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اإلهداء

اعرتاًفا أثارت عاودتني كلما قديمة، ذكريات حسني طه الدكتور بنفيسألستاذي
منرصًفا كنت أنني مع األدب، إىل وجهني الذي فهو نسيانه، أستطيع ال بالجميل
دراسة من انتهيت قد أنني من وبالرغم رغباتي. بكل القانون إىل حياتي بَدء يف

العملية. حياتي يف غلب الذي هو الكبري األستاذ هذا توجيه أن إال الحقوق
ولقد أوروبا، إىل إلرسايل س تحمَّ مرص يف الدراسة من انتهائي وبمجرد
عن بحثًا قدمت قد وكنت الطبي. النظر كشف يف النجاح عن عجزت أن حدث
اللغة آداب ليسانس من مادة يف التحريري االمتحان مقام ليقوم ة الرُّمَّ ذي
ليقرأ ذاك إذ والتعليم الرتبية وزير إىل وذهب البحث هذا أستاذي فأخذ العربية،
مجلس من قرار استصدار يضمن وبذلك جانبي، إىل فيكسبه منه فقرات عليه

كان. ما وهذا العويص، الطبي الكشف هذا من بإعفائي الوزراء
الدرس يف الخاصة خططي لنفيس وضعت حيث أوروبا؛ إىل وسافرت
والقيت الرسمية، الخطط مع يتمىش ال ما الخطط تلك يف وكان والتحصيل،
الكريم. األستاذ هذا جواري إىل دائًما أجد كنت ولكنني العنت، بعض ذلك من
اإليمان ثم الرأي، إبداء يف الشجاعة هما: كبريين؛ شيئني عنه أخذت ولقد
اإلحساس عىل دائًما حملني مما والفرنسية؛ اإلغريقية وبخاصة الغربية، بالثقافة

تفاصيل. من فيه نختلف قد مما الرغم عىل نفيس، إىل قريب بأنه
بالفضل مني اعرتاًفا الكتاب هذا له إهدائي يف يجد أن أرجو اليوم ذا أنا وها

الحساسية. بالغة والنفس الشباب أول يف وأنا به حباني الذي
مندور محمد





املقدمة

العربي األدب نُدخل أن بها نستطيع التي الطريقة يف أفكر أخذت أوروبا من عودتي منذ
عىل دراسته ومنهج ووسائله موضوعاته حيث من وذلك العاملية؛ اآلداب تيار يف املعارص
يف وأفعلها املناهج أدق هو األدب معالجة يف الفرنيس املنهج بأن أومن كنت ولقد السواء.
يقوم فرنسا يف فالتعليم النصوص»، «تفسري يسمونه ما هو املنهج ذلك وأساس النفس،
عليها، والتعليق وتفسريها الُكتَّاب كبار من املختارة النصوص قراءة عىل درجاته جميع يف
عرًضا بالعرض، واللغوية األدبية واملبادئ العامة النظريات األساتذة يتناول ذلك أثناء ويف
محارضات بها تُلقى ال الفرنسية والجامعات يرشحونها. التي النصوص تؤيده تطبيقيٍّا
وال بل نقد، وال بالغة وال نحو فال باألدب، تتصل التي النظرية العلوم عن دروس وال
اللغة يف نجد قلَّما هنا ومن النصوص، رشح أثناء ذلك كل يعالج وإنما فرنيس، أدب تاريخ

مثًال. اإلنجليزية اللغة يف نجد ما نحو عىل النظري األدبي النقد يف ُكتَّابًا الفرنسية
ظروفنا إىل نظرت قد كنت وإن رأيي، عليه استقر الذي هو التطبيقي املنهج هذا
خالل العامة النظريات بسط عىل فحرصت العامة، التوجيهات إىل وحاجتنا الخاصة
وأدب أدبنا بني قائمة تزال ال التي الفروق إليضاح املوازنات عىل اعتمدت كما التطبيق،
هذا من املعارص املرصي باألدب الخاص الجزء يف القارئ يجده أن أرجو ما وهذا الغرب.
طه محمود وعيل فارس وبرش الحكيم دواوين أو روايات بنقد أكتِف لم حيث الكتاب؛
واتخاذها كاألساطري عامًة مسألًة حديٍث كل يف عالجت بل حسني، وطه تيمور ومحمود
وما … القصة يف الواقع ومشاكلة الواقعي واألدب األسلوب وفن القصص، أو للشعر مادًة
تحامل. وال مجاملة غري يف األوروبيون يفعله وما نفعله ما قدَّرت حديث كل ويف ذلك. إىل
العامة املناقشات إىل سننزلق أننا وأحسست وأحاديث، ردوًدا املقاالت تلك أثارت ولقد
بعض بنقد العام اتجاهي أوضح أن من ا بُدٍّ أَر فلم األدب، مجال يف تحديدها يصعب التي



الجديد امليزان يف

الجمال مواضع من أحس ما عىل القارئ يد فيه أضع أن أحاول موضعيٍّا نقًدا النصوص
أدبهم يف وأحسست املهجر، ألدباء وكتابات قصائد من بعٍض عىل اختياري ووقع والقبح.
أن الظن وأكرب الناس. بها يتهامس التي األرسار موقع نفيس يف وقع ما واأللفة الصدق من
السبب هي النفسية الحقيقة هذه كانت ولربما الجهر؛ يف منه بكثري أقل التهامس يف الكذب
بهذا إعجابي رس عن األدباء من نفر تساءل ولقد باملهموس. األدب لهذا تسميتي يف األول
البعَض يأبى بينما بعضها، السليم األخالقي الذوق يقبل قد التي الفروض وافرتضوا األدب
ملا وذلك الكتاب؛ من الجزء ذلك يف املناقشات هذه أصداء من بعًضا سجلت ولقد اآلخر.
عامة. مسائل من تعالج بما وتوضحها آرائي تتمم ألنها ثم اإليمان، حرارة من فيها نفثت
بحكم — تناولت مما غريها وعن عنها تحدثت التي النصوص لتلك دراستي أثناء ويف
هذا ركزت ولقد للنقد. عام منهج نفيس يف يتكون أخذ — لألدب كمدرس الجامعة يف عميل
النقد: «مناهج عنواني: تحت الفهرست يف القارئ يجدهما الكتاب هذا من جزأين يف املنهج
يالحظ أن القارئ وباستطاعة الفقهي». املنهج والنقد: «املعرفة العالء»، أبي عىل تطبيقها
النزوات معناه ليس فالذوق األلفاظ، تلك ملعاني تحديٍد عىل وذلك تأثري، ذوقي منهج أنه
إال هو ما النقد، ومناهج األدب عن مقايل يف وضحت كما منه، كبري وجانب التحكمية،
وسيلة الذوق يصبح وبذلك وتعليلها، الضوء إىل إبرازها نستطيع وشعورية عقلية رواسب
تقرير إىل سبقني أنه أنكر ال كنت وإن الغري، لدى تصح التي املعرفة وسائل من مرشوعة
عن مقاالتي يف القارئ يرى ما نحو عىل والجرجاني كاآلمدي أنفسهم العرب اد نُقَّ كبار ذلك
التأثري، الذوق عن تغني معرفة هناك ليست بأنه أومن كنت وإن إنني ثم والنقد. املعرفة
االستنارة مجال — املجال هذا ويف مستنريًا. الذوق يكون أن عىل أحرص ذلك مع أنني إال
فقراءة األساس، هي وهذه اللغوية األدبية املعرفة فهناك املعرفة: من نوعني بني أميز —
هناك وليست النفوس، يف األدب ملكة تكوين إىل السبيل هي والُكتَّاب الشعراء كبار مؤلفات
أنواع من ذلك دون ما وأما وتذوق، وفهم درس قراءة تكون أن عىل وذلك غريها، سبيل
كانت وإن فهي إليها، وما والتاريخية واألخالقية واالجتماعية النفسية كالدراسات املعرفة
عىل تطغى أن أريد ال أنني إال آفاقه، وتوسيع عامة ثقافًة األديب تثقيف يف الفائدة عظيمة

لغوي. كفن لألدب دراستنا
من وأنه العلوم، من غريه عن بمنهجه األدب يستقل أن الواجب من بأنه مؤمن وأنا
بها يقول التي الشكلية بالنظريات يأخذ أن أو آخر، علم أي منهج عليه يطبق أن الخطر

األخرى. امليادين يف العلماء
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املقدمة

من دقيقني لنوعني أمثلًة الكتاب من اآلخرين الجزأين يف أورد أن عىل حرصت ولقد
املشتغل واجب فمن الشعر»، و«أوزان النرش» «أصول وهما: النقد؛ تسبق التي املعرفة
األمر نهاية يف األدب دراسة كانت إذا ألنه وذلك املسائل؛ هذه بأمثال علًما يحيط أن باآلداب
النص صحة من أوًال يتأكد أن من التذوق ذلك يريد ملن غنى ال فإنه النصوص تذوق هي

شعًرا. كان إن االستقامة تلك وكيفية وزنه استقامة ومن أمامه الذي
الذي القارئ يكفي ما فيه أن فأحسست منه انتهيت عندما الكتاب هذا يف نظرت ولقد
شجعني ما هذا يف كان ولقد ودراسته، لألدب العامة باألصول منه ليخرج النظر يمعن
تمخضت ملا وفًقا إليها، واإلضافة وتنقيحها قراءتها أعيد املقاالت هذه إىل أعود أن عىل
ما أكثر التغريات تلك كانت ولقد بمرص، قضيتها التي الخمس السنوات أثناء تجاربي عنه

املقاالت. أقدم يف تكون
املجلة قارئ أن وهي الكتاب، هذا نرش إىل أيًضا دفعتني نفسية مسألًة هناك إن ثم
الثاني. يصطنعهما الذي والصرب بالِجد يقرأ ما يتناول األول أظن فما الكتاب، قارئ غري
أركز أن إىل و«الرسالة» «الثقافة» ب األحاديث هذه معظم نرشت عندما مضطرٍّا كنت ولقد

املقال. حدود يف منه أفرغ حتى قوله أريد ما
بعض أو جملة يف أطرافها جامًعا لها عرضت كثرية مشاكل القارئ سريى ولهذا

عندها. يقف أن يف األمل كبري ويل جمل،

مندور محمد
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املعارص األدباملرصي

ووظائفه النقد

من َعمل ماذا لنرى الرتاث نحيص أن — علينا يجب بل — لنا يحق جيلنا، نهض وقد اآلن
مراجعة أن من واثقني ساروا، كما بينة عىل لنسري نعمل؛ أن علينا بقي وماذا سنٍّا، يكربنا
ما رسعان إذ نضجه؛ عند الشباب عمل من دائًما هو األفق وتخطيط النهج ورسم القيم
التي الفذة العبقريات نستثني أن إال اللهم املحافظة، إىل لها معارشتنا بطول الحياة تسلمنا
السذاجة من يشء من محددة ثائرة نزعة كل يف بد ال أنه البنيِّ ومن السنني. أبد شابة تظل
مؤقتًا ولو نعمى وأن بالصعوبات، نستخفَّ أن معها نستطيع سذاجة، الناس يسميه ما أو

والبطش. القوة بأيديهم َمن الحق سبيل يف نجاهد عندما أخطار، من له نستهدف عما
أشياء. يف وأخفق يشء يف نجح قد السابق الجيل أن يلحظ الحديث أدبنا يف والناظر
االجتماعية. الهيئة لضغط الجيل ذلك خضوع هو يبدو فيما اإلخفاق ظواهر وأكرب
فالشيوخ معها، الصلح إىل بنا ينتهي ما كثريًا بالحياة الزمن امتداد أن أجهل ال إنني نعم،
التجارب طول أن أعلم كما املتشائمني. الساخطني الشبان من وتفاؤًال رًضا أكثر عادة
تجربة كل إن بل حداثتنا، أيام لضيقها نفطن نكن لم للممكنات بحدود يبرصنا ما كثريًا
ترتد أن االجتماعية لحياتنا الخري من يكون قد أنه ذلك إىل وأضيف خطانا. يُثقل عبءٌ
عىل واطرادها األمور الستقامة رضورة نهوضها يف التي املقومات بعض عن هجماتنا
قسوة املادية للحياة بأن يبرصنا ما اليقظة من وبالنفس عداه. ملا الثبات فيه يشفع نحو
السلطة وشهوة الجاه وسحر الشهرة وإغراء الطموح وثمة العزم، أصلب تُلني ما كثريًا
انتهوا قد كتابنا معظم بال ما أتساءل: هذا كل رغم ولكني نزعات، من ذلك إىل وما الزمنية
نرجوه، ما ذلك اآلخر؟ اليوم من باقرتابه يشعر من إيمان أهو «محمد»؟ عن بالكتابة
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أن يوًما هالني ولكن التزمت. درجة إىل وصلنا قد أننا هو فيه، شك ال أمر ثمة ولكن
كلمة بالراديو يل حديٍث من أسقط أن إىل يدعوني األفق باتساع املعروفني ُكتَّابنا أحد أرى
يتهمني أن من خوًفا اليونانية؛ األساطري يف املعروفة الغابات لعرائس ترجمة «حوريات»
خرافات عن الحديث بصدد وأنا القرآن، يف وردت لفظة الستعمال الدين عن باملروق أحد

اليونانية! الوثنية
دون نناضل وأن سابقونا، ألقاها التي األسلحة التقاط إىل نعود أن لنا بقي إذن،

معتدين. وال باغني غري حقوقه وتقديس البرشي الفكر وكرامة الرأي حرية
العربي بالنثر ينتقلوا أن استطاعوا إذ الفني؛ املجال يف يكون ما أوضح نجاحهم وكان
املبارش التعبري إىل العقيم اللفظ من األخرية العرش السنوات يف — بالشعر بل — الحديث
«للديوان» وكان الكروان»، «دعاء إىل هشام» بن عيىس «حديث من الحياة: إىل الصنعة ومن
األدب معنى ينقلوا أن استطاعوا ولقد كبري. فضل التطور هذا يف سابقينا كتب من وأمثاله
املذهب ألنصار اليوم يعد لم بحيث منا، املتخلفني إىل األوروبيون يفهمه كما الكتابة، وفن

يذكر. نفوذ بالدنا يف السقيم اللفظي
إعالنًا، أو سبابًا إما النقد أصبح حتى «موازين» نرى نعد فلم سريته الزمن وسار
ذاك أو هذا تريض أن إال لها هم ال العظمى والجمهرة «األصنام»، يحطم أن يريد فهذا
اد النقَّ هؤالء معظم أن ظني وأكرب األدبي، النقد صيغة يف متنكًرا إعالنًا كتبه عن باإلعالن

وبعضصفحات. العنوان عدا فيما عنه يكتبون ما يقرءون ال املحرتفني
أن يستحق ما قراءة إىل فيعمد به يثق أن الجمهور يستطيع الذي بالنقد هذا وليس
األوروبية املجالت يف نرى ما نحو عىل وأفالم، مرسحيات من يُرى أن يجب ما رؤية أو يُقرأ
أمانة الجمهور هداية يف األمانة عىل — للنقد تخصصه الذي العام الباب يف تحرص— التي

الذوق. صادقة مستنرية
معاٍن من فيه ما فيولِّد ينقد، أن يريد ما قريب عن يدرس الذي بالنقد هذا وليس
معه يستطيع ما الخربة من وال الوقت من عادًة يملك ال الذي القارئ برص تحت يضعها
الكثري، اليشء النص إىل ليضيف الحقيقي الناقد إن بل فيه. ما كلَّ النص من يستخرج أن
واجبه من بل حقه من وهذا اإليحاء، عىل قدرة من الجيدة الكتب يف ما بفضل خلًقا يخلقه
النقد أن الحق ويف تطيق. ال ما يحملها أو مخرجها غري املعاني فيخرج يتعسف ال دام ما
أو حادثة بمناسبة أو كتاب بمناسبة ونعرب ونفكر نحس أن سيان إذ جديد؛ خلق الجيد

مثري. من له بد ال تفكري وكل إنساني، مشهد
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املعارص املرصي األدب

العقلية األمانة وجهة األدب توجيه يف يساهم أن يستطيع الذي بالنقد هذا وليس
والروحية! املادية نشاطنا مظاهر كل يف والصدق األمانة إىل أحوجنا وما العبارة، يف والصدق
باطلها وتفنيد القيم مراجعة يف عامل أقوى أرى فيما واألدب ألزم. الروح مجال يف وهما
فنجامل السلع منزلة ننزله أن اإلجرام ملن وإنه حياتنا، مناهج أسلم واألدب صحيحها، من
«اسربو أو النمر» «صابون عن نعلن كما كتابه، عن نتحدث بأن ذاك أو الكاتب هذا
من كان وإال النفاق، هذا يخدعه ال نفسه فالكاتب ألحد، نفع غري يف وذلك الروماتيزم»،
ففقد استيقظ حتى خديعته طالت قد والجمهور كاتبًا، يسمى أن يستحق ال بحيث الغفلة

والُكتَّاب. الكتب عن يقرأ مما الكثري يف الثقة
أكون أن أولهما: لغرضني؛ أقدمت ولكني جهد، من الصفحات هذه يف ما أعلم وأنا
فيها وجدت فإن الكتب، من يدي تحت يقع ما قراءة إىل أسبقهم الُقرَّاء، لجمهور هاديًا
عن الُقرَّاء حدثت أجد لم وإن إياه، مشاطرتي إىل غريي ودعوت الخري، ذلك أظهرت خريًا
غريهم. تجارب من الناس يفيد التي الضيقة الحدود تلك يف ولو تنفع، لعلها تجربتي
هذا أكان سواء الجمهور، لدى رسالته يؤدي أن عىل الجيد للكاتب عونًا أكون أن وثانيهما:
أقدامه. وقع الزمن رمال عىل يخلف أن إىل وفق قد منتهيًا أم األمل عنه ينبعث ناشئًا الكاتب
املجد، أوج إىل انتهوا الذين أدباؤنا يكتب ما خالل الجمهور أقود أن ليرسني وإنه
بالزهو نفوسهم فتعقم نفسه، لنجاحهم فريسة الُكتَّاب هؤالء يقع أال رشط عىل ولكن
أو مجد من اكتسبوا ما عىل معتمدين بالجهد أقالمهم يأخذون فال عقولهم، أمانة وتفسد
وال يكتبون، بما العناية يف يشقون ال أنهم نحس أصبحنا قد كتاب من لدينا وكم شهرة.
كتابتهم كانت ولو عليهم، الجمهور إقبال من — يظنون فيما — لوثوقهم فيه، التفكري يف
يضمنون إذ إليهم؛ يقدمون ما بلهفة يقبلون واملجالت املطابع وأصحاب وسخافة، هذًرا
ما بقيمة تعلقه من أكثر باألسماء، تعلقه يف الجمهور حمق بفضل املادي الرواج ورائه من
مربًما قضاء فيه أن كما السليم، النظر ذوي اليقظني القراء بعقلية استخفاف هذا ويف يقرأ،
أن نريد التي الراهنة وثقافتنا الروحي برتاثنا تنزل كبرية وخسارة أنفسهم، الكتاب عىل
يعلمون األفاضل وكتَّابنا أساسها. من األوىل الحجارة عند زلنا ما والتي أصيًال، بناءً نبنيها
من يفلت الذي املجد الحقيقي؛ املجد عىل حريصني كانوا إن واجباتهم أول أن العلم حق
املتصل بالجهد أنفسهم يأخذوا أن هو الجماهري، تهريج ال الباقي املجد الزمن، طوفان
مجرد الناس إىل الحديث يف بل الكتاب ويف املقال يف اليقظة والقسوة املستمرة واملراقبة

أشق. عنه والعبارة شاق أمر فالتفكري أنفاًسا، يتبدد حديث
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النجاح! وليحذروا أنفسهم، إذن فليحذروا
الوسائل هذه أن فيه شك ال والذي والجرائد، واملجالت والراديو السينما مشكلة وثمة
بالدنا يف واألمر الكتاب، مكان يدانيه ال مكانًا الشعوب، كل حياة بل حياتنا، يف احتلَّت قد
بحكم وذلك القراءة، عىل اإلقبال من أكرب واالستماع املشاهدة عىل اإلقبال نرى إذ أوضح؛
عىل والقراءة سيطرة. أشد أمثالنا من الكساىل حياة عىل يسيطر الذي الجهود أقل قانون
حالة وهذه التافهة، واملجالت الجرائد عىل تقترص بل القوية، الكتب إىل تمتد تكاد ال قلتها
يف دخًال الناس وفقر االقتصادية للمسألة أن يف أشك ال وأنا لها. عالج التماس يجب محزنة
بكسب وذلك أيًضا؛ الثقافية الناحية من عمله يمكن ما هناك أن أعتقد ولكني الظاهرة، هذه
وينري اإلحساسات ويهذب القلوب يرفع ما ففيها القراءة، إىل دعوته ثم الجمهور لثقة النقد

بمللها. ويذهب الحياة يجدد ما فيها بل الُخلق، ويربِّي العقول
تستطيع أالَّ أخىش أيٍد بني مرتوك املجالت من والكثري والراديو واملرسح السينما وأمر
الوطن؛ وحق الشعب حق يف إجرام وهذا رسالة، لها أن تعرف ال قد إنها بل رسالتها، أداء
تثقيف يف األثر محدودة عابرة فانية أشياء تكن وإن فهي اد، النقَّ بها يُعنى أن يجب ولهذا
من أنه يف شك من وليس الرضر. شديدة االنتشار واسعة أنها إال حقيقية، ثقافة الشعوب
نستطيع ما جانب إىل عنها والدفاع وحمايتها مواطنينا حياة تجميل يف نساهم أن الواجب

الناس. من للخواص أو ألنفسنا نكتب أن
أن إىل نسعى بدورنا نحن وها تحقيقه، استطاع ما السابق الجيل حقق فقد وبعد،
التيار يف املعارص املرصي والتفكري املعارص املرصي األدب ليدخل األخرية الخطوة نخطو

العام. اإلنساني
أصالتها، أعتقد فيما نفس فلكل ألنفسنا، اإلخالص — ريب بال — هو ذلك وسبيل
فتؤتي تنميها عنارص من به تمتاز ما إدراك عىل النفوس تلك يساعد ما النقد يف ولعل

ثمارها.
يهمس. قلَّما فهو Intimacy األلفة عن بعده هو أعتقد، ما عىل أدبنا، يف نقص وأكرب
يف أم الصياغة يف سواء عليه املهارة وغلبة فيه اإلخالص ضعف غري سبب من لذلك وهل

التفكري؟
نحو عىل مهموًسا أدبهم ليأتي السذاجة إىل بل التواضع، إىل حاجة يف ُكتَّابنا من كثري

الخالدة. اآلداب معظم أتت ما
يحسوا لكي الحياة؛ رضورات من بهم تنجو أن الدولة عىل ُكتَّابنا من وكثري هذا،

يكتبون. فيما أنفسنا سنجد وعندئٍذٍ واستجمام، هدوء يف ألنفسهم ويفكروا ألنفسهم
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األدب يف واألساطري «بجماليون»

يف يكتب حسني طه كالدكتور كاتبًا رأينا حتى إلينا، سبيلها تشق األساطري أخذت وأخريًا
ذلك — عنها رصف أو — فيها ودفن ماتت الصديق! أيها قناتنا ماتت «لقد «أديب»: روايته
يرسل مستبًرشا وادًعا، هادئًا فرًحا، فيها ينطلق كان الذي األساطري آلهة من الشاب اإلله
أو مجراه، يف فدفن الشاب اإلله هذا مات جانبيه، عن الجمال ينثر جميًال حوله، من الِبْرشَ
يتميز ال وجرى املاء، من ماء فأصبح اإلبراهيمية يف وفني مجراه، عن وُردَّ اإلله هذا طرد
وال فرًحا، وال حزنًا الناس نفوس يف يثري ال أحًدا، هو يعرف وال أحد يعرفه ال غريه، عن
إنك أيًضا. نفسه نيس بل الناس، هو ونيس الناس نسيه عنه، بالحديث ألسنتهم تجري
فإذا املعابد، هم وأقاموا املعابد لهم أقيمت إذا إال لهم حياة ال األساطري آلهة أن لتعرف
الشاب اإلله هذا معبد هدم فقد طرًدا، األرض من طردوا أو ماتوا فقد معابدهم هدمت
أصبحوا الذين اآللهة من كغريه حديثًا وأصبح األرض من نفي أو هو فمات القناة، وماتت

أحاديث.»
به يلقي خرب غري تجد لم معنًى من الطويلة الفقرة هذه خلف عما بحثت أنك ولو
عاد قد حسني طه فيها نشأ التي القرية نفس يف نشأ الذي فاألديب مواطنه، إىل مواطن
القرية، إىل اإلبراهيمية من تنساب كانت أن بعد ردمت قد ترعتهم أن فوجد بلدته إىل
لألمكنة إلفه عىل كتب مما موضع يف دل الذي حسني طه حزن قل: أو لزوالها األديب وحزن
األساطري إىل فلجأ تجد، مما نفسه شفاء عىل الكاتب واحتال مرهًفا، إحساًسا بها وإحساسه
إن إذ سيان؛ بعد واألمر اآللهة، صفات أو اإلنسان صفات األشياء عىل خلعت التي اليونانية
من هومريوس جعل ما نحو وعىل البرش. شاكلة عىل الشعب هذا خلقهم قد اليونان آلهة
قناة من يجعل حسني طه ترى «أخيل»، البطل يصارع إلًها اإللياذة يف اإلسكامندر نهر
شاب باإلله وإذا خرافة، إله أو أسطورة أنه وينسينا يُنىس ما رسعان شابًا إلًها بلدتهم
هذا حياة بني يمزج بالكاتب وإذا بفنائها، يفنى األصح عىل أو القناة يف ويدفن يموت إنيس
القارئ نفس يف التأثري من بلغ قد العاطفة من فيًضا فيه وينفث حوله، من وحياة الشاب
التشخيص. هذا بغري إليه تصل أن بمستطيعة — رقت مهما — األلفاظ كانت ما مبلًغا،

اليونانية «بجماليون» أسطورة يتناول الحكيم توفيق األستاذ اليوم نرى نحن وها
ال التي الحياة مشكلة الكاتب، تعني أنها نحس مشكلة لعالج وسيلة منها ليتخذ األصل
وتقتضيه تالحقه أبًدا هي نجاح، من أصاب مهما عنها، الصدوف إىل سبيًال الفنان يجد
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كريت جزيرة يف كان قد بأنه أساطريهم إحدى فجرت اليونان فطن هذا وإىل حقوقها.
مظاهر من نفر قد ألنه أو الفن، عىل حياته ليوفر يتزوج أال عىل عزمه عقد بارع فنان
تقام كانت التي الصاخبة األعياد تلك الحب، إله فينوس بأعياد رآهن كما النساء، استهتار
وغضبت اآللهة. تلك معبد كان حيث للجزيرة؛ الجنوبي الساحل عىل «أماتونتوس» بمدينة
واشتعلت «جاالتيه»، اسمه صنعه من عاجي تمثال حب بقلبه فألقت كربيائه من فينوس
قلب ورق بالتمثال، الروح تنفث أن اآللهة إىل فرضع الحياة، رغبات املسكني الفنان بحواس
«بافوس» هو ولد منها له وكان جاالتيه من بجماليون وتزوج فاستجابت، لرضاعته اآللهة

كريت. بجزيرة الشهرية الحب مدينة «بافوس» مدينة مؤسس
يونانية أسطورة إىل فلجأ نفسه، يف النزاع جانبي يجسم أن «الحكيم» شيطان وشاء
ينمو النرجس رأى اليونان خيال أن وذلك النرجس؛ أي «نرسيس» أسطورة هي أخرى
شابٍّا األصل يف كان النرجس إن قالوا: أسطورة. له فاخرتع الغدران شواطئ عىل دائًما
اآللهة فنسخته بجماله، ليتمتع املياه مرآة يف النظر يطيل وكان جميل، أنه يعرف جميًال
املحدثون النفس علماء وجاء صفحتها. يف لتطل املياه حافة عىل تنبت اليوم إىل تزال ال زهرة
نحو عىل بنفسه الشخص غرام هو نفيس ملرض اسًما األسطورة هذه معنى من فاتخذوا
بذلك املشتغلني أبحاث من Narcissisme «النرجسية» تلك أصبحت حتى بفتاة، يغرم ما
إىل تدعوه التي القوية النزعة تلك إىل يرمز أن يستطيع نرسيس أن الحكيم ورأى العلم.
حياته من اتخذ لتمثاله، حارًسا نرسيس من واتخذ أمره فحزم الفن، عن وترصفه الحياة
عهد منذ عرفت يونانية فتاة مع يلهو أن يف الحرية لنرسيس الكاتب وترك لفنه. حارًسا
شيئًا، منها نرسيس عىل يخىش ال بالكاتب وكأني «إيسمني»، هي بالحكمة سوفوكليس
عىل الطغيان إىل به تؤدي لن وهي فقبلها، نرسيس عىل نفسها عرضت ملهاة، هي وإنما

قداسة. النفس يف فإليسمني يحزن ما هذا ويف الفن، عىل الحياة تنرص لن بجماليون،
إيسمني هي ذكرياتي يف إيسمني أخرى، فتاة لنرسيسه الحكيم التمس لو أود كنت وكم
ت ُزجَّ وقد الخالدة، لذكراها منتقمة إال إخالها وما النبيلة، العزيزة إيسمني … سوفوكليس

معنًى. لوجودها تدرك ال حيث إىل
بجانبيه: نفسه الفنان هما فالشخصيتان ونرسيس، بجماليون بني الحكيم ومزج
الذي الفن وجانب البرش، جميع يأخذ كما بنصيب، منها يأخذ أن يجب التي الحياة جانب
جاالتيه مع مرة ذات يهرب نرسيس نرى ثم ومن نشاطه. كل عليه يوفر أن الكاتب يريد
ألن وذلك أمًلا؛ للَغرية بجماليون يجد وال قوية، غضاضة ذلك يف إيسمني تجد وال نفسها،
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الحياة انتصار يعدو ال إذن فاألمر نفسه، بجماليون هو نرسيس وألن عابرة، متعة إيسمني
مع الفن سار إذا الفن، يضري ال انتصار بعد وهو الفنان، أو الكاتب أيام من برهة يف

نرسيس. مع جاالتيه سارت الحياة؛
والفن، الحياة بني تردده طال حتى الحكيم، يدي بني بجماليون حياة تعقدت وهكذا

التمثال. جاالتيه إىل فيحن يعود وآنًا املرأة، جاالتيه إىل ويطمنئ يفرح فآنًا
تتحرك هامدة مجردة، الشخوصأفكار تلك وكأن بعقله، ذلك كل فيشهد القارئ وأما

يهز. ال الذي البارد العقل … بالعقل تدور مشكلة عالج ملجرد
قناتهم من يجعل حسني طه فهذا عندنا؛ األساطري استخدام يف اتجاهان يتضح وبدأ
من يتخذ الحكيم توفيق وهذا ملوته، فنحزن الشاب يموت ثم بهجة، الدنيا يمأل كان شابٍّا،
الجسيمة مشاكله الفنان، حياة مشاكل إحدى لعالج رموًزا وإيسمني ونرسيس بجماليون

مبسط. معقد عقيل نحو عىل يعالجها
الشعوب، من غرينا ُكتَّاب فعل وماذا باألساطري ُكتَّابنا فعل ماذا لنرى قليًال ولنتمهل
اإلنساني الجانب ذلك استخدام نحسن أن استطعنا أننا لو كسبه يمكن ما كل بوضوح لنرى
العقل يغذي ما كلها ففيها هنوًدا، أو عربًا أو كانوا يونانيني األولني: خرافات من الرائع
يف خطري تطور أبواب عىل اليوم ونحن لغناها، حدَّ ال ميادين النشاط أمام ويفتح والقلب،
إحدى يف سريون كتابنا أن القرن هذا أوائل يف يظن كان من إذ والفكرية؛ الروحية حياتنا
أو مثًال كاألخطل كتابنا أو شعرائنا من كاتبًا أو شاعًرا يشقون أو شابٍّا، إلًها الصعيد ترع
يبرش اتجاه وهذا ويتداخالن؟ يراوغان وحياة فن إىل ونرسيس، بجماليون إىل قتيبة ابن
جميًال، عميًقا إنسانيٍّا التجديد يكون أن رشط عىل ولكن حياتنا, يجدد بأن خليق بالخري،
أصالتنا عندئٍذ فسنفقد الدفينة، واملعاني اللباب تاركني والهياكل بالقشور أخذنا إذا وأما
آفاقها. من واملد حياتنا تعميق إىل لندعو وإنا أخرى، بأصالة عنها نستعيض أن دون
تعلم نفوًسا ليغذي اليوم يكفي العربي تراثنا أن نظن أن الجهل أو النظر قرص ملن وإنه
يصل لم جميلة، حقائق بينهما الصلة يف أو الطبيعة آيات ويف اإلنسان قرارة يف وتحس
يف أصبحت طاملا التي األلفاظ خالل يف ضائعة أو مفككة، مجزأة إال العربي التفكري إليها
عن نأخذ أن يف مضاضة نرى أن الجهل أو النظر قرص ملن وإنه لذاته. يقصد عبثًا أدبنا
عىل النهوض نستطيع حتى قدرتنا؛ من بها نشد دروًسا، وأدبائها اإلنسانية مفكري كبار

جنب. إىل جنبًا الرجال هؤالء مع والسري أقدامنا
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تملك صحيح فهم وكل العميق. الفهم الفهم؛ هو به واإلثراء الغري عن األخذ وأساس
كانت أساطري روحي، تراث من البرش خلف ما كل نتملك أن نستطيع ونحن للمفهوم،
من فكم األحيان؛ أغلب يف صادق غري تحكم من االصطالحات تلك يف ما عىل حقائق، أم
سيان، بعد واألمر أساطري. عن تكشف حقائق من وكم حقائق، تسمى أن يصح أساطري
الثروة هذه ننمي كيف عندئٍذ وسنرى عقولنا، إليه تصل ما كل نملك أن هو نريده فما
ما بعًضا بعضه يولِّد كاملال كامنة، قًوى من فيها بما ذاتيٍّا نموٍّا ستنمو إنها بل الروحية،

ملكيته. لنا خلصت
من مادته استقوا جديد خلق من األوروبيون الُكتَّاب إليه وصل ما رس هو التملك هذا
األندو القبائل يف شائعة كانت التي الشعبية األساطري من اتخذوا فاليونان القديم، الرتاث
الالتني ذلك يف وخلفهم وتفكري، أدب من البرش خلف ما وأعمق ألَجلِّ مادة األوىل، أوروبية
ويف الفنون، كل إىل يمتد بل األدب، عند يقف ال واألمر الكالسيكي. أدبهم يف الفرنسيون ثم
البالد مختلف ويف األزمنة كل يف نحتت وتماثيل لها، عداد ال لوحات أجمع العالم متاحف

األساطري. تلك من بوحي
األولني أساطري يف الحياة نفث هو األوروبيون الكتاب فعل فيما العربة وموضع
«بجماليون»، يكتب برناردشو هو فها اإلنسان، لفهم وتسخريها حياتنا من وتقريبها
ولحم، دم من حية فتاة بل املرمر، أو العاج من تمثاًال يتصور أال الحياة عىل حرصه ويبلغ
من تعرف ال بائسة كانت بجماليون، بها يعثر أن قبل شيئًا حياتها تكن لم زهور بائعة
الشعب لهجة لندن، كوكني نربة املؤثرة؛ النربة تلك غري لها يكن ولم القليل، إال الحياة
يلقنها يزل ولم بالفتاة، بجماليون عثر املنبوذين، املرشدين األسواق باعة لهجة املتواضع،
وبهجة لألبصار متعة أصبحت حتى حياتهم، بطرق ويبرصها املمتازة، الطبقة نغمة
الذي الفنان كربياء الخالق، كربياء غري األمر أول فيها يحب ال بجماليون وكان للنفوس.
غرائز إىل نفذ أن يلبث لم عليها الرجال وإقبال الفتاة نجاح ولكن يخلق، فيما نفسه يحب
أدرك يوم كان حتى منه وعي غري عىل يحبها لنفسها، الفتاة يحب فأخذ كرجل، بجماليون
تميز أي نواحيها! يف تجري إنسانية وأية املرسحية! تمأل حياة أية الحب، هذا مدى فيه

البناء! يف وحدة أية ثم واألوضاع! املواقف يف متدفقة حركة وأية للشخصيات!
التي املبسطة الفنان حياة مشكلة من هذا كل وأين املجردة؟ األفكار من هذا كل أين
ومن والتمثال، املرأة بني والفن، الحياة بني ومقابالت هندسية خطوط يف إال نراها نكاد ال
عىل تحركها التي الخشب بعرائس أو الشطرنج بقطع تكون ما أشبه شخصيات حولها
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من بينهما وما والحياة الفن فكرة هي واحدة، يد إىل كلها تجتمع خيوط األطفال مسارح
يقول يجهلها؟! وهو يخلقها وكيف الحياة، خلق إىل يسعى فن يف أفهمه أكاد ال تعارض
أيام، ثالثة لتكتب أشهر ثالثة قواك بكل عش أوًال، عش تعيش، أن تنَس «ال لفتاه: ديهاميل

صفحات.» ثالث لتمأل أيام ثالثة واكتب
إىل أطمنئ ال بحيث إيماني يتجه الحياة فيه تشيع الذي األدب من النوع هذا وإىل

سهل. أدب فهو الحكيم، األستاذ عنه يصدر الذي الفكرة أدب املجرد، األدب
ما، فكرة عىل للتدليل نحركها رموًزا األساطري أشخاص من نتخذ أن السهل من نعم،
«بروميثيوس عن ِجيد أندريه ورواية الطليق» «بروميثيوس عن شيليل رواية النوع هذا ومن
بني والرش، الخري بني رصاع شيليل عند ألفكار. عالج منهما كل ففي الوثاق» املحكم غري
ثمة ولكن واإلنسان. االجتماعية الهيئة بني والجسد، الضمري بني ِجيد وعند واإلنسان، اآللهة
الصور جالل من وفيها شعًرا مرسحيته كتب شاعر، فشيليل وجيد، لشيليل تشفع أشياء
رمزيته نافذ، عميق مفكر وجيد النفس. ويلهب الخيال يثري ما وجمالها وقوتها وندرتها
ونفث الشخصيات إيجاد أن فيه شك ال والذي متابعته. يف نلهث بعيد، وإيحاء دالة إشارات
وآالم، مصائر من الطبائع تلك تحمل بما حناياها بني البرشيني طبائع وتركيز فيها الحياة
أفكاًرا كانت إذا وبخاصة باألفكار، العبث من للخلود وأضمن وأجمل وأروع أشق أمر

املنال. قريبة مطروقة
أتعرَّف ولك، يل نماذج خيايل أمام يرسم أن يف وال يثريني أن يف ينجح ال األديب كان وإذا
ضعفها، أو قوتها مواضع من موضع أو نفيس اتجاهات أو حياتي من ناحية عىل فيها

الطرقات؟ بمفرتق كأعراض امللقاة الفكر تلك إحدى يتناول حني يستطيع إذن فماذا
اقتناص عىل كشيليل شاعر قدرة له ليت أال والتأثري، االنفعال عىل قدرة للحكيم ليت أال
قلبًا له ليت أال الواقع، يف واإلمعان الحياة نفث عىل «شو» قدرة أو الشعر، وإيقاع الصور

عقله! يعدالن وخياًال
طغيان من يخفف أن — الخيال وعز االنفعال عز وقد — يستطيع الحكيم كان ولقد
قلبه عصارة يسمى املوهوبني ُكتَّابنا أحد رأينا ما نحو عىل «الهيومر» من بيشء التفكري
فيه بالرغبة والجهر الخلود عىل الحرص وأما الريح». و«قبض الهشيم» «حصاد الساخر
لها. قاع ال التي الدناييد» «برباميل يكون ما فأشبه وراءه، الجري يف عرًقا والتصبب
التكالب وعدم عنه والبعد معه التحفظ من بد ال كالحياة الخلود الجميلة، كاملرأة والخلود
مواجهته عىل نقوى وأن بأيدينا ما عىل نسيطر أن نستطيع وحده وبهذا به. لنظفر عليه
نصوغها. التي املادة عىل السيطرة الخلود، قوام والسيطرة تهافت. وال ضعف ما غري يف
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وخلف األسطورة ضباب يف مختفية الكاتب مرامي تظل أن أخىش كنت فقد وبعد،
تقريبها إىل جهدي فاتجه ناقد، كل عىل واجبًا أراه ما أؤدي أن حاولت ولذلك رموزها؛
القارئ من تفلت قد التي املعاني وإيضاح ببعض، بعضها الشخصيات وربط الُقرَّاء من

البادئ.
أقربه أن من خريًا للتحية ا ردٍّ أجد فلم كتابه، فأهداني الحكيم األستاذ تفضل ولقد
منحي يخالف األدب من نوع إىل يتجه رأي من بسطت ما وأما املعجبني، الكثريين لقرائه

رائده. اإليمان كان فقد «بجماليون»

األسلوب وفن تفاهم سوء

األوروبي باألدب تأثرنا ولعل الحديث، أدبنا يف تخلًفا النقد أبواب أشد األساليب دراسة لعل
الظاهرة هذه أن هو يل يبدو والذي األوروبي. بالتفكري تأثرنا من االتجاه هذا أضعفيف كان
وذلك بمنهجه؛ االضطراب وأنزلت عندنا األدب معنى ت عمَّ التي األسباب أكرب من كانت
بفضل لديهم وتثري املثقفني، لكافة تكتب التي املؤلفات «هو النسون: قال كما األدب، ألن
غري إذن فهو فنية»، إحساسات أو شعورية انفعاالت أو خيالية صوًرا خصائصصياغتها،
السياسة. أو االجتماعية أو األخالقية النظريات وغري التاريخ غري وهو الفلسفي، التفكري
تاريخ أو برجسون كتب أو مثًال أفالطون محاورات أن عىل يجمعون اد النقَّ كان وإذا
انفعاالت أو خيالية صوًرا يثري ما «صياغتها يف ألن فذلك األدب؛ يف تدخل ملشليه فرنسا
يذهب ال حتى نفوسنا يف تستقر أن يجب هامة حقيقة وهذه فنية»، إحساسات أو شعورية

صياغة. األدب للخلود، معه ضمان وال فيه أدب ال فيما أدبائنا جهد
الذي حسني طه أسلوب فثمة األساليب، من أنواع عدة يجد الحديث أدبنا يف والناظر
تشعر فال تملك، ما كل قراءة أول عند منه الصفحة تسلم سمح أسلوب الجميع، يعرفه
واضح أسلوب يرسه، للكاتب تحمد ذلك رغم ولكنك جديًدا، تستوحيها تعود أن إىل بالحاجة
ولكنه وعي، بغري أو منهم بوعي الكثريون فيقلده أصالته، عن سهولة يف يكشف املوسيقى،

عذب. أسلوب نفس، موسيقى ذلك مع
من الحياة يف يشء فكل النسبية، يف «أنشتني» مذهب يحقق ما لخري السعادة «إن
هما بل فحسب، الخارجي اليشء عىل يعتمدان واأللم اللذة وليست … نسبي وألم لذة
باختالف كبريًا اختالًفا التفاعل هذا ويختلف والنفس. الخارجي اليشء بني تفاعل نتيجة
أن صح إن بل وحدها، الحرارة درجة عىل يعتمد والربد الحر من األلم فليس النفوس،
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الحر. من النفس أللم مقياًسا يكون أن يصح فال الجو لحرارة مقياًسا الرتمومرت يكون
الحر من األلم يف إنسان لكل إنما الناس، فيه يتساوى مشرتك ترمومرت الحال لهذه وليس
الحر» من الضحك من يموت ومن الحر من يموت من ترى ولذلك الخاص؛ ترمومرته والربد

ص٣٤٢-٣٤٣). ج١، الخاطر» («فيض
نسبيان أمران واللذة األلم «أن بفكرة منها فتخرج أمني ألحمد األسطر هذه تقرأ
نفس لك يعرض الكاتب فإذا تنظر ثم بها»، يحيط وما النفس بني لتفاعل نتيجة وأنهما
أنا عميل وما تصيح: بأن فتهم أوجهها بكافة إليك نقلها عىل ويحتال طرق بعدة الفكرة
ما الشخيص الجهد لذة من وأجد عمله فأشاركه فكرته تنمية حظ يل يرتك ال ولَِم إذن؟
نريد ال إننا اإليحاء؟ عىل بقدرتها فتحتفظ مركزة فكرته يرتك ال ِلَم بقراءته؟ يغريني
هذا حقيقة يوضح ما ابتذاله عىل التشبيه هذا ويف صحيحة». «جنيهات نريد بل «الفكة»،
التفكري يف يُجري ما والتداخل التماسك من فيها ليس صغرية بسيطة فالجمل األسلوب،
يرتك أسلوب لطبيعته، تبًعا األساليب بني يميز الذي املوسيقي» «السيل ذلك العبارة ويف
أسلوب فيه، موج ال جزئيات أسلوب شيئًا، له يرتك لم الكاتب ألن سلبي؛ موقف يف القارئ
بناء، ال تجاور أسلوب حني، إىل حني من ولو وأرسار ظالل إىل حاجة يف ونحن واضح،

تعليمي. أسلوب
أو النحل بني الزنبور ينشأ كما القرية، أطفال من ِلَداِته بني «نشأ الزيات: أسلوب ثم
لعبة خاطًفا أو بحجر، ذاك قاذًفا أو بعًصا هذا ضاربًا ينفك ال فكان الحمام، بني الثعبان
ان، وامُلجَّ ار الفجَّ خدمة يف دخل الطفولة حدَّ جاوز فلما بيت! من شيئًا سارًقا أو بنت من

.(٤٦٤ («الرسالة» الوالئم» إعداد يف هؤالء ويخدم الجرائم تدبري يف أولئك يخدم فكان
ثمينًا كنًزا أعدها بل املقامات أكره ال وأنا «املقامات»، بأسلوب يكون ما أشبه يشء
«مقامة»، كتابة إىل يقصد لم الزيات ولكن نتذوقه، كيف بعد نعرف لم األدبي تراثنا يف
التصوير تُخرج التي الصنعة هذه فما الحياة، يف فعًال لقيه رجًال فيها يصور مقالة بل
أن إىل يصل أو يتصور ثم كهذه جمًال يقرأ منا ومن املصنوع؟ األدب إىل الحي الواقع من
حقيقة عن الزيات الُقرَّاء سأل ملا ممكنًا كان ذلك أن ولو موجود؟ الرجل هذا أن يتوهم
القصيص األسلوب من هذا وأين «الرسالة»، صفحات عىل يفعلون رأيناهم كما الرجل، ذلك
روائي من وَلَكم يرد؟ لم أم املؤلف أراد حقيقة الخيال تتوهم يجعلك الذي التصويري أو
نفسه هو أنه عىل يرصقراؤه روائي من وَلَكم صور! فيما أنفسهم رأوا ألنهم الناس؛ قاضاه
الخياليني الروائيني من إن بل تعميته، عىل وحرصه الواقع عىل احتياله رغم روايته بطل
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L’illusion الحقيقة» «وهم بالفرنسية يسمونه ما يعطيك حتى طرق بعدة يحتال من
هذه كل ِلَم ثم الواقع؟ نغمات بالصنعة يفسد أن إال يأبى إذن الزيات بال فما du reel
النوع هذا من هندسة األسلوب كان ومتى واملسطرة»؟ «الربجل اصطناع وفيَم «السمرتية»
قليًال تتلف قلم نفضة من أما االتساق؟ تكرسهذا األدب لشيطان نزوة من أما التخطيطي؟
قاذًفا بعًصا هذا «ضاربًا الحمام»، بني ثعبان أو النحل بني «زنبور املضني: الكمال هذا من
واملجان، الفجار خدمة «يف بيت»، من شيئًا سارًقا أو بنت من لعبة «خاطًفا بحجر»، ذاك
ولد من لعبة يخطف ال ولَِم هلل! يا الوالئم» إعداد يف وهؤالء الجرائم بتدبري أولئك يخدم
حقيقة هو وهل بيت؟ من الرسقة من أيرس وذلك حقل من يرسق ال ولَِم كبري؟ مجرم وهو
يخدم وهو وصناعة؟ أدب مجرد هو أم بيت؟ من إال يرسق ال ولَِم بنت؟ من إال يخطف لم
أشهى الوليمة وهل املقاصف! بإعداد املجان يخدم ال ِلَم ولكن الجرائم، بتدبري املجرمني

السجع؟ رضورة هي أم املقصف من
عن تُبعدنا الصنعة ولكن كاملة، صنعة محكمة، صنعة املصنوع الزيات أسلوب
والنحويون البالغيون يحسبه ما الكتاب كبار أساليب يف وهناك . يَُملُّ الكمال ولكن الحياة،
«شكسبري» أسلوب جالل يف كان وإذا الطبع، ودليل األصالة أمارة ولكنه وعيبًا، ضعًفا
الزيات جهد يطمنئ ال فكيف ،Rupture de Syntaxe البناء كرس يسمونه ما «فلريي» أو

املسافات. ويقيس املوازين يقيم حتى
يبلغ لم منها أيٍّا أن أعتقد كنت وإن وأنا األساليب، من أنواع وغريها كلها فهذه وبعُد،
أن عىل والطبيعية، واإليحاء املوسيقى بني تجمع أساليب خلق من لغتنا يف نرجوه ما بعُد
عن ال وتركيز غنًى عن اإليحاء يكون وأن تحاكى، ال عميقة دفينة خفيفة املوسيقى تكون
مسترتة وصناعة طويل لجهد نتيجًة الطبيعية تكون وأن الفكرة، تملك عن وعجز غموض
يعرف اللبق، كالرجل أو األبصار، يعيش أن دون يشع الداخيل كالضوء محكم، وتثقيف
املفطور، كالطبع أصبح حتى له إلفه طال يرس، يف ويحادثهم ويحييهم الناس يلقى كيف
ساهموا قد أصحابها بأن مؤمن املختلفة، األساليب هذه بوجود مغتبط ذلك رغم إنني أقول:
عنه، عجز قد جيلهم يكون أن يمكن ما ليحققوا الناشئني أذواق تربية يف وسيساهمون
من لنا بد وال األساليب، بفن عهد حديثي نزال ال ألننا أيًضا؛ نحن جيلنا عنه يعجز قد وما
سوى — قلت كما — عنهم نأخذ لم الذين أوروبا ُكتَّاب لكبار ما زمنًا ذلك يف نتتلمذ أن

التفكري.
األسلوب فهو عنه؛ نحيد أن أرجو والذي أقبله أن أستطيع ال الذي األسلوب وأما
هذا كل إىل أقصد األسلوب أقول إذ وأنا تفاهم». «سوء يف فارس برش أسلوب يشبه الذي
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اد النقَّ خري دائًما حاربه ولقد اآلداب، كل يف نظائره له أسلوب بعد وهو األدب، من النوع
أسلوب العاملات»، «النساء موليري كوميديا يف «تريسوتان» الشويعر أسلوب هو والُكتَّاب،
إىل فيصل قليًال يسمو قد وهو املضحكات»، «املتحذلقات األخرى كوميدياه يف املتحذلقات
أن الغرور بأصحابه يبلغ ولقد ،Marivaudage «املاريفوديه» ب املسمى «ماريفو» أسلوب
يف يقوالن األخريين هذين إىل انظر وأخوه، جونكور فعل كما الفني»، «األسلوب يسموه
وقد «هنالك أصدقاء: مجلس يف وهي لهما رواية بطلة Gervaisais جرفزيه مدام وصف
تنصت أخذت فرعاء، ورقبة مضناة أكتاف قدها: رشاقة حمل من بالجهد دالل يف أحسست
الحديث ذلك إىل وجهها ابتسامة غري منها ينصت ال لكأنه حتى رشود، وبلبها رفق يف
طنافس كستها مقاعد عىل جلست التي الضيقة الحلقة تلك تتبادله كانت الذي املهشم

الدين.» فضائل عليها صورت
كتب ما نحو عىل ستكمل» «قصة وعنوانها املجموعة، من األوىل القصة يف لننظر
يسلم الكاتب أن نحس مغرور، متسكع تافه رجل قصة وهي ناقصة» «سمفونية شوبريت
أن والسفسطة والقسوة الربود بتصنيع يستطيع وأنه النساء، قلوب عىل مسيطر ملك بأنه له
الحيلة واسع ألنه أنفها؛ رغم الرجل لهذا ستخضع بأنها يشعرنا امرأة ثم الحسان، يسبي
«عاهرة»، واملرأة «بالجيجولو» بالفرنسية يسمونه ما عقلية يف الرجل بالفتيات. خبري
القصة بطل وعند مرايا! من كلها املجموعة يف وكم املرأة، فيها تنظر باملرآة تبتدئ والقصة
الكهربي» و«املصباح املرأة»، أصبع ضغط تحت زره كهربي، مصباح الرجل روح «أن
إىل خادمها أرسلت التي «البطلة» يف نقول ماذا ولكن جميًعا، رأيناها حديثة أشياء و«الزر»
و«هبط ال؟ أم العزيز صاحبها من خطاب جاءها هل لينظر، السلم بأسفل الربيد صندوق
لم ما ذلك ذهب؟ أين القلب»، يصعب فلم واجًما الخادم صعد ثم هبط قلب ومعه الخادم
كما تنتزع»، الحياة صدر من «حنية هي التي القصة أسلوب هو أهذا املؤلف، عنه يحدثنا
بعد فقراته ببعض كتابه يصدر أن عىل حرص الذي أحاديثه أحد يف نفسه الكاتب يقول
صفوته ونقلت ١٤ / ١١ / ١٩٤١م)، ،٢٣٢ (العدد البريوتية» «املكشوف مجلة نرشته أن
ويف ٣ / ٣ / ١٩٤٢م)، ،١٦٢ (العدد و«الثقافة» ١٩٤٢م)، سنة فرباير (عدد «املقتطف»
ثم يهبط الذي القلب هذا ما ١٤ / ٢ / ١٩٤٢م). (القاهرة، Journal d’Egypt الفرنسية
املرأة إىل يطلب أن عىل بطله يحمل أن ريب بال يستطيع واملؤلف فيصعد؟ يعود أال يجرؤ
أدبًا ليس فهذا القدم، كرة بالقلب يلعب أن وأما مغربة»، سماء يف يلتوي «برًقا تكون أن

أدب. أسلوب وال
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سوى يعوزها ال املرآة «كانت هكذا باملرآة، أيًضا تبتدئ فول» «طبق الثانية والقصة
الحني يفتقر برملانًا أعرف إني … يكون كيف فيعجب األهم. يعوزه ما األشياء ويف الصفاء،
املرآة صفاء بني تجمع التي املرسفة املهارة لهذا تعجب وأنت األمة.» ثقة إىل الحني بعد
جملتيه! بني املؤلف وضعها التي الدقيقة النقط هذه تكون أن إال رابطة بغري األمة وثقة
وصفها يرد لم سماء زرقة يف ولد السخي اإلحساس «بأن املؤلف إىل توحي العاشقة واملرآة
القاتمة األزقة يف خريه فضاع األرض، سمرة حتى التفدية جناح عىل هبط ثم كتاب، يف
يدعو بؤسبرشي ريب ال وهذا االستخفاف.» وقهقهات الجشع براثن بني البائرة والسهول
و«األرض الزرقاء» «السماء نقول: كنا فقد باملعنويات، «استخفاف» أكرب فيه إذ الحزن؛ إىل
ذلك يف أليس ال؟ ولَِم األرض» و«سمرة سماء» «زرقة نسمع اليوم فأصبحنا السمراء»
أليس الفحول؟ عند شبيًها له تَر ألم للموصوف؟ وإضافة للصفة تجريد فيه أليس تجديد؟
القصة بطل إن ثم سليم. ذوق كل يمجه ذلك ومع املنال؟ العزيز الفني» «األسلوب هو
نهاره ينفق «بلغتنا» إنه أي القهوة»؛ يف الليل خيمة وينصب املطعم يف نهاره أوتاد «يركز
قهوة تحويها أن من أكرب أظنها كنت وإن خيمة لليل تكون ولقد القهوة، يف وليله املطعم يف
أعلم كنت وإن به يل علم ال ما فذلك النهار» «أوتاد وأما الصخب، إىل تطمنئ أن من وأرفع

أوتاد. إىل تحتاج التي هي الخيمة أن
املالحظات وزج بينه، صلة ال ما بني والجمع والتكلف، باإلرساف يكتفي ال ومؤلفنا
معظم عىل يعقب أن إال يأبى بل لها، محل ال حيث السياسية؛ أو األخالقية أو االجتماعية
كتفها عىل منزعًجا «معطًفا تلبس فول» «طبق فبطلة النادرة، العرب مستخرًجا فقراته،
الكاتب: فن ندرك وهكذا الفتنة»! رشائط مع التناسب … أنفها طول طوله كعب، له وحذاءً
املسكينة! امرأته أنف وطول الحذاء كعب طول بني النِّسب وإقامة التفاصيل، عىل حرصه
من «التناسب «املنزعج»: الرابع تعقيبه ثنايا من تطالعنا الفنانة اللطيفة بسخريته ونحس
عكس عىل يلومها عينه «بمؤخرة (طبًعا!) املرآة إىل أفندي لطيف ونظر الفتنة»! رشائط
قد يكن لم «أنه أظن فيما األخرية الجملة ومعنى بعد.» يحيه لم املاء أن تنبه وقد وجهه

وجهه»! غسل
قصدت لو «طنافس، بها فإذا حجرة، أثاث املؤلف يصف «السفينة» الثالثة القصة ويف
راقية.» أمة نواب من فريًقا يجذب ما قبضتك ويف لرجعت فبعتها الشمالية أمريكا إىل بها
هذه قيمة تصور ثم الدفينة، السياسية الحقائق هذه إىل الوصف من املرور إىل فانظر
«نيل أمينة النيل: «شطء» إىل تستند القصة بطلة و«أمينة» ا؟! جدٍّ غالية أليست الطنافس،
سفينة يرى عندما يدهش يعود فال الكاتب ليسرتيح «جدوًال»؛ جعلها لو أن وبودي آخر»
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وهذه شقه؟» عن إليه تعتذر أو الجريان يف املاء تستأذن «هل ويتساءل: النيل يف تسري
وأال الدين يوم إىل كلها السفن تفوت أن وأميل السفينة، فاتت قد أنها يف أشك ما أشياء

أحد. ذلك يالحظ
مع الجوعان القارئ «أيها معه: القارئ فيرشك اإلنساني شعوره الكاتَب يغلب وقد
النفوس! لحقائق فهم وأي إنسانية وأية رقة فأي الكثري.» الخبز بفضل أدرى أنت حال، رقة
تبعثرها بعد البقول ألوان فيه تلتقي «حساء روسية: خضار رشبة هي التي «والبورش»
إليك تقدم الذي «الصحن» أو «القدر» هو واللحد واحد.» لحٍد يف هالكة تلتقي الحقل، يف
تلك الجو يف وينرش صاحبه ببؤس يشعرك «لحًدا» أصبح البائس الصحن ولكن فيه،

املؤثرة. النادرة الرومانتيكية
مرسح أمام باريس شوارع بأحد مقعد عىل جواره إىل جالًسا رجًال يرى واملؤلف
قلبه» يف ورضبانًا سمعه عىل محمًال أخف يكون ألن األوبرا داخل إىل يحمله «أن إليه فيخيل
سلم عينيه «يف عقود بائع األقرص يف يرى ثم مأساته، عليه فيقص الرجل عىل يثقل أن من
للناس يزينها وهو عقوده إىل تحديقه طول فكأنما األرجواني، حتى األبيض من أضواء
البرص هذا من أَحدَّ بًرصا أحد رأى فهل كاذب.» بريق أنه إال األحجار، بريق مقلتيه يف ترك
الباعة هؤالء نفسية إىل أحد نفذ وهل النصاب؟ البائع هذا عيني يف أضواء سلم يرى الذي
تلك كل وجود وفرس أعينهم، بألوان وخداعهم وكذبهم نفاقهم لنا ترجم الذي مؤلفنا نفاذ

الرائع؟! التفسري هذا بها األلوان
الشارع استقالل عىل «تعدت قهوة يف زكي صديقه مع مؤلفنا جلس كم وأخريًا،
اعتداء طبًعا وهذا الرصيف، عىل كراسيها بعض وضعت قد ألنه وذلك امرأة»؛ فيها وليس
عزتنا وتثور نغضب حتى االستقالل عىل باعتداء نحن نسمع وما الشارع» «استقالل عىل

النساء. من خلت وقد لها يشفع ما املعينة القهوة لهذه ليس وأنه خصوًصا القومية،
النقد «تاريخ الَقيِّم كتابه يف إبراهيم طه املرحوم الذوق الصادق األديب قال فقد وبعد،
«إن نحوه: نحا ومن تمام كأبي البديع أصحاب مذهب عن الحديث معرض يف العرب» عند
للبديع. تسكن حتى بها والتلطف لتحويرها ومرة للفكرة مرة مرتني: يفكر البديع صاحب
لم الحركة هذه تعقدت فإن والشاعر، الكاتب عند ذهنية حركة الصياغة أن املعلوم من
الحرصعىل به وقف باطراد هم كلما فاتًرا، نَفًسا وإال معقدة عبارات إال ننتظر أن لنا يكن
أول التكلف فإن ولذلك نات؛ املحسِّ ُس تلمُّ واالسرتسال الجيشان وبني بينه وحال الزخرف،
وذلك وأدبه؛ فارس برش أسلوب يستحق ما دون الحكم وهذا الشعر.» هذا مثل يف ظاهرة
األشياء تسمية يف وال اإلغراب يف ليست واألصالة مرات، عرش بل فقط مرتني يفكر ال ألنه
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النفس يف األصالة وإنما املعيب، الثقيل التكلف يف وال التوافه، تضخيم يف وال أسمائها، بغري
عندما فارس، برش إىل خدمة نؤدي ترانا فهل واسرتساله، الطبع يف األصالة وموسيقاها،
بما يستمتع أن يود كان مخلص رجل من يسمعها أن يجب التي الحقائق هذه له نقول
جو من مغرتب» «قيثارة يف وبما مؤثرة، واقعية من و«مربوك» «خريف» أمثال قصصه يف
بالنظر جدير القصة هذه وموضوع موحية، رمزية من «رجل» يف بما وأخريًا نافذ، شعري
اإلنساني. العنرص فينا يقتل بأن خليق به لنا ِقبل ال ما إىل التطلع أن من جميًعا نحسه ملا
متعتي، عيلَّ أتلف التكلف ولكن أستمتع، أن وحاولت ذلك بكل أستمتع أن أود كنت نعم،
ووضع املؤلف» «بخط كتابتها القصصوطريقة عناوين يف حتى يشء كل يف البادي التكلف
بجملة الكتاب عنوان وتقفيته بنفسه الكاتب استشهاد يف وحتى الفهرست، أي «املشتمل»
يف ثم والفرنسية، العربية باللغتني املجموعة عنوان وكتابة الطرق»، «مفرتق روايته من
له حديث عن نقًال القصة يف مذهبه رشح يف وأخريًا فشعرت»، هذبنني «من إىل اإلهداء
األدب. فوقها يسمو أن يجب توافه وهذه نفسه، املؤلف أوردها كما أمانة يف أسانيده أوردنا
طبعه عن األديب واإلخالصوصدور التواضع وجوب عن قلته أن سبق ما تكرار لنأمل وإنا
أسلوب يف عندئٍذ ستظهر أنه من ثقة عىل أني كما الصادق، الهمس إىل الطنطنة وترك
املحسوس من واالنتقال النََّفس واحتباس التكلف حطمها التي املوسيقى تلك فارس برش
من اليوم عنده نراه ما ويختفي النسيج وحدة ستظهر كما مصطنًعا، انتقاًال املعنوي إىل
العامية. تشبه التي املبتذلة التافهة واأللفاظ النغمة، الثقيلة املهجورة األلفاظ بني تنافر

واألساطري الشعر وأشباح» «أرواح

عىل ولكن كبار، شعراء ذلك إىل سبقنا وقد للشعر، مادة األساطري من نتخذ أن ا جدٍّ جميل
موضوعنا، تملك وجوب من قلناه ما تكرار نمل أن يجوز وما نجحوا. كما ننجح أن رشط
لم ما جديدة فنية قيًما معروفة أسطورة من نخلق أن نستطيع لن إننا إذ تملكوه؛ كما
فعل فيما النظر من نقول ما صحة عىل أدل وال أصالتنا، من جزءًا تصبح حتى نتمثلها

وكيتس. وشييل شنييه اختالف النفسية بمناحيهم مختلفون ثالثة شعراء
يف به فإذا الخالصة، اليونانية بالروح غذته إغريقية ألم ولد فرنيس شاعر شنييه
يرس يف يقصها اليونان أساطري الشاعر هذا تناول حسهم. ولطف ورقتهم القدماء سذاجة
ونغمات بأسلوبسهل يرويها بسيطة وقائع تحركه الذي العاطفي التأثري غري منها يبغي ال
فيقع اليم عرائس وتلمحه إناء، يف املاء يستقي النهر إىل يذهب جميل فتًى فهيالس سيالة؛
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ويختفي أمواجها، تطويه التي املياه إىل يجتذبنه حتى وسحًرا إغراءً به يزلن وما قلبهن، يف
القيص، زوجها إىل القالع حملتها جميلة تارنت وفتاة يناديه. له صديق وصوت الفتى
يف املرشف برصها ترسل السفني، بمقدم نهضت وقد للمستقبل تبتسم فرحة هي وفيما
تغريدها فيزيدنا تغرد السماء وعصافري اليم، إىل حملتها عاصفة هبت إذ السماء؛ آفاق

وإحساس. موسيقى شنييه: عند نجده ما كل وهذا شجًوا،
جانب إىل وهو الرمزية. معانيها غري األساطري من يَْعِنِه لم ولذا يفكر؛ فعقل شييل أما
وهذا الشعر، وموسيقى الشعر، وصور الشعر، بأسلوب الفكر يعالج نراه ولذا شاعر؛ ذلك
للبرشية رمًزا الخرافية الشخصية هذه من يتخذ حيث «بروميثيوس» عن روايته يف واضح
اآللهة وأصبحت رصاًحا، خريًا عنده اإلنسانية أصبحت وقد اآللهة، ظلم ضد تثور التي
ككل ميتة باردة روايته لجاءت الشعرية، شييل عبقرية لوال أنه البنيِّ ومن عنيًدا. ا رشٍّ
يف بقيثارته يجازف أن املوهوب الشاعر فباستطاعة وإذن املجرد، الفكر عن يصدر شعر
الصور ترفع وأن الفكرة، اإلحساس يلون أن عىل — وخطره مشقته عىل — الرموز عالم

البارد. استوائها من الشعرية
األواني بعض يرى املجسمة، واألوضاع الصيغ شاعر فهو ثالثًا، اتجاًها يمثل وكيتس
من جوانبها يحيل فيما ويتأمل القدماء، اإلغريق من املوتى قبور عىل توضع كانت التي
يرى ما ويصف خلقتها، التي الريشة برصه وكأن خطوطها، ببرصه فيتبع جميلة صور
نشارك بل إحساسه، فنشاركه الفني االنفعال من رضوبًا فينا يثري به إذا الحياة، فيه فينفث

بأرسارها. فينطقها الصور تلك يسائل وهو حياتها، الصور
وحيًال مغرية صوًرا فأرى طه، محمود عيل للشاعر وأشباح» «أرواح يف اليوم أنا وها
وينفر النفس فتنطوي القراءة يف وآخذ الكتاب أفتح ثم العيون، لها تهش الطباعة يف

اإلحساس.
وتلك وتاييس وبليتيس بسافو الزج وفيَم سذاجة! أشده الشعر وأجمل اإلغراب وفيَم
من يشء عن تبحث أن عجب ومن العقول، كل يف داللتها لها خرافية، أو تاريخية أسماء
عنهن تعرف التي التاريخية الصور وتالحقك شيئًا، تجد فال منهن كل أقوال يف الداللة تلك
األسماء هذه ِلَم تتساءل: مرة من ولكم الغيظ، بك وتثري إحساسك عليك فتتلف تقرأ وأنت
لتحل النسخ كل من ومحوتها قلمك أخذت لو وبودك التقليدية؟ حقائقها يف الحبيسة
عندما أقصاه الحنق بك ويبلغ الشعرية. األسماء عزَّت إن أرقاًما بل أخرى، أسماء محلها
يعرفها كما نثًرا، الشخصيات هذه إليك قدَّم قد الشاعر فرتى القصيدة، مقدمة يف تنظر
عنهن املؤلف عرضه ما مع وتمشيًا لهن إيضاًحا فيه ترى علَّك الشعر يف وتنظر الناس،
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يف وهي نعرفها، التي الحسية الشاعرة تعد لم «فسافو» لُبَُّك؛ ويذهب فتحار املقدمة، يف
منها النفوس فهم ويحاول األعذار يلتمس الذي الفلسفي والنظر الهدوء إىل أقرب أقوالها
إهابها تحت تسيل الحياة، برغبات تحس كانت «التي العنيفة املرسفة اإلغريقية الشاعرة إىل
أو قريب بسبب لويس بيري شاعره إىل تمت ال عنده وبليتيس تحب.» من رأت كلما رعشة
تثور ما كثريًا التي شاعرنا بليتيس من امللتهبة بحواسها الرجال عىل تقبل التي فأين بعيد،

الرجال؟ بألباب وتذهب ترقص التي تاييس أين وأخريًا النساء؟ كربياء فيها
تكون أن إال اللهم الشاعر، عرض فيما نلمحها خواصه من خاصية أي وهرميس،
بقيادة «املكلَّف مقدمته يف املؤلف منه جعل ِلَم ندري ال بعُد ونحن لألرواح؟ قيادته
الصحيحة هي ومعرفتهم — عنه املثقفني كافة يعرفه والذي الجحيم»! إىل األثيمة األرواح
وهذه ،Psychopompos البسيكوبومبوس هو اآلخر»، العالم إىل األرواح «قائد أنه —
Conducteur des ames بقولها: عادة الفرنسية القواميس ترتجمها اليونانية اللفظة
ترجمته طه محمود األستاذ خطأ فمصدر ذكرت، ما هو الجملة هذه ومعنى aux enfers
معناها ليس الجمع يف enfers لفظة إن إذ صحيحة؛ غري ترجمة أظن فيما الفرنسية عن
األستاذ فهم وحيث املعنى، هذا يفيد الذي هو املفرد وإنما إطالًقا، اآلخر العالم بل الجحيم،
ليستقيم لألرواح «اآلثمة» كلمة يضيف أن السهل من كان الجحيم معنى enfers كلمة من
عن نتحدث اآلن ونحن تافهة، تكن مهما فهي الغلطة، هذه عند نقف ال ونحن الكالم.
أال العدل ومن األساطري، يف الباحث أو بالفرنسية، العالم طه محمود ال الشاعر طه محمود

ميدانه. وهو عبقريته فهو شعره عن إال نحاسبه
لشعره مادة اليونان أساطري من يتخذ أن يريد فشاعرنا أخطر، مسألة فثمة ذلك ومع
لليونانيات؛ فهمه طريقة نناقش أن حقنا فمن وإذن إغريقية، أسماء لشخصياته يتخذ كما
للمادة فهمنا يف التساهل هذا يكون أن يمكن ال فإنه يشء يف نتساهل أن جاز إذا ألنه وذلك
دراسة بعناء نفسه يأخذ لم أنه عىل يدل ما الخاطئة الشاعر جملة ويف عنها، نصدر التي

يجب. كما الدينية ومعتقداتهم اليونان أساطري
األوملبية، الديانة تعرفها لم الحياة بعد املصري فكرة بل والجحيم، اإلثم فكرة ألن وذلك
وبالد وسوريا مرص من أتتها التي األجنبية املعتقدات بتأثر إال اليونان بالد يف تظهر ولم
يف ظهرت وإنما هرميس، إليها ينتمي التي ِزيُس ديانة إىل تتسلل لم وهي األخرى، الرشق
بعيًدا ظل تيار وهذا ،Eleusis إلزيس أرسار يف ثم وفيثاغورس، أورفيوس أنصار شعائر
والعقاب الثواب وفكرة اإلثم، فكرة نجد فقط وفيه التقليدية، وديانتهم اليونان أساطري عن
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نرى الذي املظلم، اآلخر العالم إىل األرواح كل يقود فكان هرميس وأما األرواح. ومصري
يرهبونه. الجميع

ما كتابه ففي ملوضوعه، عالجه وطرق عامة الشاعر منهج إىل تقودنا املالحظة وهذه
ذاتها، الشعرية صياغته يف بل تفصيله، يف أو وحدته يف سواء الروية، وعدم العجلة عىل يدل
يسببه وما والتفكك والغموض اإلغراب إىل جنوح من يجره ملا نقاومه أن يجب اتجاه وهذا

السبك. يف وضعف االطراد يف وهلهلة للنغمات إفساد من
أرواح ا حقٍّ أهي الجميل؟ العنوان هذا يدل وعالم وأشباح» «أرواح هي ما الحق: ويف
أهي فلسفية؟ قصيدة أهي ملحمة؟ أهي خالقها؟ نظمها فكيف كانت وإذا وأشباح؟
الكاتب أو فللشاعر ذكرت، مما لفظة أية عىل نحرص ال بعُد ونحن ديوان؟ أهي … قصة
إىل العقيل كسلنا يدفعنا أن يجوز وما هو، كما فيه ننظر أن وعلينا يريد، ما لنا يقدم أن
وحدة نناقش أن حقنا من أنه أظن ولكني لنسرتيح، فيها الكتاب نضع «خانة» التماس

الكتاب.
أوحت ولقد النزعات، أنبل ريب بال وهذه النزعة، أفالطوني فأراه أوله يف أنظر وأنا
عن يحدثنا فالشاعر القصائد. من للكثري يتوافر لم ما الشعر من فيه بنثر أفالطون إىل
ستعود بأنها وينبئنا والجمال، والحق الخري عالم حيث األول؛ مستقرها إىل النفس صعود

عن: ستحدثنا وهنا البعث يشبه فيما األرض إىل

ال��ن��اظ��ر ع��ن ص��واه��ا1 وغ��اب��ت ال��ع��ق��ول وع��ت��ه��ا ش��ت��ى م��ش��اه��د
ح��اض��ر2 ف��ي ت��م��ثَّ��ل وم��اٍض ال��وج��ود ق��ب��ل ال��روح ح��وى وج��ود

