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ففسسهفييجدكيصفحاتبضعيكفيهوقدكتببضعةمنأك!رالىعلىهائلةقدرةوأوتي،للهوأخلس4عرد.الحقرجلالعقاد

كاتبهابحياةعلمهبالكتبعلمهالىواضافاوغلفاذا.اثسعوره!ا+.ءلنهالذود

.صفحاتفييعرفالقارىءأنذلك.يتزعئىلايقيت(الشعورأصبحألزمهيبل،قب!ياناءوالانتهابهاالابتداءلاناقي!اءنقولهاكللمة

اذايفرح،الحقمحلىيغاررجلاالحياةتلكصفحاتوفيالكتبقلكذتائج!الىالوهيولبوخىالعقادفيابحثاوكلاللثحضهذاا!هررلىأن

أيكون.يالفهرفيقايحاوركأنماويحاوره،احتجباذاويغضبأهللمأنناترىفانيت،السطقمنأكثرفيهاالمائمعوركلمةوهي.سليمة

منطقشاهولقد.كلاا؟باطلاالغيرةوفلكالفرحوذلكاللغضبهذايديبينمدمناهاوللكناواللبراهينالورروضفيانفكرباعمالالههانصل

.هذايزعمليخله!اوالملماتا!بديهـأتااص!ندلا!هفيالمنطقرجليقدمكماالثحت

لنفسى"*يزعمهاالتيالكلمةهوآلليس؟اللحقهووما:ستقولمنأداةاقن!عوراناذننقول2.الناسعليهايضروقفتائجاًلمىمنهل

ف!؟سوظمجردأصبحتخىأمةوكلجيلوكلفريقوكلؤردكل،نعم؟مقدمالهمنيكونأنصانحاليهيخلصماوأنايبحتأدوات

ولكنهكذلثالامريكونو!:بلى؟المضروبفمفبموزفوةاذباللفيد.باللنفبمقصاالجواب؟شعورءمناللباحثقيجردأنأيرفلأن؟لاول!م

.نزاعبلاالناسجميعدعرووا!حقوجدفما،ينفيولايؤكداع!راًضفليمس،أيض،بالنفياللجواب؟يفعلآناسفطاعأنالخيرمنوهل

لمثيسرهاعلبهواالحقسبيلفيأولمه،الاسبابمتنوعالناسونزاعلبحثاموضوعاتومن،نعطلهآناللحق!يقةبناافشعوربلغاذاا!خيرمن

فيحقأل!لممرغوانالنصرالالمهاهملاوصغالراوأهواءحزازاتالتجواببهيطولأو-اثسعورمندليلبعيرشصابهفيالمنطقيضلما

البديهيات،بمنز!ةحقيقةهذه.باطلوهناكحقهناك.التشابيدلنااللضلالمنعاصمكايكونأناذنالخيرومن،ا!غمايةبلوغقبل

عبثا.كلهالوجودكانوالاولكنالشعور،يخدعربمانعم.الصناءبعضمنيريحنأو3الطريق!لى

ؤالعقاد،اتمالهنفيأوالمخطعدمتعنيلاالحقمعردةأرعلىعلىدليلاذلكوليس.معايخدعانوربما،أيضلمالمنطقيخدعربما

ولكن،ويصي!يخطىءنعم.والمضيبيخطىءالنالسكسائررجلياتي!م-،انما.الغرؤةأجلمنالاذسانجهـدبطلوالاصلاحطعدم

ا!حق-بمعردةنصنيهماهووالصوابال،خطقبلاخرشيئا.هناكولليىممىالناله!كلءسندواحدااللنت!عورفايس،الانهانمناللعيب

طوايافياننغلغالةالجقيقةتلك!ناك-الانثي!اءءلىح!جائزوالخطفيالجوانببعضخفاءمناللعيبويأ"ب،ما،كذللكواحداالمنطق

حمية.فيعنهويكشفالليهيم!ءىحقاالوجودفيبئىال!فسففيولاالصوابيتملامجهـولامنهجزءيبقىفقدالمختبرالواقع

فرضا7نفسهيفوضعظيمالايمانهذامنالعقادونصيب.اواخلاس.بكشفهالاالخطأ

بيىنبأنهالث!عوراهذاالقارىءوجدانفبمقرومتى.الثمودعلى؟الحقرجلالعقادبانأو-ين!ظالشعور2هذانشاكيفوللكن

يصمجهأنأمنالناسالىويقممهالحقيعرفا!يضنيهكاتبيصيبحاجةليس-اللهوىمننفسهبرئتان-العقادقارىءأناعتقد
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انمقادصطولرسلالأمريكيةالمعونةنرفضو!ذا.حكومينفوذاقامةبوقتهوضن،اللعقادخصومبينأكثرهموماالاهواءأصحابنج!نيلأبلة

ابوابنغلقلاولكننا،الابيضالبيتيخنرقحتىالاثيريحملهلامريكا.باطلةدعاوىاخئبارفييضيعأن

غايتها.عنحادثاذاايضاالجامعةلرفضوقد،الامريكيةالإجامعةورجالسإابالاريحيةأمادااعجابهالاولوث"،هدنا.الإورقىرجل

قاؤ!لة))فيك!ابتهاوفرانكلينهعقعلمونهالعقادعلىيأخذونفاللذينوازرأؤهالمرءاعجابدبثاو!يس.ورجاللهاالنفعيةعلىدائماوانحا؟ه

!ريبولا.بهتسمحو!!دو!ةترضاهامرا4علإ!أخنوقانما"الريتفالعقاد.بهيصجبؤيمننفسهمنبعضااونفسهيجداضاالمعجبلان

بلادنا"دامتومابخعيرعقيدتادامتماالدولةعلىتثريبولاالنإاد!لىوالرأيالبإدأرجال،ءكثيراعنهمتهحدتالذيناإلرجألأولتإكآحداذن

فينشاطهبمراول"الامرركيةالدءايةلقلمتسمح)!محكوضنمااط.بخيرانيتمصوروالا.وازعسوكهميحكمالذيناًلحلقرجمالأو،والعقيدة

ضعفاو.الوطنيةأبضعفمصرابناءتعملكياوالناسيقاطغهلكيا!بلادابضفاءاللغسمادركابفيسائرابرأيهمتجراالناسىمنالطرازهذايكون

لما!يابةبرمن-نفععليمهينطويبماعالمةو!!لهسمعتبل،الاخلاقيخوجآنمنهيتمورلااح!دورجلو-لموكهفكرهفيوهو.ا!كسب

لهايريدولالها-ريدون،الامةبملىاوصياءاففسهمنصبوامنيهابه.بهاأعتزا!نيالخلقيةالقيه!و3بهااتزالإنيالفكريةالقيمعلى

دجدلاهذاومع.الاهمبنيهاكلعقهاكأنماعليهاويغاروان،نحيرهماحد!حمودمإحمدأء،مينحنيالعقادراىانهيقوليومذاتأحدهمسمإت

دلدعايىةجهـلم!مبيعفيغضاضةالاخلاقيونالمخلههونالغيورونهؤلاءتبياللغأنتريدللعلك،:لهقلت.الارضبجنهتهيطكادحتى"بانض،))

اغسهـميديضواان-حقكهناكانللو-ا!حقوكان،السصفياتيةالرجلوكان."رأسبمبمينبم4رايةللةد"قال.الاح!نراموصففي

النإابمنتفيدربماالدءإيةانعلى.غير"ميدينواانقبلهمبمنطقهـمطويةعلىالاشياءأولمنبرةواله،بالصدقنبراتهاتوهمبنجرةذا

بدنمايئسإ!اتهدفامريكاكانتقاذا.بصداوقريبمنبها!هصةولايطبعأنصحان-المطبوعينالكذابينبعضينجحقدولكن،الانسان

خمادماللمار!ةمنماهضكانبكلنعتبرؤ،لالماركسيةمحاربةالىاناتعلموةكنك:قلت.اًلزوراقولتطويعها!ا-ا!كفصعلىانسان

ع!لامثلااللقوانطبعفيهنعتمعرالدهرمنحينعلينايأتيو!ل،لامريكا"حديدمنبيهـ"الناسيي!دوزارةوهو-رئيسللباشاتصدىالعقاد

ا!أالامروكيةالدعايةاعمالمنمحاربماآنالمنطقفين!قيميسفهل،وإجبروتهسلطانهوهاجممنهفسخر

الاقناعفيطمعانفدهإللمالئإشويتطإمنمثلاوالنقدمنمثلهذا:كامنإ-!ررأنعلىزادقما؟الانحناءةتإلكينحنبمالطرارهدامن

.4ب!هافتعالونوهماذاعوهقد-قريبظاهـروتهافض4-اصطبهلان.لىأسكبعينيرأيتمهماأصدقلاوأنا:قلت.رات!يبعت!رايته

،"الحارة))هذهالهارىءيفهمانالرجاءانما،ا"ناقشةفي1اذنرجاءولاحتىالشهادة!رزهكنبالىمطمئنوأنااللحديثهذا،لىزمن!مضى

ةا!-،-وتثقيرا!لذوي!ضلانكار،.معموداتكطماتفبموهيمبمعى!ز!االمتصلينمنوكاناسماعيلحسنمهـحمودالاسمناذقابلت

ولاالصغارق!وبتأكل"انتوريا""ا!حقدوزها4يدن!"لمناراطفاء!دابئفقالوالثتاداللباتنابينالع!لاقةنوعفي4ؤفاتشمعمود

ذويرإ-زجتسنإح!رصةكلوتح!ينكرامةكلبنإمريغالااوارلهايهدامنليسمتبادلاحترامبيهإماوكانعظيمااجلالاللعقاديكنكانمحمود

اللصإغمارفوقوإرفعت!مالامعن!بازغيرلهمجريمةولا،المجرمينمعالاقداد.الانحناءمإظاهره

!،الانحلالعلامةفتلكحقها!حقللذىن!رفلماذااننا.المرجاتالافأنذ.لىث.المتهجمينالناقدينآفوال.هننسص!بطهثانوشاهد

فيءكمنهاآقةوهي،نآنللهموكانقوماأصلمبتماالخلقفيوآفةبضعةهعهاانما،بالم!اقشةجديرارأيايجدفلاؤيهاينظرالقارىء

ناامرءابه.ؤواجهمانتر.الانصسانفيقديما!نقصلانقديمالنفوسلمئ!ست:مثلاولنضرب.المنظقضوءأمامللحظةتثبتلااتهامات

الاخريننقصلهتذكرانبه.نواج،به.ما،.واروحهان!لوبنفصهتذكرهالبترولشركةمجلةفيالعقادوكتبللعقادكتبافرانكلمينمؤسسة

ينفحفناومن.والعلاءالرفعةذكرفييجدهلاعزاءفيهيجدلانهمعنا!ا؟ا!كلمةهذهمتىما!اميركانيعميلاننفالعقادالسمعودية

الضمعيفة.النفوسذووالايلجهلاخاللدبابالجماهـير0وتملقللنفاقإالمكينفيراغبياكانسواءأجنبيةللدولةج!دهباعرجلأماماننا

هذءمن2،!وتحرجبغيرسا!نااتهامالىنعجلاناننبال.عسنفليسالرجلهذاأنمعناها.الاجرقبضغيرعملهمنيعنيهلاكاناوللها

وجماهيبرالاقلامامبحاببينرفاقها.ووجدتبيننا3شلمعتاللذميمةا!خلةوم!.ومع!نا!اأمريعنيهأنقبلالاجنبيةاللدولةخيرأواوللأمريمنيه

اللعقاد،سئعوديالعقاد،امريكانيالعقاد،انجدفىيالعقاد".اللقراءير!4أنينبغيماوصذا-الشيوعيةعلىالمدمرهجومه!يالعقادان

المسكينالجيليقرأثم!ايضااسرايإلمياجمونانالايبق"،..مكإيكانبللرأيهمخلصرأبم!صاحبيكنلم-السطور.واراءمناللقارىء

اللداءالىموجعهااستجابةنفسهقرارةؤكيلهافيجداتالت!رصهذهمكانتى"تهبطرجل!مامن!صواذن.يقبضمابوفداريقولا!ا

أ/لعين!ينف!ث!ومكابرة،ساقعلى!ساق:ماجورالعقادنعم.القديم

ناا،كقولأمن؟مأجوراال!عقاديكونلاوللم.االكفينفيمافوا!تهـ،ناانالمعنى!دافيالموابمقدارؤما.نفديداهبوطااللخلقية

.تلحق!4انبدلا،كلا!تافهينجوفا.خنونجقىا!ر!فاوركلبزهبقي3أميرأموالتديرهاالمجماالثقافيةالاجهزةكلانأقطصوابفيه

فاكتبردوهكذا.ا!حضيضفيمعنالليكونءلميائمنبه.ننزلوصمةقبم!إشرالىتهـرفيبلادناغيرفيأوبلادنافيادارتها!يتشه!كأو

.طموحولاهمةولافريستهاتشكحتىالآفةوتستشرفى،اللحسمدمصروةطث؟ءهدا.الناسنفوسفيلهاوالتمكينا!وبيةالثقافة

انيةالانسإالثقافهـةتخدمالإغرضهذاتحقيقتحاولاذوهي.فيهخفاءلا
ي!صعد؟اننريدءاللذيالحيلهوأهذا

.001-00أ...ءلافتبمءوهذا.اللعرجميالواطنتثقيففيوتس!همال!موموجهعلى
يصعد.رإلريدهوالنإهاورإءالاج!ر11

البصريرفعحينسإصعد،هدابغيروللكنسيصمداءبهد،هامةوال!يلةاللعربيللقارىءغهإاءلىالنإنإقافيةالاجهزةوهذه.ينزإ

وغيإرقومهمناللفضلاءفيحدحولهيديرهوحين،تقتدىامثلةفيحدهإ-ذهلقي!الإعرجمه!المواطناحترابملا!الاميركيةالدمحليةوسائلمن

-."...النوع.وهذاالاحيانبعضا&ءياسعةفيمض!ارفيالرلهكافيربماالتقافة

اللوجودقرارةفيانا*وقنحينوسإيصعد.والإعزازالاعجابمثارمه..

