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اللنيِّ الشديد الفاروق

تمثاًال — عنه ريضهللا — الخطاب بن لعمر يصنع أن البارع املثَّال عىل األمور أيرس من
الخيال؛ يريض الذي والجمال الحق، تريض التي الدقة وبني والروعة، الصدق بني يجمع
يراها بحيث للخالف، وال للشك تتعرض ال صادقة دقيقة صورة لعمر التاريخ حفظ فقد
واإلعظام بها اإلعجاب يف يفرتقون وال فيها يختلفون فال تاريخه قرءوا إذا جميًعا الناس
تختلف ومهما ومذاهبهم، آراؤهم تختلف ومهما وطبائعهم، أمزجتهم تختلف مهما لها

والشعور. والحكم التفكري يف طرائقهم
شخصه تمثل ال لعمر التاريخ حفظها التي الرائعة الصادقة الدقيقة الصورة وهذه
من املعنوي شخصه وتمثل أيًضا، واملعنوي املادي شخصه تمثل وإنما وحده، املادي
يف صادقة وهي أيًضا. حسه وتمثل إرادته، وتمثل عقله، وتمثل قلبه، تمثل نواحيه: جميع
تختلف وأن الشك إليها يتطرق أن من وأظهر أوضح ألنها الشك؛ إليها يتطرق ال كله؛ هذا
شخصية تصوير يف صدق قد املسلمني وامللوك الخلفاء تاريخ أن أعِرف وما اآلراء. فيها

الخطاب. بن عمر شخصية تصوير يف صدق كما وامللوك الخلفاء شخصيات من
عسرية كانت وإنما نفسها، يف يسرية وال سهلة تكن لم الشخصية هذه أن والغريب
معه يعجز الذي الحد إىل قوية ا، جدٍّ قوية كانت ولكنها — قليل بعد سرتى كما — معقدة
ينقص أو فيها يزيد أن يستطيع ال هي، كما يقبلها أن إىل فيضطر مقاومتها عن التاريخ
وهي القرون أثر يف القرون وتميض كاملة، األجيال إىل وينقلها كاملة يتلقاها وإنما منها،
حفظه ما قرأ بارًعا مثَّاًال أن ولو نقص. أو بزيادة يمسها أن الزمان يستطيع ال هي كما
التمثال هذا يصنع وأن الفنية بوسائله ذلك يظهر أن أراد ثم عمر، صورة من التاريخ
رائًعا نفسه الوقت يف وكان مبتكًرا، ال ناقًال فكان غريبتني، َخصلتني بني لجمع لعمر،

والقلوب. األبصار ويمأل األلباب ويخلب العقول يبهر معجبًا
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من ومقامه النبي من ومنزلته الدينية فمكانته املسلمني، خلفاء ثاني كان عمر ولكن
فلنجتهد املثَّال. أو املصور لصناعة موضوًعا يكون أن عن يرفعه ذلك كل نفسه، اإلسالم
— نعتقد فيما — فعمر املحَدثني، للشباب تصويره عىل الكالم بصناعة نستعني أن يف
يجدوا أن نحب ما خري فيه يجدون ألنهم الشباب؛ عىل تعرض أن يمكن شخصية أعظم
إليها يْرَقْون لعلهم لها؛ والتأثر فيها والتفكري إليها النظر يُطيلوا أن نتمنى التي امُلثُل من

شيئًا.
التي املتناقضة الخصال من لطائفة ملتقى كان أنه عمر أمر من يهمنا ما وأول
بينها الءم قد هللا ولكن الدفع. أشد بعًضا بعضها ويدفع اإلنكار، أشد بعًضا بعضها ينكر
بعضها يُفسد ولم تتدابر ولم تتنافر فلم التقت حتى غريبًا، تأليًفا مقاديرها بني وألَّف
األصوات تأتلف كما انسجام، أروع وانسجمت ائتالف أحسن ائتلفت وإنما بعض، أثر
شخص أصبح حتى الرائعة، املوسيقية القطعة يف املتباعدة األنغام تنسجم وكما املتنافرة،
بقي ما بها وسيتغنى املسلمني، تاريخ بها يتغنى املوسيقى آيات من خالدة آية عمر

تاريخ. لإلسالم بقي وما اإلسالم
وجدت وإنما شخصعمر، يستأنفيف لم الخصال بعضهذه أن كله هذا من وأغرب
فأدرك القريش الفتى هذا نشأ وقد عمر. يوجد أن قبل مفرَّقة األدنني ورهطه أرسته يف
بيشء امتاز إن فظٍّا، غليًظا رجًال نفيل بن الخطَّاب أبوه كان فقد الخصال؛ هذه من شيئًا
يف الغريب والنشاط املوروث القديم عىل واملحافظة والعنف بالشدة يمتاز فإنما قومه من
رقيًقا رجًال نفيل بن عمرو بن زيد عمه ابن وكان عنه. والذود املوروث القديم هذا حماية
للقديم، مبغًضا الصادق، لإليمان ا مستعدٍّ الطبع، نقي القلب، ذكي الحس، مرَهف ليِّنًا،
نقية، وملَّة صفًوا دينًا والتمس جحدها، ثم قومه وثنية يف شكَّ للتجديد. النشاط شديد
تحفل وال عنه وتُعرض منه تسمع قريش فكانت فيه، كانت ما قريش عىل ينكر وجعل
ثم أشقاه، حتى فتنته يف جدَّ ثم قاومه، ثم له ثبت نفيل بن الخطاب ولكن يقول، كان بما
الفرار يف يحتال وأن يستخفي أن إىل اضطره حتى الشباب به أغرى ثم مكة، يف حبسه
الجديد بدينه زيد فر وقد والنصارى. اليهود عند دين من يجد كان ما ليلتمس مكة من
مرة، النصارى وعند مرة اليهود عند يحب ما يلتمس وجعل الجديد، للدين باستعداده أو

الطريق. بعض يف غيلًة ُقِتل ولكنه مكة، إىل فعاد وهؤالء أولئك من استيأس حتى
وكان واحد، وقت يف ورقيًقا شديًدا فكان أرسته، عن الخصلتني هاتني عمر ورث وقد
املتناقضتني. الخصلتني لهاتني مظهًرا إسالمه وكان أيًضا، الرقة يف غاليًا الشدة، يف غاليًا
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املسلمني غيظ يف يشتد أن ملتزًما — العرشين عىل نيَّف قد فتى وكان — يوم ذات خرج
فلقي املجددين، بهؤالء البطش له تتيح فرصة أول عن يبحث بهم، واإليقاع لهم والكيد
إىل الحديث هذا من ينتهي أن يريد اإلسالم حول حديث يف معه وأخذ املسلمني، من رجًال
قد أخته وأن فيها، واستقر أرسته غزا قد اإلسالم أن الرجل هذا فينبئه والبطش، الشدة
بلغ فإذا وبزوجها، بها البطش أزمع وقد أخته عىل عمر فينقضُّ زوجها. أسلم كما أسلمت
عمر ودخل األرسة، مقرئ واستخفى الدار يف من فزع الباب طرق فإذا قراءة، سمع الدار
عىل ويظهرانه له ويثبتان وبزوجها، بها فيبطش شيئًا، عليه تُخِف فلم فسألها أخته عىل
وبأسه شدته تذهب حتى القرآن من آيات يتلو يكاد فال فيها، يقرآن كانا التي الصحيفة
هذا عىل ُدلَّ فإذا النبي، مكان عن ويسأل وإشفاق، ورحمة وعطف لني إىل ويستحيل
مقدَمُه النبي أصحاب أحس فإذا يجتمعون، وأصحابه النبي كان حيث إىل ذهب املكان
شدة منه أقل يكن لم املطلب، عبد بن حمزة هو واحًدا رجًال إال منه وأشفقوا أنكروه
الشدة من املسلمون ظنَّ فيما به أقبل قد كان ما بمثل اه وتلقَّ له، ثابتًا انتظره فقد وبأًسا،
املسلمون ويكربِّ عمر يُسلم أن إال هي فما رقيًقا، شديًدا لقاءً يلقاه النبي ولكن والبأس،
أبي هشام بن وعمرو الخطاب بن عمر إليه الرجلني بأحب دينه أعز قد هللا أن ويعلموا

يوم. كل يف يسأله النبي كان كما جهل،
يتخذوا وأن يُخفونها، وكانوا بصالتهم يجهروا أن املسلمون استطاع اليوم ذلك ومنذ

فرادى. إال فيه يظهرون ال وكانوا املسجد يف ناديهم
للنبي صاحبًا تصورانه حياته؛ طول عمر تصوران الرائعة والرقة البالغة الشدة هذه
الحديبية صلح يُميض أن النبي أراد حني تصورانه للمسلمني، وإماًما بكر ألبي ومشريًا
حني وتصورانه ديننا؟!» يف الدنية نرىض «كيف للنبي: وقال الصلح هذا عمر فأنكر
وأخلص الرضا أصدق مؤمنًا راضيًا له فأذعن الصلح هذا يف ورسوله هللا من الِجد رأى
له املعِلنني وأنذر اإلنكار أشد ذلك فأنكر مات قد هللا رسول أن أُعِلن حني تصورانه اإليمان.
أََفِإن الرُُّسُل َقبِْلِه ِمن َخَلْت َقْد َرُسوٌل إِالَّ ٌد ُمَحمَّ ﴿َوَما وجل: هللاعز قول سمع فلما بالسيف،
هللاُ َوَسيَْجِزي َشيْئًا هللاَ يَُرضَّ َفَلن َعِقبَيِْه َعَىلٰ يَنَقِلْب َوَمن أَْعَقاِبُكْم َعَىلٰ انَقَلبْتُْم ُقِتَل أَْو اَت مَّ
تصورانه اإليمان. الرىضوأخلص أصدق له مؤمنًا به راضيًا هللا لقضاء أذعن اِكِريَن﴾ الشَّ
الشورى، تتم أن قبل للبيعة يده باسًطا بكر ألبي البيعة وأخذ املسلمني أمر يف جد حني
الشدة هذه نفسه من عرف الكلمة واجتمعت القلوب واطمأنت األمور استقرت إذا حتى
من تقرأ ما كل يف تصورانه ها.» رشَّ املسلمني هللا وقى فتنة «كانت بكر: أبي بيعة يف وقال
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األمور تستقر أن بعد ثم والعزم، الحزم إىل األمر ويحتاج الجد يجدُّ كان حينما مواقفه
أن من به تحدَّث فيما الرائعة الغريبة الصورة هذه التاريخ اخترص وقد العاصفة. وتهدأ
يشء، له يثبت ولم أحد له يثبت لم ثار إذا وكان غضب، إذا غضبًا الناس أشد كان عمر

نفسها. الرقة أصبح حتى رقَّ القرآن تُيل أو هللا ذُكر فإذا
اجتمع ملَّا أمره من كان ما روي حني أيًضا الرائعة الصورة هذه التاريخ واخترص
له وزعم املسلمني أحد إليه فقام األمصار، يف العمال سرية عن فسأل املوسم يف إليه الناس
املسلمني، من بمحرض الوايل من الرجل هذا يقتص أن إال عمر فأبى رضبه، قد عامله أن
يحفل فال الوالة، يف الرعية وإطماع السلطان إضعاف يف ذلك أثر له يصورون الوالة وجعل
هذا يُرضوا أن إىل العمال اضطر حتى نفسه، من اقتص قد هللا رسول ألن ذلك من بيشء
الرعية من رجًال املسلمني جماعة لرأت ذلك ولوال بالدنانري، حقه منه ويشرتوا الرجل

األمصار. والة من واٍل جسم يف سوطه يُعِمل
وكان اللني، يف هللا خيش حتى لينًا وكان الشدة، يف هللا خيش حتى شديًدا عمر كان
الشدة، إال قط يصطنع فلم وأهله نفسه مع فأما جميًعا، ولينه شدته الناس يف يصطنع
الحرص، أشد املسلمني مال عىل حريًصا عمر وكان سبيًال. قلبه إىل َقطُّ اللنُي يعرف ولم
من لعمل واليًا يختار ال عسريًا؛ كان إنه فيه يقال ما أيرس حسابًا والوالة العمال يحاسب
ومصدر ماله، زاد كيف لريى ذلك بعد يتتبعه ثم الوالية، قبل ماله يحيص حتى األعمال
الوايل يقاسم أن يتحرج ال ثم عطاء. من له كان ما وبني بينها الصلة وما الزيادة، هذه
املسلمني مال يف كريًما وكان املسلمني. إىل النصف ويرد النصف له فيرتك عزله، بعد ماله
واألقاليم األمصار من تأتيه كانت التي األموال إليه تجتمع تكاد ال الكرم، أقىصحدود إىل
وال صبيٍّا وال امرأة وال رجًال يرتك ال ا، حقٍّ رائعة طريقة عىل املسلمني يف يشيعها حتى
إليه وأدى حقه إليه وأدى حظَّه املال هذا من له قسم إال عنه تبعد أو تليه أرسة يف صبية
الناس أمور ويتتبع بنفسه، يليه وإنما أحًدا، ذلك عىل يأمن ال كان ثم الحق. بعد الفضل
يأمن ال كان فقد شيئًا؛ منه الناس أينكر شيئًا، منه الناس أيشكو ليعرف ولكن ليعرفها ال

العدل. هذا تحقيق عىل الناس يأمن ال كان كما العدل تحقيق عىل نفسه
فستقرأ السنة، هذه يف عمر أخبار فاقرأ سنة، العرب بالد يف املسلمون أجدب وقد
عرص أي ويف األجيال من جيل أي ويف األمم من أمة أي يف والتاريخ األدب حفظ ما أروع
األقوياء عىل والشدة عليها واإلشفاق لها والنصح بالرعية الرفق تصوير من العصور، من
ه ووجَّ للناس، والكسوة الطعام إليه يرسلوا بأن األقاليم يف عماله أخذ للضعفاء. والرحمة
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الناس، ويكسون الُجُزر وينحرون الطعام يقسمون وأنحائها الجزيرة أطراف يف رسله
للطعام املسلمون اجتمع إذا بيته يف يَطعم أن وأبى حولها، وما املدينة يف ذلك عىل هو وقام
الخبز نفسه عىل وفرض واللحم، السمن نفسه عىل فحرَّم اللحم، وقلَّ السمن قلَّ العام.
يطبخه أن مواله إىل فتقدَّم تؤذيه، الزيت حرارة وكانت املسلمون. يخصب حتى والزيت
شئت، ما «قرقر له: فيقول يقرقر، بطنه وجعل شيئًا، ذلك يغِن فلم حرارته، ليكرسمن له

املسلمون.» يخصب حتى الزيت إال تطعم فلن
ط ووسَّ لقائه، من وأشفقوا األقوياء خافه حتى الناس، عىل الناس أجرأ عمر وكان
عليه يعرضوا أن ويشفقون يهابونه ألنهم للناس؛ ة الرِّقَّ يسأله َمن الصحابة كبار إليه
واملحرومني، والعاجزين الضعفاء من خوًفا الناس أشد نفسه الوقت يف كان ثم حاجاتهم.
الحديث، من يكره بما ويلقاه عليه يجرتئ أن أمًرا وأيرسهم شأنًا الناس أهون يستطيع

يستغفر. ثم يستعرب ثم يعتذر ثم فيسمع
عن لنفسه كوَّنها التي الفكرة هذه الخصال من عمر شخصية يف تلقاه ما وأروع
ودقته بإيجازه رائًعا تصويًرا هو صورها وقد مات. أن إىل الخالفة ويل منذ الخالفة
قد إنكم الناس، «أيها فقال: البيعة بعد مرة ألول الناس خطب حني العنيفة ورصاحته

بكم.» وابتُِليت بي ابتُِليتم
وكالهما بصاحبه، ممتَحٌن كالهما مًعا، وللرعية للخليفة امتحان عمر عند فالخالفة
مشكالتها من وينقذ منها يخلص وأن عليها، صابًرا لها ثابتًا املحنة يحتمل أن خليق
املعقدة الكثرية امللكات هذه من يشء يف وال دينه يف وال نفسه يف يكلم لم بريئًا، صحيًحا
الحق فمن برعيته مبتًىل دائًما ممتَحنًا الخليفة كان وإذا الكريم. الرجل ضمري تكوِّن التي
نفسه يحاسب أن الناس؛ وأمر أمره ييل الذي هلل عليه الحق ومن وللناس، لنفسه عليه
وبما يأتي بما عالم وهو إال كبريًا أو صغريًا أمًرا يأتي وأالَّ وهيِّنه، األمر عظيم عن دائًما
الجواب ومهيِّئ أتى عما سيُسأل أنه مقدِّر وهو إال ذاك، أو األمر هذا يأتي أن عىل يحمله
الجليل عن هللا يسأله حني اآلخر اليوم يف أتى ا عمَّ سيُسأل إليه. يُلقى حني السؤال هذا عىل
نهض حني فإنه إنسان. كل ومن لحظة كل يف أتى عما يُسأل وقد أعماله. من والضئيل
الناس عنها حسابه يف يشرتك أمانة احتمل ألنه السؤال؛ لهذا نفسه عرَّض قد باألمر
إليه يؤدي أن عىل الناس أمور إليه جعل الذي ربه األمر آخر عنها بحسابه وينفرد جميًعا،

ترك. وما فعل ما حساب
عمر منحه ما ُمنح ملوكهم من ملًكا أو املسلمني خلفاء من خليفة أن أعرف وما
أمره من ذلك ظهر يحس. أن الضمري يستطيع ما أقىص إىل الحساس الضمري هذا من
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ينحرف أن يمكن ال الذي الدقيق بامليزان شبَّهوه حتى مقنًعا قويٍّا ظهوًرا جميًعا للناس
له هللا حساب تمثَّل ملوكهم من ملًكا أو املسلمني خلفاء من خليفة أعِرف وما يجور. أو
الهني عىل أو األمور عظائم عىل مقبًال ومسرتيًحا، عامًال ونائًما يقظان لحظاته جميع يف

عمر. فعل كما منها
الزيت، فيه جعلت قد ومرًقا خبًزا إليه فتُقدم املؤمنني أم حفصة بنته عىل عمر يدخل
من رجل عىل ويدخل أذوقهما.» ال وِهللا ال واحد؟ إناء يف «أَدمان ويقول: عنه فينرصف
انرصف عسل أنه عرف فإذا هو، ما فيسأل رشابًا، الرجل إليه فيقدم فيستقيه، املسلمني
يف ويتعجله له قميًصا الُفرس أحد إىل ويدفع عليه.» هللا ليحاسبني وِهللا، «ال وقال: عنه
يشء؟» الذمة مال من فيهما «أليس فيسأل: صنعهما قد الفاريسقميصني إليه م فيقدِّ ذلك
ويرد قمييص.» إيلَّ واردد «اغرب ويقول: عمر فينهره الخيط.» إال «ال، الفاريس: فيجيب
ويتمثَّل أمىس، إذا ويراه أصبح إذا هللا يرى فهو بعد.» يجف لم «قميصك الفاريس: عليه

قال. وما فعل عما الحساب إليه يؤدي يديه بني قائًما نفسه
إىل عبًدا ز جهَّ دفًعا. البكاء إىل يدفع منها وكثري رائعة، كلها أعاجيب ذلك يف وله
بن الرحمن عبد إىل فأرسل درهم آالف ثالثة إىل واحتاج ليعيش، يتَّجر كان فقد الشام
فلما املال.» بيت من «ليقرتضها للرسول: الرحمن عبد فقال املقدار، هذا ليقرضه عوف
«فإني عمر: قال «نعم.» قال: هذا؟» قلت «أأنت سأله: ذلك بعد الرحمن عبَد عمُر لقي
أمري عن ضعوها املسلمون قال املوت أدركني ثم املال بيت من الدراهم هذه اقرتضت إن
اقرتضتها إن ولكن القيامة، يوم عنها هللا وسألني املؤمنني، أمري ألهل واتركوها املؤمنني
إليه.» تؤدَّى حتى ألهيل يرتكها ولم عني، يضعها لم املوت أدركني ثم مثلك شحيٍح من
رجًال طاعنه أكان يعرف أن وأهمه عناه يشء أول كان األوىل غشيته من وأفاق ُطعن وملا
ألنه نفسه؛ ريضواطمأنَّت شعبة بن املغرية غالم كان طاعنه أن عرف فلما املسلمني، من

عليه. جناه رش أو إليه قدمها سيئة عن هللا أمام يحاسبه أن يستطيع ال قاتله أن علم
فحسب، الحزم من به يلقاهم كان بما الناس عىل شديًدا عمر يكن لم هنا ومن
من يرون املسلمني من كثري وكان نفسه. عىل يتشدد كان بما عليهم شديًدا كان وإنما
يظهروا أن العيش من ألنفسهم يلينوا أن فيستحون الغليظ، الخشن العيش هذا إمامهم
لها يبيح وأن بنفسه، يرفق أن لتسأله املؤمنني أم حفصة ابنته إليه طوا وسَّ وربما ذلك،
وكذلك أباك.» وغششِت لقومك نصحِت «لقد فأجابها: الحياة، طيبات من قليًال ولو شيئًا
وقبل الناس، يسأله أن قبل يشء كل عن يسأله املراقبة، شديد الحس مرهف ضمريه كان
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أن هو شك فيه ليس الذي اليشء ولكن خالفته. مدة امتحانه أدَّى وكذلك هللا، يسأله أن
تتاح ال الضمري ومراقبة ثبت. كما للمحنة تثبت ولم أداه، كما االمتحان تؤدِّ لم رعيته
ال عمر عرفه الذي النحو عىل وهي منهم، واملمتازين ألخيارهم تتاح وإنما جميًعا، للناس
مراقبة ظهرت السنة عليهم القرون بني قل أو وحني، حني بني الفذ للرجل إال تتاح تكاد
بي ابتالكم قد هللا «إن للناس: يقول فكان جميًعا، وأفعاله أقواله ويف عمر حياة يف الضمري
نا فعمَّ تنا عمَّ خطيئة هي أم منكم، خطيئة أم مني خطيئة أهي أدري فما بكم، وابتالني

العذاب؟» أجلها من
الناس ظن حتى كلها استغفاًرا صالته فكانت االستسقاء صالة بالناس صىل وقد

الناس. يسقي أن هللا سأل الصالة آخر يف ولكنه املغفرة، إال شيئًا هللا يسأل لن أنه
يمكن ما ليتعرف قدمت؛ كما الناس أحوال تعرُّف يف ًدا تشدُّ الخلفاء أول وعمر
صىل الليل أقبل إذا كان مكروه. من عليهم جنى أو رش من إليهم قدم قد يكون أن
نفعه وقد أحاديثهم، ويستمع الناس أخبار يتحسس مستخفيًا خرج ثم الصالة فأطال
والفتيان والنساء للرجال العطاء فرض قد كان كثريًا. شيئًا الناس أمور من فأصلح ذلك
بكاءً يبكي صبيٍّا سمع لياليه بعض يف كان فلما يفطموا، أن بعد وللصبيان والفتيات
يقنعه، لم جوابًا — تعرفه ال وهي — فأجابته البكاء، هذا مصدر عن أمه فسأل شديًدا،
حتى عمر ومن الصبي من ذلك وتكرر السؤال، إىل عمر فعاد البكاء إىل الصبي وعاد
ابن أن تعلم ألم الليلة، منذ عيلَّ أثقلت «لقد له: فقالت امللحِّ السائل بهذا املرأة ضاقت
من عطاءه لننال الصبي هذا فطام أتعجل فأنا الفطام، بعد إال الصبية يعطي ال الخطاب
من قتل كم عمر! «ويل يقول: وهو كئيبًا محزونًا املرأة عن عمر فانرصف املال.» بيت
عطاءهم لهم فإن أبنائكم، رضاع «أتموا الناس: يف فنادوا املنادين أمر ثم املسلمني!» أبناء

يولدون.» منذ
بعض يف والرومان اليونان أَِلفه كما الديمقراطي الحكم نُظم عمر يعرف ولم
العدل عىل وحرصه الذكي وقلبه املستقيمة وغريزته الحساس ضمريه ولكن عهودهم،
ولعل الديمقراطي. النظام عن بعيًدا ليس يشء إىل دعاه ذلك كل … الجور من وخوفه
من حوله َمن يستشري كان عربيٍّا. ديمقراطيٍّا نظاًما للمسلمني ألحدث عاش لو عمر
الحرص شديد كان ولكنه املشكالت، من يعرضله ما كل يف الناس وسادة النبي أصحاب
ويأمر األمصار، أهل فيه يجتمع الذي املوسم ويشهد عام، كل يف بالناس يحج أن عىل
من سمع الوفود هذه وحرضت املوسم كان فإذا يليهم، من رأس عىل يوافوه أن العمال
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وهؤالء. أولئك بني والنصفة العدل وأقر العمال، يف الرعية من وسمع الرعية، يف العمال
السيايس االجتماع هذا أمر يصري كان إالَم الحياة يف له مد هللا أن لو — يدري ومن — فكان

املنظم.
شيئًا يتأخر للمتكلِّفني. وازدراؤه للتكلُّف بُغضه هي عمر خصال من أخرى وخصلة
قمييص.» رني أخَّ «لقد قائًال: الناس إىل واعتذر املبنى عىل جلس خرج فإذا الصالة، عن
قول أمامه وقرئ أراد. ما له تم أن بعد للناس خرج ثم يجف أن فانتظر قميصه له ُغسل
وما التكلف! هو «هذا عمر: قال ؟» األبُّ «وما قائل: فقال َوأَبٍّا﴾، ﴿َوَفاِكَهًة وجل: عز هللا

األب؟» تعرف أال يرضك
هذا أستغرق أن لخشيت املمتازة وخالله الرائعة عمر خصال أعد ذهبت أني ولو
أن عىل أظن فيما توافقني ولكنك القراء، وحاجة حاجتي ذلك من أريض أن دون فر السِّ
من الفصل هذا أول يف زعمتُه ما إلثبات الكفاية كل كاٍف صورته من عليك عرضُت ما
يستعني أن إىل املثَّال يحتاج أن دون رائع دقيق تمثال لعمر يُصنع أن األشياء أيرس أن

الخيال.
طويًال كان فقد املعنوية؛ الصورة حفظ كما لعمر املادية الصورة التاريخ حفظ وقد
أبيض وكان مشيته، يف أرسع مىش إذا وكان بدينًا، ضخًما وكان طوًال، كلهم الناس يفوق
شيئًا، فاسودَّ معدته عليه أفسد حتى الزيت أكل عىل اقترص فقد الجدب؛ عام يف إال اللون

العام. ذلك يف إال يروه لم بالسواد وصفوه الذين أن الظن وأكرب
واألدب الرقة وهي حياته، بها ختم قد عمر ألن الفصل هذا بها أختم أخرى وخصلة
إذا صاحبَيْه مع يُدفن أن عىل الحرص شديد عمر كان البيوت. لحرمات واإلكبار والحياء
وقل املؤمنني أم عائشة إىل «اذهب وقال: هللا عبد ابنه دعا املوت وأحسَّ ُطعن فلما مات،
للمؤمنني لست فإني املؤمنني أمري تقل وال — السالم عليك يقرأ الخطاب بن عمر إن لها
إىل وعاد لعائشة ذلك فقال هللا عبد فذهب صاحبيه.» مع يُدفن أن ويستأذنك — أمريًا
فال عائشة بيت إىل وصلتم فإذا رسير، عىل احملوني متُّ «إذا البنه: فقال بإذنها، أبيه
عمر «إن قالوا: عائشة بيت بلغوا إذا حتى عمر رسير ُحمل وقد تستأذنوا.» حتى تَدخلوا
وهنالك عائشة. أذنت حتى الرسير يُدخلوا ولم املؤمنني.» أم عائشة يستأذن الخطاب بن

املسلمني. خلفاء أول بكر وأبي هللا رسول محمد صاحبيه مع الخطاب بن عمر ُدفن
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وقفة مرتدًدا أقف وهنا عوض، محمد الدكتور األستاذ صديقنا كتبه قيِّم فصل عنوان هذا
الصديق ألن إال ليشء ال الصديق، األستاذ فيها كتبها التي الصحيفة تسمية يف قصرية
«بني مقايل يف به ذكرته فيما عيلَّ يرد أن يريد كان إنما كتبه الذي الفصل كتب حني نفسه
نرش التي الصحيفة يَُسمِّ لم ولكنه يناقشه، أن أراد الذي الفصل وسمى فسماني كأسني»،

الفصل. هذا فيها
نُرشت أين يعرف أن فأحبَّ مقالتي، قرأ يكن ولم األستاذ مقالة قرأ من الناس ومن
عنه ُشغل وإنما اإلهمال، هذا إىل يقصد لم األستاذ أن ا جدٍّ وواضح ذلك. عن فسألني
املصادر ذكر أنَّ العلماء عند املقرر األصل كان وإن يؤديها، أن يريد كان التي بالفكرة

العلم. يف يكتب من عىل فرض
ي أسمِّ أن من إذن يل بد فال مثله، يف بالتورط خطأ أصلح أن أستطيع ال أني عىل
بل ظني، وأكرب الغراء. الهالل مجلة وهو الصديق األستاذ مقال فيه نُرش الذي املصدر
أو الفصل هذا عىل ردَّ إذا الصديق أن — ويصغر يكرب اليقني كان إن — يقيني أكرب
بتسمية يكتفي فال اليسري العلمي األصل سيتوخى غريي يكتبه أو أنا أكتبه ا ممَّ غريه عىل

فيه. كتب الذي املصدر معه يسمي بل عليه، يرد الذي الكاتب
ال واألخرى الجد، تحتمل تكاد ال إحداهما خصومتني: وبيني الصديق بني فإن وبعد،
كتبته الذي الفصل قرأ حني قرر قد الصديق أن فمصدرها األوىل فأما املزاح. تحتمل تكاد
ألمَّ أو الزكام، أدركه قد مريًضا كان يل صاحب عن الحديث من فيه رويت ما رويت أني
طروادة حرب أضاف حني هيالنة إىل اإلساءة يف أرسف قد األستاذ أن إليه فخيل الربد، به
لم صاحبي أن قاطًعا تأكيًدا للصديق أؤكد أن أستطيع وأنا املنافع. والتماس التجارة إىل
وال حديثه، إيلَّ ألقى حني الضعيف أو القوي بالربد متأثًرا وال مزكوًما وال مريًضا يكن
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جهد فأقسم السؤال يف عليه وألححت سألته ولقد الهالل، نرشته الذي الفصل قرأ حني
التحدث وأثناء الفصل، هذا قراءة أثناء املرض به ألمَّ وال الزكام، وال الربد أدركه ما أيمانه
التحقيق، يف وإلحاًحا العناية يف غلوٍّا صاحبي حديث إىل أطمنئ ولم نفسه، يف بتأثري إيلَّ
القريَب صاحبي عن وسألت االستقصاء، يف وأنعمت واستقصيت البحث، وأطلت فجئت
لم األوقات، هذه أثناء موفوًرا صحيًحا كان بأنه كلها األنباء إيلَّ فانتهت عنه، والبعيَد منه
الصديق وأن جميًعا، وحلمه وقوته وقلبه لعقله مالًكا فكان زكام، به يلم ولم برد، يدركه
األدب إىل ودفعه قليًال، العلم من ره ونفَّ شيئًا طوره عن أخرجه قد هيالنة عن كتب بما
ينكر لم بأنه فيعرتف صاحبي ينصف الصديق ولعل الحديث. بهذا إيلَّ فتحدث دفًعا
إليه ينتهي ملا والخضوع له اإلذعان إىل أضطر وأنا عليه، يخرج ولم به يثر ولم العلم
لبطن ظهًرا األمور يقلب وحني ويحلل، يعلل وحني ويستقيص، يحيص حني النتائج من
يغني ما إىل وينتهي أخماس، يف أسداًسا أو أسداس يف أخماًسا ويرضبها لظهر، بطنًا أو

أحيانًا. يغني ال ما وإىل حينًا،
ومن بالعلم، يضيق أن صاحبي حق ومن به، ضاق ولكنه العلم، صاحبي ينكر لم
العلم عن النفوس ترىض أن الرضوري من وليس باألدب، يضيق أن عوض األستاذ حق
اإللحاح بهذا الصديق األستاذ عىل أُثقل أن أخىش ولكن أوقاتها. جميع يف جميًعا واألدب
أنا عليه أَُردُّ الذي الفصل كتب حني مريًضا كان الصديق أن أعلم فأنا اإلنصاف، طلب يف
غريَّ سهًال هينًا وزكاًما خفيًفا برًدا يتجاوز يكن لم الرسور، مع يسريًا مرضه وكان اليوم.
الضيق وإىل الدفع، بعض الضجر إىل فدفعه خلقه من غريَّ ولعله اليشء، بعض صوته من
إىل يدفع أنه — الناس يقول فيما — الزكام خصائص ومن به. يضيق أن يتعود لم بما
ويسوِّئ الحسن ويقبح الدعابة عن ويرصف املزاح عن ويشغل الصدر، وضيق السأم
لم أنه مع ا ِجدٍّ ظنه الفصل ذلك عىل يرد أن أراد حني الصديق أن الظن وأكرب املحمود.
األبطال؛ دفاع العلم عن سيدافع أنه إليه وخيل الجاد، مهاجمة فهاجمه مزاًحا، إال يكن
من بد فال ينقض أن يريد املتني الشاهق الشامخ رصحه وألن للخطر، معرَّض العلم ألن
العلم يهاجم أن صاحبي يُرد فلم الزكام، لوال خطًرا وأهون هذا من أيرس واألمر إقامته.
فيها حرِّمت إذا للحياة وويل العلم، يداعب أن أراد وإنما سخيًفا، يكون أن يرد لم ألنه
يتأذَّ ولم الثاني، بفصله يِضق لم صاحبي أن الصديق لألستاذ وأؤكد الناس. عىل الدعابة
أن وعىل نصابها، يف األمور تقر أن عىل حريص ولكنه فيه، جاء الذي املزاح هذا من بيشء
بالربد األستاذ فيه اتهمه الذي الوقت ذلك يف للربد ضحية وال مزكوًما يكن لم أنه ل يسجِّ
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اعتكف وأنه بالربد، متأثًرا مزكوًما كان أنه يجحد أن يستطيع الصديق أظن وما والزكام.
االعتكاف. هذا وأثناء الزكام وهذا الربد ذلك ظل يف الفصل هذا كتب وأنه ما، اعتكاًفا
فُربَّ التحقيق، هذا مثل يحرِّضعىل العلم ألن تحقيقها؛ من بد ال ا جدٍّ خطرية نقطة وهذه
العارضة للعلل أن العلم مؤرخو يزعم ما وكثريًا باٍل. ذا حدثًا العلم تاريخ يف أحدث زكام
آثاًرا الهضم عرس من والفالسفة وبالحكماء والباحثني، بالعلماء يلم وما الطارئة واألسقام
نؤرِّخ أن الخطر ذات األشياء من أن عىل يوافقني واألستاذ ويكتبون. يفكرون فيما بالغة
من له يتعرض أن يتعود لم ملا فيعرضه أحيانًا، اليسري االنحراف هذا من الغالية بصحته
هذا بعد واألمر العبوس، من به تتغىش أن تتعود لم بما الحلوة ابتسامته ويغىش السأم

ومزاًحا. دعابة يكون أن يعدو ال كله
حول تدور ألنها شأنًا وأعظم خطًرا ذلك من أََجلُّ فهي األخرى الخصومة فأما
فقد الدردانيل؛ تسمى التي الدولة أعناق من العنق هذا وحول طروادة، وحرب طروادة
التسع املدن وبهذه طروادة، عن شليمان ببحث بعيد زمن منذ علم عىل صاحبي وكان كنت
الخطرية األخرى وبالنتائج ،١٨٩٤ سنة إىل ١٨٧١ سنة من البحث هذا إليها انتهى التي
وكان وكنت اليونان. لبالد الرشقي الجنوب يف وأصحابه شليمان بحث إليها انتهى التي
هذه حول قيل ا ممَّ وبكثري وأصحابه، شليمان بفروض علم عىل بعيد زمن منذ صاحبي
الذي الفصل يف فإن ذلك ومع آخر. حينًا الرتجيح إىل ويدعو حينًا الشك يثري الفروضمما

ا. تامٍّ اطمئنانًا إليه يطمنئ العلم أن أظن ما شيئًا الصديق كتبه
التي املدن بأن العلماء نفوس يف بعُد يستقر لم اليقني أن يشء كل قبل فلنالحظ
الذي املكان نفس يف استكشفت قد لق بحصار املعروف التل عىل شليمان استكشفها
مستيقنون العلماء وإنما وهومريوس. واإللياذة وباريس هيالنة طروادة فيه تقوم كانت
يف أقيمت التي طروادة مدينة فيه تقوم كانت الذي املكان يف استكشفت قد املدن هذه أن
يقفون فالعلماء القديمة املدينة فأما والرومان. اليونان شأنها من وأكرب التاريخي العرص
الجغرافيني زمالءه أن العلم حق يعلم والصديق اليقني. موقف ال الرتجيح موقف منها
تقوم كانت الجديدة التاريخية طروادة أن عىل متفقني يكونوا لم القدماء اليونان من
التي املدن أن — شك غري من — يعلم والصديق القديمة. الهومريية طروادة أطالل عىل
كانت أنها عىل قاطعة داللة تدل آية عىل أو نقشمكتوب عىل تشتمل لم شليمان استكشفها
فإنما ذلك زعموا قد وأصحابه شليمان كان وإذا هومريوس. طروادة قامت حيث تقوم
والصديق الحريق. آثار ذلك عىل وأعانتهم حني املرجِّ سرية وساروا الظن بحسن تأثروا
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لبالد الرشقي الجنوب يف ومدينته أجامبون قرب استكشف أنه يعتقد كان شليمان أن يعلم
كله هذا وأن للدردنيل. اآلسيوي الساحل عىل ومدينته بريام كنز استكشف كما اليونان
هذا تتخذ أن اإلرساف من يكون فقد وإذن بعُد، املقنع التاريخي الدليل عليه يقم لم َظنٌّ
حد. غري إىل هذا يف ونميض مثلها حقائق عليها ونقيم علًما نسميها لحقائق أساًسا الظن
الدليل ولكن طروادة، استكشف قد شليمان يكون أن — الراجح من بل — جدٍّا الجائز من
حني الحيطة ولنؤثر املدينة، هذه عن نتحدث حني الِحيطة فلنُؤثِر بعُد. يظهر لم القاطع
تسجيًال. العلمية الفصول يف نسجلها التي الخطرية النتائج إىل الحديث هذا من ننتهي

هذه طروادة وبأن هومريوس، طروادة استكشف قد شليمان بأن أقتنع أن أريد وأنا
القدماء العلماء آراء أرفض أن وأريد الدردنيل. من كيلومرتات ثمانية بعد عىل تقوم كانت
بعد أني يف الصديق األستاذ رأي فما أخرى. أماكن يف املدينة هذه يقيمون الذين واملحدثني
كانت طروادة عىل اليونان أثارها التي الحرب تلك أن إىل علميٍّا اطمئنانًا أطمنئ ال كله هذا
لم ذلك يُثِبت الذي التاريخي النص ألن البحر؟ عىل السيادة أجل ومن الدردنيل أجل من
بالبحر العناية وألن والجزم. القطع نتجنب أن يجب النص هذا يوجد أن فإىل بعُد، يوجد
نفسه األستاذ يقول كما بعُد ظهرت قد تكن لم األرض من حوله ينبسط وما األسود
األرض. لهذه الواضح الذكر من األساطري من يعارصها وما اإللياذة ُخلُوُّ عليه يدل وكما
عن أو عرصاإللياذة، من متأخرة عصور يف حوله وما األسود بالبحر العناية ظهرت وإنما
يستطيعون كانوا الوقت ذلك يف اليونان وألن طروادة، عىل أثريت التي الحرب هذه عرص
النواحي، هذه يف خطرية بحرية منافسة يخشوا أن دون محتاطني البحر يف يمضوا أن
يرد أن يستطيع أسطول لها كان طروادة بأن األساطري تحدثنا ولم األستاذ يحدثنا فلم