الالتيني الشاعر لوكريس كتبها التي كتلك فلسفية بملحمة يبرش رائع موضوع وهذا
الوزن بني الواضح بالتنافر يحس ال منا من ذلك ومع األشياء»، «طبائع عن مثًال
بحيث النَفس طول بل والضخامة، والجالل الغنى من «املتقارب» كان ومتى واملوضوع؟
شعراء أن كيف جميًعا نذكر كما طه محمود األستاذ يذكر وهال أفالطونية؟ لفكرة يتسع
أسباب أكرب من باملوسيقى إحساسهم فساد وكان املالحم، شعر يف فشلوا قد خالدين

الطريق. يف كعالمات توضع أحجار الصوى: 1
نظري. يف األبيات خري دائًما أذكر أنا 2
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وكيف «رونسار» املبدع الفرنيس الشاعر «فرنسياد» خاص بنوع يذكر وهال الفشل؟ هذا
بدًال مقاطع عرشة من املكون للبحر الشاعر استعمال أن عىل اد النقَّ أجمع وقد هوت؟
بل الفشل. هذا أسباب من كان املالحم يالئم الذي مقطًعا» ١٢» اإلسكندري البحر من
الشعر؟ موضوع يالئمان اللذين والقافية الوزن اختيار وجوب إىل العميد ابن يفطن ألم
النفس يف يرتك ما فيه إن فلسفية، فكرة يحتوي أن من وأخف وأنحف أهزل «املتقارب»

جالله. وضاع ضمر قد املوضوع بأن ويشعرها فراًغا
شيطان»: «ترجمة قصيدته يف العقاد عند شبيًها الظاهرة لتلك رأيت ولقد

َس��َق��ْر ق��اع ف��ي ال��ظ��ل��م��اء غ��س��ق ال��ع��م��ي��م ال��ف��ض��ل ذو ال��رح��م��ن ص��اغ��ة

فيما وسقوطه الشيطان عن ضافية حكاية الشاعر فيها يقص طويلة قصيدة وهي
كهذا؟! ملوضوع «الرََّمل» اختار كيف أدري ال وأنا «امللحمة»، يشبه

تنظر أن إال عليك وما يشء، كل رغم شاعر طه محمود أن فأقرر أسارع ولكني
«سيسلكه الثائر»، باملثل «وتنطق كقوله: شعره يف النثرية الصيغ أن فرتى أسلوبه يف
العاشق و«آخرة قدًرا»، وال بعثًا كان «فال هلك»، ما إذا صداها «يبقى سلك»، فيمن الفن
قليل ذلك وأمثال النساء»، ككل شيئًا وأضحيت الرجال ككل شيئًا «وأضحيت املنتحر»

الشعر. من القليل إال فيه أرى ال الذي العقاد ألسلوب بالنسبة
فالعقاد العقاد، فيه وقع الذي السخف نفس يف طه محمود يقع أن األمر غريب ومن
يفعل وكذلك العرب»، أعاجيب «لنسمع مهرولني نخف أن إىل قصيدته أول يف يدعونا

بقوله: مقدمته فيختم طه، محمود

ال��ش��اع��ر ع��ن ال��س��م��اء ح��دي��ث واق��رءوا ف��اس��ت��م��ع��وا ال��ب��ع��ث ه��و

يستمع؟ ال أو أحد إليهم يستمع بأن الدرجة هذه إىل الشعراء اهتم متى للعجب! فيا
عند ورأيناه عرفناه فالذي عجيبة! لظاهرة إنها الحق ويف يُضحك؟ ما ذلك يف أليس
عىل بل الُقرَّاء، إىل الروائي أو الشاعر يتجه أن هو — املحدثني ال — القدماء الشعراء
تقام كانت عندما وهذا عليه، وعطفهم انتباههم ليكسب املرسح، يف املشاهدين إىل األصح
الكوميديا، يف إال معروفة تكن لم العادة هذه أن ذلك إىل وأضيف الشعراء، بني مسابقات
يخاطبهم الحارضين إىل الربولوج يف يتجه مثًال الالتيني Plautus بلوتس تجد فأنت
وكذلك وقائعها، لهم يلخص التي مرسحيته لسماع يمهد كما له، الحكم إىل ويدعوهم
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من الجزء يف الجمهور يخاطب أرستوقانيس فتجد القدماء، اإلغريق شعراء يفعل كان
األغراض إىل ويؤدي يُضحك ما عادة حديثه ويف Parabasis «الرباباز» املسمى الكوميديا

ذكرتها. التي
اإلضحاك إىل قصدا قد كانا إن البيتني؟ بهذين طه ومحمود العقاد يقصد ماذا واآلن

«حاوي». عند أو سامر يف أني إيلَّ خيِّل فقد نفيس، عن وذلك نجحا، فقد
إىل حاجاتنا من جميًعا نعلمه أن يجب ما هي خطرية، مسألة إىل بنا يؤدي وهذا
عبقريتنا عن الكثري يعرف أن أظن فيما يعنيه ال فالقارئ قليًال، واالختفاء التواضع
ال عبقرية ويل ويا شعر، من عنها يصدر ملا وتقديرنا لشأنها، وإعالئنا بها، وتمدُّحنا

نفسها! مدح إال تعرف
أن منها عندنا، سخيفة عادات عدة نحارب أن إىل ماسة حاجة يف فنحن وبعد،
لديه يكن لم إن فليسكت أال عليه، الشعر تأبِّي عن اعتذاًرا قصيدته نصف الشاعر ينفق
للناس وتخليده بملكته اإلشادة أو إحساسه، عن األلفاظ ضيق من شكواه أو يقول! ما
نحتاج أن من أضخم الذوق يف أخطاء وهذه خطبائنا، من الكثري يفعل وكذلك ولنفسه،

عندها. الوقوف إىل
يعالج الحكيم األستاذ رأينا فلقد وأرهف، أرق ألنه ذلك من أخبث هو ما ثمة ولكن
عن أيًضا يتحدث طه محمود نرى اليوم نحن وها الفنان، حياة مشكلة «بجماليون» يف
تدل فهي مخيفة، ظاهرة وتلك «ملحمته»، جماع هو هذا إن إذ باملرأة؛ وعالقته الفنان
إنسانية مشكلة ليست الفن مشكلة أن مع ينبغي، مما بفنهم وعيًا أكثر أدباءنا أن عىل

عامة.
الفن إىل نظرته يف يجمع أن طه محمود األستاذ عىل أنكر ال كنت وإن إني ثم
مجنحة وروًحا عابًرا «صًدى الفنان من تجعل التي الرومانتيكية النظرة بني والحياة،
مستعر»، قبس من «شقني الحبيبني فمي يف ترى التي الحسية النظرة وبني الخاطر»
الشهوة به «وتضح املنكرس»، جفنها بها يهتف «رغبة فتاته أنفاس يف يشم الشاعر وتجعل
له تتلمذ الذي بودلري يفعل كان ما نحو عىل املحرتق» الجسد رائحة «فيشم الجائعة»؛
هذا، من شيئًا عليه أنكر ال أنني برغم أقول: االتجاه، هذا يف يظهر ما عىل طه محمود
الجميلة والجمل مطروقة، معانيه فمعظم االبتذال، من بنا ينجو أن أرجو كنت فإنني

األغراض. هذه يف الكثرية أقواله من التقاطه استطعت ما كل هي ذكرتها التي

33



الجديد امليزان يف

معانيهم، ابتذال الشعراء من ولغريه طه ملحمود نغتفر أن نستطيع بعد ونحن
قيًما التوافه هذه من الصياغة تخلق أن رشط عىل ولكن الشعر، يف تافهة أشياء فاملعاني
جسم من الصحراء نَيْل معنى — القريب املعنى من مثًال تمام أبو فعل ما نحو عىل فنية،

بقوله: رائعة دافقة شعرية قوة — البعري

س��اك��ب��ه ي��ن��ه��لُّ ال��روض وم��اء رع��اه��ا ح��ق��ب��ة ك��ان ب��ع��دم��ا ال��ف��ي��اف��ي رع��ت��ه

لشاعرنا. دائًما يتوافرا لم عليها وقدرة الصياغة عىل صرب إىل يحتاج مما ذلك وأمثال
تساءل: ثم الرائعة»، بالنظرة «تؤجان الحوريات: إحدى حدق عن مثًال قوله إىل انظر
عن قوله أو العجلة، غري رس من التنافر لهذا وهل «األجيج»؟ من «الروعة» تقع أين
صدر بجمال ذهب ابتذال من الحبيبة ورد يف وما زهرها»، يف الحسن يبعد «ألم الشاعر:
بعد الزهر ذكر عىل يحرص الذي الحشو هذا ما عطرها»، من الخلد ينسم «ألم البيت

العطر؟!
جميل، وهذا بعينه، أدبي مذهب عن يصدر الشاعر أن حني إىل حني من نحس ولقد
«النور كقوله: املتناقضات بني الجمع من يكثر مثًال فبودلري الذوق؛ يصدقنا أن عىل ولكن

فيقول: شاعرنا ويأتي ذلك، شاكل وما القاتم»

ال��ه��اوي��ة ق��م��ة ع��ل��ى ه��ن��اك ق��ب��ره ال��ردى ب��ع��د وأح��ف��ر
ن��ام��ي��ة راوي��ًة ال��ش��ر م��ن زه��رة ق��ل��ب��ه ف��ي وأغ��رس

«قمة ما ولكن ديوانه، عنوان هي بل بودلري، قالها فقد الرش» من «زهرة نرتك ونحن
املذهب؟ صنعة هي أم الشاعر خيال يف واضحة صورة لها وهل الهاوية»؟

تتقاذفه أخذت وقد بؤسه، عن صادًقا مؤثًرا ساذًجا سهًال حديثًا فرلني يحدثنا ولقد
فيأتي أذيته، يف الخريف» قيثارة «بانتحاب يخربنا ولقد ميتة»، «كورقة األرض بقاع

يقول: شاعرنا

ال��س��ن��ان وخ��زات ل��ه��ا أح��س ال��خ��ري��ف ورق��ات ه��وت م��ا إذا
ح��ن��ان أو ج��ف��وة ف��ي ال��ري��ح س��وى ل��ح��ن��ه��ا م��ا ال��ري��ح وق��ي��ث��ارة
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صًدى كل من الخالية البعيدة املقترسة املعاني وراء والجري التهويل هذا ولَِم ياهلل!
طه، محمود سنان يستطيعه ال حزٍّا نفيس يف يحز ما امليتة فرلني ورقة يف إن إنساني؟

وحنانها. طه محمود رياح جفوة عىل يعز ما األىس من الخريف قيثارة انتحاب ويف
اإلنساني التواضع التواضع، إىل حاجة يف نحن نهمس، أن إىل حاجة يف فنحن وبعد،
نفوسنا ألن مخلص؛ صادق إنساني أدب إىل حاجة يف نحن النفوس، إىل القريب األليف
نرى وسوف تجد ما بساطة يف تقول أن عىل ولنحملها قلوبنا إىل فلنعد أال إليه. ظمأ يف
أمانة يف ولكن الفنية، لصورنا وهياكل إلحساسنا مادة األساطري ولنتخذ حديثها، جمال
عىل حني كل يف وعرضها أنفسنا إقحام وأما الطنطنة، وأما معانيها. عىل ونزول وفهم

فال. نجيده، ال عما الحديث وأما وينفر، يمل حتى القارئ
أنه من الثقة تمام عىل وأنا قليلة، ولكنها ا حقٍّ جميلة أشياء طه محمود فعند وبعد،
وأن اإلغراب عن يتخىل أن رشط عىل ولكن هذا، من خريًا يستطيع وأنه موهوب شاعر
فثمة الصياغة؛ يف التساهل وعدم نفسه عىل القسوة من له بد ال ثم قليًال. نفسه ينىس
تافهة. أشياء عن العبارة لتضخيم محاوالت وثمة هلهلة، وثمة األبيات بعض يف حشو

يقول: شاعًرا أن فيه شك ال والذي

خ��م��ره��ا م��ن ال��ك��أس م��ل��ئ��وا وك��م روح��ه��ا ظ��م��أ ع��ل��ى وه��ام��ت

أدب يف حجًرا شعره ليكون نرجوه ما ذلك فاعًال؟ تراه فهل الجيد، الشعر عىل قادر
مثله. من لنا بد ال الذي األوروبي لألدب يثبت أن ا حقٍّ يستطيع مرصي

الواقعي واألدب املجهول» «نداء

ال تعميم كل من الحذر شديد ألني الحديث؛ أدبنا تيارات عن القول أتعجل أن أريد ال
فإنني ذلك، ومع مؤلف. لكل واحد كتاب عىل القول أقرص أنا وها استقصاء، عن يصدر
كثريًا نبعد ال أننا وجدت عنهم أتحدث الذين ألدبائنا األخرى الكتب يف النظر عاودت كلما
أظن بل ننقده، الذي الكتاب من منهم كل اتجاه استخالص نحاول عندما الصواب عن

أدبائنا. ملذاهب ا عامٍّ تخطيًطا اليوم منذ نرسم أن باستطاعتنا أنه
زيدان، جرجي ابتدأه الذي التاريخي االتجاه القصة: يف لدينا أن يبدو األوىل وللنظرة
يف جديًدا خلًقا يخلقه أن وأوشك وسائله، من وحدد معناه من فجدد حديد أبو فريد وجاء
كاتب باكثري أحمد عيل هو األمل عنه ينبعث شاب ذلك يف وتبعه و«زنوبيا»، الضليل» «امللك
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والقصة املعارف، وزارة جوائز إحدى نالت التي و«جهاد» القس» مة و«سالَّ «أخناتون»
ومنحى الحكيم، توفيق عنه يصدر الذي الفكرة أدب ثم للعقاد، «ساَرة» تمثلها التحليلية
برع الذي الواقعي األدب لدينا وأخريًا عواطفه، وتدفق بموسيقاه يتميز الذي حسني طه

تيمور. محمود فيه
القصة يف يكون فقد قاطعة، فواصل بينها أن نزعم ال عامة اتجاهات بعُد وهذه
النفاذ يجتمع وقد واقعية، شخصيات الفكرة أدب يف يكون وقد دقيق، تحليل التاريخية
رغم ولكنني الشعر. نغمات من تيمور واقع يخلو ال قد بل اإلحساس، انهمار إىل النفيس
قد إذ نفًعا؛ فيه بعُد أرى وأنا العام، التحديد من بدٌّ يكن لم إن التقسيم إىل مطمنئ ذلك
سبيله، يف واالقتتال عنه والدفاع ذاك أو املذهب لهذا التحمس عىل والُقرَّاء الكتاب يساعد

سبله. ويوضح أدبنا يجدد مما
أن أقدر وأنا الواقعي، لألدب دقيق كنموذج املجهول» «نداء أعرض اليوم أنا وها
واقعية، قصة ليست املجهول» «نداء ف الطريق ضللت لقد رويدك، بي: يصيح قد القارئ
نوع من القصة هذه وكتب فنه تجدد فقد الواقع بقصص عرف قد يكن وإن وكاتبها
كان ومتى الواقع؟ من هذا فأين املجهول، نداء مغامرات، قصة أرسار، قصة هذه جديد.

واقًعا؟ املجهول
كلها يكن لم إن األخرى، تيمور قصص قرأت أن سبق وقد االعرتاض هذا أعرف وأنا
يتغري لم تيمور محمود وأن واقعية قصة املجهول» «نداء أن أرصعىل ذلك ومع فمعظمها،
يف ولننظر نفسه، الرجل هو الرجل وأسلوب هو، هو ففنه ملاضيه تنكر وال يتجدد ولم

ذلك.
غري فهي جملة، يف تلخصها أن تستطيع ال أنك هو القصة تلك من يطالعنا ما وأول
كرموز الشخصيات وتحريك والحياة الفن بني التعارض فكرة عىل املبنية «بجماليون»
صوت يف الشعر يشء: كل فيها تجد التي الكروان» «دعاء غري وهي الفكرة. تلك لعالج
والقصص هنادي، قتل يف والدراما العمدة، ليايل يف املرصي الريف أخالق ووصف الطائر،
املؤلف موسيقى يف تكون ما فأوضح القصة وحدة وأما باملهندس، آمنة غرام يف التحلييل

أسلوبه. وسحر
تتحرك فهي ساكنة ليست صور ولكنها صور، عدة به شجبت بهو املجهول» «نداء
الصور، تلك تعرف أن أتريد مغامرات، من إليه سيقت وما النفسية حقائقها بني مالئمة

كافة؟ الناس بني من وتميزهم أصحابها تعرف أن بل
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يخرج بأن فنطالبه الكاتب عىل نقسو أن لنا وما نفسه، املؤلف فهو الراوي من دعنا
أبطال أحد يكون أن إىل ساقته قد الحياة مصادفات ألن صورة لنفسه فريسم حياته عن
يظهر أن «تعوَّد قد لبنان يف فندق صاحب «عاد» فالشيخ زمالئه؛ إىل وانظر الرواية،
الحريرية والجبب الزاهية األلوان ذات الوطنية القفاطني البديعة، الرشقية بمالبسه أمامنا
الهادئة املتزنة بمشيته ويغدو فيها يروح االبتسام دائم بالقصب، املوشاة الفضفاضة
القارئ مع أعرتف وأنا «… ليلة ألف سالطني من سلطانًا فتخاله املرشق الصبيح ووجهه
ما الفنادق أصحاب بني «عاد» الشيخ عن وبحثت لبنان إىل ذهبت أن يل اتفق لو أن
األلوان ذات الوطنية القفاطني يلبسون منهم الكثريين ألن يرس؛ يف أميزه أن استطعت
صبيحة بوجوه يبتسمون كما بالقصب، املوشاة الفضفاضة الحريرية والجبب الزاهية
البرص تدقيق عدم يف إهماله للكاتب فلنغتفر ذلك ومع ليلة، ألف سالطني فيشبهون
معجب فهو عذره، للراوي ولعل غريه. وبني بينه يفرق بيشء «عاد» للشيخ وتمييزه
بعُد وهو الضيافة»، وكرم السماحة يف غاية الحديث، «حلو الرجل ألن «عاد»؛ بالشيخ
هذا ويف النبيلة، املجازفة بل للتضحية كامن وروح نادرة شجاعة عىل القصة يف دل قد
وألفاظ مالبسه، ويف روحه يف جميل، كل غري فيه يرى أال إىل ريب بال الكاتب يدعو ما

كثري. يشء يف الواقعية من ليست وهي فيها تحديد ال عامة الجمال
لها تجد ال الروحية وقسماته املعالم ممحوة فصورته «عاد» الشيخ إذن ولنرتك
يف اشرتكوا الذين الفندق نزالء إىل لننظر ولكن والدم، اللحم من مستقرٍّا نفوسنا يف
النرس كرقبة ناحلة مجعدة رقبة له الجسم، مرتهل سوري «رجل فثمة «الحكاية»،
دائًما نراه … باستانبول الفنون دار يف للتاريخ أستاذ أنه يدعي «كنعان» اسمه الهرم
يدخن ويميض الهشيم من حزمة ويتوسد األخرض العشب يفرتش حيث الحديقة؛ يف

اطمئنان.» يف النارجيلة
الفندق بحديقة الرجل القينا وهبنا أحد، يخطئها أن يمكن ال لوحة بل صورة وهذه
الهرم» النرس كرقبة الناحلة املجعدة «رقبته بعد وهل للحظتنا؟ نعرفه ال أننا أتحسب
مالحظة أحدَّها ما مثلها، عىل يقع ملن طوبى الواقع، من قسمة هذه مميزة؟ أمارة من
ولقد «استانبول»، ب الفنون دار يف للتاريخ أستاذ أنه «يدعي» وكنعان عبارة، أقواها وما
بيشء. نجزم أن نستطيع ال أيًضا ونحن بيشء، يجزم لم الراوي ألن صحيًحا هذا يكون
االبتسام، إىل تدعو شخصية «متفيقه»، «أصيل» «فريد» أستاذ حال أي عىل كنعان ولكن
الخادم «حبيبًا» أن كيف علينا يقص تراه أال نافذ، Humour عبث يف املؤلف عالجها وقد
أن يالحظ و«حبيب» ال ولَِم خلسة؟ صحفه كنعان األستاذ من يأخذ أن يف حرًجا يجد ال
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تحت يرصها ذرًعا بها يضيق عندما األستاذ وأن الدهر، أبد لفائفها يف تظل الصحف تلك
من بها أوىل أنه يرى عندما مصيب «حبيبًا» أن يف شك ال … للفريان طعمة لتكون الرسير

الفريان.
التي — اإلنجليزية السيدة إيفانس»؛ و«مس عاد الشيخ مع الراوي يتحدث ولقد
فمه كنعان األستاذ ي فيُنحِّ الجبل، يف منحوت قرصحديث عن — قريب عما ذكرها سيأتي
من إنه العظيم. األثر هذا يف تسألوني أن بكم يجدر «كان ويقول: النارجيلة، مبسم عن
لهذا فتبتسم «… يونان اإلمرباطور شيده والذي بحتة، بيزنطية وعمارته الرومان، بقايا
عجب، وال يونان! وإمرباطور البيزنطي والطراز الرومان بني يجمع الذي الغزير العلم
هو كنعان األستاذ املضحك، الكسول املغرور املتفيقه للعالم خالد مثال كنعان فاألستاذ
األستاذ من وابتسامنا الجليل. األستاذ هذا مثل لوصف Cuistre بالفرنسية يسمونه ما
الجبلية: املنطقة تلك عن الراوي يحدث نراه عندما رصاًحا ضحًكا ينقلب أن يلبث ال كنعان
من عانيت ما لك لروت الجبل، ذلك صخور واستجوبت الوادي، هذا حصباء سألت لو إنك
هذه أرض طبقات يف محارضة أعد أني ريب بال تجهل أنت واستقصائي. بحثي يف مشقة

التاريخ. يف وأطوارها املنطقة
ريب. بال ممتع بحث –

وأنا جفن، يل يغمض لم أمس ليلة قضيت أني أتصدق ولدي، يا متعب ولكنه –
لحظة؟ يدي يربح لم والقلم وكتبي أوراقي عىل مكبُّ

العون. يف هللا كان –
حق؟» علينا ألبداننا أليس الحديقة، يف قليًال التمدد إىل حاجة يف أنا واآلن –

وذلك امللتوي، الغرور هذا تصوير يف صدق وأي املمتع! الحوار هذا يف سخرية أية
كبري. كاتب حوار هذا الكاذب! التواضع

غايتها، إىل كبري عالم بأنه نفسه الراوي يحدثنا الذي كنعان األستاذ مهزلة وتصل
الصخر، يف املنحوت املسحور» «القرص الكتشاف الجبل إىل السري عىل الجماعة تتفق عندما
بعد. يظهر لم واألستاذ الفندق، باب عىل كنعان األستاذ تنتظر والقافلة الصباح ويأتي
غريب صوت فراعنا كنعان، األستاذ حجرة إىل «وقصدنا إليه نذهب إيفانس»: «مس وقالت
ويف ساذجة، نغمات يف ويهبط يعلو مزعج غطيط به فإذا فأنصتنا أرجائها، يف يتجاوب
عىل والنائم دقه وتابع الغطيط، إال يجبه فلم الباب، ودق عاد» «الشيخ فتقدم حرشجة،

الجافة. وأنفاسه الكريه بصوته الجو يمأل حاله
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وقامت تنادي! ملن حياة ال ولكن الباب، دق يف الشيخ ألعاون (الراوي) تقدمُت وأخريًا
وصديقي صديقتي فاستأذنت الطبيعي، غري الغطيط هذا رس استطالع يف صادقة رغبة
يتميز رسيره عىل جالًسا كنعان»، «األستاذ أرى بي فإذا املفتاح، ثقب من أنظر وجعلت
عميق، نوم يف مستغرق أنه به يوهمنا العجيب، غطيطه إرسال يف منهمك وهو غيًظا
«الشيخ إىل هي أشارت ثم ففعلت، تنظر أن إيفانس» «مس إىل وأرشت رأيس فرفعت
عىل نميش املكان وتركنا باالبتسامات، املصحوبة النظرات وتبادلنا ففعل، ينظر أن عاد»

األصابع.» أطراف
بني الخيال يجمع لوحة هذه الضحك. يف الستغرقت اليوم ذلك يف رأيتهم أنني ولو
جبل صعود من خوًفا نومه؛ يف يغط بل يتناوم، الذي كنعان األستاذ فتضحك: عنارصها
يتميز رسيره عىل مرتبًعا الباب ثقب من يرونه الذين اإلخوان وهؤالء حصباءه، يعرف
املصحوبة النظرات تبادلوا وقد منظرهم ثم العجيب؟ غطيطه إرسال يف منهمك وهو غيًظا
هذه أليست األستاذ. يوقظوا ال كي األصابع أطراف عىل املكان يرتكون ثم باالبتسامات،
أنموذج أحداث من لها كان ما وكل كنعان األستاذ شخصية إن الحياة؟ واقع من صوًرا

الواقعي. األدب عيون من لتعترب لكفى غريه الرواية يف يكن لم لو صادق، برشي
دليل «مجاعص»؛ شخصية العجيبة، األخرى الشخصية تلك إىل نظرنا لو بنا فكيف
«مس مع الراوي يجلس كان حيث الفندق؛ حديقة يف مرة ألول نراه القرص! إىل الرحلة
هنيهة «حبيب» وغاب باملجيء، له ويسمح بقدومه، ينبئ الخادم «بحبيب» وإذا إيفانس»،
غليظ شارب له العضالت، مكتنز الجوانب، عريض القامة، منبسط رجل ومعه عاد ثم
كأنه حادة نظرات إلينا ينظر … العتيق الجذع كأنها ورقبة األبنوس، من مصنوع كأنه
نحوي التفتْت ثم لقاءه، فأحسنت وحياها، إيفانس» «مس من الرجل واقرتب يزدرينا،
ارتياد يف عليه أعتمد الذي دلييل لك أقدم بسمتها: يف تتلطف وهي وقالت الراوي)، (نحو
وهو خشن بصوت وقال التحفظ، من يشء يف وصافحني مني الرجل ودنا املنطقة. هذه
هذه أعرف … الجبل ابن مجاعص «محسوبك مزهوٍّا: يداعبه باألحرى أو شاربه، يفتل
يف أسري أن وشتاءً صيًفا يمكنني … يدي أصابع أعرف كما وطرقاتها، ومخابئها الجهة

«… وال ضواٍر وال لصوص وال رياح وال ظلمة تعوقني ال النهار، يف أسري كما الليل،
ذلك لنا قدر إن — لبنان إىل نذهب عندما نميزه أن نستطيع لن كنا وإن ونحن
كرقبة الناحلة املجعدة الرقبة ذا كنعان» «األستاذ بها سنميز التي السهولة بنفس —
فهذا أخالقه، ذكرنا إذا خصوًصا إليه، التعرف يف سننجح أظن فيما أننا إال الهرم، النرس
الجماعة وصلت عندما واضًحا هلًعا أظهر بأن انتهى قد الساذجة مكابرته رغم املسكني
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املحن عليه تكالبت فقد ذلك؛ يف العذر له ولعل مخيفة. مفاوز إىل الجبل يف رحلتها يف
لينقذه بالحبل تدىل الذي عاد» «الشيخ شجاعة ولوال وجرح، مرة الصخور به فانهارت
أخرى سقطة يف املوت إىل األمر به انتهى فقد ذلك، ومع ملات. فيها سقط التي الهاوية من
بالحبل نزل عندما فإنه شيئًا، عاد الشيخ شجاعة تُْجِد لم اليوم ذلك ويف نفسه، القرص يف
ودفنوه، به فعاد الرأس، مهشم هامدة، جثة وجده مجاعص فيها سقط التي الهاوية إىل

بالورد. قربه إيفانس» «مس وكللت
عائدون وهم عثروا إذ ورفيقاه؛ هو حزن قد نفسه الراوي ألن ملوته حزنا وقد
املفاوز، لضيق عنهما التخيل إىل اضطروا واللتني الذهاب، يف معهم كانتا كاللتني ببغلتني
وهل بيشء، يجزموا أن لهم أنَّى ولكن كبغلتيهم، محجلتني فوجدوهما البغلتني يف وتأملوا
«صحيح الراوي: وقال «مجاعص»؟ املسكني غري كهذا بيشء يجزم أن يستطيع كان
ألنقذنا بيننا «مجاعص» املرحوم كان لو … قاطًعا دليًال هذا ليس ولكن محجلتان، هما
استطاع الصغرية الحادثة بهذه البسيطة، الجملة وبهذه اليقني.» بالخرب الحرية هذه من
الرقة. بالغ عاطفيٍّا تلوينًا يلونها وأن بل نفوسنا، يف مجاعص ذكرى يحيي أن الكاتب

ككل خادم وحبيب إيفانس»، و«مس الخادم حبيب غري «البهو» يف يبَق لم واآلن
فبطلة إيفانس» «مس وأما األسياد، بني حتى نادر وهذا بالقراءة، مغرًما كان وإن الخدم،
أستاذ ألنه ال أحًدا، كنعان» «باألستاذ أعدل ال نفيس عن كنت وإن يظهر، فيما القصة
كلما أضحك قد بل وسأبتسم، برصي أمام سأراه الذي كنعان» «األستاذ ألنه بل فحسب؛

ذكرته.
أزمة عقب لبنان إىل أتت للعزلة، محبة الكالم قليلة إنجليزية سيدة إيفانس» «مس

السطح. عىل األلم نفضه زبد الحياة، يف عارضة بفلسفة إليها أوحت نفسية،
عن املجتمع لها ف تكشَّ حتى الرباقة الزخارف بتلك لالستمتاع تسعى مثلنا «كانت
قلبها، أودعتها تملك، ما أعز فأودعتها هذه بدنيانا وثقت وبهتانه. زيفه لها وبان حقيقته

كرهتها.» … دنيانا فكرهت مطعونًا القلب هذا إليها ردت ولكنها
الزمن، يفنى أن وإىل الزمن وجد أن منذ والرجال بل النساء مأساة خاب، حب
كان. ما وهذا مثًال، باملغامرة يشء، بأي تتمثَّل أن حاولت اآلالم فيها حزَّت إذا والنفس
فنزعت أحاديثه طت تسقَّ وقد الجبل، يف مسحور قرص بوجود سمعت قد إيفانس» «فمس
يعمرها يعد لم التي بنفسها صًدى القى نداء منه يناديها مجهوًال وكأن إليه، السري إىل
قافلة — املصادفة بمحض — إيفانس» «مس وكوَّنت املجهول. لنداء فاتسعت يشء،
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ومجاعص، القصة، وراوي عاد، الشيخ ذكرت: من هم أفرادها القرص، عن للبحث صغرية
يقول قد وهنا القرص، إىل انتهوا حتى القصة، يف تجدها شاقة رحلة يف وساروا هي. ثم
الصايف»، «بشري الشيخ بناه واقعة فالقرصحقيقة أبًدا خيالية! مغامرة هذه ولكن القارئ:
مواقف العثمانية الدولة مع له وكانت شتى، عشائر تؤازره السلطان عظيم رجًال وكان
لإليقاع الرش له ويضمرون استطاعوا، ما ويجاملونه جانبه يرهبون الوالة وكان مشهورة،
الدهر، له يتنكر أن يخىش جعلته حيلته وسعة فطنته ولكن الفرصة، إمكان عند به
يعتصم محصنًا قًرصا فيه وشيد إليه، االهتداء يصعب الجبل يخفيه ركن يف مكانًا فاختار

االختفاء. إىل األمر اضطرهم إذا معه ومن هو به
إىل بشري، الشيخ حفيد إىل القرص آل فقد اآلن وأما العثمانيني، زمن منذ ذلك وكان
أبيها، إىل وطلبها فتاة أحب إنه إذ مؤثرة؛ قصة األخري لهذا كانت ولقد الصايف. يوسف
مع الشاب واتفق ليوسف. الفتاة حب رغم آخر، رجل إىل بتزويجها وَهمَّ رفض األب ولكن
يده ضعفت فقد هو وأما زفافها، ليلة يف قتلها وفعًال نفسه، ويقتل يقتلها أن عىل حبيبته
عىل هام إذ صحيًحا؛ يكن لم هذا فإن انتحر قد أنه الناس بني شاع ولنئ نفسه، قتل عن
أقام وهناك جده. قرص إىل بالوصول انتهى حتى األرض بقاع يف يتخبط زال وما وجهه
حتى الَرشك، له ينصب أو الصخور عليه يهيل القرص، من يدنو من لكل رعب مصدر
فيها يحيا أن استطاع الجنان دانية حدائق بالقرص وكانت مسحور. القرص أن وذاع شاع

بأكمله. قرن ربع يوسف
شاء فقد توفيق، بحسن يوسف حبائل من نجت أن بعد القرص إىل القافلة وصلت
من نارية بطلقة يصيبه أن «الراوي» استطاع بينما أحًدا، منهم خنجره يصيب أالَّ القضاء
فيناديها يهذي ويوسف الجريح، يوسف بأمر تُعنى إيفانس» «مس أخذت وهنا ارته، غدَّ
«مس قلب يحرك ما ذلك ويف االسم، هذا تحمل كانت التي خطيبته أنها واهًما «صفاء» ب
االسم بهذا يناديها يعد لم رشده، إىل وثاب الرجل شفي إذا حتى خيالها، ويرنِّح إيفانس»
ندري ال بعُد ونحن أجلها. من األحياء غادر التي حبيبته غري أنها إىل فطن وكأنه الجميل،
«مس ب يناديها يوسف ورأت الحقيقة تلك عرفت عندما إيفانس» «مس ت أحسَّ ماذا
كلها تكن وإن إيفانس» «مس نفس يمأل مما غريها إىل نضيفها أرسار فهذه إيفانس»،

املؤلم. فراغها النفس؟ فراغ إال هي هل واضحة، أرسار
املوحش، املكان هذا يف بالبقاء إيفانس» «مس ضاقت فقد األمر يكون ما وأيٍّا
رسالة الحياة يف امرئ لكل … اجتماعيٍّا مرًضا العزلة هذه أسمي «إني تقول: وأصبحت
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تحول وهذا امليدان.» من فراًرا ذلك ُعدَّ عقبيه نكصعىل فإذا جنسه، لبني يؤديها أن يجب
األلم نفضه زبد فلسفتها إن لك: أقل ألم ولكن الحياة، يف إيفانس» «مس فلسفة يف عجيب

السطح؟ عىل
ظلت إيفانس» «مس ولكن «مجاعص»، فقدت أن بعد عائدة املكان القافلة وغادرت
ويف «… املسحور قرصنا فيها يقوم التي الجهة إىل النظر تطيل قصري غري وقتًا «تقيض
الفطور، لتناول عاد» «الشيخ ب واجتمع نومه من الراوي صحا الرحلة من الثالث اليوم
ابتسامة عىل اقترص بل يجبه، فلم عنها عاد» «الشيخ فسأله إيفانس» «مس يجد لم ولكنه
تفهم؟ ألم ذهبت؟ أين إىل يشء، بكل واالستخفاف االستسالم معنى فيها مديدة» «هادئة
من بدٌّ يكن لم إن يوسف إىل عادت عنه، تبحث كانت الذي املجهول لنداء استجابت لقد
الراوي إن إذ علم؛ به لنا ليس ما فذلك إليه العودة بعد أمرها من كان ما أما اإلفصاح.
أن بعدنا املتالحقة لألجيال وسيكون القارئ، أيها ولك ويل هذا، بعد يشء عن يحدثنا لم

طويل. لزمن خيالنا ستهز التي إيفانس» «مس مصري يف نفكر
خيال هي أم ا، حقٍّ الحياة من هذه إيفانس» «مس هل فيسائلني: يعود القارئ ولعل
أيًضا كان الراوي ألن وضوح؛ يف العجيبة الفتاة هذه أتصور أكاد ال الحق يف وأنا شاعر؟
«عاد». الشيخ يمعنه لم كما النظر، فيها يمعن فلم قلبَه حبُّها داعب لقد بل بها، معجبًا
الشاذ وصف يف أمعن الواقعي األدب أن كيف لنا تفرس كبرية، أدبية حقيقة تظهر وهنا
كلها عامة ألفاظ — قلت كما — الجمال فصفات الجمال، وصف يف منه الدال، القبيح
و«فالن القمر» زي «فالن واليافعات: اليافعني ألسن تلوكها التي املبتذلة الكلمات نوع من
املقعد عىل «وجلست إيفانس»: «مس عن الراوي يقول وهكذا ذلك، وأمثال البدر» زي
اللتني الزرقة الصافيتي بعينيها السماء يف وحدقت الفاتن جسمها معالم فظهرت متمددة
االبتذال، عن أجلها موحية، جميلة أوصاف وهذه قلب.» وسالمة منبت عراقة عن تكشفان
جسمية» «مفاتن من العالم يف كم تحديد؟ الجمال لغة يف وهل تحديًدا، أفادت هل ولكن
نلتمس ونحن قلب»! وسالمة منبت عراقة عن تكشف صافية زرق «أعني من فيه وكم
التعلق يف تورط قد بعد وهو البرش، لغة نغري أن إال لها حل ال مشكلة فهذه العذر، للراوي
األثر يف أفكر زلت ما اليوم وإىل يوسف. من الَغرية أصابته لقد حتى إيفانس» «مس ب

املغامرة. تلك بنفسه خلفته الذي
طريقة يف واقعية موضوعها، تفاصيل يف واقعية واقعية، قصة إذن املجهول نداء
يستطيع ال فإنه الشعر من جو إيفانس» «مس أحاط ولنئ بشخصياتها. واقعية قصصها،
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دم من شخصية تكن لم إن نفسية شخصية فهي نفسية، حقائق من فيها ما يُخفي أن
دالة خطفات أسلوب أصيل، أسلوب ولتيمور بأسلوبها. واقعية املجهول» «نداء ولحم،
الشيخ بيان، من فيها وما األعالم أسماء اذكِر أمثلة؟ أتريد دقيقة، موحية مركزة موجزة
تدعونا «جعاصة» من فيه وما خاص بنوع مجاعص مجاعص، ثم كنعان واألستاذ عاد

املشفق. االبتسام إىل
يف تم فقد وصفاء» «الصايف اسم التفاق دهشة من نخُل لم وإن «صفاء» وأخريًا
القصة: يف العديدة ولوحاته ُجمَله اذكْر ثم تيمور. منها نجا لو أود كنت مرسفة سهولة
وقت القاني الضباب خضم يبتلعها «أخذ وقد األفق، يف الهوينى تنحدر الشمس «ورأيت
لست أََو الليل.» طالئع من علينا الزاحف الوديان بأطراف املرتامي الجبل» يف الغروب
املشدودة الطويلة بوجوههم «الرعاة اذكِر الضباب؟! بزحف تحس لست أَو املنظر، ترى
وقارن فمه، بها حشا كبرية لقمة «إخضاع» يحاول وهو مجاعص تصور ثم البرشة»،
ينفد أن الزاد وأوشك أيًضا، يومان ذلك بعد «ومر الرحلة: أثناء بصورته هذه صورته
واعرتض بحذفه)، هممنا حشو منه»، نأكل («فيما منه نأكل فيما تقترينا من الرغم عىل
يف املستفيضة مبالغاته «يسمعنا يعد ولم صماء»، كآبة وغشيته غريب وجوم «مجاعص»
يف صادفته إذا وكان قامته، وانحنت شارباه وتراخى بخربته، واإلدالل شجاعته وصف
القرص يخرب هللا قلبه: أعماق من ورصَخ السماء إىل ببرصه طمح كئود عقبة الطريق

بناه!» اليل ويحرق
شخصياته يجمع كيف يعرف ماهر مصور بريشة ُرسمت كأنها التي اللوحة هذه ثم
بدأت وقد املأوى رأينا «ثم الليايل: إحدى يف بمأًوى وهم الرحلة أفراد لوحة بينها، ويميز
بجواري منكمشة إيفانس» «مس فألفيت بعيني وطفت طويًال فتنهدت القمر أشعة تنريه
«عاد» والشيخ املصقولة، املاسة تلمع كما المعتان وعيناها حولها، الدقيق برأسها تدور
سبات يف وراح نفسه كوم فقد مجاعص أما أحالمه، يف مسرتسًال تائًها نظًرا أمامه ينظر

عميق.»
ينصتون كانوا ليلة كنعان األستاذ نرجيلة عن كقوله الكاتب هفوات من دعنا وأخريًا،
دعواه إىل تستمع وال القرص، عن يجمعها أن عاد» «الشيخ استطاع التي املعلومات إىل
لنا يروي أن عاد) الشيخ (تطالب تطالبه أيًضا هي كأنما عاٍل، هدير بمائها «انبعث أنه
نرجيلة أن سمعنا وما صحيًحا ليس فهذا الصايف»، يوسف فاجعة الفاجعة؛ هذه حكاية
الحس الدقيق تيمور فيه وقع كيف ندري ال تافه ظن هذا حكاية، بقصِّ مطالبة تهدر
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أكلها وقد لون لها يعد لم ألنه أمقتها؛ التي املحفوظة العبارات من ودعنا الذوق. الصادق
العبارة عن البحث عن يحجم الذي العقيل الكسل عىل إال تدل ال أصبحت حتى التحات
تنادي»، ملن حياة «وال (ص٤٨)، املجن» ظهر يوًما الدهر له «يقلب أمثال: وذلك الدقيقة،
أسلوبًا تَر بقي، ما كل يف انظر ثم بالية، عبارة — النسب يف تفاوت عىل — أيًضا فهي
خرافة الناس بعض عند «أصبح استخدامها: ويحسن اللغة أرسار يعرف لرجل دقيًقا
الناس بعض قوله: يف ل وتأمَّ الشياطني»، تعمره مكانًا آخرين، بعٍض وعند وجود، لها ليس
لتيمور وانَس يريده، ال تعميًما يفيد ال حتى اآلخر» «البعض يقل لم فهو آخرين، وبعض
ثم الجميلة، الدارجة «ميول» من بدًال (ص٥٥)، «أميال» الجمع باشا تيمور اللغوي ابن
النعاس» غشيني أن عتَّمت و«ما البغلتني» و«شحيح (ص٦٥)، «الرازح» الصمت يف تأمل
خديه»، عىل يتهاديان الدموع من و«خطني (ص٨٢)، دًما» يشجب «جسمي (ص٨)،
تختلج فتدعها الينبوع مياه عليها تتدفق األملس الصخر يف املنقوشة صفاء و«كلمة
يف املأوى سقف عىل تتالعب املدفأة ونار (ص١٢١)، ينبض» حيٍّا قلبًا لها كأن حروفها
صًدى حسبه عواء فيها وسمع وتأملت الراوي نفس فيها هاجت ليلة يف وذلك بشعة، أشكال
وقد الثابتة»، عاد الشيخ «بنظرة التحديق أطال ثم املضطربة»، العليلة نفسه «لصوت
مجازفة من أمره يف ما رغم الشيخ بأمر يصدع أن عىل الراوي حملت أن ثباتها من بلغ
تصور وأخريًا (ص١٣٦)، ثقاب» بصيص كأنها البرئ بقاع الحت «التي الشعلة ثم خطرة،
يعرف كاتب عند الدقة أمارة كلها هذه أليست (ص١٤٩)، نفيس» يف يعشش «اليأس
كاتب تيمور محمود وأصولها؟ القصة فن يعرف كما صوره، ويرسم ألفاظه يختار كيف

الكاتب. هذا ألدب محبتي أكتم ال إنني ممتاز، كاتب واقعي،

الواقع ومشاكلة الكروان»3 «دعاء

بزواج، وتنتهي بمأساة تبدأ األخري، للنصف األول نصفها يمهد قصة الكروان» «دعاء
يرتاخى ما ومنها قوي، بسبب القصة إىل يمت ما منها ولوحات: جرائم الحادثتني وبني

الذاتية. القيمة يعدم لم وإن السبب، ذلك به
اعتدى من فيقتله مغامراته إحدى يف بالَرشك يقع بدوية، بيئة يف الُخلق معوج رجل
خادمات ليعملن فيذهبن للعار، دفًعا أهلهن يطردهن وبنتني زوجة ويخلف رشفهم، عىل

حسني. طه للدكتور القصة هذه أن املعلوم من 3
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عند أختها وهنادي املأمور، بمنزل البنتني إحدى آمنة الصغرية: الريف مدن بإحدى
بدوار ضيوًفا ينزلن حيث آخر؛ بلد إىل ببنتيها األم فتسري هنادي وتسقط الري. مهندس
السوق، إىل يأتني الالتي النساء إحدى مع خربًا أخيها إىل األم ترسل هنا ومن العمدة،
يدفن حفرة الطريق يف ليعد فيرتكهن الفتاة، بسقوط األخ ويعلم باملجيء، األخ فيرسع
يف تاركة دبرها، كما الجريمة وتتم العودة. طريق يف قتلها عىل صمم التي هنادي فيها
الحياة عليها استحالت وقد وصولهم، عند الهذيان إىل بها ينتهي عنيًفا، أثًرا آمنة خيال
بها وينتهي قواها، تماسكت أن بمجرد جديد من البلدة تغادر أن من مفرٍّا تجد لم حتى
بأختها استبدل قد املهندس أن تعلم وهنالك األمر، أول كانت حيث املأمور؛ بيت إىل املسري
— بنت للمأمور وكانت االنتقام. إىل سبيًال وجدت لو وتود حفيظتها، فتثور أخرى، فتاة
غرائز تسوقها بآمنة وإذا للمهندس، خديجة ُخطبت أن وحدث آمنة، سن يف — خديجة
تصل وبذلك وهنادي، املهندس بني كان بما الفتاة أم فتخرب الزواج، هذا عرقلة إىل غامضة
وهنا نفسه، املهندس ببيت العمل إىل بآمنة األمر ينتهي مناورات عدة وبعد تريد. ما إىل
راغبة بالسيد، تلعب الخادمة تزال وال وسيدها، الخادمة بني دفني قوي رصاع ينشب

الزواج. بينهما يعقد حيث القاهرة؛ إىل املهندس وينتقل حبها. يف يقع حتى متمنعة،
الكتاب ولكن موحًدا، متسًقا يبدو التلخيص هذا يف وهو العام، القصة هيكل هو وهذا
حذفه يمكن ما بينها ومن بذاتها، قائمة تكون تكاد وحدات بوجود يشعرنا القراءة عند
يف آمنة تردده جميل، شعري دعاء وهو الكروان، دعاء فهناك السياق. يضطرب أن دون
وصف وهناك أمر، اشتد كلما الطائر هذا حضور املؤلف لها هيأ وقد الحاسمة، املواقف
تستقيم أن يمكن أشياء الجزء هذا ويف العمدة، عند وبنتاها األم أمضتها التي الليايل
نساء لبعض نموذجني تكونا وإن فهما ونفيسة، خرضة عن كالحديث بدونها، القصة
شيخ قتل حادثة يف األمر وكذلك دور. أي الرواية حوادث يف تلعبان ال أنهما إال الريف،
القتل منظر وهناك واضًحا، وجًها لقصصها نتبني أن دون الجزء بهذا تلحق التي الخفراء
آمنة، هذيان تصوير ثم بفظاعته، اإلحساس عىل وحملنا تصويره، يف املؤلف نجح الذي
ولعل املهندس، مع آمنة قصة تأتي وأخريًا إرساف. من فيه ما تأثريه يضعف جزء وهذا
نفوس وبخاصة النفوس، لحقائق عميق فهم من فيه ملا الرواية، يف ما خري هو الجزء هذا

النساء.
نستطيع أننا إال فني، عمل كل يف املهمة األسس من القصة وحدة تكن وإن وإنه
بعضها واتصال الرواية، وقائع إىل نردها فال واسعة، نظرة الوحدة تلك إىل ننظر أن
التصوير وهو كاتب، كل إليه يقصد الذي النهائي الهدف إىل نمدها بل فحسب، ببعض
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نفوسهم، فهم عىل يعيننا أبطاله، فيها يحيا التي للبيئة بتصويره فالقصاص والتأثري.
القصة يف سيقع ملا يمهد جوٍّا يخلق يأتونها التي العنف حوادث من لطرف بقصصه وهو
رابطتها نتبني لم أجزاء من املؤلف إلينا ساق ما نفهم أن نستطيع النحو هذا وعىل ذاتها،

بالقصة. املبارشة
قصة لكل يتوفر أن يجب فيما التسامح نستطيع ال ذلك من العكس عىل ولكننا
أجزاء كل يف متوفرة نراها ال املشاكلة وتلك ،L’illusion du reel للواقع مشاكلة من جيدة
شخصياته، عىل املؤلف طغيان أولهما: كبريين؛ لسببني وذلك أيدينا، بني التي القصة

الجميع. يعرفه خاص طابع يف أسلوبه تحجر وثانيهما:
أرقب ساهرًة زلت ما العزيز! الطائر أيها لبيك «لبيك، الكروان: دعاء مثًال لنأخذ
صوتك وأسمع قربك أحس حتى أنام أن يل ينبغي كان وما نداءك، وأنتظر قدومك
الطائر أيها لبيك، لبيك عاًما؟! عرشين من أكثر منذ هذا أتعود ألم لدعائك، وأستجيب
وانطلقت الحياة، ونامت الكون، وهدأ الليل، جثم إذا نفيس إىل صوتك أحب ما العزيز!
ساحر شعر ريب ال هذا تسمع.» ال صامتة تخاف، ال آمنة املظلم، السكون هذا يف األرواح
مرة من ولكم عذبة، خفيفة مجنحة ألفاظ … قريب عما الخيال تفارق نغماته أظن ما
واحة إىل يأوي فكأنما لدعائها القارئ ويستمع الحديث، بنفس آمنة فتلقاه الطائر يعود
قائله: عن لنتساءل سحره عن قليًال آذاننا نصم دعنا ولكن قديًما، صديًقا يلقى أو ظليلة
حتى عام بعد عاًما خديجة مع العلم تلقيها عن الكاتب حدثنا مهما وهي آمنة، حقيقة أهو
الجميل؟ الدعاء هذا الكروان تدعو أن عىل قادرة نظنها ال ذاتها، الفرنسية باللغة أملت

إحدى «يف «فيجاور»: روايته مقدمة يف بومارشيه املعروف الفرنيس املؤلف يقول
أن أرجوك ادخاره: يف يرسف كان وإن الذكاء، عظيم رجل يل قال باملرسح ونحن الليايل

أسلوبك؟ من ليست التي املهلهلة الجمل تلك كلَّ روايتك يف نجد ملاذا يل ترشح
أنساه أن لحاولت أسلوب يل يكون أن النحس شاء لو سيدي؟ يا أسلوبي من –
يشء كل فيها نرى التي املرسحيات تلك من طعًما أتفه أعرف ال وأنا مرسحية. أكتب عندما
أستدعي موضوعي يتملكني عندما كان. كيفما نفسه املؤلف هو يشء كل ورديٍّا؛ جميًال
سيفعلون، ما يعنيني وإنما يقولون، ماذا أعرف ال وأنا مكانه، يف كالٍّ وأضع شخصياتي
يخدعوني. لن أنهم من واثًقا رسيًعا، إمالء عيلَّ يملونه ما أكتب الحركة يف يأخذون وعندما
أسلوبي.» أعريهم أن واجبي من كان إذا عما البحث يف ال أفكارهم فحص يف إذن فلنأخذ
من ليس أنه وندرك أدبي، إرساف من بومارشيه أقوال يف ما نقدِّر كنا وإن ونحن
أبطال بني ومن العجب، ألسمعوه وإال بلغته كل يتحدثون أشخاصه املؤلف يرتك أن املمكن
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والبحراوي، والصعيدي والبدوي والقاهري والخادم السيد مثًال أيدينا بني التي القصة
واجب ملن وإنه الصحة. من كبريًا جانبًا بومارشيه أقوال يف أن فيه شك ال مما أنه إال
اإليهام هذا وسائل ومن أتم. تأثرنا ليكون واقعية؛ قصته بأن فيوهمنا يحتال أن القصاص
عىل املؤلف طغيان وعدم وطبيعيته األسلوب تنوع — وسائله أهم من يكن لم إن —
مثًال الكاتب وصف فقد نقول، ما صحة عىل واضحة أدلة العمدة» «ليايل ويف شخصياته.
دون الرس لتعرف تحتال فأخذت سقوطها، خرب عنها كتمت التي أختها من آمنة موقف
إىل فنهضت يائسة، حزينة واقفة أختها آمنة رأت الليل جوف يف هما وفيما تنجح، أن
تلك يضيف أن إال يأبى املؤلف ولكن حسن، وهذا رفيًقا»، ا مسٍّ كتفها «ومست جوارها

الواجبة. الجملة هي تخايف» «ال أن مع تُراعي» «ال املضحكة: الرصينة الجملة
يفعل كان كما — شخصياته عليه تميل ما بتدوين الكاتب اكتفاء عدم عن نتج ولقد
«الليايل» نفس ففي املواضع، بعض يف األسلوب يف واضح تنافر ظهر أن — بومارشيه
يبدو ملا وذلك حزنهن، سبب عليها تقص أن إىل آمنة تدعو البلدة لة» «دالَّ زنوبة؛ نرى
الشعبية الجملة تلك جانب إىل نجد ذلك ومع ملح»، عينها يف ليس «قارحة، أنها من عليها
يمكن وكيف القحة»، يشبه شيئًا وجهك عىل «أرى هي: نفسها لزنوبة أخرى جملة الدالة
يشبه «شيئًا الحكم يف والتخفيف البالغي التحفظ هذا كل فيه تعبريًا زنوبة تعرب أن
أن التنافر هذا من بدًال نفضل كنا ولقد منه. بريئة وزنوبة املؤلف، أسلوب هذا القحة»؟!
تلك يملك أنه عىل دل ولقد الشعب، تعابري من يريد ما الفصحى اللغة إىل الكاتب يرتجم
منذ بيننا أوالء أنتن «ما التحدي: معرض يف وبنتيها لألم بقولها زنوبة فأنطق القدرة،
أنتن «ما تعبريه: أن يف ريب وال شيئًا.» أَْمِرُكنَّ من عرفنا وال صوتًا َلُكنَّ سمعنا وال أمس

ادلعدي!» يا إيه «وانتوا الشديد العامي لالصطالح تعريب إال هو إن أوالء»
أسلوب ولكنه األمر، لهان الواقع لغة من قريبًا بطبيعته كان الكاتب أسلوب أن ولو
جمال من األسلوب هذا يف ما جانبًا اآلن نرتك ونحن الثابتة. خصائصه له مصنوع، فني

أمران: العيوب تلك وأوضح قصيص، كأسلوب يعيبه ما عند لنقف

استعمال عن وإما املعرب، اللفظ اختيار عدم عن إما الناتجني والتحديد الدقة عدم (١)
الجمل. أشباه

الصياغة يف أو اإلحساس، أو املعنى إشباع يف يكون ما أوضح نراه الذي اإلرساف (٢)
عن به يبعد ما العيوب هذه ويف ملحوظ، نحو عىل املطلقة املفاعيل إىل تلجأ التي اللفظية

فيه. التسامح يمكن ال صارًما ً مبدأ فيها رأينا التي الواقع مشاكلة
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قريبة؛ قرية إىل تذهب بأن توصيها وهي آمنة مع نفيسة الدجالة حديث مثًال خذ
يأتي أن يستطيع الجن من «قرين» لها امرأة توجد وحيث األولياء، أحد مقاُم حيث
«ملزمة» ک والنادر بل الكثري، اليشء األعالم أسماء من يعرف الذي املؤلف ترى باألعاجيب،
بل املرأة، يخصص وال «فالن»، سيدنا يقول: بل باسم، الويل هذا يخصص ال لألم، اسًما

بالواقع. اإليهام من يضعف ما هذا ويف «فالنة»، دار يقول:
اسمني أي أو «فاطمة»، الشيخة ومنزل «محمد» سيدنا يقول: أن يستطيع كان ولقد
الجمل ألشباه استخدامه يف األمر وكذلك فعًال. حدث قد هذا كل بأن يوهمنا حتى آخرين
التي األدوات «هذه بقوله: والسكينة» «الشوكة عن كتعبريه الدقيقة، األلفاظ من بدًال
القطار عن وتعبريه خاصة»، املدن أهل من املرتفون يعرفها بل خاصة، املدن أهل يعرفها
ضخًما وصوتًا وناًرا رشًرا الجو يف يبعث الذي الغريب، املخيف املروع اليشء «هذا ب
يستعني كما أسفارهم، عىل به يستعينون يركبونه والذين نحيًفا. عاليًا وصفريًا عريًضا
هذا، األحيان.» أكثر يف وباألقدام آخر حينًا وبالحمري حينًا باإلبل والريف البادية أهل
عندما آمنة لدهشة كوصفه أحيانًا، البالغة السذاجة يتصنع كيف يعرف املؤلف أن مع
تعرف ما غري لغة هناك تكون أن يمكن كيف وتساؤلها: مرة ألول الفرنسية اللغة سمعت
بقال «خرستو» قط تسمع لم لكأنها حتى البدو، ولهجة الريف ولهجة مرص لهجة من

اليونانية؟ يتكلم «الناصية»
ترى حيث القصة؛ مواقف من موقف من أكثر يف يطالعك ما فذلك اإلرساف وأما
املقابالت هذه إىل مثًال انظر بالتأثري، ويذهب اإلحساس فيذيب اللفظ يف يرسف الكاتب
املفعوالت إىل وانظر ذكرته.» كلما قلبي له «يتمزق» «ممزق» مضطرب «فصوتها اللفظية:
فإذا صوتها احتبس ثم انهماًرا، دموعها انهمرت ثم هزٍّا، جسمها «فهزَّت قوله: يف املطلقة
تحدد صفات تصحبها التي املطلقة املفعوالت نفهم ونحن عميًقا.» اضطرابًا تضطرب هي
قد ما أن الظن فأكرب املبالغة أو التأكيد غري إىل منها يقصد ال التي تلك وأما الحدث، من

لتربيرها. يكفي ال موسيقى من يساوقها
يبسطه ذاته اإلحساس إىل يمتد ما كثريًا بل األسلوب، عند يقف ال الكاتب وإرساف
جانبها إىل أجثو «وأنا العمدة: بدوَّار ألختها مواساتها وصف يف آمنة تقول يشف، حتى
ذلك، وسعني ما النفس وسكون واألمن الهدوء إليها أرد أن وأحاول وأقبلها إيلَّ وأضمها
بعد أنفاسها وانطلقت اضطراب بعد جسمها سكن قصري غري وقت مىض إذا حتى
الرءوم، أمه إىل استسلم قد الطفل كأنها ذراعي إىل وآوت تنهمر دموعها ومضت احتباس،
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أية ولكن عذوبتها.» أنىس ولن نسيت ما لحظة كذلك وقضت كتفي، إىل رأسها واطمأن
الُكتَّاب كبار عند نعرفه والذي املر؟! األلم يثري موقف يف واألختان آمنة، تنساها لن عذوبة
قوله منها املواقف، لهذه عديدة أمثلًة لفلوبري أذكر وأنا الحرجة، املواقف يف اإليجاز هو
العربة، إىل أوبان مدام وصعدت الجنازة، «وسارت ابنتها: ماتت أم عن ساذج» «قلب يف
الستائر. تلك أخفته الذي الحزن مبلغ نتصور أن لنا تارًكا السود»، الستائر وأرخت
«وسارت الرهبان: مسوح فلبس خطأ وأباه أمه قتل الذي جوليان القديس عن قوله ومنها
الرأس.» منكس بعيدة مسافة من املوكب يتبع راهب مسوح يف رجًال ترى وكنت الجنازة،
بما يشعرنا بأن يكتفي أن املؤلف من ننتظر كنا فقد وأختها، آمنة موقف وكذلك
نتصور يرتكنا ثم أختها»، كتف إىل برأسها «فألقت إعياء: من املنكوبة األخت أضنى
فلوبري ووصف آمنة لهذيان املؤلف وصف بني كذلك يقارن أن القارئ وباستطاعة الباقي.
يوازن أن والرتكيز االعتدال وجوب من إليه ندعو ما ليدرك ويكفيه جوليان، لسان أيًضا
جوليان رآها التي الصغرية» الدم و«نقط هذيانها يف آمنة رأته الذي الدماء» «ينبوع بني

ذهب. أنَّى أشباحهما فالزمته لهما قتله عند أبويه فراش من تقطر
يقتصد، كيف يعرف اإلرساف هذا عليه نأخذ الذي املؤلف نرى أن األمر غريب ومن
وقد تشهد، بما مأخوذ بك وإذا الرسيعة، الدراماتيكية والحركة الخاطف األسلوب فرتى
يكون أن هنادي ملقتل وصفه ولعل الُكتَّاب. كبار من تلقى ما نحو عىل أنفاسك، علقت

وأنجحها. املواقف تلك أقوى من
إىل يمتد بل شخصيته، طغيان أو املؤلف أسلوب عند الواقع مشاكلة عدم تقف وال

لقصته. الكاتب اختارها التي الفنية الطريقة وإىل القصة وقائع بعض
للعار محًوا وبنتيها األم طرد وهو طبيعي، غري شيئًا نالحظ البدء منذ الواقع، ففي
هذه يف يلحق ال والعار نعلمه، ال ما ذلك عار؟ أي أخالقية؛ مغامرة يف عائلهن قتل بعد
املذنبات يقتلَن أن وُعْرُفُهْم نساءهم، يطردون الريف بدو نظن وما النساء، غري البيئات
الهجرة عىل وبنتيها األم املؤلف يحمل أن نفضل كنا ولهذا إثًما؛ يرتكبَن لم وهؤالء ، منهنَّ
فذلك إخراًجا» «ويخرجوهن أهلهن يطردهن أن وأما بالحياة، ضيًقا أو الرزق وراء سعيًا

به. لنا عهد ال ما
لسان عىل الرواية يسوق أن الكاتب اختار فقد القصص يف الفنية الطريقة عن وأما
مسايًرا طبيعيٍّا القصص يأتي أن رشط عىل ولكن عليها، غبار ال طريقة وهذه آمنة،
الكروان دعاء يصدر أن املعقول غري من أنه كيف رأينا أن سبق ولقد يقص، من لنفسية
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ما عىل الخروج من الكاتب إليه اضطر ملا واضًحا آخر مثًال ذلك إىل ونضيف آمنة. عن
نحو شعورها تحلل التي هي فآمنة يريد، ما إىل النفيس التحليل من يصل لكي اشرتطنا
ال بحيث النفيس، الحق عىل والجرأة الرؤية وضوح من وهي مراحله، وتتتبَّع املهندس
كثريًا أن نظن ال بل النفسية، وطبيعتها ثقافتها يف فتاة عن التحليل هذا مثل صدور نظن
والقوة؛ الرصاحة هذه يف النفسية حقائقهم يجابهوا أن يستطيعون أنفسهم الفالسفة من
من ليسلم الجزء هذا يف طريقته الكاتب غري لو األفضل من كان ربما أنه نظن ولهذا

النقد.
من الجزء هذا أن من قلناه أن سبق ما نؤيد أن عىل حريصون فنحن ذلك ومع
الكشف يف املحكم التدريج ذلك فيه ما وأروع كتابنا، كتب ما خري من ريب بال يُعد الرواية
إىل االنتقام يف رغبة من محسوس غري غامًضا تطوًرا شعورها وتطور الفتاة نفسية عن
معارشة من تريد ما إىل وصلت إذا حتى فاحتيال، اهتمام ثم لالستطالع فحب خفية َغرية
النفس. حقائق تخفي التي االجتماعية املواضعات بشتى تتلون غرائزها أخذت املهندس
لوثيقة يتضح حتى ويداور يراوغ يزال وال نفسه يجهل الذي الحب هذا تاريخ يف إن

القدر. عظيمة إنسانية

الثقافية وحياتنا العمر» «زهرة

١

«رسائل مجموعة عن عبارة وهو الحكيم، لتوفيق الجديد الكتاب أمس الربيد إيلَّ حمل
إىل موجهة وهي العمر»، «زهرة يسمونه الذي العهد ذلك يف بالفرنسية كتبت حقيقية»
يرتاسالن الصديقان بدأ وقد الرشق». من «عصفور يف وصفه جاء الذي أندريه، املسيو
إىل املراسلة واستمرت فرنسا. بشمال «ليل» مصانع يف للعمل باريس أندريه مغادرة بعد
الرسائل بينهما انقطعت ثم القضائي، بالسلك والتحاقه مرص إىل الحكيم عودة بعد ما
الرسائل موضوع وأما واديه.4 يف كالٍّ الحياة تيار وجرفهما يشء، كل وانتهى واألخبار
الحقة، منابعها من الثقافة تحصيل يف جهاده الفنية: حياته الحكيم؛ توفيق فحياة
وملحات ينتج، ما وخصائص يعمل ما قيمة يف وخواطره الفني، الخلق سبيل يف ومحاوالته

الكتاب. مقدمة 4
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عن ورثناها وأدب وفن تفكري من الرتبية تلك ووسائل الفنية، الرتبية عن عميقة كثرية
والرشق. الغرب

هذا يف يكون أن يمكن عما بغافل لست بعد وأنا الكتاب، بهذا صدري انرشح لقد
النفس ويف الحكيم، يقص بما الشبه شديدة أيام بي مرت فلقد األثرة، عامل من االنرشاح

حياته. زهرة سبيلها يف الكاتب أفنى التي القيم من بكثري إيمان
يف اآلمرة النفس لتلك مستجيب بد ال ينقد عما نفسه ي يُنَحِّ أن حاول مهما والناقد
وأعمق أفًقا أوسع الكتاب هذا أن وضوح يف أدركت قد ذلك مع ولكنني والخفاء، الجهر
الروحية حياتنا مراحل من مرحلة إنه حيوات، من يشابهها وما الحكيم حياة من أثًرا
كتاب، ينقلها ال فاألمم — بمادتها ال اجتيازها، عىل سيعيننا أنه أعتقد مرحلة الثقافية،
يؤمنون من عندنا الفكر قادة من املرحلة تلك سيجتاز بتوجيهه. بل — تفكريه غزر مهما

خطاه. يسايرون ثم التوجيه، هذا بصدق
وأولها الخطرية. الكتاب هذا قيمة إىل ذلك بعد ألخلص بها أبدأ تحفظات مع وذلك
يل يتح «لم داخيل رجل وهو نفسه، عىل وانطوائه للحياة، الحكيم رهبة من أالحظ ما
عندي ما ألن وذلك البتسامتها؛ وأبتسم الطبيعة لحزن أحزن أن حياتي لحظات من لحظة
أعماق إىل دائًما مصوبتان عيني إن الطبيعة، عن دائًما قلبي شغل قد داخلية أزمات من
يف أنَّ البنيِّ فمن الحكيم، عند عامة ظاهرة من جانبًا إال ليس الحق يف وهذا قلبي.»
وشك قلق من يجد ما مصدر هي الشهوة وهذه الفن، شهوة هي مسيطرة؛ شهوًة نفسه
السلس النوافذ، املفتح التفكري، املرن وهو أوروبا، إىل بنفسه ألقى أن اتفق ولقد وآالم.
ا تامٍّ ملًكا أمره عليه تملك واآلداب الفنون بآيات فإذا املزاج؛ الوديع التأثر، الرسيع القياد،
كتب من املبارشة غري املعرفة فإن الخطر، موضع هذا يف وكان غريها. يرى يعود فال
أنه يحدثنا فهو املبارشة، املعرفة عىل نفسه يف طغت أن تلبث لم ومتاحف ومحارضات
املرصيني إخوانه يصاحب أن عىل والتحصيل القراءة عىل ُمكبٍّا باريس يف البقاء يفضل كان
أظن فيما — وغريها «ساشا» عن إعراضه رس يحلل وهو جبل. قمة أو بحر شاطئ إىل
من رهبة قلبه يف تولدت وهكذا الفنون. بألوان نفسه تغذية يف باستغراقه فتيات، من —
من املبارشة املعرفة وسائل عن فصدف هدفه، عن ترصفه أن يخىش أصبح التي الحياة
والقبح الجمال مناظر يف البرص وتقليب األرض، بقاع يف وسياحة املجتمع، يف مغامرة
الداخيل انطوائها من أنفسنا ننتزع أن استطعنا إذا مكان، بكل نالحظها أن نستطيع التي
نفهم كنا ولقد نفاذًا. وأرهف غنًى أوفر ذلك، بعد نسرتدها أن عىل الخارج، يف لنرشها
معدن ألن وذلك يفعل؛ لم ولكنه خالًصا، صوفيٍّا روحيٍّا اتجاًها الحكيم يتجه أن عندئٍذ
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ولكن وحياتنا، حياته الحياة: يف مفكر مفكر، الحكيم للتصوف. يخلق لم يبدو فيما نفسه
الواضح الفرق تدرك مثًال، بلزاك وبني بينه قارن املبارشة، املالحظة عىل ينهض لم تفكريه
يعالج تراه أن من ذلك عىل أدل وال فبعقله، الحكيم أما بحواسه، يفكر بلزاك لساعتك،
هذا الحب، عن يقول إليه استمع ُقرب. عن تمسه لم من عالَج اإلنسانية املسائل كربى
«يخيل األقل: عىل الشباب جوهر الحياة، جوهر ألنه ابتذال؛ يبليه لن الذي الخطري اللفظ
دون واستئصاله برته من الحديث العلم يتمكن سوف عضو العالم هذا يف الحب أن إيلَّ
كبريًا مقاًما للحب أن لتعرف «وإنك آخر: موضع ويف كبريًا.» شيئًا اإلنسانية تخرس أن
به نعيش الذي الجميل الوحيد اليشء هو الحب كان وربما حياة، كل يف الحياة، يف عندي
أما العقل؟ عن الرأيني صدور يف تراه أَوَما التناقض؟ هذا رس ما البرش.» نحن أجله ومن
الحياة التفكري، ومهارة العقلية الفروض تعرف ال فالحياة ذلك، كل من فتسخر الحياة

واحد.5 اتجاه ذو سيل
يشجيني ملما وإنه «بجماليون». ل نقدي يف أوضحته أن سبق ما هو العقيل املنحى هذا
«صدقت ووضوح: قوة يف عنه ت وعربَّ رأيت ما رأت قد املدركة روحه أن الحكيم توفيق من
عىل تسري تكاد وترصفاتي أفكاري وإن رياضيٍّا، أكون أن أصلح إني قولك: يف أندريه يا
مع أنا ذلك، إىل اهتديَت كيف أدري وال صحيح، هذا جربية، أو حسابية أو هندسية طريقة
إسقاطي إن إنشاءه، أحاول فني أو مرسحي عمل كل يهدم سوف ما وهذا كذلك، األسف
الطريقة إىل وركوني الناس، دهماء ويحسها يراها وكما هي، كما والعواطف الحياة
«اللحم» قطعة يف آخر دليًال وإليك كربى. َلمصيبة وتأمالتي أفكاري تعريف يف الرياضية
وعواطف الحياة عىل تنطبق صورة أية فيها تجد لم شك وال إنك إليك، أرسلتها التي
أنشأتها فروضخاصة تقتضيه الذي واملنطق العقل مع متمشية وجدتها قد ولكن الحياة،
حسابه من أخرج الحديث التصوير ومنطق، وعقل فرض الرياضة: هي تلك البداية. يف أنا
واملوسيقى الواعي، وغري الواعي العقيل واملنطق الهندسة أساسه وجعل البرشية العواطف
عىل منه وأخىش وأخشاه أحيانًا وأقلده الحديث الفن أحب إني للبالء! يا … أيًضا الحديثة

نفيس.»6

ص٣٠. 5

.٥٥-٥٦ ص: 6
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الكبرية، النفوس غري تعرفه ال الشك فهذا عمل، ما قيمة يف الكاتب شك عنك ودع
نمو إىل معي انظر ثم الناجحون، إال يستطيعه ال ما فذلك الشك، بهذا جهره عنك ودع
عىل وطغيانها كاتبنا، عند بسكال، يسميها كما esprit de geometrie الهندسية الروح
أسباب عن ابحث ثم .esprit de finesse الدقة» «روح الفرنيس الكاتب نفس يسميه ما
استتبع وما — املبارشة غري املعرفة شهوة — العقلية الشهوة سيطرة أن ترى أَوَما ذلك،
من الكاتب فيها يَربم التي الصفحات تشهد كما بها، وضيقه الحياة، عن انرصافه من ذلك
سجني الحكيم املوجهة؟ األسباب أهم من كانت القضائية، حياته يف باملجرمني احتكاكه

عقله. سجني نفسه،
الخاص، أسلوبه للحوار وترصيفه ملوضوعه بنائه يف يرى أن الذكي كاتبنا حاول ولقد
الفكر، دائًما رائده ومرسحياته لقصصه بناءه أن وهو وضحناه، أن سبق ما نالحظ ولكننا
والشخصية العقل. خطوط من خط تحت تنطوي أن من نفوًرا أشد الحظ لسوء والحياة
إىل ترى أَوال مرسوم. منهج كل الحياة يف ممزقة بد ال الداخيل، بالجرب آمنا مهما الروائية،
الحياة سيل يتدفق كما مثًال، «العبيط» رواياته بعض تتدفق كيف كدستيوفسكي كاتب
جماًال للصورة يرى يعد لم تفكري كرجل والحكيم مهد؟! يسجنه وال شاطئ يحده ال
الكاتب روح هو عنده واألسلوب النبيلة»،7 األفكار لنقل يسرية «أداة عنده فاللغة به، يعتد
العبارة، فن أيًضا فهناك الحق. كل ليس ولكنه حق، وهذا التأليف. يف ومنهجه وشخصيته
قرونًا الروحية حياتنا أفسد الذي اللفظ أدب عىل املرشوعة ثورتنا تدفعنا أن ينبغي وما
املبدأ يف يقدحان ال عهدناهما كما األجوف، والتكلف فالسجع الفن. ذلك تحطيم إىل طويلة
كما نقول ال ونحن األداء. فن به وأعني الفنون؛ جميع أساسه عىل تنهض الذي العام
تنحت كما األدب منها يصاغ الرخام، كمقاطع اللغة إن الحديثة: املذاهب من مذهب قال
واألحاسيس الرائعة األفكار من الكثري أن — نؤمن أن ويجب — نؤمن ولكننا التماثيل،
التفكري إن بل الصور. جمال عن عريت إذا كله، تفقده لم إن جمالها، من تفقد العميقة
يحدثنا كتاب من وكم الدال، اللفظ إسكانهما عن عجزنا إذا يضيعان ما كثريًا واإلحساس
اإلحساس أو الفكر عىل االحتيال يف فنجده اإلنساني الفني الخلق يف الصعوبة موضع عن
يرجع األدب عيون من الكثري يف الخلود رس أن يف شك من وليس اللفظ. إىل يطمنئ حتى

ص٢١٦. 7
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الشعر ترجمة استحالة من نقول ما عىل أدل وال الصياغة، خصائص إىل منه كبري جانب
الخالص.8

نراها: التي التحفظات نجمل أن نستطيع وهكذا

املبارشة. للمعرفة طلبًا الحياة؛ يف اإلمعان عدم (١)
واملفارقات التفاصيل ترى التي الدقة روح تنمية الريايضوعدم التفكري وطأة شدة (٢)

مسيطر. اتجاه أو عامة لفكرة لتأييدها ال اإلنسانية لداللتها عليها؛ وتحرص
إيمان أنه مع ،Le culte de la forme والشكل الصياغة بجمال اإليمان عدم (٣)
الناس.» جميع ألحبها امرأة الحقيقة صيغت «لو أفالطون: قول ولنذكر املطلق، بالجمال

أقدر ألني بها البدء عىل حرصت الكتاب، وصاحب للكتاب نقدي مواضع هي هذه
أن خشيت وقد كاتبه، قوة أقدر كما النفوس، يف الكتاب هذا سيحدثه الذي األثر مبلغ
يقرأ عندما القارئ أن يف شك وال محق. وغري فيه محق هو فيما الُقرَّاء املؤلف يجتاح
من مخلًصا إيمانًا يدفع، ال إيمانًا كاتبه بإيمان سيحس يفعله، أن أرجوه ما وهذا الكتاب،
اإلنسانية. الثقافة ملعنى سليم عميق فهم من فيه كم ضياء، من فيه كم ثم مخلصة، نفس
ما وذلك والثقافية الروحية حياتنا مراحل من مرحلة قلت، كما سيمثل، الكتاب هذا
هي أخرى ملكة وهناك القارئ. عند النقد ملكة لغري به أتجه فلست سبق ما وأما سأبينه،
املشاركة ملكة بل الفهم، ملكة هي تلك الكتاب، هذا بها يتناول أن إىل القارئ أدعو التي

واإليمان. الحس يف

٢

فيها مستنرية، بيئة مرص يف نعم، املستنريين؟ من طبقة مرص يف أليس تسألني: «قد
ويتكلم األوروبي الفن يعرف من وفيهم األوروبية، الثقافة وعرفوا أوروبا يف عاشوا كثريون
تجد أن النادر من ولكن وهاندل، وباخ برامس عن يتكلم ومن والتصوير، املصورين عن
من وقليل آخر. يشء فيها والكالم يشء الحقيقية العقلية الثقافة أن عرف من هؤالء بني

ليس أنه هذا معنى وليس العبارة، فن قيمة يف الكتَّاب رأي هنا أناقش أنني إىل النظر ألفت أن أريد 8
أخرى. مسألة فهذه تعبريي، أسلوب للحكيم
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أوسع يشء الكاملة الثقافة يشء، كل ليست وحدها العقلية الثقافة أن أدرك من هؤالء
برءوسهم يعرفونها والفنون والتصوير املوسيقى يف املتكلمني هؤالء إن بكثري. ذلك من
والتذوق اإلحساس بل املعرفة، مجرد ليس للثقافة املطلوب إن بحواسهم، يدركونها وال
هزٍّا؟! نفسك تهز ال أعماله كانت إذا بيتهوفن عن الكالم قيمة ما الفنون. بمختلف والتغذي
ال صورهم كانت إذا بوتشيليل أو روباننس أو فلمنج أو رفاييل، عن الحديث معنى وما
ليست الثقافة األحداث؟! نفوسنا يف وأصباغهم ألوانهم وتحدث نهار، ليل رءوسنا تعمر
فال هذا بقويل سلمت إذا والحواس. كلها امللكات يقظة ولكنها الرءوس، به نمأل كالًما

(ص١٢٣). «… املثقفني من اليدين أصابع عدد مرص يف ليس إنه لك: قلت إذا أبالغ
ولكي العمر». «زهرة عنه تتمخض الذي النهائي الدرس هي الكبرية الحقائق هذه
العنارص نتبني وأن اليوم، إليها وصلنا التي املرحلة نحدد أن يجب البعيد معناه ندرك
لحياتنا بل الحايل، لتفكرينا كبريان منبعان فهناك واضح، واألمر الحالية. لثقافتنا املكونة

كلها. الروحية
ليست املعارصة فمرص األوىل، عصورها يف العرب لثقافة بعثنا فهو األول املنبع أما
وتغذية معرفة أكثر الناشئة فأجيالنا دليل، إىل يحتاج ال أمر وهذا ملرصاإلسالمية، استمراًرا
نباتة وابن زهري والبهاء بالبوصريي منها مثًال والبحرتي وجرير القيس بامرئ اليوم
األعىش». «صبح أو األرب» «لنهاية منا و«األمايل» «لألغاني» قراءة أكثر ونحن املرصي،
كانت ولكنها املغول، وجه من فرَّت يوم العربية الثقافة آوت قد اإلسالمية مرص إن نعم،
زاد ما واالجتماعية السياسية مرص ظروف يف كان ولقد سطحية، منحلة فاترة ثقافة
أدبًا أو وتصانيف، وتعليقات وحوايش دراسات إما أصبحت حتى ضعًفا، الثقافة تلك
ننتعش لم أننا فيه شك ال والذي بمقدار. إال الحياة فيه تدب ال لفظيٍّا متكلًفا إنشائيٍّا
إن البعث لذلك ثمرة أول يكون أن البارودي ولعل للقديم، البعث حركة بدأت عندما إال
جمال أن كما الشعر. وفن اللغة مجال يف وذلك و«ديوانه»، «بمختاراته» رائده يكن لم
إىل الرجوع إىل بدعوتهما اإلسالم شباب من جددا قد عبده محمد والشيخ األفغاني، الدين
حياتنا عىل تقيض أن أوشكت قد كانت التي الخرافات عن والعدول الصحيحة التقاليد
ما حدٍّ إىل يشبه ما عرش، التاسع القرن من األخري النصف يف مرص يف حدث لقد الروحية.
القديم إىل رجوع حدث عرش، التاسع القرن يف بأوروبا ازدهرت التي العلمي البعث حركة
مكة تراث نحيي نحن أخذنا كذلك وأثينا، روما تراث األوروبيون أحيا وكما له. وبعث
األفغاني الدين جمال فحركة الروحي، املجال يف األمر وكذلك وبغداد. ودمشق واملدينة
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وكلفن لوثر عنها صدر التي بالروح الشبه شديدة روح عن صدرت قد اإلمام واألستاذ
اليوم. حديثنا موضع ليس ولكنه إليه، نشري األول املنبع هو هذا وزونجيل.

