل وأصيب مظهر»،
بك: شوقي أحمد فيه وقال «درنة» سقوط يوم مرص يف تزوجته قد وكانت الخديوي بنت

ي��ت��رن��م وت��اب��ع ي��ن��وح م��ول��ى م��آت��م ق��ام وه��ن��اك ه��ن��ا ف��رح

طلقت. حتى زالت وما منه، الطالق طلب عىل أرصت وقد
الحكومة وكشفت العظمى، الحرب أعلنت االعتداء، حادث من تقريبًا أسبوعني وبعد
عىل باشا رشدي حسني الخديوي قائمقام وأبلغت … للخديوي كراهيتها عن الربيطانية
وبدأت مرص. يف عودته يف ترغب ال بأنها ١٩١٤ أغسطس ١٢ يف كتشنر اللورد ناب لسان
أعلنوا اإلنجليز أن تردد بقليل ذلك وبعد مرص، خارج موجوًدا زال ما والخديوي الحرب
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قالت املوضوع هذا يف افتتاحيٍّا مقاًال كتبت الفرنسية الطان جريدة وأن الخديوي، عزل
فرنسا.» أو إلنجلرتا صديًقا يكن لم ألنه الخديوي؛ بعزل أحسنت قد إنجلرتا «إن فيه:

صارت وأنها مرص، عىل الحماية إعالن نبأ الخديوي إىل وصل ديسمرب ٢١ يوم ويف
ألن نظًرا وأنه عليها، سلطانًا عني قد الخديوي عم كامل حسني األمري وأن سلطنة،
حفظت وإن مرص إىل الرجوع من حرم فقد اإلنجليز، ملك أعداء إىل انضم قد الخديوي

الخاصة. أمالكه له

رهيب حلم

وسألني زوجي واستيقظ نومي، يف أشهق حتىرصت أبكاني مزعًجا حلًما رأيت ليلة ذات
أخي بيت وقصدت املنيا إىل سافرت أنني منامي يف رأيت بأني فأجبته بكائي، سبب عن
كئيبة وهي األرض تكنس نومه غرفة باب أمام والدتي فرأيت هناك، ذاك إذ وكان
ودخلت عنهما، أبحث فخرجت افرتقا. لقد فقالت: وزوجته أخي عن فسألتها كاسفة.
حسني حرم أختها وبجانبها سوداء ثياب يف أخي زوجة فوجدت الباب بجانب غرفة
فحاولت غضب، يف للخروج تتأهبان وكأنهما األسود، إزارها أيًضا مرتدية رياض بك

وبكيت. ذلك عيلَّ فعز حنق، نظرة إيلَّ فنظرتا منعهما،
املنيا، من شقيقي حرض التايل اليوم صبيحة يف ولكن … الحلم ذلك من تشاءمت
معي دعاهن الالتي صديقاتي مع إليه السفر يف تأخري سبب عن وسألني وزارني
وقت. أقرب يف السفر، يف عيلَّ ألح األعذار بعض له انتحلت وملا عنده، أيام بضعة لقضاء

الثالثاء. يوم بحضورنا فوعدته ١٩١٧ فرباير ١٥ السبت يوم ذلك وكان
يف ولدي اعرتت كما اليوم، ذلك يف سفرنا دون صديقاتي إحدى مرض حال ولكن

الليل. منتصف بعد حتى بجانبه للسهر اضطرتني شديدة حمى نفسه اليوم مساء
فقمت حلمي، ليلة أيقظني كما مبكًرا زوجي أيقظني األربعاء يوم صباح ويف
أختك ألن املنيا؛ إىل لنسافر أيقظتك «لقد يل: فقال بابني، حل عما وسألته منزعجة
أو املوت، مرض يف «إنها قال: مريض؟» وولدي أسافر «وكيف فأجبته: ا.» جدٍّ مريضة

النبأ. لهذا شديد بحزن فشعرت … توفيت» إنها الحقيقة يف
التعليمات مربيته أعطيت أن وبعد حالته. عىل ألطمنئ ولدي غرفة إىل وذهبت
أختي. عىل باكية وخرجت إزاري فارتديت أزف، قد الرحيل موعد وكان خرجت الالزمة،

ولدي. عىل مشغولة
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الحزن عالمات وجهه وعىل انتظارنا يف آغا سعيد وجدت املحطة، إىل وصلت وملا
معي وبقي الرجال، محل إىل وتوجه كعادته زوجي تركني القطار ركبنا وملا الشديد.
كيف قلت: … حلمك» تحقق «لقد فقال: رأيته، الذي الحلم عليه فقصصت آغا، سعيد

يرد. ولم فسكت فراقهما؟ استدعى وزوجته أخي بني خالف حدث هل ثم ذلك
عنده أحدثته فيما وأفكر كعادته، ينتظرني أخي أتخيل كنت السفر، مدة وطوال
أوالدها وتربى علينا، عطوفة كانت إذ ويجلها يحبها كان ألنه الكدر؛ من أختي وفاة
وإن بابنه، ويناديه «فؤاد» يحب شقيقي وكان عندنا، سلطان وفؤاد وإبراهيم محمد
وكانت سلطان»، «فؤاد وسماه اسمه أعطاه الذي وهو معه، ورضع سنه مثل يف كان
سنها مثل يف كانت التي والدتي تحب وكانت عمه، ابنة من والدي بنات ثانية هذه أختي

الحب. تبادلها والدتي وكانت تقريبًا،
اآلغا وجدت بل انتظارنا يف شقيقي أجد لم املنيا، محطة إىل بنا القطار وصل وملا
دار إىل أم أحمد بني إىل … أذهب أين إىل اآلغا وسألت … باملعزين مشغوًال فظننته …

شقيقي. عند توفيت قد أختي أن ذهني إىل فتبادر عندنا. طبًعا فأجابني: شقيقي!
وملا جميًعا، الناس وجوه عىل الشديد الحزن عالمات من رأيته ملا دهشت وكم
النساء ندب من سمعته ملا أكثر دهشتي وازدادت … التجارية املحالت إغالق من شاهدته

واملنازل. الطرق يف وعويلهن
أجل من هذا كل وأن أخي، أصاب قد سوءًا أن قط ببايل يخطر ولم ذلك كل الحظت
أشق أن عيلَّ الصعب من صار حتى الزحام كثرة من دهشت املنزل وصلت وملا وفاته،
ذاهلني إيلَّ ينظرون الناس وكان الطريق. يل يفسحون كانوا أنهم رغم طريًقا لنفيس
أبك لم ألنني الصدمة هول من عقيل فقدت قد حسبوني أنهم بعد فيما علمت وقد …
«انظري قائلة: أخي زوجة وقابلتني واالستغراب. االندهاش عالمات إال عيلَّ تبدو ولم
أخيك»، يف مصيبتنا «إن فقالت: عندكم؟» أختي توفيت «هل لها: فقلت أصابنا.» ما

قلبي. أعماق إىل وصل بخنجر طعنتني كأنها فأحسست
ورأيت غرفته، نحو مرسعة فهرولت عليه، مغمى وأنه حي أخي كأنما إيلَّ وخيل
أقبله عليه فارتميت عالماته، وال املوت اصفرار عليه أر ولم شفته، تعلو الحلوة ابتسامته
يف يقظته أرقب فراشه بجانب وبقيت فيه. الحياة تدب أن أمل عىل جسده وأدلك وأناديه
لندائي أخي يستجب لم لألسف ولكن يفيق، أو صوتي بسماع يتنبه لعله وأناجيه لهفة

ندائي. يلبي أن يف دائًما عادته كانت كما
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وكانت الليلة، تلك هناك وقضينا مًعا، يضمهما قرب يف والدي جانب إىل أخي ودفن
يف أفكر أن دون ليلة أربعني املآتم ليايل استمرت وقد … جميًعا حياتنا يف الليايل أسود

مريًضا. تركته الذي ولدي
األنس ومبعث حياتي بهجة كان ألنه الحياة؛ يف آمايل كل معه رحلت أخي، وبرحيل
ملا نحوهما، بالواجب وشعوري ولديَّ وجود ولوال تتدهور، صحتي وبدأت فيها. والبرش

واحدة. لحظة بعده بقيت
أسرتد بدأت وملا بحالتي، األطباء واهتم الشفاء، من يئست مريضحتى مدة وطالت
شقيقي! بوفاة لحقتني التي بالخسارة أكثر أشعر جعلتني أخرى صدمة صدمت قوتي،
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العاملية الحرب أعقبت التي الفرتة يف مرص يف السياسية الحياة عن أتحدث أن قبل أريد
أن ذلك قبل أريد … ١٩١٩ ثورة قيام إىل أدت أحداث من ذلك عىل ترتب وما األوىل،
وتفكريي. نفسيتي عىل ومدلول أثر ذات وكانت األيام، تلك يف حدثت واقعة عن أتحدث
ثياب يف املربيات إحدى جاءتني أن ١٩١٨ أكتوبر ٢١ يوم صبيحة يف حدث فقد
بصوت بادرتني وقد شقيقي عىل حزني يف يل مجاملة بها تزورني أن تعودت سوداء

… الباحثة! ماتت لقد قائلة: متهدج
بعد الحياة يف شيئًا أن أظن كنت وما … الخرب لهذا نفيس يف حزن بهزة وشعرت
قد كنت إذ لذلك عجبت وقد العنيفة، الهزة هذه شعوري يهز أن يستطيع أخي فقدان
أخي، عىل حزني لغري متسع شعوري يف يبق لم أنه وحسبت بالحياة، صلة كل قطعت
أن أنا يعنيني الذي ما فيها، التأثري هذا أحدثت التي تلك وعىل نفيس عىل أثور وكدت
بوفاة ا هامٍّ عضًوا نهضتهم يف خرسوا قد ورجالها، نساءها البالد وأن قضت؟ قد الباحثة

الفاضلة! السيدة تلك
السيدة، لهذه أسود إطار ذات بيضاء صفحة مخيلتي يف انفردت اللحظة تلك ويف
عام عقد الذي املؤتمر قاعة يف يدوي وهو البادية باحثة صوت أسمع أنني إيلَّ وخيل

للنساء. عرشة بحقوق مطالبًا ١٩١٠
عىل تلقي وهي املرصية بالجامعة محارضاتها يف ناظري أمام خيالها تجسم لقد
والحجاب السفور يف مناقشاتنا بخاطري ومرت والواجبات، األخالق يف دروًسا أترابها
بابتسامة ونشاطنا أقوالنا إىل تنظر وكانت الحرب، قبل نعقدها كنا التي االجتماعات يف

واالستغراب. الشك من بيشء ممزوجة
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بنعشها وإذ … الراحلة دار قاصدة وخرجت ثيابي فارتديت قمت الفور وعىل
املشيعني، جماهري خلفه وتسري املرصي بالعلم ملفوًفا ويقابلنا الطريق، علينا يخترص
عىل القرب وأغلقوا النشيط، الجسم ذلك الرتاب واروا حيث األخري؛ مقرها حتى وتبعتهم

املتقدة. الذكاء شعلة
بحقوقهم تمسًكا أكثر األموات أن شعرت بأحزاني، واختليت منزيل إىل عدت وملا
فرصة، كل يف واستغالله باحرتامه يطالبوننا مقدًسا تراثًا عواتقنا عىل ألقوا فقد منا،
إال أستطع لم فقيدتنا، ذكرى لتكريم سبقونا قد الرجال أن النساء نحن رأينا ملا لذلك
فقمنا «الباحثة» نحو عليهن بالواجب زميالتي وأطالب أحزاني، أنانية من أتجرد أن
تحت تكون أن السيدات وأرادت األوىل. املرصية بالجامعة لها تأبني حفل بإقامة بدورنا

حياتي. يف مرة أول املنرب فاعتليت رياستي،
وبعدها، الثورة إبان اجتزناها التي العصبية األيام يف عنها أبحث كنت ذلك وبعد

ضمريي. يف إال صوتها يرتدد ال فكان نفيس، يف أناديها وكنت

الحرب بعد ما

التي عرش األربعة مبادئه ولسون الرئيس وأعلن ،١٩١٨ عام األوىل العاملية الحرب انتهت
ترتقب مرص وظلت ترضاه، الذي الحاكم واختيار مصريها تقرير حق األمم تعطي كانت
لها كان ا جدٍّ قيمة مساعدات الحلفاء ساعدت قد أنها وبخاصة عليها املبادئ هذه تطبيق
رأت وملا املساعدات. هذه بقيمة أنفسهم اإلنجليز اعرتف وقد الحرب، نتائج يف كبري أثر
عليه، كانت ما عىل تبقى سوف الحالة وأن بوعودها ستفي إنجلرتا أن يبدو ال أنه مرص
وبدءوا العمل. مجال وخوض الكالم مجال لنبذ يتهيئون وبدءوا رجالها شعور تيقظ
املرصي الوفد وتشكل االحتجاجات تحرير عىل مقصورة كانت التي السياسة ينبذون

إيجابي. بعمل القيام ليتوىل
والخروج السياسة لهذه حد وضع وجوب ويف املوضوع، هذا يف التفكري أن ويبدو
رجاالت من كثري اهتمام عىل استوىل قد كان اإليجابي، العمل إىل االحتجاجات عالم من
باشا يكن وعديل باشا زغلول وسعد طوسون عمر األمري بني بشأنه الحديث ودار مرص.
يف الرأي قادة من وغريهم باشا الباسل وحمد باشا محمود ومحمد باشا شعراوي وعيل
سعد أن لدرجة القضية بهذه املشتغلني طليعة يف طوسون عمر األمري كان وقد مرص.
هذا يف االشرتاك من يتمكن لم األمري ولكن إليه، الوفد رئاسة إسناد يف يفكر كان باشا
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السياسة، يف يتدخل وأال اإلسكندرية إىل يعود بأن القرص أوامر إليه صدرت أن بعد العمل
للقرص. اإلنجليزية السلطة إيعاز نتيجة ذلك وكان

يوليو أول يف الصادر القانون بمقتىض شكلت التي الترشيعية الجمعية كانت وملا
اختيار إىل النية اتجهت فقد األوىل، العاملية الحرب انتهاء حتى قائمة زالت ما ١٩١٣
وتخويل األعضاء هؤالء يزكيها هيئة اختيار أو أعضائها، بني من املرصي الوفد أعضاء
مما وكان الوفد. بتأليف وأصحابه باشا سعد فاستقل العامة، الوكالة صفة الهيئة هذه
يحتاجه ما بكل للقيام استعداده من شعراوي باشا عيل عرضه ما الفكرة هذه شجع
بدفع األمة تقم لم إذا الباقي بدفع ووعد جنيه، ألف أربعني لغاية نفقات من الوفد سفر

منه. جانب دفع يف قرصت أو الالزم املال
عيل باشا، زغلول سعد والعزة: السعادة أصحاب حرضات من الوفد ن تكوَّ وقد
باشا، محمود محمد بك، املكباتي اللطيف عبد بك، فهمي العزيز عبد باشا، شعراوي
باشا، الباسل حمد بك، حنا سينوت باشا، صدقي إسماعيل بك، السيد لطفي أحمد
عفيفي حافظ الدكتور بك، النحاس مصطفى بك، النرص أبو محمد بك، خياط جورج

بك.
بإبالغ كفاحه ليبدأ الهدنة إعالن يرقب تشكيله، بعد املرصي الوفد بقي وقد
وأصحابه سعد بادر ،١٩١٨ نوفمرب ١١ يوم الهدنة أعلنت فلما مرص. مطالب بريطانيا
األربعاء يوم موعًدا لهم فحدد الربيطاني، املعتمد ونجت ريجنالد السري مقابلة طلب إىل
وعيل باشا زغلول سعد به التقى حيث صباًحا؛ عرشة الحادية الساعة يف نوفمرب، ١٣

بك. فهمي العزيز وعبد باشا شعراوي
وبدأ موعده، اقرتب الصلح إن بقوله: التاريخي اللقاء هذا ونجت السري بدأ وقد
تأمًلا األمم أقل هم واملرصيون طويًال، زمنًا شغلته التي الحرب غمرات بعد يفيق العالم
دولة يشكروا أن وعليهم طائلة، أمواًال منها استفادوا قد ذلك مع وهم الحرب، أرضار من

فائدتهم. وكثرة رضرهم قلة يف سببًا كانت التي العظمى بريطانيا
فإن ملرص، خريًا فعلت إنجلرتا إن تقول ما بقوله: باشا زغلول سعد عليه ورد
األحكام لدوام محل ال أنه أظن ولكنني الشكر، مع لها يذكرونه بالبداهة املرصيني
يف حق لهم املرصيني فإن عقدت وقد الهدنة وأن واملطبوعات، الجرائد ملراقبة وال العرفية

مستقبلهم. عىل قلقني يكونوا أن
فإن سلوككم، يف متبرصين تكونوا أن وعليكم تتعجلوا أال يجب ونجت: السري وقال

البعيدة. للعواقب ينظرون ال الحقيقة يف املرصيني
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ذلك. عىل املوافقة أستطيع ال باشا: زغلول سعد عليه ورد
فإن فيه، مبالغني لسنا االستقالل، طلبنا يف إننا قائًال: باشا شعراوي عيل وتدخل
قديًما االستقالل نالوا ممن وغريها األسود والجبل والرصب البلغار من أرقى أمتنا

وحديثًا.
العزيز عبد عليه رد وهنا كبرية، مرص يف األميني نسبة بأن ونجت السري فاعرتض
يقودون الذين ألن األمم؛ باستقالل يتعلق فيما ثانوية مسألة النسبة هذه بأن بك فهمي

مرص. يف متوفرة التام االستقالل رشوط وإن قالئل، أفراد البالد كل يف األمم
عبًدا كانت لو منها أحط أفتكون لرتكيا، عبًدا مرص كانت لقد ونجت: السري وقال
الجعليني، من لرجل عبًدا أكون قد قائًال: باشا شعراوي عيل له تصدى وهنا إلنجلرتا؟!
كلتا ترسني ال ذلك ومع الجعيل، وبني بينه مناسبة ال الذي ونجت للسري عبًدا أكون وقد
قدمت كما ونحن ذلها، تحت تبقى أن نفيس تحب وال أرضاها ال العبودية ألن الحالتني؛

العبيد. صداقة ال األحرار صداقة إلنجلرتا أصدقاء نكون أن نريد
الستيالء عرضة يجعلها وجغرافيٍّا مرصحربيٍّا موقع أن بحجة ونجت السري وتذرع
استقاللنا عىل إنجلرتا ساعدتنا متى بقوله: باشا زغلول سعد فأجابه عليها. قوية دولة كل
واملساس استقاللها من دولة أي تمكني عدم عىل معقولة ضمانات نعطيها فإننا التام،
من املحالفة تستلزمه ما االقتضاء عند لها ونقدم غريها عىل ونحالفها إنجلرتا، بمصلحة

الجنود.
األجانب، الديون أرباب حقوق وهو آخر، أمر يبقى باشا: شعراوي عيل وأضاف
العمومي. الدين صندوق سلطة هي سلطته تكون حيث اإلنجليزي؛ املستشار بقاء فيمكن
محادثة محادثتنا أعترب وإني أقوالكم، سمعت لقد بقوله: اللقاء ونجت السري وأنهى
هذا يف الربيطانية الحكومة أفكار عن شيئًا أعرف ال فإني حبية، بصفة بل رسمية غري

الصدد!
فهموا حيث ونجت؛ السري وبني بينهم دار فيما املقابلة هذه أثر الثالثة تدارس وقد
حل من وانتهائها الصلح عقد قبل املرصية املسألة يف تفكر ال الربيطانية الحكومة أن
نيتها يف فليس ذلك، يف فكرت لو حتى أنها أيًضا وفهموا الحرب، عىل املرتتبة املشاكل
تناولوا عندما ونجت السري عىل دهشة من بدا ملا البالد باستقالل واالعرتاف الحماية إلغاء

االستقالل. عن الكالم معه
رأي بعد يعرف ال أنه ونجت السري مع حديثهم خالل من عرفوا قد كانوا وملا
للتباحث لندن إىل السفر لطلب مالئمة فرصة انتهزوها فقد املرصية، املسألة يف حكومته
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إىل وأصحابه سعد كتب وقد عليها، العام الرأي وإطالع املسألة يف هناك األمر أويل مع
فرصة. أقرب يف السفر بجوازات ومطالبني السفر يف مستأذنني اإلنجليزي الجيش قيادة

السامي. املندوب ودار الربيطانية القيادة وبني بينهم املكاتبات حلقة واتسعت
الوفد ألعضاء الترصيح فطلبت وقتئذ، الحكم يف باشا رشدي حسني وزارة وكانت
السبب. لهذا تستقيل أن الوزارات ورأت اإلنجليز، يوافق فلم الصلح، مؤتمر إىل بالسفر
جميع معه وتضامن طلبه وعزز جدوى، دون بالسفر له بالسماح يطالب الوفد وظل
تأليف يف االشرتاك عن وأرضبوا البالد، يف والكفاية املكانة أصحاب وكل السابقني الوزراء

… الزمن من فرتة حكومة بال البالد وبقيت … وزارة أية

الوفد زعماء اعتقال

القائد استدعى فقد القائم، املوقف وإزاء العسكرية لألحكام خاضعة كانت مرص إن قلنا
هذا عليهم وألقى ،١٩١٩ مارس ٦ يوم املرصي الوفد رجال الربيطانية للقوات العام
يف العقبات تقيمون وأنكم املناقشة، موضع الحماية مسألة تضعون أنكم «علمت البالغ:
تحت البالد إن وحيث الوزارة؛ تأليف يف بالسعي الحماية تحت املرصية الحكومة سري
اإلدارة سري عرقلة إىل يرمي منكم عمل أي أن أنذركم أن يلزمني لهذا العسكرية، األحكام

األحكام!» هذه بموجب الشديدة للمعاملة عرضة يجعلكم
مناقشة» «ال فصاح: مناقشته باشا زغلول سعد حاول البالغ، هذا تالوة أتم أن وبعد

وانرصف. وتركهم …
قالوا: الربيطانية، الحكومة رئيس إىل برقية كتبوا عنده، من انرصفوا وعندما

قبلت الوفد، سفر عىل استقالتها سحب علقت ملا باشا رشدي وزارة إن
عىل قضيتنا عرض وبني بيننا الحيلولة إال معنى لذلك وليس نهائيٍّا، استقالتها
إلدارة أهلية مرص رجال أعظم أن السياسة هذه عن نتج وقد السالم، مؤتمر
أجمعت التي األمة مشيئة تعارض وزارة تأليف رفضوا قد األيام هذه يف البالد

االستقالل. طلب عىل
عىل حكومة بال البالد بقاء مسئولية تقع أن لذلك الطبيعية فالنتيجة
السلطة أن غري وأمتهم، ضمائرهم أمام حرج مركز يف هؤالء وضعوا الذين
قبولها. عن للوزارة املرشحني امتناع مسئولية تحميلنا إىل عمدت العسكرية
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تجهل ال وهي … العسكري العقاب بأشد وتوعدتنا اليوم، السلطة أنذرتنا
تعلم كما مرشوعة، غري الحماية ونرى التام، االستقالل لبالدنا نطلب أننا
بالطرق أدائه عن نتأخر ال وطنيٍّا واجبًا عاتقنا عىل أخذنا قد أننا بالرضورة

ذلك. كلفنا مهما املرشوعة
العالم سخط يجلب الذي الجائر الترصف هذا لكم نذكر أن وحسبنا
الشعب. بال فريتاح الوفد، بسفر األزمة هذه حل يف تفكروا حتى املتمدين،

رئيس إىل الربقية هذه رفع من مرص يف الربيطانية العسكرية السلطة اتخذت وقد
عقيدتهم وتزعزع املرصيني، ترهب بذلك أنها وظنت القوة، الستعمال مربًرا لندن حكومة
محمود ومحمد باشا زغلول سعد اعتقال تم ١٩١٩ مارس ٨ يوم ويف قضيتهم، عدالة يف

مالطة. جزيرة إىل ونفوا باشا، صدقي وإسماعيل باشا الباسل وحمد باشا
الذي زوجي محله وحل مالطة، إىل وأصحابه باشا سعد نفي بعد الثورة شبت ولقد
نعمل وزوجي أنا وكنت مبارشة، الحني ذلك يف السيدات حركة وقامت للوفد، وكيًال كان
أن ينتظر وما يحدث ما عىل يطلعني زوجي وكان األشخاص، لخدمة ال وطننا لخدمة
نصحني الذي هو وكان سجنه، أو نفيه يحدثه الذي الفراغ ملء من ليمكنني يحدث،

الوفد. أعضاء وبعائالت باشا محمود محمد وحرم باشا سعد بحرم باالتصال
ألن األول؛ اليوم يف ومتناقًضا بطيئًا رسى قد وأصحابه سعد اعتقال نبأ وكان

إليه. التلميح أو نرشه الصحف عىل حظرت العسكرية القيادة
يف وغريهم العليا املدارس طلبة به علم ثم يومه، يف النبأ عرفوا الوفد أعضاء ولكن

األقاليم. إىل ومنها القاهرة أنحاء يف ورسى التايل، اليوم
وخرجوا مارس، شهر من العارش اليوم صباح يف العليا املدارس طالب أرضب وقد
اعتقال عىل لالحتجاج السياسيني املعتمدين بدور طافت كبرية مظاهرة يف مدارسهم من
يوم كل تسمع وهي مشيئتها، إبداء يف الحق وحرمانها األمة شعور كبت وعىل الزعماء،

مصريها. وتقرير حقها بيان إىل كافة األمم دعوة
وأصبحت عرش، الحادي اليوم يف الحوذية أرضب ثم الظهر، بعد الرتام عمال وأرضب
من املظاهرات وتجددت األوروبية، الدكاكني إال املدينة أنحاء معظم يف مغلقة الدكاكني
الربيطانيون الجنود فقابلها الجماهري، من شتى وطوائف األزهر وطالب املدارس طالب
أو املظاهرات يف مشرتك بني وال وصغري كبري بني مفرقني غري الرشاشة املدافع بإطالق

مشرتك. غري
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املحاكم، عن املحامون فانقطع اإلرضاب، أعلنت قد املحامني نقابات وكانت
بدًال املظاهرات فكثرت وحنقهم، الناس غضب املظاهرات قمع يف القسوة واستثارت
العسكريني الحراس صواب وطاش تخمد، أن من بدًال وقدتها واضطرمت تقل، أن من
يوم ففي الناس، من حشد إىل النظر يطيقون وال يميزون ال فأصبحوا املفاجأة، جراء من
بجوار كبري حشد عىل نريانها املدرعة السيارات أطلقت مارس، من عرش الرابع الجمعة
يف يكونوا ولم كثريين خلًقا وجرحت رجًال عرش بضعة منهم فقتلت الحسيني، املسجد
مدن يف املظاهرات وتعددت الصالة. أداء بعد املسجد من خارجني كانوا ولكنهم مظاهرة
يف الرصاص وإطالق القتل خرب وشاع القاهرة، يف به قوبلت ما بمثل فقوبلت القطر،
كل يف الثورة وانفجرت الصدور، يف كظمه طال الذي السخط فانفجر األقاليم، أنحاء

مكان.
إن أو الوحيد، الثورة سبب هي كانت املظاهرات إن يقال أن الخطأ من أنه عىل
الرشر مثل كانت فاملظاهرات العاصمة، مظاهرات لوال القطر يف لتنفجر كانت ما الثورة
الثورة تلك شهد فمن االنفجار، وشك عىل يغيل بركان فوهة من البداية يف يتطاير الذي
ال قوة أنها أيقن وقودها، وتأجج مكامنها عمق عىل يدل اندفاًعا اندفعت التي الجارفة

املظاهرات. نتيجة وليست املظاهرات سبب هي وأنها طويًال، تحبس
الهدنة، بعد الفرج انتظروا ثم وآثارها، الحرب مظالم عىل زمنًا الناس صرب فقد
من أوجسوا ما فوق املستقبل مخاوف من ويوجسون الخيبة مرارة يتجرعون بهم فإذا
الذي الوقت يف كله الكظم هذا يعانون أنهم املرارة من وزاد املاضية. السنوات مخاوف
أمًرا يطلبون وإنهم والرجاء، بالظفر الصداء فيه وتتجاوب اإلنصاف دعوة فيه تعلو

البالد. عن واإلقصاء بالتهديد يجابهون بهم فإذا واالحتجاج الشكوى حق هو يسريًا
واملعتقلني املوتى أخبار وشاعت املتظاهرين، الرصاصعىل إطالق خرب شاع وعندما
أنحاء جميع يف واحد نمط عىل ظهوره وكان وعم، الغضب طغى والشبان، الطالب من
يف وتال طنطا بني ما الحديدية السكك انقطاع فبدأ اتفاق سابق وال تدبري بغري البالد
التحطيم وتناول واحدة، دفعة كثرية جهات يف انقطعت ثم مارس، من عرش الثالث اليوم
إليها وصلت حيثما الحديدية؛ السكك وقضبان والتليفون التلغراف أسالك والتخريب

الثائرين. أيدي
إعاقة وهو مقصود، بتدبري الثائرون تعمده غرض من التحطيم هذا يخل ولم
وتفتيش السالح لجمع والقرى باملدن الطواف عن الجوالة والفرق املسلحة القطارات

الناس. وإيذاء املنازل
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… مرسوم قصد بغري جامًحا اندفاًعا كان والتخريب للتحطيم األكرب الباعث أن إال
يريد الجامحة الثورة هذه يف هو كأنما … ساخط وهو يصنع فيما يحار الساخط اندفاع
كل يف متفقة الثورة عوارض فجاءت داره، وإحراق أثاثه بتدمري ولو الدنيا تسمعه أن

الحالة. تلك يف يستطاع ما كل هي ألنها مكان؛
املصالح بأسباب أعمالها يفرسون األمة، هذه شعور فهم يف ضالني اإلنجليز ظل وقد
يف حساب له يحسب ال عامل النفسية البواعث كأنما النفسية، بواعثها إىل ينظرون وال
مصطنع بتدبري إال االتفاق هذا تتفق ال الثائرين أعمال أن فظنوا الجماهري، حركات

أجنبية. ودسيسة
الرجال قلوب يف الغرية نار ونزكي ونؤازره، الوفد أخبار نتتبع ذلك بعد بقينا وقد
استطاعتنا، قدر الجرحى ونزور اإلنجليز، برصاص املصاب أهل ونوايس … والنساء
والقتىل، الجرحى أسماء عىل نحصل أن وحاولنا واملعوزين للفقراء املساعدة يد ونمد

ا. جدٍّ كثرية أسماء عىل فحصلنا
عمر، بنت عائشة والسيدة محمد، بنت شفيقة السيدة نذكر: األسماء هذه ومن
إسماعيل، السيد نجيبة والسيدة خليل، بنت حميدة والسيدة رياض، فهيمة والسيدة
بيوتهن داخل اإلنجليز رصاص من بجراح أصبن الالتي النساء من كثري بخالف هذا

وخارجها.
وهي مرصية، شهيدة أول رضب أحدثه الذي املحزن األثر أنىس فلن أنس وإن
جنازتها تشييع يف ذلك تجىل وقد عامة، الشعب نفوس يف محمد بنت شفيقة السيدة
الوطنية مظاهر من مظهًرا جنازتها صارت حتى األمة، طبقات كل فيها اشرتكت التي

املشتعلة.
الربيطانية السلطة أعني يف ترق لم ولكنها املحزنة، املظاهرات هذه مثل تتابعت ولقد
بني دموي عراك إىل الجنازة تنقلب كادت وبذلك الجنازات، تشييع حتى تحرتم ال فكانت

واإلنجليز. األهايل
عابدين. ساحة يف قتلوا الذين والشيوخ والشبان األطفال من األلوف أنىس وال
الضواحي، وبخاصة املنازل لحرمات وانتهاكهم الربيطانيني الجنود تهجم أنىس ال كذلك

واملمتلكات. واألرواح األعراض عىل يفتعلونها مختلفة تكون وقد طفيفة ألسباب
األمة تلك جيوش عىل النساء وسخط الشعب كراهية تثري كانت الفظائع هذه كل

متمدينة. راقية تعترب كانت التي
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يف يجري ما بكل معرفة عىل أكن ولم القاهرة، يف الثورة مظاهر بعض عن تحدثت
الحياة رحاب إىل خرجت قد تكن لم املرصية املرأة ألن الوقت؛ ذلك يف املرصي الشارع
هناك وكانت به سمعت وما عرفته ما بعض البداية هذه عن سجلت فإنني ولذلك بعد،
وتتلقى الثورة يف لتشارك الشارع إىل نزلت قد املرأة وكانت بعد، فيما جرت هامة أحداث

وشجاعة. بطولة يف اإلنجليز رصاص
باعتبار املنيا مديرية أحداث بعض أذكر أن أود ذلك، عن أتحدث أن قبل أنني عىل
بالقطار وقعت حادثة جراء من املنيا أهل ثار فقد فيه. ولدت الذي البلد هو هذا أن
وعندما اإلنجليز. والجنود الضباط بعض قتل أن ذلك عىل ترتب وقد الصعيد، من القادم
إلرسالها القتىل صور اللتقاط بمصور اإلنجليز أحد جاء املنيا، بمحطة القتىل جثث أنزلت

التصوير. زجاجات وأعدموا املصور منزل فدخلوا بذلك األهايل وعلم أمريكا، إىل
املنيا، يف الثورة نشبت فقد بالوطنية، ومشتعلة بالحماسة مليئة النفوس كانت وملا

اإلنجليز. املوظفني بيوت عىل الهجوم فحالوا ثورتهم، يف األهايل بعض وبالغ
الدكتور هؤالء: مقدمة يف وكان ذلك. من ومنعوهم لهم تصدوا األعيان بعض ولكن
عنده بعضهم توفيق آوى فقد … إسماعيل بك توفيق أختي وابن الرازق عبد بك محمود
فقد الرازق عبد محمود الدكتور أما وهجومهم، مواطنيه لغضب بذلك نفسه وعرض …
بعد إال تقتلوه «ال قائًال: الناس أمام صدره وفتح اإلنجليز، املوظفني أحد باب أمام وقف

تقتلوني.» أن
املديرية بأن املنيا أهايل بإيهام الثائرة الخواطر يهدئون األعيان وبعض هو بدأ وقد
حادث أي خالله يحدث لم أسبوع ملدة شئونها دفة بالفعل أداروا وقد استقلت، قد
سنوات. ثالث ملدة بالسجن عليهما الحكم بعد فيما جزاؤهما كان فقد ذلك ومع إجرامي.
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بالقرى طافوا أنهم ذلك ومن الفظائع، من كثريًا ذلك بعد اإلنجليز ارتكب وقد
املوايش ويقتلون الحرمات عىل ويعتدون البيوت عىل ويسطون بالسياط الرجال يرضبون
بوظيفة يقوم مرصيٍّا وجدوا ذلك، بعد التحقيق إجراء عند أنهم له، يؤسف ومما والطيور.
اإلنجليز من مواطنيه عىل أقىس كان من الرشطة ضباط بني من ووجدوا امللك، شاهد

أنفسهم.
أن بعد وبخاصة املرصيني نفوس يف الثورة نريان تزكي األحداث هذه كانت ولقد
املصالح بينهم وربطت بينهم عاشوا الذين األجانب بعض من مضادة مواقف ملسوا

طويلة. أعواًما والصداقة املشرتكة
بإطالق عابدين حي يسكن كان أرمني شخص قام عندما املواقف هذه بداية وكانت
ذلك فأثار منزله، أمام تمر كانت سلمية مظاهرة عىل مربر بال مسدسه من الرصاص

أثاثه. وأحرقوا بيته عىل فهجموا وغيظهم، املتظاهرين حنق
حجة لهم وتقدم لإلنجليز بوالئها تتظاهر أن وأرادت الطائفة، تلك تخوفت وقد
دوافع ذات هذه ثورتنا وأن متعصبون، قوم بأننا ضدنا للدعاية وسالًحا املرصيني ضد
كثري والتحق الوقت، ذلك يف منا اليهود بعض تربأ وكذلك دينية. ألسباب وليست دينية

الربيطاني. الجيش بخدمة منهم
أروع تجلت فقد املزاعم، هذه كل بدحض كفيًال كان املرصيني األقباط موقف ولكن
مسلمني من املرصيني كل بني يجمع الذي الواحد الوطني العمل يف الوطنية الوحدة صور

وأقباط.
يف الطائفة تلك وجمعوا األرمني، منزل عىل االعتداء فرصة انتهزوا اإلنجليز أن عىل
ضحايا، أنهم وهو تركيا، يف مثلوه الذي نفسه الدور ليمثلوا معسكراتهم من معسكر
يف لهم أقيمت التي املالجئ تلك من ببناتهم وخرجوا ندموا أن يلبثوا لم األرمن ولكن

خزي! من أصابهم ما نتيجة القطر معظمهم وغادر بل املعسكرات،
ممتلكاتهم من ناحية كل من بالجنود جاءوا قد الثورة اندالع بعد اإلنجليز وكان
وصوبوا عليه انقضوا الرساة، من بشخص التقوا إذا الجنود هؤالء وكان ومستعمراتهم.

املال. أو الروح قائلني: صدره أو رأسه إىل مسدساتهم
لبعض فريسة كان باشا مظلوم املرحوم أن من سمعته ما املناسبة بهذه وأذكر
ساعته وسلبوه بالحائط ألصقوه إذ عيل، محمد كلوب من خارج وهو ليلة، ذات هؤالء

الظاملني. القوم من نجا أنه يصدق لم أنه لدرجة رعب من أصابه وقد ونقوده،
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آذانهن من األقراط يجردون وكانوا الشوارع، يف النساء يخطفون كانوا فقد كذلك
بذلك. مباالة دون منها، الدماء فتسيل

خرجنا ملا أننا املثال سبيل عىل وأذكر املظاهرات، يف الجنود هؤالء علينا تعدى وكم
السيدات فيها واشرتكت املرصية الهيئات جميع ضمت التي العامة املظاهرة موكب يف
صغريًا مرصيٍّا علًما بيدها تمسك راتب هانم ألفت املرحومة وكانت سياراتهن. راكبات
أحد انقض … الكونتننتال فندق أمام املظاهرة مرور وعند سيارتها، نافذة من يرفرف
ولم به تشبثت ولكنها يدها، من العلم انتزاع وحاول سيارتها، عىل اإلنجليز الجنود
لها صفقوا فقد األجانب، املتفرجني من مشهد عىل ذلك كان وملا انتزاعه، من تمكنه
ويرضبها بقسوة منها العلم يجذب وأخذ … حمقاء ثورة الجندي فثار بها، إعجابًا
من يتمكن لم ذلك ورغم التسليم، عىل لريغمها قاسية رضبات ذراعها عىل األخرى بيده
… سيارتها يطعنون وأخذوا زمالئه بعض أقبل املتفرجني أضحوكة صار وعندما قهرها،
احتفاظها عن عزالء مرصية سيدة وبني مسلحني بريطانيني جنود بني املعركة وأسفرت

تمزيقه. استطاعوا منه طرًفا إال بالدها بعلم
وطلبت شديد، انفعال حالة يف جاءتني بيوتنا، إىل وعودتنا املظاهرة انتهاء وبعد
بنفسها به لتذهب لها وسلمته احتجاًجا الحال يف فكتبت الحادث، هذا عىل االحتجاج مني

سيارتها. وعىل عليها جنوده اعتدى كيف وتريه الربيطاني، املعتمد دار إىل
املسئولية، من التنصل من اإلنجليز عليه تعود بما املذكرة عىل اللنبي اللورد ورد

العام!» الطريق يف السيدة أصاب ملا «نأسف قائًال:
وكانت الرسمية، الهيئات جميع فيها اشرتكت املظاهرة، هذه أن بالذكر وجدير
بمالبسهم واملحامون والقضاة الجيش فيها اشرتك فقد مرصمثيًال، لها تشهد لم مظاهرة
من الدين ورجال والعمال، وطلبة، علماء من واألزهريون والطلبة، واملوظفون الرسمية،
وبعضهن وعرباتهن، سياراتهن يف بعضهن النساء، فيها اشرتكت فقد كذلك األديان، جميع

األعالم. منهن الكثريات وبأيدي الكارو، عربات عىل اآلخر
أحد عني يف يرق لم وحماستها نظامها فإن وهيبتها، املظاهرة وقار من وبالرغم
عىل مسدسه أطلق أن إال منه كان فما شربد، بفندق واقًفا كان الذي اإلنجليز الضباط
دفع ما نظام، يف سريهم املتظاهرون تابع ذلك ورغم منهم، واحد فوقع املتظاهرين،

لكم. فالنرص تقدموا، … تقدموا ويقولوا: لهم يصفقوا ألن األجانب
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ضباط أحد قام املتظاهرين، املرصيني استثارة اإلنجليز الجنود حاول عندما
إىل فلجئوا جميًعا. يشتتهم أن بمفرده واستطاع بعصاة، برضبهم املرصيني السواري

فيها. واختبئوا األزبكية حديقة
األزهريني مظاهرة بيوم ذلك ويذكرني ملرص. مرشًفا مشهوًدا يوًما ا حقٍّ كان ولقد
اإلنجليز مدافع يواجهون كانوا أنهم لدرجة ووطنية، حماسة يشتعلون كانوا الذين
الذي الجندي ورضب منها، مدفع عىل هجم أن بأحدهم الشجاعة وبلغت بصدورهم،
يف سببًا باستعماله جهله كان لألسف ولكن اإلنجليز، ليرضب مكانه ووقف عليه، يعمل

وموته. رضبه
همم مستنهضات والنوافذ، الرشفات من يصفقن األحوال هذه يف السيدات وكانت
غيظهم فرط من كانوا اإلنجليز الجنود إن حتى … الوطني النضال هذا يف الرجال
طلب عن وبعًدا للذات إنكاًرا أصبن من أسماء تعلن ولم عليهن، الرصاص يطلقون

الشكر. أو الجزاء

الثورة تشويه محاولة

ضد ثورة أنها يوًما يعلنون فصاروا الخارج، يف ثورتنا جالل يشوهوا أن اإلنجليز أراد
املسلمة األكثرية ثورة يسمونها آخر يوم ويف العاملي، العام الرأي إثارة بهدف األجانب

األخرى. األديان من األقلية ضد
والطوائف األقباط إخواننا سخط التعليل وسوء واالفرتاء الكذب هذا أثار وقد
وهم واملعابد واملساجد الكنائس يف يجتمعون وصاروا الجميع، تآخى أن وكان األخرى،
املصورين عدسات أمام الحاخام أو القسيس ذراع يتأبط الشيخ وكان مختلفة، شيع
التهم هذه عىل احتجاجاتنا وكانت اإلنجليز، ضد الثورة عىل الجميع اتحاد للمأل ليظهروا
صحفنا وكانت للخارج، املرصي الربيد تراقب كانت السلطة ألن مرص؛ أرض تتعدى ال
إلرسال الحيل كل نستخدم الحالة هذه إزاء فكنا اإلسكندرية، من أبعد إىل تصل ال
ذلك أثار وقد … الخارج إىل صوتنا يصل حتى األجانب بعض أو املسافرين مع األخبار
بني من وأذكر مرص. خارج النفي نصيبهم وكان هؤالء. من كثري عىل اإلنجليز غضب
بعيًدا تويف حتى مرص إىل العودة اإلنجليز عليه حرم الذي كواللتو» دي «الكونت هؤالء
١٩٢٣ عام روما يف قابلته وقد الوحيد، وابنه العجوز زوجته فيها ترك أنه رغم عنها،
رغم املجحف النفي هذا من ا جدٍّ متأمًلا رأيته وملا بها، النسائي املؤتمر حرضت عندما
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الصحف يف ونرشت عودته، بشأن األمور والة إىل كتبت ملرص، قدمها التي الجليلة خدماته
يعتربها التي مرص إىل العودة من وتمكينه إنصافه فيها يطلب إيلَّ أرسلها التي خطاباته

تويف. حتى هناك وبقي شيئًا يجد لم ذلك كل ولكن … الثاني وطنه
جنود بني فاصل من مر مرصيٍّا طفًال أن إنجليزية أورطة سري أثناء حدث لقد
أحد من مرأى عىل حدث قد ذلك وكان قاسيًا. رضبًا ورضبوه لذلك فاغتاظوا القوة،
… رحمة» قلوبكم يف «أليست قائًال: وانتهرهم املنظر، هذا فيه فأثر الطليان، املوسيقيني
دفعه لرجل حدث بما علمنا وملا ميتًا. فهوى رأسه، عىل البندقية بمؤخرة ضابط فرضبه
فأرسلنا الشهيد، هذا نحو مشاعرنا إظهار أردنا بريء، طفل عن للدفاع اإلنساني شعوره
فيه، للتعزية للسفارة وذهبنا مرص، نساء باسم قربه عىل لتوضع الزهور من كبرية باقة
املظاهرات هذه مثل نطيل أال نفسه الوقت يف ورجانا اإليطالية، الدولة ممثل فشكرنا

العظمى. بريطانيا دولة مع مشاكل خلق من خوًفا

العام اإلرضاب

العام اإلرضاب ذلك املرصية، القضية خدمة يف أثرها لها كان التي الكربى املظاهر من
حتى طويلة، مدة اإلرضاب هذا استمر وقد والطلبة، والعمال املوظفني طوائف لجميع
الشوارع تنظيف إىل اإلنجليزية السلطة اضطر ما واألحجار بالفضالت الشوارع امتألت
أي أو العربات أو للرتام صوتًا يسمع ال اإلنسان كان والسائقون، الحوذية أرضب وملا …
أعضاء السلطة استدعت املواصالت، أصاب الذي الشلل وأمام املرور، وسائل من وسيلة
وإال اإلرضاب، هذا عن الكف بطلب األهايل إىل وتوجيهه نداء كتابة منهم لتطلب الوفد

نتائجه. وعن عنه مسئولني اعتربتهم
رئاسة مركز إىل توجههم قبل بيتنا يف الوفد وكيل بزوجي األعضاء هؤالء اجتمع وقد
زمالءه الباشا ترك وقد احتلوه. اإلنجليز كان الذي «سافواي» بفندق اإلنجليزية السلطة
تعتقلنا «ربما يل: ليقول الثاني الطابق إىل وصعد منزلنا، من األول الدور يف املجتمعني
إليه تحتاج فربما باشا، سعد حرم املبلغ هذا تسلمي أن فأرجو ذلك، حدث فإذا السلطة،

الوقت. ذلك يف املنفى يف باشا سعد وكان غيبتي.» يف
وبعضهم الوفد، أعضاء كل يتبعه خارج وهو ألراه النافذة إىل توجهت نزل، وملا
معاطفهم يحملون وأكثرهم الخاطر، مضطرب اآلخر وبعضهم مريرة، ابتسامة يبتسم
أنهم اليوم ذلك يف أذيع قد كان إذ ذلك، من أكثر هو ملا أو للنفي مستعدين وعصيهم

ينفون. أو بالرصاص رميًا سيعدمون
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أن ودون السلطة، قائد عليهم دخل ثم غرفة، أدخلوا أنهم بعد فيما علمت وقد
سؤال، أي عن يجيب أن دون ينرصف أن وأراد حادة، كلمات بضع عليهم ألقى يحييهم
ذاهب؟» هو أين … شيئًا كالمه من أفهم لم «أنا العربية: باللغة شعراوي باشا عيل فقال
كالم أفهمه فلما يريده، عما ليسأل عاد بحدة، الكلمات هذه يقول القائد سمعه فلما
عىل فوافقوا … النداء هذا يكتبوا أن يف عليهم وألح أقواله، له ترتجم بأن أمر الباشا،

وطنيتهم. مع يتناىف وال كرامتهم يصون ما كتابة
الصادق واإلخالص الوفاء مظاهر من مظهًرا أذكر أن املناسبة بهذه يفوتني وال
وأن بإعدامه، سيحكم زوجي أن من أشيع ما سمعت فقد صديقة، فرنسية سيدة من
روض من قدميها عىل فجاءت لنا، تهديًدا مدفًعا دارنا باب أمام وضعت قد السلطة
علينا دخلت وملا املساء. يف فوصلت النيل، بقرص بيتنا إىل تسكن كانت حيث الفرج؛
أخباًرا عنكم سمعت وتقول: تبكي وصارت والتأثر، التعب فرط من األرض عىل سقطت

عليكم. ألطمنئ قدمي عىل مشيًا السائقني إرضاب رغم فجئت مزعجة،
بمجلة محررة أصحبت التي ماركيز» جان «مدموازيل هي الفاضلة السيدة هذه

الفرنسية. باللغة نصدرها التي املرصية «االجبسيان»

والثورة املرأة

العام؛ الرأي يف يؤثر فلم نرشه، الوفد أعضاء من طلب الذي النداء ذلك التايل اليوم يف ظهر
حتى يتسع اإلرضاب واستمر إعالنه، عىل أرغموا قد بأنهم علم عىل كانوا الجميع ألن
فضغطت البالد، تحتها رزحت جديدة أزمة وكانت واملجاالت، والطوائف الفئات كل عم
… إرضابهم عن يكفوا لم إذا والعقاب بالفصل املواطنني لتهدد الحكومة عىل السلطة
القوة تضطرهم أن قبل أعمالهم إىل بالعودة لهم تنصح أن باشا رشدي حكومة وحاولت
أخرى مرة املوظفني كبار باشا رشدي وجمع … بسقوطها ونادوا ضدها فثاروا ذلك، إىل

يقبلوها. فلم النصيحة، إليهم وأسدى
إىل العودة عدم عىل املوظفني ونشجع اإلرضاب، هذا نؤيد السيدات نحن وقمنا
خطابًا باشا رشدي إىل للسيدات الوفد لجنة وكتبت نتيجة. إىل البالد تصل حتى أعمالهم

األمور. دفة تسيري عن عاجًزا كان إذا االستقالة منه تطلب
«النساء قال: الخطاب وصله فلما استقالته، تقديم عىل عازًما كان أنه علمت وقد

نفوسهن.» فلتطمنئ سأقدمها، وهأنذا استقالتي، يطلبن أيًضا
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أفضل؛ ذلك لكان اإلنذار، بعد قدمها قد كان أنه ولو نفسها، الليلة يف استقالته وقدم
كما اإلنذار قبل انتهى اإلرضاب أن ولو االحتجاج، عن الوقت ذلك يف تعرب كانت ألنها

أجدى. لكان هو نصح
عىل بالوقوف السيدات من كثري إىل فأوعزنا املوقف، يتغري أن خشينا استقالته وبعد
دهشتنا كانت ما ولشد مكاتبهم، إىل الدخول من املتخاذلني املوظفني ملنع الدواوين أبواب
صغارهم، قبل كبارهم دواوينهم، إىل ووحدانًا زرافات ذهبوا املوظفني أن علمنا عندما
حتى مرضبني وظلوا موقفهم، عىل أرصوا قد املوظفني صغار من كبري عدد كان وإن

وظائفهم. من فصلوا
ينتزعن الدخول، من املوظفني ملنع الدواوين أمام الوقوف تولني الالتي النساء وكانت
فليأخذ ملرتبه، احتياج يف أحدكم كان «إذا قائالت: لهم ويقدمنها وحليهن، أساورهن
… الربيطاني» اإلنذار صدور بعد أعمالكم إىل بالرجوع وجوهنا تسودوا وال الحيل، هذه
اعتذارات وقدموا مكاتبهم إىل فدخلوا بعضهم، يف يؤثر لم األسلوب هذا فإن ولألسف

غيابهم. بها يربرون مختلفة
صمدوا إذ العذر بعض لهم ألتمس أني رغم شديًدا أملا فتأملت بعيني، هذا رأيت وقد
وال الثورة يوقف لم هذا ولكن مرتباتهم، إال الحياة يف سند من لهم وليس طويلة، مدة

انتشاًرا. زادهما بل اإلرضاب،
الوطنية الثورة أثناء املواطنني عىل وتوزع ا رسٍّ تطبع التي املنشورات كانت ولقد
بما القيام إىل وتوجيهه يجري، بما العام الرأي تبصري يف الفعالة الوسائل إحدى هي
عىل الطلبة إجماع موجبات عن الطلبة أصدره الذي ٦ رقم املنشور ذلك ومن منه، يراد

فيه: وجاء اإلرضاب،

السالم مؤتمر أمام قضيتنا يف البت أو التام االستقالل لطلب إال أرضبنا ما إننا •
املرصية. مسألتنا عن منه يتفاءل شيئًا نسمع لم اآلن وحتى …

توهن وإخواننا، مواطنينا تصيب والتي البالد أنحاء يف ترتكب التي الفظائع إن •
املنكرة. الفظائع هذه إنهاء إىل يشء كل عىل تتمرد وتجعلها النفس

مرصنا عن لدينا األخبار لوصول مجاًال يدع ال العرفية األحكام إلغاء عدم إن •
قلقون اليوم فنحن … املرصي وفدنا عن الطمأنينة روح فينا يبعث وال العزيزة،

يتفقان. ال ضدان والدرس والقلق …
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وجلد سجن سيما ال قاسية، معاملة ومعاملته بريء، كل عىل الشبهات إلقاء •
بالبحرية امللوك صفط يف وطلبة موظفني مع فعلوا كما الراقية املحرتمة الطبقات

وغريها. والجزيرة وأسيوط

املستعجلة: اللجنة أصدرته الذي ٧ رقم املنشور يف جاء وقد

لم حيث العنيد؛ خصمكم وجه يف سالحكم تجردوا أن األبطال أيها آن لقد
اعتقلوا ممن الوطنية يف إخوانكم قيود لفك ترضبوا أن لكم آن التهديد، يرهبه

اللجنة. لقرار تنفيذًا مرضبني الستمرارهم
وكلكم األوىل، شهامته إليه وعادت اإلرضاب عىل منكم كل صمم فإن
موعد. غري عىل جميًعا وأرضبتم بعد، عن قلوبكم اتحدت مخلصون، وطنيون
مرص باسم والواجب، الرشف باسم الصادقة، الوطنية باسم فنستحلفكم
وعًدا لإلنجليز تصدقوا وال لعدوكم، فريسة إخوانكم أبنائها من أحًدا ترتكوا أال

خادعون. كاذبون فهم
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١٩١٩ مارس ٨ يف الثالثة ورفاقه باشا زغلول سعد اعتقال منذ بدأت التي الفرتة طوال
زوجي كان بالسفر، الوفد أعضاء لباقي والسماح عنهم اإلفراج وحتى مالطة، إىل ونفيهم
خالل أعمالها ومتابعة الهيئة هذه رئاسة يتوىل الذي هو الوفد وكيل باشا شعراوي عيل
هو العقاب أنواع لكل مستهدًفا كاملة املسئولية تحمل وقد الرهيبة، الخطرية الفرتة هذه
املنفي؛ الوفد رئيس مسئولية خطرها يف تفوق مسئولية وهي الوفد. أعضاء من معه ومن
الذي الغليان ذلك ومن املظاهرات، من خالية فيه البالد كانت وقت يف نفي باشا سعد ألن
تحمل يف زوجي مع اشرتك وقد البالد، عمت التي الخطرية الحوادث تلك ومن أعقبها،
سعد. اعتقال لحظة منذ رابط وجأش ثابت بجنان الوفد أعضاء باقي املسئولية هذه

مكتب أن تبلغه زوجي إىل باشا سعد قرينة أرسلت أن االعتقال، يوم يف حدث وقد
للعشاء دعوتها يقبلوا أن وترجوه حضوره، يف كان كما غيابه يف ولزمالئه له مفتوح سعد
عىل يطرأ ال كي املألوف انعقادها مكان يف األوىل جلستهم يعقدوا وأن املساء، ذلك يف

عليه. القضاء به أريد الذي الحادث ذلك بعد تغيري أدنى الدعوة سري
عن اعتذروا قد كانوا وإن عليه، يشكروها وأن رجاءها يلبوا أن األعضاء قرر وقد

الجديد. املوقف تالئم التي الخطة بإعداد النشغالهم العشاء حضور
بل السلطة، قدرت كما وارتداع فزع شعور االعتقال بعد األعضاء شعور يكن ولم
رغبة وشعور واألثر، الخطر يف السلطة اعتقلتهم من دون العتبارهم استياء شعور كان
من الذي نفسه العمل بإتيان واستفزازها وتحديها خطأها اإلنجليزية السلطة إفهام يف
الحكومة رئيس إىل احتجاًجا باشا شعراوي كتب وقد وأصحابه. سعًدا اعتقلت أجله
زمالئه مع وجه كما خطتهم، عىل مثابر الوفد أن فيه وأبلغه اعتقالهم، عىل الربيطانية
عن الكرباء إعراض تبعة فيه يلقي السلطان العظمة صاحب إىل خطابًا التايل اليوم يف
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الطبيعية النتيجة «هو هذا إن خطابه يف وقال العسكرية، السلطة عىل الوزارة تأليف
أن حقيقة يمكنه ال كرامة ذي مرصي كل فإن الوفد، سفر مسألة يف اتخذت التي للخطة

بالده». بمشيئة يستهني أن غري من الظرف هذا يف الوزارة يقبل
لها ساميًا مندوبًا اللنبي مارشال الفيلد اختارت قد الربيطانية الحكومة وكانت
نفوس يف اليأس إشاعة إىل بذلك تهدف وكانت تقريبًا. بأسبوع الثورة نشوب بعد بمرص
فاتح بأن منها ظنٍّا اإلمرباطورية، قادة من كبري لقائد املنصب هذا بتولية املرصيني
السلطات ومنحه تعيينه عىل قليلة مدة تميض ولن القلوب، يف الرعب سيدخل القدس

الثورة. تخمد حتى العليا
أنه ليفهمهم والعظماء الكرباء باستدعاء بمرص عمله اللنبي مارشال الفيلد بدأ وقد

اإلصالح. عىل ويعمل الشكاية أسباب ويتحرى االضطرابات لينهي جاء
ولم سدى كلها ذهبت النصح، ببذل لهم ومطالبته العظماء لهؤالء مقابالته ولكن

الوزارة. تشكيل يف مساعيه تنجح

الوطنية بالحركة اشتغايل

،١٩١٩ مارس ٢٠ يوم صباح بها قمنا التي الكربى باملظاهرة السياسية حركاتنا بدأت
باشا زغلول سعد نفي إثر املتظاهرين عىل رصاصهم اإلنجليز أطلق أن بعد ذلك وكان
التي الغاشمة القوة ترصفات عىل احتجاًجا املظاهرة هذه قامت وقد مالطة، إىل ورفاقه
ورفع البالد باستقالل السلمية املطالبة سوى شيئًا تجن لم التي الربيئة، األرواح أزهقت

منفاه. من سعد بإعادة واملناداة كاهلها عن العرفية األحكام
إطالق فيها حدث مظاهرة أول عقب برونيت» «الدي إىل كتابًا وجهت قد وكنت
… ألبنائنا اإلنجليز الضباط من وقع ما عىل أسفي فيه أظهرت املرصيني، عىل الرصاص
طمًعا الحرب غمار تخض لم إنجلرتا أن الحرب عن حديثها يف مراًرا يل كررت قد وكانت
وكان إليها. استقاللها وإعادة الضعيفة األمم إنقاذ يف رغبة خاضتها بل االستعمار، يف

بكلماتها. فيه ألذكرها الخطاب هذا لها كتبت أن

سيدتي…
الزيارات أثناء بمحادثاتنا أذكرك جئت نجتازها، التي املحزنة الظروف هذه يف
نتحدث كنا حينما الرمل، يف بمنزلنا املايض الصيف يف يل تؤدينها كنت التي
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نزيهة العظمة بريطانيا أن ذاك إذ يل تؤكدين وكنت املؤملة، الحرب نتائج عن
العدل أمنية لخدمة إال فيها تسهم لم وأنها الحرب، هذه يف اشرتاكها يف

حقوقها. وحماية املظلومة الشعوب حرية عن وللدفاع واإلنسانية،
سيدتي يا فكرك وما رأيك؟ يف زال ما هذا كان إذا بإجابتي تتفضلني هل
السلم، زمن يف العرفية األحكام إعالن حق نفسها تخول التي حكومتك يف
كرماء بالدهم يف أحراًرا يعيشوا أن إال يطالبون ال أناًسا بالدهم عن وتنفي

للجميع.
مرص طرقات الرشاشة باملدافع يجوبون الذين جنودك يف قولك وما
صوتهم الصبية بعض رفع إذا األعزل شعبها الرصاصعىل ويطلقون الهادئة،

والحرية. بالحق مطالبني
التي املجهودات كل نتيجة هذه كانت إذا سيدتي يا تخربيني أن أرجو
الصحيح املعنى برشح فتفضيل وإال والعدالة، اإلنسانية خدمة يف إنجلرتا بذلتها

منك. أسمعها كنت التي الجميلة لكلماتك
ذلك تفعل لم فإنها الحوانيت، بعض رضبت قد الصغار من فئة كانت إذا
يف ا جدٍّ املتمدينون جنودكم لها رضبه الذي املثل الشديد لألسف حذت ألنها إال

بعيد. غري زمن
بتحياتي. املمزوج الحزين شعوري عبارات سيدتي يا وتقبيل

شعراوي هدى
١٩١٩ مارس ٢٢

أن يشأ لم خطابي، إليها أكتب وأنا االنفعال من الحالة هذه عىل زوجي رآني وملا
بجرأتي تعديت قد أكون أن مخافة الوفد، لجنة سكرتري عىل يعرضه أن قبل إليها أرسله
«لقد وقال: الوجه، متهلل عاد ثم زمالئه، وعىل عليه وعرضه مني فأخذه القانون، حدود

املضبطة.» يف بصورته االحتفاظ قررنا أننا لدرجة خطابك أعجبنا
بدء يف كتبته احتجاج أول ذلك وكان إليها، وأرسلته ذلك بعد الخطاب أخذت وقد

الوطنية. الثورة
للسلطة مركز أكرب يشكل زوجها كان التي — السيدة هذه من أنتظر وكنت
عىل التأثري بعض لها يكون أن — الجنسية أمريكية أنها عن فضًال مرص، يف اإلنجليزية
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تظهر صارت بل ذلك، من شيئًا تفعل لم ولكنها خطابي، عىل أو الغاشمة، السلطة
تفهمه. لم إنها وتقول هذا خطابي من دهشتها وأصدقائها ملعارفها

فقد يتناقلها. وظل الشعب بها تأثر بكلمات ثورتنا بدء يف رصح قد زوجها وكان
املرصيون عرف فلما بصقة.» تطفئها القش يف رشارة مثل املرصيني ثورة «إن قال:
يوم أشيع كما العاصمة من القطار ركوب عىل يجرؤ فلم به، وتربصوا ضده ثاروا ذلك،
متخفيا القطار ركب ومنها املحطات، إحدى إىل أوصلته عربة استقل بل مرص، مغادرته

فيقتل. يعرف ال حتى

للسيدات مظاهرة أول

سيدات كل فيه خرجت الذي املشهود اليوم ذلك يف كان لنا احتجاج أول إن قلت
العسكرية السلطة عن تصدر كانت التي واإلرهاب الشدة أعمال عىل لالحتجاج مرص
وال بالقوة تقمع املظاهرات جميع أن ذلك قبل أعلنت قد السلطة هذه وكانت اإلنجليزية،
اعتزامنا نعلنها بناتنا، من وفًدا السلطة رئاسة مقر إىل أرسلنا وقد بإذن، إال بها يرصح
ترصفت أن وكان باملظاهرة، لنا الترصيح السلطة فرفضت … سلمية بمظاهرة بالقيام
من بكثري اتصلن حيث أنفسهن؛ تلقاء من املأمورة بهذه كلفناهن الالئي الفتيات بعض
أجلت، قد املظاهرة بأن وأخربنهن املظاهرة، يف السري عىل معنا اتفقن الالئي السيدات
هذه بإقامة للسيدات سمحت قد السلطة أن املقطم جريدة يف قرأنا ذلك بعد ولكننا
بالترصيح، لنخربهن تلفونيٍّا بالسيدات االتصال محاوالت يف الليلة فأمضينا املظاهرة،
عىل مفروضة كانت التي الرقابة بسبب بمعظمهن االتصال نستطع لم األسف مع ولكن
ما عىل العزم لبقي الفتيات هؤالء ترصف أثاره الذي االضطراب هذا ولوال التليفونات

املظاهرة. تلك يف القاهرة نساء كل والشرتكت عليه كان
للمظاهرة أعددتها قد كنت التي اللوحات أرسلت ،١٩١٩ مارس ٢٠ يوم صباح ويف
البيضاء بالبوية والفرنسية العربية باللغتني عليها مكتوبًا إصبع، أبو بك أحمد منزل إىل
الظاملون ليسقط … والحرية العدل نارصو «ليحيا الحداد: عالمة أسود قماش عىل

االحتالل». وليسقط املستبدون
والالفتات العلم سلمناهن الالئي للفتيات وأعطيناه … املظاهرة سري خط نظمنا وقد
محبو «ليحيا عليها املكتوب الالفتة أر لم عندما دهشتي كانت ما ولشد … املقدمة يف
بهذه أوفدتها قد كنت التي خلويص» هانم «وجيدة صديقتي وسألت والحرية». العدل
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قد السيدات إحدى بأن فأخربتني السبب، عن إصبع أبو بك أحمد منزل إىل الالفتات
بني صوتها بأعىل وأعلنت بظهورها، تسمح فلم … فيها لغوي خطأ وجود زعمت
هي وكانت يكتبها.» أال به فاألجدر بلغة، الكتابة معرفة يجيد ال من «إن قائلة: السيدات

أبًدا. املوقف هذا يل تغفر فلم ذلك، بعد بخطئها أقنعتها وقد الجاهلة، الحقيقة يف
آخر. موقف حدث فقد الوحيد، املوقف هو هذا يكن ولم

ولكنني … فرنسا سفارة ثم أوًال، أمريكا سفارة نقصد بأن يقيض االتفاق كان
«وجيدة صديقتي أرسلت فلما أوًال. األمة بيت وقصدن السري خط غرين قد فتياتنا رأيت
عىل القرار لهذا فأذعنت ذلك، قررن السيدات غالبية إن لها قلن ذلك، إىل لتنبههن هانم»

االتفاق. حسب به ننتهي أن من بدًال األمة ببيت وابتدأنا مضض،
بنا وأحاطوا اإلنجليزية، السلطة جنود حارصنا حتى هناك، إىل نصل نكد ولم
الطلبة صفوف بها تحيط صفوفنا فوقفت املاكينة، بمدافع الشوارع سدوا وقد مسلحني