إليه. الوصول حاولوا إن األسود البحر إىل الوصول عن اليونانيني
املنافع حول بالتنافس تتصل لخطوب رمز الحرب هذه قصة أن يف شك من وليس
كان التناُفس هذا أن يف كله الشك أشك ولكني العظيمة، اآلسيوية املدينة وتلك اليونان بني
أعماق من تأتي كانت التي للتجارة خطريًا ملتًقى كانت املدينة هذه أن وأرجح بحريٍّا،
الساحل يف يستقروا أن أرادوا كما املكان هذا يف يستقروا أن اليونان فأراد اآلسيوي، الرشق

كله. اآلسيوي
ال ولكنه هذا، غري إىل فيه يذهب أن الخيال يستطيع الفرض ألوان من لون كله وهذا

فيه. شك ال حق أنه عىل الواضحة األدلة تُقدَّم يوم إال علًما يسمى
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طروادة لحرب الصديق األستاذ رها صوَّ التي الطريفة القصة هذه فكل وإذن
الخصب الخيال قوامها أدبية قصة هي إنما الدردانيل تسمى التي الدولة بعنق ووصلها

الدقيق. البحث قوامها علمية ال القوي،
أقوى القديمة اليونانية القصة أرى أن يف الصديق أستأذن فإني كذلك األمر كان وإذا
يف األستاذ وأستأذن الحديثة. القصة هذه من للقلب واستهواء النفس يف تأثريًا وأشد وأبلغ
العظيمة، املدينة هذه أقام الذي هو البحر إله بوسيدون أن أقرأ حني وراحة لذة أجد أن
وأن الولد، من خمسون له السلطان واسع امُللك ضخم عظيًما رجًال كان بريام ملكها وأن
املتنبئون تنبأ وقد الجمال، رائع جميًال كان ملكه. وعىل عليه ا رشٍّ كان باريس أبنائه أحد
فيه يدركه بعيد مكان يف بطرحه أبوه فأمر عظيًما، ا رشٍّ املدينة عىل سيجلب بأنه مولده يوم
واحتكمت الجمال، بارع رائًعا الفتى فشب دبَّروه ألمر به احتفظوا اآللهة ولكن الهالك،
ثم الرش. أول هذا فكان وأتينا، هريا عىل فقىضألفروديت أجمل، أيهن اآللهة من ثالث إليه
ُدمرت ثم الحرب، مصدر هذا فكان إسربتا، زوجها قرص من هيالنة الشاب هذا اختطف

الشعر. ينبوع هذا فكان قرصها إىل هيالنة وُردَّت املدينة
زالت وما اإلنسانية نفعت التي الخصبة القصة هذه أوثر أن يف الصديق أستأذن
وبما خالد جميل فنٍّ من أثارت وبما وتمثييل، قصيصوغنائي شعر من أثارت بما تنفعها
فيما الخلود له سيتاح منها كثريٌ ممتعة قوية آثار من والفن األدب يف اآلن تثري تزال ال
أشهر منذ الباريسيني تشغل هيالنة قصة أن الصديق األستاذ علم هل أدري ولست يظهر.
«لن عنوانها رائعة تمثيلية قصة فيها وضع قد جريودو هو بارًعا فرنسيٍّا كاتبًا ألن اآلن؛
ملا الصور أروع من فنية صورة هيالنة أسطورة من اتخذ قد وهو طروادة»، حرب تكون
والفساد. الرش إىل تدعو التي والخصومة الخالف أسباب من اآلن أوروبا فيه تضطرب

لحرب العلمي تفسريه أقبل أن عىل الصديق األستاذ مع أتفق أن أريد فإني بعد، أما
هيالنة قصة هو يقبل أن وعىل الشك، تقبل ال التي العلم أدلة به تنهض يوم طروادة
أحًدا، يؤذي ال االتفاق هذا أن إيلَّ يخيل وقد الفن، وأصحاب األدباء رها تَصوَّ كما األدبية
بل الخيال، لعب من ا جدٍّ كثريًا يحتمل ألنه العلم؛ من صدًرا أرحب األدب أن إيلَّ يخيل وقد
فإذا األوىل، باملرحلة محدودة الخيال إىل فحاجته العلم فأما الخيال. لعب عىل يقوم هو
األستاذ يلتزمها لم ومناهج وقيوًدا حدوًدا والتزم الناس وعىل نفسه عىل ضيَّق تجاوزها
األطالل، هذه عىل أقف أن أستطيع فإني أنا أما طروادة. أطالل عىل وقف حني الصديق
املكتئب، الحزين منها تقدَّر، ال بلذات فأستمتع طليًقا حرٍّا يوم كل يف عليها أقف وأنا
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أوثر وإنما عنها، أبحث وال الدول بأعناق أحفل ال أني ذلك ومصدر املبتهج، الجميل ومنها
الحسناء. هيالنة ِجيد عليها
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العزاء يف آمل الحزن يف مشارك صديق تحية

الزيات أخي إىل

معرفته يف أتكلف ولم أمس، عرفته فقد أنا أما العزيز؟ األخ أيها عاقًال خياًال قطُّ أعرفَت
إيلَّ، سعى وإنما عنه أبحث لم بل وقتًا، وال قوة عنه البحث يف أنفق ولم جهًدا، وال مشقًة
به عهدي فإن ألعرفه، أدُعه لم ولكني الدعاء، قبل يل فاستجاب أدعوه أن هممت قل أو
استقبلت منذ بل أفكر، بدأت منذ رفيقي أنه أعلم وإنما أوله، أذكر أكاد ال ا جدٍّ بعيد بعيد،
إيلَّ ض بغَّ ما أكثر وما فيها! ورغبت بها كلفت حتى األشياء يل زيَّن ما أكثر ما الحياة،
وال أعرفها أكن لم أشياء يل اخرتع ما أرسع وما بها! وضقت منها نفرت حتى األشياء
قلبي تمأل هي وإذا والنشاط، العمل إىل وتدفعني ورجاءً، أمًال قلبي تمأل هي فإذا أقدرها!

واالنزواء. والخمود الفتور إىل وتدفعني وقنوًطا، يأًسا
أيام فيه قضيت األلوان، مختلف األرجاء متنائي اآلماد، بعيد كامًال عامًلا يل خلق لقد
العالم ذلك من أقل ليس آخر عامًلا يل خلق ثم إليه! أعود أن تمنيت ما أكثر وما الصبا،
اليأس ومن واأللم، اللذة ومن والقبح، الجمال من مزاج ولكنه واختالًفا، وتنوًعا سعة
فيزيِّن اآلن يرافقني هو ثم إليه، أعود أن أتمنى زلت وما الشباب، أيام فيه قضيت واألمل،
يخلق أن ويحاول ، يرسُّ ما يل يخلق أن ويحاول كثريًا، نفيس يف ويقبِّحها قليًال الحياة يل
عىل استعانته أردت كلما دائًما يل ويفٌّ ولكنه أحيانًا، وأعصيه حينًا فأطيعه يسوء، ما يل
االلتجاء يف االقتصاد أشد مقتصًدا كنت بأني العزيز األخ أيها وأعرتف واإلنشاء. الكتابة
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يخرتع النشاط، يف غاليًا نشيًطا الجراءة، يف مرسًفا جريئًا أعرفه ألني به؛ واالستعانة إليه
يف تقتصد التي االجتماعية بيئاتنا عىل أعرضه أن أطيق ال ما املعاني وفنون الصور من

الخيال. وحي إىل االطمئنان
هذه من ًما مقدِّ إليه، فزعت أو دعوته كلما للمعونة دائًما متأهبًا نشيًطا وفيٍّا عرفته
مرسًعا يل فاستجاب أمس دعوته وقد عليه. أقرتح ا ممَّ ا جدٍّ وأعظم أسأله، مما أكثر املعونة
أتهيأ كنت ولقد ومرًحا، نشاًطا يتمزح يكاد كان لقد أشهد بل متثاقل، وال مبطئ غري
تعودت كما والقصد األناة من ا جدٍّ بكثري وآخذه نشاطه، من والرد جماحه من للكبح
كفكف حتى فيه األخذ عىل يعينني أن أريد كنت ما عليه أعرض أكد لم ولكني دائًما،
الرايض صوت يف وقال املطمنئ، الهادئ ابتسامة وابتسم غلوائه، يف واتَّأد نشاطه، من
ذلك يشء.» يف تريد مما فلست عني، «إليك موئس: قصور وال مؤلم، عجز غري يف الرزين
األيام هذه يف الكريم النبي حياة من فصًال به أصور بما يمدني أن عىل أريده كنت أني
يعود والتي عربهم، من عربة وأعظم أحداثهم، من حدث أكرب املسلمون فيها يذكر التي
النبي فيه خرج الذي العظيم اليوم ذلك ليشهدوا الزمان من طواًال قرونًا املسلمون فيها
وإيمان تفنى، أن قبل الزمان سيفنى بآمال هللا إىل مهاِجَريْن مكة من الصدِّيق وصديقه
عليها عاشت بنرصهللا وثقة فتور، إليه ويسعى ضعف يدركه أن قبل العالم هذا سيزول
منها املسلمون وسيستمد تحىص، ال التي األجيال عليها وستعيش تحىص، ال التي األجيال
ومن ومر، حلو ومن ورش، خري من فيها بما الحياة واستقبال ، والَكدِّ الِجدِّ عىل قوة أبًدا

ونعمة. محنة
الصور من إيلَّ يوحي أن تعوَّد ما بعض يلهمني أن إىل العزيز األخ أيها دعوته نعم،
عليه ألححت فلما اإلعراضواالمتناع، يف وألحَّ بخل، غري يف وامتنَع غضب، غري يف فأعرَض
ال ما وتجنيبها يُحِسن، ال ما عىل بنفسه والضن العافية، وإيثار االستحياء منه تبينت
قدرتي عرفَت فقد شئت، فيما استِعنِّي املطمنئ: الهادئ لهجة يف يل يقول هو وإذا يطيق.
ولكن كله، زينة يصبح حتى بالباطل الحق لبس يف بالئي وحسن واالبتكار، االخرتاع عىل
أجلِّيه أن من وأوضح الجناح، قوي أكن مهما إليه أسمو أن من أرفع هو ما الحق من
أن من وأنصع الهم، بعيد نافذًا أكن مهما أوضح أن من وأسطع النور، قوي أكن مهما

الجمال. وابتكار الزينة اخرتاع يف ماهًرا أكن مهما أزينه
يستطيع فما هللا، أستغفر العقل. حديث ألحدثنَّك الكامل الرجل هذا عن حدثتُك ولنئ
أنه كما العقل، يبلغه أن من وأرقى وأرفع أكرم ألنه يجب؛ كما عنه يحدثك أن العقل
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من يعرفوا أن للناس أتيح ما تتمثل أن يف اجتهد الخيال. يبلغه أن من وأرقى وأرفع أكرم
خيال. أو عقل معونة إىل ذلك مع محتاًجا فلست منه، واستمد فيه انظر ثم حياته،

تمأل لم فإن منها، أطراًفا نفسك عىل واقصص حياته، من الحزينة الناحية إىل انظر
ولست إنسانًا فلست خيال؛ أو بعقل استعانة دون وإكباًرا وحبٍّا وجماًال وعظمة عربة قلبك

يشء. يف اإلنسانية من
لم ثم واآلالم، املعاني يذوقوا أن لألجنة كانت إن جنينًا، اليُتم ذاق الذي هذا إىل انظر
فقد أن بعد أمه ففقد أخرى، مرة اليتم ذاق حتى الصبا يف ويتقدم الحياة يستقبل يكد
بعد جده ففقد ثالثة؛ مرة اليتم ذاق حتى الصبا يف أخرى خطوات يتقدم يكد لم ثم أباه،
ضيق وفيها وفقر، حرمان وفيها وجهد، شدة فيها حياة عليه ألحت ثم أبويه، فقد أن
وال تبلغها أن تستطع فلم الناشئة الكريمة نفسه عىل كلها اآلالم هذه تظاهرت ثم وضنك،
ثم والشقاء. البؤس وبني اة املصفَّ النفس هذه بني األسباب قطع قد هللا ألن منها؛ تنال أن
شديدة هي كما الحياة فإذا فيه، ًما متقدِّ الشباب يف داخًال الصبا من خارًجا معه امِض
كما رجًال النفس َواِدع الصبا، مبتسم كان كما الشباب مبتسم ولكنه ضيقة، ثقيلة شاقة
إن أحيانًا، له تبسم الحياة إن ويكدح، يكد إنه ويعمل، يجدُّ إنه طفًال. النفس َواِدع كان
به ويلتمسون إليه ويطمئنون به، ويثقون ويُْكِربونه ويقدرونه يحبونه حوله من الناس
ألرش؛ وال لبطر ذلك يعرِّضه فال خالف، من بينهم يشجر فيما ويحكِّمونه والسلم، العافية
والبطر األرش من الناس حياة يشوب ما وبني اة املصفَّ نفسه بني األسباب قطع قد هللا ألن
أمانة أثقل له وحمَّ عباده، من عبًدا به يؤثِر ما لخري هللا اختاره وقد إليه انظر ثم والغرور.
به، ناهًضا عليه، صبوًرا له، جلًدا الثقيل العبء هذا يَلقى هو فإذا خلقه، من أحًدا لها حمَّ
اة املصفَّ نفسه بني األسباب قطع هللا ألن فتوًرا؛ وال مالًال وال كالًال يعرف ال فيه، ماضيًا

والفتور. واملالل الكالل من الناس حياة يشوِّه ما وبني
يف ويُمتحن وسمعته، نفسه يف ويُمتحن اليُتم، ذاق أن بعد الثُّكل يذوق إليه انظر ثم
يسكن رحمًة هللا جعلها التي زوجه يف يُمتحن ثم بنيه، يف ويُمتحن نرصه، وأويل صحبه
إنسان، كل يف يُمتحن ثم يشء، كل يف يُمتحن ثم دينه، يف يُمتحن ثم بها، ويعتز إليها
يعرف ال الصبا، باسم كان وكما الشباب باسم كان كما الكهولة باسم هو، كما هو فإذا
نفسه بني األسباب قطع هللا ألن سبيًال؛ إليه العقيُم االكتئاُب هذا وال اليأُس وال الضعُف

العقيم. واالكتئاب واليأس الضعف وبني اة املصفَّ
حول ما به وضاق مكة به ضاقت وقد قومه، وأنكره قومه أنكر وقد إليه انظر ثم
استسالم، وال نكول يدركه فلم يُطاق، ال الذي واملكروه تُحتمل، ال التي املحن لقي وقد مكة،
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يهاجر هو فإذا األمر، من تضايق ما له هللا تأييد عنه وفرَّج األمل، أبواب له ُفتحت وإنما
الحروب هذه ما ، كالَّ واللني؟ بالخفض فيها ونَِعم الدعة إىل فيها اطمأنَّ أفرتاه يثرب. إىل
هذا ما آخر؟ حينًا النرص وبغري حينًا بالنرص فيها هللا يمتحنه والتي تنقيض، ال التي
الخيانات هذه ما الجوع؟ إىل أحيانًا يضطره الذي الضيق هذا ما ينقيض؟ ال الذي الجهد
يتخطَّف املوت هذا ما يهود؟ من حلفائه من تأتيه الخيانات هذه ما املنافقني؟ من تأتيه
يشء اضطره أو احتماله، عن ضعف أو لذلك يئس أفرتاه عنده؟ وآثرهم عليه أصحابه أعز
الكريمة نفسه جعل هللا ألن ؛ كالَّ شعرة؟ قيد املستقيمة طريقه عن يحيد أن إىل ذلك من

كلها. باهلل وثقة كلها، وصربًا كلها، وإباء كلها، مضاء
هللا، رحمها فاطمة إال وبناته بنيه من له يبَق ولم السن، به تقدَّمت وقد إليه انظر ثم
غالًما رزقه قد هللا بأن ينبئنه املبرشات وإذا أمامه، يرشق األمل وإذا له، تبسم األيام وإذا
يف معه املسلمني يرشك هو وإذا محبور، مرسور قلبه وإذا إبراهيم، أبيه باسم فيسميه
وأن عيونهم، فتقر قرت قد عينه أن املسلمون ويجد به، بُرشِّ بما فيبرشهم وحبوره رسوره
لآلمال، قلوبهم فتتفتح لألمل يتفتح الكريم قلبه وأن نفوسهم، فتطيب طابت قد نفسه
يُنزع إبراهيم وإذا وكهًال، وشابٍّا صبيٍّا امتحنه كما شيًخا يمتحنه أن إال يأبى هللا ولكن
، كالَّ وضعف؟ وهن من الشيوخ يدرك ما أدركه أو لذلك جزع أفرتاه الرضاع. يتم وملَّا منه
رضاعه إبراهيم يتم لم والضعف. الوهن وبني اة املصفَّ نفسه بني األسباب قطع قد هللا إن
حزن ولكن محزونًا، جنازته يف ليسعى وإنه أبيه إىل وانظر الجنة. يف ه فسيتمُّ الدنيا يف
بتسوية ليُعنى وإنه قربه، عىل ليقوم وإنه القانطني، حزن وال اليائسني حزن ال الكرام
لم وإن يتموه أن عمًال عِملوا إذا للمسلمني لينصح وإنه عليه، املاء وصب وترويته القرب
يعلن إليه انظر ثم يعمل. ما الرجل يحسن أن العقل كمال من ألن ظاهر؛ غناء لذلك يكن
لَفقده. محزون أنه ابنه إىل ويعلن بحكمته، مؤمن ألمره، مذعن بقضائه، راٍض أنه ربه إىل
مروءة ليتم البكاء وإن يبكي أن يمنعه وما لتدمعان، الكريمتني عينيه إن إليه انظر ثم
يف رأيه من شيئًا أترى تغري؟ قد حياته من شيئًا أترى إليه، انظر ولكن أحيانًا؟ الرجل
الدنيا! من أكرب هي نفًسا تغري أن الدنيا هذه يف لألحداث كان ما كال، تغري؟ قد الحياة

أراد ملن لعربة حديثك يف إن رشيًدا. عاقًال خياًال كاليوم رأيت ما الخيال: لهذا قلت
من كان وإن محمد، عن تحدث إذا ويرشد الخيال يعقل أن يف غرابة وأي قال: يعترب. أن
انقله قال: جزع. محزون صديق إىل هذا حديثك ألنقلن قلت: والجموح؟ الطموح طبعه
هذه من محمد حياة يتمثل مسلًما أن أرى فما جِزع، محزون كل وإىل صديقك إىل راشًدا

سبيًال. قلبه إىل الجزع أو اليأس يعرف ثم نواحيها من الناحية
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يوم كل يف يؤلف كما للمروءة، لجنة أمني أحمد العزيز صديقي يؤلِّف أن من بد يكن ولم
لوازمه، من الزمة اللجان فتأليف والبعيدة، القريبة املشكالت من يعرض ملا ولجانًا لجانًا
يحتاج أمر له يعرض يكاد فال االجتماعي، لتفكريه العنارصاألساسية عنرصمن واللجنة
لجنة تأليف يقرتح ثم الحلول، من ويستعرضألوانًا قليًال، يفكر حتى والتفكري الرَِّويَّة إىل

ممكن. وجه أحسن عىل وَحلِِّه األمر هذا يف للنظر
الشورى، ألصل وتقدير الديمقراطية، فنون من وفن التواضع، ألوان من لون ذلك
تأليفها، إىل واإلرساع باللجان، الشغف منه عرفنا وقد فضله. له ويُسجل لألستاذ يُحمد
أريد أكن لم املروءة مدرسة تنظيم يف النظر إليه طلبت حني أني يعلم وهللاُ بذلك. فداعبناه
وبعد تؤلَّف أن قبل اللجنة هذه عىل الشكر فله لجنة، تأليف يف تورط وقد توريطه، إال
عليها الشكر وله قت، وفِّ إن عليها الشكر وله تعمل، أن وبعد تعمل أن وقبل تؤلَّف، أن
أمرها من املهم وليس تكسل، أو تعمل أن اللجنة هذه أمر من املهم فليس أخفقت؛ إن
يضحكنا ما تأليفها ففي غري؛ ليس تؤلَّف وأن تؤلَّف، أن املهم وإنما تخفق، أو تنجح أن
فيها الضحك يتاح ال التي األيام هذه يف اليسري باليشء ذلك وليس نفوسنا، عن ي ويرسِّ

بمقدار. إال للناس
عليه هللا فطر ما يالئم ا، جدٍّ كثري وهذا شيئًا، عملنا أننا إلينا يخيِّل ما تأليفها ويف
نعمل ما أكثر يف واألشكال بالصور واالكتفاء الحقيقة، عن بالخيال االستغناء من أمزجتنا

عنه. ننرصف أو عليه نُقبل ما أكثر ويف نعمل، ال وما
تحيص أن ماهرة، قادرة عندنا وهي اإلحصاء، مصلحة إىل نطلب أن من أيرس وليس
ما اإلحصاء هذا من فسنرى اللجان، هذه إليها انتهت التي والنتائج ألَّفناها التي اللجان لنا
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االبتسام من بيشء تأليفها صديقنا يقرتح التي الجديدة اللجنة وسنستقبل ويُريض، يرسُّ
هللا. بإذن شيئًا تعمل لن أنها إىل وسنطمنئ املر، أو الحلو

العمل وتكليفها تأليفها يف فإن الخطرية؛ اللجنة هذه قيمة من يَُغضَّ لن هذا ولكن
قيمته؛ له الجمال من وحظٍّا خطره، له الشعر من شيئًا العزيز الصديق فعل ما نحو عىل
من لنا وتصور العليا، املثل من إلينا تخيل ألنها الحياِة يف ما خري واألحالم لذيذ، حلم فهو
وتسليها اليأس، من الطامحة نفوسنا تريح فهي الواقعة؛ الحياة به تواتينا ال ما اآلمال،
العزيز الصديق أجادل أن أريد ذلك مع ولكني الحياة. أثقال عليها وتخفف العجز، عن
التي املدرسة من إشكاًال وال عًرسا أقل ليست أنها إيلَّ يخيل فقد العزيزة، هذه لجنتنا يف
والحجرات والدرجات، واإلجازات والربامج، املناهج لها أريد كنت والتي عنها، أتحدث كنت

واملدرسني. واألساتذة والغرفات،
مدرسة كلها املرصية اململكة يجعل حني املشكالت هذه من يخلُص أنه صديقنا ظن
حد ال السيطرة، عظيمة السلطان واسعة لجنة إىل املدرسة هذه أمر يَِكُل وحني للمروءة،
تؤلَّف؟ وممن تُختار؟ كيف اللجنة هذه يف الصديق فكَّر هل ولكن وبأس. قوة من تملك ملا
نفسه جعل فقد وحده، هو أيختارها وتأليفها؟ اختيارها يكون املبادئ من مبدأ أي وعىل
يكل أم الديكتاتوري؟ للنظام الناس أبغض أعلم فيما وهو َمُخوًفا، هائًال ديكتاتوًرا إذن
تُختار؟ مبدأ أي وعىل الجماعة؟ هذه تُختار فكيف الناس؟ من بعينها جماعة إىل اختيارها
الدستور؟ ملبادئ ورعاية الديمقراطية لألصول تحقيًقا كله الشعب إىل اختيارها يجعل أم
الربملان، من ألوانًا الشعوب وستنتخب انتخبت كما وسينتخب، انتخب قد الشعب فإن
فكيف وإذن شيئًا. أنا أريد ا وممَّ األستاذ أراد ا ممَّ ق تحقِّ فلم الحكم، مجالس من وفنونًا
االختيار هذا يكون املبادئ من مبدأ أي وعىل تأليفها؟ يكون ن وممَّ اللجنة؟ هذه اختيار

لجان. من يؤلف مهما بحل لها يظفر لن األستاذ أن أزعم مشكلة فهذه والتأليف؟
اللجنة هذه فألَّفنا إليه، سبيل ال بما ظفرنا قد أننا أفرتض أني وهي أخرى، ومشكلة
وأنفذه، وأعمقه وأضخمه، السلطان أعرض نفسها هي َمنحت أو ومنحناها وجٍه خري عىل
خطر، يشبهه ال خطر إىل البالد ستجر بأنها العزيز الصديق أيها فِثْق العمل. يف وبدأت
أمور ستُجري أنها ذلك وَد. السُّ نتائجها وجنَّبنا رشها، هللا وقانا كوارث عليها وستصب
عىل تجريها أن قبل األخالق وعىل الكفاية، عىل تجريها أن قبل املروءة، عىل والعزل التولية
الكريم، بالرجل يليق ال ا ممَّ والحياة الصغائر عن واالرتفاع السرية حسن وعىل الذكاء،
املرافق هذه إدارة من تمكِّن فنون من الناس ملرافق ينبغي بما العلم عىل تجريها أن قبل
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من الفنية بإجازته املهندس يظفر أن املهم فليس شئونهم؛ ويصلح الناس ينفع ما عىل
يكون أن املهم وإنما الكهرباء، أو البناء أو الري فنون يف بارًعا يكون وأن الهندسة، كلية
الناس يصنع ماذا فحدِّثني العالنية. يف يفعله أن يكره ما الرس يف يفعل ال مروءة ذا
هذا يكن ولم والكهرباء، والبناء الري أمور عليهم اضطربت إذا املروءة ذي الرجل بهذا
كليات من املعلم يخرج أن املهم وليس شيئًا؟ األمور هذه من يحس املروءة ذو الرجل
هذا يف يصطنع الذي والفن تعليمها يراد التي املادة يحسن وأن الرتبية، ومعهد الجامعة
كامل إنسانًا أو الرجولة كامل رجًال يكون أن أي مروءة؛ ذا يكون أن املهم وإنما التعليم،
وهم فنٍّا، وال علًما يحسن ال كان إذا املروءة ذي الرجل بهذا الناس يصنع فماذا اإلنسانية.
من شئت فيمن مثله وقل القضاة، يف هذا مثل وُقْل ويؤدِّبهم؟ يُعلِّمهم من إىل حاجة يف
وتُركت أُلفت إن هذه املروءة لجنة أن إىل أرأيت العامة. الحياة أمور إليهم تُوَكل الذين
مصدًرا تكون لن والعزل، للتولية أساسيٍّا رشًطا وحدها املروءة واتخذت األمور، إليها
ومصالحهم الناس وستدفع والفساد، للرش مصدًرا ستصبح ولكنها لإلصالح، وال للخري

عظيم؟ خطر إىل
كما كبرية أو قلت، كما صغرية ستكون هذه املروءة لجنة فإن يشء؛ كل هذا وليس
الحكم لها وتركت إليهم األمر جعلَت فإذا حال، كل عىل قلة ستكون ولكنها يقال، أن يمكن

كارهة. أو راضية الجور إىل مندفعة فهي املروءة، من وحظوظهم الناس أقدار يف
اختالف، أو تنافر التحديد هذا يف يكون ال بحيث تحديده، يمكن شيئًا املروءة فليست
تقديره؛ ويف تعريفه يف يختلفون كما ره تصوُّ يف الناس يختلف تقديري يشء هي وإنما
اللجنة فسرتى وإذن للمروءة. مانًعا جامًعا تعريًفا علينا تعرض أن تستطع لم ولذلك
ما الناس أمور من إليه وستكل له، بذلك فحكمت فيه، ذلك عرفت ألنها مروءة ذا رجًال
اللجنة أن — وغريي غريك وسريى أنا، وسأرى — أنت وسرتى يَحُسن، ال وما يَحُسن
أمور من إليه وكلت بما الرجل هذا وحابت حكمت، فيما وجارت قدَّرت، فيما أخطأت قد
وسيكون أعمالها، ننكر وكما الوزارات من كثريًا ننكر كما وأعمالها اللجنة وسننكر الناس،
بني التنافس وسيكون ومعارضني، مؤيدين للوزارات أن كما ومعارضون مؤيدون للجنة
كل ذلك إىل وستسلك بسلطانها، وستستمسك نفسها، عن اللجنة ستدافع وهؤالء، أولئك
وسأطلب اآلن، منه نشكو ا ممَّ وسنشكو اللجنة، تؤلَّف أن قبل ُكنَّا حيث إىل وسنعود سبيل،
يربئون وكيف الصغائر، عن يرتفعون الناسكيف تعلِّم للمروءة، مدرسة لنا تنظم أن إليك
وكيف الناس، حساب عىل بالخري أنفسهم إيثار عن يتنزهون وكيف النقائص، من أنفسهم
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وكيف والخداع، واملكر والغدر الخيانة من ويطهرونها والدس، الكيد عن بأنفسهم يربَئُون
إليها، خلوا إذا أنفسهم أمام منه يستُحوا لن أنهم إىل مطمئنون وهم العمل عىل يُقدمون

الناس. يلقون حني الناس أمام منه يستحون ال أنهم كما
مدرستي، من خطبًا أهون وال أمًرا أيرس ليست لجنتك أن العزيز الصديق أيها أترى
األخالق إصالح وأن أنا؟ وأظن أنت تظن بحيث واألسماح السهولة من ليست األمور وأن
يكون بماذا أدري ال كنت وإن باللجان؟ يكون وال باملدارس يكون وال بالقانون يكون ال
إىل سبيل ال ما حاولت فقد العذر؛ ولك لذيذًا، حلًما معك أحلم أن يل أتحت فقد الشكر، لك
حياتهم عرفوا منذ أمرهم مىضالناسعىل فلقد إليه؛ الوصول يف أمل ال ما وطلبت تحقيقه،
إال نفسها وعرفت ت تحرضَّ منهم جماعة أن أعرف وما السياسية. ونظمهم االجتماعية
ُسبَُلَها ذلك إىل وسلكت الوصول، يف وجدَّت واألخالق، اآلداب يف عليا ُمثًُال لها اتخذت وقد
بعيدة أنها وترى العليا، ُمثُلها تطلب زالت وما ترى، ما إىل اإلنسانية فوصلت املختلفة،
كلها، املعنوية األمور وفساد األخالق، وضعف املروءة، نقص من وتشكو امُلثُل، هذه عن
ماهر، ماكر األعىل امَلثَل أن ذلك أزمان. بعد ستشكو وكما أزمان، منذ تشكو كانت كما
بيننا ليس أن إلينا يخيل وحتى نفسه، يف يُطمعنا حتى ِمنَّا نفسه يُدني مداعب، وخادع
عىل إال نقبض وال شيئًا، نأخذ فال أيدينا نمد ولكننا فنأخذه، أيدينا إليه نمد أن إال وبينه
حني إيلَّ خيل كذلك . نُوِّ الدُّ كل دانيًا القرب، كل قريبًا لنا يرتاءى ذلك مع وهو الهواء،
هللا، أستغفر املروءة. لجنة يف فكرَت حني إليك خيل وكذلك املروءة، مدرسة يف فكرت
وإنما شيئًا، إليك يخيل ولم شيئًا، إيلَّ يخيل لم إنه الناس! ونخدع أنفسنا نخدع لنا فما
ضعف ومن الناس، عند املروءة نقص من نجد ملا آالًما أنا أحسسُت كما أنت أحسسَت
هذا من نشكو أن أنا كرهُت كما أنت وكرهَت لها. ينبغي عما الطبائع وانحراف األخالق
طريق من اإلصالح، إىل السعي صورة يف الشكاَة أنا عرضُت كما أنت فعرضَت الرش؛
أو املعارف وزارة تتبع والتي والغرفات، الحجرات وذات والربامج، املناهج ذات املدرسة
والسلطان الواسعة السيطرة ذات الصغرية اللجنة طريق ومن االجتماعية، الشئون وزارة
كما ُخِلَقت كذا أيٍّا أن فرأينا اللذيذ، الحلم هذا من أنا أفقُت كما أنت أفقَت ثم العريض،
منَّا، أقوى هو الذي الزمن أيدي يف هو وإنما أيدينا، يف ليس تغريها وأن النحاة، يقول
هذا أريد وإنما الفالسفة، زمن أريد فما وعنارصه، أصوله إىل ورده تحليله يصعب والذي

آخر. حينًا إليه ويشكون حينًا، منه فيشكون الشعراء، يتغناه الذي الزمن

28



املروءة لجنة

ولنكتِف مدرستي، عن أنا وألعدل لجنتك، عن أنت ولتعدل الصديق، أيها فلنتواضع
وندعو الخري فنحب بعدنا، من الناس به سيكتفي وبما قبلنا، من الناس به اكتفى بما
يسري، قريب األعىل املثل بلوغ بأن حني إىل حني من ونحلم عنه، ونصد الرش ونبغض إليه،
ونمتِّع للثقافة، نكتب ما نكتب حني ليل من ساعة أو نهار من ساعة الحلم بهذا فنستمتع
فستجيب لهم، نكتب ما يقرءون حني نهار من ساعة أو ليل من ساعة الحلم بهذا قراءنا
الرياضالنَِّرضة؛ ها تحفُّ التي الطريق هذه يف ويسايروننا قلوبهم، وتخلصلنا نفوسهم لنا
الخلق، وضعف املروءة نقص من الواقعة الحقيقة يف ما ورأينا حلمنا من أفقنا إذا حتى
لبثينة، جميل بقول تمثلنا الفضائل، وخيار الشمائل محاسن عىل العاجلة املنافع وتغلُّب
املثل لهذا رمًزا إال بثينة كانت وهل ومثيل؟ مثلك األعىل للمثل طالبًا إال جميل كان وهل

األعىل: ملثله جميل بقول إذن فلنتمثل تبلغه؟ فال أثره يف اإلنسانية تسعى الذي

األب��اط��ح س��ه��ل ال��ُع��ص��م يُ��ِح��لُّ ب��ق��وٍل م��ل��ك��ت��ن��ي م��ا إذا ح��ت��ى وم��نَّ��ي��ِت��ن��ي
ال��ج��وان��ح ب��ي��ن غ��ادرِت م��ا وغ��ادرِت ح��ي��ل��ة ل��َي ال ح��ي��ن ع��ن��ي ت��ن��اءي��ِت
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التي النُُّظم بني وكان مرص، يف الحياة نظام تصلح أن االجتماعية الشئون وزارة أرادت
زمن منذ الناس الحظ كما الحظت ألنها األرسة؛ نظام وإعالناتها أحاديثها يف ذكرتْها
اإلصالح. إىل حاجة يف املرصية األرسة نظام أن بعيد، زمن إىل سيالحظون وكما بعيد،
االجتماعية، نظمها عن ترىض ة متحرضِّ بيئة عن دائًما أبحث أن وأستطيع بحثُت، وقد
البحث يف أُمعن مهما أجد لن أني ويظهر أجد، فلم إصالًحا؛ لها تبتغي وال إليها، وتطمنئ

واالستقصاء.
هذه سبيل وهو اإلنسانية، الطبيعة أصول من أصل الحارضة الحياة عىل فالسخط
والخمود، الجمود إىل سبيلها املطلق الرىض أن كما والرُّقي، ر التطوُّ إىل اإلنسانية الطبيعة
صالحة، أمورنا تكن مهما اإلصالح إىل حاجة يف دائًما فستظل واالنحطاط؛ التدهور إىل ثم
وغبطة لنفوسنا لذَّة مصدر النظام هذا يكن مهما األرسة نظام عىل دائًما وسنسخط
تقدير يف نرسف أن الرش كل والرش الحياة. أعباء احتمال عىل تعيننا وسعادة لقلوبنا،
إىل بهم ويطمح الكمال، إىل بالناس ويسمو العمل، إىل يدفع الذي الطبيعي السخط هذا
للهمم، مثبِّط يأس إىل فنحوله السخط هذا تقدير يف نغلو أن الرش كل الرش العليا. املثل

القعود. عىل باعث العمل، عن صارف لآلراء، مفِسد
بحيث والقبح الفساد من املرصية، الحياة إىل بالقياس مرص يف األرسة نظام فليس
ورغبنا عنها رِضينا نتائج لنا أنتج وقد حياتنا، يالئم نظام ولكنه املتشائمون، يظن
من لكثري معرَّض القلق، من ليشء مصدر ر، للتطوُّ قابل النظم من كغريه وهو فيها،
من بحياتنا يُلِمُّ ما وبني بينه ونالئم دقيقة، مالحظة نالحظه أن يف فالخري االضطراب؛
والبيئة األرسة وبني جهة، من األرسة أعضاء بني التوازن يختل ال حتى التطور، ألوان

جهة. من االجتماعية
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مالحظة وزارة ستكون أنها االجتماعية الشئون وزارة أُنِشئَت حني أظن وكنت
لها يعرض ما وتراقب أنحائها، جميع من حياتنا تالحظ وتسجيل؛ وإحصاء ومراقبة
من والجليل الدقيق يف أثر من لذلك يكون وما التطور، من بها يلمُّ وما العوارض، من
منهم ليتعلم الناس، إىل وتعلنها نتائجه وتستخلص وتحصيه كله هذا ل تسجِّ ثم أمرها،
إليهم الذين إىل خاص بنوع وتعلنها اإلصالح. يريد من منهم وليصلح العلم، يريد من
الترشيع أعمال من تقتضيه بما لها وليطلبوا آراءهم، فيها لريوا البالد هذه يف األمر تدبري

والتنفيذ.
عىل حياتها ستستقبل االجتماعية الشئون وزارة أن أظن وكنت ذلك، أظن كنت
وأخذت سابق، رأي كل ومن سابق، علم كل من نفسها جرَّدت قد ديكارت، طريقة
لهذا وهيَّأت شيئًا، الشئون هذه من تعلم ال كأنها ومهل، أناة يف مرص شئون تدرس
شئوننا ملراقبة مختلفة وإدارات اإلحصاء إدارة فأنشأت فيه، البدء قبل وسائله الدرس
املصالح هذه إعداد يف العام نحو أو عاًما ستُنفق أنها أظن وكنت ومالحظتها. االجتماعية
املنتجة، الصحيحة املالحظة وأدوات الدقيق، العلمي البحث بوسائل وإمدادها واإلدارات،
إىل ستحتاج أنها أظن وكنت وتثبُّت. رويَّة ويف مهل عىل الدرس يف ذلك بعد تأخذ ثم
نحب مرص يف ولكنَّا األوىل، اليسرية نتائجه إلنشائها تظهر أن قبل أعوام، إىل أو عامني،
يوًما بالحياة لنا طاقة وال والبحث، الرَِّويَّة عىل صرب لنا وليس األناة، ونكره العجلة
واملجالت الصحف يف أسماءنا ترى أن ودون شيئًا، َعنَّا الناس يقول أن دون أياًما أو
املهم وليس كذبًا، أو صدًقا علينا وتحمل صوابًا، أو خطأ إلينا تُضاف أعمال إىل مقرونة
أن املهم وإنما نصلح، أو ننتج أن املهم وليس العمل، بنا يَُظن أن املهم وإنما نعمل، أن

