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 �سم هللا الرمحن الرحمي
 

 بعد الرحیل

 كون ا��ـرى الثالثـةتسـ�  ٔأى بعد ٔأربعة ٔأ�م..  ١٩٧٣سبمترب س�نة  ٢٤الیوم 
 �مل متر �ىل دقائق . زو� احلبيب.. لرحيل القائد اخلا� جامل عبد النارص

ـــة  ـــاى ىف لك حل.. ؤأ� حزین ـــام عین ـــه .وهؤأم . .صـــوته  .ظـــة عشـــ�هتا مع
 ..خطبـه ... ٔأقـوا� .. �مـه .. �ـاده .كفا�ـه  .�سانیاته .ا. .صورهتاملرشقه 

وحــىت اذا  حضكــت ،ٔأى مــع ا��ــر�ت ٔأ�كيــه ��مــوع ٔأو ٔأختنــق �لباكء
 �لباكء مس�متر . ةفشعورى ٕاىن خمتنق

مـا ومثاىن عرشة �ا، لقد عشت مع جامل عبد النارص مثاىن س�نوات قباللثورة
 .. ١٩٥٢یولیو س�نة  ٢٣قيا�ا ىف بعد 

ٔأى عشـت معـه سـ�تة وعرشـون .. ١٩٤٤یونیـو سـ�نة  ٢٩قد �زوجنا ىف ل
عشـت لقـد .فبالنس�بة ىل ا�ٓن ٔأ�يش مر�� بعـد رحـي� .. �اما وثالثة ٔأشهر

واملر��الثالثة وىه الىت ٔأ�يشها بعد رحي� ، هامعه مر�لتان قبل الثورة وبعد
 .. ومل �راها

.. فتقـادى � ا�لها من مر�� قاس�یة من لك الوجـوه .فراقـه و .. ا أٓه ما ٔأصعهب
 ٕانـه زو� �ومل هتـزىن الـ�ىن عرشـة �امـا ، هـو�فٕاىن مل ٔأفتقـد ٔأى شـئ 

 ٔأى ال رئاسة امجلهوریة وال حرم رئيس امجلهوریة ... احلبيب
 للقـد اعتـدت ٔأن ٔأقـو - قبل رحيل الـرئيس لقد عشت هذه الس�نني الطوی�

وســأٔظل ٔأقولهــا  -نىــال ٔأســ�تطیع ٔأن ٔأقــول �ــري الــرئيس أٔ ىن ٔأشــعر الــرئيس �ٔ 
لكهنا �لنسـ�بة ىل ، ؤأ�داث بل اكنت لكها مفا�أٓت، اكنت ملیئة �ملفا�أٓت..

 وىف ٔأصــعب املــأٓذق الــىت كنــت. ســعیدة مر�ــة بــل كنــت، مل �كــن صــعبة
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لكهنـا امحلـد � ، حتـل ىب ٔأشاهدها كنت ٔأحيا� ٔأحضك من املصیبة الىت رمبـا
 .مرت �ىل �ري لكها 

واكن ىف ، ىف ٔأول مرة لقد فكرت ىف الكتابة عن حياىت مع جامل عبد النارص
ؤأمضيت مـا یقـرب ، وقت عید الو�دة ١٩٥٩سور� ٔأ�م الو�دة ىف س�نة 

لكـىن ىف  ،س�نوات كنت ٔأكتب �س�مترار عن مـا مىضـ واحلـارض من ثالث
 �ــريت رٔأىي. إاىن ٔأكتـب ومرحبـ ملـا ٔأكتـب ؟ واكن الـرئيس یعـمل: یـوم قلـت

ؤأ�ــربت ، ممــا كتبــت وختلصــت، يئاال ٔأریــد ٔأن ٔأكتــب شــ : وقلــت ىف نفىســ
 كـام ٔأ� ٕاىن سـعیدة: ملـا فعلـت ذ� ؟ فقلـت � :فتأٔسف وقال ىل ، الرئيس

، حقائق حترج بعض الناس رمبا �لكمت عن: وقلت، يئاوال ٔأرید ٔأن ٔأكتب ش 
  . ما �رحيك فعىلا: فقال ىل، كنت ٔأراها تدور ٔأماىم حبقائق و�كون متص�

ومـا ، اكن حيصـل ىف بیتنـا عن ما ٔأذ�ره من مواقف ومفا�أٓت ممـا نىن كتبتإ 
 وقــررت ٔأن ال. ومــا اكن یقــو� ىل الــرئيس، بــأٔعیىن كنــت ٔأمسعــه ؤأشــاهده

ىف العام املاىض قررت ٔأن ٔأكتب  وحضكنا ... ٔأ� ماىل : وقلت �، ٔأكتب ٔأبدا
ٓ الرئيس اكن  ؤأ� ٔأ�مل جيدا ٔأن وختلصـت ممـا  ر ىف الكتابـةسف الىن مل ٔأسـ�متأ

اكن ال  شـيئاجبانىب ال ٔأترصف ٔأو ٔأفعل  فأٔ� ٔأ�يش ا�ٓن ؤ�نه موجود، كتبت
 . ولو كنت ٔأ�مل ٔأنه ال �ریدىن ٔأكتب شيئا ما فعلت ،حيبه

ٔأحتمـل فكنـت ٔأنفعـل وا�مـوع  لكـىن مل، بتدٔأت ٔأكتب ؤأ�ـيش مـع ذ�ـر�ىتا
، ف عــن الكتابــةســأٔتوق: فوضــعت القــمل وقلــت ،وحصــىت مل تتحمــل، �هنمــر
لكـىن و�ـدت ٔأىن  وختلصت مما كتبت مرة �نیة ... حىت ٔأرقد جبانبه  ؤ�بقى

 فأ�حتمل لك ما حيصل ىل . .. ىل رغبة ىف الكتابة ىف ذ�راه الثالثة
.. الـرئيس فاالحتـدث  ٔأى بعـد رحيـل.. مبا ٕاىن ٔأ�لكم ا�ٓن عن املر�� الثالثة 

س جـامل عبـد النـارص مـع ٔأصـغر بيت الرئي ..فأٔ� ٔأ�يش ىف منش�یة البكرى 
ویبلغ مـن العمـر  - الطالب �لكیة الهندسة �امعة القاهرة -عبد احلكمي  ٔأبناىئ



٣ 

وهـو ا�ى طلـب مـىن ٔأن ٔأكتـب ؤأحل ، ٔأشـهر ا�ٓن مثاىن عرشة �اما ومثانیـة
قـد طلـب مـن حكـمي اكن و  .متشوق ملعرفة لك شئ عـن وا�ه العظـمي  فٕانه
لسـامع لك  ةٔ�نه مل �كن عنده فرصها ،وا�ه ليسمع  ولني رشائط خطبئاملس� 
هـو ٕانـه  ..قبـل ٔأن یـو� وبعضـها ، ذ اكن طفـالا، بصـوتهالقائد اخلا�  ٔأقوال

فقـد طلـب ٔأوال مـن رئـيس الـوزراء  ،ا�ى �سعى بنفسه ىف احلصـول �لهيـا
، بنفسه وو�ده وطلب من رئيس امجلهوریة وقاب�، لن�� فو�ده وهو صدیق

 سـ�تعدادإاىن �ـىل : فقلـت �، ا�ةذتس�لها �ل  وسأٔلىن ٔأن ٔأشرتى الرشائط
، صـدفة فسـأٔلته عـن الرشـائط ؤأ�ريا قابلت وز�ـر الثقافـة. ٔأن ٔأدفع ٔأى مثن

ٔأرجـو ٔأن .. وو�ـدىن بأٔنـه سـينظر ىف أ�مـر ، مـىن ٔأ�ـد مل یطلـب: فقال ىل
 .ابىن عبد احلكمي الرشائط قریبا ٕا�شاء هللا. تصل

املـواطنني أ�عـزاء جفـامل  من لك بعد رحيل الرئيس ٔأالىق �كرمي معنوى �بري
مـن الربقيـات والرسـائل والشـعر والنـرث  ومـا یصـلىن، عبد النارص ىف قلوهبم

 ومــن مجیــع ٔأقطــار ا�ول العربیــة، مــن ٔأبنــاء مرصــ أ�عــزاء والكتــب الكثــرية
�عـوىت للسـفر لـز�رهتم  وما یصلىن من الربقيـات، والغربیة ٔأى من لك العامل

ر ا�عوة ٔأو ز�رهتم ىل عند حضـور ٔأ�ـد اوبتكر  ،من رؤساء ا�ول الصدیقة
�لیل التقـد�ر .. ا�عوة  رسال مندوبني عهنم من الوزراء لیبلغوىنأأو   ،مهنم

 مـهنم مـن یلـوح ىل بیـده ..وعندما ٔأخرج ٔأرى عیون الناس حوىل  .والوفاء 
مك ٔأ� .. ىف نظـراهتم  ؤأرى الوفـاء والتقـد�ر، ومهنم مـن ینظـر ىل حبـزن، حتیة
وا�موع ىف عیناى فمتر عربة جبانىب حيیيـىن  ةؤأحيا� ٔأ�ون ىف العرب. هلم ة�ر شا

جـامل عبـد النـارص  و�البا ��ون مریت �ـىل �ـامع. متنانٔأشعر � .. من فهيا
ولك ما ٔأالقيه من .. التحیة مجلال عبد النارص  ٕاىن ٔأرى هذه. مبنش�یة البكرى

 فهو � . تقد�ر
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 تحیھیتقدم لجمال 

�یـف عـرفىن  .. جامل عبـد النـارص حياىت مع ن ذ�ر�ت منعن فأ��لكم ا�ٓ 
 ؟و�زوجىن 

مع معه وزوجتـه الـىت  واكن حيرض، اكنت �ائلىت �ىل صداقة قدمية مع �ائلته
. ؤأحيا� اكن �ـراىن و�سـمل �ـىل، شقيقى الثاىن ویقابل، اكنت صدیقة لوا�ىت

ــدما ــاىن فعن ــه لیخطب ــزتوج ٔأرســل معــه وزوجت ــة وق واكن، ٔأراد ٔأن ی هتــا �رتب
ٕان شقيقىت  -یعد نفسه وىل ٔأمرى  واكن بعد وفاة ٔأىب -فقال ٔأ� ، یوز�ىش

 ٕانـه ال �ریـد ٔأن: وقـال، واكن هذا رٔأى جامل ٔأیضا. بعد الىت �كربىن مل تزتوج
وبعـد حـواىل ، الـزواج ٕا�شـاء هللا یـمت..  بعـد زواج شـقيقىت �یزتوج ا�ٓن 

اكنت تقالید  لقد .. ىل زوا�مل یوافق ٔأ� � هابعد س�نة �زوجت شقيقىت .
من ال ٔأریده ولكـن لـيس ىل احلـق ىف  العائ� ىف نظرى ٔأن ىل احلق ىف رفض

الیوز�ىش جـامل  وكنت ىف قرارة نفىس ٔأرید ٔأن ٔأ�زوج، ٔأریده ٔأن ٔأ�زوج من
 عبد النارص .

ذ اكن ٔأ� ا ةمع ٔأ� وحيد بعد شهور قلی� توفيت وا�ىت فأٔصبحت ٔأ�يش
 دارة مـا �ركـه ٔأىب ا�ى اكن �ـىل �انـبااكن ٔأ� یتـوىل  الثاىن ىف اخلارج .

ــرثاء ــن ال ــ، م ــارةا اواكن ٔأ� مثقف ــة الت� ــن خرجيــى لكی ــل  ذ اكن م ٔأى حيم
، املالیـة والصـفقات ىف البورصـة و�شـ�تغل ىف الت�ـارة وأ�عـامل، �اكلوریوس

حمافظ ٔ�قىص �د لكنـه ىف اخلـارج اكنـت � حياتـه  .. واكن شدید ىف البيت
شقيقاىت من وقت  مكثت مع ٔأ� بضعة شهور ؤأ� وحيده �زورىن اخلاصة .

ٕان مع الیـوز�ىش جـامل عبـد النـارص : وقالـت وىف یوم زارتنا شقيقىت، �ٓخر
، الـزواج مـن حتیـة ٕان جـامل �ریـد: وقـالوا لهـا، زاروها وسأٔلوا عـىن وزوجته
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ٕاننــا ٔأصــدقاء قــدماء ؤأكــرث مــن : ٔأ� وقــال فرحــب.. ٔأن تبلــغ ٔأ� طلبــوا و 
 . ١٩٤٤ینا�ر س�نة  ١٤واكن یوم ، ملقابلهتم او�دد ميعاد ،ربٔأقا

ولك مقـدمات  اخلطوبة ولبس ا�بل واملهـر ومت حتدید، مع ٔأ� جامل قابلت
بعـد ٔأن �لسـت ىف الصـالون فـرتة  وطبعا اكن احلـدیث، س�بوعأٔ الزواج بعد 
 وخرجت .
، دعـو� ٔأقـارىب ..ٔأقـام ٔأ� حفـ� عشـاء  ١٩٤٤ینـا�ر سـ�نة  ٢١وىف یوم 

ىل ٕانه كتـب التـارخي  ؤألبس�ىن ا�ب� وقال، حرض وا�ه وطبعا معه وزوجتهو 
عندما زار�  مث ٔأضاف ٔأنه، ٔأىت لز�رىتیوم  واكن یقصد ٔأول.. ینا�ر  ١٤یوم 

هـذا مـا  -الوقـت  كام اكنت العادة ىف ذ� -لرؤیىت هل ٔأجعبه ٔأم ال  مل حيرض
 كون یـوم الزفـاف بعـدٕان عقد القران �: قال � ٔأ� فهمته من �مه معى .

ــه حيرضــ مــرة ىف ا�ٔ ، �ــداد املســكنا شــقيقىت ٔأكــرب� ٔأو  ســ�بوع حبضــوروٕان
ىف البيت قلیل فاكنـت شـقيقىت ِحترضـ  وطبعا اكن وجود ٔأ�، حبضوره هو
 وقد ٔأبدى رغبة ىف اخلروج، جامل لك ما ٔأماله �لیه ٔأ� وقبل. قبل وصو�

الحظـت ٔأنـه ال حيـب  معى طبعـا بصـحبة شـقيقىت وزو�ـا فـمل ميـانع ٔأ� .
بل اكن یفضل السـي� ، ٔأو نمتىش ىف ماكن اخلروج لنذهب ملاكن جمرد قا�دة

 .. ؤأحيا� املرسح
. �لنسـ�بة ىل �دیـد .  القلیل فلك شئ اكن�وكنت مل ٔأرى ، واكن الرحياىن

واملـاكن ، ولك اخلروج اكن �لتا�ىسـ ،شئمعل هباء بدون  اى ال یضیع وقتأٔ 
العشـاء  وكنا نتناول، ي� ٔأو املرسح �كون بنوار ٔأو لوجالس  لیهاا�ى نذهب 

 ىف بیتنا بعد رجوعنا .
واكن یـوم .. جامل عبد النـارص  بعد مخسة ٔأشهر ونصف مت زفاىف للیوز�ىش

 . ١٩٤٤یونیه س�نة  ٢٩
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مبــارشة خرجــت مــع جــامل  بعــد عقــد القــران..  ٔأقــام ىل ٔأ� حفــ� زفــاف
مـرة  واكنـت ٔأول ، يعـاد مـن قبـلواكن جحـز م  ،"ٔأرمـان  "ل�هاب للمصور 

بأٔاكلیــل الــورد لتظهــر ىف  مــٔ�� عربــة. ٔأخــرج معــه بــدون شــقيقىت وزو�ــا
بعــد رحــي� ىف الســ�ل �لصــور مجلــال عبــد  وقــد �رشــت الصــورة، الصــورة

 قدمه أ�هرام . النارص ا�ى
نرصف املـدعوون االسا�ة الوا�ده صبا�ا  وىف، رجعنا البيت لنقىض السهرة

شـقيقى  فـد�ل -هـو ؤأ�  -وكنا �السني ىف الصالون ، لزفافحفل ا �ىنهت او 
فـالتبقوا سـا�ة ٔأخـرى ٔأى حـىت  السا�ة ا�ٓن الوا�دة: ونظر ىف ساعته وقال

 واكن �دى �لیـه، �كن یو�ـد ٔأ�ـد حـىت ٔأقـارىب روحـوا ومل، السا�ة الثانیة
 . سنبقى معك حىت تقول لنا روحوا: التأٔ�ر فقال � جامل
.. فلتذهبا : �ىل وقبلىن وقال وسمل، صبا�ا قام ٔأ� و�ىكوىف السا�ة الثانیة 
وكنـا  ؤأذ�ـر ىف مـرة. عیناى دمعة صغرية تأٔ�ر لها جـامل  ٔأما ٔأ� فاحندرت من

موجود�ن و�اءت ذ�رى ٔأ�  �السني �ىل السفره وقت الغداء ولك ٔأوالد�
�ـىل رشوط  الوحيد ىف العامل ا�ى ٔأمـىل: ٔ�والده وهو یض�ك فقال الرئيس

 وحضكنا لكنا . .. لهتا هو عبد امحلید اكظم وقب

 

 الى منزل الزوجیة

ىف اكن و ، ٔأو اجلهـاز كـام �سـمونه مل ٔأ�ن رٔأیت املسـكن مـن قبـل وال الفـرش
الثالث  مث محلىن حىت ا�ورصعد� السالمل حىت ا�ور الثاىن  ا�ور الثالث .

 ميـني و�ب�ب �ـىل ا�  .. و� ثـالث ٔأبـواب ،ا بـأٔمك�واكن طابقـ، نان مسك .. 
والثـاىن حلجـرة ، حلجـرة السـفرة أ�ول یوصل. و�ب �ىل الصا� اليسار�ىل 
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 ..ا مضاءلكه و�د� البيت . الصا� ىف الوسط وهو �ب.. والثالث ، اجللوس
لك جحـرات املـزنل  ٔأمسـك جـامل بیـدى ؤأد�لـىن. مكون من مخـس غـرف

 ؤأ� ىف �ایة السعادة . وقد جعبىن لك شئ، ٔ�تفرج �لیه
 برثاء ٔأ� . نواكن ال یقار .. ٔأىب  فت ىف تأٔسيس املزنل  مما ورثته منرص 
، نعـيش ببسـاطة مبرتـب جـامل ٔأت حياىت �سعادة مع زو� احلبيب وكنـابد

ٔأن شئ �قص  مل ٔأشعر.. ومل ٔأفتقد ٔأى شئ حىت التلفون  و�ر�ت ٔأ� و�رائه
لمصـور ذهبنـا ل ..ٔأول مرة خرجت اكن بعد ثالثة ٔأ�م من زواجنـا  .و�سيته 

.. ختارى الىت تعجبك ا: ثنني قال ىل جاملا واكنوا، ٔأرمان لرنى �روفة الصور
مــع صــور  الصــورة الــىت ىه معلقــة ىف صـالون ىف منشــ�یة البكــرى �ـرتتاو 

 ٔأوالد� ا�ٓن .

 

 التحضیر المتحان القبول فى كلیة أركان حرب

 .. ةاللكیـة احلربیـىف  ل �شغل منصب مدرسذ اكن جاماكنا ىف ٔأ�ازة طوی� 
مت�ـان القبــول ىف لكیــة الىف ٔأول نــومفرب لیحرضــ  املـذا�رة دأٔ قـال ىل ٕانــه ســيب

و�سـ�تقبل   خنرجنيكنا ٔ�ى زو�.. س�بو�ان ىف القاهرة أٔ مكثنا  ٔأراكن حرب .
.. والحظت ٔأنه یفضل السي�  ،ٔأ�لهبم من أ�قارب حيرضون للهتنئة.. الزوار 

ــلها . ــا ٔأفض ــد  ؤأ� ٔأیض ــافر� أٔ بع ــ�بو�ني س ــاك كندریة اســ اىل س ــا هن ومكثن
 . س�بو�انأٔ 

.. احلـرب مل تنهتـ�ى بعـد  ذاجنلزي ىف ذ� الوقت ملیئة �السكندریة اكنت �
ــوارع ــة والش ــا�ن مزدمح ــت أ�م ــرب  فاكن ــبب احل ــة �س ــون مظلم ــاكد �ك �
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ؤأ�  وكنا منىش �ىل الكورنيش واكن مظمل فكنت �ائفة ؤأذ�ر مرة، والغارات
 ؟�یف ختافني : ویقول ن یض�كفاك.. جنلزي ماش�یني �كرثة ٔأرى �

واكنـت ، وزر� شـقيقاىت ،�ازة خنـرج سـو�رجعنا للقاهرة وكنا ال زلنا ىف �
 ..ىف املستشفى حيث وضعت طف� ( لیىل )  شقيقىت الىت �زوجت قبىل

واك� شـاهدى عقـد ، زوا�ا وبعد عرشون �اما حرض الرئيس واملشري حف�
ؤأ� �سكن  ،� �دا ومه �سكنون اجلزيةاكنت ز�راىت ٔ�خواىت قلی القران .

مل �ــزور� ٔأ�ــد مــن . اكن قلیــل لــيس ببعیــد اكجلــزية لكــن وجــوده ىف البيــت
طول مدة  ٕانه ٔأ�ربمه بأٔنه سوف ال یتصل بأٔ�د مهنم: وقال ٔأصدقائه الضباط

مسـه ٔأمـاىم وقـال اا�ى ذ�ر  والصدیق، فلك وقته اكن یقضیه معى، �ازة�
مـع  ٕانه ا�ٓن ىف ب�ه املنیا: وقال، و عبد احلكمي �امره نه اكن معه ىف منقبادإ 

 بعـد �یتصـل بـه ٔأو �ـزوره  ٔأ�ـربه ٔأیضـا ٔأن ال قدو ، �ازةزوجته یقىض �
 . �ازةنهتاء �ا
عبـد احلكـمي �ـامر مـن  وحرضـ.. بتدٔأت ز�رات الضـباط ا�ازة و نهتت �ا

ــا وزار جــامل ىف البيــت. ــه الاكن رٔأى جــامل ىف � املنی ــ خــتالط ٔأن  ه ..حيب
بـل ، زو�اهتم ؤأ�لس معهم �ملعىن یعىن الضباط وأ�صدقاء حيرضون ومعهم

 زوجته یقاب� مبفرده ویصـاحفه مث یصـطحب الزو�ـة حرض ٔأ�د ومعهاكن اذا 
ىف الصـا� فلتسـلمى  تو�ـد سـ�یدة: اىل الصا� وید�ل ىل ىف احلجـرة ویقـول

ال ٔأســمل �ــىل  وكنــت �البــا. ز�رة زو�ــا �لهيــا وجتلىســ معهــا حــىت تنهتــ�ى
ٔأراد  فـاذا .. ذ اكن خيرج من �ب الصالون وخترج زوجته وینرصفواا الضیف

 .. جامل ٔأن ٔأزورها یقول ىل ٔأذهب لز�رهتا مبفردى
وال یتكـرر حضـور  ،فطبعا اذا زارتـىن السـ�یدة مـرة ٔأخـرى �ـزورىن مبفردهـا

 الضیف مع زوجته .
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ٔأى .. و� نوبتشـ�یة  الیوز�ىش جامل عبد النـارص مـدرس ىف اللكیـة احلربیـة
سـ�بوع حسـب أٔ ؤأحيا� مـرة ىف ٔأكـرث مـن  ،س�بوع ىف اللكیةت مرة ىف ا�ٔ يیب 

خيــرج مبكــرا �ــدا  عنــد ذهابــه لللكیــة ىف الصــباح ٔأحيــا�. املدرســني نــو�ت
، صغرية عند نزو� السالمل ویضـعها ىف جيبـه بدر�ة ٔأنه اكن �س�تعمل بطاریة

واكن یطلـب مـىن  ،ل البطاریـة ٔأنه اكن �سـ�تعم�ضاءة اىف السالمل  ویو�د
ــوم وال ٔأ�ــز شــ  مقــت  ىن اذاأٔ ىن كنــت ٔأشــعر أٔ �ر�ــة  و�حلــاح يئأأن ال ٔأق

 .. سأٔضایقه
خيـرج متـأٔخرا یعـىن قبـل  ؤأحيـا�، فطـارى ىف اللكیـةاسوف ٔأتنـاول : ویقول

 وال حيـب ٔأن، ىف لك شـئ اكن مـنظام .مزنلنا الثامنة بقلیل فاللكیة قریبة من
البـد� ویعلقهـا بنفسـه  واكن عند رجو�ه البيـت خيلـع، �سا�ده ٔأ�د ىف لبسه
قطعـة  ودامئا ىف جحرة النوم الشام�ة الىت ىه، ا�والب ىف الشام�ة ویضعها ىف

حبیـث �سـهل  وىه مصممة، جحرته من موبیلیا احلجرة وال زالت موجودة ىف
 .بىت ىف مسا�دته لكنه اكن ال یقبلوكنت ٔأبدى رغ ، �لهيا وضع املال�س

�رجع .. جامل ىف املذا�رة  وبدأٔ و�لت�دید ىف ٔأول یوم منه .. نومفرب  بتدٔأ شهرا
الظهـر ٔأو بعـدها بقلیـل ونتنـاول الغـداء ىف  من اللكیـة السـا�ة الوا�ـدة بعـد

ــة بعــد الظهــر، والنصــف الوا�ــدة البيــت  ؤأ�م یظــل ىف، ؤأ�م �رجــع لللكی
 .حسب نظام التدر�س

بعـده  بعد الظهـر حـىت املغـرب ٔأو یبتدئ السا�ة الثالثة نظم وقت املذا�رة ..
وال  یقــابلهم وجيلــس معهــم، الضــباطؤأ�لــهبم مــن  .. امث حيرضــ زوار ، بقلیــل

ؤأحيـا� �كونـوا ، یـذهب یعـىن وا�ـد جيـئ ووا�ـد ..حيرضوا لكهم مع بعـض
ٕامـا  .مث بعد ذ� ٕاما ٔأن یبقى ىف البيـت ٔأو خيـرج . ،ثنني ٔأو ثالثة مع بعضا

وعرفـت صـوت عبـد ، ٔأمـزي أ�صـوات بتـدٔأتاو . ثننيامبفرده ٔأو مع زا�ر ٔأو 
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 مث �رجع البيت ٕاما مبكـرا ..� طریقة ىف �مه وحضكه ذ اكنتااحلكمي �امر 
 ٔأو متأٔخرا لكن ال یتأٔخر كثريا .

واملراجـع وأ�وراق وخرامـة  یضع ا�وسـ�هيات ..اكنت املذا�رة ىف جحرة السفرة
والحظـت  . و�رتيـببنظـام  ا�ى س�یذا�ر فيه ا�وس�یة یعدذ اكن اأ�وراق 

لبيت ومل خيرج اكن ىف ا معى اذا ویتناول العشاء، ٔأنه �كتب كثريا ىف مذا�رته

 .ٔأو خرج ورجع مبكرا
ل عشاءه ویتناو  ،مت�ان اكن یظل یذا�ر حىت الصباحوعندما قرب مو�د �
 ،ٕان دخول لكیة ٔأراكن حرب ليس �لسهل: قال ىل .ساندویتش ٔأثناء املذا�رة
جنلزيیـة واملدرســني � ذ العلـوم لكهـا �للغـةادخولهــا  ؤأصـعب شـئ فهيـا هـو

 ذا �ـدد قلیـل ��بري من الضباط وال یـنجح  ولك س�نة یتقدم �دد، جنلزيا
مث الثـاىن  مت�ـان یـنجح �ـددأأول . یعـىن تصـفية ..مت�ان �ىل مرتني� اكن

فال ید�ل لكیـة ٔأراكن حـرب لك  و�ىل ذ�، ینجح مهنم �دد و�رسب �دد
 .س�تة ٔأشهربعد مت�ان اكن ىف شهر مایو یعىن اؤأول  ،قلیل  �دد�س�نة 

�سـمع خبطـة البـاب  اكن یرتدد �لیه الضباط ٔأحيـا� وهـو یـذا�ر فكنـت ٔأراه
ــاب مــن جحــرة الســفرة ــتح الب ــد�ل الصــالون  ؤأراه، فيف ــد�ل الصــا� مث ی ی

 مث حيرض ضیف أٓخـر، �ب الصالون ا�ى �ىل السالمل ویُْدِ�ل الضیف من
ویُـْدِ�ل  خيـرج اىل الصـا� ویـد�ل جحـرة السـفرةفـأٔالحظ ٔأنـه البـاب خيبط 

حـىت وميكـث مـع ٔأ�ـد الضـیفني فـرتة  ،الضیف ا�ٓخر جحرة السفرة من �هبا
ٔأى ال جيمــع بــني  ا�ٓخــر مث یــذهب للضــیف، ال ميكــث كثــريا یــذهب و�البــا

 .للمذا�رة مث بعد ذ� �رجع، ثننياال
ومه ، فره معـه وهـو یـذا�رالس اكن بعض الضباط حيرضون وميكثون ىف جحرة

واكن هـو ا�ى جيهـز ا�وسـ�هيات اخلاصـة �لكیـة  .ا��ن یذا�رون معه ٔأحيـا�
 . جنلزيیـةحرب من املراجع الكبـرية الكثـرية الـىت اكنـت ٔأ�لهبـا �للغـة � ٔأراكن
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واذا  ، ا�وســ�هيات لرتتيــب "تتكتــك  "وكنــت ٔأمســع خرامــة أ�وراق وىه 
كـرثمه أٔ و ، �كون لكه عـن العلـوم -�الیا  وبعضهم �كون صوته - امسعت �دیث

 .�امر مذا�رة معه صدیقه عبد احلكمي
بتـدٔأ �ٔ�فـالم ااملـومس  واكن، سـ�بوع و�البـا السـي�اكن خيرج معى یوم ىف ا�ٔ 

فـاكن حيجـز التـذا�ر مـن قبـل . .. اىل أٓخـره ریفـوىل، اجلدیدة ىف سي� مرتو
وقـت حيـدده  لخـروج ىفویقول ىل ٔأ�ون �اهزة ل، املاكن ا�ى یفض� لیختار

بل هو نفسـه ا�ى رتـب یـوم  ،وذ� بدون ٔأن ٔأطلب منه اخلروج معه، ىل
مت�ـان ود�ـل �، احلـال �ـىل ذ� حـىت شـهر مـایو سـ�مترا. للخروج معى

  .ةمت�ان تصفياوهو كام قال ىل ، واكن �رتيبه الرابع وجنح

 

 ھیكره نظام المراسل

ٕانــه جيــب ٔأن : قــال ىلبتــدٔأت ٔأشــعر حبمــل فاصــطحبىن �كتــور مشــهور فا
مل . لك شـهر حسـب تعل�تـه فاكن جـامل یـذهب معـى، یبارشىن مدة امحلل

ذ اكن ا، العسكرى ا�ى �كون مع الضـابط ىف مـزن� �كن عند� مراس� ٔأى
لكن الـبعض  ،�اص �لضابط فقطاملراس� : ویقولاملراس� �كره نظام  جامل

ه ال ميـ� ٔأن �شـ�تىك ٔأو ٔ�ن، ؤأكرث ةرس یعاملوهنم ك�دم ل�ٔ  -ومه أ��لبیة  -
ٔأن یرتك املـزنل ویبحـث عـن ٔأو ٔأو عومل بقسوة  ثقل �لیه الشغل یتظمل اذا

مهتان لكرامة ا كام اكن یعترب ٔأنه �لطریقة هذه، وكنت �ىل رٔأیه، ٔأخرى شغ�
 .وعزة اجلندى

ٔأعطهيـا للشـغا�  النجـوم والزرا�ـر.. كنت ٔأقوم بتجهزي البد� الرمسیة بنفىس 
. ذ� الوقـت �ر�ـب بـدبل حناسـ�یة ذ اكنـت ىفاؤأ� ٔأر�هبا ىف البـد�  ،تلمعها
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 ..�ــزورىن قبــل الزفــاف واكن �رتــدى البــد� العســكریة نــه مــرة اكنأٔ ؤأذ�ــر 
فأٔدار اجلزء امللحق  .. ةفسأٔلته عن النجوم الىت �ىل ا�ٔكتاف و�یف ىه معلق

لنجمـة حناس�یة تعلـق مـن خـروم صـغرية � �كتف البد� ؤأراىن فو�دهتا دبل
 .وطبعا حضكنا.. ها ىه : صغرية وقال الىت هبا زردیة

، املـزنل ىف اواكن ال بـد ٔأن �كـون ٔأ�ـد، الریـف لب�هـا ىفالشـغا� سافرت 
و�شـرتى لنـا مـا  ٕانه �ـاص بـه یقـوم بلوازمـه: ىل وقال فأٔحرض جامل مراس�

�لك شـئ  فكنت ٔأنفذ رغبات جامل ��قة ؤأ� سعیدة ومقتنعة ..یلزمنا فقط 
ٔأو ٔأوالد الفال�ــني  ةفقــري  ىف ذ� الوقــت مــن ٔأرس واكن ا�نــدون. و�یقــ

 ومل �سـ�تطیعوا ٔأن، �شـ�تغلون ىف ٔأراىض املـالك أ�غنیـاء املعـدمني ا��ـن
 . " ةالبدلی "یدفعوا عرشون جنهيا 

والضباط و�ري الضباط  مت�ان ىف د�سمربس�متر جامل ىف املذا�رة �خول �ا
ؤأحيـا� جيمتـع �ـدد �بـري ميـٔ� الصـالون ، ثننيا بعد ا�ٓخر ٔأو احيرضون وا�د

وال  ىف وقــت وا�ــد نووعنــد حضــورمه ال حيرضــ ، طــویال اوقتــ نوميكثــو
اكنـت �ـىل فـرتات ٔأكـرث  ج��ـاتوهذه �. وقت ٔأیضانفس الىف  نرصفونی 

واكن ، مت�ان یذا�ر حىت الصباحقبل � فاكن ىف أ��م أ��رية، س�بوعأٔ من 
ؤأكرثمه مذا�رة معه عبـد ، �لون جحرة السفرةحيرضون وید �دد من الضباط

 .معه زوجته لتبقى معى وهو یذا�ر مع جامل  وىف مرة ٔأحرض، احلكمي �امر
اكن .. ز�ر� حمىي ا��ـن  مسهامت�ان حرض ضابط أ��م أ��رية قبل �وىف 

ق ىف فهـم قوكنـت ٔأمسعـه وهـو یـد، السفرة ید�ل مجلال وهو یذا�ر ىف جحرة
، امجلـ� یـدهدقد مزيت صوته ٔأیضـا مـن تدقيقـه ىف الفهـم و�ر و ، العلوم و�كرر

واكن حيرض بعربته ، مل یزتوج بعد وٕانه ةوقال ىل جامل عنه ٕان وا�ه مي� عزب
قلیل  متحن املتقدمون �خول لكیة ٔأراكن حرب وجنح �ددا. اخلاصة اجلدیدة
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. .ني �كن ٔأكـرث مـن ثالثـ ال ٔأذ�ر �ددمه �لضبط لكنه مل، �لنس�بة للمتقدمني
 .جنح جامل وعبد احلكمي وز�ر�

 

 مولد ھدى

واكن الوقت لـیال  وعندما شعرت بأٔعراض الوضع.. كنت ىف أٓخر ٔأ�م امحلل 
وظـل ىف ، ا�ى اكن یبـارشىن ذهبت مع جامل مستشـفى ا�كتـور املشـهور

ٔأخـواىت حـىت الثامنـة صـبا�ا وقـت مـو�  من ااملستشفى دون ٔأن خيرب ٔأ�د
 سأٔ�رب شقيقتك: وبعد ٔأن هنأٔىن قال. ١٩٤٦ر س�نة ینا� ١٢ بنتنا ىفاهدى 

 .�م�ٔ �لتلیفون مث ٔأذهب البيت 
قلت سـا�ات املـذا�رة  ..راسة س�نتني د�ل جامل لكیة ٔأراكن حرب ومدة ا�

ىف ٔأى وقت بعد رجو�ه من اللكیـة قبـل  جيیؤون.. زداد حضور الضیوف او 
ویـرتك السـفرة  الصالونواكن ید�لهم . الغداء ؤأثناء تناو� الغداء الغداء وبعد

فكنـت ٔأنهتـ�ى مـن تنـاول الغـداء ، وسأٓلك بعـد�ن فلتمكىل �دائك: ویقول ىل
ىف تنـاول  سـأٔ�أٔ  – وقـت قصـري �و�البا ال ميكـث  -خروج الضیف  وبعد

 .لكنه معره ما ٔألك �نیا،  القلیل�لك أٔ الغداء ومل ی
ى ىف الرس�ر ٔأكرث اكن یبق اكن ید�ل جحرة النوم ليسرتحي بعد الغداء لكنه قلام

 وخيبط الباب وید�ل.. ٔأو نصف سا�ة �ىل ا�ٔكرث  من دقائق ٔأو ربع سا�ة
جـع احلجـرة مث حيرضـ �ر  نرصـافهاوبعـد ، زا�ر الصالون فيقوم ویقابل الضـیف

 .ضیف أٓخر وهكذا
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وحيرضـ ضـیف مث ، البيـت ٔأحيا� خيرج بعـد تنـاو� الغـداء مبـارشة مث �رجـع
لـ�ٓن مل . نرصـاف الضـیفأأو مبفـرده بعـد  خيـرج مـرة �نیـة ٕامـا مـع الضـیف

 .ٔأالحظ ٔأى شئ �ري �ادى ٔأو رسى
ذ كنـت ا، ىف ا�والب وكنت ٔأرى مسدسات حيرضها معـه ؤأضـعها بنفىسـ

واكنت السا�ة العـارشة مسـاء  -قال ىل  ىف لی�. وهو ضابط ��اد يئأأراها ش 
، وعنـدما ٔأخـبط �ـىل البـاب تفتحـى ىل، و�رجـع عنـد الفجـر ٕانه س�یخرج -
الـىت سـ�یخبط هبـا  وخـبط �لطریقـة.. سأٔخبط ثالث خبطات هكذا : قالو 

نـه س�یحرضـ إ وقـال . وتفتحـى البـاب حىت تصحى مـن النـوم: وقال، ومسعهتا
 فكنت ٔأ�م ؤأفتح �ب احلجرة حىت ٔأمسعه عند حضوره ج�ع یت�دثون فيها
�كـرر خرو�ـه  وطبعـا، ؤأعرف خبطتـه �ـىل البـاب ؤأمزيهـا وال ٔأخطهئـا ..

.. كنـت سـعیدة ومل یضـایقىن ٔأى شـئ . ىف هذا الوقت �دة مـراتورجو�ه 
وحيملهـا ویـد�لها  واكن یداعب هدى كثريا، عزازعینيه احلب و� ؤأرى ىف

 ؤأمتىن ٔأن ٔأمعل لك ما ٔأس�تطیع ىف راحته . ؤأشعر �سعادة.. للضیوف �قائق

 

 جمال االنسان

، "رن د "شـقيقى بصـدره عبـد امحلیـد ىف أٓخرها مـرض ..  ١٩٤٦ىف س�نة 
ىف بيـت أٓخـر  ؤأ� الثـاىن اكن �سـكن، ىف الرسـ�ر اومكث ىف البيت راقد

وكنـت ىف محـىل الثـاىن واكنـت ، یعـىن لك مبفـرده.. بعد رجو�ه مـن اخلـارج 
 واكن یقول، مرضه اكن جامل �زوره كثريا وجيلس معه وبعد. ز�راتنا � قلی�

فكنـت ٔأسـأٔ�  ،ٔأ� �ـدیت �ـىل ٔأخـوك: ىل كثريا عند رجو�ه البيت �حلـرف
.. �ىل عكس ٔأقارىب ، نت�دث مكثت معه: وطبعا اكن یطمئنىن ویقول، عنه
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. یعـىن مـن �ب احلجـرة.. �كـون بـتحفظ  وعندما �زورونـه، قلت ز�رهتم �
ٔأ� معرى مـا  !وا�د خياف من مریض یعدیه �ملرض  زاىا: واكن جامل یقول

 .�ساىنإانه شئ �ري ، وال فكرت ىف �دوى من مریض خفت
خــرج مــن  وعنــدما، د�ــل ٔأ� املستشــفى ؤأجریــت � جرا�ــة ىف رئتــه

وبقى معه حىت الثالثة صبا�ا  املستشفى وىف نفس الیوم زاره جامل ىف املساء
ٔأ� مـن وقـت مـا : وعندما رجـع للبيـت قـال ىل -وكنت قربت �ىل الوضع  -

واكن تعبـان ، عنـده ذ و�ـدت شـقيقاتكا �الس مع عبد امحلید خرجت ؤأ�
بعـد أ�خـرى ؤأخـوك ىف  ةحوا وا�ـد�روّ  وو�دت ٔأخواتك، بصعوبة یتنفس

وشـقيقاته  ..�یف ٔأ�ركه وهو ال �س�تطیع التـنفس �سـهو� : فقلت �ا� صعبة
ٕاىن �ىق : فقلـت � ٔأذهـب واكن یطلـب مـىن ٔأن. سوف ٔأبقى معـه.. ذهبوا 
، ٔأ� ا�ٓن ٔأتـنفس �سـهو� ؤأشـعر �را�ـة: وقبل الثالثة صبا�ا قـال ىل، معك

 سـأٔظل معـك: فقلـت �.. سأٔتناول �وب لـنب : ٔأروح وقال مىن ٔأن وطلب
 .�ر�وهشقيقاته و�یف ٔأهنم  واكن جامل مندهش من.. حىت تتناولها 

ٔأكرث : زار شقيقاىت وقال هلم املستشفىمن  بعد ٔأن حتسنت �ا� ٔأ� وخرج
�سـان إانـه ٔأكـرث وا�ـد  .. وا�د ىف ا�نیا ٔأحبه ؤأقدره هو جامل عبد النارص

 .منمك ه ىف حياىت ؤأ� ٔأحبه ٔأكرثقابلت

 

 ولدت ابنتنا منىیوم 

وكنـت ، جامل ىف الصالون زار� ضابط وزوجته بعد حتدید ميعاد فقابلهتم مع
�ـرت�ه اذا  اكن املولـود امس ا�ى عـن � وسـأٔلوا، ىف أٓخر ٔأ�م امحلل الثاىن
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ــائال �ــا�  .. شــاء هللا و� ٕان ــروت .. فــرد جــامل ق وهــذا الضــابط هــو �
 .بنتنا مىناو�ت وبعد ٔأ�م قلی� ، اكشةع
 

 ! ھذا صوت تجربة مسدسات فاضیة

، عنـه نىف غیابـه �سـأٔلوو، حضـور الـزوار ىف لك أ�وقـات.. س�متر احلـال ا
، ىف الصـالون معـه جيلـسالزوار ٔأو مع زا�ر  وخرو�ه ورجو�ه البيت ملقاب�

ــه للكیــة ٔأراكن حــرب �الضــافة اىل ــوم اكنــت �ــزورىن. مذا�رت شــقيقىت  ىف ی
واكن ٔأ�لب وقت وجـود جـامل ىف البيـت ، ىف الصا� وكنا �السني، وزو�ا
هـذا : زوج ٔأخـىت ومسعنـا �كتكـة فقـال، موجود ضـیوف ىف الصـالون �كون

فتـدار�ت �رسـ�ة وتـذ�رت  !�ـري معمـرة  صوت جتربة مسدسات فاضـیة ٔأى
 دوسـ�هيات ٕاهنا خرامة أ�وراق وهو �رتب: وقلت �ىل الفور خرامة أ�وراق
 . هنا اكنت مسدساتأٔ واحلقيقة ، �اصة �للكیة

 أوالنور مطف، وفى یوم كنت فى حجرتى وكنت أحاول أن تنام منى  البیبى
فوجدت المراسلھ الباب وفتح  فخبط، وباب الحجرة مفتوح على الصالة

 وكان جمال فى الخارج، دخل الصالة ووقف قرب الباب رجل كبیر السن
یذكر الزائر  فلم، الیوزباشى غیر موجودإن حضرة : المراسلھفقال لھ 

وعندما حضر جمال ، وعرفتھ رأیتھ وأنا فى حجرتى. نصرفاسمھ وا
أنا أعرف  .. نعم: قلت لھ؟ أنت متأكدة : نھ عزیز المصرى فقالأ أخبرتھ

. قبل زواجنا بمدة قصیرة الجرائد ونشرت صورة نھ مغامر وكتب عنھ فىأ
لقد ذھبت لعزیز المصرى : لرجع قا على الفور وعندما جمال خرج

ال زلت لآلن . سمىانعم حضرت ولم أذكر : وقال لى، عرفتیھ وأخبرتھ إنك
أكثر من  -مسدسات مختلفة األحجام  ن وجودأال إنى أعرف ا یئالم أفھم ش

ویجب أن ال یعلمھ أحد ، عزیز المصرى شئ محظور وحضور –واحد 
 الى فلسطینغیرى .