جديدة مرحلة إىل الحكيم كتاب ينقلنا الذي الثاني املنبع عند نتمهل أن نريد وإنما
مرص أن الطويل تاريخنا يف واملالحظ الغربي. األوروبي املنبع به ونعني مراحله، من
أعني ٦٤٠م) إىل ٣٣٠ق.م (من كاملة قرون عرشة ملدة اليونانية للثقافة بؤرة كانت
أنه املعلوم ومن األمم. حياة يف حتى طويل زمن وهذا وبيزنطة، والرومان البطالسة مدة
الالتينية اللغة وأن اإلغريقية، اللغة هي واإلدارة الثقافة لغة كانت كلها املدة تلك خالل
ولقد الروماني. الحكم أيام اإلمرباطور مع الحاكم ومراسالت الجيش، يف إال تستعمل لم
من شيئًا فإن ذلك ومع املرصيني، بني بمرص اإلغريقية الثقافة انتشار ننتظر أن لنا كان
برسعة عربية بعد فيما أصبحت كما ما، يوم يف إغريقية تصبح لم فمرص يحدث، لم هذا
ويكتبون املرصية اللغة يتكلمون ظلوا اإلغريق، عن بعيدين املرصيون ظل فلقد مدهشة.
عن يتخلَّوا لم وهم املوروثة، وثقافتهم بدينهم متمسكني ظلوا كما الديموتيقية، الكتابة
الشعب كان فلقد ذلك، يف غرابة وال املسيحية، أمام إال الروحية خصائصهم من يشء
املرصيون كان ولقد الفقر. بالغ روحي وبؤس مادي بؤس يف الزمن هذا طوال املرصي
كما الشعبان امتزج أن قط يحدث ولم لهم، هؤالء بغض قدر والرومان اإلغريق يبغضون

بعد. فيما والعرب املرصيون امتزج
اليونانية الثقافة بذور تبذر بأن كفيلة كانت عام فألف عجيبة، لظاهرة إنها الحق ويف
وإذا ملرص، العرب بفتح الزمن ذلك انقىض ولقد البذور. لتلك أثًرا نجد ال ولكننا بالدنا، يف
اختفت ما ورسعان الفتح، هذا من فقط عاًما وستني ستة بعد تعرَّب الدواوين نرى بنا
كانت إذا ولكنه وإسالميٍّا. عربيٍّا بلًدا مرص وأصبحت املرصية، واللغة بل اإلغريقية اللغة
فيما األثر هذا ورثت قد ريب ال فإنها مبارش، طريق عن اإلغريقية باللغة تتأثر لم مرص
فلسفة وبخاصة اليونان فلسفة نقلوا قد العرب أن املعلوم ومن العرب. ثقافة من ورثت

الوسطى. القرون خالل أوروبا إىل أعادوها ثم نموها بل ودرسوها، أرسطو
تضف لم ولكنها عربي، تراث من ورثت ما مع اإلغريقية الفلسفة إذن مرص ورثت
الفارابي مع نذكرهم مرصيون فالسفة لدينا فليس به، يعتد جديًدا خلًقا الرتاث هذا إىل

الغزايل. أو رشد ابن أو
التفكري عن انفصل قد العربي املرصي فأدبنا الفلسفة، يف كاألمر األدب يف واألمر

العميق. بمعناها اإلنسانية الحياة بل اإلنساني،
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السيايس تاريخنا يف خطرية سنة وتلك ١٧٩٨م، سنة إىل الحالة تلك استمرت ولقد
نوافذنا ونفتح بأوروبا نتصل وابتدأنا وحدتنا عن فيها خرجنا ألننا وذلك مًعا؛ والروحي
شك وال األثر، أبلغ الناحية هذه من حياتنا يف الفرنسية للحملة كان لقد الحي. العالم عىل
بنوع وفرنسا عامة الغرب إىل عيل محمد نظر وجهت التي األسباب من كانت أنها يف
الطهطاوي رفاعة نهضبها الرتجمة، يف مباركة حركة وكانت البعثات. إليها فأوفد خاص،
أخذت لعلها بل هذا، يومنا إىل الحركة تلك استمرت ولقد األلسن. مدرسة يف وتالميذه
وكتابنا شعرائنا ِمن رأينا حتى بيننا األجنبية اللغات معرفة انترشت كما التزايد. يف
حياتنا تتغري لم ذلك من بالرغم ولكنه وغريهما. صربي وإسماعيل كشوقي يجيدها َمن
بأوروبا اتصالنا أن هو ذلك يف والسبب يذكر، تغريًا األخرية السنوات حتى الثقافية الروحية
هو إنما أخذه استطعنا فالذي اإلغريقية، بالثقافة العباسيون اتصل ما نحو عىل تم قد
والذي نتمثَّله. أن نستطع لم ما فذلك الفنون من وغريه األدب وأما األوروبي، التفكري
واألدب التدفق، دائمة جديدة لثقافة منبًعا يكون ألن يكفي ال املجرد التفكري أن فيه شك ال
تمثلهما ألن وذلك جديدة؛ ينابيع النفس يف را يفجِّ بأن خليقان ذلك من العكس عىل والفن
ذلك يف صعوبة من نجده مما ذلك عىل أدل وليس الحياة، من جديد نوع تمثل معناه
وهضمه اليوناني األدب نقل استطاعوا أنهم لو العباسيني أن من ثقة عىل ونحن التمثل.
غري عىل يقروا لم وهم ذلك، يستطيعون كانوا كيف ولكن للعرب، الثقايف التاريخ لتغري
هو بنَيِّ لسبب وذلك عميقة، معرفة يعرفوه لم نفسه فأفالطون الفالسفة؟! من أرسطو
أشياء وتلك واألساطري، الصور دعائمها من شعرية، حيوية فلسفة أفالطون فلسفة أن
الرياضية، الروح فيمثل أرسطو وأما والشعوري. العقيل العرب محيط عن بعيدة كانت

يدركه. أن عقل كل يستطيع الذي املجرد التفكري روح
إليه نضيف أن أو األوروبي التفكري نجاري أن نستطيع الحارض عرصنا يف ونحن
فكرة عىل تبنى التي الفكرة ألن وذلك التفكري؛ هذا بنقل اكتفينا إذا حقيقية إضافات
نستمده الذي هو الخصب التفكري وإنما املنطق، فتات يف متعثرة تنحل أن تلبث ال أخرى
الروحية حياتنا نجدد أن أردنا إذا بد لنا يكون ال هذا، وعىل الواقع. عىل ونبنيه الحياة من
تغذينا إذا إال يكون لن وهذا وقيمها، واتجاهاتها الحياة تلك مقومات من نغري أن من

وموسيقى. ونحت تصوير من األوروبية والفنون باآلداب
وهو العمر»، «زهرة يف الحكيم توفيق إليه يدعونا ما هو الجديد الروحي الغذاء هذا
هذا يف ما ندرك ريب ال ونحن الروحية، حياتنا مراحل من جديدة مرحلة إىل يدعونا بهذا
سبيل تنهضيف عميقة، نفسية واتجاهات راسخة وعادات متأصلة طبائع فثمة مشقة، من
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وغريه الحكيم نفس مرونة يف ليست النفوس كافة أن أيًضا نجهل ال ونحن الدعوة. تلك
منهم عرشات حولنا ومن حقيقية، إفادة بأوروبا إقامتهم من أفادوا الذين القليل النفر من
نظريات برءوسهم تكون وقد عادوا ثم بالغرب، الطوال السنوات قضوا ممن مئات بل
والثقافة األوروبي واإلحساس األوروبية الحياة يتمثلوا لم ولكنهم تحىص، ال وآراء كثرية
يائسني غري ذلك مع ولكننا فيها، شك ال صعوبات كلها هذه الصحيح. بمعناها األوروبية
الحكيم كتاب أن من الثقة تمام عىل وأنا الراهنة. حالتنا من خري حالٍة إىل الوصول من
الذين الشباب نفوس يف وبخاصة الحقيقية، للثقافة حارٍّا تشوًقا قرائه نفوس يف سيثري

للكتاب. صدري انرشاح رس هو وهذا التكوين، دور يف يزالون ال
من يحس بما نفًسا القارئ يضيق أال هو النقد هذا خاتمة يف عليه أحرص والذي
ينفذ لم َمن عىل فهمها يصعب قد نفسية حالة فتلك الراهنة، املرصية بحياتنا الكاتب تربم
الحكيم تربُّم أن خربة عن أؤكد ولكنني الحكيم. إليه نفذ ما مثل إىل األوروبية الثقافة ِمن
إيمانًا يقول بما واإليمان اإلخالص هو إنما الكاتب إىل نطلبه أن ينبغي وما يربره، ما له

الكاتب. ذلك هو والحكيم قلبيٍّا،
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األدباملهموس

املهجر أدب

املهموس الشعر (1)

نعيمة مليخائيل «أخي» (1-1)

مرة غري كررناها التي العامة األلفاظ تلك من نبغي ما لنوضح الحني حان قد أنه أظن
مهموًسا أدبًا نريد نفوسنا، يمسوا أن أرادوا إذا بها يأخذوا أن وكتابنا شعرائنا إىل طالبني

له. نموذًجا نعرض اليوم نحن وها إنسانيٍّا، أليًفا
فتحس يهمس الذي هو القوي فالشاعر الضعف، معناه ليس الشعر يف الهمس
شعرنا عىل تغلب التي الخطابة غري ولكنه حارة، نغمات يف نفسه أعماق من خارًجا صوته
معناه ليس الهمس القلوب. من الدنو عن الصدق، عن النفس، عن به تبعد إذ فتفسده؛
عنارص بتأثري إحساس هو وإنما صناعة؛ إحكام وال جهد غري يف الطبع فيتغنَّى االرتجال
ال الغالب يف وهذا تجد، مما وشفائها النفوس تحريك يف العنارص تلك واستخدام اللغة
يقع حتى به تزال ما املستنرية غريزته هي وإنما يفعل، بما وعي عن الشاعر من يكون
فاألديب الشخصية، املشاعر عىل الشعر أو األدب قرص معناه ليس الهمس يريد، ما عىل
مالبسات حديثه موضوع كان ولو فؤادك، فيثري به، يهمس يشء أي عن يحدثك اإلنساني

بسبب. إليك تمت ال
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مثيل ال كنوًزا نريد، ما سنجد فعنده نعيمة، ميخائيل قصيدة «أخي» يف ننظر دعنا
أوروبي. شعر ألروع املقارنة يف تثبت كنوًزا لغتنا، يف لها

أدب نسميه مما إذن فهي بعدها، أو املاضية الحرب أواخر يف قيلت وطنية قصيدة
بانقضاء فنائه ويف ال، أم خالًدا أدبًا اعتباره إمكان يف نتناقش ما كثريًا الذي املالبسات
التاريخية الوثائق تبقى ما نحو عىل أهو البقاء هذا طبيعة يف بل بعدها، بقائه أم ظروفه

للنفوس: الهز دائم الحياة دائم كأدب أم املحفوظات دار يف مغربة

ب��أع��م��ال��ه غ��رب��ي ال��ح��رب ب��ع��د ض��ج إن أخ��ي!
أب��ط��ال��ه ب��ط��ش وع��ظَّ��م م��ات��وا م��ن ذك��ر وق��دَّس
دان��ا ب��م��ن ت��ش��م��ت وال س��ادوا ل��م��ن ت��ه��زج ف��ال
داٍم خ��اش��ع ب��ق��ل��ب م��ث��ل��ي ص��ام��تً��ا ارك��ع ب��ل
م��وت��ان��ا ح��ظَّ ل��ن��ب��ك��ي

يشبع ما هذا ويف لخاتمتها، تمهد وحدة فاملقطوعة متصلة، وموسيقى مرسل نَفس
الغربي ضج إذا فيها: مشاركته إىل يدعوك التي للصورة يُِعدُّك كيف ترى أال النفس،
فضل ال ألنه باملنهزم؛ تشمت وال للمنترص، تهزج فال أبطاله، وعظم موتاه وقدس بأعماله
فرتكع قلبك يخشع بأن وأجدر تحزن، بأن أحق وأنت بيشء، أنت وما ذاك، وال هذا يف لك

إعداده! يف قوة وأية الجو، يف ألفة أية موتاك. لتبكي صامتًا
قربت ومتى مني. قريب وهو منه قريب وأنا اإلنسانية، يف رشيكه إذن فأنا «أخي!»
ينقل وهو املبارش. القوي الرقيق صوته وسيشجيني سأسمعه، ألنني يهمس؛ أن استطاع
غربيٌّ ضجَّ «إن اإلحساس: يستنفد الذي اللفظ اختيار عىل قدرته بفضل إحساسه قوة إيلَّ
ال «بأعماله» يضج وهو إيحائه، وقوة حروفه لجرس القوة بالغ لفظ والضجيج بأعماله»،
غنية مؤثرة جميلة لينة ألفاظ وهذه ماتوا» من ذكر «يقدس الغربي الكاذبة». «باملبالغات
النفس إىل تجتمع شتًى مشاعر املوت، جالل فيها الوفاء، نبل فيها الدين، قدسية فيها

أبطاله». بطش «يعظم وهو رائعة، ثروة
عىل الجملة هذه أعد وطاء، طاء ثم ظاء املطبقة الحروف هذه تتابع يف قوة أي
التحية غري التعظيم إن ثم األذن. تمأل كما فمك، تمأل التي قوتها إىل أنِْصْت ثم سمعك
«أال إىل يدعوني وهو يصعق يشء البطش اإلقدام؛ أو الشجاعة غري والبطش التبجيل، أو
مثال النفس، إىل حبيب لفظ والسيادة غناء، الهزج الفرح، غري والهزج سادوا» ملن أهزج
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والشماتة دانا» بمن تشمت «وال مدوية. أصداء فيها وله يحركها فهو ولهذا إليه؛ تهفو
من شحنة يحمل لفظ جميًعا، بنفوسنا مروره لكثرة اللفظ هذا يف تركَّز خسيس شعور
من نشمت أن أحقر ما نعم دان! ملن نستشعرها التي تلك شماتة أحقرها وما اإلحساس،
ما فوق يثريني ما دانا» «من قوله: ويف الشاعر قوة من أضعف مايل بل هامدة، جثة
واملوت املوت، من النفس عىل أشق والذل ذل قد دانا» «من ألن واألشالء؟ الجثث تثريني

الهوان. من بد يكن لم إذا كرامة
مثل أركع أن عيلَّ وإنما دان، بمن أشمت أن أو ساد، ملن أهزج أن إذن يل ليس
برش ونحن دينية، نغمات وهذه موتانا. حظ لنبكي داٍم خاشع بقلب صامتًا الشاعر،
واللهفة فمؤمنة، قلوبنا وأما تشاء، كما تهذي أن عقولنا أو ألسنتنا أو أقالمنا تستطيع
نحن قسونا أو الحياة علينا قست إذا وبخاصة إليها، نعود حتى تفارقنا تكاد ال هللا إىل
ويعظم موتاه ذكر يقدس الغربي هللا، كنف إىل األلم يقودنا اليوم نحن وها أنفسنا، عىل
لعزيز وإنه بيشء؟ أنا وما دان بمن وأشمت ساد ملن أهزج أنا فمايل أبطاله، بطش
الذي وأخي أنا ربي رحمة ألتمس أن عندئٍذ أخلقني وما شيئًا. تكون أالَّ نفس كل عىل
سنركع ونحن قومية، وال وطنًا يعرف ال الذي ذلك املشرتك، اإلنساني األلم به يجمعني
واستشعر إليها أنصت الكلمات، هذه كل إىل أنصت الدامية. قلوبنا خاشعة صامتني،
الدين ورهبة التصوف جمال من فيها وما الصورة تصور ثم بقلبك استشعره جاللها،
إال خلت وقد قلوبنا، سيعمر هللا ألن صامتني؛ سنركع الدامي، الصامت الخشوع ونبل
موت العزاء، حتى حرم قد موٌت بعُد وهو رهبة. سيملؤنا املوت خشوع ألن صامتني؛ منه،
املوت ذكًرا، للوطن رفعوا وال مجًدا يصيبوا لم إخواننا ألن اللسان؛ ويعقد القلوب يدمي
إذن تعاَل أثًرا. يخلد أو قلب من يرفع لم إذا به كيف عزاء؟ يخلف لم إذا به فكيف محنة

املحزن. التعس املؤلم حظهم موتانا، حظ نبِك
من األلفاظ تحمل ا عمَّ صادر غنًى فيه أصفه؟ كيف أعرف ال الذي الشعر هو هذا
أجيال؛ منذ ركزناها إحساسات إليها، أليفة نفوسنا، من قريبة صادقة دقيقة إحساسات
الركوع سوى أمامنا نجد ال أصبحنا وقد أملنا ثم اليقظ، الشجاع املجاهد الغربي عزة
قوة، فتزداد املختلفة املشاعر وتتزاوج املهدرين. إخواننا عىل صمت يف والبكاء خاشعني
أبطاله لبطش وتعظيمه موتاه لذكر وتقديسه بأعماله الغربي ضجيج أن كيف ترى أَوال
باتصال متصل ولكنه «الوافر»، من الشعر املوسيقى: فيه وأخريًا مرارة؟ حزننا من زاد قد
موسيقى من الكثري يفسد الذي rythme اإليقاع ذلك فيه أرى أكاد ال حتى اإلحساس
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هذا ويف ،melôdie ترنيًما األوروبيون يسميه مما موسيقاه األبيات. تستقل عندما شعرنا
الخشوع: واأللم املتصل الحزن يمايش ما

ألوط��ان��ه ج��ن��دي ال��ح��رب ب��ع��د ع��اد إن أخ��ي!
ن��ه خ��الَّ أح��ض��ان ف��ي ال��م��ن��ه��وَك ج��س��م��ه وأل��ق��ى
ن��ا خ��الَّ ل��ألوط��ان ع��دت م��ا إذا ت��ط��ل��ب ف��ال
ن��ن��اج��ي��ه��م ص��ح��بً��ا ل��ن��ا ي��ت��رك ل��م ال��ج��وع ألن
م��وت��ان��ا أش��ب��اح س��وى

اغرتب وَمِن أوطانه، إىل يعود الجندي نشهد — وأخي أنا — جديد من نحن وها
والجندي املوت؟ مخالب من ستنقذك عودة كانت إذا بالك فما العودة، هذه معنى يعرف
ما أدري لست خالنه» «أحضان يف «املنهوك» جسمه فيلقي النرص، بعزة مكلًال يعود
توحي التي خالن» أحضان، «منهوك، الثالث: املدات هذه يف أهو البيت، يف التأثري مصدر
منهوك جسم خالنه؟ أحضان بني جسمه املنهوك إلقاء يف هو أم والحنان، والراحة بالتأيس
للصورة تجسيم أي ثم التأثري! يف صدق وأي العبارة! يف صدق أي األحضان؛ بني «يلقى»
لن ولكننا الجند، كل يعود كما منهوكني، الحرب من فسنعود نحن وأما نراها! نكاد التي
سوى نناجيهم صحبًا لنا يرتك لم والجوع بهم لنا وأنَّى أحضانهم، تتلقانا نًا خالَّ نلقى
وِجدَّة العبارة بفحولة نهذي ونروح الشعر، حقيقة يف نختلف هذا أبعد موتانا؟! أشباح
الحث أنه إىل البعض فيذهب األدب، معنى يف نتخبط هذا أبعد الديباجة؟ وإرشاق املعنى،
األفكار أنه إىل آخرون ويذهب النظم، وإصالح االجتماعي والعدل األخالق مكارم عىل

الفني؟! واألسلوب املدهشة والصنعة الكبري والتفكري العظيمة

ي��زرع أو ال��ف��الح أرَض��ه ي��ح��رث ع��اد إن أخ��ي!
ال��م��دف��ع ه ه��دَّ ك��وًخ��ا ال��ه��ج��ر ط��ول ب��ع��د وي��ب��ن��ي
م��أوان��ا ال��ذل وه��دَّ س��واق��ي��ن��ا ��ت ج��فَّ ف��ق��د
أراض��ي��ن��ا ف��ي غ��رًس��ا األع��داء ل��ن��ا ي��ت��رك ول��م
م��وت��ان��ا أج��ي��اف س��وى
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وتعضك: تعضني التي تلك الحياة! واقع من قرب وأي التصوير! يف بساطة أية
«جفت فقد نحن، وأما جديد. من «كوخه» يبني أن بعد ويزرع يحرث الذي ح الفالَّ حياة
سواقينا ألفناها، التي سواقينا أثر، من النفس يف لها كم ولكن ساذجة، عبارة سواقينا»!
جبارة، نافذة قوية ألفاظ ثالثة مأوانا» الذل «هدَّ لقد اآلباء. لنا خلفها التي العزيزة
الذل «هد بقوته، وتذهب الشعر تفسد أن دون غريه منها بأي تستبدل أن تستطيع ال
وهو مصور، موٍح مركز موجز لفظ «هد» مبتذل يشء والهدم يهدمه، لم فهو مأوانا»،
مأوانا هد وطننا، وال بل قريتنا، وال منزلنا وال دارنا وال بيتنا يهد فلم مأوانا، هد قد
لم الحرب إن املأوى؟ هذا هدَّ الذي ما ثم آالمنا. جدرانه خلف ونسرت به نحتمي الذي
ثقيل دالٌّ لفظ الذل، ه هدَّ كوخه، الغرب فالح سيبني كما جديد، من لبنيناه وإال تهده،
غرًسا األعداء لنا يرتك ولم مأوانا. الذل هد مثري؛ مخيف بغيض، لفظ كالصخر، ثقيل
تحت ترقد التي الهامدة، الجثث تلك غرس! من آمله وما موتانا، أجياف غري أراضينا يف

عزاء. وال مجٍد غري يف الرتاب

ت��م��ا م��ا ن��ح��ن ن��ش��أه ل��م ل��و م��ا ت��مَّ ق��د أخ��ي!
��ا ع��مَّ م��ا ن��ح��ن أردن��ا ول��و ال��ب��الء ع��مَّ وق��د
ل��ش��ك��وان��ا تُ��ص��غ��ي ال ال��غ��ي��ر ف��أذن ت��ن��دب ف��ال
وال��م��ع��ول ب��ال��رف��ش خ��ن��دًق��ا ل��ن��ح��ف��ر ات��ب��ع��ن��ي ب��ل
م��وت��ان��ا ف��ي��ه ن��واري

منفصلة متالحقة مقاطع خمسة أو أربعة فهذه لم» لو ما «تم قوله يف ما عنك ودع
ألفاظ عم»، قد «فالبالء ذلك دون فيما انظر ثم انسجام، يف النطق صعبة امليمات كثرية
ومتى األلم، إىل الحمق أضفنا وإال نندب أن لنا ينبغي وما قوي. إحساس عن تعرب قوية
أمرنا؟ يهمهم ال ممن الناس هؤالء كان إذا وبخاصة الناس، شكوى إىل الغري أذن أنصتت
أن إىل أًىس يف يدعوني الذي أخي أتبع وأن واملعول، الرفش آخذ أن إال يل فليس وإذن،
ألخيه، األخ بدعوة يحس ال منا من املحزنة؟ الصورة هذه يرى ال منا من موتانا! نواري
وأخوه كتفه عىل معوله متثاقلة، خًطى يف العراء يف امللقاة الجثث إىل سار وقد يتبعه كي

الفؤاد؟ حزين النفس واجم خلفه من
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وحميت الجو تهيأ وقد إليهم، األحياء بضم يهم بل باألموات، يكتفي ال والشاعر
مقطوعات تنتظم نفسية موسيقية وحدة يف القصيدة تأتي القمة، يف به فإذا األنفاس
حتى األشباح إىل املتصاعد اإلحساس بنمو وتنمو البعض، يكمل بعضها يزال ال موحدة

الشاعر: نفس تستقر

ج��ار وال أه��ل وال وط��ن ال ن��ح��ن؟ م��ن أخ��ي!
وال��ع��ار ال��خ��زي ردان��ا ق��م��ن��ا، إذا ن��م��ن��ا، إذا
ب��م��وت��ان��ا ��ت َخ��مَّ ك��م��ا ال��دن��ي��ا ب��ن��ا ��ت َخ��مَّ ل��ق��د
آخ��ر خ��ن��دًق��ا ل��ن��ح��ف��ر وات��ب��ع��ن��ي ال��رف��ش ف��ه��اِت
أح��ي��انَ��ا ف��ي��ه ن��واري

إىل توحي هل أدري لست ولكني األلم، غاية بلغت التي األخرية املقطوعة هي وهذه
يف العزة ملعاني وتحريًكا لهمتي إثارة فيها أحس إني ال؟ أم إيلَّ به توحي بما القارئ
أوارى أن أرىض ال وأنا بموتانا، ت َخمَّ كما بنا، ت َخمَّ قد الدنيا بأن أومن ال فأنا نفيس،
إىل القصيدة تنتهي وهكذا إنسانيتي. بل وطنيتي يلهب ما النغمات هذه يف إن حيٍّا، الرتاب
تلك من يشء إىل دعاني وال بالوطنية، يشُد ولم يعظ لم بعُد والشاعر النبيل، الدرس هذا
جار»، وال أهل وال وطن يل و«ما ببؤيس أشعرني وإنما بها، نتشدق التي الضخمة املعاني
حيٍّا، يدفنني بأن الشاعر همَّ لقد والعار، الخزي رداء غري قمت أو نمت إن أرتدي وما
كنت وإن شجاعة وأحمى جانبًا، وأعز نفًسا أقوى إنني شجوني، وهاجت عزتي فنفرت

البؤس. ذلك مدى أدركت قد ألنني ربما بل بؤيس، أدركت قد
اإلنساني الشعر هو هذا أليس إليه؟ ندعو الذي املهموس الشعر هو هذا أليس واآلن،
يرتفع أن الظلم ملن وإنه قرونًا، مرص شعراء من الكثري وبني بينه إن لنغماته، نهتز الذي
أنهم — باملهجر وإخوانه نَُعيَمة — الشعراء هؤالء عىل ينكر أن يحاول بصوت ذلك بعد

الخلود. سيصيب الذي هو شعرهم وأن العربية، اللغة شعراء اآلن هم

عريضة لنسيب نفس» «يا (2-1)

أنها نعتقد إنسانية عنارص من «أخي» نعيمة ميخائيل قصيدة يف ما عىل ندل أن حاولنا
هي وها خاصة، مالبسات من قيلت ما رغم كافة الناس بني الخلود لها تضمن بأن كفيلة
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نجلوها أن من بد ال مسائل عدة تحرك ألنها نحللها؛ عريضة لنسيب أخرى قصيدة
ظلًما البعض يأخذه وما العبارة مشكلة ومنها والوضوح، الغموض منها املثل: برضب
فلسفية نظريات إىل كثرية إشارات فيها إن ثم النسيج. هلهلة من املهجر شعراء عىل
استواء عن بها ينجو أن صوره وروعة إحساسه بقوة الشاعر استطاع ذلك ومع معروفة،
العربي الشعر يف املوسيقية العنارص معالجة من يمكِّننا ما فيها وأخريًا، املجردة. األفكار

استخدامها. وكيفية
نفسه: الشاعر به يخاطب حديث القصيدة

وت��ؤل��م��ي��ن؟! ت��ت��أل��م��ي��ن واألن��ي��ن؟ ل��ك م��ا ن��ف��س ي��ا
ت��ق��ص��دي��ن م��ا وك��ت��م��ت��ه ب��ال��ح��ن��ي��ن ق��ل��ب��ي ع��ذب��ت

لك ما نفس «يا السؤال: يف وننظر شعري، جوٍّ يف األوىل املقطوعة منذ نحن وها
نعلمه، ال نحو عىل وتؤلم تتألم وهي شفقة؟ أم لوم أم عتاب أهو ندري فال واألنني؟»
إىل حنني تقصد، ما وتكتمه بالحنني القلب تعذب وهي الشاعر، بصدق نحس ولكننا
تعارضه؟ هي هل القلب؟ غري هي هل ثم تجهل، ما النفس تكتم أن عجب ومن املجهول،
جمال ضاع وإال توضحها، حلول عن لها نبحث أن يجوز وما إللقائها، محل ال أسئلة
وأغنى تُجتىل أن من أعمق ألنها بعقولنا؛ إدراكها نستطيع ال غامضة نفسية حالة الشعر،

تشع. نفس تنثر، أن من

ال��س��الم ل��ح��ف وت��دث��روا ال��غ��رام أرب��اب ن��ام ق��د
ت��ش��ع��ري��ن؟! وح��دك أف��أن��ت ال��م��ن��ام ن��ف��س ي��ا وأب��ي��ِت
ده��اك؟! م��ا ده��اه��م أف��م��ا س��واك ع��ل��ى م��ر ال��ل��ي��ل
ب��ال��م��ت��ي��ن ج��س��م��ي س��ور م��ا وال��ع��راك؟ ال��ت��م��رد ف��ل��َم

إغريقية فكرة للنفس: سجنًا الجسم ترى التي الفلسفية الفكرة قلب إىل نسري وبذا
«أفما يعقبه: تقرير سواك» عىل مر «الليل الشعر خفة الحركة تكسبها هذا ومع قديمة،
«فلم اآلخر: السؤال يف كان وإن معناه، ندرك أن نستطيع ال استفهام دهاك؟!» ما دهاهم
باملتني» جسمي سور «ما القافلة: تأتي وأخريًا إنكاري. بأنه يشعر ما والعراك؟!» التمرد
من باملرور وهكذا املوسيقي، السيل ويطمنئ النَفس عندها يقف قمة يف مؤكدة منفية
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التي الحركة تلك يخلق أن الشاعر استطاع قد الخرب، إىل العودة ثم اإلنشاء إىل الخرب
اضطراب. من بنفسه ما تحاكي

قد املهجر شعراء أن الحق ويف القصيدة. يف ما أجمل هي فإذا املوسيقى، إىل وتنصت
بحر إزاء اآلن ونحن النظر، فيه نطيل أن يستحق تجديًدا العربي الشعر موسيقى جددوا
بل البيت تعد لم فالوحدة الشاعر، استخدمه كيف انظر ولكن الكامل»، «مجزوء تقليدي
يقفي األول الثالثة أشطر، أربعة نجد مقطوعة كل ويف تشعرين». … نام «قد املقطوعة
وعىل األخرى، القوافل فيقفي «القافلة» نسميه الذي الرابع الشطر وأما البعض، بعضها
توقفها أن إىل تسيل تفاعيل ثماني من إذن تتكون وحدة كل القصيدة. تطرد النحو هذا

تقف. أن إىل التالية املقطوعة يف سريها فتستأنف تعود ثم الساكنة، النونية القافلة
ألن وذلك التفاعيل؛ املتساوي الكامل عىل وقع أن الشاعر إحساس دقة من وكان
كم من شيئًا ينقص ال وهو زحاًفا، الحقيقة يف ليس املتحرك) الثاني (إسكان اإلضمار
يبلغ «متفاعلن» مغلق واحد بمقطع «متفاعلن» قصريين مقطعني يستبدل وإنما التفعيلة،
بسبب اإليقاع غري املزحفة التفعيلة يف يتغري ال وبهذا اآلخرين، املقطعني مبلغ الكم يف
الكثري الزحاف هو اإلضمار أن ذكرنا وإذا ثابتًا. فيظل التفعيلة طول وأما التسكني،
يف إال اإلضمار إىل يجتمع يكاد ال الساكن) الرابع (حذف الطي وأن الكامل، عىل الدخول
(زيادة الرتفيل يعوضه أن يغلب الحالة تلك يف وأنه الثاني، الشطر من األوىل التفعيلة
املتساوية البحور من البحر هذا أن أدركنا ذلك كل ذكرنا إذا القافية)، تفعيلة يف مقطع
عليهما تنطبق اللذان الوحيدان البحران هما والوافر والكامل مطرد، نحو عىل التفاعيل
أننا ونضيف االسمني. بهذين لهما الخليل لتسمية سبب ذلك يف كان ولربما الصفة، تلك
إيحاء يف الرس وضح مالحظتنا صحت وإذا اآلن، ندرسها التي القصيدة يف بطي نعثر لم
طول وضوًحا يزيدهما اللذين والحرية اإلضناء يالئم اطراد وكل باالطراد، الوزن هذا
تتحطم التي البحر كأمواج جديد، من لتعود إال القافلة سكون عند تقف ال وهي املقطوعة،
متتابعة فروض من املكونة القصيدة بناء يمايش وهذا الشاطئ، صخر عند مرتدة تباًعا
إىل غريها ليعود تفنى ثم ويطرد، نفسها يطول وتلك وهذه متجددة، نفسية وموجات
الصياغة بني اإلحساس، وموسيقى الشعر موسيقى بني املالءمة إىل رائع توفيق الظهور؛

الشاعر. ونفس
الشاعر عرف فقد أحيانًا، يحدث كما واإلمالل الفقر إىل ينتهي ال هنا االطراد إن ثم
ثالث وحدات، أربع إىل الثمانية لتفاعيله بتقسيمه ثم الشعرية، بالحركة يتجنبه كيف
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وحدات بني ويجمع فيفصل القافلة سكون يأتي ثم القوايف، بينها وتجمع تفصل منها
كلها. القصيدة

شعراء عىل أخذنا هي مرص يف أثرناها طاملا مشكلة لنا فتعرض اللفظ يف وننظر
كلما ألنني عنها؛ نقلع أن يجب تهمة وهذه األسلوب، يف العربية ضعف نسميه ما املهجر
الدقة حيث من الحديث، شعرنا يف مثيًال لها أجد لم وتراكيبهم ألفاظهم يف النظر أمعنت
نظري يف هذه ولكن الرصف، أو النحو يف يخطئون قد نعم، اإلحساس. إثارة عىل والقدرة
املثل يرضبون الفرنسيون يزال ال اليوم وإىل الكتاب، أكرب عند نظائرها لها نادرة أشياء
اإليحاء، عن العجز أو التحديد عدم األسلوب يعيب وإنما اإلمالء، يف الخطأ يف بفولتري
فيه أرى فلست املألوفة لأللفاظ استخدامهم أما شعرهم. يف لها وجود ال عيوب وتلك
تستطيع التي هي املبتذلة، أقول وال املألوفة، األلفاظ ألن وذلك قوة؛ بل ضعف موضع
دفع عىل املهجورة األلفاظ من أقدر أنها كما الشاعر، إحساس تستنفد أن الغالب يف
بلون وتلونت معانيها، فتحددت الحياة، يف لها استعمالنا كثر وقد التداعي، إىل مشاعرنا
بل الشعري، األسلوب خصائص أوىل من صفات وهذه عاطفية، شحنة فحملت نفوسنا،
فندرك دهاك»، ما دهاهم «أفما يقول: عريضة نسمع نحن وها عام. بوجه األدب أسلوب

نفوسنا. يف متميز وقع لها التي «الداهية»

األن��ام ي��س��م��ع��ك إي��اك ل��ل��ظ��الم نَ��ْوَح��ِك أط��ل��ق��ِت
دي��ن ل��ي��وم ال��ن��ش��ور ب��وق ال��ن��ي��ام زف��رت��ك ف��ي��ظ��ن

فيه الهمس، من أقوى نغماته وأن قلق، أنه ننكر ال الصور، يف إرساف ريب بال وهذا
يكون أن إىل النفس نوح يصف كيف نتصور نكاد ال ونحن األلفة، عن تخرجنا مبالغة

قليل. هذا ولكن التعبري، يف العنف لهذا رضورة نرى وال الدين» ليوم النشور «بوق

ال��ذئ��اب ب��ي��ن ك��ف��ري��س��ة اض��ط��راب ف��ي ل��ك م��ا ن��ف��س ي��ا
ب��ال��ي��ق��ي��ن؟ ري��ب��ك وب��دل��ت ال��ص��واب إل��ى رج��ع��ت ه��الَّ
ال��م��ت��اح ال��ق��در س��اق��ه��ا ق��د ال��ري��اح ب��ي��ن أح��م��ام��ة
ت��رج��ف��ي��ن؟ ل��ك م��ا ن��ف��س ي��ا ال��ج��ن��اح؟ ب��ال��م��ط��ر ف��اب��ت��ل
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النفس دالة، جميلة وصور حرية، من الشاعر نفس يف بما توحي متدفقة أسئلة
املطر بلَّ قد الرياح بني كحمامة ترجف التي النفس الذئاب، بني كفريسة املضطربة
وهل يقول، ما يرى الشاعر أن عىل واضح ودليل دقيق ذوق األلفاظ اختيار ويف جناحها،
فجأة إليها يلتفت النفس حاالت يصف أن بعد نراه أن من الشعرية الرؤية تلك عىل أدل
املطر بللها حمامة أو الذئاب بني تضطرب فريسة أمامه تجسمت قد وكأنها فيخاطبها

الرياح: وسط

ال��ص��ب��اح؟ أزف ول��و ح��ت��ى ب��راح م��ن ل��ح��زن��ك أَوم��ا
ت��ع��ي��ن ق��د م��ا ص��دى ألع��ي م��ب��اح ل��ي س��رك ل��ي��ت ي��ا

وهو عنه يتساءل فرتاه ذلك يف الرس وأما حزنه، بغري وضوح يف يحس ال والشاعر
تعي قد فهي تعني»؟ قد ما صدى «ألعي يقول: تراه أَوال ال، أم نفسه أتعرفه يعلم ال بعد

الصدى. غري منه يعي أن يستطيع لن — ها رسَّ له أباحت إذا — وهو شيئًا

ال��ل��ث��ام خ��ل��ف م��ا ف��أرت��ك ال��ق��ت��ام أرواح أََس��بَ��تْ��ِك
ت��ط��م��ح��ي��ن؟! ذا ك��م ن��ف��س ي��ا ي��رام ال ف��ي��م��ا ف��ط��م��ع��ت

وهو الفهم، يحاول أن الشاعر بها يريد الشعرية: الفروض من سلسلة يف ندخل وهنا
وكأني يُرام، ال فيما تطمع قلقة نفس إحساس هو وإنما منه، يائًسا يكون يكاد الحق يف
من تطمحني؟!» ذا كم نفس «يا التفاته يف كم ثم الوجود. أرسار يوًما استرشفت قد بها

القلوب! إىل يصل نفاذ

ال��رب��وع إل��ى وص��ل��ت ح��ت��ى ال��ن��زوع رك��ب ف��ي أص��ع��دت
ت��أس��ف��ي��ن؟! ه��ب��وط��ك أََع��ل��ى ب��ال��رج��وع أم��ر ف��أت��اك

امُلثُل عالم من النفس هبوط عن حدثنا يوم الجميلة الشعرية أفالطون نغمات وتلك
«َهبََطْت منذ الشعراء أنفاس بذلك جرت ولكم إليه. الحنني تغالب أن تستطيع لن الذي
إىل سينا ابن منذ السماء»، يذكر يزال فما هوى، ملك «اإلنسان إىل األرفع» املحلِّ من إليك

المرتني!
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ال��س��دي��م ق��ب��ل ال��ح��م��ى ذك��ر ال��ق��دي��م ال��ذك��ر ش��اق��ك أم
ت��ت��ل��ف��ت��ي��ن؟ ال��ح��م��ى ن��ح��و األدي��م س��ج��ن ف��ي ف��وق��ف��ت
ال��ه��واء ف��وق ف��ت��ب��ع��ت��ه ال��ف��ض��اء ف��ي ف��ك��ًرا أأض��ع��ت
ت��ن��دب��ي��ن؟ ث��ك��ل��ى ف��رج��ع��ت ال��ع��الء ف��ي وغ��ل��غ��ل ف��ن��أى
ال��م��ح��ال إل��ى ي��ق��ود دربً��ا ال��خ��ي��ال ط��رق ف��ي أس��ل��ك��ت
ال��ص��ادري��ن؟ ري ي��م��ت��ص آل ع��ن��د َرْح��َل��ك ف��ح��ط��م��ت

فالنفس الربود، من الصور بها تنجو ذلك ومع العقل، تصورات من شك ال فروض
عن يبحث كمن الهواء، يف تحلق وهي لهفة، يف «متلفتة» الِحمى نحو سجنها من تطل
الخيال عالم يف تسلك وهي مبتذلة). مرسفة تندب» («ثكىل حزينة فتعود يجده، ال مفقود
ِريَّ «يمتص رساب عند رحالها تحط ثم املحال. إىل يقود دربًا نثرية)، لفظة («طرق»
بأن يكتِف لم إليه وصلت الذي فالرساب والقوة، الجمال بالغة صورة وهذه الصادرين»،
الورود. عند منها ظمأ أشد عنه فصدرت ريها، وامتص تملك ما سلبها بل خالء، عن أسفر

ال��س��راب ي��ذه��ل��ك ووق��ف��ت وال��ط��الب ق��ص��دك ف��ن��س��ي��ت
ت��أم��ل��ي��ن ب��م��اء ط��م��ًع��ا ال��وط��اب ف��ض��الت وه��رق��ت

من نراه إذ الشعراء؛ كبار عند قديم مذهب وهو فيها، واستمرار للصورة استقصاء
فريى أغانيه، إحدى يف الخريف بأوراق البرش يشبه الذي هومريوس شعر خصائص أهم
أعقاب يف بعضها األجيال نهوض فيذكر التشبيه، يتابع ثم فناءنا، يحكي ما تساقطها يف
الذي ة الرُّمَّ كذي شعرائنا بعض عند واضح وهو … غريها األوراق تخلف كما بعض،
املثل يرضب الذي الرومي وكابن الصورة، ويتابع املراحل فيستقيص النار إشعال يصف
ووصف النار، إلشعال الرمة ذي فوصف مفارقات، فثمة ذلك ومع الرقاقة. لصانع بوصفه
الواقع، غنى وتكسبها اللوحة تتمم التي التفاصيل عىل حرص الرقاقة لدحو الرومي ابن
وهذا اإلحساس، أو الفكرة خدمة يف فهو اآلن عريضة استمرار أو هومريوس استمرار وأما

جماله: له الكتابة يف أسلوب

رك��ام ع��ن أس��ف��ر واآلل األُوام اش��ت��د إذا ح��ت��ى
ت��ح��ف��ري��ن ق��ل��ب��ي رم��ل ف��ي ك��ال��ن��ع��ام رأس��ك غ��يَّ��ب��ت
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املبارشة، حواسه معطيات من الشاعر ينتزعها الدالة، الجميلة الصورة تأتي وهكذا
النفس. لها تهتز بل الخيال، يدركها مناظر أمامنا وتنرش الشعر، بأغشية الفكرة فتكسو

جديدة: صوًرا الشاعر يودعه آخر فرٍض إىل وننتقل

ال��ل��ق��اء إل��ى ت��ح��نُّ أخ��تً��ا ال��س��م��اء ف��ي م��ث��ل��ك أع��ش��ق��ت
ت��ن��ظ��ري��ن؟ األع��ال��ي ن��ح��و ال��رج��اء س��ج��ن ف��ي ف��ج��ل��س��ت

سجن يف «فالجلوس املقترسة، والصورة البعيدة املعاني ونلمس اإلغراب نلمس وهنا
يليه: ما إىل ذلك عن ِلنَْعُد ولكن النفس، إىل الحبيب القريب الشعر من ليس الرجاء»

رج��اء ال ل��ك��ن ِل��تَ��راِك وال��رداء ب��ال��ي��د ل��وَّح��ِت
وط��ي��ن م��اء م��ن ِح��ي��َك ق��د ك��س��اء ف��ي أن��ك ت��دِر ل��م

أبصارنا، أمام تتجسم والرداء» باليد «لوحت املألوفة الجميلة بالصورة فإذا وننظر،
فصورة وطني ماء من يحاك الذي الكساء وأما السابق. البيت سقطة من ترفع وبذلك

فعًال. منه تنتزع لم إن الواقع يف ممكنة كانت ما الصور وأصدق بعيدة،

اإلل��ه ي��ب��ل��وه��ا ك��ان ل��و ح��ي��اة دون��ك��م��ا أت��ح��ول
ال��ج��ن��ي��ن؟ ي��ص��ارع��ه��ا رح��ًم��ا ب��راه ب��ش��ٍر ع��ل��ى ل��ب��ك��ى

الشفقة بأصحابها ألخذته أمرها هللا بال لو التي السجينة النفس لفكرة استمرار وهذا
وإن بعيدة، وصورة بعيد معنًى الرحم، يف كالجنني تصارعه الجسم يف النفس فبكى؛

قوة. من تخُل لم

ل��ل��ح��ود ج��س��م��ي وم��ص��ي��ر ال��خ��ل��ود ل��ك أن��ت ن��ف��س ي��ا
ت��ت��رف��ق��ي��ن؟ ال ف��ع��الَم دود ف��ي��ه ع��ي��ث��ك س��ي��ع��ي��ث

موفق قوي بعضها صور من إليه الشاعر جرَّت وما الفلسفية األفكار تنتهي واآلن
منها يسلم لم خطرة مجازفة من الفكرة شعر طبيعة يف ملا وذلك بعيد، مقترس وبعضها

فلريي. أو شييل الشاعر كان ولو حتى أعتقد، فيما الشعراء من أحد
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حتى عنه للعبارة تصاغ التي والصور الخالص اإلحساس إىل نصل نكاد ال ولكننا
كبريًا: شاعًرا عريضة نسيب يف نرى

ال��وص��ال أع��ي��اه ف��ال��ج��س��م ال��ن��ض��ال؟ ف��ي ل��ك ه��ل ن��ف��س ي��ا
ت��ح��ف��ل��ي��ن ال ورذل��ت��ه ال��ج��ب��ال ث��ق��ل ��ل��ت��ه ح��مَّ
واح��ت��راق وح��زن أس��ف واش��ت��ي��اق وج��وع ع��ط��ش
ت��ل��ي��ن؟ ال ن��ف��س ن��زع��ات ت��ط��اق ه��ل ع��ي��ش��ي وي��ح ي��ا

املجد: قمة الشاعر فيبلغ العاطفية الصور إىل اإلحساس من ونمر

ي��دي��ه ل��ي ي��ب��س��ط ك��ال��ط��ف��ل ع��ل��ي��ه أس��ف��ا وا وال��ق��ل��ب
ال��ب��ن��ي��ن؟ إل��ى ك��األم��ه��ات إل��ي��ه ي��ًدا م��ددت ه��الَّ

أولئك من عريضة ونسيب كلها، حياته وتحركت نفسه انطلقت قد الشاعر هو ها
املجالدة تلك قسوة ويف الحياة، سبيل يف يجالدون الجديد العالم إىل نزحوا الذين املجاهدين
بأن خليقة مأساة بنصيب. الوجود لذات من األخذ إىل سبيل وال راحة، لهم يرتك ال ما
شعر ال رومانتيكي، شعر من نعرف ما كخري هو فإذا ونسمعه الشعر، بأنبل تنطقهم
النحيب، فيه يتصنعون أدبيٍّا مذهبًا الرومانتيكية من اتخذوا الذين الصغار الشعراء أولئك

صادقة. نفسية حاالت عن صدروا الذين كبارهم بل
يديه يبسط الذي القلب صورة الجميلة: الصورة هذه يف مؤثرة بساطة أي ثم
«أن املثل عالم يف والتحليق الجهاد بروعة املأخوذة نفسه يرجو الذي والشاعر كالطفل،
فيها كم إنسانية، من فيها كم ولكن ساذجة، صورة البنني»! إىل كاألمهات يًدا إليه تمد

النفوس! إىل قرب من فيها كم جمال، من
الصورة: وتستمر

ال��غ��رام ذوق وح��رم��ت��ه ال��ف��ط��ام ُم��رَّ غ��ذي��ت��ه
ال��س��ن��ي��ن ب��اب ع��ل��ى ي��ح��ب��و غ��الم م��ن ش��ي��ًخ��ا وص��ن��ع��ت
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وملَّا السنني باب عىل يحبو الذي الغالم صورة األخرية: الصورة هذه تهزه ال منا ومن
شيًخا. القاسية النفس منه جعلت وقد أبوابها يلج

ال��ص��دور ف��ي ال��ع��واص��ف ي��ئ��د ال��ق��ب��ور ك��ح��ف��ار ف��غ��دا
وت��ش��م��ت��ي��ن إل��ي��ك ي��ش��ك��و ب��ال��ثَّ��ب��ور ي��ه��ت��ف وي��ب��ي��ت

تشبيه وهذا القبور، كحفار أصبح قد فالغالم األول، البيت عند نقف أن يجب وهنا
بل تنمو، تكاد ال فهي وإذن يئدها، العواصف، يئد والحفار كيانها ويهز النفس يقبض
شهوات ألنها ؛ مدوٍّ قوي يشء والعواصف حية، الدفن إىل بها يسارع حتى تظهر تكاد ال
قوة العواصف وأد يف أليس الضيق، به طال كلما باالنفجار يهم الذي املكبوت القلب

الصدور. يف يئدها وهو الشعر؟

ع��ي��ون ص��ارت وج��راح��ه ال��ش��ج��ون ت��ط��اع��ن��ه أع��م��ى
ال��ظ��اف��ري��ن س��ي��ر ف��ي��س��ي��ر ال��َم��ن��ون س��ب��ل ي��رى وب��ه��ا

سبل يف الشاعر بها يسري عيونًا الجراح واستحالة الشجون مطاعنة يف يكون ولقد
املبالغة يمس يكاد ما القوة من — غنيمة املوت يعتربون الذين — الظافرين سري املنون

الصورة. من ننفر ال ذلك مع ولكننا األداء، تكلف أو البعيدة

ب��ال��س��واد رؤاه تُ��ط��ل��ى ال��م��راد اق��ت��رب إذا ح��ت��ى
ال��ح��ن��ي��ن ب��ع��ك��از إال ي��ق��اد ال أع��م��ى ف��ي��ع��ود

برصه يضطرب أن الشوط نهاية إىل يصل عندما يلبث ال بالظفر إحساسه رغم وهو
حقائق وهذه الحنني. بعكاز يقاد به فإذا البرش ضعف عاوده وقد بالسواد، رؤاه فتُطىل
وبخاصة جميلة بساطة أدائها طرق ويف الشعر، ضباب من حولها ما رغم صادقة نفسية
املقطوعة هذه بني جمعنا إذا ونحن سبيله. متحسًسا عليه يتكئ الحنني» «عكاز يف
التي املكابرة إظهار من يرمي ما ندرك إذ األوىل؛ يف إرسافه نفهم أن استطعنا وسابقتها

ضعف. من فينا ما تموه
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ال��ش��ري��د ال��ف��ك��ر ب��أن��ام��ل ال��ب��ع��ي��د ال��ن��ور ي��ت��ل��م��س
ال��ط��ع��ي��ن م��ن ال��دم��اء س��ي��ل ال��ن��ش��ي��د ف��م��ه م��ن وي��س��ي��ل

الفكر بأنامل البعيد النور يتلمس وهو الشاعر صورة دالة، صورة األول البيت يف
الشاعر يتحدث الثاني البيت ويف تتلمس». التي «األنامل يف يرتكز جميل تجسيم الرشيد،
من يسيل فالنشيد القيمة، الخطابية قصائدهم عن شعرائنا حديث غري ولكنه نشيده، عن
الخلود يخلع أن يريد ألنه ال يتألم، الشاعر ألن يسيل الطعني؛ من الدماء تسيل كما فمه،

الشعر. بملكة اختصته قد اآللهة ألن أو هللا، عباد عىل

ت��م��وت ف��ي��ه وذب��اب��ة ال��ع��ن��ك��ب��وت ب��ي��ت أرأي��ت
ال��ط��ن��ي��ن؟ ي��غ��ِن ف��ل��م أل��ًم��ا ال��س��ك��وت ن��غ��م ع��ل��ى رق��ص��ت
ال��غ��ن��اء ل��ه ي��ل��ذ ق��ل��ب��ي ال��رج��اء ش��َرك ف��ي ف��ك��ذاك
ال��دف��ي��ن األم��ل ب��ه ي��ب��ك��ي رث��اء ب��ل ش��دًوا ذاك م��ا

وأخريًا الدفني، األمل به يبكي ورثاء األلم، صوت نشيده: يف نحسه عما يحدثنا وبذلك
تصعد: بالروح فإذا الفكرة إىل نعود

ال��س��م��اء إل��ى أن��ت ورج��ع��ِت ال��ق��ض��اء ُح��مَّ إن ن��ف��س ي��ا
ت��ص��ن��ع��ي��ن؟ ف��م��اذا ق��ل��ب��ي دم��اء م��ن ق��م��ي��ص��ك وع��ل��ى
ال��م��ث��ول ت��ب��غ��ي��ن وُه��رع��ت ل��ل��وص��ول ق��ل��ب��ي ض��ح��ي��ت
ت��ن��ظ��ري��ن؟ ع��ي��ن ف��ب��أي ال��دخ��ول إل��ى ُدع��ي��ت ف��إذا

الفكرة، استواء من فرتفع — األرضية حياتنا عن بعدنا وقد — الصور وتعود
الدخول إىل دعيت إذا بها ستنظر التي و«العني النفس»، قميص عىل «فالدم قلنا كما
من وتقوي الجميلة، الخاتمة هذه روحانية من تزيد قريبة صور هذه كل هللا»، أمام
الجهاد إىل الحياة به ألقت وقد الشاعر، بنفس يدور الذي العنيف الرصاع بذلك إحساسنا

املستمر.
وجوابي غريهم؟ يستطعه لم ما املهجر شعراء استطاع ِلَم القارئ: يتساءل قد واآلن
السهول، تحركه ال ما الخيال من الجبلية مناظرها تُحرِّك بالد من يكونون قد ألنهم هو:
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بأمريكا غربتهم إن ثم والتوثب، املغامرة إىل بالنزوع التاريخ له يشهد جنس1 ومن
نفوسهم. من وقوى حسهم أرهف قد الحياة أجل من وكفاحهم

الثقافات يف النظر أمعنوا قد مثقفون، قوم ألنهم — املهم السبب هو وهذا — وأخريًا
هضموها أن بعد منها يستفيدون كيف وعرفوا عنها، اليوم لنا غنى ال التي الغربية
وكسل، جهل عن الغرور يف يرسفون الذين كأولئك ليسوا إذن فهم األصلية. لغاتها يف
تشع التي هي الثقافة شعر. منظوم كالم كل وأن إنسان كل متناول يف األدب أن ظانني
التفكري من ثروة خلفها أن فتحس لهم الجملة لتقرأ وإنك الشعراء، هؤالء ألفاظ يف

واإلحساس.

املهموس النثر (2)

ألمنيمرشق «أمي» (1-2)

الحزن، ذلك رس نفيسيف وراجعت فحزنت، بأمريكا سيارة قتلته قد مرشق أمني أن بلغني
وأنا ساقتني الحياة مصادفات هي وإنما أحد، عنه حدثني وال قط، رأيته ما رجل وهذا
الكتاب واصطحبت نفيس، لنغماتهم فتحت املهجر. لشعراء مختارات به كتاب إىل طالب
ضاعت قد جلدته تكن وإن به، ذهبت كما القديم، بكتابي وعدت سنوات، أوروبا إىل
ضاق كلما إليه أفزع ولكنني عنوانًا. له أعرف ال وأصبحت تآكلت، قد األوىل وأوراقه

اإليمان. يحيي ما الروح عبري من صفحاته بني فأجد ألم، عض أو الصدر
آنست كما والنثر، الشعر من صفحات فيه له كتابي، يضمهم من بني مرشق أمني

قديم. صديق أنه قلبي، من ورفعت وحشتي من
من الهمس موضع عن نفر فتساءل املهموس»، «الشعر عن تحدثت أن سبق لقد
الحياة، أمام يضعوننا إنهم األدب، يف أفكر ال الشعراء لهؤالء أستمع عندما ولكنني األدب،
خالفني التي نفس» «يا صاحب عريضة» «نسيب وهذا عميق، صادق همس يف ون ويرسُّ
بموسيقاها حزينة رسير» «ترنيمة يف طفله يهدهد إليه أنصت أعود البعض، جمالها يف

املطردة.

الفينيقيني. يعني 1
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رنَّ��ا ق��د ال��ه��م وب��وق ج��نَّ��ا ق��د ال��وي��ل ظ��الم
ش��ب��ع��ان��ا ب��ات غ��ن��ي ي��ه��ن��ا ال ط��ف��ل ي��ا ف��ن��م
ت��رع��ان��ا ع��ي��ن ال ف��ن��م غ��ط��ان��ا ال��ي��أس ق��ت��ام
أك��ف��ان��ا ال��ص��ب��ح ح��س��ب��ن��ا ح��ان��ا ص��ب��ح��ن��ا م��ا إذا
م��آق��ي��ن��ا ج��ف��ت ل��ق��د ي��ك��ف��ي��ن��ا ه��م ي��ا أال
ب��ل��وان��ا ب��ع��ض أك��ل��ن��ا ي��غ��ذون��ا ال��دم��ع انَّ ل��َو

اإلسكندرية». «يف أذني خلف أمواجه تتالطم الذي البحر كهذا النفس فتجيش أنصُت،
وقد سواها، الطفل يدرك لم التي الهادئة2 املطردة املوسيقى تلك تثرينا أن عجب ومن
كيف البحر إىل ترى أَوال الطبيعة، كقدرة الشاعر قدرة ولكنها فنام، «الرتنيمة» رنَّحته
وصخب القلب، تحرك هادئة موسيقى إليه؟ أنصتنا ما بالصمت إحساًسا صخبه يزيدنا
قوة أي ثم والوجود. الحياة يف كامنًا التناقض يكون أن أخىش إنني الصمت، به يشيع بحر
بالنقمة، دعاء جائًعا، طفيل يبيت عندما شبعانا» بات غني يهنا «ال نعم الشاعر! نفس يف
النفس وتتهافت منابعه. إىل السيل يرد أو يدفع ال قوي دعاء إنسانية، من فيه كم ولكن
يجتمع وهكذا عني. ترعاه لو فودَّ استوحش وكأنه اليأس، قتام من ينئ بالرجل فإذا
لعلها يدرينا ومن والظلمة، الضياء من خيوط صادقة، نفوس ولكنها الثورة، إىل الضعف
أن لها ما بقوة تمدنا برحمته وإذا بشعاع، فنتعلق البرشي ضعفنا يسوق حيث هللا؛ عني
األعماق، إىل النفس من الحزن يصل هنا أكفانا»، الصبح «حسبنا الصبح الح وإذا تنفد.
مراحل إال ليست اليأس» و«قتام الويل»، «ظالم آياته: الحزن لذلك اجتمعت كيف انظر
وال لك يكتب لم الشاعر ولكن كله؟ الغم وهذا يل ما تقول: قد الصباح»، «أكفان إىل تقود

معه: اإلحساس يستطيعون ملن ثم أوًال، لنفسه كتب لقد الخيال، ضيقي من لغريك

ب��ل��وان��ا ب��ع��ض أك��ل��ن��ا ي��غ��ذون��ا ال��دم��ع انَّ ل��َو

املقاطع غلبة من أتى إنما املوسيقى هذه يف واالطراد الهدوء ورس مفاعيلن) (مفاعيلن الهزج من الوزن 2
القصري للمقطع الرمز (مع هكذا طويلة مقاطع ثالثة ثم قصري واحد مقطع تفعيلة كل ففي الطويلة،

.–––٧––– ٧ نا جن قد ل وي مل ال ظ (– بالعامة وللطويل ٮ بالعالمة
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لو فرضه: يف قليًال تأمل لكن كهذا، بيتًا يقول شاعًرا أخص صفة بأي أدري لست
يقل: لم ولكنه البكاء، غري نملك فما الجائع وطفيل أنا بلوانا بعض أكلنا يغذونا الدمع أن
أي الخارقة. القدرة تلك دون قوته رغم لظل فعل أنه ولو ألكلناه»، يغذونا الدمع أن «لو

ببلواه؟! التغذي حتى الرجل عىل يعز أن من أقىس محنة
هناك الشعر، عىل وقًفا ليست خصائصه أن رأيت ألنني املهموس؛ الشعر ذكر جددت
أعماق من آٍت أنه إليك فيخيل تسمعه الناس، بها يتهامس كاألرسار صادق نثر أيًضا
— الفرنسية بريتانيا أساطري إحدى جرت التي املدينة تلك نواقيس كمثل مثله الحياة،
تدق التي كنائسها أجراس تسكت لم ولكنها ابتلعتها، قد املياه أن — رينان يُحدِّث فيما
املقدسة. نغماته الشاطئ أهل فيسقط البحر يستجم عندما وبخاصة حني، إىل حني من

الغربة: به قست وقد ألمه، «مرشق» مناجاة النثر هذا من
يف لذتي يا شقوتي، يف وعزائي شدتي يف رجائي يا أحزاني، ورفيقة كياني علة «يا
ضاحكة يا رشدي، وهادية سهدي، ومطية عهدي حافظة يا اِتي، َممَّ يف وراحتي حياتي

أمي!» يا أحالك وما أمي، لحدي، فوق
وإن تبتعدين، ال فأنت أحبابي عني ابتعد وإن ترتكيني، ال فأنت أهيل تركني «إذا
ومبيدة وأملي، وجعي ُمسكِّنة يا أنت وترحمني. تصفحني فأنت جميعها الحياة عيلَّ نقمت

أمي!» يا أصفاك وما أنت، ي، وهمِّ بؤيس
الرزينة، الرقيقة بمالمحه الباسم وجهك عيني عن فغاب أمي، يا عنك غبت قد
فضعضعت الهائل، بضجيجها الحياة هموم رأيس عىل وتراكمت الحنونة. الدقيقة ومعانيه
وظلمات طامية لجج يف فغرت والشقاء، املتاعب أمواج وتقاذفتني قلبي، وزلزلت فكري،
اللطيف وجهك فرأيت قنوطي أعماق من نظرت الرعب عليهما غىشَّ وبعينني داجية.

أمي!» «يا ورصخت: وبكيت، فبكيت البعيدة، األقايص من إيلَّ يبتسم الثابت
نفيس واشتاقت أمي، يا البقاء كرهت قد الوحشة! أمر وما الغربة أقىس ما آه،
الفائحة العطور وروائح الفخمة القصور بني التميش كرهت قد األمني، ماضيها إىل
من املنترشة األمومة رائحة إىل حوايس واشتاقت «برودواي» يف املتخطرة التماثيل من
يف يبَق ولم العالم، وكرهت «أمريكا» وكرهت «نيويورك» كرهت فقد العتيق، «فسطانك»

أمي. يا إالك إالك، الحياة
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الناعمتني. اللطيفتني يديك أذكر القايس، الخشن فرايش عىل أنطرح عندما املساء يف
األرضحول تنقران الصغريتني بقدميك أشعر األحالم بأبخرة أفكاري تمتزج ملَّا الليل ويف
وألسمعك، السوداء، غرفتي جدران غري أرى فال ألراك، عيني أفتح الصباح ويف رسيري.
النساء، «أيتها متسائًال: مفتًشا النساء بني أميش النهار ويف الغرباء. أصوات غري أسمع فال

أمي؟» رأيتنَّ هل
أمهاتها، أجنحة تحت تحتمي الدجاج وفراخ أمهاتها، أحضان يف تجلس الكالب جراء
إليك مشوق عنك، بعيد — وحدي أنا — وأنا أمهاتها، معانقة تبقى األشجار وغصون

أمي. يا
الغريبة، القاسية األرض هذه يف آمايل ودفنت وجدي قتلني إذا أمي، يا مت، إذا
الغابة، بنسمات امتزجت روحي هناك وأصغي، السنديان غابة قرب الغروب عند فاجليس

أمي!» يا أمي، يا أمي، «يا مرددات: متمايالت بهدوء يرتلن وأشجارها
أَوما ونبل. حرارة من فيها ما أستشعر ثم قراءتها، أعيد مرشق» «أمني أنفاس هذه
قرار وأي السنديان». «غابة عن بعيًدا مات صاحبها، مات أن يحزنك جميلة بروح تحس
واحات محرقة، بصحراء واحات تلقى فكأنك حني، إىل حني من يرتدد «أمي» من أجمل
رأيتنَّ هل أمي، يا ورصخت: … أمي يا أصفاك وما أمي، يا أحالك «ما الظالل ناعمات
أمه؟ عن يذكر وماذا القرار. هذا إىل النفس تسكن كم «… أمي يا إليك مشوق إني أمي؟
يديها يذكر ورعة. بأنامل يلتقطونها كيف الشعراء كبار عرف التي الحياة فتات يذكر
العتيق «فسطانها» يذكر رسيره، حول الصغريتني قدميها ووقع الناعمتني، اللطيفتني
يف مهده إىل أمه كانت أن «كوبر» نفس يف حزَّ ما قبُل ومن املنفرد. الصغري وبيتهم
تحركنا؛ التي هي الصغرية التفاصيل هذه برد. يصيبه أن من خوًفا تغطيه؛ الليل ظالم
أكرب عن األدباء من املوهوبون عرب التوافه وبهذه الحقيقي، نسيجها الحياة، نسيج ألنها
هذا أن تحسبن وال صغرية، بألفاظ الكبرية األشياء نقول أن هو اإلعجاز وموضع املشاعر.

يوم. كل نراه ما نالحظ أن من أشق فليس هني، أمر
ألعرب مهموسني سميتهما جميل، صادق نثر وهناك جميل، صادق شعر فهناك وبعد،
امللفوظ». «نصف ب حرفيٍّا ترجمته نستطيع الذي à mi voix الفرنيس التعبري يثريه عما
وإنما معنًى، منه أكثر إحساس الحق يف ألنه الوضوح؛ تمام واضًحا ليس نفيس يف واملعنى
من سلم الذي األدب ذلك إىل أقصد إنني قلت: إن منه بيشء للقارئ أوحي أن أستطيع
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القوة تواتها لم إن روح وتلك املتنبي، منذ التقليدي شعرنا عىل غلبت التي الخطابية الروح
التي الرنانة املوسيقى تلك ثم وهيجو، كاملتنبي النزعة تلك أصحاب كبار امتلكها التي
أو معنًى إدراك يف نتمهل أن دون فنطرب الثََّمل، يشبه ما فيأخذنا الدوار، بالنفس تُنزل
وموسيقى النفس قوة الخاصيتني: هاتني من خلت إذا النزعة تلك إن أقول: صورة. تحقيق
من وأما فيه. خطابة ال املهموس الشعر السلبية، الناحية من هذا الشعر، أفسدت اللفظ
تفاهة من الحياة يف ما فيه منها، قطع وكأنه الحياة من يصاغ أدب فهو اإليجابية الناحية
والحياة حياة، أدب وظالم، ضوء من فيها ما فيه وحقارة، عظمة من فيها ما فيه ونبل،
رسها إىل وتستمع للحظتك، إليها فتتعرف تلقاها ومنكم، مني قريب يشء أليف، يشء
فيبرصك إليك يهمس الشاعر وجاء الرس، بذلك غموض يف أحس قد قلبك ألن فتصدقه؛

مشاعرك. تهتز لهذا بمكانه؛
ألني القارئ؛ روح نفاذ عىل أعتمد الحق يف ولكني ال، أم أأفصحت أدري لست
التفكري مشاطرتي دائًما له أترك ولهذا ا، تامٍّ حمًال نفيس يف ما إليه أحمل أن من يائس
ما اإلشارة عىل يضفي وأن أُجمل، ما ل يفصِّ وأن أقطع، ما يصل أن عليه واإلحساس،
لن نفًسا، يعمق لن عندئٍذ إنه نكتب، ما عبثًا أصبح وإال أجهد، كما يجهد أن عليه خلفها،
الوحيد، منبعها املعرفة؛ منبع فهي نفسه، إىل يرجع أن لكلٍّ ذهنًا. يشحذ لن خياًال، يشق

نفسه. إىل كالٍّ تسوق سبل إال وغريي أنا وما
أبرئ ال بعد وأنا أحبهم. ولهذا بها؛ نعتز التي النفس تلك إىل يَردُّونَني املهجر أدباء
يأخذ أن مخلًصا أرجو ولكني األدباء، هؤالء به تأثر الذي الغربي باألدب التأثر من نفيس
فيه سيجدون فإنهم األدب، ذلك يف باإلمعان أنفَسهم غالبًة رشقيًة ثقافًة منا املثقفون
تلك فيه الرشق، يف ما خري فيه إن بل وغربيني، رشقيني جميًعا، تمسنا إنسانية عنارص
من عجيب مزيج فيه هللا، رحمة إىل السنني آالف منذ أجدادنا وجهت التي الروحية اللهفة
عىل خروجه وأما الرشقي. مزاجنا عظمة تصدر عنه الذي املزيج ذلك والضعف، القوة
التعبري إىل ركونه وأما التقليدية، الشعر لغة عىل تأبيه وأما الشعرية، موضوعاتنا بعض
العربي لألدب بد يكن لم الذي الوحيد الطريق إنها أقل: أو حسنات، فتلك القوي املبارش

الحياة. إىل يرتد لكي الصدق، إىل الصنعة من يفلت لكي انتهاجه؛ من الحديث
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الصدق يعرفون املهجر وشعراء بالصدق، نؤمن أن يجب للجمال، نطرب أن يجب
والجمال.

