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عجيب حلٌم

من نََفيس آخذ أن اعتدت فقد أرقت، لياليه من ليلة ويف األسبوع، هذا يف بالزكام أُصبت
فإذا فمي، مساعدة من بد فال يساعدني، ال — زكم وقد — أنفي ولكن فمي، وأُطبق أنفي
ال وهو وحده يتنفس أن أنفي وألزمتا شفتاي، فانضمت عادتي، إىل عدُت عيني النوم أخذ
أفضله الذي الشديد األرق يكون ثم وثالثًا، مرتني وهكذا فأنتبه، أختنق، فأكاد يستطيع،

املضني. النوم عىل
كتابًا وتلمست املكتبة وفتحت كتاب، من بد فال أضأته ومتى املصباح، وأضأت
الدين عالء مصباح وقصة املسحور». والقنديل الدين «عالء كتاب عىل يدي فوقعت سهًال،
عليها عثر إنما بأيدينا، التي املجموعة يف ترد لم ولكنها وليلة»، ليلة «ألف قصص إحدى

باريس. يف وحدها وطبعها مسترشٌق
واألرق، الزكام وظرفها لطفها وأنساني جديد، من قراءتها فأعدت نسيتها، كنت

قراءاتها. فيها أتممت ساعات ثالث نفيس واختلست
من خادم له فيظهر الدين، عالء يحكُّه كان الذي العجيب املصباح هذا وأعجبني
يف أحرضه أمًرا أمر فإذا تأمر؟ فماذا املصباح، بيده من وعبد عبدك أنا له: يقول الجن
املائدة تأتي عني طرفة ففي جائع، ألنه أكل مائدة له يحرض أن مرة يأمره البرص؛ ملحة
ال كريمة جواهر يُحرض أن يأمره ومرة النقية، الفضة من صحاف يف الطعام ألذ من
أن إال هو فما البدور، بدر ابنته إىل بها يتقرب السلطان إىل ليهديها العالم؛ يف لها مثيل
أن أبى السلطان ألن وخطيبها؛ السلطان بنت إليه يحرض أن يأمره ومرة فتحرض. يأمر
وهكذا. فيعيدهما، الصباح يف يعيدهما أن يأمره ثم إليه، يحرضهما به فإذ له، يزوجها
كل يحقق حتى القريب، ويبعد البعيد، له ويقرِّب شاء، وكيف شاء، متى القصور له يبني
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بفضل أمره تحت الدنيا يف ما كل وهناء، سعادة يف ويعيش البدور، بدر ويتزوج أمانيه،
املصباح. هذا

يوم يف أنني فحلمت وقراءة، وأرق زكام من مبلغه التعب مني أخذ الفجر قبل وأخريًا
فتوغلت الجديدة، مرص صحراء يف السري عىل كله هذا فاستحثني ساطعة، والشمس دافئ
فاتجهت فيلمع، الشمس عليه تنعكس شيئًا الطريق جانب عىل رأيت أسري أنا وبينا فيها،
ساقته الدين، عالء مصباح لعله يدري؟! ومن نفيس: يف فقلت مصباح، به فإذا وجهته،

املقادير. إيلَّ
تكرسَّ رمضان، يف األوالد بها يلعب التي املصابيح جنس من صغريًا مصباًحا رأيته

فيه بقي ما عىل تسطع الشمس ولكن صفيحه، وصدئ األربع نواحيه من ناحيٍة زجاج
رأيته. عندما يلمع كان ما وهذا زجاج، من

يف قراري إىل ذلك فأرجأت له، أستعدَّ أن قبل من العفريت فيظهر أحكه أن وخفت
كان لو تطلب ماذا نفيس: أسائل الطيبة، باألماني مملوءة ونفيس العودة، وعجلُت بيتي،
ولوحي للقدر ذلك أترك أن فضلت ثم طويًال، فكرت الدين؟ عالء مصباح حقيقًة هو

الساعة.
وأخذت الداخل، من عيلَّ وأغلقتها حجرتي ودخلت بيتي إىل وصلت ما رسعان ثم
فرائيص فارتعدت مريد، شيطان منها ويخرج تنشق الحجرة إال هي فما فحككته، املصباح
يسأل به وإذا صوابي، بعض إيلَّ وعاد نفيس، تمالكت ثم الخوف، من عيلَّ يُغمى وكاد

تطلب؟ ماذا جازم: بصوت
الناس أعرف أن أريد سخافة: يف أقول ورأيتني الطيبة، أمانيها كل نفيس عن غابت

حقيقتها. عىل والدنيا حقيقته، عىل والتاريخ حقيقتهم، عىل
منذ سمعته نوعه من مطلب أول هذا إن وقال: عني، ي فُرسِّ قويل، من يبتسم رأيته
بمال آلتي استحرضت إنما تاريخي كل ويف ،— عليه هللا صلوات — سليمان عهد يف ُخلقت
يف إغراق من بعدو: التنكيل أو عظيم، عرش أو جميلة امرأة أو كريم، جوهر أو كثري،
فيحتاج مطلبك فأما عليه؛ ومرنُت عيلَّ، ُسهل مما وذلك جبل، شاهق من رمي أو البحر،

الغرض. إىل للوصول العدة واتخاذ الوسائل، يف فكر إعمال إىل
البرص، ملح مثل يف عودته يف ليلة» «ألف قصة حكته مما أطول ساعًة عني غاب ثم
أوضاع: ثالثة املنظار من ليكون تحريكه علمني مسماٌر فيه عجيب منظاٌر ومعه وعاد
أن أردت إذا ووضع التاريخ، أعرف أن أردت إذا ووضع الناس، أعرف أن أردت إذا وضٌع

اختفى. ثم الدنيا، أعرف
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شخص كل صدر عىل رأيت عجبًا، فرأيت الناس، ألعرف وخرجت عيني، عىل وضعته
وزنه، تبني درجاٍت القيت من أغلب رأيت أني راعني قيمته. وتبني حقيقته تُظهر بطاقًة
فوق هو من ا جدٍّ منهم وقلَّ وألفني، وألف ومائتني، ومائة بعرش الصفر تحت أكثرها
بريد، ساعي بمراحل يفوقه خطريًا وعظيًما كنَّاس، منه خريٌ كبريًا وجيًها ورأيت الصفر،
وطني أنه بطاقته يف ُكتب كبري وخائن خائن، أنه بطاقته يف ُكتب كبري وطني أنه أعرف وَمن
بمجنون، وعاقل بعاقل، ومجنون بحكيم، لُقب حقري وأميٌّ بمغفل، لُقب عظيم وعالم كبري،
واملئات باأللوف املالية واألوراق واألرضوالعمارات الوفري واملال العريضة الثروة له وغني
ورشيفة كبري، غني أنه عنه ُكتب يومه قوت إال يملك ال وفقري فقري، أنه صحيفته يف ُكتب

بالعفاف. ُوصفت متربجة ومتزينة بالفجور، نُبزت املقام عالية
والعدو عدو فالصديق انعكست؛ والقيم انقلبت، األوضاع رأيت فقد الجملة وعىل
يُنبذ كان ومن القطع، تستحق تُقبَّل يده كانت ومن أول، واآلخر آخر واألول صديق،

والتقديم. التكريم يستحق ويمتهن
الحكومية والوظائف والطبقات، املقام حسب ومقاعده صفوفه ُرتبت حفًال ودخلت
صدروهم، يف املثبتة صحائفهم فتصفحت االجتماعية، الهيئة يف واملنزلة املالية، والدرجات
من املرسح أعىل يف جلس ومن املرسح، أعىل يستحق من الصدر يف جلس فيمن فرأيت
استقبله قد الصفر، تحت ألف صحيفته يف ُكتب قادًما رأيت إذ وعجبت الصدر؛ يستحق
ُكتب وَمن مكان، أعظم يف وأجلسوه احتفاء، أشد به واحتفوا الباب خارج من املستقبلون
الزحام من يستطع فلم يدخل أن وحاول له، يؤبه لم الصفر فوق ألف أنه صحيفته يف
ال فقلت: ألبرَّه»، هللا عىل أقسم لو أغرب أشعث «ُربَّ الحديث: وذكرت أتى، حيث من فعاد

املنظار. هذا البس وهو قاله قد الحديث صاحب يكون أن بد
عىل وأقبل باشا، وأُعِرضعن فالًحا، وأعانق وجيًها، أصفع فرأيتني عواطفي وهاجت
عىل الصدقة من وأتحرَّج غني، عىل وأتصدق كبري، تحية أرد وال عامًال، وأحيي مسكني،
الشارع يف أسري وأنا رأيت ما أغرب ومن جاهل. كالم إىل وأصغي عالم، بكالم وأهزأ فقري،
عريان، داخلها يف السيارة وصاحب ثياب، أحسن ُكيس قد سائق يركبها فخمة سيارة
ورأيت ذكية، رائحة فشممت مصنع وعىل كريهة، رائحة منه فشممت بنك عىل ومررت
أرجمها، فكدت صحيفتها. فقرأت مشيتها، يف جادة ملبسها، يف محتشمة رزينة سيدة
من اختطفتُها جميلة وردة لها فقدمت كبرية، قيمة لها خلفها تسري التي خادمتها ورأيت
فعل أقل القيم، من أقرأ حسبما بأفعاٍل آتي رأيتني الجملة وعىل يستحقها. ال شاب صدر

املجاذيب. مستشفى يف أكون أن يقتضيني منها
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بيتي. إىل العودة يف فأرسعت
املسعودي كتابَي إىل وعمدت التاريخ، ألرى املنظار وضع وغريت مكتبي، ودخلت
الصفحات من كثريًا أن رأيت رأيت؛ ما فأدهشني صحفهما وأقلب أفتحهما، األثري وابن
سوادها، ُمحي قد صفحات أرى وأحيانًا «كذب»، األحمر بالخط عليه وُكتب ُشطب قد
أُْعِلم قد عظيًما مِلًكا أو كبريًا قائًدا أرى وأحيانًا الذكر، تستحق ال أنها بياضها يف وُكتب
بالذكر. أوىل أنه آخره يف وُكتب مغمور، رجل أو مجهول جندي تاريخ مكانه وُكتب عليه
«الشعب كبري: عنوان باألحمر أولها يف ُكتب بيضاء صفحاٍت قرن كلِّ تاريخ أول يف ورأيت
غفلة ِمن بأن عليها ُعلِّق كثرية تفصيالٍت وأحيانًا — يشء يُكتب لم ثم العرص»، هذا يف

الكفاية. ذكرها يف وكان األسباب، وأهمل املسببات ذكر أنه املؤلف
أن وهو واحًدا، تعليًقا آخره يف فرأيت «الطبيعة»، يف كتاب — ً خطأ — يدي يف ووقع

خطأه». األيام وستكشف لزمنه بالنسبة صحيح علٌم «هذا
الدنيا يريني الذي الوضع وهو املنظار، من الثالث الوضع إىل فاشتقت وأرسعت
ساطع، والقمر فصعدت بيتي، سطح فوق املنظر هذا أرى أن واستحسنت حقيقتها، عىل
كثيف ودخان تحتي، من يرتجُّ السقف فإذا املسمار، فحركت نائمة، والدنيا ساكن، والجو
قلبي، وارتجف نفيس أتمالك فلم عليه، مقدم أنا فظيع بحادث ينذر والجو األفق، يمأل
وأحرضت رسيًعا، السطح من ونزلت املنظار، فقَلبُت سيكون، ما مواجهة عىل أشجع ولم

لبيك! فقال: العفريت. فظهر وحككته، املصباح
مغفلني وسط يف جاهًال مغفًال أعيش أن يل فخريٌ واكرسه، املنظار هذا خذ فقلت:
والجهالة. الغفلة هذه كل وسط يف عاقًال أعيش أن من جاهلة، مغفلة كتٍب ويف جاهلني،

طلبتك؟ طلبَت يوم بسمتي أتذكر وقال: العفريت، تبسم
نعم. قلت:

يطلبه كان ما مني تطلب أن لك لَخريٌ ابتسامتي، رسُّ وهذا أتوقع، كنت ما هذا قال:
الغرض. يف وتتسامى الطلب، يف تتفلسف أن من الناس

الذهب؟ من كنًزا لك أأحرض
ال. قلت:

كريمة؟ فأحجاًرا قال:
ال. قلت:

جميلة؟ شابة فزوجة قال:
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ال. اخفضصوتك، قلت:
عريًضا؟ فجاًها قال:

الرفض. وكثرة العرض كثرة من فغضبُت
صوتي. بأعىل ال ال ال فيه: ورصخت
ال. أقول: وأنا النوم من فانتبهُت

فات. قد كان األمر ولكن هات»، «طيِّب وقلت: عيني فأغمضت الرفض، عىل وحزنت
من القيت ما سوء من مهدَّم وجسمي تسعل، ورئتي يعطس، وأنفي آسًفا، فقمت
ألطلبنَّ أخرى مرة الدين عالء مصباح عىل عثرُت إن نذرت وقد واألحالم؛ والزكام، األرق،

الناس. يطلب ما
«فرويد» مذهب عىل األحالم تفسري يف متخصًصا يل صديًقا ألطلب التليفون وأدرت

جامع». يا «بركة فقلت: أجده، فلم
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القلب

فيها وطالعت الربيطانية» املعارف «دائرة إىل يدي فمددت القلب، يف أكتب أن يل خطر
وأجزائه، الفسيولوجي بنائه وكيفية وشكله، القلب يف الكالم من فيًضا فرأيت القلب، مادة
ثم املختلفة، الحيوانات يف القلوب ومقارنة وتطوره، الجنني يف وحالته جزء، كل ووظيفة
وظائف فلألعضاء أريد، فيما شيئًا هذا يغنيني ال قلت: ثم إلخ. أمراض… من يعرتيها ما
أو العقل ذكاء أو اللسان فصاحة عن البحث أردَت فإذا املادية؛ الوظائف غري روحية
إنما — األعضاء وظائف كتب — املادة كتب يف ذلك من شيئًا واجًدا فلست القلب طهارة
ناحيته من العضو بترشيح تُعنَى قلَّما أيًضا وهذه والروحانيات؛ املعاني كتب يف تجدها
أعقد الروح أمور ألن املادية؛ الناحية من بترشيحه الفسيولوجيا كتب عنيت كما الروحية

وأعرس. وأدق
العربي فالشعر الروح؛ مجال يف غريها من أوىف حظٍّا الجسم أعضاء بعض نالت وقد
كالذي ذلك، إىل وما والفراق الهجر من واأللم الحب باب يف بالكبد مملوء — مثًال —

يقول:

تَ��ص��دَُّع ال��ظ��اع��ن��ي��ن إث��َر ال��ش��وق م��ن «ُغ��رَّب»1 ع��ي��ش��َة ك��ادت ك��ِب��ًدا أي��ا

ما وكثرة األلسنة عىل والجريان والشهرة التقدير من — منها يشء ينل لم ولكن
الكريم القرآن ففي — القلب نال ما — والحب والشعر والخلق الدين باب يف إليه نُسب

بالشام. جبل غرب: 1



السادس) (الجزء الخاطر فيض

أبياتًا أو صوفية مقطوعة تقرأ تكاد وال العقُل، تردد مما أكثر والفؤاد القلُب تردد
الشجاع: يف فقالوا بالقلب، والجبن الشجاعة ُربطت األخالق ويف القلب. يطالعك إال غزلية
مخلوع إنه الجبان: يف وقالوا القلب، قوي الجأش، رابط الفؤاد، جميع الَجنان، ثبُْت
تتوجع منظٌر فيقولون: القلب، عىل يدور والقسوة الرحمة وباب الفؤاد. مهزوم القلب،
فؤاد لها ويتصدَّع القاسية، القلوب له تلني وحالة رحمًة، القلب له وينفطر القلوب، له
قلبًا له وإنَّ رحمة، تَِلُجه وال اللني يعرف ال قلبًا له إن يقولون: ذلك عكس ويف الجلمود.
وللرجل القلب، كبري العظيم: للرجل ويقولون الجلمود. من وأصلب الحديد من أقىس
عىل يدل ما فيه تجد لم فسيولوجيٍّا القلب حَت رشَّ أنك ولو إلخ. … القلب صغري النذل:
قلب من ماديٍّا أصح أحيانًا الجبال قلب تجد قد بل وقسوة، رقة عىل وال وجبن، شجاعة
هو فما املادي. القلب ال الروحي القلب ووصفهم بقولهم يقصدون ألنهم ذلك الشجاع؛

الروحي؟ القلب هذا
وميل وازدراء وإعجاب وكره حب ِمن — العواطف مركز بأنه نعرِّفه أن يصح
ماديٍّا — أنه فكما العالقات»؛ مجتمع «هو أخرى وبعبارة إلخ. … وقسوة ورحمة ونفور
بني الصالت مركز هو كذلك الجسم، أجزاء كل عىل الدم ع توزِّ التي الرشايني مركز —
هو كذلك يوزعه، الصالح وللدم فيه، ينصلح الفاسد للدم مركز أنه وكما وغريه، الفرد
يعيش اللذين العامَلني بني االتصال نقطة أيًضا وهو — دها يوحِّ املختلفة للعواطف مركٌز
اآلخر. إىل أحدهما عليه يعرب الذي الجرس فهو الروح، وعالم املادة عالم اإلنسان: فيهما
التي — العالقات هذه قدر وعىل — الحقيقة هو ولكنه خياًال، أو شعًرا هذا تسمي أن لك
وقيمة اإلنسان قيمة تكون — القلب مركزها والتي وكيفيًة كميًة واألشياء اإلنسان بني

حياته.
بأوسع الحب هو نقصده الذي والحب الحب، هو الروحي هذا لقلبنا الصالح والغذاء
نبٍل من املعاني وحب الفني، والجمال الطبيعي، والجمال الِخْلقي، الجمال حب معانيه،
فينمو لجسمه الصالح الغذاءَ يغذَّى الطفل شأن ذلك يف وشأنه وإنسانية، وأخوَّة ، وسموٍّ

يموت. وقد فيضعف الفاسد والغذاءَ ويحيا،
هذا أجل ومن نضج، حتى بالحب غُزي الذي هو الكبري الشخص يف الكبري فالقلب
الرحمة وعماد الحب؛ وهو الغزل، وعماَد حبٍّا، إال ليس الدين ألن الدَّين؛ عماَد القلب كان
حب ألنها اإلنسانية؛ وعماد األمة، حب من ألنها الوطنية؛ وعماد الضعيف، حب ألنها
واملال والجاه املنصب بجب تتغذَّى قلوب وهناك وقوميته. ودمه جنسه عن مجرًدا اإلنسان
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القلب

الفيتامينات تنقصه غذاء األساسية، القلب. عنارص يوافق ال غذاء كلها ولكنها والشهرة،
لقلب. تمثاٌل أو أجوف، طبٌل أو ورٍم، ضخامة ولكنها القلب، بها يكرب فقد الرضورية،
«أرغب» ينادي: دائًما— — هو ووسائلها، الحياة يف الرغبة الرغبة، عضو والقلب
يرغب الطفل كقلب فقلٌب رغباتها؛ بحسب الروحية قيمتها تختلف القلوب ولكن «أريد».
مادُة وتكرب جسًما الرجل يكرب وقد ملك. بما املالك عالقة عالقته له، الدنيا كل تكون أن
لنفسه، يشء كل ر يسخِّ أن يريد أنانيٍّا، فيكون القلب، هذا روحانية تكرب ال ولكن قلبه،
القلب روحانية كربت إذا ولكن لفائدته! يشء كل ه يوجَّ أو لشخصه، يشء بكل يستبد أو
وبالبؤساء، باألصدقاء، عالقته عالقة؛ كلُّ تستوجبه ما وعرف عالقاته، خيوط تعددت
العالقات هذه تكون أن يريد فإنما أريد»، «أنا قلبه: قال فإذا وباإلنسانية؛ وباألمة،

الحب. به يوحي وجٍه أحسن عىل املتعددة
فرت وإذا ولجسمه، لنفسه ويضحي ويعطي، ويأخذ ويتغذَّى، يغذِّي املادي القلب إن
خدماته ويقدم نفوذه، ينرش وهو الحياة، سكنت لحظة سكن وإذا الحياة، فرتت لحظًة
فالقلب ضعفها؛ عىل وللشعرة قوَّتها، عىل للمعدة والبعيد، الجسم أجزاء من للقريب
ولنفسه، للعاَلم يرغب فإنما أرغب أنا قال: فإذا كذلك، يكون حتى يصح ال الروحي
لإلفادة، استفادٍة واتصال ونفع، انتفاع اتصال حوله؛ ومن حوله بما االتصال شديد وهو
املادي قلبه ينبض كما كلها بالحياة ينبض الحياة، تفرت حتى يفرت ال عامٌل ، يملُّ ال دائٌب
إىل قدمه من جسمه، مع املادي قلبه يتناغم كما حوله العالم مع يتناغم كله، بالجسم

األخري. فالنزاع فقط لنفسه تمنَّى فإذا فْرِقه،
كلَّه الروحي القلُب فليوحد بنبضاته، ده ووحَّ كله، الجسَم املادي القلب ألَّف لقد
رشيان انسدَّ فإذا كله، الجسم إىل رشايينه املادي القلُب مد وقد وتموجاته؛ خلجاته يف
فيه يجري واحد رشيان إال الروحي للقلب يكون أالَّ املعقول من فليس عضو، مات
الجماَل يرى الحياة، يف الضوء مركز ألنه بها؛ يُبرص عنٌي الروحي للقلب لشخصه، الدم
أن بد ال ولكن ييضء، مصباٌح أعماقه ويف والرش، والخري والرذيلة، والفضيلة والقبح،
هللا وصدق العيون، كعمى عًمى وللقلوب انطفأ. وإال تضيئه وبالشعلة بالزيت يُتعهد

ُدوِر﴾. الصُّ ِيف الَِّتي اْلُقلُوُب تَْعَمى َوَلِكْن اْألَبَْصاَر تَْعَمى َال ﴿َفِإنََّها العظيم:
ال القلب. ميت وامليت القلب، حيُّ والحي اإلنسان، هو والقلب القلب، هو اإلنسان
صداقًة، يكوِّن ال األجسام فالتحام األجسام؛ تعبأ كما واملكان بالزمان الروحي القلب يعبأ
الصداقة يولِّد بقلٍب يتصل قلبًا ولكن والخصام، العداء مع يكون قد األبدان واقرتاب

واملكان!! الزمان تباعد مهما
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والبحر، والرب واألرض، السماء ليسُع إنه كربه، عىل العالم َليَسع ِصغره عىل وإنه
وضيقه سعته وبمقدار بسكناها، ويحيا لها، ويخفق بنغماتها، ويتناغم بجمالها، ينبض

اإلنسان. يوزن
ويتسع يضيق التغري، دائم فهو التقلِّب، منه ت واشتقَّ قلبًا، سمته إذ العرب صدقت
ثم وييضء ينصدع، أن بعد ويلتئم يجتمع، ثم ويشتت ويحيا، ويموت ويسُفل ويرقى

سماءً. ومرًة أرًضا ومرًة ناًرا، ومرًة جنًة مرًة ويكون ييضء، ثم ويُظلم يُظلم،
العجب. أعجب هي قلوب جنوبهم وبني العجائب لريوا لريحلون الناس إن للقلب!! يا
تذكروا ال لألنبياء: قيل ولو القلب، لقلُت: واألرض السماء يف يشء أعجب عن ُسئلُت فلو
للقلب تعرضوا ال وللفنانني شعركم، يف بالقلب ترتنموا ال وللشعراء تعاليمكم، يف القلب
يفعلوا ولم شيئًا يقولوا لم موسيقاكم، يف القلب مع تتناغموا ال وللموسيقيني فنكم، يف

شيئًا!
ويحيا، ويموت ويضعف، يقوى — الفرد كقلب — وهو مشرتك، قلٌب لألمة ثم
قلٌب هو فتموت. ويموت األمة، فتحيا يحيا حال؛ إىل حال من وينقلب ويخمد، وينبض
فتنبض فرد كل إىل تصل رشايني وله والعمال، واملوظفني الحكومة قلوب من ٌد موحَّ
وال التضحية، يُعلِّمه الذي هو وحده ألنه بالحب؛ يتغذى وهو بنبضها، وينبض بنبضه،

تضحية. بدون ألمة حياة
َمن املحب وإنما مايل، لتكافئه يحبك والذي تاجر، ِلتحبَّه يُحبك الذي املحب إن
األمة فإذا ربًحا، ينتظر ولم وعمل، وَكدَّ ى ضحَّ األمَة قلٌب أحب فإذا أنت. أنت ألنك يحبك

الحياة. فيها تدبُّ
وتعليم الفقري، عىل الغني ِمن وعطٌف للضعيف، رحمة األمة قلب يف الحب إن
لشأن وإعالءٌ للكفاية، وتقدير الوطن، عن وذوٌد بحقه، إال املال عن وتعفف للجاهل،
الجميع من والغرية العامل، وجدُّ املوظف، ورشف الحاكم، نبل وهو للظلم، ومقٌت العدل،

البالد. سمعة عىل
قلبها. لنبض فاستمع أمة عىل الحكم أردت إن
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والتوحيد حممد

«التوحيد»؟ قلنا: كلمة يف اإلسالم نلخص أن أردنا إن
عىل «العمل قلنا: وفاته، يوم إىل مبعثه بدء ِمن ملسو هيلع هللا ىلص النبي عمل نوجز أن أردنا وإن

التوحيد».
إنه قلنا: لخالقها، روحه أسلم عندما ووصَفهم دعوته، عند الناس وصَف أردنا وإن
التوحيد حل حتى فشيئًا، شيئًا ويتجمع فشيئًا، شيئًا يزول أخذ له، حدَّ ال وتفرق تعدٌد

التعدد. محل
رابطة، تربطها ال متعددة قبائل محمد، تسلَّمها يوم جزيرتها يف العرب هي هذه
وتقاليدها؛ وشيخها ومرعاها، مكانها قبيلة ولكل صنمها، قبيلة ولكل لغتها، قبيلة لكل
والقتال الحرب يكون ثم عليها، تغري يوم تعرفها فإنما أخرى، قبيلًة قبيلٌة عرفت إن
وهكذا. للوثبة، يستعد حتى الغالب وكفُّ مضض، عىل املغلوب وكفُّ بالثأر، واألخذ
إذا القبيلة أفراد مع ويقاتل يجد، لم إذا وينهب يجد، ما يأكل أن الحياة يف الفرد غرض
القبيلة وغرض القتال، يف ويرأسها املغانم بطيبات ينعم أن القبيلة شيخ وغرض قاتلت؛

حياتها. ملخص وهذا عليها!! يغار يوم وللدفاع تغري، يوم للوثبة تستعد أن
محمد؟ فعل وماذا الكلمة، لتوحيد اإلسالم فعل فماذا

ولكنه قبيلة، إله اإلله فليس مسلم، كل يعتنقها أن يجب عامة عقيدًة اإلسالم أسس
الصالح، بالعمل ولكن والبنني، باملال وال باألنساب وال بالقبيلة الفخر وليس العاملني؛ رب
إنسان وكل واإلنسان، واإلنسان وربه، اإلنسان بني العالقة ن يُحسِّ ما هو الصالح والعمل
يََرُه﴾. ا َرشٍّ ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل َوَمن * يََرُه َخرْيًا ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل ﴿َفَمن عمله: عن مسئول
والرجل سواء، غريه وبنت محمٍد وبنُت سواء، والباهيل والقريش سواء والفقري الغني
أوثان؛ وال قرابني وال عزَّى، وال الَت ال — بنسب يعبأ وال بقبيلة هللا يعبأ ال سواء، واملرأة
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َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا ﴿َفأَيْنََما الغرض: وهو املحاسب، وهو الخالق هو هللا، إال إله ال ولكن
واألصنام األفراد، واستوت الغرض اتحد متى لها معنى ال القبائل بني فالفروق إذًا ِهللا﴾.
والقبيلة والنسب بالحسب واالعتزاز باطلة، آلهة ألنها لها معنى ال القبائل بني تميز التي

األعمال. ميزان يف يدخل ال ألنه له معنى ال
وكافر الجديدة بالتعاليم مؤمن بني بيِّنًا اختالًفا الدعوة هذه مثل تُحدث أن وطبيعي
بني الخالف كان أن فبعد الخالف، يف حتى جديد تطور نشأ فقد كان مهما ولكن بها،
القديم، الدين عىل ومحافظني الجيد، الدين يف معتقدين بني الخالف أصبح وقبيلة قبيلة
هللا رسول وأعلن قبائلها. تعددت مهما طائفة وتلك قبائلها، تعددت مهما طائفة وهذه
جزيرة جعل إذ فضٌل، الخالف لهذا وكان واحدة، ملٌَّة الكفر وأن إخوة، املؤمنني أن

القبائل. بعدد املعسكرات كانت أن بعد اثنني معسكرين العرب
عددها، قليٌل. معه وطائفٌة الرسول قوامها ارتكاز، نقطة اإلسالمية الدعوة يف وجدت
تغني ماذا والربهان. الحجة إقناعها وسائل وكل سالم، يف دعوتها تدعو إيمانها، قويٌّ

ذلك؟! نحو إىل بالنسب الفخر وما والبنني، باملال التكاثر يغني وما والعزَّى، الالُت
بالسيف، الحجة مقارعة إىل بالحجة الحجة مقارعة من خرجوا القوم ولكن

تُكبت. والدعوة يُعذَّب، واملؤمن يُضطهد، فالرسول
بالحرب والحرب بالسيف، والسيف بالقوة، القوة مقابلة من — إذًا — بد فال
الروحية، القوة بجانب املادية القوة تحميها الجديدة العقيدة وأصبحت الدائرة، فاتسعت
جيشها وتمثَل بالقوة، القديمة العقيدة احتمت كما واألنصار، املهاجرين يف جيشها ويتمثل

للكافرين. و«مكة» للمسلمني، «املدينة» للقوتني: مركزان وُوجد قريش. صناديد يف
الدعوة. تحمي القوة من بد وال الدعوة، من بد ال إذًا

جزيرة د وتوحُّ اإلسالم، نرصة عن انجلت سنوات عرش نحو تتقاتالن القوتان وظلت
واحد، لنظام وتخضع واحدة، بعقيدة وتؤمن واحد، بدين كلها تدين لوائه، تحت العرب

هللا. إال إله ال كلها: أرجائها يف ويدوِّي
وال سيفه، من أقوى أعدائه سيف كان فقد الفعالة؛ القوة هو وحده السيف يكن لم
توضع خطة هناك كانت وإنما التوحيد، هذا يف العاملة هي وحدها املادية القوة كانت

هي؟ فما النتيجة، هذه إىل الوصول عىل تُعني القصد، صحيحة الغرض بعيدة
يتمثل الذي هللا كلمة إعالء وهو الغرض، فاتحاد نفسه؛ الدين تعاليم ذلك كل أوُل
بذمتهم يسعى واحًدا، قلبًا جعلهم واحدة، جهة كلِّهم املسلمني ه وتوجُّ القبلة اتحاد يف
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الحياة جعل الحساب يف الدنيا إىل اآلخرة َضمُّ ثم سواهم، من عىل يٌد وهم أدناهم،
وإن سعيًدا، عاش عاش فإن قوته، وبكل قلبه بكل يجاهد فهو املبدأ؛ سبيل يف رخيصًة

أسعد. فهو مات
فإذا باذلها، سعادة يف األنانية مع اتحدت واملال النفس يف العظيمة فالتضحية

قائلهم: قال اإلصبع َدِميْت

َل��ق��ي��ِت م��ا ال��ل��ه س��ب��ي��ل وف��ي َدم��ي��ِت إص��ب��ٌع إال أن��ت م��ا

زائل». عرض املال «إن صاحبه: قال املال ذهب وإذا
الشاعر: بقول تمثل الجهاد يف املوت عىل أرشف وإذا

ن��زل ال��م��وُت إذا ب��ال��م��وت ب��أس ال َح��َم��ْل ال��ه��ي��ج��ا ي��ل��َح��ق ق��ل��ي��ًال ل��بَّ��ث

نفسها تضحي ولكن لخريها، جنَدها ي تضحِّ ال رحيمة؛ حازمة حكيمة، قيادة ثم
الجيش غنائُم وإنما غنائمها، أكداس عىل لتجلس جيوشها ر تسخِّ وال لعقيدتها؛ وجندها
كيف الجنود عظمتها علَّمت عظيمة، القيادة يف قوٌة ثم أحُدهم؛ وقائدهم وللمسلمني، له
جيش يف عمر كان ولو األعىل، القائد رسمه كما مركزه فلكلٍّ يختلفون؛ وال يطيعون

زبيبة. رأسه كأنَّ حبيش عبٌد عليه ر أُمِّ ولو واجبه يؤدي وكلٌّ أسامة
بني التضحية يف د ووحَّ واملرءوس، الرئيس بني د وَوحَّ القلوب، َد َوحَّ الغرض فاتحاد
كان إدارتها يف يشء كل ألن واحدة؛ ِوحدة العرب جزيرة فأصبحت والجندي، القائد
بحسن ق ليتفوَّ قبيلة؛ أوضع من كان ولو رجل لكل متكافئة الفرص التوحيد؛ إىل يرمي
الدم بإهدار اإلسالم تعاليم لوال الفاريس، سلمان وَمن صهيب، وَمن بالل، وَمن عمله.

أتقاكم؟! هللا عند أكرمكم بأن واملناداة والقبيلة، والجنس
عىل تؤسس طبقات وال والفقر، الِغنى عىل س تؤسَّ للطبقات نظام هناك ليس
كلٌّ بل والنسب؛ والحسب الدم عىل تؤسس طبقات وال واملحكوم، الحاكم بني الفروق
ألبرَّه». هللا عىل أقسم لو الناس أعني عنه تنبو ِطمرين ذي أغري أشعث و«ُربَّ بعمله يقوَّم
وأمام نفسية، بواعث الظاهرة األعمال ووراء قلب، العمل ووراء روح، املادة وراء
أمام الواحد الغرض وهذا النفس؛ وتطهري الحق وكلمة الحق إعالء هو غرض مسلم كل

مظاهرها. اختلفت وإن األعمال د يَُوحِّ الجميع
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السادس) (الجزء الخاطر فيض

وينرشها عليها ويعمل العقيدة، يف باألخوَّة ينادي محمد هو وهذا اإلسالم، هو هذا ثم
أخويكم بني فأصلحوا إخوة املؤمنون «إنما مسلم كل ليستنشقها العربية؛ الجزيرة جو يف
املؤمن — بالتقوى إال أحد عىل ألحد فضل ال إخوة املسلمون — املسلم أخو املسلم —
أخو املؤمن — للناس أنفعهم الناس وخري يُؤَلف، وال يأَلف ال فيمن خري وال ويُؤَلف يأَلف
ومحمد اإلسالم ظهر أن ومنذ وهكذا. ورائه». ِمن ويحوطه ضيعته عليه يكفُّ املؤمن
فهذا والقبيلة. املالية الفروق وهدم املتآخني، مزاج ذلك يف ويراعي الصحابة بني يؤاخي
والقبيلة. القبيلة وبني والفرد، الفرد بني أخوَّة — وتوحدهم تعاطفهم يف — لهم مكَّن

الدين. شعار تكون األخوَّة كادت حتى واملرأة، الرجل وبني والحاكم، الفرد وبني
قريش، لهجة غري األخرى اللهجات فضعفت الدين، د وحَّ كما اللغة د وحَّ القرآن ثم
وامتزاجهم، وتحادثهم تقابلهم وكثَر السلم، ويف الحرب يف بأهلها العربية الجزيرة وماجت

كالدين. متقاربة أو متحدة اللغة فإذا والحديث، للقرآن تالوتهم وكثرت
قطعة منها قبيلة كل تقتطع «أقطاع» وهي العرب جزيرة «محمد» تسلَّم لقد
واحد لنظام تخضع غرضها، ويف لغتها ويف دينها يف واحدة أمًة وخلَّفها بها، تستقل
يف الرومان بالد أو أمة يف الفرس بالد فتوحيد اليسري؛ باألمر هذا وليس واحد، وترشيع
بعضهم بني كان ما لبعد أمة؛ يف العرب جزيرة سكان توحيد من مرة ألف أيُرس أمة،
الخضوع عىل يمرنوا ولم سابق، لنظام يخضعوا لم وألنهم النفس؛ ويف األرض يف وبعض
بدمه معتزٌّ نفسه يف ملٌك منهم واحد وكل القبيلة، شيخ غري أحد إلطاعة وال لحاكم
األمة خصائص كل فيها أمًة وجعلهم كهؤالء أشتاٍت فتوحيد وإلهه؛ ولغته وعصبيته
َفأَلََّف أَْعَداءً ُكنتُْم إِذْ َعَليُْكْم ِهللا ِنْعَمَت ﴿َواذُْكُروا يقول: إذ هللا وصدق املعجزات. معجزة
نَْها﴾. مِّ َفأَنَقذَُكم النَّاِر َن مِّ ُحْفَرٍة َشَفا َعَىلٰ َوُكنتُْم إِْخَوانًا ِبنِْعَمِتِه َفأَْصبَْحتُم ُقلُوِبُكْم بنَْيَ

العقيدة، توحيد عليها بنى التي األسس الوداع حجة يف خطبته يف (محمد) أعلن وقد
ففيها: الغرض، إىل وصل وكيف الجزيرة، وتوحيد

له». رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن «أشهد
عليكم». حراٌم وأعراضكم وأموالكم دماءكم «إن

عليها». ائتمنه من إىل فليؤدِّها أمانة عنده كانت «فمن
منه». نفس ِطيب عن إال أخيه ماَل المرئ يحل وال إخوة، املؤمنون «إنما

عند أكرمكم إن تراب، من وآدم آلدم، كلكم واحد، أباكم وإن واحد، ربكم «إن
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أتقاكم». هللا
خريًا». بهن واستوصوا النساء يف هللا «اتقوا

أساسه؛ من الطبقات نظام هدم أعلن ثم األخوَّة!! هي وهذه العقيدة، وحدة هي هذه
عىل يعني ألنه بحسب؛ فخر وال وفقري، غني ِمن طبقات نظام عىل يساعد ألنه ِربا؛ فال

فقال: الدم، أساس عىل طبقات تأسيس

تُظلمون». وال تَظلمون ال أموالكم رءوس لكم ولكن موضوع، الجاهلية ربا «إن
والسقاية». دانة السِّ غري موضوعة، الجاهلية مآثر «وإن

به: التمسك وأوجب املبادئ هذه عىل أُسس الذي النظام بهذا أشاد ثم

إن ما فيكم تركت فقد بعض، رقاب بعضكم يرضب كفاًرا بعدي «ترجُعنَّ
بعده». تضلوا لن به أُخذتم

هذه». أرضكم يف يُعبد أن يئس قد الشيطان «إن

وآخره. الرسول أعمال من عمل وأول وآخرها، اإلسالم يف كلمة أول فالتوحيد

ذلك؟ من يمنع الذي وما العرب، جزيرة وحد أن بعد العالم د يوحِّ أن اإلسالم رمى لقد
الناس عبد فلو كلها، الطبيعة ورب واألرض السماء ورب العاملني، رب العرب رب إن
يؤمنوا أن الناس يمنع وما وحدًة، العالم وأصبح العقيدة، يف لتوحدوا الحق ربَّهم كلهم
بملكهم يحتفظون وملوك تجار، وربَّانيون القصد، عن انحرف ديٌن إال العقيدة بهذه

ربَّانييهم؟! وسلطة شعبهم شعوَر فيجارون
بها والعربة إليها بالنظر دائًما ويذكِّرنا ارتباط، أشد بالطبيعة مرتبط اإلسالم إن
كيف الجبال وإىل ُرفعت، كيف السماء يف التفكري إىل فيدعو خالقها؛ عىل منها واالستدالل
والقمر والشمس واألرض، السماء بني ر املسخَّ والسحاب ُسطحت، كيف واألرض نُصبت،
كل يف خالقهم وبني الناس بني يحول فماذا بأمره، تجري واألنهار والبحار يتعاقبان،
اقرءوا ومبدعه! الكون هذا خالق وحده هللا فيعبدوا يفكروا، أن األرض بقاع من بقعة
إِذَا َواللَّيِْل * َها َجالَّ إِذَا َوالنََّهاِر * تََالَها إِذَا َواْلَقَمِر * َوُضَحاَها ْمِس ﴿َوالشَّ شئتم: إن

.﴾ يَْغَشاَها
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ويُعظمهم عيىس، إىل آدم من قبل، من األنبياء به أتى ما بكل يؤمن اإلسالم هذا ثم
واحدة، ودعوتهم دعوته وأن أرسلهم، أرسله الذي هللا وأن كمحمد، أنهم ويرى ويمجدهم،
محمد: بدعوة آمن كمن كان صحيحة بدعوتهم آمن ومن الرشك، وعدم التوحيد عمادها
َهاُدوا َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ بَْعِدِه﴾، ِمن َوالنَِّبيِّنَي نُوٍح إَِىلٰ أَْوَحيْنَا َكَما إَِليَْك أَْوَحيْنَا َّا ﴿إِن
َربِِّهْم ِعنَد أَْجُرُهْم َفَلُهْم َصاِلًحا َوَعِمَل اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ آَمَن َمْن اِبئِنَي َوالصَّ َوالنََّصاَرٰى

يَْحَزنُوَن﴾. ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف َوَال
األغراضوالشهوات، إال الناس بني فرَّق وما واحد، الجميع إله أن كما فاألساسواحد

َفاْختََلُفوا﴾. َواِحَدًة ًة أُمَّ إِالَّ النَّاُس َكاَن ﴿َوَما الرياسة: وحب الدنيا وحب
خالقهم؟ د توحَّ كما عقيدتهم وتتَّحد العقيدة، يف الخالف هذا يزول ال فِلَم

يسود أن الخري من أليس فكذلك؛ الحياة يف العميل الجانب أما العقيدة. جانب هذا
للفرد الحكومة وتكون عبودية، تكون فال الفرد شأن ويُعَىل ظلم، يكون فال العدُل الناَس
حول َمن بال فما بعمله؟! إال الرجل يُقوَّم فال الناس بني ويُسوَّى للحكومة، الفرد ال
فقٍر بجانب مفرط فغنًى رعاياهم؟ حالة تسوء وأحباش وروم فرس من العرب جزيرة
تستويل عالية وطبقاٌت الشعوب، حساب عىل وامللذات املالهي يف حكَّام وإرساُف مفرط،

الفتات. إال الدنيا للطبقة ترتك وال الخريات عىل
فيكون العقيدة، يف تتوحد كما الحكم يف األساسية قواعده تتوحد ال العالم بال ما
وإهداٌر شاملة، وأخوٌة شامل، ونظاٌم شامل، وأمن دقيقة، للرعية وحرمٌة مطلق، عدٌل
أفراًدا يتآخون هللا خلُق ولكن أحباش، وال فرس وال روم، وال عرب فال للجنسية،
اآللهة محل وحده الحق هللا وعبادة الجنسية، محل اإلنسانية وتحلَّ أمًما، ويتآخون
العالم؟! يف وتعاوٌن العمل، يف وتوحيد العقيدة، يف توحيد فيكون املتعددة، املصطنعة

هرقل للجزيرة: املجاورين العرص ملوك إىل ُكتبه ملسو هيلع هللا ىلص محمٌد أرسل األساس هذا عىل
الحبشة، يف والنجايش فارس، يف وكرسى مرص، يف واملقوقس الشام، يف الروم عظيم

العالم. د توحَّ دوا توحَّ فإذا التوحيد، إىل يدعوهم
إَِىلٰ تََعاَلْوا اْلِكتَاِب أَْهَل يَا ﴿ُقْل منهم: للنصارى أرسلها التي الكتب هذه يف يقول
أَْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَتَِّخذَ َوَال َشيْئًا ِبِه َك نُْرشِ َوَال هللاَ إِالَّ نَْعبَُد أَالَّ َوبَيْنَُكْم بَيْنَنَا َسَواءٍ َكِلَمٍة

ِهللا﴾. ُدوِن ن مِّ
ثم الطبقات. وهدم األخوَّة الثانية: ويف الوحدانية، إىل الدعوة األوىل العقيدة ففي
ُرفضت وإذا الدعوة، قبول استطاعتهم ففي الرعية، تبعة امللوك يُحمل الكتب كل يف
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عليك فإنما توليَت «فإن هرقل: إىل كتابه ففي أنفسهم؛ حظ يبغون ألنهم عليهم؛ فاإلثم
إىل كتابه ويف القبط». إثم فعليك توليَت «فإن املقوقس: إىل كتابه ويف األريسيني».1 إثم

عليك». املجوس إثُم فإنما أبيَت «فإن كرسى:
فكيف املخرب؟ ال املظهر عندهم األشياء ومقياُس الدعوَة امللوك هؤالء يلبِّي أنَّى ولكن
يف وينعم الرتف، يف يُغرق من يدعو أن بإزاره ملتفٌّ الصحراء يف بدوي عربي يجرؤ
يف الروم ويرث والبنود، الجنود يف ويسري الحرير، ويف الدمقس يف ويرفل الحضارة،

وفخفختهم؟! عظمتهم يف الفرس أو مدينتهم،
والراعي بالعبد، السيد ومساواة الفوارق إزالة إىل تدعو وهي الدعوة يلبون كيف بل
وترشيعها نظامها يف الدولة عماد وهي الطبقات وتلغي باملحكوم، والحاكم بالرعية،

فيها؟! يشء وكل وماليتها
استخفاًفا. الهدايا ببعض ًال محمَّ الرسول ردوا أو احتقاًرا، الدعوة مزَّقوا ال! ال!

بالتقاليد ولصقوا والعمل، العقيدة يف التوحيد وهي فكرة أسمى عن صدُّوا وهكذا
والعمل. العقيدة يف

خلفاؤه. الخطة بعَض ذ نفَّ ربَّه، محمٌد لقي فلما

يزال وال األساس، هو التوحيد كان أوَّلُه، به صلَح بما إال الدين آِخُر يصلح فال بعد، أما
ولكن بجسمها واحتفظت روحها، فقدت ولكن باقية اإلسالم تعاليم كل اإلصالح. هو
فأصبحت املعبود، توحيد تعني هللا» إال إله «ال عقيدة كانت قد قلبها، حرارة ضعفت
معبود، والسلطان معبود، فاملال لفًظا؛ التوحيد لفُظ َد توحَّ وإن عمًال، متعددٌة اآللهة
أوًال. ُكرست كما آخًرا األصنام هذه تُكرس أن بد فال معبودة، والدنيا معبودة، والشهوة
الشورى بعد — والرأي واحد، والنظام واحدة، فالقيادة العمل، يف توحيٌد هناك وكان
الشهوة وحب مستبد، زعيم وكل زعيم، متكلم وكل قائد، رأُس رأٍس كل فإذا واحد، —
الحب، تبعث أخوَّة اإلسالم يف وكان تلعب. للتفريق والدسائس تلعب، واألنانية يلعب،
ولم الهواء. مع وتُتنفس اللبن، مع تُرضع جوٍّ كل يف العداوة فإذا الصلة، يوثق والحب
واملنصب واملال الدم أساس عىل جنس، كل من الطبقات فتعددت طبقات، هناك تكن

األصل. روميُة ح، والفالَّ األكَّار األرييس: 1
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التعديد، أنصار من مشكلة بألف تقابَل التوحيد إىل دعوة فكل الجملة، وعىل والسياسة.
بالتاريخ، عظة وال يلتهم، ألن ُعرضة ضعيف وكل ضعف، فرقة وكل ُفرقة، تعديٍد وكل

للمسلمني!! هلل فيا الزمان، أحداث من عربة وال
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الطلق اهلواء يف

صحرائها يف ورسنا ففعلنا، الجديدة، مرص يف صباًحا نتقابل أن املرة هذه برنامجنا كان
املريح الهادئ والسكون ولطافته، النقي والهواء ودفئها، الساطعة بالشمس نَنَْعم الجميلة
عندنا تفتحت حتى ومفاسدهم والناسوبالياهم وضوضاءها املدينة خلَّفنا وما لألعصاب.

الكالم. شهية
جميًال منظًرا رأيت كلما — عندي الغريبة الظاهرة لهذه ِعلًَّة أدري لست أحدنا: قال
منري، قمر أو ساطعة شمس أو ضخم، فخم جبل أو البحر، يف الشمس كغروب للطبيعة
حزٌن ولكنه كارثة، نزول أو عزيز َفْقِد عند كالحزن ليس حزنًا الحزن، من نوًعا أحسست
وال خالًصا رسوًرا بديًال به أرىض ال لحزني مطمئنًا فأراني بلذة، ممزوج حزن أليم، غري

صارًخا. ضحًكا

والجمال، الجالل بني جمعت املناظر هذه أن — يل يظهر ما عىل — ذلك سبب أ:
ضئيًال فرياه بالطبيعة نفسه اإلنسان يقيس إذ بالضعة؛ شعوًرا النفس يف يبعث والجالل
بالذلة، النفس يُشعر ألنه أليم؛ بالضعة والشعور فخامتها. بجانب حقريًا عظمتها، بجانب
لذيذ؛ بالجمال والشعور املنظر، بجمال شعور هذا جانب وإىل . تُذلَّ أن عليها وعزيز
انقباض حركة املختلفة العوامل لهذه النفس حركة فتكون ويؤنسها، النفس يفتح إذ

وأمًلا. لذًة أنت سميتها كما أو وانبساط،
إىل أميل العموم عىل والرشقيني املرصيني أن عجيبًا أليس أخربوني، ولكن ب:
وأسبابه؟ بالفرح شعورهم من أرقَّ وأسبابه باأللم شعورهم وأن واالنقباض؟ الحزن
واالنرشاح الرسور عىل الباعثة الجميلة الطبيعية املناظر إىل يأتي هذا صاحبنا حتى
كما — طويًال عهًدا فرنسا يف عشت لقد وأفكار! مشاعر من علينا عرض بما فيسوِّدها
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وصفتني هذا ومع ونشاًطا، ورسوًرا فرًحا املرصيني زمالئي أكثر من وكنت — تعلمون
غريي؟ رأين لو فكيف كذلك أنا كنت فإذا منقبض، متشائم حزين بأني سيدة من أكثر

وحرسة. أىس يذوب بكَّاء بأنه لوصفنه إذًا
بني الدقيقة باملقارنة الحقيقة هذه يل تجلت أن بعد كثريًا األمر هذا يف فكرت لقد
أشهًرا إنجلرتا يف أقمت عندما وكذلك أنفسهم، والفرنسيني فرنسا يف املرصيني الشبان
علَّة إىل أهتِد فلم األسباب وبحثت األمم؛ هذه من وغريهم املرصيني ورأيت أشهًرا، وأملانيا

جازمة.
إىل أقرب أو حارٍّ جو يف غالبًا يعيشون فالرشقيون ؛ الجوَّ السبب كان ربما ج:
الكرب يُسبب والحر الربودة، إىل أقرب أو بارد جو يف يعيشون والغربيون الحرارة،
النشاط عىل وتبعث الدم تُجري والحركة الحركة، إىل يدعو والربد الصدر، وانقباض
واألصدقاء األرسة اجتماع إىل يدعو عندهم البارد الجو أن ذلك إىل أضف السأم. وتُذهب
النار إىل سكونهم ويف حولها، واالجتماع املدافئ يف النار وإشعال ونساء، رجاًال البيت يف
طول به تتغذى للنفوس وغذاءٌ والرسور، لألنس مبعٌث وبهجتها بلطفها املرأة ومعهم

املنظر. يتجدد حتى اليوم
ما الرشقية البالد ففي صالًحا؛ سببًا أجده لم ولكن فكرَت، كما هذا يف فكَّرُت ب:
ذلك ومع ولبنان، كسوريا السنة أيام أكثر يف الربودة إىل أميل يكون وقد جوُّه يعتدل
الطبيعية املدافئ فيه والرشق املدافئ إىل الفرح نسبت إنك ثم واحدة! الرشقية فالطبيعة
إذا اإلنسان أن يف خلدون ابن كلمة تقرأ ألم يُجمده، والربد الدَم يُجري والحر الكافية،
أن فهب نفسه؟! وتبسط دمه تنشط الحمام حرارة ألن الغناء؛ إىل أميل كان ام الحمَّ دخل
وانبساط الدم جريان إىل يدعو ما هذا يف أليس حماًما، كله كان حتى جوِّنا يف اشتدَّ الحر
أنه كما والحزن، للفرح مقياًسا «الرتمومرت» لكان صحيًحا تقوله ما كان لو ثم النفس؟
— كالمك عليه دل ما بعض يف يكون قد البطالن! ظاهر وهذا والربودة، للحرارة مقياس
والرشق؛ الغرب يف املرأة موقف وهو الصحة، من يشءٌ — اإليضاح كل توضحه لم ولو
الحب باب ويف العامة، الحياة ويف املجتمعات يف والنشاط الرسور مبعث الغرب يف فاملرأة
ال هذا حتى ولكن الرشق؛ يف كذلك وليست الغرب يف الهموم بلسم وهي العمل، باب ويف

كافيًا. أراه
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ونظمها االجتماعية الحياة إىل يرجع والتشاؤم الحزن انتشار يف السبب أن عندي أ:
واستئثار ونهب سلٌب الحكام، ظلم أثقال تحت رازح السنني مئات منذ فالرشق وتاريخها؛
النفس تقتل وسطوٌة الشعب، فقر يف إغراق يقابله الرتف يف وإرساف العيش، بطيبات
غري وتقديم واملحاباة بالرشوة عدٍل ضياع من مخزية ومناظر وامللق، املذلة عىل وتحملها
لتزيني كسبهم وأخذ العاملة، والطبقات الفالحني عىل وتسلُّط الكفء، وإهمال الكفء

يأكلون. ما يجدون يكادون ال بؤسهم يف وتركهم أغنيائهم، قصور
وغضن كاهلها، أثقل حتى ذلك عليها وتراكم وأسًفا، أًىس النفوس مأل هذا كل
من رأت فِلما تشاءمت وإن قلبها، من ال فمها فمن ضحكت فإن نظرتها، وحريَّ جبينها
— جنازة؟ يشيع من يضحك كيف أو مأتم، بيته يف َمن يفرح وكيف أملها. خيبة تتابع
— القى ما كثرة مع اليوم إىل حيٍّا بقائه من العجب بل وتشاؤمه، حزنه من العجب ليس

ألثقاله!! احتماله قوة من وأعجب القليلة، ضحكاته من ألعجب إني
يضحك بدأ قليًال االجتماعية الرشق حالة تتحسن بدأت ملا أنه أقول ما عىل ودلييل

عالية. ضحكتُه انفجرت َل أمَّ ما تمَّ فإذا قليًال، قليًال
فجددنا الغزير، باملطر ينذر السحاب وأخذ الشمس عنُي واحتجبت الجوُّ واكفهرَّ
فضيَّفونا، فاستضفناهم، البوليس»، «مخفر إال نجد فلم فيه، نحتمي ملجأ لنرى السري
طعام من يحمله ما منا كل وأخرج — املوضوع مع والربق والرعد واملطر الجو وانسجم

لألكل. شهيتنا فوق املوضوع إلتمام شهيتنا كانت ولكن األكل، وبدأنا بسيط،

الدين، إىل يرجع عندي السبب كان ربما :— الحديث بدأ َمن وهو — األول قال
ويُرجع للدين، ويغضب للدين يتحمس دائًما عرفته فقد «أ» صديقي يؤاخذني أالَّ وأرجو
يكتم أن وأرجو رذيلة، كل به التمسك ولعدم فضيلة، كل وحارضه ماضيه يف للدين

يقتنع. فقد حديثي أتمم حتى غضبه
متوازيني وكانا والرتهيب، الرتغيب ركنني: عىل يعتمد كان أصله يف اإلسالم أن أرى
عدم يقابله بالعقوبة والتهديد الجحيم، يقابله والنعيم النار، تقابلها الجنة متعادلني؛
وضؤلت التخويف نغمُة علت األول القرن بعد ولكن وهكذا؛ هللا، رحمة من التيئيس
بالنار الدين أدب فمألوا البرصي، الحسن هؤالء رأس عىل وكان األمل، نغمة بجانبها
قلوب انخلعت حتى ذلك يف يُفِرطون زالوا وما وشدتها، اآلخرة من والخوف منها، والرعب
وكلما ندموا. استمتعوا وإذا استغفروا، ضحكوا إذا فصاروا والجزع، الهلع وتوالها الناس
وشمله وجوٌم الجوَّ وساد يأًسا، القلوب فزادت علوٍّا، النغمَة هذه زاد العلماء من جيل أتى
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ولم روا فنفَّ بعكسه عملوا تنفروا»، وال وا «برشِّ بالحديث العلماء يعمل أن وبدل الخوف،
وكانت الكآبة. وتعلوهم ويتشاءموا الناس يحزن أن كله هذا بعد عجب فال — يُبرشوا
وكانت الدين، رجال سلطة سادت ملا الوسطى القرون يف الغرب يف بعينها النتيجة هذه
إىل الدعوة كانت النهضة وأتت العلة زالت فلما املسلمني، من الدين رجال نغمَة نغمتهم

والرسور. البهجة فكانت بها، واالستمتاع الدنيا الحياة تقدير

النار وصف يف زادوا كما الدين ورجال وأنذر، برشَّ فاإلسالم صحيح؛ غري قول هذا أ:
الفجور، عن الناس ردُع وعقابها بالنار التخويف من وغرضهم الجنة، وصف يف زادوا
إذا للرسور تبٍّا واستهتارها؟ ومباهجها مباذلها يف أوروبا تعجبك فهل فعلوا، وحسنًا
الحدة من يشء يف ذلك (قال االستقامة مع الحزن مرة ألف منه ولخريٌ النتائج، هذه أنتج

والغضب).

وسيلة يف فنفكر املطر، وانهمال الرعد صوت فنسمع الصمت يسود آلخر حني ومن
الحديث؟ بدء من كلمة منك نسمع لم إنَّا (د) سيد يا أنت رأيك وما العود،

بني أبديه رأي وعندي وجدلكم، أقوالكم من علًما وأستزيد بحديثكم أستمتع إني د:
— فالفنون وغناء. وموسيقى شعٍر من الفنون، هي السائد الحزن سبب أن هو آرائكم،
يميل العربي الشعر رأيت وقد مشاعرها، يف وخاصًة الشعوب قادة هي — نظري يف
«سكت كلثوم: أم قالت أن إىل نبك» «قفا القيس: امرؤ قال حني من الحزن إىل دائًما
الشعراء إن املنسكب. والدمع الحزين الشعر من يُحىص ال ما وبينهما تكلم»، والدمع
كاد حتى الحزين الوتر عىل إال كثريًا يُغنوا فلم أوتار ذا عوًدا أُعطوا الدين كرجال كانوا
بكاء، وهي للنفس مذلة واملديح بكاء. والرثاء بكاءٌ الحب الدموع. بحر يف يغرق الشعر
شقوا ثم الحبيب، فبكوا وأحبوا الديار، فبكوا وا تحرضَّ ثم األطالل، فبكوا الشعراء تبدَّى

هذا؟ بعد فماذا فبكوا، املجتمع ونقدوا فبكوا، وتصوَّفوا الشقاء، فبكوا
شعر من أنت وأين وبطولة؟ قوة يفيض الذي وأمثاله عنرتة شعر من أنت فأين أ:
الثائر املتنبي شعر من أنت وأين أذنيه؟ إىل الحياة متع يف انغمس الذي نواس أبى
إىل تنظر أن الحكم يف العدل أمن املرح؟ العاشق زهري البهاء شعر من أنت وأين القوي؟
القوي؟ شعر إىل تنظر وال الضعيف ِشعر إىل وتنظر ضحك، من إىل تنظر وال بكى من
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الخمر عىل بكى فإنه نواس؛ أبي يف رأيك أرى ال ولكني ذكرت، ما عني يَِغب لم د:
يرضب الذي قوة ولكنها ا حقٍّ قوي شعره فإن املتنبي؛ يف وال الحبيب، عىل غريه بكى كما
شعٌر العربي الشعر أتمناه الذي الشعر إن األمل. فيفتح س يحمِّ الذي قوة ال فيوِجع،
عىل الشاعر قوة فيه تستند وبالحرية، وبالحياة وبالعزة بالقومية الشعور فيه قوي
البديع، رضوب يف اإلمعان عىل وال الخيال يف اإلرساف عىل ال القلب وحرارة الشعور صدق
الغربيِّ الشعر بعض يف إن الحزين. بالشعر قيس إذا قليٌل العربية شعر يف القْدر وهذا
ضاحك شعر من بجانبه كان بما واستوى اعتدل هذا ولكن هياًما، ودموًعا أيًضا حزنًا
أما وتعادلتا. استوتا امليزان تَي ككفَّ النوعان فكان الحياة، عىل ويبعث النفس يفتح قويٍّ

ا. جدٍّ شائلة وكفة ا، جدٍّ راجحٌة فكفٌة عندنا
وهو واحد رضٌب الغناء ولكن رضوبًا، الشعر يف إن الشعر؛ من أسوأ عندنا والغناء
والبعد والقرب والفراق، الوصال يف الذائب والقلب املجروحة، والكبد املسفوحة، الدموع

قال: كالذي بدموع إال حبَّ ال كأن والصد، والرضا

ب��رُد ل��ه ل��ي��س األح��ش��اء ع��ل��ى وح��رٌّ ع��ب��رٌة ث��م زف��رٌة إال ال��ح��بُّ ه��ل
ي��ب��ُدو ي��ك��ن ل��م أرض��ك��م م��ن َع��َل��ٌم ل��ن��ا ب��دا إذا ت��س��ت��ه��لُّ دم��وع وف��ي��ُض

املغني أدوار وأحب لبكائه، املوسيقى فتبكي املغني يبكي للغناء، صدى واملوسيقى
السامعني، دموع أجريا إذا لهما ومرحى املوسيقى، وكذلك أحزن، ما الناس وإىل إليه

املحبني!! آهات القلوب أعماق من واستخرجا
َمدينة األمم من فكثريٌ الحزن، من الرشقيني نفوس يف شاع ما سبب نظري يف هذا كلُّ
وموسيقيني وُكتَّاب شعراء من للفنانني الحياة عىل وإقبالها مها وتبسُّ وعظمتها بقوتها

السامعني. تُضحكوا الفنانني وأضحكوا الناس، يصلُح الفن فأصِلحوا ومغنِّني؛

مضيفنا فسألنا يدمع، يزال ال والسحاب ، تسحُّ تزال ال السماء وإذا لحظة، وصمتنا
تحملنا. سيارة لنا يستوقف أن

بكى أم الشعراء، بكى ملَّا الشعب أبكى نتيجة؟ أم سببًا هذا أترى ولكن ب:
لهم غنُّوا ألنهم الشعوب؛ يُطربون إنما الفنانني أن أرى إني الشعب؟ بكى ملا الشعراء

أعجبهم. ما قويٍّا غناءً لهم غنوا ولو مشاعرهم، عىل
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له، ينقاد وال الشعب يقود القوي فالفنان الفنان؛ ضعف من سيدي يا هذا د:
عىل يحملهم ثم تعاليمه، يف بالجديد الناس عىل يطلع كالنبي وراءه، ال أمامه ويسري

قلبه. قوة من هللا له هيأه وبما ربه، من يستمدها التي بقوته الجادة
عالمة عدِّهما ويف والبكاء، الحزن قدر من الحطِّ يف بالغتم أنكم ترون أال ولكن أ:
ألم النفس؟ وصفاء القلب وطهارة الشعور رقة عالمة الدمعة أليست األمة؟ ضعف
تُثري وامللهاة الدمع تُثري واملأساة امللهاة؟ من وأنبل أرقى املأساة إن الفالسفة: كبار يقل

الضحك!
يقول: والشاعر

ك��ج��اري��ه ال��م��ع��ن��ى ف��ي ال��دم��ع وج��ام��ُد ك��ف��اِق��ِده ال��م��ع��ن��ى ف��ي ال��ص��ب��ر واج��ُد م��ا

القايس. الضاحك الالهي من الخري قبول إىل أقرب الدامع الحزين إن
ويبعث النفس، يقبض الحزن هو نكره ما وإن ألوان. والدمع ألوان الحزن إن ب:
خري، أيُّ منها يُرجى ال الحزن من النوع بهذا األمة وإن الحياة، عن ويرصف اليأس عىل
وال أوتاٌر اإلنسانية النفس إن الرسور؟ يف تكون وال الحزن يف الشعور رقة تكون وملاذا
ولكن الحزن، من بأس ال للنفس. فقتٌل فقط تبكي أن فأما جميًعا، عليها نوقع أن بد

تمام: أبي قوُل حكيت الذي شاعرك قول من وخريٌ الرجال، حزن

ي��ت��أوَُّه ح��رِّه م��ن وف��ؤاده األذى ع��ل��ى ال��ك��ري��ُم اب��ت��س��م ول��رب��م��ا

ما مقاومة يف يعمل ولكن ويتأوه يبكي، ال ولكن يشعر فهو كريم، معنى وهذا
الطفل أن ترى أال ويستزيده. بالخري ويفرح يدفعه، ولكنه الرش من يألم منه، يتأوه
إزالة عن ويعجزون يتأملون ألنهم يبكون األطفال إن الرجل؟ يبكي ال حيث كثريًا يبكي
يتألم طفل الرجال من الباكي فالحزين للعجز؛ ولكن لأللم يبكون ال وهم األلم، أسباب
أو أطفاًال األمة تكون أن أتريد يعجز ال ألنه يبكي؛ وال يتألم القويُّ والقادر ويعجز،

… تريد أو رجاًال،
منازلنا، إىل وعدنا ينهمر، واملطر فركبنا بالحضور، إيذانًا زْمَرتها السيارة َرت وزمَّ

حوارنا. يف هائمة أفكارنا
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مهرجان أيام دمشق يف باالس» «أوريان فندق يف قضيتها التي األيام تلك أنىس لست
باألسئلة ويمطرهم الوافدين، العلماء حول يتحلق السوري الشباب وكان املعرِّي،

األدبية. والسياسية االجتماعية
يعملوا أن يجب فيما الحرية «الحرية»؛ فهو األسئلة هذه يميز طابع هناك كان إن
يعتنقوه؛ أن يجب الذي واالجتماعي السيايس املذهب يف والحرية أمتهم؛ ولصالح ألنفسهم
كيفية يف والحرية يذرون؛ وما يأخذون ماذا الحديثة، املدنية إزاء موقفهم يف والحرية

املدنية. ومطالب اإلسالم مطالب بني التوفيق
هذه يف حائر كله الرشقي فالشباب السوري، الشباب عىل مقصوًرا األمُر وليس

حائرون. األمر وأويل املثقفني كل بل وأمثالها، األمور
العالم. يف عامة وأسباٌب قطر، كل يف خاصة أسباٌب الحرية ولهذه

يف يميش كالسائر جديده، يَبِْن وملَّا قديمه، هدم ألنه حائر؛ اليوم كلَّه العالم إن
عىل املصلحون نقَم يتجه. أين حار الطرق مفرتق إىل أتى إذا حتى امَلْعَلم الواضح الطريق
الصناعة حماية يف املغاالة إىل أدت وألنها التناحر؛ حد إىل التنافس جرَّت ألنها الوطنية؛
عىل ورجالها وسياستها وتجارتها صناعتها أمة كل وفرِض الوطنية، والتجارة الوطنية
الحروب هذه إىل أدت حتى األمم بني والغرية والحسد العداوة نريان وأُشعلت مستعمراتها،
تتنافس الحرة للتجارة البالد تفتح أن الوطنية، محل اإلنسانية تحل بأن ونادوا الطاحنة،
الخطط هذه م ترسُّ كيف ولكن إليهما. وما والجودة الرخص أساسه مرشوًعا تنافًسا
نتخلص وكيف أرضارها، وتتجنب الوطنية مزايا عىل يُحافظ وكيف اإلنسانية، لربنامج
يقودهم أن ال العام الرأي يقودوا أن عىل القادرون الساسة وأين نفوسنا، يف قيم إرٍث من

حائرون. فالناس بعُد، يتبني لم هذا كلُّ العام؟ الرأي
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وتؤججها، الوطنية تخدم وإنه العلل، علة إنها وقالوا: الرتبية من آخرون وَشَكا
والخصومة للحرب وتِعدُّ واألمة، الجنس وعصبيَة النظر ضيَق الناشئني نفوس يف وتبعث
هذا يعمُّ وكيف اإلصالح؟ كيف ولكن الحكم؟ نظم تصور يف قبلهم من آثار عىل والسري
متسامحون اآلخرون بينما والخصومة، بالوطنية قوٌم يتسلَّح ال حتى كلها األمم اإلصالح
— ُعرف لو — اإلصالح ذ ينفَّ وكيف واإلخاء؟ والعطف اإلنسانية عىل تعاليمهم سون يؤسِّ
تُحافظ التي حكومتهم عقلية جنس من عقليتهم والتعليم الرتبية زمام عىل والقابضون

حرية. موضع هذا ثائًرا؟ جديًدا كان إذا خصوًصا الجديد، وتكره القديم عىل
الذِّمم، فضاعت الروح وماتت األمم، ففسدت الدين ضاع يرصخون: الدين ورجال
فعل ماذا ولكن النفس، محاسبة إىل لضمري ليعود حياته إىل الدين بعودة إىل نجاة وال
وحقيقة فيها، ضَعة ال أخالق وسمو فيها، مادية ال روحانيٍة ديَن روه ليصوِّ الدين رجال
ال لإلنسانية وخدمة فيها، شائبة ال نفس وصفاء فيها، ضيق ال وسماحة فيها، خرافة ال
وربه العبد بني العالقة وتصفية فيه، رجعية ال االجتماعي التقدم عىل وعون فيها، كراهية
موضع هذا واألغراض؟! والشهوات واالستبداد السياسة خدمة عن وتجرد تكديرها، ال

حرية.
متقاطعة فأمٌم البالء، سبب للدول الحايل النظام أن ينادون السياسيون واملصلحون
الشعوب وتوجيه غريها؛ حساب عىل الغنائم وكسب النظر ضيق عىل سياستها ترتكز
شيوعية بني العالم تتنازع ونظٌم شعبها، ملصلحة الحكومة توجيه ال حكومتها ملصلحة
من املاليني وفناء معسكرات إىل العالم انقسام إىل تنازعها ويؤول وديمقراطية، ونازية
يجب التي النظم هي ما ولكن ذلك. وغري للحرب، والفنون العلوم وتسخري البرش، بني
توضع ما لرسعان ينفذها؟ الذي وَمن الجميع، عىل تُفرض وكيف القديم، محلَّ تحلَّ أن
أيام يف يقال ما السلم يف ينفذ فكيف السلم، يف تُنىس ثم الحرب، يف اإلنسانية املبادئ

حرية. موضع أيًضا هذا الحرب؟
األرسة أفراد عطف ضاع فقد الفاضلة؛ األخالق ضياع من يشكون األخالق ورجال
حرمة وضاعت املال. رب عىل والعمال العمال، عىل املال رب وعطف بعض، عىل بعضهم
فشت كما الفضيلة قيمة يف الشك وفشا املعاهدات. ُحرمة ضاعت كما واملبادئ القوانني
ال األخالق وكتب والنصائح املواعظ إن لإلصالح؟ السبيل كيف ولكن العقول. يف الفوىض
فهنا فيه! وحريتنا صعوبته أبنَّا وقد واالجتماعي، السيايس اإلصالح يدعمها لم ما تؤثر

كتلك. حريٌة
أمثاله. ومن هذا من الحرية يف غارٌق كلُّه العالم
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بمصري مرتبط مصريه إن حريات. بل العاملية، الحرية هذه بجانب أخرى حريٌة للرشق ثم
للغرب، أٌخ كأنه للرشق فتنظر االجتماعية والعدالة اإلنسانية املبادئ تتغلب فهل العالم،
األخ بيد الكبري العادل العاقل األخ يأخذ كما يتقدم، حتى بيده يأخذ عنه تخلَّف إن
مجد إعالء يف معه للتعاون ويؤهله إعداد، خري ملستقبله ويُعدُّه ويمرِّنه فيعلِّمه الصغري
يتوىلَّ الكبري الظالم كاألخ فيكون املايض يف سلكه ما الحارض يف معه يسلك أو األرسة؟
الفساد عىل ويعينه بجهله، ينتفع ألنه يعلِّمه وال ماله، فيسلبه الصغري عىل الوصاية
بالخوف، مشوبة هذا يف وحريته حرية! موضع هذا صالحه؟: من له خريٌ فساده ألن
الحاكم مصلحة يف ليس واالضطراب االضطراب، إىل يؤدِّي والقلق القلق، مبعث والخوف

املغلوب. وال الغالب ال املحكوم، وال
ويريد القديم الترشيع نظام يريد القديم املثل إىل فداٍع الدعاة؛ توزَّعته قد هو ثم
سفور فال القديمة؛ واألوضاع بالعادات التمسك ويريد القديم، األساس عىل التعليم
املدنية تقرها أن إال الغربية املدنية من أخذ وال الحديث، الترشيع من أخذ وال للمرأة،
الرشق ونقل يشء، كل يف التجديد إىل يدعون ودعاة ا؛ جدٍّ ضيقة حدود يف وإال القديمة،
مقتسمون دعوتهم، يف جادون وأولئك وهؤالء شؤونه. وكل وتربيته نظمه يف الغرب إىل
اآلخرين األوَّلون يرمي نظرهم. وجهة القوية بالرباهني مؤيِّدون بينهم، فيما الشباب

حائر! بينهما والشباب بالجمود، األولني اآلخرون ويرمي بالتهور،
تقسمتهم العليا، املثل عىل ومتوزعون منقسمون بينهما فيما التجديد دعاة ثم
إىل ينظرون وكثريون بعض، عىل حرٌب وبعضهم االجتماعية، واملذاهب السياسة املذاهب

الحق؟ أين صدورهم: أعماق من فيرصخون وهؤالء، هؤالء
العامة. الحرية بجانب خاصة بحرية الرشق ُرمي فقد بحرية، الغرب ُرِمي إن

أشفق ولكن النشاط؛ ودليل الحياة، دليل فهي أمقتها، وال الحرية هذه أكره لست
عالجه يف تضاربت املريض أو مسلكه، يف الضالِّ طريقه، يف الهائم عىل إشفاقي أهلها عىل

األطباء. أقوال
املتميزين، الزعماء ندرة الشباب، لحرية سبٍب وأكرب إلشفاقي، سبب أكرب ولعل
النفوس يف يبعث القوي الزعيم إن صالح. رأٌس يقودهم ال الصالحني األعضاء وكثرة
مفرتق عند الطريق تعنيِّ حادة وعينًا الرتدد، تأكل حارَّة وناًرا بالحرية، يذهب قويٍّا إيمانًا
بة املتشعِّ اآلراء بني ويوحد أثر، لها يكون فال الخالفات يلتهم القوي والزعيم الطرق،
يف الرؤساء تقارب إذا والويل به. يعبأ ال من إال الجميع، به يؤمن واحد رأي منها فيكون
بميزته. العتقادهم هم ويسريِّ لكفايته، يخضعهم أن ممتاز رئيٌس يضطرهم ولم الكفاية،
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والضالل نجًما. السديم يتكون كما الزعامة، تخلق الحرية أن علَّمنا الزمان ولكن
الصادق. للفجر إرهاًصا الكاذب الفجر يكون كما الهدى، يسبق
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ما يفعلون وشأنهم الحكام ترك وهو املاضية، العصور من بغيًضا إرثًا ورثنا لقد
إن القدر، فريضة الُحْكم بأن العقيدة آثار من أثٌر وهو ربهم؛ عند وحسابهم يشاءون
والقدر ظاملة، حكومة له فهيَّأ قهره شاء وإن عادلة، حكومة له فهيَّأ الشعب رحَم شاء
صالًحا الشعب كان إذا أنه القدر قوانني من يُعرف ما وكلُّ حساب. بال يشاء ما يفعل
عوقب الخطايا ارتكب إذا وأما عادلة، حكومة له هللا هيَّأ أُِمَر كما الدينية الفرائض يؤدِّي

ظاملة. بحكومة
أخرى وبعبارة السلطان، عن يبتعد من هو هذا عىل بناءً الطيب الرجل نموذج وكان
أمكن، ما للعبادة ينقطع وإنما عملهم، ينقد وال عطاءهم، يأخذ فال الحكم، رجال عن
الفقري، إىل اإلحسان تنحرصيف تكاد وهي الصالحة، فباألعمال الدنيا أعمال يف شارك فإن
املثل هو هذا فنرى القديمة الكتب يف ونقرأ ذلك. ونحو العريان وكسوة الجائع، وإطعام
كان إن مسجد وبناء وصدقة فقريًا، كان إن بذلك واالكتفاء وعزلة، عبادة للرجل، األعىل
الصعود إليها يستطيع ال الشمس؛ من كموقفه فهو الحكومة من الشعب موقف أما غنيٍّا.
حرارتها يزيد وال القيظ، اشتد إن حرارتها يغريِّ أن يستطيع وال النزول، إليه تستطيع وال

الشاعر: قال كما الربد، اشتد إن

ج��م��ي��ًال ع��زاءً ال��ف��ؤاد ف��ع��زَّ ال��س��م��اء ف��ي م��س��ك��نُ��ه��ا ال��ش��م��س ه��ي
ال��ن��زوال إل��ي��َك ت��س��ت��ط��ي��ع ول��ن ال��ص��ع��وَد إل��ي��ه ت��س��ت��ط��ي��ع ف��ل��ن

شأن إعالء من اللون بهذا الوسطى العصور يف العربي األدب من كثريٌ ن وتلوَّ
واإلشادة األمر، من أيديهم نفضوا الذين وَمْدح رش، أو بخري له التعرض وعدم السلطان
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فهربوا السلطان ولعطاء فامتنعوا، وللقضاء فأبَْوا، الحكم يف للمشاركة ُدعوا من بشأن
القبيل. هذا من واألمثال واملواعظ بالِحَكم وامتأل —

كانوا كما الشعراء، مثل الدنيا أهل فأما والورع. الزهد وأصحاب األتقياء شأن هذا
بحسن الحاكم وصف يف وإفراٌط البديع، يف وتفنٌّن املديح، يف فإغراٌق — يسمونهم
كرَم يفوق كرٌم األْلِف فإعطاء بالرش؛ أتى إذا ويُمدح بالخري، أتى إذا يُمدح الصنيع،
وهكذا. حكمة العادية والكلمة ظرف، امللذات يف واالنهماك حزٌم، الربيء وقتُل السحاب،
للمغنيات. «كاملطيِّب» إيجابيون وقوم رش، وال بخري يتعرضون ال سلبيُّون قوم فهناك

النادر!! القليل يف إال فال، للحكم ونقٌد بالرأي جهٌر فأما
الثورة قبل أوروبا يف الشأن هو وكان الروماني، العهد يف أيًضا الشأن هو هذا كان
يكون أن ويجب صغري، حدٍّ إىل وعندنا كبري، حدٍّ إىل عندهم تغريَّ هذا كل ولكن الفرنسية،

كبري. حد إىل — أيًضا —
أرسته، فعن قليًال اه تعدَّ فإن نفسه، عن فقط مسئوًال الفرُد كان املاضية العصور يف
األمة يف الفاسد أو الصالح فالحكم اليوم أما وحده، القدر عنه مسئوًال الحكُم وكان
فيها يجري كيف املعارف وزارة عن مسئولون وهو وأنت أنا — فرد كل عنه مسئوٌل
وزارة وعن العدالة، تحقيق فيها يجري كيف العدل وزارة وعن والتعليم، الرتبية نظام
وزارة وعن أرض، أبعد يف ح فالَّ ألحقر الكايف واللباس الكايف الغذاء يصل كيف التموين
أو حلَّتها وكيف األجنبية، األمم وبني بينها املرصية املشاكل يف فعلت ماذا الخارجية

أهملتها.
نرىض ال أو فتبقى، سياستها عن نرىض هل ككل؛ كلِّها الوزارة عن ومسئولون

تسقط؟ أو فتُعزل
ونصيب نشاء، حسبما نوجهها األرض يف كرٍة إىل السماء شمس من الحكُم ونزل

رجعة. غري إىل قذفناها وإال فيها، أطاعت فإن نشاء، الذي الغرض بها
الخيانة، من مّكنَّاها الذين نحن أنفسنا؛ من فلنشك خانت وزارة من شكونا فإذا

العدل. عىل حملناها الذين نحن إذ فلنغتبط عدلت وزارة مدحنا وإذا
من ولكن صومعة، يف ويعتزل العمل عن ى يتنحَّ من ال الطيب الرجل أصبح لقد
من ولكن والباطل، بالحق يَمدح من ال الطيب الشاعر وأصبح يقول؛ كما ويعمل يقول
مشاعره عن يعرب َمن ذلك من وأكثر الذم؛ يجب حيث ويذم املدح يجب حيث يمدح
أعمال نقد يف بل فقط، عريان وكسوة فقري إعطاء يف ليس الصالح والعمل صدقن، يف

املصلح. ولكنه القديس هو ليس والبطل أيًضا، الحكومة
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هلل وما لقيرص لقيرص ما دعوا يقول: الذي الشعب هو ليس للبقاء الصالح والشعب
بالظلم مرهًفا شعوًرا ُمنح الذي هو ولألمة؛ هلل هلل وما لقيرص ما يقول: الذي ولكن هلل،
ظلم» «ال وقال: رصخ رآه فإذا الحكومات، يف الوزارات، يف الرشكات، يف كان، حيث يمقته

ِفيِه. بملء
ال فهو — الدم ينقي ولكنه الجروح، بتضميد يكتفي ال من للبقاء الصالح والشعب

الفضيلة. لتدعيم يعمل ولكنه الرذيلة، عىل بالبكاء األول يقنع كان كما يقنع
فمكافحة العمل؛ ميدان موطنها إنما البطولة، موطن الدير وال الصومعة تعد لم
وواجباته بحقوقه الشعب وتنوير الفرض، عن تزيد صالة ألف من هللا عند أفضل املالريا
الرهبنة!! من هللا إىل أقرب والفالح والعمال الصناع حال وتحسني الدائم، الصوم من خريٌ
أموالهم يف األغنياء عىل واجبًة الزكاة فليست أوسع، بمعنى الزكاة نفهم وأصبحنا
قدرته، يف والقادر فنه، يف والفنان علمه يف العاِلم عىل أيًضا واجبة هي وإنما فقط،

املجتمع. لخدمة يؤديها زكاة عليه كلٌّ مواهبه، يف واملوهوب
ترعى التي العادلة الصالحة الحكومة إقامُة كافًة الناس به يطاَلب واجٍب وأوُل

الشعب. حقوق
تستطيع ال الظاملة الحكومة إن أقول: بذلك؟ القيام الشعب يستطيع وكيف تسألني:
يشعر قلٍب من صاعدة واحدة رصخة كله الشعب رصخ إذا واحًدا يوًما منصبها يف البقاء
والنائب صحيفته، يف والصحفي املعمل، يف والعامل الشارع، يف الكناس رصخها بالظلم؛

برملانه. يف
باملعنى ال ولكن صحيح، حٌق وهو عليكم» يَُوىلَّ تكونوا «كما األثر: يف ُروي لقد
ارتباط بمعنى ولكن صالح، بحكومة القدر عليكم منَّ صلحتم إذا أنكم وهو الشائع،
حتى تصلح ال األمة ألن الحكم؛ صلَح األمة صلحت فإذا باملعلول، والعلة باملسبب السبب
تزجره أو تنقده أو هه لتوجِّ لسانها وتستخدم يفعل، ماذا تعرف الحكم عىل عينها تضع
واألدباء والكتَّاب واملنافقون املخادعون وأخذ يشاء، ما يفعل تركته هي إن وأما —
وهو اإليمان، بأضعف أخذوا أو بحمده، ويسبِّحون ظلمه يُطرون والصحف والشعراء
ما الحق ومن ظامًلا. وحاكًما فاسدة حكومة محالة ال النتيجة كانت بالقلب، االستنكار

الطيب: أبو قاله
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يُ��ظ��ل��م ال ف��ل��ع��لَّ��ُه ��ة ع��فَّ ذا ت��ج��ْد ف��إن ال��ن��ف��وس، ِش��يَ��م ِم��ن وال��ظ��ل��م

ا عامٍّ ورأيًا ظلمه، عىل ظامًلا تُِقرُّ ال أمة يرى أن مثل ظلمه من حاكًما يمنع وليس
وينقدها أعماله يحلل وشعبًا به، يشعر عما رصاحة يف يعرب ثم بالعدل، يشعر جريئًا

ويقوِّمها.
أعني ولست وتثقيفه، بتنويره إال الدرجة هذه إىل شعٌب يصل أن يمكن وليس
وخطب والراديو واملجالت بالصحف العامة الثقافة ولكن الخاصة، العلمية الثقافة
يف مثقف من فكم يوم، كل تواجهنا التي الواقعية املوضوعات يف ذلك إىل وما املساجد،
مما وال الدنيا، أمور من شيئًا يفهم ال ثم والكيمياء، والطبيعة والرياضة والرصف النحو

مظالم. من حوله يجري
رأٌي له يكون أن أمكن العامة واالجتماعية السياسية الثقافة هذه الشعب ثُقف فإذا

العدل. عىل ويحمله الحاكم يخيف عام
وأن القدر، عمل من وليست عمله، من الحكومة أن الشعب يفهم أن واجب أول إن
من الشعب لحالة منعكسة صورة ورشدها وضاللها وخطأها وصوابها وعدلها ظلمها

إهمال. أو ورقابة خمود، أو وتنبه ضعف، أو قوة
غري الرجل شأن ذلك يف شأنه ولكن عادل، بحاكم الغافل الجاهل الشعب يُرزق قد
تنبه هي املستمرة للعدالة الحقيقي الضمان إنما «اليانصيب»، يف ورقًة كسب املستحق

وشجاعته. ورقابته ويقظته الشعب
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من وننتقل األصيل، وقت يف الرب رأس يف البحر شاطئ عىل نميش وأنا، صديقي هذا
ومصري الحرب أخبار إىل الرب، ورأس اإلسكندرية بني املفاضلة إىل الجو عن الحديث

للعالم». املستمر «التقدم نظرية يف الجدل يف ننغمس بنا إذا ثم العالم،
اليوم، منه خري غًدا وهو أمس، منه خري اليوم فهو مستمر، تقدم يف العالم إن قلت:
ينشدون واليوم ماضيهم، يف األعىل َمثََلهم فيه ينشدون كانوا زمان الناس عىل أتى وقد
وهي: اسمه، عني غاب لكاتب لطيفًة جملًة قرأت أني وأذكر مستقبلهم. يف األعىل مثلهم
فريون املحَدثون وأما فانحدروا؛ اآللهة نسل من أنهم يعتقدون كانوا اليونان قدماء «أن
فشيئًا، شيئًا العالم انحطاط يف النظر نوَعْي يمثل وهذا فَسَمْوا» القرود نسل من أنهم
من خريًا معينٍة أمة مايض يكون قد التقدم. بهذا يؤمن ممن وأنا فشيئًا؛ شيئًا تقدمه أو
وقد — اآلن حادث هو كما — بعًضا بعضه فيها يكرسِّ وقفًة العالم يقف وقد حارضها،
العالم إىل نظرت إذا ولكن الفوىض، يف وتقع القائم، النظام فتدك األمم يف الثورات تقوم
ليثب، يقف فإنما وقف وإذا دائًما، يتقدم رأيته املختلفة، أزمانه ويف ، كلٌّ هو حيث من
الفوىض يف وقع وإذا القديم، الَخْلق من خريًا جديًدا خلًقا فليخلق بعًضا بعُضه كرس وإذا
فيُبنى الجديد يبَىل ثم متينًا، جديًدا نظاًما البايل القديم النظام أنقاض عىل فِليبنى حينًا

األمام. إىل خطوة جديد بناء وكل وهكذا، منه، خريٌ

الخامس. الجزء يف و(٦) و(٥)، الرابع، الجزء يف (٣) ،(٢) ،(١) منها نُرش مقاالت عدة عنوان 1
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كان أيام الوسطى القرون ففي لإلنسانية، نافعة — صحتها مع — الفكرة وهذه
والتشاؤم، اليأس عليهم غلب أمامهم ال خْلفهم الذهبي عرصهم أن يعتقدون الناس
األمام، إىل يسريوا أن ال الوراء إىل يعودوا أن األعىل َمثلُهم وكان عزائمهم، وضعفت
ونحوها، بالزندقة أمامهم ينظروا أن يدعوهم من كلَّ ورَموا الرجعية، فيهم وسادت
ألنهم بطيئًا؛ تقدمهم فكان ينقرض، ثم أجيال إال هي فما العالم، انتهاء قرب وتوقعوا
عرص جاء فلما السري. عن فُعوِّقوا التيار وعاكسوا بإرادتهم، ال أنوفهم رغم تقدَّموا
خلفهم، ال أمامهم الذهبي عرصهم رأوا املستمر، التقدم فكرة الناس واعتنق النهضة
املدى؛ أمامهم وانفسح َوثْبَتُُهم، واتسعت تقدمهم، فتضاعف التيار، مع السري إىل فسارعوا
الفكرة هذه الرشق يعتنق أن ويجب سعيد. بعيد مستقبٌل أمامها نظرهم يف فاإلنسانية
مستقبَلهم وينشدوا خلفهم، ينظرون مما أكثر أمامهم فلينظروا الغرب، اعتنقها كما
أمامهم. السري عىل فليستحثهم بماضيهم تغنَّوا إن هم بل بماضيهم، يتغنون مما أكثر
موجة إىل ونظرت — املوجة؟ هذه ترى أال ذلك! أظن ال قال: ثم ُهنيهًة صاحبي فكَّر
وهكذا، أخرى موجٌة وتتبعها تفنى، حتى رسيًعا تتقدم إنها — الشاطئ إىل مرسعة
نفسه؛ يعيد والتاريخ يتغري. ال والبحر الجزر، يحدث ثم املدُّ يحدث قد البحر، هو والبحر
مظهر يف النظر وجهة اختالف من ناشئ وبينك بيني الخالف لعل نفَسه، يعيد العالم ألن
ملصلحته، قوانينها وتسخري الطبيعة عىل اإلنسان تغلُّب التقدم مظهر عددنا فإن التقدم،
رأيك، فالرأي ومخرتعاته، مكتشفاته وكثرة كان، مما أكثر للعالم وفهمه عقله، ورقيَّ
رقّي وال آبائنا، من أسعد فلسنا أخالفك، فإني اإلنسان سعادة الرقيِّ مقياس عددنا وإن
شئت إن — الصحيح هو العكس كان ربما بل متاعبنا، من قلَّلت املخرتعات وكثرة العقل
فقراء ناًسا تحوي وضيعة عشش هذه أقوله: ما مصداق تر الرب رأس عشش إىل فانظر
وفيها التليفون، وفيها الراديو، فيها مرتفة، غنية عشش وهذه العقل، يف فقراء املال، يف
تستطيع هل ولكن مقاًما؛ وأعىل مستًوى أرفع أهلها وعقول الفاخر، واألكل املاهر الطباخ
األولني عشش بجانب مررت فلو ذلك! أظن ما األوَّلني؟ من أسعد اآلخرين بأن تجزم أن
باألكل ولذتهم أتم، صحتهم تكون وقد شامًال، كان بما والرضا عاليًا، الضحك لسمعت
للتقدم مثًال وتقيمهم أرقى، تعدُّهم الذين املمعودين األغنياء هؤالء ِمن أوفر البسيط
كما األمر وكان بالسعادة، تُصحب لم إذا املخرتعات وكثرة العقل رقيِّ قيمُة وما املستمر.