واخلاعى.حميةفيعنهولكشفا!يهبعىحقاغضاضة!ىالالارهاكثرةحكوماتتتقبلهالدولبينشائعاللدعايةمن

ل!-،تجدلافهيالإسصلمسةمضمارفينإتمجتمهاما.الثقافيالثماطفي

***فيوهبم،كبرىلاعت!بايىاتتخضعدولةكلفيالسياسةلانخطركبير

اوماصفة؟!روخ!رمداوإلانالمن!قبهذاتأخذوحكومتنا.الامةامناءإ!مافيهممفروضرجالايدي

كيةالامر1والمعونةكيةالامرواللجامعةفرانكلينمؤسسةانتعلمفهي

رعهـم"ورجالءصر)اسمهكتابارضوارإفتحمبمالاستاداخرجولا،ا!ريكيمةدعاية،وبعيداوقريبمنالصفةهدهلحقنهماوكل

الكسب،ابئغاءالسابقالملكمدحوانهالانجليزخدمالعقادانفيهأيمحاربةفيتترددلا-اضرىحكوملأكأي-لانها!عنا!ذافيتجد

العاطفة،جاهدوانه،تحميهقوةعلىاعتماداالايرجعلاجبانوانهالىثقافينفوذاقامهمنمنهاالغرضيتحولااسثايةوسائلمن،سيلة
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الثهبهأتتخرصاتهـهواثارواقظلقواءهقلهيخاكلواانلحيهما!قارىءحقوتطوعهوااناسؤولهفتأقفه!ذاؤلمل.زعممااخرالى..واذ4وانه

كل!هاللعالميصبحآنيريحهقارىءو!للاعقلهي!رم!رىءيردهاءندفاعالليس،المكلاوىهدهنرق!انواجهـبنامنخافرأ4ا.ليبالاضافة

فيكونالحشةاالضمالربعضفييننعتاللحقوفكق.لللاقذارمباءة،الحقرجلو!وويشطىءشصجمب،((الحقرجل))عندناف!والعقاد

ء،رجىالأتاذنشرهملذنك.من.الباطلرلؤلةفيب!يدالرلالنعاثهءلاليهوبر!،ناذكرهاسلفظا!ذيالتنصعوولذللكاختارانحققهاوورنا

خصوكلغداللع!وبينبينهوكأنتعث"ومواقفأدباء))ةكبماصكهلابهلقماشا.عندنابلفه"،أكموتمناللقلرىءءن!بلمغانع!ى

ب!ااومنذهةاقولأىاصب"قال-الاتهام"رديدالىبهدفعتتت!ضفىاىك!ورهانهتدةعلىتحاولالكهآبوولمدافي"الحاةكأ"و

ومواففه،م!جوراافطرهمنلمحؤةفييلأنلمفالعقاد-،وا!،ر-لحولحقمقةتع!وضوهياليهاانظر.اكثرلفس-ها/ضهـرتخ!يهاةدطو،لكنها،احصانا

قألكماإح!ل!ص!بقكنللمالاشتراكيونعليهايوافقهلااك!رامللفئريمةف!ه!الوؤ!5الىتطيومالعقادحياةفيالمواوفآصلمنءوؤفعلى

منوأحداننبما-ادض!هيرنريحممىصادقل-..واعترفكثيراالبعضووه!لوزارةءهاج!ور"علىليحاء!:"ألالمم!دريةاًلى391عسنةص!ب!ف

قي-4بعضفيمأجوراكانبأنهوا؟،موهالعقادحقفياخطوأا!ذينالئحاء!مصطصت!بيرص-!فد-عاىالوكأنورارةوهـمي،نس!-ؤوديق

عند!اقياقشونهنانذعاىيؤضماكثيراكانعقادلمحال،ا-،تهدرفحميالاغلبيةحزلطزء*م0يدونهاير.والا.ءلميزوكان"!هاصسوطا"

نئ!صب!يعلىولنسئىا!(ديننيااًلمفمرسلحةحتىووذلل:قرضلديس!خدمنلني!ضعباا!جما!ر،علىوسيكلةاراوا!!ؤوةالحصنذلكفو،هـومنوهو-جانب

به..لفرحورهبللخولا!تاءوى.لاب!زراانكم!؟لاءياح!ار.بالأورفألىض،ر!قىالاطماعمىطءأ!لمفيلهضم،رلاةقصر"بكااخرج،نبؤوكي

القديم-المر،"ميوهو-واعرض،لشبهاتبئرضوانفش!كطقنعلملايحوار؟-ك!قيو.4قيو!قربقدهـتهوتقتهايطتهنجبريمةالمتطاوالمناؤء

بالحادثمةوبنبدأ.،يقولماذافلنن!.و/ا!قرائنوا!بيناتالاسانيدعن"كانةرأفع!ابرأيه!تهـاالامةاحزاب.أبررءأىاأمردانطاتب!!رجبان

اللعفادروايمةتقول،الضحاقة1عاىرقيبااللعقادغالىالفةص،دئةاللقديمةب-4صضفنرى!طءوقف.السالطانبعدأوةعابرىءغءووالقامالفكر

،لالاعمابغضمنوهيالصحفعأىبالرقابةاشتغلانالحوادثتشاء"ونت،ولىاعما!اؤ-حهرى"جمىأخررآي!هااللحالةون!ت،لمحرم!صلحبلل

بالخيبةنفممياهنىءأناللحوادث!ذهو/شاء،فكريوالىنفسصيالىمنالظساوتط!ي"مهدلا!كبما،وف!أ!/4!فردهونشعرالمو!فهد"

الخيبةووذهع!حمدتهثمانجاحعلىاللهاحم!1فلمايامبعدقيهايكنل!لمم:حبيسايظللؤأليدورالامحماقوفي،ارسموفذايم!مو

وسل"باشاوالينجعفر))نهبالمغفورقىادبيصداقةليكانت.المودقةفواز-!رهـضويبقى-ممنهىبعضفيفردو،،ذ!،اوس،طاكلهمادناس

،ءالادبمنوكانالاولىالعألميةالل!!بايامفيا!داخليةوزارةأن04بدلاالمصصطخالىيحرجصبمبنم،بللطبعال!؟الوالكن؟لاتللحط

الذيفيؤ!مبمعدماناصيأ!اونيجطلىاللذين"الاداريينا!قانونيين"تهدول."ا!حاة"ا)منطقعيراوأكءاوبيمنطقولابا،ت!--صيى

منخرجثم،الملغيةللخاصةفوكيلا)قنافمديرالاسوانهدء،راكان،"ضسحكبأنجديرةدكانتالرواية.هذهصحتلو":"الحالة))

الخاء!ادارةفبميششركأنيحسنللملانهعليه"خضوباالملكيةالخ!اصة!ما.هـ4يدخلوانماايحزب*ذانراباكبرينما!لاحزبقزعيم

اده!يوالبمجعفروعلم...،الجلالةصاحبيرضاهاالتياللطريقةعلىكاتبانهيقولواتكاتبالزعامةبسهلطةيتحدىو،لزعيم،المناطحةيتنبه

الصيبقضاءتسمحلاعندياسدحالةلانالقاهرةفبمعملعنابحثيمضشهاللذبمرالشرقهداهوماادربمماولست،الأيهيبالحققالشر

وادتهبانواللصينوالهندايرانثرقام/الاثلىالشرفىاهو،الكبيرالكاتب

هه!ص!5الذبم!الاللهيالعقهـوماثم،عنهيسمعوأولمل!دعقاديقراونلاالذين

:.القارىءايها.وندرلايعني."لغرب2اوللشرقكاتنااللكاتبمنيجعل

سهريضه!ازهـقىمناطح!ةكلهالةالمسهلانالعقادوصلابةالن!،سدكتاتور-ةهنا

الانهاسههتاًهتمحذدهداتههد-وفات!لوشامعهنىلارعناء"اللطفلين))فممنفيهاا،لفا!تنطلق

اد.دهنفسهاتسمعيانؤالعهمغلقةءرفةفيوصوو"تقكرانها"الحالة"

035اللقرويالمنتماعرالاعاصير!اعربيالسانعدىوأددتاذادلشرقمممةانيج!لاحد"!قما،فقط

003طوقانلقدوىوجدتها!ايرانلترقنعننيولا"الشرق"بكو"نقول،أ!وبياالشرفىت!ني!هي

003))))الاياممعوحدي!الحللة""صفهيمثلاللذيم!ال!ابفيجاءوقد،وابيابانواللصنواللف

؟.ع))))حبااعطنا!-!لمم"ا!طرة"و-ص!حيفةوهي"افشرفىكوكب"لصحيفةذكر

003الصوفيا!ياسطلعيدريديةابيات!الوه!صقف!!والا!!!اللحقاما.عربويقرأ!أعربميهايكنبكان

؟..عيهتللتاتدواهتتهسفي!.خلقهمنينتاءفىالللهيعمنحهاالىإني

..؟ناحيووعراقيااتهـاللفجبرلانهـ،لا5!اانتريدلالاذها،الثمىضوء/!راقياومين،ذه

002ائراويلعدنانواللسلامالمشالق!وكا4!جدؤلملاو!4ار،!ادحي"أةوانرضفتء!مألالصهاذيقرأعلهتقوىلا

؟..ا!وافللخالدوغناءحداء!ليس،ت!لبلااللوبقنقاقةناقلا،لاطكمداحا،للانجافيعمبللأألا

؟..اللفيتوريلمحمدا!ربقيامنعالئمق!اللدعاوىهـلاله!ننفصيض!لوو.قص!)ء-"تانوحيدةوؤص!4،تلمعر

؟.ةاللصبورعبدللصلاحاللقديماللفارساحلامهـ-:أخطر!،اذنفلخ!ترا)خشرءلىالمقالةهـ!همصتلاست

.5؟الصبورعبدللصلاح-لكماقول!(1)

؟::للخنن!نبمبسمممونتجمييكلمافل!بطىفاممنطئسهول!ط::والا/"!!زادا!عمفا

آهلتهوعبياهدر.نثشتص!ن35(91تكأالىالانجلإفىصدمبأنهالىهـقاذاتهاميرجع

اه.0حاتتنهلهيلهللهدكتنههتم!هـدعلوزارةالعقادهجومب-:باوفداينودبينهاث،طرةالمعركة

والثورةاللققرسفر5الاولالوفدرجلء:جدءكرمو".ن،ا،نصإ.بز"،لاتادءالسبم"وف!ق

.5!"-ياأبالوه!اباعبدان3-رفذاللعقادعل!صللارداوره-!ي*ـوالن!،لىبهعدالح-نذلكفي

.(حديدة.كل)بلاديفيالئاس."ءتوكانتالاولىاللع،لميهاوررباائناءالصووفر!إبةؤكطعملاللعقاد

025!اًلصبورمحبدلصلاحتبعتذيهيهـ-،ثمحينهافيالدعوىالع!لادوفىضد.الانجديزانراف
منيج!واللمؤومافرا!فيجديداوقودالتكونر!وان!حبمكظبفي
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ةاللدعابرجالزمرةفيلدخإط3ونهائيالمصقطللانجليزممالاةفي4بضيقهمي!فانحونهالانجليىزالر؟ساءانمرةمنهوعلمت،اسوانفي

يقبلهـنآءحيندتكفييكنوللم،جهرةءمهاوالعارولمينريطازقيالبي!اوهانن؟ادوان!مواانعربيمةاإصفعإىالرقابةفكلةءناإطلىيد

الانجليزاعوانمنوغيرهمواصحابهاقالمااولادالاابدورهذاأ"ةس!اناساالرقابةي!ماركيفيرفانالنالىاحقلانهالمشكلةهدهتبعة

".المفضوحينوا!شيرة:قال...،فهمهاصيئونولاالايصاحمونالمصريينادباءهن

عرضهلماالعقادفبولتصورانهاالروايةهدهمساقمنواضحيغوهطالاالمطبوطات"بادارالرقباءاكأرانالرقابةهدا!في

كانوااللذين"الوطنيينبعص"وا!صرين.أ:ريرهـلآمالانه!لىالانجلميزفيائ!حفوبينبين!مومسمابقةللافواهـوالافلامنكميمانهااويحسبون

.!فضانالالهكانمااللعقادانأي.اتركمةاللح!لةمنالضويرجونبالالفاطتلعباصحفاهنصحييفةانر،مخطرؤكلما،واد!للةا!كر

مناماجهرةالانجليؤيخدمكلنعلههايقوملاك!رى-جريمةال!ريمةلانفيالصطيةة-لفهلندنازهموظنواالفرورداصلهمالاخبارمنخبرللقفويت

يقب!!-لا-!المف!وحغيرالانرجليزبمما!ذا-كالعقاد"سرا)أيرخدمهـم.اليهالاشارةومنعمنعهعلىويصروناللخبر!بحذفون،واللعبالمكر