عمد. عن االتهام كلمة أستعمل وأنا واإلصالح. باإلنتاج نُتَّهم
الناس أسعد فكنت االجتماعية، الشئون وزارة أُنشئت فقد يشء من يكن ومهما
يف رسمت أنها إال أقول فال النشاط، يف االجتماعية الشئون وزارة أخذت ثم بإنشائها،
االجتماعية الشئون وزارة عىل ننكر ومهما شديدة. مرارة فيها ابتسامة وجهي نفيسوعىل
للدعاية مادة أعطتنا وقد للكالم، مادة أعطتنا قد بأنها االعرتاف إىل مضطرون فنحن
فلنشكر شديًدا. كلًفا بالدعاية نكلف مرص يف ونحن الكالم، نحب مرص يف ونحن أيًضا.
آخر شكًرا غد بعد أو غًدا تتقاضانا أن ولعلها علينا، فضلها االجتماعية الشئون وزارة

الشكر. هذا من وأجدى أقَوم
الدعاية وكانت الدعاية، إدارة االجتماعية الشئون وزارة أنشأت ما أول من وكان
الهائلة الحملة هذه قائد هو الحكيم توفيق صديقنا وكان عليه، أقبلت ما أول نفسها
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مكانها لنا ولتقيم دكٍّا، لتدكها الفاسدة االجتماعية نظمنا إىل شديد عنف يف هت ُوجِّ التي
جنده، من بالءً أقل يكون أن القائد يِرد ولم هي. ما نعرف لسنا صالحة اجتماعية نظًما
قائًدا كان وإنما الخطر. مناطق عىل الجيوش وتوزيع الخطط، بتدبري يكتفي أن وال
للخطر نفسه ويعرض امليدان، إىل جنده يسبق القديم؛ الَقصص كقادة مغامًرا، باسًال

املستبسلني. ألتباعه صالحة وقدوة حسنة، أسوة ليكون
ذلك أيًضا؛ القديم وصديقه القديم خصمه عىل عنيفة بحملة الحرب افتتح وقد
يف حرسات نفسه تنقطع الذي الصديق ذلك ليله، ويؤرِّق يومه، ينغص الذي الخصم
يسمى الذي الصديق وذلك الخصم ذلك الجميل، أدبه من أنتج ما ألهمه والذي سبيله،
لآلمال؛ مخيِّبة وكانت مضحكة، وكانت ظريفة، عنيفة املستبسل القائد غارة وكانت املرأة.
زهد حديثًا أعاد ولكنه قبل، من قيل قد يكن لم شيئًا األديب صديقنا فيها يقل فلم
محنقة أخرى؛ جهة من للذوق ومؤذية جهة، من محنقة لهجة يف وأعاده الناس، فيه
أن إىل باألستاذ نزلت ألنها — األدبي الذوق وأريد — للذوق ومؤذية الحق، تالئم ال ألنها
يتصل وما والفرن البطاطس عن الرفيع أدبه يف عنها الحديث نألف لم أشياء عن يتحدث
إىل والضحك الغضب بي انتهى ثم وغضبت، وضحكت قرأت وقد والفرن. بالبطاطس
ذُِكَرْت. كلما دائًما االجتماعية الشئون وزارة وجهي عىل ترسمها التي امُلرَّة االبتسامة هذه
دون الدعاية مدير حديث يميض فلن اإلعالن، فنون من جديد َفنٌّ هذا نفيس: يف وقلت
وزارة وتذكر القول، فيكثر والجدال، الرد إىل واآلنسات السيدات ويدعو السخط، يثري أن
تحتَْج ولم عناء، تكلَّف لم سهلة، يسرية العنيفة الدعاية وتتحقق فيه، االجتماعية الشئون
وكان يهجن! ما أرسع وما واآلنسات، السيدات هاج فقد التقدير؛ يف أخطئ ولم نفقة. إىل
األمر أن قدَّرُت كما يقدرن ولم غرة، عىل أُِخذن وقد املرة، هذه يف يهجن أن حقهن من
األستاذ نفس ويف جميًعا، نفوسنا يف الرفيع قدرهن من الغض وال إيذاؤهن، به يراد ال

اإلعالن. فنون من وفن الدعاية ألوان من لون هو وإنما خاصة، الحكيم توفيق
وثارت والفرنسية، العربية الصحف يف ردودهن فاتصلت واآلنسات، السيدات هاج
ارتفعت أن تلبث لم الشكوى ولكن الحد، هذا عند األمر يقف ولم املناقشات، بينهن
ينفي، الوزير وإذا الشيوخ؛ مجلس يف الوزير إىل ه وجِّ أن يلبث لم والسؤال الوزير، إىل
تكن ولم هوجاء تكن لم عاصفة بعد هلل، والحمد تستقر األمور وإذا يربأ، الكاتب وإذا
غضبًا والحزم الجد أصحاب نفوس يف تثري وكانت ذلك، بني شيئًا كانت ولكنها فاترة،
اإلعالن؟ من هللا يريحنا فمتى اإلعالن. إال كله لهذا مصدر وال واحد، وقت يف وضحًكا
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الحكيم توفيق األستاذ يُكلَّف ومتى اإلعالن؟ يف االجتماعية الشئون وزارة تقتصد ومتى
اإلعالن؟ إدارة غري شيئًا

وإذا األصدقاء، بعض مع بها وأعبث األحاديث هذه نفيس يف أُِجيُل كنت وكذلك
ذكرتها التي اآلراء هذه يصور أمني، أحمد لصديقنا فصًال يوم ذات إيلَّ تحمل «الثقافة»
ألنه جادٌّ أيًضا؛ فيه عابٌث الفصل، هذا يف جادٌّ أمني أحمد فصديقنا دقيًقا. تصويًرا آنًفا
هذه يف االجتماعية الشئون وزارة يساير ألنه وعابث الوسائل، إليه ويبتغي اإلصالح يريد
الرسيع، واإلعالن الرسيع، واالقرتاح الرسيع، التفكري طريق سلكتها، التي الغريبة الطريق

احتياط. وال ظ تحفُّ غري يف والعسري، السهل واإلقدام
مرصمدرسة يف تنشأ أن االجتماعية الشئون لوزارة مجاراًة أمني أحمد صديقنا يريد
لهن تكون أن فيجب يشء، والزوجات مدرسة؟ مرص يف يشء ولكل ال ولَم للزوجات،
إليهم تحتاج من لتخريج والعمل العلم فروع يف املدارس تنشئ والدولة ال ولَم مدرسة.
الالتي تُخرج مدرسة ننشئ ال بالنا فما الحياة، مرافق أهم األرسة وحياة الحياة مرافق يف
حياتنا يمس ما كل يف والرش الخري أساس هي التي الخطرية املرافق هذه عىل يَُقمن
وألمثايل يل أيًضا، وعبث وظرف لباقة يف أمني أحمد األستاذ احتاط وقد والعامة؟ الخاصة
أن قبل االعرتاضات عىل فردَّ املشكالت؛ ويخلقون االعرتاضات يثريون الذين املناكفني من
كما أتعقبه، أن دون سيميض هذا فصله أن وظن تخلق، أن قبل املشكالت وحل تثار،

الرسور. فن يف البديع فصله تعقبت
الحديث ألوان من اللون هذا يف دائًما تعقبه عىل مصمم أني يقدِّر لم صديقنا ولكن
أن يكفي الذي القريب، اليسري السهل العالج لها ويلتمس االجتماعية شئوننا يمس الذي
إىل به وانتهينا الغاية، إىل به وصلنا قد أننا لنظن فصًال، فيه ونكتب ساعة، فيه نفكر

اإلصالح. آماد أبعد
رائعة أدبية بآثار قراءتها ملجرد ذكَّرتني ظريفة، فكرة هذه الزوجات فمدرسة
قراءة إىل أعود أن إىل شوَّقتني ولعلها والشعراء. الكتَّاب من وغريهم وموروا، وجيد ملوليري
القراء أيها إليكم به أتحدث ما لبعض والتماًسا الفنية، للمتعة التماًسا األدبية اآلثار هذه
رئيس بلوم ليون املسيو ألَّفه خطري، آخر بكتاب نفسه الوقت يف ذكرتني هي ثم األعزاء.
القرن هذا أول يف ألفه حني، منذ الفرنسية االشرتاكية وزعيم فرنسا، يف السابق الوزراء
كتاب وهو الزواج، كتاب وهو عامني. منذ الفرنسية للوزارة رئيًسا كان حني نرشه وأعاد
االجتماعية، حياتنا أطوار من الطور هذا يالئم ال عنه الحديث ولكن ممتع، طويل ضخم
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وهذا عنيًفا. سخًطا فرنسا يف يثري زال وما أثار أنه وحسبك وأخالقنا. ُعرفنا يوافق وال
األغراض وتصوير وتصويره الزواج تعريف أحدهما قسمني: إىل تقسيمه يمكن الكتاب
تحقيق من تمكن التي الوسائل تصوير والثاني إليه، وتطلب منه تُلتمس أن ينبغي التي

األغراض. من بلوم ليون املسيو أراد ما يالئم الذي النحو عىل الزواج
صديقنا رأي املطابقة كل يطابق وهو أسطر، يف يخترص أن يمكن األول والقسم
الزواج وليس متهالكة، ولذة عنيفة متعة بلوم ليون مسيو عند الزواج فليس أمني؛ أحمد
نظام الزواج وإنما تنظم، وال تضبط التي الجامحة الشهوات من طائفة إرضاء إىل وسيلة
الحياة أعباء احتمال عىل ويُِعني هادئة، سعادة إىل ويؤدي هادئة، حياة ينظم هادئ،
يَُعدَّ أن من بد فال وإذن الحياة. أعباء احتمال فيه يصعب السن، أطوار من طور يف
هنا وإىل حياتهما، من الخصب املريح الهادئ الطور لهذا دقيًقا صحيًحا إعداًدا الزوجان

أمني. أحمد واألستاذ بلوم ليون مسيو يتفق
فيفرض بلوم ليون املسيو فأما الزوجني؛ إعداد مسائل يف ذلك بعد يختلفان ولكنهما
الوزارات، من وزارة أي وال االجتماعية الشئون وزارة وال املعارف وزارة تقيمها ال مدرسة
والحياة بناؤها، هي كلها الدنيا وإنما لها، ناظر وال لها برنامج وال لها بناء ال مدرسة
ويخرجون أحراًرا فيها الناس يدخل ناظرها، هي كلها والطبيعة برنامجها، هي كلها
الذي الرش إىل يُدفعون قد ولكنهم — الحياة هذه يف أحراًرا الناس كان إن — أحراًرا منها
كما — فهي أمني أحمد األستاذ مدرسة وأما لها. ضابط ال التي الفوىض وإىل له حد ال
شوارع من شارع يف أو العباسية شارع يف أو املنرية شارع يف ستقام مدرسة — رأيت
ألنه يرسمه، أن أمني أحمد األستاذ يأبى مكتوب، محدود برنامج لها سيكون القاهرة،
يف بالطبع درست ناظرة له وستكون إليه، سبيل ال رسمه وألن يرسمه، أن يستطيع ال
أي يف املاجستري، أو البكالوريوس أو الدكتوراه أو الليسانس ونالت إنجلرتا يف أو فرنسا
تعليم ملراقبة تابعة املدرسة هذه وستكون أمني. أحمد األستاذ يدري وال أدري ال مادة؟
يدري وال هو ما أدري ال االجتماعية، الشئون فروع من لفرع أو املعارف وزارة يف البنات
السيدات من أيكنَّ أدري ال أساتذة املدرسة هذه يف وسيكون هو، ما أمني أحمد األستاذ
مادة أي يف أدري وال وهناك؟ هنا يتخرجن أم أوروبا يف أم مرص يف أيتخرجن واآلنسات؟
الربنامج ذكر أن تزعم أن يكفي وليس أيًضا. أمني أحمد األستاذ يدري وال يتخرجن
إىل حاجتنا من أشد التفصيل إىل فحاجتنا التفصيل، يف الدخول تريد ال وأنك تفصيل
كما الفرن يف البطاطس ُصنع املدرسة؟ هذه يف يُدرَّس أن تريد ماذا فحدثني اإلجمال.
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العزف املدارس. تنشأ أن قبل يتعلمنه وكن هذا يتعلمن بناتنا فإن الحكيم؟ توفيق يريد
تفصيل والبيوت. املدارس يف اآلن تدرس أشياء هذه فإن والقانون؟ والعود البيانو عىل
يف ويدرس املدارس. تنشأ أن قبل املعلمات عند يدرس هذا فإن اللباس؟ وألوان الثياب
وبالفن والعلم باألدب والشعور والحس والقلب العقل ثقافة إنشائها بعد املدرسة هذه
فإن واالجتماع؟ األرسة وآداب األخالق والجامعات. املدارس يف يدرس هذا فإن والفلسفة؟
تريد ماذا اكتسابًا. العملية الحياة من يُكتسب أن والخري درسه يجدي وال يدرس هذا
هذه يف يعلمون الذين األساتذة يتخرج أن إذن تريد وأين املدرسة؟ هذه يف يدرس أن إذن
أن الحق من وهل سبيًال؟ رسمه إىل ستجد أنك إال أرى وما ترسمه، لم برنامًجا املدرسة
وحدهن أعليهن خاصة؟ مدرسة لهن تنشأ أن وإىل العناية إىل يحتجن وحدهن الزوجات
الواجب، من بل الحق، من أليس واألمة؟ األرسة به تشقى الذي االجتماعي الفساد وزر
إن — الفساد وزر بأن والكربياء األثرة من وبراءة وحزم شجاعة يف أنفسنا نصارح أن
شاركن إن النساء وأن النساء، عىل يقع أن قبل الرجال عىل يقع إنما — فساًدا هناك كان
منها تشكو ال أو الزوج آثام من تشكو ال املرأة إن يسري. بمقدار فيه يشاركن فإنما فيه
أن يمكن مما هوًال وأشد وأضخم أعظم وسيئاته الزوج آثام أن لك وأؤكد ا، جدٍّ قليًال إال

املرأة. به تؤخذ
حياتهم يف حسابهم من إلغاءً املرأة يُلغون الرجال أكثر أن أعلم كما لتعلم إنك
عليهم وليس الحياة، بتكاليف لينهضوا أعمالهم عىل أقبلوا إذا يهملونها فهم اليومية،
آذانهم، إىل فيها فيغرقون هذه الحياة تكاليف يف يرسفون قد ولكنهم بأس، بذلك
أجرية أصبحت قد مهملة وحيدة املرأة وإذا املنزلية، الحياة بتكاليف سبيلها يف ويضحون
تربية عىل وتقوم اليسرية، املادية حياته وتنظيم طعامه إعداد عىل وموالها لسيدها لتقوم
وتعمل علمتها، إن علم عن تعمل الليل، يف وتعمل النهار يف تعمل تستطيع؛ كما أبنائها

بالغضب. وتشقى قليًال بالرىض وتحظى تعلمها، لم إذا جهل عن
ينرصفون ولكنهم وحدها، الحياة تكاليف إىل أزواجهم عن الرجال ينرصف ال ثم
ويؤون ليناموا إليها يُؤون فنادق بيوتهم يتخذون وسخافاتها، وفضولها الحياة متاع إىل
الطعام إىل حاجتهم ويأخذون اليوم يف مرة بيوتهم يف يطعمون ولعلهم ليطعموا، إليها
البيوت، عىل واألندية القهوات جناية أعلم كما لتعلم وإنك والقهوات. واملطاعم األندية يف
استطاع بما نفسه يُؤثِر الرجل أن لتعلم وإنك األرسة. حياة عىل الشارع حياة وجناية
تُخلق لم كأنها املظلمة البائسة بيئتها يف هي حيث امرأته ويرتك واملتاع، اللذة ألوان من
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لم الصالحة الزوج وبأن تالئمه، ال امرأته بأن تعلل ذلك عن سئل فإذا ملتاع، وال ِلَلذة
ليس الرجل أن والحق شيئًا، الحق عن تغني ال معاذير هي وإنما بعُد. مرص يف توجد
إرادًة وأقوى قلبًا وأطهر نفًسا وأصفى منه خريًا تكون أن امرأته ولعل امرأته، من خريًا

ضمريًا. وأنقى احتماًال وأشد
يف أنهن تزعموا وال النساء، بظلم أنفسكم تظلموا ال السادة! أيها الرفق من شيئًا
أن إىل حاجة يف أنكم كما يتعلمن أن إىل حاجة يف فهن دونكم؛ من اإلصالح إىل حاجة
الذي أو إليه انتهينا الذي التطور وبني حياتهن بني نالئم أن إىل حاجة يف وهن تتعلموا،
حاجتهن تظهر لم أشياء إىل حاجة يف ولكنكم ذلك، مثل إىل حاجة يف وأنتم عليه، نقبل
شهواتكم، وإرضاء َلذَّاتكم يف والقصد أنفسكم، ضبط إىل حاجة يف أنتم بعد، إليها
وحدكم؛ ولكم لكم ُخِلَقْت قد الدنيا بأن واعتقادكم بالخري أنفسكم إيثاركم يف واالعتدال

املرأة. تصلح أنفسكم فأصلحوا
حاجة أن أزعم ولكني اإلصالح، إىل حاجة يف ليست املرأة أن أزعم ما يعلم وهللا
يكون ال اإلصالح هذا أن ذلك بعد أزعم ثم النساء، حاجة من أشد اإلصالح هذا إىل الرجال
باملالءمة يكون وإنما الصالحني، األزواج أو الصالحات الزوجات تُْخِرُج مدرسة بإنشاء
السياسية النظم يف ر التطوُّ من الحديث العرص يقتضيه ما وبني االجتماعية حياتنا بني
بني العدل حققوا ذلك. بعد املختلفة االجتماعية النظم ويف يشء، كل قبل واالقتصادية
ويف ومشقاتها، آلالمها واالحتمال الحياة بلذات االستمتاع ويف والفقر، الغنى يف الناس
التعليم ونرش العدل وتحقيق للحكم وأنشئوا بالواجبات، والنهوض بالحقوق االستمتاع
شئون سيُصلح كله هذا بأن وثقوا مستقيمة، صالحة أدوات العامة بالصحة والعناية

الصالحني. واألزواج الصالحات الزوجات تخريج وسيكفل جميًعا، والنساء الرجال
القرى يف نسمعها ال إنَّا الصالحات؟ غري الزوجات من الشكوى تكون أين وأخريًا،
والضنك البؤس ِقواُمها بحياة مشرتًكا شقاءً جميًعا يشَقْون والنساء الرجال ألن والريف؛
الطبقات هذه ألن املدن؛ يف تعيش التي العمال طبقات يف نسمعها وال واألمراض، والعلل
الريف. أهل به يشقى ما يشبه مشرتك، بعذاب مشرتًكا شقاءً ونساؤها رجالها يشقى
شيئًا ارتفعوا الذي املتعلمني الشباب بني ضيقة بيئات يف الشكوى هذه نسمع وإنما
عليها، أعوانًا النساء من يجدون ال الحياة، يف عليا ُمثُل لهم فارتسمت طبقتهم عن ما
والنساء الرجال وبني جميًعا، املرصيني بني العدل يتحقق يوم ستزول طارئة أزمة وهذه

الحياة. مرافق جميع يف خاصة
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سبيله، وهو اإلصالح، قوام هو وحده االجتماعي العدل السادة، أيها العدل فالعدل
لتحقيق أُنِشئت قد االجتماعية الشئون وزارة أن أظن كنت وقد يشء. كل وهو غايته، وهو

منها. وأنتظره ذلك بها أظن زلت وما االجتماعي، العدل هذا
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ولم بالغيب، التحدث عىل القدرة من يل حظَّ وال غد، يف سيكون بما التنبؤ أحسن لست
الورق استنباء وال الكف، خطوط قراءة وال الودع، استشارة وال الرمل رضب قط أتعلم
كنت فقد الجامعة؛ عن متحدثًا كتبت حني كاملتنبئ أو متنبئًا كنت فقد ذلك ومع سيكون.
تكوينها لها تم أن وبعد استقاللها، إليها ُردَّ أن بعد الجامعة أن الفصل ذلك يف أقدِّر
يف أكن ولم مرص. يف ومعنوية عقلية قوة أعظم أصبحت قد إليها، العليا املدارس بضم
ذكاء إىل حاجة يف أكن لم بل آنًفا، إليها أرشت التي املؤهالت هذه من يشء إىل حاجة
ونصف بشهر الناس يف أذعتها أن بعد األيام أثبتتها التي الحقيقة بهذه ألتنبأ ممتاز
كل يف فالعقليون فرًضا؛ مرص عىل الحقيقة هذه تفرض األشياء طبيعة أن ذلك شهر،
الذين وهم ويقدرون، يفكرون الذين هم ألنهم الصحيحة القوة مصدر هم متحرضة أمة
من بيئة كل يف العمل عنها ينبعث التي والخواطر اآلراء تصدر منهم ويدبرون، يعدون
بيئاتهم يف بالعاملني تتصل أن بعد والخواطر اآلراء هذه تعود وإليهم العمل، بيئات
يكون قد ما ويقوِّم خطأ من فيها يكون قد ما يُصلح الذي التمحيص فيدركها التطبيقية
زيادة، من فيها يكون قد ما ويحذف نقص، من فيها يكون قد ما ويكمل ِعَوج، من فيها
يف العاملة الحياة مظاهر من مظهر أي وخذ وإرساف. غلو من فيها يكون قد ما ويهدئ
فبعث العقليني عن صدر أنه فسرتى وعلله حلله ثم القومي، النشاط بيئات من بيئة أي
ثم نظرياتهم، وتقويم آرائهم إصالح من فمكَّنهم العقليني إىل عاد وأنه العاملني، نشاط
إنتاج. إىل وإنتاًجا نشاط، إىل ونشاًطا قوة، إىل قوة فمنحهم العاملني إىل ذلك بعد عاد

عىل الحرية. من قليل ولو بحظ يستمتع األرض بالد من بلد كل يف واقع حق ذلك
تكوين لهم ر فتصوِّ الواقع، الحق هذا عن أحيانًا الناس تخدع قد األشياء ظواهر أن
ورجال ناحية، من يعملون العقل فرجال مختلفة؛ عنارص من مؤلَّف أنه عىل الجماعة
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ناحية من يعملون والحرب السياسة ورجال أخرى، ناحية من يعملون واملال االقتصاد
— والتجار والصناع الزراع طبقات — اليومية املادية الحياة يف العاملة والطبقات ثالثة،

رابعة. ناحية من تعمل
مهما جميًعا هؤالء أن إىل والبحث الرتوية أيرس عند تنتهي ظواهر كلها هذه ولكن
التي الفكرة عن يعملون فيما يصدرون إنما النشاط وتباين االختالف من بينهم يكن
يف أو الخاصة الفنية املدارس أساتذة من أو الجامعة أساتذة من األستاذ مكتب يف تنشأ
العمل، عىل فتبعث القوة تصدر إذن العقل عن واالستقصاء. التجربة معامل من معمل
من يلغون فالذين والتهذيب؛ واإلصالح التمحيص فيدركها القوة تعود إذن العقل وإىل
فاحًشا ً خطأ يخطئون والتفكري، العقل رجال الشعوب وتدبري األمم سياسة يف حسابهم
عنهم، واإلعراض بإهمالهم العقليني لغري مغرية العقليني وحياة شنيًعا. إثًما ويأثمون
ال آخر، يشء أي عن إليهما منرصفون العلم، وجمال البحث بروعة مبهورون فالعقليون
يحسنون هم العليا. العقلية لحياتهم املادية واآلثار العملية النتائج يف يفكرون يكادون
يف ألنهم واإلعراض العقوق هذا يحسون وال واإلعراض، العقوق منهم ويلقون الناس إىل
األمور، صغائر من عندهم فهو علًما ليس ما وكل األمور، صغائر عن العلم بحقائق شغل
فيها يعرض ما وكثريًا الخوف، فيها يعرض ما وكثريًا كلها، أمنًا ليست األمم حياة ولكن
االستمتاع وبني بينهم يحوالن ألنهما العقليني؛ إىل األشياء أبغض والفزع والخوف الفزع.
نشاطهم عىل أمنوا إذا يشء كل عن معِرضون فالعقليون العلم. وجمال البحث بروعة
قلًقا الناس من غريهم من أكثر هم بل الناس، من كغريهم فهم يأمنوا لم فإذا العقيل،
تاريخ يف تبحث أن وتستطيع الثورة. يف واندفاًعا ثورة ثم وإنكاًرا، سخًطا ثم واضطرابًا،
التي الصورة لهذه املالءمة كل مالئمة فيها العقليني حياة فستجد كلها املتحرضة األمم
لها وتم استقاللها، لها تم أن بعد مرص يف الجامعة إن قائل قال فإذا عليك. أعِرضها
ولم غريبًا، شيئًا يقل لم فهو البلد؛ هذا يف معنوية قوة أعظم أصبحت قد القوي، تكوينها
حياتها املرصية الجامعة استأنفِت ولقد الذكاء. إىل استكشاُفه يحتاج شيئًا يستكشف
أخذ حولها من قلًقا ت أحسَّ حتى أسابيع الحياة هذه يف تميض تكد لم ولكنها هادئة،
أن أمكن إن استقراًرا فيها يستقر أخذ ثم سعيًا، هي إليها يسعى أخذ ثم ويشتد، يعُظم

القلق. يستقر
عن بهم العدول ثم الكليات، بعض يف الطالب قبول حول ثارت التي القصة فهذه
وهدوء. دعة من يحبون كانوا وما الجامعيني ترتك لم إليها، بهم الرجوع ثم الكليات، هذه
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مظهًرا القصة هذه كانت وإنما القصة، هذه عند الجامعي القلق هذا أمر يقف لم بل
العام ذلك من األول الشهر قضوا الجامعيني أن األرسار من ا رسٍّ وليس مظاهره، من
نفوسهم يساور ما أظهر يكون التشاؤم يكاد الضيق، أشد ضيقني القلق، أشد قِلقني
فهؤالء كله؛ للشعب مرآة والتشاؤم القلق هذا يف الجامعة وكانت شعور. أو عاطفة من
منهم وكل مرص، أقطار يف املنبثة الكثرية ألرسهم صورة والطالب األساتذة من اآلالف
السياسية األزمة كانت فلما واستقرار، قلق ومن وخوف أمن من أرسته تحسه ما يحس
يحبون بما اآلمن الفراغ من يمكِّنهم ما حولهم من يجدون ال قِلقني جامعيني صادفت
يحفل لم ثم استمر، ثم اشتد ثم اضطرابهم، اتصل ثم فاضطربوا ودرس، بحث من
رأيهم الجامعيون يقول أن إال أبى وقد طريقه يف مىض ثم للوعيد، يكرتث ولم بالنُّذُر
حازمني رأيهم الجامعيون قال وقد هول. من ذلك يكلفهم مهما حازًما رصيًحا واضًحا
بعض، أثر يف بعضها يسعى النُّذُر وجاءتهم األمور حولهم من اضطربت وقد مخلصني،
وقد إليه. انتهوا ما إىل انتهوا حتى أمامهم مضوا وإنما شيئًا، موقفهم من يغريوا فلم
يف بدأت األخرية، الحركة هذه قوام كانوا أنهم للجامعيني يسجل أن الحق من يكون
عىل تلوي ال ماضية حازمة قوية واألرجاء، األنحاء جميع يف معهم مضت ثم جامعتهم
وسيلة الكلمة اجتماع يف رأوا أنهم للجامعيني يسجل أن أيًضا الحق من يكون وقد يشء.
الكلمة، هذه جمع إىل يصلوا أن فاعتزموا حقها، عن والذود مرص بكرامة االحتفاظ إىل
بعد الكلمة دوا وحَّ قد أنهم إال للجامعيني يكن لم ولو أرادوا. ما إىل ذلك من قوا ووفِّ
ولم حقها تنَس لم مرص بأن كله العالم وأنبَئوا افرتاقه، بعد الرأي وجمعوا اختالفها
أنه عىل ل يسجَّ أن خليًقا وحده هذا لكان والخنوع، العنف ترَض ولم الضيم إىل تطمنئ

الناشئة. الجامعة لهذه التاريخ فصول أروع من فصل
ينبغي وما السياسة، يف وجامعتهم أنفسهم أقحموا أنهم الجامعيني عىل يُالَحظ وقد
وقد بعيد. أو قريب من سبب السياسة وبني بينهم يكون أن للجامعة وال للجامعيني
إىل الجامعة به فأغلق أصدره الذي القرار يف تسجيًال اللوم هذا الوزراء مجلس سجل
يكرهون إنهم قلت إن الوصف أصدق الجامعيني رأي أصف وأظنني مسمى، غري أجٍل
األمور استقامت لو دائًما ويتمنون إليها، يُدفعوا أن ويكرهون الُكره، أشد السياسة
أعراض من غريهما عن إليهما وانرصفوا وبحثهم لدرسهم ففزعوا وجهها عىل ومضت
يتعرض حني وطنهم عن بالذَّود مكلَّفون املرصيني من كغريهم الجامعيني ولكن الحياة.
واضطر مرص عىل معتٍد اعتدى أفلو تهان. حني وطنهم كرامة عن والدفاع للخطر،
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امليدان؟ إىل والسعي السالح حمل من الجامعيون يُعَفى الحرب تعلن أن إىل حكومتها
للخطر الوطن تعرض وإذا ، جامعيٍّ غري وال جامعيٍّا يعرف ال الوطن عن الذود إن كال
بعد الوطن يأمن حتى التضحية يف يشرتكوا أن عليهم يجب سواء جميًعا فاملرصيون

خوف.
املرصيني من فريًقا أعانوا أو الحزبية، السياسة يف دخلوا إن الجامعيون يالم وإنما
الرد أشد عنه ويردوه ذلك عليه فينكروا شئونهم يف األجنبي يدخل أن فأما فريق. عىل
للجامعة وويل ورجولتهم. مروءتهم ينكروا أن إال فيه التقصري يسعهم ال وطني فواجب

األجنبي! للسلطان وإذعانهم للضيم أبنائها قبول برنامجها من كان إن
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خريًا كان نجاحها أن وأما فيه، شك ال يشء فذلك قاهًرا باهًرا نجاًحا نجحت أنها أما
من يناقضه بما أقطع ولعيل الشك، كل فيه أشك الذي اليشء هو فهذا وللحضارة للناس
التي الخارسة، الرابحة املخفقة، الناجحة التجربة هذه ما أوًال ولنعرف الوجوه، جميع
الناس إىل خيلت والتي والتلف، للرش اإلنسانية يف ما خري وعرَّضت كثريين ناًسا أحيت
أنها حني عىل غايته، إىل الكمال من وانتهت أقصاه، الرقي من بلغت قد حضارتهم أن
وأريد االنهيار؛ من اآلن له تتعرض ما إىل بها انتهت حتى الحضارة، هذه أركان زلزلت

الدعاية. تجربة أو اإلعالن تجربة بها
أصبح قد اإلعالن أن يف ينازع أحًدا أظن وما شك، فيه ليس نجاحها إن قلت وقد
أركانها وأعظم أصولها أهم أصبح لعله بل أركانها، من وركنًا الحديثة الحياة أصول من
والعطاء، واألخذ والرشاء للبيع مروًِّجا فكان والصناعة التجارة يف شأنه عظم خطًرا.
حكًما وكان السياسية، لألحزاب مروًِّجا فكان الحكم وأمور السياسة يف أمره عظم ثم
مروًجا وكان بعض. من لبعضها ويديل بعض، عىل لبعضها يقيض األحزاب هذه بني
وكان الحكومات، هذه تقاوم حني وللمعارضة الحكم، بأمور تنهض حني للحكومات
االنتخاب يف األحزاب ظفر ومن وسقوطها، الوزارات قيام من يكون؛ ما كل يف األمر إليه
إىل تحمل التي الصحف وانتشار والكتابة، القراءة انتشار ذلك عىل أعانه وانهزامها.
تروج ذاك، أو اإلعالن هذا يقرأ فيما قارئ كل عىل تدس والتي يقرأ، أن يستطيع ما قارئ
الثقافة أمور ومن والسياسة، والصناعة التجارة أمور من له تروج أن عىل تراد ملا به

أيًضا.
الراديو. وهو اإلعالن، يف وأثره خطره له رشيًكا للصحافة واالخرتاع العلم أتاح ثم
وهذا الليل، يتقدم وحني النهار يتوسط وحني واملساء، الصباح يف بالقراءة تروج هذه
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النهار لحظات من لحظة كل يف بل والليل، النهار ساعات من ساعة كل يف باإللقاء يروج
والليل.

يحاط وكذلك األذن، النفسطريق إىل يسلك وهذا العني، النفسطريق إىل تسلك هذه
أقطارهما، جميع من والجماعة الفرد ويؤخذ وجوههما، جميع من وبالجماعة بالفرد
أرسطاطاليس قال كما — واإلنسان الحياة، لحظات من لحظة كل يف لإلعالن يخضعون
سياسيٍّا تنظيًما املنظمة الحياة يحب بطبعه أنه ذلك معنى وليس بالطبع، مدني —
إليها ويدعى تنشأ التي الظواهر بهذه التأثر أشد يتأثر أنه أيًضا معناه بل فحسب، دقيًقا
لهم تصبح ما أرسع وما عليها، جميًعا الناس يتهالك حتى الناس بعض عليها ويُقِبل
العيش. رضورات من ورضورة الحضارة أصول من أصل كأنها قواًما! ولحياتهم نظاًما
قلة، منهم عليها وأقبلت إعراًضا، الناس كثرة عنها فأعرضْت القطارات عرفت لقد
الحديثة، الحضارة أسس من أساًسا القطارات أصبحت حتى يمِض لم قصريًا وقتًا ولكن
فقاومها القطارات، من وأيرس أرسع للمواصالت أخرى وسائل وأنشئت االخرتاع تقدم ثم

الحياة. أصول من أصًال أصبحت أن تلبث لم ثم قلة، عليها وأقبلت الناس
إىل املطمئنون ثم املجرِّبون إال أمره أول يف عليه يُقبل لم نفسه، اإلعالن كان وكذلك
تزايدوا أن املطمئنون هؤالء يلبث ولم كثُروا، أن املجربون هؤالء يلبث لم ثم التجربة،
ال الحديثة، حياتنا أصول من أصًال أصبح أن اإلعالن يلبث لم ثم ضخًما، عددهم وأصبح
نقدِّر حتى عليها، نُقِدم أن نريد التي الضئيلة أو الخطرية األعمال من عمًال نتصور نكاد
بل للخطر، معرَّض فعملُنا التقدير هذا أهملنا فإذا اإلعالن. من حظه أو منه اإلعالن حظ

عنه. منرصف وال منه مخرج ال الذي باإلخفاق عليه مقيض
بنوع مضحك وهو طبيعيٍّا، جزءًا أصبح قد اإلعالن ألمر التقدير هذا أن والظريف
أوروبا، يف سيما وال املمتاز، األدبي باإلنتاج يتصل وحني الثقافة، بأمور يتصل خاصحني
إىل فيه ويتحدث كتابه إنشاء يف يفكر أو كتابه من يفرغ الفيلسوف أو األديب يكاد فال
ومنهم فيه، البدء قبل كتابه نرش عىل يتفق من املؤلفني من أن تعلم وأنت — النارش
الحديث؛ له يعرض يشء أول اإلعالن يكون حتى — منه الفراغ بعد ذلك عىل يتفق من
من اإلعالن سيكلفه ما يحسب والكاتب نفقة، من اإلعالن سيكلفه ما يحسب فالنارش
العظيم الفرنيس الكاتب أمرها يف إيلَّ وتحدث بالفرنسية األيام ترجمة نرشت وقد نسخ.
عىل مجانًا نسخة ٣٧٠ توزيع عىل نفسك توطن أن «يجب يل: قاله مما فكان هامل، دي
املايض األسبوع يف حدثتك وقد معرفته.» إىل سبيل ال هذا فبغري الكتَّاب، ليُعرف الصحف
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وسخًطا لإلعالن بغًضا الكتب أشد من وهو األدب»، عن «الدفاع هامل دي كتاب عن
للنرش، هذا كتابه هيَّأ حني النارش مع اإلعالن أمر قدر قد أنه يف ذلك مع أشك وما عليه،
آخر يف هو عليه يحسب مال، من النارش سيكلفه وما نسخ من اإلعالن سيكلفه ما قدر

األمر.
يبَق فلم كلها، فروعها يف تغلغل قد الحديثة الحياة أصول من أصل إذن فاإلعالن
نجاًحا نجح قد الناحية هذه من وهو سلطانه، من الفرار أو منه للتخلص سبيل للناس
ويحسنون إليه يلَجئون الذين يفيد فهو أخرى؛ ناحية من نجح قد هو بل قاهًرا، باهًرا
به االنتفاع يحسنون ال أو يلَجئون ال الذين يرض وهو محققة، قريبة فائدة به االنتفاع
ناجٌح الضخمة األموال عليه وينفق اإلعالن، يحسن الذي فالتاجر محتوًما. قريبًا رضًرا
الضحايا من له ينبغي ا عمَّ يده تقرص أو اإلعالن ذات يف يقرص الذي والتاجر رابح،
الصحف تعلن الذي والكتاب شك. غري من بالكساد تجارته عىل مقيض خارس والقربان
بائر قليًال إال تذكره ال أو الصحف تجهله الذي والكتاب النفاد، رسيع ومحاسنه ظهوره

هللا. بإذن جميًعا ونارشه مؤلفه عىل
إىل ق موفَّ األتباع كثري الرائجة املنترشة بالصحف يظفر الذي السيايس والحزب
ترتفع أو الفقر به يقرص الذي والحزب ألوانها، تختلف مهما السياسية حياته يف الظفر
ومذاهبه، مبادئه تكن مهما السياسية حياته يف مدحور مخذول اإلعالن عن الكرامة به
املقصد ونزاهة الحلم رجاحة من حظهم يكن ومهما أعضائه، استقامة كانت ومهما

يشء. كل عىل العامة املنفعة وإيثار الوطن وحب
عمل عىل اإلقدام إىل سبيل ال الفرد، وحياة الجماعة يمس ما كل يف ذلك مثل وُقل
تحتازه يشء عىل اإلقدام إىل سبيل وال له، الرتويج يف اإلعالن حظ قدَّرت إذا إال تنشئه
الناس رأي حسن من أنتج وما عنه، اإلعالن رىض عرفت إذا إال معنويٍّا أو ماديٍّا احتياًزا

فيه. الناس رأي سوء أو
هل ولكن معاًدا، حديثًا ذكره أصبح حتى فيه الناس أطال قد واضح حق هذا كل
ويقربها األعىل، املثل من ويدنيها ويرقيها يصلحها ما الظاهرة هذه من الحضارة أفادت
اإلعالن من الحضارة أفادت هل أم منه؟ ولندنو لندركه نسعى إننا يقال الذي الكمال من
تالئم ال التي الغلطة هذه إىل ويردها مكانتها، من ويضع قدرها من ويغض يسوءُها ما
أن ينبغي التي هذه الكريمة، بالقلوب يليق ال عما وتنزهها الصغائر عن النفوس ارتفاع