املتنبي: قال

40



(٧) الطلق الهواء يف

ي��ن��ع��ُم! ال��ش��ق��اوة ف��ي ال��ج��ه��ال��ة وأخ��و ب��ع��ق��ل��ه ال��ن��ع��ي��ِم ف��ي يَ��ش��َق��ى ال��ع��ق��ل ذو

إال يظفر لم املزعوم تقدمه مع اإلنسان إن بها؟ تطنطن التي العقلية هذه ما بل
خطوة، أيَة فهمها يف يتقدم فلم الروح وحقيقة املادة حقيقة أما املادة. أعراض بمعرفة
م املطعَّ عقلُه يقوده مما خريًا الحياة يف السلوك إىل شعوُره يقوده كان اإلنسان لعل بل
أخرى، ويؤخر رجًال يقدِّم املرتدد كالرجل — نظري يف — العالم إن والفلسفة! باملنطق
يبني يبدأ ثم زخرف، وما بني ما فيهدم الحرب، ِجنُة له تعِرض ثم ويزخرف، يبني فهو
املعرفة وشجرُة الهدم، أجاد البناءَ أجاد وكلما هدم؛ وما بنى ما وليته وهكذا، جديد من
يبدأ الفرد، كاإلنسان الُكل واإلنسان الجنة. من خرج ثمارها من أكل من آدم، كشجرة
فهو العالم، وهكذا األمم وهكذا جديد. طفٌل ليخلفه يموت ثم يهرم ثم ينمو ثم طفًال

مفرغة. حلقة يف يدور
العقيل؛ التقدم قيمة من قلَّلت أنك األوىل: نقطتني: يف ينحرص لك خاليف لعل قلت:
بعضهما مرتبٌط والنقطتان وسعادة. سعادة بني تفرق ولم السعادة مَت عمَّ أنك والثانية:
فإذا وغرائزه، بحواسه ال بعقله الحيوان عن ارتقى إنما فاإلنسان االرتباط، أتم ببعض
من أرقى عقًال األرقى اإلنسان بأن نسلم أن وجب الحيوان من أرقى اإلنسان بأن سلَّمت
كان إذا مجموعه يف العاَلم بأن تسلِّم أن وجب بذلك سلَّمَت وإذا عقًال. األضعف اإلنسان
العقلية اللذة أو العقلية السعادة إن ثم مستمر. تقدم يف فهو كان مما عقًال أرقى اليوم
ْت ُخريِّ فلو اللذة؛ مع الجهل عىل األلم مع العقَل ل يُفضِّ اإلنسان إن بل الجسمية، من أرقى
أنت وُحكمك األوىل، الخرتت راضيًا جاهًال تكون وأن ساخًطا فيلسوًفا تكون أن بني أنت
واللذة العقل، ولذة الجهل لذة اللذتني: جربت ألنك الجاهل؛ حكم من أصدق األمر هذا يف
هذا قال الذي املتنبي عىل ُعرض ولو علم. عىل الثانية ففضلت العقلية. واللذة املادية

وآالمها. نفسه إال اختار ملا م املنعَّ الغبيَّ أو الجاهل الغنيَّ يكون أن البيت
نجوم، إىل ُدم فالسُّ الكمال، نحو اضطراًرا يسري كله العالم إن موضوعنا: إىل وْلنعد
إىل والشجرة شجرة، إىل والبذرة أرقى، حيوان إىل األدنى والحيوان وليد، إىل والنطفة
يف ما كسائر اإلنسان يكون ال َفِلَم تُنضجه، حتى يشءٍ بكل تزال ال والطبيعة ثمرة.
أكربها يسري منسجمة، العالم قوانني أن عىل العقل دلنا وقد النضج؟ نحو يسري العالم،

أصغرها. يسري ما نحو عىل
الفناء. يعقبه النضج ولكن قال:
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فني. مما خريٌ يوَلد أن يعقبه الفناء ولكن قلت:
دائًما. ال قال:

كل يف والعالم دائًما. األمام إىل سائر اإلنسان إن جزئية؛ ال كليًَّة نظرتنا لتكن قلت:
— بطبعه واإلنسان فشيئًا. شيئًا تقلُّ والرذائل والرشور جملته، يف قبله مما خريٌ قرٍن
واالرتقاء النشوء ونظريُة الكمال. هي غاية نحو يسري العالم يف يشء ككل — وبالرضورة

العالم. يف ما كل عىل تصُدق كما اإلنسان عىل تَصُدق األصلح وبقاءُ البقاء وتنازُع
متمدنة فئة غلبت متوحشة مترببرة فئة من وكم ًا، خريِّ قتل رشير من كم قال:
أمثلة نرى يوم وكل العظيم! هللا رسول محمًدا أمات الحقري ى الحمَّ ومكروب راقية!
وعىل عليها أتت كيف الرب رأس بعشش النار فعلت ما اليوم تَر ألم الرش. يلتهمها الخري
قد وأهلها لسانها؟! إليه وصل ما كل والتهمت جريانها، وأرعبت أهلها، وفزَّعت فيها، ما
الحريق هذا قيمة وما ألم. من يتخففوا أو مرض من يستشفوا أو عناءٍ من وا ليستجمُّ أتوا
بالعالم يراد كان إن الرش هذا كل فِلَم الحرب؟ هذه يف العالم حريق بجانب الرب رأس يف

الخري؟
فال خاصة، جزئية ال شاملة كلية نظرتنا تكون أن يجب قويل، فأكرر أعيد قلت:
ملكروب تنظر وال تحصني، من الجناية أنتجت ما إىل انظر ولكن َجنَى، لرشير تنظر
بالكثري وفتك يعرفه، يكن لم مكروبًا فعرف اإلنسان تقدم كيف انظر ولكن أمات،
نتائجها إىل انظر ولكن وويالتها، الحرب إىل تنظر وال بالباقي، الفتك يحاول وهو منه
منها خري ووْضع لتالفيها الهمم حرَّكت مفاسد من وأظهرت نظم، من أصلحت بما
مرض. بعد إال عالٌج وال هدم، بعد إال بناءٌ يكون أالَّ العامة العالم قوانني ومن مكانها.
يعيش، كان كيف وانظر األول جيله يف اإلنسان بني فقارن واضحة الفكرة شئَت إن
وكيف له، تعرض التي املسائل يف يترصف كان وكيف حوله، العالم يتصور كان وكيف
تؤمن ويحكم، ويترصف ويتصور يعيش كيف الحارض، جيله يف واإلنسان يُحَكم؛ كان

الكمال. هي غاية إىل والسري املستمر بالتقدم
اإلنسانية، الطبيعة رقي إال تقدًما أعدُّ ال وإني املدنية، تقدير يف كثريًا تبالغ إنك قال:
اإلنسانية للطبيعة برَّاًقا طالءً إال ليست أرى فيما املدنية إن تدَّعي؟ كما تقدمت هي وهل
وعدم اإلغراء عدم حالة يف — ترى كما — متقدم واإلنسان والحديث. القديم يف املتشابهة
طبيعة تشبه طبيعة عن وتكشَف طالؤه زال محنة يف وقع أو أُغري فإذا االحتكاك،
إنسانيًة أكثر تراها ال بعًضا بعُضها حرب يف األمم إن الحروب. يف تراه كما األول، اإلنسان
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حارضه يف اإلنسان أن أظن وال األولني، أسالفها من االنتقام عن رغبًة وال للعدل حبٍّا وال
الحرب أيام غري يف وحتى وتخريبه! وإبادته فتكه يف قبله آخر إنسان أيُّ شابهه قد
اإلنسان، يفعل ماذا لرتى الحديث واالستعمار القديم االستعمار بني تقارن أن تستطيع
يف يَذبح لم املتمدن اإلنسان ترى أنك الغريب ومن جدِّه؟ عن اليوم إنسان تقدم وهل
ف وتكشَّ فتّاًكا، سفاًكا كان القتال ميادين يف دخل فإذا حرشة، يقتل ولم دجاجة، حياته
املدنية؟ فعلت فماذا هذا كان إن — مرة ألول الفأر رأى القط طبيعة تشبه طبيعٍة عن
هذا وهل الصناعية، اآلالت وأنشأت والتليفون، الراديو واخرتعت حديدية، سكًكا أمدَّت

اإلنسانية؟! الطبيعة يف تقدم
وما اخرتعه، وما الحديث اإلنسان اكتشفه ما قيمة أُنكر — شك غري من — لسُت
أمور أنها نفسه الوقت يف أومن ولكني األرض، وجه به غريَّ مما تجاربه من استفاد
لم — البرشية طبيعته وهو — الحقيقي بمقياسه اإلنسان قسنا فإذا نفسه؛ عن خارجة
أكثر الوراثة لقانون خاضع اإلنسان أن عىل يدل وهذا تدَّعيه. الذي الكبري بالتقدم نؤمن

ا. جدٍّ متفاوتة بنسب لهما خاضع هو أدق بعبارة أو البيئة، لقانون خضوعه من
ذلك من وتستنتج البرشية، بالطبيعة قستَه إذا اإلنساني التقدَم تستصغر إنك قلت:

… ولكن النظرية. فساد
السري؟ من تتعب ألم صاحبي: قال وهنا

فهل حجًة، تقرعها حجة إال أذكر فال تعبي، وأنساني نفيس أنساني الحديث قلت:
ماذا؟ ولكن وسألني: فجلسنا البحر؟ يف الشمس بغروب ننعم الرمل عىل نجلس أن لك
املعروف واإلنسان الحارض، باإلنسان القريب اإلنسان تقيس أنك يظهر ولكن قلت:
الحيوان عن يفرتق يكن لم يوم األول اإلنسان تاريخ يف فأمِعن اليوم؛ باإلنسان التاريخ يف
مئات األرض وجه عىل اإلنسان عمر أن من املحَدثون العلماء يقوله بما وآمن قليًال، إال
لم فإذا البطيء؛ التقدم تعرف ولكن الطفرة، تعرف ال الطبيعة وأن السنني، من اآلالف
إذا كبريًا التقدَم ترى فإنك التاريخي، اإلنسان عىل نظرك قرصَت إذا قليًال تقدًما إال تَر
فالسفة وبني القرد، يُشبه الذي اإلنسان بني وكم التاريخ، قبل اإلنساَن ذلك إىل ضممَت

فرق! ِمن وفنانيه وشعرائه وعلمائه الحارض العرص
األمل فينا تخلق لم الطبيعة إن أقول. ما مصداُق نفسها البرشية طبيعتنا يف إن ثم
يقف أن الطبيعة أرادت ولو الدائم، للرقي الدائب للسعي خلقتهما إنما عبثًا، والطموح
وظيفتني: اإلنسان يف لألمل إن الحيوان. جردت كما منهما لجردته حدٍّ عند اإلنسان
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يحياها، التي حياته من خريٌ مستقبلة لحياة والسعي الحارضة، الحياة متاعب احتمال
ونفسيته. وعقليته، ومأكله، وملبسه، مسكنه، يف التقدم مبعُث وهذا

اإلنسانية مصري كان إذا املستمر» «التقدم قيمة فما صحيًحا، تقول ما َهْب قال:
كان كما ذلك نحو أو الشمس، لربودة تبًعا األرض فيه تربد يوم سيأتي أن شك ال الفناء؟
فسواء كذلك األمر كان وإذا فنيت. قد كلها باإلنسانية وإذا النجوم، من كثري يف الحال
الفناء، وهي واحدة فالنتيجة املستمر» «االنحطاط أو املستمر» «التقدم نظرية ت صحَّ
مقصودة غاية كانت فإذا مضحكة، غاية العالم إليها يسري التي الغاية تكون وبذلك

السخف. منتهى يف غاية كانت
تضم ولم وحده، املادي العالم هذا حساب حسبت لو صحيًحا يكون ذلك قلت:
فيها وتكون والكمال، الرقي فيها يستمر أخرى بحياة آمنت إذا أما األخرى؛ الحياَة إليه
لم خالقها، من تقرب حتى الكمال وبلوغ الرقيِّ عىل أقدر املادة من تجرُّدها بعد الروح

األخرى. الحياة بهذه سلَّمنا إذا إنا ثم وجٌه، العرتاضك يكن

عليكم. السالم مرح: صديق علينا طلع وهنا
السالم. عليكم –

ساهَمنْي؟ لكما ما –
نفكر؟ –

ماذا؟ يف –
املستمر. التقدم نظرية يف –

ها. ها ها –
الجليل، الشمس غروب يف تكلَّما الحديث؟؟ هذا يكون املنظر وهذا الجو هذا مثل أيف
كما ولكنكما الثقيل! املوضوع هذا يف ال العليل، الهواء هذا يف أو الجميل، البحر هذا يف أو

تلعب». وإصبعه الزامر «يموت املثل: قال
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١ / ٥ / ١٩٤٤م. يف القاهرة

… العزيز أخي

أضعف لقد شهرين. طال خطريًا مرًضا مرضُت فقد إليك، الكتابة يف تأخرت إن معذرة
كنت فرأيتني املاضية، حياتي أستعرض أن يل أتاح نفيس. صهر ولكنه جسمي، املرض
مريض يف — فأخذت أوهام؛ إىل وأطمح التوافه، تشغلني العمق، دون بالسطح فيها أُعنى
حقيقتها أجتيل أن فأجتهد معناها، تفهم إىل وأشتاق الحياة، من الغرض إىل أتعرف —
كانت نفيس كأن واإلنسان، هللا بني االتصال نقطة عن وأبحث واألسماء، باألشكال املغطاة

القلب. يف فصار السماء يف كان هللا وكأن رت، فتفجَّ مدفونًا نبًعا
يطلب ألنه شدائده؛ ويف أحزانه، ويف مرضه، يف ربِّه إىل أقرب اإلنسان يكون ما لشد
تقُرص وال قوته، تُحدُّ ال ممن يطلبها وإنما واألقرباء، األصدقاء يف يجدها فال النجدة
بذاتها، ضعيفة فرياها اإلنسانية النفس له تتكشف املواقف هذه مثل يف وألنه قدرته،

بربِّها. قوية
قلبي، وفرت عقيل نما قد فوجدتني القديمة، دفاتري يف — مريض أثناء يف — قلَّبُت
دبيب عىل حزنُت كما رأيس شيب عىل أحزن لم أني وأقسم العكس. كان لو ولَوِددت
األرض؛ إىل السماء من الوحي ومهبُط بالسماء، األرض صلُة فالقلب قلبي، إىل املشيب
وهو األخوَّة، وهو الدين، هو والقلب الجمال؛ وهو االنسجام، وهو الحب، هو والقلب
شقي ما بقدر العقل بنمو يسعد لم العالم إن كله؟ هذا بغري الحياة وما اإلنسانية؛
الحياة. منار إنه واأللم، الرسور منبع إنه العقل، من الحياة يف أهدى إنه القلب؛ بضعف
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فقرأت ظاهره، والفقه الدين، رسُّ الحقُّ والتصوُف التصوف، مريض يف إيلَّ ُحبب
جميلة قصة القلب عن الحديث وخري القلب، عن الحديث فيهما ما خري كان كتابني، فيه
موعد يف إال انتبه فما الجمعة، صالة عن التجارة ألهته تاجًرا إن قال: متصوِّف. ها قصَّ
منه، خارًجا رجًال رأى أدركه إذا حتى املسجد، إىل وأرسع عجل عىل فتوضأ الصالة،
فسأله قلبه. أعماق من خرجت آهًة التاجر فتأوَّه نعم. قال: الصالة؟ أتمت متلهًفا: فسأله
النبي التاجر رأى ثم — والرشاء البيع وتمَّ نعم! قال: بصالتي؟ آهتك أتبيعني الرجل:
وعصارة الجوارح، بعمل الحياة نبَض «أتبيع له: وقال بيعته، عىل فعاتبه املنام يف ملسو هيلع هللا ىلص

بيعتك». يف غبن أيَّما غبنت لقد الحركات؟! بظواهر القلب
الطبيعة، جمال يف هللا د أمجِّ أن لطيف، الصالة من بنوع — مريض يف — وُشغفُت
فن، أي دونه فنٍّا ذلك كل يف وأقرأ خلقه، جميع ويف وأرضه سمائه إىل بالنظر وأعبده
يف ووحدة التكوين، يف وإبداًعا انسجام، وجمال أنغام موسيقى بالحياة، ينبض وقلبًا
ثُمَّ َخْلَقُه ءٍ َيشْ ُكلَّ ﴿أَْعَطٰى الجميع، يف متشابهة وحياًة االرتقاء، يف وتدرًجا الوجود،

َهَدٰى﴾.
الطبيعة جماَل رأى كلٌّ األديب؟ ما الشاعر؟ ما املثَّال؟ وما املوسيقى؟ ما الفنان؟ ما
فيما هللا ورأى نتاجه، فحيي فيه وفني فنه، يف وقلَّده نفسه، يف وقدَّسه زاوية، من
جمال فوق الطبيعة جمال بأن إقراره إيمانه وآية ملحًدا؛ كان ولو فآمن فيه، تخصص
بلوغ عن بالعجز واإلقرار الخضوع، عالمة رأسه وإحناؤه جالله، فوق وجالله فنه،

شأوه!
تحيا كلها وسماء، ونجوم وأسماك، وبحار ووديان، وجبال وأزهار، وأوراق غصون
وكل العجب، أعجب هي إنسانية ونفس وصفاتها، أسماؤها تنوعت وإن واحدة حياة
شاعر قال وكما الياء. إىل الباء قرأت فيها األِلَف قرأَت إن األجزاء، مرتبطة وحدة ذلك
الذي الطعام كان األسناُن كانت فلما لبٌن، كان أسنان للطفل يكن لم «ملَّا ظريف: فاريس

االرتباط. هذا مرتبط العالم يف يشء وكل واألسنان»؛ يتناسب
السطح إىل وصعدُت املتواضعة، حديقتي إىل ونزلت عًرصا، كرسيٍّا أخذُت باألمس
يف صنعت ماذا نفيس، يف التفكري عيلَّ استوىل قد وكان الساحر. القمر ضوء يف مساءً
تنرش أو صحيفة يف مقاًال وتُخرج القرطاس، عىل القلم تخط بأنك اكتفيت الحياة؟!
بقدر وإصالحها الواقعة الحياة يف االنغماس أما الحياة؟ يف عملك هذا أكل تؤلِّفه، كتابًا
فالطبيعة السأم؛ من قليل غري بيشء الطبيعة فعاقبتْك يدك، منها نفضَت فقد الطاقة
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لم فمن نوعه، عىل املحافظة فيه غرست ذاته عىل املحافظة اإلنسان يف غرست التي
نوعه عىل يحافظ لم وَمن الطبيعة، ُسنَّة عن انحرف ألنه بالحياة؛ بَِرم ذاته عىل يحافظ
أخذَت إنك قوانينها، عىل خرج ألنه والضجر؛ بالسأم الطبيعة عاقبته خدمته يف بالعمل
وجلسَت الدين، ورجال السياسة ورجال اإلصالح رجال من «املتفرج» موقف حياتك يف
تمثيل، يف منظر أو سينما، يف رواية أو كرة، ملعب إىل نظَرك جميًعا هؤالء إىل تنظر
وَغَمرك للناس؛ ال لنفسك واأللم لنفسك، اللذة فكانت أملَت، أو املناظر هذه من وتلذذَت
هادئ، جو يف كله هذا تدرس أن استطعت ألنك بنفسك؛ اإلعجاب من بنوع باطني شعوٌر
واالجتماعية والسياسية الدينية املسائل إىل تنظر وأن مكتبتك، يف موضوًعا تدرس كما
الحزبية، حرارة الصحيح النظر عن يصدَّك فلن املستقيم، ووضعها الصحيح وجهها من
نظرة كلها األمور هذه يف املمثلني إىل ونظرَت الشخصية، منافعك الحقيقة عن يُعِمك ولم
أحيانًا ترى إذ املناظر، لهذه فهُمك وأعجبك عليه، وما يشء لكل ما تذكر الصادق، املؤرخ
الطهر ثياب املرسح عىل يلبس الشخصية املنفعة وإىل الشهرة وإىل املجد إىل طامٍح منظَر
املال، يف الزهد ثياَب يلبس املال يف الرغبة سمني وترى العام، بالصالح والغرام والنقاء
يعمل أنه يؤمنون الناس يجعل طلًقا لسانًا املرسح عىل ُمنح الوطنية أو بالدِّين واملتاجر
ومكتبتك ودراستك هدوئك يف ُمنحت إذ نفُسك وأعجبتك والوطنية. الدين لخدمة يعمل ما
املستعار عر والشَّ واألحمر األبيض وجوههم يف يضعوا أن قبل املمثلني رؤية من مكَّنك ما
والزينة املالبس حجرة يف عليهم تدخل أن وخيالك بعقلك واستطعَت املصطنَع، والثوب
ممثًال؟! ال و«متفرًجا» فاعًال، ال قابًال تكون أن الحق من هل ولكن يتصنعوا، أن قبل

صميمها، يف ال الحياة هامش عىل تكون أن رضيَْت ألنها وأؤنبها؛ نفيس أعذُل وهكذا
القرب؟ كان وإما الصدر كان وإما َقتَلت؛ وإما ُقِتلت فإما املوقعة، إىل تنزل أن خريًا وكان
لحق، إال تنترص وال بصدق، إال تنطق أالَّ هللاَ عاهدت ألنها عملها؛ وأُحبِّذ عنها أرىض ثم
ملا ميٌرس وكلٌّ فعلت، ملا إال تصلح ال ونفسك ت، تنحَّ وإال فعلْت، الفرص أمكنتها فإذا
آخر طريًقا شئت فإن قطْعَت. التي الطريق يف للسري إال يصلح ال وحصانك له، ُخلق
ومنصب، وشهرة وجاه مال من تصنعه أن إما األعىل وَمثَلك استطعت، إن حصانك فغريِّ
تعبده الذي ومعبودك والحق؛ والجمال والفضيلة الخري حب الحب، من تصنعه أن وإما

بينهما. تجمع أن يمكن وال هللا، وإما الوثن إما
ونزلت كرسيي أخذت عندما أني أكتمك وال نفيس، وبني بيني العراُك كان وهكذا

الثانية. النظرة كانت السطح إىل صعدُت وعندما األوىل، النظرة كانت الحديقة إىل
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أصعب ما وأصدق؟ أحق النظرتني أيَّ يل تذكر وأن ذلك، يل تعلل أن أتستطيع
نستكشفه!! أن حاولنا ما وأعقد آخر ألنها النفس خبايا معرفة

تََواِفَه أحتقر مريض، يف صفاءها صافية نفيس وتبقى جسمي يصح أن تمنَّيت لقد
ثناياه يف فيحمل جسمي، يف جديد من يجري دمي هو ها ولكن بها. أعبأ وال الدنيا
أن استطاعوا الذين أولئك باإلعجاب أحرى فما السخيفة، واآلمال التافهة الشهوات

وحيويَّتها. غزارتها عىل دمائهم بطهارة يحتفظوا

مقاًال. فكان نسيُت، بدأته فلما خطابًا، أردته وقد نفيس، عن كثريًا حدثتك ألني آسف
املساء. إىل الصباح عدوى ت فَرسَ مقاًال أكتب الصباح يف كنت فقد

ولغوي. ووقاري وهزيل، بجدِّي تَُرسَّ أن لك تسمح صداقتنا أحَسُب حال كل عىل
الصادي. الُغلة ذي من املاء موقع مني تقع فكتبك كثريًا؛ يل اكتب

عليك. يسلمون بخري وأصدقاؤك أهلك
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األدبالعريب يف التفاح

العربية املدينة يف «التفاح» لعبه الذي الهام الدور األغاني» «كتاب أقرأ وأنا نظري لفت
غزلهم فيه وتغزلوا إعجاب، أيما به وأعجبوا تفنن، كل فيه فتفننوا العراق، يف وخاصة
معبود كان التفاح إن قلنا: لو حتى زهر، وأي ثمر أي ذلك يف يُجاره ولم املعشوق؛ يف

نُبعد. لم الغزلني
أبيض أو املتيَّم، كوجه أصفر أو املوردة، كالخدود أحمر أنه به الهيام عىل وحملهم
رائحة له ثم الحب، يف النفس حاالت كتحول مًعا وأصفر أحمر أو والنقاء كالطهارة
والفن الخصب، الخيال مجاَل كله لذلك فكان بالضعيفة، وال بالقوية ال لطيفة، عطرية

البديع.
بغداد حول البساتني مؤرٌخ عدَّ حتى أكثرها، كان وما العراق، بساتني يف يُزرع وكان
وتنوَّعت الدور. يف الخاصة البساتني غري بستانًا، وتسعني خمسة انحطاطها أيام وحدها
بستان وهذا التفاح، بستان وهذا البنفسج، بستان وهذا الورد، بستان فهذا البساتني،
بالبنفسج، وُمغرم بالورد، فُمغرم واألثمار؛ لألزهار الناس عشق كذلك وتنوع النارنج.
وخاصة بالورد، الغرام شديد كان أنه — مثًال — الرشيد عن فحكوا بالتفاح؛ ومغرم
فيه جلس وإذا الورد، بلون جميعه أثاثه كان الورد بستان يف بيتًا واتخذ األحمر، الورد
أغرب من مجلًسا فيكون الورد، تيجان رؤوسها عىل وتضع املورَّدة، الثياب جواريه تلبس

املجالس.
من واستجلبوه بالتفاح، الغرام عىل أجمعوا وكلهم امللوك، غرام بهذا الناس وأغرَم
النوع فمنه — أنواع منه أيامهم يف واشتهر أرضهم، يف واستنبتوه املختلفة، األماكن
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شديد أحمر حلو كبريٌ نوع وهو الداماني،2 التفاح ومنه اللون؛ أحمر وهو الُقوميس،1
امِلسكي، التفاح ومنه الداماني»؛ كالتفاح «خدودها فقالوا: املثل، به ورضبوا الحمرة،

ومنه الحجم؛ كبري مضلَّع نوع وهو
الحمرة شديد وجهيه أحد ، َهشٌّ كبري الحالوة، شديد حلو وهو القرييش،3 التفاح

الصفرة. شديد واآلخر
أنهم يشء كل ُل فأوَّ الجميل، والفن الجميل، بالخيال إليهم أوحى الجميل التفاح هذا

يكن: لم إذا به ويؤنس غاب، إذا مقامه يقوم املحبوب، عن عوًضا اتخذوه

ب��م��ج��راه��ا ال��ك��أس ودارِت وج��ُه��ه م��ج��ل��س��ي ع��ن ن��أى ��ا ل��مَّ
ش��م��م��ن��اه��ا ذك��رن��اه إذا ب��ي��ن��ن��ا ت��ف��اح��ًة ص��يَّ��رتُ��ه
واه��ا ب��ه��ج��ت��ه��ا، ف��ي خ��دَّي��ه أش��ب��ه��ت ت��ف��اح��ة ل��ه��ا واًه��ا

فالحبيب الُحلوليون؛ هللا مع صنع ما التفاحة عىل فأسبغوا الخيال، يف أمعنوا ثم
الحبيب. والتفاحة التفاحة

أُوَك��ل ال��ذي ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ت��ف��اح��ة ت��أك��ل ت��ف��اح��ٌة

∗∗∗
��ي��ه��ا ب��ك��فَّ ال��ع��ه��د ق��ري��ب��ُة ت��ف��اح��ٍة ع��ن��د م��ن ت��ف��اح��ٌة
خ��دَّيْ��ه��ا ح��م��رَة ح��م��رتُ��ه��ا أش��ب��ه��ت ت��ف��اح��ًة ب��ه��ا أح��ِب��ب

∗∗∗
ال��ش��ف��ق م��ن م��ألى وه��ي ب��ك��أس��ي دع��وُت م��ش��رًق��ا أح��م��ر ال��ت��ف��اُح ب��دا ول��م��ا
ط��ب��ق ع��ل��ى ُج��م��ع��ن ق��د ع��ذاَرى خ��ُدوُد ف��إن��ه��ا أِدره��ا ل��س��اق��ي��ن��ا: وق��ل��ت

طربستان. جبل ذيل يف إقليم وهي قومس، من أصله 1
الرقة. قرب مدينة دامان، إىل نسبة 2
بالجزيرة. قرية القريشية، إىل نسبًة 3
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∗∗∗
ال��ج��وه��ر ع��ق��ي��ق��ي��ة �ٌة � �ضَّ غ� �ٌة �اح� �ف� وت�
األخ��ض��ر روض��ه��ا ف��ي ال��رب��ي��ع ب��م��اء ت��ن��دَّت
األك��ب��ر ال��ق��دح إل��ى ب��ه��ا س��روًرا ف��ِم��ل��ُت
ت��ح��َض��ر ل��م ك��ن��َت وإن ح��اض��ٌر ل��ن��ا وأن��ت

ى ملسمَّ اسمان والحبيب ألنه التفاح أكل نفسه عىل بعضهم فحرم هذا، يف غلوا ثم
واحد:

ال��خ��ل��ود ِج��ن��ان م��ن ��ي َك��فِّ َج��نَ��تْ��ه ول��و ده��ري ال��ت��ف��اح آك��ُل ال
ل��ل��خ��دود أت��رُك��ُه ل��ك��ن��ن��ي ِق��ًل��ى ع��ن أت��رك��ُه ال ت��ال��ل��ه

∗∗∗
م��ع��ش��وِق��ه ك��خ��دِّ رآه��ا ِخ��لٌّ ف��ع��ات��ب��ن��ي ت��ف��اح��ًة أك��ل��ُت
ري��ق��ه ِم��ن أم��صُّ ب��ل ال، ف��ق��ل��ت: ت��أك��ل��ه؟ ال��ح��ب��ي��ب خ��دُّ وق��ال:

املعتز: ابن قال معضوضة؛ وتهاَدوها التفاحة، وا فَعضُّ عليه، بالحب لعبوا ثم

ال��ُق��بَ��ل رس��وَل ك��ان��ت م��ع��ض��وض��ٌة ت��ف��اح��ٌة
ب��ال��خ��ج��ل ��بَ��ت تَ��ن��قَّ َوْج��نَ��ًة ف��ي��ه��ا ك��أن
أم��ل��ي ِم��ن ن��اح��ي��ًة ب��ه��ا ��ي ك��فِّ ت��ن��اوَل��ت
ل��ي داَم ه��ذا ل��ي��ت ي��ا ذا غ��ي��َر ��ي أَرجِّ ل��س��ُت

∗∗∗
ب��أس��ن��اِن��ِه أع��اله��ا ع��ضَّ ق��د ب��ت��ف��اح��ة ي��ه��َوى م��ن ح��يَّ��اه
ب��ه��ج��ران��ه ده��ًرا ع��ذب��ه ب��ع��َدم��ا ب��ه��ا ي��ب��خ��ل ول��م ج��اء

عصارة عليه يكتبون غرامهم، صحيفَة جعلوه أن ودالالته بالتفاح الغرام ودعاهم
وهي — التفاحة يُلبسون كانوا أنهم ذلك فمن بديعة؛ فنونًا ذلك يف وتفننوا قلوبهم،
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رشيقة جملة أو الشعر من بيت هو الورق، أو النسيج من شيئًا — شجرها عىل خرضاء
أحمر. والباقي أصفر الورق أو النسيج مكان كان ونضجت استوت فإذا دالة، إشارات أو
الكتابة فتكون للشمس، معرًَّضا الكتابة مكان ويرتكون الشجرة جسم باقي يغلِّفون أو
ويتفنن الطبيعة؛ فعل من كأنها األشعار أو األبيات فتُقرأ أصفر، التفاحة وباقي حمراء

الكثري. باملال العشاق منهم ويبتاعها ذلك، يف البستانيون
كان إنه الزنج، بشعر املعروف الجعد أبي ترجمة يف الوفيات» «فوات صاحب قال

حمراء: تفاحة عىل بالبياض األبيات هذه ملحبوبه كتب وقد البساتني، يحفظ ناطوًرا

ف��َه��ام��ا ح��بُّ��ك��م تَ��يَّ��َم��ه ل��م��ن ُج��ودوا
ظ��الًم��ا ُح��زنِ��ه ِم��ن ي��وم��ِه ض��وءُ وص��ار

كالشقائق، أحمر كثريًا تفاًحا يوًما محبوبه إىل أهدى هذا الزنج شعر «إن قال: ثم
ُكتب ما ومنه حمرة، يف ببياض عليه ُكتب ما منه كالذهب، وأصفر كالفضة، وأبيض

بأصفر. حمراء إحداها وعىل — بياض يف بحمرة عليه

وأح��زاِن ش��وٍق ذي ق��ل��ب ِم��ن م��خ��ل��وق��ًة ال��غ��ص��ن ف��ي نَ��ب��تُّ
وأش��ج��ان��ي ح��ال��ي ع��ن يُ��خ��ب��ر ل��ون��ه ال��ذي س��ق��ُم ��َرن��ي َص��فَّ

بأحمر: صفراء وعىل

ال��م��ح��بِّ��ي��ن��ا ل��ون ف��ي ص��ف��راءَ ب��دع��ًة ك��ذا ص��ي��غ��ت ت��ف��اح��ة
م��ح��زونً��ا ظ��لَّ إذ ب��دم��ع��ِه م��دنَ��ٍف ك��م��ٍد ذو زيَّ��ن��ه��ا
آم��ي��ن��ا ب��ل��واه، م��ن ��ي��ت ُوقِّ ش��اك��يً��ا ل��ه ج��ئ��ُت ف��ق��د ف��ام��نُ��ن

به يتهادى تمثاًال له اتخذوا أن أحيانًا عنهم وغيابه بالتفاح هيامهم من وكان
بخيوط شاءوا ما عليه وكتبوا التفاح، مثال عىل العنرب من فصاغوا الرتف، وأهل األغنياء
عىل غضَب كان وقد املأمون، عند «كنُت صدقة: بن أحمد قال «األغاني»: يف قال الذهب؛
«يا بالذهب: عليها مكتوب عنرب بتفاحة إليه هْت وجَّ بالغناء، نفسه طابت فلما له، َحظيٍَّة

أسَلْوَت؟» سيدي:
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بالذهب: عنرب تفاحة عىل وكتبوا

ُم��ك��تَّ��ب ��اح ت��فَّ م��ث��َل يُ��ت��ه��اَدى ش��يءٌ ل��ي��س
ُم��ع��ذَّب؟ ع��ش��ٍق ِل��ذي ث��ى تَ��ْر م��ا ق��ل��ب��ي ُم��نَ��ى ي��ا

كانوا وما ذلك، يف وردت التي األخبار أكثر وما بالتفاح، التهادي من أكثروا وقد
من كان إذ البدع؛ بها ُصنعت واحدة تفاحة يهدون إنما كثريًا، شيئًا وال زنبيًال يهدون
بكميتها ال وقلَّتها الهدية وبظرف باملبنى، ال باملعنى االعتداد عندهم الظرف قوانني
بلغني قد لها: لصاحب قالت أنها املغنية «عريب» عن األغاني صاحب حدَّث وكثرتها.
وصل فلما كثريًا، طعاًما إليها فبعث منها، نصيبي إيلَّ فابعث اليوم؛ دعوٌة عندك أن
األتراك من أظننتني غبي يا أعجمي يا فيها: تقول رقعة إليه وبعثت الناس أنهبته إليها
ظرَف علََّمتْه ثم عليك. املستعان هللا وحلواء؟! ولحم بخبز إيلَّ فبعثت الجند، ووحش

كثرته. يف ال فنه يف قيمته جميًال قليًال شيئًا بإهدائه التهادي
فيه. يجيد أن الفنان عند يستطيع ما لكثرة املقام هذا التفاح قام وقد

أو «الفوَّارات» والرساة واألمراء الخلفاء عند الجمال مظاهر أجمل من كان ثم
أو املنقوش، الجميل الخزف من ُصنعت قد العامة، البساتني ويف البيوت يف النافورات
ينثروا أن تفننهم أساليب من وكان والفضة؛ الذهب من أنابيبها تُصنع وقد الرخام، من
الربكة، يف ينزل ثم كبري علوٍّ إىل ويصعده بقوة املاء فيدفعه الفوَّارات، عيون فوق الورد

املهلَّبي. الوزير بهذا اشتهر وقد الناس، عىل يُنثر أو
التفاح يضعوا ثم خاصة، هندسًة الفوارة يهندسوا أن بالتفاح إعجابهم من فكان
الفوارة من النابع املاء قوة وتتدافع أعىل، إىل املاء فيدفعه الفوارة، عني فوق األحمر
واقفة التفاحة فتبقى السقوط، إىل وميلها التفاحة وثقُل أعىل إىل املاء يدفعه الذي والهواء

الشاعر: يقول ذلك ويف عجب، منظر ذلك من فيكون مكانها، يف تدور

ال��ع��ش��ي��ق خ��دِّ م��ث��ل ب��ت��ف��اح��ٍة م��اؤه��ا س��ائ��ٌل وف��وارٍة
ع��ق��ي��ق ِم��ن ك��رٌة ب��ه��ا تُ��داُر ال��زج��اج رق��ي��ق ِم��ن ك��ِم��نْ��َف��َخ��ٍة

«كتاب الجاحظ فألف املفردة، التآليف فيه األدباء ألَّف بالتفاح ولوعهم ولكثرة
هذه من يشء عىل أعثر لم كنُت وإن اء، والَوشَّ ثعلب، غالم العنوان بهذا وألف التفاح»

الكتب.
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التفاح. عن العربي األدب يف ورد مما كثري من قليل هذا
بذكراه. ننعم أن من أقل فال اللطيف، الجميل بالتفاح ننعم أن الحرب حرمتنا وقد
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١

نوًعا بها يدرك أن يستطيع العاقلة، القوة غري مَلكة أو قوة — أعتقد فيما — اإلنسان يف
مقدمات من املنطق، يف املألوفة الطرق يستعمل أن غري من الكون هذا يف الحقائق من
أسماء، من ذلك ونحو والكشف واإللهام الوحي موضع القوة وهذه نتائج، منها يستنتج
الربق كومضة ومضة هي وإنما للنتائج، وتقديٍر للمقدمات حساب عىل تعتمد ال وهي

الحقائق. بعض بها تنكشف
ِمَن اتَِّخِذي أَِن النَّْحِل إَِىل َربَُّك ﴿َوأَْوَحٰى تعاىل: هللا قال كما الحيوان يف حتى نجدها
يدركه ال ما بها يدركون األطفال، يف ونجدها يَْعِرُشوَن﴾. ا َوِممَّ َجِر الشَّ َوِمَن بُيُوتًا اْلِجبَاِل
هي غريبة حاسة فلها الرجل، يف منها أكثر املرأة يف ونجدها وتجاربهم؛ بعقلهم الكبار
معقولة. مقدمات لها يكون أن غري من تهمها، التي األشياء إىل بها تصل اإللهام من نوٌع
فيهم فكما العاقلة، القوة كاختالف وضعًفا قوًة الناس يف تختلف اإللهام وقوة
امللَهم فيهم كذلك الرياضة، يف شيئًا يفقه ال والريايضومن واألبله، والبليد والغبي، الذكي
لُعَمر». منهم وإن ملهمني، ِتي أُمَّ يف «إن الحديث: يف كما واملظلم، واملستنري امللهم، وغري
ثقافة بمقدار وال الذكاء، بمقدار وال العاقلة، القوة بمقدار تتصل ال اإللهامية القوة وهذه
القاهرة عىل وفد الذي املتعلم غري الفالح هذا شاهد منا كثريًا فلعل علمه؛ وكثرة الشخص

١٣٦٣ه. سنة رمضان يف ُكتبت 1
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من مكوَّنة املسألة يُعَطى وكان حسابًا، وال كتابة وال قراءًة يتعلم لم وهو سنني، منذ
الرضب بحاصل البديهة عىل فيجيب وسبعة، ستة أرقام يف ليرضبها سبعة أو أرقام ستة
يف يعني أن اقُرتح لقد حتى املعروفة، الرضب وسائل من وسيلة أي استخدام غري من
الجمع لعمليات املخرتَعة اآلالت من آلة كأنه الرياضية، العمليات لضبط اإلحصاء مصلحة

والقسمة. والرضب والطرح
كما بإلهامهم يمتازون أناًسا القبيل، هذا من كثرية أمثلة نرى العملية حياتنا وىف
فيحدس بإلهامه السوَق يعرف الذي التاجر هناك وتجاربهم؛ بعقولهم آخرون يمتاز
ذلك يف يجاريه أن يستطيع ال وقد العجب، يستدعي صادًقا َحْدًسا السوق مستقبل يف
النظريات أحدث عىل واملطَّلع العالم، وجغرافية األسواق وحركة لالقتصاد الدارس الذكيُّ

وغريهم. الحرب ورجال والصناع الزرَّاع محيط يف هذا ومثُل التجارية؛ الشؤون يف
قيل ومهما بالغموض، مغلَّف كله فالجمال الفن؛ يف بوضوٍح اإللهام هذا ويتجىل
لم فيه قيل ما كل فإن والتجارب، للعقل تخضع له قواعد ووضع الجمال نظريات يف
والتجارب. العقل عىل ال والذوق اإللهام عىل شؤونه أكثر يف يعتمد وظل غموضه، يكشف
حياة، تنتج والحياة رأيًا، ينتج والرأي مادة، تنتج فاملادة مثله، ينتج يشء كل لنرى إنَّا
ينتج قد بل واللون، كالصوت عنه غريبة أشياء من ينتج إنه الجمال؟ ينتج أين من ولكن
جميًال يكن لم ُركِّب فإذا جميًال، وحده اإلنسان يف جزء كل يكون وقد نفسه! القبح من
هذه فينا تفعل كيف نفسها الجمال وقوة ندري! ال هذا؟ كان فكيف والعكس، ككل،
نفسه، الفنان وهي أخرى وناحيٌة ندري! ال اللعب؟ هذا بالعالم تلعب وكيف األفاعيل،
ليشء، يصلح ال اإلنسان هذا أن عىل تدل كلها الدالئل إن فنانًا؟ الفنان هذا كان كيف
حديثًا يُحسن ال أنه ورأوا وجاَلسوه، بك شوقي شاهدوا كثريين لعل مبدع! فنان هو فإذا
ترى فال معه الجلوس أطلت ومهما زئبق، عىل ُركِّبتا كأنهما وعيناه تفكريًا، يُحسن وال
يف الرشق يف شاعر أعظم بل عظيم، شاعر فهو ذلك، وبعد العبقرية؛ آثار من أثًرا فيه
ألطف وما شاعريته، أعظم «ما فقال: شكسبري بعضهم وصف وقد الحديثة. العصور
لدراسة يصلح لم نشأًة، هللا خلق أخيب من روسو جاك جان وكان وسذاجته!» طفولته
أخطاء سلسلة — اعرتافاته عليه تدل كما — حياته لخلُق؛ يصلح ولم فنية، وال علمية
للدوافع يستجيب اإلرادة، ضعيف العقل، ناقص غباوات، وسلسلة سقطات، وسلسلة
كان فقد كله هذا ومع املوسيقية، الدراسة يف وال املدرسية، الدراسة يف ينجح لم الوقتية.
يكون وقد فرنسا، يف التفكري يغريِّ أن الفني بنتاجه استطاع العالم. أنتجه ما أنبغ من
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الفنانني هؤالء كل ميزة ما جديًدا. لونًا الحديثة املدنية ن ولوَّ أيًضا، العالم يف التفكري غريَّ
ناحية من ينبغوا لم أنهم بدليل اإللهام، غري يشء ال نرى؟ كما حالتهم كانت إذا جميًعا

اإللهامية. مقدرتهم حيث من نبوغهم كان إنما وتجاربهم، عقلهم قوة
تأتيه وكيف شعره يقول كيف الشاعر سألت إذا يكون؟ كيف نفسه الفن إن ثم
والرسام وتأليفها، وأحداثها الرواية فكرة تأتيه كيف الروائي وسألَت واألخيلة، املعاني
كيف يدرون ال أنهم هؤالء كل أجاب األلوان، بني يؤلِّف وكيف ويتخيَّل، يتصور كيف
مطلع الشاعر يُْلَهُم وقد إلهاًما! ينتظرون وإنما عقًال، ذلك يف يعملون ال وأنهم يجيبون،
قرينه املطلع إىل ليضم وليايل أياًما وخياله فكره يُعِمل ثم يحتسب، ال حيث من القصيدة
فيتدفق، أخرى مرة الوحي يأتيه حتى كذلك يزال وال عنه، انقطع الوحي ألن يفلح؛ فال
أو الرسور أو املرض، أو بالصحة ذلك علَّلت ومهما عجز! وكيف ق ُوفِّ كيف يدري وال

مطَّرًدا. صحيًحا التعليل هذا تجد لم ذلك، نحو أو وفساده، املزاج اعتدال أو الحزن،
أعنيه الذي والنابغة النوابغ، يف — اإللهام قوة — القوة هذه نرى ما كثريًا كذلك
األمام إىل لعاَلمه أو ألمته الدافع تعبري، أحسن وقومه زمنه عن التعبري عىل القادر هو
من النابغني من كثرٍي حياة إىل نظرنا ولو وعاداته. تفكريه يف األعىل املثل إىل أقرب ليجعله
أمَعنوا نجاحهم، علة هي وكانت اإللهامية القوة هذه امتلكوا قد لوجدناهم القبيل هذا
عىل قومهم حمل يف وترصفوا الفلسفي، العقل يرتضيه ال قد إمعانًا بعقيدتهم اإليمان يف
كما حياتهم يف وساروا عواطفهم وتأججت املنطقي، األسلوب يُقرُّه ال قد ترصًفا عقيدتهم
شذَّاذًا كانوا النابغني هؤالء من كثري بل عقولهم؛ توحيه مما أكثر نفوسهم إليهم توحيه
بل والشذوذ النبوغ بني يقرن النبوغ يف الباحثني بعض جعل مما العقلية، ناحيتهم يف

والجنون.
إنما علميٍّا، بحثًا منه أكثر إلهاًما واكتشافهم اخرتاعهم كان املخرتعني من كثري بل
رأوا الناس من كم اإللهامية. األوىل للومضة وتأييًدا وتحقيًقا خدمة العلمي البحث كان
هذا قرن «نيوتن» أُلهمه إلهاًما ولكن أشجارها، من تسقط بأجمعها والثمار التفاح
الناس من كم قوانينها. الكتشاف والعقل العلم استخدم ثم الجاذبية، بفكرة السقوط
ولكن البندول، حركة فيحركها الهواء بها يلعب حبالها، يف معلَّقة املعابد مصابيح رأوا
بعد والعلم العقل وأتى الذبذبة، قانون به فاكتشف اإللهام، هذا أُْلِهَم الذي هو جاليليو
أوًال، اإللهام كان وهكذا امليكانيكية. الحركات يف ويستخدمها القوانني هذه يكمل ذلك

ثانيًا. والعقل
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ذكروا األزمنة مختلف يف األديان جميع من رجال فهناك الديني، املجال يف اإللهام ثم
وعن العلم، طريق عن ال الكشف طريق عن الحقيقة يتعرفوا أن باإللهام استطاعوا أنهم
حتى وأبني، أقوى كان الطريق هذا من عرفوه ما وأن العقل، طريق عن ال الذوق طريق
أقوالهم إىل الشك يرتقي ال من هؤالء وِمن بأذنهم، ويسمعون بأعينهم، ينظرون كأنهم
الذي امليالدي الثالث القرن يف الفيلسوف وكأفلوطني الغزايل، ومنهم الصوفية، ككبار
أربع الوجه هذا عىل حياته يف الحقيقة له وتكشفت هللا إىل ووصل الحق، رأى إنه قال:
ما حقيقة يعلم وكان فرفوريوس، تلميذه عنه ذلك حكى الوصف، يفوق ًفا تكشُّ مرات
له هللا تجىلَّ قد عاًما، وستني ثمانية البالغة حياته يف نفسه هو أنه ذكر فقد يقول؛
وبالعقل بالحواس يدَرك العالم إن وأمثالهم: هؤالء ويقول واحدة. مرة الوجه هذا عىل
روحه، العالم وحقيقة روحنا، فحقيقتنا وأصدق، وأوىف أتم بالروح واإلدراك وبالروح،
من يُظهر والكشف اإللهام أن يرون هؤالء بالروح. الروح إدراك من أصدق يشء وال
العقل وإدراك معرفة، اإللهام إدراك يسمون لذلك وأنهم العقل، يظهره ال ما الحقيقة
ووسيلة والرياضة، الحبُّ األول ووسيلة الفلسفة، الثاني وغاية الحكمة، األول وغاية علًما،
األول ومركز بالتدريج؛ الثاني وإدراك ومضٌة، األول وإدراك واملنطق؛ التجارب الثاني

الرأس. الثاني ومركز القلب،
يُنكرها كان أن بعد هؤالء ألمثال النفسية الظواهر هذه يدرس النفس علم بدأ وقد
حقائق إىل املتديِّنني بعض ووصول الظواهر، هذه بعض صدق من رأى ما ه وحريَّ جملًة،

ذلك. نحو أو تعلمهم، عدم أو ألميَّتهم، العلم طريق من إليها يصلوا لم عجيبة

اإللهام كماِل ومظهر سريه، سار وَمن أرسطو أمثال الفيلسوُف، العقل كمال مظهُر
عليه، أُسس الذي األسايس واملبدأ كله، العالم علة تَعِرف أن الفلسفة تريد «النبي»؛
بل امَللك إىل األوىل الخلية ومن كائن، أرقى إىل األوىل الذرَّة من يجمعه الذي واألصل
النتائج جعل ثم نتائج، إىل بديهية مقدمات من املنطقي، التفكري طريق عن هللا، إىل
الوصول مجهودها بجميع الفلسفة فغاية وهكذ، أعىل، مقدِّمات منها لالستنتاج مقدمات
هذه أسس الذي الجذر تريد فالفلسفة شجرة من فرًعا علم كل كان فإن األوىل، العلة إىل
إليه ترمي الذي الغرض وهذا العالم. شجرة منها تكونت التي األوىل البذرة تريد الفروع،
واألخرية األوىل الحقيقة يعرف أن يريد فهو الدين، إليه يرمي الذي بعينه هو الفلسفة
ولكن وبينه بينه الصلة ويوثق واآلخر، األول هو الذي هللا يعرف أن يريد العالم، لهذا
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الروح إىل الصغرى الروح من وشوق حب طريق عن بل ونتائج، مقدمات طريق عن ال
وطبيعة الفلسفة، ترضيها التي املفكرة العاقلة الطبيعة الطبيعتان: اإلنسان ويف الكربى.
القلُب وفيه الباحث، العقُل اإلنسان يف الدين. يرضيها التي الشائقة باملحبة الشعور
به. املحيطة العقبات تخطي عىل معونته يف كماله، بلوغه يف عليها يعتمد لقوٍة العاشق
واملتديِّن الفيلسوف يسافر ولن مختلفان، الطريقني ولكن واحدة، والدين الفلسفة غاية
واألول قلبه، يركب وهذا عقله، يركب ذلك واحدة، وسائل يستعمال ولن واحد، طريق يف
فهو شكاًكا الكبري العقل كان وإذ عقله؛ يمهل لم وإن شعوره ينمي والثاني ذهنه، ي ينمِّ
يقبل ال يحب، بمن مؤمٌن فهو هائًما، عاشًقا الكبري القلب كان وإذ ويجزم، يؤمن قلَّما
الفيلسوف! رضا من وأقوى أكثر وطمأنينته املتدين رضا كان ولذلك شكٍّا؛ وال جدًال فيه
تعليًما، وتتطلب مصطلحات، وتتطلب علًما، تتطلب عسرية الفلسفة وسائل كانت وملا
ثقافة عىل يتوقف ال وقد هذا، كلَّ يتطلب ال الشعور كان وملا الخاصة، إال تناسب لم
الراقي الفيلسوف ترى فلست السواء، عىل والعامة للخاصة مناسبًا الدين كان خاصة،
ويجزم، يعتقد والقلب والعامة. الخاصة يف الراقي املتدين ترى ولكنك الخاصة، يف إال
جزمه يكون فإنما جزم فإذا يحار، والعقل يطمنئ، القلب ويجزم، يعتقد أن قلَّ والعقل
إىل أسلمت إذ الفلسفة حياة عىل نادمني وغريه الرازي الفخر رصخ لقد القلب. من بَمدٍد
هللا حقيقة يف بيشء يجزم أن األحوال من بحال يستطيع ال بأنه «هيوم» ح ورصَّ الحرية،
العقل ُرِقيُّ الحب. عىل يندم أو الحرية يشكو الدين يف عميًقا تجد ال ولكنك وطبيعته.
القلب ذو كان ولذلك يحب؛ من وبني بينه تربط خيوًطا مدِّه يف القلب وُرِقيُّ تجرده، يف
بأن شعر تدين إذا فهو بطمأنينته، شعوًرا أكثر كان ثم ومن بشخصيته؛ شعوًرا أكثر

صغرى. روٍح مع تتجاوب ُعليا روًحا
مملكة ليست وهي املادية، اململكة هذه وراء روحية مملكًة هناك أن الدين أساُس
ونبات جمال من — الوجود يف يشء كل يف — حقيقية مملكة ولكنها شعرية، وال خيالية
﴿َوإِن هللا!: من األعىل، الروح من تستمدها الروحانية من نفحة — وإنسان وحيوان
الروحية رسالته يشء ولكل تَْسِبيَحُهْم﴾. تَْفَقُهوَن الَّ َوَلِكن ِبَحْمِدِه يَُسبُِّح إِالَّ ءٍ َيشْ ن مِّ
كل ألفراد القيمة تختلف كما روحانيتها، يف األشياء هذه وتختلف يشعر. لم أو بها شعَر
وعلوٍّا ورقًة وغلًظا وقوًة ضعًفا تختلف البيانو كنغمات إنها مجموعة. كل وأشياء مملكة
واألرسة اإلنسان فجسُم درجات، عىل اشتمالها الوجود يف يشء كل وطبيعة وانخفاًضا؛
الشمسية واملجموعة واألزهار؛ واألشجار والتالل والجبال األنهار ومجموعة والجيش،
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فأوحت «دارون» إليها التفت حقيقة وهي بعًضا؛ بعضها يعلو درجات منها كل وغريها،
يعلو أعىل رئيس لها يكون أن بد ال هذه من مجموعة وكل واالرتقاء. النشوء بنظرية إليه
الروحانية اململكة يف كذلك نوعه. يمثل الذي وهو الوظيفة، ويف القيمة يف املختلفة األجزاء

هللا. إىل ُصُعًدا التدرج وهذا املختلفة، الدرجات وهذه القيمة، يف التفاوت هذا
أشعة لتلقي واستطاعًة وهياًما وحبٍّا شعوًرا يختلفون الروحانية اململكة هذه أفراد
الديانات أعجبت وقد — واإللهام الوحي تلقي يف منزلتهم بذلك فاختلفت األعىل، الروح
ضوءها منها يتلقى وقمر األشعة تلقي شمس الشمسية املجموعة ففي النور؛ بمثال
وضعها حسب تختلف بمقادير عنها تتلقى ونجوم كواكب وحولها األرض، عىل وينرشه
الروحانية. اململكة يف الروحي املعنى عن للتعبري لطيًفا مثاًال هذا فكان واستعدادها،
نُوِرِه َمثَُل َواْألَْرِض َماَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ القرآن: يف ورد ما أبدع من النور آية وكانت
َشَجَرٍة ِمن يُوَقُد ُدرِّيٌّ َكْوَكٌب ََّها َكأَن الزَُّجاَجُة ُزَجاَجٍة ِيف اْلِمْصبَاُح ِمْصبَاٌح ِفيَها َكِمْشَكاٍة
نُوٍر َعَىلٰ نُّوٌر نَاٌر تَْمَسْسُه َلْم َوَلْو يُِيضءُ َزيْتَُها يََكاُد َغْرِبيٍَّة َوَال ِقيٍَّة َرشْ الَّ َزيْتُونٍَة بَاَرَكٍة مُّ

َعِليٌم﴾. ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوهللاُ ِللنَّاِس اْألَْمثَاَل هللاُ ُب َويَْرضِ يََشاءُ َمن ِلنُوِرِه هللاُ يَْهِدي
القدرة، كل والقدرة العلم، كل العلم فيه َع تجمَّ مملكٍة رأُس األعىل الروح هذا
منزلة منه األنبياء ومنزلة يشاء، بما يشاء من عىل منها يفيض الحكمة، كل والحكمة
منزلًة األنبياء من أقل أناس وهناك ويذيع؛ يستقبل ويُشع، يتلقى الشمس من القمر
بلسان الروحية القوانني رشاح هؤالء كل — إذاعتهم دون ويذيعون تلقيهم، دون يتلقون
لإلنسانية البلسم وهم الضالة، واإلنسانية املعذبة اإلنسانية لرصخة اإلجابة هم اإلنسانية،
بلغته كالٍّ يخاطبون استعداده، حسب كلٌّ منهم يقبس النور نارشو وهم املجروحة،
ولذلك الحياة؛ عىل ينرشونه الذي بضوئهم يَؤثرون كما بقولهم ويَؤثرون تقبله، وبمقدار
يضيئون هم كذَّاب». وجُه هذا «ما قائلهم: وقال بالحجة، ال بالنظرة أتباعهم من كثري آمن
والشهوات الجسم التصق إن السماء إىل النفس ويرفعون العقل، يقنعون مما أكثر القلب
ثم عيوبهم، زمانهم أهل يف تتجىل حسبما مجتمعهم يُصلحون هم باألرض؛ والنزعات

زمانهم. عيوب إلدراك بعُد فيما املصلحون بها يسرتشد تعاليمهم يف البذور يضعون
أهل به يعبأ بما يعبأ ال وإلهامه، لوحيه أهٌل هم َمن اختيار عند األعىل والروُح
القلب، إال االختيار يف يهمه ال إذ ثقافة؛ أو علٍم أو نسٍب أو ماٍل أو جاٍه ِمن املادية اململكة

رسالته. يجعل حيث أعلم وهو
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٢

استعداده حسب أظهرها اإللهام لتلقي ة املستعدَّ الروحانية من نفحة ُوهب من كل
ينعكس فاملوسيقيُّ ضوءًا؛ ومرة تربيًدا، ومرة حرارة، مرة تكون كالكهرباء وميوله،
ما ألن إلهاًما؛ أرقى والنبي نبوة، والنبي فنٍّا، والفنان شعًرا، والشاعر موسيقى، إلهامه
يف للحقيقة وأهدى نفًعا أعم يعكس الذي ونوره أكمل، ونوعه أقوى، الضوء من يتلقى
وليس وفلسفة ، بموسيقيِّ وليس وموسيقية بشاعر، وليس شاعرية النبي يف صميمها.
يعكسه الذي ضوئه وقوة األعىل بالروح اتصاله لقرب كله؛ ذلك فوق هو وإنما بفيلسوف،
أيٍّا — أشعته عليه وقعت من قلوب ييضء كشاف نوٌر — املختلفة الحياة مناحي فينري
أو يُرى، َملك أو يُسمع، صوت من املقدسة، الكتب يف ُحكي الذي الوحي شكل كان ما
يتجىل وحتى تسمع، وأذن تبرص عني له تكون حتى يُرهف القلب، هو فإنما ذلك، نحو

وجوهنا. يف والعني الحسية باألذن يتجىل مما أقوى الحق بهما
ما باإللهام يدرك والفنان واألديب والشاعر املوسيقيَّ إن النبي! رسالة أصعب وما
املعقوالت عن التعبري ألن ذلك واأللوان؛ واللسان والقلم املوسيقى أدوات أدائه عن تعجز
يُكمل أن به يحاول ما يخرتع أن امللَهم احتاج ولذلك اإللهام؛ عن التعبري من أهون
واإلشارات واألديب، الشاعر عند والكنايات والتشبيهات واملجازات كاالستعارات نقَصه
بالعجز يُقرُّون — هذا كل مع — وهم الفنانني. سائر عند ذلك ونحو الخطيب، عند
وذلك — يعرضون وما يشعرون ما بني الكبري بالفرق ويُقرون يشعرون، ما أداء عن
يقدموا أو رة، مصغَّ خريطة يف العالم يعرضوا أن يريدون إنهم وأعرس. أعقد النبوَّة يف
أعمق كان ما ولذلك جيوبهم؛ من واألرض السموات يخرجوا أو زجاجة، يف املحيط
فهم إىل ذلك يتخطَّ ولم ألفاظهم، حدود عند وقف َمن أتفه وما إشارتهم! وأبعد معانيهم

رموزهم!
الروح بني الرصاط عىل يسريوا أن بد ال رسالتهم، بحكم األنبياء أن أخرى، وصعوبة
بد ال ليذيعوا، بالناس يتصلوا أن بد وال ليتلقوا، األعىل بالروح يتصلوا أن بد ال واملادة؛

األرض. يف وأرجلهم السماء يف رأسهم يكون أن
وسعة، وضيًقا وكربًا، صغًرا املختلفة القلوب مطالب يواجهون أنهم ثالثة، وصعوبة
املطالب بني ويوفقوا يستطيعه، وبما يحتاجه بما كال يمدوا أن بد وال ونوًرا. وظالًما
مع وجهاد أنفسهم، مع جهاد يف دائًما كانوا ولذلك املتعارضة؛ واالستعدادات املختلفة
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جهاد». الحياة «إن قالوا: إذ وصدقوا العالم. مع وجهاد صديقهم، مع وجهاد عدوِّهم،
حكومة! أقساها وما عليهم، أو لهم القضاة موضع أنفسهم كلهم الناس ووضع

باطنة، ورسالٌة املجتمع؛ إلصالح والترشيع الشعائر إقامة وهي ظاهرة، رسالٌة للنبي
من هللا وتعرف الحقيقة، وتعرف الحق، لتعرف النفوس فيه تتدرج سلَّم نصُب وهي:
الطبيعية البيئات الختالف تبًعا والرشائع الشعائر يف األديان تختلف قد القلب. طريق
يف الرقيِّ بمقدار إال تختلف فال الباطنة الرسالة يف أما اإلنسانية، ورقي واالجتماعية
الفالسفة يختلف كما رسالتهم يف األنبياء يختلف ليس األديان، كل غرض فالحق السلم؛
أما السابق، بنى ما الالحُق ينقض وقد آخر، وينكره أمًرا فيلسوٌف يُقر فقد تعاليمهم، يف
يف قائد فقري، قائد املادة وراء فيما العقل ألن ذلك دائًما، ويبنون دائًما، فيقرون األنبياء
بقلوبهم إنسان مائة تكلم إذا النهار. وضح يف قائد بصري، قائد ذلك يف والقلب الظالم،
إقفال إال الحق رؤية عن الناس يصد وما اختلفوا. بعقولهم ثالثٌة تكلم وإذا اتحدوا،
اإلنسان إن الكليات. دون وبالجزئيات األمور، بصغائر وتعلُُّقهم النور، رؤية عن قلوبهم
— ككل — اإلنسانية ولكن منه، يُشمأز وقد به، يُعجب وقد يُكره، وقد يَُحب، قد الفرد

اإلعجاب. موضع وهي فقط تُحب
يؤمنون فهم واملبادئ؛ التعاليم من مشرتًكا قدًرا بينهم فنرى األنبياء سلسلة نتتبع
هدايته، ووجوب وضالله ومسئوليته، ورشفه وباإلنسان وقدرته، وكماله باهلل إيمان أقوى
ومنطقهم علمهم من وال قومهم، تقاليد من تعاليمهم يتلقوا لم أنهم جزم ىف يعلنون وهم
يسطع نوره ومن نفوسهم، يحدِّث نفسه، هللا ِمن ولكن عنهم، خارج يشء أي من وال
يتحملون ولذلك والعالم، الفيلسوف يشك كما منه، يشء يف يشكُّون ال وأنهم قلوبهم، عىل
الحق يرون ألنهم عقيدتهم؛ عن شعرة ِقيد ينحرفون وال وملوكهم، قومهم من اآلالم أكرب
هم — وََعْوها كما ربهم رسالة يُبلغون وأنهم بأعينهم، األشياء يرون مما أصدق بقلوبهم
حني عىل قلوبهم، إىل أعىل من آٍت والرش وبالخري العالم بحقيقة علمهم أن يقررون بذلك

عقولهم. إىل أسفل من آٍت والفالسفة العلماء علم أن
طريق عن كان إذا إال بيشء يسلِّموا أالَّ وأرادوا النحو، هذا عىل النبوة دعوة قوٌم أنكر
إن الطريق؟ هذا عن ومعرفتنا علمنا كل أن الحق أِمن ولكن والرياضة! والهندسة الجرب
فالقلب والهندسة، الجرب العقُل علم إذا بالحقيقة. يشعر وقد الحقيقة، يعلم قد اإلنسان
حقائق واألمن والخوف واألمل والرجاء الجرب، كحقيقة حقيقٌة والحب بالحب، يشعر
عىل يقترص أن اإلنسان ومكلِّف غذاؤه، ولكلٍّ وقلب، عقل واإلنسان الهندسة، كحقائق
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املتعددة اإلنسان بمواهب واملؤمن شخصيته؛ لنصف مهِدٌر والعلم واملنطق الفلسفة نمط
بالدين. مؤمٌن

ربط عىل وباملران وباملنطق بالتجربة يربَّى فالعقل تربيتها؛ طريق موهبة ولكل
الروحية بالرياضة يربَّى والشعور باملقدمات؛ النتائج ربط وعىل باملسببات، األسباب

الدين. شعائر القبيل هذا ومن النفس، وتطهري

أرهفوا وقوٌم عقولهم، حدَّدوا قوم مسلكني: وتقويته تأييده يف الدين رجال سلك لقد
الصوفية فصادقو اآلخرون وأما الكالم، علماء أو التوحيد فعلماء األولون فأما مشاعرهم،
ضخًما تراثًا لنا وخلَّفوا وفلسفة، منطًقا الدين جعلوا فاألوَّلون — األديان جميع من —
ولكني ذلك. إىل وما وصفاته هللا وجود عىل منطقيٍّا عقليٍّا برهانًا تربهن املؤلفات من
إن العلم. قضايا عىل العقلية الرباهني يف العلماء نجاح ذلك يف ينجحوا لم أنهم أعتقد
كل به آمن عليه وبرهن العلماء أحد به قال إذا الرياضة أو الطبيعة أو الكيمياء قانون
أو التوحيد علم أما وغربي. ورشقي دين، وأهل دين وأهل وأمة، أمة بني فارق بال الناس
لم ولهذا ملخالفه؛ ال الدين لصاحب برهاٌن يعتقد، ال ملن ال يعتقد ملن فربهاٌن الكالم، علم
إال يسلم لم من إسالم أو يؤمن لم من إيمان يف سببًا كان الكالم علم أن التاريخ يف نَر
من ال القلب طريق من الدعوُة الغفري الجم وإسالم الكثري إيمان يف سببًا كان إنما نادًرا،

املنطق. علم طريق
عىل فمرا الدين، يف يتحدثان وكانا يرتوَّضان، خرجا مثقفني صديقني أن مرًة قرأت
أبيض وورد فاقع، أصفر وورد يانع، أحمر ورٌد الجميلة؛ باألزهار مملوءة بديعة حديقة
بعبيق مملوء والجو وتفتحها، نضجها إىل طريقها آخذة وهي تتفتح لم وبراعم صاٍف،
أحدهما: فرصخ باللب، يأخذ حولهما يشء كل وجمال باألغصان، تلعب والريح األزهار،
يف صاحبه فقال عظمته! وجمال لجالله له سجوٍد موضع وهنا هللا؛ عىل دليل أقوى هذا
عىل دليل الجمال أن عىل املنطقي الربهان ما ذلك؟! عىل علمي برهان وأيُّ العلماء: برود

تذبل! هناك فهي تتفتح هنا األزهار كانت وإن قبٌح، فثَمَّ جمال هنا كان إن هللا؟
بإلحاده. وهذا بإيمانه هذا عادا، ثم

وىف ملحدون، علماء حوله سفينٍة يف — مرص عىل حملته يف — نابليون وكان
نابليون: فقال وجمالها؛ وبهائها رونقها يف وتألألت السماء، يف النجوم ملعت بديعة ليلة
نسأل ال نحن ملحد: قال أبدَعها؟ فمن أجملها! وما النجوم أبدع ما الرفاق: أيها انظروا
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نسأل: نحن إنما أذهاننا، يف يدور ال األسئلة هذه من ذهنك يف يدور وما السؤال، هذا
نرى. ما إىل وصل حتى بها، مر التي الظروف وما ارتقى، وكيف العالم، هذا تطور كيف

لك». جميل دليل — القائد أيها — برهانك «إن
تستعد لم وإذا برهان، يشء فكل استعدت فإذا النفس؛ يف ملا دعوة اإليمان دعوة إن
بمقدمة ال بإيقاظها، الحقة والدعوة اإليمان، غريزة العقل يف ال النفس يف برهان. فال
دليلنا هو العقل ليس ومحمول؟ موضوع من مؤلَّفة ونتيجة كربى مقدمة وال صغرى

اإللهام. ومنها العواطف، ومنها النفس، منها أخر، أدالء هناك بل الحياة، يف الوحيد
ويقووا شعورهم، يربُّوا أن فهو الصوفية، صادقو سلكه الذي اآلخر الطريق أما
نهاية يف يتصلوا حتى وشؤونها، باملادة التعلق من روحهم وا ويصفُّ عقلهم، ال نفوسهم
من نوٍع إىل يصلون الرياضة بهذه أنهم يقررون وهم بربهم، األعىل، بالروح مراحلهم
عالم عىل يطَّلعون وأنهم ؛ الحيسِّ االنكشاف من وأنور وأجىل أوضح الحقائق انكشاف
األسف مع — ولكنهم مكان، أو زمان أو حدود من املادة له تخضع ملا يخضع ال روحي
وصفهم، فهم عن نحن عجزنا أو لنا، بيِّنًا وصًفا الروحي العالم هذا وصف عن عجزوا —

دين. كل يف التام الغموض وأقوالهم كتبهم ساد ولهذا
املعلومات إيصال ووسائل الناس، عند عامة العقيل التفكري طريقة أن هذا يف والسبب
تقيم أن السهل فمن املشاعر؛ يف الشأن كذلك وليس متوفرة، ذهن إىل ذهن من العقلية
والكيمياء، والطبيعة الرياضة وقوانني الجاذبية، وقوانني الضوء قوانني عىل آلَخَر الربهان
عندك كان إذا املشاعر. ىف الشأن كذلك وليس الهندسية، النظريات عىل الربهان وتقيم
ولكن يعرفه، لم من إىل تنقله أن أمكنك املثلث هذا يساوي املثلث هذا أن عىل برهان
تصفها أن بحال يمكنك ال وطعمها، ورائحتها حالوتها بنوع وشعرَت الكمثرى أكلت إذا
الكمثرى من قريبًا نوًعا أكل قد كان فإذا والتشبيه، التقريب سبيل عىل إال يذقها لم ملن

الفهم! أبعد فما وإال دقيًقا، يكن لم وإن فهمه وقرب التشبيه أمكن
من مشاعر كلها ذلك، ونحو وإعجاب وبُغض حب من عندي فيما الشأن وكذلك
عامة» «تذكرة العقل أن حني عىل شخصية»، «تذكرة والعواطف فاملشاعر نقلها. الصعب

شخص. كل يحملها أن يصح
طيِّعة أداة تكون قد واللغة تُنقل. ال ومعرفة تُنقل معرفٍة بني التفرقة يمكن بذلك
عن واملعرفة — والعواطف للمشاعر صالحة غري أداة وهي واملعقوالت، للمحسوسات
من بشبٍه آخذة — النفسية الرياضة طريق عن أخرى بعبارة أو — اإللهام طريق
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تنكشف بالعقل ولشبهها أقرب، املشاعر إىل وهي املشاعر، وطرف العقل طرف الطرفني؛
نقلها. يصعب باملشاعر ولشبهها املعقول، انكشاف

بالغموض وأحيط عنه التعبري صعب شخصيٍّا شعوًرا الصويف شعور كان وإذا
طريقه، وسلك تجاربه، جرَّب الذي هو ويشاركه يفهمه َمن وكان اللغة، تسعفه ولم
أن يمكن الناشئ أن من أرسطو قاله ما ذلك ويشبه إلهامه. يف فاقه أو منه وقرب
الرياضة يتعلم أن يمكن ألنه سياسيٍّا؛ يكون أن يمكن ال ولكن بالرياضة، عامًلا يكون
قوامها السياسة ألن سياسيٍّا؛ يكون أن يمكنه ال ولكنه براهينها، ويفهم قوانينها، ويحفظ
ويرى بتياراتها، ويشعر أحداثها، يف ينغمس حتى يجرِّبها لم وهو الحياة، يف التجارب

نتائجها.
كل تختلف نتيجٍة إىل يصل أن نفسه، وصفاء رياضته، يف باملتصوف األمر ويبلغ
غري يدِرك الذي بأن نشعر العقيل التفكري يف أننا ذلك العقيل، التفكري عن االختالف
الهندسية فاملسألة هندسية، مسألٍة حل يف فكرُت فإذا املعلوم. غريُ يعلم والذي املدَرك،
بني الحدود تتكرس إذ كذلك؛ ليس التصوف نهاية يف األمر ولكن املفكر، عقيل وغري غريي
شخصية أمحت باهلل العلم إىل النفُس وصلت فإذا واملعروف؛ والعارف واملعلوم، العاِلم
كما الحياة، هذه يف عندهم هذا ويتحقق واحًدا، شيئًا واملعروف هي وصارت العارف،
باملحبوب، املحب هيام من يحدث ما بهذا شبٍه وأقرُب للجسم. الروح مفارقة بعد يتحقق
نفسيٍّا. تعبريًا ال لفظيٍّا تعبريًا و«هو» «أنا» ب التعبري ويصبح واحًدا، روًحا يكونا حتى
هذا أجل ومن الحقة. النفس يف الزائفة النفس وتفنى واحد، فيشء ومحبوبها النفس أما

كله. الصويف األدب ن تكوَّ هذا وحول ربه». َعرَف فقد نفسه عرف «َمن قالوا:

٣

إليه يحتاج ما ا جدٍّ دقيقة دراسًة طبيعي عالٌم درس عاًما خمسني منذ أنه مرة قرأت
أثبته ما كل يحتوي صناعيٍّا لبنًا ز جهَّ ثم املختلفة، اللبن عنارص من لنموِّه الصغري الفأر
اللبن يف كالتي بمقادير وماء وملح وسكر ودهن بروتني من الفأر إليه يحتاج مما العلم
امتحانًا الصناعي اللبن امتُحن وإذا وأتقنه. «معمل» أحسن يف أعدَّه وقد تماًما، الطبيعي
يختلف لم الذوق يف اختُرب وإذا الطبيعي؛ اللبن عن اختالف أيَّ يختلف ال أنه ظهر دقيًقا
عىل وأرشف وزنه، وقلَّ ينُم فلم الصناعي، اللبن هذا الصغري الفأر أطعم ثم كذلك، عنه
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صانعة هي رضورية مادة ينقصه الصناعي اللبن هذا أن فتبني العلم، تقدم ثم املوت.
الفيتامني. هذا وراء آخر يشءٌ وربما الفيتامني، هي الحياة،

يكمل قد والنفس. والعقل، والروح، واملادة والدين، العلم بني بالفرق ذلك أذكَرني
هذا يفقد كما روحه فقَد ولكنه يشء، ينقصه ال أنه عىل امتحانه ويدل مظهره، يف اليشء

الفيتامني. هذا الصناعي اللبن
يف الكيمياء، يف الطبيعة، يف فرع كل يف باهًرا تقدًما األخري القرن يف العلم تقدم قد
الحياة»، «نظرية فهم يف تقدم أيَّ يتقدم لم ولكنه الصناعات؛ يف االجتماع، يف النفس،
جميل لطفٍل فنان رها صوَّ التي البديعة الصورة تلك — جواب غري من — وظلت
من ماذا؟ اآلتية: األسئلة تحتها ُكتب وقد موحش، مكان يف جرداء، أرض يف مستغرب،
تليفون من: بالعجائب االخرتاعات وأتت والجراحة، والترشيح الطبُّ تقدم أين؟ إىل أين؟
عجيبة وهي حالها عىل الكربى العجيبة وظلت الكهرباء، وعجائب وراديو وفونوغراف
خطوًة يتقدم أن وأدواته أسلحته بكل العلم وعجز يكون! كيف واملوت تدب، كيف الحياة
ليس غري، ال آلة فهي معقدة دقيقة ضخمة املخرتَعة اآلالت كانت فمهما السبيل، هذا يف
«بيجماليون» طلب ما ينقصه تمثال فهو رائًعا جميًال التمثال كان ومهما روح، فيها
اإلنسان تدهش ال اخرتاع وأعظم آلة أكرب وظلت الحياة؛ فيه ينفث أن لتمثاله، ربِّه من
عليها. ويرشف ليديرها حي عقل إىل تحتاج آلة وأعظم حييت! كيف ذبابٌة تدهشه كما
محوطة ونشأتها شيئًا، العلم يعرف ال تصري؟ أين إىل أتت؟ أين من الحياة؟ هذه ما
ليلني، بني ونهار ظلمتني، بني نور وهي القرب، بظلمة محوطة ونهايتها البطن، بظلمة
و… خلية يف الحياة يبعثوا أن يستطيعوا فلن والكيمياويون الفيزيقيون اجتمع ومهما

َلُه﴾. اْجتََمُعوا َوَلِو ذُبَابًا يَْخلُُقوا َلن ِهللا ُدوِن ِمن تَْدُعوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ
يقول كان كما ونرتوجني وأوكسجني وهيدروجني كربون إىل تشاء كما الخلية حلِّل
الحياة، لتكوين يشء ينقصها كلها فإنها آخر، بعض يقول كما إلكرتونات إىل أو بعضهم،
النشوء نظرية وارشح الحياة. ليس والنَّفس والدم اللحم أن كما الحياة، ليست وهي
الحياة تفرس ال ولكنها نوع، إىل نوع من الحياة تدُّرج تُفرس فهي تشاء، كما واالرتقاء
وحيوان نبات من الحي الجسم بناءَ لنا يرشح أن يستطيع العاِلم إن األوىل. للخلية األوىل
دبَّت كيف أما ويقف. هنا إىل ولكن جزء، لكل املصطلحات لنا ويضع يتكون، وممَّ
وكيف الورد، تنبت حتى مثلها خاليا الورد شجرة خاليا تنتج وكيف الخلية، إىل الحياة
النبات، عن ذلك يف الحيوان يختلف وكيف ياسمني، فتنتج الياسمني شجرة تخالفها

العلم. يستطيعه ال ما فذلك وإنسانًا، وقرًدا وغنًما بقًرا الخاليا ن فتكوِّ
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قد يتخلَّف. ال الذي الطبيعة قانون هو يشء، أي منه يفرُّ ال موت، إىل حي كل ثم
شئت وإن وأياًما، ساعاٍت املوت يؤخر أن ومستكشفاته وآالته بمهارته العلم يستطيع
عجز يمنع أن حاول فإذا يمنع، أن ال يؤخر أن وظيفته كل ولكن وسنني؛ أشهًرا فقل:

ا. تامٍّ عجًزا
نعرف وال أتت التي الحياة هذه إن املوت! ظاهرة لنا يفرس أن أيًضا عاجز هو ثم

ذهبت. أين أيًضا نعرف ال أتت، أين من
العقيدة طريق عن واملوت الحياة لنا يفرسِّ فهو العلم، ينتهي حيث يبتدئ الدين إن
ِمَن اْلَميَِّت َويُْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيَّ ﴿يُْخِرُج الحياة: واهب فاهلل املنطق، طريق عن ال
ثُمَّ تَُراٍب ن مِّ َخَلَقُكم أَْن آيَاِتِه َوِمْن * تُْخَرُجوَن َوَكٰذَِلَك ۚ َمْوتَِها بَْعَد اْألَْرَض َويُْحِيي اْلَحيِّ

وَن﴾. تَنتَِرشُ بََرشٌ أَنتُم إِذَا
جديد: من باعثها وهو باملوت؛ الحياة سالب وهو الحياة، أثناء يف الحياة ُمِمدُّ هو
أَنتُْم إِذَا اْألَْرِض َن مِّ َدْعَوًة َدَعاُكْم إِذَا ثُمَّ ِبأَْمِرِه َواْألَْرُض َماءُ السَّ تَُقوَم أَن آيَاِتِه ﴿َوِمْن
ثُمَّ اْلَخْلَق ُ يَبَْدأ الَِّذي َوُهَو * َقاِنتُوَن لَُّه ُكلٌّ ۖ َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف َمن َوَلُه * تَْخُرُجوَن
اْلَحِكيُم﴾. اْلَعِزيُز َوُهَو ۚ َواْألَْرِض َماَواِت السَّ ِيف اْألَْعَىلٰ اْلَمثَُل َوَلُه ۚ َعَليِْه أَْهَوُن َوُهَو يُِعيُدُه

سلطان وال عنه. ورحيلنا فيه، ورحلتنا العالم، هذا دخولنا ثالث: مراحل والحياة
عىل ليجري الوسطى؛ املرحلة يف قدرٍة مظهُر لنا وإنما واألخرية، األوىل مرحلتيه يف لنا
الخلف إىل الساعة عقرب نُرجع أن نستطيع ال إننا الرض. أو والنفع الرش، أو الخري أيدينا
علينا قيَّد قد والدقائق؛ الثواني علينا يقيِّد يتحرك، «بندول» نحن وإنما األمام، إىل وال
أنا ما وكل غًدا، يقف أو يتحرك كان إن أعرف وال الحارض، يف يتحرك وهو املايض
من فأما أستطيع. ما قدر عىل اإلنسانية وإسعاد حويل، من إلسعاد أعمل أن به مكلَّف
ليس املوت وأن النفس، بخلود وبالشعور بإلهه، حياته باتصال بالشعور فسعَد آمن
ستظل قبلها، وكانت الوالدة مع أتت التي الروح وأن الوالدة، كظاهرة مادية ظاهرة إال
نهٌر املوت املؤمن عند رسيع. والفناء مظلم فاملستقبل ألحد من وأما بعده، وتبقى باملوت
عند ظلماته. أعماق يف هو ينغمس غزير نهر املوت امللحد وعند عبور، جُرس عليه غزير

الحقيقة. وخلود النفس وخلود هللا خلود هناك املؤمن وعند يخلد، يشء ال امللحد
اإلنسان بني الصلة وحسَن هللا، إعظام ويقرِّر صفاته، يف كامًال إلًها يقرر الدين إن
واألخالق، القواعد باتباع واإلنسان اإلنسان بني الصلة وحسن الشعائر، بإقامة وربه
رش. أو خري من عمل ما عىل األوىف والجزاء املوت، بعد والحياة الروح بقاء يقرر وأخريًا
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يشء! ال ذلك؟ يف ليقوله العلم عند فماذا
العلم رجال بني حامية معركًة العرشون والقرن عرش التاسع القرن شهد لقد
كلٌّ وكان له، ليس ما اآلخر من يغتصب أن يحاول كان منهما كالٍّ ألن الدين؛ ورجال
اإلنسان حياة وتغيريه والصناعات، اآلالت يف وبنجاحه بقوته العلم اعتز مخطئًا. منهما
كل عىل أنه اعتقد حتى املختلفة الحياة مناحي يف بالقوة وإمداده ا، تامٍّ تغيريًا وأدواته
من ذلك إىل وما العلمي والتحقيق العلمي الربهان الناس ألسنة عىل وشاع قدير، يشء
يُجري أن العلم وطمع الصحيح، وهو الحق هو العلم قاله ما أن الناس واعتقد ألفاظ،
عنارصه إىل فيحلله الحجر من قطعة عىل تجاربه يف نجح كما اإلنسان، عىل تجاربه
كبعض للمادة مظهٌر وأنها املادة، إىل والعواطف األفكار يُرجع أن حاول حتى األوىل،
األساس هذا عىل يحلله وأخذ فكًرا. املخُّ يفرز هضم عصارة املعدة تُفرز وكما صفاتها؛
ليس والعالم وصفاتها، املادة إال يشء ال هللا؛ يف وعقيدته دينه وحتى وحبه، ِشعره حتى
النشوء مذهب وأخذ رشحها، عىل قادر العلم ولكن معقدة هي نعم كبرية، ضخمة آلة إال
وجرى يائها. إىل أِلفها من علميٍّا تفسريًا لها يحدث وما األشياء تفسري يحاول واالرتقاء
تخضع ملا حركاتها كل يف خاضعة وأنها املادة، إال حقيقة وال مادة، إال ليس العالم أن عىل
هذا عىل العلَم لكن بغريها؛ ال بنفسها آليٍّا وترتقي تنشأ وأنها قوانني، من الكبرية اآللة له
ن تتكوَّ لليشء املادية العنارص بأن واصطدم تفسريها، عن فعجز بالحياة اصطدم النحو

وآثارها. مظاهرها عرف وإن األشياء بحقيقة بجهله واصطدم اليشء؛ يكون ال ثم
إنه حقيقتها؛ يعرف أن إىل غروره اه فأدَّ املادة مظاهر رشح يف نجح العلم إن
من إن «ماذا». يعرف أن يستطيع ولن يستطع لم ولكنه «كيف»، يعرف أن يستطيع
تعمل؛ آلة وهو مادة، من مركَّب الطبيعي الظاهري العالم «إن يقول: أن اختصاصه
هي وحدها واملادة الحق، وحده هو املادي العالم «إن قال: ذلك يقول أن بدل ولكنه
املركَّب إىل البسيط من ترتقي الحياة إن العالم: نشوء يف يقول أن وبدل املوجودة».
اإلنسان أصل وإن وتركَّب، البسيط هذا من ُوجد الحياة أصل «إن قال: مختلفة. بعوامل
تعدَّى وبهذا بسيطة». مادة يف الشمس حرارة عمل هو وإنما إلهية، قدرٌة توجده لم
يستطيع الذي هو وحده فالدين الدين، يملكه وإنما يملكه ال ما واغتصب طوره العلم

الروحاني. العالم من ذلك ونحو وإله، ونفٍس حياة من املادة وراء ما يفرس أن
اغتصاب من طويلة قرون يف حدث ما عىل ا ردٍّ الدين من ذلك العلم اغتصب وقد
وصفاتها باملادة يتعلق ما كل يقرِّروا أن العلماء حق من إن العلماء. لحقوق الدين رجال
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األرض دوران من الربهان عليه يقوم ما يقرر أن للجغرايف براهينهم. عليه تقوم كما
يدل كما وغريه الشميس النظام يقرر أن وللفلكيِّ األرض، حول الشمس ال الشمس حول
عىل تدل كما باآلالف أو السنني بماليني األرض عمر يقرر أن وللجيولوجي علمه، عليه
رجال ولكل املركب، إىل البسيط من واالرتقاء النشوء يقرر أن ولدارون براهينه، ذلك
يشاءون. كما اختصاصه يف كلٌّ يكتشفونها، التي املادة قوانني يقرروا أن يف الحق علٍم
من ليس فيما وتحدثوا حدودهم، تجاوزوا قد كانوا ذلك عىل الدين رجال اعرتض فإذا
اغتصاب مظاهر من مظهًرا األليمة وأحداثه التاريخ كان األساس هذا ولجهل شأنهم.

الدين. حقوق العلماء اغتصاب أو العلم، لحقوق الدين رجال
حركًة الدين رجال وبعض العلم رجال بعض بني األخرية األيام يف نرى وأخريًا
وذلك عليه، يعرتض أن للدين وليس شاء، ما فيه يجول عامًلا للعلم أن قوامها محمودًة
شاء، ما فيه يجول عامًلا للدين وأن والنفس، العقل فيها بما املادة عالم الطبيعة، عاَلم هو
يرسمها التي الخريطة وأن وهللا. الروح عالم هو وذلك عليه، يعرتض أن للعلم وليس
قول ويعجبني الدين. يرسمها التي الخريطة هي ليست وأفقها مركزها للعلم العلماء
يتجه أين «إىل عنوانه له كتاب يف بالنك»، «مكس األستاذ املشهورين العلم رجال أحد
اآلخر ليَُحيِّي أحَدهما إن بل والدين، العلم بني حقيقي تعارض هناك «ليس العلم»:
د يُتعهَّ أن ويجب طبعه، يف مغروس الدين عنرص أن يرى جاد مفكر إنسان وكل ويؤيده.
وتتناغم. العنارص لتتوازن األخرى؛ اإلنسان عنارص وتُتعهد تُرقى كما ى ويُرقَّ ى ويُنمَّ
أعماق يف متغلغًال الدين كان عرص كل يف املفكرين عظماء أن املصادفة باب من وليس
بني التعاون ومن بدينهم. شعورهم قوة الناس أمام يُظهروا لم ولو حتى نفوسهم،
القيمة رفَع والعلم األخالق. ثمرة بها وأعني للفلسفة، ثمرٍة أجمُل ظهرت والدين العقل
من أظهره فبما للحقيقة حبه أما واحرتامها. للحقيقة حبَّه عضد ألنه للحياة؛ األخالقية
كلَّ فألن للحقيقة احرتامه وأما حولنا. الذي العقل وعالم املادة عالم يف متواصل حبٍّ

الغامض». وجودنا نواجه يجعلنا واملعرفة العلم يف تقدم
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٤

صغره من تربَّى — أكَربهم يكن لم إن املسلمني فالسفة أكرب من سينا بن عيل أبو كان
انرصف ثم والفلك، والطبيعة والرياضة املنطق أساتذة عىل فتعلم دقيقة، فلسفية تربيًة
ألرسطو الطبيعة بعد ما كتاب فقرأ الطبيعة، بعد ما علم من أيًضا اليونان عن نُقل ما إىل
أغراضه، ويبني أرسطو كتاب يرشح للفارابي كتاب عىل عثر ثم يفهمه، فلم مرة، أربعني
الكبري عقله يعمل ذلك كل ويف انكشاًفا، أرسطو كتاب به له وانكشف التهاًما، فالتهمه
وصل حتى يقظته، أثناء يف يشغله فيما َحَلم نام وإذا يمل، ال الفلسفية املسائل أعقد يف
ومخترصة. ومتوسطة مطولة الكثرية الكتب فيها وألَّف دقيًقا، فهًما الفلسفة فهم إىل

الكم من بريء وأنه واحد، وأنه العلل، علة وأنه هللا، وجود إىل بفلسفته ووصل
فلسفته. يف قرره ما آخر إىل والحركة، واملتى واألين والكيف

فيما الخيام بعمر يُقَرن الخري، أبي بن سعيد أبو اسمه كبري رجل يعارصه وكان
النمط عىل تربى عظيًما، فارسيٍّا صوفيٍّا وكان بالحياة، تفيض عميقة رباعيات من له
عىل املنطق سينا ابن قرأ إذا والفلسفي. العلمي النمط عىل سينا ابن تربى كما الصويف،
هللا يستحرض أن فيأمره للتصوف، يعده سعيد أبي فأستاذ للفلسفة، استعداًدا أستاذه
رباعيًة ويمليه أعضائه، سائر وعىل قلبه عىل نور من بأحرٍف مكتوبًا ويتصوره بقلبه،

ومعناها: استطاع؛ ما يكررها أن يأمره فارسية

الراحة طعم أذوق ال — الحبيب أيها — بدونك
يحىص وال يُعد أن يمكن ال — الحبيب أيها — عيل وفضلك

يذكرك لساٌن جسمي من شعرة كل أن لو
حقك أديُت ما عليك الثناء بآالف تنطق وكلها

أكرب يصبح حتى ذلك، ونحو أحيانًا وخلوة تأمل ِمن اإلرشاد يف شيخه به يتدرج ثم
فلسفته، يف َعَلًما سينا ابن فأصبح التصوف. يف الغزير األدب عنه يُروى عرصه يف صويف

تصوفه. يف علًما سعيد وأبو
يتذاكرون بلياليها أيام ثالثة فاجتمعا نيسابور، يف بينهما جمع القَدَر أن فيحكون
يف رأيه عن أستاذهم سينا ابن تالميذ فسأل افرتقا. ثم الحقيقة، فهم يف إليه وصال ما

هو!» يراه أنا أعلمه ما «إنَّ سينا: ابن فقال سعيد، أبي
هو!» يعلمه أنا أراه ما «إن فقال: سينا، ابن يف رأيه عن سعيد أبو وسئل
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الفرق هي الواقع. تمثل ظريفة قصة فهي القصة هذه صحة يف املؤرخون شك مهما
يتفلسف العقل بني يُغذَّى، والقلب ى يُنمَّ العقل بني الفرق وهي والصويف، الفيلسوف بني
عقل طريقتهما: واختلفت غايتهما اتََّحَدْت اإلنسان طبيعة يف مَلكتني بني يتديَّن، والقلب
سينا: ابن يقول الحب. طريق يف يسري وقلٌب والنتائج، واملقدمات املنطق طريق يف يسري
كان سعيد وأبو القياس»؛ يف األوسط بالحد أظفر أكن ولم مسألة، يف أتحريَّ كنت «أحيانًا
وهذا األوسط، بالحد يظفر حتى العقَل يعمل ذاك فرتْت؛ قد حبِّه حرارة يجد إذ يتحريَّ

حبه. حرارة تَتَِّقد حتى الشعور يُرهف
جاف عقٍل رجل هذا الناس؛ تمثل كذلك فهي النفس، ملَكتي القصة تُمثل وكما
حساب عىل حتى قلبه ى نمَّ حار قلٍب رجل وهذا شعوره؛ حساب عىل حتى عقله ى نمَّ

اعتدل. من وقل عقله،
يعلم فالعقل رؤيًة. القلب وإدراك علًما، العقل إدراك تسمية عىل اتفاقهما ويعجبني
يراه. القلب ولكن حبٍّا هناك أن يعلم والعقل يراه؛ األب قلب ولكن االبن عىل األب عطف
ترى وال بعَضها العني ترى املحيط، تموجات دونها بتموُّجات مملوء الكون إن
فال معلوم َحدٍّ عن قرصت أو التموجاُت زادت فإذا يَُرى، أن يمكن مما حتى بعضها،
يعلمها تموجات وهناك والشم، السمُع وكذلك الحيوان؛ بعض يراها وقد اإلنسان، يراها
وال يعلمه قد واإلنسان أمياًال، عنه بَْعَد إذا يعسوبه يرى فالنحل الحيوان، ويراها اإلنسان
والجمل يراها، ال واإلنسان األميال، آالف بعد عىل أعشاشها ترى الة الرحَّ والطيور يراه.
يشم والنمل يراه. وال اإلنسان ذلك يعلم وقد واتجاهه، الصحراء يف املاء موضع يرى
إلنسان دامًسا ظالًما يكون قد واليشء ه. يشمُّ وال يعلمه قد واإلنسان الصيوان، يف كر السَّ
واإللهام، العقل وما يرى! وإنسانًا يعلم إنسانًا أن من قااله ما ا فحقٍّ إلنساٍن ساطًعا ونوًرا
املحيط، ذلك من جداول إال والدين الفلسفة وما والخيال، الفن وما والشعر، التفكري وما
الدين، وحَي ينكرون علم لرجال فَضلًَّة تموجاته. بعض تدِرك متناهي، الال الكون محيط

العلم. حقائق ينكرون دين لرجال وَضلَّة
عالم: فقال حب!» ِمن فيضانًا إال شيئًا لست إني ا، حقٍّ ا «حقٍّ متصوف: قال لقد
فقال الحق». أنا «إني متصوف: وقال هذر». إال هي وما لغتك، أفهم ال إني ا، حقٍّ ا «حقٍّ
أفهم فإني أنا أما حياتي». يف ألستخدمه الحق عن باحٌث ولكني الحق، «لسُت عالم:

لآلخر. أحدهما إنكار أفهم وال عمله، يف والعالم حبه، يف املتصوَف
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جملة الناس يف وتعددت القوة، يف واختلفت الواحد اإلنسان يف امللكات تعددت وكما
الغرب وعلم الرشق، إلهام قديٍم من فاشتهر البيئات، يف اختلفت كذلك القوة، يف واختلفت
اليونان، بالد يف استقرت ما بحتة عقليًة ظلت أنها يرون الفلسفة فمؤرخو فلسفته؛ أو
عقل من مزيًجا وكونت املشارقة، بروح اليونان روح امتزجت اإلسكندرية أتت إذا حتى
ما إىل الطموح خصائصها من التي — الرشقية الروح وتعاونت اآلخرين؛ وإلهام األولني
األسباب وربط والرشح التحليل خصائصها من التي الغربية والروح الشهادة، عاَلم وراء

خالص. دين هي وال محضة فلسفة هي ال دينية فلسفة إيجاد عىل — باملسببات
من نبعت وإسالم، ونرصانية ويهودية وبوذية برهمية من الكربى األديان إن ثم

الظاهرة؟ هذه علة فما العالم، أنحاء يف انترشت ومنه — آسيا من — الرشق
السؤال هذا عن يجيب الهند يف طويًال أقام إنجليزي لكاتٍب تعليًال أخريًا قرأت
إليها تجذب ال واألمطار والغيوم الدكناء والسماء الشمال، يف الباردة الريح «إن فيقول:
مطر وكل باردة، عاصفة كل إن داخلها. ينكمش تجعله بل نفسه، خارج ليكون اإلنسان
كيف يف يفكر أن فيجب بجسده، يذكره ولكن بنفسه، يذكِّره ال أدكن يوم وكل غزير،
منه يخاف عدوَّه الخارجي الجو أن أبًدا ينىس وال يُؤوى، وكيف يغذَّى، وكيف يُدفأ،
نفسه مع يكون أن يكره ما فأكره مسكنه يف أقام إذا أنه عىل ذلك وحمله له. ويحتاط
صوت يسمع تجعله التي وحدها هي الطبيعة مع نفسه وانفراد اإلنسان وعزلة وحدها.
توحي حتى التامُّ السكون حولها يسود أن فيجب همًسا، إال تتكلم ال الطبيعة إن الكون.

بأرسارها.
والنهار العام، نصف وربما واألشهر األسابيع تمر الرشق، يف ذلك عكس عىل واألمر
مع اإلنسان يكون أن يستطيع الجو هذا ويف ليليته. يف كامل والليل نهاريته، يف كامل
والغابات سكونها، يف العميقة الصحراء يجد أن يستطيع البيئة هذه يف وحدها، نفسه
إال يشعر وال الناس، فينىس وتأمله سكونه يف يستغرق أن ويستطيع لها، حدَّ ال التي

هللا! أحضان يف الطبيعة، أحضان يف بنفسه
ة ملحَّ حاجٍة يف وال بل للدفء، نار إىل حاجة يف لست حاجاتك، قليلة الرشق يف إنك
فيما وتفكري واضطراب قلق يف ولست يكفي، ملبس وأيُّ يكفي، غذاءٍ وأي مسكن. إىل
ويف شجرة، ظل النهار يف مأواك يكون أن يكفي املظلم! والجو الباردة الريح به تواجه
أحببتها أنت فإذا بالطبيعة. إال بيشء تتصل ال بألالئها، النجوم رأسك عىل تسطع الليل
تناغم، أن يجب كما وناغمتَها تُعشق، أن يجب كما قتها وتعشَّ تَُحب، أن يجب كما
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أن فقط عندئذ استطعت نهايتها، وال عجائبها يف لتسبح سجيتها عىل نفسك وأرسلَت
الساحرة. ملوسيقاها تستمع

اإليمان. مصدر الضوء ألن الشمس؛ أرض من األديان سطعت لهذا
تضع عندما نظرك يلفت بما ذلك واعترب العقيدة! ما تعرف ال الرشق تَر لم فما
نفوس يف اذ النفَّ الفعال اليشء أنه تشعر الذي ما يفجؤك؟ الذي ما الرشق. يف قدميك
فهذا بمظهره: حتى عليه يدل أن يحب بدينه، فخور الرشقي إن الدين! إنه الناس؟
هل ذلك. نحو أو وعمامته بلحيته املسلم وهذا رأسه، عىل التي الثالث بُشَعِبِه الهندويس
بيتك» يف «صلِّ فيه: وتصيح تلومه أفال رأيته وإذا الشارع؟ يف يصيل إنجليزيٍّا رأيت
ذلك يفعل الرشقي إن الرشق، يف كذلك األمر ليس وتقواه؟ صالحه يعرض أنه وتعتقد
الهنود هؤالء فرتى الهند يف القطار تركب إنك غرابة. أو مؤاخذة موضع فيه يرى وال
وهؤالء لها، ويُصلون فيحيُّونها الشمس، طلوع عند يتجمعون وأطفال ونساء رجال من
من مٍأل عىل هلل يصلون الكعبة، نحو ويتجهون األرض، عىل ثيابهم ينرشون املسلمون
الرشقي إن الرشق! إيمان حقيقة نُدرك ال الغرب يف ألننا ذلك واجبهم؛ ذلك ويرون الناس،
زمنًا ويصاحبه آخَر، يُساكن قد الغربي إن — كذلك الغربي يَُعده وال نفسه، الدين يَُعدُّ
يشء أعزُّ الرشق يف الدين ولكن دينه. ما يهمه وال بل دينه، عن يوًما يسائله وال طويًال،

أهله. عند
حكومة، كأنه دقيًقا تنظيًما نُظِّم الغرب يف الدين أن والغرب، الرشق بني آخر ويشءٌ
فليس الرشق يف أما البابا. رأسه وعىل محكٍم نظاٍم عىل يسريون الدين ورجال والكنيسة
اسمية، سلطة إال له ليس املسلمني وخليفة الهندوكية؟ يف رئيس فال الشأن، هو هذا
فإذا سلطان. وال نظام إىل يحتاج وليس داخيل، نفيس الرشق يف — العموم عىل — والدين
بربه عالقته وأسس شاء، كما واعتنقه شاء، كما عنه بحث الدين إىل بحاجة الرشقي شعر
أطرافها ُشذِّبت للنظام، خضعت كحديقٍة رأيته الغرب يف الدين إىل نظرت إذا شاء. كما
بقانون فيها يشء كلُّ حشائشها؛ عىل السري من وُمنع فيها، يشء بكل وُعني دقة، يف
يف أما كبري. صناعي مجهود إىل فتحتاج الخارج من مجلوبة بذورها ألن وقيود؛ ومنهج
يرعاها بستاني إىل تحتاج ال تشاء، كما املحلية أزهاُرها تنمو طبيعية فحديقة الرشق
كبريه. إىل صغريه من الفطري واستعداده قوته حسب ينمو فيها يشء وكل ويُشذبها،

وملهمه». الدين مصدر الرشق كان كله لهذا
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١

خاتمة — التاريخ يف مثيل لها يكن لم التي — الحرب هذه بأن شعوٌر الناس يعم يكاد
ما وعقليتها نظمها يف األوىل تخالف جديدة مرحلة بعدها تبدأ العالم، مراحل من مرحلٍة

ذلك. إىل
ملستقبلها، الخطط وتضع ومصريها شأنها يف تفكر شعبة كل أخذت هذا أجل ومن

وغريها. األمم، وعالقات االجتماعية، والنظم واملال السياسة يف
وكيف مستقبله، ما العربي، أدبنا يف — العرص بدع وعىل نمطهم عىل — فلننظر

يسلك؟ أن ينبغي طريق وأي يكون، أن ينبغي
حتى وأدبائهم العرب مفكري أقالم عنه اإلجابة يف تتعاون أن ينبغي عسري سؤال

اتجاهه. يف األدب ينفع واضح منهج إىل يصلوا
لألمم الجديدة الحياة يتعرف أن هو — نظري يف — العربي األدب عىل واجب فأول
للسري ويستحثها األعىل، مثلها لها ويرسم عيوبها، إصالح يف ويجدُّ ويقودها، العربية

إليه.
النزعة ال الفردية النزعة عليه تغلُب اآلن إىل العربي األدب إن أوضح: وبعبارة
األدب يف كلها ونحوها والهجاء والفخر والرثاء والعتاب واملديح فالغزل االجتماعية.
وكذلك بل نراه، الذي اللون ولوَّنته العربي األدب عىل طغت فردية نزعاٌت القديم
لبعض األديب تحليل أو لنفسه الكاتب ترجمة أو األفراد تراجم الحديثة العصور يف
النزعات قبيل من — أيًضا — نظري يف كلها ذلك نحو أو الغرام روايات أو الشخصيات
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النزعة إىل — ووفرة بقوة — جديد من يتجه أن يجب العربي األدب أن وأرى الفردية.
الحارض. عرصه حتى املختلفة عصوره يف منها فاته ما يعوِّض حتى االجتماعية

غني فيها العربي واألدب الفردية، النزعة من ينبع أدب ومنبعان: منزعان لألدب
ومستقبل ضعيف؛ فقري فيها العربي واألدب االجتماعية، النزعة من ينبع وأدب قوي،
ماذا ولكن بها، ينهض االجتماعي األدب إىل االحتياج أشد يف وحارضها العربية األمم

االجتماعي؟ باألدب أعني
منه يشتقون الحارض مجتمعهم إىل األدباء نظر — العربي األدب يف — به أعني

األدبية. فنونهم منه ويصوغون ومقاالتهم؛ وشعرهم، وأقاصيصهم، رواياتهم
تافهة عيشة الناس أكثر عيشة من االجتماعية بالرشور مملوءة مجتمعاتنا إن
هو ما بقدر حياتهم وسوء وضعهم سوء عن املسئولني هم الناس وليس سخيفة،
بائس، فالح شئونهم، يف الترصف زمام عىل والقابضون أمرهم، أولو عنها مسئول
تجد ال وكفايات ضائعة، واستعدادات ومرض، وفقر تَِعسة، وزوجية مسكني، وصانع
ونفوس العيش، رضورات تجد ال وأغلبية يربيها، من تجد ال وأطفال يوجهها، من
هذه أمثال ومئات ومئات يفتِّحها، من تجد ال صالحة وعقول يرقيها، من تجد ال مستعدة
ما وصف إجادة عىل يقترص وال ويُحللها، ويرشحها يعالجها أن األدب من تنتظر املآيس
يصوغه، الذي وشعره يضعها، التي روايته يف يكون أن ينبغي ما يرسم بل كائن هو
األديب يخرج حتى ذلك يكون وال يحررها، التي الفنية ومقاالته يحكيه، الذي وَقصصه
أدباء عندنا يصبح الجملة وعىل بنارها. ويكتوي الواقعية الحياة يف وينغمس عزلته عن
لغرض ويحركونه وعيوبه، مزاياه عىل ويُطلعونه بموقفه ونه يبرصِّ العام الرأي قادة هم
ألن العلميِّني؛ االجتماعيني املصلحني من خريًا يكونون ذاك إذ هم بل — إليه يتسامى نبيل
ففائدتهم العواطف، بفنهم يُلهبون ذلك فوق واألدباء الحقائق، عن يبحثون علماء هؤالء
الرش من للخالص النفوس وتهييج الفن، حرارة من يبعثون بما أبلغ وأثرهم أقوى
الطموح وعاطفة للموجود، الكراهية عاطفة يثريون إنهم الخري. إىل الرسيع والوصول
السبيل وينريون يعيشونها، التي التعسة حياتهم للناس يُضيئون بذلك وهم للكمال،

إليها. للوصول يعملون أسمى لحياة
الرأي وقيادة االجتماعي، اإلصالح منه الغرض دام ما — األدب من النوع وهذا
يؤدي ال ألنه الطاقة؛ جهد جميًال واضًحا سهًال أسلوبه يكون أن يجب — وتنبيهه العام
أسلوبه يف تأنقنا فإذا االجتماعية، الهيئة يف ممكن عدد أكرب آذان إىل يصل حتى رسالته
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إىل واألمم شعوب إصالح من الغرض انقلب التعبري، يف وعلونا الفنية، باملحسنات ومألناه
لها كان متى األدب يف الفنية القطعة أن عىل فقط. املمتازة الطبقات من قليل عدد إصالح
التجميل من كثري عن استغنت إليها وتدعو وتؤيدها تكشفها قضية لها وكان موضوع،
عند إليها يُحتاج ما أشد هذه فإن واملجازات، والكنايات االستعارات يف والغلو األدبي،

سليمة. قويمة أفكار أو قيِّم، موضوٍع من الكالم خلو
أنه أو االتجاه، هذا املستقبل يف سيتجه عربي أدب كل إن أقول: أن أريد ولست
قصص أو غنائي شعر من األخرى األدب أنواع قيمة أُنكر فلست فقط. يتّجهه أن ينبغي
يكمل أن يجب االجتماعي األدب إن أقول: أن أريد وإنما ذلك، نحو أو للفن فن أو تحلييل
حاجة أشد واملستقبل الحارض يف العربية األمم موقف ألن وغزارة؛ بقوة العربي األدب يف

األخرى. اآلداب أنواع من إليه
وأناتول اإلنجليزي األدب يف شو برنارد أمثال العربي األدب يف لنا يكون أن أطمح
عىل أدبهم وقفوا ممن وأمثالهم الرويس، األدب يف وتولستوي الفرنيس األدب يف فرانس

التسامي. إىل واستشارته بعيوبه وإشعاره املجتمع خدمة
شتى يف العملية الحياة مارسوا رجال اليوم لواءه يحمل األمريكي األدب هو وهذا
مشكالتهم يف يكتبون ما أكثر يكتبون إنما وأحالم، وأوهام خيال يف يكتبوا لم ثم شئونها
أساطري يستوحون ال هؤالء وأكثر االجتماعية، وحياتهم اليومية ومسائلهم الحالية
العربي فلألديب إليه. يصبو وما فيه وما مجتمعهم يستوحون وإنما والرومان، اليونان
كل ال األدب من نوًعا ذلك يون أن يجب ولكن زاد، شهر أو القيس، امرأ يستوحي أن

األرقى. هو وال الغالب النوع هو وال نوع
االجتماعية، الحالة ظالل من ِظلٌّ األدب أن النقص هذا يف العربي األدب أوقع والذي
الوعي فيه َقِوَي دور يف طويًال عهًدا قضت العربية واألمم تكوينه، يف كبري أثر وللبيئة
هذا قطعت الحية األمم ولكن كلها. األمم شأن االجتماعي، الوعي فيه يقَو ولم الفردي،
حالة يف فيها االجتماعي الوعي يزال ال العربية واألمم االجتماعي، الوعي وتعلمت الدور،
والرشكات والنقابات الجمعيات نجاح االجتماعي الوعي ومظهر يقَو، ولم ينُم لم التكون
يكون حيث يكون االجتماعي فالوعي ذلك؛ ونحو التربعات من تنشأ التي واملؤسسات
بجانب املجتمع لخري وإرادتهم تفكريهم واتجاه وخريهم بعالقاتهم األمة أفراد شعور
لألمة رأيَت االجتماعي الوعي هذا بدأ فإذا أشخاصهم، يف واإلرادة والتفكري الشعور
الفرد، مصلحة تراعي مما أكثر املجموع مصلحة فيها تراعي وعرًفا وتقاليد عاداٍت
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ويتحمس يأتيه، للخري يَُرسُّ فهو ذاته، نحو كعواطفه أمته نحو عواطف للفرد ورأيت
يكون ذاك وإذ أمته؛ نحو عواطفه تكون فكذلك به، يحيق الرش من ويألم ينفعه، للعمل
ويف واالجتماعات االحتفاالت يف املراعاة: أشد يُراعى ولكنه مكتوب غري قانون األمة يف
يف أثره ظهر االجتماعي الوعي نما وإذا شدائدها. ويف حروبها، ويف ومرساتها، األمة مآيس
الزراعية، النقابات ويف السياسية، األحزاب نظم ويف األمة، يف االقتصادية املرشوعات نجاح

ذلك. إىل وما التعليمية، والهيئات
وكانوا زمنهم سبقوا أفراد وجود إىل يرجع األمة يف االجتماعي الوعي وتاريخ
التي والقدوة ُقلِّد، الذي املثَل وكانوا بذاتهم، شعوَرهم بمجتمعهم فشعروا ألمتهم، قدوًة
يغضب اجتماعيٍّا، وعيًا واٍع عام رأٌي ذلك من كان حتى تقليدهم انترش ثم اتُّبعت،
أمته، يمس ما كل عىل ويغار للفقر، ويألم بالحرية، ويتغنى للعدالة، ويتحمس للظلم،
يف العام الرأي ويقوم وهكذا. اجتماعي، لعمٍل حياته من جزءًا فرد كل ويخصص

للحكومة. والبوليس الجيش مقام النبيلة والعواطف الطيبة، العادات عىل املحافظة
البدائية األمم يف ولكن ملجتمعه، ووعي وشخصه، لذاته وعٌي إنسان كل طبيعة ويف
الخريية األعمال حتى تصدر البدائية األمم يف كثرية: ألسباب الثاني، ويضعف األول ينمو
أو الجرائد، يف اسمه لذكر أو لشهرته أو أمله، لدفع فاإلحسان نفسه؛ الفرد فيها مالحًظا
املجتمع، عن الويل وتخفيف الفقري، إلنهاض اإلحسان الراقية األمم ويف سيئاته، لتكفري
وللناس، له والسينما وللناس، له الشارع أن الشارع يف املايش يشعر الحية األمم ويف
الناس، يحمل كما يستطيع ما منها يحمل أن بد ال واألعباء وللناس، له البلد وخريات

وأعماله. ترصفاته بذلك ن ويلوَّ
يكفيني وإنما االجتماعي، والوعي الفردي الوعي بني التفضيل يف الدخول أريد لست
أمة يف الفردي الوعي طغى فإذا الباب، هذا يف األمة لحياة ظلٌّ األدب أن لبيان القدر هذا
القليل إال فقط الفردي والوعي الفردية للنزعات صدى هم القبيل هذا من األدباء كان
بعض لتحليل أو أنفسهم لتحليل وروايات وغرام وحبٌّ غزل األدبي فنتاجهم النادر،
يف يرجع نفسه األدب باب وحتى الجنسية، الشهوة إلثارة فنية ِقطع أو الشخصيات،
األدب هو األسف مع وهذا مجتمع. يف كعضو ال كفرد بصالحيته اإلنسان نصح إىل األغلب

تقريبًا. اآلن إىل طويلة عصوٍر يف العربي
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وأبان املجتمع إىل شعره يف نظر عربي شاعر أكرب وهو نفسه، املعري العالء أبو بل
يف نجح فقد اآلن. نرجو كما النتيجة إىل ق يوفَّ لم ولكنه مقدماته يف أفلح قد سيئاته،
ذلك، ونحو الدين رجال وفساد املرأة، وفساد الحكام، ظلم من املجتمع سيئات وصف
العالء أبي ملثل يصلح وال للبقاء يصلح ال املجتمع أن إىل منه ليخلص ذلك رشح ولكنه

العالء: أبو يقول فيه. ينغمس ألن

س��اَس��ْه وي��ق��ال: أم��ُره��م ف��ي��ن��ُف��ذ ع��ق��ٍل ب��غ��ي��ر األم��وَر يَ��س��وس��ون
خ��س��اَس��ْه ري��اس��تُ��ه زم��ٍن وِم��ن م��نِّ��ي وأفَّ ال��ح��ي��اة ِم��ن ف��أفَّ

التي هي ليست والنتيجة البسط، إىل حاجة يف كانت وإن لطيفة بديعة فاملقدمة
إصالحها، إىل للدعوة العيوب هذه يرشح أن نريده الذي وإنما يائسة. نتيجة فهي نريد،
ألَّف إذا األديب من نريد محلَّها. الطيبة امُلثل وإحالل منها للتخلص النفوس وإثارة
املجتمع مسئولية يُبني ولكنه فقط، وتحليلها رشحها إىل يقصد أالَّ «تراجيديا» مأساة
يقصد أالَّ «كوميديا» ملهاة ألَّف وإذا منها، للخالص الثورة عىل النفوس ويَحمل فيها
السبب كانوا من عىل السخرية ليستثري ولكن املمثَّل؛ من فقط الضحك استخراج إىل
أن فتشعر تقرؤهم القبيل هذا من أدباء وهناك وهكذا. الحياة، إىل تعود ال حتى فيها
حميت للقبح الكراهية أو الحسن من باإلعجاب ومشاعرك سمت، وعواطفك اتسع، عقلك

إليه. حاجة يف نحن ما وهذا وتحمست،
أدباء لها يكون أن فيجب االجتماعي؛ بالوعي عهدها بدء يف الرشقية األمم إن
العربي األدب يف أتوقعه ما وهذا وينضج، يكمل حتى األمام إىل الوعي هذا يدفعون
يف أغراضها وراسم الخري، إىل وهاديها أمته رسول الطراز هذا من األديب إن القريب.
ثم الناس، بها يشعر أن قبل بها ويشعر الناس، يدركها أن قبل الحقائق يدرك الحياة،
له أن نفسه أعماق من يشعر بها، للعمل للتحمس وعواطفهم إلدراكها، عقولهم يحرك
السموِّ بني يجمع أصلح، وعيٍش أسعد حياٍة إىل ويدفعهم الناس مستوى يرفع أن رسالة

لقومه. إليه يصبو ما لخدمة فنه ر يُسخِّ ثم الفني، والسموِّ الخلقي،
يف ما وجاوب نقصه، وكمَل ِمزاجه اعتدل العربي األدب مستقبل يف هذا تحقق إذا

مًعا. النوع وحب الذات حب من البرشية الطبيعة
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٢

ومكان زمان كل يف فاألدباء وأدبها، أمة لكل االجتماعية الحالة بني تام تفاعل هناك
اإللهام من نوًعا لديهم أن غريهم عىل وميزتهم به، ويتأثرون مجتمعهم يف يؤثِّرون
تعبريًا عنه فيعربون غموضه، حالة ويف تكوُّنه، طور يف وهو الناس شعور به يُدركون
نفوسهم، يف كامنًا كان وإنما جديًدا، وليس جديد أنه عىل الناس فيتقبله ويجلِّيه يكشفه
يُسَمع لم بمراحل زمانه سبق إذا املصلح أو األديب كان ولذلك له؛ استجابوا ما ذلك ولوال

الناس. لها يستعدَّ حتى تعاليمه الزمان ويدخر لقوله،
ماٍض عهٍد من لعيونهم ظهر ما بسبب جديد، تكوُّن حالة يف اآلن العربية واألمم
معارصة أمم من رأوا ما وبسبب والفقر، والجهل واالستغالل، واالستبداد بالظلم مملوء
ينعم غريهم رأوا بل يجهلون، حيث وتعلم يشقون، حيث وتنعم حياتهم، من خريًا تحيا
فلما ثروتهم، امتصاص يف ويقظته عمله ويستخدم وجهلهم، غفلتهم ويستغل بخرياتهم
عنهم وينفضون حياتهم، من أسعد حياة إىل يطمحون بدأوا كله بذلك يشعرون بدأوا
بالضبط — وهذا سبقهم؛ من منهج عىل للسري العدة ويُعدُّون وخمولهم، جهلهم غبار
األمة، آمال فيهم تتبلور مصلحني عن — عادًة — فيه يتمخض الذي الزمن هو —
لهم يرسمون وفنانني بآمالهم، لهم يغنُّون ومغنِّني سريهم، يف ليجدُّوا لهم يَحدون وأدباء

نفوسهم. مطامح
عن الفنية والحركات العربية األدبية الحركة تتمخض أن أتوقع هذا أجل ومن
والنحت والغناء والتمثيل واملقالة والقصص والشعر فالرواية الشعوب، لهذه اللواء َحَملة
ضد الهائمة العواطف وتثري الغامضة، الشعوب مشاعر تُثري كلها والرسم والتصوير
وتدفع األمل تبعث آخر وجٍه من ثم الحزين، لونها وهذا البُؤس، وضد الفقر وضد الظلم

البهيج. لونها وهذا اإلصالح، يف وتؤمل بالفوز، وتبرش للعمل،
يخدم الذي الحايل أدبنا عىل يُقىض أن — أتوقع أن الخري من وال — أتوقع لست
التي فاألمم ذلك، ونحو النفس عن وتحدُّث جنسية، وشهوات غرام من الفردية املشاعر
بجانبه ُوجد ولكن ومكان، زمان كل يف منه بد ال هو بل األدب، هذا فيها يخمد لم سبقتنا
منسجمة كاملة جوقة وذاك هذا من فكان العامة، املصالح يخدم الذي االجتماعي األدب

املختلفة. النفوس نوازع تجاوب
ويُغنيها، الناس حياة يُصلح ما األدب وأسَمى والسامي، الوضيَع وفنٍّ أدب كل يف إن
خريًا تكون أن عىل ومعانيه بفنه بعثك ثم فنه، من تلذذت قرأته إذا ما أدبيٍّ كتاٍب وخري
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واملعنى الذات يف الجمال عاطفة أو عندك، الشفقة أو الرحمة عاطفة بإثارة أنت، مما
إضاءة أو للرش، وكرهك بالخري إعجابك أو هي، كما الناس طبائع بإفهامك أو والطبيعة،
ليُحق ضمريك تهييج أو اإلنسانية، قوانني من قانون أي أو الحياة، جوانب من جانب أي
فإن ذلك نحو أو الظلم، ومحاربة العدل لنرصة باسترصاخك أو الباطل، ويُبطل الحق
مهما االجتماعي النظر وجهة من الوضيع األدب فهو املعاني، هذه وعكَس عندك أثار هو

فنه. جاد
ويُنتجون املادة، تحركهم مما أكثر الغرض نُبل يُحركهم القبيل هذا من واألدباء
فإذا بفنهم سون يتنفَّ بأنهم ويشعرون للتجارة، ينتجون مما أكثر النفس لداعي إجابًة

اختنقوا. سكتوا
يرى فكان للعيش، والكتابة للمبدأ الكتابة حول الغربيني األدباء عند الجدل ثار لقد
لكتابته، باللذة شعوًرا الكاتب غمر ما ا حقٍّ أدبًا ى يُسمَّ أن يستحق الذي األدب أن بعضهم
األدب ألن َحمًال؛ كتابته عىل الكاتب ُحمل ما وال لخانة، مألً أو لحاجة، ا سدٍّ كان ما ال
هو ليس إليه، املوَحى أراد حيثما وتحويله عليه القبض يمكن ال والوحي وحٌي، الحق

فيطاع. يُسمع النفوس من عميًقا صوتًا ولكن تُدار، كرًة
ضغط تحت أُلفت القيِّمة األدبية اآلثار من فكثري الرأي، يف غلوٍّا هذا ُعدَّ ربما ولكن

