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يروِّي وال يقدِّر وال يفكر ال الفرد أن بمعنى فردية، ال اجتماعية ظاهرة التفكري إن يقال
نفسه يف يستحرضها والتي فيها، يعيش التي الجماعة أعضاء من عضو هو حيث من إال
أمثاله يلحظ أنه ولوال يروي. أو يقدر أو يفكر حني ملحوظ غري أو ملحوًظا استحضاًرا
أن ذلك ومعنى روَّى. وال قدر وال فكَّر َلما وآرائه خواطره عىل سيظهرون الذين ونظراءه
يضطر أو الناس، بحياة الصلة مقطوعة نائية جزيرة يف ينشأ الذي الفرد اإلنسان هذا
حقائق يستكشف ثم متدبًرا، يًا ومروِّ مفكًرا فيها فيعيش العقيل نضجه يتم أن قبل إليها
ولم يوجد لم األساطري صور من صورة اإلنسان هذا واملنطق، التفكري وأصول األشياء
من أثٌر التفكري أن هذا مصدر إن ويقال يُعرف. أو يُوَجد أن اليسري من وليس يُعرف،
مهما واآلراء الخواطر ألن بدونها؛ يوجد أن إىل سبيل ال مظاهرها، من ومظهر اللغة، آثار
األلفاظ من لها اتخذت إذا إال فيها تستقر أو تُالِبَسها أو للنفس تخطر أن تستطيع ال تكن
الضمري يف واالستقرار البال، عىل الخطور من وتمكِّنها الوجود، تمنحها وأزياء صوًرا
التقارب ومن والتقاطع، التواصل من املفكرة النفس يف الخواطر له تخضع ملا والخضوع

واالفرتاق. االئتالف ومن والتباعد،
أم هذا أحقٌّ — أدري أن يعنيني وما — أدري ولست هذا، من أكثر ويقال هذا يقال
الجدال، يحتمل وال الشك يقبل ال أنه يظهر الذي اليشء وإنما صواب! أم هذا وخطأ باطل،
األثر تسمع التي الجماعة يف إال تكون أن يمكن ال اجتماعية ظاهرة األدبي اإلنتاج أن هو
وإذا فيه، زاهدًة أو به معجبًة عليه، ساخطًة أو عنه راضيًة به، فتتأثر تقرؤه أو األدبي
التفكري وأصول األشياء حقائق لنفسه ويستكشف لنفسه يفكر الذي الفرد يوجد أن جاز
التي األلفاظ يف وآراءه خواطره يصوِّر الذي الفرد يوجد أن الجائز من أظن فما واملنطق،
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التعبري هذا يوجد وال نفسه، إال التصوير بهذا يريد ال وهو تقرأ، أو وتُسمع تُكتب أو تُنطق
إليها. إال

يشذ حتى االمتياز يف يغلو الذي املمتازة القوية الشخصية ذي األديب إىل يخيل وقد
يفهموا لن الناس بأن كالواثق أو واثق ألنه لهم؛ ينتج وال للناس يكتب ال أنه معارصيه عن
ولكن . يُِرسُّ ما وإعالن يكتب ما بإظهار لرييضنفسه يكتب إنما فهو له؛ يسمعوا ولن عنه،
أنه فلوال األمر، حقيقة عن نفسه يخدع إنما — يوجد ما أكثر وما — وجد إن األديب هذا
يف وتقديره تفكريه ره صوَّ ملا األيام من يوم يف ويقدِّر يفكر ما عىل الناس يُظِهر أن يريد

األوراق. إىل ه وأَرسَّ الصحف أودعه وملا والعبارات، األلفاظ
األلفاظ يف وآرائه خواطره بتصوير يكتفي ال قد املمتاز األديب أن هذا من وأظرُف
من خرجت فإذا املطبعة، إىل يُرِسلُها ولكنه واألوراق، الصحف وإيداعها والعبارات،
إرسالها يف يشارك أن ولعله الناس. يف لتذيعها املكتبات عىل فرََّقها كثريًة نسًخا املطبعة
وليعلنوا عليها، وليحكموا ولينقدوها، ليقرءوها، اد؛ النُّقَّ إىل يرسلها أن ولعله الصحف، إىل
صًدى وآرائه لخواطره يِجد لم إذا يغضب أن ولعله رأي، من فيها لهم يكون ما الناس إىل
— وللناس — لنفسه يؤكد ذلك مع وهو الناس. به يتحدث وفيما الصحف تكتبه فيما
من يََر فلم خواطر نفسه يف جاشت وإنما الجمهور، إىل أذاع وبما كتب بما يقصد لم أنه

منرصًفا. إذاعتها عن يِجد فلم آراء له وخطرت ا، بُدٍّ إظهارها
عنه، أعرضوا أو كتابه أهملوا إن النقاد عىل يجد قد األديب أن كله هذا من وأظرف
أصدقائه؛ من ذاك أو الناقد هذا عىل يعتب وقد بالغرية، ويَِصُمهم بالحسد يتهمهم وقد
الفصول هذه من فصل من بقطعة أو بفصل ه يختصَّ ولم الصحف، يف بكتابه يُنوِّه لم ألنه

أسبوع. كل يف يذيعها التي
لنفسه، فكر وإنما للناس يفكِّر ولم لنفسه، كتب وإنما للناس يكتب لم وهو ذلك كل
حاجة يف وليس الكتابة، إىل حاجة يف فليس نفسه إرضاء أراد إذا أنه لألديب يخطر وال
إنما ذاك، أو الرأي هذا عند ووقوفه ذاك، أو املعنى هذا يف ألنه الناس؛ إىل يتحدث أن إىل
السخط، أراد إن وليسخط الرىض، أراد لريىضإن يشاء؛ وكيف يشاء فيما يفكر أن حسبه

واآلالم. اللذات من والحس والشعور التفكري يعقبه ما كل وليذوق
األديب أن فيه شك ال الذي والحق أحيانًا، وللناس حينًا لنفسه األديب من خداع هذا
فهو القديم، الفيلسوف عنه تحدَّث الذي االجتماعي الحيوان هذا يكون بأن الناس أجدر
ه يوجِّ وإليهم وآراءه، خواطره يستمدُّ منهم للناس. إال يعيش وال بالناس إال يعيش ال
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والواقعات، والحوادث بالظواهر وعقله وشعوره حسه غذوا إن يُنتج وآراءه. خواطره
ال بيئة يف عاش إن مفلس وهو غذاء. من إليهم يقدم ما يسيغون أنهم أحس إن وينعم
أنها له تظهر وال تستمتع ال بيئة يف عاش إن مبتئس وهو والعقل، والشعور الحس تغذو

ثمرات. من إليها م يقدِّ بما تستمتع
كما — املستهلك والجمهور املنتج األديب بني ُقْل أو وقرائه، األديب بني الصلة ويف
لألديب يتيح والتيه، الدل من ويشء والعبث، الدعابة من يشء — االقتصاد أصحاب يقول
الرىض، إىل الدواعي تدعو ال حني يرىض وأن موضع، للغضب يكون ال حني يغضب أن
تحُسن يقرصحني وأن التجني، يف فيُِلحَّ يتجنى وأن الطلب، يف يشتط أن للجمهور ويتيح
هذا عىل جارية األدب يف واالستهالك اإلنتاج وأمور اإلهمال، يحُسن حني يُعنَى وأن العناية،
وقراء ينتجون، أدباء الناس يف دام ما هذا عىل ستجري أنها ويظهر العصور، أقدم منذ

يستهلكون.
به؛ متربِّم أو له، متنكر أو الجمهور، عىل ساخط — الكاتب هذا أو — الشاعر هذا
الصلة، وبينه بينه تنقطع أن ويتمنى والتقريع، بالتوبيخ عليه ويُلِحُّ وتأنيبًا، لوًما يوسعه
إليه، متحبب به، رفيق عنه، راٍض ذلك مع والجمهور األسباب، وبينه بينه تبرت لو ويََودُّ
التوبيخ من إليه يسوق فيما ويجد ورشًدا، نصًحا والتأنيب اللوم من إليه ه يَُوجَّ فيما يرى
أو الشاعر وهذا الرقيق! الحلو باالبتسام العنيف سخطه ويلقي ومتاًعا، لذة والتقريع
قلبه، إىل الوسائل وابتغاء له التلطُّف هذا يف ويرسف ويرتضاه، الجمهور يتلطف الكاتب
األزهار هذه من إليه يُهَدى ما عند يقف وال إليه، يلتفت وال به، يحفل ال الجمهور ولكن

عنده. وآثرها إليه، الغرائز أحب تتملق التي النرضة
ومن عرصه، يف يفهم ومن يالئمه، ال ومن عرصه يالئم من األدباء بني يكون هنا ومن
ويكون الرسيع، املجد له يُتاح من األدباء بني يكون هنا ومن بقرون، عرصه بعد إال يفهم ال
أمَره عليه املجد يفسد من األدباء بني يكون هنا ومن البطيء. املجد له يُتاح من منهم
اإلخفاق، يوئسه وال الفوز، يبطره فال ذلك، يف القصد له يتاح من بينهم ويكون وفنه،
مما أكثر آثاره، ويف َفنِِّه يف ومتعته لذته فيلتمس وسًطا، سبيًال ذلك بني يسلك وإنما

عليه. وتهالكهم به، وإعجابهم عنه، الناس رىض يف ومتعته لذته يلتمس
يستقل أن وال ينفرد، أن يستطيع ال اجتماعي كائن أمره، يكن مهما األديب أن واملهم
صًدى فكان الناس، وبني بينه الصلة اشتدت إذا إال أمر له يستقيم وال األدبية، بحياته
يغذوهم وما وخاطر، رأي من فيهم يذيع ملا مرآًة وكان إلنتاجه، صًدى وكانوا لحياتهم،

ألوانها. اختالف عىل األدبية اآلثار هذه من به
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بينه مرتددًة متينًة، قويًة يراها أن وإىل الصلة، بهذه يشعر أن إىل حاجة يف وهو
ويغذو لإلنتاج، وينشطه العمل، إىل يدفعه ذلك املحبني. بني الرسول د يرتدَّ كما وبينهم،
ويالئم والنشاط، والحدة القوة لغته يف ويشيع واآلراء، الخواطر فيها ويثري باملعاني، نفسه
يف ومنازلهم طبقاتهم اختالف عىل ويسيغونه يقرءونه الذين قلوب وبني اللغة هذه بني
واملستهلك، املنتج بني الصلة يحقق الذي هو األدب من لون ينشأ هنا ومن الناس، جمهور
اللذين العاشقني هذين بني الرسول مقام يقوم ألنه وأنفعه؛ وأقواه وجه أتم عىل ويحققها
من الجديد اللون وهذا والجمهور. األديب وهما آخَر، حينًا ويأتلفان حينًا، يختصمان
أو فيها، ويرغبهم إليها فيدعوهم األديب رسالة الناس إىل يُبلغ الذي النقد هو األدب
وحسن الناس، نفوس يف رسالته صدى األديب يبلغ والذي فيها، ويزهدهم عنها يرصفهم
لألديب يبني أن ولعله إليها. بالقياس فتورهم أو عنها، ازورارهم شدة أو لها استعدادهم
الناس إقبال يزيد بما لألديب ينصح أن ولعله عنه. وإعراضهم عليه الناس إقبال أسباب
الحكيم الرسول فهو معرضني، كانوا إن عنه إعراضهم ويخفف مقبلني، كانوا إن عليه
يدل ألنه الجمهور؛ إىل بالقياس حكيم هو الحاجات. لذوي باتِّخاذه القدماء نصح الذي
رسول وهو يقرءون، ا ممَّ يفهموا أن يحسن ما وعىل يقرءوا، أن يحُسن ما عىل الناس
وقع إن الخطأ عىل يَُدلُُّه وقد الناس، من فنه مواقع لألديب يبني ألنه األديب؛ إىل بالقياس
ليتقيه، الفني التقصري عىل يدله وقد منه، ليتزيد إليه وفق إن الصواب وعىل ليتجنَّبه، فيه

اآلثار. من يستأنف فيما ليبتغيها الفنية اإلجادة وعىل
األديب بني الهواء يف بالرسالة يقوم وال نفسه، ينشئ ال األدبي النقد هذا ولكن
الخصال من املنتج لألديب ما األحيان أكثر يف له أديب إنسان ينشئه وإنما وقرائه،
ا وعمَّ فنه، عن األحيان من كثري يف الناس ومخادع نفسه مخادع واملذمومة، املحمودة
أنه الناس إىل يخيل ما أكثر وما نفسه! إىل الناقد يخيل ما أكثر فما الفن. بهذا إليه يقصد
الطبيعي مليله وإرضاءً له وإيثاًرا النقد يف رغبًة ال لنفسه، إال ذاك أو الكتاب هذا ينقد ال
وهو نصابها! يف الفنية واإلساءة اإلحسان وأمور والخطأ، الصواب أمور تستقر أن إىل
يجد وللناس، لنفسه املنشئ األديب ينتج كما وللناس لنفسه ينقد إنما األمر حقيقة يف
الناس من غريه يف تأثري وألنه ثقيل، عبء من تخلَّص ألنه لنفسه؛ اإلنشاء يف واملتاع اللذة
الناس تأثُّر يف واملتاع اللذة يجد كما اإليجاز، أردت إذا إيجابي فعل وألنه عليهم، وتسلُّط
يف أحيانًا واملتاع اللذة يجد وكما إليه. يدعو بما وإيمانهم له، وإكبارهم عنه، وفهمهم به،
أخذ من ذلك يستتبعه وفيما عليه، اإلنكار يف وتشدُّدهم عنه، وازورارهم له الناس مقاومة

أيًضا. ومراء خصام ومن وحوار، جدال ومن ودفع، جذب ومن وَردٍّ،
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يكادان ال وعيوبه، الوصف بهذا الخليق األديب مزايا الوصف بهذا الخليق الناقد يف
ألدبه، مادًة وحقائقها األشياء طبائع يتَّخذ — األديب وهو — أحدهما أن يف إال يفرتقان
— ونماذجها األشياء صور الناقد وهو اآلخر أحدهما يتَّخذ حني عىل إلنتاجه، وموضوًعا
يُلِمُّ ال الناقد أن املحقق من فليس ذلك ومع وموضوًعا. للنقد مادًة — نفسه األدب أي
أن إىل الناقد يحتاج ما أكثر فما ذلك. عكس املحقق كان وربما وحقائقها، األشياء بطبائع
لألديب عرض قد يكون أن عىس ما ليَتبنيَّ أو ليُبنيِّ األديب؛ عالجه الذي املوضوع يعالج
وما طريق، من الصعوبة هذه تذليل إىل سلك قد األديب يكون أن عىس وما صعوبة، من

إساءة. من فيه تورَّط قد أو إجادة من إليه َق ُوفِّ قد األديب يكون أن عىس
معاني بأصح أدب األمر آخر والنقد الكلمة، معاني بأدقِّ أديب األمر آخر فالناقد
لقرائه مرآة فالناقد املنشئ، لألديب تُتاح ال مزايا للناقد أتيحت وربما أيًضا، الكلمة
واضحة صافية مرآة الناقد ولكن أيًضا، لألديب مرآة أنهم كما للناقد مرآة والقراء كاألديب،
نفسه األديب تعكسصورة املرآة وهذه والجالء، والوضوح الصفاء يكون ما كأحسن جليَّة
بهذا الخليق النقد من فالصفحة الناقد؛ صورة تعكس وكما القارئ، صورة تعكس كما
القارئ ونفسية املؤثِّر، املنشئ نفسية الثالث، النفسيات لهذه الصور من مجتمع االسم

بالقسطاس. أمرهما ويَِزُن بالعدل، بينهما يقيض الذي الناقد ونفسية املتأثر،
السماء هذه إىل وأرفعه شأنه، من وأُْكِربُ النقد، أمر من أُْعِظُم إنما أني ا جدٍّ وواضح
كما السعيدة الفرصة هذه أنتهز أن أريد ألني جميًعا؛ والقراء األدباء تُِظلُّ التي املمتازة
منها وألُِرشف املمتازة، السماء هذه إىل منها ألعرج — «الثقافة» إصدار فرصة — يقال
يل ينبغي وما هؤالء، وتأثُّر أولئك تأثري بها أتناول النقد من فصول يف جميًعا، األدباء عىل
هذا فإن والقراء؛ األدباء من توضع أن يجب حيث أضعها أن وال نفيس ذات يف َ أَُقرصِّ أن
أتكلَّف وأن أستطيل أن يل ينبغي وإنما األيام، هذه يف للبدع مالئًما يُْصِبْح لم التواضع
مسامًلا والقراء األدباء عىل أُْقِبَل أن أُريد ال ألني االرتفاع؛ وأتكلف أرتفع وأن االستطالة،
أفعل ما يعلم وهللا الخصام. يف ا وُمِلحٍّ مخاصًما عليهم أُْقِبَل أن أريد وإنما موادًعا، وال
ًدا تعمُّ ذلك أفعل وإنما والكربياء، االستعالء يف رغبة أو له، إيثاًرا أو الخصام، يف حبٍّا ذلك
هم النيام القوم وهؤالء املوت. يشبه كاد حتى النوم عليهم طال قد نيام، قوم إليقاظ
ينتجون فهم منه، استيأسوا أو النقد أمنوا قد نيام، وهم ينتجون أولئك والقراء، األدباء
يظفروا لن أنهم إىل اطمأنوا قد ألنهم عليها؛ يسخطون أو أنفسهم عن ويرضون فتور، يف
قد نائمون، وهم يقرءون وهؤالء السخط. عن يبني أو الرىض عىل يدل بما الناس من
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والنقد األدب يف فصول

لم ذاك، أو األديب لهذا ذاك، أو الكتاب هذا بقراءة وحني حني بني الوقت ينفقوا أن تعوَّدوا
مذاهب من مذهب أو اآلراء من رأي حول عنيفة خصومة وال قوية، رغبة القراءة إىل تَْدُعُهم
فماذا أيًضا. الثقيل الفراغ ودعاهم العادة دعتهم القراءة. إىل العادة دعتهم وإنما اإلنشاء،
تريد وماذا كتابًا؟ أخرج قد فالنًا بأن الصحف تنبئه حني ف املثقَّ الرجل يصنع أن تريد
أن من بد ال فيه؟ رأيه عن ويسألونه الكتاب هذا عن الناس إليه يتحدث حني يصنع أن
يقول أن له وتتيح الجهل، ِة َمذَمَّ من وتربئه اللوم، عنه ترفع قصرية، يسريًة إملامًة به يُلِمَّ
به أرى أنا أو بأًسا، به أرى ولست فيه، ونظرت الكتاب هذا رأيت لقد نعم، سئل: إذا
أكثر سألهم إذا منهم ينتظر ال وهو هذا، من أكثر منه ينتظرون ال والناس البأس. بعض
وهم القراء ويقرأ باإلنتاج، يحلُمون فكأنهم نيام وهم األدباء ينتج وكذلك أيًضا. هذا من

بالقراءة! يحلمون فكأنهم نيام
ينجاب أن من بد وال الهالك. من مدن أو ُمهِلٌك فتور مرص يف األدبية الحياة ويشمل
وهم القراء ويقرأ األدباء ينشئ أن من بد وال النوم، هذا يُذاد أن من بد وال الفتور، هذا
َرفع إذا إال يظهر فيما أسماعهم يبلغ لن ولكنه بإيقاظهم، كفيل وحده والنقد أيقاظ.
التي املضطربة الحركة هذه إىل واضطرهم قويٍّا، هزٍّا النائمني وَهزَّ عنيًفا، رفًعا صوته
من وما العنيف، الهز أو املرتفع الصوت يزعجه حني النوم يف املغرق النائم إليها يُضطر
مستعد وأنا املقت. أشد موِقَظه يمقت مضطربًا وجًال يستيقظ الذي النائم أن يف شك
هذا؛ من ألكثر مستعد أني يظهر بل إيقاظهم. أريد الذين النائمني مقت ألتلقى هلل والحمد
األحيان، أكثر يف واللوم املقت عن َكفَّ نفسه إليه وعادت رشده إليه وثاب أفاق إذا فالنائم
واملقت املستمر اللوم لتقبُّل يظهر فيما مستعد ولكني عنفه. له وحمد موِقظه وريضعن
إىل األيام هذه يف حاجتها اشتدت التي األدبية الحياة لهذه تقويًة ذلك يف أرى ألني املتصل؛
الهدوء إىل أمرهم يف عدت ثم بالعنف، النائمني أيقظت إذا أخىش وألني والنشاط، القوة
عيلَّ، يلح الذي الجنِّيُّ هذا ما أدري وما النوم. يستحبُّوا وأن الراحة، إىل يعودوا أن والدعة
من بغريي أغريه وأن نفيس، منه أستنقذ أن حاولت وقد أُِنيم. وال أنام أالَّ عىل ويريدني

شيئًا. أردت ا ممَّ أبلغ فلم النقاد،
جمعها قد والشباب الشيوخ أدبائنا من لطائفة أعوام منذ ظهرت كثرية كتب وهذه
أنقدها، أن ويف أقرأها أن يف عيلَّ يلح وهو وضًعا، يديَّ بني ووضعها جمًعا، الجني هذا يل
وسخط الالئمني للوم ذلك أجل أتعرَّضمن أن ويف عليها، وحكمي فيها رأيي أذيع أن ويف
وال نفيس، عن يخدعني أن يريد ال ناصح أمني املاكر الجنيَّ هذا أن والغريب الساخطني!
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املعارصين أدبائنا مع

أبدؤهم ا ممَّ ِبَرشٍّ أو به، أبدؤهم ما بمثل سيلقونني األدباء أن يل يزعم فهو الناس! عن
كله؟ بالرىض يظفر أن يستطيع كتاب وأي كتب، يل وستظهر كتب، يل ظهرت فقد به.
كتبي الناس فسينقد وإذًا ذاك، أو الوجه هذا من النقد يأتيه ال الناس كتب من كتاب وأي
األستاذ يل قال كما باعني، وبالباع صاعني، بالصاع الناس وسيكيلني كتبهم، أنقد كما
هذا نتيجة يل يصور الِجنِّيُّ فهذا وإذًا سنني، عرش من أكثر منذ رسائله بعض يف العقاد
والحوار، الجدل يف واضطراب وحكومة، وخصومة ونقد َردٌّ أنها عىل أستأنفه الذي النشاط
عقيمة ولكنها وادعة، هادئة أخرى حياة وبني الخصبة، العنيفة الحياة هذه بني ويخريني
وإنما حوار، وال فيها جدال وال حكومة، وال فيها خصومة وال رد، وال فيها نقد ال ُمجِدبة،
أني الناس رأى ومتى األوىل، أختار أني ا جدٍّ وواضح والخمود. والعافية الراحة حياة هي

األمور؟ من يل يعرض ا ممَّ اليسري أختار
بعض يف عرفناها التي والرد النقد حياة فلنستأنف إذًا هللا، إىل وأمري األدباء أمر
مزاج بدونها يستقيم ال التي امُلرَّة الحالوة وهذه املؤملة، اللَّذَّة هذه منها فذُْقنا أوقاتنا،

األديب!
التأليف لجنة زعيم أمني» «أحمد كتابصديقنا ذلك من أنفسنا به نبلو ما أول وليكن
األدباء أقرب بمداعبة أبدأ أن إيلَّ يشء أحب فإن «الثقافة»؛ مجلة وزعيم والنرش، والرتجمة

عندي. وآثرهم مني، وأدناهم إيلَّ،
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فيضاخلاطر

(بك) أمني أحمد لألستاذ

الُكتَّاب إىل ذهب ولكنه جميًعا، أنفقناهما كما وطالبًا تلميذًا شبابه وأول صباه أنفق
املرافق إىل األيدي غمس من كان ما إال كلها، الُكتَّاب حياة يف وشارك الحصري، عىل فجلس
يتغدَّى وكان داره، من قريبًا الُكتَّاب كان فقد املخلل؛ ماجور ويف النابت، الفول ماجور يف
املتأثرة املنظَّمة حياتها يف فشارك املدنية، املدرسة إىل الُكتَّاب عن تحوَّل ثم أرسته. مع
الخالصة املحاِفظة الحياة إىل فعاد الرشيف، األزهر إىل تحول ثم عًرصا، الفرنجة بتقليد
بمدرسة اتصل ثم األزهر. علماء من أبوه كان فقد شديًدا؛ تأثًُّرا أرسته بها تأثرت التي
إىل عبده، محمد الشيخ تأثري يلطفها كان التي الخالصة املحافظة من فانتقل القضاء،

القضاء. مدرسة يف بركات عاطف عليها ويرشف ينظمها كان معتدلة محافظة
يكاد ال أو إليها، يهتدي فال نفسه عن يبحث وجعل املدرسة، هذه من خرج ثم
إليها يهتدون فال أيًضا نفسه عن يبحثون به واملتَّصلون أصدقاؤه وجعل إليها، يهتدي
تنفيذًا للفقه يفرغون الذين الفقهاء بني نفسه عن بحث إليها. يهتدون يكادون ال أو
ينظرون الذين الفالسفة بني نفسه عن وبحث رشعيٍّا. قاضيًا وكان معلًما، فكان وتطبيًقا؛
يف والكتابة الفلسفة، يف الرتجمة فحاول يقرءون، وما ينظرون ما ويفلسفون ويقرءون
أصدقاءه أن أظن وما مفلِسًفا، وال قاضيًا وال فقيًها نفسه عن يَْرَض لم ولكنه األخالق،
وأبعد منزلًة، منها أرفع يرونه كانوا فقد كلها؛ األطوار هذه يف عنه رضوا قد به واملتَّصلني
هذه لجنتهم ألَّفوا حني نواحيه من مرشقة ناحية إىل اهتدوا أنهم عىل أُُفًقا. وأوسع أمًدا،



والنقد األدب يف فصول

تُشقَّ أن أرادت حتى كله، ذلك يَْكِفها لم والتي وكتبًا، وكالًما وأدبًا علًما الدنيا مألت التي
للجنتهم رئيًسا فاختاروه أسبوع؛ كل عليهم تفرضها التي الصحيفة بهذه الناس عىل
نَيََّف وقد اآلن، إىل أُنِشئَت منذ عام كل اللجنة هذه لرياسة انتخابه يجدِّدون وجعلوا هذه،
كادت أو — الفرنجة يقول كما الفيض— عيدها بلغت قد وأحسبها العرشين، عىل عمرها
به للمتَّصلني ونصًحا وإخالًصا، وصدًقا وحزًما، ا ِجدٍّ إذًا أصدقاؤه منه عرف فقد تبلغه؛
ظلوا ولكنهم والثقة. الحب من الصديق الصديق به يؤثِر ما بخري فآثروه معه؛ والعاملني
بني أيضعونه يضعونه: أين يعرفون ال نفسه، أمر يف حائًرا هو كان كما أمره، يف حائرين
فإذا ذلك، نحو أو عاًما عرش اثني منذ رأيته أني وأذكر املفلسفني؟ بني أيضعونه القضاة؟
عنها يشغله ليشء نفسه من يفرغ أن يريد يشء، كل عن منرصف يشء، بكل ضيق هو

وأثًرا. خطًرا لحياته بأن ويشعره الناس، وعن
يَلمح أخذ حتى أشهر إال هي وما بتكاليفها، ونهض لها، وفرغ بالجامعة اتصل ثم
الناس، تهدي التي األعالم هذه من َعَلًما الصحراء يف املسافر يلمح كما بعيد، من نفسه
شيئًا منها دنا وكلما قليًال، نفسه من يدنو وجعل السبيل، قصد عن الجور من وتعصمهم
مصدره الذهول، من يشء أخذه بعيد غري منها كان إذا حتى مرشقًة، واضحًة له ظهرت
اليونان بأولئك يشء أشبه فكان والقلق، والخوف السخط بعد والطمأنينة، واألمن الرىض
الفرس، بالد إىل الشاقة ورحلتهم البعيد سفرهم يف َشُقوا، ما وَشُقوا َلُقوا، ما َلُقوا الذين
فعاد البحر، لهم بدا املكروه، عىل وأرشفوا األمن، من استيأسوا إذا حتى منها، عودتهم ويف
وكان البحر! البحر! واحد: رجل صوت يف وصاحوا رجاءً، قلوبهم وامتألت األمل، إليهم
إال هي وما اإلسالم»، «فجر لصاحبنا األوىل الصيحة وكانت العربي، األدب صاحبنا بحر
املعرفة، َحقَّ نفسه يعرف حتى إليه، انتهى الذي البحر هذا يف ويندفع الساحل يبلغ أن
لكنوزها. املستغل بدخائلها، البصري املستقيصألرسارها، بها، العالم مصاحبة ويصاحبها
وينرش الشباب، من خرج من ويخرج اإلسالم» «ضحى من أظهر ما يظهر هو وإذا
هامشه؛ عىل أو األدب، صميم يف الكتب من ألَّف ما ويؤلِّف واملقاالت، الفصول من نرش ما
جعل ما عىل يقبلون ثم ويطمئنون، فريضون أيًضا، نفسه إىل يهتدون أصدقاؤه وإذا
حتى غامضًة كانت التي النفس هذه وإذا ويستمتعون، فينعمون ثمرات من إليهم يقدم
صوتها تنرشمن وحتى والبعيد، القريب يعرفها حتى وترشق، وتبهر تظهر صاحبها عىل
يغمر الرداء هذا وإذا الحياة. تبعث حرارة فيه ولكن شفاًفا، رقيًقا رداءً املرشق الهادئ
الغرب تبلغ حتى أطرافمنه تمتد ثم اإلسالمي، الرشق إىل يتجاوزه ثم كله، العربي الرشق
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الخاطر فيض

ال هو فإذا أيعرفها؟ نفسه: عن اليوم أسأله كنت أني والظريف وتروق. فتعجب املسيحي
يعرفها يعرفها؛ وال نفسه يعرف هو شيئًا. منها يعرف أنه يعلم ال أو شيئًا، منها يعرف
يرس كما أو يريد، كما أمورها ويرصف ويستغلها ويملكها يضبطها شعورية، ال معرفة
شيئًا. منه لك يصور أن يُحِسن لم أو شيئًا، منه يعرف لم ذلك عن سألته فإذا لترصيفها،

أمني. أحمد صديقنا تمثل التي الدقيقة الصورة إىل اآلن وصلت قد أني وأظن
البعيد النافذ الذكاء خصلة النفوس: إىل املحببتني الَخصلتني هاتني جمع قد رجل فهو
تدفعك وقد شفتيك، عىل االبتسام تثري التي الظريفة الهادئة البساطة وخصلة العميق،
األدبي، العلم مسائل من مسألة أمام َضْعه إغراًقا. الضحك يف تُغِرق أن إىل — أحيانًا —
صادق البصرية نافذ رجًال سرتى بأنك وثِْق العلمية، الحياة مشكالت من مشكلة أمام أو
أيرس يف إليه تحدث أو نفسه، عن إليه ْث تََحدَّ ثم أعماقها، إىل املشكالت من نافذًا الرأي،
وزيارته النرش، لجنة إىل ذهابه يف داره، إىل وعودته الجامعة، إىل ذهابه يف اليومية، حياته
واإلقدام النسيان، وفنون السهو ألوان منه سرتى األعاجيب، طرائف منه فسرتى ألصدقائه؛
لذلك والتنبُّه عليه، يُقِدم أن يحب كان ا عمَّ واالنرصاف عنه، ينرصف أن يحب كان ما عىل

فيه. تورَّط ملا يتنبه أن بعد عليه األمر واختالط وقوعه، بعد كله
أن أعلم وأنا متناقضني، من تأتَِلف أمني، أحمد لصديقنا دقيقة أخرى صورة وهناك
أمني، أحمد صديقنا يف تجتمع ولكنها تجتمع، ال النقائض أن فكروا منذ زعموا قد الناس

تعليل. كل عىل قادرون فهم هذه؛ النقائض الجتماع تعليًال الفالسفة يعدم ولن
فأحمد الثائرة؛ الثروة ومن الهادئ، الهدوء من تأتلف الثانية الدقيقة الصورة هذه
حتى بذلك عرف قد ثائر وهو فيه، األمثال به بَْت ُرضِ حتى بذلك عرف قد هادئ أمني
صلة من وبينه بينهم يكون فيما يحذرون فهم عليه. وأشفقوا منه يحبونه الذين أشفق
أحًدا يعرفون ال ألنهم غضب؛ إن عليه يُشفقون وهم الثورة، إىل ذلك فيدفعه يؤذوه أن

به. يتأثر كما بالغضب يتأثر
«فيضالخاطر» كتاب أبلغ ولم املقدمة، يف وبسطت وأسهبت، أطنبت قد إني وستقول
طريفًة خالصًة إال ليس الخاطر» «فيض كتاب فإن الكريم؛ القارئ أيها ْق ترفَّ ولكن بعد،
هذا يف الصورتني. هاتني تؤلف التي املتناقضات ولهذه الصورتني، لهاتني ممتعًة عذبًة
تقرأ أن ولك وثورته، أمني أحمد هدوء الكتاب هذا ويف وبساطته، أمني أحمد ذكاء الكتاب
الخصال هذه عىل واملقاالت الفصول من فيه ما تعرض وأن آخره، إىل أوله من الكتاب
تفاريق، وتتمثل جملة تتمثل تراها وأقواه. تمثيل أصدق فيه ممثلًة فستجدها األربع،
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أو خصلة غلبت وقد آخر فصل يف وتراه ثائًرا، وهادئًا بسيًطا، ذكيٍّا واحد فصل يف تراه
والثورة. البساطة وظهرت والهدوء، الذكاء فظهر كتب، ما عىل الخصال هذه من خصلتان
يُفِلت فلن وإثباتًا، وحذًفا وتفريًقا، جمًعا أحببت كما الخصال هذه بني تالئم أن وتستطيع

الكتاب. فصول من فصل منها
يل قسم وقد فصًال، وسبعون أربعة وفيه صفحة، وثالثمائة ستون الكتاب هذا ويف
ل أفصِّ أن مني تنتظر فال أعدوه، أن ينبغي ال معينًا قدًرا الثقافة صحف من أمني أحمد
اإليجاز هذا نفسه: أمني ألحمد خري األمرين أي أدري وما تفصيًال، الكتاب يف القول لك
النفع، بعض إظهاره يف كان ما وعيوبه محاسنه من فأخفي اضطراًرا، إليه أُضطر الذي
عىل صديقنا أُظِهر أن يل يتيح كان والذي به، أظفر وال فيه أطمع الذي اإلطناب هذا أم
أن إىل مضطر ذلك مع ولكني آخر. حينًا أسخطه وقد حينًا، فأرضيه نفسه، أشكال بعض
يتألَّف التي املتناقضات هذه من وصفت ما ألبنيِّ الكتاب؛ هذا من قليلة مواضع عند أِقف

أمني. أحمد صديقنا منها
فقد الكتاب؛ من أقرأ ما أول ألنها ال الكتاب، مقدمة هو بالطبع عنده أِقف ما وأول
نرش بأنه ينبئنا أمني فأحمد الوقوف. إىل تدعو ألنها ولكن ومتفرًقا، مجتمًعا كله قرأته
تسجيلها يف ويجتهد الحياة، عىل حرصه يحرصعليها نفسه من قطع ألنها الفصول هذه
حني صادًقا الكالم هذا كتب قد أنه فيه أشك ال الذي والظريف البقاء. حب لغريزة إجابًة
األدباء من أن أعرف وأنا والروية، الهدوء ال واالندفاع، االقتناع مصدره ِصدق ولكنه كتبه،
سئلوا إذا ولكنهم ويردِّدونه، بذلك يجهرون نفوسهم من قطًعا األدبية آثارهم يرون من
هذه؟ النفس قطع تكون أن عىس فما عليه. يثبتوا لم فيه امتحنوا وإذا قوه، يحقِّ لم عنه
الحياة؟ عىل حرصه آثاره يحرصعىل أمني— أحمد كان وإن — الكاتب أن الحق من وهل
عىل حرصه املقاالت هذه عىل ويحرص لالمتحان، يثبت ذلك يف صديقنا امتحن لو وهل
يصيبه ملا يتأذى كما فيها يصيبه ملا ويتأذَّى حياته، عن يدافع كما عنها ويدافع الحياة،
يف نقدوه إذا ألصدقائه فويل وإال أقل، وال أكثر ال أدباء كالم هو إنما كال، حياته؟ يف
إذًا إنهم والتأويل، والتعليل التحليل يف عليه وا وألحُّ النقد، يف عليه واشتدوا الفصول، هذه
وأشد به أرفق وهم املجاز، ترشيح ال الحقيقة، ترشيح نفسه ويرشحون حياته، يف يؤذونه
ا عمَّ ويرغبهم الفصول، هذه نقد عن ليرصفهم هذا لهم قال إنما أفرتاه ذلك. من حبٍّا له
محتمًال الخلق، َسْمح الصدر رحب أعرفه فأنا كال، والتحليل؟ الترشيح من ينالونها قد
وخرج األدباء، يغلو كما فغال الحب هذا عن وعربَّ آثاره، من أثًرا أََحبَّ أديب ولكنه للنقد،

والهدوء. والرزانة األناة من به معروف هو ا عمَّ
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من فهو الفني؛ مذهبه وهي ظرًفا، هذه من أقل ليست املقدمة، هذه يف وأخرى
يؤثِر وهو اإلطناب، ويكره اإليجاز يؤثِر وهو األلفاظ، أصحاب من ال املعاني أصحاب
يقوله ألنه يقوله؛ حني األستاذ من يُقبل هذا وكل َحَسن، هذا وكل الزينة. ويكره القصد،
تروع فصوًال فيه فسرتى الكتاب، قراءة يف وامِض املقدمة، دع ولكن به. مؤمنًا فيه، صادًقا
تعجب مما أكثر بإطنابها تعجب فصوًال فيه وسرتى بمعانيها، تروع مما أكثر بألفاظها
واكتفائها للقصد، بإيثارها تروق ا ممَّ أكثر بزينتها تروق فصوًال فيه وسرتى بإيجازها،
ال باللفظ تروع التي الفصول هذه كتب حني مخلص صادق واألستاذ املتفضل. بلبسة
يف لنفسه مناقض وهو بالقصد، ال بالزينة وتروق باإليجاز، ال باإلطناب وتعجب باملعنى،
بأس األديب عىل وليس أديب، ولكنه نفسه، عىل به وقىض صوَّره الذي الفني املذهب هذا
بعينها، ظروف يف وال واحدة، حال يف وال واحدة، لحظة يف يتناقض ال فهو التناقض؛ من
كما متباينًا مختلًفا فيظهر حياته، من مختلفة لحظات يَُمثِّل اآلثار من يكتبه ما ولكن
أموجز ثْني: وحدِّ ،٢١ صفحة عنوان» غري «من فاقرأ وإال وتباينت، اللحظات هذه اختلفت
األستاذ هضم ساء فقد ا؛ جدٍّ يسرية املقال قصة بمعناه؟ أم بلفظه هو أرائع مطنب؟ أم هو
أكثر املقال يف وليس الحياة، يف رأيه فحسن األستاذ هضم وحُسن الحياة، يف رأيه فساء
يحتاج ال الذي املألوف، القريب اليسري املعنى هذا أدَّى ولكنه فيه. ما حصلت إذا هذا، من
من صفحة ونصف صفحات ثالث يف اه أدَّ عميق، علم وإىل خارق، ذكاء إىل وأداؤه ره تصوُّ
قال ما ونقض اللفظ، اختيار يف وأفتن وأسهب، أطنب ألنه وأعجب؛ وراقك فراعك كتابه،

والحلية. الزينة عىل والقصد اإلطناب، عىل اإليجاز يؤثر أنه من
من خري القوي األدب أن يوم ذات له خطر فقد ظريفة؛ قصة أمني أحمد ولألستاذ
قرأ ما وبعض املحَدثون، يكتُب ما ببعض ضاق قد كان أنه الظن وأكرب الضعيف، األدب
ظل وَمدَّ — اقتنع إذا أمني أحمد األستاذ يندفع ما أكثر وما — فاندفع القدماء؛ أدب من
يرتدَّد لم ا، حقٍّ مؤذيًة وصمًة وحديثنا قديمنا يف ووصَمنا كله، العربي األدب عىل الضعف
حقيقة أنها عىل «الرسالة» يف وتسجيلها قبولها يف أدهم إسماعيل األديب الرتكي الكاتب
اآلنسات، بعض أحَفَظ عجًال مندفًعا األستاذ كتبه الذي الفصل هذا ولكن فيها. جدال ال
لألستاذ ووارحمتاه يخفق. ال ولكنه قلبًا له بأن أو له، قلب ال بأنه ترميه األستاذ إىل فكتبت
رمته لقد القوة! أدب يحب وإنما الضعف، أدب يحب ال الذي العنيف، القوي الصديق
ر يصوِّ هو وإذا «القلب». عنوانه فصوله أروع من فصًال يكتب هو وإذا فأْصَمتْه، اآلنسة
صاحبه غضب قوته مصدر لينًا، عنيًفا ناعًما، خشنًا ضعيًفا، قويٍّا أدبًا الفصل هذا يف لنا
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صاحبه واستمتاع حساس، قلب له يكون أن عىل صاحبه حرص ضعفه ومصدر لقلبه،
حني الضعف إىل فيدفعون األدباء، به يتأثر بما صاحبه وتأثُّر الحس، ودقة الشعور برقة
األستاذ أن كله هذا وأظرفمن القوة. إىل يحتاجون حني القوة وإىل الضعف، إىل يحتاجون
الخاطر هذا له خطر وإنما ضعف، أدب كله العربي األدب بأن يؤمن ال نفسه أمني أحمد
وأنت الفصل. هذا فكتب األدباء، من غريه كدأب عليه فسيطر لحظة، ذات أو يوم ذات
الذين عىل العنيف بالنقد وإلحاحه العربي، األدب عن دفاعه نفسه الكتاب هذا يف واجد
واألستاذ وجهه. غري عىل يتصورونه أو ويصورونه فيه، ويزهدون األدب هذا عن يُعرضون
وينرش، فيكتب العارضة، والفكرة الطارئ بالخاطر يتأثَّر أديب ألنه الحالني؛ يف صادق
له ويسجِّ الحياة، عىل حرصه عليه يحرص وهو نفسه، من قطعة األدبي أثره دام وما
يكون بما يحفل ال مجتِمًعا، وينرشه كتب ما كل يثبت فهو البقاء، حب لغريزة إجابًة
معرَّضة األديب ونفس أديب، فهو بأس؛ ذلك من عليه وليس اختالف، أو تناقض من فيه
وأن أطوارها، جميع يف نفسه يََرْوا أن عليه الناس حق ومن االختالف، التناقضوهذا لهذا

واالختالف. االضطراب من إليه تضطر ما عىل يظهروا
املقال هذا وهو كتابه، يف ظريفة فكاهة عند أمني أحمد األستاذ مع أقف أن وأريد
من خلو هو أم عنوان؟ املقال لهذا فهل عنوان»؛ غري «من عنوانه والذي إليه، أرشت الذي
هذه موضع فما الثانية تكن وإن عنوان؟ بغري املقال يكون فكيف األوىل تكن فإن العنوان؟
األستاذ يتصور كيف املقال؟ رأس عىل ونجدها الفهرس، يف نجدها التي الثالث الكلمات
الوضوح؛ كل واضًحا تصوًرا هذا فأتصور أنا أما عنوان؟ غري من وهو عنوان له مقاًال
األيام، هذه يف وذاع شاع والذي ألنفسهم، األدباء يبيحه الذي التناقض ألوان من لون فهو
تنرش فرتاها القائمة. للحكومات معارضتها من يكون فيما السياسية الصحف واصطنعته
من تنرش ما نرش يف ترى ألنها تعليق»؛ غري «من العنوان بهذا الفصول أشباه أو الفصول
وأبدع أبرع هذه عنوان» غري «من بأن أعرتف ولكني والتفصيل. الرشح عن غنى األخبار

السياسية. الصحف يف ذاعت التي الكلمة هذه من
بعض أُظِهر وأن كتابه، عىل أشتط وأن األستاذ، عىل أشق أن أريد كنت فقد وبعد،
نقدي يكون أن حريصعىل بعُد وأنا بدونها، الذًعا نقًدا الالذع النقد يكون ال التي األشياء
القدر جاوزت قد أنا وإذا مقايل، من املوضع هذا بلغت قد ولكني املقاالت، هذه يف الذًعا
دون الفصل هذا أختم أن أستطيع ال شيئان فهناك ذلك ومع «الثقافة». من يل املقسوم
للمعاني حبه يف يرسف أمني أحمد األستاذ أن فهو أوَّلهما فأما إليهما: وأشري بهما أُِلمَّ أن
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من ومفهوًما مألوًفا، وسائًغا سهًال، قريبًا يكون أن يف وغلوه اللفظ، جمال عن وإعراضه
التي العامية بعضاالستعماالت يصطنع أن إىل ذلك يضطره حتى الناس، وأوساط العامة
وتكلُّف األستاذ من د تعمُّ هو وإنما استعمالها، إىل الفنية النكتة تدعو وال إليها، حاجة ال
إنشاءً ليس إنشاءه أن يزعموا أن اده نُقَّ بعض ويغري أحيانًا، األدبي الجمال عليه يفسد
أحيانًا — صاحبه يتظرَّف لم لو األدبي، اإلنشاء يكون ما أحسن من ذلك مع وهو أدبيٍّا،
واحًدا، مثًال إال لذلك أرضب وما فيه. مرسًفا له، متكلًِّفا لذلك، متعمًدا نسجه، بهلهلة —
ذلك ويبيعه بنحافته؛ املدني ويقدره بضخامته، الريفي يقدره الذي الخيار» «قصة وهو
به التظرُّف األستاذ يتعمد أن إال إليه، حاجة ال كالم هذا بالرطل. هذا ويبيعه بالكوم،
أن ويجب منهم، أدنو أن يجب بل العامة، إىل أهبط أن أكره وما العامة. لغة إىل والتقرب
أن يجب ولكن الصحيحة، الديمقراطية هي هذه الرفيع، األدب يذوقون حيث إىل أرفعهم
واألستاذ ونبتذله. األدب فنفسد األدبية، الديمقراطية فهم نيسء فقد االحتياط، أشد نحتاط
واالبتذال. اإلسفاف إليهم يحبب أن فليحذر به، واملعجبني وطالبه لقرائه قدوة هذا بعد

هذا أول يف إليها أرشت التي األستاذ ببساطة يتصل اآلخر واألمر األمرين، أحد هذا
بسًطا فيبسطها أحد عىل تخفى ال التي األولويات عند األستاذ يقف ما أكثر فما الفصل،
األساتذة، عيب ذلك الغامضة. بعضاملشكالت يعالج كأنه فيها ويطيل تفصيًال، لها ويفصِّ
حني حتى الطالب يلحظون فهم وأهونها، األمور أيرس لطالبهم يبسطوا أن تعوَّدوا قد
وأريد والقوانني، بالعلم مؤمن فهو الحد؛ هذا عند تقف ال األستاذ بساطة أن عىل يكتبون.
الرباءة. تشبه تكاد أو تشبه التي البساطة من يخلو ال إيمانًا والطبيعة، املنطق قوانني
والكيمياء. والرياضة الطبيعة تعليم ينظم كما وترقيته، الذوق إصالح يريد إليه وانظر
ويعالجها بالجد، كلها األمور هذه يأخذ فهو االجتماعية، للحياة نقده كل يف إليه وانظر

اإلسالم». «ضحى فصول من فصًال يعالج كما
هذه عىل وأخلصه الثناء أجمل أثني أن دون الصديق األستاذ أدع أن أستطيع وكيف
«سيدنا»؟ كمقال اذًا أخَّ ساذًجا رائًعا تصويًرا املرصية الحياة ر تصوِّ التي الحلوة الفصول
هذا اآلباء»، «سلطة بمقاله اإلعجاب أشد أُعجب أن دون الصديق األستاذ أدع كيف بل
قد كان وإن القلوب، إىل وأرسعه وأروعه تصوير أبرع االجتماعي رنا تطوُّ فيه صور الذي
وأظهر والجموح، واإلغراق اإلرساف من العنيف، األديب به يمتاز ما بأرخص فيه امتاز
األب هذا أرحم ذلك عىل وأنا هي، ا ممَّ أكثر سيئًة ينبغي، ا ممَّ أكثر مظلمًة الحديثة حياتنا

كريًما. عزيًزا كان أن بعد عليه، طرأ الذي الذل هذا من له وأرثي الشقي، البائس
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هو بما يظفر لم العقاد األستاذ كتب من آخر لكتاب الحديث هذا أخصص أن أريد كنت
«سارة». قصة وهو االحتفاء، من له أهل هو بما يُستقبل ولم النقد، من له أهل

يل سنح ما وأتذكر بها، العهد ألجدد الثانية للمرة القصة هذه لقراءة أتأهب وكنت
«رجعة كتابه العقاد األستاذ من إيلَّ يحمل الربيد وإذا األوىل، قراءتها أثناء الخواطر من
أيرس وهذا امَلَعرَّة، حكيم إىل القاهرة فاتنة عن فأعرضت مشكورة. هدية العالء» أبي
هذه نقد إىل الغرامية القصة تلك نقد عن أعرضت ثم الشيخ. الحكيم مني يستحقه ما

الحلوة. الدعابة عىل امُلرِّ الِجدِّ إيثار من ملثيل ينبغي ما أيرس وهذا الفلسفية، الصورة
وإن الناس، أكثر يقرأه لم جديد كتاب أنه األول: أمران؛ الكتاب هذا نقد يف رغبني وقد
ومن البالغ. يف تنرش كانت حني فصوله من ذاك أو الفصل بهذا وا أََلمُّ قد القراء بعض كان
بني بذلك فنجمع يعرفونه، يكادون ال أو يعرفونه ال جديًدا كتابًا القراء إىل نعرِّف أن الخري
أني والثاني: فيها. ويرغب القراءة إىل يدفع قد الذي التعريف وبني إليه نقصد الذي النقد
يظهر أن وأرجو عاًما، وعرشين خمسة منذ أحدهما ظهر العالء أبي يف كتابني أمليت قد
عنه التحدث وأحب به، وأكلف العالء، أبا أحب فأنا هللا. شاء إن املقبلة األسابيع يف الثاني
يخوضون حني ومناقشتهم، للحديث موضوًعا يتخذونه للذين واالستماع إليه، والتحدث
من العقاد نرشاألستاذ ما قرأت قد أكن ولم ذاك. أو الباب هذا يف وفلسفته وأدبه حياته من
رصفني ثم الفصول، هذه من واحًدا فصًال إال قرأت أكن لم أو البالغ، يف هذا كتابه فصول
جلست وقد تفاريق. ظهر أن بعد جملًة الكتاب يظهر أن وانتظار الحياة شواغل عنها
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ووجدت َقيٍِّم، بمتاع منه وظفرت حلًوا، ثمًرا منه جنيت ليلتني يف جلستني الكتاب إىل
وعليها ترويًحا نفيس عن فيه وجدت وكما فكاهًة، لنفيس وجدت كما غذاءً، لنفيس فيه
هؤالء من فهو معروف، والفلسفية األدبية آثاره ويف العقاد األستاذ يف ورأيي ترفيًها.
وإنما الفراغ، احتمال عىل بهم يُستعان وال الوقت، لقطع يقرءون ال الذين القليلني األدباء
القليلني األدباء هؤالء من وهو املتعة. واجتالب العلم، واكتساب الفائدة، اللتماس يقرءون
أنفسنا، يف منها الكثري نستبقي ثم نقرؤها وإنما غًدا، لننساها اليوم آثارهم نقرأ ال الذين
ولم سهولة، عن يكتبها لم صاحبها ألن ذلك؛ يف الجهد بذلنا ولو حتى منها نخلص وال
املشقة، واحتمل فيها وكد واجتهد، فيها َجدَّ وإنما قريب، من يتناولها ولم يُرس. يف ينتجها
األدباء من أيًضا وهو األيام، به تتصل وأن ويستقر، يَثبُت أن خليًقا منها حصله ما فكان
نقرؤهم وإنما وكد، جهد غري يف نفهمهم وال ويرس، سهولة يف نقرؤهم ال الذين القليلني
بعد وينتجون وروية، أناة عن يكتبون ألنهم وتفكري؛ نظر بعد ونفهمهم وَرِويٍَّة، أناة يف
خليقان هما الجهد من نوعني الكتاب هذا تأليف يف العقاد األستاذ أنفق وقد وتفكري. نظر
البحث جهد فهو الجهدين: هذين أول فأما كله؛ وبالثناء كله، واإلعجاب كله، بالرىض
واستخبارها أظهرت، وما أضمرت ا عمَّ اللُُّزوميات وسؤال واالستقصاء واملراجعة والدرس
هذا يف ويرفق آخر، حينًا ويمزح حينًا السؤال هذا يف معها يجدُّ أعلنت، وما ت أرسَّ ا عمَّ
عليها ويفرض أحيانًا، عندها ما منها ويستخلص أخرى، مرًة بها ويعنُف مرًة االستخبار

أخرى. أحيانًا عنده ما
فاألستاذ واالستنتاج؛ القياس وجهد والتفكري، الرتوية جهد فهو الثاني: الجهد وأما
إنه قل بل التعبري، هذا صح إن ومتنبئ مؤرِّخ ولكنه الكتاب، هذا يف مؤرًِّخا ليس العقاد
كائن، هو ا عمَّ إلينا ويتحدث كان، ا عمَّ إلينا يتحدث أيًضا، محقق وواصف ومتنبئ مؤرخ
العالء أبا لنا يصور أن يرد لم سيكون. أنه يقدر عما أو سيكون، ا عمَّ إلينا ويتحدث
يمكن كما يصوره أن أراد وإنما كان، كما العالء أبا لنا يصور أن يُِرْد لم قل أو فحسب،
العالء، أبا ينرش أن عىل القادر هو وحده وهللا الحياة. إىل ه وردَّ أنرشه هللا أن لو يكون أن
يف عاش العالء أبا أن لو الصادقة، الصورة العالء أبي من يعطينا أن عىل القادر وهو
ونطلب به، لنا طاقة ال ما نحاول حني فمتكلِّفون نحن فأما فيه. نعيش الذي الزمن هذا
اإلحالة، إىل ويضطرهم اإلخفاق، إىل بأصحابه ينتهي ما التكلُّف ومن إليه، لنا سبيل ال ما
ولكنه أرادوا، ما بأصحابه يخطئ ما أيًضا التكلُّف ومن ْخف، السُّ من ألوان إىل ويدفعهم
طريف، األدب ألوان من بلون ُقرَّائهم إمتاع لهم ويتيح أرادوا، ا ممَّ خري إىل بهم ينتهي

24



العالء أبي رجعة

عاشيف لو العالء أبي من صورًة يعطينا أن أراد فقد العقاد. لألستاذ كتب الذي هو وهذا
قد أحسبنا وما العرص، هذا يف يعيش الذي العقاد األستاذ من صورًة فأعطانا العرص، هذا
األديب متناول عن وأبعدها األشياء أعرس فمن كثريًا. ربحنا قد أننا أعتقد بل شيئًا؛ خرسنا
فكيف التاريخية، الحقيقة تصوير من الغاية يبلغ أن البصرية نافذ القلب ذكي يكن مهما
أصعب من إن أقول: أن أريد يكون؟ أن املمكن من وليس يُكن، لم ليشء الصورة باخرتاع
املعرة، عرفته كما نفسه العالء أبي من صادقًة صورًة يعطينا أن األديب عىل األشياء
العرصي العالء أبي من صورًة األديب يعطينا أن إىل السبيل فكيف معارصوه، عرفه وكما
وأقل يوجد؟ أن يمكن وليس يوجد، لم ألنه أحد؛ يعرفه أن يمكن وال أحد، يعرفه ال الذي
خيل ربما املؤرِّخني من كثريًا أن يعرفون لصناعته وممارسًة األدبي بالتاريخ علًما الناس
األمر حقيقة يف ولكنهم ذاك، أو املفكر وهذا ذاك، أو الكاتب هذا يصوِّرون أنهم إليهم
حني أنفسهم ويصفون التاريخ، رجال عىل أنفسهم يعكسون أنفسهم، إال يصورون ال
طبائعهم تريد وكما يستطيعون، كما األدبية النصوص يفهمون التاريخ. رجال يصفون
فكيف كتبوها، أو النصوص هذه أملوا الذين واملفكِّرون األدباء أراد كما ال وأمزجتهم،
جديدًة حياًة ويمنحه التاريخ، أشخاص من شخًصا يبعث أن أراد إذا األدبي باملؤرخ
الوهم من إال يستمدها يكاد وال والقرائن، الشواهد عىل إال فيها يعتمد يكاد ال معارصًة

والخيال؟
أحيا وإنما شيئًا، يصنع فلم الحياة إىل العالء أبا يرد أن العقاد األستاذ أراد وكذلك
ولعلنا يشء، كل أمره من نعرف ال الذي أو املعروف الشخص ذلك العالء أبي من لنا
شيئًا حاول فقد ذلك؛ من بأس العقاد األستاذ عىل وليس نعرف، ا ممَّ أكثر أمره من نجهل
يحمل أن ينبغي فال واملزاح الدعابة أراد إليه. سبيل ال أن يعلم وهو وحاوله إليه، سبيل ال
بعد العالء بأبي يرتحل أن أراد العقاد األستاذ أن هذا من وأظرف والتحقيق، الِجدَّ عليه
به ارتحل وإنما شيئًا، يصنع فلم األرض أقطار يف به يطوف وأن جديًدا، بعثًا بعثه أن
اآلراء من فنون ويف به، أحاط الذي العلم من ألوان ويف قرأها، التي الكتب من طائفة يف
أقطار يف يُطوِّف ولم يرتحل لم نفسه العقاد األستاذ ألن ذلك واستقصاها؛ أتقنها التي
حدود يتجاوز لم وهو الدنيا وعرف مستقر، وهو وَطوَّف مقيم، وهو ارتحل وإنما األرض،
فوق الناس يكلف ال هللا ولكن فضائله، من وفضيلة األستاذ مزايا من مزية وهذه مرص.
كما عندها ما إال تعطيك أن تستطيع ال جميلًة تكن مهما السجائر وبائعة يطيقون، ما

الفرنسيون. يقول
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لم ولكنه وفلسفة، وعلًما أدبًا يديك مأل فقد وفلسفة؛ وعلم أدب العقاد األستاذ وعند
إىل وال أوروبا إىل العالء بأبي وال بك يرحل أن يستطيع فال أمريكا وال أوروبا إىل يرحل
ويف والدانمرك، والنرويج السويد ويف الروسيا ويف أملانيا يف العالء وبأبي بك ينزل أمريكا،
وال يظهرك وال شيئًا، البالد هذه من يريك ال ولكنه أمريكا، ويف إسبانيا ويف اإلنجليز بالد
إىل بك وينتهي ِسرَيِِهم. وبعض أصحابها آراء من عنده ما بعض عىل إال العالء أبا يظهر
رآها قد مرص، يعرف ألنه ذلك الجميل؛ ونهرها الرائعة طبيعتها عىل منها فيظهرك مرص،
يعطيك أن يستطيع وال األمانة، كل أمني وهو شيئًا، منها يعطيك أن قادر فهو العني، رأي
بل العقاد، األستاذ وأستغفر هللا أستغفر يعرفهما. ال ألنه شيئًا؛ أمريكا من وال أوروبا من

الكتب. طريق من إال بهما يلمم ولم العني، رأي يرهما لم ألنه
يصنع فلم عقله عىل خياله يغلب أن أراد العقاد األستاذ أن وذاك هذا من وأظرف
يعرض وهو يصنع أن تريد وماذا خياله، من أقوى املرة هذه يف كان عقله ألن شيئًا؛
آراؤه املشكالت هذه كل يف وله العليا، واالجتماعية والسياسية الفلسفية للمشكالت
َسِجيَّتِه؟ عىل القوي خياله ويرسل واملذاهب، اآلراء هذه عن يعرض أتراه ومذاهبه؟
من يؤيد وقد غاية، غري إىل يميض وقد الخيال يجمح فقد شديًدا، خطًرا هذا يف ولكن
البغض، كل الشيوعية يبغض مخلص ديمقراطي العقاد واألستاذ العقل، يرى ال ما الرأي
من بد فال والقصد، االعتدال من الديمقراطية يف ما ويؤثِر البغض، كل الفاشية ويبغض
معتدًال ديمقراطيٍّا العالء أبا لنا يُظهر أن من بد وال العالء، أبي عىل كله هذا يفرض أن
الديمقراطيات بعض إىل ميل العقاد لألستاذ بل وستالني، وهتلر موسوليني لسلطان عدوٍّا
أبي عىل يفرضهذا أن من بد فال مال، الشَّ أهل ديمقراطية يؤثر فهو اآلخر، بعضها دون
كلها، أوروبا شعوب عىل والدانمرك والنرويج السويد أهل يؤثر إذًا العالء فأبو العالء،
العالء أبو يُعجب أن من بُد فال توازن، من اإلنجليز حياة يف بما يُعَجب العقاد واألستاذ
األستاذ يصبح ولم العقاد، لألستاذ صورًة العالء أبو أصبح وكذلك أيًضا. التوازن هذا من
الجواب بهذا نظفر لم ولكنا جواب، إىل تحتاج التي واملسألة العالء، ألبي صورًة العقاد
أنه لو العقاد األستاذ عليه فرضها التي الصورة هذه عن العالء أبو أيرىض هذه: هي
عن يرىض ال العالء أبا بأن فيجيبنا نفسه العقاد األستاذ أما عليها؟ يسخط أم َعَرفها
هذه إعطاؤنا فِفيَم العالء. أبي غري شيئًا يكون أن يريد ال العالء أبا ألن الصورة؛ هذه
يف السفر تكليُفه وفيم مرقده؟ عن الشيخ إزعاج وفيم علينا؟ عرضها وفيم الصورة؟
هذا هو واحد يشء يف يحب؟ ال وما يطيق ال ما وتكليفه والسفن، والقطارات الطائرات
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وليظهرك عنده، ما ليعطيك األديب إليه يعمد الذي املمتع، اللعب وهذا الخصب، العبث
أو الخطة هذه عليه تفرض أو طريقه لألديب ترسم أن لك ينبغي وما نفسه، يف ما عىل
له قابًال عليه. ساخًطا أو عنه راضيًا يعطيك ما منه تقبل أن ينبغي وإنما اإلنتاج، يف تلك
سواء نفسك، وإرضاء إلمتاعك واملحاولة الجهد من يَبذُل ما له تحمد وأن منه، نافًرا أو
ولنشكر جهده، العقاد لألستاذ فلنحمد ق. يُوفَّ لم أم ذلك من تريد ما وإىل يريد ما إىل َق أُوفِّ
نظن كنا وإن القديم، العالء أبي تصوير يف التوفيق من كثريًا له ولنسجل محاولته، له
ما مذاهب شعره بعض تفسري يف وذهب مالمحها، بعض الشيخ صورة من أخطأ قد أنه
حديث من العقاد األستاذ روى فقد أمره؛ من الحق تالئم أظنها وما يرضاها كان أظنه
األديرة يف الخمر ذاق قد لعله الشيخ أن يرى وهو كثريًا، شعًرا مثًال الخمر عن العالء أبي
عيشة يعيش كان حني األديرة غري يف ذاقها أنه أيًضا وجائز جائز؛ وهذا بها، أََلمَّ التي
يعيش كان حني بغداد يف ذاقها قد أنه أيًضا جائز بل حياته، من األول الطور يف الشعراء
كما العزلة بعد برشبها َهمَّ أو الخمر رشب أحسبه ال ولكني والعلماء، الفالسفة عيشة
وإنما الشوق، هذا ر يصوِّ ما شعره يف أن أرى وما إليها، اشتاق أحسبه وما األستاذ، يظن

ظاهرها. عىل تؤَخذ أن ينبغي ال والتصوير، التعبري يف الرجل مذاهب هي
بالقرآن االستشهاد فيه يكثر حواًرا وتلميذه العالء أبي بني العقاد األستاذ ويجري
أبي روح يالئم ال االستدالل من النحو وهذا الحوار، من النوع هذا أن الظن وأكرب الكريم.
صاحبه، يقول فيما هلل وتمجيد وعظ كتاب وهو والغايات»، «الفصول لتقرأ وإنك العالء،
يستشهد ال الرجل أن الحظت وقد والحديث. بالقرآن العالء أبي استشهاد ملقدار فتعجب
ما االستدالل هذا من العالء أبا ل يُحمِّ األستاذ إن ثم وحدها. اللغة وعىل اللغة، عىل إال بهما
عىل العالء أبا يحمل وهو لها، رأي ال الكثرة أن العالء أبي لسان عىل يجري فهو يطيق، ال
يَْعِقلُوَن﴾، َال أَْكثَُرُهْم ﴿بَْل تعاىل: هللا كقول الكريم القرآن من بآيات لذلك يستشهد أن
األستاذ أن إال أظن وما ِهللا﴾، َسِبيِل َعن يُِضلُّوَك اْألَْرِض ِيف َمن أَْكثََر تُِطْع ﴿َوإِن وكقوله:
بالنص، ذلك عىل نبَّه قد هو بل الخطر، شديد االستدالل من النحو هذا أن عىل يوافقني
هللا أن العالء أبي لسان عىل أجرى ثم بالشورى، يأمر هللا أن التلميذ لسان عىل فأجرى
اآليات هذه كل أن ا جدٍّ وواضح العلماء. غري عىل العلماء ويفضل الذكر، أهل بسؤال يأمر
نتكلف وأننا إليها، سيقت التي وألغراضها فيها، جاءت التي ملواضعها املالءمة أشد مالئمة
الكثرة أن عىل أو الحكم يف رأيًا للكثرة أن عىل لالستدالل نسوقها حني األمر من شطًطا
عمر وبني نواس أبي بني منزلًة العالء ألبي يجعل أن األستاذ أراد وقد فيه. لها رأي ال
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العالء أبا أن أعلم ولكني ق؟ موفَّ غري أم الصواب إىل هذا يف هو ق أموفَّ أدري وما الخيام،
أن يمكن ال ألنها اللذات؛ عن إعراضه ويف الخلقي، مذهبه يف أبيقور إىل يقرن أن خليق

كاملًة. له تتاح
الشيخ أن العالء أبي تلميذ تصور فقد الكتاب؛ منها يربأ أن أحب كنت هناة وهناك
لها كان قد أنها أحسب وما يكفيها، للمعرة واحد وقاٍض القضاة، قايض يكون أن يمكن
فيه أهمل كالم الشيخ لسان وعىل التلميذ لسان عىل جرى وقد العالء، أبي عرص يف قضاة
وما الرفع، يجب حيث يجر أو ينصب كان العالء أبا أن أظن وما اإلهمال. بعض النحو
خطأ من هذا أن يف أشك وما «ما». مكان «َمن» يضع أن تلميذه من يقبل كان أنه أظن

إليه. ينبه أن خليق ولكنه املطبعة،
امُلنبتَّ أن أعرف وما أبقى، ظهًرا وال قطع أرًضا ال الذي املنبتِّ لحرية ذكر الكتاب ويف
يف إرسافه عنه يغني فال للعطب، ناقته يعرِّض اإلرساع، يف ُمِرسف املنبت وإنما حائر،

حائر. وال هناك حرية فال شيئًا، الرسعة
ال ما واملتاع اللذة من القارئ فيها يجد رائقًة، رائعًة فصوًال الكتاب يف فإن وبعد،
بهذه اإلملام من الشاب القارئ يمكن أنه إال فيه يكن لم ولو املالحظات، هذه منه تغض
العقاد األستاذ وبموقف الحديث، العالم حياة يف الرصاع بينها ويشتد تصطدم التي اآلراء
والروح. للعقل وغذاء متصل نفع مصدر قراءته يجعل أن خليًقا هذا لكان اآلراء، هذه من
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العزيز أخي

له والتمست ضعفه، من رأيت ما فصوَّرت النقد فيه تناولت الذي األخري فصلك قرأت
وقفت أنني لو الجدل من وبيني بينك يتصل أن يمكن ما أكثر وما واألسباب. العلل
وعىل سنة، عرشين قبل النقد عىل بها وحكمت إرساًال، أرسلتها التي القضايا هذه عند
ال صيف، فصل الفصل ولكن اآلن! األدب وعىل سنة، عرشين قبل األدب وعىل اآلن، النقد
أعمالنا من تعلم بما وذاك هذا عن مشغولون ألننا امُلتَِّصل؛ والحوار الطويل بالجدل يسمح
ُكلٌّ فيها يفرغ التي األيام هذه وأول الدرايس، النشاط آخر يقتضيها التي الثقيلة اليومية
التي القضايا هذه أكثر يف أجادلك فلن به، يتصلون من وراحة وراحته ودرسه لنفسه ِمنَّا
أملمت ا ممَّ يشء يف جادلتك ملا سجيتها عىل نفيس أرسلت أني ولو فيها. رأيك أقبل أكاد ال
ومنكًرا أحيانًا، عارًفا دائًما، مستمتًعا تكتب ا ممَّ كثريًا أقرأ كما ولقرأته الفصل، هذا يف به

أنكر. وما آرائك من أعرف بما إليك ومتحدثًا أحيانًا،
حديث من وبيني بينك كان بما الكتفيت َسِجيَّتِها عىل نفيس أرسلت أني لو نعم،
املألوفة، العادة عىل وأخرج السجية، أتجاوز أن إىل املرة هذه مدفوع ولكني أمس، أول
إليك أبرأ وأنا اإلنصاف. من ينبغي ما فيه تجاوزت ألنك نصابه؛ إىل األمر بعض وأرد
أو بهم عرضت الذين الكتاب من أمثايل أن يف أشك وما الجور، عن بك وأربأ الغرور، من
الجور، عن مثيل بك ويربَئون الغرور، من مثيل إليك يربءون القيم فصلك يف لهم عرضت
اللباقة حظ رسيًعا، عرًضا النقد يف هم ولقضيتهم النقد لقضية عرضت أنك مثيل ويرون

واألناة. والتدبر التثبُّت حظ من أعظم فيه



والنقد األدب يف فصول

لو أَود الذي واملذهب فيها، أجادلك أن أريد التي القضية اآلن عرفت قد وأظنك
قيادة أو األدبي، الرأي قيادة إليهم كانت الذين اد النُّقَّ جماعة أن ترى فأنت عنه. أرصفك
كانت أو الرصاحة وآثروا أمرهم، ل أوَّ الشجاعة اصطنعوا قد حني، منذ العقلية الحياة
لم الحرية، من الطبيعية بحظوظهم وأخذوا يرون، كانوا كما فكتبوا ُخلًُقا، لهم الرصاحة
ونشأ حسابًا. املحافظني ملقاومة يحسبوا ولم العام، الرأي يخافوا ولم بالجمهور، يحفلوا
مرص، تألفه لم نشاًطا العقلية الحياة يف بعثوا أن هذه، رصاحتهم وعن تلك، شجاعتهم عن
والرجعية، الحرية بني الشديد الخصام وكان والجديد، القديم بني العنيف الرصاع فكان
النقد. واستفاد كله بهذا األدب وانتفع الفصول، وأُِذيَعت املقاالت ت ونُِرشَ الكتب وأُلَِّفت
يف أُوذُوا قد الكتاب هؤالء أن ذلك بعد ترى ولكنك فيه، شك ال عندي صحيح هذا وكل
املقاومة، يف يمضوا ولم لألذى، يثبتوا فلم أرزاقهم، ويف سمعتهم ويف أنفسهم ويف مناصبهم
ما يشبه ال أفالطونيٍّا عطًفا عليهم عطفوا وإنما الثبات، عىل وأولياؤهم أتباعهم يُِعنْهم ولم
العافية وآثروا وداروا، وجاروا ودانوا، فالنوا واألولياء، األتباع من أوروبا يف أمثالهم يجده
الكبار بإخوته فاقتدى الجديد الجيل ونشأ الجمهور، أراد حيث إىل الجمهور مع ومضوا