نزعم؟ فيما االمتياز من العظيم الحظ ذات حضارتنا تصوغها
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ال عليها الجواب بأن أقطع أكاد بل الشك، كل فيها أشك التي املسألة هي هذه
أنتجت وبما الحديثة، بحياتنا نفاخر بأن لنا يسمح ال بل ف، يرشِّ ال بل يرس، وال يريض
كلها قيمته يفقد اإلعالن أن ذلك األخالق؛ يف عليا ُمثُل من إليه انتهت وبما حضارة، من
الفضائل من النقية الكريمة للحياة أساًسا العقل يراه ما عىل وقام العقل، عىل اعتمد إذا
بالصدق، إال الناس إىل يتحدث ال والذي ا، حقٍّ إال يقول ال الذي فاإلعالن الخري. وخصال
تكوِّن فيما املتدبرة املقدرة املفكرة وَمَلكاتهم عقولهم إىل إال الناس من يتجه ال والذي
أن ينبغي وال يوجد، أن يمكن وال له، وجود ال اإلعالن هذا حكم، من تصدر وما رأي من
ولكان أحد، لسلطانه أذعن وال أحد، عليه أقبَل وال أحد، به حفل ملا وجد لو ألنه يوجد؛
خاصة من بل الخاصة، من طبقة عىل مقصوًرا العلماء، وعلم الفالسفة كفلسفة أمره
بني توازن أن العسري من وليس محتوًما، وإفالًسا ا، تامٍّ إخفاًقا نتيجته وكانت الخاصة،
بمقدار إال أمرها نارشوها أو أصحابها يعلن ال التي العظيم الخطر ذات القيمة الكتب
ذات أو املتوسطة األخرى الكتب وبني وألمثالها، لها خصصت قد معينة صحف ويف
عن يصدر ال الذي الهائل باإلعالن تظفر ولكنها لها، خطر ال التي أو الضئيل الخطر
عىل وحرص البيع يف رغبة عن يصدر وإنما للقارئ، نصيحة عن وال صدق عن وال عقل
ال اإلعالن أن وهي الواضحة، الحقيقة لهذه مصدقة املوازنة هذه نتيجة فسرتى الرواج؛
يشء إىل وقصد العقل، غري مصدر عن وصدر الصدق، غري يشء عىل اعتمد إذا إال له نفع

واإلرشاد. النصح غري
ج، مروِّ اإلعالن فصاحب االجتماع، وعلماء النفس علماء عند يسري ذلك وتعليل
العلم من وحظوظهم أفرادها أقدار وتتفاوت طبقاتها تختلف اجتماعية بيئة يف ج ومروِّ
التصديق رسعة ومن الطبع، وبالدة الحس قوة ومن والغباء، الذكاء ومن والجهل،
هؤالء إىل اإلعالن يتجه أن من بد وال املراس، وصعوبة االنقياد سهولة ومن فيه، واإلبطاء
الذي األثر فيهم ويُحِدث نفوسهم، إىل ويصل جميًعا هؤالء يبلغ أن من بد وال جميًعا،
يتجه ال ولكنه الجماهري، إىل تتجه التي الخطابة من لون فاإلعالن اإلعالن. صاحب يريده
وإنما محدود، معنوي إطار به وأحاط محدود مكان عليه اشتمل قد بعينه جمهور إىل
وتهاجم الجماهري، عواطف إىل تتجه التي الخطابة خصائص فيه مكتوبة، خطابة هو
الكتابة خصائص وفيه تريده، ما كل منها وتبلغ وتبهرها لتقهرها الضعف مواطن منها
الفرد ويقرؤها ا، رسٍّ وتقرأ جهًرا فتقرأ ومجتمعني، منفردين الغائبني إىل تتجه التي
أن عن البعد كل بعيد الناحيتني هاتني من وهو غريه، إىل مجتمًعا الفرد ويقرؤها وحده
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أن إال واإلخالص، والنصح والصدق الصواب قوامه متوسًطا أو ممتاًزا عقليٍّا شيئًا يكون
إليه. ويدعو له يروج أن املعلن يريد بما متصًال اإلخالص يكون

وتالحظ األحيان، أكثر يف الصواب غري وعىل الصدق غري عىل يقوم يشء إذن فاإلعالن
الكلمتني، هاتني أريد ال ألني الخطأ؛ كلمة وال الكذب كلمة أصطنع ال محتاط متحفظ أني
وشيئًا والصواب، الخطأ بني وسًطا وشيئًا والكذب، الصدق بني وسًطا شيئًا أريد وإنما
به يتصف ا ممَّ أقل شيئًا وأريد والنفاق، اإلخالص وبني والغش، النصح بني كذلك وسًطا
والدعوة له، يروج أن املعلن يريد ملا الرتويج ناحية من إال نواحيه جميع من غامض أنه
يِحط مهما العاجلة القريبة املنفعة تحقيق ناحية من أي إليه؛ يدعو أن املعلن يريد ملا

الربيئة. والكدرة، النقية والسيئة، الحسنة الظروف من بها
حتى أعماقها يف وتغلغل الحديثة الحضارة يف اندسَّ حني اإلعالن أن كله هذا ومعنى
أضعف وقد الشبهات، قوامه خطًرا، مبهًما غامًضا عنًرصا فيها َدسَّ قد قواًما، لها أصبح
التفكري عىل القائم االختيار وحظ الحضارة، يف التأثري من العقل حظ العنرص بهذا
عظيًما حظٍّا ألغى قد بهذا وهو التحري. هذا واإلخالصيف الصواب تحري وعىل الصحيح
هؤالء من ضئيل قليل لفريق الناس واستبعد الجماعة، حرية ومن الفرد حرية من ا جدٍّ

عليه. ويرشفون ويذيعونه ويصوغونه اإلعالن ينظمون الذين
واالجتماعية، الفردية الحرية خصوم من خصم األمر حقيقة يف اإلعالن أن هذا ومعنى
ونتائج والصواب؛ الصدق وتحري التفكري خصوم من وخصم العقل، خصوم من وخصم
وخدعهم األملان قلوب أفسد الذي هو فاإلعالن وحضارتنا؛ حياتنا يف ظاهرة كله هذا
ماليينهم أخضع وحتى حريتهم، سلبهم وحتى عقلهم، عليهم أضاع حتى القول بُزْخُرف
وأموالهم أنفسهم يف ويترصفون يحبون، كما يرصفونهم ألفراد أو لفرد الضخمة
هذه صاغهم أن بعد — األملان دفع الذي هو واإلعالن يشتهون. كما وآرائهم وعقائدهم
هذه إىل العالم من عظيم وبجزء بهم انتهت التي املطلقة الطاعة هذه إىل — الصيغة

املنكرة. بآثارها كله العالم تشمل أال نرجو والتي نشهدها، التي الكارثة
نضطر حينما االحتياط من بد ال رشٌّ ولكنه بد، منه يكون ال قد رشٌّ إذن فاإلعالن
ولكن منها! بد ال التي الرشور أكثر وما اصطناعه، عىل الظروف تُكرهنا وحينما إليه،
بعض إىل يضطرون حني واالحتياط الحذر من يصطنعوا أن الناس عىل يجب ما أشد ما
اإلعالن وبني بيننا يكون فيما واالحتياط الحذر من شيئًا نصطنع نحن فهل الرشور! هذه
به ُفِتنَّا قد نحن هل أم ومصالحنا؟ شئوننا بعض يف نصطنعه أن إىل تضطرنا صلة من
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ظ تحفُّ غري يف وقلوبنا عقولنا إليه وأهدينا غرينا، له أذعن كما له وأذعنَّا غرينا، ُفتن كما
غرينا؟ إليه أهداها كما احتياط وال

املقام، هذا أقوم أن بي فليس املرشد؛ الواعظ مقام أقوم أن بالطبع أريد ال وأنا
واألندية والراديو الصحف امتألت قد واملرشدين، بالوعاظ غنية هلل والحمد ومرص
الفهم إىل غريه يدعو أن ويحاول يفهم، أن يحاول باحث أنا وإنما وإرشادهم، بوعظهم
هذه هو اإلعالن أمر يف التفكري عىل حملني الذي أن عليك أخفي ولست واالستقصاء.
اإلعالن يف تفكر أال خليقة كانت قد بيئات يف اإلعالن، عىل التهالك ظاهر الغريبة، الظاهرة
التفكري، هذا إىل دعاني ما الصحف بعض يف قرأت وقد عليه. تتهالك أن عن فضًال اآلن،
يعلنوا أن فأما الناس، إىل يعلنونه ما عندهم يكون أن يجب يعلنون الذين أن وهو
هذا أن ا جدٍّ وواضح ا، حقٍّ الغريب اليشء هو فهذا إعالنه يريدون بما يظفروا أن قبل
يبتهجون الناس يكد ولم تنشأ، تكد لم التي االجتماعية، الشئون وزارة يَمس إنما الكالم
اآلن إىل عليه أقدمت ما وأهم عليه أقدمت ما وآخر عليه أقدمت ما أول كان حتى بإنشائها
الخالص، األدب إىل أساءت بل هللا، أستغفر موظفني. له وعيَّنت إدارة، له أنشأت اإلعالن.
األدب، عن األشياء ألبعد يفرغ أن وكلفته له، يقرءوا أن يحبون الناس كان أديبًا فأخذت
الحكيم توفيق نعرف ال وأخذنا اإلعالن. وهو األدب؛ يف أثًرا وأسوئها األدب، إىل وأبغضها
اإلعالن من لنفسه اتخذ قد أذنيه، إىل اإلعالن يف غارق وهو إال نلقاه وال عنه، نسمع وال
لنفسه وسيتخذ الناس، عنهما تحدَّث طاملا اللَّذَيْن وعصاه معطفه مكان وعًصا معطًفا
كانت والتي الفتنة، كل بها مفتونًا كان التي تلك أصنامه عن يشغله صنًما اإلعالن من
تهالكنا جناه الذي الرش أول من فكان والقصص؛ والغناء والتمثيل املوسيقى تَُسمى
هذه من الضحك يف أستأذنك وأنا الحكيم. توفيق تعقيُم الجديدة وزارتنا يف اإلعالن عىل
خالًصا أديبًا كان حني صديقنا تصور ظريفة لرسالة عنوانًا تصلح أراها فقد الكلمة،

لإلعالن. خالًصا معلنًا أصبح أن بعد وتصوره للفن،
الدعاية وزارة يف أميل كدت وقد — االجتماعية الشئون وزارة يف اإلعالن أمر ولكن
والجهد الوقت إضاعة من منه رش هو ما إىل يتجاوزه بل الحد، هذا عند يقف ال —
وترشدهم الناس تِعظ أن تريد الوزارة هذه يف الدعاية فإدارة غناء؛ وال نفع غري يف واملال
الداخلية ووزارة بعيد، زمن منذ والوعظ اإلرشاد بهذا قائم واألزهر واإلصالح، الخري إىل
ستَبلُغ الجديدة وزارتنا أن أظن وما أيًضا. بعيد زمن منذ والوعظ اإلرشاد بهذا قائمة

الداخلية. ووزارة األزهر يبلغه لم ما إىل واإلرشاد الوعظ يف التوفيق من
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الناس ملصلحة أُنِشئَت وإنما عبثًا، تنشأ لم الحكومة وزارات كل أن هذا من وأكثر
االجتماعي اإلصالح يحتاج كما اإلعالن إىل محتاجة الجهة هذه من وهي يشء، كل قبل
فضائل الناس يف تذيع لإلعالن إدارة العدل وزارة أنشأت لو رأيك فما اإلعالن. إىل نفسه
الري ووزارة األمن ووزارة التعليم وزارة أنشأت لو رأيك وما إليه؟ وتدعوهم العدل
وتدعوهم والرصف، والري واألمن التعليم الناسفضائل يف تذيع لإلعالن، إدارات والرصف
واالقتصاد املال وزارة أنشأت لو رأيك وما يصلح؟ ال ا عمَّ وتردهم ذلك من يصلح ما إىل
اإلعالن طريق من الناس تدعو إدارات واإلحسان الرب ووزارة الوطن عن الدفاع ووزارة

البالد؟ مرافق من تعالج ما كل يف الرش عن وتردهم الخري إىل
الكلمة لهذه ما بأصح اإلعالن وزارة وهي — التجارة وزارة أن كله هذا من وأظرف
تشغل وال نفسها عن تتحدث ال ولكن أنشأتها أو لإلعالن، إدارة تنشئ لم — معنى من

بنفسها! الناس
لها تختار وأن لإلعالن إدارة وزارة كل تنشئ أن األمور أغرب من يكون أليس
كلها الحكومة أمور وتصبح والراديو، الصحف منها وتغذي املال عليها وتنفق املوظفني
الخري أن وعىل كثري، هذا أن عىل توافقني ألست اإلعالن؟ غري يشء وال إعالن، يف إعالنًا
وزارتنا عىل أرسف ال أني عىل توافقني ألست واالعتدال؟ القصد إىل كله هذا يف نرجع أن
إىل موظفيها ترد وأن الجديدة، اإلدارة هذه تلغي أن لها ناصًحا إليها طلبت إذا الجديدة
توفيق ترد وأن هذه، اإلعالن أعمال من للمصلحة مالءمة وأحسن وأجدى أنفع أعمال
هذا من الناس عند موقًعا أحسن فذلك الصحف، يف وأحاديثه وكتبه أدبه إىل الحكيم
عىل تهالك أنه به يوصف ما أقل والذي شيئًا، ينفع وال كثريًا يرض الذي الضائع الجهد
تستطيع وأظنك يشء، منه يحصل ال الذي الدعاء وعىل معنى، عىل يدل ال الذي الكالم
من شيئًا سئموا قد كانوا إن املصلحني أن االجتماعية الشئون لوزارة معي تؤكد أن
تفكريًا املرصيون يفكر أن إىل شوقهم وطال واإلعالن، الكالم سئموا فقد واملرصيني مرص
عن تعلن وال تعمل الصحيحة الوطنية إن هللا: رحمه أمني قاسم كلمة يف منتًجا صحيًحا

نفسها.
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حيث إىل منها وفررت أيًضا، والسلم الحرب ودعابة والسلم، الحرب جد للقاهرة تركت
برضوب فشغلت الصعيد. أواسط يف الصحراء أعماق من وحني حني بني ألجأ أن تعوَّدت
أو قريب سبب القاهرة يف الناس به يشغل ما وبني بينها ليس والهزل الجد من أخرى
وتسلية النفس عىل ترفيًها التغيري يف أن واملحَدثون القدماء أساتذتنا علََّمنا وقد بعيد.

للنشاط. وتجديًدا الَهم عن
عن والتسيل النفس عىل الرتفيه ألتمس كنت الرحلة هذه أزمعت حني بأني وأعرتف
إىل عدت فقد كثري بيشء التغيري هذا من ظفرت قد أني ومع للنشاط، والتجديد الهم
الحوادث ألن إما والضيق. السأم من الحظ عظيم مكدوًدا متعبًا منها خرجت كما القاهرة
بيئة من ل التنقُّ ويريحنا التغيري يُجِليها أن من وأكثف أثقل األيام هذه يف تشغلنا التي
نعود أن قبل منه خرجنا ما لنسيان تكفي ال قصرية كانت الرحلة ألن وإما بيئة، إىل
هذا يف أرادوا قد فهم خاصة؛ العمداء السادة وعىل الجامعة مجلس عىل هذا وإثم إليه،
عىل ترسف ال األيام كأن ، الِجدِّ يف وطالبهم زمالئهم وعىل أنفسهم عىل يرسفوا أن العام
تتجاوز ال حتى العيد إجازة قرصت الجامعة تاريخ يف مرة وألول الجد. هذا يف الناس
الجامعة تاريخ يف مرة وألول بطبعه. أجازة يوم هو الذي الجمعة يوم منها أيام، خمسة
فقد املعارف؛ وزارة من وبهم بها وأعنف وتالميذهم أنفسهم عىل أشد الجامعيون كان
الدرس، عناء من كامًال أسبوًعا يسرتيحوا أن يف والتالميذ لألساتذة املعارف وزارة أِذنت
الدرس ليستأنفوا اإلثنني مساء القاهرة إىل والطالب األساتذة ترد أن إال الجامعة وأبت
سبعة منه االسرتاحة تصح وال عنه الصرب يمكن ال لذيذ يشء الدرس كأن الثالثاء، صباح
وإيابًا ذهابًا السفر يف يومان منها ذهب قصرية الرحلة فكانت يشء من يكن ومهما أيام.
للراديو نسمع فلم الراحة. يشبه تعب أو التعب تشبه راحة يف باقيها وأُنفق يقال، كما
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الليل، ظلمة وال النهار ضوء فيها التليفون علينا ينفض ولم الصحف فيها نقرأ ولم
البطاقات نلقي وضواحيها، القاهرة مدينة يف السخيف التطواف بهذا فيها نشعر ولم
والبوابني، الخدم إىل عندنا أُلِقيَت قد بطاقات وجدنا عدنا إذا حتى والبوابني الخدم إىل
ولم الحرب، شئون من يكون أن يمكن وما كان فيما أحد يناقشنا ولم أحًدا نناقش ولم
املرصية أحزابنا سياسة من يكون أن يمكن وما كان فيما أحد يجادلنا ولم أحًدا نجادل
من الناحية ولهذه ألنفسنا، األيام هذه يف فرغنا وإنما تدع. وما تأتي ما كل يف قة املوفَّ
بنا وتنزل الحيوان، من تقرب يظهر فيما ألنها القاهرة؛ يف أقمنا ما نزدريها التي أنفسنا
ويجادل الدروس ويلقي الكتب يقرأ الذي املتحرضِّ اإلنسان مرتبة املمتازة املرتبة هذه عن
والتمثيل. السينما مالعب إىل يختلف وقد والسياسة، األدب يف ويكتب والسياسية العلم يف
يف النفاق ألوان ونصطنع ازدرائها إىل ونستبق عنها البعد يف نتنافس التي الناحية هذه
الجسمية الحياة ناحية بها أريُد مظاهرها، من إليه نضطر ما أكثر يف والتسرت كتمانها
إىل السخيفة. اآللية الحركات وبعض والنوم والرشاب الطعام يف تُخترص التي الخالصة
واألدب العلم فأُنسينا الثالثة، األيام هذه يف فزعنا حياتنا نواحي من الحقرية الناحية هذه
حني، إىل حني من بنا ون يُلِمُّ كانوا الذين هؤالء لوال الحرب عن نشغل وكدنا ا، تامٍّ نسيانًا
وبالء األملان مقاومة يف اإلنجليز بالء عن األخبار وطرائف األنباء غرائب إلينا فيحملون

اإليطاليني. مقاومة يف اليونانيني
األقنية فيها اطَّردت قد املرة هذه ة ميرسَّ سهلة واإلياب الذهاب يف طريقنا وكانت
جرت ولكنها آخر، حينًا وتلتوي حينًا تستقيم مساربها يف املياه وجرت حسنًا، اطِّراًدا
عىل الطرق قطع إىل األشغال وزارة عمال تضطر وال األقنية تنسد ال هادئة، معتدلة

سابقة. رحلة يف منها شكوُت التي الطرق تلك إىل وتحويلها السيارات
تكن مهما أثره، الريفيني نفوس يف وللعيد بالعيد، مشغولني الريف أهل وكان
أمورهم كانت وإن يبتهجون فهم بهم؛ تحيط التي الظروف تكن ومهما أحوالهم،
الشقاء إىل تدعو كلها حياتهم كانت وإن والرىض السعادة يُظهرون وهم بؤس، كلها
وأن معناه، عىل يدل أن يجب العيد بأن مقتنعون أنهم أظن فيما ذلك ومصدر والسخط،
الظروف؛ تكن مهما به ويبتهجوا فيه، الناس يفرح وأن بالهزل، ال بالجد أمُره يؤخذ
يتعمقوا ولم تحرضنا، كما يتحرضوا لم الريف وأهل واالبتهاج. للفرح ُخِلُقوا قد ألنهم
من وفيهم بأسمائها، األشياء يسموا أن أعتقد فيما يحبون وهم تعمقناها، كما الحياة
أيام من بأن تنبئهم حني الحياة يصدقوا أن عىل يحملهم ما القلوب وطهارة السذاجة
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الفرح ألن ويبتهجون يفرحون فهم به، ويبتهجوا فيه الناس يفرح أن ينبغي ما الدنيا
الطريق قطعنا فقد حال كل وعىل املعيَّنة. األيام هذه يف املفروضة األشياء من واالبتهاج
البؤس مظاهر نرى أن دون القاهرة إىل صحرائنا من الطريق وقطعنا صحرائنا، إىل
كما أرادوا قد الريف أهل وألن والحزن، البؤس مظاهر أخفى قد العيد ألن والحزن؛
من به يُتلقى أن يجب بما ويتلقوه مثواه، ويكرموا العيد لقاء يُحسنوا أن دائًما يريدون
يظهر أن تحتمل التي األيام إىل وشقاءهم وبؤسهم حزنهم ويؤجلوا واالبتهاج، الرسور

والشقاء. والحزن البؤس فيها
وعن وثرائه، غناه عن الثراء وصاحب الغني ُخدع — العيد أيام — األيام هذه يف
— األيام هذه ويف حسًدا. وال سخًطا يحس فلم لهما، الناس واحتمال فيهما الناس رأي
سعيد، وأنه غني أنه نفسه إىل فخيل وبؤسه، فقره عن البائس الفقري خدع — العيد أيام
أحيانًا، الحقد يملؤها التي النظرات هذه الثروة صاحب وثراء الغني غنى إىل ينظر ولم
جميًعا والفقراء األغنياء أحس العيد أيام األيام هذه ويف دائًما. والتمنِّي الحزن ويملؤها
وسعد بثرائهم األغنياء فسعد يشء، كل وسعت التي رحمته من بجناح هم مسَّ قد هللا كأن
أيام يف عليه تجري أن ينبغي ما خري عىل الناس أمور وجرت وبأسائهم، بفقرهم الفقراء
ملا نحن وفرغنا والبأساء، النعماء وبني والرضاء، الرساء بني هدنة أيام هي التي العيد
حني. منذ قلت كما القاهرة يف نزدريها التي الحيوانية الحياة هذه من له نفرغ أن أردنا
العقلية الحياة من بِرئت أني زعمت حني اليشء بعض نفيس عىل أرسفت قد ولعيلِّ
علًما وال أدبًا أقرأ لم أني يف شك من فليس مقاربة؛ أو تامة براءة الثالثة األيام هذه يف
من عهدين إىل نفيس رجعت وإنما وحده، الجسم لحياة أفرغ لم ولكني سياسًة، وال
أحسست وحتى التفكري، فأطلُت فكرت حتى بهما أتصل أكد لم املرصية، الحياة عهود
مرص فعهد العهدين هذين أحد فأما الشعور. دقيق اإلحساس قوي فكنت وشعرت،
االتصال، أشد نفيس بها اتَّصلت التي تلك صديقتي زرت حني إليه رجعت القديمة،
الحياة فارقت التي الصبية تلك التعلق، أشد عقيل بها وتعلق الهيام، أشد قلبي بها وهام
قرصهن إىل النيل بنات أهلها من خطفها والتي عمرها، من عرشة الرابعة تتجاوز ولم
الطاهرة الربيئة نفسها أخذن القرص هذا إىل بها انتهني فلما النيل. أعماق يف املسحور
الذي البيت ذلك له وأقاموا فرحني، محزونني هؤالء فتلقاه أهلها، إىل جسمها ورددن
يف مؤثًِّرا تسجيًال البيت ذلك يف أبوها وسجل الصحراء. تلك زرت كلما به ألمَّ أن أُحبُّ
فأحببت التحيات، ألوان من املواسم يف إليها م يُقدَّ أن يجب ما وسجل عذبة، يونانية لغة
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يُلِمُّ كان ما نحو عىل البيت بذلك أُِلمَّ وأن الصحراء، تلك زرت كلما أسيدورا ببيت أُِلمَّ أن
من يشء الربيئة الصبية تلك نفس إىل يقدم أن يمنع وما القديم. املرصي ذلك أبوها، به
حني سيما وال البخور، من يشء الربيئة الصبية تلك بيت يف يحرق أن يمنع وما الزهر؟
مثيل يقف أن يمنع وما القدماء؟ املرصيني مقابر يف ُوِجَد قد قديًما البخور هذا يكون
كشف إذا حتى عام، ألفي الربيئة الصبية تلك جسم فيه اضطجع الذي الرسير ذلك أمام
الذهب من صغريًا وخاتًما الالمس، للمس يثبُت ال رماًدا فيه وجد الجامعيني بحُث عنه
له زيارتي يدي بني قدمت وقد البيت بهذا أُِلمَّ أن أكره فال أنا أما اآلثار؟ مصلحة إىل نُِقَل
تشبه تكاد ضئيلة ذبالة فيه وأشعل الطيب، بعض فيه حرق َمن وسبقني الزهر، بعض
يف املسحور قرصهن يف النيل بنات بها احتفظ التي الربيئة الصافية الطاهرة النفس تلك
تنفع الذكرى ألن وأعترب؛ فأذكر الرسير، ذلك أمام أقف أن أكره وما نعم، النيل. أعماق
قصرية، إملامة البيت بذلك أُِلمَّ أن دون الصحراء تلك أزور أن لنفيس أبيح وما املؤمنني.

القديم: العربي الشاعر قول وأذكر

ي��زي��ل��ه��ا ب��ي��ٍن ق��ب��ل أو م��ط��رًح��ا ب��ن��ا ال��ن��وى ت��ط��رح أن ق��ب��ل ب��م��يٍّ ��ا أِل��مَّ
ق��ل��ي��ل��ه��ا ل��ي ن��اف��ٌع ف��إن��ي ق��ل��ي��ل س��اع��ة ت��م��ت��ع إال ي��ك��ن ف��إالَّ

حياتنا عنه ترصفنا حاًرضا قائًما زال فما الثاني العهد أما العهدين. أحد فهذا
ولكني القديم، حب يف وإيغاًال سخًفا نراه ألننا عنه بأنفسنا نرتفع ولعلنا املمتازة، املثقفة
الكثرة حياة فيه وأتمثل الصبا، عهد فيه أتمثل ألني وحني؛ حني بني به أُِلمَّ أن أحب
هذه وبني بيني ما فيه وألغي املطلقة، الكثرة بهذه فيه وأمتزج املرصيني، من املطلقة
ال التي املاليني هذه من واحد بأني ا جدٍّ قويٍّا شعوًرا فيه وأشعر الفروق، من الكثرة
كل أحبه الذي العهد وهذا أرضمرصوعاشوا. املرصيون عرف منذ املرصيني تحىصمن
حني يتمثل الذي هذا هو الحب، كل أحبه ألني مني يسخروا أن للمثقفني وأبيح الحب
مجالس من مجلًسا ليعقدوا الطرق مشايخ من شيخ حول القرى أهل من فريق يجتمع
عن األوروبيون يقوله ما أيًضا وأعرف البدع، ينكرون الذين يقول ما أعرف وأنا الذكر.
الضائعة، نفيس فيها وأجد املجالس هذه أحب إني تريد؟ ماذا ولكن الذكر. مجالس
الذي التضامن بهذا فيها وأشعر واملستقبلة، والجديدة القديمة مرصيتي فيها وأتمثل
إىل أطلب حتى الصحراء تلك إىل أصل أكاد وال املرصيني، بني دائًما أجده أن أحب
تعوَّدوا كما هللا ذكر عىل الفالحون هؤالء فيجتمع الذكر، مجلس يل يدعو أن صاحبي
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شديد أنا وإذا له. يستمعوا أن تعوَّدوا كما ملسو هيلع هللا ىلص النبي مدح املنشد غناء وعىل يذكروا، أن
من به ينطقون بما وأنطق الحركات من يأتون ما فآتي حلقتهم إىل أنضم أن إىل الشوق
واحكم أحببت، كما وتصورني شئت ما قل الغناء. من له يطربون ملا وأطرب األلفاظ،
يف وأجد املنشدين، إلنشاد وأطرب الذكر حلقات أحب ولكني به، تحكم أن تريد بما عيلَّ

الخالصة. باملرصية وشعوًرا ومتاًعا لذة الخالص املرصي الجو هذا
املساء، يف الذكر مجلس وشهدت الصباح يف أسيدورا صديقتي زرت وكذلك
وأن ا، حقٍّ مرصي أني اليوم ذلك يف حياتي أطوار من الطورين هذين يف وأحسست
نفس من بذله اإلنسان يستطيع ما بكل يُفتدى أن ينبغي ما فيها وأن يَُحب، ما مرص يف

ومال. وجهد
الصحراء يف الحيوان حياة إىل القاهرة يف العقلية الحياة من َفرَّ الذي هذا إىل أترى
الذكر، مجلس عن انرصفت ولكني تفكريه؟ من وال عقله من يخلص أن يستطع فلم
أثناء تفارقني لم أصداء نفيس يف وترك الذكر مجلس عني انرصف بل هللا، أستغفر
كلها: الجماعة فأجابت أسيوط. إىل لنذهب الجماعة: يف قائل قال أصبحت فلما الليل،
العجب كان أسيوط يف وهناك أسيوط. إىل أذهب أن إال أستطع ولم أسيوط. إىل لنذهب
انتهى وقد املساء. من الرابعة الساعة بلغوا قد الجامعة أساتذة من ثالثة كان العجاب؛
الحياة من يحبون ما إىل فانتهوا غايته، بهم وبلغ أقصاه، إىل وبأرسهم الجوع بهم
يتحدثون وال الطعام، يف إال يفكرون وال الطعام، إال يريدون ال فهم الخالصة؛ الحيوانية
قد جياًعا الشاي إىل فأقبلوا املدينة؛ أهل من كريم الشاي إىل دعاهم وقد بالطعام. إال
تستطيع ما أقىص بهم الحيوانية بلغت وهنالك الظمأ. أضناهم قد ِظماء الجوع، أهلكهم
الذي اللون هذا من صالًحا مقداًرا لهم أََعدَّ قد الدعوة صاحب وكان إليه. تنتهي أن
والذي العبث، أصحاب يقول فيما طازج بينهما ومشطوًرا شاطًرا اللغوي املجمع يسميه
وال البائس، الساندوتش هذا عىل اندفاعهم عن تسل فال ساندويش. الفرنسيون يسميه
ثم العرش. تبلغ تكاد ال دقائق يف أفنوه حتى إياه، وازدرادهم له التهامهم عن تسل
ونظفوا إلغاءً، وألغوها مسًحا فمسحوها األخرى، الطعام ألوان من لهم أُِعدَّ ما عىل عطفوا
ظمئهم. من أطفأ ما أقل وما منه، رشبوا ما أكثر فما الشاي فأما تنظيًفا. منها املائدة
النهم يف وغلوهم ِه َ الرشَّ يف بإرسافهم يشعروا لم أنهم األمر من الطريف الظريف ولكن
والشاي. والجاتو بالساندويش األفاعيل فعلوا أن بعد إال كله ذلك يف للحد وتجاوزهم

ما ْوا وتعدَّ الحضارة، حدود تجاوزوا قد أنهم أحسوا غري، ليس هنالك هنالك،
أحس وهنالك اإلنسان. سرية ال الحيوان سرية وساروا يتعدوه، أال للمرتفني ينبغي
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وأنهم مضيفهم، وعىل أرسهم وعىل أنفسهم عىل أرسفوا أنهم الثالثة الجامعة أساتذة
أكثر غرائزهم يضبطوا وأن ملكوها، ا ممَّ أكثر أنفسهم يملكوا أن يستطيعون كانوا
والعار. والخجل الخزي لكلمة معادلة أصبحت قد ساندويش كلمة وأن ضبطوها، مما
الناس حياة يف أن الجامعة أساتذة من الثالثة األساتذة أحسَّ غري، ليس وهنالك وهنالك،
وهنالك، غايته. إىل به وانتهوا أقصاه الخجل هذا من بلغوا قد وأنهم الخجل، يسمى شيئًا
يستطيعون أنهم الجامعة أساتذة من الثالثة األساتذة هؤالء أحس غري، ليس وهنالك
كما فرنسيٍّا ترصيًفا فوه يرصِّ وأن الخجل، للفظ مرادًفا الساندويش لفظ يجعلوا أن
تشعر أال العظيم: األمر يأتي ملن قائلهم يقول وأن العربية. اللغة يف الخجل لفظ يرصف

بالخجل؟ تشعر أال العظيم: األمر يأتي ملن العربي القائل يقول كما بالساندويش؟
بأن الجامعة، أساتذة من الثالثة األساتذة هؤالء أحس غري، ليس وهنالك وهنالك،
العربية. اللغة يف الخجل لكلمة مرادفة األجنبية الساندويش كلمة تصبح أن املمكن من
وازُدردت التهاًما الساندويش التُِهم أن بعد اإلحساس هذا ينفع أن عىس ماذا ولكن
وفناجني فارغة أطباق إال عليها يبَق ولم مسًحا، الداعي مائدة وُمسحت ازدراًدا الفطائر

الشاي؟! بقايا من إال يشء كل من خلت قد وأباريق نقية
وما الحديث، هذا قيمة ما الفصل: هذا من املوضع هذا إىل تصل حني تقول وقد
أتستطيع العزيز، القارئ سيدي يا معذرة الدعابة؟ هذه فائدة وما القصص، هذا نفع
مكتب عضوية ويف النواب مجلس رياسة يف املحرتمني نوابنا اختالف قيمة عن تنبئني أن
تستطيع، فال الربيطانية اإلمرباطورية هدم أملانيا تحاول حني األيام هذه يف النواب مجلس
ملاذا القارئ، سيدي يا معذرة تستطيع؟ فال اليونانية الدولة سحق إيطاليا تحاول وحني
مساء، يف واملقطم والوفد البالغ يحدثك وأن الصباح يف واملرصي األهرام تحدثك أن تقبل
أن تقبل وال النواب، مجلس ومكتب النواب مجلس رياسة يف املحرتمني نوابنا باختالف
أساتذة من ثالثة وإرساف الذكر ملجلس وشهودي أسيدورا لبيت زيارتي عن أنا ثَك أَُحدِّ
بني فرًقا هنالك بأن أتشعر أسيوط؟ كرماء من َكريٍم ساندويش عىل وأرسهم الجامعة
وتفطر القلوب تمزق مأساة األيام هذه يف يمثل العالم إن األمم؟ ودعابة األفراد دعابة
نوابها فيتنافس تعبث املرصية واألمة املقبلة، حياته يف اآلثار أعمق لها يكون وقد األكباد،
وال العبث هذا منهم تقبل فِلَم املجلس؛ مكتب منهم يتألف وفيمن الرئيس، يكون فيمن
يف الذكر ملجلس وشهودي أسيدورا العزيزة لصديقتي زيارتي عليك أقص أن مني تقبل
أؤكد الذي الساندويش ذلك عىل معهم وأرستي وأرسهم أصحابي وتهالُك الجبل، تونة

ا؟ حقٍّ متقنًا لذيذًا كان أنه لك
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الجد ولنرتك العزيز، القارئ صديقي يا ولنَْلُه فلنلعب ولهو؛ لعب الدنيا الحياة إنما
يصطنعون فيما مخطئني يكونوا أن لعلهم يدري؟ ومن األوروبيني، من الِجدِّ ألصحاب

وهزل. دعابة من نصطنع فيما مصيبني نكون أن ولعلنا جد، من
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الغريبيفمرص املرصي

الخالدة مرص لنفس الصدق كل صادقة مرآة حياته يف كان فقد هللا؛ رحمه مختار هو
القديمة، مرص لنفس صادقة صوًرا املرآة هذه يف تجد كنت تحرص. وال تحد ال التي
وُمثُِلها مرص وآلمال الجيل، هذا يكوِّنها التي هذه مرص ولنفس اإلسالمية، مرص ولنفس
األجيال هذه عن الوطن أرض أخرى أجيال وترث ويتقدم، الزمان يتقدم أن بعد العليا

اآلن. فيها تضطرب التي
اختالف عىل مرص حياة فيها تنعكس التي املجلوة الصافية املرآة هذه مختار كان
اتِّصاًال مرص أبناء أشد الناحية هذه من فكان الظروف، من بها يحيط وما أزمنتها
األسابيع هذه أثناء مرص يف غريبًا كان ذلك عىل ولكنه لها. وتمثيًال منها وقربًا بها
الصحف تَكد فلم أوروبا من أقبل مختار. حياة ختمت حني الثالثاء مساء ختمت التي
مرص يف وأقام قليلون. نفر إال أصدقائه من للقائه يخفُّ يكد ولم إقباله، عن تتحدث
يعجبون كانوا الذين املرصيني من يذكره يكاد فال والسقم األلم عليه يُلِحُّ مكدوًدا مريًضا
نفر إال بآثاره رءوسهم ويرفعون بمجده ويعتزون باسمه ويهتفون له ويحشدون به
هذا من أقل بهم تبلغ أال وأخىش العرشين، بهم تبلغ لم أحصيتهم إن ولعلك يُْحَصْون،
عن تتحدث الصحف تكد فلم املستشفى، إىل وألجأه املرض عليه اشتد ثم اليسري. العدد
صديقهم عن يسألون املستشفى إىل مختار أصدقاء وخفَّ ا. جدٍّ يسريًا حديثًا إال ذلك
بينهم ألقي قد الحجاب أن إليهم وأُعلن اللقاء، وبني بينهم املرض فحال لقاءه ويريدون
الناس أصبح ثم النحيل. جسمه يف ترتدد تزال ما الحياة كانت وإن الصديق، هذا وبني
الالذع األلم موقع أهلها نفوس من ويقع القاهرة يمأل مختار نعي وإذا األربعاء يوم
وقليل املرصيني خاصة من جماعة وإذا األربعاء، يوم الناس أمىس ثم امُلِمض. والحزن
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املسجد، إىل معه يسعون ثم مختار، جثمان يستقبلون القاهرة محطة عند األجانب من
ما إحصائهم يف ُقْل جماعة حوله ومن األخري، مستقرِّه إىل مختار ويميض يتفرقون ثم
مختار يهبط ثم قربه، إىل مختار يصل ثم املائة. نصف بهم تبلغ أن تستطيع فلن شئت
الصوت هذا إال يقطعه ال عميق وجوم َمَلَكهم قد قائمون األصدقاء وهؤالء القرب، هذا
بينه بقي ما وتقطع عليه، القرب تسوِّي وهي واملعاول املساحي صوت املزعج، الرفيق
الرفق، يتكلف عنيًفا وحني حني بني يرتدَّد الذي النداء هذا وإال أسباب، من الحياة وبني
وبني صاحبه بني السد هذا وإقامة القرب، هذا تسوية يف إليه يحتاج الذي املاء طالبًا
عذبة موسيقى يكون أن حقه من وكان األسماع، يؤذي الذي اللغط هذا وإال الحياة،
ما إىل اليائسني الجازعني وترد الثائرة، النفوس وتهدئ الجريحة القلوب تأسو رقيقة
يلوون الذين القراء هؤالء لغط وهو هللا. والرىضبحكم هللا لقضاء اإلذعان من لهم ينبغي
مستقيم مبني كتاب ألنه بالكتاب؛ ألسنتهم الناس يلوي أن هللا كِره وقد بالكتاب ألسنتهم
كل ينقطع ثم الصدور. يف ملا وشفاء للعقول هداية فيه وإنما التواء، وال فيه عوج ال
أىس ومن ووجد، حب من يحملون ما قلوبهم يف يحملون األصدقاء هؤالء ويتفرق صوت،
قليلة خطوات عىل تنتظرهم التي الحياة هذه يف به لينغمسوا كله هذا يحملون ولوعة،