١٧ 

، ا�راســة  لكیــة ٔأراكن حــرب یقىضــ مــدةالیــوز�ىش جــامل عبــد النــارص ىف
من اللكیـة �ـالل ٔأ�م بعـد  سنتخرج: قال، ١٩٤٨والوقت شهر مایو س�نة 

 ..والبد� الرمسیة س�یكون �لهيا شارة محـراء ، س�بوعأٔ  َم مو�د التخرجدِ ٔأن قُ 
، ٔأرجــو جتهزيهــا .. وىه شــارة ٔأراكن حــرب توضــع حتــت الشــارة العســكریة

وخترج من اللكیة ؤأصبح الیـوز�ىش . لسعادةخفیطها بنفىس وكنت ىف �ایة ا
 عزاز .اهنأٔته حبب و  .جامل عبد النارص . ٔأراكن حرب

فلسطني ىف �ـالل  اىل�زى لك مال�ىس ٔ�ىن سأٔسافر : بعد یومني قال ىل
ملـا : قـال.. ىل و�كيـت وحزنـت �ـدا  فاكنـت مفا�ـأٔه.. یومني حملاربة ا�هيـود 

بعـد . ت عنـدما خيـرج ٔأظـل ٔأ�ـىكوكنـ؟.. ٔأ�ـىك  �یف ال: فقلت �؟ تبكني 
خيفهيـا حـىت  سعافات للجروح واكناحملته یضع ٔأربطة ومعدات  جتهزي الش�نط

 ال ٔأراها .
ــدأٔ  مــایو الســا�ة  ١٦وىف یــوم  ،١٩٤٨مــایو ســ�نة  ١٥احلــرب یــوم  تب

واكن ، وعندما خرج مـن البـاب، البيت ؤأ� ٔأ�ىك السابعة صبا�ا �ادر جامل
واكن سـ�بقه ، ؤأنظـر � وهـو یـزنل السـالملالسالمل مرس�ا وقفت ٔأ�ـىك  یزنل

وحرضـ ٔأشـقائه لتودیعـه قبـل  .. �ـىل البـاب ةوعربة جيـب منتظـر ، املراس�
 سفره .

، ؤأربعـة ٔأشـهر سـ�نة.. ومـىن ، سنتان ومخسة ٔأشهر.. بنىت هدى اكنت مع 
واكن جـامل قبـل سـفره . سـ�بو�نيأٔ  ب�ها منذاىل سافرت قد واكنت الشغا� 

وأ�حسـن ٔأن �كـون ، ختیـار الشـغا�ا�ـذره ىف  جيـب ٔأن �كـوىن: قـال ىل
 یعرفها ٔأخواتك .

واكنـت طلبـت ز�رىت بعـد مـو� هـدى ، اكنت �زورىن زو�ة ٔأ�د الضباط
ىف  بقـى..  وزو�ـا هـو محـدى �اشـور، قریبـة مـن مزنلنـا �هتنئـىن و�سـكن
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هبـم لرشـاء  اخلـاصاملراس� فاكن �رسل ىل ، اىل فلسطني القاهرة ومل �سافر
 .لك یوم  ما یلزمىن

وىف وقـــت  ذ اكنـــوا ال زالـــوا ىف اجلامعـــةااســـكندریة اىل رجعـــوا ٔأشـــقائه 
وبعـد ذ� ، مدة حـواىل شـهر وحرض وا�ه لز�رتنا وبقى معى، مت�ا�ت�

 �ازة .ذ اكن وقت �اثنني مهنم أأو  اكن حيرض ٔأ�د ٔأشقائه
ف وكنت ٔأتلهـ، جامل واكن ا�ى �شغلىن احلرب ؤأخبار.. مل هيمىن ٔأى شئ 

وبعد مـا ٔأقـرٔأه ، س�تالىم اخلطابا�دا عند  س�تالم خطاب منه ؤأفرحا�ىل 
مـن  ؤأقلـق.. من یدرى مـاذا  حصـل بعـد كتابتـه اخلطـاب : ىف نفىس ٔأقول

 �دید ؤأ�لس و�دى ٔأحيا� ٔأ�ىك .
خبري مع أ�جنال العز�زات ٔأما  ٔأرجو ٔأن �كوىن. .. مایو ١٨ىف خطاب بتارخي 
 . .. طمئنانلال ٔأ� فلك شئ یدعو

ٔأ� ىف ٔأحســن �ــال وال . .. ١٩٤٨مــایو ســ�نة  ٢٢وىف خطــاب بتــارخي 
ىف ٔأحسـن  طمئنـان �لـیمك ؤأرجـو ٔأن ٔأرامك قریبـاسـوى راحـتمك و� �شغلىن

 . .. �ال
ٔأكتـــب الیـــك  ا�ٓن وال . .. ١٩٤٨مـــایو ســـ�نة  ٢٤وىف خطـــاب بتـــارخي 

ٔأحرضـت �  ٔأى شئ سوى راحتمك ؤأرجو ٔأن �كـون شـقيقتك قـد �شغلىن
 . .. احملافظة الشدیدة �لهيامو  ٔأوصیك �ىل هدى ومىن. . شغا�

ــارخي  ــه ســ�نة  ٩وىف خطــاب بت ــا ىف  ٕا�شــاء هللا. . .١٩٤٨یونی جنمتــع قریب

طلب مىن ىف خطاب ٔأن ٔأذهـب عنـد . .. ٔأحسن �ال بعد النرص ٕ�ذن هللا
 ذهبت مبفردى و�ر�ت هـدى ومـىن مـع. لیلكمىن �لتلفون ٔأ� و�دد وقت

وقـال ٕانـه ، وسـأٔل عـن هـدى ومـىن وطمـأٔنىن.. م نتظرته حىت �لكـاشقيقه و 
: وذهبـت ولكمـىن وقـال ىل .. س�بوع املقبل ىف نفـس املیعـادس�یلكمىن ىف ا�ٔ 

 س�بوع .أٔ سأٔلكمك لك 
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 ىف مث قـال ىل، لكنـه مل یـتلكم�ـىل التلفـون نتظـرت او  -كـام قـال  -ذهبت 
سـأٔلكمك : وقـال، ماكن خطاب ٕانه مل جيد فرصة لیلكمىن ٔ�هنم ال ميكثون ىف

: وقـال ىف خطـاب . ٔأیضا هذه املرةومل یتلكم  نتظرتاذهبت و . و�دد ميعاد
 مل ٔألكمك نظرا ال�شغاىل .

وحش�ىن مزنلنا �ـدا وٕا�شـاء هللا . .. قال ٢٣/٧/١٩٤٨وىف خطاب بتارخي 
 . رمضان سأٔحصل �ىل رتبة صاغ ٢٠و�ملناس�بة دى یوم . .. سأٔحرض قریبا
اكنـت فـرحىت  .. دة ثالثـة ٔأ�مة ملـز �ـاا أٔ�ذقال ىل ٕانه س�یأٓخر وىف خطاب 

جــرح مــن .ونصــف  حرضــ واكن مىضــ �ــىل ســفره ثالثــة ٔأشــهر.. عظميــة 
 ٔأثناء احلرب ةرصاص

سأٔلته مـا ، الناحية اليرسى رٔأیت �المة جرح �دیث وخياطة ىف صدره من
مث و�ـدت ىف ، وسـكت.. دى �ا�ـة �سـ�یطة  ..ٕاهنا ال شـئ : فقال؟ هذه 

ٕانه ٔأصيب وهو ىف : قالو  فنظراء غز�رة مقیص وفان� ومندیل هبم دم الش�نطة
ىف �دیــد العربــة  رصاصــة خبطــت ٔأوال وهــذا ٔأ�ــر جــرح مــن، عربــة حربیــة

صابة � مما خفف، ا�ى ال �زید عرضه عن بضعة س�نتميرتات احلربیة أ�ماىم
وامحلـد � بعیـدة عـن القلـب  .. نكرست مهنا قطعـة د�لـت ىف صـدرىاذ ا

: ؤأراىن القطعـــة وقـــال، ٔأ�م قلـــی�املستشـــفى  ومكثـــت ىف، مبـــاكن صـــغري
وضعهتم . ببساطةلك ذ� حىك ىل .. هبا واملال�س ا�ضبة ��ماء  سأٔحتفظ

 واكن هبم خروم ماكن دخول القطعة .، ىف ماكن كام مه
السـي� مـرة  وذهبنـا، ثالثـة ٔأ�م زار� �اللهـا لك ٔأفـراد العـائ�جـامل مكث 

ولقـد . ٕانه س�یحرض مرة لك شهر قالف وعند سفره �كيت.. �ازة نهتت �او 
وطبعـا ، �ـازة �نیـةاوبعـد شـهر حرضـ ىف ، منتظمةخطا�ت  اكن �رسل ىل

.. رجـع لفلسـطني مث  ومكث الثالثـة ٔأ�م، الفر�ة العظمية یوم حضوره اكنت
 حصار الفالو�همنه . ١٧یوم  نهتتاسبمترب و  ١٤�ازة یوم واكنت �
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ســافر ٔأیضــا  قــدواكن .. هرة رجــع عبــد احلكــمي �ــامر مــن فلســطني اىل القــا
ٕان جامل امحلد : لز�رة �ائلته فقابلىن وقال ذهبت. �ازةاوجرح ىف یده ؤأ�ذ 

ــدة � خبــري ــوز�ىش، وبصــ�ة جي ــة ی ــد احلكــمي رىق ٔأیضــا اىل رتب  واكن عب
واكن عیـد أ�حضـى  ،�ـازةاجامل س�یحرض ٕا�شـاء هللا قریبـا ىف  ؤأ�ربىن ٔأن

 .. ویصاحفىن ویت�دث معىحلكمي �امر عبد ا فهيا وكنت ٔأول مرة ٔأرى. قرب
� ٔأهنـا واكنت اخلطـا�ت تصـلىن  ،نهت�ى ومل حيرض جاملااكن عید أ�حضى و 

.. حضوره ىف ا�ازة  ومل یذ�ر ىل ميعاد، ٔأطول عن قبل ٔأصبحت �ىل فرتات
 �سـأٔل زو�ـأأن شـقيقىت  طلبت من. الرادیو فكنت قلقه ٔأقرٔأ اجلرائد ؤأمسع

وال تو�ـد قطـارات ، تصـالاال اكن بعید مقطوع عنـه�ربها بأٔهنم ا�ٓن ىف مفأٔ 
 .تذهب هناك

وىف خطاب ، بنك مرص ش�یاكت لرصف مرتبه منجامل قبل سفره ٔأعطاىن 
 ...ٕاىن حولـت حلسـابك �لبنـك أ�هـىل مبلـغ: قـال ١٧/١٠/١٩٤٨بتارخي 

ٔأرجـو ٔأن �كـوىن مطمئنـة : ٔأضـافو  .س�تالمه ىف ٔأول د�سـمرباشهر� ميكن 
ؤأرجـو ٔأن .. وهـدى ومـىن وهـذا هـو طلـىب منـك  ك بنفس�وال تنشغىل 

  .شاء هللا قریبا ىف ٔأحسن �ال ٕان ٔأرامك
�ارة لشـقيقىت فسـلمت �ـىل  ؤأ� ذاهبة للبنك أ�هىل قابلتىن س�یدة �سكن

 هلتذفـ.. هـذا مـا قالتـه ىل �حلـرف ؟ لسـه ىف أ�رس وسأٔلتىن هو زو�ك
�ـالىت اكنـت صـعبة  وطبعـا.. ٕانه ىف مـاكن بعیـد ، إانه ليس ٔأسري : وقلت لها

 .�دا
الـىت �سـكن حتـت  واكنـت �ـارىت، مكثت ىف البيـت ؤأ� ىف منهتـ�ى احلـزن

اجلـيش ىف ذ� الوقـت وهـو عـ�ن  بنـة رئـيس هیئـة ٔأراكن حـرباا نمسكن 
، البـاب ىف الصـباح تطـرقٔأ�م و�دهتا  وبعد. عن جاملفسأٔ�هتا  �شا املهدى

: جم� املصور وقالت هاورٔأیت مع ، ال زلت �مئة فقمت وفتحت الباب وكنت
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ىف صورة مـع �ـدد مـن الضـباط ىف  ها هو زو�ك الصاغ جامل عبد النارص
 .هحبصار الفالو� فعرفت..  هالفالو�

�سـأٔل وا�هــا عــن الضــباط ٔأن  �ــارىت ٔأطلــب مــنكنـت مــن وقــت �ٓخـر 
 ؤأحلت �ىل ىف، فقالت ىل ٕان وا�ها س�یحرض قریبا، هاملوجود�ن ىف الفالو�
ولـ�ٓن ال ٔأ�سـاها  فشكرهتا وىه طیبة �ـدا.. ه ٔ�طمنئ ز�رهتا وقت حضور

 قلیال وىه الىت اكنت حترض عندى � كنت ال ٔأزورها. ا ز�رىتمهن ؤأطلب
زو�ـك  ٕانـك مـع: فكنـت ٔأقـول لهـا؟ �ـزوریىن ؤأنـت و�ـدك  ملـا ال: وتقول

فاكنـت �سـأٔل عـىن ىف ، یناسـ�بك ؤأوالدك فالتحرضى ٔأنت ىف الوقت ا�ى
 .الس�یدة �دیة املهدى وىه.. ٔأ�لب أ��م 

الیوم عیـد : وقالت ١٩٤٩س�نة  یوم من شهر فربا�ر ىف مساء�ارىت زارتىن 
: ٔأنزل عندها وقالـت ؤأرصت ٔأن، ابىن فالتحرضى ومعك هدى ومىن ميالد

فشكرهتا وذهبـت ومعـى هـدى .. الىت تصغرىن  ال یو�د عندى �ري شقيقىت
 .ومىن 

 ٕان: فطمـأٔنىن وقـال رب اجلـيشرئـيس هیئـة ٔأراكن حـ ..وا�ها هناك قابلت 
شــاء هللا  وٕان، ومتــو�ن �ــريةذو�رســل هلــم ٔأســل�ة و ، خبــري هضــباط الفالو�ــ

 .حيرضوا قریبا
ٔأن ال تنشــغىل اذا   ٔأرجــو: یقــول جــامل ٢١/١١/١٩٤٨ىف خطــاب بتــارخي 

حسب الظروف ولكن ال �كون منتظمة ىف  تأٔخرت ىف املاكتبات فأٔ� ٔأرسلها
 .�ىل أ�قل هذه الفرتة

 ٔأرجــو ٔأن نلتقــى قریبــا ىف. .. :یقــول  ٢٣/١١/١٩٤٨طــاب بتــارخي وىف خ
ٔأ�ـاول �سـ�مترار ٔأن  ؤأ�. .. ٔأحسن أ�حوال ٔأرجو ٔأن �كـوىن مطمئنـة �ـدا

كتبــت � ثــالث خطــا�ت ٔأرجــو ٔأن �كــون  ٔأكتــب � ىف ٔأى فرصــة وقــد
 .تظرى خطا�ت منتظمة ىف هذا الوقتومعوما ال تن . وصلت
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لصعوبة وصولها ولكـن عبـد  ؤأربعون یوما مل ٔأس�تمل منك خطا�ت منذ مخسة
 .احلكمي یطمئنىن �لیمك �س�مترار

تصــلىن ٔأخبــارمك عــن  ميكــن ٔأن: یقــول ٢٦/١١/١٩٤٨وىف خطــاب بتــارخي 
 ٔأن �لكمى السـ�یدة حرمـه ٔأن تبلغـه عـن ٔأخبـارمك . ٔأقصد. طریق عبد احلكمي

ؤأ� . ن تصـل ا�ٓنأٔ فال ميكـن  ؤأما خطا��مك. ..�س�مترار ٔ�نه یتصل ىب یوميا
 طمئنان .لال وولك شئ یدع خبري وامحلد �

ما كنت ٔأعتقد ٔأىن سـأٔفرتق : یقول جامل ١٤/١/١٩٤٩وىف خطاب بتارخي 
 ميانــك العظــمي ��او�شــجعىن �ــىل ذ�  .امحلـد � عـنمك هــذه املــدة ولكــن

شـاء هللا  س�نلتقى قریبا ٕان فيجب ٔأن ال تقلقى وال حتزىن مطلقا لهذا الغیاب
ونبقـى سـو� �  فـأٔ� خبـري وس�ننىسـ لك شـئ. شـكرا جـزیال سو� و�شـكره

 .حبیبىت العز�زة اىل أ�بد
جنینـة احلیـوان  ٔأرجـو ٔأن تفسـحى هـدى دامئـا وتأٔ�ـذهيا :وىف خطاب یقـول

 دامئا ىف ٔأسعد �ال. ٔأرجو ٔأن �كونوا .وجنینة أ�سامك
ؤأ�ـذت هـدى ، زرت ٔأخىت ىف اجلزية وىه �سكن جبوار جنینـة احلیـوا�ت

جنینة أ�سـامك ٔ�ىن كنـت مل  اىل ومل ٔأذهب، هبنا حلدیقة احلیوا�تومىن وذ

 هدى تتلكم وحفظت امس طا�ر�ن. ٔأراها ول�ٓن واكنت
، اجلرائــد والرادیــو  قلــیال ٔأتتبــع أ�خبــار مــن�مكثــت ىف البيــت ال ٔأخــرج 

 وحيرض جامل. ؤأدعو هللا ٔأن ینهت�ى احلصار ىف الفالو�ة
املهـدى �رجـوىن  ارىت السـ�یدة �دیـةواكنت �..  ١٩٤٩الوقت ش�تاء س�نة 

 كـام ٔأىن، ومل ٔأذهب ٔأبـدا، فكنت ٔأرفض السي�اىل ٔأن ٔأخرج ٔأو ٔأذهب معها 
بـل اكنــت صــلىت ، صــدیقات مل ٔأتعـود ٔأن ٔأخــرج مـع ٔأى ســ�یدة ومل �كـن ىل

ىف شـغل  �لنس�بة ىل سـواء وكنـت ٔأقىضـ فراغـى �لس�یدات حمدودة واللك
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ٕاىن : وفر مجلال وقلت � ىف خطاببول بتدٔأت ٔأش�تغلاو ، الرت�كو لهدى ومىن
 .وهو یفض� ىف ٔألوان البولوفر بولوفر لونه رمادى فاحت ٔأش�تغل �

 شـاء هللا ٔأرامك قریبـا �ـدا وٕان : قـال ٢٠/١/١٩٤٩وصلىن خطاب بتـارخي 
وسـنبقى . أ�ول س�بوعشاء هللا سأٔ�ون �لقاهرة قبل ٔأول فربا�ر ٔأو ىف ا�ٔ  فان

لـىت سـأٔلقامك فهيـا سـ�تكون ٔأسـعد ٔأوقـات ا سو� �س�مترار ؤأظـن ٔأن اللحظـة
، وصـل � فعرفت ٔأن خطاىب. شاء هللا �كون البولوفر �لص وٕان. .. حياىت

 وفرحت �دا بقرب حضوره.
حمتفظـة هبـم و�ـددمه  هذه ٔأجزاء من بعض خطا�ته ىل ٔأ�م حـرب فلسـطني

 ولكهم ٕ�مضائه ا�ى مل یتغري. خطا� ٤٦
خواتـه امل یعـد ٔأ�ـد مـن  فتتـاح اجلامعـةا�ازة الصیفية للطلبـة و نهتاء �ابعد 

ومضت ٔأ�م ، وكنت منتظرة حضور جامل واكن عید أ�حضى، حيرض للقاهرة
�شـغال و� فكنـت ىف �ایـة القلـق، حيرض ومل یصلىن منه خطـاب العید ومل

وبعد �دة ٔأ�م حرض . مع هدى ومىن ضافة اىل ذ� بقاىئ مبفردىو�ال، �لیه
 اىل وســوف ال ٔأرجــع، حــىت حيرضــ جــاملســأٔبقى معــك : وا�ه وقــال ىل

ــهاســكندریة  ــدا �ــام طــال غیاب ــه معــى فشــكرته حلضــور . ٔأب ورحبــت ببقائ
 طمئنان.اوشعرت �را�ة و 

، ٔأشـ�تغل الرت�كـو كنت ٔأ�لس مبفردى ىف املسـاء بعـد ٔأن تنـام هـدى ومـىن
ــة ــذ�ر �ــدیث جــامل ىل ٔأ�م اخلطوب ــبالد ؤأت ــه ىف ال ، عــن ســفر�ته وتنقالت

وكنت سـعیدة ، ه ٕاىن سوف ال ٔأ�يش ىف القاهرة �س�مترارمنتظر  وكنت وقهتا
ٔأول بــ� �ســافر ا�هيــا یــذهب : ٔأقــول ىف نفىســوكنــت . بــأٔىن سأٔســافر معــه

. احلصـار وال ٔأدرى مىت ینهتـ�ى هـذا هحمارص ىف الفالو� وهو ا�ٓن.. لی�ارب 
.. نـه س�یحرضـ قریبـا أٔ ىف ٔأمـان و  واخلطا�ت تصلىن ولكها �شـعرىن فهيـا بأٔنـه

 غیابه . �رید ٔأن یعطیىن أ�مل لیخفف من حزىن بعد ٔأن طال ٔأنه ؤأفكر رمبا
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ٔأ�رك البيت  ٔأنىف رغبهتا  قالت ىل �ارىت ٕان صاحبة البيت ٔأبدت لهاىف یوم 
 �یـف تطلـىب: فـردت �لهيـا قـائ�، فوق مسـكىن أٓخر أ�هنا سوف تبىن دور

 ٔأذهـب ٔأنفاقرتحت �لهيـا  ؟!مسافر ىف احلرب  مهنا ٔأن تعزل  ا�ٓن وزو�ا
مزنلهـا عنـد حضـور  ٔأ�ربهيـا بـأٔىن سـأٔ�رك: فقلـت جلـارىت.. مع ٔأ�  ؤأ�يش

 شاء هللا قریبا. الصاغ جامل عبد النارص ٕان
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 تلیفون من العریش

ــالا ١٩٤٩ىف ٔأول مــارس ســ�نة  ــه موجــود ىف  تصــل جــامل �لتلفــون وق ٕان
وطلـب ٔأن ٔأذهـب ٔ�� ىف الصـباح  ،سـ�بوعأٔ العر�ش وس�یحرض ىف �الل 

 وذهبت ولكمىن جامل وسأٔلىن عـن هـدى، الفر�ة العظمية فاكنت.. لیلكمىن 
ٔ�� فـذهب معـى .. �ـدا  ٔأریـد ٔأن ٔألكـم الـوا�: ومىن ووا�ه ؤأشقائه وقال

سأٔلكمك لك یوم ىف نفس املیعاد : ىل لكم جامل واكنت فرحتنا ال تقدر وقالو 
  .صبا�ا حىت ٔأحرض  حواىل الثامنة

ــوم  ..  هل مــن الفالو�ــجــام ىف املســاء حرضــ ١٩٤٩مــارس ســ�نة  ٦وىف ی
حرضــوا مــن قــد واكن ٔأشــقائه ، ٔأن ٔأ�ــرب عهنــا واكنــت الفر�ــة الــىت ال ٔأقــدر

القریبة من مزنلنـا  وعند وصو� عرف اجلريان والناس ىف احملالت ،اسكندریة
و�رید ٔأن یصاحف العائد�ن مهنـا وحيیـهيم  واحلصار هواللك اكن یعرف الفالو�.. 
 ٔأمام البيت . فاكنت هیصه.. 

الرمسیة ؤألبس البد� العادیة  سأٔ�لع املال�س: سرتاح قلیال قام وقالا بعد ٔأن
 ؟ شـ�تغلتیه ىلاا�ى  �ـن البولـوفرأٔ : مث سـأٔل، وحشـ�ىن اللـبس العـادى لقد

.. ىف ا�والب فأٔحرضته � فعجبه لونه ولبسه  ش�تغلته و�زته و�لقتهاوكنت 
وف ال وسـ سـأٔخرج: قـال ىلمث .. ٔأول لبس �دید یلبسه بعد رجو�ـه  واكن

اكن مىضـ �لیـه مخسـة ٔأشـهر مل  ٔأغیب فسأٔذهب للقشالق ؤأرجع �رسـ�ة .
تعلمـت   القلیـل�مىن اكنـت ال تـتلكم .. تغريوا وكربوا  هدى ومىن.. �را� 

، �كـرثة حيرضـواوطبعـا اكن الـزوار  ..وهدى زاد ��ـا وفصـاحهتا ، ال�م
كنـت  شـهر . �ـازة ملـدةا�ٔ  تواكن، والصعیداسكندریة  أ�قارب من كذ�و 

 .. الزراعــى الصــناعى واكن وقهتــا املعــرض، الســي�اىل ٔأخــرج معــه ونــذهب 
 قابلنـا. نتفرج �ىل املعروضـات وتناولنـا الغـداء ذهبنا وقضینا الیوم لكه هناك
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لسـ�نا : سـمل �لینـا وقـال ،س�بو�نيأٔ �دیثا من  اضابط من معارفه اكن مزتو�

 نتقال اىل بيت �دید�وحضكنا .. ٔأنمت ٔأیضا و�د� ىف شهر العسل بل
قابلت ضابط ٔأعرفه رتبته  : س�بوع أ��ري من شهر مارس قال ىل جاملىف ا�ٔ 

، أ�ول فـوق ا�ور�دیـد�ن وبـىن دور�ـن ، ىف �ـو�رى القبـة مي� فيال ة�بري 
 رحبت �لعـزال. و�سكن ىف �و�رى القبة ففكرت نعزل.. وا�ور الثاىن فاىض 

ٕانـه ال : ضابط ورٔأى املسكن وقالمع ال وذهب، سأٔذهب ٔ�رى البيت: فقال
، جعبك مش رضورى ٔأشوفه ما دام: فقلت، معى و�شوفيه بأٔس به فالتذهىب

وكنـت . سـه�� الثـاىن السـالمل  و�و�رى القبة ماكن هادئ وا�ور.. فالنعزل 
 ومل ٔأذ�ـر � عـن رغبـة صـاحبة، البيـت ا�ى �سـكنه مقتنعة بأٔنه ٔأحسن من

�هتنئتنا �سالمة رجو�ـه مـن فلسـطني  رضتحقد واكنت ، البيت ٔأثناء غیابه

 وقالت � الكثري من املدحي والثناء . ..و�دثته عىن 
رجـع فيـه الشـهر ا�ى  ٔأى ىف نفـس..  ١٩٤٩أٓخر شهر مـارس سـ�نة وىف 

وقبـل مغادرتنـا . ىف �ـو�رى القبـة نتقلنا اىل البيت اجلدیـدا هجامل من الفالو�
وهـو  یعـىن �ـريان - البيـت واكنـت �سـكن جبـوار� البيت حرضت صـاحبة

لقد قلت ٕانك س�ترتكني البيت : ىل واكنت متأٔ�رة و�كت وقالت -ملكها ٔأیضا 
حبـرارة وىه  وسـلمت �ـىل، هالصاغ جامل وها ٔأنت ترت�ین عند رجوع حرضة

 تبىك .
مــرة ٔأراه كــام  وكنــت ٔأول.. ذهبــت مــع جــامل وهــدى ومــىن للبيــت اجلدیــد 

البـدروم مث ا�ور أ�ول . مبـىن والبيت. وجعبىن �دا، �دث ىف البيت أ�ول
 ونفس نظام أ�بـواب الثالثـة اكلبيـت أ�ول مـع، �لث ا ودورنوالثاىن مسكن 

فالبـاب ، السـابق ختالف اذ  ال یو�د �ب یوصـل حلجـرة السـفرة اكلبيـتا
والبيت مكـون مـن مخـس . للمطبخ الثالث �ىل الشامل یوصل ملد�ل صغري

لحقة حبجرة الصالون بـدون �ب ولهـا جحرة السفرة م .. جحرات منظمة اك�ٓىت
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ــىل الشــارعتطــالن واحلجــر�ن ، �ــىل الصــا� �ب ــدة. � ــه فران  الصــالون ب
، شـارع مرصـ اجلدیـدة الشـارع العمـوىم �ـرىمس�تد�رة �ـىل �صـیة البيـت 

ا�ى ميــر حتتــه املــرتو ٔأمــام املستشــفى  رى البــاس والرتامــواى والكــو�رى�ــو 
 ٔأرى الشـارع. للكیة الفنیة العسكریةوىه ا�ٓن ا.. الوقت  العسكرى ىف ذ�

 .�دیقـة  فيلتان صغري�ن وللك فـيال بعدبوضوح ٕاذ بیتنا الثالث ىف الشارع 
وهبا فرانـده وشـ�باك ىف موا�ـة  بدون �ب ٔأیضاجحرة املكتب ملحقة �لصا� 

وىف  ،ؤأرى الشـارع ٔأیضـا، املـزنل ا�ى یـىل مزنلنـا یطل �ىل �دیقـة الصا�
 �ن للنوم.خرى جحرية ا�ٔ ح النا

احلصــار ىف  اكن جــامل حيــىك ىل عــن الوقــت ا�ى قضــاه ىف احلــرب وعــن
تـذ�رىن هبـدى وىف  ٔألكمهـأأن اكن هنـاك طفـ� كنـت ٔأحـب : وقال هالفالو�
؟ �یف �ـال حتیـة ا�ٓن وهـدى ومـىن  وىف لی� شعرت حبزن وقلت، معرها

 راءتـهوق، الرصـاص والقنابـل تتسـاقط حـو� وجنـاه هللا و�یف اكن.. ومل ٔأمن 
ىل اخلطـا�ت مـع  و�یـف اكن �رسـل، للصـالة تـهللمصحف �دة مرات وتأٔدی 

 نيمخسـاىل ویصـل مـا یتقاضـاه العـرىب  ویدفع لك ضابط مبلـغ، ٔأ�د العرب
 .جنهيا
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 راھیم عبد الھادى یستجوب جمالبا

لك  -ومه ثالثـة كتائـب  - ه�ازة ونقل العائدون من الفالو�ـنهت�ى الشهر �ا
ــة ىف بــ� ــة السادســة واكنــ، كتيب ــا جــامل نقلــت  ..ت الكتیب وىه الــىت هب

ال یو�د هناك ماكن لسكن : قال ىل. الكتیبة وهو ٔأراكن حرب، سامعیلیةلال
س�بوع أٔ لك  وسوف ٔأذهب ؤأحرض، الضباط واملاكن عسكرى فقط �ائالت

.. یـوم السـبت ىف الصـباح البـا�ر  فاكن حيرض یوم امخليس ویغادر القاهرة.. 
س�متر احلـال حـواىل ثالثـة ا .ٔأبدا ومكثت ىف القاهرة  یةسامعیل ومل ٔأذهب �

ىف شـهر . ذ كنـت ىف الشـهور أ�وىل للحمـلا واكنت حصىت متوعكة، ٔأشهر
وىف ٔأول یوم ، �دا �ازة ملدة شهر ففرحتاسأٔحرض ىف : قال ىل جامل یولیو

قبل الثانیة عرشة ظهرا و�لع مال�سه العادیة  �ازة ىف الصباح خرج ورجعلال
 قلـیال ومسعنـا �ومل یلبـث  .یقـرٔأ  س البی�اما ورقـد �ـىل الرسـ�رولب طبعا
واكن ٔأ�د  ..�شدة و�سأٔل عن مسكن الصاغ جامل عبد النارص  یصفق ٔأ�دا

ال : رتدى املال�س الرمسیة وقال ىلاو  قاب� جامل وحتدث معه دقائق. الضباط
ة ور�ـب عربـ وخرج.. الغداء سأٔغیب ولتتغدى ٔأنت وأ�والد  تنتظریىن �ىل
وىف حـواىل ، ومر الوقـت �ـادى ومىنتناولت الغداء مع هدى  مع الضابط .

ومـن ؟ ٔأ�ن ذهب جـامل  : بتدٔأت ٔأقلقاو .. و�دته مل حيرض  السا�ة السابعة
�ري �ادیة یصفق و�سأٔل بصـوت �ـاىل عـن  هذا الضابط ا�ى حرض بطریقة

مل ٔأفهـم شـئ  وكنت ٔأشعر ٔأن ما حيدث حوىل �ـري �ـادى ولكـن ؟مسكننا 
ومل ة الش�باك املطل �ىل الشـارع ىف جحـرة السـفر  �لست جبوار. الك�ن �ري

، الشـارع وتقـف ٔأمـام مزنلنـا  قلیال ورٔأیت عربة �برية زرقاء تد�ل�ٔألبث 
 واكن ع�ن �شـا املهـدى.. أٓخر  االعربة وینتظر خشص ورٔأیت جامل یزنل من

 ٔأراهانت ذ ك اوحىت عربته  وكنت ٔأعرفه -رئيس هیئة ٔأراكن حرب اجليش  -
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، ود�لـت جحـرة النـوم ةخرجت �رس�ة من جحرة السـفر  ٔأمام مزنلنا السابق .
جـامل عنـدى  وبعد قلیل د�ـل. ع�ن �شا ود�ال الصالون وصعد جامل مع

فالتعطیىن : فرد وقال .. ٕاىن قلقه �لیك ؟ ٔأ�ن ٔأنت: ىف احلجرة فقلت � بلهفة
ال ختاىف ٕاىن : فقال ىضطراىب وقلقاوالحظ ، أ�سل�ة املوجودة عندك �رس�ة

فقلـت ، � عام حصل بعد خروج ع�ن �شـا رسعى وسأٔحىكا .. راجع �
كنــت ٔأخفــى أ�ســل�ة بــني  . عرفتــه وكنــت �الســه جبــوار الشــ�باك لقــد: �

 وىف، الش�تاء ٔأخفهيا بني مال�سه الرمسیة الصـیفية ىف.. املال�س ىف ا�والب 
خفاهئـا ؤأن ال اجيب  ى ٔأهناذ كنت ٔأر ا، الصیف ٔأخفهيا بني مال�سه الش�تویة

 . يئانظرى ٔأو یقول ىل ش  بدون ٔأن یلفت، �راها ٔأ�د �ريى
�ـراهمي ا كنت عند رئيس الوزراء: ع�ن �شا وقال ىل رجع جامل بعد خروج

، والتحقيق معى بوجود ع�ن �شـا س�تجواىبس�تد�اىن الالقد .. عبد الهادى 
واكن ىف  ،جوبىن بنفسـهوهو ا�ى اكن حيقق معى و�س�ت، ل�ٓن وبقيت هناك

 .. وكنت ٔأ�اوبه �ىل لك سؤال، منهت�ى العصبیة
: فقلت �؟ هل عندك ٔأسل�ة  وسأٔلىن، حروّ :  ٔأن یقول ىل�ؤأ�ريا مل جيد 

. أ�سـل�ة سـ�تالماولكف ع�ن �شا �حلضور معـى و  ،وذ�رت ٔأنواعها.. نعم 
ظ والضـیق ح وهو ىف �ایة الغیروّ : قال ىل وكنت منتظر ٔأنه س�یعتقلىن لكنه

.. السـي� اىل ونـذهب  �ـازة ىف القـاهرة خنـرج سـو�مكث جامل الشـهر �
یقابـل اكن و ، ؤأحيا� نأٔ�ذ هدى ومىن معنا ،و�البا الصیفى ىف مرص اجلدیدة

نقــل مــن �ــازة نهتــاء �ابعــد  وخيــرج مــع بعضــهم ٔأو مبفــرده . الضــیوف
لـىت یقىضـ فهيـا وىه ا ،�لقـاهرة داریـةاىل مدرسـة الشـ�ئون � �سامعیلیة

 ٔأى " فرقة " . .. �ىل الرتقية واميتحنوا وحيصلمث الضباط فرتة 
، العربیة أ�وسـنت السـوداءجامل شرتى ا للقاهرة . واكنت فرحىت عظمية بنق�

كـام هـو  ذ املرتـبا، النقود الىت توفرت معه ٔأثنـاء مـدة احلـرب ودفع مثهنا من
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فمكلـت البـاىق مـن مثهنـا �كفـى  ومل �كـن، معروف بیكون الضعف للمقـاتلني
 وفرحت �لعربیة .

ــی� قــال ــأٔ�م قل ــة ب ــا  .. ســأٓ�ذك مشــوار طویــل: بعــد رشاء العرب اىل وذهبن
 هناك . القناطر اخلريیة ومعنا هدى ومىن وتناولنا الغداء

لكیـة ٔأراكن  مت�ـانابعـض الضـباط ا��ـن سـ�ید�لون اىل املـزنل اكن حيرض 
ٔأمسعهم یتلكمون ىف  وكنت، یالطو  اواكن �سا�دمه وجيلس معهم وقت، حرب

الـىت هـو اك�هبـا وجمهزهـا بنفسـه  واكن یعطـهيم ا�وسـ�هيات، مواضیع ا�راسة
للكیـة ٔأراكن حـرب  ٕاىن ٔأحب ٔأن ٔأسـا�د لك مـن �ریـد ٔأن یتقـدم: ىل ویقول

 ؤأرحب به .
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 ۱۹٤۹دیسمبر  ۲٥خالد یوم  میالد

ب عتـدت ٔأن ٔأذهـا وكنـت ٔأذهـب ل�كتـور ا�ى، تقدمت ىب شهور امحلـل
 شاء هللا ىف س�تكون ٕان ةالشهر أ��ري ٔأ�رب� بأٔن الوالد وىف. لیه لیبارشىنا

: �لتقریـب وقـال ؤأ�ـربىن عـن وقـت الـوالدة، املستشفى اجلدیدة الىت بناها
هـل �لمـمت �ٔ�سـعار : وسـأٔل. جمیئـك سأٔجحز � جحرة لتكـون �الیـة وقـت

: � جـاملفسـأٔ  ،بـأٔكرث مـن الضـعفرتفعت عن قبل اهنا أٔ  ٔأضافو ؟ اجلدیدة 
املستشـفى مبـىن  : �رسى ٔأیضا �ىل القدماء ؟ فرد ا�كتـور قـائال وهل هذا

واخلدمـة یقـوم هبـا ممرضـات ، وسـائل الرا�ـة �ىل ٔأ�دث تصممي وجمهز �ـلك
. ا�ر�ة الثانیة وتو�د: وقال ببساطة، خصیصا للمستشفى نٔأحرض  ٔأجنبیات

وبعـد  ؟!ن نـزنل معنـاه ٔأنـت �رتفـع وحنـ یعىن هـذا: رد جامل �ىل الفور قائال
 ،ٔأبــدا ســوف ال ٔأذهــب لهــذا ا�كتــور : جــامل خروجنــا مــن عنــده قــال ىل

وسـوف ال ، لیـهاا�هـاب  �ـدى شـقيقاتك اذا  كنـت �ریـد�ناولتذهىب مع 
 .ٔأد�ل مستشفاه ٔأبدا 

ــده : فقلــت � ــا ٔأذهــب ٔأ� عن ــور؟ اومل ــر ليســ�تمكل  ســأٔل ىل عــن دكت أٓخ
شهور امحلـل ٔأمتـىن ٔأن �كـون  كنت ٔأثناء مبارشىت ویمت الوضع ىف مستشفاه .

دامئا ٔأذ�ـر  وكنت، �ناشتياق لیكون عندى وكنت ىف شدة � . املولود و�
ٕان هللا یـنظم ملكـه �یـف : �ـىل بقـو� فاكن �رد..  أأمام جامل بأٔىن ٔأرید و�

: ٔأقـول � فكنـت، ال فـرق و� ٔأو بنـت؟ �رید�ن تنظمي الكون  هل.. �شاء 
�ار�ني ىف العربة  قبل الوالدة كنا س�بوعأٔ  أٓخر ىف . الكىن هذه املرة ٔأرید و�

یـه هـدى اشـوىف � حتیـة ٔأد : وقـال فنظر ىل جـاملمعنا  واكنت هدى ومىن
ملـا  شـاء هللا وٕان.. الفيـوناكت ىف شـعرمه شـلكهم مجیـل  ومىن وهام رابطني
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ٔأ�ریـد بنـت : فقلت، س�یكون ٔأمجل یبقوا ثالث بنات هبذا امجلال والفيوناكت
 ٕان ما �ریده هللا هو ما فيه اخلري .: قائال ردف ؟�لثة �رضه 

ؤأ� ٔأشـعر صـبا�ا  قلـی� حصـوت مـن النـوم واكنـت السـا�ة الثالثـة بعد ٔأ�م
فالتجهزى نفسك حىت ٔأحرض العربیـة  : فقام وقال.. بأٔعراض الوضع فأٔیقظته 

�  : كنـت ىف الطریـق ٔأشـعر بـأٔمل وقلـت. وىه ىف ا�ىق ونذهب للمستشفى
هـل حرضـت .. البنـت احللـوه  وجتـئ: فرد جامل وقال، حرب ٔأضع ىف الصبا

معلهـش  .. مسامل ٔأفكـر ىف : وكنت ىف شـدة أٓالم الوضـع .. فقلت ؟مس لها ا
د�سـمرب والشـوارع هبـا الـراجعني مـن  ٢٥ واكنت لـی�. �س ٔأ�لص من أ�مل

الطریـق وىف  وهـا مه ىف.. نظـرى النـاس صـاحية ا: الكر�سـامس فقـال سهرة
 العر�ت.
، احلكمية واملمرضـات ملستشفى واكن ا�كتور �ري موجود واس�تقبلتىنوصلنا ا

وو� �ا� ىف السا�ة اخلامسـة . السهرة وحرض ا�كتور واكن �رتدى مال�س
 . ١٩٤٩د�سمرب س�نة  ٢٥یوم  من جفر

 ؟ و� ٔأم بنـت -اكنـت احلكميـة جبـوارى و  -سؤال سـأٔلته  بعد ٔأن ٔأفقت ٔأول
فردت و� � .. بنتان  یه ؟ قلتأ�والد فردت احلكمية قائ� ٔأنت عندك من ا

ٕاهنــا تقــول ا�ٓن ذ� ٔ�ىن قلــت ٕان : نفىســ فــمل ٔأصــدقها وقلــت ىف.. هــامن 
ــدى ــان  عن ــرى؟ فقلــت حصــیح و� .. بنت ــة ا�ٓخ ــور مــن الناحي ــرد ا�كت  ف
 واكن حيمل املولود فرٔأیته وفرحت �دا .، للحجرة

. متـت واملولـود و� ةخرج ا�كتور من جحرة الوالدة ؤأ�رب جـامل بـأٔن الـوالد
مبسوطه ا�ٓن � حتیة ها هو و� : وهنأٔىن وقال د�ل جامل عندى ىف احلجرة

قبل مو� مىن  واكن جامل. نعم ٕاىن سعیده امحلد �: فقلت.. �ا�  : وقال.. 
مس �ـا� ٔأو او� لكنه هذه املـرة مل یـذ�ر  مس �ا� اذا  اكن املولودابأٔ�م ذ�ر 
فـاكن  أأریـد و� ٕانـه یعـمل ٕاىن: �رت وقلـت ىف نفىسـفتذ .. و� ٔأبدا ٔأى امس
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ىف الصباح ٔأ�رب  حىت ال ٔأفا�أٔ ؤأز�ل . ابنت دامئا �شعرىن بأٔن املولود س�یكون
ٔأ� عبـد امحلیـد  وقالت شقيقىت ٕاهنا ٔأ�ربت، ٔأخواىت وحرضوا �هتنئىت جامل

واكن من �ادتـه ٔأن �ـزورىن ، لز�رتك وهو یبلغك سالمه وهتنئته وس�یحرض
رحيـل فسـأٔ�هتا عـن حصتـه فقالـت ٕانـه خبري.، ىل هدیة تشفى وحيرضىف املس 

 ٔأ� عبد امحلید
جـامل �ـزورىن  واكن، ١٩٥٠ینـا�ر سـ�نة  ٤مكثت ىف املستشفى حىت یوم 

هــدى ومــىن عنــد شــقيقىت مــدة  واكنــت، لك یــوم كــام ىه �ادتــه ىف املســاء
. ىبالبيـ �ىل شـقيقىت لـري ٔأحرضـهتام تـاىلوىف الیـوم ال  وجودى ىف املستشـفى

كعادهتم  ٕاهنم مل �زوروىن: ٔأفكرفكنت ، ٔأ�د من ٔأخواىت بعد ذ� مل �زورىنو 
 رمبا لربودة اجلو واكن ممطر . .. ومل حيرض ٔأ� لز�رىت كعادته، لك یوم

ٔأ� : جـامل مـن الشـغل وقـال ىل  حرضـىلاتـالیـوم ال  بعد رجوعى البيت وىف
فمل یعجبـىن  .. �ىل الغداء فالتتغدى ٔأنت وهدى ومىن وحياىن وخرج معزوم

حرضـت  قدا�ى د�اه �ىل الغداء و  من هذا: وقت العزومه وقلت ىف نفىس
ىف  وهـذا ٔأول یـوم ىل. وكنـت ٔأحـب ٔأن نتغـدى سـو� ٔأمس من املستشفى

 ؟البيت 
ٔأریـد ٔأن : ميعـاد تناولنـا العشـاء وقـال رجع جامل ىف املساء واكن الوقت قبل

 ٕانه ال حيب: ت ىف نفىسفقمت ؤأحرضت � وقل، جبنة .. ٔألك �ا�ة خفيفه
ود�ــل جحــرة النــوم  ؤألك قلــیال وقــام.  ٔألك البيــت ومل یــأٔلك ىف العزومــة�

  وقال ٕاىن ٔأشعر بصداع وتعب.
ىف املساء خرج . ٔأول الشهر ىف الیوم التاىل اكن امخليس مو�د حف� ٔأم لكثوم

ٔأنـت  ٕاىن متعب وسأٔ�م ولتسـمعى: تناولنا العشاء قال ىل وبعد، ورجع مبكرا
سـ�بوع أ�ول مـن ىف �ـالل ا�ٔ  سأٔ�م ؤأفضل ٔأن ال ٔأسهر: م لكثوم فقلت �أٔ 

 . رجوعى من املستشفى
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كام ، ىف الفالو�ة واكنت زو�ة قائد الكتیبة السادسة.. طلبت س�یدة ز�رىت 
واكنـت �رتـدى مال�ـس احلـداد  حرضت ىف یوم أٓخر زو�ـة محـدى �اشـور

 یـةز ز�رة للتع كنـت ىف ذأ�ىن حرضت مبال�ـس احلـداد  ٔأ� ٔأسفة: وقالت ىل
ٔأمـا : و�سـاءلتیعجبـىن  فـمل.. ىف بيت قریب من هنا حفرضت للهتنئة خبـا� 

ـــة ز ز�رة �اصـــة ىب �هتنئـــىت وال تـــذهب للتع اكن أ�فضـــل ٔأن حترضـــ ىف ی
كـام ىه  ومكثت معـى وقـت قـدمت لهـا احللـوى؟ مبال�س احلداد  و�زورىن