طوطنيةوطعنالامالتبديدايكونانمنأهونوالامر.ال!يعههذهالصع!ونعلهها!حرصالتينجتهـالاخبار"السماحفيممهـمترخصومن

ف!رايرش،رفي"التركيمةاللعملةتالكق9تطرزاهطكلتو!3الدرقولاواله"داقةاجلهـنالصحفمينلاوائكمجاملةذللكفييترخصفانمما

-.ا*بادلةااكفعمةاجلمئ
الشرفية،السويرس!فتاةضفةالىتركي!ة.قوات-وصلت1!1ع!*هة

كانو.الصحفا!ب!لم!رولمالضاليتناؤلمهاافيءبدلكوزرامت4اتف!هاالفروضامرجم!االوكيملواناامنعماذاادرىولا:قال

ئإطعرمالمقبلارججثيانيذيعونالخلافةؤللدوبةلالمانالمتمضجموناللشاقةالا"،زة!ذهت؟ديانلكؤ،ل.المشكلهخرعلىغيمهمناقدر

ناصانللألمالمتش!ج!هنهؤلاءرج!اءاىرنوكا.صهـهالانرز!صإجحاور!لازني:ؤلث.تكونانيضبغيءماالرقابةتجربةعاى"حينناوان

اـقية،ةايرءخصانا!رمم!الجيشعلىدلكفي!نبالانجليزمصرر.ضفصالمامةما!حالمه"!ؤأبةالردامتما!اض!ةولاالرؤ،بةفيالعمل

لوصماانبنولكنه.بالانجليزالكارثةفتعلا!ريرو!االيهؤين!-!الاص،رب!ض!نىوس!والتنبيهجاءؤ!ايامثلاثةوبعد.ا!حروب!ايام

بعضيصاصبهقليلاعدداالاير*نلمالثركيالمجش!قارص!أةالى"ثلادطاويومينوبعد.احذفهاومانيلالموتحفقللنشرتركتهاالت!ي

للانجليزي!ث!بتلمالع!د!ذاوالى،الاسحانةفيكانوااللذيرنالمصريبن،فلم..ال!امالرقيب"نياعور!ور"مسشمك!بالىد!ةجاءتمي

يطلبهكانماقصارىواذن".ارءويسقناةين!خطىاني!عللموهـ!!راجعتهل:مقطبا(لمهورنيلور"!-!رسآلىكا!فطدخات

يقطعمااخبارهامنلبملالجبهةالىلذهباانأورقيإدامناًلانلإيز.وىةوالاسنايومي4االصحفجؤازاتهـنرزءقياليوفدم؟الاخبار

،والالم!ا!اللأ"راكاعلمتش!يع!ينمناًأخديويان!ارللاقاوءلىلالس:ا،خه،رزشر.في*حوكيف:يرسآلؤماد.نعم:فيهااذتظر4ااطابمرفظإت

لانبلىالمصربنلآمالتبديدالقبوللانلا،اللعقاديقبل!مدلكومعاص!فامنءلهيهاطلأعؤ"ماتباحازها:ؤلمتنجا!هل!دابمنالتالمقاقة

احب))يقول.لناعدوكلامهاين2رووبينالحربانيررىآن3،اللعقاد:مت!*ماؤء-أح.بكثيرمنهااخطر!وماالصحف!لمكوباحا،زكجليزية

ولىمالتانيةالعمالميةافحرباثناءفيا!لمتةالذيرأييهنااعمبدان؟أ؟وفنياازحزبنهـ-ازكفل5:قائلااردؤطتم؟الائجليزيةاللصحف

فيرآ.ىمنكاندضقد،الاولىا!الميةالحرباثن،ءفي.اع!لن!انا!!ء!ن!-،ت!عظفلاقنتاذا:و،ل.الحالبطب!بعةو!كطمصريانا:ؤلت

اللاحموفورةحمودهاعنآهـؤ،عاواجبمصرلىولىانزبينا!المقصودافهـسملاازنيدمحواهبقلام"فأجبه؟لاإعوواتتول!إمأذا

فل!ابةلملألوالاحتيةاقحمطظلفي-بداهة-.قولاهوالاوالاسضقلالمىبطيرةطب.لادادأإدعملوو!!رزافياب!لاووكأشهكبا،كلور"مبالكلطف

الطمأنضهابصانلا.أ-،رهانجى:لهفلتصروؤطاللدكتورافلإراحسمعت"..اؤ،ه"لاشعورا

همافصررون3(ناذابلادهـ!ءلنعالدقناحيةمنالمصريينقلوبفي؟الح،دثةهذهؤتكمنالاسة،ذين!هالذيفملم

ع!لىمن-الانيحدتكما-و!واماالدفاعهـذابأمحباءيهومونالذينالكقادبر-نؤوؤوعه،يقعان!-"ميطانجبينالبربرينالاختلاف"ير!ول

وكأن.دفاعهاواقبلالحمايةارقضانالمعقولمنفليساللحمايةدولةاصصمالاذجيىرانعضهي!نفيولا،كثبراالمقاد!نركيلا!ورذبلوروبين

ضلذلكبطتلمعهثط1احادءنالحماير4فيهذارايييرملماللدء"ورانو،بىدونأجهايرطمئنونكانوااهـكىاعلىبلى،منهيتوجصم!وندكونوا

(تكبالاؤضراحمواجمنيمتنرانفكادالادبةءقيالاتيصهـدفيلهرياراتييقع!البرشط،نيينب!نالخللأؤطيقع،ن!م".بئسبابهأسبا!يصلوا

واهـومتوان!س،!ورثمنذاللحمايةص!مألةفيتحادثنااننانمسى4لاز.،كون3ماللحاوالبريطازكطالمحكومالمصريبنوقعجنوركنهيىنالمصربن

"..بهتبمافافيولأسبمهلاشيعأالا!راحفيان!ذكرلوانه:قولهيكررفهن؟يؤعلاانالخلا:طللهذاصمكنيناما.!،ا)س!الان.دلا!تهله

((..مفضوص،اذجلبزيا))ي!ونانيرأبىلانهلاورأيلم"دأيرودفضرجلفهذاأيب!نبالخلافتحمبيهاهك!فيحا!ةفيا!خلاؤ!يكلنارالقياليضععف

وجف،اأورنجسى،انخديوبم!ان!اررأي"عيئ،ارضرأ*"انالامرؤكطماو؟لطقيولطاما؟"أجوراًالرجلكاناذاالاباءدبم.انجليزيوايفيجم!ابة

مخلمه!أل!8وموجهءلىكلإ،ماانن!ولولكه،،دطالراببينالمواؤنةالانبمه-اءقيف-سلاءهـللانهعلببمهغبارؤلاالاءوالؤلمكهثلفيالهـمل

هوبى،واالخيازقىاروطفةبي!ناختلاؤ،ليسبهن!ماوالاخقلاف،للوطنانهـممن"وطنهخلصبهيقومانصر،وكلكبما!لاذنو!و،الوطن

ءلىاللعقادح!رص.ولفد.اجلهومنأيوطنفرفيرأيينب!اخ!لافه!ر!علىردهمناالع!ا!-يقول.افيلملأ!اووطن"ي!ن!لامنبهيرقوم

ا:لاداالىوالاترا!الافينادخولاجلمن!يرمحهلوكانواعمنارشهة-دؤ!نففام!صىاعلملاواناواحدال!هجموعب!دالعملف!رؤشظ"هـ!91سنة

منخببرايرجوالمصريرينءنكانمناء،"رغاولطلعمعدءنكتابهفيفقاللالىةطهف..ماجوراًكنمطولو.يكفينياءهـبعمل!ىاعلمولاالحرور

-كأامحف!انياا)دولةباءةوافرممعلانه!جوهكا-!فان!اخركيةااغزوةا((..ايا!سبعهلاا!وطي!ةتلكديلصواتل!بعابقىا!

جمماع.اىاهـ!يل.وقديرهعلىيكن.نم"رؤتحولا!،الجملادباستقلالدي-الانجليزعاد))ؤ!حيلمت،ذا،لىي!ول.الانججليزمعثانوموقف

لا،طالالملالى؟!ةءتاالالهفيبهالأ!تراف!انتما!ةت!صءيمولوالممحتقلا!هاالعغادعئدالعوى؟زر!وىاقتطفامجلةصاحبهـرولىيعقوبشمحص

بالقوةؤأ!رهاعلييقددونلاواوتركالتركمن،"س!هبءلىيقدرورتقرب-راًبجكطسينماءةجزبرشه"الىلللسفرمرو!فيرعقود!4رلثمحاذ

الىوز--يييهامصركأؤيا.الهخحغرضاالالندطريقؤطعكانوقد.،اللداف!ةأتون،ءتركية!هـلمةءناللحد!فابان!:،!اًلصسكليالوصع!نصحهيا

والمجرةنداللي.منيقدمونهبطال!حربافأءفي.ور"موالالممش!فمادةأهاهاحاص!ةفيا،نجلمزك!الط!قد،الاولىالعالميةالحربله،ميمخلال"صرالؤو

هـوروهف!ودوايصنسالمهانا!!.بخ!!حانص-لظالمهة.نوالا،والماليعهدالوطنيينبرمهـضوكان.ال!ملةهذهفييينالمصرآماليربددمنالى

الشكء-غاواوصلم!ولميمميطزوامحا،مفيالالمانلهـحلالإنجلبزيخرجالضئى+جبنصيحةالاخذرافضااءتلمرقعدالعقادانصحيح.ا!مالعليها

قازطلي"بفايقول!لاعاقلي!قاهاللأسخأفةفننلكبلادهمحكوءقىءلىفبر4اإذلاا"نولالايامتلكفيالصولمحيةالطر!ورسايخاحدالتغنازاني

؟"كلامهير!شيماوكتبالعقاد.سافرولو،ررارالاتاوا!قبولفبمو!ستالترشيح

ال!!



لوماللاالوظيفةمنبالفصليبادروفياندونذلكاستطيعكنتلوإ؟الانصافحعليهيعزفلماذاالالصالىيعرلىرجلهذا

المم!كرتيرفان،المسالةفيماكلهذا&س:قال.عليحرجولاءليكءنهاسقطانبعدرضوانفتح؟عورهالانجليمزمعثالثوموقف

المانعدممالديهمانعلا:قلت؟مالعلديكفهليلقاكانيريدالشرفياقرألعقادانأي،انتبمه)بعفسمهالعقادذءر"فقالدعواه3يوائلاما

فاس!تهـلروحيحس!ينالاستاذمعستورز"سترللقيتيومينوبعد.ايديل!.كرتاريةفبمزارهايرانياصحفيياان(ألادلة"ليدوالاعترافنةسهعلى

علىالهـلاماًلىاسنهةطردثمبرناردشووعلىلمالادبعلىبالكلامالحديثالس*رتيرانالي4وان!ىالوزارةبهـذهعملهابانالاعلىالاوقافيمجلس

ومحرريها،وقرائها(المؤاـد"صحيفةعلىا!كلاممن.واكثر،الهءاو"فيا!عماداليمهفل!بيراهن3يريدالبريطنيةالحمايةبدارالشرفي

عهـلىمنويةصفقةعنفسأكيالاوقالىءلىاللكلامالىم!ي!طردامضىثمقيصلمماالاوقافشؤوناحولبيئهماالحديثفدارالحمايةبدارمكتبه

بخبر!اللعاهـ4وع!ت،القل!بوبيةأعيانمنهـالورعينيملكهاأرضالانجليزءل!الىنمىصفقاتعنالل!ادمنسضورزوتحرى،العقادبممل

الىمذكراتهامنمذكرةتصلولمااًلاولالتحضومورفي"زاللاوهـبالاوقافبديوانالمخ!نصينالمو!فئعلىيرض!ءلباسالشديويان

هـاؤ!،ابرىىلىادريلاءعفةمنهـ!لمة!ررتثم.ا!كر!ار!نر!لممواعيلمنايلاوفا!طتابعةاعيانبينتبادلءملإاتاوهـي،عاليهالاموافقة

عاليمه،ينكرهااناحدمنيتمودولمبأمثالهاالجهرتعودقديركونانالانفع"بادلىاوفي.الخديويةاًاخ!وصقيللاوؤلمؤطاو!لخديوىمملوكأ

هـهطة!أالاج!لااللرثا؟منالاو،!فى!حرماناًنكرىالا:ر!اليومذاكلهبدابم2المقادو،اجاب.للدوقاؤءبينوغبنيوكيللخ!ظا!ر

ناالبثو!مالناببهالكلملاهذهفصدء!ن!ني؟ف!بهاشاعتال!نيالمفاسهديكنلمط9الاوقاء!شورر-!يثاىالعقاد!+وصاحبهخرجوول

برقابةيتمتعالاوررريابر!ريادجلى.ان:9!رطظاوورةبحدةاجسهالطف"مدىعلىيقولممافيحكماللعقادببسمعبهاتذرع3ذرير!ةسوى

ا!اهةا"ثلةمنمثلاتص".:ولهاكلكمولا،جضهـوصلةكلمناثبلايلكهاكاقا!بماا؟يداجريدة"حريررئاللأععباءللقياموصلاحيش4

مألطط!بارةليء!مها!ريثالتأنفطئم،وسكت9،.وارر!ام."الشيخبوفاةآنذاكخلتقدالرئاسةهذءوكانتيوسفعليالشيخ