املايل. بؤسهم لوال أنتجوا ما ينتجون كانوا ما األدباء وبعض املال، إىل الحاجة
يصدر ال والرفعة بالسمو وصفناه الذي األدب نوع أن فيه شك ال فمما هذا ومع
ما وهو — األول النوع ألن اإلنسانية؛ خري حب من ودافٍع الغرض، نبيل شعور عن إال
نظرهم يف املجالت وأصحاب الكتب تجار لتحكُّم خاضع — املايل الضغط تحت يُكتب
عىل والرضب وتملقهم، ذوقهم يف الجمهور ملسايرة وخاضع يروج، ال وما يروج ما إىل

الزعاف. السم فيه كان ولو يشتهونه، الذي الغذاء وتقديم يحبونها التي األوتار
لغرض تحقيًقا يكتب الذي الكاتب بأدبه، يتنفس الذي الكاتب امللَهم، الكاتب أما
يعجب، لم أو الجمهور أعجب يرَض، لم أو الكتاب ناُرش رَيض ينتج ما فينتج عنده، نبيل
أدَّى ولو وغباوته، لغفلته الجمهور عىل غضبه يصبَّ أن غرضه نبل يدفعه ما كثريًا بل
ه يُسريِّ أن ال الجمهور يسريِّ أن يريد ألنه بالخيانة؛ واتهامه بالحجارة، رميه إىل ذلك
قائًدا يكون أن ويريد ا، ُسمٍّ ولو الحلو ال مرٍّا ولو الدواء يجرِّعه أن ويريد الجمهور،

العامة. بشهوات مقوًدا ال للعامة
النغمة هذه تتبدل أن األدب من الرفيع النوع هذا نما متى أتوقع هذا أجل ومن
الجنسية، الشهوات وتملق الشباب، وتملق الجماهري، تملق نغمُة وهي أدبنا، يف الصارخة
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والكراهية البغض إىل بصاحبه أدى ولو الجريء، الحر النقد تنقد أصواتًا فنسمع
وقداسة شهواتهم، وسعة نظرهم، ضيٍق صورة يروا أن ألفوا الناس إن واالضطهاد.
ولم العامة كرهته الكاتب عند يجدوها لم فإذا األدبي، النتاج عىل معكوسة تقاليدهم،
حالوة تُصلحها ال عيوب من العربية األمم حياة يف كم هم. ما وقليل الخاصة، إال يقدره
ال وهذا القاسية؛ الرصخة تصلحها ولكن امللق، يصلحها وال رب، الصَّ مرارة وال السكر،
عىل املبدأ مع الفقر ل يفضِّ بغرضه، مؤمنًا بعقيدته، مؤمنًا األديب يكون حتى يكون

يكون. أن أرجو ما وهو امللق، مع الغنى

األشخاص تحليل التحليلية، الناحية من نموِّه يف العربي األدب يستمر أن أتوقع ثم
العربي األدب ألن ذلك وهكذا؛ اإلنسانية، العواطف وتحليل االجتماعية الظواهر وتحليل
والتوقيعات، والِحَكم، األمثال، أمثال من الرتكيبية النزعة فيه تغلُب قريب عهٍد إىل كان
األدب اتصل فلما كتابًا؛ تكون أن ُحللت لو منها جملة كل تصح مما املوجزة، والرسائل
ما، حدٍّ إىل التحليلية النزعة فيه فدخلت الناحية، هذه من تأثر الغربي باألدب العربي
التحلييل، والنوع الرتكيبي النوع النوعان: فيه فيكمل ستنمو أنها عىل تدل املظاهر وكل

االجتماعي. والنوع الفردي النوع النوعان: فيه سينضج كما
له واستوت واالجتماعية، الفردية النزعتان فيه كملت ما نظري يف األدب فأغنى
والفردية، الرتكيبية الناحية فياضيف غزير العربي واألدب والرتكيبية. التحليلية الناحيتان
كان التي االجتماعية البيئة لنوع صدى وهذا واالجتماعية، التحليلية ناحيته يف متخلف
وغنَّى بلونها، األدب ن تلوَّ — عليه مرشفون نحن ما وهو — تغريت فإذا العرب، يحياها

ومشاعرها. يتفق الذي الغناء

بقاع يف فكم الطبيعة»، «أدب وهي محالة، ال العربي األدب إليها سيتجه أخرى وناحية
مناظر من ذلك ونحو وحقول، ووديان، وجبال، وأزهار، وأنهار، بحار من العربية األمم
وقد األمم، هذه يف بالجمال الشعور ينمو حيث يكون وذلك بها! يتغنَّى من تنتظر فاتنة
واالستبداد؛ الظلم نري تحت ووقوعها وفقرها، بؤسها هذا عن والحارض املايض يف عاقها
طمح الثقيل القيد ُقيِّد وَمن الزهر، باقة إىل ينظر ولم الرغيف إىل نظر القوت َعِدَم وَمن
نعيٍم من العربية األمم عليه تُقدم فما وجماله. العالم إىل ينظر أن قبل أغالله فك إىل
يف سواء مستواها، سريفع شئونها، ملعالجة صادق ونظر لحرياتها، واسرتداٍد بخرياتها،
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يف تفكر يجعلها أن هذا ونتيجة السياسية، أو االجتماعية أو االقتصادية حالتها ذلك
الزمن يسبق الذي — بإلهامهم األدباء فيُدرك بالجمال، االستمتاع إىل وتسمو املعاني،
التغني قصائد ينشد من إىل وتطمح الجمال، أناشيد إىل تتطلع األمة أن — بعضخطوات
أناشيدهم د وتردِّ بأغانيهم، تتغنى والناس فيغنُّون نواحيها، شتى يف الطبيعة بجمال

مشاعرهم. تجاوب ألنها
اليوم، إىل القيس امرئ عهد من الطبيعة شعر من كثريًا العربي األدب يف إن نعم،
أفسد العربي األدب يف الطبيعة شعر إن الطبيعة. أدب يف جديد نوع إىل أتطلع ولكني
أجادوا واالستعارة التشبيه أجادوا كلما أنهم الشعراء وفهم الصناعي، الفن منه كثريًا

الشاعر: قول مثل من الطبيعة، شعر

ه��الل اب��ن ال��ك��ات��ُب ال��ن��ض��اِر ب��ج��اِري أج��اَده��ا ن��وٍن م��ث��ُل ه��الٌل والَح

اآلخر: وقول

أح��ب��ابَ��ه��ا رأت إذا ال��ع��ي��وَن ي��ح��ك��ي ون��رج��س ال��خ��دوَد، يَ��ح��ك��ي ب��دا ورٌد
أذن��ابَ��ه��ا ُم��ش��ي��ل��ًة ال��ح��م��ام بُ��ل��َق نَ��ْوُره يُ��ش��ب��ه ء ب��اق��الَّ ون��ب��ات

وقوله:

وال��زَّه��ر ال��روِض ذاك أل��واُن ��ه��ا ت��ُح��فُّ ال��م��الءُ ال��ِب��َرُك وك��أن��م��ا
خ��ض��ِر ب��ف��راوٍز أط��راف��ه��ا ُف��ْرِوَزْت ب��ي��ٌض ال��دي��ب��اج ِم��ن ب��س��ٌط

البهلوانات من نوًعا إال ه أُعدُّ وال أتمناه، وال أريده ال ما فهذا هذا، أمثال من وكثريٌ
فيه يفنى أدب أدبني: أحد الطبيعة بأدب أريد إنما وراءها. يشء وال العني تأخذ التي
هو فيتناغم املاء، يف السكر يذوب كما ويذوب فيها، الصويف يفنى كما الطبيعة يف األديب
من وينتيش واحد، يشء وهي هو أنه ويشعر بنبضاتها، قلبه نبضات وتنسجم والطبيعة،
وأعداك روَحك فمسَّ بجمالها غنَّى انتىش فإذا والوصال، الخمر نشوة دونها نشوًة ذلك
بروحه فيك أثر وأنه يحس، ما تُحسَّ حتى الجمال، إىل يجذبك بأنه وشعرَت بنَشوته،
فناؤهم يتطلب األدباء من النوع وهذا ومجازه، وتشبيهاته بلفظه أثر مما أكثر وفنائه
— التعبري هذا صح إن — الواسع الجمال إىل — يكون ما أكثر — امليل وذوبانهم
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عىل بسعتها أقدر ألنها ذلك؛ ونحو الفسيحة والحقول والسماء والصحراء البحار كجمال
يحتفظ فهو الطبيعة، به تترشَّ ال الطبيعة يترشب أديب أو الواسعة، نفوسهم امتصاص
الجمال إىل أَْميَُل وهؤالء جمالها، يتنسم بالطبيعة ويوسعها يحققها ولكن بشخصيته،
بشخصيتهم الحتفاظهم وهم املاء، جدول وجمال الصورة وجمال الزهرة كجمال املحدود
الواسع؛ للجمال بالضيق يشعرون قد بل فيه، هم يذوبون ما عىل فيها يذوب ما يُفضلون
وعىل الجمال؛ ال الجالل فيه يرون وقد بجانبه، وتصغر أمامه، تتضاءل شخصيتهم ألن
مشاعرهم، به ووسعوا بأنفسهم، ومزجوه املحدود الجمال هذا تذوَّقوا فإذا حال كل

سمعه. َمن يُحيي حيٍّا جميًال أدبًا وفنهم بروحهم أخرجوه
بالجمال، شعورها ي ويرقِّ الشعوب، مستوى يرفع فكالهما ذاك، أو النوع هذا وسواءٌ
يدركون ذاك إذا بل االجتماعية. الحياة ورقي الخلُق رقيِّ يف الكبري أثُره لذلك ويكون
جميلٌة والشجاعة والعدل والصدق املؤذية، املناظر قبَح قبيحة والجبن والظلم الكذب أن
إدراك مع والقبح بالجمال الشعور فيتعاون والنجوم، واألنهار والبحار األزهار جمال

درجات. األمة يرفع ما هذا ويف واملرضة، املنفعة
إىل يخرج ومن بها، فيستمتع الجمال مغاني يزور َمن العربية الشعوب يف كم
واللبَّان، الخبَّاز يرتب كما اَر الزهَّ بيته يف يُرتِّب ومن لها، قلبه فيهتز الربيع يف البساتني
يجد ال ولكنه متنوع، وفري الرشق جمال إن بطنه؟ همُّ يهمه كما بيته جمال ه يهمُّ ومن
ملهمون أدباء إال القلب ويفتح العني يفتح وال له. تتفتح التي والروح تنظره، التي العني

لتذوُّقه. نفوسهم ويهزُّون الجمال، رس عىل الناس يقفون

٣

العامة، ال الخاصة أدب أنه وهو املشاكل، أكرب من مشكلًة اآلن العربي األدب يعاني
صوت يصل أن وجب العربية بالشعوب ننهض أن أردنا إذا ونحن أدب. للعامة وليس
املقياس وهم الشعوب، يف األعظم السواد هم فالعامة مًعا؛ وعامتها خاصتها إىل أدبها
يف ثمانني نحو ن يكوِّ الذي املرصية القرى يف فالفالح وانحطاطها. األمة لرقي الحقيقي
جامعة من درجة أخذ الذي الشاب ال مرص، يمثل الذي هو الشعب مجموع من املائة
ال املرصي البيت يمثل الذي هو الفالح وكوخ أمريكا، أو أوروبا يف دروسه أتمَّ ثم مرصية
شارع ال مرص شوارع تمثل التي هي القرية وشوارع النيل، ضفاف عىل الجميل القرص
بالسواد اهتمامنا ُجلُّ فليكن العربية، لألمم الحقيقي النهوض أردنا فإذا وهكذا. الهرم،
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أو املرصية العقلية تحسني أردت إذا وحدها. الخاصة بالطبقات ال العامة من األعظم
عىل تقترص وال والعامل، الفالح عقلية تحسني إىل همك أكرب ه فوجِّ العراقية أو الشامية
وضع أردَت وإذا واالجتماعية. املالية الشئون يف وهكذا املدارس، طلبة من املحدود العدد
فإن الخاصة، ينال وما منها العامة ينال ما حساَب فاحسب للشعب عادلة «ميزانية»
وهكذا. جائرة، أرستقراطية ميزانية فهي نصفها، أو فيها قسط أكرب الخاصة ينال كان
أدٌب لهم يكون وأن الخاصة، يستمتع كما باألدب يستمتعوا أن العامة حق من إن
ويرفع عقولهم، يغذي ما أدبهم يف يكون وأن يناسبهم، أدٌب للخاصة كما يناسبهم
الدولة عىل حقهم من هذا — الجميل الفن معه يتذوقون ما فيه يكون كما مستواهم،
لم لهم، ر تُوفَّ الحياة ورضورات بها، يُعنى والصحة يرشبونه، النظيف املاء يف كحقهم
األدب تذوق وعدم الجهل هذا من تجني واألمة سواء. والحيوان فُهم أدب، للعامة يكن
واستغالل بالظلم، الشعور وعدم التخريف، وانتشار الجرائم كثرة ِمن والعلقَم الصاَب

وهكذا. لهم، األموال رءوس أرباب
— والصحف واملجالت، فالكتب، الناحية. هذه من موقف أسوأ يف العربية واألمم
أن ذلك ومعنى للعامة، منها يشء وال للخاصة، إال ليست — الواسع باملعنى األدب وهي
وُحرم العيش، رضورات ُحِرم األعظم والسواد ونفسيٍّا، عقليٍّا يتغذَّْوَن الذين هم الخاصة
والعقلية الجسمية «باألنيميا» فأصيب األدبي، الغذاء وهو والعاطفة العقل رضورة أيًضا

مًعا. والعاطفية
العامة؟ وكم الخاصة وَكِم

آالف، عرشة منه ُطبع وقلَّما واأللفان، األلف منه يُطبع العربي العالم يف الكتاب إن
أدبها كان مهما ألًفا، ستني أو ألًفا خمسني إال تطبع ال راجت مهما والجرائد واملجالت
ال والصحف واملجالت بالكتب يتغذون الذين القراء أن ذلك ومعنى متواضعني، ولغتها
ضاِعف بل واحد، من أكثر يقرؤها املجلة أو الكتاب أن حسبنا إذا ألف، مائتي يتجاوزون
يتكلمون مليونًا سبعني نحو إىل نسبته وانظر وثالثًا، واثنتني مرة شئَت إن العدد هذا
الشعوب من فأكثر مليونًا وستني تسعًة أن هذا فمعنى الرشقية، األقطار يف العربية
قليل يف األدب من يشء إليهم يصل وال واملجالت، بالكتب عقليٍّا غذاءً يتغذون ال العربية

كثري. وال
أمة هناك وليس للشعوب، الحقيقي املقياس وهي مفزعة، مرعبة النتيجة وهذه
األدبية والكتب فالروايات ُربعه؛ وال الشقاء هذا نصف تشقى اآلن األرض وجه عىل حية

مصنعه. يف والصانع حقله، يف الفالح آذان إىل تصل املناسبة
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الفاشية، يَّة األُمِّ األول: ان: هامٍّ شيئان العربية األمم يف العظمى املصيبة هذه وسبب
للمتعلمني. بالنسبة ا جدٍّ كبرية العربية األمم يف نسبتها تزال فال

ضعيفة — جهد من فيهما بُذل ما مع — األمية عىل والتغلب التعليم انتشار وحركة
الجهل عىل العنيفة الثورة وإنما الرزين، املعتدل السريُ األمية من ينجينا وليس بطيئة.
مال من نستطيع ما بكل إمدادها مع األمة يف املتعلمة القوى كل وحشد األمية، وعىل
والعاَلُم السنني، مئات بعد إال األمية يمحو فال الحكيم السري أما الشعواء، الحرب لهذه

الوقور. َسرينا بمنظر لينعَم ينتظرنا ال
العلوم يف والتأليف والقراءة للكتابة لغة لغتني: عربية أمة لكل أن الثاني: والسبب
وهذا كبري، اللغتني بني الفرق وأن والتعامل، واملنزل الشارع يف للكالم ولغة واآلداب،
كإنجلرتا األمم من كثريًا إن نعم — وثقافتها العربية الشعوب تقدم عن قوي عائق
بينهما الفرق ولكن فصيحة، وأخرى عامية وكلمات وتعبريات ُجَمل لها وأمريكا وفرنسا
باإلنجليزية رواية أو كتابًا قرأت أنك فلو الفصحى، ولغتنا العامية لغتنا بني كالفرق ليس
سهولة، يف يفهمه أن أمكنه وعقليته، يتناسب الكتاب موضوُع وكان صانع أو ح فالَّ عىل
الفرنيس يف الشأن وهكذا ويسمع، يقرأ وما يتكلم ما بني كبري فرٌق هناك ليس أن ويشعر

العربي. عند كذلك وليس واألمريكي
منها ا، جدٍّ سيئة نتائج الفصحى والعربية العامية بني الكبري الفرُق هذا أنتج وقد
اللغتان، تقاربت إذا إال هذا يكون وال واسعة، كثرية أوساط يف التعليم نرش صعوبة
العربية باللغة يكتب ما أن ومنها العربي، األدبي النتاج تذوق من العامة حرمان ومنها
ألن التامة؛ الحياة فيه ليس الواقعية الحياة تمسُّ التي املوضوعات يف نفسه الفصحى
تستفيده ال الحياة من نوًعا اللغة عىل يُضفي واملنزل الشارع يف والُجمل الكلمات استعمال
األلسنة عىل تُستعمل جملة وكل كلمٍة فلكل اليومي، االستعمال عن بمعزل عاشت إذا
لها يكن لم الخاصة بني التفاهم عىل ُقرصت فإذا املعاجم، يف املكتوبة املعاني غري هالٌة

الهالة. هذه
اللغة انتشار يف صعوبة وأهم الفصحى، واللغة العامية اللغة بني فرق وأهم
فهذا واملثقفني، للخاصة حتى تعليمه يف فشلنا لقد اإلعراب. — نظري يف — الفصحى
يتعلم والثانوية االبتدائية املدارس يف األقل عىل سنوات تسَع رصف قد الجامعة ج متخرِّ
صفحة يكتب أن يستطيع من ا جدٍّ قلَّ ذلك ومع الجامعة، يف السنني من عدًدا ثم النحو،
كثريًا ألنفسهم قرأوا ومن عامة ثقافًة املثقفون ومثلهم — النحوي الخطأ من خالية
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يف العربية اللغة تعليم نرش أردنا إذا باهرة نتيجة إىل نصل أن نطمع فكيف كثريًا، وكتبوا
املمنوع ويجرُّوا بالكرس، السالم املؤنث الجمع ينصبوا أن نلزمهم وكيف العامة، أوساط
ال النتيجة وكانت شطًطا، كلفناهم فقد ذلك كلفناهم إذا ذلك؟ ونحو بالفتح الرصف من

بالعامة!! فكيف الخاصة عىل صعَب قد ذلك إن التعليم. تعميم يف الفشل محالة
فما العربي. لألدب العامة فهم ودون التعليم، تعميم دون يحول عائق أهم هذا
املختلفة، وجوهه عىل وتقليبه فيه للتفكري الرأي أويل عىل أعرضه رأيًا أرى إني الحل؟
ومستعملة الضخمة، األلفاظ من وخالية اإلعراب، من خالية عربية لغٍة اصطناع وهو
«ال فنقول: العامية. اللغة خرفشة من ومجردة عربية أيًضا هي التي العامية للكلمات
غري من كلها الكلمات آخر وأسّكن «حاعِمل» بدل و«سأعَمل» أحبِّش»، «ما بدل أحب»

ذلك. ونحو التجارة»، يف عيل شارك «محمد فأقول: إعراب،
عليها نعتمد أن يجب التي هي والفصحى العامية بني وسط هي التي اللغة وهذه
املؤلفني بعض بها ويؤلف رواياتهم، األدباء بعض بها ويكتب العامة، بني التعليم نرش يف
وهكذا. الشعبية، خطبهم يف والخطباء الراديو، يف املتحدثون بها ويتحدَّث الشعبية، الكتب
تعليم ل نسهِّ أن نستطيع وبذلك والفصحى، العامية بني نقارب أن نستطيع بذلك
العربية اللغُة ولتبَق الناس، سواد إىل العربي األدب ل نوصِّ أن نستطيع وبذلك العربية،
وينتفعون القديم، الرتاث بها ويقرءون للمتخصصني، بها يكتبون الخاصة لغَة الفصحى
الجديدة اللغة هذه وستكون الجمهور، لنفع الجديدة اللغة إىل شاءوا ما منه وينقلون به،
ما سوء عىل — العامية فاللغة وأنواعه. أشكاله عىل األدبي الفن بها يصاغ ألن صالحًة
التي الجديدة اللغة فهذه الرائعة، والروايات الجميل الزجل تخرج أن استطاعت — فيها
وأطوع العامية اللغة من هذا يف أصلح تكون الكلمات، وغرابة اإلعراب يف إال عربية تُعد
لكل الخاصة العامية كاللغة ال العربية األمم بني للتفاهم صالحة أيًضا وستكون للفن.

شعب.
والطليانية، والفرنسية اإلنجليزيَة ت عمَّ التي اللغة هي اآلِخر) (تسكني الوقف لغة إن
تطوره يف تدرَّج اللغات من وكثري للجمهور، ومناسبتها لسهولتها للزمان األصلح وهي

معربة. غري لغة إىل ُمْعَربَة لغة من الطبيعي
ولكن مألوفة، غري ألنها العقول؛ بعض — شك غري من — الفكرة هذه ستصدم

للقديم. التعصب ضوء عىل ال املنفعة ضوء عىل هدوء يف تُبحث أن أرجو
فأقول: قديم، عالم برأي ُدِعم إذا إال بالرأي تؤمن ال تزال ال عقولنا كانت وإذا
عنوانه: فصل يف قال إليه. ويدعو الرأي هذا يؤيد ما خلدون ابن مقدمة ثنايا يف إن
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العامية اللغة أن يؤيد وِحْمرَي»، ُمَرض للغة مغايرة مستقلة العهد لهذا العرب لغة «إن
والبيان البالغة هذه زالت «وما نصه: ما األدب، فنون وفيها بالغة، فيها اآلخر الساكنة
يف تلتفتن وال لسانهم)، من اإلعراب زال أن بعد (أي: العهد لهذا ومذهبهم العرب َديْدن
حيث — التحقيق عن مداركهم القارصة اإلعراب صناعة أهل — النحاة خرفشة إىل ذلك
أواخر يف وقع بما اعتباًرا فسد، العربي اللسان وأن ذهبْت، العهد لهذا البالغة أن يزعمون
وألقاها طباعهم، يف التشيُّع ها دسَّ مقالٌة وهي قوانينه، يتدارسون الذي اإلعراب من الكلم
موضوعاتها يف تزل لم العرب ألفاظ من الكثري اليوم نجد فنحن وإال أفئدتهم، يف الُقُصور
لهذا كالمهم يف موجودة — اإلبانة بتفاوت — فيه والتعاون املقاصد عن والتعبريُ األوىل،
الخطيب وفهُم مخاطبتهم، يف موجودة والنثر النظم من وفنونه اللسان وأساليب العهد،
الصحيح والذوُق لغتهم، أساليب عىل املفلق والشاعر ومجامعهم، محافلهم يف املصِقع
يف اإلعراب حركات إال ن املدوَّ اللسان أحوال من يُفقد ولم بذلك، شاهدان السليم والطبع

فقط». الكلم أواخر
بهذا اعتنينا لو «ولعلنا املوضوع: صميم يف الفصل هذا من آخر موضع يف وقال
الحركات عن نعتاض أحكامه واستقرينا خلدون)، ابن (عهد العهد لهذا العربي اللسان
تكون ولعلها ها، تخصُّ قوانني له فتكون فيه، موجودة أخرى بأموٍر داللتها يف اإلعرابية
كان ولقد مجانًا، وملكاتها اللغات فليست مرض. لغة يف األول املنهاج غري عىل أواخره يف
موضوعات من كثري مرض عند وتغريت املثابة، بهذه الحمريي اللسان مع املرضي اللسان

كلماته». وتصاريف الحمريي اللسان
االستغناء إمكاَن الثاني النص يف يقرِّر أنه أرى خلدون ابن عن النقلني هذين يف
رفع أن — أفهم ما عىل — ذلك مثال محله، تحل بقوانني عنه واالستعاضة اإلعراب عن
محمٌد «أقرض قلت: فإذا املفعولية، عىل يدل املفعول ونصب الفاعلية، عىل يدل الفاعل
أقرض تقول: أن لك يجوز ولذلك املقرتض؛ عىل والنصُب املقِرض عىل الرفع دل عليٍّا»
يدل جديد قانون من بد فال اإلعراب حذفنا فإذا باملعنى، تخل أن غري من محمٌد عليٍّا
أقرْض «محمد فتقول: ذلك، ملتزًما الفعل فعل َمن تقدم كأن واملفعولية، الفاعلية عىل

اإلعراب. حذف يقتضيها التي القوانني أمثلة من َمثل فهذا عيل»
من الخالية الكالم لغة عن الدفاع فمغزاه خلدون ابن كالم من األول النص وأما
اللغة عىل مقصورين ليسا والفن البالغة وأن ونثًرا، وشعًرا وأدبًا بالغًة لها وأن اإلعراب،

اللسان. أحكام بعُض إال — ثالث موضٍع يف يعربِّ كما — اإلعراب فليس املعَربة،
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األدب ووصول التعليم، لنرش طيِّعة أداًة الجديدة اللغة تصبح أن رجوُت ذلك تم إذا
قَرب وكلما البعيد، أو القريب املستقبل يف سيكون أنه أتوقع ما وهذا ممكن، عدد أكرب إىل

الشعوب. يف والعاطفة العقل ورقيَّ األدب وانتشار النهوض، رسعة إىل أدعى كان
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لعوب فشابٌة السعد» «أم فأما اثنتني؛ تزوج رجًال أن املرصية الشعبية األقاصيص من
واملكر. والدهاء العقول وخلب والفتنة املرح من كبري حظ وعىل الجمال من قليل حظ عىل
عفيفة القلب، طيبة الحيلة، من وقليل الجمال من كبري حظ عىل فشابٌة حسن» «أم وأما

الذيل. طاهرة النفس،
ر فسمَّ القديم، العهد طريقة عىل لصيانتهما، احتياط كل فاتخذ السفر زوجهما أراد
عىل األرصاد ووضع واألغالل، القيود يف شاء ما وتفنن غيابه، تُفتح ال حتى الشبابيك

مطمئنٍّا. سافر ثم يخونه، من يقربه ال حتى البيت
وخرجت األرصاد عىل واحتالت باألغالل، وُسخرت القيود، ففكت السعد» «أم فأما
رشفها عىل وحافظت سمعته، وصانت زوجها، عهد فحفظت حسن» «أم وأما وفجرت.

شؤونها. كل يف أمينًة وكانت أغاللها، فك يف تحتْل ولم بيتها، من تخرج فلم ورشفه؛
صنوف كل وفعلت وتبهرجت، السعد» «أم تزينت الزوج حضور ليلة كانت فلما
زينة، يف تبالغ فلم وطهارتها، استقامتها عىل فاعتمدت حسن» «أم وأما والفتنة، اإلغراء

تجمل. يف تُْفرط ولم
للقائه، الفرح رضوب كل وتصنعت لحضوره، السعد» «أم فهللت الزوج، وحرض

وثبات. وحشمة واتزان، هدوء يف حسن» «أم وقابلته إلغرائه، األفاعيل وفعلت
عهده عىل حافظت كيف تصف وأخذت السعد» «أم فهرجت الحديث، يف أخذتا ثم
تتكلم آخر إىل حني ومن — للقائه وحنينًا إليه، شوًقا تنام ال كانت وكيف بأمانته، ووفت

سؤال. عىل ردٍّا أو حديٍث عىل تعليًقا كلمتني أو كلمة حسن» «أم
أعلن ثم طويًال، حسن أم إىل نظره أدار ثم طويًال، السعد أم إىل الزوج نظر وأخريًا

الطالق. حسن وألم هدايا، من به أتى ما كل السعد ألم أن
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العفيفة للطاهرة باملكافأة يقيض العقل فمنطق الدنيا، ومنطق العقل منطق هكذا
الجميلة. غري اللعوب للمهرجة بها يقيض الدنيا ومنطق الجميلة،

نقوَّم فنحن العالم، يف يشء ككل وكفاياته، بمواهبه يقوَّم بأن يقيض العقل منطق
أن يجب فاإلنسان هذا وعىل بشكله، ال منه بالغرض يشء وكل برسجه، ال برسعته الفرس
بعلمه، فقوِّمه عامًلا أو بصناعته، فقوِّمه صانًعا أردته فإن منه، أريد فيما بكفاياته يقوَّم
العقل، منطق يف هذا املنصب. من الغرض يحقق من فاخرت املناصب من ملنصب أو
قبل وبعالقته كفايته، قبل وبقرابته مخربه، قبل بمنظره يُقدَّر فإنه الدنيا منطق يف وأما
تقدير عىل مبنيٌّ الدنيا ومنطق االعتبارات، من التجريد عىل مبنيٌّ العقل منطق حقيقته.
نفعه رجح فإن ، ورضٍّ نفع من فيه بما اليشء تقدير أساسه العقل منطق املالبسات.
فالن، وانتفاع فالن ورجاء فالن، وغضب فالن رضا أساُسه الدنيا ومنطق تُرك، وإال ُعمل،

لها. حدَّ ال اعتباراٍت من وهكذا فالن، وإغاظة
حتًما، صادقة فالنتيجة تا صحَّ إن كربى، ومقدِّمة صغرى مقدِّمة العقل منطق
وتصدق املقدمات فيه تكذب وقد النتيجة، وتكذب املقدمات فيه تصُدق قد الدنيا ومنطق

النتيجة.
عن التجربة أسفرت فإذا التجارب، ويرصد يُجرب معمل يف كباحٍث العقل منطق
منطق وأما ذلك. غري يشء وال أصفر، إنه قال: أصفر أو أحمر، إنه قال: أحمر لون
حسب عىل فقريًا، ويوًما غنيٍّا ويوًما صعلوًكا، ويوًما ملًكا يوًما املرسح عىل فكاملمثل الدنيا

الظروف.
وتقدير الدنيا، منطق األشكال وتقدير العقل، منطق والعدل الدنيا، منطق املحسوبية

العقل. منطق الذاتية القيمة

الواجب من إن قوم: فقال املصحف، رسم حول فيه الحديث دار مجلًسا حرضُت باألمس
والرجل يقرأه، أن الناشئ يستطيع حتى املعروفة، اإلمالء قواعد حسب املصحف نرسم أن
أن من القارئ يمكِّن فال الحايل الرسم أما كتاب. كل يقرأ كما يقرأه أن العادي املثقف
رسمت إذا الصالة يقرأ أن الناشئ يستطيع فكيف متخصًصا، أو حافًظا كان إذا إال يقرأ
يف قراءته نحرص أن من عامة الناس عىل القرآن قراءة نُيَرسِّ أن ولخريٌ «الصلوة!»، هكذا
تاريخ يدرسوا أن يريدون ومن للخاصة، فيكون الحايل املصحف رسم أما قليلة. دائرة

اإلمالء.
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يده يف وضعنا ثم طريقتنا عىل اإلمالء علَّمناه نحن إذا الناشئ تعليم نفسد وإننا
حفًظا عثمان رسم عىل املحافظة من بد ال قوم: وقال يألفها. لم طريقة فرأى املصحف
التفكري نفيس ويف فقمت وحديثنا. قديمنا بني وربًطا باملأثور، وعمًال الصالح السلف آلثار

الدنيا. ومنطق العقل منطق بني
العربية. اللغة معلمي حول املناظرة فيه حميت آخر مجلًسا أحرض أن القدر وشاء
ثالثة — املواد سائر دون — العربية اللغة تعليم يتوزع أن الحق أمن قائلون: فقال
العربية اللغة وقسم املعارف، وزارة يف العلوم ودار األزهر، العربية اللغة كلية معاهد:
بينهم كانت دراساتهم أتموا إذا حتى اآلخر يخالف منهًجا يسلك وكلٌّ اآلداب، كلية يف
له يُختار واحد معهد إال البلد يف يكون أالَّ الخري من أليس الوظائف! عىل شعواء حرب
يف يكون أن نفهم إننا أيًضا: وقالوا املواد؟ كل يف الشأن كما األساليب وخري املناهج خري
املصنع إنتاج يزيد أالَّ بد فال التعليم، ولصناعة للصناعة، أما للثقافة، معهد مائة البلد

العصبيات. وإنها السلطات، وإنها التقاليد، إنها آخرون: وقال البلد. حاجة عن
الدنيا. ومنطق العقل منطق يف مفكًرا املجلس من فخرجت

واملوظفني، الوظائف حالة حداد بألسنٍة ينقدون جماعٍة بني وجلست «املرتو» وركبت
للمصاهرة، وهذا للقرابة، هذا ترقيات؛ من حدث ا عمَّ وزارته يف األمثلة ويرضب يشكو وكلٌّ

الشخصية. للمصالح وهذا اليد، لتقبيل وهذا للهتاف، وهذا للملق، وهذا
الدنيا. ومنطق العقل ملنطق للتمثيل حوادثه كل تتتابع غريب يوٌم هذا إن فقلت:

املجانني، عقالء أقوال من األدب كتب يف وما جحا، أقاصيص إىل بذاكرتي ورجعت
الدنيا. ومنطق العقل منطق بني الفرق تُصور ألنها الناس يعجب منها كثريًا فوجدت

الدنيا، ومنطق العقل منطق بني الفرق يفهموا لم ألنهم بالشكوى يضجون والناس
ففشلوا. العقل ملنطق الدنيا يُخضعوا أن وأرادوا

ِمن عداهم َمن كل ِمن الدنيا بخريات أحقُّ لكفايتهم أنهم رأوا واألدباء والشعراء
وأنهم كفاية، الناس أقل يد يف الدنيا أن رأوا ثم العقل. منطق وهذا واملغفلني، الحمقى
وهذا النعيم، يف يغرقون املغفلني أن حني عىل الحياة، رضورات من حتى محرومون
يف األبيات آالف وقالوا الناس، عىل شعواء حربًا أقاموا ألسنتهم ولطول الدنيا. منطق
له عقل ال وأنه واألدباء، العقالء ويضطهد املغفلني، يحابي مغفل وأنه الزمان، شكوى
أن دروا وما الهجاء، وأقذع السب أفظع إليه هوا وجَّ شخًصا منه وجردوا له، منطق وال

أسلوبهم. غري تتبعه وأسلوبًا منطقهم، غري له تخضع منطًقا للدنيا
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أفالطون عهد يف الفالسفة أراد فقد السياسة؛ يف الدنيا منطق يُظهر ما وأكثر
وأرسطو جمهوريته، أفالطون فوضع العقل، ملنطق السياسة منطق يُخضعوا أن وأرسطو
األعىل املثل يرسمون الفالسفة تتابع وهكذا الفاضلة، مدينته والفارابي السياسة، يف كتابه
والسياسة العقل، ملنطق الدولة يف يشء كل يُخضعوا أن يريدون وللسياسة، للحكومة
ولسن، أيام إىل الشأن هو هذا وكان الدنيا، ملنطق تخضع أن إال وتأبى عليهم تتمرد دائًما
بأسلحته يحاربه الدنيا منطق زال وما العقل، منطق أساس عىل العالم نظام وضع فقد

هزيمة. رش هزمه حتى
الحياة جرَّب أن بعد الدنيا منطق فهم الذي الشخص هو « «ميكافىلِّ كان وربما
والعدل العقَل تتبع ال السياسة بأن فنادى واألمراء، امللوك عند ألمته وسفَر الواقعية
يجب السياسة إن وقال: واملكان، الزمان وظروف الناس طبائع ترعى هي وإنما والُخلق،
القائمة الظروف لرضورة تبًعا الخري عن تنحرف أن من بأس وال والرش، الخري تعرف أن
وضع َمن إىل اإلساءة إىل أرسع الناس «إن فقال: الدنيا، منطق مبادئ بعض وقرر —
«إن وقال: َمهيبًا»، مخوًفا نفسه جعل من إىل منهم الحب، موضع قلوبهم من نفسه
وهكذا الثعلب». دوَر يلعب كيف يتعلم أن له ينبغي ولكن أسًدا، يكون أن يجب األمري
مع — ولكن العقل، منطق وأرسطو أفالطون رشح كما الدنيا منطق يرشح أن أراد
إن العقل. منطق كل قبله َمن ن دوَّ كما الدنيا منطق كل يدوِّن أن يستطع لم — األسف
كنت ولو كلها؟ الدنيا بجانب السياسة وما السياسة، منطق من بسيط جزء وضعه الذي
اإلنسان، اإلنسان يقدِّر كيف وىف اإلنسان سلوك يف الدنيا منطق قواعد لوضعُت مكانه
الحكم رجاُل يفعل وكيف العقل، ملنطق امتهانه مع أغراضه إىل اإلنسان يصل وكيف
الطريق لتفسح العقل منطق أمام واألوضاع التقاليد تقف وكيف الدنيا، منطق مع تمشيٍّا
السياسة عن ميكافيل كتبه ما وجعلُت فصل، مائة وَلجعلتُه وهكذا، الدنيا منطق أمام

فصوله. من واحًدا فصًال
املتجر، يف الشارع، يف األرسة، يف الدنيا، منطق مع العقل منطق يصطدم يشء كل يف
يف والدنيا ناحية يف العقل فنرى والعامة، الخاصة الحياة يف الوظيفة، يف املصنع، يف
الدنيا صدمة كانت عقًال، وأرقى نفًسا، وأكرب ا، حسٍّ أرهف اإلنساُن كان وكلما ناحية،

وأعنف. أقوى
والتقليل العقل، منطق من االستزادة يف التقدم إىل سائٌر العالم أن فأظن هذا ومع
منطق املنحطَّة األمم ففي الراقية، واألمم املنحطَّة األمم ذلك ومقياس الدنيا، منطق من
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مرت، ألف قطرها دائرة يف يسبح الدنيا ومنطق «قرياط»، قطرها دائرة يف يسبح العقل
عمل وليس أوسع، العقل منطق دائرة تكون أو الدائرتان تتعادل تكاد الراقية األمم ويف
منطق دائرة بتضييق العقل منطق دائرة توسيَع يحاولوا أن إال دائًما الدنيا يف املصلحني

الدنيا.
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والغرب الرشق

تتعارض، نظريات يهدأ: وكيف يهدأ متى ندري لسنا ثائر بركان كلها اليوم الدنيا
السياسة يف القديمة األسس من يشء يبَق ولم تتخاصم، ومبادئ تتشابك، ومصالح

يهدأ. ا وَلمَّ وثار واضطرب، تزلزل إال واألخالق واالقتصاد واالجتماع
هو فهذا الرشَق، إىل الغرب من امتد ثم الغرَب، عم ثم نقطة، يف يثور الربكان ابتدأ
تتفاعل كهربائية شبكة اآلن أصبح كلَّه العالم ألن أيًضا؛ ويضطرب أيًضا يتزلزل الرشق

الربق. رسعة يف
االقتصاد، وىف السياسة وىف الحروب يف معسكَريْن، والغرب الرشق وقف قديم ِمن
الجدل وثار حينًا، وُغلب حينًا، الرشُق وَغلب والتفكري، الحياة أساليب وىف املدنية وىف
يستغله وشأنه، يُرتك أو الغرب بمدنية الرشق يُمدَّن أن املصلحة من هل األوروبيني: بني
الرشقيني بني الجدل وثار ذلك؟ عدا فيما ونفسه يخليه ثم االستغالل، موارد يف الغرب

منها؟ يتخريون أم بحذافريها أيأخذونها الحديثة؟ املدنية من موقفهم ما أنفسهم:
الحثيث َسريَها وسارت الجدل، بهذا تعبأ لم الحازمة الجازمة الطبيعة قوانني ولكن
واألعراض، األشكال اختلفت وإن األمور، جوهر يف املدنية وتوحيد العالم توحيد نحو
واآلداب والفنون فالعلوم والغرب، الرشق بني املصَطنعة الجغرافية للحدود تكرتث ولم
كما الرشق، إىل الغرب من ترسبت والعامة الخاصة الحياة ونظم السياسية واألوضاع
والغلبة لألصلح البقاء أن الطبيعي القانون ألن الغرب؛ إىل الرشق من ذلك قبل ترسبت

املتجاورين. بني الدائم والتفاعل واألقوى، لألرقى
والتزاوج والبعثات بالرحالت والغرب الرشق بني التوحيد هذا يف عمله يعمل والزمن
وأساليبهم السياسة ورجال الحديثة، املخرتعات يف والتجارة واإلذاعة والثقافة والصحافة
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الفكر فتقرِّب أقصاها إىل األرض أقىص من واملعنويات املاديات تنقل كلها ذلك، وغري
الحياة. ونمط واملدنية

أو دينية كعصبية وهناك، هنا من عصبيًة املدنية واتحاد االمتزاج هذا يعوق قد
ال ولكن السري ر تؤخِّ قد وكلها ذلك، ونحو اللون أو القارة أو الدين أو للجنس عصبية
ويكتسحها، يقوى حتى يلبث ال ولكنه العوائق هذه أمام الزمن يقف فقد اتجاهه، تُغريِّ
وضع من السياسيني القادة بعض من يبدو بما عابئ غري غرضه إىل سريه ويكمل
تتفاعل، وحدة األرض سكان أن يف الطبيعي القانون أمام تنهار هذه فكل العقبات،

متقدمها. فيه سار الذي الطريق نفس يف متخلفها ويأخذ
كان فإن والغرب، الرشق بني الفروق هذه هناك تكن لم ونصف قرون ثالثة قبل
أوائل يف حدث ثم حياته. ووسائل وحضارته مدنيته يف الغرَب يسبق كان فالرشق بد وال
ثروته عليها بنى جديدة التجريبي للعلم وسائل الغرب اكتشف أن عرش السابع القرن
تضاعفت قرنني نحو ومن والتفوق. التحول نقطة بدأت هنا ومن واالقتصادية، الصناعية
عًرصا وافتتح عليها، يتغلب كيف ومعرفته الطبيعة قوانني بعض باكتشافه الغرب قوُة
وسائله عىل يعتمد كان الثالثة القرون هذه يف والرشق والكهرباء. البخار عماده جديًدا
نراه الذي الكبري الفرق هو هذا وكان فتخلَّف، والكهرباء البخار من الخالية القديمة
يتحوالن والنبوغ التفوق أن علَّمنا فالتاريخ األمم؛ عقلية يف طبيعيٍّا فرًقا هذا وليس اآلن.
األفراد كنبوغ بعضها، فهم عن ونعجز بعضها، نفهم ألسباب الشعوب بني وينتقالن
وضيعة، أرسٍة ومن عظيم بيٍت ومن حقري بيٍت ِمن ينبغ فقد نعلم، ال حيث من يظهر
وهكذا علًما. أقلهم ومن علًما الناس أكثر ومن مدينة، ومن قرية ومن نبيلة أرسة ومن
والقاهرة حينًا وبغداد حينًا واليونان حينًا والهند حينًا، الصني رايته حملت األمم. نبوغ
بدعوى للتبجح معنى فال األدوار؛ كسائر دوٌر وهو فحملها، الغرب دور وجاء حينًا،
التي بالوسائل يأخذ أن إال الرشق عىل فما واملكاني. الزمني واالستمرار الطبيعي التفوق
مدنيته تتغري حتى والكهرباء، البخار واستخدام التجريبي العلم من الغرب عليها اعتمد

مكانه. ويتبوأ وأخالقه وحياته
وأخلد وتواني تكاسل إنه نعم وحده. إليه راجًعا الرشق تقصري يف الذنب كل وليس
يأخذ لم فهو الغرب، إىل يرجع املسئولية من كبريًا جزءًا لكن طويًال، حينًا الراحة إىل
ويبدأ الغربي التقدم رس ويدرك ينتبه، الرشق رأى إذا هو بل ومرشد، كهاٍد اآلن إىل بيده
أناني نظٍر أو وقتية له ملنفعٍة سبيله يف ووقف صدَّه حذوه ويحذو سريته يسري أن يف
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أراد وإن يشجعه، لم أرضه من الحديد استخراج أراد إن حقري، مادي استغالٍل أو قصري
أن أراد وإن له، الطريق يُفسح لم جيشه يقوِّي أن أراد وإن يؤيده، لم قطنه يغزل أن
وتخلفه تقصريه عليه ِعيَب ثم ذلك، من يمكنه لم ينبغي وكما يرى كما سياسته يُصلح

فيه. طبيعٌة عجزه بأن واتُّهم
جاليليو أمثال: األصابع عىل يُعدون أشخاص أكتاف عىل قامت الغربية املدنية إن
األمام إىل وسار خطريًا تحوًال لتحوَّل الرشق مثلهم ُمنح لو وغريهم، ونيوتن وهاريف وكبلر
الحارضة الرشقية البيئة إن مثلهم؟ الرشق يُمنح ولم هؤالء الغرب ُمنح ِلَم ولكن رسيًعا.
لم ما العظماء من الرشُق أخرج القديم ففي الرشق، لطبيعة ال بخروجهم، تسمح ال
تسمح ال الحارضة العصور يف والسياسية االجتماعية الظروف ألن ولكن الغرب، يُخرجه
قوته بضغط والغرب بخموله الرشق ذلك عن واملسئول الرشق، يف النوابغ هؤالء بخروج
بعض يرتقي أن الرشق استطاع القيود هذه من التملص عىل قدرته حدود ويف وسلطانه.

النهوض. بعض وينهض الرقي،
معنوية: وأربعٍة مادية أربعٍة أركاٍن عىل — يقولون كما — الغربية املدنية بُنيت لقد

وقواه. مَلكاته حسب نفسه لرتقية يعمل أن من فرد كل تمكني (١)
خصوبتها. حسب استغالل أحسن األرايض استغالل (٢)

ملصلحتها. حولها التي الطبيعة األمة استخدام (٣)
األسواق. من دائرة أوسع يف ومنتجاتها سلعها ترصيف (٤)

وحدها. الفردية األخالق ال القومية األخالق بتأسيس العناية (٥)
أُهملت إذا بها واملطالبة — الحقوق عىل املحافظة بشدة توحي التي املبادئ غرس (٦)

الواجب. وأداء —
النظام. وعشق الحرية حب (٧)

سطحية فأموٌر ذلك عدا وما التجديد. يف والرغبة اإلقدام إىل وامليل املغامرة حب (٨)
ذلك. ونحو واملالبس والطالق والزواج والجنائز األفراح يف والتقاليد كالعادات

جهٍة، من قادته أخلص إذا األسس هذه عىل السري من الرشق يمنع ما أرى ولست
أخرى. جهة من طريقه الغرب له وأفسح

وربيناه بالعلم وثقفناه واالجتماعية، السياسية الغربي بيئة بكل الرشقي أحطنا ولو
من نرى ما بدليل والعكس، وأخالقه، وميوله تفكريه يف كالغربي لكان الغربي النهج عىل
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وتتضاءل العقلية، يف الغربيني واملثقفني الرشقيني املثقفني بني ا جدٍّ تتضاءل الفروق أن
أشكال يف اتحدوا إذا فكيف األخالق. يف أملانيا أو فرنسا أو إنجلرتا يف عاشوا من بني

ذلك؟ إىل وما السياسية والنظم الحكومات
والغرب التأمل، إىل أْميَل فالرشق والغرب، الرشق مزاج يف الفوارق بعض يظهر قد
ناره، أو جنته يف واملستقبل تاريخه يف للمايض النظر إىل أميل والرشق العمل، إىل أميل
التجديد، وإىل النظريات إىل أميل والرشق دنياه، يف لحارضه النظر إىل أميل والغرب
يميل والغرب املادة، وراء ما إىل يميل والرشق الواقع، وإىل التطبيقات إىل أميل والغرب

بالعلم. وضبطها الطبيعة عىل التغلب إىل
األسفل، إىل العايل والنظر واالنقسام، التعدد توجب وأمثالها الفروق هذه هل ولكن
املذكر فيها يَكون األرسة أفراد بني التي كالفروق فروق هي أو العايل؟ إىل األسفل والنظر
منها تتكون أن تمنع لم الفروق وهذه والعالم، واألديب وجامدها العاطفة وقويُّ واملؤنث

متحابة. متعاونة متوحدة أرسة
حضارة اليوم نسميه فما رشقية، وحضارة غربية حضارة هناك ليست أن الحق
نتاج وبعض والبارود، والطباعة الورق صناعة اكتشافها يف الصني نتاج بعض غربية
وعلمهم اليونان فلسفة نتاج بعض أنه كما والفلسفة، الرياضية العلوم يف والعرب الهند
واالخرتاع والفلسفة فالعلم ونيوتن؛ وجاليليو كانت أمثال: وعلمهم املحَدثني وفلسفة
وإنجليز ويونان وعرب وصني هنٍد من العالم أنحاء جميع من للنوابغ َمدينة واملدنية
البناء يف طبقة أعىل احتل بمن تسميٌة الغربية بالحضارة فتسميتها وأملانيني، وفرنسيني
جنس. كل ومن صقع كل من النوابغ تشييده يف واشرتك نشأته منذ العالم شيده الذي
كالبطاقة هي أو اصطالحية، أو تعسفية تسمية العليا الطبقة سكان باسم البناء وتسميُة

بها. للتعريف السلعة عىل توضع
فروًقا هناك أن وهو يقصدونه، الذي بالتفسري والغرب للرشق معنًى أفهم ال وكذلك
محتٌَّم قَدٌر الفروق هذه وأن أخرى، بقعة يف وسكان بقعة يف سكان بني وطبيعية ِخلقية
من وأنه بحًرا، وهذا برٍّا وهذا حيوانًا، وهذا نباتًا وهذا حجًرا هذا جعل الذي كالقدر
بقولهم: املعنى هذا عن وا وعربَّ هؤالء. إىل أولئك وال أولئك إىل هؤالء يتحول أن املستحيل

سماء. والسماء أرض األرض نقول: كما أي: غرٌب» والغرب رشٌق «الرشق
ال الطبيعية القوانني أن والحق السياسة. وخلقتها التعصب خلقها نظرية فهذه
أن وتعرف كله، العالم بها يتموج موجاٍت تعرف وإنما الفاصلة، الحدود هذه تعرف
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وتقف درجات، عىل األمم منه تقف واحد ُسلَّم وخلقه وعلمه العالم وحضارة العقيل الرقيَّ
دون قوٍم عىل وقًفا العليا الدرجة ليست وأن وجدِّها، استعدادها قدر عىل منه أمة كل
والدرجة تتبادل، الدرجات بل الرشق، اسمه جنس دون الغرب اسمه جنس عىل وال قوم
أمام الطريق أفسحت يشء يف درجة أعىل بلغت أمة وكل بالتناوب، األمم تحتلها العليا
تتعداه، ال ُسلَّمها عىل واقفة تماثيل األمُم وليست عليها، يزيدون وقد ليبلغوها اآلخرين
بهلوانية حركات دائًما عليه لَّم والسُّ الحركة، يعرف وإنما السكون يعرف ال فالعالم

آخرون. وينخفض قوم عليه يرتفع
الدين رجال طائفتان: بالغرب يسمى وما بالرشق يُسمى ما بني الهوَة ع وسَّ لقد
مسيحيٍّا بالغرب يسمى ما يكون أن القدر شاء فقد الدين رجال فأما السياسة. ورجال
من وكان يبرشون، الدين رجال فنشط ذلك. غري أو بوذيٍّا أو مسلًما بالرشق يسمى وما
واستتبع وضيعة، صورة يف الرشق وتصوير والضعف باالنحطاط الرمي ذلك وسائل
وأما ذلك. إىل وما الظن وسوء والتحفظ والنفور بالكراهية الرشق من فعٍل ردُّ ذلك
األمم بني العداء يف دوَرها الوطنية ولعبت الوطنية، برؤوسهم لعبت فقد السياسة رجال
الساسة فتسابق بالرشق، يسمى فيما الفسيح مجالها وجدت ولكنها نفسها، األوروبية
وبسط والتدخل واالنتداب باالستعمار الرشق من الهدايا ألممهم يقدِّموا أن يف األوروبيون
أكثر. الوطنية عىل بها يكافأ التي واأللقاب األوسمة كانت أكثَر املكسب كان وكلما النفوذ،
وطنية فقوبلت السياسة، رجال من كذلك حصل الدين رجال من الفعل رد حصل وكما

أحيانًا. القلم وبغري دائًما بالقلم املستمر النزاع وحصَل الرشق، بوطنية الغرب
والغرب، الرشق كلمة استعمال إلغاء وهو األساس بتعديل إال هذا من شفاء وال
عن املصالح وتبادل كوحدة، العاَلم إىل والنظر اليوم، إىل عليه تُعورف الذي باملعنى

الوطنية. محل اإلنسانية وإحالل االستغالل، طريق ال التعاون طريق
من ا حقٍّ يخرسون وما ا حقٍّ يكسبون ما وحسبوا عميًقا تفكريًا الساسة فكَّر لو
التفاهم يمكن املشرتكة املصالح وأن املكسب، من أكثر الخسارة لوجدوا القديمة نظرتهم
وال عطاء، غري ِمن قًرسا األخذ طريق عن ال والعطاء، واألخذ التعاون طريق عن عليها

فقط. الكسب إىل بالنظر الضيقة الوطنية طريق عن
عليه يُضَحك غرٍّا طفًال يَُعد لم الرشق ى يسمَّ فما األساس، هذا لتعديل األوان آن وقد
يَكثرون منهم اإلصالح ودعاة الحادة، الوطنية مرارة ذاق قد الغرب يُسمى وما باللعب،

املهزومة. األمم معاملة يف حتى الوطنية بدل اإلنسانية إىل الدعوة من ويُكثرون
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به ينادي وما نفُسها، الطبيعة به تنادي ما هو املنوال هذا عىل األساس وتعديل
تَرحم، ال الطبيعية والقوانني وحدة. العالم من جعل الذي االخرتاع وتقدم العلم تقدُم

أليم. فبعذاب وإال مقيم، بنعيم هم فبرشِّ القادة إليها سمَع فإن
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الرشقية، الرومانية واإلمرباطورية املسلمني بني مستمر واالحتكاك ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد من
ومن الخطاب بن عمر فتحها التي بالفتوح ثم لهرقل، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بكتاب ذلك بدأ
والرومانيني املسلمني بني والقتال للحروب مرسًحا الصغرى آسيا بالد ظلت وقد بعده،
الرشيد هارون بني نثرية محاربة من دار ما يذكرون فاملؤرخون العبايس، العرص يف
بعد، أما العرب. ملك هارون إىل الروم ملك نيقفور «من لألول: الثاني كتب إذ ونيقفور،
إليك فحملت البيدق، مقام نفسها وأقامت الرُّخ مقام أقامتك قبيل كانت التي امللكة فإن
وحمقهن، النساء ضعف من ذلك لكن إليها، أضعافه بحمل حقيًقا كنت ما أموالها من
فأجابه وبينك» بيننا فالسيف وإال أموالها، من لك حصل ما فاردد هذا كتابي قرأت فإذا
ما والجواب كتابك قرأُت وقد الروم، كلب نيقفور إىل املؤمنني أمري هارون «من الرشيد:

تسمع». ما ال ترى
وعىل بالنرص— وثقته قوته عىل يعتمد كان فقد الروم» «كلب قوله: عىل أُوخذ ولنئ
الرشيد أن وتبني الصلح، نيقفور سأله حتى وغنم ففتح هرقلة1 إىل الرشيد ،سار فقد كلٍّ

نظًرا. أصدق كان
ِزبَطرة2 إىل (ثيوفليوس) تيوفيل الرومان ملك خروج من املعتصم عهد يف كان ما ثم
التي املشهورة ورية َعمُّ وقعة وكانت املعتصم إليه فخرج املسلمني، من وسبيه وقتله

الكتب». من أنباءً أصدق «السيف تمام: أبي قصيدة لنا خلَّفت

إيركيل. اآلن تسمى الصغرى آسيا يف قديمة مدينة 1

وسميساط. ملطية بني آسيا تركية يف مدينة 2



السادس) (الجزء الخاطر فيض

من كبرية ثروة لنا تركت وقد والروم، الَحْمداني الدولة سيف بني الحروب كانت ثم
فراس. وأبي املتنبي شعر

من فشعر اليوم أرويها التي القصة أما واحد، جانٍب من شعًرا كان كله هذا ولكن
النمر. واستأسد اليشء بعض املسلمون ضعف أن بعد جانبني

الروم ملك Nicophorus II Phocas فوكاس الثاني نيقفور عهد يف الحادثة كانت
معروًفا وكان بالقسطنطينية، الروم عرش توىل قد وكان (٣٥٢–٣٥٩ه)، (٩٦٣–٩٦٩م)
املسلمني بالد غزا وقد الجيوش، قيادة بنفسه يتوىل العسكرية، بالصفات متصًفا باإلقدام،
املصيصة ففتح الداخلية، والحروب االنقسام من نالهم ما بسبب الضعف منهم أحس ملا
وعىل الشام بالد بعض عىل واستوىل لدوابه، اصطبًال جامعها فجعل طرسوس، ودخل

الشعرية. الحروب يهمنا وإنما واملادية، اآللية الحروب هنا يهمنا وليس — قربص
العبايس الخليفة إىل بعث هذا الثاني نيقفور أن حدث ما أطرف من كان فقد
أكثر لها وحزنوا حربية لهزيمة اهتزوا مما أكثر املسلمون لها اهتزَّ فظيعة عربية قصيدة
شيئًا، عنه نعرف فلم لنيقفور القصيدة هذه أنشأ َمن أما مدنهم، بعض لفقد حزنوا مما
والتحقوا وا تنرصَّ عرٍب بعض أن التاريخ لنا روى وقد ،متنًرصا، عربيٍّا يكون أن والغالب
بالرتجمة ويقومون العربية، يتقنون ممن كثري بالطه يف كان وقد بالقسطنطينية3
إىل نيقفور أرسلها بيتًا الخمسني عىل تنيف طويلة قصيدة وهي الرسمية. وباملكاتبات

وأولها: هلل، املطيع العبايس الخليفة

ه��اش��ِم آل ِم��ن ب��ال��م��ل��ك ق��ائ��ٍم إل��ى رس��ال��ٌة ال��م��س��ي��ح��ي ال��طُّ��ْه��ِر ال��م��ل��ِك ِم��ن
ح��ازِم ف��ع��ل ع��ن ال��ع��ج��ُز ف��ع��داك ب��َل��ى، ص��ان��ٌع أن��ا م��ا أذن��اَك س��م��َع��ْت أم��ا
ال��م��ع��ال��َم رس��وُم إال وض��ع��ِف��ُك��م ل��َوْه��ِن��ك��ْم ف��ي��ه��ا يَ��ب��َق ل��م ث��غ��ورك��ُم
ال��ض��راغ��ِم ك��ال��ل��ي��وث ص��دٍق ب��ف��ت��ي��ان ك��ل��ه��ا األرم��ن��ي��ة ث��غ��وَر ف��ت��ح��ن��ا
ب��ال��ش��ك��ائ��ِم ب��ع��ُض��ه��ا ف��ي��ه��ا وي��ل��ع��ب ل��ج��م��ه��ا ت��ع��ل��ُك ال��خ��ي��َل ج��ل��ب��ن��ا ون��ح��ن
وال��ع��واص��ِم ق��ن��س��ري��ن��ك��م ج��ن��د إل��ى آِه��ٌل ب��ال��ج��زي��رة ث��غ��ِر ك��ل إل��ى

فأكبَّ بنصيبني، ينزلون كانوا حمدان بني عم أبناء وهم حبيب بني أن حوقل ابن يرويه ما هذا من 3

وا. وتنرصَّ الروم إىل فارس ألف عرش اثني يف بذراريهم خرجوا حتى الجور بصنوف حمدان بنو عليهم
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كانوا ما وذكر النمط، هذا عىل فيها فعلوا وما البالد من كثري ذكر يف واسرتسل
والسبايا: باألسارى يفعلون

ال��م��ع��اص��ِم غ��رثَ��ى األط��راف ��م��ِة م��ن��عَّ ع��َل��وي��ٍة ح��رٍَّة خ��دٍر ذات وك��م
ح��اك��م ح��ك��م وال ال ُم��ه��وٍر، ب��غ��ي��ر ح��واس��را خ��اض��ع��اٍت وُس��ق��ن��ا، س��ب��ي��ن��ا،
وال��ل��ه��ازم ال��ل��ه��ا ب��ي��ن دًم��ا يَ��ُص��بُّ م��ج��ن��َدال ت��رك��ن��ا ق��د ق��ت��ي��ل ِم��ن وك��م
ال��ب��ه��ائ��ِم ك��َس��ْوِق س��وًق��ا ف��س��ق��ن��اُك��م ُك��م��اتُ��ك��م ذاق��ْت ال��درب ف��ي وق��ع��ٍة وك��م

آبائه مسكن دمشق عىل سيستوىل إنه فيقول: سريه خطَة القصيدة يف ويرسم
املدن: من وغريها

خ��ات��م��ي ت��ح��ت ُم��ْل��ُك��ه��ا ف��ي��ه��ا س��ي��رج��ع وإن��ه دم��ش��ُق آب��ائ��ي وم��س��ك��ُن
غ��ن��ائ��م��ي ف��ي ب��ه��ا أم��واًال وأُح��رز ع��ن��وًة ب��س��ي��ِف��َي س��أف��ت��ح��ه��ا وم��ص��ُر

∗∗∗
دائ��م غ��ي��ُر م��س��ت��ض��َع��ٌف ف��ُم��ل��ك��ُك��م وي��ل��ك��ْم ب��غ��داَد أه��َل ي��ا ��روا ش��مِّ أال
ال��دي��ال��م4 ل��ل��ع��ب��ي��د ع��ب��ي��ًدا ف��ص��رت��م خ��ل��ي��ف��ٌة ال��دي��ل��م��يَّ ب��أن رض��ي��ت��م
ال��ق��م��اق��م5 َك��ْرِخ ث��مَّ ط��اٍق ب��اب إل��ى س��ال��ًم��ا ب��غ��داَد ن��ح��و ب��ج��ي��ش��ي س��أل��ق��ي
راغ��ِم رْغ��ِم ع��ل��ى ذراري��ه��ا وأْس��ِب��ي ُس��وَره��ا وأْه��ِدُم أع��اله��ا ف��أُح��ِرُق
ال��ص��وارم ب��ال��ج��ي��وش ق��ص��دي خ��راس��اَن ف��اع��ل��م��وا وال��رِّيِّ ش��ي��راز إل��ى وم��ن��ه��ا
ال��س��واج��ِم ك��ال��ل��ي��ال��ي ج��ي��وًش��ا أُج��رُّ س��ائ��ًرا م��كَّ��َة ن��ح��َو م��ن��ه��ا ف��أُِس��رُع

∗∗∗
ل��ل��دع��ائ��م ب��ان��يً��ا َم��ك��ي��نً��ا ع��زي��ًزا ل��ن��ا ش��ُرَف��ت ال��ت��ي ال��ق��دس إل��ى وأس��ري

بويه. بني بالديالم يريد 4
ببغداد. محلتان والكرخ الطاق 5
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يعودوا فلم حكمهم، ساء بأنهم فظيًعا تقريًعا املسلمني ع قرَّ خطَّته إعالن أتم وملا
الزور، وشهادة بالرشا القضاء وأفسدوا وظلًما، جوًرا ملؤوها فقد البالد إلدارة صالحني

يصلحون؟ بعُد فكيف

ال��ع��ظ��ائ��ِم ب��ال��م��ن��َك��راِت وع��ام��ل��تُ��م ق��ويُّ��ك��م ج��ار ح��ي��ن ع��ل��ي��ك��م م��ل��ك��ن��ا
ال��دراه��ِم ب��ب��خ��ِس ي��ع��ق��وَب اب��ِن ك��ب��ي��ع ق��ض��اءه��م ج��ه��اًرا ب��اع��وا ُق��ض��ات��ك��م
ع��ال��ِم ك��ل ف��ي وال��ب��رط��ي��ل وب��ال��ب��ز ت��ش��اه��دوا ط��رٍّا ب��ال��زور ش��ي��وخ��ك��م
ال��ع��م��ائ��م ن��ش��َر ��ل��ب ال��صَّ دي��َن وأن��ش��ر وم��غ��ربٍّ��ا ط��رٍّا ال��ش��رق أرَض س��أف��ت��ح

الجند ويف املسلمني بني نرشها بل املطيع، للخليفة القصيدة هذه بإرسال يكتِف ولم
من القصيدة فنالت بالطيارات، املنشورات اليوم ع توزَّ كما لقوتهم، إضعاًفا املحاربني

الشجون. كوامن ويثري األعصاب يهد مبلًغا املسلمني
اسمه الشافعية علماء أكرب من عالم الثغور يف يحاربون الذين املسلمني جند يف وكان
علمه يمنعه لم النهر، وراء ما بالد يف الشافعية فقه ناُرش الخراساني، الشايش ال القفَّ
وركوب السالح حمل يعرفون الدين علماء كان يوم جنديٍّا بالجيش يلتحق أن وفضله
سيف ورضبة بسهم سهم عن يجيب هذا ال القفَّ كان فكما — القتال ويجيدون الخيل،
البحر نفس من بقصيدة القصيدة هذه عن يجيب أن الدينية الغرية حملته سيف، برضبة

بقوله: بدأها والقافية،

ال��ت��خ��اص��ِم ع��ن��د ال��ق��ول م��ج��اري ِب��ُط��ْرِق ع��ال��ٍم غ��ي��ِر الم��رٍئ م��ق��اٌل أت��ان��ي

∗∗∗
راح��ِم ف��ع��َل ي��ح��ت��ذي ال ق��س��وة أخ��و َك��ذَاُك��ُم ول��ي��س م��س��ي��ح��يٌّ وق��ال:
ل��ل��م��ظ��ال��ِم َركَّ��ان��ة ف��اج��ًرا وال غ��ادًرا ال��م��س��ي��ح��يُّ ال��ط��ْه��ُر ال��َم��ل��ُك وم��ا
ال��م��ق��اس��ِم ف��ع��َل ال��خ��ب��ُط ف��ل��ي��س ، ل��ح��قٍّ ط��ال��بً��ا ك��ن��ت إن — ال��ل��ه ه��داك — ت��ث��بَّ��ْت
ال��م��ق��ادِم وس��ط ال��زور ث��وِب ك��الب��س تَ��نَ��ْل ل��م أن��ت ب��ال��ذي ت��ت��ك��بَّ��ر وال
ه��ازِم م��خ��اف��ة ِم��ن إال ذاك وه��ل غ��رٍة أه��ل ع��ل��ى رك��ٍض ف��ي ال��ع��ج��ُز وم��ا
ك��ال��ُم��س��ال��ِم أه��ل��ه��ا ِم��ن ت��س��لَّ��م��تَ��ه��ا أْن ب��ع��د ط��رس��وَس ُص��ق��َع إال ن��ل��َت وه��ل

106



شعرية موقعٌة

فقال: قبُل ِمن املسلمني بفعل وفخر

ال��م��واس��ِم؟ ف��ي ذك��ره��ا يُ��تْ��ل��ى وق��ائ��ع وب��الِدك��ْم ب��ُك��ْم ن��وق��ع ل��م ن��ح��ن ت��رى
ب��ال��م��ن��اس��ِم ه��اِم��ك��م ِم��ن ال��ذَرى نَ��ُدوُس ت��ت��اب��ع��ْت س��ن��ي��ن ِم��ن ث��الثً��ا م��ئ��ي��ن

∗∗∗
ه��ائ��ٍم غ��ي��ر ذا ك��لَّ ب��ن��اٍس ف��ل��ي��س ه��ائ��م ف��ؤادك أم ه��ذا أت��ذك��ر

∗∗∗
ال��ن��ع��ائ��ِم ط��رد ال��ش��ام��ات م��ن ف��ِط��ْرتُ��ْم روِم��ُك��م أرض إل��ى ق��ه��ًرا ط��ردن��اك��م

والسبايا لألسارى املسلمني معاملة بني الفرَق وبنيَّ وَسبيه أرسه يف عليه ورّد
فقال: لهم الروم ومعاملة

وخ��ادِم إم��اءٍ م��ن أل��ٍف أل��ُف ل��ك��م وع��ن��دن��ا ال��ن��س��اءِ أم��ِر ِم��ن وع��ظَّ��م��ت
ل��ألالئ��ِم ق��دوًة ف��ك��ن��ت��م ظ��ف��رت��م وأن��ت��ُم ظ��ف��ْرن��ا إذ ُك��ْرم��ن��ا ول��ك��ن

فقال: الفتوح يف أمانيه يف عليه وردَّ

ح��ال��ٍم ُح��ل��ُم س��اق��ه��ا أم��اٍن وت��ل��ك اف��ت��ت��اح��ه��ا ت��ري��د ب��ل��دان��ا وع��دَّدَت
رائ��ِم أخ��ب��ُث ف��ه��و ص��ل��ي��ب ل��دي��ن ن��اش��ًرا وال��غ��رب ال��ش��رِق ف��ت��ح رام وَم��ن
ك��ال��ب��ه��ائ��ِم ح��ش��وٌة م��ن��ه��م ارت��دَّ أو ق��ل��وب��ه��ْم ط��ارت ال��ُع��رِب ب��ع��ض ك��ان ل��ئ��ن
ال��ص��وارِم ب��ال��س��ي��وف ع��ن��ه ي��ذودون ص��ف��وٌة ول��ل��ه أن��ص��اٌر ف��ل��ل��ح��قِّ
ال��س��وائ��ِم ال��ج��راد م��ث��ل م��س��وَّم��ًة خ��ي��ول��ه��ا ت��ج��رُّ خ��راس��اُن أت��ت��ك
م��ش��ائ��ِم غ��ي��ُر ال��ه��ي��ج��اء ف��ي َم��يَ��اِم��ُن أح��ام��ِس ح��م��اة وش��بَّ��اٌن ك��ه��وٌل
م��س��اوِم أوَف��ى وال��ل��ُه ب��ج��نَّ��ات��ه إل��ه��ه��ْم ِم��ن أرواَح��ه��م َش��َروا غ��زاٌة
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القسطنطينية: فتح يف املسلمني بأمل املسلمني بالد فتح يف أمله عليه وردَّ

ال��م��ح��ارِم ذات ب��ق��س��ط��ن��ط��ي��ن ن��ن��ال ��ًال م��ع��جَّ ف��ت��ًح��ا ال��ل��ه ب��ف��ض��ل ون��رج��و
ال��م��ق��اس��ِم ف��ي ق��ائ��ًم��ا ع��ل��ي��ه ي��ن��اَدى ق��ادٌر وال��ل��ُه ن��ق��ف��ور يُ��َرى ه��ن��اك
ال��م��غ��ان��ِم س��ه��اُم ج��م��ًع��ا وأم��وال��ه��ا وأه��ل��ه��ا ط��رٍّا ال��روم ف��ي ل��ن��ا وي��ج��ري
ن��ادِم خ��زي��اَن س��نَّ م��ن��ه وي��ق��رع ب��اس��ٍم ج��ذالَن ِس��نُّ م��نَّ��ا ف��ي��ض��ح��ك
س��ال��م ع��ي��ُش ل��ل��ف��ت��ى ع��ي��ٍش وأه��ن��أ س��الم��ٌة ف��ي��ه ف��ال��س��ل��ُم تُ��ْس��ِل��م��وا وإن

ينكره ولم بهذا َسلَّم القضاة وفساد الحكَّام سوء يف عليه ردَّ ملا أنه العجيب ومن
وقال:

ب��ال��دراه��ِم أح��ك��اَم��ه��ْم وب��ي��ِع��ه��م ق��ض��اِت��ك��م ب��ج��وِر م��ل��ك��ن��اك��م وق��ل��ت��م:
ب��ظ��ال��ِم ف��اب��تُ��ل��ي��ن��ا َظ��ل��ْم��ن��ا وأنّ��ا دي��ن��ن��ا ب��ص��ح��ة إق��راٌر ذل��ك وف��ى

تساهم أالَّ عليها فعزَّ األندلس، وصلت حتى وبحًرا برٍّا نيقفور قصيدة وسافرت
قصيدة املعروف األديب العالم اإلمام حزم ابن فأنشأ الرشق، ساهم كما عليها الرد يف

أولها: والقافية، الرويِّ نفس عىل أخرى

ه��اش��ِم آل ِم��ن ال��ل��ه رس��ول ودي��ن ال��ع��وال��ِم ربِّ ب��ال��ل��ه ال��م��ح��ت��م��يِّ ِم��ن

نيقفور: يدعوه حتى يشء يده يف ليس وأن العبايس الخليفة لحال ورثى

ال��ط��واس��ِم ك��ال��رس��وم إال ��يْ��ِه ب��ك��فَّ آل��ِه أم��ر ِم��ن ل��ي��س إم��اًم��ا دع��وَت
ال��دواه��ِم ده��َم األم��الك ق��ب��َل��ُه ده��ت ك��م��ا خ��الف��ت��ه ف��ي ال��دواه��ي َدَه��تْ��ُه
األك��ارِم واب��ن ال��ح��رَّ ال��ك��ري��َم ت��ص��ي��ب ��ٍة م��ل��مَّ أو ن��ك��ب��ٍة ِم��ن ع��ج��ٌب وال
األراق��ِم س��م��وَم م��ن��ه ل��ُج��رِّع��ت��م��و ُج��ُدوده م��اض��ي ح��ال ف��ي أن��ه ول��و
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لتخاذلهم: باملسلمني ظفرتم إنما إنكم ويقول:

ظ��ال��ِم دول��ُة ال��ج��ه��ل أله��ِل ودال��ت ت��خ��اذًال األم��وَر ت��ن��ازع��ن��ا ��ا ول��مٍّ
وال��دي��ال��ِم تُ��رك��ِه��ْم م��ن ل��ع��ب��دان��ه��م ف��ت��ن��ٌة ال��خ��الئ��ف ف��ي��ن��ا ش��غ��ل��ت وق��د
ن��ائ��ِم غ��ف��ل��ة ع��ن��د ل��ص��وٍص ُوث��وَب ذل��ك��م ع��ن��د أط��راف��ن��ا ع��ل��ى وثَ��ب��ت��ْم

القديم: ومجدهم املسلمني بأعمال وفخر

الزِم ض��رب��َة ال��ش��ام ب��الد ج��م��ي��َع وق��وٍة ب��أي��ٍد م��ن��ك��م ن��ن��ت��زع أل��م
ال��ج��م��اج��ِم ب��ض��رب ق��س��ًرا وأن��دل��ًس��ا ب��أس��ِره��ا ال��ق��ي��روان وأرض وم��ص��ًرا

الحديث: باملجد أنذرهم ثم

ال��س��واه��ِم ال��وج��وه م��غ��ب��رَّ وي��ك��ش��ف ن��وُره��ا ال��خ��الف��ة ن��ح��و يَ��ُع��ْد روي��ًدا
م��ص��ادِم ج��ي��ٍش خ��ي��ُل ص��دم��ت��ك��م إذا ف��رارك��م ك��ي��ف ت��درون وح��ي��ن��ئ��ذ
ال��غ��ن��ائ��ِم ع��داد ف��ي أن��ت��م ل��ي��ال��ي وم��ن��ك��م م��نَّ��ا ال��ع��ادات س��ل��ِف ع��ل��ى

واملسلمني، واإلسالم والقادمني الحارضين يف وأمله السابقني فعال ذكر يف وأطال
والصني: والهند القسطنطينية بفتح وبرش

ال��ص��وارِم ب��ال��ج��ي��وش ال��ب��الد ج��م��ي��َع ح��ك��ُم��ُه َع��مَّ ق��د اإلس��الُم يُ��رى أن وإل��ى

الفريد، كالعقد التي قصيدته بني باملوازنة وختمها بيتًا ١٣٧ أتمها أن إىل وهكذا
الباردة: الخصم قصيدة وبني

ال��ب��الع��ِم ج��مِّ ال��ن��ظ��م م��ع��ان��ي ض��ع��ي��ِف م��ت��خ��اذٍل ب��ارد ب��ش��ع��ٍر أت��ي��ت��م
ح��اك��ِم ب��إح��ك��ام وي��اق��وٍت وُدرٍّ زم��رٌُّد ف��ي��ه ك��ال��ع��ق��د ف��دون��ك��ه��ا

109



السادس) (الجزء الخاطر فيض

— لألسف — فيها الحكم يكن ولم العنيفة، املعركة هذه عىل الستار أُْسِدل ثم
تمام أبي بيت وظل للسيف، فيها الحكُم كان وإنما النقد، جهابذة وال البالغة لرجال

الدهور: مدى عىل صادًقا

وال��ل��ع��ِب ال��ج��د ب��ي��ن ال��ح��دُّ ه ح��دِّ ف��ي ال��ك��ت��ِب ِم��ن أن��ب��اءً أص��دُق ال��س��ي��ُف
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الفيل أدب

حياتها، يف العرب عماد كانت ألنها باإلبل عني ما أكثر ُعني العربي األدب أن املعروف
من بغريهم اتصلوا فلما هذا ومع وتفصيًال. جملة عالجوه حتى فيها شيئًا يرتكوا فلم
كما أدبهم يف عالجوه الفيل، عىل — يعتمدون فيما — يعتمدون ورأوهم والهنود الفرس
ولو ُقوٍَّة﴾. ن مِّ اْستََطْعتُم ا مَّ َلُهم وا ﴿َوأَِعدُّ تعاىل: لقوله امتثاًال حروبهم يف استخدموه

وأدبهم. حروبهم يف الستخدموها والطائرات الدبابات ورأوا اليوم عاشوا
الكعبة، هدم يريدون اليمن من أتوا ملا لهم الحبشة غزو يف الفيل العرب رأى لقد

الفيل. سورة شأنهم يف وجاءت ففشلوا
ونهاوند، وجلوال القادسية غزوة يف الفرس مع حروبهم يف الفيلة العرب شاهد ثم
قلوب وقلوبهم — قلوبهم الجمال مع كان ألنه بجمالهم؛ فغلبوهم يهنوا، ولم يخافوا فلم

هواء. وقلوبهم أعدائهم، قلوب الفيلة مع وكان — أسود
كان بالوالء، األزدي موىس بن هارون اسمه شاعر األموي العرص آخر يف وظهر
الحروب يف الفيلة مارس الهند، أرض من باملولتان املسلمني مع يحارب وكان شاعًرا
أنه هذا هارون عن حكوا وقد كثرية، أشعاًرا الفيل صفات يف وقال الشعر، يف فعالجها
يف خبأه هرٌّ ومعه املوقعة فجاء الهر، من يخاف الفيل أن وهو خطريًا ا رسٍّ اكتشف
الفيلة وهربت هاربًا، ووىل الفيل ففزع وجهه يف الهرَّ رمى الفيل من دنا فلما مالبسه
لعلماء ذلك تحقيق وأترك الهزيمة، سبب ذلك فكان فوقها من األعداء وتساقط أثره، عىل

الحيوان.
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وألَّفوا يجمدوا، لم حروبهم، يف الفيلة عىل يعتمدون خصومهم أن املسلمون رأى وملا
وكذلك والفيَّالني، الفيلة فرقة املنصور جعفر أبي جيش يف فكان الفيلة، فرقة جيوشهم يف

خصومهم. مهارة فيها ومهروا عليها ومرنوا العباسيني، خلفاء من بعده َمن
عىل داللتها ناحية من كلها الحيوانات عالجوا كما الفيلة موضوع املعتزلة وعالج
ما عىل والعمل أنفسها عن الدفع من عليه ُركبت ما «أعاجيب ناحية ومن خالقها، عظمة
معتربٌ، ليعترب فكرة، غري من النفس وبحس روية، غري من بالطبع ذلك وإدراكها يحييها،
ومبلغ قوته ونهاية العجز من مقداره ويعرف الُعجب نفسه عن ولينفي مفكر؛ ويفكر
ال ما شأنه ومصلحة معيشته تدبري يف يبلغ الحيوان أجناس من األعاجم وأن برصه، نفاذ
مسلًكا وأرق مدخًال، ألطف يكون ما منها وأن ،البليغ، واملنطق التامة الروية ذو يبلغه
هللا صنع بديع يف الطوال القصائد املعتزلة ألَّف ذلك وعىل حنجرة»1 وأجود ا كفٍّ وأصنع
والذوق املشاعر ذوو وأُعجب الحيوان، يف املمتع كتابه الجاحظ ألف كما الحيوان، يف
ويهدم الكبرية الشجرة يقلع ما القوة من فله جليلة؛ جميلة صفات من فيه رأوا ملا بالفيل
خفيف الوزن ثقيل وهو الَحَمل، وداعة لسائسه وديٌع ذلك إىل وهو الضخم، الحائط
عظيم املنظر بديع وهو خطوه، لحسن به يشعر فال اإلنسان، بجانب يمر قد حتى الوطء
أذنيه، وسعة أنيابه وجمال خرطومه بطول يعجبك الجمال، الجالل إىل جمع الصورة،
الحيوانات أذكى من الحروب، يف القتال وممارسة للملوك السجود فيُعلِّم للتأديب قابٌل
عىل يمرِّنونه الفرس ملوك فكان القسوَة؛ القايس اإلنسان علَّمه وقد اإلنسان. إىل وأقربها
وترضبه عليه فتنقضُّ بالرُجِل لها تلقي األكارسة فكانت ودوسه، بخبطه شاءوا َمن قتل
وجرى علَّمها، الذي إلنسان ذنب وإنما ذنبها، الذنب وليس الحياة، يفارق حتى وتدوسه

الشاعر: فقال العربي الشعر إىل ذلك

رأس��ه ه��ام��ة ال��ف��ي��ل خ��ب��ط وأخ��ب��ط

إىل ذلك وانتقل والهنود، الفرس عند واملعاني لألفكار وحي مصدر الفيل كان ثم
مثل: الفيلة من املشتقة باألمثال غني فهو ودمنة، كليلة كتاب طريق عن العربية اللغة
أحدهما: إال به يليق وال مكانني يف إال يَُرى أن ينبغي ال الفاضل الرجل إن العلماء: «وقال

«الحيوان». يف الجاحظ 1
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يف إما مكانني: يف وجماله بهاؤه إنما كالفيل متبتًال، النُّساك مع وإما مكَرًها امللوك مع ا إمَّ
يأكل أرًضا إن التاجر: قال كما هذا يف مثلك «إن وفيه للملوك»، مركبًا وإما وحشيٍّا برية
إذا الكريم «إن وفيه الفيلة»، بُزاتُها تخطف إن مستنكر غري حديد ِمْن َمنٍّ مائة جرذانها

إلخ. إلخ الفيلة» إال يستخرجه لم وحل إذا كالفيل بالكريم، إال يستِعن لم عثر
األمثال كله بذلك فرضبت َخلقه، وعظم وشدته أكله كثرة الفيل يف العرب ولحظت

فيل. َخْلق ِمن وأعجب فيل، من وأشدُّ فيل، من آَكُل فقالت:
قائل: فقال املسجد، يف يدرِّس أنس بن مالك وكان املدينة يف فيٌل حرض أنه ورووا
الليثي يحيى بن يحيى إال وتركوه، الفيل إىل ينظرون مالك تالميذ فقام الفيل. حرض قد
قال: بالدك؟ يف وليس العجيب الخلق هذا لرتى تخرج ْلم ِلَم مالك: له فقال األندليس،

الفيل. ألنظر آِت ولم علمك آلخذ أتيت إنما
الدولة عضد وقاتل بويه، بني أرسة يف خالف وقع أن (٣٧١ه) سنة يف وحدث
وشمكري بن قابوس إىل والتجأ الدولة فخر فانهزم أيًضا، البويهي الدولة فخَر البويهي
وكان قابوس، وانهزم فتحاربا يُسلمه، أن قابوس فأبى الدولة، عضد فطلبه بجرجان،
كثر عظيم فيٌل غنموا فيما وكان عبَّاد، بن الصاحب األديب السيايسُّ املنترص الجيش يف
أن الشعراء عىل عباد بن الصاحب فاقرتح اللسان، تكلم السيف سكت فلما عنه، الحديث
بن عمرو قصيدة وقافية وزن عىل يقولون ما يكون أن عليهم واشرتط الفيل، يف يقولوا

اليمن: فارس املشهور الشجاع البطل يكرب معد

َع��ل��نْ��َدى اءً وع��دَّ ب��غ��ًة2 س��ا ل��ل��ح��دث��ان أع��ددُت

ظريفة حماستها إىل وهي قوية، حماسية فالقصيدة االختيار، هذا يف ُموفًقا وكان
نسوق غزير وفرٍي فيٍل أدُب ذلك من لنا وكان الفيل، يف الشعر فتدفق الوقع، جيدة الوزن

الجوهري: الحسن أبو قال فمما منه. طرًفا

بُ��ردا ال��غ��ي��ِم ِرق��اق ِم��ن يَ��ل��ب��ُس ح��ي��ن ك��َرْض��َوى3 ف��ي��ٌل

الشديدة. الفرس والعلندي: الواسعة. الدرع السابغة: 2
املدينة. من بالقرب جبل رضوى: 3
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وَرْع��دا ب��رًق��ا أك��ن��اُف��ه��ا ُم��لِّ��ئَ��ت ال��غ��م��ام��ة م��ث��ل
ِج��ل��دا ال��خ��يْ��الءِ ِم��ن ُك��ِس��يَ��ْت ش��اه��ٍق َك��ُق��لَّ��ِة رأس
ا خ��دَّ ل��ل��ن��اس ��ًرا م��ص��عِّ ِل ال��دال ف��ْرِط ِم��ن ف��ت��راه
ا َردَّ يُ��َردُّ ال��ص��ول��ج��ان ـ��ل ك��م��ث��ل��ـ ب��خ��رط��وم يُ��زَه��ى
ا م��دَّ ال��رم��ض��اءُ ُه ت��م��دُّ ن ك��األف��ع��وا م��ت��م��دِّد
ا َوْج��دَّ ال��ن��دم��ان إل��ى ب��ِه ـ��ي��ر ت��س��ـ راق��ص��ٍة ُك��مِّ أو
ا ج��دَّ ف��ي��ه ِل��ي��ن��ف��َخ كُّ��ُه يُ��ح��رِّ ب��وٌق وك��أن��ه
ا ه��دَّ ال��ص��خ��َر يَ��ح��ط��م��ان ـ��ٍن ل��ج��ي��ـ ب��س��اري��تَ��ْي ي��س��ط��و
ع��ق��َدا ال��ف��ْوَدي��ن إل��ى ـ��ن��دت��ا أُس��ـ ِم��روح��ت��ان أُذُن��اه
ع��م��َدا ال��ض��وء ل��ج��م��ع ـ��ق��ت��ا ض��ي��ـ غ��ائ��رت��ان ع��ي��ن��اه
ح��ق��دا ال��ده��ر ط��وَل ي��ل��وُك ـ��ِج ال��خ��ل��ي��ـ ك��ُف��وََّه��ِة َف��كٌّ
ت��ب��دَّى ق��د غ��م��اًم��ا ـ��َس��بُ��ُه ف��ت��ح��ـ بُ��ع��ٍد ِم��ن ت��ل��ق��اه
ا ك��دَّ ال��ده��ر ي��الق��ي م��ا ن��ْق ال��خ��َوْر ك��بُ��ن��ي��ان م��ت��نً��ا
ا وزن��دَّ س��اًق��ا ح��ول��ه ـ��رُب يَ��ض��ـ ال��س��ْوِط ك��ِم��ثْ��ِل ذَنَ��بً��ا
ت��ص��دَّى إذا ال��خ��ب��اء ـ��ِم��دة أع��ـ أم��ث��ال ع��ل��ى ي��خ��ط��و
ن��ض��دا ��مِّ ال��صُّ ال��ص��خ��وِر ِم��ن ن نُ��ِض��ْد أم��ي��اٍل4 م��ث��ِل أو
م��ف��دَّى م��ل��ٌك ك��أن��ه ءِ ب��ال��ك��ب��ري��ا ��ع م��ت��ل��فِّ
ا ل��س��دَّ خ��ل��ًال رأى ل��و ح��ت��ى اإلن��س��ان ِم��ن أذك��ى
س��ْردا ال��ل��ه ك��ت��اب وفَّ��ى ل��ه��ج��ٍة ذو أن��ه ل��و

بابك: بن الصمد عبد قاله ومما

ا وق��دَّ ش��يَ��ًة ال��ن��ق��ا ش��ب��ِه ف��ي ال��ب��رَديْ��ن ��ِك وم��م��سَّ
ِج��ل��دا ال��ج��ون ال��غ��م��ام ي��ُد ع��ل��ي��ه نَ��س��ج��ْت ف��ك��أن��م��ا
ا ُم��دَّ ال��ل��ي��ل ظ��لَّ ف��ك��أنَّ ه��ض��ب��ًة ت��خ��لَّ��ل وإذا

املنارات. األميال: 4
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ت��ردَّى ق��د َع��م��اي��َة5 ِم��ن ـ��نَ��ا رك��ـ ف��ك��أن ه��َوى وإذا
وج��ّدا ه��زًال أع��ط��اف��ه ف��ي رأي��َت اس��ت��ق��لَّ وإذا

إلخ. إلخ.
الخازن: محمد أبو وقال

ن��ض��دا ال��س��اج س��واري دع��م��ْت ع��ن��ب��ٍر م��ن َك��بَ��ن��يَّ��ٍة6
ا أل��دَّ خ��ص��ًم��ا ل��رأي��تَ��ُه ل��س��اِن��ِه ان��ق��الُب ل��وال
ا م��دَّ ُم��دَّ خ��م��ٍر راووق خ��رط��وم��ُه وك��أن��م��ا
ُس��ْع��َدى ل��ل��ت��ودي��ع أرخ��ت��ه ُم��س��ب��ِل ُك��مٍّ م��ث��ل أو
ت��ردَّى ج��ب��ٍل ِم��ن ـ��ع��ب��اُن ال��ث��ـ ف��ك��أن��ه ال��ت��وى وإذا
س��ْردا ال��ذَّْرِع ن��س��ي��َج يُ��ك��َس��ى وت��ارًة ال��ح��داِد يُ��ك��َس��ى

∗∗∗
ا وج��دَّ وم��ع��رف��ًة َك��ي��ًس��ا ب��ه��ي��م��ٍة ك��لَّ س��اد ق��د
بُ��رًدا ال��خ��ي��الءِ م��ن يُ��ك��س��ى ال��وغ��ى ي��وَم ف��ك��أن��م��ا
َدْس��تَ��بَ��نْ��َدا7 ف��ي��رق��ص ي��س��َع��ى ح��رب��ِه ِم��ن ان��ث��ن��ى وإذا

إلخ. إلخ.
امُلْلك. حول معمعًة أقاموا كما الفيل حول معمعًة أقاموا وهكذا

كفاية. اليوم القدر هذا ويف

بالبحرين. جبل اسم عماية: 5

البناء. البنية: 6
ويدورون. بعض بيد بعضهم فيه يمسك املجوس عند الرقص من نوع 7
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املصنوع، الفني والنثر الشعر عىل األدب قرص إىل ميَلهم األدباء من كثريًا عليه أعيب مما
النوعني: هذين إال — غالبًا — أجد لم األدب مختار يف املؤلفة الكتب إىل عمدت أنا فإذا
ابن من وأمثاله الكاتب الحميد عبد من ونثًرا وحافظ، شوقي إىل القيس امرئ من شعًرا
وأرضابه. املنفلوطي إىل الفاضل، والقايض عباد وابن العميد ابن ثم والجاحظ، املقفع
إذا واملتعلمني؛ بالناشئني ضارة وأنها صحيحة، غري األدب عن الفكرة هذه أن وأرى
تفكريًا وفكر الكاتب عمق فإذا شكلية، لفظية حلية أنه عىل األدب يتصورون تجعلهم
إىل العربي األدب اتجاه وهو واضح، هذا ورضُر أديبًا. يُسمَّ ولم األدب عن خرج دقيًقا
ابَن استثنينا نحن فإذا باملوضوع. العناية من أكثر بالشكل فيه والعناية السطحية،
العظيمة الكثرة رأينا موضوٌع ألدبهم كان الذين الُكتَّاب من وأمثالهما والجاحظ املقفع
عنايتهم من أكثر وتنميقها باأللفاظ، العناية فيه تُسود الذي الشكيل األدب نحو تتجه
والثعالبي عبَّاد وابن العميد ابن سار هذا عىل ودراسته. واملوضوع وتوليدها باألفكار

املنفلوطي. إىل وأمثالهم األصفهاني والعماد الفاضل والقايض
فمن والحديث؛ القديم األدب ناحية من الوضع هذا يف النظر نعيد أن لنا آن وقد
يُنظر لم كثرية نواحي فيه فنُدخل األدب، معنى فهم يف نتوسع أن يجب القديم ناحية
ناحيًة يمثل وهو يدرس، أن يجب أدٌب الصويف والنثر الصويف فالشعر أدب، أنها عىل إليها
املختارات، كتب يف منه يختاَر أن ويجب فيها، والتأمل عليها والعكوف النفس نواحي من
ابن ومقدمة منه، ويُختار يُدرس أن يجب األدب من نوع منه كبري جزء للغزايل واإلحياء
أسلوب يف واقتصادية اجتماعية نظرياٍت لرشح تتعرض ألنها األدب؛ من نوع خلدون
األسلوب إن بل واملزاوجة، والجناس السجع عىل مقصوًرا األدبي األسلوب وليس أدبي،
تفَه إذا املعنى ألن الفاضل؛ القايض أسلوب من وأجمل أرقى خلدون ابن كأسلوب املرَسل
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عن بجمالها تستغني كالغانية كان وغزر جمل إذا ولكن تسرته، صناعية زينة إىل احتاج
حليها.

يعلم أن ويجب جيد، أسلوب يف الفكر غزيرة أدب، الصفا إخوان رسائل وبعض
املنطق. وسالمة التفكري عمق عىل تعينه الفلسفية النماذج من نوًعا الطالب

املجتمع ووصف الواسع الخيال تعلِّم فهي الحريري، كمقامات أدب وليلة ليلة وألف
دعانا والذي محدود. خيال يف واألساليب اللغة تعلِّم الحريري ومقامات قصيص، شكل يف
أن فهمنا يف الضيقة األرستقراطية نزعتنا تقويمهما وعدم وعنرتة ليلة ألف هجر إىل

التعبري. يف والتأنق الضخم اللفظ حيث إال يكون ال األدب
وقوعها وتاريخ باألحداث فقط تُعنى ال والتي الجيد، األسلوب ذات التاريخ وكتب

والفخري. األمم، وتجارب الطربي، كتاريخ أدب، كتُب
موضع ذات أدب كتُب وأمثالهما بطوطة وابن جبري ابن كرحلة الرحالت، وكتب

الوصف. وإجادة النظر ودقة املغامرات حب عىل يعني جيد،
تُعد أن يجب الفني والنثر الشعر غري كثرية أنواع العربي الرتاث يف وهكذا، وهكذا

األدب. لنماذج منها ويُختار األدب، باب يف تَُدرََّس أن ويجب أدبًا،
من أكثر املوضوع إىل أدباؤنا يتجه أن فيجب أوضح، فاألمر الحديث، األدب يف أما
للمشاكل تتعرض التي فالكتب جليٍّا؛ واضًحا االتجاه هذا نرى إذ هللا ونحمد الشكل.
األدباء أكرب نرى أن وحسبنا أدب. السياسية األوضاع تنقد التي والكتب أدب، االجتماعية
النُّظم ونقد االشرتاكية يف يكتب شو فربنارد االتجاه. هذا يتجهون اليوم أوروبا يف
يؤلف ولز» ج. و«ه. التمثيلية، كرواياته األدب صميم من هذه كتبه وتُعدُّ االجتماعية
من للعالم يرجى وما الحارضة، والنظم السياسيني نقد ويف جيد، نمط عىل التاريخ يف
وصًفا ديورانت لألستاذ قرأت وباألمس السينمائية. كرواياته أدبًا هذه كتبه وتُعدُّ سعادة،
األدب كتب أعمق إنه فيه: يقول كارليل إلكسيس للدكتور املجهول» ذلك «اإلنسان لكتاب
لطبيب كتاب إنه الكتاب؟ هذا وما بالحكمة، وأحفلها قيمة، وأعظمها الحديث األمريكي
وجهود ووظائفها، والغدد العجيب، نشاطه وأنواع اإلنسان، لجسم مؤلفة فيه تعرض
الذات حفظ يف العجيبة الجسم وأعمال وأسبابها، النوابغ ومواهب النبوغ، ومظاهر العقل
أعماله وعظمة وعظمته، اإلنساني الجسم من اإلعجاب عىل يبعث أسلوب يف ذلك ونحو
أو الشعر، يشبه نثر أو شعٌر أنه عىل لألدب َفَفْهُمنَا أدبًا. هذا فَعدَّ — خالقه وعظمة
إىل نا قرصَّ كنا وإن وأشمل، ذلك من أوسع واألدب قارص، َفْهٌم ذلك نحو أو بديعة، قصة
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نحو االتجاه يف نزيد أن يقيض فواجبنا الشكل، أدب يف وأفرطنا املوضوع أدب يف اآلن
النقص. يعاَلج حتى املوضوع أدب

وله عنارصاألدب، أهم من عنرصكبري فاألسلوب ه، حقَّ األسلوب أُغمط أن أريد لست
املعاني إىل يعمد قد هو بل اإلعجاب، حد إىل باملعنى يرقى فهو املعاني، عىل كبري فضٌل
— خاصة عرصنا ويف — إننا أقول: أن أريد ولكن رفيع، مستوى إىل بها فيخرج املألوفة
بالفقر مصابًا وكان وحده، األسلوب عىل اعتمد إذا عامليٍّا مكانًا يتبوَّأ أن ألديب يمكن ال
املوضوع وهما منهما، بد ال أساسيني ركنني عىل يرتكز أن يجب الحقَّ األدب وإن العقيل،
كاإلعجاب موقوت إعجاٌب وحده األسلوب عىل مبنيٍّا كان إذا الناس وإعجاب واألسلوب.
عىل ال أسلوٍب، يف املوضوع عىل يُعتمد يوم اإلعجاب يطول إنما واملهرِّجني. الحواة بأعمال

موضوع. صورة له األسلوب
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والبحوث النظرية الدراسة هو املنطق مجال أن فيظنون يخطئون الناس من كثري
للمنطق خاضعة كلُّها الحياة فأعماُل ذلك، غري الواقع ولكن العلمية، والبيئات الجامعية
ويف وظيفته ويف أرسته يف واإلنسان ورشائه، بيعه يف والتاجر زراعته، يف الفالح —

العميل. للمنطق ترصفاتهم كل يف خاضعون أولئك كل جمعياته،
الحياة يف يُستخدم وما املنطق، علم هو العلم معاهد يف يُدرس ما أن الفرق غاية
الذي املوسيقى وفن النظريات، يدرس الذي املوسيقى كعلم وذلك املنطق، فن هو اليومية
وهكذا. البالغة، وفن البالغة، وعلم الهندسة، وفن الهندسة وعلم اآلالت، عىل التوقيع يعلِّم

العلمية. الناحية يمارس والفن النظرية، القواعد يقرر العلم
منحط وفالح راٍق وفالح منحطٍّ وتاجر راٍق تاجر بني الفروق أهم ِمن أن وأعتقد
لفن األوىل الطائفة استخدام هو منحطة وأمة راقية وأمة منحطة وأرسة راقية وأرسة
فن نرش والجماعات األفراد يف اإلصالح وجوه أهم من وأن له، الثانية وإهمال املنطق،

بينهم. املنطق
وبني والزراع ك املالَّ بني املعاملة وسوء األحزاب، بني والنازعات الناس، بني الخصام
يف يرجع واملوظفني، الحاجات أصحاب وبني واملرءوسني الرؤساء وبني واملشرتين الباعة
طائفة أية يف التفكري َفَرقِّ ضعفه. أو املنطق فن وانعدام التفكري سوء إىل األغلب األعم
فن حسب أعمالهم يف ويصدرون املنطق، عىل تفكريهم يؤسسون واجعلهم الطوائف من

الطائفة. وترتِق املعاملُة ترتِق املنطق
انطباقه إىل راجع الترصف صواب أن تجد الترصفات من شئَت ما استعِرض
املنطق. فن عن االنحراف إىل راجع أرضار من عنه ينتج وما وخطأه املنطق، فن عىل
ودرس البيت ميزانية بحساب يقيض املنطق ففن سيارة، رشاءَ قررت األرسة أن َهْب



السادس) (الجزء الخاطر فيض

من األرسة تحتاجه ما ودرس ومضارِّها ومنافعها شهر كل تتكلفه وما السيارة ثمن
ثمن ومنزلة والكمالية، الرضورية األشياء هذه من السيارة ومنزلة وكماليات، رضوريات
املستحسن من وُرؤَي صحيًحا درًسا كله ذلك ُدرس فإن األرسة، ميزانية من السيارة
وموازنة درٍس غري ِمن السيارة اشرتيت إن ولكن املنطق. فن من فهذا السيارة، رشاء
كل القياس هذا وعىل كثرية. ألرضاٍر األرسة رب وتعرَّض املنطق فن أُهمل فقد ومقارنة،

املنطق. فن إهمال سببه امليزانية جهة من األرسة يف متاعب من يحصل ما
مرتفعة، واستمرَّت حرارته فارتفعت طفلها مرض أمٌّ األرسة: يف آخر مثًال ُخذ
تنجح، فلم األوىل باإلشارة فعملت بعمل، عليها أشار فكلٌّ تفعل! ماذا الجريان فسألت
املنطق، إهمال من مات إنما الطفل إن الطفل. فمات بالثالثة ثم الثانية، باإلشارة فعملت
عالج. من يناسبه وما املرض نوع ليعرف الطبيب عىل الطفل َعْرُض الصحيح فاملنطُق
يشقي ما كل ضوئها عىل استعرض ولكن ا، جدٍّ واضحة ا جدٍّ صغرية أمثلة هذه
األرسة، أوالد من أو األرسة ربة من أو األرسة، من املنطق إهمال إىل راجع أنه تجد األرسة
أو صحيًحا، تفكريًا فيها ويفكَّر تُدرس أن قبل تعمل أعماًال أن إىل راجعٌة األخطاء وأن
سخيفة اعتباراٌت فيها ُقوِّمت أو صحيحة، غري وسائل لتحقيقها اتخذ ولكن ُدرست أنها
نظرنا عنا وسَّ نحن إن الشأن كذلك وهكذا. الصحيحة االعتبارات غمرت سخيفة ألسباب
املنطق. بعدم وتسوء باملنطق تحُسن فهي والسياسية، االجتماعية عالقاتنا إىل األرسة من
لسلعه، عرضه ِمن املنطق فن طبَّق الذي التاجر هو الحياة يف الناجح التاجر إن
إرضائهم وطريقة الجمهور لنفسية ومعرفته وربحه، ماله ورأس ودخله َخرجه وضبطه
وضحايا املنطق، فن عىل مصادفًة وقع إذا إال ينجح لم الربكة عىل سار هو فإن وهكذا.