املوتى. مستقر من قصرية
املوت ستار أُْسِدَل وكذلك األربعاء، يوم النهار انتهاء مع مختار قصة انتهت وكذلك
ما أكثر وما األحياء. حياة عىل الليل ظالم فيه أُْسِدَل الذي الوقت يف مختار حياة عىل
يسدل ما أكثر وما لحظة! كل يف بل ساعة، كل يف بل يوم! كل يف الناس قصص تنتهي
الذين ألن إليه! نلتفت وال ذلك نُِحسُّ فال تغيب، حني أو الشمس ترشق حني املوت ستار
لم أو الظروف تميزهم لم مجهولون قوم األوقات جميع يف تحصدهم أو املنية تختطفهم
أحد، يحسهم أن دون يُقِبلون كما أحد يحسهم أن دون يمضون فهم أنفسهم، تميزهم
عجب وأي موته، أول يف ا حقٍّ غريبًا وكان حياته، آخر يف ا حقٍّ غريبًا كان مختاًرا ولكن
الجفوة تعوَّد ولقد ملاًما، إال وطنه يزور ال فكان أعوام، منذ الغربة حياة آثر لقد هذا؟ يف
يشكو أن من نفسه عىل أكرم كان ولكنه يؤذيه، كان ذلك أن الظن وأكرب مواطنيه. من
يدركه لم شجاًعا، املوت واستقبل شجاًعا، املرض احتمل أنه سمعنا ولقد األلم. يُظهر أو

َفَرق. وال جزع
فيه أثَّرت مما أكثر ذلك فيه أثَّر ملا مواطنوه ودَّعه كيف مات أن بعد رأى أنه ولو
يُظهر ال ثم املمتاز، قلبه قرارة يف لذلك يألم كان ولعله يموت. أن قبل مواطنيه جفوة
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األلم، أشد يأملوا أن لهم ينبغي الذين نحن إنما الحياة، أثناء يفعل كان كما شيئًا أمله من
األمل وخيبة والحرسة اللوعة من قليل غري شيئًا يستشعروا وأن الحزن، أشد يحزنوا وأن
وما ُكنَّا فقد العزيز؛ الراحل صديقنا نفس يف أثره نقدر وحني العقوق، هذا نرى حني
وما وُكنَّا الفني، املجد من حظها بعض مرص إىل َردَّ الذي هو مختاًرا بأن نتحدث زلنا
األلم من تجد ا وعمَّ نفسها عن تُعِرب أن من مرص مكَّن قد مختاًرا بأن نتحدث زلنا
وما وكنَّا الفن. لسان وهو قبل، من تصطنعه أن تستطيع تكن لم جديد بلسان واألمل
لغة وهي جميًعا الناس يفهمها التي اللغة بهذه مرص أنطق قد مختاًرا بأن نتحدث زلنا
بعينه جيل إال يفهمها ال التي اللغة بهذه إال تنطق ال كانت أن بعد الفن، لغة الجمال،

الكالم. لغة وهي الناس، من
ومضت دَرست قد كانت ُسنًَّة مرص يف جدَّد قد مختاًرا بأن نتحدث زلنا وما وكنا
األوروبيني لفت قد مختاًرا بأن نتحدث زلنا وما وكنَّا الفن. ُسنَّة وهي وقرون، قرون عليها
وإنما لغًوا، وال عبثًا تكن لم باالستقالل مطالبتها أن عىل الدليل لهم وأقام مرص، إىل
أشد يف ذلك إىل األوروبيني مختار لفت وقد جديد، ونشاط جديدة لحياة نتيجة كانت
حداثة عىل مختاًرا بأن نتحدث زلنا وما وُكنَّا السياسية. الثورة وقت يف مالءمة، األوقات
ألم باريس؟ يف آثاره يعرض ألم أوروبا، إعجاب إىل املرصيني أسبق كان بالفن عهده
ألم وشعرائنا؟ ُكتَّابنا عن األدب صحف تتحدث أن قبل مختار عن الفن صحف تتحدث
مكاتبها؟ يف وشعرائنا ُكتَّابنا آثار تستقر أن قبل باريس متاحف يف مختار آثار تستقر
غري شيئًا املرصيني إىل رد قد مختاًرا بأن نتحدث زلنا وما وُكنَّا كله، بهذا نتحدث ُكنَّا
املمتازة الحياة عىل قدرتهم إىل واالطمئنان مستقبلهم، يف واألمل بأنفسهم، الثقة من قليل

الراقية.
حياته آخر مختار قىض فقد ذلك ومع هذا، من وبأكثر بهذا نتحدث زلنا وما كنَّا
عَربت وقد كاملنيس، أو منسيٍّا مرص يف أيامه آخر مختار قىض وقد كالرشيد، أو رشيًدا
بل هللا، نستغفر غري! ليس الخاصة من جماعة بها يطيف القاهرة مدينة مختار جنازة
يظهر لم يشء، أي أمام تُمرُّ كما بيديه صنعه الذي التمثال أمام مختار جنازة مرت
وعرفان الشكر عىل يدل ما أو االكتئاب، عىل يدل ما أو الحزن عىل يدل ما التمثال عىل
تجهلها، تكاد أو املرصية الحكومة تجهلها القاهرة مدينة مختار جنازة وعربت الجميل.
أحٌد يُلِق ولم والفنون، العلوم وزير مختار قرب عىل يُقم ولم مختار جنازة يف يمِش لم
الرتاب، يواريه الصمت وكان يشيعه، الصمت كان وإنما الوداع، كلمة مختار قرب عىل
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غري بلد يف مختار مات قد ولو األصدقاء. حوله من تفرَّق حينما يودِّعه الصمت وكان
وأدَّى إيطاليٍّا أو إنجليزيٍّا أو فرنسيٍّا مختار كان قد ولو آخر، شأن ملوته لكان مرص
لكانت إذن واإلعراض. اإلهمال غري آخر بيشء له الدولة لقامت ملرص أدى ما مثل لبلده
رجال كبار فيها ويخطب الدولة، رجال فيها ويميش الدولة، عليها تُنفق رسمية جنازته
يوم له أتيح ما فحسبه مرص، يف ومات ملرص، وعمل مرص، يف نشأ مختاًرا ولكن الدولة،

غري. ليس وأحبائه أصدقائه من كانوا الذين توديع من األربعاء
ويا — وهذا مختار. جنازة يف مثَّله َمن فندب ل تفضَّ قد الوزراء رئيس أن ننَس وال
أن ننىس أال ينبغي فقد الوزراء؛ لرئيس يُشكر أن ينبغي ا جدٍّ كثري — األقدار لسخرية
وحبها بعطفها يستمتعون الذين من وال الرسمية، السياسة أنصار من يكن لم مختاًرا
املعارض هذا جنازة يف يمثله من فيندب الوزراء رئيس يتفضل أن فكثريٌ ورضاها،
وال األحزاب من لحزب ال ملرص كلها حياته أنفق قد كان وإن فن، صاحب كان وإن
مواقف والخطوب األحداث هذه مثل يف لنا أن املرصيني أكذب ال الجماعات. من لجماعة
يعملوا. أن عىل العاملني تشجع وال الكرامة، من ألنفسنا نحب ما تالئم وال فنا ترشِّ ال
ذهب منهما؟ السياسة وموقف وشوقي حافظ العظيمني الشاعرين موت نيس الذي ومن
أيام، منذ بمختار املعارضون ذهب ثم بشوقي، املؤيِّدون واستأثر بحافظ، املعارضون
العقوق مظهر يف املرصيون وظهر والشهوات، األهواء سبيل يف والفن باألدب َي وُضحِّ
أنفسهم يرفعوا أن إىل حاجة يف أنهم املرصيني أكِذب ال الكريم. بالشعب يليق ال الذي
األدب يرفعوا أن إىل حاجة يف إنهم املهينة، املنزلة هذه عن غريهم وأمام أنفسهم أمام
أشياء الحياة يف ألن السياسية؛ الخصومة وأغراض الحياة، أغراض عن والفن والعلم
األشياء. هذه أول والفن والعلم واألدب وخصوماتها، السياسة من وأكرم وأطهر أرقى
نفسه. ذكر يخلِّد حافظ وهذا يوفقوا، فلم حافظ ذكر يخلِّدوا أن حافظ أصحاب همَّ لقد
فلم شوقي ذكر يخلدوا أن الرسمية السياسة رجال من بشوقي املستأثرون َهمَّ ولقد
مختار آثار بحماية يهمون من املرصيني بني فهل نفسه. ذكر يخلِّد شوقي وهذا يفلحوا،
هل أم يريدون؟ ما إىل قون موفَّ فعلوا إن هم وهل مختار؟ ذكر وبتخليد الضياع من
ما مؤلم سؤال وشوقي؟ حافظ أمر أفسدت كما فتُفسده مختار أمر يف السياسة تدخل
ألم، إىل أمًلا يضيف ال ولعله طويًال، يكون لن جوابه انتظار ولكن يلقى، أن ينبغي كان

حزن. إىل وحزنًا
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بعض فيستحرض املدبر الشتاء يذكر األسبوع، أثناء مضطربًا قلًقا القاهرة جو كان
ضعيف النهار وكان القيظ. بشائر بعض إىل فيرسع املقبل الصيف ويلمح الربد، أرواح
بعض وفيٍّا الليل وكان الشتاء، عهد ُقرب عىل محًوا نفسه من الشتاء ُمِحَي ا، جدٍّ الذاكرة
من عليهم يُشفق كان كأنما الرفق، بعض بالناس رفيًقا ما، َحدٍّ إىل الذاكرة قويَّ اليشء،
بعض لهم يثري فكان غٍد، عىل وتهالكه األمس يف وزهده للعهد، ونسيانه النهار قسوة
تكون أن توشك حتى والخفة الهدوء يف أحيانًا تغرق التي الُحلوة الهادئة النسمات هذه
وأن النهار، خانه كما الشتاء عهد يخونوا أن الخطر من أن إىل الناس تلفت وحتى الذعة،
يف ويتهاونوا ثيابهم، من فوا يتخفَّ وأن النهار، عليه تهالك كما الصيف عهد عىل يتهالكوا
أشعة من بشعاع تتعلَّق التي امُلغِرقة الخفية القليلة األرواح هذه من والحذر االحتياط
خفيًفا، ا مسٍّ املهملني تمس أن أحيانًا تكره ال والتي النسيم، أنفاس من بنََفس أو القمر،

ثقيًال. جهًدا اآلالم من لهم وتحمِّ لألذى، فتعرضهم
ويف حني كل يف كدأبهم الزمان يسايرون األدباء كان أدق، بعبارة أو الناس، وكان
ملغرب ويخفون للظهر يثقلون كانوا للَّيل، وينشطون للنهار يفرتون كانوا بيئة، كل
الذين شكل يتخذون أو الضحى، يف هامدين خامدين أعمالهم يؤدون كانوا الشمس،
كان كما كافر يف يًدا الشمس ألقت فإذا شيئًا، منها يؤدون ال وهم أعمالهم يؤدون
العقول وتفتَّحت للهواء، الرئات واتسعت النفوس، ونشطت األجسام، خفت لبيد؛ يقول
األسبوع هذا يف األدباء أحاديث تكن ولم بالحديث، األلسنة وانطلقت للخواطر، واألذهان
واملتناقلني األدباء، من بها املتحدثني عىل األمر هيِّنة وال الشأن، ضئيلة وال الخطر، قليلة
جماعة عند كان الذي االجتماع بهذا األسبوع أحاديث بدءوا قد فهم األدباء، غري من لها
غري. ليس مختار ذكر إىل أقول بل مختار، ذكر إحياء إىل أقول ال به وُقصد «اإلسيست»،
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أن دون به وألمَّ ذكره أن عىل يِزد لم ألنه طريًفا؛ االجتماع هذا عن األدباء حديث وكان
األدباء؟ أحاديث من خري اآلن مرص يف األدباء غري أحاديث وهل عليه. يعلق أو يفرسه
غري عند أو املال، أصحاب عند أو السياسة، رجال عند النشاط تلتمس أن تستطيع فأنت
منِصف فأنت صوره من صورة تجد أن استطعت فإن الناس، طبقات من وهؤالء أولئك
حني األدباء يهملهما لم شيئني أن عىل بالفتور. وتعيبهم القصور، عىل األدباء تلوم حني
يكن ولم ا، حقٍّ فيه خاضوا أو بالفعل عنه ثوا تحدَّ قد كانوا إن االجتماع، هذا عن تحدَّثوا
أول فأما األيام. هذه يف كلها األدباء حياة فتور فاتًرا خياًال عنهم أنقله الذي الحديث هذا
الذي هم وحدهم، الشباب آثار من أثًرا كان إنما االجتماع هذا أن فهو الشيئني: هذين
من جماعة إكراه إىل قوا فوفِّ الدعوة، يف وا أَلحُّ الذين وهم إليه، َدَعْوا الذين وهم فيه، فكروا
واألماني بالوعود أخرى جماعة من وظفروا لدعوتهم، االستجابة عىل والشيوخ الكهول
أمنية، وال بوعد آخرين جماعة من يظفروا ولم التحقيق، وال الوفاء لها يقدر لم التي

التحقيق. أو الوفاء عن فضًال
له يُنتج ولم حدثًا، األدب يف يُحدث لم االجتماع هذا أن فهو الثاني اليشء وأما
دون ما فأما الرازق. عبد مصطفى صديقنا قالها مؤثرة قيِّمة طريفة كلمة إال جديًدا،
السامعني عىل يعيد أن إال يستطع لم مطران صديقنا إن حتى شيئًا، يُكن فلم الكلمة هذه
حني مختار الستقبال وأُنشدت أُنشئت قديمة، ولكنها شك، غري من بارعة رائعة قصيدة
املوت، به استأثر حني مختار لوداع وأُنشدت استُخرجت ثم املجد، يستقبل ظافًرا عاد
امَلثَّال ولتأبني الفن، لتكريم كان االجتماع هذا أن والغريب الحياة. ويودع املجد يودع فوىلَّ
يُنطق رائع جميل إنه يقال ما اآلثار من ابتكر الذي امَلثَّال الحديثة، مرص تاريخ يف األول
شعور، لهم يفيض ال الذين شعور ويفيض حس، لهم يثور ال الذين حس ويثري البُْكَم
ما أكثر وما حسهم يُثِر ولم ينطقون! كانوا ما أكثر وما أدباءنا يُنِطق لم فهو ذلك ومع
هذا مصدر عن األدباء تساءل يفيض! كان ما أكثر وما شعورهم يُِفض ولم يثور! كان
أن الجواب فكان الخيال؛ يف أو الحقيقة يف اليقظة، يف أو النوم يف الجهر، يف أو الرس يف

تسرتيح. نائمة اآلن مرص
كانوا إن مختار حديث ينسون األدباء وإذا ويوم، ويوم يوم األسبوع من مىض ثم
صحيفة حديث وهو أسبابه، لهم ْت وُمدَّ أبوابه، لهم ُفتحت قد آخر حديثًا ألن ذكروه؛ قد
يبتغون األرض يف أصحابها وانترش ُكتَّابها، فتفرق الصمت، إىل القضاء حكم اضطرها
تُسمع كانت التي األصوات هذه أو الصوت، هذا وسكت الناس، وعىل عليهم هللا فضل من
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والذين االقتصاد وأصحاب واألدباء للساسة تفتح كانت والتي يوم، كل يف الصباح مع
األدبي الحدث هذا عن األدباء تحدث الحديث. من وألوانًا القول من فنونًا األنباء يلتمسون
وتساءلوا الخيال، يف أو الحقيقة يف اليقظة، يف أو النوم يف الجهر، يف أو الرس يف السيايس،

تسرتيح. نائمة اآلن مرص أن الجواب فكان بيشء؟ األدباء يُنطق لم باله ما
يف الناس له يحتشد واجتماع يُقام حفل وإذا ويوم، ويوم يوم األسبوع مىضمن ثم
شاعر وإذا أشكالها. متباينة ألوانها، مختلفة تُلَقى ُخَطٌب وإذا التمثيل، مالعب من ملعب
األدباء وإذا الطوال، الخطب وبهذه الرائع، االحتفال وبهذا الضخم، االجتماع بهذا يكرَّم
ويتناقلون األدبي، الحدث بهذا يتحدثون خاصًة، منهم الشعراء بل — هللا أستغفر —
الحقيقة يف اليقظة، يف أو النوم يف الجهر، يف أو الرس يف ويؤوِّلونها، ويفرسونها أنباءه،
بال وما الشعر، تكريم من بحظِّه يأخذ لم الشعر باُل ما يتساءلون ثم الخيال. يف أو

تسرتيح. نائمة اآلن مرص أن الجواب فكان الشاعر؛ تكريم يف يشاركوا لم الشعراء
الراحة يف واإلغراق النوم فُحبُّ به؛ أَِضق ولم الجواب، هذا أكره لم بأني أعرتف وأنا
جواب عىل الجواب هذا أوثر بأني أعرتف وأنا بعض. من أهون الرش بعض ولكن رش،
لحقيقة املصور هو يكون أن وال غريي، يسمعه أن وال أسمعه أن أحب ال بغيض، آخر
فكانوا الناس، وعىل هللا عىل الكذب يفرتون الذين الناس بعض به يهمس كان وقد األمر.
مختار ذكر ألن مختار ذكر من فون واملثقَّ األدباء تثاقل إنما يقولوا: لم وليتهم يقولون
صمت عن األدباء أصوات سكتت إنما يقولوا: لم وليتهم يقولون وكانوا يَُخاف. يشء
يقولون وكانوا يُخاف. يشء نطقهم أو الكتَّاب أولئك لصمت التعرض ألن الكتَّاب أولئك
من يُخاف يشء العقاد تكريم ألن العقاد تكريم عن الشعر ثقل إنما يقولوا: لم وليتهم
جناَحي أحد عىل الخوف استقر وقد أخرى. جهة من الشعراء عىل يشق ويشء جهة،
يستطيع ال األرض، عىل جاثًما املسكني فظل اآلخر، جناحه عىل املنافسة واستقرت الشعر،

الهواء. يف يسبح أن وال الجو، يف يرقى أن
الراحة، إىل أسرتيح وال النوم أحب ال رجل ألني األول الجواب يعجبني فلم أنا أما
أعرضُت ولهذا الكيد. وحب الظن سوء أماله كله، كذب ألنه الثاني الجواب يعجبني ولم
ال بحديث وحدها، نفيس وإىل نفيس، إىل وتحدثت األسبوع، هذا يف األدباء أحاديث عن
يُعنى ا ممَّ يشء وبني بينه صلة وال السياسة، وبني بينه صلة وال األدب، وبني بينه صلة
الدهش، ويأخذك تعجب ال املنجمني. حديث وهو اآلن، البالد هذه يف املمتازون الناس به
التنجيم يطارد السلطان أن الصحف لنا تزعم ألم التفكري. وأطلت املنجمني يف فكرت فقد
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الصحف يف أقرأ وأنا مني واملنجِّ التنجيم يف أفكر أن يمنعني فما مرص؟ يف مني واملنجِّ
ويسرتد الطويل، نومه بعد ويستيقظ كبوته بعد أوروبا يف ينهض التنجيم أن األوروبية
بل القتال، ميادين يف بل هللا، أستغفر الوزراء، ودواوين امللوك قصور يف العليا مكانته
صاحب بأن ثنا تُحدِّ — ليرتير النوڤيل — فرنسية صحيفة فهذه أيًضا؟ الجامعات يف
ابنه يسافر أن فأبى مني، املنجِّ وحديث بالتنجيم ُعني قد اإلمرباطور، امللك جورج الجاللة
كانت فرنسية طيارة فيه واحرتقت الرش، منه يخافون املنجمون كان يوم يف أسرتاليا إىل

العام. الصينية الهند حاكم تحمل
واملنجمني، بالتنجيم يحفل العظيم اإليطايل الزعيم بأن ثنا تُحدِّ نفسها والصحيفة
بقيادتهم ألحقوا قد كانوا األملانيني بأن تُحدثنا وهي والساسة، بالسياسة يحفل كما
املنجمني وعود وكانت مسموعة، املنجمني هؤالء كلمة وكانت منجمني، الحرب أثناء العليا
تحدثنا نفسها والصحيفة الرشيد. بن للمعتصم املنجمني وعيد من أصدق األملان لُقوَّاد
نفسها الصحيفة ثم .١٩١٨ سنة برلني جامعة يف للتنجيم كرسيٍّا أنَشئوا األملانيني بأن
فكيف واألملان، واإليطاليني اإلنجليز عناية مني واملنجِّ بالتنجيم تُعنى ال ألنها فرنسا تلوم
من جماعة مني املنجِّ ويرون إثًما، التنجيم يعدون املرصيني أن الصحيفة هذه علمْت لو
بيننا يكون أن الرضوري من ليس أنه إىل السلطان نلفت أن يف لنا يؤذَن أال املترشدين؟
األوروبيون يؤيده حني عنه ونُعرض التنجيم فنحارب البعيد األمد هذا األوروبيني وبني
وللوزارات لنا ما بل منجمها؟ وزارة لكل يكون أن الخري من أليس عليه؟ ويقبلون
إليها التحدث من خري مني واملنجِّ التنجيم يف النفس إىل التحدُّث أن نرى ألسنا ومنجميها؟

واألدباء؟ األدب يف
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الصيف، أثناء اللغو من يمنعنا كان وماذا الشتاء، أثناء فلنجدَّ الصيف، أثناء نلغو كنا
إال تسري وال تنام أن فتوشك أطرافها جميع من الكسل ويأخذها الحياة تهدأ الصيف ويف
حني؛ إىل مؤجلة النشاط أسباب كل النفوس. بها تضيق أناٍة ويف الوقوف، يشبه مهل عىل
والغناء، املوسيقى تذكر وال كاملغلقة أو مغلقة التمثيل ومالعب مقفلة، االستقبال غرف
يف واملرح والخفة النشاط يبعث الذي الحي القوي الجو بهذا املغنني أو للموسيقيني فمن

واأليدي! األلسنة ويف والقلوب، النفوس
فاترين، أعمالهم عىل يغدوا أن إىل الناس يضطر ثقيًال، فتوًرا يستتبع ثقيل جو
تُنازعهم عنها، ينرصفوا حتى املائدة إىل ينظرون يكادون ال ُمثَْقِلني، بيوتهم إىل ويروحوا
رسير إىل ينظرون يكادون فال األرض، أمهم إىل أجسامهم وتنازعهم النوم، إىل نفوسهم
به يتصلون هم وإذا عليه، بأنفسهم ويلقوا إليه، يُرسعوا حتى الرسير يشبه يشء أو
جامًدا شيئًا مثله يُصبحون هم وإذا بهم، ويمتزج به يمتزجون هم وإذا بهم، ويتصل
تُِلمُّ التي السمجة الثقيلة البطيئة الفاترة اليقظة هذه إال حياة وال فيه حركة ال خامًدا
يهمون أو فيفيقون القيظ، عليهم ويشتد الحر، عليهم يُثقل حني حني، إىل حني من بهم
عن النهار ينحرس ثم فيه، الغرق إىل ليعودوا ثم ليفيقوا، النوم يف يغرقون ثم باإلفاقة،

امللتهبة. املحرقة بشمسه األرض
العاشق أنفاس كأنها حارة، أنفاًسا الجو يف يبعث متثائبًا، متثاقًال الليل ويقبل
تكاد فال اللظى، قوية مضطرمة ناًرا قلبه يف الخائب الحب أوقد قد املحروم الولهان
إىل يدفعهم كسًال نشاًطا الناس يف تبعث حتى األرض تَمس الكسالن الليل هذا أطراف
فهم بهم. وضاقت بالدنيا ضاقوا قد متثاقلني بيوتهم من فيخرجون متخاذلة، حركات
من فضًال فيه يجدون لعلهم نًرضا خًرضا مكانًا يلتمسون أقدامهم حملتهم إْن يهيمون
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شيئًا قلوبهم وإىل وجوههم إىل فيحمل الوقت، بعض ِعرشته وأطال املاء، صافح قد نسيم
والهدوء. الدعة من يشء إىل يردُّهم الذي اللطيف الخفيف الربد هذا من

اللغو إىل فيعمدون أشخاصهم؛ ينسوا وأن أنفسهم من يخرجوا أن يريدون هنالك
مضض، ويف ُكْرٍه عىل إال يذوقونه يكادون ال الطعام، عىل املريض يُقِبل كما عليه يُقِبلون
أن املثلوجة الباردة األرشبة هذه ولعل ، يَِرقَّ أن النسيم ولعل يعتدل، أن الجو ولعل
من األلسنة فتطلق أجسامهم ويف نفوسهم يف يجدونه الذي اللظى هذا بعض تخفف
الجو يف د تصعِّ وأن قليًال أجنحتها تحرك أن النفوس وتستطيع اليشء، بعض عقلها
واالبتهاج. الراحة من شيئًا القلوب يف يبعث أن الهادئ املرح ويستطيع التصعيد، بعض
واألثقال، األعمال ومعه حني بعد سيرشق الصبح أن الناس ويذكر الليل يتقدم ثم
إىل ويسعوا بيوتهم إىل يعودوا أن إىل مضطرون هم وإذا والضيق، والحر والتكاليف

كارهني. مضاجعهم
يحسون يكادون ال الذين املرتفني من نُكن لم إن بالدنا يف الصيف نقيض كذلك
الصيف يحسون يكادون ال أو أخرى، حياة يَْحيَْوَن حيث إىل البحر يعربوا حتى الصيف
وفتور، كسل من فيه نحن ما منها خري حياة فيحيون البحر، ساحل إىل يرسعوا حتى
الصيف. لحياة املالءمة أشد مالئم طبيعي يشء الصيف فلغو وقصور. تقصري ومن
عذبة خصبة حياة وكله ونشاط، حركة وكله ومرح، فرح كله آخر فيشء الشتاء أما
االستمتاع. عىل قدرتها أقىص األجسام فيه وتجد لذاتها، أقىص النفوس فيه تجد منتجة،
للكسل، ونسيان العمل، عىل وإقبال كثري، األرض يف واضطراب كثري، ورشٌب كثري، أكٌل
ثم واألعمال. اآلمال من يُفعمها بما تفيض تكاد أو تفيض حافتها، إىل مملوءة وحياة
آمالنا تسعه ما كل تسع أن عن وتعجز نريد، بما تضيق الحياة ألن بالحياة؛ ضيق
هذه الشتاء حياة يف مكان للواجبات وهل واجباتنا. أنىس كدت وقد وشهواتنا، ورغباتنا
نشاط ويطاردها الصيف فتور يطاردها الواجبات! هذه مسكينة الجنون؟ يُفعمها التي
فال الصيف، يف عذرنا أما ملعذورون، إنَّا وَلعمري دائًما. قليل عنايتنا من فحظها الشتاء؛
عاجزون وهم يعملوا أن الناس يكلف أن يستطيع الذي ذا ومن ِمراءً، وال جداًال يقبل
النفوس يكلِّف ال — وجل عز — وهللا الكد، عن مرصوفون وهم يِكدُّوا أو العمل، عن
يف منه أبلغ فعذرنا الشتاء يف وأما به، لهم طاقة ال ما الناس يحمل وال وسعها، إال
مشغوفني واجباتنا ونؤدي لإلنتاج، ونخلص للعمل، نفرغ أن عىل تريدنا وكيف الصيف،
سقراط، أشباه أو سقراط نفس إال تقاومه ال ما املغريات من وحولنا عليها، ُمقِبلني بها،
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ترصفه مثلنا رجًال لكان بيئتنا، يف واضطرب أيامنا، يف عاش لو سقراط لعلَّ يدري ومن
ما كل منها ويخرج محاوريه نفوس يولد أن وعن بنفسه، نفسه يعرف أن عن املغريات

الخري. وألوان املعرفة وفنون والحكمة، العلم حقائق من احتوت
شديًدا، خوًفا يخافها كان وأنه عليه، مسلَّطة كانت سقراط امرأة أن زعموا وقد
القرن ويف القاهرة مدينة يف سقراط امرأة عاشت فلو له، َحدَّ ال إشفاًقا منها ويُشِفق
تطلع تكاد فال والزائرات، الزائرين فيه تستقبل أسبوع، كل يف يوًما لها التَّخذت العرشين
الزائرين الستقبال البيت غرف معها يهيئ أن إىل زوجها وتضطر تهيئ حتى الشمس
ألوان تشرتي حيث إىل معها يسعى أن إىل زوجها وتضطر تسعى وحتى والزائرات،
الرابعة، الساعة ودنت النهار م تقدَّ إذا حتى الفاكهة، وصنوف الزهر وفنون الحلوى
هؤالء من األصدقاء، وغري األصدقاء الستقبال معها يقوم أن إىل زوجها واضطر قامت
غشيانها. يكرهون ألنهم أو بغشيانها، يكلفون ألنهم االستقبال غرف يغشون الذين
العلماء من وفالن لفالن تغفر ال سقراط امرأة ألن وأمثالها؛ سقراط امرأة عليه تُكرههم
أشد ترص وهي استقبالها، غرفة عن ينرصفوا أو يهملوها، أن الفن وأصحاب واألدباء
غرفتها إن صديقاتها يقول ال حتى أسبوع، كل مرة بيتها يف يظهروا أن عىل اإلرصار
سقراط امرأة فرغت فإذا واألعمال، املال ورجال األدب وأفذاذ الفن بأعالم حافلة ليست
مستقيم، معوج مؤتلف، مختلف حديث من فيه وما االستقبال من زوجها معها وفرغ
سقراط ينتِه ولم سقراط امرأة تنتِه فلم بريء، خطر جدب، خصب غامض، واضح
ال والزائرات الزائرون فهؤالء ينتهي، أن إىل سبيل ال شيئًا ابتدآ وإنما يشء، كل من
يستقبلوا أن إىل مضطرون سقراط وامرأة كسقراط ألنهم الزيارات؛ لهم تَُردَّ أن بد
سقراط معها ويقيض سقراط امرأة تقيض وكذلك يزوروا، أن إىل مضطرين كانوا كما
يقوالن استقبال، غرفة إىل استقبال غرفة ومن دار، إىل دار من لني متنقِّ يوم كل مساء
أدركه إن لسقراط وويل ويكِذبان، ويصُدقان ويكذِّبان، يصدِّقان كالًما، ويسمعان كالًما،
حوار الزيارات هذه من زيارة عن فه َرصَ أو الفلسفة شغلته أو امللل أصابه أو الكسل
كل وفيدر؛ وفيدون، وكسنوفون، فأفالطون، املحاورون. يكن ومهما قيمته، تكن مهما
تستقبل التي الدور هذه من دار يف أو استقباله، يوم داره يف يلقوه أن يستطيعون هؤالء
يف أو الطبيعة يف الحوار من بُدٌّ يكن لم وإذا يوم، كل من والثامنة الرابعة الساعة من
السماء، من تهبط أو األرض، من تنجم التي األشياء هذه من يشء أي يف أو القوانني،
عن ترصفه أن دون اللقاء فيها يمكن التي األوقات هذه من وقتًا سقراط لهم فليدبر

السيدات! غضب غضب؟ وأي للغضب، وتعرضه االجتماعية واجباته
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الليل، وأقبل والزيارة االستقبال من سقراط معها وفرغ سقراط امرأة فرغت فإذا
كان ما يحقق أو يعرفها، أن إىل نفسه دعته إن العظيم للفيلسوف الويل كل فالويل
فيه يخلو الذي الوقت سقراط يجد وأين بنفسك» نفسك «اعرف دلف معبد عىل مكتوبًا
إىل الناس ليأوي املظلمة أستاره األرض عىل يُلقي ال فالليل الليل؟ َجنَّه إذا نفسه إىل
إىل سقراط يخلو أو بيته إىل سقراط يأوي أن تريد وكيف منها، ليخرجوا بل بيوتهم،
واملغنون املمثلون عليها وأقبل أسبابها، ومدت أبوابها، فتحت قد األوبرا وهذه نفسه،

الغناء؟ وآيات التمثيل بدائع يعرضون
فالن، فيها يوقع (يورت) قاعة وهذه جديًدا، يوم كل تعرض السينما دور وهذه
مرتدد بقلب ويقول كلها شجاعته سقراط يجمع وقد فالن، فيها يوقع (الليسيه) وقاعة
الراحة يؤثر وإنه يُغنَّى، ما أو ع، يوقَّ ما أو الليلة، يمثَّل ما يحب ال إنه متلعثم ولسان
سيشهد أنه له زعم فمن املقالة! هذه من لسقراط ويل ولكن العمل، لبعض االنقطاع أو
التمثيل يشهد إنما مسرتيح، أو متعب وألنه يحب، ال أو يحب ألنه الغناء يسمع أو التمثيل
كلها، املشاهد هذه يف يََرْوه أن يجب الناس ألن السينما دور إىل ويختلف الغناء ويسمع
حني سقراط أن تظن وقد فيها، املكانة ذوي من وال القاهرة، أهل من هو فليس وإال
أن يستطيع الغناء قاعات من قاعة إىل أو السينما دور من دار إىل أو امللعب إىل يذهب
(اإلنرتاكت) هناك أن واذكر الظن، هذا نفسك عن فاطرد به، يستمتع أو للفن يفرغ
من لها ويا سمعوا، وما رأوا ا عمَّ واملستمعني النظارة وأحاديث اإلنرتاكت، ومقابالت
النظارة هؤالء من واحد لكل يكون أن يجب للفن! الناس أحب إىل الفن تبغض أحاديث
ُسخًفا، الرأي هذا يكون وقد سمع، وما رأى فيما يقولها وكلمة يراه، رأي واملستمعني
أن إىل مضطر سقراط ولكن األوقات، أكثر يف كذلك وهما جهًال، الكلمة هذه تكون وقد
من أثقل هو ما وهناك ينكر. ال الذي امُلِقر مجادلة فيهما يجادل أو ويُقرهما، يسمعهما
أن يُِرد لم وإن شيئًا، يَر لم وإن يقولها وكلمة يراه رأي لسقراط يكون أن فيجب ذلك،
يليق ال وكالهما بالكربياء، ُوِصَف أو بالجهل، اتُِّهَم كلمته يُقل لم إذا أنه ذلك شيئًا؛ يقول
ومن منه يتألف والذي السياسة، كتاب يف أرستطاليس ذكره الذي االجتماعي بالحيوان

باريس. سكان أمثاله ومن منه يتألف كما القاهرة، مدينة سكان أمثاله
يلبث ولم مضجعه إىل فآوى مكدوًدا متعبًا بيته إىل سقراط عاد الليل تقدم إذا حتى
إغراقك أشد فما الحد، هذا عند تِقف سقراط تكاليف أن تظن ولعلك النوم. يأرسه أن
الجمعية يف محارضات املحارضات؟ ما أدراك وما املحارضات؟ من أنت وأين الوهم! يف
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وأخرى التذكارية، يورت قاعة يف وأخرى االقتصادية، الجمعية يف وأخرى الجغرافية،
املحارضات هذه تشهد أن من سقراط ألرسة بد وال الكونتننتال، يف وأخرى جروبي، عند
لتظهر أو أيًضا، لتظهر ثم واملحارضات، للمحارضين مجاِملة متلطفة، ظريفة لتكون
وإنما بأنفسهم، يحفلون وال بالناس يحفلون ال قساة قوم واملحارضون يشء. كل قبل
وهم حساب، غري يف يحارضون وهم رفق، غري يف يحارضون فهم باملحارضات، يحفلون
عدد يف بل الجودة، من وحظِّها وقيمتها املحارضات كيفية يف ال املحارضات يف يتنافسون
محارضان فيلقي الحال تسوء وقد الصحف، يف واإلعالن املستمعني، وعدد املحارضات
أن إىل سقراط يُضطر ويومئٍذ طبًعا، مختلفني مكانني ويف واحد وقت يف محارضتيهما
سقراط أرسة ظهور من بد فال األخرى، تشهد أن إىل امرأته وتُضطر إحداهما، يشهد
فهنَّأه األرسة نصف إليه تقدَّم املحاَرضيْن من كلٌّ انتهى فإذا جميًعا. املحارضتني يف
فصل الفصل: لهذا يا فالن. بمحارضة مشغول ألنه اآلخر النصف عن له واعتذر وحيَّاه
عىل الظروف تعطف وقد الحياة، عن حتى الناس ويرصف الوقت، يشغل إنه الشتاء!
يستمتع أن إىل مضطر هو وإذا واملتاع. اللَّذَّات من عندها ما بخري األيام وتؤثره سقراط
فالن يُلِقيها ملحارضة باالستماع ثم فالنة، عند ثم فالن، عند الشاي بتناول أنفه رغم
خطًفا، عشاءه يخطف ثم السابعة، الساعة يف فالن يلقيها وأخرى السادسة، الساعة يف

األوبرا. إىل ليرسع الليل مالبس ويتخذ النهار مالبس ويلقي
كانت إن وسائقها للسيارة وويل السيارات! أصحاب من يكن لم إن لسقراط ويل
كيف ذلك بعد حدِّثني ثم الشتاء! أيام الكذاب العذاب األيام هذه من سيارة، لسقراط
الصباح؟ كان إذا تالميذه وحوار نفسه ومعرفة لفلسفته يفرغ أن سقراط يستطيع
بعد أصدقاءه يحاور أو نفسه عن يفتش أو يفلسف أن من تَُمكِّنُُه التي القوة له وأين
الليل انقىض أن إىل املساء أقبل منذ احتمله الذي أو أنفقه الذي العنيف الجهد هذا
نفسه، عن ويبحث بفلسفته، يُعنى أن من لسقراط بد فال ذلك ومع ينقيض؟ كاد أو
سقراط أن أرأيت يعيش! ذلك ومن يعيش، ولذلك يعيش، بذلك ألنه أصدقاءه؛ ويجاور
لم الذي الوقت ذلك يف املسيح قبل الخامس القرن يف حياته جعلت حني األيام تظلمه لم
وقاعات التمثيل مالعب فيه تتعدد ولم املحارضات، فيه تكثر ولم الصالونات، فيه تنشأ
التمثيل يشهد كان ا، حقٍّ سعيًدا سقراط كان لقد السينما؟ دور فيه تظهر ولم الغناء،
يكون حني الخريف يف ومرة الرتاجيديا، فصل يكون حني الربيع يف مرة العام، يف أياًما
بعض ليسمع مثًال، بريكليس دار إىل الدور: بعض إىل يختلف وكان الكوميديا. فصل
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ينفق وكان بريكليس. زوج الجميلة املرأة هذه بجوار ليستمتع أو وليحاور السفسطائية،
أو أثينا، شوارع يف بفلسفته متنقًال — شك غري من أكثره وهو — وقته من بقي ما
بني ُخريِّ لو سقراط بأن واثق وأنا فيها. الرياضة ومالعب أثينا حمام يف نفسه عن باحثًا
والسم السجن آلثر السم من فيه تناول وما الثقيل سجنه وبني العذبة، الحلوة حياتنا