(،بة.ولط!همالحديويبدكانت"يقول.للموقفاللعقادتصويرذلكوغير

الذيرجلهمالعقادفييجدوالمالان!ليؤالاتهذامنوواضجعلاشبطيحتكرهاالمثمديدالاسفمعوكان،و.اهوالهوظائفهفيمطلقة

رضوانفتحياولكن،كالم؟يد!حبفةبرتحررئاسلافياليهيطم!ثنوناموالمنالاخضلاسالىيسفا!يأبىو!،والسعش!عةا"لمنل!مه

!برثونلاالا!جم!بزان!قولانالىحاجءالىلسئا":هذاغيريرىفى2.اءتو،الاس!ننبدالصفقات!لىالسمسرةواسضباحةالصدقات

و؟-!الاا!امالسيأسىاك!.ب!رائطفىكا!ادكاتبترشيحالىست!ينلنفسهالخهيوي!تهااخدالتم؟المطاعنةارضقصةالايامتلك

مناللغايةكان!فقد!ئحوهوب!ثم!رهالسباسبلأبالجاها*4سافاعابةواهـ!كلف!عقببعدهاوء(د"الوساطةا،اللعه!و)ة"باسمجنب4الف

".السنتهممناسانااإؤيىإكونانا!4ا(ؤإدتحولرردأسةاسث(دالامانةعلىفعاؤبهغالنزهاءائوظفينمنطريقهفيووقةواعارضوه

ول-**رتجرالعقاد!لمقابالىادىالذ!الس!بوربر+ه!لاذ!نيرقولتقلبرثاىاللخديويلميحاربونالمح!نلونوكان.لملوالاهمبا!و!صلوا!ز

ال!قحادانءا!قأطعةدلالةتدلالننىا!ابلةنتيجةوم!تجاهلا،الثسقيا!رةاللحيومةبهذهقيشانعايهويابون،ا)-لظينبينالنزاع

فلمماذاالانحكفىمعاللعكادشعوركاناواذا.اوللموبالرجلهوليسبا!اهداووسيستطعونلاانهموطموق،ا!بيرةالحكومةداخلفي

الاستاذبدبرام؟ا!موراخنبأرمقامفيوهوالمدو!قيجبماًلخلافةداًرفيالنبضللحسا،ستانةالىسرافيرج!ونالدينية

نا*نجليزءثىخطروقذوطئيا!كونلاائر!لاًنبرقولان!-حبنرار-عىال!رسميةالرق!ابةبجوازالاسلامثم!يخمنالفتوىوالتماس

لاالابخضلاناكصورفيغلوهذاكاان!هغالتعاونعليهبهعرف!االاصلاح!عطوكان.البلاداميروهوا!كببرناظرهموعلىالاوقافط

قدلهمال!قادعداوةعوناًن:امرينبأصداًلاالخدرذلكعلبهمي!:عنظامبه!تبطديروانفيالمفا!"!لىالقضماءوهوواحدبامريهت!ون

محليهم!عبحيثاللظهورمنالوقتذدنهـىسكنولمظاهرةاصحتفبىولاالمعا!دهذهاصلاحفيأملفلا،اًلازتبا!أشداللدينيةالمعاهد

لنظاهرةغيراوظاهرة-ل!د-وار!راوة،ا*تخهـامهفيرءاءكل!طنلمءص!ابفروعهالاز!راصلاحفيولامعهاالشرعيالقضاءاصلاح

سيرفضاًلعقأدبانءوحىعليهميرهبطاناو،الاغراءمحاولةمنكمنعهمصهااهمبماالعزلةتلكمنخارجةالملنهيةلدقابةخاضعةالاوقالىادارة

قدالو!مازمانبانمؤمنثكلأفت!حىوالاشاذ،يعرضولهماكل!ءنعيعةب-ناللفاد!مع،اللخدلويةالغاصةضعمنبصنيعةاشبه

ثخرء؟ضيههمفي)هم7كئلمالاوربرلميرانعالم!كلاوهو،هـضىماهالنيقد..فيهاالامريمملكمنور!ددهاوصئيعةماههاعليهايغار

ايضا.حافر!لمميىر!ءإكونالا9*حرىذللكقبلاجهللاكنتوان،وجيزةفترةبمدالديوانفضائحمنعلمت

بر!4فتحيالاس!تاذاسقطهوقدالانجلبزمعالرابعاودفااماالم،ولا!يء،ذاذكلراغفلفتحيالاستاذ.انلاحظاي!ولشيءانها

بدايةفياسوانفيوهولاعقادالبو!بس"عقبدةلبالح!!و!والوطنياللحزبلانللق!ارىءحقيقيتهعلىالشديوي؟ظهرانيريدلالانه

افيء،مودهاقصةلالعقادالبوليسقبل!تعوكان"قالى.الاولىالحربمئتمضاارساسيةحياتهمراحلمنمرحلةفيكإنفتحيوالاستاذ-

ابتدائ!يةبمدرسةناظرااشنغلفقد،العكقادعندالمفرطةالحسألىيةالى.اًتحفظولاازءاموكأتا.(الخديويذلكمعوف!!علىكان-اليه

ثهاب*ءلمحىالمدارصءادةعلىكبيراحلاللمدرسةواقام،اسوانفي،توقعيعبعيرالديوان2لاصلاحلأالم!رحاتبعسالصحفالى،تبتوربما

المدبميلبفلمالحفلليمثرلىالمديرالىدعوةوارسلى،الدرا!ىال!امب!يثاتف!صيألها7و،اليهااختلفالتنالمجالسبها.فيتحدثتوربما

جمعامامالمدلرمسل!الورلقادفان!تقد،حضورهاعني!عتلراـ!واللدعوة.ا!يمكنتحيثالاهليةالعباس!يةبمرارسالمدرسينالادباء

امامعلنابر-لقدانعلب4قكبواد.لراالىا)نقدهذاثقلىثم،اك(سىمنو-حطالكبيرةالمدارسا-هـىصاحبالايرانيروحيالاستاذوكان

لى؟!ءوال!قادنسوىكمامعهورالمدبر)ر!سيمموظف!ومر،اكاسء.فارمنوهذافننحيلالتاذاذكركماصحفيمايكنللماذن)البحويةالعباسية

اخ!حتى.ددخلهكأدء"الذ!!ى"الىالهـكلإدفى"شنلثى،(إ!الادبالوكاللةداربالضرجمةفيا!يوممنساءاتفىيعملوكان(،التدقيققلة

فىيستاذئهلحمالعقادلاز(المد.لروثار،المدر!-اماموجلأمم!?عدالليتغةر؟طارجو؟ءععذدايقول!ومذاتاعصارىفجاءنيا!بريطانية

هـررهفىاكداسب!،وضعتا!حكومةان"الهقادعالطفرد،الجلوس.اذنكبغيرفيهاوقعتغلط"

ال!-،صلوولماالعقاد"دلرلىوهس،"امثالمعواناءلمبها!جاس!ا)غرولااًنهص!م:؟ال.تضيرلغلطةمنكءرصاننياظنفماءخيرا:قلت

هـ-ذهو!عت!قد.ببكأبمللازرو!"ءليهبقضىصلأرامواانوجدستهاننىفقلتل،ماترجمهاوائاالصحففيمقضرحاتعناليومسالولى

وثقلمعلئةالعرفب"الاحكام2وكلالت،الاول!العا(معلأالحرلطخلالا(شادةيغفبك!ل،الايممنكميرفيرار2ا.شي!وذكرتكاتيهاأعورط

ء!ىشج!ارابف!علانعرثرباءذوياحدمعهـ9ئفنئأءقاداعلىا!!ر؟!علتما

ثم،يفرريثمابحراستهالدفاللعسهكرييصرهـنظردار.منمقربةبتوقيعياللصحففياكتبانمست!الداكنتتعلمكماائني:ثلت

!ط!



اللسوففبعاالرجلفان،واحجىاولىاللكلمةتلكعنالسكوته"..القاهرةالىالمسافراللقطارقاست!لالمحطةالىوصملحىانطلق

افنصيعشيوقال،المدينةمنوا!ضائياعتقاليطلبفيالمديرجانبقال.العقاداللىرجعئااذانكتمثمفهكتميرتحريفاللكلامهذاوفي

مالطة،جزيرةاد!ىقبليالسلطةنفتهالذيالمدرسةناظرمناخطربوطأةا!ناسواحس،اسوانفيواناالاولىالعالميةالحرب".اًدركتني

القبضبعمدصدرالذيلللامرتحديامكانهاشغلانت!مدتقدوكفقداالحرياتعلىوالحجرالطصانشهـوةكانضظوقد..العرفيةالاحكام

."قلمحياة"كتابفيكلههذاورد."..عليهحماينهمتحتالرقابعلىالمسلطينمنواذنابهـمالحاكمينثفوسملكت

ال!قاديقول"أنا))ممتابافيفنقرأهواصفالهاالمدرسةخبراماللحريةالمقيدةوالاوامرا)لقوانينوتتابعالوطنيةالحركةاشصتدادبص

الالصلم!ميةالواساةمدرسسةزاظرالاولىالعالميةا!حربهدةكنت"بعدوصراً!هاقسوتهابكلالعرفيةالاحكامأتقررتفلما،المحكومين

غطر-"4منالاهانيكابدطالماا"ضعأمديرذاكاذعندناوكان،بألصوانالاستبدادفيالرف4اوشصكتللحرياتالمقيعدةباللقوانينالمملشميوع

كاكلح!نا!سلطانعلىاقنبلةاا!قاءحادثةوقعضانوصادف!.نتراالذيناللحكامله"تج!ماولا،(اللحكام"بعهـضنفوسفيهوسا!مبحان

!دش!نافورلان!فياحقماوكان،بنجاتهالبلادواحفلتمنهاؤنجافيطم!ااولفاسلطانا!دالاستضلالسانحةالفرصةانالمبدا

!!ذالار3ذكماولليىفالالاصلبطهوهذا).المنا!ةب!ذههـحمأبحاكمالطفيانبلغ!د...والاهواءللضغائنوشفاءالكسب

اعدت!لما.(الذاكرةضعفمناوالتدقيققلةمنوهذا،فم!ثياوفرورزادجزيرة!ياسر-"معيومايقضبماناراداثهاسوانفياللحكام

يقبلد-م"ولكتللحضورهالمد!!لممعلمدةدكوتالاحتفالل!ذاا!دةالىادىف!أوسلاًلاجازاقلمايامفيللرياضةالئالىبعضلح!اير!صالتي

41ورجابخيلهالمدرسطوفىأنجوابهفكيان،ذللكفيعلي4-ؤإحتججتفصيبالنزولئفصهؤحدثهمنوينذر،المديرئةادجاءيطوف"الرسمي"

ا!تررىانهف!يالا!تإذ3رذ/كماجوابهوليسالمديرجوابهوهذا)وشاعت.الدياروحرالطوال!ارالسيفع!لىثفس"4يروطنانالجزيرة

ؤ!لم!،،حسينا!سلطمانالىتقروات"فيفعت،(ءن!بمهالىال!قاد.الوديعالا"!سنأسوانماقلبفيألعموئهاءلىالمالميةاللحرلطسمي!ئات

ويطفالصصابتم!وستدكبنيولمدطلعهحهعلىاً،رإذاماقاهردعظإد4يرستدبعىلصإديديراونمه"ل،شبهـةولغيرلشب،"مت*رراتحقالو،الهماللفرثةاجباريتجن!بد

.او،الاصمرللاصليبتبرعا،المخنترعةالعللمنللعلةتفرضواتاوات

ناا!بها!فظاظةتللثامافبله(المقافلمعداملكلتيعلىفن!يممكنعمهقفجلبستقايىصلضرتهنكانءلمكل!شا!ثروعءلىمساعدةإوو(لجرحىالمرء،ىعنترلمحيها

الحكومةاشتراهاالتبمالمرصوصهاللكراسيهمبمشيءولاى"العلهب!يرفبهاالمحكومبالت!ةانمذاراطلبكلىواصبح،المشروعاتمخنل!

..لمحيهذاصث.ورماومةو!ترد!نجبرفيبالسمدادانذاراواًستثناف

و!كنمي،الاج!بةهذهمنالرجلفعب"ت"؟المكهبهذافيللجوسافيرهالىاواورحررهينبىاليهانظرواناوثمبرتياهليوبببئبلدكط

ردط-ةالهبينمفيب!اعلاوا(واألهما!طةالىجلىفتهمحننصنيتركتهجطز!رلهد.انسانواحساسقريب-باحسايرمظانهمن!دمةكلىواحسىياذفما

أعبا)،!و!كني،بتحملهلبتسمحلاكانتصعتينلاالاعداممعناهذاكاذالشعراقرأواناهذاوحث.ينوالصسالشامسة!ىواناهراكلح!ث

."وانصرفت"تريدماافعل"لهوقلتلذلكفيلقو!ه2زدريهكنتكماالمجونأقوالمنلقولئواسأب!ازددي2اول!

06-الصفحةع!االتتمة.:الحكمة

بمصلامعنه،وامضلرامجنبيكخل

.!يير.!8-اورمراءمنلكخيراللصمتبداءمت

،صأحياموتكانفأنومجوثكحكفنكا(الهغفر،عليابايا!