وتقليًدا. تملًُّقا األدب وأصبح ومتابعًة، مصانعًة النقد وأصبح سريتهم، وسار
اإلنكار، أعظم عليك وأنكره الخالف، أشد فيه أخالفك الذي هو العزيز، األخ أيها وهذا
أن والثاني: الحق، يصور أن عن البعد كل بعيد رأيك أن أحدهما: أمران؛ ذلك إىل يدفعني
يحفظني ولعله اإليذاء، كل ويؤذيني اإلحفاظ، كل يُحِفظني أنه لك وأؤكد يمسني، رأيك
من فهل واإلعنات. املشقة ألوان من لقيت ما كلُّ وآذاني أحفَظني مما أكثر ويؤذيني
الجمهور، فماَلئوا والوهن، الضعف أدركهم قد إليهم تشري الذين الُكتَّاب هؤالء أن الحق
أحني هذا؟ كان ومتى ومناصبهم؟ وأموالهم أنفسهم يف العافية وآثروا السلطان، وصانَعوا
إلغاءً، الحر نظامها وألغت والعقيل، السيايس أمرها فأفسدت بمرص العواصف عصفت
العبث وتجاوز والجماعات، األفراد كرامة فيه أُلِغيَت مصنوًعا آخر نظاًما عليها وفرضت
كانوا أين الُكتَّاِب هؤالء عن مًعا نبحث العزيز األخ أيها تعاَل معقول؟ َحدٍّ كل بالحرية فيه
حاجة يف لست العافية؟ وآثروا وداَرْوا جاَرْوا َحدٍّ أي وإىل صنعوا؟ وماذا الوقت؟ ذلك يف
يف منصب ألكثرهم يكن لم جميًعا. الناس يعرفهم كما تعرفهم فأنت أسميهم، أن إىل
عصفت فلما املناصب، من منصبًا يشغل كان الذي الوحيد بينهم من كنت ولعيل الدولة،
يقفون، كانوا حيث معهم ووقفت الزمالء فأدركت املنصب هذا عن أُْقِصيُت العاصفة
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نحتمل أن ينبغي كان ما جميًعا واحتملنا نميض، أن يجب كان حيث إىل جميًعا ومضينا
األثقال. من

الشعب، وبني بينهم والسفراء القادة، وسيوف الساسة، ألسنة العزيز، األخ أيها فكنا
يرى غريك وكان ترى وكنت تمزيًقا. الظاملني جلود بها يمزق الشعب أيدي يف سياًطا وكنا
الشعب لهذا وحفاظنا واملعتدين، العدوان مقاومة يف وبالءنا والظاملني، الظلم يف آثارنا
وتؤيدوننا لنا، وتحمدونه بذلك، ِمنَّا تعجبون وكنتم يومئٍذ، قوتنا إال قوة له يكن لم الذي
نظهر العواصف، ونقاوم األمواج، نغالب ونحن وتروننا الشاطئ عىل تقومون وكنتم فيه.
إذا ال نفسه إىل خال إذا لنا ُق يَُصفِّ الناس بعض فكان أحيانًا، علينا وتظهر حينًا عليها
قد أني أزعم ولست العطف. هذا منه السلطان يحس لم إذا علينا ويعطف الناس، رآه
أدخل لم الزمالء. من كثري نصيب من أقل منه نصيبي كان فقد الفضل، بهذا استأثرت
أترى املنهزمني؟ مواقف كانت تلك مواقفنا أن أترى دخله. من منهم دخله وقد السجن
أم للسلطان؟ ومجاراتنا للعافية، وإيثارنا وأموالنا، بأنفسنا األدبي النقد عن ُشِغلنا أنَّا
لم ألنهم أنفسهم؛ عن يدافعون يكونوا لم قوم عن بالدفاع األدبي النقد عن ُشِغلنا أنَّا ترى
يجب ما أول أليس فيه؟ يتورطوا أن يريدوا لم أو عليه، يقدروا لم أو الدفاع، هذا يحسنوا
تزعم أن اإلنصاف من أترى منصًفا! يكون أن عام بوجه املؤرخ وعىل األدبي خ املؤرِّ عىل
وقادته، ساسته رسالة إليه ْوا وأدَّ للظلم، مقاومته مظهر املرصي للشعب حفظوا الذين أن
يف يثور كان وما واألماني، اآلمال من نفسه يف يضطرب كان ما وقادته ساسته إىل ْوا وأدَّ

العافية؟ ويؤثُِرون ويجارون يدارون منهزمني كانوا العواطف، من قلبه
خاصة من يفهم ال ولكنه الذاكرة، قرص الشعوب من يُفَهم فقد الصديق! أيها مهًال
قد أنه يظهر الُكتَّاب إخوانك يف هذا رأيك أن والغريب التاريخ. وَحَفَظة الرأي وقادة الناس
يف املنهزمون الكتاب فهؤالء عنها. تلهو أن ينبغي كان ما حقائق عن ألهاك حتى أعجبك
أنهم لتعلم وإنك النقد. عن وال األدب عن املنكرة العنيفة السياسة هذه تشغلهم لم رأيك
أنتج قد وكلهم آخره، ألدبهم يفرغون ثم النهار، وجه السياسة يف يخاصمون كانوا جميًعا
بسبب، إليها يمت وال بالسياسة يتصل ال الذي الخالص األدب ويف املحنة، أثناء األدب يف
العامة الحياة ظلمة ترصفه لم من ومنهم اإلنتاج، هذا إىل وسيلًة السجن اتخذ من ومنهم
يف زهرات ومعه منه يعود ثم جوالت، الفن عالم يف يجول أن عن الخاصة الحياة وشدة
امُلِيضِّ عىل بذلك وتستعينوا بشذاها، وتستمتعوا بها لتهلوا إليكم يُهديها النثر يف أو الشعر

املطمئنة. الهادئة أعمالكم يف
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نفسه النقد يهملوا لم أنفسهم الكتاب هؤالء أن إيلَّ يخيل فقد الصديق! أيها مهًال
أنت نقدوك قد فإنهم الذاكرة تكذبني لم وإذا به. العناية يف يقرصوا ولم الوقت، ذلك يف
كانوا فقد الذاكرة تكذبني لم وإذا والدرس. العناية من لها ينبغي بما كتبك وتناولوا
كانوا التي الشاقة الحياة وبرغم وأهوالها، وأثقالها السياسة برغم أنفسهم عىل يفرضون
أن أنفسهم عىل يفرضون كانوا أشياء، منها عنك وغابت شيئًا منها عرفت والتي يحيونها،
أنفسهم عىل يفرضون كانوا فيه. رأيهم يقولوا وأن والدواوين، الكتب من يظهر ما يقرءوا
كما للنقد فيها ويعرضون اليوم، من أكثر أو اليوم لها يفرغون األسبوع يف أدبيًة صفحًة
أثناء النقد يف يذيعونها كانوا التي املقاالت أن نسيت كيف أدري ولست وترضاه. تحبه
ومنه هم، بينهم يثور ما منه كثريًا، شيئًا الخصومات من تثري كانت قد األخرية األعوام هذه
وبني بيني ثارت خصومًة أن بعُد تنَس لم ولعلك الناشئني، األدباء وبني بينهم يثور ما
وثالثة والسكسونية، الالتينية حول العقاد وبني بيني وأخرى األدب، ثورة حول هيكل
يفرتوا، ولم يقرصوا لم إخوانك أن ترى فأنت دواوينه. من ديوان حول العقاد وبني بيني
اتخذت قد أني تنَس لم ولعلك بعض. َرشَّ بعضهم يأمن ولم بعًضا، بعضهم يسالم ولم
الذين الكتاب عىل حينًا أشتد فكنت النقد، وسائل من وسيلًة األحيان بعض يف «الراديو»
األمور لهم تستِقم لم الذين للكتاب آخر حينًا وأِرقُّ النضج، لهم وتم مريرتهم استمرت
باملزيد، أنفسنا نطالب فنحن نعطي؛ بما منا تكتفي وأال باملزيد، تطالبنا أن أفهم وأنا بعُد.
العافية وإيثار واملجاراة باملداراة ووصفنا يشء هذا ولكن ننتج، بما أنفسنا من نكتفي وال

آخر. يشء
يؤدونه زالوا وما استطاعوا، كما األدبي واجبهم أدَّوا الذين عىل السبيل فليس وبعد،
الشوك، من طريقهم يعرتض وما الهموم، من حياتهم يمأل ما برغم يستطيعون كما
املستقيمة والحياة الرخيِّ بالبال ويستمتعون الهدوء، لهم يُتاح الذين عىل السبيل وإنما
أعلنوا إن ويشفقون يقرءون ألنهم ينقدون ال أو يقرءون، ال ألنهم ينقدون ال ثم املطمئنَّة

ِحَداد. بألسنة الكتب أصحاب يسلقهم وأن الناس، لهم يتنكَّر أن آراءهم
الصديق، أيها هؤالء وعىل الحديث، تسوق أن تستطيع الصديق، أيها هؤالء إىل

صبٍّا. اللوم تصب أن تستطيع
استَوْوا قد قوًما تذكر أنت إملاًما. بها أُِلمَّ أن قبل الفصل هذا أختم أن أريد ال وأخرى
الخصومة تعيد إذًا فأنت الناشئون، وخافهم بعًضا، بعضهم أمن وقد األدب، عرش عىل
التفكري أن عىل توافقني وأظنك َجذَعًة. «الشباب» يسمون ومن «الشيوخ» ْوَن يَُسمَّ من بني

الحزن. بعض من يخلو ال الخصومة هذه يف
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يُخيَّل َعِجلون، أِثرون ضعاف الناشئني األدباء أن أعلم فيما الخصومة هذه فقوام
يريدون إثباتًا. فيه يُثِبتُهم النقد أن مع محًوا، األدباء سجل من يمحوهم النقد أن إليهم
القراءة وكثرة األذى واحتمال واملحاولة باملطاولة أسالفهم بلغه ما بالجهد يبلغوا أن
وفيهم القائل. يقول كما وانتباهتها، عني طرفة بني ما ذلك لهم يتم أن ويريدون والدرس.
ألنفسهم رأوا كتبوا إن فهم األطفال؛ بأخالق يذكر سخف ومن سخف، من تخلو ال كربياء
حسد قالوا: النقد بعض أدركهم فإن وحمًدا، ثناءً إال النقاد من ينتظروا ولم العصمة،
ممتاز أنه منهم واحد كل إىل يخيل غرور وفيهم للهمم. وتثبيط وأثرة واضطهاد وتكربُّ
ليشء ال وعطًفا وحبٍّا وصداقًة مودة أضاع كاتبًا أنىس فلن أنَس ومهما جميًعا. أترابه من
يف يمتاز أن ينبغي وكان واحد، فصل يف معارصيه من كاتب وبني بينه جمعت ألني إال

واعتداءً. إرساًفا هذا فعدَّ القراءة من يستزيد أن إىل دعوته ألني وإال رأيه،
فيه ويزهد بالنقد، املخلص الناقد يضيق الناشئني األدباء من الرخو الجيل هذا أمام
فيستقبل عليه، األدب حق يرى أن يلبث ال ولكنه األحيان، بعض يف صدوًدا عنه ويصد
وسيخرجهم غروًرا سيملؤهم ثناءه أن يعلم وهو قوم عىل ويُثني استدبر، ما أمره من
أخياًرا، كانوا إن اليأس إىل سيدفعهم إياهم عيبه أن يعلم وهو قوًما ويعيب أطوارهم، عن

أرشاًرا. كانوا إن القحة إىل وسيدفعهم
الناس، بعض يظن كما نقف ال طريقنا، نميضيف هذا أجل من بل هذا برغم ونحن
تطلب وقد أحيانًا، تتابعنا ال قد الظن أكرب يف ألنك الصديق؛ أيها أنت تظن كما نرجع وال

وبينه. بيننا الحياة ظروف وتحول أنفسنا، من نطلب ما ِمنَّا
رصيًحا يفَّ، القديم رأيك عند زلت ما خاصًة أنا أني لك أؤكد أن أحب فإني بعد، أما
أن إىل العام هذا يف ا مستعدٍّ الجراءة، حدود أقىص إىل جريئًا الرصاحة، حدود أقىص إىل
لشديد وإني سنني، أربع منذ فعلت ما أستأنف أن وإىل عرشسنني، منذ فعلُت ما أستأنف
يرتدد لم فإنه أنت؛ ثقتك من وأشد أقوى بي كراتشكوفسكي األستاذ ثقة كانت أن األسف
وأنه يشء، كل ليس الخطوب من يل عرض ما بأن يتنبأ أن «لأليام» ترجمته مقدمة يف

يدري؟ فمن تتعجل، فال بأوقاتها مرهونة األمور ولكن مثله، يل يعرض أن ينتظر
تحية إليك أهديه فإني رحب؛ بصدر الفصل هذا تتلقى أن كله هذا بعد أرجو وأنا

وأوفاه. الحب أصدق لك يضمر صديق
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(باشا) عفيفي حافظ للدكتور

الظن فأكرب قصار أو طوال أعوام بعد نحياها التي املرصية الحياة تاريخ ُكِتَب إذا
شيئني أمره يف وسيسجلون (باشا) عفيفي حافظ للدكتور سيعرضون املؤرخني أن
سيسجلون الرشيق. اللِبق الذكي الرجل هذا حول األشياء من يسجلون فيما متناقضني
صدقي ظل يف كانت ألنها لندرة؛ يف مرص عن سفارته تحب لم له املعارصين كثرة أن
وألنها حينئٍذ، املؤرخون له سيفصِّ بعيد َحدٍّ إىل باشا صدقي نظام أعانت وألنها باشا،
ورجوعه لحقه، الشعب اسرتداد رت وأخَّ الطاغية، لهذا االستبداد آماد مدَّت املعونة بهذه

حريته. إىل
لم سفارته أن ق املوفَّ الرشيق اللَِّبق الذكي الرجل لهذا ذلك بعد سيسجلون ولكنهم
خريًا يستكشفون قد أنهم ا جدٍّ الجائز ومن كثري. خري فيها كان وإنما كلها، ا رشٍّ تكن
املحقق من ولكن األيام. من يوم يف املؤرخون يعرفه وقد اآلن، الناس يعرفه ال سياسيٍّا
الصحف تسميه كما الداهية وزيرنا بسفارة يتصل ال آخر نوع من خريًا سيسجلون أنهم
التي الباقية النافعة الحلوة الثمرة وبهذه اإلنجليز، بالد يف بحياته يتصل وإنما الهازلة،
الظروف كأن أو — يريد كأنه األيام، هذه يف قومه إىل وأهداها البالد، هذه من بها عاد
أساء قد أنه يظن ا عمَّ ارة كفَّ الباقية الثمرة هذه تكون أن — يريد توفيقه كأن أو تريد،

مواطنيه. من كثري إىل به
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سفارته أثناء باشا عفيفي حافظ الدكتور جهود من وحدها تبقى التي الثمرة وهذه
والذي األسبوع، هذا يف أخرجه الذي العظيم الكتاب هذا هي اإلنجليز بالد يف قومه عن
أقول أن يف أتردد ال ولكني قليًال. إال اآلن إىل منه أقرأ لم والذي أمس، إيلَّ بإهدائه ل تفضَّ
سيكون الذين الُكتَّاب كبار بني صاحبه اسم وسيسجل طويًال، بقاءً وسيبقى سيبقى إنه

عظيم. أثر البلد لهذا والسياسية العقلية الحياة يف لهم
تأثري يهملوا أن يستطيعون ال الفرنسية للثورة يؤرِّخون الذين أن نذكر أن ويكفي
أعواًما اإلنجليز بالد يف أقام أن بعد شبابه أثناء «فولتري» كتبها التي اإلنجليزية الرسائل
يستطيعون وال البالد، هذه يف (باشا) عفيفي حافظ الدكتور أقامها التي األعوام تبلغ تكاد
وال القوانني، روح كتاب يف اإلنجليز عن مونتسكيو كتبها التي الفصول هذه أثر يُهملوا أن
الفرنسيني الفالسفة بني الخصبة املنظمة املتَّصلة العالقات هذه أثر يهملوا أن يستطيعون

خاصًة. وأدبائهم اإلنجليز وُكتَّاب عامة اإلنجليز بالد وبني عرش الثامن القرن يف
غريهما أو مونتسكيو أو فولتري إىل (باشا) عفيفي حافظ الدكتور أقرن أن أريد ولست
وال فيلسوًفا عفيفي حافظ الدكتور فليس عرش؛ الثامن القرن يف الفرنسيني الفالسفة من
رجل هو وإنما كاتب، أو فيلسوف أنه نفسه يف يرى ال بأنه واثق أنا بل أظنه؛ وما كاتبًا،
الحس، قوي البصرية، نافذ العقل، واسع الذهن، خصب املرصيني السياسة رجال من
ثم واقتنع، وتأثَّر وسمع فرأى أعواًما اإلنجليز بالد يف أقام االطِّالع، عظيم املالحظة، دقيق

الناس. يف وأذاعه الكتاب هذا فألف لقومه، نفًعا الحظ ما تسجيل يف أن رأى
أقرر وإنَّما عرش، الثامن القرن يف وكتابهم الفرنسيني فالسفة إىل أقرنه أن أريد لست
فصول أو فولتري رسائل من املرصيني حياة يف أثًرا أقل يكون لن هذا كتابه أن تردُّد غري يف
فيما اإلنجليزية األمة لهذه هللا أراد وقد والكتاب. الفالسفة من غريهما آثار أو مونتسكيو
السياسية الحياة بآداب لألمم بًة ومؤدِّ للشعوب معلمًة تكون أن الكثري الخري من لها أراد
من تحقيقه يف اإلنسان يطمع ما أرقى ق تُحقِّ التي الصالحة الديمقراطية وبآداب الحرة،
تتَّفقا، أن تستطيعا لم فكرتني بني الصحيح املعتدل التوازن وهو العليا، السياسية امُلثُل
العرص يف الديمقراطية هذه عرفت التي األمم من أمة يف بسالم تعيشا أن وال تتكافآ، أن وال

القومية. وفكرة الفردية، فكرة وهما الحديث، العرص يف أو القديم
عجزوا ولكنهم اإلنسان، تاريخ يف مرة ألول ابتداًعا الديمقراطية اليونان ابتدع فقد
عليهم وجرت عبثًا، ديمقراطيتهم فذهبت الفكرتني؛ هاتني بني يالئموا أن عن العجز أقبح
أن أحدهم يستطيع ال فرديني كانوا الفناء، إىل السيايس بسلطانهم وانتهت كثريًا، ا رشٍّ
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الثانية الدرجة يف تأتي عندهم القومية فكرة فكانت الظروف، تكن مهما نفسه ينىس
املنفعة عىل الخاصة منفعته يُؤثِر أن من يتحرَّج السيايس زعيمهم يكن ولم الثالثة، أو
عن يأخذوا أن الرومان وحاول اآلثام. أقبح يف األثَرة هذه بحكم ويتورط العامة، القومية
كما يفلحوا لم ولكنهم املتطرفة، أو املعتدلة وديمقراطيتهم السياسية، نُُظمهم اليونان
عىل تقدر ال الضعف، أشد ضعيفة كانت عندهم الفردية فكرة ألن أساتذتهم؛ يفلح لم
فهو املمتاز، القويُّ الفرد ظهر فإذا رسيًعا. فناءً فيها تفنى وإنما القومية، فكرة مقاومة

املستبدين. القيارصة من قيًرصا أو طاغيًة يصبح أن يلبث ال ق متفوِّ فذٌّ
الحديثة، األوروبية الشعوب يف والقومية الفردية بني متصل عنيف قوي والرصاع
الكربى؛ الحرب بعد َرشٍّ من الحديثة الديمقراطية تلقاه ما مصدر هو نفسه الرصاع وهذا
أعظم رشه كان خطأً، نسميها كما الدولية واالشرتاكية القومية بني آخر برصاع د تعقَّ فإذا

أشد. الديمقراطية عىل وخطره
وأصحها مالءمة أحسن يالئموا أن ا جدٍّ بعيد عهد منذ استطاعوا فقد اإلنجليز أما
شخصية اإلنجليزي فالفرد وواجباته. الوطن وحقوق وواجباته الفرد حقوق بني ها وأدقَّ
مقوِّماتها، عن لها تنزل وال الجماعة، يف تفنى ال وواضحة استقالل، أحسن مستقلة
وأحسنه وأدقه وجه أكمل عىل إليها يه وتؤدِّ الجماعة حق تعرف نفسه الوقت يف ولكنها
أماٍم إىل طريقها يف اإلنجليزية الديمقراطية مضت هذا أجل ومن إنتاًجا. وأكثره نفًعا
تتعرض ملا الظن أكرب يف تتعرض أن ينتظر وال تتعرَّض لم دائًما، مرتقيًة معتدلًة هادئًة
فهمها كما واالشرتاكية الجماعة. طغيان من أو الفرد طغيان من األخرى الديمقراطيات له
وال ديمقراطيتهم، تُفسد ال ويعملون يكتبون فيما صوروها وكما قبلوها، وكما اإلنجليز،

األوروبية. الديمقراطية لها تتعرض التي األخطار هذه من لخطر تعرضها
للشعوب أساتذًة جعلهم السياسية حياتهم يف لإلنجليز أتيح الذي املمتاز املكان فهذا
وحني والخاصة، العامة بالحريات تطالب حني الشعوب هذه تحتذيها ومثًال األخرى،
وبني قومه بني العقلية الصلة أوجد من وكل بها، تظفر أن بعد الحريات هذه تنظم
ر التطوُّ عىل له ُمِعنٌي النصح، أصدق له ناصح ا، حقٍّ لوطنه نافع فهو اإلنجليزي الشعب

وتنظيمها. ونَيلِها الحريات فهم سبيل يف الرسيع
القرن الفرنيسيف الشعب عند لإلنجليز تراجمًة وأمثالهما ومنتسكيو فولتري كان وقد
املايض القرن الفرنيسيف الشعب عند لإلنجليز ترجمانًا ديموالن إدمون وكان عرش. الثامن
هللا رحمه — زغلول فتحي وكان والتعليم. الرتبية يف اإلنجليز مذاهب لقومه ر صوَّ حني
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القرن أوائل يف لهم ترجم حني بالواسطة ترجمان ولكنه قومه، عند لإلنجليز ترجمانًا —
فهو عفيفي حافظ الدكتور أما السكسونيني». اإلنجليز تقدم «رس ديموالن إدمون كتاب
َحدٍّ أبعد إىل يظهر فيما صادقة دقيقة مبارشة ترجمة املرصيني عند لإلنجليز يرتجم
نحن أردنا وسواء يريدوا، لم أم اإلنجليز أراد وسواء يرد، لم أو أراد سواء وهو ممكن،
ينبغي كان منتجًة مستقيمًة جديدًة طريًقا وللثورة املرصيني للشباب يفتح نرد، لم أم
غري شيئًا املرصية ثورتنا الجتنبت بعيد عهد منذ ُفِتَحت أنها ولو بعيد. عهد منذ تُفتح أن

فيه. تورَّطت الذي والخطأ إليه، دفعت الذي االضطراب من قليل
الديمقراطية، بأصول صحيح دقيق علم غري عىل الديمقراطية طلب يف ثُرنا قد فنحن
هذان ترجم كما الديمقراطية أساتذة عن لنا ليرتجما مونتسكيو أو فولتري فينا يوجد ولم
اإلنجليزية الحياة يدرِّس عفيفي حافظ لنا يوجد ولم الثورة. قبل لقومهما الفيلسوفان
ُوجد لو أنه يف أشك وما دقيًقا. صحيًحا تصويًرا لنا ويصورها يعود ثم اإلنجليز، بالد يف
عن وأبعد القصد، إىل أدنى طريًقا الثورة هذه التخذت املرصية الثورة قبل كتابه وأصدر
الثورة أن ظننا إن األمل خيبة إىل وأدعاه وأقبحه الخطأ أشد نخطئ ونحن االعوجاج.
الثورة كانت وإذا خطًرا، وأجلَّها أشواطها أكثر قطعت قد أنها أو انتهت قد املرصية
ما اعرتضها أن وبعد قرن، ونصف قرٌن عليها مىض أن بعد بعد، تنتِه لم الفرنسية
املرصية ثورتنا أن نعتقد أن بنا فخليق الكربى، والخارجية الداخلية األحداث من اعرتضها
بعُد تبتدئ لم ولعلها االبتداء، عىل تَِزْد لم ولعلها انتهت، قد تكون أن عن البعد كل بعيدة

األوىل. مقدماتها يف زلنا وما
بعض تأخر قد اإلنجليز بالد يف اإلنجليزية الحياة عن عفيفي حافظ الدكتور فكتاب
الطبيعية آثاره وسيحدث املناسب، وقته يف جاء قد قيِّم حدٌث حال كل عىل ولكنه اليشء،
كتبها التي والفصول فولتري، كتبها التي اإلنجليزية الرسائل أحدثت كما غد، بعد أو غًدا

الفرنسيني. عند آثارها مونتسكيو
شيئني السياسية املرصية حياتنا يف اآلثار من سيحدث الكتاب هذا أن أقدِّر ما وأهم
هذه — سريفع أصح بعبارة أو — سيزيل فهو واحد؛ يشء إىل األمر حقيقة يف ينتهيان
فيمكن اإلنجليزي. والشعب املرصي الشعب بني أُلِقيَت التي فاق الصِّ الكثاف األستار
متكلفني ال اإلنجليزية بالدهم يف يعيشون كما اإلنجليز هؤالء يروا أن من املرصيني
إىل البحر عرب متى اإلنجليزي بها يتسلح التي األسلحة بهذه متسلحني وال متصنعني وال
سيمكِّن السلطان. البأسعظيم شديد قويٍّا فيه يكون أن يريد أو يستعمره بلد وإىل القارة،
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أن ومن هي، كما اإلنجليزية النظم يروا أن ومن هم، كما اإلنجليز يروا أن من املرصيني
عرفها ديمقراطية أصدق يروا أن ومن السياسية، نُُظِمِهم وبني اإلنجليز بني الصلة يعرفوا
التي الطبيعية نتائجها وتنتج لها، املالئم وجوها لها املالئمة أرضها يف تعمل وهي التاريخ
ظلم عىل وأقدرها بالده، يف الحرية من حظٍّا الشعوب أعظم اإلنجليزي الشعب هذا جعلت

له. َحدَّ ال الذي لبأسه وإخضاعها الضعيفة، األخرى البالد
وأن يُفَهموا، أن ينبغي كما اإلنجليز يفهموا أن من املرصيني ستُمكِّن املعرفة وهذه
كذلك وأساليبهم األشياء، عىل والحكم الفهم يف وأساليبهم وأمزجتهم طبائعهم يقدروا
عالقتهم يصوغوا أن عىل املرصيني كله هذا وسيعني غريهم. حكم ويف أنفسهم حكم يف

يريدوا. أن اإلنجليز يستطيع وملا يريدون، ملا مالئم معقول شكل يف بإنجلرتا
سينتهي عفيفي حافظ الدكتور كتاب إن أقول: أن إىل دعاني الذي هو كله وهذا
الشيئني: هذين أول فأما واحد. يشء إىل األمر حقيقة يف يرجعان شيئني إىل باملرصيني
أو الظروف، أرادت إن اإلنجليز وبني بيننا والوفاق املودة ِصالت تحقيق إىل الوصول فهو
بينهم األمر ينتهي حتى والخالف، الخصومة من نحن نريده ال ما أنفسهم اإلنجليز أراد
الصحيح باستقاللها ملرص االعرتاف من األشياء طبيعة تريد ما وإىل نحب، ما إىل وبيننا
أو فردين بني املنتجة الخصومة تنظيم يف أجدى وال أنفع فليس غبار. وال فيه شك ال الذي
دقيًقا، صادًقا فهًما ويفهمه صحيحًة، معرفًة صاحبه كالهما يعرف أن من شعبني بني
ويفهم بعًضا، بعضها يعرف أن عىل الحرص أشد الحيَّة األمم تحرص هذا أجل ومن
بني الفهم هذا ويصدق املعرفة هذه تصح ما وبمقدار وأصدقه. الفهم أدق بعًضا بعضهم
الخطر؛ ذات الخصومات بينها تتحقق كما الخصب الوفاق الدول بني يتحقق الشعوب
لتحقيق أسايس رشط أنه كما الصداقة، لتحقيق أسايس رشط لإلنسان اإلنسان ففهم

والجماعات. األفراد بني منه بد ال الذي الرصاع هذا يف والفوز الخصام
كما األملانية الحياة بفهم األوقات من وقت يف الفرنسيون يُْعَن لم هذا أجل ومن
بفهم األملان يُْعَن ولم ،١٨٧٠ سنة لألملان فيها انهزموا التي الحرب بعد بها ُعنُوا
انهزموا التي الكربى الحرب بعد بها ُعنُوا كما األوقات من وقت يف الفرنسية الحياة

للفرنسيني. فيها
اإلنجليز مع االتفاق إىل الوحيدة وسيلتنا هو نفهمهم أن ينبغي كما لإلنجليز ففهمنا
بدٌّ يكن لم إذا علم عن ومقاومتهم بصرية عىل مخاصمتهم وإىل االتفاق، هذا لنا َر ُقدِّ إن

واملقاومة. املخاصمة من
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عند لإلنجليز ا جدٍّ حسنًة دعايًة باشا عفيفي حافظ الدكتور كتاب كان هنا ومن
اإلنجليز. بإزاء والرشقيني للمرصيني ا جدٍّ حسنًا وتسليًما عامة، والرشقيني املرصينيخاصة
َحظٍّ أعظم استوىف إذا إال كليهما أو أحدهما الغرضني هذين ق يحقِّ لن أنه ا جدٍّ وواضح
هذا بأن أعرتف أني ومع القراء. من ممكن عدد أكرب وقرأه واالنتشار، الذيوع من ممكن
البعد كل بعيد وبأنه كثريًا، وماًال قيًما ضخًما جهًدا صاحبه كلَّف قد القيم الضخم الكتاب
هذه تنفذ أن أتمنى أن إىل مضطر فأنا كله هذا مع الثمن، مرتفع أو غاليًا يكون أن عن
هذه من تُْدنيه رخيصة شعبية طبعة الكتاب طبع يحتاج وأن رسعة، يف األوىل الطبعة
اإلنجليز موضوعه كان وإن كتابًا لتشرتي قرًشا أربعني تدفع أن تستطيع ال التي الطبقات
يف السابق املفوَّض مرص وزير (باشا) عفيفي حافظ الدكتور مؤلفه كان وإن بالدهم، يف

اإلنجليز. بالد
هذا مقدمة من بل عفيفي، حافظ الدكتور كتاب من واحًدا مثًال إال أرضب ولست
للمرصيني النفع من الكتاب هذا قراءة ستُحققه ما بعض دقيًقا تصويًرا يصور الكتاب،
هذه وهو يعامل، أن ينبغي كما ومعاملته هو، كما اإلنجليزي فهم عىل تُعينهم حني
الحرب، أُعلنت حني اإلنجليز املاليني جماعة عن عفيفي حافظ الدكتور يرويها التي النادرة
املالية، وزارة من مندوب ومعهم يتشاورون منهم نفر واجتمع املال، شئون واضطربت
وزارة ومندوب الحلول، إثر يف والحلول االقرتاحات، إثر يف االقرتاحات يعرضون فجعلوا
املقام مرتفع املكانة عظيم أجنبي رجل فيهم وكان قصورها، يبني أو يرفضها املالية
ورقًة، أخذ قد املالية مندوب سكرتري فإذا القوم ونظر فبكى. عليه وثُقل اليأس أدركه
حالٍّ يقرتح أنه فظنوا حني، إىل حني من له ويصلح يُعينه ورئيسه فيها، يخطط وأخذ
يقرتح لم الرجل فإذا ونظروا املائدة، عىل الورقة أُلقيت ثم صامتني، وانتظروا رصيًحا،

البكاء! إىل واضطره الضعف أدركه الذي للعضو مضحكًة صورة رسم وإنما ، حالٍّ
الشدة عند ألعصابه وضبطه نفسه، عىل وسلطانه اإلنجليزي، أناة لك يبنيِّ املثل فهذا
يبني نفسه الوقت يف وهو الحادَّة، األزمات تفريج عىل والدعابة باملرح واستعانته املحرجة،
إىل وتحرُّجها تعقدها يدفعنا حتى اإلنجليز وبني بيننا أحيانًا تتعقد األمور أن يف الرس لك
هم فإذا ننظر ثم رسيًعا، حاسًما قراًرا ألنفسهم يتخذوا أن إىل سينتهون اإلنجليز بأن الثقة
اإلنجليز قىض كيف لنا يبنيِّ املثل وهذا يشء. يحدث لم كأن شئونهم يف ماضون هادئون
بل أشهًرا أقول ال ذلك يف رأيهم يعلنوا أن قبل انتظروا ثم البغيض، العهد سياسة عىل
األوروبية األمم وبني اإلنجليز بني الفرق مقدار لنا يبني املثل وهذا عام. من أكثر بل عاًما
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إعراًضا وال إهماًال ليست اإلنجليز أناة أن ويُعلمنا واملشكالت، الحوادث مواجهة يف األخرى
الظروف. من يالئمهم ملا وانتهاز للفرصة، انتظار هي وإنما اطمئنانًا، وال رًضا وال

يحققها التي الظاهرة العلمية املنفعة لهذه إال اآلن إىل كتبت ما كل يف أعرض ولم
ال أخرى منفعة هناك ولكن ويقدِّرها. يتبينها أن إنسان كل يستطيع والتي الكتاب، هذا
تتحقق التي العلمية املنفعة هذه وهي منهم، ولست اإلخصائيون، إال يقدرها وال يحسها
من فيه ما تحقيق وأتقن وتأليفه، َوْضَعه صاحبه أجاد العلم كتب من كتابًا تقرأ حني
فما إخصائيٍّا، لست إني وقلت بعد، كله الكتاب أقرأ لم إني قلت وقد والبحوث. املسائل
املقدار يف أالحظ ذلك مع ولكني العلمية، ناحيته من الكتاب هذا عىل أحكم أن يل ينبغي
عفيفي حافظ الدكتور يكون وأن فيها، املخطئ أنا أكون أن أرجو أشياء قرأته الذي القليل
بالشعب االتصال شديدة اإلنجليز األرشاف طبقة بأن مثًال ينبئنا فهو املصيب؛ هو (باشا)
أن أريد وأنا الناس، يظن كما تتجنَّبه وال االتصال، هذا من تأنَف ال الوسطى، وبالطبقة
ولكنَّ واستقصاه. تحرَّاه أن بعد إال هذا يقل لم ألنه (باشا) عفيفي حافظ الدكتور أصدِّق
ويف القصصحينًا يف املعارصة اإلنجليزية األدبية بعضاآلثار قراءة من ا جدٍّ يسريًا حظٍّا يل
تصوِّر العرصال هذا يف وتُكتَب ُكِتبَْت التي األدبية اآلثار هذه أن وأظن آخر، حينًا التمثيل
دانيًة لنا يصورها أن عفيفي حافظ الدكتور يحب كما اإلنجليز من األرشاف طبقة لنا
أن تعتقد تكاد متجافيًة، مرتفعًة لنا رها تصوِّ وإنما مألوًفا، اتصاًال به متصلًة الشعب من
بعيًدا وليس الشعب. أبناء عروق يف يجري الذي الدم غري عروقها يف يجري الذي الدم
مرييديث، املعروف اإلنجليزي للكاتب «األثر» قصة قراءة من فيه فرغت الذي العهد ذلك
شعوًرا القارئ نفس يف ترتكان القصتان وهاتان وايلد، ألوسكار جري» دوريان و«صورة
عفيفي حافظ الدكتور به ينبئنا الذي باملعنى ال رته صوَّ الذي املعنى بهذا قويٍّا واضًحا

(باشا).
هناك أن أم املفوض، وزيرنا أصدِّق أم اإلنجليزي األدب هذا أأَُصدِّق أُدِرك فليتني

الرأيني؟! هذين بني املمكن التوفيق أنحاء من نحًوا
من كان إذا للقارئ تعرض ولكنها الخطر، عظيمة تكون ال قد أخرى ومالحظة
أن عفيفي حافظ الدكتور أراد فقد العلماء. كتب يف والنظر العلمي، البحث تعوَّدوا الذين
من غريه عىل متفوًِّقا شعبًا اإلنجليزي الشعب من جعلت التي الظاهرة األسباب لنا يبني
لبالد الجغرايف الوضع وذكر اإلنجليزي، الجو وذكر اإلنجليزي، التاريخ فذكر الشعوب،
من فيه عرض وما اإلنجليزي التاريخ أن ا جدٍّ وواضح والتعليم. الرتبية ذكر ثم اإلنجليز،
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عفيفي؛ حافظ الدكتور يوضحه مهما الغموض شديد غامض مبهم عام يشء األحداث
النحو هذا عىل اإلنجليزي التاريخ كان فلم التعليل؛ إىل حاجة يف نفسه اإلنجليزي فالتاريخ
ولم ر التطوُّ إىل التاريخية طريقه اإلنجليزي الشعب سلك ولَِم األنحاء؟ من غريه دون
واحد يشء اإلنجليز لبالد الجغرايف والوضع اإلنجليزي والجو غريها؟ أخرى طريًقا يسلك
جوٍّا املعروف الجغرايف وضعها مع اإلنجليز لبالد نتصور أن يمكن فال األمر؛ حقيقة يف
الذي البحر يف تقوم جزًرا تكن لم لو أنها الظن وأكرب يغمرها. الذي الجو هذا غري آخر

الجو. هذا غري جو لها لكان األرض كرة من موضعها ويف فيه، تقوم
الجغرايف للوضع أن كما اإلنجليز، ق تفوُّ يف شك غري من أثرهما لهما والتعليم والرتبية
األسباب هذه أن املحقق من ولكن أثرها، التاريخية لألحداث أن وكما أثرهما، والجوي
الدكتور ولعل يشء. كل تفرس ال ولكنها اليشء، بعض تفرس تقريبية أسباب وأمثالها

والتقريب. التفسري إىل قصد وإنما العلمي، التحقيق إىل يقصد لم عفيفي حافظ
بأن ينبئنا فهو عفيفي؛ حافظ الدكتور مقدمة أقرأ وأنا نفيس يف ثارت وأخرى
لنرش ماًال ينفقون وال جهًدا، يتكلفون وال غريهم، يقلدهم أن عىل يحرصون ال اإلنجليز
بما اإلنجليزية اللغة ظفرت ملا األمريكية املتحدة الواليات ولوال األرض، أقطار يف لغتهم
هذه تعليل هو فيه أشك الذي ولكن صحيًحا، هذا يكون وقد االنتشار. من به ظفرت
عن تغيب ال والشمس لغتهم، نرش يف ماًال ينفقون أو جهًدا اإلنجليز يبذل ولَِم الظاهرة،
يتكلفوا أن دون فرًضا نفسها تفرض فلغتهم والبأس؟ القوة من لهم ما ولهم أمالكهم،
الحكومات من يجدون وهم كمرص، بلد يف وثقافتهم لغتهم لنرش املال ينفقوا أو الجهد
جهًدا، يتكلَّفوا أو ماًال ينفقوا أن دون اللغة هذه نرش عىل عوٍن أصدق املختلفة املرصية
الذين الكثريين املعلمني لهؤالء ماديًة فائدًة النحو هذا عىل لغتهم نرش من يفيدون هم بل
احتكاًرا، للغتهم املرصي العقل يحتكرون حني معنويًة فائدًة ويفيدون املدارس، يف ينبثُّون
بالهم فما وإال الحديث، واألدب الحديثة الحضارة وبني بينه الوحيدة الواسطة ويصبحون
العناية إىل هناك أو هنا امليل يظهر حني الضيق أشد ويضيقون الغضب، أظهر يغضبون

أخرى؟ أوروبية بلغة
ومهما قصد. حسن عن يخطئ أو املوضع هذا يف يغلو عفيفي حافظ الدكتور أن أظن
يجد وقد قليلة، وهي تكثر مهما الكتاب قدر تغضمن ال املالحظات هذه فإن يشء من يكن
سيبقى الكتاب ولكن كثريًا، أو قليًال املؤلف فيه يناقشون ما الكتاب أثناء يف اإلخصائيون
الذي األول املفوضاملرصي الوزير أنه (باشا) عفيفي حافظ للدكتور وسيبقى دائًما، قيما
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للبالد املمتازون السفراء يفعل كما األدبية العلمية الناحية من بها ونفع بسفارته انتفع
كل أن فلو اآلخرين؛ املفوَّضني لوزرائنا املثل رضب قد أنه له وسيبقى الراقية، األوروبية
هنا املرتدِّدون القتنع املرصيني إىل وتقريبه فيه يقيم الذي البلد بدرس ُعِنَي منهم واحد
— منهم وأنا — املرتددون هؤالء ولغريَّ ا، حقٍّ صحيحًة قيمًة املرصي السيايس للتمثيل بأن
فيما رأيك وما ينبغي. مما أكثر املال من يكلف مظهر السيايس التمثيل هذا أن يف رأيهم
ككتاب ممتع َقيٍِّم بكتاب سياسية مفوضية فيه لها بلد كل عن ظفرت لو مرص تفيده

(باشا)؟ عفيفي حافظ الدكتور
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حديد أبو فريد محمد لألستاذ

األثر يسمي ال فهو إيلَّ؛ كتبه بعض يف يل صوَّره القصة يف رأي حديد أبو فريد لألستاذ
وتُحكى. تَُقصُّ حوادث عىل تشتمل أن األول: أربعة؛ رشوط له اجتمعت إذا إال قصًة األدبي
أشخاصيصورهم عىل تشتمل أن الثالث: واألحياء. لألشياء وصف عىل تشتمل أن الثاني:
هؤالء بني القصة يف يشيع حوار عىل تشتمل أن الرابع: واضًحا. دقيًقا تصويًرا املؤلف
أبو فريد األستاذ عن تستحق لم الرشوط هذه من رشًطا القصة فقدت فإذا األشخاص.
فنون من آخر بفن تلحق وأن آخر، اسٌم لها يلتمس أن ويجب االسم، بهذا تسمى أن حديد

األدب.
التي القواعد يف أناقشه أن أريد وما الرشوط، هذه يف األستاذ أجادل أن أريد وما
أنصار من إني أقول بأن أكتفي وإنما األدبية، الفنون من ذاك أو الفن لهذا النقاد يضعها
والقيود املرسومة والحدود املوضوعة بالقواعد تؤمن ال التي الحرية هذه األدب، يف الحرية
أرسطاطاليس رشع كما الحديثة العصور يف لألدب فيرشعوا أرسطاطاليس، فرضها التي
كما الشاعر أو الكاتب ينتجه الذي هذا هو عندي األدبي األثر إنما العرصالقديم. يف لألدب
يفرضها التي والحدود القواعد هذه إال حدوًدا وال قواعد له أعرف ال ينتجه، أن استطاع
ر فتصوِّ وفنه، بمزاجه تحيط التي الظروف الخاصوهذه الخاصوفنه مزاجه األديب عىل
قصًة األدبي األثر هذا يُخرج قد فهو للناس. فيها يخرجه التي الصورة يف األدبي أثره
كلها الرشوط هذه يستويف ال آخر شيئًا يخرجه وقد األستاذ، يريدها التي الرشوط تستويف
التي العليا الفنية اللذة هذه قراءته يف فنجد نقرؤه، ما ينتج أن منه وحسبُنا بعضها. أو
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التأثر شديد حديد أبو فريد األستاذ يكون أن وأخىش النفوس، يف املمتع األدبي األثر يرتكها
ر تطوُّ من والنقد األدب عىل طرأ بما االحتفال قليل ونقاده، وأدبائه عرش التاسع بالقرن
املهم واليشء خاص. بنوع املاضية الحرب وبعد القرن، هذا ويف املايض، القرن أواخر منذ
هذه نفسه عىل يفرض أنه هذا ومعنى الرشوط، هذه القصة عىل يفرض األستاذ أن هو

األدبي. الفن هذا يعالج حني الرشوط
عن االنحراف يحب ال دقته، يف صارم ا، جدٍّ دقيق رجل حديد أبو فريد واألستاذ
أن إليهم يطلب حني الناس يظلم ال وهو شمال، أو يمني إىل لنفسه يرسمها التي الطريق
ينحرفوا أن لهم يكره أو منهم يكره وحني نفسه، عىل يفرضها التي الطريق يف يسريوا
يظلمون الناس ولكن بنفسه، سوَّاك من ظلمك فما شمال؛ إىل أو يمني إىل الطريق هذه عن
ومضطربني أخرى، مرة ين وُميَاِرسِ مرة ُمياِمِنني األدبية القوانني عن فينحرفون أنفسهم،
الخضوع يُحسنون ال وألنهم أحيانًا، الفن يُحسنون ال ألنهم ثالثة؛ مرة والشمال اليمني بني
األستاذ ا أمَّ أخرى. أحيانًا منها والتحرُّر عليها الثورة يُحسنون ما بمقدار الفنية للقوانني
القصص هذه يف نفسه وأخذ الناس، وقرأها ت نُِرشَ قصًصا وضع فقد حديد أبو فريد
الوحدات بقانون يذكِّرنا ذلك يف وهو ا، حقٍّ خضوًعا لها فخضع األربعة، هذه برشوطه
يف «كورني» له يخضع لم والذي ما، وقٍت يف التمثيلية القصة عىل ُفِرض الذي الثالث
أصداءها يردد األدبي التاريخ يزال ال ثورًة اد والنُّقَّ األدباء نفسه عىل فأثار «السيد»، قصته

اآلن. إىل
فيها علينا عرض والتي حديد، أبو فريد األستاذ نرشها التي القصة أخريًا قرأت وقد
بالقانون أتأثر أن حاولت بأني وأعرتف األحداث، من بها أََلمَّ وما تدمر، ملكة زنوبيا حياة
هذه تستويف إنها حيث من القصة عىل وأحكم نفسه، عىل األستاذ فرضه الذي الصارم
أن أستطع فلم متوسط، وجه عىل أو ممتاز وجه عىل تستوفيها إنها حيث ومن الرشوط،
أقل الذي النحو هذا عىل رأيي ن أكوِّ أن أستطع ولم املقيدة، القراءة من النحو هذا أميضيف
فريد األستاذ كتبها التي القصة من ا جدٍّ أضيق وأنه الضيق، شديد ضيق أنه به يوصف ما
الجمال صور من إلينا القصة تقدِّم ما علينا ينقص أن يوشك به التقيُّد وأن حديد، أبو
األربعة، الرشوط هذه أمامك وتضع مكتبك، إىل تجلس أن يف رأيك وما املمتاز. الفني
ومن والوصف، القصص من فيها األستاذ أََوضع وتنظر القصة، قراءة يف ذلك بعد وتأخذ
يف وأرسف اللون هذا قرصيف أم بعًضا، بعضها يالئم معتدلة مقادير والحوار األشخاص

اللون؟ ذلك
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بذوقك. وال بقلبك ال بعقلك القصة تقرأ إنما الصنيع هذا صنعت إن أنك ترى ألست
األدب، أقرأ أن أحب هكذا وما الحساب. يف أو املنطق يف أو النحو يف كتاب يقرأ كما تقرؤها
العليا. ُمثُله إىل ويطمح الجمال يحب طبع من يل أتيح وبما وذوقي، بقلبي األدب أقرأ إنما
عن ويشغلني نفيس، ينسيني حتى لحظات أصحبه أكاد ال الذي هو عندي امُلجيد والكاتب
من تمكِّنه تامًة سيطرًة عيلَّ ويسيطر والتأويل، والتحليل التعليل عن ويرصفني التفكري،
عليه أنكر أو أقاومه أو أعارضه أن عىل القوة نفيس من أجد أن دون يشاء ما يل يقول أن
إىل الفراغ هذا بحكم واضطررت األدبي، أثره قراءة من فرغت إذا حتى يقول. مما شيئًا
الذي األثر إىل أعود أن ذلك بعد استطعت ما، وقتًا أثره وعن عنه وأشغل الكاتب أفارق أن

والتعليل. التحليل أو للنقد وأخضعه فيه فأفكر القراءة، بعد نفيس يف بقي
األستاذ بلغ حتى قراءتها أميضيف كدت وما القصة، هذه قراءة يف بدأت لقد وأشهد
واضطرني والنقد، التفكري عن ورصفني نفيس، فأنساني املنزلة، هذه مني حديد أبو فريد
إن بل أقول! ماذا مقاومة. أو ممانعة غري يف منه وأقبل له، وأسمع معه، أميض أن إىل
أن السهل من ليس شيئًا أنساني وإنما فحسب، نفيس ينسني لم حديد أبو فريد األستاذ
تكاد ال التي الطارئة العلة هذه من يل دواءً كانت قصته لعل يدري! ومن عادًة، يُنَْىس
أن أنتظر وكنت العلة، هذه بي ْت أََلمَّ وقد أياًما. وتضايقه عليه تُثقل حتى باملريض تُِلمُّ
القصة بهذه عنها ُشِغلت ولكني الناسوتضايقهم، عىل تثقل كما تضايقني وأن عيلَّ تُثِقل
تُرسف لم الحرارة وأن عيلَّ، تثقل لم العلة أن الحظت منها فرغت وملا يوم، وبعض يوًما
قصة أن الراجح من بل الجائر من أليس التضييق. يف يشتد لم الطبيب وأن االرتفاع، يف
آخر طور إىل العادية الحياة أطوار من الطور هذا عن رفعتني قد حديد أبو فريد األستاذ
القصة، أقاوم أن بدل العلة أقاوم أن من ومكَّنني ونشاًطا، قوًة نفيس يف أشاع ممتاز
مهما املقاومة؟! أنواع أحسن يقال فيما وهو الشعوريٍّا، شيئًا العلة لهذه مقاومتي وجعل
وشغلتني علتي، وعن نفيس عن حديد أبو فريد األستاذ قصة شغلتني فقد يشء من يكن
أشخاص، يف وال وصف، يف وال قصص، يف أفكر فلم األربعة، هذه رشوطه عن بالطبع
لهذا االستماع يف فأغرقت عذبًا، حديثًا إيلَّ تتحدث عذبًة نفًسا رأيت وإنما حوار، يف وال
اللذة هذه اإلغراق هذا يف ووجدت النفس، هذه بعذوبة االستمتاع يف وأغرقت الحديث،

الرفيعة. األدبية اآلثار أقرأ حني أجدها التي املمتازة
اللذة هذه إىل أعود القصة، لهذه قراءتي عىل قصري غري وقت مىض وقد اآلن وأعود
اللذة هذه أردَّ أن أستطيع ال بأني أخرى مرة فأعرتف مصادرها، وألتمس ألَُحلَِّلها املمتازة
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هذا صح إن األربعة، العنارص هذه من عنرص إىل أو األربعة، الرشوط هذه من رشط إىل
جمال: من القصة هذه يف ما مصدر أعتقد فيما هي ثالثة أشياء إىل أردَّها وإنما التعبري،

اتساًعا يزداد ثم األوىل، الصفحات منذ فيها يشيع البطولة من ُروًحا القصة يف أن األول:
الناس من أهلها يمتاز بيئة يف تعيش أنت وإذا كله، الجو عليك يمأل حتى وانتشاًرا
ِعرشة يف تجد وأنت الناس، يف تفكر حني تألفهم الذين الناس ومن معهم، تعيش الذين
امُلثُل من بالقرب ورًضا اليومية، حياتك من وراحًة لنفسك، امتياًزا املمتازين هؤالء
أقلهم إال القصة هذه يف يحيون الذين فكل نهار. من ساعات أو ليل من ساعات العليا
وحكمهم لألشياء تقديرهم يف ممتازون تفكريهم، يف ممتازون سريتهم، يف ممتازون
التي السخيفة اليومية الحياة هذه من الطامحة نفسك تُنِصف معهم والحياة عليها،
اآلذان. إىل أو األذقان إىل فيها غارقني عليها، عاِكفني األشياء، صغائر يف مفكِّرين نحياها
ِجَواء إىل يرتفعون وال بعنف، يمتازون ال املمتازين األبطال هؤالء أن الثاني: اليشء
ترتفع جواء يف يعيشون ولكنهم إليها، االرتفاع عن وطبائعنا هممنا تقرص ا جدٍّ بعيدة
نشاركهم أن نستطيع أننا وسهولته لقربه إلينا يخيَّل رفيًقا امتياًزا ويمتازون هادئًا،
وعواطف أنفسنا. يف ذلك ويُكربنا االمتياز، عىل قدرة من حظٍّا لنا بأن ذلك فيُشعرنا فيه؛
فيها فنرى ، الُغلُوِّ من بريئًا واضًحا َهيِّنًا عرًضا علينا تُعَرض املعتدلني األبطال هؤالء
الفضائل هذه من وكثريًا نقائصنا، من وكثريًا أهوائنا من وكثريًا عواطفنا، من كثريًا
ألن تتاح ال الفرص ولكن الفرص، لنا أتيحت إن إليها نصل أن نستطيع أننا نظن التي

وبينها. بيننا تحول اليومية الحياة
مرآة يف نفسك ترى أن قليًال وليس نفوسنا، لذات مرآة القصة هذه يف نرى وكذلك

املمتازين. األبطال ر تصوِّ
والتي حديد، أبو فريد األستاذ نفس بها تمتاز التي العذوبة هذه هو الثالث: واليشء
ألفاظها إليك وتحبب القصة يف فتشيع حولها ما عىل تفيض والتي آنًفا، عنها حدثتك
بعضها يف يكون قد ما عىل معانيها إليك وتحبب ضعف، من بعضها يف يكون قد ما عىل
هذه ويف شحوب. من بعضألوانها يف يكون قد ما عىل صورها إليك وتحبب سذاجة، من
يف ويزينها حبٍّا نفسك إىل يزيدها والحزم الرصامة من —يشء آنًفا قلت كما — العذوبة
وإشفاقك للكاتب حبك يصور االبتسام، من شيئًا وجهك ويف ثغرك عىل يثري وقد قلبك،
أن يستطيع لعله التفكري، يف الشدة من ألوانًا عليه تفرض التي هذه نفسه من عليه

بعضها. من يتخفف
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زنوبيا

القصة هذه قرأت حني لذة من وجدت ما إليها أَُردُّ التي األوىل الخصال هي هذه
الرائعة.

هي زنوبيا تكون بأن مطلًقا أحفل لم أني حديد أبو فريد األستاذ عىل أُْخِفي ولست
تكون. ال أو كليوباترة نسل من زنوبيا تكون بأن مطلًقا أحفل ولم تكون. ال أو الزباء
ورواية األشخاص تصوير يف التاريخية الدقة من يكون ال أو يكون بما أحفل أكد ولم
وما قراءتها! يف عقولنا تعمل التي الكتب أكثر وما العقل، عمل من هذا فكل الحوادث؛
البحث، قيود من ذاك أو القيد بهذا نفسه حديد أبو فريد األستاذ يقيد أن من يعنيني الذي
البحث منها ألتعلَّم قصته أقرأ ال وأنا املؤرخني، آراء من ذاك أو الرأي هذا مع نتفق وأن
أن يعنيني الذي وما والتاريخ! البحث من قصته إىل أفزع وإنما التاريخ، فيها أللتمس أو
ما القيود من والفنية الخلقية رصامته له شاءت بما نفسه حديد أبو فريد األستاذ يقيد
وجد مما أكثر اللذة من هذه حريتي يف أجد وأن حرٍّا، قصته أقرأ أن أستطيع أنا دمت

نفسه! عىل فرضها التي القيود يف اللذة من املؤلف
هذه إكبار يف يشاركونني الذين أن وأظن القصة، إيلَّ حببت أخرى َخصلة هناك
القصة أن وهي األقل. عىل حديد أبو فريد األستاذ منهم ولكن كثريين، ليسوا الخصلة
الخالصة والرومانية اليونانية الحياة ومن الخالصة، العربية الحياة من ا حقٍّ رائع مزاج
الرشقية الثقافة التقاء من دائًما إليه أطمح الذي األعىل امَلثَل لهذا رائع تصوير هي ثم أيًضا.
وهومريوس أفالطون يقرءوا أن يستطيعون الذين الناس هؤالء وتكوين الغربية، والثقافة
تباعًدا أو تناُقًضا أنفسهم يف يجدوا أن دون والجاحظ، القيس وامرأ وفرجيل وسيسريون
من ننتجه فيما بل القصص، من يُكتب فيما نادرة الخصلة هذه نبوٍّا. أو اضطرابًا أو
دراسة يتعمق لم أنه مع ا، حقٍّ نادًرا توفيًقا حديد أبو فريد األستاذ فيها َق ُوفِّ وقد األدب؛

فعل؟ لو به فكيف العربي، األدب دراسة تعمق كما والالتيني اليوناني األدب
فقد قصته؟ أشخاص ببعض خفيًفا عبثًا أعبث أن يف األستاذ يل يأذن فهل وبعُد،
ينبغي. مما أكثر أنفاسها وتتعمق كثريًا، وتتنفس د، التنهُّ يف ا جدٍّ تُرسف زنوبيا أن إيلَّ خيل
امللكة أن ويظهر القصة. تطيق مما أكثر فوجدتها امللكة تنهدات أُحيص بأن َهَمْمُت وقد
الميس كانت كما يتنهد أستاذها كان فقد العميقة؛ وأنفاسها بتنهداتها غريها تُعدي كانت
لم امللكة أن أيًضا إيلَّ ويخيل عميقة. تنفسات من يربأ لم البطل أُذَينة وحتى أيًضا، تتنهد
لم بل وهومريوس، أفالطون تتجاوز تكاد ال كتبها كانت وإنما غنيًة، مكتبًة تملك تكن
إال منه امللكة عند يكن فلم هومريوس فأما أذكر. فيما أفالطون كتب من كتاٌب لنا يُسمَّ
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من كثري عن ويسليها امللكة، ذوق يالئم أن يستطيع كان ما أودسة ففي ذلك ومع إلياذة،
للشعراء تقرأ أن تستطيع امللكة وكانت هذا، من ا جدٍّ أغنى اليونانية واملكتبة الخطوب.
امللكة أن إيلَّ يخيل ثم والرواقيني. ائني وامَلشَّ األفالطونيني وللفالسفة واملمثلني الغنائيني
أدري ولست روماني. أستاذها أن مع التينيٍّا كتابًا تقرأ ال فهي الالتينية؛ تُحسن تكن لم
اآلن. بُكتُِبنَا نفعل ما نحو عىل بها ويلقى وتُطوى، وتُقرأ الكتب تؤخذ أن املمكن من أكان
كانت وأنها هذا، من بيشء يسمح يكن لم الوقت ذلك يف الكتب شكل أن إيلَّ يخيل فقد
يف اآلن أيدينا تتناولها التي املجلَّدات يف نترصف كما فيها ف يُتَرصَّ أن من وأثقل أضخم
رشيقة. خفيفة والطبع الورق وبحكم أشكالها، بحكم ألنها والرشاقة؛ الخفة من كثري

قوتها يف بل وأهوائها، وميولها ذوقها يف لنا معارصة زنوبيا أن إيلَّ يخيل وأخريًا
يكون أن أخىش فإني العبث هذا يف قليًال أميض أن من بُدٌّ يكن لم وإذا أيًضا. وضعفها
القصص عنها تتحدث التي السويد ملكة وكرستني تدمر ملكة زنوبيا بني تشابٌُه هناك
حياته، ملك الذي الحب وهذا األستاذ شخصية أعجبتني وقد السينما. أفالم وتعرضها
فريد األستاذ أن أظن ما بقصٍة وذكَّرتني امللكة، عليها تعطف كانت التي العواطف وهذه
أن مصدره للخواطر، توارًدا يكون أن يعدو ال فاألمر عليها؛ ظهر أو قرأها قد حديد أبو
يف «امللوك قصة هي القصة وهذه فيه. يعيش الذي العرص يفكر كما يُفكِّر فريد األستاذ
لونجني يحب كما ابنها مربي يحبها ملكة فيها دوديه، ألفونس الفرنيس للكاتب املنفى»
يكون أن يوشك عطًفا لونجني عىل زنوبيا تعطف كما املربي عىل هي وتعطف زنوبيا،

حبٍّا.
التي الحلوة الساعات هذه حديد أبو فريد لألستاذ الشكر أجمل أشكر فإني وبعد،
املدارس. يف لشبابنا الساعات هذه ألتحت شيئًا األمر من يل أن ولو أبطاله، ومع معه أنفقتها

الرائعة! القصة كهذه قصة من وأخالقهم وقلوبهم الشباب لعقول أنفع يشء فأي
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الضيق، شديدة ضيقة ة أِزقَّ فهناك أخرى؛ عنوانات العنوانات هذه إىل تضيف أن وتستطيع
أو لينزلق، فيها يميش الذي إن حتى الوحل، أرضها عىل كثُر قد االلتواء، شديدة ملتوية

املشهور: بيته يف الوليد بن مسلم مشية يميش

ال��وح��ل ف��ي ال��م��ق��ي��د م��ش��ي ب��ه ��ت ت��م��شَّ ش��ارب ذؤاب��ة م��ن��ا ع��ل��ت م��ا إذا

السائل منها املطر، من ألوانًا الدور من فيها يقوم ما نوافذ أو سماؤها أمطرت وقد
ألوانًا الدور من فيها يقوم ما نوافذ أو سماؤها صبت قد بل هللا! نستغفر اليابس. ومنها
تهوي كانت جامدة أخرى أشياء وفيها املخلل، وماء النابت، الفول مرق منها البالء، من
فانعرصت الحلوق إىل ووصلت األفواه دخلت وربما العيون، ت مسَّ وربما الرءوس، عىل
أو الجن مردة من مارد ة األَِزقَّ هذه يف كان وقد وناًرا. لهيبًا فيها وأذكت انعصاًرا، فيها
به يصطدم األسنَّة، كأنه حاد طويل شعر فيه انتفش قد عريض صدر له اإلنس، مردة
يف ويدخل بوجهه، فيعبث ويالعبه، يداعبه الحاد الطويل الشعر هذا فإذا القصري الرجل
وقد ُمرَّة. ويده عذب، لسانه رشير، غالم ة األَِزقَّ هذه يف كان وقد عينيه. ويف فمه ويف أنفه
والبطش، البأس شديد والغدر، املكر خفي والبله، الغباوة ظاهر شاب ة األَِزقَّ هذه يف كان
بالحياة استهزاءً وأشدهم قلبًا الناس أثبت ويضطر يخاف، أن شأنه من ليس من يُخيف
ثم الدور، من دار إىل يدفع حتى برَّاق» و«ابن ا» رشٍّ و«تأبَّط نَْفَرى» «الشَّ َعْدَو يعدو أن إىل
البيوت، تؤتى أن هللا أمر كما بابه من البيت هذا يدخل فال الدار، هذه بيوت من بيت إىل
فيه وباطنه يخيف، ظاهره وقور، شيخ ة األَِزقَّ هذه ويف نوافذه. إحدى من يدخله وإنما

الذوق. وحسن األدب وفيه والدعة، الرفق وفيه واللني، الرحمة
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إىل يضافوا أن ويمكن تضاف أن يمكن األشخاص، هؤالء وكل األشياء، هذه كل
اإلطالة، من تحرًُّجا أُِضْفَها لم ولكني الكالم، هذا يدي بني قدَّمتها التي العنوانات هذه

البليغ. لإليجاز وإيثاًرا اإلطناب، من وإشفاًقا
ما إىل بك أتحول أن الكالم، بهذا وأتبعته العنوان، هذا وضعت أن بعد أستطيع وأنا
وأعرض قصريًا، أو طويًال حديثًا فيه إليك فأتحدث املوضوعات، من أنا شئُت ما أو شئَت
وأرسم جامحة، أو هادئة عواطف به نفسك يف وأثري دميمًة، أو جميلًة صوًرا فيه عليك
تريد ما كله هذا من بلغت إذا حتى وتقطيبًا، ُعبُوًسا أو وضحًكا، ابتساًما به وجهك عىل
واعتقدت النافذة، وزجاج والطربوش النقد ذكرت جميًعا، نريد ما أو أنا، أريد ما أو أنت،
صديقي واعتقد اعتقدت، أنك إيلَّ خيلت أو أنت واعتقدت أعتقد، أني إليك خيلت أو أنا
الرسالة وُقرَّاءَ الرسالة أمتعت قد أني يعتقد، أنه وإلينا نفسه إىل خيل أو املازني األستاذ

النافذة! وزجاج والطربوش النقد عن الحديث قوامه َقيٍِّم، غري أو َقيٍِّم بفصل
والطربوش النقد مع خطبه وما إقحاًما؟ هنا يُقَحم املازني األستاذ بال ما وتسألني:
واألحياء؟ األشياء من كله هذا يتبع وما املخلل، وماء النابت الفول ومرق النافذة وزجاج
املازني؛ األستاذ إىل يساق أن ينبغي وإنما إيلَّ، يساق أن ينبغي ال السؤال هذا بأن فأجيبك
من وليس كله. هذا عن أتحدث أن إىل أثارني الذي وهو كله، هذا عن تحدَّث الذي فهو
وما الشكل، وَجرُّ أنت وما الظريفة: الحلوة دعابته يف سيقول املازني األستاذ أن يف شك
امللحقات؟ من بها يتصل وما النافذة، وزجاج والطربوش النقد وبني بيني تدخل لك
أن وعىل فن، صاحب أنه عىل — سواء فهذا يوافقني ال أو — يوافقني األستاذ ولكن
أثره يملك ال الفن صاحب أن وعىل للناس، ينرشون فهم ألنفسهم كتبوا إن الفن أصحاب
يتناولوه أن يشء إليهم أُلقي إذا الناس حق من أن وعىل الناس، إىل يلقيه أن بعد الفني
أو يحمدونه عنه، ينرصفون أو فيه يرغبون عليه، يسخطون أو به يُعَجبون يحبون، كما

اللوم. عليه يسلِّطون
أتحدث أن إىل أثارني الذي البديع املمتع فصله املازني األستاذ إلينا ألقى فقد وإذًا،
املازني األستاذ عن إليك أتحدث أن إىل أو النافذة، وزجاج والطربوش النقد عن إليك
تكره أظنك وما تكرارها، أكره ال والتي تُحىص، ال التي األشياء هذه وراء من نفسه
من أرضها عىل يرتاكم وما ة واألَِزقَّ النافذة، وزجاج والطربوش النقد وهي تكرارها،
واألخيار. األرشار من ذلك بني يميش ومن والجامد، السائل من سماؤها تصبه وما الوحل،
أنا، ومعي أنت، ومعك كلهم، الناس هؤالء ومع كلها، األشياء هذه مع املازني ولألستاذ

اإلعجاب. تثري أن وخليقة ، تَُقصَّ أن خليقة طريفة، ظريفة قصة
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هؤالء وعن األشياء، هذه عن يتحدث أن إىل املازني األستاذ دفع ماذا تدري فهل
هو ا، جدٍّ يسري يسري، يشء هو وعنهم؟ وعنها، عنه، أتحدث أن إىل فيثريني األشخاص،
األزمنة تتغري وقد واملؤلفني. الُكتَّاب وينقد الصحف، يف ويكتب الكتب، يف يقرأ أديب أنه
يتبدل وال يتغري ال شيئًا هناك ولكن انحطاط، بعد األجيال وترقى الحياة ظروف وتتبدل
الذين هؤالء بها هللا يصيب ونقمة األدباء، بها يمتحن محنة األدب أن وهو األمر، حقيقة يف
امتحن وقد الناس. إىل وتقريبه األدب فهم عىل والقدرة الذوق حسن من شيئًا يمنحهم
مجيًدا، شاعًرا فجعله عظيًما، حظٍّا وبالئه األدب نقمة من له ووفر املازني، صديقنا هللا
إال كتاب يصدر ال الرأي، مقدور الجانب، مهيب الكلمة، مسموع وناقًدا بارًعا، وكاتبًا
الناس أحرص نفسه الكتاب صاحب وكان عليه. وحكمه فيه رأيه يعرفوا أن الناس أراد
معها ويمطر املازني، األستاذ عىل تمطر والكتب فيه. وإلحاًحا له طلبًا وأشدهم ذلك، عىل
فاملازني وإذًا والدرس. القراءة إىل يحتاجان والتقريظ والنقد التقريظ. وطلب النقد طلب
وإىل يكتبون، الذين الناس هؤالء إىل كتبه، وعن َفنِِّه وعن نفسه عن مرصوف املسكني
وإن باألدب، شقيٍّا املازني كان أيًضا أخرى جهات ومن هنا ومن يقرءون. الذين هؤالء
باملازني األدب وسعادة باألدب املازني شقاء عىل دليل وأي باملازني. سعيًدا األدب كان

اآلن! عنها أحدثك التي القصة هذه من أقوى
وعرف بالطبع، األستاذ إىل وأهداه الكتب، من كتابًا الُكتَّاب من كاتب أخرج فقد
بنوع الكتاب صاحب وأخذ ينتظرون، الناس فأخذ إليه أُْهِدَي قد الكتاب هذا أن الناس
كان شيئًا يجد ولم الطلب كان وملا الطلب، كان االنتظار طال فلما ينتظر. خاص
أرسل قد كان ولكنه يكتب، أن عىل املازني وأُكِره يُذِعن، أن إىل املازني واضطر اإللحاح.
فُدفع املجلِّد، من الكتاب طلب يف ذهب اإللحاح عليه اشتد فلما يجلِّده. من إىل الكتاب
فيها تتسع التي املتحرضة األحياء هذه من دفع أغرب: استكشاف وإىل غريبة، رحلة إىل
بالوحل، أرضها تتغطى ال والتي الرشطة، فيها وتنترش السيارات، فيها وتجري الشوارع،
فيها تعيش الهواء، فاسدة ملتوية ضيقة أزقة إىل مخلًال، وال مرًقا سماؤها تمطر وال
الهرب وعرف والَفَرق، الخوف املازني عرف ة األَِزقَّ هذه ويف والشياطني، املردة من أجيال
يف الشتائم وقع يكون وكيف األجسام، عىل األحجار وقع يكون كيف وعرف فيه، والغلو
وتمرغ تُهان وهي إليها ينظرون وكيف طرابيشهم، الناس يفقد كيف عرف ثم النفوس،
البيوت، يف واالستخفاء الدور اقتحام إىل الهاربون يدفع كيف عرف ثم تمريًغا، الوحل يف
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وعاد طربوشه ففقد كتابًا يطلب ذهب الذي الرجل قصة عرف ثم أهلها، عنها غاب وقد
اليدين. صفر

القاهرة، يف كلها كانت األخطار من به امتألت وما الهادئة الرحلة هذه أن والغريب
يف التماسها إىل األخطار يحبون الذين يحتاج فيَم أدري ولست قصرية، ساعات ويف
القاهرة أحياء من حي من االنتقال دام ما واملحيط، البحر عىل أو الجبال، يف أو الصحراء،

األديب. الكاتب صديقنا رأى ما مثل والخطر الهول من يرينا أن خليًقا آخر حي إىل
واملؤلفني، وبالكتب واألدباء، باألدب املازني ضيق نفهم أن نستطيع هنا ومن
به تسعد ولكنها بها، يشقى التي الصناعة هذه من يُعفيه أن هللا إىل املتصل وترضعه
ما يقرأ أن أيجب الحرية: من يشء يف يتساءل املازني األستاذ ولكن أيًضا، الناس وتُسعد
ُملزم أنه أرى فإني أجيبه أن يل سمح وإذا الناس؟ يريد ما يقرأ أن يجب أم هو يريد
بها راضيًا هذه صناعته عىل أقبل قد دام ما الناس، يريد ما يقرأ وبأن يريد، ما يقرأ بأن
أنه املازني األستاذ يظن هل هو: أسأله أن أنا أحب الذي السؤال ولكن عليها. ُمكَرًها أو
فيه ثَنا فحدَّ أيام، منذ كتبه الذي البديع الفصل بهذا املؤلف وأمام الُقرَّاء أمام تَه ِذمَّ أبرأ
السماء تمطر وما وحل، من األرض تحمل وعما النافذة، وزجاج والطربوش النقد عن
وأخطأ أصاب فقد الفصل بهذا وصاحبه ُقرَّاءَه أرىض قد أنه يظن كان فإن َمَرٍق؟ من
يعفيه فلن شيئًا، النقد من يغني ال ألنه وأخطأ بديع، الفصل ألن أصاب واحد. وقت يف
فريض الكتاب هذا قرأ قد إنه يقول حتى يدعه ولن عليه، اإللحاح من الكتاب صاحب