الفاسد. املنطق ضحايا الواقع يف هم األعمال وأرباب التجار
وكالم بحوثه، يف السائر هو الصالح الربملان أن تَر السيايس الجو إىل هذا بعد انتقل
عنه انحرفوا هم فإن املنطق، فن عىل عواطفهم وضبط وجدلهم ومناقشاتهم أعضائه
فن يعرف عامٌّ رأي عليه يسيطر الذي هو السياسة يف الناضج والبلد فاسد، فربملاٌن
فيه بما الكالم يقدِّر صحيًحا، حكًما واألشخاص والحوادث األشياء عىل فيحكم املنطق،
البدائي والبلد بأشكالها. ال بجواهرها املسائل ويقدِّر تهويش، من فيه بما ال حقائق من
اليشء ويقدر له، بتملقه السيايس فيقدِّر املنطق؛ فن يدرك ال الذي هو السياسة يف

وهكذا. التهويش، ويخدعه بعيدة، أرضاًرا استتبعت وإن القريبة الحارضة بمنفعته
الناس وِمن استعدادهم، اختالف عىل املنطق فن يف يتقدموا ألن صالحون الناس كل
أنه يعلموا لم وإن املنطق، فن عىل الحياة يف فساروا جيًدا، فطريٍّا استعداًدا ُمنحوا من
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تصقله املنطقية فالرتبية االستعداد كان مهما ولكن املنطق، باسم يسمعوا ولم منطق
وصفاءً. قوًة وتزيده

شيئني؛ وليد الصحيح والتفكري الصحيح، التفكري وليد هو الصحيح العمل إن
الشعب ي نرقِّ أن أردنا فإذا اإلمكان، بقدر صالحة وبيئة اإلمكان، بقدر واسع تثقيف
تثقيفه، وسعنا ما نثقفه أن وجب املنطق فن حسب الحياة يف وعمله تفكريه ناحية من
الصالحة والنماذج باألمثلة حوله ما نصلح أن يجب ثم الصحيح، التفكري عدو فالجهل
أن فيجب نتائجه فحسنت ُجرِّب العمل فهذا للتجارب. عينه نفتح ثم الصحيح، للتفكري
نمط عىل تجربته تعاد أن أو يُجتنب أن فيجب نتائجه فساءت ُجرب العمل وهذا يكرَّر،

آخر.
الرتبية نسميه مما يُستفاد ما بقدر النظري التعلم من يُستفاد ال املنطق فن إن بل
كان فإذا تربية، معهد هي الفرد فيها يعيش التي الجمعية أن بذلك ونعني االجتماعية،
وكل للفرد، مربٍّ أكرب هذا كان تفكريه، وفق ويعمل منطقيٍّا تفكريًا يفكِّر املعهد هذا
وكذلك املنطق، فنَّ ألفراده معلم أكرب هو املنطق فن عىل يجري منظم تجاري محل
ُحسن تعلِّمه التي مدرسته هي فرد كل فيها يعيش التي فالبيئة والحزب، واملصنع األرسة
حسن ِمن أو حسن إىل سيئ من املستمر للتغري قابلة البيئة وهذه املنطق؛ سوء أو املنطق
الخرافية لالعتقادات خاضعة التفكري سيئة بيئته ألن تفكريه يسوء فالفالح سيئ؛ إىل
لفن مدرسة أسوأ الفوَىض واملتجر الفوَىض واملصنع املنطق، فن عن البعيدة والتقاليد

العمل. فيصلح التفكري يصلُح كله هذا فأصِلح املنطق.
وهي النظرية، العلوم طريق عن الرتبية الرتبية: من بنوعني تقوم النظامية واملدرسة
الحياة. يف العملية والناحية السلوك تربية وهي االجتماعية، والرتبية هنا، األهمية قليلة
التفكري عماد عليها التي وهي ضعيفة، اآلن إىل الثانية الرتبية هذه أن له يؤسف ومما

التفكري. هذا وفق عىل والعمل الصحيح
دائًما فهي والصحافة؛ والتمثيل السينما الصحيح التفكري معاهد أهم من كذلك
فن حدث أُصلحت فإذا التفكري، وفق العمل ومن الحوار ومن التفكري يف نماذج تعرض

ووضعته. أفسدته وإال ورفعته، األمة يف املنطق
وفن تتفق ال وأوضاع تقاليد من ثقيلًة ديونًا لنا خلَّفت السابقة الظالم عهود إن
واملشايخ األرضحة يف واعتقاداتنا واملآتم، واألفراح والطالق الزواج يف فعاداتنا املنطق؛
تميت املنطق، فن صميم يف سامة رضباٌت كلها ذلك، ونحو والتعاويذ والرَُّقى الرُّكَّة وطب
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فإذا واملعتوهني، املخبولني بأعمال أشبه عنه الصادرة األعمال وتجعل الصحيح، الفكَر
املنطق. عىل مبنية تقاليُد تدريًجا محلها حلَّ ذكرنا التي بالوسائل الفكر رقي

التفكري ساء فإن أعمال، سلسلة تتبعها تفكري سلسلة إال ليست فالحياة الجملة وعىل
الحياة. فحُسنت العمل حسن التفكري َحُسن وإن الحياة، فساءت العمل ساء

نُبعد. لم املنطق سوء ِمن الناس شقاء إن قلنا: نحن فإن
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أيبالعالء1 عند العقل سلطان

بقوة واعرتاًفا بالعقل، إشادًة — اللزوميات ًة وخاصَّ — العالء أبي لرتاث القارئ يرى
اإلنسان: ُوهب ما أعز فهو سلطانه،

ح��َل��ْب وم��ا ال��ش��راب ف��غ��وى يَ��َض��ع، ي��وًم��ا يُ��َض��ع وإن ُح��ب��ي��َت م��ا أن��ف��ُس وال��ع��ق��ل

إمام انتظار إىل حاجة فال والباطل، والحق والرش، الخري ملعرفة الوحيد الهادي وهو
ببيان كفيل فالعقل — الشيعة يقول كما — يُرتك وما يُعمل ما إىل الناس يرشد معصوم

كله. ذلك

ال��خ��رس��اء ال��ك��ت��ي��ب��ِة ف��ي ن��اط��ٌق إم��اٌم ي��ق��وم أن ال��ن��اس ي��رت��ج��ي
وال��م��س��اء ص��ب��ح��ِه ف��ي م��ش��ي��ًرا ال��ع��ق��ل س��وى إم��اَم ال ال��ظ��نُّ ك��ذَب

عرفوا وال حقه، ْوُه وفَّ وال قدره، العقل قَدروا ما ومكان زمان كل يف الناس ولكن
به: ينتفعون كيف

ط��َرُف أخ��ب��اره��م م��ن وع��ن��دي إال زم��ن ب��ن��و ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ك��ان م��ا

(١٩٤٤م). سنة سبتمرب يف دمشق يف العالء أبي مهرجان يف قيلت التي الكلمة 1
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َع��َرف��وا وال ط��اب��وا وال أف��ادوا وال َك��ُرم��وا م��ا ال��ق��وم أن ال��ع��ق��ُل يُ��َخ��بِّ��ُر
اق��ت��رف��وا ب��م��ا — زوا ُج��وِّ إن — ي��ف��وزون وال ض��الل��ت��ه��م ف��ي وم��اُج��وا ط��وي��ًال ع��اش��وا

الصعاب وتهون الظلماء، وتنجاب الغيوم، تنقشع الصحيح والتفكري بالعقل
الحقائق: وتنكشف

َص��ُع��ب��ا م��ا ه��ان ص��ح��ي��ٍح ع��ق��ٍل ف��س��اُد ي��م��ازُج��ُه ال ف��ك��ًرا ت��ف��ك��رت إذا

∗∗∗
راج ال��م��ه��ي��م��ِن غ��ي��َر يَ��ْرُج��َوْن وال ب��ه��دي��ِه تُ��ْه��َدْوا ال��ع��ق��ل س��ب��ي��ل ف��ي خ��ذوا
ب��س��راج ح��ًج��ى ِم��ن ك��لٍّ م��م��تِّ��ُع ف��إن��ه ال��م��ل��ي��ِك ن��وَر ت��ط��ف��ئ��وا وال

∗∗∗
ب��ال��ت��ف��ك��ي��ر ت��ج��ه��ل��ون ال��ذي ب��ع��ُض َل��ُك��ْم يُ��ك��َش��ْف األم��ور ف��ي وف��كِّ��روا

أن يستطيع إنما ه، عشِّ يف اختبأ طري التجارب ولكن بالتجارب، مملوءة والدنيا
والعمر: العقل ُمنح َمن يصيده

وال��ُع��ُم��را ال��ل��بَّ أف��اد م��ن ي��ص��ي��ُده��ا ال��َخ��َم��را ت��أل��ف ط��ي��ٌر ال��ت��ج��ارب إن

واإلخوان: الناس كالم ال الحقائق، فيها تُرى الصادقة املرآة هو والعقل

ويُ��ك��ذَِب يُ��ص��َدق اإلخ��واُن م��رائ��يَ��ُه يَ��ُك��ْن وم��ن ال��ل��ب��ي��ِب م��رآَة ال��ل��بَّ أرى

وشهوات، طبٍع من فيه ُركِّب ما به والعمل الحق إدراك عن ويمنعه العقَل يقيِّد وإنما
الغمام: يحجبها كالشمس بالشهوات مغلوًال فالعقل

ف��يُ��غ��لَّ��ْه وع��ق��لُ��ه��م، األن��اِم، ُم��َه��ُج ب��ه ُم��زج��ت ال��ذي ال��ط��ب��ُع ي��ت��ح��ارب
وظ��لُّ��ه ال��غ��م��اُم ي��س��ت��ُره��ا ك��ال��ش��م��ِس ب��ن��اف��ٍع َس��ن��اه م��ا ي��ن��ظ��ُر، وي��ظ��لُّ
ك��ّل��ه ج��ه��ٌل ف��ع��ل��وه ال��ذي أن ت��ب��يَّ��ن��وا ال��ِح��م��اُم ح��ض��ر إذا ح��ت��ى
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∗∗∗
َح��ْرب��ُه ي��ك��اب��ُد ط��ب��ًع��ا ف��ي��ن��ا ح��اَرَب وال��ل��بُّ

جميل، ألنه صاحبه أتاه ما الخري وخريُ الرش، وترِك الخري لفعل هاٍد أحسن والعقل
عقوبة: من خوًفا وال مثوبة، يف رغبًة ال

��واِر ال��شِّ ُم��ش��تَ��اُر ف��ه��و ج��م��ي��ًال رآه م��ا واف��ع��ل ال��ع��ق��ل ع��ل��ي��ك
تَ��َواِر ف��ي ع��ن��ه��ا ال��ح��قَّ ف��إن ح��ك��ًم��ا ال��ت��وراة ِم��ن ت��ق��بَ��ل وال

∗∗∗
ث��واب��ه��ا ألج��ل ال وأح��َس��ُن خ��ي��ٌر ألن��ه ال��ج��م��ي��َل؛ ال��ن��ف��ُس ف��ل��ت��ف��ع��ل

غوى: عنه صدَّ ومن َرَشَد، اتبعه ومن صادق، نبيٌّ فالعقل وأخريًا

ن��ِب��يُّ ع��ق��ٍل ف��ك��لُّ ف��اس��أل��ن��ه ب��ع��ق��ٍل ُخ��ص��َص��َت إن ال��غ��رُّ أي��ه��ا

نكتفي مختلفة أشكال عىل وُكررت املعاني بهذه اللزوميات ملئت وهكذا وهكذا
بعد ولننظر به، واالعتداد وسلطانه نظره يف العقل قيمة عىل بها لندل املثل بهذه منها

استخدمه. كيف
اليونانية الفلسفة عىل واطالعه الفطري ذكاؤه العالء أبي عقل نضج عىل عمل لقد
وعزلته وحدته عليه أعانه الذي وتأمله تفكريه وطول اإلسالمية، الفلسفة يف وصداها

استطاع. ما الدنيا شواغل من وتجرده
للعقل يرون الذين العقليني أثر وِمن العقلية ألوان زاٍه لوٌن اليونانية الفلسفة ويف
وال بيشء يؤمنون وال بطالنها، أو صحتها عىل والربهنة األشياء عىل الحكم يف املطلق الحقَّ
الربهان يقم لم وما صحتها، عىل العقيل الربهان قام إذا إال مواضعات وال تقاليد وال عقيدة
اليونانيون هؤالء أخضع وبذلك به، تجيء التي السلطة كانت مهما به يُسلِّمون ال عليه
الفضائل خلقوا كذلك بعقولهم الرياضية العلوم خلقوا فكما وسلطانه، للعقل يشء كل
من بعقولهم، السياسية الحكم وأشكال االجتماعية، النظم وقرروا بعقولهم، والرذائل
ما ضالٌّ واإلنسان عقيل، عالم عندهم فالعالم خارجية؛ سلطة أي عليهم تمليها أن غري
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توائم التي القوانني عىل ويَِرس بعقل، حوله الطبيعة وقوانني نفسه قوانني يكتشف لم
عقله. إليه يرشده كما الخارجي والعالم نفسه بني

إليه أرشنا ما عليه يدلُّ عميًقا، تأثًرا به وتأثر اليونانية الفلسفة يف هذا العالء أبو قرأ
وقرأ الدينية، األوساط يف نشأ أخرى ناحية من ولكنه وسلطانه، العقل تمجيد من قبل من
روحانيٍّا عامًلا املنظور املادي العالم وراء بأن تقيض وهي مبادئها، يف وتعمق تعاليَمها،
فالسلطان العقل، يدركه الطبيعي للقانون املادة عالم يف السلطان كان وإن منظور، غري
العالم فآلة العقل، هو قوانينه وإدراك املنظور العالم آلة كانت وإن هلل، الروح عالم يف
مصدر هو العقل ال هللا الروحاني العالم هذا ويف الوحي، هو قوانينه وإدراك الروحي
ربط الذي وهو الدينية، الشعائر واضع وهو والرذائل، الفضائل إىل املرشد وهو الترشيع
بعقله؛ بعضها إىل يهتِد لم ولو الدين أوامر يطيع أن اإلنسان وعىل والعقاب، الثواب بها

الوحي. قوة العقل قوة ووراء محدودة، اإلنسان يف العقل قوة ألن
واالضطراب الحرية سبَّبتا النفس يف انعكستا إذا ا جدٍّ الصغريتان الصورتان هاتان
آمن من أو العقل، لحكم إال يخضع فلم ا جدٍّ ألحد َمن إال قلقها من يَْسَلم وليس والقلق،
التوفيق أرادت والفلسفية الدينية املذاهب من أصناف وهناك إليمانه. عقله فأسلم جًدا

اآلن. مقصُدنا ليس مما مختلفة بأشكال الصورتني هاتني بني
موقفه كان وكيف الصورتني، هاتني من وقف كيف املعري العالء أبي إىل فلننظر

الدين. وسلطان العقل سلطان من
به ينقد فبدأ الطريق، طول عىل يستخدمه أن وأراد رأينا، كما العقل شأَن أعىل لقد

التوفيق. كل موّفًقا ذلك فكان عرصه، يف االجتماعية الحياة ونظام والتقاليد العادات
األمة: ام خدَّ العقيل بوضعهم ألنهم واألمراء؛ امللوَك نقد لقد

خ��ادُم ل��ل��ق��وم ال��ق��وم وأم��ي��ر ل��ن��ا ��ف��ْت ت��ك��شَّ األم��وَر ت��ب��يَّ��نَّ��ا م��ا إذا

ويظلمونها: عليها يْعدون الخدام هؤالء بال فما

أم��راؤه��ا ص��الِح��ه��ا ب��غ��ي��ر أُم��َرت ��ًة أمَّ أع��اِش��ُر ف��ك��م ال��ُم��ق��ام م��لَّ
أَُج��راؤه��ا وه��م م��ص��اَل��ح��ه��ا وَع��َدْوا ك��ي��ده��ا واس��ت��ج��ازوا ال��رع��ي��َة ظ��ل��م��وا
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بقوَّتهم يأمرون ما ذون ينفِّ ثم والعدل، والعقل يتفق ال ما األوامر من يُصدرون وهم
أسوَسهم: ما قيل: أمرهم نفذ فإذا بإقناعهم، ال وسلطانهم

س��اَس��ْه وي��ق��ال: أم��ُره��م ف��ي��ن��ف��ذ ع��ق��ٍل ب��غ��ي��ر األم��وَر ي��س��وس��ون
خ��س��اَس��ْه ري��اس��تُ��ه زم��ٍن وِم��ن م��نِّ��ي وأفٍّ ال��ح��ي��اة ِم��ن ف��أفِّ

ثياب يف شياطني عندهم، عدل وال لهم، عقل ال الناس عىل املسيطرون الوالة وهؤالء
رءوسهم: وَخِمرت بطونهم، ُملئت إذا الناس جوع يهمهم ال والة،

ش��ي��ط��اُن ال��وال��ي��ن ِم��ن م��ص��ر ك��ل ف��ي م��س��لَّ��ط��ة ش��ي��اط��ي��ن األن��اَم س��اس
ِم��بْ��ط��اُن وه��و خ��م��ًرا ي��ش��رب ب��ات إن ك��لِّ��ُه��ُم ال��ن��اس َخ��م��َص ي��ح��ِف��ُل ل��ي��س َم��ن

ال قسوة، أشد أو الحجارة كأنها عواطُفهم جمدت قد بطانة الوالة هؤالء وحول
مستغيث: رصخة يجيبون وال مظلوم دمعة يرحمون

ال��دوام��ع ال��ع��ي��ون أس��راُب ف��تُ��س��َك��َب ��ه م��س��ت��ِح��قِّ ع��ن ال��ِم��ل��َك ف��ي��ن��ِف��ي ي��ج��ور
ال��ه��وام��ع ب��ال��غ��ي��وث يُ��ل��يِّ��ن ل��م ��ا َص��فٍّ وج��وَه��ه��م ك��أن ق��وٌم ح��ول��ه وِم��ن

عدل: وال عقٌل ال والقضاة

َس��ُدوم؟ ك��ح��ك��م أح��ك��اًم��ا يُ��م��ِض ف��ل��م ق��اض��يً��ا أُل��ِف��َي ال��ن��اس ف��ي ام��رٍئ وأي

أحالم: وال روح وال الكالم، صناعتهم وفقهاء

ُح��ل��وم ل��ه��نَّ م��ا َف��َراٍش ن��ف��وُس ش��اه��ٌد وال��ل��ه ال��ن��اس ن��ف��وَس ك��أن
ُك��ل��وُم وال��ك��الم ج��داٍل وِح��ْل��ُف م��م��وٌِّه وال��ف��ق��ي��ُه ف��ق��ي��ٌه وق��ال��وا:
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ينكرون: ما ويأتون يفعلون، ال ما يقولون اظ ووعَّ

ال��ن��س��اءَ يَ��ِع��ُظ ح��ي��ل��ٍة ب��ص��اح��ب ح��رٌّ وأن��ت ُغ��ِرْرَت ق��د روي��دك
م��س��اءَ ع��م��ٍد ع��ل��ى وي��ش��رب��ه��ا ُص��ب��ًح��ا ال��ص��ه��ب��اءَ ف��ي��ك��م يُ��ح��رُِّم

عىل ويَْعدون أقوالهم، رسقة يف قبلهم من عىل يَْعدون لصوًصا إال ليسوا وشعراء
أموالهم: لسلب بمديحهم األغنياء

وال��ش��ب��اب ال��م��دائ��ح ف��ي ��ُص تَ��َل��صَّ ذئ��اب إال ش��ع��راؤك��م وم��ا
ال��زَّب��اب2 م��ن ل��ل��م��ق��اِل وأَس��َرُق األع��ادي ِم��ن — تَ��َودُّ ل��م��ن — أََض��رُّ

من لهؤالء وما واملعزِّمني، والعرَّافني املنجمني إىل فيلجئون الخرافة تسودهم وقوم
واملغفالت: املغفلني من األموال الستدرار تُنصب شباك ولكنها علم،

ل��م��ع��اِش ت��ح��يُّ��ٌل ذاك وج��م��ي��ع وُم��ع��زِّم وم��ن��ج��ٌم ��ٌن ُم��ت��ك��هِّ

∗∗∗
��م��ا ال��م��نَ��جِّ ال��ض��ري��َر ب��األم��ر ل��ت��س��أَل وإزاره��ا ُخ��ف��ه��ا ف��ي ب��َك��َرت ل��ق��د
��م��ا ف��ي��رجِّ ال��ِح��َج��ا أه��ل ِم��ن ُه��َو وال ب��ه ف��ي��خ��ب��ُره��ا ع��ل��ٌم ع��ن��ده وم��ا
م��ت��رج��م��ا ال��غ��ي��وب ألس��رار ي��ظ��لُّ أن��ه ال��م��َح��ل��ِة ��اَل ُج��هَّ وي��وه��م
وج��م��ج��م��ا أرمَّ أو ِب��َم��يْ��ٍن ل��ج��اء ص��دره ف��وق ب��ال��ذي س��أل��وه ول��و

∗∗∗
ده��ره م��ن ع��ائ��ٌش ه��و ك��م ال��م��ه��ِد ف��ي ال��ذي ال��ط��ف��ل ع��ن ��َم��ه��ا ُم��ن��جِّ س��أَل��ْت
ش��ه��ره ف��ي ول��ي��َده��ا ال��ِح��م��اُم وأت��ى دره��ًم��ا ل��ي��أخ��ذ م��ائ��ٌة ف��أج��اب��ه��ا

العظيم. الفأر الزباب: 2
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النساء، إىل التجار إىل الوعاظ إىل القضاة إىل امللوك من طبقاٍت، نقدهم أن وبعد
للفناء: إال يصلحون ال ومكان زمان يف الناس فكل جملًة، نقدهم

ف��س��دوا أن��ه��م ج��ه��وٌل يَ��ُظ��نُّ ف��ال ُف��ِط��روا ُم��ذْ األرض أه��ُل ك��ان وه��ك��ذا

∗∗∗
ال��غ��راب��ي��ل ف��ي ش��يءٌ ��َل ت��ح��صَّ ل��م��ا س��ق��ًط��ا يُ��ع��دم��وا ك��ي��م��ا ال��ن��اس ُغ��رِب��َل ل��و
ال��س��راب��ي��ل أك��َل وأَبَ��ْت أج��س��اَده��م أك��ل��ْت َج��نَ��ى، َم��ن ��ي ُخ��صِّ ل��ل��ن��ار: ق��ي��ل أو

∗∗∗
يَ��ْع��ذُب ال ال��ذوق ف��ي وك��لُّ��ه��م آدم ل��ب��ن��ي م��رأًى ي��ح��ُس��ُن
يَ��ْج��ذب ل��ه ن��ف��ٍع إل��ى إال ن��اس��ٌك وال بَ��رٌّ ف��ي��ه��ُم م��ا
ت��ك��ذب وال ال��ن��اَس ت��ظ��ل��ُم ال ص��خ��رٌة أف��ض��ِل��ُه��م ِم��ن أف��ض��ُل

عقٌل وتَجاذبهم له، يلتفتوا ولم إليه يُصغوا فلم العقل ُمنحوا أنهم فسادهم وسبب
عقلهم: إىل يلتفتوا ولم طبعهم وراء فجروا يُغوي، وطبع يُرِشد

الِح��ِب ال��غ��در م��ن ن��ه��ج ف��ي ي��س��ي��رون ف��إن��ه��م ه��ج��ًرا، ح��واءَ ب��ن��ي ف��أوِس��ع
ش��اِح��ِب أس��وَد ك��لَّ إال ال��ح��ش��ر ل��دى ت��رى ف��م��ا ال��وج��وَه اإلث��ُم غ��يَّ��ر وإن
س��اِح��ب أخ��ذ أخ��ذُه ط��ب��ٌع ال��غ��يِّ إل��ى ج��رَُّه��ْم ب��ال��رش��ِد ال��ع��ق��ُل أش��ار م��ا إذا

∗∗∗
ت��ه��ذي��ُب ل��ه��ا م��ا ال��ب��ريَّ��ُة ف��إذا أه��َل��ُه ي��ه��ذَِّب أن ح��اَوَل وال��ل��بُّ
ت��ع��ذي��ُب أص��اب��ه ال��ج��ن��اح وض��َع ي��َرى ل��ك��ى ال��غ��راب إن��ق��اءَ رام َم��ن

∗∗∗
رش��ي��د ف��ي��ه ل��ي��س س��وءٍ وع��اَل��َم ت��ط��ي��ع��ن��ي ال م��ه��ج��ًة أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
َم��ش��ي��د ال��دي��ار ك��م��س��ك��ون وج��ه��ٌل داِئ��ٌر ال��م��ن��ازل م��ه��ج��وِر م��ث��ُل ِح��ًج��ى

∗∗∗
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تُ��غ��وي��ه م��وِم��ٍس ك��ع��اش��ق دن��ي��ا ال��ـ ه��ذه ِم��ن ي��ك��ن ي��ض��ُع��ف إن ال��ع��ق��ل
تُ��ه��ِوي��ه وال ي��ه��واه��ا ح��س��ن��اء ع��اق��ٍل ك��ح��رِة ل��ه ف��ه��َي يَ��ْق��َو أو

∗∗∗
��ص ب��ال��تَّ��ش��صُّ أه��واؤه تَ��َداولُ��ُه غ��ال��ٌب ل��ع��ق��ل��ك س��ل��ط��اٌن ف��ط��ب��ُع��ك
��ص ب��ال��ت��غ��صُّ ال��ص��دى ب��ع��د ِم��ن ف��ُع��نِّ��ي��َت ب��ب��ردِه تُ��ه��نَّ��أ ل��م ش��رابً��ا ُس��ق��ي��َت

موفًقا ذلك كل يف وكان وأخالقه، ونظمه ومظاهره املجتمع نقد يف أفاض وهكذا
جملتها يف املجتمع عيوب يدرك أن مهارة يف استطاع أنه توفيقه ومظهر التوفيق، كل
إىل فيصل وتحليل، دقة يف اإلنسانية النفس يف ويعمق ظواهرها، ويعالج وتفصيلها،
وتريٍة عىل وجرى يمجمج، ولم يضطرب ولم الباب هذا يف يتناقض لم هو ثم دخائلها.

وانسجام. ووضوح رصاحة يف واحدة
نقدها التي واألخالقية االجتماعية األمور أن األول: أمران: هذا يف نجاحه وسبب
واألمور باملسببات، األسباب لربط صالحة أداة فالعقل العقل؛ اختصاص صميم يف هي
فتسوء والحكومات امللوك تظلم نتائجها، فتحدث تحدث تجارب واألخالقية االجتماعية
إعطائهم طريق من الناس إرشاد هي غاية، وللوعاظ حالها، فيصلح وتعدل األمة، حاُل
رش، اظ فالوعَّ األمور هذه تتحقق لم فإذا بألسنتهم؛ الخري إىل والدعوة بأنفسهم، املثل
واألخالق والتجارب. العقل دائرة يف داخٌل القبيل هذا من العالء أبو نقده ما فكل وهكذا.
أيًضا ألنها الدينية؛ األخالق تقريبًا بعينها هي اليونانية الفلسفة قررتها التي العقلية
العالء، أبي قبل من واألخالق املجتمع مظاهر نقدت وقد املجتمع. لصالح تجارب نتيجة
إبراًزا إبرازها يف كانت العالء أبي مهارة ولكن مثًال، والجاحظ املقفع ابن فعل كما
بكثري متمتع األمور هذه ناقد أن الباب: هذا يف نجاحه يف الثاني والسبب رائًعا. فنيٍّا
للناقد يصفقون الناس إن بل األخالق، ونقد املجتمَع نقد إذا عليه لوَم فال الحرية، من
لذلك نفوسهم؛ أعماق من إليهم املحبَّب الكمال إىل بنقده يدعوهم ألنه شأنه؛ ويُعلون

فنجح. مطمنئ آمن وهو الباب هذا يف يريد ما بكل ح رصَّ
املسائل يف عقله تحكيم وهي أدق، — النقد يف — أخرى خطوة انتقل هذا بعد
دينار؟ ربع يف وتُقطع دينار، بخمسمائة تُوَدى كيف اليد مثل: الفرعية، الرشعية الدينية
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دي��ن��ار رب��ع ف��ي ُق��ط��ع��ت ب��الُ��ه��ا م��ا ُوِديَ��ت ع��س��ج��ٍد م��ئ��ي��ن ب��خ��م��ِس ي��ٌد
ال��ن��ار م��ن ب��م��والن��ا ن��ع��وذ وأن ل��ه ال��س��ك��وت إال ل��ن��ا م��ا تَ��َح��كُّ��ٌم

الحج شعائر بعض عظمت فكيف واألنصاب، األوثان ملحو جاء اإلسالم أن ومثل
ذلك: ونحو وتقبيله األسود الحجر كاستالم

وأن��ص��اب أوث��اٍن ب��ق��ي��ُة إال أذك��رُه��م ل��س��ت ن��اٍس ق��ول ف��ي ال��رك��ُن م��ا

يف العقل يُحكِّموا أن أرادوا اإلسالم، عهد أول من أناس له عرض قد النوع وهذا
تقيض وال الصوم تقيض املرأة بال ما عائشة: سألت كالتي فُصدوا، اإلسالمية التعاليم
بن سعيَد سأل الرأي ربيعة أن ُروي وكالذي أنت؟ أَحُروريَّة عائشة: فقالت الصالة؟
قال: اإلبل. من عرشة قال: الواحدة؟ اإلصبع عقل ما املرأة: أصابع َعقل عن املسيب
قال عرشون. قال: فأربع؟ قال: ثالثون. قال: فثالث؟ قال: عرشون، قال: فإصبعان؟
نة. السُّ هي إنما أنت؟ أعراقي سعيد: له فقال عقلها؟ نقَص ُجرحها عظم فعندما ربيعة:
باطن عىل املسح لكان بالعقل الدين كان «لو قال: أنه عيل عن روي هذا أجل ومن
يُرتح فلم النحو هذا عىل ينقد العالء أبو فجاء ظاهرهما»، عىل املسح من خريًا الخفني

قال. فيما املتدينون الشعراء عليه ورد لقوله،
بأن ورصخته عقله، عىل الدينية واألخبار الحديث عرضه وهي أجرأ أخرى خطوة ثم
املسلمون: أو النصارى أو اليهود به أتى ما ذلك يف سواء العقل، يرتضيه ال منها كثريًا

رتَّ��ب��وه ش��يءٍ آث��ار ع��ل��ى ق��وم ك��لِّ ش��رائ��ع وج��اءت��ن��ا
أوج��ب��وه م��ا ال��نُّ��َه��ى وأب��َط��َل��ت ب��ع��ٍض أق��واَل ب��ع��ُض��ه��م وغ��يَّ��َر

∗∗∗
إس��ن��اِد ض��ع��ُف ف��ي��ه��ا ول��ك��ن ش��أنً��ا ل��ه��ا ف��إن ��ت، ص��حَّ إن أح��ادي��ُث ج��اءت
ال��ن��ادي ��ُه ض��مَّ م��ش��ي��ٍر خ��ي��ر ف��ال��ع��ق��ُل ه��دًرا غ��ي��َرُه وات��رك ال��ع��ق��َل ف��ش��اِوِر

∗∗∗
وأس��م��اُر أب��اط��ي��ل ذاك ك��ل أم ف��ن��ق��ب��ل��ه ال��ح��اك��ي م��ن ق��وٌل ص��حَّ ه��ل
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إث��م��اُر ب��ال��ص��دق ل��ه غ��رٌس وال��ع��ق��ُل ك��ِذٌب أن��ه ف��آل��ت ال��ع��ق��ول أم��ا

∗∗∗
واألح��ب��ار ال��ع��ل��م��اء م��ن ك��ذٌب ت��ورات��ه��ا وإن��م��ا ي��ه��وُد ض��لَّ��ت
ال��ج��بَّ��ار إل��ى ب��إس��ن��اٍد ف��ن��َم��وا اع��ت��َل��وا ث��م م��ث��ل��ه��م ع��ن أس��ن��دوا ق��د
األخ��ب��ار إل��ى م��ق��ال��ده أل��َق��ى دي��ن��ِه ع��ن م��ن��اض��ًال غ��ل��ب��َت وإذا

∗∗∗
ث��ب��وت��ه��ا ب��ع��ي��ًدا أخ��ب��اًرا ل��ك ح��ك��ت ُم��وَس��وي��ة ق��ب��ِل��ه��ا ِم��ن م��س��ي��ح��ي��ة
خ��ب��وتُ��ه��ا ي��ج��وز أالَّ ل��ن��ي��ران��ه��ا وادَّع��ت ال��ن��اُر ل��ه��ا ش��بَّ��ت ق��د وف��ارس
وس��ب��وت��ه��ا آح��اده��ا ب��ه��ا ت��س��اوت ن��ظ��ائ��ُر إال األي��اُم ه��ذه ف��م��ا

∗∗∗
ش��ه��ود ي��ا يُ��خ��بَ��ُر، ظ��لَّ م��ا إل��ى ف��أص��ُغ��وا ع��ج��بً��ا ده��ُرُك��ْم ت��ف��وَّه
��ه��ود ال��سُّ ل��ه ي��ح��قُّ ً ن��ب��أ رأوا ع��ق��وُل ل��ه��م ال��ذي��ن اف��ت��ك��ر إذا
وال��م��ه��ود ال��م��ض��اج��ُع ب��ه تُ��َق��ضُّ اخ��ت��الف ف��ي ال��ش��رائ��ع أه��ُل غ��دا
ال��ي��ه��ود م��وس��ى ع��ل��ى ك��ذب��ت ك��م��ا ال��ن��ص��ارى ع��ي��س��ى ع��ل��ى ك��ذب��ت ف��ق��د
ال��ع��ه��ود ال��زم��ِن ع��ن ح��ال��ت وال ُخ��ل��ًف��ا األي��ام ت��س��ت��ح��دِث ول��م

∗∗∗
وإن��ج��ي��ُل وت��وراة يُ��ن��صُّ ق��اٌن وف��ر تُ��ق��صُّ وأن��ب��اءٌ وك��ف��ٌر دي��ٌن
ج��ي��ُل ب��ال��ه��دى ي��وًم��ا ت��ف��رََّد ف��ه��ل ب��ه��ا يُ��دان أب��اط��ي��ل ج��ي��ٍل ك��ل ف��ي

∗∗∗
وازدراه��ا ب��ال��م��ذاه��ب ت��ه��اوَن ِح��َج��اه إل��ى ال��ح��ص��ي��ُف رج��ع إذا
ص��راه��ا ف��ي ج��ه��ٌل يَ��غ��م��س��ك وال لُ��بٌّ أّداه ب��م��ا م��ن��ه��ا ف��خ��ذ
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تحرون وعادات يتبعونها تقاليد هي إنما دينهم، يف عقلهم يُحكِّمون ال والناس
عليها:

أب��وه ع��وََّدُه ك��اَن م��ا ع��ل��ى م��نَّ��ا ال��ف��ت��ي��اِن ن��اش��ئ وي��ن��ش��أ
أق��رب��وه ال��ت��ديُّ��ن يُ��ع��ل��م��ه ول��ك��ن ب��ح��ًج��ى ال��ف��ت��ى دان وم��ا
درَّب��وه ��ِس ال��ت��م��جُّ ب��أف��ع��ال ُوالٌة ل��ه ال��ف��ارس��يِّ وط��ف��ل

∗∗∗
أح��ُد واح��ٌد ربِّ��ي م��ق��اِل��ك: ح��ت��ى ب��ه رض��ي��َت ت��ق��ل��ي��ٌد أم��رك ك��لِّ ف��ى
ل��ح��دوا م��ع��ش��ٌر ف��ي��ه ت��ف��كَّ��ر وإن ب��دائ��ع��ِه ف��ي ب��ف��ك��ٍر أُم��رن��ا وق��د
ج��ح��دوا ظ��اه��ٍر ح��قٍّ ن��وَر رأوا إذا ب��ه يُ��م��س��ك��ون ج��داٍل ك��لِّ وأه��ُل

والعقل، يتفق ال ما منها وأنكروا األحاديث، يف العقل تحكيم إىل املعتزلة سبقه وقد
يكتفي وال يُقرُّه، ال عقله كان إذا رصاحة يف الحديث يُنكر كان فقد «النَّظَّام» وخاصة
أمام يصرب لم إذا ذلك من أهم بل إسناده، ضعَف إذا بالوضع الحديث عىل الحكم يف
أن وأراد وأمثاله، النظَّام عليه يجرؤ لم ما عىل جرؤ العالء أبا ولكن العقل؛ امتحان
املرحلة هذه وختم العقل، محكِّ عىل — غريها أو أحاديث — كلها الدينية األخباَر يعرض

الجريء: الشديد بقوله

اف��ت��راه��ا َم��ن ال��خ��س��ار ف��ي وأوق��ع م��وس��ى ال��ت��وراة ص��اح��ُب ت��ق��َدم
اف��ت��راه��ا ب��ل اآلخ��رون: وق��ال أت��اه وح��ٌي رج��اُل��ُه: ف��ق��ال
ذراه��ا ف��ي تُ��ش��رب ال��خ��م��ر ُك��ؤوُس ب��ي��ٍت أح��ج��اِر إل��ى ��ي ح��جِّ وم��ا
وازدراه��ا ب��ال��ش��رائ��ع ت��ه��اوَن ِح��ج��اُه إل��ى ال��ح��ك��ي��م رج��َع إذا

∗∗∗
َم��ِرْض��نَ��ه وق��د ال��ش��روع3 ل��ت��ص��ح��ي��ح ب��ع��ق��ٍل ي��غ��دو ال��ذي ك��ذب وق��د

رشع. جمع الرشوع: 3
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ثابتة بخطى أيًضا فيه سار لكن السخط، ببعض الباب هذا يف أقواله قوبلت وقد
كثريٌ يحتمل غامضة صياغًة صاغها ألنه السخط»؛ «ببعض قلت: وإنما مضطربة؛ غري

جانبه. يف التأويل منها
وأشدها املراحل أخطر وهي العقيل، نقده يف الثالثة املرحلة إىل نأتي ذلك بعد
وحٌي هناك وهل ال؟ أو موجود هللا هل الدين: لصميم فيها تعرَّض التي وهي وأوعرها،
ما مختار؟ أم مجبوٌر العالم هذا يف اإلنسان وهل ال؟ أو أخرى حياة هناك وهل ال؟ أو

أجده؟ وكيف أجده؟ وأين كله؟ ذلك يف الحقُّ
اليونانية الفلسفة صورة املتعارضتان: السابقتان الصورتان له ترتاءى كانت هنا
الذي وحده وهو املعرفة، أداُة وحده العقل أن ر تصوِّ التي وهي منحاها، نحا وَمن
وحدها هي طريقه عن تصلنا التي واملعارف ذاتها. يف الحقائق إىل الوصول يستطيع
لسان عىل هللا من يأتي الحق أن ر تصوِّ التي الدينية والصورة غريها. حق وال الحق
الرأس. يف ال القلب يف الحق مركز وأن الفلسفة، إىل ال الوحي إىل الحق مردَّ وأن أنبيائه،
منهما، مؤلَّفة واحدة صورة يكوِّن أن وال الصورتني، بني التوفيق العالء أبو يستطع لم
تعرتكان، — هما كما — تركهما إنما دائرة، ولتلك اختصاص دائرة لهذه يضع أن وال
وينظر فتلهمه؛ ويستلهمها فتعجبه، الصورة هذه إىل أحيانًا ينظر كان أنه فعل ما وكلُّ
وإن إلحاًدا، ألهمته األوىل إىل نظر إن فتلهمه. ويستلهمها فتعجبه، األخرى إىل أحيانًا
ومسببات، أسبابًا إال يرى فال ذهنه فيتوقد األوىل إىل ينظر إيمانًا. ألهمته األخرى إىل نظر
قلبه فيخُفق األخرى إىل وينظر فينكر. إسالم، إىل تسلم ال ومقدمات ونتائج ومنطًقا
نفسه عن معرب صادق الحالتني كلتا يف وهو اإليمان. نشوة من فيرتنح ُشعوره، ويرهف
فكم عرص، كل يف املثقفني من كثري حال عن بعيًدا ليس املوقف وهذا تعبري. أصدق
وأنغاًما فتحزن، حزينة أنغاًما لها تشدو كالنفس ويؤمن؛ ويلحد ويُصدِّق، يَحار منهم
إال إله ال أن آمنت قال: الغرق أدركه وإذا استغنى، رآه أن يطغى واإلنسان فتَُرس. سارة
واملكان الزمان وحدة العالء أبي يف يفرضون إذ يُخطئون العالء أبي مؤرخي وأكثر هو.
تأول إيمانه اعتقد فمن حاالت؛ تعرتيه ال حجًرا اإلنسانية نفسه يتصورون بل والفكرة،
صادق، أكفره من أن والحقُّ اإليمان. بآيات يأبه لم كفره اعتقد ومن الكفر، آيات له
التغري حاالت أكثر وما نفسه، حاالت من حالة ر يصوِّ كالهما صادق؛ مؤمنًا جعله ومن
فهو مجاز؛ أو كناية إىل يحتاج ال رصيح إيمانه حال يف هو ثم املتوثبة، اليِقظة النفس يف
هذا ومع السوء. خشية واملجاز الكناية إىل مضطر إلحاده حال وىف الجمهور. وآراء يتفق

حياته: أو بموته يعبأ وال بالناس يعبأ فال الفكرة. تستغويه فقد
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ب��ال��م��ج��از ت��ك��لُّ��م��ي غ��ي��ري م��ث��ُل ف��إن��ي ع��ل��يَّ ل��ف��ظ��ي ت��ق��يِّ��د ال

∗∗∗
ال��م��ج��از أص��ن��اف ف��ي��ه ول��ك��ن ل��ف��ظ��ي ك��لُّ ال��ح��ق��ائ��ق ع��ل��ى ول��ي��س

∗∗∗
وُق��م ك��اذبً��ا ف��اق��ُع��د ذل��ك وع��ن��د م��ه��ل��ك��ًة ال��ص��دق ت��ظ��نَّ أن إل��ى اص��ُدق

∗∗∗
م��َغ��رَّر ف��أن��ت ت��ف��َع��ل وإن ُش��ط��ًرا، َم��ع��ش��ًرا دي��ن��َك ب��ُك��ن��ِه ت��خ��ب��رنَّ ال

الرأي: هذا ضوء يف الدين يف األساسية املسائل هذه من العالء أبي موقف إىل لنعد
بنعم: باإلجابة مليئة اللزوميات موجود؟ هللا هل

ج��اح��ْد غ��ي��ر أن��ن��ي اش��َه��ْد ج��اح��َد ف��ي��ا م��ع��طِّ��ًال ال��س��ف��اه َف��رط ِم��ن ك��ن��َت إذا
واِح��د ي��ِد ف��ي األم��ر أن وأزع��م آج��ًال ال��ع��ق��وب��َة ال��ل��ه م��ن أخ��اف
ال��لَّ��واح��د األك��فِّ ع��ن��د ن��دام��تُ��ه��م تَ��ُع��وُده��م ال��م��ل��ح��دي��ن رأي��ت ف��إن��ي

∗∗∗
ل��َح��ِد ِض��ي��ق ق��ص��ٍر ب��ع��د ت��ب��دََّل َم��ه��ي��ٍب َم��ِل��ٍك ك��م ال��ل��ُه ت��ع��ال��ى
ب��ج��ح��ِد ب��دائ��َع��ُه أَل��َق��ى وال ق��دي��ًرا َربٍّ��ا ل��ي ب��أن أًق��رُّ

∗∗∗
إم��اءُ ال��م��ؤن��ث��اُت وك��ذاك ع��ب��ي��ٌد ال��م��ذّك��راُت ل��ل��م��ل��ي��ك
وال��م��اءُ وال��ث��َرى وال��ص��ب��ح ق��ُد وال��ف��ر وال��ب��دُر ال��م��ن��ي��ُف ف��ال��ه��الل
وال��س��م��اء وال��ض��ح��ى واألرض ُة وال��نَّ��ث��ر وال��ن��ار وال��ش��م��ُس وال��ث��ري��ا
ال��ح��ك��م��اء ذل��ك ق��وِل ف��ي ب��َك ع��ا م��ا ل��رب��ك ك��ل��ه��ا ه��ذه
ال��ذَّم��اء إال ف��يَّ ي��ب��َق ف��ل��م ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر أَُخ��يَّ ي��ا خ��لِّ��ن��ي
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∗∗∗
َح��َس��ن��ْه ب��خ��ال��ق��ي ظ��ن��ون��ي إن ب��ه يَ��ُه��مُّ م��ا ال��ده��َر ِل��ي��ف��ع��ل
َس��نَ��ْه أل��َف ال��ن��ار ف��ي أق��ام��ت ول��و ت��ف��ض��ل��ِه م��ن ال��ن��ف��ُس ت��ي��أُس ال

∗∗∗
ال��ُف��ل��ك ت��ج��ِري أن م��ن ت��رى م��ا ع��ل��ى ربُّ��ه أج��راه وَّار ال��دَّ ال��ف��ل��ك ه��و
ال��ُم��ل��ك ل��ي ي��ق��وُل: إن��س��اٍن ج��ه��َل ف��ي��ا غ��ي��ُره ال��م��ل��ِك ف��ي ي��ش��َرك��ه ل��م ال��ع��زُّ ل��ه

إلخ. … إلخ
كقوله: اإلنكار يف به يمجمج ما له نجد أخرى وأحيانًا

إس��خ��اًط��ا األرض ف��وق ل��ج��ي��ل��ك ف��اح��ذر م��درَك��ُه ف��ل��س��ُت اإلل��ه ��ا أمَّ

∗∗∗
َع��ُرْض��نَ��ه وق��د ع��ل��ي��ه م��ذاه��بُ��ه ض��اق��ت ل��ل��ه ال��ِح��ج��ا ع��رَض م��ت��ى

الدين؟ يقول كما فاٍن حادث هو أو أرسطو، قال كما أزيلُّ قديم الكون هل
يقول: ناحية فمن ذاك. وأحيانًا هذا أحيانًا

ال��ع��ال��َم ق��دُم م��ذه��ب��ي وال ال��ن��ج��وم خ��ل��ود اع��ت��ق��ادي ل��ي��س

نقول: أخرى ناحية ومن

ي��خ��ل��و وال ك��ان م��ن��ذ م��نِّ��ي زم��ان��ي خ��ال ف��م��ا ال��ح��ك��ي��م ق��ال م��ا ص��حَّ إذا
وال��ن��خ��ُل ��دُر ال��سِّ ح��االت��ه ف��ي وم��ث��ل��ي ت��ارًة أُْج��َم��ُع ث��م ط��وًرا أَُف��رَّق

∗∗∗
ت��ق��اَدْم األن��ام ع��ل��ى وزم��اٌن ق��دي��م ف��ي��ه يُ��َش��كُّ ال خ��ال��ٌق

138



العالء أبي عند العقل سلطان

آَدْم إث��ِر ع��ل��ى آدم ق��ب��َل��ُه ه��ذا آدُم ي��ك��ون أن ج��ائ��ز

مختار؟ أم مجرب العالم هذا يف اإلنسان هل
بالجرب: فالقول شعره أكثر أما

ال��م��ق��ادر س��ب��ب��ت��ُه ب��أم��ٍر ول��ك��ن ب��اخ��ت��ي��ارن��ا أخ��الق��ن��ا ف��س��دْت وم��ا

∗∗∗
ج��اب��َل��ه��ا الم ال��م��رءُ الم��ه��ا إن واش��ج��ة ب��ال��ف��س��اد ج��ِب��لَّ��ة

اإلنسان: ومسئولية االختيار إىل يميل وأحيانًا

ِن��َح��اس��ي وأه��َل ي��ل��َح��ق��ن��ي وال��ل��وم ن��ل��وُم��ه��ا ف��ك��ي��ف ل��ل��دن��ي��ا ذن��َب ال
ح��اس��ي؟ أم أع��اص��ٌر ال��م��ل��وم ف��َم��ن وش��ارٌب اإلن��اء ف��ي وخ��م��ٌر ع��ن��ٌب

واالختيار: الجرب بني التوسط يرى وأحيانًا

ب��ي��ن��ا ب��ي��َن ��ٍط ت��وسُّ ف��ي واج��ت��ه��ْد َق��َدِريٍّ��ا وال م��ج��ب��ًرا ت��ع��ش ال

أخرى؟ وحياة بعٌث هناك هل
كقوله: فنعم ال؛ وأحيانًا نعم أحيانًا

وس��ه��ِو ع��م��ٍد م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى رب��ي ع��ف��و م��ن ي��ائ��ٌس أن��ا وم��ا

∗∗∗
راج��ي خ��ائ��ف إلل��ه��ي ل��ك��ن��ن��ي ن��واف��َل��ه��ا أرج��و ف��ال ال��ح��ي��اة أم��ا
ك��س��َرى أو ق��ي��ص��ر م��ث��ل ن��اًرا وأدخ��ل ع��ال��م ه��و ك��م��ا ال��دن��ي��ا ف��ي أأُص��ب��ح
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ال��يُ��س��رى4 إل��ى ال��ي��م��ي��ن ذاَت ب��ي ف��ي��أم��ر ت��ج��اوٍز ي��وَم م��ن��ه ألرج��و وإن��ي

∗∗∗
إل��ي��ك��م��ا ق��ل��ُت: األج��س��اد، تُ��ح��ش��ر ال ك��اله��م��ا: وال��ط��ب��ي��ب ال��م��ن��ج��م ق��ال
ع��ل��ي��ك��م��ا ف��ال��خ��س��اُر ق��ول��ي ص��حَّ أو ب��خ��اس��ٍر ف��ل��س��ُت ق��ولُ��ك��م��ا ص��حَّ إن

∗∗∗
ل��ل��ن��ف��اد يَ��ح��س��ب��ون��ه��م ��ٌة أمَّ ف��ض��لَّ��ت ل��ل��ب��ق��اء ال��ن��اُس ُخ��ِل��ق
رش��اد أو ش��ق��وٍة دار إل��ى ٍل أع��م��ا داِر ِم��ن يُ��ن��ق��ل��ون إن��م��ا

كقوله: «ال» وأحيانًا

ال��م��ُش��وِر األرِي ب��م��ط��ع��م يُ��م��رُّ ن��ج��وًم��ا وأس��ت��خ��ب��ر ال��م��رآة خ��ذ
ال��ن��ش��وِر ع��ل��ى ت��دل ال ول��ك��ن ارت��ي��اٍب ب��ال ال��ِح��م��اِم ع��ل��ى ت��دلُّ

∗∗∗
ي��ب��ك��وا أن ال��ب��س��ي��ط��ِة ل��س��ك��ان وُح��قَّ س��ف��اه��ًة م��ن��ا ال��ض��ح��ُك وك��ان ض��ح��ك��ن��ا
َس��بْ��ُك ل��ن��ا ي��ع��اد ال ول��ك��ن زج��اٌج ك��أن��ن��ا ح��ت��ى األي��اُم تُ��ح��طِّ��م��ن��ا

∗∗∗
ال��بُ��َره ه��ذي األنُ��وف أدم��ِت ق��د َم��خ��بَ��َره ال��رَدى ب��ع��َد ب��م��ا ل��ي م��ا
وال��م��ق��ب��ره وال��م��ن��زل إب��راد وال��ـ وال��ق��ي��ظ واإلص��ب��اح ال��ل��ي��ُل
ت��س��بُ��َره ل��ن ال��ق��درُة ف��ن��ادت ق��ب��ل��ن��ا ِم��ن األم��ِر َس��ب��َر رام ك��م

∗∗∗
ظ��ن��ون غ��ي��ر ب��األرواح ِع��ل��َم وال ��ِن ت��ي��قُّ دف��َن األرض ف��ي دف��نَّ��اه��م

ال؟ أو وأنبياء وحٌي هناك هل وأخريًا:

العرس. ضد اليرس من اليرسى: 4
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وال. نعم أيًضا: الجواب
قوله: مثل يف فنعم

ت��ك��ف��ي��ك��ا ال��ف��رض ألداء وج��دتَ��ه��ا ُم��ح��َك��َم��ه��ا ق��وَّم��ت إذا ال��ك��ت��اب أمُّ
ت��ش��ف��ي��ك��ا ال��ل��ه أط��ع��َت ل��و وآي��ٌة ع��ظ��ٌة وال ف��رق��اٌن ق��ل��ب��ك ي��ش��ِف ل��م

∗∗∗
ب��ه��ا وأت��ى ص��اغ��ه��ا رب��ك وق��ض��اء م��ن��ك��ٌر يُ��ن��ك��ُر اإلس��الم أََف��ِم��لَّ��ة

قوله: مثل يف و«ال»

ال��ق��دم��اء ِم��ن م��ك��ٌر دي��ان��ات��ك��م ف��إن��م��ا غ��واَة ي��ا أف��ي��ق��وا أف��ي��ق��وا
ال��ل��ؤم��اء ُس��ن��ة وم��ات��ت وب��ادوا ف��أدرك��وا ال��ح��ط��اِم ج��م��َع ب��ه��ا أرادوا

∗∗∗
م��وس��ى وال ِع��ي��س��اه��ا ال��ب��ري��ة إل��ى إل��ه��ُك��ُم يَ��بْ��ع��ث ل��م م��ع��اش��ر: ق��ال��ت
ن��ام��وَس��ا ال��ن��اِس ل��ج��م��ي��ع وص��يَّ��روا م��أك��ل��ًة ل��ل��ق��وم ج��ع��ل��وا وإن��م��ا
م��رم��وس��ا ال��غ��يِّ ح��ل��ي��ُف ي��ع��ود ح��ت��ى ط��َغ��وا ال��ذي��ن ل��ع��اق��ب��ت ق��درت ول��و

∗∗∗
ال��ع��داوات أف��ان��ي��َن وأودع��ت��ن��ا إَِح��نً��ا ب��ي��ن��ن��ا أل��َق��ْت ال��ش��رائ��ع إن
ال��ن��ب��وَّات ب��أح��ك��ام إال ل��ل��ُع��رب ُع��ُرٍض ع��ن ال��ق��وم ن��س��اءُ أب��ي��ح��ت وه��ل

∗∗∗
م��ض��لَّ��ل��ه وال��م��ج��وُس ح��ارت، وي��ه��وُد اه��ت��دت م��ا وال��ن��ص��ارى ال��ح��ن��ي��ف��ُة، ه��ف��ت
ل��ه ع��ق��ل ال َديِّ��ن وآخ��ر دي��ٍن ب��ال ع��ق��ٍل ذو األرض: أه��ل اث��ن��ان

وهكذا. وهكذا.
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العقل، إعمال يف قطعها التي الطويلة املرحلة هذه بعد طويًال العالء أبو فكر لقد
يُسلمه القول، ويف الفكرة يف تناقًضا رأى رأى؟ فماذا قال. وما فكَّر ما واستعرض
فإذا فيعلنه، أسود أنه إىل آخر يوًما يُسلمه ثم فيعلنه، أبيض أنه اليشء إىل يوًما التفكري
أبيض؟ أم أسود أهو الحق أيهما ذلك. ومحاٌل مًعا وأبيض أسود أنه يلعن األمر آخر هو
العقل هذا وما فضالل، مًعا وأبيض أسود إما فقط، أبيض أو فقط أسود يكون أن بد ال
يُوفق، لم حائر بأنه نفسه أعماق من رصخ ذلك عند ونقيضه؟ اليشء إىل يُسلمني الذي
أو له دين ال عاقل إما فكلُّهم هدايته، يستطيع من الناس يف ليس وأن يهتد، لم ضالٌّ
ينجوا أن استطاعوا الذين واملطمئنون عاقًال، َديِّنًا يكون أن يريد وهو له، عقل ال َديِّن
ضالون وهؤالء لتقليدهم، ضالون فهؤالء وعقل، فكر عن يؤمنوا لم مقلِّدون الحرية من
به وآمنت قياده، ىل يُسلم فلم قيادي، له أسلمت العقل؟ ما أدراك وما والعقل لحريتهم.
الظلماء، يف يلمع ونوًرا األنبياء، من نبيٍّا وجعلته األديان، كل عىل وفضلته اإليمان، كل
أنكرُت كما سلطانه وألنكر بغريه، كفرت كما به فألكفر غلة، ينقع ولم رسالة، يؤِد فلم
ذمه، يف أخرى أناشيد وألضع مدحه، يف عليها غنيت التي قيثارتي وألكرس سلطة، كل
وركنت شأني، فأصغَر شأنه وأكربت يل، يِف فلم له وفيُت ملن الوفاق الجزاء هو فهذا
َعَلَم فألرفع إليه، أطمنئ فلم العقل وجربت إليه، أطمنئ فلم النقل جربت فحريني. إليه

يقني. ال أنه وأعلن الشك،

ع��رف��وا وال أف��تَ��وا ف��م��ا ال��رج��ال س��ل ل��ه: وق��ل��ت ي��خ��ب��ر ف��ل��م ع��ق��ل��ي س��أل��ت
واع��ت��رف��وا ال��ع��ج��َز أب��ان��وا ال��ق��ي��اس إل��ى ح��َدْوتُ��ُه��م أن ��ا ف��ل��مَّ ف��م��ان��وا ق��ال��وا

∗∗∗
األق��ب��ر ح��َوت��ه��ا إذا ف��ك��ي��ف ع��ل��ٌم ب��ه��ا ل��ن��ا ول��ي��س م��نَّ��ا أرواُح��ن��ا

∗∗∗
ك��ذبً��ا ف��ق��د داٍر أن��ه ادَّع��ى َم��ن إج��اب��ت��ُك��م ف��أع��ي��ت��ن��ي س��أل��ت��م��ون��ي

∗∗∗
م��تَ��نَ��دًِّس��ا ح��ال��ه ع��ن م��ت��ح��ي��ًرا غ��دي ع��ن أس��ائ��ل ي��وم��ي ف��ي أص��ب��ح��ُت
وأح��ِدَس��ا أظ��نَّ أن اج��ت��ه��اِدي أق��ص��ى وإن��م��ا ي��ق��ي��َن ف��ال ال��ي��ق��ي��ن أم��ا
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∗∗∗
ال��ت��ظ��نِّ��ي ع��ل��ى ِح��َج��اه ِم��ن ح��ص��ل��ن��ا زم��اِن ف��ي ال��ت��ي��ق��ُن ُع��دم وق��د

∗∗∗
م��ق��ص��ود األرض ب��أه��ل ال��م��ع��ان��ي أيُّ ب��م��ع��رف��ٍة ن��ظ��ف��ر ل��م ال��ع��ي��َش ن��ف��ارق
م��رص��ود األرض ف��ي ك��وك��ٌب وال ن��ق��ٌل ب��ه��ا ي��ج��يء أخ��ب��اٌر ال��ع��ل��َم تُ��ع��ط��ن��ا ل��م

∗∗∗
ف��ه��اِت��ْه ي��ق��ي��ن ذا ك��ن��َت ف��إن وت��ع��ل��ي��ٍل ض��الل ف��ي ن��ح��ن إن��م��ا
أم��ه��اِت��ه إل��ى ال��ف��ت��ى ان��ت��س��اَب ُم ال��رو آث��رِت ال��ص��ح��ي��ح ول��ح��بِّ
ب��م��ه��اِت��ه الح��قٌّ ال��وح��ش وط��ال ظ��ن��ونً��ا إال أب��وه َم��ن ج��ه��ل��وا

∗∗∗
ن��ت��ص��اَدْم ح��ن��دٍس ف��ي ��وا ف��ه��ل��مُّ أع��ًم��ى م��ث��ِل��ي األق��وام وب��ص��ي��ر

وال هذا أفدُت فال الروح، للذة املادة ولذة للعقل، والنقل للدين، الدنيا تركت لقد
وأخريًا: ذاك.

وال��ُخ��رُق ال��س��ف��اه��ُة إال أوب��ت��ي وم��ا ِن��ل��تُ��ه دي��َن وال دن��ي��ا ف��ال رح��ل��ُت

دائب قويٍّا عقًال ُمنح قد قوته. من نبَع وضعفه عظمته، ِمن أتت العالء أبي عقدة
باإلنسان رحيًما قويٍّا وشعوًرا كنهه، ليعرف إليه يصل يشء كل يطحن أن يريد النشاط
القوي الشعور هذا ومثل به. الرحمة سبيل يف نفسه معذبًا بالحيوان رحيًما لبؤسه، راثيًا
الحقيقة. إىل يصل حتى البحث يواصل أن يريد القوي العقل هذا ومثل يؤمن، أن يريد
ليس والعقل بشعوره، آمن كما بعقله يؤمن أن يريد — العقدة موضع وهنا — ولكنه
إنما ذلك؛ إىل وما واملالئكة والوحي األخرى والحياة هللا إدراك الغيب، إلدراك صالحة أداًة
العجز كل عاجز وهو ورقيها، وبقائها لحفظها ووسيلًة الدنيا للحياة أداة ليكون ُخلق
ومقدمٍة ومسبٍب، سبٍب لقانون يخضع ال الذي املجهول الغيب عالم بريشته يرسم أن

وحدود. وحيز ومكان، وزمان ونتيجة،
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تصل ولم نفسها حول فدارت املادة، وراء بالبحث القديمة الفلسفة ُشغلت لقد
فالسفتها بعض فتحول «كانت»، رأسها وعىل الحديثة الفلسفة جاءت حتى نتيجة، إىل
ما وحدود املعرفة عىل ومقدرته نفسه العقل يف البحث إىل املادة وراء فيما البحث من
الحواس، من معلوماته يستمد إنما العقل إن يُعرف، أن يمكن ال وما يعرف أن يمكن
الحواس، منشؤها والهندسية الرياضية العمليات أدق حتى العلوم سائر يف البحوث وكل
فإذا بقدٍر، إال العالم من تدِرك ال والحواس ذلك، إىل وما باملقارنات العقل فيها أعِمل
والشم العنُي وهكذا نسمع، لم معني قدر عن ارتفع أو معني قدر عن الصوت انخفض
ال والعقُل حواسنا. تدركها لم ألنها عقولنا تدركها لم أشياء من العالم يف فكم واللمس،
هل مظهره، إال العالم من يدرك أن يمكن وال حواسه، عىل مستنًدا إال يسري أن يستطيع
ومظاهرها. آثارها يدرك إنما الجاذبية؟ وما الكهرباء وما الضوء ما يدرك أن يستطيع
الحياة يف ذلك آثار يدرك إنما كال شعوره؟ وحقيقة نفسه، مركَز يدرك أن يستطيع هل
أن بعد حياتنا تكون ماذا نحيا؟ أن قبل حياتنا كانت أين أتينا؟ أين من الخارجية.
ال نحوها ومئاٌت األسئلة هذه كل حولنا؟ الخارجي بالعالم عالقتنا حقيقة وما نموت؟
بقوانني العلم يف تقدم كما إدراكها يف يتقدم ولم يعرفها، أن العقل يستطيع وال نعرفها،

مفاتيحها؟ نعَط لم مغلقة ُحَجر من العالم يف كم املادة.
إذا نفوسنا وتطمنئ بقلبنا، الروحانية وباململكة األخرى وبالحياة باهلل نشعر إنما
املعارص) الفرنيس (الفيلسوف «برجسون» ارتفع لقد ألحدت. إذا وتضطرب وتقلق آمنت،
اغتبط فكم وآمالها، اإلنسانية الطبيعة عن دافع ألنه قالئل؛ أعواٍم يف الشهرة أوج إىل
إله. يف يعتقدون وما خلود من يرجون ما لهم يصون فيلسوًفا رأوا إذ واطمأنوا الناس
وكيف تسكن وأين شبهها، وما هي ما أعلم ولم نفيس يف بحثُت «لقد جيمس: وليم وقال
وقت من ذلك يف نظرياتي وتتغري مختارة؛ تكون وكيف مجبورة، تكون وكيف تتغري،
حويل»، العالم عن أعرف ما لكل مركٌز أنها وأومن بنفيس، أُومن هذا مع ولكن وقت، إىل
منطق. قضايا ال وإيمان عقيدة إنها والخلود، وهللا واملنتهى املبدأ إدراك يف الشأن كذلك
ورقيها األمم باختالف تختلف تجدها ومظهرها، مبعثها كلها، األديان اعترب
كالتضحية، كاملحور؛ تكون تكاد الصفات من صفة دين كل عىل وتتغلب وطبيعتها،
الذات، وإنكار والجمال، والفن األوامر، وإطاعة والغفران، والرحمة األبوة، ومعنى
الدعوة. نرش سبيل يف والجهاد والشجاعة، الحيوان، عىل والشفقة الجميع، إىل واإلحسان
بفلسفة أتى دينًا نَر ولم واملشاعر، العواطف قبيل من اختالفها عىل االصفات هذه وكل
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من تُقنع أن وال يسلو، حتى العقلية بالحجج املحب تُقنع أن تستطيع ولسَت عقلية،
من يمنعه وقد الحب، خطأ عىل الربهان يقيم قد عقله إن يُحب. حتى عواطفه جمدت
الشأن وهكذا املشاعر، كل يف الشأن وهكذا الحب، من يمنعه أن يستطيع ال ولكن الزواج،
النتيجة تكن لم املجرد بالعقل الدين بُحث وإذا العقل، يف ال القلب يف الدين الدين. يف

الكالم». «علم اسمه تافه يشءٌ وإنما فلسفة، وال دينًا
وكانت يستطع، فلم بعقله إيمانه بقلبه إيمانه إىل يضمَّ أن العالء أبو أراد وقد
آلمن شعوره وانتبه عقله نام ولو مسرتيًحا، أللحد عقله وانتبه شعوره نام ولو العقدة.
السرتاح اختصاصه دائرة لكلِّ وعرف حدوده، ورسم وشعوره عقله صحا ولو مسرتيًحا،
يقلق كما واضطرب وقلق يفلح، فلم العقل يمكنه ليس ما إىل يصل أن أراد ولكنه أيًضا،
ألن األشياء؛ طبائع عىل الخروج وحاول الطبيعة، قوانني عىل خرج من كل ويضطرب
أنه يف السبب هو هذا مرضت. إذا عنه لها غنى ال النفس حاجات من حاجة يغذي الدين
فلم صميمه يف الدين ونقد فنجح، األخبار ونقد فنجح، األخالق ونقد فنجح، املجتمع نقد

ينجح.
قال: إذ ا تامٍّ انطباًقا العالء أبي عىل ينطبق وصًفا لِهجل بعضهم وصف يعجبني
«إنه «فاوست»: عن جوته قول أيًضا عليه يصُدق كما قلبه»، وآمن عقله كفَر رجٌل «إنه

صاحبه». فأشقى القلب عىل طغى عقٌل
القلقة الشخصية الكافرة، املؤمنة الشخصية الفذة، الشخصية فهذه كان، ما وأيٍّا
فنية صورة يف عقٍل، وخطرات قلٍب، نبضات من يتناوبها كان ما كلَّ أخرجت الحائرة،

هللا. ورحمه هللا، فرحمه صاحبها. أشقت وإن الناس أمتعت رائعة

145





للحياة ابتِسْم

منذ وفيني صديقني كانا سلمان الكريم عبد والشيخ عبده محمد الشيخ أن ُحدِّثت
يف املجاورة أيام وتالزمهما وتساكنهما البلدة، يف الجوار ُقرب بينهما ألَّف صباهما،
من أذكى كان سلمان الكريم عبد الشيخ وأن الحياة، معرتك يف بعُد تعاونهما ثم األزهر،
الشيخ وكان متفائًال عبده محمد الشيخ كان ولكن استعداًدا، وأوفر عبده محمد الشيخ
وإنما بطبعهم، ون خريِّ الناس أن يرى عبده محمد الشيخ كان متشائًما. الكريم عبد
ساءت إذا الناس، من كغريهم املرصيني وأن صلحوا. أُصلحت فإذا الظروف، أفسدتهم
فإذا فيهم، األمر أولو عليهم جنى ِلما العذر، فلهم ترصفاتهم، وبعض أخالقهم بعض
الدعوة َلبُّوا صالحة، تربية وُربُّوا الطرق لهم ورسمت السبُل لهم دت وُمهِّ الخري إىل ُدعوا
حياته كلَّ بنى األساس هذا وعىل والرشف، املجد طريق أمامهم واتسع أمرهم، واستقام
ال فساًدا فسدوا مرص يف الناس أن يرى متشائًما الكريم عبد الشيخ وكان أعماله. وكل
املصلح يكتفي أن فخريٌ بنتيجة، يأتي ال ثم نفسه يحرق واملصلح صالح، معه يُرجى

القدر. يأكلهم حتى وشأنهم الناس وليدع بنفسه،
يف ترك الذي العظيم املصلح عبده محمد الشيخ — لتفاؤله — فأصبح األول أما
أقرب إال ذكائه من يستفد ولم خاصته، إال يعرفه فلم الثاني وأما الكبري؛ األثر أمته

خالية. غرفة يف مضيئة شمعة وكان إليه، الناس
األمل يبعث يشء وال الحياة، يف كتشاؤمه ومزاياه الشخص ملكات يُضيع يشء ال
كاالبتسام وللناس، لصاحبه النافع العمل عىل ويبث امللكات، وينمي النجاح من ويقرِّب
الفرح عىل والقدرة الضحك، عىل القدرة منحتنا فقد بذلك، أدرى والطبيعة للحياة،
عىل والقدرة الغذاء يف الرغبة منحتنا كما الفكهة، والروح اللطيفة بالنوادر واإلعجاب
ال والسعادة بها، إال يصلح ال العيش بأن منها علًما الحياة، وسائل من ونحوهما الهضم
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يف فوقع األسود، باللون ويلوِّنها املوهبة هذه يكبت جهله من اإلنسان فأتى بدونها، تتمُّ
سننها. عىل وسار قوانينها احرتم ملن إال السعادة تمنح ال الطبيعة ألن والشقاء؛ الهم

حياته يف سيالقي اإلنسان وأن متاعب، من تخلو ال الدنيا أن علمت الطبيعة إن
وبلسًما لدائه دواءً ذلك وجعلت الفكاهة، وروح املرح بروح فسلحته املصاعب، بعض
بؤسه، يف وعاش مرضه عالج فقَد فقد األسباب، من سبب ألي فقده هو فإذا لشفائه،
الهموم يحمل الجبني، مقطب الوجه عابس شابة أو شابٍّا أو فتاة أو فتًى رأيت أنت فإن
أسن سلبه قد التعليم عىل مرشف أو أرسة رب من مجرًما هناك أن فاعلم بالحياة، ويربم

ملكاته. يف ما وأجمل طبيعته، يف ما
العمل، عىل أقدر كذلك هم بل فقط، ألنفسهم حاًال أسعد للحياة املبتسمون ليس
بعظائم واإلتيان الصعاب، ومعالجة الشدائد ملواجهة وأصلح للمسئولية، احتماًال وأكثر

الناس. وتنفع تنفعهم التي األمور
الثانية، الخرتَت باسمة، راضية نفٍس وبني خطري، منصب أو كثري مال بني ت ُخريِّ لو
كان إذا الحياة يف ما كل وما النفس؟ انقباض مع املنصب وما العبوس؟ مع املال فما
عبست إذا الزوجة جمال وما حبيب؟ جنازة من عائد كأنه حرًجا ضيًقا صاحبه صدر
بيتها وجعلت الجمال يف مبلغها تبلغ لم زوجة مرة ألف منها لخريٌ جحيًما؟ بيتها وقلبت

جنة.
وكل باسم. وتفكري باسمة نفس عن منبعثة كانت إذا إال الظاهرة للبسمة قيمة وال
اإلنسان طبيعة يعرتي مما العبوس يأتي وإنما منسجم، باسم جميل الطبيعة يف يشء
والطيور والنجوم والسماء واألنهار والبحار باسمة، والغابات باسم فالزهر شذوذ؛ من
تجعله وأنانية ورشٍّ طمع ِمن له يُعرض ما لوال باسًما بطبعه اإلنسان وكان باسمة. كلها
َمن الجمال يرى ال هذا أجل ومن املنسجمة، الطبيعة نغمات يف نشاًزا بذلك فكان عابًسا.
عمله خالل من الدنيا يرى إنسان فكل قلبه. تدنس من الحقيقة يرى وال نفسه، عبست
الذي منظاره كان طاهرة والبواعث نظيًفا والفكر طيبًا العمُل كان فإذا وبواعثه، وفكره
زجاجه، واسودَّ منظاره تغبَّش وإال ُخلقت، كما جميلة الدنيا فرأى نقيٍّا، الدنيا به يرى

مغبًشا. أسود يشء كل فرأى
من تخلق أن تستطيع ونفوس شقاءً، يشء كل من تخلق أن تستطيع نفوٌس هناك
طبًقا ألن أسود فاليوم الخطأ؛ عىل إال عينها تقع ال البيت يف املرأة هناك سعادة، يشء كل
الورق من قطعة عىل عثرت ألنها أو ملحه؛ يف الطاهي زاد الطعام من نوًعا وألن ُكرس
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نار. من شعلة هو وإذا البيت، يف من كل إىل السباب ويتعدى وتسب فتهيج الحجرة، يف
سيئًا، تأويًال يؤوِّلها أو يسمعها كلمٍة ِمن حوله من وعىل نفسه عىل ينغص رجل وهناك
فلم ينتظره كان ربٍح من أو خرسه مال من أو منه، حدث أو له حدث تافه عمٍل ِمن أو
هؤالء حوله. من عىل يسوِّدها هو ثم نظره، يف سوداء كلها الدنيا فإذا ذلك، نحو أو يحدث
عندهم وليس شجرة، البذرة ومن قبة الحبة من فيجعلون الرش، يف املبالغة قدرة عندهم

عظيًما. ولو نالوا بما ينعمون وال كثريًا، ولو أُوتوا بما يفرحون فال الخري، عىل قدرة
والحب والرياحني األزهار وضع يف يَجد أن لإلنسان ولخريٌ يُتعلم، وفن فن، والحياة
كل هت ُوجِّ إذا الحياة ما مرصفه. يف أو جيبه يف املال تكديس يف يجدَّ أن من حياته يف
فيها؟ والحب والرحمة الجمال جانب لرتقية جهد أيُّ ه يوجَّ ولم املال، لجمع فيها الجهود
والدينار، للدرهم يفتحونها وإنما الحياة، ملناهج أعينهم يفتحون ال الناس أكثُر
يأبهون فال املغردة، والطيور املتدفق واملاء الجميلة واألزهار الغناء الحديقة عىل يمرون
السعيدة، للعيشة وسيلة الدينار كان قد يخرج. ودينار يأتي لديناٍر يأبهون وإنما لها،
لنظر العيون فينا ُركبت وقد الدينار، أجل من السعيدة العيشة وباعوا الوضع فقلبوا

الدينار. إىل إال تنظر أالَّ فعوَّدناها الجمال،
الفرصة إن اليأس. فحارب االبتسام أردَت فإن كاليأس، والوجه النفس يُعبس ليس
الخري وتوقع األمل تفتح عقلك فعوِّد وللناس، لك بابه مفتوح والنجاح وللناس، لك سانحة
الصغري. إال الحياة يف تبلغ لم األمور من للصغري مخلوق أنك اعتقدت إذا املستقبل. يف
وتنفذ والحواجز، الحدود تكرس بهمة شعرَت األمور لعظائم مخلوق أنك اعتقدت وإذا
فمن املادية، الحياة يف حادٌث ذلك ومصداق األسمى. والغرض الفسيحة الساحة إىل منها
لم مرت أربعمائة مسابقة دخل ومن قطعها، هو إذا بالتعب شعَر مرت مائة مسابقة دخل
الغرض. من تحدد ما بقدر الهمة من تعطيك فالنفس واملائتني؛ املائة من بالتعب يشعر
تخطو يوم كل دمَت ما ذلك يف عليك ال ولكن املنال، صعب ساميًا وليكن غرضك، حدد
وفقدان اليأس مظلم سجن يف ويجعلها ويُعبسها النفس يصد إنما جديًدا. خطًوا إليه
عن بالحديث والتشدق الناس معايب عن والبحث الرشور، برؤية السيئة والعيشة األمل

غري. ال العالم سيئات
ويعادل الطبيعية، ملكاته ينمي ُمَربٍّ إىل ق يوفَّ كما يشء يف اإلنسان ُق يوفَّ وليس
إليه يسعى غرض خري أن ويعلمه الصدر، وسعة السماحة ويعوِّده أفقه، ويوسع بينها
للضوء مشعة شمًسا نفُسه تكون وأن يستطيع، ما بقدر للناس خري مصدَر يكون أن
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من لكل الخري إليصال وحبٍّا وإنسانية وبرٍّا عطًفا مملوءًا قلبُه يكون وأن والخري، والحب
به. اتصل

وتعالجها فتبسم، تنظرها عليها، التغلب فيلذها الصعاب ترى الباسمة النفس
رأتها وإذا فتخلقها، صعابًا ترى ال العابسة والنفس فتبسم، عليها وتتغلب فتبسم،
والزمان الدهر تسبُّ جحرها يف وقبعت منها فهربت بجانبها، همتها واستصغرت أكربتها
النجاح يودُّ إنه وتربيته، مزاجه إال يلعنه الذي الدهر وما وإن. وإذا، بلو، وتعللت واملكان
حتى ينتظر إنه رابًضا، أسًدا طريٍق كل يف يرى إنه ثمنه، يدفع أن يريد وال الحياة يف

كنز. عن األرض تنشقَّ أو ذهبًا السماء تمطر
ا، جدٍّ الصغرية النفس عند ا جدٍّ صعب يشء فكلُّ نسبية، أموٌر الحياة يف الصعاب إن
بمغالبة عظمة تزداد العظيمة النفس وبينما العظيمة. النفس عند عظيمة صعوبة وال
العقور كالكلب الصعاب وإنما منها، بالفرار سقًما تزداد الهزيلة بالنفوس إذا الصعاب،
وتربق اهتماًما تعريه وال به تهزأ رآك وإذا وراءك، وعدا نبحك وجريَت منه ِخفت رآك إذا

منك. جلده يف وانكمش لك، الطريق أفسح عينك له
وأنها قيمتها، وقلة شأنها وصغر بضعتها شعورها ِمن للنفس أَْقتَل يشء ال ثم
بالضعة الشعور هذا كبري. خري منها ينتظر وال عظيم، عمل عنها يصدر أن يمكن ال
ويف مقدرته يف ارتاب عمل عىل أقدم فإذا بقوتها، واإليماَن بنفسه الثقة اإلنسان يُفقد
النجاح عماد عليها كربى فضيلة بالنفس الثقة فيه. ففشل بفتوٍر وعالجه نجاحه إمكان
اعتماد الغرور أن بينهما والفرق رذيلة، يَُعدُّ الذي الغرور وبني بينها وشتان الحياة، يف
تحمل عىل مقدرتها عىل اعتماُدها بالنفس والثقة الزائف، الكرب وعىل الخيال عىل النفس
حد إىل — مسئولون األديان ورجال استعدادها. وتحسني ملكاتها تقوية وعىل املسئولية،
حتى ومعاصيها، ورشورها وخساستها وذلتها، النفس تحقري يف األفكار نرش عن — كبري

النجاح. يف أمل كل ويُفقدهم حياتهم، الناس عىل ص فينغِّ بعضهم ليبالغ
عىل الدالَّة الصادقة االبتسامات من كبرية كميات إىل كربى حاجٍة يف فالرشق وبعد:

الطامحة. اآلملة الراضية النفوس
فقلَّما الوجوه، يف وتفرَّْس واملجتمعات، املنتديات واْغَش الشوارع يف شئَت أَنَّى ِرسْ
ساهمة وعيونًا فخفضها، الهمُّ أثقلها ورءوًسا الجبني، مقطبَة مستطيلة وجوًها إال ترى

الحيوية. وملعان الرسور بريَق فقدت قد
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العبوس إال ترى فهل التناُدر، وأماكن اللهو مجالس يف العالية الضحكات استثِن
وانفذ واملجامالت، املقابالت يف املتصنعة املزيفة البسمات واستبعد العبوس، يشبه وما

وانكماًشا؟ انقباًضا إال ترى فهل النفوس، أعماق إىل منها
كله؟ هذا يف الرسُّ ما

تبسم وهل حريتها، سلبها حتى قديم زمٍن من الشعوب عىل الظلم تعاقب يف ه رسُّ
االستبداد؟! من إال تنقبض وهل للحرية، إال النفس

يأكلون كيف املضني، الهمَّ يحملون فهم الشعب، أفراد ألكثر الشامل الفقر يف ه ورسُّ
يف ضيقة واملنافذ رقبتهم، يف تعلق وَمن أرستهم حاجات يسدون وكيف ويعيشون،

أيديهم. من ضاعت قد الثروة وأكثر وجوههم،
الجاف. بالعلم وتكتفي للحياة، النفَس تفتح ال التي الرتبية ضعف يف ه ورسُّ

للشبان، الرزق أبواب تفتح وال األعمال، عىل تُقدم ال التي االقتصادية النظم يف ه ورسُّ
البالد. ثروات من بقي ما تستغل وال

نَره ولم الدراسة، برامج يف به نسمع ولم الحياة، فن نتعلم لم اآلن إىل أننا يف ه ورسُّ
وُكتَّابنا. خطبائنا عند وال مدارسنا وال بيوتنا يف ال

يثق املواطن وال بنفسه، يثق الفرد فال بالنفس؛ الثقة نستشعر لم أننا ه ورسُّ
األمر بأويل يثقون الناس وال بمواطنيهم، يثقون واألعمال اإلدارة رجال وال بمواطنه،

فيهم.
بسمات! من القومية العزة تبعث وكم طويًال، القومية العزة ُحرمنا أنَّا أخريًا ه ورسُّ
حني بعد التكلف ينقلب تكلًُّفا ولو للحياة ولنبسم جميًعا، الصعوبات هذه عىل فلنتغلب

تطبًعا.
للتاجر وابسم تربيهم، وأنت ألوالدك وابسم عمله، يف وللصانع مهده، يف للطفل ابسم
وانثر … فشلت إذا وابسم نجحت، إذا وابسم تعرتضك، للصعوبة وابسم تعامله، وأنت

فيه. للسري تعود لن فإنك الطريق؛ طول عىل وشماًال يمينًا البسمات
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امليالد، قبل الخامس القرن يف عاش الذي Lao-tzé «لوتس» الصني فيلسوف أن يروون
أيًضا». بالرحمة القسوَة وقابل بالرحمة، الرحمَة «قابل يقول: كان

يوافق لم نفسه، الزمن يف يعيش كان الذي الكبري، الفيلسوف ولكن«كونفوشيوس»
بالعدل». والقسوة بالرحمة الرحمَة «قابل يقول: وكان الرأي هذا عىل

جانبه، من املسألة إىل نظر الحكيمني من كالٍّ إن فقالوا: املبدأين، هذين اح رشَّ وجاء
يف أحٌد ظلمك فإذا الشخصية، الحقوق يف املبدأ هذا فوضع شعبيٍّا رجًال كان لوتس وإن
إنسان إليك أساء وإذا حقك، فذلك وسامحتَه فرحمتَه عليه، الذي الديَن يدفع ولم مالك

وشأنك. فأنت عنه، وعفوت فرحمته الئق غري عمٍل أو قاسية بكلمة
جانب من املسألة إىل فنظر إقليم، عىل واليًا وكان حاكًما، فكان «كونفوشيوس» أما
الرحمُة جرَّأت فُرحم، قتَل أو فُرحم، َرسق فمن املجتمع، خري جانب ومن العامة، املصلحة

البرشية. الجمعية وفسدت فقتلوا، القتل وعىل فرسقوا، الرسقة عىل الناَس
تعِدل، أو وترَحم تؤاخذ، أو تعفو الشخصية، حقوقك يف حر أنت املبدأ هذا وعىل

الرحمة. دون العدل من بد فال العامة، الحقوق يف حرٍّا لست ولكن
قبضَت ساعتك ينشل أن لصٌّ حاول فإذا األمران، ويختلط الحقان، يمتزج وأحيانًا
معاقبة بل عليك، مقصوًرا ليس الرسقة رضر ولكن ساعتك، والساعُة مالك فاملاُل عليه،
رضر ذلك وىف العودة، ذلك جرَّأه جزاءه يلَق لم إذا ألنه األمة؛ حقوق من حقٌّ السارق

للمجموع. عام
الحق ونهدر كونفوشيوس، مبدأ عىل نسري أن يجب وأمثالها الحالة هذه ففي

عقوبته. لينال السارق عن فنُبلغ العام، الحق إال نرعى وال الشخيص،
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واملعاملَة القسوة، تجب حيث علينا الرحمة غلبَة مصائبنا أكرب ِمن أن والحق
العدل. يجب حيث بالشفقة

يرحم ال حازٌم عادٌل إحداهما رئيُس الحكومة، مصالح من «مصلحتني» إىل انظر
أحًدا يؤذي وال أحًدا يرضُّ ال رحيم لني األخرى ورئيُس غلطة، ألحٍد يغفر وال متهاونًا

النتيجة؟ تكون فماذا عنه، عفا ظهر فإن الخطأ، عىل ويتسرت
أو شخًصا آذينا قد يُرام، ما أحسن عىل فيها األموُر تجري منتظمة األوىل املصلحُة
انتفعوا الناس ألوف من كم ولكن … بالفصل حتى أو أيام بقطع ثالثة أو شخصني
املوظفني من وكم أمورهم؟ واستقامت مصالحهم فُقضيت العقوبة، وبهذه النظام بهذا

الزلل؟ وتجنبوا الخطأ، من فاحرتسوا العقوبة، بهذه اتعظوا املصلحة يف
اإلهمال فيها كثَر شخصني، أو شخٍص رحمِة بسبب فوىض الثانية واملصلحة
وقعت وإنما الجاني، عىل تقع لم العقوبة أن النتيجة وكانت الناس، مصالِح وتعطلت

جناية! أي يجنوا لم الذين األعمال أصحاب عىل
طربوشه، خالًعا املختص املوظف فرأيت عمل، لقضاء مصلحٍة إىل ذهبُت باألمس
الرد، يف تلكأ مسألتي منه طلبت فلما عينيه، النعاُس يداعب يكاد يده، إىل رأسه مسنًدا

عمله! مثل عمَل ممن غريه عىل وأحال … العمل من وتَخلَّص بفتور، ردَّ ثم
عقوبة يف اإلفراط إن … برحمته؟ الناس مصالُح فتضيع يُرحم هذا مثل إن أيقال:

الكاذبة! الرحمة من مرة ألف األمة عىل أجدى هذا مثل
والرجل الطيب»، الرجل «هو عندها األعىل املثَل جعل األمة يف الخلُق هذا وفشوُّ
وعن الجرائم، مرتكب عن عينه يغمض وَمن … أحًدا يؤذي ال َمن نظرها يف الطيب
فريحم. لعمله واملهمَل فريحم، واملرتَيش فريحم، السارَق يرى ومن واملتهاون، الكسول،
برحمة الناس آالف إىل أساء ألنه مجرم؛ أكربَ الطيب» «الرجَل هذا لسموا الناس عقَل ولو

واحد. رجل
قاٍض، أسوأ املعنى بهذا «الطيب» والقايض معلم، أسوأ املعنى بهذا «الطيب» املعلم
نريد لسنا … وزير أسوأ «الطيب» والوزير رئيس، أسوأ «الطيب» املصلحة ورئيس

الحازمني! العادلني نريد ولكن «الطيبني»
منفعته، يف كان ولو السفر، من ابنها عىل تخىش األم جعلت األمة يف فوىض«الرحمة»

أمته. وخري خريه يف التجنيد كان ولو ُجند، إذا وتولول
وأمه. أبيه بجانب القاهرة يف يكون أن يريد موظٍف كلَّ جعلت الرحمة وفوىض
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املغامرين، بأعمال نفسه حدثته من كل ألن الشجاعة؛ أفقدتنا الرحمة وفوىض
. تَِسحُّ ودموًعا … يَحنُّ وأبًا تنئ ا أُمٍّ حوله رأى الشجاعة، باعث إىل واالستماع

أحضانهم. يف الدعة إىل واستنام شجاعته، فطلَّق
لوا لبدَّ أنصفوا ولو … الرحيم اللني ويُحبون الشديد الحازَم يكرهون مرص يف الناُس
الحازم ينفعهم … اللنيِّ هم ويرضُّ الحازم ينفعهم فإنما بالحب، والكرَه بالكره، الحبَّ
الذي اللني ويرضهم ، يرضُّ ومتى ينفع متى ويعرف ويرض، وينفع ويعاقب، يكافئ الذي

بطيب! هو وما «الطيب» لقب الناس من يستخرج أن يريد
بقوله: الشاعر وصفهم َمن يعجبني ليس

إح��س��ان��ا ال��س��وءِ أه��ل إس��اءة وِم��ن م��غ��ف��رًة ال��ظ��ل��ِم أه��ل ظ��ل��ِم ِم��ن يَ��ج��زون

بقوله: اآلخر وصف يعجبني وإنما

يَ��رَح��ِم َم��ن ع��ل��ى أح��ي��انً��ا ف��ل��ي��ق��ُس ح��ازًم��ا يَ��ُك وَم��ن ل��ي��زدج��روا ف��َق��س��ا

أذنَب إذا الرجل إن وقالوا: العيش»، «قطع من الخوف فكرُة الناس عىل تغلبت لقد
من القاتَل لرحمنا صحيحة كانت ولو واهية، حجٌة وهي يُذنبوا. لم وأوالد زوجٌة فوراءه

أبيه. أو أمه أجل من والسارق أرسته، أجل
عيش تدبر أن األمة من الرب جهات وعىل كان، أيٍّا الجاني من يُقتص أن فالواجب
العيش» «قطع فنتيجته املجرم العيش» «قطع من الخوف أما الجانني. أرس ِمن املساكني

األمة!

155





والسياسة اجلامعة

ولم السياسة، يف يتكلم أستاذًا فيه نسمع لم عالية مدرسٍة يف قضيناه زمانًا هللاَُّ رحم
جنازته. نشيع خرجنا إذ كامل مصطفى وفاة يوم إال فيه نُرضب

فيه فخصني الهجري، بالعام لالحتفال اجتماٌع مدرستي يف أقيم يوًما أنىس ولست
يرجع املسلمني ضعف أن حديثي محور فكان املسلمني، ضعف سبب يف بالكالم إخواني
فقامت الدين. ورجال اإلسالمية، البالد إدارة يف املتتابعة الحكومات فساد سببني: إىل
زغلول سعد تدخل لوال بالفصل وُهددت الهادئة، الربيئة الكلمة هذه من وقعدت الدنيا

للمعارف. وزيًرا كان إذ
نطلِّع وال بالدنا، يف تجري التي األحداث نتتبع نكن فلم املحمود؛ باألمر هذا يكن ولم
أفًقا أوسع اليوم شباب وأصبح سريها، مع عواطفنا تتجاوب وال ومراميها، أغراضها عىل

وشؤونها. بالدنيا معرفة وأكثر
وكان األمور، وسري بالسياسة طالٍب كل وتأثر الوضع هذا فيه تغريَّ زمان جاء ثم
املدارس وتبعتها الحقوق مدرسة فأرضبت ونُفي، زغلول سعد عىل ُقبض يوم ذلك بدء

واملظاهرات. اإلرضابات كثرت الحني ذلك ومن األخرى،
حق عىل لتعدٍّ إما القومية، باملطالب مرتبطة اإلرضابات كانت العهد ذلك إىل ولكن
هذا يف يشرتك فكان قبل، من ضاع حق السرتداد أو استالبه، يراد مرص حقوق من

شعورهم. مقدار يف اختالٍف عىل كلهم العالية املدارس طلبة الشعور
فانقسمت آخر، جانب من رشدي وحسني وعديل جانٍب من سعد بني الخالف كان ثم
عليها، السياسة رجال وتوزع األحزاب وتكونت الزعماء، النقسام تبًعا الطلبة صفوف
وُعرفوا له وتعصبوا الطلبة بعض مبادئه اعتنق حزب جدَّ وكلما كذلك، الطلبة وتوزع
أن أحيانًا يحدث وكان … إلخ … إلخ دستوري حر وهذا سعدي وهذا وفدي هذا به؛



السادس) (الجزء الخاطر فيض

يحدث كان بل الطلبة، فيختلف الزعماء يختلف وأحيانًا الطلبة، فيتفق الزعماء يتفق
يف يد لهم فتكون الحرجة، املواقف يف األحزاب اتفاق برضورة الطلبة يشعر أن أحيانًا
رأيًا أبدي أن يل فهل حدث، ملا ا جدٍّ موجٌز تاريخي عرٌض هذا االتحاد، عىل األحزاب حمل
إال النواحي من ناحية ألي تعصبًا فيه أرعى وال حزبًا فيه أرعى ال اعتقده، ِلما رصيًحا

وحده؟ الحق وإال الحق
وطريقتان: وأسلوبان وجهان بالسياسة لالشتغال

يجب وما بها يراد وما وتطورها، وتاريخها القومية املسائل فدراسة األوىل فأما
أو الديون أو املعاهدة أو السودان عن الحديث أريد فإذا منها، األمة موقف يكون أن
وواجب وصلت. نقطة أي وإىل عليها جدَّ وما كانت وكيف دراستها، وجبت ذلك نحو
دقيقة معرفة وأشباهها املسائل هذه من مسألة كل يعرفوا أن بلد كل يف السياسة رجال
ذلك يفعل أن حزب كل وواجب رأيًا، فيها لهم ويكونوا والوثائق واألرقام بالتاريخ
هذا إظهار من قومية موانُع تمنع لم ما ذلك، ويعلن يطلبه ما ويحدد منهجه ويوضح

حينه. يحني حتى الرأي
هذه عىل يطَّلعوا أن — واجبًا أرى قد بل — بأًسا أرى فال الجامعة يف الطلبة أما
الشئون هذه يف واملحارضات املناظرات إقامة من مانع وال بل رأيًا، فيها كلٌّ ن ويكوِّ األمور
يكون أن برشط ولكن الحق، وجه له يتجىل حسبما ذاك أو الحزب هذا رأي كلٌّ ويتخذ
جانب أي إهمال وعدم لدروسه تحصيله يف الجدُّ وهو األول القومي واجبه أداء بعد ذلك
أو السيايس الرأَي هذا يرى أن العلمي واجبه أداء بعد حرٌّ فالطالب الدرس؛ جوانب من

وتفكريه. ومنطقه عقله عليه يدله كما ذاك أو الحزب هذا رأي ويوافق ذاك،
األحزاب أو حزب فلكل أوًال، السياسيني واجب فهذا الرأي، تنفيذ فهو الثاني وأما
شجاعة من يتطلبه وما ذلك، مسئولية ويتحملوا املطلب، تنفيذ خطط يرسموا أن مجتمعة

وتضحية.
مجتمعًة األحزاب رأي وال بل حزٍب، ضد حزب رأي يُنفذوا أن لهم فليس الطلبة أما
الطلبة. بمعونة إال العمل يستطيعون ال أنهم جميًعا ورأوا امليدان يف الزعماء ظهر إذا إال
يعملون ال وهم بالعمل، الطلبة إىل ويوحوا الستار وراء الزعماء يختفي أن أما
حصان أو مقلوب وهرم موضعها، غري يف لألمور ووضٌع الكرامة، تأباه الخلُق من فرضب

العربة. وراء
تتجىل التي التطبيقية املسائل بعض نسوق أن أمكننا صحيًحا الرأي هذا كان إن

النظرية: هذه ضوء يف

158



والسياسة الجامعة

السياسية، الحزبية يف أستاذ أو عميد أو جامعة مدير ينغمس أن املحض الخطأ من أوًال:
آخرين؛ ويضطهد حزبه من ألنهم الطلبة بعض فيحابي اللون، بهذا ترصفاته ويصبغ
يميش أو وحرمانهم، األساتذة ترقيات يف املسلك هذا يسلك أو حزبه، غري من ألنهم
بها يوحي التي واألغراض املرشوعات بعض يُنفذ أو لهم، ويصفق الزعماء ركاب يف
عديدة. مظاهر من ذلك ونحو نظره يف املصلحة خالفت ولو له، مجاراًة القائم الحزب
واملدرسني؛ الشبان ألخالق وإفساٌد التفكري يف الجامعة الستقالل هدم كله هذا
يجعل هذا وألن والرشف، واالستقامة الجد من عليهم أجدى الضالة الحزبية يرون إذ
ُخلقت لهذا وليس السيايس. للتقلب تبًعا واالنقالبات لألحداث مرسًحا الجامعات
ومركًزا أحزابها اختالف عىل كلُّها األمة به تهتدي مناًرا شيدت فإنما الجامعة،

األحزاب. جميع خالفت ولو الحرة، والسياسية واألدبية العلمية للنظريات
وسيلًة فيجعلوهم بالطلبة، املختلفة األحزاب تتالعب أن كذلك الفاضح الخطأ من وثانيًا:
غالبًا، الحزب كان إذا الحزب عن وللدفاع مغلوبًا، الحزب كان إذا الحكم السرتدادهم
بهم الساسة يلعب أن وحرام الحكم، يتوىل من سبيل يف طلبة أعمار تضيع أن وحرام
ويغنموا الطلبة، ليشقى وينعموا الطلبة، ليتعب ويسرتيحوا الطلبة، ليظهر فيختفوا

الطلبة. ليضحي
ودميت ضمائرهم لقلقت واحد يوٍم إرضاب يف للطلبة يحدث ما املسئولون أدرك ولو

مشاعرهم.
كانت إذا إال للسياسة يكون وال ثانيًا. وللسياسة — أوًال — وللخلق للعلم الطالب إن
سياسة ال حقة قومية سياسًة كانت إذا إال القومية للسياسة يكون ال بل قومية، سياسًة
فإذا وآخًرا، أوًال السياسة فوظيفتهم الساسة أما الحزبية. ستار تحت مزيفة قومية
طهارة يستغلُّوا وال أوًال، امليدان يف وليظهروا أوًال هم وا فليضحُّ التضحية إىل األمر احتاج
ال جريمة بهم اللعب فإن بهم؛ ليلعبوا عددهم يستكثروا وال ليخدعوهم، الطلبة قلوب
كله. الجو أظلم فسدت فإذا قلت، كما األمة منار وطلبتها بأساتذتها فالجامعة تُغتفر،

للعلم واعملوا الحزبية السياسة عن ُكفوا والعمداء: واألساتذة للطلبة نقول وكما
الحزبية، السياسة يف بهم وا تزجُّ فال أبنائكم عىل أشفقوا للساسة: نقول والوطن، والخلق
باملكافأة الخلق وضياع السياسة، بإفساد العلم ضياع من األمة عىل تجنونه ما وقدروا

الجامعة. له أُنشئت فيما والنبوغ العمل يف الجدِّ غري عىل
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الثانية الساعة من موعًدا الناس ملقابلة فحدَّد مديًرا أو وزيًرا كان من هو الثقيل: الرجل
ورجاءهم الناس شكوى ليسمع — مثًال — والخميس السبت يومي يف الواحدة إىل عرشة
ويرصف مسائلها يدرس العامة للمصلحة الوقت من ذلك عدا ما خصص ثم وظالماتهم،
أو النواب من نائبًا أو الباشوات من باشا — عظيًما كان مهما أحد جاءه فإذا شؤونها،
لم أو قبل ِمن املحدد املوعد يف يأِت لم ألنه مقابلته عدم عن اعتذر — الشيوخ من شيًخا

ثقيل. رجل فهذا فيه، يقابله ا خاصٍّ موعًدا يطلب
القاهرة، إىل قنا من نقله أو ترقيته أو موظف عالوة يف رجوتَه من الثقيل والرجل
إجابة تأبى العدل قواعد ألن ذلك يستطيع ال إنه رصاحة: يف لك قال ثم مسألتك فدرس
قنا من النقل يستحق ال أو كفء، غري ألنه الرتقية يستحق ال فيه رجوتني فمن طلبك،

أيًضا. ثقيل فهذا — املعقولة املدة فيها يقِض لم ألنه القاهرة إىل
له وملَّح عنها تقرير كتابة أو مسألة درَس رئيسه إليه عهد من الثقيل والرجل
وجوهها جميع من املسألة ودرس املرءوس هذا فذهب بمقاصده، له وأشار برغباته،
وكتَب رئيسه، لصوت ال ضمريه لصوت فسمع الرئيس، به ملح ما غري يف الحق ورأى
منفعة يف رغبٍة أو رجاءٍ ضغٍط تحت رئيسه يراه بما ال الحق أنه هو يراه بما التقرير

ثقيل. أيًضا فهذا شخصية،
قصيدة، أو كتابًا مؤلٌف إليه أهدى أو خطبًة أو محارضًة سمع من الثقيل والرجل
والقصيدة والكتاب والخطبة املحارضة يف الرصيح رأيه فقال كله ذلك يف رأيه عن ُسئل ثم
هناك كانت إن محاسن ِمن ذلك يف ما وذكر أيًضا، تحامل وال مجاملة وال محاباة غري ِمن
أيًضا فهذا — يمجمج ولم يجامل ولم عيوب، هناك كانت إن عيوب من فيه وما محاسن

ثقيل.



السادس) (الجزء الخاطر فيض

دقيًقا فحًصا فحصه أمر ُعرض فإذا مجلس، يف عضًوا اختري من الثقيل والرجل
ترقيٌة عليه ُعرضت وإذا األعضاء، كل رأيه يف خالف ولو ذكره ثم رأيه، يبدي أن قبل
ترقيته ُطلبت من باستحقاق ليقتنع والنظائر األشباه كل عليه تُعرض أن طلَب ملوظف
الجهات من جهة يغضب بذلك وهو خطأ، يراه ألنه األمر يف ويعارض استحقاقه، عدم أو
إىل ينظر بل الذاهب، بالحزب وال القائم بالحزب رأيه إبداء عند يهتم لم أو املحرتمة
قاضيًا املجلس يف نفسه ويعترب الحق، اعتبار إال اعتبار كل عن مجرًَّدا نظًرا املسألة
عىل رأي وبناء وفحص درٍس من العدول القضاة صفات بكل يتصف أن يجب عادًال

ثقيل. رجل أيًضا فهذا تحيز، غري من بذاتها املسألة إال فيها يراعي ال «حيثيات»
الكبري فالن يرجوه يتزحزح، وال فيه فيصلُب الرأي يرى الذي هو الثقيل والرجل
الرجاء أنواع كلُّ فشلت فإذا يقبل، فال رئيسه ويرجوه يقبل، فال رأيه عن يعدل أن
يقبل، فلم وظيفته من أكرب وبوظيفة يقبل، فلم بدرجة فمنَّْوه اإلغراء، بطريق ذلك حاولوا
طريق معه سلكوا اإلغراء وال الرجاء ينفع لم فإذا يقبل، فلم الئقة وظيفة يف ابنه وبتعيني
الصعيد. أقىص إىل ننقلك وقالوا: بأس، ال فقال: أحقر. وظيفة إىل بالنقل فُهدد التهديد،
وأنك كفء غري بأنك ونتهمك بأس، ال فقال: عمًال. إليك نُسند فال ونهملك بأس، ال فقال:
تهديد، وال إغراء وال برجاء يعبأ ال عناده عىل واستمر بأس. ال فقال: لعمل، تصلح ال

ثقيل. رجل فهذا
نظريٍة إىل بحثه اه أدَّ االجتماع، أو السياسة أو االقتصاد يف عالم رجل الثقيل والرجل
فسلقه برأيه، وجاهر بذلك يعبأ فلم فنه، رجال من حوله من كلُّ وخالفه صوابها رأى
باطل؟ عىل الكبار العلماء هؤالء وكل املحق وحدك أنت هل وقالوا: حداٍد بألسنٍة الناس
عليه، الساسة إجماع مع ً خطأ لألمة السيايس االتجاه رأى سيايس أو بقولهم؛ يعبأ فلم
الوسائل بكل رأيه عن يعلن وظلَّ وحزم، صرب يف الشديد النقد وتحمل برأيه فجهر
رصاحة يف لذلك فعرض قوة، وفيه ضعٌف فيه العربي األدب رأى أديب أو املرشوعة،
األمة رأى اجتماعي أو وأدبه، للغته وفائه وعدم ذوقه بقلة اتهم وإن الناس خالف وإن
متحمًسا بإصالحها وطالب عليها فثار االجتماعية، النقائص من نقيصٍة يف ترتدى كلها

أيًضا. ثقيل رجل فهذا ملخالٍف، يكرتث وال بنقٍد يأبه ال
— يجاملون ظرفاء العظمى والكثرة األصابع، عىل يُعدُّون قليلون عندنا والثقالء
مستحيًال، كان ولو بتنفيذه ويعدون الرجاء ويقبلون — العامة املصلحة حساب عىل ولو
الكالم ويُسمعونك الرأيان، تناقض ولو رأيه عىل غريك ويوافقون رأيك عىل ويوافقونك
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يف رصفه عىل مقابالٍت يف الوقت ضياع ويفضلون خالفه، أضمروا ولو العذب الحلو
فالن وخاطر فالن خاطر أحكامهم يف ويرعون الناس، مصالح وقضاء العمل إنجاز
وال حد أقىص إىل ظاهرهم لون ويجمِّ الحق، إال يشء وكل هم ومصلحتهم فالن ومصلحة
الحديث يف واللباقة األنيق بالكالم العناية أشد ويعنون حد، أي إىل باطنهم تجميل يُهمهم
يف والعدل العمل يف والعدل الكالم يف بالعدل عناية أية يُعنون وال الترصف، يف واللياقة

الترصف.
ظرفائنا. من وقلل ثقالئنا من أكِثر فاللهم
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املتهدلة، املمزقة وثيابه يكنس ما جنس من طبقٌة علته الذي بوجهه الشارع كناس هذا
رغيف نصف عبه من ويربز الناس، وعىل نفسه عىل الغبار بها يثري التي مكنسته وبيده

الجوع. يعضه عندما لألكل أعده الجاف الخبز من
كربياء تشبه التي وبكربيائه العسكرية، البذلة تشبه التي ببذلته ُمالحُظه وهذا
خيزران من عصا وبيده الجوالني، الباعة عىل الجنود وكربياء الجنود، عىل الضباط
ذلك الكناس فتلقى أدريه، ال لسبٍب الكناس عىل بها أهوى قد اللسع جيدة الحمل خفيفة

مكتوم. وغيظ ظاهر بسكوٍن
فكف يحتمل، أن والكناس يكفَّ أن امُلالحظ من يرجون الشارع يف املارة ل وتدخَّ

نفيس. جوانب يف إال الرواية وانتهت الكناس، وسكت املالحظ،
عهد من وقرون قروٍن وليد ولكنه أمس، وال اليوم وليد ليس النظر هذا إن قلت:
يلسعه املالحظ هذا مثل وعليه ويرفعها، األهرام أحجار يجر الكناس هذا مثل كان أن
األيوبيني يف الوسطى القرون يف تمثل وقد كده، من اسرتاح أو عمله يف تهاون إذا بالعصا
قراقوش ظلم إىل املنسوبة الحكايات يف عنت من يلقون كانوا ما روا صوَّ يوم واملماليك
والقرى، املراكز يف األتراك املديرون يفعله كان بما الحديثة العصور يف وتمثل وأمثاله.
والُعَمد الُعَمد، من ألنفسهم املأمورون هؤالء ويثأر باملأمورين، ويستبدون يظلمون فهم
أعىل يف تُمثَّل واحدة ورواية واحدة صورة األهايل. من البلد ومشايخ البلد، مشايخ من
الكناس، وهذا املالحظ هذا مثل إىل تصل أن إىل طبقة بعد طبقًة تمثيلها يعاد ثم طبقة،
املفتش باشا إسماعيل ظلم من — عليه هللا رحمة — والدي عيلَّ ه يقصُّ كان ما وتمثلت
كانوا وكيف سبيل، أي من املال يجمعون كانوا وكيف باشا، داود يُسمى ومن أغا وخليل
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ما دفع عن لعجزه أطيانه تارًكا مرص إىل بلدته من أبوه هرب وكيف األهايل، يعذبون
منه. يُطلب

نصف يأكل أن قبل الريق عىل الكناس أكلها التي العصوات يف كله ذلك تمثلت
صالًحا يعد لم نظام بالسفىل العليا الطبقة واستبداد الطبقات نظام إن ال ال. رغيفه.