باللسانوتكلمث؟ا!كل!مبداءيكون!ولم؟اللصمتبداءيكونبالهفما

انماوشات.وكانتالسلطان.والىالداخليةوزيرالىكاتبابا)لقلمومملمت

التصهر:هذاثم،لبيناتلمبالماللث.كوىواعززاشكوهكنت..سجالاالمديروبينبيني

ثماديلطانعظمةقابلانهالصحفو!!فن!هراالهـاخايةوذارةت!ستددليه

،اسوانمن!جاهاير-!صددعىابىالمقابال!ةهذهسعنب!حماقتههلمويكمشف

أعمهءالماأشفاموودو7لهـاوكنت.اًلمواساة(درولناظراقبلنغى!لهث!يعد4ؤملرالمد!ان
الحوادلطمجرىمنوي!بيى...سيرصاهبيص!مافيهاسمعالهفمعلم

الاس!لاميةالمدرهةي!هدونانهميقالاناًلقوم!اشع!اثانيافاظرها

يفصددانهـلموبهيقبهـ،!اقاًلمديراسننطاعماوكل،الباعةفيالوحإة

شعرءهنمختارانظلهذاو!الرقعا!ةللهذهاكترثف!بالمديئ"اكاهتيويقيدبهالرقع!

الحيل!ةوقئقهـت...أكزلفيالعكولىكثيربطب!تي!ننبم،التقي!يد

ا-"ههانشيالي4إقىفا،الانجليزيا!داخليةبمفبشربرصسمن!انللمدير

لها:قدموظائفعلىالص.لطة"اتأوات"ا(وظفين،نإلصمانهعنهواذيعبالرشوة

يكلدطمو!،التمموينوصفقاتطا!عهـيأن"فرعانظ"ووالمشابخالعهس

ادوليسالمقثىانوالحيسداؤولايواقعفيكصبت!نني،هالط!يماالمدير

المفتشىو.استساني.مر؟وسيهءلىويفرض!الرشوةيقبلىالاؤلجليزي

الانجيئية:بالل!ةطويلحديثفيةالفيما!قالاًلمديريةديواىالى

كاهةسيفمدرلف"ادمامفيو!الحربفي"وتشىانجليزفييوجد!"

ايزا!نإاق:وقلتط،رويةعن!تهاقهلو(!واهاقولكنصماذا،دري!

الادابدارمنتشورات.واووروفطاكرئسفالقدعيرواكثيرابعدحرب!نهمبالضئئةجديرودط

ء(لنهتيفيالف!ائحابصنعمنفضممحةعنكشفتوسالترفسفالحربان

لماالرويةتعمدتا"شيفو،ا!الوبعد(لالل!ةاثئاءاسملموااللحرب

ا!فخورصاحبناعلىللردالمثلذلكمناكربمثلااءامبىوجدت

-لكانيةائروتعمدتلوولكنني،لمموالصا!حربفيالرشوةعئبالتعفف
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ب!ذبيهوالوفاحمنالمعريةموجوامثبدألاس!شعلامانمعوفيبتثم!هيرع!سركتلالحرث!31إسفأدأ-!ل!حيلمس!موصفةعلىعلى

جدعسيرعله!افهويسميراممكمالافراءيكنهاى.بع!ميرأممال!كم

لااللقاطعبالقولالمكهابرةونخرسالالسنةتنقطعودونه،

بمدلتوزيعهان!صخامنهوطلبوااق!ابعنسألواالانكلعؤاني!لم.عي*رو!ميي

ن!مضةثالثمائةتزيد.علىلااشنراهاالتيالضسحفكال!ظوتداو!هط!عه

الحكومةطريقمنللااليهميعملوللمالانكليزالىوصلماكل!هي،للانكليزممالئةكانتالثانية.سم!توفيقمحمدورأرةانتابت

هوذللك،ومحفوظمتوبلإنهاليهترجعوناخرومرجع.اوفريةقائدهوالعقاداقوكأبت،هذاهييخالفلارضوانفنتحي!ألاستاذ

المهارجميتمفاذا،العالميةاللحربنهايةبعدالبريطانيةتاالمكا!مرجعيحاللفلارف!وان!حيوالاسنناذ،باسقاهـالوزارةانتهتالتيالعملة

السطورهذءكاتباسمافيهاتجمواوله!ساد.لكمآسماءفيهاوجيدتم؟هذاكلبمدهذافيفتحهـرضوانالاستاذيقولفماذا.هذافي

ينسولا،الأنسانيةولوجهالأبنوجهيكلتبادسطورهذ.كآتبلان"اليوسفدوز"جركدوأصدارالمقدخر!جدانهل":يقول

."والفاشيةاننازيةعلىانحىكلماالاستممارعفىينحبمأنخ!وانذيالوفدصفوف!يوقعالديم!للاتئضفىسبااليومية

لقد.صحيحافلضساننازيةبحطرالنابريبصرللماللعظدانأماأوحىالذيهوالاقىقافىانأم،وألنقراشيماهرذدكبمدبسببه

وهاجماللفاشيةفيهفحلل"المطلق"!ا!حفمكتابه2891سنةفيكتبنجت!ءوتقع،الوفددزعامةالمبماشرللوجيهتخضعلاجريدةباصدار

جمىصانالمانياحيونولىذلكبعدهتلرء!رفلماالاستبداديةالنظملهمحللاسؤالوهدا"؟وووياسيا!،!ضعفيقنولالاتمن

.اللعالاقتضىكلمامقالاتهفياننازيةمعاللفاشيةيقرنالعقاد4نفمنبوخيكانعدالوفداللعقادخريجانيض،لالثابتمنلانه

فانوالا،يمتبرانويريديفهماقيريدلمنكالىالفاشيةعنواللكلامانالعقادمنسمعتولقد.واللنقراشيماهومعباتفاويطنولم.

هتلرامئلامنالحنرفي"اللحكم-المطلق"منيفيدلااالذيار!ادىء.جبروفمنعليهاشظقاالوفدعلىادروجبئ!ملهل!حا!رانني

كتمهلمااللعقادلقنعلمذدكومع.هترعنكتا!االفيفيده،لنفتحيالاستاذو!عن.عنليهسواللأ،جواب؟سراالالفاقيتملماذاثم

.".نرجعهألري"ةيقول،عموضايزيد!،العكرةلى!جديداضوءهيدقي

-عنكتابهواخر!،الناريةخطرالىالثفرقةباشاراتهاوالفاشيةعنالخهـيهوطوتحرر،مصريىياسهلرسماللنىاالنفوذذاتاادمواتران

كلقبلموجه/كتابلافهآوانهعنقطخرغنناللحرببدايةديهـ!لريقضيقراراصدارمندرغتقد.كانت،والزعماءبانزعامات(المنصالة

قدالفاشيبالاستيدارالافتتانبوادر!كانت،المصريينالىاحدهيوتصمل،رغلولنسعدتشو"،جديدةسياسيةهيئة.نقومبأن

ععدبالنالهافتتنوائم،بسواقالتانية/الحربقبلعليهمظهرتا،للنحاسنفسهالوقتفيتحضءوألا،اسمهتحتالحزبيةالسياسة

وجهفيلمظاهراتاهتفتخىهـذللكزالواوما،الحربفيا.مفتحيذالاستبهايعنيالنفوذذاتاوالدوأنر."بالولاءلهلدينولا

علىفتحيالاستاذحجةكلكانتفاذا.لوملياالامامالىةالانكليزجمعوامالامرالانكليزانيرجعهالذبميهذاوممنى،ألانغليزبالطبع.

الحربقعطمبمدصدرانههياللبريطانيةللدلحايةخممةالفاللكتابانواتفقواالليوسفوالوزوالنقراشبموماهرالعقادانديالياحدىفي

نحيلهفنحن-"المطلقالحكم)فيالعقادكتبمايقنمهولا-قبلهالا،الوفدمنمستقلةجديم!هيثة.دثوينآجلمنيمملمواانعلىمعهم

المصريالنوابمجلسمضابط-منعشرةالتاللتةالجلسةمضبطةالىالنقراشييمد!عامينيتبمهماثمباللعملاليوسفوروزالعقاديبدأوان

اشهر،بتسعةالحوباندلاعقبلآي3891سنةديسممبر7؟فيالتيالوزارةيهاجمأنعلىأيضاالعقادمعاتفقواانهمبدوالا،وطهر

الحكممنوفكلوفيالنازيةفيبرايهجهرق!ا!ال!أددجدو!هالم!اللحظةهذهحتىالغيببطنفيزاللالس!بب-!يد!نها

فيكاملاال!اد.واجبهأدىلقد.قوهـلمااوئناجننياالالستبدادجمو.فنعحيأستاذيايحتمللاخيالهذا

نأغير.قديملتنبيهامتداداالاهتلرعنكتابهيكنولمقومهتنبيهاللحرببدايةفيصددالذكبم"الميزانفبمهتلر))،كتابأطذاثم

الثواءةأللفوالتوىاللمسانتلجلحوان..لقولهشيئاتعدملا"الحادة)).البريطانيةللدعهـايةخد!سةفتحيالاستاذرأكطفيهوالثانية

للماللحرقلااندلاعبمد":"اللحالة"!قول.ا!طقيستطيعانهلهـصكفرفيالنازيةالصدوةوتناعت22!اسنة!لرنبهمبئ"

بمدوحلفائهابريظانياحولا!ناسلتجميمالامطلوبااللمقادكنابيعدكانتوقد..الديمقراطيهمعقلبريطانياالىوصلتحتىالعالمبلاد

ناقيهمناان"ال!حالة"ترب!."والطيمارةفعللم!الامرباتأتمن.الىحاجةفيالناسلانأولىالبدايةفيواهوالمن!بهذامهاجمة

عطى،جريمةالوقتلكذفيكان"بريطانيا-ولالناستجميع"،لهفريسة2يقعولكيلابهسماعهمأولاللضارالمذهببخطريبصرهم

واللخديويوالأ.لراكللالمانالتشيعأنقبلمنتوهمئاأنحاولتكمااذاحش،قيمةذاتىيئاآوششاهتلزحقفييقللمالعقاد!لكن

،تريد.الوطنيةحقالوطنيةهوكانالاولىالعالميةالحرت،أثناءفيوبريطانياهتلربل!المانيابينالحصومةوانعقدت،الحربفامت

ل!حيحةاللصالقرائنتتحرى"ءإدلةحهإلة))انهاأيضاتوهمناأنعض!وبهيعددوراح"الميزانفيهتار"ثنابهنجأليفا!عقادسارع

تقومحربافنرىتن!و!كنهاارتجالاتحكملاف!،الحيا!دارللجهازخدمةكأنالكناببأنالحجةنفسص4على!قاممل!بهوعيوب

فالامر،بلادنايحتلالذيللفريقمنتصراقيامها!ديخرجكتاباوترىي!دلم،وبريطانيالمانيابينالحرباندلاع!بمد،ا!برجمانيةيةالدعا

للحالةقيلنوالقرينة،.فسقطفهل-.ثابتةواضحةواللجريمةمفهـوماذنأنبعدوحالفائهابرطانياحولالنآسلتجميعالامطلوباالمقادكناب

اهاقنياذاتسقطوهل،اللحرباندلاعقبلالنازية!اجمالعقادانتشبأحاد!ثهكتابهالمقادعززو.لقد،والطيارةنلمدفعالامربات!

سي!دوو،مملا؟حرق!أف!اءفييظهرللم"المطلقالحكم"كتاب!انواماالحوبفؤةخلالالا!كليزبدورهاعلإايرفصكانات!الاذا!اة

أ!داءالانكليؤ،بماليلا3:تقولث!دو!تينوا3.دورةالحنكفيالالسانولهط،ا!فهمهذاا!عقادموقفالمربشبابا-ب!فهمو!د.بعم!ا

ل!مان!نصارهيلاعدائهم!اجمة-وكلاالحر!وبمدالحربفبل!نا"ع!الرماعيبا!رفىاغبله"جطونؤاا!حرلطلس!فيفلسطينزار

منال!دهذابلغتوقد"ا!حاله"ن!ع.ا!ضا.أجرهافبضقدأكأتأإ!اأسضاذيااللهسامحكإ!هؤلاءالعربشبابحقمعهم

العقادرأكطكاننعم؟للقارىنقولثم،المحتوممصيرهاالىاالذياناا&فأدوقديننفهم!!وابقرىوآست!؟لاءالعرلطشبابمنتريد

للديمقراطيعة.اتضارر!مالانتصارلاناللحلفاءمناصرةالحربفي؟احديثاعصر!افىصاللعربيةكتاق!أعظبمرصاصهمررديأنمعهم

؟المحوومناصرة؟المنكرفيرهوفمانياء-ريمةمنامحرته!كانتفاذا؟مجر!نأوعادبضعةويبقىاللعقادفيل!ب

ال!حماقةالمحورهئاعرةأماأهناأفووالدائرةاو!ار!عاىا!جأمأ!كم":4ء91س!نةفيالدعوىبهـ5ووجهوفاللعقمادقال

يكئلماللعمليةاكاحيةمنفهوالتؤجواما،هنلرحماقةمنأ!ظممنالافؤاءوليس،البريطانيةالدمحايةبخدمه.جهروئو2تهمسون
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ا!ثائرالعقادأيهاأناهذا.واررامواغترابس!نمنينتظرناماالامرللقدحتىجرانرهامنوفدرأالحربعاليفدعملنالقد.ممكنا

وأعاهدكاليكيديمد2القناةمصرباسمأناهذا،الليكيديأهداشتركنابان!امصرفيالبريطانيالسنفيرلامبمسونمايلزسيراعترفص