املهموس األدب حول مناقشات (3)

الرسير ترنيمة حول (1-3)

«نسيب إىل الرسير» «ترنيمة نسبة عن «الثقافة» إىل كلمة يوسف عزمي األستاذ أرسل
(ص٢١٤) القديم كتابي راجعت ولكنني فرحات، إللياس أنها يذكر وهو عريضة»،
«بالغة أيًضا هو كتابي أن يل ظهر وقد مقايل، يف ذكرتها كما عريضة، لنسيب فوجدتها
يوسف، عزمي األستاذ إليه رجع الذي املرجع نفس وهو العرشين»، القرن يف العرب
الدين محيي األستاذ القيت أن اتفق ولقد الطبعات، اختالف يف التناقض ذلك تفسري ولعل
نسبة يف وسألته العرشين»، القرن يف العرب «بالغة ونارش املقطم بجريدة املحرر رضا
منها أخذ التي املجلة عن يخربنا بأن ووعدني عريضة، لنسيب أنها فأخربني «الرتنيمة»

بأمريكا. العربية الجالية تصدرها التي املجالت إحدى وهي «الرتنيمة»،
الرقيق. إحساسه يوسف عزمي لألستاذ شاكر وأنا

مقايل أثاره ما راعني ولقد األوىل، الستة األبيات إال منها أذكر لم طويلة والرتنيمة
أنني أدعي ال بعُد وأنا به. أومن ما عند زلت ما ولكنني جدل، من األدب يف الهمس عن
رحمة األقل عىل — الرحمة من الكثري إىل كغريي فقري وأنا الحنان، يستشعر ال صلد قلب
النفس؟ قوة نجد إذن أين منهوك، ضعيف املهجر أدب بأن القول أرفض ذلك ومع — هللا
الحياة؟! نبض نجد أين العقول؟ ووميض توثب نجد أين االنفعال؟ عىل القدرة نجد أين

اجتماعيٍّا. نفاًقا ليست القوة كاذبًا، حياء القوة ليست باطلة! مكابرة القوة ليست
من أعمق األدب بدائي، قول وهذا الوحيد، مقياسه هو األدب يف الصدق إن قالوا:

للصدق. خلق األدب الحياة، ألصداء تسقًطا وال للواقع تصويًرا ليس األدب الصدق،

ال��ط��رف��ا ت��ج��ذب ن��ج��وًم��ا أط��ف��ا ق��د ال��ل��ي��ل ظ��الم
أل��ح��ان��ا؟ ال��ي��وم أي��ب��غ��ي يَ��غ��ف��ى ال ل��ل��ط��ف��ل ف��م��ا

من واضح هو ملا وذلك عنه، عاريًا نراه صدق من األول البيت يحمل فيما ولننظر
البيت ذلك يف نفيس صدق أي ذلك، ومع تأللًؤا. يزيدها بل النجوم يطفئ ال الليل ظالم أن
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تتألأل أن فللنجوم برصه، غيش أن يلبث لم ظالًما بنفسه الحزن نرش رجل وهذا الرائع!
بريًقا: لها يرى أن دون

ال��ص��ب��ر أن��ش��ودة س��وى أدري ال األل��ح��ان م��ن
ج��وع��ان��ا ب��ات ل��ط��ف��ل ال��ق��ه��ر م��ن أغ��نِّ��ي��ه��ا

األلفاظ، ترهبهم ال قوم بأسمائها، األشياء يسمون إنهم ضعاًفا، ليسوا قوم هؤالء
يأًسا ليس القهر هذا أن يحس ال منا َمْن ولكن طفله، لجوع القهر» «من الشاعر يتغنى
هذا خلف متحفزًة العاتية الشاعر بنفس يحس ال منا من للتوثب؟! استجمام هو وإنما
تدركها ال روح تطالعك، أين من تدري ال روح األدب ألفاًظا، األدب ليس اإلنساني؟! القهر

األرواح. إال

ك��األم ال��ط��ف��ل ي��ن��اج��ي ال��ح��ل��م ف��ي ال��رب م��الك
ح��ان��ا! وق��ت��ن��ا ن��م، أال ال��ن��ج��م م��ن ي��ن��ادي��ه

قلت: أنني ولو هللا، إىل لهفة فيه قلب عن يصدرون املهجر شعراء إن سبق: فيما قلت
قوي شعور كل اإلحساس، يف وقدة إال ليس فالتصوف الحق؛ عدوت ملا متصوفون، إنهم
حول مقتل غري يف يقتتلون الناس نرى ولهذا الشعور؛ ذلك موضوع كان مهما تصوف
الروح؟ خمر أم الدنان خمر خمره وهل روحي؟ أم هو أمادي كالخيام: شاعر تصوف
فتور منهم أين املهجر، شعراء عند األمر وكذلك حارة، روح الخيام سواء، بعُد واألمر
نفاقنا منهم أين نفوسنا؟ ضعف منهم أين الروحي؟ فقرنا منهم أين شعرائنا؟ أغلب
يناجي الذي الرب مالك يف اإلنسانية القيم بني يجمع كيف شاعرنا إىل انظر الُخلقي؟!
اختيار، الفن الهمس؟! يشبه تراه أَوما هللا؟ روح من نفًسا األم حنان أليس كاألم، الطفل

اإلنساني. بفيضها الغنية الدالة التفاصيل يختارون كيف يعرفون الشعراء وهؤالء

ط��ام خ��ي��ره��ا س��ي��أت��ي ب��أي��ام ي��ن��اج��ي��ه
ع��م��ي��ان��ا ال��ن��وُر وي��ش��ف��ي ال��ظ��ام��ي م��اؤه��ا س��ي��روي

ما ثم السماء. لنجوم الليل ظلمة إلطفاء فهمنا يعزز ما للعميان النور شفاء ويف
تهزنا ذلك ومع لألمل، يبتسمون الشعراء، هؤالء أمر عجيب الباسم؟ األمل هذا يف القول
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الظالم، وسط ترشق ابتسامة بعد وهي النفس، يف الحزن تبعث بها وكأني ابتسامتهم،
بأيام فيعزيها نفسه عىل يشد وهو شاعرنا معي ترى أَوَال الحزن، يحوطها ابتسامة
أدبهم إن قائل: يقول ذلك وبعد الرائعة، االبتسامة تلك يف بالجهد أحس إنني سعيدة؟
تصدر قوة عىل يدلني أن يستطيع ومن قوي، طروب أدب إىل حاجة يف وإننا ضعيف
النفوس، يحرك ال بعد وهو قوي، ألدب مادة قط نره لم مبتذل يشء الطرب الطرب؟ عن
ولكنه لها، وعالج بالحياة ضيق كله العالم يف الشعر قوة. والعزاء الحياة، عن عزاء األدب
الوجود، متسع إىل الضيق ذلك يدفعك أن هو اإلعجاز وموضع صمت. فاليأس يأًسا، ليس

األلم. من الشكوى تشفي أن هو
بأبيات: ذلك وبعد

أنَّ��ا؟ ق��د ذاك أق��ل��ب��ي غ��نَّ��ى؟ ق��د ذاك أص��وت��ي
الن��ا م��ا ال��ط��ف��ل ف��ق��ل��ب ح��زن��ا ك��ف��ى ن��دبً��ا3 ك��ف��ى

∗∗∗
أس��م��ع م��ا ال��روح ون��دب ي��س��م��ع م��ا ال��ري��ح ه��زي��ز
ح��ي��ران��ا األص��وات إل��ى ي��خ��ش��ع م��ن��ص��ت ك��الن��ا

∗∗∗
ت��ق��ل��ق ال ط��ف��ل ي��ا ف��ن��م أط��ب��ق ق��د ال��ل��ي��ل ظ��الم
أب��ق��ان��ا ال��ل��ه م��ا إذا وال��رون��ق ال��ن��ور ي��ع��ود

أجدها ال قوة فيه أحس بعد وأنا بالضعف، يتهم كيف أدري ال الذي الهمس هو هذا
باألرض، لصيقون قوم فنحن تفسريه، الشاق من ليس واألمر شعرائها. معظم نفوس يف
مرصيٍّا أَر فلم األرض بقاع من الكثري يف طوَّفت لقد املغامرة. عىل االستكانة يؤثرون قوم
لظامله، خاضًعا مظلوًما إال أَر فلم ببرصي ودرت مرص إىل وعدت الحياة، عىل غريبًا يجالد
الشبه قلييل رجاًال أرى مكان كل يف النفاق، ضعف رأيت أمله. يشكو أن يخىش متأمًلا أو

روح من يغري ال لفًظا ولكن الخواطر، يف تداٍع من يثريه ملا اللفظ هذا الشاعر يستخدم أال أوثر كنت 3

العامة. القصيدة
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يظنه من إىل برصه يرفع أن أحدنا يجرس ال قوم نحن القوة؟ تأتينا أين فمن بالرجال،
يناهضها؟! من تصعق التي الحياة يف نحدق بنا فكيف منه، أقوى

جاء تغزلنا إذا حسيون، قوم فضيلة، االجتماعي النفاق يظنون متزمتون قوم نحن
املتماسكة. القوة تعوزهم قوم العاطفة، يف «طرطشة» وإما الخضوع يف إسفاًفا إما غزلنا
الباطلة، العريضة الدعاوى وندعي الغربيني، نكابر جهل، عن االدعاء كثريو قوم نحن
من أن يعرف شعرائنا أو أدبائنا ِمْن َمْن املريع. جهلنا لتغطي إليها وما بالقومية ونزج
األدب أن يدرك منهم من مهضومة؟ عميقة منظمة ثقافة مثقًفا يكون أن األديب واجب

العدم؟ من خلًقا ليس
عللت ولقد املهجر، شعر أوثر ولهذا أدبنا؛ تفسد التي النفسية األمراض بعض هذه
الهمس، ذلك معنى أوضح أن استطعت ما وحاولت همس، من الشعر ذلك يف بما إيثاري
ليس األمر ولكن الخاص، مزاجي له يستجيب األدب من لنوع أتعصب إنني البعض: فقال
وإنما األدب، من لغريه اإلصغاء عن يمنعها النفس يف ضيًقا ليس أنه كما تعصب، أمر
أن عجب ومن موحية. نافذة روح األدب، ذلك يف أحسها قوية إنسانية بروح إيمان هو
عند نجدهما اللذين النفس وقوة اللفظ موسيقى من خال إذا الخطابي الشعر إن نقول:
إننا يقول: من يأتي ثم الشعر، الخطابة أفسدت مثًال، الغرب يف وهيجو الرشق يف املتنبي

املتنبي. لشعر نطرب ال
موسيقاه بضخامة ذلك يستطيع قد وهو يهزك، أن يف ينجح من هو العظيم الشاعر
قلب، يهتز وال حس، منك ينبض فال لهم تقرأ الذين أولئك وأما برقتها. يستطيعه قد كما
ملن فعجبت مغرب» «أعاصري مثًال تصفحت لقد الشعر! يأتيهم أين من أدري فلست
روحها. يف نثرية أسلوبها، يف نثرية مادتها، يف نثرية وهي شعًرا، تسميتها عىل يجرءون

النفس. إليه يطمنئ ال يشء فيها اإلحساس حتى سميكة، مبتذلة بعُد ونثريتها
الذين الكتاب من مغرب» «أعاصري وصاحب اإلحساس، يلونه أن بد ال الجيد األدب
أنه يذكر، ال الذي النادر يف إال أذكر ال ولكنني التخريج، يف العقلية مهارتهم تبهرك قد
أن لنا يجوز وكيف الشعر؟ يقول له فكيف إحساًسا، نفيس يف يحرك أن يوًما استطاع قد

الحي؟ املهجر بشعر ونحوها «كاألعاصري» شعًرا نقارن
التي اإلنسانية بالقيم أبرصِّ أن أحاول ولكنني أحد، عىل ذوقي أميل أن أريد ال أنا
الذي الباطل عىل الجمود من بدًال بغرينا، نلحق أن أردنا إذا أدبنا إليها يتجه أن يجب

فيه. نحن
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الخطابي الشعر (2-3)

يتميز األدب من نوًعا الشعر يف الهمس سميته ما يجعل أن قطب السيد األستاذ يريد
من الُقرَّاء يحذر وهو يقول. كما «الحنية» أو الحنني شعر فهو يغذيه، الذي باإلحساس
لست هللا بحمد ولكنني الصحة، إىل منه املرض إىل أقرب خاص لطبع لخضوعها آرائي
متمتع البناء صلب الجسم سليم العكس عىل وأنا ما، يوًما مرضت أني أذكر وال مريًضا،
الشعر يف والهمس الحديث. موضع ليس بعد وشخيص والعقلية، الجسمية قواي بكل
عام مذهب الفن، يف مذهب هو وإنما اإلحساس، من بنوع خاص هو وال «الحنية»، ليس

بمادة. يتقيد ال
«السلطة» مبدأ أمقت ألنني أيًضا؛ أنا إليه أدعو ما فهذا آرائي من الُقرَّاء تحذير أما
القرون خالل املميتة أرضاره من اإلنسانية أصاب ما وأعرف ،Principe dáutoritè
تقوم ملا ال األول، املعلم عن صادرة ألنها أرسطو؛ بآراء يؤمنون الناس كان يوم الوسطى،
عقول يشل الذي املبدأ هذا تحطيم إىل نكون ما أحوج الرشق يف ونحن بينات. من عليه
األذواق ألن وذلك خطورة؛ أشد الفنية املسائل يف واألمر ذاك. أو هذا آلراء فتستسلم الناس
من أرض معرفة بها معرفتنا أو األجنبية باآلداب جهلنا هو واضح بسبب بعُد تتكون لم
أدبي ذوق لتكوين يكفي العربي أدبنا بأن االدعاء إىل إطالًقا سبيل من وليس بها، الجهل

صحيح.
ملكاتنا أعمق من يكن وإن الذوق ألن وذلك أحد؛ عىل ذوقي أميل أن أريد ال فأنا وإذن
مرشوعة وسيلة يصبح أن يمكن ال أنه إال والقبح، الجمال مواضع إدراك يف البرشية
أن تستطيع ونفسية وفنية عقلية بأسباب علل إذا إال الغري، لدى تصح التي للمعرفة

نصبًا. يكن لم إن كاذبًا ادعاء نقول ما أصبح وإال به، نحس ما بمثل توحي
فيما ولكنني الخطابي»، «بالشعر بمعارضته املهموس» «الشعر تمييز حاولت ولقد
محمود لألستاذ قصيدة أتناول اليوم أنا وها اإليضاح. من مزيد إىل محتاًجا أزال ال يظهر
بعنوان «الرسالة» من ١٩٤٣م سنة يونيو من ٧ عدد يف مصادفة وجدتها إسماعيل، حسن

القمر». «حصاد
تجده قوي رنني شعره ففي باملتنبي، دائًما يذكرني إسماعيل حسن محمود األستاذ
النحو نفس عىل املجتلبة الشعرية صوره بعض يف بل ألفاظه، وضخامة أوزانه بسطة يف
املتنبي شعر أن فأقرر أبادر ولكني تمام. ألبي متتلمذًا أحيانًا يصطنعه املتنبي كان الذي

الشعرية. رؤيته ويف النفيس معدنه يف إسماعيل محمود شعر غري
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الحمدانيني شاعر ولكن الخطابي، النوع من إسماعيل محمود كشعر املتنبي شعر
خطريان: أمران يعيبه فشاعر أغني» «هكذا صاحب وأما كبريًا، شاعًرا كان

مركزة مغلقة املتنبي عاطفة متماسكة، عاتية قوية نفس للمتنبي أن أولهما: (١)
أو اللفظ ألهبت وإن تراها ال داخلية نار املتنبي عاطفة كاذبة، تلوح قلما ولهذا عميقة؛
أن إال شاعرنا ويأبى فمفضوح، إسماعيل حسن محمود إحساس وأما الصورة. أوقدت
عنه للنفس ابتذال، هذا ويف قصائده، فوق يعلقها التي النثر بقصاصات افتضاًحا يزيده
Pathetic عاطفيٍّا» «رسابًا لتلوح حتى «مطرطشة» إسماعيل حسن محمود عاطفة نفرة،

اإلنجليز. اد نُقَّ يقول كما ،fallacy
بل إسماعيل، محمود عند Vision Poetique الشعرية الرؤية اضطراب ثانيهما: (٢)
يف صوره يراجع ملن يتضح أمر وهذا اإلطالق، عىل شعري حقل له يكون أال ألخىش إنني
األشياء يرى ال بأنه يقطع ما التنافر من بينها واجد بد ال فإنه قصائده، من قصيدة أية
ولو للموصوف، وحدة تكون أن يمكن ال صور بني يجمع تراه صحيحة. شعرية رؤية
أنه أرجح بعد وأنا يعوزه، الذي التجانس لرأيت الصادقة الشعرية الرؤية عىل حرص أنه

بحسه. يدركه أو ببرصه يراه مما ال ذاكرته من الصور يلتمس

أن نستطيع ال الشعرية والرؤية املتماسكة العاطفة الشاعر لدى نجد ال عندما ونحن
بالشعر. يسمو أن يمكن ال قوته بلغت مهما الخطابي الرنني ألن وذلك فنه؛ بتفوق نحكم
وأما صوره، وغرابة لفظه واستحصاء إسماعيل محمود أَْرس بقوة يُعجب أن إذن فلغريي
إحساسه، نوع إىل أسكن أن وال يصف ما حقيقة ببرصي أدرك أن أستطيع ال دمت فما أنا
شعراء لصدق وذلك عليه؛ «عريضة» أو «نُعيمة» وتفضيل شعره رفض يف أتردد ال فإنني

فنهم. يف املهجر
وذلك كبريًا؛ شاعًرا يصبح أن يستطيع إسماعيل حسن محمود بأن مؤمن بعد وأنا

فيهما: شك ال هبتني يملك ألنه

إىل تحتاج قوة الطبيعة، قوى من قوة ولكنها غفل روح الشعر، روح أوالهما: (١)
النقض موضعي إىل اإلصغاء الشاعر هذا من آمل أن يل جاز ولو الصحيح. التثقيف

عرصنا. به يعتز شاعًرا فيه نجد أن لرجوت سبق فيما إليهما أرشت اللذين الكبريين
ال ما بقلبه املرء فيدرك الحس، يلهب ما هذا ويف االنفعال، عىل قدرته وثانيهما: (٢)
النظام من نوع هو إنما قدرته الستغالل إسماعيل محمود إليه يحتاج وما العقول. تدركه

فضول. من فيه ما ويرد إحساسه به يركز
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وال رسيعة ليست املهجر أدباء عىل أحكامي أن قطب األستاذ يطمنئ أن أريد إنني ثم
بالدكتوراه اشتغايل وأمر عنه، أتحدث لم وإن كتب مما الكثري قرأت فقد جهل، عن هي
ومحمود الحكيم أدب يف رأيي عند زلت ال وأنا وقتي. كل قط يستوعب لم عارض حدث
النقد ليكون بعينها كتب عىل مقاالتي يف اقترصت أنني هو واحد؛ تحفظ مع وغريهما طه
الخصائص فوجدت األخرى كتبه معظم كاتب لكل قرأت ولقد منتًجا. ثم ومن موضعيٍّا
كتصوير خاص عالج إىل تحتاج أخرى اتجاهات ثمة تكن وإن واضحة، ذكرتها التي

الروح». «عودة يف ناجًحا تصويًرا الشخصيات لبعض الحكيم
جملته. يف فكرة أدب قلت كما أدبه، ولكن الفن»، «أهل يف الهيومر وكاستخدامه

من أبغي ال الذي الحديث هذا إسماعيل محمود عن اليوم حديثي يف األمر وكذلك
تستند عنه فأحكامي الجديد، أدبنا وخري الشاعر خري الخري، أبغي وإنما لجاجة ورائه
قصائده من واحدة قصيدة بنقد اليوم سأكتفي كنت وإن كتب، ملا شاملة شبه قراءة إىل

الدقة. عىل حرًصا
ليايل من ليلة يف قمرية سياحة «وحي بطاقته: يف الشاعر يقول كما القصيدة
وإذن والسهر» اإلغفاء جفنه يف «سيان الحقل: بوصف يبدأ شاعرنا هو وها الحصاد»،
يقظة حلم يف أردت إن نحن والنوم، اليقظة فيه تستوي شعري هيام حالة يف فنحن
قيد قد جو ولكنه الشعري، اإللهام جو ريب ال وهذا ساهدة»، واألضواء يحلم «نعسان
أعاننا وقد الجو هذا إىل يدعونا فالشاعر تصنعه، أو صدقه منه يعنينا ال ونحن الشاعر.
نرى نرى؟ فماذا الشاعر مع وننظر مشابًها. جوٍّا فيها لنخلق به أنفسنا نحيط أن عىل
نوم نرى ال ألننا مصنوعة؛ مقابلة أمام بنا فإذا القمر واستيقظ نامت قد السنابل أن
عامة مالحظة إىل يسلمنا وهذا األحالم. ينرش الذي القمر القمر، يقظة وال بوضوح السنابل
«تشخيصه» بها وأعني تنافر؛ من فيه ما مصدر وهي إسماعيل محمود شعر عىل خطرية
مجرد يكون أن يمكن ال ولكنه القوية، الفن وسائل من ريب ال والتشخيص لألشياء.
فإذا بجناحه مسه وقد الفن يقربه إمالء األشياء تمليه أن الواجب من بل مهارة، أو عبث
يف الشاعر نجح فهل شعري، واقع خلق بالخلق، إيهام بعيد حد إىل والفن كالحقائق، به

ذلك؟
جاثيا» مال قد و«السنا لألضواء»، ينفطر ولهان النسيم «قلب فأرى أنظر إنني
ومع نشوانا»، «الدوح أرى ثم «مضطهد»، كأنه النخلة وظل بتلعة»، أطرقت قد و«نخلة
«ملاذا التنافر؟ هذا ما النشوان! بالدوح مررنا إن نخشع أن إىل الشاعر يدعونا ذلك
لرقة تصوير أهو الشاعر؟ إلحساس تجسيم أهذا باألضواء»، ولًها النسيم قلب ينفطر
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من إليه «وينساب» الشاعر عىل «يحنو» وهو السنا» «يجثو وملاذا مجتلبًا؟ تصويًرا النسيم
،melancholie خفيف حزن ريب ال فيها … هادئة أحالم جو كله الجو إن ثم السماء؟
ومن لها. انعدام أو الشعرية الرؤية يف تخبط هذا وكل نشوان! الدوح نرى فجأة ذلك ومع

بتصويره: الرائع البيت التنافر هذا وسط تجد أن عجب

ال��ك��ب��ر ه��زه��ا م��رع��ش��ات أن��ام��ًال ذوائ��ب��ه��ا خ��ي��ل��ت ب��ه��ا ن��س��م ه��ب إن

الدوح وأغصان «بمضطهد» النخلة لظل تشبيهه الجميل التصوير هذا يجاور وأن
«الليل ضيفان: الدوح عىل نزل وقد والسفر» «الركب الرفيقان: عنها غاب قافلة، بأشباح
أن فنستطيع الليل أما والسفر، والركب والقدر الليل الكاذب: االزدواج ليتم والقدر»
الدوح ثبات عن كناية السفر» «غياب يف الرأي وما هنا، القدر شأن ما ولكن نفهمه،
أدرك ال الحق يف ولكنني بالوحشة، يشعر ما الركب غياب يف يكون قد تحركه؟ وعدم
تكون قد ذلك مع ولكنها ذاهلة»، «مبهورة واألغصان السفر، بغياب السكون عن العبارة
كيف أو كانت كيف األغصان، تلك وضع هو أدركه أن أريد وما الرياح»، بشجو «منتعشة
عن عجز من نفيس يف الشاعر يلقيه ما أطيق ال إنني منتعشة؟» أم «ذاهلة الشاعر رآها

رأى. ما إدراك
لقوله: تمام أبا اد النقَّ قاتل وقديًما أضلعه»، الليل وجد يحمل «هيمان القمر إن ثم
فماذا بالورد»، الخدين «ملطومة ب الخدين حمرة وصف إذ اآلمدي؛ به وثار املالم»، «ماء

القمر». «أضلع عن يتحدث إسماعيل محمود سمع لو اآلمدي املسكني يقول
الشعرية». «الرؤية من أريد عما السابقة باألمثلة أبنت فقد أطيل أن أريد ال وأنا

يف وضوحها الوصفية القصيدة هذه يف واضحة فليست العاطفة «طرطشة» وأما
القصيدة هذه يف نجد ذلك، ومع أغني». «هكذا بديوانه كثرية وهي العاطفية قصائده

إليها. وما كبدا»، و«يا و«كبدي» و«الكبد» و«اآلهات» «التأوه»، من كثريًا أيًضا
القمر: يخاطب قوله إىل مثًال انظر

كبدي»، يف أضناك الذي العذاب «إن املخاطب: لنفس وقوله مجروح»، كقلبك «قلب
الحزين الحالم البارد الهادئ القمر قلب يف جروح من ترى أن تستطيع عما حدثني ثم
القمر؟ به يوحي وكيف الشاعر بكبد اآلخذ الضنى هذا ما ثم الدماء، يعرف ال رقيًقا حزنًا

موضع؟ غري يف لإلحساس ووضًعا معيبًا إرساًفا هذا أليس
كيف هذه؟ كبدا» «يا من نفسية بنفرة نحس أَوما كبدا»، يا النيل ابن يا أكرب «هللا

كبدا»؟! «يا القمر: تخاطب
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مستوى يف اليوم نردده الذي الفن هذا نضع أن لنا يجوز كيف أدري ال فأنا وبعد،
الفني؟ بمهمسهم الضجيج هذا نقارن كيف املبارش؟ القوي املرهف املهجر شعراء فن
الذي ألمه الشبان أحد رثاء أن عىل أدلهم أن إىل حاجة يف الُقرَّاء أظن فما النثر عن وأما
فرثاء مرشق، ألمني «بأمي» يقارن أن األحوال من بحال يمكن ال قطب األستاذ أورده
وكيف التفاصيل. اختيار يف توفيق وال اإلحساس يف نبل وال فيه إيقاع ال املذكور الشاب
الكتابة فن يف يصل أن «بأرسة» يعرفون يعودوا لم أنهم أمه موت من يؤمله شاب من تريد
رسيره، حول قدميها ووقع اللطيفتني» و«يديها العتيق» «فستانها يذكر الذي مرشق إىل
— قلت كما — الشعراء كبار يعرف التي الحياة فتات من ذلك إىل وما السنديان، وغابة
«األبواق إليه تصل ال ما إىل نفوسنا يف التأثري من فيصلون ورعة، بأنامل يلتقطونها كيف

والطبول»؟

أخري إيضاح (3-3)

الحنية

هو وها واملغالطة؟! املهاترة من مزيًجا انقلبت إذا فكيف اللجاجة أحب ال إنني قلت:
شخصيات من لدي شخصية آثر أن فيدعي الخاص «مزاجي» إىل يعود قطب سيد األستاذ
للكاتب «فيليسيتيه» شخصية هي البرشية، النماذج سلسلة يف حللتها التي القصص

يقول. كما «حنية»، من بها ملا وذلك «فلوبري»، الفرنيس
ذلك عىل حميل قطب األستاذ يريد أن إال أخرى عىل شخصية أوثر لم ولكنني
يمثل «فوست» فثمت عنه، تحدثت الذي الوحيد النموذج ليست بعُد و«فيلسيتيه» اإليثار.
للبرش، املجالد كيشوت»، و«دون املغامرات، سبيل عن املعرفة إىل والهم الحياة عىل اإلقبال
عىل الثائر سوريل» و«جوليان اإلرادة، يشل نفاذًا النافذ العقل و«هملت» إخفاقه، رغم

االجتماعية. الحياة مواضعات
بالسخرية، الحياة من املنتقم و«فيجارو» أخالقهم، البرشانحالل عىل الناقم و«ألست»
جسارة عن الباسم الطفل «وجفروش» مجها، حتى بالحياة تعلق الذي الكاتب» و«إبراهيم

الخاص. واملزاج «بالحنية» لهم صلة ال ممن وغريهم قلب،
ملغالطة إذن محل فال سواء، عندي وهي فيها، ما مظهًرا النماذج هذه حللت لقد

اإلحساس. من واحًدا لونًا إال أوثر ال أني زعمه عىل وإرصاره قطب األستاذ
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أن من ا بُدٍّ أرى ال بحيث املهاترة، املغالطة إىل يضيف أن إال قطب األستاذ ويأبى
املوضوع. هذا يف يل حديث آخر الكلمة هذه تكون

وبذوي بالنساء خاص زعمه يف أوثره الذي اإلحساس نوع أن قطب األستاذ يرى
النحو. هذا عىل إحسايس يكون أن يرهبني ال وأنا الخاصة، األمزجة

فيها يسدر يزال ال وبربرية نفيس، عن نفضته جهٌل الرهبة تلك من ويعصمني
الناس. من الفطريون

غري املرأة أن فيها يثبت مقاالت يكتب العقاد أستاذه قطب األستاذ سمع لقد
املرأة يزدرون الرجال من الحمقى وسمع الطبيعة، يف سحيًقا اختالًفا بينهما وأن الرجل،
يرد أن من خريًا للمهاترة سبيًال يَر فلم يشء؛ يف املرأة الرجل يشبه أن سبًة ويعتربونها

الخاصة. األمزجة ذوي وإىل املرأة إىل إحسايس
الحياة أن العقاد الكبري األستاذ إىل ينقل وأن قطب، األستاذ يعلم أن أحب وأنا
اختالًفا واملرأة الرجل بني أن بصحيح وليس يظنان، بحيث البساطة من ليست البرشية
لم للبرش خلقها عند اآللهة أن — حق وزعمهم — اليونان زعم وقديًما الطبيعة، يف حاسًما
األعضاء تلك بني جمعت ثم مختلفة، أعضاء خلقت بل واحدة، دفعة واملرأة الرجل تخلق
الرجل نقاء عىل تحرص لم حسنه أو الحظ لسوء وهي اتفق، كيفما واملرأة الرجل لتسوي
فليست داللتها، الرمزية الخرافة ولهذه الرجل. عنرص من املرأة نقاء أو املرأة عنرص من
يصدر إنما ذلك يدعي ومن الرجولة، كامل رجل هناك وليس األنوثة، كاملة امرأة هناك

بينها. نحيا التي االجتماعية العقلية سخافات أمرضته باطن عقل عن
األستاذ من وطبًعا العقاد، ومن مني أنبه هذه خرافتهم يف كانوا ريب ال واليونان
والشعوب املرأة، إىل أحاسيسه إحدى برد الرجل تنقص نحاول أن الحمق ملن وإنه قطب.
لكبار فخار موضع كاملرأة الرجل إحساس يف أن ذلك من العكس عىل ترى املتحرضة
بأعظم ُوصف قد رينان أن العقاد من سمع قد قطب األستاذ ولعل واألدب. الفن رجال

كطفل.» ويترصف كامرأة، ويحس كرجل، يفكر «إنه عنه قيل عندما كفنان الصفات

الفتات

أن فالظاهر ورعة» بأنامل يلتقطونها كيف األدباء كبار يعرف «التي الحياة فتات وأما
فهم قد بد ال قطب واألستاذ القول. أبسط أنا وها منها، أردته ما يدرك لم قطب األستاذ
األلوان من يختار فاملصور الدالة، للتفاصيل اختيارات فن كل أن العقاد الكبري األستاذ عن
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يف ورهف فنه يف الفنان سما وكلما اإليحاء، عىل الجزئيات أقدر املنظر وتفاصيل واألضواء
الحياة» «فتات بني عالقة ثمة وليس الصغرية. الجزئيات تلك يختار كيف عرف وسائله
أن طبًعا الواجب من فاإلحساس يثريه، أن يريد الذي اإلحساس» «وضخامة يختارها التي
لن التي «بالفتات» القوي اإلحساس هذا الفنان يثري أن هو اإلعجاز وموضع قويٍّا. يكون
لخربتهم — ليعلمون واألدب الفن حقائق يف املثقفني جميع إن بل قطب، األستاذ يدركها
تكون أن يمكن ال القوية اإلحساسات إثارة أن — املتمدين العالم يف الفنون بكافة الطويلة
وأما التوافه، تضخيم وأما الطنطنة، وأما بالبرش. الصلة الوثيقة األليفة الحياة فتات بغري

والجهل. واالدعاء العجز وسائل فهذه الجوفاء؛ بالقوة التبجح وأما األلفاظ، عجيج
الفهم. العسري األدب عن لنبعد السينما من أختاره بسيًطا مثًال قطب لألستاذ أرضب
الرواية بطل ضيق إدراك عىل املشاهدين يحمل أن القصة مؤلف أراد األفالم إحدى يف
تمزيق عىل يحمله ولم بمالمحه يعبث ولم بخطبة، ينطقه فلم يهمه أمًرا انتظاره لطول
بطلنا الشاشة عىل عرض بل الفضاء، أجواز يف الصياح عىل وال بل شعره، شد أو مالبسه
وأمامه الجلسة، نفس يف الرجل وعرض املنظر غري ثم خالية، سجاير منفضة وأمامه
السجاير بأعقاب املليئة املنفضة هذه فاضت. حتى السجاير بأعقاب امتألت وقد املنفضة
قوية وسيلة أنها قطب األستاذ يرى أَوما ولكن، هناتها. من بل الحياة، فتات من شك ال
طويلة قصيدة تبلغه لن إدراًكا البطل نفسية إدراك عىل حملتنا قد وأنها األداء وسائل من

قطب؟ األستاذ قصائد من
فطريون، قوم ولكننا الفن، يف قدرها نعرف أن يجب التي الحياة فتات هي هذه
الباهتة»؛ «األطياف أوثر أنا قطب، أستاذ يا نعم خاويًا. وضجيًجا فاقعة ألوانًا الفن نظن
أَوال الناس، من البدائيني غري ترس فال الزاهية األطياف وأما رفيع، فن كل نسيج ألنها

الكركم؟ واألصفر القاني األحمر يستهويهم كيف أفريقيا زنوج إىل ترى
املثار اإلحساس قوة وأما الفن، يف األداء طرق عن الحديث سبيل يف أننا فأكرر وأعود

القوي. اإلحساس ذلك مبعث الفتات هذا يكون أن إال بالفتات، لها دخل فال
أستطيع، ال أو والجهارة وبالفحولة الضخمة باملشاعر أستقل أن أستطيع أنني وأما
ورحم إليها، أنحدر مبارزة مجال يف ولسنا صغرية، ألنها أناقشها أن أحب ال دعوى فهذه
فنية مسائل نناقش ونحن الفرار.» من حياء أقلهم القتال إىل الناس «أرسع قال: من هللا

الخارج. من يدور قطب، األستاذ حولها يدور
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قطب األستاذ مختارات

ويكرر يقول أن إال قطب األستاذ ويأبى كبريًا، شاعًرا فيه وأرى املتنبي أحب إنني قلت:
شاعر فاملتنبي وللعقاد، للمتنبي ظلم هذا ويف املتنبي، إىل العقاد يقرن وهو أحبه. ال أنني

نفسها. قطب مختارات من ذلك عىل أدل وال بالشعر، له شأن ال والعقاد
والشاب ألمه»، الشبان أحد «رثاء الجيد املرصي للنثر بنموذج قطب األستاذ أتى لقد
سمج، يشء الخاص بنثره اإلنسان واحتجاج نفسه، قطب األستاذ هو الرثاء صاحب
«معاني نثره يف أن فيدعي الغري مناقشة يف نفسه عن املرء يتحدث أن السماجة يف وأمعن
األستاذ نثر أهمل ولهذا املناقشة؛ آداب من ليس األسلوب هذا عميقة»، وأحاسيس كبرية

نفسه. عن الحديث مهمة له وأترك كله قطب
شعراء من لشاعر وثانيًا كبري، مرصي لشاعر أوًال فهي الشعرية مختاراته وأما
شعره؛ وأهمل أهمله ولهذا قطب؛ األستاذ أيًضا فهو الشباب شاعر فأما املرصيني. الشباب
بينما التلميذ، أشعار أناقش أن اللياقة من أرى ال إنني ثم الصفاقة. هذا أطيق ال ألنني
قطب واألستاذ له فالشعر العقاد، الكبري املرصي أشعار لدي نفسه، األستاذ أشعار لدي

ركابه. يف
قصيدته العقاد الكبري للشاعر قطب األستاذ أوردها التي الشعرية الصور من ولنأخذ

الشاعر: قال ،(٥٢٠ عدد («الرسالة» جميل» «الكون

ال��ص��ق��ي��ل ك��ال��خ��د ق��اء ال��زر ع��ل��ى ال��ج��و ص��ف��ح��ة
خ��ل��ي��ل ن��ح��و ل��م��ع��ت ك��ع��ي��ن ال��ش��م��س ل��م��ع��ة
ال��دخ��ي��ل ال��ش��وق ه��زه ك��ج��س��م ال��زه��ر رج��ف��ة
ن��خ��ي��ل ال��ب��ع��د وع��ل��ى م��روج ي��م��م��ت ح��ي��ث
ج��م��ي��ل ال��ك��ون إن��م��ا ب��ش��يء ت��ح��ف��ل وال ق��ل

يلمح يكاد وإنه ألفة، فيها إن األبيات: هذه جمال عىل معلًقا قطب األستاذ وقال
أي أدري ال وأنا الطبيعة.» يف ما يلتهم بل ينشق وهو الفم مفغور الحدق «متسع الشاعر
وهل الفم»! مفغور الحدق «متسع الشاعر تصوير عىل الناقد يحمل الذي ذلك أدبي ذوق
والضحك؟ االشمئزاز يملكه أن دون القبيحة الصورة هذه يتصور أن القارئ يستطيع

شاعر! صورة ال أبله صورة هذه الفم، فاغر العينني مفتوح شاعًرا تصور
األبيات؟ هذه يف الجمال أين ثم
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أهي غريها، كانت وهبها الزرقاء؟ غري هي وهل األثري؟ أهي الصفحة؟ هذه ما
غاية، إىل تنتهي فال الروح فيه تسبح الذي املرتامي الفضاء الرحب، الفضاء هذا كالخد؟

الخفيف؟ الشفاف اللني األثري األثري، تصقل وكيف خد؟ الفضاء هذا

خ��ل��ي��ل ن��ح��و ل��م��ع��ت ك��ع��ي��ن ال��ش��م��س ل��م��ع��ة

أنها بد ال الشمس؟ ملعة فتشبه الخليل نحو تلمع وهي الحبيب عني القارئ يرى هل
اللهيب: وترسل الرشر تقدح حمراء عني

ال��دخ��ي��ل ال��ش��وق ه��زه ك��ج��س��م ال��زه��ر رج��ف��ة

وهل الداخيل؟ الشوق أهو الطفييل؟ الشوق أهو الطفييل، معناه الدخيل أن أعلم أنا
الطبيعة يشارك شاعر لقلت: القلب يف كانت الهزة أن لو الزهر؟ كرجفة يهتز الجسم ترى
عىل تتمايل وردة بجوار يهتز فيًال أرى أنني إيلَّ يخيل كله، الجسم ولكنه بإحساسه،

غصنها:

ن��خ��ي��ل ال��ب��ع��د وع��ل��ى م��روج ي��م��م��ت ح��ي��ث

البُعد وعىل املروج نحو يممت يف الفن أين اختيار، وال فيها تخصيص ال ونخيل مرج
فيه. روح ال نثر وهذا نخيل؟

قوله: من فتأخذك العجب غاية وأما

ج��م��ي��ل ال��ك��ون إن��م��ا ب��ش��يء ت��ح��ف��ل وال ق��ل

لهذا عقلك ويصحو إحساسك ويستيقظ حواسك، فتتنبه بيشء، تحفل وال قل تسمع
قوانني من قانون عىل سيخرج الشاعر أن وتحسب النادرة، الشجاعة وتلك القوي التحدي
هذه بغري يأتيك ال به فإذا ننظر ثم الثابتة، اإلنسانية الحقائق من حقيقة عىل أو الوجود
فال التأكيد وذلك القرص هذا رس عن تتساءل وأنت جميل»، الكون «إنما املبتذلة الجملة

يشء. إىل تهتدي
الصغري؟! الشاعر بشعر بالك فما الكبري الشاعر شعر هو ها
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األناشيد الهمسيف (4)

الذوق يمجها مناقشات وكانت والنثر، الشعر يف الهمس عن سابقة مقاالت يف تحدثنا
ليس ذلك بأن ورددنا أنوثة، الروح ولطافة الحس رفاهة يف البعض أرى فقد الخلقي،
جنس، دون جنس عىل الصفات بعض يقرص لم هللا أن الواضح من إذ النساء؛ عىل وقًفا
الناحية من واألنوثة الرجولة عىل دائر كله الحديث أن أظن وكنت ِنَسب. بإزاء نحن وإنما
مجادلة يف ببال يل يخطر لم ما فذلك واالجتماعية، األخالقية الناحيتني عن وأما النفسية،
أبعد إىل يذهب كاتبًا رأيت عندما دهشتي كانت وكم الجماهري. لتثقيف يتصدَّون رجال
أنه مع تكوينها»، يف املرأة بمشابهة أفخر «أني فيدعي واالجتماعية، األخالقية الرجولة من
فيما عاًما عرش سبعة منذ نفسه هو فطن قد أنه بدليل املعرفة، حق كالمي معنى يعرف
ليس الجنس فاصل فإن األمومة، ورحمة األنوثة عطف إىل أقرب تاجور حب «أن إىل يقول
كما فالحديث هذا، غري أقل لم وأنا الناس.» أكثر يتوهمه الذي باملكان والجسم املناعة من
يشء إىل مني وصل قد أنه فيعتقد الكاتب يسف ذلك ومع النفسية، الناحية يَْعُد لم قلت
مجمعة كلها اإلنسانية أن ظني وأكرب تكوينها. يف املرأة بمشابهة أفخر أنني قال عندما
تاجور، مثل: الصفة بتلك وصفوا الذين الرجال» «كبار من البرش قادة «أنوثة» أن عىل
مخلدون أولئك وأذنابه. صاحبنا «رجولة» من خري وغريهم، وشنييه والمرتني، ورينان،
إال منهم تسمع ال وهؤالء األطفال، وسذاجة النساء وإحساس الرجال تفكري هللا حباهم

مخزية. ومهاترة وغروًرا صلًفا
من نشيد اآلن وأمامي بها، يرتفع آخر إىل بالقلوب ينزل الذي الحديث هذا ولنرتك
الطالب أحد البعلبكي، فؤاد بوفاة يخربني خطاب جاءني إذ تذكرته؛ اللبناني الشعر
وهو الكريم الراحل هذا لصوت — وطلبة أساتذة — طربنا ولكم فؤاد، بجامعة اللبنانيني
الشاب ذلك وفاة حزني فيزداد الذكرى هذه تعاودني إخوانه. من جوقة مع به يتغنَّى
رس وأتلمس هللا! يرحمه أال الُخلق، الطيب النفس العزيز السمت، األنيق الصوت، الرقيق
الهمس معنى يكمالن هامتني خاصيتني األنغام جانب إىل فيه فأرى الشعر، لهذا طربنا
فيتحقق يسفر، حتى عنه لبس كل رفع إىل الوصول من بد ال الذي املعنى ذلك نفس يف
رسوًخا يزيده بإيمان، إليها ندعو التي الوجهة تلك الحديث شعرنا توجيه من نرجوه ما

وإيضاحه. تعليله عن البحث العقل يمل لن إحساس عن نبع أنه
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الغزل عىل وقًفا ليس والحب العشق. بل الحب ظاهرة فهي الخاصتني، أوىل فأما
ومن حار. شعور لكل الصادق املنفذ هي النفسية الناحية من فلغته يُظن، قد كما الجنيس
عند العشق بلغة فيحسون الكبرية الحقيقة هذه إىل أنفسهم العرب نقاد يفطن أن عجب
املتنبي إن «اليتيمة»: يف الثعالبي فيقول املتنبي، وهو نفسه، الخطابيني العرب شعراء أكرب
يف والنسيب الغزل ألفاظ استعمل قد وإنه املحبوب، مخاطبة بمثل املمدوح خاطب قد
وإن حق، وهذا الحمدانيني. شاعر به تفرد مذهبًا هذا يف يرى وهو والجد، الحرب أوصاف
يصل أن يحاول لم بجملته العربي النقد ألن الظاهرة؛ تلك تعليل يستطع لم الثعالبي يكن
العبايس، العرص يف إال ينضج لم أنه هو واضح، لسبب وذلك وشعره، الشاعر نفسية بني
محاكاة يف يرسف وأصبح الحياة، عن التقليدي الشاعر فيه يعرب يعد لم الذي العرص وهو
والتفنن املطروقة املعاني عن العبارة تجويد غري يف للمحدثني فضل يعد لم حتى القديم،
نرى عندما ندهش ال هنا ومن بحتًا، فنيٍّا نقًدا فأصبح الشعر النقد وجارى «البديع»، يف
وتبحًرا منه «اقتداًرا كان ذلك بأن الغزل غري يف الحب للغة املتنبي استخدام يعلل الثعالبي
درجة عن رأسه رفع يف الشاعر «رغبة هو آخر سببًا يضيف ثم واملعاني.» األلفاظ يف
ال أنها إال صحيحة تكن وإن األسباب وهذه امللوك.» مماثلة إىل بها والسمو الشعراء،
مالبسات ويف النفسية املتنبي طبيعة يف نجده الذي الحقيقي السبب تعدو لعلها بل تكفي،
ففاضت املشاعر بشتى نفسه زخرت التأثر، رسيع االنفعال قوي الرجل كان فقد حياته،
وزاده كريًما، شهًما رجًال فيه رأى إذ حقيقيٍّا؛ حبٍّا الدولة سيف أحب ولقد الحب، لغة يف
حلب يف إال مكان، كل يف العرب عىل وسيطروا األعاجم فيه غلب زمن يف عربيٍّا كونه له حبٍّا
ويتبع الثائرة، القبائل يخضع ثم الروم، ضد الثغور يحمي الحمداني يرابض كان حيث
العرب أعداء بيزنطة أمراء ضد املجيد دفاعه يف جانبه إىل ليضمهم عنهم بالعفو النرص
أربع حمدان بني أعداء عند مرص يف ومكث مغضبًا، حلب أمري الشاعر ترك ولقد جميًعا.
حدَّ له ذكره يف عدا وال الحبيب، صديقه قط يهج لم ذلك ومع العراق، إىل عاد ثم سنوات،
أخته يرثي رأيناه لقد بل النفسية. الشاعر حاالت بتفاوت وشدة لينًا تفاوت الذي العتاب
إىل الدولة سيف ودعاه أمله، يف ألخيها ومشاطرة حقيقي حزن عىل يدل مؤثًرا رثاء خولة
التي الكريمة الدعوة تلك بخطاب فرحه يكتم لم ذلك ومع فاعتذر، جواره إىل يعود أن
صادق شعر يف مرة غري الصديق ذلك لفراق حزنه عن عربَّ ولقد القديم. صديقه من أتته

بمرص. إقامته أثناء وبخاصة مؤثر، جميل
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أم��ان��ي��ا ي��ك��نَّ أن ال��م��ن��اي��ا وح��س��ب ش��اف��ي��ا ال��م��وت ت��رى أن داء ب��ك ك��ف��ى
واف��ي��ا أن��ت ف��ك��ن اًرا غ��دَّ ك��ان وق��د ن��أى م��ن ح��ب��ك ق��ب��ل ق��ل��ب��ي ح��ب��ب��ت��ك
ب��اك��ي��ا ال��ق��ل��ب م��وج��ع ش��ي��ب��ي ل��ف��ارق��ت ال��ص��ب��ا إل��ى رج��ع��ت ل��و أل��وًف��ا ُخ��ل��ق��ُت

أخرى: قصيدة من وقوله

أع��ج��ب وال��وص��ل ال��ه��ج��ر ذا م��ن وأع��ج��ب أغ��ل��ب وال��ش��وق ال��ش��وق ف��ي��ك أغ��ال��ب
تُ��َق��رُِّب؟! ح��ب��ي��بً��ا أو تُ��ن��ائ��ي ب��غ��ي��ًض��ا أرى ب��أن ف��يَّ األي��ام ت��غ��ل��ط أم��ا

وقوله:

ج��ن��ده وه��ي ب��ي��ن��ن��ا إل��ي��ه��ا وأش��ك��و ت��وده ال م��ا األي��ام م��ن أود
ت��رده؟! ح��ب��ي��بً��ا م��ن��ه��ا ط��ل��ب��ي ف��م��ا ت��دي��م��ه ح��ب��ي��بً��ا ال��دن��ي��ا خ��ل��ق أب��ى

موجًعا: حزنًا لفراقه وحزن حقيقيٍّا، حبٍّا الدولة سيف شاعرنا إذن أحب

األم��ُم؟! ال��دول��ة س��ي��ِف ح��بَّ وت��دع��ي ج��س��دي ب��رى ق��د ح��بٍّ��ا أك��تِّ��م ل��ي م��ا
ن��ق��ت��س��م ال��ح��ب ب��ق��در أنَّ��ا ف��ل��ي��ت ل��غ��رت��ه ح��ب ي��ج��م��ع��ن��ا ك��ان إن
وال��ح��ك��م ال��خ��ص��م وأن��ت ال��خ��ص��ام ف��ي��ك م��ع��ام��ل��ت��ي ف��ي إال ال��ن��اس أع��دل ي��ا

قوله: وكذلك

ع��دم ب��ع��دك��م ش��يء ك��ل وج��دان��ن��ا ن��ف��ارق��ه��م أن ع��ل��ي��ن��ا ي��ع��ز م��ن ي��ا

يف فظهرت اللغة، تلك الشاعر وألف الغرام. يشبه ما أو غراًما يفيض مما إلخ، …
وقوله: «… رشوة الحب عىل بالباغي أنا «وما قوله: يف ككافور الدولة، سيف لغري مدحه

ال��م��ت��ي��م ال��م��س��ت��ه��ام ال��م��ش��وق ب��ق��ل��ب ن��ح��وه��ا س��رت م��ا م��ص��ر ف��ي ي��ك��ن ل��م ول��و
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بقوله: العميد وابن

ال��ح��م��د ع��ل��ى ت��دم��ن��ا ل��م ح��م��دن��ا ف��ل��م��ا ب��ي��ن��ن��ا ب��ال��ج��م��ع األي��ام ت��ف��ض��ل��ت
ع��ن��دي ف��ض��ل��ه م��ن ع��ن��د ق��ل��ب��ي م��خ��ل��ف ف��إن��ن��ي رح��ل��ت إن ب��ق��ل��ب��ي ل��ي ف��ج��د

بقوله: الدولة وعضد

س��واك��ا ب��ه ي��ح��ل أن ب��ح��ب��ك ف��ؤادي ع��ل��ى خ��ت��م��ت وق��د أروح
أراك��ا ح��ت��ى ب��ه أب��ص��ر ف��ل��م ط��رف��ي ح��ف��ظ��ت اس��ت��ط��ع��ت أن��ي ف��ل��و

حلب، ألمري الصادق حبه يحبهم املتنبي يكن لم قوم مخاطبة يف اللغة تلك ولتعليل
الطموح اثنتان: الحقائق تلك وأخص الشاعر، عند أخرى نفسية حقائق إىل نفطن أن يجب
يحب صاحبه فرتى والوسائل، الغايات بني يخلط أن طبيعته من فالطموح والسذاجة،
اجتمعت وإذا بالوسيلة. اختلطت قد الغاية وكأن يستهدف، التي الغاية إىل وسيلة كل
رأى الذين الرجال يحب أن غريبًا يكن لم املتنبي، عند حدث كما الطموح، إىل السذاجة
غاياته أن سذاجته إليه تخيل عندما الحب هذا يف يرسف وأن غاياته، إىل وسائل كل فيهم

الشهري: بيته يف ولعل املتحققة. حكم يف أصبحت أو تحققت قد املحبوبة

ط��ي��ب ال��ع��ز ي��ن��ب��ت م��ك��ان وك��ل م��ح��ب��ب ال��ج��م��ي��ل ي��ول��ي ام��رئ وك��ل

الجميل يويل من إال يحب ال فهو تمثيل، خري الطموح الرجل نفسية يمثل ما وهو
الناحية من اإلحساس هذا قيمة نناقش ال اآلن ونحن العز. ينبت حيث إال الطيب يرى وال
الطموحة املندفعة النفوس عند نجدها ثابتة، نفسية حقيقة نقرر ولكننا األخالقية،

بينها. من واملتنبي الغالب، يف الساذجة
االنفعال، عىل املتنبي مقدرة وهي البدء، نقطة إىل الرسيع التحليل هذا بنا وينتهي

كقوله: الحرب عىل الكالم يف أيًضا العشق لغة استخدامه نعلل املقدرة وبهذه

ك��ال��ُق��بَ��ِل ُم��ِح��بِّ��ي��ه��نَّ ع��ن��د وال��ط��ع��ن األس��ل ع��ل��ى ي��ب��ن��ى م��ا ال��م��م��ال��ك أع��ل��ى

وقوله:

وال��رَّْج��ل ب��ال��َخ��ي��ل ف��دَّت��ه زاره��ا إذا ل��ه ع��اش��ق��ة ال��ح��رب ك��أن ش��ج��اع
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يف كثري ذلك وأمثال للشجاع، عاشقة الحرب وترى كالُقبَل، عنده الطعن ترى فأنت
شعره.

نفسية مع متمشيًا نراه بما عللناها وقد الثعالبي الحظها التي الظاهرة هي هذه
والُقرَّاء شعره. معظم إىل تمتد تكاد بل الفروسية، أو املدح عند تقف ال بعد وهي الشاعر،
أن فيها يزعم التي وهي شاكر، محمود العميق الباحث صديقنا نظرية يذكرون ريب ال
األلم. حرارة من رثائه يف ما ذلك عىل أدلته أكرب ومن غرام، حب خولة أحب قد املتنبي
العامة الظاهرة إىل مغتبطني أننا إال الفرض، هذا صحة من واثقني غري كنا وإن ونحن
بنغمات غني — كبري شاعر ككل — فاملتنبي عليها، نا وأمَّ «اليتيمة» صاحب الحظها التي

الحب.
تختلف هذا ويف لبنان، أناشيد إىل نستمع عندما نفوسنا يمس الذي هو والحب
مرصبالد يا «بالدك كقولنا: زهو عن إما نصدر، فنحن أناشيدهم، عن جملتها يف أناشيدنا
… فنا الدنيا عىل كنا الجبار، عزمه يف اإلعصار، قوة يف نار، من «زوابع نحن أو األسود»
قاعد «يا نحو: كيشوت دون كحروب حروب إىل ندعو أن وإما املرشوعات.» السيوف نحن
حاخدم الحرب يف فرحتي، «يا أو الديار»، وتحمي سالحك تحمل ما نار، يف والعالم دارك يف
مساء. صباح املشئوم املرصي الراديو بها يصدعنا التي السمجة املخنثة بلغتها أمتي»

عندي زيك «مني مثيًال: لثقلها أعرف ال لغة يف الشجاعة «خرضة» نستلهم أن وإما
استجداء من ذلك إىل وما «… امليدان رايح وأنا … بنظرة عيلَّ تجودي ما … خرضة4 يا
أنظار معقد منه ستجعل الفذة البطولة أن يعرف حقيقي، جندي إليه بالحاجة يشعر ال
إحساس والشعر شعًرا، تكون وإنما األناشيد، تكون هكذا وما جميًعا. األرض «خرضات»
تفاصيل من فيها ما بقدر إال النفوس تحرك ال األناشيد الجمال. لذلك وحب الوطن بجمال
غناء التفاصيل بتلك التغني ثم الخيال، أمام الوطن صورة استحضار عىل قادرة حقيقية

عنه: نتحدث أن نريد الذي العروبة» «نشيد النوع هذا ومن حارٍّا، نافذًا مهموًسا

أج��دادي أرض ي��ا ال��س��الم م��نِّ��ي ع��ل��ي��ك
إن��ش��ادي وط��اب ال��م��ق��ام ط��اب ف��ف��ي��ك

الرموز؟! املرصية األناشيد عرفت متى ولكن النيل»، «وادي هو هنا بخرضة املقصود أن بلغني لقد 4
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الوطن ربط فيه اإلحساس وقوام الجوقة، تردده الذي القرار هما البيتان وهذان
األوىل: املقطوعة وتأتي إليه، االنتماء ونشوة به املقام طيب ثم األجداد، بمستقر

ال��ن��ادي وب��ه��ج��ة ال��س��م��ر ف��ي��ك ع��ش��ق��ت
ال��ه��ادي وال��ك��وك��ب ال��ق��م��ر ض��وء ع��ش��ق��ت
وال��وادي وال��ن��ه��ر اع��ت��ك��ر ل��م��ا وال��ل��ي��ل
أج��دادي ب��أرض ان��ت��ش��ر ل��م��ا وال��ف��ج��ر

السمر وكأن مقاطعه، بني تتقد الحب بلغة تحس ولكنك قريب، سهل شعر وهذا
ليست انترش ملا والفجر والوادي، والنهر اعتكر، ملا والليل الهادي، والكوكب القمر، وضوء
أن إيلَّ يخيل أجدادي، بأرض خاص خاص، يشء بل البرش، بني الشائعة الظواهر من
يشء هناك الشاعر، به يتغنى الذي للوطن املغايرة البقاع يف غريها كلها األشياء هذه
اإلحساس يف يجري كلها، املقطوعة يف يجري فهو أتى، أين من أدري ال التخصيص من
«باء» ويف األوىل، «عشقت» بعد «فيك» يف يجري العبارة، يرس يف يجري بالجمال، الصادق

القلب. وحرارة اللفظ، موسيقى يف يجري انترش»، ملا «والفجر بعد أجدادي» «بأرض
ما أجمل ولعلها الثانية املقطوعة تأتي ثم إلخ، … السالم مني عليك القرار: ويعود

النشيد: يف

س��واق��ي��ه��ا أه��وى ال��ع��س��ل ع��ي��ون أه��وى
آلل��ي��ه��ا ذاب��ت ال��ج��ب��ل ث��ل��وج أه��وى
م��ج��ري��ه��ا س��ب��ح��ان ال��م��ق��ل ك��دم��ع س��ال��ت
أج��دادي ب��أرض األم��ل ك��رم��ز ض��اع��ت

ذات الجبال بعينه، وطن عىل الدال بالجمال الخاص، بالجمال اإلحساس يجتمع وهنا
الثلوج سالت التصوف، روحية فيها لوعة النفس، لوعة إىل يجتمع كالآللئ، تذوب الثلوج
املعاني تلك يف روحية ثروة األمل, كرمز ضاعت مجريها، سبحان سالت املقل، كدمع
تئج الوطنية نار إىل انظر العمق. بالغة نفسية وحدة يف تدفقت وقد بعضها بلون التي
سبحان يف الديني التصوف إىل انظر املقل، يُدمع كاللؤلؤ الجميل الجبل ثلوج تشبيه يف

األمل». كرمز «ضاعت يف للهمم املثري القوي العتاب إىل انظر مجريها،
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األخرية: املقطوعة إىل تصل ثم ثالثة، مرة القرار ويعود

ت��ن��اج��ي��ه ن��ف��س��ي ال��وط��ن ه��ذا ق��وم ي��ا
أه��ل��ي��ه ج��راح ال��م��ح��ن ف��ي ف��ع��ال��ج��وا
ي��ح��م��ي��ه ال��خ��ْط��ب ف��ي ف��َم��ن ت��ه��ج��روه إن
أج��دادي أرض ف��ي ال��س��ك��ن أح��ي��ل��ى م��ا ي��ا

الغليظة ونداءاتنا الضخمة ألفاظنا تفعل مما أكثر النفس يف العتاب هذا يفعُل أَوما
عالجتموها! هالَّ أهليه، جرحت محن به نزلت وقد الوطن، هذا تناجي فالنفس املرسفة؟
هذا حماته؟! فيكم يلتمس أن للوطن أما ولكن الحياة، لسعة التماًسا تهاجرون أنتم وها
العبارة حتى قوي، إغراء فيه عتاب أجدادي!» أرض يف السكن أحيىل ما «يا الجميل الوطن
سحر هو هذا أجدادي! أرض يف أحياله ما يا السكن»، أحيىل ما «يا مؤثرة جميلة عذبة

القلوب. من مستمد سحر األلفاظ،
اإلحساس عىل يقوم ألنه فيحركها؛ النفس يخاطب الذي األناشيد شعر هو ذلك
العزائم، استنهاض وأما الوطنية، وأما الجمال،5 هذا عشق عىل قلنا، كما الوطن بجمال
يشبه رفق يف إال اللفظ بظاهر الشاعر يمسها ال معاٍن تلك فكل الفداء، إىل الدعوة وأما
العبارة، ونفاذ اإلحساس، ولطف النغمة، حرارة يف دامغة قوية نحسها لكم ولكن الحياء،
رس كأنه الذي اللفظ بذلك نقصد ما تعرف أن أردت إن الهمس هو الشعر، رس هو وهذا

مغلق.
الفنية، الحاسة يف ضعف غلظ، من أشعارنا يف ما مصدر يكون أن أخىش فأنا وبعد،
اإلنساني بمعناه الحب عىل الحقيقية القدرة يف نقص ثم بالجمال، اإلحساس حاسة
إىل يفطن ال شعبنا أن من أالحظه ما وضوًحا نفيس يف الخوف هذا ويزيد الصحيح،
أو منا سمع من ذلك يعرف وإنما غسق، أو فجر نهر، أو شجرة يف جمال اسمه يشء
لإلنسان مادي نفع من فيها ملا األشياء يخلق لم هللا وإن االسم. بهذا شيئًا هناك أن تعلم

األناشيد معظم يف واضح فهو العربي، باألدب ا خاصٍّ ليس األناشيد كتابة يف الصحيح االتجاه وهذا 5

وفيه (١١٦ (عدد بالثقافة بيكر نيقوال األملاني للشاعر «الرين» نشيد ترجمنا أن سبق ولقد الغربية،
بناته. وجمال نبيذه وجمال نهرهم بجمال الشاعر يتغنى
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أنك لساعتك تحس يشء، جمال عن فالًحا مثًال سل روحية. ملعاٍن أيًضا خلقها بل فحسب،
فاإلحساس الجهل، غري سبب لذلك وليس اإلطالق، عىل ذهنه منه خال أمر عن تخاطبه
ولذلك الغرب؛ بثقافة منا اتصاًال أكثر واللبنانيون العلم، يوقظه أن بد ال ذاته بالجمال
إىل جاهدين ندعو ترانا هنا ومن نفوسهم. ونضجت أذواقهم، ورهفت إحساسهم، نضح
أفكار ال الحياة من نوع إال النهضة وما حقيقية، نهضة نريد كنا إن الغربية الثقافة نقل

ترسد. نظريات أو تردد

يرس6 األدبعرسال (1-4)

تلو املقال للثقافة أرسل وأنا بها قضيتها التي الطويلة السنني بعد أوروبا من عودتي منذ
وإشارات استطراد وكثرة غموًضا أكتب فيما أن بحجة الكثري وتمسك القليل فتنرش املقال
مما ذهنه خال وقد معناها، فهم املرصي القارئ يستطيع ال األجنبية، اآلداب بعض إىل
والرأي أوروبا، يف القوم مثقفو يملكها التي العقلية الثروة أسس من لديه معلوًما تفرتضه
وجالء. وضوح يف وثقافته يتناسب ما إليه ونقدم القارئ نلحظ أن واجبنا من أنه عندها
األبصار، كل عليه تتفق واحًدا لونًا إال يعرف ال الوشل فاملاء القيم، لكل إهدار هذا ويف
املتباينة األلوان تلك طبقاته تكافئ من له تتهيأ حتى عمقه له نرتك أن عىل نحرص ونحن
أقول إذا — نفيس ويف السماء، ألوان من فيه تنعكس أو ضوء من عليه يلقى ما تباين
بتغري مياهها ألوان تتغري فهناك بفرنسا، السفوا جبال يف Bourget لبحرية صور — ذلك
لتنتهي شامخة جبال من يحيطها عما األضواء تنحدر فطوًرا النهار، وساعات الجو حاالت
تلهينا الربيق بشدة فإذا األشعة، إليها تجتمع مصورة آلة مأخذ وكأنها املاء صفحة إىل
وإذا ظالل، من فوقه انترش بما الضوء يخف وطوًرا لونًا، الربيق فكان مياهها، لون عن
ما إالَّ ترى فال السماء تعبس ما وكثريًا املبرصة. كالعني خفيفة أو قاتمة زرقة يف باملاء
كساه قد قديم أثر بإزاء نحسه ما مثل الجالل من ذلك ويف الصدأ، عاله النحاس يشبه
نفٍس بكل يأخذ ما القدم، نبل من يكسوه ما عىل يخلع الذي القاتم، الطالء بذلك الزمن
عمقه له نرتك أن أود مقال، كل كان لو أن أود البحرية تلك شاكلة وعىل الحس، صادقة
نفسه التباين هذا وبحكم متباينة، والنفوس اآلخر. يجد ما قارئ كل فيه يجد ال حتى

١٩٣٩م. سنة أوروبا من عودتي بعد بالثقافة نرشت التي املقاالت أوىل من املقالة هذه 6
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ال والجمال بالحق النفوس تغذية إىل فالسبيل تبغي، ما منها لكل نقدم أن نستطيع لن
نفس كل منها فتلتقط ألفاظنا تحت ترقد لها حد ال احتماالت ترك بغري يكون أن يمكن

املوقوت. أو الدائم لونها كان وحسبما تريد، ما
نفس كل لنعني وإنما الغري، أنفس يف نفوسنا يف ما لنسكب نكتب ال ذلك بعد ونحن
بتلك يأخذ ما هو الجيد واملقال وجمال، حق بكل عامرة النفوس إذ بمكنونها؛ الوعي عىل

الجمال. وذلك الحق ذلك منها يستقر حيث إىل النفوس
«التجازيع»، بأجمل الطبيعة َحلَّتها الرخام كقطعة البرشية الطبيعة أن إيلَّ يخيَّل
محك من لها بد ال التجازيع تلك تظهر ولكي الرخام، يف األمر هو كما مختفية ولكنها
فنحن الحياة. هو البرشية الطبيعة يف املحك وهذا تخفيها، التي السطحية بالطبقة يذهب
نطلع «تجازيع» من طبيعتنا يف عما لنا كشفت قد الحياة ألن إال ذلك نفعل ال نكتب إذ
وإن أنه ذلك وجدنا. ما أنفسهم يف فيجدون اكتشفنا، ما اكتشاف عىل لتعينهم عليها الغري
حياتنا أن يف شك من ما أنه إال الذاتية، التجربة عن الغري تغني لن الخاصة تجاربنا تكن
فتشفي نراها التمثيلية فالرواية الطاقة»؛ «ادخار قانون هو عام لقانون خاضعة الروحية
األمل، ذلك وحققنا الغريزة تلك أحيينا وكأننا مكتوم، أمل أو مكبوتة غريزة من النفس
وبهذا الفعلية، املزاولة محل خيالية مساهمة من يصاحبها وما املشاهدة تحل وهكذا
يف كغريه الرواية يف واألمر طاقة، من جهدنا يف ما وندخر املبارشة، التجربة أنفسنا نجنب

فني. أو أدبي أثر كل
من بتجاربنا نريحه ونحن نفسه، اكتشاف عىل الغري لنساعد نكتب فنحن وإذن،
إال يُظن بحيث الوضوح من ليست األحيان أكثر يف تجاربنا وخالصة الفعلية، املزاولة
والخلق أرسارها، إلينا تسلم أن من أعمق حظنا لسوء فالحياة مدعاة، تجارب تكون أن
الصور تأخذ حتى ينتظر أن الفن لرجل فليس حواس، خلق بل عقليٍّا خلًقا ليس األدبي
وإنما الخلق، ذلك إمكان عن طبيعته ببعد عليه حكمنا وإال العقلية، داللتها عنده الحسية
فيه يشرتك الذي العقيل امليدان يف فتسقط نفسه إىل تصل أن قبل نبعها، عند يأخذها هو

البرش؟ بني شائع هو بما الخلق ندعي أن نستطيع وكيف الناس. جميع
اإلنسانية صفة شاطرنا وقد القارئ عىل نعرضه ما نصوغ الحسية الصورة هذه ومن
من نفوسنا يف ما عليه نعرض ال ذلك بعد ونحن يماثلها، ما نفسه يف واجد أنه واثقني
ويألم يحب بأنه إليماننا بل نفًسا، بنا ليضيق يعنيه ال فيما له ا وزجٍّ منا تطفًال ألم أو حب
فالكاتب بذاتها، حادثة إىل يسند أدبي خلق أي هناك ليس أنه والواقع ونألم. نحب كما
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يفعل أن يستطيع ما أقىص وإنما بلغ، ما لها حبه بالًغا بعينها بامرأة يتغنى ال للغزل
ينفذ أن حرارة من فيه يشيع ما بفضل يستطيع جوٍّا ليخلق نفسه إىل يحرضها أن هو

إطالًقا. البرشية النفس صميم إىل
بد ال رسالة نفسه يف بأن يحس نشأته منذ وهو الفناء، إىل صائر أنه يعرف والفنان
إلنسان فليس غامضة، نفسه يف شاعت وقد الرسالة تلك تحديد هو األول وهمه أدائها، من
بتأديتها يطالبه أن وال الرسالة، تلك من انتثر ما لجمع عزمه شد وقد نصبًا يزيده أن
لنا يحمل ما متلقني نمهله أن وعلينا لنا وإنما توانى، ملا استطاع أنه فلو واحدة، دفعة
ولو رسالتها واحدة نفس تؤدي أن لإلنسانية خري أنه عاملني جهده، له مقدرين فتات، من

املستعارة. الصفحات آالف الناس يمأل أن من نقطة نقطة
نفوسهم بها تطرب رسالة بغري األدب يدَّعون من وأما أظنه، كما األديب هو هذا
عىل الحياة إتالف إال مربر وال سبب، بغري الناس أكثر خلق كما خطأ خلقت أرواح فتلك

الحياة. يستحق من
Pyr Gynt «بريجنت» رواية هي Ipsen إلبسن رواية بباريس األديون بمرسح رأيت
أجزائها لبعض ووضع الشمالية، البالد أساطري من املؤلف استقاه خيايل موضوعها
منها بنفيس علقت التي والذكرى ألحان. من داللتها يف زاد ما Greeg جريج املوسيقي
األخرى وبيده سلة وبذراعه املرسح عىل سار وقد الوهميني، أشخاصها أحد ذكرى هي
ليعود بالسلة يلقيهم خطأ، خلقوا الذين الناس من يلقاه من يجرف أخذ وقد «مجراف»،

اإلنسانية. صفة يف يشاركون ممن وبغريهم بهم رحمة جديد من خلقهم
هذا ساقت لو وبودي الذكرى، تلك عاودتني عندنا الفن أو األدب أمر يف فكرت وكلما

سلته. أضعاف يمأل ما واجد أنه أشك فما بالدنا، إىل قدماه الرجل
له، حد ال لحياتنا امتهان هذا ويف العيش، عىل احتيال أو فراغ تزجية عندنا فاألدب
إرشاد، وسبيل وعظ منرب إنه قائل: فمن حقرية، غايته جاءت غاية إىل سعى إن وهو
لكافة تيسريه رضورة عىل يجمع والكل مرصيٍّا، يكون أن يجب أو مرصي إنه قائل: ومن

املال. ورائه من نكسب حتى الناس
تعود بما األشياء تقاس حيث فطرية؛ حالة يف نزل لم عام بوجه أننا أعلم بعُد وأنا
الحق تقدير إىل نصل حتى زمن من لنا بد ال وأنه مبارش، معنوي أو مادي نفع من به

ذاتهما. يف والجمال
ال له فما نشاًطا، يحتفز األمة هذه وشباب أجنحتنا؟ بسط نحاول أن لنا أما ولكن

نفسه؟ بتفاصيله يغني إليه، نشري عما وينقب فيبحث عدته، يأخذ
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أثره لريى فيستوعبه الكاتب، إليه يشري ما إىل يرجع أن اليقظ الشباب إىل فرجاؤنا
بعد النفس يف يبقى ما «هي الحقيقية الثقافة أن الشاب هذا مثل وليذكر نفسه، يف العام
مغنيه غري ذلك يكن وإن بها، نمده أن نحاول ما هي الثقافة وهذه حصلنا»، ما ننىس أن
كيف تعليمه يف هي وإنما ذلك، يف ليست فمهمتنا البسط، كتب إىل بنفسه الرجوع عن

نفسه. يجد
عن ريب بغري مجازى أنك عىل ذلك، غري يكون أن ينبغي وما يرس، ال عرس األدب
بمجرد فيه إليك يخيل يوم وسيأتي قبل، من بها تحلم لم عوالم أمامك فسرتى جهدك،
خلف سرتى كما قبح، أو جمال من تكنه ما النفوس يف فرتى الحجب تشق أنك نظرة،
بغري للحياة معنًى وأي كهذا؟ كسبًا يعدل كسب وأي باطل. أو حق من فيها ما األشياء

وغاياتها؟ أرسارها إىل الفطنة
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العالء أبي عىل تطبيقها

النقد ومناهج األدب (1)

يحاول عندما املرء مثل أن من واضح هو ملا شاق، اإلنسانيات يف الحقائق عن البحث
غري يف تتشابه أن قل وحدات بها والنفوس نفسها، رؤية تبغي العني كمثل نفسه، فهم
أعرف فأنا الكائنات، كل مثل ذلك يف ومثلها يشء، يف األدب تعني ال التي العامة جوانبها
أعرف وباملثل أدركه، أكاد ال ما فهذا شجرة مطلق وأما الرمان، شجرة أو الزيتون شجرة
يف أن إيلَّ يخيل بحيث الواقع، يف له وجود ال ما فذلك رجل مطلق وأما جيته، أو شكسبري

اللغات. ألفاظ منه مكنتنا الذي التجريد ذلك مصدره أصيًال، فساًدا تفكرينا
تصوير إىل أطمنئ أن أستطيع فقد تعميم، كل من الحذر شديد دائًما أراني ولهذا
النفس علماء أو الفالسفة يقوله بما أثق أن أرفض ولكني ما، رواية يف ما لنفسية ما أديب
أي حقيقة يلقى ال حديثهم أن دائًما أحس ألني ملكاته؛ من ملكة أو إطالًقا اإلنسان عن

حويل. أرى ممن نفس
حيلة التجريد وأن املميزة، خصائصها يف متشابهة غري وحدات النفوس أن صح وإذا

صعوبات. من الفنية وقيمه األدب حقيقة عن البحث يف ما وضح عقلية،
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املوضوعي والنقد الذاتي النقد

األحكام من ألوانًا يصدر به وإذا فيها، رأيه عن يتساءل ثم الشعر من القصيدة الناقد يقرأ
كل يضعه للقيم سلم يف وعدمها، الجودة حول تدور ما وهي «قيمية» بعضها يسمون
بأنها للقصيدة كوصفه ينقد، ما حقيقة من يستمدها «واقعية» وبعضها لنفسه، ناقد
وإما مطلقة تكون أن إما الحالتني، كلتا يف وأحكامه حيس، أو عاطفي أو عقيل شعر
ظروف أو لقائلها نفسية حالة من القصيدة، مالبسات إىل مردودة أي نسبية؛ تكون أن
اإلطالق من الحكم ينقل مما ذلك شاكل ما أو الشعر، ملوضوع رضورة أو بعرصه خاصة

النسبية. إىل
فيما — نقدك جاء «مطلقة» أحكامك وكانت القصيدة، «قيمة» عن رأيك كان فإذا

موضوعي. فهو وإال ذاتيٍّا، نقًدا — يقولون
وذلك بوهنه؛ تحس حتى النظر تمعن تكاد ما ولكنك املنطق، سليم يبدو قول وهذا
ذوقه يسميه ما وراء يحتمي الذي فالناقد واقعي، حكم إىل راجع بد ال قيمي حكم كل ألن
تبلورت التي املقررة، السابقة اآلراء من مجموعة عىل األمر حقيقة يف يحيلك إنما الخاص
راسب إال هو ما الذوق إن نقول: أن نستطيع بحيث وعي، غري عىل أو منه بوعي نفسه يف

الخفية. العقل رواسب من
معناه، وجاد لفظه حسن رضب أرضب: أربعة إىل — مثًال — الشعر قتيبة ابن يقسم
جاد ورضب املعنى، يف فائدة هناك تجد لم فتشته أنت فإذا وحال، لفظه حسن ورضب
واأللفاظ التقاسيم تلك ويف لفظه. وتأخر معناه تأخر ورضب عنه، ألفاظه وقرصت معناه
«وتأخر» «وقرص» «وحال» «جاد» «حسن» قوله: بدليل قيمية، أحكامه أن عىل يدل ما
بني أو ومقول قائل بني أو ومعنى لفظ بني توافق عىل يعلقها لم إذا مطلقة أحكام وهي

ذاتي. ناقد إذن فهو وعرصه، الشاعر
حكمني إىل تستند هذه القيمية أحكامه أن ترى حتى البرص تمعن تكاد ما ذلك ومع

أملياها: اللذان هما سابقني تقريرين

بألفاظ عنه يعرب أن يمكن الواحد املعنى وأن املعنى، خدمة يف اللفظ أن أولهما: (١)
اآلخر. ويقرص بعضها يحلو مختلفة

معنًى. من الشعر من بيت لكل بد ال أنه ثانيهما: (٢)
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الرأيني. هذين ولنناقش
قتيبة ابن ذوق تلف الذي هو جزئي فنظر عنه للعبارة أو املعنى خدمة يف اللفظ فأما
ومن العربي أدبنا من الكثري أفسدت التي املسلمات تلك إحدى هو بل منه، وعي غري عىل

األساليب: من نوعني بني التمييز لوجوب وذلك نقادنا، نقد

صح إن الفكرة وأدب والفلسفة والتاريخ العلم يف نستخدمه الذي العقيل األسلوب (١)
ال عندئٍذ اللفظ إذ قتيبة؛ ابن نظر وجهة تصدق األسلوب هذا وعىل أدبًا، ذلك يسمى أن
العرب، إليه ذهب مما أبعد إىل نذهب نحن بل املعنى، عن العبارة غري إىل منه يقصد
— تعرف ال فاللغات واحد، بلفظ إال عنه يعرب أن يمكن ال الواحد املعنى إن فنقول:
ال الذي هو الحق فالكاتب الجمل، كأمر األلفاظ وأمر الرتادف، — تعرف أن يجب وال
بحيث كامًال، أمينًا حمًال نفسه يف ما تحمل التي الدقيقة الجملة عىل يقع حتى يطمنئ
عندئٍذ والتحدث يشء. عليه يزداد أو منه ينتقص أن يمكن ال حيٍّ كجسم العبارة تصبح
أحدهما جودة عن والتساؤل مقص، شفرتي عن كالتحدث واملعنى اللفظ بني العالقة عن
كرأي فتقبله املعرب املعنى عىل تحكم أن لك وإنما أقطع. الشفرتني أي عن كالتساؤل

باطل. كرأي ترفضه أو مصيب
بل األوروبيون يفهمه كما الضيق بمعناه األدب أسلوب هو وهذا الفني: األسلوب (٢)
إنساني موقف عن الفنية العبارة «هو األدب أن — سنرى كما — سلمنا إذا ذاته األدب هو
يف هو إذ لذاته؛ يقصد بل املعنى، عن للعبارة يستخدم ال عندئٍذ واللفظ موحية»، عبارة
املعنى فنؤدي حان» قد الظهرية وقت «إن نقول: أن مثًال اليسري فمن فني، خلق نفسه
ظاللها» املطي انتعلت «وقد األعىش: يقول ذلك ومع السامع، إىل ننقله أن نريد الذي
الصحراء يف اإلبل «وسارت فنية: عبارته أن لساعتنا فنحس املعنى، نفس عن للعبارة
«وسالت الشاعر: قول من يفهم أن يريد وكما قتيبة، ابن يقول كما الحج»، من عائدة
املنظر ذلك نرش إىل منها قصد فنية عبارة الشاعر عبارة ولكن األباطح»، املطي بأعناق
الصحراء، مفاوز يف متتابعة مرتاصة مكة من قادمة اإلبل منظر أبصارنا؛ أمام الجليل
أنهكوا العرب إن يقول: أن مؤرخ يستطيع وكذلك يتدفق، سيل أمواج أعناقها وكأن
ولقد جرعا»، أنفاسهم من بعُد َحَسوا «وقد تركوهم إنهم فيقول: األعىش وأما الفرس،
األحاديث يقتات «وغرباءَ فيقول: الشاعر وأما عابريها، تمل جرداء بأنها الصحراء نصف

أفعال. أربعة األربعة األمثلة هذه ويف ركبُها»،
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وظيفتان: ولها العبارة، يف الفن أمارة وهي و«اقتات» و«حسا» و«سال» «انتعل»
الحواس، تدركها صورة يحمل منها كالٍّ ألن حسية؛ عبارة املعنى عن تعرب أنها أوالهما:
والركب أنفاسهم، يجرعون والفرس الصحراء، يف تسيل املطي وأعناق الظل، تنتعل فاإلبل
«تصاغ أن بها وأعني الفني، األسلوب خصائص أهم من خاصة وهذه األحاديث، يقتات
املعاني تكثر حيث العقيل؛ األسلوب خالف عىل وذلك الحواس»، معطيات من العبارة
معظم يف نجدها التي كتلك عامة فصورة صورة، حملت إن التي املجردة واأللفاظ املجردة
أحد يعد لم التي االنحطاط، الرفعة، أمثال: ميتة» «مجازات أصبحت التي األلفاظ تلك

و«حط». «رفع» من منه اشتقت فيما يفكر
إليه اضطرَّنا مما فتحررنا املختلفة، الحس عوالم بني تربط أنها األخرى ووظيفتها
حواسنا من حاسة كل أن الصحيح من ليس ألنه وذلك مفتعلة؛ تقاسيم من عقلنا ضعف
وأن الفجر، ندرك أن نستطيع أننا من ذلك عىل أدل وال املدركات، من بطائفة ذهبت قد
لحنًا نسمع عندما األذن طريق عن حواسنا: من شتى بطرق نفوسنا يف بنداه نحس
إن بل فنان، لوحة يف أو مبارشة رؤية أشعته أول رأينا ما إذا البرص طريق وعن موحيًا،
غالئل عنها تخلع فتاًة مثَّل بأْن النفس، يف وقعه الحجر يحمل أن استطاع من النحاتني من
يصل ما إىل يصلون بدورهم والشعراء البليلني. جناحيه يبسط طائر ساقها وإىل النوم،
بما الوردية» «أصابعه باآلفاق الحت وقد بزوغه عن أحدهم يحدثنا عندما هؤالء، كل إليه

وصفاء. رقة من فيها
تقاسيم يعرف ال كالٍّ تكون التي النفس يف تتالقى الحواس معطيات أن صح وإذا
إمكان بفضل يكون ما كثريًا إذ الشعراء؛ عند الفني الخلق معنى نفهم أن استطعنا العقل،
يف التحديق يطيل إنجليزي شاعر فهذا فيه. شك ال نفسيٍّا إمكانًا صورها، الحواس تبادل
فرنيس آخر وذلك الضياء.» جوف يف الصمت إىل ينظر أخذ «إنه فيقول: املصباح ضوء
قباب إىل البخور يرتفع كما السماء إىل عطرها ترسل التي الربيع أزهار عن يتحدث
ما باآلخر الربيع نشوة بعثت بينما يُرى، شيئًا الصمت تمثَّل وقد األول فرتى الكنائس،
الزهر عطر وكأن السماء آفاق تحوطه معبًدا الطبيعة فرأى قوته، يف اليافع إيمان يشبه
ضوء «يرى» من ومنهم السائل، الشمس «للون» «رشبه» يذكر من الشعراء ومن بخور.