الزمان. لهذا
كحقوق وواجباته الشارع كناس فحقوق والواجبات، الحقوق يف سواءٌ فالناس
يعتدي وأالَّ يُرضب أالَّ الحكومة رئيس حقوق من كان فإذا وواجباته، الوزارة رئيس

الشارع. كناس فكذلك إدانته، ثبتت إذا وإال أجرم إذا إال يعاقب وأالَّ عليه،
الفخمة واملائدة والفقر الِغنى يف الشاسعة الفوارق هذه مضض عىل قبلنا إذا إنا
نقبل فلسنا الكناس، عب يف الجافة والكرسة والطعوم، األلوان املختلفة الشهية الدسمة

الرتاب. يف وتمريغها اإلنسانية للكرامة اإلهانة هذه
بها وشقيت األقلية بها واستمتعت حينًا الناس اعتنقها قد الطبقات نظرية إن
الدين، ورجال حتى الرفيعة البيوتات وذوو واألغنياء النبالء عليها وسمن حينًا، األغلبية
يف إليهم ونظروا لصالحهم، جهودهم واستغلوا طيارة، من الناس سواد عىل فأرشفوا
واألماكن أبنائهم، لتعليم واملدارس لهم الرفيعة الوظائف واحتكروا وازدراء، احتقار
قد ناعًما وتطحن دائًما، تطحن التي العالم طواحني ولكن أنفسهم. ملتعة الجميلة
األكفاء، حق الوظائف فجعلت طحنت، فيما الطبقات وخالف النظريات هذه طحنت
يرضب املالحظ هذا بال فما إنسان. كل حق اإلنسانية والكرامة الجميع، حق واملدارس

الكناس؟! هذا
ابن بجانب املدرسة يف الفصل يف يجلس الباشا ابن نريد وإنما طبقاٍت نريد لسنا
أخطأ ما عىل الباشا ابن ويؤنب مًعا، السواء عىل املدرس ويرعاهما مًعا، يتعلمان الكناس
املتساوية الحقوق لهما أن ويعلمهما مًعا، ويهذبهما أجاد، ما عىل الكناس ابن ويشجع
أبناء تنظيف يف الدولة تتدبر أن نطلب ما وكل اإلنسانية. بالكرامة يتصل ما كل يف
له ولكن الفقري، ابن مالبس وضاعة من يشمئز أن الغنيِّ ابن حق من فليس الفقراء،

تنظفه. كيف الدولة فلتنظر قذارتها، من يشمئز أن الحق
أبناء من للخاصة بمدارس فيه تُعنى كانت األوربية الشعوب عىل زمان مر لقد
أسياد ليكونوا أعدوهم؛ أنهم خطباؤهم فيهم خطب دراستهم أتموا فإذا واألعيان، الذوات
وانقلب الصحيحة، الديمقراطية بفضل التاليش يف هذا أخذ ثم الجماهري. وقادة الجماهري

للجماهري. خداًما نريد ولكن للجماهري، قواًدا نريد لسنا الناس: ورصخ الوضع،
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سيجاره يشعل الفخم، مكتبه أمام الفخم كرسيه عىل يرتبع إدارة مدير نريد لسنا
مثل هم ليلعبوا عنده املوظفني عىل أنفه بأرنبة ويشمخ لسانه طرف من ليتكلم الفخم

األعمال. وأصحاب الفالحني عىل دوره
يخدم كبريًا وموظًفا العمل، وأرباب الجماهري يخدم صغريًا موظًفا نريد ولكنَّا
ومقود قائد بيننا فليس الحاجات، ذوي يخدم كيف وتوجيهه إرشاده يف الصغري املوظف
وخادٌم كبري خادم بيننا إنما القانون، تحت هو ومن القانون فوق هو ومن ومؤتِمر، آمر

الخدمة. لنوع تابعني إال ليسا والصغر والكربُ صغري،
ومدير مكتبه، عىل كاملوظف لألمة خدمًة يؤدي الشارع فكناس األساس هذا وعىل
ملن ومكِرًما فوقه ممن مكرًَّما يعيش وأن يعيش، أن يف الحق له وكلٌّ مصلحته، يف اإلدارة

تحته.
الكناس؟! هذا يِرضب املالحظ هذا بال فما

القانون فوق هو الذي وال شعبه، عن املرتفع وال بأمره، الحاكم ليس العظيم إن
الجماهري، يعرف الذي هو ولكن غنم، وطاعته حكم فأمره يأمر الذي وال العقوبة، وفوق
يخدمهم. كيف يعرف ثم رقيِّهم ووسائل انحطاطهم وأسباب ومشاكلهم نفوَسهم ويعرف
عليها، تفكريه بإمالء وتفكريها إرادته، بقوة األمة إرادة يميت َمن العظيم وليس

مشاعره. بفرض ومشاعرها
ومشاعرها عقله، بجانب وعقلها إرادته، بجانب األمة إرادة يحيي من العظيم إنما

ومستفيًدا. ومفيًدا ومعطيًا وآخذًا ومخدوًما خادًما معها يتفاعل ثم مشاعره، بجانب
وإرادتها بعقلها احتفاظها مع — أخطأت ولو — تريد ما تفعل أن لألمة ولخريٌ

وإرادتها. حريتها ُسلبت إذا الصواب تفعل أن من
املدرسة يف الطفل من - األمة يف فرد كل يتعلمه أن يجب الذي الصحيح الدرس إن
الوزارة، يف الوزير إىل املصنع يف العامل، إىل الحقل، يف الفالح إىل املصلحة، يف املوظف إىل
يستطيع بما خادًما للحياة، نافًعا اإلنسان يكون أن هو — الدولة يف الوزراء رئيس إىل
يعتقد وأن حقري، وال رفيع وال رشيف، وال وضيع فال اإلنسان. ألخيه محِرتًما لألمة،

اإلنسانية. حقوق يف سواء الناس كل أن عىل ويعمل
الكناس؟! هذا يرضب املالحظ هذا بال فما

يف سواء رئيٍس وأكرب الكناس هذا أن نفسها أعماق يف يتغلغل حتى أمٌة تفلح لن
والواجبات. الحقوق
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وخرافة؟ وهم مجرد هو أو الحظ؟ اسمه يشء الدنيا يف هل يتجادلون: والناس قديٍم من
هذا: يف مرة تجادال ووزيًرا ملًكا أن وهي ذلك، يف لطيفة قصة قرأت كنت وقد
ونتيجة. وعمٌل ومسبٌب سبٌب هو إنما حظ الدنيا يف ليس فقال: امللك فأما

إرسافه أو فبكسله خاب وإذا االقتصاد، قوانني وبمعرفته فبجده نجح إذا فالتاجر
األرض حرث الزراعة، أصول عىل جرى فألنه نجح؛ إذا والفالح التجارة. بأصول جهله أو
خابت إذا وجاُره بها، يعَلق مما ونقاها مواعيدها يف وسقاها نقيًة بذوًرا فيها وبذر جيًدا

القوانني. هذه يتبع لم فألنه زراعته؛
العلم إليه وصل نمط آخر عىل متعلم أحدهما تاجرين نرى قد ولكن الوزير: قال
وعرف االقتصاد علم ودرس ومنتجاتها، البالد محاصيل وعلم الجغرافيا درس الحديث؛
خائبًا، تاجًرا نراه ذلك ومع ينخفض، ومتى السعر يرتفع ومتى والطلب، العرض قانون
يف وعندنا كبرية. ثروة ربى قد ناجٌح تاجٌر أميٍّا يكون ويكاد يتعلم لم الذي وزميله
آخر عىل علَّموهم أبناء وخلفوا تجارتهم، يف ناجحني كانوا جهلة آلباء كثرية أمثلة مملكتنا

ثروتهم. وأضاعوا خابوا آبائهم تجارة تولوا فلما طراز،
الحظ؟ هو الجليل امللك أيها هذا أليس

يف الذي غري علًما هناك أن االبن وخيبة األب نجاح وسبب حظٍّا، هذا ليس امللك:
يعاملهم كيف وعرف الناس أخالق عرف قد نجح الذي فاألب بالتجارب؛ يُكتسب الكتب
يتوسع أال آبائه من تعلَّم أو نجاحه. سبب هذا فكان ينفرهم، وما يستهويهم ما وعرف
يجيء ثم ربحه. ِمن أقل هو ما إال أرسته وعىل نفسه عىل ينفق وال ماله رأس قدر عىل إال
يجاملون، ال فيها تعلَّم التي اململكة يف التجار ألن الناس؛ يجامل فال بعلمه املغرور االبن
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ماله رأس يحتمله مما أكثر التجارة يف يتوسع أو وتقاليدها، عوائدها ممكلة لكل أن مع
النتيجة فتكون يربح مما أكثر فينفق امللذات تغريه أو خطؤه، تبنَي حساب عىل اعتماًدا

حظٍّا! كله ذلك فيسمون الجهال يأتي ثم الفشل،
ميعاٍد يف أرضهما زرعا فالَحني نجد قد هذه. من أعقد أمثلة هناك ولكن الوزير:
نجحت ثم واحد، يشء وكل واحدة والتقاوي واحدة األرض وتربة واحدة وبعنايٍة واحٍد

الحظ. إال ليشء ال اآلخر، زراعة تنجح ولم أحدهما زراعة
أحدهما تقاوي تكون كأن سبب، هناك يكون أن بد فال — هذه وال حتى املِلك:
أرضه الثاني به د سمَّ الذي البلدي السماد يف تكون أو مبخرة، غري واألخرى مبخرة
قوانني هناك يكون قد إنه يقال: أن يمكن ما وأكثر — زراعته فساد سببت مكروباٌت
ليست فاملسألة اآلخر، زراعة وفشلت أحدهما زراعة نجحت بسببها بعد، تُستكشف لم
والناس يُعرف، لم وبعضها ُعرف بعضها طبيعية قوانني مسألة ولكن حظ، مسألة

حظٍّا. تُعرف لم التي القوانني هذه ون فيسمُّ يأتون
يعرف من فغرق البحر يف يستحمان نزال شابني يف امللك موالي قول فما الوزير:

يعرف؟ لم من ونجا العوم
البحر نزل ألنه أو وقف، قلبه ألن غرق من يكون فقد سبب، من أيًضا بد ال امللك:

أسباب. من ذلك نحو أو ينتحر أن أراد أو امتالءٍ عىل

بدليل تأتني لم إن فقال: امللك تضايق حتى يجيب وامللك يعرتض الوزير زال وما
عزلتُك. الحظ وجود عىل قاطع

يف يسريان اثنني أول عىل يُقبض أن أمر الليل أظلم فلما الوزير، الحظ وساعد
نشيًطا فكان أحدهما فأما مظلمة. حجرة يف الوزير فحبسهما بالرجلني فأُتي الشارع،
يبكي الحجرة أركان من ركن يف الكسول قعد جبانًا، كسوًال فكان اآلخر وأما شجاًعا،
فوقعت يأكله، ما فيها يجد لعله الحجرة يتحسس الشجاع النشيط وأخذ أصابه، مما
حني ومن يأكل، فأخذ حمًصا، فوجده ذاقه حبٍّا فوجده يده فيه أدخل كيس عىل يده
به استهزاءً الركن يف الالبَد صاحبَه بها فريمي يُخرجها بحصاة أرضاسه تصطدم آلخر
الكسالن ِحجر يف التي الحجارة أن تبني النور وأرشق الصباح أصبح فلما واستخفاًفا،
وكسالن حمًصا، أكل شجاٍع نشيٍط عن الحال وتكشفت املاس، أفخر من قطع الجبان

ا. ماسٍّ نال جبان
الدنيا. يف الحظ وجود عىل برهان أكرب عليه يقص امللك إىل الوزير فذهب
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حمص. يف املاس يوجد ما بمقدار حظٍّا الدنيا يف أن آمنت امللك: فقال
الجمال، تُرزق فهذه حمص، يف املاس من قدًرا أكثر وأنه حظٍّا، الدنيا أن الحق ويف

الغباء. يرزق وهذا الذكاء، يرزق وهذا القبح، ترزق وهذه
«مرتو» إىل يحتاج الذي السمني بالرجل فأُرزق الضيق املقعد يف «املرتو» يف وأجلس
مكانه يف محظوٌظ هذا وألوانًا، أشكاًال األرزاق فتوزع القطارات الناس ويركب وحده،

جريانه. يف منحوس وهذا
أكثرهم ويخرس استحقاًقا، الناس أقل فريبح يانصيب، أوراق ألٍف مائة ويشرتي

استحقاًقا.
شخٌص ويتحدث أياًما، حياته ينغصعليه ميكروبًا فيسلمه آخر شخصعىل ويسلم

الحياة. يف لسعادته سببًا يكون يشء عن الحديث فينجيل آخر، إىل
فالح عىل فسقطت محركها تعطَّل ما مكاٍن إىل وصلت إذا حتى تطري والطائرة
ماليني يسحبون الفالحني ماليني األرض ويف جاموسته، وقتلت فقتلته جاموسته يجر
سوء يدركهما اللذان هما بالذات الجاموسة وهذه بالذات الفالح هذا ولكن الجواميس،
ليتقيها يجري ولكنه الفالح رأس إىل بة مصوَّ غري األصل يف الطائرة تكون وقد الحظ،

تحتها. فيقع
الحظ. إال تعليل لها ليس تجري الحوادث من وآالف آالف يوٍم كل وهكذا

ويف حظٍّا الدنيا يف أن يف الوزير مع نظرهما؛ وجهة يف امللك ومع الوزير مع أنا
عليه يُعتمد أن يصلح ال الحظ أن يف امللك ومع السببية، قانون يفرسها ال أموًرا الدنيا
تجارته، يف التاجر وكذلك الحظ، عىل زراعته يف يعتمد أن للفالح يصح فال الحياة، يف

شؤونها. تسيري يف أو مصريها يف واألمة صناعته، يف والصانع دراسته، يف والطالب
قانون عىل فيها يَعتمد أن ينبغي وهذه العمل دائرة الحياة: يف دائرتان إنسان لكل
األسماء من ذلك نحو أو القَدر أو البخت أو الحظ عىل فيها واالرتكان واملسبب، السبب
ليست التي األخرى الدائرة فهناك عمله، يف أقىصجهده اإلنسان بذل فإذا خطأ، أي خطأ
أرىض قد اإلنسان يكون أن بعد تكون ما ولتكن الحظ، أو القدر يد يف هي وإنما يدنا، يف

وسعه. يف ما ببذل ضمريه
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أو املجد يف عريقة أرسة من — مواتية له والظروف — نبغ َمن اإلعجاب يستحق كان إن
الحياة طريق لهم وا يشقُّ ثم يتعلموا، أن لألبناء ييرسِّ مما ذلك نحو أو الجاه أو الغنى
وال نسب، وال حسب ال معاكسة، له والظروف ينبغ من باإلعجاب فأوىل املجد، وطريق
يثقف فراغ وقت له يجد أن من الفتى يمكِّن الذي الرضوري القوت وال بل جاه؛ وال ِغنَى

نفسه. فيه
بستانيها دها تعهَّ مثمرة، ضخمة يانعة شجرة منظر اإلعجاب من يشء إىل يدعو قد
أوقاته، يف املتوافر والرَّي الكايف، والغذاء املناسب، املكان يف وضع من يصلحها، ما بكل
يف تجدُّ بنفسها جذورها فمدت اتفق، حيثما ُطرحت بذرة اإلعجاب إىل أدعى ولكن
وتتغلب فتكافحها الطبيعة وتعاكسها تجده؛ ال وقد تجده فقد غذائها، عىل حصولها

إثماًرا. وأوفرها وأضخمها شجرة كانت ما أينع تكون األمر آخر هي ثم عليها،
اًرا نجَّ سيكون أنه عىل تدل الدالئل كل نديم»، هللا «عبد الثاني النوع من كان كذلك
فأما ناجًحا، خباًزا أو ماهًرا نجاًرا سيكون إنه لقال: متفائل متنبئٌ له تنبأ ولو خباًزا، أو
به تنطق أو قلمه يخطه ما كل يف حسابه ويُحسب العام الرأي ويقود الدنيا يمأل أديٌب

بالحىص. والضارب الرمل فاتح حتى أحد بَخَلد يدور فال شفتاه،
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للسفن نجاًرا فيها وعمل اإلسكندرية، إىل منها ورحل الرشقية من أصله أبوه هذا
الخبز فيه يصنع صغريًا مخبًزا فاتخذ العمل هذا يعجبه لم ثم «الرتسانة» الصناعة بدار

العيش. من الكفاف عىل ذلك من ويحصل ويبيعه،
متوافر، غري فإدام توافر إن وخبز متواضع، مسكن القبيل، هذا من بأرسٍة بالك فما
للقضاء فيها البتُّ تُرك وصحة النظر، يلفت وال الجسم يسرت أن إال فيها يُراعى ال وملبس

والقدر.
— مستقيم بكسبه، قنوع عمله، يف جاد رجل هللا، عبد والد مصباح» «عم ولكن
باب عىل الكتَّاب إىل ابنه أرسل مسجده. إىل مخبزه إىل بيته من حياته، يف — بالرضورة
اشتد فإذا ما، زمنًا الكتَّاب إىل أوالدهم يرسلون طبقته، مثل من الناس يفعل كما حارته
يتوارث كما تُتَوارث التي صناعتهم مثل يف دكاكينهم إىل أخذوهم جسمهم وقوي متنُهم

املال.
يف يستمر أن فأراد الذكاء، مالمح عليه وظهرت الكتَّاب، يف تفوق هللا عبد ولكن
األزهر، إىل ابنه الوالد يرسل أن لذلك املعبَّدة الطريقة وكانت أبوه، يمانعه ولم تعلمه،

ذلك؟! يحتمل الذي األرسة مال أين ولكن
األزهر من رة مصغَّ صورة هو مسجد — بيتهم من قريبًا — اإلسكندرية يف أنه عىل
إبراهيم الشيخ مسجد هو وذلك نمطه، وعىل األزهر يف يُدرَّس ما املشايخ فيه يدرِّس

باشا.
هذه يف خائبًا تلميذًا كان ولكنه يدرس، أن هللا شاء ما نديم هللا عبد فيه فدَرس
كتب تفهم يف العناء يتحمل وال ألغازها، حل عىل يقدر وال جفافها، عىل يصرب ال الدراسة،

اهتماًما. به يبدي وال درسه عىل يواظب ال فكان وفقهها، نحوها
أن وهو استعداده، ويناسب مزاجه، يوافق منظم، غري الدراسة من نوع إليه وُحبب
درس لألدب كان وما أساتذتهم، ومجالس مجالسهم ويغىش األدب يف الناشئني يصاحب
ويقلد الغناء يهوى الجميل الصوت كذي هواية هو وإنما فنٍّا، وال علًما يُعدُّ هو وال منظم
والفقه بالنحو العلم أهل من إليه يُنظر هذا ومثل فن، وال درس وال سبقه، من فيه
سيد الشيخ كان أيام باألزهر، دراستنا أيام يف هذا عهدنا وقد وازدراء؛ استخفاف نظرة
الفقه طالب ينظر العجب، من عجبًا هذا فكان األدب، لدراسة حلقة يحلِّق املرصفي

شْزًرا. حلقته إىل ومشايخهم والنحو
شعر فيسمع منهج؛ لها ليس التي األدبية املجالس هذه يغىش نديم هللا عبد كان
يف ذلك كل إىل فيصغي الراوين، وقصائد املتماجنني، ونوادر الني، الزجَّ وزجل الشاعرين
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ال لذلك ُخلق إنما وأنه فنه، وهذا بابه هذا أن وعي غري من ويدرك آذان، كله كأنه فهم
ُمنح وقد الطريق، هذا يف ويسري املسلك هذا يسلك أن نفسه فاشتاقت للرصف، وال للنحو
ما بعد ويغني اختزن، ما بعُد يحاكي فأخذ فائقة، التقليد عىل وقدرًة القطًة، حافظًة
أقرانه، ضحك فيستخرج يُخذل وطوًرا أمثاله، إعجاب ذلك فيستدعي ق يوفَّ فطوًرا سمع،

يتعلم. كان ذلك كل ومن
شوقي، يتعلمه ولم حافٌظ تعلمه درًسا القيمة، منتهى يف درًسا تعلم ذلك جانب وإىل
عظيم مع األدباء يفقهه أن قلَّ درًسا الحكيم؛ توفيق يتعلمه ولم التونيس بريم وتعلَّمه
ويقظة حسه، رفاهة مع الشعبية األحياء صميم يف نشأته أن هو ذلك أثره، وكبري خطره
أمثال ِمن وأدبه، الشعب بلغة واسعة إحاطة يحيط أن علمته وبؤسه، وفقره نفسه،
كان لوحاٍت نفسه يف كله ذلك فرسم ترصفات، وصنوف معامالت ووجوه وحكايات
حفيف حتى تختزن الفنانة الحساسة والنفس املستقلة، األدبية حياته يف األثر أكرب لها
الجمال مجايل وأدق البسمات، وحالوة النِّعال، ودبيب األغصان، وهفهفة األشجار، أوراق

أوانه. آن متى فنها يف ذلك تستخدم كيف تعرف ثم والقبح،
قرًشا، نديم» هللا «عبد ذلك من يكسب هل املادية، للحياة تبٍّا كله، بذلك مرحى ولكن
يف عليه اإلنفاق احتمل لقد طويًال؟ الهذر هذا يحتمل أن مصباح» «عم يستطيع وهل
كان ألنه الشيخ»؛ «جامع يف يدرس واحتمله البيت، من خري والكتَّاب طفل، ألنه الكتَّاب؛
والتمسح يده بتقبيل هللا إىل يتقرب مطمطًما، وعامًلا معمًما، شيًخا يكون أن ابنه يف يرجو
هللا، عبادة ال الشيطان عبادة فهو ونثًرا شعًرا ى يُسمَّ الذي الفارغ اللغو هذا فأما بثوبه،

الشياطني. عبدة عىل باإلنفاق هللا إىل أتقرب ولست
فاتجه للكسب، وجٍه عن يبحث نديم هللا عبد فأخذ منه، يده أبوه نفض لقد
فتعلَّمه كان. وكذلك منه، يتكسب ثم التلغرافية اإلشارات فن يتعلم أن هو غريبًا، اتجاًها

ببنها. التلغراف بمكتب واستُخدم
كان وقد إسماعيل، الخديوي والدة تسكن حيث العايل القرص مكتب إىل نُقل ثم
وحشم خدم سيتي»، «جاردن اآلن يسمى فيما النيل عىل يقع القصور، أفخم من قًرصا
كيف نديم هللا عبد منه تعلم وقد والرتف؛ النعيم ألوان من شئت وما وطرب، وموسيقى
الفقراء يعيش كيف اإلسكندرية يف وحارته بيته يف تعلم كما والسادة، األمراء يعيش

والعبيد.
ذلك يف القاهرة حظ وكان األدباء، ومجالس األدب إىل شوقه القاهرة يف إليه وعاد
فيه يسمر عامًرا مجلًسا وكان البارودي، سامي محمود مجلس — مثًال — ففيها أوىف؛
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ِصيغ الواحد للمعنى وعرٌض يُنشد، حديث وأدب يُعرض، قديم فأدب اللذيذ؛ السمر
حلوة، األدب يف وأحاديث فكهة، نوادر يتخلله ولذاك، لهذا قيِّم ونقد مختلفة، صياغة
مرص أدباء من كثري وبني بينه الصلة وتوثقت وأمثاله، املجلس بهذا نديم هللا عبد اتصل
محمود مرص شاعر وأدبهم: معارفهم من واستفاد بهم أولع سبعة هم وأخصُّ ذاك، إذ
الشهري؛ البليغ النرص أبو عيل والسيد فكري، باشا هللا عبد األدباء وشيخ البارودي؛ سامي
األدبية؛ الطرائف يف املتفنِّن املحفوظ، الكثري االطالع، الواسع الساعاتي، صفوت ومحمود
الشاعر مظهر باشا جعفر بن سعيد بك ومحمد األديب؛ الكاتب الزرقاني أحمد والشيخ

الويف. الكريم واألدباء، األدب عاشق حافظ بك العزيز وعبد الثائر؛
الشيخ وبينهم، بينه الصلة وأحكم بهم، وعرَّفه األدباء هؤالء إىل أرشده الذي وكان
أيامه. بعض يف املرصية بالوقائع واملحرر له، الناظمني بالشعر، املولعني أحد وهبي أحمد
يف فهو ينابيعهم، من وارتوى منهلهم من ورشب دراسته، وأمثالهم هؤالء عىل فأتم
ويحاكيها. األدب نماذج يتقبل أديب وبالليل ويرسلها، اإلشارات يتقبل تلغرايف، النهار

خليل غضَب سببت غلطة العايل القرص يف عمله يف غلط فقد الحظ، يمهله لم ولكنه
مملوءًا القرص وكان إسماعيل)، (أم الوالدة أغوات كبري هو أغا؟ خليل وَمن عليه؛ أغا
الحريم؛ باب إىل ويصحبونهن املدعوات ويستقبلون القرص، بشئون يقومون باألغوات،
لخطوته والوجهاء، األمراء وال النظار ناظر ينله لم ما النفوذ من أغا خليل كبريهم ونال

ووالدته. إسماعيل الخديو عند
عظيم، أعظم لخدمته ويسعى كبري، أكرب له يخضع ُغنم، وطاعته ُحكم، إشارته
املوظفني كبار بأمره ويأتمر والسودان، مرص يف يتحكم واملصالح، الدواوين يف نافذ رأيه
إنه حتى أيامه، يف اإلخشيدي كافور كأنه العريض، والجاَه الضخمة الثروة حاز واألعيان.
فكان األعيان، وكبار والعلماء النظار حرضه العايل القرص يف األنجال زواج َعْقد ُعقد ملا
مدرسة. ويبني ويغصب ويسبِّح، يذبح أنه خصاله ِمن كان أغا»؛ «خليل الجميع يرأس
أغا خليل غريُ عليه غضب إذا العظيم؟! أغا خليل عليه غضب إذا نديم هللا عبد فَمن
األرض عليه وضاقت وُطرد، ُرضب أغا خليل عليه غضب إذا ولكنه وظيفته، من ُفصل

رحبت. بما
األمر به وانتهى اإلسكندرية، يف ُسدت كما القاهرة يف الرزق أبواب وجهه يف ُسدَّت
تخاصم أن لبث ما ثم أوالده؛ ويعلم عنده يقيم الدقهلية عمد من عمدٍة عىل ينزل أن إىل
نديم هللا عبد وأما أوالده، تعليم مقابل وأسكنه آكَله أنه فريى العمدة فأما العمدة. مع
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واختلفت جنيًها. بثالثني قدَّره وقد التعليم، أجر له ويبقى الضيف حقُّ هذا أن فريى
إذ أدبه عىل نعمًة ذلك فكان نديم. هللا عبد مرجل وغىل تسابَّا، ثم ا وتشادَّ نظر، وجهة
عاطفة تدفعه الذًعا، أدبًا العمدة هجاء يف يصوغ نديم هللا عبد وتدفق املرجل، انفجر

القول. ناصية يملك َلِسنًا حوله من وعرفه أديبًا، نفسه فعرف حادة،
له وفتح وأكرمه، فاستدعاه مروءة، ذي املنصورة أعيان من بعني أمُره واتصل
يجتمع لألدب، ومتجًرا للمناديل متجًرا دكانه فاتخذ إليها، وما املناديل فيه يبيع دكانًا
هذا وبني النوادر، ويتبادلون األشعار، ويتناشدون األدب، يتذاكرون أصحابه بعض فيه

«ِلِعَصابَة». شاٍر أو ملنديل، شارية تأتي وذاك
أدبية، أو فقهية ثقافة ذا التاجر يكون فقد املدن، يف فاشية العادة هذه وكانت
قد تكن لم إذ األدب، يف الحديث أو الفقه يف للبحث مكانًا دكانه من أصحابه فيتخذ
الحديث وأما فقط، للتجارة التجارة مكان وأن التخصص، فعلمتنا األوربية املدينة غزتنا
بعض فكانت هذا، من شيئًا زماننا أول يف أدركنا وقد آخر. مكان فله واألدب العلم يف
للمتعة. فن هو وإنما رزًقا، يدرُّ يكن لم األدب ألن األدب يف وخاصًة مدارس، الدكاكني
الباسط عبد أفندي فحسن الطراز، هذا من كان نديم هللا عبد عرص أدباء من وكثري
به ويجتمع الزقازيق، يف عطارة دكان يفتح أيامه بعض يف كان اء، الهجَّ الشاعر األديب
دكان له كان األديب الشاعر وهبي أحمد والشيخ وظرفاؤها، الزقازيق أدباء دكانه يف
يف ينجحوا لم هؤالء أكثر ولكن والشعراء. األدباء مجتمع وكانت بالغورية، طرابيش
مما أكثر الفني الذوق يقدِّر سمح، — الغالب يف — والفنان فنان، فاألديب تجارتهم؛
والرصف؛ باإليراد والعناية والدقة، الضبط إىل تحتاج والتجارة والدينار، الدرهم يقدر
هللا عبد وجَد حال كل عىل والحدود. القيود نفسه تطيق ال محلول — عادة — والفنان
األشعار، يتناشدون جماعة ولكن جوارب، وال مناديل فيها وليس دكانه برهة بعد نديم
أن إىل األدب؛ هواة عىل ضيًفا ينزل بالبالد وطوَّف دكانه فأغلق يُغلُّون، وال ويستهلكون
وَشَهرته األنظار إليه لفتت ظريفة حادثة له فكانت السيد، مولد وصادف بطنطا، نزل

الناس. بني
العلم ذوي ِمن األصدقاء مجتمُع أنها يف الدكاكني من شأنًا أعظم البيوت وكانت
األدباء، منتدى بيته هذا الظريف، الحديث ويتحادثون اللذيذ السمر فيها يسمرون والفن،
حسب البيوت هذه من مكانه يعرف رجل كل فيكاد وهكذا، الفقهاء، مجَمع بيته وهذا
والفني، العلمي امليل ذوي من واألغنياء األوساط طبقة يف ذلك ويكثر وميله، ذوقه
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قاضيًا أحدها صاحب كان القبيل، هذا من بيوت ثالثة املتواضعة حارتنا يف وأدركُت
والفقه؛ الدين يف عنده يتسامرون والعلماء الفقهاء منتدى بيته فكان كبريًا، رشعيٍّا
مقرئًا يدعون ليلة والفكاهات، األخبار يف أصحابه عنده يسمر ظريًفا موظًفا والثاني:
األفراح، يف الدف عىل يرضب دفاًفا والثالث: الحديث؛ حسن فِكًها وأحيانًا الصوت، جميل
فما الصباح. حتى املالح الليايل عنده يُحيون املوسيقية، اآلالت هواة من كثري عنده فكان
من للهواة بيوتهم يفتحون كراًما وكانوا فن، أو علم أو بأدب شغفوا إذا باملورسين بالك

الشهي؟! والفن الشهي الطعام فيها يجدون أمثالهم،
من — ذاك إذ البحري الوجه مفتش وهو — بطنطا كنج باشا شاهني بيت كان
فوجد نديم، هللا عبد به فتعرَّف نوايس، وظرف أدبي، وذوٌق حاتمي، كرٌم القبيل، هذا
ذلك فغطَّى بديهة، ورسعة روح، وخفة لسان، طالقة ولكن منظر، قبح باشا شاهني فيه

نديًما. له واتخذه منظره، قبح عىل

٢

أصحابه، من طائفة ومعه (١٢٩٤ه) سنة األحمدي املولد أيام قهوة يف يجلس مرة كان
املاجن، األديب الدمنهوري الفرج أبو أحمد والشيخ الشاعر، النرص أبو عيل السيد منهم

«األَُدبَاتية». من اثنان عليهم فطلع
يف لسانهم وطالقة العامي، بأدبهم يستَْجُدون املتسولني من طائفة واألدباتية
كلمتك أخذوا ردٍّ أيَّ رددتَهم فإذا الطلب، يف باإللحاح ُعرفوا بديهتهم؛ وحضور الشعر،
ممدوحهم، واستغواء طلبهم، يف استمرارهم عىل يدل شعًرا منها وصاغوا البديهة، عىل
وحركاتهم، ملبسهم يف املضحك منظرهم بديهتهم وحضور لسانهم طالقة إىل جمعوا وقد
نحلة، كأنه العمامة زر معها يدور وحركات اإلبط، تحت وطبلة العمامة، خارج فزرٌّ
ألديب. سخريٍة جمَع وُسموا«أدباتية» وهكذا. ِقرَدة، كأنهم وجوههم لعضالت وتحريٌك

أحدهما: فقال نديم، هللا عبد إىل وصال حتى الحارضين عىل فمرَّا

أف��ن��دي ي��ا ��اْل امَّ اك��س��ن��ا وإال ج��ن��دي ي��ا ب��ق��رش��ك أن��ع��م
َج��َع��ان ط��ول ش��ه��ري��ن ل��ي ب��َق��ى ع��ن��دي وح��ي��ات��ك أن��ا َل��ْح��س��ن
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البديهة: عىل نديم هللا عبد فأجابه

��ي��ش��ي َم��شِّ م��ا ت��ق��ول: وان��ت َم��دِّي��ش��ي أن��ا ال��ف��ل��وس أم��ا
ِل��وَدان ل��ك أََم��لَّ��ص أق��وم ح��ش��ي��ش��ي ع��ل��يَّ ي��ط��ل��ع

األدباتي ُغلب ثم ساعة، نحو كذلك وظال نديم، هللا عبد ورد «األدباتي»، فردَّ
مهزوًما. فانرصف

وخطرت ا، جدٍّ فاستطرفها كنج، باشا شاهني إىل القصة النرص أبو عيل السيد ونقل
ويدخلون الني والزجَّ األدباتية كبار فيه يدعو ا، عامٍّ حفًال يقيم أن أيًضا، طريفة فكرة له
رسادًقا ونصب ففعل، ظريًفا. ومحفًال لطيًفا، منظًرا فيكون نديم، هللا عبد مع مساجلة يف
ُغلبوا وإن كافأهم، َغلبوا إن أنهم عليهم ورشط الفن، هذا رؤساء وأحرض بيته، أمام
الحادثة فكانت النديم، َغَلب ساعات، ثالث نحو املساجلة واستمرت فرضوا. رضبهم،

والظرفاء. األدباء بني شهرته سبب
أن ريض إنه وقالوا: به، ه وعريَّ الحادث، هذا — بعد فيما — عليه بعضهم أخذ لقد
مأل عىل ويغالبهم ينازلهم مثلهم، «أدباتيٍّا» يكون وأن املتسوِّلني، فيه يساجل موقًفا يقف
وضيع إالَّ املوقف هذا لنفسه يرىض وال ة»، «الزَّفَّ أمام املصارعني مثل فمثله الناس، من

ة. الهمَّ ساقط النفس
تُعرض كالذي والتعنت، التزمت من كثري فيه الوضع هذا املسألة وضع أن والحق
الشيَخ ينتقد وكمن لغويٍّا، لفًظا أو نحويٍّا خطأ فيها فينتقد الحلوة الفكاهة مسامعه عىل
البؤس أيام منه كان ما عىل الثراء الواسع والغنيَّ الصبا، أيام منه كان ما عىل الوقور
تبيح الظرف وقوانني ظريفة، وفكاهة لطيفة، طرفة تكون أن تَْعُد لم فاملسألة والشقاء؛

والوقار. الجد مجالس يف تبيحه ال ما مجالسه يف البحبحة من
والثالثني، الخامسة نحو يف (١٨٧٩م) سنة باإلسكندرية رأسه مسقط إىل عاد أخريًا
وعمل وسمع رأى وفيما وأدباء، ووجهاء عظماء من لقي فيما بالدنيا خربًة أكثر وهو
وبأخالق وأفلس، تاجَر أيام التجارة ويف تلغرافه، يف موظًفا كان أيام العايل القرص يف
اليدين. ِصفر منها خرج كما دخلها ولكنه «ُعَمِدِهم»؛ أحد أوالد يعلِّم كان أيام الفالحني
املجالس كانت بها، كان أيام يكن لم جديًدا منظًرا اإلسكندرية يف فرأى عاد
الرومي، ابن وهجاء البحرتي، ووصف نواس، أبي غزل يف تتحدث فارقها يوم األدبية
َمن فإىل ذلك من انتقلوا فإذا الليثي؛ عيل الشيخ وفكاهات إسماعيل، يف الشعراء ومديح
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هذه مثل يف املجلس ار سمَّ من الناشئون أنشأه وما املحَدثني، من هؤالء شعر عارض
ويف وترصفه، إلرسافه إسماعيل نقد يف تتحدث املجالس وجد إليها عاد وملا األغراض؛
فينقدون أعضاؤها يجتمع الفتاة» «مرص تسمى رسية جمعية ورأى لها، وتدخُّ الدول
ومصالحها، األمة يف الكالم شكل فيأخذ ل يتحوَّ واألدب حماسة؛ رصاحة يف كله هذا
والنفوس الغواني؛ رصيع وشعر نواس، أبي غزل مكان ذلك ويحتل وآمالها، وآالمها
الذي غري األدب من نوع إىل تتطلع ثائرة وصحبه األفغاني» الدين «جمال تعاليم بفضل
من الصحافة يف فيشتغل النقدية؛ واملقاالت السياسية الصحف يف غذاءها وتجد كان،
ويمدُّهما و«التجارة»، «مرص» جريدتيهما يف نقاش» و«سليم إسحاق»، «أديب النوع هذا

وإرشاداتهم. بمقاالتهم وتالميذه الدين جمال
التيار، هذا يف وانغمس الجديد واملطلب الجديد لألدب نفسه نديم هللا عبد فأعد
فلقي املوضوعات، هذه مثل يف بمقاالته الصحف هذه يمد االتجاه، هذا يف قلمه ل وحوَّ
املوضوعات يف الكتابة أن إدراك يف كبري فضل له وكان األنظار. إليه لفت ما النجاح من
لينسجم قليًال، إال السجع يقيده ال مرَسٌل رسيع متدفق أسلوب يناسبها إنما السياسية

الثائرة. املتحمسة النفس وحركات
جمعية من يحوِّلوها أن الفتاة» «مرص جمعية أعضاء من أصحابه بعض مع وفكَّر
املال يجمعون وصحبه هو وجدَّ املرشوعة، األعمال يف جهاًرا تعمل علنية، جمعية إىل رسية
الجمعية غري (وهي اإلسالمية» الخريية «الجمعية وها وسمَّ اإلسكندرية، أعيان من لها
نمٍط عىل الناشئة تعلم مدرسة إنشاء أغراضها أهم من وكان االسم). بهذا اآلن القائمة
مبادئ تعليم إىل فيضيفون ذاك، إذ الحكومة مدارس عليه تسري الذي الجاف النمط غري
إليه دعا جديًدا غرًضا هذا كان وقد األمة، يف القومي والشعور الوطنية روح بثَّ العلوم

التكون. طور يف كان الذي القومي الشعور
وافتتحها مديرها، نديم هللا عبد وُجعل املدرسة، وأُنشئت املال، فُجمع كله، ذلك وتمَّ
من كثري عليها وأقبل إسماعيل، أيام آخر يف ذلك وكان الثغر، يف صداها رنَّ بخطبة
فيها اإلنشاء بتعليم هو ل وتكفَّ الغرض، يحقق برنامج لها وُوضع واأليتام، الفقراء أبناء
روحه، من فيها نفخ الجملة وعىل والتمثيل، الخطابة عىل الطلبة يمرن وأخذ واألدب،

الغرض. هذا ملثل أُسست مرص يف إسالمية مرصية جمعية أول ولعلها
محله وحلَّ ُعزل قد إسماعيل الخديوي وكان والقرص، املدرسة بني الصلة وثَّق ثم
الرياسة تنسب أن ورجاه فزارها، املدرسة، واستزاره إليه، النديم فتقرَّب توفيق، الخديوي
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إلقامة فرصة كل ينتهز فكان الخطابة، التالميذ بتعليم وأُغرم فقبل. «عباس» عهده لويل
الخطب يُنشئوا أن يمرنهم ثم ليخطبوها، لتالميذه الخطب ويحرضِّ فيها، يخطب الحفالت
ويحسنون التحرير، يحسنون نخبة بذلك فأسس ويرشدهم، خطأها ويصلح بأنفسهم،
بعض يُحرض فكان العامة، الحياة ميدان إىل باملدرسة خرج بل بذلك يكتِف ولم القول،
بعض يف وتالميذه هو ويمثلها االجتماعية، العيوب بعض نقد يف التمثيلية الروايات
و«العرب»، التوفيق»، وطالع «الوطن اسمهما روايتني أنشأ أنه ذلك من العامة، املالهي
ذكره. أعىل نجاًحا فيهما ونجح توفيق، الخديوي حرضهما زيزينيا»، «تياترو يف ومثَّلهما

الجمعية. ومن املدرسة من فُفصل إليه، نسبوه الجمعية يف فساٌد ظهر ولكن
أديب بصحيفتي اتصاله سابقة ذلك إليه وحبَّب صحيفٍة، إنشاء إىل اتجه ذاك عند
كتب، بما أعجبوا الناس بأن وشعوره فيهما، الكتابة عىل ومرانه نقاش، وسليم إسحاق
ما عىل يؤجرونه فال ومعنى، مادة مقاالته الصحف أصحاب فيستغل يكتب كان وأنه
يفهم القارئ يرتكون بل مقاالته، ذيل يف اسمه بذكر حتى عليه يضنون ما وكثريًا كتب.

إنشائهم. ومن لهم أنها
غرضه عىل داللة االسم هذا ويف والتبكيت»، «التنكيت سماها صحيفة فأخرج
الذًعا يكون قد أسلوٍب يف إليه، وصلوا ما عىل املرصيني تأنيب إيل يرمي فهو وأسلوبه،

ضاحًكا. يكون وقد
يوافوه أن الكتَّاب فيه ودعا ،(١٨٨١ سنة يونيه ٦) يف منها األول العدد وظهر
التزمته الذي املرشب يف معي «كونوا رسمه: الذي النهج عىل قرائحهم ونتاج بمقاالتهم
بقبح ينادي وتبكيت أدبية، وأمثال تاريخية، وفوائد تخيلية، أفكار انتحلته، الذي واملذهب
الوجود، يف ُمثْلًة به رصنا ما محو عىل الخدمة بهذه لنتعاون الخرافات؛ وذم الجهالة،

السبيل». سواء نا أضالَّ اللذين الهوى واتباع الغواية، متن ركوب من
وأسلوبها. موضوعاتها يف عجبًا كانت الصحيفة هذه أن الحق ويف

العرص: ذلك يحسها كان التي املصائب ألكرب وتبكيتًا تنكيتًا تجد األول، العدد انظر
قوي البنية، صحيح شاب قصة وهي باألفرنجي»، ملصاب طبي «مجلٌس عنوانه مقال
ال ومنعٍة عزٍة ويف كالم، وعذوبة ألفاٍظ رقة يف الشكل، لطيف الصورة، جميل األعصاب،
عدو، يد إليه تمتد ال حتى ويؤازرونه يعزِّزونه أهله حوله يلتفُّ مشارك، فيهما يشاركه
والتقوى، بالصالح يتظاهر املاكرين أحد إليه تسلل ذلك يف هو وبينا محتال. ِحيَل وال
األسواق عىل املاكر هذا فعرضه به. انخداًعا إليه أهله فأسلمه والغدر، الختل ويُضمر
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حينًا، فمانع بنورها، البدر وتكسف بحسنها، الشمس تعارض من الغواني من يريه
الضاللة، هذه مثل يف وانغمسوا الغواية، هذه مثل يف وقعوا قد بيته أهل رأى ولكنه
سار فما الخادع، املنافق رسمه الذي الطريق يف وسار واإلباء النِّفار وترك سريهم، فسار
وذهبت أعضاؤه، وارتخت وجهه، فاصفر «الزهري» اإلفرنجي بالداء أصيب حتى فيه
وتمكن الطباع، منها تنفر بقبائح محاسنه وتبدلت وجهه، وتشوه عيناه، وغارت بهجته،
من ينقذه من قومه من يجد لعله طرفه يقلِّب فصار وعروقه، دمه يف ورسى منه الداء

مرضه.
عىل ويقفون مرضه، ويشخصون الجسم، يفحصون قومه من األطباء واجتمع
يف اإلرساع يسألونهم املريض أهل بهم وتعلق الداء، رسيان ليقف الدواء ويُركِّبون أصله،
ممن والتحرز بالهدوء ونصحوهم األطباء فطمأنهم مصابه، دفع ىف واالجتهاد معالجته
ويبذلون األطباء بمشورة يعملون وابتدءوا العالج؛ يفسدوا ال حتى الداء، يف السبب كانوا

معالجته. يف الجهد
الفرتة هذه يف الناس شعور فيها يصور أن أراد رمزية، قصة هذه أن وواضح
ل وتدخِّ الباهظة، الديون يف مرص ووقوع إسماعيل، عهد يف اإلرساف من كان ما بعد
بها يصور كما ذلك، إىل وما الدين، صندوق وإنشاء ثنائية مراقبة ِمن األجنبية، الدول
أويل وتفكري عقالئهم، بسعي منه النجاة يف وأملهم اإلفرنجي، املرض هذا من الناس ألم

مفهوم. روائي أسلوب يف ذلك كل فيهم. الرأي
عىل بها فبدأ الكربى، ومشكلتها املرصية، املسألة صميم هي املسألة هذه كانت قد

اإلفرنجي». «الداء بكلمة التورية يف بارًعا وكان العالج؛ هذا وعالجها النحو، هذا
يف تعلم الفالحني، صميم من شابٍّا فيه يصف تفرنج»، «عربيِّ يف مقاٌل ذلك وييل
يقبله، كيف وقبَّله، املحطة عىل قابله ملا أباه ه يُسفِّ بالده إىل وعاد أوروبا، يف ثم مرص،
لغته، وينىس آريفيه»، «بُن له: يقول بأن ويكتفي فقط، بيديه عليه يُسلم أن ويطالبه
القصة، من باملغزى هذا ويختم «أونيون»، اسمه أن إال يعرف ال فهو البصل اسم حتى
علومهم ورصفوا وعاداتهم، قومهم لغة عىل حافظوا إذا إال هؤالء مثل يف أمل ال أن وهو

بالدهم. تقدم يف
ساهمني فوجدهم عليهم دخل أحدهم، بيت يف اجتمعوا مورسين قصة يقص ثم
لسانهم، وعقد أذهانهم، شغل خطري أمر يف يفكرون فظنَّهم يتحركون، وال يتكلمون ال
يزيد فيما يفكرون أو مرص، يف ذلك يُفعل وكيف أوروبا، يف الصنائع تقدم يف كتفكريهم
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الكيف، لتعاطي اجتمعوا إنما أنهم ذلك بعد يتبني ثم عملهم؛ يف التقدم ويضمن ثروتهم،
قام «ونن» فإذا فيها، وما الدنيا عن يسأل ال «مبسوًطا» الواحد ليكون «املنزول» وأخذ
لنا وما فيها، جرى وما وللدنيا لنا ما وقال: — سعيدة ليلة وقىض نومه، مكان إىل
يقومون الذين الخدم عندنا عظيم، غنى يف هللا بحمد كلنا ونحن والتلغرافات وللصحف
إال بيوتنا من نخرج فال — األيام تفنيه ال ما املال من آباؤنا لنا خلف وقد بأعمالنا،

اللطيفات. والنكات باملضحكات للمسامرات
وسماعهم القهوة، يف اجتماعهم من العامة بني يجري كان ما نقد إىل ترمي قصة ثم
وما لزغبة، ومتعصب لعنرتة، متعصب معسكرين: إىل وانقسامهم «الشاعر»، اص للقصَّ
ابنه إىل ذهب إذ — أسريًا عنرتة بوقوع الليلة القصاص ختم وقد — أحدهم من كان
كمًدا، مات وإال األرس، من عنرتة يُخلِّص حتى الكتاب يف يقرأ أن وأمره نومه من وأيقظه
أدماه. حتى بعصاه عليه نزل تخريف، يف تخريف هذا أن وأفهمه ابنه، يطعه لم فلما

فنون. والجنون
منه يقرتض أن الفالح أراد إذ املاكر، واملرابي الجاهل، الفالح تمثل قصة هذه وييل
يأتي: كما وحسبها وعرشين». بمائة «كمبيالة عليه وكتب سبعني، فأعطاه جنيه، مائة
فيكون الفائدة وتضم سبعني، الباقي فيكون املائة من وتُخصم عرشون، فائدتها املائة
الفالح يقدِّم ثم الحساب، مسائل بأبسط لجهله بذلك الفالح ويقتنع وعرشون؛ مائة عليه
ويغالطه بأربعني، املرابي يحسبهما جنيًها، ١٢٥ الحقيقي ثمنهما وقمًحا قطنًا للمرابي
ال غفلة يف والفالح ذلك كل وعرشة، جنيه بمائتي مدينًا يجعله حتى مضاعفة أغالًطا
وأنا حمار. الفالح إن أصنع! ماذا قال: ذلك عىل املرابي عوتب فإذا — به يُصنع ما يدري

سنني! خمس يف كبريًا غنيٍّا أكون أن أريد
كبرية، مكتبة أثاثه ِمن وكان بديًعا، أثاثًا وأثثه فخًما، بيتًا بنى كبري غني قصة ثم
ليعرف تحوي؛ وما املكتبة عن أحدهم فسأله الزائرين، عىل عرضه كله ذلك أتم فلما
فالن بيت دخلت لقد البيت: صاحب الغني فقال يهَوى، والفنون العلوم من نوع أي
منفضة وبجانبها خرضاء ستارة عليها كتب، خزانة منهم كل َمْضيََفة يف فرأيت وفالن
طراز هذا أن فعلمت والخزانة، الزجاج ويمسح ينفضها يوم كل والخادم الريش، من
أصبح «وهكذا فن. أو بعلم يل علم وال ذلك، يف فقلدتهم وتأثيثها، البيوت بناء يف جديد

التقليد». غفلة يف نائًما الكل
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العامة للسياسة نقد والتبكيت»، «التنكيت صحيفة من األول العدد يف كله هذا نعم
التزم فقد االنتباه. يسرتعي أسلوب يف ذلك كل الخاصة. االجتماعية للعيوب ونقد للبلد،
تكون أن منها يريد ال إنه فاتحتها: يف فقال وروية، تفكري عن السهلة البسيطة اللغة
لفظ بفخامة مفتخرة وال واستخدام، بتورية مزخرفة وال واستعارات، بمجازات منمقة
ولغة تعودناها، أحاديث ولكن ذكاء؛ د وتوقَّ علم غزارة عن معِربة وال عبارة، وبالغة
وال التاريخ، مراجعة تلزم وال آبادي، الفريوز قاموس إىل تُلجئ وال بها، املسامرة ألفنا
وإنما معانيها؛ يفرس شيخ وال موضوعها، عن يعربِّ لرتجمان تضطر وال الجغرافيا، نظر
عليه، تقدر ما منك يطلب كخادم بيتك ويف تعلم، بما يكلمك كصاحٍب مجلسك يف هي

وتهوى. تحب بما يسامرك و«نديم»
باألدب، تغذيته إىل يُقصد أن يحب وكلٌّ وعامًة، خاصًة الناس يف أن يدرك هو ثم
الفصحى باللغة فيكتبها الخاصة موضوعات يختار لذلك النقد؛ بوجوه وإشعاره
الفالح أما الخاصة، إال قدَره يقدِّر ال دقيق موضوع فهو اإلفرنجي»، «الداء كموضوع
يف وهو العامية. بلغتهم تُكتب أن فيجب للعامة، فمكتوبة اص القصَّ اعو وسمَّ واملرابي
الخادم لسان عىل ويضع كالمهم، وأنواع أمثالهم يعرف املهارة، كل ماهر العامية اللغة
وإحكام دقة يف به يليق ما واملغفل، واملاكر والغني، والفقري والرجل، واملرأة والسيد،

وظرف.
القصص طريق من والنقد التعليم أن وهو القدر، جليل ليشءٍ فطن قد هو ثم

يلتزمه. كاد بل منه فأكثَر النقد، يف وأفعل للنفس أجذب
قرأ، قارئًا كان فَمن ممكن، عدد أكرب إىل نداؤها ووصل صحيفته، يف نجح كله لذلك

ففهم. سمع قارئًا يكن لم ومن
السيايس اإلصالح يف خطرها لها التفاتة يلتفت تال عدٍد يف نراه بل بذلك، يكتِف ولم
تقريبًا — وانحصارها الخطابة، ضعف الرشق غفلة أسباب أهم من أن وهي واالجتماعي،
هي وإنما األحوال، من بحال الواقعة الحياة تمس ال خطب وهي املساجد، خطب يف —

حياة. تيضء وال قلبًا تحرِّك ال مألوفة، متكررة ومعاٍن محفوظة، دينية عبارات
يَُحرضِّ أن إىل ودعا اإلسالم، تاريخ يف وأثرها الخطابة قيمة يف قويٍّا مقاًال فكتب

الخطب هذه ترشح وأن التأثري، عىل وأقدرهم الحياة بشؤون الناس أعرف املساجد خطب
القادرون يتربع وأن جالء، يف باألمة املحيطة األخطار وتبنيِّ وضوح، يف الحارض املوقف
هذه بإلقاء ليسمح األوقاف ديوان مع ويتفقوا الغرض، لهذا يخَصص املال من بقدر
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وبلدة؛ قرية كل إىل صداها ليصل البالد؛ أنحاء يف وتُنرش تُطبع ثم املساجد يف الخطب
تتضمن غرضه. توضح نموذجية خطبة ووضع إعدادها، يف لالشرتاك استعداده وأعلن
ملواجهة االئتالف إىل والدعوة والبغي، الظلم عن والنهي البالد، حقوق عىل املحافظة
اختالف إىل نظر غري من املواطنني مع واالتحاد األفق، يف دالئلها تظهر التي األخطار
من والتحذير والخديوي، الخليفة حول وااللتفاف السابق، مرص بمجد والتذكري الدين،
وسيلة يتخذه عمل إتيان من والتحرز البالد، سياسة عىل يده وضع من األجنبي تمكن
اإلساءة وعدم تجارتهم، حقوق حفظ من بالحسنى، األجانب النزالء ومعاملة لتدخله،

إليهم.
حكم أول (يف الوقت ذلك يف إليها ماسة الحاجة أن رأى التي املعاني هي هذه
الجمعة، صالة تناسب دينية صياغة صاغها العرابية)، الثورة قبيل توفيق الخديوي
للمؤمن «املؤمن الرشيف: بالحديث وختمها ملسو هيلع هللا ىلص رسوله عىل والثناء هلل، بالحمد فبدأها
إذاعة يف نديم هللا عبد فكرة أخريًا «الراديو» حقق وقد — بعًضا». بعضه يشد كالبنيان
الوضع. هذا عىل الصحيفة هذه وانتهت موضوًعا. فكرته تتحقق ملا ولكن شكًال، الخطبة

٣

ألن ينطق؛ فال شعر وإن بظلم، يشعر عام رأي إسماعيل عهد أواخر إىل مرص يف يكن لم
شؤون يف األجنبية الدوُل تدخلت حتى األلسن؛ وأخرس الشعور أمات االستبداد عنف
بثقل إلحساسه وجرَّأه؛ نفسه إسماعيل الخديوي وغذَّاه يتنبَّه، الشعور فبدأ املالية، مرص
كانت للحكومة النواب شورى مجلس من معارضة فأول عاقبته؛ من وخشيته التدخل
لتأخري املالية لنظارة ومهاجمتهم الضباط ومظاهرة يجرؤ، لم ذلك ولوال منه، بإيعاز
التدخل؛ هذا يف األجانب تمالئ التي نوبار وزارة من ليتخلص بتدبريه؛ كانت رواتبهم
فيها تعهدوا التي الوطنية الالئحة ووضعهم البكري، السيد دار يف البالد أعيان واجتماع
بثها فكرة كانت البالد شؤون يف ممثليها تدخل وعدم وضمانها أوروبا ديون بوفاء
ونبه إليهم، الحاكم وحاجة بقوتهم، الناس أشعر ما أول هذا وكان أذهانهم؛ يف الخديوي
الوالة مراقبة حقه من وأن بالحقوق، ويطالب الظلم يقف أن يستطيع أنه إىل العام الرأي
يشعرون قادة من له بد ال أمة يف ُوجد إذا الشعور وهذا بنقدهم؛ صوته ورفع والحكام
من بها ويُنهبون شعر، من شعور بها يُلهبون قوية صياغة ويصوغونه الناس، شعور
الرأي ونواُة توفيق الخديوي وجاء ومدرسته، الدين جمال السيد يف ذلك فكان يشعر، لم
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خريًا مستبرشة والنفوس وينميها، يغذيها الخطرية األحداث وتتابع ُغرست، قد العام
يتصل إسماعيل عزل قبل وكان رحيًما؛ سمًحا وكان ا، مستبدٍّ وال مرسًفا يكن فلم بتوليته،
موضع أنت له: وقال إليه، قرَّبه توىل فلما اإلصالح، يف آراءه ويحبذ الدين جمال بالسيد
األمة، آمال تحقيق يف برغبته «ورصح الوزارة، لتشكيل باشا رشيف ودعا مرص، يف أميل
واالستقامة الحكومة، نفقات يف باالقتصاد فيها هي التي السيئة الحالة من وإخراجها
وإصالح القوانني، شورى نظام وتوسيع واإلدارة، القضاء وإصالح العامة، الوظائف يف
والتجارة، الزراعة دائرة وتوسيع والتعليم، الرتبية لتعميم والسعي واملجالس، املحاكم

أعمالهم». يف للعاملني الحرية ومنح
لم الشوري الحكم ولكن آمالهم، وتفتحت القيمة، الوعود لهذه وهلَّلوا الناس ففرح
الخديوي عىل أشار الدين جمال السيد وكان الحاشية، يُرِض لم كثرية. طوائف يُرِض
دولة «ووكيل عبده: محمد الشيخ قال عليه؛ فأغضبهم إسماعيل، حاشية بتغيري توفيق
وتقرير «امليزانية»، تصحيح يف النظر حق إعطاء دون املوانع إقامة يف يسعى أخذ فرنسا
األوضاع هذه برضر الخديوي إقناع يف مساعدته إىل إنجلرتا وكيل ودعا املالية، األمور
السيد ونُفي باشا، رشيف فاستقال كله، ذلك من توفيق الخديوي رأي فغريَّ الجديدة».

الثورة. أسباب من سببًا كان آخر مجًرى األمور وأخذت الدين، جمال
كان الحديث مرص تاريخ ويف رشيف. وزارة بعد باشا رياض وزارة جاءت ثم
وكالهما االستبدادي، الحكم رمز باشا ورياض ، الشوريِّ الحكم رمز دائًما باشا رشيف
هو الشوري الحكم أن ترى جماعة رشيف فحول الخاصة؛ من كثري حوله يلتفُّ كان
حدِّها، عند سلطة كل وقف يف الوحيد واألمل الفوىض، من البالد إلنقاذ الوحيدة الوسيلة
يف والحرية لألمن الوحيد والباعث األجانب، أو الخديوي استبداد من الوحيدة والحماية
نضجت إذا إال يصلح ال الشوري الحكم أن ترى جماعة رياض وحول األفراد، نفوس
القول يف الشجاعة من وُرزقت معرفتها، حق السياسة ومجاري شؤونها وعرفت األمة
الحد. هذا تبلغ لم واألمة نقمًة، الشوري الحكم كان وإال صالًحا، قدًرا العمل يف والجد
فقد حال كل وعىل واملجالس. الصحف يف الفكرتني عىل يدوران والنزاُع الجدال وكان
العامة. املسائل يف للنظر األذهان وتفتيح السياسة يف العام الرأي لتنوير درًسا هذا كان
صبور العزيمة، قوي باإلدارة، خبري ذكي، دة، معقَّ رياضشخصيًة شخصية وكانت
فيه يسمع لم بشخص وثق إذا رأيًا، رأيه بجانب يرى ال بنفسه، معتدُّ ، يََملُّ ال العمل عىل
حسبما ولكن ملرص، الخري يحب نزيه، النهاية، فإىل بإنسان الظن أساء وإذا قائل، قول
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عقيدًة ممتلئ — العموم عىل — باملرصيني الثقة قليل يراها، التي وبالطريقة هو يرى
يستطيع ال أنه يرى قوتهم، يف معتقد لألجانب، التعظيم كبري عيوبًا، مملوءون بأنهم
وإغضاب الخديو إغضاب من بأًسا يرى ال أقواهم، عىل أو عليهم باالعتماد إال الحكم
يستطيع ما أقىص منهم ينال أن يف أقىصجهده يبذل ذلك ومع إرضائهم، سبيل يف األمة
أخالقه فكانت مكَرًها. إال يعتزله ال للحكم الحب شديد — أمته لخري — برضاهم —

العرابية. للثورة التمهيد عوامل من هذه
أجر؛ غري من الرتع وحفر النيل، عىل الجسور كإقامة العامة، السخرة ألغى
غري يف ذلك ونفذ مقابل، غري من سيدهم أرض يف الفالحني كعمل الخاصة، والسخرة
وضيَّق السرية، فأساءوا للمديرين، العامة السلطة وأعطى األعيان؛ بذلك فأغضب هوادة،
بعضهم وسافر جهًرا، يعملون كانوا أن بعد ا رسٍّ فعملوا بعضها، وعطَّل الصحف، عىل
ملن والنياشني الرتب منحه يف الخديو وعارض عليه؛ الطعن يف الجرائد يصدر أوروبا إىل
األهايل ر سخَّ الذي املدير وعاقب عليه، فغضب رغباته، من كثري يف عارضه كما أهًال، يراهم
رجال أغضبت ترصفات وزارته ىف الحربية ناظر وترصف بالخديو. خاصة ترعٍة حفر يف
الشكايات، لتحقيق عسكري مجلس تشكيَل وأصحابه عرابي فطلب املرصيني، الجيش
فغضبوا ذلك، يف يمانع الذي هو أنه عنه أشيع ولكن مطلبهم؛ إجابة إىل رياض فمال

الحكم. عن يتخىل أن يريد ال وهو ذلك كل — عليه
أسباب اختلفت وإن الحال، تغيري وجوب يف تتفق وكلها واضطربت، األفكار تبلبلت
العدل يريدون والضباط الناس، تسخري يف سلطتهم رجوع يحبُّون فاألعيان طائفة، كل
أنه يف نظرهم لوجهة تأييد كله هذا أن يرون الرأي ذوي وبعض الرشاكسة؛ وبني بينهم
يرسهم ال األجانب وبعض رياض، عىل ناقم والخديو الشورى، نظام إال األموَر يصلح ال

العرابية. للثورة هيَّأ هذا كل املالية؛ األمور ضبط من رياض به قام ما
نظاٍم من الحكومة تغيري إىل الضباط بني عدٍل من العرابيني مطالب وتطورت
إىل اللتجائه بعزله املناداة إىل توفيق، الخديو عىل التهييج إىل شوري، نظاٍم إىل استبدادي
بني حركة من الحركة، واتسعت املغريين، صد سبيل يف للجهاد الدعوة إىل لحمايته، الدول
وغريهم، والزراع والتجار واألعيان العلماء تشمل واسعة وطنية حركة إىل والضباط الجند
تعمل فجامعة توفيق؛ الخديو محل ليحل أمري لصالح يعمل َمن الحركة وسط واندس
من ومنهم نضارة»، «أبو جريدة صاحب هؤالء ومن عيل، محمد بن حليم الربنس لصالح

وهكذا. الرسدار، باشا راتب هؤالء ومن إلعادته، إسماعيل الخديو لحساب يعمل
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واختصه نديم، هللا عبد عمل ا جدٍّ صغرية صورًة صورناه الذي الجو هذا يف
«التنكيت بدل «الطائف» جريدة اتخذ ومشعلها. وكاتبها الثورة خطيب فكان العرابيون
ترصفات تنقد قوية، عنيفة وبدأها القاهرة، إىل اإلسكندرية من مكانها ونقل والتبكيت»،
بؤس وترشح األرايض، عىل استوىل وكيف أرسف، كيف بالغة، جرأة يف إسماعيل الخديو
شاهده وما الرؤساء، من يلقونه الذي املهني والعذاب — أيامه يف — السخرة يف الفالحني
وكل والرضب، واإلعياء والبؤس، الجوع من قتىل الناس يخرُّ وكيف أحداث، من بنفسه

التعذيب.1 يف باملغاالة األعىل رئيسه حظوة ينال أن يريد رئٍيس
عن اإلصالح رضورة يف النواب آراء عن يُعربِّ الصحيفة هذه يف نديم هللا عبد وكان
تعترب أن املطبوعات، إدارة إىل النواب رئيس باشا سلطان وكتب النيابي. الحكم طريق
هذا ونُرش بذلك، اإلدارة فاعرتفت أفكارهم، عن املعربِّ النواب لسان «الطائف» جريدة
شهًرا. عطلته وتهييجه عنفه املطبوعات إدارة رأت ملا ولكن الداخلية؛ نظارة بأمر رسميٍّا
من ويشجع عاداها، َمن يذمُّ لها، الدعاية لسان العرابية الثورة يف «الطائف» أصبح
األوربيني فينقد بتطورها، ويتطور املرصية؛ الديار حمى بحامي «عرابي» ويلقب واالها،
ساخر. وتهكم الذع، أسلوب يف أحضانهم، يف الرتمائه توفيق الخديو وينقد وترصفاتهم،
القتال، عىل الجنود يحرض املعسكر إىل «الطائف» جريدة نقل الحرب كانت فإذا
يف اشتد األمر اشتد وكلما التربعات، خرب وينرش املؤونة، تقديم عىل الشعب ويحرض
يف يهرِّج وهو واحدة؛ إىل اثنتني إىل أربع من الظروف الشتداد صفحاته وقلَّت تهييجه.
إىل اإلنجليز وانتصار انتصار، أخبار إىل املرصيني هزيمة أخبار فيقلب الحرب أخبار
وإىل الصحافة، يف عمله هذا التسليم. وتم الهزيمة، تمت حتى كذلك وظل هزيمة؛ أخبار

الخطابة. يف عمله كان ذلك جانب
العجب، يستدعي ما اللسان ذالقة من وأعطى يخطب؛ مجتمٍع كل يف طاف فقد
نرش وقد انهياًال. واأللفاظ املعاني عليه وتنهال يتدفق حتى لسانه يحرك أن إال هو فما
املثل لهم وأعطى املحافل؛ يف يخطبوا أن الناشئة من كثريًا وعلَّم الخطابة، فن البالد يف
يف الخريية الجمعية مدرسة يف واألدب اإلنشاء يُعلم كان أيام ذلك بدأ وكفايته. بمقدرته

اإلسكندرية.

الشيخ ألفه كان املوضوع هذا يف كتاٍب عىل إسماعيل، عن فصوله يف اعتمد أنه يروي من الناس ومن 1

عبده. محمد
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النفوس يف رست ،(١٨٨٢ سنة فرباير ٧) توفيق عهد أول يف الدستور أُعلن فلما
ويرسم املايض، مفاسد كل سيُصلح النيابي الحكم أن الناس ل وأمَّ تُقدَّر؛ ال فرح هزة
يف الكثري الكالم يسمعوا أن الناس واشتاق — واملستقبل للحارض السعادة وسائل كل
فأقيمت بآمالهم؛ للناس يغنون الذين هم وجوقته نديم هللا عبد فكان املوضوع؛ هذا
الرَحى؛ قطب هو والنديم ليخطبوا، وصحبه هو النديم إليها يدعى الحفلة تلو الحفلة
ويتخذ عليه، يُعقب بعده النديم قام موضوًعا وتناول خطيٌب خطب وكلما أوًال، يخطب
والعلماء الضباط وكبار النظار يحرض الحفالت هذه ويف فيه؛ يُطنب موضوًعا كالمه من

عثمان. ومحمد الحمويل عبده من طربهم لهذا نفوسهم فتطرب واألعيان؛ والنواب
الجمعية يشكر ثم بقصيدة، «النديم» يفتتحها املقاصد جمعية تقيمها حفلٌة هذه
وعهد االستبداد عهد بني الفرق فيبني اللقاني إبراهيم ويتلوه بالدستور، احتفالها عىل
مصطفى الشاب يقوم ثم العهدين، بني الفروق موضوع يكمل النديم فيعقبه الشورى،
ويستحث والفنون، العلوم يف االجتهاد عىل الحث يف فيتكلم — بعد فيما باشا — ماهر
إىل بالدعوة ذلك ويختم املرابني، استغالل من األهايل يحمي أهيل بنك إنشاء عىل األغنياء
عبده محمد الشيخ يقوم ثم املوضوع، هذا يف يتكلم النديم بعده فيقوم واالتحاد، األلفة
ويحث املتعلمني؛ من النواب يكون أن بوجوب ويطالب النيابية؛ الحكومة مزايا فيبني
لحقوق املبيِّنة القوانني وسن والكتابة، القول حرية احرتام وعىل التعليم، تعميم عىل
فيتكلم إسحاق أديب يقوم ثم قوله، عىل معقبًا بعده «النديم» ويقوم وواجباتهم، األفراد
ثم النديم؛ ويتلوه للبالد، الخري يجلب ما كل يف النظار مع وتضامنهم النواب شعور يف
والثبات، االتحاد عىل الحث يف فيخطب زغلول)، باشا (فتحي صربي أفندي هللا فتح يقوم

االجتماع. هذا وينتهي
إليها بالدعوة ويقوم الخطب، هذه مثل فيها وتقال االجتماعات، هذه أمثال وتتكرر
طاهر، ومحمد يكن، وأحمد أباظة، وأحمد الوكيل، وإبراهيم محمود، كأحمد البلد كرباء
املوضوعات، بعض اختلفت وإن نديم هللا عبد عماُدها السابقة، الحفالت غرار عىل وكلها
الخوف مجانبة عىل والحث واالتحاد، القوة بأسباب التمسك إىل اللقاني إبراهيم كدعوة
إنشاء إىل والدعوة البالد، تمدِّن التي باملبادئ األخذ يف زغلول فتحي وخطبة والجبن؛

بالتعليم. عمله له يسمح لم من فيها يتعلم ليلية مدارس تفتح جمعية
الحفالت هذه وكلُّ الطراز. هذا عىل اإلسكندرية يف حفلة إىل نديم هللا عبد ويُدعى
فتنترش خطب من فيها دار ما خالصة فيها ويُذكر املرصية، الوقائع جريدة يف توصف

البالد. يف
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عبد خطب تحوَّلت العرابية، الثورة وكانت األمور، وتطورت الدستور، ُعطل فلما
والجيش وطلبته، األزهر يف مجتمع: كل يف يخطب وكان الثورة، موضوع إىل نديم هللا
عليهم ويطلع إال األغراض من لغرض مجتمٌع يكون فما «األفراح»، حفالت ويف وجنوده،
الثورة، موضوعات يف ويخطبون العايل املكان يعتلون ناشئته من وجماعٌة نديم هللا عبد
مع الفالني الفرح «يف يقول: الليلة؟ تغنِّي أين «املغنِّي» عثمان محمد ُسئل إذا كان حتى
خطبه: بعض يف مثًال فيقول التهريج من يتحرج ال املوقف هذا يف وهو نديم»، هللا عبد
الجانب، هذا ِمن قربص جزيرة مرماها يبلغ مدافعها أطلقت إذا اإلسكندرية طوابي إن
األساطيل جالت فكيفما اآلخر، الجانب من الجزيرة هذه تبلغ أطلقت إذا األستانة ومدافع
فيقول زغلول» «فتحي ويخطب الناس. فيصفق مدافعنا، رحمة تحت فهي اإلنكليزية
املواضيع، يف والتفنن والبيان العلم من خطبه يف التلميذ هذا أبدى ملا تعجبون أال النديم:
ماهر مصطفى ويخطب واحًدا؟! موضوًعا إال يتناول ال إنجلرتا خطيب جالدستون أن مع
ال فيها التلميذ استعداد مقدار هذا يكون أمًة أن الناس أيها «أُشهدكم النديم: فيقول

أمرها». يف أحد يغلبها
ينتقل بصحفه، وقلمها بخطبه، عهده يف األمة لسان نديم هللا عبد كان حال كل عىل
عىل وساعد األمة، من ممكن عدد أكرب يف ومشاعره آراءه نرش ، يملُّ وال يكلُّ وال األقاليم يف
االقتصادية األمور يف اإلصالح إىل ويتطلع الشوري، بالحكم يؤمن مرصي عام رأٍي نمو
املعاني، هذه يف الخاصة رسول الدين جمال السيد كان فإن والسياسية. واالجتماعية
الشعب، إىل الدين جمال إليها يدعو التي املعاني قطَّر العامة، رسول كان نديم هللا فعبد
جمال السيد كان مدرسته. يف والتلميذ كوخه، يف والفالح متجره، يف التاجر إىل وأوصلها
كالمه يف ولغته به، يحيط الذي والوسط وثقافته، نشأته يف أرستقراطيته بحكم الدين
والوسط والعلم النشأة يف ديمقراطيته بحكم نديم هللا عبد وكان الخاصة، معلِّم وكتابته،

العامة. معلم واللغة
عنها، واملسئولني أرضت، وما نفعت وما العرابية الثورة عىل الحكم بصدد اآلن لسنا
فورة إليها دعت التي أقواله تبخرت إذا إنه نقول: أن اآلن يعنينا ما وكل عليها، واملآخذ
هللا عبد نفع جوانب من كبري جانٌب لنا بقي وتهويشه، تهريجه أنواع وتبخرت الثورة
الظلم، من الشكوى يف وبحقهم الشعب يف الشعور إيقاظ وهو الحركة، هذه يف نديم
نوًعا هناك وأن أمامهم، مسئوًال يكون أن يجب الحاكم أن وإفهامهم بالعدل، واملطالبة
يشاء، ما يفعل الحاكم إرادة إىل كلها األمور رجوع من ألفوه: الذي غري الحكم من جديًدا
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نوابها، يف ممثًَّال بنفسها نفسها البالد حكم هو الجديد النوع وهذا يفعل، عما يُسأل وال
عند كانت قد معاٍن وهذه أجنبية، دولة ألية وال العلية، للدولة ال للمرصيني مرص وأن

العامة. يف نديم هللا وعبد الثورة فنرشتها ، الخاصة خاصة
وتنبهه بنفسه، وشعوره — ما حد إىل — العام الرأي فيقظة الثورة أخفقت ولنئ
وبني بينه قورن إذا األخص عىل ذلك ويتجىل يخفق، لم والسياسية االجتماعية حالته إىل

قبل. من حالته

٤

من أقىس الُخلقية الهزيمة وكانت املنَكرة، والهزيمة بالفشل العرابية الثورة انتهت
وبدأت ينارصهم، من أكثُر عنهم وتحول الحركة، قواد أكثر ذُلَّ فقد الحربية؛ الهزيمة
بخصمه، اإليقاع يف سعى عائلية أو مالية خصومة له كانت َمن وكل ، تدبُّ السعايات
والتهم، الدعاوى يف للنظر املشكَّلة املجالس وامتألت الثورة، أعمال من بعمٍل باتهامه
كثري استطاع ولنئ فعلوا. وما قالوا مما يتربءون الحركة يف اشرتكوا ممن كثري وأخذ
ال فُخَطبه ذلك، من شيئًا بمستطيع ليس نديم هللا فعبد نفسه، تربئة حاول أو منهم
عليه يُحكم أن حوكم إذا بد فال «الطائف»، جريدة يف عليه لة مسجَّ وأقواله أحد، ينساها

اإلعدام. أنها الظن أغلب وكان الزعماء، عىل ع ستوقَّ التي العقوبات بأشد
وبعثوها رسالة وكتبوا الخديو، من العفو يطلبوا أن معه ومن هو عرابي فكر لقد
فبعثوا نصوصها، بعض وا يغريِّ أن لهم بدا ثم إليه، لتقديمها اإلسكندرية إىل وفد مع
العريضَة رفض الخديو أن علم الدوَّار كفر إىل وصل فلما نديم؛ هللا عبد مع أخرى بصيغة
فأعد بالهالك، وأيقن القاهرة إىل «النديم» فعاد رجالها، بعض عىل بالقبض وأمر األوىل،
األرصاد، له وتضع الحكومة تجدُّ وذاب». ملح «فصُّ به وإذا واالختفاء، للهرب العدة
لرجال منشوًرا باشا ورياض باشا سلطان من كل ويبعث عنه؛ للبحث قوة كل وتوجه
والعقوبة عنه، يرشد ملن جنيه ألف مكافأة وتعلن عليه، للعثور والنشاط بالجد اإلدارة
يحتال أموره كل يف وهو أعوام، عرشة نحو ُسدى ذلك كل فيذهب يخفيه، ملن القصوى
منها أين رواياٍت ويمثِّل الحريري، مقامات يف الرسوجي زيد أبي حيل منها أين حيًال

املعروفة. البوليسية الروايات
القطر من املؤبد بالنفي غيابيٍّا حكًما عليه فأصدرت أمره، الحكومة أعيا لقد
حتى أياًما، ويفٍّ له صديق عند ويختفي بوالق إىل يذهب أمره أول هو ها املرصي.
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عينيه وربط حمراء، بعمامة واعتمَّ أحمر، «زعبوًطا» لبس وقد فيخرج الطلب، عنه يخفَّ
ونزل الطرق مشايخ من أنه وتصنع طويًال، عكاًزا بيده وأمسك لحيته، وأطال بمنديل

أحد. له يفطن فلم بنها، إىل خادمه مع سفينة يف
عاد إذا أنه «النديم» فأيقن أهله، إىل يرجع أن وأراد أميٍّا، وكان خادمه وجزع
العيل باهلل إال قوة وال حول «ال قائًال: فزع ثم يوًما، الجريدة يقرأ فأخذ أمره، انكشف
عني يرشد ملن جعلت قد الحكومة إن «النديم»: فقال أفزعه، عما الخادم فسأله العظيم»،
أكثر التنكر يف يبالغ وأخذ الخادم، فخاف آالف. خمسة برأسك يأتيها وملن جنيه، ألف
نفسه عن هو وقال االختفاء، مدة طول معه وظل الباب، هذا من واسرتاح سيده، من
بلباس بلد كلَّ أدخل متنكًرا، البالد يف فدرت مختفيًا مرص من «خرجُت الفرتة: هذه يف
مغربي إني قويل: من أدَّعيها، التي دعواي يوافق بلساٍن قرية كل يف وأتكلم مخصوص،
الدعوى يوافق إصالًحا لحيتي وأُصلح نجدي؛ أو رشقاوي أو فيومي أو مدني أو يمني أو
— السياحة دعوى عند آخر يف وأقرصها املشيخة، دعوى عند مكاٍن يف فأطيلها أيًضا؛
الشيخ اسمه كان فأحيانًا عزبة». يف وأسوِّدها قرية، يف رها وأحمِّ بلد، يف وأبيضها — مثًال
وهكذا، املغربي، عيل الحاج يس وأحيانًا الفيومي، محمد الشيخ وأحيانًا املدني، يوسف
يختلف ولكن النديم، مقدرة املقدرة ألن يعجبون فكانوا يعرفهم بمن يجتمع كان وأحيانًا

له». شبيه ال من جلَّ هللا «سبحان فيقولون: واللهجة، والصوت الشكل يف
يدَّعي؛ ملا وإتقانه ِحيله، يف مهارته منها: أموٌر، االختفاء هذا يف نجاحه عىل وساعد
يف وهو — مرة ادَّعى فكذلك. مدني أو محكم، مغربي بلسان تكلم مغربي أنه ادَّعى فإذا
فأرسل القاهرة، بلغت حتى واألدب العلم يف شهرته وذاعت يمني، عالم أنه — القرشية
ولم الجرائد بعض يف ذكره ورد َمثَل معنى عن ليسأله زغلول»؛ «سعد باشا رياض إليه

له.2 ه وفرسَّ يمني عالم أنه عىل فقابله معناه، يفهم
من برجل فاستعان طلبه، يف الحكومة جدَّ رأى أنه اختفائه يف مهارته من وكان
ونقلت إيطاليا، يف «ليفورنو» إىل هرب النديم أن عنه فأشاع به ويثق يعرفه الفرنسيني
إهمالهم عىل الضبط رجال الحكومُة وعنَّفت ذلك، الناس وصدَّق األهرام، جريدة الخرب هذا

من نوع واملشان: الحمام، يشبه طائر والورشان: امُلَشان» ُرَطب يأكل الَوَرشان «بِعلَّة هو املثل هذا 2

أن ويزعم رطبه يأكل فكان تمرهم، يحفظ أن لهم خادم إىل عهدوا جماعة أن وأصله التمر، أجود
آخر. يشء منه واملراد شيئًا يُظهر ملن يرضب وهو املثل، فقيل أكله، الورشان
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صاحب وكتب خدعة. إال ذلك كل يكن ولم الطلب، عنه فخفَّ الخروج، من تمكن حتى
نديم، هللا عبد مقر يف األقوال تعددت قد «إنه بسنتني: اختفائه بعد مرة املحروسة جريدة
زاعٍم ومن الغرب، طرابلس إىل فرَّ إنه قائل: وِمن اإليطالية، البالد إىل التجأ إنه قائل: فِمن
إىل السفر يف سارع إنه قوم: وقال نديًما، له وصار باملهدي واتصل السودان أتى أنه
ونرش األخرية، األيام يف باريس أتى أنه نعلم فيما والحقيقة بعرابي. لالجتماع «سيالن»
الضعف إليهم ونسب باملرصيني، وندد العرابية، الحرب ذكر عىل فيها أتى مقالة فيها

إلخ. … والجبن»
نزل وقد — عليهم تقيض املروءة بأن وإيمانهم عليه، الناس بعض عطف ومنها
باملال، أُغروا مهما االختفاء عىل يساعدوه وأن علموا، إذا أمره يُخفوا أن — بساحتهم
نزل فقد الهمرشي، محمد الشيخ وهو الغربية، بمديرية «الَعتَوة» عمدة من كان كالذي
منعزل مكان يف ونيًفا، سنوات ثالث داره يف وأقامه مثواه، فأكرم بنفسه، وعرَّفه عنده
له: وقالت أوالدها، أكرب زوجتُه دعت تويف فلما خادمه، ج وزوَّ وزوَّجه، خاص، باٌب له
بأن فوعدها الالجئ؟ وتحمي الجار تحفظ شهًما كأبيك تكون أم املكافأة يف تطمع هل
عندهم من فخرج واٍش، بوشاية «النديم» أحس حتى بذلك، ووىفَّ حفظه، يف كأبيه يكون

مروءتهم. حامًدا
فرصف فعرفه، البالد، بني تنقله يف والنديم ، رشكيسٍّ مركٍز مأمور مرًة وصادفه
ورسَم نقود من معه ما وأعطاه عرفتك، فقد لتنكرك رضورة ال وقال: به، اختىل ثم جنده

يُضبط. ال حتى طريقه يف السري خطة له
شديد إليه، صاروا ما يعرف ال وأخيه، وأمه ألبيه الحنني شديد أمره أول يف وكان
إليه آل ماذا باإلسكندرية، بيته يف تركها التي وأوراقه وتآليفه كتبه ملعرفة الشوق
الفرنيس فعرف باألخبار، ويأتيه ذلك كل يتعرف أن الفرنيس الصديق ط وسَّ ثم أمرها،
عند يقيم أباه وأن حولهم، ُوضعت واألرصاد لهم، تنكروا والناس تشتتت أرسته أن
ُرضبت عندما عاًما، عرش تسعة فيها أنفق التي وتآليفه كتبه وأن الريف يف له قريبة
من عربة يف وشحنها كبار، صناديق ثالث يف أبوه وضعها أهلها منها وهاجر اإلسكندرية
من املسافرون القطار عىل ازدحم الزيات كفر إىل وصلت فلما الحديدية، السكك عربات
النيل، يف بالعربة ما جميع يرموا أن إال املحطة رجال يسع فلم هائًال، ازدحاًما املهاجرين

العقلية. ثروته كل وفيها الثالثة الصناديق هذه ومنها
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منتظًما. اتصاًال وأخيه بأبيه يتصل كان الطلب عنه وخفَّ األحوال هدأت ملا ثم
وسط يسكن املندرة» «برية يف وهو األضحى عيد فهذا تنفرج، ثم أزماٌت عليه وتأتي
الذي خادمه ويأتيه الرضوري، القوت يجد وال زوجته، إال أحٌد يساكنه ال الغيطان،
أن إال هو فما العيد، يوم يف القوت وعدم والفقر البؤس له يشكو عنه بعيًدا يسكن
وبفتة وشيتًا وسمنًا وعسًال قمًحا بيته يمأل بما واملروءة الرب أهل من رجٌل له يبعث
ذلك من شيئًا ويبعث زوجته، للبس والحرير واألطلس أفندي، واليوسف القصب حتى
والتأليف، بالدراسة نفسه إكمال من مكَّنه ما الفراغ من له وأتيح … وزوجته للخادم
األيام هذه يف مكتبته وكانت الكتب، من يده إليه تصل ما قرأ قرية يف اطمأن إذا فكان
ألبي القرآن تفسري فكانت الرسيع: الرحيل داعي دعا إذا حملُها يسهل خفيفة مكتبًة
وجغرافية شميل، ألمني الرشقية املسألة يف و«الوايف» أبادي، الفريوز وقاموس السعود،
فكان والتاريخ، واألدب الدين يف له يِعنُّ فيما وألف رفاعة. الشيخ ترجمه الذي ملطربون
«إن يقول: الفرتة هذه يف له لصديق كتب األوىل. أيامه يف يستطعها لم عليه نعمًة هذا
إذا الليل به يأتي بما فكري أشغل ال صافية، رائقة وحالة وعافية، بخري فأنا عني سألت
ووقع املدة طول من أتألم وال واألكدار، الخطوب بتوايل ذهني أتعب وال بالنهار، كنت
فرتاني الحال؛ وحسنت األوحال، ت جفَّ انتهت متى مدة شدة لكل أن العتقادي الشدة؛
عقائد وأجمع األصول، علم يف فصول بكتابة أشتغل تارة — نديمي وقلمي كليمي، فكري
ووقتًا قصائد، صورة يف فرائد بنظم أشتغل وحينًا املنة، هلل بها تعظم بما السنة، أهل
األخبار وسري والسلوك، التصوف يف أكتب وآونًة مختلفة، فنون يف مؤتلفة رسائل أكتب
عىل األكوان أطوف ومرة اآلفاق، وجغرافية واألخالق العادات يف أكتب وزمنًا وامللوك،
اآلن يل تم وقد — الشفيع مدح يف البديع أنواع برشح أشتغل ويوًما الزمان، تاريخ سفينة
جعل كيف الخبري، اللطيف هللا رحمة آثار إىل فانظر وكبري؛ صغري بني مؤلًفا عرشون
وقد املعلوم، الوقت ذلك يف العلوم هذه أكتب كنت أتراني واملنة، للمنحة وسيلًة املحنة أيام
عرشة مربي من وأتعب رابع، كتفها عىل ثالث ِحجرها ويف اثنني، مرضعة من أشغل كنُت
األحوال، دراسة يف لييل وأقىض الجورنال، بتحرير النهار بعض أشتغل تابع، له وليس
أبناء ومراقبة اإلخوان وزيارة التعليمية، ومدارسها الخريية الجمعيات بمجالس مشتغًال
يحركها كآلة فكنت وليلة، يوًما الطعام نسيُت وربما والَعيلة، األهل نسيت وقد الزمان،
املؤلفات؟ هذه وأكتب للمخلَّفات أنظر كنت فمتى والنار، املاء دام ما له سكون ال البخار،
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ال��زف��ي��ر أص��اله ال��غ��ي��ر ف��ي م��ص��ي��ب��ت��ي ن��ار أن ول��و
م��ط��ي��ر ج��وٌّ ف��وق��ه��ا م��ن س��اح��ة ف��ي ل��ك��ن��ه��ا
ن��ك��ي��ر ب��ال ل��ل��ق��ض��اء ـ��ب��ري وص��ـ إي��م��ان��ي ص��ْدُق ه��و
ال��ب��ص��ي��ر م��والي ب��اب ف��ي ع��زي��م��ت��ي ج��ي��ِش ووق��وُف

وزوَّجه، «صالًحا»، فسماه اسمه غريَّ الذي «حسني» بخادمه بَرٍّا رحلته يف وكان
والتوحيد، الفقه مبادئ وعلَّمه القرآن، من سوٍر جملة ظه وحفَّ والكتابة، القراءة وعلَّمه

صاحبًا. واتخذه
وتلطمه زوجته عليه تغضب الوليد، منها يشيب ومحن بؤس أيام عليه وتواردت
نفسه إظهار أن — الحال هذه مع — رأى وربما ثناياه، تسقط تكاد حتى فمه عىل
خادمه زوجة مع زوجته تتخاصم وأحيانًا ويصالحها، اها يرتضَّ ثم عليه، أهون للحكومة
وأحيانًا بحيلة، ذلك كل فيتدارك أمره، تفضح بأن كلتاهما وتهدده الشحناء، وتشتد
مظلمة قاعة يف مرة اختفى لقد حتى واالختفاء، الحذر يف فيشتد يهدده بالخطر يشعر
ترعة، من لقربها أرضها من املاء يرشح مظلم، طويل رسداب من إال إليها يُتوصل ال
دخانًا، الحجرة يمأل بالجاز يُضاء صغري مصباح عىل إال والكتابة القراءة من يتمكن وال
يف الشديدة الرغبة مع الحال سوء به يبلغ وأحيانًا أشهر، تسعة نحو فيها ويستمر
ويتخذ السنط، قرظ بعض إليه ويضيف الفرن، هباب من الحرب يصنع أن الكتابة
يخفف ما املروءة أهل من يجد أن يعزِّيه صبور، ذلك كل عىل وهو الحجناء. من أقالمه
ويغمره بيته، يف يؤويه الشهداء» «بشباس الحالق معبْد» «فمحمد جرحه، ويضمد كربه،
يف يصاحبه بالبكاتوش الفالح جودة» و«أحمد أرسته، منه يحرم ما عليه وينفق بفضله،

للمخاطر. أجله من نفسه ويعرض الحالك، الظالم يف انتقاالته
أيًضا أمتعهم ما أكثر ما ولكن معه، الناَس وأتعب اختفائه، يف نفسه أتعب ما لشد

وسمره. ووعظه وفكاهاته بأحاديثه
حسن اسمه كان رجًال ولكن أمره، وكتم عمدتها فعرفه «بالجميزة»، نزل وأخريًا
الداخلية، وإىل الرساي إىل فكتب عرفه، — جاسوًسا استخدم ثم جنديٍّا كان — الفرارجي
حول وا فالتفُّ الجند من قوة ومعه الغربية حكمدار وكيُل وذهب عليه، بالقبض فأمرت
ُحسن من وكان فاستسلم. يستطع، فلم القديمة بحيله الهرب «النديم» وأراد البلدة،
اطلعوا لو توفيق الخديو يف شديد هجاء بعضها يف وكان أوراقه، إىل ينتهوا لم أنهم حظه
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ذي يف واختفاؤه (١٣٠٩ه)، سنة صفر يف عليه القبض وكان حياته. مجرى لتغريَّ عليها
قاسم ذاك إذ النيابة وكيل وكان معه، للتحقيق طنطا إىل وأُرسل (١٢٩٩ه). سنة القعدة
وأن يريد، كما ويضاء السجن، يف مكانه يُنظف بأن وأمر معاملته، فأحسن أمني، بك
التحقيق همُّ وكان عنده، من باملال وأمده يشاء، كما والدخان القهوة رشب من يُمكَّن
املنشاوي األخص وعىل يعرفونه، ال أو يعرفونه كانوا وهل آواه، َمن معرفة إىل متجًها
يعرفه، كان بأنه ليقر كثريًا النديم عىل ضيَّقوا فقد — أياًما عنده نزل وقد — باشا
أحٌد يكون أن اإلنكار كل أنكر ولكنه املنشاوي، ملعاقبة منفذ وجود عىل منهم حرًصا
إىل مرص عن وإبعاده عنه بالعفو توفيق الخديو أمر صدر ثم حقيقته. يعرف آواه ممن
لألدباء منتًدى جعلها داًرا بها واتخذ أهلها فأكرمه بها، ونزل يافا فاختار شاء. جهة أي
طبيعتها. حسن ويجتيل مزاراتها، إىل ويحج آثارها يشاهد فلسطني يف وطوَّف والعلماء،
،(١٨٩٢) سنة مرص إىل بالعودة له وسمح عنه، فعفا عباس، وتوىل توفيق مات ثم
عنيَّ وأخريًا واإلسكندرية، مرص بني وتردد يتجه، وأين يفعل فيما طويًال وفكر فعاد
جهاده. باب يف جديدة صفحًة فكانت «األستاذ»، مجلة بالقاهرة ينشئ أن وقرر اتجاهه،

٥

الثامنة يف ناشئ شابٌّ دقيقة، ظروًفا عباس الخديوي فيها توىل التي الظروف كانت
انتهت قد ومرص مرص، يف الحكم ليتوىل يتعلم حيث (فينا) من ُدعي عمره، من عرشة
من وتمكنوا نظامها، أسس ووضعوا احتاللها، إىل اإلنجليز واطمأن العرابية ثورتها
االستقالل آراء نفسه يف بُث قد الشاب وعباس شؤونها، من شأن كل عىل أيديهم وضع
جده عىل يعيب وهو فقدت؛ ما مرص السرتداد العمل عىل والعزم بالوطنية والشعور
وشباب ضعفهم، املعية رجال وعىل استسالمه، توفيق أبيه عىل ويعيب إرسافه، إسماعيل
الحسيني املسجد يف الجمعة لصالة الخديوي فيتوجه فيجاوبه، الشعور هذا يبلغه األمة
الجديدة بالسكة — املحتشدين من وغريهم الطلبة و«يتقدم حماسة، يف الشعب فيقابله
رجال الخديوي ويغري بأنفسهم»، ويجرُّونها جيادها ويُقصون الخديوية، العربة نحو —

ومبادئه. نفسه إىل أقرب هم ممن بغريهم املعية
ضعف إىل آلت التي املاضية سياستها يف بخطئها تشعر فرنسا كانت الوقت ذلك ويف
يكون أن فرأت فقدت، ما بعض السرتداد طريقٍة عن تبحث وأخذت مرص، يف نفوذها

«عباس». حول االلتفاف السبيل هذه من
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يعتمدون وهؤالء هؤالء وكل — االتجاه هذا وتتجه األسف، هذا تأسف كذلك وتركيا
األمور. صالح عند بالجالء إنجلرتا وعد عىل

لعباس بالنصح خفيٍّ طرٍف ِمن اإلنجليزي الربملان يف ح تلوِّ اإلنجليزية والحكومة
معهم. والتحالف اإلنجليز مساملة يف والده سياسة يتتبع أن

املديريات، يف الرحالت طريق من نفوذه ويوسع بالشعب يتصل عباس الخديو وأخذ
األعمال مبارشة إىل يميل أخذ كما واملدارس، املعاهد وزيارة والعلماء، األعيان ومقابلة
والجيش التعليم نظم عن التقارير بكتابة األخصائيني وتكليفه باملديرين، باالتصال بنفسه
ب وترسَّ كرومر، اللورد وبني بينه الجفاء من يشء ذلك أجل ومن ذلك بعد فبدا ذلك؛ وغري

الشعب. إىل ذلك بعد
املختلفة، األحزاب بذور توضع وبدأت مختلفة، تيارات البلد يف تظهر بدأت ذلك عند

املختلفة. الصحف اتجاهات بوضوح تتجىل وبدأت
يف رغبًة وإما إخالص، عن إما الخديوية، امليول وتنارص الوطنية الحرَكة تؤيد هذه
يف رغبة إما اإلنجليزية، السياسة تؤيد وهذه الفرنسية، للسياسة خدمة وإما االستفادٍة،

أيًضا. عقيدة عن وإما االستفادة
الصحف. يف واملناظرة املجالس يف الجدل يف ذلك أثر وظهر

الخديوي له سمح وقد ثانيًة، نديم» هللا «عبد ظهر بالسحب، اململوء األفق هذا يف
مرص شؤون من فاته ما ويدرس األحوال، يتعرف قليًال فمكث مرص، بدخول عباس
«إنها عنها: قال «األستاذ»، جريدة وإنشاء الغرض تحديد عىل عزمه صح ثم غيابه، مدة
األول العدد وظهر أسبوع، كل من الثالثاء يوم تصدر فكاهية»، تهذيبية علمية جريدة
ويتوىل تحريرها، هو يتوىل ،(١٨٩٢ سنة أغسطس ١٣١٠ه–٢٣ سنة صفر (أول يف منها
أما اإلدارية، العملية للسياسة تتعرض ال إنها منها: عدد أول يف ُكتب وقد إدارتها؛ أخوه

العلمي. موضوعها يف تدخل فإنها فن هي حيث من السياسة
موضوعها حيث من والتنكيت» «التبكيت لجريدته امتداًدا تُعدُّ أمرها أول يف وكانت
املرصي، املجتمع يف االجتماعية العيوب بنقد تعنى ما أكثر تُعنى فهي وأسلوبها،
تُحرَّر هي ثم عامة، وجهة من السيايس اإلصالح شؤون يف ذلك نحو أو مقال وفيها
املوضوعات يف العامية وباللغة اإلصالحية، السياسية املقاالت يف الفصحى العربية باللغة

االجتماعية.
فوجئ قد مخبئه من رجوعه بعد أنه يرى العهد هذا يف كتبه ما عىل واملطَّلع
الخمور، رشب يف قبل من معهوًدا يكن لم فإفراٌط البالد: يف الخلقي االنحالل من بموجة
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والبالد املدن يف ارات الخمَّ وانتشار العيَّابني، وعيب الناقدين بنقد الشاربني اكرتاث وعدم
من يُكثرَن فهنَّ بالحرية، النساء وشعور — طريقها عن لألموال األروام وابتزاز والقرى،
واالحتفاء فيها واإلفراط واملعاجني الحشيش ثم بزينتهن، متربجات الشوارع يف الخروج
وأعجب والشهوات، اللذات يف لالنهماك وسيًلة الحرية كلمة استعمال ثم بمجالسها؛
والتشدق بالقول، لسانه يلِّ يف أعمى تقليًدا لألوربي املرصي تقليد يف السقوط ذلك من
الثياب من املحبوك الضيِّق ولبس بالعربية، حديثه أثناء يف أجنبية كلمات باستخدامه
األمور هذه بتشجيعهم األوربيني واتهم جريء قوي أسلوٍب يف ذلك كل فنقَد اإلفرنجية؛
بث من وخلوَّها البالد، يف التعليم مناهج كذلك ونقد أخالقه، وتنحلَّ الرشق يسقط حتى
التي الخريية الجمعيات إنشاء عىل البالد أبناء وحثَّ املرصية، والعصبية القومية الروح

ذلك. ونحو النقص، هذا تَُسدُّ
من والرعب الدهشة أصابتهم األمة يف الرأي أويل من كثريًا أن من رأى مما وعجَب
وراء فمن ة العامَّ الشؤون يف تكلموا فإن دورهم، ولزموا أنفسهم، عىل فانطووا االحتالل،
فدعا يتجهون، أين يعرفون ال نفوسهم، مضطربًة أفكارهم، مبلبلًة الناس وتركوا حجاب،
يخطبون العامة املجامع يف العام بالرأي واختالطهم عزلتهم، من الرأي ذوي خروج إىل

أمرهم. من بصرية عىل يكونوا حتى يحدث، وما حدث ما ويرشحون فيهم،
النفوس ووجد — «األستاذ» من األوىل األعداد يف نديم» هللا «عبد كتب ذلك كل يف
فانترش الهادي؛ تلتمس ضالة الدليل، تنتظر حائرة كأنها الدعوات لهذه مستعدة
جريدة كأكرب آالف، ثالثة حول منه يُطبع كان فقد يتوقع، كان ما فاق انتشاًرا «األستاذ»

منه. األوىل األعداد طبع وأعيد ذاك، إذ يومية
رسائل فأتته الفصحى، العربية باللغة كلها الجريدة يحرر أن مرًة حاول وقد
وهو يسمعها والعامي بيتها، يف مقاالته تسمع املرأة ألن خطأه؛ له تذكر الكثرية االحتجاج
بنصحه؛ يتعظ وكثري نقده، من يستفيد وكلهم حقله، يف والفالح ومتجره، مصنعه يف

بعضها. يف عاميًة بعضها، يف فصيحة عربية كانت كما وأعادها رأيهم، عىل فنزل
الوطنية، الحركة ومنارصة السيايس، امليدان يف فشيئًا شيئًا تعلو نغمته نرى ثم
يناير ١٧ يف الصادر العدد يف نراه حتى االحتالل، ومناهضة عباس، الخديو ومؤازرة
جريء بمقال العدد ويفتتح الوطني، االتجاه هذا يف واضًحا قويٍّا يظهر ١٨٩٣ سنة
األوربية الصحف بعض يف ترتدد كانت كلمة وهي فعلنا»، لفعلتم مثلنا كنتم «لو عنوانه:
يصف يُكتب، ما أقوى من صفحة وعرشين ست يف املقال ويقع الرشقيني، بها يخاطبون
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يف بالغربيني د ويندِّ ذلك، إىل وما االستعمار، ووسائل الرشق وحالة الغرب حالة فيها
يف تنرشه وما لرقيها، الغربية األمم تفعل ما ويرشح غفلتهم، يف وبالرشقيني أساليبهم،
االلتفاف إىل ويدعو وتواكلهم، تخاذلهم يف املرصيون يفعله وما النحاللها، الرشق أمم
«وبالجملة بقوله: املقال ويختم الرشقية، حقوقه عىل باملحافظة ومطالبته الخديوي حول
الكلمة وجمعنا بعضنا، أزر وشددنا الخرق، هذا رفأنا فإن — الزبى السيل بلغ فقد
أنتم، وأنتم نحن، نحن ألوربا: نقول أن أمكننا وتركية، وعربية وشامية مرصيًة الرشقية،
أن ألوربا حق فريق، بعد فريًقا باألجنبي واللياذ والتخاذل التضاد هذا عىل بقينا وإن

فعلنا». لفعلتم ِمثَلنا كنتم «لو قولها: يف وتصدق بالدنا، من تطردنا
كانت التي الحوادث عىل واملطَّلع التالية. األعداد يف كذلك النغمة هذه عىل واستمر
ففي أزمات. من يحدث ملا صًدى كانت النغمة هذه علو أن يرى األيام، تلك يف تجري
سنة يناير ١٥ ففي كرومر؛ واللورد عباس الخديو بني الجفاء اشتد بعينها األيام هذه
فخري حسني إىل وعهد مرضه، فرصة منتهًزا فهمي، باشا مصطفى الخديو أقال ١٨٩٣
رأيه، أخذ غري من الوزارة تعني أن يف كرومر اللورد فعارض الوزارة، بتشكيل باشا
باستقالة املسألة وانتهت شديًدا، إنذاًرا الخديوي إنجلرتا وأنذرت والرد، األخذ واشتدَّ
الشعب، يف الخرب وانترش كرومر. اللورد أشار حسبما باشا رياض وتعيني فخري حسني
أثر وظهر موقفه، يف تأييده يف الُخَطَب تلقي يناير ١٨ يف الخديوي عىل الوفود فأقبلت
نرى فيما السبب هو هذا فكان الوطنية، الحركة تنارص التي الجرائد يف واضًحا ذلك
للجرائد ومنازلته للخديو، ومنارصته بعدها، وما األيام تلك يف النديم مقاالت حرارة من

ووضوح. قوة يف املخالفة
األزهر علماء فينقد االجتماعية، اإلصالحات اقرتاحات يف يتوسع — هذا مع — وهو
إلصالح واسًعا برنامًجا ويضع فيها، يجري وما بالدنيا معرفتهم وعدم انزوائهم يف
وفوىض صحيح، علمي أساٍس عىل إصالحها ووجوب وتأخرها، مرص يف والزراعة األزهر،
واألوهام، والخرافات نقصها، ويُكمل كيانها يحفظ مجمع إنشاء ووجوب العربية، اللغة

إلخ. … وعيوب مخاٍز من فيها يجري وما الصوفية والطرق
الهند يف سياستهم يف رصاحًة اإلنجليز ينقد فأخذ أخرى، طبقًة نغمته علت ثم
إن ويقول: التبشري، وطرق املبرشين عىل الناس ويهيِّج بهم، يلوذ من ويسبُّ ومرص،
مذهبه يف له املخالفة الجرائد عليه فتألَّبت ورائهم، ِمن أالعيبها وتلعب تؤيدهم السياسة
وغريهم، املسلمني بني لفتنٍة البالد يُعدُّ إنه وقالت: منه، وحذرت وعربية إنجليزية من
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لثورة ويهيئ واألجانب، املرصيني بني الضغائن ويحرِّك وبعض، بعضهم املرصيني وبني
ساءت وإال منه، حذرهم يأخذوا أن اإلنجليز من األمر أويل ونصحت العرابية، كالثورة
إنه وقالت: نيوز، والدييل كالتيمس، اإلنجليزية الجرائد بعض به رت وشهَّ العاقبة.
ودافع املقطم، وأيدتها مهيِّج، ثوري وإنه األوربيني، أعمال لجميع مقبح للدين، متعصب
منازلة يف جهًدا هو يأُل ولم الفرنسية؛ الجرائد وبعض والوطن واألهرام املؤيد عنه
أيام ألوانًا العذاب يف القى فقد له، يجري بما املباالة عدم وإعالن بهم، والتشهري خصومه
قد كان ذلك يف له قصيدة نرش وأعاد لقي، ما إىل بالقياس هنيِّ سيناله ما فكل اختفائه،

منها: مخبئه يف أنشأها

ُش��ف��ي��ن��ا خ��ط��ٍب إل��ى ُع��دن��ا ف��إن م��رْض��ن��ا ص��اف��ان��ا ال��ده��ر م��ا إذا
ي��ق��ي��ن��ا زدن��ا ال��ب��الد زاد ف��إن يَ��ق��ي��ن��ا ج��ل��ٍد ع��ل��ى ِج��ل��ٌد ل��ن��ا
ح��ن��ي��ن��ا يَ��ن��ظ��رن��ا ح��ي��ن ف��يُ��ظ��ه��ر أج��ب��ن��ا ن��ادان��ا ال��م��ج��د م��ا إذا
ال��ح��زي��ن��ا ويُ��ن��س��ي��ن��ا ال��ب��اك��ي ع��ن ال��ت��غ��نَّ��ي ف��يُ��ل��ه��ي��ن��ا ي��غ��نِّ��ي��ن��ا
رزي��ن��ا ق��ل��بً��ا ال��ق��ض��ا ي��ل��ق��ى ن��ع��م ُرزئ��ن��ا إذا ال��س��اخ��ط��ي��ن ول��س��ن��ا
نَ��ِه��ي��ن��ا أن نُ��ه��ي��ن��ا ول��ك��نَّ��ا ح��ل��ْم��ن��ا ب��ن��ا ال��زم��ان ط��اش إذا

يحمي أن يستطع ولم فأطاع، نفيَه عباس الخديو من كرومر اللورد طلب وأخريًا
.١٨٩٣ سنة يونيه ١٣ يف صدر منه عدد آخر يف قرَّاءه «األستاذ» وودَّع يحميه، كان من
أُغلق أجله من الذي الحقيقي السبب وداعه يف يذكر ولم عام؛ من أقل عمره فكان
يف وقال االستشفاء؛ إىل وحاجته املرض ذلك سبب إن قال: بل صاحبه، ونُفي «األستاذ»
فصول يف يراه بما يتلذذ والعاقل األهوال، ملصابرة إال الرجال ُخِلَقِت وما وداعه: آخر
الظواهر، عند الواقفني أعني يف وكدًرا صعوبًة املبدأ كان وإن والجاللة، العظم من تاريخه

قائًال: إخواني أودع فإني هذا وعىل

إل��ي��ك��ُم وال��خ��ل��وُد ل��ق��اك��م أُح��ب أن��ن��ي ي��ع��ل��ُم وال��ل��ُه أودِّع��ك��م
ع��ل��ي��ك��ُم ف��ال��س��الم ت��ع��دَّت دواٍع وإن��م��ا ال��رح��ي��ل ك��ان ق��ًل��ى ع��ن وم��ا

«كان اسمه املخبأ يف وهو ألفه كتاٍب من صفحاٍت «لألستاذ» ملحًقا ينرش وكان
عرض تدوينه من يريد كان نرشه. — األسف مع — يتم ولم بعُد فيما ُجمع ويكون»،
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فيه ملتزًما واإلنسانية، والتاريخية واألدبية والسياسية واللغوية الدينية أفكاره خالصة
أحداث، من مرص يف شاهده ما فيه ذاكًرا جنس، أو لدين التعصب وعدم الفكر، حرية

علل. من وراءها ما مبينًا
الثورة ُقبيل باريس من أتى فرنيس صديق له كان إذ قصيص، نمط عىل ووضعه
يف نديم هللا عبد وعرف حوادثها، متتبًعا مرص يف وأقام والرتكية، العربية وتعلم العرابية،
البلدة من قريبة عزبة له وكان الصلة، بينهما وتوثقت هجرية ١٢٩٢ سنة اإلسكندرية
قضاء يف ويخدمه يزوره الفرنيسُّ وكان مخبئه. يف به فاتصل «النديم»، فيها اختبأ التي
ويكون» «كان كتابه فبنى والسياسة، الدين يف بينهما الحديث يدور ما وكثريًا أغراضه،
أصول يف كان نُرش ما وأكثر وجدل، حديث من بينهما يدور كان ما فيه ن ودوَّ هذا، عىل
يف أحواله عن أخبار بعض ذلك يتخلل واإلسالم، واملسيحية اليهودية وتاريخ األديان،
بينه حال «األستاذ» جريدة إقفال أن له يؤسف ومما سياسية. نظراٍت وبعض مخبئه،
عميق نظر عىل يدل عنه نرش وما الكتاب؛ من املرصي والتاريخ السيايس القسم نرش وبني

والرشقيني. ملرص الخري بحب جيَّاشة وعاطفة لطيفة، دينية وسماحة واسع، واطَِّالع

٦

خمسًة املرصية الحكومة له ورتَّبت عنه، العفو قبل كان حيث يافا، إىل «النديم» خرج
بسياسية يتصل الجرائد يف شيئًا يكتب أالٍّ رشط عىل بها، يعيش شهريٍّا جنيًها وعرشين

مرص.
الدولة سياسة يف يطعن بأنه الوشاة به وىش حتى يافا يف أشهر أربعة لبث وما

أيًضا. بإبعاده األمر فصدر السلطان، ويلمز الَعليَّة
أرايض من أرض أي وال تقبله مرص فال يستقر، أين يعرف ال األرض يذرع هو فها

مشكلته. تُحل حتى أياًما باإلسكندرية ونزل تُِحلُّه، العثمانية الدولة
وأنشئوا ومرص، أوروبا إىل سافروا قد ذاك إذ العثمانيني أحرار من كثري كان وقد
من فكان مرٍّا، نقًدا السلطان وينقدون الدولة، وبإصالح بالدستور يُطالبون الجرائد
يف اإلقامة إليهم ويحبب الناقمني، يسرتيضهؤالء أن األوقات بعض يف الحميد عبد سياسة
املناصب بعض إليهم ويسند الواسع، الرزق عليهم ويُجري وبرصه، سمعه تحت األستانة
كبري، عدد واللسان العلم أرباب من األستانة يف فاحتشد رضاهم، ويستجلب أذاهم فيتقي
أن فكان وساستها، وشعرائها الرتك أدباء من وغريه األفغاني الدين جمال السيد منهم
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فقبلت. املعاملة هذه نديم هللا عبد تعامل أن العلية الدولة عىل أشار باشا مختار الغازي
العايل بالباب للمطبوعات مفتًشا بتعيينه السلطانية اإلرادة وصدرت األستانة، إىل وسافر
— مرص من يتقاضاها التي والعرشين الخمسة إىل مضافة مجيديًا، جنيًها ٤٥ بمرتب
ُعرف املنصورة أيام ومن وأقاربه، أهله من يربه ومن وإخوانه، نفسه عىل ذلك كل ينفق

اليد. أخرق واللسان، القلم صناع بأنه
األمر وغايُة األفغاني، الدين جمال مثله يف دخل الذي القفص فدخل األستانة، دخل
بمقدار يختلفان حديد، من واسع النديم وقفص ذهب، من ضيِّق الدين جمال قفص أن
بيت له ص يُخصَّ الدين جمال فالسيد ونسبه، وحسبه ومكانته منهما كل ِمن الخطر
وتُعرض الشهر، يف لرية ٧٥ عليه ويجرى وحشم، وخدم عربة أمره تحت ويُجعل فخم،
وأربعني بخمسة للمطبوعات مفتًشا يُعنيَّ نديم هللا وعبد فيأبى، اإلسالم مشيخة عليه
ونسبه، وحسبه طبعه يف سيد الدين جمال فالسيد َغْرَو؛ وال — خدم وال بيت وال لرية،
تحليتهما من القَدر شاء بما إال عنهما يقلُّ ال والسطان، للشاه قرينًا نفسه يَُعدُّ كان
إال يمتاز ال وخادمه، الشعب وابن الشعب من أنه يرى نديم هللا وعبد منه، وعطله بامللك
يخطب بأنه شعر اإلصالح إىل الدين جمال السيد دعا إذا وَلَسن. ذكاء من هللا منحه بما
بأنه شعر «النديم» دعا وإذا وقور؛ غضوب وهو عليهم، يُرشف مكان أعىل من الناس
جليًال الدين جمال كان ولهذا ويصلحهم. منهم ويضحك لهم يضحك وسطهم يف واقف
النديم وكان بالسياط، يرضبهم وكأنه الناس وينصح وخشية، رهبة يف لقوله يُسمع
مرصعىل الناسيف أسُف كان ولذلك ومرح؛ فرح يف قولُه ويُقبل باالبتسام، يقابَل محبوبًا
الخاصة يف الدين جمال سؤدد ألن الدين؛ جمال فراق عىل أسفهم من أكثر النديم فراق

العامة. يف النديم وسؤدد
دائًما يُتعب كان الذي وهو للمطبوعات مفتش «وظيفة» «النديم» يقبل أن وعجيب
فيه يتحكم أن يأبى كان الذي وهو الصف، يف يتحكم أن يرَىض وأن املطبوعات؛ إدارة
ولكن الحريه!! لتأييد داعيًة كان أن بعد الحرية، لتقييد أداًة يكون أن يرىض وأن أحد؛
الخمس يُمنح أن منها الغرض وكان محضة، صورة كانت «الوظيفة» أن هذا من يخفف

وضيع. غري مظهٍر يف لرية واألربعني
وال تهييج وال كتابة، وال خطابة فال مواهبه؛ كل ُعطِّلت قد األستانة يف هو ها
الدين، جمال السيد مجلس إال عنه يُفرِّج ال منه، يختنق يكاد وسط يف وهو تحميس،

قفصه. صاحبه إىل يشكو وكلٌّ ويسامره، يحادثه
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يهدأ؟! أن اللسان هذا لصاحب أنَّى ولكن
جمال السيد معه فيها وقع كما الصيَّادي، الهدى أبي مع الخصومة يف وقع لقد
عاداه. ملن فويل «النديم» أما الشخصية، الخصومة يف اللسان عفُّ السيد ولكن الدين؛

الحميد عبد عهد يف العثمانية الدولة أُرِّخت إذا العجب، من عجبًا الهدى أبو كان
يف اسمه يرون الباقية، الصفحات وراء مسترتًا وكان تاريخها، صفحات من كثريًا احتل
حل يف الوالة إليه ويتقرب والجزائر، وتونس والعراق مرصوسوريا من اململكة أنحاء كل

قدير. يشء كل عىل أنه القدر به أثبت — عظيمة كل
ذكيٍّا ماهًرا وكان األستانة، إىل املقادير دفعته والحسب، املال فقري حلب، من سوريٌّ
عىل فتغلَّب تُؤتَى، أين ومن الناس نفوس معرفة عىل قادًرا العزيمة، مايض املحيَّا، وسيم
بأعىل نسبه فربط ومشيختها، والطرق وتفسرياته، بأحالمه الحميد عبد السلطان عقل
يعبأ ال الكثريون، األتباع له رفاعي الطريقة يف وهو علوي، هاشمي قريش فهو نسب،
املال. عز من أقوى عنده والسلطة الجاه عز ألن ويستدين؛ فينفقه كثرة عىل يأتيه باملال
والوالية الدين عند يقف لم استغالل. أمهر فيستغلها األخبار، بكل له تأتي أعنٌي له
حد فال يحلم والعسكرية. واإلدارية السياسية الشؤون إىل نفوذه مدَّ بل والصوفية،
و«سيد العثمانيني» «وحامي امللك»، «مستشار ي ُسمِّ لبطشه. حدَّ فال ويبطش لحلمه،
عىل له عونًا فكانوا واألدباء. والعلماء واألعيان والوجهاء األمراء من كثريًا استمال العرب»
العلم. شهرة يريد حني الكتَب بهم ويؤلف البطش، يريد حني بهم يبطش أراد. ما كل

حديث. وحسن وسماحة كرٍم إىل والشعر، األدب يريد حني القصائد بهم ويَنظم
طريقه، من أتى ما والحق ألمره. تخضع وأن لشخصه، ر تُسخَّ أن يجب كلها الدنيا

حر. كل وخصيم إصالح، كل عدو — غريه طريق من أتى ما والباطل
املنفى. بؤس ويف الفقر، ذل ويف البحار، أعماق ويف السجون، يف ضحايا من له كم

السلطان. أمر وأبطل أَمره أنفذ وكم العظماء، وتهابه األمراء، تتملقه
فأوفاه!! املطالب يف وبالغ فاسرتضاه، الحميد عبد عىل تدلل وكم

ويُطلق وينازله، يخاصمه أن نديم هللا عبد يتحرز لم الذي الصيادي الهدى أبو هذا
ف يرشِّ ال كتاب وهو حياته، يف ينرش لم «املسامري». اه سمَّ كتابًا فيه ووضع لسانه. فيه
«الغجرية» املرأة بأسلوب أشبه أسلوبًا فيه استعمل ألنه نديم؛ هللا عبد وال الصيادي
و«السيف»، منيتي»، «حمارة جريدة أسلوب من أقذر أسلوب هو الحارات، أحط يف
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الخالص عىل هللا حمدنا والتي الهجاء، يف املقذعة الجرائد من ذلك إىل وما و«الصاعقة».
فعل. فيما هللا فسامحه ذوقنا. برقي منها

له، هجاءً أيًضا فيه أن الحميد عبد السلطان فأبلغ الكتاب، هذا أمر الهدى أبا وبلغ
بالسيد متصًال كان الذي كرتيش»، «جورج واستطاع جدوى، غري من طويًال عنه فبُحث

يطبعه. ثم مرص، إىل به ويفر ويخفيه به يحتفظ أن و«النديم»، الدين جمال
العلة، عليه واشتدت بالسل، أصيب فقد طويًال، األستانة يف «النديم» حياة تطل لم
فيه مىش كبريًا احتفاًال بجنازته واحتُفل (١٨٩٦م)، سنة أكتوبر من العارش يف فمات
يف أفندي يحيى مدفن يف وُدفن — أشهر بعد ربه إىل لحقه الذي — الدين جمال السيد
يدركاه لم ولكن إليه، فسافرا مرضه، بشدة علما قد وأخوه أمه وكانت «باشكطاش»،
الحزن إال يدهما يف وليس فعادا نُهب؛ قد له يشء وكل وأثاثه متاعه ووجدوا ميتًا، إال

واألىس.
عمر ولكنه الطويل، بالعمر يكن فلم عمره، من والخمسني الرابعة نحو يف مات
رجال وخري وأبكاهم، وأضحكهم بأفكاره، وهيَّجهم بقلمه، الناس غذَّى فطاملا عريض،
أكثر منهم فنال الصحافة، رجال من خصومه ونازل السياسة، رجال بال وأقلق الرشطة،
هدأه حتى كان؛ حال أي عىل وال حلَّ، حيث قلم وال لسان له يهدأ ولم منه، نالوا مما

ثائر. كل يهدِّئ الذي املوت
عظيًما!!! كان فقد عليه أُخذ مهما

االجتماعي اإلصالح من أبوابًا و«األستاذ» والتنكيت» «التبكيت جريدته للناسيف فتح
فسار ذلك، إىل وما الخلقي، واالنحالل والصناعة، واللغة والزراعة، التعليم يف مغلقة كانت

أثره. عىل املصلحون
وكان و«النيل»، و«املؤيد»، و«األهرام»، «املقطم»، عهده يف املعروفة الجرائد وكانت
ومن الوطنية الحركة يؤيد ما ومنها ويؤيده، االحتالل يسالم ما منها اتجاهات: ثالثة لها
واالرتباط اإلسالمية والنزعة الوطنية الحركة يؤيد ما ومنها الفرنسية؛ السياسة ورائها
والوقار. والرزانة الهدوء من يشء يف نظره وجهة يعرض منها وكل العثمانية، بالدولة
الحركة ونارص لألوروبيني، وال لرتكيا ال للمرصيني، مرص أن إىل دعا «األستاذ» طلع فلما
االحتالل بعد الخوف غلبهم الذين ودعا البالد، أمري الخديو حول وااللتفاف الوطنية
إىل ودعا ليوقظوه، بالجمهور ويتصلوا عنهم، الخوف ويمسحوا مكامنهم من يربزوا أن
سبيل يسلك ولم برنامجه. حزب ولكل حزبها، جريدة لكل يكون حتى األحزاب تأليف
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والحدة حدة، النغمة وزادت نغمًة، الطنبور يف زاد بل معارصوه، سلكه كما الهدوء
ينبه العايل والصوت الغضب؛ يبعث والغضب األخرى، الجرائد من الحدة استتبعت منه
بعض عن بعضها يميز قوي، شديد جديد لون الجرائد يف فكان النائم، ويوقظ األفكار،
موقظ أكرب العامة املسائل يف املتتابع الجدل وهذا الحدة هذه وكانت وجالء. وضوح يف
وهؤالء، هؤالء منه يريد غاية وأي ينفعه، وما يرضه وما موقفه يُفهمه النائم العام للرأي

ذلك. يف الكبري الفضل وللنديم قوته، إىل السبيل وكيف ضعفه، ومواطن
والنغمة، االتجاه منها تعلَّم كامل، ملصطفى األستاذ هي «األستاذ» جريدة وكانت

والظروف. واألحداث الزمن بحكم واألسلوب الثقافة حيث من اختلفا وإن
كان أنه تهريجه من وكان قبل. رأينا كالذي التهريج من يشء «النديم» يف كان نعم
والقفطان، الجبة لبس االختفاء بعد ظهر فلما اإلفرنجية، الثياب يرتدي أمره أول يف
من وكثريٌ عيل، بن الحسن إىل ينتسب إدرييس رشيف أنه وادَّعى خرضاء، بعمامة واعتم
حيث من النقص، بمركَّب شعوره هذا إىل دعاه ذلك،وربما ينكر الحقيقة عىل الواقفني
الذي الوسط وحالة االستخفاء، أيام التصنع من عليه مرن وما املتواضعة، الفقرية نشأته
ال بكله يقدَّر فالعظيم هذا ومع — الحسب ذا أو الثراء ذا إال د يمجِّ ال أنه من فيه عاش

ببعضه.
شِهيَّ «كان تيمور: باشا أحمد املرحوم فيه قال َلَسنه. وقوة ذكائه يف عظمته كانت
إقاماته آخر يف مرة لقيته يوجز. لم أنه املحدَّث ودَّ أوجز إذا الفكاهة، حلو الحديث،
من فأقل شعره أما الجاحظ. وقبح سحبان، وفصاحة إياس، ذكاء يف رجًال فرأيت بمرص

هذا». عرصنا يف القصوى الغاية ولسانه لسانه، من أقل ونثره نثره،
بديهته، ورسعة والجدل، املناظرة يف حجته بقوة يُعجب الدين جمال السيد وكان
خطب إن معانيها بإزاء محكًما وضًعا األلفاظ ووضعه دليله، ووضوح عارضته، وشدة

كتب. أو
وال خوف غري يف الكرباء ومنازلة العظماء مواجهة يلذُّه يخاف؛ ال شجاع هو ثم
وال بالقوة يعبأ ال ومالطفتهم، ومؤانستهم ومضاحكتهم العامة مع تواضع إىل َوجل،

الكارثة. كانت لسانه عليه وسلَّط أحًدا نازَل فإذا البطش، يخاف
الذي وسلطانه جاهه ولكلٍّ الصيادي، الهدى وأبا واالحتالل، توفيق الخديو نازل
وصل وما أتلفه، أتاه ما فمه، إىل يده من يعيش فقري وهو ذلك كل الكثريين، أعناق أذل
بطانًا. وتروح خماًصا تغدو الطري يرزق كما يرزقه الذي ربه عىل معتمًدا بدَّده، يده إىل
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يف جميًعا أوالده موت يف السبب هو ذلك كان وربما العلل، كثري الجسم ضعيف
وسكينة وعائشة، وفاطمة وإلياس، وعثمان، بمحمد، االختفاء قبل ُرزق فقد طفولتهم،
فهو هذا ومع طويًال. يِعش لم وكلهم وريٍّا. بحفصة، االختفاء أيام ُرزق كما وخديجة.