 �ادتنا ؤأحرضت لها �ا� لرتاه .
ومل �ــزورىن ٔأخــواىت  ومــا بعــد رجــوعى مــن املستشــفىی ثــىن عرشــةامىضــ 

مل حيرضــ ٔأ�ــد مــن : ىف احلجــرة فقلــت وكنــت ٔأســرتحي بعــد الغــداء وجــامل..
ٕان : فـرد جـامل وقـال، مينع ٔأن �ـزوروىنهذا ال  .. أأخواىت واكن الوقت ممطر 

وهــو رئتــه ال تتحمــل  عبــد امحلیــد تعبــان �ــدا واكن ٔأصــيب ٕ�نفلــونزا ٔأخــوك
ــه �ــاال : مرســ�ة وقلــت فقمــت.. شــ�تد �لیــه املــرض او  .. فأ�ذهــب لز�رت
لك وا�د یعيش مـا  ٕانك تعلمني ٔأن: ٔأس�تعد للخروج فقال ىل جامل بتدٔأتاو 

فقـال نعـم ؟ یعىن معناها ٕانه مـات : �ىل الفور فقلت، كتبه � هللا من العمر
ــوم رجو�ــك مــن املستشــفى مــن..  ــد ٔأ�ــربوىن ىف، �ىن ی ، ىف الصــباح وق

نـه مل �كـن ىف عزومـة أٔ فعرفت  .. � ومكثت لك الیوموذهبت هناك اىل مزن
 .ؤأتناول �داىئ  يئاحظ ش �حىت ال  نه رجع البيتأٔ و 

الـزوار  شـدد ٔأن خيـرب و�لمت ٔأنـه، و�كيت كثريا ااخلرب �ىل شدیداكن وقع 
 ؤأن الس�یدة الىت حرضـت، ال ٔأ�مل بوفاة شقيقى ا��ن حيرضون لتعزیىت بأٔىن

ــز�رىت  ــد الكتی  -ل ــة قائ ــة زو� ــور -ب ــة محــدى �اش  اكن حضــورهام وزو�
 . �سمع جـامل حفـ� ٔأم لكثـوم رمغ حبـه لسـامعها لهذا مل .. ؤأدر�ت، لتعزیىت

وكنـت ٔأ� الـىت تفت�ـه  ،وتذ�رت ٔأنه طـوال هـذه أ��م مل یفـتح الرادیـو ٔأبـدا
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وطبعـا اجلرائـد ، لك مـا دار حـوىل وفهمتـه س�تعرضـتاو . و�سمع املوسـ�یقى
 اخلرب وكنت مشغو� �لبيىب . حىت ال ٔأقرأٔ  ٔأخفاها عىن

كلھا ضاعت فى المضاربات  ذ كانتامن ثروتھ الكبیرة  یئالم یترك أخى ش
تحدید نتھاء الحرب .ااألسعار فى الفترة التى بعد  وتقلبات، فى البورصة

 أماكن قتلى الیھود فى الفالوجھ

لفلسـطني ملـدة ثالثـة  قال ىل جامل ٕانه سيسافر ١٩٥٠ىف أٓخر فربا�ر س�نة 
. تفـاق مـع احلكومـة املرصـیةابعد  هىف الفالو� ا�هيود ماكن قتالمه لیعرفٔأ�م 

 هنـاك كـام هـو قـد التقـى بـه�ـوهني الضـابط ا�هيـودى ا�ى اكن  قابل هنـاك
وكـام ، العمل أ�بـیض رفع �لیه، معروف ٔأثناء احلصار ىف ماكن �ارج الفالو�ة

وظلـت ، لكتیبـةواكن هو ٔأراكن حرب ا هو معروف مل یوافق جامل ٔأن �سمل
 ٕان �ـوهني قـابلىن: قـال ىل. ةوصـامد ةاملوجودة هناك حمارص  الكتائب الثالثة

ٔأى  Boyفهنـأٔىن وقـال  .. وسأٔلىن عن ٔأوالدى وذ�رت � �ا� ومعره شهران
  . و�
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 اجتماعات مستمرة مع الضباط

الــزوار حيرضــون  .. احلیــاة ىف البيــت ىف �ــو�رى القبــة ١٩٥٠الوقــت ســ�نة 
وا�ـد ٔأو  -وبعضـهم ، معـه لوقـت وینرصـفوا هبم ضـباط ميكثـون�س�مترار ٔأ�ل

 والــ�م �كــون بصــوت واطــى، لســا�ة متــأٔخرة مــن اللیــل ميكثــون -ثنــني ا
بعد ٔأن �كون �م حيرضـ  وىف لیاىل بعد تناولنا العشاء وقت النوم ٔأو. وهادى

جامل یفتح الباب ویقـاب� وجيلـس معـه لوقـت ىف  فيقوم.. الباب  یطرقزا�ر 
أٓخـر رمبـا بعـد  مث حيرضـ ضـیف، وینرصف الزا�ر فريجع جامل لینام نالصالو

ؤأحيـا� یظـل .. یقاب� وجيلس معه لوقت  دقائق من خروج الضیف السابق
 .الفجر  معه حىت

مث خيـرج معـه بعـد ٔأن �كـون    ولیاىل حيرض زا�ر فيقاب� ویتلكم معه �قـائق
 ىف املـزنل ومل �سـهر ىفالىت �كون جـامل موجـود فهيـا  هذا ىف اللیاىل .سينام
وىف لیـاىل حيرضـ  ورجع قبل ميعاد العشـاء وتناولنـا العشـاء سـو� .، اخلارج

، جـامل العشـاء مـع الـزوار ٔأو الزا�ـر �دد من الزوار ٔأو زا�ر وا�ـد ویطلـب
، ال زال ىف الصـالون ؤأ�م ؤأحصـى ؤأ�ـد جـامل، طبعـا او�كون عشاء خفيفـ

 . الضیف ىف الصالونمع  مس�متراؤأ�م ؤأحصى مرة �نیة وهو 
 �للیل فـأٔقوم ؤأعطیـه قلیـل مـن السـوائل �راویـه ٔأو اكن �ا� البيىب یصحى

�ىل البـاب فـاكن جـامل  فكنت ٔأحيا� ٔأمعل قهوة ؤأذهب ؤأخبط.. ینسون 
؟ ملـا تعبـت نفسـك ىف معـل القهـوة : ىل ویقول یفتح الباب من جحرة السفرة

حتـب �رشـب  ؤأعرف ٕانـكحصیت خلا� وو�دتك مع الضیف  ٔأ�: فأٔقول �
ف و ٕانه معل قهوة ٔأثناء سهره مع الضی ذ كنت ٔأحيا� ىف الصباح ٔأرىا ..قهوة 

مث .. وال تتعـىب  ٔأ� اذا  ٔأردت قهـوة بأٔ�ـدها بنفىسـ وىه سـه�: ىل فيقول.. 
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ٔأحيـا� .. حـىت سـا�ة متـأٔخرة مـن اللیـل  هـو �شكرىن ؤأذهب ؤأ�م ویبقـى
 .حىت الفجر 
هـذا و�ـىل ، ىف البيـت ٔأ�لب اللیاىل املوجـود فهيـا ىفكثريا  حيدثهذا اكن  

نـه سـيبقى معنـا أٔ عنـاه م لـيس  ورجع البيـت مبكـرا اكن اذا  خرج بعد الظهر
مـع ٔأ�ـد  بل اكن ٕامـا یقابـل زوار ٔأو خيـرج مـرة �نیـة، سو� ونتناول العشاء

بعد الغداء مبارشة ویظل ىف اخلارج  ؤأحيا� اكن خيرج. الزوار ٔأو خيرج مبفرده
وىف  اللیل ٔأو �رجع مبكرا وخيرج مرة �نیة ىف نفس اللی� . ة متأٔخرة منلسا�

یفـتح البـاب و�سـأٔ� الضـیف  أ��م الىت �كون فهيا �ارج املزنل اكن املراس�
فيعطیـه ، حرضة الصاغ �ـري موجـود: فيقول � عن الصاغ جامل عبد النارص

كام  -�لعسكریة  فقط مس والسا�ةمسه فقط ٔأو �اورقة مكتوب �لهيا  الزا�ر
 اخلامسة وهكذا . ١٧٠٠یعىن السا�ة  .. وكنت تعلمهتا -كنت ٔأمسهيا 

فكنـا نضـع .. قبـل �ب جحـرة النـوم  اكن ىف الصا� بیانو موضعه �ىل الشـامل
وليســت  ةؤأ�لهبــا قطعــة ورقــة صــغري ، الــىت یرتكهــا الضــباط فوقــه أ�وراق

نت ٔأرى ٔأن البیانو ٔأ�ىل وك . مبارشة ویعطهيا � املراس� عند حضوره، �روت
جـامل وینظـر فـوق  فـاكن یـد�ل .. لیه هـدى ومـىناال تصل ف من الرتابزيه

ویأٔ�ذ أ�وراق الىت �ركها الزوار املكتوب فهيا  ،البیانو قبل دخو� جحرة النوم
 . ٔأسامهئم
و�سـأٔلىن عـن ، البـاب زا�ـر یطـرق�كون املراس� ىف اخلارج و  ٔأخرى ؤأحيا�
ٔأو  مسـه فقـطافيعطىن الورقة املكتوب فهيـا ، موجود �ريٕانه : أٔقول �فجامل 

ــوم  و�البــا �كــون.. وتتكــرر �ــدة مــرات ، مس والســا�ة� ىف املســاء بعــد ن
 .أ�والد 

اخلـري وال صـباح  مسـاء وال ٔأقـول، مل ٔأ�ن ٔأسـمل �ـىل ٔأ�ـد ٔأبـدا مـن الـزوار
 �دا .  قلیل مهنم� ٔأرى وجوههم  �هيم والوال ٔأنظر ا، اخلري



٣٨ 

�ـىل الرجـوع مـن  یواظـبجـامل ذ اكن ال وجبة الغداء سـو� دامئـا كنا نتناو 
نتناول الغداء . والنصف ةالسا�ة الوا�د اوالغداء �كون �اهز ، الشغل للبيت

ٔأحيـا� حيرضـ ٔأ�ـد الـزوار  فـاكن، لحقـه حبجـرة الصـالوناملجحرة السفرة  ىف
قائق الزا�ر � فاكن یرتك ا�ٔلك ویقف یتلكم مع ،ونكون �السني �ىل السفرة

 ولـتمكىل �ـدائك ٔأنـت، الغـداء �ـارج جحـرة السـفرة فالینقل: مث �رجع ویقول
ونمكل �داء� ىف  ٔأ�لس مع هدى ومىنفكنت  ..وأ�والد ؤأ� سأٓلك بعد�ن 

 .جحرة املكتب 
�ار�ـا ٔأحرضـ� �ـرابزية  بعد ٔأن �كرر خرو� من جحرة السفرة ونقلنا ا�ٔلك

وتوضـع ىف  تقفلمث ، جحرة املكتب ىفوقت الغداء  �س�ت�د�اتقفل وتفتح كنا 
نـأٔلك ىف جحـرة املكتـب ٔأصـبحنا  وبعـد ذ�، ر�ن حىت ال یتغري نظام احلجـرة

اكن ٔأحيا� حيرض ٔأ�د الزوار قبل خروج جـامل  ذافطار الغداء والعشاء و�
 للشغل .

 من س�نتني . س�متر هذا النظام ىف ا�ٔلك حىت قيام الثورة ٔأى ٔأكرثاو 
واكن املاكن هـادئ  ،رع بعد الشارع املوجود فيه بیتناجراج العربة اكن ىف شا

 ؤأ�لـب السـاكن ضـباط لقـرب املـاكن، ليست عامراتو بیوت  ولك املنطقة
العربـة اجلـراج  البيت بعد ٔأن ید�لاىل فعند رجوع جامل .. من القشالقات 

فكنـت اذا  حصـوت مـن النـوم .. بیتنا  ميىش ىف شارع ميني البيت ا�ى ٔأمام
. كنـت �البـا ال .الثالثة صبا�ا ؤأ�ده مل حيرض بعـد  ة الثانیة ٔأوو�كون السا�

ــر  ــل  �ٔأنتظ ــكون اللی ــه ىف س ــع خطوات ــیال ؤأمس ــا.. قل ــت ٔأعرفه وال  وكن
، فيفـتح ویـد�ل ٔأحيا� �كون معـه مفتـاح البـاب.. ویصعد السالمل ، ٔأخطهئا

خبطتـه الـىت ال ٔأخطهئـا ٔأبـدا فـأٔقوم  ؤأحيا� �كون ليس معه املفتـاح فيخـبط

 .متنانؤأرى ىف عینيه احلب و� فتح الباب فيحیيىنأٔ و 
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 ومل �كـن، اىل جراج ىف نفـس الشـارع ا�ى �سـكن فيـه نقل العربة فرتةبعد 
�ــائط مينــع الوصــول  متــر عــر�ت كثــرية ٔأمــام البيــت ٔ�ن الشــارع اكن أٓخــره

واجلـراج ىف أٓخـر بيـت ىف الشـارع ، قرص القبة لشارع �و�رى القبة من �حية
سـو� نـذهب  اذا خرجنـامسـ�بقا وكنـا . احلائط ا�ى �سد الشارع جبوار ٔأى

لكن بعد نق� العربـة للجـراج ا�ى ىف أٓخـر ، سو� للجراج ٔأوال ونرجع البيت
.. مسكننا  اكن یوصلىن للبيت ٔأوال وینتظر قلیال حىت ٔأصعد ؤأد�ل الشارع

 .اجلراج الثاىن ٔأبدا  اىل ومل ٔأذهب
ؤأرى وىه متـر ىف الشـارع  ت العربـةكنت عنـدما ٔأحصـى �للیـل ٔأمسـع صـو و 

ىف  ب مـن البيـت .رت وهو یقـخطواته الىت ٔأعرفها   مث بعد ذ� ٔأمسع، الضوء
واكن الوقت لـيس  -�  �ىل الباب فتحتطرق البيت و اىل لی� عندما رجع 

: فقـال .. ال مل ٔأتناو� بعد: فقلت �؟ هل تناولت العشاء  : سأٔلىن –متأٔخرا 
�بـاب واكنـت راحئـة  وحنن راجعني �دینا �ىل حمل، لقد كنت مع عبد احلكمي

وعنـدما د�لنـا فيـه وقبـل ، ونتعىش ند�ل احملل: فقال عبد احلكمي.. الشواء 
فو�دتـه ال  نهتائنا اكن �ـاهزاوبعد ، ٔأوصيت بتجهزي �باب � تناولنا العشاء

 ! ؟أٓلك �باب وحتیة تتعىش جبنـة  لقد قلت ىف نفىس �یف: وقال ازال ساخن
 .�لهناء  لكأٔ وقلت ت فشكرته

فقلـت � نعـم لقـد ؟ العشـاء  هـل تناولـت: وىف مرة ٔأحرض الكباب وسأٔلىن
ؤأحرضت طبق وشـوكه .. الشواء جعلتىن أٓلك �ىن  واكنت راحئة.. تعشيت 
ٕانـك  � حتیـة مـا تنسـيش: وبعد ما ٔألكـت شـویة قـال ىل، ىف ا�ٔلك ؤأ�ذت

نتنـاول العشـاء سـو� مل نكـن  وحضكنـا ... اتعشيت واكن یقصد حىت ٔأتعب 
 ؤأحيـا�، ذ مل �كـن � ميعـادافكنـت ٔأتنـاو� مبفـردى  وال ٔأنتظره �ىل العشاء

بعد رجو�ه یتناول عشاء  واكن. يئأأشعر �رغبىت ىف النوم ؤأ�م دون تناول ش 
لـيس  و�سأٔلىن اذا  كنت تناولت عشاىئ اذا  اكن الوقـت . ٔأو ال شئ اخفيف
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مل ٔأ�ـن ىل رغبـة ىف العشـاء  ذااو ، نـأٔلك سـو�فـاذا  مل ٔأ�ـن تناولتـه ..  امتأٔخر 
 یقول ىل فالتأٔلكى معى .

بيـىب وجحـرهتم جبـوار  ودامئا �كون وا�د مهنم، ٔأوالد� قبل الثورة لكهم ٔأطفال
�للیل ؤأمسع �اكئه ٔأقوم ؤأبقى معـه حـىت  فاكن البيىب عندما یصحى.. جحرتنا 

اكن ، معه الباكء وبقيت س�متر ىفاواذا  حصى البيىب و�ىك و ، ٔ��م ینام ؤأرجع
اذا  كنــت ٔأعطیتــه ا�واء  جــامل یقــوم ویــد�ل احلجــرة و�ســأٔل عــن الطفــل

�متىش به ىف احلجرة حـىت هيـدٔأ الطفـل و�كـف عـن  مث حيم� ویظل، املهدئ

 .وینام  الباكء
، سـأٔطلب � ا�كتـور: یقـول واذا  اكن الطفل مرض اكن قبل ذهابه للشغل

 . ذ ال یو�د ىف البيت تلفونایطلبه ٔأن به ٔأ�د ىف مكت  واكن یطلبه ٔأو �لكف
.. ٔأسـ�تاذ ىف لكیـة الطـب  وكنا نتعامـل مـع ٔأ�ـد ٔأطبـاء أ�طفـال املشـهور�ن

واكن یقـاب� معـى لیطمـنئ �ـىل ، مـن الشـغل فغالبا حيرض بعـد رجـوع جـامل
حضـور  قلـیال ولـيس بـه مـا �سـ�تدعى ٔأما اذا  اكن الطفـل متـوعاك . البيىب

اكن حيجز ، ٔأو تغیري ىف �ذائه الطفل حمتاج لتنظميا�كتور ىف البيت ٔأو اكن 
�رجــع البيــت یوصــلىن لعیــادة ا�كتــور ؤأمكــث ىف  ميعــاد �لتلفــون وعنــدما

جـامل  مث بعـد ذ� �رجـع، حىت حيرض ا�كتور و�كشف �ىل الطفـل العیادة
 .العیادة ویوصلىن البيت 

التـه � ذ اكنـتاعرشـة ٔأشـهر خففـت �لیـه  �ا� واكن معره ؤأذ�ر مرة مرض
جحــرة الصــالون مــع ٔأ�ــد  واكن جــامل ىف، حضــور دكتــور �رســ�ة �ســ�تدعى
وهـو ىف الصـالون خفـرج مـن احلجـرة ورٔأى  خفبطت �ىل البـاب.. الضیوف 

بعـد ٔأن  فـورا هٔأقـرب دكتـور لیعاجلـ أٔحرضف.. ىف �ایة القلق  �ا� وو�دىن
ــال ا�ى  طلــب دكتــور حرضــ  مث بعــد ذ� ،ٔأوالد� ومل جيــده یتــوىلأ�طف

 .تور املشهور ا�ك 
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خنرج قبل ميعاد السي� و�ـر�ن  وكنا ٔأ�م، السي�اىل كنا خنرج سو� ونذهب 
 ٢٦ - شـارع فـؤاد السوداء ىف شارع �انىب ونمتىش سـو� ىف العربة أ�وسنت

 .بتداء الفيمل امو�د  وشارع قرص النیل حىت -یولیو �الیا 
 ةؤاد لیصـوروا املـار ا��ن یقفـون ىف شـارع فـ وىف یوم صور� ٔأ�د املصور�ن

 .. نتباههم ویعطوه ورقة ليس�تمل هبا الصورةادون 
جبانبـه وهـو یـدخن  كنـت ٔأمىشـفهيا و .. وقد ٔأحرضها جامل ؤأ� حمتفظة هبا 

 س�ی�ارة .
ملـزنهلم ىف فأٔوصـلنامه  ،تقابلنـا ىف السـي� مـع �ـروت عاكشـة وحرمـه ىف یوم 

بعـد ذ� كنـا منـر �لـهيم و . طریقنا لبیتنا قشالق الضباط �لعباس�یة وحنن ىف
 للسي� مث نوصلهم ىف رجوعنا �دد من املرات . قبل ذهابنا

ــول ىل ــن الشــغل یق ــه م ــد رجو� ــا� بع ــد: ٔأحي ــر لل�ــزية ســأٔذهب بع ، الظه
وعنــد رجــوعى ٔأمــر �لــیمك ، لشــقيقتك فــالتجهزى نفســك وأ�والد ٔ�وصــ�

، ٔأطفالنا فكنت ٔأرس �خلروج ومعنا.. وحيدد ىل ميعاد اخلروج  ،ونرجع سو�
وعنـد رجو�ـه ، ىف املقعـد اخللفـى ؤأ�لس جبانبه والبيىب معـى وهـدى ومـىن

  . التاسعة ٔأو العارشة مساء. واكن ال یتأٔخر كثريا ، شقيقىت یصعد و�سمل �ىل

 

 مدافع وقنابل وذخیرة ورصاص فى بیتنا

لتعلـمي وتـدریب الضـباط  یذهب للسو�س وبورسعید ٔأثنـاء شـغ�جامل اكن 
ٔأقل  ٔأحيا� مرة ىف الشهر ٔأو، ملدة یومني ٔأو ثالثة ویغیب، ةرقا��ن عندمه ف

 وا�دا . ؤأحيا� اكن یغیب یوما، من شهر ٔأو ٔأكرث
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الكبـري ٔأى املـدافع الـىت ال  ومهنا احلجـم، مل ینقطع وجود أ�سل�ة ىف البيتو
فكنت ٔأضـعها ىف ر�ـن ىف جحـرة السـفرة وال تبقـى  .. ميكن وضعها ىف دوالب

 . و یومني وختتفى ؤأسرتحي مث یصلنا �ريهاأٔ  ایوم .. طویال
عنـد� : �ـروا املـدافع یقولـوا وعنـدما، امأٔلوف يئاواكنت �لنس�بة لهدى ومىن ش 

فكنــت ٔأقفــل �ب احلجــرة .. ویلعبــوا فــر�ني  وجيــروا.. مــدفع �بــري � مامــا 
 .�للعب ىف الصا� والفراندة  فينشغلوا

 حضـاره اللعبـة یعلمهـمانـد وع .. رشاء لعـب ٔ�طفـا�  واكن جامل حيرص �ىل
ــ�تعاملهاا ــتلكم، س ــا� وی ــل ٔأطف ــت یقب ــد حضــوره البي ــم  وعن ــم ویالطفه معه

 �كرب وميكنه اجللوس �ىل السفرة اكن جيلسـه وعندما، ویداعب البيىب ویقب�
ویتعود الطفل �ىل .. جبانبه  جبانبه ویالطفه ویقدم � الطعام و�سعده �لوسه

 النظام ىف ا�ٔلك .
وىف الوسـط دوالب  لسفرة دوال�ن �بريان �ىل �ـانىب احلجـرةىف جحرة ااكن 

  .. ىف ذ� الوقت أٓخر ٔأصغر ؤأ�ىل كام اكن الطراز
: دوالب مهنم وقالؤأعطاىن مفتاح  ،د�ل جامل وكنت �السة ىف جحرة النوم

فـالتبقى ، وقد قفلته حىت ال یفت�ه أ�والدبه قنابل  ا�والب ا�ى �ىل ا�ميني
ٔأقـرب مـن  ٔأصـبحت ال ٔأیضاؤأ� .. خبأٔت املفتاح . ٔأطلبهحىت  معك املفتاح

 مث یعطیه ىل ؤأخبئه . فاكن یطلب املفتاح.. ا�والب وخفت منه 
معرفة �جلريان السـاكنني ىف  �كن ىل ومل، اكنت ز�راىت للس�یدات قلی� �دا

بنتـان ا .. بنـاتلهـا  ةمس�ن ةحتت مسكنا �سكنه س�ید وا�ور ا�ى، الشارع
، ومل ٔأقـابلهام.. �كـن ىف املستشـفى  امحكـ�ت ؤأ�لـب وقـهت نال�شـ�تغ نمهن
بنهتـا الطفـ� ا ذ اكنـت معهـاازارتىن ىف یوم و�لسـ�نا ىف الصـا�  ةمزتو� ةبناو 

�ىل الباب لزا�ر سأٔل  طرقالس�یده  مسعت. ٔأحرضهتا لتلعب مع هدى ومىن
احلجم واكن هبـا  ش�نطة متوسطة ٔأعطاىنو جامل عبد النارص  عن حرم الصاغ
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وقلـت  ؤ�هنا فاضیة خفيفة ود�لت هبا جحرة النـوم محلهتا .. ة ورصاص�ري ذ
مال�سـه ٔ�نـه عنـده شـغل �ـدا  ٕان جامل ٔأرسل الش�نطة ٔ�ضـع فهيـا: للضیفة

 �ارج القاهرة .
وكنـت ٔأعـرف .. طمئنـان � وال یبعث �ىل الك شئ ىف البيت اكن حمظور
 .لك�ن  احلرص �ىل ا�ومل ٔأ�د  ،ذ� لكن مل ٔأفهم ما ىه الغایة

 الصـالة عن ٔأ�د املقربني مـن الرسـول �لیـه احلجرة كتاب وىف یوم رٔأیت ىف
حرض جامل وو�دىن  - مسال� شرتاىك ىفأأول ، والسالم ٔ�ىب ذر الغفارى

 .. هذا الكتاب ممنوع ىف مرص وسأٓ�ذه بعد یومني: ىل بأٔقرٔأ فيه فقال
ٔأراه ىف البيـت شـئ  لك: وقرٔأته وقلـت ىف نفىسـ.. فزادت رغبىت ىف قراءته 

 !ممنوع حىت الكتب 
مهنن اكنت جتلـس ىف  ةواذا  حرضت وا�د، اكنت ز�رات شقيقاىت ىل قلی�

لك : واكنـت شـقيقىت الكـربى تقـول ىل، الصـالون الصا� لوجود الضیوف ىف
.. �ـرد  الصـا�: وتقـول.. جند عنـدمك ضـیوف والصـالون مشـغول  مرة نزورك

ا��ـن سـيتقدمون للكیـة  للضـباط اسـٕان جـامل یعطـى درو: فكنت ٔأقول لها
�یـف  : مل �كن �ىل �ب مسكنا جرس وكنت ٔأقول ىف نفىسـ .ٔأراكن حرب 

ؤأ� مل .. عـن اجلـرس  ومل یقـل ىل شـئ؟ �كون �ىل �ب مسكنا جـرس ال 
 . ٔأ�لق

ما یدور حوىل ٔأ�ده حياىت  كنت سعیدة هانئه مل یضایقىن ٔأى شئ ٔأبدا ولك
 .. السعیدة ؤأحضك كثريا

ٔأو خيطـر ىف �ىل ٔأن ٔأشـك  �شغا� مل ٔأشـكاهر جامل �ارج البيت و ورمغ س 
ولك شــئ ٔأراه ىف نظــرى .. وحبــه ىل ؤ�والده  �الصــهاىف وفائــه ونــب� و 

 ال ٔأ�لط . فقط ؤأحرص �ىل ٔأن ٔأقوم �لك ما ٔأس�تطیع ؤأن السعادة
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طویال ىف نظرى  نوال ميكثو اكن الضباط والزوار ا��ن یضحكون وهيرجون
ــادیون ازوار  ــؤالءو ، � ــة وجيلســون ىف  ه ــات خمتلف ـون ىف ٔأوق ــن حيرضـ ا��

�مه إ نفىس ٕاهنـم مـن  واحلدیث �كون بصوت واطى كنت ٔأمسهيم ىف الصالون
 �مه .إ ؤأقول ىف نفىس هذا من .. 

یعــىن لك .. ٔأراكن حــرب  ىف لكیــة ارىق جــامل لرتبــة البكبــاىش و�ــني مدرســ
مدرســة ىف مث ، حلربیــةٔأوال الطلبــه ىف اللكیــة ا شــغ� ؤأ�  معــه اكن یعــمل

یعـمل .. ٔأراكن حـرب  لكیـةىف مث ، داریة یعمل الضباط قبل �رقيهتم� الش�ئون
 یعمل .وهو  �یعىن مل ٔأره  ..هبا الضباط 

اكن یقـول عـن  .. مـن الریـف ال یقـرٔأ وال حـرف ااملراس� اجلدید فال�ـاكن 
اجلبـل مـع �لشان جناب البكبـاىش طـالع  ٕاهنا: أ�سل�ة الىت �راها ىف البيت

 . ایعطى دروس الضباط
بعد ٔأن یفتح .. ىف جحرة السفره  دون ميعاد واكنت أ�سل�ة ةاذا زارتىن س�ید
�ب جحرة الصالون ا�ى �ـىل السـالمل  قبل ٔأن تفتح: ٔأقول � املراس� الباب

 وقــوف: وكنــت ٔأقــول ىف نفىســ، أ�ســل�ة اىل جحــرة املكتــب نقــلأأرسع و 
لكـن ، وٕانـه لـيس مـن اللباقـة قتني س�یضـایقهاالس�یدة الضیفة �ىل الباب دقي 
 !مصیبه  ٔأحسن ما �رى أ�سل�ة وتبقى

رٔأیت املراس� فبعد خروج جامل  ىف الصا� بعد الظهر ةوىف مرة كنت �الس
ــل صــندوق ــه احيم ــدى اجلــيش ب ــ� جن ــدفع ا�ى حيم ــدافع جحــم امل  واكن، م

: فقلـت �البـاب لیخـرج بـه  رٔأیت املراس� یفـتح. الصندوق وصلنا من قبل
 ؟ ٔأ�ن ٔأنت ذاهب هبذا الصندوق

وسـأٔنظفها .. أ�سل�ة  وقال ىل ٔأنظف، قال جناب البكباىش طالع اجلبل ��ر
واكنت جحرتـه ىف مـد�ل البيـت فقلـت ىف  ،�جلاز �ىل سمل جحرىت �لبدروم

. مصـیبة دى تبقـى ؟جيلس �ىل �ب البيـت ینظـف أ�سـل�ة  �یف: نفىس



٤٥ 

نــت �ــالس اورمبــا و ، ا�ٓن كثــري یلعبــون نــت �ــارف یو�ــد ٔأوالدا: قلــت �
نعــم دى فهيــا جــزاء �بــري : فــرد، وتبقــى مســؤول تــنظفهم تضــیع منــك قطعــة

: البندقية وقال واكن �سمهيا، اذا  ضاعت منه البندقية ٔأو قطعة مهنا للجندى
 سأٔنظفهم ىف املطبخ ٔأحسن .

 

 األسلحة تنقل من المنزل للعمل ضد االنجلیز فى السویس

للسو�س وأ�ما�ن الـىت  ٕان أ�سل�ة الىت ٔأراها ىف البيت بتنقلقال ىل جامل 
 هنم ىف بـ�� �ـري أٓمنـني �ـىلبـأٔ و ، �لقلـق نو�شـعرو لیقتل مـهنم، جنلزيافهيا 

راحي السـو�س  ولك وا�ـد، ٕان اخلطط توضع هنا ىف البيـتٔأضاف و . حياهتم
ىن نعـم إ : فقـال ىل.. هو یذهب هنـاك  فسأٔلته اذا  اكن، مير �ىل قبل ذهابه

 .ٔأن ال یذهب  وطبعا رجوته.. ٔأذهب 
الوقت بعـد الغـروب ؤأعطـى املراسـ�  واكن، مرة ٔأخرى حرض ٔأ�د الضباط

البكبـاىش  وعنـدما حيرضـ، رس�ر سـفرى ٢ٕان به �دد : وقال � ،كيس �بري
ن �لـورق فـال املفوفـ وهام، للم�ل جامل س�یختار مهنم وا�د والثاىن سريجع

. الورق �لهيم ماكن بعید عن أ�والد لیظل ؤأوصاه بوضعهم ىف ،تفتح الكيس
وعندما رجع جامل �دثه املراس� . �بريان مدفعان هنامأٔ نظرت للكيس وفهمت 

وبعـد ٔأن  واكن ىف الصـا� وكنـت واقفـة، وعـن مـا قـا� الضـابط عن الكيس
وقلت � بصوت واطى ؤأ� ٔأحضك  د�ل جامل احلجرة د�لت ورائه مرس�ة

ٔأ� �ـارف : جامل فقال ىل.. ان �بريان وليس رس�ران مدفع ٕاهنام : من املراس�
هذا اكن حيصل ىف بیتنا وكنـت . مع الضابط ؤأ� ا�ى ٔأرسلهتام، مدفعان هنامأٔ 

 مر�ة سعیدة ٔأحضك كثريا . دامئا



٤٦ 

 اآللة الكاتبة ومزید من الحذر مع الزائرین

ــة موضــو�ة ــا ىف جحــرة الســفرة أٓ� اكتب ــدت یوم ــوق ا�والب ا�ى ال  و� ف
ىف الوقت ا�ى ما بني الظهر والعرص د�ل جـامل  وبعد تناولنا الغداء، هٔأفت�
مسعـت .. �لهيـا  السفرة ووضع ا�ٓ� الاكتبة �ـىل الرتابـزية ؤأ�ـذ �كتـب جحرة

نـت أأ� �ارفـة : �ىل أٓ� اكتبـة فقلـت � واكنت ٔأول مرة ٔأراه �كتب، التكتكة
وال  شـغىل نفسـكال � : فـرد وقـال.. ال �رید ٔأن �كتهبا خبطـك  بتكتب �ا�ة

 .تفكرى ىف شئ
فمل ، جحرة السفرة موضو�ة فوق ا�والب ٔأ�م ظلت ا�ٓ� الاكتبة موجودة ىف

حىت �لف ا�والب  منظر احلجرة وفهيا ا�ٓ� الاكتبة فنقلهتا ووضعهتا یعجبىن
واكن �رید ٔأن �كتب �لهيـا فقلـت ؟ ٔأ�ن ا�ٓ� الاكتبة  : سأٔلىن جامل. ال تظهر

ظلـت ىف البيـت  منظرها ىف احلجرة مل یعجبـىن وو�ـدهتاوٕان ، عن ماكهنا �
فقـال .. حىت ال �كون ظـاهرة ىف احلجـرة  ومل تأٔ�ذها فوضعهتا ىف هذا املاكن

هنا أٔ  ومل خيطر ىف �ىل ٔأبدا. وضعهيا ىف ٔأى ماكن یعجبك فعىل ما �رید�نا: ىل
، احلجـرة هـو ا�ى مل یعجبـىن ومنظرها فقط ىف، شئ وجوده ىف بیتنا خطري

 .. يئاو طبعا مل یقل ىل ش وه
سـ�تعملها �كـون ادامئـا اذا   واكن، وظلت ا�ٓ� الاكتبة ىف بیتنا حواىل س�نتني

 الغداء مبارشة . بعد.. ىف نفس الوقت 
، ٔأى امس ىف البيـت حتیة ختلىص من لك ورقة مكتـوب فهيـا: ىف یوم قال ىل

حيرضون ىف  فهيا ٔأسامء الضباط والزوار ا��ن ذ اكن یأٔ�ذ أ�وراق املكتوبا
 .. ویرتكها ىف جحرة النوم ٔأو تظل فوق البیانو فوق بعضها غیابه

 مهنا ؤأحرقهتا . فت�لصت، وكنت ٔأحرص �ىل ٔأن ال ٔأضیع ٔأى ورقة ختصه



٤٧ 

اذا  ٔأردت اخلـروج : ىل وهو ا�ى قال، كنت ٔأخرج معه عند رشاء مال�س
. .وخنـرج  اواكن حيـدد ىل ميعـاد، بعـد الظهـر لرشاء مال�سـك ٔأخـرج معـك

مبفـردى  سوف ٔأذهب ىف الصـباح: ما یلزمىن �رس�ة ؤأقول � فكنت ٔأشرتى
 . كام �رید�ن: تع�ال فيقول ىلاس� ؤأختار بدون 

ــب ــالت ؤأتع ــعوبة ىف املواص ــد ص ــردى ؤأ� ــرج مبف ــت ٔأخ ــأٔخر ىف  فكن ؤأت
ســوف : مــن الشــغل فــأٔقول � وعنــدما ٔأذهــب البيــت ٔأ�ــده رجــع، الرجــوع

فـاكن یضـ�ك ویقـول كـام .. ٔأحسـن ؤأختار �رسـ�ة  ٔأذهب معك ىف العربیة
 فعىل ما �رحيك .ا �رید�ن

�كون لك شئ ىف البيت  ٕانه حيب النظام ىف لك شئ فكنت ٔأحرص �ىل ٔأن
واكنـت هـدى ومـىن ، مـرتبني حسـ�ىن الهنـدام وأ�والد �كونوا، منظم مرتب
ٔأحيـا� ، هلم الضیوف بعد ٔأن ید�لوا الصالون وقبل مقاب� جامل عند حضور

 وبعد دخول جامل، الضیوف یت�دثون وتالطفهم الزوار ا مع�س�بقوه وجيلسو 
املىشـ اكن یـد�ل هـو  عنـدما تعـمل.. و�ا� . �سلموا �ىل الضیوف وخيرجوا
حيمـ� ٔأن ملراسـ� ا فيطلـب مـن.. الضـیوف  ٔأیضا وید�ل جـامل في�ـده مـع

 بنفسه حيم� ٔأو یصحبه بیده ویوص� ىل وهو یضـ�ك �ارج الصالون ٔأو هو
 حسـ�نة �مل �راىن ٔأبدا  ؤأ� ٔأیضا. قا�د مع الضیوف یت�دثو�دته : ویقول

 �قىت ىف البيت .أٔ مل ٔأ�ىس ٔأبدا ف، �دا ىن مشغو�أٔ الهندام رمغ 
، �ـو�رى القبـة ذهبـت هـدى مدرسـة روضـة ٔأطفـال..  ١٩٥١الوقت س�نة 

. هاوقریبـة وممكـن ٔأمسـع جرسـ  ،وىه ىف الشارع الثاىن للشارع ا�ى فيه بیتنـا
 واكنـت الطریقـة، ٔأ�لمهـا �یـف �كتـب ٔأى �ـرمس اللكمـةمعها  كنت ٔأ�لسو 

 ومتٔ� الصف�ة حسب طلب املدرسة ... احلدیثة رشرش 
متنعـت هـدى او  - وطبعا مـىن و�ـا� ٔأیضـا -مرضت هدى �لسعال ا��ىك 

وبعد . عن غیاهبا ؤأ�رب�مه مبرضها واكن یصلنا رسائل، عن ا�هاب للمدرسة



٤٨ 

 � هـاب للمدرسـة حسـب التعلـ�تهنا مل �سمح لهـا ��أٔ  �شهر شفيت 
، مدرســة فصــلها فالتــذهىب للمدرســة وتقــابىل: قــال ىل جــامل. بعــد شــهر�ن

 ..البيــت حــىت ال تتــأٔخر عــن زمالهئــا  وحترضــى ا�روس وتعلمهيــا ٔأنــت ىف
 جهتادهـااوشـهادهتا تصـلنا لك شـهر ونقـرٔأ التقـد�ر عـن  واكنت هدى جمهتدة

 وشطارهتا .
وطلبـت مقـاب� ، خـروج أ�طفـال ه وقـتاملدرسة حسـب طلبـاىل ذهبت 

ٔأ�لســها  ٕان هــدى ٔأشــطر الفصــل ؤأ�: فرحبــت ىب وقالــت مدرســة الفصــل
هنا ال أٔ  �ٕاهنا حتسنت : حصهتا فقلت ؤأرتىن ماكن هدى وسأٔلتىن عن، ٔأماىم

ــا ــىن ا�روس ؤأ�، �حلضــور للمدرســة �ســمح له ــا ىف  ٔأرجــو ٔأن تعطی ٔأ�لمه
الىت ٔأ�ـدهتا الكراسات اخلاصة هبا  تؤأحرض ، ه�مناافشكرتىن �ىل ، البيت

فالتبقهيا : وقالت، تدر�س ما فات هدى ؤأ�ذت �رشح ىل طریقة، للتدر�س
� عـن  وعند رجوع جامل حكيـت، فشكرهتا �دا، حترض هدى عندك حىت

 رسة .دلملز�رىت 
زا�ـر قبـل ٔأن تتأٔكـدى  حتیة ال تفتحى الباب ٔ�ى: قال ىل جامل قبل خرو�ه

 ذ اكن اجلـزء العلـوى منـه �دیـد �شـلكأأوال  ب من فـوقفتحى البااو ، منه
. الواقف �لف الباب وعند فتحها یظهر، فة ز�اجلٔأمعدة مس�تد�ره �لفها ض

ذ كنـت ىف امحلـل اتلقائیـا حـىت ال ٔأظهـر  أ��مهـذه ٔأ� ٔأفعل ذ� : قلت �
 الرابع .

ویفتش البيت فـالتكوىن  اذا  حرض ٔأ�د وطلب ید�ل: ىف یوم أٓخر قال ىل
وال ، ٔ��د ٔأن یـد�ل ىف غیـاب جـامل عبـد النـارص ال ٔأمسح: �ة وتقوىلجشا

 .. �ارض: فقلت �. وتقفىل الباب ىف و�ه ختاىف
ذ مل �كـن عنـدى اومل ٔأشـعر بقلـق  .. نهت�ى احلدیث ببساطة �ادى وخـرجاو 

 وقت للقلق .



٤٩ 

مســه ؤأن ٔأوالده یقــابلوه ا واكن جــامل یــذ�ر.. اكن صــالح ســامل حيرضــ بیتنــا 
 �سكن ىف قشالق الضباط �لعباس�یة . واكن، هب �عندما یذ

ىف البيـت ىف  ركـةاحل ،تتقدم ىب شهور امحلـل..  ١٩٥١الوقت صیف س�نة 
 . زد�دازد�د ولك ما ٔأراه حوىل ىف ا

ٕاىن : فقلـت �، كثـري ٔأ� مشـغول �ـدا وبـأٔفكر: حتدث معى جامل یوم وقـال
مفـا ، كومة وضـدهاو�ارفة ٕانه خيالف احل ،ٔأرى لك ما یدور حوىل �ري �ادى

وتظـىل  يئاأ�حسن ٔأن ال تعـرىف شـ : فقال ىل؟ وما هو الهدف  ؟ ىه الغایة
فضـ�ك .. ا�نیـا اذا  سـ�ئلت  خلـبطأأیوه ٔأحسـن رمبـا : فقلت � .. كام ٔأنت

 .شيئاال ٔأفهم . �لیىن زى ما ٔأ� ٔأحسن : فقلت .. وتغرقيىن: وقال

 

 میالد عبد الحمید

اللكیـة  . غل مدرس ىف لكیة ٔأراكن حـربالش..  ١٩٥١الوقت اكتو�ر س�نة 
ــرافقىن ىف ذهــاىب  حــ�ل شــعورى �لوضــع وهــو.. اقریبــة مــن بیتنــا  ا�ى �

 رسـىلااذا  شعرت بأٔعراض الوضع : أ��ري قال ىل س�بوعىف ا�ٔ . للمستشفى
ــة ؤأحرضــ ــىب ��ىســ  واذا  مل جيــدىن، ىل املراســ� ىف اللكی ال تزنجعــى وتطل

 واكن ال �سـهر �ـارج البيـت وال ..ملستشـفى ا اىل و�كوىن جشا�ـة وتـذهىب
 یتأٔخر عن العارشة مساء .

 حىت ال �كون �ـا� مـدلال اىن ٔأریده و�إ : اكن احلدیث عن املولود فقلت �
�وىن مطمئنة ٔأ� سوف ال ٔأعطیه فرصـة : فقال ىل .. ویبقى و� وثالث بنات

 ما فيش �د یتدلع ...  مدلال یكونل 



٥٠ 

�ـىل  عبد امحلید او� مسى املولود اذا  اكنأٔ ٔأن  قرتحت �ىلاو  زارتىن شقيقىت
بعد ٔأ�م قلی� قبل . عبد امحلید �سمیه: فقلت مجلال فرحب وقال.. مس ٔأ� ا

ــة  خرو�ــه ىف املســاء ــال ســأٔذهب لللكی ىل  رســىلاشــعرت �شــئ  اذ.. اق
، الوضـع ؤأرسـلت � املراسـ� وبعـد وقـت شـعرت بـأٔعراض. املراس� هنـاك

ــا ـ�ة وذهبن  ٢٩ وىف الســا�ة العــارشة مســاء.. املستشــفى  ىلا وحرضــ �رسـ
 .. و� عبد امحلید ( الضابط البحرى ) ١٩٥١اكتو�ر س�نة 

 . وقال عبد امحلید ؟و� �ىن مبسوطة : هنأٔىن جامل وقال
خرجـت مـع . العمـر شـهر الوقت ش�تاء وعبد امحلید ( ميدو ) البيىب بلغ من

  طریقنا تغري اجلـو والسـامءىف. ما یلزمىن من املال�س جامل بعد الظهر لرشاء
ىف . شرتیت ما یلـزمىناو  وصلنا شارع فؤاد وقرص النیل ، متٔ�ت �لسحبا

 زدادانزل مطر وعندما وصلنا مد�ل مرص اجلدیدة  الطریق وحنن راجعني
 البيت .اىل املطر بغزارة ؤأ�ذ هيطل �شدة حىت وصلنا 

ی� ومل ميكث ىف ىف هذه الل  ؤأ� مندهشة �یف خيرج، بعد دقائق خرج جامل
 لقـد كنـت مـع.. املطـر غز�ـر �ـدا : و�ذائه مبلل وقـال رجع متأٔخرا. البيت

القشالق غرقان �ملیاه ومل  وكنا راجعني ؤأ� بأٔوص� لبيته و�د�، صالح سامل
 فزنل صالح سـامل عنـد مـد�ل الشـارع، ىف الشارع ٔأس�تطع ا�خول �لعربیة

�ذائـه ىف یـده ومىشـ  ومحـل، ةبو�لع �ذائه ورفع بنطلونه وطواه حىت الر� 
وطبعا تصـورت املنظـر وحضكـت ، حيىكوهو  واكن یض�ك.. ىف حبر ملزن� 

 .. ٔأ� كامن
وامحلــد � وصــلت  ،رالعــر�ت وقفــت ىف الشــوارع مــن غــزارة املطــ: وقــال

تعطـل ووقفـت فرتكهتـا ىف الشـارع حـىت  ورتـ�لعربیة حىت قرب البيت واملو 
مـث� منـذ  اجلرائـد عـن املطـر وٕانـه مل حيـدث�ىن یوم �رش ىف  وىف، الصباح

 س�نوات �دیدة .