اللؤلؤ. نعومة يف الخريف أمسية
بودلري: قول حد عىل الوجود بوحدة النفس وحدة عبارته يف تتالقى من منهم إن بل
بذاتيته فإذا األحالم، نشوة تأخذه عندما وذلك خاللها»، يفكر كما خالله تفكر األشياء «إن
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«همس» إىل نستمع مرة من ولكم الطبيعة. جالل من يحوطه بما لتخلط حت امَّ قد
تهزنا ولكن اإلنسان، معاني الطبيعة عىل نخلع كما األشياء، بصور أنفسنا فنفهم الرياح،
وأني معه أنقر أني إىل يخيل الحىص ينقر عصفور جواري إىل يأتي «عندما كيتس كلمة

حياته.» أشاطره
«إنه الصحيح بمعناه لألدب تعريفنا إيضاح عىل يساعد ما الوظيفتني هاتني ويف
يشء كل قبل هو أدب كل أن البني من إذ موحية»؛ عبارة إنساني، موقف عن الفنية العبارة
موقف يرتكز الصياغة تلك يف إذ وثيقة؛ رابطة األمرين بني وأن إنساني، ملوقف صياغة
ذلك ينساب يختار التي الصيغة ويف الطبيعة، عالم أو النفس عالم من أمامه مما الكاتب
مشاهدته موضوع إىل يضيف فهو املجرد، التفكري عن األدب يميز الذي الشخيص العنرص
تحقق التي الصور تخرج العنرصين تمازج ومن عنًرصا، منه يتلقى أو نفسه من عنًرصا

الخارجي. العالم وبني بينه تصل أو النفسية وحدته
ألنه وذلك مجرد؛ تعبري أي إليها يصل أن يمكن ال اإليحاء عىل قدرة الصور ولتلك
ما أو احتماالت من تحتها يرقد قد وما رمزها، بقوة أغنى الحسية العبارة أن الثابت من
محمولها غري عادة تمتلك ال التي املجردة العبارة من وخواطر، إحساسات من تستدعي

املحدد.
الثالثة: عنارصه فيه إذ األدب؛ هو وهذا

فنية. عبارة (١)
إنساني. موقف (٢)

الفن. وحدة هي متينة وحدة يف العنارص تلك اتحدت وقد إيحاء، قوة (٣)

ليس فهو العرب، اد نُقَّ معظم ظن كما شكليٍّا، أمًرا ليس الفني األدب يف الصياغة وأمر
تقويته، أو املعنى إليضاح تستخدم أو األشياء، بظواهر تتعلق تشبيهات أو مجازات أمر
لون يرشب الذي فالشاعر وضحنا. كما النفسية، حقيقته صميم يف الفني الخلق أمر بل
وإنما عبارة، تنميق أو معنًى تجميل إىل يقصد ال اللؤلؤ، نعومة يف به يحس أو الشمس
وأدق صياغتهم، بطرق الكتاب يتمايز هنا ومن نفسه، يف أصولها لها فنية، قيمة يخلق
موسيقاها نفس لكل أن فيه شك ال والذي منهم، كل موسيقى يف التمايز ذلك يكون ما
تحس من هو العميق األصيل الكاتب وأن املوسيقى، تلك مرآة هو األسلوب وأن الداخلية،

إدراكها. تستطيع أن دون بموسيقاه
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الشعب أفراد فيه يتشابه ما حدود يف الشعوب إىل الكتَّاب يعدو ما كثريًا بعُد واألمر
عن يحدثك العربي ترى ولهذا الشعبية؛ واألمثال الحكم يف خاص بنوع وذلك الواحد،
الشعبي واملرصي كاسل»، نيو إىل الفحم «حمل عن واإلنجليزي هجر»، إىل التمر «إهداء
«إعطاء هو واحد معنًى ألداء مختلفة فنية عبارة وتلك السقايني»، حارة يف املية «بيع عن

به». له حاجة ال ملن اليشء
ألفاظه يف الشعر ينقد فجاء قتيبة، ابن يفطن لم الحقائق هذه كل من يشءٍ إىل
خدمة عن مقرر سابق رأي حقيقته يف وهو ا، خاصٍّ ذوًقا البعض يحسبه بما ومعانيه
ويقرص بعضها يحلو مختلفة بألفاظ الواحد املعنى عن العبارة وإمكان للمعنى اللفظ
أفسد مما العبارة، وطرق األساليب ألنواع تفصيل وال منه فهم دون يقول، كما البعض

أحكامه. من الكثري

املعنى مشكلة

إحدى إىل يستند كذلك واملعنى، اللفظ بني العالقة يف رأي إىل قتيبة ابن ذوق يرجع وكما
التي األمثلة وبمراجعة املعاني، من ملعنى البيت حمل رضورة وهي األخرى، املسلمات

أمرين: أحد باملعنى يقصد أنه إيلَّ يخيل أوردها

فكرة. (١)
أخالقيٍّا. معنًى (٢)

مفيد: معنًى كل من يقول فيما لخلوها اآلتية األبيات ينتقد أنه فبدليل الفكرة فأما

م��اس��ح ه��و م��ن ب��األرك��ان ��ح وم��سَّ ح��اج��ة ك��لَّ م��نً��ى م��ن ق��ض��ي��ن��ا ول��م��ا
رائ��ح ه��و ال��ذي ال��غ��ادي ي��ن��ظ��ر وال رح��ال��ن��ا ال��م��ط��اي��ا ح��دب ع��ل��ى وُش��دَّت
األب��اط��ح ال��م��ط��ي ب��أع��ن��اق وس��ال��ت ب��ي��ن��ن��ا األح��ادي��ث ب��أط��راف أخ��ذن��ا

أيام قطعنا «وملا بقوله: قتيبة ابن نثرها التي الجميلة األبيات هذه أن الواضح من إذ
ابتدأنا الرائح، الغادي ينتظر ال الناس ومىض األنضاء، إبلنا وعالينا األركان واستلمنا منًى
رائع، فني قصص هي وإنما فكرة، أية تحمل ال األباطح» يف املطي وسارت الحديث، يف
يف وخصوًصا أخاذة، صور من بها ما إظهار إىل اإلعجاز» «دالئل يف الجرجاني سبقنا

األباطح.» املطي بأعناق «وسالت األخري الشطر
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يف قويٍّا مذهبًا شهدت قد الحديثة األوروبية اآلداب أن ذلك إىل نضيف أن ونستطيع
يقولون ممن Goutier وجوتييه Heredia هرديا أمثال مذهب عرش، التاسع القرن أواخر
مقاطع إىل املثالني نظرة اللغة إىل نظرتهم مذهبهم أسس من ويجعلون للفن بالفن
يقدح أن أحد يجرؤ لم ذلك مع تماثيل، وهؤالء صوًرا اللغة من ينتزعون أولئك الرخام،
الصور تلعبه دور أي رأينا وقد املعاني. من لخلوه الشعر فنون من يخرجه أو أدبهم يف
األعىش من سقناها التي األمثلة يف رأينا كما الفنون، كل تغذيها التي النفسية حياتنا يف

فنية. قيم من بها مما تنل لم تفاهة معنى من بها ما تفاهًة وغريه
القائل: قول بأمثال إعجابه من فواضح أخالقي ملعنًى تطلبه وأما

ت��ق��ن��ع ق��ل��ي��ل إل��ى ت��رد وإذا رغ��ب��ت��ه��ا إذا راغ��ب��ة وال��ن��ف��س

أن الواضح من إذ ضيقة؛ نظرة بدورها — قتيبة ابن الفقيه نظرة — النظرة هذه
أن يمكن ما أجوده من وأن األفكار، ليست أنها كما األخالقية، املعاني ليست الشعر مادة
بالغ رمًزا نفسية لحالة الرمز مجرد يعدو ال ما منه أن كما فني، تصوير مجرد يكون
من خريًا مثًال لذلك أعرف ال ولعلني شخصيته. عىل الصدق عميق ألنه اإليحاء؛ قوي األثر
وتفقدها الحبيبة بمنزل رحاله حط وقد الرمة، ذي الحس الدقيق العربي شاعرنا قول

يجدها: فلم

م��ول��ع ال��ت��رب ف��ي وال��خ��ط ال��ح��ص��ى ب��ل��ق��ط أن��ن��ي غ��ي��ر ح��ي��ل��ة ل��ي م��ا ع��ش��ي��ة
��ع وقَّ ال��دار ف��ي وال��غ��رب��ان ب��ك��ف��ي أع��ي��ده ث��م ال��خ��ط وأم��ح��و أخ��ط

أصابه شاعر صورة الصادقة، الجميلة الصور هذه من قتيبة ابن يريد معنًى فأي
عنها رشد بأصابع الخط ويمحو يخط يائًسا منهًكا األرض إىل فجلس بالذهول، الحزن
وهل ولوعة، أًىس الجو يمأل ما بالدار الواقعة الغربان ويف بالرمال، تعبث فأخذت اللب،

بساطته. تناهي يف صدقه ولعل إيحاء؟ عىل منه أقوى وهل وصًفا؟ هذا من أصدق
من بيت كل يف معنًى يتطلب عندما ضيق من قتيبة ابن نظرة يف ما لنا يظهر وهكذا
ما لضعف تفسري هذا ويف واملعنى، اللفظ بني العالقة يف رأيه فساد لنا ظهر كما الشعر،

الناقد. هذا ذوق يسمونه
فأحكامهم الذاتي، باملنهج منهجهم نسمي ممن غريه عند كاألمر قتيبة ابن عند واألمر
بالنتيجة املقال هذا من نخلص أن نستطيع بحيث واقعية، أحكام إىل دائًما تستند القيمية
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وأن الخفية، العقل رواسب من راسبًا إال الحقيقة يف ليس الذوق بأن عربنا أن سبق التي
تقريري. نقد حقيقته يف هو ذاتي نقد كل

والنقد العالء أبو (2)

العربية، اللغة ومفكري شعراء بني من بالدرس اد النقَّ تناوله َمن أكثر من العالء أبا لعل
نيكلسون كأبحاث حوله دارت التي التاريخية لألبحاث نعرض أن اليوم نريد وما
البحث يف مناهج إىل تستند فتلك كوتي، والراجا كريمر وفون وسلمون ومرجوليوث
النقد أو األدب نصيب علمية، كتب وهي النقلية، األدلة عىل اعتمادها أكثر التاريخي،
عن الحديث يريد ملن بد ال التي بالتفاصيل غنية تكن وإن وهي محدود، منها األدبي
لنفسية العام الفهم إىل تخطيها رضورة عن تغني ال أنها إال بها، اإلملام من العالء أبي
قد األبحاث تلك أمثال أن الواضح ملن إنه بل بدونه. نقد يستقيم ال فهًما العالء أبي
حيثيتهم إىل ويضيفون إليها ينفذون الغري، تجارب من يفيدون بما بدًال العالء أبا تميت
األساسية، األدب مهمة وتلك البرشية، التجارب أنواع لكل تتسع أن يمكن ال التي الخاصة
به يلهو واأللفاظ، باألفكار العبث من رضبًا يكون أن إال معنًى لوجوده يعد لم فقدها إذا

الغري. يلهون أو الناس
نقف أن يجوز ال ولكنه الزم، تمهيد األدبي، للنقد تمهيد التاريخي فالنقد وإذن،
هؤالء فضل أجهل ال بعُد وأنا البناء. يقيم ال ثم األولية، املواد يجمع كمن كنا وإال عنده
العقلية النشوة مدى أدرك كما الحقائق، وقائع عن الكشف عىل يتوفرون الذين الباحثني
التاريخية األبحاث من أن أعلم بل تفاصيل، من نجهل عما الحجب شق يف يجدونها التي
منها؛ استمدت التي أصولها إىل الكاتب أو الشاعر عند املستقاة العنارص برد ينتهي ما
األبحاث، تلك كل من الحذر شديد الحق يف ولكني أصالة. من عندهم بما تبرصنا وبذا
يف قلت كما — األدب أفهم ال ألني وذلك اإلنسانية؛ الناحية من نتائجها إىل أطمنئ أكاد وال
يواجه ال الشاعر أو والكاتب برشية. تجارب عن فني تعبري أنه عىل إال — السابق مقايل
مجتمعة بنفس يواجههم وإنما ومستقرة، أصيلة عنارص نفسه ويف األشياء أو الناس
ترتدد كما والناس باألشياء لينفعل وإنه ذراتها، بني تمايز ال املياه من كقطرة موحدة
الوحدة تلك أرجح ما عىل فهي نفسية صفة لألديب كانت وإن تام، بناء أنحاء يف األصداء
شعوره ويف فكًرا خياله يف أن تحس حتى واإلحساسات، باملشاعر األفكار فيها تختلط التي

نظًرا.
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النقد من بأنواع نعثر أن نلبث ال األدبي النقد إىل التاريخي النقد نرتك إذ ونحن
التمييز من بد ال وهنا سابقه، من الحي األدب عىل خطًرا أقل أحسبه ال الذي التقريري

األدبي. النقد من متباينني نوعني بني
نوع هذا الفن، أو األدب يف معينة بمذاهب نادوا الذين والُكتَّاب الشعراء نقد فهناك
عنه الحديث مجال يكون وإنما تجريح، وال بتأييد له نعرض وال إنشائيٍّا نسميه النقد من
مثًال فلشاتوبريان األدب، من نبغي ملا تبًعا نرفضه أو فنقبله إليه، يدعو ما واجهنا إذا
يقول: أن وله اليونان، أساطري وحي عىل الطبيعة إىل نظره يف املسيحية وحي يفضل أن
إىل فريفعها النفس عىل يحنو عميق صمت من بها ما الطبيعة إىل ردت قد املسيحية إن
جبل وكل نبع وكل غابة بكل استقرت وربات بآلهة الطبيعة حنايا اليونان مأل بينما هللا،
يدعو أن ولهيجو غريبة. لكائنات حظرية بل مقدًسا، معبًدا الطبيعة تعد لم حتى يَمٍّ، وكل
والتي أوروبا يف املعروفة املذاهب من الرومانتزم غري إىل يدعو أن ولغريه الرومانتزم، إىل

إيمان. عن سبيلها يف وتقتتل مثلها إىل تدعو جماعات ما يوًما عندنا تنشأ أن نرجو
الذي األدبي الرتاث يتناول ألنه وصفيٍّا؛ نسميه الذي واملفكرين األدباء نقد وهناك
كما تقريري، نقد النوع هذا من نقد وكل واملعارصون، السابقون والشعراء الُكتَّاب خلفه

األساسية. النقد مشكلة إىل نصل وهنا السابق، املقال يف رأينا
من أيدينا بني مما نستقري أن املمكن من هل نتساءل: أن حقنا من ألنه وذلك
من اللغة قواعد النحويون استقرى ما نحو عىل لألدب عامة أصوًال األدبية املؤلفات أمهات
كهذه أصوًال استقرينا وهبنا اللغة؟ مقوالت من املنطق الفالسفة استقرى أو االستعمال،
قواعد تتحكم ما نحو عىل الغد يف سينتجون أو اليوم األدباء ينتج فيما متحكمة أتراها
هل بل القياس، هذا نقبل أن لألدب الخري من وهل تفكرينا؟ أو تعبرينا يف املنطق أو اللغة

نقبله؟ أن املمكن من
فروع من فرع كل يف بالفعل اد النقَّ استقراها قد املبادئ من طائفة لدينا أن والواقع
قد الحظ لسوء ولكنه و«الخطابة». «الشعر» عن كتابيه يف أرسطو إىل الكل ومرد األدب،
يف كانت التي — املبادئ تلك اتخاذ إىل الناس جنح إذ اللغة؛ يف حدث ما األدب يف حدث
أن نحاول إذ اللغة؛ قواعد يف نفعل ما نحو عىل آمرة كقواعد — مالحظات مجرد األصل
باعتبار األشياء طبائع يف أنه كما للغة، إثراء شك ال فيه تطور، كل عن يُثني ِعنانًا نتخذ

التغري. األقل عىل أو التقدم دائمو أحياء يستخدمها أداة اللغة
ال فنحن قيمتها، بكل يذهب ال ذلك ولكن املدعاة. النقد أصول سخف يظهر هنا
كل نتجاهل أن نستطيع ال كما الُكتَّاب، كبار عليه جرى ما كل نتجاهل أن نستطيع
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حياتنا فنفسد ندعيها، باطلة حرية خلف وكسلنا جهلنا نخفي جهلة، كنا وإال اللغة قواعد
ذلك، من أبعد إىل نذهب نحن بل أصولها. يف االضطراب وإدخال تفاهمنا بأداة بالعبث
أن من ذلك عىل أدل وال للطاقة، وادخاًرا الخلق عىل عونًا األدبية األصول تلك يف فنرى
ولكم للقواعد، خضوًعا فنونها أكثر هو — اآلداب به تمتاز ما أخص وهو نفسه، الشعر
القافية رضورة بفضل دالة عبارات أو رائعة، صور من عليه وقع عما يحدثك شاعر من

الوزن. استقامة أو مثًال
ولهؤالء األدباء، كبار خلَّفها التي األدبية اآلثار أمهات تؤيدها قواعد فهناك وإذن،
أن أردنا إن لنا َمْعِدَل وال أصول، من عنه صدروا ما احرتام عىل يحملنا ما القداسة من
عنرصين بني نميز أن رشيطة عىل ولكن بهم، نهتدي أن عن إليه وصلوا ما مثل إىل نصل

األدب: يف

البرشية. التجربة عنرص (١)
األدبية. األصول ضوء عىل فيها ننظر الصياغة، عنرص (٢)

إىل مضطرون ألننا وذلك حرج؛ وبالصدر وصياغتها البرشية التجربة بني أميز وأنا
يف وحدة يكون يكاد قويٍّا، تداخًال العنرصين بني أن الواقع كان وإن اضطراًرا التمييز
نشاطنا مظاهر من غريه عن أدب كل يميز الذي الشخيص فالعنرص األحيان، من كثري

الصياغة. يف يكون ما كثريًا الروحي
األمر إِذ بالهني؛ ليس الفهم وهذا ذاتها، يف البرشية التجربة نفهم أن يجب هذا ومع
إال الغري عن نفهم ال فنحن املستطرقة، األواني بأمر يكون ما أشبه والقارئ الكاتب بني
نخطئ ما كثريًا بل االستجابة، عىل بقدرتنا محدود وفهمنا بنفوسنا. نفوسهم اتصلت إذا
يخطر لم ما فيه نرى أو ألفاظه، به توحي أن تستطيع ما فوق له نحمِّ ألننا نقرأ ما فهم
عليه تقع ما ال برءوسنا ما نقرأ لكأننا حتى هوانا وفق بمعانيه نجد لم إن قائله بباِل
أحيانًا يبلغ قد خطر موضع أيًضا ولكنه األدبية، لآلثار إثراء ريب وال هذا كل ويف أعيننا.

قليًال. عندها نقف أن تستحق مشكلة وهذه الباطلة، السفسطة مبلغ
فيها: يقول Eliot إيليوت اإلنجليزي لألديب كلمة من أصدق أعرف ال أني الحق ويف
ت عمَّ ظاهرة وتلك الحديثة.» اآلداب أثرت ما قدر يشء القديمة اآلداب يف يؤثر لم «إنه
يطبق Brunetiere كربونتيري كبريًا ناقًدا رأينا مثًال فرنسا ففي والغرب، الرشق عىل
صدر قد املختلفة أنواعه أن يثبت أن فيحاول السابق، األدب عىل الالحقة التطور نظرية
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الشعر مادة إن فيقول: القرد، عن اإلنسان دارون َوْهم يف صدر كما بعض، عن بعضها
حديث من شاهده ملا عرش، السابع القرن يف الدينية الخطابة مادة هي الرومانتيكي
حارة نغمة يف ذلك، شاكل وما املستمر وفنائها الحياة بؤس عن الرومانتيكي الشعراء

الخطابة. نغمة بعيد أو قريب من تشبه
تقوم التي الفلسفية النظريات يقحم العقاد األستاذ هو فها أخطر، عندنا واألمر
ليدلل طويلة فصوًال فيكتب األدب، ميدان يف شاملة عميقة نظرية أسس ذات كمذاهب
براعة عىل يدل قد مما ذلك، إىل وما األصلح ببقاء أو باالشرتاكية قال العالء أبا أن عىل
كل يف عنها صدر التي ومأساته العالء أبي لنفسية فهمنا عن شيئًا يغني ال ولكنه الناقد،

فكرة. أو إحساس شعر من كتب ما
األول الجزء فيأتي العالء، أبي عن عامة محارضات الخويل أمني األستاذ يلقي ولقد
حياته يف يسري من هو الحق املفكر أن يفرتض فهو ثابتة، غري مسلمات إىل مستنًدا منها
مردود قول وهذا حقيقيٍّا. مفكًرا ليس فهو وإذن ذلك؛ يفعل لم العالء وأبو تفكريه، وفق
بني واضح تناقض من مثًال وسينيك بيكون أمثال الفالسفة، تاريخ عن معروف هو ملا
بقًوى بل بعقولنا، الحياة يف نسري ال أننا من بداهًة ثابت هو وملا وتفكريهم، حياتهم
نستطيع وال رش أنه نعلم ونحن الرش نأتي مرة من ولكم املصدر، عضوي أغلبها دفينة،
ثم وسبلها، املعرفة نواحي كل يف العالء أبي بتناقض قوائم يحرر وهو عنه، نمسك أن
إال هو إن العالء، أبو كتبه ما كل أن إىل بحثه من الثاني النصف يف ذلك من يخلص
فلم سنني منذ فرويد به قال نقص» «مركب هو تناقضه مصدر وأن شاعر، خواطر
واتخذ وعممه قرون، منذ حق من اإلنسانية تعلم كانت فيما أرسف وإنما بجديد، يأِت
املركب هذا يدفع ولَِم عجبًا! فيا العالء، أبي عىل فطبقه الخويل األستاذ وأتى مذهبًا. منه
نعهده لم باستهتار فيها املغامرة إىل مثًال بشاًرا دفع بينما الحياة، اعتزال إىل العالء أبا

املبرصين؟ يف حتى
كتاب وهو العالء» أبي «ذكرى أولهما: العالء؛ أبي عن كتابان حسني طه وللدكتور
وأقسام العلمي البحث ملناهج األوىل حماسته يف يزال ال كان الذي الشاب حسني طه
تستعريه محفوظها عىل تحرص التي األزهرية بالثقافة عهد قريب يُعد وهو الفلسفة،
إىل يدعو ما هذا ويف شعًرا، أو كان نثًرا منقوٍل من به تستشهد ما لجمال تريد ما ألداء
يلم أن يريد األوىل املقالة منذ فهو للشاهد، لنمهد األصلية فكرتنا مجاراة عن االنرصاف
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تمناها التي تلك بالجزع، الطغرائي «إملامة الحديث البحث ملناهج وفًقا العالء، أبي بعرص
والسالم: العافية نفسه عىل وتفيض فؤاده ولتثلج علته، وتشفي غلته لتنقع

ع��ل��ل��ي» ف��ي ال��ب��رء ن��س��ي��م م��ن��ه��ا ي��دب ث��ان��ي��ة ب��ال��ج��زع إل��م��ام��ة ل��ع��ل

النفع موفورة الخري شاملة فهي املدى قصرية قليلة تكن مهما إملامة به يلم وهو
الغناء: عظيمة

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 أَِل��مَّ
ق��ل��ي��ل��ه��ا ل��ي ن��اف��ع ف��إن��ي ق��ل��ي��ًال س��اع��ة ت��ع��ل��ل إال ي��ك��ن ال ف��إن

مقتضيات من ليس ولكنه مرهف، أدبي ذوق عىل يدل جميل، وشعر جميل كالم وهذا
بعرص املؤلف فيه يلم الذي الكتاب من األول الجزء نرتك وما الحديثة. البحث مناهج
حتى العالء، أبي وشعر العالء أبي فلسفة إىل لنصل العالء أبي حياة وتاريخ العالء أبي
فهو الصميم. تمس أن دون الشكل عند تقف التي املدرسية التقاسيم من طائفة نجد
ثم ولزوميات، ودرعيات ونسيب ورثاء ووصف وفخر مدح من أبواب يف شعره يدرس
موجًزا حديثًا عنه فيتحدث لغوية، ومهارة وخيال وسخرية نقد من فيه بما نثره إىل ينتقل
إىل للفلسفة املسلمني تقسيم لدراستها اصطنع فلسفته إىل انتهى إذا حتى واٍف، غري
الرياضية الفلسفة والثاني: األدنى، العلم أو الطبيعية الفلسفة األول: القسم أقسام؛ أربعة
ثم العملية. الفلسفة والرابع: األعىل، العلم أو اإللهية الفلسفة والثالث: األوسط، العلم أو
وتناهي واملكان، والزمان املادة يف شعره فيورد العالء أبي عند األقسام تلك كل عن يتحدث
اإلنسان وأصل والبعث والنبوات واملالئكة والجن والتناسخ والروح والجرب هللا ثم األبعاد،
نظن وما والعزلة. والحيوان واالقتصاد والسياسة واملرأة والزواج والعدم والدنيا والغرائز
إليه انتهى الذي الرائع الفهم ذلك العالء، أبي فهم إىل تنتهي أن تستطيع كهذه دراسة
«مع كتاب آفاقه، واتسعت خربته تمت وقد حديثًا، ألفه الذي اآلخر كتابه يف املؤلف نفس
يكون ما أشبه العالء» أبي «ذكرى كتاب أن إلينا يخيل ولكم سجنه»، يف العالء أبي
يكد لم العالء أبا أن مع فمالها، املؤلف أتى األدراج معدة الرتكيب تامة األثاث، من بقطعة
هو بالفلسفة األوىل املعرفة طغيان ولكن باأللم، إحساسه فعىل ثبت وإن رأي، عىل يثبت

الشكلية. املدرسية الوجهة تلك املؤلف وجه الذي
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أدبنا يف الخطر العظيمة الغفران» «رسالة عن الكتاب هذا يف نجد ال ذلك بعد ونحن
األداء طرق عن وال وروحها، فكرتها عن وال تأليفها، وحدة عن ال يذكر، شيئًا العربي
وذلك العالء؛ أبي عن ُكتب ما خري أعتقد فيما فهو املؤلف لنفس الثاني الكتاب وأما فيها.
يتناوله بل العالء، أبي وحدة تفسد التي املدرسية واألقسام التفاصيل عند يقف ال ألنه
نقع هنا ولكننا بالقراءة، تغرينا روائية ووسائل جميل بأسلوب يقصها برشية، كتجربة
ظهرت التي التعليمية النظرة طغيان من يخلص يكد لم املؤلف ألن وذلك آخر؛ خطر عىل
يف يدخلها أن إيمان يف يحاول األوروبية، الثقافة آفاق يف رضب حتى حياته، أوائل يف
يف نستخدمه أن عىل ولكن إليه، الحاجة أشد يف نحن نافع اتجاه وهذا تفكرينا، مجرى
ومن املؤلف، مقارنات يف اإلرساف هذا يظهر ما وأوضح إليه. الركون يف نرسف وأال حذر،
الحديث، أدبنا توجيه يف التأثري عظيم من لها ملا الناحية هذه عند الوقوف من بد ال هنا

خطورة. من املنهج لهذا وملا
فهو املقارنات، إقامة وبني املؤثرات عن البحث بني التفرقة عدم هو نالحظ ما وأول
يكون أن طبًعا ينكر العالء؛ وأبي لوكريس الالتيني الشاعر بني للمقارنة يعرض عندما
إال يكن لم لوكريس أن فيقرر يعود ولكنه به، سمع أو لوكريس عرف قد العالء أبو
يكون أن املعقول من وإذن أبيقور، فلسفة عرفوا قد العرب أن ويقرر ألبيقور، تلميذًا
وأفكار، جزئية مسائل يف الشبه هذا يتلمس وهو العالء وأبي لوكريس بني تشابه هناك
يثبت لم العالء أبا أن من معروف هو ملا يناقضها، ما وفيه يؤيدها ما العالء أبي أدب يف
نعجب ونحن األبيقورية، بالفلسفة العالء أبو تأثر كيف نعرف لم ونحن رأي. عىل قط
مستقرة ثابتة فلسفة للوكريس أن من معروف هو ملا العالء، بأبي لوكريس مقارنة من
ابتاله رجل العالء أبو بينما لها، عرض مشكلة كل يف تقريرية فلسفة األجزاء، متماسكة
ونثره شعره فكل ذلك عدا وما والبؤس» «النعمى بغري يؤمن فلم أفكاره بلبلت بمحنة هللا
بينهما فاملقارنة اطراًدا، األلم لها يرتك لم التي النفسية لحالته ووفًقا الساعة وحي من
إلينا يخيل الجزئيات بعض عىل اتفاق من املؤلف أورده ما إن بل تنعقد. أن يمكن ال
عن يقول فاملؤلف بعدها)، وما (ص٢٣٢ الغائية بالعلة مثًال ولنرضب ثابت، غري أنه
غايتها أوجدت «قد لوكريس يقول كما األعضاء، إن إذ الغائية؛ العلة ينكر إنه لوكريس:
«طبائع من السادس الكتاب يف نجد ذلك ومع الغايات.» هذه لتحقيق هي توجد ولم
بما إحساس كائن كل «عند ترجمته ما بعده) وما ١٠٢٣) األبيات يف للوكريس األشياء»
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إذا بجبهته قرونه تربز أن قبل حتى الصغري فالعجل ملكاته، فيه يستخدم أن يستطيع
الفهود صغار وكذلك رأسه، حنى وقد ويطارده خصمه فيهدد استخدامها يحاول استثري
الطيور وأما وأنياب، مخالب لها تنمو أن قبل وأنيابها بمخالبها نفسها عن تدافع واألسود
ال ونحن بعد.» عليه تقو لم عونًا إليها طالبة أجنحتها ريش إىل تركن فرتاها أنواعها بكل
تدل هذه لوكريس عبارات أن الواضح من أليس ولكن العموم، عىل أبيقور نظرية نناقش
واملؤلف العكس؟ ال األعضاء خلق سبب هي العلة تلك أن وعىل الغائية، العلة وجود عىل
أن ربنا «يقدر والغايات»: «الفصول يف بقوله الغائية للعلة العالء أبي إنكار عىل يستدل
ويجد دمعه، مجاري بنانه وتكون بيده األصوات ويسمع بقدميه ينظر اإلنسان يجعل
دخًال هنا أرى ولست هامته.» عىل الغرض إىل ويميش بمنكبه الروائح ويشم بأذنه الطعم
كان الذي هللا قدرة عن حديث هنا وإنما ووظيفته، العضو بني تربط التي الغائية للعلة
يوحي أن يمكن ما القرآن ويف مبًرصا، العالء أبي من يجعل أن سبحانه أراد لو يستطيع
العالقة فما إلخ. … (النور:٢٤) َوأَْرُجلُُهْم﴾ َوأَيِْديِهْم أَْلِسنَتُُهْم َعَليِْهْم تَْشَهُد ﴿يَْوَم بمثله
أو املقارنة هذه وراء من نفع هناك وهل لوكريس؟ أو أبيقور وفلسفة العالء أبي بني هنا
التفكري يف مهارة عىل تدل كثرية نتائج ذلك عىل يبني واملؤلف لها؟ حقيقة أو إليها داٍع
فلسفة حقيقة تالقي ال كما النفسية، العالء أبي حقيقة تالقي أال أخىش ولكني والعرض،

روحه. أو لوكريس
أوجه عن البحث يحاولون دائًما فهم اللب، حريَّ طاملا نقادنا عند اتجاه بعد وهناك
نفس إن بل تتشابه، أن يمكن ال فالنفوس خاطئ، اتجاه وهذا مقارناتهم، يف شبه
والنفس الحس بعوالم الروابط ومن نفسيهما لون من فتكتسب أديبان عنها يعرب الفكرة
من املختلفة أحاديثنا تتكون ما نحو عىل منهما، أديب كل عند أصيلة يجعلها ما األخرى
الهجائية الحروف من ذاتها تلك تتكون ما نحو عىل بل بيننا، الشائعة اللغة ألفاظ نفس
انحصار رغم اللغة ألفاظ تتنوع كما حدٍّ غري إىل أفكارنا تتنوع ذلك ومع العدد، املحصورة

املكونة. وحداتها
حامد مقارنة منها االتجاه، هذا نفس عن صادرة العالء أبي حول أبحاث عدة وهناك
يف حميص قسطاكي ومقارنة العالء، وأبي عمر بني الخيام عمر عن كتابه يف الصواف
يف أدهم عيل األستاذ ومقارنة العالء، وأبي دانتي بني االنتقاد» علم يف الوراد «منهل كتابه

وشوبنهور. العالء أبي بني «الهالل» مجلة
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النفسية الحقيقة عن أحسب فيما بعيدة اإلصابة يف اختالفها عىل األبحاث تلك وكل
— األصيلة النفوس يف بخاصة — منه ينال أن يمكن ال تمايًزا النفوس تمايز وعن الثابتة
وغري «تني» زعمه مما ذلك غري أو الثقافة، أو املكان أو الزمان أو الجنس يف وحدة أي
طرق واختالف النفوس أصالة غري يشء كل فهموا الذين الشكليني، اد النقَّ من «تني»
أو شعور أو حس من حناياها يف يدور بما بل وأشياء، ناس من يحيطها بما انفعالها

فكر.

الغفران» و«رسالة العالء أبو (3)

ننفذ لم ما فهمها يمكن ال بحيث العالء، أبي محنة أصداء من مجموعة الغفران رسالة
يف الخطرية نتائجها ندرك وأن العالء، أبو عاشها التي البرشية التجربة تلك معنى إىل
ألن وذلك للناقد؛ عمل أهم هو الصحيح وجهها عىل التجربة تلك وفهم وتفكريه، إحساسه
إىل ينتهي أن يمكن ال الشاعر أو الكاتب حياة يف أثرت التي العوامل عن والبحث التفسري
دائًما يظل ذلك ومع مؤثرات، من العالء أبي حياة يف بما العلماء يبرصنا فقد نهائي، يشء
املؤثرات، بتلك انفعاله كيفية يف تتلخص التي األديب أصالة هو تفسريه، يمكن ال يشء
أثر تفاوت من كان ملا يعرض حسني طه كالدكتور ناقًدا نرى أن يف السبب هو وهذا
الوحشية»، العالء أبي «غريزة يسميه ما غري تعليًال يجد فال وبشار، العالء أبي عند املحنة
تلك سبب هو نفهمه أن نريد ما إذ دور؛ من فيه ملا يغني ال التفسري هذا أن الواضح ومن

بها. تميز التي الوحشية
يستقيم الفهم هذا أساس وعىل التفسري، محاولة من خري الفهم فمحاولة وإذن،
رسالته أداء يف ينجح لم الوصفي النقد من الكثري أن فيه شك ال والذي يعوج، أو النقد
الذي األدب أو العرص روح بله ينقدون، من لنفوس صحيح فهم كل عن أصحابه لعجز
لنفسه فيخلق يبدأ لم ما مثًال اليوناني األدب يتذوق أن يستطيع ال فاملرء له، يعرضون
بروحهم يتشبع حتى وتاريخية، أدبية آثار من خلفوا ما بقراءة قديمة يونانية روًحا

عندهم. تتداعى كانت ما نحو عىل وإحساساته خواطره فتتداعى
العرب حياة تصور عىل القادر الخيال ذو فالناقد القديم العربي أدبنا يف كذلك واألمر
يف ما يدرك أن يستطيع يلعب، الذي الدور يحيا أن عىل الجيد املمثل قدرة بها واإلحساس
ومع أدبنا، يف مثيًال لهما أعرف ال وصدق جمال من ل الرُّحَّ القوم هؤالء عند الديار بكاء
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تمهيد مجرد إال فيه يرى ال ناقد من كم بل البكاء، هذا من يسخر أحمق من نرى كم ذلك
عن قصور قل أو النفسية، العربي لحقائق فقري نظر وهذا العرب، عند الشعر ألغراض

الغري. تجارب فهم
يريد ملن بد ال إذ إنسان؛ كل مقدور يف هو وال الهينة، باملهمة ليس النقد أن والواقع
بحيث جمود، من النفس يف بما يذهب غنًى الحياة بتجارب غنيٍّا يكون أن يحاوله أن
مرونة إىل يحتاج وهذا جديد، محيط يف بالخيال لتعيش محيطها من تخرج أن تستطيع
فهم عىل الطويل باملران وإما املبارشة، بالتجارب إما أمرين: بأحد إال تُكتسب ال نفسية

األدباء. يقصها كما الغري تجارب
الثالث الجزء ويف مرضب، كل العالء أبي روح فهم يف عندنا اد النقَّ رضب ولقد
مفكرينا كبار من لكثري عديدة آراء الكيالني كامل األستاذ طبعة الغفران» «رسالة من
بفكرة منهم كل أتاه بل أدبه، ملنطوق أنفسهم يخضعوا لم الغالب يف ولكنهم وأدبائنا،
أننا عىل دليل وأكرب عندنا الداء موضع وهذا يثريها. التي املسائل من مسألة يف سابقة
من بدًال مدلوله منه وينتزع للفن يخضع الذي املنشود، األدبي النضج عن بعيدين نزال ال
األوروبيني. كتب يف مطالعتنا أو اإلسالمية ثقافتنا قبل من لنا كونته رأيٍّا عليه يميل أن

«كان العالء أبا أن فيه يقرر النجار، الوهاب عبد لألستاذ رأي اآلن يدي فبني
بالدين املتظاهرين التقوى منتحيل عىل الوطأة شديد كان وأنه اليقني، قوي الدين متني
الخيال إليه جر يشء هو وإنما سخرية، وال هزًؤا بالدين يقصد «لم وأنه والتصوف»،

التصوير.» يف اإلغراب حب وأماله الشعري
قدر الدفاع هذا إىل حاجة غري يف العالء أبا وأن واسعة، هللا رحمة أن الواضح ومن

ونفيد. لنثرى إياها ومشاركته الرجل ذلك محنة فهم إىل نحن حاجتنا
عن فيه يصدر فهو وجدي، فريد األستاذ الروحي املفكر ذلك رأي يف األمر وكذلك
بكيفية يبرصنا أن دون العالء أبي عىل يطبقها أن يحاول اإليمان حقيقة عن سابقة فكرة
العالء أبو أراد العالء أبي إيمان فيه يصب أن يريد كالقالب فهي أدبه، من لها استقرائه
صفات تنتحل ذهنية لصورة الخضوع هو التدين كان «إذا يقول: حيث وذلك يرد، لم أو
بالفضائل والتحيل عقاب، من خوًفا الرذائل يف والتأمل البرشية، الصفات من منتزعة علوية
والجمود والنظر، العقل أحكام وإهمال واملعامالت، العبادات يف والتقليد ثواب، يف طمًعا
هو التدين كان إذا قلنا: الرتقي، ناموس عىل واالستعصاء تتغري، ال نفسية حالة عىل
نفهمه ما عىل — التدين كان إذا ولكن متدينًا. يكن لم العالء أبا فإن الروح، هذه تقمص
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والقلب العقل صفحتي وتعريض ذهنية صورة كل محو هو — اإلسالم معنى من اليوم
والثورة الخياالت، عبث من الشكوك تحميها الحقيقة عليها ترتسم أن رجاء املطلق للوجود
واستشعار الطبيعة، سنن يوافق ال نظام كل وعىل العقل، بداهة يناقض تقليد كل عىل
ال ألنها الدنايا؛ عن والرتفع مكان، كل من بنا يحيط الذي الضخم املجهول من الروعة
التدين كان إذا قلنا: حدودها، أدنى إىل البدنية الحاجات وإحالة اإلنسان، وكرامة تتفق
مع يتفق ال ولكنه جميل، كالم وهذا تدينًا.» الناس أعمق من كان العالء أبا فإن هذا، هو
نفسية حالة هو كما وشعائر، تصديق الدين ألن آخر؛ دين أي روح مع وال اإلسالم روح
وجدي لألستاذ خاص فهم هو وإنما العالء، أبي نفسية مع يتفق ال وهو أخالقية، ومبادئ

العالء. أبي عىل يمليه أن يريد
العقاد، واألستاذ حسني طه الدكتور بني نشبت التي الخصومة يف أغرب واألمر
لم اآلخر العالم إىل الرحلة هذه يف العالء أبي فكرة أن — يعلم فيما — فيؤكد يبدأ والعقاد
يف يدخل عجيب قول وهذا والهاوية. األوملب يف محاوراته يف لوسيان غري أحد إليها يسبقه
تدهشنا ما كثريًا والتي كتب، ما كل يف لها حرص ال التي العقاد األستاذ تأكيدات سلسلة
لوسيان، قبل اليونان عرفها اإلنسانية، قدم قديمة اآلخر العالم إىل الرحلة ففكرة لجرأتها.
لنزول وصف من اليونان أساطري يف ما يعلم والكل العالء. أبي قبل العرب وعرفها
هومريوس وصف يعلم والكل أوريديس، زوجته منه ليسرتد اآلخر العالم إىل أورفيوس
نعلم كما العالم. بذلك إنيوس لرحلة «اإلنيادة» شاعر فرجيلوس ووصف أوليس، لرحلة
الجميل، الرائع الرحالت تلك ومن ونومهم، يقظتهم أحالم يف املتصوفة أشعار جميًعا
أربري، الدكتور املسترشق نرشه الذي «التوهم» يف املحاسبي أسد بن الحارث كوصف
رسالة شهيد ابن كتب العالء لعرصأبي عرصمقارب ويف بك. أمني أحمد األستاذ له وصدَّر
ص٢١٠)، (ج١، الجزيرة» أهل محاسن يف «الذخرية بكتاب املنشورة والزوابع» «التوابع
لم الغفران رسالة فكرة أن العقاد يؤكد ذلك ومع الغفران. برسالة الشبه شديدة وهي
الرسالة عىل الحكم إىل ذلك من يخلص وهو (؟) لوسيان غري إليها العالء أبا يسبق
وفذلكة لبقة، وفكرة طريف، وفن شائق، وأسلوب العربية، آدابنا يف وحدها «نمط بأنها
نفحات من نفحة كأنها إليها ينظر أن وأما واللغة، النحو نكات من ألشتات جامعة
الشعراء، تمثيلها يف يفتن التي الكربى القصائد من نعرف ما مثال عىل الشعري الوحي
الصور توليد أعمال من عمل كأنها إليها ينظر أو اخرتاًعا، يخرتعونها التي والقصص

ا.» حقٍّ ذلك فليس املحسوسة، املدركات لباس املجردة املعاني وإلباس
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قد األرض أن نعلم وما بها، سلَّم من يُعلم ال مسلمات إىل يستند غريب كالم وهذا
مواقف يتصور لم العالء أبا أن نظن ال كما اخرتاًعا، القصص يخرتعون ُكتَّابًا أنجبت
يف العقاد يجادل طه الدكتور ورد سخرية. من بنفسه ما تحمل عديدة حسية وأوضاًعا
النص نتناول بأن الخصومة هذه عن أغنانا كان وما معيدة، أو خالقة أهي الخيال قدرة

النفس». علم «فلسفة إىل الرجوع دون فيه ما نبني
العالء». أبي و«سخرية العالء» أبي «تشاؤم مشكلتي يف األمر وكذلك

دائًما هو الداء موضع ولكن املعري، عن مقاالت عدة العقاد األستاذ «مطالعات» ففي
أدبنا عىل األوروبية الكتب يف مطالعاتهم من كونوها آلراء ُكتَّابنا إقحام من ذكرت ما
تواضع يف به ما واستخالص فهمه عىل والصرب األدب لذلك الخضوع من بدًال إقحاًما،
التشاؤم أن مع بعدها)، وما (ص٧٠ العالء أبي تشاؤم بتقرير يبدأ فالعقاد وإخالص.
بني ة قَّ الشُّ اتساع مصدره التشاؤم أن نعلم بعُد ونحن ونتائجه. لونه نعلم أن نريد ما هو
النفوس، يف تتفاوت نتائجه أن نعلم ولكننا نبغي، ما وبني قدرتنا بني أي والواقع؛ األمل
قد كما النفوس، بعض يريح قد واليأس اليأس. حد تبلغ قد العالء كأبي رجل عند فهي
العقل. بحساسية تكون ما أشبه السخرية من نوع إىل يرصف قد واليأس أخرى، يحطم
من نبغيه كنا ما وهو ككل، العالء أبي محنة فهم نحو الصحيح االتجاه نلمس وهنا

فيها. غناء ال بتعميمات مكتفني يفعلوا لم ولكنهم نقادنا،
أول أنه حسني طه الدكتور ذكر كما العقاد، عنها تحدث فقد السخرية، أمر وكذلك
واضح بفهم حديثهما من نخرج ال ولكننا الغفران»، «رسالة يف إليها األنظار لفت من
هي أحسب فيما ذلك وعلة النفس، اتجاهات من يشابهها عما لها تمييز أو السخرية لتلك
السخرية. ويف التشاؤم يف إليه نقصد ما قليًال ولنوضح الدقيقة. املفارقات إىل افتقارنا

قوانني من فيه وما للوجود فلسفية لنظرة وليًدا عقليٍّا تشاؤًما يكون قد فالتشاؤم
إىل العقيل بضعفنا نمتد بحيث الطموح من لسنا ألننا يعنينا؛ ال وهذا شوبنهور، كتشاؤم
العالم يبنون للفالسفة ذلك ولنرتك أسوؤها، أو املمكنة العوالم خري بأنه العالم عىل الحكم
منهم، الكوميديا ُكتَّاب حتى الغالبة صفتهم وتلك األدباء، تشاؤم يعنينا وإنما يريدون. كما
من حسهم يف ملا متشائمون كلهم الرومانتيكية فشعراء التشاؤم. ذلك ألوان تفاوتت وإن
األمل. جماح كبح عن البرشية اإلرادة وعجز الحياة، محن بوقع الشعور يف يبالغ إرهاف
بأمنه وتذهب قواه من فتعطل الحياة أحداث تأتي ثم رشيف، أصل من أحدهم يولد ولقد
«يتثاءب حزين به فإذا بشاتوبريان، الفرنسية الثورة فعلت كما مجد، من يبغي كان وما

التشاؤم. إىل منه الحزن إىل أقرب االتجاه من النوع وهذا يحياها، أن من بدًال الحياة»
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عن الجسد آفات به تقعد من «ليوباردي» اإليطايل الشاعر أمثال الشعراء ومن
ويتألم.» يحس نخًرا جذًعا إال ليس «إنه يصيح: به فإذا يريد، كما الحياة يف املغامرة
من اليأس يشبه ما فأصابهم منها فرار ال محنة بهم نزلت ممن العالء أبي أمثال ومنهم
وكل عقيدة وكل فكرة بكل يلهو الذي العقيل االستهتار من رضب يف بها فتربموا الحياة
يف اللذات والتمس فغامر عمًال استهرت من ومنهم ذلك. غري يستطيع ال اليأس ألن عاطفة؛
فاستهتار سيان، بعد واألمر ليأسه. مظهًرا أيًضا هذا وكان كبشار، تعفف وال حياء غري
تشاؤًما هذا نسمي حد أي إىل ندري ال بعد ونحن واحد، مردهما العمل واستهتار العقل

الثورة. إىل يكون ما أقرب وهو
وهي مظاهره، هذه ولكل ثورة، وهناك يأس وهناك ألم وهناك حزن إذن هناك
األشياء يف الرش لجانب وتغليب الفروض، ألسوأ دائم توقع هو الذي التشاؤم عن تختلف
صفته ليس ولكنه هذا، من يشء العالء أبي تفكري ويف فيها. الخري جانب عىل والناس
برأي، يشء يف يجزم يكاد وال رأي كل إمكان يرى الذي العقيل يأسه يف نراها التي الغالبة،
فيها. له ذنب ال التي ملحنته بأمله؛ اليقني غري يقينًا يعرف لم الذي العاطفي يأسه ويف

نستطيع ما بني نميز أن من أقل فال لها، عداد ال نفسية ألوان كذلك والسخرية
التهكم غري وهي ،Humour بالهيومر املعروفة العبث» «روح فهناك منها. بينه التمييز
منها فلكل ،le comique الضحك وغري ironie الدقيق بمعناها السخرية وغري sarcasme

حياتنا. يف دوره منها ولكل النفيس مصدره
عن فيها يتحدث عميقة أسطر عدة األدب» عن «دفاع كتابه يف ديهامل ولجورج
روح عن تختلف الهيومر روح «إن يقول: إذ منه؛ ليس ما وبني بينه ويميز «الهيومر»
يصعب بحيث خاصة، ولغة خاص بأسلوب الضحك إثارة إىل يرمي فاإلضحاك اإلضحاك،
عارضة نفسية حالة هو الذي الخالص املرح غري وهو مثًال، الرتاجيديا يف يستعمل أن
«أن وعنده النفس.» حقائق عن الكشف عىل قدرة لها وليست دوامها، يقرص أو يطول
يكون ولقد مظاهره، كافة يف اليشء نرى أن من يمكننا الضياء، يف التغري من نوع الهيومر
نوع الهيومر ويف داللتها، املظاهر تلك تكتسب بفضله تناقض، املظاهر تلك بعض بني
استعداد «الهيومر إن ثم الرصيح.» الهزل يعرفه ال النفس وتمالك والتحفظ الخفر من
وأن ترى ما كل تقول وأن ترى ما كل تعرف أن عن تصدف ال صادقة نفس يف طبيعي
عن للعبارة نتخذها نفسية حيلة — ديهامل قول حد عىل — إنه أي تعرف»؛ ما كل تقول

البارزة. العالء أبي صفات من صفة وتلك وتحفظ، خفر يف عنه نعرب أن نريد ما كل
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من الناس فمن النفوس، طبائع إىل مرده بينهما فالفرق والتهكم السخرية وأما
الفلسفي الطبع إىل أميل هادئة نفسية حالة فهي عليه، حملها ليهون آالمه من يسخر
الغري حمق ترحم ال التي العنيفة النفوس عن فيصدر التهكم وأما الشعراء. طبع إىل منها
الغري إىل امتدت وإن وإليها النفس من تكون ما أغلب فالسخرية منه، فتتهكم جهله أو

اآلخرين. ضد قوي سالح التهكم بينما رفق، ففي
عبارة عنه العبارة نريد ال الذي نفوسنا، مكنون عن للعبارة مختلفة طرق هذه وكل
ومنهم اعوجاجهم، من ليقوِّم الناس من يضحك من موليري أمثال الُكتَّاب فمن مبارشة،
عىل ثورتنا ثم الناس، بضعفاء ورفقنا شجوننا ليثري يضحكنا ممن شابلن شاريل أمثال
يبكي أن من وخوًفا لنفسه انتقاًما يضحك الذي فيجارو أمثال من وهناك منهم، الظاملني
هذا ومن عالًجا، لها يعرف ال لظواهر ُمرٌّ اجتماعي نقد ضحكه من ومنهم محنه، من

.Rabelais ربليه ضحك النوع
هي وإنما هذا، كل من شيئًا ليست العالء أبي سخرية نسميه ما أن الواضح ومن
يستطيع وال بل أمله، بغري يؤمن ال ألنه يشء؛ كل عنده استوى رجل عبث يأس، عبث

وحياء. خفر يف إال األلم هذا عن يعرب أن بطبعه
يسميه مما العالء أبي نفسية يف ما أن الوضوح، بعض اآلن أمامنا يتضح وهكذا
فالقت نزلت محنة من به ابتيل ما إىل مردهما وعبثًا ثورة ونسميه وسخرية تشاؤًما نقادنا

نفهمها: كما النفسية تلك ولنصور أدبه، من أيدينا بني ما أنتج ا خاصٍّ مزاًجا
والغايات»، «الفصول يف وال شعره يف ليس العالء أبي لنفسية فهمنا مفتاح إيلَّ يخيَّل
لهذا هللا وإرادة والرش، الخري مشكلة يناقش حيث الدعاة؛ لداعي رسائله يف هو وإنما
عماه. محنة غري نفسه يف املشكلة هذه يحرك لم أنه الواضح ومن إرادته. عدم أو الرش
طوال العالء أبا اإلمكان عدم أو منه اإلفالت وإمكان ومصدره، الرش مشكلة عنَّت ولقد
أكثر األخالقي التفكري عليه غلب ولهذا الفهم؛ من اليأس إىل األمر به انتهى ولقد حياته،
عقليٍّا، يشء كل بإمكان واالعتقاد يشء كل يف الشك إىل انتهى ولقد العقيل. التفكري من
ملحنته يدرك أن يستطع لم إنه عمليٍّا. يشء أي إمكان عدم من وثقته يشء كل من ليأسه
هو الذي هللا أهو الرش؟ هذا به أراد من ثم كغريه؟ بصريًا يُرتك أو يُخلق َلْم ِلَم حكمة،

نهاية؟ من املحنة لهذه أما ثم مطلق؟ خري سبحانه

ب��ف��ان��ي ل��ي��س وال��ظ��الم ف��ن��ي��ت األم��ان��ي ب��ي��ض ف��إن ع��ل��الن��ي
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العقل ذلك يف بل واألديان، هللا يف حتى يشء، كل يف الشكوك تساوره أن غرابة فأي
وعنده له؟! قسم بما الرضا نفسه إىل فيحمل الرش مشكلة يحل أن عن عجز الذي نفسه

يقني: ال هدم أداة العقل أن

وازدراه��ا ب��ال��م��ذاه��ب ت��ه��اون ِح��ج��اه إل��ى ال��ل��ب��ي��ب رج��ع إذا
ص��راه��ا ف��ي ج��ه��ل ي��غ��م��س��ك وال ل��ب اه أدَّ ب��م��ا م��ن��ه��ا ف��خ��ذ
ع��راه��ا؟ ب��ه ي��ش��د ع��ق��ل ف��ه��ل وج��ه ك��ل م��ن أدي��ان��ه��م وه��ت

قوله: ثم

ل��ه ع��ق��ل ال َديِّ��ٌن وآخ��ر ِدي��ن ب��ال ع��ق��ل ذو األرض أه��ل اث��ن��ان

حس: يقني بل عقل يقني يكن لم ريب ال فهو حياته، يف يقني إىل ركن قد كان وإذا

ن��ع��م��ى؟! وال ش��ق��اء ال أن أث��ب��ت��وا ف��ه��ل ح��ق��ي��ق��ة ألم��ر م��ا أن��اس وق��ال
س��ع��ي��ا ب��ه��م ال��ض��الل خ��ي��ل ج��رت ح��ي��ارى م��ع��ش��ر وال��ن��ف��ي اإلي��ج��اب ف��ي وش��كَّ��ك
زع��م��ا أك��ذب��ن��ا ال��ن��اس رب وي��ع��ل��م وت��ش��اج��ر م��زع��م ف��ي وه��م ف��ن��ح��ن

إيمان ريب ال وذلك الغري، ونعمى هو شقاؤه والنعمى، بالشقاء إيمان إذن إيمانه
واأللم اإليماَن؟ األلُم ولَّد ومتى اليقني، إىل يقودها أن ال النفس يحطم بأن خليق سلبي
لتكاد حتى وأمان، ورًضا وسكون اطمئنان اإليمان بينما وضجر، وتبلبل وحرية سخط

ا. تامٍّ تناقًضا األمرين بني تحس
ملحابسه أو ملحبسيه رهينًا والناس الحياة فاعتزل يقني، كل من العالء أبو يئس

الثالثة.
لم ما تعمل الروحية حياته بقيت ولكن العملية، حياته يف عليه ستار أُسدل وبذلك
اللون ذلك العميل نشاطه واتخذ فيها، والرضب الحياة معالجة من فعًال تحقيقه يستطع

مظاهره. أحد الغفران» «رسالة جاءت الذي العبث من

الغفران» «رسالة (4)

ن��ع��م��ى؟! وال ش��ق��اء ال أن أث��ب��ت��وا ف��ه��ل ح��ق��ي��ق��ة ألم��ر م��ا أن��اس وق��ال
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منه نفهم أن عىل النفسية، العالء أبي مأساة — أحسب فيما — ترتكز البيت بهذا
بل والنعمى»، «بالشقاء آمن وإن حقيقة»، ألمر «ما بأنه يؤمن الذي الرجل ذلك هو أنه

رسه: عن تساءل فطاملا الرسور وأما األلم، عرف إنه إذ فحسب؛ بالشقاء

اب��ت��ه��ج؟ ِم��َم ال��ق��وم: ض��اح��ك وس��ْل ح��زن��ه ف��ي ل��جَّ ب��اك��يً��ا أِع��ن

حق: املوت بأن يؤمن وهو

ح��ول��ي األق��وام م��ص��ارع وت��ل��ك ع��ن��ي ال��ح��ول ب��ع��د ال��ح��ول ي��ك��رُّ
ِل��ي وانْ��تَ��َح��ْوا ال��م��ع��اول أخ��ذوا وق��د ل��ج��اري ح��ف��روا ب��األل��ى ك��أن��ي

فيفزع:

ال��ه��ائ��ل ال��ن��ب��أ م��ن ف��آٍه ث��وى م��ن ع��ل��ى ال��ت��راب ي��ه��ال

إحساسه: فلحديث اطمأن فإذا

وأم��راض��ي أوص��اب��ي أف��ق��د ف��ثَ��مَّ م��ض��ط��ج��ًع��ا األرض ب��ب��ط��ن غ��دوت م��ت��ى

أو:

األس��ر م��ن خ��ل��ص��ت أن��ي أَُخ��بِّ��ْرُه��ُم أس��رت��ي ال��م��ن��ي��ة ب��ع��د م��ن أل��َق م��ت��ى

وهو نفسه، تستشعر ما بغري يثق ال فهو حسيٍّا، يقينًا العالء أبي يقني جاء وهكذا
فيما شك ثم أمله، ومن أرسه من بالخالص يقني باملوت، يقني باأللم، يقني سلبي: يقني
حديث أو عقلنا حديث ذلك يف سيان النقل، أو العقل به يحدثنا ما كل يف أي ذلك؛ عدا

النقل. ذلك مصدر كان وأيٍّا الغري، عقول
حكمة فهم عن العالء أبي عجز من السابق املقال يف ذكرت ما هو املأساة هذه ورس
عن وعجز األلم من يقني نفسه؛ يف بوقعها القوي إحساسه مع محنة، من به ابتيل ما

كتب. ما كل يف تحكمت التي النفسية الحالة مصدر هو هذا الفهم،
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مربًحا، أمًلا فتألم بملكاته، املعتز الحس املرهف وهو العمى، محنة بالرجل نزلت
أيًضا، الفهم من فيئس عزاء، رسها فهم يف يجد أن حاول ثم منها، اإلفالت من ويئس
أكون أن املمكن من يكن لم وهل غريي؟ دون ابتُليت ولَِم فزع: يف يتساءل به ولكأني
الذي العقيل االستهتار ذلك إىل به فانتهت تفكريه، عىل املمكنات وطغت كسواي؟ بصريًا
رسالته. يف يطالعنا الذي العبث ذلك أساس يف نجده كما متناقضاته، من الكثري يفرس

التسليم أو منه الخالص عن والعجز باأللم اإلحساس طول أن فيه شك ال والذي
رأي، بأي يؤمن وال رأي كل يردد العقيل اليأس من نوع إىل يقود بأن خليق بحكمته
رضب وهذا البطالن. أو بالصحة فيه وتقيض تفكرينا تحكم التي الواقع قيود امحت وقد
فريفضونه، الواقع تغيري عن يعجزون ممن رجال إليه ِسيق كم العقلية الثورة من عنيف
ال باأللم إحساسهم قوة ألن أحد؛ وبكل يشء بكل إيمانهم ذهب وقد له، وجود ال وكأن

لغريه. فراًغا نفوسهم يف تدع
هو واقعه تجتْح لم عنيفة ثورة يف فرفضه بالواقع، يرىض أن العالء أبو يستطع لم
األلم أرهف وقد املمكنات، عالم يف الجريح بعقله ورضب واقع، كل اجتاحت بل فحسب،

العقول. حساسية مظاهر أكرب والعبث عابث، به فإذا تفكريه،
بقدمه ينظر اإلنسان يجعل أن ربنا «يقدر والغايات»: «الفصول يف قوله تذكر أال
الروائح ويشم بأذنه الطعام ويجد دمعه مجاري بنانه وتكون بيده األصوات ويسمع
فِلَم ذلك صح «وإن تهمس: نفسه بنجوى وكأني هامته»، عىل الغرض إىل ويميش بمنكبه
إيمانه فتزعزع بفان»، ليس والظالم األماني بيض بنفسه، و«فنيت بصريًا؟» يرتكني لم
من رضبًا الواقع ألم أحالها املمكنات عزت وإذا يثقله؟ والواقع يؤمن وكيف ممكن، بكل

املحن. كل من به ننتقم الذكاء أعياد من عيًدا فيه نجد العبث
حقائق عىل ثورة أكرب نفسه تصورها يف أنواع املمكنات هذه من العالء أبي جنة ويف
أعىش فهذا الشفاه، لها فتفرت تتقابل نسبًا العبث روح أحالتها وقد بها فكيف اإليمان،
عوران وهؤالء قواًما.» ظهره وانحناء حوًرا، عشاه وصار غرانًقا «شابٍّا أصبح وقد قيس
الشيخ زهري وهذا الجنان.» أهل يف عيونهم من أحسن القارح ابن يَر «لم الخمسة قيس
إن بل الربم.» من تأفف وال هرم جلباب لبس ما كأنه الجنية كالزهرة «شاب الفاني

الكافور. من أنصع بياًضا بسوادها لتستبدل السوداء توفيق الجارية
الفرتاسه القاصدة أسد دخلها جنة يف التغيري هذا إىل الناس يصري أن عجب ومن
حفظت ألنها الدرياق؛ من أفضل أصبح رضابها حية دخلتها كما لهب، أبي بن عيينة
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بل للكتاب، تالوته استماعها وطال البرصي الحسن دار دنيانا يف سكنت إذ القرآن
كرى1 قد مؤمنون ركب به فمر القفار بعض يف يروض كان ألنه ذيال «أخنس دخلها
«علج ثم الخلود»، يف أسكنه بأن هللا فعوضه السفر، عىل به واستعانوا فرصعوه زادهم،
يف فباعه كالسلب، له إهابه وكان بمخلب صائد صاده إذا بمخىش، عنده التلف ما وحيش
فشملته الصالحون بنزيعه وتطهر الكرب، بمائه ُشفي غرب2 منه فاتخذ األمصار، بعض
التي القرآن جنة تلك وليست حساب.» بغري فيها يرزق الجنة فدخل أولئك، من بركة
ِمنَْها ُهْم َوَما نََصٌب ِفيَها ُهْم يََمسُّ و﴿َال أجسامهم وجمال شبابهم فيها املؤمنون يعاود
النهز أتاحت وقد املضنى، العالء أبي عقل بها يعبث ممكنات هي وإنما ِبُمْخَرِجنَي﴾،
إىل وما السوداء وبياض األعىش َكَحَوِر األلفاظ، تداعي بل األدب، ذكريات العبث لذلك
مثل كلها مثلها العالء أبي جنة إن الحق ويف املعري، كتب ما كل يف له حرص ال مما ذلك
هللا خلقه رضب عىل «إنها قائًال: القارح ابن املالئكة أحد عنها حدث التي العني الحور
الصالحة»، األعمال من عمل ملا العاجلة الدار من نقله ورضب غريها، يعرف لم الجنة يف
الجنة حقائق يف كما املايض، ذلك ويف الخلد، وجنة العرب مايض من عجيب مزيج فهي
ذلك يحوط بما — لألوضاع وقلبها نسبها يف املمكنات، من أنواع من العالء أبا يمكن ما
أحمد فيها نرى فلقد العابثة، لروحه يمكن ما — الحديث وواقعية الدراما منحى من
ويتوافيان، يتصافحان فصارا يزيد بن محمد عىل الحقد من قلبه غسل وقد يحيى بن
ملا وأصحابه الكسائي حمزة بن عيل عىل الضغن من قلبه سويداء رحضت وقد وسيبويه
ُصُدوِرِهْم ِيف َما ﴿َونََزْعنَا العزيز: الكتاب يف جاء كما فهم الربامكة، مجلس يف به فعلوا
كما يتشاجران، واألعىش الجعدي النابغة نرى بينما ُمتََقاِبلنَِي﴾. ٍر ُرسُ َعَىل إِْخَوانًا ِغلٍّ ِمْن
الجعدي فيصيح «نزفوا3 قد وكأنما اإلقذاع حد بهم الخصومة وتبلغ الشعراء، يتشاجر
األقضية ولكن املنكرات، من الجنة دخولك أن فأقسم ضل، ابن ضل يا اسكت باألعىش:
خري هو من بها صيل ولقد النار، من األسفل الدرك يف تكون أن َك َلَحقُّ هللا، شاء كما جرت