لحمايتنا. الطريق طوال يتبعوننا كانوا الذين
تنتظرنا كانت التي السلطة وبني أدلتنا بني مسبًقا تدبريًا هناك أن أدركت وقد
وعلمنا الناس، من قليل إال يرنا ولم خطتنا، فشلت وبذلك زغلول. سعد بشارع مطمئنة
الورد بباقات ينتظروننا األجانب من كبري عدد السفارات دور أمام كان أنه ذلك بعد

أقدامنا. تحت ليلقوها
ألقود بالقوة طريقي أشق أن أردت عليها، أجربونا التي الوقفة تلك يف نحن وبينما
برسعة القرفصاء يجلس إنجليزي بجندي وإذا األمام، إىل فتقدمت السيدات، مسرية
إحدى أرسعت نحوه، أتقدم أن حاولت وعندما صدري، إىل بندقيته فوهة ويصوب
أتقدم، «دعيني عال: بصوت لها فقلت التقدم، من لتمنعني الخلف من تجذبني السيدات
عىل وقام خجل حتى االسم، هذا يسمع الجندي كاد فما كافيل.» مس اليوم ملرص ليكون

الفور.
فإذا يتبعنني، أن السيدات من وطلبت الجنود، صفوف أخرتق أن ذلك بعد وأردت
الجنون؟ هذا «ما يل: تقول خياط حبيب الدكتور حرم بصوت وإذا تحيطانني، بذراعني

تسيل؟» دمك من قطرة رأوا إذا األوالد هؤالء دماء إراقة أتريدين
أبنائنا من املئات هؤالء تصورت فقد الحال، يف رشدي إىل الكلمات هذه وأعادتني
مجازفتي بسبب بنيها من مرص ستخرس كم وتصورت اإلنجليز، ضد املعركة يخوضون
الشمس، وهج تحت ساعات ثالث الحال هذه عىل وبقينا أتحرك، ال مكاني يف فوقفت هذه،
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ولكن الغاشمة، السلطة عىل ذلك مسئولية لتقع شمس رضبة تصيبني أن تمنيت وكم
أذى. أي لنا يحدث لم لألسف

إيطاليا سفارتي إىل ثم األمريكية، السفارة إىل الطلبة توجه الوقت، ذلك وأثناء
زغلول منزل أمام سيداتنا اإلنجليزية السلطة حارصت «لقد يرصخون: ووقفوا وفرنسا،

واملساعدة.» اإلنصاف نطلب …
الفوتوغرافية. الصور بعض والتقط الحصار موقع إىل أمريكا سفري توجه وقد

حكمدار باشا رسل اللواء جاء ما ورسعان الربيطانية، السلطة األمر هذا وهال
بهذه السلطة أوامر خالفنا قد أننا بدعوى منازلنا إىل نعود أن ورجاني العاصمة،
بإقامة رصحت قد الربيطانية السلطة أن املقطم جريدة يف قرأنا «لقد له: فقلت املظاهرة،
فأجابني … الترصيح؟» هذا بعد يعرتضوننا حق فبأي … خرجنا ولذلك املظاهرات، هذه
بيوتنا. إىل نعود أن األفضل ومن خطأ، النبأ هذا نرش وقد بذلك، ترصح لم السلطة بأن
أخرى مرة املظاهرة بهذه نقوم أن عىل اإلذعان، إال يسعنا لم والتعسف، القوة وأمام
السلطة مسلك عىل احتجاجنا وأبلغناها السفارات زرنا بيوتنا، إىل العودة قبل ولكننا …
مربر، بال بالدنا يف العرفية األحكام وقيام املرشوعة غري الحماية استمرار وعىل إزاءنا،

إيجابية. نتائج بال ولكن عطف كل منهم لقينا وقد
رائعة أبياتًا نظم قد إبراهيم بك حافظ املرحوم الوطنية شاعر أن بالذكر وجدير
دون ووزعت نرشت وقد التاريخي. الحادث لهذا وتسجيًال املرصية، املرأة لشجاعة تحية

الوقت. ذلك يف القائمة للظروف نظًرا توقيع؛

املرصي الوفد تقرير

الذي املرصي الوفد وكان يوم، بعد يوًما الثورة طريق يف البالد يف تتطور األمور ظلت
املختلفة، للمواقف يتصدى ورفاقه، باشا زغلول سعد نفي بعد املسئولية أمانة حمل

األمة. رأي عن ويعرب
إىل املرصي الوفد قدمه الذي التقرير ذلك هو األحداث يف الجديد التطور وكان
ملناقشتهم األعضاء أثره عىل دعا والذي ،١٩١٩ مارس ٣٠ يف الربيطاني السامي املندوب

.١٩١٩ مارس ٣١ يوم يف أي مبارشة، التايل اليوم يف فيه
نوع بأي العداوة هو ليس املرصيني نفوس يف الذي إن التقرير: هذا يف جاء وقد

بشئونها. تستقل أن أمة لكل الطبيعي اإلحساس هو بل كان،
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العظمى بريطانيا من تنتظر أنها الحرب مدة طول سلوكها يف األمة أظهرت ولقد
من تستحق بما غرمتها التي الكربى الضحايا وعىل املستقيم السلوك هذا عىل معاملتها

عنها. الرتكية السيادة زوال بعد باالستقالل لها فتعرتف الرعاية
إىل يتجه أن برنامجه فاتحة جعل قد الغاية لهذه وكل الذي املرصي الوفد إن ثم
العام للرأي وليتبني واملرصيني، مرص عىل عطفه لنيل يشء كل قبل الربيطاني الشعب
نقطة ليست مرص واستقالل العظمى بريطانيا منافع فيها تلتقي التي النقطة أن هناك

اإلمكان. حيز يف إيجادها بل معدومة
الجملة يف كانت وإن النفوس، يف عداوة نتيجة الحركة هذه أن بتاتًا ينفي ذلك وكل

الرجاء. وخيبة اليأس نتائج بعض
مرص؛ عىل الحماية إعالن منذ األحداث مجريات ذلك بعد التقرير استعرض ثم
الناس رجاء وكان … فقط الحربية الظروف استدعتها رضورة الحماية أن «ظنوا حيث
بريطانيا يف السياسة رجال خطب من الصحف يف يقرءونه ما بمقدار فيوًما يوًما يزداد
يلقيها كان التي الخطب من عظيم بشغف يطالعونه وبما املتحدة، الواليات ويف العظمى
مسود، وشعب سيد شعب اآلن بعد يكون ال وأنه الشعوب، حرية يف ويلسون» «الدكتور

سواء». اإلنساني اإلخاء يف كلهم بل
عىل ترتب وما … االمتيازات لجنة أعمال من حدث ما ذلك بعد التقرير وتناول
الحزن فخيم نصيب، بالدهم إدارة يف لهم ليس عاطلة كمية املرصيني اعتبار من ذلك
الشعب وأن االستعمار، حزب عمل من ذلك كل أن اعتقدوا ولكنهم املرصيني، نفوس عىل

الترصف. بهذا يرىض ال الحر الربيطاني
الذي السالم وبمؤتمر العام الربيطاني العام بالرأي آمالهم يعلقون زالوا وما

الحرة. األمم بفضل قواعده وضعت
وال املسئولني غري من أعضاؤه وليس املرصي الوفد تألف القواعد هذه نرشت وملا
رجاله وبعض لرئيسه ما عىل فضًال إنه بل يقال، كما العام الرأي عن املعربين غري
غري الترشيعية الجمعية نواب أرباع ثالثة من أكثر وكله قد األمة، عن النيابة صفة من
البلدية واملجالس املديريات (مجالس األخرى النيابية الهيئات أعضاء وكله كما الوزارة،

البالد. يف الرأي أويل األفراد من وكثري واملحلية)
فلما بذلك، له يرخص فلم وفرنسا، إنجلرتا إىل بالسفر له الرتخيص الوفد وطلب
الربيطانية، الوزارة رئيس إىل ثم وقتئذ السامي املندوب إىل شكواه رفع االنتظار، به طال

السفر. من ليتمكن باب كل وطرق
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االستقالة تلك الوزارة، استقالة وقبلت بالسفر، ألحد الترصيح بعدم هنا رصح فلما
إنها ١٩١٩ يناير ٢٩ يف الصادر عددها يف بوست» «املورنينج جريدة عنها قالت التي
يستهدف أن دون الرئيس محل يأخذ آخر مرصيٍّا أن ا جدٍّ الصعب من تجعل بعبارتها
الحال. تحسني من اليأس عوامل األنفس وشملت الخواطر اضطربت الشعب، لغضب

من نحاول بما الحكومة سري نعوق أننا وأنذرتنا العسكرية، السلطة استدعتنا وقد
زغلول سعد رئيسنا قبضعىل حتى اإلنذار هذا من يومان يمض ولم الوزارة، تأليف منع
إىل ونفوا باشا، الباسل وحمد باشا محمود ومحمد باشا صدقي إسماعيل وزمالئنا باشا

مالطة.
من وبخاصة الشعب، نفسية عىل األحداث هذه أثر ذلك بعد التقرير واستعرض
التقرير مىض ثم السلمية، املظاهرات قامت حيث العالية؛ املدارس يف الطلبة الشبان

يقول:

هذه يف العزل الطلبة عىل الرصاص الربيطانيني الجنود إطالق إن يف شك وال
يحدث أن شأنه من الظرف، هذا مثل ويف النحو هذا عىل السلمية املظاهرات
كأس بها فاض التي األخرية النقطة هو يكون أن بد ال سيئًا أثًرا البالد يف
عىل االعتداء أخبار تأتي ابتدأت ١٥ يوم يف ألنه البالد؛ أهل نفوس يف الصرب
يقف ولم ذلك الشديد. اإلرضاب هذا يف طرٍّا البالد ووقوع املواصالت طرق
فإن الرجال، حد عند محاربة غري ألمة القاسية املعاملة هذه من االستياء
حجابهن يقف ولم الصدمة، هذه احتمال أيًضا يطقن لم املخدرات السيدات
أعىل عقائل من الثالثمائة نحو قمن بل عواطفهن، إظهار طريق يف الكثيف
مارس ٢٠ يوم أي يومها صبح الجرائد نرشت بمظاهرة القاهرة يف البيوت
حتى طريقهن من مسافة وقطعن عرباتهن من نزلن فلما بها. مرصح أنها
مصوبني الربيطانيون الجنود بهن أحدق باشا، زغلول سعد بيت إىل وصلن
بقوة محصورات الشمس يف فوقفن نحوهن، السنج وسنان البنادق أفواه
الحال تلك عىل رآهن أن بعد أخريًا لهن سمح ثم الساعتني، نحو السالح
مظهًرا أيًضا هذا وكان … والطليانية األمريكية السياسيتني الوكالتني رجال
تكون أن وإنصاًفا عدًال يجب التي السياسة تلك اإلحراج، سياسة مظاهر من

عنها. نجمت التي النتائج عن املسئولة هي

قوله: إىل التقرير وانتهى
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مسبب املرصيني استياء أن هو التامة بالرصاحة لفخامتكم نؤكده الذي والواقع
عن بمنعهم املدنية يف تفضلهم ال التي الصغرى باألمم مساواتهم عدم عن
أصغر إىل رجل أكرب من املرصيني وكل السالم، مؤتمر أمام آمالهم بسط
كل نفوسهم، يف ما إظهار إىل اليأس دفعهم سواء، االستياء هذا يف فيهم رجل
ترجموه قد رسميني وغري رسميني من املسئولون فالرجال شاكلته، عىل يرتجمه
واملظاهرات والشبان كاملحامني، العمل عن وباالمتناع املختلفة باالحتجاجات
وبعضهم السلمية، باملظاهرة بعضهم عنه، فأعربوا األقاليم سكان أما السلمية،

لألسف. موجب بعضها التي املختلفة باالعتداءات
فخامتكم إىل بسطناها اآلن، بالدنا فيه الذي الوضع حقيقة هي تلك
أن بعدلكم معقود والرجاء … بتحقيقها تأمروا أن نرجو وبالحق، باالختصار
أقدس بأرسها أمة بنارص األخذ فإن أسبابه، عىل بالقضاء االستياء هذا تزيلوا

الرجال. عظماء عىل واجب
التوقيع
شعراوي عيل
املرصي الوفد وكيل
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الربيطاني السامي املندوب إىل املرصي الوفد تقرير شعراوي باشا عيل قدم أن بعد
تصدرها، وزارة هناك تكن ولم للبالد. الجديدة امليزانية صدور موعد حل أيام، ببضعة
العمل هذا املرصيون اعترب وقد ١٩١٩ أبريل أول بتاريخ بالغ يف املاريشال فأصدرها
وأرضب جديد. من الغضب براكني فانفجرت بشأنهم، واستخفاًفا ملشاعرهم تحديًا
املدرسة طالب وتمرد قبل، من أرضبوا قد يكونوا لم الذين املوظفني وبعض التجار
أما السفارات. ودور السلطان قرص أمام متظاهرين وخرجوا البوليس، ومدرسة الحربية
شيخ مخاطبة إىل لجأت العسكرية السلطة أن لدرجة اشتدت فقد الرشيف األزهر ثورة
شيخ أبى وقد الصالة. أوقات غري يف بإغالقه االكتفاء أو نهائيٍّا إغالقه أمر يف األزهر

هللا. مساجد إغالق عن املسلم ينَهى هللا إن وقال: ذلك، يفعل أن األزهر
فؤاد السلطان من فطلب األخرية، بالورقة يلعب أن إال اللنبي اللورد أمام يكن ولم
املنشور وصدر ذلك، فعل وقد السكنية، إىل بالخلود األهايل فيه ينصح منشوًرا يصدر أن

.١٩١٩ أبريل ٦ األحد يوم الصادر املرصية الوقائع يف نرش الذي السلطاني
رأى أن وبعد ومشتعلة قائمة الثورة ظلت فقد نفًعا، تجد لم املحاولة هذه ولكن
طلبه الذي الحل إىل يلجأ أن قرر جدوى، بال وسيلة كل جرب قد أنه اللنبي اللورد
سعد اعتقال أن ورأى الشهر، هذا خالل شبت التي الحوادث استعرض فقد املرصيون.
مرص. تاريخ يف ثورة أعظم ذلك إثر عىل هبت قد وأنه خطرية، أحداثًا أثار قد ورفاقه
من وزمالؤه هو عالج قد الوفد وكيل باعتباره شعراوي باشا عيل زوجي أن أيًضا ورأى
فإنهم اإلنجليز، لقسوة تعرضهم رغم وأنهم مذهلة. بشجاعة املواقف هذه الوفد رجال
وتفانيهم ووطنيتهم شجاعتهم يف األمثال أروع ضاربني مثابرين، طريقهم يف مضوا قد

املبدأ. عىل والثبات البالد خدمة يف
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سمحت قد الربيطانية الحكومة بأن إعالنًا اللنبي اللورد أصدر كله، ذلك وإزاء
بالسفر. املرصي الوفد ألعضاء

سبيل ال أنه إنجلرتا وجدت أن بعد اإلنجليزية السياسة يف تغريًا اإلعالن هذا وكان
البالد. يف الخطرية الثورة قيام عنها نتج التي السياسة تلك يف االستمرار إىل

سفر ورتبت ،١٩١٩ أبريل ٧ يوم ورفاقه سعد عن وأفرجت عنها، عدلت أن وكان
التي املركب يف ورفاقه باشا زغلول سعد مع يلتقون بحيث املرصي؛ الوفد أعضاء باقي

باريس. إىل تحملهم
وقامت الفرح، نشوة وعمتها السيايس، النرص بهذا شديًدا ابتهاًجا األمة ابتهجت وقد
جميع يف املظاهرات كثرة ورغم والثورة. الغضب مظاهرات من بدًال االبتهاج مظاهرات
كبار املظاهرات هذه يف واشرتك والشغب. الرسقة حوادث انعدمت فقد البالد، أنحاء
واالئتالف. الوحدة نتيجة فوز من البالد أحرزته بما مستبرش وكلهم وصغارهم، القوم
جميًعا ذهبوا إليهم، اآلخرين األعضاء وانضمام املنفيني الزعماء عن اإلفراج وبعد
استقباًال وقوبلوا طلبهم، فرفض طلبًا إليه وقدموا السالم، مؤتمر يف لالشرتاك باريس إىل
بينه العالقة توطيد يف منه رغبة — باشا زغلول سعد الوفد رئيس إن حتى مشجع، غري
يفكر فلم باسمه، تحية بطاقة وترك وفد كل مقر زار — املؤتمر يف املشرتكة الوفود وبني

بريطانيا. حكومة رئيس عدا فيما املجاملة هذه رد يف أحد
ومن مرص. مطالب بعدالة مذكرة املؤتمر إىل املرصي الوفد قدم التجاهل، هذا ورغم
للقضية الدعاية نرش هو آخر سبيًال الوفد نهج التجاهل، هذا عىل ا ردٍّ فإنه أخرى، ناحية
أن رغم املجال، هذا يف بدور يقوم أن استطاع وقد العام، والرأي الصحف طريق عن
واقعة بدورها كانت التي الفرنسية الحكومة ألوامر خاضعة كانت الفرنسية الصحافة
كان النطاق واسعة بدعاية القيام من الوفد تمكن وقد الربيطانية، الحكومة ضغط تحت

مرص. بقضية العام والرأي السياسية األوساط إملام أثرها من
السماح عدم بسبب استقالت قد كانت رشدي باشا حسني وزارة أن املعروف ومن
وزارة بال البالد ظلت وقد الصلح، مؤتمر عىل املرصية القضية لعرض بالسفر للوفد
عادت فعًال، وسافر بالسفر للوفد الربيطانية السلطات سمحت فلما الفرتة، هذه طوال
الحكم يف االستمرار تستطع لم ولكنها ،١٩١٩ أبريل ٩ يف الحكم إىل باشا رشدي وزارة
الربيطانية السلطات إرادة وبني املرصيني مطالب بني التوفيق من تمكنها لعدم طويًال
تأليف غداة للصحف رصح الذي باشا سعيد محمد وزارة وأعقبتها استقالت، أن وكان
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لها ليست وأنها السيايس، مرص بمركز مساس له يشء يف تبت ال وزارته بأن الوزارة
الصلح. مؤتمر يف بعد فيها يبت لم املسألة ألن سياسية؛ صفة

الصارمة األحكام بعض يخفف أن للوزارة، رئاسته مدة يف باشا سعيد استطاع وقد
بنياته؛ الظن يسيئون كانوا الناس ولكن والخطابة. الصحافة عن الضغط من شيئًا فرفع
خيفة، منه فأوجسوا اللنبي، اللورد مع ووفاقه باشا لسعد جفاءه يعرفون كانوا ألنهم

تصبه. لم بقنبلة أحدهم ورماه عليه، بعضهم وثار
مسألة يف اختلفا فقد طويًال، يمتد لم اللنبي واللورد باشا سعيد بني الوفاق أن عىل
امتعاض أن يرى باختصار اللنبي اللورد كان فقد قدومها، من والغرض ملنر لجنة
الوزارة رئيس كان بينما قدومها لتعجيل كاف سبب ملنر لجنة قدوم من املرصيني
والدولة العثمانية الدولة بني املرصية القضية حل من الفراغ قبل اللجنة تحرض أال يرى

الوزارة. رئاسة من باشا سعيد استقالة إىل الخالف هذا أدى وقد الربيطانية،
سلفه منهاج ونهج الوزارة، تشكيل وهبة باشا يوسف قبل ،١٩١٩ نوفمرب ٢١ ويف

املقبلة. ملنر للجنة بالنسبة الحياة خطة واتخذ إدارية، وزارته تكون أن عىل
بالكراهية مشحون جو يف ١٩١٩ ديسمرب ٧ يوم القاهرة إىل ملنر لجنة وصلت وقد
اللجنة هذه بأن كاملني واقتناع إيمان عىل كانوا الذين املرصيني جميع من الظن وسوء
اللجنة رئيس وظيفة أن سيما ال الربيطانية، املستعمرات ضمن مرص احتواء إىل تهدف
فضًال النية، هذه بوجود يوحي بأن كفيل وحده وهذا مستعمرات». «وزير هي ملنر لورد
األمة فيه تطمنئ بيانًا أصدرت اللجنة أن ورغم املستعمرين، من كلهم أعضاءها أن عن
الخاصة املصالح وبني األمة أماني بني للتوفيق التعاون يف رغبتها وإىل نواياها حسن إىل
السفر من مناص أمامه يعد ولم كافة، البالد ومن الوفد من تطوعت قد فإنها لربيطانيا،

تطل. لم مدة بعد
قاطبة، البالد أهل من االمتعاض من بكثري قوبلت فقد وهبة باشا يوسف وزارة أما
رضبوا قد األقباط إخواننا أن وأعتقد للوزارة، رئيسها قبول عىل االحتجاجات وتوالت
التضامن بهذا الوطني نضالهم وتوجوا املسلمني، إخوانهم مع التضامن يف الرائع املثل
عىل األقباط «احتجاج عنوان تحت نوفمرب ٢١ يف نرش الذي البيان يف جليٍّا ظهر الذي

فيه: جاء وقد املرصية». األمة إىل بيان — باشا وهبة وزارة

القاسية الظروف يف قبل، قد باشا وهبة يوسف املعايل صاحب أن علمنا
الرسمي البالغ بعد الوزارة بتشكيل يقوم أن األمة، تجتازها التي العصبية
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يمكن ال إنه وحيث مرص؛ عىل بالحماية اإلنجليز تمسك تضمن الذي األخري
ملنر لجنة ومعاونة لوائها تحت والعمل الحماية بقبول إال القبول هذا تفسري

البالد. مصري تقرير يف
حركتنا لتشويه جهدهم يسعون الذين اإلنجليز يعترب أن يخىش إنه وحيث
مرص أقباط إرضاء بمنزلة املنصب لهذا الرجل قبول القومية ووحدتنا الوطنية
ترمي ال سياسة أي أو الوزارة هذه سياسة عن أو وزارته عن منهم فريق أو

التام. استقاللها مرص إنالة إىل
ولم األقباط أماني األوقات من وقت يف يمثل لم باشا وهبة إن وحيث

نوعه. كان أيٍّا القومي شعورهم يف معهم يشرتك
واحد، شخص كلهم املرصيون بل وقبطي مسلم بني فرق ال إنه وحيث
إلظهار أقباًطا بصفتهم يتقدموا أن إىل مضطرين أنفسهم يرون األقباط ولكن

الحادث. هذا حيال شعورهم
تساعد أو الحماية تقبل هيئة أو رجل كل من براءتهم يلعنون هم لذلك

تعضيدها. عىل
طبقات سائر مع اشرتاكهم هذا عىل املوقعون يعلن األسباب هذه فلكل

الجديدة. الوزارة تشكيل عىل االحتجاج يف املرصية األمة

وكيل إبراهيم باسيليوس القمص املسيحي: الدين رجال من البيان هذا وقع وقد
والقمصسيداروس البطريركية، الكنيسة رئيس والقمصبطرسعوضهللا البطريركية،
رئيس منصور سالمة والقمص الروحي، املجلس وعضو العام املجلس رئيس نائب غايل
ميخائيل املسيح عبد والقمص رسجيوس، مرقص والقمص الفرعي، امليل األعىل املجلس

الفجالة. كنيسة رئيس
حنا بك فهمي واصف، بك ويصا حنا، بك سينوت الوفد: وأعضاء الرأي قادة ومن
وليم تكال، إبراهيم فانوس، أخنوخ سامي بطرس، بك شكري خياط، بك أمني ويصا،
الدكتور باشا، املنياوي فهمي إبراهيم الدكتور مرشقي، عزيز إسكندر، راغب عبيد، مكرم

باشا. إسكندر نجيب
القمص برئاسة الكربى املرقصية الكنيسة يف كبري اجتماع عقد فقد ذلك، جانب وإىل
باشا وهبة قبول عىل محتجني الخطباء فيه تناوب وقد … البطريركية وكيل باسيلوس
املجتمعون أرسل وقد املسلمني. إخوانهم مع تضامنهم عن ومعربين الوزارة، تشكيل
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لجنة وملناقشة للحماية قبول هو «إذ الوزارة، قبوله عىل محتجني باشا وهبة إىل برقية
ومقاطعة التام االستقالل طلب من املرصية األمة عليه أجمعت ما يخالف وهذا ملنر،

اللجنة».
اغتيال محاولة نبأ الصحف نرشت ،١٩١٩ ديسمرب ١٥ االثنني يوم صباح ويف
«عريان يدعى مرص أقباط من وطني شاب املحاولة بهذه قام حيث الوزراء؛ رئيس
سيارة عىل بيده مسدس من رصاصات أربع بإطالق الطب، بمدرسة يوسف» أفندي

الوزراء. رئيس ونجا السيارة، زجاج تحطم وقد سوارس، ميدان يف الوزراء رئيس

للسيدات الوفد لجنة

الوفد لجنة تشكيل فيها تم التي الفرتة تلك خالل األقرص مدينة إىل سافرت قد كنت
من رسالة وصلتني أن إىل القاهرة، عن بعيدة وأنا يشء كل تم وقد للسيدات. املركزية
املرقصية الكنيسة يف اجتمعن قد السيدات بأن فيها تخربني ويصا، فهمي أسرت السيدة
وأسفرت باهًرا، نجاًحا االنتخاب عملية نجحت وقد .١٩٢٠ يناير ٨ الخميس يوم الكربى
١٠٢) بك فهمي حرم صوتًا)، ١٣٩) باشا شعراوي حرم السيدات: انتخاب عن النتيجة
حرم صوتًا)، ٩٨) باشا رياض حرم صوت)، ١٠٠) سلطان باشا عمر حرم صوت)،
أصبح أبو بك أحمد حرم صوتًا)، ٦٨) حسني فكرية اآلنسة صوتًا)، ٧٥) بك حجازي
بك رفيق حرم صوتًا)، ٥٢) باشا علوي حرم صوتًا)، ٦٣) بك مقاري حرم صوتًا)، ٦٥)
صوتًا)، ٣٨) باشا تكال حرم صوتًا)، ٥٠) فتحي بك مجيب حرم صوتًا)، ٥٠) فتحي
ويصا حرم صوتًا)، ٣٣) شاكر أفندي أحمد حرم صوتًا)، ٣٨) عزت أحمد الدكتور حرم

صوتًا). ٢٣) أفندي واصف
تلك أغلبية أن ظني عىل «ويغلب رسالتها: يف ويصا فهمي أسرت السيدة وقالت
الرئيسة بصفتك عليهما للتوقيع نسختني من االحتجاج لك ومرسل مناسبة، السيدات

لألهمية.» الربيد برجوع يصال أن ونرجو … بالتايل وردهما
اللجنة هذه «مهمة أن عىل املرصيات للسيدات املركزية الوفد لجنة قانون نص وقد
املرصيات السيدات أماني املرصي الوفد تبليغ يف املرصي للوفد املركزية اللجنة مساعدة
استقالًال مرص باستقالل املطالبة الستمرار السيدات) لجنة (أي يمكنها ما بكل والسعي
وتصدر … قائًما ألجله الوفد انتدب الذي العمل دام ما اللجنة هذه تقوم وأن … ا تامٍّ

الرئيسة». فيه الذي الفريق رأي يرجح تساوت وإذا اآلراء، بأغلبية القرارات
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التوكيالت علينا انهالت حتى للسيدات، املركزية الوفد لجنة قيام عن يعلن يكد ولم
أمام تمثل أن املذكورة «للجنة أن مؤكدة واألقاليم، القاهرة يف املواطنات من الصادرة
باشا جمعة فهمي السالم عبد حرم السيدة من رسالة تلقيت كما الهيئات». جميع
مرصية كل عىل مفروًضا كان «وملا فيها: تقول بطنطا، املرصية املرأة ترقي اتحاد رئيسة
من صورة بإرسال لتتكرموا حرضتكم نكاتب أن رأينا بالدها، نحو الواجب تؤدي أن
والصوت أعم الفائدة تكون حتى هنا السيدات من عليه للتوقيع للجنة املعطى التوكيل

أقوى.»
جاء وقد ملنر اللورد لجنة ألعضاء مفتوح خطاب بتوجيه أعمالها اللجنة بدأت وقد

فيه:

… السادة أيها
تكون أن عىل تشتمل دامت ما املوقرة لجنتكم تفاوض أال نهائيٍّا مرص قررت

الربيطانية. الحماية تحت مرص
مرص يف الحارضة الحالة عن فكرة نعطيهم أن نستحسن فإننا هذا ومع
الحركة، هذه أسباب يف رأيهم أبوا قد الناس من وكثري الواقع، يف هي كما

الصواب. عن بعيدين كانوا معظمهم ولكن قليًال، أصاب قد وبعضهم
تأثري أو دينية صبغة كل من خالية محضة، وطنية حركة املرصية الحركة
كما الحارض الغالء حالة نتيجة وليست مطلًقا، فيها للبلشفية دخل وال تركي،

بعضهم. ذكر
هي اليوم ثورة إن نقول أن ويمكننا … محضة وطنية املرصية واملسألة
هو اإلدارة سوء إن نقول: أن يمكننا ال وحقيقة مرص، يف اإلدارة سوء نتيجة
اإلدارة سوء أن ننكر أن يمكننا ال ولكن الثورة، هذه إحداث يف املبارش السبب

املرصيني. يف الكامنة الصفات أيقظ قد
أخمدتها وإن الصحيحة، املدنية تزكيها التي الحقيقية الوطنية نار إن
عىل ساعد وقد الدوام، عىل كامنة أنها إال املظلمة، واملدنيات املتعددة الفتوحات
اإلدارة سوء قدم وقد العرشين، القرن ومدنية اإلنكليزي النفوذ ثانية اشتعالها

املرصيني. قلوب يف الروح هذه الشتعال جديد من الوقود الربيطانية
نشكرها ونحن املايض، يف صالًحا حكًما مرص حكمت بأنها إنجلرتا تفخر
ملنر اللورد يقوله عما رغًما النجاح ذلك يف كبري شأن إنجلرتا ولعظمة ذلك. عىل
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القوة عظمة إليها املشار العظمة تكن فلم عظمة، اسمه يشء يوجد ال أنه من
الربيطاني، الحكم مدة يف وهدوءهم املرصيني خضوع حفظت التي العسكرية
سمعة حسن من الناتجة العظمة ولكنها املدافع، يخافون ال املرصيني فإن

إنجلرتا.
تأييد وهو الوحيد، الغرض لذلك مرص إىل حرضت قد إنجلرتا أن بد وال
ضم هو إنجلرتا فطمع النهائي. الضم إىل الطريق وتمهيد التجارية مصالحها
تدعي جعلها الذي هو األخرى الدول مصالح مع االصطدام خوف ولكن مرص،
وعىل حقيقية. غري ألسباب البالد دخلت أنها إنجلرتا أعلنت فلذلك ذلك. خالف
أن فيه إنجلرتا أمكن الذي املناسب الوقت يف الليل ظالم يف رسقنا قد نكون ذلك
لألشياء تنظر إنجلرتا كانت فإذا … مماثلة ضحايا عىل األخرى الدول تفاوض
والرجولة الشهامة روح عىل تدور ال أنها نرجو نزال ال فإننا حقيقتها، عىل

البغيض. املركز هذا فتقبل
وقد صادقة، إنجلرتا أن وهم عىل تعيش كانت األخرى الجهة من ومرص
فيها واحدة لحظة تشك ولم منها صدرت التي الرشف كلمات عىل اعتمدت
يحتاجه ما فلسطني جيش إىل فقدمت املساعدة، أنواع كل لها قدمت وقد …
يف الربيطانية للجيوش حربيٍّا مركًزا وأصبحت ومحصوالت، وحيوان رجال من
وعدالتها، إنجلرتا رشف عىل عول وباطمئنان نية بسالمة مرصي وكل الرشق.
يف القائمني بمساعدة أنه الفرصة فوات وبعد لألسف ذلك بعد ظهر ولكن
استعمال وهو أعظم استعمار أنياب يف مرص وقعت قد األملاني االستعمار وجه

إليها. وامليل بها الثقة يف مرص أرسفت التي الدولة
أن تعجبون وهل ذلك، عىل مرص تحتج أن السادة أيها تعجبون فهل
املفاوضة عدم عىل صممت إذا محقة تكون ال وهل والشك، الريب يداخلها

األسئلة. هذه عىل الجواب تقدم اإلنجليزية مبادئكم إن معكم؟
هناك أن نخربكم املرصيات، والبنات واألخوات األمهات عن فباإلضافة
سمعتها عىل تحافظ أن إما فإنجلرتا املرصية. املسألة لحل أمرين من واحًدا
التي وعودها بتنفيذ تقوم أخرى وبعبارة وصداقتنا، احرتامنا فتكسب ورشفها
مرص. استقالل وتعلن وإبطالها الحماية محو الحال يف فتقرر عليها أمضت
نظرنا يف يشء كل وكانت … إلينا واملحسنة لنا الصديقة كانت ذلك فعلت فإن
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األدبي مرص تقدم يف العظيمة املساعدة لها فسيكون استقاللنا، يناقض ال
أال أجدادهم. فيها كان التي الرقي درجات إىل الفراعنة أبناء يصل حتى

التجربة. هذه نستحق
الطمع إنجلرتا يحمل أن هو سيئ، حل وهو املسألة، لهذه الثاني الحل أما
عىل وتستويل والواجب، بالرشف نفسها شعور فتسحق املادي املكسب وحب
حصل كما البنادق بنار قابلتهم املرصيون تظلم فإذا وبالقوة، بالتدريج مرص
سنحتج ولكننا والطيارات، واألسطول الجيش من كافية قوة إلنجلرتا إن …
موتة فنموت بدمائنا، أبنائنا أرض تروى حتى سالح بال وسنحارب ونتظلم

السعداء.
ال العبارات. من سبق ما يؤيد بعده وما الرومان زمن يف تاريخنا وإن
ونرجو … ديوكليشن زمن يف شهيد ألف املئة املحرتمون السادة أيها تنسوا
الحاليني املرصيني آباء هم بأنهم العهد ذلك يف املرصيني إىل تنظروا أن لكم

واحد. فيهم والدم
اإلنسان يكون األوىل فإن الرصاحة، بهذه الكالم يف العذر نستميح وإننا
وبعد القديمة، املحاوالت طريقة من الدنيا فيه سئمت زمن يف سيما ال رصيًحا
والصدق. والعدل الحرية سوى يبقى أن ليشء يمكن ال العظيمة الحرب هذه
أكرب ستكون إنجلرتا أن لنا ويخيل الزمن، مر عىل رأسها الفضيلة سرتفع

ذلك. عىل العاملني
مرص سيدات عن
شعراوي هدى
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واملنتظم، املنظم الجهاد من مرحلة بدأنا للسيدات، املركزية الوفد لجنة تشكلت منذ
وكانت البالد، بها تمر التي األحداث مجريات يف للنظر باستمرار تنعقد اللجنة وكانت
بهذه أذكر وإنني الوطن، سبيل يف املضنية الجهود بذل عىل حريصات اللجنة أعضاء

وعالجه. بحثه يف اللجنة واشرتكت إال حل طارئ من ما أنه املناسبة
هذا من الغرض وكان ١٩٢٠ يناير ١٦ يوم للجنة األوىل الجلسة انعقدت وقد
االقرتاع بطريقة والسكرترية الصندوق وأمينة والوكيلة الرئيسة انتخاب هو االجتماع
نظًرا أحرضه ولم سلطان، باشا عمر املرحوم برساي االجتماع هذا عقد وقد الرسي،
هدى السيدات: من كل تعيني االجتماع هذا يف وتقرر الوقت. ذلك يف باألقرص لوجودي
فكرية اآلنسة صندوق، أمينة خياط روجينة وكيلة، ويصا فهمي أسرت رئيسة، شعراوي

سكرترية. حسني
احتجاجهن يعلن أن املرصيات للسيدات املركزية الوفد لجنة عضوات قررت وقد

املتمدين: العالم وجميع املرصية األمة إىل اآلتي
أن مع واإلبهام، الغموض عىل املبني األخري ملنر اللورد بالغ عىل بشدة نحتج أوًال:
ال ونساء رجاًال املرصية فاألمة غموض، أو شك أي يحتمل ال الوحيد مرص مطلب
والحق، الرصاحة إال الرصيح املطلب هذا تفسري يف تقبل وال التام، االستقالل إال تطلب

التام. االستقالل مبدأ وعىل الوفد فمع مناقشة، هناك كانت وإذا
السيدات بها تعامل التي والكياسة الذوق من الخالية املعاملة عىل قوانا بكل نحتج ثانيًا:

الوطنية. مظاهراتهن يف
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إىل العاملني مرص رجال كنفي األخرية االستبدادية األعمال عىل قوانا بكل نحتج ثالثًا:
مبادئ مع تتفق ال التي السيئة ومعاملته أفندي ميخائيل قرياقص ونفي قراهم،
مدنية مع تتفق ال التي االستبدادية الطرق لهذه حد وضع ونطلب والعدالة، الحرية

حرة. أمة
مرص «فلتحيا» بديًال، غريه نرىض ولن التام، بالدنا باستقالل وسنطالب نطلب رابًعا:

التام. االستقالل و«ليحيا» حرة،
فمع مناقشة هناك كانت «وإذا جملة عىل فتحي» هانم «بهرية اعرتضت وقد هذا
سوى نريد وال كان، شكل بأي معهم املفاوضة نقبل وال نريد ال نحن قائلة: الوفد»،
املركزية الوفد للجنة وأخرى للورد منه نسخة وأرسلت رشط. وال قيد دون االستقالل

للرجال.
بتاريخ باريس من برقية أرسل قد املرصي الوفد رئيس باشا زغلول سعد وكان
ال أنه فيها وأكد ملنر، اللورد بالغ بعد املرصي الوفد أن فيها أعلن ،١٩٢٠ يناير ٢٦
يمكن فقط، وهناك فهناك التام، باستقاللنا االعرتاف بعد إال املفاوضة باب فتح يمكن
حرية وعىل األجانب مصالح عىل املحافظة طريق هي واحدة دائرة يف الوفد يتفاوض أن

… الوفد لربنامج طبًقا السويس قناة يف املالحة
يناير ٣٠ يف الثالثة جلستها املرصيات للسيدات املركزية الوفد لجنة عقدت وقد

التالية: املسائل وتناولت ،١٩٢٠

الجميع. فوافق الربقية، رسالته عىل ا ردٍّ باشا سعد ملعايل شكر إرسال عرض (١)
وإفادتها باريس يف للجنة وممثلة رشف رئيسة باشا سعد حرم بجعل اقرتاح (٢)

اآلراء. بإجماع ذلك عىل فصدق برقيتها، عىل شكرها مع بذلك
إحداهن إىل وعهد ذلك، عىل الجميع فوافق طنطا، فظائع عىل احتجاج عرضعمل (٣)
الساعة ويصا بك فهمي بذهبية منه ٣١ يوم العادة فوق جلسة انعقاد وتقرر بكتابته.

عليه. اإلطالع بعد املذكور االحتجاج عىل للتوقيع مساء الخامسة
املناقشة، بعد ذلك قبول فتقرر ذلك، لرضورة أسبوعيٍّا االجتماع يكون أن اقرتح (٤)

صباًحا. والنصف العارشة الساعة أسبوع كل من جمعة يوم كل االجتماع وجعل
تقال، وبتيس عزت، محمود وصديقة فتحي، بهرية السيدات: استقالة عرضت (٥)

ذلك. وتبليغهن قبولها فتقرر
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وتقرر عليها ووقعن الجميع فأقرها شريول فالنتني السري رسالة عىل الرد تُيل (٦)
باشا. ولسعد الصحف إىل إرسالها

تقول ،١٩٢٠ يناير ٢٨ بتاريخ باريس من برقية زغلول هانم صفية أرسلت وقد
فيها:

املرصيات الشقيقات ضمن تعدوني أن أرجو عميًقا، تأثًرا تأثرت قلبيٍّا، معكم
التي تلك مباركة ساعة كانت باسمهن، للتكلم التفويض أعطينكن الالتي
بها، تحيط التي املخاطر كل رغم بالدنا باستقالل للمطالبة مستعدات وجدتنا
األبرياء أوالدنا ضحى بعدما محتلة وهي مرص يف نعيش أن لنستطيع كنا ما

األبد. إىل حرة تكون أن ألجل بأرواحهم

نصها: هو هذا ،١٩٢٠ يناير ٣٠ بتاريخ الربقية هذه عىل ا ردٍّ مني برقية وأرسلت

… باشا زغلول مدام
باريس الخامس. جورج شارع ٤٢

رئيسة انتخابك قرار قبول ونرجوك لجنتنا، إىل بانضمامك فخورات إننا
النهائي. النجاح من واثقات توفيًقا، أكثر مجهوداتنا ستكون وبفضلك رشف

٣١ يوم موعدها يف انعقدت وقد العادة، فوق الجلسة هي الرابعة الجلسة كانت
ووقعن عليه الجميع فوافق التايل، االحتجاج تالوة االجتماع هذا يف وتم ،١٩٢٠ يناير
للرجال، املركزية الوفد للجنة وواحدة الوزراء، لرئيس واحدة إلرسال منه نسخ ثالث عىل

هو: االحتجاج نص وكان كلها الصحف إىل االحتجاج إبالغ وتقرر

يقع أن دون يوم يمر يكاد فال مروع، بشكل مرص يف املحزنة الحوادث تتتابع
منها. يشء

فلجنة لذلك األفئدة؛ وأكمدت النفوس أزعجت قد طنطا حوادث وهذه
وعىل عليها باالحتجاج صوتها رفع من ا بدٍّ ترى ال للسيدات املركزية الوفد

فهي: وحريتنا أرواحنا عىل االعتداء استمرار
وقتل سالح كل من العزل املتظاهرين عىل الرصاص إطالق عىل تحتج أوًال:

وجرحهم. األبرياء
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املالهي أحد يف ساكنني هادئني لقوم املسلحة القوة مهاجمة عىل تحتج ثانيًا:
بهم. الشديد األذى وإلحاق مسوغ بغري

فيه تنادي الذي الوقت يف طنطا، يف العرفية األحكام تشديد عىل تحتج ثالثًا:
ا. تامٍّ إلغاء األحكام هذه بإلغاء األمة كل

وعىل األهايل، عىل الجنود من االعتداء حوادث استمرار عىل تحتج رابًعا:
الجامع شيخ فضيلة منزل مهاجمة سيما وال دورهم يف الناس مهاجمة

األحمدي.
بإلغاء واملبادرة الحوادث هذه عن رسمي تحقيق إجراء نطلب خامًسا:

طنطا. من الجنود وسحب العرفية األحكام
السلطات دأبت التي الشدة سياسة أن لتعلن الفرصة هذه تنتهز واللجنة
عن العدول عىل األمة تحمل أن شأنها من ليس استعمالها، عىل اإلنجليزية
بحقوقنا تمسًكا تزيدنا ذلك من النقيض عىل بل املقدسة، بحقوقها املطالبة

التام. واستقاللنا العزيزة بحريتنا وتشبثًا الحقة

االحتجاج فيها عرض وقد ١٩٢٠ فرباير ١٣ يف عقدت فقد السادسة، الجلسة أما
سعد وملعايل الوزراء لرئيس منه نسخ إرسال وتقرر اآلراء. بإجماع عليه فصدق التايل

نصه: وهذا وللصحف املركزية الوفد وللجنة باشا

العرفية األحكام بقاء عىل مرص باسم للسيدات املرصي الوفد لجنة تحتج
باستقالل املطالبة إال لهم ذنب ال الذين الربرة مرص أبناء اعتقال واستمرار

املعاملة. سوء من يالقونه ما عىل تحتج كما بالدهم،
انقضاء بعد اآلمنة البالد هذه يف الرقاب عىل العرفية األحكام سيف يزال ال
استقاللها تطلب ال البالد أن حني يف شهًرا، عرش أربعة بنحو الحرب مدة
إليجاد ذريعة تتخذ العرفية األحكام تزال وال املرشوعة، السلمية بالوسائل إال
عىل للتضييق حياتها من كثري يف اإلنجليز الجنود وبث البالد أنحاء يف القلق
وأئمة كربائهم ملنازل حتى حرمة يرعى ال تضييًقا اليومية حياتهم يف الناس

دينهم.
وسلب وجرح قتل من أصابهم ما األبرياء أهلها أصاب طنطا مدينة فهذه
املعتدين من بالقصاص يقيض العدل وكان االعتداء، صنوف من ذلك وغري
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من وبدًال بريئًا، والجاني جانيًا الربيء واعترب العدل ذلك آية فانقلبت عليهم،
األهايل عىل القصاص وقع أخرى، وزر وازرة تزر ال حتى تحقيق يجري أن
خالل يف العدو يفتحها التي املحاربة املدن معاملة يعاملون وأصبحوا األبرياء،

الطاحنة. الحرب
وأوذوا ورشدوا الشخصية، حريتهم يف مرصصودروا أبناء من كثري وهؤالء
الوطني بواجبهم قيامهم كان بل سؤال، وال محاكمة وبال جريرة بغري واعتقلوا
معهم مشرتكة فاألمة بهذا ينفردوا لم أنهم مع بهم، األذى هذا إليقاع سببًا
باالستقالل واملطالبة إثًما الوطن محبة كانت إن اإلثم من إليهم يعزونه فيما

التعذيب. يستوجب وزًرا
تصادف فال العالم، أنحاء جميع من العدالة أصوات ترتفع أن الغريب ومن
آذانهم يصمون فهم إرادتها، من بالرغم مرص عىل املسيطرين أولئك من ملبيًا
أنفسهم عىل آلوا وكأنهم املتأملة املجروحة القلوب من منبعثًا نداء سمعوا كلما

بحقوقه. مطالب كل حيال جامدين يقفوا أن
املعتقلني أنباء فإن ذنب، لغري التعذيب من النوع هذا يتعد لم األمر وليت
هم وسواء املعاملة هذه تطيب وكيف سيئة، معاملة يعاملون أنهم عىل تدل
الذي الشديد الربد أذى يقيهم ما كل من ومحرومون الصحاري يف مبعدون
تهطل الشديدة األمطار أخذت وقد حياتهم. للخطر ويعرض أجسامهم يفري
يفرتشون سكانها تاركة فتقتلعها خيامهم عىل تهب العاصفة والرياح عليهم،

السماء. ويلتحفون الغرباء
باملطالبة الربقية األسالك واهتزت األقدام وحفيت األصوات بحت لقد
استخفاًفا يعد ذلك بعد االعتقال هذا عىل فاإلرصار املعتقلني، هؤالء عن باإلفراج

والعدل. املدنية قواعد ألبسط ومنافيًا األمة بشعور
وباسم الغاشمة، السياسة لهذه حد بوضع نطالب املدنية هذه باسم فنحن

سيايس. معتقل كل عن اإلفراج رضورة يف نلح والعدل الحق

برئاستي، ١٩٢٠ فرباير من والعرشين السادس يف عقد الذي السابع االجتماع ويف
الوزراء: رئيس إىل توجيهه تم والذي اآلراء، بإجماع عليه صدق الذي االحتجاج هذا كان

التي واملراوغة بمرص، الربيطانيون الجنود يوميٍّا يرتكبها التي الفظائع إن
األمور ملن الرشعية، حقوقنا الغتصاب اإلنجليزية الحكومة رجال يستعملها
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فباسم اإلنسانية، وتنايف العام األمن وتهدد حلمها، عىل األنفس تستفز التي
وطنكم نحو به القيام أنفسكم عىل فرضتم الذي الواجب وبحق العدالة
عن املدافعة عليكم يحتم والذي املرصية، الوزارة منصب اعتناقكم يوم وأمتكم
تمليه بما تقوموا أن نستحلفكم املقدس، الوطن بحقوق واملطالبة األمة حياة
الفظائع عىل بشدة االحتجاج وهو املظلوم، الشعب لسان عن اإلنسانية عليكم
اإلعدادية املدرسة طلبة عىل تعدوا الذين والجنود الضباط ومحاكمة املذكورة

أخرى. مرة ذلك مثل تكرار لعدم

لألسباب السودان ري مرشوع عىل باالحتجاج قراًرا اتخذنا نفسه، االجتماع ويف
التالية:

مركز أن مع السودان، يف الشأن أصحاب باعتبارهم وضعوه الذين هم اإلنجليز ألن أوًال:
ال واحد قطر كليهما فإن مرص، يف مركزها عن يختلف وال رشعي غري هناك إنجلرتا

إنكاره. يمكن ال االستقالل يف وحقهما التجزئة يقبل
املهندسني كبار من املختصون نرشه ما بدليل رضره ثبت املرشوع هذا ألن ثانيًا:

وإنجليز. مرصيني
ا تامٍّ وقًفا املرشوع وقف رضورة يف األمة صوت إىل صوتنا نضم فإننا ذلك وعىل
اختصاص من يكون أن يجب فيه البت ألن العامة؛ السياسية مسألتنا يف يفصل حتى

إليهما. حقوقهما ترد أن بعد والسودان مرص يمثل الذي النيابي املجلس
بجميع املرشوع هذا تنفيذ وتمنع رأيها يف األمة إىل تنضم بأن الوزارة نطالب وإننا
تتحمل ال حتى منصبها عن تتخىل أن فعليها ذلك، تستطع لم فإذا لديها، التي الطرق

الخطري. العمل هذا تبعة

مارس احتجاج

هذا فيه أقرت اجتماًعا، للسيدات املركزية الوفد لجنة عقدت ،١٩٢٠ مارس ٢٠ يوم ويف
االحتجاج:

العرفية األحكام سيف من الرغم (عىل الترشيعية الجمعية أعضاء اجتمع
فنادت اجتمعت بتعطيلها)، القايض لألمر تكرتث ولم الرءوس فوق املسلط
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عىل وأبناءها البالد لحق ما عىل واحتجت الحماية، وبطالن التام باالستقالل
وعىل والحرية، واألموال األرواح عىل االعتداء صنوف من القهريني حماتها يد
األمة، عىل عرضها غري من املختلفة واألنظمة القوانني ووضع الدستور تعطيل
املستقلة املرصية األمة تبت أن إىل الري مرشوعات وقف بوجوب وجاهرت
الحارضة أمورها تقرير يف الشأن صاحبة وحدها األمة بأن ونادت أمرها، يف

واملستقبلة.
االستقالل سبيل يف الجهاد من املرصي الوفد به قام ما عىل وأثنت

األمة. بلسان الشكر فمحضته
٩ يف عقدتها تاريخية جلسة يف باإلجماع القرار هذا الجمعية أصدرت
الوفد ورئيس املنتخب وكيلها باشا زغلول سعد منزل يف ١٩٢٠ مارس
التي املقدسة القومية الوحدة به توجت تاج خري هذا عملها فكان املرصي،
مظهر وأسمى التام، باالستقالل التمسك عىل املرصية األمة إجماع يف تجلت
وأجمعت تساد، أال عىل نيتها عقدت أمة صدر يف املتأصلة الدستورية للروح
السياسية للجرأة مثال أجل كان كما أمورها، جميع هي تتوىل أن عىل كلمتها
الرأس تطأطئ وال القوة بتهديد تحفل ال ثابتة وطنية عقيدة عن املنبعثة

والجربوت. البأس ثياب ارتدى مهما للباطل
عىل إال يروموننا ال الذين لإلنجليز يروق بأال خليًقا الجليل العمل هذا كان
عىل أخرى مرة االجرتاء عىل وحملهم سخطهم فأثار لحكمهم، واالستكانة الذل
املرصية النيابية الهيئات اجتماع جعل وهو العدوان، من جديد بنوع حريتنا
العسكرية املحاكم أمام األعضاء أولئك محاكمة تستوجب جريمة أعضائها أو
من ألنه بالسماع؛ األصوات أحق وهو النواب صوت ليسكتوا وذلك اإلنجليزية،
جديدة حلقة االعتداء هذا فكان هللا، صوت من الشعب وصوت الشعب صوت
ال إنجلرتا أن عىل آخر وبرهانًا أنوفنا، رغم حمايتنا سبيل يف اإلنجليز اقرتفها
يف الرماد وذر بالعالم للتغرير إال ذلك فما بذكرها تغنت فإن الحرية، تحرتم

الشعوب. عيون
إىل بدايتها من السليمة املرصية الحركة إزاء ترصفاتها جميع هي وها
والعدل الكتابة حرية عىل واالعتداء واإلرهاب القهر حكم عىل إال تنطوي ال اآلن

الحرة. الحياة أركان وهي واالجتماع
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برصاص تقابل وطلبتها األمة شبيبة جانب من السلمية فاملظاهرات
السيوف، بأسنة تقاوم السيدات ومظاهرات الرشاشة. واملدافع البنادق
يلقي واالستقالل الوطن بحياة النداء ومجرد واالمتهان. العنف ورضوب
يف بالحق والجهر الشاقة، األشغال إىل به يؤدي بل السجون، أعماق يف بصاحبه
واالجتماعات باإلقفال. مطبعتها وعىل بالتعطيل الحكم عليها يستنزل صحيفة

القهرية. بالقوة تمنع
السكان جميع بحرمان بها تقوم التي املظاهرة عىل تعاقب الكربى واملدائن
الشمس. غروب بعد منازلهم لزوم عىل وإرغامهم واملجيء الرواح حرية من

الولدان. لهوله تشيب بأهلها ينزل الذي القصاص فإن القرى أما
للحرية، يؤهلونا أن يريدون أنهم بدعوى االستعباد عىل يرغموننا فهم
الحرية الناس انتظر إذا قال: حيث «ماكويل»؛ مؤرخهم حكمة تناسوا وقد
أنهم فبرشهم االستبداد، حكم ظل يف وهم والصالح الحكمة يكتسبوا أن إىل

أبًدا! سينتظرون
إلطفاء خصومنا إليها يلجأ التي واإلرهاب والعنف التضييق وسائل تلك
املقدس ومطلبنا الرشيف موقفنا عن شعرة قيد ولو وتحويلنا وطنيتنا جذوة
حقنا أن حني يف وضوًحا، إال باطلهم تزيد وال بالخزي إال عليهم تعود فال
يف تسانًدا تزداد وصفوفنا العالم، شعوب جميع نظر يف فيوًما يوًما تأييًدا يزداد
حركتنا أن يدعون كانوا فباألمس املغتصب الخصم هذا ضد السلمي جهادها
سبيل فال اليوم أما والطلبة. السياسيني املهيجني بعض عىل مقصورة الوطنية
ال إعالنًا إرادتها األمة طبقات جميع أعلنت أن بعد املغالطة هذه إىل لهم
وفالحوها، موظفوها وعمالها، األمة أعيان باالستقالل فنادى التأويل، يقبل
يف النداء ذلك ورددوا ونساؤها، رجالها وأقباطها، مسلموها وأمراؤها، علماؤها
الحماية لتأكيد جاءت التي اللجنة لتلك التامة باملقاطعة وأيدوه الظروف كل

استقاللهم. عن التخيل عىل املرصيني وإغراء الباطلة
اقرتفه الذي الجديد االعتداء هذا عىل اليوم تحتج للسيدات الوفد فلجنة
سيئاتهم أفظع من سيئة عليهم وتسجله املرصيني النواب حرية عىل اإلنجليز

املرصي. الشعب ضد
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إن قال: حيث الكبري؛ الفرنيس الكاتب «جرون» كلمة عليهم حقت ولقد
بالحرية. جدير غري الحرية، من لنفسه يريده ما لخصومه يريد ال الذي

للسيدات املركزية الوفد لجنة عن
شعراوي هدى

… متبادالن خطابان

زغلول سعد إىل رسالة أكتب أن إىل دفعتني التي واملالبسات الظروف بعض هناك كان
من الكثري فيها رسالة منه تلقيت وقد األحداث، هذه بشأن املرصي الوفد رئيس باشا

املتبادلتني. الرسالتني نص هو وهذا ملوقفها، والتأييد املرصية املرأة لجهاد التقدير

املرصي الوفد رئيس باشا زغلول سعد املعايل صاحب حرضة
للسيدات املركزية الوفد لجنة قرار من نسخة هذا برفقة ملعالكيم مرسل
بنوع ملعاليكم تكرر وهي االتفاق، مرشوع يف نظرياتها يتضمن املرصيات
املرصية األمة نحو به قمتم ما عىل والثناء الشكر خالص عبارات مع خاص،
بدونها التي التحفظات بتلك تمسكها الخدمات، أجل من املحبوب والوطن
املطالبة يف حق كل وفقدنا املقنعة الحماية رشوط أنفسنا عىل أيدنا قد نكون
غايتنا أيديكم عىل ننال أن لنرجو وإنا حياتنا، وفيه التام مرص باستقالل

املنشودة.
ألن وذلك لتقديمه اضطررنا الذي االحتجاج إىل معاليكم نظر نلفت ثم
إلبداء الهيئات كباقي دعوتنا عن أوًال تساهوا قد كونهم عن فضًال الوفد مندوبي
قدمنا عندما آرائنا أخذ يف الرغبة وعدم الضجر أظهروا قد املرشوع، يف آرائنا
السياسية، األمور يف التدخل للنساء يجوز ال بأنه مرصحني بذلك، طلبًا لهم
االندهاش غاية لفي وإننا طلبنا، بإجابة تنازلوا ملا الشديد، مندوبنا إلحاح ولوال
لآلن، معنا اتبعتموها التي الخطة تنايف التي لنا هذه معاملتهم من واالستياء
يف لكم مشاركتنا يف لنا بتعضيدكم عليها عودتمونا التي املعاملة وتخالف
املظللة بتلغرافاتكم لجنتنا تشكيل وقت لعملنا وتحبيذكم الوطنية، الحركة
الوفد يثبت أن هو استيائنا من يزيد والذي … واألماني التهاني عبارات بأسمى
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الحقيقة؛ بخالف نهضتنا أولن الالتي بمرص األجنبية الهيئات ظن هذا بعمله
بل الوطنية، بدافع يتم لم املرصية الحركة يف النساء اشرتاك إن قالت: حيث
ولتعتقد املتحدة، األمم إليهام مؤقتة كآلة الستعمالهن الوطنيني من فئة بإيعاز
وتعضدها بنفسها، نفسها لحكم وكفاءتها الرقي يف املرصية األمة بنضوج هذه
فضًال التهم، هذه مثل من بريئة تعلمون كما ونهضتها األمنية هذه نوال يف
من املرصية القضية قربت وقد واآلن مثيالتها، تنلها لم ميزة كسبت كونها عن
لنوال ويعمل مرص بحقوق يطالب الذي املرصي بالوفد يليق فال مرض، حل
عدالتكم أمام نطرح وجئنا فيه، حقها األمة نصف عىل ينكر أن استقاللها
مركز سيكون عما متسائلني فيها، معاليكم رأي عىل نقف كي هذه مسألتنا

شفيع. عظيم حكمكم صائب يف ولنا املستقبل يف املرصية واملرأة مرص

والتي ،١٩٢٠ أكتوبر ٢٧ يف املؤرخة برسالته الرسالة هذه عىل زغلول باشا سعد رد وقد
نصها: يقول

املصونات، وأعضائه النسائي، الوفد رئيسة العصمة، صاحبات حرضات
لعدم األسف شديد وأتأسف املفيد، تلغرافكن ثم الكريم بمكتوبكن ترشفت
عىل عرضوه كما عليكن، املرشوع بعرض الوفد مندوبي حرضات ترشف
إهماًال أو بكن استخفاًفا ذلك يفعلوا لم أنهم لحرضاتكن أؤكد ولكني غريكن،
تأثري المتنع فيهم كنت ولو املعنى، هذا عن أجنبية لظروف بل لشأنكن،
وتوضيح عليكن املرشوع بعرض بشخيص أقوم أن عيلَّ وتعني الظروف، هذه
االعتبار من األول املقام لها التي بآرائكن االستنارة يف رغبة ومراميه؛ معانيه
الفهم، حق املرشوع فهمتن ذلك مع أنكن ا جدٍّ ويرسني زمالئي، وعند عندي
أخص من بها التشبث وأرى األهمية، يف غاية أراها تحفظات فيه وأبديتن
أن بدون اجتماعية هيئة تتقدم أن يمكن ال أنه يرى من أول وإني أحبائي،
بقبول الكلمات هذه مع تتفضلوا أن وأرجو فيها، اللطيف حسكم يشرتك

احرتاماتي. وأوفر تحياتي أطيب

زغلول سعد
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وقد املرصية، املسألة بشأن يتخذ ما كل يف ونؤازره الوفد أخبار نتابع الوقت طوال كنا
عىل املرشوع لعرض األربعة مندوبيه الوفد أرسل أن إىل الحال هذا عىل األمور ظلت
السيدات. لجنة هيئة عدا فيما — الهيئات جميع عىل بالفعل عرضوه وقد املرصيني.