عليه. سخط أو عنه
عىل يطغى باله ما إليه: أسوقه حني املازني صديقي يغضب أال أحب آخر وسؤال
األحوال، من بحال يالئمها ال الذي التصوير هذا ويصورها الطغيان، يف ويرسف نفسه
يعبث أن يحب ولكنه كال! الحد؟ هذا إىل َهيَّاٌب أنه الحق من فهل لها؟ نحبه ال والذي
من وشكا وضجر، بنا ضاق ذلك يف حدثناه إن أننا الظن وأكرب العبث. يف فيرسف بنفسه
أن يف الحق يل يكن لم إذا وقال أنفسهم، وبني الناس بني يدخلون الذين الطفيليني هؤالء
الحق هذا بأن األستاذ فأجيب أنا أما إذًا؟ بها يعبث أن يف الحق يكون فلمن بنفيس أعبث
يرض. لم أم األستاذ أريض سواء ألنفسهم، يستبيحونه الناس ولكن ألحد، مباًحا ليس
بما يتناولوه أن من الناس يمنع أن يستطيع كيف يريني أن إليه وأطلب أتحداه، وأنا
ذلك من الناس يمنع أن يستطيع كيف هو، يحب بما ال والعبث النقد ألوان من يحبون
عليها ويلح الظلم، هذا نفسه يظلم له فما وإذًا األديب؟ الكاتب طور عن يخرج أن دون

54



النافذة وزجاج والطربوش النقد

ذات بالخطيئة ضاقت كما باألستاذ الدنيا ضاقت هل أم فيه؟! قصد ال الذي العبث بهذا
والرد، األخذ األستاذ َكِرَه هل أم يهجوه؟ من يجد لم ألنه نفسه؛ فهجا يُقال فيما يوم
نفسه يذكر أن فآثر بذكره، فيغريهم الناس يذكر أن وكره والجدال، بالحوار وضاق
هذه تكن فإن الطاغية؟ صاحبها من ويحميها عنها يدافع من تجد ال التي املسكينة هذه
هذا من ليشء يكون أال أخىش املازني. برغم املازني عن أدافع فهأنذا املازني، أخطأ فقد
إليه ُطِلَب الذي الكتاب نقد أراد قد املازني يكون وأن يقولون، كما فرع وال أصل كله
فيها يبحث امللتوية، الضيقة ة األَِزقَّ هذه إىل الدعابة به ومضت الخيال، به فمىض نقده
ولم نافذته، زجاج الشيخ صاحبه عىل وأضاع طربوشه فقد أن إال يفد فلم الكتاب، عن
ومجونه! املازني دعابة من واملؤلفني للُكتَّاب وويل شيئًا. املؤلف لصديقه وال لنفسه يجِن
طغيان من نفسه للمازني ويل بل ورموزه! املازني ألغاز من واملؤلفني للكتاب وويل
الوديع الهادئ الرجل هذا جسم الضئيل، النحيل الجسم هذا يف فإن وجموحه؛ خياله

كالشياطني. ال وشيطانًا كاملردة ال مارًدا
األشياء من بها يتصل وما النافذة، وزجاج والطربوش النقد فلنذكر بعد، أما
إليه، نُِرش ولم عنه، نتحدث لم أنَّا املازني وليعلم بدأناه، كما املقال لنختم واألشخاص؛
من فتى حطَّمه وزجاج ُفِقد، وطربوش نُِقد، ِكتَاب عن تحدثنا وإنما فيه، نفكر ولم

تحطيًما. الفتيان
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الدمرداشية القلوب قوت للسيدة

ا جدٍّ يسري لسبب اليوم أبدؤه الذي النقد أبواب من الباب هذا أفتح أن قبل الرتدد أطلت
الفصول يف النقد يتجه كما واآلنسات، السيدات إىل سيتجه النقد هذا أن وهو أظن، فيما
لهجة يف األدباء إىل أتحدث أن تعوَّدت وقد وشبابهم. األدباء كهول إىل أكتبها التي األخرى
أصبح حتى أحيانًا، والعنف الشدة بعض من تخلو ال فإنها رفيقًة، رقيقًة تكن مهما
واملواطن. األسباب تكن مهما عنها االنحراف أستطيع ال يل عادًة الصارم الحازم النقد
عليه، وإرصاري فيه إلحاحي ينكروا ولم وعرفوه، فأََقرُّوُه ذلك مني الناس عرف وقد
التلطُّف إىل النقد يدعو حني والرفق التلطُّف من أحيانًا أصطنعه قد ما أنكروا وإنما
المني أديبًا كاتبًا أن بعُد ينسوا لم والقراء والعنف. الشدة إىل األمر يدعو ال وحني والرفق،
من كثريًا أن ويقال عليه. أقُس ولم به أعنف فلم العقاد األستاذ نقدت أني يف حني منذ
يف وذهبوا العالء، أبي لرجعة نقدي فاستضعفوا األديب، الكاتب هذا مذهب ذهبوا القراء
مني عرفوا القراء أن إال مصدر لذلك وليس والتعليل. التأويل من مختلفة مذاهب ذلك

واللني. املصانعة عن واإلعراض التقريظ، يف والحزم النقد، يف العنف
من أصطنع أن إىل مضطر األديبات، الكاتبات نقد عىل أُقدم حني أني ا جدٍّ وواضح
أستضعف ألني ال األدباء، نقد عىل أُقِدم حني أصطنعه ا ممَّ ا جدٍّ أكثر والتلطُّف الرفق
ونفينه الضعف هذا من برئن فقد لضعفهن، والتلطُّف بالرفق خليقات وأراهنَّ األديبات،
أمثاًال لنا فيهن ورأينا الضعف، هذا من نحن برأناهن وقد طويل. وقت منذ أنفسهن عن
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بحقهن واعرتاًفا لهن إكباًرا أنفسنا، مع سريتنا معهن نسري بأن أنفسنا وأخذنا وأنداًدا،
معنى ال مقرًرا ا حقٍّ نراها ألنَّا نحن؛ بها نبخل وال عليها، يحرصن التي املساواة هذه يف
ترتفع وقواعد أصوًال وبيننا واآلنسات السيدات بني األدبية للصالت ولكن فيه، للمناقشة
الضعف عىل تقوم وال التقدير، ألوان من اللون هذا عىل وتسمو التفكري، من النحو هذا عن
والعناية الرعاية من لهن علينا يجب ما عىل تقوم وإنما والعجز، القدرة عىل وال والقوة،
من إليهن نرفع أن نريد ملا بل — هللا أستغفر — إليهن نسوق أن نريد ملا التأتِّي وحسن
وال أُحسنهما، ال والتظرُّف، التلطُّف يف الوسيلة ضعيف الحيلة قليل رجل وأنا حديث.
عىل القسوة وتعودت أنقدهم، حني الُكتَّاب عىل القسوة تعودت أريد. ما بعض منهما أبلغ
املواطن، من كثري يف خريًا يكون قد التظرُّف أن نفيس يف واستقر أعلِّمهم، حني الطالب
يالئمان وال النقد، يالئمان ال ولكنهما الظروف، من كثري يف واجبًا يكون قد الرفق وأن

ون. فيقرصِّ يكتبون أو فيشطُّون، يقولون حني وتثقيفهم الشباب تقويم
وأميض الثقل، هذا عنها وأحط العناء، هذا من نفيس أريح أن اليسري من كان وقد
الحديث يحسنون للذين األديبات نقد وأدع وعنف، شدة من تعوَّدوا ما عىل األدباء نقد يف
مثيل؛ من يُقبل ال للقصد وتجاوًزا يطاق، ال ظلًما هذا يف ولكنَّ عنهن. والحديث إليهن
ينتجها التي اآلثار هذه من للنقد استحقاًقا أقل ليست آثاًرا وينتجن ينتجن، فاألديبات
آثارهن عن باإلعراض األدب نسوء أن ينبغي وما إنتاجهن، نهمل أن ينبغي وما األدباء،
فيما أو إليهن به نتحدث فيما السبيل، قصد عن الجور من إشفاقنا يكن مهما القيمة
عىل فأقبلن األدبي، اإلنتاج لقوانني أنفسهن أخضعن قد دمن وما عنهن. به نتحدث
بل كله، بذلك يكتفني لم ثم والنرش، اإلذاعة عىل أقبلن بل به، يكتفني لم ثم اإلنشاء،
أننا إيلَّ يخيل فقد وينرشن، يذعن فيما وآراءنا ينتجن، ما عىل أحكامنا يسمعن أن أردن
يف الرجال وعن الرجال إىل نتحدث كما األدب، يف وعنهن إليهن نتحدث أن من ِحلٍّ يف
وعنفه النقد لشدة احتماًال وأحسن صدًرا، أرحب يكنَّ أن لعلهن يدري! ومن أيًضا. األدب
منهم أشد وال بالنقد، صدًرا الرجال من أضيق يَُكنَّ لن أنهن الظن وأكرب الرجال. من
بهذه الخليق األديب بني أن ق املحقَّ ومن أحيانًا، وعنف شدة من فيه يشيع قد ا عمَّ ازوراًرا
الشعور قوة يف تُْجَحَد، أن وال تُنَْكَر أن يمكن ال رشكٌة واآلنسات السيدات وبني الصفة،
األديب هذا أن يف أشك وما يقال. وما يكتب بما التأثُّر وشدة املزاج، ورقة الحس، ودقة
أو عنها يقال بما اآلنسة أو السيدة تأثُّر له يكتب أو عنه يكتب بما يتأثر ذاك أو القوي
مع يشء يف واآلنسات السيدات نقد عىل ولنُقدم إذًا، فلنتشجع الحديث. من إليها يساق
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ه مرفَّ مرتف فهو ويشتد، يقَو مهما الذي ملزاجهن، والرعاية واالحتياط ظ التحفُّ من ذلك
حديث. من إليه نوجه فيما الخاصة الرعاية من يشء إىل يحتاج

اإلجادة من تبلغ أن لعلها خصبة قيمة آثاًرا ينتجن أديبات كاتبات مرص ويف
بما املدخل ولطف والدقة الرقة من تظفر أن ولعلها األدباء، آثار تبلغ مما أكثر واإلتقان
األدباء آثار تحققه ال ما العليا األدبية امُلثُل من تحقق أن ولعلها األدباء، آثار به تظفر ال
العربية، بلغتنا تكتب ال أنها وهو ويرس، ويحزن ويلذ، يؤلم خطريًا عيبًا لها ولكن كذلك.
بلغة تكتب وإنما يُقال، كما مبارشة غري ملتوية طريق من إال املرصية نفوسنا تبلغ وال
الفرنسيون، فيقرؤها الفرنسية باللغة تكتب عدًدا. األقلون إال ِمنَّا يحسنها ال أجنبية
عنه أتحدث أن أريد الذي الكتاب كهذا عليها، ويُثْنُون بها، يُعَجبُون وقد عنها، ويرضون
باريس، يف ونرشته الفرنسية، باللغة الدمرداشية القلوب قوت السيدة كتبته فقد اليوم،
الثناء وصل بل أقول! ماذا مرص. من باريس إىل يصل ولم باريس، من مرص إىل ووصل
الفرنيس الكاتب يديه بني بها قدَّم التي املقدمة من وعرفناه باريس، من مرص إىل عليه
مرص يف عنه فكتب وهناك، هنا يقرِّظونه الفرنسيون األدباء أخذ ثم موران. بول املعروف
ولم املعروفني، الُكتَّاِب من كاتب غري باريس يف عليه وأثنى الجامعة، أساتذة من أستاذان
الفرنسية اللغة يُحسنون الذين إال منهم يقرأه أن يُنتظر وال املرصيني، من ذلك مع يقرأه
وما قليلون، — أعلُم فيما — وهم ودقائقها، أرسارها إىل الوصول ويجيدون ويذوقونها،
عنها إليهم سأتحدث التي الكتب من وأمثاله الكتاب هذا سيقرءون املرصيني أن أرى
مرصية، كاتبة تنشئه مرصي كتاب من فاعجْب العربية. اللغة إىل لهم ترجمت إذا إال
وأعمقها جهاتها أدق يف املرصيني حياة ويمس خالص، مرصي موضوع يف وتنشئه
عنه يكتبه ما طريق من إال شيئًا، عنه املرصيون يعرف ال ثم بنفوسهم، اتصاًال وأشدها

يُرتجم. أو يُنقل أن الكتاب لهذا أتيح إن والرتجمة، النقل طريق من أو األجانب
السيدات عىل مقصورة ليست املؤملة الظاهرة هذه أن نسجل أن الحق ومن
أدبية آثاًرا يُنتجون وشباب كهول مرص ففي الرجال؛ إىل تتجاوزهن ولكنها واآلنسات،
وأشباههم الفرنسيني القراء بها ويَُمتِّعون الفرنسية، اللغة يف ينتجونها ولكنهم رائعًة،
أن من بد وال املرصيني. من مواطنيهم عن كارهني أو طائعني ويرصفونها املثقفني، من
الظاهرة هذه املرصيون ليقدر الرائعة؛ الفرنسية املرصية اآلثار هذه عن ما يوًما أتحدث
املرصية للدعوة إذاعًة فيها ألن ترس آنًفا. قلت كما وتؤلم وتلذ وتُحِزن، تَُرس التي الخطرية
خارج املرصيون والشعراء الُكتَّاب َر يَُقدَّ أن الخري من وألن واملرصيني، بمرص وتعريًفا
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أن قبل املرصيون بها يستمتع أن الحق من ألن وتحزن العليا. األدبية البيئات يف مرص
وأن أبناؤها، ينتج بما العربية اللغة تستأثر أن الحق من وألن األجانب، بها يستمتع
وتظفر املرصيون يعرفه أن ال العربية، اللغة عن والرتجمة بالنقل األجنبية اللغات تعرفه

والرتجمة. النقل طريق عن العربية اللغة به
دعا الذي وما أنتجها؟ الذي فما بالتفكري. خليقة الظاهرة هذه أن فيه شك ال ومما
يف وينتجون العظيم، الحظ هذا الفنية اإلجادة من يبلغون مرصيون ُوجد وكيف إليها؟
هذا ويحرم األوروبيون، بآثارهم يستمتع مرص، وتجهلهم أوروبا تعرفهم أجنبية، لغة
علَّمت التي األرس إىل شئت إن السؤال هذا ْه وجِّ املرصيني؟! من مواطنوهم االستمتاع
اللغة تعليم املدارس هذه عىل تفرض لم التي الدولة وإىل األجنبية، املدارس يف أبناءها
رصفت حتى بمدارسها تُْعَن لم التي الدولة إىل بل أقول! ماذا املرصيني. لتالميذها العربية
أبناء أعرض حتى مدارسها، يف العربية اللغة بتعليم تُْعَن لم والتي أبناءها، األرس عنها

اإلنجليزية. أو الفرنسية اللغة يف اإلنتاج إىل العربية اللغة يف اإلنتاج عن مرص
السيدة أنشأته كتاب عن الفصل هذا يف أحدِّثك أن أريد فإني يشء من يكن ومهما
القراء بإعجاب وظفر قرائه، بإعجاب فظفر الفرنسية، باللغة الدمرداشية القلوب قوت
وال السيدة كتب أول ليس الكتاب هذا أن ويرس يحزن ومما املرصيني. والنقاد املرصيني
األنباء من إيلَّ انتهى ما صح وإذا الفرنسية. باللغة آخر كتابًا قبله نرشت فقد آخرها؛

أيًضا. الفرنسية باللغة ثالث كتاب نرش يف آخذة فهي
الخاصة املرصية الحياة يصف فهو عنوانه؛ من واضح اآلن به أُْعنَى الذي والكتاب
يضنون ما وأدق أمورهم، من عليه يحرصاملرصيون أخصما يف والقصور البيوت داخل
صور وقد املرصية، املنزلية الحياة عن كثريًا األجانب كتب وقد نفوسهم. خاصة من به
وأخطأهم قوا وُوفِّ وكذبوا، وصدقوا وأساءوا، فأحسنوا الشعبية، عاداتنا كثريًا األجانب
هي أدري، ال عليهم تشهد أو لقومها تشهد مرصية القلوب قوت السيدة ولكن التوفيق.
ال أمرها، من للواقع مطابًقا صادًقا دقيًقا تصويًرا وتصورها رأتها، كما حياتهم تصور
إن ولعلنا إنكارها. إىل سبيل ال التي األشياء عن فيه تحيد وال الحق، عن فيه تنحرف
أن املمكن من كان إن الدقة، يف والغلو الصدق يف باإلرساف نأخذها أن بيشء أخذناها

غلو. الدقة ويف إرساف الصدق يف يكون
املرصية األرس من الكثري لحياة وأصدقها صورة أدق يعطي كتاب يف رأيك وما
حني ويصورها تنشأ، حني يصورها واليسري. أمرها من العظيم ويف وهزلها، ِجدِّها يف
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من يأتيها الذي الفساد بها يُلِمُّ حني ويصورها الخطوب، بها تلم حني ويصورها تنمو،
مصورة الزواج وحفلة وأروعه، تصوير أصدق مصورة فالخطبة املوت. من أو الطالق
اليومية والحياة األسبوع. وحفلة املولود، وَمْقَدُم الزفاف، ويوم وأروعه، تصوير أصدق
وما الطالق، إىل ينتهي الذي الزوجي والخالف واألىس، الحزن أيام ويف األعياد أيام يف
من يختطف حني األرس تصيب التي اللوعة وهذه والحزن، البؤس من الطالق يعقبه
وال ا، جدٍّ قريب من يُصوَّر وإنما بعيد، من ر يُصوَّ ال هذا وكل وحاميها، زعيمها بينها
وتسجل تحس، وما ترى ما وتصور الناس، بني تعيش وإنما َعٍل، من الكاتبة إليه تنظر
وتدفعنا أخرى، أحيانًا وتُخجل أحيانًا، تُضحكك دقة يف هذا وتؤدي تفهم، وما تسمع ما
من يظهروا وأن الَهنات، هذه عنا األجانب يعرف أن الخري أمن نتساءل: أن إىل أحيانًا

األرسار؟ هذه عىل دخائلنا
كتابها، القلوب قوت للسيدة سيقدرون الفولكلور طالب أن فيه شك ال الذي واليشء
استغاللها يف وا يقرصِّ لن خصبًة وثيقًة إليهم أهدت فقد جهدها؛ لها وسيشكرون
ال دقة يف وسخافاتنا خرافاتنا لهم صورت فقد بحوث، من يكتبون فيما بها واالنتفاع
تهمل ولم النسيم، شم يف والثوم والبصل والياسمني بالورد العناية تهمل لم عليها. مزيد
الزوجية العالقات يف خطري أثر من لهما يكون وما املشعوذين، وشعوذة السحرة، سحر
الخوف، من بها يحيط وما املولود، والدة تهمل لم هي بل أقول! ماذا األرس. بعض يف
يكون أن يف تلح الوضع، عليها يتعرس التي الفتاة أم فهذه الهذيان. من بها يحيط وما
الطعام. وأطايب الحلوى ابنتها إىل تدس أن لتستطيع تلك؛ يف ال الغرفة هذه يف الوضع
بركة، الغرفة هذه يف ألن تلك؛ يف ال الغرفة هذه يف الوضع يكون أن تريد الزوج أم وهذه
يلبس بأن الوضع يتعرس حني الفتى الزوج عىل يرشن النسوة وهؤالء أرساًرا. لها وألن
السوء يردن وقد يحببنه، قد الالتي الجنيات ليسوء الدار؛ يف به ويطوف مقلوبًا ثوبه
ساعة أثناء القرآن من سورة عليه فيتلو الفتاة، مشط يأخذ الزوج أبو وهذا بامرأته.

السوء. وشياطني العفاريت عنها ليصد شعرها؛ إىل يرده ثم طويلة،
األستار، خالل من تنظر أن وتستطيع الِكتاب. بها يمتلئ كثرية، املناظر هذه وأمثال
ويرشبن يتحدثن جلسن وقد النسوة، هؤالء لرتى النوافذ؛ ثنايا من أو القفل ثقب من أو
منه، يدنون وُهنَّ الطيب، فيه يحرق موقد حول والخرافات، بالسخف ويلغطن القهوة،
إىل األزواج يأوي حني بالطيب أزواجهن ليتلقني أسفل؛ ومن أعىل من ثيابهن فيطيبن
الفرنيس كتابها يف ظفرت قد األدبية الكاتبة أن فيه شك ال ومما الليل. م تقدَّ إذا املضاجع
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باللغة يكتبون الذين البائسني الكتاب من املرصيني نحن أمثالنا بها يظفر ال فنية بحرية
ويخفون يظهرون، مما أكثر ون ويُِرسُّ املرصي، والعرف املرصي الذوق فريعون العربية،
مسألة وهي األدباء، عندها يقف بأن بأس ال مسألة تعرض وهنا يعلنون، مما أكثر
يبلغ حني عىل وأقله. َحظٍّ بأيرس إال العربي الكاتب منها يظفر ال التي الفنية الحرية

يريد. مما وأكثر يريد، ما أقىص األجنبي الكاتب منها
تلغي أن إىل الضطرت العربية، باللغة هذا كتابها كتبت القلوب قوت السيدة أن ولو
كتبته الكتاب؟ هذا كتبت فلمن املرصي، والعرف املرصي للذوق مراعاًة الكثري اليشء منه
بعد األجانب للُقرَّاء وكتبته وآراءه، خواطره يسجل حني أديب كل يصنع كما أوًال، لنفسها
األجانب أن أعلم ولكني األدبي؟ أثرها عن هي أراضية أدري ولست الظن. أكرب يف ذلك
لم بما علم لذة فيه ويرون فنية، لذة فيه يرون الرضا، كل عنه راضون قرءوه الذين
الغريبة باألشياء منبئ ينبئنا حني نحسها التي اللذة هذه فيه ويرون يعلمون، يكونوا
مما أكثر ونرى سمعنا، ا ممَّ أكثر ونسمع علمنا، ا ممَّ أكثر نعلم لو فنََودُّ النادرة، الطريفة

رأينا.
الناحية من فأما به؟ ضيق أم عنه أنا أراٍض الكتاب: يف أنا رأيي عن تسألني وقد
العربية، باللغة يُكتب لم ألنه آِسٌف عليه، ُمثٍْن الكتاب، عن راٍض فأنا الخالصة، الفنية
ظ أتحفَّ فقد الخالصة املرصية الناحية من وأما اللغة. هذه إىل يرتجم أن عىل حريص
ويف ذلك. لهم فلندَع سجلته، ما علينا يسجلون األجانب ألن اليشء؛ بعض الرضا هذا يف
نضحكهم. وال ونرضيهم، فنرسهم األجانب، إىل نقدِّمه أن نستطيع ما املرصيني حياة
فنصلحها، نقائصنا عىل لنظهر العربية؛ لغتنا يف الكتاب هذا يكتب بأن بأًسا أرى ولست
اللغات إىل لغتنا عن الكتاب هذا يرتجم بأن بأًسا أرى ولست منها. فنتزيَّد محاسننا وعىل
أن فأما إصالحها. يف والجد عيوبنا، تسجيل من نشفق ال أننا األجانب فيعرف األجنبية؛
غرينا، عليها ليظهر بل عليها، نحن لنظهر ال أجنبية لغة يف مبارشًة النقائص هذه نصور
إني الناس وليقل عليه، أُقِدم لن أني ق املحقَّ ومن ظ، التحفُّ موقف منه أقف الذي فهذا

الضعف. هذا مثل أوثِر فإني ضعيف؛
بما والعيوب، النقائص هذه بغري وتعجب تؤثر أخرى قصًصا الكتاب يف أن عىل
يف األخرية والقصة واإلشفاق. والرحمة الخري عواطف من الكاتبة نفس به تضطرب
ومن الذلة، إىل العزة من االنحداَر ساذًجا مؤثًرا تصويًرا تصور ألنها ا؛ حقٍّ جميلة الكتاب
يف الكاتبة يل تأذن وهل واإلعدام. الفقر جحيم إىل الثروة نعيم ومن الشقاء، إىل السعادة
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يظنونها وقد أحيانًا، عنها يُخَدُعون قد كتابها يقرءون الذين أن — رفق يف — أالحظ أن
ما ذلك مع منه وجهلت ا، جدٍّ كثريًا أمرهم من علمت قد املرصيني، عن تكتب فرنسية،
— ٦٢ صفحة — للمؤمنني األعىل الرئيس هو عندها مثًال اإلسالم فَشيُْخ يجهل. أن ينبغي
الخليفة هو للمؤمنني األعىل والرئيس غري، ليس األزهر الجامع شيخ املرصيني عند وهو
اسمان املسلمني عند وهما ملسو هيلع هللا ىلص، النبي أبناء من البنني اسمان و«أحمد» و«محمد» وجد. إن

ذاك. أو االسم بهذا سمي من النبي أبناء من وليس نفسه، النبي أسماء من
كتابها تكتب أن إىل القلوب قوت السيدة دفع الذي فإن يشء، من يكن ومهما
األعىل الرئيس هو اإلسالم شيخ أن إليها خيَّل الذي هو الفرنسية، باللغة الجميل القيم

النبي. أبناء أسماء من هما وأحمد محمًدا وأن للمؤمنني،
يف ما عىل الثناء إىل والعتب العذر عن نعدل أم عليها، نعتب أم ذلك يف أنعذرها
مريًحا وقتًا قراءته يف ينفق أن من القارئ ويمكن ويمتع، يلذ فني جمال من كتابها

ا؟ حقٍّ
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منذ عنه حدثتك الذي الكتاب كذلك الفرنسية اللغة يف ُكِتَب قد مرص عن آخر كتاب نعم،
باريرا. بويش شارل الفرنيس القايض أذاعه والذي أسابيع،

آنسة كتبته وإنما مقيم، أجنبي وال طارئ أجنبي ينشئه لم اليوم كتاب ولكن
وعىل بها، ف الترصُّ عىل وأقدر اللغة، لهذه أملك ألنها الفرنسية؛ اللغة يف وكتبته مرصية،
وما العواطف، من قلبها يف يثور وما الخواطر، من نفسها يف يجول ما فيها تصور أن
التوفيق. كل قة موفَّ الرباعة، كل بارعة اللغة هذه ترصيف يف وهي اآلراء. من لعقلها يعنُّ
كتبته التي أن أو أجنبي كتبه الذي أن لك يخطر فال آخره، إىل أوله من كتابها تقرأ
املؤلِّف. فرنيس ألنه اللغة فرنيس الكتاب أن يف الشك لك يعرض وال اللغة، هذه عن أجنبية
وأقامت اإلسكندرية، يف نشأت مرصية، الكاتبة أن العلم حق تعلم ذلك مع وأنت
ها لِحسِّ مرآة راضية غري أو راضيًة الفرنسيني لغة اتخذت ولكنها تقيم، زالت وما فيها
الوطن، مرصية فهي أيًضا. للحديث وأداًة للكتابة وأداًة وقلبها، ولعقلها وشعورها،
مرصغري يف وأمثالها والتفكري، التصوير فرنسية اللغة، فرنسية ولكنها الشعور، مرصية
فيها يكتب وكلهم اإلتقان، كل الفرنسية يتقن وكلهم النساء، ومنهم الرجال منهم قليلني،
أدري أنا بل رش، هو أم هذا أخريٌ أدري ولست البديع. الشعر فيها ينظم أو الرائع النثر
بالدهم وعن أنفسهم عن يتحدثون الذين املرصيون فهؤالء الجهات. بعض من خري أنه
ورسل وأمانيها، مرص آمال وعن وحسها، مرص شعور عن أمناء تراجمة أجنبية لغة يف
يسمو وبما عاطفة، من املرصيني نفوس يف يضطرب بما األجانب إىل يتحدثون صادقون
وعلو القدر وارتفاع الكرامة من املرصيون فيه يطمع وبما العليا؛ امُلثُل من املرصيون إليه

سفارة. من يتكلفون فيما قون موفَّ سفراء بالدهم، إىل محسنون بذلك وهم الشأن.
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الُكتَّاب فهؤالء كثريًا؛ حرمانًا ُقْل أو الحرمان، بعض ُقْل أو الرش، بعض هذا يف ولكن
من حسنة حظوظ األحيان أكثر يف لهم أجنبية لغة يف وينظمون يكتبون، الذين والشعراء
يكتبون حني وهم قوية. فنية وَمَلكات خصبة وعقول ذكية قلوب ولهم والذكاء، الرباعة
مواطنيهم عن يبذلونها التي الجهود هذه ثمرات يرصفون أجنبية لغة يف ينظمون أو
عن الثمرات هذه ويرصفون األجنبية، اللغات يحسنون ال الذين والرشقيني املرصيني من
يكن مهما ولغات إليها، يحتاجون ال لعلهم قوًما بها ويختصون نفسها، العربية اللغة
واإلعدام. الفقر تشكو بأن منها أجدر الثروة وضخامة الكظَّة تشكو أن إىل فهي أمرها
يظفرون ال وهم األجانب، آثاُر لهم تَُرتَْجَم أن إىل حاجة يف والرشقيون فاملرصيون
لم ثم املرصيني، آثار لهم ترتجم أن إىل احتاجوا إذا بهم فكيف بيشء، الرتجمة هذه من
آداب إليها تُنقل أن إىل حاجة يف نفسها العربية واللغة بيشء؟! الرتجمة هذه من يظفروا
هؤالء عىل ذلك جناح وليس أبنائها؟! آداب عنها َفْت ُرصِ إذا بها فكيف األخرى، اللغات
وال العربية اللغة حماية تحسن لم التي الدولة عىل ذلك ُجناح وإنما والشعراء، الُكتَّاب
تعليم عىل القيام تحسن لم والتي أبنائها، بعض منها يفلت أن من صيانتها وال حياطتها
إىل جميًعا املرصيني اختالف لتكفل كله التعليم عىل القيام تحسن لم بل اللغة؛ هذه
ألحدهم أتيح إذا بحيث املرصية، املدارس من جميًعا املرصيني وتخرَّج الوطنية، املدارس
نتيجة ذلك يكن لم والحديث، الكتابة يف للتعيري أداًة ويتخذها أجنبيًة، لغًة يُتِْقَن أن
من ولونًا العقيل، الرتف مظاهر من مظهًرا كان بل العربية، اللغة اصطناع عن قصور

املباح. التفنُّن ألوان
أن إىل األرس من كثريًا فاضطرت التعليم، أهملت ألنها الدولة؛ عىل ذلك إثم نعم!
أو يجهلون هم وإذا األجنبية، املدارس إىل الوطنية املدارس عن وأبناءها بناتها ترصف
هم وإذا أجنبية، لغات يف وينظمون يكتبون هم وإذا العربية، اللغة يجهلون يكادون
هؤالء بني صادفنا وكلما والتفكري. الشعور يمس فيما مواطنيهم من بمعزل يعيشون
عىل وسخطنا أشد، للدولة لومنا كان ُمِجيًدا شاعًرا أو بارًعا كاتبًا والشعراء الكتاب
الرباعة من الشاعر أو الكاتب لهذا ما العربية اللغة حرمان نقدر ألننا أعظم؛ إهمالها

واإلتقان. واإلجادة
اللوم؛ إىل أدعو أو أللوم وال الحزن، أثري أو ألحزن الفصل هذا أكتب لم ولكني
بكتابها أرقش» «جان اآلنسة ألهنئ أكتب أنا وإنما آخر، موضع كله لهذا يكون فقد
ألن الشديد؛ األسف ومن األسف من نفيس أعصم أن أستطيع ال كنت وإن البديع، املمتع
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من فيه ما وتذوق الكتاب، هذا بقراءة مثيل يستمتعوا أن يستطيعون ال املرصيني كثرة
الذين املرصيني من ا جدٍّ لقليل املتاع هذا يتاح وإنما ا، حقٍّ الرائعة الفنية الصور هذه
وهو الكلمة، هذه معاني بأدق قيم فالكتاب األجانب. من ا جدٍّ وكثري الفرنسية، يحسنون
كالصور — خليقة عليها يشتمل التي املرصية والصور اللفظ، هذا معاني بأوسع ممتع

ا. حقٍّ واإلعجاب باإلكبار — بويش القايض كتاب عليها اشتمل التي املرصية
جان اآلنسة لكتاب متمم بويش القايض كأن أو لصاحبه، متمم الكاتبني ِكَال وكأن
حلقتان الكاتبني إن قل أو بعده. اآلخر الكتاب وظهر أوًال، اآلنسة كتاب ظهر فقد أرقش؛
حولها، وما اإلسكندرية ر تصوِّ أرقش جان فاآلنسة وتتَّصل؛ تطول أن خليقة سلسلة من
املدينتني، هاتني غري أخرى مدن مرص ويف حولها. وما القاهرة يصور بويش والقايض
املرصيني بني يظهر أن نأمل أن نستطيع فهل املناظر؛ هذه غري أخرى مناظر مرص ويف
جان اآلنسة كمرآة صادقة نقية صافية مرآة له تتاح من مرص يف املقيمني األجانب بني أو
ومناظر األقاليم مدن من الكتابني هذين يف نراه ال ما فيها لنرى القايضبويش أو أرقش،
التي الساحرة القصار األحاديث هذه من الكتابني هذين يف نقرأ ما مثل ولنقرأ الريف،
وكأنها املألوفة حياتنا لنا تصور والتي نعلم، ال عما تحدثنا وكأنها نعلم عما ثنا تحدِّ

الحياة؟ من نألف لم ما لنا تصور
والشجر الزهر من يزينها ما عند والوقوف بها اإلملام ويكثر الحدائق، يألف ِمنَّا كثري
اإلعجاب بهذا ويتحدَّث متفاوتًا، إعجابًا ذلك بكل أو ذلك ببعض ويُعَجب النبات، وألوان
هي وحدها أرقش جان اآلنسة ولكن كتابًا. أو فصًال يكتب حني أو أصحابه يلقى حني
القنصل» «بنت عن كتابها به ابتدأت الذي الجميل الحديث هذا تحدثنا أن تستطيع التي
بعض عىل البستانيون يطلقهما االسمني هذين أن أظن فيما تعرف وأنت الليل». و«فتيان
ولكن املرتفني، يروق ما الزهر من يخرج والذي الحدائق، به تزدان الذي النبات هذا
الناس ونوم الطبيعة وهدوء الليل سكون ينتهزون الليل فتيان أن هو تعلمه ال الذي
امرؤ يقول كما حال، عىل حاًال املاء حباب ُسُموَّ القنصل ابنة إىل ليَْسَمْوا البستاني؛ وغيبة
صاحبته إىل ربيعة أبي بن عمر يسعى كان كما مستخفني متنكرين إليها ليسَعوا القيس؛
الرعيان وأن هجعوا، قد خصومه وأن ناموا، قد رفاقه أن استيقن أن بعد دوران ذي ليلة
سعى هنالك أُطِفئَت، قد املضطربة املصابيح وأن غاب، قد الضئيل القمر وأن روَّحوا، قد
فكان القنصل؛ بنت إىل الليل فتيان سعى الوقت هذا مثل ويف صاحبته، إىل ربيعة أبي ابن
رأتها وقد الجميلة. الرشفة هذه بها تشهد مداعبة وبينهم بينها وكان غزل، وبينها بينهم
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وال عاذلًة ليست املحبني، غيب عىل حفيظة الرس، عىل أمينة ولكنها أرقش، جان اآلنسة
الحديث هذا تقص أن أبت أنها ذلك وآية الوشاية. تحب وال واشيًة وليست العذل، تحب
وسألته الزهر، أوراق من األلوان بمختلف الجرار من جرَّة يزين رأته الذي البستاني عىل
وماذا النبأ. بهذا منه هي واكتفت باسميهما، فأنبأها النبات وذاك النبات هذا اسم عن
تريد ال ربيعة، أبي ابن صاحبة كأخت هي العاشقني؟ اسم تعرف أن من أكثر تريد
من كان ما لنا تصور أن أرادت حني أنها ذلك وآية ، بحبٍّ تبوح أن وال ا رسٍّ تفيش أن
كثري يقرؤها ال التي بالفرنسية لنا صورته القنصل وبنت الليل فتيان بني اللييل الغرام
آمنون الليل وفتيان القنصل فبنات حال. كل عىل البستانيون يقرؤها وال املرصيني، من
بأًسا، يخشون ال الرقباء، ونام الكون وسكن الطبيعة هدأت إذا يلتقوا أن يستطيعون
تحدثت حني املكتوم بالرس وبُْحُت املكنون، الحب أذعت قد أنا لعيل يدري! من ولكن
فأنا أيًضا. البستانيون يفهمها والتي جميًعا، املرصيون يفهمها التي اللغة هذه يف عنه
يسوءوا أال الحديث هذا قرءوا إن البستانيني إىل أتوسل وأنا الوشاية، هذه من هللا أستغفر
كان إذا الربيء حبهم عليهم صوا ينغِّ وال يرقبوهم، وأال الليل، وفتيان القنصل بنات إىل

القنصل؟! بنات إىل الليل فتيان يَْسُمَو أن من الناس يخافه رش وأي الليل.

ن��ج��ي��ب؟! ي��ح��نَّ أن أو إل��ف��ه��ا إل��ى ن��ج��ي��ب��ٌة تَ��ِح��نَّ أن ف��ي ري��ب��ٌة وه��ل

وصف تُِجيد ذلك أجل من وهي بالزهر، وتكلف الحدائق تحب أرقش جان واآلنسة
ولكنها بعيد، من بالحب تكتفي وال الوصف، بإجادة تكتفي ال وهي والزهر؛ الحدائق
حديقة إىل ذهبت وقد إليها وانظر واالستيالء. بامللك يغريها الذي الحب هذا الزهر تحب
يف يذيع أغصانه عىل القائم الرائع الجميل الكثري الورد هذا فأعجبها العامة، الحدائق من
تكلف، ثم تشتاق ثم وتستمتع، وتعجب تنظر هي وإذا وجماًال، وروعًة سحًرا الحديقة
تمسسها لم وردًة الورد، هذا من وردًة فتسأله عمله إىل املنرصف البستاني إىل تسعى ثم
الناس، دون من هي لها تكون وردًة جميًعا، للناس مباحًة ليست وردًة البائع، يد
الناس من فرد به ليستمتع ينبت لم الزهر هذا ألن ويأبى؛ عليها يأبى البستاني ولكن
اإليثار. يعلِّمها والبستاني أِثرٌة هي كافًة. للناس الحياة به لتجمل نبت وإنما فرد، دون
البستاني معني ترشو أن همت أنها هو فيه شك ال الذي ولكن أدري! ال تعلمت؟ أتراها
تُشرتى وردًة تريد تكن لم ألنها الرشوة؛ هذه عن عدلت ثم الورد، هذا من وردًة ليمنحها
نزيًها حكيًما هذا بستانيها يكون قد تباع. وال تؤخذ وردًة تريد كانت وإنما باملال،
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الرشيق، ذيلها وال الجميل، ثوبها يََر لم شك غري من ولكنه الفرد، عىل للجماعة مؤثًِرا
له لكان رأى أنه ولو حسن، إىل حسنًا فتزيده الرغبُة فيه تظهر كانت الذي وجهها وال
الحديقة ورد من كانت ولو — بوردة يبخل أن يستطيع الذي فمن آخر. شأن أظن فيما

الجميل؟! اإللحاح هذا يف تطلبها آنسة عىل — العامة
قصة، إىل قصة ومن صورة، إىل صورة من متنقًال كله الكتاب يف تميض وأنت
هاتني من لخصت فيما لك صورته الذي الظريف الحلو الروح هذا تقرأ ما كل يف واجًدا
دائًما. االبتسام تثري التي أحيانًا الهادئة أحيانًا املرحة الدعابة هذه ستجد القصتني.
يشري هو وإنما نفسه، يعلن أن وال يظهر، أن يريد ال خفيٍّا حزنًا ووقت وقت بني وستجد
صادقًة الدقة، كل دقيقًة صوًرا حال كل عىل وسرتى تلميًحا. بها ويلمح إشارًة نفسه إىل
الصورة هذه إىل انظر الفصول. اختالف عىل اإلسكندرية حياة من لكثري الصدق، كل
رأسها وعىل البحر، ساحل عىل تسعى التي العرَّافة هذه فيها علينا تعرض التي الجميلة
مرسعًة، عليك تُقِبل حتى تدعوها تكاد ال والتي القليلة، وَدعاتها من إال الفارغ سفطها
كائن هو وما كان بما إليك تتحدث هي وإذا خطوًطا، الرمل يف تخط ثم إليك، تجلس ثم
أن تحب وال تريد ال ألنها عنه؛ تنرصف ثم دعائها يف ترتدد اآلنسة وإذا سيكون، وما

الغيب. أستار لها تُرفع
يف خادمهم مع خرجوا وقد (البك) أبناء صورة األخرى الصورة هذه إىل وانظر
يفارقهما، ال الخادم كتفي لزم فقد أصغرهم فأما البحر، ساحل عىل يلعبون الشتاء
الفارغ عبث الرمل يف بأيديهم يعبثون هم ثم الخس، من بينهم تفرَّق ما يأكلون وكلهم
البستاني وابن الفرنج، صبيان يفعل كما والقصور، القالع بناء يحسن ال الذي الجاهل

فمه. يف ذيله وضع وقد وهناك، هنا كالشيطان يجري مرح فرح حولهم من
قصبه، فوق من القصب بائع استقر وقد الشارع، يف تسعى القصب عربة إىل وانظر
فيمص يبيع ما ببعض يستمتع والبائع القصب، أطراف األرض يف تجر تسعى والعربة
فكان األرض، إىل طالئعه الليل وأرسل كاد، أو النهار انقىض وقد القصب، هذا بعض

بشفتيه. املزمار يداعب فالًحا القصب بائع
أحياء وتصور الليل، يف الرمل أحياء تصور التي الكثرية الصور هذه إىل وانظر
الشمس. أشعة عليها تلح وحني القمر، ضوء يداعبها حني تصورها النهار، يف الرمل
الفقري العرس صورة يوم، كل الوطنية األحياء يف تراها التي الصورة هذه إىل وانظر
فيها االختالف، أشد مختلفًة عليهم معروضًة للناس ظاهرًة الزوجني أمتعة فيه تنقل
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صوت عىل يسعى ذلك وكل والكبري، الصغري من شئت ما وفيها اآلنية، وفيها الوسائد،
يف أترابها بني للعرس تتهيأ فتاة كله ذلك دون ومن العروسني. أهل وابتهاج املوسيقى،

كاملعروف. معروف ذلك مع وكلها رسور، كلها أحاديث ويحدثنها يَُهيِّئْنََها، الحمام
التي الصورة وهذه الحريم، يسمونه ما حياة علينا تعرض التي الصورة وهذه
يديها وبني آخر، متحركًة حينًا مستقرَّة الناس تسأل وهي البائسة هذه علينا تعرض
ينمو، وال يكرب ال وهو واألعوام األعوام عليه تميض الذي الصغري طفلها ذراعيها بني أو
الشارع يف تسعى األنف عىل الذهبية والقصبة األسود والربقع املالءة ذات هذه وأمينة
برقعها وألقت الحياة، فيها وجرت شخصها ظهر املتجر إىل انتهت إذا حتى الشبح، كأنها
لُعرس، استعداًدا تشرتيه ثوب يف تساوم وأخذت املنكَّس، العلم كأنه رأسها وراء من
إذا حتى فِرحة، راضية وهي املثلوج، املاء وتحسو القهوة وترشب وتلمس تنظر وهي
تصلح ثم تنرصف. أن ت وهمَّ واضطربت، ثارت الثمن، عليها وُعرض املساومة، وقت جاء
بهذه يشيعها والبائع الجميل، بثوبها راضيًة تنرصف هي وإذا البائع، وبني بينها األمور

«مربوك». املألوفة: الكلمة
التي ثيابهن يف مغرورات تائهات املدرسة من أقبلن وقد الباشا بنات إىل وانظر
درس من سمعن فيما ويتحدثن اللب، يأكلن وهن ق، توفَّ تكاد فال حديثة تكون أن تريد

جرٍّا. أقدامهن ويجررن الجغرافيا،
فكلفت سويرسا، عن كثريًا وسمعت كثريًا قرأت التي الفتاة هذه إىل انظر ثم
يف سويرسا لنفسها تخلق فهي البحر، تعرب أن تستطع لم ولكنها إليها، وهامت بها
بعيدة آماد إىل معه وتميض الخيال، مع تعيش هناك، ومرة هنا مرة تخلقها اإلسكندرية،
الناس انتفع ومتى الحق. إىل تَُردَّ أن أو األحالم هذه من تفيق أن وتكره البعد، كل
الجرَّة تحمل التي املرأة هذه صورة إىل وانظر الخيال! باتِّباع إال الناس سعد وهل بالحق!

القناة. من البرتول صفيحة تمأل التي األخرى وهذه رأسها، عىل
واللتني االختالف، أشد املختلفتني الحياتني هاتني وإىل املحمودية، قناة إىل وانظر
شديدة مختلطة أوروبية واألخرى خالصة، ريفية مرصية إحداهما جانبيها؛ عىل تقومان

التعقيد. كل معقدة واألخرى السذاجة، كل ساذجة إحداهما االختالط.
مناظر من أرقش جان اآلنسة مرآة تعكسها التي هي أمثالها من وكثري الصور هذه
أن أحب كنت وكم كلها. جميلة كلها، صادقة — ترى كما — وهي املرصية، الحياة
املوسيقى هذه من فيه وما وأسلوبه، لغته ناحية من الكتاب جمال عن إليك أتحدث
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إىل هل ولكن وحني. حني بني فيها يضطرب مرح من تخلو ال التي الساحرة الهادئة
الفن هذا وإال وروعته، األسلوب وإال وجمالها، اللغة إال سبيل من الصور هذه جمال

الطَُّرف! من ُطرفة وكأنها املألوفة املناظر عليك يعرض الذي األدبي
الصعيد، قرى بعض يف الجامعة تستكشفها التي املرصية اآلثار هذه إىل أرأيت
باليونانية متأثر مرصي وبعضها خالص، مرصي بعضها حياة مرص من تصور والتي
لحياة صادقة مرآة اآلثار هذه إغراًقا، اليونانية يف مغرق مرصي وبعضها قريب، َحدٍّ إىل
عصورها جميع يف لها ستكون مرص أن ويظهر الخارجي. بالعالم اتصلت منذ مرص

وأصفاها. املرايا هذه أجمل من أرقش جان اآلنسة وكتاب النوع، هذا من مرايا
واإلنجليزية بالفرنسية مرص عن تتحدث التي الكتب هذه املعارف، وزارة لتصدِّقني

الثانوية. املدارس يف الشباب بعناية الكتب أجدر هي جميًال صادًقا حديثًا
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أوالهما يف تحدثت اثنتني، مرتني إال صيقيل» «جوزيه السيدة بلقاء أترشف أن يل يُتَْح لم
الثانية املرة يف وصافحتها الحديث، فانقطع التقاليد وزير أقبل ثم أكثر، ال دقائق خمس
وما الحديث، فانقطع الزائرين بعض أقبل ثم تحيتها، منها وتلقيت تحيتي إليها فأهديُت
الناس أعجز فأنا وإذًا واحدة، دقيقة من أكثر استغرق قد بيننا التحية تبادل أن أظن
الفني، مزاجها أصور أو نفسها، أصف أن عن فضًال حديثها، أصور أو أصفها أن عن

األدباء. عن يكتبون حني الناقدون بها يُعنى التي الطبيعة هذه للقارئ ص أشخِّ أو
تحدَّث َمن ذلك يعرف شك، من ذلك يف ما بارعة، أديبة صيقيل جوزيه فالسيدة
فصولها قرأ َمن ذلك ويعرف االستماع، فأطال إليها استمع وَمن الحديث، فأطال إليها
إليها أتحدث لم أني ومع «الريفورم»، جريدة يف أسبوع كل نظام يف تكتبها التي األدبية
أصف أن عىل قادر أني إيلَّ يُخيَّل فقد األدبية، فصولها من كثريًا أقرأ ولم لها، أستمع ولم
كل دقيًقا يكن لم إن املقاربة كل مقاربًا تصويًرا األدبية طبيعتها وأصور الفني، مزاجها
لهذا عنوانًا اسَمه جعلُت الذي الصغري الكتاب هذا أيام منذ قرأُت ألني إال ليشء ال الدقة،

الفصل.
كل موجزًة كانت وإن دقيقًة، صورًة إلعطاء كافيًا نفسه العنوان هذا كان وربما
جوزيه السيدة قلم عىل الكتاب هذا فصوَل أْمَلْت التي األدبية الطبيعة لهذه اإليجاز،
يف وهو عذوبًة، أشد الفرنسية يف وهو العربية، يف عذب لفظ البنفسج فتاج صيقيل؛
متخري شعر ولكنه كلها، شعر أنها به تُوَصف ما أقل صورًة القارئ أمام يثري اللغتني
وعمل يسري جهد عن يصدر وال فيه، جهد ال الذي اإللهام عن يصدر وال عفًوا، يأتي ال
اجتمعت إذا حتى وضخامها، األزهار كبار إىل اليد ملد نتيجًة يكون أن يمكن وال سهل،
وتفكُّر، وعناية وروية، أناة إىل حاجة يف هو إنما جميل، تاج منها ق نُسِّ طائفة منها
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الجميلة الزهرة هذه إىل تنظر أن ويكفي مالءمة، وحسن تنسيق وحسن اختيار وحسن
أعماق إىل اذًا نفَّ مثلها، دقيًقا مثلها، حلًوا أََرًجا حولها من تبعث التي الدقيقة الحلوة
أي إىل لتقدِّر الجميلة، الدقيقة الزهرة هذه إىل تنظر أن يكفي ودقته، حالوته يف النفس
أخواتها، ولتقطف لتقطفها تحتاج والتلطف والعطف والحب والرعاية العناية من حظٍّ
أخواتها ومن منها ن ولتكوِّ وبعض، بعضها بني ولتالئم بعض، إىل بعضها ولتجمع
يعطي نفسه العنوان هذا البنفسج. من حلًوا دقيًقا جميًال تاًجا الِعذَاب الِحَسان َقاق الدِّ
الرتف، يف ممعنة مرتفة أديبٍة مزاُج فهو صيقيل؛ جوزيه للسيدة الفني املزاج من صورًة
الفن عن ترىض وال الدانية، السهلة املطامع تقنعها وال القريب، اليسري الفن يرضيها ال
محبَّبًا جميًال بًا خالَّ والعناء الجهد هذا من يخرج وحتى والعناء، الجهد يكلفها حتى
الغليظة الرائعة الروعة بهذه الفن من ترىض ال أديبة مزاج وهو والقلوب، النفوس إىل
هي وإنما القلوب، أعماق إىل وتصل النفوس، إىل تنفذ أن قبل وتخلب وتسحر تبهر التي
يكره والذي مهل، عىل يتذوق الذي املرتف سعي إليه وتسعى الفن، التماس يف تستأنى
تلتهمه لم واألناة، الجهد بعد تريد ما إىل الفني الجمال من انتهت فإذا والتعجل، الرسعة
والسعي طلبه يف تأنَّت كما وإساغته تذوقه يف تأنَّْت وإنما ازدراًدا، تزدرده ولم التهاًما،
جنت، ما الفن جمال من الناس إىل ترد أن ْت وهمَّ ْت، أحسَّ ما تصوير أرادْت إذا ثم إليه.
التذوق، يف تأنَّت وكما الطلب، يف تأنَّْت كما اإلنتاج يف تأنَّْت وإنما تتعجل، ولم ترسع لم
نفوَسهم تخَطَف أن وال عجل، يف تبهرهم أن وال رسعة، يف قرَّاءها تسحر أن تريد ال وهي
فعَلْت فإذا رفيًقا، ا مسٍّ تمسها وأن هيِّنًا، سعيًا نفوسهم إىل تسعى أن تؤثر وإنما خطًفا،

بالقلوب. أدبها واستأثر النفوَس، فنُّها ملك فقد
ولكني الكتاب، هذا عنوان إيلَّ أوحى كله وبهذا الكتاب، هذا عنوان يوحي كله بهذا
وال العاجلة، للنظرة أستسلم ال التعبري، هذا صحَّ إْن األدب، يف موسوس مرتدد رجل
وإنما العنوان، جمال يخدعني وال األول، التأثر عىل أعتمد وال الرسيع، لالنفعال أومن
كما بيشء الناقد يمتاز وهل قليل. غري الظن سوء من يشء مع وأبحث وراءه، ا عمَّ أبحث
ما يقرأ أنه لَك زعم إْن االسم هذا يستحق الذي الناقَد تصدِّق وهل الظن! بسوء يمتاز
كل قبل الظن سيئ الناقد كال! التفاؤل؟ فيها مصطنًعا الظن بها ُمحِسنًا اآلثار من يقرأ
خالصة الحسن، كل حسنة ونيتي أقرأ ما أقرأ فأنا النية. سوء غري الظن وسوء يشء،
عىل وأخافه له، أقرأ الذي الكاتب أتهم وأنا أقرأ السوء. أشد سيئ وظني الخلوص، كل
أحتفظ أن عىل كله الحرص وأحرص بصناعته، يسحرني وأن يخدعني أن وأشفق نفيس،
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اآلثار، من نفيس يف الكاتب سيرتكه ما ألراقب اليقظة؛ من به أحتفظ أن أستطيع ما بكل
وروية صادق، شعور عن عليها حكمي يف وأصدر أصولها، إىل وأردَّها اآلثار، هذه وألحلِّل

غافلة. غري
يف أميض أن قبل الظن وسوء بالحذر نفيس وسلَّحُت العنوان، بهذا إذًا ارتبُت فقد
الوطني املتحف مدير «فيلدلفوس» األستاذ كتبها التي املقدمة أقرأ أكد ولم الكتاب، قراءة
واالرتياب؛ الشك من شيئًا تصوِّر وإنما الرضا، ر تصوِّ ال ابتسامًة ابتسمت حتى أثينا، يف
غري يف يسخر أن إىل فتنته تدفعه الكتاب، بجمال مفتونًا مقدمته يف األستاذ رأيت فقد
هذه ألن والدرس؛ بالبحث اليونان بالد تناولوا الذين والباحثني العلماء بأعمال رفق
كله، الشعر الكتاب هذا يثري حني عىل جماًال، وال شعًرا النفس يف تثري ال جافية األعمال

كله. والجمال
الباحثني العلماء ألعمال صديق ألني املرتاب؛ الشاك ابتسامة املقدمة لهذه ابتسمت
عن نُبُوٍّا وال غلظًة وال جفاءً فيها أجد فال قراءتها يف وأُمعن أقرؤها وألني اليونان، بالد عن
مهما والجمال، الشعر غري شيئًا تثري أن يمكن ال القدماء اليونان بالد ألن والفن؛ الشعر
يكن ومهما الفن. وأصحاب األدباء من أو والباحثني، العلماء من يتناولونها الذين يكن
أستبق لم ولكني له، االستعداد سيئ به، الظن سيئ الكتاب هذا استقبلُت فقد يشء من
من ليست — آنًفا قلُت كما — الكاتبة ألن ملاذا؟ االستعداد. سوءَ أستبق ولم الظن سوءَ
املهل أصحاب من هي وإنما الزهرة، وقطف اليد بمد يكتفون الذين املترسعني األدباء
ألنها بالعناية؛ خليقة ولكنها أذكرها، لم أخرى ولخصلة واالنتقاء، التخري وحسن واألناة،
تبهرك، أن وال تقهرك أن تريد ال متواضعة أنها وهي الكتابة، لهذه األدبية الصورة تكمل
اآلثار أجمل أنه عىل الفني أثرها إليك تلقي أن وال فرًضا، عليك نفسها تفرض أن وال
ملتكلم، بعدها كالم ال التي األخرية الكلمة أنه وعىل بالبقاء، وأجدرها بالعناية وأخلقها
والحس الذوق مرهف مرتف إنسان هي وإنما لقائل، بعده مقال ال الذي الفصل والقول
دعة يف الناس إىل ه يردُّ ثم ويتمثله، ويسيغه ويذوقه به، فيتأثر الجمال ى يتلقَّ والشعور،
لو يود وكأنه نفسه، يُظِهر أن من يشفق كأنه واالستحياء، الرتدد من ويشء وهدوء
ُمكَره األديب ولكن أحًدا، عليه يُظِهر فلم وفن جمال من أحس بما يحتفظ أن استطاع

يجد. ما ويكتب يحس، ما يعلن أن عىل
فيملؤها الفصول هذه يف يرتدد الذي الحياء هذا وأعجبني التواضع، هذا أعجبني
لخصم أقرأ ال بأني أشعر وأنا ذلك بعد الكتاب هذا وقرأت النفس، إىل ويحببها عذوبة
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وتشتد دائًما، للكاتب خصم فالناقد األصدقاء؛ من لصديق أقرأ وإنما الخصوم، من
ا جادٍّ اإليمان، هذا يف مرسًفا بفنِّه مؤمنًا الكاتب يكون حني الكاتب وبني بينه الخصومة
املزاج معتدل متواضًعا الكاتب كان فإذا وناقديه، قرَّائه عىل وأثره نفسه يفرض أن يف
السيدة أن إيلَّ ويُخيَّل محًوا، الخصومة هذه ومحا فشيئًا، شيئًا ناقده كسب النفس، عذب

الناقدين. صداقة ويرس سهولة يف يكسبون الذين الكتاب هؤالء من صيقيل جوزيه
هذا إىل تدفعني ولم طوري، عن تخرجني لم ولكنها فأعجبتني، الفصول هذه قرأت
اإلعجاب هذا أعجبتني ثائر، غري رًضا وأرضتني هدوء يف أعجبتني وإنما العنيف، الرضا
الذي وما األمر. من تزاول عما يرصفها أن دون متصلًة وادعًة لذًة للنفس يلذ الذي
بالد عن أحاديث فهي يشء؛ كل قبل موضوعها منها أعجبني الفصول؟ هذه من أعجبني
وألن ينقيض، ال البالد لهذه حبي ألن اليونان؛ ببالد يتصل ما بكل مشغوف وأنا اليونان،
وكل الرءوم. الكريمة لألم البكر االبن وفاء هو لها وفائي وألن له، حدَّ ال بها إعجابي
يرضه. لم أم ذلك أريض سواء الخالدة، البالد لهذه ابن فهو األرض هذه يف مثقف إنسان
البالد هذه يصور ألنه نفسه؛ اليونان بالد عن حديثها الفصول هذه من وأعجبني
من نفيس حفَظتْه ما يالئم تصوير ولكنه بعيد، أم هو أقريب أدري لسُت تصويًرا
اليونان فبالد اليونان. بالد حول أعواًما فيها أنفقت التي املتصلة الطويلة القراءات هذه
التي األشياء بني واالنسجام التالؤم قوامها للموسيقى، العليا الصورة هي بل موسيقى،
ألنه أيًضا؛ هو موسيقي البالد هذه عن صيقيل جوزيه السيدة وحديث أنفسها، يف تختلف
جوزيه فالسيدة االنسجام. ق ويحقِّ املالءمة فيحسن أنفسها يف تختلف أشياء بني يالئم
وال وحده، اليونان جديد عن تتحدث وال وحده، اليونان قديم عن تتحدث ال صيقيل
اليونان عن تتحدث وإنما واالختالف، الفرقة بينهما تكون وجديًدا قديًما لليونان تتصور
كانت كما اآلن حية اليونانية فالطبيعة متصًال. خالًدا حيٍّا جماًال الجميلة الخالدة الحية
خمسة منذ فيها يجري كان الذي النشاط نفس فيها يجري القدماء، اليونان أيام حية
يموتوا لم والنشاط والعمل واملنزلة الطبقة يف اختالفهم عىل اليونان وآلهة قرنًا، وعرشين
وتماثيلهم معابدهم أصاب قد أنشأتهم، التي البالد هذه يف أحياء يزالون ما ولكنهم بعُد،
هذه يف أحياء يزالون ما ذلك عىل ولكنهم الخطوب، وعادية الزمان ريب من أصابها ما
عليها جار التي آثارهم وألن وصورتها، ومزاجها قوامها ألنهم الخالدة؛ اليونانية الطبيعة
يسوءها أن ودون الجوهر، يتغري أن دون كثريًا أو قليًال تتغري قد مظاهر إال ليست الدهر

واالضطراب. التغري من يصيبها ما يشوهها أو

76



البنفسج تاج

يف يبعث الذي الدقيق القوي الحس هذا من ر تصوِّ ما الفصول هذه من وأعجبني
صامتًة، كانت وإن وتتكلم ساكنًة، كانت وإن تتحرك هي فإذا ونشاًطا، حياًة األشياء
الحزين التمثال هذا أعجبني ابتهاًجا. وال شكاة تعلن ال كانت وإن وتبتهج وتشكو
صاحبته عىل عدا قد قاسيًا عاديًا كأن وادعة، طفولة فيها وحرسة وهدوء سذاجة يف
تصوير أعجبني الربيء. قلبها يعذِّب محروًما عقيًما حبٍّا كأن أو العزيزة، لُْعبَتها فغصب
منه فأنشأت الضوء، ألوان عليه واختلفت األصيل، ودنا النهار تقدم حني «األكروبوليس»
ولكنها رائعة، إنها أقول ال صوًرا بعيد أو قريب من به تحيط التي الطبيعة مظاهر ومن
املوسيقي الجمال وهذا والعطف، للحب مثرية والنفوس، بالقلوب مستأثرة ساحرة فتَّانة
عليها خلعت وما «دلف» تصوير أعجبني انحالًال. وال فتوًرا وال ضعًفا يعرف ال الذي
كله الكتاب فصول يف أعجبني ثم حلوة. وسذاجة وجالل جمال من والتاريخ الطبيعة
ُكِتب الذي التاريخ بني والخلف، السلف بني والحديث، القديم بني الحسنة املالءمة هذه

يكتب. الذي والتاريخ
اللغة صفاء أعجبني أقول وهل الكتاب؟ يف األدبي األسلوب أعجبني أقول وهل
تصوير عىل وأقدره وأصفاه، وأدقه وجه أجمل عىل الفرنيس اللفظ وتخريُّ ونقاؤها،
أقول ال ولَِم جهد؟ وال محاولة غري يف القلوب إىل والنفاذ املرهف، والذوق الدقيق الحس
بيشء اإلعجاب هذا مع وأحسست كله، هذا أعجبني نعم، قلته! إن الحق أعدو ال وأنا ذلك
العربية لغتنا يف اليونان بالد عن ُكِتب شيئًا أعرف ال ألنني والحزن؛ األلم من قليل غري
جميع يف البالد هذه وبني بيننا فالصلة ذلك ومع الجميل، الصغري الكتاب هذا يشبه
عنها، والكتابة بها العناية عىل تحملنا وأن إليها، تدفعنا أن خليقة التاريخية العصور

األيام! هذه يف منا اليونان بالد يزورون الذين أكثر فما ذلك ومع
األقالم، به وتجري األلسنة به تنطق ما أجمل األوروبيني تلهم البالد هذه بال ما
مغلقة قلوبنا ألن أم علينا؟ بوحيها تضن عنَّا ُمْعِرضة أَِألنها شيئًا؟ نحن تلهمنا وال
وتذوق الجمال، إحساس وبني بيننا يحول ما وعيوننا أسماعنا ويف جامدة، ونفوسنا

الخالد؟! لوحيهما واالستماع الفن،
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خري إمي مدام الفرنسية باللغة كتبته

أنفسهم من وجدوا وما الخصومة، وسعتهم ما القديم وأنصار الجديد أنصار ليختصم
سبيله يميضيف الزمن فإن الجهاد؛ من إليه تحتاج فيما وامليض أثقالها، احتمال عىل قوًة
ويجرُّ منا، قوًما أمامه يدفع ولكنه وحده، يميض ال وهو وصلحهم، خصامهم برغم
والتطور التغيري من هو يريد حيث إىل وهؤالء بأولئك منتٍه وهو آخرين، قوًما وراءه
القديم عىل املحافظة يف واإلرساف والجمود الوقوف من هم يريدون حيث إىل ال والتجديد،

القديم. كل
حول «الرسالة» يف أصدقاؤنا ينرشه ما قراءة من فرغت أن بعد هذا يل خطر ولقد
من طائفة قراءة من أيًضا فرغت وقد وأصحابها، املحافظة وحول وأنصاره، التجديد
يوم من وتزداد أمامي، تجتمع والتي األخرية، الشهور أظهرتها التي الكثرية الكتب هذه
يحيط ا عمَّ بها فأنرصف فيها، وأنظر إليها، وأجلس لها، أفرغ أن يف عيلَّ وتلح يوم، إىل

يوم. كل فيها أعمل التي الحياة ظروف من بي
نختصم نحن فإذا الكتب، هذه بعض قراءة من فرغت وقد هذا، يف فكرت نعم!
يدفعنا حني عىل والتأويل، التفسري يف ونغلو الخصومة، يف ونرسف والقديم، الجديد يف
ظاهرة عند وقفت ولكني قوته، من اإلفالت إىل سبيل ال دفًعا التجديد طريق يف الزمان
الذي الفني العقيل الشكل هذا وهي واملفكرون، اد النقَّ عندها يقف أن تستحق لعلها
ونسعى بالغرب، نتأثر حني منذ كنا فقد األيام؛ هذه يف والغرب الرشق بني الصلة تأخذه
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يُفني السعي وكان التعبري، هذا صحَّ إْن إلينا ننقله أن ونريد منه، ونقتبس إليه،
وقلوبنا، عقولنا وحياة وتعبرينا تفكرينا يف غرِبيُّون نحن فإذا يفنيها، يكاد أو شخصيتنا
يسيئه، وَمن التقليد يحسن َمن منَّا وضعًفا؛ قوًة الغرِبيَّة هذه من تختلف حظوظنا وإذا
وكان فينا، دهم ويزهِّ الرشق أهل من املحافظني إىل ضنا يبغِّ هذا شخصيتنا ضعف وكان
نضيق وكنا واإلشفاق، العطف يشوبه لنا حبٍّا الغرب أهل من املجددين نفوس يف يثري
فيه، حرج ال طبيعيٍّا موقًفا وهؤالء أولئك من نقف لو ونتمنى هؤالء، وحب أولئك ببغض

ضيق. وال تكلف، وال
التجديد يريدون كانوا حني الحديث العرص هذا يف وشعرائنا كتَّابنا حال كانت كذلك
حتى والشعراء الكتَّاب شخصية فقويت األيام، هذه يف تغريَّ األمر ولكن إليه، يذهبون أو
كتَّابنا وأصبح جميًعا، والغرب الرشق يف حولها من الناس بها وآَمَن بنفسها آمنَْت
يف ا حقٍّ املثقفني من كثري عنهم يَْزَورُّ فال الشعر، ويقرضون النثر، ينشئون وشعراؤنا
النصح لهم ويخلصون فيقرءونهم أولئك يحبهم وإنما الغرب، أهل بهم يرفق وال الرشق،
سبيل يف قطعوها التي اآلماد ويقيسون فيدرسونهم هؤالء ويقدِّرهم والتشجيع، والنقد
أن دون الرشق، بالد يف الحضارة لهذه والتمكني الغربية، بالحضارة واالتصال التجديد

والفتور. الضعف يصيبها أو شخصياتهم تفنى
كتَّابنا عن وغريهما و«كمفمري» «جيب» يكتبه ما تقرأ حني تراه الذي هذا من وأغرب
كأنهم حتى الغرب يتمثلون َمن الرشق أهل من أن األيام هذه يف تالحظ إنك وشعرائنا.
ويشاركونه يشعر، كما ويشعرون يفكر، كما ويفكرون بلغته إليه فيتحدثون أهله، من
يف ُكتُبه نفسه الغرب يصدر حيث ُكتُبهم ويُصدرون الخالص، األدبي إنتاجه يف بهذا
نتلقى كنا كما فنتلقاها الغرب عواصم من إلينا تصل الكتب هذه وإذا باريس، أو لندرة
وتقريظ. نقد من الغرب كتب به تتناول بما صحفنا وتتناولها قبُل، من الغربية الكتب
التعبري، هذا صحَّ إْن ويهضمونه ويسيغونه الغرب يتمثلون الرشق أهل بعض وترى
يتحدثون ثم به، قوميتهم ويغذُّون عليه، شخصيتهم ويغلبون أنفسهم، يف ويذيبونه
ثروة ثروتنا إىل أضيفت قد مصفاة، تفكرينا بطرائق معنا ويفكرون مهذَّبة، بلغتنا إلينا

االستزادة. يف فنلح منه ونستزيد ونستعذبه، نحبه ثمًرا وآتت فأخصبت أخرى،
ماديٍّا بينهما االتصال كان أن بعد وفنيٍّا عقليٍّا اتصاًال بالغرب الرشق يتصل وكذلك
ثروة إىل فنضيف ا، حقٍّ مغنية قيمة واسعة خطوات التجديد يف نتقدم وكذلك تقليديٍّا،

ثروتنا. إىل الغرب يضيف كما الغرب
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من وصفتها التي الحال هذه يمثِّالن كتابني عن اآلن إليك أتحدث أن أريد وأنا
ُكِتبت فقصة الكتابني هذين أحد فأما والغرب. الرشق بني الكريم املتكافئ االتصال
واآلَخر خالص، قصص الكتابني أول بالعربية، ُكِتبت فقصة اآلَخر وأما بالفرنسية،
مرصي لكاتب واآلَخر خري، إمي السيدة هي لبنانية لسيدة الكتابني أول تمثييل. قصص

الحكيم. توفيق األستاذ هو
ثَْت وتحدَّ عام، من أكثر منذ عنه سمعنا وقريتها»، «سلمى فهو: خري مدام كتاب أما
منذ خري مدام ألقتها محارضٍة يف فصوله بعض علينا وقرأَْت بخالصته، صاحبته إلينا
يوم يف الفرنسية الثقافة أصدقاء يجتمع حيث الكونتننتال، قاعات من قاعة يف عام
ومن الكتاب هذا من سمعنا ما أحببنا قد وكنا الشتاء، أثناء أسبوع كل من الجمعة
إلينا ويعود طبعه، يتم أن بعد معه نقضيها لذيذة ساعات أنفسنا ومنينا عنه، الحديث
ورأيي، بنفيس الظن أيسء االحتياط، شديد ولكني الجديد، الفرنيس ثوبه يف باريس من
رًضا من أحسست بما الظن أسأت أني أخفي ولسُت العجىل، األحكام هذه إىل أطمنئ وال
يف خري مدام براعة الرضا هذا مصدر يكون أن وأشفقت املايض، العام يف الكتاب هذا عن
الكتاب إيلَّ يصل حتى أنتظر أن الخري أن وقدَّرت اإللقاء، حسن من وحظها املحارضة،

الجميل. وحديثها العذب صوتها ومن صاحبته، من بعيًدا فأقرأه
رضيت أني أخفي ولسُت ساعات، إليه فخلوُت أسابيع، منذ الكتاب هذا إيلَّ ووصل
وقفَة أخرى فصول عند ووقفت عظيًما، إعجابًا منه بفصول وأُعِجبُت كثريًا، رًضا عنه