٥١ 

، البيـىب .املـزنل . ىف لك وقـىت مشـغول. املدرسـة مـع هـدىاىل ذهبت مىن 
 ؤأ�لس معهم ٔأثناء معل الواجب. ؤأصبحت ٔأ�مل هدى ومىن الكتابة

 

بالمالبس مسلحا ودائما  جمال وخروج حركة الزوار فى البیت تزاید
 الرسمیة

قبـل وصـول  ومهنم من حيرضـ.. ادت احلركة ىف البيت �دا دز ا قد.. الزوار 
.. وینتظرونـه حـىت حيرضـ  ،جامل مبارشة یعـىن وقـت خرو�ـه مـن الشـغل

 ویتلكم معهم وینرصفوا .
وبعـد ، ىف الصـالون ینتظـره حرض زا�ر قبل رجوع جامل من الشغل و�لـس

ظـر مث حرض الزا�ر بضعة مرات وینت، مع الضیف حضور جامل طلب الغداء
ویـد�� الصـالون  واكن املراسـ� عنـدما یفـتح البـاب �، ویتغدى معه جامل

، وینتظـر جنـاب البكبـاىش ویتغـدى معـه ٕانه الضیف ا�ى حيرضـ: یقول ىل
ٕانه ضابط ماكن  : قال ىل جامل. مسها�كن یرتك ورقة مكتوب �لهيا  وطبعا مل

واكن ..  �ـازةاوهو ا�ٓن حرض ىف ، الروضة و�سكن، شغ� ليس ىف القاهرة
 .ٔأنور السادات  هذا الزا�ر

. حرضـ .�ىل ما ٔأذ�ـر  ١٩٥٢س�نة  ابتداء صیف وبعد بضعة ٔأشهر والوقت
�ــري  واكن املراســ�، بعــد خــروج جــامل ىف املســاء قبــل املغــرب زا�ــر واكن

فقلـت � ، جامل عبـد النـارص موجود ففتحت � الباب وسأٔل عن البكباىش
 وضـعهتا فـوق البیـانو.. ٔأعطاهـا ىل  نتظرتـه حـىتاو  فكتب ورقة.. ٕانه خرج 

وٕانه ٔأعطاىن الورقة بعد ٔأن  وبعد رجوع جامل ٔأ�ربته حبضور الضیف، كعادىت
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�ـدیثا وزوجتـه  ٕانـه مـزتوج: فقـال، ةٔأمسـر شـدید السـمر  ٕانـه: وقلت، كتهبا
 .ٔأنور السادات  واكن هذا الضیف.. بیضاء �دا 

. ار وخـروج جـاملالـزو زدادت �دا ٔ�قىص �د من حضورااحلركة ىف بیتنا 
 قـرتح ا�هـاب و�ـدد ىلاواكن هو ا�ى .. السي�  ىف یوم قال ىل س�نذهب

�السـة �ـىل الكنبـة  نتظره ىف الصا�ظللت اكنت ٔأس�تعد و .. وقت اخلروج 
 نتظرتـهاوبعد ٔأن �زت ما یلزم البيـىب وأ�والد  . ٔأمسع الرادیو قبل ٔأن خنرج
الفـيمل ومل خيـرج مـن  عـرضنتظرته حىت وقت او .. حىت حيني وقت اخلروج 

 مـا�لهش: عتذر وقـالاالسي� �اءىن ىف الصا� و  وبعد فوات وقت. الصالون
معلهـش خنـرج یـوم �ىن  : فقلـت �.. �شغلت وفات ميعـاد السـي� ا� حتیة 

 � ٔأبـدا وال ٔأرى يئامل �كن یضـایقىن شـ . ا�والب ووضعت ش�نطة یدى ىف
 عزازه ىل .احبه و 

هدائـه هلـم اللعـب االزائد و  �شغا�اعیاد ميالد ٔأطفا� رمغ اكن ال ینىس ٔأبدا أٔ 
 ذااؤأحـرص �ـىل ٔأن ال ینـام الطفـل ، �وحنتفل سو ٔأنتظره حىت حضوره.. 

 تأٔخر ىف احلضور .
یبلـغ مـن العمـر  هدى ومىن ىف املدرسة و�ـا�..  ١٩٥٢الوقت ینا�ر س�نة 

 .. س�نتني وعبد امحلید البيىب شهر�ن
، وكـرثة الضــیوف واحلركـة ىف البيـت.. القلــق  لك مـا حيـیط ىب یبعـث �ـىل

ٔأبـدا ٔأفكـر فيـه  اوقتـ مل یـرتك ىل .. لك ذ� ومعل الواجب مع هـدى ومـىن
فـال  والسـعادة والـرىض تتغلـب �ـىل مشـاعرى.. وینشـغل �ىل  حىت ٔأقلق
الهانئه ىف حياهتا مع جـامل عبـد  السعیدة هوبقيت كام ٔأ� حتی.. ٔأبدا  ٔأمحل هام

یـأٔىت  وعنـدما. ٔأقوم �لك ما ٔأس�تطیع معـ�.. طفالنا أ�عزاء وأٔ  النارص احلبيب
�ىل الكنبة ىف الصا� ٔأو �ىل الفوتیـه  املساء ٔأشعر �را�ة وسعادة ؤأ� �السة

 فأٔقوم ؤأ�م . ورمبا �لبىن النعاس.. ٔأقرٔأ ٔأو ٔأس�متع للرادیو  ىف جحرة املكتب
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 .یوم حریق القاھرة . ۱۹٥۲ینایر سنة  ۲٦الیوم 

، ذا�ـة التفاصـیلومسعـت ىف � الشغل ؤأ�ربىن عن احلریـقرجع جامل من 
ال : فقـال .. احلریـق ال زال مشـ�تعال: الغـداء رٔأیتـه خيـرج فقلـت وبعد تناولنا

. حـىت اللیـل ومل حيرضـ وظل ىف اخلـارج.. ختاىف سأٔرى ماذا  حصل ؤأرجع 
ؤأرى ، واكن یطل �ىل �دیقة مزنل اجلريان .. وقفت ىف ش�باك جحرة املكتب

والعـمل املرفـوع  ؤأرى بوابة قرص القبة مـن بعیـد، من الناحية ا�ٓخرى عالشار 
مل �ســهر لســا�ة . االطقــس �رد فوقفــت ٔأفكــر ؤأنتظــر جــامل واكن.. فوقهــا 
 وٕانه جتول ىف الشـوارع الـىت.. ىل عام شاهده ىف الب�  وحرض وحىك ةمتأٔخر 

 حصل فهيا احلریق .
ــوم ال  ــاىلىف الی ــدت ــع ىف اذوأٔ   �رشــ ىف اجلرائ ــد ی ــع التجــول بع ــو عــن من لرادی

 ؤأن من ميىش ىف الشارع یرضب �لرصاص .، مساء السادسة
وقبـل السـا�ة ، العادیـة وبعد الغداء خرج �ملال�س.. رجع جامل من الشغل 

الفرانـده الـىت ىف جحـرة الصـالون والـىت ٔأرى مهنـا  السادسة مسـاء وقفـت ىف
كنـت  ذ� الوقـتىف .. مرص اجلدیدة وميدان املستشـفى العسـكرى  شارع

الشارع لك وا�د راجع ملـزن� ٕامـا مبفـرده ٔأو  واقفه ٔأرى اجلريان والساكنني ىف
املغـرب ٔأى قبـل  والعـر�ت متـر ىف الشـارع والوقـت.. زوجتـه ٔأو �ائلتـه  مع

ٕانـه س�یحرضـ : وقلـت ىف نفىسـ ..جـامل  وكنت منتظـره حضـور، السادسة
 .. مبكرا وس�یظل ىف البيت وسوف ال �زور� ٔأ�د الیوم

ٔأ�د ىف الشارع وا�نیـا سـكون  قبل السادسة بقلیل مل �كن. ورستىن الفكرة
ومل  والسـابعة والثامنـة والتاسـعة.. السادسة ومل حيرضـ جـامل  واكنت السا�ة

ووقفـت �لـف الز�ـاج ٔأنظـر  وكنت قفلت �ب الفرندة لربودة اجلو، حيرض
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 لك النـاس: ىسـؤأ� ىف شـدة القلـق ٔأقـول ىف نف.. العربیة  للشارع �لىن ٔأرى
 حيرض . روحت وال ٔأمسع صوت ىف الشارع وجامل مل

ٕاىن رٔأیـت نـور : حياىن وقال ىل .. وىف السا�ة العارشة والنصف وصل جامل
 .. ال ٔأ�د كنت ٔأنتظـرك و�ایفـة �لیـك: عندك ؟ قلت من .. جحرة الصالون

ٔأ� .. وهـو یضـ�ك  .. ال ختـاىف: ضطراب ظـاهر �ـىل و�ـ�ى فقـالواكن �
ورجعـت مـن شـوارع ، قریـب ىف الزیتـون ٔأ�د الضباط و�سـكن كنت عند

 . اضیقة ولفيت وحرضت ومل ٔأقابل ٔأو �راىن ٔأ�د دا�لیة
�سمح هلم �لتجول مـهنم الرشـطة   �رش ىف اجلرائد عن ا��نتاىلوىف الیوم ال 
 والضباط .

ؤأصـبح جـامل خيـرج  ..مل یتغري احلال ىف بیتنا وا�ى تغري هو املال�ـس فقـط
حيرضون یلبسون املال�س الرمسیـة طـول مـدة  ولك ا��ن، الرمسیة �ملال�س

 منع التجوال .
حرضـ ضـابط  .. والوقت قبل الظهر قبل رجوع جامل من الشـغل.. ىف یوم 

 تو�ـدف.. ففتحته  .ؤأعطاىن دفرت دوس�هيات �بري لونه بىن  ،طلب مقابلىتو 
ــ ــىت تلهيــا  ةقــرٔأت وا�ــد.. فــوق بعضــها  أأوراق الــ�م و�ــدت نفــس .. وال

وكنــت ، منشــورات �امجــة لنظــام احلــمك ىف الــب� هنــاأٔ وفهمــت .. املكتــوب 
فـوق ا�والب ا�ى  وضعت ا�وس�یة. جيدا عن خطورة املنشورات ٔأعرف

وجـود .. هذه ىه املصیبة الكربى : ىف نفىس ال ٔأفت�ه ىف جحرة السفرة وقلت
 .. �شغلت و�سيتا �قائق فقط و �مل ٔأقلق . عند� هذه املنشورات

ختفـى اوو�دتـه .. ا�فـرت   د�لت جحرة السفرة �ىل ال ٔأ�ـدتاىلوىف الیوم ال 
 بعـد ٔأ�م وصـل خطـاب �مس البكبـاىش. رتیاح�ال امحلد � وشعرت: فقلت

ال لـ�ٓن  واكن نفس املنشور ومل �كـن اخلطـاب مغلـق . .. جامل عبد النارص
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ــدف  ــو القصــد واله ــا ه ــت ال ٔأعــرف م ــىل جــامل  ىنأٔ  �زل ــا ٔأخىشــ � وم
 ورئيس الوزراء ٔأخبار عنه . س�یحصل اذا  وصل امل�

وبعـد ٔأن لـبس  ،كنت ىف احلجرة واكن جامل �س�تعد للخروج وقت الغـروب
مـن ا�والب ولبسـه فـوق  أأخرج مسدسـ القمیص وقبل ٔأن یلبس اجلا�یت

بـدون  یعلـق مـن الكتـف بطریقـة كـام لـو اكن لـبس صـد�رى ٔأى .. القمیص
وملــا ؟ مــاذا  لبســت  : فاندهشــت وقلــت.. یــت مث لــبس فوقــه اجلا� ، ٔأكــامم

ٕاىن مضـطر ٔأن ٔأمحـ� وال : و�كيـت فقـال ىل هنـرتاو ؟ حتمل هذا املسدس 
.. ال : � فقلت ؟یعىن بالش ٔأمحل املسدس : وقال، ما ٔأ� فيه تبىك و�كفيىن

 املسدس . وخرج وهو ال�س، فعل ما �راه ٔأحسن �ا
الصـا� ٔأ�ـىك ؤأقـول ىف  ىف بعد ٔأن خرج وقفـل البـاب �لسـت �ـىل الكنبـة

ٕاما ٕانه خيىشـ ٔأن یطلـق �لیـه : لس�ببني ٕانه خرج وهو حيمل املسدس: نفىس
 وىف لكتـا احلـالتني، وٕاما هـو سـ�یطلق الرصـاص �ـىل ٔأ�ـد .. ٔأ�د الرصاص

خبطـورة مـا حيـیط ىب  واكنت ٔأول مرة ٔأشعر.. س�متریت ىف الباكء او ، مصیبة
 ؤأقلق ؤأمحل مه .

�ـىل الرسـ�ر ومل ٔأمن  ورجع وكنت مسـ�تلقية.. � مل �سهر طویال ىف هذه اللی
و�لـع املسـدس وفر�ـه مـن الرصـاص  ،حفیاىن كام ىه �ادتـه عنـد رجو�ـه.. 

ٕانـه رجـع  ومحدت هللا، دوالب املال�س والرصاص جبانبه ٔأیضا ووضعه فوق
 .�لسالمة 

املسـاء  عنـدو . واملسـدس فـوق ا�والب وىف الصباح خـرج للشـغل اكلعـادة
�ـرىس  وبعـد ٔأن خـرج وقفـت فـوق، احلجرة وقت خرو�ه ىف خرج ومل ٔأ�ن

وطبعـا مل ٔأمن حـىت . فوق ا�والب فمل ٔأ�ده أ�رى اذا  اكن املسدس موجود
وقلـت ىف ، اكللی� السابقة ىف ماكنهورٔأیته �لع املسدس وفر�ه ووضعه  رجع

أ�مـر ؤأصـبح .. اكن خيـرج ویلـبس املسـدس  وبعد ذ�.. امحلد � : نفىس
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ٔأحرضـه �  واكن ٔأحيا� قبل خرو�ه اذا  كنـت ىف احلجـرة. بة ىل�لنس�  �اد�
ویقربــه مــن الطــرف حــىت �ســهل  واكن هــو یضــعه فــوق ا�والب، بنفىســ

�ـىل �� ٕاىن مل : ٔأحرضه � فقال ىل حيذرىن �رس�ة وىف یوم كنت. حضارها
 .ٔأمس  ٔأفر�ه

ــدت املســدس ــد ٔأن خيــرج اذا  و� ــد ذ� اكن بع ــوق ا�والب ٔأر�ح  بع ف
مل ٔأ�د املسدس ٔأ�شغل حىت حيرض  وٕاذا، ٕانه ىف ماكن أٓمن: ل ىف نفىسؤأقو 

 كنت اذا  طال سهره ٔأ�م ؤأحصى �ىل صـوت املسـدس ولو ٕاىن، ؤأمحد هللا
 وهو یفر�ه ویضعه فوق ا�والب .

ؤأ� �ارفة ٕانه حيمل  .. مل حيرضجامل ٔأحيا� كنت ٔأ�م ؤأحصى ىف أٓخر اللیل و 
 یال ؤأرى نــور العربــة وىه متــر ىف الشــارع قلــ � فــمل ٔأ�ــن ٔأنتظــر، املســدس

ؤأمسـع ، راجـع مـن اجلـراج حظـه وهـو�فكنت ٔأقـوم ؤأقـف ىف الشـ�باك و.
نتظره حـىت یفـتح البـاب ویـد�ل یقـابلىن وا، البيت خطواته وهو یقرتب من

رؤیتـه فيقـول  واكن رجو�ه ساملا �شـعرىن �لسـعادة عنـد. وحيیيىن ىف الصا�
وحصیت من وقت قصري ومسعتـك  ٔأ� منت: ٔأقول � ؟نت لسه صاحيه ا: ىل
�ىل  كنت ٔأفتح � الباب وهو طالع ٔأخرى ٔأحيانىف و. نتظرتكاو  نت راجعاو 

 . فيحیيىن ونض�ك.. ضاءة النور االسالمل ؤأقف دون 
كـام ىه العـادة عنـدما  ،ىف یوم اكن یوصلىن لشقيقىت ىف اجلزية ومعـى ٔأوالد�

.  و�رجـع لنـا ونـروح سـو��ـدى شـقيقاىتا �كون ىف ماكن قریب مـن بيـت
ملــا مل یطلــع معــك  وحشــ�نا البكبــاىش جــامل: قــابلتىن شــقيقىت قالــت عنــدما

ــا بعــض الوقــت ــزور� مــن ؟ وجيلــس معن واكن حيمــل املســدس ، مــدة مل �
 ؟. �یف سزيورها ا�ٓن .ٕاهنا ال تدرى : ىف نفىس فتذ�رته وقلت

شـارع  ملـزن� ىف �رش ىف الصحف عـن مقتـل ٔأ�ـد الضـباط وهـو ىف طریقـه
وطبعـا مل ٔأقـل ٔأى ، من امل� ؤأعوانـه خفشيت �ىل جامل وخفت.. الروضه 
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حيمـل  فكنـت عنـد خرو�ـه اذا  مل �كـن، ومل ٔأ�لـق �لكمـة شئ ٔأمـام جـامل
فيقـول ٕاىن سـأٔذهب ؟ املسـدس  هـل ٔأحرضـ �: املسدس ٔأذ�ره به ؤأقول

 ویض�ك ٔ�ىن ٔأذ�ره به . .. ماكن قریب من هنا
واكن �رسـل املراسـ� ٔ��ـد ، مبارشة بة بعد الغداءاكن �كتب �ىل ا�ٓ� الاكت 

عبیـد ٔأفنـدى ا�ى  : مس الضـابط ویقـولامزن� و�ـردد املراسـ�  الضباط ىف

ىف  الیـهوعندما �رس� جـامل ، ىف ا�ور أ�ول �سكن عند حمطة �و�رى القبة
ومل  .. حرضت مـن عنـد عبیـد ٔأفنـدى ٔأو ذهبـت لعبیـد ٔأفنـدى: یقول �مة

هو محـدى عبیـد ا�ى �ـني فـ�  واكن، ید ٔأفندى ملزنلنأأمسع عن حضور عب 
 .دو� بعد الثورة وز�ر
قبـل الثـورة واملراسـ� وهـو �ـردد  مسه ىف اجلرائد تذ�رت ٔأ�ماوعندما قرٔأت 

املنشـورات  . واكنـت ما�ینـة طبا�ـة.ٕانه عبید ٔأفندى : وقلت مسه وحضكتا
 . �و�رى القبة موجوده عنده ىف املسكن ا�ى ىف

وقـد ، مسـه عنـد حضـورها  حمىي ا��ن حيرض ملزنلنا واملراس� یـذ�راكن �ا�
 واكن متأٔملـا.. الىت تبلغ من العمر شهور  بنته الطف�ا �دثىن جامل عن مرض

  ملرضها .

 

 یولیو ۲۳األیام السابقة على 

.. ىف شـهر رمضـان  ١٩٥٢شهر مایو ویونیه سـ�نة .. بتداء الصیف االوقت 
وحضـور الـزوار ، حـىت السـحور واخلـروج والسـهراحلركة .. البيت كام هو 
نهتـ�ى رمضـان واكن یـوم العیـد نـذهب او . فطـار� فطار وبعدقبل مو�د �

ثنتـان ا واكنتـا.. نذهب لشـقيقاتك ىف اجلـزية : قال ىل جامل ..ٔأخواىت   لز�رة
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و�ـا� ىف اخللـف ؤأ�  هـدى ومـىن.. ر�بنـا العربـة . تقطنان ىف عـامرة وا�ـدة
 . ميدو البيىبجبواره ٔأمحل 

حتـىب : ىل جـامل وقـال  وهو �ىل شـارع اجلـزية نظـر، عندما قربنا من البيت
 .. نعم ٕانه �رسىن ومعنا أ�والد: قلت �. لطیف ٔأمىش �مك شویة للهرم واجلو

 . شكرا
وفـتح ، �لقـرب مـن صـندوق �ریـد هـاؤأوقف ، ومشينا �لعربة ىف طریـق الهـرم

 .. جوا�ت صغرية احلجم و�ددها �بريؤأخرج منه  ظرف �بري اكن ىف العربة
، �لعربیة حـىت قـرب الهـرم ووضعها ىف صندوق الربید ومىش، مكیة جوا�ت

ومل .. هنـا املنشـورات أٔ  ؤأدر�ـت.. نعـم : قلـت نرجع بقـى ؟: مث نظر ىل وقال
 . لز�رة ٔأخواىت لكمة ورجعنا وأ�والد من الفس�ة ىف طریق الهرم ٔأقل

وســ�یكون ، فقــط ســ�بو�نيأٔ �ــازة ملــدة اعنــدى  :بعــد العیــد مبــارشة قــال ىل
نقىضـ اسـكندریة �سـافر  .. مت�ان الضـباط ىف لكیـة ٔأراكن حـرب ؤأ�شـغلا

 وكنـت مل ٔأذهـب.. سـكندریة النعـم نـذهب : قلـت ؟ عرشة ٔأ�م مع أ�والد
ذهب مرات قلی� ملدة ٔأما هو فقد ، س�نوات منذ زواجنا ٔأى منذ مثاىن هناك

 . هبایقميون  ا��نٔأخواته لز�رة وا�ه و  یوم ٔأو یومان
خرجنـــا ىف الصـــباح ىف العربیـــة  .. ١٩٥٢یونیـــه ســـ�نة  ٢٩ واكن ىف یـــوم

ــا ٔأوالد� ال أ�وســنت ــادســكندریة الســوداء ومعن ــا  واكن ميع ــأٔىن .. زواجن هن
الیـوم عیـد .. ٕاهنـا صـدف : قـال ىل وىف الطریق، وهنأٔته بعید زواجنا الثامن

، سو� بعد مثاىن س�نوات منذ ذهابنا سو� ومعنا ٔأوالد� زواجنا وحنن نذهب
س�تحم أٔ الصباح �ىل البالج حيث  هناك سأٔبقى معك ىف: وحتدث معى وقال

مث  وبعـد الظهـر سـأٔخرج، و�ا� وسأٔمحلهم ؤأعو�م ىف البحر مع هدى ومىن
یعىن السـا�ة الثامنـة  .. اللیل ٔأرجع قبل املغرب ؤأخرج معمك ىف العربیة حىت

 واكن ســافر مــن قبــل وجحــز لنــا ىف لواكنــدة، نــدةاللواك ٔأو التاســعة ؤأرجعــمك
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وبعد ذ� سأٔخرج  : قالمث ، �س�یدى �رش واكنت �دیدة البناء و�ىل البحر
 مه ٕا�مه دول �ـرده راحيـني: فقلـت � �حلـرف .. مبفردى ٔ�قابل ضباط هناك

كثـري مـهنم : وقـال فض�ك �دا وهأٔهـأٔ مـن لكمـة ٕا�مه ؟اسكندریة ورا� ىف 
 . م �ىق ىف القاهرةومهن، س�بقنا هناك

 .. كنا ىف س�یدى �رش ولك احلكومة �سكن س�یدى �رش
حسـني رسى .. رسى سـافر  حسني: ؤأمسعه �ردد امس حسني رسى ویقول

ولكام مرر� مبزن� ىف طریقنا ینظـر ، من اللواكندة واكن مزن� �لقرب.. حرض 
ــها ــزن� .. لی ــردد  ٔأى م ــعراو� ــت وال ٔأش رسى ٕان حســني  مســه ؤأ� ال ٔألتف

ــه جمــرد ..  �ــام شــيئا ٔأو �ــري موجــوداســكندریة موجــود ىف  وكنــت ٔأرى ٔأن
 مالحظة .

ویـزنل البحـر  البالج ٔأمام اللواكنـدة وجنلـس حتـت الشمسـ�یةاىل كنا نذهب 
ؤأ� �الســه حتــت .. ىف البحــر  ویأٔ�ــذ هــدى ومــىن و�ــا� ویعــوم وحيملهــم

يـىب ا�ى مل �رىس أ�طفال �الس فيـه ميـدو الب  حظهم وجبانىب�الشمس�یة 
ویغیـب حـىت  خيـرج ذ�وبعـد ، ونرجع وقـت الغـداء.. شهور  یةمثان  یت�اوز

�ـالس قریـب مـن اللواكنـدة ىف  ٔأ� كنت: ویقول -مو�د خروجنا  -الغروب 
�ركهنــا  وبعـد ٔأن منىشـ �لعربــة �ـىل الكـورنيش. الضــباط الاكزینـو مـع بعـض

اكنـدة وقـت وىف املسـاء یوصـلىن اللو ،ونمتىش سو� سـا�ة غـروب الشـمس
بعـض الوقـت ؤأ�م حـىت  خيرج وینام أ�طفال ؤأبقـى ىف الفرانـدة مث، العشاء
 �رجع .

نرجـع مـن : قـالاسـكندریة  قبـل مغادرتنـا. یولیـه رجعنـا للقـاهرة ١٠ىف یوم 
 عودتنا رٔأیت الالفتات مكتوب �لهيا تفتيش أ�مري ىف ٔأثناء. الطریق الزراعى
ــيش الباشــا  و�شــوات مــن  اء مــن أ�رسة املالكــةو�لهيــا ٔأســامء ٔ�مــر  ...تفت

: م� للم� وأ�مراء والباشوات فقلت والطریق الزراعى ٔأ�لبه، قطاعیني�
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ــاتيش دى مــ� للمــ� وأ�رسة والباشــوات لك أ�راىض فنظــر ىل  ؟ والتف
وال تفـاتيش ميلكهـا ٔأمـراء وال  سوف ال �كـون ٔأراىض: جامل ؤأ� جبانبه وقال

 . يئاومل ٔأ�لق �لكمة ومل ٔأفهم ش ، لقو� ومل ٔأنتبه.. �شوات 
احلیـاة ىف البيـت و . عنـد� وبعد ٔأ�م قلی� حرض ٔأشقائهاسكندریة رجعنا من 

من جامل ذ اكن عندما �رجع .. امعقول  زد�د �شلك �رياكام ىه واحلركة ىف 
 ،ویبقـى معهـم ویطلـب الغـداء ویظـل معهـم، ضـباط الشغل �كـون منتظـره
.. صیف واجلـو �ـار  والوقت.. ند طلوع الفجر  ع �وعندما خيرج ال �رجع 

ٔأنظر مـن .. ٔأقوم ؤأنتظر حضوره .. حيرض  ٔأ�م ؤأحصى ؤأ�د الوقت جفر ومل
 خيرج �ملسدس . وظل.. الش�باك 

 

 ..سبوع األخیر قبل الثورة الوقت األ

وبعـد ٔأن حيـاىن  البيت بعد طلوع الفجـر د�ـل احلجـرة جامل اىل بعد رجوع
� : فـرد وقـال.. الترشـد وأ�والد  ٔأ�اف �لیـك ؤأ�ـافٕاىن : كعادته قلت �

 یعـىن؟ �ائلتـك فقـط .. ىف الب� هو زو�ـك ؤأوالدك  لٔ��نیة لك ما هيمك
ــك ال تفكــرى  ــل لكمــة نهتــ�ى احلــدیث وملاو ..  ىف نفســك �ٕان ومىشــ ، ٔأق

تعاىل جنلس سو� مـع ٔأخـواىت ىف جحـرة  : لیخرج اىل الصا� فالتفت ىل وقال
ســفرى ىف  اواكن شــقيقه یضــع رس�ــر ، ســتيقظوا مــن النــوما مٕاهنــ.. املكتــب 

س�تأٔذنت ومقت ٔ�خـرج مـن اقلیل  وبعد.. �لست معهم . احلجرة ٔأثناء اللیل
فنظر ىف ساعته  .. قلت سأٔذهب ٔ�صىل؟ ٔأ�ن ٔأنت ذاهبة : فقال ىل احلجرة
وقــت صــالة الفجــر فالشــمس قربــت مــن  رسعــى حــىت ال یفوتــكا: وقــال

 .. الرشوق
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�ٓن مل ٔأفهم ما هو الهدف ا وحىت رتیاح واحلب والعطف .ه �وبدا �ىل و�
  خطورة ما جيرى ٔأماىم .� وما ىه الغایة

، مت�ان لكیة ٔأراكن حربا قبل الثورة بأٔ�م قلی� قال ىل ٕانه مشغول �دا ىف
ــ�تغل ىف تصــحیح ٔأوراق ــه �ش ــان� وٕان ــال ىل، مت� �ســىل اخــر� و ا: وق

 واكن –حصىب معـك هـدى ومـىن و�ـا� او ، تكمع ٔأخوا السي�اىل ذهىب او 
وىه قریبة ..  هسي� الفالو� لريوا ميىك ماوس وتذهىب -معره سنتان ونصف 

ٔأو ٔأى سي� تعجبك ىف مرصـ اجلدیـدة ، لها ماش�یني من مزنلنا وممكن نذهب
كــام ٔأ�  وبقيــت.. نعــم ســأٔذهب : فقلــت.. صــیفى ا�ٓن واجلــو �ــار  ؤأ�لــهبم

صطحبت أ�والد كام قال اللسي� و  وذهبت، سعیدة هانئه لك وقىت مشغول
 ىل .

.. مــن الضــباط  لعــدد �ــزى ٔألك ز�دة: قبــل خرو�ــه ىف الصــباح قــال ىل
وخيرج ٕاما مبفرده ٔأو مع وا�ـد مـهنم  ،وخيرج بعضهم وحيرض �ريمه مث ینرصفوا

حـىت  وظل جامل هكـذا. ویظل �ش�تغل وینام سا�ات قلی� ،مث �رجع البيت
مل یـمن وظـل مبال�سـه العادیـة  وىف اللیلتـني قبـل الثـورة ،نيقبل الثورة بیـوم

 وىف الصباح ىف السا�ة السابعة. �ىل الرتابزية �ش�تغل �الس ىف جحرة السفرة
، فطـار سـو�ونتنـاول � ید�ل احلجرة ليستبدل مال�سه �ملال�ـس الرمسیـة

ــا ســ�ن�لس اكٔ�مــس : وقبــل خرو�ــه یقــول ىل ىف  �ــزى �ــداء ز�دة ٔ�نن
 وحيیيىن وخيرج ... مت�ان اق �تصحیح ٔأور

، � تو�ــكحصــل  - ابــىن البــالغ مــن العمــر مثــاىن شــهور -واكن عبــد امحلیــد 
فعنـدما ، ا�كتـور ا�ى یعـاجل ٔأوالد� وكنت ٔأرید تغیري �ذائه ویلـزم ٔأن �ـراه

: فقلت الشغل ىف الظهر د�ل كعادته یالطفه وو�ده متوعاك رجع جامل من
؟ فاىض حـىت نـذهب  مىت س�تكون.. � �ذائه  ٔأرید ا�هاب ل�كتور لینظم

ا�هـاب  فاطلىب ا�كتور لیحرض هنـا ٔأو ميكنـك ،ٕاىن مشغول �دا: فقال ىل
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وىف ، وقت ل�هـاب معـى ل�كتـور ٔأول مرة ال جيد واكنت ت�.. ىف ��ىس 
طلب ٔأیضا جتهزي �ـداء قد واكن قبل خرو�ه . مبفردى �ذهبت  تاىلالیوم ال 
 . لعدد من الضباط ز�دة

 

 لیلة الثورة

د�ل .. السا�ة السابعة صبا�ا  ١٩٥٢الیوم الثاىن والعرش�ن من یولیه س�نة 
القمیص والبنطلون ومل یمن طول .. املال�س العادیة  جامل احلجرة واكن یلبس

سـ�تعد احيـاىن و  .. �الس ىف جحرة السـفره �شـ�تغل اكللـی� السـابقة .. اللیل
 فطار سو� .كریة وتناولنا �العس ستبدل مال�سه �ملال�ساللخروج و 

وظـل معهـم ىف الصـالون  وتناول الغداء مع الضباط، الظهرعند خرج ورجع 
 . الضیوفخرج  وجحرة السفرة وقت مث

هـدى ومـىن و�ـا�  ملـا ال ختـر� وتأٔ�ـذى معـك: حتدث معى جـامل وقـال
نعـم : فقلـت.. ویـذهب معـك ٔأخـواىت  لسـي� واجلـو �ـار وتتسـىلل وتذهىب 

 .. ا�هابسأٔفكر ىف 
ٔأن ٔأخرج ٔأمىشـ �لقـرب  بعد خرو�ه وقرب املغرب فضلت. وحياىن وخرج

ؤأ�لــب  ناك�ٓ  واكنــت ليســت مزدمحــة، قرصــ القبــة احلدیقــة الــىت ٔأمــام مــن
 . قرصـ حيـث راحئـة الزهــورالمـن  البیـوت فـيالت واملىشـ لطیـف �لقــرب

ورجعنـا واكنـت  خرجت ومعى هدى ومىن و�ا� ومشينا حىت بعد الغروب
ٕان ٔأ� حرض من وقت قصري وسأٔل  : قال ىل شقيقه.. �ة قبل الثامنة السا

 وبعـد قلیـل حرضـ. متىش عند قرص القبـة� ؤأ�رب�ه بأٔنك  عنك وعن أ�والد
حياىن .. الصا� مع أ�والد  جامل واكن یلبس القمیص والبنطلون وو�دىن ىف
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ت ٕاىن فضـل: فقلـت �.. لسـي� عنـك ومل تـذهىب ل  ٔأ� جيـت وسـأٔلت: وقال
ميـدو ؤأغیـب عنـه  واملىش ىف الهواء الطلـق وأ�حسـن ٔأن ال ٔأ�ـرك اخلروج

ویالطفهـم ویقـبلهم حبـرارة ویقـول هلـم  فأٔ�ـذ یـتلكم مـع ٔأوالده.. وقت ٔأطول 
وعبـد امحلیـد  ویقبل هدى ومـىن و�ـا�، عتاد ٔأن یقولها هلماالىت  ٔأسامء ا�لع

 میص والبنطلون.الق .. بنفس املال�س  وخرج مبفرده، وكنت ٔأمح� �ىل كتفى
وظل ميدو البيىب حـىت تنـاول  ،تناول أ�والد العشاء و�موا مبكر�ن كعادهتم

 وقبـل السـا�ة، و�لسـت مـع اللیـىث وشـوىق .. وجبة السـا�ة التاسـعة و�م
 احلادیة عرشة مساء مقت ود�لت جحرة النوم .

اكن  واكنـت مضـیئة . رجع جامل ود�ل احلجرة وكنت مس�تلقية �ىل الرسـ�ر
ٕانـه مل یـمن وال سـا�ة منـذ : نفىس ادته یغسل و�ه قبل النوم فقلت ىفمن �

فــتح  و�دتــه بعــد ٔأن غســل و�ــه.. اللــی� ســينام مبكــرا  یــومني وهــا هــو
فقمت و�لست وقلـت .. �رتدهيا  ا�والب ؤأخرج البد� العسكریة وو�دته

 ؟ نت راحي فني �لبد� الرمسیة دلوقتا : � �حلرف
فـرد �ـىل �ـلك هـدوء  .. نـت راحي فـني منـذ زواجنـاا واكنت ٔأول مرة ٔأسـأٔ�

 ٔأمكل تصحیح ٔأوراق لكیـة ٔأراكن حـرب وجيـب ٔأن ٔأ� مل: وصدر رحب قائال
ومنـذ یومـان ؤأ�  ،و�ـدا �كـون لكهـا اكمـ� التصـحیح، ٔأنهت�ى من تصـحیحها

معى و�ش�تغل سو� قال ىل �سـهر اللـی�  والضابط ا�ى جيلس، ٔأش�تغل هنا
ال ٔأرجع البيت  وسأٔذهب اىل اللكیة وسوف، ٔ�وراقنمكل تصحیح ا ىف بيته

وقبل خرو�ه من احلجرة قـال ، وحياىن .. ا وقت الغداءدنتظریىن �او ، اللی�
 ؤأ�لـق احلجـرة.. الصا� ا�ٓن یو�د فهيـا ضـابط ینتظـرىن  ال ختر� اىل: ىل

 بعد خرو�ه مهنا .
و�ـدت .. مـن احلجـرة   بعد ٔأن مسعت �ب املسـكن یقفـل مقـت وخرجـت

فـرد .. عتقـل إان جـامل : املكتب فقلـت هلـام ثنني �السان ىف جحرةٔأخویه اال
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رتــدى إانــه خــرج و  : فقلــت.. طمئــىن اال ٕانــه مل یعتقــل : لیــىث قــائال شــقيقه
�ـراهمي عبـد اعـتق� اضـابط كـام �ـدث یـوم ٔأن  مال�سه العسـكریة وینتظـره

 . الهادى
شــلك �ــري � اســكندریة  ٔأ� شــایفة البيــت مقلــوب مــن ســا�ة حضــور� مــن

ــوزارة .. حــىت الصــباح  والضــباط والســهر، معقــول ــيس ال ــدة ٕان رئ ٔأ� متأٔك
ال ٔأبـدا : شـقيقه فقـال.. عـتق� اجنیب الهالىل ا�ى �ني منـذ یومـان  اجلدید

املكتـب مصـحف ٔأ�ـذه ىف یـده و�لـف  واكن �ـىل.. طمئىن ٕانـه مل یعتقـل ا
ثنـني اه االمع شقيق  فسكت و�لست ىف احلجرة .. ٕان جامل مل یعتقل ؤأقسم

ــاول  .. ال: فقلــت العشــاء ؟ هــل تناولــت: ســأٔلىن شــقيقه . فقــال ٕاننــا مل نتن
 .. العشاء بعد

�لسـت . ىف جحـرة املكتـب همن اجلبنه تناولنا افقمت ؤأحرضت عشاء خفيف
سـ�تلقيت او   ..جحـرة النـوم  �ركهتم ود�لـت مث، الثانیة عرشة معهم حىت قبل

 . �ىل الرس�ر
صـوت طلقـات رصـاص  مسعـت -�ة الثانیة عرشـة واكنت السا -دقائق بعد 

 فقمت مرس�ة وخرجت اىل.. من �حية قرص القبة  هنا صادرةأٔ كثرية شعرت 
ىف قرصـ املـ�  الطلقـات.. ٕان هذا الرضـب : الصا� وو�دت شقيقاه فقلت

.. یطلقــون الرصــاص وهيــامجون القرصــ  وال بــد ٔأن �كــون جــامل مــن ا��ــن
 . و�كيت

دقائق و�ادت مـرة  ة حواىل عرشة دقائق مث سكتتالطلقات الكثري اس�مترت 
 ٕان صوت الطلقات كام: ىف الباكء فقال ىل شقيقه س�متریتٔأخرى �قائق .. وا

مـن املـاكن ا�ى ٔأطلقـت  هو معروف یصدر من الناحية املقـاب� لهـا ولـيس
ونظـر اىل املصـحف ومه بأٔ�ـذه ىف ، وال تنشغىل ٕاهنا ليست ىف القرص، منه
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ؤأنت حتلف ميني دون  سوف ال ٔأصدقك، تلمس املصحفال : فقلت � یده
 یلمس املصحف . فرجع ومل..  يئأأن تعمل ش 

�رید النوم فقمت ود�لـت  بقينا �السني ىف جحرة املكتب وشعرت ٔأن شقيقه
 . ومل ٔأمن.. جحرىت 

ىف الظـالم ٔ�رى الشـارع بعـد  وبعد وقت ولك البيت هـادئ وسـكون مقـت
الشـ�باك  ومشيت حلجـرة السـفرة وفتحـت، الرصاص الكثرية سامعى طلقات

ىف الظالم رٔأیـت شـقيقاه د�ـال واك�  ؤأ� واقفه ىف احلجرة. ٔأنظر اىل الشارع
مـن الفرانـده  نتظر� نومك حـىت نـرىإاننا : وعند رؤ�هتام ىل قاال ،ىف الفرانده

نومكام ومقت ىف الظالم ٔ�نظـر مـن  نتظرتاؤأ� ٔأیضا : فقلت.. ماذا  حصل 
: وقلـت ورجوهتام ٔأن ال یقفا ىف الفرانـده ویظهـرا، اذا  حصلم الش�باك ؤأرى

 . بیتنا نٔأ� متأٔكدة ٕان البوليس واملباحث �راقبو
ؤأ�ـاول ٔأن ، ؤأنظر من الفرانـده وبقيت ساهرة ٔأنظر من الش�باك اىل الشارع

�سـهو�  وكنـت ٔأرى الشـارع مـن الفرانـده، مـن مراقبـة بیتنـا ال ٔأظهر خلوىف

 .ووضوح كام وصفت البيت 
یقـف ىف �صـیة  شـا� رٔأیتعندما اكنت السا�ة الوا�دة بعد منتصف اللیل 

 ميدان املستشفى العسكرى ىف ذ� الوقت . وهو.. الشارع 
مث یتحـرك .. عنـدك  : رٔأیت الشاب طویل القامة �زعق بصوت �اىل ویقـول

 عنـدك � �ـدع: صـوهتا و�ـروح وجيـئ ویقـول ؤأمسـع ةتـب وميىش خبطـوات �
الشـوارع ا�ا�لیـة ىف �ـو�رى  رى العر�ت تتحول و�رجع منوأٔ ، بصوت �اىل

 . مير من الشارع ا�ى ميني البيت املقابل لبیتنا ومهنم من اكن، القبه
ــه اكن صــوت جــامل الشــاب طویــل القامــة ا�ى یتحــرك  ؤأن، ومل ٔأتبــني ٔأن

و�رجـع  ویقول عندك � �ـدع بصـوت �ـاىل ىف سـكون اللیـل ةخبطوات �بت
 . زو� احلبيب.. البكباىش جامل عبد النارص  لشارع هوالعر�ت ویقفل ا
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الشاب وقفل الشارع ؤأ� قلقه  حظ هذا�ىف الفرانده والش�باك  ةبقيت واقف
�كـون جـامل  واكن مهـى ٔأن ال؟ حصل وقت سـامعى الطلقـات  ماذا: ؤأقول

 ٔأصيب ىف هذه الطلقات .
واكن ، ت واجلـيشوا��� قبل السا�ة الثانیة صبا�ا رٔأیت العر�ت املصف�ة

وىه  فرٔأیت ومسعـت صـوت ا���ت، فلسطني زود بأٔسل�ة بعد حربقد 
وكنت ٔأعرف ، ميدان املستشفى العسكرى �كر�ر ومتر ىف الشارع ومتىش ىف

 .قریبة من بیتنا ذ اكنت لكهاا، �كنات اجليش ؤأمر �لهيا ىف خرو� شوارع
: فـر� فقلـتافـر� ا: ویقبالن بعضهام وقاال رٔأیت ٔأخویه یقفزان من الفرح

ا�ٓن ٔأ� فهمت : وقلت ؤأ�ذت ٔأ�ىك؟ والطلقات الىت مسعناها .. جامل  ؤأ�ن
 . نقالب عسكرىإانه 

: ٔأرجع ٔأ�ىك ؤأقـول �حلـرف ؤأ�ذ ٔأخویه هينئاىن فكنت ٔأسكت من الباكء مث
 ؟ وطلقات الرصاص الىل مسعناها.. فني جامل  �س لو كنت ٔأعرف

فـاذا  رٔأیـمت : ةىف �مة خطـري  نه ذاهبأٔ رو�ه لقد ٔأ�رب� قبل خ: قاال شقيقاه
سأٔلوا ا يئاواذا  مل �رواش ، عرفوا ٕاىن جنحتاوالعر�ت  اجليش �زل وا���ت

، نقالب عسكرى وجنحأأ� ا�ٓن عرفت ٕانه  : قلت. عرفوا ٔأ� فنياا و دعىن �
�السـه حـىت  وكنـت ٔأ�ـىك وبقيـت.. ٔأرید ٔأن ٔأطمنئ �لیه  ؟ٔأ�ن جامل  �س

 ل جحرة النوم .الصباح مل ٔأد�
مسعنـا  ١٩٥٢یولیـه سـ�نة  ٢٣ السا�ة السادسة والنصف صـبا�ا یـوموىف 

واكن ا�ى حرضـ �ـروت عاكشـة وطلـب ، شـقيقه خبط �ـىل البـاب وفـتح
  ..من لك قلىب  ذهبت � عند الباب مفد یده وهنأٔىن قائال ٔأهنئك .. مقابلىت

هـو قریـب : قـال �حلـرف؟ وفـني جـامل  : نقالب فقلت �ىل الفـورجنح �
 ؟ وطبعـا تعرفهيـا موجـود ىف القيـادة العامـة.. وبينه مخس دقائق  منك بينك
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مسعـى البیـان ىف الرادیـو ا: وقـال.. جيـدا  ٕاىن ٔأمر �لهيا كثريا ؤأعرفهـا: فقلت
 . نرصفافشكرته و .. السابعة  السا�ة

ــان  ــو لنســمع البی ــا الرادی ــة حــىت الســا�ة � واكن ىف عطــل ىف.. فتحن ذا�
 .قرٔأه ٔأنور السادات ا�ى البیان  ومسعنا.. لثلث السابعة وا

من القيادة العامـة ىف �ـو�رى  ىف السا�ة التاسعة حرض صف ضابط وقال ٕانه
خبري وامحلـد  ٔأرس� البكباىش جامل عبد النارص لی�ربىن بأٔنه ؤأن ا�ى، القبة
 وموجود ىف القيادة . نه سوف ال حيرض وقت الغداءأٔ و ، �

بعـد ٔأن صـاحفته قلـت �  .. نا ىف الصا� شقيقاه ؤأ�وك .. حرض ٔأ� ود�ل 
ویو�ـد عنـدى �س ، و�ر�ـت مكتـىب وحرضـت ٔأ� مسـ�تع�ل: جيلس فقـال