الشتاء. فصل يف نحن نحتملها التي الثقال الطوال اللَّذَّات هذه عىل
الذي الفصل هو الشتاء وأن اللغو، فيه يحسن الذي الفصل هو الصيف أن أرأيت
ما كل هو به حدثتك ما أن تظن ولعلك الجد؟ إال فيه يمكن وال الجد، إال فيه يحسن ال
فيه، حالوة ال كله، مرٌّ آخُر ِجدٌّ الشتاء ففي الوهم؛ هذا نفسك عن َفذُْد ، ِجدٍّ من الشتاء يف
التمثيل وشهود املحارضات، إىل واالختالف واالستقبال، الزيارة أن عىل توافقني فأنت
التمثيل، ثياب غري الشاي فثياب نفقات، إىل يحتاج ذلك كل عني، واملوقِّ للمغنني واالستماع
َمتاع؟ وال فيه فكاهة ال الذي الحديث هذا يف بك أدخل يل وما أقول؟ أن أريد ماذا ولكن
ا، حقٍّ خصب ِجدٌّ آخر، ِجدٌّ الشتاء ففي ، كالَّ الِجدِّ؟ من الشتاء إلينا يحمل ما كل أهذا
خشونة كلها حياة إال أصحابه منه يجني وال به، ونلهو منه نعيش ِجدٌّ ا، حقٍّ نافع ِجدٌّ
وال بالربد يحفلون ال األرض، يف يعملون الذين الفالحني هؤالء ِجدُّ هو وحرمان، وشظف
اللوعة ويبعث النفوس، ويعذِّب القلوب، يمزق ِجدٌّ آخر، ِجدٌّ الشتاء ويف الربد. بهم يحفل
ليايل األرض يف أن يلهون حني ويذكرون واللني، الرحمة يعرفون الذين أفئدة يف واألىس
يصوره الذي املحرق املرهق القاتم، املظلم الجو هذا الشتاء؛ يف القبور ظلمة منها خري
أستقبل أن استطعُت ما التي اإلحسان أغنية املشهورة األغنية تلك وأبلغه تصوير أجمل

ومرة: مرة أسمعها أن دون عرفتها منذ الشتاء

من إن الشتاء، يف كثريًا َليأملون األشقياء إن الحزينة، حاشيته ومعه يقبل، الشتاء هذا
املقفرة! دورهم يف الشديد الربد إن الشقاء، هذا من نحميهم أن علينا الحق

72



الصباح مرصيف

الحالة عن الزيات صديقي كتب أن بعد الصباح) يف (مرص عن الكتابة من بد وال
ال طواًال أعواًما ظلوا الشبان، من ثالثة أفواه يف َدا تردَّ طاملا عنوانان فهما الحارضة،
التقوا إذا وكانوا الليل. يتقدم حتى يفرتقون ال ثم الضحى، كان إذا يوم كل يلتقون
امُلقام وإطالة الدرس، إىل واالختالف الشعر، وتناُشد والقراءة الحديث من فنون يف أخذوا
املثل مرضب كانوا حتى العبث، من ورضوب الهزل، من ألوان إىل وُدفعوا الكتب، دار يف

األزهريني. من يعرفونهم ال والذين يعرفونهم الذين عند
واالبتهاج القديم، األزهري بالدرس الضيق عىل اتفقوا قد الثالثة الشبان هؤالء وكان
الصحف وقراءة به، والعناية األدب درس من األزهر بيئات يف مألوًفا يكن لم بما
الذين أولئك املمتازون، املثقفون ويأتيه يقوله كان ما إىل التطلُّع ومن فيها، واإلغراق
االجتماع، وشئون واألخالق السياسة بها يمسون الصحف، يف الفصول يدبِّجون كانوا
الصحف وتنرش األندية، يف ويتحدثون واملجامع، املحافل يف يخطبون كانوا الذين وأولئك
فتمتلئ أسماؤهم وتُذكر ومحاوراتهم، أحاديثهم الناس ويتناقل ومحارضاتهم، خطبهم
الشبان ويتَّخذ اإلعجاب، بها ويشتد الوجوه، لها وتُرشق الشفاه، لها وتبتسم األفواه، بها
الشأن، وارتفاع الذكر بُعد من الشباب فيه يطمع ا ممَّ شئت ملا عليا ُمثًُال أصحابها
الثالثة الشبان هؤالء وكان واإلجالل. اإلكبار من الرجال عظماء به يظفر بما والظََّفر
نظروا أو لشعر، إنشاد أو لدرس، استماع أو كتاب، يف قراءة من وفرغوا التقوا إذا
شيوخهم إىل حولهم من ونظروا وأكربوا، فأجلوا فني، املثقَّ العظماء هؤالء إىل أمامهم
من الناس من ولعل والنادرة، بالفكاهة ألسنتهم وأطلقوا وتندَّروا، فتفكَّهوا األزهريني
التي الحلقات هذه به ويمأل سمع، ما فيذيع ينتقل ثم منهم، ويسمع إليهم يجلس كان
أصداء وكانت الجديدة. القبلة أو القديمة القبلة وعند الصحن، حول من تتحلق كانت
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اليوم ذلك أقبل حتى يرتاعون، فال يبلغهم ذلك إنكار وكان فيفرحون، عليهم ترد ذلك
إىل ويدفعونهم جمًعا، الظهر دروس من يجمعونهم األزهر، يف املالحظون فيه دار الذي
يُنهرون، ثم يُجمجم، من ومنهم يجهر من فمنهم يُسألون، ثم دفًعا، األكرب الشيخ مجلس
درسهم وأن مطرودون، أنهم إليهم الشيخ يعلن ثم يعبس، من ومنهم يبسم من فمنهم
يدرِّس أن مكلف يُكربونه كانوا الذي شيخهم وأن ممنوع، موقوف يحبونه كانوا الذي
أسطوانة إىل مقرون العبايس، الرواق من منفيٌّ للمربد، الكامل بدل هشام البن امُلغني

(رضوان). له يختارها املسجد داخل األساطني هذا من
أن يلبثوا لم ثم التفريق، بعض وفرقوا الضيق، بعض الثالثة الشبان ضاق هنالك
ويسخرون إليه، يطمحون كانوا ما إىل يطمحون باسمني، فيها ومضوا الحياة استأنفوا
هللا رحمه — حافظ قال كما برضباته، بينهم الدهر رضب حتى منه، يسخرون كانوا ا ممَّ
ترديًدا ويردِّدونها شديًدا، إعجابًا الجملة بهذه يعجبون كانوا وقد البؤساء، ترجمة يف —
فإذا حني، إىل حني من إال يلتقون ال وأخذوا سبيله، يف منهم كل مىض وهنالك متصًال.
الخواطر من نفوسهم يف يضطرب كان ما تسع أن من أضيق اللقاء ساعات كانت التقوا

واألحاديث. واآلراء
وشعور، ِحسٍّ أصحاب حياتها، يف األوىل الشعوب كانت كما تلك، حياتهم يف وكانوا
يُنِشئُون فكانوا كالغافلة، أو غافلة عقولهم وكانت تتغنى، ونفوس تتأثر، قلوب وأصحاب
حاولوه فإن يحاولونه، فَقلََّما فيه فكروا فإن النثر، يف يفكرون وَقلَّما وينشدونه، الشعر
الشعر فيه فنظموا مرسعني، تناولوه إال موضوع لهم يخطر ال وكانوا يجيدون. فَقلََّما
ما ذلك من يبلغون وكانوا بعًضا. بعضهم ينقد أن من يتحرجوا ولم اإلجادة، يف وتنافسوا
ضعاف أنهم يحسون وكانوا دائًما. ويرضون كثريًا، ويسيئون قليًال، يجيدون يريدون.
من يقوم أن يحاول يَّات الزَّ وكان بحظ، منه يأخذوا أن إىل حاجة يف وأنهم النثر، يف
وإغراًقا عليها عكوًفا منهما وأكثر للصحف، منهما أحب كان ألنه األستاذ؛ مقام صاحبيه
الُكتَّاب يُِحبُّ للتجديد، صدًرا منهما أوسع كان فقد بالحق، نعرتف أن ويجب قراءتها، يف
بقديمه، األدب من يكلفان صاحباه كان حني عىل اآلداب، من يحدثون كانوا وما املحَدثني
البديع. شعره ينشد حني له يسمعا أن ويكرهان باملتنبي، يكلف الزيات كان بأقدمه. بل
الُكتَّاب. من الجاحظ بعد بمن يعرتفان ال صاحباه وكان السائر، املثل يقرأ الزيات كان
ويرسفان للبارودي، ويتعصبان حافًظا، يؤثران صاحباه وكان شوقي، يُؤثِر الزيات كان
األستاذ مقام صاحبيه من نفسه يقيم إذن الزيات كان جميًعا. عليهم الكاظمي تقديم يف
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يف لنفسه يزعمها أن أراد فإذا األستاذية، بهذه له يُِقرَّا أن من يتحرجان ال وكانا النثر، يف
الشعر انتحال وكان الغرزمة، وآثار الغرزمة تذاكر وكان والنضال، الجدال كان الشعر
صاحبيه عىل وحمله الرديء للشعر هو انتحاله وكان إليه، وإضافته عليه وحمله الرديء

البيتني: هذين ملثل إنشاد وكان إليهما، وإضافته

ال��ذك��رى ع��ل��ت م��ذ األك��وان ل��ن��ا وض��اءت ال��ب��ش��رى ع��م��ت ق��د ع��اش��وراء ب��م��وس��م
األخ��رى م��ن ت��ن��ج��وا ال��ش��ه��م ال��ح��س��ي��ن ض��ري��ح ��ُم��وا يَ��مِّ ال��ن��اس أي��ه��ا ال��م��ن��ادي ون��ادى

ولعل جميًعا. بينهم شائع لعله أو الرائع، الشعر هذا قال الثالثة أي أدري ولست
كان فقد العرص، هذا آثار من حفظ فيما الشعر هذا حفظ قد يكون أن محموًدا ثالثهم

الخلود. من أقل تستحق تكن لم التي اآلثار هذه تخليد إليه
العناية من لهم ينبغي فيما التفكري صاحبَيْه عىل يقرتح الزيات أقبل يوم ذات ويف
من ذلك إىل ليس أن ويرى ومذاهبها، العناية هذه أسباب ولنفسه لهما ويبني بالنثر،
ويعرض اإلنشاء، يعالجون حني املدارس، يف الطالب يفعل كما الثالثة يفعل أن إال سبيل
وكان الصباح). يف و(مرص الحارضة)، (الحالة املوضوعني: هذين نفسه وعىل عليهما
بني موقف يف له يسمعان صاحباه وكان اإليمان، كل مؤمنًا الِجد، كل ا جادٍّ ذلك يقول
إىل يُضطران ثم فيُقدمان يستطيعا، لن أنهما ويعلمان يكتبا أن يريدان والهزل، الِجدِّ
ما منه فينظمان الشعر إىل يفزعان ثم والعبث، بالهزل ضعفهما ويسرتان اإلحجام
واألصدقاء وتميض، تميض األيام وكانت والسخيف. الجيد بني ينظما أن لهما هللا شاء
الصباح، ومرصيف الحارضة الحالة يف الكتابة يقرتح والزيات النثر، يف ويتحدثون يلتقون
جوابًا، يحري فال تكون؟ أن عىس وما هي؟ ما الحارضة الحالة عن يسأالنه وصاحباه
جوابًا، يحري فال فيها؟ يقول وماذا هي؟ كيف الصباح يف مرص عن يسأالنه وصاحباه

ويحفظه: الزيات يغيظ كان الذي البيت بهذا ثالثنا فيتمثل

ال��ه��وس م��ن ع��ث��ن��ون��ه ي��ن��ت��ف ال��ف��رس رب��ي��ع��ة م��ن ل��ن��ا ش��ي��خ
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ولم الحارضة، الحالة يف فكتب عاًما، وعرشين خمسة بعد الزيات عىل هللا فتح وقد
الصباح. يف مرص عن ليكتبوا عاًما وعرشين خمسة بعد صاحبيه عىل وال عليه هللا يفتح
يستطيع ولن األستاذ، مقام صاحبيه من قائًما إذن زال فما حال، كل عىل كتب قد ولكنه

البيت: بهذا يصدماه أن صاحباه

ال��ه��وس م��ن ع��ث��ن��ون��ه ي��ن��ت��ف ال��ف��رس رب��ي��ع��ة م��ن ل��ن��ا ش��ي��خ

يف يكتبا أن عن قرن ربع عجزا وقد صاحبيه، عىل هو يستطيل أن ألخىش وإني
يخافه كان أن بعد البيت بهذا فيصدمهما الصباح، يف مرص را يصوِّ أو الحارضة، الحالة

منهما. استماعه ويكره به، ويضيق
يلتقي التي الخطرة الساعة لهذه فاستعدَّ النذير هذا من ثالثنا أأَشفق أدري ولست
أنا أما الحديث؟ هذا كل عن وأسفاره بكتبه ُشغل أم الحساب، لتصفية األصحاب فيها
من وأشفقت محرجة، عصيبة ستكون أنها وقدرت الساعة، هذه يف فكرت بأني فأعرتف
أسمع أن عن بنفيس وأربأ الزيات، لهجمة وأستعد له، أحتاط أن وحاولت الحرج، هذا

به: يخوفنا أن خليًقا فأصبح به، نخوِّفه كنا الذي البيت هذا منه

ال��ه��وس م��ن ع��ث��ن��ون��ه ي��ن��ت��ف ال��ف��رس رب��ي��ع��ة م��ن ل��ن��ا ش��ي��خ

فإذا الصباح، يف مرص عن أكتب وأن املوضوع، هذا أطرق أن أسبوع منذ فحاولت
أحالف كنت كما الثالث، صديقنا عىل وحالفته الزيات أمنت أريد ما ذلك من بلغت
مجلسه بلغنا إذا حتى مبتسَمني، إليه نسعى صاحبنا إىل ذهبنا ثم عليه، الثالث صديقنا
الحالة وفيها يديه بني الرسالة وضعنا وإنما حديث، وال مصافحة وال بتحية نبدأه لم

البيت: بهذا مًعا ابتدرناه ثم حسني، لطه الصباح يف مرص وفيها للزيات، الحارضة

ال��ه��وس م��ن ع��ث��ن��ون��ه ي��ن��ت��ف ال��ف��رس رب��ي��ع��ة م��ن ل��ن��ا ش��ي��خ

الزيات عىل فتح الذي هللا ولكن كامِلرجل. يغيل وتركناه راجعني عنه انرصفنا ثم
ذلك الصباح؛ يف مرص وصف يلهمني ولم عيلَّ يفتح لم الحارضة الحالة وصف فألهمه
نَيٍِّف قبل الحارضة الحالة تلك وصف من منه يراد كان ا عمَّ وعدل وزاغ راغ الزيات أن
بها ونضيق البغض أشد نبغضها التي الحارضة الحالة هذه وصف إىل سنة وعرشين
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ومن باألعاجيب؟ فيه ويأتي الوصف هذا يف يجيد أن يقدر ال الكتَّاب وأي الضيق. أعظم
ذكر قد الزيات أن روعه يف فألقيت الثالث صديقنا إىل ذهبت إذا أُحسن لعيل يدري؟
عاجًزا زال ما فهو وإذن وصفه. عىل يراد يكن لم ما ووصف وزاغ، فراغ القديم اسمه
الصباح. يف مرص ويصوِّر الحارضة الحالة يصف من ننتظر زلنا فما وإذن كصاحبيه،
ولكن فيه، الكتابة من بُدَّ ال خطري موضوع الصباح يف مرص أن يف أَُشكَّ فلم أنا أما
لنا كانت فقد محمود؟ صديقنا مرص أم الزيات مرص أم أنا مرصي أهي مرص؟ أي
من َربع يف تبتدئ أنا مرصي كانت قليل. غري اختالًفا بيننا فيما مختلفة ثالثة أمصار
أن بعد والحلوجي الحسني بمشهد مارَّة الرشيف األزهر إىل وتنتهي عطى، حوش ربوع
خان شارع أو الوطاويط، حارة طريقني: إحدى الكريم املشهد هذا إىل السالك يقطع

جعفر.
الشيخ بيت من قريبة ضيقة حارة يف الظاهر يف تبتدئ فكانت محمود مرص وأما
التي الطرق من شئت بما مارَّة الرشيف األزهر إىل وتنتهي — هللا رحمه — اإلنبابي

االلتواء. لها أحببت إن وتلتوي تستقيم، أن لها أردت إن تستقيم
إىل تنحدر ثم الكبش، قلعة عىل ضيقة حارة يف تبتدئ فكانت الزيات مرص وأما
األزهر إىل ذلك بعد تصل ثم زينب، السيدة مسجد إىل ينتهي ولكنه اسمه، أذكر ال شارع
أن وتستطيع تقرص، أن تستطيع تلتوي، أن وتستطيع تستقيم أن تستطيع طرق من
فأما أتحدث؟ الثالث األمصار هذه أي وعن أصف؟ الثالث األمصار هذه فأي تطول.
تَِلذُّ تكن ولم الزيات، تُعِجب تكن لم ولكنها الصباح، يف لذيذة حلوة كانت فقد أنا مرصي
إىل يدعو كان الذي املؤذِّن صوت أحدهما صوتان: الفجر مع فيها يوقظني كان ملحمود.
ينفق موسَوًسا شافعيٍّا كان الذي الشيخ جارنا صوت واآلخر بيربس، جامع يف الصالة
فيخرج له يبدو ثم أكرب، هللا … ال … هللا … هللا … ال … ال الصالة: إقامة يف ساعة نصف
يميض ثم أكرب. هللا … ال هللا … هللا … ال … ال فيها: الدخول يستأنف أو الصالة من
وما فيها، الدخول ويستأنف منها يخرج هو وإذا يكاد، أو الفاتحة يتم حتى صالته يف
أشفق إذا حتى إقامتها، ويستأنف الصالة يقيم ثم ويعيد، يبدأ ثم ويُدِبر، يُقِبل يزال
يف درسه إىل مىض ثم اقتحاًما فاقتحمها صالته عىل وهجم أمره، عزم الوقت فوات من

الرشيف. األزهر
صوت الفجر، يف ال َحر السَّ من يوقظني كان ثالثًا صوتًا نسيت فقد هللا، أستغفر
أعرض تاجًرا كان وإنما العالم، يشبه شيئًا وال عامًلا يكن لم الذي الظريف الشيخ ذلك
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أقبل فإذا الليل. يف والنُُّسك وللصالة النهار، يف والضحك للفكاهة وانقطع التجارة، عن
الجو يف ويبعث غليظ، بعكاز األرض ويرضب ويُجمِجم يُهمِهم غرفته من خرج َحر السَّ
ثم ه، ليُتِمَّ غرفته يف يبدؤه كان الذي الِورد من متقطعة ُجَمًال يحمل رائًعا هائًال صوتًا
عكازه َوْقُع خف قد مطمئنٍّا هادئًا عاد الصبح صىل إذا حتى الحسني، مسجد يف يستأنفه
أصبحوا قد َحر السَّ يف نياًما كانوا الذين ألن الجو؛ يف صوته ارتفاع وخف األرض، عىل
بعد تنبعث كانت أخرى، أصواتًا أُنسيت وقد هللا، أستغفر الشمس. ارتفعت حني أيقاًظا
الذي حماره يحل أو خيله يحل أقبل قد عربة سائق فهذا املؤذن: صوت ينقطع أن
باختالف اختالفها عىل الفاكهة ألوان تبيع كانت التي «حمدة» وهذه النافذة، تحت َعَقله
وويل لغضبها، تعرضنا وإما اشرتينا فإما فرًضا، املجاورين نحن علينا تفرضها الفصول
له ويزلزل الرَّبْع له يضطرب مخيًفا عنيًفا كان فقد «حمدة»! لغضب يتعرض كان ملن

زلزاًال! عطى حوش
فإذا الصباح، يف مرص تستقبلني وكانت مًرصا، أستقبل كنت األصوات هذه عىل
وهو أفاق، قد القهوة صاحب فهذا عطى، حوش مدخل إىل ومضيت الرَّبْع من هبطت
نشرتي كنَّا الذي هذا فريوز، للحاج «الجوزة» ويهيئ النعاس بقية من عينيه يحكُّ
تستيقظ الحوانيت فهذه قليًال مضيت فإذا الطعام. ألوان من نبتغي ما أكثر عنده من
حتى الناس، حولهم من ازدحم قد والطعمية والبليلة الفول باعة وهؤالء فشيئًا، شيئًا
حارة من فمضيت مستعجًال، كنت إن الشمال ذات عطفت اليشء بعض تقدمت إذا
ونساءً، رجاًال البؤس من حظٍّا الناس أعظم وحيث هللا، خَلقه مكان أقذر حيث الوطاويط،
اليمني، ذات عطفت مستأنيًا كنت وإن الناس. يسألون وأبشعه شكل أقبح يف جلسوا قد
األربعة، املفارق ثم الحسني، شارع إىل حال كل عىل وانتهيت جعفر، خان من فمضيت

املزينني. باب إىل دفعت ثم الحلوجي، شارع يف انغمست ثم
لو وأقسم الصباح، يف له رها أصوِّ أن عىل يريدني الزيات كان التي مرصي هذه
إليه أتحدث حني بأني اآلن واثق ولكني ازوراًرا. عني وازَورَّ بي وهزأ مني لنفر فعلت
عنه أُقرص ما استحسانه من وأبلغ يرضاها، وأحالًما يحبها عواطف نفسه يف أثري عنها
الزمالك، يف داري من تبتدئ التي هذه الصباح يف مرص له صورت أني لو شك غري من

عابدين. يف الكوكب عند وتنتهي
التي تلك الصباح، يف مرصه لنا وصف أنه لو اإلحسان أعظم َليُحسن الزيات إن
اإلحسان أعظم َليُحسن محموًدا وإن األزهر، إىل وتنتهي الكبش، قلعة من تبتدئ كانت
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— يَّة امُلِعزِّ القاهرة ظاهر يف تبتدئ كانت التي تلك الصباح، يف مرصه لنا وصف أنه لو
شربا يف تبتدئ التي هذه األخرى مُرصهما فأما األزهر. إىل وتنتهي — يقول كان كما
إليها يحتاج وقد اآلن، إليها حاجة يف فلسنا الغوري، قبة عند أو الرسالة، عند وتنتهي

هذه. أيامنا يف العزيزة تلك أمصارنا إىل نحن نحتاج كما قرن، ربع بعد أبناؤنا
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وغنِت الوجوه، معها فأرشقت الشمس وأرشقت الثغور، معه فابتسمت الصبح ابتسم
أخرى نفوس معها وتغنت وامليول، وباألهواء واألماني باآلمال نفوس معها فتغنَّت الطري
واندفع الدموع. وتسفح القلوب تفطر التي والعواطف ة، املمضَّ واآلالم الالذعة، باألحزان
هذا بني قوم وتردَّد العميق، الحزن إىل آخرون قوم واندفع العريض، الرسور إىل قوم
بامُلِرشق هو ال مزاًجا منهما ألنفسهم ويؤلِّفون معتدل، بَحظٍّ كليهما من يأخذون وذاك
مكان وفيه واألمل، للذة مكان فيه ذاك، بني يشء هو وإنما القاتم، باملظِلم هو وال املبتهج،
إىل يتحدثون املوتى، ودور األحياء دور بني العيد أيام الناس واضطرب والذكرى. لأللم

هؤالء. يف ويفكرون أولئك
ل يَُسجَّ أن خليق املوتى، عن حديثهم من وكثري األحياء، إىل الناس حديث من وكثري
أيام مع تُقِبل األحاديث هذه ولكن والفن. األدب من مختلفة أللوان موضوًعا ويُتخذ
آثارها ترتك ال ولكنها الناس نفوس يف آثارها ترتك تُكن. لم كأنها معها وتذهب العيد،
فَقلََّما كتبوا أو أنشئُوا إن وألنهم يكتبون، وال يُنشئون ال ألنهم ويكتبون؛ يُنشئون فيما
ويف حينًا، السماء يف موضوعاتهم يلتمسون إنما يجدون، أو يشعرون ما عند يقفون
ظاهًرا إال ون يمسُّ ال فهم حياتهم وا مسُّ فإن دائًما. حياتهم عن وبعيًدا حينًا، السحاب
النفوس يحيي الذي الخصب إىل منه املوئس الجدب إىل أقرب رفق يف ونه يمسُّ وهم منها،

القلوب. ويغذو
مختلفة، أحاديث العيد أيام يف أصدقائي وإىل نفيس إىل أتحدث كنت فقد أنا أما
بأشد لنفيس أحتفظ كنت ولكني الهزل. وفيها الِجدُّ فيها العابس، ومنها الباسم منها
العيد أيام غري ويف العيد أيام يف يكرهون الناس أن أعلم ألني ولذًعا؛ مرارة األحاديث هذه
استعرضت ألني عميق؛ بحزن العيد يوم استقبلت لقد وأشهد األلم. ولذع الحزن مرارة
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وفيمن ويزورني، أزوره فيمن وفكرُت األعياد، أقبلت كلما أستعرضها أن تعوَّدت صوًرا
يبَق ولم الحياة، صفحة من ُمِحَي قد الصور هذه من كثري فإذا إيلَّ، ويسعى إليه أسعى

آخرين. قوم عند ضئيل ضعيف قوم، عند قويٌّ القلب، صفحة يف رسم إال له
أصحابها يسعى ولن أصحابها، إىل أسعى فلن الحياة صفحة من الصور هذه ُمحيت
دار إىل واألمل باأللم فيها نضطرب التي الدار هذه من نقلوا قد أصحابها ألن إما إيلَّ،
معنا يضطربون يزالون ما أصحابها ألن وإما االضطراب، وال الحركة تعرف ال أخرى
آخرين قوم إىل عنا أهواءهم نقلت قد العيش وأسباب الحياة ظروف ولكن الدار، هذه يف
األصدقاء من النفر بهؤالء العيد زيارات أبدأ كنت لقد يشء، يف اآلن منهم ولسنا منَّا ليسوا
الضحى ارتفع وإذا فيهم، فكرُت الصبح س تنفَّ فإذا العيد، ليلة معهم أكون األِعزَّاء
قصرية ساعة معهم وقضيت طويل، دهر منذ نلتِق لم وكأننا فلقيتهم إليهم، سعيت
ذلك عىل ولكنها واملنرصفني، امُلقِبِلني لكثرة يل يفرغوا ولم فيها، لهم أفرغ لم ضيقة
عذبًا مريًحا قلبك إىل ينتقل الذي الود هذا من فيها ما لكثرة خصبة عريضة ساعة
ِت َمسَّ قد التكلُّف من الربيئة الهادئة التحية وألن اليد، صافحت اليد ألن إال ليشء ال
اللحظة هذه األصدقاء هؤالء مع قضيُت فإذا ورسوًرا. وغبطًة حياًة النفس فمألت األُذُن
عىل يعينني ما والسعادة الغبطة من ادََّخرت وقد عندهم من خرجُت الخصبة القصرية

وفالن. فالن دار إىل ثم ثروت دار إىل ثم عديل دار إىل فذهبت العيد، أثقال احتمال
األصدقاء هؤالء زرت لقد حتى واحًدا واحًدا الناس هؤالء تتخطف األيام أخذِت وقد
إىل ال الرشق كوكب إىل أنرصف أنا فإذا خرجت ثم الوقت من قضيت ما معهم فقضيت
أسعى أن أحب كنت الذين أولئك من وفالن فالن دار إىل وال ثروت دار إىل وال عديل دار
أكاد ال وكنت الربيد. مع تحياتهم إيلَّ يرسلون حني أو إيلَّ يسعون حني وأغتبط إليهم
قد األصدقاء من وفالنًا وفالنًا فالنًا بأن املتنبئون ينبئني حتى العيد يوم للخروج أتهيَّأ
إليه يشء أحب كان لقائي ألن بلقائي العيد يبدأ أن يريد من منهم ينتظرون، وهم أقبلوا
لذًَّة الصحبة هذه يف يجد ألنه العيد زيارات يف يصحبني أن يريد من ومنهم العيد، يوم

ويًرسا.
الذين أولئك أما ينتظرون، وبأنهم أقبلوا قد آخرين قوًما بأن أنبَّأ فإني اآلن فأما
يخشون ألنهم حني؛ إىل انتظارهم وانقطع إقبالهم انقطع فقد وينتظرون يُقِبلون كانوا
غضب عن بأنفسهم ويربئُون الجواسيس من ويشفقون الظروف ويخافون األحداث
كما األسباب، من وبيني بينهم ما قطعت قد الحياة ظروف ولكن أحياء هم السلطان.
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العيد أيام تكن ولم األسباب. من وبيني املوتى بني ما قطعت قد املوت ظروف أن
الزهرة ابتسام فيها فأَلقى القاهرة نواحي من ناحية يف الدور من داًرا أزور تنقيضحتى

للحياة. تبتسم التي والحياة الغض، والشباب النرضة،
وألن بالعيد، تحتفل ال محزونة ألنها الدار هذه أُزر فلم العيد هذا أيام انقضت وقد
حيث إىل الريح وحملتها انتزاًعا، منها وانتُزعت اجتثاثًا، منها اجتُثَّت قد النرضة زهرتها
ولم االبتسامة بتلك أنعم ولم الدار هذه أُزر لم للحياة. الحياة تبتسم وال الزهر ينرض ال
سأقيض أني ويظهر كلها، العيد أيام قضيت أني يشهد هللا ولكن الحديث، ذلك أسمع
موئًِسا متعثًرا خشنًا ا جافٍّ نفيس يف سيرتدد األصوات من صوتًا وأن أخرى طويلة أياًما
الصوت هذا عن وتسألني املوسيقى، من الطويلة القطعة يف األنغام من النغمة ترتدد كما
ذلك صوت فهو وأعواًما، وأشهًرا أشهًرا فيها وسيرتدد أشهر منذ نفيس يف تردَّد الذي
يعالجون وهم القاهرة مساجد من مسجد يف الصالة من به الحاملون خرج حني النعش
ويستسلم يطيعهم ثم اإلباء بعض عليهم يأبى وهو املوتى سيارات من سيارة عىل إثباته
نحيل ضئيل أزيز وإذا استقر، قد النعش وإذا الباب، كإقفال ة جافَّ خفقة وإذا لهم،
الذي املكان ذلك إىل السهم كأنها تنطلق السيارة وإذا ويضخم، يتسع ثم امليدان يف يرتفع
تتصل الحياة وإذا كاسفني، ونعود كاسفني نتبعها نحن وإذا فيه، استقر َمِن منه يعود ال
الصوت ذلك ولكن الناس، وعن أنفسنا عن وترصفنا حولنا، خطوبها وتضطرب بنا
شيعُت الذي الثقيل اليوم بذلك فيذكِّرني حني إىل حني من إيلَّ يعود التعثر الخشن الجاف

ساعتني. من أقل يف عزيزين فقيدين فيه
فيه أتحدث كنت ا عمَّ سألتَني فإذا العيد، أيام نفيس إىل أتحدث كنت وأمثاله بهذا
ويا للفقر! ويا للبؤس! فيا نلتقي، كنا حني إيلَّ فيه يتحدثون الناس كان ا وعمَّ الناس، إىل
نتحدث وكنا املالية، األزمة عن نتحدث كنا األحياء! وإفالس الحياة لجدب ويا للشقاء!
يحيط وما العيد يوم الطري مع السامي املندوب غدوِّ عن نتحدث وكنا السياسة، عن
األشياء هذه بعض عن نتحدث كنا ثم وتعليل، تأويل ومن وأخبار، أرسار من ذلك بغدوِّه
نتحدث كنا األمن، رجال وعناية الصحف وشغل الناس بأحاديث ظفرت التي املمتازة
واتصل التجارة، دور من دار له وعطِّلت األمن رجال له اضطرب الذي الخاتم ذلك عن
أن لنفسها عربية غري أو عربية مرصية صحيفة تُِبح ولم دقيق طويل تحقيق حوله
الصحف فإذا العيد يوم الناس أصبح ثم قرائها، عن أخباره تطوي أو عنه تُعِرض
تعلم ولم الزجاج من جوهره فظنت املدارس من مدرسة أمام التقطته سيدة بأن تنبئهم
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عىل تربى قيمته وأن االضطراب، أشد له مضطربة القاهرة مدينة وأن نفيس، حجر أنه
تِجْده، فلم صاحبته افتقدته الذي الدبوس هذا عن نتحدث وكنا الجنيهات. من ألف
يلبث لم شابٍّا ولكن الخاتم، كقصة قصة يقولوا أن أصحابها وهمَّ ت وهمَّ لفقده فارتاعت
إىل التحقيق رجال يحتَْج ولم األمن رجال يضطرب فلم صاحبته، إىل فردَّه التقطه أن
وال ظاهر غري مكان يف قصرية يسرية رواية الخرب روت أن عىل الصحف تَِزِد ولم النشاط،
الدبوس، وحظ الخاتم حظ وبني الدبوس، وقصة الخاتم قصة بني نقارن وكنا ممتاز.
السادة، أيها رسلكم عىل ويفلسفون: ويضحكون يبتسمون وهم ألصدقائي أقول وكنت
الخاتم أراد قد ولو التاريخ، من يعرفان ا عمَّ الدبوس هذا أو الخاتم ذلك سألتم فلو
يف أغرقتم وال ضحكتم وال ابتسمتم ملا يعرفان ما بعض عليكم ا يَُقصَّ أن الدبوس وأراد
عىل تربى التي الجنيهات هذه يف والدبوس الخاتم قيمة فليست اإلغراق؛ هذا الفلسفة
من ران يصوِّ وما ذكرى من يحمالن فيما قيمتهما ولكن فحسب، املئات تبلغ أو األلف

والنفوس. القلوب وبني بينهما تصل التي الصلة هذه ويف حياة،
خاتًما فقدت أنك يظهر فقد فقدته، الذي خاتمك عن إذن ثْنا فحدِّ ماكر: صديق قال
الناس. بني ذاع ثم الصحف إىل هبط ثم الرشطة رجال إىل ارتفع قد أمره وأن أيًضا
أني تعلم فهل وتزدريه، أمره من تغض كأنما هازًال الخاتم هذا عن لتتحدث وإنك قلت:
من عندي خطًرا أعظم ولعله خطًرا، أقل ليس أنه تعلم وهل شديًدا؟ حزنًا عليه حزنت
يف له بأن الدبوس وهذا الخاتم ذلك من يمتاز أنه تعلم وهل الدبوس؟ وهذا الخاتم ذلك
إجازة آخرون قوم أدرك وبه دكاترة، قوم أصبح به باقية؟ آثاًرا العامة املرصية الحياة
والطالب األساتذة من كثري مصالح يف وُقِيض الدولة، أمور من كثري ف ُرصِ وبه الليسانس،
املرصيني؟ حياة يف الدبوس وهذا الخاتم ذلك أثر كله هذا من يقع أين فحدثني أعواًما.
تبلغ لم بل هللا، أستغفر الجنيهات، من عرشة وال مائة، وال ألًفا قيمته تبلغ فلم ذلك ومع
حني اتخذتُه غري، ليس قرش ونصف قرًشا قيمته كانت وإنما القروش، من عرشة قيمته
من كثريًا بالقرش فيه نبلغ أن نستطيع كنا الذي الزمن ذلك يف رخيصة، األشياء كانت
يف وكنت الكتب، دار من يوم ذات خارج وأنا الخلق، باب يف اتخذته والحاجات، املآرب
أني السفر هذا يل وأظهر أوروبا، إىل أسافر أن أريد وكنت العمر، من والعرشين الرابعة
األعمال، من آتي ما وأقدِّر سني وأعرف مولدي، أذكر أن يجب األشخاص، من شخص
ويف أجهلها، وكنت سني فعرفُت ضائعة، وكانت امليالد شهادة عن بحثت الوقت ذلك يف
هذا فاتخذت يمضيه، أن عليه وجب قوًال قال أو عمًال أتى من إن يل قيل الوقت ذلك
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البحر، معي عرب ثم املحافظة، من قريبًا الخواتم يصنع كان رجل يل صنعه الخاتم،
الدولة، أعمال يف معي عمل أستاذًا، الجامعة يف وصحبني طالبًا، فرنسا يف وصحبني
حينًا، فراقه قِبلت كيف أدري، لست أمينًا، صديًقا وكان الدولة، أمور عن معي وأمىض
ضقت هنالك يجده، فلم افتقده أنه ينبئني يوم ذات أقبل حتى صاحبي، عليه وائتمنت
يجب األمر أن زاعم يل زعم ثم قصري، غري وقتًا كلها بالحياة وضقت بالناس، وضقت به
باسمة، أمره تلقت الرشطة ولكن الصحف، إىل وهبط إليها، فُرفع الرشطة إىل يُرفع أن
قيم أن أفرأيت مازحني. عنه تحدثوا األصدقاء ولكن مداعبة، أمره نرشت الصحف ولكن
رئيس كنت فلو أصحابها؟ باختالف ولكن ومكاناتها آثارها باختالف ال تختلف األشياء
رئيس لست ولكني خاتًما، فقدت ألني الصحف داعبت وملا الرشطي، ابتسم ملا الوزراء
هؤالء ويمزح أنت وتمزح الصحف، وتداعب حركة، يأتي وال الرشطي فيبسم الوزراء،

العيد. أيام نتحدث كنا وأمثاله، بهذا
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قديم وزير يوميات من

السياسية األحداث تسجيل أميضيف ولن اليوم، رأيت ا ممَّ أعجب قط أَر لم … سنة مايو ٥
أقص أن قبل الدفرت هذا يف أسجلها أن تعوَّدُت التي الخاصة اليومية واألعمال واإلدارية

اليوم. صباح مكتبي يف يل حدث الذي أو شهدته، الذي الغريب الحادث هذا
تلقيت أني أعرف وما مكاتبهم، يف النوم تعوَّدوا الوزراء أن أعرف وما نائًما، أكن لم
أشهد وقد الليل. ينتصف أن بعد مضجعي إىل آوي حني إال تلقاني النوم أن أو النوم
وبما تُغني، ال أحاديث من أحيانًا فيه يقال بما وأضيق مكدوًدا، متعبًا الوزراء مجلس
ألوان يف نفيس فأرسل العامة، السياسة تعني وال وزارتي تعني ال شئون من فيه يعرض
التفكري أستطيع فال متعبًا أكون وقد صلة. الوزراء مجلس وبني بينها ليس التفكري من
أسمع ا ممَّ يشء إىل ألقي وال وأرى أسمع كالحارض، وغائبًا كالغائب حاًرضا أظل وإنما
وقد الزمالء بعض أرى التنبُّه أشد متنبِّه اليقظة أشد يِقظ كله هذا عىل وأنا باًال، وأرى
نوم يف أغرق ألنه يغط أخذ وقد الزمالء بعض وأسمع النعاس، من يخفق رأسه أخذ
أتعلق لم أني واملهم … ذاك إىل املكر من يشء يف الزمالء وألفت بهذا أعبث وقد عميق،

الوزراء. مجلس يف بنومة أحد عيلَّ يتعلق ولم نفيس عىل
اإلعياء، يهلكني وكاد الجهد أضناني وقد الشيوخ ومجلس النواب مجلس أشهد وأنا
مكاني أترك أن ذلك مع وأكره إمالًال، منها أقل ليست وخطبًا مملة مناقشات وأسمع
بعض يف أو املقصف يف أنفسهم عىل به الربملانيون ه يرفِّ بما نفيس عىل ه ألرفِّ املجلس من
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أذكر ال ولكني … والجد الدعابة وحديث القهوة ورشب التدخني من والحجرات الغرفات
يصري وحني املناقشات تمل حني نفيس عن النوم أدافع أن إىل ليلة أو يوًما احتجت أني

يطاق. ال إمالل إىل الخطباء
يُذعن ما كثرة عىل املحارضات قاعات من قاعة يف َقطُّ للنوم أذعنت أني أعرف وما
دعاءً األماكن أشد يف للنوم أذعن ال كنت وإذا املحارضات. قاعات يف للنوم املستمعون
والنهي األمر يشغلني حيث … بوزارة مكتبي يف النوم يل يعرض أال فأحرى للنوم
عن فضًال الراحة عن الزائرين من أبغض ومن أحب من واستقبال األعمال وترصيف

الثقيل. أو الخفيف النوم
الحاملون، يرى ا ممَّ شيئًا رأيته ما يُكن ولم اليوم، صباح مكتبي يف إذن نائًما أكن لم
هو الغريب اليشء ولكن ريب، وال شك ذلك يف يل يعرض ال األيقاظ يراه ما رأيت وإنما
وعىل املوظَّفني، من غرفتي يف عيلَّ أثقل من كثرة عىل وحدي وسمعت وحدي رأيت أني
ما الناس يرى أن تقتيض األشياء طبيعة وكانت الزائرين. من فيها عيلَّ أثقل من كثرة
يكن لم الناس من أحًدا أن تبيَّنت حني دهشت ولكني أسمع، ما الناس يسمع وأن أرى،
الحديث من إيلَّ يلقى كان ما يسمع يكن ولم أمامي، جالًسا كان الذي الشخص ذلك يرى
لسألتُهم الزائرين ظن أو املوظفني ظن بي يسوء أن أشفقت أنِّي ولوال وحني. حني بني
أمسكت ولكني يقول. كان ما بعض يف رأيهم عن وسألتهم يكون، من الشخص هذا عن
فقد عيلَّ، ويلح يل يخطر جعل بشًعا خاطًرا أدافع متكلًِّفا، نفيس عىل متحامًال ذلك عن
القصة هذه أستأنف أن ويحسن الطبيب. استشارة يف وأفكر بنفيس الظن أيسء أخذت
من سأستقبل فيما شأن لها سيكون أن ويف بعده، ما له يشء أنها يف أشك فما أولها، من
أو سمعت، ما مثل يسمعوا أن أو رأيت، ما مثل يََرْوا أن الناس لكل متاًحا فليس الحياة.