الحركة. دائم العمل دائب — مرضه عىل —
بالولد. اسمه تخليد ُحرم أن بعد بالعمل، اسمه يُخلد أن يود ملل. وال كلل يعرتيه ال
«أخذُت نفسه: عن حدث كما فكان حوله. يشء كل يف والتجربة بالخربة نفسه أعد
البالد، أعيان وعارشُت الحكام، وداخلُت األمراء، وخالطُت األدباء، وجالسُت العلماء، عن
جهالة، من فيه هم ما وأدركُت الصغرية، واملهن والفالحة الصناعة برجال وامتزجُت
يف انطبع بما وأملمت الرشقيني، متفرنجة من كثريًا وخالطُت يرجون. وماذا يتأملون، ومم
الغرب، يف املتعلمني الرشقيني أفاضل من ا جمٍّ وصاحبُت الغربيني. أشعة من صدروهم
أو عالية أفكارهم ورأيُت الغربيني من كثريًا وعرفُت وظيفتهم. يف أقدامهم ثبتت ممن
وسربُت التجار، بأكابر واختلطُت لهم، املقصودة والغاية بالرشقيني، يختص فيما سافلة
جنًسا املتباينة األجناس من بلفيف وامتزجُت السياسة. أو املعاملة يف السري من عليه هم ما
واألدب، والتاريخ والحكمة اختالفها، عىل األديان كتب بقراءة واشتغلُت ودينًا، ووطنًا
برهًة. واتجرُت زمنًا. املرصية الحكومة يف واستُخدمُت مدًة، الجرائد بمطالعة وتعلَّقُت
واتخذُت — آونة والجرائد وبالخطابة وقتًا، بالتدريس األفكار وخدمُت حينًا. وفلحُت
يف الشيخوخة نحول كساني بعناءٍ إليه وصلت الذي املقصد لهذا وسائل املتاعب هذه
فصورتي السوداء، الشباب صبغة بدل األبيض الهرم بتاج وتَوجني الصبا، بضاضة زمن

وثالثني». تسعة إال األعوام من تشهد لم وحقيقتي السبعني، أبناء هيئة تُريك
الخري يعتقد حسبما ألمته نفسه باع مبدئه، عىل ثباته فيه يشءٍ أعظم كان وربما
العرابية الثورة زعماء هؤالء مواقفه. مثل يف تحول من كثرة عىل ذلك عن يتحول ولم لها،
وخضعوا، عادوا وعوقبوا إنكارهم ينفعهم لم فلما فعلوا. ما ينكروا أن أمرهم أول حاولوا
وكان األهوال. مخبئه يف ولقي قال، ما ينكر فلم هو أما ومهاودة. مساملة يف وعاشوا
ويُنفى يجاهد، ظل ولكنه عليه. لوم فال هدأ وإذا يهدأ، أن كله ذلك لقي بمن جديًرا
مواله. لقي حتى يَطمع، فال ع ويُطمَّ يَحذر، فال ويُحذَّر فيجاهد، عنه ويعفى فيجاهد،

هللا. رحمه
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فيها كانت الكواكبي فأرسة وماله؛ وجاهه وعلمه وحسبه بنسبه يعتز «حلب» يف بيت من
يف املدرسني أحد وأبوه الكواكبية، املدرسة تسمى مدرسة ولها حلب، يف األرشاف نقابة

فيها. الكواكبية واملدرسة بحلب األموي الجامع
الصغائر، من وأنفة وشمم وإباء عزة من تقاليده يف وما بيتُه تربيته عىل تعاون
ُعِرَفت الرشق، يف النساء نوادر من وكانت صغري، وهو والدته وفاة بعد تعهدته له وخالة
الحق، إىل ميل من عليها ُفِطَر التي فطرته ذلك، وقبل العقل. وكرب والكياسة باألدب

الصالحة. للرتبية واالستجابة الخري وحب
ال حتى اللسان مؤدَّب نقده. األخالق ناقد عىل يستعيص رجًال منه جعل هذا كل
السالم عليه ألقي لو حتى دقيًقا، وزنًا بها ينطق أن قبل الكلمة يزن هفوة، عليه تؤخذ
ثم حديثه، يتم حتى وانتظر سكت أحد قاطعه إذا حديثه، يف متزن اإلجابة؟ يف لفكر
وال مطمع يخدعها ال النفس نزيه محدثه، بذلك فيؤدب كالمه، من انقطع ما يصل
وضياع سجن من شجاعته عليه جرَّت مهما ويفعل، يقول فيما شجاع منصب، يغريها
والفقراء، للبائسني متواضع — الكرباء عىل وصلفه وعزته أنفته مع — وهو وترشيد، مال
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الحق وحب الهادئ، والتفكري االتزان يجالسه من عىل يشع الضعفاء، بجانب دائًما يقف
للفضيلة. والتضحية املبدأ، ونرصة

بحلب أرسته مدرسة يف ودين عربية لغة الدينيون، زمانه ناشئة يتعلَّم كان كما تعلَّم
من يُقرأ فيما األزهرية الطريقة عىل تسري مدرسة وكانت — الكواكبية» «املدرسة —
والطبيعية، الرياضية العلوم بعض بقراءته نفسه أكمل ولكنه منهج، من يتبع وما كتب،
التاريخية، الكتب من كثريًا بنفسه وطالع والرتكية، الفارسية َعلََّمُه َمْن والده له وأحرض

العثمانية. الدولة قوانني بدراسة وُعني
فمن اتجاهاته: وتباينت أعماله، وتنوَّعت العملية، الحياة يف انغمس دراسته أتم فلما
من بلدة يف رشعي قاٍض إىل الرشعية، املحكمة كتاب رئيس إىل رسمية، لجرية محرر
الحكومية الوظائف يعتزل والحني الحني بني هو ثم البلدية. رئيس إىل السورية، البالد
أو التجارية، باألعمال يشتغل أو الشهباء، اسمها «حلب» يف جريدة لنفسه فينشئ
األعمال كل ويف بالحياة. وتجربة خربة يستفيد ذلك كل ومن عمرانية، بمرشوعات يقوم
اإلدارة، رجال وفساد الحكام وباستبداد الدولة، بنظام يصطدم والحرة الحكومية
حينًا، عليه وينترصون حينًا، عليهم وينترص ويحاربونه، ويحاربهم وينازلونه، فينازلهم
بخروجه واالتهام الدسائس دائًما وسالحهم واالستقامة، والعدل النزاهة دائًما وسالحه
البالد وكانت الظاملني. عادة من هو مما ذلك شاكل وما للشغب، ودعوته النظام، عىل
رصيح، حر فيها يعيش أن يستطيع ال الحميد» «عبد بحكم موبوءة فيها يعيش التي
كلِّ عدو الحكم من النوع وهذا مستقيم، جريء موظف وال نزيه، تاجر فيها ينجح وال

نبوغ!! كل وقاتل كفاية،
لحلها، واملشاكل لقضائها، الحاجات أصحاب يقصده فكان بلده، يف شأنه ارتفع
كل يف وهو رأيه، عىل ويعتمدون عليهم غمض فيما يستشريونه أنفسهم الحكومة ورجال
أجل من جاهه. أو ملنصبه جائًرا يسالم وال ظلمه، عىل ظامًلا يُِقرُّ ال يقول؛ فيما جريء هذا
ترصفاته، عليه وينقم سيئاته عليه يعدد وأخذ «حلب»، وايل باشا» «عارف غاَضب هذا
«عارف فانتقم األستانة. يف لرؤسائه منه بالشكوى معه صوتهم رفع الناسعىل ويحرِّض
لدولة «حلب» لتسليم يسعى بأنه واتهمه أوراًقا، «الكواكبي» عىل ر فزوَّ لنفسه، باشا»
والية يف ليحاَكم كبريًا جهًدا ورجاله الكواكبي فبذل محاكمته؛ وطلب وحبسه أجنبية،
فُعزل. ومكايده الوايل خيانة وظهرت برباءته، فُحكم بريوت يف وحوكم «حلب»؛ والية غري
يف وصفه سبق الذي الصيادي»، الهدى «أبو أيًضا «الكواكبي» أعداء من وكان
الهدى» «أبي والعتداء نسبه، بصحة االعرتاف أبى «الكواكبي» ألن نديم»، هللا «عبد ترجمة
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ويغري له، يدس أيًضا الهدى» «أبو فكان منهم، لنفسه األرشاف نقابة بأخذ بيتهم عىل
به. األمر والة

معاكسة ومن باشا»، «عارف بها اتهمه التي التهمة عىل محاكمته نتيجة من فكان
فاحتمل ماله، من الجنيهات ألوف خرس أن تجارته، يف حتى له وأعوانه الهدى» «أبي

تتحول. وال تجزع ال قوية بنفس ذلك
وتخصيص املسلمني، حال بفساد شعوره قوة حياته تاريخ يف صفحة وأنصع
أمراضهم وتشخيص األرض، أقطار جميع يف أحوالهم تعرف يف حياته من كبري جزء
كتبه وما وحارضهم، ماضيهم يف تاريخهم مطالعة عىل فعكف لهم، العالج س وتلمُّ
اململكة يف املسلمني أحوال ودرس والجرائد، واملجالت الكتب يف ذلك يف املحَدثون الكتَّاب
الرشقية، إفريقية سواحل يف فساح املسلمني، بالد من كثري إىل رحل ثم العثمانية.
ونزل قبائلها، برؤساء واجتمع فيها، وجال العرب بالد ودخل الغربية، آسيا وسواحل
وحالتها واالقتصادية، االجتماعية حالتها يدرس ينزلها بلد كل ويف حالها. وعرف بالهند
مرص ونزل عميقة. دقيقة دراسة ذلك، ونحو معادن من فيها وما تربتها ونوع الزراعية،
عاجلته ولكنه دراسته، فيها يتم املغرب بالد إىل أخرى رحلة نيته يف وكان بها، وأقام

منيته.
كتابني: يف ُجمعت ثم والجرائد، املجالت يف ُكتبت مقاالت يف دراسته نتيجة أخرج
اإلسالمية، الحكومات نقد يف األول القرى»: «أم واآلخر االستبداد»، «طبائع أحدهما اسم

غالبًا. اإلسالمية الشعوب نقد يف والثاني
«طبائع يف «الكواكبي» مسها التي املوضوعات هذه مثل يف الحديث كان لقد
قريب، من الحكم نظام تمس ألنها املحرمة، املوضوعات من القرى» و«أم االستبداد»
وتهيئهم والعدل، الظلم مناحي عىل وتقفهم وواجباتهم، حقوقهم الشعوب وتُفهم
لدى يشء أبغض وهذا أُهملت، إذا بالواجبات والقيام ُسلبت، إذا بالحقوق للمطالبة
أي يفتحه ولم الباب، هذا أغلق خلدون ابن بعد من الرشق رأينا لذلك املستبد. الحاكم
عليها حوفظ التي والعلوم نتيجة. بال مقدمة خلدون ابن كتاب وصار بعده، باحث
من الحاكم تمس ال ألنها والفقه؛ واللغة والرصف النحو علم هي دراستها، واستمرت
اح مدَّ واألدب منهم. حاكمهم وأين حاكمهم من هم أين الناس تُفهم وال بعيد، وال قريب
مما قليًال الحاكم أعطاهم فإذا صالًحا، وفسادهم عدًال ظلمهم يجعل والحكام، للملوك
وإذا له، نظري ال الذي والسخاء الحاتمي، الكرم هذا من وعجبوا وكربوا، هلَّلوا منهم سلبه
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كل هو الحاكم كان وهكذا. الجو! اكَفَهرَّ عبسة عبس وإذا الشمس، أرشقت بسمة تبسم
وزوجاته وحروبه وأعماله حياته يف شخصه إال يؤرخون ال املؤرخون حتى األمة، يف يشء
وأدعاهم الحكام إىل علم وأحب للحكام، مزرعة يكون أن إال يشء، فال الشعب أما وأوالده.
يستطيعون الذين هم املقربون الدين ورجال ونظامه، بالحكم يتصل ال ما هو لنرصته
أطاعني، فقد األمري أطاع و«من أرضه» يف هللا ِظل «السلطان مثل من املعاني يولِّدوا أن
بتاتًا. خلدون ابن بعد الرشق يعرفه فلم االجتماع علم أما عصاني». فقد عصاه ومن

يف يبحثون خلدون ابن بعد بدءوا الغربيني أن حني عىل الرشق، يف هذا كان
ومزايا الحكومات وأنواع وأمراضها، الجماعات علل يتعرفون واسًعا، بحثًا املجتمعات
الحريات، سبيل يف بالتضحيات يعبئون وال القيود، من ويتحررون وعيوبه، شكل كل

سابقهم. إليه وصل ما عىل الحقهم ويبني
الضغط شدة ولكن الحميد، عبد السلطان عهد يف منتهاه الرشق يف الضيق وبلغ
هذا يف فكثرت البغضاء، يولِّد االضطهاد وتوايل الحيلة، تعلِّم والقسوة االنفجار، تولِّد
نظام لوضع وتعمل الظلم، من العثمانية البالد لتحرير تعمل الرسية الجمعيات العهد
أوربا إىل العثمانيني من كثري وفرَّ بأمره، الحاكم السلطان فيه يكون ال ديمقراطي
وأخذوا االجتماعية، البحوث من أوربا إليه وصلت وما األوربي الحكم نظام يدرسون
ومنها العثمانية، الحدود خارج يحررونها التي ومجالتهم جرائدهم يف ذلك يف يكتبون
األحرار، تؤوي العثمانيني حكم من انفصالها بعد مرص وأخذت نفسها. البالد إىل تترسب
ترشيح يف بالعربية مقاالت واملجالت الجرائد يف وظهرت الحكم، نظام نقد يف القول وتؤيد
والرشائع» النواميس «أصول العربية إىل وتُرجم الحكومات وأصول الجماعات أحوال
الرتجمة طريق عن الرشق إىل تصل أوربا يف االجتماعي البحث موجات وبدأت ملونتسكيو.

أوربا. يف املثقفني وطريق
مما استفاد لقد كبرية. جرأة بكتابيه ظهوره وكان الكواكبي، طلع الوسط هذا يف
والفارسية؛ والرتكية العربية يعرف إنما أوربية، لغًة يعرف يكن ولم الغرب، عن نُقل
هذا أثر ظهر وقد خاصة. الباب هذا يف له يُرتجم كان ومما إليها، نُقل مما فاستفاد
عىل يدل وهو مبتكر، فبحٌث القرى» «أم كتابه أما االستبداد». «طبائع كتابه يف االقتباس

اإلسالمي. العالم عىل غريته وصدق اطالعه، وسعة تفكريه، وقوة عقله كرب
عندما الصحف بعض يف مقاالٍت — أوًال — نرشه فقد االستبداد»، «طبائع كتاب أما
بعض يف نرشُت «إني أوله: يف وقال كتاب يف جمعها ثم (١٣١٨ه)، سنة مرص يف كان
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درسته، ما منها االستعباد، وَمصارع االستبداد طبائع يف سياسية علمية أبحاثًا الصحف
بذلك أردت إنما صة، مخصَّ حكومة وال بعينه، ظامًلا بها قاصٍد غري اقتبسته ما ومنها
فيه، هم ملا املتسببون أنهم الرشقيون يعرف أن عىس الدفني، الداء ملورد الغافلني تنبيه
إىل وحولتها زيادات، بعض إليها أضفت ثم … األقدار عىل وال األغيار، عىل يعتبون فال

الكتاب». هيئة
وألفريي إليه، وصلت كيف أعرف وال «أَْلِفريي»، أقوال من كثريًا فيه اقتبس وقد
وقد نبيل، بيت من (١٧٤٩–١٨٠٣م)، سنة من عاش إيطايل كاتب ،“Alfieri Vittoria”
بآرائهم وتشبع ومنتسكيو، و وُروسُّ فولتري كتب ودرس سنوات، سبع نحو أوربا يف ساح
ومناهضة بالحرية للتغني أدبه ه ووجَّ الكره، أشد االستبداد وكره الحرية ق وتعشَّ الحرة،
وعدلها هضمها الكواكبي ولكن كتاباته؛ يف ويبثه رواياته أبطال بذلك يُنطق االستبداد،

وآرائه. تجاربه ِمن عليها وزاد اإلسالمية، والعقلية الرشقية البيئة يناسب بما

٢

املطَلقة للحكومة «صفة بأنه االستبداد تعريف حول يدور االستبداد» «طبائع وكتاب
هذا ويأتي عقاب». وال حساب خشية بال تشاء كما الرعية شئون يف تترصف التي العنان،
بنوع مقيدة أنها أو أمة، إرادة وال قانون يقيدها ال الترصف مطلقة الحكومة كون من
والحكومات تهوى. ما عىل والسري القيود هذه إبطال بنفوذها تملك ولكنها ذلك، ِمن
ومحاسبتها الشديدة املراقبة تحت وضعها إال عنه يصدها ال االستبداد، إىل بطبعها ميالة

سلطانه. وعظمة الرأي قوة وإال فيها، تَساُمَح ال محاسبًة
برشيعتهم، ال بهواه ويحكم بإرادتهم، ال بإرادته الناس شئون يف يتحكم واملستبد
الناس، من املاليني أفواه عىل رجله كعب فيضع املعتدي، الغاصب أنه نفسه من ويعَلُم

به. ومطالبتها بالحق النطق عن يسدها
وقاتلها. الحرية وعدو الحق، عدوُّ واملستبدُّ

تدرك أن الرعية وعىل وتتملق، تتذلل وكالبًا تُحلب، بقًرا رعيته تكون أن يود واملستبد
فاستخدمها؟ ليخدمها به جاءت هي أو له، خادمة ُخلقت هل منه: مقامها فتعرف ذلك
هي ثم الرش، أريد ال له: تقول املستبد، الظالم وجه يف تقف ألن مستعدة العاقلة والرعية
عىل يجرؤ لم سيًفا يحمل املظلوم رأى إذا الظالم فإن بالعمل؛ القول تُتبع ألن مستعدة

ظلمه.
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أن يف رأيهم الفرنج عن ونقل بالدين، االستبداد عالقة يف مستفيًضا بحثًا بحث وقد
تبث األديان من فكثري له. مساير أو الدين يف االستبداد من متولَّد السياسة يف االستبداد
بعد بالعذاب وتهددهم العقول، كنهها تدرك ال عظيمة قوة من الخشية الناس نفوس يف
األحبار إىل بااللتجاء والنجاة للخالص بابًا تفتح ثم الفرائص، منه ترتعد تهديًدا املمات
واملستبدون منهم. الغفران وطلب أمامهم، واالعرتاف لهم، بالذلة واملشايخ، والقسس
ويذلونهم والتعاظم، بالتعايل الناس فيسرتهبون الطريقة، هذه يتبعون السياسيون
الناس وعوام وتملقهم! لهم التزلف إال ملجأ يجدوا ال حتى األموال، وسلب والقوة بالقهر
استحقاق عندهم فيتشابه الحكام، من واملستبدون املعبود اإلله أذهانهم يف عليهم يختلط
أعمالهم، عىل مراقبتهم يف ا حقٍّ لهم يرون وال يفعلون، عما سؤالهم عن وتنزههم التعظيم،
كويلِّ هللا صفات املستبد عىل خلعوا ولهذا يفعل!! فيما هللا مراقبة يف حق لهم ليس أنه كما
له ويتخذ إال سيايسٍّ مستبدٍّ من وما ذلك! إىل وما القدر، والجليل الشأن، والعظيم النعم،
من بطانة يتخذ أن من أقل وال هللا مع برباط تربطه أو هللا فيها يشارك قدسية صفة

هللا!! باسم الناس ظلم عىل يعينونه الدين أهل
القول، هذا عليه ينطبق ال األصيل جوهره يف اإلسالم أن «الكواكبي» رأى ولقد
فهو واألرستقراطية، الديمقراطية بني متوسطة السياسية الحرية قواعد عىل مبني فهو
شورى وعىل العامة)، للمصلحة التامة املراعاة (أي: ديمقراطية أصول عىل س مؤسَّ

والعقد. الحل أهل وهم الخواص، شورى أي: أرستقراطية،
لنظام والخضوع بالعدل، والتمسك االستبداد، بإماتة تقيض بتعاليم مملوء فالقرآن
القصص يف حتى بَيْنَُهْم﴾ ُشوَرٰى ﴿َوأَْمُرُهْم اْألَْمِر﴾، ِيف مثل:﴿َوَشاِوْرُهْم ِمن الشورى
ملسو هيلع هللا ىلص النبي أيام يف كان هذا ومظهر تَْشَهُدوِن﴾. َحتَّٰى أَْمًرا َقاِطَعًة ُكنُت ﴿َما مثل: ِمن
وال غفران، بيع وال اعرتاًفا، وال دينية، سلطة اإلسالُم يَعرف ال ثم الراشدين. والخلفاء
فتفرقت دين، كل عىل دخل ما الفساد من عليه دخل ولكن الدين، لرجال خاصة منزلًة
فصغرت استبدادي، إىل شوريٍّ نظام من الحكم ل وتحوَّ شيًعا، وانقسموا املسلمني كلمة
وهو املنكر، عن والنهي باملعروف األمر مبدأ وأضاعوا صوتهم، وَخَفَت الناس نفوس

نرى. ما إىل املسلمني أمر فصار األمة، يف األمر أولو يراَقب به الذي املبدأ
بالقوة هللا تصوير يوحيه ما وهو األول، الشطر عىل للرد «املؤلف» يتعرض ولم
إال إله «ال بجعله اإلسالم أن وعندي للمستبد، النفوس خضوع من والسيطرة والعظمة
دائًما النفوس يذكِّر أن كفيًال كان مناسبة، كل ويف أذان كل يف تتكرر الدين، محور هللا»
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توحي الكلمة هذه وأن سواه، ألحٍد تخضع أن يصح ال النفوس وأن وحده، هلل العزة بأن
ودخول القرون، بتوايل ولكن كان. من كائنًا سواه من أمام والقوة هللا أمام بالضعف
فيها، روَح ال جوفاء كلمًة املسلمني أكثر عند هللا» إال إله «ال أصبحت العقائد، من الدخيل
املستبد، والرئيس املستبد الحاكم هللا مع يرشك أن وتبيح القوة، تبعث وال الضعف تبعث
الحق املدلول وفقد هللا، مع آلهة أصبحت وأمثالها هذه فكل واملنصب، والجاه واملال بل

هللا»!! إال إله «ال ل

يف الرعية تعيش أن يريد وهو نور، العلم ألن العلم؛ يخىش املستبد الحاكم أبان ثم
له كان رشقيٍّا مستبًدا حاكًما أن وأعرف سلطانه، بسط من يمكِّنه الجهل ألن الظالم؛
فقال وتعليمه! الشعب برتبية تُعنى ليتك ر: تأمَّ أن بعد يوًما له فقال سويرسي، مربٍّ

حكمه»! عيلَّ صعب علَّمتُه إن إني «كال! األمري:
هو بل باملعاد، املتعلقة الدين علوم وال واألدب، اللغة علوم يخىش ال املستبد والحاكم
فتات من بلُقيمات أفواههم بسدِّ استبداده، يف لتأييده القبيل هذا من العلماء يستخدم
السياسة وعلوم األمم، حقوق ودراسة العقلية، الفلسفة من فرائصه ترتعد إنما مائدته،
التي العلوم من ذلك ونحو األدبية، الخطابة عىل والقدرة ل، املفصَّ والتاريخ واالجتماع،
حقوقه، هي وما اإلنسان، هو ما اإلنسان وتُعرِّف الظالم، عىل النفوس وتثري الدنيا تنري
هذا من والعلماء سارٌق، املستبد فإن يحفظها؛ وكيف ينالها، وكيف يطلبها، وكيف

الرسقة. يكشفون القبيل
يحاولون العلماء دائم، رصاع يف العلماء وهؤالء املستبد الحاكم يكون ولذلك
يخيفهم فاملستبد الشعب، عامة كسب يحاول وكالهما إطفاءها، يحاول واملستبدُّ اإلنارة،

ويفعلوا. ليقولوا يثريونهم العلماء وهؤالء ليستسلموا،
يغضب عليهم؛ الصولة من بغفلتهم يتمكن ألنه الشعب غفلة ه ترسُّ املستبد والحاكم
السياسة بحسن ببعضفيصفونه بعَضهم ويرضب حياتهم، إبقاء عىل فيحمدونه أموالهم
فيقولون: بهم يمثِّل وال ويقتلهم كريم، إنه فيقولون: أموالهم إنفاق يف ويُرسف والكياسة،

بغاة!! كأنهم قاتلهم األباة، بعض عليه نقم وإن رحيم، إنه
يخافهم ألنه أشد؛ منهم خوفه بل رعيته، تخافه كما رعيته، يخاف املستبد والحاكم
استبداد درجة قياس املحققون املؤرخون اعتاد وقد جهل. عن يخافونه وهم علٍم، عن
االستبداد عراقة عىل يستدلون كما طمأنينته، بمقدار عدله ودرجِة حذره، بمقدار الحاكم
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ومن املقابالت. نظام ودقة اب، الحجَّ وكثرة الرتف، يف وإمعانهم الحكام، بفخفخة األمة يف
وعبارات التعظيم ألفاظ فيها كثرت فإن لغتها، استكناُه األمة يف االستبداد تغلغل دالئل
كالعربية قلَّت وإن االستبداد، يف القديم تاريخها عىل دلت الفارسية، كاللغة الخضوع،

الحرية. عىل دلَّت بغريها امتزاجها قبل
أفضل الحرية أن يعلم الذي العلُم العلِم من املستبد يخافه ما فأخوف الجملة وعىل
يُرفع، وكيف والظلم تُحفظ، وكيف والحقوق واملال، املنصب من أعز والرشف الحياة، من

ورضرها. والعبودية وقيمتها، واإلنسانية
وينظر االستبداد، يف َكتبت التي القرائح نتاج يقرأ هذا كل يف «الكواكبي» كان وقد

وأحكامه. آراءه منها ويستميل عهده يف العثمانية الدولة إىل

واحرتاٍم حب منزلة له تكون أن اإلنسان رغبة باملجد ويعني واملجد، لالستبداد َعرض ثم
تجعلهم درجة األفراد بعض عند ويبلغ رشيف، طبيعي َمطلب وهو الناس، قلوب يف
ِمن و«الكواكبي» الحياة؟ عىل الحرص أم املجد عىل الحرص أقوى: أيهما يتساءلون
عاب ولذلك الحياة؛ عىل الحرص من وأوجب أقوى املجد عىل الحرص يرى من قبيل
اإلمام خلدون) (ابن نقد عندما الحياة، عىل الحرص تقديم يف رأيه خلدون ابن عىل
قليلة فئة يف بخروجهم للموت أنفسهم يعرِّضون إنهم وقال: وأمثاله، عيل بن الحسني
«الكواكبي»: فقال التهلكة. يف بأنفسهم فيُْلُقون والُعَدد، والَعَدد السلطان ذي الخليفة عىل
خلدون، ابن يحياها كان التي الذل حياة عىل كراًما املوت يفضلون ألنهم معذورون؛ إنهم
وتحاول األْرس، أقفاص يف التناسل تأبى التي والوحوش الطري سباع ككرام ذلك يف وهم
ألهل عصبيته سببها خلدون ابن عىل الكواكبي وغضبة — الذل قيود من تخلًصا االنتحار
خلدون فابن الحياة؛ فقد فيه كان ولو املجد لحب نزعة وفيه األرشاف، من كان إذ البيت؛

بالعاطفة. يتحدث والكواكبي بالعقل، يتحدث
أضعف وهو العامة، املصلحة سبيل يف املال بذُل وهو الكرم» «مجد أنواع: واملجد
النبالة» و«مجد السلطات، عوائق رغم النافع العلم نرش وهو العلم» و«مجد املجد، أنواع
املجد. أعىل وهذا الحق، نرصة سبيل يف واألخطار للمشاقِّ بالتعرض النفس بذل وهو
كنف يف صغريًا مستبدٍّا اإلنسان يكون أن وهو الكاذب، املجد أي: د، التمجُّ املجَد ويقابل
عىل تحافظ الحرة الحكومات ألن املستبدة؛ الحكومات يف يزدهر وهذا األعظم، املستبد
لألمة عامة بخدمٍة إال األفراد بعض تميز وال ذلك، تخالف وال األفراد بني التساوي
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أنصار للعدل أعداء فاملتمجدون املستبدة الحكومات يف أما إليه. يوفق عظيم عمٍل أو
النفوس ضعاف من ويختارهم سلطانه، بهم ليقوِّي األعظم املستبدُّ ينتخبهم للظلم،
من الوارثني التمجد، يف العريقني عىل يعتمد ما وأكثر واملراتب، باملناصب ويستغويهم
باألصالة التمجد نغمة األمم يف ظهرت هنا ومن االستبداد؛ مرض وأجدادهم آبائهم
إىل األعظم املستبد ِمن فروعها، كل يف استبدادها يظهر املستبدة والحكومة واألنساب.
أسفل من إال هؤالء من صنف كل يكون وال الشارع، كنَّاس إىل الَفرَّاش، إىل الرشطي،
ثقة باكتساب التمجد يهمهم إنما الناس، محبة باستجالب املجد يهمهم ال ألنه طبقته؛
األمة، وزير ال األعظم املستبد وزير االستبدادية الحكومة يف والوزير املستبد. رئيسهم
جريمة يف رشكاء وكلهم تَْمُجد، وال د تتمجَّ كلها فالهيئة أعوانه، من تحته َمن وكذلك

التمجد! ويحيي املجد يقتل واالستبداد وظلمها. األمة عىل الضغط
باألعمال باملفاخرة الحقيقية العزة النفوس يف تقتل املستبدة فالحكومة ، حقٌّ وهذا
املستبد من تبدأ سلسلًة األمر أويل وتجعل الكاذبة، السيادة من نوًعا وتخلق النافعة،
العكس وعىل تحته، بمن ويستبد فوقه ملن يخنع كلٌّ الشارع، يف الرشطي إىل األعظم
الدولة يف شخص كلَّ تُشعر فهي صحيحة، ديمقراطية الديمقراطية الحكومة ذلك من
يجب فيما مسموًعا وصوتًا بالده، حكم يف نصيبًا له وبأن العدل، يحميها التي بالعزة
شعروا إن أمثاله، ورأي برأيه إال قائمًة ليست حكومته وأن يُرتك، أن يجب وما يُعَمل أن
وكل والربملان الحكومة سلطان فوق فيها العام الرأي سلطة أسقطوها؛ بجورها يوًما

سلطان.

الحالة أو الثروة يف وأثرها االستبدادية، الحكومة بذلك ويعني واملال، لالستبداد عرض ثم
نعم االشرتاكية، من معتدل نوٍع يف الخري يرى املوضوع هذا يف وهو البالد. يف االقتصادية
الصانع أو النافع، العلم تحصيل يف حياته زهرة أنفق الذي العاِلم يتساوى أن ينبغي ال
تقيض العدالة ولكن الحائط، ظل يف النائم الخامل الجاهل وذلك مفيدة، صنعة يف املاهر
اإلسالم ماَل وقد معيشته. يف ويقاربه منزلته، من فيقرِّبه السافل بيد الراقي يأخذ أن
وحرم الحاجة، وذوي للفقراء تعطى األموال رءوس من ٪٢٫٥ ففرض النوع هذا إىل
الكبرية؛ باألعمال للقيام — اقتصاديٍّا معقولة ألسباٍب االقتصاديون أجازه وإن ألنه الربا؛
منها، قسًما املكتنزون أمسك إذا فكيف للتداول، تكفي ال السوق يف املتداولة األموال وألن
األخالق ورجال الدين فإن — املال رءوس يجدون ال العمل عىل القادرين من كثريًا وألن
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وأسياد، عبيد إىل الناس م قسَّ انترش متى ألنه األخالقي؛ رضره حيث من إليه ينظرون
الضعيفة. األمم استقالل ضياع يف سببًا وكان

السياسة رجال تجعل فهي الثروة، نظام اختالل يف سبٌب االستبدادية والحكومة
يتجاوز ال عددهم أن مع الدولة، مال من عظيم بحظٍّ يتمتعون بهم يلحق وَمن والدين
صنائعها عىل وتغدق ورسفه؛ املستبد لرتف الكثري املال تخصص وهي املائة، يف الواحد
شقاء يف الشعب أفراد وسائر طغيانها، عىل يعينها ومن شهواتها لتحصيل يُستخدم ومن

وبؤس! وفقر
مفرط غنى فال الشعب، أفراد بني املسافات تقريب عىل تعمل العادلة والحكومات
أن الواحد للشخص تجيز ال متمدنة غري املعدودة الصني حكومة وهذه مفرط. فقٍر وال
ومنعت بهذا، أشبه قانونًا والياتها لبعض وضعت وروسيا أفدنة، خمسة من أكثر يملك
خمسمائة من أكثر يستدين أن لفالح تأذن ولم فالح، عىل مسجل غري َدين دعوى سماع
مصريها. ساء وعبيدها سادتها بني الكبرية الفروَق تعالج لم إذا الرشق وحكومات فرنك.
الحقوق عىل والتعدي بالرسقة الغنى طرق للسفلة تُيرسِّ املستبدة الحكومات ثم
إىل ويتوسل أعتابه، من ويتقرب املستبدين أحد بباب يتصل أن أحدهم ويكفي العامة،
الثروة عىل الحصول له ليسهل والتجسس؛ الشهوات وخدمة الزور وشهادة بالتملق ذلك

الشعب. دم من الطائلة
حتى «الكواكبي» عمر يف أنسئ ولو االستبداد». «طبائع لكتاب سينمائية صورة هذه
وحركات الشيوعية، والدولة السياسية، النظم وتطور الحديثة، االقتصادية النظريات يرى
يف الدكتاتوريون اخرتع وما بالرشق، الغرب وعالقة األموال، رءوس استبداد أمام العمال
له لكان أوضاع، من ذلك ونحو يؤيدها، أن عىل إرغاًما العلم أرغموا نظريات من أوربا

أبدع. ما فوق فيها يُبدع خصبة مادة ذلك كل من

٣

يف يترصف فاالستبداد األخالق؛ فساد يف االستبداد ألثر ذلك بعد «الكواكبي» عرض
عاطفة اإلنسان يُفقد فهو يفسدها؛ أو فيضعفها الفاضلة واألخالق الطبيعية امليول أكثر
فيه، يشقى ألنه وطنه يحب وال عليه، االستبداد عون ألنهم قومه يحب ال فهو الحب،
يأتي قد ألنه صديقه إىل يركن ال وهو فيها، سعيًدا ليس ألنه ألرسته الحب ضعيف وهو

له. رشٍّ ومصدر االستبداد عىل عونًا فيه يكون يوم عليه
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اللذة إال يذوق فال والرجولة، والشمم العزة بلذة ينعم ال االستبداد ظل يف اإلنسان
غريها. يعرف ال ألنه البهيمية

فضائل: الرذائل ومن رذائل، الفضائل من فيجعل باألخالق، يلعب واالستبداد
والرحمة حمًقا، واإلنسانية طيًشا، والحمية تجربًا، والشهامة فضوًال، النصح ي فيسمِّ
دماثًة والنذالة لطًفا، والدناءة كياسة، والتحايل سياسة، النفاق ي يسمِّ كما مرًضا،

وظرًفا.
أنه مع أجالء، عظماء الفاتحني الجبابرة فسموا املؤرخني، عقول أفسد واالستبداد
للخلف. تملًقا السلف بذكر شادوا ثم والتخريب، القتل يف اإلرساف إال عنهم يصدر لم

بعوامل فيصبح كريًما شجاًعا الرجل يكون فقد الخلق، يف الثبات يُفقد واالستبداد
مطردة! ثابتة تكن لم ما أخالق وال بخيًال. جبانًا االستبداد

الرياء ألفة عىل منهم األخيار يرغم أنه الناس أخالق يف االستبداد يؤثر ما وأقل
أكثر ألن والفضيحة؛ االنتقاد من حتى آمنني فجورهم عىل األرشار ويعني والنفاق،

العقبى. خوف أمامهم الحق قول عىل الناس يجرؤ ال مستورة تظلُّ أعمالهم
يف وهو ذلك، إىل وما والتوبيخ بالنصيحة املنكر عن النهي لألخالق ضابط وأقوى
ملًقا واإلرشاد الوعظ ويصبح هم، ما وقليل املنعة، ذوي لغري مقدور غري االستبداد عهد

ورياء.
واملطبوعات، والتأليف الخطابة حرية أُطلقت االستبداد من نجت التي الحكومات يف
منها نفذ القيود ُوضعت متى ألنه الحرية؛ تحديد من خري ذلك يف الفوىض أن ورأت

الحرية. بها يخنقون حديٍد من سلسلة منها خلقوا حتى فيها وتوسعوا الحكَّام،
فيقل الثقة، محل الخوف ويُحل ببعض، بعضهم ثقَة الناس يفقد واالستبداد

األمم. حياة والتعاون األفراد، بني التعاون
تعظيم من العقول بفك فبدءوا ا، خاصٍّ مسلًكا األخالق تكوين يف سلكوا واألنبياء
بمبادئ العقول تنوير يف جهدوا ثم اإلنسان، عليه املفطور اإليمان بتقوية وذلك هللا، غري
حصون هدموا وبذلك أفكاره، يف وحريته إرادته يملك كيف اإلنسان وتعريف الحكمة،
جنسه وتُرقي تُرقيه التي املبادئ واتباع اإلنسانية بقانون مكلَّف أنه أبانوا ثم االستبداد.

الحكماء. من األقدمون السياسيون فعل وكذلك —
أُودع ما عىل ولكن الدين، عىل مرتكزة غري األخالق فوضعوا املحدثون، الغربيون أما
والرغبة عندهم العلم انتشار ذلك عىل ساعدهم للنظام، وحب ضمري من اإلنسان فطرة يف

بالوطنية. ذلك عىل واستعانوا التقدم، يف
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مضبوط النفس، قوي الحياة، مادي الغربي إن فقال: الرتبيتني أثر بني وازن ثم
عليه يغلب مادي، غري والرشقي االنتقام. عىل حريص االستئثار، عىل حريص املعاملة،
وقد موضعها. غري يف ولو والرحمة للوجدان، واإلصغاء الحب وسلطان القلب ضعف
الظلم ملحو القاسية التدابري واستباحوا االستبداد، محاربة يف املحَدثون الغربيون نجح
إنسانًا، اإلنسان وجعل األخالق وتهذيب األفكار تحرير من أرادوا ما فنالوا واالعتساف،
القساة، والرؤساء األغبياء العلماء بغوغاء يبالون ال حكماء إىل الرشقيني أحوج وما
الباطلة، الزوائد من ويهذبونه املعطَّلة، النواقص إليه فيعيدون الدين يف النظر يجددون

وإنسانيته. وحريته إرادته اإلنسان فيملكون

وهي وعقًال، ونفًسا جسًما االستعداد تنمية والرتبية — الرتبية يفسد لالستبداد عرض ثم
صلحت. لو الرقيِّ من حد أعىل باإلنسان تبلغ أن قادرة

قوانني بسن قبله، بل الجنني، ن تكوُّ وقت من األمة برتبية تعنى العادلة والحكومات
املكاتب بإنشاء ثم اللقطاء، بيوت بفتح ثم األطباء، بالقابالت بالعناية ثم الصالح، للزواج
واإلرشاف االجتماعات، تسهيل ثم مرتبة، أعىل إىل متدرجة خططها وتنظيم واملدارس
النُصب بإقامة النوابغ شأن وإعالم املكتبات، وإنشاء النوادي تشجيع ثم املراسح، عىل

ذلك. وغري األعمال وتيسري أنواعها، بشتى القوية املشاعر بتنمية ثم ونحوها،
يف الطبيعية األشجار نماء يشبه نماءٍ فمجرد املستبدة الحكومات يف الحياة أما
القواصف. واأليدي العواصف، وتحطمها والحرق، الغرق عليها يسطو واألحراش، الغابات
الخيبة؛ تقبضه وال النجاح ه يرسُّ نشيًطا، حرٍّا اإلنسان يعيش العادلة الحكومة يف

حائًرا. القصد ضائع خامًدا، خامًال يعيش املستبدة الحكومة ويف
عنوان الدنيا أن فكره عن ويبعد األخروية، بالسعادة نفسه يسيلِّ املعذَّب األسري
املؤمن وأن املؤمن، سجن الدنيا أن فأفهموهم علماؤهم، املسلمني عىل جنى وقد اآلخرة،
«اعمل حديث: عن ويتغافلون ابتدعوه؛ مما وهكذا ابتاله، عبًدا هللا أحب وإذا مصاب،
غرسة أحدكم يد ويف الساعة قامت «إذا معناه: وحديٌث أبًدا»، تعيش كأنك لدنياك
عىل إلقائها إىل الشقاء أسباب معرفة عن األذهان تحول املثبطات هذه وكل فليغرسها!»،

والقدر. القضاء عاتق
وعىل دينًا. للحاكم الخضوع تجعل التي األحاديث باخرتاع املكيدة هذه أحكموا وقد

االستبداد! ظل يف تُمكن ال الصحيحة فالرتبية الجملة
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اإلنسان إليه يسعى الذي الحيوي والرتقي قي. الرتَّ يمنع — اإلجمال عىل — االستبداد ثم
والعشرية، بالعائلة االجتماع يف الرتقي ثم وتلذذًا، صحًة الجسم يف الرتقي — أوًال — هو
نوع وهناك واملفاخر. بالخصال امللكات يف الرتقي ثم واملال، بالعلم القوة يف الرتقي ثم
عىل إليها ترتقى أخرى حياًَة الحياة هذه وراء بأن االعتقاد وهو الروحي، الرتقي هو آخر
الطبيعي امليل ل يحوِّ هو بل كله؛ ذلك عدو باألمة واالستبداد — واإلحسان الرحمة سلم
النور! من األجهر يتألم كما وتأملت ألبت الرفعة إىل ُدفعت لو حتى التسفل، طلب إىل فيها
ويموت تموت حتى عنها ينفك فال األمة دَم يمتص كالَعَلق، االستبداد يكون وعندئذ
يف منحطة اإلدراك، يف منحطة اإلحساس، يف منحطة األمة يجعل واالستبداد بموتها. هو
يسعوا أن يجب عليها واملشفقون صخرة؛ تحت كدود فتكون عليها يضغط وهو األخالق.

ذرة!! بعد ذرة باألظافر حتٍّا ولو الصخرة رفع يف
خطبًة فوضع ليستيقظوا؛ الناس يف الخطباء به يخطب أن يصح مثًال رضب وهنا
الشخص يكون أن هو العدل ظل يف ينشده الذي الرقي إن وقال: املشاعر. لتنبيه نموذجية
عىل أمينًا عليه، املحافظة عن تغفل ال التي الحكومة بحراسة وحياته جسمه عىل أمينًا
يُعتدى فال حريته عىل أمينًا أسبابها، بإيجاد الحكومة باعتناء والفكرية الجسمية ملذاته
أمينًا النافعة، مقاصده تنفيذ يف يمانع فال عزيز، سلطان كأنه نفوذه عىل أمينًا عليها،
مستبدة فالحكومة هذه تتحقق لم فما مزايا، من الطبيعية منحته وما ورشفه، ماله عىل

شعبها. لرتقي صالحًة ليست
بالقوة، يقاَوم ال االستبداد أن يرى هو االستبداد؟ من التخلص وسائل ما وأخريًا:
ذلك والتحمس؛ بالتعليم يكون وهذا بالظلم، الشعور ببث وبالتدريج؛ باللني يقاَوم إنما
وقوة الدين، رجال وقوة املال، وقوة الجند، كقوة القوَّات: بأنواع محفوف االستبداد ألن
يف بالحكمة املقاومة الواجب وإنما الناس! تحصد فتنًة كانت بالقوة قوبل فإذا األغنياء،
كلها القوات هذه عىل اعتماده مع — واالستبداد العدالة. تأسيس نحو األفكار توجيه
مظلوٌم َجنْدله عنيد جبار ِمن كم قيل: كما قلبه، يف املتحكمة الوسائل أمام يضعف —

صغري!!
دقيقة معرفًة الغاية ومعرفة محله، يحل ما تهيئُة االستبداد مقاومة قبل ويجب
واستجالب بها، الناس إقناع يف السعي يجب املرسومة الغاية وضحت ومتى واضحة.
يُصبح حتى الطبقات كل يف ذلك يُنرش أن ويجب بها، النداء عىل وحملهم عنها رضاهم
يسع ال عندئذ ينشدونه؛ الذي املثل وتحقيق الحرية نيل عىل جميًعا فيتلهفون عقيدة،

كرًها. أو طوًعا اإلجابة إال املستبد
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حكومة تشمل إنها فقال: املستبدة، بالحكومة يقصد ماذا كتابه ثنايا يف حدَّد وقد
هذا يكون قد بل ، استبدَّ إذا منتخبًا ولو الجمع حكومة تشمل كما املطلق، الفرد الحاكم
فاملستعمر االستعمار، أنواع االستبداد أنواع يف ويدخل الفرد. استبداد من أرض الحكم
بحقيقتها، العربة إنما الحكومات، أنواع بأسماء عربة وال مصلحته. إال يرى ال تاجٌر
ه يمسَّ فبعضها وكيفيًة، كميًة فيه تختلف ولكنها االستبداد، ألوان من لون فيها أمة وكل
إىل سبق والغرب رأسها. مفرق إىل قدمها ِمن فيه تغرق وبعضها خفيًفا، ا مسٍّ االستبداد
وواجب ملصلحته. يستغله بل الرشق، بيَد يأخذ ال ولكنه والعدالة، الحرية معنى تقدير
ويعامله الحياة، أرض إىل ليُخرجه بيده فيأخذ فضه، سابق للرشق يرعى أن الغرب

باإلنسانية. السري عىل بعُد ليتعاونا لعبده؛ السيد ال ألخيه األخ معاملة
رفع عىل وتلهًفا وأسًفا، غريًة مملوءٌ مخلص، قوي فيه وهو الكتاب، ينتهي وبهذا
ويعنى لها ويعدِّ يبسطها فهو الغرب، من الفكرة استمد إن وهو الرشق، عن االستبداد نري
يف أوقع يكون الكتاب وكان النظريات. دائرة قي نفسه حرص عليه يؤخذ وقد بتطبيقها.
فلو االطالع، بسعة معروف وهو أحداث، من وسمع رأى وما بالشواهد، مأله لو النفس
من منعه قد أن يظهر ولكن نفًعا، وأعم فائدًة أكثر كتابه لكان بالشواهد النظريات قرن
إنه الكتاب: مقدمة يف وقال الكتاب. عىل يضعه ولم اسمه فأخفى يسترت أن أراد أنه ذلك
الحكومة عىل لدل بالشواهد أتى لو وهو مخصوصة، حكومًة وال بعينه ظامًلا يقصد لم
تُقدَّر األمور ولكن النفع، كل فيه كان بل رضر، من ذلك يف كان وما يقصدها. التي
شجاًعا فقط النظريات عرضه يف كان ظروف من اكتنفه فيما وهو وظروفها، بأوقاتها

جريئًا.

٤

من فيه يقف الشخصية. إظهار يف وأوضح االبتكار عىل فأدلُّ القرى» «أمُّ الثاني كتابه أما
يف عالجه ويصف أسبابه، ويتعرف داءه يفحص املريض، من الطبيب موقف املسلمني
ممثل حرضها مكة يف ُعقدت املسلمني من جمعية عن فيه تحدث جذاب. قصيصٍّ أسلوب
ويمني ومقديس ومرصي إسكندري، وعضو ، شاميٌّ فعضٌو إسالمي؛ قطر لكل أكثر أو
وتربيزي وكردي ورومي وإنجليزي وفايس وتونيس ومكي ومدني ونجدي وبرصي
الجمعية رياسة وأُسندت وصيني. وسندي وهندي وأفغاني وتركي وقازاني وترتي
واجتمعوا — نفسه الكواكبي به ويعني — الفراتي للسيد والسكرتارية املكي، للعضو
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اجتماع أول وكان املسلمني. حال يف يتداولون مكة يف متطرف مكان يف الحج قبيل كلهم
(١٣١٦ه). سنة القعدة ذي ١٥ يف لهم

من أصًال لها إن هو: يقول خياله؟ نسج من أو حقيقية الجمعية هذه كانت فهل
يفعل كما الخيال تأييد قبيل من هو أو صحيح، هذا فهل تممها، الخيال وإن الحقيقة،

الثاني. الرأي ح أرجِّ الروائيني؟ من كثري
البحث، منهج الرئيس ووضع — يقول فيما — الجمعية انعقدت حال كل عىل
يف االختالف وتنايس رصاحة، يف نفسه يف بما كلٍّ إفضاء إىل أدعى ألنه الكتمان؛ وهو
اليأس من التحرر ثم مسلم. فالكل وحنفي، شافعي وال وشيعي، ُسني فال املذاهب،
تمام بعد مجَدها اسرتجعت واليابان، واليونان كالرومان كثرية أمم فهذه اإلصالح، يف
تظهر وبدأت استدار، قد الزمان أن عىل تدل كلها الظواهر وأن خصوًصا ضعفها،
ووضُع الجمعية. هذه مثل انعقاد الظواهر أعظم وِمن املسلمني، عىل الصحة أعراض
وجراثيمه وأعراضه املسلمني يف الداء موضع بحث يف يتلخص وهو املؤتمر، برنامج

إلخ. … استعماله وكيفية ودوائه
عامٌّ فتور وهو فتوُرهم، املسلمني مرض أعراض من َعَرض أوضح إن الرئيس: قال
ال حتى شواذ، أفراد إال منه يسلم ال األرض، أقطار جميع يف املسلمني لجميع شامل
يف بيتان أو ناحية، يف قريتان أو إقليم، يف ناحيتان أو متجاوران، إقليمان يوجد يكاد
نشاًطا جريانهم من أقل واملسلمون إال مسلمني، غري واآلخر مسلمون أحدهما أهل قرية،
الحوارض جميع يف املسلمني أن مع وصنعة، فن كل يف نظرائهم من إتقانًا وأقل وانتظاًما،
والسخاء، والشجاعة األمانة مثل األخالقية، املزايا يف جريانهم ِمن غريهم عن متميزون

السبب؟ هو فما يجتمعان! ال والنظام اإلسالم أن الحكماء من كثري م توهَّ حتى
يستثني أن يود الرئيس، قال بما تسليمه مع أنه يف الهندي العضو نظره لفت وقد
يف والصابئة الهند، يف الوثنيني كبعض جريانهم، من خريٌ املسلمون فيها حاالٍت بعض

مالحظته. دقة عىل وشكره الرئيس فوافقه العراق،
كل ذلك يف وذهبوا األسباب. يف يبحثون الَعَرض— بوجود التسليم بعد — أخذوا ثم
جربية، عقيدة من املسلمني أصاب ما إىل يرجع الفتور سبب أن رأى فالشامي مذهب؛
باليسري والقناعة الدنيا، يف الزهد إىل آلت النحو هذا عىل والقدر القضاء يف العقيدة فهذه
عظائم عىل واإلقدام والرياسة املجد كحب النفسية املطالب وإماتة الرزق، من والكفاف
ال معطلة مثبطة الشكل بهذا والعقيدة يموت. أن قبل كميٍت املسلم فأصبح األمور،

رشع. بها يأِت ولم عقل، يرضاها

221



السادس) (الجزء الخاطر فيض

إىل ديمقراطية ِمن اإلسالمية السياسة نوع تحول السبب أن رأى واملقديس
األخالق. وأماتت العقول فأفسدت استبدادية،

ذلك يمنع ولم استبدادية بحكومة محكومٌة األوربية األمم بعض أن التونيس ورأى
حقوقها. لألمة يرعوا لم الذين املرتفون األمراء نظرة يف السبب وإنما تقدمها، من

من قليل نفر إال هم فما سديد، غري كلها التبعَة األمراء تحميل إن الرومي: وقال
حرية من أنواعها؛ بجميع الحرية. املسلمني فقدان نظره يف الحقيقي والسبب األمة.
األعمال، وتبطل اآلمال، تُفقد الحرية فبفقد العلمي؛ البحث وحرية خطابة، وحرية تعليم،

الفتور. عليه فيستوىل حياتها األمة وتسأم القوانني، وتختل النفوس، وتموت
املنكر، عن والنهي باملعروف األمر أصَل املسلمني ترُك السبب أن التربيزي ورأى

عليهم. املراقبة وعدمت أهوائهم، يف األمراء فاسرتسل
إال أثر له يبَق لم حتى بالدين، االهتمام الناس إهمال هو السبب إن الفايس: وقال
عىل سلطانهم تمكني بقصد إال بالدين يرتاءون ال مثلهم وأمراؤهم األلسن، رءوس عىل
بينهم توثقت يوم أعزاء املسلمون كان وقد وجورهم. ظلمهم إىل هذا األمة، من البسطاء

وخمدوا. ففرتوا األخالق ضاعت انحلَّت فلما الدينية، الرابطة
الفتور لهذا سببًا يكفيان ال الخلقية والوحدة الدينية الرابطة فقد بأن املدنيُّ أجاب
بلون الدين لوَّنوا الذين املتصوفني وغالة الدين رجال تدليُس السبب إن وعنده العام.
فلما واحرتام، تجلَّة لكل أهٌل العاملني العلماء أن وذلك أهله؛ وأضاعوا فأضاعوه سيئ
ضعيف يلجأ أن العادة ومن الزاهدين. مسلك سلكوا املنزلة هذه يستحق ال من حسدهم
اللباس بزينة التظاهر إىل املال وقليل الِكرب، إىل املجد فاقُد يلجأ كما التصوف إىل املقدرة
وترتيب اللدنِّي، كالعلم منه، ليس مما فيه أدخلوا بما الدين هؤالء فأفسَد واألثاث،
هللا، عىل والكرامة باآلثار، والتربك بالعفة، والتظاهر والرهبنة، الرس، ووراثة املقامات،
والنساء كالنساء، الضعفاء قلوب واختلبوا الجهالء، عقول فسحروا القَدر، يف والترصف
املدلِّسون وهؤالء العقول. وخرفت النفوس فماتت أبنائهن يف الضارة البذور هذه بذرن
هذه من وَرسى األستانة، يف السوق وغمروا وتلمسان والشام ومرص بغداد يف ُوجدوا

ا. عامٍّ املرض فأصبح اآلفاق جميع إىل العواصم
ديننا دخول الدفني داءنا إنَّ فقال: إيضاًحا، وزاده الرأي هذا إىل «الرومي» وانضم
أن العثمانية البالد يف أمُرهم وبلغ مني؛ املتعمِّ ال والجهَّ الرسميني العلماء والية تحت
(كمشيخة واألطفال لألميني حتى ال للجهَّ تعطى رسمية منحًة العلمية األلقاب صارت
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«أفضل ثم املحققني»، العلماء «أعلم لقب بالوراثة ويُمنح طفًال يكون فقد عندنا) الطرق
الفضالء وأفضل املتبحرين، العلماء «أعلم بأنه يوصف حتى وثم ثم املدققني» الفضالء
وطبيعي ألقابهم. قراءة حتى يُحسنون ال وأكثرهم واليقني»، الفضل وينبوع املتورِّعني،
النظري عن املنزه واإلجالل، العظمة صاحب فهو باملثل؛ السلطان يقابلون هؤالء أن
العاملني. رقاب ومالك السالطني، سلطان الكرامات، ومصدر اإللهامات، مهبط واملثال،
تُباع سلًعا الدينية الِخَدُم وسائر واإلمامة والخطابة والوعظ واإلرشاد التدريس وأصبح
األمراء واتخذ واإلدارات، املجالس عىل املتعممون هؤالء وتَسلَّط وتوَرث. وتوَهب وتُشرتى،
مون املعمَّ رأسه وعىل — العام الرأي بان األجنبية الدول عند بها يعتذرون وسيلًة ذلك من

املدني. اإلصالح يقبلون ال —
يف عامٌّ َالفتور َعَرض ولكن الواليات، ببعض خاصٌّ الداءَ هذا بأن الكردي أجاب
من أعم شيئًا السبب يكون أن بد فال وغريه، الشأن هذا فيها التي اإلسالمية الواليات
وإهمالهم الدينية، العلوم عىل باقتصارهم أُصيبوا املسلمني أن هو السبب أن وعندي ذلك.
الغرب يف نمت العلوم هذه أن حني عىل والكيمياء، والطبيعة كالرياضة الدنيوية العلوم
عندهم صارت حتى واألدبية، املادية الشؤون كافة يف عظيمة ثمرات لها وظهر وترقت
جميع يف إليها الحاجة أشد يف املسلمون وأصبح بنورها، إال لهم حياة ال كالشمس
والبوارج، املدافع عمل إىل اإلبرة عمل ومن الدولة، سياسة إىل الطفل تربية ِمن أمورهم؛
هذه عن اآلن إىل املسلمني فابتعاد — والبخار األسالك استخدام إىل اليد استخدام ومن
بعدت األيام تمادت وكلما األمم، من غريهم من أحط جعلهم الحيوية، النافعة العلوم

جريانهم. وبني بينهم النسبة
ال العلوم فقد ألن السبب؛ كل ليس ولكن سببًا، يصلح هذا إن اإلسكندري: أجاب

ويأسنا. نومنا السبب وإنما العالية. واألخالق الرشيف اإلحساس لفقد سببًا يصلح
القادة فقدان عندي السبب إنما أسباٍب. رشح ال حاٍل شكايُة هذه إن الترتي: قال
تنقاد مخلص زعيم وال الرشاد، إىل كرًها أو طوًعا األمة يسوق حازم أمري فال والزعماء،

نبيل. غرض عىل الناس يجمع عام رأي وال والناس، األمراء له
فمنه فساد؛ كل ورائد رش، كل قائُد وهو الفقر، الفتور سبب أن يرى واألفغاني
عن ينقصنا فليس الدين؛ يف حتى اآلراء تشتت ومنه الخلقي، االنحطاط ومنه الجهل،
ال وهذه العالية، والفنون بالعلوم إال يأتي ال املال ولكن املالية. القوة إال الحية األمم

حلها. عن نبحث أن ويجب الدور، مشكلة تحدث وبهذا باملال. إال األمة يف تُنترش
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بالد فهي طبيعيٍّا؛ ليس اإلسالمية اململكة يف الفقر إن اإلنجليزي: املسلم أجاب
يف وُرصفت ذلك، إىل وما ارات والكفَّ الزكاة تحصيل من اإلسالم تعاليم ذت نفَّ لو غنية،
واملفاوضات االجتماعات فقُد نظره يف الفتور سبب وإنما الفقر. وطأة ت لخفَّ وجوهها
الخطُب وصارت والحج، والجماعة الجمعة ترشيع حكمَة املسلمون فنيس اآلراء، وتبادل
من وبلغ الطارئة. األحوال يف التحدث منها الغرض وكان لها، قيمة ال تافهة تُلقى التي
َلْغًوا، املساجد يف فيها والكالم فضوًال، العامة األمور يف التحدث عدُّوا أنهم رأيهم سوء
اهتمام وال بنفسه إال يهتم ال شخص كل أصبح العامة املصالح يف الكالم انعدم فلما
ال — الكعبة تخريب خرب بلغهم لو حتى الشؤون، من ذلك بغري وال العام بالصالح له
الوقت يف الحية واألمم األمر. وينتهي لحظة جبينهم يقطبوا أن عن زادوا ما — هللا قدر
واملجتمعات، النوادي بكثرة أمكن، ما اآلراء ومبادلة لالجتماعات الفرص تهيئ الحارض
وعقد املتنزهات، يف حتى واملحارضات الخطب وكثرة والسياحات، الرحالت وتنظيم
ما واألناشيد األغاني يف وبثهم أحداثهم، وأهم بتاريخهم وتذكريهم للمناسبات، املؤتمرات

العام. للخري ويُحمس والحرية البالد حبَّ يبعث
الذين املنافقني، املتملِّقني للعلماء وميلهم األمراء تكرب هو السبَب أن الصيني ورأى
فماذا أهوائهم، عىل ليوفقوها الدين أحكام ويُحرِّفون لهم، ويتذللون لديهم، يتصاغرون
أيديهم، العامة لتقبِّل األمري يد ويقبِّلُون دنياهم، بدينهم يشرتون دين علماء من يُرَجى
هللا عند الجهاد فأفضل الضعفاء، من ألوف عىل ليتعاظموا للعظماء أنفسهم ويُحقرون
العاملني. العلماء الحرتام وجهتهم وتحويل العامة، عند املنافقني العلماء قدر من الحط
هم وهؤالء العلماء، عىل حتى السيادة من نوع لهم نبالء، حكماء رجاٌل الصني يف وعندنا
أمر الذين األمة يف العليا الطبقة خواص وهم والعقد، الحلِّ أهَل اإلسالم يف ون يسمَّ الذين
الحل أهل بمنزلة والضعف القوة ارتباط عىل يدل املسلمني وتاريخ بمشاورتهم. نبيه هللا
أهل وانعدام األمراء، يف االستبداد استحكاُم الفتور سبب أن والخالصة األمة. يف والعقد

األمة. من والعقد الحل
فالدين التالزم؛ بدليل الحارضنفسه، يُن الدِّ املسلمني فتور سبب إن «النجدي»: وقال
والجهاد، واملال بالعلم القوة إعداد ترك الحارض الدين إن السلف. ديَن ليس الحارض
بيَّنه مما ذلك غري إىل الزكاة وإيتاء الحدود، وإقامة املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر
قال بل الفتور، أهله يف يؤثر ولم التغيري عليه دخل دين كلَّ إن قائل: يقول قد إخواننا.
الحياة شؤون عن الدين فصلهم بعد إال الرتقي يف أخذوا ما إنهم الغرب: رجال من كثريٌ
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وبيئتها نفَسها ويالئم عليه تسري ثابت نظاٍم من لها بد ال أمة كل أن والجواب: الدنيا.
هو البرشية والطبيعة يتفق الذي الطبيعي والقانون والسياسية، التجارية وعالقاتها
عظمى عالقة الفطرة ولهذه الفطري. اإللهام به يوحي الذي هللا هو غالبة لقوة إذعانه
صحيح أصل إىل راجعة األديان وكل — وازع وأفضل أقوى وهي حياته، شؤون بتنظيم
أعرض ﴿ومن تعاىل: قال الوازع، هذا الختالل الناس فسَد فسد أو تغري فإذا واحد،
واملبادئ الصحيح األصل من قربت كلما و«األمة ضنًكا﴾. معيشة له فإن ذكرى عن

الكمال». من قربت الصحيحة
فيكتفي كاد، أو نضج قد وأسبابه الداء أعراض يف البحث أن الرئيس أعلن وهنا
تُلهمنا النجدي أخينا وكلمة قال: آخر. موضوع إىل البحث نقُل ويجب القدر، بهذا فيه

الصحيح؟ اإلسالم هو ما وهو: نبحثه، الذي اآلتي املوضوع

٥

وقد تغيري. من عليه دخل وما الصحيح» اإلسالم «تحديد إىل املؤتمر بحث انتقل هذا بعد
إىل وحاجتهم البرش، يف فطري أمر باهلل اإليمان «إن فقال: النجدي، العضو ذلك يف أفاض
مهما البرشية والعقول هللا. تصور يف الناس ويختلف اإليمان، كيفية إىل إلرشادهم الرسل
واملكان، والزمان املادة عن املجردة األزلية هللا صفات إدراك تتحمل ال واتسعت قويت

يرشدها». من إىل فاحتاجت
باألوىل اإليمان وثمرة هللا»، رسول و«محمد هللا»، إال إله «ال جملتان: اإلسالم وأساس
املرء بني تُحول التي تعاليمه يف بمحمد االهتداء الثانية وثمرة األرس؛ من العقول عتُق

الرشك. إىل ونزوعه
إىل منه تخرج ما فرسعان النفس، عىل عسري به واالحتفاظ التوحيد إدراك ولكن
يف و«رشك الحلول؛ عقيدة يف وذلك الذات» يف «رشٌك ثالثة: أنواع عىل والرشك الرشك.
يف و«رشٌك الكون؛ شؤون تدبري يف املشاركة املخلوقات بعض يف أن الناس كاعتقاد امللك»

املخلوقات. بعض عىل الكمال صفات بإسباغ الصفات»
عليها، واملشاهد املساجد وبناء القبور، كتعظيم الرشك؛ هذا املسلمني يف فشا وقد
ُخص الباطن علم يسمى ِعلًما هناك أن كدعوى والتذلل؛ لها واإلرساج بها والطواف
واألحمر، األخرض ولبس والرقص، بالتغني ولعبًا لهًوا الدين واتخاذ الناس، بعض به

إرشاك. مظنَّة أو محض رشك وأمثالها هذه فكل والشياطني، الجنَّة واستخدام
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كان ما بعد الدين يف التشدد وهما: خطريان، أمران الرشك غري اإلسالم وعرض
واألمر صعبًا، عسريًا صار حتى التشدد هذا يف تزيد تأتي فرقة كل فكانت سهًال، يسريًا

التصوف. وطرق والشيَع املذاهب بكثرة الدين تشويش الثاني
صوتهما، يسمع أن فرغب يتحدثا، لم األعضاء من عضوين أن الرئيس الحظ وقد
دعا وما التصوف يف تكلم فقد السندي فأما القازاني؛ والعضو ندي السِّ العضو وهما
بني جرت قصة عليهم فقصَّ القازاني وأما باطل، من فيه وما حق من فيه وما إليه،
واالقتصار السلف تقليد إىل املفتي دعوة حول وتدور قازان، ومفتي أسلم رويس مسيحي
جرى ما وحكى التقليد، وعدم االجتهاد رضورة إىل املسلم الرويس ودعوة قالوا، ما عىل
بأن فاقتنع املفتي، عىل املسترشق الرويس املسلم انترص وأخريًا وأدلة، حجج من بينهما
وعناء. جد إىل به القيام يحتاج ولكن واجب االجتهاد وأن الكسل، عليه حمل ضارٌّ التقليد
املحارض لتلخيص «الكواكبي»، وهو السكرتري، الفراتي السيد الرئيس دعا ثم
يراه ما األسباب من عليها يزيد أن وكلفه املسلمني، فتور أسباب وتعداد للمؤتمر السابقة

يف: املسلمني فتور أسباب فلخص األعضاء؛ ذكره ما غري وجد إن

وترك الدنيا، يف التزهيد إىل يدعو ما ونرش الجرب، عقيدة أهمها: دينية أسباب (١)
الفقهاء وتشديد الدين، سماحة وإضاعة وشيًعا، ِفرًقا املسلمني واختالف والعمل، السعي
يف والعمل القول بني املطابقة وعدم واألوهام، الخرافات تعاليمه يف وإدخالهم املتأخرين،
النصوص، تأويل يف والتوسع ولعبًا، لهًوا وجعله الدين شأن الصوفية غالة وتهوين الدين،
واعتقاد رسية، أموًرا الدين يف أن الدجالني وإيهام الواجبات، من التحرر عىل والتحايل
العلماء وتهاون التوحيد، عقيدة إىل الرش وتطرُّق للدين، والعقلية الحكمية العلوم منافاة

والحج. والجمعة الجماعة حكمة عن والغفلة تأييدها، يف
من األمة وحرمان املسئولية، من الخالية السياسة أهمها: سياسية وأسباب (٢)
بني الحقوق يف والتساوي العدل وفقد واألمل، األمن وفقدانها والعمل، القول حرية
عىل األمراء بها يُحسن صدقة العلم واعتبار املدلسني، للعلماء األمراء وميُل األمة، طبقات

املتملقني. وتقريبهم للناصحني وإبعادهم الخاصة،
عىل اليأس واستيالء إليه، واالرتياح الجهل يف االستغراق من أخالقية: وأسباب (٣)
الحقوق طلب وإهمال املايل، النظام وفساد التعليم، وفساد الخمول، إىل واإلخالد النفوس،
العامة. الشئون يف املداوالت عن والتباعد الصنائع، عىل الوظائف وتفضيل جبنًا، العامة
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الحياة، شؤون تنظيم عن الغفلة أهمها: سبق، ما عىل أشياء السكرتري زاد وقد
الهمة وسقوط وتهذيبهن، النساء بتعليم العناية وعدم عادًال، توزيًعا األعمال توزيع وعدم

التواكل. داء وانتشار
جمعية إنشاء اقرتح بل وعالجها، األمراض يف بالبحث باالكتفاء املؤتمر يرَض ولم
الجمعية وهذه اإلصالح، يف برنامجها تنفيذ عىل وترشف املسلمني، بإصالح تعنى دائمة
عدد وال فخريون، وثمانون مستشارون، وعرشة عاملون، عرشة عضو: مائة من تؤلَّف
العفة من دقيقة رشوًطا العاملني األعضاء يف واشرتط املحتَسبني، املساعدين لألعضاء
ألغراض للعمل التفرغ وإمكان التأثري، عىل والقدرة العلم وسعة واإلخالص واألمانة
وطهران والشام وعدن ومرص األستانة يف ُشعب ولها مكة، يف مركزها وجعل املؤتمر،
تابعة تكون ال والجمعية وغريها، ومراكش وتونس وسنغافورة وكلُكتَّا وكابل وتفليس
ويكون هللا»، إال نعبد «ال شعارها: ويكون خاص، ديني بمذهب تتقيد وال ما، لحكومة
النافعة، والفنون العلوم يف والرتغيب املسلمني، بني التعليم تعميم أغراضها أهم ِمن
وتوحيد العلم، فروع من فرع يف للتوسع منها كل يتخصص العالية املدارس وإيجاد
للجمعية شهرية مجلة وإنشاء وتنفيذها، باألخالق للرقي مناهج ووضع التعليم، أصول

إلخ. إلخ … أغراضها لتأييد
والحرية، العلم يف لتقدُّمها مرص، هو املؤقت الجمعية مركز يكون أن عىل اتفقوا وقد

ذلك. يف اإلسالمية األمم أسبق وألنها
العرب ونارص زمنه، يف والعرب ك الرتُّ بني القائم للنزاع الكواكبي تعرَّض وأخريًا
بيَّنه الحكم لنظام مرشوًعا ووضع الدولة، بزمام لألخذ أصلح أنهم ورأى الرتك، عىل
اآلتية: النتائج إىل فيها وصل اجتماًعا عرش اثني اجتمع أن بعد املؤتمر وانفضَّ وأوضحه.

عام. فتور حالة يف املسلمون (١)
الفتور. هذا تدارك يجب (٢)

الفتور. أسباب (٣)
الجهل. الداء جرثومة (٤)

الناشئة. يف وخصوًصا للرتقي الرشق وإيقاظ بالتعليم، األفكار تنوير الدواء (٥)
العالج. بهذا تقوم التي الجمعيات تأسيس (٦)

والعلماء. الرساة من األمة نجباء وخاصة عمل، عىل قادر كل بذلك املكلَّفون (٧)
املوحدين». تعليم «جمعية ولتَسمَّ الغرض، لهذا الكربى الجمعية تشكيل (٨)
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«الكواكبي» تفكري وهذا املفيدة، العميقة العظيمة الرواية هذه إىل الطائر نظرة هذه
نظر، وبُعد فكر وسموِّ إخالص، وصدق اطالع سعة عن يشف قرن نصف نحو ِمن
يف والصحف املجالت يف قبله يكتب كان ما عىل اطلعنا نحن فإذا ورصاحة!! وشجاعة
إىل هو فنقلها جوفاء، إنشائية موضوعات إىل أقرب كانت رأيناها املوضوعات هذه مثل
واستقصاء. وأناة صرب يف وعالجه الداء وسبب العَرض ويذكر يحلل عملية، علمية بحوث
اإلسالمي بالعالم غرام فيها بل وغزل، غراٌم فيها ليس جدية رواية القرى» «أم كتاب
إىل محبوبه يصل أن قلبه صميم من ويود الهائم، املحب يعاني ما سبيله يف يعاني
بالحق، لتمسكه الظَّلمة عليه ضيعه الذي بماله أجله من ويضحي الكمال، درجات أعىل
مرص، يف به فجهر حلب يف برأيه يجهر أن يستطع لم ألنه فيهجره؛ بوطنه ويضحي
نفسه يحرص قادر كل وأن التخصص، يحب كان — وطنه إسالمي بلد فكل بأس، وال
التي املدارس نظام يف ذلك وضع حتى يتقنه؛ حتى الفن أو العلم فروع من فرع يف
ذلك، إىل وما ولغة، فقه بني نفسه ع يوزِّ فلم نفسه، عىل ذلك فطبق إنشاءها. يتمنى كان
فيه يتعرف وإمعان دقة يف اإلسالمي التاريخ فدرس املسلمني، إلصالح نفسه وهب إنما
بة، منقِّ فاحصة سياحًة اإلسالمية البالد يف وساح كتابته، عليه تدل كما والنتائج، األسباب
كل أنطق القرى» «أم روايته وضع ملا إنه حتى وعيوبه، ومزاياه إسالمي قطر كل درس
الحرية ضياع من يشكو والرومي الدين، ضياع من يشكو النجدي قطره: بعقلية عضو
املسلمني عىل ينعي واإلنجليزي األخالق، ضعف يشكو واإلسكندري املتعممني، وسلطة

ذلك. ونحو واملحارضات بالخطب الرأي وتبادل املجتمعات عدم
فصبَّ باملسلمني، ولعبها األوربية السياسة من األفغاني الدين جمال السيد اكتوى
العروة يف قسم أكرب اإلنجليزية السياسة عىل حملته واستغرقت غضبه، جام عليها
إىل األفغاني نظر نقده. موضوع فكانت العثمانية بالسياسة الكواكبي واكتوى الوثقى،
املسلمني نفس إىل الكواكبي ونظر يناهضوها؛ أن إىل فدعاهم للمسلمني الخارجية البيئة
بهم. تلعب أن الخارجية السياسة تستطع لم صلحت إن فإنها إصالحها، إىل فدعا
حامية، ناًرا األقوال فمه من تخرج تأثر، معالجة للمسائل األفغاني معالجة كانت ولذلك
أناة: يف الدواء ويكتب هدوء، يف املرض يفحص طبيب معالجة «الكواكبي» ومعالجة
املدرسة. إىل داٍع والكواكبي السيف، إىل داٍع األفغاني مشفق، والكواكبي غاضب، األفغاني
والكواكبي الطبع، حاد الذكاء حاد فاألفغاني املزاج، اختالف إىل أيًضا يرجع هذا ولعل
وتخطاها قبل، «األفغاني» تخطاها عقبة أمامهما ُوضعت إذا الطبع، هادئ الذكاء رزين
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املدافع، دويُّ لألفغاني كان أن عجب فال تُتخطى؛ نقطٍة خري ِمن ولكن بعد، «الكواكبي»
الصخر! يُفتت حتى بطء يف يعمل املاء، خرير للكواكبي وكان

االجتماع علم بحوث إليه وصلت ما عىل ووقف أجنبية، لغٍة معرفُة له ُمكن لو
فكره. غزارة جانب إىل فياض منبع له لكان الحديث،

ومجلس والجرائد، املجالت يف إصالحية مقاالٍت من ينرشه بما يعجبون الناس وبينما
املرصية بالصحف إذا آرائه، عن املؤدب ودفاعه وجدله بحديثه عامر مرص يف الفضالء
كان من كل عليه فأسف ،(١٣٢٠) سنة األول ربيع من ٦ يوم الفجائي موته بنبأ تطلع
سامي الخلق، نبيل رجًال فيه يرون كانوا الذين إخوانه وبكى املسلمني، إلصالح محبٍّا

هللا!! فرحمه الضمري. نقيَّ اللسان، عفَّ املقصد،
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العرص اإلسالمييف اإلصالح زعامء
التونيس باشا الدين خري احلديث:

(١٨١٠–١٨٧٩م) نحو ١٣٠٧ه) سنة إىل ١٢٢٥ سنة (حوايل

١

األرشاف، نقيب بك تحسني بيت يف أرسته، غري أرسة يف األستانة يف نفسه فرأى َعَقَل
أنه همًسا يسمع وإنما إخوة، البيت أبناء وال أبًا بك تحسني وال ا أمٍّ له البيت سيدُة ليست
إىل أتى وكيف أرسته؟ وأين ُولد؟ أين — أوًال يفهمه لم غامض معنًى عىل مملوك عبد

البغدادي: الشبل ابن كسؤال محريِّ سؤال البيت؟ هذا

ال��خ��ي��ار ب��ه ال��م��وَج��دي��ن ِل��غ��ي��ر وج��وٍد ع��ل��ى االم��ت��ن��اُن ف��م��اذا
نُ��س��ت��ش��ار أو ق��ب��ل��ه نُ��خ��يَّ��ُر ك��ونً��ا أن ل��و أن��ُع��ًم��ا وك��ان��ت

العالء: أبي وقول

ت��خ��ي��ي��ُر؟ ب��ع��ُد ل��ي ف��ه��ل ح��ي��ات��ي، وال َه��َرِم��ي وال م��ي��الدي ب��اخ��ت��ي��ارَي م��ا

السلعة، تُفحص كما يفحصه رجل عىل يعرضه يوًما بك تحسني فرأى ونظر
تحسني، يد يف ماًال يدفع ثم قدمه، إىل َفرقه من ويختربه ويصوِّب، نظره فيه ويصعد



السادس) (الجزء الخاطر فيض

بيت هو جديد بيٍت يف به وإذا تونس، إىل به يبحر مركبًا يُرِكبه وهذا يده، إىل هو وينتقل
كله؟ الغموض هذا ما تونس!! باي باي، أحمد

ُخطف أباظة، أرسة من األصل، رشكيس فهو مأساة؛ عن ذلك بعد البحُث له تكشف
تحسني فاشرتاه األستانة، سوق يف رقيًقا وبيع هجرة، أو فتنة أو غارة أثر عىل طفل وهو

والعبيد. الرساري لرشاء أنفذه الذي تونس باي وكالء أحد إىل باعه وهذا بك،
وينعم وأمه أبيه عطف يتذوق أن حرمته قد العميق، والحزن األىس تبعث مأساة
باي قرص أو بك تحسني قرص يف م نُعِّ لو حتى الوجود، يف يشء يعوضها ال وهي بحريته

النعيم؟ هذا فما تونس

م��ن��ي��ف ق��ص��ٍر م��ن إل��يَّ أح��بُّ ف��ي��ه األرواح ت��خ��ف��ُق وب��ي��ٍت

ينظرها نظرة بجانب شيئًا يساوي ال باذخ ونعيم باهر وملبٍس فاخر أكٍل وكل
بدنانري اشُرتي رقيق عبٌد أنه عىل الفتى هذا إىل وبالطه تونس وباي وأهله تحسني

معدودة.
أًخا له أن بعد فيما عنده ورجح اليقني، طريق عن علمه إىل وصل ما كل هذا كان
الدين خري عىل فأبت طائلة، ثروة ويمتلك املرصية، الدولة يف كبريًا منصبًا يشغل مرص يف
ويخربه، يُكاتبه أن — تؤمله تفسريات من ذلك يعقب قد وما — وظنونه وإباؤه كرامته

إليه. الناس وأقرب لنفسه الرس بذلك يحتفظ أن ل وفضَّ

الشمالية البقعة تسكن بدوية قبائل وهم اإلسالمي، العالم يف الرشاكسة ُعرف قديم ومن
احتلت فلما كبريًا، عددهم وكان األسود، البحر ساحل من وجزءًا قزوين بحر من الغربية
بينهم اإلسالم انترش وقد الصغرى، وآسيا تركيا يف منهم كثري تفرق بالَدهم أخريًا روسيا

قرون. ثالثة نحو من يعمهم وكاد
والجمال، بالنظافة ويمتازون والكرم، الشجاعة من البداوة فضائل الرشاكسة ويف
إىل ويُصدرون يباعون، أو يُخطفون والفتيات والفتيان الصغار فكان ذلك، عنهم ُعرف

األول. العبايس العرص عهد يف اإلسالمية اململكة
سنة إىل ٧٢٤ه (سنة من الرشاكسة املماليك بدولة ُحكمت أنها مرص تنىس وال
الدولة، مناصب أعىل يف واستخدموهم وافًرا عدًدا مرص سالطني منهم فاقتنى ٩٢٣ه)،
باإلخاء وُعرفوا والقالع الحصون بزمام فأمسكوا الحربية، بالشؤون إليهم وعهدوا

232



التونيس باشا الدين خري الحديث: العرص يف اإلسالمي اإلصالح زعماء

البالد عىل وُملكوا الدولة عىل تغلبوا الفرصة لهم أتيحت فلما بعًضا، بعضهم ومعاونة
السلطان أمام باي طومان انهزم أن إىل فيهم الحكم وظل برقوق، السلطان أوَّلهم
أتى ومن وذووهم كلهم ذابوا رشكيس ألف أربعون هذا باي طومان مع وكان سليم،
أسباب أهم ِمن أن ننىس ال كما دمها. عنارص من عنًرصا فكانوا املرصية، األمة يف بعدهم
بالضباط قيسوا إذا مغبونون أنهم املرصيني الضباط اعتقاد أمرها أوَل العرابية الثورة

دونهم. لرتقيتهم الرشاكسة

هرمت، قد لحضارة مقرٍّا الرشق، بالد كسائر الدين خري إليها ُحمل حني تونس كانت
رسُمها. إال يبَق ولم روحها وذهبت

بدائية كتاتيب عيل، محمد عهد قبيل مرص يف كان بما أشبه فيها العلمية الحياة
ويستطيع الغاية، هذه يبلغون وقلَّما القرآن، تحفيظ غايتها واملدن، القرى يف منترشة
يُحسن أن غري من وأكثر سنني عرش يقيض أن فيها الدراسة مناهج بفضل التلميذ

بعضه. أو القرآن يحفظ أن منهم النجيب يبلغه ما وكل والكتابة، القراءة
ذلك يف األزهر من مصغرة صورة وهو الزيتونة، جامع الكتاتيب هذه رأس وعىل
نحو من اللغة وعلوم وعقائد، وفقه وحديث تفسري من الدين علوم فيه تُقرأ العهد،
تفهم يف الوقت ويقىض وحواش، ورشوح متون لها مقررة كتب يف وبيان، ومعاٍن ورصف
والنتاج علم، وال علٍم شكل فالعلم عنها؛ واإلجابة عليها االعرتاضات وإيراد تعبرياتها
الجدل عىل أقدرهم «عامًلا» يسمى أن يستحق الذي االمتحان يف والناجح حقائق، ال جدٌل
الحياة وا مسُّ إذا التحصيل؛ عدم يف فسواءٌ الجميع أما الشكلية. املصطلحات وحفظ
حرمًة أشد والغيبة حرام، أو حالل الدخان رشب أن يف العنيفة فاملناقشة الخارجية
من كبري وجزءٌ تجوز؟ ال أو رؤيته تجوز الظل» و«خيال املوسيقية، اآلالت سماع أم
يف إال علم من يشء إليهم يصل وال الشهادتني، إال اإلسالم من يعرفون ال بدو السكان
األجنبية وللجاليات الدين، من شيئًا الناس تعلِّم زوايا الصوفية فيها أنشأ أماكن بعض
اللغات البالد أبناء من وقليًال أبناءها تعلِّم مدارس وإنجليزية وإيطالية فرنسية من
الحياة، فهم عىل أقدر هم من فتخِرج والهندسة، والجرب والحساب والتاريخ والجغرافيا

أيديهم. إىل البالد ماليُة تحولت فيها انغمسوا فإذا
قبل األوىل القرون يف عليه كانت ما بعينها هي وأساليبها وآالتها الفالحة، أهلها عماد
روها وبخَّ األشجار، موا فطعَّ الزراعة، يف األوروبيني بعض وساهم الرومان، وقبل اإلسالم
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عىل األجانب هؤالء قبض ثم البالد. سكان ينله لم ما األرباح من عليهم فدرَّت حوها، ولقَّ
أنشأوا ناحية فمن الزيتون، زيت وهي للبالد، غلة أكرب يف وخاصة الخارجية، األسواق
األهايل، ينتجه وما ينتجونه ما عىل أيديهم وضعوا ناحية ومن بالبخار، تُدار املعارص
يصنعون التونسيون وكان البالد. أهل من النادر القليل إال الخارج إىل التجارة واحتكروا
الكثري رزق مصدر وكانت كثرية، مصانعها وكانت «الشاشية»، اسمه النسيج من نوًعا
اآلالت وكانت أوربا، يف الصناعة تقدمت فلما القديمة، باآلالت تُصنع كانت ولكنها منهم،
الصناعة وأصيبت سعره، رخَص هذا، الشاش من حتى كثريًا نتاًجا وتنتج بالبخار تدار
وناهيك ثالثني؛ غريُ األلف تبلغ التي مصانعها من يبَق لم حتى قاضية برضبٍة تونس يف
واختل عليها، وقضت «البَْلغَة» «الَجْزَمة» زاحمت كما والخراب، الفقر من ذلك يجرُّه بما
السوق عىل واإليطاليون الفرنساويون وتغلب الصادر، وقل الوارد فكثر التجاري امليزان

بزمامه. وأمسكوا
تهم غالَّ ينقلون فهم الطرق، وفساد النقل أدوات سوء التجارة أضعف مما وكان
يف غالتها البدوية القبائل وتنقل البدائية، العربات من ونوع والبغال والخيل اإلبل عىل

الحركة. فتعطلت الطرق تشعثت السماء وأمطرت الشتاء كان فإذا قوافل،
من إليه الناس وأحب بأمره، حاكٌم والحاكم فوىض؛ أي ففوىض البالد إدارة وأما
مرتوكان والظلم والعدل خرج، وال دخٍل يف ضبط وال وحرامه، حلِّه من املال له يجمع
وقلَّما — بحياته موقوتًا العدل وكان عدل، عادل األمور بعض توىل فإن للمصادفات،
النمط عىل وإنفاقه املال وجباية والرضائب واإلدارة والجيش القضاء ونظام — يكون
عليها. الحساب يمكن وال مرجع ال الشفوية، باألوامر تنفذ األمور من وكثريٌ البايل، العتيق
مرص، يف كالخديوي لقب تونس يف والباي البايات، حكم تحت ذاك إذ تونس وكانت
إليها ويحمل حروبها يف فيساعدها ضعيفة، تبعيًة العثمانية الدولة يتبع الباي وكان
الدولة تدخلت تونس يف دويل مشكل حدث وإذا الهدايا. من وكثريًا املال من مقداًرا
فيما أما ذلك. ونحو الحل عىل ليرشف ِقبلها؛ من مندوبًا وأرسلت النزاع لفض العثمانية

الترصف. حر والباي مستقلة شبه تونس فوالية هذا عدا
عينيها نُصب ووضعت «الجزائر»، جارتها عىل استولت قد كانت فرنسا ولكن
شيئًا بها هي عالقاتها وتوثيق فشيئًا، شيئًا العثمانية بالدولة تونس عالقة إضعاف

نهائيٍّا. عليه للتغلب الفرص وانتهاز فشيئًا،
من واليًا كان الذي باشا أحمد الباي هو الدين خريَ ملك الذي تونس باي وكان
املشريية. ورتبة السنية بالخلعة محمود السلطان عليه أنعم وقد ١٢٧١ه)، إىل ١٢٥٣)
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أوربا وضغط القاسية، الظروف ألجأته هذا محمود السلطان عهد يف أنه نعلم ونحن
جديدة أسس عىل الدولة تنظيم يف يجتهد أن إىل الداخلية، دولته حال وضعف ومطالبها
أحمد الباي إىل أرسل أن فعل مما وكان وإداراتها. وقوانينها أوربا نظم من فيها يقتبس
الباي فطلب الجيش، يف وخاصة تونس يف الحديثة األنظمة يُدخل أن إليه يطلب هذا
فعًال أخذ ثم وعقليتها، وتقاليدها البالد عادات بسبب التغيري يف والتدرج قليًال اإلمهال

الجيش. تنظيم يف

يف قدمه الدين خري الشاب وضع جدٍّا موجًزا وصًفا وصفناها التي كلها البيئة هذه يف
تونس.