.. وقـت لل�لـوس  وليس �ى، و�ركهتم وقلت هلم سوف ال ٔأغیب ینتظروىن
ولك ، ذا�ة حماطه �جليشو�، ود��ت ٔأ� رٔأیت الشوارع فهيا �يش: وقال

ــاد�ن ــا�ن امل  املی ــيشوأ�م ــا � ــة فهي ــيش، هم ــت ٔأن اجل ــام � ومسع ــالب ق نق
وحرضـت ٔ�طمـنئ لعـ� ال �كـون  ،عسكرى فا�شغلت �ىل البكباىش جـامل

ؤأ� متأٔكـد  وسـ�یعد�م فـورا، ٔ�ن امل� سوف ال یـرتكهم من هؤالء الضباط
مـىت : وسـأٔلىن، ال یتـد�ل ىف الس�یاسـة طمـنئ جـاملا: فقلت �.. من ذ� 
وصـاحفىن وخـرج  ،خرج قبل الثامنة صـبا�اقلت اكلعادة  ؟ البيت خرج من

 .. ٔأو قهوة اقبل ٔأن نقدم � عصري 
ٔأن مسعت �ب عربته یقفل  وما، بتسمتاو .. فنظر ىل شقيقاه وهام یبتسامن 

ووقفنـا نضـ�ك  ،حضكت وشاركىن شقيقاه ىف الض�ك وقهقهـا وتتحرك حىت
ــه..  ــى �م ــ�مأأى  ومل ٔأع ــراء، ه ــرى ه ــا� ىل اكن ىف نظ ــا ق ــ ولك م ل ب

 ٔأحضكىن .
صـوت الطـا�رات وىه  و�سـمع، كنا �س�متع للرادیو وقراءة البیان طـول ا�هنـار

 فوق �و�رى القبة �س�مترار منذ الصباح . حتلق ىف سامء القاهرة ومتر
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: مـن لك قلـىب قـال وبعـد ٔأن هنأٔتـه، ىف السا�ة العارشة مساء حرضـ جـامل
 القيادة .اىل سأٔبقى ساعتني فقط ؤأرجع 

. معنـا ىف جحـرة املكتـب سـتبدل مال�سـه و�لـسا�لق ذقنه ؤأ�ذ حـامم و و 
 ؤأ�ربتـه مبـا، ىف الصباح وسؤا� عنـه وقلقـه �لیـه ٔأ�ربته عن ٔأ� وحضوره

ٕانـه : فقـال ىل، ف� س�یفع� ما قا� ىل عن امل� وعن رٔأیه اذ�رومل .. قلته � 
وقـال  ،ىل ىف عربـة جيـب اسرياىن ىف اجلرائد و�رى صـور ذاس�یدهش �دا 

واكنـت ٔأول مـرة  -محمـد جنیـب  ٕانه لف الشوارع الرئيس�یة ىف الب� مع اللـواء
 . وٕان الب� لكها خرجت لتحیهتم ولكها حامس - مسهأأمسع 

وحكيت � عن ، من فوق البيت ٕاىن طول ا�هنار ٔأمسع الطا�رات متر: قلت �
 الرصـاص وقلقى �لیه عند سامعى طلقـات، حىت الصباح سهرى طول اللیل

ومعـى عبـد احلكـمي  قتحمنا القيـادة العامـة بفرقـة مـن اجلـيشالقد : قال جامل
وا�ــد مــن حــرس القيــادة .. مــن اجلنــود  ثنــني فقــطا �ومل یصــب ، �ــامر

ــا ووا�ــد مــن ــىت معن ــوا  ستســمل لك املوجــود�ن ىفاو . الفرقــة ال ــادة واكن القي
یـة العسـكریة درسة الثانو مبىن املؤأد�لهتم ىف  اوا�د اؤأ�ذهتم وا�د، جممتعني

محدى  وسلمهتم للس�ان: قالمث  -ىف منش�یة البكرى ىف ذ� الوقت  واكن -
ــد ٔأن، وحضــك.. �اشــور  ــل الشــارع ؤأرجــع وبع  مت لك شــئ خرجــت ٔ�قف

واقف �ىل �صیة الشارع وركنـت  وكنت، العربیات املارة قبل مرور اجليش
ؤأ� قریـب  ملا تقلقـني : وهو یض�ك ٔأضافو .. أ�وسنت �لقرب مىن  العربیة

 والعربیة أ�وسنت �لقرب مىن ىف ميدان املستشفى ،منك �ىل �صیة الشارع
 واكن یض�ك ... �دا  ٕانك كنت قریب ولكن بعید: فقلت ؟العسكرى 

مبعـوث مـن قـب� ؤأملینـا �لیـه  لقـد ٔأرسـل املـ�: وحتدث عن املـ� وقـال
 ولك ما طلبناه منه وافق �لیه فورا . ،تغیريات ورشوط
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مسعــى ا: ىل وقـو� عـن حضـور �ـروت عاكشـة ىف الصـباح وهتنئتـه و�دثتـه
 .. البیان ىف السا�ة السابعة

لقـد اكن هـو وزوجتـه ىف  : وقـال، ٕانـه ٔأنـور السـادات: ومسعته فقـال جـامل
مال�سـه  رتـدىالبيته وقرٔأ الورقة املكتـوب فهيـا حيرضـ  وعندما رجع، السي�

د مد�ل مرص اجلدیدة منعـه للقيادة عن وىف طریقه، العسكریة وخرج مرس�ا
حلاح مسـح � اوبعد  ،امللكف �لوقوف هناك لعدم معرفته لكمة الرس الضابط

ودار حـول  مد�ل القيادة منع ٔأیضا من ا�خول فلف وعند، الضابط �ملرور
 و�لمــت �دى وصــاح فســمعه عبــد احلكــمي ؤأ�ــريا، القيــادة بــدون �ــدوى

اح ٔأعطیتـه البیـان لیقـرٔأه ىف الصـب وىف، حبضوره ود�ل القيـادة عنـد الفجـر
 .ذا�ة .�

 واكن جامل عبد النارص یض�ك وهو حيىك عن ٔأنور السادات .
ال تنتظـریىن فسـأٔبقى ىف  : وىف السا�ة الثانیة عرشة مساء قام جامل وقال ىل

 وحياىن وخرج ... القيادة 

 

 حركة الجیش األیام األولى بعد نجاح

لكهــا عــن اجلــيش  الصــباح طلعــت جرائــد ١٩٥٢یولیــه ســ�نة  ٢٤ىف یــوم 
 نقالب .و�

.. وصـالح سـامل  رٔأیت صور جامل عبد النارص وعبـد احلكـمي �ـامر صـدیقه
اكن حيرضـ و وكـامل ا��ـن حسـني  ،مسـهاواكن حيرض ىف بیتنـا وجـامل یـذ�ر 

وجامل سامل واكن حيرضـ  ،الثاىن مسهاویقول كامل فقط دون ذ�ر  ،ٔأیضالبیتنا 
وكنـت مل ٔأراه  وعبـد اللطیـف بغـدادى، صـیاخش  هومل ٔأ�ن ٔأعرف مسهاومسعت 
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وز�ـر�  ،ٔأو قرٔأته ىف أ�وراق الـىت كنـت ٔأسـ�تلمها مسهاوال ٔأذ�ر ٕاىن مسعت 
و�ـا� حمـىي ا��ـن واكن سـلمىن  ،حمىي ا��ن واملذا�رة ٔأ�م لكیة ٔأراكن حرب

 .. �راهمي ؤأنور السادات الزا�ر أ�مسراوحسن  ،املنشورات
وكنـت مل ٔأمسـع عنـه ومل  جنیـب ىف عربـة جيـب وصورة مجلال مع اللواء محمـد

بــني  مث بعــد ذ� �لمــت �مس حســني الشــافعى، ىف بیتنــا مســه ٔأبــداأأمســع 
 . ٔأعضاء جملس الثورة وكنت مل ٔأره

 ١٩٥٢یولیـه سـ�نة  ٢٦ ظل جـامل ىف القيـادة ومل حيرضـ البيـت حـىت یـوم
ــال حرضــ.. الســا�ة اخلامســة صــبا�ا  ــوم الســا�ة السادســة مســاء : وق الی

جـامل  لقد ذهـب: وقال، الب� وسيبحر �ىل الباخرة احملروسة غادر امل�س�ی
و�ارص� القصور امللكيـة ىف القـاهرة  ،لیحرض رحيل امل�سكندریة سامل لال

و�لـس یت�ـدث  . ذا�ة السا�ة السادسـة مسـاءمسعى �او  ،سكندریةو�
وحيـاىن .. ٔأى مكـث سـا�ة وا�ـدة  .. معنا حـىت السـا�ة السادسـة صـبا�ا

 خرج للقيادة .و 
، �سـكنهالبيت ا�ى  ثنني من عسا�ر أ�من �ىل �باوقف  لثورةلی� ابعد 

ــد�ل الشــارعاو  ــد م ــني عن ــول ٔأى، ثن ــد دخ ــت یصــعد  وعن ــد ىف البي وا�
واذا  اكن ، �رجـع صعد عنـد ٔأ�ـد السـاكنني  العسكرى ورائه حىت اذا  رأٓه

 یفـتح � �لفه حىت ا�ىل الباب یظل واقف رقا وطنوقف عند مسكن  ا�ا�ل
 الباب وید�ل .

، هلم شاى وقهـوة ومـاء ویقدم، یالحظ را�ة العسا�ر ٔأن قال جامل للمراس�
لك للعسـا�ر ا�ٔ  ؤأوصاىن بتجهزي، یقدم هلم الغداء والعشاء وىف ٔأوقات الطعام

. فكنا جنهـز لك شـئ كـام قـال لنـا، الطعام الواقفني عند الباب وقت وجبات
 ویبـات ىف البيـت قلـیال وخيـرج ىف الصـباح، للبيت قلیال واكن جامل حيرض

 . خرو�ه واذا  رأٓمه �كون قبل.. وقلام اكن �رى أ�والد ، مبكرا
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ا�ى رفـض املراسـ� ولكـن  .. لغى نظام املراسـ�اس�بوع بعد الثورة أٔ ىف ٔأول 
ٕان ٔأىب  سـأٔمعل ىف القریـة ؟ ومـاذا؟ ٔأ�ن سـأٔذهب : وقال �ركنا�رافق جامل 

فـالیبقى حـىت : فقـال جـامل.. ع جناب البكباىش م سأٔظل عندمك: وقال، فقري
وبعد ذ� ، ذ� الوقت ىف امناس�ب اؤأعطاه مرتب، � ماكن معل یناس�به ٔأ�د

ىف حـرب  وهو ا�ى رافقه -ٔأما املراس� أ�ول . �لرئاسة عینه عسكرى ٔأمن
ىف ر�� للصـعید واقـف مـع امجلـوع یلـوح  مرة وهو جاملفقد رأٓه  -فلسطني 

� سوء ٔأحـوا�  فشىك .. فطلبه وسأٔ� عن �الته، قرتاب منهو�رید � بیدیه
 . عسكرى ٔأمن ىف منش�یة البكرى فعینه الرئيس.. وطلب ٔأن یلحقه بعمل 

 سـائقسأٔرسـل �  ،ٔأنت ا�ٓن ال ختر�ني والعربیة ىف اجلـراج: قال ىل جامل
 عسكرى لتخر� ومعك أ�والد .

ورٔأیـت املـدافع عنـد  مرذهبت لشقيقاىت وذهبت لز�رة حرم عبد احلكمي �ا
 مد�ل مرص اجلدیدة .

 وجبــة �یتنـاول معنـا  وال، كنـا ال نـرى جـامل ىف البيـت وقــت ا�هنـار ٔأبـدا
وقبل خرو�ـه للقيـادة حيرضـ � زوار ؤأكـرثمه  ،فطار اذا  �ت ىف البيت�

ٔأو شـاكوى ٔأو  ولكهـا ز�رات لطلبـات..  اقصـري  اوميكـث معهـم وقتـ ،ضباط
ورتب ، دون ٔأن نراه اميكث ىف القيادة ٔأ�م واكن. يادةمث یذهب للق ، تظلامت

ــادة لك ــه ىف القي ــس ؤأدوات �الق ــن مال� ــه م ــا یلزم واكن �رســل ٔأ�ــد  ،م
 .ما یلزمه ویوص� �  العسا�ر ىف عربة جيب لیأٔ�ذ

 ااكن �قصـ يئأأو ٔأشعر ٔأن ش  ىف بیتنا فمل ٔأهمت به س�بوع ٔأد�ل التلفونأٔ وبعد 
�دى قریبات ال اكن.. ماكملة ىل ىف التلفون  ؤأول، البيت و�دته ىف فقط.. 

ــور ا�ى ٔأضــع ىف مستشــفاه ــب ا�كت ــذ�ر ، طل ــف ت ؟ مســى اوال ٔأدرى �ی
امحلـل اكن �سـأٔلىن  لیه ٔأثناء مبارشته ىل وقتإاىن كنت لكام ذهبت  وتذ�رت
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لقـد قـال ىل ا�كتـور ٔأنـك : طلهبـا وقالـت عـن ةولكمتـىن السـ�ید، مسىاعن 
 ىف مستشفاه و��ن . وضعت

مـهنم اللـواءات ویطلـنب  .. نت حترض س�یدات من زو�ات الضباط الكباراك
ا��ن  البكباىش جامل عبد النارص عن �ا� ٔأزوا�ن مقابلىت لتوصیىت ٕ�خبار

عطـاىئ وحترضـ سـ�یدات ال ،ؤأیضا زو�ات لغري الضباط، طلعوا ىف التطهري
مــن ٔأحــوال ىف عهــد املــ� اكن ٔأزوا�ــن  شــاكوى وتوصــیات وتظلــامت

حضور جـامل لك  وعند. وطلبات بتحسني وتغیري ىف وضعهم ،ني فهيامظلوم
 . اجلوا�ت وأ�وراق والشاكوى ٔأعطهيا �

نصيب من �ركة  ٔأةالوقف ٔ�نه ال یعطى املر  ومهنن س�یدات یتظلمن من نظام
فقراء ؤأخواهتن ا��ور ىف �ایة  یقلن ٕاهننوبعضهن ، ٔأبوها ٔأو ٔأخوها .. الر�ل

  �ه�م فكنت ٔأرى ؤأقابل هذه املر�� �شئ من.  القصور الرثاء و�سكنون
، اىل شارع �و�رى القبة احلائط ا�ى اكن ىف أٓخر الشارع و�سد الطریقٔأزیل 

ــة أ�وســنت الســوداء وهــو ا�ى اكن جبــوار جــراج ــق  ؤأصــبح، العربی الطری
 الوقف . ذ اكن مضن مباىنامن لك اجلهات  امفتو�

 

 االنتقال الى بیت منشیة البكرى

ــو�ر ســ�نة ىف ــال ىل جــامل ١٩٥٢ اكت ــا: ق ــن مزنلن ال ٔأصــبح ذ ا ســ�ننتقل م
.. یو�ـد بیتـني : وقـال.. مزنل وا�د  یناسبنا ا�ٓن السكن مع �س أٓخر�ن ىف

 ،دور�ـن وبـه عرشـة جحـرات وىف قشـالق العباسـ�بة وا�د �بري مكـون مـن
وهـل : فسـأٔلته .. بيت صـغري بـه مخـس جحـرات.. وأٓخر ىف منش�یة البكرى 

ٔأفضـل البيـت القریـب : فقلت.. نعم  : قال؟ ارع مرص اجلدیدة قریب من ش
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.. العباسـ�یة  العموىم وال ٔأسكن البيـت الكبـري ا�ى ىف قشـالق من الشارع
نتقـال ؤأ� فـالتجهزى نفسـك لال : ختـارى ا�ى یعجبـك وقـالا: فوافق وقال

وختربیـىن  ،العزال واملراس� حيرضـ العـر�ت لنقـل املوبیلیـا وميكنك، مشغول
.. البيــت ؤأحرضــ ىف البيــت اجلدیــد  لوقــت ا�ى ســينقل فيــه مفروشــات�

 اكتـو�ر ٢٠وانتقلنـا اىل بیتنـا ىف منشـ�یة البكـرى ىف یـوم  فنفذت ما قا� ىل
 السابقني . واكنت ٔأول مرة ٔأرى البيت اكلبیتني..  ١٩٥٢س�نة 

ــة أ�وســنت ومعــى  وعبــد امحلیــد ىف  والد� هــدى ومــىن و�ــا�أٔ ر�بــت العرب
مبنش�یة البكرى   ( مـزنل الـرئيس  لوا�دة بعد الظهر وذهبت للبيتالسا�ة ا

 . جامل عبد النارص )
وو�ـدت ، البـاب من عسا�ر اجليش �ـىل اعند دخوىل البيت و�دت �دد

مــدفعان و�ــدد مــن البــوليس  ؤأمــام البيــت، دا�ــل احلدیقــة عســا�ر ٔأیضــا
ة والبيـت � سـور �ـاىل وتو�ـد جحـر . مـدفعان وفوق سـطح البيـت، احلرىب

مبىن  والبيت صغري. متالصقه �لسور �ىل ميني الباب اخلار� دا�ل البيت
ؤ�نـه مبـىن لیكـون  ولـيس � نظـام بيـت، �ىل طراز قـدمي �حلجـر أ�بـیض

وحيــاط حبدیقــة �بــرية �لنســ�بة  ،ماكتــب ٔأو مــاكن عســكرى ولــيس للســكن
  ٔأجشار �برية مزرو�ـة مـن عرشـات�ٔأزهار  وال یو�د هبا خرضه ٔأو، للبيت

الـثالث  والبيـت مـد�� نفـس. كتقـد�رى وىه مـن ٔأجشـار الاكفـور الس�نني
ممـر ولـيس صـا� وینهتـ�ى  ذ الباب ا�ى ىف الوسط �ىلاختالف أأبواب مع 

، والباب ا�ى �ىل ا�ميني یوصل حلجرة النـوم ،بباب �ىل احلدیقة من اخللف
 والـثالث ٔأبـواب �ـىل، �ىل الشـامل یوصـل حلجـرة الصـالون والباب الثالث

. مدهون ٔأخرض ذ تو�د در�ة سالمل وا�دة وسور من اخلشبافرانده  ش�به
أ�وىل السفرة والثانیة : دا�لها جحرة شامل املمر جحرة .. وجحرات البيت اك�ٓىت

جحـرة  املمر جحرة دا�لهـا جحـرة ٔأیضـا أ�وىل املكتـب والثانیـة وميني، الصالون
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عت فيـه رس�ـر عبـد وضـ وجبوارها ممر صغري بـه شـ�باك �ـىل احلدیقـة، النوم
 جحرة �برية لٔ�والد وممر أٓخر �ىل ا�ميني . وىف أٓخر املمر �ىل الشامل، امحلید

والبيـت ا�ى لـيس �  ،نظـرت حـوىل اىل السـور العـاىل واملـدافع والعسـا�ر
الىت كنت  فتقدت الصا�اواحلدیقة اجلد�ء و ، ولكه ممرات ٔأو بيت شلك فيال

.. املستشفى العسـكرى و�ـو�رى القبـة  انٔأ�لس فهيا والفرانده والشارع وميد
 وحىت املار�ن ىف الشارع .

فقيـل ىل ٕان قائـد  ؟ . املـدافع والعسـا�ر ولك ا�ى ٔأراه.ملا لك هـذا : سأٔلت
رتـب لك و  -البكباىش ٔأمحـد ٔأنـور  وهو -البوليس احلرىب حرض ىف الصباح 

 عملهامسه ىف أ�وراق الصـغرية الـىت كنـا �سـ�ت اكنت قرٔأت  ذافتذ�رته .. شئ 
 وسكت ...  هلكن ال ٔأعرف

 مل ٔأسـ�تطع النـوم تعـىب رمغ وىف اللیل.. ضاءة ىف احلدیقة زائدة ىف املساء �
وكنـت مسـ�تلقية .. الوا�ـدة بعـد منتصـف اللیـل  وىف السـا�ة. لكرثة الضوء
: ومسعتـه یقـول ،ومل ٔأمن مسعت صوت عربة جامل تد�ل احلدیقة �ىل الرس�ر

و�كفـى ، رصف العسـا�رانـزل املـدافع و  .. عشـ�یل املـداف؟ ما هـذا � �ـدع 
 طفـئ النـور � �ـدعاو ، ثنـني مـن البـوليس احلـرىبااجليش و  ثنني فقط منا

ٕانـه سـيبات ىف  واكن موجود ضـابط  نوبتىشـ قيـل ىل. ضاءه خفيفةاو�كفى 
 . � عشاء حسب تعل�ت جـامل و�ز�، احلجرة الىت جبوار الباب اخلار�

؟ البيـت  وهل جعبـك؟ ٔأال زلت صاحية : وقالوعندما د�ل احلجرة حياىن 
واحلدیقـة عنـدما تنسـق  ،ٕانك س�تعتاد�ن �لیه: فرد قائال.. مل یعجبىن : قلت

 .. و�زرع س�یكون البيت ٔأحسن
ا�ٓن ٔأقدر  .. الكثرية ضاءةىن جيب ٔأن ٔأ�م ىف هذه �أٔ كنت ٔأحسب : قلت

ى فعـ� ٔأمحـد ما هـذا ا�.. لك احلراسة  لقد رصفت: قال . ٔأ�م بعد ختفيفها 
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مسعتـك   لقـد: قلت. ثنني أٓخر�ناثنني فقط �ىل الباب و ا�ري  ٔأنور ؟ مل ٔأبقى
 ؤأنت تعطى أ�مر برصف احلراسة .

 ُ ُ ظم البيت ورُ ن  .. رعت �لزهورسقت احلدیقة وزُ تب و�
ىب سـكنات  بتدٔأت ٔأعتاد �ىل احلیاة ىف املنطقـة العسـكریة ولك مـا حيـیطاو 

 وخطوات العسا�ر . لربو� صوت ا�وال ٔأمسع .. اجليش 
سـ�نة وا�ـدة  اكن عید ميالد عبد امحلیـد وبلـغ ١٩٥٢ٔأكتو�ر س�نة  ٢٩یوم 

 نتقالنا للبيت ىف منش�یة البكرى .ا واكن مىض �سعة ٔأ�م �ىل، من العمر
وقبـل عبـد امحلیـد  حرض جامل للبيـت وتنـاول الغـداء معنـا والطـف ٔأطفـا�

وحيـاىن .. ٔأحرضـه معـك وسـوف ال  حـتفىل بعیـد مـيالدهاسـأٔخرج و : وقال
 ٔأخواىت . وخرج وكنت دعوت

طلبت .. �الته شدیدة  مرض عبد امحلید �ىن یوم عید ميالده أ�ول واكنت
رفضـا ��  وبعد ٔأن حفصـه رفـض، ا�ى یعاجل ٔأطفالنا ا�كتور الكبري املشهور

نت �ارفة ٔأ� �اىن الیوم ٔأد ا ؟ یهافلوس : حلا� وقال ىلأأ�ذ أ�تعاب رمغ 
وعنـد ذ�ـر ، هذا ٔأقل ما ٔأقـدر ٔأن ٔأقدمـه.. مساء  واكن الوقت؟ فلوس یه ا

�دمــة ٔأوالد  ٕاىن ىف: ذ�رهــا ؤ�هنــا ٔأتفــه شــئ ٔأصــبح ىف نظــره وقــال الفلـوس
وأ�حسـن ٔأن ال یعـرف ، ٔأى وقت طلبيىن ىفاالبكباىش جامل عبد النارص و 

وطلــب مــىن رمق التلفــون  ،ال یــزنجع ؤأ� ٔأتــوىل �ال�ــم مبــرض ٔأطفــا� حــىت
طلبـىن ىف التلفـون  التـاىلوىف الیـوم . �ـدا صـبا�ا سأٔسأٔل عن الطفل: قالو 

.. عبـد امحلیـد  وظل حيرض حىت شـفى، سأٔمر �لیه: عن �الته وقال وسأٔلىن
شـعرت . ٔأسـ�تاذ طـب أ�طفـال وهذا ا�كتور هو ا�كتور مصطفى ا�یواىن

ــذ�رت أ��ما�را�ــة و  ــان وت ــت  متن ــىت كن ــه ؤأنتظــر ســا�ة ال ٔأذهــب عیادت
 . ٔأول لفته نبي� تلقيهتا ٔ�عز شئ عند� ومه ٔأطفالنا واكنت، تنيوساع 
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ٔأو ىف مبـىن اكن �ـىل  اكن جملس الثورة جيمتع ىف القيادة العامة �كـو�رى القبـة
واكن مبىن �دید بنـاه .. الثورة �جلز�رة  �و�رى قرص النیل قدمي ٔأو ىف جملس

 . امل� فاروق
�ب جحـرة  طـرقابعة صـبا�ا ویاكن جامل حيرضـ للبيـت ٔأحيـا� السـا�ة السـ
ویقول صـباح اخلـري ونضـ�ك  .. النوم فأٔقوم ؤأفتح الباب ؤأقول صباح اخلري

.. جــ�ع اقبـل احلادیـة عرشـة صـبا�ا ٔ�نـه عنـد�  سـأٔ�م ؤأحصـى: ویقـول.. 
 . ٔ�حصى أ�والد هدى ومىن ل�هاب للمدرسة ؤأ�ركه ؤأذهب

الصـباح ؤأحيـا�  حـىت امتعـویظـل جم ، جيمتع ٔأیضا ىف بیتنـا واكن جملس الثورة
 نوجيمتعــو، �للیــل ة�نیــمــرة و�روحــوا و�رجعــوا ، حــىت الظهــر وبعــد الظهــر

 .. جممتعني اىف بیتنا ٔأ�م نویظلو
واكنــت . جــ�ع ىف بیتنــا ٔأبــدااشــرتك ىف ٔأى ا اللــواء محمــد جنیــبٔأن ومل ٔأرى 
بعـد هبـا ٔأ�لتصـدر  ذا�ةالىت تصدر ؤأقرٔأها ىف اجلرائد ؤأمسعها ىف � القوانني

 اضـابط وكنت ٔأرى جامل قبل خرو�ه یطلب، بیتنا ج��ات املس�مترة ىف�
ذهـب أأرسع و : وهو یقول للضـابط ؤأمسعه اوجيئ عند الباب ویعطى � ظرف

مث ، الثورة حرضه ىل ىف القيادة ٔأو جملسا�ىل القرار و  لیوقع للواء محمد جنیب
 �ر�ب العربة وخيرج .

النوم �ىل �انىب الرس�ر فوق  ىف جحرةتلیفونني و وضع تلفون ىف جحرة املكتب 
 الكومودینو .

عنـه �لتلفـون وعـن الوقـت  قبل حضور جامل ىف املساء اكن �كـرث السـؤال
واكن هــذا الســؤال ، فيــه ىف البيــت اا�ى س�یحرضــ فيــه ٔأو �كــون موجــود

ٔأ�م  وكنـت. �ادى لكنه اكن �لنسـ�بة ىل �ـري �ـادى �لنس�بة لطالىب ماكملته
وكنت ٔأمسع لكمـة وز�ـر ومل  ، جرس التلفون ؤأرد �ىل املت�دثؤأحصى �ىل

ٔأمسـع  وكنت ؟ �یف یت�دث وز�ر ویطلب بیتنا ىف التلفون ذأأعتاد سامعها 
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ٔأصـبح شـئ �ـادى ىف بیتنـا لكمـة  وز�ر من قبل یعىن صاحب املعـاىل وا�ٓن
 .. س�یدات من زو�ات الباشوات سابقا طبعا ؤأیضا تطلبىن، وز�ر

جامل عبد النارص واكن الوقت  ان امللكة السابقة طلبت �لكمحىت وا�ة �رمي
 .�لهيا  وكنت الىت ردت، صبا�ا

وعنـد حضـور ، �للغـة العربیـة ؤأذ�ر مرة طلبه وز�ـر أ�وقـاف واكن ینطقهـا
بـدل وز�ـر أ�وأٓف كـام  -وز�ـر القوقـاف : فقلت جامل وكنت �مئة وحصوت

 .. وحضكنافض�ك وطبعا حصحت نطقها .. ل عنك أٔ س - ننطقها
ــ ــلكت وزارة ال ٔأ�ىس ــام ش ــت لك ــوز�ر فكن ــاف لل ــد القوق ــىن لك . اجلدی یع

وكثريا ىف الوقـت ا�ى ، عنه ناكنوا �سأٔلو والص�افيني. الطلبات وز�ر وز�ر
، للبيـت فيه من القيادة ٔأو جملس الثـورة ىف اجلز�ـرة وىف طریقـه �كون خرج

رب حضـوره قـ حـظكنـت �وقـد . واللك �رید ماكملته عند حضـوره فـورا
�سأٔل عنه اكن و . رشاد ماكملتهووز�ر � نيللبيت عندما �كرث طلب الصحفي

 ؤأتـذ�ر بعضـها كنـت قرٔأهتـا ىف أ�وراق الصـغرية.. ٔأسامهئم  نویذ�رو اضباط
 قبل الثورة .

ــون ــدث �لتلف ــت یت� ــوره البي ــد حض ــى  .. وعن ــات ویعط ــل ىف ماكمل ویظ
 ؤأ� جبانبه ال ٔأفتح مفـى، ر�روحيدثه رؤساء التح، ؤأوامر رشاداتاتوجهيات و 

یعـىن السـا�ة الوا�ـدة  هذا اذا  رجع مبكـرا. ورمبا ٔأ�م..  يئاوال ٔ�ىن ٔأمسع ش 
 صـبا�ا ٔأمـا عنـد رجو�ـه السـا�ة السـابعة ،ٔأو حىت الثالثـة صـبا�ا ٔأو الثانیة

  .. فاكن ینام سا�ات قلی� وخيرج قبل الظهر
طلبتىن ٔأم لكثوم ىف التلفـون  نتقالنا للبيت ىف منش�یة البكرى .اهذا من ٔأول 

وسـأٔلته عـىن  البكباىش جامل عبد النارص ٔأمس ىف القيـادة وقالت ٕاهنا قابلت
املاكملة التلفونیة الـىت رسرت هبـا  واكنت. افأٔ�ذت ميعاد .. و�رید ٔأن �زورىن
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ؤأكرث س�یده فرحت هبا وبلقاهئـا .. ٔأم لكثوم ىل ىف التلفون  ؤأس�تعدتىن ماكملة
  ىف بیتنا .

 

 بسیطالم 

 �اكن جامل �شعر بأٔمل ىف بطنه مل ٔأ�مل به  .. شهر مایو ١٩٥٣الوقت س�نة 
 لعدم وجوده ىف البيت ٔأ�لب الوقت . بعد مدة

ؤأریـد ٔألك  سأٔحرضـ �ـىل الغـداء: ىف یوم قبـل خرو�ـه ىف الصـباح قـال ىل
�ـزت ا�ٔلك . بأٔمل ىف بطـىن �سـ�یط خفيف من اخلضار املسلوق ٔ�ىن ٔأشعر

وقلـت  نتظرته تناولت الغـداءاوبعد ٔأن ، لغداء ومل حيرضا كطلبه و�ان وقت
 للحضور . إانه مشغول ومل جيد وقت

امحلد � خبري وفـاق  جامل: ىل قالو . حرض عبد احلكمي �امر وطلب مقابلىت
 ٔأن و�سـأٔل عنـك و�ریـدك، � جـراء معلیـة املرصـان أ�عـورامن البنج بعـد 

 تذهىب � ىف املستشفى ا�ٓن .
�ـداد اوطلـب مـىن  �یـف ٔأجریـت � معلیـة ومل یقـل ىل :فاندهشت وقلـت

جراء العملیة وامحلد � اكنت معه ٔأثناء  لقد: قال عبد احلكمي ؟�داء خفيف 
. 

�یـف : قلـت. �جليش ذهبت � ىف مستشفى ا�كتور مظهر �اشور الضابط
بعـد ٔأن خرجـت مـن : وقال، ز�ا�كامل ٔأرد  : قال؟ جترى معلیة ومل ٔأعرف 

مـن  وكنت مرتب، باح حرضت للمستشفى ومعى عبد احلكميالص  البيت ىف
�شـئ قلـت �  وحـىت ال تعلمـى، جراء العملیـةأأمس احلضور للمستشفى و 

 امحلد � � حتیة .: بتسم وقالاو .. �زى الغداء 
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 �وال ٔأمكـث  ،ذ اكن یطلـهبماكنت ٔأذهب لك یـوم لز�رتـه ومعـى أ�والد 
اللطیف بغدادى وزوجته ىف املستشفى  عبد قابلت. لكرثة الزوار اقصري  اوقت

ىف  وقالـت ٕاهنـا سـزتورىن.. ٔأول مرة ٔأراه ؤأتعـرف �زوجتـه  وكنت، �زورونه
 البيت .
مـرىس اىل ذهـب  وبعـد ٔأ�م قلـی�.. البيـت اىل س�بوع ورجـع جـامل أٔ مىض 

ا�كتور مظهر �اشـور لیكـون جبـواره  مطروح وذهبت معه وأ�والد ورافقنا
 . كو� معناته لتبن ال زو�ة ا�كتور و ودعى جام ،ةوقت النقاه

لـيس ، وىف �ایـة التواضـع سرتا�ة قدمية البنـاءامكثنا ىف مرىس مطروح ىف 
وتو�ـد ، حىت مل �كن هبـا جحـرة سـفرة.. وقدمية   الرضوریة�هبا مفروشات 

 وحرضـ جـامل سـامل وبقـى مـدة، و�دد مـن الكـراىس ىف الصـا� �رابزية فقط
  رجعنا القاهرة .س�بوع و أٔ . مكثنا .قامتنا ا

و�ســلموها  الشــاكوى والطلبــات تصــلنا �كــرثة �لربیــد ٔأو حيرضــ ٔأحصاهبــا
ال تقـابىل : قـال ىل. عند حضـوره لعسكرى أ�من لتوصیلها ىل ؤأعطهيا مجلال

 . الالىت ال ٔأعرفهن طبعا ..بعد سؤاىل  �من الس�یدات  أأ�د
جلـبس وبعـد فـك ا ،سـ�بو�انأٔ ساىق ىف اجلـبس  توقعت �ىل ر�ىل ووضع

واكن هنـاك دكتـور عظـام  مستشفى ا�كتور مظهر �اشوراىل كنت ٔأذهب 
ذهاىب للمستشفى و�دت حرم ٔأنور  ٔأثناءو . كهر�ء �ىل ساىق�الج �ل لعمل 

ٔأصـبع  واكنـت ٔأجریـت لهـا جرا�ـة ىف، ؤأ�ـربوىن بوجودهـا السادات هنـاك
ــدها ومتكــث ىف املستشــفى  ــرة  ..ی ــا ىف احلج ــا  رزهت ــرة ٔأراه ــت ٔأول م واكن

 ٔأتعرف هبا .و 
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 فى بیتنامحمد نجیب 

ؤأعضـاء جملـس  سـتيقظت �ـىل صـوت دخـول عـر�ت جـاملاكنت �مئـة و 
ىف الظالم و�دهتم یـد�لون البيـت  مقت ونظرت من الش�باك ..الثورة لكهم 
كنـت  : قلت ىف نفىسـ.. محمد جنیب وعرفت ٕ��الن امجلهوریة  ومعهم اللواء

مكـث اللـواء  !للیـل ىف بیتنـا ا �مئة وحصیت �ىل رئيس مجهوریـة ىف نصـف
 ود�ل جامل احلجـرة، نرصفوااو  اقصري  االثورة وقت محمد جنیب ؤأعضاء جملس

لز�رتـه ىف بیتنـا بعـد  رصار محمد جنیـب احلضـوراحىك ىل عن . ورأٓىن واقفة
 .وتنصیبه رئيسا لها   �الن امجلهوریة مبارشةا

 

 مؤامرة سالح الفرسان

حرضـ جـامل للبيـت واكن الوقـت  .. ١٩٥٤الوقت ٔأول الصیف مایو سـ�نة 
ــال ىل  ..املغــرب   ذهــىب لشــقيقتك ىف اجلــزيةا�ــزى نفســك وأ�والد و  : ق

وجيـب ٔأن تغـادرى البيـت  ،مىض اللی� عندهااو�ذى معك مال�س للنوم و 
ــت ــه مســاء ٔ�ن البي ــل الثامن ــا هيــامج وحيمتــل دخــول بعــض الضــباط  قب رمب

 . بنفىس �لتلفون  بعد ٔألكمك�وال �رجعى ، لنسفه ����ت
 وطلبت العربیـة وىه أ�وسـنت السـوداء فهيا املال�س �زت ش�نطة وضعت

ىف الصالون ومعـه ضـباط  واكن جامل، وكنت ٔأخرج هبا ؤأد�لت ىف احلدیقة
 ومل یغادر البيت .
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الثامنـة مسـاء د�ـل  وىف السـا�ة، �لست ىف جحرة املكتب ٔأنتظـر خرو�ـه
�یف مل تغادرى البيت : قال  ..ىف البيت  اجامل احلجرة ورأٓىن وأ�والد ال زلن

جيـب ٔأن  : فقال وهـو منفعـل، كنت ٔأنتظر خرو�ك ؤأخرج قلت  ؟ل�ٓن 
واكن ا�ى   ؟ال زلـمت ىف البيـت  و�یف ٔأخرج ؤأنـمت، القيادة ا�ٓناىل ٔأذهب 

العربـة ىف احلدیقـة : فقلـت !؟وهو ال زال ىف البيـت  فكرت فيه �یف ٔأخرج
هـو .. ور�بنـا  نـت عربتـه د�لـت احلدیقـة ٔأیضـاواك، البيـت �ـاال  وسأٔ�ادر

 وخرجنا سو� ىف وقت وا�د . أ�وسنت ةعربته ؤأ� وأ�والد العرب
الوقـت : فقـابلتىن وقالـت ذهبت لشقيقىت ىف اجلزية واكنـت السـا�ة التاسـعة

 فأٔ�ربهتا عن سـبب جمیئنـا ىف هـذا الوقـت؟ كنمت  متأٔخر وأ�والد معك ٔأ�ن
 .  وزو�ا الوجومفسكتت و�ن �ىل و�ها ىه

مـاذا  : ٔأفكـرحصـوت  ولكام، قضيت اللی� وكنت ٔأ�م ؤأحصى ٔأى نوما متقطعا
 ؟ � �رى هل �سف البيت؟ جرى 

ومسعــت جــرس  ،فطــار مــع أ�والد وشــقيقىتوىف الصــباح كنــت ٔأتنــاول �
 .. التلفون واكن املت�دث جامل عبد النارص

، حرضت ا�ٓن وسأٔ�م وقدا�ٓن ميكنك احلضور و�لكمك من البيت : قال ىل
 و�ر�ت شقيقىت، امحلد �: فقلت.. وىه ىف الطریق  ةوقد ٔأرسلت � العربی

 .الغداء  �رس�ة واكنت ترص �ىل ٔأن ٔأبقى معها ٔأتناول
ٕاهنـا اكنـت مـؤامرة ىف سـالح  : و�ـدت جـامل مل یـمن وقـال.. رجعت البيت 

و�ـارفني  نا �اهز�نك : وقال، قبضنا �ىل الضباط املتأٔمر�ن الفرسان وامحلد �
ختـرج د�بـة وتوصـل للبيـت  رمبـا: لكـن قلـت، الوقت ا�ى سـيتحر�ون فيـه

 امحلد � .: فقلت.. �كون �اىل حىت ٔأطمنئ �لیمك  وأ�حسن ٔأن، وترضبه
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 العدد األول لجریدة الجمھوریة

ــدٔأ جــامل�شــهور قلــی�  قيــام الثــورةبعــد  ، صــدار جریــدة یوميــةحيرضــ ال ب
 وكنت ٔأمسعه وهـو یت�ـدث جبـانىب، صدارهااقبل  ابري �  �داش�تغل وبذل او 

اكنـت و ومشاورات  البيت ىف اللیل ویو�ه تعل�ت و�رتيباتاىل بعد رجو�ه 
وشـلكها �ـدة  ویغري ویبـدل ىف �رتيهبـا، كمنوذج ؤأراها ىف البيت �كتب �سخ

 .. صدرت جریدة امجلهوریة ؤأ�ريا ،صدارهاامرات وذ� قبل 
وكنـت ٔأ�ـزت جبریـدة  ،�سـلمىن العـدد أ�ولوهـو  واكنت الفر�ة �ىل و�ـه 
 جامل عبد النارص هبا . ه�ماامجلهوریة ملا شاهدته من 

ٔأنـور السـادات وا�ى  اكنت تصدر مقاالت �مـة ىف جریـدة امجلهوریـة �مس
 . اكن �كتهبا هو جامل عبد النارص

.. ا وفهمت ٕانك اك�هب ٕان هذه املقا� من �مك وقد عرفته: وىف مرة قلت �
 . نعم: فرد وقال

 

 قصة مصحفى جمال عبد الناصر ومحاولة االغتیال بالمنشیة

ىف فيال  اس�تأٔجر� دوراو اسكندریة اىل ذهبنا  .. ١٩٥٤الوقت صیف س�نة 
 ٔأى كنا.. �سكنه �ائ� اكنت سكنا ىف ا�ور أ�ول والثاىن  .. �ىل الكورنيش

�ني وميىض معنا یوما س�بو ٔأو أٔ  س�بوعأٔ اكن جامل حيرض لك . �شرتك مع �ريان
سـافر جـامل و .. واكن وقـت احلـج . ىف منش�یة البكـرى وا�دا و�رجع القاهرة

 شهر ٔأغسطس . ١٩٥٤داء فریضة احلج ىف صیف س�نة �ٔ  عبد النارص
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ومكثـت بضـعة ٔأ�م مث  سـ�تقبا� ىف القـاهرةا�ٔ�ـون ىف اسكندریة رجعت من 
 . شهر سبمترب وبقينا حىت، سكندریةلال �دت

ىف  خطــا� ىف أٓخــره اكن جــامل عبــد النــارص ســ�یلقى.. و�ر ىف شــهر اكتــ
 ىف ميدان املنش�یة .سكندریة �

ىف جيبـه مصـحف  وقبل خرو�ه اكن یضع دامئـا، �ادر البيت وقت الغروب
 صغري ىف �الف من املعدن أ�بیض .

