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 باختصار
 ما أعذب الديمقراطية 

 مرسى الشافعى: بقلم
 
فى .. ممتعة صادقة جذابة تلك المذكرات التى يروى فيها الصديق إبراهيم طلعت •

هذه األحداث الهائلة التى مرت بها مصر بعدما قامت " .. روزاليوسف " الزميلة 
 . 1952الثورة فى 

بعيد إلى ذهنى .. يخصنى بالذكر مشكوراً أجده فى فصول كثيرة من مذكراته  •
 ..تلك التفاصيل المتالحقة التى كانت قد طواها فى رأسى النسيان

والسلطة نعود .. وجدننى ونحن اليوم نعود لنمارس الديموقراطية بمعناها الحق •
 ".حزب األحزاب"أتذكر بداً فى مجلس الثورة االتجاه إلى .. كاملة إلى الشعب

لكننا نحن الصحفيين كنا .. ن المطلوب هو تظهير األحزابفى البداية قبل أ •
 ..نعرف أن االتجاه الحقيقى فى القضاء عليها

يومئذ بدت بين بعض أقطاب حزب الوفد ميول إلى أن ينتحى مصطفى .. المهم •
.. وفى أضعف اإليمان أن يصبح رئيساً فخرياً للوفد.. النحاس عن رئاسة الحزب

 !.آخروبينما يتولى الرئاسة قطب 
وكان يومئذ طريح الفراش فى بيته بجاردن .. أسرعت أزور مصطفى النحاس •

 .سيتى يعانى اإلجهاد الجسماني والنفسى الطاحن
ونادى بأعلى صوته .. وأعتدل فى الفراش جالساً.. على عادته أحسن استقبالى •

 ..يستدعى إليه ممرضته مارى
".. كل واشكر"معروفة باسم كان رحمة اهللا عليه يعشق البقالوة صغيرة الحجم ال •

.. لكنه كان ينتهز أية فرصة سانحة.. وكان األطباء قد حرموا عليه أكلها 
 .ليخالف أوامر األطباء

.. ونظرت مارى إليه باسمة تهز رأسها.. هاتى لمرسى أكل وأشكر.. قال لمارى •
 ..باقول لك هاتى لمرسى كل وأشكر.. لكنه أصر

كان .. فيه ست حبات من البقالوة.. جاءت بطبق صغير.. ولبت مارى الطلب •
 !.نصيبى منها حبتين، وأربع حبات اختلسها مصطفى النحاس
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.. وقضيت معه ساعة رويت خاللها كل ما أعرفه عن اتجاهات مجلس الثورة •
 ..واتجاهات بعض أقطاب الوفد

 حاالً ورقاً هانى.. وصباح بعنف بنادى مارى.. وغضب مصطفى النحاس •
 .لكنه أصر على الورق والقلم.. وعبثاً حاولت أن تقنعه بالرقاد والراحة.. وقلما

.. بعد اهللا.. ليس هناك قوة تستطيع أن تنحينى عن رئاسة الوفد.. "وكتب بخطه •
 ".غير الشعب

ونشرت .. وكنت مدير تحريرها ) المصرى(وأسرعت إلى مكتبى بجريدة  •
 .. انية أعمدة فى صدور الصفحة األولىصورة خطية لما كتب بعرض ثم

أثره الحاسم يومئذ فى .. وكان لهذا التحدى من مصطفى النحاس رحمة اهللا عليه •
 .والقضاء على الديمقراطية.. التعجيل بحل األحزاب

إذ هيا ..ما أعذب أن يشعر المواطن المصرى اليوم بأنه قد استعاد فى وطنه حقه •
 ..بأن السيادة للشعب.. اع واإلصرار اهللا له حاكماً يؤمن بكل االقتن

 