الحوادث. استقبال يف عادتنا هي كما والزمر بالطبل تقابلهم غالبيتها وقامت
كبري نصيب لها كان التي السيدات لجنة هيئة عىل يعرض لم املرشوع هذا كان وملا
للسيدات املركزية الوفد لجنة اجتمعت فقد الوطنية، الحركة يف الوفد بجانب العمل يف
بتحقيق يفي ال وجدنه داخلية، دراسة دراسته وبعد املرشوع. لدراسة بالرمل بمنزيل
فيه ننتقد باشا لسعد خطابًا وكتبنا الجرائد، صفحات عىل رأينا فنرشنا الوطنية، أمانينا
عرض يف هيبتنا بإغفال وجودنا وأنكروا حقوقنا هضموا الذين املندوبني هؤالء ترصف
الحديث سبق وقد زغلول، باشا سعد وبني بيني املتبادلتان الرسالتان وكانت املرشوع،
بك، النحاس مصطفى الوقت ذلك يف الوفد سكرتري من رسالة وصلتنا ذلك وبعد عنهما،
تتفضل أن ويرسنا البالد، بمستقبل واهتمامهن سيداتنا بنهضة لنفخر «إننا ويقول:
عليه. ومالحظاتهن االتفاق مرشوع يف برأيهن إلينا ترسل بأن للسيدات املركزية اللجنة

بها.» الالئق االعتبار محل سنحلها وإننا
بلوران منزيل يف عرشة الثالثة جلستها للسيدات املركزية الوفد لجنة عقدت وقد
االتفاق رشوط استعرضت قد اللجنة أن الجلسة محرض وسجل .١٩٢٠ سبتمرب ٢٥ يوم
الرشوط، لهذه الوفد مندوبي حرضات قدمه الذي والرشح األمة إىل الوفد ببالغ املنشورة

ييل: ما وقررت
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الوفد. أعضاء حرضات شكر (أ)
وإنجلرتا، مرص بني تعقد ملعاهدة أساًسا تكون ألن االتفاق قواعد صالحية عدم (ب)

اآلتية: التحفظات إليها أضيفت إذا إال

الحماية. إلغاء عىل الثالثة املادة من األوىل الفقرة يف ينص أن (١)
مرشوع يف املذكورة الحقوق بأنها إلنجلرتا مرص تمنحها التي الحقوق تعني أن (٢)

املرشوع. يف ذكر ما الحقوق هذه تتعدى ال كي االتفاق
مرص طلبت إذا أرضها سالمة عن الدفاع يف مرص بتعضيد بريطانيا تتعهد أن (٣)
كانت إذا مواصالتها طرق باستعمال لها مرص تسمح ذلك نظري ويف التعضيد، هذا

مرص. طرق عن إال إليها الوصول يمكنها ال بالد يف تحارب بريطانيا
املعاهدات إال األجنبية الدول مع املعاهدات جميع عقد حق ملرص يكون أن (٤)
سياسية محالفات عقد إلنجلرتا يجوز ال وكذلك إنجلرتا، بمصالح ترض التي السياسية

مرص. مصالح مع تتعارض
رشط عىل وجودها، ومدة ومركزها ومعداتها العسكرية الحامية عدد يحدد أن (٥)
لهذه أجًرا اإلنجليزية الحكومة تدفع وأن والعواصم املدن عن بعيًدا املركز ذلك يكون أن
عىل املحافظة الحامية هذه مهمة أن رصاحة يذكر وأن لها، ملًكا تصري ال حتى األرض

فقط. السويس قناة
صندوق بمراقب الدين صندوق محل سيحل الذي اإلنجليزي املوظف يسمى أن (٦)
استشارية صفة له يكون وال فقط، الدين باختصاصاتصندوق وظيفته تحدد وأن الدين،
كان سواء الدين سداد بمجرد وظيفته انتهاء عىل ينصرصاحة وأن الحكومة، يف مطلًقا

املرصيني. أيدي إىل أسهمه انتقال أو الحكومة بوساطة داخيل قرض بعمل ذلك
نقض حق الربيطاني للممثل دام ما باملرة القضائي املستشار لبقاء داعي ال (٧)

باألجانب. املجحفة القوانني
رفع عىل النص مع رابع بند الخامسة الفقرة من الثاني النص قبول من بأس ال (٨)

السلطة. هذه وتعيني عليا سلطة إىل خالف أي قيام عند األمر
يف استثنائي مركز له يكون وال الدول ممثيل كباقي الربيطاني املمثل يكون أن (٩)

األحوال. من حال بأي مرص
البند من السابقة الفقرة يف اإلداريون» واملوظفون «الضباط عبارة تستبدل أن (١٠)

وامللكيون». العسكريون «املوظفون اآلتية: بالعبارة الرابع
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عند تنفذ بل االمتيازات بإلغاء الدول رضاء عىل املعاهدة تنفيذ يوقف أال (١١)
الدول. جميع من تعتمد وأن مبارشة توقيعها

إلغاء بخصوص األجنبية بالدول االتصال يف إنجلرتا مع مرص تشرتك أن (١٢)
بها. الخاصة االتفاقات توقيع ويف االمتيازات

جميع باعتبار يقيض عاليًا أمًرا تصدر املرصية الحكومة أن يذكر أن بأس ال (١٣)
بريطانيا ملك لجيوش العام القائد اتخذها التي والقضائية واإلدارية الترشيعية اإلجراءات
فيها يرى التي الترصفات منها تستثني ولن صحيحة، العرفية األحكام بمقتىض مرص يف
اإلجراءات هذه مفعول إبطال يف الحق املرصية للحكومة يكون وأن مرص، بحقوق إجحاف

التنفيذ. مستمرة كانت إذا
الدول إىل الثالث البند يف إليها املشار املعاهدة نص تبليغ يف مرص تشرتك أن (١٤)
إىل لالنضمام تقدمه الذي الطلب بريطانيا تعضد وأن إلقرارها، بريطانيا مع األجنبية

األمم. عصبة
يقوم ما أو الهاي محكمة بتحكيم املتعاقدين رضاء عىل املعاهدة يف ينص أن (١٥)
مسألة أما تنفيذها. عدم عىل أو املعاهدة رشوط تفسري عىل ينشب خالف كل يف مقامها
باعتباره ال مرص من يتجزأ ال جزءًا باعتباره فيه بحقوقنا نتمسك أن فيجب السودان

مستعمرة.
الثامنة الساعة يف بدأت قد التوصيات هذه فيها اتخذت التي الجلسة وكانت (١٦)
واألحداث املوقف لخطورة ونظًرا ظهًرا، الواحدة الساعة حتى واستمرت صباًحا
ويف نفسه، اليوم مساء من الخامسة الساعة يف للعمل العودة عىل اتفق فقد والتطورات،
جميع يف نرشه عىل اتفق الذي للسيدات املركزية الوفد لجنة قرار صدر الجلسة هذه

ييل: ما عىل ينص والذي املحلية، الصحف

الذي الرشح وعىل األمة إىل الوفد ببالغ املنشورة االتفاق قواعد عىل اطلعنا
من بخصوصها كتب ما كل ودرسنا القواعد، لهذه املندوبني حرضات قدمه

يأتي: ما باإلجماع فقررنا ومزايا، نقد

للوصول والجهد الهمة من بذلوه ما عىل املخلصني الوفد أعضاء حرضات شكر (١)
للحق جهادهم يف ترصفهم بحسن نيلها نرجو التي القومية أمانينا تحقيق إىل

مقاومة. كل رغم الراقية األمم شعوب وثقة إعجاب أكسبهم الذي
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وإنجلرتا مرص بني تعقد ملعاهدة أساًسا تكون ألن القواعد تلك صالحية عدم (٢)
السابق. املحرض يف املذكورة التحفظات إليها أضيفت إذا إال

لجنة عىل املرشوع عرض لعدم الوفد مندوبي عىل االحتجاج مسألة عرضت (٣)
فوافق … الهيئات جميع مع حدث كما فيه رأيها إبداء وطلب السيدات وفد

اآلتية: بالصورة ذلك كتابة وتقرر االقرتاح هذا عىل الجميع

املرصي الوفد مندوبي والعزة السعادة أصحاب حرضات

ممثلة منتخبة هيئة بصفتها املرصيات للسيدات املركزية الوفد لجنة إن
والسري املرصي الوفد ملساعدة وتأسست انتخبت التي املرصية األمة لنصف
األمة نحو بواجبها قامت وقد التام، مرص باستقالل للمطالبة برنامجه عىل
عيل السعادة صاحب حرم بمنزل اليوم اجتمعت قد يجب، كما املرصي والوفد
يأتي: ما دعوتكم عىل بناء وقررت اإلسكندرية، برمل بلوران باشا شعراوي
رأيها وأخذ فيه للمناقشة عليها املرشوع لعرض دعوتها عدم عىل االحتجاج
بذلك. طلبًا قدمت أن بعد إال كتابة رأيها إبداء أو الهيئات جميع مع اتبع كما

علينا وأنحت بعضهم فأيده ألعمالنا، املتتبعني بني ضجة هذا لرأينا كان أنه وأذكر
يف يكن لم ولو مقبوًال سعد من يصدر يشء كل كان فقد كاملعتاد. بالالئمة األغلبية
قوبل الذي والزمر الطبل بعد ملنر ملرشوع األمة رفض ذلك عىل والدليل الوطن، مصلحة
أنه علموا إذ البالد، أماني يحقق ال بأنه باشا سعد من تنويه عىل بناء رفضه وكان به،
وإذا له، املؤيدين الوفد أعضاء بعض لرغبة إرضاء إال األمة الستفتاء املرشوع يرسل لم
رجع من أول وكان اآلخر. تلو الواحد باريس من ذلك بعد يرجعون آخرين بأعضاء
عدم من مثلنا دهش الذي شعراوي، باشا عيل زوجي هو املرشوع عرض قبل منهم
املرشوع لعرض قدموا الذين الوفد مندوبي إىل لالنضمام يُدَْع ولم عليه املرشوع عرض
هل يسألنني: ُكنَّ السيدات بعض أن إىل ذلك أدى وقد املرصي. الوفد وكيل أنه رغم
الباشا ألن الزعم؛ هذا أنفي فكنت باشا؟ سعد وبني بينه الرأي يف الختالف الباشا رجوع
قدموا الذين الوفد بأعضاء صلته يقطع ولم القبيل، هذا من بيشء يل رصح قد يكن لم
من عودتهم عقب لزيارتهم توجه زوجي أن أذكر املناسبة وبهذه … املرشوع لعرض
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يرد ولم املرشوع، عرض يف إليهم باالنضمام إليه يكتب لم باشا سعد أن رغم أوروبا
الويف. صديقه كان الذي بك السيد لطفي إال زيارته منهم أحد

عن نائبًا بصفته مفاوضته يف ترغب ال اإلنجليزية الحكومة بأن باشا سعد سمع وملا
باريس يف البقاء يطق لم املرصية، الحكومة ممثيل مع تتفاوض أن تريد ولكنها األمة،
وشعبًا، حكومة بقدومه تحتفي البالد فقامت معروف. هو مرصكما إىل العودة عىل وعزم
قيام عدم يفضلون زوجي ومنهم الوفد أعضاء وبعض املرصيني املفكرين بعض وكان
أزرهم يشد الحكوميني، للمفاوضني أخري كمرجع ليبقى رسمية بمفاوضات باشا سعد
وبذلك اإلنجليز، املفاوضون حسابها ويعمل عليها يرتكزون دعامة بمنزلة لهم ويكون
يتم أن يريد كان الذي باشا سعد اتجاه مع متفًقا يكن لم ذلك ولكن املفاوضات. تنجح
الشهرية برقيته وكانت الشقاق، بذور فبذر املرصية، بالقضية خاص يشء كل يديه عىل
اإلنجليز مع االتفاق عىل الحكومة مع تواطئوا الوفد أعضاء بعض بأن فيها نوه التي
وقد سيما ال الجرأة لهذه وقعدت البالد فقامت املرصيني، مطالب تحقق ال معاهدة عىل
ولذلك الحرية، من ليشء متعطشة ثائرة فيه النفوس كانت وقت يف الربقية هذه جاءت

مرص. إىل باشا سعد عودة الصرب بفارغ تنتظر كانت
أقاربي بأحد وإذا … مكتبي يف كنت يومني، أو بيوم باشا سعد وصول وقبيل
باشا سعد استقبال عدم قرر باشا شعراوي أن من سمعه ما حقيقة عن ليسألني جاء
قد أنه تجهلني هل قريبي: فقال شيئًا. ذلك من أعرف أكن ولم حضوره، يوم باملحطة
وعودته الوفد صندوق أمانة تركه إىل أدى أوروبا يف خالف باشا سعد وبني بينه حدث
يل قال إذ صحيح؛ هذا أن أظن ال له: قلت فقد أيًضا، ذلك أجهل كنت وملا مرص، إىل
ا. جدٍّ معتلة كانت صحته أن وحقيقة صحية، ألسباب إال يرجع لم إنه باشا شعراوي

وانرصف. قريبي فتعجب

زغلول يقابل ال الذي الوحيد

سؤايل رغم عني إخفائه من متأثرة وأنا الخرب هذا حقيقة عن سألت الباشا، حرض وملا
يف كنا عندما باشا سعد من غضبت إنني ا حقٍّ يل: فقال عودته. سبب عن له املتكرر
لتدوين مني يطلبها كان التي الوفد مبالغ رصف أوجه عن مراًرا سألته ألنني باريس،
يف يوًما عليه ألححت وملا امتعاضه، يبدي باشا سعد فكان الوفد، حساب دفاتر يف ذلك
وظننت وتصافينا، صافحني ذلك بعد ولكنه االستقالة. عىل حملني ا جافٍّ ا ردٍّ رد السؤال،
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مرص إىل باريس ذلك بعد أترك ولم عندي، الحال هو كما ذلك من أثر نفسه يف يبق لم أنه
عيل، حنق باشا سعد أن يبدو ولكن جفاء، بيننا يكون أن دون صحتي، الضمحالل إال
مرشوع لعرض ملرص جاءوا الذين األربعة املندوبني مع إرشاكي طلب عدم يف ذلك وظهر

املحطة. يف ملقابلته الذهاب عدم عىل عزمت عليه وبناء املرصية، الهيئات عىل ملنر
بينما سعد، استقبال عدم يف الوحيد تكون أن أتريد ذلك؟ يكون كيف له: فقلت

به؟ وتحتفي كلها األمة تستقبله
الوحيد. ذلك سأكون يل: فقال

عندما الحق أعطيته ولكنني ذلك، من مستاءة وكنت … الستقباله يتوجه لم وفعًال
عندما الوزراء وباقي يكن باشا عديل الوزراء لرئيس باشا سعد معاملة بعيني رأيت
حتى ذلك فيهم أثر وقد اكرتاث، وعدم بربود قابلهم حيث املحطة؛ يف الستقباله ذهبوا

املوجودين. كل ذلك والحظ التأثر عالمات عليهم بدت لقد
وملا وحرمه، هو استقباله يف السيدات وفد مع كنت حيث ذلك؛ بعيني شاهدت وقد
يف نصب وقد والنساء، الرجال من بالجماهري ا غاصٍّ كان الذي باشا سعد منزل إىل عدنا
لوجودي الخجل من بيشء أشعر كنت للنساء، واآلخر للرجال أحدهما رسادقان جانبيه
قد — األمة ثقة كسب ما خدماته ولوال — الوفد خدم الذي زوجي بينما الجمع، ذلك يف

ا. حقٍّ أو قدًرا له األمة تعرف ال بيته يف منفرًدا بقي
تلك مخيلتي يف وتمر املر الشعور ذلك ينتابني الحاشد الجمع ذلك يف أنا وبينما
أين ويقول عنك يبحث باشا سعد إن يل: ويقول يناديني آغا سعيد بصوت إذا األفكار،
وأنا صادفته ولكنني سعد، عيني عن بعيًدا التواري إىل مركزي حرج فدفعني الرئيسة.

… ألشكرها الرئيسة أين قائًال: السيدات صفوف يشق وهو للخروج طريقي يف
أعضاء وباقي رياض» هانم «رشيفة ورجوت العودة، بسالمة وهنأته نحوه، فتقدمت
املوقف. حرج من يعرفنه الذي للسبب ابتعادي يف ويعذرنني عني، ينبن أن السيدات وفد

وخرجت.
جالسة كنت اليوم ذلك يف إنني يقول مجلته يف الكشكول صاحب كتب ذلك، ورغم

السفور. يف درًسا السيدات عىل ألقي سعد، بجانب
يل وترك منزلنا، إىل التايل اليوم يف جاء قد باشا سعد أن علمت عندما تأملت وقد
بعد رسوري كان ولكن للرسادق، وزيارتي باملحطة له مقابلتي عىل شكر بطاقة وحدي
كثريًا فرحت نعم بيتنا. يف زوجي وصافح بيوم ذلك بعد باشا سعد جاء عظيًما، ذلك

الوفاء. هذا فيه وقدرت
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الوزارة عىل حملة

رغم للمفاوضة، سفرها يف لها واملؤيدين الوزارة ضد بحملة ذلك بعد باشا سعد قام
هذه تفاصيل يف للخوض داعيًا أدري ولست … الوفد أقطاب وبعض زوجي نصائح
يف وجوده عن فضًال رشحه، يطول يشء ذلك وإن ضدهم شنها التي الشعواء الحملة

كتب. عدة
ألنه منتظًرا؛ كان كما ينجح لم ولكنه كريزون، مرشوع يف باشا عديل تفاوض وقد
إىل يصل لم فلما الطرق. بكل معاكسته يف جهًدا يأُل لم الذي الوفد من مؤيًدا يكن لم
الضمري رايض بالده إىل ورجع املفاوضة يف االستمرار رفض فيه، يأمل كان مما يشء
قبول باشا عديل رفض من بالرغم الوفد أن علمنا ولكن بذلك. فرسرنا البال، مسرتيح
الناس بعض وإعداد ضده مظاهرات بتنظيم وازدراء تحقري بكل للقائه يستعد املعاهدة
نحن عقدناه اجتماع يف واتفقنا األمر، هذا فهالنا … الفاسد والبيض بالطماطم لريموه
ينصح أن منه ونطلب نفسه، سعد إىل نتوجه أن للسيدات املركزية الوفد لجنة أعضاء
مقابلته، وطلبنا املنزل إىل وصلنا فلما … الصبيانية األعمال هذه مثل إتيان بعدم رجاله
الجديد للخالف نظًرا املقابلة، تلك يف معهن البقاء إمكاني عدم عن لزميالتي اعتذرت
لها زوجي ير لم معاكسة باشا لعديل معاكسته جراء من زوجي وبني بيني قام الذي
الصغرية بالردهة األعضاء وتركت الصالون يف هانم صفية زوجته مع وبقيت … مربًرا
رشط عىل فقبلت أوًال، مقابلتي عىل أرص بينهن يرني ولم ملقابلتهن حرض فلما ملقابلته.
للقضية خدمات من به قمت ما عىل بالشكر فحياني الباب، وراء من ذلك يكون أن
أن له أتيح لو يتمنى إنه يل: وقال الوفد. مركز تقوية يف فعال أثر لها كان املرصية
عليه بأن العتقاده يعمل منا كل … باشا سعد يا له: فقلت خدماتي. عىل بيشء يكافئني
الجزاء. وال الشكر عليه أستحق ما أعمل لم وأنا الحرج، الوقت هذا يف لوطنه يؤديه واجبًا

أكافئك. وسيلة بأي أعرف ال وأنا الحركة، خدمت وقد ذلك كيف فقال:
بأنني إقناعي عىل ترص دمت ما له: وقلت لعميل، وتقديره رسوره فرصة فانتهزت

تحقيقه. أرجو طلبًا عندك يل فإن مكافأتك، أستحق
الطلب؟ هذا ما … رسور بكل فقال:

إىل عودتك يوم وتكريم حفاوة من قابلك ما بمثل باشا عديل تقابل أن له: قلت
الفاسد. والبيض بالطماطم لرميه وتنظيمها قيامها املزمع املظاهرات تمنع وأن الوطن،
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األمر كان لو وهللا قال: ثم الطلب، هذا مثل مني ينتظر يكن لم كأنه قليًال فتمهل
غريي يرىض ال أنا، رضيت إن ولكن لخاطرك، إرضاء رغبته ألجبت شخصيٍّا بي متعلًقا

بذلك.
شيئًا؟ أردت إذا الرأي يف يخالفك الذي ومن له: فقلت

أكون لن عديل، يد يف يدك وضعت لو سعد يا وهللا له: وقالت هانم صفية فأرسعت
فعله. الذي بعد زوجة لك

بآذانك؟ سيدتي يا أسمعت يل: فقال
يهدئ أن وجل عز هللا من أطلب أن إال ذلك بعد كالم يل يبق ولم سمعت. فقلت:

الخري. فيه ما ويهيئ الخواطر
قصة … وبينهن بينه اللقاء وكان اللجنة، أعضاء ملقابلة وانرصف تركني أن وكان

… أخرى!
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األخرى، الغرفة إىل وتوجه تركني زغلول باشا سعد وبني بيني العاصف اللقاء ذلك بعد
قد السيدات بأن أخربوني حيث قليلة؛ دقائق إال اللقاء هذا يدم ولم لجنتنا أعضاء ملقابلة
صفية مع وخرجت املكان، غادر قد باشا سعد وأن االنرصاف، ويردن الغرفة من خرجن
مرص بنا. «هيا واالرتباك: التوتر من حالة يف يرددن زميالتي فوجدت الصالون من هانم

رب.» لها
ويصا مدام معي ركبت عرباتنا، وركبنا وخرجنا هانم صفية عىل سلمنا أن وبعد
باشا سعد وبني بينهن دار عما فسألتهن اآلن، هي من أتذكر ال ثالثة وسيدة خياط
وهو عليهن دخل قد باشا سعد أن فأخربنني أجله، من جئنا الذي املوضوع بخصوص
نرتيش، ال «نحن له: فقلن الطلب؟» ذلك مثل لطلب تأتني حتى رشوة أعطيتن «هل يقول:
معي.» كلها األمة عديل؟ ذا هو «من لنا: فقال املوقف.» هذا وقفنا ما ذلك كان ولو
ليست إذن فاألمة الرأي، يخالفك واحد األمة يف كان «إذا قائلة: خياط مدام عليه فردت
فقامت رشوة.» أعطوك أنهم بد «ال يقول: وعاد عليهن واحتد فغضب معك.» باإلجماع
فيما نفكر وبقينا منزيل. إىل ذلك بعد ورجعنا أخرج. لكي إيلَّ وأرسلن محتدات، السيدات
حيث واآلخر؛ الحني بني يدق التليفون وكان املخزي، العمل هذا لدرء مجتمعات نفعل
السيدات وفد أن سمعوا أن بعد لسعد، مقابلتنا نتيجة عن األعيان وبعض الطلبة يسأل
هذا كان إذا عما ويستفرسون باشا، عديل مقابلة يحسن أن منه ليطلب إليه توجه قد

األمر. يف تم وماذا صحيًحا،
الخرب هذا عىل تسرتنا عندما كبريًا خطأ أخطأنا قد بأننا أعرتف أن بد ال وهنا،
باشا سعد نية الناس لعرف بالحقيقة، أخربناهم قد كنا لو أننا وأعتقد صحته، ونفينا

كثريون. حوله من والنفض
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بالده، نحو بواجبه قام أن بعد اللقاء لهذا الثاني اليوم يف باشا عديل وصل وقد
عديل يرمي سعد وقام املخلصني. رجاله جهود املرصي الشعب يقدر لم لألسف ولكن
انتقاده، يف الجارحة الكلمات استعمال عدم فيه أرجوه خطابًا إليه فكتبت بالخيانة،
من سيلطف أنه فوعدني خطاباته. يف بإشارة أو بقول إليه يسئ لم عديل أن سيما ال
عديل مهاجمة يف نفسه جماح كبح عىل قادر غري وجدته لألسف ولكن إلرضائي. حدته
كالمي ولعل مشورتك، تبعت «لقد يقول: يل أرسل ثم املنظمة، املبتكرة الطرق بمختلف

عليه. أرد ولم عيلَّ، يتهكم أنه ففهمت أعجبك.» قد
انتهت حتى وأصحابهم، وثروت وعديل سعد بني ذلك بعد الرصاع هذا بقي وقد
كنا أن بعد الثورة شعور الترصف هذا فينا فحرك سيشل، إىل باشا سعد بنفي املسألة
بإعادته ونطالب نفيه عىل نحتج فقمنا أتباعه، وتهريج وأصحابه سعد خطة نستهجن
وبعضها إصبع أبو بك أحمد منزل يف بعضها االجتماعات، تلو االجتماعات وعقدنا لبالده،
الوفد أعضاء وكان اإلنجليزية. والتجارة اإلنجليز نقاطع أن عىل أقسمنا وقد عندي. اآلخر
فلم بالنفي تهديًدا تلقوا ولكنهم املقاطعة، هذه بمثل القيام أيًضا قرروا قد الرجال من

وتشجيع. شكر خطاب اجتماعنا يوم إلينا أرسلوا بأن واكتفوا تنفيذها، عىل يجرءوا
إىل وإعادته باشا سعد لخالص نجدة إرسال يف األيام من يوم ذات فكرنا فقد كذلك
نحن نفينا ذلك عىل ترتب ولو لنجاحه، تؤدي التي واألساليب املوضوع وبحثنا مرص،
بمثل القيام نتعود لم أننا عن فضًال وعرة، واملسالك بعيد الطريق أن وجدنا وقد أيًضا،
وإنماء اإلنجليزية البضائع ملقاطعة بالدعاية مؤقتًا االكتفاء فقررنا الخطر، العمل هذا
ويف سعد منزل يف املتوالية االجتماعات نعقد ورصنا املرصيني، نفوس يف الثورة روح

املحنة. هذه يف املسكينة زوجته مواساة عىل ونحرص منزلنا،

واالحتجاج الثورة

العمل عن بالكف إنذاًرا زغلول باشا سعد إىل وجهوا قد األثناء تلك يف اإلنجليز كان ولقد
عىل باشا سعد رد وقد سيايس. نشاط كل عن بعيًدا بلدته يف وبالبقاء السياسة، يف
للمطالبة األمة اختارتني «لقد فيها: قال الحجة قوية مقتضبة برسالة اللنبي املاريشال
بي تصنع أن وللقوة املهمة، هذه من إعفائي بسلطة األمة لغري أعرتف وال باستقاللها،

تشاء.» ما
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اقتحمت ،١٩٢١ ديسمرب ٢٣ الجمعة يوم صباح من والنصف الثامنة الساعة ويف
التي سيشل جزيرة إىل به وذهبت سعًدا، واعتقلت األمة، بيت اإلنجليز الجنود من فصيلة

… له منفى اإلنجليز اختارها
القاهرة، يف نريانها واندلعت الثورة نشبت حتى وتنترش، تعرف األخبار هذه تكد ولم

كلها. مرص عمت أن إىل القبيل والوجه البحري الوجه إىل منتقلة وتأججت
مليئًا جهادا وكان اإلنجليز ضد جهاده يف املراس شديدة رحلة الشعب سار وقد
جديد، من الصفوف اتحدت الثورة، قيام إثر عىل أنه بالذكر وجدير البطولة، بأعمال
والجهاد. الكفاح يف واحًدا رجًال جميعهم املرصيون وأصبح الحزبية، الخالفات وزالت

الشوارع يف وتحتشد القاهرة نواحي كل تجتاح الصاخبة املظاهرات كانت ولقد
حوافر ووقع الربيطانيني الجنود رصاص بأزيز تواجه املظاهرات هذه وكانت وامليادين،
محاولة يف سيوفهم ملعت وقد والجنود الضباط ظهورها وعىل اإلنجليزي الجيش فرسان
رغم والبسالة، البطولة أنواع كل إال املتظاهرين من يجدون فال الشعب، ثورة إلخماد

بالرصاص. قتىل يسقطون أو الخيل سنابك تحت يهوون كانوا الذين العرشات
يكون ما أقرب هو الذي االحتجاج هذا كتبت الهائلة، الشعبية امللحمة هذه وخالل
السيدات عن نيابة ،١٩٢١ ديسمرب ٢٥ يف اللنبي املاريشال إىل به وبعثت اإلنذار، إىل

املرصيات:

األمة صوت خنق عىل القدرة نفسك يف تعتقد الفخامة صاحب يا كنت إذا
هذا عن فارجع باسمها، يتكلم بأن إليه عهدت الذي الرجل بإبعاد املرصية
احتجاجنا نواصل وسوف … يبقى! والحق تفنى القوة إن إذ أيًضا، االعتقاد
وهي ضدنا، فخامتك تتخذها التي الظاملة الجائرة التدابري عىل انقطاع بال

… هللا! وغضب الشعب غضب إثارة إىل إال تؤدي لن تدابري
املرصيات السيدات عن
شعراوي هدى
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مفتوح خطاب

هذه يف األحداث قلب يف تكون أن املرصيات للسيدات املركزية الوفد لجنة حرصت ولقد
رأيها عن وتعرب السياسية التطورات كل تتابع وكانت مرص، تاريخ من الحاسمة الفرتة

األشخاص. يعنيها أن دون واألحداث املواقف يف
باشا عديل تباطأ بالفشل، باءت أن بعد كريزون — عديل مفاوضات قطعت وعندما
إليه وجهت أن إال للسيدات املركزية الوفد لجنة من كان فما استقالته، تقديم يف يكن

املفتوح: الخطاب هذا

… باشا يكن عديل الدولة صاحب حرضة
لآلن ظهورها لعدم استقالتكم حول شك يحوم أن الحارض بموقفك نربأ إننا
لبالدك عليك بالواجب قمت أن بعد صيغتها ملعرفة التائق الشعب عليها ليطلع

رشيًفا. موقًفا ووقوفك كريزون مرشوع برفضك
هذا مصلحة من وأن بالدنا، به تمر موقف أحرج يف أننا دولتكم تعلم
حاًال استقالتكم عريضة بنرش للنهاية واجبكم تؤدوا أن أمره عىل املغلوب البلد
إذا الدنيئة نفسه له تسول من بعض طمع الغامض موقفكم يسبب ال حتى
عىل املوت حكم لتنفيذ إنجلرتا تسخره آلة يكون أن يقبل خائنًا بمرص أن صح
أن لظننا بذلك دولتكم نطالب ونحن نيلها، ورواه نباتها وغذاه فيها نشأ بالد

لوطنكم. عليكم واجب تأدية سبيل يف قوة أمامها تقف ال وطنيتكم
للسيدات املركزية الوفد لجنة عن
شعراوي هدى

املفاوضات فشل نتيجة يكن، باشا عديل استقالة عن الشائعات تناثرت أن وبعد
التي لتلك مماثلة فرتة البالد تعيش أن املتوقع كان كريزون، اللورد مع أجراها التي
الوقت ذلك يف ظهر ولكن باشا، رشدي حسني وزارة استقالة عقب قبل من عاشتها
هذا للسيدات املركزية الوفد لجنة فواكبت الوزارة؛ تشكيل املرصيني أحد قبول احتمال

الصحف: يف الكلمة هذه ونرشت الجديد، املوقف

استقالته وتقديم كريزون مرشوع برفضه عليه الواجب باشا عديل أدى لقد
إزاء وأننا ستشكل، وزارة أن نسمع أننا غري لآلن. صيغتها تظهر لم كانت وإن
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أن وطنيته له تسمح مرصي يوجد أن نصدق نكاد ال مندهشني لنقف ذلك
بمرص أن صح إذا أمرها، عىل املغلوبة بالدنا به تمر وقت أحرج يف الوزارة يقبل
التي بالده عىل املوت حكم لتنفيذ إنجلرتا تسخره آلة يكون أن يقبل خائنًا
االستعمارية إنجلرتا نيات ظهرت أن بعد نيلها، ورواه نباتها وغذاه فيها نشأ
أن الشمس ظهور ظهر أن وبعد اللنبي، اللورد ومذكرة كريزون مرشوع يف
روح وقتل سياستها تنفيذ عىل لها عونًا املرصية الوزارة تكون أن تريد إنجلرتا
يرىضمرصي فهل … الغاشمة بالقوة الستعبادنا مقاومة كل ومحو الوطنية

باملرصاد. له والتاريخ واألمة ذلك، نصدق ال إننا الوصمة؟ بهذه

ومذكرة كريزون اللورد مع الرسمية املفاوضات فشل إثر عىل فإننا أخرى، ناحية ومن
البيان: هذا يف حدث فيما رأينا عن عربنا اللنبي، اللورد

اإلنجليزية والحكومة املرصية الحكومة بني الرسمية املفاوضات انتهت لقد
واحد، آن يف اإلنجليزي والشعب املرصي الشعب عليها ليطلع بالجرائد ونرشت
تحالف لعقد املرصية األمة استعداد أجمع العالم شهد بل مًعا الشعبان فشهد
نية سوء شهد كما فيها، الدول وباقي إنجلرتا ومصالح مرص استقالل يضمن

األمتني. بني معقول حل إىل الوصول يف رغبتها وعدم اإلنجليزية الحكومة
القوة استعمال إىل بااللتجاء حكومته عن بالنيابة اللنبي اللورد يهددنا
إلنجلرتا بما ويذكرنا بأيدينا، الدائمة بعبوديتنا صكٍّا نوقع لم نحن إذا والبطش
وخدمات مساعدات من لنا قدمته بما به لها مدينون نحن وبما علينا الفضل من
التي الوجيزة املدة يف يتمكن لم أنه نعتقد ألننا اللنبي اللورد نعذر نحن …
نظنه ال كنا وإن وقوميتنا، أخالقنا درس من استثنائية ظروف ويف بيننا قضاها
اإلنجليزية الحكومة نعذر وكذلك املجيد. تاريخنا معرفة من تام جهل عىل
وتقدير الحقائق إىل النظر عن مطامعها أعمتها وقد استعمارية ألنها الحالية؛
املتمدينة ولألمم بل اإلنجليزية لألمة ننتحله عذًرا نجد ال ولكننا العواقب.
تحسب ولم وحكومته، اللنبي اللورد بعيني تنظر أيًضا هي كانت إذا األخرى
قلوبهم، إىل اليأس قرب من املرصيني نفوس يف سيحدث الذي لالنقالب حسابًا
إىل راجع الفضل فذلك علينا، فضل لإلنجليزي كان إذا األمر. تستدرك ولم
لنا كشف إذ تقدر، ال خدمة مرشوعه برصاحة إلينا أدى الذي كريزون اللورد

161



شعراوي هدى مذكرات

من حكومتها مهارة درجة عىل وأوقفنا االستعمارية، إنجلرتا نوايا عن النقاب
والحذق. السياسة

صالح من يقول كما كان إذا أنه حكومته ولتعلم اللنبي اللورد فليعلم
مرصي من فما اإلنجليزية، الدولة مع تام وفاق عىل يعيشوا أن املرصيني
املرصية األمة صداقة عىل هي تحافظ أن أكثر إنجلرتا صالح من أنه يجهل
بل مرص يهدد ما نقدر وال نتجاهل أن يمكننا ال وأنه بها، ثقتها وحسن لها
علينا. املعروض املرشوع قبلنا نحن إذا العظيم الخطر من األخرى والدول
تزيدنا بل تزعجنا، وال ترهبنا فال ذاتها اإلنجليزية الحكومة تهديدات أما
نعلم ألننا العادلة؛ قضيتنا لنجاح العمل يف املثابرة عىل واتحاًدا وعزًما ثباتٍّا
عليها، املستند عىل العاقبة خطرية العمر قصرية والقوة اإلرهاب سياسة أن
تعيش أن كرامتها عليها تحتم املجد يف أثيلة أمة ضد استعملت إذا خصوًصا

تموت. أو حرة

املركزية الوفد لجنة إليه وجهت وزارته، باشا ثروت الخالق عبد ألف أن وبعد
املواطنني، ضد وقسوة عنف من وزارته انتهجته ما عىل فيه تعرتض خطابًا للسيدات
جنود حراب تتلقى التي الطليعة أول السيدات تكون بأن الخطاب هذا يف هددناه وقد

الخطاب: نص هو وهذا … الحكومة

الوزراء رئيسمجلس باشا ثروت الدولة صاحب يا
غري املغتصب، حقها السرتداد فيه تعمل املرصية األمة كانت وقت يف أتيتم
وزارتكم بأن فرصحتم باتحادها، قوية بالحق، معتصمة … مساعدة أي طالبة
وقع أحسن القول لهذا فكان بإرادتها، مسرتشدة األمة أماني لتحقيق ستعمل
النتيجة أتت قد األسف مع ولكن ذلك، تحقيق انتظر طاملا الذي الشعب نفس يف
فلما أقوالكم، مخالفة أعمالكم ظهرت قد حيث للعزائم؛ مثبطة لآلمال مخيبة
شعورها إلظهار قامت أعمالكم، لنتيجة األمة وفطنت سكرته من الشعب انتبه
األخ وسلحتم والقسوة بالعنف الحركة هذه فقابلتم مبدئها، عىل ثباتها وإعالن
املخلصني بها لتعاقبوا قبورها من االستثنائية القوانني وأخرجتم أخيه ضد
مرصاألبرياء بأبناء السجون امتألت قد وها حريتها. سبيل يف املتفانني لبالدهم
األرامل أفئدة وتفتت الثكاىل أعني وتقرحت شهدائها بدماء األرض وتخضبت
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قوة هي أم األمة، أماني لتحقيق تعملون بأنكم لآلن تعتقدون فهل واليتامى،
الدافع هو األول السبب كان فإن والعدل؟ يريضالحق ال بما القيام إىل تدفعكم
أمهات مرص سيدات ونحن … الطرق أسوأ الشدة سياسة أن ظهر فقد لكم،
وإال السلمية، املظاهرات يف البوليس تدخل منع منكم نطلب وأخوات وزوجات
حراب لنتلقى الطليعة يف يكون من أول أننا السيدات معرش نحن فنعلنكم
السبب كان وإن السالح، من العزل وإخوتنا وأبنائنا أزواجنا عن فداء جنودكم
مجسمة، ١٨٨٢ سنة مأساة وتمثل أعينكم، أمام وجًها نقف فدعونا الثاني
تقولون. كما إرادتها عىل تتمشوا أن بدل األخري القضاء األمة عىل فتقضون

املرصي الوفد بيان

.١٩٢٢ مارس أول يف الجديدتني، الوثيقتني بشأن بيانًا املرصي الوفد أصدر وقد
وقع وقد املواطنني. جماهري عىل توزيعه تم منشور عن عبارة البيان هذا وكان
مراد حنا، مرقص خياط، جورجي ماهر، عيل واصف، ويصا الباسل، حمد البيان:

غايل. واصف الشميس، عيل الجزار، علوي الرشيعي،
البيان: هذا يف جاء وقد

أما التعبري، يف اللني سوى جديد من فيهما ليس جديدتان وثيقتان ظهرت
ديسمرب ٣ وتبليغ كريزون لورد مرشوع يف عرفناه الذي بعينه هو فهو الجوهر

.١٩٢١
مستقلة دولة مرصصارت وأن انتهت، الحماية أن الوثيقتان هاتان ترصح
مكانًا به تتبوأ كانت ملرص بحق إقرار الترصيح هذا أن شك وال سيادة، ذات
هدمتاه حتى به ترصحان كادتا ما الوثيقتني هاتني أن لوال األمم، بني الئًقا
اعتداء كل مرصمن حماية تتوىل إنجلرتا أن تقرران ألنهما كامًال؛ هدًما برسعة
يف ومصالحهم األجانب حماية وتتوىل بالواسطة أو بالذات أجنبي تدخل أو
هي أنها وهو لنفسها إنجلرتا تقتضيه جديًدا أمًرا كله هذا عىل وتزيد مرص.
أجمعوا الذين ورعاياها املرصية الحكومة بني تدخل وهو األقليات، تحمي التي

األجنبي. الحكم من الخالص عىل وأكثريتهم بأقليتهم
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بالسلطة محمية أنها غري دوليٍّا مركًزا ملرص تعرف ال هذا عىل فالدول
واألقليات األجانب تحمي التي نفسها هي السلطة وهذه خارًجا، اإلنجليزية

وفعًال. قانونًا الحماية سوى وذاك هذا وليس داخًال،
يغري فال املفاوضات وقت يحني حتى مؤقتة املسائل هذه بأن القول وأما
مقرتنًا واحدة وثيقة يف جاء الحماية بإلغاء الترصيح ألن شيئًا؛ املوضوع يف
ومرص وحدها. مرص حق من ليس املفاوضة وقت تحديد وألن القيود، بهذه
املؤقتة، بالتسويات البالد أعرف سنة أربعني منذ املؤقت االحتالل تعاني التي
يف إنجلرتا بها احتفظت التي الضمانات فتبقى تفلح، ال قد املفاوضات أن عىل

يدها.
ال إنجلرتا وكانت الصورة، هذه عىل باقية الفعلية الحماية كانت ومتى
يدها يف وتحفظ اإلمرباطورية مواصالتها من جزءًا كلها مرص تعترب تزال
فكل املرصي، للقطر محتالٍّ يبقى إنجليزي بجيش املواصالت هذه تأمني حق

لفظي. استقالل إنجلرتا تعلنه استقالل
قانون عىل املوافقة بعد تلغى إنها الوثيقتان فتقول العرفية األحكام أما
ال أمور عىل معلق فاإللغاء … مرص سكان جميع عىل ورسيانه التضمينات
محدود، غري زمن إىل العرفية األحكام تبقى قد وبذلك وحدها، مرص إىل ترجع
اإللغاء غري اإليقاف ألن عليه؛ االعتماد يمكن فال رسيانها بإيقاف الوعد أما
الربملان تأليف فيكون هذا وعىل آن. كل يف للظهور واالستعداد البقاء هو بل
واألحكام االحتالل جيش وجود ومع الفعلية الحماية سلطة تحت حاصًال

العرفية.
الظن نحسن أن هذا كل بعد منا الربيطانية الحكومة تطلب أن وغريب
كل منها نرى ونحن الظن حسن إىل سبيل يكون أن يمكن كيف إذ بنياتها،
هذه كل ونرى … رفضوها حماية املرصيني عىل ترضب أن عىل اإلرصار هذا
وقتية، تسوية فيه تعرض الذي الوقت يف ورفاقه باشا سعد إبعاد يف املبالغة

ملرص. أصبحت الكلمة أن فيه تدعي والذي
مساًسا أخريًا اتخذت التي االستثنائية التدابري يف نرى ألننا يأسفون
املطمح هذا ألن املساس؛ ذلك فيها يرون ال واملرصيون … األسمى بمطمحنا
ويرون القومي، ورشفهم بكرامتهم مساًسا فيها يرون إنما يمس. أن من أرفع

األولية. العدل بمبادئ إخالًال فيها

164



العرشون الفصل

ما والصحافة مخنوقة، السياسية وحريتنا … مصادرة الشخصية حريتنا
الجديدة. الحالة يف والهيئات األفراد آراء نرش تستطيع ال ومعطلة مكممة بني
عن مبعد الوطنية الحركة رأس البالد وزعيم … محرمة العامة واالجتماعات
يقنعونا أن ويريدون هذا كل واالعتقال، بالنفي مهددون والوطنيون … الوطن

مصلحتنا. يف ذلك بأن
الهياج، لهذا حد يوضع بأن تقتضيان ومصلحتهم مصلحتنا إن ا حقٍّ
طول يف اتبعت التي والخديعة اإلرهاب سياسة وليد إال ليس الهياج ذلك ولكن

وعرضها. البالد
التدابري وإلغاء وقع، الذي الظلم رفع يف هي ومصلحتهم مصلحتنا إن
سعد وإعادة حريتنا، تقيد التي السالسل وتحطيم اتخذت، التي االستثنائية

أهلهم. إىل السياسيني املعتقلني ورد بالدهم، إىل واملنفيني
جو يف املرصية املسألة بحث اإلمكان يف ويصبح النفوس تطمنئ حينذاك

كلها: مرص فنقول هادئ،
أخرى، مرة تختربكم أن تريد الربيطانية السياسة إن … املرصيون أيها
العدل، به يقيض الذي الحل من يشء خافيًا يبق ولم طلباتكم سمعت لقد
يف يدها فوضعت عزيمتكم، ثبات ويف فيكم أطمعوها منكم قليًال فريًقا ولكن
قبل. من رفضتموه نظام قبول عىل واإلرهاب بالحيلة يكرهوكم كي أيديهم

عليكم، تضيع أن يمكن بسخاء بذلتموها التي جهودكم أن يظنون إنهم
االستقالل تطلبون وأنكم واهمون، هذا ظنهم يف أنهم أخرى مرة لهم فأثبتوا

باشا. سعد «وليحيا» … مرص «فلتحيا» االستقالل. دون ما تقبلون وال
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الذي املؤتمر لحضور الدويل النسائي االتحاد من دعوة تلقينا ،١٩٢٣ مارس شهر يف
للسيدات املركزية الوفد لجنة وكانت مرص، نساء إىل موجهة الدعوة وكانت روما، يف يعقد
جمعية تشكيل يف تفكريي جاء ثَمَّ ومن البارزة، النسائية الهيئة ذاك إذ هي املرصيات
وفًدا عنها الجمعية انتدبت وقد الوفد. لجنة أعضاء بني من املرصي النسائي االتحاد
نرباوي، سيزا واآلنسة موىس نبوية السيدة زميلتي ومن مني مكونًا املؤتمر هذا لحضور
هذا يف باشرتاكها الخارج يف املرصية املرأة صوت فيها يرتفع مرة أول هي هذه وكانت

املؤتمر.
بالوصول واغتباطي الدعوة بهذه رسوري من بالرغم إنه برصاحة أقول أن وأستطيع
الفشل. مغبة خاشية الكربى، املسئولية تلك متهيبة سافرت قد فإنني النتيجة، هذه إىل
عاشت التي املرصية املرأة رسالة نحمل بأننا إيماننا يقوي باهلل يقيننا بقي ولكن
لنا تتيح فرصة كانت هذه أن سيما ال الجناح مهيضة الحق مهضومة الحني ذلك إىل
من تنال أن وحاولت الوطنية حركتنا حول الخارج يف أثريت التي االفرتاءات دحض

وعظمتها. جاللها
االتحاد تشكيل عن صورة أعطي أن أود فإنني روما، مؤتمر عن أتحدث أن وقبل
الرسالة السيدات بعض إىل وجهت املؤتمر لهذا الدعوة وصلتنا أن فبعد املرصي، النسائي

التالية:

الفاضلة السيدة حرضة
١٩٢٣ مايو ١٢ بتاريخ روما يف سينعقد الذي الدويل النساء مؤتمر أن بما
نحن مصلحتنا من أن وبما مرص، لسيدات دعوة أرسل قد منه ١٩ لغاية
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شأن لرفع نعمل أن املرصية قضيتنا مصلحة ومن املرصيات السيدات معرش
من نوفد أن علينا وجب الحقوق، من ينقصها بما واملطالبة املرصية املرأة
يف للسعي أعضائه بعض ضمن عضويته يف لالندماج املؤتمر هذا يف يمثلنا

الغرض. هذا تحقيق
الساعة الجاري مارس ١٦ يوم للحضور حرضتك بدعوة نترشف لذلك
تأليف يف لالشرتاك بمرص ٢ نمرة النيل قرص بشارع بمنزيل مساء الرابعة

املؤتمر. يف يمثلها من وانتخاب للعمل لجنة
احرتامنا وافر واقبيل
شعراوي هدى

يف جاء وقد املرصي، النسائي االتحاد تشكيل بدء االجتماع؛ هذا عىل ترتب وقد
ييل: ما االتحاد لهذا األسايس القانون

املرصي. النسائي االتحاد باسم جمعية ١٩٢٣ مارس شهر يف تأسست األوىل: املادة
بها للوصول واالجتماعي األدبي املرأة مستوى رفع هي الجمعية أغراض الثانية: املادة

والواجبات. الحقوق جميع يف الرجال مع لالشرتاك أهًال يجعلها حد إىل
حقوقها املرصية املرأة لتنال املرشوعة الوسائل بكل الجمعية تسعى الثالثة: املادة
تحقيقها يف تسعى التي نفسها األغراض هي األغراض وهذه واالجتماعية، السياسية

مرص. يف لها ممثلة تكون أن املرصي النسائي االتحاد جمعية

إدارة. ومجلس عمومية جمعية الهيئة هذه تمثل الرابعة: املادة
مراسالت. وأعضاء مشرتكات أعضاء من العمومية الجمعية تتألف الخامسة: املادة

الجمعية بواسطة ينتخبن عضًوا عرشين من اإلدارة مجلس يتألف السادسة: املادة
املشرتكات. أعضائها بني ومن العمومية

والتنظيمية. اإلدارية املواد تأتي ذلك وبعد
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روما مؤتمر

فعندما ،١٩٢٣ مارس يف روما يف عقد الذي الدويل املؤتمر يف اشرتاكنا إىل ذلك بعد ونعود
هذا يف اشرتكت التي والثالثني الست الدول بمندوبات تغص وجدناها روما، إىل وصلنا
والصحافيني الصحافيات عدا مندوبة عرشين من أكثر أوفدت قد دولة كل وكانت املؤتمر،

املؤتمر. ملشاهدة والوافدات
قاعة يف ترفرف الدول أعالم وجدنا املؤتمر، إىل ذهبنا عندما أننا املناسبة بهذه وأذكر
فقد ولذلك املؤتمرات، بربوتوكول معرفتنا لعدم لذلك استعددنا قد نكن ولم االجتماع،
والصليب، الهالل فيه يتعانق مرصي علم تجهيز هناك املرصية البعثة طالب من طلبنا
مرص إن قالوا: ذلك، نظرهم لفت فلما املوجودة، األعالم كل من حجما أكرب صنعوه وقد
لرئيسة املرصي العلم قدمت وعندما األعالم، أكرب علمها يكون أن ويجب األمم أعرق
ورأت العلم أمامها فتحنا وملا فتبسمت، الطلبة، أبنائها نظر وجهة لها نقلت املؤتمر،
معادًال املنصة يسار عىل بوضعه وأمرت عظيًما، تأثًرا تأثرت الهالل، يعانق الصليب عليه
املنعقد الدولة علم بعد املمتاز املوقع بذلك فشغل اليمني إىل كان الذي اإليطايل للعلم
عامل أكرب ذلك وكان واإلعجاب، التقدير كل فيه تقديًما للمؤتمر وقدمتنا بأرضها، املؤتمر

الديني. بالتعصب بوصفها الوطنية حركتنا شابت التي الفكرة إزالة يف
الغرب. نهضة يف األوروبية املرأة أثر كثب عن ملسنا حتى املؤتمر، يف نندمج كدنا وما
كبريًا تأثريًا أحدث أنه إال عدًدا، الوفود أقل كان أنه رغم وفدنا فإن أخرى، ناحية ومن
يسألننا فرصن ينتظرن، كن مما أرقى بمظهر أمامهن ظهر ألنه عظيًما؛ ترحيبًا ولقي
الدهشة عالمات شاهدنا ذلك لهن أكدن وكلما مرصيات ا حقٍّ كنا إن وإلحاح فضول يف
الجهل بطابع مخيلتهن يف مطبوعة املحجبة املرصية املرأة كانت كأنما وجوههن عىل
رسالتنا نؤدي رأيننا عندما أذهانهن يف الفكرة تلك تغريت ما رسعان ولكن والهمجية،
سلك يف لالنخراط ودعوننا وعضدنها بها رحبن التي الرسالة تلك األكمل، الوجه عىل
يف الحني ذلك منذ جمعيتنا مبحث فإنه مرص، يمثل منه كفرع الدويل النسائي االتحاد
معرتًفا قومية، وصفة دولية صفة ذا اتحاًدا وأصبح الدولية، النسائية الهيئة هذه عضوية
النهوض يف أوروبا نساء حذو نحذو أن عهًدا أنفسنا عىل أخذنا وقد والخارج. مرص يف به
نؤدي وأن ذلك، كلفنا مهما الراقية األمم بني بها الالئق املكان إىل ببالدنا لنصل بنسائنا
النسائي االتحاد برنامج يتطلبها التي واإلنسانية االجتماعية الخدمات وإخالص بأمانة
لوطننا جليلة خدمة أدينا قد أننا معتقدات الرءوس، مرفوعات هللا بحمد ورجعنا الدويل،

169



شعراوي هدى مذكرات

الدول مندوبات من الحاشد الجمع ذلك وسط طيبة دعاية من به قمنا بما ولجنسنا
املؤتمر. يف املشرتكة والثالثني الست

املرأة بحقوق املطالبة أساس عىل الدويل النسائي االتحاد يف جمعيتنا اندمجت ولقد
وتوطيد السالم مبادئ نرش عىل وللعمل االنتخاب، حق لتخويلها واملدنية السياسية
لبنات كبري نرص وهذا فقط، محلية ال عاملية املرصية املرأة جهود فأصبحت دعائمه،

مرص. يف العرشين القرن
يف باملساواة املطالبة بشأن النسائي لالتحاد األسايس املبدأ فهم الكثريون أخطأ لقد
ومساواتها حريتها عىل الحصول من غرضها أن توهموا فقد للمرأة، السياسية الحقوق
والعمل، السياسة مبادئ يف الرجل ومزاحمة السفور إىل الوصول هو الحقوق يف بالرجل
معناه ليس السيايس بحقها املرأة مطالبة أن والحقيقة الرجال، بعض تذمر إىل أدى مما
والتنفيذ الترشيع يف حقها عىل للحصول بل املحضة، والحزبية السياسية األمور يف التدخل
ما وبخاصة والسياسية، واالقتصادية االجتماعية األحوال عالج يف املساهمة يمكنها حتى
للحصول الالزمة الوسائل من سفورها وكان والطفل، املرأة بشئون متصًال منها كان
اتهمت كما الرجل مزاحمة إىل سيما وال للتربج، كوسيلة السفور يف حبٍّا ال الحق هذا عىل

وبهتانًا. زوًرا بذلك

املرصية املرأة حقوق

أن األفضل من يكون وقد مرص، يمثل الذي النسائي املؤتمر يف خطابًا ألقيت قد وكنت
يف خطابي نص هو وهذا األعني، كل أمام الصورة أبعاد لتتضح الخطاب هذا هنا أسجل

املؤتمر:

تمكنت التي املحرتمة الجمعية هذه يف بينكن نفيس أجد أن حقيقة ليرسني إنه
حقوقها، يف واملناقشة املجيء من التاريخ يف مرة ألول املرصية املرأة فيها
التي الرابطة تلك إلظهار اختياري يف والغبطة الفخر إىل يدعو ما ألجد وإنني

أوروبا. يف بأخواتهن النيل بنات تربط
خال أجمع العالم عن بمعزل فيه نعمل كنا طويل عرص مر لقد ا حقٍّ
عىل حجاب، وراء وبقاؤنا شخصيتنا انزواء ذلك عن فنشأ وأقاربنا، أزواجنا
فيه مرص كانت الذي الوقت يف أنه رأينا الغابر تاريخنا يف تأملنا إذا أننا
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تتمتع املرصية املرأة كانت البلدان، عىل نورها ويتفجر املجد سماء يف ترشق
فيه وقعت الذي اليوم إىل الحقوق هذه عىل حافظت وقد نفسها. الرجل بحقوق
وال ظللن الالتي الرشق نساء أصاب ما املرأة وأصاب األجنبي، نري تحت مرص
اإلسالم ظهر حتى الدرك هذا يف بقني وقد الرجل، استبداد من يحميهن قانون
املرأة وستقاتل تقاتل والتي قبل، من عليها تحصل لم حقوًقا املرأة منح الذي

غد. وبعد وغًدا اليوم عليها الحصول سبيل يف الغربية
القانون بها يعرتف التي الحقوق بهذه الساعة حتى املرأة احتفظت وقد
ودرجت فيه شبت الذي الجهل بسبب استعمالها يف تفكر لم أنها غري الديني،

كاملة. قرون أربعة
ذلك عيل، محمد حكم أوائل يف إال العميق سباتها من مرص أفاقت وما
أبوابها بعضها فتح التي املدارس وأنشأ بالبالد، نهض الذي الكبري املصلح
كانت التي الجهود هذه سريها يف وقفت ملا األجنبي االحتالل ولوال للنساء
ثمارها. جمع اجتناء املأمول من ولكان العقيل، املرأة مستوى رفع عىل تعمل
عهد يف والبحث املناقشة موضوع كانت اإلجباري التعليم مسألة أن عىل
القانون هذا إصدار تأجيل عىل رأيهم قر األمر أويل ولكن حسني، السلطان

عاًما. ثالثني نهائية بصفة
امتحان أداء حق من ١٩٠٩ سنة من ابتداء البنات الحكومة حرمت وقد
فإن السبب ولهذا االبتدائية، الدراسة شهادة نيل من حرمتهن ثم البكالوريا،
إحدى إال يحرتفن أن لهن يسمح ال الحكومة مدارس يف يتعلمن الالتي بناتنا

قابلة. ومهنة مدرسة مهنة املهنتني
كان النقاب أن وهي األخرى، الحقيقة هذه نغفل أن يجوز ال ولكن
عنها متأخر ال العلم من درجة يف املرأة بقاء إىل أدت التي العوامل أكرب من
معاهد إىل الفتيات ذهاب دون يحال معينة سن يف بأنه ذلك متقدم، وال
مناهل ارتشاف من منهن الكثريات تمكنت العقبات هذه من ورغًما التعليم،
جامعاتكن بعضهن قصد وقد األوروبيات، أخواتهن مكانة وبلوغ الراقي العلم

دراستهن. إلتمام
من أكثر حقوقها ومعرفتها تعلمها بفضل — املرصية املرأة بدأت وقد
إياها، القانون يخولها التي االمتيازات من االستفادة إىل امليل تظهر — قبل
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والحياة واملجتمع األرسة يف هامة مكانة تحتل اليوم نراها أوالء نحن وها
السياسية.

غًدا. سنبسطها التي واملطالب الحقوق فلنخلص واآلن،
فإني مرٍّا، انتقاًدا الغرب أهل انتقده الذي الزوجات بتعدد يتعلق فيما أما
يوحي ال ولكنه مطاع، أربع إىل النساء عدد بتحديده الكريم القرآن أن أظن
يقول فإنه اإلسالم، قبل العرب قبائل عند منترشة كانت التي العادة بهذه

بالنص:
َفَواِحَدًة﴾. تَْعِدلُوا أَالَّ ِخْفتُْم ﴿َفِإْن

َحَرْصتُْم﴾. َوَلْو النَِّساءِ بنَْيَ تَْعِدلُوا أَْن تَْستَِطيُعوا ﴿َوَلْن
األرس يف الشقاق توجد التي العادة هذه بإلغاء املطالبة حق لها يكون إذن
حكم إىل والرجوع مختلفة، أمهات من واألخوات اإلخوة بني البغضاء وتولد

والتفرقة. االنقسام تبيح ال التي الرشيعة
شيئًا تتالىش التعليم انتشار مع العادة هذه أن نرى أن ليرسنا وإننا
أخرى حالة تقبل أن عليها يأبى االزدياد يف بكرامتها املرأة شعور ألن فشيئًا؛
ال البيت يف والطمأنينة السعادة عىل حرصه يزداد الذي الرجل وألن لزوجها،

الباب. من التفرقة عوامل إدخال يف مطلًقا اليوم يفكر
املرأة أن إال عادة، إليه يلجأ الذي هو الرجل كان وإن فإنه الطالق أما
عىل يعرتض ال القانون ألن نفسها؛ عن به تدافع سالًحا تتخذه أن وسعها يف
السابعة لغاية بأبنائها تحتفظ أن املرصية للمرأة ويمكن الحق. هذا استعمالها

عمرهم. من التاسعة أو
األخ، مرياث نصف يف إال لها حق ال البنت فإن بالوراثة، يتعلق وفيما
أيٍّا البيت بنفقات الرجل يقوم أن الزواج مقتضيات أن يفوتنا أال يجب ولكن

زوجته. ثروة كانت
الحالة يف والثُمن ولد، له يكن لم إذا يملك ما ربع زوجها عن ترث واملرأة
بها يتمتع التي الوراثة حقوق عني أبوهم بهم يعرتف الذين ولألبناء األخرى،

الرشعيون. األبناء
من املرأة حالة تحسني شأنها من إصالحات بعض أخريًا أدخلت وقد
املبلغ يدفع لم فإذا االنفصال. حالة يف الزوج بها يطالب التي النفقة جهة
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فالرجل السجن، يف به ألقي الدفع، عىل مقدرته تعيينه يف املحكمة تراعي الذي
لها. حماية القانون يف تجد املهجورة واملرأة الجزاء، يخىش

يكفل القانون ألن كاملة؛ بكفاءة املدنية الحياة يف املسلمة املرأة وتتمتع
إمكانها ويف الرشد، سن بلغت متى أمالكها يف الترصف يف التام االستقالل لها
بذلك، زوجها من ترصيح عىل الحصول وجوب دون والوصية والرشاء البيع
فإنها ذلك وعدا الرجل، مع بالتساوي تجاري أو مايل عمل أي يف واالشرتاك
تزوجت إذا ما حالة يف بجنسيتها االحتفاظ حق اإلسالم قانون من تستمد

بأجنبي.
ومنشأ النشاط، من بنصيب العامة الحياة من اآلن إىل املرأة تأخذ ولم
بكفاءتها، يتعلق تقييد أي عىل تشتمل ال القوانني أن بما ولكن جهلها، ذلك
املهن وجميع العمومية الوظائف إىل تطمح أن شاءت متى وسعها يف فسيكون

الجمعيات. كافة يف واالشرتاك الرجال يحرتفها التي
يف ١٩١٩ سنة حركة يف الحقيقية صورتها يف املرصية املرأة ظهرت وقد
للمطالبة كلها قواها إىل بحاجة آخرها إىل أولها من األمة فيه كانت الذي الوقت

باستقاللها.
والكتابة اإلدارة يف بتداخلها السيايس كفاحه يف الرجل املرأة وشاركت
للفقراء، حرف مدارس الخاص بمالها وأنشأت املجالت، وتأسيس الجرائد يف

علمية. جمعيات وكونت الفقراء، للمرىض ومالجئ
خاصة بامتيازات املجتمع يف تتمتع التي املرصية املرأة أن تقدم مما يتبني
واملطالبة التعلم يف إال للرجل مساوية لتصبح بحاجة ليست القوانني، وجهة من
فرست القانون روح فإن والطالق، بالزواج املتعلقة العوائد بعض بإصالح

خطأ. بها
االتحاد جمعية النتيجة، هذه إىل الوصول سبيل يف أخريًا تألفت وقد

اآلتي: الربنامج لنفسها ورسمت النسائي، املرصي

السياسية املساواة لتحقيق والخلقي األدبي املرأة مستوى رفع (١)
العامة. واآلداب القوانني وجهتي من بالرجل واالجتماعية

العالية. باملدارس االلتحاق حرية الطالبات بمنح املطالبة (٢)
للطرفني يتيرس حتى الزواج بطلب يتعلق فيما الجارية العوائد إصالح (٣)

التعاقد. قبل يتعارفا أن
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التي بالزواج الخاصة القوانني تطبيق طرق بعض إصالح يف االجتهاد (٤)
الذي الظلم من الطريقة بهذه املرأة ووقاية القرآن، روح من تفسريها يستمد
به ينطق الذي الطالق ومن له، مربر ال الذي الزوجات تعدد من عليها يقع

جدي. باعث أو روية غري من غالبًا صاحبه
سنة. ١٦ البنت عند الزواج سن يجعل بقانون املطالبة (٥)

العمومية. الصحة سبيل يف الدعوة نرش عىل العمل (٦)
الرذيلة. ومحاربة الفضيلة تشجيع (٧)

العقل. مع تتفق ال التي العوائد وبعض الخرافات محاربة (٨)
الصحافة. بواسطة الجمعية بمبادئ الدعوة نرش (٩)

إلحاحكن عىل أشكركن أن السيدات أيتها يل اسمحن أنسحب، أن قبل واآلن
العظيم. االتحاد عمل يف املرصية املرأة إرشاك يف الرغبة إظهار يف

واالحتذاء الهادي لنا هي التي نصائحكن بفضل نصل أن الكبري األمل ولنا
القصد. وبلوغ رغباتنا تحقيق إىل مشجع خري نجده الذي مثلكن عىل

أما أفكاركن، ونرش مبادئكن لخدمة ترصفكن تحت أنفسنا نضع وإننا
العاجل، القريب يف يتحقق أن الفؤاد صميم من نرجو فإننا قوة، واالتحاد

أجمع. العالم يف املرأة حقوق انتصار أعني إليه، نسعى الذي الغرض

موسوليني مقابلة

… مرات ثالث موسوليني بالسنيور التقينا أننا الدويل، روما مؤتمر حققه ما بني من كان
حفل أقام عندما والثانية: … املعرض رساي يف االفتتاح جلسة ترأس عندما األوىل:
أعماله؛ من املؤتمر انتهى أن بعد الثالثة: املرة وكانت … الكابيتول يف للمندوبات شاي
يذهبن أن وتعمدن الرئاسة قرص يف ملقابلته املؤتمر يف املشرتكات املندوبات توجهت حيث

االنتخاب. حق اإليطالية املرأة يمنح أن يف له كرجاء األقدام عىل سائرات
وُقدمت دوري جاء وعندما … واحدة واحدة املؤتمر أعضاء وصافح استقبلنا وقد
يرقب إنه وقال: مرص، نحو ومشاعره عواطفه جميل عن عّرب مرص وفد كرئيسة إليه
بالدهم، استقالل سبيل يف واملرصيات املرصيني وجهاد مرص، يف التحرير حركات باهتمام
دول من وغريها بمرص إيطاليا تربط التي العالقات توطيد إىل تطلعه عن تحدث ثم

174



والعرشون الحادي الفصل

من الدولتني بني كان وبما العريقة ومدنيتها املجيد بمايضمرص وأشاد املتوسط، البحر
ارتباطه. ودوام ذلك تجديد يف أمله عن وأعرب قديمة وصداقة طيبة عالقات

تأثري فائق عن له فأعربت بالتقدير، جديرة مرص نحو منه اللفتة هذه كانت ولقد
رجائي كررت ثم والحارض. السابق إيطاليا مجد عن تحدثت وبدوري العناية بهذه

السياسية. حقوقها اإليطالية املرأة بمنح الخاص
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مع نلتقي أن علينا كان روما، يف عقد الذي الدويل النسائي املؤتمر من عدنا أن بعد
مؤتمر يف الجمعية مندوبات جهود لنستعرض املرصي، النسائي االتحاد جمعية أعضاء
املطالب، هذه تحديد إىل االجتماع هذا انتهى وقد املرصية، املرأة مطالب ونتدارس روما،

… للوزارة بتقديمها قراًرا فيه واتخذنا
مجلس رئيس دولة ملقابلة الجمعية أعضاء من وفد ذهب ١٩٢٣ يوليو ٢ يوم ويف
عزيزة أحمد، إحسان رياض، رشيفة السيدات: من مكونًا الوفد هذا وكان … الوزراء

أساسيني: مطلبني حددت قد الجمعية وكانت وغريهن، عطية، جميلة فوزي،
الفتيات. وجه يف والعايل الثانوي التعليم باب فتح أولهما:

عرشة. السادسة سن قبل البنات زواج يمنع قانون سن ثانيهما:
اللقاء هذا يف إليه الزميالت حملتها الوزراء، رئيس دولة إىل رسالة كتبت قد وكنت

كالتايل: الرسالة هذه نص وكان …

الوزراء رئيسمجلس الدولة صاحب حرضة
بدار عقدت التي النسائي االتحاد جمعية فيها تناقشت التي املسائل أهم من

موضوعان: الجاري، ٢٦ الثالثاء يوم املرصية الجامعة
للفتاة. العام التعليم يف الظاهر التأخر حالة األول:

زواج عن والعائيل الصحي الحظر ملنع الرضورية الرشوط إغفال الثاني:
الفتاة.
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العقبات أهم من أن األوىل املسألة يف الجمعية رأت فيهما، املناقشة وبعد
االمتحانات دخول يف املعارف وزارة من لها السماح عدم الفتاة رقي طريق يف

العالية. والشهادات الثانوية الدراسية الشهادات لنيل العامة
العامة للمصلحة مخالف الباب هذا يف إليه املشار الوزارة ترصف إن
األمة رقي أن بها املسلم القضايا من أصبح حيث السواء؛ عىل والنساء للرجال
الطبقات جميع بني انترش إذا إال التعليم يستقيم وال فيها، التعليم لدرجة تابع
أثره يظهر ال األمة أبناء بني التضامن قانون ألن والنساء؛ الرجال بني فرق ال
عليه املفروض بنصيبه للقيام أهًال أنثى أو كان ذكًرا فرد كل كان إذا إال

االجتماعية. للهيئة
من منزلة إىل تصل أن وتريد الجهاد، مضمار يف دخلت املرصية واألمة
رغبتنا وهذه فهل، املتمدنة، األمم إليها وصلت التي تلكم مثل والعز املجد
الرجل بمجهود أمنيتنا إىل الجهاد هذا يف نصل أن يمكن ونساء، رجاًال جميًعا

مًعا؟! الجنسني بمجهود تسري بها اللحاق نريد التي األمم أن مع وحده،
تعليم طريق يف العقبات هذه وضع من الرئيس دولة يا املعارف وزارة
تغريت قد الظروف أن يف شك فال املايض، يف العذر بعض لها كان إن الفتاة،
إلتمام الفتيات من خاصة البعثات ترسل أخذت بنفسها والوزارة … اليوم
مقياًسا التعليم يجعل أن السياسة حسن من وليس أوروبا، يف العايل تعليمهن
كان وإن العايل، التعليم إىل واصًال يكون أن أجزنا أوروبا يف كان فإن للفتاة،

ذلك؟ دون ما إىل وقفناه مرص يف مدارسنا يف
عىل العمل منه نلتمس أن يف الحق لنا أن الرئيس دولة يرى هذا أجل من
شاءت ما العلم من تنال حتى الفتاة أمام الطريق وإفساح العقبات، هذه إزالة

الفطرية. مواهبها لها
الواجبات وخطورة العائلية املصلحة أن الثانية املسألة يف الجمعية ورأت
ما أو املنزلية الواجبات جهة من سواء زواجها بعد الزوجة عىل تلقى التي
أدنى حد بوضع تقيض عامة، بصفة لها تعرض التي الواجبات من تتوقعه
الحد هذا الجمعية برنامج يف عرضنا وقد لزواجها، رشًطا يكون السن من
لتكوين األدنى الحد هو أنه التقدير هذا يف وراعينا سنة، ١٦ بسن األدنى
التعليم من الفتاة إليه تصل أن يمكن ملا األدنى والحد طبيعيٍّا، تكوينًا الفتاة

الرضوري.
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ما لتنفيذ الطبيعية النتيجة هو امللتمس هذا أن الرئيس دولة وليالحظ
يف الوصول ألن إلزاميٍّا؛ تعليًما االبتدائي التعليم جعل من الدستور اشرتطه

السن. هذه عند إال يتم ال االبتدائية الدراسة إتمام إىل الغالب
الزوجة مسئولية يضاعف أن شأنه من الشبان بني التعليم انتشار إن
تدرك أن مستحيًال يكن لم إن ا جدٍّ املستبعد ومن املتعلم، زوجها حاجة أمام
التعليم من وافية درجة إىل تصل أن وقبل عرشة السادسة سن قبل الفتاة
يمنع أن العائلة مصلحة من يكون لذلك الزوج، هذا نحو املنزلية واجباتها

السن. تلك بلوغ قبل الفتاة زواج
أال بأطفال، ورزقت السن هذه قبل تزوجت إذا الفتاة أن يندر كذلك

للشقاء. دائًما حياتهم تعرض خطرية أمراض إىل وأطفالها هي تتعرض
االجتماعية املسألة هذه معالجة دولتكم من تطلب أن الجمعية رأت لذلك
وصولهن قبل الفتيات زواج منع من عرضناه ما هو لها عالج وأدنى املهمة،

عرشة. السادسة لسن
ملتمسة القرار، هذا دولتكم تبليغ يف الجمعية لسان أكون أن الرشف ويل