ناحيتي،منالتقدمهذاذصيبيكونلىماذاأعرف!ولست،اللعملعلىموقفوالرايالمبدأناحيةمنوهو،نعلنهاللموانالحربفي

أرسل،-االظافراللعقادأيهاقحية.حسبيوهذا-بواجبيأقومولكنينفس!هيم!صلممثم"والطيارةللمدفع)الامري!نركاللذيالذلليلاللعاجز

رضوانفتحيكلمةنشرتانفسهاارجريدةوفي."لمصروالمجدالليكف!الس!ديةال!يثةفرقوهكذاالعقاديفركانه!ذابةللغالب

،391عس!ةنوالمبر13الجهادبميدءالاختفالفيلنلقىأعده!االتيذلمحكفيالمموكيالوزراءمجلسانمنالرغمو!على،اوعركي!ايبرلمان

وابتهاجناغبطتناالامرنهايةفينصورنحن":نهايمنهافيو!الا!ورعلىالل!ودطاعلانفيالسعد!ةالهيعة!رأيياخذ"انوقت

وسيكونالمقدماتمحمودقفاهمف!نمالشكول!منا!جواللهمئىاذكان!ل،مصر؟رضالمحورجيوشوطئتاذادخولهاءلىهج!اكان

محمودعباسا!كبيرالاستاذوبينبينناالعواقبمحمود!الىباذفهت!نك!االامةكا!وطط،!لادظمعنليعندفاعاحينئذدفاعنايكون

كساط391عسنة!بميعلمانشكبصراذانالاسهنكانلقد."ا!عقادأ!الريطانيللاستعمارأجيرة!ينئذ

أكاذيب.منعبيدمكرملفقهماوكلفيها!قادخصوم!قولهما.دطر!كرمج!ةمنرضوانقخيجعبةفيسقطسهمبقي

عملى!عاهداهاليهسعياففيموالا،باللطبعشيامنهيرصدقاوللمولككن،المصريينمنخصوههمعاللعنفغا!ةعنيفااللعقادكان":يقول

الاستاذ!ايف!رفهل؟ماجورلكائنوعهدهمال!مي!ماممانأالع!لىالانكلإزحقفيعنيفشيجا!سياس!يةنهحيا(2طوالعنهديؤئرللم

بيئه،بالمتف،هموابتهعانجتبطيوم"اندام!أدلته"كانتأين!نحيكا،نحينما9191سنةلورةابانقد!قالةيكو!ألىعمممىماالاواحتلالل!

ناف!دركعاماوءشريناثنينب!دنضجتفببرهانأم؟العقا!وبينألىصملوني!ووالم!لمينوا!خطباءوا!ناظمينالكاتبينجميعأسلولط

اعقاداالىيسندوان2خطران!رداللانكليزيخطرأنهيالجريمةش!ا!دنوردآنددن!2ولو."الاح!نلالمقاوعمةفيوالحدةاللدنف

اشترال!منعليهولا،ا!خاطرنتيجةمنعليهولا؟المؤيدتحريررياسةللضاقص"واحنلا!مالانكليزحق"ادالعقادقالههاءلى!ط

الاور!نعمارعلىالم!نابعلأحملاتهمنعليهولا،9191ثورةالياللعقادتجاها!عقادعنفأنيرىفهوعبيدمكرمأما.اًلمجلةهذهصفحاتعمها

.الاش!بدادضروبكلعلى!ماتهمنعدليهولا،وأذنابهخعوجأنوما":قال.ا!س!جنمنخروجهبصدكنيرافدرالاس!ار

ققرأفكنتحدتهمنولطفحمالمشهابمالعحهتا!م!جنمناللبطل

(2)بينصاالل!نيفئفاللصمنأل!لوبهلاىأسلابهتعرفلافتكادمقالافه

ذه051.":عليهردهمناللعقادوقال."المخهفا!نفمنالسمجن

اللعف!لاوالماللك:وقدالاا!سجنمنخروجيب!دفييهاالكت!ابةأبدأ!مصحيمصر

اقيالبواعثفهمخطانا2اذاالتاريخدراسهمناسبرةتيبخطةالج!رالىوالمحثوةووا!تهـالكتابهالاشعمارعلىا!ةبدأت

الامنهايعنيئالاقصةنقرأكماالظريخنقرأءلالاننا،الرجالخو"كاعلانالىاضطراراالوفدافطرتىاللثايةونثروالمقاطعهالحداء

وتلك.واللطبا!!وقائعتفسيرالئعرفنقرأهوللكنا،المجةجانبهل!يطرالوداءالىيلهفتوهوأء!لنهاول!نه،شهوربعدا!خطةتلك

عسديقفقدائررخانغير.الرفيعالادبووظيفةا!اريخوظيفةوأعدها،حافلإتغيرهمأوالوزارةبكرسيواعدينالانكليزيهنجعه

بهياسطلاجهدوهذا،والتفسيرالتحليلالىروراهالاالوقا!عذكرمسعفعلت3ماوالشرقالغربفيبالدعايةيث!فعهاوللموحدها

دوناللحكمالىمنهاوالقفزالواقعةذكرأما،أميناج!!ايكون2،نالمدا?لىفيبالجد"ناللاالوزارةلانالوطنيةالقضاياجميعفيالامم

للتاريخ،النزيهةالدراًسةتاباهفشيءانمن!نقنهاالتيبالظرولىاحاطة"اثج"ع"-عصمكرميقولكانفماذا..والرجاءبالتوبلتنالكما

تليسلبغيرأحكامهيرتجلأنالناقدعلىالادبدراسلأتابىكما."؟القراءعندمذكورةالمكهب!اتفيمحفوظةمصرصحيفةتكنلمللو

عرل.اويستطعللممكرمانرضوانوفتحيعبيدءكرمبينهناواللفرق

ومااللباعثماوللكن،ثابةواقعةهذه.الملكا!قادمدحبفؤرهاللعقاداتهمولكنه،الانكليزضدكفاحهفياللعقادتاريخينكرأن

هوالمالكانفاذا..أ!بامدحهانهرضوان!حييرقبىل؟اد!رضكانتالانكلوانعلىيدلقداتهاموهو-الانكليزمنخو!االسجنبعد

كما"فؤاد"الىمديحهيزبهاأنبهأوالىكانأما،اللعقادغرضالملكيةأالذانأفيالميبقهمةوانال!سجنالىاهـادزجفييدل!!

اللبر!نفيواقالفؤادا!كال!اد.هاجملقد؟"لافاروق"اًلىأزحإه4كاالعقادأنكر.جهادفقدرضوانفننعيأما-ش!ءكلهي-كلنام

ا!يب!4ءيى!ضا!افةفيفجوءتابمثما!ورة!لمم!4الج!لم!رفةو.لةالعهد"قادمعلىمعته!االسجنوب!دالسجنقبل

ذلكهـ،نل!،أثهرقسعةبا!نعلأيهوحهم،المديةاكاتفييرري.191لووة!ب!جهادهصتى،مصرتالىيحمنا!ة-بك؟!راث

!ما.!كتبو!وؤن!الال!مظذصامرلؤإلىا؟"قكهكا"رجلمنا!قاءدينمنأقواماتعرفللمالثورةوكأن،جهادكاي!هادلافهبه

ال!قادانيقول.هرولاممط-مدمنمهاللقام!وجهكا!ااطو!كنهكشطوو!ما،غيةالمجاهـرر!نكثر"وكان،الانكليزلعادا"وا!ار!ن

فاووفط"!قة!اش!يئا!طللمولمكفهواحدةمرة!ادالم!ظ!اجم".الروقطمن

،الواحدةالرةهـ!هؤ!هااذى..!-واحدة..واحدةمرةلانهازكاره!ع!سونلاء!ت!يرضوان!ضحيالاسضاذن!كرث!

موصعفيو!ؤل!وا!دةمرةلانهاالملاللشبمءلاحم!اصنامنو!تمسقط!صىهـنآح!دالا!-ءتاذانل!لمهـ391سنةفي:ال!حففيء-م!ل

شخصفيإللكا!اج!ةالىأسم!ؤه!ال!يزمح!دكان)):آخر!مكوناوبالوفدبينهالم!ركةاح!ندا!ابا!االع!ادألىوصوا!وف!ح!

من،وأعنفا!نفظيه!ني!بمكالماتنعع!أتحسنالم!ديوانرئض!الان!لم!ز!دلجهادهؤقديراا!يمهسميا.الريرالل!فاخ-9!كفيمص

اج!وأةا!ال!اثمرالل!فارع!أ!ركان!ا،ك!هانو!فومنا!قادبماال!ادصارص،ماصه!ائ!اوفي،أ!ا!م،ي!فون2و!والونهـمومن

!لمانو!و2691سنهبرلمانفبمالملكمخصصالط!اجمحتما!سشن-احهد!مرثم،"اف!نماةامصر"جما!ةفيريح!منيخا!وه

اللقواةنئوف!يهآتماحاومزاجهالل!قاد!طسىطبعولهن،الالهظف!ع!4فرداي!إدالى"له"!طالي!رور"جريدة!مفتو!اخ!ابا

قالشلاولوفليضاءلادن،أل!قفوميال،فىيز!."،ورةالمسهـنودفما!،!،ومص!ارصته.بهالا!،ذينللقعاءررهفيوذءرا!ووا!

ع!لىويج!البصرمناؤذعلي!نايسدالافا!قبالمد!قا!ادل!يدكتم!أنته!ا":الرسال!ة.زلمكمنح!يناحمدقال.الجماعة

ءردهفضلوءـو،مصصقفضللانهفليتضاعل،كا!كابولىصدورناوزنامقيمومخيرللاشخاصناظرغيرا!صهادفيراغبوكلعامللكل

والازران،والتقديرالرويةالىلاالمزاجواحدةاللطهـبعحرارةذفك-اللىبعدنعملواياكجديالاكوقلكأمدههـايدكطوهذي،والادمالللمبادىءالا

،("الخالة"تفكوهكذا-)الطبعودللكاف!اجد!كللصقاديكنلمفلويةنهطفيونقتسموالق!الىالجهادنتشاطرالخفاكطاللكفمللياءتحت
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."؟غيرهادونالديهقراطيةأساسىعلىالاءيملهميمهلونلاوهمينزاحوبهذا.والتكسبوالمسطلمةالراحة!لرالعقلالىثابانهولو

نأالجلالةص!احبحقمن":3791سنةديسمبر27فبموقالمى!المجاهـدالرجلذلكيكونن2!شفيمكيف:المخامرالؤال

أنالهفيحق،الاهـ!الجيشىقائدلانهلةاتلمهذهفيبرأييفسير؟(بادبهمالم!نكسبينالادباء"

!واقياللهمةنجبررومكريةه!بئةقياميمنعوأنالجش0س!عة!ون!كونرضواقووحيبوفهاالتكه!الامثلةمنمثلالىالانوللننظر

فيبرأييشيرأنا!جلالةص،حبحق،ءومننظامهاوحاؤفقائدهابهالاقيماعفيوالرغ!ةلليلكالانحيار":يقول.دعواهعلىبرهانأ

لقواعسدهاصي!انت4-والولاءعلىالمقسماللدستورحا!طلانطالمممطئةهدهءددفييركتباليهانظر،العقادنحدقديمةنزعةبجاهه.تظلالوالاس

اً!رتورأ!صارأباهاالننيا!فرققياميابىأنلههـقوأمولهفاعرفوهاحقيقةاًلملك:3791سنةديسمبر.3فيالل!ادرالبلاع

الانكليزإلآاللبلادرأسهاوعلىقاطبةالعالمأرجاءفيوا!دي!راطيةومنالامةودصرا!حقدصرفقدالمكؤهرمن،مكرهين2وطائعين

هذهـفيبواييس-يرأنللجلالهاصاحبحقومن.اللفرنسميهوالبلادهذامنالقارىءير!مماذا."الامةول!لأاللحقلعنةفعلبمهتولى

ستهحأنلهفيحق،الاعلىالدولةورئيسالبلادملكلانها(مسأ!ة:ورقولا!ريار!طابهذاكلهاالامةيخاطباللعقادانيفهم!؟الكلام

يدلايوزارةوانوالاحزابلهيماتااصنعلاف!ءلىرعاياهمنالشكايةالىذل!ب!دوللقارى،صرهاأذعنطائعاي!ءنلمومنالملكمعالحق

واالح!اةلمحدي!راطي4مخا!فةاللؤفىهذه...اكمكايةهذهمواضععلىالجرائ!دمخازنوبينوبينه،ء"ما!شرون3791عاموبينوبيمنهس

ان!عاالناسبعض.يحسبوقد،محالولامراءذلكفيماال!يابية.اكلكمنأكلرمكيالعقماديانيسلمأن-شا!مشوارالقديمة

وأخطائها،!"يئاتهاعلىنصبرولاالوز(اوةنعارضلانناالليومن!ارضهاؤ!ن،هذاغير-رضوان!صتث!ويههاتعىووربواروور!لأ

أخطاروأعلئاأعلفاهقديمالفرفىووهفيرأيناا!هؤلاءفيعلماللعقهـادبيننثسبتحاميةمعركة2نيعلمالفترةتلكحوادثعلىالمظلع

وافىصالبلاده!هفيالكلئيرونالميهالجتفتأنقبلالفاشمةالمذا!بششلاحفعيهاللعقاديكنلم،عبيدومكرمالنحاسبزعامةالوفدوحزب

تس!قبل"المطلقالحكم)ءرورطرلةكيونشرناه،اًلبلادهـتهغيرآلاء!العقادفيهاخبرمعركة،ؤلممهغيرالجبارةانوفدأل!لمح!ةتجاه

الدستوري!ة،با!حريةالا!مانغيرن!دهاعلىلناباعثفلاسنواتالق!ول!لاناالاناالضووريمنوليس.الياسىداخلهحضىمريرة

!اا!وولمونير!هالاالتيالمذاهبه!هعوافنبمنمصرء!لىوالخوف!،انكار!اعلىالامةوحضالعقادانكر!الاالتيالسياسةتلكفي

التحقيقكلمجققواحداامراان...وال!اوينالازياءظوا!رءبىالاا)ننيالرصلهطب!بعةيظ!رمنهاواحدطر!الىبلاشارةنكتىولكننا

،ا!المنادحادهدهبقاءانو(!واللشكمنفيمهشبهـةلاحئ!لأسنىفيعبي!دمكرمخطب:فارو!ءنؤويارفاعااللعقادفيهاداًفع

بنالغيوروصكهةالامةوحك!مةالمليكصكمةالىموكولذللكبعدوالتدبيرانيلحظالوطنيةنهضتباتطوراتيتضبعمنانالواقع":فقال3591

."والاخلا!وا!ريرلةا!حقطى."زعيمالىت!ورلظقدألزعامةوانزعامهالىتطورقدالوو!