اآلن. به أُشغل ما بمثل يُشَغلوا أن
وتدخني القهوة رشب يف وآخذ الضحى، ارتفع حني الوزارة يف مكتبي أبلغ أكد لم
للموظفني، آذن أن قبل يوم كل ضحى من أفعل أن تعودت كما إليهما خاليًا السيجارة
حتى األعمال، مختِلف يف إيلَّ والتحدث عيلَّ الدخول يف ألنفسهم املوظفون يأذن أن قبل أو
باسًطا باسًما بًا مرحِّ الوزارة وكيل منه عيلَّ ويدخل مرصاعيه عىل يُفتح غرفتي باب رأيت
تعجل الوكيل أن إال شيئًا، رأيت ا ممَّ أنكر فلم يوم، كل يف يفعل أن تعوَّد كما يده إيلَّ
إىل أخلوها أن أحب كنت التي الخلوة بهذه أستمتع أن يل يتح ولم اليوم، هذا يف مقدمه
لست ولكني اإلنكار، من شيئًا أُظهر أال تكلفت وقد العمل، يف آخذ أن قبل يوم كل نفيس
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يبلغ يكد لم القهوة قدح أمامي رأى أم أخفيه، أن أستطع لم ما وجهي يف أالَحَظ أدري
الحديث. يف وبدأ مجلسه أخذ ثم مبكًرا، إيلَّ سعى أنه من فاعتذر نصفه

السياسية الشئون يف أو الوزارة، شئون يف إيلَّ سيتحدث أنه بالطبع أظن وكنت
أحاديث من بعًضا بعضهم يلقى حني الناس من املمتازون فيه يتحدث فيما أو العامة،
بأيام يذكِّرني أخذ وإنما ذلك، من يشء يف إيلَّ يتحدث لم ولكنه … العليا والبيئات األندية
قد حال كل عىل وكنت نسيانها، تكلفت أو أُنسيتها قد كنت ذكريات ويحيي الشباب
قط أسمح ولم أحًدا، عليها أُظِهر لم ضمريي، أعماق يف وخبأتها لنفيس، بها احتفظت
والتيه، الُعجب من شيئًا نفيس يف ويثري ويغرُّني ني يرسُّ بعضها أحد. عليها يظهر بأن
وشيئًا الحزن من وكثريًا الخجل من كثريًا نفيس يف ويثري ويخزيني يؤذيني وبعضها
يف يحتفظ خطر ذي إنسان وكل والحزن. الخجل من النفس يف وقًعا أشد الندم من
وحني حني بني إليه يخلو ملا مادة يتَّخذها التي الخاصة الذكريات هذه من بألوان نفسه
أن املثقف للرجل يتيح الذي الروحي الغذاء لهذا مادة يتخذها والجحيم، النعيم من
من كنًزا ضمريه أعماق يف أحرز قد وبأنه الناس، من كغريه ليس بأنه يشعر وأن يعيش

يسوء. ما وفيه يرس ما فيه الخسيس، الزجاج وفيه الكريم الجوهر فيه الذكريات
يحدثني فهو ويريض، يَُرسُّ ما الذكريات هذه من يتخري الوزارة وكيل أخذ وقد
حني الشباب، أيام السلطان وأصحاب العظماء بعض من وقفتها التي املواقف ببعض
وحني عندهم، الحظوة إىل ويطمحون والسادة القادة رضا عىل يتهالكون األتراب كان
أن هممت وقد آخر. حينًا وجهرًة حينًا ا رسٍّ والقادة السادة هؤالء عىل أمتنع أنا كنت
أُِبح لم فيما ويدخل فيها إيلَّ يتحدث باله وما املخبآت، هذه عىل ظهر كيف محدِّثي أسأل
بها ِضْقُت ساخرة لهجة يف فقال أريد، كنت ما إىل سبقني ولكنه فيه؟ يدخل أن ألحد قط
أعرف وبأني عيلَّ، يخفى ال أمرك من شيئًا بأن ِثْق متكلًفا: احتملتها ولكني الضيق أشد
وأستطيع أنت، نسيتها قد أشياء أذكر ولعيل تعرف، ما مثل ودقائقها حياتك أرسار من
الوقت من لنا وسيتاح العجب. منه تقيض ال ما با والصِّ الطفولة من عليك أعيد أن اآلن
الرائعة مواقفك وقف من أن إىل أنبهك أن أريد وإنما الحديث، هذا وصل من يمكِّننا ما
فيه تتورط ما مثل يف يتورَّط أن ينبغي ال األحداث من وكذا كذا بشأن وفالن فالن مع

السيئات. من اآلن
مألت ضحكة دفع ولكنه الغضب، مألني فقد الحديث، عليه أقطع أن وهممت
وكيل أنا فلست شيئًا، عنك الغضب يغني فلن تغضب، ال وقال: حويل من الحجرة

89



الصيف لغو من

فإنه دقائق، بعد الوزارة وكيل عليك سيعرضه ما إمضاء من أحذرك جئت وإنما الوزارة،
الكريم. بالوزير يليق ال ما واإلثم الظلم من تأتي أن عىل سيحملك

أنا وإنما الوزارة، وكيل لسُت قال: إذن؟ تكون ومن الوزارة! وكيل لسَت قلت:
منها. تخرج يوم معك الحياة من وسيخرج دخلتها، يوم معك الحياة دخل الذي قرينك
أكتفي كنت وقد قصار. لحظات بعد بإثمه عليك ُمقِبًال فسرتاه الوزارة وكيل فأما
إىل أتحدث أو لعينيك أظهر أن دون ونفسك قلبك وتحريك ضمريك إىل باإليحاء اآلن إىل
امتناًعا عيلَّ يمتنع ضمريك وأن أريد، ما نفسك من يبلغ ال الوحي أن رأيت فلما أذنيك،
هذه يف امُلِيضِّ من أمنعك وأن تراني، كما حيٍّا شخًصا لك أظهر أن أزمعت ا، ملحٍّ شديًدا
منك ُكْرٍه وعىل حينًا منك إرادة عن فيها الحياة تقحمك أو فيها نفسك تُقِحم التي املظالم

آخر. حينًا
تحاول، ا ممَّ ألمنعنك إمضاءه حاولت ولنئ عليك، سيُعرض ما تميض أن فاحذر

مقبًال. الوكيل فهذا اآلن وانظر
يدخل الوكيل وإذا حني، منذ فتح كما مرصاعيه عىل يُفتح الغرفة باب فإذا وانظر
ذلك سريى أنه أقدِّر وكنت قبله. من الشخص ذلك فعل كما يده إيلَّ باسًطا باسًما فرًحا
أن وهممت أحًدا. يَُحيِّ ولم أحًدا يََر لم ولكنه حياني، كما ويحييه أراه كما الشخص
النفس يبلغ صوت هو وإنما بالخفي، وال بالقوي ليس همًسا أذني يف أسمع ولكني ألفته

الجنون؟! بك يظن أن أتريد ويقول: الضمري أعماق يف ويتغلغل
مرتاًعا، صحتي عن فسألني وتخاذل اضطراب من شيئًا عيلَّ الوزارة وكيل رأى وقد
وروعه روعي هدأ إذا حتى الحديث أطراف يف معه وأخذت األمر عليه وَهوَّنت وهدأته،
قبل، من مثله أحس لم ضعًفا أحسست أوراق من إيلَّ يحمل كان ما عيلَّ يعرض أن وهمَّ
للعمل نشاًطا نفيس من أجد ال ألني غد؛ إىل الهامة األمور يؤجل أن إليه أطلب وسمعتني
ال وقد الوزارة إىل أعود وقد الوزراء، رئيس ألقى أن إىل مضطر بعُد وأنا عليه. إقباًال وال

َغٍد. فإىل وإال شاء، ما عيلَّ فليعرض عدت فإذا أعود،
أن قبل الرئيس لقاء إىل يدفعني بال ذا أمًرا أن يف الوزارة وكيل يُشكَّ ولم نهض ثم
صادق ولست نهضت لقد بل الرئيس، لقاء يقتيض أمر هناك يكن ولم النهار. ينتصف
الشخص ذلك معي وخرج خرجت ولكني الرئيس، لقاء عىل العزم واضح وال النية
السيارة إىل معي وانحدر بذراعي أخذ لقد أقول؟! ماذا غريي، يراه وال أنا أراه الغريب
عىل ردي يل يحمد وهو بي، يحيطون كانوا ن ممَّ أحد يسمعه وال أنا أسمعه إيلَّ، يتحدث
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أراه ولن السيارة، ركبت متى أراه أني إيلَّ ويعلن الرئيس، زيارة عىل ويشجعني الوكيل،
أمر كل عن وسريدني وسرياقبني وسيصاحبني سرياني هو ولكنه الوزراء، رئيس عند

فيه. أميض أن بي يليق ال أنه يرى
الصوت ذلك أسمع فال حويل من وأصغي غريي، أحًدا فيها أرى فال السيارة وأركب
إليه أتحدث وإنما أحًدا، عنده أرى فال الوزراء رئيس وألقى حني، منذ أسمعه كنت الذي
إىل وأعود عنه أنرصف ثم لقيته، كلما أفعل أن تعودت كما والخاصة العامة األمور يف
الصباح بقية وأرشف أمامي وقف قد صاحبي أرى حتى مكتبي أدخل أكاد فال الوزارة
يف ونظرت مشقة، إمضائها يف أجد لم أوراًقا أمضيت زيارة. من به أذنت ما كل عىل
إىل اإلمضاء فأؤجل كتفي تمس يًدا أحس كنت ولكني أمضيها، أن وهممت أخرى أوراق
يف يهمس ثم السيارة إىل يصحبني هو وإذا الثانية الساعة انتصفت حني ونهضت غد.
وسيكون العمل، ساعات يف إال بمحرضي وال بمنظري عليك أشق لن اللقاء، إىل أذني:

منها. أنت تستقيل أو الوزارة تسقط حتى ودأبي دأبك ذلك
تأويًال، وال تعليًال له أعرف ولست وقع! كيف أدري لست اليوم، صباح وقع كله هذا
عرضت وإنما شيئًا، القصة هذه من عليه أقص أن دون طبيبي استرشت أني والغريب
مما خريًا األيام من يوم يف تكن لم صحتي بأن أنبأني ثم وامتحن، ففحص نفيس عليه
التي الصحة هذه يف رأيه لغريت سمعت وما رأيت ما ببعض أنبأته لو ولعيل اآلن. هي
اضطراب بي الطبيب يظن أن أُِرْد لم ولكني منقوصة. مضعضعة وأراها موفورة يراها
إذا حتى سأنتظر أني هو محيص، عنه وليس شك فيه ليس الذي واليشء األعصاب،
ألنفق ال الوزراء، رئيس فسألقى وسمعت، اليوم رأيت ما مثل الغد من وسمعت رأيت

رجوع. فيها ليس استقالًة إليه ألرفع ولكن الحديث، يف ساعة معه
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قائمة زوجه رأى رأسه رفع فلما يدعوه، عذبًا صوتًا سمع حني القراءة يف ممعنًا كان
من يشء وفيها الَخَفر من كثري فيها حلوة ابتسامة كله وجهها يف أرشقت وقد أمامه،
يقاوم ولكنه يضحك، أن يريد صوت يف له قالت أيًضا. العجب من ويشء ضئيل خوف
ولكنها الضيف، هذا عن يسألها أن وهمَّ ينتظرك. ضيًفا االستقبال حجرة يف إن االرتياع:
أحب يكن فلم الوجل، لبعض مخفيًا مداعبًا لها فاستجاب وأنهضته رفق، يف يده أخذت
حياته جوركي مكسيم فيها يعرض التي الرائعة القصة لتلك قراءته يميضيف أن من إليه

الصبا. أثناء
يجد لم الحجرة باب بلغ فلما االستقبال، حجرة إىل رفيًقا سعيًا زوجه به سعت وقد
حتى يراه يكد فلم واطمئنان، هدوء يف البيانو عىل استقر قد هدهًدا وجد وإنما أحًدا،
الكريمة: اآلية تال حتى منه يفرغ يكد لم متصل ضحك يف معه زوجه وأغرقت أغرق
خد داعب ثم يَِقنٍي﴾ ِبنَبٍَإ َسبٍَإ ِمن َوِجئْتَُك ِبِه تُِحْط َلْم ِبَما أََحطُت َفَقاَل بَِعيٍد َغرْيَ ﴿َفَمَكَث
فنظرت غًدا. أو اليوم يبلغك عظيًما ً نبأ انتظري جازم: حازم صوت يف لها وقال امرأته
ال الهدهد أن علمت قد الجازم: الحازم صوته يف لها قال ولكنه املستفهمة، كالحائرة إليه
ينرصف أن هي وانتظرْت فيه، ينظر لم ولكنه كتابه إىل عاد ثم الكذب. يحب وال يكذب
جعلت وإنما تعزف، لم ولكنها املوسيقى، عىل أقبلت انرصف فلما البيانو. عن الهدهد
مرشدة وكانت الكتاب، أمام النفس مرشد كان انتظام، غري يف وتجيء تذهب أصابعها

البيانو. أمام النفس
أشياء يف أو واحد، يشء يف يفكران كانا ولكنهما صاحبه، عن بعيًدا منهما كل كان
ويمتع القلوب يعمر الذي هذا الذكرى نسيج من قيم جزء منها يتكون متقاربة، مؤتلفة
أثر للهدهد كان فقد الخطوب. وتدلهم األحداث تظلم حني النفوس، يف وييضء العقول،
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حني أبنائهما إىل والحبور والغبطة الِبرش رسول كان األوىل. حياتهما يف الخطر عظيم
أن أمهم تريد ما إليهم يحمل الذي هو الهدهد كان يعقلون. يكادون ال أطفاًال كانوا
يستخفي الهدهد وكان هدية، من به يرسهم أن أبوهم يريد وما طرفة من به تمتعهم
ودهاليزها الدار أبهاء يف وينرشها نثًرا، وغرفاته البيت حجرات يف ينثرها وهداياه بطرفه
أعشاب يف إخفاءً أخفاها وربما الدار، أمام املنبسط الفناء هذا يف إلقاءً ألقاها وربما نًرشا،
النوافذ. حاَفات عىل تركها أو األغصان يف علقها وربما ونجومها، أشجارها وبني الحديقة
الهدهد بأن املساء يف أو الصباح يف األطفال يتصايح حتى يوم يميض يكن ولم
لو ويََودُّون الحب، أشد الهدهد يحبون األطفال وكان شيئًا، فيها وترك الدار زار قد
غري منهم وقف قد يرونه كانوا ولكنهم منه، ويسمعوا ويحدثوه يؤنسوه أن استطاعوا
يسمع ال كأنه لهم يستجب لم دعوه فإذا الحديقة»، «من ذاك أو املكان هذا يف بعيد،
يؤنسهم أن دون عنهم انرصف ثم يسريًا، ارتفاًعا الجو يف ارتفع إليه سعوا وإذا منهم،

التحدي. من يخلو يكن لم الذي هذا بصوته عليهم يبخل أن ودون منظره، من
حني الهدهد يرون ال بالهم ما آخر، حينًا وأباهم حينًا أمهم يسألون األطفال وكان
منرصًفا منهم نافًرا نفسه، إىل خاليًا فارًغا دائًما يرونه وإنما وتَُحَفُه، ُطَرَفُه إليهم يحمل
ظريف لبق حذر الهدهد بأن أيًضا، يجيبهم أبوهم وكان تجيبهم، أمهم فكانت عنهم؟
األطفال شب وقد الهدايا. من لهم يرتك بما أصدقاءه يفجأ أن ويؤثر املداعبة، يحب
مع ولكنهم الهدايا، من إليهم يحمل كان وما الهدهد، أمر من الحقائق واستبانوا وعقلوا
أمر من عليهم ان يَُقصَّ ما يصدقون كانوا أنهم إليهما وخيلوا حينًا أبويهم خاَدُعوا ذلك
أمر من عليهم يَُقص كان ما يصدقوا أن وأرادوا آخر حينًا أنفسهم خادعوا ثم الهدهد،
فجعلوا الهدهد، قصة عن واالنحراف العقل لحكم اإلذعان من ا بُدٍّ يجدوا لم ثم الهدهد.
إىل ُرصفوا ثم ألبويهم. ومداعبني أنفسهم من ساخرين الحنان من كثري يف بها يتندرون
الهدهد هدايا عن والتحصيل بالدرس وُشغلوا الطفولة، شئون عن والشباب الصبا شئون

وُطَرِفه.
يرى أن دون جوركي مكسيم كتاب يف ينظر وهو كله، هذا يستعرض صاحبنا كان
البيانو عىل أصابعها تجري وهي كله هذا تستعرض زوجه وكانت شيئًا. فيه ُكِتبض ا ممَّ
عىل وأقبلت أمرها، حزمت أن تلبث لم أنها عىل مستقيًما؛ لحنًا منه تستخرج أن دون
إىل يعود أن وال أمره يحزم أن يستطع فلم هو أما انغماًسا، فيها فانغمست موسيقاها،
طفولة استعرض حتى أبنائه طفولة استعراض من يفرغ يكد لم ألنه جوركي؛ مكسيم

نفسه.
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زوجه وبني بينه الصلة من أبعد ا، جدٍّ بعيدة الهدهد وبني بينه الصلة كانت فقد
إىل فيحن ويسمعه بشكله، فيعجب يراه األوىل؛ طفولته منذ الهدهد يعرف كان وبنيه.
بهذا يلح زال وما رفيًقا. له ويتخذه الدار يف يمسكه هدهد له يتاح أن ويتمنى صوته،
ذات فجاءه القرية أهل بعض به رفق حتى معرفته وذوي وإخوته أبيه عىل التمني
التحفة بهذه ابتهاجه يذكر وهو ظريف. هدهد فيه استقر قد ظريف بقفص صباح
كيف يذكر وهو طوره، عن والرسور الرىض يخرجه مرسوًرا، راضيًا أمه إىل وإرساعه
أمره من يرهقه وال الهدهد يعذب أال يف إليه تقدمت وكيف رفق، يف أمه له ابتسمت
ووضعت الدار، جدران من جدار إىل وعلقته القفص منه فأخذت نهضت وكيف عًرسا،
جانب إىل وطرحت ، َحبٍّ من قليل األخر ويف ماء من قليل أحدهما يف صغريين إناءين فيه
الهدهد، صديقك من مكانك هذا رأسه: عىل تمسح وهي البنها وقالت وسادة، الجدار

منه. تسمع أو تراه أن أحببت كلما إليه تأوي أن تستطيع
وسط الُكتَّاب من عاد كلما إليه يرسع فكان طواًال؛ أياًما لهدهده الصبي وىف وقد

… واالستماع الحديث ويطيل منه، ويسمع إليه، فيتحدث وآخره النهار
هو أنه كما يظهر، فيما عنه الفهم يحسن لم الهدهد إليه أهدى الذي الرجل ولكن
إليه وأهدى يوم ذات الضحى يف عليه الرجل ذلك أقبل فقد نفسه؛ عن الفهم يحسن لم
وخيل الجميل، ذاك بصقره الصبي وفرح جناحيه، من قص أن بعد لطيًفا صغريًا صقًرا
حني رفيقه وسيكون وحدته، يف الهدهد سيؤنس الصقر هذا أن نفسه، يف أُلقي بل إليه،
للغذاء لحظة منه ويعود النهار أول إليه يذهب كان الذي البغيض الُكتَّاب بهذا هو يشغل
يشفق الصبي وكان النهار. آخر إال الهدهد صديقه إىل يعود وال مرسًعا إليه يرجع ثم
الذي الجديد الصديق بهذا يسعد أن يف غرابة فأي املتَّصلة، الوحدة هذه من هدهده عىل
إليه تحدث وإنما وحده، الهدهد إىل يتحدث لم عاد فإذا صاحبه؟ بعد ما الهدهد سيسيل
لبعض وينرصف قفصه يف الهدهد عىل الصقر يُدخل أن إال هو وما جميًعا، الصقر وإىل
يرى ما هول ويا — فريى طويلة أو قصرية ساعة بعد يعود ثم الصبية، إليه ينرصف ما
الطري أن يعرف يكن لم فيه، ما واستخرج رأسه الصقر نقر قد ميتًا الهدهد يرى —

بعض! عىل بعضها يعدو
إليه أهدى الذي الفالح ذلك إىل وترسل اللوم، يف به وتعنف تلومه حزينة أمه ويرى
يرى أن دون جوركي مكسيم كتاب يف ينظر وهو صاحبنا أخذ وقد قبيًحا، شتًما الصقر
من له وحبه الهدهد عىل حزنه ويستعرض الذكرى، هذه يستعرض شيئًا فيه كتب ا ممَّ
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بعيد، من ثا ويتحدَّ يرتاءيا أن يف وللهدهد له الخري بأن واقتناعه الكارثة، تلك بعد بعيد
واستظهر القرآن حفظ حني الهدهد أمر من عرف ما إىل االستعراض هذا من ينتقل ثم

سبأ. وملكة سليمان قصة وعرف النمل سورة
يف استقر وقد فيه، ما يرى أن دون كتابه يف ينظر وهو يستعرضه جعل ذلك كل
ينقيض لن النهار وأن اليقني، بالنبأ جاء قد وأنه شأنًا، لداره الهدهد لزيارة أن نفسه
يغري فلن — تكذبه أو تصدقه أن تستطيع الذي والغريب باٍل. ذو أمر يبلغه حتى
النبأ يأتيه أن دون ينقِض لم النهار أن هو — شيئًا الحق من تكذيبك وال تصديقك

العظيم.
نواحيها بعض من نفسه فعلَّق طفًال اليوم ذلك يف عاد قد صاحبنا أن والحق
تقول أن وتستطيع الربيد، بساعي نواحيها من ثالثة ناحية من وعلَّقها بالجرس، األخرى
للجرس، األخرى وإحداهما للتليفون أذنيه إحدى وخصص واجًما مكتبه يف جلس إنه
طال وقد الزائرين، من الدار سلم يصعد أن يمكن من يرقب النافذة إىل أمامه عينيه ومد
رصًفا ْخِف السُّ هذا عن فرصفته اليومية الحياة شئون عليه أقبلت ثم عليه، وشق ذلك به
أقبل حني التليفون دعاه وقد غامًضا، شيئًا ينتظر النهار بقية ظل قلبه ولكنَّ ظاهًرا،
ويقول يقبِّلها زوجه إىل أرسع قصار بكلمات وأجاب له قيل ما إىل استمع فلما األصيل،
قال: ذاك؟ وما زوجه: قالت اليقني؟! بالنبأ جاء قد الهدهد إن لِك أقل ألم مستبًرشا:

الحكم! يف االشرتاك إىل وُدعيُت الوزارة استقالت
اليوم من الضحى يرتفع ولم وزيًرا، صاحبنا كان حتى غٍد من الشمس ترشق ولم
يبغض كما شيئًا يبغض وال الهدهد، يخاف كما شيئًا يخاف ال صاحبنا كان حتى نفسه
باألمس يكن ولم الهدهد، إىل يأنس كان كما يشء إىل يأنس باألمس يكن ولم الهدهد،
يف استقر كما نفسه يف استقر قد الهدهد ِصدَق ولكنَّ الهدهد، يحب كان كما شيئًا يحب
يدري فمن يروق؛ أو يرسُّ نبأ الوزارة بعد يأتيه أن يستطيع ال الهدهد أن أيًضا نفسه
من وحده له صديًقا الهدهد وليس الوزارة. استقالة نبأ يحمل لعله الهدهد أقبل إن
يمكن آخرون أصدقاء للهدهد يكون فقد السارة، األنباء وحده إليه يحمل الناس دون
الوزارة استقالة نبأ األنباء هذه من يكون أن ويمكن صادقة، سارة أنباء إليهم يحمل أن

الحكم. يف االشرتاك إىل والدعوة
أؤكد ولكني سخيًفا، منطًقا هذا أرى أني لك وأؤكد سخيف، منطق هذا إن ُقْل
بعقول يعبثان والتشاؤم التفاؤل وأن الناس، منطق غري منطًقا للحوادث أن أيًضا لك
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ولكنهما السيد، لطفي األستاذ رأي ويف «أرسططاليس» رأي يف منطقهم فيفسدان الناس،
هو شك فيه ليس الذي واليشء أحيانًا. الحوادث منطق وبني املنطق هذا بني يُقرِّبان
شديًدا، تفاؤًال قبُل من به يتفاءل كان كما شديدة طرية بالهدهد تطريَّ قد صاحبنا أن
قائًما الهدهد يرى أن شديد إشفاق نفسه ويف إال استقباله غرفة إىل قط يْسَع لم وأنه
أرشق ما الدار نوافذ تغلق أن يف أهله إىل لتقدم استطاع ولو ذاك، مكانه يف البيانو عىل
استحى أنه هو أيًضا فيه شك ال الذي واليشء الطري، تنام حني إال تفتح أالَّ ويف النهار،
الوزارة يف أعوانه إىل تقدم ولكنه الظنون، به يظنوا أن مخافة أهله إىل ذلك يف يتقدم أن
من ويشفق والعجيج، الضجيج منها يأتيه أن يكره أنه لهم وزعم مكتبه، نوافذ تفتح أال

العنيف. الضوء عىل الرفيق الضوء ويؤثر الهواء، تيارات
أصبحوا، إذا يرضون فهم وأحداثها، السياسة بخطوب حافلة الوزراء وحياة
إىل ويردون النهار، ينتصف حني الرىض إىل ويعودون الضحى، ارتفع إذا ويغضبون
يف إليهم تحمل والنهار الليل ساعات من ساعة كل الغداء إىل يجلسون حني السخط
فكان والهدوء. القلق ومن والخوف األمن ومن والسخط الرىض من ألوانًا دقائقها
للخوف، مثري أو مسخط خرب نُرش وكلما مقلق، أو ُمغِضب حادث حدث كلما صاحبنا
أن قبل إليه النعمة رسول الهدهد كان فقد الهدهد، إال أمامه يََر ولم الهدهد، إال يذكر لم

الحكم. إىل ارتقى أن بعد إليه النقمة نذير الهدهد فأصبح الحكم، إىل يرقى
عىل يوم ذات الضحى مع صاحبنا أقبل وقد آخرة. وزارة ولكل كتاب، أجٍل ولكل
الجميل بشكله قائًما اليوم وعدوه أمس حبيبه رأى حتى يدخل يكد لم ولكنه مكتبه،
الوزير ثورة لك أصف ولست ما. ألمٍر إغالقها الخدم نيس وقد النافذة حافة عىل البشع
يرىض ال ما سمع قد مكتبه خادم كان وإن تعنيني، ال وهي تعرفها، فقد الظاهرة،
أظلم فقد نفسه: وبني بينه فيما الوزير تشاؤم لك أصف وإنما منكرة. ساعة وقىض
أهله إىل وعاد جميًعا، والزائرين للموظفني لقاؤه وقبح خلقه، وساء نفسه، واربدَّت قلبه،
شيئًا منه يصيب يَكد فلم الغداء إىل وجلس ينطق، يكاد وال يبتسم يكاد ال أسًفا غضبان
ما االبتسام: يتكلف وهو قال جديد؟ من هل اليوم، منذ ملحزون إنك زوجه: قالت حتى
أصبح لقد صوتها: تخنق الَعربة كادت وقد قالت البغيض. الهدهد رأيت ولكني أدري!
أبنائها إىل خلت ثم ورسوًرا! ِغبطة قلوبنا يمأل كان ما أكثر وما اآلن، بغيًضا الهدهد

وضحكوا. فضحكت
كتاب يف القراءة يستأنف صاحبنا كان حتى اليوم ذلك يف يقبل لم املساء ولكن
ألحان من شيئًا البيانو عىل تعزف زوجه كانت وحتى تركها، حيث من جوركي مكسيم
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الهدهد عىل تثني راضية فكانت هي وأما الهدهد، يلعن محزونًا فكان هو أما «موزار»،
قلبه الغيُظ مزق من منهم وكان املستبرش الرايض منهم فكان الناس وأما كثريًا، ثناءً

تمزيًقا!
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أن يف غرابة وأي نقول. ما أكثر ويف نعمل ما أكثر يف علينا تسيطر طبيعية عاطفة هي
حياتنا به تمتاز ما أظهر فروعها اختالف عىل األجنبية الحضارة تمصري إىل امليل يكون
وقوي الوطنية، النهضة فيه اشتدت قد فيه، نعيش الذي العرص كهذا عرص يف العامة
شخصيتنا تكون أن عىل جليٍّا واضًحا الحرص فيه وظهر املرصية، بالقومية الشعور فيه
األجنبية الحضارة فيه نستعري ُكنَّا عرص مىض وقد غموض؟ وال فيها لبس ال بارزة
حياءً، منه نُِحسُّ وال حرًجا فيه نجد ال عليه ونُقدم بذلك ونجهر أوروبا من استعارة
إليها باإلرساع مبتهجني األجنبية الحضارة هذه إىل فيه نرسع ُكنَّا آخر عرص مىض ثم
األمر هذا يف األوروبيني مجاراة يحسن بأنه منَّا الرجل يُمتدح بأسبابها، باألخذ ُمفاِخِرين

الحياة. أساليب من وغريهما والقول التفكري يف األوروبيني تقليد ويُحسن ذاك، أو
أنفسنا وبني بيننا فيما نطمنئُّ وأصبحنا العرص، ذلك مىض كما العرص هذا مىض
واالجتماعية؛ الفردية حياتنا رضورات من رضورة كانت وإن األوروبية الحضارة أن إىل
الحديثة. الحضارة إىل حاجتنا من بأقل إليها حاجتنا ليست خاصة مقوِّمات لنا فإن
ألنفسنا نجد أن يجب والتي تواجهنا التي املشكلة بأن قصري غري عهد منذ نشعر وأخذنا
ضفاف عىل إقرارها وال النيل، وادي إىل األجنبية الحضارة نقل هي ليست مخرًجا منها
نقلت التي الحضارة هذه بني املالءمة هي وإنما الريف، أعماق يف بها التغلُغل وال النيل،
لنكون بها نحتفظ أن من لنا بد ال أخرى أشياء وبني فيها واستقرَّت مرص إىل بالفعل
يؤمنوا أن حقهم من أفراًدا ولنكون إليه، وتطمح االستقالل يف تطمع أن حقها من أمة

الناس. بها يعرتف أن خليقة وشخصية االسم بهذا خليًقا وجوًدا لهم بأن
علم من األجنبية الحضارة يف ما بني املالءمة هو إنما ذلك من به ُعِنينَا ما أول ولعلَّ
ونحرص ونؤثِرها نحبها مرصية عربية لغة من نحن لنا ما وبني وفن، فلسفة ومن وأدب
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العلم نلتمس القرن هذا أوائل ويف املايض القرن أواخر يف ُكنَّا فقد الحرص، أشد عليها
ما منه ونعي ذلك، من نقرأ ما نقرأ وكتبهم؛ األجانب لغة يف األجنبي واألدب األجنبي
ِمنَّا ذلك يقرأ أن إىل أو العربية، لغتنا يف ذلك نقرأ أن إىل بالحاجة نشعر نكاد ال نعي،
بذله الذي الخصب الجهد ذلك عن ما ألمٍر أعرضنا وقد أوروبية. لغة يحسنون ال الذين
وعىل نتعلمها األجانب لغات عىل وأقبلنا الحديث، تاريخنا أول يف املرصيني من جماعة
قليًال إال والرتجمة النقل يف نفكر أن دون ونستظهرها ندرسها وآدابهم األجانب علوم
أوَّل اليشء بعض الوطنية الحركة اشتدت ثم والتأليف، اإلنشاء يف نفكر أن عن فضًال
يف جليٍّا واضًحا العربية اللغة سلطان يظهر أن إىل الحاجة نحسُّ فأخذنا القرن، هذا
أكثر تمصري يف أخذنا وحتى به، بأس ال حظٍّا منه بلغنا حتى ذلك يف وجاهدنا التعليم،
قني موفَّ ذلك يف ومضينا والثانوية، االبتدائية املدارس يف العلم من التالميذ عىل يُلقى ما
الجامعة يف الطالب عىل العلم من يلقى ا ممَّ كثري تمصري إىل انتهينا حتى أخرى أحيانًا

العليا. واملدارس
بعضاليشء فنمرصه مرص، يف تقليده ونحاول أوروبا يف األجنبي التمثيل نشهد وكنا
مباعدة أو مقاربة أو دقيقة ترجمة قصصه نرتجم وحني فرًضا، لغتنا عليه نفرض حني
يتخذ مرصي تمثيل لنا يكون أن نريد نحن فإذا الوطنية الحركة اشتدت ثم لألصل.
صحيًحا تصويًرا الخاصة املرصية حياتنا ويصور وشعورنا، تفكرينا يتخذ كما لغتنا
أن إىل حاجة يف لست ألمور عنه ُرصفنا ثم الخري، بعض إىل ذلك يف قنا وفِّ وقد دقيًقا،

اآلن. أبيِّنها
عن نقلنا فقد كلها؛ والخاصة العامة حياتنا فروع يف هذا مثل تقول أن وتستطيع
أخذنا ثم األمر، أول مقلِّدين النقل هذا يف وكنا والقضاء، واإلدارة الحكم فنون األوروبيني
يف قلدنا وكذلك به. بأس ال حظٍّا ذلك من بلغنا حتى فشيئًا شيئًا الفنون هذه نمرصِّ
فنون بعض يف أو األدب يف وقلَّدنا والصناعة، التجارة نمرصِّ أخذنا ثم والصناعة، التجارة
وأن فيه، ونجدَّ التمصري إىل نميل أن إذن َطبَِعيٌّ الفنون. هذه نمرص أخذنا ثم األدب،
ولكن الحياة. فنون من َفنٍّ أو املعرفة ألوان من لون يف التمصري حركة أبطأت إذا نضيق
وقد واملالحظة، املراقبة من قليل غري يشء إىل يحتاج قد امليول من كغريه نفسه امليل هذا
وإنما العلم، تمصري إىل حاجة يف فنحن واالحتياط. ظ التحفُّ من قليل غري يشء إىل يحتاج
األوروبيون. أصحابه فيه يشارك كما فيه وشاركنا وتمثَّلناه أتقنَّاه إذا العلم تمصري يتم
أقرب واملحاكاة التقليد إىل هو تأليف إىل الرتجمة تجاوزنا أو الرتجمة عند وقفنا إذا فأما
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فيها ونُِقرُُّه نقًال بالدنا إىل ننقله وإنما العلم، نمرصِّ ال فنحن واإلبداع االبتكار إىل منه
الضيف. يستقر كما

التقليد إىل وال الصحيحة الرتجمة إىل نوفق لم ثم واإلبداع، االبتكار إىل ق نوفَّ لم فإذا
نريد الذي العلم إىل وال أنفسنا إىل نحسن ال ونحن ننقل، وال نمرص ال فنحن املستقيم؛
إىل ونيسء مسًخا، العلم نمسخ نحن وإنما عنهم، نأخذ الذين األوروبيني إىل وال تمصريه،
وال ترضيهم وال الحق تالئم ال صوًرا فنصوِّرهم أيًضا األوروبيني إىل نيسء كما عقولنا

أيًضا. نحن ترضينا
األوروبية. الحضارة ألوان من نمرصه أن نريد ما كل إىل بالقياس كذلك واألمر
الطويل الحديث هذا أسوق حني أعمد يشء أي وإىل أنتهي، أن أريد أين إىل تسألني ولعلك
الحق ومن السؤال، هذا عيلَّ تلقي أن حقك ومن تنقيض؟ أن تريد ال التي املقدمات وهذه
تمصري إىل أنتهي أن أريد إنما املقدمات. هذه بسطت بعدما عليه الرد إىل أرسع أن عيلَّ
فقد األوبرا؛ ملعب يف ُمثِّلت قصة من جزءًا أو قصة شهدت حني فيه فكرت وقد التمثيل،
لم أنه كما يشء، عىل يدلني لم لها عنوانًا تحمل القصة هذه شهود إىل الدعوة إيلَّ انتهت
هو القصة عنوان أن تعلم أن وحسبك يشء. عىل يدل ما والتعليق التفسري من به يحط

الفني». «السكرتري
القصة أن معه تقرأ أو تسمع أن دون قرأته أو العنوان هذا سمعت إذا أنك وأظن
قصة أنها إال تُقدِّر ال ابتكاًرا؛ مبتكرة القصة أن أو مقاربة، أو دقيقة ترجمة مرتجمة
يف نفيس أعد وأنا األوبرا ملعب إىل ذهبت التقدير هذا وعىل وضًعا. مرص يف ُوِضَعْت قد
قصة وسأرى املرصي، الفني النشاط مظاهر من مظهًرا سأشهد بأني الغبطة من يشء
َحدٍّ أي وإىل التمثيلية، القصة ترقية من كتَّابنا انتهى َحدٍّ أي إىل وسأرف جديدة، تمثيلية