فيه. إرساف ال الرضا من بيشء يشعر َمن
التي للقرية وتصوير لبنانية، فتاة قصة فهو عنوانه؛ من ظاهر الكتاب موضوع
وقد وقريتها، لسلمى فتوغرافية صورة كتابها بأن تنبئنا واملؤلفة فيها، وماتت عاشت
يشء ومصدر الكتاب، فضل مصدر نفسه الوقت يف وهو حق، هو بل ا حقٍّ هذا يكون
كان بل فتوغرافيًة، صورًة يكن لم الكتاب هذا أن لو أود كنُت وكم عليه، يالحظ مما
تظهر صورًة الفتوغرافية، اآللة عمل من ال اإلنسان عمل من صورًة فحسب، صورًة
الحقائق هذه إساغة عىل به ونستعني إليه نأنس واضًحا ظهوًرا الكاتبة شخصية فيها
فتوغرافيًة؛ صورًة خري مدام أرادت كما كانت القصة ولكن الكتاب، عليها يشتمل التي

والتأثري. الحياة من كثريًا شيئًا وفقدت بالدقة، وامتازت بالصدق، فامتازت
— كتاب كل يف نقرؤه نكاد مألوف يشء هي وإنما طريفة، وال غريبة القصة ليست
كتاب كل يف نجده ونكاد املايض، القرن يف أُلَِّفْت كثريٍة كتٍب يف نقرؤه نكاد — هللا أستغفر
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إىل يسلمهم حتى الحب يضنيهم الذين العشاق عن يتحدث حني العربي األدب كتب من
أبوها، مرض لبنان، شمال يف لقريتها مجاورة قرية من فتحي سلمى أحبت فقد املوت.
الفتى هذا فيها فلقيت املزرعة، إىل بالذهاب هي وانفردت تمريضه، عىل أمها وقامت
عرف ثم ثَا، تحدَّ ثم إليه، هي ومالت إليها الفتى فمال اليشء، بعض املثقف املورس الغني
من األب برئ ثم نفسها، عليها وملك الفتاة قلب الحب مأل ثم صاحبه، أمر منهما كلٌّ
عىل األب ظهر ثم فيها، يلتقيان ساعات يختلسان فكانا املحبني، لقاء وانقطع مرضه
وأرسله فاعتذر، الزواج، عليه ويعرض الفتى يعاتب وذهب الفتاة، فرضب األمر، بعض
الفتاة وأصاب النيل، ضفاف عىل حبه فيها ويبدِّد الثروة، فيها يلتمس مرص إىل عمه
الفتاة وزوجت اليأس. كان ثم أحيانًا، ويضاعفه حينًا يخففه األمل كان عميق حزن
تستطع لم ولكنها ذلك، يف وجدَّت له، تُخلص أن فحاولت بها، يَْكَلف كان شاب من
واإلخالص األول بحبها الوفاء عن وجسمها قلبها فيضعف القديم، حبها من تخلص أن

الحياة. هذه من ينقذها حتى بها يزال ما مرض فيأخذها زوجها، لحب
يشء ذلك مع القصة جمال ولكن مبتَكر، غريب يشء القصة يف ليس أن ترى فأنت
إليك ينقل الذي الفتوغرايف التصوير هذا يظهر فيما ومصدره فيه، الشك إىل سبيل ال
الذي الطبيعي وجمالها ووداعتها، سذاجتها نحب حياة من فيها وما لبنان قرى من قريًة
الخالص اإليمان فيه يمتزج والذي الحضارة، يف اإلغراق يشوهه ولم التكلف يفسده لم
يف املنتج النشاط يملؤها التي الحياة هذه نحب أو نعم، الحرة. الخالصة بالحياة الحر
النوع هذا أيًضا نحب ولعلنا السكون، فصل يف الهادئة الراحة وتملؤها العمل، فصل
بفلسفة تأثر وال ترف، وال تكلف غري يف اإلنساني القلب من ينبعث الذي العشق من
هذا وفوق كله هذا بعد نحب نحن ثم واالستقصاء. والتحليل البحث عىل وتهالكه العقل
الشاهقة الجبال لهذه املختلفة؛ أشكالها يف لبنان لطبيعة الفتوغرافية الصور هذه كله
التي األودية ولهذه املخرض، بالشجر الربيع ويزينها الشتاء، كان إذا الجليد يكسوها
وحب الحياة، عىل به يستعني الذي القوت منها ليستخرج عنيًفا جهاًدا اإلنسان يجاهدها
بها َليُْفتَنُون أنهم حتى وأوديتهم، وجبالهم لطبيعتهم الساذج الصادق القوي اللبنانيني

شعراء. جميًعا تجعلهم فتنًة
بل وحده، موضوعها تصوير يف صادقًة ليست أنها القصة هذه أمر من والغريب
الفنية؛ املهارة ناحية بها أريد نفسها، الكاتبة نواحي من ناحية تصوير يف صادقة هي
بعض نفسها تجاِهد الكاتبة كأن اللغة، واستقصاء والبطء الضعف من يشء أولها ففي
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إليها وألقت طيًعا، قلمها أصبح مرحلتني أو مرحلًة القصة يف مَضْت إذا حتى اليشء،
قد كأنها سمحًة حرًة فانطلقت الفرنيس، األسلوب لها واستقاد أَِعنَّتها الفرنسية اللغة
بأن نثق أن حقنا من كان ولهذا أوله، من خريًا الكتاب آِخر كان لهذا التمرين؛ أتمت
من بدٌّ يكن لم وإذا أصدرته. الذي من خريًا سيكون خري مدام ستصدره الذي الكتاب
الكتاب؛ منه يربأ لم اللغة يف التهاون من شيئًا ألن آسف فقد العيب، بعض أالحظ أن
إليها تدعو أن إال أدبي كتاب يف توجد أن ينبغي ال مبتذلة عامية ألفاظ استُْعِمَلْت فقد
مدينون أننا القول وجملة و١٤٠. ٧٢ صفحة يف يوجد ما األمثلة أوضح من ولعل النكتة،
من ا جدٍّ أكثر أملنا ولكن املمتع، الكتاب هذا مع قضيناها قيِّمة لذيذة بساعات خري ملدام
كثريًا. خريًا املقبلة جهودها من ولننتظر به، َوْلنهنِّئها األول جهدها لها َفْلنشكر رضانا،
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الحكيم توفيق العربية باللغة كتبه

بل وحده، العرصي العربي األدب يف أقول ال خطر، ذو فحادث الكهف» «أهل قصة أما
به مغتبًطا هذا وأقول احتياط، وال ظ تحفُّ غري يف هذا وأقول كله، العربي األدب يف أقول
وهو يقول أن يستطيع حني يبتهج وال يغتبط ال العربي لألدب محب وأي له، مبتهًجا
للكتَّاب، ُفِتح قد جديًدا بابًا وإن إليه، وأُِضيف فيه نشأ قد جديًدا فنٍّا إن يقول بما واثق
أنهم نقدر كنَّا ما رفيعة بعيدة آماد إىل منه وينتهوا يلجوه، أن عىل قادرين وأصبحوا

اآلن! فيها يفكروا أن يستطيعون
أزعم ولسُت جديًدا، عًرصا العربي األدب يف يؤرِّخ خطر ذو حادث القصة هذه نعم،
برئت قد أنها أزعم ولسُت العربي، أدبنا يف التمثيلية للقصة أريد ما كل قت حقَّ قد أنها
بعض من يخلو ال لعله حساب الحكيم توفيق األستاذ مع يل سيكون بل عيب، كل من
العربي، األدب يف ُوِضعت قصة أول إنها أقول أن يف أتردد ال ذلك عىل ولكني العرس،
وأضافت العربي، األدب أغنت إنها يقال أن ويمكن ا، حقٍّ تمثيليًة قصًة ى تُسمَّ أن ويمكن
أن له وأتاحت العربي، األدب شأن من رفعت قد إنها يقال أن ويمكن له، تكن لم ثروة
العربي باألدب يعنون الذين إن يقال أن ويمكن والقديمة، الحديثة األجنبية لآلداب يثبت
لطفولتنا رحمة وال إشفاق وال فيه عطف ال خالص إعجاب يف سيقرءونها األجانب من
يستطيعون األجانب اد نقَّ من الخالص األدب يحبون الذين إن يقال أن يمكن بل الناشئة.
خصبًا، متاًعا فيها وسيجدون قويًة، لذًة فيها فسيجدون لهم، تُرِجمْت إْن يقرءوها أن
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ينشئها التي البارعة التمثيلية القصص به يخصون الذي كهذا عذبًا ثناءً عليها وسيثنون
األوروبيني. الكتَّاب كبار

أوروبيًة وال خالصًة، مرصية ليست … أوروبية؟ القصة أهذه مرصية؟ القصة أهذه
وقد القوي، األوروبي والروح العذب املرصي الروح من معتدل مزاج ولكنها خالصًة،
منهما تأتلف اللذين الروحني هذين بني يفرِّقوا أن الفنيني غري عىل العسري من يكون

القصة.
يتميزوا أن يستطيعون واألجنبي العربي األدب يف قوية مشاركة لهم الذين ولكن
بهذا يشعرون وحني وعذوبتها، النفس سهولة القصة يف يجدون حني الروحني هذين
وحني يقرءون، وهم حني إىل حني من الوقوف إىل يضطرهم الذي الخفيف العبث
منذ مختلفة أزمان يف رتها صوَّ كما اآلن املرصية النفس ر تصوِّ وُجَمًال ألفاًظا يجدون
الذي الدقيق الخصب العميق التفكري هذا يجدون حني ثم عربي، أدب للمرصيني كان
أو للشك عرضًة الحقائق من حقيقًة يرتك أن ويأبى الدقة، يف ويغلو التعمق يف يُلح
عىل فيه نفسه يرسل أن وأبى وأراده، ذلك د تعمَّ قد الكاتب يكون أن إال للغموض، هدًفا

الظروف. لبعض مراعاًة سجيتها
وروًحا ظريًفا مرصيٍّا روًحا القصة هذه يف يتبينوا أن من اد النقَّ يمكِّن هذا كل

وشكلها. القصة موضوع عند قصريًة وقفًة َوْلنقف قويٍّا، أوروبيٍّا
بني ظاهر وفرق استكشفه، وإنما الكاتب، يخرتعه فلم القصة موضوع فأما
األحيان من كثري يف أصعب يكون أن االستكشاف ولعل واالستكشاف، األدب يف االخرتاع
الكريم، القرآن يف موجود القصة موضوع عسري، صعب هذه قصتنا يف وهو االخرتاع، من
من حظ لها التي املسيحية القصص يف معروًفا كان القرآن يف يوجد أن قبل وهو
رومي ملك اضطهاد من أشفقوا الذين الكهف أهل حديث أنه تعلم أن ويكفي التقديس،
ثالثمائة فيه فناموا الكهف، إىل وأووا الظالم، امللك هذا من بدينهم ففروا للمسيحيني،
فعادوا الناُس، وأنكرهم الناَس، فأنكروا وجل، عز هللا بعثهم ثم تسًعا، وازدادوا سنني

إليه. هللا قبضهم وفيه كهفهم، إىل
وأسمى أعذب هي كريمة آيات يف القرآن يف هللا َها قصَّ قد القصة هذه أن تعلم وأنت
القصة هذه مثل تستغل أن العسري من أن تعلم وأنت العربي، البيان آيات من نعرف ما
استغالًال الدينية الكتب يستغل أن الحديث العرص يف يتعود لم الذي العربي، أدبنا يف
والشعر للقصص موضوعات املقدسة الكتب يف يلتمسوا أن األوروبيون تعوََّد كما فنيٍّا،
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أن الحكيم توفيق األستاذ استطاع فإذا واملوسيقى. والتصوير والنقش والنحت والتمثيل
املوضوع هذا يف ينشئ وأن القرآن، لها فصَّ قصٍة يف أو القرآن يف قصته موضوع يلتمس

مًعا. وبراعته بشجاعته يَُهنَّأ أن خليًقا كان بديًعا، فنيٍّا أثًرا
ولم الكريم، القرآن َله وفصَّ املسيحيني أحاديث عرفته رشقي، إذًا القصة فموضوع
الذين األوروبيني املؤلفني من كغريه إذًا ومؤلفنا الطريق، هذه من إال األوروبيون يعرفه
كغريه مؤلفنا ولكن واإلنجيل، التوراة يف أحيانًا التمثيلية لقصصهم املوضوعات يلتمسون
يف جاء وما املسيحيني أحاديث عرفته ما حكايًة يَْحِك لم األوروبيني املؤلفني من أيًضا
فلسفة وفيها خصب، وفيها قوة، فيها أخرى حياًة الكهف أهل يف بعث وإنما القرآن،
أنحاء من والبيئات العصور اختالف عىل العامة اإلنسانية بالحياة االتصال من تمكِّنها
هذه يف يُدِخل وهو املسيحية. األحاديث بها وعنيت القرآن، بها ُعني التي الناحية غري
وعنرص عنرصالفلسفة، عنرصان: أهمها القديمة، القصة تُدِخلها لم عنارصجديدة الحياة

الحب.
تصورهم وكما القرآن، يصورهم كما األشخاص هؤالء بني ا جدٍّ عظيم فالفرق
له حدَّ ال وإيمان لها، حدَّ ال ووداعة لها حدَّ ال سذاجة يف الرشقية املسيحية أحاديث
دت تعقَّ وقد الحكيم، توفيق األستاذ رهم يصوِّ كما األشخاص هؤالء وبني عليه، غباَر وال
املطلقة، والوداعة املطلقة، السذاجة هذه منهم اثنان ففقد أيًضا، عقولهم دت فتعقَّ حياتهم
الراعي، يمليخا هو واحد، شخص إال منهم الخصال بهذه يحتفظ ولم املطلق، واإليمان
أبطال يجعلهم أن الكاتب استطاع األشخاص لهؤالء الجديد التصوير من النحو وبهذا
يتجاوز أن استطاع ملا األوىل بخصالهم لهم الكاتب احتفظ قد ولو حديثة، تمثيلية قصة
فالكاتب الكنائس، أمام الوسطى القرون يف تُمثَّل كانت التي األرسار قصص أبطال بهم
أشخاصها خلق قد الحقيقة، يف لها مخرتع ولكنه األمر، ظاهر يف لقصته مستكشف

بال. عىل منا ألحد يخطر يكن لم ما الفلسفي الحوار من بينهم وأدار جديًدا، خلًقا
ولكن إليها، ينتهي أن الكاتب أراد التي الفلسفة تحقق أن العسري من يكون وقد
وال متعصبًا، ليس فهو فضائله؛ من وفضيلة الكاتب، مزايا من َمِزيَّة نفسه العرس هذا
مذاهب من بعينه مذهبًا أو بعينه رأيًا عليك يفرض أن يريد ال وهو بالهوى، متأثًرا
دقيق وهو واملذاهب، اآلراء من طائفة يف التفكري نفسك يف يثري أن يريد وإنما الفلسفة،
بحث غري يف الناس ضعاف يتابعه أن مخافَة رصاحٍة يف رأيه يعلن أن يحب ال متواضع
وأن فيها تفكر أن يحسن املسائل من طائفة إىل ينبِّهك بأن إذًا يكتفي فهو تفكري، وال
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بني الصلة ما البعث؟ ما الزمن؟ ما إليه. تنتهي أو به تظفر لعلك الحل، لها تلتمس
يحيوا، أن الناس يستطيع امَلَلكتني بأي واألحياء؟ الحي بني الصلة ما والزمن؟ اإلنسان
بهذه أم ونبغض، نحب بها والتي القلب يها نسمِّ التي امَلَلكة بهذه الحياة؟ يف ينتجوا وأن

األشياء؟ بني ونالئم ونحلِّل نفكِّر بها والتي العقل يها نسمِّ التي امَلَلكة
والكاتب الوقوف، فتطيل عندها تقف وأن فيها، تفكر أن خليقة املسائل هذه كل
ليس شديد. رفق وفيه مؤثرة قوة فيه نادًرا، بديًعا فنٍّا لذلك ويصطنع نفسك، يف يثريها
به تمر قد ما إىل ويلفتك ويسايرك، معك يتحدث صديق ولكنه أستاذًا، وال معلًما هو
قرَّائه مع السرية حسن كان عربيٍّا كاتبًا أعرف ال إليه. تنظر أو عنده تقف أن دون
تيٍه وال إذالٍل غري يف ونفعهم ا، حقٍّ وأرشدهم ا، حقٍّ أكربهم فقد الحكيم؛ توفيق كاألستاذ

كربياء. وال
غري ويف عناء، وال تكلُّف غري يف القصة هذه يف الكاتب أدخله الحب هذا والحب!
تبلغ قويتني، صورتني يصوِّره أن الكاتب استطاع والذي الديني، للشعور مصادمة
عنايًة األوروبيني والشعراء الكتَّاب أشد عند إال نجده نكاد ال ا حدٍّ القوة من إحداهما
طاهرًة صوفيًة قوًة بالحب األخرى وتبلغ وتنوعها، اختالفها عىل ولذَّاته وآماله بالعشق

والقديسني. املتصوفة كبار عند إال نجدها نكاد ال شائبة، كل من بريئًة
التي الواقعة والحياة ، حدٍّ غري وإىل ٍظ تحفُّ غري يف الكاتب برباعة معجب أني أعرتف
والذين اليومية، أعمالهم من أكثر يف يتفكرون ال الذين العاديون الناس هؤالء يحياها
فأتقن الكاتب رها صوَّ كيف فيها، والحديث رها تصوُّ يحسنون وال الفلسفة، يذوقون ال
املختلط اإليمان وهذا واملدينة، القرص أهل من به يحيط وَمن امللك، شخص يف تصويرها
فيهم متعلمني، أنصاف األمر حقيقة يف ولكنهم العلم، يصطنعون قوم به يمتاز الذي
يكونوا أن يريدون ولكنهم غفلة وفيهم فالسفًة، يكونوا أن يريدون ولكنهم سذاجة
يُؤثِرون وكأنهم يظهروا أن يريدون ولكنهم عليها، وحرص للحياة حب وفيهم أذكياء،
غالياس! املؤدب شخص يف صوَّره حني الحكيم توفيق األستاذ أبرع ما الحياة. عىل اإليمان
يجب بل تقرأها، أن تستطيع مطبوعة فهي القصة، لك ص ألخِّ أن تريدني ال أظنك

البديع. األدبي األثر هذا يجهل أن العربي األدب يف ملثقف ينبغي فما تقرأها، أن
ولكن إمالئها، إىل أحتاج أالَّ أحببت ما أشد وما هذه! ِلَلكن أسفي أكثر وما ولكن!
من حقه إليه أؤدي فلن الكاتب فيه ألُْم ومهما ا، حقٍّ يسوءني أحدهما عيبان: القصة يف
كاتٌب فيه يتورَّط أن ينبغي ال الذي الخطأ هذا اللغة، يف املنكر الخطأ هذا وهو اللوم،
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ال جديًدا فتًحا العربي األدب يف فتح قد الحكيم، توفيق كاألستاذ كاتٍب عن فضًال ما،
هذه عند أقف أن عن «الرسالة» وأُكرب قصته، وأُكرب األستاذ، أُكرب أنا فيه. الشك إىل سبيل
ويمس والرصف، النحو بعضها ويمس اللغة، جوهر بعضها يمس التي القبيحة األغالط
إىل أطلب أن ويف عنيًفا، قاسيًا أكون أن يف أتردد وال الجمل، وتركيب األسلوب بعضها
بعد أخرى مرة القصة َطبْع يعيد وأن الجميلة، هذه طبعته يُلغي أن شدة يف األستاذ
ما ولعل أراد، إْن اإلصالح هذا عنه أتوىلَّ بأن سعيد وأنا األغالط، من فيها ما يُصِلح أن
صوابه من يستوثق أن إىل يضطره وأن يعظه، أن خليق الثانية الطبعة من سيتكلفه

الناس. بني يذيعه أن قبل يكتب فيما اللغوي
من األوىل هي القصة ألن يسري؛ ذلك عىل ولكنه خطره، فله الثاني العيب أما
الشعر وغلب الفلسفة غلبت فقد نفسه؛ بالتمثيل يتصل العيب هذا يقولون. كما نوعها،
املواضع، بعض يف فأطال تُراَعى، أن يجب حقوًقا للنظَّارة أن نيس حتى الكاتب، عىل
بعض يف ق وتعمَّ يُجِمل، أن يجب وكان املواضع بعض يف ل وفصَّ يوجز، أن يجب وكان
النظَّارة عىل الكثري من أن عىل يوافقني ولعله باإلشارة، يكتفي أن يجب وكان املواضع
عىل برسكا تقصها التي ا، جدٍّ الطويلة ا، جدٍّ الجميلة القصة لهذه امللعب يف يستمعوا أن

القديس. عشيقها مع الكهف يف تموت أن اعتزمت وقد تودِّعه، وهي غالياس
حريص وأنا تُمثَّل، أن ال تُقَرأ أن خليقًة القصة يجعل ألنه الخطر؛ عظيم العيب هذا
عىل األستاذ يد سيضع تمثيلها بأن الثقة كل واثق القصة، هذه تُمثَّل أن الحرصعىل أشد
إصالحه ومن األخرى، قصصه يف العيب هذا اتَِّقاء من وسيمكِّنه فني، عيب من فيها ما

القصة. هذه يف
تُرتَجم وأن العربية، اللغة إىل خري مدام قصة تُرتَجم أن مخلًصا أرجو فإني بعُد؛ أما
من تؤدياه أن ينبغي ما القصتان لتؤدي الفرنسية؛ اللغة إىل الحكيم توفيق األستاذ قصة

والغرب. الرشق بني املنتجة الصحيحة الصلة تحقيق
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األستاذ سيدي

األدبي جهدنا يف الجديد الجيل رأي نعرف أن أصحابي، ويعني ا حقٍّ أيعنيني أدري لست
سبيل ال املعارصين برأي الصحيح العلم ألن الجديدة؛ األدبية حياتنا يف أثر من أحدثنا وما
يشق قد نفسه الجديد الجيل إن ُقْل أو إليه، توصل التي السبيل توجد تكاد ال أو إليه،
الحادة العواطف هذه من بريئًا مستقيًما صحيًحا رأيًا فينا لنفسه يصور أن ا جدٍّ عليه
ألنفسهم يكوِّنون فيما التأثري أشد وتؤثِّر الشباب، نفوس عىل تسيطر التي الجامحة
يف اإلغراق إىل اإلعجاب يدفعه ُمْعَجب بني فهم املعارصين. والشعراء الكتَّاب يف آراء من
اليسري من ليس أن أعتقد وأكاد الذم، يف اإلغراق إىل السخط يدفعه ساخط وبني الثناء،
جليٍّا واضًحا يظهر ال الرأي هذا ألن ا؛ حقٍّ فيه الناس رأي يعرف أن شاعر أو لكاتب
يف وديعًة الشاعر أو الكاتب يصبح حني إال والظروف، واألهواء العواطف تأثري من بريئًا
عىل وثناءك وِيفَّ، أصحابي يف رأيك الشكر أجمل لك أشكر فأنا ذلك ومع التاريخ، ذمة
علينا ثناؤك يكون وأن صحيًحا، فينا رأيك يكون أن يرسني كما ويرسهم وعيلَّ، أصحابي

التقدير. يف اإلرساف إىل يدعو الذي الحب يف اإلرساف من خالًصا
بهذا اإلعجاب أظهرها ولكن مختلفة، آثاًرا نفيس يف فرتك املمتع كتابَك قرأُت لقد
تعرُّف إىل الخصب االتجاه وهذا الغني، الواسع االطَِّالع وهذا العميق، املستقيم التفكري
بكتابك إعجابي دفعني وقد واملستقبلة، والحارضة املاضية حياتها ملرصيف األدبي الروح
قد بأنهم واثق وأنا فيهم، وأذعته الرسالة قرَّاء به فآثرُت نفيس، به أختص أالَّ إىل القيِّم
وا وهمُّ أثنيت، ما بمثل عليك وأثنوا حمدت، ما مثل منه وحمدوا رأيت، ما مثل فيه رأوا

أناقشها. أن اآلن أنا أريد كما اآلراء من فيه جاء ما بعض يناقشوا أن
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يتجاوزهما أم عليه، وردِّي الرسالة يف إذاعته عند هذا كتابك أمر أيقف أدري ولسُت
خليق فكتابك كثريون. اد ونقَّ مختلفون كتَّاب فيها يشرتك عريضة، طويلة مناقشة إىل
كل أتناول أن أستطيع فلن أفعل ومهما قيِّم، جديد فيه التفكري أسلوب ألن املناقشة؛ بهذه
أفعمت التي املتباينة الكثرية آرائك من والتمحيص بالنقد تناوله إىل بالحاجة أشعر ما
أدعها أن أستطيع ال اآلراء، هذه من قليلة طائفة عند أقف ولكني إفعاًما، كتابك بها

تعليق. وال نقد غري من تميض
قبل مرص، يف الفكر شئون يه تسمِّ فيما رأيُك اآلراء: هذه من عنده أقف ما وأول
وتأثًُّرا وتقليًدا محاكاًة كلها كانت الشئون هذه أن ترى فقد فيه. نشأنا الذي الجيل
طريَق لنا ففتح السيد لطفي األستاذ جاء حتى األدبية، مُلثُِلهم خالًصا واحتذاءً للعرب،
قليل؛ غري اإلرساف من شيئًا فيه لكن الحق، من يشء هذا رأيك ويف األدبي، االستقالل
األيام، من يوم يف ا تامٍّ محًوا املرصي األدب من ُمِحيَْت املرصية الشخصية أن أعتقد فلست
املرصيني أن أعتقد ولسُت املرصيني، لغة يف مدلول لها يكن لم «أنا» كلمة أن أعتقد ولسُت
والنشاط. الحياة عليهم فَردَّ عنه، تتحدث الذي الجيل هذا أقبل حتى إغماء شبه يف كانوا
إىل ذابلًة ذاويًة كانت األدب يف املرصية الشخصية أن هو لك يصح أن يمكن ما كل
عىل الشخصية هذه ولكن املماليك، عرص بآِخر يبتدئ لعله األوقات من وقت يف بعيد حدٍّ
الكتَّاب آثار يف الضئيلة أشعتها ترتدد حيًة ظلت بل تُْمَح، ولم تَُمْت لم وفتورها ذبولها
أيام يف املرصي األدب تقرأ أن ويكفي الحديث، العرص كان أن إىل والعلماء، والشعراء
جذَّابًة وكانت منتجًة، قويًة كانت األدبية شخصيتنا أن لتعلم املماليك، أيام وقبل املماليك
منها أقوى خاص بنوع الشعر يف كانت املعنوية. حياتنا فروع من فرع كل يف بًة خالَّ
فيه نفسك وستجد واضحًة، فيه صورتك فستجد زهري البهاء ديوان واقرأ األيام، هذه يف
الشاعر هذا عند وقوًة جالءً أشد كله هذا وستجد ممثلًة، فيه عواطفك وستجد ظاهرة،
شائع هو بل الشاعر، هذا عىل مقصوًرا ليس واألمر املعارصين، شعرائنا عند منه القديم

وعلمائنا. كتَّابنا يف شائع كذلك وهو ملرص، الرتك فتح قبل جميًعا شعرائنا يف
الحضارة نئوي أن لنا أُِتيح ملا واهيًة، وفاترًة فانيًة ضعيفًة شخصيتنا كانت قد ولو
الرشق أقطار عليها واألوروبيون التتار أخذ حني الضياع، من ونحفظها اإلسالمية،
فأنت غامضًة؛ وال خفيًة والوهن الضعف عصور يف الشخصية هذه تكن ولم والغرب،
املايض القرن أول يف عاشوا الذين املتأخرين الشعراء هؤالء شعر يف واضحة تجدها
كانوا أنهم إلينا يُخيَّل والذين فيه، النظر نطيل وال شعرهم، نحب ال والذين أثنائه، ويف
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يمحو أن يستطيعوا لم الشديد التقليد هذا برغم ولكنهم التقليد، يف فيرسفون يقلِّدون
ينتهي، ال يشء فذلك هنا األمثال لك أرضب أن أستطيع ولست يخفوها، أن وال مرصيتهم
التصحيح، إىل محتاج األدب يف املرصية الشخصية هذه عىل حكمك أن لك أؤكد ولكني
وكما الغربي، األدب تقرأ كما املرصي أدبنا قرأَت إْن التصحيح، هذا عىل قادر وأنت
ستجد ولكنك كثريًا، بديًعا فيه وستجد تقليًدا، فيه ستجد القديم. العربي األدب تقرأ
وتجدها مرص، أرض من وجهت وأينما ذهبت، حيثما تحسها واضحًة مرصيًة نزعًة فيه
يف املألوفة، أطوارهم عن األوروبية الثقافة تخرجهم لم الذين املعارصين املرصيني عند

عليها. والحكم بها والتأثر الحياة إىل النظر ويف والتفكري، الشعور
واالبتسام للقضاء اإلذعان من معتدل مزاج فيها اليشء، بعض صوفية النزعة هذه
ومن العمق، يف مرسًفا وال الظلمة، شديد ليس حزن من معتدل مزاج وفيها للحوادث،
من كثري يف تُِمضُّ مقنَّعة، بالغة ذلك عىل ولكنها اللذع، شديدة وال عنيفًة ليست سخرية
الكهف. أهل يف تجدها لعلك منك، ا جدٍّ قريبًا نفسها النزعة هذه تجد ولعلك األحيان،
عنها وأزال الشخصية هذه جال وإنما تكن، لم مرصيًة شخصيًة يحدث لم إذًا فجيلنا
من حظها وزاد النشاط، منحها وإنما الحياة، يمنحها لم وجيلنا واألستار، الحجب
وراء، إىل االلتفات عىل ترص كانت أن بعد األمام إىل فلفتها وجهتها وغريَّ االستقالل،

القليل. باليشء هذا وليس
هذا لك أحب ال ولكني اإلغريقي، الفن ويف املرصي، الفن يف بآرائك ُمعَجٌب وأنا
والتمحيص، للنقد تثبت ال التي القواعد وإقامة العامة، األحكام استخالص إىل اإلرساع
عىل قضيت حني فأصلحته اإلرساع هذا بعض أحسست قد نفسك أنت أنك ذلك وآية
وأرسعت األوىل يف أرسعت أنك وسرتى آِخره، يف لهم قضيت ثم الكتاب، أول يف اليونان
اليونان أن الحق من فليس جميًعا. فيهما األناة تصطنع أن خليًقا وكنَت الثانية، يف
يف أنكْرتَها التي هذه اليونان روحية أن الحق من وليس غري، ليس مادة أصحاب كانوا
اليونان فحظ وحده؛ ديونيزوس إلههم من جاءتهم قد آِخره، يف وعرْفتَها الكتاب أول
تظهر أن قبل واألودسا، اإللياذة يف القصيص شعرهم يف بيِّنًا تجده قديم، الروحية من
ر متأخِّ اليونان عند اإلله هذا ظهور أن تعلم وأنت ديونيزوس، لدين العنيفة اآلثار فيهم
الحياة هذه يعطهم لم وأنه تراقيا، من جاءهم أجنبي إله الظن أكرب يف وأنه العرص،
خاص، بنوع أفالطون وعند تالميذه، وعند سقراط عند نجدها التي العليا الروحية
مختلط مجهول عالم إىل طموح وكلها تصوُّف، كلها أخرى روحية حياة أعطاهم وإنما
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الروحية من النوع هذا وكان والكنايات، الرموز عنه وتعربِّ واأللغاز، األرسار به تحيط
الريف وأهل كله، الشعب فيه يساهم مشرتك شائع أحدهما مختلفني؛ مظهرين ذا
وتشرتك األرسار تتعلم التي هذه هي معينة، طائفة عىل مقصور واآلَخر خاصًة، منهم
ِعْلمها عندنا، الصوفية بطرق يشء أشبه ديونيزوس دين فكان وإحيائها. إقامتها يف
الشعب أفراد بني شائع الغليظ العميل ونشاطها املتصوفة، خاصة عىل مقصور الصحيح
التمثيل، إله أنه وحسبك عميًقا، قويٍّا اليوناني األدب يف ديونيزوس أثر كان وقد جميًعا،
تستطيع ال أنك إليك معتذًرا أزعم التي ا، حقٍّ املمتازة ا، حقٍّ الخصبة اليونان روحية ولكن
واضحًة تجدها اليونانية الروحية هذه الروحية، مرص يف مقاربًا وال شبيًها لها تجد أن
خاص. بنوع أفالطون وعند سقراط، تالميذ من اليونان فالسفة عند ساحرًة عذبًة جليًة
أنكر ولست منها، وأخذ مرص زار قد أفالطون إن قبُل: من كثريون قال كما ستقول
من أعرفه بما لليونان مدين ولعيل كثريًا، شيئًا عنها أعرف ال ولكني مرص، روحية
أصحاب يكونوا لم اليونان أن عىل توافقني فأنت يشء من يكن ومهما املرصية. الروحية
من معتدل مزاج اليونان وإنما وحده، ديونيزيوس من روحيتهم تأتهم ولم فحسب، مادة
واملالءمة والروح، املادة بني املزاوجة من األعىل مثلك يحققون الذين هم والروح. املادة
أخرجوا الذين هم اليونان كان ولذلك واالطمئنان؛ القلق وبني والسكون، الحركة بني

والفلسفة. والفن األدب يف تراث أرقى القديم العرص يف لإلنسانية
ومعرتف الهنود، بروحية مؤمن إني أيًضا وأقول املرصيني، روحية أنكر ال إني قلت
املرصيني روحية من أعرف ال ولكني اليونان، حياة يف والهندية املرصية الروحية بتأثري
لهذه الصحيح باملعنى أدبًا لهم نعرف ال ناطًقا، فنٍّا للمرصيني نعرف ال ألننا كثريًا؛ شيئًا
ق يحقِّ ألنه والقلوب؛ العقول لحياة مصور أوضح هو األدب أن معي ترى وأنت الكلمة،
النثر أو الشعر قرأنا إذا فنحن فيه. االختالف ويصعب عليه، االتفاق يمكن مشرتًكا مقداًرا
والتصوير النحت فن الصامت الفن ولكن متقاربني، فهمني أو واحًدا فهًما فهمنا مًعا،
تختلف فهي متشابهة، متقاربة تكن مهما معاني الناس نفوس يف يثري إليهما وما
تفهم، ما املرصي الفن من تفهم ذا أنت ها والعصور. والبيئات األشخاص باختالف
املرصيني قدماء بأن ا حقٍّ أنت أََواِثٌق ولكن أوروبيًة، ثقافًة املثقفني من كثري فيه ويشاركك
كما ويستلهمونها تفهمها كما ويفهمونها تراها، كما وعماراتهم تماثيلهم يرون كانوا
أو التماثيل، من تمثال يف رأيه عن لرمسيس معاًرصا مرصيٍّا سألت لو أرأيتك تستلهمها؟
ويف اليوناني، الفن يف يقال هذا ومثل تقول؟ ما مثل فيهما أَيقول العمارات، من عمارة
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عقلية تشخيص يف وحدها عليها نعتمد أن الخري من فليس الصامتة. الفنون هذه كل
والكالم الكالم، هو واألرواح والقلوب للعقول الصحيح ص املشخِّ إنما وروحيتها، األمم
املرصية اآلثار علماء لنا يكشف أن فإىل ونثًرا. شعًرا مه ونقسِّ األدب يه نسمِّ الذي الجميل
من ا جدٍّ كثري يف أشك أن يف يل تأذن أن أرجو االسم، بهذا خليق قديم مرصي أدب عن
القدماء املرصيني عقلية عىل الفن وأصحاب والشعراء األدباء يرسلها التي األحكام هذه

الروح. من وُقْربهم املادة، عن وبُْعدهم وروحيتهم،
فقد وإذًا تحقيق، غري عىل ويرسلونها أصحابها، بها يتعجل أحكام عندي هذه كل
الشك، إليها يرسع التي الغامضة املرصية الروحية هذه نتَِّخذ أن اإلرساف من يكون
وتخيََّله أنت تخيَّْلتَه خياًال تكون أن توشك والتي للبحث، تثبت أن عن تعجز والتي
البحث لعل يدري! فَمن الحديث. املرصي ألدبنا أساًسا الفن، ورجال األدباء من أصحابك
كل تغاير قديمة مرصية حياة عن قصري أو طويل زمن بعد لنا يكشف أن مرص آثار عن
القديم املرصي الفن أن إليكم ويخيَّل إليه، وتطمئنون تحبونه الذي الخيال هذا املغايرة

به. وينطق ويمليه يوحيه
واآلَخر شيئًا، منه نعرف نكاد ال الشديد للشك عرضة أحدهما أمرين: أمام إذًا نحن
هذا صحَّ إْن — العقلية وحضارتها القديمة مرص حياة أحدهما فيه. الشك إىل سبيل ال
أدبنا بناء عليه لنقيم نفزع األمرين أي فإىل وحضارتهم. العرب حياة واآلَخر — التعبري
فقد ا؛ حقٍّ شديًدا وبيني بينك الخالف يظهر وهنا اليقني؟ إىل أم الشك أإىل الجديد؟
ألنها املرصيني؛ عىل أحكامك يف مناقشتك أستطيع وال اليونان، يف رأيك أنت أصلحت
فقد التقويم؛ إىل ا جدٍّ شديدة حاجة يف وآثارهم العرب يف رأيك ولكن الفني، اإللهام أثر
فقد عذًرا؛ منه وأقل جوًرا، منه أشد أنت فإذا العرب، عىل َجاَر خلدون ابن نرى كنَّا
الحياة وتاريخ الوسطى، القرون وتاريخ القديم، بالتاريخ العلم أسباب من لك هللا يرسَّ
من ُقِبل فإذا خلدون. البن ه ييرسِّ لم ما والشعوب، األمم ملختلف والعقلية والفنية األدبية
اليونان أمور من يُِحْط لم الواسع عقله ألن الخطأ؛ يف يتورط أن الفيلسوف املؤرخ هذا
نمعن أو به نحيط أن اآلن نحن نستطيع بما القدماء واملرصيني والفرس والهند والرومان
ذهب وقد عام. بوجه املعارصين من يُقبَل وليس الخطأ، هذا أنت منك يُقبَل فليس فيه،
جميًعا وأحسبكم ورينان، دوزي منهم املسترشقني، من جماعة إليه ذهبَت ما مثل إىل

الحق. بغري أمرهم يف وتقضون شديًدا، ظلًما العرب تظلمون
ملا القدماء، واملرصيني والفرس الهنود وبني العرب بني توازنون ذهبتهم أنكم فلو
ألننا األحوال؛ من بحاٍل العربية األمة عىل األدب يف األمم هذه تقدِّموا أن حقكم من كان
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أيدينا بني ما إىل يقاس شيئًا القديم تاريخها يف األمم هذه آداب من نعرف نكاد ال
الذي هذا من أكثر أدب لها كان إن األمم هذه أدُب يُكَشف أن فإىل العربي. األدب من
فنهم، للمرصيني جميًعا. والنثر الشعر يف عليها بالتفوق للعرب نؤمن أن يجب نعرفه،
عىل توافقني فأظنك والرومان العرب بني توازن أن أردت فإذا أيًضا، قصصهم وللهنود
الروماني األدب إن أي الخالص، الروماني األدب من ا جدٍّ أرقى الخالص العربي األدب أن
والفن األدب يف اليونان تالميذ فالرومان اليوناني؛ األدب فيه أثر حني ا حقٍّ ارتقى إنما
يتأثروا أن قبل ممتاز أدب لهم كان العرب ولكن ذلك، يف يشبهونهم والعرب والفلسفة،
حظٌّ الخالص املمتاز الروماني األدب هذا من للرومان يكن ولم اليونانية، بالحضارة
نواحي من الناحية هذه يف العرب يسبقوا لم ولكنهم الفقه، يف الرومان ق تفوَّ وقد يُذَكر،
العربية. األمة هي إنما الفقه يف بالرومان تُشبَّه أن يمكن التي الوحيدة األمة ولعل اإلنتاج.
العربي األدب عىل متفوق إنه فيه يقال أن يمكن الذي هو اليونان، أدب إال إذًا يَبَْق لم
فإذا أخرى! أمة يف األدب برقيِّ األمم من أمة يف األدب رقيَّ يقيس الذي َمن ولكن ا، حقٍّ
أن فطبيعي اليونانية، الحياة لظروف املخالفة أشد مخالفًة العربية الحياة ظروف كانت
العرب حياة ر صوَّ قد العربي األدب أن يف شك من وليس األمتني، عند اآلداب تختلف
أنه هو القديم العربي األدب به يؤخذ ما وكل األداء. أحسن واجبه فأدَّى صادًقا تصويًرا
أن عىل قاِدٌر القديم اليوناني األدب بأن أنَت أَواِثٌق ولكن! اآلن، نحن حياتنا يصور ال
هذا مثل عن الجواب يف أتردد فال أنا أما أهلها؟! يريض تصويًرا الحديثة الحياة ر يصوِّ
العربي كاألدب ولكنه شك، غري من ممتع غنيٌّ خصٌب القديم اليوناني فاألدب السؤال؛

أقل. وال أكثر ال امُلْحَدثني يُلِهم أن عىل قادر وهو القدماء، حياة ر صوَّ قد
أََليس ولكن ذلك، يف ًقا موفَّ تكون وقد منه، وتغض فتعيبه العربي الفن تذكر وأراك
األمم فيه ساهمت إسالمي فن هو وإنما العرب، عىل الفن هذا تحمل أن الظلم من
أو الفن هذا تعيب أن لك كان فإذا البيزنطيني، من أكثره ْت واستَمدَّ املختلفة، اإلسالمية
اإلسالمية. األمم إىل تضيفه أن والخري العرب، إىل إضافته يف تقتصد أن فأحب تحمده،
كأمر األول، العبايس العرص بعد والفلسفة والعلم واألدب الفن إىل بالقياس العرب وأمر
ملهمني، كانوا الرشق؛ عىل اإلسكندر غارة بعد كلها األشياء هذه إىل بالقياس اليونان
عىل وامَلَلكات العقول تنتجه ملا وعاءً لغتهم مقدِّمني اإلنتاج، إىل دافعني للنشاط، باعثني
أبواب من بباب أشبه الحريري مقامات من مقامة كل أن الحق من يكون وقد اختالفها،
واآلثار الحريري، مقامات تشبه التي األدبية اآلثار أن أيًضا الحق من ولكن املؤيد، جامع
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وعند املتأخر، العرص يف اليونان عند ا جدٍّ كثرية املؤيد جامع أبواب تشبه التي الفنية
مقامات املسلمني عند أحدثت التي هي البيزنطية اليونانية اآلثار هذه ولعل البيزنطيني،

املؤيد. جامع وأبواب الحريري
الرسعة هذه من وتستنبط بالرسعة، العرب وتميِّز بالحركة، اليونان تميِّز وأنت
يشاركون العرب أن يف شك من وليس قبُل، من خلدون ابن فعل كما للعرب، كثريًا ظلًما
بالرسعة؛ وصفهم يف شديًدا غلوٍّا تغلو أنك يف أيًضا شك من ليس ولكن الحركة، يف اليونان
فيها، استقروا األمصار بلغوا حني ولكنهم باديتهم، من الخروج يف العرب أرسع إنما
األمم أشبه الوسطى القرون يف وكانوا بهم، وتأثَّروا أهلها يف فأثَّروا املقام، بهم وطال

القديم. العرص يف باليونان
نعلم فنحن أيًضا؛ التصحيح إىل حاجة يف واليونانية العربية املوسيقى يف ورأيك
شيئًا، العربية املوسيقى من نعلم وال مضبوط، غري يسريًا شيئًا اليونانية املوسيقى من
اللذين الغناء وهذا املوسيقى هذه نردَّ أن نستطيع جيل أي إىل أو أمة أي إىل أدري ولست
العرب إىل نردهما أن ا جدٍّ العسري من أن هو فيه أشك ال الذي اليشء ولكن عنهما، نتحدث
يعرفهما كان كما — العربي والغناء العربية املوسيقى أن عىل يدل يشء وكل القدماء،
باملوسيقى التأثُّر أشد متأثِّرين كانا — األندلس ويف والعباسيني األمويني أيام العرب
اليوناني أصلهما تعيب أن تَنَْس فال تعيبهما، أن أردَت فإذا البيزنطي، والغناء البيزنطية

القديم.
جوهر إىل أخلَُص وأن جزئيًة، أموًرا تمس التي املناقشات هذه أدع أن اآلن وأريد
يقوم أن ينبغي الذي املرصي الروح وهو: فيه، رأيي تعرف أن تريد الذي املوضوع
يسريًا أكون أن يف أستأذنك وأنا تؤلفه؟ التي العنارص وما هو؟ ما الحديث، األدب عليه
يقول كما عرشة، الرابعة الساعة يف الظُّْهر عن باحثًا وال متكلًفا، وال متعمًقا ال سهًال،
املرصي األدبي الروح منها َن تكوَّ عنارصثالثة كله. هذا من ا جدٍّ أيرس فاألمر الفرنسيون؛
القدماء املرصيني عن ورثناه الذي الخالص املرصي العنرص أولهما مرص: استعربت منذ
نستمده والذي حياتهم، لها خضعت التي باملؤثرات تأثرهم وعىل بهم، األزمان اتصال عىل
يف دائًما العنرصموجود وهذا مرصوصحرائها، نيل ومن أرضمرصوسمائها، من دائًما
يشء فيه الفصل، هذا أول يف اليشء بعض تشخيصه حاولت قد الخالص، املرصي األدب
السخرية. من يشء وفيه السماحة، من يشء وفيه الحزن، من يشء وفيه التصوف، من
الحضارة، ومن الدين ومن اللغة من يأتينا الذي العربي العنرص هو الثاني والعنرص
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تأثريه ف نخفِّ أن وال نُضِعفه، أن وال منه، نخلُص أن نستطيع فلن نفعل مهما والذي
إفساد فكل لشخصيتها؛ مقوًِّما لها مكوِّنًا امتزاًجا الحياة بهذه امتزج قد ألنه حياتنا؛ يف
أجنبيٍّا فليس أجنبي؛ عنرص إنه تَُقْل وال الشخصية. لهذه ومحو الحياة، لهذه إفساد له
األشياء بها تتأثر التي املؤثرات بكل وتأثَّر وقرون، قرون منذ َ تمرصَّ الذي العنرص هذا
هي وإنما أجنبيًة، لغًة فينا العربية اللغة فليست املرصي، اإلقليم خصائص من مرص يف
الدين، يف ذلك مثل وقل القدماء، املرصيني لغة من ومرة مرة ألف إلينا أقرب وهي لغتنا،

األدب. يف مثله وقل
دائًما، املرصية الحياة يف أثََّر الذي األجنبي العنرص هذا فهو الثالث، العنرص أما
أن يف لها خري وال منه، تخلُص أن إىل ملرص سبيل ال والذي دائًما، فيها سيؤثِّر والذي
باألمم اتصالها من يأتيها الذي هذا وهو تقتضيه، الجغرافية طبيعتها ألن منه؛ تخلُص
العرص يف والفينيقيني واليهود والرومان اليونان من جاءها والغرب، الرشق يف املتحرضة
أوروبا من ويجيئها الوسطى، القرون يف والفرنجة والرتك العرب من وجاءها القديم،
يتكون التي عنارصه إىل فحلِّْله مرصي أدبي أثر أي فُخذْ اآلن. الحديث العرص يف وأمريكا
بعض من أقوى بعضها ستجد ولكنك دائًما، الثالثة العنارص هذه فيه فستجد منها،
يغلب اآلثار هذه بعض املختلفة؛ الثالث الثقافات هذه من املنشئ أو املؤلِّف حظ بمقدار
فيه يظهر منها ا جدٍّ وقليل األوروبي، العنرص فيه يغلب وبعضها العربي، العنرص فيه
يف املرصي لروحنا األعىل املثل ر أصوِّ أن من بدٌّ يكن لم فإذا القديم. املرصي العنرص
هذه بني املالءمة من واضح يشء عىل املرصي التعليم يقوم أن أحب فإني الحديث، أدبنا
عىل املرصي واألدب املرصي، والفن املرصي، بالتاريخ ا جدٍّ عنايته فتشتد الثالثة، العنارص
اإلسالمي، والدين العربي، والتاريخ العربي، باألدب ا جدٍّ عنايته وتشتد العصور، اختالف
شيئان: املرصي الروح هذا عىل أخافه ما وأخوف الحديثة. بالثقافة عنايته تشتد ثم
بها يغرينا يشء وكلُّ والعربية، املرصية الثقافة عن األوروبية الثقافة تُلهينا أن أحدهما
منها، حظنا نضيع أالَّ علينا الحق فمن الحياة، رضورات من رضورة فهي بنا؛ ويغريها
ثقافة عىل أوروبيًة ثقافًة نُْؤثَِر أن والثاني فيها. أنفسنا نفني أالَّ علينا الحق من ولكن
نؤثر أو الدولة، سياسة تريد وكما قوم يريد كما اإلنجليزية، الثقافة فنؤثر أوروبية،
هذا قبُل. من الدولة سياسة تريد كانت وكما آَخرون، قوم يريد كما الالتينية، الثقافة
وأشد منه أقوى أوروبي روح أمام لوجه وجًها الناشئ املرصي الروح يجعل ألنه خطر؛
عىل األجنبية للثقافات أبوابنا فتحنا قد فلو فيه، ويَْفنى له يخضع أن فيوشك بأًسا،
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يُْفِنينا أن بعض دون بعضها وحال بعًضا، بعضها وألضعف كلها، بها َالنْتََفْعنا اختالفها،
من بعينها لغٌة مرص عىل تُفَرض لم لو أتمنى زلت وما تمنيت لذلك علينا؛ يسيطر أو
ما منها يأخذون للطالب، مباحة كلها الراقية الحية اللغات جعلت بل األوروبيني، لغات

يشاءون.
اآلن نشهده الذي هو الثالثة، العنارص هذه من يتكوَّن الذي املرصي الروح هذا
املرصيني بني وإذاعته نرشه يف نِجدُّ الذي وهو املثقفني، أمثالك من كثري وعند عندك
نُِرْد؛ لم أو أردنا سواء القوي، بطابعه الحديث املرصي أدبنا سيطبع الذي وهو جميًعا،
األوروبية والحضارة تزول، أو تُمَحى أن من هللا بحمد أقوى العربية املرصية فشخصيتنا

منها. بحظنا األخذ يف نقرص أو عنها، نُعِرض أن من وألزم أقوى
هذه من فأجيبك: وحيه؟ ويستلهم خواطره، يستمد أين من األديب ولكن ستسألني:
العنرص يستلهم الذي األديب منَّا سيكون شاء. العنارص هذه أي من أو كلها، العنارص
يستلهم الذي األديب منَّا وسيكون اليونان؟ يستلهم َمن الفرنسيني بني أليس القديم؛
يستلهم َمن منَّا وسيكون الرومان؟ يستلهم َمن الفرنسيني بني أليس العربي؛ العنرص
الرشق يستلهم َمن بل السكسونيني؟ يستلهم َمن الفرنسيني بني أليس األوروبي؛ العنرص
األملان، وعند اإلنجليز عند كذلك واألمر بىل! القريب؟ الرشق أو األوسط، الرشق أو األقىص،
إىل يدعو أْن من أيرس املرصي الروح هذا أمر أن ترى فأنت الحية. األمم من غريهم وعند
هو إنما الخوف وذلك الحرية هذه مصدر أن الظن وأكرب الحرية، إىل يُضَطرَّ أو الخوف
ولو طريق، غري يف وسريها أساس، غري عىل وقيامها مرص، يف التعليم سياسة اضطراب
املرصي، الروح عن اآلن تساءلنا ملا بعيد زمن منذ واستقامت السياسة هذه وضحت قد

الحياة. يستمد أين من املرصي األدب عن وال
باإلطالة أغراني معك الحديث ولكن اإليجاز، وأوثر أقتصد أن أريد كنت فقد بعُد؛ أما
تْقبَل أن وأرجو القرَّاء، من غريك عىل وال عليك أثقلت قد أكون أالَّ وأرجو إيلَّ، وحبَّبَها

الخالصة. تحيتي
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الحكيم توفيق لألستاذ تمثيلية قصة

يف يبلغوا فلن يقولوا، أن يستطيعون وما يريدون، ما الحكيم توفيق األستاذ خصوم ليَُقْل
جديًدا، حدثًا العرصي العربي األدب يف يُْحِدث لم الكاتب هذا أن يُثبتوا أن األيام من يوم
الكلمة؛ هذه من يُفَهم الذي باملعنى خصوًما الكاتب لهذا أن أصدق أن أستطيع ال أنا بل
فن أو املذاهب، من مذهب أو اآلراء، من رأي يف الكاتب يخالفون الذين هم الخصوم فإن
خالف من يكون فيما له يثبتون ثم يجادلونه، ثم يخالفونه، والتصوير، القول فنون من
جادله أو األشياء هذه من يشء يف الكاتب هذا خالف أحًدا أن اآلن إىل أعلم وما جدال، أو
العامية اللغة اصطنع حني إليه ه ُوجِّ الذي النقد هذا يكون أن إال كثريًا، أو قليًال فيها
اللغة إيثار مذهب يذهب لم هو ولكنه اصطناعها، يف فأرسف الروح» «عودة قصته يف

بها. واالفتتان عليها والتهالك العامية
إرساف، من النقد هذا يف كان ما عىل نقٍد من إليه ه ُوجِّ بما انتفع قد أنه الظن وأكرب
هي إنما االسم، هذا يستحق خصاًما الكاتب خاصم أحًدا أن أعرف فال ذلك غري فأما
الكاتب يحب أحدهما االختالف: أشد مختلفني فريقني من الكاتب إىل تساق مالحظات
حني حتى له، مشجًعا به، رفيًقا ينقده فهو الكمال، له ويتمنى الخري له ويريد ويكربه،
به يأِت لم بما أتى أنه عليه ويَنْفس به، ويضيق الكاتب، يحسد واآلَخر عليه. يقسو
النقاد، حب من األقران وال النظراء به يظفر لم بما ظفر وأنه وأقرانه، نظرائه من غريه
عندهم يقف أو ناقد بهم يحفل أن ينبغي ال وهؤالء املستنريين، وإكبار املثقفني، وإعجاب
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توفيق، له ق ُوفِّ ما ملثل قوا يُوفَّ أن لهم ونتمنى عليهم، نُشِفق أن ينبغي وإنما كاتب،
اإلعجاب من به ظفر مما بأكثر أو به، ظفر ما بمثل ليظفروا له، ق ُوفِّ ا ممَّ لخري أو

والثناء. والتشجيع
لهم شكري إعالن إىل الناس أرسع أكون أْن يف يومئٍذ أتردد لن أني لهؤالء وأؤكد
وال بحمد، الكهف أهل صاحب آثرت ما هللا شهد فقد بهم؛ وإعجابي عليهم وثنائي
أهل قصته أقدِّم أن قبل منه سمعت وال إليه، تحدثت وال رأيته وال بثناء، اختصصته
يُعَلن، أن يجب الحق أن ورأيت به، وأعجبت فأحببته، قرأته، وإنما القراء، إىل الكهف
وإقباًال فيها، رغبًة ليزدادوا اإلجادة؛ من حظهم لهم يُعَرف أن يجب املجيدين الكتَّاب وأن
كثريين مرص يف أرى أن أتمنى كما شيئًا أتمنى ولست إليها. السعي يف ا وجدٍّ طلبها، عىل
فذلك واإلتقان، اإلجادة إىل َوْليستبقوا الكتَّاب، َفْليجتهد ويفوقونه؛ الكاتب هذا يشبهون
يهلك الذي الحسد هذا ومن العقول، ويضني القلوب، يفسد الذي السخط هذا من خري

األخالق. ويدنس النفوس،
والتي أشهر، منذ الناس يف أذاعها التي شهرزاد، هذه قصته وإىل توفيق إىل وألَُعْد
القصة، هذه إىل ألَُعْد الناس. يف يذيعها أن قبل األصدقاء من جماعة مع عليها أظهرني
يُسبَق لم الحديث أدبنا يف اإلنتاج من جديد فن الكهف؛ أهل كقصة بأنها فأعرتف
التمثييل، القصص يف األعىل املثل أنها أزعم ولست منه. قريب إىل وال مثله، إىل توفيق
ممتع، متقن، فني أثر أنها أزعم ولكني األعىل، املثل من يقرب يشء أنها أزعم لست بل
هذه يف توفيق عىل أنكر ال الطويل. وبالبقاء بالبقاء، خليق الصورة، بارع الصنع، دقيق
اإلطالة من وال املنكر، اللغوي الخطأ من الكهف ألهل األوىل الطبعة عىل أنكرته ما القصة
إىل فَردَّها نرشها، قبل هذه قصته راجع أنه الظن فأكرب املواضع؛ بعض يف واإلرساف
وسوَّاها إليها، وأضاف منها فحذف النظر فيها وأعاد حسنًا، ردٍّا والنحو اللغة صواب
إىل بالقياس الخطأ من شيئًا القصة هذه عىل أنكر أكاد وال معجبًة، صالحًة تسويًة
األدبي الفن بني فيها واملالءمة دقيقة، القصة فصناعة امللعب؛ وحاجة التمثيل أصول
سبيل ال شيئًا مرص يف ذلك مع القصة تمثيل كان وإن موفقة، واضحة امللعب وحاجة
كثرة عن ترتفع القصة أن فهو أولهما: فأما الوضوح، أشد واضحني ألمرين اآلن، إليه
عىل مقصوًرا يكون بها االستمتاع ويكاد التمثيل، مالعب إىل يختلفون الذين النظَّارة
يوم يف النظَّارة عىل ُعِرضت إْن ُمْخِفقة الناحية هذه من فهي املمتازة، الثقافة أصحاب
فيضيقون أكثره عليهم ويلتوي بعضه، يفهمون حسنًا كالًما الناس سيسمع األيام، من

منظرين. أو منظًرا القصة من يشهدوا وملَّا به
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وأن ينبغي، كما القصة هذه يلعبوا أن يستطيعون الذين املمثلني أن الثاني:
املمثلني ألن بعُد؛ يُوَجدوا لم وإتقانها جمالها يالئم صادًقا عرًضا النظَّارة عىل يعرضوها
ستُقَرأ إذًا توفيق فقصة البلد. هذا يف ا جدٍّ ضئيلًة قلة يزالون ال صحيًحا، تثقيًفا املثقفني
قصًة الحديث أدبنا يف أعرف فلست شيئًا؛ تخرس وال هذا، من تستفيد ولعلها غري، ليس
أكثر العقل إىل بها واتجاهه القصة، كهذه مًعا والشعور العقل إىل صاحبها بها يتجه
اليسرية املسألة هذه من أدنى وال أقل شيئًا تعالج ال فالقصة الشعور؛ إىل اتجاهه من
ماذا أو هي؟ ما الحقيقة مسألة وهي اآلن، إىل حلها عن اإلنسانية الفلسفة عجزت التي
للملعب، يُخَلق لم األفالطوني الحوار هذا مثل أن عىل توافقني وأظنك تكون؟ أن يمكن

خاص. بنوع املرصي وللملعب
بصاحبته شهريار امللك إعجاب اشتد فقد ا؛ جدٍّ يسرية ظاهرها يف فالقصة ذلك ومع
يف ويجدُّ يبحث فأخذ أمرها، من الَجيلَّ ويعرف حقيقتها، يتبني أن أراد حتى شهرزاد
وهو يشء، إىل ينتهي ال ولكنه السؤال، يف ويجدُّ يسأل وأخذ بيشء، يظفر لم ولكن البحث
سأل أن بعد السماء، يف والنجوم األرض، يف األحياء ويسأل األشياء، ويسأل الناس، يسأل
أو تجيبه، كيف تدري ال ألنها ُقْل أو تريد، ال ألنها تُِجبْه فلم نفسها، عن نفسها شهرزاد
بما هائم بنفسه ضيِّق ذلك عىل وهو الجواب، يكون كيف يدري ال نفسه الكاتب ألن ُقْل
ال الذي القلق إىل فُدِفع هادئًا وكان شقيٍّا، فأصبح سعيًدا كان إليه، الوصول إىل سبيل ال
املتحرضة، باملرأة املتحرض الرجل يُفتن كما ولكن بشهرزاد، مفتون قمر ووزيره له. آِخر
حال، كل عىل الناس حب ولكنه األعىل، املثل إىل السمو وفيه الشهوة، فيه حبٍّا يحبها
يعلم وامللك شهريار، وصديقه مللكه يحفظه الذي وبالوفاء الحب بهذا معذَّب والوزير
يحب األسود والعبد ذلك. بعد عليه ويحثه إليه يدفعه ثم األمر، أول عنه ويغيض هذا منه
يسلط وال ثقافة، وال بحضارة حبه يخلط ال الحيوان، حب يحبها ولكنه أيًضا، شهرزاد
وشهرزاد وحدها، والغريزة الغريزة، هي وإنما فن، أو أدب أو فلسفة من شعاًعا عليه
تحب التي الحقيقة هي الطبيعة، هي فشهرزاد ال؟ ولَِم جميًعا، األشخاص هؤالء تحب
ما اق والعشَّ الطالب هؤالء وتمنح ومنازلهم، طبقاتهم اختالف عىل اقها وعشَّ بها طالَّ
يطلبون الذين أو بالقليل، منها يقنعون الذين فأما الرضا، من تمنحهم أن تستطيع
وخالصتها، جوهرها يطلبون الذين وأما إرضائهم! عىل أقدرها فما املمكن، الكثري إليها
وهي يريدون، ما تبلغهم أن عن عاجزة فهي فيها؛ ويفنوا بها، يمتزجوا أن ويريدون
يف يطمعون ألنهم منهم؛ وتسخر األعىل، املثل طلب يف يشقون ألنهم ترحمهم؛ ذلك مع
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فامللك اآلَخر. بعضهم ويريح بعضهم يهلك يأًسا توئسهم ذلك بعد هي ثم إليه، الوصول
اإلنسان هذا هو والوزير به، يظفر ولم األعىل باملثل هام الذي اإلنسان هذا هو شهريار
هو والعبد الغريزة، عن وارتفاع ورقي حضارة يف ولكن يحب، الذي ف املثقَّ املتحرض
غرائزه عىل الحرضية وعواطفه عقله يتسلَّط أن بعُد يبلغ لم الذي العادي اإلنسان هذا
تثيبهم أن تستطيع بما وتثيبهم جميًعا، لهؤالء تسمع التي الطبيعة هي وشهرزاد األوىل،

ومنًعا. منًحا به
ُفِطر الذي الكاتب أن لوال أفالطون، محاورات من فلسفية محاورة أمام إذًا فنحن
نسيغها، أن من تمكِّننا تمثيليًة أدبيًة صيغًة هذه محاورته لنا صاغ قد الحوار حب عىل
مناظر القصة ففي أيًضا. الحس ولذة الشعور، ولذة العقل، لذة فيها ونجد لها، ونطرب
ما بل يُضِحك، ما أيًضا القصة ويف النغم، جميلة خفيفة رقيقة موسيقى وفيها ِحَسان،
وحسبك العميق، الحزن إىل يدفع ما بل يحزن، ما وفيها الضحك، يف اإلغراق إىل يدفع
باريس. يف األفيون دور من داًرا بها ر صوَّ قد الكاتب أن إال أظن ما التي «ميسور» بحانة
لشفاء التماًسا الساحر يقتلها التي الفتاة هذه مرصع القصة أول يف تشهد أنك وحسبك
الذي العبد من َغرْيًَة نفسه يقتل الذي الوزير هذا مرصع القصة آِخر يف وتشهد امللك،
آِخر وتشهد واضطرابه، امللك حرية وذلك هذا بني تشهد ثم شهرزاد، بجسم استأثر
الحرية إىل الناس يستقر أن أمكن إن واالضطراب الحرية هذه إىل امللك استقرار األمر

واالضطراب.
العربي فاألدب يقولون؛ ما له والحاسدون الحكيم توفيق عىل الغاضبون ليَُقِل
لم كله العربي فاألدب أقتصد! يل ما بل اإلنشاء، من الفن هذا مثل يعرف لم الحديث
صادًقا إليه أهديه الذي الثناء بهذا توفيق يَغرتَّ أالَّ أرجو وأنا الفن، هذا مثل يعرف
األدوات؛ من ينقصه ملا والتكميل بفنه، العناية إىل الثناء هذا دفعه لو وأود مخلًصا،
فنه يف أشده ليبلغ والتحصيل؛ الدرس ومن والعناء، الجد من كثري إىل حاجة يف فهو
عىل ويفكِّر علم عن ليقول الفلسفة؛ قراءة من يُكِثر أن إىل حاجة يف هو الجديد. هذا
من له يعرض ا عمَّ التعبري له ليستقيم ويتقنها؛ باللغة يعنى أن إىل حاجٍة يف وهو هدى،

واآلراء. الخواطر
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زالْت وما قرأتها، حني ا حقٍّ تني حريَّ فقد النور» «نحو املرصي إبراهيم األستاذ قصة أما
هذه ر تصوُّ يف األستاذ بذله الذي الطويل الثقيل الجهد بهذا ُمعَجب فأنا اآلن؛ إىل ني تحريِّ
قصد التي غايته إىل أنتِه ولم الجهد، هذا أفهم لم بأني أعرتف ولكني وتصويرها، القصة
ولكنه عبقري، حياة من مرحلة بأنها قصته عنفوان يف يحدثنا هو األديب. الكاتب إليها
شجاع مجدِّد ممتاز رجل بأنه ثنا يحدِّ وإنما ا، حقٍّ عبقري بطله أن وضوح يف لنا يُثِبت ال
يكادوا فلم قليلون، قوم به آَمن قد إرصاًرا، عليه ُمِرصٌّ دفًعا، إليه مدفوع التجديد، عىل
وال املدى، بينة غري غامضة ذلك عىل عبقريته ولكن الناس، كثرة به وكفرت له، يخلصون
السياسة؟ يف الفن؟ يف األدب؟ يف العلم؟ يف ماذا؟! يف ولكن مجدِّد فهو الحدود؛ واضحة
املرصي إبراهيم األستاذ ثنا يحدِّ كله؟ هذا من يشء غري يف أو هذا كل يف االجتماع؟ يف
بل املقاالت، هذه موضوع عن ثنا يحدِّ يكاد ال ولكنه العبقري، هذا يكتبها مقاالت عن
أُرِسلت قد آراء فيه االختالط، أشد مختلط ولكنه كثري، بكالم العبقري هذا لنا يُنطق هو
يكون ال وقد املحمومني، بأحاديث أشبه هي وقضايا إطالًقا، أُطِلقت قد وأحكام إرساًال،
حمى ولكنها الجنون، فنون من فن أو الحمى، أطوار من طور فالعبقرية غريبًا؛ هذا
وال نفًعا فيهما أن أعرف فال وجنونه، «محسن» صاحبنا ى حمَّ أما مفيد، وجنون نافعة،

والتحديد. الوضوح إىل ا جدٍّ شديدة حاجة يف ألنهما فائدة؛
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كاملتهوس، أو متهوس البطل فالعبقري املألوف؛ يخالفون كلهم القصة وأشخاص
حتى الهسترييا أخذته قد العقل، مضطرب مسلول، مرض؟ وأي مريض، محمود وأخوه
أخيه نفس تحطيم إىل ثم ثانيًا، املنكرة الغرية إىل ثم أوًال، الفسوق محاولة إىل به دفعت
ولكنها النساء، من شائعة فصورة زينب أما كله. هذا بعد االنتحار إىل ثم ثالثًا، العبقري
آثًما، حبٍّا «رأفت» تحب فيه، أرسفت حتى اإلثم إىل ُدِفعت قد االضطراب، أشد مضطربة
نجيَّة وأما لزوجها. حبٍّ من ذلك مع تخلو وال مجرًما، لعبًا زوجها أخي بمحمود وتلعب
حبٍّا العبقري هذا تحب الحرية، عىل الحرص كل حريصة العجب، وأعجب اآليات فآية
يخون أن عىل أخاها؟ تعني وَعَالَم تأتمر؟ وِفيَم أخيها، مع به تأتمر ولكنها الفتنة، يبلغ
واألخوان احتياط، وال ظرف وال ذوق من لها َحظَّ ال خيانًة امرأته يف العبقري هذا
ليصدِّقني الفصول. واختالف واملطر، الجو يف يتحدثان كما األشياء هذه يف يتحدثان
يلتمس ذهب املرصية البيئات من بيئة أي يف أدري فلسُت املرصي، إبراهيم األستاذ

هؤالء. أشخاصه
خانًقا قصته يف الجو جعل حتى اآلالم، وتكديس اآلثام جمع يف األستاذ غال وقد
فإن مرص، يف التمثيل عسرية شهرزاد كانت وإذا سبيل. من احتماله إىل ليس مهلًكا،
الفوز من فتظفر وهبي يوسف األستاذ عند تُمثَّل اليرس، كل التمثيل يسرية النور» «نحو
والحق، املنطق ومالءمة واألدب، الفن برضا ظفرها فأما الحظوظ، بأعظم والتصفيق

آَخر. يشء فهذا الواقعة، الحياة من والقرب
أن استطعت لو أود كنُت وقفًة املرصي إبراهيم األستاذ مع وألقف هذا كل وألَدَْع
من املحدثون الكتَّاب يألفه ا عمَّ القصة يف له تجاوزت أني األستاذ يعلم فهل أتجنبها؛
بعد عليه أحصيت ولكني والخليل، سيبويه مع واملزاح والنحو اللغة يف التهاون بعض
النحو، يمس أكثرها سبيل، من عليها الصرب إىل ليس غلطة وستني نيًفا التجاوز هذا
بفعل تُلَحق ولعلها املايض، بالفعل تُلَحق الرفِع َفنُوُن فيه؛ الخطأ يجوز ال الذي والنحو
له، حدَّ ال عبث يصيبها واألفعال يُرَفع، «كان» وخرب يُنَصب، «إن» وخرب أيًضا، األمر
خطر، هذا اقتصاد. وال ظ تحفُّ غري يف املضارع الفعل مع أن عىل تدخل الظرفية و«ملَّا»
يتأثره وقد ويحبونه، الناس يقرؤه معروف كاتب املرصي إبراهيم فاألستاذ ا! حقٍّ خطر
ال الذي الخطأ هذا يف الشباب يقلِّده حني نكر وأي رش فأي تقليده؛ يف ويجدُّون الشباب،
امُلْحَدثني وشعراءنا كتَّابنا أنبِّه أني عىل اشهْد اللهم التالميذ. صغار من يُقبَل أن ينبغي
تتعرض لم لخطر العربية اللغة يعرِّضون أنهم إىل محدثني، أنفسهم يسمون الذين أو

106



النور نحو

لهم يتخذوا أن إىل مخلًصا أدعوهم أني عىل اشهْد اللهم الحديث. العرص هذا بدأ منذ له
ال الذي الخطأ هذا مثل من ويعصمونهم أقالمهم، فون ويثقِّ ألسنتهم، يقوِّمون معلمني

يليق.
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أنه هو فيه شك ال الذي اليشء ولكن ال، أم يكتبها أن أيريد أدري ولسُت بعُد، يكتبها لم
إليك، أسوقه الذي الحديث هذا يف بروعته تشعر أن أحب رائًعا، تمثيًال ومثَّلها مثَّلها، قد
قصري، وقت ويف جملًة الروعة بهذه ستشعر أنك وهو واحد، يشء عىل إال آسف ولسُت
بلذتها واستمتعت الروعة، بهذه أنا شعرت حني عىل الحديث، هذا يف نظرك وقت هو

يبلغه. يكاد أو العام يبلغ طويل، وقت ويف تفصيًال الفنية
مالعب من ملعب يف بعُد، تُكتَْب لم التي هذه قصته الحكيم توفيق األستاذ يمثِّل ولم
يستطيع الناس فأي النظَّارة، من وغريك أنت لشهدتها فعل قد ولو املعروفة، القاهرة
هذا يف معه ويشرتك بنفسه، يمثِّلها الحكيم توفيق لألستاذ قصة شهود عن يتخلف أن
محدود، ضيق ملعب يف إذًا يمثِّلها لم أحدهم! أنا املعروفني، املرصيني من جماعة التمثيل
لم دام وما الحياة، ملعب هو واآلماد، األقطار بعيد ا جدٍّ واسع ملعب يف مثَّلها وإنما
أن عن عاجز بالطبع فأنا كتاب، يف للناس يخرجها لم دام وما معروف، ملعب يف يمثِّلها

يشهدوها. لم النقاد كثرة ألن أو اد النقَّ ألن فيها؛ النقاد برأي أحدثك
وأنحائها؛ وجوهها جميع من القصة، هذه يف برأي أحدِّثك فال أحتاط أن أريد وأنا
والناس وقلمه، الحكيم توفيق األستاذ نفس يف تأثريًا الشديد للحر وألن شديد، الحر ألن
أن واإلعجاُب الحبُّ عيلَّ يوجبه ما وأقل بقلمه، ُمعَجب لألستاذ مِحبٌّ أني يعلمون جميًعا
واألقالم. والنفوس الرءوس عىل رشه من ويُْخَىش القيظ، يشتد حني شفيًقا رفيًقا أكون
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عنه يعدل قد اقرتاًحا يكون أن يعدو ال القصة هذه به ُوِسمت الذي العنوان وهذا
ما بل ملثيل، وال ملثلك ينبغي فما قصته. يكتب أن له خطر إْن الحكيم توفيق األستاذ
أن من أكرب فاألستاذ له؛ ينصح أو األستاذ عىل يقرتح أن مني، خري وال منك لخري ينبغي

أمينًا. مخلًصا يكن مهما ناصح، له ينصح وأن مقرتح، عليه يقرتح
كتاب، يف للناس تخرج ولم محدود، ملعب يف تُمثَّل لم القصة هذه دامت وما
حركات من أشخاصها بني يكون وما مناظرها، وتنسيق فصولها، وترتيب نظامها فإن
األستاذ أراد إْن والتبديل، للتغيري قابل فيه، مشكوك ذلك كل مصطنع، وحوار متكلَّفة،
عليه تقوم الذي الهيكل هذا هو فيه شك ال الذي الوحيد اليشء وإنما الحكيم، توفيق
الناقد أنا وعيلَّ األديب األستاذ عىل نفسه يفرض الهيكل فهذا التعبري؛ هذا صحَّ إْن القصة
حيلة إلنسان وليس كان قد يشء تبديًال، وال تغيريًا له نملك ال يشء ألنه فرًضا؛ املسكني

الحكيم. توفيق األديب وكاتبنا أستاذنا اإلنسان هذا كان ولو كان، ما تغيري يف
األستاذ يكتبها يوم ستكون كما ال كانت، كما القصة هذه من األول الفصل أما
الذي البيت حجرات من حجرة يف الربيع، أوائل يف املايض العام يف فيقع أراد، إْن توفيق
ويعجبان أديبان، ألنهما األدب يحبان صديقان عيلَّ يُقِبل إذ هليوبوليس؛ يف أسكنه كنُت
أعرفه، أكن لم الذي األستاذ هذا عن إيلَّ يتحدثان وهما أديب، ألنه الحكيم توفيق باألستاذ
ثم منه، ألكثر أهل هو بما أو أهله، هو بما عليه فيثنيان شيئًا، حديثه من سمعت وال
أنه لوال بنفسه إيلَّ يهديه أن يود وكان الحكيم، توفيق األستاذ وضعه كتابًا إيلَّ يدفعان
عيلَّ يقصان ثم فيه، رأيًا لنفيس ن وأكوِّ كتابه، أقرأ حتى يلقاني أن يريد وال يعرفني، ال
فإذا كتابه. يف النظر وإىل لقائه، إىل الشوق نفيس يف يثريا حتى الغريبة أطواره من الكثري
عىل يُثني حتى الصديقني أمر من كان بما ثه أحدِّ أكاد فال ثالث، صديق أقبل انرصفا
صاحبه ألن يُنَرش؛ أن قبل مخطوًطا الكتاب قرأ أنه يل ويزعم الكتاب، عىل ويثني الكاتب
إال يُنَرش لم الكتاب هذا بأن كذلك وينبئني أصدقاءه، فيه يستشري حتى شيئًا ينرش ال
كثرة عىل نفسه يعرض أن قبل املثقفني رأي يعرف أن يريد صاحبه ألن ضيًقا؛ نًرشا

القرَّاء.
ثم به، أعجب ثم عنه، فأرىض الكتاب يف أقرأ أخذت فقد الثاني الفصل كان فإذا
ال يسرية ومالحظات الرضا، وذلك اإلعجاب هذا فيه ل أسجِّ «الرسالة» يف فصًال عنه أكتب
ويسرتيح الفصل، هذا عىل الستار يُْلَقى يكاد وما الكتاب. عىل وال الكاتب عىل منها بأس
وعرفان الشكر ملؤها برقية رسالة ى أتلقَّ حتى الفصول، بني الراحة وقت يف النظَّارة

الحكيم. توفيق األستاذ ومصدرها الجميل،
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يتبع مناظر إىل بل فصول، إىل القصة نقسم أالَّ يف والخري ثالث، فصل يكون ثم
التمثيل. يف الكتابة نُحِسن ال فنحن الحكيم، توفيق األستاذ وليعذرنا بعًضا، بعضها
إقليمه من إيلَّ سعى قد الحكيم توفيق األستاذ وإذا أدري، ال رابع أو ثالث منظر يكون
أموره يلقي ثم الشكر، هذا يف ويغلو له، تشجيعي يل يشكر وهو فيه، يعمل كان الذي
سعيًدا كله هذا منه فأقبل وحاميًا، مرشًدا له أكون أن مني ويطلب إيلَّ، كلها األدبية
املنظر هذا ويتكرر املعجب. املحب الصديق حديث األستاذ إىل وأتحدَّث له، مبتهًجا به
بني فيها ليقيض القاهرة إىل فيه يعمل كان الذي إقليمه من األستاذ أقبل كلما مرات
آثار وتظهر بيننا، اتصالهما ويشتد يتصالن، والود والحديث يومني، أو يوًما أصدقائه
األصدقاء. يشهده لقاء ومن «الرسالة»، لنا تنرشها كتب من يكون فيما االتصال هذا
أراد، إْن قصته منها األستاذ سيؤلف التي الكثرية املناظر هذه من آَخر منظر يكون ثم
فهو نحن، أمرنا يف ال هو أمره يف ونتشاور األستاذ، يعرفهم لنا أصدقاء مع فيه نجتمع
ما فيها يجد ال التي الريف بحياة ضيق ألنه القاهرة؛ إىل األقاليم من ينتقل أن يريد
بعض فيها يلقى وألنه الكتب، من إليه يحتاج وما املتحرضة، املثقفة البيئة من يالئمه
يالئمه، قد عمل املعارف وزارة ويف شاقة، مضنية األقاليم يف النيابة وكالء فحياة العناء؛
وحياتها القاهرة بيئة أن عىل أوافق وأنا إليه، أميل ال أنا ولكني العمل، هذا إىل يميل وهو
أعلم ألني املعارف؛ وزارة من عليه أشفق ولكني وحياتها، األقاليم بيئة من لألستاذ خري
األديب حياة يالئم ال غرفاتها يمأل الذي الهواء بأن واثق وألني املعارف، بوزارة الناس
العرض يف ون يلحُّ وأصدقاؤه واألستاذ إنتاج، ولكل أدب لكل خانق هواء هو وإنما املنتج،
تالئم عيشًة فيه يعيش أن األستاذ يستطيع آَخر مكانًا أقرتح ثم الرفض، يف أِلحُّ وأنا
انتقال ويتم الستار، يُلقى ثم ميسور. غري االقرتاح هذا تحقيق أن فيظهر األدبي، اإلنتاج
منظر يكون ثم الفصول، بني تكون التي الراحة هذه يف القاهرة إىل الريف من األستاذ
للناس، إخراجها األستاذ يريد التي الكتب بعض لنقرأ فيها نجتمع أخرى مناظر أو آَخر

شهرزاد. ومنها
أَقرَّها إذا إال آثاَره يُظِهر ال بفنه، الثقة ضئيل نفسه، يف الشك شديد فاألستاذ
وهو بنرشه، وأَِذنُت قرأتُه إذا إال «الرسالة» يف فصًال ينرش ال وهو واألقربون، أصدقاؤه
ما الكتب هذه من نقرُّ ثم والنرش، اإلذاعة تبعة وحده يحتمل أن عىل قادر أنه يرى ال
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الناس، بني تذاع ثانية طبعة وعن الكهف أهل عن ونتحدث نرجئ، ما منها ونرجئ ، نقرُّ
له. واالبتهاج بذلك الرضا وأصدقاؤنا األستاذ ويُظِهر الجمهور، إىل أقدِّمها أن أنا فأقرتح
باملقدمة أنا وأبطأت الكهف، أهل من الثانية الطبعة تمت وقد ويُرَفع الستار يلقى ثم
ذلك؛ يف أحٌد إيلَّ يتحدَّث أن وبغري مقدمة، بغري الكتاب فيُنَرش أسبوعني، نحو أو أسبوعني
من بمحرض إيلَّ ويعتذر جديد، منظر يف األستاذ إيلَّ فيسعى اليشء، بعض ذلك فيسوءني
فإذا راضيًا. وينرصف استعجاله، عن وأتجاوز له، وأبسم منه، فأسمع األصدقاء، بعض

ييل: فيما أترجمه وأنا الفرنسية، باللغة الكتاب هذا منه يُْت تلقَّ أصبحت

األقل عىل يجب كان فقد بديهية؛ خطيئتي فإذا فكَّرُت، فقد ا؛ حقٍّ محزون أنا
ُكتُبي. أُخِرج أن قبل أستشريك أن

سهولة يف تجاوزت حني لطفك حزنًا ويزيدني منك؟ موقفي يف ترى فماذا
هذا. كل عن وكرم

أُمنَْح لم بأني ألعرتف وإني ا، حقٍّ فنان كبري، فنان األمر حقيقة يف أنت إنما
بك. وال بالفن خليًقا أنا ولسُت النفس، هذه

عن فسأعرض عيلَّ، بغضبك احتفظَت إذا عليه: عزيمتي تمت ما اآلن وإليك
أدبية. حياة كل

وتَقبَّل.
الحكيم ت.