كانواالانكليزان-وهوالفننرةتلكفيهاماث.يهفاندكرأنوإجب،-الوفداهح!النن!الجديدةالسيماس!4علىعلامةاللكامةهذهكانت

رضوان!حي!قولاالتي3691!ؤمعا!!ة!ا!با!حاسد!مونبعدالنحاسمادص!اهمب1"يالةاهذه،اركها"وريااللحكمسياسة

خطرفيالن!اسانانوفداجماووءر؟حستو".ف!يهاخ!عتا،مةانمسنوكان،الجديدةالوفديهأوزارةاوتاليفهنسبيموزارةسقوط

اللع!دهذاالى،"التورةأوالنحال!""اتفينإرزفنظاهوصرموا-بهلبرهايبطمث!.افنييدهلتكؤرالزر!اللقمصانفر!مموينمظا"رها

يومممبونواللغوغاءالوزارةعنراء"ونا،نكليؤ،"لأالمعراحتدامبلغ،الناسبهاوضا!،البلادفيلىصاداالؤ!تلك!عاثت،صةيمه9مخا.

،الحعستىوراباقامةتحتبمأوزارةوا،الامنرجالضمىفيت،1جرائمهيموالإياميفاثمالاصرالىوما"شكوا!الىا)وزارةأصغتالماوشكوا

شنراللذىا،كف!را!حوذللكفي.حقوقه!ىبرطمعصغرشلىوالملكحتسىثءت"الزر!اللقهصان"وسطوةأسوأالىسيىءمنتمض.كط

...خ.....لأبحرشمالمكولنرن،ي2برالحالةفيليشيرا!كالىالئاس)جأ

لمحي!كلالدكننورأميناوصفا)خا.فهووا!ذبمبماالعواقبوخم

.البرلمعانفيللهاورارةأقرته؟مرفييتدخلأطالهوخقلااسمفورا

سها-ملةمنرضوانقنثياخنادهالذيهـقالها!قاد3بمذكراته،الزربطالقمصانكلسلىيعملانا،لمكمنالمطلوبكان.أكثرية

لنايصورمقالوهو.فيمه3لممةواصربعنوانهمكتمفبباالملكعنمقلا!نفس-"الملكووجد،محمج"*بالدسفورالمل!!دخليروضالنعاسوكان

البحسث3مسالة):العقاد!ال.الدلتوريها!احبةمنالازمةحقيقة.تور!مادفو"!ص-صا4محلهافياثكوىلانحرجموقففي

وا؟اللحكوملأشؤونفيلسضوريةحقو!للطكوول:هيالمضننلنيطبينوكفد.فيالامالطعليهعقسدتوقد-الملكجم!ىواهوا!عقادأيضمت

اللعدالمفي!احدمنوما؟والتأمينالتوقيعمجر!تتعدىلاحقوقهك!أنلهكانوما،ادهمت!!؟الدكيقالمو!ذونفي-انوفدوومحان

وها،الموافقةهجردغيولهء!مللاعرثءاتقيمدلممضوريةأهةانيزعماجلمنالتدخلفيالملكحقعندؤاعاث"عواًءأعلصهابل،يصم!ت

حق-الملكعنفضلا-الجمهوريةرئيسيحرمالعالمفيدس!ودمنوهـن":3791!4نويمبر.2ا!لاغفياا!.!اد؟ال.لملاحالاء

صنالغوضو!ى،اللعامةالمصلحةةلفي،قشةوالمنالمراج!ةمعنىهلو!كن،ئهوزراًبوالسطةيرمملالم!كجلالةانالمعروفةلامورا

هـنر!.ماأوالاشكالمنشكلاكون-أنبداهةوالمناقشة"راًجعةاللخووجحقهممن2/نوا!دمممصلمورءيخا!ةواأنلل!م!يصوزاللوزراءانذلك

ا!الط،ساوا!ماون/الا!ظعالىتؤدى.أنمنهااـنرضاو،اـكل،الرل!موم؟.ةالضوابمجلسفيغالبةحمرةلهـمدامتماوأصولهقواعدهعلى

!كاذللكبعدالاق!نمئاعوؤأبىرأيهامحلىل!فرأنأللوزارةكان/واذايحاللفهوبلوحمسبالسشوريرابفلاالزر!القمصانقيامان

الننالية،ا!ورارةيؤيدللم7اذاالنوالطمجلحمطيحلى.وأنا!وزارة!!جلىأن4!سىولى2والدس!ورمناءمث*كإءوهـمبماص!مهافيالديمقواطيةء

لههـاواصدةيد!يننحصرولملاامس!نوديرلآاالحقو!تنننظمهذاوبملىيقةالكلءهىتح!أنالوزارةحقمنكانوكلتى...والصيانةبالف!يرة

مظاهرءفىتحم!ثم."الاطلا!علىحق!فيرهاوليسالحقو!جميعوزارةانهاوهوو.احداعمبار*علىا،اللح!مثنوءلموءـصاتاتوريةالد!

نا!".ثال!،الزر!ووره!،نهاسأيهاالوزارةو!بثالارهةدكتاتوريينوزراءق!باممنأعجبالدن!بافيوهل؟ودي!راًطيةدسهور

ا!واجبحقه-بلاث!روعاحقهوهدالوزارةع!يهفبما.عرصت4المل!كانتاذا:صوح2ووضعح2ب!مبارةونسأل..دستوريملكعهرف!

جميعوبينالعهـودجميعف!اللبلاد"صالحعلىاللعليالأبالحرا!ويقيامصاحب!مواالقهالاالدكن6لوريةالخططعلىتسهرأنتهلكلاالوزادة

شهورعشرةالمسائلبعضفي-للوزارةلررثمالملكوناقشى.حزابالابغيراوافقةووهيتضمنما-ممل؟ن"قهامنفهلالملكالجلاللة

ولاارها!الامرفبمفليسشهرانبعضهاوفيأشهـرثلاثهبعضهاوفيفاكيانظاماالبلدفييشرعواانللوزراءيجوزو!ل؟..حصولها
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كففيوكرامقهكففيحياتهيضعرجلهذا؟للتضحيةالاستمدادبحجهتديقولا"وكفىهكذا"الاتعرف!لااللوزارةووقفت.تعجيل

فيالوتكانالسفلةخسةعليهوثقلتالدنياعنتاشضداذاحتى!لكونف!مفاًلهدعاةباووقوق.المطلم!والاتضتمارالاصراداغيرللأقناع

الواصىباللعلىابذللكمنيريعهكاناما،الرجل!ذا.يدهءمناولوهـا،الوتيرة!ذهءلمىالادمال!ردوبرغط؟ا!حالزره5ءلىالضعاون

وأالملكيالل!ووا!الىمنتوارأواللبريطلنيةالسفارةدارالىممتوادالبهـ4"!4ا!قوقالكاءنحيراوزاريينارأكمافيادنالول!!ةهبم

ع!دناكباراعت!اباأنفمنحيالاستاذويعلمأأعنتهافيتجريالامورلركأخطائهافيزارةالولالصسضس!لتاللح!وق!دهلاولو،ةال!اجلصاحب

واءتماداالإقادإهاجمهامنفلحسماطإ،الصميونيةضدحرؤ،ثإبوا"اني!نولىحزبهامنلرجلتسمحولاالوزارةتس!نقملىلاثم...الكبرى

العقادعلىالحانقينالىنوج!4أيإضإاسؤالوهذا)؟ؤوةأي،لى..؟تريدفماذاوبينهاالإقصربيإنبافشحكيهإتسمحولاأبإده!الحإكم

!هإطالمس!ينالاحوانجماعهالعإقادواءـ،جم،(ؤ.رانكلينمعلتاإونهأخرىودإارةقياموأما.فلاالاستقل.نةدإأما.فلابالحإجهالاق!نناطإأما

اللفانبال!قاروصارب،الوزراءربرضم!ايقةلوآنمقدورهمفيكانبالوظائفالمحكمس!صمن!اخ!نيارلل!كيماوأما.!لأا!ثرةحزقطمن

السجن.الىبهفدفعدؤادالملكو(حمارب،الغ،س-لخطرإهايتإنبهن2فبل.مالدستخورهرإاالادستورولا...وكلىوهكذا.فلابالاسماءالا

المئ!جاعةأآواللقوةمنلثإيءفتحيأعستاذياكالههذافياليمرإواضحةتورالد"حدودان،اللماسأيماكلا.العلاجهداالاعلاجولا

للعقادوكان))-:ا!ك!لمومهسإايقولمنرأيصإاححطايكونوكيفمهإ4أكر!ليدإوانه،حقوقذوالملكوان،وضح3الل!قل-ررودإواد!

السباسيبانخطيلهرموآلا،نسيم،ورارة!اجمةالى!دعوهل!مببال!لفيماالامةم!اللحعلى-غيرةواع!حلماوأوفرصدواأرحبولا

الاس!ناذ!وصعديق!لعقادكان.الوزارة.نلكلههادنه!الوقيرلىههالذ!بمافقى!المكنصرف!ن،حقيقةالمالكوا،الم!معال!ق...حقوقيمن

النس!ةالورارة!لىالمابقةرارةألوع!دفينقلا!جبلاوكاطاهر،الامةوللصئةال!قلصنةدميه.فولىومن،الامةنصروقدا!قزمر

الشمعيم!ص!الورارةجاءتفظما،بالعقادو!صتمهلوفديتهبهتكيلا."المصيرو!ءالعقنىوسيعلم

وزير-اللملالينجإيبولكإناللظوورةالىصديقهيرعادأناللعقإادانهظرإفيتوفطمنمع:رضوانفتحيالاسهت،ذلسألرإاكلوبعد

العقادفالصتنئماطا!هايصدهيمسمالامرالورارة.نلكفيالمعازفقرأنماهلانأالجوا!سماعالىص،جةفيوا!ممشا؟الصراعه!ا"ثلى

!ملةخصوع!االل!لانينجيبوعلىصوماالورارةعلىوأطلقغضباجم!ا!،وجهئها37!اسضةآذمم!ي3االبلاغفي"ممثهورةرهـالمةفي.

."عضيفهورارةفيالامةباستفتماءامرهاصدارطاللبةاسقالى"ا!ف!اةمصر))

صنعماصئعوانماالوقفدللكفيبطرلليسالعقاديصني.نجديدةانت!خاباتوعملالاممةعنهازرضىلا

فتحيالاستاذجيدايعلمهكا!باعثبالل!بعوهذا)،لصديقهافيارااللع!ادانصح!يح(ليسفضحيلللاست،ذءلمجولهذاكلوبصد

،(وثق!تهمودتهكسبفيط!االلعقادالىهـمىحبما3591سنةفيهـ-ولملكاانا!صحيحبل،الملكبجاهالاس!طلالالىقديممنذن!م

شامخاقوياهكذاالعقاداللهخلقلهإ:ي!نكام!اللذيهوالمرصانهووصإ"وقداللعقادفأل.تشمدوالوثائق،العقادالىس!عىالذي

أما،البضاثأما"مإايرتعدرهيمبةؤإوىيقماولأم؟وينتصرويضربيهإردىحرفطإ"اباهلعنا"فقدفاروقأما":54!اس!نةفيالت"مةبمده

ارهـاقمنفيريحنااستنمناءيجعه".لاانب-بحانه-قاذراكانتزحفعرشة"كان!و!الىلحرشهط!نناءلىزص!،انفاآحد!.عؤ"ل

لمالعقادانليقوليتكلمابذي!والرضاننعم؟اللسوداءالمشماعرف!أيريهبذكرىهىامهعلىانه؟ت!لمونوالاإنعلمونممنال!بطوناليه

كانتان!افيالنانيختلفلاوزارةبالحالمميقذفوهووطنييكنالمغاسباتبعضفينسصتنهجملهأنولىئ!ا،لل!هانتقربوللمالليناتقرب

زعيهإيتحدىوهوبرأ!هيعتسرآبماصاحبيكنوام،للانكليزممالئة،علاني!ةولاسرايكلبمببهأحديكنولميمدحونهجميعاالنالطإكانيوم

لفلفيليمىجيبهفيلأالموتوصملهوعذابه،البلادفيحزبأكبرمنبه"نرههفأنيفننابماووصفناهالمدخقاللبفيءا!نص41فقدمنا

كلكا!لمايكىله!لوصصياباع!-هوانه،،ةورو!وفكرةمبدأنلفلمهأ!قطنطالبولم.!وا!حريةالاسنمقلالوصيانةالرعيةتفدقي

اًلعقادلمإاجمةالمعوجبتفسيرهاكتفىف!ن!هإكهاالاست!اذولي!ت.دللكمحفوظةال!قصرسجلاتو!ذه،ادلقاءطاللبذلكؤإبلهوكانوفدالا

ن!ب،جميرهالمالعقادان.الحقائقيحرفو!ميميةانن!للوزارة."شاءمناليهايوجع

لاسباطإمراتقبلهاهاجمهبلفقطالنسيميةالوزارةعمدفيالمرإني!3)

هنارصوانوفتحي.!قالهأصواشخاصالل!قادبتنخمىقط.ن!نعالقلا:اؤ!!(اف!