املذكورتني. املسألتني يف رغباتها تحقيق عىل العمل

من نوًعا نلمس أن األقل عىل أو به، طالبنا ما يتحقق أن طويًال وقتًا انتظرنا
إىل أخرى مرة أكتب أن إال أمامي أجد لم ولذلك جدوى، دون القضيتني، بهاتني االهتمام
جاء وقد اللجنة، أعضاء به عادت الذي العظيم بالرجاء إياه مذكرة الوزراء رئيس دولة

ييل: ما ١٩٢٣ نوفمرب تاريخ تحمل التي الرسالة هذه يف

ما لدراسة كافية نظن فيما كانت أشهر، الخمسة نحو الرئيس دولة انتظرنا
حيث األمل؛ هذا يبدد كاد ما علمنا ولكن فيه، املصلحة وجه وتقرير عرضناه
يعنيها التي الحكومة وزارات من وزارة أي تفكر لم عريضتنا إن لنا: قيل

عريضتنا. تضمنتها التي املطالب لتحقيق الجمعية مطالب يف النظر
من الوزارة به اهتمت ما كثرة ونعلم كثرية، الدولة مشاغل أن نعلم
الرئيس دولة يا ولكن الرسيع، للحل محتاجة رأتها التي املسائل يف الترشيع
التي األمراض من املرأة حال إصالح أن أيًضا نرى أننا نالحظ أن لنا اسمح
الوزارة عنيت التي املسائل عن أهمية يقل ال األمة، مجموع نصف وهي تعانيها

القوانني. وإصدار بحلها
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حتى مطالبنا يف النظر ترك إىل ميل الوزارة يف يوجد إنه أيًضا لنا قيل
يتعلق فيما األمة نواب ترشيع الرضا بغاية نقبل كنا وإن ونحن الربملان، يحلها
التي الوزارة أن نستغرب ولكن مطالبنا، منها التي االجتماعية األمة بحياة
بعض فيها أن الناس من كثري يرى كثرية معضالت حل مسئوليتها عىل تأخذ
ال املرأة لحياة جوهرية مسألة تنظيم مسئولية تقبل ال األمة، بحق اإلجحاف

أحد. من عليها اعرتاًضا تصادف
وتقبلوا … الجمعية طلبات يف النظر دولتكم تعيدوا أن نرجو لذلك
تدعو مستعجلة رضورة فهي وزارتكم، أيدي عىل املرأة حالة إصالح مسئولية

واملساواة. والحرية اإلصالح حاجة إليها

اإلسالم يف املرأة حقوق

املرأة، حقوق عن للحديث فرصة روما، يف عقد الذي الدويل املؤتمر إىل ذهابنا كان ولقد
عبد الشيخ كتبه ما ذلك من وكان القضية، هذه تناقش كثرية أقالم هناك وأصبحت
١٧ يف الصادر العدد يف املقال هذا عىل علقت وقد األخبار، جريدة يف جاويش العزيز

التايل: بالخطاب ،١٩٢٣ يونيو

جاويش العزيز عبد الشيخ الجليل األستاذ كتاب عىل الغراء بجريدتكم اطلعت
وعظيم عنايته حسن له فشكرت اإلسالم»، يف املرأة «حقوق عنوان: تحت
لألستاذ، بالجميل واإلقرار الشكر هذا مع ولكني النسائية، بالنهضة اهتمامه
بمؤتمر أديناها التي الخدمات مع متفق غري الرسالة هذه تضمنته ما أن أالحظ

روما.
تعديل أو الزوجات تعدد إلغاء بطلب إليه لنلجأ املؤتمر ذلك إىل نذهب لم

فضيلته. ظن كما الرجال عىل الطالق دائرة تضييق أو الخطبة نظام
هي: املؤتمر هذا إىل التوجه إىل حملتنا التي األغراض وإنما

تجهل التي الغربية املرأة أمام الثابتة بحقيقتها املرصية املرأة ظهور أوًال:
ذوي كتب يف قرأتها مشوهة معلومات عنها تعرف أو يشء، كل عنها
أختها تساوي تكاد الحديثة املرصية املرأة أن وبيان االستعمارية، األغراض
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املرأة تود ما الحقوق من منحها اإلسالمي الدين وأن مدنيتها، يف الغربية
تناله. لو الغربية

املرصية املرأة عن اإلعالن يف منا رغبة املؤتمر هذا دعوة نلبي أن رأينا ثانيًا:
بنسائهم مرصباالختالط عىل الراقية األمم عطف اكتساب يف وحبٍّا الناهضة،
وقد ونتألم، منه ننئ وما العامة شئوننا يف معهن والتحدث املؤتمر هذا يف
تشويه من فيها كان ما وأزلنا عنا معلومات أصلحنا أن هذا نتيجة كانت

وجالء. بوضوح منهن ذلك ندرك وكنا ومسخ،
الغربية املرأة مع االشرتاك إىل الحاجة أشد يف املرصية املرأة أن رأينا ثالثًا:
مع يتفق وما الدين مع يتنافر ال ما ومدنيتها وعادتها أخالقها من لتقتبس

العامة. النهضة
كنا ولذلك املؤتمرات، نفوس يف أثر أحسن املؤتمر هذا يف ملوقفنا كان وقد

منهن. وإكبار إجالل موضع
املشوه للتأويل منفذًا أو لطاعن مطعنًا نرتك لم إننا لألستاذ أؤكد وإني
حقوًقا املرأة منح اإلسالمي الدين أن أثبتنا حيث كتابه؛ يف فضيلته خشيه الذي
لهضم استسالمها سبب هو مرص يف التعليم النحطاط جهلها أن إال كثرية،

الحقوق. تلك
يف وألصبحت حقوقها بكل لتمتعت قسطها؛ التعليم من نالت أنها ولو
عال بصوت املؤتمر يف وضحناه ذلك كل الحياة، من وطمأنينة العيش من رغد

والرباهني. بالحجج عليه ودللنا
إىل علينا السفر إنكار عىل كله ذلك بعد يرص األستاذ فضيلة أظن وال

املؤتمر.
االستعانة يف وال فيها املؤتمر رأي أخذ يف نفكر لم فإننا الربنامج، مواد أما
أدوار جميع يف للرجل املرأة مساواة هي واحدة مادة إال اللهم تنفيذها، يف به
وبمعونة بأنفسنا، وتنفيذها تحقيقها فسنتوىل املواد بقية أما بمرص. التعليم

األستاذ. فضيلة أمثال املفكرين من عقالئنا
وإسعادها. للبالد الخري فيه ما إىل جميًعا هللا وفقنا

حرصنا ولذلك مسارها، وحددت طريقها عرفت قد كانت النسائي االتحاد جمعية إن
االجتماعية. املجاالت مختلف يف نبذل أن عىل
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األزهر شيخ فضيلة كان فقد املسكرات، محاربة مجال يف به قمنا ما ذلك ومن
وكان الشأن، هذا يف الوزراء رئيس دولة إىل بمذكرة تقدم قد الفضل أبو محمد الشيخ

:١٩٢٣ أكتوبر ٢٢ يف التالية الرسالة الجمعية باسم إليه كتبت أن

األزهر الجامع شيخ الفضيلة صاحب حرضة
شعبان شهر يف بالقاهرة تكونت التي املرصي النسائي االتحاد جمعية تقدم
قدمها التي للمذكرة ورسورها امتنانها وعظيم شكرها جزيل املايضلفضيلتكم
املسكرات، محاربة بخصوص الوزراء مجلس رئيس الدولة لصاحب فضيلتكم
هذه رش تقليل عىل عون أكرب الواجب بهذا فضيلتكم قيام يف الجمعية وترى

الخبائث. أم أثر من البالد وتطهري املوبقة
قويٍّا مساعًدا فضيلتكم عمل يف تجد أنها رسوًرا الجمعية يزيد ومما
ملقام نظًرا لتنفيذه قواها بكل تسعى الذي قانونها من السابعة املادة لتحقيق
سلسلة من حلقة أول املذكرة هذه تكون أن الجمعية وترجو الديني، فضيلتكم
منبًها هذا نداؤكم يكون أن وترجو … إليها الحاجة أشد يف البلد مذكرات
مضاره، وخطر الخمر رشب تقبيح من الغراء الرشيعة حوته ما إىل لألفكار
لجمعية عضًدا يكون حتى اإلرشاد بهذا األمة جمهور يقتدي أن ترجو كما
الرشيعة قصدته ملا املحققة الدعوة لنرش مهمتها تسهيل يف النسائي االتحاد
عىل الحكومة رجال حث يف العناية استمرار مقامكم من ترجو وهي الغراء،
املسكرات. هذه استعمال يحرم قانون إصدار عىل حملها ويف الفضيلة، مؤازرة
لفت عنايتكم يستحق ما إىل تضيفوا أن فضيلتكم من ترجو والجمعية
خطًرا أصبح بشكل البالد يف انترشت التي الفسق محالت إىل الحكومة نظر
عىل عار أكرب بوجودها والترصيح بها االعرتاف ففي والفضيلة، األخالق عىل

اإلسالم. الدولة دين أن دستورها يف تنص إسالمية حكومة
عىل يعود بما يعمل من لكل فضيلتكم تعضيد يف األمل كبري وللجمعية
قانون من نسخة لفضيلتكم نهدي بأن ونترشف واإلصالح، بالخري البالد

وقبوًال. عطًفا فضيلتكم من ينال أن راجية الجمعية
شعراوي هدى
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وقد إليه، خطابي عىل ردٍّا األزهر شيخ فضيلة من خطابًا تلقيت أكتوبر، ٣٠ ويف
الخطاب: نص وهذا التايل. اليوم يف الصحف نرشته

شعراوي هدى السيدة العصمة صاحبة إىل
املرصي النسائي االتحاد جمعية رئيسة

سنة أكتوبر ٢٢ يف املؤرخ الكريم عصمتك كتاب الرسور من بمزيد تلقينا
قدمناها التي املذكرة عىل الجمعية شكر بإبالغنا فيه تفضلت الذي ،١٩٢٣
الرضر من املسكرات يف ما ببيان الوزراء مجلس رئيس الدولة صاحب لحرضة
املسكرات تعاطي منع الرشيف الرشع بلسان والتماًسا واملايل، والبدني العقيل
الدين يقتضيه بما وعمًال لألمة حفاًظا املرصية اململكة وإدخالها واقتنائها

الحنيف.
يف وسعيها قدرها حق األمور الرشيفة الجمعية هذه قدر من علمنا ولقد
ال من السيدات فضليات من اآلن مرص يف إن الرذائل. ومحاربة الفضائل نرش
هللا ونسأل … االجتماعية الهيئة يف الرجال من صالح أثر لهم عمن شأنًا تقل
إليها، الداعيات الرشعية، باآلداب املتمسكات السيدات من يكثر أن شأنه جل

الكاملة. سعادتها املرصية األرسة لتنال
الكالم من الجمعية إليه أشارت ما أعيننا نصب يزال وال به عنينا ومما
األخالق عىل عظيم خطر هي التي الفسق محالت من املرصية البالد تطهري يف

الدينية.
أيًضا، األمر هذا يف لتفكريها املستطاب الثناء الجمعية عىل لنثني وإنا
من فيه سننظر الذي قانونها من نسخة إلينا بإرسالها تفضلها لها ونشكر

الرشعية. الوجهة
وللجمعية ولعصمتك الخري، فيه ما إىل والتوفيق املعونة لها هللا ونسأل

والسالم. التحية منا

األزهر شيخ
الفضل أبو محمد
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املوافق وكانت باألحداث، تغيل البالد كانت ،١٩١٩ ثورة اندالع أعقبت التي الفرتة طوال
كثرت ولذلك ويتناحرون؛ يتنافسون الزعماء وكان واألوقات، الظروف بعض يف تتصاعد

اآلخر. الفريق تتهم والتي فريًقا، تشايع التي البيانات
قام الوزارة، هذه بيان وأعلن وزارته، يكن باشا عديل ألف أن بعد أنه ذلك ومن
تقوم أن من بدًال الوزارة أن إىل فيه ذهب البيان، هذا عىل رده بنرش املرصي الوفد
هذا عن تخلت األمة، إرادة واحرتام الجميع بني االتحاد رابطة تقوية من األول بواجبها
وتساءل … املفاوضة عليها يسهل صالًحا جوٍّا لها تهيئ أن األمة من وطلبت الواجب
أمامه؟ تعتمد قوة أي وعىل األجنبي تالقي فكيف األمة، يف نفوذها فقدت إنها البيان:

وأن حق، عىل أنه إلثبات ومواقف حجج من به يتذرع ما لديه فريق كل وكان
أوًال ملرص الوفاء أن املرصية املرأة أكدت األحداث، هذه غمار ويف باطل، عىل اآلخر الفريق

الرجال. إخالص من أكثر القضية لهذه مخلصة وأنها وأخريًا،
فقد ولذلك الحق؛ يكون حيث نكون أن وهي واحدة، حقيقة عىل حريصات كنا لقد

فيه: جاء ،١٩٢١ مايو ٧ يوم يف الوزراء رئيس دولة إىل كتابًا أرسلنا

الوزراء: رئيس دولة
١٧ يف السلطان لعظمة بكتابكم ومقارنته أمس املنشور بيانكم عىل باالطالع
التي الكلمة من خاليًا فقط مرص» «استقالل ذكر بهما وجدنا ،١٩٢١ مارس
ملرص التام «االستقالل وهي ذكرها، عىل طربًا ويهتز مرصي كل بها يرتنم
بما مسرتشدين الوطنية اآلمال ستحققون بأنكم رصحتم أنكم مع والسودان»،
فهي ملرصوالسودان، التام االستقالل غري آمال لألمة وليس األمة، إرادة رسمته



شعراوي هدى مذكرات

خطتها يخالف سبيًال يسلك من تعضد وال شعرة، قيد إرادتها عىل تنزل ال
بالظواهر تغرت وال لألشخاص تنظر ال ألنها وعقيدته؛ شخصيته كانت مهما
املركزية الوفد لجنة فإن ولذلك واألعمال، للمبادئ تنظر ولكنها والتمويهات،
اآلتية: لألسباب الوزارة تعضيد عدم اليوم املنعقدة بجلستها قررت للسيدات

الصحفية، والرقابة العرفية األحكام رفع من اآلن إىل بوعدها برها عدم (١)
ما نرش وعدم التجمهر يمنع جديد قرار إصدار بدليل شددتها العكس عىل بل
طنطا حوادث وأيًضا ترصيحاتها، ينايف وهذا القرارات، من الجرائد إىل يرسل

املؤملة.
مرص باستقالل باالعرتاف املطالبة وهو األمة برنامج اتباعها عدم (٢)

والسودان.
وثوًقا به تثق الذي األمة وكيل بدون رسمي وفد النتخاب االستعداد (٣)

ا. تامٍّ

االحرتام. من بمقامكم يليق ما واقبلوا

موجًها أيًضا وكان ،١٩٢١ مايو ٤ بتاريخ بيانًا ذلك قبل أصدرت قد اللجنة وكانت
قانون تنفيذ بإعادة األمر وصدور املؤملة، املحزنة طنطا حادثة بشأن الوزراء، رئيس إىل

الصحفية. والرقابة العرفية األحكام بقاء عىل عالوة التجمهر،
موقف عىل تعليًقا ،١٩٢١ مايو ٩ بتاريخ زغلول باشا سعد من خطابًا تلقيت وقد

كالتايل: الخطاب نص وكان أصدرتهما. اللذين والبيانني اللجنة

للسيدات املركزية الوفد لجنة رئيسة العصمة صاحبة حرضة
ومنعت الوزراء لرئيس لجنتكن أرسلتهما اللذين الكتابني صورة عىل اطلعت
نرش منع يف اآلن جهدها عاملة الوزارة أن ويظهر بالجرائد، نرشها الحكومة
ويشد والوطنيات الوطنيني صدور يف الوطنية روح ينمي أن شأنه من ما كل
ال الظلم ولكن إلنكاره، الغاضبني للحق املطالبني بمظهر ويظهر عزائمهم،
السيدات لوطنية أعجب وإني يقيدها، بل يرضها ال الحرية عىل والضغط يدوم،
الحي الشعور هذا دام ما أنه االعتقاد تمام وأعتقد خصوًصا، ووطنيتكن عموًما
من أمامها وضع مهما مطلوبها إىل تصل أن بد فال األمة، صدور يف موجوًدا
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احرتاماتي، ووافر البهية لجنتكن أعضاء إىل تشكراتي تبليغ وأرجو العقبات،
علينا يعيده أن هللا وأدعو املبارك، الصوم شهر بحلول تهنئاتي وأهديكن

التام. االستقالل بربكات جميًعا
زغلول سعد

نصها: هو هذا زغلول، باشا سعد من أخرى رسالة تلقيت ،١٩٢١ مايو ٢٥ يوم ويف

السيدات وفد رئيسة العصمة صاحبة حرضة
إىل وحماًسا وغرية عزة اململوء كتابكم صورة ومعه الكريم بخطابكم ترشفت
رجاء وضعت قد الرحيمة العواطف من عليه اشتمل ملا ونظًرا باشا، عديل

إليه. باإلشارة تفضلتم الذي باملعنى لألمة
من الرجاء هذا يحل أن وأميل منه، نسخة لكم أرسل بأن وأترشف

القبول. محل الجمهور
أعضاء السيدات لحرضات وتبلغوها تشكراتي تتقبلوا أن أرجو الختام ويف

البهية. لجنتكن
زغلول سعد

عنوان تحت ،١٩٢١ مايو ٢٩ بتاريخ الصادر عددها يف املقطم جريدة نرشت وقد
يأتي: ما املرصيات» السيدات «صوت

الكتاب باشا شعراوي السعادة صاحب حرم العصمة صاحبة حرضة أرسلت
وهو: الدول معتمدي حرضات إىل بالفرنسية التايل

جميع باسم أعرب املركزية، املرصيات السيدات للجنة رئيسة بصفتي
أمس نرشته الذي الخرب جراء من الشديد حزننا عن لجنابكم وطني بنات
حوادث بمناسبة األوروبية الصحف من وسواها كري» دي «الجورنال جريدة
أن الخرب هذا يف جاء فقد أسف، كل لها يؤسف التي األخرية اإلسكندرية
أن ويطلبون الحالة يبلغونهم حكوماتهم إىل التلغرافات أرسلوا الدول قناصل

وافية. حماية مواطنيهم حياة تحمي
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يقع لم إذ السعي هذا سعيتم قد جنابكم أن نصدق أن علينا يتعذر إنه
يجسم مدة من رشع الصحف بعض إن نعم الخوف؛ هذا يسوغ ما اآلن حتى

الساعة. حتى نجهلها ألسباب لحركتنا املعادي بمظهر ويظهر الحالة
تكذبوا أن املعتمد جناب يا منكم نرجو فإننا ظننا يف وقع ما صح فإذا
بأن أشياء من لقي ما حسبه شعب موقف تصري التي الباطلة الشائعات هذه

عليه. العام الرأي وبإثارة يرتكبه لم خطأ إليه ينسب
أعداؤنا يفتأ ال التي الباطلة الروايات هذه من ا رشٍّ أوجستم قد كنتم فإذا
فسعيتم ملصالحهم، خدمة الحقيقة ويشوهون الطرق، بجميع عنا يذيعونها
بإنصافكم نناشدكم فإننا تستحقه، ال والذي بقضيتنا الضار السعي هذا
حاملا التامة الحقيقة عىل حكومتكم توقفوا أن ونطلب األغراض، عن وتنزهكم

جرى. ما تبعة تقع من عىل تتبني
الذي املرصي الشعب أن لساننا عن حكومتكم فتبلغوا تتفضلوا أن ونرجو
أعظم يف وإعجابكم مواطنيك عطف يكسب كيف عرف والذي الضيافة، يقدس
وحقوقه، وشدة، دقة، بتبعاته الشاعر الشعب هذا إن السياسية، أزمته ساعات

النهاية. إىل العواطف لتلك أهًال سيظل
الفائق. احرتامي بقبول املعتمد جناب يا وتفضلوا

شعرواي هدى

أن عىل اللنبي، اللورد إىل احتجاًجا السيدات من وفد سلم ،١٩٢١ يونيو ١٧ ويف
االحتجاج: هذا يف جاء وقد الربيطانية. الحكومة إىل االحتجاج هذا بإبالغ يقوم

يؤلف أن باشا لثروت رأيتم ديسمرب، شهر من والعرشين الثالث اليوم يف
القبض يلقى وأن مرص، يف سياستها تنفذ أن العظمى ولربيطانيا وزارته
مراعاة أي غري من املنفى إىل يرسل وأن باشا» «سعد الشعب مختار عىل
ورمز زعيمه هو شعب بكرامة مباالة غري ومن الصحية، وحالته لشيخوخته
أخذ حكم، أو محاكمة أو سؤال أي بدون قانون وكل للعدالة واحتقاًرا أمانيه،

سيشل. جزيرة إىل ومنها عدن إىل سعد
إصالح لسعد تطلب ناحية كل من االحتجاجات ذلك إثر عىل وارتفعت
ولكن برشفها، لحقت التي اإلهانة غسل لألمة وتطلب ارتكب، الذي الظلم
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وصوت الصارخ العدالة وصوت بأرسه شعب من الصادرة االحتجاجات هذه
إال يصغوا أن يريدوا لم الذين أولئك يحرك أن يستطع لم املثلوم الرشف

واملصلحة. الشهوة لصوت
من جماعة وأن مريض، باشا سعد بأن رسمي تقرير ظهر وقد واآلن
أوالء: نحن فها العظيم، املنفي هذا رساح بإطالق طالبوا قد اإلنجليز خيار

الربيطانية. الحكومة جواب الصرب بفارغ ننتظر مرص سيدات
فوًرا، رساحه إطالق عليها يحتمان ومصلحتها رشفها أن ستفهم أتراها

الدهور؟ مر عىل تمحى ال غلطة ارتكبت جنايات إىل ستضيف تراها أم
تراها أم الصداقة، شعور فينا وتخلق الثقة روح فينا ستجدد أتراها

صدورنا؟ يف والكراهية الحقد وإثارة قضيتنا استفزاز تفضل
وطنية، ألطهر رمز أعظم صغرية راعية من جعل قد «رواية» آتون إن
نرص. مئة تكسبه لم ما املجد من نابليون أكسب قد هيالنة» «سان أرس وإن
لو بها اعتقاله وإن مقدًسا، رجًال زغلول سعد من جعلت قد وسيشل

وشهداء. أبطال شعب منا سيجعل طال
شعرواي هدى

قرار

ما وقررن العادة، فوق جلسة يف املرصيات السيدات اجتمعت ١٩٢٢ يناير ٢٠ ويف
يأتي:

بالدهن. مستقبل يف القوي إيمانهن إعالن أوًال:
املنفى. يف رفاقه إىل تحياتهن وإهداء األمة زعيم إىل االحرتام عبارات أسمى تقديم ثانيًا:

الحارضة. الظروف يف وزارة تشكيل لفكرة قوة من لديهن ما بكل املعارضة ثالثًا:
اآلتية: الرشوط تحقيق قبل وزارة أي تشكيل إمكان عدم يف األمة مشاركة رابًعا:

اللنبي. اللورد ومذكرة كريزون مرشوع سحب (١)
حريتهم وإعادة منفاهم من وزمالئه باشا زغلول سعد املعايل صاحب عودة (٢)

إليهم.
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… عليها املرتتبة الظاملة األحكام وجميع العرفية األحكام إلغاء (٣)
الدول. عليها وصادقت ١٩١٤ مرصسنة عىل أعلنت التي الباطلة الحماية إلغاء (٤)

قبل الوزارة لتشكيل سيايس بيان بأي يتقدم مرصي كل عىل العار تسجيل خامًسا:
السابقة. الرشوط جميع تحقيق

املساس عىل الحزم بلهجة تحتج لم األجنبية البنوك ألن الشديد؛ أسفهن إبداء سادًسا:
املهنة. رس بحق

العدل لقضية انترصت التي الشعوب ممثيل صوت ارتفاع لعدم أسفهن إبداء سابًعا:
التي والقهر العسف أعمال عىل باالحتجاج الشعوب مصري تقرير حق سبيل يف وقاتلت

بنا. حلت
كانوا سواء وأشخاص بضائع من إنجليزي هو ما لكل العامة املقاطعة إعالن ثامنًا:

قطعيٍّا. معاملتهم وعدم إلخ، … صيادلة أو أطباء أو موظفني أو تجاًرا
مرص نحو حكومته خطة لتقويم اإلنجليزي الشعب يتدخل لم إذا أنه يقسمن تاسًعا:
عىل وتنطبق نفسها عىل قطعتها التي الوعود مع يتفق حالٍّ قضيتنا حل عىل وحملها
ذلك الغاصب، ضد الشديد البغض بذور أبنائهن قلوب يف ليبذرن والعدل، الرشف

جيل. بعد جيًال املقبلة األجيال تتوارثه الذي البغض
وقررن املقاطعة، إىل الدعوة بنرش بالفعل للسيدات املركزية الوفد لجنة قامت وقد
يف املنازل، يف وناد، واد كل يف املقاطعة لنرش املرصي القطر أنحاء كل يف لجان تشكيل
الوقت ويف والنساء، الرجال بني األسواق يف املزارع، يف القصور، يف الدور، يف األكواخ،

بالتعضيد. الجديرة املرصية املحالت بأسماء كشًفا نرشت نفسه
الصناعات وبخاصة وطني، هو ما كل مع التعامل إىل الدعوة بداية هذه وكانت

الوطنية.
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من وقت يف فكرنا أننا لدرجة منفاه؛ يف زغلول بسعد اتصال عىل كنت إنني قلت أن سبق
الكتابة وسيلة أعدم أكن لم لكنني املسافة، بعد لوال منفاه، من لخالصه العمل األوقات
برقية من أكثر إليه كتبت فقد كذلك اإلمكان، قدر الحوادث مجريات عىل وإيقافه إليه
فيها أخربه ١٩٢٢ مايو ٢٥ يوم برقية إليه أرسلت كما الصحية، حالته عىل لالطمئنان
نبعث إبعادكم، بسبب بالعيد االحتفال عدم قررت للسيدات الوفد «لجنة القرار: بهذا

الطيبة.» بتمنياتنا إليكم
الوفد، رجال اجتمع يومني فبعد القرار، هذا يف سباقة السيدات لجنة وكانت
االحتفال عدم فيه أعلنوا األمة»، إىل الوفد من العيد «نداء عنوان تحت منشوًرا وأصدروا

البيان: هذا يف جاء وقد العام، ذلك يف بالعيد

الوطن أبناء
نفسها يف تحمل تضحية وكل عمل، مجهود أو بذل، الوطن سبيل يف يضيع لن
االتحاد عىل وظلوا جهودكم، باملثابرة وقووا قلوبكم، بالصرب فأشعروا جزاءها؛
أمانيكم تحقيق إىل هللا بإذن واصلون فإنكم تلني، ال التي الصلبة واإلرادة املتني

جميًعا.
القلوب فيمأل االستقالل وسيحل الحرية، وستحرر سعد، سيعود

البالد. أرجاء ويعم والرءوس،
يف ارتفع ومن السماء، مالئكة أصوات والحمد بالدعاء ترتفع حينذاك

األحياء. بأصوات أصواتهم فتمتزج الشهداء؛ من الوطن خدمة
السماء. يف وعيد األرض يف عيد يكون وحينذاك
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ويصا الباسل، حمد الفطر: عيد وقفة يوم صدر الذي املنشور هذا عىل وقع وقد
غايل. واصف الشميس، عيل الجزار، علوي الرشيعي، مراد خياط، جورجي واصف،

الربقيات أرسل كنت كما باشا، زغلول سعد وبني بيني متبادلة الرسائل ظلت وقد
يف ذهبت عندما حتى صحتها، عىل لالطمئنان زغلول هانم صفية السيدة زوجته إىل

الخارج. إىل استشفاء رحلة

للسيدات الوفد لجنة بيان

املواقف كل يف رأي لنا وكان متصًال، الداخل يف نضالنا ظل فقد نفسه، الوقت ويف
أصدرت للسيدات املركزية الوفد لجنة أن ذلك ومن … تجري التي السياسية واألحداث
من موقفها وتحدد الوقت، ذلك يف القائمة األوضاع فيه تتناول ١٩٢٢ يونيو ٣٠ يف بيانًا
الحالة تحسني شأنه من األعمال من عمل بأي تقم لم التي ثروت باشا الخالق عبد وزارة

كالتايل: البيان نص وكان مرص. يف

بالقضية ا مرضٍّ فيها تشكيلها األمة ترى كانت ظروف يف ثروت وزارة تألفت
ترقب وأخذت األمة، إلرادة ملخالفتها بها االعرتاف عدم اللجنة فقررت املرصية،
األسف مع ولكنها الشعب، إرادة عىل خروجها يربر ما بينها تجد لعلها أعمالها

ذلك. لها يسوغ ما لآلن تجد لم
بغسل الوزارة تطالب فلم مرص، أبناء من وكثري وصحبه الزعيم أبعد
عند وقفت وليتها لألمة، مجاملة ولو ذلك، جراء من األمة لحقت التي اإلهانة
بأكمل الشخصية الحرية وصادرت الشعب، بإرادة استخفت بل الحد، هذا
االحتجاجات نرش الصحف عىل وحرمت الصحفية، الرقابة فشددت معانيها،
محالٍّ جعل ما أسمائهم، ذكر حتى وصحبه وحرمه بالزعيم يتعلق ما وكل
يظهر ال حتى السلمية االجتماعات ومنعت إبعادهم، عن راضية بأنها للشك
تطلب واألمة الدستور، لجنة بتشكيل األمة حقوق عىل وتعدت لها، معارض
الدستور لجنة بتعطيل وانتهت ذلك، بكل االستقالل وزارة أتت وطنية. جمعية
لصالح األعضاء حرضات عمل كانت ربما ألسباب أعضائها إرادة رغم العمل عن

األمة.
عذًرا لها «لعل قائلة باآلمال نفسها تعلل صامتة صابرة واألمة ذلك كل
عىل علنًا يعملون وصاروا اإلنجليز نية سوء ظهر وقد اآلن وأما تلوم»، وأنت

192



والعرشون الرابع الفصل

عهودهم مخالفني منا، تدريجيٍّا وبالدنا أموالنا وأخذ وإذاللنا حريتنا سلبنا
وهو مرص، من السودان سلخ عىل اآلن يعملون فهم املتكررة؛ وترصيحاتهم
عنهم رغًما بريطانيني رعايا السودانيني واعتبار للجسد، الروح بمثابة لها
يف جاء كما للسودانيني بالنسبة أجانب واملرصيني بمرص، تمسكهم شدة وعن
مكوار، خزان لتتميم قرض عمل عىل وصادقوا للسودان، العام الحاكم ترصيح

املرصية. املسألة يف البت لحني وقف قد كان العمل أن مع
الباهظة الرضائب بفرض السودان يف املرصيني التجار عىل ويضيقون
يحملوهم حتى سيئة معاملة السودان يف املرصيني املوظفني ويعاملون عليهم
السودانيني والعسكريني امللكيني املوظفني ويحاكمون لهم. السودان ترك عىل

عنهم. الدفاع من املرصيني املحامني ويمنعون ملرص، إلخالصهم
بائع وحادثة جنوه، ذنب بدون املرصيني العسكريون رجالهم يقتل
الحوادث من أمثالها وكثريًا لذلك، شاهد أعظم حمزة الشيخ بشارع البطيخ

تعلم. ولن لم التي
ميزانية ضيق مع اغرتاب بدل بمرص اإلنجليز املوظفني منح عىل يعملون
الخزينة عىل تعويض بصفة كبري مبلغ فرض ويطلبون املرصية، الحكومة
القتل أسباب واعتبار األسباب، من سبب بأي يقتل إنجليزي لكل املرصية
تعارض ولم مرصي، القاتل أن عىل تدل لآلن قرائن توجد ال أنه مع سياسية
حقوق عن الدفاع موقف تقف ولم السابقة، األمور من أمر أي يف الحكومة
بالسهر ومطالبتها القول مصارحتها إال يسعنا فال يجب، كما وأبنائها مرص
القيام عن عاجزة كانت إن كراسيها عن التخيل أو البالد، ملصلحة والعمل

البالد. ملصلحة العمل يمكنهم ملن الواجب بتمام

وبيان … مواقف

السودان، يف باشا نسيم موقف يطري زغلول باشا بسعد وإذا األحداث، عجلة دارت وقد
بوجود فوجئت فقد ولذلك للسيدات، املركزية الوفد لجنة موقف أو موقفي هذا يكن ولم
بنادي ١٩٢٣ نوفمرب ١٣ يوم اجتماع حرضن الالئي السيدات أسماء ضمن اسمي
رصاحة املوقف هذا أواجه أن عيلَّ وكان اسمي، ذكر من القصد أدركت وقد سريوس،

التايل: البيان أصدرت ولذلك
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حرضن الالتي السيدات أسماء ضمن اسمي والبالغ األخبار جريدتا ذكرت
لم ألني االجتماع أحرضهذا لم أني عىل سريوس، بنادي نوفمرب ١٣ يوم اجتماع
أنه غري الوفد، سكرتارية من سهًوا حدث ذلك أن ظننت وكنت لحضوره، أدع
دعوتي عدم معنى فهمت زغلول باشا سعد الرئيس معايل كلمة عىل باطالعي
املذكورتني، بالجريدتني اسمي ذكر من القصد وأدركت االجتماع، لحضور
هادمة كانت التي باشا نسيم سياسة يف لنظريته مخالفة أني الوفد يعلم
أسماء بني اسمي بذكر مكتفيًا الحفلة لتلك يدعني لم ولذلك البالد، لحقوق
املرصي الشعب يستنتج أن الصمت لزمت إذا أخىش كنت وملا الحارضات،
نسيم أعمال يف والوفد الرئيس معايل نظرية عىل موافقتي صمتي، من الكريم
احرتامي مع فإني حينه، يف لجنتنا عليها احتجت التي لحفلته وتمجيدها باشا
أن البالد تجتازها التي الحرجة الظروف يف واجبي من أرى الرئيس ملعايل
نتج وما باشا نسيم أعمال عىل احتجاجنا مجددة اللجنة، ورأي برأيي أجاهر
الطريق إىل جميًعا يرشدنا أن هللا وأسأل البالد، حقوق يف تفريط من عنها

وكرمه. بمنه السوي
شعراوي هدى

فقالت: البيان هذا عىل علقت قد الصحف إحدى أن وأذكر

يف ليس والتفكري. التبرص إىل تدعو كبرية معاني املوجز البيان هذا يف لنرى إنا
وإخالصها العالية وطنيتها هانم هدى عىل ينكر من ألقصاها أقصاها مرصمن

شابة. تشوبه ال الذي
الوفد عىل البيضاء اليد من هانم هدى للسيدة ما ينكر من مرص يف وليس
أبدين ما لجنتها أعضاء وعىل عليها ينكر من مرص يف وليس نفسه. املرصي
نسيم وزارة من الصادرة الترصفات عىل االحتجاج عىل والشهامة الغرية من
مدافعني وكتابه الوفد تقدم ساعة بل االحتجاج، عن الوفد أحجم ساعة باشا

نسيم. آثام وعن نسيم عن
األمة، هذه من مكانتها عىل هانم هدى مع الوفد ترصف هو هذا كان إذا
هدى مكانة لهم تكون بأن الحظ يسعدهم لم من مع بترصفه بالكم فما

هانم؟!
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نرتك أن نفضل فإننا الوفد، نفسية عىل الكالم يف اليوم نسرتسل أن نريد ال
بأعينهم، يروا حتى الناس أمام وبسطها النفسية هذه ترشيح وحدها لأليام
أو أرسارها يفرس من إىل حاجة غري من النفسية هذه حقيقة بأيديهم ويلمسوا

غوامضها. يرشح
لم إذ الوفد، أنصار من الضمائر ذوو قاىس ما مبلغ الناس يدرك عندئذ
من الطرد منه جزاؤهم فكان جمعيًا، الرش ويف الخري يف مجاراته يستطيعوا

هللا. رحمة من والحرمان الوطن حظرية

باشا سعد رسالة

فيها حاول ،١٩٢٣ نوفمرب ١٨ بتاريخ زغلول باشا سعد من رسالة ذلك بعد تلقيت وقد
املذكرات. هذه مع املنشورة الرسالة سطور من يبدو وهذا آخر. اتجاًها األمور يعطي أن
الجرائد. صفحات عىل ساخنًا حواًرا أثار قد الخالف هذا أن هو هنا يعني ما أن عىل

تقول: الصحف إحدى كتبت فقد

فهو لنظريته، مخالفة بأنها حفلته لحضور هانم هدى يدعو أن الوفد يأبى
رأيها، حرية عىل لها عقابًا اجتماعاته بحضور الترشف من بحرمانها يحكم
إذن النظرية، هذه يف له مخالفة هانم هدى بأن الناس يعلم أن يريد ال ولكنه
لنسيم صفقوا إنهم قالوا الذين الحارضين بني هانم هدى اسم يذكر أن يجب
هدى تقبل أن ويجب — هانم هدى اسم يذكر أن يجب نسيم، باسم وهتفوا

الحكم. بهذا هانم
هدى اسم يدس ألن أهل ولكنه هانم، بهدى يتحرش أن من أجبن فالوفد

ويضللهم. الناس ليخدع للصحف، بالغه يف ا دسٍّ هانم
تقبل وال الوفد تحرش تهاب ال فهي وجريئة، شجاعة هانم هدى ولكن
عليها. دسه وتفضح نسيم يف نظريته من براءتها املأل رءوس عىل تعلن دسه؛

ذلك يتعرض فقالت: «الليربتية»، صحيفة نرشته ما عىل أخرى صحيفة وردت
عىل باعثة بأنها للصحف كلمتها فيصف هانم، لهدى الليربتية يف السفيه الكاتب
مرص أبناء أبر يرموا أن مرص عىل املتطفلون هؤالء يستحي ال والضحك، السخرية
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مرص كبار يف يطعنوا أن الليربتية كتاب يضري ماذا ولكن … ووقاحتهم بسفاهاتهم
وكبرياتها؟

أغدق نسيًما وألن وفري، سعد مال ألن ولنسيم؛ لسعد التحمس الكتاب هؤالء يظهر
أن يحاول إنسان كل يطعن أن إال يهمهما ال ونسيم وسعد وزارته، يف النعم عليهم
أي من نفسها تربئة عىل هانم هدى تجرؤ إذن فكيف رأيه وحرية بكرامته يحتفظ

غصبا؟! بها إلصاقه أريد لرأي مخالفة
فقط ولكنني الوقت، ذلك يف حدث ما كل تفاصيل ذكر يف أستطرد أن أريد ولست
الذي املوقف وهو ،١٩٢٣ نوفمرب ١٣ احتفال يف حدث الذي املوقف أبعاد أبني أن أردت
منفاه، من مرص إىل عودته أثناء زغلول باشا سعد وبني بيني دار سابق حوار عىل ترتب
نفسها الباخرة عىل أعود أن األقدار وشاءت الوقت، ذلك يف أوروبا يف كنت أنني حدث فقد
انتهى أن إىل شتى، مسائل إىل العودة رحلة أثناء الحديث وتطرق سعد، عليها عاد التي

السودان. يف التفريط بسبب باشا نسيم وزارة من موقفي عند
ظل فإنه البالد، إىل باشا سعد عودة بعد مهنئة األمة بيت إىل ذهبت أنني ورغم
حاول قد كان وإن ،١٩٢٣ نوفمرب ١٣ احتفال يف بوضوح ذلك وبدا مني، موقفه عىل
لجنة موقف إىل يردها أن بلباقته أراد أخرى، وتفسريات بدواع املوقف هذا يغلف أن

نفسه. الوفد موقف إىل وليس االحتفال،
رحلته، أثناء الباخرة ظهر عىل القصة هي فهذه العودة، حوار من بيننا دار ماذا أما
رسالته. كتابة إىل باشا سعد دفع الذي هو نرشها وكان الحني، ذلك يف نرشت قصة وهي
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آراءه زغلول باشا سعد أشارك كنت أنني الناس يظن أال هو البيان هذا من الغرض كان
أن باشا سعد اعترب فقد السودان، يف مرص حق عن تنازل الذي باشا نسيم إطراء يف
االختالف هذا وكان الوطن، تقدير يستحق جعله فعلته، بعد الحكم عن باشا نسيم تخيل
املوضوع، هذا بشأن باشا سعد وبني بيني قامت حادة مناقشة موضع النظر وجهات يف
عائًدا ذاك إذ هو كان حيث أوروبا؛ من العودة رحلة يف واحدة باخرة عىل تقابلنا عندما

منفاه. من
ركبت وملا مرص، إىل للعودة انتظارها يف كنت حيث «برنديزي»؛ يف الباخرة رست
وهنأته بزيارته، فبادرت طارق، جبل من ظهرها عىل عائد باشا سعد أن علمت الباخرة،
غريب مطرق: وهو قال شكرني، أن وبعد املحبوب، وطنه إىل وعودته رساحه إطالق عىل

ا! جدٍّ
الغريب؟ هو وما قلت:

علينا. وانقلبت املبدأ عن تغريت أنك علمت قال:
ذلك؟ عىل دليلكم وما قلت:

ملا ومرص، األمة وبيت الوفد حالة عن سألتك عندما إيلَّ أرسلته الذي تلغرافك قال:
بيتي. وقفلوا الوفد أعضاء اعتقلوا

أقفل، األمة وبيت محزنة، بحالة مرص أن أعتقد كما وأجبتك سألتني لقد قلت:
ملناقشته ومستعدة قلت، ما أعتقد زلت وما ترصفهم، سوء بسبب اعتقلوا الوفد وأعضاء

صواب. عىل أنني وإلثبات
ذلك؟ كيف لجرأتي: مندهشا قال
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نساء ضده األمة وقامت السودان، يف مرص حقوق عن باشا نسيم تنازل ملا قلت:
ومقاالتك تلغرافاتك يف وتكتب فعله، تحبذ رأيناك … االستقالة إىل واضطرته … ورجاًال
لجنتنا أعضاء السيدات فجمعت ذلك، أدهشني وقد الوطن، تقدير استحق قد نسيم أن
ولم نسيم فعله ما تجهل بأنك ظنٍّا بالحقيقة، إليك نكتب أن عليهن واقرتحت املركزية

األمر. تفاصيل إليك تصل
إيلَّ؟ تكتبي لم وملاذا فقال:

ثم الصحف تصلك حتى ننتظر أن وفضلنا حكمة، ذلك يف أن السيدات ظن قلت:
فدهشنا باشا، نسيم تحبيذ يف مستمرٍّا رأيناك ولكن فعًال، وانتظرنا عليك، تأثريها نرى
علمت الوزارة، تشكيل باشا عديل عىل امللك جاللة وعرض نسيم، استقال وملا وتأسفنا،
حال ولكن الخرب، لهذا فرسرنا مرص، ملك لقب إىل السودان إعادة لقبولها اشرتط أنه
هذه يف الغوغاء سمعنا وقد املظاهرات، وأقاموا عديل، وزارة تأليف دون الوفد أعضاء

عديل.» يد عىل االستقالل وال سعد يد عىل «الحماية يقولون: املظاهرات
باشا عديل وتنحى الوفد، لجنة أعضاء واعتقل األمة، بيت أقفل أن ذلك إثر وحدث

الجديدة. الوزارة تشكيل عن
الوفد، أعضاء عن ثم األمة، بيت عن أوًال تستفهم فيه الذي تلغرافك وصلني وملا
سوء عن نشأ ذلك كل أن من حقيقة أعتقده كنت ما عىل ردي كتبت مرص، عن أخريًا
استعادت وال الوزارة تأليف باشا عديل رفض ملا هذا ترصفهم ولوال الوفد، أعضاء ترصف

نسيم. به أودى حق من فقدته ما رشوطه بتنفيذ مرص
خدمة أدى وأنه وتورط، أحرج أنه أعتقد ولكني نسيم، أحب ال أنا ارتباك: يف فقال

ذلك؟ بعد الجرائد يف نرشه ما تقرئي ألم … باستقالته
تسليمه، بعد نسيم استقالة يف تجد زلت ما أنك من باشا يا أدهش إني له: فقلت
حقوق يف يفرط أن قبل يستقيل أن إمكانه يف كان لقد والوطنية، الشجاعة من شيئًا

البالد.
الوزراء وجميع يقبلها لم امللك جاللة ولكن استقالته، قدم لقد ذنبه، هذا ليس فقال:
فلم واستبكاهم، وبكى … العرش عىل خطًرا هذا إرصارهم يف إن لهم: وقال حرضته، يف

معذور. هو فإذن امللك، رغبة عىل النزول إال نسيم يسع
البلد تبيع باشا؟ نسيم محل كنت لو هذا تفعل كنت هل كربى: دهشة يف له قلت

امللك؟ دموع ألجل
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… ال … ال فقال:
تفعله؟ ال ما تحبذ إذن ملاذا قلت:

اقتنع. أنه فظننت غضب، أي يظهر أن دون فسكت

الرشعي الحجاب

الوصول يف توفيقي عىل يهنئني بدأ وقد أخرى، موضوعات يف الحديث دار ذلك وبعد
عندما رس قد إنه وقال: أرتديه، الذي الرشعي الحجاب عمل وكيفية الحجاب رفع إىل
فوعدت تقلدني، أن حرمه السيدة من طلب ثم منفاه، يف الجديد الزي بهذا صورتي رأى

بذلك.
اإلسكندرية، من اقرتبنا حتى غريب تواضع يف باشا وسعد وائتناس، وفاق يف ورصنا
بيده متهلًال باشا سعد أقبل الباخرة، ظهر عىل هانم صفية مع جالسة كنت وبينما

الربقية؟ هذه ممن أتدرين … صفية وقال: برقية،
… ال قالت:

… أباظة باشا إسماعيل من هي قال:
شيئًا الحياة من أنتظر وال القرب، حافة عىل وأنا هذا إليك أكتب معناه: ما علينا وقرأ
البالد، خدمة يف خصومك وبني بينك خالف كل تزيل أن راجيًا فيها، مطمح يل وليس

الوطن. لخدمة األمة صفوف توحد وأن
عليها؟ ستجيب وهل هانم: صفية له فقالت

أنا؟ فقال:
… وسكت

ما املرصية األمة أن الربقية هذه من فهم ملا عظمته له عادت لقد نفيس: يف قلت وقد
ثقة من شيئًا فقد أنه لظنه إال الحظته الذي الغريب التواضع ذلك كان وما تؤيده، زالت
أباظة إسماعيل برقية من فهم ولكنه أغضبها، الذي باشا نسيم ملوقف بتحبيذه األمة
زاد وقد إليه، الربقية هذه بكتابة أباظة تنازل ملا وإال محفوًظا، زال ما مركزه أن باشا
فقد البوغاز، السفينة دخول عند بوادره ظهرت الذي العظيم االستقبال ذلك اطمئنانه يف

باسمه. الهاتفة بالجماهري املليئة القوارب حولها التفت
ومالءتها. بربقعها تقابلني هانم بصفية وإذ للنزول، الباخرة ظهر إىل صعدت
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يل ليس «أنا فقالت: الرشعي؟» اإلزار بارتداء باشا لسعد وعدك «أين لها: فقلت
يف سيئًا تأثريا أحدث ال حتى زيي أغري أال استحسن غايل باشا واصف … واحد زوج
انتظاري. يف كان الذي اللنش إىل ونزلت وصافحتها، ذلك، من فعجبت … املستقبلني»

… العودة بسالمة إياه مهنئة األمة بيت إىل ذهبت القاهرة، إىل باشا سعد وصل وملا
ولكن كاملعتاد، إليه أدع ولم سريوس، كازينو يف نوفمرب ١٣ بيوم االحتفال ذلك وأعقب
كنت إنني قالت: أنها لدرجة الوصف؛ يف وأطنبت الحارضات ضمن اسمي ذكرت الجرائد
اسمي نرش ثم دعوتي، عدم من الغرض فهمت ولكني لذلك، عجبت وقد املدعوات، أقابل
نسيم لعمل تحبيذه إعالن فيها أعاد التي خطبته باشا سعد خطب أن بعد الصحف يف
التاريخي اليوم هذا يف بهما املحتفى ذكرى ذلك، أنساه حتى الوطنية مآثره وذكر باشا،

فهمي! باشا العزيز وعبد شعراوي، باشا عيل زوجي وهما: أال العظيم،
أنني فيه أؤكد وأن الصحف يف بياني أنرش أن كله ذلك إزاء الطبيعي من وكان
كنت فإنني كذلك بهن، أرحب ولم املدعوات أقابل لم وبالتايل االحتفال، هذا أحرض لم
كنت ألنني السودان؛ مسألة من باشا نسيم موقف إزاء رأيي عن أعرب أن عىل حريصة
سعد عنها عرب كما الوفد نظر وجهة مع اختلفت ولو نظري، بوجهة كامل اقتناع عىل
الظروف يف واجبي من «أرى كنت احتجاجي، يف قلت وكما االحتفال، يف خطابه يف باشا
أعمال عىل احتجاجنا مجددة اللجنة، ورأي برأيي أجاهر أن البالد تجتازها التي الحرجة

البالد». حقوق يف تفريط من عنها نتج وما باشا نسيم

الجديدة والوزارة اللجنة

البالد، وبمشاكل السياسية باألمور اهتمامنا يف لتؤثر واألحداث املواقف هذه مثل تكن ولم
ومستقبلها. مصالحها، عن والدفاع

شهر من أقل فبعد مرص، خدمة إال هدف من لنا وليس الطريق، عىل مضينا لقد
الوزارة يف للسيدات املركزية الوفد لجنة موقف عن عربنا ١٩٢٣ نوفمرب ١٣ أحداث من
البيان: نص هو وهذا .١٩٢٣ ديسمرب ٦ يف صدر الذي البيان يف هذا وكان الجديدة،

هي الشعب إرادة أن عىل ملموًسا دليًال ذلك فكان السابقة، الوزارة سقطت
بإرادة تستخف وزارة كل وأن الوزارات، عليها ترتكز التي القوية الدعامة
ووعدت الجديدة، الوزارة تألفت وقد السقوط، مآلها باألمر وتستأثر الشعب
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بأفعالها عليها يحكم أن تريد إنها وقالت: األمة، أماني لتحقيق جهدها بالعمل
الظرف أن غري خري، األعمال عىل الحكم أن يف معها كنا وإن وإنا باألقوال، ال
الوزارات أن رأينا وقد اإليضاح، رسعة يستوجب األمة تجتازه الذي الخطري
األمة ثقة حائزة تكن لم ما سياستها من يشء تحقيق إىل الوصول يمكنها ال
ال السكوت وإن برنامًجا، لها تعرف ال وزارة األمة تؤيد وكيف منها، مؤيدة
إىل ذلك تعدى وربما وتحفظ، حذر بكل األمة تقابله بل املوقف؛ هذا يف يحمد
إذا حتى خطتها، فيه توضح ببيان الشكوك هذه تزيل أن للوزارة فهل الريبة،
لم وإن تريد، ما كان وفقت فإن تحقيقه، عىل ساعدتها األمة مطالب وافقت

ونفسها. بالدها بذلك خدمت قد فتكون العمل، عن تنحت توفق

رياض، رشيفة للسيدات: املركزية الوفد لجنة أعضاء ومعي البيان هذا وقعت وقد
إصبع. أبو نعيمة خياط، رجينة أحمد، إحسان راتب، ألفت

الشعب نساء تعليم

خدمة يف رسالتها املرصي النسائي االتحاد جمعية واصلت فقد أخرى، ناحية ومن
جلستها يف قررت الجمعية، وضعته الذي للربنامج تطبيًقا أن وأعلنا االجتماعية، األهداف
يكون الوطنية األحياء من بحي منزل استئجار ١٩٢٣ نوفمرب ١٧ بتاريخ املنعقدة
الصناعات وبعض والتمريض الصحة علم مبادئ الشعب نساء لتعليم متنقلة كمدرسة
حتى مجانًا، أطفالهن ومن منهن املرىض ومعالجة والخرافات، البدع ومحاربة اليدوية،
ألولئك يتسنى حتى دواليك وهكذا غريه، حي إىل انتقلت الحي، ذلك يف مهمتها أتمت إذا
تالفيا األمراض رش أطفالهن ويقي عقولهن، وينري … نفوسهن يقوم بما اإلملام النساء

للكسب. رشيًفا طريًقا منهن املعوزة تجد وحتى بينهم، املنترشة الوفيات لكثرة
بالبغالة ٤٥ رقم زيد بن يحيى بشارع الغرض لهذا داًرا الجمعية استأجرت وقد

اإلصالحي». التعاون «دار سمتها زينب، السيدة قسم
نفسه الوقت يف وهي النساء، أولئك لتعليم تطوعن قد أعضاءها أن الجمعية وأعلنت
التجارية املحالت وأصحاب األطباء حرضات من مساعدة كل والرسور الشكر مع تقبل
سيدة كل ارتياح بكل تقبل كما الفقريات، ومساعدة للمعالجة يلزم ما والصيدليات

اإلنساني. الواجب بهذا القيام يف ماديٍّا أو عمليٍّا ملعاونتها تتطوع
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نفسها عن عربت أن وبعد ،١٩١٩ ثورة يف فعالة مشاركة املرصية املرأة شاركت أن بعد
املحافل يف صوتها ترفع أن استطاعت أن وبعد الكربى، الوطنية األحداث كل يف وصوتها
الحد رفع إىل دعت أن وبعد روما، مؤتمر يف األوروبية املرأة تقدير تنال وأن الدولية،
عىل حصولها برضورة وطالبت للفتاة، بالنسبة عاًما عرش ستة إىل الزواج لسن األدنى
كنا فقد هذا، كل بعد … العليا املدارس أبواب أمامها تفتح وبأن التعليم، فرص كل
االعرتاف هذا يتبلور وأن األمة، نصف تمثل املرأة بأن اعرتاف هناك يكون أن نتصور

املختلفة. الوطنية املناسبات يف بتكريمها
يقبل لم املرصية املرأة أن فوجئنا فقد تماًما؛ ذلك عن مختلفة جاءت الحقيقة ولكن
لحضور أجنبيات سيدات فيه دعيت الذي الوقت يف الربملان، افتتاح حفل لحضور طلبها

التايل: النحو عىل احتجاج بيان ١٩٢٤ مارس ١٦ يف أصدرنا أن وكان الحفل، هذا

التي األمة تمثل هيئة بصفتها بشدة تحتج للسيدات املركزية الوفد لجنة
لحضور طلبها رفض عىل بالدها، الستقالل والتضحية الجهاد يف اشرتكت
فيه دعت وقت يف دعوتها الشعب وزارة إغفال يف وترى الربملان، افتتاح حفلة

بالكرامة. يليق ال عمًال أجنبيات سيدات
للسيدات املركزية الوفد لجنة اجتمعت ،١٩٢٤ مارس ٣١ الجمعة يوم ويف
النواب ملجلس يأتي ما توجيه باإلجماع وقررت الجديدة، املرأة جمعية بدار

العرش. خطاب بمناسبة والشيوخ
وفيها وافية، غري العرش خطبة أن ترى بالوزارة، اللجنة أعضاء ثقة مع
اللجنة تعتمد لذلك مصلحته؛ يف الخصم يؤوله أن يمكن ما الغموض من



شعراوي هدى مذكرات

خطبة عىل اآلتية التعديالت إدخال بحكمتهم يتداركوا أن النواب حرضات عىل
العرش:

وأن الحديثة، الدساتري طبق يكون حتى الدستور تعديل عىل النص (١)
يتجزأ. ال منها جزء السودان أن عىل النص مع املرصية الدولة حدود فيه تذكر

والصحافة. االجتماعات بحرية الخاصة القوانني إصالح عىل النص (٢)
تعديًال الوزارية باملسئولية الخاصة الدستور مواد تعديل عىل النص (٣)

البالد. حكم يف الحق صاحبة األمة يجعل
يكفل ما األخرى الحربية والقوى املرصي الجيش تقوية عىل النص (٤)

الدولة. سالمة عىل املحافظة

نعمت خياط، روجينة إصبع، أبو نعيمة شعراوي، هدى توقيعات:
أحمد، إحسان فوزي، عزيزة راتب، ألفت رفيق، فايقة ويصا، أسرت حجازي،

حسني. فكرية

السياسية األحداث ونتابع فيه نشارك كنا الذي الوقت يف فإننا قبل، من قلت وكما
وهكذا االجتماعية، الخدمة ميدان يف نبذل نفسها، وبالحماسة أيًضا كنا وتطوراتها،
فتحت أنها الجمهور املرصي النسائي االتحاد جمعية أعلنت ،١٩٢٤ أبريل شهر يف فإنه
بالبغالة ٤٥ رقم زيد بن يحيى بشارع أنشأتها التي اإلصالحي التعاون دار أبواب
اليدوية األعمال بعض وتعليمهن مجانًا، لهن الدواء ورصف وأطفالهن، الفقريات ملعالجة
منذ مهمتها بارشت قد أنها وأكدت الخرافات، ومحاربة الصحية واملبادئ الدين ومبادئ
لهذا املتطوعني الغيورين األطباء حرضات بمساعدة صباًحا يوم كل املايض فرباير أول

اآلتي: النظام حسب الرشيف الغرض
والعيون. األطفال أمراض ملعالجة نظمي العزيز عبد الدكتور السبت: يوم

الباطنية. األمراض ملعالجة ثابت محجوب الدكتور األحد: يوم
والجراحة. النساء أمراض ملعالجة وفا الحميد عبد الدكتور االثنني: يوم
واألطفال. الباطنية األمراض ملعالجة كمال سامي الدكتور الثالثاء: يوم
والجراحة. النساء أمراض ملعالجة وفا الحميد عبد الدكتور األربعاء: يوم
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ترجو فالجمعية النفقات، من الكثري يتطلب املرشوع بهذا القيام كان وملا هذا؛
أثر أكرب لها التي الجليلة بمهمتها القيام عىل لها مساعدة الخري أهل من املالية املعونة

صادق. وطني كل يتمناه بما واألخالقية الصحية الفقريات حالة تحسني يف
يف للتعليم اليوم يف ساعة املعلمني أو املعلمات بعض تطوع لو الجمعية يرس كذلك

الجمعية. دار

املرصي الشعب إىل

مارس شهر يف تألفت التي الوزارة رأس عىل زغلول باشا سعد الدولة صاحب كان
من يتجزأ ال جزء السودان أن عىل النص رضورة إىل األذهان نبهنا قد وكنا ،١٩٢٤
النواب مجلس يف مناقشة جرت أن ١٩٢٤ مايو ٢٤ يوم يف حدث وقد املرصية، الدولة
موقف وكان السودان، يف الجارية األعمال بشأن النواب وبعض زغلول باشا سعد بني
وجهناه الذي البيان هذا وكان رأينا، عن نعرب أن إىل يدعو املناقشة هذه من باشا سعد

ونساء: رجاًال املرصي الشعب إىل

النواب، بمجلس باشا زغلول سعد الدولة صاحب مناقشة يف جاء ما هالنا
.١٩٢٤ مايو ٢٤ السبت بجلسة السودان يف الجارية األعمال بشأن

الرافعي، بك الرحمن عبد املحرتم النائب حرضة إىل دولته يوجه أن هالنا
واملرشوعات السودان بها نملك التي الطريقة نعرف أن (نريد اآلتية العبارة

حاصل). هو ما منع إمكاننا يف ليس ونحن
واعتربناه بالرضا، وزارته تشكيل عند دولته وضعه الذي الربنامج تقبلنا
من مع أعد أنه يف يشك أحد يكن فلم األمة، أمام وزارته عىل وميثاًقا عهًدا
(يف األمة مطالب لتحقيق توصله التي والطرق الوسائل زمالئه من اختارهم
الرغبة كل راغبًا رأيناه عندما خصوًصا والسودان)، ملرص الحقيقي االستقالل
السمو صاحب رأسها عىل األمة من كبرية طبقة نداء رغم الحكم منصة تبوء يف
يعمل أن الحكم توليته عهد من انتظرنا قبولها. بعدم طوسون عمر األمري
الريبة توجب أن شأنها من كان حوادث عدة مرت وقد برنامجه، تحقيق عىل
والتضمينات، التعويضات قانوني تنفيذ مثل الوزارة ترصف من والشكوى

العرش. لخطبة وتوضيح تعديل أي إجراء رفضها ومثل
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من األمة وزارة تؤديه أن عىس ملا انتظاًرا كلها الترصفات هذه فاحتطنا
باشا سعد بدولة فإذا والسودان. بمرص الخاصة الحيوية مطالبها تحقيق
مجلس جلسة يف ينادي الربنامج ذلك وواضع الوفد ورئيس الوزارة رئيس
مرصحقها بها تنال التي العملية الطريقة إىل يرشده ملن حاجة يف بأنه النواب
إمكانكم يف كان (إذا األمة نواب مخاطبًا أيًضا يقول كذلك به وإذا السودان، يف
فتفضلوا أيديهم، من السودان وأخذ اإلنجليز ملنع قوة عندكم أو تجريدة عمل

عليها). ودلوني
غريه يعلم كما يعلم باشا وسعد — الكيفية بهذه السؤال هذا وضع أن إال
إنجلرتا إخراج عىل تقوى عسكرية تجريدة تعبئة عىل لها طاقة ال مرص أن
لم دولته بأن اإليهام يقبل ال وترصيح بالعجز اعرتاف هو — السودان من
وهو أي الحكم، توليته قبل عليه يعتمد كان الذي السالح ذلك عىل يعتمد يعد
املادية القوة من أثًرا أعظم أنه ثقة قوتها األمة منه تستمد الذي الحق سالح

خصمها. يملكها التي
يوجد ال أنه ونساء رجاًال الكريم املرصي الشعب يعلن الحالة، هذه يف
رجل إنجلرتا مع املفاوضات يتوىل أن من أكرب املرصية القضية عىل خطر
األمة به عاهد ما تنفيذ عن عاجز بأنه نيابية، رسمية هيئة أمام عالنية يعرتف
املسئولية بعظم شعر من أول يكون باشا سعد ولعل الحكم، توليه وعند قبل

الضيق. هذا من مخرًجا ألمته ويهيئ
شعراوي هدى

رياض هانم رشيفة استقالة

للسيدات املركزية الوفد لجنة يف الشخصيات أبرز من رياض هانم رشيفة السيدة كانت
لجنة إنشاء يف التفكري بدأنا منذ املواقف من كثري يف شاركتني وقد نشاًطا، وأكثرهن

.١٩١٩ ثورة اندالع إثر السيدات
لم فإنها ولذلك الحداد، ظروف بسبب اعتكفت قد كانت األخرية، الفرتة وخالل
ولقد ،١٩٢٤ مارس ٢١ يف العرش خطبة بمناسبة أصدرناه الذي البيان عىل معنا توقع
بعض وقعت واملواقف، األحداث تطور إزاء ولكن باإلجماع، البيان هذا عىل املوافقة كانت
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رشيفة عودة فيه أترقب كنت الذي الوقت ويف النظر، وجهات اختالف نتيجة الخالفات
يونيو ١٨ بتاريخ استقالة خطاب منها وصلني اللجنة، يف دورها ملمارسة رياض هانم

الخطاب: نص هو وهذا .١٩٢٤

للسيدات املركزية الوفد لجنة رئيسة املحرتمة السيدة حرضة
اعتزايل أثناء رأيت وملا عملها، يف الجمعية مع االشرتاك دون حدادي حال لقد
جهدي سعيت بالجمعية، العامالت حرضات بني الرأي يف الخالف وقع القهري
من االعتزال الضطراري آسفة أراني ولذا أوفق؛ فلم حرضاتهن بني للتوفيق
عامة البلد صالح فيه ملا العمل يف وسًعا أدخر ال أني عىل بالجمعية، العمل

سبيًال. لذلك استطعت متى خاصة واملرأة
احرتاماتي. بقبول وتفضيل

رياض رشيفة

الذي االستقالة، عىل ردي كتبت ،١٩٢٤ يونيو يوم يف أي مبارشة، التايل اليوم ويف
كالتايل: نصه وكان األخبار، جريدة نرشته

رياض هانم العصمة صاحبة حرضة
له فكان للسيدات، املركزية الوفد لجنة عضوية من استقالتك كتاب تسلمت
الذي الوقت هذا يف العمل العتزالك األسف غاية وأسفت نفيس، عىل شديد وقع

وإخالص. بنزاهة الوطن ملصلحة يعمل ملن حاجة األوقات أشد هو
الرجاء عظيمة زلت ما لذلك، اضطرتك التي للظروف تقديري مع وإني
معنا العمل الستئناف قريبًا ستعودين وأنك مؤقتة، االستقالة هذه تكون أن يف

العامة. املصلحة فيه ملا
واالحرتام. التحية خالص عبارات تكرار مع تتقبيل أن وأرجو

شعراوي هدى
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إنسانية قضية ملناقشة الدويل جراتز مؤتمر لحضور دعوة تلقيت ١٩٢٤ سبتمرب شهر يف
يف أيام ثالثة ملدة املؤتمر هذا انعقد وقد واألطفال، بالنساء االتجار مشكلة وهي حيوية،
أحتفظ زلت وما سبتمرب، ٢٠ السبت يوم إىل سبتمرب ١٨ الخميس يوم بني ما الفرتة

.١٤٢ ورقم باشا» شعراوي «مدام اسم تحمل التي املؤتمر هذا عضوية ببطاقة
مقدمتها؛ يف األسباب من لعديد الدويل املؤتمر هذا يف املشاركة عىل حرصت وقد
يف املرصية املرأة عن التعبري عىل حريصة وأنا الدويل روما مؤتمر إىل ذهبنا منذ أننا
فإن كذلك املرأة، وأوضاع واالجتماعية اإلنسانية القضايا تناقش التي الدولية املؤتمرات
مذكرة قدمنا أن لنا سبق قد وكان الحيوية، القضايا من واألطفال بالنساء االتجار قضية
املرأة كرامة بحماية تتعلق مماثلة أوضاع بشأن إبراهيم باشا يحيى الوزراء رئيس إىل
هذا عىل املرصي النسائي االتحاد جمعية بدأته الذي الدور عن فضًال … وإنسانيتها
جراتز مدينة أن وهي خاصة، ذكرى هناك فإن وأخريًا، … فيه سائرة زلت وما الطريق
باشا. سلطان محمد له املغفور لوالدي األخرية الساعات شهدت التي هي بالذات بالنمسا
أعمال يف إيجابية مشاركة ألشارك السادس الدويل جراتز مؤتمر إىل ذهبت وقد
العامة جوانبها يف القضية هذه تناول الذي الخطاب هذا ألقيت أن وكان املؤتمر، هذا

الخطاب: نص هو وهذا والخاصة:

عندي بذلك فبعثت املؤتمر، ذلك إىل دعتني إذ بيكر مس إىل بالشكر أتقدم
ارتياحي دواعي من وسيكون العظيم، اإلنساني الفعل ذلك يف االشرتاك فكرة
أن ذلك يل يسمح إذ إليه، أقدمها التي االقرتاحات عىل املؤتمر يعطف أن التام
عىل يجب أنه أرى إني برنامجه، تحقيق يف واملعاونة العمل من بنصيبي أقوم
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تحقيق يف بدء ذي بادئ يجتهد أن املنشودة غايته إىل يصل أن أراد إذا املؤتمر
منازل تغلق أن عىل ليحملها الحكومات لدى يسعى أن وهو املرشوع، ذلك

مطلًقا. ا تامٍّ إغالًقا العالم بالد جميع يف البغاء
واألطفال، بالنساء االتجار استئصال هي الدويل االتحاد غاية كانت وملا
أرى فإني املقصودة، النتائج إىل تؤد لم اآلن إىل بذلت التي الجهود كانت وإذا
إغالق طلب يف تردد كل باجتناب وذلك أساسه، من الداء عىل القضاء وجوب
تتسامح أو الدولة تقرها بطريقة املنازل هذه وجود ألن العامة؛ البغاء منازل
للرشف إهانة رأيي، يف مرص، منها بالد عدة يف الشأن هو كما إجرائها يف
تشجيع املنازل هذه بفتح السماح إن العام، والحياء الفضيلة عىل واعتداء

واألطفال. بالنساء يتجرون الذين أولئك أليدي وإطالق للرذيلة
ترتتب التي املخاطر تقلل وأن املضار تحدد أن الحكومات بعض أرادت
إذا ولكن البوليس، إىل رقابتها ترك بفائدة فاعتقدت املنازل، هذه وجود عىل
يحدث ما عنها أسفر التي للنتائج طبًقا األمر ذلك يف نبت أن الواجب من كان
دائًما يقوم أنه عىل الدليل يقدم لم البوليس أن نعتقد أن لنا فإن مرص، يف
ذلك استغالل من عيشهم يكتسبوا أن يقبلون من ألن أوًال يجب، كما بمهمته
أية يدهم عىل ترضب أن من دهاء وأغور حذًرا أشد — البغاء — التعس العمل
النسوة أولئك مراقبة يف يتهاونون ما كثريًا البوليس رجال إن بحيث مراقبة؛
رقابة أن ذلك عىل فيرتتب لهن، ومقتهم منهن اشمئزازهم جراء من السافالت
البوليس رجل كان إذا ليعظم الخطر وإن بالغرض، تماًما تفي ال البوليس

ما. ملصلحة تحقيًقا والتدقيق الفحص من واجباته أداء يهمل
من املرصية النيابة انتهت واقعيٍّا. مثًال عليكم أقص أقول ملا وإثباتٍّا
إدانة عن التحقيق ذلك أسفر وقد املايض، العام يف بها بدأت قضية تحقيق
القاهرة، مدينة يف للدعارة عديدة منازل وجود وعن املتهمني من كبري عدد
يتجاوزن لم قارصات بنات بينهن منكورات فتيات إليها تساق كانت منازل
أهلهن من يسلبن كن والتاسعة السابعة بني وطفالت بل عاًما، عرش الستة
املنازل، تلك يف سجن ما فإذا أخرى؛ جنائية ووسائل خالبة بوعود بإغوائهن
آخر شخص بأي أو بعائالتهن اتصالهن دون تحول صارمة مراقبة روقبن
دون اإلنهاك رضوب أفظع املنكودات البغايا أولئك فتعاني لهن، مستغل غري
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كثريًا أن ثبت … ذلك من أكثر هو ما وثبت بل شكوى؛ أو تذمًرا يستطعن أن
بل منازلهم؛ يف بهن باالتجار يقنعون يكونوا لم النسوة بأولئك املتجرين من
سلعة كأنهن املال من بثمن األخرى املنازل يف أقرانهم إىل أيًضا يبيعونهن كانوا
الفريسة يصيب أن دون وذلك للكسب، مصدًرا تعترب أو فيها االتجار يجوز
نحبهن يقضني كن الفتيات أولئك من كثريًا أن أيًضا وثبت الغنم، من نصيب
املكلفني األطباء وأن والعالج، الصحة وسائل وإهمال الفتاكة األمراض بسبب
أبديته الذي نفسه للسبب وذلك يجب؛ كما مهمتهم أداء يغفلون بهن بالعناية

البوليس. عن كالمي عند
أن عن أيًضا القضية هذه يف التحقيق أسفر أن الطالع نكد من وكان
أصحاب يمالئون كانوا األوروبيني، من معظمهم البوليس، ضباط من عدًدا
استكشاف إىل أدى مما مقصوًدا، إهماًال املطلوبة مراقبتها بإهمال املنازل هذه
الرخص هذه كانت وإذ العارشة، دون بنات إىل سلم الرخص من عديد عدد
يد من تتداول كانت فقد اللوائح، به تقيض ملا خالًفا حامالتها صور من خلوٍّا

مسئولية. أو رقابة أية دون أخرى إىل
الشائنة األعمال تلك تزاول السافلة املنازل هذه معظم أن أيًضا ثبت وقد

وسمعه. البوليس برص تحت سنة عرشين من أكثر منذ
الحارضة؛ املرصية للحكومة شكري أبدي أن إال يسعني ال الختام ويف
األصليني املتهمني محاكمة يف وسًعا تدخر ولم القضية، بتلك اهتمت ألنها
عمًدا القانون تطبيق يف وأهملوا الفظائع تلك يف اشرتكوا الذين الضباط وإحالة
الديار عاصمة يف الدعارة ذيوع يف سببًا ترصفهم كان إذ التأديب، مجلس عىل
التي الحكومات أن كيف أتصور أن أستطيع لست رسيعة. درجة إىل املرصية
املنازل هذه بوجود تسمح العامة؛ واألخالق العام األمن عىل بالسهر إليها عهد
من الكثرية املاليني فقد عقب نجتازها التي الحارضة األزمة أن حني يف العامة،
التشجيع تتطلب الكربى، الحرب أثناء الرشف ميدان يف سقطوا الذين الفتيان
وإنا املنازل، هذه كثرته دون تحول الذي السكان عدد لتكثري الزواج؛ عىل
فتحظر وسويرسا العظمى بربيطانيا كله العالم حكومات تحتذي أن لنرجو

املنازل. هذه وجود
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يف يضعها وأن االعتبار، بعني املسألة تلك يتناول أن املؤتمر ألرجو وإني
تلك بمحو ليفوز الحكومات لدى الالزم السعي يسعى وأن املسائل، مقدمة

الخبيثة. البؤر
يقيض ترشيع دون يحول األجنبية االمتيازات وجود فإن مرص يف أما
إىل أطلب فإني ولذلك األجانب، من أصحابها كان إذا املنازل هذه بمحو
أن الدول إىل يطلب وأن االمتياز صاحبات الحكومات لدى يتدخل أن املؤتمر

املنازل. هذه تغلق بأن املرصية للحكومة تسمح
الحظت فيما رصاحتي يغيضعن أن املؤتمر أرجو بأن كلمتي أختم وإني
الصادقة والنزاهة الجازم االعتقاد عىل معتمدة فإني يجب، مما أكثر كنت إذ
رصحت، فيما أرصح أن يف أتردد لم غايته. إىل للسعي املؤتمر تخالجان اللتني
فأنا املوقرة، الجمعية تلك يف باملثول حظيت التي الوحيدة الرشقية أني ولو
الفياضة الجمة اإلنسانية عواطفها وتدفعها حضارتها تحميها بلد ومن مرصية
املثل ذلك يف ولكم الخاص. صالحها قبل العام بالصالح تُعنَى أن إىل دائًما
عمًال أن أعتقد إني للشقاء. ملرصمصدر بالنسبة اليوم هي التي السويس قناة
والوطن. الجنس بني فيها تفريق ال قضية، هو هنا إليه نسعى كالذي إنسانيٍّا

وقالت ١٩٢٤ سبتمرب ٢٥ بتاريخ كامًال الخطاب هذا األخبار جريدة نرشت وقد
بالتصفيق وقوطعت ا، جمٍّ استحسانًا الجليلة السيدة خطاب حاز «وقد عليه: تعليًقا
لها فيه تشكر عصمتها إىل تلغراًفا بباريس املرصية الطلبة جمعية وأرسلت مراًرا.