الكريم: الكتاب لهذا الفرنيس النص معها فأنرش الرتجمة، أسأت قد أكون أن وأخىش

Je suis vraiment peiné. Réflexion faite, ma faute est évidente. Je
devais au moins vous consulter avant de faire paraître mes livres.
Que pensez-vous demon attitude? Ce qui m’accable encore, c’est
votre gentillesse d’avoir si vite passé l’éponge sur tout cela avec
tant de générosité.
Vous êtes au fond un grand artiste, un vrai. J’avoue que je n’ai pas
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cette âme là. Je ne suis pas digne de l’art, ni de vous. Voici main-
tenant ma décision: si vous restiez fâché de moi, je renoncerais
à toute carrière littéraire.

A vous
T. El Hakim

هذا صدَّقت ألني جزًعا؛ ومشفًقا أِسًفا حزينًا فيه هللا يراني آَخر منظر يكون ثم
غضب، من أظهرت ما نفيس من فأنكرت فيه، ا جادٍّ صاحبه يكون أن وخفت الكالم،
التليفون، به يصلني حتى كلها، مظانه يف صاحبي فألتمس التليفون إىل أرسع وهأنذا
وتطمنئ يرىض، حتى إليه وأهدي منه، وأقبل له، وأتلطف وأترضاه، وأالعبه، فأداعبه
أظنه كنُت الذي أو املضطرب قلبه ويهدأ ثائرًة، أحسبها كنُت التي أو الثائرة نفسه

متَعبًا. أراه كنُت الذي أو املتعب ضمريه ويسرتيح مضطربًا،
الذين األصدقاء بني تجري كما بيننا فيها الحياة تجري أخرى مناظر تكون ثم
أُظِهر لم ولكني أنكرته، واحًدا منظًرا إال واإلعجاب، والحب املودة قلوبهم بني تؤلف
نتحدَّث وكنَّا كثريين، وكنَّا التأليف، لجنة غرفات من بغرفة لنا مجلٍس يف كان له؛ إنكاري
بآثار أعنى أن أريد وكنُت خاصًة، القصص أصحاب وعن امُلْحَدثني، والشعراء الكتَّاب عن
ما أو والعيوب، املحاسن من لهم ما للناس وأبنيِّ أتبنيَّ وأن والشعراء، الكتَّاب هؤالء
بهذا العناية يل ويأبى األديب، الصديق ثائر يثور وهنا والعيوب، املحاسن من لهم أرى
الصحيح الفني الطابع وألن قديًما، أو حديثًا أدبًا يكون أن يصلح ال ألنه الحديث؛ األدب

اتفاق. غري عىل ونفرتق ذلك يف فنختلف ينقصه،
والتي القصة، هذه منها ستتألف التي املناظر هذه أكثر وما آَخر، منظر يكون ثم
بحيث والحذر والدهاء املكر من أني عىل قاطعًة أدلة ولخصومي ألصدقائي ستقيم
أقبل وقد الزمالك، يف اآلن أسكنه الذي البيت حجرات من حجرة يف أراني يظنون!
الصديق كان فصًال لنقرأ موعد عىل وكنَّا أصدقائنا، من اثنان ومعه األديب الصديق
أن يعنيهم وليس أقبلوا، قد آخرين أصدقاء ولكن الرسالة، يف ينرشه أن يريد األديب
ويطول منهم، ونسمع إليهم، فنتحدث تُذَاع. أن قبل يسمعوها أو األدبية، آثارنا يقرءوا
الفصل فنقرأ نحن وبقينا األصدقاء، انرصف التاسعة الساعة ِت تمَّ إذا حتى الحديث،
لقد هللا وشهد عرشة، الحادية الساعة تنتصف حتى نفرتق ال ثم فيه، ونحاور طوله، عىل
وأديب، أديب ألف ومن وأدب أدب ألف من عندي آثر هو مريض الليلة تلك بيتي يف كان
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التغيري وأقرتح وأحاور، أسمع، أن يف ذلك مع تردَّدُت فما جميًعا، واألحياء الحياة ومن
البال. فارغ مسرتيًحا كنُت لو كما والتبديل،

وأقرأ الحكيم، توفيق أحب ألني اللوم؛ بعضها يف أسمع أخرى مناظر تكون ثم
لشتم وأضحك الالئمني، للوم أبسم وأنا الحكيم، توفيق أكرب ألني الشتم؛ بعضها يف
ألنه إال الكاتب بهذا أعجب ولم الحب، ألهمني ألنه إال الكاتب هذا أحب لم ألني الشاتمني؛

اإلعجاب. ألهمني
حتى يُنَرش يكاد فال مرص، يف التمثييل األدب عن فصًال «املصور» إىل أكتب ثم
فيه، أُنِصفه لم ألني الفصل؛ هذا من ُمْغَضٌب األديب الكاتب بأن يتحدث َمن إيلَّ يتحدث
فال املرصي، امللعب تالئم ال قد وروعتها جمالها عىل التمثيلية قصصه أن زعمت وألني
فيه توفيق، من ا ردٍّ ذلك بعد املصور يف وأقرأ الناقلني، بنقل وال املتحدثني، بحديث أحفل
يف إيلَّ سعى قد أنه يبلغني ثم له. مالطًفا لصاحبه، مداعبًا العوج هذا فأقوِّم كثري، عوج
أكتب ثم وانرصف. ومودته تحيته ترك فيه يجدني لم فلما املايض، اإلثنني مساء بيتي
هذا توفيق صديقي من ى أتلقَّ حتى شهرزاد عن حديثي يظهر يكاد فال شهرزاد عن
توفيق يكتبه وال خاص، ساٍع يحمله وإنما الربيد، إيلَّ يحمله ال الخميس صباح الكتاب
ولسُت بخطه. فيمضيه الصديق ويتفضل رضبًا، الكاتبة اآللة عىل يرضبه وإنما بخطه
الكتَّاب بني والصلة والنقد، األدب يف الرأي وصدق والوفاء واملودة األدب يف آية أعرف
كان إال يكتب أالَّ عىل عاهدنا قد فتوفيق هذا؛ يف غرابة وال الكتاب، هذا تُشِبه والناقدين
من سيقع وألنه الدهر، عىل باقيًا سيكون ألنه الكتاب؛ هذا نص أنرش وأنا مبتكًرا، مبدًعا
أذاعها قد الحميد عبد أن زعموا التي الوصية تلك موقع العرص هذا يف والناقدين الكتَّاب

أمية. بني أيام آِخر القدماء الكتَّاب يف
الحكيم: توفيق الصديق قال

حسني طه الدكتور عزيزي
قرأُت فلقد األسبوع؛ هذا معي الحظ سيئ أنك أو معك، الحظ سيئ أني يظهر
أدخلت إني قولك فأما رأي. عند فيه تالقينا أحسبنا وما شهرزاد، عن مقالك
إرساف فهذا أحٌد، إليه يسبقني لم بحدث وأتيت جديًدا، فنٍّا العربي األدب يف
يومئٍذ فيه ذكرت الجاحظ، أدب عن إليك مني خطاب يف إليه أرشت أن يل سبق
الغربيني؛ من املرسح كتَّاب ببعض تذكِّرنا الحوار إنشاء يف َمَلكة للجاحظ أن
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قبُل. من الرشق ه شقَّ طريٍق يف السائرين أحد أنا وإنما بمبتدع، إذًا أنا فما
به، الجزم حق معارص لناقد أن أعتقد فلسُت البكاء من قصيص نصيب وأما
هو وحده الزمن فإن هذا؛ يف يتكلم ناقد تصديق حد البساطة من بلغت وما
هذا مثل بقبول لنفيس أسمح ال ترى كما فأنا بالبقاء. لألعمال بالحكم الكفيل
حاجة يف أنا فما التشجيع، بلسان يخاطبني أن ألحد أسمح لسُت كذلك الثناء،
ما أراِجع األعواَم أنفقُت ولقد أصنع، ما أعرف بعيد أمد منذ فإني ذلك، إىل
قراءًة ناقد عيلَّ يميل أن إىل حاجة يف لسُت أني كما وأذيع. أنرش أن قبل أكتب
يف قرأت أني تجهل إخالك وما أقرأ، ماذا أعرف طويل زمن منذ فإني بعينها،
كذلك أحسبك وما أنت، قرأَت عما يقل ال ما وحدها والحديثة القديمة الفلسفة
من إليه أحتاج بما الناس وأعلم نقص، من عندي بما الناس أعرف أني تجهل
أتوىلَّ أن إىل تضطرني وأالَّ الناس، أمام موقفي ح تصحِّ أن منك فأرجو أدوات،

بنفيس. ذلك

الحكيم توفيق

بل الناس، أمام ال الحكيم توفيق موقف تصحيح إىل يشء كل قبل أرسع وأنا
الرؤساء، هؤالء من عليه أُشفق كنت فقد املعارف؛ وزارة يف رؤسائه وأمام نفسه أمام
وزارة يف يعملون فالذين الرؤساء؛ بهؤالء اتصل إذا نفسه من عليه أشفق كنت كما
رأيك وما ا، حقٍّ خطرة الصلة هذه ألن وبيني؛ بينهم الصلة تظهر أن ينبغي ال املعارف
الوزارة ينال يوم إىل يوم من يزال ال برجل يتصلون ثم الوزارة هذه يف يعملون قوم يف
تصحيًحا إال هذا كتابه أنرش لم أني توفيق لصديقي وأؤكد الشديد؟! بالنقد ورؤساءها
ويف عمًدا إيلَّ أساء قد أنه اليوم منذ رؤساؤه فسيعلم نفسه، وأمام رؤسائه أمام ملوقفه
القطيعة هذه ل سجَّ قد وأنه صلة، من وبيني بينه ما قطع قد وأنه اإلساءة، يبيح ما غري
الناس. بني أمرها ليشيع سيارة؛ صحيفة يف القطيعة هذه لت سجَّ قد وأني كتاب، يف
وأظن فيه، الرأي ويحسنون عليه، ويعطفون به، سريفقون اليوم منذ رؤساءه أن وأظن
له ويبتسم عنه، رؤسائه رضا إىل ويسرتيح منصبه، عىل فيطمنئ بذلك منهم سيحس أنه

والبعيد. القريب املستقبل يف األمل
موقفه ح أصحِّ أن أريد رؤسائه، وأمام نفسه أمام توفيق موقف ْحُت صحَّ وقد واآلن
إىل حاجة يف جميًعا هؤالء أمام فموقفه أيًضا؛ األدب وأمام األخالق وأمام الناس أمام
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ولعله ورؤسائه، بنفسه مشغوًال كان ألنه يظهر؛ فيما ببال لصديقنا يخطر لم تصحيح
أيام. منذ أطوارهم عن الناس من كثريًا أخرج الذي الشديد القيظ بذلك مشغوًال كان

يسبقه لم حدثًا العربي األدب يف أحدث أنه زعمت حني أرسفت إني توفيق قول فأما
يحب كان وأنه يرضيه، كان الكالم هذا أن أعرف كنت وإْن له أحمده فإني أحٌد، إليه
عنيفًة. مهاجمًة املعارف وزارة فيه هاجمت الذي األسبوع هذا قبل يقرأه وأن يسمعه أن
إىل نبَّهته أني أيًضا الحق من ولكن حوار، َمَلكة للجاحظ بأن إيلَّ تحدَّث أنه الحق ومن
مجيًدا محاوًرا يكون أن يستطيع الكاتب أن وإىل آَخر، يشء والتمثيل يشء الحوار أن
ينبغي فال فيه، وبرع الحوار أتقن قد الجاحظ كان فإذا شيئًا. التمثيل من يبلغ أن دون
يخطر أن يمكن كان أو به، ألمَّ أو التمثيل عرف قد الجاحظ أن بحال هذا من يُفَهم أن
كاتب إىل الكالم هذا مثل أسوق أن إىل أحتاج أن ا حقٍّ املؤلم ملن وإنه بال. عىل التمثيل له

األقل. عىل قرأُت ما مثل واملحدثني القدماء آثار من قرأ كتوفيق، أديب
فنحن كثري، منه إرساف فهذا بالبقاء، لقصصه أحكم أن عيلَّ ينكر توفيًقا أن وأما
دام وما نمحو، وما ذلك من نثبت وفيما ننكر، وما ذلك من نعرف فيما أحرار الناقدين
عليه! نحكم أن أو له نحكم أن صاحبنا يضري فما كله هذا يف األخري الحكم هو الزمان
الثناء أهِد لم أني َفْليعلم ثناء، من إليه أهديت ما توفيق يرفض أن كله هذا من وأغرب
أهديُت وإنما اآلن، منذ قليًال إال يعنيني ال شخصه وأن يقبله، أو لريفضه شخصه إىل
يفرِّق أن له أِحبُّ وكنت يرده. أن هو يستطيع ولن إليه، أهديه زلُت وما فنِّه، إىل الثناء

الباقي. وفنه الفاني شخصه بني
أذكى يكون أن أحب كنُت فقد التشجيع، بلغة ثه يحدِّ أن ألحد يسمح ال أنه وأما
يملكها كلمة هذه أسمح» «فال لغته؛ يف الوزارة رئيس يشارك أن من العملية حياته يف
لغة يستعري أن يف يرتدد ال دولًة نفسه يجعل الذي ولكن وحده، القائم الوزراء رئيس
فنه ألن منه؛ رغٍم عىل فسنشجعه يسمح، ال أو يسمح أن يف حرٌّ بعُد وهو الوزراء،
ال أنه وأما فرًضا. املجيدين تشجيع علينا يفرض األدبي واجبنا وألن التشجيع، يستحق
قرأُت ما مثل والحديثة القديمة الفلسفة يف قرأ وأنه يقرأ، ما عىل يدلَّه بأن ألحد يسمح
أبذل وأني لغريي، وال لنفيس يرضيني ال قرأته ما أن يعلم، أن أحب فإنني األقل، عىل
يقيه وأن يقيني أن هللا وأسأل غريي، قرأ ومما قرأت مما أكثر ألقرأ الجهد من أملك ما
الناس وأعلم ينقصه، بما الناس أعرف أنه وأما ا. حقٍّ النفوس مهلك فهو الغرور، رش
منذ نفسه يف رأيه فهذا ناقد، نقد إىل ذلك مع يحتاج ال وأنه األدوات، من إليه يحتاج بما
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كل أدل أن يف الحق لنفيس فأرى أنا أما أحٍد. عند منزلته يرفع وال يرشفه ال وهو اآلن،
يقبل أن يف حرٌّ وهو إليه، يحتاج وفيما ينقصه فيما رأيي عىل كتابًا للناس يُخِرج كاتب

أريد. ما له أقول أن يف كذلك حر ولكني يرفض، أو
أن إىل مضطرٍّا يزال ال وأنه الناس، أمام توفيق موقف صححت فهل بعد؛ أما
يوم إال به أحفل ولن اآلن، بعد عليه أردَّ لن أني توفيق يعلم أن أحب بنفسه؟ حه يصحِّ
سخط، أم توفيق ريض سواء الكتاب هذا يف رأيي سأعلن ويومئٍذ نقرؤه، كتابًا لنا يُخِرج
وأرجو وشهرزاد. الكهف أهل يف كرأيي حسنًا املقبلة ُكتُبه يف رأيي يكون أن أرجو وأنا
وعظات، ِعَربًا فيها فإن التمثيلية، القصة هذه والشعراء الكتَّاب يتدبََّر أن كله هذا بعد

بالقليل. ليس مرص يف األسف مع أمثالها وإن
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العجب، من شيئًا نفسك يف الكالم هذا يثري وقد الحكيم، توفيق صديقي هي هنا والدولة
صديقنا عند يكن لم إذا الفن يكون وأين يقولون؟ كما سلطان والفن حيلتي ما ولكن
األطوار غريب رجًال جعله حتى كلها حياته عىل وسيطر ودمه، بلحمه امتزج قد توفيق؟

الكتَّاب. بني شاذٍّا فذٍّا وكاتبًا الرجال، بني
فلما ُمهِلًكا، والحر شديًدا، القيظ وكان يوم ذات الحكيم توفيق صديقنا (تغدى
— واعتقل أمامه، ورًقا بسط القهوة رشب من فرغ وملا القهوة، رشب الغداء من فرغ
واألوهام، األحالم عالم يف نفسه وأرسل يده، يف قلًما — هللا رحمه البارودي يقول كما

الواهمة.) الحاملة النفس هذه عليها تميل بما القرطاس عىل تجري يده وأرسل
فإذا يذيعون، ثم يكتبون، ثم ويتوهمون، يحلمون، الفن، أصحاب يفعل وكذلك
الحكيم توفيق صديقنا أن ولو البيان، سحر من آيات وأوهامهم أحالمهم من نقرأ نحن
الفن يواتيهم ال الذين أو فن، من لهم حظ ال الذين هللا عباد من ومثيل مثلك رجًال كان
والحر القهوة، ورشب الطعام من فراغه عقب الكتابة، إىل نفسه دفع ملا بمقدار، إال
والحر القهوة، ورشب الطعام من فرغ إذا ومثيل مثلك شأن وإنما شديد، والقيظ مهلك
يأوي أن القهوة ورشب الطعام من فرغ إذا ومثيل مثلك شأن وإنما شديد، والقيظ مهلك
والراحة البال، وفراغ الراحة ساعة إال وقته من للفن يأخذ وأال ليسرتيح، مضجعه إىل
من بينها ما تهدئ أن القهوة تبلغ وال الطعام، ألوان جوفه يف تعرتك ملن تتأتى ال هنا
عليه الفن يقتحم وإنما بابه، الفن عىل يطرق ال فن صاحب صديقنا ولكن الخصام،
سلَّط وقد االختيار له أنَّى ولكن والنوم، الراحة الختار َ ُخريِّ لو ولعله اقتحاًما، حياته
وال النهار. وأطراف الليل آناء ألهوائهم رونه يسخِّ فهم آلهته، أو شياطينه عليه الفن
وما للعبث، موضوًعا أتخذه أن من عندي وآثر إيلَّ أحب فهو بتوفيق، أعبث أني تظن
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صديقي ولكن بالناس! العبث أحب أنني لو بيننا، للعبث موضوًعا يصلحون الذين أكثر
يكتب، أخذ ثم القهوة، ورشب تغدى بأنه أنبأنا الذي فهو بنفسه؛ عبث الذي هو توفيق
وكان الكتابة، فيها تحسن ال التي الساعة هذه يف يكتبه كان ما قيمة يف يشك وبأنه
يل نرشته يسريًا فصًال قرأ قد الكتابة، يف ويأخذ القهوة ويرشب يتغدى أن قبل توفيق
صدَّها أم للطعام معدته أهيَّأ أدري ولسُت يعجبه، لم الفصل هذا وكان املصور، مجلة
هجم حتى وقهوته طعامه من يفرغ يكد لم أنه هو توفيق، به ينبئنا الذي ولكن عنه،
هذا كتابة من يفرغ يكد لم أنه الظن وأكرب وتفنيًدا، ا وردٍّ نقًدا وأشبعه الفصل هذا عىل
من وليسرتيح منه ليخلص إرساله ل وتعجَّ املصور، إىل أرسله حتى والتفنيد والرد النقد
مما يسرتيح أن يستطيع ال الفن أصحاب من كغريه توفيق فصديقنا فيه؛ النظر معاودة
النظر يعيد أن إىل مضطر فهو وإال الناس، إىل ودفعه سلطانه عن أخرجه إذا إال كتب
املصور، إىل فصله بإرسال ل تعجَّ ألنه آسف أنا وكم ويزيد، وينقص ويبدِّل، فيغريِّ فيه،
الهضم سكرة عنه ذهبت أن وبعد وقهوته، غداؤه جوفه يف استقر أن بعد يراجعه ولم
غري فيه يقول آَخر فصًال املصور إىل وألرسل وأضاف، ولحذف وبدَّل، َ لغريَّ إذًا والصيف؛
أصحابه عىل للفن ولكن يحتاط، وال ذلك يف يتحفظ ال أنا، قلُت ما كل ويؤيد قال، ما

عليه. أردَّ أن أريد الذي الفصل هذا يف صديقنا أصاب ما أيرسها جنايات
الدولة، أنه إليه فُخيِّل ا، حقٍّ به عبث أنه الفصل هذا يف توفيق عىل للفن جناية وأول
يستطيع فهو كامًال، أسبوًعا الدولة سلطان ملك قد بأنه وأقنعه الكالم، بهذا لسانه وأطلق
أن نعلم وكنَّا والحاجات، املطالب من أرفع ما يمنعني أو ويمنحني مني، يسمع أن
أنا ويقول بالدولة، نفسه ويمزج بنفسه، الدولة يمزج كان الذي هو عرش الرابع لويس
بهذا كليوباترا ينطق — هللا رحمه — شوقي أن كما أنا، والدولة يقول كان ولعله الدولة،
أن اآلن نعلم فأصبحنا ذلك نعلم كنَّا أنا! وأنطونيو أنطونيو أنا وشاع: ذاع الذي الشطر
اليسري، الفرق هذا مع هم، الدولة وإن الدولة إنهم يقولوا أن يستطيعون أيًضا األدباء
يرسفوا؛ ولم يبعدوا لم الدولة إنهم قالوا إذا امللوك من وأمثاله عرش الرابع لويس أن وهو
مقاِربًا. هذا قولهم يجعل ما واملنع، واملنح والنهي األمر حق ومن السلطان من لهم ألن
يحلمون أو املساء، يف وينسون الصباح يف يقولون وخيال، َوْهم فأصحاب األدباء فأما
دولًة أصبح قد توفيق صديقنا دام وما واهمني، كانوا أنهم النهار يف ويعلمون الليل يف
آمالنا إليه ونرفع منه نقبل بأن بأس فال — وحده أمة أصبح أنه أميل كدت وقد — وحده
الذي األسبوع ينقيض أن قبل واألماني اآلمال هذه يبلغنا أن هو نتمناه ما وكل وأمانينا،
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ولو أريد، عما يسألني أنه والغريب والنهي. األمر زمام فيه سيملك والذي لنفسه، فرضه
التي الدولة من أريد أني لعرف به، معنيٍّ فيه، ناظٍر قراءَة كتبته الذي الفصل قرأ أنه
أكثر. ال اثنني شيئني الكسائي، يقول كما إياه هي التي أو سيبويه، يقول كما هو هي
ثقافًة شبابنا تمنح أن الدولة، هو الذي توفيق ومن توفيق، هي التي الدولة من أريد
تاريخ وعىل والحديثة، القديمة التمثيل آيات عىل تظهرهم متينًة، واسعًة تمثيليًة أدبيًة
ويذوقونها بها، ويعجبون اآليات، هذه يحبون كيف وتعلمهم والحديث، القديم التمثيل
ظفر إن الثقافة هذه فإن يشء، عليه يخفى ال الذي الواثق إحاطة بأرسارها، ويحيطون
واالخرتاع، االبتكار إىل تدفعهم أن تلبث لم ثم والتقليد، املحاكاة إىل دفعتهم الشباب بها

ا. حقٍّ قيِّمة آثاًرا التمثيل يف ينتجون هم وإذا
أن عىل — هللا شاء إن — قادرة الدولة، هو الذي توفيق أو توفيق، هي التي والدولة
خاصًة التمثييل األدب بدرس األسبوع ينقيض أن قبل فتأمر الثقافة، هذه شبابنا تمنح
أيًضا، ينتهي أن إىل الثانوي التعليم يبدأ منذ كلها، مدارسنا يف عامًة األجنبي واألدب
التقاليد وزير فألغاه للتمثيل، أنشأته قد املعارف وزارة كانت الذي املعهد بإعادة وتأمر
هي التي للدولة أؤكد وأنا التعسة، البائسة الوزارة هذه مقاليد الظروف إليه ألقت حني
مرص يف السلطان إىل نطلبها التي الخطوة هذه أن الدولة، هو الذي ولتوفيق توفيق،
والالعبون، امللعب ليوجد منه بد ال الذي الرشط وحده هو عام، تمثييل ذوق بإنشاء كفيلة

املمثلون. والكتَّاب التمثيل وليوجد
الدولة، هو الذي توفيق وإىل توفيق، هي التي الدولة إىل أطلبه الذي الثاني واألمر
لكل منها بد ال التي الحرية هذه — نفسه توفيق ومنهم — ألدبائنا فتبيح تتفضل أن هو
موضعات يطرقوا أن من تمكِّنهم التي الحرية هذه فيه، واإلجادة اإلنتاج يستطيع أديب
ال كالًما ويقولوا يعلنوها، أن يستطيعون ال آراء ويعلنوا يطرقوها، أن يستطيعون ال
نريد بما توفيق علينا َل تفضَّ إذا أو الدولة، علينا َلْت تفضَّ فإذا يقولوه، أن يستطيعون
بل كلها، األدب فنون بوجود بل عندنا، التمثيل بوجود زعيم فأنا والثقافة، الحرية من

وأرقاه. وأحسنه وجه أكمل عىل عندنا كلها الجميلة الفنون بوجود
دولًة ليس الذي توفيق إىل أتحدَّث وأن توفيق، هي التي الدولة أدع أن اآلن وأريد
إليه أتحدَّث أن أريد غري، ليس فن وصاحب أديب رجل هو وإنما الدولة، يشبه شيئًا وال
عادًة، محتاط حذر أنه مع احتياط، غري يف إذاعته يف َع وأْرسَ عجل، عىل رآه رأيًا عليه ألنكر
أستغفر التمثيل لوجود الزم رشط امللعب وجود أن يعلن أن من يتحرج ال توفيق فاألديب
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أرجع وأنا بالتاريخ، يستدل أنه هذا من وأغرب املمثلني، الكتَّاب لوجود الزم رشط بل هللا؛
ينشأ أن قبل اليونان عند نشأ قد فالتمثيل شيئًا، قال مما أرى فال التاريخ، إىل معه
حدث بما الدوريون فيه يتغنى كان الذي الشعري الفن هذا عن نشأ طويل؛ بزمن امللعب
فنٍّا وأصبح شأنه، وعظم أمره، قوي حتى فشيئًا شيئًا يتطور زال وما وأبطالهم، آللهتهم
يشء عىل أدواته يحملون القرى بني أصحابه به يتنقل بدويٍّا كان أنه والغريب ممتاًزا،
عىل عندهم ما وعرضوا أثقالهم، وضعوا القرية هذه إىل انتهوا فإذا النقل، عربات يشبه
ولم ويمثِّلها. القصة ينشئ الشاعر وكان أخرى، قرية إىل وانتقلوا احتملوا ثم الناس،
والشاعر املسيح، قبل الخامس القرن أواسط يف إال واملنتجني املمثلني بني العمل ع يُوزَّ
ثم مستقرٍّا، حرضيٍّا أنشأه ثم متنقًال، بدويٍّا أنشأه التمثيل، ملعب أنشأ الذي هو املمثِّل
طبقة به واختصت التمثيل، أمر وعظم القصة، أشخاص كثر أن بعد التمثيل عن كفَّ
زال وما تمثيلها، عىل ويُِرشف قصصه يمثِّل كان شكسبري أن سمعت وقد الناس. من
املمثلني بني زال وما تمثيلها، يف ويشرتكون القصة يضعون َمن اآلن إىل الكتَّاب بني
أملته ما األحوال من بحال صحيًحا فليس إياها. يلهمهم فنهم ألن القصة، ينشئون َمن
التمثيل ينشئ الذي هو امللعب أن من توفيق، صديقنا عىل والقهوة الغداء بعد األحالم
اليوناني وامللعب امللعب، أنشأ قد التمثيل أن هو فيه شك ال الذي والصحيح واملمثلني،
تسبيبس كان أن بعد أثينا يف وأقره حرضه، الذي هو إيسكولوس، آثار من أثر نفسه

إتيكا. قرى بني به يتنقل
هذا بالضبط وهو تمثيل؟ هناك يكون أن دون امللعب يوجد كيف أفهم ال أني عىل
موجودة، واألدوات موجود، فالبناء واألدوات؟ البناء هو وما توفيق، يريده الذي امللعب
لم إذا الالعبون يوجد ِلَم ولكن الالعبون؟ هم أْم عسريًا، ليس أوروبا من واستحضارها
أن بلغني ولكن حسن، وهذا األوروبيني، آثار َفْليلعبوا توفيق سيقول يلعبون؟ ما يوجد
يبلغوا لم ولكنهم أيًضا، املرصيني آثار ويلعبون األوروبيني، آثار يلعبون ممثلني مرص يف
دائًما الدولة به عنيت كما بالتمثيل تعن لم الدولة ألن الرقي؛ من له ينبغي ما بالتمثيل
مرص، غري يف دائًما التمثيل يف أنتج كما التمثيل يف ينتجوا لم األدباء وألن مرص، غري يف
هي أم املصور أهو التصوير؟ ينشئ الذي فما التمثيل، ينشئ الذي هو امللعب كان وإذا
الحجر أم املثَّال أهو النحت؟ ينشئ الذي وما فنه؟ عىل بها يستعني التي األدوات هذه
الذي وما املوسيقى؟ أم األداة أهي املوسيقى؟ أنشأ الذي وما التماثيل؟ منه تُتََّخذ الذي
الغناء؟ هذا عنه أدَّى الذي لسانه أم وغنَّى، أحسَّ الذي الشاعر قلب أهو الشعر؟ أنشأ
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عنهم يهدأ أن قبل الكتابة عىل أقبلوا ثم القهوة، ورشب الغداء من فرغوا إذا للكتَّاب ويل
أالَّ وهي توفيق، صديقي إىل أهديها خالصة نصيحة القيظ. شدة عنهم وتسكت الهضم،
ب طالَّ إىل املعتمر بن برش أهداها النصيحة هذه البال. فارغ مسرتيًحا كان إذا إال يكتب
يريدون الذين إىل بومارشيه مثلها أهدى وقد للهجرة، الثالث أو الثاني القرن يف البيان
النصيحَة هذه الدولة وتوفيق األديب توفيق َفْليتدبر إشبيلية»، «حالق قصته يقرءوا أن
بعد إال يكتب ما الناس بني يذيع فال بعادته توفيق ليحتفظ ثم للكتابة، يعرض أن قبل

فيه. النظر ويُِعيد يقرأه، أن
ويلومونني توفيق، عيلَّ أنَكَره الذي الفصل هذا عيلَّ ينكرون الكتَّاب من آَخرون وقوم
أني ويرون أجهله، وأنا العربي التمثيل عن ثُْت تحدَّ أني يرون وهم نفسه، توفيق يف
فظلمت أجهله، وأنا التمثيل عن تحدَّثت أني فأما عليه. والثناء توفيق مدح يف أرسفت
الكتَّاب هؤالء وأشهد علم، غري عن الحديث من باهلل أعوذ فأنا يُظَلموا، أن ينبغي ال قوًما
أني يومئٍذ وسيعلمون املنصف، والنقد بالدرس الحديث التمثييل أدبنا سأتناول أني عىل

وعلم. ودراية قراءة عن إالَّ أكتب لم
ألني األسف أشد آسف وأنا أراه. وال يرونه رأي فهذا توفيق، مدح يف أرسفت أني وأما
والتشجيع عليه الثناء بتجديد اده وحسَّ خصومه سأسوء وألني بتوفيق، معجبًا زلت ما
ا ممَّ أقرب قريبًا ذلك وسيكون بعُد، لها أعرض لم التي التمثيلية لقصته أعرض حني له

اللقاء. فإىل يظنون.
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الحكيم توفيق لألستاذ

قليًال، إال واملجالت الصحف فصول من فصًال تتجاوز ال ا جدٍّ قصرية ا، جدٍّ صغرية قصة
يكون أن الكالم إىل حاجتها جاريت إن وأخىش كثري، كالم إىل تحتاج ذلك مع ولكنها
ورفًقا بالقارئ، رفًقا اإليجاز يف سأجتهد ذلك مع ولكني الطول، يف للقصة مساويًا النقد
وأن كتابًا، نرش قد الحكيم توفيق األستاذ يكون أن يريد الذي للتقليد واحرتاًما بالكاتب،

كتاب. يف ال مقال يف نقدته قد أنا أكون
عىل تهبط لم فهي أعوام، منذ يقال كما قصة لها الحكيم توفيق األستاذ وقصة
الفني االبتكار ينبوع نفسه يف بها يفض ولم الخالص، األدبي الوحي سماء من الكاتب
يحبون الذين اآللهة هؤالء من غريهما أو هرميس أو أبولون إليه بها يسَع ولم الرصف،
ويُكِرهون إلقاءً، روعهم يف فيلقونه والشعراء، الكتَّاب إىل به ويسعون واألدب، الفن
هذه نشأت وإنما كتابًة، به تجري أن عىل وأقالمهم كالًما، به تنطلق أن عىل ألسنتهم
األحاديث هذه من حديث يف موضوُعها وأُِثري االستقبال، حجرات من حجرة يف القصة
وربما األندية، من ندى أو املجالس، من مجلس ضمهم إذا املثقفون يتنازعها التي األدبية
هذا أثارت التي هي بعُد، القرَّاء ينسها لم التي الحكيم، توفيق األستاذ محنة كانت
يف الصحف عنه تسكت قد بعيد أو قريب من الرأي حرية يمس يشء كل فإن الحديث.
القاسية، الظروف هذه يف عليه يُقِبلوا أن عليهم يجب الذين عنه ويعرض األيام، هذه
أقل عىل تريد ونفوًسا تألم، وضمائر تفكر، وعقوًال تشعر، قلوبًا واملثقفني لألدباء ولكن
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هذه يف ممتحن والعقل اإلباء، بهذا تجهر أن تستطع لم وإن الضيم، تأبى أن تقديٍر
لم فإن املحنة، هذه من يخرج كيف وسنرى األرض؛ أقطار من كثري يف وممتحن األيام،

بعيد. أو قريب يوم يف أحفادنا أو أبناؤنا فسرياه ذلك نحن نََر
حرية حول الحديث هذا أثارت التي هي إذًا الحكيم توفيق األستاذ محنة كانت
الديمقراطية حرية بني املقارنة وحول منها، به يستمتعون القدماء كان ما وحول الرأي،
الحديثة املرصية والديمقراطية املسيح، قبل والرابع الخامس القرنني يف القديمة األثينية
أرستوفان عبث عن املوضوع هذا تنازعوا الذين املثقفون وتحدَّث العرشين، القرن يف
حساب عىل الديمقراطية بتلهية ظفره وعن قرنًا، وعرشين أربعة منذ بالديمقراطية
سلطان حساب عىل الشعب لسلطان املمثلني وبإضحاك األثينيني، وبتسلية الديمقراطية!
هذا الرقي من العقل يبلغ أن قبل القدماء عرفها التي السمحة الحرية وبهذه الشعب،

العرص. هذا يف بلغه الذي العظيم الطور
قصة بينها من ألرستوفان، خالدًة مضحكًة قصًصا ذكروا فيما املثقفون ذكر وقد
حني املسيح، قبل الرابع القرن أوائل يف مثلت التي النساء، جماعة أو النساء، مجلس
من ومعارضيها بخصومها الضيق شديدة التحرج، شديدة األثينية الديمقراطية كانت

والساسة. الفالسفة
طبيعة تالئم التي السماحة وهذه واإلعجاب، بالضحك إال األثينيون يستقبلها فلم
وتضطر سقراط، إىل املوت الديمقراطية فتسوق أحيانًا تفارقها قد والتي الديمقراطية،

الهجرة. إىل أفالطون
عىل الكتَّاب من طائفة إقبال من الحديث يف يكون ما املثقفون هؤالء ذكر ثم
دونيه، موريس بلغه كالذي رائع، توفيق من ذلك يف يبلغون وما القديم، التمثيل تجويد
وقال املضحكة، أو املحزنة اليونانية القصص بعض جدَّدوا حني كوكتو، وجان وجريودو،
آدابهم يف األوروبيون يحاول ما بعض العربي أدبنا يف نحاول أن يمنعنا ما منهم: قائل
برنامًجا له يرسمون كادوا أو ورسموا االقرتاح، هذا عن السامعون وريض األوروبية؟
وتفرَّق الربنامج، رسم وتقدَّم الحديث، وأُِعيد أسبوع، بعد والتأََم املجلس، وتفرَّق واضًحا،
ثم وقتًا، عنه انقطع الحكيم توفيق األستاذ ولكن ذلك، بعد والتأََم أخرى، مرًة املجلس
مشكلة أو «براكسا، رأيت: كما وعنوانها مطبوعة، القصة هذه ومعه يوم ذات إليه عاد

الحكم».
قرَّائه، وعىل األستاذ عىل فضَلها اليسرية، هذه الحكيم توفيق األستاذ ملحنة َفْلنحمد
النحو هذا املضحك اليوناني بالتمثيل يتصل أخذ الذي الحديث العربي األدب وعىل
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يكثر وأن ويقويه، االتصال هذا يزيد أن هللا عىل َوْلنتمنَّ االتصال، من القيم الخصب
يف لغريه أو لألستاذ عسريٌة أو يسريٌة محنٌة ذلك إىل تدعو أن دون القصة هذه أمثال
وعىل االمتحان، رش بعد تأمن لم الرأي حرية أن عىل يدل يشء كل كان وإن الرأي، حرية
ثم التفكري، إىل األديب يدفع ألنه خريًا؛ ينتج فهو ثقيًال، مؤمًلا يكن مهما االمتحان هذا أن
واأللم، الشقاء عىل أموره تستقيم مخلوق األديب أن والظاهر النرش، إىل ثم التعبري، إىل

واللذة. السعادة عىل تستقيم مما أكثر
فقد اليوناني. أصلها عند ذلك قبل لنقف بل الصغرية، القصة هذه عند إذًا َفْلنقف
عدت وقد قصته، نقرأ أن قبل أرستوفان قصة نقرأ أن الحكيم توفيق األستاذ إلينا طلب
فحمدت الحكيم، توفيق األستاذ قصة قرأت ثم بها، عهدي طول بعد أرستوفان قصة إىل
قامته يقيس أن يستطيع ال بأنه واعرتافه القصد، وإيثاره واعتداله، تواضعه لألستاذ
التوفيق، كل الحق إىل فيه ق موفَّ الصدق، كل هذا يف صادق وهو أرستوفان، قامة إىل
ال الذين املمتازين بعض نستثني أن إال أخرى، قامة إليها تقاس ال أرستوفان قامة فإن

الواحدة. اليد أصابع بهم تبلغ أن اإلنسانية تستطيع
يُضِحك وأن هذه، قصته يف مًعا والفلسفة الديمقراطية من يسخر أن أرستوفان أراد
بقصته فهجم والسياسة، الفلسفة من عندهم وآثرها إليهم، األشياء أحب من األثينيني
القصة، هذه يف وجمهوريته أفالطون من سخر ا، حقٍّ خطري موضوع عىل الصغرية هذه
وأظهر القائمة، الديمقراطية النظم من وسخر السحاب، قصة يف سقراط من سخر كما
النظام من خريًا ليس السياسية النظم من الفالسفة يقرتحه ما أن األثيني للشعب

شك. ذلك يف ما منه، رش هو بل منه، ا رشٍّ يكون أن ولعله الديمقراطي،
الرجال، أزياء يتخذن بأن األثينيات النساء ائتمر فقد ا، جدٍّ يسري القصة وتلخيص
الرجال من السلطان نقل ويقررن املطلقة، كثرته ويبلغن الشعب، مجلس ويشهدن
يتصورها كان كما — الشيوعية وأقمن الحكم نظام فقلبن ذلك، لهن وتمَّ النساء، إىل
أن إال هي فما الشيوعي، النظام هذا تنفيذ عىل وأرشفن الديمقراطية، مقام — أفالطون
يتناول فساًدا وصفه، إىل سبيل ال فساًدا أثينا يف األمر يفسد حتى قصري وقت يميض
ما أقل قلبًا األوضاع ويقلب نفسها، املادية والحياة االجتماعي والنظام واألخالق السياسة
من ليس أرستوفان أن تعلم أن ويجب متصل. ضحك يف اإلغراق إىل يدفع أنه به يوصف
يشء أي إىل منه أقرب املعتدلة األرستقراطية إىل وهو املخلصني، الديمقراطية أصدقاء
الضحك هذا إىل األثيني الشعب دفع قد العظيم اليوناني الشاعر أن املهم ولكن آَخر،
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وأن تراه، الذي الخطر هذا عىل موضوًعا يعالج أن من ذلك يمنعه فلم العريض، الغليظ
اليوناني الشاعر أن كله هذا إىل أضيف أن من بد وال ا، حقٍّ رائٍع جميٍل نحٍو عىل يعالجه
تحتملها ال والخيال، واملعنى اللفظ يف حريًة املضحك أدبه يف يصطنع كان قد العظيم
جهًرا، تُقَرأ أن يمكن ال قصصه من ا جدٍّ وكثري االجتماعية، نُُظمنا وال أخالقنا وال أذواقنا
هذا األفراد. قراءتها يف يشرتك أن اليسري من وليس الفرد، ويقرؤها العني تقرؤها وإنما
يشء كل قبل فهو الحكيم، توفيق األستاذ عليه أقدم الذي العمل صعوبة يصور كله
اللفظية الحرية يصطنع أن من وأخالقنا أذواقنا وبحكم الجديدة، حياتنا بحكم ممنوع
االجتماعي نظامنا بحكم ممنوع هذا بعد وهو اليوناني، الشاعر اصطنعها التي والفنية
وهو العقلية، حريته يف مقيَّد فهو يشبهها، ما أو للشيوعية يتعرض أن من والقانوني
توفيق األستاذ وبني أرستوفان بني اآلماد بُْعد إىل هذا أضفَت فإذا الفنية، حريته يف مقيَّد
إىل قامته الحكيم توفيق األستاذ يقيس أن ال املستحيل من كان قد أنه عرفت الحكيم،
فإن أرستوفان، قصة إىل قصته يقيس أن بل منه؛ مفروغ يشء فذلك أرستوفان، قامة
الشاعر أو النابغة، الكاتب أن عىل توافقني وأنت الحر. األدب إىل يقاس ال املقيَّد األدب
أن عىل أُكِرَه وإْن والفن، العقل يمس الذي القيد أريد للقيد، يذعن أن يستطيع ال النابغة

!… واألعناق واألرجل األيدي تمس التي واألغالل للقيود يذعن
حتى واحتفظت اليونانية، القصة مذهب ذهبت فقد الحكيم توفيق األستاذ قصة أما
وأجراها أثينا، يف جرت قد حال كل عىل وهي بها، االحتفاظ يمكن التي ألفاظها ببعض
الحكم نظام بقلب النساء ائتمر فقد أرستوفان، قصة أجَروا الذين األثينيون األشخاص
القصتني؛ بني الهائل الفرق يظهر وهنا الدولة، رئيس مقام جوًرا براكسا وقامت فقلبنه،
الحكومات رؤساء يدرك الذي االضطراب أدركها فقد الحكيم، توفيق األستاذ صاحبة فأما
تَِعَد أن إىل وُدِفَعْت املطالب، تخفيض عن وعجزت الطلب، عليها كثر مرص؛ يف الحزبية
ضعف نفسها ويف جميلة، امرأة ولكنها املتناقضات، يف تتورط أن وإىل تستطيع، ال بما
يُقِبل القصة؛ بإتمام والجمال الحب فيقوم جميل، فتى الجيش وقائد الجيش، لقائد
بهذه إليها يخلو ولكنه داهمة، حرب تدبري يف الدولة رئيسة إىل ليتحدث الجيش قائد
رس يعلم وال الزوج، عن وحتى الساخر، الناصح الفيلسوف عن حتى ويحتجبان الحجة،
نحن علمناه فقد يعلمونه، جميًعا القوم لعل يدري؟ وَمن الرس، كاتمة إال االحتجاب هذا

أيًضا.
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عىل السلطان انترصحب فقد مؤمًلا، رفيًقا انتهاءً الحكيم توفيق األستاذ قصة وتنتهي
معه وُسِجنت أوًال، الفيلسوف ُسِجن الدولة؛ رئيسة عىل الجيش وانترصقائد الجمال، حب
الديمقراطي، النظام مقام الرصيح الديكتاتوري النظام وقام األمر، آِخر الدولة رئيسة

جدران. أربعة بني الحرية وُسِجنت
تثري وإنما العريض، القوي الضحك إىل تدعو ال الحكيم توفيق األستاذ وقصة
إىل تدعو ال هي بل أخرى، أحيانًا فاتر خفيف ضحك إىل تدعو وقد أحيانًا، االبتسام
اللون هذا من شحوبًا أقل الناس حياة عىل شاحبًا لونًا تسبغ وإنما املؤلم، القوي الحزن

األيام. هذه يف األشياء طبيعة عليها تسبغه الذي
يف منترص الدكتاتوري والنظام األرض، أقطار من كثري يف للخطر معرَّضة فالحرية
توفيق األستاذ يريهم مما أكثر آثاره ومن ذلك من يرون والناس األقطار، هذه بعض
وشعورهم، إحساسهم ويف وسريتهم، تفكريهم يف ذلك بحقائق يتأثرون وهم الحكيم،
التي الخطرية األحداث هذه أمام وهم الحكيم، توفيق األستاذ بقصة يتأثرون مما أكثر
محزنة عنيفة قصة فإما قصتني: إحدى إىل محتاجون وجه، كل من وتأخذهم بهم تحدِّق
عنهم وترد الخوف، عنهم ترد والشجاعة، للنخوة مثرية والنشاط، العمل إىل دافعة
يكتبها لم القصة وهذه ليسرتدوها، أو بالحرية ليحتفظوا املقاومة إىل وتدفع الفَرق،
الهم، وتفريج والتسلية، التلهية يف قوية ولكنها قوية، قصة وإما الحكيم. توفيق األستاذ
يسعى ما وبعض خطر، من بهم يحيط ما بعض لينسوا أنفسهم، عن الناس وإخراج
أرستوفان، كتبها وإنما الحكيم، توفيق األستاذ يكتبها لم القصة وهذه مكروه، من إليهم
املثقفني تعجب قد وهي الحديثة، للشعوب ال لألثينيني، ُكِتبت أرستوفان قصة ولكن
من الكثرة أذواق عنها تنبو أو الناس، من الكثرة أذواق عن تنبو ولكنها امُلحَدثني، من

تلك. أو القصة هذه إىل حاجة يف الناس زال فما وإذًا الناس،
تحزن، وال ترس ال وهي تُبِكي، وال تُضِحك ال فهي الحكيم توفيق األستاذ قصة فأما
كالًما فيها تقرأ لينًة، هينًة ساعًة تنفق أن من تمكنك أنها هو تفعله أن تستطيع ما وكل
تفكري، إىل النفس يدعو وال شيئًا، النفس يف يُحِدث ال ولكنه لذة، من يخلو ال لينًا، هينًا
الحكيم توفيق األستاذ لسخرية تصويًرا تكون أن إىل وهي عمل، إىل يدعوها أن عن فضًال

آَخر. يشء أي إىل منها أقرب الحكم، مشكالت من
فأما تحقيقه، الناس يستطيع ال أعىل مثل أنها عىل الديمقراطية يحب قد فاألستاذ

فيه. مشكوك بها فإيمانه الواقعة الديمقراطية
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والعدالة، الحرية ظله يف تتحقق أن برشط الدكتاتوري، النظام يحتمل قد واألستاذ
سلطان عىل يقوم الذي النظام تناقضان والعدالة الحرية ألن سبيل؛ من ذلك إىل وليس
الظن وأكرب ذاك، من يسخر كما النظام، هذا من يسخر فاألستاذ وإذًا وتحكمه، الفرد
أضاف قد أنه حال كل عىل وحسبه الفن. لهذا يفرغ أن والخري لفنِّه، الفراغ يؤثر أنه
الكوميديا بأسباب الحديث املرصي أدبنا أسباب فيه وصل جديًدا، أثًرا القيِّمة آثاره إىل

القليل. باليشء هذا وليس اليونانية،
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واحًدا، يكون أن يوشك أو واحد، وموضوعهما لجريودو، واألخرى ملوليري، إحداهما
املعارص الكاتب أراد وقد واحد، فيهما الكاتبني ومذهب حال، كل عىل واحد وعنوانهما
صنع كما قصته، يجدِّد وأن موليري، العظيم والشاعر القديم الكاتب يقلِّد أن جريودو
من بهم يلم كان ما وأحيا القدماء، أبطالها وأحيا فجدَّدها قديمة، يونانية بقصص
يصور ال نحٍو عىل أجراه ولكنه نفسها، األحداث هذه يف بينهم الحوار وأجرى أحداث،
الحياة به يصور وإنما فحسب؛ القديم والشعور القديم، والعقل القديمة، األحداث به
املعارصة الحياة تصوير عىل ولعله أيًضا، الحديث والشعور الحديث، والعقل الحديثة،
أو الخطوب، من فيها كان وما القديمة الحياة يصور أن عىل منه أحرص وأحداثها
بالحياة وال القديمة بالحياة حافل غري الخالصة الفنية غايته ق يحقِّ أن عىل أحرص لعله
إمتاع مجرد وهي الفنية، الغاية هذه لتحقيق املادة من له تقدِّمان ما بمقدار إال الحديثة،
بكل والعبث والفكاهة الدعابة إىل ميله يالئم والحوار األحداث من بلون والشعور العقل
العبث وذاك السخر هذا من والعربة العظة واستخالص يشء، كل من والسخر يشء،

دائًما.
ا، حقٍّ بارعة رائعة فنية آيات إىل القديم تجديد من النحو هذا يف جريودو َق ُوفِّ وقد
لقصة تجديده أنىس ولسُت واإلعجاب، والحرية الدهش موقف والنظَّارة القرَّاء منها يقف
املفاجآت، تملؤها التي الغريبة، هذه طريقته عىل القصة هذه أحداث وعرضه ألكرتا،
يشاكله، وال يالئمه ال آَخر طور إىل طور من والوثوب النقائض، بني التنقل فيها ويكثر
تصوير إىل ذلك بعد واالنتهاء املحدثون، إال به ينطق أن يمكن ال بما القدماء وإنطاق
أهله، عىل األمر واختالط واآلراء، الخواطر اضطراب من الحديث العرص هذا به يمتاز ما
الفساد، إىل سائرة كلها الناس أمور أن منهم، السذاجة أصحاب إىل أو إليهم، يُخيَّل حتى
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واإلعدام، الفقر وآيات والغفلة، البله أمارات عليه تظهر شخص وهو — حكيمهم ولكن
ينبئهم الحكيم هذا — عابثًا إلًها اآلَخر بعضهم ويراه سؤلة، بائًسا بعضهم يراه حتى

جديد. لعرص فجر ولكنه نكًرا، وال ا رشٍّ ليس هذا أمورهم فساد بأن
أجدِّد أن إيلَّ يشء أَحبَّ زال وما مرتني، تمثيلها وشهدت مرًة هذه ألكرتا قصة قرأت
ألتحدث أكتب لم ولكني كذلك، ومرة مرة تمثيلها وأشهد ومرة، مرة فأقرؤها بها العهد
ألتحدث كتبت وإنما أخرى، فرصة يف عنها إليك أتحدث أن يل يتاح فقد ألكرتا، عن
إن قلُت وقد ملوليري. قديمًة قصًة تجدِّد والتي أخريًا، إلينا ُحِملت التي القصة هذه عن
(L’impromptu de فرسايل» «ارتجال قصته موليري ى سمَّ فقد واحد، القصتني عنوان
وقلُت ،(L’impromtu de Paris) باريس» «ارتجال قصته جريودو ى وسمَّ ،Versaille)
حال. كل عىل واحد مذهبهما وإن واحًدا، يكون أن يوشك أو واحد القصتني موضوع إن
الذين املمثلني من ومنافسيه خصومه بعض عىل يردَّ أن ١٦٦٤ سنة ملوليري خطر فقد
أو تُنَرش رسالة أو يُؤلَّف بكتاب عليهم يردَّ فلم النقد، يف عليه ويشتطون يعيبونه كانوا
ارتجاًال. القصة هذه تمثيل يرتجل أنه وزعم تُمثَّل، بقصة عليهم يرد وإنما يُذَاع؛ فصل
لحواٍر استظهاٍر غري وعىل للتمثيل، استعداد غري عىل امللك يدي بني تمثِّل بأن فرقته أخذ
أن يجب الذي الشخص ممثلة وكل ممثل كل يتخيل أن ينبغي وإنما قبُل، من أُِعدَّ
وأن نفسه، الشخص به ينطق أن ينبغي بما الشخص هذا لسان عىل ينطق وأن ره، يصوِّ
ينبغي ما وتنقيحه الصوت جرس من ويتخذ األشكال من ويظهر الحركات من يأتي

به. يأتي أن الشخص لذلك
لشهود امللك مقدم قبل ا جدٍّ قصري وقت يف لإلعادة فرقته يهيِّئ أن ملوليري خطر وقد
ب تأهُّ غري عىل التمثيل يستطيعون ال ألنهم عليه؛ يتعللون الفرقة أعضاء وجعل التمثيل،
أحيانًا، بهم ويعنف عليهم، ويشتد تيسريًا، عليهم األمر ييرس هو وجعل استظهار، وال
وهم ذلك، يف ويتعجلهم يفعلوا، أن ينبغي ما وإىل يقولوا أن ينبغي ما إىل ويرشدهم
كله ذلك يف وبينه بينهم الحوار من ويكون أحيانًا، عليه ويمتنعون حينًا له يستجيبون
وسخرية بهم واستهزاء وخصومه، منافسيه عىل وهجوم الرد، من به يلم أن أراد بما إملاٌم
ملذهبه وعرض باريس، ويف القرص يف االجتماعية للحياة ونقد كله، بهذا وترصيح منهم،
أو الشخص هذا يريد ال مضحكًة قصًة يضع عندما ألنه وتقرير املضحك، التمثيل يف
السخرية وتثري النقد تستحق التي الناحية إىل يريد وإنما تلك، أو الطبقة هذه وال ذاك،
القصص؛ هذه يف أنفسهم الناس يرى أن بأس عليه فليس اإلنسانية، الحياة نواحي من

132



قصتان

مصادفًة، القصص هذه يف أنفسهم الناس رأى وإنما به، يعن ولم ذلك إىل يرد لم ألنه
وما الناس، لحياة صافيًة صادقًة مرآة كانت قصصه ألن الكاتب؛ من د تعمُّ غري وعىل
أعضاء ليحاور موليري وإن واألعمال. األقوال من عنهم يصدر وما األخالق، من لهم يكون
ويستمهل، فيضطرب، قريب، امللك مقدم بأن ينبئه عليه قاِدٌم وإذا ويداورهم، فرقته
يقبل أن إىل األمر ينتهي ثم يستمهل، موليري وهذا يلح، رسوله فهذا يمهل، ال امللك ولكن

ارتجاًال. يُرتَجل أن يمكن ال الذي التمثيل هذا من ويعفيها فيمهلها الفرقة، عذر
الطريقة هذه سلك فقد جريودو فأما عرش. السابع القرن يف موليري صنع كذلك
النيل إىل وال ومنافسيه، خصومه عىل الرد إىل يقصد لم ولكنه العرشين، القرن يف نفسها
قصده فأما واإلشارة. التلميح من يشء يف ذلك إىل قصد قد هو أو وعائبيه، اده نقَّ من
األيام هذه يف يخضع الذي الفن هذا عن والذياد التمثيل، عن الدفاع إىل فكان الرصيح

شديد. لخطر تعرِّضه أن توشك عنيفة ألزمة
التمثيل فرقة أعضاء ١٩٣٧ سنة من ديسمرب يف النظَّارة يرى أن ظريًفا كان وقد
غريهم، أشخاًصا يمثلون ال وبأشخاصهم، بأسمائهم يتحدثون بباريس االتينيه ملعب يف
يتحدثون وال وأشخاصها، القصة ألبطال الكتَّاب يضعها التي األسماء بهذه يتسمون وال
مصدر وكان له، ويعيشون به يعيشون الذي فنهم تمس التي الخاصة شئونهم غري يف
إليهم فخيل املمثلني، وعن أنفسهم عن النظَّارة خدع الكاتب أن يشء كل قبل الظرف هذا
بذلك إليهم وخيل اليومية، الفنية حياتهم يف يضطربون وهم املمثلني هؤالء يرون أنهم
ما عىل إال يظهرهم لم األمر حقيقة يف أنه مع واملمثلني، التمثيل دخائل عىل يُظِهرهم أنه
يضطربون كانوا الذين املمثلون فهؤالء وتصنُّعه، الفن تكلُّف من عليه يظهرهم أن أراد
أشخاًصا كانوا وإنما التعبري، هذا صحَّ إْن أنفسهم يكونوا لم النظَّارة أمام ويتحاورون
هم أرادوا كما ال يمثلوها أن الكاتب أراد كما أنفسهم ويمثلون تمثيًال، أنفسهم يمثلون
بني يدور كان الذي الحوار هذا أن الثانية والخدعة األوىل. الخدعة هي فهذه يمثلوها، أن
خلوا إذا اليومية الفنية حياتهم يف بينهم يدور الذي الطبيعي الحوار هو يكن لم املمثلني
وأخذهم الكاتب، لهم صنعه حواًرا كان وإنما بعض، إىل بعضهم وتحدَّث أنفسهم، إىل
لتمثيل يتهيَّئون الستار ُرِفع حني املمثلون أخذ وقد ألسنتهم، عىل وإجرائه بينهم، بإدارته
يتعلَّل كان بما يتعللون وأخذوا آنًفا، عنها وتحدَّثت موليري، كتبها التي القديمة القصة
الكاتب أقحمها حديثة أخرى بأشياء ويتعلَّلون يستعدوا، لم أنهم من موليري أصحاب به
الحديث. العرص وبني بينها ويالئم القديم، طورها عن البيئة ليخرج القصة؛ يف إقحاًما
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لحلقها يطب أن الفرقة رئيس يريد مريضة ممثلة وهذه وهناك، هنا تُطَلب أدوات فهذه
بعًضا، بعضهم يداعب املمثلون وهؤالء بالتمثيل، تبدأ أن قبل الدواء ببعض فيمسه
الخاصة، وصالتهم حياتهم من مشتقة وفكاهات بأحاديث بعض عىل بعضهم ويتندر
قصته، يف موليري فعل كما به ويتربمون له فيتنكرون عليهم يُقِبل قاِدٌم وإذا ذلك يف وهم
ولكنه أجنبي، اإلعادة يشهد أن ينبغي وال يعيدون، ألنهم ملعبهم؛ عن يردوه أن ويريدون
خطري يشء مع قصته يف موليري عىل القادم فعل كما فرًضا عليهم نفسه ويفرض يلح
رئيس جوفيه فأما عليه، الطارئ من التخلص يف نجح قد موليري أن وهو الفرق، من
عليه يلقي أن ويف يقيم، أن يف عليه الطارئ إىل يرغب أن إىل انتهى فقد املعارصة الفرقة

سؤال. من أراد ما
عضو هو وإنما طلعًة، وال ثقيًال يكن لم املعارصة الفرقة عىل طرأ الذي هذا أن ذلك
أقبل قد املجلس، هذا يف املالية اللجنة أعضاء ومن الفرنيس، النوَّاب مجلس أعضاء من
قد الدولة َدْخل أنَّ املالية للجنة ظهر املال. يف األمل إليهم يحمل أو ماًال، إليهم يحمل
الفرق إىل املال هذا تهدي أن فرأت املاليني، من به بأس ال بمقدار خرجها، عىل أربى
ستنزل التي املنحة هذه عن تقريًرا يضع أن أعضائها من العضو هذا وكلَّفت التمثيلية،
املمثلني إىل يتحدث حتى تقريره يكتب أالَّ العضو هذا ورأى للتمثيل، تشجيًعا الدولة عنها
املمثلني بني املمتازة ملكانته الفرقة هذه رئيس واختار وحاجاته، الفن هذا عن أنفسهم

عام. بوجه التمثيل شئون يف الرأي وأصحاب واملخرجني،
االستعداد حسن ويُظِهر إليه، يطمنئ حتى هذا، منه يسمع الفرقة رئيس يكاد وال
رئيس وبني النائب هذا بني يدور الذي والحوار سؤال، من عليه سيلقي ا عمَّ لإلجابة
لذيذ حوار وهو قصته، وضع حني الكاتب إليه قصد الذي الغرض هو وأصحابه الفرقة
وأن املمثلني، ألسنة عىل يجريه أن استطاع قد الكاتب أن وأقوى منه وألذ ا، حقٍّ قوي
الحوار هذا وموضوع الجمهور. أيدي وبني النظَّارة، وأمام امللعب، يف ألسنتهم عىل يجريه
كل عىل وهو التمثيل، فن عن لكتاب أو الصحف، تنرشها ملقالة موضوًعا يكون أن خليق
ثم نفسه، وبني بينه فيقرؤها القارئ إليها يخلو أن يحسن التي املوضوعات من حال
النظَّارة جمهور عىل املوضوع هذا يعرض أن فأما وأصدقائه. أصحابه إىل فيها يتحدث
املمثلني ل حوَّ قد الكاتب ألن الطريف؛ اليشء هو فهذا التمثيل، ملعب بهم يكتظ الذين

الرفيع. الخالص األدبي النقد يف بعًضا بعضهم يحاور محارضين، إىل
الباريسية أو األوروبية البيئات بعض إليه انتهت ما ويصور ويلذني، يعجبني وهذا
إىل يذهب أن من منتخب، وال متخري غري جمهوًرا يمكِّن الذي املمتاز األدبي الرقيِّ من
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النقد هذا يف بعًضا بعضهم يحاور املمثلني ليسمع واملال، الوقت ذلك يف وينفق امللعب،
الرفيع. املمتاز

ما عىل إلظهارك طريق أمثل فذلك ترجمًة، الحوار هذا لك أترجم أن خليًقا كنت وقد
ألخص أن فحسبي اإلطالة، لهذه تتسع ال «الثقافة» صفحات ولكن وجمال، قوة من فيه