.3591سنةالعقادعلىهجومإهفيعب!دمكرمءدإسيئانقلايغقلى

المعارفطوريرعلىحملإطإانننأما":"كرمعلىردهمناعقادايقوليرنإوللا!"ىنلان!اإؤبيخنمآهبرضواىؤإتحي!وهاوأخميرا

الاورم!اذالاخهـ!و!قالص!)ا!ريصيئال!صدي!قين!ذير!ن!لان!.ع!حلىيحرص((ءوة"ومحيم)):يقولطدوأو،عبلمل!م!امل.:ا!قاوىء

و،وءصرعلىأحمل!ه،نا..ظاهر!يهفالكذلط(صدفيالرحمنمح!بد؟ك!طوالكن.ا!وىلملاألعقلايه!4رآجم!!أصحطأو،كأهاال!قيقه

!مطوقد،أسموانأسنأق!لالورارة!ىاعداوكيلاكانمعدالمملموف!،!و"ال!!امثلاللصادفييقولمنرأي!ما!بيركون!يف

تفكطرائدةالوظيفةلانا!واب7مجلسىفيكنخقيرو!وظي"ا!اء"--كأفوهوالاؤوكط!اج!ةعلىأقدمقدوجدتهلماا!ادح!ماةراج!

ص9مرةلاولوالطلاببالالاورةا!جال!ولص!يةلأنشرولانهذل!بصسم!!!لى!ت!دوه!ولروتعدالطخاصه!،!"أفوى!ومنالى

الصد!لل!ذوثا!ارفوزيرءقالطكانو!..ال!متماريخ،وال!-رانصيما!رعلىمل!تمداافحالمىو!اجمالوؤهـ،وحز!

."الل!!!ىهبا!ث!و"ل!لل!تيرونبماانع!مامااللكري!اني!نفيىكهـلمكلا!0"..الانك!مؤ!ىفيوءـوهتووه!جم

وو!فئ!ب!به!لعفيا!ظدوقف!ذا،"الحا!"انها،ن!م!!يال!وةلاقع!آجم!وفي!كانأيؤكطمجا!دكلف!به!مق!

أدن!ا!!يانو!ار!ا!ر"لمالجريءوقفكأالان!إيرو-"في.أس!اىفيوالهقراشىهرماأكان؟االط!ةهذهمائم.أخرىووةتاب!ا!مافب

كر!ما!ر!ا!عاا!قاد"مطت!مهؤبلأ"روفرطةحهاسيمة"قيلالانهأفيالىه!ادكادو!ل؟افصال!منقوى2الوفد!هال!قمادكوجحين!ا

!ممادإأسموانمإديرانص!ميح،تاإلإفةاعصادطهـجم!اانها،القارىءألىها؟الماد"صحةاللقوةيى؟!رالثاهإ-اللحربط.فيللديممقإراطي!ةيرتإصروهإو

أجداده!ا!عديبصددو!واللعووأددكرواذا.ءذرهلهو!نطاغهةسجالا،المجربطكا.!وقد،الحلظءقوةمنأؤل.كنلماال!ووقوةان

أعجرإرإيرلمجرإ!دصدىانهوروى،البدنبقوةرإفواحهامنهإاناراللقإادالعايهولوالتاريخ،الجمدايرلآفبمدائمامإنءصرينالاا،نكانبى

فيسإةوالل!))فإيللتإوهإهإاالىوول!هرو!ووضر!،الامنرجمالاكثرؤإيانتإصإارار!يواصلإدون2دإالا"نرأيهاذاعةووالىيخنابهأخرج

فب،--لما!مموكروايهفهده3القارىءأيهااء!سيجم!2"ال!فادعلىدلك.دخولمهـاللييهاالي!نيقارببماينتظرمصرفيالع،موالرابمماجمدالىمن

للىروتح!ديابدنيةقوةأجدادهفيإانليلمقالالعقاداخترعهاربماالسميجإملكانالعقادانكهإبهفيفتحيالات،ذلن،حكىوللقد

فكافي9191سنةهمب!!ىلجنةيباناللعهـتادعتحواذا.والأشرارهفاؤ!اذا،بينهماالمعركةابانعليهالوؤرتضييقبعدببهفي
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س-ء!.2ا)!ثابتةالحقيقةهذءسيقتالقوميالوعيثنبيهفياثرلتصحيحه

ا-"صصصصصصأحبواذا..".مؤدخوهعنهيقول":لهمعنىلاالاخراسمنبشيء

صيليمصإيخ!بلحبايكنلمقيلاللحبفيشعراوكت!بالخمسميعفيوهواللعقاد

--ارشهفيهوالرأسه-اللعقاديكونانالمعقولمنليسلانه،وهماكان

أطقواذا.الخمسينفيمحبا-الشعورخامداللعاطفةجامد

اي!ء!*و،،ا!برلىصقفدلسطينفيوهوالعقادعلىرصاصهمبالنازيةالمصونون
واحدةمرةانهاقيلفيادالملكاللعقادهاجمواذا.لهمبالاءننذادمفلفا

...لهايوسبهفلااليهاسنق

نا!اداللفعنفيرويالتمث!ويهفي"الرأبميصاحب"ويمعن

!!؟،ئج!!فيلمجيم+2فيفئ؟6-.+يز!ير+:نر!؟؟!!-6،!*تر-اللسوداءبأههيعيرونهالعقادخصوموكان-مرةخالهرأىالنقراشي

:ة!!؟*-!فيى!لا..-+.س-.*.-"--"*......إ---لأفيك!!!!:!!كا!طد-،أهلالسهودانمناللعقادخاليكونأنيتوقعكانلانهالنقراشيفم!ش

لا،.!.!ء!ء--س!-!س!مم!"-!.لا.-!-ح!:....ءء؟--.---*.::-فيخ؟!؟بمفيلهعذهالعقادروا!ةفيونحس":فيمقولدضوان!حييعقبثم

-غ..ح!"؟-؟ى!-ط!-بهيء.--.-.--تر6+ش!-

.*تج!سلأبش..!كا6؟-.ى.لا!3د-."لا؟لا،س-.الوجوهذويا!رادمنكالواأمهأهليانفحوداكانبألهالوافعة

:!!.-؟،-.،-.-..:-!-أ--3-في!تزرلمبزذ؟-لإ.لاجانبيالىاالئقراش!اافنفت":اللع!قادروايةوهذء."اللشقراء

!مم!.--..--.-*6"..،.؟لأدد-.-لحهس--بينهـمحاالتعارفواتوليتالشقرةالىميل2الوجهأبيضشيخافراى

+-ىكل?-.-ةإ*!.-3ء.-."س--بخفيكا؟-أ.فى!أقرأكىتللقد.عجناةضاحكا-يقولوهوالنقراشي.

!.!ة.-"،-كابم.!-د-!نمإكأءد..لىعباهرأم"السوداليةبحيته"عناثهسامةواهسصحفالكشكول

كأ!!.س03-خس-لأ..-.ش!!*ظ!مانئي.قلت؟اللخبرتكئبلملماذا:مازحاوسالني..العقاد

.*ء!.!!-*+*ء--لا-*2.؟ء؟صدانيةأماليفبتيكنب2باليفما،!د.مناكنبأخياراأكنب

?--ىلأء،-أ..،--3أنجبتفكم،بضهسذيبهوالا"ضمماممنهاهسبراءةيوجبماإلامرفبم!يس

كا.*.6؟0--.-!-.7"لى3!-؟افتخارالكلامهداأفي."بالا!اتيفخوونرجالمنا!ورانياتا

--ى-:كا-ءمنهالليتطرقأمه!الحد!ثبصددوهوا!حادثةهذ.يدكرالعقادان

ا.-..-،*ئم-3نر3بر--:--س"-7يلزمكانفهلوا!،بالفخارلاحساسهلااللكرديأصالهاعنالكل!مالى

+جى3أ!!-!-.!!"كا؟س-.يش!ارفلاالامأصلعناللكلامبقط!أنالف!وفطنةتن!نمفىلكي

ء:؟ألم:./-؟!ة،+3!3-وربن!؟!حعك!،!كفن!برلآ-أ!قطاليه

+...-ة..-!كأ-س:دلكوهع.ثارايطلبكمناللعقادعنيكتبدضوانفننحيان

لاء؟.-،-*-*بجميىسهلالاعترافمنتظرامتظوء("انصافه"فييشرعذاهوسها

-!7----!-!!--!-إ،في-:نهـجسهويهسجونالعقادفعليفعلونسهماكناولو":يقول.تطوعه

.!.*،ة-!!!،ئم?ا.+-اد!ظيمالباهركامل!مطفىجهادهـوأ.همركمافعلماكللاهمدرنا

"!،كامللمصطفىانصقامكلهافالمسهلةاذن."اللخالدةالباهسيةثاره7و

هوتشئرا.لدمارادان!اوليى.ا.لحزازةشفاءجل3منشيءعنيتورعلا
.يقول.والنقدالاهداربينكلبيراللفرفىفانكاملمصطفىجهادأههـصر

اللبهأوطهسماسهرهسرجسهسهحومةفياليناالمجاهدينأحبكاملمصطفىيزلللم..":العقاد

..يومذاكالمصريةالقضيةوأع!لامالصحفأصحاببيئالوطنية"يهسالقض

يطلبهممنغوايعاىاقبلشابمنحفيهوتشنرأكنللممانفيوحقبقةطةالوالدعوةحقائقمنعرفتأنوبعد

الحديث،تعظئيلماذا":لهيقولاوهوادببباحديرثامئهاماءحمبارس!ؤ!البعبللديعةااخئ!ف!انأقولأنألعمتطيع،أ!رف

لاهيركيالروائيفاستجاب"اللصجبفةمنطردوئي"الضلمددةالباقيةا!ثار"اما."المثالأهـظغيرالمنهبيةلللامامةهثالا

طوالك!هيلازمهصديقااصبحاللذىللصحفىاللكييوكاهل!طفىجهاديكونفان،اللكلامفيانوصطقبيلمنفوصف

...االخطعبمنمجموعةتكونمعنىباىسولكن،مقمبولشيءهسعظيسهاباهرا
مولله.حئى،عام!عشرربعة؟ةكا(للدة!اورةآثارازماذهاباشهاءات،تالحماسية

اصلرمالهذياا!إهو"هم!غواي"باب!او،رضوانفتحيالاسضاذكلماتفيواضحذلكبعدوالمس

وو!ييبالع!لوباوكتبههمئعوايجباةعناحيراهوسنرذالا!يمس؟لهوجهو!كابئاذابادنالماذميمشماءذاتهفيواص

عنلمالنقابفيهوكشف،ئغسهيهممنعو2اباسلوبشبيه،،هـلرهللم!أ!قىوءأنه.،اهـادفعلهاكل!رللمبرإنهقخي

وهوخ!يقمتلىولم،انتحاراائتولإميربراماتباناث!إن!عيهيختافلاكلاما!ال،انصافهفيشرعوقدقالفماذا

اللدكوىاقامتال!تىزوجتهزع!ثاكما،ممسالس!هيقلبصاهذا..خطرذو،نمئميط،الاطلاعواسعالعقادانمحمده

عالئهاكثفالتيامئيرةلأهم!ر؟ربسببهوكمننرعلىلانوأصمأ!لكانلقد.الاجحافمنهخيرانصاف!هذاأالامرفيما

ومئها،ا!لاهمئغوايبجبلاوالاوو!ىءبرت"تن!ان2اله!راساذجةا"الموضوعية"!ذءيدعأنفتحيللاستاذ

التهر!ومحاولتهالمسائمعا!ىقالاصرة!النلا.لاعواءاتهامه!نما"لى/ثرجع.الظربضعةيطقها"اللتياوة"يعطا"اتحامل

......ألال!صا!طهوهد.تقديرء!رضفيوهوالرجلعملىازراءمنكيه

...اللخالضرائبدفعمن.أوا!ريربا!كراد!ير

اوساط!بىكبيرةضجةيثيريز+لاممننعكتاب،السلا!معليتمنوالاقل،"أسلمواأقعليكيمنون"تعالىقال

لالمجهسسه.اهسهساسلسه."صابىقينكنتنمانللايماهسهداكمأنعلكميمناللهبل

اًلإداًبداًومنشوواًت-.العقاداللهورحم،العظيماللهصد!

ا!لدهعبدحممئاليحشإتياقاهوة
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