٢

من رجًال ليعدَّه بتعليمه اهتم أن الباي حسنات من وكان — أحمد الباي قرص يف تربى
أعد الذي الربنامج فكان الدينية، بالصبغة مصبوًغا كان تونس يف كله والتعليم رجاله،
الفقه من وشيئًا ويجوِّده، القرآن من استطاع ما ويحفظ والكتابة، القراءة يتعلم أن له
بمخالطة الرشعية العلوم يف يتوسع ذلك بعد هو وأخذ تعلَّمه، ما كل يف فتقدَّم والتوحيد،

التاريخ. كتب ومطالعة الكتابة عىل واملران اللغة وعلماء منهم، واالستفادة العلماء
ورجالها، الرشيعة وتوقري الشعائر أداء عىل ومحافظته بالتدين أوساطه يف وُعرف
والرتكية. والفرنسية العربية يجيد فكان تعلمها، فأحسن الفرنسية تعلم إىل نزَع ذلك وإىل
— جيوشها وخاصًة شؤونها تنظيم إىل اتجهت قد كانت العثمانية الدولة أن وحدث
وكتب جيشه؛ يُنظم الباي فأخذ تونس، ومنها بذلك، والياتها إىل وكتبت — قبل أرشنا كما
رأسها وعىل الفرنسيني الضباط من بعثة إليه فأرسلت ذلك، يف املعونة يسألها فرنسا إىل

جامبتا. حكومة يف الفرنسية للحربية وزيًرا بعد فيما صار الذي كامبنون القومندان
دخل الحني ذلك ومن البعثة، هذه من يتعلم التونيس بالجيش الدين خري فالتحق
الفرسان، من لفرقة رئيًسا فكان الرشكيس، مزاجه يوافق هذا وكان العسكري، السلك يف

.(١٢٦٦) سنة الخيَّالة للواء أمريًا كان حتى يرقى زال وما
من قريبًا املايض أحداث عىل مطلًعا مثقًفا متدينًا يكون أن األوىل الرتبية أفادته
ورسعة الحزم وقوة النظام حب الثانية الرتبية وأفادته الشعب، وخاصة العلماء نفوس

الرأي. يف والصالبة البت
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يف كان قد فيها. واالنغماس السياسية األمور مزاولة إىل بعُد الظروف اضطرته ثم
الباي املرسح: عىل وتظهر الحكم دفة تدير التي هي مشهورة، شخصيات ثالث هذه أيامه
الدين خري موىل — أحمد فالباي عياد. بن ومحمود دار، َخْزنة ومصطفى باشا، أحمد
ويخصص العلم، نرش ويشجع الجيش تنظيم يف فيأخذ بالده، رقيَّ يحب طموح واٍل —
الحكومية اإلدارة تنظيم ويعيد الزيتونة، جامع يف فخمة مكتبة ويؤسس للعلماء، املرتبات
نظر وقلة الرتف يف وإفراٌط إرساٌف فيه ولكن االختصاص، بتحديد حديثة أسس عىل
يرسف فيما إليهم لحاجته دولته؛ رجال من املاليني الظاملني لبعض وخضوع للعواقب

خطرية. مفاسد من يأتون عما يتغاىض جعلته هذه الضعف ونقطة مال، من
جاء األصل مغربي رجٌل والداخلية» «املالية العمالة وزير دار خزنه ومصطفى
الوظائف يف وارتقى الدين، خري ربَّى كما باشا أحمد فرباه العرش، دون وسنُّه تونس
شيئًا منه طلب ملن ال يقول ال بشوش، لنيِّ غريبة، شخصية وهو وزيًرا، صار حتى
«ُمتََدرِوش» اللسان، عف باطنًا، الوفاء عدم ويضمر ظاهًرا بالوعد يرىض مستحيًال، ولو
يف ٍرشٌه ذلك مع وهو الليل، من األخري الثلث ويقوم األوراد ويقرأ الصلوات عىل يحافظ
الوزارة توىل والغاصبني. السارقني ومشاركة والغضب الرسقة عن يتورع ال املال، جمع
يفعل واملظالم، واملغانم بالرضائب الشعب كاهل فيها أثقل عاًما وثالثني خمسة نحو

املساجد. ويعمر املال يختلس ليًال، ويتهجد نهاًرا كله ذلك
له تنبأ ملا الدين خري من بنته ج زوَّ شحيًحا، بخيًال وختمها كريًما سمًحا حياته بدأ
يعد فلم برصه غىشَّ وأساليبه، بحيله أحمد الباي عىل سلطانه وبسط باهر، بمستقبل
حتى الباي، إليه مال من أو الباي إىل تقرب َمن قوته بكل وحارب وفساده، ظلمه يرى
عىل ويشجعه اإلصالح، وغري اإلصالح يف اإلنفاق كثرة للوايل يحبذ نفوذه؛ دوام يضمن
ذلك كل من يتخذ وحتى إليه بحاجته يأرسه حتى البذل، يف واإلفاضة الرتف يف اإلمعان

للوايل. وبعضه له بعضه الشعب، مال الستنزاف وسائل
بها، ويستغل بها ويرسق بها يقبض التي دار خزنه مصطفى يُد عياد بن ومحمود
جميع ورشاء أنواعها، اختالف عىل الرضائب جمع وظيفته واملظالم، املغانم يف ورشيكه
ماهر، خبيٌث ذكيٌّ عاًما؛ عرشين هذا عىل وظل الوايل، يحتاجه وما الحكومة تحتاجه ما
وصلت فإذا الوايل، سمع إىل مظامله التصل حتى الحيل كل ويتخذ الرضائب يف يغايل

مليونًا. ثمانني األبواب هذه من الثروة من يجمع أن استطاع تُرفض، حتى احتال
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فهرَّبا ورشيكه، هو يفتضح أن يوشك وأنه أنينه يعلو بدأ الشعب أن بعيد من رأى
فلما للتداوي، باريس إىل مسافر أنه وزعم املرض عياد ابن وادعى فرنسا، إىل أموالهما
طلبه. إىل فأجيب الفرنسية، بالجنسية يتجنس أن وطلب العودة، عدم أعلن إليها وصل
مبالغ له أن التونسية الحكومة عىل ادعى أن «ُفجره» من بلغ فقد كله هذا ومع
لها اشرتاها مشرتيات نظري فرنك) مليون ٤٠ = تونيس قرش مليون ٦٠) ِقبَلها طائلة
تحميه الجنسية فرنيسَّ املدعي أصبح إذ خطريًا، دوًرا املسألة وأخذت ثمنها، تدفع لم
باريس إىل ليذهب الدين خري إىل أحمد الباي اتجه هنا بحقوقه. وتطالب فرنسا حكومة
بها، يطالبه ديونًا — له ال — عليه أن ويثبت زعمه فساد ويبني عياد، ابَن ويخاصم
خطرها من وزاد اإلفالس، يف تونس لوقعت عياد البن فيها ُحكم لو هامة قضية وكانت

محكًما. تدبريًا املاكر هذا دبرها رسمية ومستندات مكاتيب من يده تحت كان ما
،(١٢٦٩–١٢٧٣) سن من سنوات ثالث من أكثر باريس يف القضية هذه وظلت
ينفقه ما ذلك عىل ويساعده دويٍّا، فرنسا يمأل عياد وابن ويدافع، يرافع فيها الدين وخري

هذا. كل يقاوم أن الدين خري وعىل فرنسا، يف واألمالك الدور ويشرتي سعة عن
ورفع الخالف هذا دراسة الفرنسية الخارجية بوزارة القضايا لجنة ُكلِّفت وأخريًا
حكمها وأصدرت الثالث، نابليون اإلمرباطور يرأسها تحكيم لجنة وُشكلت عنه، تقرير
كما ماليني، خمسة إىل قرش مليون ستني من عياد ابن مطالب بتخفيض يقيض وهو
أخرى، مبالغ ودفع لها، ذمته يف قرش مليون ١٤ التونسية للحكومة يدفع بأن ألزمته
الدين خري قام ذلك وفوق فرنك. مليون ٢٤ نحو القضية هذه من تونس مكسب فكان
(١٢٧٠ه / ١٨٥٣م) القرم حرب حدثت ملا أنه أهمها أخرى، بأعمال السفرة هذه يف
وأسطوًال الحربية بأدواتهم جندي ألف ١٤ العثمانية الدولة ملساعدة أحمد الباي أرسل
مجوهرات بباريس الدين خري إىل الباي فأرسل تونس، كاهل أثقل وهذا قطع، سبع من
فيما الباي يراجع وظل التفويض، هذا الدين خري يقبل فلم ثمنها، أمر يف وفوَّضه لبيعها

فباع. فوًرا بالبيع وأمَره االستشارة كثرة عليه أنكر حتى ثمن من يعرض
هذه وكانت فرنسا، من قرًضا يعقد أن الباي فكلَّفه املجوهرات، هذه ثمن يكِف ولم
أصيب قد الباي وأن سيما ال يحتملها؛ أن الدين خري ضمري يستطع لم خطرية مسألة
مات حتى االستفهام تلو باالستفهام يبعث وأخذ وماطل، فماطل منيته، وقربت بالشلل
والباي تونس أهل له حمدها محامده من محَمدًة فكانت القرض، عقد يتم ولم الباي

.(١٢٧٢) سنة فريق برتبة عليه وأنعم باشا، محمد املشري الجديد
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واحتكاًكا بنظمها ومعرفًة الجديدة الدنيا عىل اطالًعا املدة هذه باريس يف بقاؤه أفاده
وبني بينها وقارن األمم رقيِّ أسباب عىل عينَه ووضع ألغراضهم، وفهًما السياسة برجال
أفادته كما املستقبلة، حياته يف كبري أثر له كان مما ترتقي، وكيف تأخرت ِلم تونس،

فيه. وأملها به وثقتها أمته يف شأنه علوَّ
املغتِصب دار، خزنه مصطفى بقي كلها الفضائح هذه بعد أنه له يُؤَسف ومما

الوزارة. يف منصبه يف الدين خري وصهر الكبري
،(١٢٧٣) سنة للحربية وزيًرا باشا محمد الباي فعيَّنه تونس إىل الدين خري عاد
فأصلح كثرية، بإصالحات قام الفرتة هذه ويف ،(١٢٧٩) سنة إىل املنصب هذا يف وظل
وكان وزارته، يف يشء كل يُقيد بأن وأمر لتونس، ميناء أعظم وهو الوادي» «حلق ميناء

تونس. يف أُدخل ما أول النظام هذا
أهم ولكن ونظَّمها. الطرق ووسع وإصالحها، السفن لبناء بخاريٍّا مصنًعا وأنشأ
تونس ومنها — بها واملرتبطة لها التابعة ووالياتها العثمانية الدولة أن كله ذلك من
الحكم فساد وظهور األوربي الضغط تأثري تحت النيابي النظام اقتباس إىل مالت —
— الحديثة النظم وإدخال الحال إصالح إىل الرشقية الشعوب خواص وميل االستبدادي،
القوانني وضع يف األكرب النصيب له ومن الحركة، لهذه املنظم العقل الدين خري فكان

منتخب. شورى ملجلس
الرئيس الدين خري وكان املجلس، أعضاء وانتخب ،(١٢٧٧) سنة به األمر وصدر

للحربية. وزارته بجانب له الفعيل
عنه؛ يرضوا لم الدين فرجاُل خطرهما: لهما بطائفتني اصطدم املجلس هذا ولكن
وقد باألغلبية، بالحكم يقيض القانون وألن رشعية؛ ال سياسيٌة القانون أحكام بعض ألن
دار خزنَة ومصطفى الوايل من السلطان وأصحاب الدين. يرتيض ال ما األغلبية ترى
يكون أن الدين خري فأراد سلطانهما، يسلبهما ألنه نفوسهما؛ باطن يف عنه يرضيا لم
طيِّعة وأداًة لتسلطهما رشعيٍّا ستاًرا املجلس يكون أن وأرادا للمجلس، الحقُّ السلطان
يف يعتقد ما يقول أن عضو كل ِمن أراد لعبة. وأراده حقيقة أراده أغراضهما، لتنفيذ
فكان عنه، فيعرب رأيهما يتحسس أن عضو كل من وأراداه وجرأة، وإخالص صدق
زغوان ماء بمد تقوم بأن فرنسية رشكٍة رغبُة املجلس عىل ُعرض الخصام. وكان النزاع
وتجاَدل ومضار. فوائد املرشوع هذا ويف والحارضة، املرىس إىل ل يوصَّ ثم قرطاجنة، إىل
الفرنيس النفوذ تغلغل من خوًفا يرفضه وبعضهم لفوائده، يُحبذه من منهم فيه، األعضاء
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الجدل واشتد نفسها، التونسية الحكومة باملرشوع لتقوم األمر يدبروا أن منهم ورغبًة
باملوافقة قاطًعا وعًدا فرنسا قنصل وعدُت لقد الوايل: قال وهنا الرفض، إىل األغلبية ومالت
يكفي وكان رأينا، لتأخذ إذًا جمعتنا فِلم قال: إذ جريئًا الدين خري فكان املرشوع. عىل

سيادتكم؟! من الخرب هذا سماع
فتوى إىل واستندوا العسكرية، اإلصالحات عىل األوقاف فاضُل يُرصف أن وأرادوا
الشؤون بأن نظره وجهة وأوضح هذا يف الدين خري فعارض املالكية، العلماء أحد من
األوقاف فاضل إىل األيدي تمتد أن يصح وال الدولة، مالية يف مخصصات لها العسكرية
وهناك هنا تُبعثر كانت إذا أما العادلة، وجوهها يف واستُنفدت الدولة مالية عجزت إذا إال

األوقاف. فاضل إىل األيدي تمتد أن يصحُّ فال والشهوات الرتف عىل منها ويَُرصف
الحكومة وهي العدل، وإقامة الشوري النظام يُرضيها يكن لم ثالثة وناحية
فرنسا عىل يُضيع األمور واستقرار الشوري والنظام العدل شمول ألن ذاك؛ إذ الفرنسية
التالعب عىل الباي يحرِّضون فرنسا ممثلو فكان البالد، عىل االستيالء يف مطمحها
وقدم تونس، باي إليه وتوجه الجزائر إىل الثالث نابليون حرض وملا الشوري. باملجلس
رجاله أمام ونقدها ظاهًرا، بالشكر منه قبلها وضعه، الذي الشورى قانون من نسخة له
الجزائر». يف معهم نسرتح لم والحرية بالعدالة استأنسوا إذا العرب «إن وقال: ا، رسٍّ
والعمل اإلصالح حركات بتشجيع التظاهر إىل البالد هذه يف فرنسا سياسة اتجهت وهكذا

إحباطها. عىل ا رسٍّ
وقال: فاستقال هؤالء، مع مستحيل واإلصالح نزاع، يوم وكل مشكلة يوم كل وهكذا
مسعاي كل فذهب واإلخالص والنزاهة العدالة طريق يف باألمور أسري أن حاولت «لقد
وعىل — الباي أن ورأيت باملناصب، بتمسكي تبناني الذي وطني أخدع أن أشأ ولم ُسدى،
الترشيعات إىل يلجآن ال — دار خزنه مصطفى الجاه العظيم الرهيب وزيره األخص
رياسة من (١٢٧٩) سنة استقالتي فقدمت قانونيٍّا، تربيًرا سيئاتهما لتربير إال اإلصالحية

الخاصة». حياتي إىل وعدت الحربية، وزارة ومن املجلس
العدالة، تحقيق سبيل يف يناضل حزبًا يكون أن وال اعتزاله بعد يثور أن يشأ لم
تقيد روابط االستبداد بركنَْي تربطه هو ثم البالد، له تتهيأ ولم ومزاجه يتفق لم ما فذلك
األجنبية املطامع إزاء البالد وموقف صهره، دار خزنه ومصطفى مواله، فالباي حريته؛
العودة، يف عليه اإللحاح مع الرسمي العمل من يده ونفض وسالم، اعتزل كله لهذا دقيق؛
سنوات تسع الحال هذه عىل واستمر والوزير، بالباي الشخصية عالقاته يقطع لم ولكنه
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وإنجلرتا وفرنسا أملانيا إىل الباي من سفريًا سفره األول: بالذكر: جديرين بأمرين امتألت
هذه فمكنته خاصة، مهمة يف وبلجيكا والدانيمارك وهولندا والسويد والنمسا وإيطاليا
الغربية، املدنية عليها قامت التي األسس دراسة من — يقول كما — السابقة ورحلته
معرفة يف املسالك «أقوم كتاب تأليفه والثاني: ونفوذها. قوتها الكربى األمم عليها وبنت

املمالك». أحوال

٣

معرفة يف املسالك «أقوم سماه كتاب وضع عىل الوزارة اعتزاله أثناء يف الدين خري عكف
اإلسالمية». للدول الرضورية «اإلصالحات الفرنسية ترجمته وُسميت املمالك»، أحوال
العرص، بروح يؤلفه خلدون، ابن تاريخ حذو يحذو أن تأليفه عند ذهنه يف وكان
البحث منها أراد فقد — املقدمة فأما وتاريخ. مقدمة عىل أيًضا فاشتمل العرص، ومطالب

إصالحها. وكيفية ازدهارها بعد انحطاطها وأسباب اإلسالمية البالد حالة يف
ملوكها تعاقب ناحية من ال األوربية، املمالك حال فيه استعرض فقد التاريخ وأما
الحكم ونظام وجيوشها، إدارتها يف دولة كل وصف ناحية من ولكن حروبها، وتسلسل
— املنوال هذا عىل — وصف وقد والبحرية. الربية وقوتها ضبطها، وكيفية وماليتها فيها،
وهولندا والربتغال وأسبانيا وإيطاليا وأملانيا وروسيا وإنجلرتا وفرنسا العثمانية الدولة
إلخ، … الطبيعية أوربا جغرافية وصف ثم واليونان، وسويرسة وبلجيكا والدانيمرك
وأسبابها، أوربا لنهضة صورة العربي القارئ أمام يضع أن ذلك من يقصد ما أهم وكان
الرغبة عندهم يثري وحتى لهم يَصلح ما منها املسلمون يقتبس حتى فيها الحكم وطريقة
قرأ وما سياحاته يف رأى ما خالصة فيه أودع وقد منوالهم، عىل والعمل بهم االقتداء يف

فكر. وما
اإلصالح إىل وحاجتهم املسلمني حال ترشح التي مقدمته اآلن يعنينا ما وأهمُّ
يف الغربية املدنية بأساليب األخذ كراهيتهم املسلمني عىل ينعي فيها وهو وطريقته؛
مختلفة بعلل ذلك يعللون حرام، أوروبا عن صدر ما كل أن واعتقادهم اإلصالح،
الغربية األمم ناسبت إذا إنها يقولوا: أو اإلسالمية، للرشيعة مخالفة إنها يقولوا: كأن
أو وتاريخها، وعقليتها االجتماعي موقفها لها أمة كل ألن الرشقية؛ األمم تناسب فال
إن يقولوا: أن أو القضاء، طريقة يف وخاصة اإلجراءات بطيئة الغربية املدنية إن يقولوا:
الوظائف كثرة يستلزم وهذا األعمال وتقسيم اإلدارة يف التوسع تستلزم الغربية النظم
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والبالد جديدة، فرضرضائب من إذا بد فال هذا، لكل يكفي مال هناك وليس واملوظفني،
املزاعم: هذه عىل للرد نفَسه وقف وقد الرضائب. زيادة يحتملون ال وأهلها فقرية

واألخذ األخرى، األمم عند فيما النظر من يمنع ال بالدين فالتمسك األول: الزعم فأما
يُعرف بالحق ولكن الحق، يُعرف بالناس فليس الدنيوية؛ باملصالح يتعلق فيما بأحسنه
عىل اقرتح ملا الفاريس وسلمان يجدها، حيث يأخذها املؤمن ضالة والحكمة الناس،
العرب، عند معروًفا ذلك يكن ولم برأيه أخذ األحزاب غزوة يف خندٍق حفَر ملسو هيلع هللا ىلص النبي
َمن الغزايل: وقال منها، واستفادوا املنطق ومنها اليونان علوم أخذوا األوَّلون واملسلمون
لقتال إرساله عند لخالد قال الصديق بكر وأبو بعلمه، يوثق لم باملنطق له معرفة ال
السهم به، يقاتلونك الذي بالسالح فقاتلهم القوم قيت ال «إذا اليمامة: يف الردة أهل
للمدفع املدفع لقال: الزمان هذا أدرك ولو للسيف»، والسيف للرمح والرمح للسهم
إال سالحهم بمثل ملنازلتهم االستعداد يمكن وال للمدرعة. واملدرعة للبارجة والبارجة
الغربية: املدنية به تأتي ما يستحسنون ال الذين لهؤالء نقول ثم العمران. وأسباب بالعلم
تنكرونها وال وإقامته، والعدل وضبطها واإلدارة ونتائجه التنظيم يف فقط تنكرونها ملاذا
صنعوا فالذين الرتف؟! وأسباب واملخرتَعات واألثاث املالبس من فيه يتنافسون فيما
الباب أنفتح واملعارف. العلوم واخرتعوا األسلحة صنعوا الذين هم والنعيم الزينة أدوات
يستغلون ونرتكهم عنهم األخذ عن أنصد ينفع؟! ما أمام ونغلقه ينفع ال فيما منهم لألخذ
إىل وصلوا ما إنهم موائدهم؟ بفتات منها نكتفي ثم بها وينعمون ومواردنا زراعتنا
لعاقل يسوغ فكيف والحرية، بالعدل إال معارفهم ترتِق ولم بمعارفهم، إال استغاللنا
قال وقد وأوهام؟ خرافات عىل استناًدا به، يسمح وال عينيه ويغمض ذلك عن يصد أن
الحربية معداتها يف جاراتها تجاري ال التي األمة «إن الحربية: السياسة يف املؤلفني بعض
بالذكر؛ الحربية النظم خص وإنما أيديهم»، يف غنيمة تقع أن توشك العسكرية، ونظمها

الحياة. مرافق كل يف عام فالحكم وإال كتابه، موضوع ألنها
بعض يف تؤثر تزال ال الغربية املدنية إىل النظرة هذه أن األسف داوعي «ومن
كالتخويف الدعوة؛ هذه إىل اإلصغاء يف درجتها اختلفت وإن اإلسالمية، األمم يف األوساط
التي األسباب من هذا ولعل الحديث. الترشيع من االستمداد ومن املرأة، تعليم من
ترشب إىل أسبق النصارى كان واحد ُقطر يف اجتمعوا إذا واملسلمني النصارى جعلت
اإلسالم، طبيعة إىل ذلك فينسبون الناس بعض يأتي ثم منها، واالستفادة الغربية املدنية

كان. وممن كان حيث األمر من الصالح يقتبس أن يمنع ال واإلسالم
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ملوقفها اإلسالمية األمم تُناسب ال الغربية املدنية إن يقولون: الذين هؤالء أما
واألمة منا، حاًال أسوأ كانت نهضتها بدأت عندما أوربا إن لهم: فنقول االجتماعي
ما مدنيتها وسابق واستعدادها عقليتها نم لها — املنصفون يشهد كما — اإلسالمية
غريزتان والطموح فالحرية الكامنة؛ حريتها أُذكيت إذا املجال يف السري من يمكنها
الذين القادة عىل الواجب من أنه األمر غاية دينهم، بتعاليم فيهم تأصلتا املسلمني يف
ما ذلك من لهم يقدموا وأن ظروفهم يراعوا أن إدارتهم ونظم حريتهم، أسس يضعون

التمدن. أسباب بنمو فشيئًا شيئًا هذا يوسع ثم هضمة، يستطيعون
حتى التأمل من حقها الحوادث إعطاء سببه كان فإن اإلجراءات، ببطء القول أما
أن يصح فال بحججهم، يدلوا أن للمتخاصمني باإلفساح الحق وجه الحاكم عند يتضح
الحكم يف اإلرساع من اآلن يجري مما مرة ألف خري وهذا متجاهل، أو جاهل منه يشكو
قصورهم، أو املوظفني تقصري سببه كان وإن أسباب، إبداء غري ومن تمحيص غري من
الكلية السياسية األمور يف الشأن وكذلك وتدربهم، األكفاء تختار أن إال الحكومة عىل فما
فقد هذا ومع الحق. وجه ومعرفة الصواب لتحري البطء كان إذا فيها البطء من بأس ال

شؤونها. يف أرسعت عليه األمة مرنت فإذا األمر، أول والتحفظ البطء يحدث
الرضائب يجعل الشوري الحكم ألن بالعكس؛ فاألمر الرضائب زيادة من الخوف وأما
االستبدادي الحكم أن حني عىل والعقد، الحل أهل وبرضا املصلحة حيث إال تُفرض ال
وشؤونها الدولة تنظيم إن ثم املستبد. الحاكم شهوات من شهوة الرضائب فرض يجعل
رضيبة؛ ُفرضت وإذا بماليتها، األمة فتنعم مصادرها يف يزيد وخرجها دخلها بضبط
ترصف تحت الدولة إيراد وضع من اآلن حاصل هو كما ال ترض، مما أكثَر تفيد فألنها
إال يجدوا لم وأتلفوا أرسفوا فإذا حساب، غري من شهواتهم عىل منه يرصفون الحكام

جديدة. رضائب فرض باب
وبأن الحاكم، يقيد الذي الشوري بالنظام إال تصلح ال اإلسالمية األمم أن الحق
الذين أن — أيًضا — والحق يُصلحنا. ما الحديثة واملدنية الغربية النظم من نستمدَّ
أصلح وكيف العالم تقدَّم كيف يعرفون ال جهلة إما اإلصالح إىل الدعوة هذه أمام يقفون
املعوجة، وطرقهم املعيبة لنظمهم االستنامة إىل الجهل يدعوهم ثم نظمه، وأسس عيوبه
ومزاياه، اإلصالح وجوه يعلمون قوٌم وإما الزمان، آخر بدع من بدعة اإلصالح أن ويرون
وال والفوىض باالستبداد لهم تتوافر التي الشخصية منافعهم تسلبهم أنها يرون ولكنهم
أسباب، من يختلقون وما أرضار من يزعمون ما ستار تحت فيحاربونها بالنظام، تتوافر

كاذبون. أنهم يعرفون أنفسهم باطن يف وهم
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فأزهرت، اإلسالمية اململكة يف كانا اللذان وهما الدولة، ركنا هما والحرية العدل إن
فصلح كانا ثم والفساد، الضعف فانتابها األوربية الدول يف يكونا ولم فذبلت، ُفقدا ثم
ما أهلها بلغ وإنما األرايض، أصلح أرضها وال األجواء، أحسن أوربا جو وليس حالها،
املال وكسب الزراعة، بعلوم األرض كنوز واستخراج والصناعات العلوم يف بالتقدم بلغوا
ال طبيعية قوانني وهذه والحرية، للعدل وليًدا إال يكن لم كله وهذا التجارة، بعلوم

خراب. يتبعهما واستبداد وظلٌم عمران، يتبعهما وحرية عدٌل تتخلف؛
ودوامهما. وجودهما يضمن ما النظم من لهما يوضع أن يجب والحرية العدل إن ثم
بدون ترصفه يحسن من امللوك يف يكون فقد النيابية، باملجالس إال ضماٌن هناك وليس
الحلِّ بأهل يحاط أن فوجب بزواله؛ يزول بوقته، موقوتًا ذلك يكون ولكن مشورة،
أصاب ما وكل أمامهم. مسئولني الوزراء ويكون السياسة، كلِّيات يف يشاركونه والعقد،
الوزراء وخضوع حاكمها مشيئة إىل فيها األمر ترك ِمن أصابها إنما اإلسالمية األمم
إنها املال: بيت فراغ عند الناس من تؤخذ التي الرضائب يف العربي ابن قال وقد إلشاراته.
باالستبداد. ال الجماعة وبرأي باالستئثار، ال بالعدل وتُنفق ا، رسٍّ ال جهًرا تؤخذ أن يجب
أصول يف وتضلعه َملكه مدح يف فأسهب أوربا، أعيان من كبري مع أتحدث كنت وقد
َمن فقال: السياسية؟ الحرية يف تخاصمونه إذًا فلَم فقلت: منهجه، وصواب السياسة
أحد من ذلك بعد اقتبس وقد بعده؟ من ذريته واستقامة استقامته بقاء لنا يضمن
األمة عىل ويجب الستبداده، — عظمته مع — أخطأ نابليون «إن قوله: نابليون مؤرخي
يليق ال أنه تاريخه كل من يُستخلص أن ينبغي ما وإن غلطاته. من تتعلم أن الفرنسية
تُنتهك حتى حريته يف اإلفراط له ينبغي ال كما أحد، ألي حريته يبذل أن فرنيس بأي

حرمتها».
اإلسالمية، باململكة فاستشهد التاريخ، إىل بالرجوع هذه نظرته الدين خري أيد وقد

نمت. وبم نهضت وبم تأخرت بم وبأوربا تراجعت، وبم تقدمت، بم
يف اإلسالمية الدول بإزاء أوربا نقد يهمل لم ولكنه تأخرهم، تبعة املسلمني ل وحمَّ
وقتها، مىض قديمة عهوٍد إىل استناًدا األجنبية» «االمتيازات مسألة يف وخاصة ترصفاتها
مخالف كله وهذا قوتها. لها شاءت ما تفسريها يف توسعت بل بالعهود، تكتِف ولم
فإذا ألحكامها. يخضع أن بد فال مملكة دخل من أن وهو البديهي، األسايس للقانون
ال وأوربا منها، تأخًرا أكثر هم َمن فهناك نظمها، يف متأخرة اإلسالمية اململكة أن ادعى
عليهم، وحيفهم للنصارى املسلمني عوام بعض كراهيَة ادَّعى وإذا فيها. امتيازات تطلب
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لهذه إذًا مربر فال عليهم، وحيفهم للمسلمني النصارى بعض كراهية بحق االدعاء أمكننا
سبيل يف العراقيل وضع من أوربا ممالك بعض به تقوم ما ذلك إىل يضاف االمتيازات.
الدول وإيقاع تراها، التي اإلصالح وسائل وإدخال لشؤونها، اإلسالمية املمالك تنظيم

لإلصالح. وإعاقة باإلصالح مطالبٍة بني حرية يف اإلسالمية
الدين رجال متعاندتني: طائفتني وجود املسلمني تقدم يف العوائق أهم من ثم
بقطع بحذافريه الدين أحكام يطبقوا أن ويريدون الدنيا، يعلمون وال الرشيعة يَعلمون
ويريدون الدين، يعرفون وال الدنيا يعرفون سياسة ورجال واستُحدث، جدَّ ا عمَّ النظر
اعرفوا لألولني: فنقول الدين، إىل رجوع غري من بحذافريها األوربية النظم يطبقوا أن
رضر تحكمهم ثم الدنيا شؤون العلماء فاعتزال الدين. اعرفوا لآلخرين: ونقول الدنيا،
الطائفتني امتزاج والواجب مثله. رضر الدين بأصول السياسة رجال وجهل رضر، أي
تقتضيها عليها يُنص لم أمور وهناك تراعى، أن يجب الدين أصول فهناك وتعاونهما.

العقل. فيها ويُعمل واملرضة املنفعة بمقياس تقاس أن يجب األمة مصالح
ونرشها اقتباسها يمكن التي الحديثة املدنية عليها بُنيت التي األسس أبان ثم
الترصف «إطالق وهي الشخصية الحرية وهما بنوعيها، كالحرية اإلسالمية اململكة يف
جنسه ألبناء ومساواته وماله وعرضه نفسه عىل أمنه مع وكسبه نفسه يف لإلنسان
يف واملداخلة الحكم نظام يف املشاركة وهي السياسة والحرية والواجبات»، الحقوق يف
الدولة بني املرعية الحقوق قوانني وهي بنوعيها، القوانني تأسيس ثم — األصلح اختيار
مجلسها يف األمة أمام الوزراء مسئولية ثم — بينهم فيما األهايل حقوق وقوانني والرعية،

إلخ. … الشوري
يف وقف من وكل وقتنا، لوازم من النظم هذه إيجاد أن يف رأيه بإبداء ذلك وختم

ووطنه. لدولته والنصيحة األمانة عديم سبيلها
يف وجهته نعرف ومنها صفحة، مائة نحو تبلغ التي املقدمة يف ما زبدة هذه

حياته. متابعة إىل ذلك بعد ونعود اإلصالح،
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٤

الجو خال التأليف، إىل وانرصف الكفاح عن وتخىل الوزارة الدين خري ترك أن بعد
باشا الصادق محمد والباي ومغانمه. بمظامله الشعب كاهل يثقل دار، خزنه ملصطفى
يسمع وال صعوبة يواجه أن يحب ال ناعم، سهل لني رجٌل (١٢٧٦) سنة توىل الذي
باملال يواليه أن إال منه يُهمه وال يفعل، عما يسأله وال لوزيره األمور يُسلم بمشكلة،

ترفه. يف يرصفه الذي الكثري
لترصفاته عائًقا دار خزنه مصطفى فيه وجد أنشئ الذي النيابي واملجلس
األول، مجراها إىل األمور وعادت نظم، من تبعه ما كل وألغى فألغاه واستبداده،

تحصيلها. وطرق الرضائب فرض يف حريته الوزير واسرتد
إىل فاتجه َمعينُها، نضب حتى البالد موارَد يستنزف دار خزنه مصطفى زال وما

فرنك). مليون ١٥٠) الدين بلغ سنوات سبع من أقل ويف منها، يستدين أوربا
بل تضاعفت، رضائب من الشعب ثار ناحية فمن محنة؛ رش يف البالد ووقعت
إىل أسلَم والتوزيع التحصيل يف وفساد جور إىل أمثالها، ثالثة األحيان بعض يف بلغت
الباي أرسة مرتبات الدولة خزانة يف يكن لم أن األمر آخر الحال بلغ حتى اإلفالس،
إىل الناس أوساط اضطر وحتى الديون، فوائد وال الجيش ورجال املوظفني مرتبات وال
من قليل عنده كان وَمن بها، لالقتيات األشجار وعروق العشب لجمع نسائهم إخراج
طحن غري من ليًال املاء يف القمح يغيل وكان بالفقر، وتظاَهَر يصاَدر، ال حتى أخفاه املال
تدخلت أخرى ناحية ومن حد. أفظع إىل واملوت املرض وفشا بالرخاء، يُتهم ال حتى
ووافقتها مالية، لجنة تشكيل فرنسا واقرتحت ديونها. عىل املحافظة تريد األوربية الدول
وإنجليز فرنسيني من بتشكيلها (١٢٨٦) سنة الباي من مرسوم وصدر وإيطاليا، إنجلرتا
وإدارة الفوائد وتحديد الدَّين توحيد مهمتها وجعلت تونيس، موظف يرأسها وإيطاليني
يف ومرة مرص يف مرة ُمثلت واحدة رواية كانت وهكذا الدين. لهذا ُخصصت التي املرافق

املمثلني. أشخاص إال فيها يختلف لم تونس،
عليه فاعتذر،فألح اللجنة، يرأس أن منه يطلب الدين خري إىل الباي اتجه ذاك عند
أن الغريب ومن وزير، لقب وُمنح والخارج، الداخل يف شاقة مهمة وحمل قبل، حتى
وليس للدمار! البالد أسلم الذي دار، خزنه ملصطفى األول الوزير بمنصب احتفظ الباي

الثعبان. أمام العصفور يُشل كما أمامه وشلله الباي ضعف إال سبب لهذا
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تضع أن تريد املختلطة املالية فاللجنة األمور، أعرس من مشاكل الدين خري واجه
والقايض املدرسة يف املعلم حتى باملال، متصل يشء كل ألن الدولة؛ يف يشء كل عىل يدها

بتاتًا. البالد استقالل ألضاعت فعلت ولو املحكمة، يف
واملرض والفقر بالجوع احرتق بعدما الشعب هذا ينقذ كيف وهي ثانية: ومشكلة

بالحكومة. الثقة وفقدان
املال يف الرشه وهو للوزارة، رئيًسا دار خزنه مصطفى بقاء وهي ثالثة: ومشكلة
بطبيعته وهو اختياًرا، عنه يتنحَّ لم ذلك لذة ذاق ومن والجاه. السلطة حب يف كرشهه
خري فاستطاع األوىل املشكلة فأما جاهه. يشاركه ممن غيور إصالح، كل عدو وتاريخه
يف نفوذها دائرة يحرص أن — الدول ومع اللجنة، مع الطويلة باملفاوضات — الدين
غري إىل حينها، يف الفوائد دفع للدائنني ويضمن الدولة، ميزانية ينظم وأن محدودة موارد

وأمانة. ضبٍط يف ونفذها بها د تعهَّ وسائل من ذلك
البالد وجعلت الزراعة أضاعت قد الرضائب كثرة رأى فقد الثانية املشكلة وأما
زارعهم وغري زارعهم وكان لهم، ليس زرعهم نتاج كان إذ الناس، يزرع ولم خرابًا.
تالعب َمن بالشدة وأخذ تحصيلها، طرق ونظَّم الرضائب، من فخفف الفقر؟ يف يستويان
الرضائب من جديًدا منهما غرس من كلَّ فأعفى والنخيل، الزيتون غرس وشجع فيها،
ما وأسقط الحكومة، مطالب لكثرة األهايل من فرَّ َمن وأرجع عاًما، عرشين مدة عليها
ورد السابقة الحكومة يد عىل الناس من نُكب من شكايات يف بالنظر وأمر عليهم،
من وأعفاه ظالمته متظلم كل فيه يضع تونس ميدان يف كبريًا صندوًقا ووضع ظالمتهم،
يقرأ الذي وهو بنفسه، يفتحه الذي هو معه، الصندوق مفتاح وجعل باسمه، الترصيح

العدل. تحقيق من يراه بما عليها ع ويوقِّ الظالمات،
فظائعه زادت حتى دار خزنه مصطفى مع نزال يف ظل فقد الثالثة املشكلة وأما
من فُعزل املالية، اللجنة ضبطتها سقطه وسقط عزله، بوجوب الناس وألح وانكشفت،
القطر بلدان جميع يف واألفراح الزينات من لذلك الناس وأقام ،(١٢٩٠) سنة منصبه
والتزم فحوكم. به، اتهم ما عىل بمحاكمته قراًرا الدين خري وأصدر بمثله، يُسمع لم ما

فرنك. مليون وعرشين خمسة بدفع
األمة، مأساة تُعد حياٌة وهي السياسية، دار خزنه مصطفى حياة ُختمت وبذلك
باملطامع مليئة حرجة أوقات يف البالد شؤون إليه ُوكلت لرجٍل الضمري موت ناحية من
من عاًما، ثالثني عىل تزيد مدًة ومظامله الرجل لهذا الشعب خنوع ناحية ومن الدولية،
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رذيلة األحوال هذه مثل يف االحتمال وقوة وينحيه، يزلزله عام رأي هناك يكون أن غري
الشعوب. به تُمنى ما أكرب من

إصالح، من يرى فيما يده أُطلقت األول، الوزير هو الدين خري كان الحني ذلك ِمن
الدول. مطامع إال يده يغل وال

واالقتصادية والتعليمية والزراعية السياسية نواحيه، جميع من القطر إصالح توىل
والقضائية. واإلدارية واملالية

ويرفض املعقولة طلباتهم إىل يُصغي رصيًحا، حازًما مسلًكا الدول قناصل مع فسلك
احرتموه ولذلك يرائي؛ وال يداهن فال للرفض، لة املفصَّ األسباب ذكر مع املعقولة، غري

ظاهًرا. يجاملونه ولكنهم باطنًا، سبيله يف العقبات يضعون وقد خالفوه، ولو
وَمن الرضائب. لجلب األمناء اختيار وتحرَّى مناطق، إىل الزراعية األرايض وقسم
من الخيانة عليه ثبتت بمن ونكَّل فعل، محصوًال أو فعل، نقًدا الرضيبة دفع عليه َسُهَل
غري الرضائب وألغى والحكومة، املالك وبني واملزارعني املالك بني العالقات ونظم الجباة،
ألنها بالقوة؛ الرضائب لتحصيل العسكرية الحمالت وأبطل املستطاعة، وغري املعقولة
للحكومة وعاد طمأنينتهم، للناس فعادت والنهب، السلب أعمال إىل تؤول كانت ما كثريًا
ترك وملا عنها. ينرصفون كانوا أن بعد الزراعة إىل الناس وانرصف واحرتامها، هيبتها
ستني الحكم زمام تَسلَّم حني وكانت هكتار، مليون املستغلة األرض مساحة كانت الحكَم

ألًفا.
وبجانبها والرشعية، العربية العلوم فيها تعلَّم عرصية مدرسة أنشأ التعليم وىف
بجامع التعليم وأصلح واإليطالية، والفرنسية الرتكية اللغات تعليم مع العرصية، الثقافة
عنده من له ووهب كبرية، مكتبة بها ن وكوَّ املساجد، يف املبعثرة الكتب وجمع الزيتونة.
إليها ووكل الدولة مطبعة ن وحسَّ حديثًا، تنظيًما ونظَّمها مخطوط، كتاب ومائة ألًفا
الرسمية الصحيفة وهي التونيس» «الرائد إدارة وأصلح واألدبية، العلمية الكتب نرش
وألزم السياسية، أفكاره فيها ينرش وكان فيها، املقاالت نرش عىل وشجع للحكومة،
االسترياد رضيبة ورفع الجمرك فنظم االقتصادية، الناحية إىل والتفت بقراءتها، املوظفني
الوظائف ونظم التهريب، ملنع الجمركية املخافر وأنشأ اإلصدار، رضيبة وخفض ٪٥
أساس عىل الدولة ميزانية ووضع القرص، مرتبات حدد كما مرتباتها، وعنيَّ الحكومية
حتى ورتَّبها والوارد للصادر السجالت وأنشأ الدواوين، يف املكاتبات وضبط صحيح،

إليها. الرجوع يسهل
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بمهرة يأتي وكان والقباب، الجص عىل كالنقش املغربية الصناعات إحياء يف وجدَّ
الشبان. من طائفة بتعليم إليهم ويعهد البالد، من الصناع

إىل أعيانها وآلت الريع، وْرصِف والرشاء البيع يف فوىض وكانت األوقاف ونظَّم
يف يُعينه مجلس ومعه بريم محمد السيد عليها وجعل واحدة، إدارة يف فجمعها الخراب،

تنظيمها.
يخضعون ال واألجانب مضطربة، البالد يف والقضائية الترشيعية الناحية فرأى ونظر
لكل فكان قانون، البالد يف ليس إذ بالخضوع؛ إقناعهم السهل من وليس البالد، لقانون
الحادثني أن يحدث وقد الحوادث، يف الحكم مطَلق قاٍض واملالكي الحنفي املذهب من
تكون أن األجانب بها يدين التي املبادئ ومن مختلفان. قضاءان فيهما يُقىض املتشابهني
إىل الدين خري فعهد التالعب، وال لالجتهاد مجاًال ليست األحداث، قبل معروفة القوانني
وأن أوربا، ويف مرص وىف العثمانية الدولة يف بها املعمول القوانني بدراسة إخصائيني
خرج ولكن عملها، يف اللجنة واستمرت التونيس، القطر يناسب قانونًا منها يستخرجوا

يتم. أن قبل الوزارة من الوزير
وضبط ورخاء أمن حالة إىل وفوىض وظلم وضيق كرب حالة من البالد نقل وهكذا
مرص نهضة يستميل كان بذلك وكأنه الحياة، مرافق من مرفق كل يف ورقي ونظام،

بالده. يف معدَّلة فيدخلها
إىل تنظر فرنسا ملتوية: مشتبكة فمعقدة أمامه كانت التي الدولية املشاكل أما
فإذا لتدخلها، منفذًا حادثة كل من تجد أن تحاول شبكته، نَرش الصائد نظرة تونس
فيه لها ليس وما حقٌّ فيه لها فيما الحق لها أن وتدَّعي خلًقا، خلقتها الحادثة تجد لم
أعانوها هم إذا الباي، منصب حتى الكبرية املناصب وتمنيهم الرجال وتصطنع حق،
وملا مطمًعا. فرنسا ِمن أقل ليست وإيطاليا حمايتها. لبسط أمامها الطريق وأفسحوا
منهزمة، فرنسا منها وخرجت (١٢٨٨ه/١٨٧١م)، سنة وأملانيا فرنسا بني الحرب حدثت
لتسابق مرسًحا تونس فكانت نفوذها، لتوسيع سعيها يف وجدَّت إيطاليا، مطامع اشتدت
بما جرائدها إىل توعز وكلٌّ أنصارها، ذمم تشرتي وكلٌّ دسائسها، تدبر كلٌّ الدولتني،

ومصلحتها. يتفق
بعضهما الدولتني يرضب أن الدين خري رأى بالخطر والنذر املطامع هذه وسط
القيام تستطيع ال تونس ألن العثمانية؛ والدولة تونس بني الصلة يقوِّي وأن ببعض،
غامضة عالقات وكانت بينهما، العالقات وتحديد الصالت توثيق خطة فرسم بنفسها،
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وجهة له ورشح الشأن هذا يف العايل الباب وخاطب متواصًال، سعيًا فسعى محدودة، غري
للمفاوضة إستانبول إىل مندوب إرسال العايل الباب وطلب طلبه. إىل فأجيب نظره،
استصدار يف ونجح وفاوض فسافر نفسه، الدين خري عىل االختيار فوقع األمر، هذا يف
املناصب تولية يف الحق ولواليها عثمانية إيالة تونس أن ويقرر العالقة، هذه يحدد فرمان
قوانني بمقتىض عنها العزل ويف لها، أهًال يكون ملن واملالية وامللكية والعسكرية الرشعية
التي السياسية األمور عدا ما األجنبية، الدول مع املعتادة املعامالت إجراء ويف العدل،
تتضمن كما الحدود، وتغيري والحرب السياسة كأصول العثمانية؛ الدولة حقوق تمس
باسمه، كَّة السَّ ورضب للسلطان الخطبة عىل املحافظة مع املالكة، العائلة يف الوراثة إقرار
يقتضيها التي العدل قواعد ومراعاة الرشع قوانني عىل البالد يف الداخلية األمور وإجراء
الفرمان هذا صدر وقد واملال. والعرض النفس يف الناس ن تَُؤمِّ والتي والحال، الوقت

بالرسور. األهايل واستقبله ،(١٢٨٨) سنة
واضطراب مشاكله ولكن عليه، الدول موافقة يف السعي عاتقه عىل العايل الباب وأخذ
عما يعوقها ألنه عليه؛ املوافقة فرنسا وأبت إتمامه، دون حاًال والخارجية الداخلية أموره

لتونس. تنويه
االجتماعية، الحياة نواحي من ناحية كل يف الداخل يف إصالٌح الدين: خري خطة هذه
فرنسا أطماع به يناهض وثيًقا ربًطا العثمانية بالدولة البالد بربط الخارج يف وإصالح

أوذي. إال الدين خري به أتى ما بمثل مصلٌح يأتي أال التاريخ عوَّدنا ولكن وإيطاليا.

٥

وتضع تعاديه مختلفة عنارص تتجمع كانت اإلصالح طرق يف بعيًدا شوًطا سار أن بعد
ما بعض بالرش وتفرس قصده، وسوء خيانته عن األخبار وتشيع سبيله، يف العراقيل

أخطاء. من مصلح لكل بد وال أخطاء، من يرتكب ما بعض وتجسم الخري، من يأتى
أحبَّ الخائن السارق الناهُب دار خزنه مصطفى كان الصادق) (محمد فالباي
له تقرر ما إال املال من يعطيه يكن لم فهذا الحازم، العادل النزيه الدين خري من إليه
من يجيز ال حازم وهذا يشتهي، ما لنفسه ليأخذ يشتهي ما يعطيه وذاك امليزانية، يف
حساب عىل ولو والرجاء الشفاعة يقبل وذاك الشعب، ومصلحة العدالة وافق ما إال األمر
املرتَفون واألمراء لني، هني ناعم وذاك امللمس، خشن جادٌّ وهذا الشعب؛ ومصلحة العدالة

التبعات. ر يقدِّ ومن املخرب يرضيهم مما أكثر رغباتهم، يجيب ومن املظهر يرضيهم
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ا رسٍّ وخالفه وداراه، فجاراه به الناس تعلق رأى ولكنه وعاداه، الباي كرهه لذلك
جهًرا. ووافقه

ويرسقون مائدته، فتات من يأكلون كانوا الذين دار خزنه مصطفى أعوان هناك ثم
غري الرضائب من وينهبون والشفاعة، بالوساطة ويكسبون ألًفا، رسق إذا درهًما
من ويضع بالعدالة، ويُحصنه الباب وجوههم يف يسد الدين خري رأوا قد املضبوطة،
الظالم يعجبهم وإنما النور يعجبهم ال الذين هؤالء — الشعب ليُغني يُفقرهم ما النظم

الشباك. له وينصبون الدسائس له ون يدسُّ وأخذوا أيًضا، كرهوه قد
واملغانم باملناصب األماني وَمنَّتهم وفرنسا إيطاليا ذممهم اشرتت فئة أيًضا وهؤالء
وخلقوا سلطانهما، من يمكِّن الذي االضطراب لها ودبروا خطتها، يف أعانوها هم إذا

تدخلهما. يف عليها ترتكن التي األحداث
تونس لربط حركات من به يقوم ما الدين خري من الكره أشد كرهت فرنسا وهذه
القطيع عن الشاة انفراد الذئب يرقب كما عزلتها تريد فهي محكًما، ربًطا العلية بالدولة
ميناء من السفينة ركب استانبول إىل الدين خري سفرات إحدى يف إنه حتى ليفرتسها،
املساعد القومندان هو القادم هذا وإذا لزيارته، أتى قادًما أن أُعلن تقلع أن وقبل تونس،
فقال: نعم، أجاب: السفر؟ يعتزم هل فسأله: امليناء، يف راسية كانت فرنسية لبارجة
من التعليمات القنصل يتلقى حتى ثالثة أو يومني سفره يؤخر أن منه يرجو قائده إن

باريس.

إال حكومتي أمر مخالفة أستطيع ال أني تعلم مثيل عسكري رجل أنت الدين: خري
لقائدك، ومجاملتي للواجب، طاعتي بني االختيار حرية أملك ولست واجبي، خالفُت إذا

حددتها. التي الساعة يف راحل فأنا وإذًا
سيمنعك — األسف مع — قائدي بأن وأنذرك أحذرك الحالة هذه يف الضابط:

بالقوة.
أتلقى تجعلني منزلة يف ولسُت الكالم، بهذا مهمتك تبدأ أن األوىل كان الدين: خري
ترصفها. يف الحرية مطَلقة التونسية والحكومة قراري، ًا مغريِّ ولست قائدك، من األوامر
يف الباخرة وستقوم قلت، ما قائدك وتبليغ بارجتك إىل للعودة الكايف الوقت وسأمنحك
التى وبالوسائل باملثل أقابله كيف أعرف فإني تهديده سينفذ قائدك كان وإذا موعدها،

يحدث. ما تبعة له وأحمِّ أملكها
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بالوعيد، اإلشارات ترسل الفرنسية البارجة وطاردتها املساء يف السفينُة وتحركت
البارجة وعادت طريقه، يف واستمر الصباح، حتى جدوى غري من بالوقوف وتأمر
بما التهامه الفرصة وانتهزت وزارته، يف ملعاكسته تجمعت القوى هذه كل الفرنسية.
السياسيون خصومه اتهمه أمران: تهم من إليه ُوجه ما أهم كان وربما منزلته. يُسقط
مطامع يعلم وهو والجزائر، تونس بني حديدي خطٍّ بمد فرنسية لرشكة امتياًزا منح بأنه
أن تونس احتالل إرادتها عند يُمكنها الخط هذا فمدُّ للجزائر، امتالكها ويعلم فرنسا
وأحكموا التهمة، هذه يف أطنبوا وقد خطر، أي خطر ذلك ويف الجزائر. من تغزوها
املواطنني عند سمعته يسيئون ناحية فمن بحجر؛ عصفورين يرضبوا أن وأرادوا خطتهم
رجلها أنه تعتقد التي العثمانية الدولة عند منزلته يشوهون ناحية ومن والوطنيني،

بينهما. الوثيقة العالقة بربط تونس وصالح لصالحها يعمل
يف أنه وهو تاريًخا، املسألة لهذه أن التهمة هذه عن وحزبه الدين خري دفاع وكان
ومينائها تونس بني حديدي خط مدَّ إنجليزية رشكة طلبت دار خزنه مصطفى وزارة عهد
مدة وبعد إيطالية، رشكة إىل باعته ثم فعًال وأنشأته طلبها، إىل فأجيبت الوادي»، «حلق
حتى البالد داخل إىل تونس من يسري خط مد أخرى إنجليزية رشكة طلبت وجيزة
منتصف يف وينتهي البالد، يف الزراعية الصناعة مركز «كيف» إىل يمتد ثم العرب، سوق
كانا ومجلسه الباي ألن االمتياز الرشكة فُمنحت الجزائر، وحدود تونس والية بني الطريق
هذه ولكن املواصالت، لتسهيل خطوط مد من اإلكثار البالد مصلحة من أن عىل متفقني
الربع بنسبة الحكومة مساهمة فطلبت الخط، لهذا املال رأس جمع يف تنجح لم الرشكة
فسقط العمل، يف تبدأ أن دون مهلة بعد مهلًة وطلبت ذلك إىل تُجب فلم النفقات، يف

نفسه. من االمتياز
والجزائر، تونس بني خط بمد لها اإلذن فرنسية رشكة طلبت الدين خري وزارة ويف
صاحب هو وحده العايل والباب بالحدود، تتصل املسألة أن بحجة الدين خري فرفض
الرشكة مع يتفق أن يمكنه فال الشأن، هذا يف الترصف يف — الفرمان بمقتىض — الحق
العايل الباب من طلبها أن فيه ما وأقل يورطها، هذا أن الرشكة ورأت استشارته، بدون
الرشكة محل تحلَّ أن وطلبت مطالبها فعدَّلت تونس، عىل بسيادته منها اعرتاف ذلك
ألنه التونسية؛ الحكومة يد يف األمر يجعل وهذا الرشوط، بنفس مرشوعها يف اإلنجليزية
الرشكة. طلب فأجاب الوزراء، مجلس عىل األمر الدين خري وعرض الحدود، إىل يصل ال
الجزائر حدود إىل الخط تكملَة الرشكة عرضت الحكم اعتزاله من أشهر ثمانية وبعد

طلبها. إىل فأجيبت
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لفرنسا يسمح لم لو وبأنه الحدود، إىل الخط بمد يسمح لم إنه الدين: خري قال
مد إن ثم قويٍّا، موقفه فيها يكن لم دولية مشكلة ذلك عن لنشأ إلنجلرتا به سمح بما
ذلك وليس األهايل، أو الدولة تنشئها أن الخري ومن الدول، مصالح من الحديدية الخطوط
جهالء فقراء واألهايل الديون، فوائد ميزانيتها أكثر تبتلع فقرية فالحكومة اإلمكان، يف
للرشكات منحها إال يبَق فلم إدارتها، عىل لهم قدرة وال بالرشكات لهم علم ال أغنياء أو

بتاتًا. إنشائها عدم أو األجنبية
واقتصارها مطلبها، الرشكة فتعديل الضعف. بعض فيه الدين خري مركز أن والحق
إىل منه تثب مركز يف ِرجلها وضَع تريد أنها بالبداهة منه يُفهم الطريق من جزء عىل
جزَّأت أنها الواضح من إذ بتاتًا؛ املنع يقتىض كان فالحزم فعًال. حدث كما الحدود

واحدة. والنتيجة واحدة، دفعًة طلبته أن بعد دفعتني عىل مطلبها
إذا تونس سقوط بعد ضمريه يريح أن فحاول هذه، حجته بضعف أحس وكأنه
واجتازوا وبنزرت، طربق يف قواتهم أنزلوا تونس غزوهم عند الفرنسيني أن «عىل قال:
يف كانت التي املذكورة الحديدية السكة عىل يعتمدوا أن دون تونس إىل الحدود منهما

إنشائها». بداية
كان إنشائه عدم وال تونس، أضاع الذي هو ليس الخط هذا إنشاء إن قال: كما
املحافظة يوجب كان الذي األوربي الضمري إال يحميه يكن لم تونس مركز ألن يحميها؛
فريسة عىل باالنقضاض لفرنسا سمحت أوربا دامت وما العثمانية. الدولة وحدة عىل
يترسب أن يصح ال اليأس من رضٌب وهذا يؤخر. وال يقدِّم ال الحديد فخط كتونس هيِّنة

املصلح. نفس إىل
يعمل فلم ملغاة، الشورى قوانني فرأى جاء الثانية وزارته أيام بأنه بعضهم ونقده
وإن استبداديٍّا حكًما البالد حكم بل عيوبها، من ظهر قد كان ما وإصالح إعادتها عىل
قال: وطاملا كتابه، مقدمة ويف كتاباته يف الشورى د مجَّ طاملا الذي هو وهو عادًال، كان
موقوت هو إذ ضمان؛ لعدله ليس — عادًال كان وإن — بأمره يحكم الذي الحاكم إن
البالد يف يه ويقوِّ النيابي الحكم يعيد أن األمر زمام ملك وقد عليه واجبًا فكان بوقته،

فائدته. ويفهموا لذته الناَس يذيق حتى
إال يتيرس ال اإلسالمية اململكة يف النيابي الحكم أن عليهم الرد يف حجته وكانت
الحق بهذا للمطالبة وثورته العام الرأي قوة أو ذلك، يف األمري أو امللك رغبة أمرين: بأحد
وال النيابي الحكم يكره فالباي تونس؛ يف مفقودان واألمران األمري، أو امللك رغبة رغم
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معدودون أفراد إال النيابي الحكم مزايا يفهم وليس خاضع. جاهل العام والرأي يطيقه،
كما إلغاؤه إمكانه يف أليس النيابي، النظام قبل الباي أن وهب التنفيذ. قوة لرأيهم ليس
والعاملون عليه. ويحرص يحميه من فيها ليس األمة دامت ما الفرصة، سنوح عند حدث
الباي وكان قويٍّا، كان الوزارة إليه أُسندت فعندما واهية، ذلك يف ته حجَّ أن يرون باألمور
إال الحكم قبوله عدم يف تشدد فلو الحال، إليه آلت ملا الوحيد املنقذ فيه يرون والناس
حتى تدعيمه إمكانه يف كان مدته ويف مطلبه، إىل يجيبه أن الباي الضطرَّ النيابي بالنظام

حاجاتهم. من رضورية حاجٌة أنه ويشعروا إليه ويطمئنوا الناس يألفه
ولكنه استبداديٍّا حكًما البالد حكم عليه. وما له بما الدين خري فهذا الجملة وعىل
وضبط بحزم فعالجها نواحيها من ناحية كل يف فوىض وهي البالد أمر وتوىل عادل،
ما بأقىص األمام إىل البالد ودفع واملتالعبني، املفسدين عىل حديد من بيد وقبض وقوة،
شأنه كان ولكن أوقاتها، أحرج يف السياسية التيارات كياسة يف وعالج قوة، من يستطيع
كانت ما إىل األمور وترجع إصالح، كل بزواله فيزول يزول عادل مستبد كل شأن ذلك يف

وفساد. اضطراب من عليه
له يدسون الدساسني أمام الطريق وأوسع عنه، فصد الوشاة إىل الباي سمع لقد
لفرنسا البالد تسليم يريد إنه يقول: ففريق باملتناقضات، حتى حوله األراجيف ويشعيون
العلية للدولة البالد تسليم يريد إنه يقولون: وآخرون الحديدية، السكة مسألة بدليل
هذا يف بعضهم نصحه وقد الطريق. هذا يف املختلفة مساعيه بدليل استقاللها وسلبها
اإلدارة م يقسِّ وأن معه، املسئوليات ل وتحمُّ ترصفاته يف الوزراء معه يُرشك بأن املوقف
وال اختصاصه، يف املسئولية يتحمل بوزير يلقب رئيًسا قسم كل عىل ويجعل أقسام إىل
من كان ولكنه واملسئوليات، األعباء توزع وبذلك الهامة، األمور يف إال هو إليه يُرجع
العهد نارصوا الذين الرجال كل يف وشك حولهم من بكل ثقتهم ضعفت الذين األشخاص
إليهم يسند َمن يتالعب أن ذلك فعل هو إن فخيش ونفسه، باهلل إال يؤمن ولم املايض،
قابًضا وظل هذا فرفض يحلُّون، مما أكثر املشاكل من له ويسبِّبوا يتولونه، فيما العمل

األمور. كل زمام عىل
الدولة أن سوءًا األمر وزاد الوايل، وبني بينه فباعدوا الدساسني دسائس نجحت
الواليات من املعونة العايل الباب وطلب روسيا، مع حرب يف دخلت قد كانت العثمانية
إىل األهايل ودعا الدين، خري س وتحمَّ الطلب، هذا إجابة عن الباي فرتاخى تونس، ومنها
لم ألنه منه نفوًرا الباي فازداد العايل، الباب إىل به تطوَّعوا ما وأرسل فتطوعوا، التطوع،

العثمانية. والدولة تونس بني الوثيق االرتباط يرسه يكن
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شعورهم وإظهار به لتعلقهم لعزله؛ األهايل هياج الباي يخشاه ما أخىش وكان
الباي انتهز حوله اإلشاعات كثرت فلما بجميله. منهم اعرتاًفا املختلفة املناسبات يف نحوه
يف ذلك وكان الباي. فقبلها استقالته، الدين خري فقدم عنه، رضاه بعدم وأشعره الفرصة
الوزراء استأذن وقد أصدقائه، خاصة حتى بتجنبه املوظفني الباي وأمر ،(١٢٩٤) سنة
العيون، داره حول وأُرصدت لهم، يأذن فلم استقالته عقب الدين خري زيارة يف الباي
ملداواة أوربا إىل السفر يف استأذن العيش هذا سئم وملا معتقًال. األمر حقيقة يف فكان
حريته عىل يؤَمن أن عىل العودة، طلب ثم أخريًا، وريض أوال، الباي فامتنع أعصابه،
رفض، وال بقبول طلبه عىل يَُرد فلم السياسية، األمور يف يتدخل أن غري من الشخصية

كان. مما أكثر عليه وُضيق أمان، غري من بنفسه فحرض

٦

يزور ال بسجني أشبه كان فقد سوًدا، أعواًما — الوزارة اعتزاله بعد — الدين خري قىض
املرة يف كان إذا املايض، العهد يف فعل كما به يتسىلَّ التأليف إىل يتجه ولم يُزار، وال
وما إصالح من بناه ما كل يرى يائًسا، شيًخا املرة هذه يف فأمىس آمًال، شابٍّا املاضية
للقضاء تتقدم وفرنسا فحجًرا، حجًرا وأعوانه الباي يد عىل يتهدم خطط من وضعه
مما أعصابه وتهدمت يرى مما صدره ضاق هو إذا ثم فخطوة، خطوة البالد استقالل
يلبث ال ضيق، فوق ضيق هي فإذا ضيق، من سعة فيها أن يظن أوربا إىل سافر يفكر

بداء. داءٍ ِمن يستشفي فكان مرتني هذا فعل بالده. إىل بالحنني يشعر حتى
فاطلع األستانة، إىل بالحضور فيه يأمره األمناء كبري من تلغراف إليه وصل وأخريًا
فسافر له، يسمح بأن عليه فأشاروا الدول، قناصل وشاور له، اإلذن يف فرتدد الباي، عليه
لهم يتيرس وال الناس قلوب عليه تعطف حزينًا، سفًرا وكان ،(١٢٩٥) سنة رمضان يف
الحماية، يف بهم يوثق ال َمن حماية يف وماله أرسته وترك وداع، ال أن أمر الباي ألن وداعه؛
خدمته عىل له جزاءً املتعاقبة البايات إليه أهداها قصور ثالثة كثرية، أمالك له كان وقد
به كبري ومنزل أحمد، الباي إليه أهداها الزيتون شجر من وغابة عنه، رضاهم أيام
وقد الصادق، محمد الباي له منحها كبرية وضيعة محمد، الباي إليه أهداه معدنية مياه
الحكومة عىل فعرضها األستانة، يف االستقرار عىل لعزمه األمالك هذه كل يبيع أن أراد
ثمنها، من ٪١٠ بخصم التونسيني األهايل يلعن أن وكيله فأمر رشاءها، فأبت التونسية
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بعد للفرنسيني بيعها إىل اضطر فلما حكومته، ورجال الباي من خوًفا أحد يتقدم فلم
العالء: أبي قول يل يخطر هذا ويف مرٍّا، نقًدا نقدوه إعالنه من سنة

ح��اس��ي؟ أم أع��اص��ٌر ال��م��ل��وُم: ف��َم��ن وش��ارٌب اإلن��اء ف��ي وخ��م��ر ع��ن��ب

الحميد، عبد السلطان مندوب باشا سليمان انتظاره يف فوجد األستانة، إىل وصل
يلدز قرص إىل وتوجه للسلطان، األوىل السكرتري بك فؤاد وعيل األمناء، كبري باشا وحمدي
واستبقاه طويًال، السلطان معه وتحدث املساء، نفس يف للمقابلة فُدعي اسمه، وقيَّد

بموازينه. ويزنه كنهه ليكتنه معه للعشاء
إىل باشا سليمان وأرسل الكبرية، قصوره من قرص يف جناح له فأُعد السلطان وأمر

الدين. خري بأرسة ليعود تونس
يجتمع عندما الوزراء مجلس لحضور يُدعى فكان دولة؛ وزير عني ما ورسعان
يرشحه السلطان أن الوزراء كبري من سمع حتى شهر يمِض ولم الخطرية، املسائل لبحث
ذلك، إتمام لعدم يسعى أن الجاه فيه توسم من كل من ورجا منه فرجا العدل، لوزارة
رجاءه فقبل ذلك، من يعفيه أن إليه وتوسل نفسه السلطان ملقابلة فذهب شيئًا، يفد فلم

وأعفاه.
طريق عن وخاصة — البالد خدمة يستطيع ال أنه االعتذار يف له حجة أكرب وكانت
أمورها كنه وتعرف شؤونها، ودرس أهلها عرف طويًال زمنًا فيها عاش إذا إال — الوزارة

فيها. اإلصالح ووجوه
أصبحت العثمانية الدولة أن أيًضا يرى أنه فهو يبطنه ما وأما يقوله. كان ما هذا
لتونس، الحنني دائم هو ثم الحارض؛ وضعها يف عالج لها يُرجى ال بحيث املرض، من
عىل فيها آمنًا فرًدا يكون أن ل ويفضِّ فراقها، من ويستوحش بها يأنس وطنه صارت إذ

غريها. يف وزير
يوم املبكر الصباح يف يلدز إىل يُدعى الوزارة عن إلحاح يف يعتذر كان الذي هذا
للوزارة، رئيًسا ُعني أنه فيخربه السلطان ويقابل (١٨٧٨م / ١٢٩٥ه) سنة ديسمرب ٤
خري هذا بحال. إلغاؤه اإلمكان يف يعد ولم املرسوم أمىض أنه أبلغه يعتذر أن أراد وملا
تعقيًدا وأشدها األمور أخطر من شدائد العثمانية الدولة فيها تواجه أياٍم يف ب يُنصَّ الدين

وارتباًكا.
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وتهدد تتقدم الروس وجيوش أمامهم، ومنهزمة الروس مع حرب يف فرتكيا
من الداخلية البالد وحالة البسفور، مياه يف الربيطاني واألسطول نفسها. العاصمة
إغالق يفضلون املخابز أصحاب كان حتى الحاالت، أسوأ من ونفسية واقتصادية مالية
ال مهاجٍر و٣٨٠٠٠٠ القيمة، عديمة تكون تكاد متدهورة بنقود التعامل عىل مخابزهم
برلني يف عقدت التي ستيفانو سان ومعاهدة العاصمة، عىل يزحفون معني، وال لهم مورد
األمور يف وروسيا تركيا بني معاهدة عقد تتطلب الذيول طويلة كانت (١٨٧٨) سنة
وأبى املعاهدة. تتم حتى العثمانية الدولة أرايض عن الجالءَ الروُس وأبى بهما. الخاصة
والحالة معلقة، قربص ومشكلة الروسية، الجيوش تجلو حتى أسطولهم سحب اإلنجليز
املستعر األتون هذا يف قائمة. األرمن ومشكلة البوسنة، الحتاللها النمسا مع مرتبكة
كانت لقد حرائق؟! غري من إطفاءها تستطيع قدرة وأيُّ النار، ليطفئ الدين خري ُوضع

إنقاذه». يمكن ما «إنقاذ سياسته
وُوضعت روسيا، مع االتفاق كان حتى وجهد رأي من يستطيع ما كل فبذل
التعويضات وخفضت الرشقي، ورومليل بلغاريا يف املسلمني مصالح تكفل ضمانات
انسحب كما ورومليل، بلغاريا إىل الروسية الجيوش وانسحبت كبريًا تخفيًضا الحربية
لرتكيا حفظ بما النمسا تركيا بني الخالف وُسوِّي مرمرة، بحر من الربيطاني األسطول
إلخ … سنوات عرش نحو الحل عىل استعصت التي املشكلة وُحلت حقوقها. من كثريًا

إنقاذه. يمكن ما أنقذه ا حقٍّ وبسياسته إلخ،
إسماعيل، الخديو عهد آخر يف الكربى مرص مشكلة كانت هذه وزارته أيام ويف
يف التدخل عىل وفرنسا إنجلرتا عزمت مرص يف والسياسية املالية الحالة اضطربت ملا فإنه
إسماعيل الخديو من ليطلبا مرص؛ يف قنصليهما إىل فأرسلتا جديًدا، آخر تدخًال شؤونها
الباب حق من ذلك بأن ا محتجٍّ إسماعيل فأبى «توفيق»، أبنائه ألكرب العرش عىل تنازله
أن سوءًا األمر وزاد الدول. مطلب العايل الباب هذا يرفض أن ومؤمًال وحده، العايل
مشكلة هذه فكانت وفرنسا، إنجلرتا قنصيل إىل الرأي يف انضما والنمسا أملانيا قنصيل
فيما بالتدخل األوربية للدول سمح فقد أجاب هو إن األستانة؛ يف الدين خري أمام جديدة
أكثر بالقوة وتفعل وتصمم، الدول هذه تتجمع أن خيش رفض هو وإن حقها، من ليس
وتنتهز العثمانية، والدول مرص بني الباقية العالقة وتقطع باملفاوضة، إليها تصل مما

إلخ. … تونس واألخرى مرص إحداها فتلتهم السانحة، الفرصة
أن رأيه من كان أخريًا وسلطانه، ووزراؤه هو الرأيني بني طويًال الدين خري حار
يجب ولكن إسماعيل، بخلع السلطان عىل ويشري العاصفة، أمام قليًال الرأس يطأطئ
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األجنبي، التدخل هذا إىل جرَّت التي األسباب يتالىف أن وهو هذا، مع آخر شيئًا يعمل أن
الدول مع املعاهدات وعقد كاالستدانة مرص، لخديو أعطيت التي الحقوق بعض فيسلب
وفرنسا إنجلرتا أبت ولكن مرص. فرمان لتعديل إسماعيل عزل فرصة فينتهز األجنبية،
حقوق تكون أن مصلحتهما ومن العثمانية، للدولة مرص تبعية يف يزيد هذا ألن ذلك؛

املنتظرة. لأليلولة أكرب وسلطتها أوسع مرص
خرج حتى الفرمان تعديل مسألة يف والرد األخذ وكثر إسماعيل، بعزل األمر وصدر
الفرمان إصدار يف الدول مطالب وليتها التي الوزارة فأجابت الوزارة، من الدين خري

التعديالت. بعض مع املعتاد

إليه ُعهد ما ولوال عاًما. ثمانني تساوي أعباؤها كانت وزارٍة رئيس قضاها أشهر ثمانية
ومزاج يتفق ال ما الصفات من ففيه الثمانية، األشهر هذه بقي ما املشاكل حل من
مرهف اإلصالح، تحقيق يف متحمس النظر، واسع الفكر، حرُّ فهو الحميد؛ عبد السلطان
يتحمل أن يجب للوزراء رئيًسا ُعنيِّ وقد أنه يرى بها، يتعلق وما العدالة يف الحس
يأمره أن فأما رأيه؛ نتائج ليتحمل وزمالؤه هو يرى كما األمور ف فيرصِّ املسئولية،
وهو مأموًرا، عبًدا يريده السلطان عدًال. وال ا حقٍّ فليس املسئولية هو ويتحمل السلطان

قبل. من الباي منه نفر كما السلطان منه نفر لهذا مسئوًال؛ حرٍّا نفسه يريد
من ليس ملا وتعرُّضهم عقلهم ضيق منهم كره إذ الدين؛ رجال أيًضا عليه وتألَّب
أمامهم الوقوف منه هم وكرهوا يحسنونها، ال السياسة من أمور يف وتدخلهم شأنهم،

عليهم. وضغطه
من املأتم أقرب كان وما قسوة، يف أشهر ثمانية بعد الدين خري ُعزل هذه لكل
يف سنني عرش نحو ذلك بعد وظل فيه، فراسته خابت قد أن الحميد عبد وأدرك العرس،

فيها. ملهاة ال مآٍس يرى ما وكل شيئًا. املرسح عىل يمثل ال النَّظَّارة مقاعد
يف وُدفن عاًما سبعني نحو عٍن (١٨٨٩م / ١٣٠٧ه) سنة يف األستانة يف وهو ومات
يجد لم أنه وذنبه طويًال، للفساد وكفاًحا حافًال، اإلصالح يف تاريًخا وخلَّف أيوب، جامع

السلطان. من مؤازًرا وال الشعب من مواتيًا
بينهما الفرق أن غري باشا، مدحت جنس من وسياسيٍّا اجتماعيٍّا مصلًحا كان لقد
عن عجز فإن يُصلح، فمدحت عبده؛ محمد والشيخ الدين جمال السيد بني كالفرق
إىل يديه رفع اإلصالح عن عجز فإن يُصلح الدين وخري االنقالب، ودبر ثار اإلصالح

بلَّغت». قد إني «اللهم وقال: السماء
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خوف، غري من وعمله الحق قول يف الجرأة شخصيته: تكوِّن التي فضائله وكانت
عىل كاهله وقوة جمود، غري من تفكريه يف وحريته انحناء، غري من يعتقده فيما وصالبته

هللا. فرحمه تربم. غري من األعباء حمل
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املرصية الفكاهة ألوان من لون

ملاذا؟ بها. ويحتفلون ويتذوقونها صنعها، يف يتفننون الحلوة بالفكاهة املرصيون امتاز
أدري! ال

ماليني دون غناءً الناس أحسن الوهاب عبد ومحمد كلثوم أم كانت ملاذا أدري ال كما
املرصيني.

أدري ال كله؟ الرشق مدن من غريها من الفن هذا عىل أقدر القاهرة كانت وملاذا
يفوق ما الغربية املدن يف فهناك والحضارة، املدنية يف تقدم مسألة املسألة وليست أيًضا.
ذلك يف فاقت صغرية مدن العالم ويف النكتة. يف يجاريها ال ولكن مدنيًة، القاهرة مدينة

الكبرية. طنطا مدينة ذلك يف الصغرية رشيد مدينة فاقت كما الكبرية املدن
والتنكيت باألشخاص، والسخرية بالفكرة، السخرية فهناك وألوان؛ أشكال والفكاهة

إلخ. … إلخ … باأللفاظ التورية طريق عن
لطيف. تاريخ له طريف، لوٌن اليوم نعرضه الذي ولونُنَا

القاهرة يف كان أن (١٨٦٣) سنة إىل (١٨٥٧) سنة من املايض القرن يف حدث فقد
استهتارهما إىل — وهما بوهيمية، عيشة يعيشان كبريتني أرستني من مورسان شابان
األدب، كتب من الكثري يقرآن ظريفان، أديبان — الرشاب يف وإفراطهما ومرحهما
ولهما ويرويانه، يحفظانه الجيد الشعر ويتخريان دقيقة، معرفة الشعراء ويعرفان
وعبد طاهر، أفندي إبراهيم هما الفكاهة، وفيه الشعر وفيه الرشاب فيه ظريف مجلس
ويخلعا عرصهما، يف والعلماء األدباء يستعرضا أن لهما خطر مما فكان نافع. بك الحميد

معه. وينسجم ويلبسه يناسبه القدماء األدباء ألقاب من لقبًا منهما واحد كل عىل
اللقب وحي يتفق أن بد وال وداللتُه، وحيه اسٍم فلكل باليسرية، ليست مهمة وهي
لو األسماء فبعض واالستحسان؛ بالضحك الجمهور يقابله بارًعا اتفاًقا به امللقب مع
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منسجًما، يكن لم وزير أو شاعر أو أديب به ُسمي لو ولكن مناسبًا، كان كناس به ُسمي
يوحي وبعضها بالثقل، يوحي وبعضها بالظرف، يوحي األسماء وبعض … وهكذا

وهكذا. بالغباء، يوحي وبعضها بالذكاء،
حينًا، واملرح الضحك فيها فأشاع األدبية، األوساط يف ضجًة هذا عملُهما وأثار
ألقابهما: بعض نذكر ونحن لطيفة. حامية معركًة فكانت حينًا، والخصومة والغضب

ووقار، جالل فيه األعيان، من عينًا وكان الرتجمان»، أغا «عيل القاهرة يف كان
الفاضل». «القايض فسمياه ظريفة وشيبة نظيفة بعمامة

يف سهًال العبارة، عذب اللفظ، رقيق ظريًفا، أديبًا فكري» باشا هللا «عبد وكان
سهل». «ابن فسمياه فطرته، عىل والنكتة سجيته، عىل الحديث يرسل طباعه،

«األخطل». فسمياه الرأس، كبري ضخم فكري» بك الغني «عبد اسمه صديق له وكان
كثري قصريًا نحيًفا وكان املشهور، الشاعر الساعاتي» صفوت «محمود عليهما وُعرض
وعمل الناس، يف شاع ملا اللقب هذا غاظه وقد الجن». «ديك فسمياه والحركات اللفتات

طاهر. أفندي إبراهيم يف هجاء قصائد
القامة، طويل بوالق، مطبعة يف املصحح األديب الدسوقي، إبراهيم الشيخ وكان
لسيدنا األخرض الباب عند يجلس السمر، حلو الفكاهة، كثري الهامة، كبري البنية، قويَّ
«مهيار فسمياه الشارع، آخر من تُسمع عالية ضحكة وله أصحابه، مع ويسمر الحسني
املطبعة مصححي وكبري األزهر، علماء أحد العدوي»، قطة «محمد والشيخ الديلمي».
املرصاع عند يمينًا مال شعر بيت قال فإذا وشماًال، يمينًا تمايل درَّس إذا كان األمريية،

شادوف». «أبو فسمياه الثاني، املرصاع عند ويساًرا األول،
وكانا إسماعيل، الخديو نديمي كانا الليثي عيل والشيخ النرص، أبو عيل والسيد
يا وسمَّ العماد»، «ابن فسمياه ا، جدٍّ طويًال النرص أبو وكان والتنادر. بالظرف معروفني
وكان للرشيد. دالمة أبو كان كما مضحًكا، فكًها كان إذ دالمة» «أبو الليثي عيل الشيخ
ومات الخرطوم إىل نُفي حتى الحق قول يف جريئًا شجاًعا النفس أبيَّ مرزوق بك إبراهيم

فراس». «أبا فسمياه قويٍّا، شاعًرا وكان بها،
فسمياه القد لطيف املنظر، جميل التسمية هذه أيام كان البارودي، سامي ومحمود

رشيق». «ابن
«الخليع فسمياه فكاهة، القاهرة يمأل ماجنًا أديبًا كان ال الزجَّ جالل عثمان ومحمد

البغدادي».
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بعض عينه ويف السواد، إىل يميل لونه وكان شاعًرا، كان مجدي بك صالح والسيد
«األحوص». فسمياه حوٍل

وانحنت األفيون، أكل من ا جدٍّ الجسم نحيَف كان الخربتاوي أفندي وإسماعيل
قرناص». «ابن فسمياه وتقرنص، قامته

يتدحرج كأنه يميش كان واألزجال التوشيحات صاحب ُمُدوخ عثمان والشيخ
«أبا فلقباه بالزندقة، يُتهم نحيًفا كفيًفا كان املرصفي، حسني والشيخ «ِدْعِبل». ياه فسمَّ
كِّيت». السِّ «ابن فسمياه الكالم قليل كان املرصفي زين الشيخ ونسيبه املعري». العالء
القامة، قصري كان الخلييل، بخان الرشقية اللغات معلم أفندي كامل ومصطفى

«الَعكُّوك». فسمياه اعوجاج بهما الرجلني قصري
بنون دائًما ويتكلم الظهور ويحب األغنياء يداخل كان األبياري، الهادي عبد والشيخ
«برمة» بلدته يف القضاء ويل وأخريًا نطقه، يف العني م ويضخِّ وفعلنا قلنا فيقول: التعظيم

الدجاج». «قايض ياه فسمَّ الدجاج بتفريخ برمة اشتهرت وقد حولها، وما
من أفصح إنه عليه: فقاال صفري، فيها بالصاد ينطق كان أفندي رشارة ومحمد

الشيص». «أبا وسمياه بالصاد نطق
يف آخذة بدايتها من العرض قليلة كبرية صفراء لحية بخاتي محمد للشيخ وكان

مكانس». «ابن فسمياه نهايتها، إىل فشيئًا شيئًا العرض
شعر غزير ووقار هيبة له اللون أبيض املعية إمام الرشيدي أحمد السيد وكان

إلخ. … إلخ … «هرقل» فسمياه واسعة؛ فرجية يلبس اللحية كثيف الشارب
إبراهيم فلقب يلقبه، أن صاحبه من منهما كل طلب األلقاب منح من فرغا وملا
مآل وهكذا عباد» بن «بالصاحب نافع بك الحميد وعبد الظريف»، «بالشاب طاهر أفندي

رخيًصا.1 الضحك كان أيام وضحًكا مرًحا هذا بعلمهما مرص

املكتبة أغنى ماهًرا؛ وخطاًطا ظريًفا عامًلا وكان الفحماوي، أحمد الشيخ الحلبة بهذه متصًال كان 1

وقد اسمه. تحمل الحجر بمطابع وُطبعت البديع بقلمه خطها التي القديمة الكتب من بكثري العربية
«بنات وسماها الظريفان، األديبان هذان وضعها التي واأللقاب املجلس هذا يف يجري فيما رسالة ألَّف
املقال. هذا يف لخصناها وقد تيمور باشا أحمد املرحوم مكتبة يف مخطوطة وهي أبكار»، وعرائس أفكار
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يف االجتماعية العدالة فيه تسود جديد لعاَلٍم اللذيذة باألحالم ننعم الحرب أيام طول ظللنا
بالحريات والنداء األطلنطي، ميثاق تقرير األحالم هذه يؤيد وكان صغرت، مهما أمة كل
إلخ. … األمم عصبة من خري أساٍس عىل العالم نظام تأسيس بوجوب والقول: األربع،

كمصري النداءات هذه مصري أن يرى الذي املتشائُم الرشق يف الناس من وكان
يره لم ما الكوارث من لقي العالم أن يرى الذي واملتفائل املاضية، الحرب يف األمم عصبة
أساسه جديد عالم بناء يف حتًما به فيستنفع قبل، من يتعلمه لم درًسا وتعلَّم قبل، من

والحق. والحرية العدالة
فها نظرهم؛ وبُعد رأيهم بصدق يفخرون املتشائمون وأخذ أُعلن قد السلم هو وها
والدول قبل، من تسمعه كانت كما يرتدد العدالة صوت تسمع ال الصغرية األمم هي

املايض. يف استأثرت كما واملستقبل الحارض قي االستئثار تريد الكبرية
وبدأنا الحرب، مشاكل من أعقد السلم مشاكل أن من العارفون يقوله كان ما وصح
أن ونسمع و«حضانة»، «وصاية» من قديمة معاٍن ذات جديدة كلماٍت جديد من نسمع
أن فيجب املدنية، بناء يف واالشرتاك عبئها وحمل بنفسها السري تستطيع ال أمًما هناك

إلخ. إلخ … الطريق إىل يرشدها من بيدها يأخذ

األخص وعىل الكبرية الشعوب عقلية تتغري حتى يهدأ، ال والعالم تُحل، ال املشاكل أن الحق
باإليثار، مرتبطة سعادته وأن له مفسدة األنانية أن تعلم يوم إال يرَق لم فالفرد قادتها؛
هو واألمة العاَلم يُفسد وما السعيدة. واألمة السعيدة األرسة تأسست اإليثار هذا وعىل
إىل الكبرية األمم ونظرة بعض، إىل بعضها الكبرية األمم ونظرة الوطنية، ثوب يف األنانية

تعلو. وأن تتحكم وأن تسود أن تريد فهي األنانية، ملؤها نظرة الصغرية األمم
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بالجمعية شعور القادة يسود أن إال الفساد هذا يُصلح وال الفساد، أساس هو وهذا
العالم وأن لهم، حق هي كما لغريهم حقٌّ العدالة وأن وحدها، بأمتهم ال كلها البرشية
املصلحة أساس عىل ال األساس هذا عىل يُحل خالف كل وأن أرسة، أفراد أجزاؤه وحدة
الحقوق يف أما ومساحات. وقوة عدد مسألة والصغرية الكبرية األمم وأن لألمم، الذاتية
تبقى هذا وبدون أبيض، وال أسود وال غرب وال رشق وال كبري وال صغري فال والواجبات

العالم. اضطراب ويبقى املشاكل، وتبقى الحرب،
لنفسها الكبرية األمم بعض ونظر األنانية، هذه إال سبب من األمم عصبة لفشل ليس

الوطنية. باسم الفوز قادتها ومحاولة غريها، دون فقط
يف والغنِم وامللكية، السيادة سبيل يف التسابق إال علٍَّة من املتتابعة للحروب وليس
وغنيمة تُقتنص، فريسة إىل الكوارس األسود نظرة األمور إىل والنظر االقتصادية، األسواق

العاجل. الخري يف والطمع الجشعة، األنانية مع تُنتهب،
ديجول الجنرال أن أساسها أساسها؟ ما الدامية: سوريا حوادث — مثًال — خذ
عمًال لقومهم ويقدِّموا ولبنان، سوريا يف القديم بمركزهم يحتفظوا أن يريدون ورجاله
هذه يف مجدهم يستعيدوا أن العاملية الحرب يف هزيمتهم رغم استطاعوا أنهم هو عظيًما
النظرات مثل وهي األفق، الضيقة الوطنية بمقياس قيست إذا صحيحة نعرة وهي البالد.
يكون ال ملاذا واسع: أفق يف األمر إىل انظر ولكن األمم. بني الحروب سببت التي الضيقة
بالدهم يف يشقون أو ينعمون ال ملاذا لفرنسا؟ التي كالحرية حرية واللبنانيني للسوريني
فضيلة الوطنية كانت وإذا بالدهم؟ يف ذلك الفرنسيون يودُّ كما رجالهم يد وعىل وأرضهٍم
مدافع عنده الفرنيس أن إال فرق ال واللبناني؟ للسوري فضيلة تكون ال فلم للفرنيس
هذا أليس العدالة؟ عىل أموره يؤسس أن يريد لعالم صحيح مربر أفهذا للسوري. ليست
أيام يف يخدعوننا فِلَم ذلك كان إن املستمرة؟ الحرب ذلك ومعنى القوة، تحكيم إىل رجوًعا
ال املستقبَلة األزمات يف الشعوب أن هذا مآل أليس السلم؟ أيام يف يُنفذون ال بما الحرب

ترصفاتها؟ يف بعُد حرة وتكون يقال، بما تُخدع وال يقال، ما تصدق
حدث؟ الذي هذا ماذا نظري ويف

وأي العاملية؟ الحرب هذه كانت لم يسأل: الذي كالسؤال السؤال هذا عن اإلجابة
الذي والخراب أزهقت التي األرواح يساوي كان ما كائنًا يشء وهل منها؟ كسبناه يشء
فيها، تُباع فرنسية وسلع سوريا يف الفرنسيني املوظفني من حفنة أجل أمن حدث؟
عىل النفوس وتنطوي البناء، ويخرب الدماء وتُسفك أمة حريُة تضاع كاذبة نفوذ ومظهر

الحزازات؟
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الجديد. العالم لبناء تصلح ال قديمة عقلية مظاهر وأمثالها املظاهر هذه كل
له! يُسمع وال يتكلم ال والعقل لها، ويسمع تتكلم البدائية الغرائز أن العظمى واملصيبة
ارتقت الفرد عقلية إن البايل. الطراز هذا غري عىل عقليًة يريد الجديد العالم إن
رأيناها حتى ترقى زالت فما أنانية الفرد عقلية كانت بدائية. تزال ال األمم عقلية ولكن
لألمة العامة والتضحية االجتماعية، الخدمة يف النفس بذلها عند صورها أسمى يف
بنفسه يضحي الفرد ورأينا وألمته، ألرسته بنفسه ي يضحِّ الفرد فرأينا واإلنسانية،
ذلك. ونحو اإلنسانية آالم يخفف عما وللبحث قها، يتعشَّ وللحقيقة االجتماعي، لإلصالح
األنانية طور يف تزال ال بل االرتقاء، هذا ترتِق فلم األمم عقلية أما الفرد، عقلية يف كله هذا
وتنظر غريها، عىل لالستيالء أو نفسها عن دفاًعا تحارب فاألمم قديًما، الفرد كان كما
العدل حيث من وال الحق حيث من ال نفسها يف نتيجتها حيث من العالم أحداث إىل
يُسمى فيما تبلورت األنانية املعاني هذه وكل العامة، اإلنسانية املصلحة حيث من وال
يف رغبتها أو كيانها عن األمة دفاع إما فأسبابها كلها. الحروب ذلك ومصداق الوطنية،
مغنٍم لجرِّ وهجومه نفسه عن دفاعه يف البدائي الفرد كأنانية أنانية وهذه ملكها، توسيع
عدالة لتحقيق أو أهني لحق أو عليه اعتُدي لضعيٍف انتصاًرا تقوم حرب أما لشخصه.
العالم يف ننشدها التي الجديدة العقلية هي وهذه بعد، األمم من نره لم ما فهذا إنسانية

الجديد.
املضحي، والفرد الراقي، الفرد عقلية تُشبه لألمم عقليًة الجديد العالم يف نريد

عنه. دفاًعا نفسه ويبذل الحق يعشق الذي والفرد
والنظرة والتضحية االجتماعية الخدمة األمم عند أساُسها يكون الجديدة العقلية هذه
الشئون إىل نظَرت إذا الواسع، والعدل العام بالحق األمور تقيس عقلية هي الواسعة،
حرة، والصناعة حرة، واألسواق حرة، فالتجارة عاملية؛ نظرة إليها نظرت االقتصادية
تريد نفسها إىل األمة تنظر أن أما األصلح. وبقاء البقاء تنازع قانون إال يحكمها وليس
الغنى يغتني أن يريد الفرد كعقلية قديمة فعقليٌة الناس كل ويخرس هي تربح أن
الجديدة فالعقلية السياسية، الشؤون يف الشأن كذلك مدقع. فقر يف غريه كان ولو املفرط
تطالب القوية األمم تحركت العراق، ُظلمت أو مرص ُظلمت أو سوريا ُظلمت إذا تقول:
وال بقوة عندها عربة فال الظالم، القوي من وتقتص املظلوم، الضعيف وتنرص بالعدالة
ال العادل القايض شأن ذلك يف شأنها وحده، والحق بالحق عندها العربة إنما ضعف،
العقلية يف به. يقيض بالحق يعبأ إنما جاهه، وعدم وجاهه وغناه الخصم بفقر يعبأ
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مملوءًا مضطربًا قلًقا العاَلم ترى ولذلك فقط؛ نفسها إىل أمة كل نظر يكون القديمة
ونتيجة ككل، العالم إىل فيها النظر يكون عقليٌة نريدها التي الجديدة والعقلية بالنشاز،
يف عليه ُقيض كان وإن نشاًزا، فيه نسمع فال ونغماته، العالم أجزاء بني االنسجام ذلك
من مرفق وكل والسياسة والصناعة الزراعة ويف العمل ويف األسواق يف فاالنسجام الحال؛
اإلنتاج يف تعاون املنشودة والعقلية العكر، املاء يف صيد القديمة العقلية الحياة. مرافق

جميًعا. للناس الخري تحصيل يف العلم واستخدام املرشوع
البالية، العقلية هذه نتيجة لها حرص ال التي وويالتها الحرب هذه رشور إن
وال لها روح ال عقليٌة إنها تتغري. لم ما أضعاف وأضعاف الرشور هذه تنتج وستبقى

واملال. القوة وتعبد الضعيف تستبعد قلب،
الذي الطريق نفس بسلوك إال ترقى ال واألمم األمم، برقي إال يرقى ال العالم إن
من يرتق ولم ماديٍّا، أنانيٍّا منافًقا طماًعا كان يوم منحطٍّا الفرد كان لقد الفرد. سلكه
مؤثًرا رصيًحا سمًحا فصار واألنانية، والنفاق الطمع محاربة استطاع من إال األفراد
فقط وعندئذ الطريق هذا عن إال ترقى ال األمم فكذلك القلب. واسع النظر واسع مضحيًا

الجديد. العالم يولد
وقد األمور، زمام بيدهم الذين الزعماء الجديد العالم هذا والدة يعوق الذي إن
الحواجز، أمامه تقف ال العالم ولكن القديمة. لألنماط إلفها طول من عقولهم يبست
الزمن سري تدرك التي املرنة للعقول واملستقبل ويكتسحهم، بل عنهم، رغًما يسري فهو

ملقتضياته. وفًقا نفسها فتؤقلم
الزعماء أدرك فإن صالًحا، يعد لم القديم العالم بأن إنذاًرا إال الحرب هذه ليست
يعمل حتى قبله مما أشد يكون إنذار وكل اإلنذار، تلو اإلنذار فسيكرر وإال إشارته، رس
مرافقه كل يف العالم وحدة غايتها التي الجديدة العقلية ويعتنقوا الزمان، بإشارة الناس

القومية. النظرة ال العاملية والنظرة
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أكربهم الناس فأغنى البنوك حساب ويف الرصافني، وعند الرضائب مصلحة نظر يف أما
مال». «ِوْرَد وأعظمهم دخًال وأكثرهم رصيًدا،

كسَب للمراكب بضائع مورِّد فهذا الناس؛ أغنى من الحرب أثرياءُ يُعد هذا أجل ومن
وهذا الخمسة، أو األربعة باألرقاٍم تُعد ثروته أصبحت أنفاٍر متعهد وهذا اآلالف، مئات
واسع. ثراء إىل مدقع فقٍر من واحدة دفعة قفز األغذية وأنواع املؤن بعض للجيش يقدِّم
علماء نظر ويف اإلحصاء، نظر يف الناس أغنياء من يعدون وأمثالهم جميًعا فهؤالء

والسجالت. الدفاتر عىل يعوِّلون من نظر ويف االقتصاد
يقدرون ال الفالسفة، أو األخالقيني يُسمون آخرون قوم ادين العدَّ هؤالء بجانب ولكن
اإلسعاد، عىل بقدرته ولكن الرشاء عىل بالقدرة يقدِّرونه وال بقيمته، ولكن بعدده املال
مصدر رجل يد يف جنيه ألف تكون فقد به، االنتفاع بمقدار ولكن بالرصيد يقدِّرونه وال
العرشة ذا الثاني يَعدُّون فهم سعادته، مصدر آخر رجل يد يف جنيهات وعرشة شقائه،

األلف. ذي األول من أغنى
املغفلني، أو الخيالني من طائفة الفالسفة أو األخالقيني هؤالء الناس بعض يعد وقد

نظري. يف األقل عىل الصادقة، هي نظرتهم — األسف مع — ولكن
غري من عقله وضعف حساب، غري من يديه عىل املال تدفق حرٍب ثري من فكم
ويرسف رشط، وال قيد غري من يلهو ألن وسيلًة إال ليس يده يف املال فكان أيًضا، حساب
وقتيًة شهوًة ويكسب وصحته، ونفسه وأوالده أرسته فيفقد والقمار؟ والنساء الخمر يف
باألثاث ويزينه فخًما قًرصا يشيد أن أو الثروة، نتيجة كل هو وهذا الزوال، رسيعة
الوالئم ويقيم الجديد، للقرص مناسبة جديدة زوجة ويتزوج والحشم، والخدم الفاخر
القرص جمال يتذوق ذوق وال ظاهر، طالء هذا كل ولكن واملرشوب، باملأكول تزخر
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ولذة البهيم، كنعيم ونعيم ورياءٌ مظهٌر هو وإنما النعيم، بهذا يستمتع عقل وال وأثاثه،
يتكاثر املاَل رأى الحرب أثرياء من وآخر رسيًعا؛ وتنطفئ رسيًعا تشتعل الهشيم، كنار
نظره يف املال وانقلب الرشه، درجة إىل والطمع الحرص عنده ونما جنونه، به فجنَّ عليه
املال جمع إىل موجهة كلها حياته فأصبحت لذاته. يُطلب مقصد إىل للسعادة وسيلة ِمن
عليه يزد ولم يغتني، أن قبل كانوا مما أفقر وأهله هو الواقع يف فعاش وكنزه، وادخاره
هؤالء وغري عليه. واملحافظة استغالله كيفية يف العنيف والتفكري الثقيلة املال أعباء إال

سواء. الشقاء يف كلهم وألوان أشكال
آخر تقويًما املال وقوَّموا (املغفلون!) والفالسفة األخالقيون هؤالء جاء هذا أجل ِمن
إجابة أجابوا الناس أغنى عن سألتهم إذا وهؤالء بكميته، ال وبكيفيته بعدده، ال بمعناه
يف الصحة ُمنح من الناس أغنى قالوا: االختالف. كل األوىل اإلجابة عن تختلف أخرى
ويعرف به، وتسعد بها يسعد أرسة حوله يكوِّن أن واستطاع — ونفسه وعقله جسمه
ما املرونة من عنده املال، عليه تدفق أو املال من الرضوري نال إذا أرسته يف يسعد كيف
وال منه، فيختنق الحزُن يُغرقه ال به، املحيطة ظروفه حسب نفسه يُكيف أن بها يستطيع
اللذة يجد كما املعاني يف اللذة يجد مثقف عقل ذو عليه، يجب ما فينىس الرسور يطغيه
كما أرسته وعقل عقله لغذاء مكتبٌة بيته يف يكون أن الحياة رضورات من يرى املادة، يف
له الطعام، ُحرم كمن كان الكتاب ُحرم فإن أرسته، وعدة معدته لتغذية «مطبخ» بيته يف
يديه بني ألن كانت؛ إذا الوحدة من يستوحش ال لذلك غذائية؛ وجبة له كما عقلية وجبة
لتفكريه مادًة فيها يجد عقله ألن كانت؛ إذا الجمعية من يسأم وال ثه، تحدِّ كثرية عقوًال
يشعر كالذي بضيق يشعر فال دنياه عليه يوسعان الواسعة ونفُسه الواسع عقله وغذائه.
وامللل؛ السأم داعية الوقت قصرية املادية اللذائذ ألن املادية؛ اللذائذ عىل قرصنفسه َمن به

سكَُّرها. كثر إذا الحلوى تُزَهد كما فيها أفرط إذا منها للنفس وزهادة تنوعها لقلة
له، نفسه وتتفتح به ويُرس الجمال يدرك راقيًا ذوًقا — الراقي عقله إىل — ُمنح قد
ويرى جميل، يشء وكل الجميل الطبيعي واملنظر الجميل والبحر الجميل الورد يعشق
وسمعه به، يبرص الذي برصه فقد كمن كان فقدها َمن سادسة حاسة الجمال حاسة أن

حياته. يف كبرية متعٍة مصدر هذا فكان به، يسمع الذي
هو ملا التطلع شديد وال فات، ما عىل جازًعا ال اطمئنان، نظرة الدنيا إىل ينظر
ينشده، الذي وللخري حالته، لتحسني استطاع ما يعمل يده، يف كان بما مزهوٍّا وال آت،
أن ذلك بعد عليه فال اطمئنان، يف جهده كل بذل إذا ولكن إليه، يصبو الذي وللرقيِّ

تكون. ما النتيجة تكون
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هو ذلك من أهم شيئًا ُمنح قد نفسه وطمأنينة ذوقه ورقة عقله سعة فوق وهو
عليه يشء كل ويشع يشء، كل عىل بالحب يشع قلٌب معناها القلب وسعة قلبه. سعُة

املعتز: ابن وصفه كما فهو حبٍّا،

ف��ي��أب��اه ش��ي��ئً��ا يَ��رى ل��ي��س وذا ذا إل��ى وثَّ��اب ق��ل��ب��ي
ف��ي��ه��واه ال��ق��ب��ح وي��رَح��ُم ي��ن��ب��غ��ي ك��م��ا ب��ال��ُح��ْس��ِن ي��ه��ي��ُم

فهو أمته، غري واألمة جنسه، غري والجنس والحيوان، والطفل والصديق الجار يحب
فأحبهم. فرحمهم فهمهم األعداء حتى خلق»، ما فأَحبوا هللا «أحبوا الصوفية: يقول كما
خالفت ولو نظرٍة ولكل رأيه، خالف ولو رأي لكل مكاٌن الواسع القلب هذا يف
مميت فهو للخوف؛ مكان فيه ليس ولكن لليوم، مكان فيه كما للغد مكاٌن وفيه نظرته،

كالليل. مظلم فهو للشك مكان فيه وليس كالسم،
السلم. تستوجب القلب وسعُة الحرَب، يستوجب القلب ضيق

تجففها. القلب وسعة الدموع يستنزف القلب ضيُق
وال ذوًقا وال عقًال يُمنحوا ولم ماًال ُمنحوا ممن األثرياء من وأمثاله الحرب ِثريَّ إن
من ظلمة يف ويعيشون القصور، أفخم يف سكنوا ولو أنفسهم من أكواخ يف يعيشون قلبًا،

األضواء. بأقوى مساكنهم أضيئت ولو قلوبهم
الحرب. ثراء ِمن فداٍن من خري قلب، وسعة ذوٍق ورقة عقٍل رقي من فقرياٌط
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خصبة غنية، أو فقرية حياته؛ يصنع أن — ما حد إىل — قادر الحياة هذه يف إنسان كل
تحديد يف دخًال والبيئة للوراثة إن نعم … عابسة أو باسمة شقية، أو سعيدة مجدبة، أو
ضعيفها أو األعصاب قوي بالوراثة، غني أو ذكي — كبرية درجة إىل — فهو حياته،
بالبيئة سيئة أو حسنة عاداٍت معتاد بالبيئة، غني أو فقري وسط يف ناشئ وهو بالوراثة،
التغلب عىل كبرية قدرة قادرٌة نفسه وتربيته وهمته وعزمه اإلنسان إرادة ولكن وهكذا،
ُخلقت إذا مائة قوة الذكاء يف تكون أن تقدر ال إنك نعم والبيئة. الوراثة عقبات عىل
يفيد حتى استعمال خري املحدود ذكاءك تستعمل أن قادر ولكنك عرشين، قوة وذكاؤك
عرشين قوته وكانت نُظف، إذا الكهرباء كمصباح أُهمل، إذا مائة ذكاؤه ممن أكثر فائدة
ال إنك ونعم شأنه؛ وأُهمل األتربة علته إذا خمسون قوته مصباح من خريًا كان شمعة
تعيش أن تستطيع ولكنك ومركبهم، ومأكلهم ملبسهم يف األغنياء أبناء تساير أن تقدر
عىل يَِرسْ لم إذا الرباق مظهره يف الغنيَّ تفوق حتى القليل بدخلك وصحية نظيفًة عيشًة

وهكذا. والصحة، العقل قوانني
وقوة الهمة ُمنح إذا حياته إسعاد عن اإلنسان تعوقان ال والبيئة فالوراثة إذن
بعض عىل هنا أقترص ولكني فسيح، ذلك يف القول ومجال الصحيح، والتفكري اإلرادة

املبادئ. هذه
أن زاعًما وجهك تقطب وال مستقبلك، يف الخري تتوقع وأن تيأس، أال لك نصيحة أول
تحرمك لن اإللهية العناية أن واعتقد أفقك ع ووسِّ نصيب، منه وليس غريك ُمِنَحُه الخري
ينتظرك خري ال وأن حياتك، يف أمل وال لك مستقبل ال أن فاعتقادك مستقبلك، يف الخري
يف وأمله الخري توقعه ذلك من العكس وعىل — يميته حتى اإلنسان يضني قاتل ُسمٌّ



السادس) (الجزء الخاطر فيض

اختاره فيما الجد وعىل الحياة، يف معارفه يوسع أن عىل ويحمله أفقه، يوسع الحياة
استعمال. خري يده يف التي املادة استعمال وعىل العيش، صنوف من لنفسه

يحتاج ال فالعالم ذلك؛ ونحو تواتيك ال الظروف أن وال نابغًة، لست بأنك تتعلل ال
ليس الجوافة وبذرة وحدهم، النابغني عىل مقصوًرا ليس والنجاح وحدهم، النوابغ إىل
تكون أن ها رضَّ ما ولكن تفاح، شجرة أو مانجو شجرة تكون أن يف تطمح أن حقها من

والتفاح؟ املانجو تتطلب كما الجوافة تتطلب والحياة لذيذة، حلوة جوافة شجرة
جهد، غري من التفوق عىل قدرة ُمنحوا َمن هناك أن يعتقدون الشبان من كثريًا إن
كلُّ ولكن سحرية، بعصا ذهبًا الرتاب قلب وعىل مشقة، غري من بالعجائب اإلتيان وعىل

النجاح. وعن العمل عن عائقة أفكار هذه
والظالم، والشك الغموض من بنوع حياتهم بدءوا العمل طريق يف ساروا من كل
من مصباًحا يده يف أن أحس حياته بدأ أن بعد ألنه نجح؛ إنما منهم نجح َمن ولكن
عزمه استحثه خطوًة األمام إىل تقدم وكلما السري، عىل ويستحثه الطريق له ييضء نفسه
وعىل هدى عىل سائر أنه مصباحه أراه ومتى ملل، وال خوف غري يف الُخطى متابعة عىل
يبلغ حتى طريقه يف واستمر النجاح، يتعجل ولم سريه، يف يتشكك لم مستقيم رصاٍط

الغاية.
وينشده، إليه يطمح عظيم أعىل َمثٌل للشاب يكون أن الحياة يف للنجاح وسيلٍة وخريُ
أو عظيًما عامًلا يكون أن إليه: الوصول يف دائًما ويسعى عينيه، نُصب دائًما ويضعه
إىل إال يصل لم بالدون قنع فَمن عظيًما، سياسيٍّا أو عظيًما صانًعا أو عظيًما تاجًرا
عند التعب أحسَّ واحًدا ميًال يسري أن عزَم من أن العادية حياتنا يف نشاهد ونحن الدون.
تعب؛ غري من وثالثة وميلني ميًال قطع أميال خمسة يسري أن عزم َمن ولكن منه، الفراغ

أكرب. املدخرة وهمته أوسع غرضه ألن
واجتهد واستوحاه له وأخلص إليه، يسعى غرًضا لنفسه رسم َمن كل أن نشاهد إنا

منها. عظيًما جانبًا أدرك كلها الغاية يدرك لم ولو حياته، يف نجح إليه الوصول يف
ا سدٍّ لنا تكون حتى وعوائق وأوهاًما أعذاًرا ألنفسنا نخلق أننا فشلنا أسباب أكرب
يف الشك وأحيانًا النفس، تخذيل وأحيانًا الظن، سوء أحيانًا حجارته الصني؛ كسد كبريًا
تزال وال أسباب، من ذلك غري إىل الكسل، وأحيانًا الفشل، من الخوف وأحيانًا النتيجة،
غاية. نرى وال خريًا نرى فال أعيننا، عن الشمس السور يحجب حتى ترتاكم األحجار هذه
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الطلق، والهواء الشمس إىل للخروج دائًما تسعى نبتة أو بذرة إال اإلنسان ليس
التي العوائق بهذه عليها يُقىض اإلنسان وبذرة هذين، من بحظها تثمر إنما وثمرتها

تثمر. فال ذكرنا
لو وحده املال يكون أالَّ يجب الشباب ينشده أن يجب الذي األعىل املثل هذا إن
فتلك لشخصه، الضعفاء وابتزاز ملصلحته اآلخرين واستغالل واملكر، التحايل طريق من
النجاح إنما رخيص؛ حقري نجاح هذا عىل املؤسس والنجاح الحقرية، الوسائل من وسيلة
وعطفه نفسه يف وأمانته وصدقه خلقه يف نبله — عمله يف نجاحه إىل — يجمع أن الحق
الستغالله، مادة ليكونوا حوله الناس يُخلق فلم الحاجة، وذوي بالضعفاء وبره وتسامحه

العام. والخري املنافع معهم ليتبادل ُخلقوا إنما
الشخص نجاح يقيسوا أن الناس عىل تطغى موجًة اآلن نرى أن له يُؤَسف مما إن
يف كسب ما والتاجر نالها، التي الدرجة نجاحه مقدار فاملوظف مال؛ من له حصَّ بما
الدرجة، هذه عىل حصوله يف استخدمها التي الوسائل عن دقيق سؤال غري من تجارته
أم املبادئ وضياع والبهتان الزور وقول والحيل والخداع أبامللق املال، هذا إىل ووصوله
إن ذلك؟ بغري أم الفرص وانتهاز الضعفاء، واستغالل التجارة يف أبالتالعب ذلك؟ بغري
بجريمته يُضبط ال السارق سمينا إذا نجاح هو إنما نجاًحا، الحقيق يف فليس األول كان
عن ونتساءل طويًال نقف لم ما يكفي ال وحده والدرجة املال عىل فالحصول ناجًحا.
أو النجاح، فذلك رشيفة؟ أوسائل غرضه؛ عىل الحصول يف استخدمها التي الوسائل
وسار األخالق، مع النجاح يف األعىل مثله رسم إذا الشخص إن بل نجاح. فال وضيعة؟
كل جعل ممن للمجتمع مرة ألف خريٌ بُغيته يدرك ولم غايته إىل يصل لم ثم عليها

الناس. رقاب ذلك سبيل يف تخطى مهما املال غرضه
من ل يُحصِّ ما بمقدار نجاحه يقدِّر حتى فحسب شاربًا آكًال حيوانًا اإلنسان ليس
يستمتع إنسان ذلك فوق اإلنسان إنما الرشاب، أعذب به ويرشب األكل، أفخم به يأكل مال