بك.» ُغلط قد إنك لقلت العزة رب عىل الغلط جاز ولو منك،

نفد. 1

دلو. 2

يجنون. أي: يُنِْزُفوَن﴾؛ َوَال َعنَْها ُعوَن يَُصدَّ ﴿َال تعاىل: قوله من 3
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عنهما يرد لم من يتقاتل بينما بدنيانا، الخصومة بينهم احتدمت من يتصاىف وهكذا
يف ألف ما إىل زيد بن عدي يرصف لرتاه حتى املتصل، العالء أبي دأب وهكذا اقتتال،
يأبى كما أَْكَربُ﴾، ِهللا ِمَن ﴿َوِرْضَواٌن وخريات متع من الجنة يف ما رغم قنص، من دنياه
إال تتذوق ال التي نفسه لهوى إرضاء بقدرته هللا قيضها مطلقة ناقة يحتلب أن إال الهذيل
﴿اْلَحْمُد أِن صاح يريد ما أصاب إذا حتى لبن، من أنهار من الجنة يف ما رغم اعتادت ما
َونُوُدوا ِباْلَحقِّ َربِّنَا ُرُسُل َجاءَْت َلَقْد هللاُ َهَدانَا أَْن َلْوَال ِلنَْهتَِدَي ُكنَّا َوَما ِلَهذَا َهَدانَا الَِّذي هلِلِ

(األعراف:٤٣). تَْعَملُوَن﴾ ُكنْتُْم ِبَما أُوِرثْتُُموَها اْلَجنَُّة ِتْلُكُم أَْن
العقل تحرر حتى ظلمه عىل وثرنا الواقع رفضنا قد دمنا ما أنه العالء أبي وعند
الجريح، وعبثه هو خياله قدرة بل بعزيز»، ربنا قدرة عىل يشء ثمة «فليس حكمه من
ولسكانها الوحوش، أو البرش خيار تضم أن وللجنة يعود أو غلها ينتزع أن فللنفوس
عىل هللا يحمد أن للهذيل بل واحتالب، قنص من ألفوا ما إىل يعودوا أو بلذاتها ينعموا أن
كله فاألمر املؤمنون، يورثها التي الجنة تلكم الحليب ذلك يف يرى وأن حليبه إىل هداه أن

حقيقة». ألمر «وما عبث
القارح بابن مر فإذا العبث، من ويمكن للتصور يحلو كما تتناسخ، أن للكائنات بل
املزاهر وبأيديهن الجنة ويش يف يرفلن كواعب جواري فرصن انتفضَن اإلَِوزِّ من رف
يحصيه ال عدًدا يساقط ثم لوقته يينع أن الجوز لشجر بل املالهي، من يلتمس ما وأنواع
منسوبة أبيات عىل يرقصن الرائني، يرقن جوار أربع عن منه واحدة كل وتنشق هللا، إال
عبيدة أبو فيشتهيه حسنًا، رآه من يرس الجنة طواويس من طاوس يعرب كما للخليل،
عظامه انضمت الوطر منه قىض فإذا الذهب، من صفحة يف كذلك فيكون مصوًصا4
العظام يحيي من «سبحان الجماعة: فتقول بدأ، كما طاوًسا يصري ثم بعض، إىل بعضها
بََىل َقاَل تُْؤِمْن أََوَلْم َقاَل اْلَمْوتَى تُْحِيي َكيَْف أَِرنِي َربِّ إِبَْراِهيُم َقاَل ﴿َوإِذْ رميم»: وهي
ِمنُْهنَّ َجبٍَل ُكلِّ َعَىل اْجَعْل ثُمَّ إَِليَْك ُهنَّ َفُرصْ الطَّرْيِ ِمَن أَْربََعًة َفُخذْ َقاَل َقْلِبي ِليَْطَمِنئَّ َوَلِكْن

(البقرة:٢٦٠). َحِكيٌم﴾ َعِزيٌز هللاَ أَنَّ َواْعَلْم َسْعيًا يَأِْتينََك اْدُعُهنَّ ثُمَّ ُجْزءًا
به علم تناسخ من اليونان أو الهنود به قال ما مع يتفق ما هذا يف يكون ولقد
الخارجي، شكلها إال العالء أبي نفسية من يرينا ال الفهم هذا عند الوقوف ولكن العالء، أبو

خاصة. طريقة عىل طعاًما 4
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عىل وثورة العقيل، اليقني من يأس يقابله باأللم إيمان من أعتقد فيما فهو صميمها وأما
النفسية. حقيقته جماع هذا ويف باملمكنات، وعبث الواقع،

كما النفوس ألن للنقد؛ أصول وال منهج فهمها يف يغني ال العالء أبي تجربة وتلك
حقائق هي وإنما بعًضا، بعضها يشابه أن يمكن شجر أوراق أو ماء قطرات ليست قلنا

تدرك. مما أكثر تُحس فريدة
لوكريس من أشباًها النقاد له التمس فلقد اإلطالق، عىل أحًدا يشبه ال العالء فأبو
كتب ما كل يف وليس الخيام، إىل شوبنهور إىل ملتون إىل دانتي إىل فرانس أناتول إىل
يأس من وملتون دانتي إيمان أين إذ املفارقات؛ لدقيق وإغفال التجوز من رضوب إال
شوبنهور تشاؤم وأين الفكري؟ رجلنا عبث من لوكريس تقريرات وأين العالء؟ أبي

استهتاره؟ من فرانس أناتول سخرية وأين العاطفية؟ ثورته من الفلسفي
ما لطول الحياة عاف رجل والخيام واملعري، الخيام بني مقارنة تنعقد كيف ثم
عدميٍّا لساعتنا فيه أحسسنا املطلق الفناء إىل نفسه هفت إذا حتى خمرها، يف انغمس
من يا يدي، وفراغ صدري وضيق وجودي إلهي يا «ملك ملل: عن صادًفا يفعل، بما واعيًا
لم رجل العالء أبو بينما وجودك»، بحرمة عدمي من أخرجني وجوًدا العدم من يجعل
عن عزاءً الذكاء أعياد يف فالتمس عنه» خنس «قد خيارها ألن إال الحياة متع عن ينرصف

الحرمان.
تحده ال نفسيٍّا فهًما والشعراء الُكتَّاب تجارب فهم هو أحسب فيما النقد وواجب

كتبوا. ما صياغة دراسة عند وباألصول بالعلم نستعني وإنما علم، يمليه وال أصول
قارئه إىل يطلب الذي املحاسبي «كتوهم» ليست الناحية هذه من الغفران» و«رسالة
يبرصنا مما النبي وأحاديث القرآن آيات يف عذاب أو نعيم من إليه صائر هو ما يتصور أن
العالم كخلق ليست وهي التحديد، وجه عىل بمجسماتها يبرصنا لم إن النفوس، يف بوقعها
شعريٍّا تصويًرا وال بل املفقود»، «فردوسه يف ملتون فعل كما الجنة، من آدم وخروج
حقائق بعض بني قلنا كما تجمع أدبية حيلة هي وإنما اإلسالم، يحدثنا كما اآلخر، للعالم

التاريخ. عنهم يحدثنا كما العرب، وُكتَّاب أدباء وبني األخرى الدار
بحيث املناسبات، له يهيئ يحفظ، ما عىل معتمًدا هذا بكل يعبث أو يفكر العالء وأبو
شكلية لروابط املعاني تداعي األكثر عىل أو األلفاظ، تداعي غري يف تلوح ال تأليفه وحدة إن

داخلية. منها أكثر
القارح ابن نقل بأن املعري بدأ فلقد الرسالة، هيكل يف تكون ما أظهر الحقيقة وهذه
لقي وهناك السماء، إىل به يصعد أن يستطيع الذي الطيب كلمه بفضل رأًسا الجنة إىل
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القارح ابن فيه يسأل حوار قيس عوران أحد وبني بينه كان إذا حتى شعراء، من لقي من
ذكَّره يشء، كل أنسته قد الحرش وقفة أن مدعيًا يذكرها فال أبياته، بعض عن قيس أعور
مر قد أنه مع القارح ابن ذاكرة ذهاب عدم من الرجل فيعجب نيس، بما القارح ابن
ما إىل فيعود العالء أبو يحتال وهنا الجنة. إىل يصل أن قبل وبالرصاط بالحرش ريب بال
وكأنه الرصاط عبور عىل املمتعة قصته رسد إىل القارح ابن فيدفع به يبدأ أن يجب كان
عىل عليائها من يرشف األعراف إىل ومنها الجنة إىل به يعود ثم بالفعل، العبور سبيل يف
وهو الرسالة من األول الجزء ينتهي وبهذا الجنة. إىل ثانية يرجع النهاية ويف النار، أهل

والزنادقة. الزندقة عن القارح ابن رسالة عىل رد الثاني الجزء إِذ يعنينا، الذي
نهايتها من أحيانًا بل القصة، منتصف من ُكتَّابه يبدؤه ما الروايات من أن الحق ويف
عندما ممكن هذا ولكن تشويًقا، يزده لم إن القصص جمال من ذلك ينال أن دون
الغفران»؛ «رسالة يف وأما اآلخر، البعض أجزائه بعض يفرس واحد موضوع للقصة يكون
متعددة أمكنة بني شتى ومقابالت متفرقة، وحوادث مختلفة مناظر أمر كله األمر حيث

مهشًما. يلوح فنظام متباينني، وأشخاص
املنطقية بتقاسيمه امللل بعض وأََملَّ «كوميدياه» تنظيم يف أرسف قد دانتي إن نعم،
تسع والجنة واملطهر الجحيم من كالٍّ فجعل الوسطى، القرون رجال كل عهدها التي
ثالثة بالعدد املسيحيني لولوع أغنية وثالثني ثالثًا منها لكل وصفه من جعل كما طبقات،
التأليف وحدة أهمل قد بدوره العالء أبا ولكن اإللهي. لثالوثهم تقديًسا ومضاعفاته،
مجموعة ذكرت كما هي وإنما هذا، من يشء إىل قصد قد أنه نظن ال نحن بل ا، تامٍّ إهماًال
وغاياته» و«فصوله «لزومياته» يف عما ر كفَّ قد الرسالة هذه يف ولعله يحفظ، ما تداعي من

اليوم. القارئ يضنيان مما أكثر أضنياه وتقييد تنظيم من
املمتعة؛ الرسالة هذه قدر من للحط سبيًال الوحدة انعدام من نتخذ ال فنحن هذا ومع
من بها ما فوق الصياغة، ناحية من بقيمتها لها يحتفظ ما األخرى الصفات من فيها إذ

إيجاز. يف ذلك ولنفصل نفسية، ألوان
والكل بالعبقرية، لدانتي تشهد التي الرمزية القيم تلك عن عارية الرسالة إن نعم،
رابطة مقيًما والنعيم العذاب أنواع وتصوير وصف يف اإليطايل الشاعر افتنَّ كيف يعلم
نرى ما نحو عىل ذلك، من فيه هو ما وبني بالنعيم ينعم أو العذاب يَْصَىل من عمل بني
يحيوا بأن عليهم يُقىض املنتحرين أو النريان، وسط الشهوات أصحاب تتقاذف العواصف
القرآن ويف منيعة. أسيجة قرشاتها استحالت التي األشجار داخل سجينني أبدية حياًة
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ُهْم ْ َفبَرشِّ ِهللا َسِبيِل ِيف يُنِْفُقونََها َوَال َة َواْلِفضَّ الذََّهَب يَْكِنُزوَن ﴿َوالَِّذيَن كقوله: هذا بعض
َهذَا َوُظُهوُرُهْم َوُجنُوبُُهْم ِجبَاُهُهْم ِبَها َفتُْكَوى َجَهنََّم نَاِر ِيف َعَليَْها يُْحَمى *يَْوَم أَِليٍم ِبَعذَاٍب
يفكر لم العالء أبا ولكن ،(٣٤-٣٥ (التوبة: تَْكِنُزوَن﴾ ُكنْتُْم َما َفذُوُقوا ِألَنُْفِسُكْم َكنَْزتُْم َما

ذلك. من يشء يف
يتوفر لم ما والحياة الخفة من «الرسالة» تُكسب أخرى خصائص فثمة هذا، ومع
حياة من فتقربنا املشاهد ويف الحوار يف تطالعنا التي الواقعية تلك فهناك دانتي، لكوميديا
قنص ويف … القارئ لذة يجدد مما واألدب؛ التاريخ كتب يف نألفها كما الخشنة، العرب
بما التمثيل عنرص وهنالك نقول. ملا جيدة أمثلة للناقة، الهذيل واحتالب زيد بن عدي
عبور قصة ويف االنتباه، ويستيقظ الشفاه فتفرت العبث يخالطهما وحوار حركة من يحمل
مؤلفو كتب ما كأروع متماسكة صغرية مهزلة تكون لتكاد حتى لذلك، رائع مثل الرصاط
النوايص هوله من تشيب الذي الحرش يوم يف نرى أن من الهزل يف أبلغ وهل املرسح.
منصور، بن عيل «يا الجموع: وسط به يُصاح القارح كابن مرسلها اللحية أبيض شيًخا
فحملته عبوره عن عجز وقد الرصاط عىل نراه أن أو قايضحلب»؟! يا منصور! بن عيل يا
العبث أخريًا وهناك طاب»؟! «كفر يف يفعلون ما نحو عىل زقفونة» الجنة جواري إحدى
يعرف ما كل أداء عىل الكاتب بها يستعني النسب يف واإلرساف التناقض عىل يعتمد الذي

خفر. يف بل تقية يف يقول أن يريد وما
التي النفسية الحالة إىل نضيفها الفنية العالء أبي وسائل أهم أحسب فيما وتلك
فهو الرسالة تلك لحقيقة مطابًقا يكن لم إن الفهم، من بنوع فنخرج عليه سيطرت

الُقرَّاء. من يدنيها أن أرجو قربًا مقارب

جورجياساملرصي مساجالت (5)

«نُبِّهُت يقول: «مساجالت» عنوان تحت «الرسالة» من ٤٦٧ العدد يف العقاد األستاذ كتب
عن الكالم بصدد عني فيها قال مندور» «محمد بتوقيع «الثقافة» يف يكتب ألديب كلمة إىل
العالء أبي فكرة أن — يعلم فيما — فيؤكد يبدأ «والعقاد الغفران»: و«رسالة العالء أبي
األملب يف محاوراته يف «لوسيان» غري أحد إليها يسبقه لم اآلخر العالم إىل الرحلة هذه يف
يف لها حرص ال التي العقاد األستاذ تأكيدات سلسلة يف يدخل عجيب قول وهذا والهاوية،
قدم قديمة اآلخر العالم إىل الرحلة ففكرة لجرأتها، تدهشنا ما كثريًا والتي كتب، ما كل

العالء.» أبي قبل العرب وعرفها لوسيان، قبل اليونان عرفها اإلنسانية:
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يشغله ما لديه رجل فالعقاد هذا، مندور محمد كلمة إىل األستاذ نُبَِّه إذ هللا؛ أحمد وأنا
فيها وجد التي األدب كتب أمهات قراءة يف منهمك وهو مندور، محمد وعن «الثقافة» عن
يف لوسيان غري أحد إليها يسبقه لم اآلخر العالم إىل الرحلة هذه يف العالء أبي فكرة أن
محمد هو ومن األدب، عيون جوار إىل بيشء هي وما «الثقافة»، بقراءة له فأنَّى محاوراته،

لوسيان؟! بسحر مأخوذ وهو له ليقرأ مندور،
جملته، تتمة إىل مناقشته يف يبدأ أن قبل العقاد يُنَبََّه أن ه يَرسُّ مندور» و«محمد
لنزول وصف من اليونان أساطري يف ما يعلم «والكل :(١٧٦ (عدد بالثقافة هي كما
هومريوس وصف يعلم والكل أوريدس، زوجته منه ليسرتد اآلخر العالم إىل أورفيوس
نعلم كما العالم. بذلك أينيوس لرحلة اإلنيادة شاعر فرجيلوس ووصف أوليس، لرحلة
الجميل الرائع الرحالت تلك ومن ونومهم، يقظتهم أحالم يف املتصوفة أشعار جميًعا
له وصدَّر آربري املسترشق نرشه الذي «التوهم» يف املحاسبي أسد بن الحارث كوصف
«التوابع رسالة شهيد ابن كتب العالء أبي لعرص مقارب عرص ويف أمني. بك أحمد األستاذ
شديدة وهي (ص٢١٠)، الجزيرة» أهل محاسن يف «الذخرية بكتاب املنشورة والزوابع»
يسبق لم اآلخر العالم إىل الرحلة فكرة أن العقاد يؤكد ذلك ومع الغفران، برسالة الشبه

لوسيان!» غري إليها العالء أبا
أديبًا أن يؤكد فهو يدفعه، أن العقاد غري وال العقاد يستطيع ال كالم أظن فيما وهذا
بل له: نقول ونحن لوسيان، غري اآلخر العالم إىل الرحلة وصف يف العالء أبا يسبق لم
العالم وهو — العقاد األستاذ يقبل وهل إذن؟ الرأي فما و… وفرجيلوس هومريوس سبقه
الفطاحل هؤالء كل الوجود من نمحو أن — لقيمته املقدر الروحي اإلنسانية تراث بكل
غري يف وضعه قد كان وإن العقاد، كربياء لنريض ذلك نستطيع ليتنا أال أكده؟ ما ليصح

موضعه.
كهذه، لرحلة فرجيلوس أو هومريوس وصف يجهل أن العقاد يضري فليس وبعد،
وهي منهم األدباء بله البرش جميع بها يتميز صفة أهم لفقد يشء بكل العقاد علم لو إذ
أعماًرا أضفنا ولو كثرية، أشياء وسنجهل كثرية أشياء نجهل جميًعا ونحن اإلنسانية، صفة
يحرتم أن يجب ككاتب العقاد يضري وإنما التحصيل. يف الرهبان جهد بذلنا ولو عمرنا إىل

معيب. منهج عن للغري محاجته يف يصدر أن العقل كرامة
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قبل والنار الجنة وجود إىل الحديث نقل بل إليه، وجهته ما عىل العقاد يردَّ لم
املسافرين رحالت قبل موجودة كانت لندن أن يرى ما نحو «عىل لوسيان وقبل العالء أبي
وموضع املتعايل. كربياء يف إليها يلجأ أن كالعقاد برجل يليق كان ما سقطة وهذه إليها»،
وفيهما إليهما الرحلة وصف بل بهما، الناس علم وال بل والجنة، النار وجود ليس الجدل

ذكرنا. ممن وغريه هومريوس فعل ما نحو عىل فنيٍّا أدبيٍّا وصًفا
السوفسطائيني كبري جورجياس يفعل كان كما يغالط أن يستطيع العقاد كان ولقد
قبل موجودة كانت اللغة إن مثًال: قال ليته أال النحو، هذا من أرقى نحو عىل اليونان عند
قبل يعمل كان العقل وأن قوانينها، استنباط قبل قائمة كانت الطبيعة وأن نحوها، وضع
يف لوجدنا فعل أنه ولو السفسطة! من وأنبل وأصدق أقدم املنطق وأن املنطق، صياغة
إليها الرحالت قبل موجودة كانت األفيال» وبالد وباريس «لندن أن وأما جالًال، مغالطاته

عنها. يرتفع أن أود كنت تافهة، مغالطٌة حقيقًة فهذه
اآلخر العالم إىل الرحلة فكرة أن أكد عندما الُقرَّاء وعىل نفسه عىل إذن العقاد أرسف

الدفع. تقبل ال املسألة وهذه لوسيان، غريُ إليها العالء أبا يَسبق لم
وتلك رده، من يطالعنا كما التفكري، يف العقاد منهج وهو أهم هو ملا إذن فلنرتكها
بوجه بل فحسب العالء أبي عن حديثه بصدد ال نثريها أن إىل العقاد يضطرنا مسألة

عام.
فينا األجنبية الثقافة تحدثه أن يمكن الذي األثر يف يناظر يوًما العقاد سمعت
األمريكية التفاحة لجعلتنا وإال أمريكيني يجعلنا أن يمكن ال األمريكي الكتاب «إن فيقول:
الفاسد». «القياس ثم «املغالطة» هو فسبيله العقاد، كتب مما الكثري مثل وهذا أمريكيني!»
العالم ذلك وجود إىل اآلخر العالم يف األدبية الرحلة من الحديث ينقل كيف تراه أال
الواقع يف اآلخر العالم وجود قياس إىل ينتقل ثم «املغالطة». هي وهذه له؟ الناس وتصور
باريس بوجود األدب، يف العالم ذلك وصف عىل سابًقا مستقالٍّ وجوًدا البرش خيال يف أو
هو وهذا البالد، تلك إىل املسافرين رحلة عىل سابًقا مستقالٍّ وجوًدا األفيال وبالد ولندن

الفاسد». «القياس
فالتفاحة روحية وأخرى مادية أشياء بني انعقاده هو القياسني كال يف الفساد ووجه
إليهما والسفر النار باريس وال الجنة ليست ولندن معدات، عقولنا لكانت وإال كتابًا ليست

بخيالنا. نزوره اآلخر للعالم أدبيٍّا وصًفا ليس
عندها. نقف أن القول نافلة ومن ، بنيِّ خطرها واملغالطة
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فحسب القياس ال كله الشكيل املنطق أن الثابت ومن فاسد. وغري فاسًدا القياس بقي
الحقائق يف األقيسة تعمل وإنما جديدة، حقيقة عن الكشف إىل يوصل أن يمكن ال
ألن إقناعه؛ إىل أقول وال مناظرنا، إفحام إىل انتهى صحيًحا القياس كان فإذا املعروفة،
هو وهذا للعقل، شلل أو للسان فانعقاد اإلفحام وأما قلبي، وتسليم إحساس اإلقناع
تليق وال تفحم وال تقنع ال التي السفسطة هي فتلك فاسًدا القياس كان وإذا الجدل.

نحو. أي عىل باإلنسان
يكتب فيما بوجود لها أحس ال ملكات وتلك وبالقلب، بالخيال الحقائق نكشف وإنما

العقاد.
فيه النظر يصح مبحث ولوسيان املعري بني الجمع «إن يقول: كيف رده يف إليه انظر
العالء أبي بني شبه أي أصًال أرى ال وأنا عجيبة، مقارنة لعمري وتلك منه»، واالستفادة
أن يمكن ال النفوس بأن إليماني وذلك آخر، كاتب وأي العالء أبي بني وال بل ولوسيان،

إليه. أعود ولن ذلك بيَّنت وقد أصالتها، تتشابه
أن هي املقارنة من أفهمه والذي مقارناته. كل يف واضح الخاطئ العقاد واتجاه
هذا يف الصحيح واملنهج آخر، عن كاتب أخذ إيضاح منها نبغي تأثر مقارنة إما تكون،
عىل التوافق مجرد يكفي ال إذ تاريخيٍّا؛ به وتأثره لذاك الكاتب هذا قراءة تثبت أن هو
أو النحو. هذا عىل يكون أن يمكن ال ولوسيان العالء أبي بني والجمع صورة، أو فكرة
فيه اختلفا ما ضوء عىل كليهما لنفهم وآخر كاتب بني نجمع بأن وذلك فهم»، «مقارنة
الذي املصدر أو فيه يتحدثان الذي املوضوع وحدة رغم النفيس منحاهما الختالف تبًعا
التماس حاول أن — دائًما وفعل — فعل وإنما العقاد، يفعله لم ما وهذا عنه، يأخذان
العالء أبا بأن يقول طوًرا فهو بينها، نجمع أن السذاجة من وأشياء أناس بني شبه أوجه
«الفصول». األصلح وبقاء واالرتقاء النشوء بمبدأ أخذ قد أنه وطوًرا اشرتاكيٍّا كان قد
والنشوء االشرتاكية ومذاهب هذا، من بيشء يحلم لم العالء فأبو باطلة، محاوالت وهذه
الكلمات بتلك العقاد يزج أن باطل لتعسف وإنه منثورة. جملة أو الشعر من بيت غري

العالء. كأبي مسكني شاعر عن الحديث معرض يف الضخمة
من يشء «أي الغفران»: «رسالة عن بقوله بتذكرينا حديثه يختم أن إال العقاد وشاء
لم املذكورة الجنة أخبار من خرب أي موصوًفا؟ معروًفا ذلك قبل من يكن لم األشياء هذه
ووقائع األخبار حقائق من عندهم كان أولئك كل مألوًفا؟ للناس معهوًدا عرصه يف يكن

«… العيان
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فكرة «أن عىل يشء يف يدل ال فهو املناقشة بموضع أصًال له عالقة ال كالم وهذا
الجنة فكرة عىل يدل وإنما لوسيان»، غري إليها العالء أبا يسبق لم اآلخر العالم إىل الرحلة
وأما املقدسة، والكتب الديانات يف وردت كما الناس، عند معروفة كانت الجنة وأوصاف

العقاد. عليه يرد لم ما فهذا لوسيان عند إال العالء أبي قبل األدب يف تستخدم لم أنها
العالء فأبو املقبولة، غري العقاد تأكيدات من آخر تأكيد ذاتها يف الجملة هذه إن ثم
هو جنته من الهام والجانب يتصورونها، أو يعرفونها الناس كان كما الجنة، يعرف لم
الدنيا تلك ُجمعت وقد اآلخرة، إىل الدنيا نقل قد إنه إذ العرب؛ دنيا األصح عىل أو دنيانا
محموًال القارح وابن ناقته، يحلب الهذيل ترى فهناك واحد، صعيد يف الطويل بتاريخها
يكن لم أشياء أولئك وكل حور، عينه يف واألعىش يصيد، عدي وابن الرصاط، عىل زقفونة
وصفها كما الجنة من هي وما تصور، مجرد يتصورها ال بل الجنة، عن أحد يعرفها

يشء. يف القرآن
كأنه علينا أعادها العالء أبا ولكن قديمة رحلة «إنها بقوله: تذكرينا العقاد ويضيف
«… مرة أول ابتدعها الذي هو كأنما أحاديثها لنا وروى بقدميه، خطواتها خطا قد
إليها، سبقه وَمن الرحلة تلك ِقدم مدى نعرف أن وأكرر، قلت كما هو البحث وموضع

ذكرنا. ممن لوسيان وغري لوسيان أم فقط لوسيان أهو
توجيه يف العقاد األستاذ طريقة عىل الحكم للقارئ أترك أن إال لدي يبَق لم واآلن
سهل. أمر فهذا بمثله، الرد عن قلمي أمسك مما ذلك أمثال إىل شيخ!» يا «ال من الخطاب
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الفقهي املنهج

اد النُّقَّ الشعراء

،(١٩١ (عدد «الثقافة» مجلة يف العنوان بهذا مقاًال هللا خلف محمد األستاذ زميلنا نرش
أوساطنا يف مرة غري ملسته ونقده، األدب دراسة يف عام ملنهج واضحة آثاًرا فيه وجدت وقد
أبادر فإنني بالعقم، األدبية حياتنا يصيب أن أخىش كنت وملا الجامعية، وغري الجامعية

مناقشته. إىل
تقريري نقد إىل الدعوة هو املقال، مقدمة من نستخلصه كما املنهج، هذا ولُباب
بعض اآلن يفعله ما وهذا واالجتماع، والتاريخ والنفس الجمال علوم من أسس عىل يقوم
بإقحام لنصوصه دراستنا أو له فهمنا يحدد أن يمكن األدب أن يظنون الذين األساتذة
قدامة بلسان العرب عنه سمع فقد تجديًدا، ليس الواقع يف وهذا فيه، وغريها العلوم هذه
معارصو لخطئه فطن وقد عرش، الثامن القرن الفلسفة، قرن يف أوروبا وعرفته جعفر، بن

عليه. رد أقوى قتيبة البن الكاتب» «أدب مقدمة ويف له، والالحقون قدامة
مناهجه، علم لكل بأن حق عن تؤمن اليوم وأصبحت ضاللها من أوروبا عادت ولقد
االتجاه أن أعتقد وأنا داخله، ومن ذاتيٍّا نموه كان إذا إال ينمو أن يمكن ال علم أي وأن
األدب عن االنرصاف معناه ألن باألدب؛ ستنزل محنة هللا خلف األستاذ إليه يدعو الذي

ألحد. منها فائدة ال عامة نظريات إىل والفرار األدب، وفهم األدب وتذوق
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يمكن ال وهو املختلفة، األساليب بني والتمييز األدبية، النصوص دراسة فن هو النقد
مستمر وضع النقد ويحله. اإلشكال يضع لفظة كل إزاء فهو موضوعيٍّا، إال يكون أن
لساعته. حلها وضح ُوضعت متى وهي املشاكل، هذه رؤية يف هي والصعوبة للمشاكل،
الوجود، يف علم أي وال النفس علم وال الجمال علم ليس األدبية املشاكل يضع والذي
ليس الذوق إن فأقول: وأسارع إليه». «مرجع له ليس يشء وهذا األدبي، الذوق هو وإنما
يف يشء ككل مردها يكن إن ملكة هو وإنما التحكمي، املبهم العام اليشء ذلك معناه
وعند الجمحي سالم ابن وعند باملران. وتصقل تنمو أنها إال الطبع، أصالة إىل نفوسنا
سمعت إذا لخلف: قائل «قال سالم: ابن يقول نتدبرها. أن يجب صفحات ذلك يف اآلمدي
أنت أخذت «إذا له: فقال وأصحابك.» أنت فيه قلت ما أبايل فما واستحسنته بالشعر أنا
فلكي وإذن له؟» استحسانك ينفعك هل رديء، إنه الرصاف: لك فقال فاستحسنته درهًما
صناعة «للشعر أيًضا: سالم ابن يقول هذا ويف ُدربة، من له بد ال الذوقي النقد يصح
ومنها العني تثقفه ما منها والصناعات، العلم أصناف كسائر العلم، أهل يعرفها وثقافة
ممن املعاينة دون وزن وال بصفة يُعرف ال والياقوت اللؤلؤ ذلك من اللسان، يثقفه ما
طراز وال مس وال بلون جودتهما تُعرف ال والدرهم بالدينار الجهبذة ذلك ومن يبرصه،
إلخ.» … ومفرغها وستوقها زائفها فيعرف املعاينة عند الناقد ويعرفه صفة، وال حس وال
لتعدي امُلدارسة كثرة «إن الرائعة: الحقيقة هذه الكبري العربي الناقد ذلك ويضيف
األوروبيون إليه انتهى ما آخر هو قرون منذ سالم ابن قاله الذي الكالم وهذا العلم.» عىل
فرنسا يف املوضوعي النقد عميد Lanson النسون إىل ولنستمع األدبي، النقد حقيقة يف
من لدينا يثري بما التاريخية الوثيقة عن يختلف األدبي النص كان «إذا املعارصة:
يف الفارق هذا عىل ندل أن والتناقض الغرابة من يكون فإنه وعاطفية، فنية استجابات
تحليًال بتحليله النبيذ قط نعرف لن املنهج، يف حسابًا له نحسب ال ثم األدب تعريف
أن يمكن فال األدب يف األمر وكذلك بأنفسنا، نذوقه أن دون الخرباء بتقرير أو كيماويٍّا
الحساب»، «يوم أمام يقف أن الفن ملؤرخ النافع من كان وإذا «التذوق»، محل يشء يحل
محل يحل أن يستطيع فني تحليل أو قائمة يف وصف ثمة يكن ولم الليل»،1 «حلقة أو
مؤلف صفات تقدير أو تعريف إىل نتطلع أن نستطيع ال نحن فكذلك العني، إحساس

ساذًجا». «تعريًضا مباًرشا تعريًضا لتأثريه أوًال أنفسنا نعرض لم ما قوته، أو أدبي

زيتيتان. لوحتان 1
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إىل ذوًقا وأصدقهم العرب اد نُقَّ أكرب اآلمدي عاد ولقد سالم؟ ابن قاله ما هذا أليس
إىل استطاع ما أحكامه سيعلل أنه كيف يوضح وفيها «املوازنة»، يف الحقائق هذه تنمية
إىل إظهاره وال التبيان إىل إخراجه يمكن لم «ما سيبقى أنه إىل يرشدنا ثم سبيًال، ذلك
يفضل وبهذا املالبسة، وطول التجربة ودائم بالدربة إال يعرف ال ما علة وهي االحتجاج،
يحكي وهو دربته.» وقلت قريحته نقصت ممن سواهم من وصناعة علم بكل الحذاقة أهل
فأجاب وبينها»، النغم معرفة عن «أخربني يوًما: سأله املعتصم أن املوصيل إسحاق عن
أشياء األدب ويف الصفة.» تؤديها وال املعرفة بها تحيط أشياء األشياء من «إن إسحاق:
الكبري: الناقد هذا ويضيف الصفة. تؤديها وال الذوق بها يحيط النغم شأن شأنها كثرية،
العلم يف — املتعلم واملسرتشد املتعنت السائل أيها — يجعلك أن واحد كل وسع يف «ليس
الناس أخص هو ومن ولده نفس يف وال نفسك يف ذلك قذف إىل يجد وال كنفسه، بصناعته

باهرة.» حجة وال قاطعة بعلة يأتيك وال سبيًال، به
متباينة، واألذواق للتحكم األبواب يفتح الكالم هذا بأن املعرتضون يعرتض قد وهنا
حتى والنفس الجمال علماء الكه وقد جميًعا، نعرفه الذي الطويل الكالم من ذلك إىل وما
اليوم. أبحاثنا تسود أن يجب التي العلمية الروح مع يتناىف وهذا يضيفون: ولقد مللناه،
«إذا النسون: قال الرد، مهمة النقد يف املوضوعي العلمي املذهب إىل الدعاة لكبري أترك وأنا
وسائل ننظم لكي دراستنا ملوضوع نفوسنا إخضاع هي العلمي املنهج قواعد أوىل كانت
العلمية الروح مع تمشيًا أكثر نكون فإننا معرفته، نريد الذي اليشء لطبيعة املعرفة
فيها؛ تلعبه الذي الدور وتنظيم دراستنا يف impressionisme التأثرية بوجود بإقرارنا
الذي الشخيص العنرص هذا فإن يمحوها ال الواقعة الحقيقة إنكار كان ملا ألنه وذلك
التأثرية دامت وما لقاعدة. خاضع غري ويعمل أعمالنا إىل خبث يف سيتسلل تنحيته نحاول
ذلك يف فلنستخدمه وجمالها، املؤلفات بقوة اإلحساس من يمكننا الذي الوحيد املنهج هي
نميزه كيف — به احتفاظنا مع — ولنعرف حزم، يف ذلك عىل لنقرصه ولكن رصاحًة،
بني الخلط عدم هو الكل ومرجع الستخدامه. األربعة الرشوط هي وهذه ونجده، ونراجعه
للمعرفة.» مرشوعة وسيلة اإلحساس يصبح حتى الحذر واصطناع واإلحساس املعرفة

الذي النظري الذوق ذلك ليس به نقول الذي فالذوق عميق، صادق كالم وهذا
يصف عندما تمام أبا أن يرى الذي ذلك األدبي، الذوق هو وإنما الفالسفة، عنه يتحدث

أجمعه». «بالحمق اآلمدي يقول كما أتى قد بالورد» الخدين ملطومة «بأنها امرأة
والتعليل، باملناقشة نأخذه وأن مدربًا، ذوًقا يكون أن عىل املعرفة وسائل خري والذوق
اآلمدي عند وهذا التعليل، ويبطل الذوق يصدق مرة من ولكم تثقيفه. يتم أن بعد حتى
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قتيبة. ابن عند نرى كما الذوق، يخطئ ثم التعليل يستقيم مرة من ولكم الحدوث، كثري
أشياء ثمة كان وإن املمكن، حدود يف املعلل الذوق هو به يُعتدُّ الذي فالذوق ذلك ومع

الصفة». تؤديها «ال
كل وأن تقدمت، قد اإلنسانية أن فريى ينظر وهو البعض، يراه قد آخر واعرتاض
وعلم الجمال علم هو وها الدقيق، الطبيعية العلوم ملنهج خاضًعا اليوم أصبح قد يشء
القوانني، وتستنبط النتائج وتدون واألبحاث، التجارب فيها تُجرى االجتماع وعلم النفس
اآلخر هو النقد من نجعل ال لنا ما بل ذلك، كل من األدب دراسة يف نستفيد ال بالنا فما
تأثرات يف ما وتجنب العلمية املعرفة ثبات إكسابه يف أمًال وذلك ومبادئه؛ معادالته له علًما
الرد أترك أيًضا وهنا ثابتة، غري مسلمات من االعتقادية األحكام يف وما تحكُّم، من الذوق

املراجع. عن أخرى مرة هللا خلف األستاذ صديقنا يتساءل ال حتى لالنسون،
«واستخدام ويضيف: املحاوالت.» تلك بفشل حكمت قد «التجربة النسون: يقول
ينقص العكس عىل وهو العلمية، قيمتها يزيد أن عن بعيد أعمالنا يف العلمية املعادالت
معارف عن حاسمة دقة يف تُعربِّ عندما رسابًا، إال الحقيقة يف ليست املعادالت تلك أن منها
والعائم الفضفاض يمحو ال الرقم األرقام! فلنحذر تفسدها. ثم ومن بطبيعتها، دقيقة غري
العادية اللغة يف يجد أن يستطيع الكتابة بفن دراية أقل له من وكل يسرته، بل تأثرنا يف
صواب، إىل دراستنا يف نصل ال بدونها التي الدقيقة املفارقات بها يوضح التي الوسائل
يف الهامة الفكرة تلك توضيح يف النسون ويستمر لألرقام.» تخضع ال املفارقات وتلك
ننقله عندما العلمي االصطالح «أن فعنده القارئ، إىل كلها أنقلها أن أرجو كنت صفحات
العلمية الروح يف وأمعن ظلمة.»2 يلقي أن يحدث قد بل كاذب، ضوء غري يلقي ال األدب يف
يقرصون بل غريه، أنموذج أي عىل يشء أي بناء يدعون ال الذين األدباء أولئك موقف
تخلف ال التي العبارات عىل والعثور بحثهم، مجال يف الداخلة الوقائع رؤية عىل علمهم

واحًدا مقاًال أن أذكر ال بحيث هللا، خلف األستاذ يستخدمها التي السيكولوجية كلمة مثًال: لذلك أرضب 2
أو اج الَحجَّ سيكولوجية مثًال: يقول عندما لها استخدامه يف الرس أفهم ال فأنا منها، خال قد مقاالته من
زياد نفس و«علم الحجاج» نفس «علم فيكون اصطالحه العربية إىل تُرجم إذا أبيه، بن زياد سيكولوجية
أو نفسية، أو عقلية — هللا رحمهما — لهما كانت وإنما نفس، علم لهما ليس وزياد والحجاج أبيه»، ابن
فضوءًا ألقى وإن ظلمًة، يلقي ما «سيكولوجية» يف أليس «ذهنية». إبراهيم طه املرحوم مع فقل شئت إن

كاذبًا؟!
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عن نأخذه أن يجب الذي واليشء … يمكن ما أقل إال إليها تضيف وال عنها خارًجا شيئًا
روحه.» بل تلك، أو الوسيلة هذه رو فردريك قال كما ليس العلم

هو العلماء عن نأخذه أن نستطيع ما «إن فيقول: رو أقوال عىل النسون ويعلق
للمواقع والخضوع الدءوب، والصرب القاسية العقلية واألمانة املعرفة استطالع إىل النزعة
إىل املستمرة الحاجة ثم للغري، وتصديقنا ألنفسنا تصديقنا التصديق، عىل واالستعصاء
من ثقة عىل ولكني ال، أم عندئٍذ سنعمله ما أَِعْلٌم أدري ال وأنا والتحقيق، واملراجعة النقد
إلثارة ذلك يكون أن فيجب العلوم مناهج يف فكرنا وإذا أدبي، تاريخ خري سنعمل أننا

معارفنا.» لبناء يكون أن من أكثر ضمائرنا
نستطيع فالذي نهائيٍّا، فصًال الخصومة يف تفصل عندي وهي النسون أقوال هي هذه
أصبحت التي النفسية العلوم أو الطبيعية العلوم ذلك يف سواء — العلوم عن نأخذه أن
عنها نأخذ أن وأما روحها، هو — معروف هو كما الطبيعية، العلوم مناهج تصطنع اليوم
قدامة أقوال يذكر ريب ال وكلنا األدب. عىل كارثة بل خطأ، فهذا وقوانني وآراء مبادئ
الصفات وحرص املدح، نقيض الهجاء وجعل ويكون كان مع املدح إىل الرثاء رد عندما
يسمونها سخافات من ذلك إىل وما والعفة»، والعدل والشجاعة «العقل يف بها يمدح التي
أدعو ال هللا خلف األستاذ عنه يصدر الذي االتجاه هذا قوتي بكل أقاوم إذ وأنا فلسفة.
فيها أضعنا أشياء فهذه واالجتماع، والجمال النفس علماء أبحاث إهمال إىل أو الكسل إىل
معرفة، باإلنسان تزيدنا وقد للتفكري، آفاًقا تفتح ريب ال وهي شبابنا من كبريًا جزءًا
عندما يشء يف األدب سنجدد أننا نظن أن يجوز ال وإنه األدب، غري إنها أقول: ولكني
إيمانًا ملؤمن وإني رواية. أو شعر قصيدة نناقش أن هذا كل من عندي وخري فيه، نقحمها
قرائه عىل يعرض أو طلبته أمام يناقش أن األدب أستاذ عىل األجدى من بأنه يتزعزع ال
يف أو سنني يف لهم يرشح أن من فيه، ما ويظهر تفاصيله عند يقف أدبي نص مناقشة
ترهف ولن ذوًقا تصقل لن فهذه الجمال، علم أو النفس علم نظريات الصفحات مئات
أنفسنا نحبس أن يجب نتعهدها، وأن ننميها أن يجب التي األدب ملكات هي وتلك ا، حسٍّ

فال. غريه إىل الفرار وأما األدب، يف
عىل أو جهدهم باألدب املشتغلني قرص واجب من به أقول ما صحة عىل أدل وليس
عىل الفلسفة إدخال محاولة من بدًال ذاتها األدبية النصوص دراسة عىل معظمه األقل
كيشء النقد إىل فنظرته نفسه، هللا خلف األستاذ كالم من — ذلك يف وقتنا وتضييع األدب
بالنقد يشتغلون ال والُكتَّاب الشعراء أن وظنه الفني، الخلق ويخالف الرؤية عىل يقوم
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أوًال لنفسه ن يكوِّ أن من للنقد بد ال وأنه فيه، عامة نظريات وضعوا وال به يشتغلوا ولم
حقائق من فيه ما ألن وذلك وخطر؛ مردود كالم هذا كل والفن. األدب يف أساسية فكرة

فيها. مصيبًا أراه ال الفاضل للزميل شخصية آراء من فيه وما صحيح، غري تاريخية
فهذا فنهم»، من النقدية بالناحية يعنون الذين الشعراء عدد قلة «عن مالحظته فأما

كهذا. قول يقال كيف أدري ال وأنا العاملية»، اآلداب «مختلف يف صحيح غري
به ونعني وصفيٍّا؛ نسميه نقد النقد: من نوعني يجد اآلداب تاريخ يف والناظر
حقائق ليستنبطوا اآلخرين والشعراء الُكتَّاب مؤلفات درسوا الذين املحرتفني اد النقَّ نقد
«الخطابة» كتابيه: يف أرسطو وبخاصة اليونان ابتدأه قد النقد وهذا لغريهم، وليصفوا
«هوراس» يف الرأي ما ولكن شاعًرا، أو كاتبًا كان أرسطو إن أقول ال وأنا و«الشعر».
الثالثمائة عىل تزيد طويلة قصيدة وهي الشعر» «فن يكتب ألم الشهري، الالتيني الشاعر
الشاعر بوالو يف الرأي وما فيه؟ تميز ومن فن كل وأصول املختلفة الشعر فنون يف بيت
خلف األستاذ بال ما بل هوراس؟ فعل كما الشعر» «فن وضع وقد أيًضا، الشهري الفرنيس
وبيت للبحرتي بيت يف إال النقد يتناولوا لم العرب عند القدامى» «الشعراء أن يظن هللا
يحدد وهذا العقل»، صوب الشعر «إن فيه: يقول بيتًا أيًضا تمام ألبي أن مع نواس، ألبي
خمرياته معظم ويف نواس أبي إىل لننظر ثم تمام، وأبي البحرتي من دعنا بل مذهبه.
لم إن أبيات بل الشعر، من بيت أمر ليس نواس أبي عند األمر القدماء. ملذاهب نقد وغزله

األبيات. مئات يكن
لم نواس أبي عدا فيما العرب عند القدامى» «الشعراء أن األستاذ مع نسلم هذا ومع
تنوعت، وال بعد اتضحت قد تكن لم املذاهب هذه ألن األدبية؛ مذاهبهم سبيل يف يقتتلوا
بني يجمع الذي «البديع» كتاب النقد يف يكتب ألم املعتز؟ كابن شاعر يف الرأي ما ولكن
يف طبقات يف الشعراء يضع ألم الشعراء»؟ «رسقات يف يكتب ألم النقد؟ وفن البيان علم
حبيب» «ذكرى صاحب العالء أبي يف الرأي ما ثم الشعراء»؟ طبقات «مخترص كتابه
كان العالء أبي كتب أن وهب الغفران»؟ «رسالة ثم أحمد»، و«معجز الوليد» و«عبث
«رسالة يف لدينا أليس ولكن أيًضا، معظمها ضاع قد وأنه النقد، عىل الرشح فيها يغلب

القدامى»؟ «الشعراء خلف ما خري من نقد الغفران»
القرن منذ أنه يعلم وكلنا والغرب، الرشق يف املحدثني يف لننظر القدامى ولنرتك
اد، النقَّ وخري اد النقَّ طليعة هم والُكتَّاب الشعراء كان العلمي البعث منذ أي عرش؛ السادس
مذاهب من جديد مذهب إىل يدعو الذي ذلك اإلنشائي، بالنقد نسميه ما بني يجمع ونقدهم
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شكسبري يذكر ال منا ومن إلخ. … الواقعي أو الرومانتيكي أو الكالسيكي كاملذهب األدب
هيجو وفكتور الرومانتيكي» «الفن يف وموليري والحقيقة» «الشعر يف وجيته «هملت» يف
وفالريي «مقدمته»، يف زورث وورد الشعر»، عن «الدفاع يف وشييل كرومويل» «مقدمة يف

األدب». عن «دفاع يف وديهامل العامية» «اللغة يف ودانتي «متفرقاته» يف
يف ويتحدث يكتب لم شاعًرا أو كاتبًا — أعرف أكاد ال أو — أعرف ال إنني بل
إال مجيًدا كاتبًا أو شاعًرا يكون أن يستطيع أحًدا أن هللا خلف األستاذ يظن وهل النقد،
معي يرى وهال حرًفا؟ وحرًفا جملة جملة ووزنه يكتبه ما بنقد ليبدأ ناقًدا يكون أن
أو أنفسهم ينقدون كانوا القدامى أن هو واملحدثني القدامى بني الفارق كل أن األستاذ
لتبصري يدونون ثم ينقدون املحدثني وأن ذلك، كتابة إىل بالحاجة يشعروا أن دون غريهم
يأبى متدفق حيوي فيض الفني النشاط «إن قال: من ثم األدب؟ بحقائق الُقرَّاء جمهور
قائمة حركة النقدي النشاط وإن اإلبداع، أو التصوير من غايته إىل يصل حتى الوقوف
نرتجله كالم هذا حلقاتها»؟ وإحكام الفكرة بتسلسل بالرضورة تُعنى والروية األناة عىل
الخلق وإنما أنفسهم. والنفس الجمال علماء من وال األدباء من ال أحد، به يقل ولم نحن
وإمعان روية من فيهما بد ال الصناعات» كسائر «صناعة كالهما النقدي والنشاط الفني
وإنما والعبقرية، والوحي اإللهام اسمه بيشء أومن ال وأنا حلقات. وإحكام وتسلسل
حقائق كلها وهذه املران، وطول والجهد نكتب ما ونقد الصناعة» وإبداع «التثقيف أعرف

الحق. ألنها دائًما وسأقولها قلتها أن سبق
إال يعرف ال فوجدته األصمعي عند الشعر علم «طلبت الجاحظ: عمرو أبو قال
فرأيته عبيدة أبي عىل فعطفت إعرابه، إال يتقن ال فألفيته األخفش إىل فرجعت غريبه،
أدباء عند إال أردت بما أظفر فلم واألنساب، باأليام وتعلق باألخبار اتصل ما إال ينقل ال
غاصعىل لقد عثمان! أبي در الزيات.» امللك عبد بن ومحمد وهب بن كالحسن الُكتَّاب
الحمادي يوسف بن محمد حدث ما النمط هذا ويف الشعر. من أدق واستخرج الشعر رس
مسلم عبادة، أبا يا فقال: البحرتي حرضه وقد طاهر بن هللا عبيد مجلس حرض قال:
ال ثعلبًا يحيى بن أحمد إن هللا: عبيد له فقال نواس. أبو بل فقال: نواس؟ أبو أم أشعر
بالشعر يحيط ممن وأرضابه ثعلب علم من هذا ليس األمري «أيها فقال: هذا. عىل يوافق

مضايقه.» إىل دفع من الشعر يعرف وإنما يقوله، وال
املتنبي» شعر مساوئ عن «الكشف عن رسالته يف عبَّاد بن الصاحب يتحدث بذا
آخر، علم كل عن مستقل يشء النقد أن إىل فطنوا قد القدامى أن ترى ومنه و٥)، (ص٤

واألدباء. الشعراء هم عليه الناس أقدر وأن الذوق، قوامه وأن
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نحاول نروح ثم أجدادنا، لنا خلفها التي الرائعة الحقائق هذه كل نرتك بالنا فما
قدامة. األعجمي كمذهب سقيم مذهب بعث

ال واألدب األدب، قتل إىل بنا سينتهي رأيه يرى ومن هللا خلف األستاذ مذهب إن
ما وهذا البحتة، األدبية عنارصه الداخلية؛ بعنارصه إال ونحييه ونوجهه نجدده أن يمكن

سبيله. يف نجاهد أن جميًعا علينا يجب
كبري العلوم من غريهما أو الجمال علم أو النفس علم يف نظن أن بعيد لوهم إنه
املعرفة بتلك نحتفظ أن عىل ولكن األبحاث، تلك كل نعرف أن علينا يجب لألدب، فائدة

كاذب. بربيق الغري نوهم مفلسني، كنا وإال األدب يف بها نزج وال ألنفسنا
منذ بالثقافة الفن» يف واملوضوعية «الذاتية عن نفسه هللا خلف األستاذ كتب ولقد
نتذوقه ا نصٍّ األستاذ لنا يحلل أن علينا ألجدى وإنه ذلك، من األدب أفاد فماذا أعداد،
من تحليله تيضء معرفة ذلك إىل وما واملوضوعية الذاتية يعرف أنه تحليله ثنايا يف ونحس
هذا بأمثال ريب ال وهو املدريس. التعليم إىل تخرجه وال تتلفه وال تجففه ال ولكن الداخل،
لتجاربه كخالصة بها يحدثنا أن يستطيع األدب، عن أساسية فكرة إىل سينتهي التحليل
النفس علوم تمنحنا أن تستطيع ما كل من وأعمق أصدق ستكون وعندئٍذ الخاصة،

األدب. يف أساسية أفكار من واالجتماع والجمال

والنقد املعرفة

وذلك ونقده، األدب عن العلم تنحية إىل فيه دعوت الذي مقايل عىل هللا خلف األستاذ رد
من أشكره ما هذا اسمي يذكر فلم واحتاط األدبية»، الدراسة مناهج «بعض عنوان تحت
ذلك مع ولكني الصمت، ألزم أن حقي من كان ولقد لبق، رجل هللا خلف واألستاذ أجله.
املسألة ألن ولكن — ثانوي أمر فذلك — األستاذ ة محاجَّ يف رغبة ال رأيي إيضاح إىل أعود
دراستنا ومناهج الروحية حياتنا تجدد بأن خليقة وهي بالغة أهمية عندي لها املثارة

الشعوب. من سبقنا بمن اللحاق إىل بنا وتسري ا، تامٍّ تجديًدا
ومن دفاع، إىل يحتاج ال حتى نبيل نبيل، يشء فهي املعرفة عن ندافع أن السهل من
وأسهل الضوء، إىل منه التصوف إىل أقرب غامًضا شيئًا األدبي الذوق يف نرى أن السهل
نقد، وملكة إنتاج، ملكة وجود عىل لندل كرومبي» «آبر بآراء نستشهد أن ذلك كل من
هناك هل هو: أتبينه أن أريد والذي املناقشة. موضع ليست وهي نعرفها أشياء كلها فهذه
واالجتماع؟ والجمال النفس بعلوم باستعانتنا ممكن ذلك وهل علًما؟ النقد لجعل مجال
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األساليب. وتمييز النصوص دراسة فن هو — اد النقَّ كل ويقول قلت كما — النقد
بفضلها يضع أن ليحاول يستخدمها ال ولكنه املعارف، من برضوب يستعني الفن وهذا
مع تمىش فما أمامه، الذي النص عىل القوانني تلك فيطبق يأتي ثم لألدب، عامة قوانني
اكتشاف هو — نعرف كما — والعلم رديئًا. كان عنها خرج وما جيًدا، كان القوانني تلك
تلك أحد األدب فهل والوجود، الحياة من جانب بكل الخاصة الظواهر تفرس التي القوانني

الجوانب؟
مفكرو سماه ما فهناك أشياء، عدة بني نميز أن يتطلب السؤال هذا عىل والجواب
خلق العرشين القرن يف فالريي بول سماه ما وهناك األدب»، «علم عرش التاسع القرن
األخرى الجهة ومن جهة من هذا االشتقاقي. بمعناها Poetique للفظة ترجمة األدب،

األدب». و«نقد األدب» «تاريخ لدينا
يف «تني» نظرية نعرف وكلنا فشل، قد أنه اليوم األدباء فإجماع األدب علم عن فأما
القوانني تلك ورد بها، يفرسه قوانني لألدب يضع أن الفيلسوف الناقد ذلك أراد فقد ذلك،
النظر ذوي جميع وهبَّ اإلنجليزي، األدب عىل قوانينه وطبق والبيئة، واملكان الزمان إىل
عىل ردوًدا بفرنسا املدارس كتب يف لتقرأ وإنك يستقيم. ال الذي العلم هذا ضد السليم
التفاوت لنا تفرس أن يمكن ال والبيئة واملكان والزمان دفعها. تستطيع ال املحاولة تلك
شينييه جوزيه ماري وأخيه شينييه وأندريه كورني، توما وأخيه كورني بيري بني الكبري
من ومنهم ذلك، عدا ما كل يف اختلفوا ثم والبيئة، واملكان الزمان يف اتحدوا إخوة فهؤالء
للتاريخ إال اليوم نذكره ال من ومنهم شينييه، وأندريه كورني، كبيري اآلفاق مجده طبَّق
والبحرتي تمام أبي تفاوت أدبنا يف نعلل كيف ثم شينييه. جوزيه وماري كورني كتوما
بتعريفها األصالة أن مع كاتب؟ كل أصالة األدب يف نفرس كيف بل وجرير؟ الفرزدق أو
روح. عن روح بها تتميز التي الخصائص من مجموعة وهي غريه، إىل يرد ال يشء ذاته
عن روحي يميز الذي الدفني اليشء ذلك تفرس لن األرض علوم كل أن من ثقة عىل وأنا
كل استجابة بطريق بل والبيئة، واملكان الزمان باتحاد ليست بعد والعربة غريي. روح

األصلية. النفوس يف أصيلة الطرق وتلك املؤثرات، لهذه نفس
عىل منه القائم ال النفس، علم يفرسه أن يمكن ال اآلخر هو اإلنتاج أو األدب وخلق
إدراك إىل إال يسعى ال النفس علم ألن وذلك املعامل؛ يف يدرس الذي وال الداخلية، املالحظة
يتشابهون. هؤالء أن صح إذا العاديني األفراد حياة تفرس قد التي العامة النفسية القوانني
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أن نريد فكيف حقائق، منها نفس لكل أصيلة نفوس قلت كما األدب يخلقون والذين
للعاديني بالنسبة صحتها يف الشك أكرب أشك التي العامة النفس علم قوانني عليهم نطبق
بالدرس تتناول وهذه الفردي النفس علم يف عملت قد محاوالت هناك إن نعم، الناس. من
لنا فأين الفروق تلك أقمنا هبنا ولكن الحيوات، تلك به تتميز ما حدود يف األفراد حياة
ندرس أن — حالتنا وتلك — األجدى أليس النسب؟ من مجموعة كله والوجود بنسبها،
كل من الشديد حرصنا مع هو خصائصه عند واقفني نفسه، يف كاتب كل إنتاج طرق
بالكوليج ملحارضاته استمع من كل الحظه فالذي فالريي محاولة عن وأما مخلٍّ؟ تعميم
عىل الحديث ساق وإن تحليله موضع كانت التي هي الخاصة نفسه أن هو فرانس دي
تأخذ أن قبل الصور لتلك الفنان واقتناص الصور خلق عن يتحدث عندما فهو عام. نحو
ال املعضلة هذه يف فحتى إذن، هو. شعره أرسار يفرس إنما أنه يتضح العقلية، داللتها

العلم. لتعميمات مجال
األدبي. والنقد األدب تاريخ بقي

الذي التجوز من كبري جانب فيه اليوم املعروف باملعنى األدبي التاريخ أن الحق ويف
تكاد ال أنها يجد املختلفة اآلداب تاريخ طرق يف والناظر التعليم، رضورة إليه تضطرنا

أنواع: ثالثة تعدو

مثًال العربي األدب يف نقول كما أو ،Genres Litteraires األدب لفنون تأريخ (١)
الدراما، أو القصة فن أو له نؤرخ املالحم فن الغربي األدب يف فتتناول الشعر، أغراض

وهكذا. … الرثاء أو املدح تاريخ نتتبع العربي الشعر ويف
اللذة شعر لتيار كدراستنا Les courants واألخالقية العقلية للتيارات تأريخ (٢)
وبابيف، برتارك عند العذري الغزل أو نحوهما، نحا ومن ورونسار أناكريون عند الحسية

ذريح. بن وقيس جميل وعند ربيعة، أبي بن وعمر العرجي عند أو
الكالسيكي اإلنتاج عرص فندرس Les époques du goût الذوق لعصور تأريخ (٣)
البطالسة أيام الصنعة عرص ندرس أو مثًال، امليالد قبل الخامس القرن خالل أثينا يف
أو وكعب، والحطيئة وزهري حجر بن أوس عند التثقيف مذهب ندرس باإلسكندرية،

تمام. وأبي نواس وأبي وبشار مسلم عند البديع مذهب

إدراك يف الكليات عىل االعتماد إىل الضطرارنا وحدات نجعلها إنما األنواع هذه وكل
ال مفارقات نجد النظر ندقق عندما ولكنا الروحي، البرشية تراث يكون الذي الفيض ذلك
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سالم ابن العليم ناقدنا أفردهم الذين املراثي أصحاب فرثاء نوع. كل داخل يف لها حرص
تمام وأبي البحرتي رثاء غري رأسهم، عىل نويرة بن متمم وجعل خاص، بباب الجمحي
ولو الفرنيس، رونسار شعر غري اليوناني أناكريون وشعر مدح، وهذا لوعة ذلك مثًال:
فرنيس وهذا نهبًا، ينهبها ليكاد حتى الحياة يحب يوناني ذلك بالذات، التغني يف اتفقا
األبيض البحر صفاء وأين مثلهم، الخلود أصاب لو ويود القدماء يقلد النهضة رجال من
وتولهه؟ ذريح ابن رقة يشبه نفسه وقوة جميل إباء بأن يقول من ثم اللوار؟ ضباب من
هذان النفس؟ لون يف الحطيئة يغايران وزهري فأوس الذوق، عصور يف األمر وكذلك
أن أقرر ألن حاجة بي هل ثم نفسه، عىل حتى يُبِق لم اء هجَّ والُحطيئة ع وترفُّ أَنََفٍة ذوا
استهتار أين الجميع؟ يغاير تمام أبا وأن نواس، أبي غري بشاًرا وأن بشار، غري مسلًما
البديعيني شيخ تقليد من هذين فن أين بل تمام؟ أبي حياة فقر من مثًال نواس وأبي بشار
ومحاولة القدماء بمعاني التقيد أعني السالسل»؛ يف «الرقص شعره كل يف يَْعُد لم الذي

صياغتها. تجديد
يعدو ما وكل موته، فراش عىل مورياس قال كما رجاًال، هناك أن هو فالصواب إذن،
صح فإذا العقلية. لحياتنا املالزمة الرضورات إال لها يشفع ال مجازفة التعميم إىل الرجال

هللا؟ خلف األستاذ إليها يصل أن يريد عامة قوانني وأي علم فأي هذا،
يف اآلن ننظر أن نريد ما وهذا األدبي، النقد غري مفتوح باب زميلنا أمام يبَق لم

عامة. لقوانني إخضاعه إمكان
أن يمكن املحاوالت تلك وكل علًما، النقد لجعل محاوالت قامت قد أنه والواقع

اثنتني: يف نلخصها

األدب وهو النهضة عرص أدب يف ازدهرت التي أرسطو ابتدأها التي تلك األوىل: (١)
يف األدباء عرف عليه درج ما استقراء هو املحاولة تلك وأساس بالكالسيكي، املعروف
لها. األدبي اإلنتاج إخضاع ومحاولة قوانني، العرف ذلك وجعل األدب، فنون من فن كل
ووحدة املكان ووحدة الزمان وحدة أعني الدراما؛ يف الثالث الوحدات هو لذلك مثل وأسهل
حتى القوانني لتلك يخضع لم أنه الثابت ومن دراما. كل يف توفرها ووجوب املوضوع،
فقد كبارهم وأما األعمى، عكاز ألنها وذلك األدباء؛ من املقلدون إال الكالسيكي األدب يف
عند منها برادون عند أوضح مثًال الوحدات تجد قانون، وكلَّ ُعرف كلَّ عبقرياتهم مزقت

الحياة. غري يشء يحده أدب ويل ويا كورني، أو راسني
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«مخلفات من الحق يف وهي قواي، بكل اليوم أحاربها التي هي الثانية: واملحاولة (٢)
يف قدامة «األعجمي» مخلفات ومن أوروبا، يف عرش التاسع القرن مخلفات من املايض،
ونقد األدب عىل األخرى العلوم إليها اهتدت التي القوانني تطبيق بها وأعني العربي، األدب
يف منه أنتهى لكي أوروبا يف حدث بما أبدأ وأنا القول.» تفصيل من يل بد ال وهنا األدب،
الوجهة لنوجهه جهدنا عليه نوفر بأن أوىل وهو حياتنا مادة فهو أدبنا، إىل ألفرغ أسطر

املنتجة. الصحيحة

أبحاث بفضل بأوروبا عرش التاسع القرن أواخر يف التطور مذهب قيام يعلم كلنا
إىل العضويات مجال من التطور قوانني نقل قد سبنرس أن يذكر وكلنا ودارون، المارك
أن األقدار وشاءت إليها. وما النفس وعلم واالجتماع األخالق عىل فطبقه الروحيات مجال
سلسلة فكتب األدب، عىل املذهب ذلك تطبيق يف حياته برونتري هو عظيم فرنيس ناقد ينفق
كالكائنات اآلخر هو األدب أن يثبت لكي فيها يحتال أخذ األدب» فنون «تطور بعنوان كتب
تطور قد األدب يكون أن الواجب من كذلك إنسانًا فأصبح القرد تطور فكما العضوية،
يف يتحدثون الرومانتيكيني الشعراء فوجد ونظر آخر، فن إىل فنونه من فنٍّا فاستحال
وبؤسه اإلنسان عظمة وعن وهللا، الروح وعن والفناء، والبقاء والحياة املوت عن شعرهم
عرش السابع القرن يف كانوا الدين رجال أن وتذكر إليها، وبالقياس الطبيعة داخل يف
«إن فقال: Sermon الدينية خطبهم يف لوعظهم مادة ذاتها املوضوعات تلك يتخذون
من فيه القول وهذا عرش.» التاسع القرن يف غنائيٍّا شعًرا فأصبح تطور قد الديني الوعظ
الغنائي والشعر الديني الوعظ موضوعات تشابه من املثقفني كافة يعرفه كان ما الحق
تلك يصوغ أن يف الكبري املفكر هذا ورغبة Systeme املذهب روح ولكن الرومانتيكي،
شامًال ا عامٍّ التطبيق يكون أن عىل وحرصه العضوية، القوانني تمايش صياغة الحقائق
إليها ننظر أصبحنا التي مؤلفاته، قيمة من كبري بجانب وذهب أحكامه، من الكثري أفسد
بعيًدا نذهب لنا وما األدب. ونقد األدب تاريخ يف ككتب منها أكثر تاريخية كوثائق اليوم
مرة كل ويف مرات، عدة هللا خلف األستاذ مقال يف ترد «سيكولوجية» لفظة أجد أنا وها
أعرف ال وأنا الدوار، بعقيل تُنزل ضخمة بلفظة قريبة معروفة أشياء عن تعرب أن تعدو ال
الكاتب، نفس يف غموًضا أخفت قد اللفظة بتلك وكأني مثًال، األدب» «سيكولوجية هي ما
نفيس أنا يل أصبحت أن األمر بلغ لقد بل غريي. وعىل نفيس عىل منها أخىش تعمية بل
وما — صحيحة تكون قد حقائق تلك وكل وتأثرية. واندفاع تصوف فيها «سيكولوجية»
البرشية، األجناس أنواع من محدود نوع يف أدخل أنني أيًضا أصحيح ولكن نفيس— أبرئ

أدعيه. ال رشف كله هذا أن الحق يف فيها؟ أوضع أن يمكن «خانة» يل وأن
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الذي األدب حظ حسن من هذا وكان فشلت، قد إذن األدب عىل العلم اقتحام محاولة
بطبيعته، دقيق غري يشء األدب طرقه. له نخطط أن من وأغنى وأعمق وأرهف أدق هو
للمشاكل مستمر وضع األدب ونقد مفارقات، األدب عليه، جناية باملعادالت أخذه ومحاولة
صورة خلق أو إحساس كبت أو جملة نظم أو اسم تنكري يف جماله يكون فقد الجزئية،
نعدها التي العنارص من كثري من يخلو ولقد اللغة، يف املوسيقية العنارص بني التأليف أو

سذاجته. أو لصياغته يروقنا ذلك ومع إليها، وما والعاطفة كالخيال
جمدنا، كما الخطأ عىل يجمدوا لم األوروبيني ألن خطورة؛ أشد العربي أدبنا يف واألمر
فعندما الفن، أو العلم ذلك طبيعة عن تصدر فن أو علم كل مناهج أن فيه شك ال والذي
آراء عليه نطبق أن نحاول ال بحيث الفطنة من نكون أن يجب العربي األدب درس نريد
محاولة بأنه سابًقا عرَّفناه كما مثًال األدب فعلم أدبنا، غري آلداب صاغوها وقد األوروبيني
حياة بني ما عالقة وجدت إذا ألنك أدبنا؛ يف مجال دائًما له ليس األدبية الظواهر تفسري
وكما العالء، وأبي واملتنبي نواس أبي يف الحال هو كما وشعرهم مثًال شعرائنا من بعض
الشعراء عند ذلك من شيئًا تجد لن فإنك األموي، واألدب الجاهيل األدب يف الحال كانت
نظرية وكذلك مثًال. تمام وأبي البحرتي أمثال الجدد بالكالسيكيني نسميهم الذين املقلدين
تشبيه إىل بأنفسهم اهتدوا الذين األوائل الشعراء عند محل لها يكون قد األدبي اإلنتاج
التقليد، يعدوا فلم تالهم من وأما ذلك، وأمثال اليد ظاهر يف بالوشم الدارس الرسم
وكذلك تغيري. من عليها أدخلوا وما املعروفة الفنية القيم انتقال يف تبحث أن عندئٍذ ولك
وهم متميزة، غري وعصوره وتياراته ففنونه العربي، األدب تأريخ نحاول عندما الحال
يشبه الذي هو وحده فهذا البديع، مذهب هو واحد مذهب يف إال القول يفصلوا لم أنفسهم
وحاول عابرة، إشارات إليها أشاروا فمقارنات ذلك دون ما وأما أوروبا. يف األدب مدارس
زهري مدرسة يف حسني طه الدكتور فعل كما مدارس يجعلها أن املحدثني ادنا نُقَّ بعض

ومنع. جمع من فيها ما مبلغ أدري ال محاولة بعُد ولكنها والحطيئة،
الفني، بالنقد نسميه ما هو العربي لألدب القدماء دراسة من لدينا يبقى فالذي إذن،
وعدمها، الفنية الجودة حيث من فيها ويحكم النصوص يف ينظر الذي ذلك به ونعني
ضعيف، — بالعلم هللا خلف األستاذ يسميه ما ثم ومن — فيه التفسري حظ النقد وهذا
االتجاه هذا لتجريح محاولة وكل ذاته، العربي األدب حقائق أملته طبيعي أمر وهذا

مخطئة. ظاملة محاولة علمي غري بأنه واتهامه
األوروبيني أن نظن ال مفصل منهجي نقد كتب وغريه «األغاني» كتاب يف املنثور
وخري وآدابهم. أدبنا طبيعة بني الفارق مالحظة ومع منها، خريًا آدابهم يف وضعوا قد
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تمام وأبا البحرتيَّ اآلمديُّ يتناول أولهما ففي و«الوساطة» «املوازنة» هو الكتب لتلك مثل
الناس يقرأه أن أرجو كتاب يف وضحته منهج وفق املستقصاة واملقارنة التفصييل بالدرس

للمتنبي. دراسته يف كذلك الجرجاني العزيز عبد فعل ثانيهما ويف قريبًا،3
األستاذ يريد التي «قدامة» محاولة قامت الرائع املنهجي النقد هذا جانب إىل ولكن
الذي «العسكري» وعند «قدامة» عند الخطر وموضع اليوم. محنتها يجدد أن هللا خلف
ومن والتحكيم. والتعليم والشكل التقاسيم عىل نقده اعتماد هو ملذهبه، استمراًرا يُعترب
غري ليخرج معنى، عىل يدل الذي املقفى املوزون الكالم بأنه للشعر تعريفه يذكر ال منا
وغري املوزون غري يكون وال بأشياء املدح يكون بأن وتمكن ومناهجها، األغراض الكالم
والفخر الرثاء رده يذكر ال منا ومن حماقات؟ من ذلك إىل وما املعنى ذي وغري املقفى
الخلط غري البديع ألوجه تقسيمه يف فعل ماذا ثم بأشياء؟ تلك ملعاني وحرصه املدح إىل
وتسميته املعتز ابن سماه كما مطابًقا املطابق يسمي أن ورفضه االصطالحات، يف حتى
ثم خلط؟ من ذلك إىل وما … االستعارة فاحش بأنها املعاظلة تعريفه ثم باملتكافئ، له
وجًها، وثالثني خمسة إىل بها ليصل للعسكري السبيل د مهَّ هبه بل األوجه م قسَّ هبه
كما األداء طرق عىل بطاقات لصق من اليوم طلبتنا يفيد وماذا ذلك؟ من أفدنا فماذا
إضالل هذا يشء؟ ال هذا أدب؟ أهو بالغة؟ أهو نقد؟ أهذا بضائعهم، عىل التجار يلصق
قدامة كتب إن وأكرر قلت لقد النفوس. يف الفنية للحاسة وإماتة للذوق وإفقار للمتأدبني
ينظر أن يجب ال أنه إىل األنظار نلفت أن الواجب ومن الرشر، مستطرية هالل أبي وكتاب
وكفى فال, نقد كتب نعتربها أن وأما ماضينا، لنا تنري تاريخية كوثائق إال املتعلمون إليها
ندافع أن واجبنا ومن محنتنا، ذلك يف كانت فقد يومنا، حتى املتأخرين كتب عىل طغيانها

الصحيح. األدب يغذيها التي حياتنا عن
بكتاب أعدل ال إنني شفويٍّا: هللا خلف لألستاذ قلت فقد الجرجاني القاهر عبد أما
بكثري، «الدالئل» دون نظري يف فمرتبته البالغة» «أرسار وأما آخر، كتابًا اإلعجاز» «دالئل
إىل فأقرب البالغة» «أرسار وأما النظرية، تلك وتطبيق اللغة يف نظرية عىل تشتمل الدالئل
وكفى اآلتي. الحديث موضوع ذلك تفصيل وليكن األدبي، النقد إىل منها النظرية الفلسفة
كبريًا جانبًا القاهر عبد مذهب يف نرى وسوف األدب، عن العلم اتجاه رد إىل اآلن وصلنا أن
لغوية معرفة بل نظرية، معرفة ليست بعد وهي للناقد، تتوفر أن يجب التي املعرفة من

العرب». عند املنهجي «النقد كتاب 3
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والجمال والسيكولوجية املنطق بدراسة ال اللغة علوم وبدراسة بالدُّربة، تكتسب وفنية
إليها. وما

الجرجاني القاهر عبد نظرية

هو فها األدب، يف الدراسة منهج مناقشة يف الكليات عند الوقوف إىل سبيل ال أنه إيلَّ يخيَّل
وأنا يقول، عما قليًال إال يختلف ال جاهًدا إليه أدعو ما أن يرى هللا خلف األستاذ صديقنا
أن أخىش ولكنني البرش، كافة ومع بل الصديق، مع تام وفاق عىل أكون أن يرسني ريب ال
لغاية نقتتل أننا فهو نفيس عن يخفف ما ثمة كان وإن يظن، مما أعمق الخالف يكون

رشيفة.
استقالله الروحي: نشاطنا مظاهر من غريه عن األدب استقالل هو إليه أدعو والذي
املعرفة أنواع كل قديًما تشمل كانت التي الفلسفة استقالل يف ويل ومناهجه، بموضوعه
عىل به يستقر لم نفسه هو ألنه به؛ علم ال ما فذلك الصديق إليه يدعو ما وأما حسنة. أسوة
جوانحي الهتزت إذن رأيي، به يناهض متميز برأي الصديق واجهنا لو أود وكم تحديده.
معنا ويؤيدها نؤيدها اتجاهات لنا فأصبحت ملكاتنا نضجت قد نحن ها ولقلت: فرًحا،
الشعوب. من لغرينا كانت كما أدبية مدارس لنا تكون وبهذا نراها، كما األشياء يرى من
وجمال النفس علم بطرف: يشء كل من األديب يأخذ أن هللا خلف األستاذ يريد
الفلك يدرس أنه أخربني أديبًا أن ولو للمعرفة، عدًوا أكون أن باهلل أعوذ وأنا واجتماع،
فلن يقولون كما تنفع لم إن — معرفة أي — املعرفة ألن دراسته يف امليض عىل لشجعته
أقل معارف دراستنا عىل نقحم أن هو الخطر وموضوع األدب. عن حجزناها ما ترض
أننا واهمني لغوي، كفن األدب يف نظرنا نركز أن عن رصفنا هو إضالل من فيها ما
ومناهج اللغة علوم وأما اللغوية، النظريات وأما أخرى. علوم بمبادئ نتناوله إذ نجدده؛
استطاعه ما نحو عىل يستطيعه فيمن ونرى به نعتز الذي دراستنا موضع فذلك اللغة،
— اللغة فقه منهج — الفقهي املنهج هو إليه أدعو الذي املنهج ثمينًا. كنًزا القاهر عبد
شك ال هو الذي األدبي الذوق إىل لينتهي اللغوي بالنظر يبتدئ املنهج ذلك نرى وسوف

نرد. لم أو أردنا ذلك يف سواء بصلة، األدب إىل يمت ما كل يف متحكم
منهجنا، من ليس ما عىل املثل برضب فندل البواقي، سبيل نريد ما إيضاح يف ولنتخذ
املرصيني، اد النقَّ من وغريه صديقنا عالجها التي النفسية املسائل بني من أمثلتنا ولتكن
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ومسألة «بالثقافة» هللا خلف األستاذ نرشها التي اج الَحجَّ شخصية دراسة بمثلني: ولنكتِف
«املطالعات». يف العقاد األستاذ نرشها كما املتنبي عند التصغري

جهة، من اإليمان قوي ورًعا رجًال فوجده الحجاج خطب هللا خلف األستاذ درس
«ازدواج اسمه شيئًا النفسية األمراض بعلم أن وذكر األخرى، الجهة من صلبًا قاسيًا
فكتب نفسه، األدب يف استخدمت قد العلمية الحقيقة هذه أن إىل وفطن بل الشخصية»،
املؤلف يصور وفيها هيد»،4 مسرت آند جيكل «دكتور بعنوان قصًة اإلنجليز الروائيني أحد
اج الَحجَّ دام وما مجرًما، رشيًرا ينقلب الليل ويف رقيق، رشيف كطبيب بالنهار يعمل رجًال
مثل — األستاذ رأي يف — وهو الشخصية، مزدوج إذن فهو الرصامة التقوى إىل جمع قد
األدب. عىل النفس علم مبادئ لتطبيق مثل وهذا هيد»، مسرت آند جيكل «دكتور ل قديم
إرساًفا يقل ال بعد وهو النفوس، لحقائق الفكرة وإفساد املذهب إغراء فيه نرى ذلك مثل
املقال يف رأينا كما األدب عىل التطور مبادئ تطبيق برونتري محاولة عن وخطأ وخطًرا
به تؤمن ملا تتعصب مؤمنة نفس الحجاج االزدواج، من شخصية أقوى الحجاج السابق.