الحوار. هذا عليها دار التي األصول لك
اد النقَّ وبني واملمثِّلني، اد النقَّ بني صلة من يكون ما الحوار هذا يف يدرس فالكاتب
واملمثلني، نفسه امللعب وبني واملمثِّلني، النظَّارة بني صلة من يكون ما ويدرس والنظَّارة،
التي والنظَّارة الدولة وبني والدولة، التمثيل بني صلة من يكون ما األمر آِخر ويدرس
عنه يطول أن خليق املوضوعات هذه من موضوع وكل التمثيل، مالعب إىل تختلف
كل الغناء ذلك مع فيه رسيًعا رفيًقا إملاًما به يلمُّ الكاتب ولكن الكالم، فيه ويكثر البحث،
إىل رديئًة الكاتب فرياها والنظَّارة، اد النقَّ وبني واملمثِّلني، اد النقَّ بني الصلة فأما الغناء.
يحبون وإنما النظَّارة، يحبون وال الفن يحبون ال النقاد ألن ذلك الرداءة؛ حدود أقىص
صورًة الفن من ألنفسهم صنعوا وقد بعيد، صوت من لنقدهم يكون وما أنفسهم،
حتى إذاعتها يف وأرسفوا الصورة، هذه أذاعوا وقد صادقًة، وال صحيحًة ليست مشوهًة
قد فهم له، وذوقهم التمثيل يف الناس رأي أفسدوا وحتى فرًضا، الناس عىل فرضوها
أن ينبغي ما الناس، ذوق بها وأفسدوا ألنفسهم صنعوها التي الصورة هذه يف أهملوا
لغته وسفلت الفن انَحطَّ حتى التمثيل، يف مكانة من النطق وحسن واألسلوب للَُّغة يكون
الشوارع، فنون من مبتذًال فنٍّا التمثيل وأصبح النطق، تجويد املمثلون وأهمل وأسلوبه،
والنظَّارة واملمثلني التمثيل إىل النقاد إساءة ومن الرفيع. األدب فنون من فنٍّا كان أن بعد
من بحظها جودتها تقاس إنما التمثيلية القصة أن الناس نفوس يف أقروا أنهم جميًعا،
االلتواء؛ كتَّابها من يُقبَل وال الغموض، فيها يُغتَفر ال بحيث الفهم، من وقربها الوضوح،
جهد، وال فيه مشقة ال سهًال يسريًا األشياء، من كغريه شيئًا وأصبح التمثيل، ابتذل وبهذا
إىل به القصد ليس التمثيل أن مع القصة، بقراءة امللعب شهود عن االستغناء وأمكن
واألذن، والعني والقلب، العقل فيها يشرتك خالصة، فنية متعة هو وإنما واإلفهام، الفهم
من يكون ال وقد الرضوري، من ليس باملوسيقى، األشياء أشبه هو كله، واملزاج والذوق
املتاع هذا وتُحِدث اللذة، تثري أن غايتها وإنما تفهم، أن الخري من يكون ال وقد املمكن،

املمتاز. الفني
الذي األثر هو جريودو، رأي يف القصة جودة به تقاس أن يجب الذي والقياس
تنقيض أن بعد بل للتمثيل، شهودهم أثناء ال النظَّارة، نفوس يف تُحِدثه الذي ُقِل أو ترتكه،
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مغتبًطا سعيًدا، نشيًطا أحدهم أصبح فإذا التمثيل. شهود وبني بينهم الكاملة الليلة
جيدة، تمثيليًة قصًة شهد فقد استعداد، وُحْسن جدٍّ يف عمله مستقبًال للحياة، مبتسًما

رديئًة. تمثيليًة قصًة شهد فقد وإال
التمثيل يبتذلون حني النظَّارة، وإىل التمثيل وإىل املمثلني إىل النقاد ييسء وكذلك
التمثيل وبني النظَّارة بني والصلة يتكلف، أن ينبغي ال ما ويكلفونه شأنه، من ويغضون
السادة هؤالء بأمر ويأتمرون يقرءون، ملا ينقادون فهم اد، النقَّ ملوقف نتيجة واملمثلني
مرآة النقاد يكون أن الحق وكان أمسوا، وإذا أصبحوا إذا الصحف يف يوجهونهم الذين

فيهم. مؤثرين وال لهم قادًة ال للنظارة
من رداءًة أقل فليست النظَّارة، وبني واملمثلني التمثيل وبني الدولة بني الصلة فأما
واجبها تفهم وال نفسها، تفهم ال الدولة أن ذلك ومصدر آنًفا، صورتها التي الصالت
السنن من ألفت ا عمَّ األيام هذه يف أعرضت قد الفرنسية فالدولة ولفرنسا؛ لنفسها
العافية، تؤثر فهي الخارج؛ يف مكانها من يغض مسلًكا حياتها يف وسلكت والتقاليد،
بذلك وهي جميًعا، األرض أمم مع صالتها تحسن أن عىل وتحرص املالينة، إىل وتميل
تنغص أن هي هذه الخطرية التاريخية ومهمتها الخطرية، التاريخية مهمتها يف تقرص
الظاملني وترد والطغيان، الظلم وتنكر وتنقد لرتاقب فرنسا ُخِلقت فقد حياته؛ العالم عىل
له تستقيم أموره أن طاغية وكل ظالم كل يشعر بحيث والقصد، العدل إىل والطغاة
فهم يف فرنسا تقصري عن وينشأ فرنسا. ى تُسمَّ التي املنغصة الدولة هذه توجد لم لو
مسلك والجماعات األفراد يسلك أن الخارجية، حياتها يف العافية إيثارها وعن مهمتها،
حب إىل واإلخالد الواجبات، يف التقصري ويكون التهاون، ويكون اللني، فيكون الدولة؛

والخري. باللذة النفس وإيثار والدعة، األمن
الفاترة الحياة هذه يصور قصًصا للناس فيخرج املذهب، هذا التمثيل ويذهب
ولكان مذهبها، ذلك يف أبناؤها لذهب وتقاليدها سننها يف فرنسا مضت قد ولو الخاملة،
يكون بما والجماعات، األفراد لحياة منغًصا التمثيل ولكان رقيبًا، بعض عىل بعضهم
مرسف كل لقال إذًا تقصرٍي؛ وكلَّ إرساٍف كلَّ عليها وإنكاره إياها ونقده لها مراقبته من
ما عىل تجري وأن يل تستقيم أن لتستطيع أموري إن إليها خال إذا لنفسه مقرصِّ وكل

التمثيل. ملعب ى يُسمَّ الذي املنغص هذا لوال أحب
أوًال، مهمتها وتؤدي سريتها، ح وتصحِّ نفسها، تفهم أن الدولة عىل الحق فمن وإذًا
ه يوجِّ الذي الناقد الرقيب فيصبح مهمته، التمثيل وليؤدي ذلك، يف مذهبها األفراد ليذهب
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من تريد فرنسا كانت وإذا والقبح. الرش عن ويردهم الجمال، وإىل الخري إىل الناس
وسائَل لهم تهيِّئ أن فينبغي ينشطوا، وأن يجدوا وأن ينتجوا وأن يعملوا أن أبنائها
أوضار من النظَّارة نفوس يغسل ألنه وأقواها؛ الوسائل هذه أهم من والتمثيل كله، هذا

واإلقدام. النشاط من الحظ عظيمة نقيًة جديدًة للعمل ويهيِّئها اليومية، الحياة
عناية تتجدَّد أن عىل الدولة ومندوب الفرقة رئيس بني واالتفاق العهد يتم وكذلك

وبالناس. بنفسه عنايته الفن ليجدد الفن؛ بهذا الربملان
وأظنك مناًال، وأقربها وأيرسها أظهرها إال الحوار هذا موضوعات من لك ألخص ولم
هذه يف النظَّارة عىل يعرضها أن استطاع حني بارًعا جريئًا كان الكاتب أن عىل توافقني

الجميلة. التمثيلية الصورة
املرصيني، القرَّاء نفوس يف القصة هذه تلخيص يثري أن أرجو حال كل عىل وأنا
والنقد املالحظة ألوان من الفرنسيني والنظَّارة القرَّاء نفوس يف نفسها القصة أثارت ما

والتفكري.
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الذين الناس من كثري بها ُشِغل كما بأحاديثه وُشِغلُت كثريًا، عنه وقرأت كثريًا، له قرأت
إىل الشوق شديد وكنُت عامًة، الحديث اإلنساني وباألدب خاصًة، الفرنيس باألدب يعنون
ليل، من ساعًة أو نهار، من ساعًة الحديث بعض منه أسمع أن عىل والحرص لقائه،
األدباء إىل الحديث لذة من يل أتاحت ما كثرة عىل ذلك يل تُِتْح لم الحياة ظروف ولكن
هم يسعون حني أو أوروبا، إىل أنا أسافر حني الفرنسيني، وغري الفرنسيني من البارعني

مرص. إىل
أتيح أن حاولت بل لقاءه، وحاولُت املايض، الشتاء يف مرص جيد أندريه زار ثم
فلم اآلداب، كلية محارضات من محارضة يف أحاديثه لبعض االستماع املرصيني للمثقفني
يخضع البال، كاسف النفس، كئيب محزونًا كان جيد أندريه ألن سبيًال؛ ذلك إىل أجد
العزلة إىل فتدفعهم املمتازين، واملفكرين األدباء ببعض تلم التي األزمات هذه من ألزمٍة

الناس. لقاء يف شديًدا تزهيًدا وتزهدهم دفًعا،
امتناعه من فيه إيلَّ يعتذر عذبًا، رقيًقا كتابًا الوقت ذلك يف جيد أندريه إيلَّ كتب وقد
التقصري. د تعمُّ أو التعلل به أظن وأالَّ أصدِّقه، أن مني ويرجو تلك، بأزمته اللقاء هذا عىل
أتيح حتى به، واالشتغال عنه، والقراءة له القراءة يف أنا ومضيت فرنسا، إىل عاد ثم
وأن القاهرة، يف طويًال لقاءً ألقاه أن املايض الصيف آِخر أوروبا من عدُت أن بعد يل
ذلك من أقل أو ساعات، ثالث مرة كل يف معه وأنفق األسبوع، يف مرات أربع إليه أخلو
سمح متى سيستأنف أنه الظن وأكرب شهر، وبعض شهًرا اللقاء هذا اتصل وقد أكثر، أو

قريبًا. ذلك يكون أن وأرجو باستئنافه، الوقت
نرش يف جريودو وصديقه زميله مع يعمل باريس يف مقيم أنه مع القاهرة يف لقيته
مشقًة باريس يف املتصلة إقامته من يلقى أنه يف أشك وما الحرب، أثناء لفرنسا الدعوة
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والبعيد، القريب للسفر وأحبهم املتصلة، لإلقامة الناس أبغض فهو ثقيًال، وعناءً شاقًة
لم أم ذلك أراد سواء شئُت، متى ألقاه أن وأستطيع القاهرة، يف لقيته ذلك مع ولكني
نرشت التي للمطبعة ذلك يف والفضل عنه، انجلت أو املفكرين أزمة به أملَّْت وسواء يرده،
اليوميات هذه إيلَّ أهدى الذي الصغري البني ذلك يف والفضل يومياته، األيام هذه يف لنا
أشد يقال كما لألصل مطاِبقة دقيقة صورة اليوميات وهذه مرسيليا. من إبحارنا قبيل
طويلة وهي تكون، أن يمكن ما كأوضح جيد أندريه شخصية فيها ترتسم املطابَقة،
حياة من وتصوِّر دقيق، حرف يف أنيًقا طبًعا ُطِبعت قد صفحة، ١٣٠٠ من أكثر يف تقع
عمره، من العرشين يف كان حني ،١٨٨٩ سنة بدأها فقد كاملة، عاًما خمسني صاحبها

مرص. إىل قاصًدا مرسيليا من أبحر حني ،١٩٣٩ سنة أول عند منها ووقف
تعوَّد كما نفسه عن ثنا يحدِّ ال وهو كامل، قرن نصف أثناء حياته عن ثنا يحدِّ إذًا فهو
نفسه يُظِهر كما هذا كتابه يف نفسه لنا يُظِهر ال أنه أريد يفعلوا؛ أن اليوميات أصحاب
املصنوعة والهيئة والزينة اللباس من اتََّخذ وقد والشوارع، واألندية املجالس يف للناس
الذين أكثر أن تعلم وأنت بعًضا، بعضهم يلقى حني يتخذوا أن عىل الناس تواَضَع ما
أشخاصهم يزيِّنون كما للناس املعنوية أشخاصهم يزيِّنون واملذكرات اليوميات يكتبون
يتكلفون ولكنهم أحيانًا، ذلك يف ويرسفون حينًا، ذلك يف يقتصدون يلقونهم، حني املادية
عن أعرض قد فإنه جيد أندريه أما عاريًة. ال كاسيًة نفوسهم ويظهرون حال، كل عىل
رصيًحا يكون أن أراد ألنه ال للغش، محاولة وال فيه غش ال ا، تامٍّ إعراًضا الصنيع هذا
والصدق الرصاحة وخصلة صادًقا، رصيًحا يكون أن إال يستطع لم ألنه بل صادًقا،
املتعددة البسيطة الخصبة َدة املعقَّ لشخصيته األسايس املميز واألخري، األول املميز هي
أن وال منها، يخلص أن يستطع فلم عليه، نفسها الخصلة هذه فرضت ذلك. مع الواحدة
ومنافعه والناس، الظروف أرادته ما كثرة عىل ذلك يحاول لم ولعله أمرها، عن يخالف
أذعن فقد فيهم، وأذاعها للناس كتبها التي الكتب يف فأما محاولته. عىل والبعيدة القريبة
يف مراعاته من بد ال ما راعى ولكنه صادًقا، رصيًحا إذعانًا والصدق الرصاحة لخصلة
النظام ظروف ومن يشء، كل قبل الفن أصول من الناس يف تذاع التي األدبية الكتب
القيود بهذه مقيَّدة الكتب هذه يف والصدق الرصاحة خصلة فكانت ذلك؛ بعد والُعْرف
يراه أن يحب كما أو هو كما الكاتب تظهر ال ذلك مع ولكنها شيئًا، تخفي تكاد ال التي
للناس، يكتبها لم ألنه نفسها؛ القيود هذه جيد أندريه ألغى فقد اليوميات يف وأما الناس.
ما املالحظة أدق يالحظ رقيبًا نفسه من أقام وقد وحدها، ولنفسه لنفسه، كتبها وإنما
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إليه الفن يدفعه قد ما إىل وقوة رسعة يف وينبهه اليوميات، هذه من قلمه به يجري كان
من يوٍم يف يكتب ما يقرءون قد أنهم ويف الناس، يف التفكري ومن أحيانًا، التكلُّف من
ويضطره والزينة، التكلُّف من ويجرده والطبع، السذاجة إىل فريده أخرى، أحيانًا األيام

سجيته. عىل املزاج وإرسال التبذل من نفسه، إىل يخلو حني له، ينبغي ما إىل
لم وصدًقا يألفوها، لم رصاحًة الكتب، من فيهم يذيع كان فيما الناس، عود وقد
وبال ذلك، منه الناس وعرف السن، به تقدَّمت إذا حتى به؛ لهم عهد ال وتمرًدا يعرفوه،
كذلك، ُخِلق قد أنه عىل الناس وبني بينه الصامت االتفاق وتم به، وتربمهم عليه سخطهم
ويُقبَل هو، كما يؤخذ أن من بد وال أحٌد، ه يغريِّ أن إىل وال نفسه يغريِّ أن إىل سبيل فال
وعن نفسه عن يرضيهم أو الناس ليتملق شيئًا يصنع أن دون ته، ِعالَّ عىل يُرَفض أو
وإنكارهم، سخطهم الناس من هو وتعوَّد وِصْدقه، رصاحته الناُس تعوَّد ملا أقول آثاره؛
كما لتلك يكتب فجعل للناس، يكتب كان وما لنفسه، يكتب كان ما بني الفروق سقطت
الصادق طبعه له واستقام لتلك، يكتب كما ألولئك يكتب جعل أو ألولئك، يكتب كان
الفرنسية املجلة يف يومياته بعض نرش من يتحرج فلم والعامة، الخاصة آثاره يف الرصيح
من يتحرج لم ثم صغار، أسفار يف ثم أصدقائه، من جماعة مع أنشأها التي الجديدة

النرش. دور من دار ذلك إليه طلبت حني كاملًة نرشها
بقي بما َفْليصارحهم بالعظيم! أمره من الناس صارح وقد ج، التحرُّ إىل يدعوه وما
االستقالل نفسه عوَّد وقد نفًعا. له يستطيعوا ولن ا رضٍّ له يستطيعوا فلن أمره، من
أندريه وشخصية شيئًا، منهم يخاف ال أنه كما شيئًا، الناس من ينتظر ال فهو التام،
القوانني وعىل األدبي، الُعْرف عىل متمردة وأدقها، الكلمة هذه معاني بأوسع متمردة جيد
نفسها؛ الدين أصول وعىل السيايس، النظام وعىل االجتماعي، النظام وعىل الخلقية،

األحيان. أكثر يف نفسها عىل حتى يشء كل عىل متمردة
من ذاك أو النظام هذا عىل التمرد من حظ بحريته، مؤمن أو حر، إنسان كل ويف
البيئة وبني شخصيته بني ليالئم ويحتال ويداجي يصانع ولكنه االجتماعية، الحياة نُُظم
من حظ وفيها كثري، أو قليل الكذب من يشء حياته ففي فيها؛ يعيش التي االجتماعية
كلها لها وهو بها، ورًىض لها طاعًة االجتماعية للنُُّظم يُظِهر ضئيل، أو عظيم النفاق
له بد فال يعيش، أن إىل محتاج ولكنه متربم، وبها ساخط، وعليها كاِرٌه، بعضها أو
والناس سبيًال، رسقتها إىل وجد ما لذاته ورسقة الجماعات وخداع والنفاق الكذب من
وإخفاء اللذات ورسقة والنفاق الكذب وأصبح عليه، وتواضعوا وأقرُّوه ذلك عرفوا قد
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رسيرتهم يف ويقرونها ألفاظهم يف ينكرونها الناس، يألفها اجتماعيًة أوضاًعا السيئات
وسريته الداخيل تمرده بني باملالءمة ينفرد فإنه جيد أندريه أما نفوسهم. أعماق ويف
اليشء ويشتهي ذلك، نتيجة تكن مهما فيعلنه الرأي يرى التعبري؛ هذا صحَّ إْن الخارجية
هذا ويشعر ذاك، أو الحس هذا ويحس ذلك، نتيجة تكن مهما قه ويحقِّ إليه فيسعى
حسه تصوير يف يرتدد فال وشعوره حسه تصوير عىل القدوة ويجد ذاك، أو الشعور
هذه يف يقبل وال نفسه، عىل كله هذا يف ويقسو الناس، عىل كله هذا يف يقسو وشعوره،

موادعًة. وال هوادًة القسوة
عابوه ولعلهم والباطل، بالحق وعابوه شديًدا، إنكاًرا الناس أنكره هذا أجل ومن
التي املرأة كهذه فيها، له يد ال أشياء عليه حملوا فهم بالحق؛ عابوه ا ممَّ أكثر بالباطل
الرضب من يعفيها وال املعاملة، يف عليها ويشتط عرشتها، ييسء أديب خليل لها كان
وأصدقاءه تالميذه يغري أنه وتزعم جيد، أندريه عىل كله هذا تحمل فكانت واإليذاء،
قريب من جيد بأندريه يتصل يكن لم ذاك خليلها أن مع والخليالت، األزواج بإيذاء
أباحها التي املطلقة الحرية وهذه الرصيح وأدبه الرصيحة سريته ولكن بعيد، من وال
يجن، لم وما جنى ما واإلثم النكر من عليه فحملوا فيه، الناس رأي أساء ذلك كل لنفسه،
ينقدونه الذين فالكتَّاب ُسبُله، لهم َدْت ومهَّ ذلك عىل الناس أعانت قد املصادفة وكأن
محرََّفنْي، يروونهما حتى ا نصٍّ أو جملًة عنه يروون يكادون ال كثريون، وهم له، عائبني
ُمثِنني ينتقدونه الذين والكتَّاب النية، سوء إليه دفعهم لعمد أو إليه، اضطروا لخطأ إما
يحملون هم وإذا التحريف، يدركه حتى ا نصٍّ عنه ينقلون يكادون ال قليلون، وهم عليه
هذا يرى وهو يستحق، ال ما الثناء من إليه ويهدون يرد، لم ما الخري من صاحبه عىل
فيه األمر ورد بتصحيحه ويهم األحاديث، يف ويسمعه والكتب، واملجالت الصحف يف كله
خري من فيه الناس يقول بما يحفل ال ألنه األمر؛ آِخر ذلك عن يكف ولكنه نصابه، إىل

يومياته. يف كله هذا يسجل أن وحسبه رش، أو
التمرد هذا وإن صادق، رصيح تمرده وإن متمردة، جيد أندريه شخصية إن قلُت
أشري أن وأحب واملفكرين، واألدباء الكتَّاب من غريه من يميِّزه الذي هو الصادق الرصيح
قبل أالحظ أن أحب ولكني عنيًفا، قويٍّا هذا تمرده فيها يظهر التي النواحي بعض إىل
هذه لنا ر يصوِّ الشباب، أول يف ُكِتب الذي هذا يومياته، من األول القسم أن يشء كل
ينشأ كما ينشأ ال فهو والثورة. والتمرد والبأس القوة أصول وفيها الناشئة، الشخصية
ولكنه فيه، مؤثًرا والعقلية األدبية الحياة من حوله بما متأثًرا املمتازين، الشبان من غريه
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هذا يف ما مبيِّنًا عنه، يصدر وملا خارج من يأتيه ملا مسجًال وتأثريه، لتأثره ناقًدا ينشأ
محاسبًا خريًا، يراه مما واالستزادة ا رشٍّ يراه ما إصالح محاوًال رش، أو خري من وذاك
دقيقًة، مراقبًة الغض الناشئ فنَّه مراقبًا أُعطي، وما أخذ ما عىل شديًدا حسابًا نفسه
التي ال هو، يريدها التي الطريق وإىل عنها، جار إذا الطريق إىل ويرده ، اعوجَّ إذا يقوِّمه
واألدب بالفن منه وأبعد سنٍّا، منه أكرب هم الذين الفن وأصحاب األدباء عليها يريده

علًما. بهما منه وأعمق عهًدا،
ناشئ أديب من حديثًا يسمع وال صحيفة، يف فصًال وال مقاًال وال كتابًا يقرأ ال وهو
أصله، إىل ورده والتحليل، بالنقد ه مسَّ إال املكانة، يف ممتاز السن يف متقدم أديب أو مثله
ذلك ينايف أو الطبع هذا يجايف ما منه ونفى وطبعه، مزاجه يالئم ما منه واستخلص
الشديدة واملراقبة املالحظة قوامه ممتاًزا، تنشيئًا الفنية شخصيته ينشئ إذًا فهو املزاج.
الثقة هذه الشاب نفس يف واستقرت الفن، هذا نشأة تمت إذا حتى فيه، إسماح ال والنقد
لنفسه ناقًدا بآثاره الناس واجه اإلنتاج، إىل األديب ويدفع الثقة يشبه الذي اليشء هذا أو
سيلقى ما منتظًرا فيها، الضعف مواطن من يعرف ما مسجًال اآلثار، هذه إصدار يف

التقريظ. أو النقد ومن السخط، أو الرىض من آثاره به الناس
رىض من ثم عليه، وثنائهم النقاد رىض من حظٍّا الناس أقل جيد أندريه كان وقد
لم ذلك ولكن وانتشاًرا، رواًجا الكتب أقل األوىل ُكتُبه وكانت آثاره، عىل وإقبالهم الناس
غصبًا، القرَّاء غصب حتى قدًما طريقه فمىضيف الناس، ومع نفسه، مع سريته من يغريِّ
األديب أن للنقاد وأظهر حمًال، بفنِّه اإلعجاب عىل وحملهم إكراًها، قراءته عىل وأكرههم
كان أنه عىل سخطوا. أم النقاد ريض سواء قرَّائه، عىل نفسه يفرض أن يستطيع املمتاز
يعيش التي األجيال لهذه أو الجيل لهذا يكتب ال بأنه نفسه يعزي أعتقد فيما زال وما

معارصوه. يفهمه لم إذا بأس عليه فليس ُمقِبلة، ألجيال يكتب وإنما فيها،
كما بالنقد، الدين عرضلشئون أن يلبث لم ولكنه بروتستنتيٍّا، جيد أندريه نشأ وقد
نفسه، عىل شدته إال املوروث الديني مذهبه من له يَبَْق فلم الشئون، من لغريها عرض
بوجه العقلية وحياته تفكريه ويف سريته بعض يف والدقة والعنف بالحزم إياها وأخذه
ويستبقي هذه فينفي واالجتماعية، الدينية واألوضاع الدين بني يفرق هو وإذا خاص،
أشد للكنيسة منكر التصوف، به يَُظن حتى وأقواه اإليمان أشد مؤمن هو وإذا ذاك،
املجتهد، إيمان يؤمن وإنما املقلِّد، إيمان يؤمن ال ولكنه الثورة، أعظم عليها ثائر اإلنكار،
وفيما االجتماعية، األوضاع ويف غرائزه يف ينظر هو ثم الريب. ويؤذيه الشك له فيعرض
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ينحرف هو وإذا النظام، من به الغرائز هذه والقوانني واألخالق والُعْرف الدين يأخذ
الدينية النُُّظم تنكره اللذة من لونًا فيألف سريته، يف منكًرا انحراًفا النظام هذا عن
البغيض، النحو هذا عىل غرائزه إرضاء من يتحرَّج ال ولكنه شديًدا، إنكاًرا واالجتماعية
كتبه، يف فيبثها بآرائه يجهر بل شيئًا، منه يخفي وال يصانع وال ذلك يف يداجي ال ثم
أشد القرابة صلة به تجمعها فتاًة أَحبَّ وقد كتاب! وأي كتابًا عنها الدفاع يف يؤلِّف ثم
ولكن بحبه، الناس أسعد كانت كما بحبها، الناس أسعد وكان زوًجا، له فاتخذها الحب
وأكرب واحتياط. ظ تحفُّ أيرس ويف تردُّد غري يف تلك، طريقه يف امليض من يمنعه لم ذلك
هذه يودع أن يريد ال بأنه يومياته يف ينبئنا فهو أيًضا، به وأشقى بحبه شقي أنه الظن
ألنه الخطة؛ هذه عىل نادم بأنه الكتاب آِخر يف ينبئنا ثم زوجه، يمس مما شيئًا اليوميات

نفسه. الكتاب هذا من انتزع
املسألة حول الزوجني بني ثار الذي املؤلِم الخالف اليوميات قراءة أثناء نحن ونحس
أشد شك غري من وآذاها صادقًة، مؤمنًة جيد أندريه مدام كانت فقد خاصًة؛ الدينية
جادة وعن الدين جادة عن وتؤثره، تحبه كانت الذي زوجها انحراف من ظهر ما اإليذاء

أيًضا. الُعْرف
وبعد زوجه، حزن أحس حني وأعنفه، األلم أشد يف نفسه جيد أندريه وجد وقد
التي العوجاء تلك سعادته بعض لنا ليصف وإنه والتفكري؛ السرية يف وبينها بينه اآلماد
يشء وإذا واإلنتاج، بالعمل نشاطه َدْت وجدَّ الحياة، إليه فحبَّبَْت أيامه، بعض يف بها ظفر
وقنوطها، امرأته يأس يف وحني حني بني تفكريه وهو السعادة، هذه عليه ينغص واحد

ُقْربها. وغري ويف حبها، غري يف السعادة يجد أنه َعِلَمْت أنها لو
أندريه شخصية إن الفصل هذا أول يف قلت هذا، غري أخرى وأشياء هذا، أجل ومن
ويجزع وأبقاه، وأعمقه الحب أصدق زوجه يحب فهو مًعا، وقت يف وواحدة متعددة جيد
ينحرف نفسه الوقت يف ولكنه خالدة، صحف يف جزعه ويصور الجزع، أشد ملوتها
الفصل هذا أول يف كذلك قلت وقد جناًحا. وال بأًسا بذلك يرى وال منكًرا، انحراًفا عنها
أوضح من كان وربما وصدق، رصاحة يف غريه عىل يقسو كما نفسه، عىل يقسو إنه
تسجيل يف يرتدد فلم املال، وحب البخل نفسه من عرف أنه القسوة هذه عىل األدلة
يذهب فهو والخلقي؛ املادي العناء من تكلفه ما تسجيل ويف خصاله، من الخصلة هذه
ويشكو لذلك يألم ثم باملال، بخًال يشتهي ا ممَّ أقل أو يشتهي ما غري فيأكل املطعم إىل
إال يمنحه ولم الخادم، إرضاء يف قرص الثمن أدى فإذا الطعام، إىل غريه يدعو وهو منه،
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ويعرف خزيه، ويسجل لذلك، يستخزي ثم وتقتريًا، بخًال شيئًا يمنحه ال ولعله قليًال،
نوادرهم وتنتهي واألحاديث، القصص ويخرتعون به، فيتندرون البخل هذا عنه الناس
أذكر وال التصحيح. إىل احتاجت إِن وتصحيحها، تسجيلها يف يرتدد فال جيد، أندريه إىل
عىل قسوته وأما بها، إال أديبًا األديب يكون ال خصلة فتلك الفن، يف نفسه عىل قسوته
يف إليه الناس وأحب أصدقاءه بها يدمغ التي الصارمة األحكام هذه فتصورها غريه
إليه، الناس وأبغض خصومه بها يدمغ كما وأشكالهم، ُصَورهم ويف أخالقهم، ويف فنهم،
املمكن، ومن أيًضا، حي هو أنه كما أحياء، وخصومه وأصدقاؤه إذاعتها، يف يرتدد ال ثم
بالحرية نفسه أخذ وقد عليه بأس أي ولكن وسيلقونه؛ سيقرءونه أنهم املحقق، من بل
طيب ا، جدٍّ القلب رقيق للمال، وحبه بخله عىل وهو والصدق؟ وبالرصاحة واالستقالل،
لهم؛ الحياة وتيسري معونتهم، يف يرتدد ال والبائسني، الفقراء عىل عطوف ا، جدٍّ النفس
يبخل ال ولكنه معرفته، وذوي أصدقائه من القادرين عىل ويبخل نفسه، عىل يبخل فهو

والبائسني. العاجزين عىل
وكرامة واملساواة، بالحرية وإيمانه والبائسني، الفقراء عىل جيد أندريه وعطف
حني الشيوعية إىل دفعه قد الخالصة، مسيحيته إىل مضاًفا هذا كل اإلنساني؛ الشخص
فال صادق، حر ولكنه وأقواه، الدفاع أشد عنها يدافع هو وإذا أمرها، وعظم ظهرت
معلنًا فيها، القائم النظام عىل ساخًطا يعود حتى يرى، ما فيها ويرى روسيا يزور يكاد
من ساخًرا املحافظني، لغضب قبُل من تعرَّض كما املتطرفني، لغضب متعرًضا سخطه،

وامللحدين. والكاثوليك الربوتستنت غضب من سخر كما وهؤالء، أولئك غضب
تأثريه مسألة وهي شديدًة، عنايًة يومياته يف جيد» «أندريه بها يُْعنَى مسألة وهناك
بعض يف هو يرى حني عىل اإلشفاق، أشد التأثري هذا من يشفقون فخصومه الشباب؛ يف
األوقات بعض يف ويتمنى ينبغي، كما فيهم يؤثر لم أو الشباب، يف يؤثر لم أنه أوقاته
إىل بالقياس سيما وال واالستقالل، الحرية فيعلِّمهم الشباب، يف يؤثر أن استطاع لو
أثَّر قد جيد أندريه أن هو فيه شك ال الذي واليشء خاصًة. هو إليه وبالقياس أساتذتهم
ناحية ومن الفنية، الناحية من سيما وال عميًقا، تأثريًا الفرنسيني الشباب من أجيال يف
عن قريب يوم يف إليك أتحدَّث ولعيل الشعور، تصوير ويف الشعور يف األدبية، الحرية
األربعني. يبلغ أن قبل اخرتمه املوت أن لوال منه، صورًة يكون كاد تالميذه من تلميذ

أصولها إىل املتمردة القوية الشخصية هذه نردَّ أن الخري من يكون فقد وبعُد؛
مسيحيته ذكرُت وقد ا، بدٍّ منها نجد لم التي اإلطالة هذه بعد ِقصار أسطر يف وعنارصها
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ومشاركته التجريبية بالعلوم كلفه إليها َفْألِضْف وتفكريه، أخالقه يف وأثرها املوروثة،
وبراعته باملوسيقى عنايته العنرصين هذين إىل ألضف ثم لها، يفرغ لم ألنه وأسفه فيها،
وبني بينه الظروف حالت أن وحزنه يوم، كل يف ساعات باإليقاع نفسه وأخذه فيها،
واألملاني اإلنجليزي األدب قراءة سيما وال شئَت، ما فيها فُقْل القراءة فأما اإليقاع. هذا
قراءًة األدباء أكثر من وهو ودوستويفسكي، وجوت شكسبري خاص وبنوع والرويس،
لذًة مرة كل يف ويجد وثالثًا، ومرتني مرًة الكتاب يقرأ وحديثه، قديمه الفرنيس لألدب
معارصيه عىل وله وزوال، ببلزاك ا خاصٍّ شغًفا مشغوف وهو اإلعادة، يف ورغبًة جديدًة
ينبغي وما له، حد ال الذي اإلعجاب تبلغ أخرى وأحكام املنكرة، القسوة تبلغ أحكام
وال فنه، يف األدب بهذا وتأثُّره خاصًة، الالتيني وباألدب القديم باألدب عنايته أنىس أن
يكون أن يوشك فنثره التأثُّر؛ بهذا أحيانًا يضيق حتى واملوسيقى، النظم ناحية من سيما

حسابًا. يكون أن يوشك املوسيقى من لون عىل يقيمه ألنه شعًرا؛
لذَّات عىل الحرص أشد حريص السرية، بدويُّ الغريزة حرضيُّ جيد وأندريه
تمام أبا كأن واحد، مكان يف املتصلة لإلقامة البغض أشد مبغض ورفاهيتها، الحضارة

املشهور: بيته فيه قال قد

َج��اِن��ِب ُك��لِّ إَِل��ى َش��ْوًق��ا أَْو اْألَْرِض ِم��َن َج��اِن��ٍب ُك��لِّ َع��َل��ى َض��َغ��نً��ا ِب��ِه َك��أَنَّ

وأملانيا وإيطاليا فرنسا وجنوب نورمنديا، يف وقريته باريس بني متنقًال تراه فأنت
حياته يف خاصممتاز أثر الشمالية وألفريقيا ومرصوالروسيا، وتركيا الشمالية وأفريقيا
الفرنيس، الشعب بعد بشعب، جيد يتصل ولم وأروعها، كتبه أجمل ألهمته وقد األدبية،
يلتمس الغافل، الساذج العربي وبالشعب الشمالية، أفريقيا يف العربي بالشعب اتصل كما

اختالفها. عىل لذَّاته عنده
أن إىل الحديث هذا يف ومضطر بطبعي، مطيل وأنا أصنع ماذا ولكن أطلت، وقد
يكاد ال ولكنه واحًدا وشخًصا صفحة، وثالثمائة ألف من أكثر يبلغ كتابًا لك أصور
من اليوميات هذه قارئ يجده ما أذكر أن دون الحديث هذا أختم فهل ذلك ومع يحىص!
بآثاره عنايتَه وأدقه التصوير أصدق له ر يصوِّ الكاتب يرى حني له، حد ال الذي املتاع
آَخر، حينًا مرسًعا حينًا مبطئًا يتمها، أن إىل إنتاجها يف يأخذ وحني فيها، يفكر منذ الفنية
أصدقائه عىل اآلثار هذه قراءة ثم دائًما؛ العمل عن له والصارفني له بالزائرين شقيٍّا
ملالحظاتهم، قبوله ثم خاص، بنوع بينهم من جار» دي مرتان «رجيه وعىل وخاصته،
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االمتناع؛ هذا عىل ويندم أحيانًا، عليها ويمتنع ُكْره، عن لها ويذعن رًضا، عن لها يذعن
وال عليها لريدَّ ال اآلراء، بهذه وعنايته فيها، الناس آلراء وانتظاره اآلثار، لهذه إذاعته ثم

غري. ليس يومياته يف ليسجلها بل حها، ليصحِّ
أصدقاء من اليومياُت هذه لنا ر تصوِّ ما إىل أشري أن دون الحديث هذا أختم وهل
كثرية أشياء هناك ولكن وصفوتهم! الفرنسيني األدباء خالصة وهم وخصومه، الكاتب
غريي عىل أطغى أن إال إليها، اإلشارة أستطع ولن إليها، أُِرشْ لم اليوميات هذه يف جدٍّا

معتذًرا. آسًفا املايض، األسبوع يف فعلُت كما «الثقافة»، يف يكتبون الذين الزمالء من
الكتب من قراءته األيام يل تتيح ما أقرأ حني حزني وألسجل الحد، هذا عند َفْألقف
تمكني عن وأعجز متاع، من فيها فيما املرصيني من املثقفون يشاركني لو فأود املمتعة،
ما للناس صون ويلخِّ يقرءون الذين إىل حاجتنا أشد ما املشاركة. هذه من منهم كثري

يقرءون! ما بعض لهم ويرتجمون يقرءون،
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القدماء، ملوكنا من اللقب بهذا ب لُقِّ عمن التاريخ فصول من فصًال أكتب أن أريد ال
العظيم الفرنيس للكاتب حني منذ العنوان بهذا ظهر كتاب عن أتحدث أن أريد وإنما

جريودو. جان
لكثرة السياسة؛ أصحاب من كتابه عنوان استعار قد الفرنيس الكاتب أن يف شك وال
يمنحها أن الفرنيس الربملان إىل خاصة القائمة والوزارة الفرنسية الوزارات طلبت ما
الربملان، غيبة يف القانون قوة لها مراسيم إصدار من يمكِّنها الذي الكامل السلطان
األرض أقطار من وبكثري بها تحيط كانت التي الخطرية األحوال يف فرنسا لحال مراعاة

واقًعا. أمًرا الحرب تصبح أن قبل
بعضهم يرى الكامل، السلطان هذا أمر يف االختالف أشد يختلفون الفرنسيون وكان
لألخطار واالستعداد املعوج، وتقويم األمر إلصالح ًال تعجُّ للوزارة؛ منحه يف الخري أن
وقد تنحرف وقد تطول، وقد تقرص قد التي الربملانية باملناقشات تقيد دون الداهمة،
اآلخر بعضهم وكان اإلصالح. تأخري تحتمل ال أوقات يف اإلصالح تؤخر والتي تستقيم،
تغلو قد الوزارة وأن جهة، من يشء كل فوق تكون أن يجب الديمقراطية حقوق أن يرى
هذا يف يصطنعون الفرنسيون وكان إليها، أُهدي إن الكامل السلطان بهذا االستمتاع يف
املرة الدعابة وفيه الهزل، وفيه الجد فيه ألوانه، مختلفًة متصًال شديًدا جداًال املوضوع

الحلوة. والفكاهة
لهذا جريودو جان الكاتب اصطناع الدعابة، تلك من أو الفكاهة، هذه من ولعل
من فيه الفرنسيون يختلف الذي املوضوع لهذا كتابه يف يعِرض لم فهو العنوان؛
السلطان وعن والربملان، الوزارة عن يُعرض كاد أو أَعَرض وإنما بعيد، من أو قريب
نفوس يف العظيم خطره له آخر بيشء وُعِنَي املحدود، الناقص والسلطان املطلق، الكامل
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وأن األربعة، بلغت أظنها ما قليلة أشهر منذ ظهر قد الكتاب أن ذلك وآية الفرنسيني.
يف الكاتب به عني الذي واملوضوع عرشة، الثالثة الطبعة هي منه قرأتها التي الطبعة
يخرته لم فهو العنوان، هذا له اختار قد كان وإذا االجتماعي، اإلصالح هو هذا كتابه
تستطيع ما أقىص يصور أن يريد فهو التعبري؛ صح إن واملجاز، العبث من يشء يف إال
يجب ما وفهمت بالعزم، أمورها أخذت إذا الخري من وللعالم لنفسها تحققه أن فرنسا

صحيًحا. فهًما وللعالم لنفسها عليها
املؤلف إليه أراد ما تؤدي التي الرتجمة الكتاب، لعنوان الدقيقة الرتجمة أن وأظن
هو إنما عبثه، يف قاسيًا عابثًا الشائعة هذه كلمتهم السياسة أصحاب من استعار حني

الشعوب. من ولغريها لنفسها الخري عىل فرنسا قدرة الكاملة، القدرة
تابعوهم وللذين لهم يقول أن السياسة أصحاب من العنوان هذا باستعارة أراد
فلن فيه، غناء وال تحته طائل ال فارغ سخيف هذا جدالهم إن جدل: من فيه هم فيما
رقابة تمتد أن فرنسا يصلح ولن يضيق، أو الوزارة سلطان يتسع أن فرنسا يصلح
السياسة رجال ألن بيشء؛ تحيط ال حتى تتقارص أن أو يشء، بكل تحيط حتى الربملان
يراد حني تُسلك أن يجب التي للطريق معاكسة أنها به توصف ما أقل طريق يف يذهبون
وهي املهنة، هذه اصطناع من ويعيشون مهنتهم، يصطنعون السياسة فرجال اإلصالح.
عىل شئونه إصالح من إليه الوطن يحتاج ما يمس ال فيما واملال والجهد الوقت إضاعة

الحياة. مرافق من الشئون هذه به تتصل ما اختالف
السياسية للحياة الذع عنيف نقٌد حني بعد سرتى وكما اآلن، منذ ترى كما فالكتاب
جريودو جان أن هو فيه نفكر أن يستحق الذي والظريف مختلفة، جهات من الفرنسية
وزارة يف موظًفا الكتاب هذا أصدر حني كان الفرنسية. الحكومة موظفي من موظف
إىل وانتقل املطبوعات، إدارة عىل اإلرشاف ُكلِّف الحرب أخطار دنت فلما الخارجية،

الوزراء. مجلس رياسة
السيايس النظام ينقد أن املوظفني من ملوظف أتاحت التي الحرية لهذه فأعجْب
الحكومة يُْعِف لم الحرية، حدود أوسع إىل حرٍّا الرصاحة، آماد أبعد إىل رصيًحا نقًدا لبالده
وال السلطات، من سلطة وال املصارف، وال الجمهور وال البلدية املجالس وال الربملان وال
أعجب ولكن بعد، أو قرب عن الفرنسية الحياة تنظيم عىل ترشف التي الهيئات من هيئة
وطهارة النزاهة من يؤثره أن الكاتب يستطيع ما أقىص النقد هذا يف آثر ألنه أيًضا؛
التعرض وتجنُّب الخاصة، ومصلحته نفسه ونسيان الصغائر، عن واالرتفاع الضمري،
الربملان. مجليس يف وطنه يمثلون الذين من بعينه فريق أو بعينه، حزب أو بعينها، لوزارة
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هو حيث من الفرنيس الربملان ونقد حكومة، هي حيث من الفرنسية الحكومة نقد
وزيره من وال حكومته من يجد ولم أحًدا، يغضب ولم جميًعا، الناس فأرىض برملان،

شطًطا. وال أذًى
الروائي، القصص برع قد أديب، كاتب جريودو جان أن هو آخر، ليشء وأعجب
التعريف إىل حاجة ال ممتازة بمكانة الفرنيس األدب يف وظفر التمثييل، القصص يف وبرع
دون النثر يصطنع كان وإن ممتاز، بارع شاعر التمثييل أو الروائي قصصه يف وهو بها،
هذا إخراج إىل الحاجة أحس حني الكتاب هذا يخرج أن من يمنعه لم كله وهذا النظم،
العاج من برج يف يقيم ال إذًا فهو الكتاب. هذا إخراج عىل القدرة أحس وحني الكتاب،
يعيش ولكنه البارعة، التمثيلية وآياته الرائع، الروائي َقصصه ونظَّارته قرائه عىل لينزل
بينهم يميش الناس؛ أوساط من طبقة أدنى هم من ومع الناس، أوساط ومع الناس، مع
إذا حتى البائسة، الفقرية األحياء هذه سيما وال باريس، أحياء معهم ويجوب الطرق، يف
كان واإلنقاذ، اإلغاثة إىل بل واإلصالح، املعونة إىل الطبقات هذه حاجات يصور أن أراد

التصوير. هذا يف الرباعة كل بارًعا
فيما املالءمة كل تالئم والتي كتابه، عليها أقام التي للفكرة األمر آخر أعجب ثم
الكتب أنفع من الكتاب هذا إن نقول: أن نستطيع بحيث الخاصة، املرصية حياتنا أعتقد
الشئون وزارة أنشئت منذ مرص يف االجتماعي اإلصالح يتولون للذين وأقومها وأمتعها
التي هي املرصية، االجتماعية الشئون وزارة أن أعرتف أن ويجب مرص، يف االجتماعية
إىل عدت إذا حتى جريودو، بأدب قراءته عن ُشغلت الذي الكتاب هذا قراءة إىل دفعتني
يقال وما تقوله وما فيه تفكر وما به تهتم وما الناشئة، الوزارة أحاديث وسمعت القاهرة
عنه، أكتب أن وأزمعت قصري. ألنه اثنتني جلستني يف فقرأته الكتاب لهذا فرغت عنها؛
الجديدة وزارتنا إليه وأللفت مجملًة، إشارًة ألشري ولكن فيه، القول ألفصل وال ألحلله ال
من كثريًا يجنبها وقد الخطط، بعض لها يرسم وقد األمر، ببعض ها يبرصِّ فقد الناشئة؛
عن بها يرغِّ وقد املفيد، العمل إىل يرصفها وقد الزلل، من كثري من يعصمها وقد الخطأ،
عن حفظناها حتى وأعوام، أعوام منذ الصحف بها امتألت التي الغامضة العامة األقوال
حني ومعلميهم، أساتذتهم عىل بها يشقون والتالميذ الطالب أصبح وحتى قلب، ظهر

اإلنشاء. موضوعات من يكتبون ما بها يملئون
ممتاًزا، مركًزا العالم يف لوطنه أن هي كتابه جريودو جان عليها أقام التي الفكرة
طبيعة أن من جاءه وإنما املصادفات، له تكسبه ولم عفًوا، لوطنه يتح لم املركز هذا وأن
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األول املقام يف إال يعيش أن يستطيع ال أنه السياسية الحياة عرف منذ الفرنيس الشعب
شاعرنا يقول كما القرب، أو الصدر له يكون أن فيجب اثنني، بني مخري فهو الشعوب؛ بني
من الفرنسية الدولة تكون أن يرىض أن عن فضًال يتصور أن يستطيع ال فهو القديم.
البؤس أشد بائس االضطراب أشد مضطرب القلق أشد قلق وهو الثانية، الطبقة دول
والشعوب؛ الدول بني األوىل الطبقة يف املمتازة مكانته عن السياسة ظروف أخرته إذا
هذا يسوسون الذين فعىل وإذن التأييد، أشد خصاله من الخصلة يؤيد كله وتاريخه
املعرفة، حق خصاله من الخصلة هذه يعرفوا أن فيه اإلصالح بشئون وينهضون الشعب
ما كل ويف قانون، من يرشعون ما كل ويف أمر، من يدبرون ما كل يف يتوخوها وأن
وإنما وحدها، السياسة يف يمتاز أن يرضيه ال الفرنيس والشعب إصالح. من به يهمون
حياة من الناس يعرف ما أروع الفنية حياته تكون أن يريد يشء، كل يف يمتاز أن يريد
لهذا ومصورة املالءمة، أحسن كله لهذا مالئمة السياسية حياته تكون أن يريد ثم الفن،

التصوير. أحسن كله
الضيقة، الخاصة بحياته ينفرد وأن عليها، يعكف وأن لنفسه، يفرغ أن يستطيع ال
متخلًفا، يكون أن دائًما ويكره سابًقا، يكون أن دائًما ويريد غريه، إىل دائًما ينظر ولكنه
الحياة عرف منذ املرصي الشعب أن إىل بنا ينتهي مرص تاريخ يف النظر أيرس أن وأظن

القريب. الرشق أمم إىل بالقياس الخصلة، بهذه امتاز قد السياسية
نسعد ولم قط، نرَض لم فنحن التاريخية؛ عصورنا أقدم منذ حياتنا يف ذلك نلحظ
هذا يف وأئمتها الحضارة دعاة كنا وحني األدنى، الرشق يف التفوق لنا كان حني إال قط،
كثري يف الظروف ردتنا وقد يحتذى، مثًال ألوانها اختالف عىل حياتنا كانت وحني الرشق،
حتى مجاهدين، ذلك مع وكنا أشقياء، فكنا املمتازة، املتفوقة املنزلة هذه عن األحيان من

واالمتياز. التفوق إىل نعود
وأن املرصي، الشعب خصال من الخصلة هذه يعرفوا أن يسوسوننا الذين فعىل

أمورنا. من يدبرون ما كل يف يتوخوها
يف االجتماعي الضعف مواطن من به عني ما أهم بل جريودو، جان به ُعني ما وأول
يسمونه ما جهة من مختلفة: جهات من إليه نظر فقد نفسه، الفرنيس الجنس أمر وطنه،
فرنسا إىل املهاجرة تدخله ما جهة ومن السكان، وتناقص الوفيات وكثرة املواليد نقص
ومن والنقص، الزيادة أسباب ومن والقوة، الضعف أسباب من الفرنيس الجنس هذا عىل
العظمة ألوان ومن أحيانًا، الخلقي الفساد ألوان من السهلة املهاجرة هذه تدخله ما جهة

أخرى. أحيانًا الخلقية
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فيها يكون وما بالسياسة، تعنى ال فنية وزارة فرنسا يف أُنشئت لو يود والكاتب
يعيشوا أن من أفراده تمكن الفرنيس، بالشعب تعنى وإنما والحرب، السلم شئون من
الذي القوي املتزايد الصالح بالنسل بالدهم يعمروا أن لهم تتيح ممتازة، مادية عيشة
عنها يرد ما والعزة املهابة من فرنسا ليكسب يقوى؛ وأن يتزايد وأن يوجد أن يكفي

متصًال. سلًما وللعالم لها يضمن وما الطامعني، طمع
فقد الفرنيس؛ الشعب أمر يشبه الناحية هذه من املرصي الشعب أمر أن وأظن
مرص طفولة عىل املوت عدوان ولكن فرنسا، يف تنقص كما مرص يف املواليد تنقص ال
لكل مفتوحة مرص أن املحقق ومن الفرنسيني، عىل املوت عدوان إىل يقاس ال وشبابها
أيًضا. والخلقية واملعنوية املادية حياتنا يف ا جدٍّ شنيعة آثاًرا إليها للمهاجرة وأن طارئ،
حيث من القرى وبحياة الفرنسية، املدن بحياة مفصلة عناية جريودو جان ويعنى
لك وأؤكد الرقي، يف وآلماله ولذوقه ولطبيعته الصحية الشعب لحاجة تخطيطها مالءمة
أهلها وصحة وتاريخها، بتخطيطها العناية واضطراب باريس، عن يكتبه ما تقرأ أنك
القاهرة مدينة أصاب الذي الشنيع االختالط هذا عن فصًال تقرأ أنك إليك فيخيل وذوقهم،
نظام وال ذوق غري يف أصحابها يريد حيث تقام التي العمارات فهذه الحديث. العرص يف
يد ألن الفني؛ جمالها تفقد التي األثرية األحياء وهذه لها، املجاورين بصحة عناية وال
خارج أنشئت التي األحياء وهذه حساب، وال ذوق وال رحمة غري يف بها تعبث التجديد
اكتظت أن تلبث فلم نقيٍّا، طلًقا هواءً الناس فيها يجد للمدينة ًسا متنفَّ لتكون املدينة؛
وفساد واألمراض، للعلل موطنًا املدينة أحياء من كغريها وأصبحت الضخمة، بالعمارات

أيًضا. الهمم وفتور الذوق
من ينبغي ما ويصف باريس، إىل بالقياس الكاتب يصوره هذا من وأكثر هذا كل
ينبغي ما ويصف يصوره، أن مرصي كاتب يستطيع هذا من وأكثر هذا وكل له، الطب

له. الطب من
بأنها لتشعر إليها أشري أن ويكفي الفرنيس، الكاتب بها يعنَى اجتماعية علة وهناك
الناحية من ال الشعب، أفراد عىل القوانني تطبيق يف املحاباة علة وهي املتوطنة، عللنا من
فهؤالء اإلدارية. الناحية من بل اللوم، من بمنجاة دائًما القضائية فالناحية القضائية؛
املتواضعة، منازلهم يقيموا أن ألولئك يتاح ال حيث الضخمة عماراتهم يقيموا أن لهم يتاح
بأشد أولئك يؤخذ حني عىل املرور، نظم عن بسياراتهم يخالفوا أن لهم يتاح وهؤالء
ال ا، حقٍّ عنيفًة حملًة البلدية املجالس أعضاء عىل جريودو يحمل وهنا وضيًقا، عنًفا النظم
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أصوات بها يشرتون ألنهم املحاباة؛ هذه قوام فهم الربملان؛ أعضاء عىل حملته إال تعدلها
والرجاء. اإللحاح بألوان حياتهم والوزارة اإلدارة رجال عىل ينغصون ثم الناخبني،

الربملان يستقر أن كره حتى بعيد، حد إىل الربملان لرجال نقده يف مىضجريودو وقد
الربملان يستقر أن وتمنى املركزية، التنفيذية السلطة أصحاب من قريبًا العاصمة يف
ملراقبة أعضاؤه فيها ويخضع الترشيعي، لعمله فيها يفرغ صغرية، بعيدة مدينة يف

املراقبة. هذه إىل حاجة يف فهم الخاصة؛ حياتهم يف لهم الجمهور
يبلغ حتى الكاتب يميض الدقيق املفصل االجتماعي النقد من النحو هذا وعىل
بينها التنافس أزمة ليست فرنسا منها تشكو التي األزمة أن إىل ينتهي هو وإذا حاجته؛
الحكم، نظم من ذاك أو النظام هذا بني الخصومة أزمة وليست تلك، أو الدولة هذه وبني
واالستهالك، اإلنتاج ويف املال أعمال يف االضطراب عن ينشأ الذي االقتصاد أزمة وليست
تمس ألنها عميقة أزمة هي كله؛ هذا من إصالًحا وأيرس كله هذا من أعمق أزمة هي وإنما
صالح خصب قوي الشعب هذا ألن يسرية؛ أزمة وهي دخائلها، أعمق يف الشعب حياة
إىل الحل هذا يوكل أال وهو األزمة، هذه لحل منه بد ال رشًطا هناك ولكن والنماء، للبناء
وإنما الربملان، ويف الوزارة يف بها يعيشون مهنة ألنفسهم اتخذوها الذين السياسة رجال
العصيبة الظروف هذه يف حتى فرنسا حظ أكثر وما الفنيني. الكفاة إىل الحل هذا يوكل
وأمريكا أوروبا يف األخرى الدول فتدعوهم فرنسا، بهم تنتفع ال الذين الفنيني الكفاة من
الحرسات! لتمزقها قلوبهم وإن وطنهم، عىل التفوق لها ويكفلون ينفعونها، حيث إىل

هذا إىل نلفتها أن مرص يف االجتماعية الشئون لوزارة النصح من أن ترى ألست
إيلَّ يخيل وقد األرض! لغات من لغة غري يف الكتاب هذا أمثال أكثر وما وأمثاله؟ الكتاب

نفسها. العربية اللغة ويف مرص يف موجودة ولكنها قليلًة، أمثاًال الكتاب لهذا أن
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فهًما غريك، عنك يفهمه أن تريد عما اإلعراب إىل بها تتوسل وسيلة أنه الكالم يف األصل
ما منه سواء األصل هذا يف يشرتك كله والكالم غموض. وال فيه لبس ال جليٍّا واضًحا
والشعور. القلب إىل تحدث وما العقل إىل تحدث ما منه وسواء نثًرا، كان وما شعًرا كان
ذلك فمصدر التواء، أو غموض فيه فكان هذا والتبيني البيان أصل عن الكالم خرج فإذا
اإلعراب يحسن فلم قرصذاك القارئ: أو السامع يف قصور أو الكاتب أو املتكلم يف قصور
مقصوًدا الغموض يكون وقد إليه. ألقي ملا الفهم يحسن فلم هذا عجز أو يريد، عما
الغموض يتكلف أن إىل يدفعه غرًضا املتكلم أو الشاعر أو للكاتب ألن متعمًدا؛ وااللتواء
أو يقرؤه من حال كل عىل واجد امللتوي الغامض الكالم هذا ولكن االلتواء، ويتعمد

مستقيًما. صحيًحا فهًما فيفهمه يسمعه
الحضارة بنا ترقى الذي الفني الرتف أن يظهر ولكن الكالم، يف األصل هو هذا
ميرسًة يدعها أو أصولها يف األشياء يقرأ أن يأبى املختلفة، درجاته يف بنا وتنتقل إليه،
والرتف الحضارة ولكن والري، الغذاء والرشاب الطعام يف األصل أن فكما له. خلقت ملا
يجدها التي اللذات من غريهما إىل والري الغذاء يتجاوز ما إىل األصل عن بهما خرجا قد
املألوف أصله عن بالكالم األيام هذه يف الفني الرتف خرج فقد والشاربون، الطاعمون
وال النثر تكتب ال والشعراء الكتاب من طائفة ونشأت والتبيني، البيان غري آخر يشء إىل
إىل والعناء الجهد بعد ينتهي شيئًا لتقول أو جليٍّا، واضًحا شيئًا لتقول الشعر تقرض
من ورضوبًا املعاني، من ألوانًا نفسك يف لتثري وتنظم؛ تكتب وإنما والجالء، الوضوح
وتألم لك فتلذ تحسها الشعور، من وفنونًا العواطف من أشكاًال قلبك يف ولتهيج الخواطر،
مذاهب وتذهب أحيانًا، فهمها عن وتعجز حينًا وتفهمها بها، وتضيق لها وتبتهج لها،
ما فتقر وتخريجه، وتأويله إليك يلقى الذي الكالم هذا فهم يف متباينة غريبة متعددة
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يف تذهب أنت فإذا أخرى، مرة الكالم هذا تقرأ ثم عنه. فتعدل لك يبدو ثم إليه، تنتهي
هذا قرأ من إىل تتحدث ثم قبل. من ذهبتها قد تكن لم مذاهب وتخريجه وتأويله فهمه
يف ويوافقك بعضه يف يخالفك أو الخالف، كل الفهم يف يخالفك هو فإذا نفسه، الكالم
ولم ترياه، لم رأي فيه له فإذا الكالم هذا قرأ قد ثالث إىل تتحدثان ثم اآلخر. بعضه
الناس وإىل إليكم ألقى الذي الشاعر أو الكاتب سألتم إن ولعلكم بال، عىل لكما يخطر
أو مريًحا، ا ردٍّ وال مقنًعا جوابًا منه تجدوا لم نظمه أو كتبه حني به أراد عما الكالم هذا
أو كتب حني أراد ماذا بالضبط يعرف ال هو ألنه متباينًة؛ وردوًدا مختلفًة أجوبًة وجدتم
أتم فلما يعرفه كان أو ذلك، بعد عنه ذهب ثم والنظم الكتابة أثناء يعرفه كان أو نظم،
أراد، ما غري منه يفهم هو فإذا يقرؤه إليه عاد حينًا ونظم كتب ما وترك والنظم الكتابة

إليه. قصد قد كان ما غري منه ويتبني
فذُْد الدعابة. أو العبث من يشء إىل الكالم من النحو بهذا أقصد أني لك يخطر وقد
الجد، كل جد صاحب أنا وإنما دعابة، وال عبث بصاحب فلست الخاطر هذا نفسك عن
الفرنيس للكاتب ممتعة قيمة لذيذة قصة قراءة من فرغت أن بعد الكالم هذا أكتب وأنا
لهذا أنا وضعته الذي العنوان لها ووضع التمثييل، القصص صيغة يف صاغها جريودو،

باريس. مجلة من عددين يف ونرشها الفصل،
حني مقرص ولعيل أقول، ما أريد وأنا ممتعة، قيمة لذيذة القصة هذه إن قلت وقد
بذلك أذن إن الرابعة وسأقرؤها مرات، ثالث قرأتها أني وحسبك األوصاف، بهذه أكتفي
سأجد بأني واثق وأنا ومتاًعا، لذة قراءة كل يف وجدت وقد الظروف، به وسمحت الوقت،
فهمت قل أو الكاتب أراد ما أفهم لم كله ذلك عىل ولكني ومتاًعا، لذة الرابعة القراءة يف
أسأت وقد فيها. فكر أو إليها أراد قد الكاتب أن أظن ما متباينة، وأغراًضا مختلفة أشياء
لم ومتاًعا أجدها لم لذات فيها وجدوا آخرين قوًما القصة هذه فأقرأت بنفيس، الظن
إليه أراد ما بالتقريب أو بالدقة يفهموا أن عن عاجزين مثيل كانوا ولكنهم به، أشعر

الغريبة. البديعة هذه قصته كتب حني الكاتب
يثري أن من أكثر شيئًا يرد لم لعله الكاتب أن عىل اتفقنا أن إىل األمر بنا انتهى ثم
لعله الكاتب أن وعىل وامليول، األهواء وهذه والعواطف، الخواطر هذه وقلوبنا نفوسنا يف
نفسك يف يثري أن إىل إال يقصد فال باملوسيقى، املوسيقيني مذهب بالكالم يذهب أن أراد
استطاع كما فصورها فيه، وأثَّرت له خطرت فكرة حول واألهواء العواطف من رضوبًا
عليه، وتربي تتجاوزه وقد عنه تقرص وقد نفسه، يف ما تطابق قد التي األلحان هذه يف
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نفسه، يف كان ملا مطابقًة صحيحًة صورًة نفسك إىل تنقل قلما حال كل عىل ولكنها
إنما شديًدا. تقاربًا متقاربًة أو مؤتلفًة وأهواء عواطف املختلفة النفوس يف تثري وقلما
وأنت تشاء، ما فيه تتصور فأنت له. حد ال الخيال من عالم يف بك تدفع أن قصاراها
نفسك يف فيثري اآلن املوسيقي اللحن تسمع وقد اإلحساس، من متباينة رضوبًا فيه تحس
أصحاب يذهب وكذلك آخر، لونًا نفسك يف فيثري ذلك بعد وتسمعه الخواطر، من لونًا
أن يستطيعوا وحتى املوسيقى، من ورضبًا النغم من فنٍّا يجعلوه حتى بالكالم الكالم
ولكنك الكالم، من تفهم أن تعودت كما جليٍّا دقيًقا شيئًا منه تفهم ال أنت فإذا إليك يُلقوه

شيئًا. به تعدل وال تؤثره بل منه، تنفر وال عنه ترغب ال ذلك عىل
من وجه عىل تقرأ ما تفهم أنك إليك يخيل ألنه خطر؛ غريب خداع القصة هذه يف
تضل أن تلبث ال ولكنك إليه، مطمئنٍّا هذا فهمك متابًعا القراءة يف فتميض الفهم، وجوه
ينقلك كذلك يزال وما فيه، تميض كنت الذي الوادي ذلك غري واٍد يف أنت وإذا الطريق،
وإذا القصة، تنتهي حتى آخر مذهب إىل الفهم يف مذهب من بك ويثب واٍد، إىل واٍد من

إليه. بها الكاتب أراد وماذا منها، أنت فهمت ماذا نفسك تسأل أنت
هذه من فهمه يف جميًعا الناس يستوي الذي املقدار لك ألخص أن من يل بد وال
مناظر إىل الكاتب يقسمها التي الظاهرة الصورة هذه وهو يقرءونها، حني القصة
أراد ما يصور وال شيئًا، يعطي ال التلخيص هذا أن تفهم أن أحب ولكني وفصول،
ووضوح. دقة يف إليه قصد ملا فطنوا أنهم أرى فما النقاد، من لجماعة قرأت وقد الكاتب.
فيها تقع التي األماكن حتى إبهامه، الكاتب تعمد قد مبهم، القصة يف يشء كل
يقصه ما فأكثر الحوادث. هذه لوقوع الكاتب اختارها التي واألوقات القصة، حوادث
البعد شديد هو وليس املدينة، داخل هو ليس محدود غري مكان يف يجري الكاتب عليك
الطلق. الواسع بالفضاء املدن عمارات تتصل حيث أطرافها من طرف يف وكأنه منها،
تحس وال بها تضيق ال ولكنك األشجار، فيه تتبني الغابة، يشبه يشء يف أو غابة يف وهو
مختلف، كثري زهر فيه وانتثر العشب، أرضه كسا قد واسع واملكان والتفافها، كثافتها
أن العني تستطيع حني وسطه يف أو النهار أول يف القصة حوادث من حادثة تقع وال
يشء يف فتفكر العني تتابع أن النفس تستطيع وحني فيها، النظر وتحقق باألشياء تحيط
وحني الليل، بأول النهار آخر يختلط حني األصيل يف الحوادث تقع وإنما محدود، ٍ بنيِّ
أن تريد كأنها النفس تتفرق وحني الضوء، من ا جدٍّ رقيق رداء األشياء عىل يضطرب

املقبلة. الكثيفة الظلمة وراء من مرساها يف الشمس تتابع

157



والنقد األدب يف فصول

عليه العسري من يكن لم املبهم الوقت وهذا املبهم، املكان هذا الكاتب اختار وإذا
فإن األحيان، بعض يف واضًحا ظهوًرا املادية صورهم ظهرت إن أشخاًصا يختار أن
مالئمة اإلبهام، شديدة مبهمة والخواطر األحاديث من عنها يصدر وما النفسية صورهم
هو إنما الكاتب لرباعة مظهر أحسن ولعل ومكان. زمان من بها يحيط ملا املالءمة أشد

بني. بني هي التي الجلية املبهمة الواضحة، الغامضة البيئة هذه إنشاء
فنحن والغموض. الوضوح بني املتوسط املوقف هذا يقتيض نفسه القصة موضوع
اطراد يف أهلها حياة تجري مطمئنًة، هادئة كانت فرنسا، مدن من صغرية مدينة يف
غري حوادث فيها وتحدث فجأة، أمرها يضطرب ثم املنبسط، السهل كأنه فيه نتوء ال
تجيل أن تعودت عقب. عىل رأًسا فقلبها أمورها عىل أرشف قد ماكًرا شيطانًا كأن مألوفة؛
تعوَّدت فقد القرعة موعد جاء فإذا «النصيب». أوراق من طائفة عام كل يف أهلها بني
تعودت فقري. لرجل خرجت فقد السنة هذه يف إال أهلها ألغنى القرعة تخرج أن املدينة
األرس سئلت فإذا املدن. من غريها تؤديها كما حني إىل حني من اإلحصاء عملية تؤدي أن
أن يستحي فالعمدة العام؛ هذا يف إال والقانون العرف تالئم بأجوبة ردت عددها عن
وألن وماشيتهم؛ وكالبهم، أنفسهم، أحصوا قد الناس ألن اإلحصاء؛ أوراق املركز إىل يقدم

خليالتهم. وضعوا وإنما اإلحصاء، أجوبة يف زوجاتهم يضعوا لم الرجال
الكلب. يثور فال كلبه يزجر وأن الصبي، يثور فال صبيه الرجل ينهر أن تعودوا
وسادتها، أصحابها ثائرة والكالب وأمهاتهم، بآبائهم ثائرون فالصبيان العام هذا يف أما
إشاعة أن يظهر فيما االضطراب ومصدر يشء. كل املدينة يف اضطرب النحو هذا وعىل
الناس صدَّق وقد الليل، وأقبل النهار توىل إذا أهلها لبعض يظهر شبًحا بأن املدينة مألت
ويحتاط يخافه وكلهم يراه، وكلهم الشبح، يلتمس فكلهم إليها، واطمأنوا اإلشاعة، هذه
هذه إىل مفتًشا املركزية الحكومة فأرسلت باريس، إىل االضطراب هذا أمر وانتهى للقائه.
الحكومة وفكرة أصله. إىل انتهى إذا الداء يحسم بأن وأمرته ويستقيص، يبحث املدينة
يرد أن فيجب املدينة، بهذه ألم قد الشعوذة ومن العقيل الضعف من عارض هذا أن

والعقل. العلم سلطان عليها يبسط وأن عنها،
والصيديل العمدة إىل يتحدث يكاد فال الفكرة، بهذه ممتلئًا املفتش هذا ويقبل
يشتد وحتى الخرافات، لهذه املدينة تصديق يروعه حتى واملوازين، املكاييل ومراقب
األشباح وجود ينكر وهو عليه، يقيض حتى السخف لهذا الحرب يف يشمر أن عىل عزمه
عن يسريًا ولو طائًرا تقلق أن إليها ويطلب واألرواح، األشباح يتحدى وهو واألرواح،
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عن قلنسوته تسقط حتى اإلحصاء يتم فال ثالثًة يحيص وهو األغصان، هذه من غصن
إىل يعود وهو للنسيم! أثر الجو يف ليس أصحابه: ويجيبه الريح! أشد ما فيقول: رأسه!
ضئيًال، ولو بأذى تمسه أن واألشباح األرواح إىل ويطلب بشع، غليظ لفظ يف التحدي
قال: نهض فإذا فيهوى! به قدمه تزل حتى اإلحصاء من يفرغ يكاد فال ثالثًة، ويحيص
بني الخالف يتحقق وبهذا لبعيد! باملطر عهدنا إن أصحابه: فيجيبه الرطوبة! أشد ما
وإيمان خيال أصحاب وهم وعقل، علم صاحب هو املدينة. وأهل املركزية الحكومة ممثل

بالخرافات.
مقلًدا به ويسلم الكتب يف بما يؤمن فهو محدود، وعقله أوَّيل املفتش ِعلم ولكن
السياسة نظم وتوافق الديمقراطية تالئم سياسة له والتعصب به اإليمان يرى وهو فيه،
وإنما ضيق، وال غلظ فيها ليس طلقة ظريفة يحاورهم الذين أصحابه وسذاجة الحديثة،
املعقول، املألوف حدود بهم تتجاوز حتى بأصحابها تسمو أجنحة ذات سذاجة هي

كلها. شعًرا وأصبحت الخيال، من أجنحتها اتخذت قد كأنها
ولم الجمود، من تربأ لم التي املقيدة الواقعة الحقائق بني هو إنما إذًا فالحوار
والصفاء الرقي من عظيم بحظ أخذ الذي الحر املطلق الخيال وبني القصور، من تسلم
يمثله الشعر وبني املفتش شخص يمثلها املألوفة اليومية الحياة بني إذًا الحوار والتهذيب،
هذه إيزابيل خاص بنوع معهم وتمثله املدينة، أهل أكثر معهم يمثله بل الناس، هؤالء
الفتيات تعليم يف تذهب والتي املريضة، املعلمة مكان البنات تعليم عىل تقوم التي الفتاة
إىل تضطرهن ال فهي الطلق. والشعر الحرة للطبيعة املالءمة كل مالئًما غريًبا مذهبًا
يضيق غريبًا علًما فيها عليهن تلقي مدرسًة والحقول الغابات من تتخذ وإنما املدرسة،
ألوان عىل بها تدل غريبة أسماء إليهن تلقي وهي يوم، كل حياة يمثل الذي املفتش به
أن عىل تحملهن أن يف تتحرج ال وهي والحيوان، والنبات والطبيعة الفلك يف العلم من
تعليمها كل سريتها. ويرسن بأسمائها، ويتسمني املختلفة، الحيوانات بأشكال يتشكلن