نفسه. التمثيل ترقية من ممثلونا انتهى
وباألوبرا بالقصة ضقت حتى الحوار من شطًرا أسمع أكد لم بأني أعرتف أن ويجب
باللغة أضيق أني يعلمون والناس العامية، باللغة كله الحوار كان فقد شديًدا؛ ضيًقا
حاجة ذلك إىل تدعو أن إال الُكتَّاب عليها يعتمد أن وأكره للفن، أداة تُتخذ حني العامية
منه ليس ا ممَّ بُدَّ بأالَّ بعيد عهد منذ نفيس أخذت قد أني عىل ة. ماسَّ رضورة أو ة ُمِلحَّ
ما أريد أن أريد، ما يكن لم إذا — القديم الفيلسوف يقول كما — الخري وبأن بد،
واملمثلني التمثيل واستقبلت ضيق، من تجد كانت ما نفيس عن رصفت فقد وإذن يكون.
املمثلون وكان الالهني. مع وألهو عنهم وأفهم منهم ألسمع منه بد ال الذي النشاط بهذا
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تقل التي األيام هذه يف مسلية ملهية ساعات سأقيض أني يف أتردد فلم ا، حقٍّ مجيدين
الغضب أحسست حتى لحظات املمثلني مع أنفق أكد لم ولكني والتسلية، التلهية فيها
نفيس عىل إرادتي أسلِّط أن إىل الشديدة الحاجة وأحسست قلبي، ويملك نفيس يمأل
قد وما املواقف، هذه مثل يف كتمانه يَحُسن ما واإلنكار الغيظ من أُظهر ال حتى تسليًطا
القصة أن تبينت أني ذلك عليه؛ ظهروا أو أحسوه إن يجاورونني الذين الناس يؤذي
من ا جدٍّ كثري يف ومثِّلت األوروبية، اللغات من كثري يف تُرِجمت قد شائعة معروفة فرنسية
املتحرضة األرض أقطار يف الناس عىل فُعرضت السينما إىل امللعب تجاوزت ثم املالعب،

بانيول. املعروف الفرنيس الكاتب وضعها التي «توباز» قصة وهي كلها،
وذهب تحريًفا، وحرَّفها مسًخا فمسخها القصة هذه إىل املرصي الكاتب عمد وقد
ولست تقديره. يف اآلراء تختلف مهما فيه الشك إىل سبيل ال رائع فني جمال من فيها بما
استأذن وأنه إعالنًا أعلنه أنه أعتقد أن أريد أنا بل يُْعِلنُْه، لم أم هذا الكاتب أأَعلن أدري
أصاب ملا الحزن أشد أحزن بل األسف، أشد آسف ذلك مع ولكني فيه. القصة صاحب

وتشويه. مسخ من الجميلة القصة هذه
الفصحى الفرنسية باللغة ُكِتبَْت وإنما فرنسا، يف العامية باللغة تكتب لم القصة
األدبية اآليات ترتكه ما تقرؤها أو تشهدها حني نفسك يف ترتك فهي التعبري؛ هذا صح إن
لغة يتحدثون وهم ألشخاصها واستمعت املرصية القصة شهدت فإذا األثر، من الرائعة

االبتذال. هذا وآملك املسخ هذا عليك وشق االستماع هذا آنذاك الشارع
الوسطى الطبقة إىل ينتمي من منهم مختلفون؛ أشخاص الفرنسية القصة ويف
ولكنهم الفقري، ومنهم الغني منهم األرستقراطية، تتكلف طبقة إىل ينتمي من ومنهم
األشخاص هؤالء نسمع حني املرصية القصة يف نراه الذي االبتذال هذا عن بعيدون جميًعا

القاهرة. يف والحارات ة األزقَّ لغة يتحدثون والنساء الرجال من
بل بالجراءة، تمتاز وهي باريس، يف الحياة ألوان من لونًا تصور الفرنسية والقصة
من املألوف عىل جراءة العرف، عىل جراءة السياسة، عىل جراءة الجراءة، يف باإلرساف
تواضعت ملا وازدراءهم املنفعة عىل الناس تهالُك يصور أن الكاتب أراد وقد الناس. أخالق
فيها تنعكس مرآة فالقصة والكرامة. والرشف الُخلُق أصول من إكباره عىل الجماعات
الوسطى الطبقة من جماعة حياة فيها تنعكس كما واألعمال املال رجال من جماعة حياة
ويتفوقون إليه يُدفعون وإنما الرش يقاومون ال فهم مزاجهم، الحرب أزمة أفسدت قد

فيه.
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البارييسواآلخر البلدي املجلس يف عضو أحدهما الرجال؛ من ممتازان بطالن للقصة
ويقرتف نفوذه ويستغل ويحتال يرسق فمجرم البلدي املجلس عضو فأما فقري. ُمعلم
وأما عليه. ويأجرهم لذلك يشرتيهم بأشخاص كله هذا يف ويتسرت منكرة، مالية آثاًما
الفرنسيني من أمثاله حياة يصور األمر، ظاهر يف النفس نقي رشيف ساذج فرجل امُلعلم
معه، يعمل أن ويقبل شديد ظرف يف البلدي املجلس بعضو يتصل ولكنه تصوير، أحسن
الفساد إىل يسعى يزال ما ثم القضاء، لحكم كارًها يذعن ثم فيثور، الحق له يتبني ثم
يعينه كان بما دونه من ويستأثر عليه ويتفوق أستاذه يغلب حتى إليه الفساد ويسعى
حبه تتكلف أو تحبه كانت التي اللعوب املرأة بهذه دونه من يستأثر بل عمل، من عليه
الرسقة يف والرباعة والغنى بالثروة استأثر ألنه خصمه تحب فأصبحت اإلثم، يف وتشاركه

واالختالس.
ومنها املؤلم، ومنها املضحك، منها غريبة، أطوار لهم آخرون أشخاص القصة ويف
الشعبية الطبقات هذه من ليسوا ذلك عىل األشخاص هؤالء ولكن مًعا، األمرين يجمع ما

ا. حقٍّ ملهيًا واضًحا تمثيًال املرصية القصة تمثلها التي الرصيحة
وليس املرصية، القصة يف كما األرض دوران ينكر اك سمَّ الفرنسية القصة يف ليس
الحياة نواحي من ناحية عندنا يمثلون الذين األشخاص هؤالء من اك السمَّ غري فيها
القصة. تصورها التي املواقف هذه مثل يف نراها نكاد ال ولكننا منها، ونضحك نحبها
بلغت ما الشجاعة من تبلغ ولم والجراءة، الرصاحة عن املرصية القصة عجزت وقد
بلدي. مجلس يف ال الرشكات من رشكة يف عضو املحتال فالسارق الفرنسية؛ القصة
كان وإن املرصية، كالقوانني األدبية الحرية يقيد قانون فرنسا يف فليس معقول؛ وهذا
أن والغريب تصويره. الفرنيس الكاتب أراد بما يذكِّر ما والفضائح األحداث من مرص يف
قبل وتجاوزتها فرنسا يف ظهرت توباز أن مع قصته يف ستافسكي ذكر املرصي الكاتب

الكربى. الفرنسية الفضيحة تظهر أن
ملكان الحوادث من يشبهها ما إىل وال الكورنيش إىل إشارة املرصية قصتنا يف وليس
لم ألني املرصية القصة تحليل يف أميض أن أستطيع ولست الدقيقة. األدبية املراقبة هذه
هذه ولوال باالنرصاف. االجتماعية األوضاع يل أِذنت حني انرصفت وإنما كلها، أشهدها
يشهد أن ا حقٍّ املؤلم من ألنَّ كله؛ األول الفصل أشهد أن قبل النرصفت نفسها األوضاع
ومع نواحيه. جميع من العبث وأخذه والتشويه املسخ أصابه قد بارًعا فنيٍّا أثًرا اإلنسان
أني زعمت إن الحق وأتجاوز أغلو ولعيل الضحك. يف وأغرقت النظَّارة ضحكْت فقد ذلك
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القصة لغة من ضحكنا إنما أنَّنَا أظن ولكني كثريًا، وضحكت ضحكت فقد أضحك، لم
القصة من ضحكنا وَهبْنا نفسها. القصة من ال وإجادتهم املمثلني براعة ومن وعباراتها
املمثِّلني مواقف نشهد كنا حني شيئًا نجده كنا الذي األلم ليغري ضحكنا يكن فلم نفسها
يقولون. وما الفرنسية القصة يف املمثلني مواقف من ونذكر يقولون كانوا ما ونسمع

ويغري يمسخه الفن إىل ميسء رأيت كما ألنه كثري؛ َرشٌّ التمصري من النحو هذا يف
أي إىل أدري ال عدوان نفسه الوقت يف هو ثم رداءة، وجودته قبًحا جماله ويرد معامله
والتشويه، املسخ من عليها يشفق آثاره، تخترص أن يكره الجاحظ كان وقد يباح. حد
هذا كان وإذا الخطوب؟ من بها أََلمَّ وما قصته رأى لو بانيول الفرنيس بالكاتب فكيف
عليها يغار كما عليها نغار وال القصة ننشئ لم غرباء مرصيون ونحن نحن أََلِمنَا مبلغ
هذا تمثَّل أنه لو الفرنيس الكاتب ألم يكون فكيف ولهم، فيهم أُنِْشئَْت الذين الفرنسيون

وأبقاها؟ األدبية آثاره أروع من بأثر ألمَّ الذي العظيم الخطب
مرص يف ال التمثيلية القصص من كثريًا يصيب الخِطر التغيري هذا أن أعلم وأنا
يمحو وال التغيري هذا رش من يخفف ال هذا ولكن البالد، من غريها كثري يف بل وحدها
يأتونه، الناس من كثريًا ألن الرش آتي أن أستطيع أني الحق من وليس سوء. من فيه ما
له. وتتبُّعهم عليه الناس إقدام أرى حني الرش عن أنرصف أن خليق أني الحق وإنما

التغيري، هذا من نحو عىل إلينا نُِقَلْت قد موليري قصص من طائفة أن أعلم وأنا
الساذج الجمال هذا يف الشفاعة من شيئًا يَِجُد أنه عىل بعيد، عهد منذ وقع هذا ولكن
ترتوف جمال عن العزاء بعض يعزينا والذي متلوف، الشيخ قصة يف نجده الذي الريفي

ترتوف. إىل الجمال يضاف أن صح إن
— الفصحى العربية سيما وال — العربية يتخذ وأن التمثيل، يُمرصَّ أن ا جدٍّ حسن
عدوان، وال فيه فساد ال رصيًحا صحيًحا تمصريه يكون أن برشط ولكن وأداة، لغة له
وتبتكر تنتج قوية شخصية أنها عىل املرصية للشخصية مثِبتًا تمصريًا يكون أن برشط
وال ندًما وال حزنًا يثري ال جليٍّا جريئًا تمصريًا يكون أن برشط وتقلِّد، تحاكي ا ممَّ أكثر

حياءً.
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غ��م��َض��ا أط��ع��م ف��ل��س��ت ه��ن��ي��ئً��ا ن��م ي��رض��ى ل��ي��س ال��ذي ال��ع��ات��ب أي��ه��ا
��ا أق��ضَّ ق��د وم��ض��ج��ًع��ا ن��وم��ي ـ��ل��ك اس��ت��ه��ـ ق��د وج��ًدا ه��واك م��ن ل��ي إن

ساستنا بعض يستطيع وكذلك عام، ألف من أكثر منذ البحرتي يقول كان كذلك
األيام. هذه يف ألحبائهم يقولوا أن املرصيني

دون بيئة عىل وال جيل دون جيل عىل مقصورة ليست خالدة إنسانية عاطفة فالحب
أن الرضوري من وليس وتكوينها. مزاجها يف اإلنسانية بالنفس متصلة هي وإنما بيئة،
يسوق كان إنما البحرتي أن الحق من كان وربما عراقيٍّا. والعراقي مرصيٍّا املرصي يحب
فهو ببيئة، وال بجيل يتقيد ال الحب أن فكما الروم. من حبيب إىل العذب الحديث هذا
املحبان يختلف أن عليه وال املتباينة، واألجناس املختلفة األجيال بني صلته ينشئ كذلك
صلة الحب وليس وأشمل. كله هذا من أعم فالحب والدين. واللغة والجنس الوطن يف
ومن وبعد، ُقرٍب من األحباء بني يثري بما يمتاز هو وإنما نفسني، بني مطردة يسرية
النفوس تعذِّب أسقام من كله هذا عن ينشئ وبما ووصل، هجر ومن وسخط، رضا
غناءً املحبني حول الجو وتمأل بالشكوى األلسنة وتطلق األجسام وتضني القلوب وتمزق
عليه يسيطر بما أخرى أحيانًا ويروع واالبتهاج، األمل من فيه يشيع بما أحيانًا يروع

ذاك: حبيبه عن يقول البحرتي وكان واالبتئاس. اليأس من

وأب��دى م��ن��ه ال��ص��دود وأع��اد ا ج��دَّ ال��ه��ج��ر ف��ي ال��ح��ب��ي��ب ه��ذا ل��جَّ
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ا م��س��ت��ج��دَّ ج��ف��ائ��ه م��ن خ��ل��ًق��ا ح��اٍل ك��ل ف��ي ي��ري��ك ف��ن��ون ذو
ع��ب��َدا وأص��ب��ح م��ول��ى وأم��س��ى ن غ��ض��بَ��ا ب��ت وق��د راض��يً��ا اغ��ت��دى

واآلخر دائًما قوي أحدهما طرفني بني صلة أنه الحب به يمتاز ما أخص كان وربما
واآلخر ويتجنى يتحكم أحدهما ويستكني، يذل واآلخر ويتيه يدل أحدهما دائًما، ضعيف
من متساٍو متشابه َحظٌّ للمحبني أتيح قد فلو ذلك. غري إىل سبيل وال ويتمنى، يتوسل
يتجدد يكاد ال نعيم الحب فقوام عظيًما. فساًدا أمرهما ولفسد يلتقيا، أن أمكن ملا القوة
إىل فريدها عنها ينجاب حتى وقنوًطا يأًسا النفوس يمأل يكاد ال وجحيم يتبدد، حتى
أن توشك حتى وتشتد تمتد أسبابًا املحبني بني أن أيًضا الحب وقوام والرجاء. األمل
إىل صار قد البكاء وإذا ابتسام، إىل صار قد العبوس فإذا وتلني، تسمح ثم تنقطع

نعيم. إىل صار قد العذاب وإذا ضحك،
أذن وال رأيت عني ال بما العاشقون فيها ينعم جنة بني تردَّد أنه كذلك الحب وقوام
— ما وقتًا هذا بنعيمه يستمتع الناس كل كان وإن — إنسان قلب عىل خطر وال سمعت
وهذا الليل. نوم ويذود النهار يقظة ينغص مهينًا أليًما عذابًا العاشقون فيها يْصَىل ونار
واللغة واملكان الزمان يف اختالفها عىل كلها اآلداب يف ما خالصة الحب جعل الذي هو

بارع. رائع وجمال رائق شائق َفنٍّ من
ومظاهره، وظواهره وآثاره وأطواره الحب عن الحديث هذا لكل القارئ يدهش وقد
هذا يدفعه وقد القارئ دهش يزداد وقد به؟ يراد الذي وما إليه دعا الذي ما يسأل وقد
دفعني الذي هو املفاوضات حديث أن يعلم حني الضحك يف واإلغراق الضحك إىل الدهش
فيه! تكلُّف وال له د تعمُّ ال دفًعا ذلك إىل ودفعني وأمراضه، وأعراضه الحب يف التفكري إىل
أقل ليس حبٍّا اإلنجليز من فريق وبني ساستنا من فريٍق بني أن إيلَّ يخيل فقد
كل يف الشعراء من غريه وتغنَّاه البحرتي تغنَّاه الذي الحب هذا من أثًرا أيرس وال خطًرا
يف يجدون وإنما اإلنجليز؛ هجر عىل يصربون ال قوم املرصيني فمن جيل. كل ويف مكان
يضيقوا حتى إظالًما حياتهم له تُظلم التباب، كل والتباب العذاب كلَّ العذاَب الهجر هذا
كل ويمتهنون عزيز، كل الوصل سبيل يف يبتذلون هم وإذا الحياة، بهم وتضيق بالحياة

لحبيبه: البحرتي يقول كان كما ويقولون كريم،

ا ن��دَّ م��ن��ك واج��ًدا أو ب��دي��ًال ـ��ت ع��ش��ـ م��ا ب��ك م��س��ت��ب��دًال أت��ران��ي
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ا ق��دَّ وأم��ل��ح ش��ك��ًال، وأح��ل��ى ًظ��ا، أل��ف��ا أف��ت��ن أن��ت ل��ل��ه! ح��اش��ا

التعليل عىل والقدرة الحيلة وسعة الذكاء من حظه يعُظم مهما القارئ يستطيع ولن
املفاوضات عىل اختلفت التي األطوار لهذه معقوًال مصدًرا يجد أن والتأويل والتحليل
القلوب ويمزق النفوس يعذب الذي الحب غري كامل عام من أكثر بل كامل، عام أثناء

األجسام. ويضني
فيه يشيع وطمع الرغبة، تمازجها برغبة دائًما الحب يبدأ كما الحب هذا بدأ وقد
يمد كان ساستنا بعض أن شك غري من يذكر والقارئ اليأس. يعروه وأمل الخوف،
امتألت وقد اإلنجليز عن طرفه يرد ثم وُهياًما، فتونًا نفسه امتألت وقد اإلنجليز، إىل طرفه
الشاعر قول وينشد ليُحجم، ويُقدم لينأى، ويدنو ليبعد، يقرب وإشفاًقا. خوًفا نفسه

القديم:

ح��ب��ي م��ن ق��ل��ب��ك ال��ل��ه أراح ب��ح��ب��ي ت��ب��رًم��ا ه��ذا ك��ل ف��ق��ال��ت ش��ك��وت
ذن��ب��ي م��ن ال��ت��ب��اع��د ف��ت��ع��ت��د رض��اه��ا ط��ال��بً��ا ف��أب��ع��د ف��ت��ق��ص��ي��ن��ي وأدن��و
رب��ي! م��ن ال��ش��ك��ر أس��ت��وج��ب ب��ه��ا أش��ي��ر ت��ع��رف��ون��ه��ا ح��ي��ل��ة م��ن ه��ل ق��وم ف��ي��ا

بألوان الشاكي عىل وتشري الشكاة هذه تسمع الوقت ذلك يف السياسية الهيئة وكانت
كثري يف واإلقدام الرقيق والعزم الرفيق بالحزم يشري الناس بعض فكان الحيل؛ من
غري يف واإلقدام املخيف والعزم العنيف بالحزم يشري الناس بعض وكان االحرتام، من
الشعب وكان العاذلني، هذين بني أو الناصحني، هذين بني يرتدد الشاكي وكان إحجام،
القريب البعيد الحبيب وكان أخرى، مرة منه ويضحك مرة الشاكي لهذا يرثي املرصي

يقول: حيث بشار صاحبة صنيع يصنع

ال��م��رت��دِّ ك��ال��نَّ��َف��س ان��ث��ن��ت ث��م خ��دِّ ع��ن وج��َل��ت ب��َخ��دٍّ ص��دَّت

يقول: حيث جميل صاحبة صنيع أو

األب��اط��ح س��ه��ل ال��ُع��ْص��م يُ��ِح��لُّ ب��ق��ول م��ل��ك��ت��ن��ي م��ا إذا ح��ت��ى وم��نَّ��ي��ِت��ن��ي
ال��ج��وان��ح ب��ي��ن غ��ادرت م��ا وغ��ادرِت ح��ي��ل��ة ل��َي ال ح��ي��ن ع��ن��ي ت��ن��اءي��ِت
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يقول: حيث جرير صاحبات صنيع أو

م��ع��ي��ن��ا ي��زال م��ا ب��ع��ي��ن��ك وش��ًال غ��ادروا ب��لُ��بِّ��ك غ��دوا ال��ذي��ن إن
ول��ق��ي��ن��ا ال��ه��وى م��ن ل��ق��ي��ت م��اذا ل��ي وق��ل��ن ع��ب��رات��ه��ن م��ن غ��يَّ��ض��ن

الوقت: ذلك يف الولهان املتيم املهيم العاشق لهذا يقولون يكونوا لم اإلنجليز ولكن
بني املساواة عىل تقوم التي الرشكة له يذكرون كانوا وإنما ولقينا؟ الهوى من لقيت ماذا
أن يمكن الذي والجالء االستفتاء، بعد السودانيون به يظفر الذي واالستقالل والند، الند
يرتجح العاشق ذلك زال وما … البحرية والقواعد املطارات تُستبقى أن برشط يتحقق
الباب، دونه من وأغلق األسباب، به تقطعت حتى واليأس، األمل وبني والبعد، القرب بني
عنه وسكتت السن به تقدَّمت آخر مرصي سيايس وأقبل العذاب، ونهاره بليله ووكل
رأى حني الهيام عاوده قد ربيعة أبي بن عمر أن يذكر القارئ ولكن الهوى. دواعي

فقال: عاشَقنْي

ال��ع��اش��ق��ي��َن ي��ل��ق��ى ح��ي��ن م��ش��وق ت��س��لَّ��ى وإن ال��ق��دي��م ال��ش��وق وذو

سلفه، به امتُحن ما بمثل يُمتحن الشاب، الشيخ القديم، الجديد سياسينا وإذا
عزًما منه وأمىض حيلًة سلفه من أوسع ولكنه به. شقي ما بمثل العشق من فيشقى
الِبىل. ويدركها تتمزق حني الثياب وتجديد تتقطع، حني األسباب وصل عىل منه وأقدر
ويرجو الدعاء، يف ويُلِحُّ يدعو زال فما سلفه، يبلغه ال ما بلغ قد ذلك أجل من وهو
أمل من شعاًعا إليه تحمل الحبيب رسل فأقبلت له، استجيب حتى الرجاء، يف ويمعن
الحظ، بأعظم استأثر وإن يشء، بكل وحده يستأثر فلم كريًما، وكان رجاء، من وبريًقا
أو مرتني أو مرة الرسل، لقاء من شيئًا لهم وأتاح واملتيمني، العشاق حوله من جمع فقد

املقيم. والنعيم املتجدد والحديث املتصل باللقاء نفسه واختص مرات،
وفيه واليأس، األمل وفيه والسخط، الرضا فيه أطوار؛ علمَت كما الحب ولكن
فاتصلت البديع؛ السيايس الحب هذا عىل نفسها األطوار هذه اختلفت وقد والبعد. القرب
بشخصه البعيد الحبيب مقدم وأن غايتها، إىل منتهية أنها الناس استيقن حتى املفاوضات

فيه. شك ال واقع برسله القريب

108



حب

املعاهدة، وإمضاء األحباء للقاء فمرصبزيارته سيرشِّ بيفن املسرت إن يقال كان فقد
القريب بشخصه البعيد الحبيب مقدم أن الناس استيقن حتى املفاوضات انقطعت ثم
وتبىل، وتتجدد وتنقطع، تتصل املفاوضات جعلت ثم فيه. أمل ال منه ميئوٌس برسله
ويعرفون العشق يحسنون الذين هم جماعة إال العاشقني كثرة وملت الشعب ضجر حتى
فهؤالء الظاء؛ بفتح الحبيب كَظلم — الظاء بضم — الحبيب ُظلم ويرون حقه للحب
أن ويأبون بجحيمه وينعمون بشقائه ويسعدون أمله ويستلذون الحب، عذاب يحبون
يسعون ال لهم فما إليه، رسله وَدَعا يُقِدم أن الحبيب أبى سبيًال. قلوبهم إىل اليأس يجد
قيل وقد اللقاء! سبيل يف واألهوال املصاعب أنفسهم يجشمون ال لهم وما الحبيب! إىل هم
أن قبل إليه فلنرسع قائلهم: فقال املحيط، وراء ما إىل بعيدة رحلة ُمزِمع الحبيب إن لهم

القديم: العربي العاشق قول مغنيهم وغنَّى يرتحل.

ي��زي��ل��ه��ا ب��ي��ٍن ق��ب��ل أو م��ط��رًح��ا ب��ه��ا ال��ن��وى ت��ط��رح أن ق��ب��ل ب��م��يٍّ ��ا أَِل��مَّ
ق��ل��ي��ل��ه��ا ل��ي ن��اف��ع ف��إن��ي ق��ل��ي��ل س��اع��ة ت��م��ت��ع إال ي��ك��ن ف��إال

والهيام؟ والحب الغرام هذا من املرصي الشعب خطب وما القارئ: يسأل وقد
ألن يحبون السادة فهؤالء اجتماعي؛ وليس فردي أنه الحب طبيعة من إن فأجيب:
ذوق وال له نفس وال له قلب فال الشعب فأما الجمال، تتذوق ونفوًسا تخفق قلوبًا لهم
يبيح ال ولكنه وذوًقا، ونفًسا قلبًا للشعب إن شئت إن وُقْل يحب، ال ذلك أجل من فهو له،
فالشعب إفساًدا، ذوقه يفسد أن وال بنفسه، يستأثر أن وال قلبه، عىل يسيطر أن للحب
ذلك قول تذكر ألست املرتفني. خصال من للحب واالستسالم ترف، من له َحظَّ ال ساذج

العراقي: األمري الشاعر

ال��ح��دي��َدا ن��ذي��ب أن��ن��ا ع��ل��ى ـ��ل ال��نُّ��ج��ـ األع��ي��ن ت��ذي��ب��ن��ا ق��وم ن��ح��ن
األس��ودا ب��ال��ط��ع��ان ون��ق��ت��اد ـ��د ال��ِغ��ي��ـ ت��ق��ت��ادن��ا ال��غ��رام أي��دي ط��وع

القديم العراقي الشاعر األمري هذا يُشِبهون املرتفني العاشقني ساستنا أن ترى ألست
البأس من حظهم ولكن لندرة، إىل الحب ويقودهم النجل األعني تذيبهم قوم إنهم املرتف؟
عليهم تشهد أو بذلك، لهم تشهد عظيٌم، الشدة تكون حني الشدة ومن البأس يكون حني
أرض من عباس كوبري غري وعىل عباس، كوبري عىل أريقت ودماء أزهقت نفوٌس بذلك،
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تشهد أو بذلك، لهم وتشهد العام، ذلك من فرباير شهر غري ويف فرباير شهر يف مرص
بذلك عليهم تشهد أو بذلك لهم وتشهد االمتالء، يكون كيف عرفت سجوٌن بذلك، عليهم

األغالل. وثقل القيود عضَّ عرفت حرية
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وال النهار شمس من فليست الوضيئة؛ بالنجوم وال املضيئة بالشمس وجهها يشبَّه ال
تلك وجه عىل ألقته كما وجهها عىل امُلِرشق رداءها الشمس تلِق لم يشء، يف الليل نجوم

طرفة: فيها يقول التي البدوية

ي��ت��خ��دد ل��م ال��ل��ون ن��ق��ي ع��ل��ي��ه رداءه��ا أل��ق��ت ال��ش��م��س ك��أن ووج��ه

كتلك تميس أو فتصبح املتألِّقة الرشيقة الرقيقة غاللته وجهها عىل القمر يُْلِق ولم
نواس: أبو فيها يقول التي الحرضية

ألالءُ ال��ب��ي��ت ف��ي وج��ه��ه��ا م��ن ف��الح م��ع��ت��ك��ر وال��ل��ي��ل ب��إب��ري��ق��ه��ا ق��ام��ت

البدر بضوء وال وجالًال، جماًال األرض تمأل حني الشمس بضوء وجهها يشبَّه ال
ميَّاد: ابن فيها قال التي الحسناء بتلك تشبَّه وال وفتونًا، وسحًرا عذوبة األرض يمأل حني

ال��ت��ف��اح غ��ري��ض��ة م��ث��ل ص��ف��راء ط��ف��ل��ة ال��م��ع��اص��م ب��ي��ض��اء ف��ي��ه��ن

بدٌّ وجهها تشبيه من يُكن لم إذا وجهها يشبَّه وإنما يشء، يف كله هذا من فليست
حني أو امُلْدِبر، الليل بظلمة املقبل النهار ضوء يختلط حني يكون الذي الغبش بهذا
شيئًا استعار قد كدر غشاء وجهها فعىل املدبر؛ النهار بضوء امُلقِبل الليل ظلمة تختلط
أبوان الحياة منحها قد مولَّدة ألنها الليل؛ سواد من كثريًا وشيئًا النهار بياض من قليًال
والليل املرشق النهار ابنة فهي األسود، الجنس من واآلخر األبيض الجنس من أحدهما
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ضياءً حولها من تنرش حتى بالغناء صوتها ترفع تكاد ال ذلك عىل ولكنها جميًعا. املظلم
قد باأللباب، ويعبث النفوس ويستهوي القلوب يختطف وفتونًا ساحًرا وجماًال باهًرا
التي والرياض املحرقة الصحراء وخصائص والظلمة، الضوء خصائص صوتها جمع
وقد عنفوانها، يف الشمس ر تصوِّ قوة فيه والنعيم. والراحة والريحان الروح فيها يشيع
تصور ساحرة عذبة ٌة ِرقَّ وفيه الكون، من حولها ما عىل َمِلكة السماء أفق يف استوت
إىل والعقول الحلم، إىل النفوس يدفع رشيًقا رقيًقا الطبيعة عىل يرتقرق حني القمر ضوء
الغضب يأخذه حني البحر هدير ر تصوِّ قوة ذلك مع وفيه الغناء. إىل والقلوب التفكري،
سيبقى أنه إىل مطمئنٍّا املنترص بأنه واثًقا القاصفة العاصفة فيغالب أقطاره جميع من
تصور مقتصدة معتدلة قوة وفيه وتزول. وتتحلل ستفنى العاصفة أن وإىل ويهدأ،
غري يف واستمسك والرََّصانة الرزانة فآثر له بدا ثم يغضب أن همَّ وقد النهر، انحدار
وحني الحىص يناجي حني الجدول يصوران ولني رقيقة رقة وفيه انحالل، وال اسرتخاء
يصور حفي خفي همس وفيه واألعشاب. والنجم الشجر من شاطئيه عىل يقوم ما يداعب
بنفسها تعنف أن تريد ال التي اليَِقَظة املطمئنة الجنة يف األغصان وحفيف النسيم هفيف
مِرحة فِرحة يِقظة هي وإنما فتنام، الطبيعة ألثقال تستسلم أن تريد وال فتضطرب،
أطيارها، وتتناغى غصونها، تتناجى دعة، يف الحياة لها وتبسم دعة، يف للحياة تبسم
وال عليها تشق ال فنونًا والعبث والدعابة الفكاهة من يرس يف وأنهارها أزهارها وتتبادل

الناس. من بها يُلِمُّ من عىل تشق
أدري ال متواضعة؛ ساذجة ذلك عىل وهي كله، هذا من وأكثر كله هذا صوتها يف
أنها أعلم ولكن تحققها؟ ال أم نفسها أتحقق أدري ال بل تؤمن؟ ال أم بنفسها أتؤمن
سمحة الطبع، سخية النفس، كريمة ذلك إىل وهي وأقواه. وأحدَّه اإليمان أشد بفنها تؤمن
تعرف وإنما السائلني، عىل تتعلل وال البخل تعرف ال الروح، عذبة الشمائل، حلوة الخلق،
امُلثُل إىل وطموًحا وحنانًا ورفًقا وعطًفا حبٍّا الناس قلوب به لتمأل الفن منحها قد هللا أن
أثقالها، من والتخفف الحياة، أوضار عن التنزه يف ورغبًة الجمال، إىل وسموٍّا العليا،
وسعها ما النعيم هذا من تمنحهم فهي سفاسفها. من والتربُّؤ نقائصها، عن ع والرتفُّ

سبيًال. عليهم اإلقبال إىل تجد ال حني إال السائلني عن تصد وال املنح،
يف تغني إنها قائل يل قال أندرسون، هاريان املولَّدة األمريكية املغنية هي هذه
وإن شايو، قرص يف تغني وإنها اثنتني، ليلتني إال الباريسيني تمنح ال وإنها باريس،
قد كلها األماكن وإن تسمعها، أن تريد عليها طرأ ومن فيها أقام من كلها باريس
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يف صوتها سمعت قد وكنت ملشتاق. أمل وال لطامع مطمع فيها يبَق فلم احتجزت
لفًظا تجد أن استطعت إن املعجب من أكثر أو معجبًا به وكنت والراديو، الفنوغراف
ومهما الجهد، من ذلك يكلفني مهما لها أسمع أن فأزمعت اإلعجاب. فوق ما يؤدي
مشقة أحتمل ولم جهًدا أتكلف ولم العناء. من عيلَّ يفرض ومهما املشقة، من يحملني
ال الحيلة واسع الفندق وبواب يل. يحتال أن الفندق بواب إىل طلبت وإنما عناءً، أَْلَق ولم
املتعايص ويذلل الحرج ويفرج العسري ييرس وإنما بالعقبات، يؤمن وال املصاعب يعرف
رها أسخِّ وكيف بها أنتفع كيف أعرف ولكن جاءته، أين من أدري ال خاصة سحرية بقوة

باريس! يف املصاعب أكثر وما باريس، مصاعب تعرتضني حني
وتثاقل واعتلَّ م تجهَّ وإنما يبتسم، أن تعوَّد كما يبتسم فلم يل يحتال أن إليه طلبت
بالرجاء عليه أبخل ولم بليل. طارق يأتيهم حني يفعلون نواس أبي أصحاب كان كما
قد والناس أسبوع إال املشهودة الليلة وبني بيننا يكن ولم واثق، غري فوعد واإللحاح
مصبًحا بالبواب وأمرُّ إليه وأعود الفندق من أخرج وجعلت أسابيع. منذ األماكن احتجزوا
مرشًقا وينبئني صباح ذات بي يهتف ولكنه اليأس، عنده فأجد أسأله أن أخىش وممسيًا
تعجبني؛ وال تروقني ال قد أماكن ولكنها شايو، قرص يف األماكن وجد قد بأنه مبتهًجا
ويعجبني يروقني شايو قرص يف مكان كل قلت: كلها. أُِخذَت قد تالئمني التي فاألماكن
عىل نصبت كرايسٍّ عىل ستجلسون إذن قال: فيه. إيلَّ يصل أن يستطيع صوتها دام ما
األلحان تلك نفيس يف ترتدد األيام من بقي ما وأنفقت ذاك. هو قلت: املغنية. وراء املرسح
وما فرأيت، ذهبت املوعودة الليلة كانت فلما والراديو. الفونغراف يف سمعتها التي الدينية
الزحام اشتد وقد شايو، قرص يف يتدافعون الناس من مؤلَّفة ألوًفا رأيت رأيت! ما أروع
األصوات ارتفعت وقد الغناء. قاعة إىل املؤدية املسالك وكثرة القرص سعة عىل بينهم
األزهر كان التي األصوات بتلك ذكَّرني صفيق سحاب القرص جو يف منها انعقد حتى
أنحدر جعلت وقد تعود. ولن مضت التي السعيدة األيام تلك يف بها يموج الرشيف
أجلس أن يل أتيح حيث وأجلس املرسح إىل أصل ثم االنحدار، أعياني حتى وأنحدر
أنهكها ما لكثرة قوتي فيه وأسرتد تفرقْت، ما لكثرة نفيس فيه أسرتد وقت إىل فأحتاج
السامع يتبني ال التي باألصوات تموج والقاعة تنقيض، ال التي الساللم هذه يف التصويب
التصفيق من آخر مرتاكم موج ليخلفه فجأة املرتاكم املوج هذا ينحرس ثم شيئًا، منها
فجأة كله هذا يسكت ثم ينقيض. أن يريد ال الذي والهتاف املتالحق والرقص املتصل
فهًما الطري» رءوسهم عىل «كأن القديم العربي املثل معه تفهم عريًضا عميًقا سكوتًا
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ثم األبصار، وتشخص الرءوس وترتفع القلوب فتخفق العازف يندفع ثم دقيًقا. عميًقا
األلوف هذه نفوس عليه حملت سحريٍّا بساًطا غنائها من أعدت فكأنما املغنية تندفع
السماء؟ يف أم هو األرض أيف تدري ال بعيد. بعيد مكان إىل الريح مع وأرسلته املؤلَّفة
البرص ملح من أقل يف عادت قد النفوس ألوف وإذا العزف، ويسكت املغنية تسكت ثم
املتَِّصل، التصفيق إىل األيدي لتدفع ولكن لتحلِّل وال لتفكر ال املاثلة األجسام ألوف إىل
ثالث املشهد هذا ويتكرر الطويل. الهتاف إىل والحناجر املتالحق، الركض إىل واألرجل
الراحة إىل واملستمعون الغناء، من الراحة إىل املغنية تحتاج أن لوال تتَّصل تكاد ساعات
ثم تكاد، وما أنفسنا، إىل فيه نخلو وقت لنا فيتاح والسماء، األرض آفاق يف التطويف من
ثم األحالم، تعود ما كأروع الحلم ويعود القصص، يُستأنف ما كأحسن القصة تستأنف
نسعى أيقاظ نحن وإذا رجعة، غري إىل انقضت قد أحالمنا فإذا الليل ينتصف حني ننظر
الساعات بهذه االبتهاج بني قسمة قلوبنا وإذا منازلنا، إىل العودة نلتمس الشوارع يف

تعود. لن الساعات هذه ألن واالكتئاب؛ الِعذاب
كامًال أسبوًعا بالكتابة فأستأني للعاطفة االستسالم أكره ولكن أكتب، أن وأريد
الرزانة من ينبغي فيما أكتب أن أستطيع حتى وفتونها؛ إعجابها النفس عن يسكت حتى
قد ولو فيها، قصد ال حماسة إىل فأندفع اإلعجاب بي يطيش أن أحب وما واألناة. واملهل
انتهى حني الطرب ه استخفَّ الذي الفرنيس ذلك أغبط زلت وما القصد. أخطأت ملا فعلت
فقدم املغنية بلغ حتى متكلَّفة تؤدة يف وسعى كرسيه من فوثب الغناء من األول الشطر

خشوع. يف فقبَّلها يدها إىل وانحنى الزهر من طاقة إليها
وازدراء ود للسُّ بغض من أمريكا يف ما عىل أمريكا سحرت التي املولَّدة الفتاة هذه
يف الغناء عىل أُِريَدْت اإلباء؛ يكون ما كأقوى أبية الحرية، تكون ما كأكمل حرة للمولَّدين،
أُِذَن حتى الغناء عن فامتنعت لها؛ باالستماع لهم يُسَمح لن وَد السُّ أن وعرفت نيويورك
عنيًفا اجتماعيٍّا نظاًما بذلك وقهرت الرفيع بَفنَِّها االستمتاع يف البيض بمشاركة للسود

أمريكا. يف
وهي باريس، عىل فبسطته أمريكا، عىل فنها بسلطان تكتِف لم املولَّدة الفتاة هذه
وهب قد هللا ألن ال كله، املثقف العالم عىل تبسطه أن خليقة وهي لندرة، عىل تبسطه اآلن
وصوتها نفسها َف تُثَقِّ أن عىل القوة لها وهب قد هللا ألن بل فحسب، املعِجز صوتها لها
وإنما وحدهم، األمريكيني غناء وال وحدهم السود غناء باريس يف تغنِّ لم فهي وفنها،
يف الفن لنوابغ غنَّت أوروبا. يف املمتاز وبالغناء أوروبا بغناء يشء كل قبل باريس سحرت
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وغنَّت واإليطالية، والفرنسية واألملانية باإلنجليزية غنَّت والنمسا، وإيطاليا وأملانيا فرنسا
من أليس اضطراب. وال أَْمٍت وال ِعَوٍج غري يف أصحابها فيها يغني كما اللغات هذه يف
تأخذ أن عىل املعجزة وقوتها املعِجز وفنها املعجز لصوتها باإلعجاب جديرة أنها الحق
اإلعجاب وتنتزع لها الفن وتروض للفن تروضها حتى واألغالل القيود بأثقل نفسها

العاملني؟ يف املاليني نفوس من واإلكبار
الثقافة بأن مؤمنًا زلت ما أني أشهد ولكن املحافظة، يف مرسًفا أكون فقد أنا أما
وسيظالن — يزاالن ال الفن وسلطان الثقافة سلطان وبأن األرض، يف العليا القوة هي

سلطان. كل فوق —
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