بوحدتها. قوية نفس قسوة، والتعصب
وإني قطافها وحان أينعت قد رءوًسا ألرى «إني يقول: الحجاج فوجد األستاذ نظر
الرتكيز تسمى مرحلة األطفال نفس علم يف أن وذكر «… وإني … وإني … لصاحبها
العالم كأن أنفسهم، إىل يشء كل األطفال فيها يرد التي تلك وهي ،ego-centrisme اآلني
إدراك لهم يتم حتى العالم، ذلك عن ينفصل ال جزء وكأنهم لذواتهم، امتداد الخارجي
استعمال من يكثر الحجاج هو وها سواها. عما وتمييزها غريهم عن أجسامهم انفصال
لطغيان ثاٍن مثل وهذا آنيته، يف للعالم ُمركِّز بذاته، َولوع أنه بد فال وإذن املتكلم، ضمري
تَلتمس قلب حماسة هي وإنما ما، ذاتية هذا يف أرى ال بعُد وأنا األدب. عىل النفس علم
املستقيم. الطبيعي املنهج الفقهي؛ املنهج به يحدثني ما ذلك يشفيها، ما األداء طرق من
كان املتنبي أن — معه ونعلم — يعلم ريب بال فهو العقاد، األستاذ يفعل وكذلك
عليه فما التصغري، استعمال من يكثر املتنبي أن الحظ قد وهو بنفسه، معتزٍّا رجًال
من أيًضا وهذا بتكربه، املتنبي تصغري فيعلل الظاهرتني بني نفسية عالقة يقيم أن إال

يرتجم لم ملاذا أدري ال بعد وأنا الثقافة، يف هللا خلف األستاذ كتب هكذا هيد» مسرت آند جيكل «دكتور 4

إرصاره مضض عىل أفهم قد وأنا هيد»! ومسرت جيكل «دكتور فيقول: بالواو (And (آند العطف حرف
به. أقبل ال ما فذلك العطف واو من بدًال «آند» وأما «سيكولوجية» لفظة استخدام عىل
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طريقة من يأتي الرش وإنما ا، رشٍّ ليست ذاتها يف والنفسيات األدب. عىل النفسيات طغيان
بما العلم صفة يعطوها أن أصحابها يريد حيث الحايل؛ عرصنا يف وبخاصة استخدامها
وسأقول قلت كما — هو الذي األدب، عىل تنطبق أن يمكن ال قوانني تعميم من ذلك يستتبع
الحس Pascal  لطافة بسكال يسميه ما إىل إدراكها يف تحتاج دقيقة مفارقات — دائًما

.esprit de geometrieالهنديس التفكري إىل احتياجها من أكثر esprit de finesse
الوجاهة، ظاهر وهلة ألول يبدو ألنه وذلك العقاد؛ األستاذ رأي يف ُقرب عن ولننظر
و«الخويدم» و«كويفري» «الشويعر» هجا قد أنه يف نزاع ال كما متكرب، أنه يف نزاع ال واملتنبي
وإذن للتحقري، يكون ما كثريًا النحاة رأي يف والتصغري عرصه». «وأهيل بل و«األحيمق»،
الخطأ يتسلل وهنا متكرب. ألنه يحقرهم وهو خصومه، يحقر أن بالتصغري يريد فاملتنبي
هو وإنما لتكربه، كان املتنبي شعر يف التصغري أن أظن ال ألني وذلك النفساني؛ التفكري إىل
اآلداب، من غريه ويف العربي األدب يف الفن هذا شعراء كافة يعرفها الهجاء أدوات من أداة
هناك وليست يستخدمها، من عند نفسية لطبيعة وليدة ال بذاته أدبي بفن لصيقة أداة
استخدمه قد وهو نفسه، املتنبي شعر يف وال حتى والتصغري، التكرب بني تالزم رابطة

قال: للتعظيم،

ب��ال��ت��ن��ادي ال��م��ن��وط��ة ل��ي��ي��ل��ت��ن��ا أح��اد ف��ي س��داس أم أح��اد

ليلة تكن لم أنها للشاعر خيل حتى طويلة كانت الليلة أن األول الشطر ومعنى
سئل ولقد «لييلتنا»؟! فيقول: يصغرها فكيف طولها هذا كان وإذا سبًعا، بل واحدة
والعرب التعظيم، تصغري هذا ص٣٣٩): صبيح، طبعة («الوساطة»، ذلك يف نفسه املتنبي

لبيد: قال كثريًا، تفعله

األن��ام��ل م��ن��ه��ا ت��ص��ف��ر دوي��ه��ي��ة ب��ي��ن��ه��م ت��دخ��ل س��وف أن��اس وك��ل

املحكَّك، وُجذيلها ب املرجَّ ُعذيقها أنا األنصاري: وقال فصغرها، مدخلها لطف أراد
آخر: وقال التعظيم. يريد وهو فصغر

ال��ف��ض��اِف��ض ال��غ��ادي��ة وال��ِديَ��م ال��وام��ض ال��ب��ري��ق أََس��َق��اِك َس��ْل��ُم ي��ا
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هذا ومن ضده، يف استخدمه بل التحقري، غري يف التصغري استخدم قد فاملتنبي وإذن
إمكان بفرض التفسري يستقيم حتى مطردة غري والتصغري التكرب بني العالقة أن نرى
يفيد بل فحسب، إليها وما والتلميح والتعظيم التحقري يفيد ال التصغري أن الحق ويف ذلك.
غري عىل فنعمم الهنديس بتفكرينا نأتي أن الخطأ ملن وإنه العواطف، من لها حرص ال ألوانًا
أخطاء إىل يقودنا وهذا الفصحى، العربية اللغة نحس نعد لم الحظ لسوء ونحن احتياط.
املختلفة اإلحساسات يف جميًعا ولنفكر بالغة. وال نحو منها يعصمنا أن يمكن ال كثرية
ولد»، نتفة و«حتة ولد» «حتة مثًال: قولنا يف العامي تصغرينا أنفسنا يف يثريها التي
املفارقات لندرك الجمل، تلك أمثال شعبنا فيها يقول التي العديدة املالبسات ولنتصور
ذلك أفكارنا تلوين عىل اللغات بها تحتال كثرية وسائل هناك إليها. أرشت التي الدقيقة
التنغيم بفضل بها نلحقه وإنما اللغة، مفردات تحمله أن يمكن وال تحمله ال الذي التلوين
املنهج به يحدثني ما ذلك الحيل، تلك إحدى والتصغري الكتابة، يف بالغية وبحيل الكالم، يف

لتكربه. كان املتنبي تصغري أن فريى النفيس العلم منهج وأما الفقهي،
مناهج استخدام عىل ترتتب التي البعيدة النتائج عىل للتدليل أسوقها األمثلة هذه
املنهج هو فمنهجه قلت، كما لغوي فن األدب األدب. دراسة يف مبادئها أو األخرى، العلوم
هو ما واآلن اإلعجاز». «دالئل يف وطبقه الجرجاني القاهر عبد فهمه كما الفني الفقهي

املنهج؟ ذلك
يمعن من كل معي ويرى — فيها أرى اللغة، يف نظرية إىل يستند القاهر عبد منهج
نجدها البدء ونقطة آراء، من الحديث اللسان علم إليه وصل ما تمايش أنها — النظر
ليست اللغة أن من اليوم علماء يقرره ما املؤلف يقرر حيث اإلعجاز»؛ «دالئل آخر يف

.Systeme des rapports العالقات من مجموعة بل األلفاظ من مجموعة
األلفاظ «إن قال: الفني، اللغوي تفكريه كل القاهر عبد بنى العام األساس هذا عىل
يضم ألن ولكن أنفسها؛ يف معانيها لتعرف توضع لم اللغة أوضاع هي التي املفردة
عىل والدليل عظيم، وأصل رشيف علم وهذا فوائد. بينها فيما فيعرف بعض إىل بعضها
يف معانيها بها ليعرف وضعت إنما اللغة أوضاع هي التي األلفاظ أن زعمنا إن أنَّا ذلك
لألجناس وضعوا قد يكونوا أن وهو استحالته، يف عاقل يشك ال ما إىل ذلك ألدى أنفسها،
الحروف وضعوا قد يكونوا لم لو كأنهم حتى … بها لنعرفها لها وضعوها التي األسماءَ
وامُلواضعة وكيف استثناء. وال استفهاًما وال نهيًا وال نفيًا نعقل فال معانيها، نجهل لكنا
املواضعة وألن معلوم، لغري اسم يوضع أن فمحال معلوم؟! عىل إال تُتصور وال تكون ال
يف إليه املشار السامع لتُعرِّف اإلشارة هذه تكن لم ذاك، خذ قلت: إذا أنك فكما كاإلشارة،
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حكم كذلك وتبرصها؛ تراها التي األشياء سائر بني من املقصود أنه ليعلم ولكن نفسه،
والقتل والرضب والفرس الرجل نعرف لم أنَّا يشك الذي هذا وَمن له. وضع ما مع اللفظ
املسمى تعرف أن زيد قيل: إذا ينبغي لكان العقل يف مساًغا ذلك كان لو أساميها؟ من إال
الجملة هذه عرفت قد وإذا … بصفة لك ذُكر أو شاهدته قد تكون أن غري من االسم بهذا
الخرب، هو واألول واألصل شيئني، بني فيما إال تُتصور ال معاٍن كلها الكالم معاني أن فاعلم
يف والقائم العقول يف الثابت ومن الجميع، يف عرفته فيه املعنى بهذا العلم أحكمت وإذا
لك يكون أن امتنع ذلك ومن عنه، ومخرب به ُمخرب يكون حتى خرب يكون ال أنه النفوس،
أن تستطع لم ارضب، قلت: إذا وكنت يشء، إىل إسناده تريد أن غري من فعل إىل قصد
لفظك وكان مقدر، أو مظهر يشء عن به الخرب تريد أن غري من نفسك يف معنًى منه تريد

سواء.» تصوته وصوت ذلك ترد لم أنت إذا به

وهذه بذواتها، املتعينة األشياء لتعني تستعمل ال أنها كما توضع لم األلفاظ أن (١)
ألنه وذلك حدودها؛ 5Wundt فنت األملاني املفكر أوضح التي اللغة يف الرمزية نظرية هي
حدث، ولكل يشء لكل ذهنية صورة الغري، تجارب أو املبارشة تجاربنا طريق عن لدينا
نقول: فعندما الكامنة، الذهنية الصورة هذه لنحرك ونستعملها اللغة ألفاظ نضع وإنما
الرجل، صورة ذهننا يف يكن لم ما شيئًا، نفوسنا يف اللفظ هذا يثري أن يمكن ال «رجل»

ومحرك. لها رمز اللفظ
وإال لذاته، نريده تحريًكا الذهنية الصورة لنحرك اللفظ ذلك نستخدم ال ونحن (٢)
يلحق وهنا ما، بيشء «الرجل» عن نخرب أن نعتزم ألننا ذلك نفعل وإنما مجانني؛ كنا
الثبت السويرسي العالم مدرسة أعني اللغة، تحليل يف حديثة مدرسة بأكرب الجرجاني
الفرنيس اللغوي ثم 6،F. de Saussure سوسري دي فرديناند الحديث اللسان علم رأس
منهج عن ا هامٍّ فصًال7 األخري العالم هذا كتب ولقد ،A. Meillet مييه أنتوان الصيت الذائع

الشعوب». «نفسية عن أجزاء) ١٠) الضخم كتابه يف خاص بنوع 5
الكتاب هذا ولعل العام»، اللسان علم يف «دروس بعنوان: موته بعد تالميذه نرشها التي دروسه راجع 6

وأوضحه. وأغناه العلم ذلك يف ُكتب ما أعمق
Cours de linguistiqué générale 3éme edition Paris-Payôt 1931.

مجلدين يف ونرشت مادته، يف كلٌّ مختلفون علماء كتبها الطويلة املقاالت من مجموعة فصول أحد هو 7

الفصلني ترجمنا وقد ،De la methode dans les sciences العلوم» «مناهج بعنوان Alcain ألكان عند
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الصيغة عوامل (ب) مفردات (أ) عنرصين: إىل اللغة يرد وفيه اللسان، علم يف الدراسة
بها فيقصد الصيغة عوامل وأما «رجل». كلفظة وهي معروفة واملفردات ،Morphemes
اإلعراب، عالمة وإما «رجل» يف كالتنوين صوتي مقطع وإما الجملة، يف الكلمة ترتيب إما
داللتها اللفظة تعطي التي هي العوامل فهذه «الرجل»، يف والالم كاأللف نحوية أداة وإما
ننطق ال — الجرجاني يقول كما — ألننا وذلك بالكلمة؛ تفوهنا عند إليها نقصد التي
حتًما إليها مضاًفا بها ننطق فنحن ثم ومن بيشء، عنها أو بها نخرب لكي إال ما بلفظة
والالم واأللف اإلسناد، إلفادة فالرفع خاصة، صوتية مقاطع أو ترتيب من الصيغة عوامل
لسؤال جوابًا يكون أن إال واحد بلفظ نكتفي ال بعُد ونحن وكذا. لكذا واالبتداء للتعريف،
فنضيف: عنه نخرب ثم «رجل»، نقول: وإنما راهنة، مالبسة أو سابق كالم يف اعتماًدا أو
داللتها تكتسب ال ألنها ذاتها؛ يف لها قيمة ال اللغة مفردات تكون ثم ومن مثًال، «جاء»

الصيغة. عوامل بفضل إال املقصودة

تستخدم ال وهي قبل، من محصلة ذهنية لصور رموًزا إال ليست اللغة فمفردات وإذن،
األشياء بني العالقات من طائفة إليها تضيفها التي الصيغة عوامل بفضل لتقيم بل لذاتها،
العالقات من مجموعة اللغة قولنا: يف أجملناه ما إىل ننتهي وهنا واألحداث، األشياء بني أو

األلفاظ. من مجموعة ال
وجماعها آرائه، كل الجرجاني ع فرَّ العظيم» واألصل الرشيف «العلم هذا عن
الفصاحة تلك باعتبار األلفاظ فصاحة أهمية من الجاحظ رآه ملا إنكاره األوىل: مسألتان؛
محسنات إىل الكالم جودة يرد الذي العسكري مذهب عىل ثورته ثم ذاته، اللفظ يف صفة
ليس أنه واعلم النظم: يف بخصائص الكالم جودة تعليقه الثانية: الشكل. عند تقف لفظية
وأصوله، قوانينه عىل وتعمل النحو علم يقتضيه الذي الوضع كالمك تضع أن إال النظم
كان إن صوابه يرجع شيئًا بواجد فلست السبيل هو هذا … نهجت التي مناهجه وتعرف
معاني من معنًى وهو إال االسم هذا تحت ويدخل النظم إىل خطأ كان إن وخطؤه صوابًا،
فساده، أو نظم بصحة ُوصف قد كالًما ترى فال له، ُووضع موضعه به أصيب قد النحو
املزية وتلك الفساد وذلك الصحة، تلك مرجع تجد وأنت إال فيه فضل أو بمزية ُوصف أو

األدب يف البحث «منهج بعنوان كتاب يف ببريوت للماليني العلم دار ونرشتهما و«األدب» «اللغة» ب الخاصني
واللغة».
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بباب ويتصل أصوله، من أصل يف يدل ووجدته وأحكامه، النحو معاني إىل الفضل وذلك
أبوابه. من

وغري الجاحظ أن ذكرنا إذا عليها، نُقرَّه أن فباستطاعتنا للجاحظ مخالفته فأما
بالصفات إال فيها ُعنوا وال اللفظ فصاحة يصفوا لم ونقادهم العرب أدباء من الجاحظ
يرى اليوم أصبح قد الحديث والبحث ذلك. إىل وما والتنافر التعقيد من كالخلو السلبية
يعزز إحساس من حروفها جرس به يوحي ما حيث من إيجابية ذاتية قيمة لأللفاظ
من بعًضا أن إىل فطنوا قد اللغة وعلماء النحاة أن األمر غريب ومن عنه. املعرب املعنى
لحقائق باالستقراء اهتدى من منهم كما أصوات، أفعال أو أسماء كانت اللغة ألفاظ
قرر عندما «الكشاف» يف الزمخرشي ذكره ما مثًال لذلك وأرضب صحيحة، تلوح لغوية
ونفذ نفد كقولنا: والنفاذ، امليض تفيد وفاء بنون تبتدئ التي العربية اللغة أفعال كل أن
األدب نقد يف الحقائق تلك يستخدموا لم فإنهم ذلك ومع إلخ، … ونفض ونفق ونفر
عندما الصادقة، بغرائزهم والُكتَّاب الشعراء إليه يهتدي ما لغوي أساس عىل ليوضحوا
األوروبيون كتب لقد عنه. العبارة يريدون الذي للمعنى وفًقا لفظ، عىل لفًظا يؤثرون
الصائتة األحرف أنواع يحصون فرتاهم8 اللغوية والُكتَّاب الشعراء أرسار إيضاح يف كتبًا
بينها ويقيمون الشعر، من الجيد البيت يف Consonnes الصامتة واألحرف voyelles
harmonie vocaliques الصوتي» «باالنسجام يسمونه ما بفضلها يستخرجون نسبًا
harmonie imitative املحاكاة» «انسجام ثم الصامتة، األحرف توزيع عن ينتج الذي
املختلفة الصامتة األحرف وقع النفس يف يخلفه الذي اإلحساس مطابقة من ندركه الذي
املتتابعة السينات توحي ما نحو عىل عنه، نتحدث الذي اليشء عن لدينا الذي لإلحساس
نقادنا من مثلها نتطلب أن لنا ليس حديثة أبحاث كلها هذه ولكن الريح، بصفري مثًال

القدماء.
كالم يف «أن يرى فهو السقيمة، العسكري آلراء نقده يف إصابة أشد والجرجاني
ينىس أن إىل البديع يف اسم له ما إىل ترجع بأمور شغفه فرط صاحبه حمل كالًما املتأخرين
ضري فال بيت يف البديع أقسام بني جمع إذا أنه إليه ويخيل ليبني، ويقول ليفهم، يتكلم أنه

وانسجامه». أدائه طرق الفرنيس: الشعر «عن M. Grammont جرامون موريس كتاب راجع 8

Le vers Francais: ses moyens, d’expression son harmonie, Paris 1917.
الحديث. العرص يف العلماء النقاد كتب ما خري من وهو
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بكثرة طمس وربما عشواء، خبط يف طلبه من السامع يوقع وأن عمياء، يف عناه ما يقع أن
ذلك من ينالها حتى الُحيلِّ بأصناف العروس يثقل كمن وأفسده، املعنى عىل يتكلفه ما
مقبوًال، تجنيًسا تجد ال «أنك يالحظ وهو ص٦). البالغة»، («أرسار نفسها» يف مكروه
تجده وحتى نحوه، وساق واستدعاه طلبه الذي هو املعنى يكون حتى حسنًا سجًعا وال
وأحقه وأعاله، تسمعه تجنيس أحىل كان هنا ومن حوًال. عنه تجد وال بديًال به تبتغي ال
هو ما أو لطلبه، وتأهب اجتالبه، إىل املتكلم من قصد غري من وقع ما وأواله، بالحسن

الصورة.» بهذه مطلوبًا كان وإن مالءمته، لحسن
ال النظم دراسة أن وعنده هامة، كبرية فنظرية الجرجاني عند النظم نظرية وأما
الجرجاني يمزج أخرى وبعبارة الجودة، تعليل إىل تعدوه بل الصحة أمر عند تقف
تقتضينا بالغة حكمة ذلك يف وله املعاني»، «علم بعد فيما البالغيون سماه بما «النحو»

ذلك. يف القول نفصل أن

الجرجاني عند النظم

النفس ملعرفة يتنكر ال كمثل، الجرجاني آراء عارضني إليه، ندعو الذي اللغة فقه منهج
العلم. لروح يتنكر ال كما النفس، علم وقوانني املعرفة تلك بني يُفرِّق ألنه البرشية؛

النفس بحقيقة تبرصنا النفس علم قوانني أن يدَّعي من مثُل العلم قوانني أقىص وإن
تعلم قد ألنه أمامه؛ يُلعب شطرنج دور يفهم أن يستطيع أنه يزعم من كمثل اإلنسانية،
عىل الحكم يعدو ال علمه أن مع ِقَطعه، من ِقْطعة كل بموجبها تتحرك التي القواعد
تسعى، غاية أي وإىل تتحرك، ملاذا وأما موافقتها، عدم أو للقواعد الِقَطع حركات موافقة
ولو صاحبنا يدركه لن ما فذلك ِقَطعه، يف ويترصف خططه املاهر الالعب ينظم وكيف
النفس وأما بحتة، مواضعة ألنها آلية؛ قواعد وللشطرنج ذلك قلب. ظهر عن القواعد وعى
يف يخطئون ال وهم فيها. البعض يضعه أن إال جربًا فيها أحس وال بل أرى، فال البرشية
إىل الفطنة من عام بوجه املعرفة حقيقة يف الباحثون فرغ ولقد يأثمون. بل فحسب، ذلك
استقصاؤها، يمكن ال مالبسات توافرت إذا إال آثارها تولد ال رشطية ذاتها املادة قوانني أن
نستطيع، ال بأننا يجزمون أنفسهم الرياضيني9 وكبار املالبسات. بتغري تتغري اآلثار وتلك

.La valeur de la science العلم» «قيمة بوانكاريه هنري الشهري الفيلسوف الريايض كتاب مثًال راجع 9
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األشياء حقائق العملية القوانني بفضل ندرك أن القريب املستقبل يف نستطيع أظننا وما
التي العلمية معارفنا بفضل املادي العالم نستغل أن استطعنا قد إننا نعم، النفوس. بَْلَه
الداخلية. التامة املعرفة ليست هذه ولكن الخارجية، وآثارها ظواهرها يف األشياء تدرك
اآلن أمامي أنظر ولكنني العقيمة، الطبيعة وراء ما سفسطة إىل أنزلق أن أريد ال وأنا
ونحن آخر، أثًرا جاري نفس يف تُحدث كما ما، أثًرا نفيس يف تُحدث بيضاء ورقة فأرى
«أبيض» اللغوي باللفظ له نرمز يجعلنا تمييًزا اللون تمييز عىل ريب بال نتفق االثنان
بعضها مغلق عوالم والنفوس الجار، ذلك عند النفيس أثره بمعرفة يل من ولكن فنتفاهم.
من النفوس يف األشياء تطبعه ما إال النهائي مردها يف الحقيقية املعرفة وهل بعض؟ دون
لها؟ حرص ال بمالبسات نفس كل يف مكيفة ريب ال وهي اآلثار تلك أدرك وكيف آثار؟
إالَّ جاري مع التفاهم يف أنجح ال أنا تداٍع؟ من النفوس يف تثريه ما كل باستقصاء يل وأين
معرفة أهذه ولكن األحمر، أو األسود عن يختلف ألنه األبيض؛ فنميز التقسيم، إىل استناًدا
أََوال تكن، لم فإن بالنفس؟ املتميزة آلثارها وإدراك األشياء؟ لحقائق إدراك أفيها ة؟ حقَّ
يريدون إنما السيكولوجيا، نظريات بفضل البرشية النفس فهم يريدون الذين أن ترون

بصل». «بسكينة فراشة ترشيح
إىل األلوان يرد الذي العلمي التحليل هناك ولكن بي: يصاح قد أنه أجهل ال وأنا
رجال أُجلُّ كنت وإن ألنني يشء؛ يف يرهبني ال الذي االعرتاض هذا وأدرك عنارصها!
أنني إال اآلالم، من الكثري عنا وردَّت الحياة من مكنتنا التي أبحاثهم بنتائج وأعتز العلم،
َمن األشياء. حقائق إدراك يف نفيس محل يحل أن العلم يستطيع أن كله اإلنكار أنكر
عنارصه بمعرفة يذقه لم رشاب طعم يعرف أن مقدوره يف أن يزعم أن يستطيع منَّا
خالياه بدراسة قط يره لم حيوانًا يعرف أنه يدعي أن يجرؤ منا من ونسبها؟ الكيماوية
أحد دليل يف لها وصف بقراءة زيتية لوحة جمال تصور إىل يصل منا من املجهر؟ تحت
ستبرصني أبحاث وأي قوانني أي نفسه؟ بغري نفسه سيفهم أنه يتوهم منا من املتاحف؟

وأحالمي؟! بآالمي
بفرض وذلك السيكولوجيا، ونظريات النفس علم قوانني غري البرشية النفس معرفة
بهذا بَالُكم فما تستطيعه، ما عند بها ونقف والنظريات، القوانني تلك فهم نحسن أننا
النظريات تلك يظنون وناقدينا كتابنا نرى فأخذنا األخرية السنني يف بيننا تفىش الذي الوباء
سهلة وسيلة هناك فلتشجب. اتسعت وإن فلتمزق، ضاقت فإن نفس، لكل تصلح أثوابًا
أصحابه خلقه كما بقلوبنا اه نتلقَّ أن هي البرشي، النموذج أو الروائية الشخصية إلدراك
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ترهفه اإلحساس هبة هللا، من هبة إال يتطلب ال وهذا شعريٍّا، اتِّحاًدا به نتَّحد وأن بقلوبهم،
تلك أصحاب وكأننا غرينا حياة نحيا أن عىل يعيننا قوي خيال ويسعده الحياة تجارب
جعلت ومتى جوهريٍّا، نقًصا تسد لن فمكمالت ومعرفة علم من ذلك دون ما وأما الحياة.

سقراًطا؟! األبله من
الحق انتزاع إىل دراستنا، ملوضوع الخضوع إىل العقلية، األمانة إىل بحاجة ونحن
بالعلم الحقائق إتالف هو الواقع، عىل النظريات إمالء هو نحاربه وما األشياء. جوف من
إدراك املعرفة أن ظننا هو الخاوية، العلم بمصطلحات الروحي َفَرقنا مداراة هو الباطل،
نحارب إننا الروح. عالم يف نرفضها ونحن املادة، عالم يف العلم بها يكتفي التي للظواهر
يشء، كل لنعرف تغني، ال التي باملعرفة التبجح نحارب العلم، ادعاء نحارب الفكرة، قرس
ولكن نكتب، أو نقول ما كل يف املعرفة ولتشع نعرف، ما هضم عىل قادرين نكون أن عىل
قلوبنا إىل ينساب الذي كذلك خفيٍّا، رقيًقا لطيًفا إشعاًعا ليكن الداخل، من اإلشعاع ليكن

هللا. محبة من الليل جوف يف
كما فأنا العلم، وقوانني العلم روح يف كذلك واألمر النفس، وعلم النفس عن ذلك
معرفة عن الصدور إىل أدعو بينما األدب، عىل الهيكلية النفس علم قوانني إقحام عىل أثور
يتكلم ظل الذي كجوردان بأننا نتهم ال حتى نفعل، بما واعني البرشية، بالنفس حقيقية
إىل جاهًدا أدعو النحو نفس عىل إنني أقول: يفعل، ملا يفطن أن دون السنني عرشات النثر

فال. قوانينه اصطناع وأما العلم، بروح األدب يف األخذ
عقلية، أمانة وأكرر: ذكرت، ما إال ليست العلم روح العلم، قوانني غري العلم روح
وقرص للتفاصيل، استقصاء ثم للهوى، وتنحية التصديق، عىل وتأبٍّ للموضوع وخضوع
للمعرفة مرشوعة وسيلة اإلحساس واتخاذ العقل، بنظرات لإلحساس وتدعيم األحكام، من
النفس تقفه موقف العلم روح التعليل. أمكن ما وتعليله ومراجعته، وتمييزه، بتحديده،
تفرس املادة، عالم عادة تفرس التي القوانني من فمجموعة العلم وأما واألشياء، الناس من
عىل العلم قوانني تطبيق محاولة وأما نبيلة، خلقة روح ألنها العلم؛ بروح لنأخذ مظاهره.
سار ما ووضحنا برونتيري فعله ملا عرضنا عندما خطئها عىل داالٍّ مثًال رأينا فقد األدب،
ذراته. تتميز لن املاء من حفنة البرشية، كالنفس األدب مفارقات، األدب ضالل. من إليه
هذا ولكن النفوس، حقائق إىل بالنفاذ ويعتز العلم روح يتضمن إذن الفقهي املنهج
يف مستقرتان حقيقتان النفوس وفهم العلم وروح املناهج، من غريه عن يميزه ما ليس
املنهج األدبي. باملنهج يخصصهما شيئًا فيهما نرى ال إننا حتى منتج، عقيل نشاط كل
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ال منهًجا إن سابق مقام يف قلنا ولقد األدب، وهي درسه مادة من حقيقته يستمد الفقهي
واألدب يستقيم. أن يمكن ال ذاته، املوضوع ذلك من مبادئه ُمستِمًدا موضوعه من يُنتزع

لنفهمها. نوضحها أن يجب حقيقة وتلك لغوي، فن ريب ال
ولكن الطائر، يغرد كما يغني فالشاعر مفطور، طبع النفس، ملكة األدب إن قالوا:
مع ترى أَوال بذاته، شيئًا خالًقا الطبع أظن وما دوافعه، وللطائر مبني، وذاك أعجم هذا
فيها يبعد تارات «وللشعر مثري من غنيٍّا طبعه كان مهما للشاعر بد ال أنه قتيبة ابن
واتاه هبه بل املتكلف»؟ وتبعث البطيء تحث «دواٍع له وكذلك ريضه»، ويستصعب قريبه
العنيف واإلحساس تحرق، الجمرات اإلحساس؟ من جمرات الشعر أن أتحسب الدافع،
فتستطيع العني حدقة وتهدأ العنف يسكن عندما الشعر يكون وإنما اللسان. يعقد
يستقيم ال الذي الجهد يف الشاعر ويبدأ النفس، يف بقي ما اإلرادة تستغل عندئٍذ اإلبصار،
وإرادة ودوافع طبع الشعر اختفى. حتى أحكم ما جيدها صناعة الشعر بدونه. شعر

وصناعة. وجهد
الكمال. إىل بجهدنا دائًما نصل ال بعُد ونحن نريد. ما كل دائًما نستطيع ال بعُد ونحن
قال للفظ. اإلحساس أو الفكرة إخضاع عىل القدرة يف إال ليس األدب يف املشقة وموضع
قطار، عربة يف الجموع وسط يتحدثون نساء أو رجال إىل أستمع مرة من «كم ديهامل:
طت تسقَّ أو نفسية، صفة عىل وقعت قد ها مرة: كل نفيس فتحدثني طعام، وجبة أثناء أو
أستطيع ربما ألفاًظا، اكتشفت ما أصوغ أن عن عاجز ولكني خفيٍّا! دافًعا ملحت أو عالقة
فسيأتي التوفيق أصب لم إن أني أعلم وأنا فال. اآلن أما به أحسست ما أصور أن بعُد فيما

ملحناه.» عما العبارة يف فينجح عبقريته وتساعده تجاربنا من يفيد غريي بعدي من
األدب الفنون، من غريه عن األدب يميز ما هو للفظ اإلحساس أو الفكرة إخضاع
والناحت باأللوان املصور يعرب كما باللفظ، يعرب النفس عن العبارة طرق من طريقة
اللفظ هذا يثريه ما أعرف وأنا لغويٍّا. منهًجا منهجه يكون أن وجب ثم ومن باألوضاع،
التي اللفظية الدراسة إىل به سنعود أننا يظن من الناس فمن مخاوف، من النفوس يف
الروحي، تراثنا مستودع اللغة ألن ظالم؛ خوف هذا ولكن روحه، وسلبته األدب أفسدت
يوضح الذي اللفظ إيداعه نستطيع ما إال وأحاسيسنا أفكارنا من نملك ال أننا الثابت ومن
القاهر. عبد بتفكري اعتزازنا موضع هي الصحيحة النظرية وهذه اإلحساس، ويميز الفكرة
يف الجاحظ آراء يناقض ذلك يف وهو اللفظ، يف مزية كل رأينا كما القاهر عبد ينكر
وال العصمة، لرجلنا ندعي ال ونحن نقره، ال مرسف إنكار الحق يف هذا ولكن الفصاحة،
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ما كثريًا إيجابيٍّا وقًعا قلنا كما األلفاظ لجرس أن فيه شك ال والذي بعصاه. دائًما نرضب
والصنعة التكلف من يسلم أن عىل وذلك إحساسه، استنفاد10 عىل الشاعر أو الكاتب يعني
مؤمنني نؤيده وهنا اللفظية، العسكري محسنات عىل كذلك الجرجاني ويثور املقترسة.
ثم الكالم، لها يوضع التي واألغراض املعاني بسبب تعرض املزية «أن وعنده يقول، بما
إال فضل من «ليس بل بعض.» مع بعضها واستعمال بعض، من بعضها موضع بحسب
إىل بذلك يريد ال ولكنه تؤم.» الذي والغرض تريد، الذي املعنى وبحسب املوضع بحسب
الفني األسلوب أن إىل فطن قد بأنه تشعرك وكتاباته فيه، نتوء ال الذي املسطح األسلوب
أدائها طرق إىل اإلحساس وسكن الفكرة سكنت وقد صاحبه، عن يصدر الذي هو الجيد
قد واإلحساس الفكرة بأن لتحس حتى طبيعيٍّا، سكونًا — مجازية أم كانت حقيقة —
موضوعها؟ إىل أم أوًال، الصورة إىل الكاتب أفطن تدري فال العبارة، يف مجسمني ولدا

املوضوع؟ الصورة خلقت أم الصورة املوضوع أخلق
الفكر يستشعر ملفوًظا، يدركه مجسًما، مكسوٍّا نفسه يف ما يدرك الكبري الكاتب
ثم ومن الفكرة، أو اإلحساس من جزء باملجاز وإذا أخرى، بعوالم مرتبًطا واإلحساس
مواضيع يدركون من عند إال تكون ال وتلك اللفظية. نخىش ألن محل هناك يكن لم
عنها، منفصلة تظل صور يف لوضعها يحتالون ثم صورها، عن مجرًدا إدراًكا قولهم
نقول: ولهذا املفضوحة؛ اللفظية املحسنات من الكثري النوع هذا ومن اإللصاق، مصطنعة

تختفي. حتى تُحكم التي تلك هي الحقة الصناعة إن
هذا يرهبنا أن يجوز وما اللفظية، إىل القاهر عبد بنا يعود أن من إذن خوف ال
الذي الدور إىل فطنا قد دمنا وما األدب، دراسة يف الطبيعي املنهج عن فنتخىل الخوف
الفقهي، باملنهج بحثنا يف نأخذ أن واجبنا فمن ذاتها، األدب مادة خلق يف اللفظ يلعبه

شادي: أبو الدكتور قول مثًال لذلك خذ 10

وم��وع��ود م��ح��روم ح��ظ وج��ددي ع��ودي أم��س��ن��ا أغ��ان��ي ي��ا ل��ن��ا ع��ودي

تشفي زفرة تطلق مرة كل كأنك الصدر، يف براحة ريب ال تشعر مرات عدة األول الشطر ردد ثم
اختيار إىل الصادقة بغريزته الشاعر توفيق يف إال تجده لن فإنك ذلك مصدر عن تساءل ثم النفس،

الوزن. يف الوظيفة نفس تؤدي أن تستطيع كانت التي السواكن من بدًال املدات
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ثمني مستودع هذه ألن اللغوية؛ وعنارصه اإلنسانية األدب عنارص بني نجمع بذلك ونحن
عداه. ما كل عن األدب يتميز — النهاية يف — وبفضله فيه، أودع عما قدًرا يقل ال

بالنظم. هي وإنما ذاته، يف باللفظ القاهر عبد عند إذن العربة ليست

الجرجاني عند الذوق

الوجوه وعىل النحو معاني عىل النظم أمر مدار أن عرفت قد «وإذ الجرجاني: يقول
غايٌة لها ليس كثريٌة والوجوه الفروق أن فاعلم فيه، تكون أن شأنها من التي والفروق
يف لها بواجبة املزية ليست أن اعلم ثم بعدها. ازدياًدا لها تجد ال ونهايٌة عندها تقف
يوضع التي واألغراض املعاني بسبب تعرض ولكن اإلطالق، عىل هي حيث ومن أنفسها
وإنما … بعض مع بعضها واستعمال بعض مع بعضها موقع بحسب ثم الكالم، لها
الرجل ترى أنك فكما والنقوش. الصور منها تعمل التي األصباغ سبيل املعاني هذه سبيل
من رضب إىل نسج الذي ثوبه يف والنقش الصورة منها عمل التي األصباغ يف تهدَّى قد
إياها وترتيبه لها مزجه وكيفية ومقاديرها مواضعها ويف األصباغ أنفس يف والتدبر التخري
حال كذلك أغرب، وصورته أعجب ذلك أجل من نقشه فجاء صاحبه؛ إليه يهتِد لم ما إىل
النظم.» محصول أنها علمت التي ووجوهه النحو معاني توخيهما يف والشاعر الكاتب

مستمر وضع النقد أن من جاهدين إليه ندعو وما اليوم نراه ما إىل بنا ينتهي وهذا
ونضعها نراها كيف نعرف أن يجب التي مشكلته بيت أو جملة لكل وأن للمشاكل،
الهني؛ باألمر ليس بعُد وهو بفائدته. نؤمن الذي املوضوعي النقد هو وهذا فيها، ونحكم
إن ثم برصنا، عليه يقع ما لنالحظ كبرية فلسفة من روسو يقول كما لنا بد ال ألنه
— األوروبي املثل يحكي فيما — ووضعه اإلشكال، وضع من بد ال بل تكفي، ال املالحظة

فيه. حكم ثم ومن له، حل
متباينة، معاٍن بني يجمع إنه حيث من أمامنا الذي النظم عىل الحكم من إذن بد ال
تمامه عند املعنى يف ننظر وإنما الجمل، عند وال بل األلفاظ، عند نقف ال هذا بعملنا ونحن
الفيصل هو الذوق أن البني ومن منظوًما. املعنى يف ننظر عنارصه، تأليف من والفراغ
فكتب الصادق، األدبي بحسه الجرجاني فطن هذا وإىل الدقائق، هذه عىل الحكم يف األخري
عجبًا ترى لن أنك «اعلم قال: البالغة، ألهميتها كاملة نوردها التي الرائعة الصفحة تلك
وهو إال معرفة أدنى له أحد من ما ألنه وذلك النظم؛ أمر يف الناس عليه الذي من أعجب
تسدر بذلك هم تبرصِّ أن أردت أنت إذا تراهم ثم نظم، من أحسن نظًما هنا ها أن يعلم

161



الجديد امليزان يف

حيث من نفسه به العلم عدموا يشء أول أنهم ذلك وسبب أفهامهم؛ عنهم وتضل أعينهم
تلقى فأنت املعاني، دون األلفاظ يف يكون وجعلوه النحو، معاني توخي غري شيئًا حسبوه
قدتهم أنت إذا ثم متمكنًا. وداء مزمنًا مرًضا تعالج ألنك رأيهم؛ عن تميلهم حتى الجهد
خاطر بعُد من لهم عرض النحو، معاني توخي غري له معنى ال بأن االعرتاف إىل بالخزائم
والحسن املزية ندعي يروننا أنهم وذلك أمرهم؛ رأس إىل يعودون يكادوا حتى يدهشهم
يف الناس يتفاضل أن يُتصور يشء النحو معاني من فيه يكون أن غري من كالم لنظم
أن نزعم يشء عىل ووجهه النحو معاني من اليد نضع أن نستطيع ال ويروننا به، العلم
ندعيه ما لكل املزية ندعي يروننا بل فيه، يكون كالم لكل املزية يوجب أن هذا شأن من
هو وال بالهني ليس هذا يف والداء كالم. دون كالم يف وفروقه ووجوهه النحو معاني من له
ألن منجًحا؛ والسعي مسعًفا أحد كل مع فيه اإلمكان وجدت منه العالج ُرْمَت إذا بحيث
أنت روحانية ومعاٍن خفية أمور شأنها لهم ر وتصوِّ مكانها تعلمهم أن تحتاج التي املزايا
فيه وتكون إلدراكها مهيئًا يكون حتى بها علًما له وتحدث لها السامع تنبه أن تستطيع ال
هذه شأن من بأن إحساًسا نفسه يف لهما يجد وقريحة ذوق له ويكون لها، قابلة طبيعة
الشعر وتدبر الكالم تصفح إذا ومن الجملة، عىل املزية فيها تعرض أن والفروق الوجوه

نواس: أبي قول أنشدته إذا ومن ويشء، منها يشء موقع بني فرق

وال��س��اق��ي ال��م��س��ق��يُّ ف��ان��ت��ش��ى ال��ك��رى ك��أس ب��ي��ن��ه��م األك��وار ع��ل��ى ت��س��اق��وا رك��ب
ب��أع��ن��اق ت��ع��م��د ل��م ال��م��ن��اك��ب ع��ل��ى واض��ع��ه��ا وال��ن��وم أع��ن��اق��ه��م ك��أن

القرائح استشهاد عىل محاجتك يف تعوِّل وأنت … عندها األريحية وأخذته لها أمن
واآلمدي سالم ابن أمثال الكبار النقاد إىل القاهر عبد يعود وبهذا وفليها.» النفوس وسرب
النفوس» وسرب القرائح «استشهاد ويف الذوق يف يرون الذين الجرجاني العزيز وعبد

صحيح. أدبي نقد كل يف النهائي املرجع
نسلم حيث إال يكون ال والذوق الذوق؟ يدخل أين من يقظ: قارئ يتساءل قد واآلن
اختياًرا هناك يرى ال نفسه القاهر وعبد يريد، عما العبارة طرق اختيار يف بحرية للكاتب
يزيد بأن خليق االعرتاض هذا عىل والجواب اللفظ. يف متحكم بد ال املعنى أن وعنده ما،
يف الذوق يحكِّم ال فهو وإذن اللفظ، يف املزية تكون أن ينكر وصاحبها وضوًحا. النظرية
املعنى ويف املفاضلة، تكون املعنى ويف املعنى، يف املزية وإنما ممكنة، ألفاظ بني املوازنة
اجتماع يف الذوق نحكِّم فنحن ملعاٍن، نظًما بل أللفاظ، نظًما ليس واألمر االختيار. يكون
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عبارته فتأتي للذوق أيًضا اللفظ ليُخضع القاهر عبد ويحتال بعض. إىل املعاني بعض
يكاد الدقة يف إفراط هذا ويف عنه، املعرب املعنى أي امللفوظ؛ للمعنى مضمنة املعنى عن
للمسألة نظرنا إذا االحتيال هذا منه نقبل أن نستطيع الحق يف ولكننا املغالطة. يمس
قواه. بكل لها القاهر عبد ومحاربة الحني، ذلك يف اللفظية طغيان فذكرنا تاريخية، نظرة
إىل امتد ثم الشعر، يف البديع أنصار عند ظهر الذي الثقيل التكلف ذلك يذكر ريب ال وكلنا
العميد ابن أسلوب من وجانبًا العسكري هالل وأبي عباد بن الصاحب أسلوب فأتلف النثر

نفسه.
مثًال لذلك خذ عنها، نعرب التي املعاني نظم يف الجرجاني عند إذن الذوق ويتحكم

العباس: بن إبراهيم أبيات عىل تعليقه

ن��ص��ي��ر وغ��اب أع��داء وُس��ل��ط ص��اح��ب وأُن��ك��ر ده��ر ن��ب��ا إذ ف��ل��و
وأم��ور ج��رت م��ق��ادي��ر ول��ك��ن ب��ن��ج��وة داري األه��واز ع��ل��ى ت��ك��ون
ووزي��ر أخ يُ��رج��ى م��ا ألف��ض��ل ��دا ُم��ح��مَّ ه��ذا ب��ع��د ألرج��و وإن��ي

ذلك يف السبب تتفقد ثم والحالوة، الحسن ومن والطالوة الرونق من ترى «فإنك
«تكون»، هو: الذي عامله عىل نبا» «إذ هو: الذي الظرف تقديمه أجل من كان إنما فتجده
يقل ولم «تكون»، قال: أن ثم دهر، نبا إذ بنجوة داري األهواز عن تكون فلو يقل لم وأن
ما جميع يف التنكري هذا ساق أن ثم الدهر، نبا إذ فلو يقل: ولم الدهر نكَّر أن ثم كان،
البيتني يف ترى ال صاحبًا، وأنكرت يقل ولم صاحب»، «وأُنكر قال: أن ثم بعد، من أتى
ترى.» كما النحو معاني من وكله النظم يف حسنًا يجعله لك عددته الذي غري شيئًا األولني
النفس وألوان املعاني، يف مفارقات إىل ترجع نجدها ناقدنا مالحظات يف وباإلمعان
بدقة، نفسه يف عما العبارة جودة الجودة: له وضمنت الشاعر اختيار حددت التي هي
نبا» «إذ قدم عامله، عىل الظرف قدَّم قد فهو املعاني، لتلك النفسية باأللوان تبصرينا ثم
دهر، نبا عندما إال األهواز عىل بنجوة داره تكون أن يتمنَّ لم ألنه وذلك «تكون»؛ عىل
اختار قد هو ثم نقصه، إىل سارع قد به وكأني الشاعر، نفس يف يحزُّ ما النبوِّ هذا ويف
الحالة معنى داللته يف نحس هنا املضارع ألن «كان»؛ املايض عىل «تكون» املضارع11

ولقد ،Présent historique التاريخي باملضارع أوروبية األندو اللغات نحو يف املضارع هذا يسمى 11

منها كثرية دالالت املضارع ولهذا «اإلنيادة»، الشهرية ملحمته يف الالتني شاعر فرجيل باستعماله عرف
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لو الدهر نبا عندما ود والشاعر فاملستقبل. الحارض إىل املايض من املنسحبة املستمرة
الدهر ألن كذلك؛ وتستمر تكون الدهر، نبو قبل حتى تكون بنجوة األهواز عىل داره تكون
الغدر ذلك نقدر أن الخري ومن حني، كل يف الغدر عىل قادر أنه املرة تلك بنبوِّه أثبت قد
معاٍن، بني بل ألفاظ بني مفاضلة ليست واملضارع املايض بني املفاضلة وإذن حني. كل يف
يفرد بهذا وهو «دهر» نكَّر قد شاعرنا إن ثم بأكملها، نفسية حاالت بني األصح وعىل
به ابتاله دهر نبا كافة، الناس دهر الدهر ال غداًرا دهًرا به، ا خاصٍّ دهًرا فيجعله الدهر
اإلفراد، يفيد بوحدته، املعرف الواحد اليشء وهو الدهر، تنكري كان وإذا املحتوم، القضاء
كل ينكر فهو الشاعر، بضيق ويشعرنا اإلطالق يفيد ونصري وأعداء صاحب تنكري فإن
نصري كل وأن ُسلط قد عدو كل أن يرى وهو الصحاب، أولئك غدر من كان ِلَما صاحب
«دهر» تنكري يشبه وأمور» «مقادير تنكري يف واألمر اإلطالق. أفاد املتعدد تنكري غاب، قد
وألوان مختلفة معاٍن أمام فنحن وإذن عليه. وقًفا ويجعلهما بالشاعر يخصصهما فهو
أساس هو اإلحساس وهذا بقلوبنا، ألطفها ونحس بعقولنا، بعضها ندرك متباينة نفسية

العظيم. ناقدنا عند الذوق
الجملة إىل البسيطة والجملة اإلعراب تخطي إىل القاهر عبد النظم فكرة وتسوق
مما أن «واعلم قال: الصنع»، يف ويدق الوضع يف يتَّحد النظم «يف فصًال فيكتب املركبة
أجزاء تتحد أن عرفت، التي املعاني ي توخِّ يف املسلك ويغمض النظر يدق أن يف أصل هو
إىل الجملة يف يُحتاج وأن بأول، منها ثاٍن ارتباط ويشتد بعض يف بعضها ويدخل الكالم
هنا ها بيمينه يضع الباني حاَل فيها حالك يكون وأن واحًدا، وضًعا النفس يف تضعها أن
بعد يضعهما ورابع ثالث مكان يبرص ما حال ويف نعم هناك، بيساره يضع ما حال يف
فإنه به، يحيط وقانون يحرصه حد الوصف هذا عىل يجيء أن شأنه ملا وليس األولني،
والجزاء الرشط يف معنيني بني تزاوج أن ذلك فمن مختلفة، وأنحاء شتى وجوه عىل يجيء

البحرتي: كقول مًعا

ال��ه��ج��ر ب��ه��ا َف��َل��جَّ ال��واش��ي إل��ى أص��اخ��ت ال��ه��وى ب��ي َف��ل��جَّ ال��ن��اه��ي ن��ه��ى م��ا إذا

فرجيل، برع هذا ويف تراه، لكأنك حتى املايض استحضار ومنها الزمن، من مطلًقا حدث إثبات مجرد
والشعراء تحد، أو تحرص أن من وأدق أكثر استعماالته أن الحق ويف مثلنا. يف كما االستمرار إفادة ومنها

بذاته. معنًى عن العبارة من أكثر نفوسهم يف إحساس لشفاء يستعملونه قد والكتاب
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: ُكثريِّ قول آخر ونوع

وت��خ��لَّ��ِت ب��ي��ن��ن��ا ع��م��ا ت��خ��لَّ��ي��ُت ب��ع��دم��ا ب��ع��زة وتَ��ه��ي��ام��ي وإن��ي
اض��م��ح��لَّ��ِت ل��ل��م��ق��ي��ل م��ن��ه��ا ت��ب��وأ ك��ل��م��ا ال��غ��م��ام��ة ظ��ل ل��ك��ال��م��رت��ج��ي

إلخ.» و… و…
التي املركبة الجمل بوجود أحس قد املالحظات هذه يف القاهر عبد أن البنيِّ ومن
هذه يف ساروا له الالحقني ليت ويا متممات. أو لبعض قيود بعضها معاٍن عدة تشمل
لدينا التي الطرق مثًال ولعرفنا لغتنا، ملمكنات فهمنا الستقام فعلوا أنهم ولو السبيل!
التي التبعية الجمل ويف األصلية، الجملة يف النسبية واألزمنة املطلقة األزمنة عن للتعبري
بما واعني غري الحيل بكافة لغتنا يف عنها فنعرب نحتال والتي األوروبية اللغات يف تلقاها

نفعل.
يف يرى فهو الجودة، حيث من إال املركبات هذه إىل ينظر لم القاهر فعبد ذلك ومع
نحوها بدراسة يُعنى ال وهو الشعراء، من إعجاًزا بعض إىل بعضها املعاني تلك اجتماع
ثم يُحس الذي الذوق الذوق، هو وفيصله النقد ذلك ومرد أدبيٍّا، نقًدا بنقدها عنايته قدر

الذوق. استقامة رغم يخطئ ولقد تعليله، يمكن ما فتعلل املعرفة تأتي
ابتدأ قد عنه مقال أول يف قلنا كما القاهر عبد أن كيف نفهم أن نستطيع واآلن
دراسة يف األخري مرجعنا هو الذي الشخيص الذوق إىل انتهى ثم اللغة، يف فلسفية بنظرية
التقديم وعند اإلسناد عن كتبه ما كل لتقرأ وإنك املرجع. ذلك يظل أن ويجب األدب،
لعقله دائًما سابًقا األدبي إحساسه فتجد أمثلته يف وتمعن والوصل الفصل وعن والتأخري
بنصوص طويلة خربة عن آرائه يف صدر إنما الرجل هذا أن إلينا يخيل بحيث ومعرفته،
يف التفكري أطال ثم النصوص، تلك يف أعمله صادًقا ا حسٍّ هللا وهبه وقد العربي، األدب
ما القدماء اليونان تفكري يف يكن وإن التي الحقائق تلك كل إىل يهتدي به فإذا إحساساته
الوقوع يف األكرب فالفضل — ويوضحها يؤيدها الحديث اللسان علم أن كما — يماشيها
لتطبيقاته، ما القيمة من لها ليس قلت كما ونظريته الفطرية. القاهر عبد ملواهب عليها
يشء. األدب يف عنه يغني أن يمكن ال الذي الذوق ذلك السليم، العربي ذوقه يظهر فهنالك
النصوص نقد يف منهجه وما النظم، إىل املعاني ورد اللغة رمزية يف القاهر عبد نظرية وما
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به تحيط «بما ويحس الدقائق يدرك الذي الذوق إىل به تنتهي مراحل إال موضعيٍّا نقًدا
الصفة».12 تؤديه وال املعرفة

القيم بني خلط

بعض يوم كل يتخذ فهو جسمه، يف الفرد يفكر ال أن هو الصحة دليل «إن ديهامل: يقول
تراه فهل أعماله، إىل ويغدو ويغتسل ويرشب فيأكل عنايته، تتم وبذا األولية، االحتياطات
غدده أو بنكرياسه حركة عن لهفة يف يتساءل أخرى إىل دقيقة ومن ساعة إىل ساعة من
من موضعها وحتى اسمها حتى يجهل أن يف لألمل مجاًال هناك إن بل أبًدا، الكلوية؟
يصدق وما جيدة.» حالة يف ليست املعدة هذه أن عىل ذلك دل بمعدته أحسَّ فإذا الجسم،
نسمع فعندما بنائها، وسالمة االجتماعية الهيئة اتزان عىل يصدق الجسم صحة عىل
ومعالجة الراهنة الحياة خدمة يف األدب نضع بأن تنادينا جانب كل من ترتفع أصواتًا
نرى وعندما واالجتماعية، االقتصادية املشاكل عن الحديث عىل أقالمنا تقف وأن مشاكلها،
رغبة مسخته «هراء بأنها توصف الحس إرهاف أو الفكر أفق توسيع يف محاوالتنا كل
صار أو التسلية، ألعاب بعض عن انحط حتى الظهور، وحب الرباعة صفة وخلبته املهارة
صاحب به فجاد تفضل مما إلخ»، … الخاصة األغراض لخدمة ومطية للكسب وسيلة
وقوة عزم يف نصيح أن إال نملك ال ذلك كل يحدث عندما الفقهي»، املنهج بعد «ما مقال
يستطيع من كل وواجب واجبنا وأن مريضة، بينها نعيش التي االجتماعية الهيئة بأن

الدواء. والتماس الداء لتشخيص يعلم أن السبيل هذا يف شيئًا
يُكتب ما وفرة ويف الشك، يقبل ال ما فذلك مريضة، اجتماعية هيئة يف نعيش أننا أما
ملن وإنه املرض، ذلك عىل دليل أكرب واالجتماعية واالقتصادية السياسية حياتنا عن اليوم
هي عليها الضوء تسليط من بد ال التي الكربى واآلفة العالج، نلتمس أن قلت كما الواجب

القيم. بني الخلط آفة

«املعرفة املعرفة ومعنى األنغام، له يصف أن الخليفة سأله وقد املوصيل إسحاق قالها الجملة هذه 12

للفظة ترجمة «باللقانة» «األخالق» كتاب يف أمني بك أحمد األستاذ سماه بما ندركها التي الباطنية»
الشكل. عند نقده وقف وإال يملكها كان إن الناقد يعتمد اللقانة تلك وعىل Intuition األوروبية
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األدب بني خلط قد فالكاتب تفهم، لم أشياء بني خلط اآلن أناقشها التي املقالة يف
ومنهج األدب بني خلط كما واالقتصاد واالجتماع كالسياسة الكتابة مواضيع من وغريه

األدب. دراسة
كما أتاه إنما تفكريه يف الخلط ومصدر األبحاث، من وغريه األدب بني الكاتب خلط
ببعض مبترسة ناقصة معرفة معرفته من سبيل بكل وتسمعهم تلقاهم ممن غريه أتى
وعبارة للحياة»، «نقد بأنه األدب عن أرنولد كعبارة بأوروبا املبسطون أذاعها التي الجمل
تطور يف االقتصاد نظم تحكم أي التاريخ»؛ «بمادية التاريخ فلسفة عن ماركس كارل
«بنقد أرنولد يعنيه ما فهم يف كاتبنا يتمهل أن وأما التطور. لذلك الخطة ورسم التاريخ،
النظم عن أثًرا تقل ال التي املادية غري اإلنسانية العوامل يف النظر يُمعن أن وأما الحياة»،
يستطيعه. ال ولعله كاتبنا، يريده ال ما فذلك التاريخ، سرية عىل السيطرة يف االقتصادية
«لالهتمام مرادفة كاتبنا عند criticism of life الحياة» «نقد عبارة أصبحت لقد
حياة يف األوىل املؤثرات من االقتصادية للنظم ما و«إدراك الحياة»، وأنباء بالحياة البارز
نظرية بني — يظن فيما — يوفق وبذلك ومعنويٍّا»، ونفسيٍّا روحيٍّا والجماعات الناس
همه يكون أن األدب عىل حتًما ويكون التاريخ، فلسفة يف ماركس ونظرية األدب، يف أرنولد
عند السيايس الوعي نمو من نشأتها به تبرش وما بمرص الصناعة عن الحديث مثًال األول
جديد، أساس عىل التوزيع ذلك إعادة وطرق مرص يف الثروة توزيع وعن العمال، طبقة

ذلك. شاكل وما
وأما تفكرينا، آفاق من األدب يمد أن وأما النفسية، حياتنا عن األدب يتحدث أن وأما
هذا فكل الحرة، الثقافة نرش أو ماضينا، بعث نحاول أن وأما إحساسنا، األدب يرهف أن
اليومية الحزبية الصحف عىل جهدنا نوفر أن لوجب هذا صح ولو وحذلقة، وادعاء هراء

ذاك. أو املذهب بهذا فيها نبرش
العميل، والتفكري الحرة الثقافة بني مخيف خلط فهناك ذلك، كل من أعمق بعُد والداء
ال الثقافة هذه ألن الحرة؛ الثقافة إىل بحاجة لسنا أننا يظنون الناس من عدد هناك
أي العميل؛ التفكري هو إنما نحن نحتاجه وما األغنياء، املنعمون املرهفون إال يحتاجها
تنفيذها يف ينجح قد والتي إليها، يدعو التي بالحلول — يخفف الذي السيايس التفكري
البؤس عن بغافل ليس السطور هذه وكاتب واملظلومني. واملحرومني البؤساء فقر من —
يف ذلك عن تحدث أن له سبق ولقد بمواطنينا، األوبئة فتك عن وال واملرض، والجهل
الخلط هذا يف ويرى األشياء، بني الخلط يرفض ولكنه املادي»، «بؤسنا بعنوان «الثقافة»

قوته. بكل يحاربه أن يجب مخيًفا جهًال
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للدول يقول من كمثل ورائه من نفع ال ترف الحرة الثقافة أن يزعمون من مثل
التفكري إىل حاجة يف لست ألنك ومعاملك؛ جامعاتك تغلقي أن واجبك من إن املحاربة
تلك بنصيحته يدل ال كهذا وناصح واملؤن. للذخرية مصانع إىل حاجة يف بل الخالص،
فيه يتوقف الذي واليوم املصانع، تفتح التي هي واملعامل الجامعات فإن عميق، فهم عىل
الخالص التفكري تطبق إنما هذه ألن املصانع؛ فيه ستتوقف العمل، عن الخالص التفكري

املادي. باإلنتاج الصلة بعيد للجهالء يبدو الذي
يصف أن فيستطيع كاتبنا إدراك يشحذ الذي فهو الخالص، األدب يف األمر وكذلك
الذي هو بل غريه، بؤس يقدر فيجعله حسه يرهف الذي وهو «هراء» بأنه الحر التفكري
عن األدب يقف وعندما والجميع، ونحن هو بؤس، من فيه هو بما الوعي عىل يحمله
قوية صاغها ولو كاتبنا لصيحات أحد يستمع لن وجمال خري من الخالدة املعاني تقديس

املال». «رأس كتاب قوة
اجتماعي ظلم مرص يف املرات، مئات غرينا وقاله قلناه ما نعيد أن يف فائدة أي ثم
الصغري يعرفه ما وهذا منها، القانوني حتى الحقوق توزيع يف بل الثروات، توزيع يف
تعزيز بغري عالجه إىل سبيل ال عام، فقر االجتماعي الظلم جانب إىل مرص يف والكبري،
ما عليه يُقىض لن مرض مرص يف صحيح، علم إال يبدده لن وجهل مرص، يف الصناعة
ولكن عالجها، طرق ونعرف جميًعا نعرفها كثرية أدواء مرص يف األطباء، عقلية تعالج لم
نتيجة وأي العالج. ذلك عىل يقومون ملن الخلقية الرتبية أعدنا إذا إال يجدي لن العالج
يحتاج عمل، إىل يحتاج وإنما كتابة، إىل يحتاج ال األمر ذلك؟! كل يف غريي وكتابة لكتابتي
الثقافة نرش عىل اآلن نفسه يقف أن َقِبل قد كرجل شأني من ليس وهذا أحزاب، تنظيم إىل

قدرته. حدود يف
وإنما ذكرت، ما معناه ليس الحياة نقد إن املقال: لكاتب أقول أن هو إذن واجبي
عليه ر توفَّ أن يغضبك الذي الفهم ذلك البرشية، النفس فهم أي الحياة»؛ «فهم معناه
طرائق أو نفسية خوالج عن أكان سواء الفهم، هذا غري غاية له ليس تكتب ما وكل قلمنا،

خاصة. وآمال آالم أو نموذجية، موضوعات أو لغوية
نريد. مما يشء إىل وصلنا إذا سًدى يضيع لن جهدنا أن إىل مطمئنون ونحن

الرجل أن هو ذكرت ما إىل الحياة» «نقد من يقصد لم أرنولد أن عىل دليل وأكرب
مما اإلغريق وبخاصة القدماء دراسة برضورة معارصيه إقناع يف كبريًا جهًدا أنفق قد
ذلك يفعل وهو النقد»، يف «مقاالته ومن لقصائده، «مقدمته» من تتبينه أن تستطيع
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فهموا ما صاغوا قد وأنهم كبريًا، جانبًا البرشية النفس من فهموا قد القدماء بأن إليمانه
النفوس. تهذيب يف منه أفعل نعرف ال جمال يف

والجرجاني والعسكري وقدامة الجاحظ دراسة عىل التوافر تفاهة يف نراه عما وأما
الرتاث نقل حاولنا وإن هراء! هذا أمثالك: قال القديم تراثنا بعث حاولنا إن عجب، فأمر

الصمت. أنه أظن نفعل؟ أن تريدوننا فماذا مرتجمون! هؤالء قلتم: الغربي
الجهود كل فيها تتوفر أن يجب مرحلة يف اليوم أننا وهو نقوله أن يجب يشء هناك
األوروبي الرتاث نقل (٢) وبعثها. ودراستها القديمة العربية الكتب نرش (١) أمرين: عىل
عمل أرشف هما والرتجمة النرش أن الجميع يفهم أن الواجب ومن الرتجمة. سبيل عن
معنى نعرف أن الرضوري من إنه أقول: بل اآلن، عليه التوفر نستطيع نشاط وأنبل
فنعمل بالوطنية، أنفسنا نُرشب وأن الصحيح، العلم وروح العقلية واألمانة التواضع
لنا يحق فعندئٍذ كاملني، الغربي الرتاث ونقل القديم تراثنا بنرش بالدنا ملصلحة مخلصني
ال حقيقية نهضة وطننا لنهضة مهدنا قد نكون إذ بمجهودنا؛ نعتز وأن بعملنا، نفخر أن

عقيل. ونصب زائف بهرج إال هي وما اليوم، تخدعك التي كتلك
يف أمانة عدم هو عملنا ويكون التأليف ندعي أن يف ألنفسنا بل لبالدنا نفع أي
شيئًا األوروبي النص حول ننثر ثم يشق، ما ونهمل فهمه علينا يسهل ما نرتجم الرتجمة،
البلد هذا يف يستطيع ومن كتبًا، ألَّفنا قد أننا ندعي ذلك وبعد الشخيص، هذياننا من
ومؤلفات ومؤلفني نصوص عن تتكلم وأنت — أصالة لك كانت إن — أصالتك يدرك أن

الجميع. من مجهولة
من فيصيب فيها يكتب عميل أدبي موضوع عىل حريًصا املقال صاحب كان إن
وذلك االقتصادية، املسائل عن أهمية يقل ال الذي املوضوع ذلك عىل أدله فأنا املجد ورائه
ميزانية عن ميزانيتها تقل ال والرتجمة، للنرش وزارة إنشاء عىل الحكومة يحمل أن هو
والفلسفة األدب عيون وترجمة القديمة، العربية الكتب نرش عملها، يكون وأن وزارة، أكرب

الغربي. بالعالم اآلن املوجودة إلخ … والكيمياء والجغرافيا والتاريخ
الحلول تلك سيجدون الشعب أفراد وأن ستحل، مشاكلنا كل بأن سأومن عندئٍذ
— يرتكنا أن رجوته كهذه بحملة يقوم أن كاتبنا يستطع لم فإن حاكميهم، عىل ويملونها
اللغة، وحقائق األدب منهج حول الشخصية صداقتنا رغم نقتتل — وأنا هللا خلف األستاذ

ذوًقا. تهذب أو خياًال تشق أو نفًسا تخصب أن الهنات لعل يدرينا فمن
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والتعريب اللغة

أوالهما: جوهريتني؛ مسألتني تتناول ألنها الرد؛ إىل إبراهيم زكريا األديب كلمة تحركني
تعريب مسألة وثانيهما: عليه»،1 و«عثرت به» «عثرت بمناسبة والصواب الخطأ مسألة

األعجمية. األسماء
باليشء؛ العثور هو عنه التعبري أريد الذي املعنى إن قلت: فقد به» «عثرت عن فأما
وبحث ومعرفة علم عىل يدل الذي االطالع أي عليه»؛ «العثور أرد ولم اتفاًقا، مالقاته أي

أدعيها. ال وجهبذة
ودوائر الصحاح» «مختار إىل نظري بلفت العلماء هؤالء تفضل هو يدهشني والذي

بوجودها. أحلم كنت ما مراجع كلها وهذه اإلنجليزية، اللغة وتراكيب املعارف
كلها العالم لغات أن يعلمون ريب ال إبراهيم وزكريا الكرميل أمثال الكبار والعلماء
فأنا الحقيقي، معناها من بيشء دائًما تحتفظ موتها رغم املجازات تلك وأن ميتة مجازات
اطلعت أنني ذلك معنى يكون عليه» «وقعت بقويل: مفًرسا باليشء» «عثرت أقول عندما
يف الذي املعنى عن أعرب وبذلك الكنوز، بأحد الجواد حافر يعثر كما مصادفة ولكن عليه

لبلوغها. وسعي غاية إىل قصد من تفيده بما «عىل» تحققه ال تعبريًا نفيس

الكرميل ماري أنستاس األب وبني بيني مناقشة أثر عىل بالرسالة نرشتا تليها التي والكلمة هذه 1

إبراهيم زكريا األديب املناقشة تلك يف اشرتك وقد واملؤانسة»، «اإلمتاع كتاب يف تحقيقات بعض بخصوص
الحديث. سياق من يفهم أن القارئ يستطيع قد كما
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يف عليها يُحرص ال تافهة مسألة أصبحت اللغات يف والخطأ الصحة مسألة إن ثم
العلماء فرتى تاريخية املناهج وأصبحت تقدم فقد العلم وأما املدريس، التعليم مجال غري
كبار عند االستعماالت يستقرئون وإنما اللغات، يف والصواب الخطأ يقررون ال اليوم
يف مرتدين نحن نظل أن الغريب ومن تطور. من اللغة عىل يطرأ ما ويفرسون الُكتَّاب
ذاتها العامية فاللغة قرن! من أكثر منذ املتحرض العالم منها تخلص التي التفكري طرق
الفرنسية واللغة اللغات، كل يف مألوف عادي تطور هي وإنما أخطاء، مجموعة ليست

الالتينية. اللغة يف أخطاء ليستا كذلك واإليطالية
لها عالقة ال ومماحكات تافهة حذلقة إبراهيم زكريا وكالم الكرميل األب فكالم إذن

يشء. يف Dogmatique تقريرية تعد لم التي اللغات يف البحث بمناهج
فوىض، األمر يصري ال حتى زكريا األديب به يطالب ما وهو اللغة يف عنرصالثبات وأما
هو الثبات عنرص نفسه، اللغوي املجمع وال بل اللغة، يف أدخله أن أنا أستطيع ال ما فذلك
املدارس يف الُكتَّاب كبار مؤلفات قراءة ثم وتراكيبها، اللغة ملفردات الُكتَّاب كبار استعمال

شيئًا. تجدي لن السبيل هذه غري محاولة وكل االستعماالت، تلك لتشيع والجامعات
لم اللغوي املجمع أن هو أقول ما صحة عىل دليل وأكرب له، يقنن ال حي كائن اللغة
ونبه نبهني إذ إبراهيم؛ زكريا األديب أشكر وأنا يستطيع. ولن الباب هذا يف شيئًا يستطع
ريب ال فهذا أهلها، بها ينطق كما األعالم أسماء ترجمة وجوب إىل الجامعة أساتذة زمالئي
لسوء ونحن األهل، أولئك بها ينطق كان كيف نعرف أن رشط عىل ولكن سليم، مبدأ
الكرميل؛ األب وثار الجامعة أساتذة عىل زكريا األديب ثار ولقد دائًما. ذلك نعرف ال الحظ
العاملني لهذين أؤكد أن أستطيع أنني مع والفرنسية، اإلنجليزية عن أحيانًا نعرب ألننا
مع ولكننا واليونانية، الالتينية وبخاصة األندوأوروبية اللغات مبادئ نعرف أننا الفاضلني
وهما اللغتني، هاتني نطق من ثقة عىل لسنا ألننا الحديثة؛ اللغات عن نعرب أن نؤثر ذلك
أريد ال كنت وإن وأنا االختالف. أشد اآلن إىل نطقهما يف مختلفون والعلماء ميتتان، لغتان
Cicero الروماني الخطيب باسم مثًال لذلك أرضب أنني إال التفاصيل يف هنا أدخل أن
اللغة ألفاظ من لفظ كأنه «شيرشو» اإليطاليون اإلنسانيات علماء اليوم ينطقه االسم فهذا

أصح؟ فأيها «كيكرو» واإلنجليز «سيرسو» ينطقونه والفرنسيون الحديثة، اإليطالية
ماروزو الفرنيس العالم زعمائها أكرب من كان دعوة األخرية السنني يف قامت لقد نعم،
القديم النطق يقارب نطًقا أي تاريخيٍّا؛ نطًقا النطق محاولة إىل تدعو Marouzeau
ومن الشعر يف املوسيقية العنارص ومن القديمة الصوتية الكتابات بعض من يستنتجونه
العالم بآراء يستعينون كما املختلفة، الحروف نطق وتطور التاريخي األصوات علم نتائج

172



لغوية مناقشات

تنجح، لم املحاوالت هذه ولكن كان، قد كله ذلك إن أقول: السبيل، هذه يف ومحاوالته إرزم
وإذن لغاتهم، من كأنهما واليونانية الالتينية ينطقون أوروبا يف بلد كل علماء يزال وال
البالد، هذه أحد علماء عن نأخذه نطًقا نتخري أن إىل اللغتنيمضطرون هاتني يف حتى فنحن
الجميع. من مقبولة ثابتة أسس عىل Reconstituee التاريخي النطق يستقر أن إىل وذلك
يصدرها لقرارات وفًقا يكون أن يمكن ال األسماء تعريب أن تعقيًدا األمَر ويَزيد
استعمال استعمال: أمر األمر وإنما إبراهيم، وزكريا الكرميل األستاذان أو اللغوي املجمع

الناس. بني يذيع تعريبهم يجعل ما الشهرة من لهم الذين الُكتَّاب كبار
أن تجد عرش، السابع القرن منذ فرنسا يف العرف عليه استقر ما مثًال لذلك خذ
يقولون: ولذلك فرنسية؛ صيغة أعطيت قد األلسن تتداولها التي الشهرية األعالم أسماء
الخواص ألسنة عىل إال ترد ال التي األسماء وأما وأشيل. وأوربيد وسوفوكل وهومري فرجيل
كورنيليوس يقولون: ولذلك اليونانية؛ أو الالتينية صيغتها لها تركت فقد العلماء من