التالميذ. إىل الطبيعة تحبيب عىل ويقوم شعر، بأنه يمتاز
هذا أصل أنه ويرى به، ويثور منه ينفر حتى ويتبينه، هذا يرى املفتش يكاد وال
إيزابيل الفتاة فيعزل واالضطراب، الفساد فيها ونرش املدينة، عىل سيطر الذي السخف
املدارس يف عليه يجري ما عىل املدرسة يف التعليم يجري أن ويأمر التعليم، منصب من
لها اضطربت التي اإلشاعة هذه مصدر بأن أُنبئ وقد التقاليد، حدود أضيق يف األخرى
وقد املساء، كان إذا وتناجيه الشبح ترى التي فهي املعلمة، الفتاة هذه هو إنما املدينة
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أقبلت املساء كان إذا حتى مسلحون، نفر ومعه وطائفها للفتاة فأرصد ذلك، له ثبت
تطلق نار وإذا حديثهما يف وهما إليها، وتحدث إليه فتحدثت الطائف، وأقبل الفتاة
يشكون ال وهم وأصحابه املفتش ويظهر القتيل، يهوي كما األرض إىل الطائف فيهوي
وشكل الطائف صورة فاتخذ الفتاة يغوي أن أراد شابٍّا إال ليس الطائف هذا أن يف
يف يرتفع الطائف فإذا القوم وينظر جثة، يرى فال القتيل عىل بعضهم ويحنو الخيال،
غرفتك يف غد إىل إيزابيل! يا غد إىل يقول: ثم األوىل صورته يسرتد حتى فشيئًا شيئًا الجو

السادسة! الساعة كانت إذا
املكاييل مراقب وأقبل املرضوب، املوعد قرب غرفتها إىل الفتاة أقبلت الغد، كان فإذا
فيأبى نفسها، عن ترصفه أن فرتيد حب، فيه حديثًا إليها يتحدث فأخذ واملوازين،
ينرصف أن إليه وطلب أقبل، قد الطائف وإذا الحديث يف وهما الزواج، عليها ويعرض
حوار الطائف وبني بينه ويكون اإلباء، يف ويلح يأبى الرجل ولكن الفتاة، مع ويدعه
وهذا الحياة يمثل الذي الرجل هذا بني مرتددة والفتاة بالفتاة، يستأثر أيهما دقيق عنيف
الطائف فينرصف األمر، آخر ينترص الحياة إىل ميلها ولكن املوت، يمثل الذي الطائف
والتلميذات والصيديل والعمدة املفتش ويقبل املوت، كأنها غشية يف الفتاة وتهوي مهزوًما،
لذلك يقرتح وكلهم اإلغماء، هذا من الفتاة يستنقذ أن يريد وكلهم املدينة، أهل وبعض
أنفسهم، إىل وينرصفوا الفتاة ينسوا أن يف جميًعا إليهم يتقدم الصيديل ولكن وطبٍّا، دواءً
الورق، يلعبون فهؤالء عنها، بعيًدا كان لو كما الغرفة هذه يف حياته منهم كل ويستأنف
األزياء، يف تتحدثان الفتاتان وهاتان عاديٍّا، حديثًا بينهن فيما يتحدثن الفتيات وهؤالء
وقد والديمقراطية، والتعليم العلم تمس بألفاظ حني إىل حني من ينطق املفتش وهذا
فشيئًا شيئًا تفيق عليها املغمى الفتاة وإذا للمدينة، مصغرًة صورًة الغرفة استحالت
فخرجت استقامت قد األمور بأن يخرب من ويأتي األزياء، عن الحديث يف تشرتك حتى
قد أن فوست بقصة تذكر ألفاظ يف الصيديل ويعلن الفقراء، دون لألغنياء النصيب قرعة

بني! بني كانت التي الحال هذه انتهيت
مما بيشء إملام وال تحديد وال فيها دقة ال القصة، لهذه ا جدٍّ غليظة صورة هذه
املواقف بهذه أيًضا فيها إملام وال الرائع، الفني الجمال ومظاهر الشعر مواطن من فيها
املر. الالذع بالنقد فروعها اختالف عىل اليومية للحياة الكاتب فيها يعرض التي الكثرية
نفسه القراء من غريي سأل وكما نفيس، سألت كما نفسك تسأل أن تستطيع ولكنك
من نََقَد ما بنقِد اكتفى أتراه فيها؟ يصور أن الكاتب أراد ماذا القصة: هذه قرأ حني
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أن يكفي القصة يف عارض النقد هذا فإن أال ذلك؟ غري يرد ولم الفرنسية الحياة ألوان
الطائف بهذا رَمز أتراه األوىل. أغراضه من غرًضا يتخذه لم الكاتب أن لتعلم فيه تنظر
من لطائفة أو جميًعا للناس رمًزا الفتاة وجعل حياتهم، يف للناس يعرض ا ممَّ يشء إىل
أهو الحب؟ أهو له، رمًزا الطائف اتخذ الذي اليشء هذا يكون أن عىس ما ولكن الناس؟
يصور أن أراد إنما أتراه كله؟ هذا غري يشء أهو األعىل؟ املثل أهو األمل؟ أهو املوت؟
النوم بني يكونون حني حياتهم أطوار من طور يف لهم تعرض الناس أحوال من حاًال
أراد أتراه السن؟ واكتمال االكتهال وبني الشباب أو بَا الصِّ بني يكونون حني أو واليقظة،
وتتبعه بالوهم، تتأثر العصبية األمراض أنواع من بنوع مريضة فتاة حياة لنا يصور أن
بأن وإال ورفق، هدوء يف إال الواقعة الحياة إىل تَُردُّ ال ثم بعيد أمٍد إىل أثره يف تميض حتى
ولعل ممكن، ذلك كل جهد؟ وال فيها تكلُّف ال متصلًة إحاطًة الواقعة الحياة بها تحيط

أيًضا. ممكن كله ذلك غري شيئًا
حولك يخلق أن إال قلت كما يرد لم — الشاعر أُمِيل أن هممت وقد — الكاتب ولعل
بك يميض الخيال إىل وتسلمك الواقعة، الحياة قيود من تطلقك التي الشعرية البيئة هذه
الفن من النحو هذا إىل الشعراء ذهب وقد ليل. من ساعًة أو نهار من ساعًة يشاء حيث
النفس يف وتثري أوًال، السمع تلذ موسيقى الشعر جعل من فمنهم قصري، غري عهد منذ
من ومنهم هينًا. أو شديًدا إعراًضا املعاني عن وأعرض ذلك، بعد املوسيقي النغم لذة
الشعر واتخذ يشء، كل قبل السمع بها يتأثر التي الظاهرة املوسيقى هذه عن أعرض
البيئة هذه بها لك يخلق ووسيلة الشعراء، يقول كما الالنهاية، أبواب به لك يفتح مفتاًحا

واألحياء. الحياة عن ما وقتًا بها ترتفع التي العليا الفنية
مذهب تجاوز قد كاتبنا ولكن بالشعر، الشعراء مذهب بالنثر يذهبون الكتَّاب وأخذ
هذا وسلك غري، ليس القراء إىل يتجه الذي النثر يف والشعراء الشعر يقلدون الذين الُكتاب
النثر بني الفرق لك أبني أن إىل حاجة غري يف وأنت نفسه، التمثييل بالنثر الشعري املذهب
جميًعا الناس إىل به يتجه والذي واملوسيقيني، الشعراء مذهب صاحبه فيه يذهب الذي
هذا صاحبه به يذهب الذي النثر وبني متفرقني، به ويتأثرون متفرقني، يقرءونه ولكنهم
وينتزعهم امللعب، هو واحد مكان يف يجمعهم الناس من طبقات إىل به ويتجه املذهب،
سبيًال لهذا ويتخذ والخيال، الشعر عالم إىل مًعا بهم ويسمو مًعا، الواقعة الحياة من
فنيًة جرأًة واالبتكار اإلقدام من النوع هذا يف أن عىل توافقني وأظنك التمثيل، هي واحدًة
ما أشد وما القراء، نفس يف القصة هذه قراءة ترتكها التي اآلثار رأينا قد ولكن قيمًة،
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من نحن أين ولكن النظَّارة! نفس يف القصة هذه تمثيل يرتكها التي اآلثار نرى أن نحب
اآلن! مرص يف منا هذا وأين هذا،

وإنما اختياًرا، أخرته لم القصة هذه مناظر من منظًرا عليك أعرض أن أريد وأنا
الفن لهذا ومثًال نموذًجا تُتَّخذ وأن ترتجم أن كلها تستحق التي املناظر من كغريه هو

الطائف: وبني إيزابيل بني حوار املنظر وهذا الجديد، التمثييل

تنتظرينني؟ أكنت الطائف:
األودية، هذه وعند الشفق هذا عند لوقفت مثلك طائًفا كنت فلو تعتذر! ال إيزابيل:
والنبات الغدران الستوقفتني إذًا كثيًفا. جسًما إال أحمل أن اآلن إىل أستطع لم حيث
أطوف أن مثلك أستطيع أني لو اآلن هنا كنت ملا إذًا اآلن! عنده أقف ال ما وكل امللتف
كما األشياء من جسًما لنفيس التخذت إذًا أراه! أو أمسه أن إال أستطيع ال ما كل بظيل
فأتقمص ثالثًة مرًة أنحرف أو أخرى، مرًة طفًال أو مرًة، الغصن عىل عصفوًرا أهوى،
أقبلت ألنك ألومك؛ ولكني … الصحيح القرب هو االحتواء إنما النرسين، من مزهًرا عوًدا
عىل تحمله أن وال ذويك، من أحًدا تمس أن تستطع لم دائًما وحدك وحدك، املساء هذا

صحبتك!
أستطع. لم الطائف:

ويؤثر يهيجهم أن عىل األشياء أقدر أن اإلخفاق هذا كل بعد أمس فكرنا لقد إيزابيل:
وشكوى طويلًة، صيحًة يكون قد الطيف، أعصاب يكون أن يمكن ما ويوقظ فيهم،
بها نحلم التي أو الحقيقية الصيحة كهذه واتصال، طول يف ترتدد متشابهًة، متصلًة
كصيحة أو األحياء، إىل نا وتردَّ الفجر، مع أحيانًا فتوقظنا القطار عن تصدر والتي
القاع. يف الرخوة األسماك حتى تبلغ التي الصيحة تلك الخلجان، يف الليل أثناء السفينة

بعثها؟ يف يقظتك أأنفقت الصيحة؟ هذه أبعثت
نعم! الطائف:

أصوات من آالف فشيئًا شيئًا بصوتك تلحق ولم وحدك، أنت بنفسك؟ أنت إيزابيل:
تشبهه؟

املوتى. بنوم اصطدمت لقد الطائف:
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أينامون؟ إيزابيل:
ثم رعشة، يجتمعون حيث األحيان أكثر يف تسود لقد نوًما؟ هذا أيكون الطائف:
الضوء، انعكاس أو الصوت يشبه يشء منه ينبعث لقد حتى شديد، نشاط فيهم ينساب
حياتهم، بقية له تهدأ لذيذ اضطراب يف انغمسوا املحدثون الطارقون عليهم أقبل فإذا
قطعة فكأنها كلها، جماعتهم اتصلت ربما ولكن الخفيف، األرض ترجح دائًما يهزهم
شعاع مع فيها غرقوا الوافدون املوتى إليها هبط فإذا الشتاء، نوم غمرها قد الثلج من

وبهجة. شمس األحياء نوم ألن يرافقهم،
طويًال؟ زمنًا ذلك أيتصل أمس؟ كذلك أكانوا إيزابيل:

ثواٍن. … قرونًا الطائف:
املعونة؟ يف أمل من أليس إيزابيل:

أظن. ال منهم! الطائف:
ذهبوا قد أنهم أحسست من حويل من قضوا الذين بني إن هذا! تقل ال إيزابيل:
العدم عىل أرسلتهم لقد موت. كل ومن حياة كل من أشخاصهم ومحيت رجعة، غري إىل
كأنما أو مهمة، يف وجهتهم كأنما املوت إىل وجهتهم من بينهم ولكن الحجر، أرسل كما
املقابر حول يضطرب فكان الثقة، غايات أقىص وكأنه فيها املوت يظهر محاولة، كلفتهم
وكنت باإلشارة، بل باللفظ أودعهم أن إىل أميل أكن ولم املجهولة، واألماكن السفر جو
الشمس وكانت جديدة، بيئة وعن جديد إقليم عن يبحثون كأنهم كله املساء أثناء أحس
يتلقون وكانوا يسقط املطر وكان الجديدة، شمسهم يف ينامون هناك أراهم وكنت مرشقًة،
يسقطون أو ينسون أيًضا هؤالء بأن تقنعني فلن الجحيم. أمطار من األوىل القطرات

مستقرهم! إىل انتهوا متى
أرهم. لم يصلوا، لم الطائف:

طائًفا تهيم بأن والرغبة األمل من وتكتفي السالح! تلقي نفسك أنت ولكنك إيزابيل:
ضئيلة. مدينة فوق

خطرية. املهمة الطائف:
ذا! أنت فها ذلك ومع إيزابيل:
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يقظان. وكأنه ينام من املوتى بني إن الطائف:
مقيًما. زلت وما الصبح، مع يستخفي املستيقظ النائم هذا إن إيزابيل:

الرشك! يف أوقعِتني لقد جذبتِني! لقد الطائف:
رشك؟ أي إيزابيل:

املوتى. إليه يجذب لرشًكا عندك إن الطائف:
ساحرًة! تراني أيًضا وأنت إيزابيل:

تهيئني ال فأنت املوتى، يفكر فيم عرفت قد لكأنك حتى لطبيعي سحرك إن الطائف:
قد الضوء وأجزاء الصور بانعكاس الشعور لهم تهيئني وإنما صوًرا، وال ذكريات لهم
عىل يطفو الضئيل الحطام كأنها ورقة عىل أو هر، أنف عىل املوقد، من زاوية عىل استقر

مصيبًا؟ أترينني … الطوفان
وإذًا؟ إيزابيل:

األقاليم، أهل من حية لفتاة لألحياء، غرفة الظاهر يف غرفتك فكل وإذًا الطائف:
عىل الضوء من العالمة هذه لتكون قدِّر قد يشء كل أن يرى النظر فيها يحقق من ولكن
بالشمس دائًما استبقى قد املقابض من مقبض أو الصيني من إناء عىل املألوفة، األشياء
عيلَّ ا حقٍّ كان وقد حالتك، هي هذه الليل. يف القمر أو وباملصباح النهار، يف النار أو
ولكني الخطر، هو املرشق وجهك يكن لم مساء. ذات نافذتك يف رأيتك حني أحتاط أن
ماس ورأيت املنبه، عىل القمر ضوء ورأيت املوقد، أمام الحاجز عىل اللهب انعكاس رأيت

فأُخذت! الظالل،
أبقاك؟ فمن الرشك، أخذك إيزابيل:

مساء كل الشفق يف تجعل التي هذه صوتك أحاديث يشء، كل قبل صوتك الطائف:
بنوع وأبقاني الشمس! من تحبه الطري أن الناس يرى ما يشبه الظالل به تهيم شيئًا
حي. وأني خدعتك قد أني يف تفكري أن من حتى تمنعك التي الكريمة الثقة هذه خاص

الطيف!) فيهوي النار تطلق (ثم
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ساعة…

حتى النوم عني ذادت البلد، هذا يف املمتازين املثقفني من جماعة مع أمس قضيتها ساعة
الحديث؛ هذا يف أصورها أن أريد ال والرتوية، التفكري من مذاهب إىل ودفعتني الليل، تقدم
إىل يحتاج تصويرها وألن التناقض، شديدة متناقضة االختالف، شديدة مختلفة ألنها
يكاد وال تُطوى، حتى تُنَْرش تكاد ال أسبوعية مجلة تنرشه قصري حديث يحتمله ال عهد

يُنىس. حتى فيها ما يُقرأ
األخريين، العامني هذين يف قرأتها ثالثًة كتبًا ذكرتني فيما ذكَّرتني الساعة هذه ولكن
تسليًة فيها ألن الكتب؛ هذه قراءة أعيد أن إىل ستضطرني الساعة هذه أن الظن وأكرب
األيام. هذه يف له تتعرض الذي العقيل الخور من وتعصمها النفوس تقوي وألنها وتغريًة،
وسماه: بندا، جوليان الفيلسوف الفرنيس الكاتب ألفه فقد الكتب: هذه أول أما
هامل، دي جورج العظيم الفرنيس األديب نرشه فقد الثاني: وأما املثقفني». «خيانة
الفرنيس الكاتب الصيف هذا يف أذاعه فقد الثالث: وأما األدب». عن «الدفاع وسماه:
مختلفة الكتب هذه وموضوعات الفرنسيني»، «نحن وسماه: برنانوس، جورج املشهور
من سرتى كما األمر حقيقة يف متفقة ولكنها عنواناتها، من ترى كما األمر ظاهر يف
ما أقلَّ وما نفيس. يف منها بقي ملا الحديث، هذا يف عليك سأعرضه الذي اليسري التحليل
أحداث علينا فيها طغت التي األيام؛ هذه يف نقرؤها التي الكتب من نفوسنا يف يبقى
تشغلنا كادت أو وشغلتنا يشء، كل تنسينا كادت أو فأنستنا والخارجية، الداخلية الحياة
حني بني بالقراءة نفسه منا الرجل يأخذ أن املحمود الجهاد من وجعلت يشء، كل عن

وقت! إىل وقت من يقرأ فيما والتفكري وحني،
أصابت التي العنيفة األزمنة هذه من مختلفة نواٍح تصور الثالثة الكتب وهذه
تعرض أخذت التي الدقيقة؛ املشكالت من موقفهم ويف إنتاجهم ويف أخالقهم يف املثقفني
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املثقف الرجل موقف يكون أن عىس فما والجماعات. األفراد لحياة املاضية الحرب بعد
خالصة أو كله، جهده عليها ووقف لها وفرغ والقلب، العقل بحياة ُعني الذي املمتاز
تعرض حني الحياة مشكالت من املثقف الرجل هذا موقف يكون أن عىس ما الجهد؟ هذا
ويُعرض الجهل، كل املشكالت هذه أيجهل االجتماعية؟ نظمهم ويف سياستهم يف للناس
والتفكري؟ البحث ألوان من عليه وتوفر له، َ يُرسِّ ملا كله الفراغ ويفرغ اإلعراض، كل عنها
شيئًا، دونه من يرى ال كثيًفا، صفيًقا حجابًا واألحياء الحياة وبني نفسه بني أيرضب
وبني بينه األسباب تنقطع وإنما شيئًا، دونه من يحس وال شيئًا، دونه من يسمع وال
واستأثرت نشاطه استغرقت قد العليا العقلية حياته ألن يعرفونه؛ وال يعرفهم ال نظرائه،

كثري؟ وال قليل للناس منه يبَق فلم بجهوده،
العرص هذا يف نشاطه يكن مهما الفرد حياة يف التفكري فأيرس إليه؛ سبيل ال يشء ذلك
ما اإلنسان أن وعىل معناها، عىل تدل تزل لم أرسطاطاليس كلمة أن عىل يدلك الحديث،
مع متضامن وهو إليه، محتاجون والناس الناس، إىل محتاج فهو بالطبع، مدنيٍّا زال
ما املمتاز املثقف الرجل يقطع أن إىل سبيل فال وإذًا معه؛ متضامنون والناس الناس،
فيما يشاركهم أن وإىل معهم، يعيش أن إىل مضطر هو وإنما صلة، من الناس وبني بينه
يكون أن عىس فما وإذًا نكر؛ أو عرف من لحياتهم يعرض وما رش، أو خري من بهم يلم
منها أيقف عامًة؟ اإلنسانية يف ولرشكائه ملواطنيه، تعرض التي األحداث هذه من موقفه
ً خطأ يصلح فال الحيدة، يلتزم ذلك مع ولكنه ويشعر، ويحس ويرى يسمع الذي موقف
عليه تدل قد ما إىل ينبه وال عرض، إن خري عىل يشجع وال ألمَّ، إن ا رشٍّ يدفع وال وقع، إن
موقف ولكن عظيًما؟ ا رشٍّ عليهم فتجر إليها ينبَّهوا لم إذا تقع قد التي األحداث من النُّذُر
بحكم االجتماعي التضامن إىل مضطرٍّا دمت فما األشياء؛ لطبيعة مالئم غري هذا الحيدة
هذا نتائج إىل مضطر فأنت مًعا، والظروف الفطرة بحكم أو الظروف، بحكم أو الفطرة،
من الجماعات من جماعة يف العامل الفرد يجده ما تجد أن إىل مضطر وأنت التضامن،
إىل تندفع أن إىل مضطر أنت ثم واأللم. اللذة ومن والحزن، الفرح ومن والسخط، الرضا
السخط وتعلن أسبابه، إىل وتدعو الرضا فتعلن تجده، الذي هذا يقتضيه الذي العمل
تلم حني املختلفة األحداث هذه من موقفك يكون أن عىس فما وإذًا يقتضيه، ما وتقاوم
عنك؟ بعيد أو منك قريب وطن يف لك معارصة ببيئة تلم حني أو فيها، تعيش التي بالبيئة
أعراض يف مشاركتك وبني العليا، العقلية للحياة فراغك بني تالئم أن إىل السبيل وكيف

النشاط؟ أو املقاومة من تستتبعه وما العاجلة، ومضارِّها ومنافعها العادية الحياة
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تحل، أن إىل محتاجة ألنها ال الجدال، حولها واشتد فيها التفكري كثر مسألة هذه
تحتاج الظروف فرضتها التي الحلول هذه ألن ولكن الظروف، حلتها أو نفسها حلت فقد
الظروف حلتها أو نفسها حلَّت أنها أما الجدال. من كثريًا وتقتيض البحث، من كثري إىل
كما يحيون فيه الفن ورجال وفالسفته وأدباؤه العرص هذا فعلماء واضح؛ يشء فذلك
أو السيايس املذهب هذا يؤيدون العام، النشاط يف ويشاركون الناس، من غريهم يحيا
وذلك املظاهرة هذه يف ويصطنعون ذاك، أو االجتماعي الحزب هذا ويظاهرون ذاك،
ويذيعون الرسائل، وينرشون الكتب، يؤلفون فهم الناس، من غريهم يصطنعه ما التأييد
التي واالجتماعية السياسية لألحزاب فيصوتون االنتخابات يف يشرتكون وهم املقاالت،
اعتزل قد الناس هؤالء من واحًدا تجد وقلما وأهواءهم. وأمزجتهم وآراءهم ميولهم تالئم
يتخذ ولم هًوى، فيها يُظهر ولم رأيًا، فيها ن يكوِّ فلم واالجتماعية، السياسية الخصومات

معروًفا. معينًا موقًفا منها لنفسه
يحتاج الذي هو الحياة ظروف فرضته أو األشياء طبيعة اقتضته الذي الحل وهذا
من املمتاز للمثقف ينبغي ملا مباينته أو مالءمته نتبني أن وإىل والتفكري، البحث إىل
املمتازة الثقافة هذه عليه تحظر وما واجب، من املمتازة ثقافته عليه تفرض وما خلق،
أوساط من كغريه وحدها نفسه عن مسئوًال ليس املمتاز املثقف أن ذلك األمور. من
التي التبعة فأما الثالثة؛ املنزلة يف تأتي نفسه بإزاء تبعته كانت ربما بل وعامتهم، الناس
كان إن وأدبه عامًلا، كان إن علمه بإزاء ثقافته: بإزاء تبعته فهي األوىل املنزلة يف تأتي
يشء كل قبل عقله بإزاء الفن. رجال من كان إن وفنه فيلسوًفا، كان إن وفلسفته أديبًا،
العاجلة، واملنافع الزائلة، األعراض سبيل يف العقل يبتذل أن ينبغي فما يشء، كل وبعد
وتُسخط حينًا، فُرتيض الناس حياة عىل تختلف التي األلوان وهذه الطارئة، والظروف
صغائر عن دائًما مرتفًعا العقل يكون أن يجب بل أحيانًا، وتضع حينًا، وترفع أحيانًا،
تقتضيه ملا يتعرض وال يتضاءل، وال يصغر ال املمتازة، بمكانته دائًما محتفًظا الحياة،

والهوان. الذلة رضوب من األحيان بعض يف العاملة الحياة
وعن العقل هذا نتائج عن مسئول هو بل فحسب، عقله عن مسئوًال املثقف وليس
أستاذ، املمتاز فاملثقف أخرى. جهة من املقبلة األجيال ويف جهة، من معارصيه يف آثاره
يكون أن لتالميذه األستاذ عىل الحق ومن يشغله، لم أو التعليم منصب أشغل سواء
رأيهم يفسد الذي الضعف من نفسه لهم يعصم وأن حسنًة، وقدوًة صالًحا مثًال لهم
اإلنتاج مصادر إىل ينظرون كما إليه ينظروا أن ويدفعهم فيه، ويشككهم العقل، يف
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والعطاء، واألخذ والرشاء للبيع قابل يشء أنه عىل والصناعة، والزراعة كالتجارة املختلفة،
وال بالحق تليق ال فإنها نقيًة رشيفًة تكن مهما التي للمساومة موضوًعا يصلح أنه وعىل
ينبغي فقد نفسه؛ عن مسئول األمر آخر هو ثم عنه. ويبحث الحق يلتمس الذي بالعقل
يشارك وأال إليها، خال إذا نفسه أمام منه يستخذي ما األمر من يأتي أال الكريم للرجل

فيه. املشاركة إىل الخالص ضمريه يطمنئ ال فيما
ال التي املطلقة بالحرية لنفسه يحتفظ أن خليق املمتاز املثقف أن القول وجملة
ذلك بحكم أو — ذلك بعد وهو مكدر، يكدِّرها ال التي النقية وبالكرامة شائبة، تشوبها
فكما غموض. وال لبس يشوبها ال جليًة واضحًة رصاحًة الناس مع يصطنع أن خليق —
لينتج أو العلم. قوانني من قانونًا ليستكشف الكرامة هذه وإىل الحرية هذه إىل محتاج أنه
رضوب من رضبًا ليخرج أو الفلسفة، أصول من أصًال ليستنبط أو األدب، ألوان من لونًا
فهو ذلك، من له ق وفِّ ما الناس إىل ليعلن املطلقة الرصاحة إىل محتاج أنه وكما الفن،
النشاط، ألوان من فيه الناس يشارك ما كل يف والرصاحة والكرامة الحرية إىل محتاج
ال عليه، يسخط أو السلطان يمقته أن عليه وال به، يضيقوا أو الناس ينكره أن عليه وال

وفنه. بفلسفته أو وأدبه بعمله يتصل فيما السلطان مقت وال الناس سخط يخاف
سبيل يف والحياة واألمن بالراحة ضحوا بالذين حافل املمتازين املثقفني وتاريخ
وأن تتصل، أن ينبغي بل السلسلة، هذه تنقطع أن ينبغي فما العقل؛ سبيل يف بل الرأي
إيذاء عن الجماعة يكف الذي هو عليها واإلقبال لها والتعرض للتضحية االستعداد يكون
السلطان ويشعر الناس يشعر حني العقل، اضطهاد عن السلطان ويردع الحر، املثقف
شيئًا. واملضطهدين املؤذين يُبِْلغان وال العقل حرية من يغريان ال واالضطهاد اإليذاء بأن
العرص هذا يف املمتازون املثقفون به احتفظ فهل املمتاز، للمثقف األعىل املثل هو هذا
املطلقة بحريته املمتاز العقل احتفظ هل بعضه؟ أو كله أضاعوه هل أم الحديث،
حياتهم يف لألوروبيني عرضت التي املشكالت أمام التامة ورصاحته النقية وكرامته
السياسة، يف داهنوا من املمتازين املثقفني بني أليس واالجتماعية؟ واالقتصادية السياسية
املنافع غرتهم من بينهم أليس االجتماعي؟! الظلم يف وشاركوا االقتصاد، يف وصانعوا
وسكتوا يصانعوا، أن حقهم من يكن ولم فصانعوا القريبة، املصالح وأغرتهم العاجلة،

يتكلموا؟! أن عليهم الحق وكان
الثالثة، الكتب هذه من األول الكتاب يف بندا جوليان عالجه الذي املوضوع هو هذا
هذا يف العقلية الحياة لها تخضع التي األزمة نواحي من ناحية يصور ترى كما وهو

الحديث. العرص
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فقد العقلية؛ األزمة هذه نواحي من أخرى لناحية عرض فقد الثاني: الكتاب أما
كلها، قارئة عظيمة أمم وأصبحت التعليم، انتشار بمقتىض العرص هذا يف القراء كثر
حاجة يف القارئة الطبقات هذه وكل أيًضا، صبيتها بل وشيبها، شبابها ونساؤها، رجالها
ذات الطبقات فمنها بينها: ما يف متفاوتة مختلفة ولكنها اليومي، العقيل الغذاء إىل
ذات الطبقات ومنها املتوسطة، الثقافة ذات الطبقات ومنها الواسعة، العميقة الثقافة
يقرءون، ما يشرتون أولئك وكل يقرءوا، أن يريدون أولئك وكل ا، جدٍّ اليسرية الثقافة
الناس أوساط إىل بالقياس تذكر ال قلة الواسعة العميقة الثقافة أصحاب أن ا جدٍّ وواضح
ما إىل يقاس شيئًا الربح من يصيبوا أال أجدر القلة لهذه يكتبون فالذين ودهمائهم؛

ودهمائهم. الناس ألوساط يكتبون الذين يصيبه
العالية الثقافة يصور الذي املتقن الجيد الكتاب لها يتعرض خطرية أزمة فهناك إذًا
والتفكري الطويل، والوقت العنيف، الجهد فيه يبذل أن إىل صاحبه يحتاج والذي املمتازة،
ألنها أنفسها؛ يف املمتازة الكتب هذه عىل والنارشون الطابعون يقبل فلن وإذًا العميق.
عظيمًة، خسارًة عليهم ستجر أنها املحقق من بل عليهم، تجر وقد ربًحا، لهم تضمن ال
القراءة إىل حاجة يف ولكنهم القراءة، إىل حاجة يف فالناس الحد؛ هذا عند يقف ال واألمر
والصحف واليرس، والسهولة تقتيضالرسعة الحديثة الحياة ألن السهلة؛ اليسرية الرسيعة
الجيد الكتاب إىل حاجتهم فما يريدون، مما وأكثر يريدون ما الناس إىل تقدم واملجالت
واألندية كلها، البيوت احتل الذي الراديو فهذا هذا. من خطًرا أشد األمر بل الرديء! أو
يف ويصحبك السفينة، يف ويصحبك القطار، يف يصحبك والذي كلها، وامليادين كلها،
والعلم األدب يف يحدثك ألنه الكتب قراءة عن القراءة: عن يغنيك الراديو هذا السيارة؛
ألنه قراءة كل وعن اختالفها، عىل األنباء إليك يحمل ألنه الصحف قراءة وعن والفن،
يُدار مفتاح هو وإنما يشغلك، أن دون يشغلك وأن يقظان، دمت ما يشغلك أن يستطيع
أن بأس وال كله، هذا عنك فيقطع يُدار ثم املوسيقى، أو الغناء أو الكالم عليك فينصبُّ
إذا عنه وتُعرض أحببت، إن له تفرغ تشاء، فيما أنت تميض وأن يشاء، بما يصيح تدعه
يشء! كل عن بنفسها وتشغلك وعقلك، نظرك تقيد التي القراءة إىل حاجتك فما أردت.
فما مًعا؛ وأذنك عينك يريض ما شئت متى فيه واجد فأنت السينما، تنَس وال
الصحف تنرشه الذي اإلنتاج هذا ولكن الصحف! إىل حاجتك وما الكتاب، إىل حاجتك
يف الناس أغرق فإذا آخر. يشء املمتاز العايل واإلنتاج يشء، والسينما الراديو ويذيعه
وضعفت وملكاتهم، وقلوبهم عقولهم ضعفت الرسيع، اليسري اإلنتاج بهذا االستمتاع
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واحدة صورة عىل صيغوا وقد وأصبحوا لبعض، مشبًها بعضهم وأصبح شخصياتهم،
الصحف. أو السينما أو الراديو عليها يصوغهم التي هي

الخطر فليس وإذًا واحدة، أيد يف غالبًا كلها تجتمع الثالث األدوات هذه أن والواقع
األفراد شخصية وعىل أيًضا الحرية عىل ولكنه فحسب، املمتاز وإنتاجه العقل عىل
دي جورج بعث هذا غري كثرية أخرى وأشياء هذا أجل ومن نفسه. الوقت يف والجماعات
بالطبع وهو األدب»، عن «الدفاع سماه: الذي هذا كتابه يف املنكر الخطر صيحة هامل
محتاج هو وإنما رسعة، يف يساغ وال رسعة، يف ينتج ال الذي الرفيع األدب عن الدفاع يريد

ويساغ. لينتج واملهل األناة إىل
أن ذلك اآلخرين. الكتابني قصة من وأعجب أظرف فقصته الثالث: الكتاب أما
وصمم الحديثة، الحياة ملقتضيات يذعن أن وأبى خائنًا، مثقًفا يكون أن أبى قد صاحبه
حافل غري فرًضا، مواطنيه عىل يفرضها أن وعىل كاملًة، بشخصيته يحتفظ أن عىل
نتيجة ويعلن يفكر أن مزمع هو إنما سخطوا؛ إن بسخطهم وال رضوا، إن برضاهم
الحرية بهذه لالحتفاظ األول والرشط مالحظاته، نتيجة ويعلن يالحظ وأن تفكريه،
فيشء املعنوي: االستقالل فأما واملعنوي. املادي استقاللها لنفسه يضمن أن املطلقة
فأمره املادي: االستقالل وأما شاء، متى لنفسه يوفره أن عىل قادر وهو بإرادته، يتصل

قال: حني حسنًا تصويًرا القديم شاعرنا صوره الذي املعنى تمثَّل إذا يسري

ي��ع��ق��ل وه��و راه��بً��ا أو راغ��بً��ا س��رى ام��رئ ع��ل��ى األرضض��ي��ق ف��ي م��ا ل��ع��م��رك

ليس متواضعًة عيشًة عمله من فعاش حسنًا، تمثًال املعنى هذا صاحبنا تمثل وقد
كتبه إليه وأرسل بعيد، من فالحظه وطنه من وهاجر صنيعة، وال يد فيها عليه ألحد
اإلسبانية الثورة شهد فلما خاصة. الباليار جزر ويف إسبانيا يف عاش أيًضا. بعيد من
املنترصين أن أظن ما رائع، كتاب يف هذا إنكاره وصور إسبانيا، من فهاجر آثارها، أنكر
ليعرب بل وطنه، يف ليستقر إسبانيا يرتك لم ولكنه الضيق، كل به ضاقوا قد إسبانيا يف

عنه. أتحدث الذي هذا كتابه أرسل هناك ومن الجنوبية، أمريكا إىل املحيط
أشياء: ثالثة عىل العنيف السخط من الكاتب نفس يمأل ما يصور الكتاب وهذا

وذلة خزي موقف كان ألنه املاضية؛ السنة يف مونيخ مؤتمر يف فرنسا موقف عىل
مصلحته يالئم وال العظيم، الفرنيس الشعب طبيعة يالئم وال الفرنيس، الرشف يالئم ال
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الضعيفة النفوس أصحاب الساسة من جماعة أهواء يالئم وإنما والبعيدة، القريبة
القصري. والنظر

بغض ويف امللكية، حب يف متطرف ملكي فالكاتب الفرنسيني؛ امللكيني حزب وعىل
الفرنيس الشعب يضلل الحزب هذا ألن اإلنكار؛ أشد حزبه سياسة ينكر ولكنه الجمهورية،
السياسة يف يصانع أخرى؛ جهة من الفرنيس العرش يف الحق صاحب ويضلل جهة، من
وهتلر؛ موسوليني دكتاتورية إىل يميل تداجى، أو تصانع أن امللكية للسياسة ينبغي وما
أيًضا الصحيحة امللكية تخاصم الديكتاتورية ولكن الجمهورية، تخاصم الديكتاتورية ألن

حال. كل عىل الفرنسية امللكية أو
كأقوى مؤمن التدين، غايات أقىص إىل متدين فصاحبنا الكاثوليكية؛ الكنيسة وعىل
للدين، مخلصًة صادقًة تكون أن الكاثوليكية الكنيسة من يريد ولكنه اإليمان، يكون ما
فيما فشاركت إسبانيا، يف املنترصين صانعت قد يراها وهو تداجي؛ وال ذلك يف تصانع ال
يف ذلك عليها ينكر فهو بريء. دم من سفكوا فيما يدها وغمست عنف، من اصطنعوا
ال كما عليه، تسخط أو عنه الكنيسة ترىض أن يعنيه ال لها، حد ال ورصاحة مطلقة حرية
أو الجمهوريون الساسة يحبه أن يعنيه ال وكما ينكروه، أن أو امللكيون يعرفه أن يعنيه
يحتمل وأن حرٍّا، رأيه يعلن وأن حرٍّا، يفكر أن واحد، يشء يعنيه الذي وإنما يبغضوه؛

تكن. مهما الرأي هذا تبعات ذلك بعد
أوًال، حر ألنه لقاء؛ أحسن الفرنسيون القراء يلقاه الكتاب هذا مثل أن ا جدٍّ وواضح
كثري قلوب يف والحنق الغيظ يثري وألنه مهاجمته، الناس يكره ما عنف يف يهاجم وألنه

ممكنة. أدبية صورة أروع يف جيل قد كله هذا بعد وألنه الناس، من
الحياة ألزمة املختلفة النواحي من تصور ما وإىل الثالثة، الكتب هذه إىل أرأيت
كثري عن تُسيل أن خليقة قراءتها أن عىل توافقني ألست فروعها! اختالف عىل العقلية
يف املمتاز العقل ابتذال ومن العليا، الثقافة ذات يف التقصري من مرص يف ونرى نسمع مما
وحسن ذاك، أو العظيم هذا عند املكانة وحسن الزائلة، واألغراض العاجلة املنافع سبيل
شهرًة إليهم ويهبط يرضيهم، من إىل يُهدوا أن يستطيعون الذين القراء عامة عند املكانة
لم كأنه ليخمد تنفخه أن يكفي الذي اللهب بهذا أشبه ولكنها الصوت، بعيدة عظيمًة

يكن!
يف سمعت ما بعض عن تسلية الثالثة الكتب هذه يف التفكري من يل كان لقد نعم!
هذه كثرة أن ومع املمتازين، املثقفني من جماعة بني أمس قضيتها التي الساعة تلك
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هذه عني ذادت فقد حقه، الرفيع لألدب ويعرفون بالعقل، يؤمنون مثيل كانوا الجماعة
عن الصوت هذا صدر وقد شاذٍّا، صوتًا فيها سمعت ألني الليل؛ تقدم حتى النوم الساعة
يف — الكريم القارئ أيها — أستأذنك هذا أجل ومن عنه، يصدر أنه أظن كنت من آخر
هذا ذلك مع إليه أهدي أن ويف أوذيه، أن أريد ال ألني الصوت؛ هذا صاحب أسمي أال

املقال.
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هذا عليه أُطلق إذا الذي اللغوي املجمع أريد وإنما املرصي، اللغوي مجمعنا أريد ال
أنشئ الذي هذا وهو إيضاح، وال تفسري إىل حاجة غري يف يسريًا فهًما منه فهم اللفظ،
هذا يظهر أن بعد السن هذه ببلوغه العالم سيحتفل والذي قرون، ثالثة منذ باريس يف

اثنني. بيومني الفصل
الفرنيس اللغوي املجمع إنشاء يف العظيم فرنسا وزير ريشوليو الكردينال جد فقد
سهًال وال هينًا إنشاؤه يكن ولم عرش، السابع القرن من (١٩٣٥) العام هذا مثل يف
عسريًا كان وإنما والسلطان، الجاه ومن والبأس القوة من العظيم ملنشئه كان ما مع
العسري إلنشائه يضع أن فرنيس كاتب استطاع ولهذا االلتواء، شديد ملتويًا العرس، شديد
يف ظهر أعدادها من لعدد ملحق يف «األلسرتاسيون» نرشتها طريفًة ظريفًة قصة امللتوي
العنوان بهذا قصته عنون وقد ماني، إميل هو الفرنيس الكاتب وهذا املايض، يناير شهر

الفرنسية». األكاديمي «مولد الظريف:
وأرجو يومني، بعد باريس يف ستقام التي األعياد هذه ملناسبة الفصل هذا أكتب وأنا
بحق الفرنسيون يسميها التي العظيمة األدبية الجماعة لهذه تحية الفصل هذا يكون أن
الفرنسيون فليس الخالدين». «جماعة آخر: حينًا وعابثني حينًا صادقني حق، بغري أو
ومن منهم، كثري بل به، ويعجبون عنه ويرضون اللغوي مجمعهم يحبون جميًعا
وجدوا وما ذلك وسعهم ما قدره من ويغضون اللغوي، املجمع من يسخرون خيارهم،
أتاح ما والسخر السخط يف يغلو من الساخرين الساخطني هؤالء ومن سبيًال، إليه
املجمع عىل تهالك الكهولة توسط أو الشيخوخة، من دنا إذا حتى ذلك؛ له الشباب
ومن الخالدين، كرايس من بكريس يظفر أن استطاع لو األنف بجدع وود تهالًكا، اللغوي
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اللغوي املجمع بغض يف ويخلص ويصدق ذلك يف يجدُّ من الساخرين الساخطني هؤالء
شيئًا. صاحبه عن يغني ال الذي الخلود هذا اإلباء كل ويأبى عنه، واإلعراض وازدرائه

القصة هذه قرءوا قد الفصل هذا سيقرءون الذين من كثريًا أن يف شك من وليس
أنه األوىل صفحتها عىل وأعلن «الخالد»، وسماها دوديه ألفونس وضعها التي الرائعة
ذلك بعد فيها ر صوَّ ثم اللغوي. املجمع يف عضًوا يكون أن يريد ولن يريد وال يُِرْد لم
يثري يزال ال ما منهم كثري عند النفوس وصغر وطفولتهم وفنائهم الخالدين ضعف من
الخالدين أن الفرنسيني عند الشائعة املألوفة املعاني ومن اآلن. إىل واإلشفاق الرحمة
يُرشفون حني بالخلود يظفرون فهم الخلود. من حظٍّا الناس أقل جملتهم يف هم هؤالء
يحتفظون ال القرب قاع إىل ويهووا املوت يلقوا أن بعد وهم القرب، عىل وينحنون املوت عىل
ذكرهم األيام تطوي وإنما أيامهم، آخر يف إليه انتهوا الذي الخلود بهذا األحيان أكثر يف
الضخمة الكثرة أن هو شك فيه ليس الذي واملحقق طغيانًا. النسيان عليهم ويطغى طيٍّا،
إال أسماؤهم ذهبت قد قرون، ثالثة منذ األخرض الثوب لبسوا الذين الخالدين أسماء من

التاريخ. كتب بعض ومن الفرنسية، الرسمية الجريدة ومن املجمع، سجالت من
انتسابهم عن ناشئًا املجمع هذا أعضاء من ظاهرًة أسماؤهم بقيت الذين وليسخلود
األدبية غري أو األدبية آثارهم عن يشء كل قبل ناشئ هو وإنما فيه، دخولهم أو إليه
ورشف إليه، بانتسابهم انتفع املجمع أن الظن وأكرب فرًضا. التاريخ عىل فرضتهم التي
الذي ومن مازران. قرص يف أسمائهم بتسجيل رشفوا أو انتفعوا مما أكثر فيه بدخولهم
جوفر، واملاريشال فوش، واملريشال فرانس، وأناتول هوجو، فكتور أن يزعم أن يستطيع
يكونوا لم ذلك مع وهم بهم، املجمع رشف مما أكثر باملجمع رشفوا قد بونكاريه وريمون
أن دون الكتب من كتابًا أو املقاالت من مقاًال أو الفصول من فصًال يُمضوا أن يقبلون
اللغوي املجمع يف العضو وهو العظيم، اللقب هذا العظيم اسمه إىل منهم كل يضيف

الفرنيس.
املجمع ولكن بالخلود، جميًعا ُوِصُفوا وإن جميًعا، خالدين املجمع أعضاء ليس
أولئك من أو األشخاص، هؤالء من يتألف ال الذي املجمع شك. غري من خالد نفسه
الفرنسيني، لسنن ومعقل الفكر، من وفكرة املعاني من معنى هو وإنما األشخاص،
بوجه الفرنيس واملجد الصالحة، الفرنسية والتقاليد الفرنيس، واألدب الفرنسية، واللغة

عام.
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ما بمقدار إال عليه يعدو أن الزمن يستطيع ال شك، غري من خالد املجمع هذا
مجمعها فسيظل قائمًة، املجيدة فرنسا دامت وما نفسها، فرنسا عىل يعدو أن يستطيع

… مجيًدا تاًجا رأسها عىل اللغوي
يعترب، أن أراد ملن عربة وظهوره املجمع هذا بنشأة أحاطت التي القصة درس ويف
والتفكري، التأمل يحسنون للذين وتفكري تأمل وموضوع يتعظ، أن أراد ملن وموعظة

واالنتفاع. باملوازنة يغرون للذين واالنتفاع املوازنة إىل وسبيل
فنحن العظيم. املجمع هذا نشأة صور ما أجمل آنًفا إليها أرشت التي القصة ولعل
بعظيم متصًال وأرشافهم الناس أوساط من رجًال أولها يف نرى القصة هذه يف ننظر حني
أن فأراد يوم، ذات العمل أجهده وقد وأمالكه، أمواله إدارة يف ويعمل فرنسا، عظماء من
الكردينال عند أثريًا كان الذي روبري دبوا وهو قسيًسا، له صديًقا فزار نفسه، عىل ه يرفِّ
كان والذي والعظماء، األرشاف عىل له ويتجسس ويلهيه، يسلِّيه إليه، منقطًعا ريشوليو،
إىل الرشيف هذا انتهى فلما الدين. رجال من مرنًا ورجًال متكلًفا، وشاعًرا مرتًفا، أديبًا
خاص اجتماع إىل يختلف صاحبه أن القسيس عرف حديثهما، يف وأخذا القسيس، هذا
الخالصة املودة بينهم ألفت قد النفر هؤالء وأن له، سماهم نفر تسعة من يتألف رسي
يف يتحدثون منهم، واحد بيت يف حني، إىل حني من يلتقون فهم لألدب، الصادق والحب
أثر، من أحدث ما أصحابه عىل منهم كل ويعرض والحكمة، الفلسفة ويف والشعر، األدب

املداراة. وال الهوادة يحب ال صارم نصح يف بالنقد فيتناولونه
قد يكونوا أن وأشفق أمرهم، رابه سمع ما النفر هؤالء أمر من القسيس سمع فلما
متجسًسا، إليهم فاندس العظيم، بالوزير وتأتمر القانون، عىل تخرج رسيًة جماعًة ألَّفوا
الدولة عىل أِمنَهم حتى إليهم يتحدث ولم منهم، يسمع لم ولكنه مرتفًقا، بهم واتصل
هذا يحول أن استطاع لو وود التفكري، فيه وأطال يعملون، ما أحب وحتى مواله، وعىل
مواله، إىل ذلك يف فتحدث السلطان. ويعينه الدولة به تعرتف رسمي يشء إىل املجمع
ويهيئوا عددهم، ويضخموا أمرهم ينظموا أن الناس هؤالء إىل يطلب أن يف مواله له وأذن

رسميًة. جماعًة ليصبحوا أنفسهم
فضاقوا العظيم، الوزير أمر إليهم ألقي وقد األدباء هؤالء فنرى القصة، نميضيف ثم
السلطان، وكيد السياسة عبث من أدبهم وعىل حريتهم عىل وأشفقوا له، وارتاعوا به
فنظموا إليه، ُدعوا ملا ويستجيبوا به، أُمروا ملا يذعنوا أن إال يستطيعوا لم ذلك مع ولكنهم
األدب أعالم من جماعًة أنفسهم إىل يضمون وأخذوا قانونًا، ألنفسهم ووضعوا أمرهم،
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ال العظيم فالوزير السلطان؛ عطف قبلوا منذ حريتهم عن نزلوا قد ولكنهم والشعر،
كفايتهم تهيئهم من وال يريدون، من والشعراء األدباء أعالم من يختاروا أن لهم يحب
ومن هو يريد من يختاروا أن يأمرهم بل لهم يحب وإنما املجمع، يف أعضاء ليكونوا
املجمع يف ليكونوا الخفية؛ أو الظاهرة السياسية أعمالهم تهيئتهم ومن هو، عنهم يرىض
وهل اإلذعان، يف امليض من لهم أن بد فال مرة أذعنوا قد النفر هؤالء دام وما اللغوي،
الطاعة بني مخريين كانوا إنما العظيم؟! الوزير أمر عن يخالفوا أن يستطيعون كانوا
عددهم، موا وضخَّ قانونهم ووضعوا املحنة، عىل الطاعة فآثروا املطلقة، واملحنة املطلقة

أرادوا. كما ال ريشوليو أراد كما
عرش الثالث لويس امللك إىل يطلب الكاردينال الوزير فنرى القصة، يف نميض ثم
الجماعة وتبتهج طلب، ما إىل امللك فيجيبه الجماعة، بهذه الدولة فيه تعرتف أمر توقيع
وتحفظها العبث، من تحميها رسمية جماعة الفرنسية للغة أصبحت فقد األمر؛ بهذا
فيه، ليسجل الربملان إىل يرسل امللك أمر وهذا والصفاء، النمو لها وتضمن الضياع، من
اختاره مقرِّر عىل امللك أمر يحيل الربملان وهذا الوقت، ذلك يف يريد النظام كان كما
والفم، والحلق، املعدة، مرتف رجًال كان املقرِّر هذا ولكن عليه، أمره وعرض لدرسه
عىل الطعام ألوان ويقدم األدب، صناعة عىل الطبخ صناعة يؤثر والقلب، العقل غليظ
ويسيئان الكاردينال، الوزير يكرهان معه البارييس والشعب الربملان وكان الشعر. فنون
إنما اللغوي املجمع أن يف الربملان يشك ولم الناس يشك فلم وأوليائه، وبأعماله به الظن

الطاغية. هذا لطغيان سياسية أداة هو
وسخط الخونة، من أصحابه وعد اللغوي املجمع عىل الشعب سخط هنا ومن
االعرتاف وأبى امللكي، األمر تسجيل فرفض مقرره لدعاء واستجاب املجمع، عىل الربملان
أحق الفرنسيني بطون إن يقول: كان أنه الربملان مقرِّر عن الناس وتناقل الجماعة، بهذه
الصرب إىل لها فليس البطون وأما تصرب، أن تستطيع فالعقول عقولهم؛ من بالعناية
مستقر له ليس مسكينًا، حزينًا بائًسا، يائًسا ذلك أثناء يف اللغوي املجمع وكان سبيل.
فهو أعضاؤه، يسكنها كان التي الدور بني يتنقل إنما إليه، يأوي ملجأ وال فيه، يطمنئ
انرصفوا إذا املجمع أعضاء وكان ذاك، عىل ضيف غًدا وهو العضو، هذا عىل ضيف اليوم
وسمر الحديث لْهَو كانوا فقد ونكًرا؛ ا رشٍّ إال يقرءوا ولم يسمعوا لم اجتماعاتهم عن
كثريًا يستحقون كانوا وهم الالذعة، والدعابة الهازل للغناء موضوًعا كانوا بل السامرين،
أخذوا حملها: يستطيعوا لم أثقاًال أنفسهم لوا حمَّ قد فهم الرش؛ من يصيبهم كان مما
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يصلحوا لم ثم النحو بإصالح أنفسهم وأخذوا فيه، يرشعوا لم ثم املعجم بوضع أنفسهم
وال رأس لها ليس ومحارضات خطب يف املتصلة اجتماعاتهم أنفقوا وإنما شيئًا، منه

ذيل.
عنهم وانرصف منهم، واستيأس نفسه، الكاردينال الوزير موالهم فيهم زهد وقد
التمثيل يحب الكاردينال الوزير كان فقد عليه. ويتهالك يحبه كان آخر أدبي عمل إىل
بينهم من الشعراء من خمسة يختار أن يوم ذات له بدا وقد الشعر، يقرض كان كما
قصة فيه ينشئون موضوًعا عليهم يقرتح وأن روبري، دبوا قسيسه بينهم ومن كورني
وتم اللغوي. مجمعه عن كله هذا شغله وقد القصة، هذه خطة لهم يرسم وأن تمثيلية،
بعضهم وأجاز كورني، وهو الشعراء بعض ونقد وريضعنها، لها واستمع القصة إنشاء
رش أخفقت القصة ولكن كثريًا، ماًال فيه وأنفق بتمثيلها وأمر للتمثيل القصة وهيأ اآلخر،
نورمانديا يف وأقام باريس، من نفسه فنفى له الوزير نقد من كورني غضب وقد إخفاق،
تتحدث ال باريس وإذا يوم ذات الناس وأصبح فنه، عىل عاكًفا للعاصمة مغاضبًا حينًا
عظيم، بفوز وظفرت باهًرا، نجاًحا فنجحت كورني أنشأها تمثيلية وبقصة بكورني إال

«السيد». قصة وهي
الوزير كان باريس وشغلت «السيد» قصة فيه نجحت الذي الوقت هذا أثناء ويف
إنشائهما بعد عنهما وريض خطتهما، ورسم اقرتحهما قصتني لتمثيل يهيئ الكاردينال

… بتمثيلهما وأمر
وأمر غيظه أخفى أنه عىل ذلك، غاظه فوز من أدركت وما السيد، بقصة سمع فلما
القصة عىل يثني القسيس وجاء القصة، هذه عن يحدثه وأن التمثيل، يشهد أن قسيسه
التي الثالث الوحدات قاعدة املقدسة، للقاعدة تخضع لم بأنها إال يعيبها وال حسنًا، ثناءً
أن عىل الدولة. قوانني من قانون كأنها عليها، ويحرص يحميها الكاردينال الوزير كان
السيد قصة أن األول: اثنني: ألمرين غضب وإنما الثالث، للوحدات يغضب لم الوزير
وأقدموا أمره عن خالفوا الذين األرشاف بعض وقتل حرمها قد كان وهو باملبارزة، تشيد
فيه إسبانيا جيوش كانت وقت يف باإلسبانيني تشيد السيد قصة أن والثاني: املبارزة، عىل
الحظ سوء ويريد عظيم، جهد بعد إال عنها تجُل ولم الفرنسية، األرض بعض احتلت قد
القصة أدرك كما املنكر اإلخفاق فيدركهما الوزير اقرتحهما اللتان القصتان تمثل أن

وفوًزا. نجاًحا إال السيد قصة تزداد ال حني عىل األوىل،
يصنع ماذا ولكن نجاحه، عىل كورني عاقب لو يود الكاردينال الوزير وكان
لم مرتني! امللكة شهدتها فقد أيًضا؛ بالقصة معجب والقرص بالقصة، معجب والجمهور
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والثناء بها اإلعجاب وأظهر قرصه، يف له فمثلت فأمر أيًضا؛ هو يشهدها أن من ا بدٍّ يَر
تدبريًا، الغيب وراء من أمره دبر ولكنه متصلًة، حسنًة مكافأًة للشاعر ورتب عليها،
آخرون جماعة وهؤالء عنيًفا، نقًدا القصة ينقدون والكتاب الشعراء من جماعة فهؤالء
شغًفا األدبية الخصومة بهذه يشغفون الباريسيون وهؤالء قويٍّا، دفاًعا عنها يدافعون
املعلن بنبوغه املؤمن دفاع نفسه عن يدافع كورني وهذا بمثله، الفرنيس لألدب عهد ال
رسالًة ينرش كاتب وهذا العظيم، بالوزير الخطر التعريض من حتى يتحرج ال الذي له
الوزير عن صدر أنه يف شك ال غريبًا اقرتاًحا يقرتح ولكنه السيد، قصة نقد يف عنيفًة
حول األدباء بني شجرت التي الخصومة هذه يف املجمع تحكيم يقرتح فهو الكاردينال؛
إىل يوحي من ويأمر ويشجعه االقرتاح هذا عن يرىض الكاردينال والوزير السيد، قصة

القضية. هذه يقبل أن املجمع
كما الوزير ألمر أذعن ولكنه فيها، النظر من متحرًجا أمره أول يف املجمع وكان
إذا إال الناس كتب يف بالقضاء له يسمح يكن لم املجمع قانون أن عىل قبل. من أذعن
الخالدين تحكيم كورني يقبل أن من إذًا بدٌّ يكن فلم فيها. قضاءه الكتب أصحاب ريض
فقد قبل إن أنه وهو يسري، لسبب األمر أول التحكيم هذا كورني رفض وقد قصته، يف
والنبوغ الحرية ويف والفن األدب يف يتحكموا أن الناس من لجماعة تبيح خطرًة سنة سن
فآثر الوزير، له فرضه الذي الراتب وإلغاء التحكيم قبول بني خريِّ كورني ولكن أيًضا،

الخالدين. لحكم وأذعن والنبوغ، الحرية عىل الوزير ورضا راتبه
لجانًا، لذلك فألفوا دقيًقا، درًسا القصة يدرسون الوقت ذلك منذ الخالدون وأخذ
فينظر الوزير عىل يعرض تقرير كل وكان وتقريًرا، وتقريًرا تقريًرا اللجان ووضعت
أن موظفيه من موظًفا فكلف التقرير صيغة كره وربما والتبديل، بالتغيري ويمسه فيه
قد دام وما له، يذعن ولكنه ويكرهه، هذا يرى املجمع وكان أخرى، صيغًة مكانها يضع

اإلذعان. هذا يف يميض أن إىل مضطر فهو باإلذعان، الرسمية حياته بدأ
الوزير دام فما الرسمي. وجوده للمجمع ضمنت التي هي القضية هذه أن عىل
السياسة، تريد كما يقيضفيها وأن «السيد» قصة يف يقيضاملجمع أن أراد قد الكاردينال
هذا يظفر أن من بد فال والفن، األدب يريد كما ال املستبد، الطاغية شهوة تريد كما أو
وإذًا واالحرتام، باإلكبار خليًقا رسميٍّا حكمه تجعل التي الرسمية الصفات بكل املجمع
الرسمي بالوجود الربملان يعرتف أن من بد وال امللك، أمر الربملان يسجل أن من بد فال

العليا. األدبية املحكمة لهذه
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املطبعة إىل وأرسله حكمه هيأ فقد إفساًدا؛ نفسه عىل األمر يفسد املجمع كاد وقد
عن الوزير عفو وضمنوا األمر، هذا أصلحوا الوسطاء أن عىل الوزير. إىل يرسله أن قبل
رفض يف الربملان وجدَّ امللكي، األمر تسجيل عىل الربملان حمل يف الوزير وجدَّ الغلطة، هذه
الربملان إىل األنباء وانتهت والربملان، الحكومة بني أزمة إىل األمر وانتهى التسجيل، هذا
فأذعن سلطانه؛ من يضيقان وقد الربملان اختصاص يف ينظران قد والقرص الحكومة بأن
وتمت ،١٦٣٧ سنة امللكي األمر وسجل األمر، أول املجمع أذعن كما األمر آخر الربملان
ل، يسجَّ امللكي األمر يكد ولم عامني، من أكثر الكاردينال فيها جاهد أن بعد املجمع والدة
فإذا السيد، قصة يف حكمه أصدر حتى الدولة هيئات من رسمية هيئة املجمع ويصبح
فيه ألن كورني خصوم يريض وال شديًدا، نقًدا فيه ألن كورني؛ يريض ال حكم هو
الوزير يريض ولكنه والفن؛ للحق تجاوًزا فيه ألن نفسه املجمع يريض وال شديًدا، إغضاءً
الشعر يقول أن استطاع الذي الجريء الشاعر هذا كورني من ا غضٍّ فيه ألن الكاردينال

الكاردينال. للوزير حتى النبوغ بهذا ألحد مدينًا ليس أنه ويعلن النبوغ، ويعلن
وكان الفرنيس، اللغوي املجمع إنشاء يف التفكري إىل داعيًا التجسس كان وكذلك
يف سببًا لألدب السياسة ظلم وكان املجمع، هذا إنشاء إىل وسيلًة السيايس الطغيان
ولكن بدمها، املجمع هذا ُغذِّي ضحيًة السيد قصة وكانت املجمع، لهذا الرسمي الوجود
وأن بالخلود، املظلوم صاحبها وظفر ظفرت وإنما تمت، لم السيد قصة أن الغريب
بعده ليس موتًا ومات مات، الذي فأما أيًضا. بالخلود ظفر وإنما يمت لم نفسه املجمع
الوزير وشهوة الكاردينال، الوزير وأدب الكاردينال، الوزير طغيان فهو نشور، وال بعث

الكاردينال.
السياسة، إىل وسيلًة األدب يتخذ وأن الباطل، إىل سبيًال الحق يتخذ أن ريشيليو أراد
أن عن ظلمه وعجز باطله وزهق ريشيليو فأخفق للظلم، أداًة اللغوي املجمع يتخذ وأن
فرنسا وعاشت اللغوي، املجمع وعاش السيد، قصة وعاشت كورني، وعاش غايته، يبلغ
يكن لم آخر تاًجا جبينها عن نزعت أن بعد الخالد، األدبي تاجها جبينها عىل يتألق
قوته يستمد كان وإنما والقلب، العقل من وال واألدب الفن من جماله وال قوته يستمد

والطغيان. والبطش البأس من وجماله
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إليهم عاد إذا وملواطنيه، اآلن منذ لنفسه يقول أن الكبري الفرنيس األديب هذا يستطيع
ويستطيع أسبوع، من أكثر بل كامًال مرصأسبوًعا سكان من املثقفني شغل إنه أيام، بعد
مريًحا لذيذًا شغًال مرص سكان من املثقفني هؤالء شغل إنه وملواطنيه لنفسه يقول أن
والتفكري العذب، والحوار الحلو، الحديث فيه وإنما عناء، وال جهد وال فيه ألم ال ممتًعا
من رومان جول مسيو يكون وقد الرفيع، الفني الجمال بمظاهر واإلعجاب الخصب،
أنفسهم إىل به فيتحدثون نجاح من يلقون ما يرسهم الذين املتواضعني األدباء هؤالء

الناس. إىل أو أنفسهم إىل تحدثوا إذا به وينعمون الناس، وإىل
والخيالء، والتيه العجب إىل أصحابها تدعو التي الكربياء أصحاب من يكون وقد
املنافسني. عىل ويستطيلوا ويكاثروا يفاخروا أن إىل الفوز ويدفعهم النجاح، فيزدهيهم
عن بأنفسهم يستغنوا أن إىل أصحابها تدفع التي الكربياء هذه أصحاب من يكون وقد
فال الرحيم، االزدراء من يشء يف الناس إىل ينظروا أن وإىل إنسان، كل وعن يشء كل
الناس من يستخفهم وال عنهم، الناس إعراض يسوءهم وال بهم، الناس إعجاب يزدهيهم
وأكرب يشء. كل أنفسهم من ينتظرون وإنما شيئًا، الناس من ينتظرون ال ألنهم يشء؛
العناية شديد رأيته فقد األدباء؛ طبقات بني الطبقة هذه من ليس رومان جول أن الظن
ويحصيه ذلك يتبني أن عىل الحرص شديد ورأيته فيه، يقال أو مرص يف عنه يُكتب بما
هذا يف ذاك أو الناقد هذا قال عما محارضاته بعض يف يتحدث سمعته ثم ويتفهمه.
محارضاته بعض يف يتحدث سمعته بل الناس. يف أذاعها التي كتبه من ذاك أو الكتاب
عنايته كانت والجماعات؛ األفراد حياة فيها يصور التي الكتب من كتابًا أصدر إذا بأنه
والزمالء. النقاد برأي عنايته من ا جدٍّ أشد كتابه يف الجماعات وهذه األفراد هؤالء برأي
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يقص كان حني والرضا الرسور ظاهر وكان طريفًة، قصًصا ذلك يف علينا قص وقد
األفراد رضا إىل التوفيق من به ظفر ما مقدار تصور كانت ألنها القصص؛ هذه علينا
بني باملقارنة أحيانًا يلهو بأنه حدثنا وقد وأسفاره. كتبه يف وصفهم الذين والجماعات،
النقاد بُعد من املقارنة هذه إليه تنتهي وبما الناقدون، عنه يكتب وما القراء إليه يكتب ما
الصدق ملواضع القراء إصابة ومن والجور، الخطأ يف وتورطهم واإلنصاف، الحق عن
املعتصمة الطاغية الكربياء أصحاب من رومان جول يكن لم وإذا التقدير. وحسن
أنه يعلم حني ويبتهج سيغتبط أنه يف شك من فليس الناس، عن املتعالية بنفسها
حبٍّا إال نفوسهم يف يثر ولم أسبوع، من أكثر أو أسبوًعا مرص يف املثقفني شغل قد
نعم، جمال. من فيها بما واالستمتاع قراءتها يف ا وجدٍّ بآثاره، وعنايًة به، وإعجابًا له
الذي األسبوع هذا إىل نظروا قد مرص أهل من املثقفني أن يعلم حني ويغتبط وسيبتهج
نفوسهم فيه خلصت العليا، الثقافة أعياد من عيد كأنه متحدثًا محاًرضا بينهم أقامه
من تبعثه وما الخصومات من تثريه وما وتكاليفها، وأعبائها اليومية الحياة أثقال من
تنحط التي املشاغل ومن النفوس، تميت التي األحزان ومن القلوب، تضعف التي الهموم

ابتذاًال. وتبتذلها مكانها عن بالعقول
الليسيه مدرسة يف األوىل محارضته رومان جول ألقى حني األسبوع هذا بُدئ
الخميس مساء الجغرافية الجمعية قاعة يف األخرية محارضته ألقى حني وُختم الفرنسية،
فيه، والشعوب األفراد ورأي فرنسا وطنه عن يتحدث األوىل محارضته يف وكان املايض،
من الناس رأي وعن األخري، كتابه وعن نفسه عن يتحدث األخرية محارضته يف وكان
العقل عن يتحدث ذلك بني فيما وكان الكتاب، هذا ويف فيه مواطنيه غري ومن مواطنيه
حياتهم مستقبل يف يحدث أن ينتظر وما خري، من السياسية الناس حياة يف أحدث وعما
يف خاصة أحاديث واألفراد الجماعات إىل يتحدث أيًضا ذلك بني فيما وكان خري، من
واالقتصاد، والفلسفة السياسة ومن واألجنبي، الفرنيس األدب من مختلفة موضوعات
إليه. وتحدثوا منه استمعوا للذين ممتازة عالية متعة كلها ومحارضاته أحاديثه وكانت
األدبية اآلثار ينتجون الذين األدباء هؤالء من عاديٍّا أديبًا ليس رومان جول أن ذلك
ممتاز أديب هو إنما فيه. وبراعتهم اإلنتاج عىل قدرتهم من بأكثر يمتازوا أن دون القيمة
نفوسهم ُجِعلت الذين القليلني األفراد هؤالء من أنه األدباء من يميزه ما خري ولعل ا، حقٍّ
وصلت فإذا بها، تحيط التي الحياة صور فيها تنعكس الصفاء؛ شديدة صافيًة مرآًة
أو بعض عىل بعضها يطغى أن دون الصور تتبع الصور تزال وما فيها، استقرت إليها
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تصور ال نفس أمام النفوس، أغنى من نفس أمام أنت وإذا بعض، جمال بعضها يفسد
إليه تصل ما ألرقى كاملًة خالصًة تصور وإنما كامًال، شعبًا تصور إنما بيئًة، وال فرًدا
إليه يتحدثون أو رومان جول من يسمعون كانوا فالذين العصور، من عرص يف الثقافة
تظن وال كله، الفرنيس العقل إىل ويتحدثون كله، الفرنيس العقل من يسمعون كانوا إنما
واالقتصاد الحق، كل الحق هو إنما اإلرساف، إىل ميًال أو غلوٍّا القول من النحو هذا يف أن

االقتصاد. كل
أكثر نفسه رأى حتى يقول، كما األدبي، رشده يبلغ يكد لم رومان جول أن ذلك
يستطيع فلن كتب إذا أنه ورأى الفرد، مطمع من أكثر األدبي مطمعه ورأى فرد، من
اإلطارات هذه ويف املحصورة، املوضوعات هذه يف يكتبوا أن الناس تعوَّد كما يكتب أن
واسع إطار يف وسيصورها الجماعات، فسيصور كتب إن هو وإنما املحدودة، الضيقة
يتخذ أن يستطيع ال أنه رأى والحدود. اإلطارات من يتخذوا أن الكتاب ألف ملا مخالف
فهو األدب. هذا موضوع هي الجماعة وإنما ألدبه، موضوًعا فرد هو حيث من الفرد
مصور وهو القصص، كتب إن الجماعات واصف وهو الشعر، نظم إن الجماعات شاعر
حتى القرن هذا أوائل يف العرشين يف وهو يكتب يكد ولم التمثيل، عالج إن الجماعات
ذلك هو وأحس فرًضا، عليه نفسها وفرضت بينًا، ظهوًرا آثاره يف الخصلة هذه ظهرت
ويدعو األدبي، املذهب صيغة ويصوغها تنظيًما، هذه صفته ينظِّم هو وإذا به، وشعر
تالميذ لها مدرسة صاحب شبابه عىل هو وإذا إليه، الدعوة يف ويجاهد املذهب، هذا إىل
فتكسب أوروبا حدود بل فرنسا حدود تتجاوز أن تلبث ال مدرسته وإذا أنصار، ولها

وأمريكا. وإنجلرتا أملانيا يف والتالميذ األنصار
يف مىض وكلما وتمثيًال، وقصًصا شعًرا األدبي إنتاجه يف ويميض السن به تتقدم ثم
رومان جول وإذا مرونته، واشتدت مذهبه والن وجالءً، وضوًحا امتيازه زاد اإلنتاج هذا
من ويصبح فرًضا، الحديث األدب عىل ثم الفرنيس، األدب عىل نفسه يفرض أعوام منذ
أن إذًا غريبًا فليس فيه. نعيش الذي العرص هذا يف الفرنيس األدب لحياة املمثلني أظهر
وصوره، كله الشعب هذا وعى قد ألنه كله؛ املثقف الفرنيس الشعب حديث حديثه يكون
يف يصورها وهو عنها، ويتحدث بها يتحدث فهو نفسه، يف كلها خالصته واخترص
فنون من رومان جول عالج وقد النفوس، يف تأثريًا وأبلغه وأروعه التصوير أجمل حديثه
مر للفلسفة. أستاذًا كله هذا قبل وكان التمثيل، وعالج القصص وعالج الشعر األدب
وليس الثانوية، املدارس يف وعلم العليا، املعلمني مدرسة يف وتخرج طالبًا، بالسوربون
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يف فصل له يتسع ال يشء فذلك وتمثيله، وقصصه لشعره الدرس موضع بالطبع هنا
وأسفار. كتب له تتسع وإنما فصول، له تتسع ال بل صحيفة

عن انرصف قد نفسه هو ألنه رومان؛ جول شعر اآلن ندع أن الخري من ولكن
وعند قصصه عند منها أقرص ووقفًة تمثيله، عند قصريًة وقفًة نقف وأن كاد، أو الشعر
التمثيل أقرب أنه رومان جول تمثيل به يمتاز ما أظهر ولعل خاص، بنوع األخري كتابه
الفرنيس إطارها دون من ولكنها فرنسية فموضوعاته موليري؛ تمثيل إىل الحديث الفرنيس
زمان عند وال خاصة بيئة عند تقف ال عامة إنسانية موضوعات وتصبح فرنسا، تتجاوز
الدكتور فقصته واألمكنة، األزمنة جميع إىل املعينني واملكان الزمان تتجاوز وإنما بعينه،
العرشين، املتم القرن يف لطبيب وال فرنيس لطبيب وال بعينه، لطبيب نقًدا ليست «كنوك»
وال مكان، كل ويف عرص كل ويف أمة كل يف األطباء حياة ألوان من للون نقد هي وإنما
ال التي القصة هذه أدركته الذي كالفوز فوًزا الحرب بعد الفرنيس التمثيل يعرف يكاد

الحديث. التمثيل آيات من آية أراها أن يف أتردد
لرتوادك» «زواج تسمى التي األخرى وقصته لرتوادك»، «مسيو تسمى التي وقصته
الذي األستاذ حياة من لونًا تصفان وإنما الجغرافية، أساتذة من بعينه أستاذًا تصفان ال
من أللوان وتعرضه العامة، الحياة إىل الدرس عن فتخرجه الحياة ظروف عليه تطغى
بالعرب يمتلئ والذي موليري، يثريه الذي الضحك ولكنه الضحك، تثري والخطوب املحن
أساتذة من بطًال القصتني لهاتني اختار ملاذا رومان جول أسأل أن هممت وقد والعظات.
هذا أن الظن وأكرب الفلسفة؟ أو الطبيعي العلم أو التاريخ أساتذة دون الجغرافية،
الذين أساتذته من بأستاذ يضيق كان لعله يدري! ومن املصادفة، نتيجة ليس االختيار

الجامعة. أو املدرسة يف البلدان وتقويم األرض وصف عليهم تعلم
من أفرادها بني ما ومحو الجماعات، تشخيص عىل رومان جول من أقدر وليس
نفس عن كله هذا يف ويصدر ويتكلم، ويعمل يشعر واحًدا شخًصا وجعلها الفروق،
اإلتقان. حدود أقىص إىل ذلك يف وفق أنه يرون لرتوادك زواج يقرءون والذين واحدة،

لعنوانه، دقيقة ترجمة عىل — كثريين وكنا — أمس نتفق لم الذي األخري كتابه أما
الفرنيس القصص فأعجوبة الناس» من «األخيار هيكل: صديقي سماه كما أسميه والذي
العام، هذا يف والسادس الخامس الجزء منه وظهر أعوام، منذ يظهر أخذ األيام. هذه يف
األجزاء هذه بعدد ينبئهم أن يأبى رومان وجول أجزاؤه؟ تكون كم يتساءلون والناس
بعدد ينبئهم ال أنه الظن وأكرب يقول. فيما والخوف السأم من نفسه وعىل عليهم إشفاًقا
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من لرتير» «النوفيل يف نقاده بعض زعم وقد تكون، كم يعرف ال هو ألنه األجزاء؛ هذه
ماذا يعلم وهللا الخمسني، تبلغ أن الطان ناقد وتمنى العرشين، عىل تنيف قد أنها أسابيع
يف القلم ويميض الطريق، له تستقيم أن إال يتمنى ال أنه الظن وأكرب رومان. جول يتمنى

اآلن. إىل نفسه يف هو يستبينه ال شيئًا يتم حتى يده
ال ألنه الحكيم؛ توفيق بها ضاق أحاديث هذا كتابه عن رومان جول حدثنا؛ وقد
ألن الرضا؛ كل أنا عنها ورضيت يكتبون، وعما أنفسهم عن الكتَّاب يتحدث أن يحب
أدري ولست أنفسهم، عن يتحدثوا أن حقهم من كان رومان جول منزلة بلغوا إذا الُكتاب
أن منهم ويكره الكتب، من األلوف عرشات إىل أنفسهم عن يتحدثوا أن للكتاب يباح ِلَم

املحارضات؟! قاعات من قاعة يف املئات إىل يتحدثوا
ما بكل أومن لم أني أيًضا، رومان جول يعلم وأن الحكيم، توفيق يعلم أن وأحب
كل دقيًقا تصويًرا كتابه موضوع تصور بأنه يحدثنا فاألديب الحديث. هذا من سمعت
التفصيل، أدق مفصًال برنامًجا له وضع حتى يبدأه ولم الوجوه، جميع من محدًدا الدقة،
رسمه الذي الربنامج أو نفسه، يف التي الصورة علينا يعرض أن املستحيل من كان وملا
به يتلهى خيال هو وإنما الحديث، هذا يف أشك بأن لنفيس أسمح فإني الورق، عىل لكتابه
تفصله مجمًال، تصوًرا إال كتابه يتصور ال األمر حقيقة يف أنه حني عىل األديب، الكاتب
هذه من ليس الكتاب موضوع أن ذلك خاص. بنوع والكتابة املزاولة وتفصله الظروف
الجماعة يصف أن يريد رومان فجول وضبط. دقة يف ترسم أن يمكن التي املوضوعات
تصف أن تريد ما تحدد أن أو الجماعة، هذه تحدد أن تستطيع كيف فحدثني اإلنسانية،
أثًرا ينشئ أن رومان جول يريد إنما بالفعل، ذلك تصف أن بل دقيًقا، تحديًدا أمرها من
هؤالء إن يقول أن يستطيع الذي من ولكن روالن، رومان أو زوال أو بلزاك أنشأه كالذي
القيم اليشء إنما كتابتها؟! يف يبدءوا أن قبل دقيًقا رسًما موضوعاتهم رسموا قد الناس
طريق يسلك ال فهو لكتابه؛ االستعداد يف مذهبه هو رومان جول إلينا به تحدث الذي
يعود ثم ويرتبها، ويجمعها املذكرات ويكتب ويستقيص فيحيص سبقوه، الذين من غريه
التي البيئات جميع يف يحيا هو وإنما املوضوعات، من موضوع يف بالكتابة هم كلما إليها
خياله يرسل ثم منهم، واحًدا يصبح حتى أهلها، يحيا كما فيها يحيا يصورها، أن يريد
وبني الصورة بني فقارن البيئة هذه إىل عاد الكتابة أتم إذا حتى فيكتب، سجيته عىل

املقارنة. هذه عن الرضا إىل األحيان أكثر يف وانتهى األصل،
الذي هو الكتاب لهذا االستعداد يف رومان جول ملذهب الصحيح التصوير أن عىل
الوقت يف وهو املألوف، املمكن حدود يتجاوز ال معقول تصوير فهو املقدمة، يف تقرؤه
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بعينه شخص حول يدور ال فالكتاب االبتكار. من الكتاب هذا يف ما يبني تصوير نفسه
هذه تنشأ متباينة، كثرية لبيئات مختلفة كثرية قصص هو وإنما بعينها، حادثة حول وال
التي طريقها يف منها واحدة كل تميض ثم متقاربة، أوقات يف أو واحد وقت يف القصص
أحيانًا بعًضا بعضها ويضاد أحيانًا، وتتوارى أحيانًا، وتفرتق أحيانًا فتلتقي لها رسمت
آخر تنتهي وكيف تنتهي أن إىل — أيًضا يعلم رومان جول ولعل — يعلم وهللا أخرى.