البالد.» وملصلحة الوطن لخري جهودها

املقاطعة لجنة

يتعلق فيما وبخاصة املرصية، املسألة يف وتطور تقدم أي أجد أن دون مرص إىل عدت
كثري يعطوا أن دون بأشخاصهم تتعلق بمسائل انشغلوا قد الزعماء كان بالسودان.
أن لدرجة وعدليني؛ سعديني إىل انقسمت قد الجماهري وكانت البالد، لقضايا اهتمام
السودان بقضية املرأة اهتمام مدى عن وتعرب األوضاع، هذه من تسخر أخذت الصحافة

املرأة. وترقية النساء بنهضة ذلك إزاء يهتموا بأن الزعماء وتطالب
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.١٩٢٤ أكتوبر ٣٠ الخميس يوم منزيل يف اجتماع إىل املرصيات النساء دعوت وقد
ييل: ما االجتماع هذا يف وقررنا

املرصية املسألة يف األخري ترصفها بشأن اإلنجليزية الحكومة عىل االحتجاج (١)
واإلنجليزية. املرصية الحكومتني إىل االحتجاج هذا يبلغ وأن السودان، مسألة وباألخص
الحكومة ومطالبة وخارجها، مرص داخل إنجليزي هو ما لكل العامة املقاطعة (٢)

ذلك: ويكون املقاطعة، هذه يف الشعب بمشاركة املرصية

األهيل. البنك يف لها التي واألموال الودائع سحب (أ)
نقله أو وإلحاقه مشرتياتها ملبارشة إنجلرتا يف املعني الحكومة مكتب سحب (ب)

أخرى. ململكة
عمل يف منهم املوجود واستدعاء السودان إىل املرصيني العمال سفر منع (جـ)
تلك انتهاء عند بالعودة فيؤمر معينة ملدة بعقد مرتبًطا منهم كان ومن هناك، الخزانات
عىل خطر إتمامها يف التي الخزانات تلك إقامة عىل أبنائها بأيدي مرص تساعد لكيال املدة

مرص. مصالح

السياسية الحوادث بسبب السودان يف عليهم املقبوض جميع عن اإلفراج طلب (٣)
األحكام تنفيذ عدم عىل والعمل املرصي، العقوبات قانون عليها يعاقب ال التي األخرية

عليهم. الصادرة
فيها. التدريس وإعادة الخرطوم كلية فتح (٤)

االختصاص لها يتم حتى السودان إدارة يف بحقها مرص حكومة تطالب أن (٥)
فيها. لتأييدها مستعدة واألمة الوسائل، بكل بالسلطة

أو كانت عسكرية الحكومة محالت جميع عىل الحالية املرصية الراية رفع طلب (٦)
السودان. مديريات جميع يف ملكية

من أخرى لجنة تشكيل وكذلك املقاطعة، لجنة تسمى السيدات من لجنة تشكيل (٧)
الجمعية. هذه قرارات لتنفيذ كلتاهما تعمل الرجال،
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اللطيف للجنس تحيتي

التي التحية تلك هنا أسجل فإنني الوقت، ذلك يف واضحة الصورة أبعاد تبدو وحتى
جريدة يف نرشت وقد شخيص يف اللطيف الجنس إىل أباظة فكري األستاذ وجهها

.١٩٢٤ نوفمرب يف «السياسة»
أباظة: فكري األستاذ يقول

شعراوي هدى سيدتي
وأما القومي، وجاللك الوطني، فلجمالك «التحية» أما أهنئك: ثم أحييك
أنقاضها عىل وقامت دالت قد الجهاد عالم يف الرجال» «دولة فألن «التهنئة»

النساء». «دولة
يف إال يفكر ال اللطيف الجنس كان ملا اللطيف» «للجنس خصًما كنت
أن قبل للسودان تظاهر وقد اليوم وأما العديدة، واأللوان الجديدة األزياء
يحتج أن قبل السودان بالغ عىل احتج وقد اليوم وأما الرجال، يتظاهر
بحار يف غرقى والرجال الفشل، بعد الجهاد استأنف وقد اليوم وأما الرجال،

أتوب. وأن أستغفر أن عيلَّ حق وقد أعتذر، أن عيلَّ حق فقد … الفشل
يف املنزل بتدبري ا مختصٍّ مىض فيما اللطيف الجنس كان … سيدتي
سيدتي يا اليوم أما الخارج. يف األمر تدبري الرجال نحن علينا وكان الداخل،

املوقف. فسنعكس
وترصيحات السودان وبالغ بالسودان اللطيف وجنسك أنت اهتمي
ومظالم السودان ومحاكمات السودان وتحقيقات السودان عن ماكدونالد
املنزل»، «تدبري — الرجال نحن — لنا اتركي السودان، وسجون السودان
و«توضيب الساللم» و«مسح األطفال» و«ترضيع و«العجني» «الغسيل» فعلينا
«عىل جلوس ونحن املنزل سندير العموم وعىل السمن». و«تخزين األوالد»
قابلناه الغاصب، العدو مع جهاده من اللطيف الجنس عاد إذا حتى الشلت»

حال؟! أحسن عىل يشء كل ووجد «بالزغاريد»
مشغولون، األيام هذه نحن وإنما … قرصنا ما وهللا ال … هدى سيدتي
وعندنا والكشكول، والسياسة اللواء قضايا الجنايات محكمة أمام عندنا
وتشفيات وأبنائنا، وأحبابنا ألوالدنا وترقيات تعيينات الحكومات دوائر يف
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السعدي» «النادي وعندنا أعدائنا، وأشباه ألعدائنا وإحاالت ورفتيات وانتقامات
الربملان. انعقاد قبل وتأثيثه إعداده يف نسعى

ال املشجرة القطيفة االستقبال فأودة كبرية: مشغولية السعدي والنادي
يزال ال «اللعب» وأودة توافقها، عجمي» «سجادة أو «بساًطا» لها لآلن نجد
بالزيت الحيطان رضب ينقصها السكرتارية وأودة … ونضال نزال عليها
… و«أملانيا» و«ملقا» «اسكتلندا» من بعد األصناف إليه ترد لم والبوفيه …
و«بالدي» السودان وبالغ السودان مسألة يف قليًال تأخرنا إذا معذورين ألسنا

السودان!
نصف من السودان لضحايا االكتتاب باب «الوفد» فتح هدى سيدتي
االكتتاب باب نفسه الوقت يف وفتح وكسوًرا، جنيه مئة اآلن حتى فجمع عام،
الجنيهات، من ألًفا عرش ثمانية سعد لنادي «لحظة» يف فجمع سعد» «لنادي

يأتي: ما النتيجة لكانت الحسابية النسبة عملنا ولو
جنيه. ١٨٠٠ سعد نادي

جنيه. ١٠٠ السودان
مرة؟! ١٨٠ السودان من أهم النادي إذن

سعد! نادي «ينتهي» حتى بالسودان الوفد يهتم لن إذن
… انتهى قد السودان يكون سعد، نادي «ينتهي» وعندما

الوطني، فلجمالك «التحية» أما … أهنئك ثم أحييك … هدى سيدتي
دالت قد الجهاد عالم يف الرجال» «دولة فألن «التهنئة» أما … القومي وجاللك

النساء»! «دولة أنقاضها عىل وقامت …

املحامي أباظة فكري
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اتخذت والذي ١٩٢٤ أكتوبر ٣٠ يوم منزيل يف عقد الذي االجتماع عن تحدثت قد كنت
إنجليزي، هو ما كل مقاطعة قرار بينها من هامة، قرارات مرات عدة السيدات فيه
من اإلنجليزية باللغة مرتجمة صورة اللنبي اللورد إىل أرسلنا بأن املوقف هذا أكدنا وقد
فيها: قلت القرارات، هذه مع رسالة كتبت وقد ،١٩٢٤ نوفمرب ١٠ يف القرارات، هذه
املرصيات السيدات اتخذتها التي للقرارات إنجليزية ترجمة لفخامتكم أرسل بأن أترشف
هذه اتخاذ إىل الوطنية بكرامتنا مدفوعون أننا فخامتكم وترون منزيل، يف املجتمعات

القرارات.
تكونت حيث الشعبية؛ األوساط يف عنيًفا فعل رد املرصية املرأة موقف أحدث وقد
املقاطعة تنفيذ عىل الجماهري فيها تحث منشورات أصدرت والتي املقاطعة، لجنة
األمة استياء عن تعرب التي الكاملة املقاطعة لتحقيق املرصية، املرأة بموقف واالقتداء

للسودان. بالنسبة إنجلرتا موقف من وغضبها
ييل: ما املقاطعة لجنة نداء يف جاء ما بني من وكان

إنجلرتا ترصفات عىل باالحتجاج صوته يرفع قام الوطن بنات من فريق هو ها
بكرامتها. واملاسة األمة بحقوق الضارة

كرامته، مست الذي الوطن صلة بكم تربطها منهن كبرية طائفة فاجتمعت
وغضبها. األمة الستياء إعالنًا اإلنجليزية والصناعة التجارة مقاطعة وقررت

عىل عاملة وهي جمعيتهن، أقرته ما لتنفيذ منهن لجنة شكلت قد وها
املقاطعة هذه تعميم عىل ونفوذها بأفكاره للتعاون الرجال من لجنة اختيار
لم الواجب بهذا القيام اعتزمن الالتي السيدات أن يف شك وال املستطاع، بقدر
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قبوًال، نفوسكم من يصادف النداء هذا أن عىل معتمدات وهن إال عليه يقدمن
تشجيًعا. وطنيتكم ومن

إليكم ينعي اإلنجليزي األبيض الكتاب قرأتم أوالء أنتم ها مرص، أبناء
الفصل. بهذا عليكم اإلعدام حكم لكم ويقر مرص، عن السودان فصل

والطرد، واإلرهاب السجن من بالسودان إخوانكم أصاب ما علمتم أنتم وها
بها. والتمسك مرص نحو شعورهم إظهار سوى جنوه لذنب ال

لحياة تستسلموا أن فإما أمرين: بني إال الترصفات هذه إزاء أنتم وما
وأنفتكم. إبائكم عىل تربهنوا أن وإما أبدي، وذل تعسة

ليس البحار، غمار به تخوضون أسطول وال تشهرون، سالح لكم ليس
أبعد ومدفع أمىض سالح لكم ولكن وقوتهم، حولهم أمام قوة وال حول لكم
االقتصادية األعمال جميع يف اإلنجليز معونة عن اإلرضاب هو ذلك مدى،
وال مزارعهم، تستأجروا وال بضائعهم، تشرتوا فال والصناعية، والتجارية
ذلك عىل أنفسكم وطنوا مصارفهم، يف نقوًدا تودعوا وال منازلكم، تؤجروهم

ورشفكم. حياتكم عىل غرية
بكم يريد شعبًا وإن إسعادنا، ومنهل مواردنا، يف التحكم يريدون إنهم

وبينه. بينكم معاملة صلة كل تقطعوا بأن لخليق لشأنكم، احتقاًرا ذلك

األمة نداء

قضية من املرصية الحكومة موقف بشأن زغلول باشا سعد إىل برقية أرسلت قد كنت
«نصيحة عنوان تحت الربقية هذه نص نرشت قد الصحف وكانت ستاك، يل السري اغتيال
إنجلرتا. طلبات كل يرفض أن فيها إليه طلبت حيث باشا»؛ سعد بها يأخذ لم رشيدة

زغلول سعد الدولة لصاحب مفتوًحا، كتابًا وجهت ،١٩٢٤ نوفمرب ٢٣ يوم ويف
املفتوح: الكتاب نص هو وهذا أيًضا، الصحف نرشته وقد باشا،

ملناسبة املرصية للحكومة وجهتها التي إنجلرتا لطلبات ردكم عىل نطلع أن قبل
بإرسال املقاطعة لجنة عن بادرت باشا، ستاك يل السري حياة عىل االعتداء
تلك عىل تجيبوا أن وهو مرص، ملصلحة أقرب اللجنة رأته بما لدولتكم تلغراف
اإلنذارات يف الدولية التقاليد عن معروف هو ما ألن جميًعا؛ برفضها الطلبات
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طلباتها بنيل مرتبًطا رشفها تعترب املطالبة الدولة أن اإلنذار لهذا املماثلة
اإلنذار. بذلك الواردة

دولتكم من صدوره نرجو كنا ما عكس قرأنا عندما دهشتنا أشد كان فما
احتياط دون الطلبات بعض لقبولكم استغرابًا أكثر وكنا التام، الرفض وهو

طلباتها. بقية عن الدولة تنازل عىل القبول هذا بتعليق
املندوب أصدر حيث نخشاه؛ كنا فيما ووقعنا القضاء حم وقد واآلن
السودانية، األقطار من املرصي الجيش بطرد السودان لحكومة أمره السامي
مرص، ملصلحة رعاية وال قيد دون تشاء ما تزرع أن الجزيرة لتلك وبالترصيح
مصالح حماية بحجة مرصالداخلية شئون يف التدخل عىل عزمه أيًضا أعلن كما
االعتذار تقديم بقبولك مرص إهانة رضيت أنك أوًال: النتيجة؛ فكانت األجانب،
فيها وشعبها مرص حكومة بإدانة رسميٍّا اعرتاًفا يعد وذلك الجريمة، تلك عن
النتيجة وكانت الباهظة، الرتضية تلك رغم العداء عىل أرصت حكومة أمام
عوض دون الدولة لتلك مرشوًعا ا حقٍّ جنيه مليون النصف جعلت أنك ثانيًا:

عنه.
باملظاهر شعوره إظهار الشعب عىل حرمت أنك ثالثًا: النتيجة وكانت
خطر من البالد تق ولم الدستور، ذلك يف مخالًفا سليمة، كانت مهما العلنية

احتياطك. بعدم رفضتها التي الطلبات من بقي ما تنفيذ

الرئيس… دولة يا

تحقيق من وعدتها بما تفي أن رجاء بالحكم إليك وعهدت البالد، بك تمسكت
عىل العهد طال كلما أنه ترى أنت وها والسودان، مرص يف التام استقاللها
ختامها أن ترى أنت وها املطالب، هذه نيل عن األمة بعدت الحكم، واليتك
يف اإلنجليز وتدخل منه املرصيني وطرد السودان فصل من وقع ما اليوم،

نفسها. الداخلية مرص شئون
بعمل عهدك بتحقيق الحكم يف وأنت توفق لم دمت ما منك ألتمس لذلك
من للتخلص أمتك جهاد سبيل يف عثرة حجرة األقل عىل تكون أال إيجابي،
أقول أن يكفي بل سياستك بسبب أقول (ال إليها وصلت التي الحرجة الحالة
إلظهار سبيل يبق فلم الحكم، عن التخيل هو سلبي بعمل وذلك حكمك)، أثناء
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الرجوع إال آالمها يف ألمتك ومشاركتك التعديات هذه عىل واحتجاجك استيائك
العجيب. الوقت هذا يف صفوفها إىل

شعراوي هدى

لألمة»: «نداء عنوان يف باشا زغلول سعد أذاع ،١٩٢٤ نوفمرب ٢٤ يوم ويف

الجناية عن نشأت التي السيئة الحالة تسوية يف اجتهدت أن بعد الوزارة إن
بحسب رشها من البالد وقاية يف جهدها أفرغت أن وبعد … املمقوتة املنكرة
وربما عليها صعب الحكم يف استمرارها أن رأت األمة، مصلحة عليها أملته ما

تخليها. يف تحدث ال قد ألخطار الوطن يعرض
بقبول هللا حفظه امللك جاللة وتفضل منصبها، من تستقيل أن رأت فلهذا
تدرك وأن التفهم، حق الحقيقة هذه تتفهم أن األمة فرتجو االستقالة، هذه
تشويش أو للراحة تكدير فيه يكون عمل بأي تأتي وأال البالد، مصلحة يف أنها
أية لتأييد أصدقائي مع مستعد وإنني الغايات، رش من يحفظها وهللا لألفكار،

توفيق. كل لها ونطلب البالد ملصلحة تشتغل وزارة
زغلول سعد

االستياء إعالن

ما أبعد هذا ولكن شخصية، نظرة األمور إىل ننظر كنا أننا الناس بعض يعتقد وقد
الهدف. وهي القضية هي الدوام عىل مرص ظلت فقد والواقع، الحقيقة عن يكون

سعد إىل املفتوحة الرسالة أكتب أن قبل فإنني نصابها، يف األمور كل تبدو وحتى
الجارية، األحداث من املقاطعة لجنة نظر وجهة عن فيه أعرب بيانًا أصدرت زغلول، باشا

فيه: جاء وقد ،١٩٢٤ نوفمرب ٢٢ يف البيان هذا الجرائد نرشت وقد

استيائها شديد إعالن وقررت اليوم، بمنزلنا للسيدات املقاطعة لجنة اجتمعت
باشا ستاك يل السري املعايل صاحب عىل وقع الذي الفظيع االعتداء لحادث
استقاللها لنيل األمة آمال تحقيق أن تعتقد وهي … املرصي الجيش رسدار
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األشخاص عىل كان سواء الرشائع تحرمه عمل أي ارتكاب عن البعد أساسه
تشكيلها. عقب لألمة وجهته الذي النداء ضمن ذلك جاء كما األموال أو

اختالف عىل الوطن ألبناء الرجاء تكرر األسف، هذا تعلن وهي واللجنة
نتائجه من ويكون مرص، سمعة إىل ييسء جنائي عمل كل باجتناب طبقاتهم
الجرائد تساعدها أن تأمل نفسه الوقت يف وهي الكربى، قضيتها عىل الرضر
الحادثة هذه عىل الكالم عند لهجتها بتخفيف الرجاء هذا تحقيق عىل اإلنجليزية
من وإنجلرتا مرص ترجوه وما يتفق ال غرض عن يشف ثوبًا إلباسها وعدم

الشعبني. بني التفاهم حسن تقريب ومن الهوة زيادة عدم
الرئيسة
شعراوي هدى

إيجابية لخطوات جهودها تعطي بأن املقاطعة لجنة اهتمت فقد أخرى، ناحية ومن
املقاطعة، تعرتضفكرة كانت التي املشاكل حل يف تسهم أن واستطاعت الطريق، هذا عىل

فيه: جاء والذي الفحم، مشكلة بشأن ١٩٢٤ يف أصدرته الذي املنشور ذلك ومن

مرشوعها لنجاح وقررت الجاري، ٢١ الجمعة يوم املقاطعة لجنة اجتمعت
بمقاطعة دعوتها قبول راجية الكربى، للقضية خدمة وطنيتكم إىل تلجأ أن

اإلنجليزية. واملصانع املتاجر
صعوبة يخىش وكان الرضورية، الحاجات من الفحم صنف كان وملا
هو مرصي محل ملعاملة اللجنة وفقت فقد اإلنجليز، غري من عليه الحصول
الزراعة لوابورات الالزم األملاني الفحم السترياد املرصي» التجاري «الكونتوار
عليه وتجدون منه، وأجود اإلنجليزي الفحم من أنقص بسعر واملطابخ والري
لتلبية مستعد وهو التليفون ونمرة املذكور املحل اسم به موضًحا «كارت»

فرصة. بأول طلبكم
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املقدسة الحقوق

أجل من بذلت التي الجهود تلك يف املرصية وللقضية للوطن اإلخالص معنى ويتجىل
لقضية بالنسبة وبخاصة بليل، لها يبيت ما مواجهة يف واحدة كلمة عىل األمة جمع
أشد «يف واحًدا ا صفٍّ األحزاب تقف أن رضورة إىل األنظار نلفت أن حاولنا وقد السودان،

والتضحية». للمؤازرة واحتياًجا خطًرا األوقات
:١٩٢٤ ديسمرب بتاريخ صدر منشور يف قلت وقد

أنصح أن إال جديد انتخاب أبواب عىل ونحن املحزنة الحالة تلك إزاء يسعني وال
ينتخبونه من كفاءة من يشء كل قبل يتحققوا أن جميًعا املرصيني إلخواني
ما مثل يف نقع ال حتى اعتبار؛ كل فوق الوطن مصلحة جاعلني وإخالصه،
مرشوع طريق من ألغراضه منفذًا الغاصب يجد ال وحتى باألمس، فيه وقعنا

اآلبدين. أبد والعبودية الرق علينا يسجل

ديسمرب ٢٨ يف منشور يف قلت الوطنية، األحزاب بني الشقاق استفحل أن وبعد
:١٩٢٤

… األعزاء وطني أبناء
تلك أن األحزاب بني االتحاد سبيل يف بذلتموها التي الجهود رغم رأيتم لقد
لتشبث اآلخرين الحزبني عن بمعزل منها حزب وبقي وفشلت أخفقت املساعي
تحتم كانت اآلن املرصية القضية تجتازها التي الدقيقة الحالة أن مع رئيسه،
اعتبار كل يرتك وأن ويعاضده، أخيه مع يتكاتف أن املرصيني من فرد كل عىل
يألو ال الذي العدو أمام كبرية قوة ليكونوا الحرجة، الحالة تلك إزاء شخيص

االستعمارية. مطامعه تحقيق إىل ليصل الخالف، هذا استغالل يف جهًدا
بشجاعة فيه البت يجب واقع أمر أمام جديد، انتخاب أمام نحن واليوم
علينا تسجل التي اإلنجليزية املذكرة هو الواقع األمر ذلك ونزاهة، وإخالص

بها. وسلمنا أقررناها نحن إذا األبدي، املوت
كل ومع لالنتخاب، الدستوريني األحرار وحزب الوطني الحزب تقدم وقد

ناخبيه. أمام به التمسك عن مسئول هو برنامج منهما
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مع األمة، أمام به يرتبط برنامًجا اآلن إىل يعلن فلم السعدي، الحزب أما
يف ملا الثقة يف مغاالة أو غموًضا تحتمل وال رصاحة تتطلب الراهنة الحالة أن

الخطر. من ذلك
أن عليكم فواجب طبًعا)، (وسيتقدم لالنتخاب السعدي الحزب تقدم فإذا
وهذه ناخبيه، أمام عليه حجة ليكون برنامجه، إعالن يشء كل قبل منه تطلبوا
وإنما بدعة تطلبوا فلم ذلك طلبتم فإذا املتمدينة، األمم جميع يف متبعة ُسنة
ننقاد ال أننا للعالم تربهنون وبذلك إليكم، يُؤدَّى أن يجب لكم ا حقٍّ تطلبون
ننقاد وإنما — األمة بني ومكانته قيمته كانت مهما إلنسان األعمى انقياد

الحقة. للمبادئ
وغري آخر، دون لفريق متحيزة بإخالصغري إليكم أسديها نصيحتي هذه

املقدسة. البالد حقوق إال عيني نصب واضعة

شعراوي هدى
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العامة الحياة قلب يف وكيانها وجودها عن تعرب بأن ١٩٢٤ عام منذ املرصية املرأة اهتمت
هذه املرصية املرأة دخلت ولقد املتقدمة، الدول يف حدثت التي التطورات مع يتناسب بما
واالستقالل الحرية أجل من الوطني النضال باب وهو وأرشفها، األبواب أفضل من الحياة
صوت عن عربت أن بعد الطبيعي من وكان ،١٩١٩ لثورة األوىل الرشارة اندلعت منذ
الدويل املؤتمر حتى روما مؤتمر من ابتداء الدولية املحافل يف الجديدة املرصية املرأة
تطوير عىل منصبٍّا االهتمام يكون أن بالنمسا، جراتس مدينة يف عقد الذي السادس
الحياة. هذه يف للمرأة وفعالة إيجابية مشاركة هناك تكون بحيث العامة؛ الحياة صورة
االتحاد وجمعية للسيدات املركزية الوفد لجنة عقدت األهداف، هذه ولتحقيق
تصور إىل انتهينا وقد املرأة، مطالب ملناقشة برئاستي اجتماعات عدة املرصي النسائي
هذه وجهنا وقد ،١٩٢٤ عام يف صغري كتيب يف وأصدرناها املطالب، لهذه وعام شامل
ولذلك العام، والرأي والصحافة النواب مجلس ورئيس الشيوخ مجلس رئيس إىل املطالب
فيه: جاء وقد واملواطنات. املواطنني من عدد أكرب إىل الكتيب هذا يصل أن عىل حرصنا

الشيوخ رئيسمجلس املعايل صاحب حرضة
الصحافة. إىل

العام. الرأي إىل
األمة، إرادة يمثلون مختارون رجال مرص يف الترشيع توىل وقد اآلن
األمم مصاف إىل املرصية بأمتنا بالسري نطالبهم أن السيدات نحن لنا يحق

املتحرضة. الدستورية
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القابل الجيل ومربية األمة مجموع نصف هي املرصية املرأة كانت وملا
وضع يف االشرتاك حرم قد النصف هذا كان وملا ونوابًا، شعبًا ونساءً، رجاًال
رأت البالد، مصري يف البت من كذلك ومنع النيابة ويف االنتخابات ويف الدستور
منضمة ١٩١٩ سنة ثورة منذ القطر نساء مثلت التي املركزية الوفد لجنة
االجتماعية األعمال من بكثري قامت التي املرصي النسائي االتحاد جمعية إليها
عن بالنيابة ومطالبها بآرائها األمة إىل تديل أن البلد، هذا لصالح والنسوية
يفحصها أن راجية واالجتماعية، والنسوية السياسية األمور يف القطر هذا نساء
شجاعة من فيهم يؤمل وما وعناية همة من تستحق ما بأقىص املحرتمون

ووطنية.
املرشوعة. الوسائل بكل املطالب هذه لتحقيق جهتها من اللجنة وستسعى
مجهودات تستلزم متنوعة. كثرية اإلصالحات هذه أن نجهل ال أننا عىل
ويبت اآلن من تدرس حتى إليها النظر نلفت أنا غري عظيمة، ونفقات هائلة
بعد يعنينا ما أهم أن وعندنا املهم، عىل األهم تفضيل قاعدة عىل تنفذ ثم فيها
والصحة. التعليم أمور هي واستقالله وسالمته القطر كيان عىل املحافظة

وتشجيع املسائل هذه درس عىل السهر العام والرأي الجرائد من ونرجو
عىل جميعها األمة فتُبنَى مضاعًفا، املجهود يكون حتى والربملان الحكومة

الحقيقي. االستقالل أساس

السيايس القسم

والسودان. ملرص التام االستقالل (١)
واملعاهدات، الفرمانات تحدده حسبما السويس قنال بحياد التمسك (٢)
االحتالل. قبل الحال كانت كما الحياد هذا عىل املحافظة ملرص يوكل أن عىل

لنفسها بالنسبة سواء املرصية األرايض يف إنجلرتا بترصفات التقيد عدم (٣)
األمة تقرها أن دون سبقت التي باالتفاقات التقيد عدم وكذلك للدول، أو
وما فرباير ٢٨ وترصيح فيه إنجلرتا وترصفات السودان اتفاقية وبخاصة

واإلجراءات. القوانني من عليه ينبني
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الخزانة تحميل من ١٩٢٣ سنة لوزان معاهدة يف ورد بما االعرتاف عدم (٤)
وليس مرصزالت عىل تركيا سيادة فإن القديمة، تركيا ديون من قسًما املرصية

ما. حق عليها لها
(املطلقة املستقلة مرص حكومة بني وديٍّا حالٍّ تحل األجنبية االمتيازات (٥)

أخرى. جهة من الشأن ذوات الدول وبني جهة من الترصف)
حقها السرتداد إنجلرتا مع مفاوضة يف الدخول وجوب األمة رأت إذا (٦)
بقاعدة املفاوضة إلجراء املنتخبة الهيئة ترصح أن برشط فليكن املغتصب،
املفاوضة تكون حتى القاعدة هذه مبدئيٍّا إنجلرتا تقبل أن وبرشط رصيحة،

مرتني. حصل كما تفشل وال مثمرة،

الدستور تعديل

املواد سائر تعديل مع مرص من يتجزأ ال جزء السودان أن عىل النص (١)
السودان يف إنجلرتا لقروض بالنسبة الحالة وتسوية النص، هذا يقتضيها التي
خاصة مصالح إلنجلرتا تكون ال حتى بقاعها يف مرص سيادة ضمن تسوية
توقف أو ملرص الخزانات وتسلم مرص، إىل السودان ديون تنتقل كأن هناك،
املختصون، يراه مما ذلك غري أو مرصية فنية لجنة تبارشها حتى أعمالها
باألحكام املتعلقة املواد يف وسيادتها األمة وسلطة يتفق بما النظر وإعادة
الترشيع الشيوخ، مجلس يف التعيني االجتماع، حرية الصحافة، حرية العرفية:
يمني يقسم (أن امللك يمني صيغة وعزلهم، الضباط تعيني الربملان، غياب يف

تعديله. يرى مما ذلك وغري الوزراء، استجواب الدستوري)، للملك األمانة
جعل سيما ال املتمدينة البالد لوائح يالئم بما االنتخاب قوانني تعديل (٢)

واحدة. درجة االنتخاب
وتعديلها: والرجعية االستثنائية القوانني إلغاء (٣)

الصحفيني إحالة املطبوعات، قانون الحرب: قبل منها صدر ما سواء (أ)
املخصوصة. املحاكم اإلداري، النفي التجمهر، قانون الجنايات، محكمة عىل

قانون العرفية، األحكام قانون الحرب: بعد منها صدر ما أو (ب)
االجتماعات.
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يتالءم بشكل العقوبات قانون عىل أدخلت التي التعديالت مراجعة (جـ)
العرص. وروح

التضمنيات. قانون من استدراكه يمكن عىس ما استدراك (د)

الدفاع: (٤)

بقدر والطريان والبحرية الجيش تنظيم يف للبدء شامل أساس وضع (أ)
البالد. سالمة تقتضيه ما

والتلغرافية والجوية والنهرية الربية واملواصالت النقل وسائل تنظيم (ب)
تسمح أقىصحد إىل األسلحة هذه عىل املرصية اإلرساليات وتوزيع والتليفونية،

عام. كل من امليزانية به
مادة نهاية عند مرصية أيد إىل األمور هذه مقاليد إلقاء يف التدرج (جـ)

محدودة.

االجتماعي القسم

جميع يف االبتدائي التعليم الخاصبنرش الدستور حكم تنفيذ يف املبادرة (١)
إلزامية. بصفة القطر أنحاء

املدارس. عموم يف والخلقي الديني التعليم إدخال (٢)
الحاجة أشد يف هي التي بالعناية وخصها العلمية البعثات من اإلكثار (٣)

األكفاء. الوطنيني التعليم رجال من عليها املرشفني وانتقاء اآلن إليها
نرش عىل مساعدة سن، بأية مقيد غري والعايل الثانوي التعليم جعل (٤)

العلم.
وحبذا العام، القانون ومبادئ الصحة علم من األولية القواعد إدخال (٥)

النفوس. تهذيب يف األثر من له ملا املوسيقى فن أيًضا أدخل لو
املؤلفات من النفيس لرتجمة لجنة وإنشاء الجامعة إنشاء يف التعجيل (٦)
التعليم الستقالل الوحيد السبيل هو هذا ألن العربية؛ اللغة إىل الحديثة األجنبية

العربية. باللغة
الوطنية. للصناعات املشجعة األنظمة سن (٧)

228



والعرشون التاسع الفصل

ذلك: من واألهم

الوطنية املصنوعات لحماية واقية تكون حتى الجمارك أنظمة تعديل •
منها. الكمايل سيما وال األجنبية املصنوعات مزاحمة من

السداد. مضمونة دامت ما النقود بإقراضها الصناعة مجال تشجيع •

والخارج الداخل يف األسواق وتنظيم متنوعة مصانع إقامة عىل الحث •
وترصيفها. بضائعها لعرض

حد عند ووقوفها لألجانب التجارية االمتيازات إلعطاء حد وضع •
منها. الرضوري

وحفًظا لألخالق صيانة املسكرات ملحاربة الالزمة القوانني إصدار (٨)
للنسل.

سيما وال القطر مراكز جميع يف املستشفيات تعميم عىل العمل (٩)
واالنكلوستوما البلهارسيا وأمراض والرسية املعدية األمراض مستشفيات

إبادتها. يمكن لم إن أرضارها تقليل عىل والعمل
للتسول. منًعا السبيل وأبناء والعجزة للشيوخ املالجئ إقامة (١٠)

الرشد، سن إىل بأطفالهم العناية مسئولية اآلباء تلزم قوانني إصدار (١١)
العمومية. اآلداب حرمات انتهاك أو التسول من ومنعهم

منها ويخرج املجرم يدخلها كمدرسة تكون بحيث السجون تنظيم (١٢)
املسجونون يميز أن يجب كما اإلجرام، عن بعيًدا النافع للعمل صالًحا

خاصة. بمعاملة السياسيون
بأن: وذلك الصحيح العلم مع تتعارض التي والخرافات البدع محاربة (١٣)

الدجالني. أيدي عىل يرضب (أ)
الزار. إلقامة رخص إعطاء عدم (ب)

السرتداد والناقهون الضعفاء يقصدها الفقراء ألطفال مصحات إنشاء (جـ)
الشتاء ويف سعيد، بور أو كاإلسكندرية مناسبة جهة يف صيًفا وتكون قواهم،

حلوان. أو كاألقرص جهة يف
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أو وطنيات مالحظات إيجاد مع األهلية املدن داخل بساتني إنشاء (د)
بينما للتكسب، يذهبن الالتي الفقريات أطفال ملراقبة الرضورة، عند أجنبيات
هؤالء مراقبة تحت الهادئة النظيفة الحدائق هذه يف يلعبون أطفالهن يكون

املربيات.
الرأسماليني. استبداد من العاملة اليد يحمي قانون سن (هـ)

القطر. أنحاء يف الزراعية النقابات تعميم (و)
عىل البلد ثروة تعتمد ال حتى القطن خالف أخرى زراعات إدخال (ز)

واحد. محصول

النسوي القسم

تمثل األمة مجموع نصف هن الالتي النساء أعمال أن عىل للتدليل حاجة ال
أن عىل عدة مواطن يف بالتاريخ لالستشهاد حاجة وال جميًعا، تقدمها حركة
بإصالح طالبنا إذا فنحن فيها، النساء برقي وعكًسا طرًدا مرتبط األمم رقي
نعرف ولكننا األمة، عنارص من غرينا عىل أنفسنا نؤثر فلسنا خاصة، النساء

املجموع. إصالح املرأة إصالح يف أن
الحقيقي العامل ألنهما والتهذيب؛ العلم اإلصالح وجوه خري أن ريب وال
نهوًضا بالبالد ينهض مما األكمل؛ الوجه عىل بواجبه للقيام فرد كل إعداد يف

حقيقيٍّا.
شك (ال شتى أمور يف الجنسني بتسوية يأمر اإلسالمي الدين كان وملا
والصحافة والربملان الحكومة عىل نلح األسباب فلهذه أحدها) التعليم أن يف
اإلصالحات أوىل هو الذي الباب هذا يف يؤازرونا أن الحقيقي اإلصالح وطالب

بالبدء.
املهضومة، املرأة بحقوق املطالبة من التعليم إىل همنا رصف يمنعنا وال
الدين بها لنا اعرتف التي بالحقوق نطالب ولكنا بدعة، نطلب بذلك ولسنا

والحق:

ملن وامتحاناته العايل التعليم أبواب وفتح التعليم يف الجنسني مساواة (١)
ذكر يفوتنا (وال خاصة. مواهب لها من لنبوغ تشجيًعا الفتيات؛ من ذلك يهمها
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للتكسب وتسهيًال املرأة)، نبوغ عىل استشهاًدا الراديوم مكتشفة كوري مدام
البالد. يف العامة العقلية ملستوى ورفًعا منهن، تحتاج ملن

باملراكز ثم املديريات بعواصم ويبدأ للبنات، الثانوية املدارس من اإلكثار (٢)
وهكذا.

التعليم مراقبة فصلت (كما البنني تعليم عن البنات تعليم إدارة فصل (٣)
الشبه). من بينهما ما عىل األويل التعليم عن االبتدائي

فروع كل يف الرجال محل النساء من التعليم بشئون الخبريات إحالل (٤)
يف الرجال من أحد فيها يبقى ال بحيث تدريجيٍّا؛ ومراقبته النسوي التعليم

عليها. بالسهر عناية وأكثر الفتاة بحاجة أدرى ألنهن معينة، مدة نهاية
االنتخاب حق يف الرجال مع النساء بإرشاك االنتخابات قانون تعديل (٥)
ما عىل معينًا نصابًا دفعها أو التعليم، كاشرتاط القادم، الدور يف بقيود ولو

امللك. من لها
وال النساء من الطبقة هذه إرشاك عىل االعرتاض اإلنصاف من يكون وال
أن يف ا حقٍّ امللك من والخايل األمي للرجل يجعل االنتخابات قانون أن سيما

ويُنتخب. يَنتخب
املرأة تحرم أن كذلك الرجال وأغلبية العدل من وال املعقول من وليس
أنه كما الرجال، من الجمهور هذا بمثل املساواة من املتقدمة الرشوط مع
الهيئة نصف وهن آثاره ويتجرعن للترشيع النساء تخضع أن العدل من ليس

وضعه. يف رأي لهن يكون أن دون االجتماعية
أرادته ما عىل منطبقة وجعلها الزوجية للعالقة العملية القوانني إصالح (٦)

بأن: وذلك العائلية الرابطة وإحكام األرس من الدين روح

عقيًما الزوجة تكون كأن لرضورة، إال الزوجات تعدد يمنع قانون يسن (أ)
يجب الحاالت هذه ويف الزوجية، وظيفتها أداء من يمنعها بمرض مريضة أو

الرشعي. الطبيب ذلك يثبت أن
الرشعي، القايض أمام إال زوجه يطلق إال املطلِّق يلزم قانون سن (ب)
قبل أهلها من وحكم أهله من حكم بحضور التوفيق معالجة عليه والقايض

الرشيف. الرشع لنص طبًقا بالطالق الحكم
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الرشعية األحكام باعتبارها رضاها، نيل عىل األجنبية الدول مع العمل (جـ)
أرض يف ولو عليه املحكوم وجد أينما التنفيذ واجبة بالنفقة تصدر التي

أجنبية.
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كانت التي الحزبية املشاحنات بسبب ١٩٢٥ عام باشا زيوار وزارة عهد يف الربملان حل
ذاك إذ الحكومة وكانت وألوانها، نزعاتها وتباين الحزبي النشقاقها األمة أفراد بني قائمة
يسمى جديًدا حزبًا وتُكون األخرى، واألحزاب الوفد هدم تحاول اإلنجليز إيعاز تحت
يدعون طوسون عمر األمري مقدمتهم ويف املرصيني كبار قام الوقت ذلك يف االتحاد. حزب
بفكرة لتمسكه نظًرا املسعى يقبل لم ولكنه باشا، سعيد عند لذلك سعى وقد االتحاد، إىل

… الوفد إىل االنضمام يطلبوا وأن له يعتذروا أن عليهم يجب الذين هم خصومه أن
األحرار نبض بجس أوًال فقمت املسعى، هذا يف أشارك أن جانبي من رأيت وقد
للتضحية استعداد ولديهم االئتالف، إىل يميلون حقيقة كانوا إن ألعرف الدستوريني
عواطفي فوق قفزت أن وكان لذلك، ميًال جانبهم من فوجدت إليه، الوصول سبيل يف
٣ يوم التايل الكتاب باشا سعد إىل وكتبت ضدي السعديون فعله ما كل رغم وكرامتي

:١٩٢٥ أبريل

باشا زغلول سعد الدولة صاحب حرضة
البالد حقوق أن من رأيته ما دولتكم إىل الكتاب بهذا أبعث أن إىل دفعني
املشاحنات يف التمادي نتيجة هو إنما هذا وأن الضياع، سبيل يف سائرة
املرصية القضية نصيب فإن كذلك، استمرت إذا الحالة أن واعتقادي الحزبية،

الخرسان. إال يكون لن
من أيًضا وبالرغم وبينكم، بيني الذي السيايس الجفاء من بالرغم وإني
الرجاء عظيمة أزال ال االتحاد، سبيل يف سدى بذلت التي العظيمة املجهودات
توصًال اعتبار، كل عىل تدوسون يجعلكم القضية هذه لنجاح إخالصكم أن يف
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ستقدرون أنكم يف أشك وال إليها، وصلت التي السيئة الحالة من البالد إلنقاذ
اآلن. فيه نحن الذي املركز حرج

فيما معكم للتفاهم سمحتم إذا بمقابلتكم أترشف أن عىل عملت لذلك
لدولتكم شكرت منزيل، يف بترشيفي التفضل رأيتم فإذا الخطر، لتدارك يجب
للقائكم مستعدة فإني التفضيل، ذلك من حرماني إال أبيتم وإن الفضل، هذا

تحددونهما. اللذين واملكان الزمان يف
شعراوي هدى

التايل: بالكتاب ١٩٢٥ أبريل ٤ يوم أي التايل، اليوم يف دولته رد وقد

شعراوي هدى الجليلة السيدة حرضة
كتابته، إىل دعاكم الذي الجميل القصد وأشعر الكريم، بكتابكم ترشفت
العارشة الساعة من صباًحا تختارونه الذي اليوم يف عندي أقابلكم أن ويرسني

احرتامي. فائق ولحرضتكم الخامسة. الساعة من مساء أو

زغلول سعد

تليفونيٍّا، باشا سعد منزل طلبت إبريل، ٥ يوم صباح من العارشة الساعة حوايل ويف
من ولكن قال: باشا. شعراوي منزل قلت: الرئيس؟ محادثة يريد من بغلظة: خادمه فرد
باسمه، يبوح ال من يكلم وال يعرف ال هو قال: يفهم. وهو ذلك الباشا أبلغ قلت: أنت؟
العارشة. الساعة يف السكرتري يحرض أن إىل انتظري أو تريدين، وماذا أنت من فقويل

العاصف اللقاء

وذهب الخاص، باشا سعد سكرتري يطلب أن سكرتريي كلفت عرشة الحادية حوايل ويف
وصلت وعندما … الفور عىل فذهبت السيدة، لتتفضل ليقول: عاد ثم املقابلة، ليطلب
جهة من تنتظرني إفرنجية خادمة وكانت يل، وفتح الحريم، باب عىل الخادم استقبلني
يل قالت املقام، بي استقر أن وبعد الصالون، إىل أمامي فمشت الداخل، من الثانية الباب
يصعب وال مقابلته تنوين كنت فإذا النزول، عن ملرضه يعتذر «سيدي مضطرب: بصوت
فقط … الصعود «أستطيع لها: فقلت ملقابلته.» فتفضيل األعىل الطابق إىل الصعود عليك
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وجدت دخلت، وعندما … للصعود تدعوني قليل بعد وعادت فذهبت بحضوري»، أخربيه
إذا «اعذريني وقال: ببطء قائًما هم رآني وملا بمسندين، كريس عىل جالًسا باشا سعد
صدري يف بتعب أشعر ولكنني العلوي، للدور بالصعود وأتعبتك خاطرك كلفت قد كنت
إال هاوس مينا يف تحسنت قد كنت املنرصم، الشتاء يف اعرتتني التي الشعبية النزلة إثر
عليك بأس «ال له: فقلت تقريبًا.» أيام أربعة منذ أخرج فلم مدة، من عاودني املرض أن
له: قلت سكت. ذلك وبعد فشكرته. أوالدي، وعن صحتي عن وسألني الباشا.» دولة يا
من وبالرغم املقابلة، هذه لطلبي الباعث السبب كتابي يف لكم أوضحت الباشا دولة «يا
مخطئة كنت إذا ما ألتبني أتيت أنني إال الحضور، عىل يشجعني ما ردكم يف أجد لم أني
دعاك الذي الجميل القصد عىل جوابي يف أشكرك «ألم فقال: محقة.» كنت أو ظني يف
عىل توافقون بأنكم يفيد ال ولكنه املجاملة، تستوجبه ما هذا إن «نعم. قلت: كتابته؟» إىل

املسعى.» هذا
إذا أعرف أن أريد املناقشة، «قبل قلت: … فيه» نتناقش أن يجب آخر يشء «هذا قال:
أوًال» نتناقش أن «يجب قال: … أجله» من أتيت الذي الغرض عىل مبدئيٍّا توافقون كنتم
اآلن فيها نحن التي السيئة الحالة بأن مثيل تشعر أنك فإما واضح، «املوضوع قلت: …
املناقشة» من فائدة ال الحالة هذه ويف الرأي، هذا تشاركني ال أنك وإما … االتحاد تحتم
ال االتحاد؟ يكره من شيئًا؟ أقول أن يمكنني مناقشة دون كيف هللا، «سبحان قال: …
أي وعىل االتحاد؟ هذا سيكون من مع أعرف أن أريد ولكني مثيل، لالتحاد يميل أحد
القاعدة وعىل خصومك، مع يكون فاالتحاد األول، السؤال «أما قلت: غرض؟» وألي قاعدة
من البلد إخراج … كالشمس واضح فهو الغرض وأما … التفاهم بعد تضعونها التي
التي السحيقة الهوة يف السقوط من ومنعها االنقسام، بسبب اآلن فيه هي الذي املأزق
العدو … الجميع عدو ملقاومة واحدة يًدا كلها وتعمل األحزاب تتحد لم إن فيها ستسقط
الدستور؟ هدم «ومن قلت: الدستور؟» هدموا من مع أتحد أن «أتريدين قال: الخارجي.»
بمفرده الربملان إىل باشا زيوار يأتي ثم األنفس من مليونًا عرش أربعة وراءك يكون كيف
قلته ما النواب مجلس وقفل الخروج منك طلب عندما له تقل لم ملاذا ثم منه ويخرجه
«لم متأثًرا: قال برغبتها؟» إال أخرج وال األمة بقوة هنا أنا … نفيك اإلنجليز طلب عندما
أم القلب ينطق الظروف هذه مثل يف هل هللا. «سبحان قلت: … للتفكري» وقت هناك يكن
يوافق بما تنطق الصادقة فالوطنية قلبك، من الكلمة هذه تخرج أن يجب كان العقل؟

الظروف.»
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وحدي؟ تحاسبينني ملاذا

مع ذلك تفعيل وال ذنب كل عىل تؤاخذينني «ملاذا وقال: رأسه رفع ثم ساكنًا فأطرق
أنت أما فلنفسه، أخطأ فإذا … األمة تؤيده وال نفسه عن مسئول «غريك قلت: غريي؟»
عىل أحاسبك ولذلك … معك األمة أخطأت أخطأت، فإن مليونًا، عرش أربعة عن فتتكلم
«أنا قلت: الحق؟» هذا لنفسك تعطي حتى تكونني ومن أنت؟ «ومن فقال: تفعل.» ما كل
يف الحق لنفيس أجد ولذلك بلسانهم، تتكلم الذين مليونًا عرش األربعة من واحدة مرصية
قمت ما وال أنا، من تنكر أن يمكنك ال فإنك ذلك عن وفضًال تفعل، ما عىل أحاسبك أن
القضية.» هذه يف واملساهمة الفضل من وأرستي لبيتي ما وال لوطني، خدمات من به
يجب بل «ال قال: عتاب.» مجال هذا «ليس قلت: … يفَّ؟» فعلته ما كل نسيت «هل قال:
فعلت ما كل بعد مقابلتك عىل أوافق أن عيلَّ السهل من كان أنه أتظنني نتعاتب، أن
أعمالك كل نسيت بأني اليوم وتفخر ستفرح أنك أظن «كنت الفور: عىل فأجبته بي؟»
هذه وطنيتي ستقدر أنك أظن وكنت يفَّ، صحفك فعلته ما بعد كرامتي عىل دست وأني
النهضة، بناء يف متني ركن بأنك وثقتي لوطني حبي هو ذلك إىل دفعني ما أن وتعرف
وما … يشء كل ناسية مساعدتي لك ألقدم جئت لهدمك، تعمل املعاول كل رأيت فلما

سعيد.» فنهارك … كله هذا تقدر لم دمت

شخصية فاملسألة إذن

اللياقة، حدود تعديت لقد … «أعذريني وقال: بيدي وأمسك خلفي، فقام خارجة، وقمت
تناول عتاب بعد املناقشة واستئناف والجلوس ثانية الدخول عىل وأجربني تغضبي»، فال
فيما الحق فأعطيته … مريض وهو عنه سؤايل عدم مثل الشخصية، املوضوعات بعض
قال: الحديث استئناف وعند فيه، له حق ال فيما الحق نفيس وأعطيت فيه، محق هو
االنقسام أمنع لكي جهدي كل بذلت الذي أنا ألست االتحاد؟ يكره سعًدا إن يقول «من
يف خصومي لزيارة بنفيس أذهب ألم مرص، إىل عدت أن بعد ثم أوروبا؟ يف وأنا والخالف

شعثهم.» ألم أن واجتهدت زوجي) بذلك (ويقصد بيوتهم؟
خطبتك نسيت هل االنقسام، تنرش فوًرا قمت ذلك بعد ولكنك صحيح، «هذا قلت:
لم إنه عديل؟ صنعه الذي وما يسافر؟ عديل ترتك لم ملاذا وغريها؟ شربا يف ألقيتها التي
فهل الكرامة، موفور الرأس مرفوع ورجع كريزون مرشوع رفض بل يشء، يف يفرط
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جنيه ٣٠٠ بمبلغ اإلنجليز له أذن أن بعد سيما وال بها قوبل التي املقابلة يستحق كان
ثروت ارتكبها التي الخيانة هي ما يل تقول أن لك هل املناسبة، «لهذه قلت: شهريٍّا؟»
داخلني فقد خيانته، عىل األدلة من عندك ما تربز أن لك وهل خائن؟ بأنه اقتنع حتى
الحكم مقاليد تسلمك عند منك أنتظر وكنت بالخيانة، رميته ملا ما وقتًا الشك الرجل يف
انتهك إنه خيانة؟ أكرب يرتكب لم كيف … «نعم قال: خيانته.» عىل األدلة تقيم أن بعده
نفيس منع من أتمكن لم وهنا زوجتي.» من أشياء بتفتيش وأمر غيابي يف منزيل حرمة
حقوق تمس ال شخصية فاملسألة إذن ثروت؟ اقرتفه ما كل هذا «هل قائلة: مقاطعته من
يف أخلفك أن يل فاسمح للبلد، خيانته هذا ثروت عمل يف ترى كنت وإن … يشء يف البلد
قليًال هذا ترين كيف أتكلم دعيني … تقاطعينني «ملاذا قائًال: بحدة فرد التقدير»، هذا
عندما وجدت هل ذلك؟ لك يثبت الذي «وما قلت: اإلنجليز؟» من موعًزا عليه أقدم وقد
تقرئي «ألم ثانية: مرة قال: الظن؟» هذا يثبت ما الوزارة أوراق وتسلمت الحكم وليت
تقرئيه، لم كنت «إذا قال: األبيض؟» الكتاب ذلك يقول «وماذا قلت: األبيض؟» الكتاب
مما شيئًا فيه أجد لم ولكن قرأته، «لقد قلت: بالسياسة؟» تشتغلني إنك تقولني فكيف
عىل واالعتداء األمة بيت قفل ملناسبة فيه كتبت التي الفقرة يف تقرئي «ألم قال: تقول.»
العمل؟» لهذا ارتاحوا قد الحكومية الدوائر رجال بعض أن بتفتيشها زوجتي أشياء
ارتاح أنه فرضنا ولو غريه. كان ربما املرتاح؟ ذلك كان ثروت أن دليل هذا «وهل قلت:
أسأت ولقد املساوئ كل عن يتغاىض مالًكا ليس فثروت العذر، بعض فله العمل، لهذا
خصومك إن فيك، تشفى قد كان إن العذر فله إذن نفس، وعنده إنسان فهو كثريًا، إليه
حيثية ولهم موجودون هم تنكرهم، لم أم أنكرتهم خونة، غري أو كانوا خونة سعد يا
البالد كبار من وهم مصالح، البالد يف ولهم وأتباع، وأحساب وأنساب وأصهار أوالد ولهم
تطهريًا ذلك يف رأيت إذا آخرهم، عن تبيدهم أن يمكنك فال فيها، الناضجة العقول وذوي
واحد طريق عن إال يكون فال ذلك، أردت إذا ولكن رشهم، من لها ووقاية منهم للبلد
الذي الخالف وإزالة وخريه الوطن صالح فيه ما إىل الهمم وتلك العقول هذه تحويل وهو
جراء من اآلن جار هو كما تخرس أن من بدًال حولك بالتفافهم البلد تنتفع وبذلك بينكم،
األربعة قلوب تجتذب أن أمكنك الذي أنت عليك صعبًا هذا يكون أن يمكن وال انشقاقكم.
أن «أتريدين قال: منك». بإشارة وتهديهم شئت إذا تضللهم املرصيني، من مليونًا عرش
منه أعجبك هل وجاهل؟ غبي املرصي الشعب إن قال: الذي فهمي العزيز عبد مع أتحد
وزير وهو به يليق كان وما ترصيحاته بعض تعجبني لم أنا «ال، قلت: القول؟» هذا
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فقال صحيًحا.» ذلك كان ولو حتى املرصي بجهل يجاهر الترصيحات بتلك يتفوه أن
املخلص الجاهل أفضل وأنا ال. جاهلة؟ ألنها غبية؛ املرصية األمة «هل خطابية: بلهجة

املتعلم.» عىل
أم نخبتها إال األمم يقود وهل … العاقل؟ املتعلم عىل الجاهل تفضل «كيف قلت:

الفوىض». تسودها للعامة تخضع التي األمة إن والجهلة؟ العامة تقودها
وإنه تبجيل، بكل جدير لهو املرصي الشعب قام كما يقوم الذي الشعب «إن فقال:
هب كيف تعلم مثيل وأنت … نفسه تلقاء من يقم لم ولكنه «نعم، قلت: نبيل.» لشعب
خصومك تسميهم الذين الرجال هؤالء إال هم وما … القيام هذا عىل ساعدوه الذين ومن
قال: الكفاءات.» وتلك النرية العقول بهذه االنتفاع األمة تحرم أن سعد يا وحرام …
ولهم برنامج للوفد وليس للوفد ينضمون «كيف قلت: الوفد؟» إىل ينضمون ال «وملاذا
أن تعرفني «أال قال: برنامجكم؟» «وأين قلت: برنامج.» لنا … «كيف؟ قال: برنامجهم؟»
الجميع، غاية «هذه قلت: والسودان؟» ملرص التام االستقالل إىل الوصول هو برنامجنا
نريد لذلك االستقالل. ذلك إىل الوصول طريقة يوضح برنامًجا لتحقيقها وضعوا وهم

الوصية.» هذه تنفيذ عىل لتتفقوا تتحدوا أن
أن يمكنني «ال قلت: نتباحث.» ذلك بعد ثم أوًال، ليعتذروا إيلَّ فليأتوا «إذن قال:
وعزة كرامته واحد لكل ألن إليهم؛ وجهتها التي والتهم الشتائم كل بعد ذلك منهم أطلب
عليكم تسهل طريقة هناك … «ال قلت: إليهم؟» أنا أذهب أن «أتريدين قال: نفسه.»
للحضور أدعوهم وأنا الترشيف، لهذا موعًدا وتحددوا ترشفوني أن يمكنكم األمر، هذا
قد االجتماع هذا أن أحد يعرف أن تود ال كنت وإن تريدون، وقت أي يف بكم واالجتماع
… منزيل أهل حتى ذلك أحد يعرف أال فلك الرشف، هذا نلت قد أنني أو عندي انعقد
يف األول الفضل له كان الذي باشا طوسون عمر األمري مسعى إىل ذلك تنسب أن ويمكنك
انضمامهم وجوب وهو رأيي عن أتنازل أن يمكنني ال … «ال قال: االتحاد.» لهذا السعي
وقد سيما ال … اإللحاح من فائدة ال أن رأيت وهنا … االتحاد» يريدون كانوا إذا الوفد إىل
السلم، حتى فأوصلني للخروج، متأهبة وقمت ساعات، ثالث من أكثر املقابلة استغرقت
الحق». مع أنا «ال، قلت: … معي؟» تشتغلني ال «ملاذا وقال: كتفي عىل يده وضع وهناك
قلت: … بك!» يحل ما ترين «غًدا قال: أعلم.» «ال فقلت: الباطل؟» أنا «وهل ا: محتدٍّ فقال
يا يدك وإن بالدي، لخدمة إال غرض ألي أعمل ال بأنني واثقة ألنني شيئًا أخىش ال «أنا
أو بالحجارة منزيل لريموا الوفد صبيان عيلَّ ستحرض أنك فرضنا ولو إيلَّ تصل لن سعد

بالدي.» خدمة سبيل يف تضحية أقل وهو أتمناه، ما كل فهذا أحدهم، ليقتلني
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نفكر كنا الذي الوقت يف ألننا السياسة؛ باب من العامة الحياة يف املرصية املرأة دخلت
مرصي كل يقف أن حتًما وكان ،١٩١٩ ثورة قامت وتنويرها، املرأة حال إصالح يف فيه
الكلمة صاحبة وتكون وحريتها، استقاللها بالدنا تنال حتى الثوار صفوف يف ومرصية
للمشاركة طيبة صورة املرصية املرأة كانت ولقد ومستقبلها، أمورها يف واألخرية األوىل
الرجال، بعض وموقف موقفها بني قارنوا الكتاب إن حتى الوطنية، املشاعر وصدق

وموضوعية. إيجابية أكثر بأنها للمرأة واعرتفوا
بالجهد نتجه أن علينا كان ١٩٢٦ عام يف اليشء بعض األمور استقرت أن وبعد
املرأة أن باعتبار والنسائية االجتماعية بالقضايا نهتم وأن االجتماعي املجال إىل األكرب
تطور إىل ويدفع العامة الحياة عىل ينعكس تحققه ما وكل األمة، مجموع نصف هي

املجتمع.
نهاية يف املرصي النسائي االتحاد جمعية يف لقاء إىل مرص نساء دعوت فقد ولذلك

والنسائية. االجتماعية القضايا حول خطابًا فيهن وألقيت ،١٩٢٦ أبريل
فيه: جاء وقد .١٩٢٦ مايو أول يف الخطاب هذا الصحف بعض نرشت وقد