إليهم. ومن وموسكوس وبيون وإنيكوس
يبلبلوا أن يؤملهم الجامعة وأساتذة إبراهيم، زكريا األديب ظن مما أعقد فاألمر وإذن،
ترتكونا أن وعليكم علينا األجدى من أليس معقدة؟ واملسائل الحيلة ما ولكن القراء، أذهان
تنترش أن معه نرجو مستساغ قريب سهل تعريب إىل نصل حتى ونجاهد السبل نتحسس
عن نعرب أن الخري من أليس ثم اللبس؟ ويرتفع املشاكل فتنحل نفضلها التي األلفاظ
من يعرفها من يعدو ال قديمة لغات عن التعريب من بدًال بالدنا يف املنترشة اللغات إحدى

األصابع؟ لهم نكتب الذين مواطنينا

عليه2 وعثرت به عثرت

وإنما وبينه؛ بيني تكن لم املناقشة ألن إبراهيم أفندي زكريا عىل أرد أن عزمي يكن لم
اعتمدت وقد الُقرَّاء، لعامة فائدة إيضاحهما يف حسبت مسألتني أثار قد رأيته ألنني فعلت
يف الباحثني عىل بها العلم يقترص لم عامة لغوية مبادئ عىل به» «لعثرت استعمايل تأييد يف
مجازات قلت كما فاللغات املفكرين. وكافة الفالسفة ولحقهم إليها سبقهم بل اللسان، علم

بأن فرددت عليه، عثرت الصحيح وأن خطأ أنه زاعًما به» «عثرت قويل انتقد قد الكرميل األب كان 2

املقال. يف ترى ما نحو عىل ا خاصٍّ معنًى منهما لكل وأن جائزان، التعبريين
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«أتلف» بمعنى abimer مثًال: بالفرنسية نقول عندما فنحن مفرداتها، من الكثري يف ميتة
اللغة يف االشتقاقي الفعل هذا معنى ألن وذلك أحد؛ به يحس يعد لم ميتًا مجاًزا نستعمل
فالرفعة العربية، اللغة يف األمر وكذلك .abime «هاوية» هاوية»، يف «يلقي هو الفرنسية
تلك ماتت ثم حسية، األوىل معانيها كانت األلفاظ هذه كل مثًال، واالنحطاط والسمو
وهكذا املعروفة، املعنوية الصفات عىل الداللة يف األلفاظ تلك نستعمل وأصبحنا املعاني
عليها بنى التي األسس من الحقيقة هذه كانت ولقد اللغات. كافة يف له حرص ال مما
أن الحظوا وإذن مذهبهم، ومنابعها املعرفة يف الحيس املذهب أصحاب اإلنجليز الفالسفة
املعنويات. إىل انتقلت ثم الحواس تدركها معاٍن عىل تدل األصل يف كانت اللغة ألفاظ معظم
عن أو مصادفة االطالع تفيد تكن لم األصيل معناها يف عثر أن لنا يتضح هذا وعىل
أدوات من اللغات كافة يف الجر وحروف تجوًزا، املعنيني هذين أفادت وإنما يشء، يف بحث
بني املفارقات نحدد أن يجب عيلَّ، عثر أو بي عثر نقول: عندما ثم ومن املعنى، نقل

املعنى. نقل يف ومنحاهما الجر حريف لداللة تبًعا االستعمالني
املعنى حدود يف بذلك ونكون بحجر»، الجواد «عثر نقول: أننا فيه شك ال والذي
مضمون إىل يكون ما أقرب نكون بفكرة، عثرت قلنا: أو تجوزنا إذا بحيث الحقيقي،
الجواد ألن املصادفة؛ عىل يدل ما املعنى ذلك يف أن الواضح ومن أيًضا. الحقيقي املعنى
يبرصنا اللغوي فالحس فكرة، عىل عثرت نقول: عندما وأما به. ليعثر حجر عن يبحث ال
األقل عىل ألنه املصادفة؛ داللة من يحمل وما الحقيقي املعنى عن بعدنا قد هنا بأننا
نقع ثم باليشء نعثر أن الرضوري من وليس عليها، الوقوع ثم بالفكرة العثور يتضمن
أزال وال أحسست ما هو إيجابي معنى فيه اليشء عىل فالعثور منا، يفلت قد إذ عليه؛

البحث. بمدلول فيه أحس
الفعل وأصبح عثر يف مات قد املجاز دام ما مانًعا أرى ال بعد فأنا األمر يكون ما وأيٍّا
و«عثر مصادفة االطالع إىل «… ب «عثر ب نقصد أن من االستعمالني يف االطالع عىل يدل
بأن باستمرار نغذيه أن الواجب من حي كائن قلت كما واللغة بحث، عن االطالع إىل عىل»
األمم لغات يف نشاهد ما نحو عىل الطرق تلك من نحدد كما فيه األداء طرق من ننوع

كلها.3 املتحرضة

عىل كثرية شواهد به خطابًا بدوي الرحمن عبد الدكتور صديقي إيلَّ أرسل املناقشة هذه أثر عىل 3

الغزير. وعلمه أريحيته للصديق شاكًرا هذا ردي مع بالرسالة الخطاب هذا نرشت وقد به عثرت استعمال
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اِتي َممَّ بن لألسعد الدواوين» «قوانني كتاب

العصور تاريخ أستاذ — عطية سوريال عزيز الدكتور من أسمع أن اعتدت سنني منذ
بأصول فيه يأخذ عربيٍّا كتابًا سينرش بأنه وعًدا — اإلسكندرية بجامعة األوروبية الوسطى
ولهذا يحتذى؛ أن يجب دقيًقا أخذًا — أنفسهم األملان وضعها كما — العلمية النرش
األيوبي الوزير اِتي َممَّ بن لألسعد الدواوين» «قوانني كتاب عىل االطالع إىل همتي نشطت
الزراعية الجمعية وطبعته الفاضل، األستاذ أخريًا نرشه وقد ٦٠٦ه/١٢٠٥م، سنة املتوىف

طوسون. عمر األمري له املغفور بإشارة
أعلم الذي النرش يف يبدو جهًدا وبخاصة جهد، كل أمتدح أن يل يحلو كان وإن وإنه
أقر أن أستطيع ال أنني إال الحق، قدرها املثقفني جمهور يقدرها ال مشقة من فيه ما
علينا يعرض مما أكثر منه أتوقع وكنت عنها، صدر التي املبادئ عىل سوريال الدكتور
عىل ونحن الراهنة، العلمية حياتنا يف الجوهرية املسائل من النرش قواعد كانت وملا اليوم.
من ا بُدٍّ أرى ال فإنني القديم، العربي تراثنا نرش األساسية دعائمها إحدى نهضة، أبواب
نريد فيما به نأخذ أن يجب ما عىل نستقر حتى مفصل، نحو عىل املبادئ هذه مناقشة

نرشه.
وهي املبارشة، املصادر (١) أمرين: عىل الكتاب نرش يف سوريال الدكتور اعتمد
وهي املبارشة، غري املصادر (٢) منها. جمع بما مقدمته يف أخربنا وقد الكتاب، مخطوطات
معرض يف كتبهم يف وأوردوها اِتي َممَّ ابن عن الالحقون املؤلفون أخذها التي الفقرات
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قيمتها، حدد وال مقدمته يف النارش يدرسها لم املصادر هذه االستدالل، أو االستشهاد
سنرى. كما ناقًصا انتفاًعا يكن وإن هوامشه، بعض يف فعًال بها انتفع ولكنه

مع وذلك للنرش، املصدرين هذين غري نملك ال أننا البديهي من إذ النارش؛ نقر هنا إىل
مقدمته، يف عامة دراسة املبارشة غري للمصادر دراسته عدم عن أوردناه الذي التحفظ
ولتوضيح يشء. كل يف نخالفه ثم ومن املصدرين، بهذين انتفاعه طريقة يف نخالفه ولكننا

مصدر. كل عن نتحدث الخالف

وأنواعها املبارشة املصادر

مادية عملية وهذه املختلفة، املخطوطات جمع هو للنارش عمل أول أن يف شك من ليس
«تسلسل عملية تبدأ ذلك وبعد تصويرها، أو استنساخها أو املخطوطات تلك بحيازة تنتهي
علمي نرش لكل األول األساس هي العملية وهذه ،filiation des textes املخطوطات»

املخطوطات: من أنواع ثالثة بني يميز أن النارش واجب ألن وذلك صحيح؛

من كثريًا أن من معروف هو ملا وذلك ،versions املختلفة الكتاب تحريرات (١)
أن النارش واجب فمن والنقص، والزيادة والتنقيح، بالتعديل كتبهم إىل يعودون املؤلفني
إىل استطاع ما زمنية سلسلة يسلسلها وأن الواحد، للكتاب املختلفة التحريرات بني يميز
األستاذ فعله ما وهو الجليل، العمل هذا ملثل رائع مثل الفرنسية اللغة ويف سبيًال، ذلك

.Montaigne مونتني الفيلسوف ملقاالت نرشه يف Villey فييل
إلينا يصل ال التي الحاالت تلك بها ونعني ،recensins املختلفة الكتاب مجموعات (٢)
حالة وهذه شفويٍّا، ألفه بل بنفسه، هو يكتبه لم ألنه إما مؤلفه؛ حرره كما الكتاب فيها
وحالة بقرون، الشاعر موت بعد إال تدون لم التي هومريوس كمالحم القديمة: املالحم
مخترصات إال منه تصلنا لم الكتاب ألن وإما وغريها. كاملعلقات القديم العربي الشعر
بني يميز أن النارش واجب من الحاالت هذه ويف وقًرصا، طوًال بعض عن بعضها يتفاوت

مجموعة. كل
املؤلف بخط منها هو ما بني نميز أن الواجب من وهذه ،copies املختلفة النسخ (٣)
واملجموعات التحريرات نسخ منها هو ما بني نميز النساخ ونسخ الناسخ، بخط هو وما

استطعنا. ما تاريخيٍّا نسلسلها ثم واحد، نسخ عن نسخ هو وما املختلفة
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أصح عىل املخطوطات» «تسلسل ليقيم الوسائل كل لديه كانت قد سوريال والدكتور
فهو غريبًا، استخداًما استخدمه ولكنه التسلسل، هذا يشبه يشء إىل فطن ولقد نحو،
غوطة، مكاتب مخطوطات منها األول القسم يف يضع أقسام: ثالثة إىل مخطوطاته يقسم
األزهر مخطوطي الثالث ويف ولندرة، باريس مخطوطي الثاني ويف والقاهرة، واستانبول،
األصل من أقدم أصل إىل ترجع األول القسم نسخ أن إىل ينبهنا وهو دمياط، ومعهد
األول القسم نصوص مقدمة يف ورد ما بدليل الثانية, املجموعة ناسخو عنه أخذ الذي
نسخة يف الكاتب يشري بينما الصالحية، السلطانية النارصية امللكية الدولة إىل اإلشارة من
الدين صالح السلطان عهد من األول القسم فأصل وإذن العزيزية، الدولة إىل لندرة
امللك خليفته عهد يف جاء الثاني القسم وأصل (٥٦٤–٥٨٩ه/١١٦٩–١١٩٣م)، األيوبي

(٥٨٩–٥٩٥ه/١١٩٣–١١٩٨م). الدين عماد العزيز
الدين، لصالح مرة مرتني: كتابه حرر قد اِتي َممَّ ابن أن يف قاطعة النصوص وهذه
الحقيقة، بنفس تقطع أخرى نصوًصا إليها نضيف أن ونستطيع الدين، عماد للعز ومرة
الدين: صالح عن متحدثًا (ص٣٤٥) يقول سوريال الدكتور طبعة يف املؤلف أن منها
طبعة يف الصدد نفس يف يقول بينما وكذا.» كذا افعل … بأن نارصي كريم كتاب «ورد
وروض عهده، وسقى عنه، ريضهللا السلطان من كريم كتاب عيلَّ ورد كان «فإنه الوطن:
كتابه حرر قد اِتي َممَّ ابن أن عىل واضح هو كما يدل وهذا وكذا.» كذا افعل بأن لحده
الوطن طبعة أن عىل يدل كما موته، بعد ومرة حي، الدين وصالح مرة مرتني: قلنا كما

يماثلها. ما أو الثاني القسم من نسخة عن مأخوذة
هو ما الحالة هذه ويف مرتني، حرر قد الدواوين» «قوانني كتاب أن املؤكد من وإذن
اعتماده يكون أن البدهي من أليس أوًال؟ عليه يعتمد أن النارش عىل يجب الذي التحرير
يغفل أال النارش عىل يجب أما األقل عىل أو يرى، كما املؤلف نقحه الذي األخري التحرير عىل
يخربنا ذلك ومع التفضيل؟! هذا بأسباب نا وبرصَّ األول التحرير ل فضَّ إذا التحرير هذا
يرجح فيما ألنها غوطة؛ مكتبة من نسخة عىل خاص بنوع اعتمد قد أنه سوريال الدكتور
النسخ يف فالقدم للتفضيل، عجيب سبب وهذا األخرى»، املخطوطات بقية من عهًدا «أقدم
لدينا تكون عندما وأما للكتاب، واحد تحرير عن النسخ تلك تكون عندما العلماء به يأخذ
املخطوطة بالنسخ نأخذ أن العلماء يجمع كما الواجب فمن مختلفني، تحريرين عن نسخ

قلنا. كما بينهما نجمع أن األقل عىل أو األخري، التحرير عن
النص، عىل خطرية نتائج املقبول غري النحو هذا عىل النارش لترصفات كان ولقد
النتائج تلك لتجنب غوطة بمخطوط اهتمامه الثاني القسم بمخطوطات اهتم أنه ولو
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الوطن طبعة يحتقر لم أنه لو يشء كل يتدارك أن باستطاعته كان لقد لها. يؤسف التي
إليه: نشري ملا مثالني وإليك مقدمته، يف فعل كما الثاني القسم عن املأخوذة

عن املؤلف يتحدث (ص١٠) الوطن طبعة من الثالث الباب يف وعددهم: املستخدمون
الدكتور طبعة يف وأما عرش، ثمانية عددهم أن فيذكر األقالم، حملة من املستخدمني
الطبعة يف الثالث للباب املقابل (٢٩٨) الثامن الباب يف املؤلف نفس فيقول سوريال
أن ومع رجًال»، عرش سبعة يتجاوزون ال األقالم حملة من «املستخدمني إن السابقة:
االختالفات» جميع الحوايش يف «أثبت قد أنه مقدمته يف أخربنا قد سوريال الدكتور
أنه إال لها، رضورة نرى ال تافهة كثرية بأشياء حواشيه أثقل قد أنه ومع (ص٤١)،
املستخدم اسم بالفعل أوردت قد الوطن طبعة أن مع الخطري، االختالف هذا يثبت لم

(ص١٠). الفصل بآخر أسطر خمسة يف وعرفته الضامن، وهو عرش، الثامن
هذا عن (ص١٧) الوطن طبعة يف ورد ما يراجع أن القارئ يستطيع البهنسة: حراج
الطبعة نص أن لريى (ص٢٥٤)؛ سوريال الدكتور طبعة يف عنه ورد وما الحراج
هذا حديث النارش يثبت لم ذلك ومع الثانية، الطبعة نص من أسطر بعدة أطول األوىل
«محار العلماء يسميه مما يحىص ال ما أثبت أنه مع حواشيه، يف الجوهري االختالف

باإلجماع. ويهملونه coquilles des copistes النسخ»
الدكتور فعله مما نتخذ بأن مكتفني التفاصيل، يف نسهب أن نريد ال بعد ونحن
سميناه، ما أهمية عىل جميًعا سيقروننا أنهم معتقدين النارشين، أمام نضعه مثًال سوريال
الذي للنظام تبًعا مواضعها يف ووضعها املخطوطات»، «تسلسل الغرب علماء يسميه كما
خطر من إليه أرشنا ما لتجنب الوحيد السبيل وهو النرش، مفتاح هو العمل فهذا بسطناه،

ننرش. ما عىل

املبارشة غري املصادر

لم وإن حواشيه، بعض يف املبارشة غري املصادر استخدم قد سوريال الدكتور إن قلنا:
املصادر تلك يستخدم أن واجبه من كان فقد ذلك ومع نتوقع، كنا كما مقدمته يف يدرسها
والقلقشندي املقريزي أن املعروف فمن فعل. مما وأكمل أوسع النصاستخداًما تصحيح يف
اِتي َممَّ ابن مخطوطات كانت وملا اِتي، َممَّ البن الدواوين» «قوانني كتاب عن الكثري أخذا قد
البحث يف نفسه يجهد أن عليه حتًما كان فقد النارش، يقول كما موضع غري يف مضطربة
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الكلمة، بمعنى علميٍّا عمًال عمله ليكون اِتي َممَّ ابن عن املؤلفان هذان نقله ما جميع عن
بعض بنسخ يكتفي رأيناه ملا فعل أنه ولو حسنة. أسوة والرشق بل الغرب علماء يف وله
النرش عمل أن مع للفهم، قابلة وال مفهومة غري هي كما وتركها طبعته يف الفقرات
خذ الناسخ، عن النارش يتميز فقط وبهذا فهمه، يمكن ا نصٍّ إلينا يقدم أن هو األول
القاهرة (كذا) فكاهني من يل أحرض يل، غالًما وأمرت «وقال: (ص٨٢): يف مثًال لذلك
واملرسني، املنثور، يسمى الذي (كذا) والحرير والياسمني، والبنفسج، والنرجس، الورد،
والباقال، األخرض، والبطيخ والخيار، والجمار، والبلح، والطلع، والسوسان، والريحان،
إىل رجع أنه ولو إلخ»، … والليمون واألسيا، والنارنج، واألترنج، والفقوس، والتفاح،

هنا. يورد مما اثنتني أو «كذا» عن الستغنى ص٣٠٩) (ج٣، األعىش» «صبح
«قال «الصبح»: صاحب قال فقد سنرى، كما هلل والحمد «كذا» ب ميلء كله والكتاب
القاهرة فكاهي من ليحرض يل غالًما بعثت الدواوين»: «قوانني يف اِتي َممَّ ابن املهذب
والبنفسج، والنرجس، الورد، منها يل فأحرض والرياحني، الفاكهة أنواع من بها وجد ما
املتن يف ال النص هذا إىل النارش يرش لم ذلك ومع إلخ.» … واملارسني واملنثور، والياسمني،

الهوامش. يف وال
النص خدمة يف جهد من ننتظره كنا ما يبذل لم الفاضل النارش أن نرى هنا من
املصادر عن حديثنا يف رأينا ما إىل التقصري هذا أضفنا وإذا املبارشة، غري املصادر بفضل
من أصح نرش إىل محتاجة الواقع يف تزال ال سوريال الدكتور طبعة أن أدركنا املبارشة،

الحايل. نرشها
صحيحة، قراءة النص قراءة يف جهد من يجب ما بذل قد النارش أن بفرض هذا وكل
الفاضل النارش أن الحظنا إذا الحكم يكون كيف ولكن نسًخا، ال نًرشا عمله يعترب حتى
يقول فيما وذلك هو، كما النص فرتك بها، قال أحًدا أن نسمع لم خطة نرشه يف انتهج قد
حديث من إليضاحه بد وال أصًال، نقبله ال قول وهذا األثري»، أسلوبه عىل منه «محافظة

آخر.

النص قراءة

املرحلة إىل نخطو واليوم مبارشة، وغري مبارشة النرش مصادر عن سبق فيما تحدثنا
تسود أن يجب التي العلمية الروح عن بالحديث املقال نختم ثم النص، قراءة وهي التالية

نؤلف. أو ننرش فيما
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فهمه، من القارئ تمكن قراءة النص يُقرأ أن هو نارش لكل األخري الهدف أن شك ال
عن يحيله نحو عىل النص يف النارش يترصف بأال يقيض العلمي الواجب أن املعلوم ومن
عىل يجمعون ال فالعلماء ذلك ومع صحيًحا، فهًما هو يظنه قد ملا مماشيًا ويجعله أصله
بخط إلينا وصوله حالة هي واحدة حالة يف إال مقدًسا، احرتاًما النص احرتام وجوب
تكون ذاتها األخطاء ألن إصالح؛ بأي النص نتناول أن عندئٍذ لنا يجوز ال إنه إذ املؤلف؛
فيما وأما الكتاب، موضوع يف أو اللغة يف املؤلف ثقافة درجة عىل الداللة عظيمة عندئٍذ
أخطاء، من فيها مما كبريًا جزءًا عادة ناسخوها يتحمل نسخ إزاء فنحن الحالة هذه عدا
أخطاء من يصلح أن جديًدا، نسًخا ال نًرشا عمله يكون حتى النارش واجب من ويكون
نسخة عىل باالعتماد سوريال الدكتور فعل كما يكتفي أال ذلك إىل وسبيله النساخ، هؤالء
التي املخطوطات كل بني يقابل بل عداها، ما كبري حد إىل مهمًال النسخ من مجموعة أو
القراءات يحيص أن وبعد السابق، املقال يف وضحنا كما تسلسلها يقيم أن بعد لديه،
وهنا القراءات، تلك بني يفاضل أن واجبه من يكون الجملة، من جزء أو جملة لكل املختلفة
بالقراءة العلماء يسميهما اللذان وهما ،Variantes القراءات من نوعني إىل نشري أن بد ال
عىل ويجب ،Lection difficilis الصعبة والقراءة «بالالتينية» Lection facilis السهلة
الذي الناسخ تحريف من تكون ما فكثريًا السهلة، القراءة قبول إىل يسارع أال النارش
قراءتني وجود فرض عىل هذا وكل هو، يفهمه يشء إىل فأحاله ينسخ ما فهم عن عجز
العلماء يسميه ما إىل نلجأ أن النارش عىل وجب الفهم استعىص فإذا ممكن، فهمها كلتاهما
يودعها أن أو قوسني بني املتن يف تخميناته يثبت أن عندئٍذ وله Conjectures بالتخمينات
القراءات كل استقصاء بعد إال إليها نلجأ ال التخمينات هذه أن نكرر ونحن الهوامش. يف
مخطوطات صحتها أثبتت تخمينات إىل العلماء لجأ ما وكثريًا كلها. فهمها عن والعجز
وبخاصة النصوص، نارشي من أحًدا نَر لم واجبه بل التخمني وحق النرش. بعد اكتشفت
من للنارش مفر ال إذ فيه؛ يماري — والعربية اليونانية كالنصوص — القديمة النصوص

فهمه. يمكن ا نصٍّ قلنا كما يعطينا أن
الدكتور يزعمه ما وأما أساتذتنا، من عرفناها كما للنرش العلمية األصول هي هذه
به، نسمع لم يشء فهذا األثري» أسلوبه عىل «محافظة بأخطائه للنص نرشه من سوريال
حتى الرضوري ترميمها عن اآلثار علماء يحجم ال ذاتها األثرية التماثيل أن نعلمه والذي
من نوعني من للنارش بد ال سبق، فيما بيناها التي الحدود يف النص وإلصالح تنهار، ال
معرفة الكتاب مادة معرفة (٢) عميقة. فقهية معرفة الكتاب لغة معرفة (١) املعلومات:
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إىل يحتاج لن املعرفة من النوعني هذين امتلك إذا أنه من الثقة تمام عىل ونحن تخصص.
األثري. أسلوبه عىل محافظة بأخطائه الكتاب نرش

لتاريخ خدمات من أدى بما اعرتافنا ومع سوريال لألستاذ احرتامنا مع ونحن
أرشنا اللذين املعرفة نوعي يمتلك ال أنه الحظ لسوء نالحظ الغرب، يف الوسطى العصور
لرتجمة نسخه يف حتى أنه من العربية اللغة من تمكنه عدم عىل أدل وال سبق، فيما إليهما
قوله أمثلة: لذلك ولنرضب املواضع، عرشات يف أخطأ قد ياقوت» «معجم عن اِتي َممَّ ابن
مرة، عرش إحدى و(ص١٤): وأجيد، فيها ق تُُفوِّ وصوابها: وأجيد، فيها تتوق قد (ص٩):
تلك كل ثم الحميا. َحباب وصوابها الحميا، ُحباب و(ص١٦): مرة، عرشة إحدى وصوابها
إصالحها، دون الوزن يستقيم ال والتي اِتي، َممَّ ابن أشعار من ينقل فيما الواردة األخطاء

(ص١٧): كقوله

ف��راش��ا ب��ال��بَ��رَد األس��ه��م ي��رس��ل أن ورأى

أيًضا: (ص١٧) وقوله بالربْد. وصوابه

ج��ه��ن��م��ا وأذك��رت ال��ص��ب��ا ال��ص��ب��ي وأن��س��ت

الصبَا. الصبا وأنست وصوابه:
(ص١٨): وقوله

ن��ه��اك م��ج��ي��ئ��ك ع��ن أن��ه��اك ل��ي: ق��ل

كثري. ذلك وأمثال مجيك. عن وصوابه
الفاضل األستاذ يقوله ما فذلك تخصص، إملام الكتاب بموضوع إملامه عدم عن وأما
املوضوعات عىل والتعليق نتعرضللرشح لم «ولكننا (ص٤٣): تقرأ حيث مقدمته؛ يف نفسه
صدد يف مباحثهم إصدار يف األخصائيني عىل معتمدين املؤلف، لها تصدى التي الفنية

خاصة.» مالحق يف املوضوعات مختلف
العصور تاريخ يف متخصص هو وال العربية، اللغة يجيد ال املؤلف كان إذا ولعمري
لم أنه النتيجة كانت وقد الكتاب؟! هذا نرش عىل يحرص إذن فلماذا الرشق، يف الوسطى
التعليقات يضع بأن نطالبه ال أننا الواضح ومن فهمه، يمكن ا نصٍّ يعطينا أن يستطع
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خاصة، ملحقات يف التعليقات تلك نرش يفضلون من العلماء فمن طبعته، هوامش يف الفنية
البحث بغري يمكن ال صحيًحا نًرشا كتاب أي نرش بأن نجزم ولكننا الرأي، هذا يرى ولعله
أن الثابت ومن صحيًحا، فهًما املوضوعات هذه وفهم فنية، موضوعات من يعالج عما
أثناء التعليقات تلك يضعون خاصة ملحقات يف الفنية تعليقاتهم ينرشون الذين العلماء
وما الوقت، نفس يف التعليقات من فرغوا النرش، من فرغوا إذا حتى الكتاب، نرشهم
ما منها يتخريوا أن للعلماء شكلية، مسألة إال الهوامش إيداعها أو مالحق يف إصدارها

يشاءون.
يطول، أمر فهذا مفهومة، غري وعبارات جمل من الكتاب يف ما نتتبع أن نريد ال ونحن
املؤلف، إىل ترجع أنها النارش يرى قد لغوية أخطاء يعترب فيما نجادل أن نريد ال كما
وقلَّما جهد، بعد إال الرتجيح إىل سبيل ال الواقع ويف الناسخ، إىل ترجع أنها نحن نرى وقد
«مركوش» كلمة مثًال ذلك فمن جدًال، تقبل ال التي األمثلة بعض عند نقف وإنما نتفق،
بالرسم الوطن طبعة ويف النحو، هذا عىل غواطة نسخة يف وردت التي (ص٣٣٩-٣٤٠)
ساقطة الكلمة شني نقط أن هامش١٠ (ص٣٤٠) يف نفسه النارش الحظ ولقد «بركوش»،
كانت التي السفن أسماء درس كان وقد بموضعه، ا ملمٍّ كان أنه ولو غواطة، نسخة من
(انظر: «بركوس» هي اللفظ صحة أن سهولة يف الستنتج الصليبية الحروب يف تستخدم
يف اللفظ هذا ورد إذ ص٢٣٨)؛ ١٣٢١ه، القاهرة األصفهاني، للعماد القديس» «الفتح
صاحب شامة أبو ذكرها كما بركوس، واضح هو كما ومفردها براكيس، الجمع صيغة
السهل من كان ولقد ص١٨٧)، ج٢، ١٢٨٧ه، القاهرة الدولتني»، أخبار يف «الروضتني
من الكثري أن إىل يفطن أن الصليبية الحروب تاريخ يف كتب الذي سوريال الدكتور عىل
الجالسة مثل األصل أوروبية أسماء الحروب تلك يف السفن عىل العرب أطلقها التي األسماء
اإليطالية (من والغليون ،(Chaland الفرنسية (من والشلندي ،(Galeazza اإليطالية (من

كثري). ذلك وغري … والفرنسية Barque اإليطالية (من وبركوس ،(Galeone
دوزي عن نقل قد الفاضل النارش أن باملوضوع، اإلملام عدم عىل األخرى األمثلة ومن
قوله: البنود خزانة كلمة تحت (ص٥٤)، املستعصية» واملصطلحات األلفاظ «فهرست يف
خطأ يصلح أن النارش واجب من وكان صحيًحا، هذا وليس سجن»، أيًضا بها «ويعني
أن تاريخيٍّا حدث ولكنه إطالًقا، املعنى هذا تؤدي ال اللغوي بمعناها البنود فخزانة دوزي،
الطبعة املقريزي» «خطط (راجع: سجنًا. وأصبح استعماله غري االسم، بهذا مكان ُوجد
الفاطمية الدولة يف أوًال وكانت البنود: خزانة عن يقول حيث ص٣١٥؛ ج٣، األهلية،
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وستني إحدى سنة يف احرتقت إنها ثم السالح، فيها يُعمل القرص خزائن جملة من خزانة
الدولة انقرضت أن إىل واألعيان األمراء فيه يسجن سجنًا حريقها بعد فُعملت وأربعمائة،

سجنًا.) أيوب بني ملوك فأقرها الفاطمية،
أخطاء، من النارش له يستهدف ما عىل للتدليل الواضحني املثلني بهذين ونكتفي
لألخطاء يستهدف رأيناه كما ينرش، الذي الكتاب بموضوع مختص غري يكون عندما

قاًرصا. باللغة إملامه يكون عندما إصالحها، من مفر وال فيها شك ال التي اللغوية
وأكرب العلمية، الروح وهي عنها، نتحدث أن نريد التي األخرية املسألة إىل ننتقل اآلن
أولهما: العالم؛ بهما يتصف أن يجب كبريين مبدأين عىل سيقروننا الُقرَّاء جميع أن ظننا
عىل السابقني والعلماء املعارصين الزمالء من حقه حق ذي كل إعطاء وثانيهما: التواضع،

السواء.
مما أحرص كان سوريال الدكتور أن نالحظ أن يؤسفنا ملما فإنه التواضع عن فأما
يف القارئ يلمسها أدلة الكتاب ويف قًرسا، إليه القارئ وقيادة مجهوده إظهار عىل يجب
أمرها يف الباحث يدهش يشء «وأول املؤلف: حياة عن مقدمته يف يقول مثًال فالنارش يرس،
املعارف «دائرة إن حتى بها، والعلم فيها الكالم من األدبي التاريخ كتب أغلب خلو هو
الدراسات تاريخ يف املوسوعات أعظم وهي — نفسها ليدن بمدينة املنشورة اإلسالمية»
من القديمة املراجع يف التنقيب إىل توجهنا لهذا اِتي؛ َممَّ ابن عن شيئًا تحِو لم — اإلسالمية
األعيان» «وفيات يف حياته عن شذرات عىل العثور إىل النهاية يف ووفقنا الطبقات، كتب
كل ولكن للمقريزي، واالعتبارات» «املواعظ ويف للعيني الجمان» «عقد ويف خلكان، البن
تصنيف من األديب»، معرفة إىل األريب «إرشاد كتاب يف سريته عن ورد بما يقارن ال هذا
النارش يشري أن ا حقٍّ الغريب ومن مرجوليوث. س. األستاذ املرحوم لنارشه الرومي ياقوت
وارد أنه مع اِتي، َممَّ البن ترجمة عىل النهاية» يف العثور إىل «التوفيق وإىل «التنقيب»، إىل
فريد الدكتور طبعة بعد وخصوًصا األيدي، متناول يف املعجم وهذا ياقوت، «معجم» يف
ترجمة ينقل النارش نرى ثم الرتاجم! عن باحث كل إليه يتجه ما أول وهي رفاعي،
إىل يدعوه عما ونتساءل األخرى، إثر يف إحداهما خلكان ابن وعن ياقوت عن اِتي َممَّ ابن
يف نطمع أننا الفاضل النارش يرى وهال املكاتب؟ يمآلن خلكان وابن ياقوت وكتابا ذلك،
عليه تجمع ما واستنباط النصوص، لهذه تحليلية نقدية دراسة يف نطمع فعل؟ مما خري

النصوص. من به يستدل ما إيراد أو املكان إىل باإلشارة االكتفاء مع حقائق، من
كذلك جهد، ال حيث الجهد إظهار يف املرسفة الروح بهذه الكتاب يبتدئ وكما
واأللفاظ االصطالحات فهرس سماه ثبتًا نهايته يف أورد فقد الحظ، لسوء الكتاب ينتهي
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كلمة مثل قراءتها النارش أساء ألفاًظا إما فنجد الفهرس هذا يف وننظر … املستعصية
وإما املراكب. من نوع بقوله: إياها مردًفا النارش يثبتها التي الذكر، السابقة «مركوش»
أثبته الذي االصطالحات فهرس يف زيادة، مصطفى محمد الدكتور معناها أوضح ألفاًظا
أولني، دوزي عن معناها النارش نقل ألفاًظا وإما للمقريزي. «السلوك» من الثالث الجزء يف
ننتظر كنا ولقد تفسريها؟ يف جهده هو وما باملستعصية تسميتها إىل إذن يدعوه الذي فما
لذلك ولنرضب اليوم. ينرشه الذي بالنص ولو يكمله أو دوزي يصحح أن األقل عىل منه
مع واألمتعة»، البضائع لنقل املراكب من «نوع أنه دوزي عن نقل فقد شلندي، كلمة مثًال
تقاتل مسقف مركب فإنه الشلندي «وأما بقوله: يعرفه (ص٣٤٠) يف نفسه اِتي َممَّ ابن أن
إىل يشري أن النارش واجب من كان ولقد حربي، مركب أنه هذا معنى ظهر»، عىل الغزاة

املمكنني. الوجهني من وجه عىل التناقض هذا يفرس وأن لدوزي، اِتي َممَّ ابن مناقضة
الرماة لرمي الحرب يف أو للبضائع يستخدم مسقًفا مركبًا يكون أن إما فالشلندي،
استخدامه يكون أن وإما اِتي، َممَّ وابن دوزي بني يوفق الحالة هذه ويف السواء، عىل
زعمي بني يرجح أن واجبه من يكون الحالة هذه ويف الحرب، أو البضائع عىل مقصوًرا
ذلك ومع ذاك، وال هذا يفعل لم الحظ لسوء ولكنه ترجيحه، أسباب يورد وأن الرجلني،

املستعصية! األلفاظ بفهرس فهرسه يسمى
ألن هذا نثري وإنما حقه، حق ذي كل إعطاء مبدأ وهو الثاني املبدأ يبقى وأخريًا
استعان قد أنه — واضحة غري وأحيانًا واضحة أحيانًا — ألفاظ يف نفسه هو ينبئنا النارش
اعتماده كان ولقد التاريخية، مرص بجغرافية باشتغاله املعروف رمزي بك محمد باألستاذ
أعمال جملة ذكر «يف الكتاب من الثالث الباب يف وبخاصة كبريًا، يظهر فيما بك رمزي عىل
الكتاب متن من تقريبًا صفحة وعرشين مائة يشغل الجزء وهذا نواحيها»، مرصوتفصيل
اعتمد قد إنه قوله عليه اعتماده ودليل تقريبًا. الكتاب ثلث أي ٣٨٠ص؛ يف يقع الذي
استخدم قد وأنه دمياط، ومعهد األزهر مخطوطتي عىل خاص بنوع الباب هذا نرش عىل
ال خزائن اآلن مودعة األصول إذ بيده؛ بك رمزي نقلهما نسختني عن املخطوطني هذين
يكتِف لم فهو املخطوطني هذين نقل قد بك رمزي األستاذ كان وإذا إليها. الوصول يسهل
يف الجهد هذا ظهر وقد جهده، كل صحيحة قراءة قراءتهما يف أعمل بل النقل، بمجرد
وإنه األخرى. لألجزاء يتوافر لم تصحيًحا خاص بنوع الكتاب من الجزء هذا تصحيح
فقال املشكور، بجهده بك لرمزي اعرتف قد طوسون عمر األمري أن نثبت أن لنا ليحلو
تحريفه، وصوب البلدان بتقويم الخاص وهو الثالث الباب راجع «وقد للكتاب: تقديمه يف
وأما والتقدير.» الشكر عليه يستحق جهًدا ذلك يف وبذل رمزي، بك محمد األستاذ حرضة
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تحقيق يف خاصة عناية إىل يحتاج الثالث الباب كان «وملا قال: فقد سوريال الدكتور
مع راجعناه فقد غريها، دون النص يف وإثباتها املرصي القطر لنواحي الصحيحة األسماء
من الكثري ضبط إىل الوصول يف منه واستفدنا دقيقة، مراجعة بك رمزي محمد حرضة
الفاضل النارش عبارة أن الواضح ومن األصول.» مختلف يف املحرفة أو الغامضة األسماء
يعرتف أن ال الفاضل النارش من نطمع رصنا ولقد طوسون عمر عبارة تماًما تطابق ال
مع الكتاب غالف عىل اسمه يضع أن بل فحسب، كامًال رصيًحا اعرتاًفا بك رمزي بجهد
ألنه بل فحسب، الكتاب ثلث يشغل البلدان بتقويم الخاص الجزء ألن ال وذلك هو؛ اسمه
يثبت أن استطاع قد بأنه نفسه هو اعرتف قد النارش أن بدليل نًرشا، الكتاب أجزاء أصح
األخرى، الكتاب أجزاء يف إليه يوفق لم يشء وهذا غريها، دون الصحيحة األسماء متنه يف
واملقاييس واملكاييل الزراعات من ألنواع رسد مجرد هو ما األجزاء تلك بني من أن مع
حد أي إىل لريى الجزء هذا هوامش يراجع أن القارئ استطاعة ويف ذلك. إىل وما واألشهر
بما الفاضل العالم هذا كفاية عىل مستدالٍّ بك، رمزي مجهودات من النارش استفاد قد

يف: املنشور بك رمزي بحث عن أخذًا النارش أثبته

Mémoires de L’institut Francais T. LXVIII Mélanges.
Maspero. Vol. III. PP. 273–321 Le Caire, 1935.
Rectifications a’ l’ouvrage e d E. Amelineau: Geographie de l’Egypte à

l’Epoque Copte).

ثم القبطي.» العرص يف مرص جغرافية عن أميلينو املسيو كتاب يف «تصويبات أي
بك. رمزي تحقيقات من أنها سوريال الدكتور ذكر هامًشا وعرشين سبعة بحوايل

سليمة. ليست العلمية روحها بأن سوريال الدكتور طبعة عىل مالحظتنا ونجمل
األخذ ويف املخطوطات، تسلسل إقامة يف وبخاصة تراَع، لم فيها النرش أصول وأن
أوردنا ما وأما جهود. من القراءة هذه تتطلبه ما وبذل النص، قراءة يف الصحيحة باملبادئ
من الكتاب يف ملا استقصاء نحو أي عىل يعتربها أال القارئ فنرجو وتفاصيل أمثلة من
كتبنا.1 فيما القصيد بيت وهي أوردناها، التي العامة للقواعد تأييًدا سقناها وإنما أخطاء،

بكلية التاريخ مدرس الشيال الدين جمال األستاذ املحقق زمييل إىل رجعت قد أنني إىل أشري أن يرسني 1
الكتاب. يف الواردة األيوبي العرص مصطلحات بعض لتحقيق اإلسكندرية، بجامعة اآلداب
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األوروبي الشعر (1)

أنفسنا نأخذ أن عندها يجب ثقافتنا نمو من مرحلة إىل اآلن وصلنا قد أننا إيلَّ يخيَّل
قد نكون أن بعد نقول، ملا وتحقيق تامة بينة عن إال نتحدث فال نكتب، فيما بالرصامة
نرضب الواقع يف ونحن نافًعا، شيئًا نعرف أنا ونتوهم نوهم فسنظل وإال الفهم، عمقنا

بغرب. رشًقا
ننقلها ثم فرنيس، أو إنجليزي كتاب يف نقرأها أن عنها للحديث يكفي ال مسائل وهنا
مثًال املسائل لتلك اليوم ونأخذ ينبغي. ال هذا فهمناها، قد أننا نظن حسبما قرائنا إىل
من «الرسالة» يف يحشد فيما خشبة دريني األستاذ عنها تحدث كما الشعر»، «أوزان من

أحاديث.
وبني األوروبية، األعاريض من وغريه اإلنجليزي العروض بني يميز أن األستاذ يريد
أنواع كل بل اإلنجليزي، العروض أن نذكر أن هنا «وبحسبنا فيقول: العربي، العروض
األبحر أساسها وليس ،The foot التفعيلة أساسها إنما األوروبية، اللغات يف العروض
الرشقي الشعر، أنواع جميع ألن إطالًقا؛ له معنى ال قول وهذا العربي.» العروض يف كما
والشعر األبحر. فتكون بعض إىل بعضها يجتمع تفاعيل من تتكون السواء، عىل والغربي
يف األبحر رأى ألنه األستاذ؛ عىل األمر اْلتبس وإنما األشعار، من كغريه هذا يف العربي
يف وأما إلخ، … Iambic meter فيقولون: لها املكونة التفعيلة باسم تسمى اإلنجليزية
الشعر يف كانت وإذا وغريها. والبسيط كالطويل أخرى أسماء لها وضعوا فقد العربية
يساوي األول التفعيل نجد حيث مثًال؛ البسيط أو كالطويل التفاعيل متجاوبة أبحر العربي
وغريها، والكامل والهزج والرجز كاملتدارك التفاعيل متساوية أبحًرا أيًضا هناك فإن الرابع،
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كانت وإذا مواضعة. مسألة فاملسألة تفاعيلها، بأسماء تسمى أن املمكن من كان وهذه
باإلحالل يسمونه ما فيه أيًضا األوروبي الشعر فإن وعلل زحافات العربي الشعر يف
إيامبي، مقطع أو داكتييل مقطع محل اسبونديٍّا مقطًعا يضعون فرتاهم Substitution
وإذن، األصيل. التفعيل اسم من اإلحالل هذا يغري ال مًعا والعربي األوروبي الشعر ويف

يشء. يف تختلف ال الناحية هذه من األشعار فكل
بأذنه يدرك لم خشبة األستاذ أن نالحظ وهنا التفاعيل. ببينية األشعار تتميز وإنما
اللغة قواميس عىل ح أرجِّ فيما اعتماده ذلك يف السبب وكان اإلنجليزي، الشعر حقيقة
من تفاعيله تتكون شعًرا هناك أن اإلنجليزي العروض كتب أحد يف قرأ فقد اإلنجليزية،
مقاله، هامش يف القارئ يجده مما إلخ، … الداكتيل من تفاعيله تتكون وشعًرا اإليامب،
والثاني قصري أولهما مقطعني، من وحدة عن عبارة اإليامب أن فوجد القاموس يف وبحث
وإنما بسهولة، اإلنجليزي الشعر عىل تنطبق ال التعاريف هذه أن وفاته وهكذا. طويل
عن بعضها املقاطع تتميز اللغتني هاتني ففي والالتينية، اليونانية باألشعار خاصة هي
كل قبل مقاطعهما فتتميز األملانية واللغة اإلنجليزية اللغة وأما والقرص، بالطول بعض
وعىل ضغط، بغري وأخرى بضغط تنطق مقاطع فهناك ،stress الصوتي باالرتكاز يشء
الشعر يكون ال ثم ومن يحمله، وآخر ارتكاًزا يحمل ال مقطع من وحدة اإليامب يكون هذا

املعتمد. الرأي هو وهذا ،stressed ارتكاز شعر بل كميٍّا شعًرا اإلنجليزي
إىل نسبة اإلسكندري البحر الشعراء بعض «ويفضل األستاذ: يقول آخر موضع ويف
الفرنسيون املأساة شعراء ويؤثر البحر. هذا من فيه نظمت التي والقصائد األكرب اإلسكندر
كل إيامبية تفعيالت «ست مقطًعا عرش اثني من يتكون وهو إطالًقا، البحر هذا من النظم
الخطأ ومن بل الدقة، عدم من أنواع عىل يدل أيًضا القول وهذا مقطعني».» من تفعيل
اإلسكندر إىل نسبة ليس فهو البحر، هذا تسمية سبب رشح يف نجدها الدقة فعدم البني،
األكرب اإلسكندر عن بفرنسا عرش الثاني القرن يف كتبت بالذات رواية إىل نسبة بل األكرب،
منه األقرص األبحر من بدًال البحر هذا مرة ألول فيها استعمل lé Roman d’Alexandre
اإلسكندري البحر أن األستاذ ظن ففي الخطأ أما الوسطى. القرون يف مستعملة كانت التي
وجود ال فهذا مقطعني، من تفعيل كل إيامبية تفعيالت ست من يتكون الفرنيس الشعر يف
تعد فلم الكمَّ، قرون منذ َفقدت قد الفرنسية اللغة أن املعلوم ومن الفرنيس، الشعر يف له
ومن ،âge مثل الكلمات أواخر يف نادرة حاالت يف إال قصرية ومقاطع طويلة مقاطع هناك
عالقة ال الشعر هذا أن الفرنيس الشعر عن كتبوا من جميع وعند الفرنسيني عند به املسلَّم
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وإنما ،stress ارتكاًزا تحمل تعد لم الفرنسية اللغة فألفاظ االرتكاز (٢) املقاطع. بكم له
نحس بارتكاز تنتهي جملة شبه أو فرنسية جملة فكل الجمل، أواخر يف ارتكاز يوجد
فمثًال فحسب، شدة ارتكاز يعترب فإنه الوقف حالة يف إال مًعا وارتفاع شدة ارتكاز أنه
on عىل أولهما اثنني؛ ارتكازين غري فيها نجد ال Cette maison est trés belle جملة
فقط؛ فشدة الثاني أما الصوت، يف وارتفاع شدة ارتكاز األول واالرتكاز .bel عىل واآلخر
ارتكازيٍّا، شعًرا وال كميٍّا شعًرا ليس الفرنيس فالشعر وإذن للوقف. يسقط االرتفاع ألن
يسمونه الفرنيس الشعر ارتكاز، وال ِبكمٍّ تتميز ال اللغة تلك مقاطع أن هو واضح لسبب

.«syllabique مقطعيٍّا «شعًرا بساطة بكل
األستاذ من نحب كنا الشعر من أنواع ثالثة هناك أن لنا يتبني املالحظات هذه من
أن ذلك بعد لنحاول بينها يميز أن — األوزان بحقائق يبرصنا أن أراد قد دام ما — خشبة
جديدة أنواع ظهور عىل نساعد أن نستطيع قد وبذلك العربي، الشعر منها يقع أين نرى
ا، حقٍّ فنهم إجادة من األستاذ بهم يعجب الذين الكبار شعراءنا تمكن العربي الشعر من
بعملنا ونكون قرون، ثالثة منذ تكتب كانت كما شعًرا تكتب املرسحيات سنرى وعندئٍذ
يف الشعر استخدام عىل استمرارهم عدم يف مخطئون أنهم املتحرض للعالم أثبتنا قد هذا

املرسحيات.1
الشعر (٣) االرتكازي. الشعر (٢) الكمي. الشعر (١) هي: الثالثة األنواع هذه
فهو الثاني النوع أما القديم، والالتيني اليوناني الشعر فهو األول النوع أما املقطعي.

الفرنيس. الشعر فهو الثالث وأما واألملاني، اإلنجليزي الشعر

الكمي الشعر

«اإلنيادة»:2 يف فرجيلوس بيت مثًال لذلك لنأخذ

Infandum regina jubes renovaré dólorem

نقره. ال رأي وهو بالرسالة مقاالت عدة يف خشبة األستاذ به نادى رأي شعًرا، املرسحيات كتابة 1

ال ألم بتجديد تأمرين إنك امللكة، «أيتها وترجمته: «اإللياذة»، من الثامنة األغنية مطلع يف البيت هذا 2

عليها يقص أن قرطاجنة ملكة ديدون إليه طلبت عندما امللحمة بطل إينوس قاله عنه!» العبارة تمكن
األصيل. البطل وطن طروادة ملدينة اإلغريق تدمري من كان ما نبأ
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«اسبونديه»، طويلني مقطعني من مكون تفعيل وكل تفاعيل، ستة من مكونًا نجده
قد األخري فمقطعه األخري التفعيل عدا ما «داكتل»، قصريين مقطعني أو طويل مقطع أو
للمقطع رمزنا مع التقطيع وإليك النقص. يعوض الوقف ألن به ويكتفي قصريًا يكون

:(-) بالعالمة القصري وللمقطع (=) بالعالمة الطويل
Inf an-d um r e-g in a ju = bes r en o-v aré dó-l or em.

الصائت الحرف إىل فريجع قصريًا أو طويًال املقطع به يعترب الذي األساس وأما
كان أو اليونانية، الحروف بعض يف الحال هو كما بطبيعته طويًال كان فإذا voyelle
متلوٍّا كان أو صائتني، حرفني إدغام عن ناتًجا كان أو ،diphtongue مزدوًجا حرًفا
ويف قصري، فهو وإال طويًال، املقطع اعترب ،consonne صامت بحرف املقطع نفس يف

امللتبسة. الحروف كم دائًما نجد الجيدة القواميس
ال شك ال فهي الشعر، من النوع هذا موسيقى تحليل يف نطيل أن نريد ال ونحن
ارتكاز وجود عن ينتج rythme إيقاع من لها بد ال بل واملقاطع، التفاعيل عند تقف
ا مهمٍّ وقًفا هناك أن كما تفعيل، كل يف طويل مقطع عىل يقع وهو ،lctus يسمى شعري
بعد يقع السابق البيت يف وهو العربي، البيت يف الشطر عىل الوقف يشبه بيت كل يف
والالتينية اليونانية األشعار أوزان أن والواقع .(=) بالعالمة وضحنا كما السابع املقطع
عىل معروف غري نطقها ألن وذلك اللغات؛ تلك يتقنون ملن بالنسبة حتى صعبة معقدة

ذكرنا. بما نكتفي ولهذا املوسيقية؛ عنارصها أوىل باب ومن دقيق، وجه

االرتكازي الشعر

بالريف» مقربة يف «مرثية مطلع وليكن اإلنجليزي، الشعر من بيتًا النوع لهذا نأخذ
جراي:3 لتوماس

The curfew tolls the knell of parting day

عليه مرتكز غري مقطع من مكون تفعيل وكل إيامبية، تفاعيل ستة من مكونًا نجده
املرتكز غري وترك (-) بالعالمة لالرتكاز رمزنا مع وزنه وإليك عليه، مرتكز آخر ومقطع

عالمة. بدون عليه
The cur-few tolls-the kn ell-of p ar-ting day.

املدبر.» النهار ينعي املساء ناقوس «دق ترجمته: 3
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عىل بخفة املرور مع يقرأ أن إال البيت بوزن يحس أن يريد الذي القارئ عىل وما
االرتكاز. يحمل الذي املقطع عىل والضغط عليه املرتكز غري املقطع

األستاذ قال كما كمها ليس بعض عن بعضها املقاطع هذه يميز ما أن البني ومن
يقع التي املقاطع كم من يزيد الضغط هذا أن وأما بعضها، عىل الواقع الضغط بل خشبة،
قبل إيقاعيٍّا يعترب الذي الشعر، هذا طبيعة من تغري أن يمكن ال تابعة مسألة فهذه عليها
سيالة بلغة قيست إذا إيقاع لغة عام بوجه اإلنجليزية4 اللغة أن املالحظ ومن يشء. كل

الفرنسية. كاللغة

املقطعي الشعر

قبل، من إليه أرشنا ما هو وجوده وسبب الفرنسية، باللغة خاص الشعر من النوع هذا
العامية لغتنا تطورت ما نحو عىل الالتينية للغة تطور معلوم هو كما الفرنسية فاللغة
لغة رأينا كما الالتينية اللغة كانت ولقد النسب، عىل املحافظة مع الفصحى اللغة عن
فقدت الفرنسية اللغة ولكن والقرص، بالطول بعض عن بعضها مقاطعها تتميز كمية
ارتكاًزا تحمل العادة يف كانت التينية لفظة فكل أيًضا، االرتكاز فقدت كما الخاصية هذه
هذه يف يسمو االرتكاز فإن قصريًا املقطع هذا يكن لم ما وذلك األخري، السابق املقطع عىل
الكثري بسقوط الفرنسية من سقط االرتكاز هذا ولكن اآلخر. من الثالث املقطع إىل الحالة

األصل. الالتينية الكلمات أواخر من
فيها؟ الشعر إذن يقوم أساس أي فعىل واالرتكاز، الكم إذن الفرنسية اللغة فقدت
موسيقى ولكنها إيقاع، موسيقى جوهرها يف ليست الفرنيس الشعر موسيقى أن الواقع
اثني أو عرشة كل متشابهة: مقاطع أمر ليس فيها فاألمر ذلك ومع دقيقة، سيالة
يف املقاطع لهذه تقسيم هناك يكون أن بد ال بل الشعر، من بيتًا تكون غريها أو عرش
الشعراء معظم عند ينقسم مثًال اإلسكندري فالوزن ما، حدٍّ إىل إيقاعية موسيقية وحدات

راسني:5 كبيت وحدات أربع إىل الكالسيكيني

Oui je viens dans son temple adorer l’Eternel

العلمي. التقسيم جارينا ولكنا والسادس، الثالث املقطعني يف t وإىل f إىل r حرف يضمون اإلنجليز 4
معبده.» يف الخالد الرب أعبد أتيت لقد «نعم، وترجمته: 5
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يحذف temple كلمة آخر يف e (حرف مقاطع ثالثة من مكونة تفعيلة نرى فيه
يأتي وإنما ارتكاز، وال بكمٍّ بعض عن بعضها يتميز ال املقاطع هذه ولكن القراءة). يف
بالعالمة له رمزنا وقد تفعيلة كل من مقطع آخر عىل شعري ارتكاز وجود من اإليقاع
وارتكاز األوىل الثالثة التفاعيل يف مًعا وارتفاع ضغط ارتكاز قلنا كما االرتكاز وهذا (//)

الوقف. عند الصوت لسقوط األخري التفعيل يف فقط ضغط
بالتقسيم اعتزوا فقد الرومانتيكيون وأما الكالسيكيني،6 عند الشائع التقسيم هو هذا
بيت يف البحر لهذا الكالسيكي الوزن أوصال بتمزيق افتخر قد نفسه ففكتور الثالثي،

هو: شهري ثالثي

J’ai disloqué ce grand niais d’alexandrin

اإليقاع عن وأما مقاطع، أربعة تفعيل كل تفاعيل، ثالثة إىل ترى كما مقسم وهو
السابق. للبيت بالنسبة ذكرنا كما الجمل أواخر عىل االرتكاز من فيأتي

األستاذ كتب ولقد مقاطعها، عدد يف متساوية دائًما ليست الفرنسية والتفاعيل هذا،
Le vers francais, ses moyens بعنوان: ا جدٍّ ا مهمٍّ كتابًا Grammont جرامو الكبري

d’expression, son harmonie.
الواجب من أنه إال الكتابة يف متساوية تكن لم وإن الفرنسية التفاعيل أن يظهر وفيه
املوهوبني عند الشعر غريزة إليه ساقت قد هذا التساوي فعدم متساوية، كأنها نقرأها أن
صحيحة ترجمة لترتجم تبطئ أو القراءة ترسع أن من بد ال أنه أحسوا عندما الشعراء من
الزمني كمها يف التفاعيل بني يسوي أن القارئ واجب فمن وإذن املتباينة، مشاعرهم عن

تباطؤ. أو إرساع من إليه اضطر فيما العلة عن ذلك بعد يبحث ثم
أن املمكن ومن ومقطعي، وارتكازي، كمي، الثالثة: األوروبي الشعر أنواع هي هذه

اإليقاع. (٢) الكم. (١) وهما: شعر؛ كل عليهما يقوم عامني عنرصين منها نستخلص

يف كانوا جميًعا ولكنهم باالتباعيني، والرومانتيكيني باالتباعيني الكالسيكيني الزيات األستاذ يسمى 6

الوسطى، القرون عن أخذوا والرومانتيكيون والالتني، اليونان عن أخذوا الكالسيكيون اتباعيني: الحق
Langues Romanes الرومانية اللغات أو باللغة كتب الذي األدب ذلك وهو الروماني األدب عن أي
القرون من القومي أدبهم يستوحوا أن فضلوا قد فالرومانتيكيون اللغات، هذه إحدى الفرنسية واللغة

بالرومانتيكيني. تسميتهم سبب هو وهذا والالتني، اإلغريق قدماء إىل الرجوع من بدًال الوسطى

192



الشعر أوزان

الشعر أنواع وكل ما، زمنًا نطقها يستغرق التي التفاعيل كم هنا: به فقصد الكم أما
كالرجز متساوية تكون قد بعد وهي الوحدات، تلك إىل مقسًما فيها البيت يكون أن بد ال
الثالث التفعيل األول التفعيل يساوي حيث كالطويل؛ متجاوبة تكون وقد مثًال، عندنا

وهكذا. الرابع التفعيل الثاني والتفعيل
بمفاصل نحس لكي يكفي ال mesure املوسيقى يف يسمى الذي الكم هذا ولكن

.rythme املسمى اإليقاع إليه يضاف أن من بد فال الشعر،
ما صوتية ظاهرة رجوع عن عبارة فهو اإليقاع، نعرف الفهم تحديد نضمن ولكي
رابعة نقرت ثم نقرات ثالث نقرت إذا فأنت متجاوبة، أو متساوية زمنية مسافات عىل
كل بعد القوية النقرة رجوع من اإليقاع تولد هذا عملك وكررت السابقة الثالث من أقوى

نقرات. ثالث كل بعد الصمت مجرد من اإليقاع يتولد وقد نقرات، ثالث
تفعيل، كل نطق أثناء يف تحدث متميزة صوتية ظاهرة هناك تكون أن إذن بد ال
فاالرتكاز واضح، االرتكازي الشعر يف واألمر يليه. الذي التفعيل يف الحدوث إىل وتعود
بأن القدماء أحس فقد الكمي الشعر وأما اإليقاع. كذلك يولد املقاطع بني يميز كما نفسه
فدلونا اإليقاع، إليضاح يكفي ال مثًال قصريين مقطعني بعد طويل مقطع عودة مجرد
املوضع نفس يف ويعود تفعيل كل يف طويل مقطع عىل يقع شعريٍّا ارتكاًزا هناك أن عىل
البحر بتقسيم يكتفوا لم فهم الفرنيس الشعر يف األمر كذلك األخرى. التفاعيل من تقريبًا
بل فحسب، القراءة أو مًعا والقراءة الكتابة يف متساوية تفاعيل إىل مثًال اإلسكندري
هذا وعودة تفعيل، كل آخر يف فقط ضغط أو وشدة، ضغط ارتكاز وجود إليه أضافوا
قليل إيقاًعا، كان ملا ولكنه اإليقاع، يولد الذي هو محددة زمنية مسافات عىل االرتكاز
شعًرا مثًال اإلنجليزي للشعر بالنسبة يعترب ال الفرنيس الشعر فإن الوقع، خفيف العدد

قلنا. كما سيَّاًال شعًرا بل إيقاعيٍّا،
أن أوًال يجب السؤال هذا عن للجواب هذا؟ كل من العربي الشعر يقع أين واآلن

الخليل. مذهب نناقش

العربي الشعر (2)

من بهم نفخر من مع به نفخر عبقريٍّا رجًال كان أحمد بن الخليل أن يف شك من ليس
عىل يحملنا تقدًما اللغوية الدراسات تقدمت ولقد الوقوف، يعرف ال العلم ولكن أجداد،
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والذي العربي، شعرنا يف املوسيقية بالعنارص الخليل معرفة من أدق معرفة إىل نطمح أن
نغفلها، أن نستطيع ال العربي الشعر يف أساسية حقيقة وضح قد الخليل أن فيه شك ال
أو وغريهما، والهزج الرجز يف الحال هو كما متساوية، تفاعيل إىل بيت كل انقسام وهي
الطويل يف الحال هو كما الرابع)، يساوي والثاني الثالث يساوي األول (التفعيل متجاوبة
اليوم، األوروبيني عند والشعر املوسيقى أسس من التقسيم وهذا وغريهما، والبسيط
كما symetriques متجاوبة وأخرى isometriques متساوية موسيقية وحدات فهنالك

الخليل. وضح
الخليل؛ مع نختلف حتى التفاعيل تلك بنية إىل التفاعيل وجود نرتك نكاد ال ولكننا
العروض يعرف لم الخليل أن ظني وأكرب املقطع، وهي الكالم وحدة عىل يدلنا لم ألنه وذلك
اليونانية باملوسيقى — نرجح فيما — علم قد يكن وإن املقطع، إىل لفطن وإال اليوناني،
والعروضاليوناني Les harmoniques االنسجام وعلم rythmique اإليقاع علم بفرعيها:
مزدوج املقطع عىل الوقوع من الخليل منع الذي والسبب املقطع. عىل يقوم معلوم هو كما

أظن: فيما

حركات نسميها التي voyelle bréves القصرية الصائتة الحروف كتابة عدم (١)
حد إىل مقطعية اليوم إىل تزال ال التي العربية الكتابة صلب يف والكرس» والضم «الفتح
الطويل إال نكتب فال الصائتة وأما الصامتة، الحروف برسم نكتفي أننا بمعنى بعيد؛
ومن اإلغريقية، والكتابة الفينيقية الكتابة بني وسط فكتابتنا والياء»، والواو «األلف منها
خاصة رسوًما إليها أضافوا قد الفينيقية بالكتابة أخذهم عند اإلغريق أن تاريخيٍّا الثابت
أن إىل يفطن لم الخليل أن ذلك عىل وانبنى وقصرية، طويلة كلها الصائتة للحروف
فوقه توضع الذي Consonne الصامت الحرف مع تكون القصرية الصائتة الحروف
مميًزا تكتب التي بالحروف التفعيل تقطيع يف اكتفى ولهذا ؛ مستقالٍّ ا تامٍّ مقطًعا كحركة،

والسكون. بالحركة بينها
الحروف فيها تغلب السامية اللغات من كغريها العربية اللغة أن هو الثاني السبب (٢)
للخليل الح ولهذا السكون؛ أي الوقف عادة معها يقع الحروف وتلك يرجح، فيما الصامتة
الحروف أن اليونانية اللغة يف نجد بينما والسكنات. الحركات يف يقع إنما التتابع أن
نحس بل العربية، اللغة يف املوجودة بالسكنات فيها نحس ال ولهذا الغالبة، هي الصائتة

تتابعها. يف الصائتة الحروف كم باختالف يشء كل فوق
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لغة، كل عىل تصدق التي اللغوية الحقيقة عنا يحجبا أن يجوز ال السببان هذان
(١) هي: املقاطع، من أنواع أربعة العربية اللغة ويف الكالم. وحدة هو املقطع أن وهي
أو «ألف طويل صائت وحرف صامت حرف من املكون وهو املفتوح، القصري املقطع
املكون وهو املزدوج الطويل املقطع (٢) كانت. يف «كا» مثل: اللني» حروف ياء، أو واو
العلمية باملناقشة احتفاظنا مع بيت يف bia بي مثل: صائتني وحرفني صامت حرف من
املغلق املقطع (٣) صامتة. أم صائتة أهي املقطع هذا يف الياء طبيعة حول تدور التي
والحرف بيتن، يف «تن» نحو آخر صامت فحرف حركة ثم صامت، حرف من املكون وهو
له وليس العربية اللغة قوانني من مهم قانون فهذا دائًما. قصري املقطع هذا يف الصائت
فهي «نار»، مثل املنون االسم عىل الوقف حاالت أهمها محصورة حاالت يف إال استثناء
يف الوقف وكذلك طويل. الصائت حرفه مغلق واحد مقطع من الحالة هذه يف تتكون
كل «دون» واملقطع «دان» فاملقطع ومحمدون» «محمدان مثل والجمع التثنية حالتي
املقطع يف الصائت الحرف قرص هو العام فالقانون وإذن طويل. الصائت حرفه منهما
من الطول ويأتيه طويل مقطع أنه الواقع قصريًا؟ أم طويًال مقطًعا نعتربه فهل املغلق،
يحسبه لم وإن حسابه من بد ال الزمن فهذا الصامتان، الحرفان يستغرقه الذي الزمن
يحسب أن الواجب من أنه الحديث البحث أثبت ولقد والالتيني. اإلغريقي العروض علماء
تغلب حيث السامية؛ اللغات يف أوىل باب ومن اللغات جميع يف الصامتة الحروف كم
كحروف momentanées آنية حروف اللغات جميع يف كانت إذا إنه ثم الحروف، تلك
فهذه مثًال، والالم كالسني continues متمادة حروًفا هناك فإن مثًال»، ودال «باء االنفجار

طويًال. نعتربه املغلق فاملقطع وإذن نشاء، كما نطقها يف نمد أن املمكن من
ها، َكمِّ يف تختلف املقاطع وهذه العربية، اللغة يف مقاطع وجود إىل هذا من ونخلص
مقاطع من يتكون فيه تفعيل كل أن بمعنى ؛ يٌّ َكمِّ العربي الشعر أن ذلك من نستنتج فهل

محدودة؟ بنسب الكم مختلفة
غرار عىل عروًضا العربي للشعر وضع فقد Ewald إولد املسترشق رآه ما ذلك
كبريًا، تبسيًطا عروضنا عن مبسط الفهم سهل مستقيم عروض وهو اليوناني، العروض
الثاني الجزء يف يجده أن القارئ ويستطيع فهمه، فأجادوا بالجامعة للطلبة درسناه ولقد
ولكننا .Right ريت املشهور للمسترشق Arabic Grammar العربية» اللغة «قواعد من
العربي العروض برد اكتفائهم يف املسترشقني عامة من نحوه نحا ومن إولد نقر ال ذلك مع
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يبرصونا لم ألنهم وذلك والالتيني؛ اليوناني العروض يف الحال هو كما الكمية املقاطع إىل
االرتكاز من بد ال بل الشعر، موسيقى إلدراك يكفي ال قلنا كما فالكم ،Rythme باإليقاع
ولقد وهكذا، التايل التفعيل عىل املوضع نفس يف ويعود تفعيل كل عىل يقع الذي الشعري

الكم. املختلفة املقاطع تتابع وكذلك اإليقاع، ذلك يوضح محدودة نسب عىل كان
نحن البحث. إىل حاجة يف يزال ال شاق موضوع العربية اللغة يف االرتكاز أن والواقع
أن يمكن ال اتسعت مهما باللغة معرفتهم ألن بحثه؛ يستطيعون املسترشقني أن نظن ال
ذلك؟ نحن مستطيعون فهل كهذه، دقيقة لغوية موسيقية بمسائل اإلحساس إىل تصل

كتبته طويل بحث يف األشكال هذه حل حاولت قد إنني أقول: بأن القارئ يل ليسمح
األصوات بمعمل العربي الشعر من أبحر لثالثة وتحليل دراسة بعد الفرنسية باللغة

والوافر.7 والبسيط الطويل هي بباريس،
القيس: امرئ بيت الدراسة هذه من مثًال ولنأخذ

ل��ي��ب��ت��ل��ي ال��ه��م��وم ب��أن��واع ع��ل��يَّ س��دول��ه أرخ��ى ال��ب��ح��ر ك��م��وج ول��ي��ل

والطويل ٮ بالعالمة القصري للمقطع رمزنا «مع يأتي كما إولد مذهب عىل يوزن فهو
:«— بالعالمة

-

---

-

-

-

- --

--- ---

جميع يف الشعر عليهما يقوم اللتني الكبريتني بالحقيقتني يبرصنا ال الوزن هذا ولكن
واإليقاع. الكم وهما: اللغات،

علمية هيئة غري نرشه يستطيع وال بأوروبا نرشه دون حالت الحرب ألن مخطوًطا؛ يزال ال البحث هذا 7

موضوعه. لخصوصية ثم فيه، والرسوم الصوتية السجالت لكثرة
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Mesure الكم

فنحن التفاعيل، كم بل أوضحناه، أن سبق ما فذلك منفرًدا، مقطع كل كم ال بالكم نقصد
ولكننا الرابع)، يساوي والثاني الثالث يساوي األول (التفعيل متجاوبة تفاعيل أمام هنا
الزحافات هذه برغم الكم يستقيم فكيف وعلل. زحافات دخول بجواز نسلم ذلك مع

الغالب؟ يف التفعيل من تنقص التي والعلل
Guyard جويار الفرنيس العالم حاول ولقد املسترشقني، ت حريَّ قد املشكلة هذه
يطبق وفيه ،Nouvelle theorie de ja metrique arabe بعنوان له كتاب يف يحلها أن
الحروف غري حسابه يف يدخل ال ولكنه العربي، الشعر عىل وأصولها املوسيقى مواضعات
نقطة من متفاوتة بقيم املختلفة الحروف تلك فيغطي املوسيقى، يف يفعلون كما الصائتة
الحظ لسوء أخطأ قد أنه البني ومن إلخ. … مزدوج كروش إىل سوداء نقطة إىل بيضاء
عامة السامية واللغات العربية اللغة يف األهمية العظيمة الصامتة الحروف كم بإهماله

أرشنا. كما
بأجزاء تفعيل كل كم (مقدرين يأتي ما هو الدقيقة اآلالت بحساب إليه اهتدينا والذي

الثانية): من مائة من
.١٣٣ | ٨٥ ١

٢ | ١١٥ ١
٢ | ٧٧ | ١٢٣ | ٧٧ ١

٢ | ١٣٢ ١
٢ | ٧٤

عليها: نالحظ غريبة نتائج وهذه

كم مع النطق يف كمها ساوى قد والسابع الخامس كالتفعيل املزحفة التفاعيل أن (١)
زاد. بل الصحيحة التفاعيل

والثامن. والسادس والرابع الثاني كالتفعيل املتساوية التفاعيل بني فروًقا هناك أن (٢)

هو: ذلك وتفسري
الفرق أن الثابت من ألنه األذن؛ تدركها ال اآلالت حساب يف ظهرت التي الفروق أن أوًال:
إسقاطها. نستطيع فهذه وإذن األذن، تدركه تكاد ال الثانية من ١٦

١٠٠ عىل يزيد ال الذي
مهمة بحقيقة يفرس فهذا الصحيحة للتفاعيل املزحفة التفاعيل مساواة عن وأما ثانيًا:
التعويض وهذا آليٍّا، بها تعويضنقوم عمليات عن عبارة وهي الشعر، إنشاد عند تحدث
يأتي لبس ذلك عن ينتج أال برشط صائت حرف تطويل منها: مختلفة؛ بطريقة يحدث
حرف يف النطق مد ومنها: طويل، حرف إىل اللغوية بطبيعته القصري الحرف قلب من
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آني حرف عند أو لفظ بعد الصمت ومنها: غريهما، أو الالم أو كالسني متماد صامت
وغريها. … والدال والفاء الباء مثل: االنفجار، كحروف

ال لذلك وهي النطق، عند التفاعيل كم يف شيئًا تغري ال والعلل فالزحافات إذن،
الوزن. تكرس

الشعري االرتكاز

ولهذا اإليقاع؛ يتولد تردده ومن غالب، عنرص بل العربي الشعر يف أسايس عنرص االرتكاز
التفعيل من الثاني املقطع عىل ارتكاًزا هناك أن هو لنا يبدو والذي عناية، يف عنه بحثنا
املقطع عىل أسايس أحدهما: ارتكازان؛ عليه فيقع الكبري التفعيل وأما «فعولن». القصري
األسايس لالرتكاز رمزنا وقد «مفاعيلن». يف األخري املقطع عىل ثانوي واآلخر: الثاني،
عىل إال يقع ال االرتكاز أن املعلوم ومن .(//) بالعالمة الثانوي ولالرتكاز (-) بالعالمة
بعد طويل مقطع دائًما منه يسلم أن بد ال الوزن هذا أن نالحظ ثم ومن طويل، مقطع
أول يف املوجود (ب//) فاملجموعة البيت، انكرس ذلك يحدث لم فإذا القصري، األول املقطع
يف مجموعة وتد عن عبارة وهي للبيت، املوسيقية النواة هي الطويل البحر من تفعيل كل

الخليل. لغة
عبارة قلنا كما ألنه اإليقاع؛ يتكون تفعيل كل من املقطع هذا عىل االرتكاز عودة ومن

محددة. زمنية مسافات عىل ما صوتية ظاهرة عودة عن
الزحافات فيه تؤثر الذي الكم إىل تعود ال استقامته عدم أو الوزن فاستقامة وإذن،
املوسيقية للنواة فقدان والعلل الزحافات هذه عن نتج إذا إال فقط، ظاهريٍّا تأثريًا والعلل

االرتكاز. تحمل التي
تتميز مقاطعه أن بمعنى ارتكازي؛ شعر العربي الشعر أن ذلك عن ينتج هل ولكن،
تحمل كما العربية فاملقاطع بالنفي، أيًضا الجواب تحمله؟ ال أو ضغط ارتكاز تحمل بأنها
كان وربما واالرتكاز الكم بني يجمع العربي فالشعر وإذن كذلك، بالكم تتميز االرتكاز

أوزانه. تعقد سبب هذا
متجاوبة أو متساوية زمنية وحدات من تتكون بأنها العربية األوزان ونلخصطبيعة
بفضل بها النطق عند الواقع يف تتجاوب أو تتساوى التفاعيل هذه وأن التفاعيل، هي
الشعر يف يتولد اإليقاع وأن تكن، لم أو معلولة مزحفة أكانت سواء التعويض، عمليات
زمنية مسافات عىل ويعود تفعيل كل يف طويل مقطع عىل يقع ارتكاز تردد من العربي

الوزن. سالمة تقوم اإليقاع هذا سالمة وعىل النسب، محددة
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جميع قيام من السابق الحديث يف إليه انتهينا ما إىل الحديث هذا يف ننتهي وهكذا
يف فهو املختلفة األشعار بني االختالف موضع وأما واإليقاع، الكم عنرصي عىل األشعار

العنرصين.8 هذين تحقيق كيفية

وإنشاده غناؤه العربي، «الشعر عن للمؤلف مفصًال مقاًال يقرأ أن — أراد إذا — القارئ باستطاعة 8

سنة األول (العدد مرة عام كل تصدر مجلة وهي اإلسكندرية»، بجامعة اآلداب كلية «مجلة يف وأوزانه»
وأجانب. وطنيني الكلية أساتذة ألبحاث مخصصة وهي ١٩٤٣م)،
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