فأٔ�ذت ٔأحبـث .. �لقطار  ذ سيسافرامل جيده وقت خرو�ه واكن مس�تع�ل 
فأٔحرضت مصحف أٓخـر بغـالف مـن .. ومل ٔأ�ده  عن املصحف ؤأ� مرس�ة

املصـحف ذو  وعند خرو�ه و�دت، فأٔ�ذه جامل ووضعه ىف جيبه الكرتون
واكن ، جفریـت مرسـ�ة ؤأعطیتـه � عتاد ٔأن خيـرج بـهاالغالف املعدن ا�ى 

�ادث  واكن  ..فأٔ�ذه ووضعه ىف جيبه وخرج �ملصحفني  �لقرب من الباب
طـالق الـ�ىن رصاصـات او  لقائـه اخلطـابااء ٔأثنسكندریة ميدان املنش�یة �ال

 ٢٨  حىت یـومنين املصحف�ذاجامل عبد النارص خيرج هب فظل.. �لیه وجناته 
بنفسه ىف ماكن ال  یضعهام البيتاىل واكن عند رجو�ه ، ١٩٧٠سبمترب س�نة 

 .. ١٩٧٠سـبمترب سـ�نة  ٢٨یـوم  فعـل نفـس الشـئ وقد.. یتغري ىف احلجرة 
 . ؤأ�زت هبام وا�ٓن ٔأ� حمتفظة هبام

ستسـمعى : وقـال ىل �دثىن جامل عبد النارص �لتلفون بعد احلادث مبـارشة

 وال تزنجعى . يئأأ� خبري مل یصیبىن ش .. ذا�ة �
 ٤واكن معــره  یــةدبــىن �لزائــدة ا�و ا مــن احلــادث مــرض �ــا� نيبعــد یــوم

جيـب : مظهـر �اشـور وحفصـه وقـال حرضـ ا�كتـور. س�نوات ومثانیـة ٔأشـهر
جـ�ع وا�كتـور ظـل اواكن جامل عبد النارص عنـده  ،� فورا ةا�جراء جر ا

ــع �ــا� ــه لال، یالحظــه م ــل خرو� ــوروقب ــال ل�كت ــام: جــ�ع ق  ترصــف ك
 . �س�تدعى احلا�
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مث حرضـ بنفسـه ؤأ�ـذ �ـا� ، العملیة جراءرجع ا�كتور مستشفاه لیجهز ال
ا�ـدة وىف السـا�ة الو . واكنـت السـا�ة العـارشة مسـاء ىف عربة وذهبت معـه

جملس  ومعه بعض ٔأعضاء، حرض جامل للمستشفى قبل ذهابه للبيت صبا�ا
 جراء العملیة .االثورة لیطمنئ �ىل �ا� بعد 

زار . لك یوم �قائق مكثت ىف املستشفى مع �ا� مثاىن ٔأ�م اكن جامل �زوره
 . ؤأحرض �لبة شو�والته محمد جنیب �ا� ىف املستشفى

 

 د حسنین ھیكلتھنئة برئاسة الوزارة من محم

، فأٔ�ـذت السـام�ة كنت �مئة ومسـ�تغرقه ىف النـوم ومسعـت جـرس التلفـون
ٔأهنئك جامل عبد النارص رئـيس : قال .. واكن املت�دث محمد حس�نني هیلك

�رئاسـة  ٔأهنئـك: فضـ�ك هـیلك وهأٔهـأٔ وقـال.. �ىن : فقلـت جملس الوزراء
الـوزراء  ىف منصـب رئـيس واكن !؟جامل عبد النـارص الـوزارة وتقـوىل �ىن 

لقـد : وقـال هـیلك. ومشـالك �ركهـا حملمـد جنیـب لفرتة قصرية وبعد �الفـات
 لیه .إانه ىف الطریق .. ٔأ�ربك ؤأهنئك قبل وصو� للبيت  ٔأردت ٔأن



٨٥ 

 ۱۹٥٥ینایر  ۷فى عبد الحكیم بنائى أمولد أصغر 

 .. مو� عبد احلكمي ٔأصغر ٔأبناىئ ١٩٥٥الوقت س�نة 
ىف  جــ�عاد النــارص واكن عنــده قبــل ذهــاىب للمستشــفى طلبــت جــامل عبــ

سـأٔذهب للمستشـفى  ٔأ�ربتـه بـأٔىن. البيت مـع وفـد سـوداىن والوقـت مسـاء
.. ولكــن ممكــن ینرصــفوا ؤأذهــب معــك  یو�ــد عنــدى وفــد ســوداىن: فقــال
 وقد طلبتك ٔ��ربك فقط . .. وال داعى للقلق سأٔذهب مبفردى: فقلت

�لتلفون مـع  ا�كتورحتدث . احلادیة عرشة مساء و� عبد احلكميىف السا�ة 
فقـال ، سأٔحرضـ ا�ٓن: جامل وقالفرد  ،جامل وهنأٔه ؤأ�ربه بأٔىن واملولود خبري

لقـد : فقـال � جـامل عبـد النـارص، ولتبقـى حـىت الصـباح ال تتعـب: ا�كتور
. سأٔحرضـ .. ٔأن ٔأحرض معهـا للمستشـفى ؤأهنهئـا �سـالمهتا مبـارشة عتدتا

بـد النـارص للمستشـفى ورٔأى جامل ع  وىف السا�ة الثانیة عرشة مساء حرض
 او� قال من قبل ٕان املولـود اذا  اكن قد واكن  ..عبد احلكمي  : املولود وقال

 سأٔمسیه عبد احلكمي .
 و� عبد احلكمي جامل عبد النارص . ١٩٥٥ینا�ر س�نة  ٧وىف 

 

 المباحثات مع االنجلیز فترة

شـاء مـع الع  جنلزي عن مرص وقت املباحثـات اكن جـامل حيرضـقبل �الء �
ویقـول ىل بعـد  .. حضـورى بعض أ��انب وكنت ٔأدعـى معـه ویعتـذر عـن

وسـ�یدات ٔأ�انـب مـن . عتـذرتامعـى و  ةٕانـك كنـت مـدعو : رجو�ه البيـت
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لــز�رىت  اميعــاد نوحيــدد لهــ، مقــابلىت یطلــنبوزو�ــات الســفراء  الضــیوف
 . ؤأتعرف �لهين

ا ؤأحرضت تقاهنا ففكرت ىف، جنلزيیةكنت ٔأ�د صعوبة ىف الت�دث �للغة �
اكنـت تعلمـىن ، جنلزيیـةىف اللغـة � ةذابتدٔأت ٔأقرٔأ كثريا مبسا�دة ٔأسـ�تاو  اكتب

 .. الطریقة الىت ٔأتقدم هبا ىف اللغة
ٔأحيـا� عنـد رجو�ـه  واكن. وكنت �مته ؤأظل ٔأقرٔأ ؤأكتب وقت سـهر جـامل

 .. ىف سا�ة متأٔخرة جيدىن ال زلت مل ٔأمن
سـ�نوات وقـت  قضـيت بضـعة ٔأما اللغة الفر�س�یة فكنـت. وطبعا كنا نض�ك

 . هبا وتقدمت فهيا �لقراءة ٔأیضا ومل ٔأ�د صعوبة ىف الت�دث، ا�راسة ٔأتعلمها
زارته ىف مزنلنا  بعد رجوع الرئيس من مؤمتر �ندوجن، ١٩٥٥ىف صیف س�نة 

وىه ، فلور اكولز mrs Flur Cawls مبنش�یة البكرى س�یدة ٔأمر�كية تدعى
واكن  ن �رافقهـا عبـد القـادر �ـامتواك، أ�مر�كيـة Lookجم�  زو�ة صاحب
طلبـت مقـابلىت ورؤیـة ٔأوالد�  نهتاء الز�رةاوبعد . س�تعالماتوقهتا مد�را لال

وقـد �رشـت الصـور ىف جمـالت ٔأمر�كيـة مهنـا  ،ؤأ�ذ صورة لنـا مـع الـرئيس
Time  صـورة تنرشـ  واكنـت ٔأول. ٔأحتفظ هبـممازلت و   ..وجمالت فر�س�یة

عبـد احلكـمي ٔأصـغر ٔأبنائـه یبلـغ مـن العمـر  واكن، للرئيس مع زوجته ؤأوالده
 ٔأربعة ٔأشهر .

مبـىن  ىف بيت �ـىل الكـورنيشاسكندریة اىل ذهبنا  ١٩٥٥ىف صیف س�نة 
، فيـه �شـاركنا �ـريان سـ�تأٔجر�ه وملا، �ىل خصور �الیة مكـون مـن دور�ـن

ؤأ�لس ىف اكبينه �س�یدى �رشـ وجبـوارى  وكنت ٔأذهب للشاطئ مع أ�والد
 . عبد احلكمي
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ٔأو  نئأكـرث مـن یـوم مرات قلی� لالسكندریة وال ميكـث رئيس حيرضواكن ال
واكن .. ذهـب للشـاطئ ٔأبـدا ومل ٔأراه  ومل �كن حضوره ليس�متتع �لبحـر، یوم

 . احيرض �ميىض معنا وقت
 نهتاء الصیف ٔأى ىف شهر سبمترب رجعنا للقاهرة .ابعد و 

وقـت ٔأبـدا ٕاذ مل �كـن یو�ـد  قيـام الثـورةل�ٓن مل ٔأخرج مـع جـامل ٔأبـدا بعـد 
السي� واملرسـح ا�ى اىل وكنت ٔأذهب ، قلیل واكن خرو�، لنخرج سو�

 وكنـت.. ؤأحرضـ حفـل ٔأم لكثـوم ، ٔأجنبیـة اعند حضور فرق وأ�و�را، ٔأحبه
.. ٔأو زو�ـات الضـباط  �دى الس�یدات من ٔأقارىبأأدعى ل�هاب و�رافقىن 

ور عنـدما رتیـاح والرسـ ویظهر �لیـه � ،فالتخر� وتتسىل: واكن یقول ىل
 اوقتـ املهم ٔأن �كوىن مرسوره وتقىضـ: ٔأو سأٔخرج ویقول ىن خرجتأٔ یعرف 

 . یامسل 
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 اللقاء األول مع یوانكا بروز تیتو

تيتـو  حرض الـرئيس الیوجوسـالىف جوزیـف �ـروز ١٩٥٥ىف د�سمرب س�نة 
واكنت السـ�یدات بعـد  ،وزوجته الس�یدة یواناك اىل مرص ىف ز�رة ٔ�ول مرة

 ةحفرضـت السـ�ید.. املأٓدب الـىت تقـام للضـیوف  شرت�ن ىفالثورة ال زلن ال � 
منشـ�یة  تيتـو لـز�رىت مـع السـ�یدات املرافقـات لهـا ىف مزنلنـا ىف یواناك �روز

 .زو�ات الوزراء  اهتؤأمقت مأٔدبة عشاء لهن حرض ، البكرى
وىه طیبـة �ـدا ورقيقـة  رؤیـة ٔأوالد� .. طلبت الس�یدة قرینه الرئيس تيتـو

 ،ؤیـة عبـد احلكـمي واكن معـره ٔأ�ـد عرشـة شـهراوطلبـت ر  ،حتب أ�طفـال
ورؤ�هتـا � ٔأول  وىه ل�ٓن ال تنىس عبد احلكـمي.. ومحلته بني زراعهيا وقبلته 

وجتلسـه جبوارهـا وتـدعو� لـز�رهتم ىف  ولكام زارو� تصاحفه حبرارة، مرة وحتبه
 یوجوسالفيا .

ؤأثنـاء . قبـةىف قرص ال  واكنت ٔأول ضیفة ٔأزورها، زرهتا ىف قرص القبة مبفردى
 وصاحفىن و�لس معنا �قائق . الز�رة د�ل الرئيس تيتو الصالون

 

 تأمیم الشركة العالمیة لقناة السویس

كنا فيـه ىف  ىف نفس البيت ا�ىسكندریة ذهبنا لال ١٩٥٦ىف صیف س�نة 
یولیــه رجعــت  ٢٣وقبــل  حتفــال بأٔعیــاد الثــورةوقــت �. الصــیف الســابق

یولیـه ذهبـت اىل اسـكندریة مــرة  ٢٥وىف  ،تنـاوأ�والد للقـاهرة كـام ىه �اد
 ٔأخرى .
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لقـاء اخلطـاب ىف السـكندریة لال یولیه ىف املساء حرض الرئيس ٢٦وىف یوم 
ــه عنــده  وبعــد ٔأن، ميــدان املنشــ�یة ــال ٕان ــوزراء ىف اصــاحفىن ق جــ�ع مــع ال

لسامع اخلطاب  وكنت سأٔذهب. وس�یحرضون بعد قلیل، ىف البيت الصالون
خرجـت . الرئيس ىف ميدان املنش�یة بىن ا�ى س�یكون فيهىف عامرة جبوار امل 

وذهبـت قبـل ، الـوزراء ىف ا�ور أ�ول ىف الصـالون مع اوهو ال زال جممتع.. 
 . ٔ�راه ؤأمسعه وىه یلقى اخلطاب و�لست ىف رشفة وصو�

  .حرض جامل عبد النارص ؤألقى خطابه التارخيى
متٔ� ا�ور أ�ول او  ،اربعد رجوعى للبيت حرض الرئيس و�اء كثري من الزو

ومل یــمن وظــل طــول اللیــل یت�ــدث  .. وظــل معهــم مث صــعد لــ�ور الثــاىن
 .. ثنـنيامل �كن ٔأ�د مـن الـوزراء یعـمل بتـأٔممي القنـاه �ـري  : �لتلفون وقال ىل

 . هل عند سام�ه اخلرب وحنن جممتعني ىف الصالونذوالباىق 
 -تـذ�ر دلسـبس  تعندما كنـ: فقلت � .. و�دثىن عن لكمة الرس دلسبس

 ؟ملـا یت�ـدث عـن دلسـبس  كنـت ٔأقـول ىف نفىسـ -وقد قلهتا �ـدة مـرات 
ومسعتـه بصـوته ونرباتـه .. بتـأٔممي قنـاة السـو�س  واكنت املفا�أٓه عنـد سـامعى

العاملیــة لقنــاة  وهــو یقــول قــرار مــن رئــيس امجلهوریــة بتــأٔممي الرشــكة ةالر�نــ
 .  . .. .. .. السو�س

وشـغل متواصـل مث رجـع  تصـاالتاىف كندریة اسـ ٔأمىض الـرئيس لیلتـان ىف 
 للقاهرة .
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 تغییرات فى بیت منشیة البكرى

كام هو مل حيصـل فيـه  البيت ا�ى �سكنه ىف القاهرة ىف منش�یة البكرى ظل
بتـدٔأ اىف شـهر ٔأغسـطس . ١٩٥٦حىت س�نة  ٔأى تغیري ىف املباىن ٔأو الفرش

صـالون  ٢ �ـددورتب �ىل ٔأن �كون ا�ور أ�ول للمكتب و ، �ىن بناء دور
واملكتـب لـٔ�والد وصـا� وجحـرة  وا�ور الثاىن حلجرات النـوم. وجحرة للسفرة

 للسفرة ملحقه �ملد�ل .
ىف مبـىن جملـس الثـورة  والـرئيس ىف القـاهرة، اسكندریةبقيت وأ�والد ىف و 

 . سرتا�ة القناطرا�جلز�رة ٔأو ىف 
البيـت مل ینهتـ�ى البنـاء ىف  واكناسـكندریة بتداء ا�راسة رجعت مـن اوعند 

 ..سرتا�ة القناطر ااىل ذهبنا ف، بعد
ومكثنـا ، لیكون أ�والد قـریبني مـن املـدارس وىف أٓخر سبمترب رجعنا للقاهرة

 حىت ینهت�ى البناء ىف منش�یة البكرى . ىف قرص الطاهرة
واكن ، ٔأنه �ري مسرتحي �لبقاء ىف قرص الطاهرة و�شعر امل �كن الرئيس مرحب

نهتـاء مـن و�سـ�تع�ل �، احلیـاة ىف القصـور لقصـور والال ٔأحب ا: یقول ىل
فاكن  ،منش�یة البكرى اىلالسكرتري عن الیوم ا�ى نذهب فيه  البناء و�سأٔل

 حىت ینهت�ى بأٔرسع وقت . ىف بناء ا�ور الثاىن ىف البيت االشغل مس�متر 
لبیتنــا ىف منشــ�یة  رجعنــاو ، ٔأكتــو�ر ٢٧مكثنــا ىف قرصــ الطــاهرة حــىت یــوم 

 البكرى .
ٕان لها ذ�رى عز�زة عندى  .. لقد تغريت موبیلیا جحرة السفرة: ىل الرئيس قال

�ــىل الرتابــزية  وقضــيت ســا�ات ٔأ�لــس، ٔأشــ�تغل فهيــا فقــد ٔأمضــيت ســ�نني
 .. ؟ٔأ�ن ذهبوا هبا  : یولیه وقال ٢٣ؤأش�تغل حىت یوم 
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 العدوان الثالثى

ن اك - واكن عید مـيالد ابـىن عبـد امحلیـد - ١٩٥٦ٔأكتو�ر س�نة  ٢٩ىف یوم 
ٔأن ٔأ�ربه عنـد حضـور  وقد طلب مىن، ىف البيت ىف مكتبه االرئيس موجود

د�ــل جحــرة . ٔأوالدهحفــل ٔأعیــاد مــيالد  أ�طفــال ٕاذ اكن �ســعده ٔأن حيرضــ
عبد  واكن معر، طفاء الشموعاووقف �قائق وقت ، أ�طفال السفرة وصاحف

وكنـت ال زلـت ىف ا�ور  - مث بعـد ذ�، امحلید مخس س�نوات ورجع ملكتبه
رأٓىن ىف الصا� قبل خرو�ه وقال ىل ٕان عنده  - أ�ول والبيت ملئ �ٔ�طفال

 . ج�ع وخرجا
 ،جنلـزيى الفر�سـاوىعتـداء �حصـل � ١٩٥٦اكتـو�ر سـ�نة  ٣١ىف یوم 

مـع أ�والد وصـعد  طلب مـىن ٔأن ٔأنـزل ا�ور أ�ول. واكن الرئيس ىف البيت
 ل فيه .مث د�ل مكتبه وظ ،هو اىل سطح البيت لريى الطا�رات

، ىف سا�ة متأٔخرة مـن اللیـل وهو خيرج و�رجع، بقيت یومني ىف ا�ور أ�ول
 ٔأن ٔأبقـى وأ�والد ىف ا�ور النوم ىف ا�ور الثاىن ویطلب مـىن ویصعد حلجرة

قنب� قریبـة مـن  حىت سقطت، و�ز �رتيب لنومنا والغارات مس�مترة، أ�ول
عتــداء ولك الثالــث لالالیــوم  واكن، بیتنــا وتنــا�رت شــظا�ها ىف احلدیقــة

 الساكنني ىف املنطقة �ادروها .
ــرئيس ىف الصــباح ــل خــروج ال ــه ىف احلجــرة، قب ــة مع ــت واقف ــال ىل  وكن ق

ــت معــاك: �حلــرف ــب� ؤأوالد� ؤأن وس�یحرضــ صــالح ، ٔأوالدك ٔأ� ورا� ال
واكن ال ، ىف مـاكن بعیـد عـن الرضـب وقـت الظهـر الشاهد ویوصلمك لبيـت

 وحياىن وخرج . .لیه ىف ٔأى �ه ٔأو شارعااملاكن ا�ى س�نذهب  یعرف
، وىف شـارع ضـیق ذهبنا لبيت ىف الزمـا� صـغري مكـون مـن دور وبـدروم

قـدمي والفـرش قـدمي  فهـو.. هبـذا املنظـر  ىف � الزمـا� اوكنت مل ٔأرى بيتـ
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صالح الشاهد ملن  سأٔلت. و� �دیقة صغرية جرداء ليس هبا زرع ،وغریب
ذ ىه تعـيش أأمرية ومل �كن �سـكن فيـه  هتقال ٕان صاحب  ؟اكن هذا البيت 

 ىف اخلارج .
 تاىلوىف الیوم ال ، أ�والد طلبت ٔألكم الرئيس ىف التلفون ولكمىن وسأٔلىن عن

بعد ذ� طلبت ٔألكمه فرد �ىل ز�ر� و . معه طلبته ٔأیضا ىف التلفون وحتدثت
ىف �مـة  ٕان الرئيس �ري موجود ىف جملـس الثـورة وذهـب: وقال حمىي ا��ن

�شـغلت �ـدا حـىت طلبتـه ورد ا وطبعـا. مك عندما �رجع ٕا�شاء هللاوس�یلك
 نه اكن ىف طریقه لبورسعید .أٔ  و�لمت بعد ذ�.. نفسه ب �ىل 

صـبا�ا والقتـال  واكن الوقت السا�ة الثامنـه، طلب الرئيس ماكملىت �لتلفون
ٔأن �رجعى منش�یة البكـرى بعـد ٔأن  ميكنك ا�ٓن: وقال، ٔأوقف قبلها �سا�ات

 مزنل الزما� . ٔأ�م ىف مكثت مخسة
والـرئيس ظـل ىف  ،و�دت � منش�یة البكرى فاىض ومل �رجع ٔأ�د ملسكنه

نهتـاء املاكملـة كـام ىه اوعنـد .. یوم  وكنت ٔألكمه �لتلفون لك، جملس الثورة
مـىت  سـ�بوع سـأٔلتهأٔ وبعد ٔأكـرث مـن . فأٔشكره؟ �ا�ة  �اوزه: �ادته یقول ىل

 . جنلزيفقال بعد خروج �؟ البيت اىل س�تحرض 
: فقلـت؟ �ـاوزه �ا�ـة  : كنت ٔأحتدث معه �لتلفون وكعادتـه قـالمرة ىف و

 . وحضكنا.. جنلزي خيرجوا �اوزه �
تصل ٔأ�د الضباط �لتلفون ا وبعد ثالث ٔأسابیع واكنت السا�ة العارشة مساء

 وكنت وأ�والد مل نراه منذ مغادرتنا، ىف الطریق للبيت س�یادة الرئيس: وقال
 ى .منش�یة البكر 

لقـد : احلرارة وقـال رتفاع ىف در�ةانفلونزا و االبيت واكن عنده جامل اىل رجع 
وٕان البقاء ىف ، نفلونزاحىت �زول � البيت ؤأر�حاىل مصم ا�كتور ٔأن ٔأرجع 

 . خنفاض احلرارة رسیعااال �سا�د �ىل الشفاء و  جملس الثورة
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 بعد الجالءمنشیة البكرى الحیاة فى بیت 

الصا� الىت ىه مـد�ل  . ا�ور أ�ول.البيت طابقني ..  ١٩٥٧الوقت س�نة 
ومد�ل صغري �ـىل ا�ميـني یلیـه ، یلیه املكتب مث مد�ل �ىل الشامل، البيت

 سـ�تؤجر لیكـون ماكتـباالبيـت ا�ى ٔأمـام بیتنـا . �لرئيس الصالون اخلاص
 لضباط احلرس اخلاص والسكر�ریة اخلاصة .

ىف املقـابالت واحلركـة  وىف الصـالونزداد شغل الرئيس ىف البيت ىف مكتبه ا
وكنت عندما ٔأخرج ، ٔأو هنار ىف نظرى . ال فرق بني لیل.زدادت اىف البيت 

كام  ٔأ�د البيت -وكنت ذهبت لٔ�و�را ٔأو املرسح  -تأٔخرت  ؤأرجع حىت ولو
 ىف ا�ور أ�ول كام ىه . ضاءةالرئيس ىف مكتبه والشغل واحلركة و�.. هو 

اكن �رى الشهادات لك  ورمغ شغ� املتواصل، مي ٔأوالدهاكن الرئيس هيمت بتعل
ــا �لشــهر ا�ى ــم عــن ، ســ�بقه شــهر ویقارهن ــب ٔأوالده ویت�ــدث معه ویطل

 . ا�ر�ات
ٔأضـعهم �ـىل الرتابـزية ىف  فكنت.. ٔأقدم � فيه الشهادات  اوكنت ال ٔأ�د وقت

 اكنتو ، القمل فوقهم حىت �رامه ویوقع �لهيم ٕ�مضائه فتحهم ؤأضعاجحرة النوم و 
ذ ادامئـا أ�وىل بتفـوق  هـدى. رتیـاحالشهادات امحلد � لكها تبعث �ـىل �

و�ا� ٕامـا أ�ول وٕامـا الثـاىن منافسـه ، ا�ر�ات �س�بق الثانیة بعدد �بري من
واكن  ، املنافسـه وقـد الحـظ الـرئيس واكن یضـ�ك لهـذه، وبـني زمـي� بينه

 . ٔأوالد� � حتیة نور�م العمل: یقول ىل
من سـكرتريه اخلـاص  فاكن یطلب، ختیار مال�سهو�د وقت ٔأبدا المل �كن ی

، حىت ٔأ�ـد فرصـة لرياهـا وخيتـار مـا یعجبـه حضار عینات وتظل ىف البيتا
القـامش  ختیـاراوبعد ، ختار القامشا�سأٔل اذا  اكن الرئيس  ویظل السكرتري

ــة ــرتزى یطلــب مــن الســكرتري. اكن معــل الربوف ــاس  ال احلضــور لعمــل القي
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یطلب احلضور ویؤ�ل املیعاد ؤأ�ـريا خـيط  ذ�ر مرة ظل الرتزىوأٔ ، ویؤ�ل
 .. ارتداهئاوطبعا مل �س�تطع الرئيس ، معل �روفة البدل دون

 .نتظاره ا�ام طال  وبعد ذ� اكن الرتزى ال خيیط بدون معل قياس
ٔأعرف ٔأنه یفضل القـامش املقـمل �لـوان  وكنت، لواهنا متقاربةأٔ ٔأما البی�امات ف

ٔأما املقاس فاكنت املشلكة  ،دون سؤا� االفاحت فكنت ٔأختاره اكٔ�زرق هادئة
اكنــت ٔأحيـا� تتخــیط البی�امـات وعنــدما یلبســها ف الـرتزى عنــده مقاسـه.. 

أ�ول واكن  ومــرة كنــت ىف ا�ور. صــال�اتا�ــري مضــبوطة فتعمــل  جيــدها
عـن بی�امـات الـرئيس اذا  اكنـت  الرتزى مع أ�والد ورٔأیته صـدفة فسـأٔلىن

، وصـعدت. ٔأمتىن ٔأ�ـذ مقـاس �دیـد للـرئيس: فقال .. نو�ا، لتمضبوطة فق
�ــرزى البی�امــات  الــرئيس ىف جحرتــه �ســ�تعد للخــروج فقلــت � عــن واكن

 خرو� . سأٔمر �لیه عند: ؤأمنیته فقال
جبـوار الكـرىس ا�ى جيلـس �لیـه  ٔأما أ��ذیة فكنت ٔأضـعها �ـارج العلـب

 �ى وقــت ا�ٓن لــيس: فيقــول، حــىت �راهــا وخيتــار وهــو �ســ�تعد للخــروج
 السكرتري ؤأ�رر ما فعلته . و�سأٔل افأٔضعهم ىف العلب وتظل ٔأ�م، وخيرج

 

 .نظام األكل فى بیتنا .

السا�ة الثالثة ٔأو بعد  یوم نتناول الغداء.. مل �كن یو�د مواعید ل�ٔلك مطلقا 
وكنت ٔأنتظره حىت حيرضـ ٔأو یصـعد . بعد الثانیة الثالثة ٔأو الرابعة وقلیل �دا

یتـأٔخر  ؤأحيـا� اكن، أ�ول حيث �كون ىف مكتبه ٔأو ىف الصـالون رمن ا�و 
ملـا : مل ٔأتنـاول الغـداء فيقـول ىل ٔأكرث من السا�ة الرابعـة بعـد الظهـر وجيـدىن

 وأ�والد �ــرامه وقــت الغــداء ىف ٔأى وقــت ؟�ــدائك  نتظــرتيىن ومل تتنــاوىلا
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وس �ـىل مهنم اجللـ ویطلب، یتناو� فيه ٔ�نه �كون بعد رجوعهم من املدرسة
 . املائدة سواء ٔألكوا ٔأو مل یأٔلكوا

ــزو�  فطــار فــاكن یطلبــه ىف جحــرة النــوم قبــل خرو�ــهٔأمــا � مبــارشة ٔأو ن
واكن ، ٔأو عصري فاكهه فقط وخيرج مرس�ا ؤأحيا� یتناول �وب لنب، للمكتب
تناولـت  فطاره حىت لو كنـتاقبل خرو�ه ؤأ�لس معه وهو یتناول  یطلبىن

 . فطارىا
، اكن الوقـت �ـري متـأٔخر ٔأتنـاو� معـه اذا ن یتنـاو� مبفـرده ٔأؤأما العشاء فاك

ویفضـل اجلبنـه  .. ةمـن اجلبنـه والـز�دى والفاكهـ اخفيف �كون عشاء، و�البا
 . البیضاء

صـنف وا�ـد  .. یعىن حلم وخضـار ؤأرز.. وا�ٔلك ال �كون متعدد أ�صناف 
أٔلك السـمك بنـىت مـىن اكنـت ال تـاو  .. من اللحوم ٕاما طیور ٔأو حلم ٔأو مسك

اللحــم  ســ�بوع �كــون ا�ٔلك بــدون ٔأى نــوع مــنویــوم ىف ا�ٔ  ،فيجهــز لهــا حلــم
ٕان ٔأوالد� عندما �كربون  : واكن یقول ىل. فيكون ا�ٔلك من اخلضار والبقول

ــاهتم ــال، س�یعيشــون حي ــ ف ــني معيشــ�هتم ا�ٓ  اجيــدون فرق ن وىف املســ�تقبل ب
 . ةقتنعوم  ةفكنت ٔأنفذ لك ما یقو� ؤأ� مرحب.. سعداء  و�كونوا

 

 ؟ كیف كان الرئیس یعامل أطفالھ

ولـىك ، ا�ى یرضب خيـاف ٕان الطفل: مل �كن یعامل ٔأطفا� �شدة ویقول ىل
ؤأمه شـئ ىف �ربیـة ، �كـرب بتعـود �ـىل الكـذب وعنـدما، حيمى نفسه �كذب

ویظـل لكـام معـل  ،ٔأن ال �كذب ٔأبدا وٕانه عندما یغلط ینبـه للصـواب الطفل
 .یظل یو�ه للصواب �ام �كرر �لطه  اهكذ.. �لط �رشح � الصواب 
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 یوغوسالفیا .. أول سفر للخارج

زاد شـغل .. شهر فربا�ـر  اكنت الو�دة مع سور� ىف..  ١٩٥٨الوقت س�نة 
 . وبقيت ىف القاهرة اوسافر لسور� ومكث شهر  الرئيس فوق ٔأعبائه
معــه بــدعوة مــن  لیوجوســالفيا واصـطحبىن ذهــب ١٩٥٨ىف صـیف ســ�نة 

واكنت ، سافر� �ىل املر�ب احلریة. وأ�والد �حلاح ىف دعوىتو، الرئيس تيتو
 مرة یصطحبىن معه ؤأسافر لل�ارج . ٔأول

واكن �رافقنـا ، بعد� مث حرضووصلنا للمر�ب سكندریة ذهبت مع أ�والد لال
ــر�� ــیلك ىف ال ــة ومحمــد حســ�نني ه ــر اخلارجي ــوزى وز� ــور محمــود ف  ا�كت
 . وزو�اهتام

والسـ�یدة حرمـه  س�تقبالنا الرئيس تيتـوااكن ىف  جفننوصلنا ميناء د�روعندما 
واكنــت ، رمســى ٔأو ٔأ�ــون ىف مــاكن رمســى ســ�تقبالاوكنــت ٔأول مــرة ٔأشــاهد 

�رسـ�ة  واكن یلتفـت، ونقـف مث �سـري ؤأ� جبانـب الـرئيس تعزف املوسـ�یقى
.. بضـع خطـوات حـىت ال ٔأ�لـط  ویقول ىل هامسا ٔأقف ٔأو ٔأمىشـ ٔأو ٔأتقـدم

 تبك .ومل ٔأر  ومشيت بتوجهيه مهسا
وىف املساء ، واملرافقني للرئيس تناولنا الغداء مع الرئيس تيتو ولك املرافقني �

 حتفال بذ�رى �رخيیة ال ٔأذ�رهـااالرئيس تيتو حلضور  ذهب هو واملرافقني مع
والســ�یدات  ومكثــت مــع الســ�یدة یــواناك حــرم الــرئيس تيتــو، ىف بــ� هنــاك

 ملدة یومني . جاملرافقات ىف د�روفنن
املر�ـب اىل وعنـد صـعود�  ،لربیـوىن سـو� جئيسان و�ادر� د�ـروفننرجع الر 

واكن الـرئيس ؤأ� ٔأسـري ، حتفال الرمسى� ووصولنا جلز�رة �ریوىن اكن نفس
قبـل  اىل �هيمس في�دىن ٔأتقدم �خلطوات ؤأقف مث ٔأسـري معـه جبانبه یلتفت



٩٧ 

غمة السبب ٕاىن حفظت ن : ٕانك تعلمت فقلت �: وىف املساء قال ىل. مهسه
 املوس�یقى .

نتنقـــل ىف بـــالد  مكثنـــا ىف جز�ـــرة �ریـــوىن یومـــان مث �ادر�هـــا �لعـــر�ت
الـب� ا�ى ىف و، مواقـف ٔأرتبـك فهيـا واكنت حتصل ىل، یوجوسالفيا امجلی�

 �س�تقبلنا رئيس مجهوریة من مجهـور�ت یوجوسـالفيا لیه ٔأو نبات فيهانصل 
: الصـباح قـال ىل الـرئيس ؤأذ�ـر قبـل مغادرتنـا بـ� ىف. كام هو النظام هنـاك

ا�ى مل �كن حرض للب� بعد عنـد وصـولنا  رئيس امجلهوریة اس�یكون موجود
جبانبه و�دت وا�د واقف ىف  وعندما نزلنا وكنت. نعم: فسلمى �لیه قلت ..

 فنظـر ىل الـرئيس، مل ٔأراه من قبـل فسـلمت �لیـه وسط الصا� ىف اللواكندة
 ٓ وقــال ، ٔأیضــا مــن قبــل خــر مل ٔأراهواكن الــرئيس تيتــو مقبــل وجبانبــه ر�ــل أ

وىف املساء وحنن مبفرد� قـال  .وا�ى جبانبه  سلمى �ىل الرئيس تيتو: هامسا
صـاحفىت املرتدویتـل  قلت � سلمى �ىل رئيس امجلهوریـة فو�ـدتك لقد: ىل

لقـد قلـت ىل ٕانـه یو�ـد : فقلـت �یت�دث  واكن الرئيس یض�ك وهو، ٔأوال
مـن قبـل  الصـباح فو�ـدت ر�ـل مل ٔأراهالب� وقد حرضـ ىف  رئيس مجهوریة

 .. فقلت ىف نفىس هذا هو رئيس امجلهوریة
 . سوف ال ٔأ�لط مرة �نیة: وحضك �دا وحضكت وقلت

عربة مع الرئيس  واكن الرئيس ر�ب، أٓخروكنا وصلنا لب� .. وىف الیوم التاىل 
واكن ، ووقفـت عربـة الرئيسـان ونـزال ٔأوال ،تيتو ور�بت عربـة جبـوار املـدام

ا�ى صاحفه الـرئيس  س�تقبالنا ٔأمام اللواكندة فمل ٔأالحظاثالثة ر�ال ىف  فیق
ــال ىل. ٔأوال ــد صــاحفىت: وىف املســاء ق ــك  لق الســكرتري ٔأوال والحظــت �لی
 . وحضكنا.. رتباك �

ٕانـىن مل ٔأ�لـط الیـوم وهـا  : وبعد ذ� مل یقل ىل مالحظة ىف املساء فقلت �
 حنن مل نض�ك .
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ٔأثنـاء وجــود� هنــاك  ت ثـورة العــراققامــو ، الفياىف یوجوسـ اســ�بو�أٔ قضـینا 
ومل ، سـكندریةالل�ریوىن �ملر�ـب ىف طریقنـا  و�ادر�، وحترج املوقف ا�وىل

ىف  للسـري ىف البحــر لوجــود أ�ســطول أ�مــر�ىك امطمئنــ �كـن الــرئيس تيتــو
ٔأرسـل �رقيـة  ،در�تیـكوحنن ال زلنا ىف حبـر �، وىف طریقنا. البحر أ�بیض

 ىف الر�� خلطورة املوقف . س�مترارالرئيس بعدم �حيذر فهيا 
محمـود فـوزى وز�ـر  وكنـت مـع أ�والد وحـرم ا�كتـور.. اكن الوقت مسـاء 

نهتاء الفيمل اوبعد . وقفت املر�ب عن السريتو  ىف السي� اخلارجية �شاهد فيلام
 جحــرىت فقــابلىن ىف �ــراس املر�ــب محمــد حســ�نني هــیلكاىل ٔ�ذهــب  مقــت

ــا ال  ــال ىلفتبادلن ــة وق ــأٔ� ســؤ�: تحی ــف .. سأٔس ــرج  املوق ــ�ى احل ىف منهت
والـرئيس ، واملر�ـب توقـف عـن السـري، الر�� س�متراراوالرئيس تيتو خيىش 

ومـن وقـت  ؤأ� ٔأفكـر، ىف جحرة العملیات یتلقى أ�خبـار والربقيـات �ش�تغل
ٕامـا ٔأ� .. ثنـني اىف السـي� فوا�ـد مـن  ؤأ� ٔأمتىش ؤأالحظك �شاهد�ن فـيلام

فقـد .. عتیـاد ا ال ده وال ده ٕاهنـا مسـأٔ�: فقلـت.. ٔأنت جشا�ة �دا  ن ٔأوجبا
ال ٔأخىش �ىل نفىس قط بـل ٔأخىشـ  ٕاىن: فرد. عتدت �ىل املواقف الصعبةا

 .  هو�فاالمر�اكن ال هيمهم ، جامل عبد النارص فقط �ىل الرئيس
ــة حــىت الصــباح  وظلــت املر�ــب. �شــاء هللا تنهتــ�ى �ــىل �ــريا: قلــت واقف
ذ اكن �رافقنــا ا -�ــادر املر�ــب �ـىل مــدمرة  وىف الصـباح، س �شــ�تغلوالـرئي

 ورجعت بنـا املر�ـب، وز�ر اخلارجية ومحمد حس�نني هیلك ومعه -مدمر�ن 
 .جلز�رة �ریوىن 

، ذهبنا لفـيال الضـیافة. وأ�والد واملرافقني الس�یدات.. وصلنا ىف الیوم التاىل 
فــيال  یقــمي ىف فــيال جبــوار ناكو ، طلبــىن الــرئيس تيتــو ٔ�قــاب� وبعــد وصــولنا

حتاد السـوفيىت موجود ىف � ٕان الرئيس جامل عبد النارص: قال ىل. الضیافة
، اع ماكن وجـوده ا�ٓنذرسیة وسوف ال ی والز�رة، ىف ماكن �ارج موسكو
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وال خترجـوا  وسـوف متكثـوا ىف الفـيال، لربیوىن س�یظل ىف الكـ�ن ورجوعمك
 رك هبا .طتصلىن ٔأخبار سأٔخ �د وعندماوال تقوىل �ٔ ، حىت ال یعرف ماكنمك

�بـري أ�منـاء والطبيـب  ومـهنم، واملـرافقني، مكثنا یومان ال نظهر �ارج الفيال
ولكام �ـاول ٔأ�ـد مـهنم ، أ�ول ببضع سالمل مكثوا ىف ا�ور ا�ى حتت ا�ور

: وقـال اواكن مزنجع، مقابلىت طلب �بري أ�مناء. منعه احلرس اخلروج لل�دیقة
، ٔأ�ـن ذهـب الـرئيس وسـأٔلىن اذا  كنـت ٔأعـرف، نكـون اكملعتقلـني ٕاننا ناكد

ٕان الـرئيس تيتـو قـال ٕاهنـم ىف : قلـت . وقال ٕانه واملـرافقني قلقـني �ـدا �لیـه
اكنت حترض مدام تيتو  وسوف خيربىن عندما تص� ٔأخبار . .. ماكن ما وخبري

 قلقـا حـرم محمـد نالس�یدات قلقـات ؤأكـرثه واكنت، وتبقى معنا حىت املساء
وصــلوا  هنــمأٔ ذا�ــة وعرفنــا وكنــا �ســ�متع لال، ذ اكنــت تــبىكا حســ�نني هــیلك

 الرئيس جامل عبد النارص واملرافقني � ... لسوریة 
خيت مجیل ٔأمضـینا  ود�ا� الرئيس تيتو ىف ر�� ىف، مسح لنا �خلروجؤأ�ريا 

 فيه الیوم .
س وصلت نفـ، �ىل طا�رة سوفيتیة واكن رجع، بعد ٔأن وصل الرئيس للقاهرة

 واكنت ٔأول مرة ٔأر�ب طا�رة، للقاهرة تقلهالربیوىن لنس�  الطا�رة ىف الیوم التاىل
.. 

ٔأ�ـربه . ىف املسـاء خطـا� یولیه والـرئيس سـ�یلقى ٢٢اكن مو�د وصولنا یوم 
اكن الـرئيس ىف مكتبـه بيـ� ، فهيـا الطـا�رة السكرتري عـن السـا�ة الـىت ر�بنـا

لسـكرتري ٔأن خيـربه عنـد ل  قـال قـد واكن، وصول الطـا�رة �كتب و�ان مو�د
 . وصولنا
الوقـت ا�ى  وحيسـب، ینتظر و�سأٔل السـكرتري مـدة سـاعتنيالرئيس ظل 

. حتم� وجيـد الوقـت فـات �سـاعتني ميكن ٔأن تطري الطا�رة فيه والوقود ا�ى
و�ـان  ،لقد وضعت القمل و�لست ٔأفكر ؤأ� ىف �ایة القلق : قال ىل الرئيس
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رٔأیـت .. ٔ�ر�ـب العربـة  مـن املكتـب لقاء اخلطاب خفرجـتوقت خرو� ال
ذ مل �كـن ا، �شـاصالقـد وصـلوا املطـار ىف  : الضابط جيرى مرس�ا وقال ىل

 ة .ت النفاثيس�تقبال الطا�رات الكوم �ز بعد ال قد مطار القاهرة
� حتیـة ؤأ� ٔأنتظـرمك  لقد اكن من ٔأحرج أ�وقات الىت مـرت ىب: جاملقال ىل 
 وقابلنا حبرارة ... ؤأصعهبا 

 الطا�رة �ساعتني . اكن السكرتري ٔأ�ربه عن املیعاد ا�ى ر�بنا فيه قبل ر�وبناو 

 

 ! ست سنوات مضت ولم نخرج سویا فى عربة

وكنت ٔأر�ـب العربـة  ،سرتا�ة القناطر وكنا راجعني للقاهرة ىف املساءاكنا ىف 
كنـا �السـني ىف . واكن یفضل ٔأن �سـ�بقه .. مع أ�والد و�ر�ب الرئيس عربته

ىف  لقد مضـت سـ�نوات مل ٔأخـرج معـك: دخول العربة فقلت ة ؤأنتظراحلدیق
ٔأ�د الضـباط جبـوار  واكن یقف، فالرت�ىب معى ونرجع سو�: فقال ىل.. عربة 

ٓ عربة الرئيس وعندما ر  ىن مل ٔأنتبه لهـا أٔ ومىش لعربىت وظن  .. تفضىل: ىن قالأ
 ٕاهنــم: رتبــاك فقلــت للــرئيسوظهــر �لیــه �، الــرئيس فو�ــدىن ر�بــت عربــة

 سو� ىف عربة . س�نوات مل خنرج ٦مندهشني الیوم فقد مىض 
ٔأ�ـون جبانبـه وهـو ىف   ٕانـه اكن حيـب ٔأن�مل �كن یو�د وقت یقضـیه معـى 

مكتبه ٔأو حرض من اخلارج ومل �راىن عند  واذا  صعد من، البيت وىف جحرته

لقد حبثت عنك ود�لت جحرتك ؤأحيا� یـد�ل جحـرات  : حضوره یقول ىل
، �سـرتحي مل ٔأراه ٔأبـدا. ون فرصـة ملالطفـهتم والبقـاء معهـم �قـائقو�ك أ�والد

ــون ــدث �لتلف ــب ٔأو یت� ــرٔأ ٔأو �كت ــغل یق ــه ش ــت ا�ى ال  ،ولك وقت والوق
 . �ش�تغل فيه هو السا�ات الىت ینا�ا فقط
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�ـام اكن احلـدیث  وكنت ٔأس�متع حلدیثه �لتلفون وال ٔأ�لق ٔأو ٔأفتح مفى �لكمة
ؤأضـعها ىف جحرتـه �ـىل الرتابـزية  هيات �رسـلوا�وسـ�، من أ�مهیة واخلطورة
وجوده ىف جحرته �رسـل مـذ�رات یقرٔأهـا ویعطـى  ؤأثناء. جبانبه قبل حضوره

واجلرائـد العاملیـة ، ٔأو �كتـب مـذ�رات و�رسـل للسـكر�ریة تعل�ت �لتلفون
 �معـه  ٔأحتدث فيـه اال ٔأ�د وقت افكنت ٔأظل ٔأ�م .. لك یوم ویقرٔأها �رسل

 احلجرة �دة مرات .  ینساها ٔأبدا حىت اذا  �كرر دخوىلحتیته ىل الىت ال
الـرئيس  مـرض.. اسـكندریة بعـد رجوعنـا مـن  ١٩٥٨الوقت خریف س�نة 

، لل�دیقـة مبفـردى ؤأ�ـىك وكنـت ٔأنـزل، �لسكر ؤأ�ربىن مبرضه حفزنت �ـدا
وكنـت ال ٔأقـدم ، طویـل مـن شـدة حـزىن نقطعت عن ٔألك احللوى لوقتاو 

: واكن یقـول ىل، الج فاكن یطلهبـا وال یـأٔلك مهنـاالع أ�صناف الىت ال توافق
 وحلــرىص.. مــرض الســكر ٔأخــف مــن ٔأمــراض ٔأخــرى كثــرية  امحلــد � ٕان

ٔأول ٔأ�لـب أ��م . الشدید �ىل حصته كنت ٔأقوم بطه�ى مـا یأٔلكـه بنفىسـ ىف
سافر  ١٩٥٩ىف شهر فربا�ر س�نة  هیالسالىس�مرباطور عشاء رمسى مع 

 وبقيت ىف القاهرة ... ه ومكث حواىل شهر عید الو�د الرئيس لسور� وقت
مرباطور واكن ال حرضت ٔأول عشاء رمسى مع الرئيس ١٩٥٩ىف یونیه س�نة 
 .وزو�اهتم والس� ا�بلوماىس  حرضه الوزراء  ..الىسیاحلبشة هیالس� 

نهتـاء اوبعـد ، ملصـاحفتنا مرباطور واملدعوون ميـرونوقفت جبوار الرئيس و�
وكنــت �الســة جبــوار ، غــامءادقــات قلــىب و  ســ�تقبال شــعرت �رســ�ة ىف�

 .. مرباطورالرئيس و�
وكنـا ىف .. مكتبـه  ٔأذهب ؤأسرتحي ىف جحـرةٔأن فقال ىل ، ٔأ�ربته مبا ٔأشعر به

طبيــب وظــل هــو مــع  �ــادرت حفــل العشــاء ؤأحرضــ ىل. قرصــ القبــة

وكنت حتسنت ورجعت حلالىت .. العشاء  نهت�ىامرباطور واملدعو�ن حىت �
ومل �كـن ىب ، وىف الیوم التاىل معل ىل حفـص طـىب. البيت عناالطبیعیة ورج 
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ؤأول عشاء ىل واكن  ىنفعال حلضورى ىف حفل رمسا ٕانه جمرد �مرض  ٔأى
 مرباطور .مع �

ذهبـت مـع  .. الهنـد واكن مـع الـرئيس هنـرو رئـيس وزراء .. ىف عشـاء أٓخـر
، ىف العشـاءبتـدٔأ� اهنرو والـرئيس و  بنيا�ٔلك  الرئيس و�لست �ىل �رابزية 

 شعرت �رسـ�ة نبضـات قلـىب.. یت�دث معى ؤأ� جبواره  ؤأ�ذ الرئيس هنرو
 .مرباطور � غامء ونفس ما حصل ىل ىف حفلو�

ؤأحتمل ما جيرى ىل حىت  ،ٔأظل كام ٔأ� ىف ماكىن وال ٔأ�رب الرئيس قررت ٔأن
دبـة وعنـد تقـدمي احللـوى أٔ وىف أٓخـر امل. املاكن ولو توقف قلىب لكن ال ٔأ�ادر

الرئيس  نهتاء العشاء مقت ومشيت جبواراوبعد ، �رجع طبیعیة شعرت حبالىت
 .هنرو والرئيس ؤأ� ىف �ا� �ادیة  

نك أٔ  لقد الحظت �لیك ٔأثناء العشاء: جامل ىف الطریق قال ىل وحنن راجعني
حـىت ال �ـزداد  يئاالحظـت شـ  �ري �ادیة فقلت أ�حسن ٔأن ال ٔأشعرك بـأٔىن

فقلت ، س�یدة الىت جبوارى ومل ٔألتفت �حيتكال  ؤأ�ذت ٔأحتدث مع، �التك
 لقـد: وىف الیوم التاىل معل ىل حفص طىب وقال ىل ا�كتـور. ىل � ما حصل

ــة �ــاجلىت �التــك بنفســك وا�ٓن ســوف ال حتصــل � مــرة ؤأعطــاىن ، �نی
وكنــت ٔأتناولهــا قبــل ، الرمسیــة حبــوب ٔأتناولهــا قبــل ذهــاىب ملــأٓدب العشــاء

وبعـد ..  �نكـذا لفـرتة واكنـوا الضـیوف كثـري ه وبقيـت.. خرو� مع الرئيس 
 ؤأصبح حضـورى املـأٓدب الرمسیـة، ا�واءؤأصبحت ال ٔأتناول  عتدتاذ� 

 املوقف الرمسى . وكنت ىف ٔأ�لهبا ٔأهدى بنيشان فيتضاعف، ��اد يئاش 
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 الزیارة الرسمیة الى الیونان

الد ود�اىن وأ�و ،تلقى الرئيس دعوة من الرئيس تيتو..  ١٩٦٠الوقت س�نة 
تلقـى قـد واكن الـرئيس ، الصـیف �ـازةاىف جز�رة �ریـوىن ٔأثنـاء  النقىض ٔأ�م

و�كررت ا�عوة فرتب ٔأن نـذهب  معه من م� الیو�ن ودعیتمماث� دعوة 
 وسـافر �بـري أ�منـاء للیـو�ن قبـل سـفر� فـأٔ�ربه. لربیوىن للیو�ن ىف طریقنا

�س السـهرة للر�ـال مبال رئيس الربوتو�ول الیو�ىن ٔأن العشاء جيب ٔأن �كون
سـوف ال ٔأرتـدى : ؤأ�ـرب الـرئيس فـرد وقـال رجع �بـري أ�منـاء، والس�یدات

�رئيس الربوتو�ـول  تصل �بري أ�مناءا. لغى السفر للیو�ناالسهرة ٔأو  مال�س
الــرد ٔأن املــ� �رحــب حبضــور  فــاكن، ىف الیــو�ن ؤأ�ــربه مبــا قــا� الــرئيس

املهـم ٔأن .. للـبس ا�ى �ریـده ومنتظـر ز�رتـه � الرئيس جـامل عبـد النـارص
 . �زور الیو�ن
ا�كتور محمود  الرئيس ؤأ� وأ�والد ووز�ر اخلارجية..  " احلریة" ر�بنا املر�ب 

 . فوزى ومحمد حس�نني هیلك وزو�اهتام
 - شـقيقتاهوىل العهـد و  - س�تقبلنا امل� وامللكه ؤأوالدهاماوصلنا ميناء �رییة و 

ــب ــارب حــىت املر� ــا ، ىف ق ــاءونزلن ــ�تقبال رمســى و اىف  ىف املین ــادر�س ىف  �
، املـ� ؤأ� مـع امللكـه حـىت القرصـ ا�ى سـ�نقمي فيـه الرئيس مـع.. عر�ت 

 جبوار قرص امل� . واكن
والسـ� ا�بلومـاىس  ٔأقام امل� مأٔدبة عشاء حرضـها ٔأعضـاء أ�رسة املالكـة

ا�هبـو النظام ٔأن یقف املدعوون �ـىل �ـانىب  واكن، ورئيس الوزراء والوزراء
 ومنر ىف الوسط لتحیتنا كام ىه �ادة امللوك . الكبري

سأٔمىشـ : جبـواره فقـال لهـا وقفت امللكة جبوار الرئيس لتتأٔبط زرا�ـه ومتىشـ
ومـاذا  لـو تأٔبطـت : فسـأٔلته امللكـة، جبـوار زوجـىت جبوار امل� ؤأنت متىشـ
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الـت ىل قو  فرجعت امللكـة ووقفـت جبـوارى.. ٕاىن ٔأجخل : قال لها ؟ زرا�ك
ومشــينا وســط املــدعو�ن .. أٓ�ــذ یــد زو�ــك  عطیــىن یــدك ٔأوا: جنلزيیــة�ال

 الرئيس جبانب امل� ؤأ� جبانب امللكة . .. حيیو�

 

 الوحدة واالنفصال

ومل ، ٔأكــرث مــن شــهر اكن الــرئيس �ســافر ىف عیــد الو�ــده لســور� وميكــث
 مع أ�والد . ذ اكن یفضل ٔأن ٔأبقىأأذهب معه 
جبـوار الـرئيس  وكنت.. مترب ىف الصباح سب  ٢٨ىف یوم  ١٩٦١الوقت س�نة 

واكن ، نقــالب عســكرى ىف ســور�ا لقــى ماكملــة تلفونیــة ختــربه بأٔنــه وقــع.. ت
 . املشري عبد احلكمي �امر هناك

ومل ٔأقـل ٔأى ، وخـرج رتدى مال�س اخلروج والتـأٔ�ر �دى �لیـهاقام �رس�ة و 
 لكمة كعادىت �ام اكن احلدیث من أ�مهیة .