السيدات حرضات
مرة غري ألفنا التي السياسية األعمال من عمًال عليكن ألعرض ال اليوم دعوتكن
أي شئون من شأن عن ألحدثكن وال شئونها، من شأن عن للتحدث االجتماع
بمثل املرأة اشتغال أرى فإني السياسة، بهذه تشتغل التي األحزاب من حزب
مركزها العائلة يف شأنها من تنظم أن بعد يكون أن يجب كان الشئون هذه

املجتمع. يف
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بتلك االشتغال يف الرجال بمشاركة بدأنا املايض يف كنا إذا السيدات: أيتها
يف وعقبها العاملية الحرب مدة كانت البلد حالة أن هذا يف فعذرنا املسائل،
األيام تلك يف البالد نال ما ألن الصرب؛ تعودت مهما النفس يثري استثنائي مركز
وصياحه تذمره إظهار فيه كائن كل عىل يحتم كان املعاملة وسوء الغبن من

الظاملني. وجه يف
الدستوري، الحكم البالد ونالت ما، نوع عىل الحالة استقرت وقد اليوم أما
الشأن بأويل اكتفاء مؤقتًا السياسية األمور تلك نرتك أن علينا الواجب من فإن
من بالرغم رأينا قد أننا عىل بنا. خاص هو ملا لنتفرغ الرجال من فيها
السيايس، حقها تقرير يف املرأة شأن إهمالهم سنوات؛ عدة للرجال مشاركتنا
رجل لكل حق هذا أن مع ناخبة، كقبولها األولية الحقوق أبسط يف حتى
امرأة أقل عن تميزه ميزة أي من وتجرده الجهالة من درجته كانت مهما
يد عىل تم فيما معكن للتحدث اليوم دعوة كانت لذلك االجتماعية، الهيئة يف
واشرتاككن لها بمعاضدتكن األوفر الحظ لها التي النسائي االتحاد جمعية
١٩٢٣ سنة تأسست الجمعية هذه أن أذكركن أن إىل بحاجة ولست فيها،
كان لقد الغربية. وأختها املرصية املرأة بني وتعاون تعارف واسطة لتكون
املرأة تصور من الغربيني بأذهان علق ما إلزالة ا جدٍّ رضوريٍّا التعارف هذا
أن أدعي ولست الرجال، أيدي يف الزينة لعب من لعبة أو أشل عضًوا املرصية

وذلك: مقاصدها، من كثريًا تحقق أن استطاعت الجمعية
الرجعية األفكار ذوي من عقبات بدايته يف تعرتضه إصالحي عمل كل ألن أوًال:

الجامدة. العتيقة التقاليد بطابع انطبعوا الذين
تكن لم مبادئها، ونرش الجمعية هذه لتقوية الالزمة املعونة ألن ثانيًا:

الواجبة. واملثابرة الكافية بالغرية مصحوبة
املثابرات العامالت أن من وبالرغم السالفني، السببني من بالرغم سيداتي:
اليوم إىل اليد أصابع عدد عىل يزدن لم أعضائها من الجمعية هذه خدمة عىل
القطر خارج يف باهرة بثمرات الجمعية هذه أتت ذلك، كل من وبالرغم …
ويقوي مجهوداتنا، مضاعفة عىل يشجعنا ما السمعة حسن من ونالت وداخله،

أغراضنا. تحقيق قرب يف يقيننا
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املؤتمر إىل عنها وفد أول سافر الجمعية، هذه إنشاء عقب السيدات: أيتها
تبينت وهناك .١٩٢٣ مايو يف روما بمدينة عقد الذي العام الدويل النسائي
يف ومركزها الغربية املرأة حياة بني العظيم الفرق تلمس وكادت رسلكن
اتخذ قبس أول الدرس هذا كان وقد الرشق، يف زميلتها وبني االجتماعية الهيئة
أن يجب فيما فكرنا لذلك عندنا؛ للمرأة الواجبة اإلصالح قواعد لوضع أساًسا

العائلة. حالة وتنظيم اإلصالح يف فكرنا لذلك به؛ نبدأ
االشتغال كان العائلة، تأسيس مراحل من مرحلة أول الزواج كان وملا
أول هو عندنا املبكر الزواج كان وملا اإلصالح، بناء يف األول الحجر بتنظيمه
معرتك يف بها ينهض صحيًحا تكوينًا تكوينها وبني الفتاة بني تحول عقبة
القطر أنحاء يف مفزعة بطريقة شائًعا الزواج من النوع هذا وكان الحياة،
الفتاة يعصم ترشيع بطلب عملنا نبدأ أن رأينا والريف: القرى يف سيما وال
ما الوقت من لديها ليكون عمرها، من عرشة السادسة بلوغها قبل الزواج من

والتثقيف. بالتهذيب ولعقلها بالتكوين لجسمها يسمح
يف أمانيها وبني الفتاة بني يحول الوقت لذلك التعليم نظام كان وقد
بني وتساوي العقبة هذه تذلل أن الحكومة إىل أيًضا فطلبنا الثانوي، التعليم

التعليم. درجات جميع يف والبنت الولد
إىل الجمعية هذه أقرته بتقرير ذهب منكن وفًدا أن تذكرن سيداتي:
أن يستحق ومما إبراهيم، باشا يحيى الدولة صاحب يومئذ الوزارة رئيس
انقضاء قبل إذ دولته؛ عناية من الطلبات هذه نالته ما الذكر بجميل يخلد
إال عقد أي تحرير عن الزواج عقود مأذوني بمنع املرسوم صدر ١٩٢٣ سنة
عرشة. الثامنة والولد عمرها من عرشة السادسة البنت بلوغ من التثبت بعد
الجمعية تلقت قد الجنسني، بني التعليم يف املساواة بطلب يتعلق وفيما
كتابًا الوقت ذلك يف املعارف وزير السعود أبو باشا زكي املعايل صاحب من
أمر تحقق قد وها قريبًا، وإجابته تحقيقه ويعد الطلب هذا درس يف أخذ أنه

.١٩٢٤ سنة أوائل من التعليم يف املساواة
أن يسعنا فال — النجاح من صادفناه بما نغتبط ونحن — هذا ذكرنا إذا
صدور من الرصيح الزواج مرسوم تال مما واستيائنا أسفنا إظهار بدون نمر
من صدر التي الترشيعية والروح يتفق ال تفسريًا يفرسه ١٩٢٤ سنة منشور
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ترصًفا والديها ترصف من البنت صيانة الترشيع هذا يف الحكمة إن إذ أجلها،
أجاز الحقانية فوزير السن، تلك بلوغ قبل مبكًرا تزويًجا بتزويجها ضارٍّا
أبواها شهد إذا سنها كانت مهما فتاة أية زواج يقبلوا أن تفسريه يف للقضاة
هذه مع يقدموا أن دون عرشة السادسة بلغت أنها أمرها أولياء من أحد أو
ذلك يف فكأنه رسمية، أخرى وثيقة أي أو امليالد كورقة يؤيدها ما الشهادة
شهادة تأدية عىل األولياء وساعد املصلحة أضاع وبهذا حكًما، الخصم اعترب

الواقع. مع متفقة األحوال من كثري يف تكون ال قد
هذا عىل االحتجاج الجمعية من أطلب ألن مضطرة املقام هذا يف وإني

إلغاؤه. الحايل الحقانية وزير معايل من يطلب وأن املنشور،
آخر إىل للفتاة التعليم طريق فتح يف الجمعية نجاح إن السيدات: أيتها
ابنتها أمام الجاهلة األم مركز من يكون أن عىس فيما نفكر جعلنا مدى،
ضعف األشياء عىل والحكم اإلدراك قوة يف بينهما الثقة بعدت كما إذ املتعلمة؛
همنا نرصف أن الحالة لهذه عالًجا فرأينا ابنتها، نفس يف وكرامتها األم نفوذ
التعاون «دار سميت داًرا فأنشأنا اإلمكان، بقدر وترقيتها األم إلصالح أيًضا
القراءة مبادئ وتعليمها املنزلية األولية املسائل عىل األمهات لتدريب اإلصالحي»
آخر قسًما الدار بهذه وجعلنا اليدوية، الصنائع وبعض والحساب والكتابة
النصائح وتقديم مجانًا، األدوية ورصف املرىضالفقريات من يؤمه من ملعالجة
الصحة. قانون يف محارضات وإلقاء وتمريضهن أوالدهن تنظيف كيفية يف
الفقريات والزوجات األمهات من إقباًال الدار هذه تنال أن رجاء لنا وكان
والنصائح املحارضات هذه إللقاء منهن فريق بتطوع السيدات من معاضدة
الجمعية تمكن التي املالية وباملساعدة آلخر، يوم من بينهن بالتناوب الصحية
ولكن املدينة، من متعددة أنحاء يف النمط هذا عىل أخرى دور إنشاء من
الالتي القليالت السيدات أن له يؤسف ومما اليوم، إىل وحيدة الدار هذه بقيت
العمل عن انقطعن حينما األمهات، عىل النصائح إللقاء األمر بداية يف تطوعن
وصار اإلنساني، الواجب بهذا القيام يف يخلفهن من يتقدم لم مختلفة، ألسباب

للفقراء. املخصصة األخرى كالعيادات عادية عيادة الصحي القسم
من إليه وصل ما علمتن فقد واألشغال، القراءة بتعليم الخاص القسم أما
بقرص النسائي االتحاد بنادي عرض ما وأن قصرية، مدة يف والنجاح الرقي
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من إعجاب حاز القسم، هذا مصنوعات من الجاري الشهر أوائل يف الدوبارة
الطبقات. جميع من زاره

اإلنساني الواجب هذا إزاء بعضمنا تقصري من إليكن شكوت إذا سيداتي:
حرضات مدها التي البيضاء اليد تلك وهي هذا، مقابل عوض فيل املقدس،
املستوصف عيادة إىل بالحضور الدار هذه إنشاء أول من تطوعوا الذين األطباء
ملواساة أيًضا بأموالهم تربعوا ما وكثريًا يوميٍّا، بينهم العمل قسموا أن بعد
حاجة يف كان من مرضاه من بعضهم يأخذ أن مرة غري اتفق كما مرضاهم،
مجانًا. بإجرائها وقام الخصوصية بعيادته كربى جراحية عملية إجراء إىل

سيدة قامت الدكاترة، حرضات به قام الذي الجليل العمل هذا بجانب
إىل الصباح من يوميٍّا إليها تذهب طويلة، مدة الدار هذه بخدمة أجنبية
صفوف يف تدخل املستوصف، وبني الشغل قسم بني هناك وقتها تقسم املساء،
تلقي نفسه الوقت ويف دقيقة، مراقبة ونظافتهن أعمالهن فرتاقب التلميذات
العموم وعىل سائًدا، والسكون ا تامٍّ النظام ليكون نفسها وتجهد النصائح
نشاًطا أقل املستوصف يف تكن ولم ناقًصا، تراه ما إصالح عىل تعمل كانت
حالها من لتتحقق املرىض بيوت إىل ذهبت وطاملا اإلنساني، بالواجب القيام يف
ولكن عادية كزائرة املنازل هذه تطرق كانت وما إليه، تحتاج وما الصحية

للخري. ومرشدة كناصحة
اليد كانت الواقع ويف فضيل، بك أحمد املرحوم حرم اليابانية السيدة تلك
ثمرات هو فإنما ونجاح، تقدم من رأيته ما وكل الدار، هذه إلدارة اليمنى
السيدة هذه أن أخربكن أن ا جدٍّ ليحزنني وأنه الفاضلة. السيدة هذه مجهودات
شخصية، رضورات السفر إىل دعتها وقد الشهر، هذا أوائل يف القطر بارحت

والحرسات. بالعربات يعرفها من كل ومن منا فشيعت
تلك جمعيتنا، يف كفؤ عامل عضو لوفاة أخرى بصدمة فوجئنا هذا بعد
املنية وافتها الصلح» «فكرية اآلنسة العامالت الناهضات أخواتنا صغرى هي
تفكر ال التي السن يف عمرها من والعرشين الثالثة يف وهي املايض األسبوع يف
تميض بك فضيل مدام كرفيقتها كانت وزينتهن، مالبسهن يف إال مثيالتها فيها

ومجهوداتها. بوقتها تضن أن دون اإلصالح دار يف أيامها
املاضية، السنة يف لحقتنا أخرى كبرية بخسارة لتذكرنا الصدمة هذه وإن
الهلباوي»، «سعاد زميلتنا عليها املأسوف بوفاة تقريبًا، امليعاد هذا مثل ويف
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األخالق، ومكارم والنشاط اإلخالص يف أعىل مثًال الجمعية أعضاء بني وكانت
حداًدا دقائق خمس الجلسة وقف بطلب لنفيس أسمح لذكراهما فتكريًما

لروحيهما. ومناجاة عليهما
هذه كلمتنا ختام يف عليكن نعرض أن رأينا األعمال هذه بجوار سيداتي

مهمة: أمور ثالثة
بباريس سيعقد الذي العام الدويل النساء مؤتمر دعوة إجابة عىل عزمنا األول:
وحبذا فروعه، من فرع هي التي هذه جمعيتنا لتمثيل املقبل مايو ٢١ يف
كثر كلما إذ الغرض، لهذا معنا بالسفر منكن لبعض الفرصة سنحت لو
تأييد يف أثًرا أعظم وكانت شأنًا زادت الجمعية، هذه يمثل الذي الوفد عدد
املؤتمر مباحث تكون ولن هذا، املؤتمر يف ستنظر التي الناقصة املرشوعات
إىل تطمح كربى مسألة ستتناول بل النسوية، املرشوعات عىل مقصورة
تحقيق إىل الوصول طريق هي املسألة تلك العالم، شعوب جميع تحقيقها
يف وافر قسط أبنائها من لنفر يكون أن ملرص فخار أكرب وإن العام، السالم

تحقيقه. عىل واملساعدة ودرسه املرشوع هذا بحث
لها التابعة والدار الجمعية هذه بإدارة الخاص التقرير ملخص الثاني:
أيًضا كانت املالية املساعدة أن يقينًا ترين لكي وهذا املالية، الوجهة من
البذل زيادة إىل ويدعو مرصية كل وغرية غريتكن يستنفر ذلك ولعل ضئيلة،

صفوفنا. إىل السيدات من كثري عدد وانضمام والتضحية
إصالح طلب ويتضمن الوزارة، عىل عرضه يف نرغب تقرير مرشوع الثالث:

وهي: املرأة، تخص كربى مسائل خمس

الزوجات. لتعدد حد وضع (١)
اآلن. الحاصل الطالق لفوىض حد وضع (٢)

الطاعة. دار يسمى بما الخاصة القوانني إصالح (٣)
أوالدها. حضانة يف األم حق (٤)

الزواج. سن تحديد لقانون املعطل ١٩٢٤ سنة منشور إلغاء (٥)
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املطالب، هذه عىل إقرارنا يف العظيمة املصلحة ترين أنكن يف أشك ال وإني
إىل بتقديمه لتقوم لجنة املوافقة بعد تنتخبن أن هذا ظني صح إذا فأرجو

الحقانية. وزير املعايل وصاحب الوزراء رئيس الدولة صاحب
النجاح. إىل جميًعا يوفقنا أن هللا وأسأل اليوم، بيانه أردت ما هذا
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مقرٍّا السوربون جامعة اختريت وقد باريس، يف العارش الدويل النسائي املؤتمر انعقد
٣٠ بني ما الفرتة يف وذلك الفرنيس، املعارف وزير رعاية تحت عقد الذي املؤتمر لهذا
رسمية غري بصفة بدأت قد املؤتمر هذا جلسات أن بالذكر وجدير ،١٩٢٦ يونيو و٦ مايو
تكون وبذلك بيومني، الرسمي موعده بعد استمرت كما أيام، بخمسة انعقاده موعد قبل

يوًما. عرش خمسة إىل امتدت قد أعماله
إىل الرسميات األعضاء من ٥٠٠ حوايل مثلتها دولة، ٤٢ املؤتمر هذا يف اشرتكت وقد
أنحاء مختلف يف املرأة قضايا ملتابعة رسمية غري بصفة جنئ أخرى مئات بضع جانب

العالم.
عديًدا اإلنجليزي، الوفد رئيسة «اشبي» مسز برئاسة عقد الذي املؤتمر وتناول
املوضوعات هذه لدراسة املختلفة اللجان وشكلت والنسائية، االجتماعية املوضوعات من

وهي:

الزوجة. وحقوق الزوجة، وجنسية املتزوجة، غري األم •
لالنتخاب. وقابلة ناخبة تكون أن يف املرأة وحق العمل، يف الجنسني بني املساواة •

البغاء. ومقاومة الرقيق تجارة منع •
العام. السالم •

املرأة. لتحرير والدعوة النرش •

توثيق املؤتمر إليها سعى التي الرسمية غري األعمال من كان فقد ذلك، إىل وباإلضافة
البلدية، لزيارة املؤتمر يف املشرتكة الوفود دعيت ذلك ولتحقيق الشعوب، بني الروابط

الفنون. ودور واملصانع، واملعاهد، واألطفال، بالنساء الخاصة واملستشفيات
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منهن اعتذرت باريس، مؤتمر إىل للذهاب سيدات سبع املرصي الوفد انتخب وقد
يف تحدثت حيث رئاستي؛ تحت الوفد هذا وكان األخريات. الخمس وسافرت سيدتان
تروكاديرو، يف السالم وحفلة بالسوربون الكربى االفتتاح حفلة هما رسميتني جلستني
الجمعيات مركز يف الشعوب ممثالت حفلة يف نرباوي سيزا اآلنسة السكرترية وتحدثت

األمم. عصبة يف رأيها عن باإلنجليزية ويصا فهمي أسرت السيدة وتحدثت البلدية،
إىل املرصي العلم سلمت قد كنت فقد االفتتاح، جلسة يف صغرية حادثة وقعت وقد
سهو حدث ولكن السوربون، انفتياترو يف األخرى األعالم بني لرتفعه املؤتمر سكرتارية
األسف بإعالن خطبتي بدأت كلمتها، إلقاء يف مرص دور جاء وعندما رفعه عدم إىل أدى
السالم مهد تزال وال كانت مرص أن رغم األخرى، األعالم بني مرفوًعا العلم يكن لم إذ
اعتذرت وقد عنهما. للدفاع املؤتمر اجتمع اللذان األمران وهما املرأة، بحقوق واالعرتاف
جلسة يرأس كان الذي الفرنيس املعارف وزير اعتذر كما النسيان، لهذا املؤتمر رئيسة
وفرنسا تتصل تزال ال والتي الحضارة مناهل أول هي التي مرص أن وأضاف االفتتاح،
والتقدير العطف بدليل قصًدا؛ النقص هذا إزاءها يحصل أن يمكن ال تُنىس ال ود بروابط
املرصي العلم رفع تم وقد كلمتي، بإلقاء قيامي عند الفرنسيني جمهور أظهرهما اللذين

فيها. شأن للمؤتمر كان التي املواقع كل يف ذلك بعد
برتشيحي بدأ عندما النوايا أطيب عن عرب قد الفرنيس الوفد أن بالذكر وجدير
تزكية يف األخرى الوفود تبعته وقد الدويل، النسائي لالتحاد التنفيذية اللجنة يف عضًوا
يف واألدنى األقىص الرشق بالد يف للمرأة الوحيدة املمثلة أصبحت وبذلك الرتشيح. هذا

اللجنة. هذه
وكان الدويل، السالم مسألة ببحث املعنية اللجنة أعضاء ضمن انتخبت فقد كذلك
األمم عصبة دخول يف وترغب للسالم، تسعى كانت التي ملرص انتصاًرا االنتخاب هذا
إلدراج يكن باشا عديل سعي االختيار هذا صادف وقد الحرة، املستقلة بالبالد مساواة

األمم. عصبة مرصضمن
إىل الدقيقة املرصية املصنوعات بعض لعرض املؤتمر انعقاد فرصة انتهزنا وقد
وكانت كبريين، ونجاًحا إقباًال مصنوعاتنا لقيت وقد األخرى، البالد معروضات جانب

ولقضيتها. ملرص للدعاية طيبة وسيلة
«املرصية» مجلة نجاح عىل هنأتني قد اشبي» كوريت «مسز املؤتمر رئيسة أن وأذكر
بالد يف النهضة هذه عن وترجمانًا والرشق، مرص يف املرأة نهضة عوامل من واعتربتها
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يف النسوية املجالت أرقى من إنها وقالت: الفرنسية، باللغة تصدر كانت حيث الغرب؛
العالم.

يفمرص النسوية الحركة

١٩٢٦ يوليو أول يف جريدته إىل وكتب املؤتمر، هذا السياسة جريدة مندوب شهد ولقد
تتضافر كيف فرأيت املؤتمر هذا شهود يف الحظ ساعدني «لقد فقال: املؤتمر عن يتحدث
ال كيف وعجبت جمعاء، اإلنسانية حقوق وعن حقوقهن عن النضال يف العالم سيدات
مطلب يف جاء كما وهي املرأة، حساب عىل األثرة يف يمعن من النابهني املتعلمني بني يزال
ونساء، رجاًال جميعه، القابل الجيل ومربية املجموع نصف املرصي النسوي االتحاد
فازددت واملعاونة، والنهوض اإلصالح يف آثاره وتتبعت املؤتمر وشهدت ونوابًا. شعبًا
من كل منه يدخل املطلقة املساواة باب فتح رضورة يف املرأة بأحقية يقيني عىل يقينًا
يف التفوق يفيد ال النوعي التمييز ألن النوعية؛ بمقتىض ال األحقية بمقتىض يستطيع

الكفاءة.
محدودة املرصية املرأة مطالب تزال وال اآلن والرد لألخذ وال للصخب محل ال أنه عىل
وحماية والطالق، الزواج كتحديد العائلة، إصالح تتعدى تكاد ال صغرية دائرة ضمن
الفتيات، بني األويل التعليم وتعميم بالنسل، الضارة األمراض ومقاومة والطفل، املطلقة

منهن. تريد ملن العايل التعليم باب وفتح
العرص يف املطالب هذه بأحقية يقنعها عمن غنى يف باشا عديل وزارة أن وعندي
حسبما املرأة إلنصاف الحقانية يف لجنة شكل قد كان باشا ثروت أن وأظن الحارض،

العرص. وروح الرشع يوافق
النسائي االتحاد رئيسة شعراوي هانم هدى إن أقول املؤتمر، هذا وبمناسبة
سابًقا الجهد من بذلت القطر؛ خارج النسائي املرصي الوفد ورئيسة مرص يف ومؤسسته
الرأس مرفوعة مرص جعل ما باريس، يف والحًقا وفيينا، وواشنطن وجراتز روما يف

الكرامة. موفورة
عىل الهادئة مقصدها، نزاهة عىل الشاملة تواضعها، عىل العظيمة الجهود هذه إن
هذه إزاء قليًال إال يملك ال مثيل يستطيع ما وكل التقدير، لتستحق تضحية، من فيها ما
خدمت طاملا التي الغراء الجريدة هذه صفحات عىل إليها يتقدم أن هو الكبرية، املرصية

والتقدير.» االحرتام عبارات بأسمى املرأة قضية
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النسائية النهضة زعيمة

يف املرصي النسائي الوفد دور عند واملجالت الصحف تحدثت املؤتمر، من عودتنا وبعد
فيه: وجاء الريف»، «فتاة اآلنسة كتبته ما ذلك من وكان باريس،

حقنا فمن شعراوي هانم هدى وظهرت باألعمال، الرجال فيه قالوا عرص جاء
العرص. هذا عظماء من هدى نقول: أن

وال وجاهها بمالها تظهر لم وهدى بعمله، ومكان زمان كل يف الرجل
بعملها. ظهرت إنما عائلتها، بنبل

نكرات وكلهم والجاه، والنبل املال ذوي من مكان والسيدات الرجال بني
الناس ومن قبور، يف أحياء فهم خمول يف حياتهم جريانهم، حتى يعرفهم ال
أساس عىل تقم ولم تدعم لم شهرة فهي الخالدة، غري الشهرة بلغوا كثريون
الثروة إىل جمعت فقد مرص، يف النسائية النهضة زعيمة برزت وقد أما متني،
وقوة املجدي العمل يف القوية والرغبة الواسع واالطالع الصحيح العلم والنبل،
عىل عمله قام إلنسان، توفرت متى صفات باملصاعب، واالستخفاف اإلرادة
الصفات كل جمعت بحق زعيمة هانم، هدى هي فتلك متينة، قوية أساسات
دائرة يف تعمل لم إنها حكيمة. ومبرصة وخطيبة كاتبة للزعامة الالزمة
كله العالم طلبت إنما اللطيف، الجنس أفراد من فرد قوة متناسية محدودة
لتسمع ال املرأة، بحقوق مطالبة عاليًا صوتها ورفعت الخطري لعملها ميدانًا
ومقام مرص صوت لرتفع املرصية املرأة باسم رفعته إنما فقط، مرص أهل
مرص يف هدى كانت … فعلت وقد كله، املتمدين العالم نظر يف املرصية املرأة
يف األوروبية النسائية املؤتمرات يف وظهرت بحزم، األمر تدبر للنهضة زعيمة
قدرها العام الرأي فقدرها العالم، أنحاء يف الزعماء طبقات من طبقة أرفع
املرأة مقام والداني القايص فأدرك واألدب، العلم من مكانها وعرف الصحيح
الخالدة، الزعيمة تلك بفضل إال كله ذلك وما املتحرضات، طبقات بني املرصية
فيه صاحت مكان كل ويف املؤتمرات يف وآرائها أعمالها عن مقاًما هذا وليس
هذه كتبت إنما املجلدات، تكفيه ال كتب إذا اليشء هذا ألن املرصية؛ املرأة باسم
التي املجهودات عىل الجليلة الزعيمة لشكر النسائية النهضة بلسان الكلمة
بل حقنا ومن املرصية، املرأة اسم لرفع املباركة النهضة هذه سبيل يف بذلتها
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ساملة بعودتها ابتهاًجا تخفق بقلوب الخطرية الزعيمة نستقبل أن الواجب ومن
لهذه القلوب يف الكامن الحب عىل تنطوي منرشحة وبصدور جيدة، صحة يف
ولو املنتج، والعمل بالتضحية استحقته الذي قدرها وتقديرها الجليلة الزعيمة
مبتهجات، لفعلنا للتكريم، فيه تحل رسادًقا األفئدة نجعل أن وسعنا يف أن
فاتحة املحبوبة، لصورتها قلوبنا تكريس هو املقدرة يف الذي املعقول وإنما
يف والرغبة الهمة فينا فتبعث منها بروح تمدها النسائية للنهضة جديد عرص

القويم. للسبيل جميًعا هللا وفقنا العمل.

السالم جمعية

الدولية، النسائية املؤتمرات يف املرصية املرأة ملشاركة بالنسبة والكثري الكثري قيل لقد
هنا يعنيني وليس املرأة، قالت ما وأيًضا الرجال، قاله ما بعض أسجل أن هنا أردت وقد
انطلق فقد … كرمز الحديث هذا يعنيني ما بقدر كشخص شعراوي هدى عن الحديث
عن فضًال املرصية القضية تخدم أن واستطاعت الدولية، املحافل يف املرصية املرأة صوت

واالجتماعية. النسوية القضايا خدمة
الثوب البسة وهي شعراوي هدى السيدة «خطبت تقول: الصحف كتبت لقد
بمثابة خطبتها به قوبلت الذي العظيم االستحسان وكان املرصيات، النساء عن الوطني
الخطبة أذيعت وقد الكثرية، واألوساط العديدة الصحف يف ملرص «بروباجندا» أعظم

بالالسلكي.»
عن ونعرب مكان، كل إىل مرص رسالة نحمل كنا أننا معنى يربز السطور، هذه ومن

موقع. كل يف مرص باسم ونتحدث مؤتمر، كل يف مرص وجه
لدعوة تلبية نفسه العام من سبتمرب يف جنيف إىل ذهبت أيًضا الهدف هذا أجل ومن
واملناقشات االجتماعات لحضور فيه، عضًوا باعتباري السالم، لجمعية الدويل املكتب من
انتهزت وقد العام، السالم خدمة يف النساء الشرتاك الوسائل أفضل بتقرير الخاصة
وأذكر املرصية، النسائية للحركة العقيل التطور عن أتحدث لكي االجتماعات هذه فرصة
إىل مرص نظرة عن تعبريًا هذا وكان وتقدير، بإعجاب حديثي قابلن قد املكتب أعضاء أن
كريمة حرة تعيش أن يف الشعوب حق عن دفاعها وعن أجله، من جهادها وعن السالم،

السالم. ظل يف

251





الثالثوالثالثون الفصل

نتائج فيه وحققنا وافر، بقسط فيه شاركنا أن وبعد باريس، مؤتمر من عدنا أن بعد
أن كعادتنا علينا كان العام، والسالم االجتماعي والتطور املرأة قضية أجل من باهرة
االتحاد أعضاء دعوت ولذلك املؤتمر، يف املرصي الوفد أعضاء به قام ما دراسة عىل نعكف
إعداد إىل الجلسات هذه انتهت وقد الغرض، هذا أجل من جلسات عدة لعقد النسائي
الدولة أصحاب إىل ١٩٢٦ نوفمرب ٢١ يف املرصي النسائي االتحاد جمعية رفعته تقرير،
مجلس ورئيس الشيوخ مجلس ورئيس الحقانية ووزير الوزراء مجلس رئيس واملعايل

النواب.
التقرير: نص هو هذا وكان

صاحب… حرضة
أربعة أنظاركم عىل تعرض بأن املرصي النسائي االتحاد جمعية تترشف
غريتكم يف األمل كبري ولها — وترجو عنايتكم، من ليشء تحتاج حيوية مطالب
كل حياة تمس ألنها إلصالحها؛ نظم لوضع العاجل القريب يف توفقوا أن —

وسالمها. األرس راحة عىل األثر كبري ولها تقريبًا، مرصية عائلة
عىل منطبقة وجعلها الزوجية، للعالقة العملية القوانني إصالح نطلب إننا
ولذلك فيها، الهناء وسيادة العائلية الروابط إحكام من الرشيعة أرادته ما

عليها: الواقع الظلم من املرأة صيانة نطلب
مربر. بدون الزوجات تعدد من أوًال:

جوهري. سبب بدون الطالق يف اإلرساع من ثانيًا:
الطاعة. بدار يدعى فيما عليها يقعان اللذين واإلرهاق الظلم من ثالثًا:
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الحاجة أشد يف فيها هم سن يف الزوجني افرتاق حالة يف أوالدها أخذ من رابًعا:
وحنانها. أمهم لعناية

هم وسالًما عدًال إال نطلب ال أننا معنا ترى أن واثقات نكون ونكاد
الزوجات لتعدد الدين إباحة يف أن شك ال الشارع، غرض من مهمان غرضان
البني، ذات إصالح من الرجاء انقطاع عند الطالق إباحة ويف الرضورة عند
الرضورات عند الحق هذا واستعمل هللا اتقى رجل كل أن ولو ورحمة، حكمة
اللذين السالحني هذين أن غري للشكوى، محل هناك كان ملا لها، رشع التي
استعمالهما ويساء أيسء الرضورة، عند ورحمة نعمة ليكونا الشارع أوجدهما
وأصبحنا البالد، هذه يف الساحقة األغلبية وهو الجاهل الجمهور من خصوًصا
ومن وسالمها، العائالت هناء يهددان مسلوالن نقمة سيفا السالحان وهذان …

والجهل. الظلم ضحايا بعدد سواكم أدرى
تكون كأن لرضورة، إال الزوجات تعدد يمنع قانون بسن طالبنا نحن فإذا
هذه (ويف الزوجية وظيفتها أداء من يمنعها بمرض مريضة أو عقيًما الزوجة
املطلق يلزم قانون بسن طالبنا نحن وإذا الطبيب)، ذلك يثبت أن يجب الحاالت
بحضور التوفيق معالجة عليه الذي الرشعي القايض أمام إال زوجه يطلق أال
تزيل القوانني هذه فألن بالطالق، الحكم قبل أهلها من وحكم أهله من حكم
والشقاء التعس تزيل وبالتايل والطالق، الزواج مسائل يف الحاصلة الفوىض
ذلك يف الرجال ترصف سوء بسبب النساء من األلوف تحتهما يرزح اللذين
العائلية الرابطة تنحل لحظة ويف األسباب، ألوهى يطلقن نساء من فكم الحق،
الرجل، أنانية إال سبب لغري بغريهن أزواجهن يتزوج نساء من وكم املقدسة،
ال مما والديهم، بني الصلة قطع جراء من الحالتني يف األوالد يصيب بما ناهيك

رشح. إىل يحتاج

السجن! من أخطر

الطاعة، دار يدعى ما إىل الذهاب عىل الزوجة إكراه أي الثالثة، املسألة أما
من يدعيه وما الزوج والية باب يف املقررة الحقوق تحديد يف النظر فتتطلب
يستعمله سالًحا وأصبحت بمكان األهمية من املسألة ألن زوجته؛ عىل الحقوق
العيش تعذر أو معاملته لسوء الزوجية دار من زوجته تخرج حينما الرجل

254



والثالثون الثالث الفصل

سعادة يجد وقد شاءت، وقت ألي تخرج فيرتكها تخرج وراحة. بهدوء معه
الباعث يكون (وقد عليها اإلنفاق بطلب نفسها حدثتها فإن الفراق. هذا يف
الرشعي القايض من يطلب تراه الزوج)، من الطالق هو الرغبة هذه عىل لها
كانت (إن به إكراهها يريد سالح هو وإنما معارشتها، يف رغبة ال عليها، الحكم
عىل فإلكراهها معرسة كانت وإن الطالق، مقابل مبلًغا إعطائه عىل مورسة)

وغريها. نفقة من ذمته إبراء
واملحكوم األشقياء إليواء املعدة السجن دور من أخطر هي الطاعة دار إن
محدودة أناس إرشاف تحت املسجونني ألن واملنكرات؛ الجرائم بارتكاب عليهم
خصومة أو عداء عليهم املحكوم وبني بينهم وليس القانون يف سلطتهم
الزوج أما قانونًا، لهم التي السلطة حدود عىل والتعدي التنكيل إىل تستفزهم
تحت بالدخول عليها املقيض التعيسة املرأة عىل والحارس الخصم (وهو
بعض يقول كما يملك وهو املسكينة. هذه أمام عليه ألحد سلطان فال طاعته)
كما بإذن، إال عليها الدخول من إنسان كل ومنع عليها الباب إغالق الفقهاء
بالسب عليها ويتعدى أمًرا، خالفت أنها السجن يف وهي عليها االدعاء يملك
الحدود عىل الزوج من خروًجا هذا كل تعترب ال الرشعية واملحاكم والرضب،

زوجته. عىل رشًعا له التي
الغري حرية عىل يعتدي شخص أي يعاقب عام ترشيع للحكومة أيكون
الغري كرامة عىل اعتدى شخص أي ويعاقب قرص. أم الوقت طال بالحبس
خفيًفا. اإليذاء كان مهما غريه آذى شخص أي ويعاقب بالشتم، أو بالسب
كان إذا املسكينة الزوجة هذه إال األمة أفراد جميع به يتمتع الترشيع هذا كل
عليه عقوبة وال ويسبها … عليه عقوبة وال يحبسها زوجها، عليها املعتدي
ونحن الدين، باسم ترتكب الجرائم هذه كل … عليه عقوبة وال ويرضبها …
اًرا ِرضَ تُْمِسُكوُهنَّ ﴿َوَال تعاىل: قوله بدليل ذلك، كل من الدين برباءة نعتقد

ِبَمْعُروٍف﴾. ُحوُهنَّ َرسِّ أَْو ِبَمْعُروٍف ﴿َفأَْمِسُكوُهنَّ أيًضا: وقوله لِّتَْعتَُدوا﴾
عند عليه الوالية حق له من وتقرير الطفل رعاية وهي الرابعة، املسألة
إصالحها؛ يف النظر تستدعي التي املسائل من أحدهما، موت أو األبوين اختالف
بوضع دائًما وافيًا ليس الرشعي القضاء يف العمل عليه الجاري أن نرى ألننا
صحيحة تربية برتبيته تُعنَى باردة ويد عطوفة صحيحة مراقبة تحت الطفل
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للطفل أم وجود حالة اإلنصاف عن وأبعدها الحاالت وأسوأ وأخالقيٍّا، جسميٍّا
من ولدها ينزع أوالدها، مصلحة عىل للسهر متفرغة أي متزوجة، وغري مطلقة
منها ينتزعون أنثى، كانت إن والتسع ذكًرا كان إن السبع سن يف حضانتها
أحق وهي منها ينزعون وعنايتها، لرعايتها فيها يكونون ما أحوج سن يف وهم
بحرمان الرشعية املحاكم تقيض إنسان، أي من عليهم وأحن برعايتهم الناس
يف الولد يبقى الرشيعة بمقتىضحكم أنه مع املذكورة السن يف أوالدها من األم
نص مالك واإلمام تحيض، حتى والبنت النساء، عن يستغني حتى أمه حضانة
فهل تتزوج. حتى والبنت يحتلم حتى أمه حضانة يف الصبي يبقى أن عىل
التاسعة أو السابعة تكون أن مشهور، إمام ورأي الرشيعة نص وهذا يصح،
أقل الحياة كانت أن يوم محتمل ذلك صح وإن النساء، عن االستغناء سن
فيه نعيش الذي العرص يف يصح فهل اليوم، منها البداوة إىل وأقرب تعقيًدا
الصحيحة؟ الوقاية وطرق الرتبية وسائل وتعددت الحاجات تضاعفت وقد
عرشة، السادسة قبل ونصائحها األم معونة عن االستغناء يمكن ال أنه املشاهد
حديثًا وقررت القاعدة هذه عىل جرت نفسها الحكومة أن ذلك عىل والدليل

والعرشين. الحادية من مبتدئًا الرشد سن اعتبار

االجتماعي اإلصالح

وكانت العام. الرأي تقدير موضع املرصي النسائي االتحاد به ينادي ما كان ولقد
باعتبارها وإنما نسائية مطالب باعتبارها ليس بها، ننادي التي املطالب تؤيد الصحافة

االجتماعي. باإلصالح مطالبة الواقع يف
١٩٢٦ ديسمرب ٥ بتاريخ الصادر عددها يف اليومية السياسة جريدة كتبت وقد
تقول: االجتماعي» اإلصالح سبيل يف ومطالبه املرصي النسائي «االتحاد عنوان تحت

إىل شعراوي هانم هدى الجليلة السيدة برئاسة املرصي النسائي االتحاد يقوم
املرصية. األرسة حياة يف املدى بعيد اجتماعي بنشاط السيايس نشاطه جانب
القديمة العادات لتطور السعي عند النسائي االتحاد نشاط يقف ولم
بل املفسدة. الطفرة دون ويحول الصالح السبيل يف املرأة سري يكفل تطوًرا
األحوال يف الترشيع لتطور والسعي الناحية هذه يف به قام ما إىل أضاف
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ما عىل السمحة، اإلسالمية الرشيعة حدود يف دائًما يجعله تطوًرا الشخصية
الذي العرص هذا وحاجات اتفاقه مع هللا رضوان عليهم الفقهاء أكابر أقرها

فيه. نعيش
الزواج سن تحديد شأن يف النسائي االتحاد به تقدم ما يذكرون والقراء
الزوجات وتعدد الطالق شأن يف مطالبه يذكرون كما نجاح. من لقيه وما

تحقيقها. يف ا ملحٍّ بها طالب التي اإلصالحات وسائر
الواقع يف وهي نسائية، اعتبارها عىل الطلبات هذه تصور الخطأ ومن
الحياة يف وهل … مًعا والرجال النساء يشمل االجتماعي باإلصالح مطالبة

اآلخر. الجنس به يتأثر وال الجنسني أحد به يتأثر يشء

املطالب هذه إىل النظر كذلك الخطأ «ومن تقول: مقالها يف الصحيفة ومضت
تتناول ال القول سبق كما ألنها ذلك الجنسني، بني خصومة نظرة السيدات تقدمها التي
واألرسة والطفل. واملرأة الرجل تجمع واألرسة كذلك. األرسة تتناول هي بل وحدهن النساء
أو االجتماعية اإلصالحات يف واملرأة الرجل بني الخصومة تصوير إن ثم الجماعة، نواة
يكون ما وأول التنافس، يف حتى تضمن فالحياة باطل، أساسه عتيق تصور السياسية
العائلة. قوام فهما واملرأة الرجل تضامن التنافس، منطقة عن وأبعده وأشده التضامن
غري من أعضائها، بني والخصومة التنافس عىل قائمة عائلة تتصور أن تستطيع ال وأنت

التنافس.» لهذا حليفني والشقاء البؤس تتصور أن
املطالب هذه إىل النظر الخطأ «ومن فقالت: بموضوعية، مناقشة الصحيفة وواصلت
تقدم حني ١٨٩٩ سنة بنت هي بل اليوم بنت ليست فهي االستمهال أو التهاون بعني
كان فقد عهًدا، ذلك من أقدم هي بل املرأة، تحرير كتابه يف أمني قاسم املرحوم بها
يقوم ما كل إلزالة وبالعمل األرسة نظام بإصالح يطالبون ومكان زمان كل يف الناس
امللقى العظيم والسيايس االجتماعي بالواجب القيام من وتمكينها هناءتها سبيل يف عائًقا
أقل كذلك تكون لن فهي اليوم، بنت كانت وهبها أفرادها. من فرد كل عاتق عىل
تأثريًا اليوم مرص يف العائلة لحالة أن ينكر من فليس واالهتمام للعناية واستعداء خطورة
هذه شفاء عىل يرتتب الحال هذه إصالح وأن االجتماعية، أمراضنا من كثري عىل مباًرشا

األمراض.»
الزوجات تعدد مسألة من أقل ليست الطالق «ومسألة القول: إىل الصحيفة وانتهت
عىل الرجال حبل إلقاء عىل املرتتب والبؤس الشقاء وصف عن غنى يف ونحن خطًرا.
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النساء يتناول ال والبؤس الشقاء إن القول عن غنى ويف املسألتني، هاتني يف غاربهم
اآلثام هذه ارتكاب أول به يحسوا لم إذا وهم معهم. الرجال يتناول بل وحدهم واألطفال

بعد. فيما به يحسون فإنهم
الزواج نظم كما التنظيم بهذا يسمح ما الحنيف السمح الرشع مذاهب يف دام وما
أقره، الرشع ألن الفقهاء؛ أقره تنظيًما كثرية أشياء نظمت وكما قبل، من عليه والتعاقد
حق ومن مطالبه، يف النسائي االتحاد تأييد علينا الواجب ومن حقنا من أن نكرر فإنا
الخاصة القوانني تسن وأن املطالب، هذه لتنفيذ تعمل أن عليها الواجب ومن الحكومة

وإصدارها.» إلقرارها الترشيعية الهيئة إىل لتقدم بها
فيه أكدت الزوجات، تعدد بشأن حديثًا معي أجرت قد «األهرام» صحيفة وكانت
يف ما حد إىل عقبة يضع القايض، أذن إذا إال ثانية بامرأة الزواج من الرجل منع أن
بني الجمع ويالت لدرء كافيًا ليس وحده هذا ولكن الرجال، من الشهوات ذوي طريق
ما حالة يف إال ثانية بامرأة يتزوج أن من املتزوج الرجل منع هو األمثل والحل الزوجات،

للشفاء. قابل غري بمرض أو بالعقم مصابة زوجته كانت إذا
رصيًحا الزواج قانون يكون أن «يجب فقالت: «الحسان»، مجلة هذا عىل علقت وقد
يأخذ أن الرجل تضطر التي القصوى الرضورة حالة يف إال الزوجات تعدد بعدم نصه يف
وبذلك البهيمية، ومطامعه لشهوته إال واثنتني بامرأة يتزوج ال الرجل ألن أخرى؛ زوجة

الفصول!» بتغري ويجددها املوضات مع تتغري الثياب مثل نظره يف املرأة أصبحت
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أن عىل حريصة وكنت العالم، يف مكان كل إىل املرصية املرأة صوت يصل أن أريد كنت
يف كله هذا أن أدرك وكنت تطور، من الحديثة املرصية املرأة حققته ما كلها الدنيا تعرف
مطالب مع يتجاوب العام الرأي أن يف شك وال املرصية، القضية صالح ويف مرص صالح
تطور عىل دليًال ذاته حد يف يعترب هذا أن عن فضًال طيبة، مكانة للمرأة فيه تحققت بلد

البلد. هذا مجتمع
الشخصيات من وهما تايلور، بريت ومسز مسرت مع التقيت أن سبق قد وكان
الفرصة هذه فانتهزت القاهرة، إىل زيارة يف وكانا األمريكي، املجتمع يف املعروفة
زيارة يف للتفكري مدعاة اللقاء هذا وكان الحديثة، املرأة تطور عىل للوقوف لدعوتهما
متزوجة كانت ابنتي أن الخطوة بهذه القيام عىل شجعني وقد األمريكية، املتحدة الواليات
يف واشنطن يف املفوض مرص وزير منصب يشغل كان الذي باشا، سامي محمود من

الوقت. ذلك
واجتماعات للقاءات أعددت قد وكنت ،١٩٢٧ يوليو ٢٧ يوم أمريكا إىل وصلت وقد
قبل ولكن الحضاري، الركب عن تخلفها أوضاع حقيقة عن فيها أكشف الرحلة، هذه يف
تعدد قضية عن ليسألوني األمريكية الصحف مندوبو استقبلني هناك، نشاطي أبدأ أن
مألوف غري ولكنه مرص، يف رشعي أمر الزوجات تعدد إن لهم: قلت وقد … الزوجات
بأن أيًضا وأضفت واحدة، امرأة من أكثر نفقات تحمل يمكنهم ال الناس أغلب إن إذ اآلن؛
بذلك مرشوًعا قدم الحقانية وزير وإن الزوجات، تعدد ملنع قانون سن اآلن تحاول مرص
بالنسبة التعليم أهمية عن الصحف مندوبي إىل تحدثت فقد كذلك املرصي. الربملان إىل
يمنعني ال هذا كان وإن االنتخابية، بحقوقهن املطالبة من أهمية أكثر إنه وقلت: للمرأة،

النيابية. االنتخابات يف التصويت يف املرأة بحق املطالبة من
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االختالف. كل مختلفني حادثني يف املرصيني نحو األمريكيني شعور يل تمثل وقد
ديرتويت، يف وبخاصة وواشنطن نيويورك يف استقبايل وأحسنوا كله اإلكرام أكرموني فقد
أما مرص، نحو العطف لشعور إعالن هذا أن عرفت أنني لوال أستحق، ما فوق ذلك وكان
الدموع تذرف السن كبرية سيدة رأيت فقد آخر، بشكل ولكن تجىل فقد الثانية املرة يف
وتأبى بعده، من مرص عىل وخوًفا زغلول، باشا سعد الجليل الزعيم لوفاة تأثًرا السخية
جرائدهم. صفحات عىل إليهم وجهته الذي خطابي يف هذا إىل أرشت وقد العزاء. قبول

نصه: وهذا

األمريكي… الشعب إىل
خالصة ود تحية أرسل أن األمريكية املتحدة الواليات أرض أبرح قبلما أريد
أحبها. كيف علموني الذين العديدين األصدقاء يف ممثلة األمريكية األمة إىل

والرتحيب الودي االستقبال ذلك مثل يل مهدوا الذين األصدقاء هؤالء إىل
الفراق أصعب ما أقول أن أريد الرحيل، يف استئذانهم يؤسفني والذين القلبي،
مجتمعهم يف والتغلغل صحبتهم بلذة خاللهما تمتعت شهرين بعد النفس عىل

الرب. وعملهم الخري وحبهم ونشاطهم بهمتهم كثب عن واإلعجاب
وداعا؛ ال اللقاء إىل لهم أقول أن الجميلة، البالد هذه أغادر قبلما أود لذلك
يعود. كالهما النيل، ماء من يرشب كمن األمريكية الضيافة كرم يذوق من ألن
ملا وبخاصة لرتحيبكم وشكًرا األعزاء، األمريكان األصدقاء أيها اللقاء إىل
الوطني زعيمنا وفاة بمناسبة مؤثرين وحنان عطف من مرص نحو أظهرتموه

املرهقة. مشاغلكم من الرغم عىل باشا، زغلول األسف أشد عليه املأسوف
عيون النجل، العيون تلك من تجري رأيتها التي العربات أنىس لن إنني
يف جمعتها قد العربات هذه املشئوم، الخرب ذلك إعالن عند مرص، أصدقاء خري
القوية األمتني روابط ستزيد فإنها وطني، بني عربات إىل أضيفها حتى قلبي
املقدس. الواحد والشجن الحزين والتذكار املشاعر باتحاد ووثوًقا قوة الوثيقة

يف بي التقى قد كان محمد الصاوي أحمد املعروف الصحفي الكاتب أن وأذكر
جريدة نرشته أمريكا إىل رحلتي عن صحفيٍّا حديثًا معي وأجرى عودتي، عقب باريس
فقد الحال وبطبيعة ،١٩٢٧ نوفمرب ١٠ بتاريخ الصادر عددها يف األسبوعية … السياسة
ولكن فقط، املرأة حركة أدرس أن أردت لقد له: فقلت أمريكا، عن انطباعاتي عن سألني
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خارق، ونشاط نادرة حيوية ذوي رأيتهم فقد شاقتني، األمريكية االجتماعية الحياة
وأرادت املايض العام يف مرص يف ضيفتنا كانت التي تايلور مدام بمساعدة وأمكنني
أخذت الفقراء، لتعليم وبيوتًا لألطفال ومعاهد مستشفيات أزور أن العام، هذا ضيافتي
بقدر لتطبيقها الشأن أويل عىل عودتي عند وسأعرضها البلد، تنفع أظنها مذكرات عنها

اإلمكان.
يف املرصية املصنوعات هذه عرض استحسنت فقد الخزف، ملعرض بالنسبة أما
يف عرضها واخرتت نيويورك، يف املعارض بيوت عروض رفضت ولذلك مرصية، أرض
الرشقيني من وبخاصة رآها من كل إعجاب محل وكانت بواشنطن. املرصية املفوضية

السياسة. رجال من وغريهم والهند والصني اليابان كسفراء
ودمى؛ تماثيل أو زيتية صور وجود عدم هو «جالريي» يف أعرضها ال جعلني ومما
ولو الفكرة، هذه تثبت أن فأبيت مرص، يف مات قد الجميل الفن أن يعتقدون ألنهم
وناجي وعياد كامل ويوسف مختار وعندنا املعرض. عن فعدلت مبارش، غري بطريق
لالتفاق ذلك أبقيت ولذلك … أسماؤهم تحرضني ال ممن وغريهم وهدايت يوسف وأحمد
وال وأمريكا، فرنسا يف بعدها التي السنة يف واف معرض لعمل الفنون محبي جماعة مع
يشجع مما وإعجابه الجمهور إقبال وكان األشياء، هذه مثل مرص شأن من يرفع يشء
أن لوحظ ومما مساعدتي، مرص يف مواطني عىل وأتمنى وأعظم، أكرب مرشوع عمل عىل
عىل مرص» يف «صنع مكتوبًا يكون أن يجب بل كاف، غري وحدها املصنوعات هذه عرض

الكربى. قيمتها لها وحدها فهذه قطعة، كل
فيها؟ وجودك فخر تتنازع التي املؤتمرات حكاية وما الصاوي: األستاذ سألني وقد
فأرسلت بروما، املنزيل التدبري مؤتمر من دعوة أمريكا يف وأنا وصلتني لقد له: فقلت
رئاسة عيلَّ تعرض املرصية الحكومة إيلَّ وأرسلت املكان، عن لبعدي باالعتذار تلغراًفا
مؤتمر لحضور مضطرة ألنني اعتذرت ولكنني عليها، وأشكرها أقدرها ثقة وهي وفدها،
الجاري ٢١ يف وسيعقد الرئييس. مكتبه يف عضو أنا الذي العام الدويل النسائي االتحاد
عىل االطالع ألن روما؛ مؤتمر يف االشرتاك املعارف وزارة رجوت قد وكنت … أمسرتدام يف
بالد جميع يف ممثلة مرص تكون أن أحب وألنني بناتنا، يهم املتمدنة البالد يف يعمل ما

جزيل. نفع له بالغربيني واالحتكاك املمتازة، األمم صف يف ألننا العالم
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أمسرتدام مؤتمر

بدأ وقد ،١٩٢٧ نوفمرب ١٢ يف أي موعده، يف بأمسرتدام الدويل النسائي املؤتمر عقد
لم املؤتمر هذا أن بالذكر وجدير التايل، األحد يوم أعماله واختتم الخميس يوم املؤتمر
ألعضائه بما عامة أهمية ذات كان ولكنه النسائية، والرغبات املطالب بحث عىل يقترص
عىل طرحت التي للموضوعات كان وبما الفردية، والصفات الشخصية من وعضواته

الدولية. السياسية الصبغة من البحث بساط
تأثري له االقتصادي العامل أن وأكد الحروب، أسباب يف مرييت املسيو تحدث فقد
اقتصادية قاعدة عىل الدول نظم تشييد إىل بالدعوة حديثه واختتم األسباب، هذه يف كبري

الوطنية. تسودها التي االقتصادية الروح تقاوم عامة
تطور بحركة يتم الدويل التعاون إن فقالت فرنسية، وهي ماالتري، مدام وتكلمت
بغض تعنيان ال والحماسة الوطنية أن الناس إفهام إىل أدت التي كالحركة وتحول

األجنبي.
فصيحة بعبارات العظمى الدول سالح نزع رضورة إىل فدعا شايمان مسيو وخطب

وقوًفا. بالهتاف الحارضون قابلها
ويف الوطنية، والسالمة التحكيم مسألة لبحث الجمعة يوم املؤتمر خصص وقد
وقد املرصية، املرأة باسم للوفود، أقيمت التي العشاء مأدبة يف تحدثت اليوم ذلك مساء
مستهدفة ولكنها ا جدٍّ مساملة بالد إنها وقلت: املفجعة، مرص حالة كلمتي يف بسطت
بسبب فيها لها يد وال إليها تدعو وال تريدها ال حربًا تعاني ألن الجغرايف موقعها بحكم
يهددها قد مرصشعبًا من تقرب القناة هذه فإن … السلم خدمة بها املراد السويس قناة
حياة تضمن دولة باتفاقية الحالة سالمة تكفل لم إذا أيًضا السلم يهدد أنه كما فجأة،

األبد. إىل القناة
األسماع اسرتعى وقد السالح، نزع مسألة املؤتمر بحث فقد السبت، يوم يف أما

املؤتمر. يف بلجيكا مندوب مادارياجا املسيو ألقاه الذي الخطاب خاص بوجه
االقتصادي، باملوضوع يتعلق فيما متعددة رغبات بإبداء مباحثاته املؤتمر اختتم وقد
اللجنة عضوية يف االشرتاك يف النساء ورغبة السالح، نزع ومسألة التحكيم، ومسألة
عن للمؤتمر ألعرب الفرصة هذه انتهزت وقد جنيف، يف املؤلفة االقتصادية االستشارية
لجنة إىل الرغبة هذه أحيلت وقد مرص، يف األجنبية االمتيازات إلغاء يف خاصة رغبة
مرص معاونة عىل يعملن أن املؤتمر يف زميالتي إىل طلبت فقط أخرى ناحية ومن البحث،

العتيق. النظام هذا إلغاء سبيل يف
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نرشت التايل اليوم ويف ،١٩٢٧ ديسمرب ٣ يوم مرص إىل عدت املؤتمر، انتهاء وبعد
هولندا: ثم أمريكا إىل رحلتي عىل التعليق هذا السياسة جريدة

العصمة صاحبة أمس مساء من عرشة الحادية الساعة منتصف يف وصلت
تنقلت التي الطويلة رحلتها من عائدة شعراوي، هانم هدى الفاضلة السيدة
شأن وإعالء مرص اسم رفع سبيل يف جهودها باذلة وأمريكا، أوروبا بني فيها

املرصيات.
للمنتجات معرًضا بواشنطن املرصية املفوضية يف حرضتها أقامت فقد
الذين واألمريكيني األمريكيات نفوس يف األثر أحسن له كان النسوية، املرصية

لهم. تروى التي األقاصيص خالل من إال مرص يعرفون يكونوا لم
الدويل املؤتمر يف مرص مثلت حيث أمسرتدام؛ إىل حرضتها وقصدت
االمتيازات نري عىل باالحتجاج صوتها فرفعت الهولندية، املدينة يف عقد الذي
مرص معاونة عىل بيئتهن يف يعملن أن املؤتمر يف زميالتها إىل وطلبت األجنبية،

العتيق. النظام ذلك إلغاء سبيل يف
رحلتها أثناء بذلته ما لها ونذكر بعودتها، شعراوي السيدة لنهنئ وإنا
الفاضلة للسيدة نرجو كما … بالنجاح كلها تتوج أن راجني … جهود من

املرصي. النسوي التحرر سبيل يف عملها ودوام الصحة دوام
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أشارك أن بالتايل يل يتح ولم بالخارج، رحلتي يف موجودة وأنا زغلول سعد الزعيم مات
ينتقص ال هذا فإن وبينه بيني حدثت قد مواقف هناك كانت وإذا الزعيم، هذا وداع يف

األوفياء. مرص رجال كأحد قدره من
سواء ومناقبه، مواقفه وعددت رحيله، بعد باشا سعد عن كثريًا الصحف كتبت ولقد
«روز مجلة أن وأذكر — تعارضه كانت التي تلك أو تؤيده كانت التي الصحف تلك
فؤاد»: امللك الجاللة وصاحب باشا سعد له املغفور «بني عنوان تحت كتبت اليوسف»
التي الحفالت هي امللك جاللة جلوس بعيد ابتهاًجا أقيمت التي الحفالت أبدع لعل تقول:
مساء يف العاصمة وبدت الشعب، فيها اشرتك فقد السعدية، الوزارة حكم أثناء أقيمت
مر الذي الطريق جانبي عىل الجماهري وازدحمت نار، من شعلة كأنها الجلوس عيد يوم
رشفه فخًما رسادًقا االحتفال لجنة أقامت حيث الحديد؛ باب ميدان إىل امللكي املوكب منه
العايل وهتافها بالتصفيق امللكي الركب تحيي الجماهري ازدحمت بزيارته، امللك جاللة

امللك. ويعيش … سعد … سعد السماء: عنان يشق
باشا سعد له املغفور ركب وقد امللك، جاللة سيارة املرتاصة الجموع بني ومرت
أشده، عىل هنا الزحام وكان األوبرا، ميدان العربة توسطت وملا جاللته، يسار إىل
يهتفون «إنهم وقال: امللك جاللة إىل باشا سعد التفت يتدافع، ثم ويتجمع يعلو والهتاف

متأكد؟!» أنت «هل يبتسم: وهو الفور عىل الجاللة صاحب فأجابه لجاللتكم.»
السلطة وطلب السعدية، الوزارة واستقالة املشئومة، الرسدار حادثة وكانت

هاوس. مينا فندق يف حني إىل ويقيم القاهرة يرتك أن باشا سعد إىل الربيطانية
حول الحديث ودار والعيان النواب من نفر املذكور الفندق يف يوم ذات وزاره
األفواه تتناقلها كانت التي والشائعات الرساي، رجال بعض ودسائس املشئومة الحادثة
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أن باشا سعد ورأى للدستور، والدس والدستور الربملان عن العصيبة األيام تلك يف
ال «أنا قائًال: فأسكتهم يجب، ما بغري تتكلم بدأت األلسن بعض وأن يتطور، الحديث
فيها. االستمرار عىل بسكوته يشجع أو األفعال، هذه عن يرىض امللك جاللة أن أصدق
صونه، عىل الحرص كل حريص أنه واحدة مناسبة من أكثر يف جاللته من رأيت لقد

يديه.» غرس من شجرة الدستور يعترب جاللته وأن
النفس عىل يدخل أو التأمل إىل يدعو ما األحوال ظواهر يف كان «وإذا قائًال: وأضاف
أن بنا يحسن وأخريًا الهوى، مع اللسان ينطق أال الواجب فمن الظن، سوء من شيئًا

تلوم!» وأنت عذًرا له «لعل قال من مع نقول
جريدة صاحب فوزي أفندي سليمان األستاذ األحزاب ائتالف بعد هللا رحمه وزاره
أنه زائره عىل باشا سعد والحظ العظيم، الفقيد مقابلة من متهيبًا وكان الكشكول،
«شوف له: قال ثم روعه، ذهب حتى يؤانسه وأخذ وحفاوة ببرش فقابله قليًال، مضطرب
ينظر أن أحد من أطلب ال أنا الرأي، وحرية النقد أقدس رجل أنا … أفندي سليمان يا
لك يرىض. ما غري عىل ضمريه ينزل أو عقله بغري عليها يحكم أو عينيه، بغري أعمايل إىل
أبغضه الذي ولكن عيل، أو يل كان سواء رأيًا فيها تبدي وأن تشاء، ما إعمايل يف تقول أن
مشعوذ، دجال رجل سعًدا إن شئت إن للناس قل … الكذب هو إنما أطيقه وال وأمقته
املندوب دار إىل ذهب سعًدا أن الناس عىل تنرش ال ولكن رأيك، يف حر وأنت رأي فهذا
األمور، من وكيت كيت يف إليه ليتحدث الربيطاني العميد إىل رسوًال أرسل أنه أو السامي،
صحفي كل وأنزه أنزهك الذي السالح هو هذا رسوًال. أوفد ولم أذهب لم أنني حني يف

إليه.» االلتجاء عن رشيف

األمريكان كلية يف محارضة

محارضة إللقاء الدعوة للبنات األمريكان كلية رئيسات إيلَّ وجهت أوروبا، من عودتي عقب
الوقت، من لفرتة الدعوة تلبية عن منعني ما املشاغل من لدي وكان النسائية، الحركة عن

املحارضة: نص هو وهذا .١٩٢٨ مارس شهر نهاية يف الفرصة يل أتيحت أن إىل

سيداتي:
عودتي عند مني فطلبن املدرسة هذه رئيسات الفضليات السيدات رشفتني
النسائية، الحركة يف كلمة العلمي املعهد هذا يف عليهن ألقي أن أوروبا من
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عيلَّ تراكمت التي الكثرية أشغايل ولكن فيها، املوضوع اختيار حق يل وتركن
معذرتي قبول فأرجو حينه، يف الواجب بهذا القيام من تمكني لم غيابي بطول
من بالرغم الغالية الثقة وتلك الرشف هذا منحنني الالتي السيدات وأشكر …
من نلن أمثالكن، سيدات أمام الوقوف وهو حرج، مركز يف وضعنني أنهن

كلمتي. سماع عن غنى فيه لهن ما اإلطالع وسعة واملعارف العلوم
املرصية املرأة بني املقارنة موضوع يف اليوم حديثي يكون أن توخيت وقد
معالجة يف طويًال وقتًا رصفت إنني إذ النسائية؛ الحركة يف الغربية وأختها

املوضوع. هذا

سيداتي:

املتشائمني فريق من رقيها سبيل يف املرأة تعرتض التي العقبات من بالرغم
إىل للوصول نهضتها طريق يف املرأة تسري بكفاءتها، واملستخفني بحركتها
سعادة أن أدركت منذ وذلك البرشية األرسة إسعاد وهو أال غرضها، تحقيق
لها ملا األمور مقاليد وحدها بيدها وأن هي، بسعادتها مرتبطة األرسة هذه
زوًجا، وعونه طفًال، مربيته فهي حياته، أدوار كل يف الرجل عىل السلطان من

نظامه. وقوام البيت مدبرة وهي وشيخوخته، مرضه أيام وممرضته

السيدات: أيتها

بأعمال يزعمون) (كما الضعيفة املرأة تقوم واحدة، حرفة يحرتف الرجل بينما
والتدابري الرتبية يف كبري شأن فلها الرئيسة الوظائف من كثري فيها تندمج شتى
اتصال له ما كل وظيفتها يف تجمع فهي والسياسية، والصحية االقتصادية
القيام لها يتسنى وال الوظائف، لهذه تتهيأ أن عليها وجب هذا ألجل بالحياة،
الواجب أداء من تمكنها التي والحقوق الحرية من وفريًا قسًطا نالت إذا إال بها

عليها.
بالد يف منها املرأة بحقوق إجحاًفا أكثر الغرب بالد يف األنظمة كانت وملا
من ونالها عنها، الغبن هذا برفع باملطالبة صاح من أول الغربية املرأة الرشق،
إىل البالد بعض يف وصلت حتى نالها ما والتعذيب بالسجن واالضطهاد العنف
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جميع يف جنب إىل جنبًا معه وقفت وحتى بالرجل املساواة من إليه تصبو ما
الوظائف.