األمر.
يف تنتهي أنها رومان جول وحدثنا ،١٩٠٨ سنة أكتوبر يف القصص هذه بدأت وقد
الجماعة لوصف جديدة محاولة إذًا فالكتاب امليعاد. هذا يغري ما يطرأ أن إال ١٩٣٣ سنة
رومان جول وفق هل بالطبع تعلم أن وتريد قرن، ربع يف رائًعا قصصيٍّا وصًفا اإلنسانية
أستطيع فالذي وجمال. روعة من الكتاب هذا يف ما مقدار تعلم أن وتريد أراد؟ ما إىل
كتاب بعد اإلعجاب من الكتاب هذا به ظفر ما بمثل يظفر لم آخر كتابًا أن هو أقوله أن
وروعته جماله تتبني أن أردت فإذا فيه. نعيش الذي العرص هذا يف بروست» «مرسيل
الوقت من قراءته يف تنفق ما عىل تأسف لن بأنك واثق وأنا تقرأه، أن ذلك إىل فالسبيل

الجهد. أو
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الشاعر صديقه عىل ريفري» «جاك الفرنيس األديب دخل ١٩٢٠ سنة أيام من يوم مساء يف
كان لقصيدة قل أو أنشأها، لقصيدة مختلفًة صوًرا أمامه فرأى فالريي، بول العظيم
من مجلة يف الصورة هذه فنرش خرج ثم الصور، هذه من صورًة فاختلس ينشئها.

الكربى. الفرنسية املجالت
أثًرا يتم ال فالريي بول أن تعلم أن ويجب البحرية»، «املقربة هي القصيدة وهذه
كتب ما بعض يف إلينا يتحدث حني هذا لنا يفرس وهو يرتكه، وإنما الفنية آثاره من
من أثًرا يتمون يكونوا لم القديمة، العصور يف الفن وأصحاب الشعراء بأن الفصول، من
إليه، ويضيفون منه، ينقصون ويهذبونه، ينقحونه، فيه، يعملون كانوا وإنما آثارهم،
أُكرهوا إذا حتى سبيًال، ابتغائه إىل وجدوا ما الكمال ويبتغون أجزائه، بني ويالئمون
فالريي بول عند والجمهور فالنار الجمهور. إىل سلموه أو النار إىل أسلموه تركه عىل
ألنه مبدعه؛ إىل بالقياس الفني األثر يميت كالهما سواءً، األقدمني الفن أصحاب وعند
ويجعله صاحبه، وبني بينه الصلة ويقطع تحريًقا فيحرقه األثر بهذا نفسه يختص
تمكنه كما أو يريد، كما ويفهمه ويذوقه يستطيع، كما أو يشاء كما يتمثله لنفسه، ملًكا
القديمة، الفنية نة السُّ هذه عىل حريص فالريي وبول والذوق، الفهم من الخاصة ملكاته
مصلًحا فيه يميض وإنما النثر، من فصًال وال الشعر، من قصيدة قلت كما يتم ال فهو
الظروف تضطره حتى الكمال، وهي تدرك ال التي القريبة الغاية هذه إىل ساعيًا مهذبًا،
أو ُملح، لنارش أو ريفري كجاك مختلس لصديق كتابه أو فصله أو قصيدته يدع أن إىل
أيدي إىل أيديهم من وتخرجها والكتاب، الشعراء آثار تذيع التي الظروف من ظرف ألي

القراء.
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لو ولعله فرًضا، صاحبها عىل املعروفة صورتها يف القصيدة هذه ُفرضت وكذلك
يوم، ذات نظر ولكنه يديه، بني كانت التي الصور هذه من أخرى صورًة الختار ُخري
من بدٌّ له يكن فلم البحرية» «املقربة قصيدة: له تنرش الجديدة الفرنسية املجلة فإذا

واإلذعان. التسليم
حولها كثر بقصيدة الفرنيس، األدبي التاريخ يف تظفر أن ا جدٍّ العسري من أن عىل
عىل تزيد ال التي القصيدة كهذه الخصومة، فيها وتشعبت الجدال، فيها واشتد الحوار،
ويحللونها، يدرسونها، أعواًما الفرنسيون النقاد أنفق فقد بيت. ومائة وأربعني أربعة
بل ذلك عىل يتفقون ال ثم فيها، ودخائله الحسن ومظاهر وأغراضها، معانيها، ويلتمسون
القصيدة يرفع بعضهم فإذا أقصاه، االختالف بهم يبلغ بل ذلك، من يشء عىل يتفقون ال
السخف حضيض إىل بها ينزل بعضهم وإذا الخالدة، الشعرية اآليات منازل أرقى إىل
والصحف املجالت يتجاوز األمر وإذا إليه. االلتفات وال عنده الوقوف ينبغي ال الذي
يضطر حتى الخصومة، وتنظم الخالف يشتد ثم الكربى، اليومية الصحف إىل األدبية
من قطعتني فيختار األمد، بعيد وتحقيًقا دقيًقا بحثًا يبدأ أن إىل النقاد كبار من ناقد
وما منهما، يفهمونه عما يسألهم املعروفني والنقاد األدباء عىل ويعرضهما القصيدة، هذه
الشعري الفن أصول من أصل عن يسألهم أن إىل ذلك ويدعوه الرأي، من فيهما يرونه
من رضورة أهو الوضوح: وهو األحوال، من بحال عليه يتفقون يكونوا لم أنهم ظهر
الدقة شئت وإذا الشعر؟ هذا عنه يستغني أن يمكن يشء هو أم الجيد، الشعر رضورات
سمعه من قريب من يفهمه جليٍّا واضًحا الجيد الشعر يكون أن أيجب فقل: والجالء
القارئني فهم وبني بينه الغموض حال وإن جيًدا يكون أن الشعر يستطيع أم قرأه، أو

والسامعني؟
كان كما وصاحبها القصيدة حول الخالف يعود حتى التحقيق هذا يبدأ يكاد وال
اللغوي املجمع يف عضًوا انتخب قد ذلك أثناء يف فالريي بول وكان متشعبًا. عنيًفا ا حادٍّ
وعنًفا، حدًة الخالف ويزيد املحنقني، وحنق الحاقدين حقد انتخابه فيثري الفرنيس.
بهذه ُشغلوا قد جميًعا الفرنسيني املثقفني إن مرسف وال مبالغ غري تقول أن وتستطيع

و١٩٢٩. و٢٨ ٢٧ أعوام وصاحبها القصيدة
بشعر السوربون تعنى ما أقل وما السوربون، إىل القصيدة هذه أمر وانتهى
يتخذها كوهني جوستاف مسيو هو فيها األدب أساتذة من أستاذ وإذا املعارصين!
سماه: لكتاب موضوًعا يتخذها هو وإذا األدبية، النصوص تفسري يف لدرسه موضوًعا

البحرية). املقربة لتفسري (محاولة
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أو شيئًا، يأتي ال ساكن شيئًا، يقول ال صامت والشاعر العنيفة الحركة هذه كل
التحقيق صاحب اضطر حتى العنيف، الخالف هذا يمس شيئًا يأتي وال يقول ال هو
من إليهم ألقي ما عىل أجابوا الذين كثرة بأن ينبئه إليه يكتب أن آنًفا إليه أرشت الذي
يختلفون وإنما املعنى، هذا عىل يتفقون ال ولكنهم معنى لقصيدته بأن يعرتفون األسئلة
فال الخالف، ويزيل الشك ليقطع أراد ما يبني أن ويسأله تحصيله، يف شديًدا اختالًفا
بأن الكربى الصحف من صحيفة يف يطالبه أن إىل آخر كاتب ويضطر الشاعر، يجيب
أصاب، ومن النقاد من أخطأ من ليظهر القصيدة؛ هذه يف يقول أن أراد ما للناس يبني
حتى يجيب. ال كله ذلك عىل ولكنه النقاد، يغيظ أن عىل وبالحرص بالكربياء ويصفه
الكتاب هذا يدي بني قدَّم قد الشاعر فإذا الناس، نظر السوربون أستاذ كتاب ظهر إذا
من عليه تشتمل ما لكثرة للدوار؛ مثرية بأنها بعضهم يصفها ممتعة، بديعة بمقدمة
القراء يريح ال غموض ويف الكشف، كل عنها الحجاب يكشف ال وضوح يف واآلراء املعاني

والتفكري. البحث وإطالة التأمل من
لهذه جوابًا القارئ فيها يتبني لم للدوار، املثرية املمتعة البديعة املقدمة قرئت فإذا
أراد، ما لهم يبني أن فيها عليه يتمنون الشاعر عىل النقاد ألقاها التي امللحة األسئلة
التي املعاني تحصيل إىل الوصول من موئسة آراء املقدمة هذه يف القارئ يجد وإنما
أردت ما يسألونني الناس «إن مثًال: يقول فهو قصيدته. نظم حني الشاعر إليها أراد
العمل هذا يف ورغبتي شيئًا، أعمل أن أردت وإنما شيئًا، أقول أن أرد لم فأنا تقول؟ أن
أو الشاعر يصدره الذي الفني األثر «إن مثًال: يقول وهو يقرءون»، ما قالت التي هي
من أداًة يصبح حتى منشئه يد من يخرج يكاد ال الفن أصحاب من غريهما أو الكاتب
القصيدة أن ذلك: ومعنى يستطيعون، كما أو يريدون كما الناس فها يرصِّ العامة األدوات
ما فأما استطاع. ما أو أراد ما منها يفهم أن منهم واحد فلكل الناس، بني أذيعت إذا
من غريه إىل عنه انرصف أو نسيه قد ولعله نظم، حني عليه مقصور فأمر الشاعر أراد

للناس.» بتبيينه يُطالب أن وال عنه يُسأل أن ينبغي فال املعاني،
«إنه فيقول: قصيدته يفرس الذي الكتاب عىل يثني الشاعر أن وأطرف وأظرف
من فيها بما تتصل التي بخصائصها وأحاط تالميذه، من الشبان إىل القصيدة هذه قرَّب
قصد التي املعاني تحقيق إىل الشارح األستاذ «أوفق يقول: ولكنه واالنسجام.» املوسيقى

التوفيق؟» هذا أخطأه أم الشاعر إليها
املعاني تبني لم إن املمتعة املقدمة هذه يف العظيم للشاعر أخرى وآراء اآلراء هذه كل
وهو املعاني، هذه من خطًرا وأجل أقوم أظنه آخر، شيئًا تبني فهي قصيدته أودعها التي
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يفسد الذي الوضوح هذا عن االرتفاع من له ينبغي وما الشعر، فن يف الشاعر مذهب
تجدد أنك من يأتي الشعر جمال أن مثًال يرى فهو االبتذال. من ويقربه إفساًدا، الفن
فنون من الثانية القراءة يف تستكشف أنك ومن قراءته، جددت كلما نفسك يف الفنية اللذة
الجمال من جديدًة فنونًا قراءة كل يف تجد بل األوىل، القراءة يف تستكشفه لم ما الجمال
خليق ألنك إال املتنوعة املتصلة اللذة هذه تجد ال وأنت سبقتها. التي القراءات يف تجدها لم
يرى وهو بالجمال. جديًدا شعوًرا نفسك يف يثري جديًدا معنى قراءة كل يف تستكشف أن
الصفات وهذه القريب، املوت من تعصمه أو املوت من تعصمه صفات للشعر أن مثًال
الفني األثر وموت النثر، يف تجدها ال التي الخاصة الصور وبهذه وقوافيه، بوزنه تتصل
عليه. وقضيت قتلته فقد وفهمته كتابًا قرأت إذا فأنت له. الناس فهم من يأتي عنده

وإنما غلب، فقد القارئ فهم فإذا واملقروء، القارئ بني عنيف جهاد إذًا فهناك
إىل يضطره أن دون ولكن ويعجزه، قارئه يغلب الذي هو االسم بهذا الخليق الفني األثر
املوت إىل أقرب تكوينه بطبيعة النثر أن العظيم شاعرنا يرى هنا ومن والقنوط، اليأس
املتقنة الدروع هذه تعصمه ال الهضم، إىل وأدنى الفهم، إىل أقرب ألنه الفناء؛ إىل وأدنى

والصور. واملوسيقى والقافية، الوزن نسميها التي
وظروف مختلفة مواضع يف العظيم شاعرنا كتبه ما املقدمة هذه إىل أضفت فإذا
الخالص الشعر يف مذهبه تلخص أن استطعت عامة، واألدب والنثر الشعر حول مختلفة،
يجب وامتيازه ممتاز، كالم ولكنه كالم، عنده فالشعر يقولون. كما العايل، الشعر يف أو
الشعر فحقيقة يشء. كل قبل صيغته من يأتيه أن يجب بل وحده، معناه من يأتيه أال
فيه، ويؤثر السمع يبهر أن يجب الذي وزنه يف تلتمس وشكله، صيغته يف تلتمس إنما
لذة من أرقى لذة أو املوسيقى، لذة النفس يف يثري أن يجب الذي انسجامه يف تلتمس
تروع التي صوره يف تلتمس ثم جميًعا. والسمع والشعور العقل تمس ألنها املوسيقى؛
الصفة هذه يف يشء كل وبعد يشء كل قبل تلتمس ثم أيًضا. الحس معه وتروع الخيال
جهاد وإىل والتفكري، البحث إىل تضطرك والتي أحددها، أو أسميها كيف أدري ال التي

يأس. وال ملل غري يف تقرأ ما
تتجاوز أن القصيدة هذه حول الطويل العنيف الخالف هذا ثار أن بعد وطبيعي
ما بكل يعنون كما الفرنسيون، بها عني كما األجانب النقاد بها ويعنى فرنسا، حدود
اإلسبانية، اللغة يف مرات أربع القصيدة هذه تُرجمت فقد اآلثار. من الشاعر هذا يصدر
اللغة يف تُرجمت أنها الغريب ولكن األملانية، اللغة يف وثالثًا اإلنجليزية، اللغة يف وثالثا
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إليه فكتب الشاعر. إىل وأرسلها جودشو، الكولونيل ترجمها شعًرا، نفسها الفرنسية
إىل البحرية» «املقربة ترجمة من إيل أرسلت ما الشكر خالص لك «أشكر يقول: الشاعر
الرتاجم وإىل األربع، اإلسبانية الرتاجم إىل الرتجمة هذه وسأضيف الوضوح، إىل أقرب لغة
قد القصيدة لهذه أخرى تراجم وإىل الثالث، األملانية الرتاجم وإىل الثالث، اإلنجليزية
تحتفظ أن عىل الحرص من فيه ظهر ملا الجهد من بذلت ما ا جدٍّ أعجبني وقد إيلَّ، وقعت
هي فليست القصيدة هذه ترتجم أن استطعت قد كنت وإذا األصل، ببعض استطعت ما
هذا من أعمق تغيري إىل تحتاج ا حقٍّ مظلمة قصيدة فإن يقال. بحيث الغموض من إذًا
الواضح الدليل بهذا لك مدين فأنا ميسوًرا. أمًرا ترجمتها لتصبح أحدثته الذي التغيري
ورغب بقراءتها العناية بعض القارئ عني إذا فهمه يمكن يشء البحرية» «املقربة أن عىل

فهمها.» يف الرغبة بعض
ولعلك عليها. أدل أن إىل تحتاج أن من أوضح الكتاب هذا يف السخرية أن وأظن
ألمرين؛ ذلك من معتذر ولكني بعضها، أو كلها القصيدة هذه لك أترجم أن تسألني
إني أقول أن أستطيع ال ولكني ا، حقٍّ قويًة راقيًة لذًة القصيدة قراءة يف أجد أني األول:
وهم — الفرنسيون واألدباء اد النُّقَّ دام ما بأس ذلك من عيلَّ وليس وجهها، عىل أفهمها
بول أن والثاني: الحد. هذا إىل فهمها يف يختلفون — وأدبهم بلغتهم طبًعا مني أعلم
آليات ومحو به وتمثيل الشعر لهذا قتل النثر إىل الشعر ترجمة أن يرى نفسه فالريي
مرص يف ولكن اإلثم. هذا يف أتورط أو الجناية هذه أقرتف أن باهلل وأعوذ فيه. الجمال
عربيٍّا؟ شعًرا القصيدة هذه ترجمة يف يستبقوا أن لهم فهل الفرنسية، يُحِسنون شعراء
جزاءً الشعراء من املسابقة هذه يف للفائز يجعلوا أن الرسالة أصحاب ألصدقائنا وهل
اللغة قراء أمام سيضع ولكنه ا؟ حقٍّ عنيًفا سيكون الذي الجهد من سيبذله ما يالئم

الحديث. الشعر نماذج وأروع أرقى من نموذًجا العربية
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عىل قضت التي البعيدة األسباب عن املقبلة لألجيال أو الجيل لهذا التاريخ سيبني
فالناس الغريب. االندحار هذا العظيم جيشهم وعىل املنكرة، الهزيمة هذه الفرنسيني
أن وهو واحد، شهر منذ تصديقه يستطيعون يكونوا لم ما يصدقوا أن إىل مضطرون
يستطيع الذي ذا ومن انهار، قد الشاهق فرنسا بناء وأن اندحر، قد العظيم فرنسا جيش
منه وتلقوا املنترص، لسلطان والجو والبحر الرب قواد أذعن أن بعد ذلك يف يجادل أن
بقي عما له ينزلوا أن وقبلوا الوطن، أرض نصف بجنده يحتل وتركوه الهدنة، رشوط
الرقابة فرض حتى منه يقبلوا وأن سالحه، من أسطولهم له يجردوا وأن عدة، من لهم

الفرنيس! الراديو عىل
الهزيمة يصور فإنما شيئًا صور إن كله هذا أن يف يجادل أن يستطيع الذي ذا من
ومهما الذهول، يدركها مهما — الناس عقول فإن ذلك ومع الغريب؟! واالندحار املنكرة
من الخطأ تميز أن وعىل التفكري، عىل قادرة تزال ال — أمرها الحوادث عليها تملك
خرست قد فرنسا أن العلم حق تعلم وهي ما، حد إىل الباطل، من والحق الصواب،
كل فقدت قد تكن لم الهدنة طلبت حني أنها ذلك مع تعلم ولكنها عظيمتني، موقعتني
جيش ولها تمس، لم ضخمة إمرباطورية فلها للدفاع؛ طاقتها وكل املقاومة عىل مقدرتها
من يبِل لم الشمالية أفريقيا يف آخر عظيم وجيش قوته، يجرب لم الرشق يف عظيم
من يفقد لم أوروبا أساطيل بني الثاني األسطول هو وأسطول مرٍّا، وال حلًوا الحرب
حتى تفعل تكد لم ولكنها بمهاجمته، إيطاليا همت األلب يف وجيش كثريًا، وال قليًال قوته
يف أسطول كله هذا بعد ولها املوادعة، يف فرنسا قواد إليها ورغب الهدنة، إليها طلبت

حسنًا. بالء املنهزم الجيش نرص يف يبيل كان الجو
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وأذعنت الهدنة، طلبت ذلك ومع كله، هذا من أكثر لها كان وربما كله، هذا لها
من والدفاع املقاومة عىل وقدرة ناحية، من منكرة هزيمة أسابيع. يف املنترص لرشوط
واملالءمة تفسريهما إىل سبيل ال ولكن فيهما، الشك إىل سبيل ال أمران هذان أخرى. ناحية
التي البعيدة األسباب عن املقبلة لألجيال أو الجيل لهذا التاريخ يبني حني إال بينهما

الغريب. املتناقض املوقف هذا تقف أن فرنسا عىل قضت
هذا نسمي كيف سيعلمنا األسباب هذه عن لنا يبني حني التاريخ أن الظن وأكرب
فرنسا حياة يف فإن الثورة؟ موقف نسميه أم الهزيمة، موقف أنسميه الفرنيس؛ املوقف
فيها جميًعا؛ والثورة الهزيمة مظاهر شك غري من ا جدٍّ ناقصًة معرفًة نعرفها كما اآلن
عرفه حد أبعد إىل للظافر اإلذعان يف وامليض السالح إلقاء يف تتجىل التي الهزيمة مظاهر
اليسري من وليس الراديو، مراقبة تقبل أن فرنسا عىل اليسري من فليس الطويل؛ تاريخها
من بل وحدها، الظافرة أملانيا من ال تقبله وأن الالجئني، تسليم تقبل أن فرنسا عىل

بسوء. تمسسها ولم ا رشٍّ بها تنزل لم التي إيطاليا
القاسية رشوطها وقبل الهدنة هذه طلب الذي الوزراء فرئيس الثورة؛ مظاهر وفيها
آخر عظيم قائد يعينه قرن، ربع من أقل منذ عليهم وانترص األملان قهر قد عظيم، قائد
الحكومة دعتهما وقد املجد. من حظٍّا وأعظمه البالء أحسن املاضية الحرب يف أبىل قد
معها واثق والشعب الثقة كل واثقة وهي الحرب، أمور عىل لإلرشاف السابقة الفرنسية
يرشفا أن إال هي وما العظيم، والفوز املؤزر النرص إىل فرنسا سيقودان بأنهما الثقة كل

السالح. إلقاء إىل فتدفعهما الحوادث تتظاهر حتى الحرب أمور عىل
ألقت التي الوزارة تستقيل أن بعد إال السالح يلقيان ال فهما يشء؛ كل هذا وليس
فإذا غاياتها. أقىص إىل بالحرب تميض أن تريد كانت والتي الحرب، بمقاليد إليهما
سياسية، وزارة تخلفها لم عليهما واعتمدت بهما استعانت التي الوزارة هذه استقالت
وأمري الجيش قائد وزرائها ومن بيتان، املاريشال ورئيسها عسكرية، وزارة خلفتها وإنما
وتأمر الهدنة تطلب حتى الحكم، بأعباء تنهض الجديدة الوزارة هذه تكاد وال البحر،
هذه إن لنا يقال فقد معناها؛ لها ولكن غامضًة أخباًرا نسمع أوالء نحن وها بالتسليم.
بميله معروًفا سياسيٍّا إليها وضمت السالح وألقت الهدنة أمضت التي الفرنسية الحكومة
بألوان الفرنيس الدستور تمس وأن فرنسا، يف الحكم نظام تغري أن تريد إيطاليا، إىل
الديمقراطية، سلطان من ستحد بأنها نقطع نكاد ولكنا اآلن، نعرفها ال اإلصالح من
الديكتاتورية للنظم مالئًما فسيكون خالًصا، ديكتاتوريٍّا يكن إال نحًوا بالحكم وستنحو

املنترصين. عند القائمة

194



الحضارة رصعى

تردًدا ترتدد الفرنسية اإلمرباطورية أجزاء نرى ولكنا الحد، هذا عن يقف ال واألمر
الحكومة لهذه والعصيان وقبلتها، الهدنة طلبت التي للحكومة اإلذعان بني ا جدٍّ ظاهًرا
الفرنسيني نرى ثم أجله. الكتاب يبلغ حتى العظمى، بريطانيا جانب إىل الحرب وامليضيف
يمضوا أن يريدون أنهم ويعلنون وينكرونها، الهدنة يأبون األرض أقطار يف املنبثني
بني الفرنسيون ويرتدد اإلنكار، هذا ويخف اإلباء هذا يفرت ثم غايتها. إىل الحرب يف
العصيان فيعلن السابقة، الحكومة أعضاء من ممتاز فرنيس قائد ويقوم واإلباء، اإلذعان
وال رؤسائه بأمر حافل غري العظمى بريطانيا مع يعمل جيًشا ويجند الثورة، إىل ويدعو
أكثر فرنسا أمر من نجهل أننا عىل كله؟ هذا يدل عالم دعاء. من إليه وجهوا ملا مستجيب
مظهر أحدهما متناقضني: مظهرين األيام هذه يف الفرنسية للحياة أن وعىل نعلم، مما
السلم يأبون الذين عىل مقصوًرا ليس هذا الثورة ومظهر الثورة، مظهر واآلخر الهزيمة،
عند ا جدٍّ واضح هو بل جول، دي الجنرال أتباع من الرشيفة الحرب ويريدون الذليلة

الدستور. لتغيري يعملون وأخذوا السالح، وألقوا الهدنة طلبوا الذين
عن يكشف وأن يحلها، أن يجب ا، جدٍّ عسرية مشكالت التاريخ أمام أن ترى فأنت

تليه. التي ولألجيال الجيل لهذا فيها األمر حقيقة
للهزيمة القريبة األسباب عن يبني أن أحاديثه بعض يف بيتان املاريشال حاول وقد
الحق وجه لنا ييضء أن فلعله ما، وقفًة عنده نقف أن يحسن كالًما فقال أيًضا، والثورة
فيما معي فكرت إذا وسرتى الفرنسيني، حياة لها تخضع التي املعضلة املشكلة هذه يف
الحضارة، إال ليس مرضها وأن مريضة، الثائرة املنهزمة فرنسا أن بيتان املاريشال قاله
أن عىل أو يبلغوه، أن عىل قادرين الفرنسيون يكن لم ربما طوًرا بلغت التي والحضارة

وآثاره. نتائجه يحتملوا
الحليف، وقلة األداة، وقلة الولد، قلة ثالثة: بيتان املاريشال رأي يف الهزيمة أسباب
كانوا الفرنسيني الجنود أن ويف األملان، عدد من أقل الفرنسيني عدد أن يف شك من وما
حتى الفرنسيني عدد قل ملاذا ولكن قليًال، الثلث من أكثر أو األملان الجنود ثلث يبلغون
الناس ويردده جميًعا، الناس يعرفه ا جدٍّ يسري السبب الهزيمة؟ إىل العدد قلة اضطرتهم
قد الفرنيس أن وهو دواء، له تجد أن دون بعيد، عهد منذ فرنسا منه وتشكو جميًعا،
نفسه يؤثر يشء، كل الفرد أصبح وحتى بنفسه، امتأل حتى الحضارة، يف وأمعن تحرضَّ
وال األلم، من ممكن حظ أعظم ويجنبها اللذة، من ممكن حظ بأعظم يؤثرها يشء: بكل
ما الخاصة حياته من تنظم أن وال ألمره، تعرض أن وال شأنه يف الدولة تدخل أن يقبل
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بهذا يحفل لم الولد من يستكثر أن يف الدولة عليه ألحت فإذا بتنظيمه. يستقل أن تعوَّد
محصيًا ثم أمرها، ومن الدولة من ساخًرا ويلقاه عنه يعرض وإنما له، يهتم ولم اإللحاح
مختلفة، ثقال أعباء من األرسة عىل الولد كثرة تفرضه وما ومشقاتها، الحياة لتكاليف
املادية الحياة للذات الفراغ يمس ما ومنها الجهد، يمس ما ومنها الوقت، يمس ما منها

أيًضا. والعقلية
أن كرهوا الفرنسيني ألن الولد؛ من باإلقالل لفرنسا مغريًة املاضية الحرب وكانت
كرهوا األملانيني ألن الولد؛ من باإلكثار ألملانيا مغريًة املاضية الحرب وكانت للحرب، يلدوا

فيذلوا. يقلوا أن
واستمتعت بها فنعمت غاياتها، أقىص إىل الحضارة مع فرنسا مضت وكذلك
الفردية للغريزة تستجيب أن وآثرت للحضارة، تستجيب أن أملانيا وأبت بنتائجها،

بيتان. املاريشال سجله ما النتيجة وكانت االجتماعية، وللغريزة
أداة قلَّت ملاذا ولكن أملانيا، من حرب أداة أقل كانت فرنسا أن يف شك من وليس
العقل لداعي واستجاب الحضارة، يف وأمعن تحرضَّ الفرنيس ألن فرنسا؟ يف الحرب
فقد اجتماعي؛ عقل هناك كان إن االجتماعي العقل لداعي استجاب مما أكثر الفردي
الفناء، إىل تنتهي التي املضنية الجهود يف ليبذلوها للناس تمنح لم الحياة أن الفرنيس رأى
األغنياء فأما آالمها. وليتجنبوا بلذاتها، ليستمتعوا نعمة، عليهم لتكون للناس منحت وإنما
والعاجزون الفقراء وأما أطاقوا، مما وبأكثر أطاقوا بما اللذات من فأخذوا والقادرون
وارتفعت العمل، ساعات فقلت عظيم؛ بحظ منها وظفروا االجتماعية، باملساواة فطالبوا
إىل االجتماعي اإلنصاف من فرنسا ومضت املأجورة. الراحة مبدأ وتقرر العمال، أجور
األوروبيني أعظم بحق نفسه يرى أن األخرية األعوام يف الفرنيس واستطاع ا، حقٍّ بعيد أمد
كان ذلك أثناء ويف االجتماعي. العدل تحقيق إىل األوروبيني وأدنى الحضارة، من حظٍّا
يوجد وإنما لنفسه، يوجد ال ا، تامٍّ فناءً الجماعة يف يفنى والرويس واإليطايل األملاني الفرد
أن الدولة حق من ألن يحيا وإنما بالحياة، ينعم أن حقه من ألن بالحياة ينعم ال للدولة،
أثناء سبيلها يف ويموتون السلم، أثناء فيها ويفنون لها يعملون أحياء، أفراد لها يكون

الحرب.
إىل بالقياس الحرب هذه يف الحليف قليلة كانت قد فرنسا أن يف شك من وليس
أمريكا خذلتها وقد وأمريكا، إيطاليا املاضية الحرب يف معها كان فقد املاضية؛ الحرب
ما؛ حد إىل روسيا املاضية الحرب يف معها وكان إيطاليا، وخاصمتها الحرب، هذه يف
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الحرب هذه يف فرنسا إىل انضم وقد أولها، منذ الحرب هذه يف خذلتها روسيا ولكن
ليعينوها، ال لتعينهم إليها انضموا الوقت، فوات بعد إليها انضموا ولكنهم كثريون، حلفاء
ملك فعل كما للعدو وأسلموها خذلوها إليهم قدَّمتها فلما املعونة إليها طلب من ومنهم
ولكن لها، أعوانًا ال عليها أعباء الحرب هذه يف فرنسا حلفاء من كثري كان فقد بلجيكا.
وآثرت الحضارة، يف وأمعنت ت، تحرضَّ فرنسا ألن الحرب؟ هذه يف فرنسا حلفاء قلَّ ملاذا
ولم بقوتها، الصغرية األمم تؤمن فلم السلم، أثناء الحياة ونعيم واللذة بالعافية نفسها
ا. رشٍّ إال منه تلق فلم أمنًا الحياد من وانتظرت بالعزلة نفسها فآثرت نرصتها، عىل تعتمد
من الصغرية األمم نفوس يف الثقة إذاعة عن فرنسا عجز تصوير يف أبلغ يشء وأي
اليونان استقالل ضمنت ثم لهتلر! نهبًا تركتها ثم تشكوسلوفاكيا استقالل ضمنت أنها
حالفت ذلك قبل ومن شيئًا! ورومانيا لليونان تصنع أن تستطيع ال هي ثم ورومانيا،

شيئًا! وروسيا أملانيا من عنها تغني أن تستطع لم ثم بولندا،
آخر يف «أثينا» إليه انتهت ما مثل إىل انتهت حتى الحضارة يف فرنسا أمعنت وكذلك
وجعلت نكًرا، وأشدها الهزيمة أشنع «أسربتا» هزمتها حني املسيح، قبل الخامس القرن
سقراط كان حني عىل املزمار، صوت عىل حصونها وتدك سالحه، من أسطولها تجرِّد
الرياضية، املالعب يف البديع بحواره العقول ويخلب الشوارع، يف الرائعة بفلسفته يطوف
رش املقدونيون هزمها حني املسيح، قبل الرابع القرن أثناء أثينا أصاب ما فرنسا وأصاب
األلباب ويبهرون العقول يخلبون وممثلوها وخطباؤها فالسفتها كان حني عىل الهزيمة،

والفن. والفلسفة األدب بروائع
من حظٍّا األوروبية البالد أعظم كانت األخرية األعوام هذه يف فرنسا أن الحق ومن
الجد جدَّ فلما املرتفة، املادية والحياة املمتازة، الفنية والحياة الرائعة، العقلية الحياة
ما النتيجة كانت الخالصة املادية بالحضارة الخالصة العقلية الحضارة واصطدمت

بيتان. املاريشال له سجَّ
أثينا انهزمت فقد ونتائجها؛ آثارها لها ولكن خطرها، املوقوتة الواقعة وللحقائق
وأبقى نفًعا للناس أعظم كانت أثينا ولكن اإلسكندر، وأمام فيليب وأمام أسربتا أمام
يذكرون الناس أن فيه شك ال ومما اإلسكندر، ومن فيليب ومن أسربتا من ذكًرا فيهم
شيئًا؛ ذلك عىل يزيدون ال ثم األسماء، هذه يذكرون ولكنهم واإلسكندر، وفيليب أسربتا
واألرواح العقول غذاء عندها يجدون ولكنهم بذكرها، يكتفون ال فإنهم أثينا ذكروا فإذا
العقل حضارة الحضارتني: هاتني مادة عندها يجدون هم بل أقول! ماذا والقلوب.

الجسم. وحضارة
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وثارت، فرنسا فيها ُقهرت مرة أول هذه وليست وثارت، فرنسا ُقهرت فقد وبعد؛
تهدأ وحني تنهزم وحني تنترص حني للعالم نافعة فرنسا أن علمنا قد التاريخ ولكن
أدهشت التي فرنسا أن هو فيه أشك أن يمكن وال أشك ال الذي واليشء تثور. وحني
وستدهشه العالم، إدهاش من تفرغ لم وثورتها، وهدوئها وانهزامها بانتصارها العالم
ال العالم ألن وتأييدها؛ معونتها إىل اآلن فرنسا هزم الذي العالم وسيرسع وستنفعه،

أيام. منذ خارجيتها وزير قال كما فرنسا عن يستغني أن يستطيع

املفكرين تبعة

يقال، كما نسبي وضوح ويف مدهشة، رسعة يف تستبق التي الواقعة الحوادث أن يظهر
الفلسفة ويف والتعليل التأويل يف املؤرخني جهود من ا جدٍّ كثري عن الجيل هذا ستغني
وربما بينة؛ وأصول واضحة قوانني عىل تجري الحديث العرص هذا يف فاألمور والتحليل؛
يكن ومهما الخفي، الغامض من أكثر منها والجيل املستور، من أكثر منها الظاهر كان
وكما تعب كما األيام، هذه يف الفرنيس املوقف فهم سيحاولون الذين يتعب فلن يشء من
ويف املاضية الحرب يف الفرنسية املواقف فهم يحاولون زالوا وما حاولوا الذين سيتعب

سبقتها. التي الحروب
أحداثها وكانت جليًة، واضحًة كانت املاضية الحرب بعد الفرنسيني حياة أن ذلك
أكثر الكربى أحزابها وعن الحكومة، عن تصدر مما أكثر الشعب عن تصدر الكربى
الفرنسية الكارثة يف واضح يشء كل أن هذا معنى وليس قليلني، أفراد عن تصدر مما
وااللتواء. اللبس من أعظم فيها والجالء الغموض، من أكثر فيها الوضوح ولكن الواقعة،
أصفها الفرنسية، الكارثة تصوير يف متحفًظا مرتدًدا املايض األسبوع يف كنت وقد
الذي الفصل ذلك ولكن ذلك، يف الحق تجلية للتاريخ وأترك بالثورة، وأصفها بالهزيمة،
يف يظهر يكد لم املايض، األسبوع من اليوم هذا مثل ويف املايض، األسبوع يف كتبته
عن تكشف وهناك، هنا من األنباء جاءت حتى الثقافة، إىل يرسل يكد لم بل الثقافة،
إىل سبيل وال شك، اآلن يبق فلم مستوًرا. كان ما بعض وتجيل غامًضا، كان ما بعض
أشد الثورة بتنظيم املنهزمة فرنسا عناية أن يف شك اآلن يبق ولم ثائرة. فرنسا أن الشك،
الثورة جانب إىل هناك أن يف شك اآلن يبق لم ثم الهزيمة. أعقاب بتدارك عنايتها من
حدًة منها أقل ليست الغربة أرض يف أخرى ثورة الفرنيس الوطن أرض يف الرسمية

وعنًفا.
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وأعوانه بيتان املاريشال أخذ حتى للمنترص، فرنسا إذعان عىل أسابيع تمِض لم
إىل به وينحرفون ا، جدٍّ ظاهًرا انحراًفا الديمقراطية عن به وينحرفون الدستور، يغريون
النقابي، التمثيل عن كالًما نسمع فنحن وإيطاليا. أملانيا يف يرى كما الدكتاتورية، نظام
والثبات االستقرار وضمان الحكومة، سلطان يف والبسط الربملان، سلطة من الحد وعن
تنظيم عن كالًما نسمع ونحن الوزارية، املسئولية خطر من بالتقليل الحكومة، لهذه
وعن جديد، نحو عىل االجتماعي العدل تحقيق محاولة وعن العمل، تنظيم وعن األرسة،
اطمئنانًا الزراعة يف ألن الصناعة؛ عن ورصفه الزراعة إىل الفرنيس الشعب توجيه محاولة
املطالبة وعن السياسة، يف التفكري عن استثمارها إىل وانرصاًفا لها، وفراًغا األرض إىل
احتالل وعن االجتماعية، باملساواة املطالبة وعىل — خاصًة األحزاب وبحرية — بالحرية
العنيف، الهادئ الكد هذا إىل انرصاًفا الزراعة يف ألن العمل؛ أدوات وإفساد املصانع،
التي االجتماعية الثورات مصدر هي الصناعة وألن العقل، ويريح الجسم يتعب الذي

االضطراب. أشد القرن هذا ويف املايض القرن يف أوروبا لها اضطربت
الصناعة عن مواطنيهم يرصفوا أن يريدون الثائرين الفرنسيني أن املحقق من وليس
املنترص أن املحقق من ولكن القائلون؛ يقول كما تموينه إىل وسعيًا للمنترص خضوًعا
إىل فرنسا تنرصف أن ويرضيه بها، هو ليستأثر الصناعة عن فرنسا تنرصف أن يرضيه
والرشاب، الطعام من إليه يحتاج ما بعض الفرنسية األرض تنتجه فيما ليجد الزراعة
ولكن يخفقوا، أو هذه أغراضهم تحقيق يف الفرنسيون الثائرون ينجح أن املهم وليس
تحقيقه، إىل أرسعوا بل تحقيقه، إىل وسعوا الربنامج، هذا ألنفسهم وضعوا قد أنهم املهم
ليست فرنسا يف املنهزمة الحكومة أن منه وعرفنا قليلة، أيام يف عرفناه قد هذا وكل
للثورة، مصدًرا الهزيمة أكانت نعرف أن وبقي ثائرة، منهزمة ولكنها فحسب، منهزمًة

للهزيمة؟ مصدًرا الثورة كانت أم
الصلة تحقيق عند نقف أن قبل نسجلها أن يحسن أخرى مالحظة هناك ولكن
إمرباطورية لفرنسا أن إىل السابق الفصل يف أرشت وقد فرنسا، يف والثورة الهزيمة بني
أفريقيا يف آخر وجيًشا قوته، يجرب لم األدنى الرشق يف وجيًشا تمس، لم ضخمًة
الظاهر كان وقد كيًدا، أحد من يلق لم عظيًما وأسطوًال الحرب، مرارة يذق لم الشمالية
جيش وأن السالح، إلقاء تريد ال اإلمرباطورية أن بيتان املاريشال انهزام بعد الجيل
القتال، عن يكف أن يريد ال الشمالية أفريقيا جيش وأن يستسلم، أن يريد ال الرشق
تميض أياًما ولكن السالح، هذا يجرب أن قبل سالحه من يجرَّد أن يريد ال األسطول وأن
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وإذا العافية، يؤثران الجيشان وإذا بيتان، املاريشال لسلطان مطيعة اإلمرباطورية وإذا
كله؟ هذا تأويل فما فرنسا. أعداء من يقبله ما فرنسا حلفاء عىل يأبى األسطول

يؤثرون الديمقراطية خصوم أو اليمني أحزاب أن وهو أعتقد، فيما ا جدٍّ يسري تأويله
وإقامة الثالثة الجمهورية دفن لهم تتيح التي الفرصة هذه منهم تفلت أن عىل يشء كل
قال كما إنقاذه يمكن ما ينقذوا أن يريدون أنهم يعلنون ال بالطبع وهم الجديد، نظامهم
تضييعه؛ يمكن ما يضيعون أنهم عىل يدل يشء كل كان وإن السابقني، وزرائنا بعض
إليه دعتهم ما استجابوا لو إنقاذه يستطيعون كانوا وقد األسطول أضاعوا قد فهم
أن ولعلهم إمرباطوريتهم، من أجزاء شك غري من سيضيعون وهم السابقة، حليفتهم
يحتفظوا أن قاوموا لو يستطيعون كانوا ولعلهم اإلمرباطورية، هذه أجزاء خري يضيعوا

اإلمرباطورية. بهذه
شهوة أن — فرنسا يف السابقة املحن أظهرت كما — أظهرت قد املحنة هذه ولكن
يف بيشء يحفلوا لم ثاروا إذا الثائرين وأن الوطنية، فكرة من أقوى الحزبية السياسة
الثورة أعراض أن هو واملهم يكن. مهما خطر الثورة هذه عن يردهم ولم ثورتهم، سبيل
قد الفرنسيني والساسة القادة من جماعة وأن الهزيمة، أعراض من ا جدٍّ أظهر فرنسا يف
ويحولوا بوطنهم، ليثوروا مواقعها، من موقعتني يف فرنسا وانهزام الحرب فرصة انتهزوا

ا. تامٍّ تحويًال والخارجية الداخلية سياسته
ونفوره لها، واستعداده فيها، ورأيه الثورة، هذه من الشعب مكان نعرف أن بقي
تعيننا أشياء هناك ولكن املقبلة، الشهور أو األسابيع أو األيام به ستنبئنا ما وهذا منها؛
الذين يعرفها األشياء وهذه الثورة؛ هذه من الشعب بموقف التكهن عىل بعيد حد إىل
قرءوا والذين األخرية، األعوام هذه يف به اتصلت كما قريب من الفرنيس بالشعب اتصلوا
اللغة أقرأ أن استطعت منذ فيها أمعنت كما قراءتها يف وأمعنوا الفرنسيني املفكرين آثار
يشء عن إال الفصل هذا يف األشياء هذه من أتحدث ولن كتابها، عن وأفهم الفرنسية
والثورة الهزيمة رش من فرنسا أصاب ما كل يف الفرنسيني املفكرين تبعة هو واحد،

جميًعا.
من انتهوا قد بأنهم — يفخروا أن حقهم من وكان — يفخرون الفرنسيون كان فقد
بالقياس الرأي بحرية ظفروا األرض، شعوب من شعب إليه ينته لم ما إىل الرأي حرية
تستطيع ال الدولة وكانت يشاءون؛ ما ويعملون يشاءون، ما يقولون فكانوا الدولة، إىل
يحاول أن إال يعمل، مهما لعامل تتعرض أن تستطيع وال يقل، مهما لقائل تتعرض أن
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فرنسا يف العام الرأي فكان الشعب؛ أمام بالحرية وظفروا النظام، قلب أو األمن إفساد
يرىض وإنما عمله، عن عامًال وال قوله عن قائًال يسأل ال السماحة، حدود أبعد إىل سمًحا
عن ونشأ والعاملني. القائلني حرية يف ذلك يؤثر أن دون يكره، ما عىل ويسخط يحب عما
فكروا، كما الناس وقال أرادوا، كما الناس ففكر العقل، لحركة رائع رقي الحرية هذه
مشغوف القديم، التاريخ يف كاألثيني الحديث العرص يف والفرنيس قالوا. كما الناس وعمل
تعرفها لم كثرًة فرنسا يف السياسية األحزاب كثرت هنا ومن فيها؛ التفكري كثري بالسياسة
ينتج وما االجتماعي العدل يحب الحرية يحب كما والفرنيس األخرى، األوروبية البالد
عاش كما لفكرة عرش الثامن القرن منذ يعش لم ولعله األفراد؛ بني املساواة من عنه
واالجتماعية، السياسية اآلراء يف التطرف كثر هنا ومن االجتماعي؛ والعدل الحرية لفكرة
ولينني. ماركس كارل يظهر أن قبل فرنسا يف والشيوعية االشرتاكية أعراض وظهرت
جادٍّا يسخط أبًدا، ساخط وهو خاصًة، العقلية وبشخصيته بشخصيته، مؤمن والفرنيس
فرنسيٍّا ترى ولن النعمة؛ من حظه يكن مهما راضيًا فرنسيٍّا ترى ولن هازًال، ويسخط

واالستقرار. األمن من فرنسا حظ يكن مهما مطمئنًا
وتفجئه الكوارث تدهمه حني إال ومضاؤه قوته تظهر ال متواكل، متهاون والفرنيس
الحرب قتلوا أنهم إليهم فخيل املاضية، الحرب يف الفرنسيون انترص وقد الخطوب،
املاضية للحرب يغفر «إنه يقول: كورتلني وكتب مرقدها. من تُبَعث لن وأنها ودفنوها،

اإلنسانية.» ستعرفها حرب آخر ألنها ذنوبها؛
املحاربون وجعل والنعيم، والسيادة الثروة وإىل النرص إىل إذًا الفرنسيون اطمأن
أكثرهم، ذلك وحرم أقلهم، ذلك إىل فوفق االنتصار، بثمرات يستمتعوا أن يحاولون القدماء
هؤالء. وسخط هؤالء بطر يصورون الُكتاب وجعل املحرومون، وسخط املوفقون فبطر
غناهم األغنياء عىل تضيع ألنها الناس؛ إىل الحرب ضوا بغَّ فقد البطر صوروا الذين فأما
ألنها الناس؛ إىل الحرب بغضوا فقد السخط صوروا الذين وأما نعمتهم، الناعمني وعىل
انتهت ثم وأموالهم، أنفسهم يف وآذتهم آمالهم خيبت وإنما شيئًا، املحاربني عن تغن لم

الهزيمة. من خريًا ليس نرص إىل بهم
عدو ألنها الناس؛ إىل الحرب وبغضوا أنفسها، يف األمور إىل نظروا آخرون وُكتاب
من األلوان هذه يف الفرنسيون كان وبينما والدمار. والفناء املوت ومصدر الحضارة
ظهرت البغض، هذا أسباب يف اختلفوا وإن الحرب، بغض عىل إال يتفقون ال الخالف،
اإليطالية الحكم سياسة بني الرصاع واشتد وأملانيا، إيطاليا يف الجديدة السياسية املذاهب
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شيًعا السياسة هذه أمر يف ينقسموا أن من للفرنسيني بد يكن ولم والروسية، واألملانية
الحرية، يف مرسفني أحراًرا يجادلوا، أن تعودوا كما فيها، يجادلوا أن ومن وأحزابًا،
ويشايع لهم، يقرأ ُكتابه، من املمتازين املفكرين مع يعيش مثقف الفرنيس والشعب
ويف الحكم نظام يف الفرنسيني الُكتاب اختالف فكان اآلخر؛ بعضهم ويخاصم بعضهم،
كان حتى ١٩٣٦ سنة تأِت ولم فيها، الفرنيس الشعب الختالف مصدًرا االجتماعي العدل
كانت حتى األوىل، واالجتماعية السياسية نتائجه إىل وانتهى أقصاه، بلغ قد الخالف هذا
أي إىل منه أقرب الثورة إىل كان الذي العنيف االجتماعي اإلصالح وكان الشعبية، الجبهة

آخر. يشء
إىل عقيل رصاع من األمر وانتقل يقولون، كما الفعل رد واشتد املقاومة، ظهرت وهنا
أيديهم. يف بما يحتفظوا أن يريدون وقوم بالعدل، يظفروا أن يريدون قوم عميل: رصاع
أصابعهم الفرنسيون ووضع الخارجية، السياسة حقائق عن كله بهذا الفرنسيون وُشِغل
من أصدق وليس النذير، من إليهم يرسلون سفراؤهم كان ما يسمعوا أن وأبوا آذانهم، يف
لنرص بعضهم تطوع فقد اإلسبانية؛ الثورة يف موقفهم من هذه الفرنسيني حال تصوير
الفرنيس وسعى الفرنيس، الفرنيس وحارب الثورة، لنرص بعضهم وتطوع الجمهورية،

اآلخر. بعضهم عىل الفرنسيني بعض وانترص للفرنيس،
وتبعد يوًما وتقرب حينًا، وتنأى حينًا تدنو متباطئًة، متثاقلًة الحرب هذه وأقبلت
يكن لم شعبًا صادفت واقًعا، أمًرا الحرب وأصبحت أجله، الكتاب بلغ إذا حتى يوًما،
اليمني أحزاب وكانت لها، ويتهيأ الثورة يف يفكر كان وإنما يريدها، وال الحرب يف يفكر
دالدييه وحولت والشيوعيني، االشرتاكيني فأبعدت شيئًا، الحكم من تبلَو أن استطاعت قد
الحرب أعلنت فلما قليًال. قليًال االجتماعي اإلصالح أصول تنقض وجعلت حلفائه، عن
وبني بينها رصيًحا ليكون يتهيأ وجعل الشيوعيني، وبني األحزاب هذه بني الرش ح رصَّ

العلم. حق تعلمه ألنك أذكره؛ لست مما كان ما كان ثم االشرتاكيني:
طالب فيها يصطدم عنيفة، لثورة يهيئ كان فرنسا يف يشء كل أن أوًال ترى فأنت
رأس أصحاب أعانت قد الحرب أن ثانيًا ترى وأنت املال، رأس بأصحاب االجتماعي العدل
وفالسفتها فرنسا ُكتاب من املفكرين أن األمر آخر ترى وأنت ثورتهم، تحقيق عىل املال
إىل الحرب تبغيض شيئني: عىل أجمعوا ألنهم هذا؛ عن املسئولون هو فيها الرأي وقادة
إىل الحرب تبغيض فأما أخرى. جهة من الناس إىل الثورة وتحبيب جهة، من الناس
بعض جعل فقد الناس إىل الثورة تحبيب وأما لها، االستعداد عن رصفهم فقد الناس
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املعلمني مدرسة أثر يدرس ضخًما كتابًا أعوام منذ قرأت وقد عدوٍّا. لبعض الفرنسيني
أحزاب من الكتاب هذا وصاحب منكر، أثر أنه ويبني الفرنسية، السياسة يف العليا
الديمقراطية دعاة لفرنسا أخرجت أنها املعلمني مدرسة عىل يعيب وهو بالطبع، اليمني
ليفيه وبان وهبريو وبلوم جوريس أخرجت قد فهي الثالثة؛ الجمهورية يف واالشرتاكية
جمهورية كانت إسبانيا يف انهزمت التي الجمهورية إن يقولون: الناس وكان ودالدييه،
عجزوا ثم بأمر هموا قد والثقافة التفكري رجال أن هذا من نفهم فهل واملعلمني. األساتذة
مسألة رصًفا؟ السياسة عن يرصفوا وأن ودروسهم، كتبهم إىل يَُردوا أن لهم آن وقد عنه،

آخر. مقال يف عنها للحديث أوفق أن وأرجو نظر! فيها

والسياسة الثقافة بني

أن يمكن حد أي وإىل الفرنسية؟ السياسية الحياة يف واملثقفون املفكرون أثر حد أي إىل
الثالثة؟ الجمهورية بناء لها انهار التي الكارثة هذه عن يُسألوا

خاص. بنوع اإلنصاف من كثري وإىل التفكري، من كثري إىل عنه الجواب يحتاج سؤال
التي الناحية إحداهما مختلفتني: ناحيتني من املسألة هذه إىل ينظر أن ينبغي وقد
إليه أرشت الذي الكتاب مؤلف منها نظر والتي الثالثة، الجمهورية خصوم منها ينظر
ناحية وهي الفرنسية؛ السياسة يف وأثرها العليا املعلمني مدرسة عن املايض الحديث يف
أو ونجاحهم الحكم، بأعباء ونهوضهم العاملة، بالسياسة واملثقفني العلماء اشتغال

فرنسا. أمور تدبري من حاولوا فيما إخفاقهم
الجمهورية حياة يف ممتاز أثر لها كان قد العليا املعلمني مدرسة أن يف شك وليسمن
الفرنسية الجامعة وكليات التعليم معاهد من غريها أن يف أيًضا شك من وليس الثالثة،
التبعات هذه تقسم أن ويمكن تبعاتها، واحتمال الفرنسية السياسة قيادة يف شاركت قد
الفرنسيني الساسة فأكثر الحقوق؛ وكلية العليا املعلمني مدرسة بني اإلجمال من يشء يف
املعلمني مدرسة حظ كان وإن ذاك، أو املعهد هذا يف تخرجوا قد الثالثة الجمهورية أثناء
زعماء أخرجت قد العليا املعلمني فمدرسة ما، حد إىل الحقوق كلية حظ من أظهر العليا
وهبريو أخرجت قد وهي وبلوم، جوريس أخرجت قد فهي والديمقراطية؛ االشرتاكية
شاركوا أو الوزارات ألَّفوا الذين من هؤالء غري أخرجت قد وهي ودالدييه، ليفيه وبان
فرنسا إن يقال أن ويمكن الشعب، بزعامة ونهضوا األحزاب قادوا الذين ومن فيها،
بيشء ومدينة اآلداب، وكلية املعلمني ملدرسة وشيوعيتها واشرتاكيتها بديمقراطيتها مدينة
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مدينة فرنسا إن أيًضا اإلجمال من يشء يف يقال أن ويمكن أيًضا، العلوم لكلية هذا من
السياسية. العلوم ومدرسة الحقوق لكلية املعتدلة وبديمقراطيتها الجمهورية بمحافظتها
كان وهل الثالثة؟ الجمهورية أخفقت هل نعرف أن هي ا حقٍّ الخطرية واملسألة

الحكم؟ بأعباء الثقافة رجال من األعالم هؤالء لنهوض نتيجة إخفاقها
إليه؛ أطمنئ أن وال أقره أن أستطيع ال يشء فذلك أخفقت الثالثة الجمهورية أن أما
نهضت أن تلبث فلم الهزيمة، أنشأتها قد الثالثة الجمهورية هذه أن نعلم أن ويكفي
من عرشات ثالث يف له وأنشأت أوروبا، يف املمتازة مكانته له وردت الفرنيس، بالشعب
وأعظمها األرضوأغناها شعوب أقوى من جعلته التي الضخمة اإلمرباطورية هذه السنني
العلم فيه فنرشت ا، حقٍّ مدهًشا غريبًا إصالًحا الداخلية شئونه من أصلحت هي ثم بأًسا.
من أصلحت ثم كثريًا، شيئًا االجتماعي العدل من فيه وحققت ممكن، مدى أبعد إىل
الناس تعارف كما خريًا كله هذا كان فإذا الثانية. اإلمرباطورية أفسدته ما اإلدارة شئون

أخفقت. قد الثالثة الجمهورية هذه إن يقال أن يصح فال خري كله هذا أن عىل
وكانت إليها، اندفعت أو املاضية الحرب إىل دفعت ولكنها هذا، عند تقف لم هي ثم
للشعب وثأرت فيها، وانترصت لها فثبتت الوقت، ذلك إىل التاريخ عرفها حرب أقىس
تعارف كما خريًا كله هذا كان فإذا واللورين. األلزاس إليه وردت الهزيمة، من الفرنيس
إن إذًا يقال أن يمكن وال أخفقت، قد الجمهورية هذه إن يقال أن يمكن فال الناس
الذي وإنما أمرها؛ من دبروا فيما أخفقوا قد والحقوق والعلم األدب رجال من املثقفني
زعماء من قادتها وأن باهًرا، نجاًحا نجحت قد الجمهورية هذه أن هو يقال أن يجب

له. يوفقوا أن يمكن كان ما لخري وفقوا قد الديمقراطية
وانتهت الحرب، هذه يف خطريتني موقعتني الثالثة الجمهورية خرست فقد ذلك ومع
لوضع فرنسا وعرَّض وجودها، عىل التسليم هذا وقىض التسليم، إىل الخسارة هذه بها
وقد عنها، بعيًدا يكون وقد الديمقراطية، من قريبًا يكون قد الحكم نظم من جديد نظام
إخفاق كله وهذا إيطاليا؛ يف أو أملانيا يف الدكتاتورية للنظم مالئم غري أو مالئًما يكون

شك. غري من
جمهورية إنها حيث من الثالثة الجمهورية أهي اإلخفاق؟ هذا عن املسئول فمن

مثقفون؟ إنهم حيث من فيها باألمر نهضوا الذين املثقفون أهم ثالثة؟
نصدر أال وعىل إرساًال، األمور ترسل أال عىل الحرص ويجب اإلنصاف، يجب هنا
ليست اآلن إىل الحرب هذه يف أخفق الذي إن القصري. النظر أو الهوى عن أحكامنا يف
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تخفق لم وهي كلها؛ أوروبا أخفقت وإنما وحدها، الديمقراطية وليست وحدها، فرنسا
أخفقت الحرب: إعالن قبل أخفقت بل الحرب، بإعالن أخفقت وإنما فرنسا، بانهزام
األخرى؛ األوروبية البالد من غريها ويف روسيا، ويف إيطاليا ويف أملانيا يف الدكتاتورية بقيام
الحرب من فرغت أن بعد السلم تنظيم تحسن لم أنها وهو قريب، يسري لسبب أخفقت
تكن ولم القوة كل قويًة تكن لم العدل، تحقيق وال النفس ضبط تحسن لم املاضية،
كانت وإنما الجور، كل جائرًة تكن ولم العدل، كل عادلًة تكن لم الضعف، كل ضعيفًة
والقصد، اإلنصاف من بعيد حدٍّ إىل بريئًة مشوهًة، مختلطًة سلًما فأقرت ذلك، بني شيئًا
مفسدًة بل واملغلوب، الغالب بني للعالقات مفسدًة والحقد، للبغض بعيد حدٍّ إىل مثريًة
إيطاليا بني العالقات فساد من ذلك عىل أدل يشء وأي أنفسهم. املنترصين بني للعالقات
مواطن من موطن غري يف وإنجلرتا فرنسا بني األمر اضطراب ومن القدماء، وحلفائها

الحرب! هذه إعالن قبل السياسة
عىل وال فيها، الحكم نظام عىل وال وحدها، فرنسا عىل ليست إذًا اإلخفاق فتبعة
معاهدات وضعوا الذين وعىل كلها، أوروبا عىل هي وإنما فيها، الحكم رجال ثقافة
أن نعرف أن هو واملهم األمور. استقرت أن بعد الصلح هذا ساسوا الذين وعىل الصلح،
أو الحقوق كلية من أو العليا املعلمني مدرسة من املثقفني ورجالها الثالثة الجمهورية
أن عىل الفرنسية. الكارثة تبعة وحدهم يحتملوا أن ينبغي ال املعهدين، هذين غري من
إىل منها ينظر أن يمكن والتي الحديث، أول يف إليها أرشت التي الثانية الناحية هناك
هي حيث من الثقافة ناحية وهي الهول. من فرنسا أصاب فيما واملثقفني الثقافة حظ
حيث من اإلنساني، الفكر آلماد وَمدٌّ لألفق وتوسيع للعقل ترقية هي حيث من ثقافة،
الجماعة لشعور مصدر هي حيث ومن لواجبه، وتقديره بحقه الفرد لشعور مصدر هي
جديرة الناحية وهذه الحياة. ألثقال واحتمالها للخطوب وثباتها لواجبها وتقديرها بحقها
ويف الشعوب، حياة يف البعيد األثر ذات وحدها وهي الخطرية، وحدها فهي ا؛ حقٍّ بالعناية

للرقي. واستعدادها للمقاومة وقوتها البقاء عىل قدرتها
برقيها مدينة أوروبا أن هو شك فيه يكون أن يمكن وال شك فيه ليس الذي واليشء
علماء َهَدت التي هي فالثقافة وحدها؛ وللثقافة للثقافة واملادي واالجتماعي السيايس
إصالح إىل ثم القدماء، تراث يف التفكري إىل ثم الحديث، العالم استكشاف إىل أوروبا
والثقافة عليها. الحكم وتغيري األشياء قيم تغيري إىل ثم الفلسفة، تجديد إىل ثم التفكري،
من الفلسفة هذه أنتجت ما وإىل عرش، الثامن القرن فلسفة إىل أوروبا هدت التي هي
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هي والثقافة فرنسا. ويف أمريكا يف اإلنسان وبحقوق والجماعة، الفرد بحرية االعرتاف
الحكم نظم من عنها نشأ ما إىل ثم الحديثة، الديمقراطية إىل وأمريكا أوروبا هدت التي
وعىل الطبيعة عىل وسيادة وتفوق رقي من وأمريكا أوروبا به تمتاز ما فكل األخرى.

وحدها. وللثقافة للثقافة نتيجة هو إنما الضعيفة األمم
أن واألمريكيني: األوروبيني حقول يف الثقافة أنتجتها التي األوليات من كان وقد
أن الدولة: واجبات أوجب من وأن والهواء، والرشاب كالطعام جميًعا للناس حق العلم
الحديثة الحياة أصول من أصًال هذا أصبح وقد يتعلموا. أن من جميًعا الناس تمكن
املعرفة فيه انترشت قل أو العلم فيه انترش عًرصا العالم يعرف فلم مقوماتها؛ من ومقوًما
فاملدارس العرص؛ كهذا املعرفة أدوات فيه كثرت عًرصا العالم يعرف ولم العرص، كهذا
تذيع والصحف الطبقات، لجميع الكتب تنرش واملطابع الطبقات، جميع يف التعليم تنرش
أن ذلك: ومعنى الطبقات. جميع إىل املعرفة يقدم والراديو الطبقات، جميع يف املعرفة
كثرة يف شاع وإنما الناس، من قلة عىل كان كما مقصوًرا يبق لم والواجب بالحق الشعور
الفالسفة عىل مقصوًرا يبق لم االجتماعي العدل إىل الطموح أن ذلك: ومعنى الناس،
حظوظ أن أيًضا ذلك معنى ولكن جميًعا، الناس بني شاع وإنما املمتازين، واملثقفني
ليس لألشياء تقديرهم وأن متقاربًة، وال مؤتلفًة وال متفقًة ليست املعرفة من الناس
وأمريكا أوروبا هدت التي فالثقافة وإذًا متقاربًة؛ ليست العليا ُمثُلهم وأن متشابًها،
أوروبا يف الطبقات بني األمر أفسدت قد واالجتماعي واالقتصادي السيايس الرقي إىل
ملا وأمريكا أوروبا عرَّضت قد وأمريكا ألوروبا التفوق أتاحت التي والثقافة وأمريكا،
والذي األمم، بني الحرب إىل يدعو الذي العنيف السيايس الخالف ألوان من به تشقيان
حظ كان وقد اآلن. نراه حيث إىل بالعالم ينتهي والذي الطبقات، بني الرصاع إىل يدعو
من غريها من أعظم أو األوروبية األمم من غريها كحظ ورشها الثقافة خري من فرنسا
األمم من غريها عىل فتفوقت الثقافة، يف األمم من غريها عىل تفوقت ألنها األوروبية؛ األمم
وكونت الثقافة، بفضل الهزيمة أعقاب من تخلصت والرش. الخري من الثقافة تنتجه فيما
االجتماعي والعدل اإلصالح من حققت ما وحققت الثقافة، بفضل الضخمة إمرباطوريتها
التي بالسلم تنعم وأخذت الثقافة، بفضل املاضية الحرب يف وانترصت الثقافة، بفضل
وتكسل، وتعمل وتعلل، تحلل وأخذت الثقافة، يف املرسفون املثقفون ينعم كما فرضتها

إليه. انتهت ما إىل فانتهت الثقافة، يف املرسفون املثقفون يعمل كما وتيسء، وتحسن
التي الطريق بالثقافة وتسلك فرنسا، بلغته ما الثقافة من تبلغ األمم من أمة وأي
ذلك من ينقذها ال فرنسا؛ إليه انتهت ما مثل إىل شك غري من منتهية فرنسا، سلكتها
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ويغري آثارها، يلغي ا خاصٍّ تكوينًا الثقافة هذه تكون أن وإال ثقافتها، من تحدَّ أن إال
أن ذلك: وآية يهذبهم. ال وكأنه الناس ويهذب يعلمهم، ال وكأنه الناس ويعلم نتائجها،
والحجر وتشويهها، وتحديدها الثقافة لتضييق ثمنًا كان التفوق من أملانيا به ظفرت ما
طموحه إلغاء من ثم بحقه، الفرد شعور إلغاء من ذلك عن نشأ وما العقل، حرية عىل

أيًضا. روسيا يف مثله وقل إيطاليا، يف ذلك مثل وقل بها؛ واستمتاعه الحرية إىل
فيها ونميض حرة، ونقبلها أحراًرا الثقافة نستقبل أن إما طريقني: بني فنحن وإذًا
أخرى، مرة واإلخفاق مرة التفوق وهي كله، هذا نتائج ونقبل أمد، وأقىص مدى أبعد إىل
محدودًة، ضيقًة ونقبلها مقيدين، الثقافة نستقبل أن وإما آخر، والعثور حينًا والنهوض
الكثرة تشاء كما ال الطاغية، القلة تشاء كما هي، تشاء كما ال نحن نشاء كما ونصورها
الذي الخشن الغليظ والغلب املادي التفوق فهو وإذًا والحرية. والعدل الحق إىل الطامحة
ظفرت إن التي والقوة وحدها، والقوة القوة، هي وإنما فن، وال نعمة وال فيه تََرف ال

املتصل. قهره إىل سبيل ال العقل ألن غًدا؛ منهزمة فهي اآلن
ألوان من الحرة األمم له تتعرض ملا أتعرض أن وأقبل األوىل، الطريق فأختار أنا أما
إىل الحر الطموح يملؤها التي الحرة الحياة فإن الخطوب؛ اختالف ومن والرش، الخري
بأغىل نشرتيها أن خليقة املعرفة، بنعيم الحر واالبتهاج بالحق، الحر واالستمتاع العدل،

األثمان.
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