.. ؤأ� ٔأمسعـه  اكن شـعورى .طب وهـو ىف �ایـة التـأٔ�ر .مسعته ىف الرادیو خي
لقائه ابعد . نفصالمل ٔأ�ن ز�النه لال وىف نفس الوقت احلقيقة ٕاىن، متأٔ�رة لز��

ىف  وبقيـت ةمث خـرج �نیـ، ملزنل والتأٔ�ر �دى �لیـه للغایـةا اىل اخلطاب رجع
 .ذا�ة البيت ٔأتتبع أ�خبار من �

ٔ�قىص  مع�زاد  ٔ�نه ٔأوال .. نس�بة ىل ٔأسرتحي لهامل �كن الو�دة �ل  وىف الواقع
و�الضـافة .. ن كـرثة الشـغل مـ مرض �لسـكر ١٩٥٨س�نة أٓخر وىف ، �د
 عید الو�دة . ذ� سفره وقتاىل 

ومل ٔأقـل  مل یقل ٔأى لكمـة .ىف املساء وكنت ىف احلجرة وجبواره .الرئيس رجع 
 ؟ة ٔأم ال ز�النه متأٔ�ر  .. ؟ ٔأ�وناذا  وكنت ال ٔأدرى م، ٔأى لكمة
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بیتـني مت�ـاور�ن ىف  بىنقد واكن ، ىف املعمورةاسكندریة كنا ىف الصیف ىف 

 .. للرئيس واملشري عبد احلكمي �امر ١٩٥٩س�نة 
�ـامر اسـرتا�ة  وقـد ٔأصـبح بيـت املشـري عبـد احلكـمي، نفس املبىن والشلك

 ف� بعد . الرئيس ٔأنور السادات �ملعمورة
واكن صــیف بعــد  ..�ــىل الشــاطئ  حيرضــ وجيلــس مــع الــرئيساملشــري اكن 

ــال  وكنــت �الســة جبــوارهام، �نفصــال و�لكــام عــن ســور� و�نفصــال فق
 . وحضاك.. ومل �كن تعجهبا الو�دة ، ٕاهنا انفصالیة: للمشري الرئيس عىن

وحضكنا مجیعا . زحي أٔ و  هنا اكنت عبءإ : ىه احلقيقة فضحكت وقلتواكنت 
. 

، ىف ا�ور الثاىن  الوقت ا�ى �كون فيهىف، ٕاىن كام قلت دامئا وهو ىف املزنل
ىف .. �شــ�تغل �ســ�مترار اكن رغبتــه و  وهــذه، ٔأ�ــون جبــواره �للیــل ٔأو ��هنــار

ه ثـدی ا�فكنـت اسـ�متع �ٔ ، �ـىل الرسـ�ر يامسـ�تلق  وهـو، ىف املكتـب، احلجرة
 . املت�دث معه محمد حس�نني هیلك�كون  ؤأحيا�  التلیفونیة

برصـا�ة ىف جریـدة  ب فيـه هـیلك مقـا�وبعد ذ� ىف یوم امجلعـة ا�ى �كتـ
 مسعت ىف �دیث الرئيس � . قد ٔأ�د ىف املقا� مما مراتأ�هرام 

 

 ھوایھ السینما والتصویر

ویعتربهـا وقـت  اكن الرئيس جامل عبد النارص حيب مشـاهدة ٔأفـالم السـي�
و�سـ�تعمل الوال�ـة ىف ، � مذ�رات �رسلاكنت ؤأثناء مشاهدة الفيمل ، را�ة

بعد  ٔأحيا� یقومو . مث �س�متر ىف مشاهدة الفيمل، ىف دقائق و�كتب الرد قراءهتا
فليسـ�متر : جحـرة السـي� ویقول ىل قبل مغادرتـه، قراءة املذ�رة ویذهب ملكتبه



١٠٦ 

ویغیـب ، ٔأن یتوقف حـىت حيرضـ الـرئيس ولكىن كنت ٔأطلب، عرض الفيمل
 . قلیال مث �رجع

مكىل ٔأنــت الفــيمل وســأٔذهب فلــت : ؤأحيــا� �كــون املــذ�رة �ٔ�مهیــة فيقــول ىل
 مل �كناذا  ؤأحيا� ٔأصعد ل�ور الثاىن ، ىف املشاهدة فكنت ٔأس�متر، للمكتب

ال یـدخن فـهيام اكن حيرضـ  وىف السـ�نتني أ��ريتـني الـىت اكن. یعجبىن الفيمل
 عند قراءة املذ�رات . �س�تعملها السي� ومعه بطاریة صغرية

واكن ، ؤ�فـالم السـي� العادیـة اكن الرئيس حيـب التصـو�ر �لاكمـريا للصـور
 وكنــت ٔأكــرثمه، ٔأوقــات قلــی� ویطلــب أ�والد ویصــورمه یــزنل لل�دیقــة ىف
ىف ال �كـون معنـا  ٕانك: وكنت ٔأقول �، من أ�فالم ا�بري  اصورا وأٓ�ذ قسط

ٔأن  ویطلب من ٔأ�ـد أ�والد، مع أ�والد فيعطیىن الاكمريا ٔ�صوره.. الصور 
واكن ال ، �ـادى وسـي� تصـو�ر توالده أٓالوقـد ٔأهـدى لك أٔ . یصور� سـو�

 حيـب املوسـ�یقى وحيـباكن و . ویطلب رشاء هـدا� هلـم مهینىس ٔأعیاد ميالد
و�سـ�متع ، �سـ�لها بنفسـه ویطلب �سجیالت ٔأ�انهيا ؤأحيا�، سامع ٔأم لكثوم

 ىف جحرته . یعمل للتسجیل بصوت �افت وهو
، �كـن یو�ـد وقـت لنـا مل ؤأرستـه الـىت ىه ٔأوالده ؤأ�.. �سـ�مترار  یعملنه إ 

ننـا أٔ و�شعر بأٔننا معه ىف لك ٔأوقاته و ، لك وقت لكنه اكن �شعر� بأٔنه معنا ىف
 ىف حياته . لك شئ

ضعیه ىف : �رواز لصورة قال ىل هدى هبدیة طقم مكتب مجیل ومضن الطقمأ� 
، ٔأ�م وبعـد. وقال رتىب الطقم �ىل املكتـب، جحرة نومه مكتىب وهو ا�ى یىل

موضـو�ة �ـىل �ـرابزية ىف  جحرته رٔأیته ٔأ�ذ صـورة ىل اكنـتواكن �ار�ا من 
ىف الربواز امجلیـل فـوق  ثبهتاو  -بنفسه  واكن هو ا�ى وضعها -جحرة املكتب 

 .. فشكرته ؤأ� ىف �ایة السعادة.. وهو �الس �ىل املكتب  ٔأمامه، مكتبه
 وىه ا�ٓن ىف ماكهنا كام وضعها بنفسه .
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ٕاننـا ال نر�ـب : ىل واكن یقـول، مل ٔأرافقـهاكن �سافر ولك سفره ىف مـؤمترات و
و�الضـافة . وسـأٔ�ون مشـغوال: ویضـیف .. وا�دة سو� ونرتك ٔأوالد�طا�رة 

وٕان مـرافقىت �  ،ناكر ا�اتانه ال �رید الرتف والبذخ وهو أٔ  ذ� فهمتاىل 
وعند سفره ، منه ٔأبدا ٔأن ٔأرافقه فمل ٔأطلب ،ىف املؤمترات رفاهیة ال �رىض هبا

 . و�كون الفر�ة.. تتبع ٔأخباره حىت یوم عودته أٔ و  زاز وحبیودعىن �ع
، یــةٔأن �كــون رمز   مــن رئــيس دو� ویفضــل�اكن الــرئيس ال یقبــل هدیــه 

 مر�ـبوطـا�رة و ، العـرب ؤأهدى بعـر�ت مـن الرؤسـاء وامللـوك و�ٔ�خـص
ل�و� ومل یرتك بعـد رحـي�  سلمهاولكها .. الصدیقه  وفرس من رؤساء ا�ول

وقد قيـل ىل   ،وقد ظلت �مسه ىف قمل املرور، أ�وسنت السوداء العربیة �
 للقوات املسل�ة . ٔأهنا س�توضع ىف متحف

واكن ، العـرب ٔأهـداها لضـباط هدى بعدد من السا�ات مـن امللـوكأ� كذ� 
 یولیه . ٢٣�ن خرجوا معى یوم ا� ٕاهنم من الضباط: یقول ىل

 ولكف، ب املالیني هدیهٔأحصا من ر�ال أ�عامل أ�غنیاء رض ٔأ�د العربٔأح
 .. أٔحرضها �ف�بري أ�مناء بتوصیلها للرئيس  صالح الشاهد

ر�ل أ�عامل فر�اه  ،فردها ورجع هبا صالح الشاهد ةواكنت من احلىل ا�مثین
ؤأحل ٔأن ٔأ�ـرر ٕانـه �ـىك ور�ـاىن  :ٔأن حيرضها مرة �نیة وقـال للـرئيس العرىب 

هنـا هدیـة إ : � صالح الشـاهدقال ارجعها .. ف :وقال � ، احضارها فمل یقبلها
ٔأ�ـل  مل ٔأمق �لثورة من: ٔألف جنیه فرد الرئيس وقال � �ساوى ٔأكرث من مائة

مبضــاعفة مــرتىب  �ــدا اوىف امــاكىن ٔأن ٔأصــدر قــرار ، مــال و�ــىل وجمــوهرات
 .. من ٔأ���لثورة لكن ليس هذا ما مقت ، مرات

مـرة �نیـة فـبىك للر�ـل  رجـع صـالح الشـاهد. اذهب هبا وال ٔأرید ٔأن ٔأراهـا
.. الـرئيس ویقبـل هـذا القـمل  ٔأرجـو ٔأن یتكـرم: ؤأعطاه قـمل �ـرب �ر�ـر وقـال
 . ؤأحرضه صالح الشاهد فقب�
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وعند زواج ابنتنا  . �اظىنأٔ ٕان صالح الشاهد : وعندما حىك ىل الرئيس قال
واكنت . فرفض الرئيس قبولها وردها هدى قدم ٔأ�د الوزراء هدیة من احلىل

مرصـعة  بنة ٔأ�د السفراء فقدمت لها سـا�ةاىف اللكیة  ى�دى زميالت هدا
 �شكرها . ارقيق �ردها و�كتب لها خطا�ٔأن وقال لهدى ، فمل یقبلها

 

 واألحفادواألوالد البنات 

قتصــاد لكیــة � اىل جنحــت هــدى ابنتنــا ىف الثانویــة العامــة بتفــوق وذهبــت
د العـمل سـ�نة الـرئيس ىف عیـ واكنت مضن ا��ن صـاحفهم، س�یاس�یةال علوم الو 

 . ؤأهدامه �ا�زة وشهادة تقد�ر ١٩٦٣
ٔأ�ربتـىن  .. قابلت هدى الطالب �للكیة �امت صادق واكن ىف السـ�نة الثالثـة

، ىف فریـق �ـرة السـ� واكنـت، هنا تتقابل معه ٔأثنـاء الر�ضـةإ عنه وقالت ىل 
قلـت لهــا ٔأن ال �ـراه �ــارج . بعـد ختر�ــه نــه سـيتقدم خلطبهتــاإ وٕانـه قــال لهـا 

 . ومل ٔأ�رب الرئيس، اللكیة
، للسـ�نة الرابعـة واكنت انتقلت للس�نة الثانیة و�امت انتقل، وىف الس�نة التالیة

 سأٔ�ربه .: فقلت لها قالت ىل ٕاهنا �رید مىن ٔأن ٔأ�رب وا�ها
فقلت� لقد س�بقتىن  .. لقد ٔأ�ربتىن هدى عن زميلها ىف اللكیة: قال ىل الرئيس

ٔأمتــىن لهــا : فــرد وقــال.. ربك مــىن ٔأن ٔأ�ــ و�ــدثتك عــن زميلهــا وقــد طلبــت
 ؤأضاف ..، السعادة والتوفيق

ــرتٕاهنــا  ــل، ىل امســه ؤأن وا�ه �ــىل املعــاش ذ� ــة  واكن و�ی ، وزارة الزرا�
ــرم  و�ســكنوا ىف شــارع ــت ٔأعــرف  ..اله ــت هــدى الك ذ� وكن ــد ذ اكن ق

 ٔأ�ربتىن من قبل .
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هـو ٕان هـذا : وقال ،سأٔسأٔل عنه عندما حيني وقت اخلطوبة: قال ىل الرئيس
 .فه�ى الىت ختتار من �ریده زو�ا لها  .. رٔأىي ىف زواج هدى ومىن ٕا�شاء هللا

 مـن ٔأوالد املتقـدم خلطبـهتل  �نالكثري  اتقال ىل ٕانه تلقى طلبتطرق احلدیث ف
 ویـبلغهم: وقـال امدراساهت ن�مكال امواعتذر بأٔهن، السابقني أ�غنیاء والباشوات

 شكرى السكرتري اخلاص .
ىل قالـت  قبـل �مت�ـان بـأٔ�م قلـی� ١٩٦٤ �ـاماسـ�یة ىف أٓخر الس�نة ا�ر 

وٕاهنـا بعـد ، ٔ�نـه سـيتخرج هدى ٕان زميلها �امت صادق �رید التقـدم خلطبهتـا
 ،ميعــادا ت�ـددفل : فـأٔ�ربت الـرئيس فقـال ،ذ� سـوف ال تقـاب� ىف اجلامعـة

اىل س�ی�دى سـؤ اذا  مف، ال ٔأسأٔل عنه ؤأ� سوف، وا�ته وتقابلهيام وحيرض مع
 ٔأمتىن لها السعادة . ؟ نامتفق ٔأهناممبا 

الـرئيس عـن ميعـاد  مع هدى وبعـد ذ� سـأٔلت حرض �امت ووا�ته وقابلهتام
 لیقاب� مع وا�ه و�دد املیعاد .

ٕان عقـد : صعد الرئيس ل�ور الثاىن وهنأٔىن وقال وبعد انرصافهام، متت املقاب�
: قـال؟ ة هبـذه الرسـ� �یـف: قلت. س�یكون بعد ٔأس�بو�ني ٕا�شاء هللا القران

 ٕانه عقد القران ... �كون هناك خطبه  لقد قلت لوا�ه ٕاننا صعایده وال
وبعد مرور �ـام  ،ن اللكیة وجنحت هدى للس�نة الثالثةوخترج �امت صادق م

هـدى ال زالـت ىف اجلامعـة  واكنـت -�ازة الصیف ابعد انهتاء �مت�ان وىف 
وبعد انهتـاء . ١٩٦٥ٔأغسطس س�نة  ٥ىف  مت زفافها -وجنحت للس�نة الرابعة 

 . وعند مغادرة هدى البيت صاحفها الرئيس وقبلها و�ىك ،حفل الزفاف
لقد �ركتنا هدى  .. وقال اوعندما صعد� ل�ور الثاىن ود�ل جحرته اكن متأٔ�ر 

ملغـادرة هـدى  اال زال متـأٔ�ر  نـهأٔ ىف املساء الحظـت �لیـه اىل وىف الیوم الت.. 
..  هالىت قالت لنا ٕاهنا �رید ٔأن تزتو�وىه  .. ٕاهنا حتب �امت: فقلت �البيت 
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: قـال .. وقد قلت هذا احلدیث حـىت یـذهب عنـه التـأٔ�ر. ا�ٓن وىه سعیدة
 هللا . ٔأسعدهام.. ٕاهنا تعيش حياهتا 

جيد �ـدا  خترجت هدى من اللكیة وجنحت بتفوق بتقد�ر ١٩٦٦ىف س�نة 
 مع �امت صادق ىف رئاسة امجلهوریة . وعینت، مع مرتبة الرشف

، هـدى اجلامعـة ىن ىف الثانویة العامة ىف السـ�نة التالیـة بعـد دخـولجنحت م
. ٔ�خهتا واكنت رغبهتا ٔأن تلتحـق هبـا قتصادواكنت در�اهتا ال تد�لها لكیة �

ــمي رفــض ــر التعل ــب وز� ــة رمغ �رحي ــه اللكی ــد�ل ابنت ــرئيس ٔأن ت ــ ال اىل الع
علـوم الد و قتصـا� بقسـم جلامعة أ�مر�كيـة �لقـاهرة�مىن  التحقت. واجلامعة

 س�یاس�یة .ال 
ىف القـوات  اضـابط اكنمـن خرجيـى لكیـة العلـوم و ، تقدم ملىن ٔأرشف مروان

ووا�ه ضــابط �لقـوات املســل�ة  ،املسـل�ة بقسـم الكميیــاء �رتبـة مـالزم ٔأول
قابلته مع شقيقته الىت اكنـت �ـىل معرفـة معهـا ىف  قد واكنت مىن. �رتبة معید

 . النادى
واكنـت ، وعقـد القـران فس الطریقة متت اخلطبةٔأ�ربتىن ؤأ�ربت الرئيس وبن

�ازة الصیف مت الزفـاف ىف اوىف  ،مىن ىف الس�نة الثانیة ىف اجلامعة أ�مر�كية
 . ١٩٦٦یولیه س�نة  ٧

�ـامت وهنـأٔىن  وعنـدما ٔأ�ـربىن، ٔأول ٔأحفاد الرئيس هدى الطف� ها�ٔأجنبت 
وعنـدما  ،ومعى ٔأخواهتـا ذهبت للمستشفى -واكن الوقت مساء  -مبو� ها� 

ٔأهـال : اسـ�تقبلىن قـائال .. الثـاىن ىف جحرتـه رجعت و�دت الرئيس ىف ا�ور
 وىف الیــوم. ٔأحســن مـا ميكــن ٔأن �سـمعه �ــده ٔ�ول مـرة وقـال ىل..  ة�جلـد

وقد �رشـت ، راعیهذ ذهب لز�رة هدى ىف املستشفى ومحل ها� بنياىل الت
 ة .احتفظ �لصورما زلت و  صورته ىف اجلرائد وهو حيمل حفيدته
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طالبـة ىف اجلامعـة  وىه ال زالـت، بعد ثالثة ٔأشهر وضـعت مـىن ا�هنـا جـامل
 . أ�مر�كية

 ٔأیضـاالصـورة  و�رشت، راعیهذزارها الرئيس ىف املستشفى ومحل جامل بني 
 . وهو حيمل حفيده جامل

، ؤأجعبـت �جلامعـة ذهبتفـالتخـرج  اىل حفلخترجت مىن ودعتىن اجلامعة 
ــرٔأس ورٔأیــت مــىن وىه متــر ىف الصــف ــدى روب اخلــرجيني وغطــاء ال . �رت

 ىف دار املعارف للنرش . اش�تغلت مىن
الثانویــة العامــة  التحــق �ــا� �لكیــة الهندســة �امعــة القــاهرة بعــد جنا�ــه ىف

وا�ه اكلعادة وقت الغـذاء لك یـوم  ٔأصبح �ا� ال �رى. ىف املائة ٨١مبجموع 
 م ال یتقابـل معـهوميىضـ ٔأ�.. ال ٔأرى �ـا� : عنـه ویقـول فاكن الرئيس �سأٔل

 الختالف مواعید اللكیة و�دم حضوره وقت الغذاء .

 

 ۱۹٦۷یونیھ  ٥عدوان 

ــه لوقــت ا ــیىل..  ١٩٦٧ٔأول یونی ــداء �رسائ واكن  �ــىل ســور� اكن �عت
و�ـدد ، ٕان ا�هيود س�یعتدوا �ىل مرصـ قال .. الرئيس جيلس معنا ىف الصباح

 رسائـیىل ىف نفـس الیـوموحصـل �عتـداء �.. االثنني املقبل  �لضبط یوم
  . ىف الصباح ١٩٦٧یونیه  ٥ .. ا�ى �دده الرئيس

الصـا� كعـادىت وقـت  وكنت �السة ىف، خطا� یونیه ٔألقى الرئيس ٩ىف یوم 
ومسعتـه وهـو یعلـن تنحیـه عـن ، ٔأوالد� القائه خطا�ته ٔأمام التلفزیون ومعى

فكـرة  ٔأو عنـدىومل ٔأ�ن ٔأعرف ، احلزن �ىل و�ه وهو یتلكم ورٔأیت، احلمك
 -وعبـد احلكـمي ٔأصـغر ٔأبنـاىئ  واكن جيلس معى عبد امحلید، ٔأبدا عن التنحى
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 ا�ود�ل ابىن �ا� الص، احلزن فرٔأیت �ىل وجوههام - واكن ىف الثانیة عرشة
 . ٕان �� عظمي وهو ا�ٓن ٔأعظم فال �ز�لوا: فقلت هلم ٔأیضا

وقـاموا ، �سـرتحي ٔأحسـن � مامـا �لشـان ��: رد عبد امحلیـد وقـال �حلـرف
 .ميشون ىف البيت اكلعادة 

وحرضــ الــرئيس .. البيــت  مل متــض دقــائق حــىت �ــال صــوت امجلــاهري حــول
و�لـع بدلتـه ولـبس البی�امـا ورقـد �ـىل  وصعد لـ�ور الثـاىن ود�ـل جحرتـه

 الرس�ر .
شـارع �سـ�تطع الوصـول لل  ومـهنم مـن مل، ا�سد الشارع وتعذر ا�خول للبيت

نــواب الـرئيس ووزراء وضــباط .. املسـ�ئولني  عظــمحرضـ م. ا�ى فيـه بیتنــا
السـالمل ویطلـب  ویصـعد، ومهنم من اكن یبىك بصـوت، ا�ور أ�ول وامت�ٔ 

كنت بعضهم �لس �ىل السالمل ینتحب و  تورٔأی. ا�خول للرئيس ىف جحرته
 فكنت ٔأد�ل للرئيس ىف احلجرة ؤأ�ربه عن من یطلب.. �اكئه  ٔأمسع صوت

ٔأو ٔأربعـة ؤأرامه  ثالثـة..  جحرتـه اىلیـل ��خـول وقد مسـح لعـدد قل . مقابلته
مث قـام وارتـدى البـد� ونـزل لـ�ور أ�ول  ،خيرجون من عنده ومه ینتحبـون

 .وقت قصري  ومكث معهم
ىف الرسـ�ر  و�لع البد� وارتـدى البی�امـا ورقـداىل جحرته مرة ٔأخرى وصعد 

عد وخـبط صـقـد اخلاص خبدمته  واكن محمد �لوبه. سأٔ�م: ؤأ�ذ �دئ وقال
ــرئيس �ــىل البــاب ومعــه مــذ�رة قــوىل � ال حيرضــ ٔأى : ؤأوراق فقــال ىل ال

 .البيت  وبقيت جبانبه ؤأصوات امجلاهري �زداد حول، وینرصف ٔأوراق
 

ؤأصوات امجلاهري والهتافـات مل تنقطـع وتعلـو  منت حىت الصباح ومقت اكلعادة
 الرسـ�ر �ـىل اوخرجت من احلجرة وظل هو راقد، ٔأقدر ٔأن ٔأصفه �شلك ال

.. 
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ٔأخـرج هبـدوء وال ٔأد�لهـا حـىت  وكنت عندما ٔأخرج من احلجـرة ىف الصـباح
 وبعــد وقــت ٔأد�ــل � ونتبــادل حتیــة. اخلــاص خبدمتــه ٔأمســع اجلــرس لیــد�ل

حـىت یطلـب �فطـار  .. ٔأ ىف القراءة واالتصاالتبدالصباح مث ٔأ�ركه و�كون 
یــد�ل �  ذ اكنااحلجـرة ىف هــذا الصـباح  مل ٔأد�ـل. ویطلبـىن ٔ��لـس معــه

 وهو ىف جحرته مل یغادرها . .. وخيرجون اقصري  اميكثون وقت فرادى ازوار 
وو�ـدت ، ا�راىس صـفوف وقت الظهر و�دت احلدیقة من اخللف �رص فهيا

مـن  امن �ذا�ة وفریقـ اورٔأیت مذیع، ىف احلدیقة �ذا�ة والتلیفزیون جتهز
. مـام الصـفوفأٔ  ونظمت الكـراىس ووضـعت منضـدة، ىف التلیفزیون أ�خبار
ــا ن جملــسإ فقيــل ىل  ؟ مــا هــذا: ســأٔلت واكن �رتيــب . أ�مــة ســ�یجمتع هن

�شــلك ٔأدهشــ�ىن ؤ�هنــا صــا� جملــس أ�مــة ىف الهــواء  الكــراىس والصــفوف
 .. الطلق

، الغریبـة ىف حيـاىت من املواقـف واملفا�ـأٓتكثريا لقد رٔأیت : فقلت ىف نفىس
 . وها ىه ختتمت مب�لس ٔأمة ىف البيت

فـد�لت ..  كـام�ال للـرئيس فـذهبت ا�اصـ وكنت ٔأ�د ٔأ�، ه�ر�ت الفراند
جملـس  رئـيسواكن ىف منصـب  - � مامـا ٔأنـور السـادات: ابنىت مىن وقالـت

 ؟� ماما هنا  لجمهوریة وانتل  اىف التلیفزیون ٔأن �� رجع رئيس یعلن -أ�مة 
وقد قـرب مـن �نهتـاء مـن احلـدیث  فذهبت للصا� ورٔأیت ٔأنور السادات

 ذا�ـةاحلدیقـة و� جملـس أ�مـة ا�ى ٔأ�ـد ىف البيـت ىف ومـا هـذا: فسأٔلت
احلضــور لشــدة  ٕان ٔأعضــاء جملــس أ�مــة مل ميكــهنم: فقــالوا ىل؟ والتلیفزیــون 

ا�لــس بعــد ٔأن قبــل مقــر ا�ٓن ىف  ومه جممتعــني، ازد�ــام الشــوارع �مجلــاهري
 الرئيس �لعدول عن التنحى.

ىف احلجـرة وو�دتـه  . د�لـت �. لك هذا والـرئيس ىف جحرتـه مل خيـرج مهنـا
 . يئاومل ٔأقل ش .. راقدا �ىل الرس�ر 
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ــاهرة حــىت شــهر ٔأغســطس ١٩٦٧ىف صــیف ســ�نة  ــا ىف الق ــال ىل ف بقين ق
ىف شـهر و. ىف القـاهرة وظـل هـو، مـع أ�والد ةاسكندریاىل اذهىب : الرئيس

بعد ٔأن ٔأحبط مؤامرة د�ر لها املشـري عبـد  ةسكندریلال الرئيس سبمترب حرض
 بعـد تغیـري الـرئيس للقيـادة ىف القــوات، للرجـوع ملنصـبه �لقــوة مي �ـامراحلكـ

 ..وفوجئ �نت�ار املشري  معنا قلی� أأ�مجامل ٔأمىض . املسل�ة
 .اىل ورجعت مع أ�والد ىف الیوم التـ ..تلقى النبأٔ حبزن معیق ورجع للقاهرة 

وظـل ، عبد احلكمي �ـامر الصـدیق نهأٔ و�دت الرئيس حز�ن ؤأشد ما ٔأحزنه 
 . مدة �ىل و�ه احلزن

وقـت وبعـد ٔأن ینـام  ؤأثناء اللیل كنت ىف ٔأى.. �س�مترار  یعملاكن الرئيس 
والقائـد یطلبـه ىف ٔأى وقـت وهـو .. القيادة  ٔأمسع جرس التلیفون و�كون من

مرتبـة وینتظـر عسـكریة و�كـون معلیـات ، ٔأوامـر وتوجهيـات یطلهبم ویعطى
 حتــدثو  حســب تعل�تــه وتوجهياتــه اكن ال ینفــذ اومهنــا مــ، النتي�ــة معرفــة

 ؤأرى �ىل و�ه الضیق . وهذا ٔأثناء اللیل ؤأ� جبانبه.. ٔأ�الط فاكن ینفعل 
من اللیل ٔأو ا�هنار ووقت الغـذاء ا�ى كـام  واملذ�رات �رسل � ىف ٔأى وقت

 جيهز ا�ٔلك �ىل الرتابزية ؤأذهب � ؤأ�ربه وجنلـس.. � ميعاد  مل �كن ذ�رت
مـن املـد�ل ىف  ىف اجلانـباملوجود مهنم �ىل السفرة الىت ىه أ�والد .. لكنا 

الســفره وهــو ىف جحرتــه مشــغول  ىلاالــرئيس  حضــوروننتظــر ، ا�ور الثــاىن
اذا  و ، الغذاءفهيا حىت ید�ل وجيلس �قائق یتناول  ٔأمور العمل�حلدیث ىف 
 ؟وىن ملا انتظرمت.. لقد تأٔخرت �لیمك : انتظار� اكن یقول تأٔخر وطال
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 ط العمل على صحة الرئیسضغ

ومل ٔأراه قلل ، ٔأشهر شعر الرئيس بأٔمل ىف ساقه اس�متر..  ١٩٦٨الوقت س�نة 
 من شغ� ٔأو اسرتاح ٔأبدا .

ىف  أ�عـراض قابل السفري محمد عوض القوىن فـأٔ�ربه ٔأنـه اكنـت عنـده نفـس
تعاجل هـذه  مياه معدنیة وذهب لب� ىف �حتاد السوفيىت حيث تو�د، ساقه
و�ررهـا ىف ، بعـد فـرتةوشـفى متامـا  ل حاممات ملدة ثالثـة ٔأسـابیعومع، احلا�

واكن . �ــدة ســ�نوات تبتعــب وقــد مضــ ال �شــعر ؤأصــبح تــالهالعــام ا�ى 
�  وقبل عودته للقـاهرة معـل، الصیف لالحتاد السوفيىت ىف الرئيس ىف ز�رة

 .. أ�طباء ٔأن یبطل التد�ني حفص طىب هناك وقالوا �
قـالوا . هنـاك واكنت أٓخر س�ی�اره ٔأطفاهـا، اد السوفيىتؤأبط� وهو ىف �حت

واكن .. سأٔحرضـ للعـالج  فـرد :عن العالج �محلامات �ملیاه املعدنیة ٔأیضا  �
 قبـلٔأنـه ٔأبطـل التـد�ني معى اكن ٔأول �دیث �  . و�اد للقاهرة ا�لغ ا�رحيب

ســرتافقيىن  : و�ــدثىن عــن الســفر لالحتــاد الســوفيىت للعــالج وقــال ،یــومني
 .وعبد امحلید  شاء هللا وسريافقنا ٔأوالد� �ا� وعبد احلكميا� 

لرؤسـاء �ـاءت ��اصـة  ةسـوفيتی ىف أٓخر یولیه �ادر� القـاهرة �ـىل طـا�رة
، وصـلنا مجلهوریـة جورجيـا ىف مطـار حـرىب. �لهيـا لنسـافرخصیصا للقاهرة 
 خسـالطوبو الـىت ورافقـو� لـب�ة، اس�تقبالنا رئيس امجلهوریة وزوجته واكن ىف
وتبعد نصف سا�ة �لعربیـة ، العالج فهيا املیاه املعدنیة وامحلامات لعملتو�د 

القامــة  ظمومــن، ثــالث ٔأو ٔأربــع مصــ�ات بــ� صــغري بــه وىه، عــن املطــار
ٔأجشـار منسـقة  حو��بري واسع  وبه شارع، املرىض ومرافقهيم من ٔأهلهم فقط

ولك ، والفاكهـةتو�د حمالت ٔأ�لهبا لبیع املرطبـات  وىف ٔأخر الشارع، ومقا�د
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ا�هيـا وال یذهب  ،و�د مباىن للسكنتوال ، خلدمة املرىض واملرافقني هلم شئ
  املواطنني الروس .�

ؤأقـام معنـا طبيـب  ،واكن �زوره �بار أ�طباء، قامة الرئيسٔأ�لیت مص�ة ال
ٔأبـدى رغبتــه بــأٔن �كــون الــز�رة  قــد واكن الــرئيس، لیتـوىل مبــارشة العــالج

 املس�ئولني هناك . لللعالج فقط وال یقاب
أ�ســود وز�رة  رتبــت ر�ــ� ٔ�والد� لقضــاء وقــت �ــىل الشــاطئ ىف البحــر

بدقائق امحلام ا�ى یبعد عن املص�ة اىل لك صباح  واكن الرئيس خيرج. مو�و
تعلـ�ت أ�طبـاء  وخيـرج ىف املسـاء حسـب، ونتناول �فطـار سـو� و�رجع

رصى الصاوى حبیـب والـروىس ا�كتور امل و�رافقه، �ميىش لوقت ىف الشارع
ٔأخـرج ٔأمىشـ  وكنت. املرصى والسكرتري اخلاص والضباط املرافقني والسفري

ؤأحيـا� كنـا نتقابـل مـع الـرئيس  ،مع حرم السفري واكن یقمي معنـا ىف املصـ�ة
حـتفظ بصـورة أٔ مازلـت و ، �ىل ٔأ�د املقا�د ومعه املـرافقني ونراه وهو �الس

 املقعد . ٔأمىش ىف الشارع وهو �الس �ىل ؤأ�
، مـن املوجـود�ن هنـاك اكن الرتحيب �لرئيس ٔأثناء اقامته ىف خسـاطوبو �لـغ

 .وهو �متىش ىف الشارع ىف املساء  ،ظروه وهو ذاهب للحاممتویقفوا لین 
، مساء جيرى اتصاالت �لتلفون ىف القـاهرة اكن لك لی� بعد السا�ة التاسعة

جنبیة وا�ٔ  اجلرائد العربیة و�رسل �، شغل وتوجهيات وتعل�ت واحلدیث لكه

 و�س�متع لالذا�ة .
واكن أ�طبــاء  .. یومــا ٢٣انهتــت ٔأ�م العــالج ورجعنــا للقــاهرة وقــد مىضــ 

وسيسـ�متر أ�مل ىف ، تظهر مبارشة قالوا ٕان نتي�ة العالج سوف القد الروس 
وشفى الـرئيس وذهـب عنـه أ�مل .. مث �زول �لتدرجي  الساق �ٔكرث من شهر

 اقه وامحلد � .اكن ىف س ا�ى
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لالحتـاد السـوفيىت  ٕانـك حرضـت: قبل عودتنا ٔأثناء تودیعنـا قـال ىل الـروس
اىل ودعـوىن حبـرارة ل�هـاب ، مل حترضـى ؤ�نك يئالكنك مل �شاهدى فيه ش 

 الرئيس ىف الز�رة املقب� ٕا�شاء هللا . هناك وو�دمه

 

 عبد الحمید فى الكلیة البحریة

واكنـت رغبتـه  ،امحلید ىف اللكیة البحریة التحق عبد ١٩٦٨ىف سبمترب س�نة 
. واختـار اللكیـة البحریـة وهو ال �زال ىف الثانوى ٔأن یلتحـق �لكیـة عسـكریة

عبد امحلید لللكیـة كنـت ٔأ�لـس مـع الـرئيس  ٔ�س�بوع أ�ول من ذهابابعد 
 .. الطلبة �زوروهنم لك ٔأس�بوعاىل ٕان ٔأه: فقلت.. ميدو  وحش�نا: وقال
: فقلـت.. �ـرغبني  كنـتاذا  تقابلیه �ـارج اللكیـة ميكنك ٔأن �زوریه و : فقال
ومعـل �رتيـب ، مبرافقة اخواته ةاسكندریاىل ذهبت  التاىلوىف أ�س�بوع . نعم

ومقـابلىت ىف العربیـة ، الطلبـةاىل الـز�رة احملـدد ٔ�هـ خلروج عبد امحلید وقت
.. واقفني عند البـاب  اعندما وصلت لللكیة رٔأیت ضباط. سور اللكیة جبوار

وخـرج عبـد امحلیـد مـع ضـابط ، السـور  ومشيت �لعربیة حىت أٓخـرحيوىن
املال�ـس  فهلل اخواته عند رؤیته وهو �ـالق شـعره و�رتـدى و�اء ىل مبفرده

ود�ـل مـع الضـابط ، لللكیـة عرشة دقائق ورجعاىل بقى معنا حو . العسكریة
 .. ا�ى اكن ینتظره جبوار الباب

ٕا�شـاء هللا : ىل الرئيسقال  ٔأهلهم . وتو�د جحرة جبوارالباب یقابل الطلبة فهيا
 حفل التخرج ونرى عبد امحلید ضابط حبرى . � حتیه نذهب سو� ىف
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الفرتة الـىت یظـل فهيـا  كنت ٔأذهب لك ٔأس�بوع لز�رة عبد امحلید حىت انهتت
وىف أٓخر مرة ٔأمطـرت ، هلم �خلروج الطلبة املس�ت�د�ن ىف اللكیة وال �سمح

 . السامء ٔأثناء الز�رة
املصـور لیأٔ�ـذ  اطلـىب: حضور عبد امحلید ىف ٔأول ا�ازة قال ىل الرئيسقبل 

طلبـت . وقـت حضـوره ومقابلتنـا � معه وهو �ملال�س العسـكریة النا صور
 نـهإ یعـاد حضـوره فقـال مب ؤأ�ـربت الـرئيس ، عبد امحلیـد املصور قبل وصول

دیقـة عنـد احل وحرض عبـد امحلیـد ؤأ�ـذت ىل صـور معـه ىف، مشغول ا�ٓن
 البيت . دخو�

زارىن قائــد  .. ١٩٧٢یونیــه  ٢٩ختــرج عبــد امحلیــد مــن اللكیــة البحریــة ىف 
.. ٕا�شــاء هللا سأٔحرضــ  : قلــت �.. اللكیــة �عــوىت حلضــور حفــل التخــرج 

نــه س�یحرضــ لقــد قــال ىل الــرئيس إ  : واحنــدرت مــن عینــاى ا�مــوع وقلــت
 .. التخرج ؤأ�ون معه

ووز�ـر احلربیـة  ن قائد اللكیـةلقيت �رحيب �بري م. ذهبت احلفل ؤأ� حزینة
الفضة �لهيـا درع اللكیـة �لـنقش  ؤأهداىن قائد اللكیة صینية من، واملدرسني

وبعد انهتاء احلف� د�اىن وز�ـر احلربیـة وقائـد . هداء ىلا البارز ومكتوب �لهيا
الضـابط عبـد  قائـد اللكیـةطلـب وحرض املدرسـون و ، لتناول الشاى اللكیة

وودعـوىن �لرتحيـب ؤ�ىن مـع  وهنأٔتـه..  ملصـاحفىت امحلید جامل عبد النارص
 الرئيس .
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 االنشغال بالقوات المسلحة

�ـادة بنـاء �ـيش او  الرئيس مشغول �دا ؤأمه ما �شغ� هو القوات املسـل�ة
، ٔأى وقت من اللیل بقائد القوات املسـل�ة اكن یتصل ىف. قوى وطرد ا�هيود
ظـر رجـوعهم وال ینـام حـىت وینت، بعملیـات دا�ـل سـيناء واملقاتلني یقومـون

ىف  هــذا .حصــلت خســا�ر ٔأرى احلــزن �ــىل و�ــه .اذا  و ، النتي�ــة یعــرف
. ٔأرى �ىل و�ه �رتیاح وعند جناح العملیات، الوقت ا�ى ٔأ�ون فيه جبانبه

 ، وطا�رة فقدت واكن الوقت بعد الظهر قام بعملیة قد وىف مرة واكن الطريان
 .. حزن �ىل الطیار
وكنـت .. وىف املسـاء  . جرة ومسعـت مـا دار مـن �ـدیثوكنت معه ىف احل

، حيــا� �قــائق قبــل حضــور زا�ــرأٔ   واكن ميىشــ.. ٔأمىشــ ىف احلدیقــة ونــزل 
ورٔأیـت �ـىل و�ـه .. الطیار وهبط �ملظ� ساملا  لقد و�د: فقابلىن وقال ىل

�سـالمة  تعلمـىٕاىن ٔأ�ـربك ٔ�ىن ٔأعـرف ٔأنـه �سـعدك ٔأن : وقـال ىل �رتیاح
وال ، ر�ح لن�ـاح العملیـاتأٔ و  ٔأتأٔ�ر �دا عند سامعى خلسـا�روكنت . الطیار

 . ٔأ�لق �لكمة كام ىه �ادىت
: تأٔدیىت للصـالة ویقـول ىل واكن الرئيس یطلب مىن كثريا ا��اء �لنرص ٔأثناء

 ادعى �ىل ا�هيود .
واكن قلیال مـا .. هو �لكم  ذاا م معه ف� خيتص �لس�یاسة ٔأبدا �مل ٔأ�ن ٔأ�لك

 . موضوع یتعلق �لس�یاسةیتلكم معى ىف 
عن ٔأش�یاء �ادیـة رمبـا  �ٔأ� ال احتدث : وىف مرة كنت ٔأحتدث معه فقلت �

ــت أٔ  �لكمــى كــام: تضــایقك فقــال ىل وهــذا یعجبــىن منــك و�ســلیىن وال .. ن
نه �رحيىن �دیثك اخلـارج عـن مـا یتعلـق �لشـغل إ العكس  یضایقىن ٔأبدا بل

 . ٔأى الس�یاسة
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.. وتدریب اجلـيش  يش واحلصول �ىل السالحالرئيس مشغول �دا ببناء اجل 
رؤسـاء ا�ول .. والضـیوف . والسالح ولك احلدیث ا�ى ٔأمسعه عن احلرب

للسفرة  والعشاء یقام ىف البيت حيث تو�د جحرة �برية، �كرثة الصدیقة حترض
مأٔدبـة العشـاء وحيرضـ  و�رتب فهيا املائـدة وتقـام، لسي�ل صا�  �س�ت�دمالىت 

وكنـت ٔأحرضـ ، الـرئيس ووز�ـر ٔأو اثنـني رافـق � ونـوابالضیف والوفـد امل
 �كـون الضـیفمـا ذ �البـا االـرئيس ىف اسـ�تقباهلم ىف املطـار  العشاء ؤأرافـق
 �رافقه زوجته .