مع تشرتك صارت حتى املرأة أمام املجال اتسع أمريكا واليات بعض ويف
لها تقررت أن بعد وذلك العمومية، واملراكز الحرة الحرف جميع يف الرجل
عظيم عدد البالد تلك يف اآلن ويوجد بسواء، سواء كالرجل السياسية الحقوق
النيابية، واملجالس األقاليم ومجالس البلدية املجالس يف أعضاء النساء من
قاضية بني منهن قليل غري عدد واالستئنافية االبتدائية املحاكم من كثري ويف
نالت التي املمالك من كثري األوروبية القارة يف يوجد كما ومحامية، ونائبة
بجلدها القضاء وظائف يف املرأة أظهرت وقد الحقوق. هذه مثل املرأة فيها
فإن فيها، تجارى أن قلَّ مقدرة األحداث بنفسية وعلمها وحكمتها وصربها
الرشد إىل يثوبون األحداث من كثريًا أن عىل دلت واملشاهدات اإلحصاءات
إليهم تسدى التي النصائح تأثري بفضل صحيحة نافعة أعضاء ويصبحون

النساء. القضاة من

سيداتي:

تربعها منذ معركتها انتهت حقوقها، لنيل جاهدت التي الغربية املرأة أن أتظنن
الرفيعة املناصب يف طمًعا تجاهد لم إنها كال. الرجل؟ بجانب الحكم منصة عىل
أسمى غرًضا ذلك وراء من أرادت إنها بل فقط، بالرجل مساواتها يف حبٍّا أو
إىل بها والسمو فيها الرشور وتقليل البرشية الهيئة تهذيب هو نبيًال ومقصًدا
الحرب أسباب ملكافحة وتستعد العالم يف السالم تنشد اآلن فقامت الكمال،

وويالتها. اإلنسانية، آفة هي التي
أخال وال العالم، نساء تتضافر أن يجب الجليل، الغرض هذا ولتحقيق
يف االشرتاك ورشف العون يد مد عن يحجمن مرص نساء من املتعلمة الطبقات
مفتوح املرصي النسائي االتحاد باب ذا هو وها السامية، الغاية هذه تحقيق

املقدسة. الخدمة هذه يف لالشرتاك اإلنسانية نخوة تهزه ملن مرصاعيه عىل
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سيداتي:

الدويل النسائي االتحاد أعضاء السيدات تبذله كانت بما أعجبت لقد ا حقٍّ
اجتماع يف ألقيت التي املحارضات يف الشأن العظيمة املسائل هذه درس يف
االجتماع هذا حرضن املرصيات السيدات من عدًدا أن لو تمنيت وكم أمسرتدام،
الكربى املسألة هذه دراسة يف الجهد من املؤتمرات تبذله كانت ما ليشاهدن

وجوهها. جميع من
تساوي تكاد حقوًقا السمحاء الرشيعة منحتها التي الرشقية املرأة أما
خطوات تخط لم أنها األسف فمن املواطن، بعض يف تفوقها بل الرجل حقوق
املدى واسعة وثبة وثبت الرتكية املرأة بأن هذا قويل عىل يعرتض وقد تذكر.
بمحض إليه وصلت ما إىل تصل لم أنها غري صحيح، وهذا وجيزة، مدة يف
إال يتم ال ذلك أن تشعر كامًال رقيٍّا تريد التي األمة أن يظهر بل مجهوداتها،
فحث الفتاة؛ تركيا مؤسس كمال مصطفى ذلك أدرك مًعا، الجنسني برقي
ارتقت وبفضله بالواجب. القيام يف الرجل مع االشرتاك عىل بالده يف املرأة
قل وما أمالكها من نزع مما بالرغم الحديثة تركيا فأصبحت الرتكية، املرأة

املتمدينة. الكبرية األمم مصاف يف تعد أبنائها عدد من
التي الهوة من للخروج بيدها واألخذ املرأة إصالح يف الرغبة أن عىل
فتحت منذ أو تقريبًا، سنة خمسني منذ مرص يف عندنا بدأت فيها، وقعت
املغفور حرم هانم» ألفت «جشم األمرية ومسعى بفضل للبنات السنية املدرسة
والتحرير األدب عالم يف ظهر العهد ذلك ومنذ باشا، إسماعيل الخديوي له
هذه وأخذت وتهذيبها، املرأة تحرير يف النهضة طالئع كن وكاتبات أديبات
«تحرير كتابا ظهر حتى والنساء الرجال بني أنصارها ويكثر تنترش الروح

أمني. قاسم للمرحوم الجديدة» و«املرأة املرأة»
العمومية الجموع إىل املرأة فتقدمت وتوسًعا، قوة النهضة هذه زادت أن إىل
امليدان هذا دخلت من وأول بحقوقها، املطالبة يف صوتها رافعة خطيبة مبارشة
حينذاك فيها خصص البادية، بباحثة املعروفة ناصف حفني ملك املرحومة
هم وقد املختلفة. املوضوعات يف املحارضات فيه عليهن تلقي للسيدات قسم
املرأة، مدارك لرتقية نسوية جمعية لتشكيل ١٩١٤ سنة السيدات من جماعة
الخطر أدركت ملا املرصية املرأة ألن املرشوع؛ هذا تحقيق عطلت الحرب ولكن
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عن الدفاع يف الرجل ملشاركة مدفوعة نفسها رأت البالد، كيان يهدد الذي
هي بحتة نسوية وعاطفة الوطنية، عاطفة راسختني: بعاطفتني الوطن رشف
وظلت واجتماعية، سياسية جمعيات منها فتألفت بالواجب، الشعور عاطفة
من وصلتنا دعوة عقب املرصي النسائي االتحاد لجنة تشكلت حتى تشتغل
فلبينا روما، مؤتمر لحضور ١٩٢٣ سنة أوائل الدويل النسائي االتحاد جمعية
كبري فضل املؤتمر هذا يف لالشرتاك وكان الغرض. لهذا منا وفد وسافر الدعوة
النسائي االتحاد لجنة قبلت ولذلك املرصية، املرأة يف الغربيني عقيدة تغيري يف
الرشق بالد يف املنبثة فروعها من فرًعا واعتبارها إليها جمعيتنا ضم الدويل
مندوباتها عودة بعد جمعيتنا تشجعت أن النجاح هذا أثر من وكان والغرب.
أولهما: مهمني؛ طلبني يحمل املرصية الحكومة لرئيس وفًدا فأرسلت روما، من
البنت مساواة وثانيهما: عرشة. السادسة قبل الفتاة زواج يحرم قانون إصدار

الطلبني. هذين إلجابة وفقن وقد والعايل. الثانوي التعليم يف للولد
الخاصة املسائل معالجة يف تتدرج النسائي االتحاد جمعية أخذت هذا بعد
العقلية الرتبية جهة من أو الترشيع جهة من كانت سواء املرأة بإصالح
أما ،١٩٢٤ سنة أوائل االتحاد دار ومستوصف مشغل بإنشائها والجسمية
بطلب مطوًال مرشوًعا للحكومة قدمت فقد الترشيعي اإلصالح جهة من
طلبت التي النقط جميع أن تعتقد وهي الشخصية، األحوال قانون إصالح
عظيم أمل لنا لذلك وحدها، املرأة ال العائلة حال لتحسني رضورية إصالحها
وسعادته راحته عىل وتسهر الشعب إرادة تمثل التي املرصية الحكومة أن يف

املفيد. الحيوي املرشوع هذا ستحقق

سيداتي:

القصرية، املدة هذه يف لتقدم منا املرصية املرأة أحرزته بما فخورة كنت طاملا
كنت ما ضعف األمريكية األخص وعىل الغربية باملرأة اتصلت كلما ولكني
هناك، املرأة بخطوات خطواتنا قست إذا ألني لحركتنا االرتياح من به أشعر
إليه تتقدم ما أجد االجتماعية أو النسوية الحركة يف أقدميتها مراعاة مع

جيل. يف مثله إىل نصل ال قد عام يف الغربية
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فاعلمن البرشية، الخليقة نصف املرأة أن واملعروف املحقق من كان وإذا
املرأة. ونشاط الرجل ساعد عىل قائمان البالد تلك يف والغنى السعادة أن

سيداتي:

أحدثكن وال أيام بضعة عندها وأقمت ديرتويت، يف يل صديقة عند ضيفة نزلت
ولكن املرصية، بأختكن الحفاوة وحسن الحاتمية الضيافة كرم من لقيته عما
بينها واإلخالص الوفاق وروح بأطفالها وعناية بيتها يف نظام من رأيته ما
عن أسمعه كنت مما بذهني علق ما ملحو كافيًا كان ذلك كل زوجها، وبني
هو أمريكا يف النظام رس أن تبينت وقد األمريكيات، من اليسار بنات طيش
للواجب، واملرأة الرجل وتقدير لها، الرجل واحرتام بشخصيتها املرأة شعور
هذه خطوة ونخطو الحظ يسعدنا سيداتي يا فمتى موضعه، يف اليشء ووضع

الراقية. األمم
عىل وتمرن الجليل املعهد هذا يف تخرجن الالتي أن يف عظيم أمل يل

بالدنا. يف الجديدة املرأة طليعة يكن األمريكية املبادئ
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القاهرة يف األمريكية الجامعة وبني املرصي النسائي االتحاد جمعية بني الصلة توطدت
يف االتحاد دور أن ذلك دوافع من وكان وأوروبا، أمريكا إىل رحلتي من عودتي بعد
وكان واألوروبية، األمريكية املرأة لدى وبخاصة ومفهوًما، بارًزا أصبح قد العامة الحياة

املتبادل. التقدير عىل يدل الذي التعاطف هذا يحدث أن الطبيعي من
النسائية الحركة عن محارضة إللقاء دعيت قد الرحلة، هذه من عودتي بعد وكنت
فرتة اللقاء هذا موعد يتأخر أن الظروف شاءت وقد األمريكية، الجامعة يف املرصية
الفرصة أتيحت أن إىل والنسائية، االجتماعية القضايا ببعض انشغايل بسبب الوقت من
تكرار إىل األمريكية الجامعة دفع ما والتقدير االهتمام من لقيت وقد محارضتي، وألقيت
وقد مرص، يف النسائية الحركة دور إبراز وراء من املرجوة للفائدة تحقيًقا اللقاءات، هذه
ألقيت وقد الجمعية، سكرترية القويص إحسان للسيدة التالية املحارضة تكون أن رأيت
االتحاد أعمال عن الحارضين جماهري إىل تحدثت حيث ١٩٢٨؛ أبريل ١٤ يف املحارضة

للتاريخ. املحارضة هذه أسجل أن رأيت وقد جمعيتنا، وجهود النسائية والنهضة

… السادة أيها
ليس مرصية. نسائية جمعية أهم اسم يجهل من املرصيني نابهي بني ليس
من النسوي االتحاد جمعية به وتقوم قامت عما شيئًا يعرف ال من بينهم
وأرى قليلون، غايتها حقيقة العلم حق يعلمون الذين أن غري األعمال، جليل
يعرفون ال وهؤالء العامة، فريق أقسام: ثالثة الجمعية هذه تجاه املرصيني
املادية ومساعداتها الجمعية بر من نالهم منهم آالًفا إال اللهم شيئًا، عنها

فائدتها. وعظيم بوجودها يشعرون جعلهم ما واألدبية
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واملهتمني الفكرية للحركة واملتتبعني منهم العاملني الخاصة وفريق
بها. الناس أعرف وهؤالء أنحائها، جميع يف العامة بالنهضة

ولذلك أشياء، عنه وغابت شيئًا الجمعية عن عرف فقد الثالث الفريق أما
فهم إلساءتهم للفكرة املرتاحني وغري واملحايدين عليها العاطفني منه نرى

لنا. املشجعني طليعة يف لكانوا علموها، لو حقائق وجهلهم غايتها
حقيقة عىل الجمهور إيقاف بوجوب فشعروا ذلك، الجمعية أعضاء عرف
إليها؛ تسعى التي النبيلة السامية للغاية وتعضيًدا لإلنصاف طلبًا أمرها،
وما غايتها حقيقة عىل بكم يقف حديثًا … جمعيتنا عن اآلن أحدثكم لذلك
ذلك وغريضمن لتحقيقه، السعي تواصل وما وخارجها البالد داخل به قامت
والثاني: الجمعية، غايات عن خطأ البعض بأذهان علق ما إزالة األول: أمران؛
فعًال ويسعى ا حقٍّ يغار وطني كل من والفعلية األدبية املعونة عىل الحصول

واستقاللها. بالده لنهضة

… السادة أيها

اجتمع أن املباركة، النسوية نهضتنا نضوج ودالئل مرص يمن من كان لقد
بمنزل ١٩٢٣ مارس شهر من عرش السادس يف املرصيات السيدات من لفيف
النسائي االتحاد جمعية تأسيس وقررن شعراوي هانم هدى الجليلة السيدة

اآلتية: األمور يف الواسع برنامجها يتلخص التي املرصي

الحياتني يف حقها عىل لتحصل وأدبيٍّا عقليٍّا املرأة مدارك ترقية (١)
والقانون. العرف أمام الرجل ولتساوي والسياسية االجتماعية

أرادت. ملن العايل التعليم يف للرجال النساء بمساواة املطالبة (٢)
قبل بامرأته تام علم عىل الرجل يكون بحيث الخطبة أسلوب تنظيم (٣)

كذلك. هي تكون كما العقد،
عىل منطبقة وجعلها الزوجية للعالقة العملية القوانني إلصالح السعي (٤)
بدون الزوجات بتعدد عليها الواقع للظلم منا املرأة وصيانة الرشيعة، أرادته ما

جوهري. سبب بدون الطالق يف واإلرساع مربر
عمرها. من عرشة السادسة قبل البنت زواج يمنع قانون بسن املطالبة (٥)
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الصحية. الشعب حالة لتحسني الوسائل بمختلف السعي (٦)
الرذيلة. ومحاربة الفضيلة لنرش السعي (٧)

الصحيح. العلم مع تتعارض التي والخرافات البدع محاربة (٨)
املرشوعة. الوسائل بكل الدعوة نرش (٩)

املواد من مادة كل عن موجزة كلمة أقول أن بي يجدر السادة أيها وهنا
األوىل املادة يف الجمعية تطلب … تحقيقه إىل الوصول استطعنا وما السابقة
والقانون، العرف وأمام وسياسيٍّا اجتماعيٍّا الرجل مع واملساواة االنتخاب حق
تدفع املرأة أن ينكر الرجعيني غالة من كان ولو حتى منصًفا أظن وما
والقانون، الرشيعة أمام مثله مسئولة وأنها بسواء، سواء كالرجل الرضائب
فبأي … يهمه ما أمره من ويهمها الرجل وطن هو كما وطنها الوطن وأن
حق وبأي لخريه؟ العمل يف ومشاركته بشئونه االهتمام من الرجل يمنعها حق
االشرتاك عن تبعد العامة املرافق مختلف عىل ينفق ما ثروتها من تدفع وهي
لها وليس آثاره وتتحمل لترشيع تخضع حق وبأي رصفه؟ وجوه تقرير يف

وضعه؟ يف صوت
وكرامتها، بشخصيتها املرأة شعور إليها مضاًفا السادة أيها األسباب هذه
وضع عند إلغفالنا ١٩٢٢ سنة الحكومة عىل لالحتجاج بنا حدت التي هي
الجاهل األمي به يتمتع الذي الحق ذلك االنتخاب، حق إعطائنا وعدم الدستور
الرضائب. وتدفع متعلمة كانت ولو املرأة تملكه وال امللك من الخايل ويملكه

ملن العايل التعليم يف للرجال النساء بمساواة فتطالب الثانية املادة أما
اآلتية: لألسباب املنطق به يقيض عادل طلب وهو أرادت،

زوجة عليها بالواجب القيام أحسنت املرأة تعليم زاد كلما أنه نعرف أوًال:
املستقبل. رجال صوغ بيدها ا وأمٍّ

الرشيف. الكسب ورائه من تبغي ملن تسهيًال ثانيًا:
به. واالنتفاع نبوغها ظهور عىل بمواهبها تمتاز ملن مساعدة ثالثًا:

البالد. يف العامة العقلية ملستوى رفًعا رابًعا:
زوج بني أتمه عىل يكون وال العائلية السعادة أساس التفاهم ألن خامًسا:

يسريًا. إال التعليم تنل لم وامرأة متعلم
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أبو باشا زكي سعادة أجاب وبذلك األمور، والة عن تغب لم حقائق
بتحقيقه ووعد املوضوع سيدرس بأنه الوقت ذلك يف املعارف وزير السعود

.١٩٢٤ سنة أوائل يف التعليم يف املساواة تحققت قد أن ويرسنا قريبًا،
الزوجان يكون بحيث الخطبة؛ أسلوب بتنظيم فتقول الثالثة املادة أما
عساه ملا وتجنبًا العائلية؛ للسعادة ابتغاء العقد؛ قبل ببعض علم عىل بعضهما
والجمعية األفراد، بني واملشارب األذواق الختالف الوفاق عدم من يحدث أن
بذلك تريد وال املصلحة، وتتطلب الرشيعة به تقول ما تحقيق غرضها ذلك يف

الغربية. البالد يف هو كما الزواج مقدمات يف التوسع
للعالقة العملية القوانني إلصالح السعي عىل تنص التي الرابعة املادة أما
الواقع من املرأة وصيانة الرشيعة، أرادته ما عىل منطبقة وجعلها الزوجية
إىل فتحتاج جوهري؛ سبب بدون والطالق مربر بدون الزوجات بتعدد عليها
عليها يتوقف حيوية مسائل تتناول ألنها األمر؛ أويل واهتمام فرد كل عناية

وسالمتها. العائلة هناء
اإلجحاف ليزول الحال هذه بإصالح األمر أويل مطالبة الجمعية رأت لذلك
أصحاب إىل ١٩٢٦ نوفمرب ٢١ يف تقريًرا فرفعت والسالم، العدل ويحقق
الشيوخ مجلس ورئييس الحقانية ووزير الوزراء مجلس رئيس واملعايل الدولة
املرأة وصيانة الزوجية للعالقة العملية القوانني إصالح فيه تطلب والنواب،

عليها: الواقع الظلم من
الزوجات. تعدد من أوًال:

جوهري. سبب بدون الطالق يف اإلرساع من ثانيًا:
الطاعة. دار يدعى فيما عليها يقع الذي واإلرهاق الظلم من ثالثًا:

الحاجة أشد يف فيها هم سن يف الزوجني افرتاق حالة يف أوالدها أخذ من رابًعا:
وحنانها. لعنايتها

الهناء وسيادة العائلية الرابطة وإحكام الحيف رفع بها أردت أربعة أمور
اتقى رجل كل أن ولو الشارع، أغراض أهم من شك وال هما أمران فيها:
محل هناك كان ملا لها رشع التي الرضورات عند حقه استعمال وأحسن هللا
يتزوج نساء من وكم األسباب، ألوهى يطلقن نساء من كم لكن لشكوانا،

وهواه. الرجل أنانية إال سبب ما لغري أزواجهن
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من فمسألة الطاعة، دار يدعى ما إىل الذهاب عىل الزوجة إكراه مسألة أما
من زوجته تخرج حينما الرجل يستعمله سالًحا أصبحت ألنها بمكان؛ األهمية
ألي فيرتكها تخرج وراحة. بهناء معه العيش تعذر أو معاملته لسوء داره
اإلنفاق بطلب نفسها حدثتها فإن الفراق، هذا يف سعادة يجد وقد شاءت وقت
يطلب تراه فإنك منه، الطالق يف رغبتها ذلك عىل لها الباعث يكون وقد عليها،
معارشتها يف رغبة ال طاعته، يف بالدخول عليها الحكم الرشعي القايض من
مورسة، كانت إن الطالق نظري املال من مبلًغا إعطائه عىل إكراهها يريد وإنما

معرسة. كانت إن الصداق ومؤخر النفقة من ذمته إبراء أو
الوالية حق له من وتقرير الطفل رعاية وهي أال الرابعة، املسألة بقيت
إصالحها يف النظر تستدعي وهي أحدهما، موت أو األبوين اختالف عند عليه
بوضع دائًما وافيًا ليس الرشعي القضاء يف العمل عليه الجاري أن نرى ألننا

برتبيته. تُعنَى باردة ويد صحية مراقبة تحت الطفل
يف يتزوجن البنات من األعظم السواد أن الجمعية رأت الخامسة: املادة
العلل من كثري ذلك عن فيتسبب نموها، تم قد أعضاؤهن فيها تكون ال سن
القيام يحسن ال سنهن لصغر أنه عىل إلخ، … والعقم النسل وضعف التناسلية
عن فيتسبب الصحية، وقايتهم وسبل األطفال برتبية لجهلهن األمومة؛ بوظيفة
وزارة عهد يف طلباتنا قدمنا وقد اعتاللهم، األقل عىل أو األطفال موت ذلك
وصدر بصحتها، واقتنع االهتمام فأعارها ١٩٢٣ سنة إبراهيم باشا يحيى
سنة الوزارة أن غري عرشة. السادسة قبل البنت زواج بمنع القايض القانون
الترشيعية الغاية مع يتفق ال تفسريًا القانون يفرسهذا منشوًرا أصدرت ١٩٢٤
أحد أو األبوين شهادة يقبل أن العقود ملأذون يجيز إذ أجلها، من صدر التي
شهادتهم يؤيد ما يقدموا أن دون عرشة، السادسة بلغت البنت بأن األولياء
بتفسريه، املصلحة وأضاع حكًما، الخصم اعترب بذلك فكأنه رسمية، بوثيقة
مع متفقة األحيان من كثري يف تكون ال قد شهادة تأدية عىل األولياء وساعد
للقانون يعيد ما يصدروا أن األمل، كبري ولنا األمر، أويل طالبنا لذلك الواقع،

إصداره. من الغاية ويحقق قوته األول
الصحية، الشعب حالة لتحسني الوسائل بمختلف السعي السادسة: املادة
األمة لنواب قدمتها التي مطالبها ضمنت بأن أوًال الجمعية له عملت فقد
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األمور للسيدات املركزية الوفد لجنة مع متحدة ١٩٢٤ سنة وصحافتها
اآلتية:

التعليم. برنامج يف الصحة علم من األولية القواعد إدخال أوًال:
لألخالق صيانة واملسكرات املخدرات ملحاربة الالزمة القوانني إصدار ثانيًا:

للنسل. وحفًظا
سيما ال القطر مراكز جميع يف املستشفيات تعميم عىل العمل ثالثًا:
واالنكلستوما. البلهارسيا وأمراض والرسية املعدية األمراض مستشفيات

السرتداد والناقهون الضعفاء يقصدها الفقراء ألطفال مصحات إنشاء رابًعا:
قواهم.

أطفال ملراقبة مالحظات إيجاد مع املدن داخل بساتني إنشاء خامًسا:
الحدائق هذه يف يلعبون أطفالهن ويرتكن للتكسب يذهبن الالتي الفقريات

النظيفة. الصحية
تحقيق يف رغبة الرذيلة، ومحاربة الفضيلة لنرش السعي السابعة: املادة
تقوم الذي املتني األساس هي األخالق بأن وإيمانًا الرشيف، الغرض ذلك
يساعدهن ما وتعليمهن الفقريات بتهذيب الجمعية تقوم األمم، عظمة عليه
التعليم إدخال طلبت كما الحاجة، مخاطر رش ويقيهن الرشيف الكسب عىل
والبغاء. واملسكرات املخدرات ومحاربة املدارس، عموم يف والخلقي الديني

الصحيح، العلم تتعارضمع التي والخرافات البدع محاربة الثامنة: املادة
وأال الدجالني أيدي عىل ترضب أن الحكومة من الجمعية طلبت ذلك ولتحقيق

الزار. إلقامة رخصة تعطي
ويف املرشوعة، الوسائل بكل الدعوة نرش تتناول وهي التاسعة: املادة
… لها الدعوة ونرش بها الناس بتعريف كفيلة الجمعية أعمال كانت الداخل
لرئيسة مرص ودعوة الجمعية دعوة نرش يف األكرب الفضل فكان الخارج يف أما
يف عضو لكل بما اعرتايف مع شعراوي هانم هدى السيدة الفاضلة الجمعية

فضل. من الجمعية
كلمتي، أختم وقبل عالية، وهمة مصغية أذنًا تجد أن أرجو كلمتي، هذه
وإنما وننافسهم، لنزاحمهم املساواة حق نطلب ال أننا الرجال يتأكد أن أرجو
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فما بالدنا، مستقبل وخري جميًعا خرينا فيه ما عىل وإياهم لنتعاون نطلبه
الحقيقي التعاون يتم وال فيها. فرد كل لتعاون حاجة يف كربى عائلة إال الوطن

والعدل. الحق عىل املؤسس التفاهم حسن ساد إذا إال
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كان فقد املرصية، النسائية الحركة تاريخ يف عاديٍّا رجًال أمني قاسم املرحوم يكن لم
صاحب وكان القضية، هذه إىل األنظار لفت الذي الصوت وكان املرآة، تحرير صاحب
صوت أول صاحب يكن لم أنه رغم شخصه، يف والتجريح عليه الهجوم من رصيد أكرب

املرأة. بتحرر نادى
املرأة، أعداء صفوف يف يقف وهو الفكرية حياته بدأ أمني قاسم أن الغريب ومن
الرأي وأصحاب والفضالء العلماء يجمع فاضل نازيل األمرية صالون رأى عندما ولكنه
باشا سعد صديقه من بدعوة حديثها إىل استمع وعندما والثقافة، األدب ورجال والفكر
لقضية نصريًا الصفوف مقدمة يف ليقف األعداء صفوف من انتقل أن يلبث لم زغلول،

املرأة. تحرير
االجتماعي املصلح رحيل عىل عاًما عرشين مرور فرصة انتهزنا ١٩٢٨ مايو ويف
حديقة مرسح دار يف االحتفال هذا أقيم وقد ذكراه، لتكريم احتفاًال لنقيم أمني قاسم
لرد مهرجانًا وكان … النسائية والقيادات العامة الشخصيات من عديًدا وضم األزبكية،
األعداء سهام عليه تكاثرت أن بعد محسوًرا حزينًا قىضنحبه الذي العظيم الرجل اعتبار

وأرسته. بيته إىل التجريح وصل أن وبعد جانب، كل من
االحتفال هذا عن ١٩٢٨ مايو ٦ يف الصادر عددها يف السياسة جريدة كتبت وقد
أخالق من الجميل وعرفان الوفاء «إن املناسبة: هذه عن قالته ما بني من وكان بإفاضة،
املرأة شأن زاد أمني قاسم ذكرى بتكريم االحتفال إىل بدعوته النسائي فاالتحاد املرأة،
الرفيع باملقام خليقة املرأة أن عىل وبرهن العظيم، املصلح ذلك روح وأرىض رفعة،
قائلة: الصحيفة وأضافت الرجال.» من املصلحني أفضل بمساعدة تبوئه إىل تسعى الذي
أم العصمة صاحبة مقدمتهم ويف حرضوا الذين بذكر الحفلة مقام عىل ندل أن «وحسبنا
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باشا، صفوت ومحمد باشا، الشميس وعيل باشا، غايل واصف املعايل: وأصحاب املرصيني،
ولطفي باشا، شفيق وأحمد باشا، دوس وتوفيق باشا، عيل ومحمد باشا، طلعت وأحمد
واألستاذ فهمي، مصطفى والدكتور حسني، طه والدكتور بك، عمر وعيل بك، السيد
واألوانس.» السيدات من كبري وعدد بك، شريين وإسماعيل الرازق، عبد مصطفى الشيخ

فيها: قلت كلمة املناسبة بهذه ألقيت وقد

وسيداتي… سادتي
حفلة يف أمني بك قاسم املرحوم بها نطق كلمة بآخر كلمتي أبدأ أن يل اسمحوا
(كم قال: إذ وفاته، ليلة الرومانيني الطلبة يحيي وهو العليا املدارس نادي
طاقات تزين كما مجالسنا يزين سيداتنا فيه أرى الذي اليوم يف سعيًدا أكون
أن قبل قاسم املرحوم بها نطق جملة آخر هي هذه الجلوس)، قاعات الزهور
يمهله لم غالية أمنية تتضمن ترون كما وهي وجيزة، بربهة ربه دعوة يلبي

يشهدها. حتى املوت
يجلب كان بما القيام لهم، والوفاء باملوتى الرب مظاهر أجلِّ من كان وملا
ما أقل أن النسائي االتحاد جمعية رأت الحياة، قيد عىل أنهم لو رسورهم
هذه يف باالشرتاك األمنية تلك تحقيق هو إنما العظيم الفقيد روح نحو عليها
الذي بعاملنا متصلة األعىل عاملها يف األرواح كانت فإذا عمليٍّا، اشرتاًكا الحفلة
الحفلة هذه يف اآلن علينا ترفرف أمني قاسم روح أن يف شك فال فيه، نحن
سبيل يف ناضل طاملا الذي املبدأ لتحقيق ورسوًرا؛ غبطة ممتلئة وهي الرهيبة،

جهاده. ميدان يف وهو مات حتى إليه الدعوة
الدافع فليس العظيم، لفقيدنا الواجب بهذا اليوم قمنا إذا … السادة أيها
العدالة فيه لنحيي بل فقط، املرأة نرصة يف وجهاده بفضله االعرتاف محض لنا
تكوين يف الصادقة ومعونته الخري حب فيه ولنحيي القضاء، يف وأثره أيًضا
ثم املرصية، الجامعة فكرة ابتكار فيه ولنحيي اإلسالمية، الخريية الجمعية
املرأة» «تحرير كتابيه تأليف يف النادرة األدبية الشجاعة ذلك بعد فيه لنحيي

وخزيًا. سبة يعد املرأة باسم النطق كان وقت يف الجديدة» و«املرأة
صفات فيها تزاحمت عظيمة بارزة شخصية كانت قاسم شخصية إن نعم
والوطني القدير، واألديب الخطري، واملصلح الحكيم، القانوني صفات جمة،

وإقدامه. شجاعته الصفات تلك حلية وكان الغيور،
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سيما وال املمتازة، املواهب تلك كل قاسم يف حيينا إذا … السادة أيها
تحريرها بواجب شعوره أن نعتقد فألننا املرأة، تحرير يف الحسن بالءه
للعدل احرتامه مجرد إليه يدفعه لم تعليمها، إىل والدعوة عنها بالدفاع وقيامه
األمم بني شأنها رفع يف وتفانيه ملرص حبه وخالص بل فحسب واإلنصاف
من السيدات معرش نحن ننشدها التي نفسها غايتنا هي الغاية وهذه الحية،
حينما خصومه وأنصفه قومه وقدره املوت أمهله ولو النسائية، نهضتنا وراء
واسعة مرصخطوات لخطت إصالحه، سلسلة ليتمم املرأة بتحرير يطالب رشع
السامية، بمواهبه نتمتع أن علينا أبى القدر ولكن مضت. سنة عرشين من
وقد فادًحا، خطبًا موته فكان املنية وعاجلته قومه وخذله خصومه فحاربه
من توهموه ما مبدئه ضد قاسم خصوم استعملها التي أمىضاألسلحة من كان
الجديدة، واملرأة املرأة تحرير كتابيه وبني داركور الدوق عىل رده بني تناقض
الثاني كتابه ويف تقاليدها، ويحبذ بالده عادات عن يدافع األول كتابه يف إنه إذ
مدفوًعا كان األوىل الحالة يف أنه يفهموا ولم قيودها. وفك املرأة بتحرير يطالب
يقتضيه فيما دقيق وبحث عميق تفكري بعد لبالده واإلخالص اإلصالح بعوامل
جارحة، بكلمة رشفه مس إذ األبي الرجل مثل رده يف مثله وكان النهوض،
يبحث رشع رشده، إليه وعاد روعه هدأ إذا حتى كرامته، عن للزود إباؤه دفعه
واستئصاله. تداركه عىل عمل واقًعا أمًرا تبينه فإذا إليه. وجه ما حقيقة يف

كاتبه فيه انتقد الذي واملرصيني» «مرص داركور الدوق كتاب قاسم قرأ
ونتائجه الحجاب عىل وحمل قاسيًا، تشنيًعا علينا وشنع مرٍّا، انتقاًدا عاداتنا
عرشة فمرض الكتاب، ذلك قاسم قرأ شعواء، حملة لنسائنا رجالنا ومعاملة
اكتشاف عن نشأ التألم هذا بعض ولعل وتأمله. تأثره لشدة قراءته عقب أيام
العادة بحكم قبل من إليها ينتبه لم وكأنه النقد هذا غضون يف مؤملة حقائق
املرصية املرأة تحرير فكرة نفسه يف نبتت الحني ذلك ومن عليها، نشأ التي

الرقي. لسنن وخضوًعا للحق انقياًدا وتعليمها
ذكرى إلحياء اليوم فيه نحتفل الذي البناء هذا أن السادة أيها علمتم وإذا
املصلح ذلك به أعني بالقديم، تمسًكا أشدهم بل خصومه أحد شيده قاسم،
وهو إال ببالدنا، التطور رجال طليعة يف يعد الذي العظيم واالقتصادي الكبري
مصلح كل شأن بأن سلمتم ذلك، علمتم فإذا بك، طلعت مرصمحمد بنك مدير

والرقي. التقدم لسنن الخضوع
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من الفضل ألويل التماثيل يقيموا أن مرص لبني تسنى إذا … السادة أيها
املخلصني. املصلحني طليعة يف قاسًما أن يذكروا أن عليهم وجب عظمائهم،

يذهب حريتها وإعطاءها املرأة تعليم أن البعض يظن … السادة أيها
والرجولة، الخشونة من شيئًا طباعها يف ويدخل الطبيعية مميزاتها من بيشء
دفاعه يف قال إذ داركور، الدوق عىل رده عند الظن ذلك خطأ يف قاسم وقع وقد
األم منظر (إن املتعلمة: والغربية الرشقية بني يقارن وهو املرأة موضوع عن
ولكني يرسني، بيتها بشئون قائمة وهي املرأة ومنظر … عواطفي يملك البارة
كيف صارخ: بعنف يدي وتهز يدها يف وكتابها تبادرني امرأة أشاهد حينما

النفور). عن يبعد ال بيشء نحوها أشعر صديقي؟ يا الحال
أرفع هو بمن لتشبهه بفطرته ميال اإلنسان أن السادة أيها تعلمون وقد
تراه فألنها بالرجل، تتشبه أن الحقوق املهضومة املرأة حاولت فإذا قدًرا، منه

حقوقه. بكل لتمتعه االجتماعية الهيئة يف سلطانًا وأعز منها أرفع
الرجل، بجانب مركزها وتتبوأ حقوقها إىل املرأة فيه تصل الذي اليوم وإن

ومميزاته. برجولته الرجل يحتفظ كما ومميزاتها بأنوثتها تحتفظ
الجنسني تناسب من تنتج التي العظيمة الفوائد من األمة تجنيه ما عدا هذا
أخريًا، الحقيقة هذه أدرك قاسًما أن يف أشك ولست الحياة، مظاهر كل يف
هللا فرحمه وتعليمها، املرأة بتحرير للمطالبة دفعته التي العوامل من فكانت

الجزاء. خري الوطن وعن املرأة عن وجزاه واسعة رحمة

أمني قاسم خلفاء

البداية يف تحدث وقد اآلخر، بعد واحًدا الخطباء قدمت كلمتي، من انتهيت أن وبعد
خاطب حسناء بأبيات خطبته فاستهل بالسياسة، املحرر حمدي الحميد عبد األستاذ
سنة لحركة كان وما البالد، يف النسائية النهضة تاريخ إىل ذلك بعد وانتقل قاسًما، بها
عملوا قد كانوا وإن الرجال من أمني قاسم خلفاء «إن وقال: فيها، التأثري من ١٩١٩
أملوه ما وكان بنفسها، العمل تتوىل أن للمرأة خري أنه وجدوا أنهم غري دعوته، لنرش
فهي هذا، يف غرابة وال املرأة، لتحرير العامالت مقدمة يف زغلول صفية السيدة فأصبحت
«تحرير كتابه: إليه قدم هذا إن حتى لقاسم صديق أصدق كان الذي زغلول سعد قرينة
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شعراوي وزوج باشا سلطان كريمة وهي الحركة، زعامة هانم هدى تقلدت ثم املرأة».
الوطنية.» الحركة يف كبري نصيب ولكليهما باشا،

املرأة، تحرير سبيل يف أمني قاسم جهاد عن فوزي عزيزة اآلنسة ذلك بعد وتحدثت
املعّطالت. رغم النجاح من عمله به كلل وما

الدين أساس عىل دعوة

عنه نيابة ألقاها وقد البرشي، العزيز عبد الشيخ األستاذ فضيلة كلمة ذلك بعد وجاءت
بقوله: افتتحها وقد الحربية، املدرسة يف العربية اللغة أستاذ مرعي أفندي املعطي عبد
أمني قاسم دعوة عىل ورضباته الرضس وجع من أشد كانوا الحارضين من كثريين «إن

أمني.» قاسم شخص وعىل
داركور الدوق عىل رد ملا إنه حتى الرجعيني، من حياته مبدأ يف كان قاسًما إن وقال
يجمع مجلسها وكان فاضل نازيل األمرية فظنت السفور، واستنكر الحجاب عن دافع
نمر وفارس سلمان الكريم وعبد زغلول سعد عبده، محمد أمثال والفضالء العلماء
صديقه قدم سعًدا ولكن لذلك، فغضبت يقصدها، أنه وابنه؛ واملويلحي رصوف ويعقوب

إليها.
يطالب وأخذ رأيه عن انقلب فضلها، ووثاقة حلمها ورجاحة عقلها شدة رأى وملا

املرأة. بتحرير
عىل دعوته بنى بل املرأة بتحرير مطالبته يف ملحًدا يكن لم قاسًما بأن وأضاف
املرأة من الرجل تحرير أراد بل الرجل، من املرأة تحرير يرد لم أنه كما الدين، قواعد

الجاهلة.

فرنسية خطبة وألقت اإلسكندرية، فتيات من شفيق أحمد درية اآلنسة تحدثت ذلك وبعد
بالتصفيق. السامعون قابلها

ألقاها وقد املناسبة، بهذه قصيدة أعد قد بك شوقي أحمد الشعراء أمري وكان
نجاح آيات من كان ولقد املالية، وزير معايل مكتب مدير جرب بك شفيق جهوري بصوت
معارضيها. من كان أن بعد مؤيديها من أصبح قد الشعراء أمري أن أمني قاسم دعوة

مدرسة ناظرة رمضان روفية السيدة املهرجان، هذا يف املتحدثني بني من وكان
بك. الهلباوي إبراهيم واألستاذ االبتدائية الحلمية
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حرضة ونجل أمني قاسم املرحوم حفيد أمني أفندي قاسم الشاب الحفل وختم
والخطباء والخطيبات النسائي االتحاد فشكر مرص، بمحكمة القايض رشدي بك توفيق
تيمنًا جده باسم سمياه والديه إن وقال: رقيقة، بكلمات التكريم حفلة يف اشرتكوا الذين

نهجه. ينهج أن يف وأمًال بذلك جده باسم
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املرصية، النسائية الحركة لتاريخ مواكب تاريخ يف األمريكية النسائية الحركة بدأت
صورة يعطي الدور هذا أن باعتبار األمريكية املرأة تحققه بما اهتمام هناك كان ولذلك
تستفيد أن يمكن وما املتقدم، العالم دول يف النساء اهتمام ينال أن يمكن عما واضحة
النسائية الحركة تهتم أن الطبيعي من كان هنا ومن املجال، هذا يف املرصية املرأة منه
لتفتح النهضة هذه معالم املرصية الصحافة تتابع وأن إنجاز، وكل مؤتمر بكل املرصية

واالجتماعية. العامة الحياة لخدمة املرأة تحققه ما عىل واألذهان األعني
قضية ملناقشة عقد الذي األمريكي النسائي باملؤتمر العاملية الصحافة اهتمت وقد
العالم» ونساء أمريكا «نساء عنوان تحت اإلنجليزية الصحف وكتبت العاملي، السالم
عرشة يمثلن الواليات مختلف من مندوبة سبعمائة حرضته الذي املؤتمر ذلك إىل تشري
دول إزاء األمريكية الحكومة موقف املؤتمر هذا بحث وقد البالد، تلك يف امرأة ماليني
املؤتمر وذهب العاملية، السياسة يف ومشاركتها تعاونها وعدم أمريكا عزلة وانتقد العالم،
إلنشاء الطائلة النفقات بذل األمريكي الشعب عىل يفرض الذي هو املوقف هذا أن إىل

امللمات. ويدفع الطوارئ يرقب عظيم أسطول
األمريكية البحرية وزير دافيز املسرت حرضه قد أنه املؤتمر هذا أهمية عىل يدل ومما
تعزيز سياسة بها أيد خطبة كالهما ألقى وقد األساطيل، عن بالنيابة سكوفيلد واألدمريال
األسلوب، هذا استهجن النسوي املؤتمر ولكن فقط، دفاعية ألغراض األمريكي األسطول
وتجعل القلق عوامل تزيد أن شأنها من خطة عىل تسري الحكومة بأن قراًرا وأصدر
املنافسة سيزيد األمريكي البحري الربنامج هذا ألن األخطار؛ بأعظم مهدًدا العالم سالم

السالم. جو تعكري إىل الزيادة وستؤدي البحرية، الدول بني
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أذهان لتنوير عامة حملة خطة تنظيم هو املؤتمر أصدرها التي القرارات أهم ولعل
املمكنة املساعي جميع ببذل األمريكية الحكومة مطالبة عىل وتحريضه األمريكي الشعب

الحرب. لتحريم متعددة محالفات عقد عىل الدول لحمل
عىل به يستحثه أمريكا، جمهورية رئيس كوليدج املسرت إىل خطابًا املؤتمر وجه وقد

الدولية. املحكمة إىل أمريكا انضمام بقصد األوروبية الدول مع املفاوضات استئناف
وقالت: املؤتمر أعمال فانتقدت األمريكية، الصحف بعض املوقف هذا أثار وقد
برشط الوطن بمصالح التضحية عن يحجمن ال املؤتمر حرضن اللواتي املندوبات إن
للنساء وليس يشء، يف القومية الكرامة مع تتفق ال خطة وهي السالم، عىل املحافظة

لها. يتعرضن حتى الحربية األمور يف شأن
جاء الصحيفة إىل برسالة املندوبات إحدى بعثت فقد … ذلك إزاء املرأة تصمت ولم
مقيدات املايض يف كنا لقد نعرفها، أن النساء معرش نحن نود كثرية أمور «هناك فيها:
العهد ذلك ولكن بيوتنا، بشئون ونُعنَى دارنا عقر نلزم أن منا يطلب وكان كثرية، بقيود
إذا علينا يعاب فهل بها، معرتف حقوق وغريها البالد هذه يف للمرأة وأصبح انقىض قد
املؤتمر هذا يف منا اجتمع لقد بها، الرجال خربة طالت التي األمور بمعرفة اهتممنا نحن
الذي األمة شطر أننا تذكرنا وإذا األمريكيات، النساء من املاليني يمثلن مندوبة تسعمائة
املنزلية بالشئون خربتنا إن … عملنا عىل لالعرتاض وجه يبق لم بالرجال، الوطن يمد
إىل تدفعنا التي هي الخربة وهذه األرسة، بميزانية لالحتفاظ باألموال العناية علمتنا قد
أن الحق ولنا — نعرف أن نطلب فنحن بها، عبث كل ومنع الدولة ميزانية عىل الحرص

اإلنفاق.» ذلك وجوه هي وما األموال تنفق كيف — نعرف

السالم طريق

خطبة األمريكية، النسوية لألندية العام االتحاد رئيسة شابمان، املسز ألقت فقد كذلك
الحرب، شبح ويقيص العالم سالم يضمن شيئًا نعرف ال «إننا فيها: قالت املؤتمر يف
تلك جملة ومن الغاية، تلك تحقيق أريد إذا مًعا نعمل أن يجب كثرية أشياء نعرف وإنما
الصغرى سيما وال الدول قلوب يف الطمأنينة ويوجد السالم يضمن نظام إنشاء األشياء
الناس عقول يف السالم فكرة وترسيخ الدولية، املنازعات يف للفصل نظام وإيجاد منها،
القانون أن وهي الفكرة هذه الناس وتعويد النفوس، من القلق عوامل جميع وإزالة
الدعوة وترويج السالم دعائم تقوية شأنه من سعي كل وبذل القوة، فوق يكون أن يجب
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السالم ضمان إىل حتًما يؤدي السبيل هذا عىل السري أن مخلًصا اعتقاًدا نعتقد وأننا إليه،
الناس. نفوس من القلق عوامل وإزالة

بكل ويعمل جهوده كل سيبذل األمريكية النسوية لألندية العام االتحاد وإن هذا؛
مجال لها ويفسح أمة، كل يرشف الذي العادل السالم … العاملي السالم تحقيق عىل قواه
وإن تحقيقها، إىل أمة كل تسعى بأن جديرة مسألة وهذه الحقيقية، املدنية ظل يف الرقي
السالم لضمان السعي وهي منها، التنصل يستطعن ال خطرية تبعة أمريكا نساء عىل

العاملي.»
١٩٢٨ مايو ٢٦ بتاريخ الصادر عددها يف األسبوعية السياسة جريدة نرشت وقد

تقول: التعليق نهاية يف وكتبت فيه، دار وما املؤتمر هذا عىل مطوًال تعليًقا

للدعوة أمريكا يف عقد الذي العظيم النسوي املؤتمر عن موجزة خالصة هذه
له نرى ال وقد التاريخ، شهده نسوي مؤتمر أعظم قلنا كما وهو السالم، إىل
ومن ا، جدٍّ عظيًما سيكون املستقبل يف تأثريه ولكن عاجلة محسوسة نتائج
وزير حضور بأمره، األمريكية الحكومة واهتمام شأنه عظم عىل األدلة أعظم
وال مباحثاته، يف واشرتاكهما جلساته، البحر أمراء وأحد األمريكية الحربية
القرارات بعد األمريكية الحكومة خطة ستكون بما اآلن نتكهن أن نستطيع
سيواصلن أمريكا نساء أن مؤكًدا يكون يكاد ما ولكن املؤتمر، أصدرها التي

ورخائه. سالم سبيل يف جهودهن بذل

الخريية السوق

مزيد إىل فيدفعنا إلينا، يصل العالم أنحاء مختلف يف النسائية للحركة النبض هذا كان
كبري، حد إىل االجتماعي املجال عىل تركز املرصية النسائية الحركة وكانت البذل، من
السعيد املستقبل وبناء التخلف محاربة هي التقدم طريق عىل خطوة أول أن باعتبار

للطفولة.
فتيات لصالح خريية سوًقا النسوي االتحاد جمعية أقامت الهدف، لهذا وتحقيًقا

سالمته. وتحقيق الطفل إعانة يف للمساعدة خرييٍّا حفًال أقامت كما املشغل،
بافتتاح حسن وعفت حسني الدين وكمال إسماعيل آمنة األمريات تفضلت وقد
أم األمرية السمو صاحبة تربعت كما منتجاتهن، بعض برشاء الفتيات وتشجيع السوق
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أوائل من فتاة عرشة أربع مكافأة عن فضًال للجمعية، األموال ببعض الوالدة املحسنني
كازينة هللا لطف آل األمراء وضع فقد كذلك جميلة، ذهبية وأقراط بأساور الناجحات

الخريية. حفلتها إلقامة الجمعية ترصف تحت الجزيرة
الحية املناظر يف للظهور تطوعن قد واآلنسات العقائل كرائم أن بالذكر وجدير

تنسيقها. وجمال الحفلة نجاح يف نصيب لعلمهن فكان «التمثيل»،
هذا يف أسهم من لكل الشكر لتقديم برئاستي النسوي االتحاد جمعية اجتمعت وقد

املناسبة: بهذه أصدرناه الذي البيان يف وقلنا الخريي، العمل

إعانة يف واملساعدة السوق، افتتاح عىل الكريمات األمريات حرضات إقبال إن
األمل، نفوسنا يف يبعث بأمرها، والعناية الفتاة وحماية وسالمته، الطفل
الرب أويل من جمعيتنا تلقاه الذي التشجيع هذا وإن العزم، صدورنا يف ويقوي
سعيهن جميًعا لهن فنحمد الجهاد، مضاعفة إىل ويدفعنا أزرنا يشد واإلحسان
دار ومكتب مشغل بناء تشييد يف األسباب لنا تهيأت متى وسنبدأ الجميل،
أمهات إعداد يف عملنا دائرة توسيع لنا ليتسنى ومستوصفه، النسوي االتحاد
مبادئ إىل أمهاتهم وإرشاد الفقراء، األطفال ومعالجة … للمستقبل كامالت

الصحة. علم
أنفسهم عىل فرضوا الذين الصحفيني حرضات نشكر أن يفوتنا وال
أم اآلنسة حرضات ونشكر الوطن، شأن وإعالء التعليم نرش سبيل يف الجهاد
لنا ملعاونتهم الشوا وسامي الوهاب عبد ومحمد العقاد محمد واألساتذة كلثوم

الحفلة. رشفوا الذين عىل الرسور بإدخال
بها: تفضلت التي التربعات وهذه

الدكتور املرحوم حرم من هدايا للجمعية قدمت فقد هؤالء جانب وإىل
عاصم، بك حسني وكريمة باشا، صدقي إسماعيل وكريمة باشا، طلعت

بك. الهلباوي وحفيدة إسماعيل، بك وعيل بك توفيق وكريمات
١٩٢٨ أبريل ١٠ بتاريخ الصادر عددها يف «النور» مجلة تحدثت وقد هذا؛
االجتماعية الحياة تطوير أجل من النسائي االتحاد به قام الذي الدور عن

املجلة: وقالت … الفقريات أوساط يف وبخاصة للمرأة،

عالية، همة شعراوي هانم هدى الكبرية املحسنة الفاضلة لحرضة
بعمل لتنهض إال سكون، أو بحركة تأتي وال خطوة تخطو ال فهي
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جنيه

الوالدة املحسنني أم األمرية ١٥٠
حسني الدين كمال محمد األمري ١٥٠

شعراوي بك محمد ١٠٠
مختار نعمت األمرية ٥٠
حسن عزيزة األمرية ٥٠

فهمي هانم عائشة العصمة صاحبة ٣٠
األمريكية النقل رشكة من هريمان، مسيو ٢٠٠

عباس خديجة األمرية ٢٥
حسني الدين كمال األمري ٢٠
هللا لطف ميشيل األمري ١٠
عزت فاضلة األمرية ٥
فهمي باشا قليني ٥

باشا النحاس مصطفى ١
الرتام رشكة ١
العثماني البنك ١٫٥
موصريي مدام ١

كانربي جوزي مسيو ١
باخوم بك حنا ١

باشا الفقار ذو سعيد ١
باشا رسي إسماعيل ١
دياب بك حبيب ٠٫٥
مختلفة تربعات ٦

له وهبت الذي العظيم باملصنع ناهيك بالنفع، األمة عىل يعود مفيد
وجعلته الصيني أنواع وجميع الخزف لعمل وأنشأته الطائلة األموال
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هي فها ذلك وفوق واأليتام، الفقراء أبناء من املئات لتعليم ا خاصٍّ
الفرنسية باللغة مرص يف أنشأتها التي «املرصية» الكربى املجلة
وكم أفكارها، سمو عىل تربهن املرصيات السيدات كرامة عن للدفاع
مؤتمرات وألعظم أمريكا ويف أوروبا عواصم يف رحالت لحرضتها
السيدة اسم لترشيف مثال خري فيها كانت الغرب، يف السيدات

املرصية.
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القرن بداية يف برزت التي النسائية الشخصيات أعظم من بانكهرست مسز كانت
الدكتور من تزوجت وقد مانشسرت، مدينة أعيان من رجل ابنة وكانت العرشين،
وابنًا بنات ثالث منه وأنجبت اإلنجليز، املحامني كبار من وهو بانكهرست، ريتشارد
من بكثري يُعنَى زوجها وكان وباريس، مانشسرت يف دراستها تلقت قد وكانت واحًدا،
عالقة له ما كل يف وبخاصة وتؤيده، ذلك يف تساعده فكانت االجتماعية، اإلصالحات
التعليم مجلس يف عضًوا انتخبت القرن هذا أوائل ويف وتحريرها، املرأة حال بإصالح
وإصالح املرأة حقوق عن للدفاع وتفرغت ١٩٠٦ عام يف استقالت ولكنها بمانشسرت،

الفقراء. حالة
فانرصفت عاًما، بثالثني ١٩٢٨ يونيو منتصف يف وفاتها قبل مات قد زوجها وكان
وقفت األوىل، العاملية الحرب نشبت وعندما واملرأة، الوطن لقضايا الفرتة هذه طوال كلية
وتبث الشبان بني تعمل وأخذت مؤقتًا، املرأة حقوق عن وتغاضت الوطن، لخدمة نفسها
يرددها مشهورة حماسية خطب لها وكانت … الوطن عن دفاًعا للحرب للتطوع الدعوة

وصالبة. حماسة وتزيدهم معنوياتهم لرتفع امليدان إىل طريقهم يف الجنود
نسائية زعيمة باعتبارها بانكهرست، مسز وفاة بنبأ املرصية الصحافة اهتمت وقد

تقول: السياسة جريدة وكتبت العاملي، املستوى عىل مرموقة

زعيمة بانكهرست مسز الربقية األسالك نعت … الحايل الشهر منتصف يف
تمتع يف األكرب الفضل وصاحبة اإلنجليز، بالد يف املرأة بحقوق املطالبات
من به يتصل وما االنتخاب حقوق من به يتمتعن بما اإلنجليزيات النساء
مسز حملت التي الثورة إن قلنا إذا نغايل ولسنا املختلفة، السياسية املزايا
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النساء به تتمتع ما سبب هي الزمن، من ردًحا إنجلرتا يف لواءها بانكهرست
رسى فقد واالجتماعية، السياسية الحقوق من العالم أنحاء جميع يف اليوم
من التحرر يف الرغبة املرأة نفس يف وأيقظ األنحاء، جميع إىل الثورة تلك لهيب

املظلمة. العصور منذ بها ترسف كانت التي الرق أصفاد

فقالت: بانكهرست، مسز شخصية جوانب عن تتحدث الصحيفة واستطردت

السعي عن بانكهرست مسز لتلهي السياسية النسوية النهضة زعامة تكن ولم
شئونهم، وإصالح والعامالت بالعمال والعناية املرأة تعليم مستوى لرفع
زوجها كان حظها ولحسن … والجسدية العقلية قواها ذلك عىل وقفت وقد
النساء فيها تكثر التي املراكز تزور فكانت … مساعيها جميع يف يؤيدها
املرأة حالة تكن ولم مطالبهن، جميع عىل وتقف أحوالهن فتدرس العامالت
ومع املتوسطة، العصور يف املرأة حالة من بكثري أحسن يومئذ اإلنجليزية
أن إال … مراًرا الحالة تلك من بالشكوى صوتها رفعت بانكهرست مسز أن
كانوا األمور مقاليد بيدهم كان الذين وجميع الرجال من السياسة عظماء
ولم هازئني، ضاحكني صوتها سماع عن أذانهم ويصمون بمطالبها يسخرون
الالزمة األموال تجمع ١٩٠٦ سنة من فأخذت عناًدا، إال يزيدها عنادهم يكن
ما إنه قيل حتى منتظر، غري نجاًحا هذا يف نجحت وقد … دعوتها لبث لها
لنرش بانكهرست مسز جمعتها التي األموال لها جمعت إنجلرتا يف نهضة من

اإلنجليزية. املرأة حالة وإصالح دعوتها
بانكهرست مسز تناست حتى ١٩١٤ سنة يف تنشب الحرب كادت وما
وأخذن مؤقتًا بحقوقهن املطالبة عن فسكتن قضيتهن، إنجلرتا نساء وجميع
يتطوعوا لكي الرجال بني الدعوة وبث الوطن لخدمة جهودهن كل يوجهن
املرأة، حقوق بقضية إنجلرتا يف أحد يسمع لم كلها الحرب مدة ويف للحرب،
مسز عادت أعمالهم، إىل الرجال وعاد أوزارها الحرب وضعت ملا ولكن
إنجلرتا يف الرجال نفسيات وكانت والكفاح، النضال إىل وأترابها بانكهرست
لهم أدته ملا املرأة مطالب عىل عطًفا أكثر القوم فأصبح ذاك، إذ تغريت قد
قضية عىل عادت الخدمات تلك أن الواقع ويف الحرب، يف الجليلة الخدمات من
الحرب بعد اإلنجليزية الحكومة شعرت فقد النتائج؛ بأحسن اإلنجليزية املرأة
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املرأة مؤيدي أكرب من أصبحوا قد القتال، ميادين من العائدين الجنود بأن
بعواطف االستخفاف السياسة حسن من يكن فلم مطالبها، عىل العاطفني
فيهم، للخطابة وقفت كلما تكهربهم التي بانكهرست مسز وبدعوة الجنود
وأن وزارة أية تسقط أن إمكانها يف كان بانكهرست مسز أن يف شك وال
الحكومة أرصت لو ١٩١٨ سنة ختام يف أهلية حرب نار إنجلرتا يف توقد
صوت إىل تصغي أن الحكومة رأت ولذلك العداء، مناصبتها عىل اإلنجليزية
املرأة وصول دون تحول كانت التي الحواجز جميع فهدمت والحكمة، العقل
ذلك حسن من يكن فلم … مطالبها جميع إىل وإجابتها السياسية حقوقها إىل
أعظم بل إنجلرتا، عرفتها نسوية زعيمة أعظم كانت التي بانكهرست ملسز كله

التاريخ. يف ظهرت زعيمة

مفتوح كتاب

وهكذا العالم، أنحاء مختلف يف النسائية القيادات عن الصحافة تتحدث كانت هكذا
وسط طريقنا نشق أن علينا كان ذلك رغم لكن املرصية، النسائية النهضة تؤازر كانت
وصاحب الوزراء مجلس رئيس الدولة صاحب إىل مفتوًحا كتابًا وجهت ولذلك الصعاب،

االجتماعي. لإلصالح النسائية الدعوة بشأن الحقانية وزير املعايل
يأتي: ما املفتوح الكتاب هذا يف جاء وقد

رئاستها رشف يل التي النسائي االتحاد جمعية أوفدت ١٩٢٣ يونيو شهر يف
تحديد مهمني: طلبني إليه يرفع الوزراء مجلس لرئيس أعضائها من وفًدا
وزارة فرحبت والعايل، الثانوي التعليم يف بالبنني ومساواتها البنت، زواج سن
وعملت بعدالتهما، مقتنعني الطلبني بهذين باشا إبراهيم يحيى الدولة صاحب

تنفيذهما. عىل فعًال
ذلك فشجعنا اإلصالح، يف وحبها حكومتنا إلنصاف ورسوًرا غبطة امتألنا
عدل من فيها ملا املرصية األرسة سعادة تكفل حيوية أخرى مطالب تقديم عىل
السمحاء. الرشيعة وروح الحارض العرص مقتضيات مع يتفقان وإنصاف

الدولة صاحب وزارة عهد يف ١٩٢٦ نوفمرب شهر يف املطالب تلك رفعنا
ذاك، إذ الحقانية وزير باشا السعود أبي املعايل صاحب إىل يكن باشا عديل
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أيًضا رفعناها ثم اإلصالح، حب من فيه معهود هو ما االهتمام من فأعارها
األمة، ونواب الحكومة قبل من ارتياًحا فصادفت والنواب الشيوخ مجلس إىل
درًسا لدرسها والقانون الدين رجال من نخبة من مكونة لجنة عىل فأحيلت
تعديالت إدخال الرجعيني) بأفكار التصادم (اتقاء اللجنة هذه فرأت دقيًقا،
النواب مجلس عىل عرضها تعديلها، من االنتهاء وبعد بمزاياها، تذهب كادت
ألخرى جلسة من وتأجلت بنظرها، الظروف تسمح فلم عليها، للتصديق

املستعجلة. األمور من بغريها املجلس الشتغال
عاتقها عىل الحارضة الحكومة وأخذت النيابية، الحياة عطلت وقد واآلن
رجالها بأرسها، املرصية األمة سعادة فيه ترى إصالح كل بتحقيق القيام
ما الشخصية األحوال مرشوع تعري أن نأمل كنا وفقرائها، أغنيائها ونسائها
اإلصالح. حب إال العوامل من بعامل متأثرة غري واالعتبار، العناية من يستحقه
جريدة يف قرأناه ما هالنا الحارضة، الوزارة يف عقيدتنا هذه كانت وملا
الزوجات تعدد مسألتي إهمال يف شارعة الحكومة أن منه يفهم مما املقطم
بحجة مزاياهما، من الباقية بالبقية يذهب تعديًال تعديلهما أو الطالق وفوىض
واملعرفة، العلم والنتشار النفقات كثرة التاليشبسبب يف أخذ الزوجات تعدد أن
مصلحة يف يكون ال قد أسبابه ذكر بعد القايض يد عىل الطالق وقوع وألن
مثًال، عمرها من عرشة الثامنة يف ابنة ولزوجته لرجل وكان فرض إذا الزوجني
التشويه من ذلك يف فيكون الطالق، يستحق منكًرا عمًال الزوجة أتت وقد

زواجها. طريق يف عثرة حجر ويقف بمستقبلها يرض ما البنت بسمعة
النظر إهمال الوزارة ترى أجلها من التي الخطرية األسباب هي هذه فهل

الحيويتني؟ السابقتني املسألتني يف
الرأي، وسداد الحكمة من فيه نعهده ما عىل الحقانية وزير أن نظن ال

املسألتني. هاتني يف النظر إهمال أراد إذا التافهة األسباب هذه مثل يبدي
التاليش، يف أخذ قد الزوجات تعدد بأن نسلم كنا فإذا األوىل، املسألة عن أما
بمزيد نرى نزال ال ألننا األغنياء؟ من الراقية الطبقة يف منحًرصا ذلك يكون فقد
إرضاء سوى لسبب ال واحدة بغري يتزوجون املتعلمني من كثريًا األسف من
والفقرية، املتوسطة الطبقتني بني شائًعا الزوجات تعدد نرى كما شهواتهم،
قليًال ولو شيئًا ادخر إذا الفقراء بعض إن حتى املعيشة، غالء من بالرغم
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يف ادخره ما إنفاق من بدًال أخرى بزوجة الزواج إىل سارع اليومي، أجره من
وذويه. بأوالده والعناية الرضورية بيته حاجات

املرأة جانب الوزارة إلهمال استيائنا عن فضًال فإننا الثانية، املسألة أما
السبب هذا قراءة عند الدهشة كل دهشنا فقد التعديل، هذا يف وحقوقها
جزئي لفرض املزايا حجم عام إصالح يعطل أن املعقول من ليس إذ الغريب،
األسباب هذه ملثل املرأة جانب من يكون قد الطالق طلب أن عىل الوقوع، نادر

غريها. أو
يف بالتفكري األوىل أن يظن الشائن، الحادث هذا مثل وقوع فرضنا ولو
حيلة يعدمان ال وهما املرشع، دون األبوان هما واألحفاد األبناء سمعة وقاية

الطالق. طلب عند القايض عىل لعرضها املعقولة األسباب تدبري
الذي السبب مثل بينها من نجد أن قل الطالق، أسباب عن فتشنا وإذا

املرشع. يخشاه
ويضمن األرسة كيان يحفظ قد القايض بإذن الطالق تقييد أن بيد
القرآن إليه يرمي ما هو وهذا وأناة، للرتيث مجال وفيه وسعادتها طمأنينتها
تعاىل: فقال بينهما، شقاق خيف إذا الزوجني بني بالتحكيم أمر إذ الكريم
يُِريَدا إِن أَْهِلَها ْن مِّ َوَحَكًما أَْهِلِه ْن مِّ َحَكًما َفابَْعثُوا بَيْنِِهَما ِشَقاَق ِخْفتُْم ﴿َوإِْن

َخِبريًا﴾. َعِليًما َكاَن هللا إِنَّ بَيْنَُهَما هللا ِق يَُوفِّ إِْصَالًحا
من يستحقه ما املرشوع هذا تعري أن والحق العدالة باسم الوزارة فنرجو
سعادة عىل مرتكزة األرسة سعادة أن أعينها نصب واضعة والرعاية، العناية
عىل صربًا تستطيع لن وأنها األمس، امرأة هي ليست اليوم امرأة وأن املرأة،

الرجل. لشهوة إرضاء حقوقها هضم
من يكون أن عىس ما وتتدارك املوقف، تقدر الوزارة أن عظيم أمل ولنا
يف املفيد الحيوي املرشوع هذا نصيب يكون فال ونتائجها، املرأة نفس ثورة
وزارة سنته الذي الزواج سن قانون نصيب الحارضة اإلصالح وزارة عهد
وأردفته باشا سعد املرحوم وزارة فجاءت باشا، إبراهيم يحيى الدولة صاحب
إذ منه، مرجوة كانت التي بالفائدة وذهب مزاياه كل من جرده بمنشور
أن دون السن تحديد يف واألولياء اآلباء بشهادة يكتفوا أن العقود ملوثقي أباح
الحقيقية. السن تثبت طبيب شهادة أو امليالد بشهادة رسمية وثيقة يقدموا
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املبكر الزواج من البنت وقاية القانون، هذا سن من الغرض وكان
زواجها. يف وأوليائها آبائها تحكم من وحمايتها

إباحة من املنشور هذا أحدثه ما إىل الوزارة نظر نلفت املناسبة، وبهذه
الترصف هذا من ينشأ الذي واملعنوي املادي الرضر وإىل الصغرية، زواج
نسبها. عىل والقضاء الصغرية صحة وتضحية والتزوير الكذب عىل كالتشجيع
بعض سنة تتبع وال فيها، آمالنا تحقق الوزارة أن عظيم رجاء ولنا
وزارة رائد يكون وأن سالفتها. بنته ما تهدم منها كل السابقة الوزارات
الخري إىل هللا وفقها واإلنصاف. العدل بتنفيذه تقوم مرشوع كل يف اإلصالح

والسداد.
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عىل وجدل مناقشة موضع باملرأة املتعلقة االجتماعية األحوال إصالح إىل دعوتنا كانت
وكانت ومعارض، مؤيد بني اآلراء تختلف أن الطبيعي من وكان الجرائد، صفحات
لوجهة كبري أديب تصدى أن حدث ولكن املعارضة، اآلراء بني من املرصي» «التاج جريدة
الزعيمة»، السيدة رأي يف «كلمة عنوان تحت عليه ا ردٍّ الصحيفة فكتبت بالنقد، نظرها

فيه: قالت

األنسب، باألصلح تأخذ أن الصحيفة مبدأ بأن يذكرنا كبري أديب إلينا كتب
املبدأ، هذا من هو إنما شعراوي هانم هدى الجليلة السيدة إليه تدعو ما وأن
عنه. انحراًفا السيدة عىل الرد من الفائت األسبوع يف كتبناه فيما أن ورأى

أخريًا رفعته الذي بأكمله الكتاب عىل اطلع قد األستاذ سيدنا أن ولو
لم ردنا يف أننا لتأكد كتبناه، ما عىل اطلع كما الوزراء رئيس دولة إىل السيدة
أولهما: أمرين؛ رفعته فيما تطلب السيدة ألن ذلك الصحيفة، مبدأ عن ننحرف
نرد لم ونحن القايض، يد عىل الطالق يكون أن وثانيهما: الزوجات، تعدد منع
محقة أنها جازًما اعتقاًدا نعتقد ألننا األول، وتركنا الثاني األمر يف إال عليها
وأنه قائم غري العدل وأن العدل، رشط عىل الزوجات تعدد تعليق ألن فيه؛
وأن التحريم، من رضب التعليق هذا بأن يشعر األمر، هذا يف له مدلول ال لفظ
يعدل أن الرتبية واضطراب العائيل التعب من عنه يسبب وما هذا مع األوىل

فيه. الراغب عنه
السيدة تطلبه ما أن نعتقد ألننا نقده؛ يف أخذنا الثاني األمر يف ولكننا
أبان وقد نفعه. من أكرب رضره إحراج هو وإنما باألنسب وال باألصلح ليس
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أن إىل دعانا ما ومعايبه، رضره بعض له حديث يف الحقانية وزير معايل
أي «وهما قولها: إال السيدة ذكرته مما ذلك فوق همنا وما صالح غري نعتربه
عند القايض عىل لعرضها املعقولة األسباب لتدبري حيلة يعدمان ال الوالدان

الطالق.» طلب
يف وأنه القايض، يد عىل الطالق يكون بأن التشبث الدعوة هذه يف وواضح
لتسهيل القايض، يعقلها أسبابًا الزوجان يختلق الزوجة يشني ما وقوع حال

الخائنة. الزوجة كتبته ما عىل شعاًرا وتكون الطالق، سبيل
يضعه ترشيًعا يكون ال االختالق إىل يدعو الذي الترشيع إن ولعمرنا
بعد يزال ال الكبري األستاذ سيدي كان فإن الخلق، تقديم إىل يرمون مصلحون
يرى ذلك بعد يزال ال السيد وأن أوىف القايض يد عىل الطالق أن يرى ذلك
ِديِن﴾. َوِيلَ ِدينُُكْم ﴿َلُكْم القائلني: مع له نقول فإننا الترشيع، هذا صالحية

املرياث يف املرأة نصيب

الفاضل األستاذ اقرتح الحارة، املناقشات هذه مثل فيه تدور كانت الذي الوقت ذلك ويف
يساوي قانون سن الحقانية وزارة إىل أطلب أن إيلَّ أرسله كتاب يف موىس أفندي سالمة
جمعية بدار ألقاها محارضة بملخص خطابه أرفق وقد املرياث، يف والرجل املرأة بني
جريدة يف نرشت قد املحارضة هذه وكانت مرص، يف املرأة نهضة عن املسيحية الشبان

له: قلت السياسة، جريدة يف بمقال االقرتاح هذا عىل رددت وقد الغراء، املقطم

لهذه خدمتي يف أني خطبته حرضوا ومن األستاذ حرضة أبلغ أن يهمني
رشفتني التي النسائي االتحاد جمعية من إيلَّ معهوًدا واجبًا أؤدي النهضة
هذا يف الداخلة املسائل من ليس املرياث يف املرأة نصيب كان وملا برئاستها،

بتعديلها. وال الحارضة الحالة بإقرار ال املوضوع،
الشخصية بصفتي فأقول املوضوع، هذا يف رأيي إبداء من بد ال كان وإن
نصيب بتعديل يتعلق فيما الخطيب األستاذ رأي عىل املوافقني من لست إني
بالحركة لتأثرها البالد هذه يف النسوية النهضة أن أظن وال املرياث. يف املرأة
لكل ألن وذلك مظاهرها، من مظهر كل يف تتبعها أن يجب بأوروبا النسوية
اآلخر، البعض يف يصلح بعضها يف يصلح ما كل وليس وتقاليده ترشيعه بلد
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يف لرجل مساواتها عدم من شكوى أو املرأة من تذمًرا نالحظ لم أننا عىل
الرشيعة أن من ناشئ نصيب، من لها قسم بما اقتناعها أن والظاهر املرياث،
منحتها كما أوالدهما، وعىل عليها باإلنفاق الزوج بتكليف ذلك مقابل عوضتها

أموالها. يف الترصف استقالل حق
الشبان من كثري إحجام دواعي من املرياث يف املساواة عدم إن القول أما
يف الداء هذا انتشار أوروبا يف نشاهد ألننا وجيه فغري الرشق، يف الزواج عن
األوروبية أن من بالرغم الرشق، يف منه خطورة أشد انتشاًرا الحايل عرصنا
بالتخيل ومكلفة املهر، بدفع ملزمة أنها عن فضًال الرجل، يرث ما بقدر ترث

لزوجها. أموالها إدارة عن
جديد، ترشيع طلب يف وجاريناه موىس سالمة األستاذ بنظرية سلمنا ولو
الزوج عاتق عىل امللقاة الواجبات إسقاط إىل ذلك يؤدي أن يخىش ال فهل
من فيه ما ذلك ويف الرصف، يف باالشرتاك الزوجة بإلزام وأوالده زوجته نحو
مرياثًا ينلن لم الالتي الفقريات الزوجات عىل والبؤس بالشقاء يعود حرمان
من عليه هن ما يخَفى وال الزوجات، أغلبية تشمل الطبقة وهذه … ذويهن من
مثيالتهن بخالف تلطيفه أو الشقاء هذا بمقاومة لهن تسمحان ال وأمية جهل

الطبقات. كل يشمل هناك التعليم ألن بأوروبا؛ الفقر يف
من كبري لقسط حائزة لنا تظهر ألنها منها؛ حظٍّا أكثر الغربية ترى
الرشقية أختها من حظٍّا أقل أنها بيد الرجل، لحرية املساوية املدنية الحرية
املرياث حق يف الرجل مع املتساوية غري الرشقية فبينما االقتصادية. الحرية يف
املساوية الغربية نجد وأموالها، أعمالها إدارة يف االستقالل أنواع بكافة تتمتع
من مبلغ أي تنفق أن يمكنها ال إذ النعم، هذه من محرومة املرياث يف ألخيها
نراها لذلك … وموافقته زوجها تصديق دون حرفة تحرتف أن وال مالها،
الحرية وبني بينها تحول التي القيود تلك عىل أوروبا بلدان جميع يف ثائرة

طويلة. عصور منذ واالستقالل الحقيقية
يف كتبه بنرش قام ملا أمني قاسم املرحوم إن يقال أن بالغيب الرجم ومن
وإن املرياث يف بالرجل املرأة بمساواة املطالبة ينوي كان املرأة، تحرير سبيل

العام. الرأي نضوج انتظار هو املطلب هذا إعالن عن أخره الذي
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يُعنَى كان أنه سطورها بني من يقرأ قاسم املرحوم كتب عىل فاملطلع
لتكون الفتاة نعد وأن االجتماعية، الهيئة يف صالًحا عضًوا املرأة بجعل فقط

ووطنها. عائلتها خدمة يف العمل من بنصيبها للقيام أهًال
أنواع يف وال التعليم، يف والرجل املرأة بني يميز ما رشائعنا يف ليس
التعليم، يف تدرجها بقدر اعرتاض أي بدون العامة الوظائف يف وال الحرف،
ومصالح التعليم وظائف يف املوظفات عدد ازدياد عام كل يف نشاهد ولذلك
يف املتساويني واملرأة الرجل بني األجر يف فرق وال وغريها، والطب التليفونات

اليوم. أوروبا يف جار هو ما بخالف الكفاءة
هو ليس بها، الالئق املركز إىل باملرأة الوصول يف اليوم يشغلنا ما أهم إن
من تلك وال هذه يف نجد لم الحمد الرشيعة، قلب أو القوانني لتغيري السعي
حسن هو إليه نسعى ما كل بل … والشكوى التذمر عىل يحملنا ما األحكام
التي املطالب وكل وحكمه، الشارع غرض يطابق بما القوانني هذه تطبيق
العائلة حال لتحسني الغرض هذا تحقيق إىل ترجع الحكومة إىل بها تقدمنا

وهنائها.
الطاعة وبيت والحضانة والزواج الطالق ملسائل تنظيًما عرضناه وما

الغراء. الرشيعة أحكام عن يخرج وال أيًضا، هذا إىل يرجع

الرجل نصيب رجحان من فليس وشكواها، املرأة الستياء موجب من هناك كان فإذا
إىل تفيض ما وكثريًا الوالدان، يتبعها أخرى ترصفات من بل املرياث، يف نصيبها عىل
متظلمني نكون ال منها شكونا وإذا الوقف. بطريق الضئيل النصيب هذا من حرمانها
بريء وهو الدين باسم الحيل بهذه أحكامها عىل الخروج من بل نفسها الرشيعة من
الوقف، بواسطة رشًعا لهم قدر مما بناتهم حرمان عىل الوالدين احتيال بذلك أعني منها،
حياته يف يملك ال املورث أن رشًعا عليه املجمع أن عىل الذكور، عىل أموالهم فريصدون

باطًال. يعترب ذلك يخالف ترصف وكل بعده، ورثته نصيب تعديل
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اإللحاد دعاة

املخالف الظلم لهذا ا حدٍّ تضع ألن توفق اآلن باإلصالح القائمة حكومتنا ولعل
الغراء. الرشيعة ولروح للعدل

منشور مقال يف وقالت عنيًفا. هجوًما سالمة األستاذ دعوة األخبار صحيفة هاجمت وقد
كيد نرد أن النية يف كان لقد … اإللحاد دعاة يا «مكانكم :١٩٢٨ ديسمرب ٢٩ بتاريخ
قامت قد هانم شعراوي هدى السيدة حرضة أن رأينا ولكنا نحورهم، إىل الفتنة دعاة
هم فإن وإال الصواب، إىل اإللحاد دعاة يرجع ما السيدة رد يف ولعل … الواجب بهذا
﴿َوَال ساحر سحر إال صنعوا وما صنعوه، ما يلقف ما الجراب من وأخرجنا عدنا عادوا

أَتَٰى﴾.» َحيُْث اِحُر السَّ يُْفِلُح

طوسون األمري رسالة

موقفي عىل فيها يعلق طوسون عمر األمري من رسالة املقال، نرش أعقاب يف تلقيت وقد
فيها: جاء التي الرسالة هذه نص الصحف نرشت وقد املرياث، مسألة من

املرأة «نصيب عنوان تحت الغراء األهرام جريدة يف املنشور الحكيم املقال قرأنا
نهضة من توخيته فيما عصمتك رائد الحكمة تكون أن فرسنا املرياث»، يف
من والصالح اإللهية بالرشائع االحتفاظ مع رقيها عىل والعمل املرصية املرأة
ومشخصاتها. بمقوماتها كيان لها كأمة القومية ومميزاتنا وأخالقنا عاداتنا

الصحيحة. النهضة وسبيل النافع اإلصالح طريق هي فهذه
ديانتنا، أصول عن فشيئًا شيئًا واالنفصال قوميتنا إطراح إىل الدعوة أما
بعيدة، الغربيني وبني بيننا الشقة رأوا منا نفر اآلن إليها يدعو التي الدعوة تلك
وحسبوا الطفرة، طريق من إليهم بنا يعلوا أن نظن فيما قصد بحسن فأرادوا
ما بتحطيم إال نجاة لنا ليس أن فينا وتغلغله التأخر حلقات استحكام من
بأعينهم سريون املغبة، خطرة دعوة فتلك ودين، وعادات خلق من عليه نحن
إىل وال هؤالء إىل ال حيارى وأصبحوا الطريق ضلوا قد بها عملوا من قريبًا

هؤالء.
بالرشق تحدق التي املحن هذه وسط يف عصمتك بمقال إعجابنا كان لذلك
كبريًا، عظيًما الناحية هذه من إليه وارتياحنا له، حد ال إعجابًا والرشقيني
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الحكمة وجه وبينت الغراء، اإلسالمية الرشيعة جانب فيه أيدت أنك خصوًصا
الالئق كان وإذا … املرياث يف الرجل عن املرأة نصيب نقص يف الترشيع ورس
فالواجب اإلساءة، عن والغض القذى عىل اإلغضاء إىل يدعو األحيان بعض يف
إىل هذا كتابنا من أردناه الذي هو وهذا أحسنت، للمحسن يقال أن يحتم

عصمتك.

املرصية عيد

الثالثة بالذكرى احتفلنا ،١٩٢٨ ديسمرب ٢٤ يوم يف وبالتحديد … الفرتة هذه وخالل
للتعريف الفرنسية باللغة أصدرها كنت مجلة وهي «االجبسيني»، املرصية مجلة لصدور
فيه وشاركت منزيل، يف االحتفال هذا أقيم وقد … وتطوراتها املرصية املرأة بأحوال

املجلة. هذه لدور تقديًرا والنساء، الرجال من عامة شخصيات
«املرصية» مجلة تستقبل «اليوم تقول: املناسبة بهذه املقطم جريدة كتبت وقد
لها سائلني اليوم هذا فجر بزوغ عند نحييها بأن لسعداء وإننا لظهورها، الثالثة الذكرى

العام. الخري ميدان يف صالحة وجوالت طويًال عمًرا
تربية يف وخطتنا مبادئنا يخالف بما تنادي نسوية مجلة هي «املرصية» مجلة إن
األعمال توزيع عهد العرشين، القرن ويف مهمتها، وبيان املرأة حقوق تحديد ويف املرأة
ولكنها الخشن، للجنس اللطيف الجنس بمزاحمة تقول مهنة، كل فروع يف والتخصص
الصنائع وتشجيع امللهوفني وإغاثة باإلنسانية الرب أعمال ناحية من سدت ذلك مع

منها. القديمة وبخاصة املرصية
يف عنرص بمثابة هو بل … النهوض تريد أمة يف منه بد ال الرأي يف الخالف أن عىل

األمراض». ملختلف العام الدواء

304



واألربعون احلادي الفصل

وكان التعليم، مجال يف وبخاصة النسوية النهضة مظاهر كل متابعة عىل حريصة كنت
العرصية، والثقافة الحياة عىل وتفتحها الفتاة تعليم مع يتحقق أن بد ال التطور أن يقيني
كان ولقد املرأة، لقضية جديد انتصار بمثابة هي للعلم جديدة نافذة كل أن إيماني وكان
كان فقد األخرى املجاالت يف أما معلمات، تخريج عىل البداية يف مقصوًرا الفتيات تعليم
محصوًرا كان بالطب الفتيات اشتغال ذلك ومن متوسطة، أو أولية مراحل عىل مقصوًرا
فن ذلك بعد الفتيات عرفت ثم «قابالت»، لتخرج الكافية األولية املبادئ تلقي مجال يف

التمريض.
كما العالية العلوم لتلقي الفتيات أمام الباب فتح املرصية الجامعة إنشاء ولكن
ممن فتيات ست تقدمت أن ٢٨ / ١٩٢٩ الدرايس العام أول يف وحدث الفتيان، يتلقاها
وقد بالجامعة الطب لكلية التحضريي بقسم االلتحاق يطلبن الثانوية دراستهن أتممن
يف يساعدها ما القانون يف تجد لم ولكنها قبولهن، يف األمر أول الجامعة إدارة ترددت
راشد، سعادات هن: الست الفتيات وهؤالء أردن. ما لهن تحقق أن وكان طلبهن، رفض

أحمد. ونفيسة أنطون، وعايدة فهمي، وفاطمة البدري، وحكمت
فقد النسائي، االتحاد وفد رأس عىل برلني مؤتمر إىل السفر أزمعت قد كنت وملا
تعليمهن سري عىل بنفيس أقف حتى سفري قبل بالجامعة الطب طالبات أزور أن رأيت
املعرفة موقع من املرصية املرأة تقدم عن أتحدث أن يمكنني وبذلك نجاحهن، ومبلغ
املعرفة، تمام يل بالنسبة معروفة معلومات عن أتحدث أن دائًما: رأيي هو وهذا واملتابعة،

فيها. للمناقشة ومستعدة جوانبها بكافة ملمة أكون وأن
أبريل ٢ يوم صبيحة من عرشة الحادية الساعة يف بالفعل الزيارة هذه تمت وقد
عىل يتميزن إنهن وقالوا: علومهن، يف الفتيات سري عىل األساتذة جميع أثنى وقد ،١٩٢٩
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أوقاتهن أغلب وتخصيص العمل، عىل وجلدهن اللغة، إتقانهن منها أمور بعدة الفتيان
التام. باإلعجاب مقرونًا الفتيات عىل الثناء فكان األخالقية الوجهة عن أما للدرس.

برلني مؤتمر

الخامس السنوي اجتماعه الدويل النسائي االتحاد مؤتمر يعقد أن املقرر من وكان
يف شاركت منذ املرصية املرأة تعودت وقد برلني، مدينة يف يونيو شهر يف والعرشين
بالدراسة فيها تشارك وأن دوريٍّا، املؤتمرات هذه تحرض أن ١٩٢٣ عام روما مؤتمر
بتوسيع األمم جميع نساء لتحرير «السعي برلني مؤتمر عقد الغرضمن وكان واملناقشة،
يف حقيقية مساواة إليجاد منها بد ال أخرى أمور وإصالح املرأة تصويت حق نطاق
يف تنورهن زيادة من ليتمكن النساء وتعليم والنساء، الرجال بني والحاالت الحريات

العامة». الحياة
البداية يف يضم كان أن فبعد الفرتة، هذه يف ازدهر قد الدويل النسائي االتحاد وكان
أقطار من قطًرا ٤٥ يف فروع له وصارت نطاقه واتسع شأنه كرب الدول، من قليًال عدًدا
اثني من سيدة عرشة اثنتي تضم كانت للمؤتمر العاملة اللجنة أن بالذكر وجدير العالم،
آخر رشقي قطر أي األقطار هذه بني يكن فلم ومرص، وأمريكا أوروبا من قطًرا عرش

مرص. غري
هناك وكان عضو، ٥٠٠ أعضائه عدد وبلغ ،١٩٢٩ يونيو ١٧ يف املؤتمر عقد وقد

االنتخاب. حق النساء منحت قد دولة ٢٥ فيه املشرتكة الدول بني من
األملانية والحكومة األملاني الشعب من تامة عناية موضع وأعضاؤه املؤتمر وكان
عرفنا وإذا وسياسيني. وحكام وزراء من الدولة رجال كبار فيه وخطب اشرتك وقد …
من ندرك أن نستطيع فإننا األعمال، يف الرجال يشاركن أملانيا نساء من املئة يف ٥٥ أن

النسوية. واملؤتمرات بالجمعيات األملاني الشعب اهتمام مدى ذلك خالل
لو فيها: جاء مما وكان االفتتاح، خطبة الداخلية وزير سفرنج الهر ألقى وقد
بالعالم؛ الخراب وأنزلت الحرب اندلعت ملا ١٩١٤ سنة قبل االنتخاب حق للنساء كان
فبواسطتهن الرجال، من أكثر عواقبها من ويأملن الحرب مخاطر يقدرن قد النساء ألن
املرأة أن ننىس أال وعلينا األمم، بني واإلخاء السلم نرش إىل الرامي اإلنسانية حلم سيتحقق

الجسم. أعضاء لسائر املنعش النقي الهواء يدخل منها األمة، رئة هي
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وجمعيات األطفال ومالجئ املستوصفات زيارة برلني يف إقامتنا أثناء لنا أتيح وقد
أملانيا يف وازدهرت تمت التي االجتماعية النشاطات تلك نظام درسنا وقد األمهات، رعاية
الطبقة سيدات من طائفة الزيارة هذه يف األعضاء إرشاد يتوىل وكان سواها، من أكثر

برلني. يف الراقية
هذا يف كثرية أدبية فوائد يحقق أن استطاع قد املرصي النسائي الوفد كان وإذا

التايل: االقرتاح إقرار عىل املؤتمر حمل يف كان األكرب فوزه أن يف جدال فال املؤتمر،

االمتيازات إللغاء جهودنا

البغاء منازل عىل سيطرة أية املرصية للسلطات يدع ال االمتيازات نظام ألن نظًرا؛
بالرشق تفتك التي املخدرة املواد تجارة ملراقبة سلطة أية لها يدع ال أنه كما األجنبية،

ذريًعا. فتًكا
إىل بذلك توصيات تقدمت كما التجارة وهذه املنازل تلك إلغاء لرضورة ونظًرا

األمم. جمعية
لتسهيل حكوماتها لدى كل تسعى أن فيه املشرتكة الجمعيات من يطلب املؤتمر فإن

وأدبيٍّا. صحيٍّا التطهري أعمال من املرصية السلطات به تقوم ما
اإلنجليزي الوفد رئيسة جانب من وبخاصة االعرتاض، بعض االقرتاح هذا لقي وقد
فيه النظر إرجاء هو املطلوب وكان سياسية. صفة له يجعل ما االمتيازات بنظام لعالقته
حتى الجلسات بني الوفود سائر برئيسات االتصال عىل حرصت ولكني قادم. مؤتمر إىل
كرامر مدام الفرنيس الوفد رئيسة دور بالفضل هنا ونذكر بالنجاح. مجهوداتنا كللت
عىل املؤتمر فوافق صادقة، حملة املجحف االمتيازات نظام عىل حملت فقد املحامية، باك

التصويت. عن امتنع الذي اإلنجليزي الوفد عدا ما باإلجماع املرصي االقرتاح
يسمى مكتبًا ينتخب أن جلساته انفضاض قبل قرر املؤتمر أن أيًضا يذكر ومما
رئيسة انتخاب أعيد وقد عضًوا، عرشين من مؤلف وهو العام» النسوي االتحاد «مكتب
ونالت دولة ٢١١ ممثالت للعضوية رشحتها أن بعد املكتب هذا يف عضًوا املرصي الوفد
الدول. بني اسمها ورفع مرص بذكر إشادة هذا فكان صوتًا. ١٦١ العام االنتخاب يف
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برلني يف املرصية املرأة

تحرير رئيس وابن البارزين املرصيني الصحفيني أحد وهو ثابت، كريم األستاذ كتب وقد
انعقاد أثناء أملانيا يف وجوده تصادف حيث العنوان؛ هذا تحت مقاًال املقطم، جريدة

فيه: قال برلني، مؤتمر

الذي النسائي املؤتمر انعقاد أثناء يف املايض الشهر يف برلني يف وجودي اتفق
هانم هدى السيدة فيه مرص مثلت وقد الدويل. النسائي االتحاد إليه دعا
نرباوي سيزا واآلنسة حداد واآلنسة املرصي النسائي االتحاد رئيسة شعراوي
… الناهضات ولسيداتها البالد لهذه مرشًفا الئًقا تمثيًال كحيل ماري واآلنسة
السيدة أقامتها التي الشائقة املأدبة يف حدث ما للقراء هنا أورد أن وحسبي
الحاليني األملان وزراء من لجمهور بربلني هوف» «كايزر فندق يف هانم هدى
األملانية البيوت أكرب إىل ينتمني اللواتي واألوانس السيدات وكرائم والسابقني

والنسب. الحسب يف العريقة
الدكتور سعادة املرصية املأدبة إىل الدعوة لبى من مقدمة يف كان وقد
الخارجية وزير روزن الهر وسعادة الحايل األملانية الحقانية وزير جرارد
الرخستاغ مجلس وكيل عقيلة كاردورف والبارونة وقريناتهم، األسبق األملانية
وكان والعظماء. الكرباء من وغريهم أملانيا، يف النسائية الحركة وزعيمة
أرفع ومتقلدين السموكنج) ال (الفراك الرسمية السهرة مالبس البسني الرجال
اعتبارهم وشدة إليهم وجهت التي للدعوة تقديرهم عظمة عىل داللة نياشينهم

لها.
وخطبت شعراوي هانم هدى السيدة نهضت الطعام، من الفراغ وبعد
األملانيات السيدات سيما وال األملان فيها شكرت الفرنسوية، باللغة بليغة خطبة
صادفته ما وعىل وإكرامهن، حفاوتهن من املرصي النسائي الوفد لقيه ما عىل
ما وخصوًصا املؤتمر جلسات يف والتأييد العطف من املرصية االقرتاحات
املرصية الحكومة أزر يشد تعديًال األجنبية االمتيازات تعديل بوجوب يتعلق
كحيل ماري اآلنسة وعقبتها املخدرة. باملواد املتاجرين أيدي عىل الرضب يف
وبناتها. اللغة تلك أبناء من سامعيها أدهشت بطالقة باألملانية فخطبت
مرص يف النسائية النهضة اجتازتها التي املتعاقبة املراحل للحارضين فبسطت

األخرية. السنوات يف
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باللغة ضافية خطبة وارتجلت كاردورف، البارونة ذلك بعد ونهضت
زعيمة قالت ومما الفرنسوية، إىل ترجمتها كحيل ماري اآلنسة تولت األملانية
لالستشفاء، املايض الشتاء يف مرص زارت إنها أملانيا يف النسائية الحركة
عن املرصية النسائية النهضة حقيقة لتدرس فيها إقامتها فرصة فانتهزت
بذلته الذي للمجهود احرتاًما مطأطئة وهي الدرس هذا من فخرجت كثب،
بنشاطهن إعجابي شدة من «وبلغ وقالت: امليدان، هذا يف مرص سيدات
ثم مرصية.» أكون أن ألحببت أملانية أكن لم لو نفيس يف قلت أنني وحماستهن
النسائية والعيادات واملالجئ واإلصالحيات السجون عن الكالم إىل استطردت
املعاملة وحسن والنظافة النظام من شاهدته عما الكالم يف فأفاضت مرص. يف
هدى السيدة أنشأته الذي امللجأ عن ذلك بعد وتكلمت النساء، سجن يف
عىل وغريهن اليتيمات إقبال من شاهدته وما أقسامه فوصفت شعراوي هانم
الخطيبة نوهت وهنا فيه. يتلقينها التي والصناعات العلوم من االستفادة
النهضة لواء رفع سبيل يف بالئها وبحسن ومناقبها هانم هدى السيدة بمآثر
املرصي، النسائي االتحاد لرئيسة وهتفوا الحارضون فصفق مرص، يف النسائية
وقبلتها جالسة هانم هدى السيدة كانت حيث إىل كاردورف البارونة فسارت

بالفرنسوية. السطور هذه كاتب تكلم ثم الشديد. املدعوين تصفيق بني
النسائية للنهضة اجتماع أول «إن فقال: … سفرنج الهر سعادة وعقب
دعوة عىل بناء سنة وعرشين خمس نحو من داره حديقة يف عقد األملانية
األول االجتماع ذلك يومئذ عقد ملا وأنه قرينته، باسم برلني سيدات إىل وجهت
نصيبها، والنجاح األملانية املرأة شعار الثبات يكون الناسهل تساءل نوعه، من
جانب وإىل األملانية املرأة جانب إىل تجلس املرصية املرأة يشاهد اليوم به فإذا
خليًقا تمثيًال الفراعنة بالد وتمثل وغريها، واألمريكية واإلنجليزية الفرنسوية
أي عن ونشاطها وعلمها وفطنتها بذكائها تقل ال ألنها وإكبار؛ إجالل بكل

الغرب. بلدان من كان بلد أي يف كانت امرأة
بأن يترشف إنه فقال األملانية، الحقانية وزير جرارد الهر سعادة وتاله
يجاهر أن اغتباطه بواعث ملن وإنه العالم، يف النسائية النهضة أنصار من يكون
قصارى سيفرغ األملانية للحقانية كوزير وهو بأنه املرصية املأدبة هذه يف
مساواتها إىل ترمي التي األملانية املرأة مطالب تحقيق عىل ليعمل طاقته،
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عىل وشكرته هانم هدى السيدة فنهضت أملانيا، يف املدنية الحقوق يف بالرجل
الرقيقة. املجاملة هذه

أبناء ليطلع أوروبا، مرصمن إىل عودتي عقب أخطها أن رأيت سطور هذه
االجتماعي القومي الجهاد صفحات من وجيزة صفحة عىل وبناته الشعب هذا
يف شعراوي هانم هدى الجليلة السيدة تجاهده الذي القدر، الجليل األدبي
يجهلون الناس يزال ال حيث الغرب؛ بالد يف جنسها لبنات الدعوة نرش سبيل

واملرصيات. واملرصيني مرص عن الكثري اليشء
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للمرأة بالنسبة طيبًا صدى يحقق بدأ قد مرص يف الصاعدة النسائية النهضة صوت كان
يف العربي النسائي املجمع قام أن ذلك مظاهر من وكان األخرى، البلدان كل يف العربية
قرر ١٩٢٩ أكتوبر يف اجتماع بعقد وفلسطني، وسورية لبنان نساء يضم الذي بريوت،
املرأة، حالة يف للنظر وذلك دمشق، بمدينة املقبل الربيع يف عام نسوي مؤتمر عقد فيه
بني القومية الوحدة وتعزيز الوطنية، املصنوعات وترويج العربية، اللغة آداب وإحياء

مستواهن. لرفع وتهذيبهن الفتيات وتعليم املختلفة، الطوائف نساء
جريدة يف املؤتمر هذا عن مسهبًا مقاًال زيادة» «مي املعروفة األديبة كتبت وقد
بالسياسة، الرجال اهتمام بني فيه قارنت ١٩٣٩ أكتوبر ١٢ بتاريخ الصادرة األهرام

وأنفع. وأفعل أهم هو بما املرأة واهتمام

العاملي والتطور املرأة

مكلنهن املسرت لدعوة تلبية األمريكية الجامعة يف محارضة ألقيت ،١٩٢٩ نوفمرب ١٢ ويف
الغرب يف املرأة كفاح فيها تناولت العاملي، التطور حركة يف املرأة دور عن الجامعة، مدير
املؤتمرات يف املرصي النسوي االتحاد دور إىل تطرقت ثم واملساواة، الحرية أجل من
،١٩٢٥ عام جراتس مؤتمر ثم ١٩٢٣ عام روما مؤتمر من ابتداء الدولية النسائية
أمريكا إىل رحلتي ثم ،١٩٢٩ عام وبرلني ،١٩٢٧ عام وأمسرتدام ،١٩٢٦ عام وباريس
ما إىل باإلضافة املرصية، النهضة تصور التي ومعارضنا النسوية املؤسسات مع ولقائي

والغربية. املرصية املرأة حالة يف كبري تقدم من االتحاد حققه
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بني من عدمنا فما عليه، نبني املايض من أساًسا نجد لم نهضتنا يف كنا «إذا وقلت:
فيه. السري عىل وتشجيعنا أمامنا الطريق فتح يف عضًدا الرجال

الترشيع أمانة املرأة منح يف األول الفضل ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالمية الرشيعة لصاحب كان فقد
وهو الحمرياء»، هذه عن دينكم نصف «خذوا قال: حيث ونيًفا؛ قرنًا عرش ثالثة منذ
جهود نتيجة املرأة؛ مكاسب من ذلك غري إىل عنها ريضهللا عائشة السيدة إىل بذلك يشري

النابهني.» مرص رجال ومؤازرة االتحاد
موقف غري النسائية الحركة يف الرجل إزاء الغربية املرأة موقف «إن أيًضا: وقلت
معظمها أساس كثرية موانع تصادف استقاللها تنشد وهي فالغربية الرشقية، املرأة
فشأنها الرشقية أما الرجل، حقوق من إنقاصحق عىل تعمل جهادها يف فكأنها القوانني،
إدارة لتحسن أمامها والتجارب الثقافة أبواب فتح إال الرجل من تطلب ال فهي ذلك، غري

اإلسالمية.» الرشيعة لها خولتها حقوق واستقالل شئون

النسائي االتحاد مبنى

قرص قرب النسائي االتحاد ملبنى األساس حجر بوضع قمنا ،١٩٣١ أبريل شهر ويف
باشا، عيل محمد من املكونة االستشارية اللجنة أعضاء االحتفال هذا وحرض العيني،
هيكل، حسني محمد والدكتور حسني، طه والدكتور باشا، شاهني محمد والدكتور
وأنطون بك، الرازق عبد ومصطفى بك، العمرويس فهمي وأحمد بك، منصور والدكتور
والدكتور بك كمال سامي الدكتور لالتحاد التابع املستوصف أطباء ومن بك. الجميل

حجار.
األهرام بجريدة ودل» قل «ما عموده يف محمد الصاوي أحمد األستاذ كتب وقد
عىل عزيز مجيد يوم هو النسائي االتحاد يوم إن يقول: ،١٩٣١ أبريل ٤ يف الصادرة
بهمة يشهد وهو شعراوي، هانم هدى النبيلة السيدة مجهودات يتوج وهو … األيام
ملرص. فخر يوم وهو املكرمات، يف ويعاونها جانبها، إىل يقفن اللواتي الفضليات السيدات

نهايتها: يف قلت املناسبة، بهذه خطبة ألقيت وقد

وحدتنا يمثل الذي العلم هذا سوى اليوم لحرضاتكم أقدمه ثوب لدي ليس
دويل مؤتمر أول يف لنهضتنا رمًزا اتخذناه الذي األول العلم وهو القومية،
نحمل وسيداتي سادتي فهيا .١٩٢٣ عام روما بمدينة فيه اشرتكنا نسائي
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نفخر التي الجليلة الذكرى لهذه إحياء املبارك العلم هذا يف األسايس حجرنا
املرصية. املرأة نهضة تاريخ يف بتدوينها

السيدات مظاهرات

وكان … الشديد بالقمع الحكومة قابلتها وطنية مظاهرات قامت ،١٩٣١ مايو أوائل يف
مثل تواجه بها فإذا … العنف هذا عىل تحتج القاهرة يف النساء من مظاهرة قامت أن
الوزراء لرئيس مفتوح «خطاب عنوان تحت الصحف يف نرشت أن وكان العنف. هذا
مرص سيدات لحق ما واألسف الحزن من بمزيد «علمنا فيه: قلت باشا» صدقي إسماعيل
عند وحشية بطريقة البوليس مراكز إىل وسوقهن كرامتهن، عىل والتعدي اإلهانة من

األمة. رجال كبار وعىل ذويهن عىل لالطمئنان خروجهن،
مثل أن إىل تفطنون ولعلكم هذا، احتجاجنا لدولتكم نرفع واإلنسانية العدالة فباسم
عنها، انحرافها وزيادة األمة نفور سوى شيئًا، الحكومة منها تربح ال الترصفات هذه

يشء.» يف السياسية الحكمة من هذا وليس
مشاعر عن لها وعربت املرصيني، أم وقابلت األمة، بيت بزيارة قمت فقد كذلك
وتعالت سياراتهن، يف سيدة ستني نحو مع الزيارة كررت التايل اليوم ويف املشاركة،
ومحمد باشا النحاس مصطفى املؤتلفني الزعيمني وحياة ،١٩٢٣ دستور بحياة الهتافات
التي الداخلية لوزارة مفاجأة املظاهرة هذه وكانت االنتخابات، وسقوط باشا، محمود
اتجاه يف سيارة كل تسري أن عىل األخرى، بعد واحدة عنها أفرجت ثم السيارات، حارصت

مخالف.

باألطفال رفًقا

الصغار األطفال عىل البوليس رجال تعدي أخبار من بنا اتصل ما بعد فيما هالنا وقد
باسم احتجاًجا وأصدرنا السيدات، مواكب ملشاهدة القاهرة شوارع يف تجمعوا الذين
كل بني والفزع الرهبة نرش إال لها مربر ال التي الترصفات هذه ضد والقانون اإلنسانية

األمة. طبقات
وزارة واستمرار الدستور، هدم عىل مرص يف النسائية الهيئات احتجت فقد كذلك
االنتخابات. مقاطعة وأعلنا البالد، يف واإلرهاب الطغيان سياسة نرش يف باشا صدقي
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بني يف األطفال عىل القبض إلقاء لدرجة البالد، أنحاء كل إىل املظاهرات امتدت وقد
عسكريٍّا. ثالثني جرح إىل أدى ما سعيد، بور يف النساء ملظاهرة البوليس وتصدى سويف،

غاندييفمرص

املائدة مؤتمر حضوره بعد الهند إىل لندن من عائًدا غاندي املهاتما الهندي الزعيم كان
يتيح وهذا السويس، يف الباخرة ترسو أن املفروض وكان ،١٩٣١ ديسمرب يف املستديرة
الباخرة ترسو بحيث الرتتيب؛ هذا غريت الربيطانية السلطات ولكن القاهرة، زيارة له
غاندي مكانة تعلم كانت أنها وبخاصة الزيارة، بهذه القيام من يتمكن فال بورسعيد يف
عنها وفود إرسال يف الهيئات فكرت أن وكان به، باشا سعد وإعجاب املرصيني قلوب يف
باشا النقرايش فهمي محمود سافر وقد نحوه، املرصيني مشاعر عن والتعبري لتحيته
االتحاد مندوبة نرباوي سيز واآلنسة فيه، البارزين األعضاء أحد وهو الوفد عن مندوبًا
ما باإلنجليزية فكتب املرصيات، للسيدات كلمة يوجه أن سيزا منه طلبت وقد النسائي،

بالعربية: ترجمته نورد

يف الهنديات أخواتها تلعبه الذي نفسه الدور املرصية األخت تلعب أن أرجو
املرأة. امتياز هو القسوة عدم أن أعتقد ألنني املحرتمة؛ أراضيهم تحرير حركة

النسائي االتحاد محارضات

األساتذة كبار يحارضخالله ثقايف موسم إقامة وهي جديدة، سنة النسائي االتحاد استن
العربي «األدب عن حسني طه الدكتور املحارضات هذه افتتح وقد … األفاضل والعلماء

توفيق». الخديوي عهد إىل الفرنسية الحملة عهد من

فيصل للملك مقابلتي

امللك جاللة وكان ،١٩٣٣ عام شمبليون الباخرة عىل أوروبا إىل مسافرة كنت أن حدث
الغداء بعد به التقيت وقد الباخرة، هذه عىل املسافرين ضمن العراق ملك األول فيصل
بيننا ودار يكون، ما أحسن عىل التحية فرد حييته حيث املصعد؛ إىل طريقي يف وأنا
واآلن كثريًا، بجهادك وأعجبت كثريًا، عنك قرأت «لقد نهايته: يف يل قال قصري، حديث
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ربان يد يف ودفتها بخري، العربية بالدنا يف النسائية النهضة أن عىل اطمأننت رأيتك، ملا
بإدارتها.» جدير

الخريجات بأوىل االحتفال

حفلة لحضور وعظمائها مرص أعالم من كبريًا عدًدا دعوت ،١٩٣٢ فرباير شهر ويف
كبري عدد الدعوة لبى وقد مرصية، طيارة وأول الجامعة خريجات بأوىل الجمعية احتفال
باشا، شفيق وأحمد باشا، بركات الدين بهي والدكتور باشا، محمد األمري مقدمتهم يف

باشا. علوبة عيل ومحمد
نعيمة األستاذة واآلنسة قرينته والسيدة حسني طه الدكتور املنصة تصدر وقد
خليل، فهمي فاطمة واآلنسة القلماوي، سهري اآلنسة اآلداب: كلية وخريجات األيوبي،
الدكتور كان األخرى الصفوف ويف سالم، فاطمة واآلنسة العزيز، عبد زهرية واآلنسة
أباظة فؤاد واألستاذ ناصف، حفني كوكب الدكتورة اآلنسة وبجانبه كمال سامي
اآلنسة تتوسطهن النسائي االتحاد شقيقات جمعية ثم النادي، لطيفة اآلنسة وبجانبه
نرباوي، سيزا اآلنسة ثم السعيد، عظيمة واآلنسة السعيد، أمينة واآلنسة إدريس، حواء

مطران. خليل الكبري الشاعر وبجانبهن
الغيث (أول السائرة األمثال يف «يقولون قلت: املناسبة، بهذه ألقيتها التي كلمتي ويف
يف أزيل واملرصي انهماًرا، انهمر بدأ، إذ املرصي الغيث أن غري املطر) ينهمر ثم قطرة

نهضته.» يف الطفولة دور وتخطى أصله إىل جنح طيب جو صادفه فإذا مدنيته،
طه الدكتور وقام األيوبي، نعيمة اآلنسة بتقديم باشا علوبة عيل محمد قام وقد
األطباء أحد وهو — كمال سامي الدكتور وقام اآلداب، كلية خريجات بتقديم حسني
اآلنسة بتقديم — إنشائه منذ االتحاد مستوصف يف اإلنسانية لخدمة تطوعوا الذين

كتشنر. مستشفى بعثة من لندرة خريجة ناصف كوكب الدكتورة
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طيارة وأول الجامعة خريجات أوىل بتكريم نحتفل أن وسعيدة طيبة مناسبة كانت
.١٩٣٢ فرباير يف واملحارضات الحفالت موسم افتتاح بدء مع مرصية

أرحب املرصي، النسائي االتحاد جمعية باسم فقلت: التكريم، حفل يف تحدثت وقد
يف أفراحنا ومشاطرتنا دعوتنا بتلبية لتنازلكم الشكر بخالص إليكم وأتقدم بحرضاتكم

وأبركها. االتحاد أيام أسعد من نعتربه الذي اليوم هذا
من رسب بتكريم العام هذا حفالت موسم تفتح أن فيه لجمعيتنا أتيح فقد
فعززن والعمل، العلم ميادين يف زرافات برزن آمالنا، بنبوغهن حققن بناتنا فضليات
جهادنا يف قوتنا إىل قوة بذلك فأضفن املتمدين، العالم نساء بني رءوسنا ورفعن نهضتنا

والحرية. للحق

باشا علوبة كلمة

نعيمة اآلنسة تقديم يف باشا علوبة عيل محمد األستاذ سعادة كلمة ذلك بعد وكانت
واآلن قال: ثم النسائي، االتحاد من هدية املحاماة روب لها قدم حيث املحامية؛ األيوبي
يصري أن قبل كان وقد الثوب، هذا وأهداك النسائي االتحاد تفضل قد الزميلة حرضة يا
والعدل، الرشف رداء املحاماة، رداء واآلن لها، قيمة ال القماش من قطعة قيمة له روبًا
يعطيك االتحاد هذا أن واعلمي فصونيه، االتحاد أهداه قد الرداء هذا الشهامة، رداء هو

نقيٍّا. طاهًرا فاحفظيه نقيٍّا، طاهًرا الثوب هذا
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اآلنسة وهن الطب خريجات من األوىل الدفعة بتقديم كمال سامي الدكتور وقام
وقد ناصف، حفني كوكب واآلنسة الرحمن، عبد توحيدة والسيدة سيدارس، هيلني

بالصعيد. لوجودها والثانية بالعمل، النشغالها األوىل اعتذرت
مرص معاني من معنى ذكر فقد ناصف، حفني كوكب اآلنسة ذكر من وقال:
البادية باحثة وفضل واآلداب، اللغة عىل ناصف حفني فضل أحد يجهل فال الحديثة،
هذا عىل بجناحيها وسرتفرف الساعة هذه يف البناء هذا عىل روحها ترفرف التي ملك

والرقي. النهوض يف املرأة فكرت كلما الوادي

واملؤامرة حسني طه د.

فهمي وفاطمة القلماوي سهري اآلداب: كلية خريجات تلميذاته حسني طه الدكتور وقدم
من ولست اآلن، موقفي أن أظن كلمته: يف وقال سالم، وفاطمة العزيز عبد وزهرية خليل
منذ حدثت جدٍّا خطرية مؤامرة عن لحرضاتكم أكشف بأن يل يسمح الرسميني، الرجال
أن بينهم فيما وقرروا الجامعيون ائتمر فقد الجامعيني، من جماعة قوامها وكان أعوام
وهو فيه، يشاورونها وال به ينبئونها ال اختالًسا ا حقٍّ منها يختلسوا وأن الحكومة يخدعوا
هذه لوال أنه السادة أيها لكم وأؤكد املرصية. الجامعة يف العايل بالتعليم للفتيات اإلذن
إبراهيم وعيل باشا السيد لطفي أحمد خاص وبنوع الجامعيون فيها اشرتك التي املؤامرة
محكمة غرفة يف ا رسٍّ دبرناها التي املؤامرة هذه لوال إليكم، يتحدث الذي وهذا باشا
وأديبات مرصية محامية اآلن إليكم أقدم أن النسائي لالتحاد وال لنا أتيح ملا اإلغالق
الواقع، األمر أمام املعارف وزارة يضعوا أن بينهم فيما الثالثة هؤالء اتفق مرصيات؛
مذكًرا لفًظا كان وإن وهو املرصيني، دخول يبيح الجامعة يف األسايس القانون وكان
إىل تقدمن إذا الفتيات تقبل أن عىل ائتمرنا ذلك وعىل واملرصيات. املرصيني عىل ينطبق
األمر تم إذا حتى بذلك، أحًدا نحدث ولم فقبلناهن الفتيات هؤالء تقدم وفعًال الجامعة،

الجامعة! دخلن الفتيات أن الوزارة علمت الجامعة، يف مكتسب حق لهن وأصبح
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أباظة فؤاد كلمة

بجرأتها وأشاد مرصية، طيارة أول النادي لطفية اآلنسة فقدم أباظة، باشا فؤاد وقف ثم
من باقة لآلنسة قدم ثم مستقبل، من مرص يف الطريان ينتظر ما عىل وعرج وشجاعتها،

الجمعية. باسم الزهور

النسائي االتحاد شقيقات

املرصية الفتاة مستقبل يف مؤثًرا املرصي النسائي االتحاد به قام الذي الدور يكن لم
عظيمة سعادة سعت فقد ولذلك االجتماعي، دورها إىل أيًضا امتد إنه بل فقط، التعليمي
حيث السعيد؛ أمينة اآلنسة وهي النابهات الفتيات إحدى من وصلتني التي الرسالة بتلك
ورغبة الوطن، لداعي املثقفات مرص بنات من واستجابة االتحاد ملبادئ ثمرة فيها رأيت

البالد. خدمة يف منهن
الرسور بمنتهى وافقت التي جمعيتنا عىل عرضته حتى خطابها وصلني أن وما
املثقفات، اآلنسات ومن منها الشقيقات جمعية وشكلت رغبتهن، تحقيق عىل والتقدير
صفوف إىل وانضممن لجنتهن، شكلت منذ االتحاد خدمة يف وافر بقسط أسهمن وقد

الوطن. خدمة يف هامة أدوار لهن وكانت بعد، فيما االتحاد
:١٩٣٢ نوفمرب ٢٧ يف السعيد أمينة اآلنسة به بعثت الذي الخطاب نص هو وهذا

املرصي… النسائي االتحاد رئيسة الجليلة السيدة حرضة
… واالحرتام اإلجالل تحية عصمتك أهدي

وبعد املرصيات، الفتيات من فريق اجتمع نوفمرب ١٨ الجمعة يوم يف
النسائية، النهضة شقيقات سمينها منهن جمعية تأسيس قررن تشاورهن
عصمتك إىل بمجهوداتها تتقدم هيئة إيجاد هو ذلك من األكرب الغرض كان وملا
مجهوداتها وتضع قليًال، ولو العمل عبء عنك لرتفع النسائي لالتحاد كرئيسة
النسائية، مرشوعاتك تنفيذ يف إشارتك ورهن يديك بني ضئيلة كانت وإن
بخدماتك واعرتاًفا الوطن لداعي تلبية إال هو ما هذا عملنا أن يف شك فال
رفع سبيل يف جهًدا تأيل ولم والنفيس، النفس سبيلها يف بذلت التي الجليلة
عامة وألمتك خاصة لنا فرضبت العظيم، بجميلك املعرتفات مواطناتك شأن
وطنك بنات لقيادة البارزة بشخصيتك وجدت املنزهة، الوطنية يف األعىل املثل
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قصوى حاجة يف هي التي ملرص عزاء فكنت الرجال، عظماء عنها يعجز قيادة
ومثيالتك. ألمثالك

يملؤها بجماعة نمدك أن غايتنا كل بل جديدة، هيئة تكوين نريد ولسنا
ما قبلت فإن تشائني، ما ويعملن تأمرين ما ينفذن وحماسه، الشباب نشاط
غبطة علينا وأدخلت قيادتك تحت العمل رشف أنلتنا فقد مجهود، من لك نقدمه
واإلجهاد. العمل بكثرة مرهق أنه نشعر الذي الجليل شخصك عىل واطمئنانًا
بدوام العزيز شخصك عىل يمن أن هللا أدعو هذا، خطابي أختم أن وقبل
الجليلة الزعيمة أيتها زلت وما بالنجاح، مسعاك حسن يكلل وأن التوفيق

والسالم. جنسك لبنات ونصرية ألمتك مرشدة
النسائي االتحاد شقيقات عن
(سكرترية) السعيد أمينة

الطائرات لرشاء االكتتاب

أول وتصبح تتفوق، أن استطاعت ثم املطار، يف موظفة النادي لطفية» «اآلنسة كانت
للفتاة طائرة لرشاء االكتتاب إىل املرصيني املواطنني دعوت فقد ولذلك مرصية، طيارة
الدعوة بهذه األهرام جريدة اهتمت وقد النادي» «لطفية األوىل والطيارة الباسلة املرصية
األهلية، باالكتتابات مقرونًا الطريان نجاح كان «لقد تقول: ١٩٣٣ ديسمرب ٣٠ يف فكتبت
وقد الفتاة، تركيا ويف الجديدة، إيران ويف تركيا، ويف الحرب، قبل فيما فرنسا يف ذلك كان
واملرصيات واملرصيون … طائرتني لرشاء مرتباتهن من جزءًا اليابان معلمات اقتصدت
شك وال النادي، لطفية والوحيدة األوىل لطيارتهم طائرة لرشاء باالكتتاب جمعيٍّا مطالبون
طائرة.» هو الطيارة لفتاتها املرصية، كاألمة كريمة، عظيمة أمة تهديه ما أدنى أن يف

مختار أصدقاء

ومآثره أعماله ذكرى تخليد يف فكرنا وقد عظيًما، مرصيٍّا مثاًال مختار محمود كان
يف شارك وقد الفكرة، هذه لتحقيق اجتماعات عقدنا … الهدف هذا أجل ومن الجليلة،
وإسماعيل باشا، محرم وعثمان النمسا، قنصل عقيلة سرتوس أوسكار مدام االجتماع هذا
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أصدقاء جماعة قررت وقد وغريهم، راسم أحمد واألستاذ زيدان، أميل واألستاذ كامل، بك
السنة، خالل فني أثر أجمل يخرج الذي املرصي للمثال سنوية جائزة تمنح أن مختار
ومن سنوية، كجائزة تذكارية فنية وميدالية جنيًها وعرشين خمسة بمبلغ لذلك وتربعت
هناك وتكونت الفقيد بأصدقاء اتصلت باريس، إىل سافرت عندما فإنني أخرى ناحية

مختار. ألصدقاء باريسية لجنة أيًضا

الجمال ملكة

املسابقة هذه كانت وقد بلبنان، حمانا يف الجمال مللكة مسابقات ١٩٣٤ صيف يف أقيمت
بهذا وكانت الجمال، ملكة بلقب إدريس حورية اآلنسة خايل ابنة فيها وفازت حافلة،
أن بالذكر وجدير املرصية، الفتاة تقدم مدى عن تعرب التي الجميلة مرص سفرية الفوز
بديعة بقصيدة املناسبة هذه يف هنأها قد مريس فهمي الحميد عبد أول املالزم الشاعر

التالية: األبيات منها نقتبس

ن��س��ب��وك وح��وره��ا ال��ج��ن��ان وإل��ى رف��ع��وك وع��رش��ه ال��ج��م��ال ف��وق
ي��ع��ل��وك ال��ذي ال��ح��س��ن ألوام��ر ف��أذع��ن��وا ال��ج��م��ال ي��ع��ل��وك وج��دوك
ن��ص��روك م��ن وال��ح��س��ن ال��ح��ج��ا ن��ص��ر وأرض��ه ال��ج��م��ال أرض ف��ي ال��ش��ام ف��ي
ح��ب��وك م��ا ال��ح��ك��م ذا ف��ي وال��ل��ه م��ل��ي��ك��ة ل��ل��ح��س��ان ب��أن��ك ن��ادوا

مارسيليا مؤتمر

يف يعقد الذي املؤتمر يف للمشاركة العالم يف النسائية االتحادات مؤتمر من دعوة تلقينا
املؤتمر، هذا يف املشاركة قررنا وقد … ١٩٣٣ مارس و٢٠ ١٨ بني ما الفرتة يف مارسيليا
للمرأة بالنسبة وبخاصة االنتخاب، يف املرأة حق عىل دورته يف ركز قد املؤتمر وكان
الحق، هذا لها يتقرر لم التي املتمدينة الدول نساء بني الوحيدة كانت التي الفرنسية
ملرص؛ بالنسبة ألوانه سابق املوضوع هذا أن املرصي النسائي االتحاد رأي من وكان
يف يشرتك املرصي االتحاد فإن ولذلك ا، تامٍّ استقراًرا يستقر لم الربملاني النظام إن حيث

فقط. الفكرة
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األبيض، الرقيق مقاومة فهو املرصي، النسائي االتحاد عليه ركز الذي املوضوع أما
الغرض. لهذا لجنة وتأليف الرسمي البغاء إلغاء إىل مرص يف العام الرأي واتجاه

اقرتاح هناك وكان مرص، يف تماًما مكفولة فهي للنساء املدنية للحقوق وبالنسبة
حد يف الفكرة عىل املرصي النسائي االتحاد وافق وقد الزوج، بجنسية املرأة تتقيد بأال

مرص. يف قائمة األجنبية االمتيازات دامت ما تنفيذها يف االشرتاك عدم مع ذاتها
النسائي االتحاد فيه كان الذي الوقت يف جاء قد املؤتمر هذا أن بالذكر وجدير
لعرض طيبة مناسبة املؤتمر كان فقد ولذلك سنوات، عرش منذ تأسس قد املرصي

العرش. السنوات هذه طوال إنجازاتنا
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يف عرش الثاني املؤتمر لعقد النسوية االتحادات إىل دعوته الدويل النسائي االتحاد وجه
املرصي النسائي الوفد يكون أن عىل حرصت وقد ،١٩٣٥ أبريل ١٨ يف إسطنبول مدينة
األوارص عن وللتعبري بحضارتها الالئق املستوى يف مرص إلظهار كبريًا املؤتمر هذا إىل
سيدة، عرشة اثنتي وعضوية برئاستي الوفد تكون وفعًال تركيا، وبني بيننا تربط التي
النسائي االتحاد رئيسة اشبي كوريث مسز قامت أن بعد ذلك. أفعل أن املهم من وكان
الدولة رجال جانب من سواء الحفاوة بمنتهى قوبلت وقد يناير، يف مرص بزيارة الدويل
جمعيتنا، بوفد العناية يف الرتكية الحكومة بالغت وقد االتحاد، يف النسائية القيادات أو
االتصال مهمة لنا ليسهل بالقاهرة الرتكية بالسفارة الصحفي امللحق معنا فأوفدت

واإلقامة. السفر شئون وكذلك والهيئات بالجهات
الوفد معنا وكان اإلسكندرية، ميناء من «أزمري» الرتكية الباخرة عىل أبحرنا وقد
عن نيابة استقبالنا يف الوايل كان حيث أيام؛ ثالثة بعد أزمري إىل ووصلنا الهندي،
كذلك الرتكي، الشعب ومن الرسمية الهيئات من حافًال استقباًال استقبلنا كما الحكومة،
ومن األعزاء، ومواطناتنا مواطنينا من والتأييد التشجيع رسائل من كثري وصلتني فقد

ألعمالنا. والتوفيق النجاح فيها تتمنى زغلول هانم صفية من برقية بينها
الصحف مندوبو وكذلك دولة، أربعني وفود اجتمع قد كان أبريل، منتصف ويف
سبيل يف مشكور بمجهود قام حيث املرصي؛ الوفد نشط وقد العالم، أنحاء جميع من
الصحفية، واملقابالت األحاديث أو املحافل يف سواء املرصية املرأة ونهضة ملرص الدعاية

املؤتمر. يف وممثالتها مرص إىل خاص بنوع االهتمام توجيه يف فعال أثر له كان ما
يمثلن دولة أربعني مندوبات اجتمعت حيث رسميٍّا؛ املؤتمر افتتح أبريل، ١٨ ويف
يف كانت الرساي هذه أن الغريب ومن يلدز. رساي يف العالم نساء من مليون مائتي
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عىل النساء لتميل دورته الزمن دار ثم الحميد، عبد السلطان نساء تؤوي الزمن سالف
نفسها! يلدز رساي من رغباتهن العالم

السالم رسالة

ألقت حيث الدويل؛ النسائي االتحاد رئيسة اشبي كوريث مسز املؤتمر افتتحت وقد
بني العام السالم ونرش املرأة لتحرير التعاون إىل الجميع فيه دعت وبليًغا، مؤثًرا خطابًا

األمم.
ألقيت بالفرنسية، كلمتي ألقي أن قبل ولكنني املرصي، النسائي الوفد عن وتكلمت
الحفاوة عىل الرتكي النسائي واالتحاد الرتكية السلطات فيها شكرت الرتكية باللغة كلمة
والغرب الرشق تعاون رضورة عن خطبتي ألقيت ثم املؤتمر، أعضاء يالقيها التي البالغة
االتحاد إىل الرشقية األمم انضمام عن وتحدثت العالم، تهدد التي الحروب ومقاومة
عىل جميًعا، األمم بني العام السالم لنرش الغرب مع التعاون يف رغبة الدويل النسائي
الفوارق وإزالة الشعوب حقوق واحرتام العدل أسس عىل مبنيٍّا السالم هذا يكون أن

الجوهرية. املسائل من ذلك وغري والدينية الجنسية

املؤتمر قرارات

كان الذي املرصي النسائي الوفد اقرتاحات عىل بناء هامة، قرارات عدة املؤتمر أصدر وقد
بلدان جميع يف النساء عىل بأنه يقيض الرقي أن ومنها القرارات، هذه يف نصيب أكرب له
شأفة الستئصال يجاهدن وأن والعدالة، املساواة قاعدة إىل أنظارهن يوجهن أن العالم

واالقتصادية. واالجتماعية القانونية الوجهة من منها يشكني التي منزلتهن انحطاط
يف به العمل يتعذر الجنسية مسألة يف واملرأة الرجل بني املساواة مبدأ تطبيق وإن
املخالف النظام زوال يتمنى املؤتمر فإن ولذلك األجنبية، االمتيازات نظام جراء من مرص
هذا فيه قائًما يزال ال الذي العالم يف الوحيد البلد هي مرص أن وبخاصة املساواة، ملبادئ

النظام.
العملية، الوسائل يف جديٍّا تبحث أن فيه املشرتكة الجمعيات عىل املؤتمر ويقرتح
وتسهيل جديدة صناعات وإنشاء العمل ساعات كتقليل الحالية، األرضار بعض ملعالجة
أسعار وتثبيت كله العالم يف املعيشة مستوى رفع يحقق بما النقد وتعديل االعتمادات،

السلع.
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وعدم واملظالم التجاهل أنواع جميع عىل يحتججن املؤتمر يف املجتمعات النساء وإن
باليد الثأر أخذ طريقة عىل وكذلك كله، العالم يف اإلفريقي الجنس بحق املرتكبة املساواة

الهمجية.

اإلسالم قلب

اإلسالم، قلب ألنها مرص؛ يف القادم املؤتمر يعقد أن ويصا فهمي أسرت السيدة طلبت وقد
لرئيسة نائبة بانتخابي املرصي النسائي الوفد لجهود تقديره عن املؤتمر عرب فقد كذلك
تنال رشقية أول وكنت صوتًا، ١٦٦ بني من صوتًا ١٤٨ بأغلبية الدويل النسائي االتحاد

املرشف. الدويل اللقب هذا

أتاتورك مقابلة

مصطفى أقامه الذي االحتفال لحضور دعوة وصلتنا إسطنبول، مؤتمر انتهاء وبعد
أنقرة منشآت بعض مشاهدة من فرغنا قد وكنا الحديثة، تركيا محرر أتاتورك كمال

املهنية. املنشآت وبعض للبنات أينونو عصمت ومدرسة
وبعد دائرة، نصف شكل عىل املدعوات املندوبات وقفت ملكتبه املجاور الصالون ويف
وسادنا والعظمة. الجالل من هالة تحيطه أتاتورك ودخل الباب، فتح قليلة لحظات
الدويل النسائي االتحاد رئيسة اشبي كوريث مسز أن لدرجة واإلجالل؛ الهيبة شعور

املؤتمر. أعضاء عن نيابة كلمتها تلقي وهي والتأثر، الوجل عليها يبدو كان
بدئ بالدهن. خدمة يف جهودهن وحيا وللسيدات لها فشكر بالرتكية، أتاتورك ورد
ترجمان، غري من مبارشة إليه تحدثت دوري جاء وعندما دولة، كل وفد رئيسة تقديم يف
الدولية، النسائية الهيئة عن وكيلة مسلمة رشقية سيدة تقف أن فريًدا املنظر وكان
التحرير بحركة مرص سيدات وإعجاب شكر عن فيها تعرب الرتكية باللغة كلمة وتلقي
اإلسالمية للبالد الكربى الشقيقة تركيا من األعىل املثل هذا إن وقلت: تركيا، يف قادها التي
األتراك كان إذا وقلت املرأة، بحقوق واملطالبة التحرر محاولة عىل الرشق بالد كل شجع
الرشق». «أنا لنا بالنسبة أنت بل يكفي، ال هذا إن أقول: فأنا (أتاتورك) اعتربوك قد
وشكرني وفد، رئيسة أي عن معناه يصدر ولم به، انفردت الذي الكالم بهذا كثريًا فتأثر
«االجيبسيان». مجلة يف لنرشها لفخامته؛ صورة إهدائنا يف رجوته ثم بالغ، تأثر يف كثريًا
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إىل البعض ذهب ولذلك األذهان، يف واضحة غري الحديثة تركيا صورة كانت ولقد
ولكن واملجالت، الجرائد صفحات فوق مساجالت ذلك يف وجرت واإللحاد، بالكفر اتهامها
ليلوح إنه بيومني: عودتي بعد نرش املقطم جريدة مع صحفي حديث يف قلت كما الحقيقة
مدنية من القشور إدخال به يعني يكن لم العظيم الغازي أحدثه الذي الجديد هذا أن يل
إىل وتوجيهها العقليات تجديد به يعني كان وإنما بناته، أو البوسفور أبناء عىل الغرب
الرشقية روعتها تفقد لم إذن الرتكية فالسيدة الحديث، للجيل مسايرة التفوق وجهة
يتناولها كان الذي الجمود هذا — الحديثة النهضة بحكم — فقدت ولكنها الغالية،
نعمة من ريب بال وهذا مريع، جهل ورهينة أربع، حجرات رهينة مقعدة منها فيجعل

إسطنبول. يف أخواتنا عىل األقدار

الوزراء رئيس إىل

القرارات هذه تطبيق أجل من الجهود نبذل أن املؤتمر، من عودتنا بعد الطبيعي من كان
رئيس دولة إىل خطابًا لالتحاد رئيسة باعتباري أرسلت فقد ولذلك العامة، حياتنا عىل
من الجنسني بمساواة ا خاصٍّ القرارات هذه يف جاء ما إىل دولته نظر فيه ألفت الوزراء،

السياسية. املرأة وبحقوق الزوجات تعدد وبمنع األخالقية الوجهة
علمنا فقد األخالقية، بالناحية الخاص بالقرار يتعلق فيما أنه الخطاب هذا يف وقلت
البغاء إلغاء مسألة ببحث الخاصة اللجنة قدمته الذي التقرير بتنفيذ مهتمة الحكومة أن
أمام األدبية سمعتنا إىل ييسء كونه عن فضًال الزوجات، تعدد وبقاء البالد، يف الرسمي
الحقيقة يف وهو واالجتماعية، العائلية الحياة يف املؤلم تأثريه له فإن املتمدين، العالم

تحقيقها. يستحيل رشوط تحت إال به تسمح لم التي الرشيعة روح يخالف
يتحقق ال أنه يف الراسخة عقيدته املؤتمر سجل فقد املرأة، بحقوق يختص وفيما
عىل يعمل لم وما والطفل، املرأة هناءة فيه يراع لم ما دائمة بصفة حكومي نظام أي

املرأة. مواهب من االستفادة
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األمة نواب إىل منشور

األمة»، تسعد املرأة «أنصفوا الشعار هذا تحت األمة نواب إىل منشوًرا وجهنا فقد كذلك
الرضورة، لغري الزوجات تعدد منع وهي: املرشوعة، املرأة مطالب بتحقيق فيه وطالبنا
وللبنت يبلغ حتى للولد الحضانة أجل ومد الطاعة، قضايا وإلغاء الطالق، فوىض ومنع

الزواج. سن وتحديد تتزوج، حتى

إدريس حورية زواج

الذي املرصي النسائي االتحاد وفد أعضاء ضمن خايل) (ابنة إدريس حورية اآلنسة كانت
لنا، بالنسبة غريبة تركيا تكن ولم إسطنبول، يف عرش الرابع الدويل املؤتمر يف اشرتك
هذه مستهل يف أسلفت كما لها، زياراتي تعددت وقد منها، أصًال تنحدر والدتي فإن

املذكرات.
ضمن وكان املرصية، سفارتنا هناك بتكريمنا قامت التي الهيئات بني من وكان
الذي باشا، شفيق أحمد ابن شفيق» «حسن األستاذ هو أول سكرتري السفارة أعضاء
وكتب الزمن، من طويلة حقبة وطنه خدم فاضل رجل وهو الخديوي، لديوان رئيًسا كان

قرن». نصف يف «مذكراتي سماها مجلدات ثالثة يف مرص تاريخ
يف أمضيناها التي القصرية الفرتة خالل ألفة وحورية حسن بني نشأت وقد
يد وطلب اآلخر هو عاد حتى مرص، إىل وعدنا املؤتمر من انتهينا إن وما إسطنبول،
يف قرانهما عقد بمناسبة لطيًفا احتفاًال لهما وأقمت الزواج، هذا عىل فوافقت مني، حورية
واألصدقاء األهل من لفيف الحفل هذا حرض وقد ،١٩٣٥ أغسطس ١١ يف بالرمل منزيل

باإلسكندرية. الصيف يقضون كانوا الذين املقربني
ألضع الفرصة هذه انتهزت فقد ولذلك ا، جدٍّ مرتفعة الوقت ذلك يف املهور وكانت
وكان فقط، قرًشا وعرشين خمسة حورية مهر يكون أن وقررت املهور، يف للمغاالة ا حدٍّ
بتاريخ األهرام يف الصاوي أحمد األستاذ وكتب صحفية، تعليقات مجال القرار هذا
أشد لها دهشنا جملة أسماعنا عىل يردد املأذون «سمعنا يقول: ١٩٣٥ أغسطس ١٣
هانم هدى السيدة قررته قد العروس هذه مهر أن وهي الطرب، أشد لها وطربنا الدهش
عدم عىل وحثٍّا للناس، يرضب مثًال ذلك ليكون قرًشا، ٢٥ وهو للمهر أدنى ا حدٍّ شعراوي
وتوريًطا باملهر، دائًما زواجه عدم عن يعتذر شاب كل لحجة وإبطاًال املهور، يف املغاالة
يبقى. والرجل يذهب املهر وأن بناتهم، نحو بواجبهم لهم وتبرصة الفتيات أمور ألولياء
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يف وضعت فقد مثاًال، الزواج هذا يكون أن رأت قد هانم هدى السيدة كانت ملا ولكن
والطالق؛ الزواج يف الشبان وإرساف الحظر، خشية «فرملة» القاعدة لهذه نفسه الوقت

الفتاة.» لحماية الالزمة الضمانات وضعت وبذلك جنيه، مئة ثالث الصداق فجعلت
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