 

 النوبھ القلبیھ األولى

 ذهبـت بعد انهتـاء امت�ـان �ـا� وحكـمي.. ىف الصیف  ١٩٦٩الوقت س�نة 
واكن یـذ�رىن ، هناك ٔ�والدٔأ�ون مع ا ذ اكن الرئيس حيب ٔأنااسكندریة  اىل
ــهبهم �ٔأن  ــذهبوأأن ــدا ىف البحــر  ی ــاهرة ىف منشــ�یة ، بعی ــو ىف الق وظــل ه

ــى بضــعة ٔأ�م .. اىل اســكندریة حرضــ . حــىت شــهر ٔأغســطس البكــرى وبق
ٔأو ىف  �ىل البحـریطل جيلس ىف صالون .. لكها ىف مقابالت وشغل  ٔأمضاها

 . �س�مترار یعملمكتبه ؤأمامه دوس�هيات 
ــال ىل  ــه سيســافر إ ق ــلإ ن املســ�ئولني ىف  �شــاء هللا لالحتــاد الســوفيىت ویقاب
، �محلامـات هنـاك مـرة ٔأخـرى مث یذهب لس�الطوبو لعمل العالج، موسكو

وقـد بـىن بيـت . بعد س�نة�كرر العالج  بأٔن نصحوهواكن أ�طباء السوفيیت 
وسـ�یكون ، سـرتافقيىن :وقال ىل الـرئيس ، قامة الرئيس وقت العالجال �ز

   أ�س�بوع أ�ول ٕا�شاء هللا . ىف شهر سبمترب ىفالسفر 
 .حىت شهر ٔأغسطس اسكندریة وبقيت ىف  ،القاهرةالرئيس اىل  رجع 
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بأٔخبارهـا وتأٔ�ــل الســفر  ثـورة لیبيــا وا�شـغل الــرئيس قامــتىف ٔأول سـبمترب 
ــی� وحرضــ  �ومل متىضــ ، لالحتــاد الســوفيىت ــادةٔأ�م قل ــورة ىف ز�رة  ق الث

بعـد  . ٕان السفر س�یكون ىف منتصف سبمترب ٕا�شـاء هللا :ىل فقال.. للرئيس 
ؤأشـار �لیـه أ�طبـاء �لرا�ـة ىف  ،ٔأ�م شعر بتعب وارتفاع ىف در�ـة احلـرارة

 . واكنت النوبة القلبیة.. الرس�ر 
ٔأن ال خيربوىن عـن  واكن ٔأوىص أ�طباء، مل خيربىن وقال ىل ٕان عنده انفلونزا

وبعـد .. ىف املسـاء ىف ا�ور أ�ول  اوكنـت ٔأقابـل ضـیوف.. وبعد ٔأ�م . مرضه
فقـالوا ىل ٕاهنـا ؟ مـا هـذا : جبوار السمل فسـأٔلتٔأدوات  انهتاء الز�رة و�دت

ا�كتور اخلـاص  قابلىن. ففهمت وصعدت السالمل ؤأ� ٔأ�ىك.. ٔأسا�سري  لعمل
ــ ــىك فقل ٕان .. لعمــل ٔأسا�ســري  إاىن رٔأیــت اســ�تعداد: ت�ار�ــا وو�ــدىن ٔأ�
ٕان ٔأ�ــد أ�طبــاء : نفــى وقــال ىل طبعــا ا�كتــورو . الــرئيس بــه شــئ ىف قلبــه

وســ�یجهز ، وال �ســ�تطیع ٔأن یصــعد الســالمل املعــاجلني � مــریض �لقلــب
 یقو� ىل �ري هذا اوطبعا ا�كتور فوجئ ومل جيد �م.. من ٔأ��  أ�سا�سري

. 
ــريا ــت كث ــت جحــرىت و�كي ــام. ود�ل ــر ٔأى شــئ ٔأم ــر  مل ٔأظه ــرئيس ومل ٔأذ� ال

 ٔأ� جبانبه . وبقيت كام.. أ�سا�سري 
ل الیـوم ىف إانه اكن یت�دث �لتلیفون طو  ؟�یف ٔأمىض الرئيس ٔأ�م املرض 

ا�كتـور ذ� الحـظ  وقـد، القـوات املسـل�ة والـوزراء و�ـريمه توجهيات مع
ویقــوم بتحضــري ، تىف البيــ ااخلــاص الصــاوى حبیــب ا�ى اكن یقىضــ وقتــ

الزائد الحظت ا�هود  قدوكنت . تنهت�ى املاكملة ا�واء ىف ٔأوقاته وینتظر حىت
ذ اكن ا رمغ ٔأىن مل ٔأ�ن ٔأ�مل عن املـرض ىف أ��م أ�وىل ا�ى یقوم به الرئيس

ؤأ�لـس معـه ، صـغرية ىف احلجـرة یطلب وجبات الطعـام جتهـز �ـىل �ـرابزية
 ..ونتناول الطعام سو� 
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ویقـوم للحـامم  .. ٔأى مل �كن �رقد ىف الرس�ر كـام ٔأعـرف عـن مـرىض القلـب
للصـا� حيـث جحـرة  ولك مـا اكن یفعـ� ٔأن ال یـذهب، لعـادةوحيلق ذقنـه اك

ؤأحيـا� ، ىف الرسـ�ر لك الوقـت نـه مل �كـن �سـرتحيأٔ ٔأى ، الطعام امللحقه هبا
 موجود ىف احلجرة ىف ماكنه ل�ٓن . اكن جيلس �ىل فوتیه

لكنه ظـل  فنصحوه �لرا�ة التامةاملعاجلني ٔأ�رب ا�كتور اخلاص أ�طباء  وقد
لـ�ور الثـاىن  ویصـعد، ٔأقـل مـن ٔأسـ�بو�ني اكن یطلـب الزا�ـروبعـد . كام هو

وبعـد . واملقاب� شغل.. لوقت  ویقاب� ىف املكتب امللحق حبجرته وجيلس معه
ٕاىن : فقـال.. فظهر �ىل �رتبـاك  ؟ معل أ�سا�سري هل انهت�ى: شهر سأٔلىن

ىل ٕانك مل تقوو  وقد سأٔلىن أ�طباء ووافقت، ٔأنه جيهز ىف البيت ٔأسا�سري ٔأ�مل
 .. العمل فيه انهت�ىنعم ٕانه : . فقلت.ىل عنه 

، حرضـ مقـاب�اىل التـ وىف الیـوم. �دا ٕا�شـاء هللا سـأٔنزل لـ�ور أ�ول: وقال
ؤأحيـا� ىف مكتبـه ىف ا�ور ، أ�ول شهر یقابل الزوار ىف ا�وراىل وظل حو 

 الثاىن .
ٕانـه اكن نوبـه قلبیـة   :حـىك ىل الـرئيس عـن مرضـه وقـال  بعد مىض شـهر�ن

وابتـدٔأت ، ٔأعـرفٕاىن فهمت وكنت  :فقلت .. لكن �ا�ة �س�یطة امحلد � 
 ٔأشعر ��موع خفرجت من احلجرة .

.. یفطر فيه الرئيس ومل یصـمه  واكن ٔأول مرة.. بعد شفائه �اء شهر رمضان 
 فطار وقت املغرب .وقت الظهر ویتناول معنا � یتناول وجبه خفيفة
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 عمل المكثفالى العوده 

دكتور اختصـاىص  ملوسكو ورافقهالرئيس  سافر ١٩٧٠ینا�ر س�نة ىف شهر 
 ٔأربعة ٔأ�م . مع ا�كتور اخلاص ىف ز�رة قصرية ملدة

و�سـهر لسـا�ة ، ىف القيـادة وجيمتـع �لضـباط، اس�متر الرئيس خيرج ىف املساء
 متأٔخرة كام اكن یفعل قبل مرضه .

یطلـب البـالطو  ..اكن بعد ٔأن ینهت�ى من الشـغل واملقـابالت ىف ا�ور أ�ول 
منـه  نواكن أ�طبـاء یطلبـو، ٔأبـدا ومل یقلل مـن شـغ�، وقت الش�تاء وخيرج

من   ٔأن ٔأسرتحي ؤأقلل�ٔأنفذ لك ما تطلبوه من �الج  ٕاىن: الرا�ة ویقول هلم
للجهبة وجيمتع مع املقاتلني  واكن یذهب. فهذا ليس ىف اماكىن تنفيذه.. الشغل 

 كنـت: د عودتـه مـن ز�رة اجلهبـة قـال ىلمـرة بعـ وىف. ٔأو یومان اویبقى یوم
املقـاتلني بـني  ٔأمىضـ یومـانقـد واكن .. ٔأمتىن لو ٔأبقى هناك حـىت ٔأن ٔأمـوت 

 .. وحرب �س�تزناف �ىل ٔأشدها
بعملیــات  نویقومــو الكثــري مـهنم مــن خرجيـى اجلامعــات واملعاهـدو وا�نـد�ن 

 بطولیة دا�ل سيناء .
عندما : وقال ىل یوما .. داشدیاكن الرئيس عند �دوث خسا�ر حيزن حز� 

و�ـزداد حـزىن اذ ٔأرامه مـث� متامـا  انظـر الیـهٔأن  ٔأرى �ا� ابىن ٔأاكد ال ٔأقـدر
 ىف لكیة الهندسة �امعة القاهرة . اواكن �ا� وقهتا طالب.. هبم  ویذ�رىن

واكن یوم ، منش�یة البكرى ذهب الرئيس السرتا�ة القناطر اخلريیة وكنت ىف
 . ١٩٧٠ ینا�ر ١٥ ىف هعید ميالد

لك وا�د  -ؤأ�  ٔأوالده -وكنا ، ىض الیوم معه ىف القناطرقذهبت وأ�والد لن
 . یقدم � هدیة رمزیة وحنتفل بعید ميالده
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الشــموع  وحنرضــ �لــوى ونضــع �لهيــا، �شــاركنا ٔأبــدا ىف �حتفــال�كــن ومل 
لـ�ور أ�ول فـريى احللـوى �ـىل  واكن خيرج مـن جحرتـه لیـزنل، ونطفهئا لكنا

 امللحقة �لصا� فيبتسم وحيیينا ویزنل ملكتبه ٔأو خيـرج ىف جحرة السفرةه الرتابزي 
 . بعید ميالده ةواكن البيت مئ� �لزهور املهداه للهتنئ ..

، الشـموع رجعت بعد الظهر ملنش�یة البكـرى واحتفلنـا بعیـد مـيالده ؤأطفـأٔ�
 . نئأمىض یومحيث وظل هو ىف اسرتا�ة القناطر 

تيتو رئـيس مجهوریـة  واكن الرئيس، �لقطار ٔ�سوان ذهبنا ١٩٧٠ىف فربا�ر 
ؤأبـدى ، ملرصـ السـ�یدة یـواناك حرمـه ىف ز�رة یوجوسالفيا س�یحرضـ ومعـه

 مدة اقامته ىف ٔأسوان . رغبته ٔأن �كون
ىف منصـب �ئـب رئـيس  واكن الرئيس عینه، رافقنا ىف الر�� ٔأنور السادات

 شافعى و�ىل صربى وزو�اهتامىف الر�� حسني ال  كام رافقنا، امجلهوریة �دیثا
. 

بعد ٔأن هناك ورجعنا للقاهرة  وبقينا، ٔأمىض الرئيس تيتو ٔأربعة ٔأ�م ىف ٔأسوان
 قضینا ٔأس�بو�ا .

ٔأسـوان اكن یفضـل  حـىت، مل �كن الرئيس یتنقل ىف دا�ل امجلهوریة �لطا�رة
�لعربیـة ٔأو ا�هيـا یـذهب اسـكندریة  اىلوعنـد ذهابـه ، �لقطـارا�هيـا ا�هاب 

 ار .�لقط
مـن  �ٔأبنـاءٔأصـغر  جنـح ىف �مت�ـان عبـد احلكـمي..  ١٩٧٠الوقت صیف 

 الثالثة .اىل الس�نة �نیة �نوى 
ىف املائــة  ٨٠ اكنـت النتي�ــة ٔأكـرث مــناذا  : قـال � الــرئيسقبـل �مت�ــان 

جنح عبـد . حيرضه � -سكرتريه اخلاص  - تطلب ٔأى شئ �ریده ومحمد ٔأمحد
واكن حكـمي لك یـوم ینتظـر ، ود�ل لوا�ه خيربه ىف املائة ٨٤احلكمي مبجموع 

ٔأحرضــ  اكن الــرئيساذا  و ، لیــد�ل لــوا�ه ىف جحرتــه فيصــاحفه ویقــب� فرصــة
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؟ جعبتـك أٔ هل : یلفت نظره ویقول � اكمريا ٔأو رادیو ٔأو �از �سجیل صغري
 : یقـول ىلمث .. �ـذها معـك : عبد احلكمي من احلجرة یقـول � وعند خروج

 نه �دع لطیف .إ 
رد عبـد احلكـمي  ؟ تطلـباذا  مـ: أٔ الرئيس ابنه عبـد احلكـمي وقـب� وسـأٔ�هن

 .. الس�نة دى يئا� �� ٔأ� ال ٔأرید ش : قائال
الطا�رة سعد الصريىف ا�ى  لندن ملدة ٔأس�بوع مع �ندساىل ٔأرید ٔأن ٔأذهب 

 .. واكن حكـمي یقـاب� ىف مكتـب السـكر�ریة ،اكن �رافق الرئيس ىف ر�الته
 ن � اخـوات ىفإ : وكنت ىف احلجرة وقـت دخـول حكـمي ،سفقال � الرئي

بعد ما نطلـع ا�هيـود  ٕا�شاء هللا ؟لندن اىل اجلهبة ا�ٓن ىف احلر وانت تذهب 
واكن عبد احلكمي . لو طلبت ٔأن تذهب لطو�یو رس� �سافر كام �شاء حىتأٔ 

 وطلـب مـن محمـد ٔأمحـد رشاء. نعـم � ��: من معره فقـال ىف اخلامسة عرشة
ومل یظهـره  فأٔحرضـه، وكنت ال ٔأوافق �ىل ر�وب املوتوسـ�یلك.. لك موتوس�ی

 وهو �ر�به .اسكندریة ىل حكمي حىت رٔأیته ىف 
عـن ٔأنـور السـادات �ئـب  كنت ٔأ�لس مع الرئيس ىف جحرتـه وحتـدث معـى

 ودامئـا یقـول ىل ٔأ�.. وال ینىس ٔأبدا .. وا�د وحيبنا  نه ٔأطیبإ : الرئيس وقال
ــن ىف.. ال ٔأ�ىســ فضــ�  ــورة و مل ٔأ� ــتا الث ــت بع ــىن ن ــال ىل ، ىل وجبت وق

 نعـم: فقلـت؟ مـا اك�ـش ىف الثـورة ؤأ� بعـت جبتـه  نـهإ نت �ارفه ا: الرئيس
لثـورة ؤأرسـل قيـام اوقـت  ومل �كن ٔأنـور السـادات ىف القـاهرة. ٔأعرف ذ�
 طلبه من رحف . الرئيس ىف

ــرئيس لالحتــاد الســوفيىت وذهبــت  مــع �ــا� وعبــد  اســكندریةاىل ســافر ال
 واكن بعد انهتاء امت�ان أٓخر الس�نة .، مياحلك

ؤأشـاروا ، معـل � حفـص طـىب بعد انهتاء ز�رة الرئيس ملوسكو وقبل عودته
 ..ىف ماكن قریب من موسكو  یذهب �لیه أ�طباء هناك ٔأن
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 العـالج وقـت النوبـة القلبیـة واكن یلزمـك وقـت نـك مل �سـ�تمكلإ : وقالوا �
. .الـز�رة ىف موسـكو  جـع بعـد انهتـاءواكن مضن املـرافقني هـیلك ور. للرا�ة

الرئيس هيدیك سـالمه وهـو خبـري وسـيبقى  ٕان: طلبىن ىف التلیفون وقال ىل
 �حتاد السوفيىت ٔأس�بو�ني لالس�تجامم . ىف

، الس�یدات ىف املساء �دىاوقت وجود الرئيس ىف موسكو خرجت لز�رة 
لسـادات ٕان سـ�یادة النائـب ٔأنـور ا: السـفر� وبعد رجوعى للمـزنل قـال ىل

 موجود . ومل �كن ٔأ�د مهنم، ىف غیابك وسأٔل عنك وعن أ�والد حرض
رمغ ماكملـة هـیلك  كنت قلقه �ىل حصة الرئيس لبقائـه ىف �حتـاد السـوفيىت

: حصـة الـرئيس فقـال ىلوسأٔلته عن  وطلبت ٔأنور السادات ىف التلیفون، ىل
 ص�ة جيدة .بو  اطمئىن ٕانه خبري

رجعـت للقـاهرة مـع  مث، ع الـرئيس بیـومحىت قبـل رجـو اسكندریة بقيت ىف 
حـىك . یولیه بأٔ�م قلی� ٢٣قبل عید ثورة  واكن، أ�والد لنكون ىف اس�تقبا�

هنـا الطریقـة الـىت إ قـالوا �  عن بقائـه ىف �حتـاد السـوفيىت وٕاهنـم ىل الرئيس
لقد قلـت لهـیلك ٔأن یتصـل بـك : وقال، یبقى هناك ا ٔأنهبميكن ٔأن �سرتحي 

وطمـأٔنىن  نعم لقد لكمىن هـیلك: فقلت .. ة حىت ال تقلقىحضوره مبارش  عند
. 

اكلعـادة ٔأمـام التلیفزیـون مـع  ىف املساء و�لسـت ١٩٧٠یولیه  ٢٣اكن یوم 
 اىلالرئيس ا�ى ٔأ�لن فيه �نهتاء من بنـاء السـد العـ ٔأوالدى �س�متع خلطاب

  . واكن أٓخر خطاب � ىف عید الثورة.. وهنأٔ الشعب ببناء السد 
، للبقـاء هنـا ىف احلـر ال داعـى: لقاهرة بضعة ٔأ�م وقال ىل الـرئيسمكثنا ىف ا

 سأٔحرض بعد ٔأ�م قلی� . وٕا�شاء هللا.. سكندریة اذهىب وأ�والد ال
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حرض الرئيس وعندما  .. �رش ىف اجلرائد عن مرض ٔأنور السادات �النفلونزا
: تفقل، اسكندریةنه موجود ىف إ : فقال سأٔلته عن ٔأنور الساداتسكندریة ال

 كام �رید�ن .: واكن الرئيس زاره فقال ىل ؟لز�رته  ممكن ٔأذهب
ــه ــور الســادات وو�دت ــز�رة ٔأن ــت ل ــده  ا�الســ ذهب واســ�تقبلىن .. ىف الفران

 ز�رة قصرية معه . برتحيب ومكثت
ــرئيس ىف  ــكندریة ٔأمىضــ ال ــغل ١١اس ــاها ىف ش ــا قض ــع  یوم ــادة ورج اكلع

 مث سافر للخرطوم حلضور مؤمتر .، للقاهرة
مـن لك یوم �لتلیفـون  واكن الرئيس یطلبىن، مع أ�والداسكندریة ت ىف بقي

، ىف البيـت یت�ـدث معهـم اكنوا موجـود�ناذا  و ، و�سأٔل عن أ�والدالقاهرة 
 .. ٔأ� مبفردى ىف البيت: واكن یقول ىل

فـأٔقول .. وأ�والد  البيت وحش �دا ال یطاق مـن �ـريك: ویقول ىل �حلرف
ٔأ� مشـغول : فيقـول ىل.. معـك  مرسـورة بوجـودىؤأ�ـون  .. ىن ٔأحرضا: �

.. وقت متأٔخر من اللیـل وسـوف �كـوىن مبفـردك   ىف�وال ٔأرجع ، وبأٔخرج
 .اسكندریة ٔأن تبقى مع أ�والد ىف  فأ�حسن

ٔأول واكن ، الثـورة احتفـاالتلیبيـا حلضـور اىل ىف ٔأول سبمترب سافر الرئيس 
 .وبقى هناك ٔأ�م قلی� .. عید لثورة لیبيا 

واكنـت ، سـكندریةال حرضت للقاهرة وأ�والد لنكون ىف اس�تقبا� مث رجعناو 
�ـىل انهتـاء  اوقتـهناك وما زال ، وحكمي �لبحر رغبة الرئيس ٔأن �س�متتع �ا�

 وسـوف ال �كـون عنـده وقـت یقضـیه س�یكون مشغوال وقال ٕانه.. ��ازة 
  فرتة .ؤأبقى معمك قریباسكندریة وٕا�شاء هللا سأٔحرض ال: ٔأضافو .. معنا 

واكن س�یحرض  ،وظل �لكمىن لك یوم �لتلیفونسكندریة مل حيرض الرئيس ال
زوجته فمل ٔأذهب للقاهرة  رئيس مجهوریة هنغار� وال �رافقه.. ف و ضیٔأ�د ال 

 . �ٔ�ون مع الرئيس ىف اس�تقبا�
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واكن الیــوم  .. ســبمترب رجعــت للقــاهرة مــع �ــا� وعبــد احلكــمي ١٢وىف یــوم 
 یوم امجلعة . اسكندریهٔأن یقىض ىف  السبت اذ ٔأراد حكمي

 

 معى الى مرسى مطروح ؟ تأتىھل 

اكلعادة ورجع ىف سا�ة  خرج الرئيس ىف املساء وذهب للقيادةاىل ىف الیوم الت
�لقطـار  واكن الرئيس س�یغادر القـاهرة ىف املسـاء.. ىف یوم الثال�ء  متأٔخرة .

 مطـروح ىف الیـوم ملـرىس مث یذهب �لقطـار ٔأیضـا، ویبيت فهياسكندریة لال
املســل�ة هنــاك وســريافقه وز�ــر احلربیــة  نــه ســزيور القــواتإ قــال .. اىل التــ

لیــوم  وس�یحرضــ الــرئيس اللیــىب معمــر القــذاىف ىف ز�رة ،وحســني الشــافعى
نـه �رسـىن ٔأن إ : قلت ؟ هل حترضى معى: ٔأثناء تناولنا الغداء قال ىل. وا�د

وقـت ٔأن ، ١٩٥٣منذ  ٔأذهب ا�هياوكنت مل  .. ٔأذهب معك ملرىس مطروح
 . ةمدة النقاهة بعد ٔأن ٔأجریت � معلیة الزائد رافقته

مل ٔأرى عبـد  : وحنن ىف القطار قال الرئيس، �ادر� القاهرة ومعنا عبد احلكمي
وعندما رجعت ، كنت ىف موسكو . وقت ��ازة.شهر�ن اىل امحلید منذ حو 

 اء هللا ســأٔ�ادرو�ــدا ٕا�شــ، مــع اللكیــة ىف البحــر اكن عبــد امحلیــد ىف ر�ــ�
 ىف الصالون . معنا اواكن وز�ر احلربیة �الس.. وحضك اسكندریة 

التاسـعة مسـاء طلبـىن عبـد امحلیـد  السـا�ةاىل حـو .. بعد وصولنا للمعمـورة 
 � مامـا ٔأ� ال ٔأریـد.. قالوا ىل ٔأن ٔأخرج ؤأحرضـ للبيـت  لقد: �لتلیفون وقال

حراج وال ٔأرید احلضـور � ٕاىن ٔأشعر، ٔأن ٔأخرج مبفردى ىف �ري وقت اخلروج
. وهـو یت�ـدث اواكن متضـایق ؟طلبمت خـرو�  هل: وسأٔلىن.. للبيت ا�ٓن 
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 فأٔ�ـذ السـام�ة.. عبد امحلید یت�دث : ٔأثناء احلدیث فقلت � ود�ل الرئيس
 ..وحشتىن �دا � ميدو : وحياه حبرارة وقال �

ٕانـه : لـرئيسا فقـال ىل.. فلیحرض لـرناه : فقلت.. افعل ما �رحيك .. كام �رید 
احلربیـة ا�ى طلـب خرو�ـه بعـد  ٕانـه وز�ـر: �دع حسـاس وحضـك وقـال

 .جحرته  مث د�ل، احلدیث ىف القطار
ىف الصـا� ورٔأیـت عبـد  واكن یت�ـدث �لتلیفـون وكنـت.. بعد وقت قصري 

ود�لت معه للرئيس ىف احلجرة فصـاحفه وقـب�  اس�تقبلته حبرارة. ٔأماىمامحلید 
الـىت یـدخهنا  وسأٔ� عن �دد الس�ا�ر.. تدخن نك إ : قال � وهو یض�ك مث

ملا �كرب یقول � أ�طباء  وبعد�ن، ال تدخن كثريا حىت ال ترض بك: وقال �
واكن ا�ى یت�دث معـه هـیلك . �لتلیفون مث اس�متر ىف احلدیث.. ال تدخن 

 وهونه مش راحئة الس�ا�ر أٔ و�یف ، عن عبد امحلید وحىك � وهو یض�ك. .
ىف �حتـاد السـوفيىت  رئيس مل یدخن وال س�ی�ارة منذ ٔأن اكنواكن ال، یقب�

 أ�طباء �دم التد�ني . وطلب منه ١٩٦٨ىف شهر یولیه 
وبعـد شـویه ، اخلـروج لقـد رفضـت: نتناول العشاء وقال عبد امحلیـد �لس�نا

، جيـب ٔأن ختـرج ا�ٓن ف�ینـا ٔأمـر خبرو�ـك نكإ : قال ىل الضابط النوبتىش
 هنم قالوا ىل ٔأرجـع اللكیـة السـا�ةإ : قال؟ اللكیة ومىت سرتجع  فسأٔ� الرئيس

حـىت ٔأ�ـون مـع الطلبـة ىف  لكن � �� ٔأرید ٔأرجـع اللـی�، العارشة صبا�ا �دا
 .. وصاحفه ود�ل جحرته، اذهب � ابىن كام �رید : فقال � الرئيس.. الصباح 

رٔأى أٓخر مرة  واكنت، عبد امحلید البيت لللكیة بعد تناو� العشاء معنا و�ادر
 البحریة ىف الس�نة الثالثة . فهيا الرئيس ابنه الطالب ىف اللكیة

�لقطـار سـكندریة � واكن یوم أ�ربعاء قبل الظهـر �ـادر�.. اىل ىف الیوم الت
قـال . وحسني الشـافعى ىف القطـار معنـا واكن وز�ر احلربیة، ملرىس مطروح

 یـة وذهابـهلقـد طلبـت خـروج عبـد امحلیـد مـن اللك : للـرئيس وز�ر احلربیـة
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نـه إ فقـالوا ىل ، اللكیـة اكن �ـادراذا  وبعـد وقـت سـالت عنـه ، للبيت لـرتاه
: وشكر واثىن �ىل عبد امحلیـد وقـال.. �ٔ�مر  فلیخرج: رفض اخلروج فقلت

ن وفيـه املدرسـ نه �ري معقـول وميـدح.. إ ىف هتذیبه ؤأ�القه اىل طالب مث نهإ 
 . الرئيس فشكره.. ىف اللكیة وحيافظ �ىل واجباته 

مـن امجلـاهري اكلعــادة  واكن �سـ�تقبال.. وصـلنا مـرىس مطـروح ىف املســاء 
 .اىل واكن � وذهبنا لنقمي ىف بيت احملافظ، �ار

س�ميىش �ىل البحر فقال  وىف مرة اكن، اكن الرئيس خيرج ىف مرىس مطروح

هنـا إ : قریـب مـن البيـت ا�ى نقـمي فيـه وقـال وذهبنـا لبيـت. معـىاىل تع: ىل
ىف البحـر  واكن حرض بعد ٔأن ٔأ�ذ حـامم، فهيا حسني الشافعىیقمي  اسرتا�ة

 معه ورجعنا البيت . اقصري  امكثنا وقت.. 
ومعـه �ـدد مـن ٔأعضـاء  حرضـ الـرئيس اللیـىب معمـر القـذاىفاىل ىف الیوم الت

تناولوا فيه الغداء مع الرئيس ىف البيـت ىف  ومكثوا یوما وا�دا، جملس الثورة
 وقبل، ىف ا�ور الثاىن مع عبد احلكمي وتناولت الغداء ،ا�ور أ�ول

 خروج الرئيس اللیىب ومرافقيه طلبىن الرئيس ملصاحفهتم .
وىف . مـرىس مطـروح مكثنا ثالثة ٔأ�م زار فهيا الـرئيس القـوات املسـل�ة ىف

وىف  وىف الطریق ٔأثناء سري القطـار، سكندریةال�لقطار ل یوم السبت �ادر�
: فنظـر ىل وقـال، الـرئيس دمه یقفـون لتحیـةومعهم ٔأوالاىل احملطات اكن أ�ه

هنم ىف مظهـر ٔأحسـن مـن قبـل فـرد إ : فقلت ..ش�تغل من ٔأ�ل هؤالء ا ىننإ 
 ك�ا� ابننـا ٔأن ینال هؤالء أ�طفال فرصة التعلمي والعالج واملظهر ٔأرید: وقال

 مل حين الوقت بعد . ..
یقـول واكن ، ٔأرسة ك�ـادم الرئيس یتأٔ�ر عند رؤیته لطفل �ش�تغل عنـد واكن

 يئاليس ىف وسعى معـل شـ : �س�تطردو ، �لتدرجي هنا مشلكة ال حتل �إ : ىل
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و�رشـ  �سـ�مترار �ـىل رفـع مسـ�توى الفـالح ىف القریـة والاكد�ـني � العمل
 وٕا�شاء هللا تتالىش ... التعلمي 

 

 أخبار االعتداء على الفلسطینیین فى األردن ومؤتمر القمة فى الھیلتون

ولك وقتـه ، مل ٔأراه �سرتحي .. سبمترب ٢١یوم االثنني  حىتاسكندریة بقينا ىف 
 . ىف أ�ردن ٔأخبار �عتداء �ىل الفلسطینيني مبتابعة اكن مشغوال

ویطلب الرؤسـاء وامللـوك  ،ٔ��د واالثنني ميهد ملؤمتر مقة عرىبأأمىض یوىم و 
. ىف املسـاء ةسـكندریس�نغادر �: وقال ىل، ویت�دث معهم العرب �لتلیفون

سـأٔذهب : �مل بوفـاة زو�ـة �ـا� فقـال - وهو یوم االثنني - الصباح واكن ىف
 اسكندریة .اذ یقميون ىف ، وحنن ىف طریقنا للقاهرةاىل � لتعزیة ٔأوالد

اسـكندریة مسـاء �ـادر�  وىف السـا�ة السـابعة.. مكثنا عندمه نصف سـا�ة 
 للقاهرة .

اللیـىب معمـر  يسحتدث �لتلیفون وهو ىف العربیة و�ـمل ٔأن الـرئ ٔأثناء الطریق 
ســأٔخرج الجمتــع مــع  : اللــی� فقــال ىل بعــد وصــولنا ىف نفــس القــذاىف یصــل

 لقـد: فـرد وقـال.. أ�حسـن ٔأن �سـرتحي اللـی� : فقلت الرؤساء ا��ن وصلوا
 معلت �رتيب مقابلهتم .

 اسـتبدل. العارشة مساءاىل واكنت السا�ة حو  نش�یة البكرىمب ورجعنا البيت 
ؤأ� ٔأعـرف مـا  ،وكنت رقدت ىف الرسـ�ر ٔأسـرتحي.. الرئيس مال�سه وخرج 

 رجع ىف السا�ة الثالثة صبا�ا . .ل الیوم ؤأراه خيرج .اطو بذ� من جمهود 
وىف املسـاء ، تنـاول الغـداء الثال�ء خرج ىف الصباح ورجع قبـلاىل الیوم الت

 العشاء مع الضیوف ىف قرص القبة . خرج ورجع بعد تناول
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، الضیوف وظل �ارج البيت ح وتناول الغداء معیوم أ�ربعاء خرج ىف الصبا
 دعوهتــا ٔأن.. �ســكن ىف ا�ىق و لــز�رة ا�ــدى قریبــاىت  وىف املســاء خرجــت

البيت و�ـدت  اىل رجعتعندما . ىف السي� حترض معى للبيت لتشاهد فيلام
تبادلنــا التحیــه .. و�دتــه �ســ�تعد للخــروج ف . د�لــت �.الــرئيس ىف جحرتــه 

ٔأحسـن : فقـال ند قریبىت ؤأحرضهتا معى لنشاهد فيلاملقد كنت ع  : وقلت �
 سأٔذهب ؤأبقـى ىف الهیلتـون مـع الضـیوف حـىت مث ٔأضاف :، فلتتسىل معها
 .. وحياىن وخرج حىت املد�ل جبوار السمل.. ینهت�ى املؤمتر 

نوتـه صـغرية مث حيـاىن ونـزل  دقيقتـني یقـرٔأ ىفاىل وخرجت معه ووقـف حـو 
.. وحياىن بیـده  مرة �نیة وهو یزنل السالمل واقفة فنظر ىل وبقيت.. السالمل 

 كنت واقفة ٔأثناء نزو� السمل . واكنت من �ادته قبل خرو�ه اذا
ــاىن ــریبىت �الســة ىف الصــالون ىف ا�ور الث ــد�ل الصــا�  ،خــرج وق واكن ی

لكنـه مل یـد�ل ىف ، مـن أ�قـارب �ـادة ویصاحف الضیوف املوجود�ن و�كونـوا
 هذه املرة .

 

 رةاللحظات األخی

ــث  ــرئيس لب ــون ال ــت .. ىف الهیلت ــار ىفأٔ وكن ــع أ�خب ــة  تتب ــد و�ذا� اجلرائ
التلیفزیـون واكنـت �رشـة �السـة ٔأمـام  وكنـت، وىف یوم أ��ـد. والتلیفزیون

مت  لقـد: مساء تقرٔأها املذیعة مسـرية الكـيالىن وقالـت أ�خبار السا�ة التاسعة
، وك والرؤسـاء القـاهرةامللـ و�ادر الضـیوف مـن، ٔأعام�الوفاق واختمت املؤمتر 

وصـفقت  فهللت من الفر�ـة.. الرئيس وس�یغادر الباىق �دا  واكن ىف تودیعهم
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وبعد انهتاء �رشة أ�خبـار ، اللحظة واكنت ابنىت مىن حرضت ىف هذه، بیدى
 . ونزلنا ل�ور أ�ول؟ � ماما فيمل ىف السي�  �شاهد: قالت ىل

لقـد حرضـ سـ�یادة  :  یقـولالسا�ة العارشة والنصف �اء ىل السـفر� وىف
د�لـت احلجـرة . الفيمل وسأٔصعد و�ركهتـا فلتمكىل ٔأنت: فقلت ملىن.. الرئيس 
امحلـد � لقـد  : صاحفته حبرارة وقلت � .. �ىل الرس�ر االرئيس راقد و�دت

قـد واكن .. امحلـد � : فقـال.. وهللـت  ٔ�خبـار وفرحـت �ـداامسعت �رشة 
 و�لست معـه.. نعم : فقلت؟ شائك هل تناولت ع  :طلب العشاء وسأٔلىن 

 . الرس�ر ورجع اىلومل یأٔلك � لنب ز�دى 
جحــرة وا�هــا وصــاحفته  مل �ســ�تمكل مــىن مشــاهدة الفــيمل وطلعــت ود�لــت

ىف  اوحرضـ �ـا� ٔأیضـا وصـاحفه و�لسـ ،و�لست معه �ىل طـرف الرسـ�ر
 . مع وا�هام ناحلجرة قلیال یت�د�

سـأٔ�م : قـال مثسا�ة الثانیـة عرشـة حىت ال  ظل الرئيس یت�دث ىف التلیفون
 .. سأٔذهب ىف الصباح لتودیع امل� فيصل ؤأمري الكویت و�دا، مبكرا

 ؤأطفأٔ النور و�م .
وحرضـ ا�كتـور اخلـاص وكنـت  ،الـرئيس قبـل الثامنـةىف الصباح اسـتيقظ 

للـرئيس  سـ�تعد ل�خـولأٔ وكنت ، من احلجرة ود�لت جحرىت مقت وخرجت
د�ل ىل ىف احلجـرة لتحیـىت قبـل خرو�ـه فـ فطـارىف جحرته ٔ�تناول معه �

یتنـاول  �ـز ىف جحرتـه وملقـد وو�ـدت �فطـار .. للمطار  سأٔذهب: وقال
 تناول فاكهة فقط . و�لمت ٔأنه، يئاش 

، اخلـاص ود�ـل � رجع الـرئيس ىف السـا�ة الثانیـة عرشـة وحرضـ ا�كتـور
 ا�كتور جيرى � حفص رمس قلب فرجعت وكنت سأٔد�ل للرئيس وو�دت

لتودیـع ٔأمـري  مث بعـد ذ� خـرج الـرئيس مـرة �نیـة، � ىف احلجـرة ومل ٔأد�ل
 .الكویت 
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وعنـد خـرو� مـن  ،ىف السـا�ة الثالثـة بعـد الظهـر رجع الرئيس من املطار
ن انهتــت مــن أٔ بعــد  و�ــدت ابنــىت هــدى �ســ�تعد لتــذهب اىل بيهتــا جحــرىت
رترية � سـك تعمـلالثـاىن  واكنت جتلس ىف مكتـب وا�هـا ىف ا�ور، الشغل

ٕان  : بعد مىض بضعة شهور مـن شـغلها معـه قـال ىل واكن الرئيس. منذ �ام
 هبا . اواكن سعید.. وبرتحيىن  معى وتعلمت العملهدى ا�ٓن تدربت �ىل 
 نإ : النـوموكنت مشـيت حـىت �ب جحـرة  �افت ..قالت ىل هدى بصوت 

ؤأشـار ىل ، رةفد�لت احلج .. � حتیهاىل تع: فرأٓىن وقال.. �� تعبان وسينام 
 جفلســت �ــىل طــرف الرســ�ر.. الرســ�ر ٔأن ٔأ�لــس  بیــده وهــو راقــد �ــىل

فقـال .. مـع أ�والد  نعـم تناولتـه: قلت؟ هل تناولت الغداء � حتیه : فسأٔلىن
فبقيــت .. ىل بیــده ٔأن ٔأبقــى كــام ٔأ� �الســة  ؤأشــار .. ٔأ� مــش هاتغــدى: ىل

 .عرشة دقائق وهو راقد مل یتلكم  حواىل
، � صـاوى فـد�ل اد�ـل :الصاوى حبیب فقـال � الـرئيس وحرض ا�كتور

فقـال ، املكتـباىل � ىف احلجرة وخرجت  ومقت كعادىت عند دخول أ�طباء
�زتــه  فــذهبت ؤأحرضــت عصــري �رتقــال و�ميــون.. نریــد عصــري  :ا�كتــور

 .. ود�لت � ىف احلجرة بنفىس �رس�ة ومحلهتام
ورشب الكـوب ، �رتقـال أٓ�ذ :هذا �رتقال حمفوظ و�ميون طازج فقال: وقلت

 . متشكر: ؤأ� واقفة وقال ىل
دقـائق حرضـ دكتـور  وبعـد، خرجت من احلجرة و�لست ىف جحرة املكتـب

ــا�ز فقلــت.. اختصــاىص  نــت جيــت لیــه � دكتــور ا: � �حلــرف منصــور ف
 ؟دلوقىت

ٔأ� : فـرد وقـال.. مشـغو�  ن الـرئيس تعبـان وبـأٔ�ونإ ٔأ� ملا بأٔشوفك بـأٔعرف 
 ود�ـل للـرئيس... ىف یوم االثنني والیوم االثنني  رض لك ٔأس�بوعمعتاد ٔأن ٔأح

.. ومسعـت الرادیـو  ،بقيت �السة ىف جحرة املكتب ومسعت الرئيس یت�دث



١٣٥ 

.. �� خبـري وامحلـد � : قالـت ىل مـىن ابنـىت . �رشة أ�خبار ىف اذا�ـة لنـدن
 ،رةوخرجت معها و�لس�نا �ـىل الرتابـزية ىف جحـرة السـف. هنا خنرج مناىل تع

اذا  ا�ٓن حتسـن و  الـرئيس: وبعد دقائق �ـاء ىل ا�كتـور �ختصـاىص وقـال
ال داعـى حـىت : یدخن س�ی�ارة فقلت � ؤأ�ذ.. ٔأردت ا�خول � فلتد�ىل 

: مرسـ�ا وقـال بعد حلظات �اء ا�كتـور الصـاوى جيـرى .قلقة  ىنإ ال �شعر 
نعتـىن ود�لـت حلجـرة املكتـب وم  ،ود�ل ا�كتـور جيـرى.. � دكتور اىل تع

ىف  ؤأ�لسـتىن، ن �� خبري ال ختاىف � ماماإ : لوا�ها وقالت مىن من ا�خول
.. أٓخر مث دكتور �لـث  وبعد فرتة حرض دكتور. جحرة املكتب و�لست معى
ــاءفــد�لت عنــده وو�ــدت  وكنــت ٔأ�ــىك .. جبانبــه حيــاولون �ال�ــه  أ�طب

 یــة وازدادمث د�لــت � مــرة �ن ، الــرئيس ؤأ� ٔأ�ــىك وخرجــت حــىت ال �ــراىن
مث ، من السـكر�ریة ود�ل �دد، �اكىئ وخرجت و�لست ىف جحرة املكتب

ولك وا�ـد یـد�ل احلجـرة  .. حرض حسني الشافعى ومحمد حسـ�نني هـیلك
 . وكنت ٔأ�ىك.. ال خيرج مهنا و

ــىن ٔأن ٔأخــرج  ــت ٔأمىشــاىل ٔأرصت م ــول الصــا� فكن ــامل : ؤأق ــامل ج .. ج
ــزنل ــلك خيــرج وی ـ� وو�ــدت ال ــد�لت مرسـ ــت حســني .. ة الســالمل ف رٔأی

وحرضـ �ـا�  . مش معقول � ر�ـس: خيرج من احلجرة یبىك ویقول الشافعى
ود�ـال ، البيت وال یـدرون شـيئا �كونوا ىف وعبد احلكمي ىف هذه اللحظة ومل

 هدى واكنت ال تعمل مبا جرى بعد ذهاهبا لبيهتا . وحرضت، نامرس�
احلجرة الستبدل خرجت من  مث، د�لت للرئيس ووقفت جبواره ٔأقب� ؤأ�كيه

وو�ـدت  ا�ور أ�ولاىل ونزلـت مرسـ�ة . مال�ـس احلـداد لـبسامال�ىس و 
وحســني الشــافعى ؤأنــور الســادات  أ�طبــاء والســكر�ریة وهــیلك.. الــلك 
 . واللك واقف ىف الصالون .. حرض



١٣٦ 

رئاسة امجلهوریة وال زو�ـة رئـيس  عرش �اما مل هتزىن یةقلت لقد عشت مثان 
ىل مـاكن ٔأن جيهـز  ٔأریـد.. لـب مـنمك ٔأى شـئ ٔأبـدا وسـوف ال ٔأط امجلهوریة

 . ولك ما ٔأرجوه ٔأن ٔأرقد جبواره .. جبوار الرئيس �ٔ�ون جبانبه
 

 وطلبـا مـىن ٔأن ٔأصـعدوا�كتور الصاوى  الصا� و�اء ىل هیلك خرجت اىل
ؤأعطـاىن دواء بضـع حبـات وظـل  جحـرىتمث اد�لـىن ا�كتـور ، ل�ور الثاىن

و�ـاء عبـد ، معـى رضت ا�دى قریباىت وظلتوح. مث ٔأعطاىن حقنة ،جبانىب
ن إ لقـد قـالوا ىل : ىف احلجرة وهو یبىك وقـال ود�ل ىلاسكندریة امحلید من 
 ومل ٔأدرى مـا مىضـ.. ود�لـت هـدى ومـىن ، وحرضت ىف طـا�رة �� تعبان
فقلـت ؟ مقـت  ملـا: فقمت ٔ�خرج من احلجرة فقـال ىل ا�كتـور .. من وقت

وذهبنا .. لقد ذهب �� لقرص القبة : هدى فقالت.. سأٔذهب ؤأ�لس جبانبه 
 ..معه 

 !حىت ا�ٓن ٔأ�ذوه : فقلت
، حزىن حرسة وقد زاد.. حزینه ٔأ�كيه من حياىت وا�ٓن ٔأ�يش املر�� الثالثة 

.. �امع جامل عبد النارص مبنش�یة البكرى  وسأٔظل ٔأ�كيه حىت ٔأرقد جبانبه ىف
 ىل املاكن كام طلبت . وقد �ز

�رخيـه . ىف ر�ـاب هللا عظـ� وهـو. ا�ى �اش عظـ� نه جامل عبد النارصإ 
 و�ده هو شاهده .

 
 حتیه جامل عبد النا رص
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