بالسمو. ويشعر األفعال وجمال الدنيا جمال وإدراك الخري، بحب
الخري بحب وتسليحها النفس، ِغنى بجانبه يُطلب أن يجب ُطلب إذا الِغنَى إن
فقر صحبَها إذا تُجمع مالية وأوراٍق وذهٍب تكدس أمواٍل قيمة وما للخري. والعمل
الخري تقديم وحب الرحمة وحب الخري وحب التسامي حب يف النفس ِغنى إن النفس؟

بائد. فغنًى املال غنى أما الدائم، الغنى هو هذا الحاجة. وذوي الضعيف بيد واألخذ
راقية، وظيفٍة يف رغبٍة من املادي النجاح يف الرغبة عن الشباب أثبط أن أريد لسُت
ويجب يكون، أن ويجب مرشوع، مطلب فذلك الربح، يدر عمٍل أو ناجحة تجارة أو
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والخمول، الكسل إىل وامليل العيش، من بالدون والرضا الحياة، يف الزهادة يحاِرب أن
يُدعم لم ما يكفي ال ذلك إن نقوله أن نريد الذي إنما والقدر. الحظ عىل واالرتكان
النفيس والسمو الخلق يف الرغبة عىل املال يف الرغبة تطغى أن مطلًقا يصح وال بالخلق،

املال. بها ل نحصِّ التي الوسائل عىل النفس ومحاسبة
أنها فيها واعتقادك بنفسك، ثقتُك وصنعها حياتك تكوين يف األمور أهم ومن
عجزه. واعتقاده نفسه احتقاره من اإلنسان عىل أرضَّ وال للنجاح. قابلة للحياة صالحة
لهم، قيمة ال وأن يشء ال أنهم أنفسهم يف يعتقدون املرض، بهذا مصابون الناس وبعض
وهذا كبرية، بيوت من ليسوا ألنهم وإما فقراء؛ ُولدوا ألنهم إما نجاحهم؛ يف أمل ال وأن
اظ؛ والوعَّ املساجد خطباء هذا عن املسئولني وِمن — أنفسهم نحو يرتكبونه خطأ أكرب
تحيا ال األمة أن مع يشء، ال أنه ويعتقد نفسه من اإلنسان يحقر أن يجتهدون فإنهم
واالعتزاز بالنفس الثقة روح بَثَّ نفسه والقرآن بأنفسهم. أفرادها وثق إذا إال تتقدم وال
اْلُمنَكِر َعِن َوتَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف تَأُْمُروَن ِللنَّاِس أُْخِرَجْت ٍة أُمَّ َخرْيَ ﴿ُكنتُْم فقال: باألمة

ِباهللِ﴾. َوتُْؤِمنُوَن
وِمن حياتها. ويُفقدها استقاللها ويقتل طموحها يقتل بالنفس الثقة وضعُف
وِمن استذل، من بأقدامهم ويدوسون نفَسه، احتقر من يحتقرون أنهم الناس طبيعة
من اإلنسان معاملة ويعاملوا بها وثق بمن ويثقوا نفسه، احرتم من يحرتموا أن عادتهم
واحرتامها بالنفس الثقة بني يخلط ما كثريًا اإلنسان أن األمر غاية إنسان، أنه دائًما تذكر
تلتزمه وما أعباء من تتحمله ما عىل بقدرتك اعتقادك بالنفس الثقة والغرور. الِكْرب وبني
نفسك تعظيُم والغرور والكرب الجيدة، ونواحيها بنفسك الصحيحة ومعرفتك واجب، من
من الكاذبة باملظاهر الناس وخداع عمل، غري من بالجزاء واملطالبة تستحق، مما أكثر

حقيقية. قيمة لك تكون أن غري
الوقوف ضد الحياة عىل تأمني أحسُن وغرور كرب غري ِمن لها واحرتامك بنفسك ثقتك

النذالة. أعمال وضد الخسيسة، املواقف يف
بنفسك الثقة وبعد إليه، للوصول وتعمل تنشده أعىل َمثل لك يكون أن بعد
الحتمال عالج وخري للعقل دواء خري للحياة فاالبتسام للحياة؛ تبسم أن اجتهد واحرتامها،
هناك يكون أن بد فال عابًسا رأيَت فإن يضيئها، للحياة واالبتساُم أعيته، إن املتاعب
املستبرشين الفرحني أن التجربة أرتنا وقد مدرسيه. أو آبائه من تربيته يف أخطأ من
النجاح إىل وأقربهم العمل يف الجد عىل وأقدرهم صحًة، الناس خريُ للحياة الباسمني
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يعتاد أن اإلنسان عىل النعم أكرب ومن قليًال. ولو يدهم يف مما وسعادًة استفادًة وأكثرهم
يخف العسري الشاق العمل إن منها. الظلم الجانب ال الحياة يف املرشق الجانب إىل النظَر
السنني، من السبعني ظل يف إنك هرم: لشيٍخ قيل الفرحة. والنفس الرايض بالطبع حمله
املشمس الجانب يرى للحياة الباسم إن الحياة. من املشمس الجانب يف ولكني ال، قال:
باسًما األزهار وانثر العادة، هذه نفسك فعوِّد املظلم، الجانب إال يرى ال واملتشائم منها،

معتمة. نظارة خالل من للحياة تنظر وال عاملته، من كل عىل
بنفسك ثقتك ثم عظيًما، تكون أن وطموحك عاليًا َمِثلك وتحديد أفقك توسيع
التي الخيوط هي ورسورك وابتسامك تفاؤلك ثم وغرور، كربياء غري يف لها واحرتامك
لك خريًا ذلك كان فعلت إن إنك نسيج، من أحسنه وما حياتك، منها تنسج أن يجب
تكن لم إذا املال قيمة فما كثريًا، ماًال تكسب لم ولو عظيًما نجاًحا ذلك وكان وألمتك،
دائًما؟ وجهها يف عبسَت إذا الدنيا قيمة وما خلٌُق؟ يكن لم إذا النجاح قيمة وما سعادة؟
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الدخول يرى الناس أغلب كان فإذا الجمهور، رأي الشعب، رأي األمة، رأي العام الرأي
نظام أن يرون الناس كان وإذا لألمة، العام الرأي هو هذا إن قلنا: عدمه أو الحرب يف
كان وإذا لألمة، العام الرأي هو هذا إن قلنا: صالٍح غري أو صالح البالد يف التموين
يحتقره. أو يمجده العام الرأي إن قلنا: يحتقرونه أو سياسيٍّا شخًصا يمجدون الناس
تعتمد حكومة فكل الديمقراطية، الحكومات يف وخاصة كبري سلطان هذا العام وللرأي
بعمل يقوم رجل وكل الحكم، كرايس يف بقائها يف الربملان يف املمثَّل العام الرأي عىل
الرأي عىل يعتمد ذلك نحو أو بنك مدير أو التلغرافات أو الحديدية السكة كمدير عام
أو بنك مدير عىل الناس جمهور غضب فلو مركزه. يف بقي ما وإال به، والثقة العام
الحكومات يف عمله يف يستمر أن الصعب من كان عام بعمل قائم أي أو مصلحة مدير
كالصحافة عنه العام الرأي لرضا محتاج أيًضا الحرة األعمال من كثري بل الديمقراطية،
العام الرأي رضا من الحياة يف لنجاحهم بد ال وغريهم، الرشكات وأصحاب وكاألدباء

عنهم.
وأن ينخفض، وأن يرفع أن يستطيع كبريًا، سلطانًا العام للرأي أن هذا يف والسبب
وخوفهم عنهم، حولهم َمن رضا يف رغبتهم طبعهم يف الناس ألن ذلك يعزل، وأن يويل
نراعي كما الناس رغبات نراعي اليومية حياتنا كل يف فنحن عليهم؛ الناس سخط من
غري ومن طربوش، غري من البيت من نخرج أن ونخىش الناس يعجب ما نلبس رغباتنا،
كل يف ونجتهد للناس، إرضاءً واملآتم األفراح ونقيم الناس، نقد من خوًفا رقبة رباط
وما فينا. الرأي يسيئون تجعلهم التي األعمال ونتجنب الناس، خواطر نرعى أن أعمالنا
طريق عن رضاهم وكسب الناس، إىل للتحبب مصطنعة وسائل إال والنفاق والرياء امللق
القانون. يفعل مما أكثر ويخيفهم ويوجههم الناس عىل يتسلط العام والرأي الخداع.
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وقد ضعيًفا، يكون وقد قويٍّا يكون قد الفرد؛ رأي شأُن شأنه العام الرأي وهذا
مثقًفا. يكون وقد جاهًال يكون وقد منحطٍّا، يكون وقد راقيًا يكون

الظلم يكره وال الكاذب، وال الكذب يمقت ال جاهل مريض ضعيف عام رأي هناك
االحتقار يردعه ال الظالم أو الكاذب ألن األمة؛ يف والظلم الكذب ينترش وحينئذ الظالم، وال
تشعره وال تزدريه وال سوء كلمة تُسمعه وال الظالم تحرتم التي األمة العام. الرأي من
واألمة ظلم، من عليها يجري ما تستحق وهي مريض، ضعيف العام رأيها له، بكراهيتها
ال قوي عام رأي ذات أمة وإهانته، الظالم باحتقار كراهيتها عن وتعرب الظلم تكره التي

الظلم. فيها يستقر أن يمكن
العمدة، لظلم يخضعون كانوا إن — مثًال نفس— آالف خمسة عددها قرية تصوروا
عنه، يسكتون ثم يرتيش ويََرونه ولشخصه، لظلمه كرههم عىل تدل كلمة له يقولون وال
ُرضبت عام رأٌي فهذا والثناء؛ املدح كلمات يسمع هو ثم حقه الضعيف يسلب ويََرونه
وتصوروا ورشوته؟ ظلمه يف استمراره عن العمدة يردع يشء وأيُّ واملسكنة. الذلة عليه
وسمع لظلمه واحتقروه ظلمت، أنت له: قالوا ظلَم وإذا العمدة، ظلم تقر ال القرية هذه
يبقى أن يمكن ال استمر وإذا ظلمه، عن يعدل سوف إنه والكراهية، الذم كلمة منهم

برصاحٍة. مصحوبة الكراهة هذه كانت إذا له البلدة أهل كراهية مع عمدة
ال الحكومة، مع والناس املديرين، مع واملأمورين املأمورين، مع العمد شأن وكذلك

عليكم». يُوىلَّ تكونوا «كما الحديث: معنى وهذا العام، الرأي قوة مع الظلم يبقى
عقله، من يضحكوا أن املهرجون استطاع جاهًال مغفًال كان إذا العام الرأي
يخدع وكما املتفرجني، «الحاوي» يخدع كما وحيلهم بأالعيبهم يخدعوه أن واملزيفون
ووزن السليم، باملنطق األشياء قاَس متنوًرا العام الرأي كان إذا ولكن األطفال. املاكر

املهرجة. بأقوالهم ال النافعة بأعمالهم الرجاَل
العام والرأي وبامللق، الوعود، وكثرة الكالم، بكثرة يُخدع الجاهل العام الرأي

هزلهم. ال وجدهم ونفعهم بعملهم والقادة الساسة يقوِّم إنما املتنور،
ويقوِّم وبمظهره، وبغناه بمالبسه الرجل يقوِّم التقويم فاسد الجاهل العام الرأي
بحقيقتها. فيقومها واألشياء الرجال تقويم يُحسن املتنور العام والرأي بظواهرها. األشياء
األوقات. أحرج يف حتى التافهة واملسائل الحزبية املسائل عىل يتنازع الجاهل العام والرأي
الجد يجدُّ عندما أحقاده وينىس خصوماته، يدفن كيف يعرف املستنري العام والرأي
ضعيًفا يكون قد الفرد فرأي الفرد، شأن شأنه العام الرأي هذا العامة. للمصلحة مراعاًة
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آراؤه الطفل هو هذا فيصح. مريًضا يكون وقد فيستنري، جاهًال يكون وقد فيقوى،
األشياء. عىل حكمه وصح عقله ارتقى وجرب تعلم فإذا سطحية

أهمها أمور: ترقيته ووسائل وإنارته. ترقيته يمكن الجاهل العام الرأي كذلك
األمة. يف األفراد رأي مجموع هو العام الرأي ألن عنده؛ األمية ومكافحة وتثقيفه تعليمه
العام الرأي عىل أرض يشء وال املتعلمني، رأي من شأنًا أقل الجهالء رأُي شك غري وِمن
الرأي كان يكتبون وال يقرءون ال املائة يف ثمانني نحو األمة يف كان فإذا الجهل. من
وال سقيًما، فهًما األمور ويَفهم ضيق أفق يف يعيش مستنري، غري ضعيًفا فيها العام
يتجىل وال العامة، الحياة عن فضًال الخاصة حياته يف صالًحا رأيًا يُبدي أن يستطيع
بكتاب يستنري أن يستطيع ال األمي مبعثهما. هو العلم ألن والكرامة؛ بالقوة الشعور فيه
والروايات كاإلشاعات فاسد ضيق طريٍق من إال وشؤونها باألمة يتصل وال بصحافة وال
تنوير أردنا فإذا به؛ يغرر وأن يُستهوى وأن يضلل أن السهل من كان ولذلك الكاذبة؛
القراءة تعليمه معناها األمية مكافحة وليست أميته، مكافحة من أوًال بد فال العام الرأي
الصحية العامة الشؤون يف الثقافة من الرضوري بالقدر أيًضا تثقيفه بل فقط، والكتابة
الرأي صلح أمة، يف والجاهلون األميون قل وكلما والسياسية. واالجتماعية واالقتصادية

العام.
مصورة ومجالت جرائد من الصحافة العام الرأي إصالح وسائل أهم من كذلك
العام الرأي عىل كبرية سلطٌة الصحافة يد ففي سياسية، وغري سياسية مصورة، وغري
الَحسن وتحسني القيمة، واملعلومات املستقيمة باملبادئ ه تمدَّ أن تستطيع فهي وتوجيهه،
بما العام الرأي أفسدت ساءت إذا أنها كما الرش، وتثبيط الخري وتشجيع القبيح، وتقبيح
استغالل أو الظلم تشجيع أو الحزبية الخالفات توسيع أو شخصية مهاترات من تنرش
الرأي ترقي السليمة فالصحافة — ذلك نحو أو التجارية للمصلحة الجنسية الغرائز
تصطدم الصالحة الصحافة حتى األسف مع ولكن — تفسده املنحطة والصحافة العام،
عظيًما الصحافة تأثري كان ولذلك الصحافة؛ من تستفيد أن تستطيع ال األمية ألن باألمية؛

األمية. األمم يف ضعيًفا القارئة األمم يف ا جدٍّ
املحارضين آراء تذيع أن صلحت إذا يدها ففي اإلذاعة؛ العام الرأي ترقية وسائل ومن
يف للجمهور املناسبة املوضوعات ويف الناس، كل فهمها يف يشرتك سهلة بلغة القيمة
لكل ألن الصحافة؛ من ذلك عىل أقدر وهي — الحياة شئون وكافة والصحافة األخالق
العام الذوق ترقي كذلك هي بل تقرأ. عني إنسان لكل ليس ولكن تسمع، أذنًا إنسان
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أن غري من الجمهور يعجب ما مجرد إىل اإلذاعة نزلت إذا ولكن وأغانيها، بموسيقاها
أو للدعاية هيئة أو تجارية رشكة أنها عىل رسالتها ُفهمت أو به، وترقى بيده تأخذه
تنوير هي تكون أن يجب التي الحقة رسالتها فإن منها. الغرض تحقق لم ذلك نحو
عدد أكرب لتثقيف شعبية مدرسة به تقوم بما والقيام العام الذوق وترقية العام، الرأي

الشعب. من ممكن
فالخطب اجتماعية. بيئة من به يحيط ما بكل يضعف أو العام الرأي يَقوى كذلك
فسدت. إذا وتُفسده صلحت، إذا العام الرأي تُصلح واملرشدين الوُّعاظ وأقوال املساجد يف
حكومية، وأداة وقضاء وبوليس ومدير ومأمور عمدة من بالناس تحيط التي واإلدارة
البيئة كذلك — أفسدته فسدت فإذا عدالة، من تنرشه ما بمقدار العام الرأي تُصلح كلها
الطبقات بني الكبرية والفروق ويضعفه، العام الرأي يُمرض الفقر فانتشار االقتصادية،
أرس يف كوقوعه العام الرأي يُفسد يشء وال العبيد. بأخالق متخلِّقني الناس سواد تجعل

والعبودية. والذل الرق وأرس الفقر
إصالح وكل بدونه، حقيقي إصالح يتم وال األمة، يف سلطان أكرب العام الرأي إن
صالًحا كان مهما ترشيع وكل نظام وكل للزوال. وُعرضة موقوت عليه اعتماد غري من

العام. بالرأي يُدعم لم ما له ضمان ال
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١

واألرض والسماء واألنهار والبحار األشجار أن فيه يعتقد كان دور اإلنسان عىل مر
اآلن إىل يزال وال — ذلك ونحو وتحرم وتعطي وتغضب ترىض إرادة لها مشخصات،
فاجتهدوا غاضبة، أنها اعتقدوا تثمر لم ثم تثمر كانت شجرة رأوا إذا املتوحشني بعض
والرشاب الطعام من نوًعا إليه وقدَّموا الزينة، من أنواًعا عليها فعلَّقوا يسرتضوها، أن

وتثمر. ترىض حتى
ليسرتضيه النبيذ من يشء البحر إىل يُقدَّم أن أمر األقدمني امللوك أحد أن ويحكون
فجلدوه جنوده أمر مراكبه عىل مرة البحر اعتدى وملا أمان، يف ركبه البحر ركب إذا حتى

جلدة. ثلثمائة
األشجار من شجرة فنجد اليوم، املتحرضة األمم عند العقيدة هذه بقايا نجد وهكذا
تُعلق القاهرة يف املتويل» «بوابة ونجد والرضر، النفع عىل قدرتها العتقادهم بها يُتربك
الخرز يف الناس عقائد نرى وكذلك ألصحابها، الربكة لتمنح والشعور الخرق عليها
كان يوم الهمجي اإلنسان عقائد من بقايا هذا كل — ذلك ونحو الخضة» و«طاسة

وإرادة. قدرة لها وينسب األشياء يُشخص
اإلنسان وتصادق وترىض، تغضب اآللهة؛ من إله السماء أن يعتقدون كانوا كذلك
والرعد إليه الحاجة عدم عند الغزير واملطر الشديدة فالعواصف أحيانًا، وتعاديه أحيانًا
ولذلك القمر، وكسوف الشمس خسوف وكذلك السماء، غضب عالمات من عالمٌة والربق
الخسوف يزول حتى والقمر للشمس ويهللون فعلوا، مما يستغفرون املعابد إىل يلجئون
والرومان اليونان عند وكان غضبها. عنهم ترفع أن السماء إىل ويبتهلون والكسوف،
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والصحو الجميل بالجو ويثيب ويرىض، يغضب الذي السماء إله هو «وزيوس» «جوبيرت»
والعواصف. والربق بالرعد ويعاقب العليل، والهواء

يقدِّمون كانوا املرصيني قدماء أن وهي املشهورة، املرصية الخرافة القبيل هذا ومن
فيضانه. ومنع غضب وإال ويفيض، يرىض حتى عام كل عروًسا للنيل

قدرة لهم وأن السحرة، ويف السحر يف يعتقدون كانوا والرشق الغرب يف والناس
أو كلب إىل اإلنسان وتحويل البحار، يف املراكب وإغراق بالناس الرش إيقاع عىل فائقة
بدعوى وُقتلوا سويرسا يف جنيف يف شخص خمسمائة عىل ُقبض ١٥١٠ سنة ويف قرد.
بأنهم التهامهم التفتيش محاكم أثناء يف بأسبانيا ُقتل من عدد يُحىص وال سحرة. أنهم
استدلُّوا العوم يف مهارة أبدوا فإذا ليغرقوهم، البحر يف رموهم ما وكثريًا يسحرون،
السري يف مهروا فإذا محمي، حديٍد عىل ونَهم يََسريِّ كانوا وأحيانًا سحرة، أنهم عىل بذلك
أكثر أن يعتقدون كانوا وهكذا بالنار. ماتوا خابوا وإذا السحر، دليل هذا ألن ُقتلوا عليه
من كلها وعواصف وبراكني زالزل من الطبيعة وحوادث الزراعة وفساد الناس أمراض

اآللهة. غضب من أو السحر علم
يقيض وبدأ يرتقي، العقل أخذ عرش والسابع عرش السادس القرن يف ا جدٍّ وأخريًا

الخرافات. هذه عىل
إذا الزراعة فساد أن فيها يُبينون الزراعية الكتب يؤلفون مثًال — العلماء فبدأ
نحو أو الحرشات أو الجو أو األرض بطبيعة تتعلق طبيعية ألسباب يحدث فإنما حدث،
يحدث ما حدوث وأن عفاريت، وال جنٍّا فيها يرون وال البحار يخشون ال وبدءوا ذلك،
أسباب لها األمراض وأن عليها، التغلب يف واالجتهاد تحديدها ينبغي طبيعية لعوامل
يعتقدون الناس بدأ العموم وعىل الجراحية. والعمليات والعقاقري باألطباء تعاَلج معقولة
يفهمها، أن يستطيع اإلنسان وأن الكون، خالق سنَّها طبيعية بقوانني مسريَّ العالم أن

يكتشفها. أن بعد وأطاعها فهمها هو إذا ملصلحته يُسخرها وأن
السبب وربط العلم عىل حياتهم ويبنون الخرافية، اآلراء من يتحررون الناس وبدأ
ومن باملحصول. محالة ال يتصل واألغذية والحرشات وطبيعتها األرض فمعرفة باملسبب.
ال العلم يف املتأخرة والبالد وتضاعف، األرض محصول زاد الزراعي العلم تقدم أن يوم
والجهل. التخريف يف األوىل عقائدها عىل تزال ال ألنها ينبغي؛ ما تنتج ال أرضها زالت

يجدون ال بؤساء فقراء أهلها فوجد ملقاطعٍة، مديًرا ُعني زراعيٍّا عامًلا أن قرأُت وقد
أن لهم فأبان سنة، ويرتكوها سنٍة األرض يزرعوا أن اعتادوا ألنهم يكفيهم؛ ما الغذاء من
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سنة كل يزرعوها أن يمكنهم وإنما سنة، بوًرا تركها الرضوري من وال املصلحة من ليس
ففعلوا، املحصول، ويزيد األرض تحسن وبهذا يُزرع، ما نوع بتغيري األرض نوا ويحسِّ
ما ووجدوا حالهم، وحُسَن ثروتهم تضاعفت وقد سنني بينهم إقامته بعد تركهم وقد

حاجتهم. عن املال يزيد أغنياء بينهم ووجد يأكلون
والبؤس. الفقر يزيل وأن الثروة يزيد وأن املحصول، يُحسن أن العلم يمكن وهكذا
الخرافات عىل مبنيٍّا وكان «الرُّكَّة»، طب يسمى طبٌّ الناس عامة عند كان آخر: مثًال خذ
تتعفن حمراء لحم قطعة عينه عىل يعلق أن له يصفون بالرمد يصاب من فكان واألوهام،
يعللونها كانوا األرياف يف األمراض من وكثري ضارة. لجراثيم سببًا فتكون قليل بعد
قطعًة فيها وترمي ناًرا تشعل عجوز بامرأة ويأتون الحميات! حتى الحسد من بأنها
فتقول مختلفة، أشكاًال الشب قطعة تأخذ مائيتها تبخرت فإذا و«الفسوخ»، الشب من
طب بسبب ضاع وكم وهكذا. … وهكذا حسد، الذي الرجل أو املرأة صورة إنها العجوز:
بالخرافات تعاَلج وإنما بسببها، تعاَلج ال النتيجة ألن عيون؛ وِمن نفوس من هذا الركة
العلم، عليه يدل كما السبب وعولج سببه، عن يشء كل يف بحث العلم تقدم فلما واألوهام.
العالج، يف العلم اكتشفه ما ُوصف ثم الحمى، نوع ليعرف الدم ُحلِّل ى حمَّ كانت فإذا

حياته. مفتتح يف إال ليس ألنه يتقدم العلم يزال وال
وكان ضحايا، من فيه ذهبت وكم مفزًعا مرعبًا البحر كان — ثالثًا مثًال ُخذ
به يُصاب ما أكثر وكان أرضاره، من التوقي وال قوانينه يعرف ال جاهًال أمامه اإلنسان
فتغرقهم الشديدة العواصف فتهب البحر ُعرض إىل يخرجون إذ السمك؛ صيادي قوارب
حالة تُعرف أن به يمكن «امِلرتولوجي» اسمه علم واكتُشف العلم تقدم وأخريًا بمراكبهم،
إىل تلجأ بأن للقوارب اإلنذارات فتصدر بساعات، حدوثها قبل العاصفة وتُعرف الجو
الجوية، األرضار رش املراكب تقي أخرى قوانني اكتشفت كما العاصفة، تقيها أماكن

أحداث. من بها ينزل كان مما اإلمكان قدر وتؤمنها
واألوهام، الخرافات مكان العلم استخدم النواحي من ناحيٍة يف َرقي كلما وهكذا
ونظر عليها، وقىض قمقم يف نفسه من بنفسه يخلقها كان التي الرشيرة األرواح وحبس

واسرتشاد. وهدوء حب نظرة الطبيعة إىل
والسحر الحسد ومن والعفاريت، بالجن االعتقاد من الناس أصابت األرضار من كم
إذا العقل إن والتنجيم. والطوالع الوفق وساعات النحس وساعات واألحجبة الزار ومن
وفقر وغنى ومرض شفاء من يحدث ما كل إليها وأسند األمور، هذه يف اعتقد ضعف
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أسبابها إىل وأسندها األمور، هذه كل أنكر ورقي قوي إذا ولكنه ومصائب. ومنافع
عىل املبينة والقصص والسحر بالعفاريت يؤمن الطفل شأن ذلك يف والشأن الصحيحة،
النجاح أردت إن بأسبابها. األمور وأن أوهام كلها هذه أن أدرك عقله كربَ فإذا الخياالت،
وضبٍط اقتصاد من بوسائلها لها فاستعد التجارة يف النجاح أردت وإن دروسك، فذاكر
أردت وإن أسبابه، وامح الدم وحلل املرض فاعرف الشفاء أردَت وإن والخرج، للدخل

أسبابه. بتعرُّف بابه من له فأِْت يشء أي

٢

كما بمراحل ويمر الطفل، ينمو كما ينمو املختلفة العصور ويف األمم يف العقل إن
خاضعة كلها حياته كانت — قلنا كما — األول عهده يف فاإلنسان الطفل، عقل يمر
عىل كلها حياته ويشكل والعفاريت، الجن أعمال يف يعتقد فكان واألوهام، للخرافات
من أنها من عقَله يناسب تفسريًا والكسوف والخسوف والربق الرعد ويفرس مقتضاها،
النجوم. ألحكام خاضعة األرض يف اإلنسان حياة أن ويعتقد ذلك، نحو أو اآللهة غضب
والسلم والحرب شقي، طالع يف ُولد ألنه وشقي سعيد؛ طالع يف ُولد ألنه فالشخصسعيد
من أنها يعتقدون كانوا كلها وشقاؤها الزوجية وسعادة والحياة واملوت والفقر والغنى
األولياء غضب إىل راجع نجاحه وعدم الزرع نجاح أن يعتقدون وكانوا الكواكب، أعمال

ذلك. نحو أو والقديسني
لألولياء النذور فتنِذُر التخريف، هذا عىل أعمالها تبني العقل يف املتأخرة واألمم
باألرضحة وتتمسح العني، من للحماية األحجبة وتُعلق الزرع، ونجاح األمراض لشفاء

ذلك. ونحو الحاجات، لقضاء
أن وفهمت واملسبب، السبب قانون عىل أعمالها بنت األمة يف العقل ارتقى فإذا
يقوم أن يجب املسبََّب أراد َمن منظمة. محكمة قوانني عىل يسري وجعله الكون هذا خلق
بالربكة، الزراعة مكان الزراعة وقوانني الركة، طب مكان الطب علم فيصبح باألسباب،

والبخت. الخط عىل اعتماًدا التجارة مكان االقتصاد قوانني عىل التجارة وتؤسس
واألوهام. الخرافات ُقتلت أمة يف واملعرفة العلم قوي وكلما

العالقة ساءت فإذا واألوهام، الخرافات عىل حياتها كل تبني العقل الضعيفة األمم
وإذا غريها، يحب وال يحبها حتى «الشبشبة» له عملت — مثًال — وزوجته الزوج بني
إىل ذهبوا هم يُهمُّ ما حدث وإذا له، ليعزِّم الشيخة أو الشيخ إىل أُرسل الطفل مرض
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بالحسد، علَّلوه سيئ يشء أي حدث وإذا الرمل، ضارب أو الودع ضارب أو الكف قارئ
وهكذا. الكنز» «فتح عىل الغنى يف واعتمدوا

الصحية بالشؤون العناية من العلم عرفه ما عىل أطفاَلها تربي العقل الراقية واألمة
من العلم اكتشفه ما عىل وخلقيٍّا وعقليٍّا جسميٍّا تربيته يف وتسري النفسية، والرتبية
نوع دراسة من العلم اكتشفه حسبما زراعتها يف تسري العقل الراقية واألمة القوانني،
واألدوات واآلالت تناسبها، التي الزراعة ونوع يصلح، ال وما لها يصلح وما األرض

وهكذا. العلم، إليه اهتدى الذي الري ونظام العلم، اكتشفها التي الحديثة
اقتصادية، نظريات من العلم عرفه ما عىل تجارتها يف تسري العقل الراقية واألمم
والخرج، الدخل يف الدفاتر ونظام والتوريد، التصدير وكيفية البالد، بحاصالت ومعرفٍة

ومعاملتهم. الزبائن استجالب وكيفية املعامالت وضبط
أمورها ذلك يف سواء العلم، حسب عىل السياسة يف تسري العقل الراقية واألمم
نتائجه وتعرف دقيًقا درًسا تدرسه مرشوع عىل تُْقِدم أن فقبل الخارجية. أو الداخلية
وتبينت درسته خارجي أمر عليها عرض وإذا بمزاياه. وتنتفع عيوبه تتقي وكيف
الدارسون وتسلَّح نفعه، من أكرب رضره أم رضره من أكرب لها نفعه وهل منه، الغرض
العقل الضعيفة األمم يف وهكذا. السياسية واالتجاهات الدول بشؤون الواسع بالعلم له
الناس تسوس وهي اتفق، حيثما ويتاجر اتفق، حيثما ويزرع اتفق، حيثما الطفل يُربِّي
إىل يشء أصغر من وبالعقل، وبالدرس بالعلم يشء كل الراقية األمم ويف اتفق. حيثما
والخضوع واستخدامه العلم، إال املنحطة واألمم الراقية األمم بني فرق وليس يشء. أكرب

ذلك. عدم أو الحياة يف له
عىل وربيتهم طفل مائة أخذَت فلو برهان، إىل تحتاج ال جلية واضحة ذلك ونتائج
مائة وأخذَت وخلُقهم، وعقلهم بصحتهم والعناية وملبسهم مأكلهم يف العلمية األسس
واضحة النتيجة لرأيت وخلقهم، وعقلهم بدنهم يف اتفق حسبما وربيتهم أخرى طفل
أحسن األولني وصحة حتًما، اآلخرين يف منها أقل األولني يف الوفيات فنسبة الوضوح. كل

حتًما. أسمى وخلُقهم وأرقى، أنظف وعقلهم حتًما،
ورصٍف ِريٍّ من الحديث العلم إليه وصل ما كل عليها وأجريت فدان مائة أخذت ولو
النمط عىل اتفق حيثما زرعتها أخرى فدان مائة وأخذت ووقاية، ومواعيد وآالت وتغذية

وأجود. الثانية غلة أضعاف األوىل غلة كانت القديم،
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عىل مبنية وسياسٍة — الربكة عىل وتجارة العلم أساس عىل تجارٍة يف الشأن وهكذا
— اتفق وحيثما والشهوات الهوى عىل مبنية وسياسة املجرب، والعقل الواسع العلم

األوهام. عىل حياتها تبني وأرسة والعقل، العلم عىل حياتها تبني وأرسٍة
الحياة وتأسيس إسعادها، ويف إنتاجها ويف صحتها يف يزيد العلم عىل الحياة تأسيس
حركتها. ويشل شقاءها ويكثر أمراضها، ويزيد صحتها يُضعف واألوهام الخرافات عىل

وأوهامها. خرافتها العلم يقتل حتى عقلها ترقية عىل العمل من لألمة أنفع يشء وال
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وأُخذ مكان يف وُوضعوا أرسى الضباط بعض أُخذ املاضية اليابانية الروسية الحرب يف
الذي فما وكلمتهم. بوعدهم اكتفاء حراس عليهم يوضع ولم يهربوا، أال كلمة منهم

الرشف. كلمة يهربوا؟ أو يفروا أن منعهم
وبقومه به املعيشة ضاقت ملا زرارة بن حصن أن املشهورة العرب حكايات ومن
إليه وطلب نفوسهم، ويف أموالهم يف الجهد من أصابهم ما إليه فشكا كرسى، إىل رحل
العرب إن كرسى: فقال لخصبها، لفارس املتاخمة البالد يف ينزلوا أن ولقومه له يأذن أن
كرسى: قال لهم، ضامن أنا فقال: وأغاروا. األرض يف عاثوا لهم أذنُت فإذا غدر فيهم
لتفاهة امللك حول َمن ضحك بها جاء فلما قويس. أرهنك قال: أنت؟ تفي أن يل فمن
القوَس منهم فقبل العرب، وبعادات بالرجل عارًفا كان كرسى ولكن وحقارتها. القوس
الرجل ذمة القوس رهن إىل انضم ألنه الحقري؟ قوسه قبول عىل حمله الذي فما رهنًا.

الرشف. هو وهذا بوعده، برَّ وقد وكلمته، ووعُده
الكلمة عىل واملرأة والرجُل والشابُّ الطفل يحافظ أن أشكاله أبسط يف فالرشف
أن بينهما والفرق بالقلم، التوقيع أو اللسان ذلك يف سواء «عقد»، كأنها منهم تصدر

الرشف. به يلزم بالكلمة والنطق القانون، به يُلزم العقد عىل التوقيع
ون يغشُّ قد أعمالهم يف فاألطفال اإلنسان. يعمله عمل كل يف للرشف مظاهر وهناك
وامليزان الكيل يف يغش قد والبائع الرشف. فلهم أمناء يكونون وقد رشف، لهم يكون فال
ويحافظ كلمته يحرتم قد الوزارة ورئيس رشيف. فهو أمينًا يكون وقد له، رشف فال
وهكذا. رشيًفا، يكون فال بذلك يقوم ال وقد رشيًفا، فيكون سمعتها ويحفظ بالده، عىل
بالضعفاء؛ مملوءة فالدنيا الضعفاء. حماية وهو الرشف من آخر نوع وهناك
العمل، من منعته إصابة له حدثت الذي والصانع يأكل، ما يجد ال الذي املسكني كالفالح



السادس) (الجزء الخاطر فيض

النابغة والتلميذ لها، عائل وال ربها مات التي واألرسة به، يتداوى ما يجد ال الذي واملريض
لسد املعونة إىل يحتاجون هؤالء وكل ضعفاء، هؤالء وكل وهكذا لتعليمه، وسيلة يجد ال
من فرشيف الرشف، رضوب من رضب بيدهم واألخذ عوزهم وسد فمساعدتهم حاجتهم.
ينفقون جمعياٍت يؤسسون من ورشفاء املنكوبني، هؤالء ملساعدة ماله بعض عن ينزل

البائسني. عن البؤس لرفع ونشاطهم وعقولهم مالهم ِمن عليها
تستطيع آلخر خطاب أمامك كان إذا الرشف، أنواع من صغرية أخرى أنواع وهناك
عىل اؤتمنت وإذا رشف. فهذا تملكه ال ألنك تقرأه؛ أالَّ الواجب من رأيت ولكن تقرأه، أن
يتناسب ال ا معوجٍّ سريًا لتسري الحوادث عليك ضغطت وإذا رشف، فهذا به تَبُْح فلم رس
كانت وإذا رشف، فهذا سبيله يف ضحيت مهما الواجب أداء إال فأبيت السامي، والخلق

رشف. فهذا بالعواقب تباِل ولم فقلتها مالك أو منصبك يف تهددك الحق كلمة
واجبك وعىل منك، تصدر الكلمة عل تحافظ أن هي واحدة كلمة الرشَف فيجمع إذًا

يشء. كل من الرغم عىل تؤديه
فمكافأة نفسه. بها يكافئ ومكافأة الناس، بها يكافئه مكافأة مكافأتان؛ وللرشيف
وإقامة الجامعية والدرجات املالية، واملكافآت املناصب وبعض والرتب كاألوسمة الناس

رشيف. عمل ألداء رشيف لرجل هذه كل ُمنحت إذا والهتافات الخطب
واجبه، ألداء ضمريه برضا نفسه الرشيف مكافأة وهي هذه من أهم مكافأة وهناك
هذا ولذة يُعمل، أن ينبغي كان ما لعمٍل املشقة باحتمال ورسورها نفسه راحة هي

لذة. كل تفوق الشعور
«إني يقول: كتب مهمته انتهت فلما الصني يف حملٍة قائد «غوردون» الجنرال كان
استطعت ألني مرتاح؛ ضمريي ولكن دخلتُها، كما فقرية الصني أترك سوف أني أعلم
عىل الرشف ألقاب ُمنح وملا عزائي». كل وهذا املوت، من نفس ألف مائة نحو أنجي أن
إمرباطور منحه وملا «بنسني»، عندي تساوي ال كلها والنعوت األلقاب هذه إن قال: عمله

الصني. فقراء عىل بثمنها وتصدق وباعها صهرها، ذهبية ميدالية الصني
حزبه أو مدرسته أو فصله أو سمعته ييسء عمًال يعمل أن يأبى الرشيف الطفل
واملرأة أمته، أو حزبه أو بأرسته يرض عمًال يعمل أن يأبى الرشيف والرجل مدرسته. يف
الرشيف الرجل أن ذلك من أكثر بل أمتها. أو بأرستها يرض عمًال تأتي أن تأبى الرشيفة
أو أرسته يرشف بعمل يأتي بمن لإلعجاب يدفعه قوي شعور عنده الرشيفة املرأة أو
يدفعه القوي الشعور هذا أن كما وبالتكريم، وبالتربع بالقول الشعور هذا ويتجىل أمته.
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الرشف

هذا ويرتجم أمته، أو أرسته شأن من يحط نذًال عمًال يرتكب من عىل الشديد السخط إىل
والعمل. بالقول الشعور

مزيًفا، وعقًدا صحيًحا بيع وعقد مزيًفا، وجنيًها صحيًحا جنيًها هناك أن وكما
عىل املحافظة من ذكرتها التي األنواع فكل مزيف، ورشيف صحيح رشيف هناك كذلك
السوء ودفع أمانة يف الواجب وأداء رصاحة، يف الحق وقول الضعفاء ومساعدة الكلمة
الرشف أما الصحيح. الرشف من أنواع هذه كل لهما، الخري وجلب والوطن، األرسة عن
الناس فاحرتم وقومه، أمته به الغني ينفع ال الذي بالغنى كالرشف كذلك، فأنواع املزيف
هذه عنده ألن الغني وتعاظم خاطئ، احرتام أكثر أو وأقل فدان ألف عنده ألن للغني
مصلحة يف غناه استخدم أنه يفخر يوم صحيًحا رشيًفا يكون إنما مزيف. رشف األطيان
بماله وخفف غناه، سبب كانوا عمن البؤس لرفع وتربع الخري، أعمال يف فساهم قومه

املحتاجني. وعوز البائسني بؤس
الدرجة يف أو مديًرا أو وزيًرا يكون كأن باملنصب الفخر املزيف الرشف من كذلك
األمة وواجب مزيف. رشف النافع بالعمل يقرتن لم إن الفخر فهذا الثانية، أو األوىل
لغنيٍّ واإلجالل والتوقري االحرتام من تبذل فال صحيح، بميزان األمور تزن أن العاقلة
الناس عقل ولو خري. من ومنصبه بماله لألمة يُسدي ما بمقدار إال مدير أو وزير أو
أضاع بل واجبه يؤدِّ لم وزيرا يحرتمون مما أكثر واجبه يؤدي الشارع يف كناًسا الحرتموا

واجبه.
ومن فالن أرسة من فهو والنسب، بالحسب الفخر املزيف لرشف رضوب من كذلك
لم ما الرشف يف له قيمة ال هذا فكل فالن، وحفيد فالن وابن فالن ونسيب فالن بيت
ثم حداًدا، أو نجاًرا أبوه وكان فقري بيت من نشأ عصامي ورجٌل النافع. بالعمل يُدعم

يشني. ما يأتي أو عمًال يأتي ال النسيب الحسيب من خريٌ جليل بعمٍل أتى
ومستقبلها. لحارضها تعمل وال بماضيها تفتخر األمة املزيف: الرشف من هذا ومثُل

يقول: العربي والشاعر

ق��ب��ُل م��ن ك��ان م��ا ي��ن��ف��ع��َك ل��م ال��م��ج��ِد م��ن ب��ح��ادٍث ال��ق��دي��م تَ��ْح��ِم ل��م أن��ت إذا

بأعمال يأِت لم ما مزيَّف رشيف تاريخه أو نسبه أو بمنصبه أو بماله يرشف فالذي
نفسه. من رشيفة
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أحد، عليه يطلع أن أمن ولو األعمال، من الدنيء يعمل فال نفسه يحرتم الرشيف
من نفسه ويحرم الصغائر عن ويرتفع غريه، من يخاف مما أكثر ضمريه من ويخاف
إىل يسمو والرشيف به. الشُّ بمواضع تأتي أن من أرفع نفسه يرى ألنه املباح بعض

منه. يقرب أو يناله حتى ضمريه يهدأ وال النبيل، الغرض
بعض يف واستعملتها «رشيف»، كلمة العربية اللغة من اإلنجليزية اللغة أخذت لقد
بهذه العرب يعتز فهل الرشفاء»، «محكمة املحاكم بعض ت وسمَّ الرفيعة، املناصب

ذلك. أرجو لغتهم؟ يف تأصلت كما ألفعالهم أساًسا ويتخذونها الكلمة،
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قصةحمتال

إال يُفتح ال كنًزا بيته يف أن وأوهمه دجال استغفله األعيان من رجل عن أيام منذ قرأت
يف ُعرف قديم داء واالستغفال بهما. وهرب وماله بنته وأخذ غافله ثم ابنته، وجه عىل
كانت وكلما الناس، وتعلم العلم بانتشار اليوم قلَّ ولكن األمم، كل وعند العصور كل
آمنت الشعوب ثقافُة زادت وكلما واملستغفلني، للمغفلني خصبًا مرتًعا كانت أجهل األمة
فلم تتخلف، ال طبيعية قوانني عىل قائمة الدنيا وأن أسبابها، من لها بد ال املسببات بأن

واملحتالني. للدجالني يستسلموا
فيعرفون الشخص إىل ينظرون فهم املهارة، كل فيها مهروا قوية فراسة وللدجالني
ثم مغفل، هو ناحية أي ومن أوًال، عليه يُضَحك ممن هو وهل غفلته، أو ذكائه مقدار

فراستهم. أدتهم حسبما شباكهم ينصبون
يف املخبوءة والكنوز بالرمل، فرضٌب لها. عداد ال مختلفة طرق الدجالني ولهؤالء
يأكلون الذين واملشايخ والعزائم، بالبخور إال تُفتح وال العفاريت تحرسها التي البيوت
يؤاخون أنهم يزعمون والذين باملستقبل، وينبئون الكف يقرءون والذين والحيات، النار
من ذلك ونحو «الكوتشينة»، يقرءون والذين باألرسار، إليهم فيُفضون والعفاريت الجن

تُحىص. ال رضوٍب
وضعف لسذاجتهم استغفالهم يسهل من فهناك أنواع، واملستغَفلون أنواع واملغفلون
عقًال منه أقوى هو بمن يُرزق ولكنه عقله، لقوة استغفاله يصعب من ومنهم عقلهم،

يستغفله. حتى به يزال فال حيلة وأوسع
قلب عىل القدرة دعوى يزال وال املايض، العرص يف االستغفال طرق أهم من وكان
هذه شغلت وقد الكيمياء، بطريق ذهبًا املعادن وجميع والنحاس والحديد الرصاص
ليس أو ممكن هذا هل الطويل: الجدل فيها وجرى طويًال زمنًا الناس عقول املسألة
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يجربونها؛ التي التجارب سبيل يف وأعمارهم أموالهم الناس من كثري أضاع وكم بممكن؟
املوضوع هذا يف كتب من الكتب دار يف وكم ذهب، عىل نحوه أو الرصاص من ليحصلوا
وخالصتها: املوضوع، هذا حول تدور هذه وقصتنا ليقرأها، يطلبها الناس بعض يزال ال
صالح ربَّى الذي العظيم امللك ذلك — زنكي الدين نور العادل امللك السلطان أن
الجزيرة وديار املوصل فملك واسعة، مملكة عىل سلطانه مد والذي مرص، به وفتح الدين
الدين صالح وعلَّم الصليبيني دوخ والذي بالحرمني، له وُخطب واليمن ومرص والشام
هذا السرية. وحسن العدل يف الحميدة املآثر له والذي به، هو بدأ ما حروبهم يف يُتم أن
شبكته له وينصب عليه، يضحك أن محتال استطاع نفسه وقوة عقله كرب مع السلطان

يحكون. كما — فيها يقع حتى
دينار، ألف معه وكان الدين نور يقيم حيث دمشق إىل أتى عجميٍّا رجًال أن ذلك
السمك، بغراء الجميع وعجن العقاقري ببعض خلطها ثم كالرتاب، ناعمة وجعلها فربَدها
الصالحني، بزي وتزيَّى الصوفية لبس لبس ثم وجففها، كالحمصة حبوبًا قطعها ثم
أتشرتي له: وقال العطارين دكاكني من دكان إىل وأتى مخالٍة يف الحبوب هذه ووضع

هذا؟ مني
هو؟ فما العطار: قال

كثريًا ويشفي السموم، من ينفع «طربمك» يسمى الدواء من نوع إنه الصويف: قال
شديد أني ولوال عظيم، نفع وله املزاج تعدل التي األدوية جميع يف ويدخل العلل من

ذهبًا. وزنه فيه لدفع قدره يعرف أحد كان ولو بعته، ما املال إىل الحاجة
تبيعه؟ فبكم العطار: قال

دراهم. بعرشة الصويف: قال
دراهم. بخمسة له باعه حتى يتماسكان زاال وما

غرضه فما قروش، بعرشة جنيه ألف الحقيقة يف يبيع رجل غريب، منظر هنا إىل
الرواية. يف فصل أول هذا ذلك؟ من

سار إذا وكان فخمة، داًرا واستأجر الوجهاء لبَس ولبس الصوفية لبس خلع ثم
ببعض وتعرف األنظار، إليه لفت حتى الوجهاء ترصف وترصف وجيه، مملوك يتبعه
فتساءلوا سعة، عن وينفق الغناء ويُسمعهم الوالئم لهم يقيم بيته إىل ودعاهم العظماء
ذهب؛ إىل املعادن يحول أن واستطاع الكيمياء، رس علم إنه لهم: فقال غناه، رس عن
أنا وقال: فأبى، القبيل هذا من شيئًا لهم يعمل أن إىل فدعوه سعة، عن ينفق هو ولذلك
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هذا أعمل أالَّ باهلل حلفت قد وأنا العلم، من هللا وهبني ما بفضل أحد إىل محتاًجا لست
الصليبيني. ومحاربة هللا سبيل يف أعمله الذي الذهب ينفق أن رشط عىل مللك، إال العمل
فأعاد ذهبًا له يعمل أن منه وطلب فاستدعاه الوزير، إىل وصل حتى الخرب وانتقل
للمسلمني، سعادة عمله ويف جميلة فكرة هذه وهللا وقال: الوزير ففكر قوله. عليه
به ونجهز للقتال، العدة به نُعد املال إىل نكون ما أحوج ونحن يغزوننا، فالصليبيون
املعادن، له ونحرض بعلمه ننتفع ال فلم الغلبة، له كانت والجند املال ملك وَمن الجند،

القتال؟ عىل وأقدرها دولة أغنى فنكون ذهب إىل فيحولها
نعم. قال: بذلك؟ السلطان يخرب هل فسأله

السلطان: قال قال. ما عليه فأعاد وسأله، فاستدعاه للسلطان، الخرب الوزير وبلَّغ
أموالهم الناس أضاع كم دجل، كلها أنها ظهر ثم األقوال هذه مثل من سمعُت كم ولكن

الباب! هذا يف واملحتالني الدجالني أكثر وما طائل، غري من السبيل هذه يف وأعمارهم
محتاًال كنُت ولو أحدهم، لست ولكني املحتالني أكثر ما امللك أيها نعم الرجل: قال
اشرتطت وملا الناس، عامة من غريك عىل والحتلت وسلطانه، عقله يف مثلك عىل احتلت ما
وال بيدي شيئًا أمسَّ أالَّ أعاهدك فإني هذا ومع هللا، سبيل يف إال يُنفق ال أخرجه ما أن
كذا اصنع لك: وأقول بإحضارها تأمر األدوات لك أصف وإنما غريك. يمسه أحًدا أدع

الحقيقة. هو وإنما دجًال ليس األمر أن من تثق حتى بيدك فتعمله كذا واصنع
هللا. بركة عىل نتوكل السلطان: قال

منها وكان بإحضارها، السلطان يأمر التي األشياء بأسماء قائمة الرجل فكتب
فأحرضها األشياء، أحرضهذه له: وقال الدار لألستاذ القائمة السلطان فدفع «الطربمك»،

العطارين. عند يجده فلم الطربمك إال جميًعا
يكون! أن يمكن وال عجيب هذا «الطربمك»؟! يوجد ال كلها دمشق أيف الرجل: فقال
العطارون كان ربما ولكن وهللا، ال الرجل: قال مقامه؟ يقوم يشء هناك أما السلطان: قال
ويفتش معي، يذهب أن املحتسب أمر السلطان شاء فإذا آخر، باسم ونه يسمُّ دمشق يف

ذلك. السلطان ففعل نعمل. ما عىل يشهدون عدول شهود ومعنا العطارين دكاكني
دكانًا. دكانًا يفتشونها العطارين دكاكني إىل والرجل والشهود املحتسب وذهب
الدجال وأخذ الحبوب، الدجال من اشرتى قد كان الذي العطار دكان إىل ذهبوا وأخريًا
وتهلل الطربمك هو هذا فقال: الحبوب، فيها التي العلبة عىل عثر حتى فعلبة علبة يفتح
املسلمني. صالح من وذلك جميل حظ وله سعيد السلطان هذا إن وقال: فرًحا، وجهه
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وسألوا السلطان، يقيم حيث القلعة إىل به واذهبوا عليه اختموا والشهود: للمحتسب وقال
وقتك تضيع وال عرشة، هذه الدجال: قال دراهم. بخمسة قال: اشرتيتها؟ بكم العطار:

الثمن. لقبض القلعة إىل وتطلع
وخادم السلطان قعد ثم القائمة، يف ُكتب ما كل ومعهم فرحني السلطان إىل ورجعوا
الفالني العقار من موالنا يزن يقول: أمامهما ناحية يف الرجل وجلس ناحية يف أمني له
بوتقة يف كلها وُوضعت مثقال. مائة الطربمك ومن قال: ثم كذا، الفالني العقار ومن كذا
يشء ال الخالص الذهب من سبيكة فنزلت البوتقة اقلب قال: ثم النار، تحتها وأحميت

منه. أحسن
فشهدوا الصاغة، إىل بالسبيكة وبعثَّ الدهش، أشد ُدهش ذلك السلطان نظر فلما

الذهب. بسعر يشرتوه أن مستعدون وأنهم خالص ذهب بأنها جميًعا
فرغ ذلك وبعد باهًرا، نجاًحا تنجح كلها ويف مرات، عرش العملية هذه ُكررت ثم

يجدوه. فلم العطارين دكاكني يف فطلبوه الطربمك،
الطربمك؟ إلحضار نعمل ماذا السلطان: قال

السلطان موالنا أراد فإذا خراسان، يف مغارة يف موجود معدن إنه الرجل: قال
بيتي يف عندي وأنا جمل، ِحمل ألف كان ولو املغارة هذه من يشاء ما يُحرض من بعث

قنطار. مقدار بخراسان
مانع منع فإذا مقداًرا، منه وتحرض أنت فتذهب غريك، األمر لهذا ما السلطان: قال

عندك. الذي القنطار فأحِرض
طابت قد فإني أحسن؛ كان هنا أبقى وأنا غريي يبعث أن السلطان رأى إن قال:

دمشق. يف نفيس
الطربمك. وتعرف املكان تعرف الذي فأنت غريك، األمر لهذا أحد ال السلطان: قال
إىل كتبًا له وكتب الدنانري، آالف يساوي وماٍل بزاٍد السلطان وزوَّده الرجل، فأطاع

مطالبه. ويُجيبوا لريعوه البالد سائر
عودته. طويًال السلطان انتظر ثم

فيه يذكر األيام هذه يف كتابًا يؤلف كان دمشق يف رجًال أن طريفة حادثة وحدث
السلطان، ذلك وبلغ القائمة، أول يف الدين نور السلطان اسم فوضع املغفلني، أسماء

العجمي. حكاية قال: غفلتي؟ ِمن رأيت ماذا وسأله: فاستدعاه
هذا؟ يف وماذا الطربمك، ليحرض ذهب إنه السلطان: قال
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محتال قصة

الكتاب. هذا من اسمك محوت الطربمك أحرض إذا املؤلف: قال
اآلن. إىل االسم يُمح ولم الطربمك، يجئ ولم

مغفلوه زماٍن ولكل الناس هم الناس أن أو يُستغفلون؟ فال املعتربون يعترب فهل
…
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وفرد، فرٍد بني أنه عىل العدل يفهمون الناس كان وقد — واحد بمعنى والعدل العدالة
مال يأخذ كليهما ألن ظالم؛ والسارق فالغاضب حقه، حق ذي كل إعطاء هو إنه وقالوا:
ألنه ظامًلا؛ عليه اتفقا مما أقل يزن أو للمشرتي يكيل الذي والبائع حقه، ويمنعه الغري

حقه. يعطه لم
وأحاطت العدل. وتحقيق األفراد بني الظلم ملنع القضاء الدولة أقامت هذا أجل ومن
يعطوا بل يتحيزوا أال القضاة وأمرت حقه، حق ذي كلُّ ينال حتى التنفيذ بقوة القضاء
وأسود؛ وأبيض وجيه وغري ووجيه وفقري غني بني تفرقة غري من الحق لصاحب الحق
كفتني ذا ميزانًا ممسكة العينني معصوبة بامرأة العدل آلهة يمثلون الرومان كان ولذلك
يعمى أن يجب القايض أن إىل رمز العينني وَعْصُب سيًفا. األخرى وباليد يديها بإحدى
بامليزان ورمزوا ذلك، ونحو والجاه كالغنى حقٍّ غري من يتحيز تجعله التي االعتبارات عن
أن يجب أنه إىل وبالسيف والضبط، بالدقة حقه إنسان لكل يزن أن يجب القايض أن إىل

إليها. احتيج إذا بالقوة العدل ينفذ
معنى إىل جديًدا معنى أضافوا االجتماعية، والشؤون املدنية يف الناس تقدم وملا
أن فكما األمة؛ أفراد نحو الدولة واجب بها ويعنون االجتماعية، العدالة وهو العدالة
ظاملة. تكون وقد عادلة تكون قد الدولة فكذلك ظامًلا، يكون وقد عادًال يكون قد الفرد

العادلة؟ الحكومة أو الدولة هي فما
ما واألعمال والقوانني النظم من لها يكون التي هي ا تامٍّ عدًال العادلة الحكومة
يف فمثًال عمله. دائرة يف استعداده قدر عىل نفسه يُرقي أن األمة أفراد من فرد كل يُمكِّن
وأدوات حديدية وسكك وبريد تلغراف إىل تجارتهم يف يحتاجون التجار من طائفة األمة
ويف ذلك. لهم تحقق أن العادلة الحكومة فواجب التعامل. يف الحرية من كبري وقدر نقل،
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العيش وسائل عىل حصلوا إذا إال أنفسهم يُرقوا أن يمكن ال الفالحني من طائفة األمة
وهكذا. ذلك، ونحو التجار جشع من وتقيهم لتمدهم النقابات لهم وأسست الرضورية،
صناًعا أو تجاًرا أو فالحني كانوا سواء األمة يف طائفة ألية يمكن ال وذاك هذا وفوق
الوسائل ذلك أهم ومن الحياة، يف الرضورية حقوقهم عىل حصلوا إذا إال أنفسهم، يُرقوا أن
صحيٍّا، مسكنًا ويسكن نظيًفا ماءً يرشب أن الدولة عىل الحق إنسان فلكل الصحية،
وإن فبماله، غنيٍّا كان فإن يعاَلج، أن أمكنه مرض إذا الرضوري، الصحي الغذاء ويجد
الفقراء، املرىض كل تسع مجانية مستشفيات من تنشئه بما الدولة؛ فبمال فقريًا كان

فظاملة. وإال عادلة، فدولة هذا الدولة فعلت فإن وهكذا.
استعداده؛ قدر عىل يتعلم أن األمة يف فرد كل حق فمن التعليم. يف الشأن وكذلك
املرابني جشع من نفسه يحمي أن يمكن وال تعلم، إذا إال نفسه يُرقي أن يمكنه ال ألنه
تعلم. إذا إال بها ويطالب حقوقه يفهم أن يمكنه وال تعلَّم، إذا إال والحكام التجار وظلم
فإذا — فظاملة وإال عادلة، دولة ممكنة درجة أقىص إىل التعليم هذا تنرش التي فالدولة
لتعلمه وسيلة يجد ال يتعلم أن أراد ومن بحاجته، يقوم أكًال يأكل ما يجد ال الفالح كان

اجتماعية. عدالة فهذه ذلك كل وجدا وإذا اجتماعي، ظلم فهذا
إىل ا جدٍّ راقية نظرة — األقدمني اليونان فالسفة من وهو — أفالطون نظر وقد
أفراد من فرد كل تضع التي هي حكومة خري أو دولة خري «إن فقال: االجتماعية العدالة
تمده ثم مواهبه، فيه يُظهر أن ويستطيع استعداده، حسب به يليق مكان خري يف األمة
أية تستطع لم عسري مطلب وهو به». إليه ُعهد ما ألداء إليه يحتاج ما بجميع الدولة
بعض إىل الحية األمم من كثري وصل ولكن اآلن. إىل إليه الوصول — رقيت مهما — دولة
يُظهروا أن الكفايات لذوي الطريق وإفساح األفراد، لكل الصحة وسائل كضمان هذا؛

ونسبهم. َحسبهم عن النظر بقطع وكفايتهم استعدادهم
ماءٍ ومن غذاءٍ، من صحته يحفظ ما يجد أن الدولة عىل الحق له األمة يف فرد كل
حسب نفسه يُرقي وأن استعداده، حسب يتعلم أن الحق وله صحي، مسكن ومن صحي
إىل وخلقيٍّا وعقليٍّا جسميٍّا ترقيهم وأن ذلك كل لألفراد تحقق أن الدولة وعىل استعداده،

ال. وإال االجتماعية العدالة حققت ذلك فعلت فإن ممكن، حد أقىص
صدمهم ما أول كان االجتماعية العدالة برضورة وشعروا الناس، عقول ارتقت وملا
أنه رأوا إذ األمة؛ يف الثروة توزيع هي العدالة تحقيق سبيل يف عقبة أكرب أن رأوا أن
يف األول أن مع يأكل، ما يجد ال وشخص واأللوف، املاليني يمتلك فشخص غريب، توزيع
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يحصل ال ثم وأوالده، وبزوجته بنفسه العمل يف يكدُّ والثاني يعمل، ال األحيان من كثري
يوزعها أن وأراد رغيف، ألف مع شخص كمثل هذه والحالة املجتمع فمثل وُقوتَهم. ُقوتَه
وثمانية وأم أب من مكونة أرسة وأعطى رغيًفا، ٩٩٩ له أرسة ال أعزب رجًال فأعطى
عىل دخلوا الذين الخصوم يف الكريم القرآن رضبه الذي كاملثل أو واحًدا. رغيًفا أوالد
َواْهِدنَا تُْشِطْط َوَال ِباْلَحقِّ بَيْنَنَا َفاْحُكم بَْعٍض َعَىلٰ بَْعُضنَا بََغٰى ﴿َخْصَماِن فقالوا: داود
(أي: َفَقاَل َواِحَدٌة نَْعَجٌة َوِيلَ نَْعَجًة َوتِْسُعوَن ِتْسٌع َلُه أَِخي َهذَا إِنَّ * اِط َ الرصِّ َسَواءِ إَِىلٰ
اْلِخَطاِب ِيف َوَعزَّنِي ملِّْكِنيَها) (أي: أَْكِفْلِنيَها الواحدة) لصاحب والتسعني التسع صاحب
َن مِّ َكِثريًا َوإِنَّ ۖ ِنَعاِجِه إَِىلٰ نَْعَجِتَك ِبُسَؤاِل َظَلَمَك َلَقْد (داود) َقاَل * الحجة) يف غلبني أي:

بَْعٍض﴾. َعَىلٰ بَْعُضُهْم َليَبِْغي اْلُخَلَطاءِ
ورجل نعجة، وتسعني تسًعا يملك رجل النعاج؛ كصاحبي الحارضة فاملجتمعات
لصاحبها، النعجة يرتك أن والتسعني التسع صاحب يريد ال ذلك ومع واحدة، نعجة يملك
وامرأة الجواهر، بأثمن وتحتفظ الفساتني مئات تملك سيدة — عليها يستوىل أن يريد بل
تسدُّ تكاد ال التي األجري يظلم ثم األفدنة آالف يملك ورجل صالًحا، واحًدا ثوبًا تملك ال
لعائلة يكفي ما واستحمامه وملبسه مأكله يف عليه وتنفق كلبها تُطعم غنية وامرأة رمقه،

األمثلة. آالف من وهكذا يأكلون، ما يجدون ال أشخاص عرشة من مكوَّنة
الثروة أن يعتقدون كانوا أنهم رأوا ثم النظرة، هذه املختلفة األمم يف الناس نظر
فيه التحكم يمكن ال كالجو تغيريه، يمكن ال والقدر، القضاء به جرى يشء وتوزيعها
محالة، ال غني فهو الغنى له ُكتب الغني وأن بارًدا، والحار حارٍّا البارد اليوم بجعل
فالثروة خاطئة؛ الفكرة هذه أن ُرِؤَي ولكن محالة، ال فقري فهو الفقر عليه ُكتب والفقري
من تسن بما تستطيع فالدولة العام، الرأي وإرادة األمة وإرادة الدولة إلرادة خاضعة
من وترفع الغني غنى من تحد وأن الفقري، لتعطي الغني جيب من تأخذ أن قوانني
فالثروة األمم. جميع وعند عندنا يوم، كل أعيننا بني يحدث وهذا الفقري، عيشة مستوى
فنستطيع إرادتنا، تحت يشء ككل ولكن إرادتنا، عن خروجه يف كالجو ليست وتوزيعها

العدالة. من قريبًا أو عادًال توزيًعا وتوزيعها الثروة يف نتحكم أن
نال إذا إال االجتماعية، العدالة من حظه ينال أن يمكنه ال الفقري أن فرأوا نظروا ثم
جهلوا. إذا وتعليمهم مرضوا، إذا وتمريضهم أرسته وغذاء لغذائه الكايف املال من قسًطا
ويبقى ماله، من بقسط وحقوقه مطالبه يحقق أن يستطيع الغنى يف املفرط الغني وأن
يف التدخل فيجب اآلخرين، ملطالب ومعطل مطالبه عن زائد كثري مال عنده ذلك بعد
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هي هذه االجتماعية. العدالة تحقيق ممكن عدد ألكرب يحقق تنظيًما التوزيع وتنظيم هذا
سواء االجتماعية، العدالة يف فكَّروا عندما أمة كل يف األذهان شغلت التي الكربى املسألة
بعالجات املشكلة هذه عالجوا قد كانوا وإن الديمقراطية، واألمم االشرتاكية األمم ذلك يف

معتدل. وبعضها متطرف بعضها مختلفة
للغني تجعل كادت حتى األغنياء عىل التصاعدية الرضائب فرضت املعتدلة فاألمم
الفقراء حال إصالح عىل منه وأنفقت الدول أخذته ذلك عن زاد فإن يتجاوزه، ال ا حدٍّ
خفض وعىل املجاني التعليم عىل منه فأنفقت باإلنسانية، الئق مستوى إىل يصلوا حتى
أيام املدخر املال من وأعطتهم للعمال، الصحية املساكن بناء وعىل األسعار مستوى
ينزل ال ا حدٍّ له وجعلت الفقري مستوى رفعت وهكذا فيها. لهم دخل ال التي بطالتهم
العدالة لتحقيق طلبًا هذا كل يتجاوزه، ال ا حدٍّ له وجعلت الغني غنى ِمن وحددت عنه،

املعقولة. الحدود يف بالتدريج االجتماعية
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األعصاب املدنيةحتطم

١

يُخرتع ملا االسَم تضع اللغة أن فكما الجديدة! األفكار تسجيل يف الحية اللغة أصدق ما
املستحَدثة. املعاني يف الشأن كذلك اخرتاعه، بمجرد واألدوات اآلالت من

وتوترت أعصابه وتحطمت األعصاب «تهدمت استعمال كثرَة الحديثة لغتنا يف ونجد
أكثرت العامية اللغة نجد أننا كما القديمة، كتبنا يف نجده ال مما ذلك ونحو أعصابه»،
ولم املزاج. عصبي بمعنى Nervous اإلفرنجية الكلمة من أخذًا «النرفزة» استعمال من
إنما األعصاب، بتهدم يشعروا لم ألنهم التعبريات وال الكلمات هذه يستعملون آباؤنا يكن

الحياة. وأعباء املدنية بتكاليف نحن أعصابنا تهدمت
وتعدد أعبائها وزيادة الحياة تكاليف كثرُة األعصاب بتهدم الشعور هذا يف والسبب
آبائنا عند نظري له يكن لم مما رضوريات إىل الكماليات من كثري وانتقاُل مطالبها،
يويفِّ أن بد ال بأنه اإلنسان وشعر املطالب، فيها وكثرْت وتركبْت املدنية تعقدت وأجدادنا،
ويشعر األعباء هذه تحت فينوء محدودة، وماليته محدودة وطاقته كلها، املطالب هذه

أعصابه. بتهدم
الوظائف. ولشغل للحياة يكفي فهذا الخط فكَّ أبناءهم علَّموا إذا آبائنا أكثر كان
قد وماليتُه وعاليًا، وثانويٍّا ابتدائيٍّا تعليًما وبناته أبنائه تربية أعباء يحمل فاألب اآلن أما
رسَب هذا لها؛ حد ال مشاكل التعليم أدوار من دور كل ويف نفسه، فرُيهق محدودة تكون
يف متأخًرا كان وهذا آبائه، لحكم يخضع فال شبَّ وهذا ملحق، له وهذا االمتحان، يف
القبيل هذا من مشاكل من كلها واألرسة الجامعة. أو العالية املدارس تقبله فال الرتتيب

تنتهي. ال
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الحياة. أبواب من واحد باٌب هذا
كل وآخر شهر كل أول يف النزاع عليها يحصل مركَّبة، معقدة البيت ميزانية وهذه
السيدة وحاجة املأكل وغالء املدارس أقساط محدودة. غري واملطالب محدوٌد الرزق شهر،
دخان ورشب انتقال أجرة من خاصة مصاريف إىل األب وحاجة املالبس إىل واألوالد
أعصابه. من ينفقه والباقي ماهيته من يستطيع ما فينفق ذلك، لكل تكفي ال واملاهية

يثري ما والعالوات الدرجات أخبار من يسمُع يزال فال ديوانه إىل املوظف ويذهب
الحياة يف يشء كل ونظام أمانيه، تتحقق لم إذا ألعصابه والويل مطامِعه، ويُهيج نفَسه
— والحفالت والعقد والجهاز واملهر الِخطبْة يف متاعب سلسلة الزواج معقد، مركب

مشاكل. سلسة األموال وإدارة مشاكل، سلسلة والتعليم
أمواله؛ إدارة من األعصاب مهدَّم متعب يكفيه مما أكثر عنده الذي الغني حتى
ويتفرع تطول الواحدة والقضية املحاكم، يف تُرفع والقضايا ماله، أكل وهذا رسقه هذا
وناظر والفالحني األطيان إدارة مشاكل تتكاثر، عليه واملطالب قضايا عرش القضية عن
من االجتماعية حياته وواجبات والخدم، السيارات من بيته مشاكل ثم واآلالت، الزراعة
رآه لو مما ذلك إىل وما وعالج، ومرٍض ومشاٍت ومصايف وحفالت وزيارات استقباالت

الفقر. عىل هللا لحمَد الفقري
باًال وأهدأ عيًشا أبسط وآباؤنا آبائنا، ِمن أهدأ وحياتُهم عيًشا أبسط أجدادنا كان
املشاكل، هذه من املنزل يف متعبة، زائطة كلها حياتنا أبنائنا. من حاًال أحسن ونحن منا،
ضوضاء، محل كل يف الناس، وكثرة الحركة ورسعة والعربات السيارات من الشارع ويف

األعصاب؟ تهدأ فأين
من وبني الريف، سكان يف منه أكثر املدن سكان يف األعصاب تهدُّم كان ولهذا
وهكذا. القليلة، املسئوليات ذوي من أكثر املتنوعة واملسئوليات الكثرية األعباء يحملون

األعصاب؟ تهدم أعراض هي ما
بأن وشعور منها، وانقباضصدٍر بالحياة ضيٌق متعددة: وأشكالها كثرية بيننا هي
يف واملبالغة يحزن، ما تقدير يف واملبالغة يرس، ما فيها ليس عينيه يف سوداء كلها الدنيا
منها وواحد سارة منها تسعٌة أخبار عرشة واحد يوم يف أتاه فإذا ، يُرسُّ ما قيمة تقليل
كأن فيه وبالغ املحزن، الخرب عىل أهمية كل وعلق السارة التسعة إىل يلتفت لم محزن،
ألتفه غضٌب ذلك عن ينتج ثم املحزنة، النغمات إال عليها ع يوقَّ ال عود أوتار أعصابه
لها كلمة تصبح التفات أي يعريها ال أو منا فيبتسم يسمعها كان التي فالكلمة األشياء؛
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قال ممن يغضب ليكاد حتى يقعدها، وال أجلها من الدنيا ويقيم منها يثور أهميتها،
صغرية، كل يف يدقق فيه، يُتساهل يشء عنده ليس سعيد!! نهارك أو عليكم السالم له:
يسكت أو منها ويضحك يوم كل يراها كان التي واألشياء والخصام، للنزاع سببًا ويخلق
نزاع غري من تمر أن يصح وال عليها السكوت يصح ال خطرية أشياء فجأًة تنقلب عليها
بقيمة وال غنيٍّا كان إن ماله بقيمة يؤمن هو فال الحياة، قيمة يف املؤلم الشك ثم وخصام،
أو حياتهم يف ناجحني كانوا مهما أوالده بقيمة وال كبرية، وظيفة يف كان إن وظيفته
يُصاب أن إىل وقيمها األشياء يف الشك هذا به يُلحُّ ثم نفسه، بقيمة يؤمن وال بل مدارسهم،
وال باليشء مؤمن غري ذاك، ونتيجة هذا نتيجة يف شاكٌّ ألنه يقرر؛ وال يبت فال بالرتدد
غضبه وحدَّة صدره انقباض من تضاعف الحرية وهذه الرتدد وهذا الشك وهذا بضده،
تضيع، أن ثروته عىل خائف فهو جانب، كل من الخوف به يحيط ثم بالدنيا، وتربمه
وعىل يخونها، أن زوجها عىل أو تخونه أن زوجته وعىل بأذى، يصابوا أن أوالده وعىل
إىل الخوف هذا به يبلغ وقد يصطدم، أن يركبه الرتام وعىل حادثة لها تحدث أن سيارته
له يدبرون أنهم يتصور أشخاًصا خياله من يخلق قد حتى بمكان السخافة من درجة
لتدبري فالنًا قابل وفالنًا أمره، يف فالنًا يسارُّ إنما ففالٌن الدسائس؛ له ويحيكون املكايد
يفرس أن األمر به ليبلغ حتى تنتهي، ال التي السخافات أنواع من وهكذا له، مؤامرة
وغري له، والكيد منه والحط بشخصه يتعلق غريبًا تفسريًا وترصفاتهم الناس حركات
حتى حجرة يف واالنفراد الناس، عن واالبتعاد العزلة كحب واأللوان، األشكال من ذلك
فكذلك فنون، الجنون أن وكما ذلك، ونحو الكالم، يف الرغبة وقلة أرسته بني بيته يف

فنون. األعصاب تهدُّم األعراض
األمراض عكس مريض، بأنه يؤمن ال غالبًا صاحبه أن املرض هذا مصائب ومن
ال معدته يف العيب أن أدرك يهضم لم وإذا منها، يتألم بمعدته مرض فَمن الجسمية؛
بأن يؤمن وال يراها كما سوداء الدنيا أن فريى األعصاب متهدم أما أكله. الذي األكل يف
أنه مؤمن ألنه يداويه؛ أعصاب لطبيب يذهب ال األحيان من كثري يف بل هو، عيبه العيب

الطبيب. هو املريض أن اعتقد إليه الذهاب عىل أُجرب وإذا بمريض، ليس
لسبب فظيًعا فشًال الحياة يف اإلنسان فشل عند العصبي التهدم هذا يُحدث ما أكثر
إعطائها وعدم وأعباء، تكاليف من طاقتها فوق نفسه اإلنسان تحميل أو األسباب، من
وجدناها التهدم هذا إىل تدعو التي األسباب أكثر حللنا ولو والهدوء. الراحة من حظها

والخوف. الجهل أساسيني: سببني إىل ترجع
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ومركزه مقدرته اإلنسان فهم عدم يف فيتجىل األعصاب بتهديم وعالقته الجهل أما
يُسخر أن يريد فهو يستحق، ما فوق نفسه يضع كأن االجتماعية، املطالب أمام وكفايته
رجل خري تتزوج أن هي وتريد وظيفة، أكرب ويَشغل يتزوج أن يريد لخدمته، املجتمع
يكون أن ويريد طفًرا. الغنى يف أو املناصب يف يطفر أن هو ويريد لعبًا، باملال وتلعب
إنما واملجتمع وحده، هواه عىل تسري ال والدنيا الرسيع، والنجاح العريض الجاه له
ذلك فصدمه فاشًال، نفسه عدَّ البعيدة مطامحه يحقق لم هو فإذا ورشوط، بقيود يسري
صحيًحا وزنًا أنفسهم وزنوا من باًال وأهدؤهم الناس وأسعُد أعصابه. هدمت صدمة
وعرفوا ومزاياها، بعيوبها أنفسهم عرفوا صحيحة. معرفة حولهم التي الدنيا وعرفوا
يتفق وما نفوسهم وطبيعة يتفق ما فقط الدنيا من وطلبوا ومزاياها، بعيوبها الدنيا
إىل راجًعا كله ليس العيب أن فيه شك ال ومما — فيه يعيشون الذي املجتمع وطبيعة
نفسه، املجتمع يف األعصاب تهدم التي الكثرية العيوُب تكون ما فكثريًا نفسه، الشخص
فيه تنجح الرذائل وكانت الكفايات، تقدير فيه واختل االجتماعي العدل فيه اختلَّ إذا كما
تخفيف يف يساعدهم وال األرس أرباَب يرهق املجتمع كان إذا كذلك الفضيلة، تفشل حيث
الذي الفاسُد املجتمع كان ولذلك العيش؛ ووسائل التعليم وسائل بتسهيل عنهم الحياة
إن األعصاب. ملتهدمي املستشفيات من لكثري محتاًجا واالضطراب الفوىض فيه تسود
تهديم يف سبب أكرب هو مجتمعهم تنظيم يف األمر أويل وجهل نفوسهم بوزن األفراد جهَل
العامة. الحياة أو الخاصة الحياة يف ارتباك نتيجة إال ليس األعصاب فتهدُّم أعصابهم.
عىل املطلقة، الخيبة أو املائة يف مائة الحياة يف ينجحوا أن إما أنهم يرون الناس من وكثري
تأبى الحياة طبيعة ولكن القرب». أو العاملني دون الصدُر «لنا يقول: الذي الشاعر مبدأ
وتنغيص القدر بهذا فاملطالبة شؤونها؛ كل يف املائة يف مائة ناجح الدنيا يف فليس هذا،
بقوانني جهٌل املستحيل املطلب هذا أجل من األعصاب عىل واالتكاء ، يحدث لم إذا النفس

النجاح. بعض ينجح أن بال وراحة طمأنينًة اإلنسان ويكفي الطبيعة،
الخوف وأنواع: أشكال وهو الخوف فهو األعصاب تهدم يف الثاني الخطري السبب أما
إلخ، … الناس كالم من والخوف املوت، من والخوف الفقر، من والخوف الفشل، من
فالخوف الحرب، أثناء يف للناس يحصل مما لألعصاب الخوف تهديم عىل أدل وليس
استهان ممن أعصابًا وأصح باًال أهدأ هناك وليس الناس. أعصاب يهدم أشكاله عىل
يجمع أن الحمق ومن تكون. ما النتيجة ولتكن الصعاب ملواجهة وتشجع باملخاوف
ال كان فإذا وقوعه. عند الرش وألم وقوعه قبل الرش من الخوف ألم نفسه عىل اإلنسان
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األعصاب لتهدم سبب أهم كان وإذا يقع. أن قبل ال وقع إذا الرش ألم فلكيف ألٍم من بد
والشجاعة. العلم له عالج فأهم والخوف، الجهل

٢

من كثري أعصاب تحطيم سبب باملطالب الناس وإرهاق املدنية وتعقيد الحياة متاعب إن
الفقر فشوُّ منها عدة: ألسباب وذلك الغرب. يف منه أكثر الرشق يف ذلك كان وربما الناس،
يف السبب يكون ما كثريًا فالجهل األمية. وفشوُّ الطبقات بني البعيدة واملسافات الرشق، يف
راحة ال البيوت فأكثر مريًحا، تنظيًما االجتماعية الحياة تنظيم عدم ثم األعصاب، تهدم
فراًرا القهوات يف الرجال زمن من كثري وضياع األشياء، توافه عىل النزاع كثرة من فيها
حزنًا ي ترسِّ ال املناظر، فاسدة الهواء، فاسدة بالضوضاء، مملوءة أمكنة وهي البيت، من
بالسعادة فيه ينعم املثقفة املرأة وال املثقف للرجل مجال هناك وليس كربًا. تفرج وال
النظامات ثم تضايقهم، العامة واالجتماعات تناسبهم، ال اللهو فَمحالُّ الربيئة. الهنيئة
الفالح وال عبئه، األرسة ربِّ وال مرضه املريض وال فقره الفقري عن تخفف لم االجتماعية

ذلك. أمثال من كثري إىل متاعبه، والعامل الصانع وال
منها عديدة: أشكاًال يتخذ وهو العدد، كثرية األعصاب تحطيم ضحايا كانت لهذا
أن ذلك ومصداق واحد. ى واملسمَّ األسماء تختلف السوداء، أو الشخص عىل الحزن غلبة
ال عيوبنا يف كالمنا وأكثر الحزينة، النفس مع تنسجم نغماتها ألن حزينة؛ أغانينا أكثر
الرسور. مظاهر يف ال الحزن مظاهر يف احتفاالتنا وأكثر وآالمنا، يتفق ذلك ألن مزايانا
كلها ذلك، غري إىل والثاني األول للعام الوفاة وذكرى األربعني وذكرى والقرافة فاملآتم
بل محزنة، خلقت محَزنة تجد لم إن التي األعصاب الضعيفة الحزينة النفوس تناسب

الحزن. لتوقعها حزنت للحزن سببًا تجد لم إن
الشديد واالنفعال الجامح الرسيع الغضب هذا أيًضا األعصاب تحطيم مظاهر ومن
لوح إىل رسيًعا ذلك بعد تحوُّله ثم الغضب من نار شعلة اإلنسان ل وتحوُّ السخيف، لليشء
زمجرة ومن استعطاف، إىل سبٍّ ومن ضحك، إىل بكاء من التنقل ورسعة بارد، ثلج من

األعصاب. تحطم من أشكال هذه كل حجر، إىل ماء ومن قط، إىل أسد ومن ندم، إىل
الفقر يخاف أساس، غري عىل مبنيٌّ خوٌف الخوف، شكل هو آخر شكًال يتخذ وقد
صالحون، وهم األوالد فساد ويخاف جيدة، وصحته املرض ويخاف يكفيه، ما وعنده
من أو راضون عنه وهم رؤسائه من ويخاف ناجحون، وهم املدرسة يف وسقوطهم
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يخلقها لها وجود ال خياالٍت من أو القطار، من أو الرتام من أو والجن اإلنس شياطني
األعصاب. تحطم من شكل كذلك هذا — منها يخاف ثم هو

يصلح ال أنه فيعتقد بنفسه، الثقة كضعف غريبة؛ عقلية حاالٌت هو آخر وشكل
أو االجتماع، ويخىش الناس يخىش أو شيئًا، يستحق ال فهو عمًال عمل إذا وأنه لعمٍل
من بشأن يكرتث ال هو أو خري، منهم يُرجى ال أنجاس كلهم أنهم ويعتقد الناس يف يشك
تهمه وال وظيفة ه تهمُّ وال أرسة ه تهمُّ ال األرض، عىل السماءُ انطبقت ولو الحياة، شئون
من وألوف وألوف واأللوان! األشكال أكثر وما األعصاب، تحطم من شكل كذلك هذا أمة،
إال لسبٍب ال بهم يتصل من سعادَة سلبوا األحيان من كثري ويف سعادتهم، فقدوا الناس

ترصفاتهم. سوء من ذلك عن نشأ وما أعصابهم، ضعف
الرضر عظيم هو بل وأرسته، املريض عىل مقصوًرا رضره ليس األعصاب وتحطم
تحطمت إذا مصنعه أو متجره أو وظيفته يف عمله الشخص يؤدي فكيف كلها؛ لألمة
سليًما، صحيًحا تفكريًا يفكر كيف عمله، يف قوته يركز كيف أعصابه؟ تحطم من نفُسه
كارثة األعصاب محطَِّم كلٌّ — أعصابه؟ لضعف الكايف النوم ينَم لم إذا عمله يؤدي كيف

أمته. وعىل أرسته وعىل نفسه عىل
فهو مرض، به وليس املريض يتخيله األوهام من وهًما العصبية الحاالت تكون قد
اعتدنا ولهذا نفسه، املرضيف ينمو حتى مريض أنه اعتقاد يف يلح يزال وال املرض يخلق
وقد ذلك؛ ونحو الركَّة وطب والرقى والبخور كالزار بالوهم، الوهم نعالج أن قديم من
أن مرُة قرأُت كالذي أوهاًما، تعالج أوهام أنها نجاحها سبب ولكن األمور هذه تنجح
عىل يحمل أنه دائًما يتوهم مريض عليه ُعرض — اآلن اسمه أذكر ال — عربيٍّا طبيبًا
األطباء، فيه حار وقد الجرة، الباب يعوق ال حتى انحنى بابًا دخل فإذا جرة، رأسه
ووقف غافله املريض هذا جاء فإذا جرة، يحرض أن خادمه مع املاهر الطبيب هذا فاتفق
كانت التي الجرة هي أنها املريض وأوهم الجرة، كرس ثم يراه أن غري من بالجرة وراءه
األحيان بعض يف ولكن بالوهم. الوهم عالج وهكذا املريض، وشفي ذلك ففعل رأسه، عىل
وكثريٌ النفس. يف مرٌض أو الجسم، يف مرٌض سببه حقيقيٍّا مرًضا األعصاب تحطم يكون

ذكرنا. ما النتيجة فتكون أعصابَه يرهق اليومية حياته يف منا
أنهكته أنت فإذا ا، حقٍّ عليك لبدنك وإن لإلنسان، منه بد ال الراحة من قسٌط فمثًال
األعصاب، تحطم ذلك نتيجة من كان الراحة من حظه تعطه ولم بالعمل أو بالسهر
الجسم يصيب رضٌر ذلك يف واإلفراط واالجتماعية، املادية الحياة بمطالب البال وانشغال

األعصاب. فتضعف الزمان مدى عىل آثاره تظهر محالة ال
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هذه يُنتج ما كثريًا فيها، التفكري ومداومة ثقيلة وهموًما كثرية أعباءَ النفس وتحميل
وهكذا. النتيجة،

سببه عن فابحث النور انطفأ فإذا بيوتنا، يف الكهرباء أسالك كَمثِل أعصابنا َمثُل
أكثر فتسهر جسمك يف سيئة عاداٍت تعتاد هل حياتك فافحص يصلحه، بما عالجه ثم
أو أقل تتغذى أو يلزم، ما أكثر ترتاح أو يلزم، مما أكثر العمل يف تتعب أو يلزم، مما
بالفكر ترهقها هل نفسك: نحو األسئلة هذه مثَل واسأل ذلك، نحو أو يلزم، مما أكثر
من لكثري تعرِّضها هل وحفالت، اجتماعات من تطيق ال ما لها تُحمِّ هل الهم، تحمل أو
الكهرباء، سلوك تعاَلج كما سلوكك فعالج الداء موضع إىل ُوفقت أنت فإذا االنفعاالت؟

يناسبه. بما يشء كل
أطباء من عالجها فاطلب جسمي، مرض من الناتجة املحطمة األعصاب فأما
التفتوا كما إليها الناس يلتفت لم األسف فمع النفس، مرض عن الناتجة وأما األجسام،
له وكان كثريًا، النفس علم فتقدم أوربا يف الحديثة النهضة كانت ثم الجسم؛ مرض إىل

مراحلهم. أول يف كانوا وإن أطباء
كلها، الُحَجر أبواب يفتح البيت كمفتاح عليه أدلَّك أن أستطيع مفتاًحا هناك أن غري
قسمني: إىل — عادًة — ينقسمون الناس إن غريك. يف بالتفكري نفسك عن التنفيس هو
أعصابهم يف املصابني وأكثر حوله، فيما التفكري يكثر وقسم نفسه، يف التفكري يُكثر قسم
نفسك يف املضغوط البخار ل فحوِّ — نفسه يف التفكري يكثر الذي األول الصنف من هم
أو العامة للخدمة بعمل وقتهم يشغلون الذين الناس أن ترى ولذلك خارجي؛ عمل إىل
املرض بهذا املصابات النساء وأكثر األعصاب، لضعف تعرًضا الناس أقل العامة املصلحة
وعالج وبيتهن، وأوالدهن أنفسهن يف التفكري عىل نظرهن َقرص ِمن كذلك مرضهن نشأ
مما ذلك نحو أو البؤساء أو الفقراء أو املرىض ملساعدة جمعيات تأليف عندهن ذلك

أنفسهن. يف التفكري إطالة عن ذهنهن يرصف
يفكر أن إال الصداقة ويكره املجتمعات، يكره بأعصابه املريض أن ذلك عىل والدليل
والربودة بالربودة الحرارة تعاَلج كما الداء عكس عىل يكون أن بد ال فالدواء نفسه؛ يف

بالحرارة.
وجريانك بأصدقائك واهتم الناس، عىل بالخري يعود بعمل واْشَغلها نفسك ع فوسِّ
املتدينني أن نرى هذا أجل ومن الخارجي، بالعالم صلة له يكون يناسبك بيشء واهتم
يطيعونه وألنهم ربهم، يف يفكرون ألنهم العصبية؛ األمراض لهذه تعرًضا الناس أقل من
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الجار إىل اإلحسان يف بأمره يأتمرون وألنهم أنفسنا؛ نحب كما الناس نحب بأن أمره يف
من عالج خري فيه هذا كل خصاصة؛ بهم كان ولو أنفسهم عىل واإليثار الفقري وإىل

نفسه. يف التفكري يف االستغراق من اإلنسان ينقذ ألنه العصبي؛ املرض
لهم عمل ال َمن األمراض لهذه تعرًضا الناس أشد ِمن كان أيًضا هذا أجل ومن
ثقيًال عبئًا الزمن فيصبح مرياث، ِمن أو معاٍش ِمن يأتيهم ما عىل اعتمادهم أو لغناهم
الزمن وباقي ذلك، نحو أو الشطرنج أو النرد بلعب منه يهربوا أن يحاولون أنفسهم عىل
ضعف إن األعصاب. ضعف ويعرتيهم الهمُّ عليهم فيستوىل أنفسهم، يف إال فيه يفكرون ال
نفسك عن ففرِّج املضغوط، كالبخار مكبوتة قوة نتيجة سببه يكون ما كثريًا األعصاب
وقلة الناس شؤون من بشأن واالهتمام فالعمل نافع؛ عمل إىل وتوجيهه له الصمام بفتح

أمراضها. من والشفاء األعصاب ملعالجة دواء خري نفسه يف اإلنسان تفكري
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وسائلها؛ ُحرم ألنه إما يجدها؛ ال أكثرهم ولكن السعيدة الطيبة الحياة يطلب الناس كلُّ
إليها. الطريق يعرف لم ألنه وإما

يف لإلنفاق الكايف املال فلديها عيشها، يف رخاء يف إنها تقول: فاضلة سيدة إيلَّ كتبت
ناجحون صحة يف وأوالدها الكايف، املال وظيفته عليه تدرُّ كبري موظف وزوجها سخاء،
كل يف متوقعة سببه، تدري ال بضيق تشعر ألنها سعيدة فليست ذلك ومع مدارسهم، يف
إذا وزوجها غيابه، من خيفًة أوجست قليًال غاب إذا فابنها يكن. لم وإن الرش لحظة
سقوطه، من خوًفا اضطربت االمتحان دخل إذا وابنها سفره، من الرش توقعت سافر
والرفاهية الرتف وسائل وال أوالدها، صحة وال زوجها غنى وال مالها ينفعها لم وهكذا

السعيدة. الطيبة الحياة وسائل عن ذلك بعد وتسأل فيه، هي الذي الشقاء من
الفقر إن نعم السعادة، سبب هو الغنى أن فيفهم يخطئ الناس أكثر سيدتي: يا
فالقْدَر شقاء، يف فهو أوالده ويعول يعوله ما يجد لم فمن الشقاء؛ أسباب من سبٌب
الِغنى ولكن السعيدة، الحياة وسائل من وسيلة الرضورية الحاجات لسد املال من الكايف
بسيطة ألسباب السعادة عن عائًقا يكون ما كثريًا بل السعيدة، الحياة يف يشء كل ليس
الطمأنينة، وال الحب وال الصحة به نشرتي أن نستطيع ال فاملال الوضوح؛ كل واضحة
األخرى، النواحي يف نفسه عن للرتفيه فرصة يجد لم املال جمع يف غرضه ركز ومن
املفرط والغنى منها، امللل إىل أرسع والنفس الزوال، رسيعة بالغنى تُنال التي واللذائذ
حقيقة يف يخطئ الناس وأكثر خادمه، املال وليس للمال خادًما الغني تجعل َمشغلٌة
فالسعادة شيئًا، تعمل أن ولكن يشء، عندك يكون أن السعادة ليست أن وهي بديهية
يتسلح من كمثل للسعادة قصًدا املال يجمع من َمثل إن العمل. يف ولكن امللكية يف ليست
السري. من فيمنعه عليه ذلك يثقل حتى كثرية أسلحة ويحمل ثقيلة، دروًعا فيلبس للعدو
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يكون أن يصلح ولكن السعادة، يخلق ال — سيدتي يا — أرستك وغنى فغناِك
وسائلها. من وسيلة

أسس عىل تقوم أنها فأرى الطيبة الحياة وسائل عن خطابك آخر يف تسألينني
أربعة:

الحياة تصبح وبدونه واملرأة، والرجل والفقري، للغني منه بد ال قدر وهو العمل: أولها:
وجب األمة مال من أكل فَمن األخالق، ناحية من واجب العمل إن يطاق. ال ثقيًال عبئًا
فيها الجزاء أن والسابقة الحارضة املدنية يف الحظ سوء ومن أكل. ما أجر لها يقدم أن
ألناس العديدة باألمثلة مملوءة — األسف مع — كلها فاألمم العمل، مع متكافئًا ليس
بالقليل إال عملهم عىل يكافئون ال ثم عظيًما، نافًعا عمًال ويعملون كثريًا، يعملون
هو ثم ا رشٍّ يعمل أو أصًال يعمل ال أو قليًال يعمل من وبجانبهم رمقهم، يسد الذي
واجٌب العمل ثم يعاَلج، أن يجب املدنية يف عيٌب وهذا حساب، غري من ذلك عىل يكافأ
اجتماعيٍّا اإلنسان خلقت ألنها فرًضا؛ فرضته نفسها فالطبيعة النفسية، الناحية من
ملخالفته والضجر وامللل بالسآمة عاقبته يعمل لم فمن بالعمل، نفَسها وحمت بطبعه،
مع يتمىش ألنه أوىف؛ عليه الطبيعة جزاء كان الناس لنفع العمُل كان وكلما قوانينها،
لنا يحفظ لم فهو نفسه، التاريخ يف ذلك وعربة ورقيِّه، املجتمع بقاء مع أغراضها
ين. الخريِّ العاملني كبار أسماء لنا حفظ ما بقدر واملرتفني والوزراء األغنياء أسماء
مما فكان األندليس»، حزم «ابن الشهري العاِلم عن يل صديق إىل أتحدث كنت باألمس
وزيًرا. أبوه كان فقد كبري بيت من وكان عظيًما، وأخالقيٍّا كبريًا عاِلًما كان إنه قلته:
أمثالُك وحفَظ حفظَت لقد لعربة. ذلك يف إن قال: ذلك. نسيت قلت: أبيه؟ اسم ما فقال:
يذكر أحد ال عريض— جاه ذا كان الذي الوزير اسم أمثالك ونَيس ونسيَت العاِلم اسَم
األفغاني. الدين وجمال عبده محمد الشيخ يذكرون كما القريب عهدنا يف حتى األغنياء
الطبيعُة منحتك فقد الطبيعة، تعاقبك ولكن يعاقبك، أحد فال تعمل ولم تكاسلَت إذا
يف العمل إىل الخارج يف العمل من تحوَّلت منفذًا لها تجد لم فإذا العمل، عىل القدرة
أو السوداء من نوع أو أعصاٍب تهدم إىل إما ذلك آل ثم الداخل، يف النفس تحطيم
تعمل، ال أو تعمل أن يف ًا مخريَّ لست ميتة. حياٌة عمل بال فالحياة االنتحار. أو الخلل
يصلح الذي العمل نوع يف هو إنما اختيارك وكل االختيار، هذا تمنحك لم فالطبيعة
ولذلك الناس؛ أشقى من لهم عمل ال الذين األغنياء أن يف أشك ال وإني له. وتصلح لك
لذائذهم. تنقيض ما رسعان ولكن سأمهم، بها يُضيعون الرخيصة اللذائذ عن يبحثون
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والراحة تعب. بعد اإلنسان نامه ما نوٍم وخري جوع، عىل اإلنسان أكلها ما أكلٍة فخري
إجازة. إىل العمل حاجة من أكثر إجازة إىل حاجة يف الدائمة

وتربية البيت عمل يف اعتمدن الالئي املرتفات وخصوًصا السيدات سأَم ولعل
من السعادة س وتلمُّ ، عمل بال الحياة وهو هذا، سببه والحشم الخدم عىل الطفل

التافهة. اللذائذ طريق
املتفائلة. الطبيعة أو الفرح، املزاج أو الرايض، الطبع الطيبة: للحياة الثاني األساس
إىل يرجع الشقاء أسباب من فكثري الكثرية وخرياتها الباسمة وجوهها الحياة يف فنرى
الطبع وأحزانها، ورشورها مصائبها إال الحياة يف يرى ال الذي الطبع الساخط، الطبع
الذي الطبع محزنًة، ة مرسَّ كل ومن أمًلا، لذة كل ومن بكاءً رسوٍر كل من يخلق الذي
الفاسدة، عىل إال عينه تقع ال واحدة عدا ما جيدة كلها تفاحة بعرشين له أتيَت إذا
يف كريس أو ُكرس طبق من الغضب وخلق إليه يلتفت لم يرس ما كلُّ بيته يف كان وإذا
النغمات إال النغمات من وال املبكية، الروايات إال الروايات من يعجبه ال موضعه، غري
الرايض الطبع حزينة. نغمة أو مبكية رواية نفسها حياتهم أصبحت حتى الحزينة
يتوقع مما أكثر الخري يتوقع مستبرش، باشٌّ للسعادة خالق الصغائر، يف متسامح
الحياة مرسح أن يرى املادية. الخسارة عند وحتى الهزيمة يف حتى يضحك ، الرشَّ

الغلبة. فينتظر ويخرس فيضحك، الالعب يكسب الكرة، لعب كميدان
هناك بأن يشعر االجتماعية، حياته يف نبيل غرٌض لإلنسان يكون أن الثالث: األساس
فإذا وفقر، مرض ِمن الناس بآالم مملوءة فالدنيا نواحيهم، من ناحية يف بائسني
أو املرىض توايس أو الفقر تخفف جمعيٍة يف فيعمل الرحمَة قلبه يُشعر أن استطاع
وسعد، فاغتبط الخري بعمل غنية حياته بأن شعَر ذلك، نحو أو املنكوبني تسعف
يف البائسني إنقاذ بمحاولته شعوره يف ويسعد عملهم، يف الخريين ملشاركة يسعد
يف يشرتك أن يستطيع فكلُّ السواء، عىل والنساء الرجال متناول يف عمٌل وهذا بؤسهم،
والسأم الضجر عىل يبعث يشء وال والرسور. بالغبطة فيشعر يقدمها اجتماعية خدمة
النفس يصحب طفيل ُخلُق الذات وحبَّ األنانية إن فقط. لنفسه اإلنسان كمعيشة
طفولته عالمة ذلك كان نفسه إال يحب ال زال وال كربَ فمن الطفولة، دور يف الضيقة
نفسها. حول تدور ونفُسه بنفسه، إال يشعر ال ألنه السأم كثري األناني نفسه. وصغر
ويجدون آفاقهم، إىل وآفاًقا نفوسهم، إىل نفوًسا فيضيفون بغريهم يشعرون الذين أما

وآرائهم. اآلخرين شعور من مختلف أغذية ألنفسهم
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لك يكون ثم محدود، الحياة يف غرٌض لك يكون أن الطيبة: للحياة الرابع األساس
من حددت فيما ثقافتك ُع توسِّ برنامجه، يف يشاركك من مع وتعاوٌن تحقيقه يف اهتماٌم
الغرض د فحدِّ — فيه النجاح من يقرِّب الذي العمل من تتلذذ حتى وتتعشقه غرض،
ال بسعادة تشعر إليه للوصول العمَل وأحبَّ وأحبَّه خطواته، ورتب برنامجه وارسم

تُقدر.
يعيشون، ِلَم يدركون وال يعيشون أنهم بؤسهم سبب الحياة يف البؤساء من كثريًا إن
يتسكع غرٍض، بال الشارع يف كالسائر فيكون منها، غرضهم وما الحياة يف وظيفتهم وما
يغلب ضجًرا ملوًال الصدر، ضيق الحياة، من متربًما رجًال رأيت فإذا آنًا. وهنا آنًا هنا
إما فهو الطيبة، الحياة عنارص من أساًسا أو عنًرصا فقد أنه فاعلم والكدر الحزن عليه
ويركن بهذا ويكتفي غريه عمل من يأتي مال أو موروث مال عىل يعتمد له عمل ال فارٌغ
ولم لهذا فاستسلم دائًما أسود بمنظار الحياة يرى أن تعوَّد إنسان هو أو البطالة، إىل
والشفقة، الرحمة يُشعره اجتماعي عمل يف يشرتك فلم فقط لنفسه عاش هو أو يقاومه،
يتحمس ال الهواء يف كالريشة غرض بال عاش أو اإلنسان، عىل الكربى النعم من وهي

غاية. إىل ينظر وال لعمٍل
منها واحٍد فقدان أو وفقدانها الطيبة، الحياة أسباب هي — سيدتي يا — هذه

بغيضة. تعسة حياة يجعلها
مرضه.1 موضع ليعرف نفَسه كلٌّ فليخترب

املرصي. الراديو يف تُذاع طويلة سلسلة من عرشة نماذج هذه 1
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اللوائح!! أحرقوا

اليوم نسميه كما (أو لألوقاف مديًرا أيامه من يوًما كان باشا، مبارك عيل أن يُحكى
ال وتعقدها لكثرتها وهي مكدسة، لوائح عليه فوجد مكتبه، يوًما فدخل األوقاف)، وزير

عمًال. تُنجز وال أمًرا تُنهي
يف مادة تناقض الئحة يف ومادة … منسوخة ولوائح ناسخة لوائح هناك أن والحظ
ِمن كلها والوزارة … والعدالة تتفق ال والجديدة القديمة الالئحة يف ومادة أخرى، الئحة
هي فإذا العمل، لتنظيم األصل يف ُوضعت قد … للوائح مستعبَدون وزيرها إىل كتبتها

العمل. تشل اآلن
الكاتب حرض املوعد كان فلما سيحرض، هو ألنه يوٍم مساء يحرض أن كاتبه فأمر
الباشا وذهب ففعل، خالية، حجرة إىل اللوائح هذه يحمل أن الباشا فأمره الوزير، وحرض
ووقف اللوائح، يف عوًدا منها وأشعل كربيت، عود جيبه من وأخرج الحجرة إىل بنفسه
نظافة!» «عىل العمل نبدأ اآلن وقال: مكتبه إىل عاد ثم … تلتهمها النار رؤية من يتلذذ
ويأمر املالية، وزارة يف فيه يجتمعون موعٍد عىل الوزراء يتفق أن إىل اآلن أحوجنا فما
إليه ويُدعى الصحف يف عنه يعلن موعٌد ويُحدد إليها، لوائحه كل ترَسل أن وزير كل
بنزين، صفائح عرش عليها ويصب املالية، فناء يف كلها اللوائح وتكدسَّ املوظفني، كبار
استعباد عهد توديع موضوعها: ويكون بالتصفيق، تقابَل رنانة خطبًا الوزراء ويخطب

األعمال! وإنجاز والعدالة والعقل الحرية عهد واستقبال اللوائح،
حارة جميلة، ناٌر منها فتنبعث اللوائح، يف الكربيت ويشعل املالية، وزير يتقدم ثم
تسري تعقيد، وال فيه بطء ال بعهٍد بعًضا بعضهم يهنئ ثم املكروبني، أنفاس كحرارة
كانت ما سنٍة يف األمة فتقطع يشء، اإلصالح أمام فيه يقف وال الربق، سري فيه األمور

سنة. مائة يف تقطعه
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مروعة. مأساة حادثة كل ساعتني، يف حوادث ثالث عيلَّ توالت باألمس
وظل مرتبه وُوقف عمله، عن ُوقف عائلها ألن عظمى بكارثة أصيبت أرسة أوالها:
فلما مرتبه، يُرصف وال براءته، أو جريمته فتظهر يحاَكم ال شهر، بعد شهًرا موقوًفا
حدثت — املوقوف املرتب غري الرزق من لها مورد ال إذ — الحال باألرسة ضاقت

بريئة! روح ضحاياها من كان التي العظمى الكارثة
يف وُوضع نسخة، آالف خمسة منه ُطبع قيًما كتابًا الوزارة يف وجدت أني والثانية:
تكلفت وقد سنتني، نحو كذلك وظل عنه، يعَلن ولم أحد، به ينتفع ولم الصناديق
رشائها وتسهيل املكاتب، عىل عرضها فاقرتحت قروش، خمسة نحو منه نسخة كل
الجارية. العادة حسب للمكاتب، ٪٢٥ منها يخصم قرًشا عرش بخمسة النسخة وبيع
… تقبل ال واملكاتب ،٪٧ إال للمكاتب خصًما تجيز ال املالية اللوائح بأن عيلَّ فاعُرتض
ثمن الوزارة عىل وليِضع الكتاب، من نفعهم الناس عىل ولُيِضْع … تقبل ال والوزارة

للوائح. احرتاًما الكتاب
يجب ألنه الكربى؛ الطامة فهناك الوزارة، من الكتاب يشرتي أن أحد أراد فإن
يوًما ويُضيع استمارة ويمأل ويتأخر، األرض ويقبِّل ويتقدم، األرض يقبِّل أن عليه

الكتاب! عىل الحصول سبيل يف بطوله
لهم مورد ال وأرسته وهو … أشهر ستة من املعاش عىل أحيل موظف الثالثة: واملأساة

التسوية! تتم ومّلا … معاشه لتسوية السعي من حفيت قد وِرجله … مرتبه غري
وكم واحد؟ وقت يف عيلَّ الثالث املآيس هذه تتابَع أن العجيبة، املصادفات من أليس
ما سمع؟ كلَّ وصكت مجلس كل حديث مألت قد القبيل هذا من مآٍس ِمن غريي صادف

للوائح؟ العبودية هذه
الرجل موضع الوزارات ووضعنا اللوائح، وصيُّه الطفل موضع أنفسنا وضعنا لقد
اإلفالت يمكن ال املرشف يد يف الترصفات كل وتركزت … املالية وزارة عليه ترشف السفيه

حركة. كل وتجمدت … لإلصالح مرشوع كلُّ مات وبذلك منه.
اليوم يصلح ال للمايض صالًحا كان وما عهُده، تقادَم قد تاريخ له الرتكيز هذا إن
فيه وقعت ما سببه الرتكيز هذا كان قد الرجل. يناسب ال الطفل يناسب الذي والثوُب
الدولة، موارد عىل األجنبيني املراقبني تعيني من ذلك أوجب وما ثقيل، َدين من مُرص
عىل يحافظ حتى املالية عىل املرشفني إذن من فيه بد ال ترصف كل يجعل نظام ووضع

األوربيني! من الدائنني مصالح
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لها فُجعل املالية، وزارة إىل الثنائية املراقبة سلطة انتقلت االحتالل عهد جاء فلما
يف الحق له وُجعل املايل، للمستشار فيها اإلرشاف وُجعل الوزارات كل عىل اإلرشاف
والطفل زالت، قد األجنبية والديون … زال قد االحتالل ولكن النظار، مجلس حضور
إرشاف تحت املالية وأصبحت االستقالل، ُمنحت قد واألمة كبريًا، رجًال أصبح قد الصغري

املرصيني!
أو سببه؟ زوال مع باقيًا خاص، لظرف ُوضع الذي النظام يكون أن العدل أفمن

االستقالل؟ عهد يف املال طريق عن االستبعاُد يظل أن الحق من
املوزع والنظام مليم، كل الدولة عىل يحفظ البطيء املركَّز القائم النظام هذا كان لو
للبلد، أنفع ألنه الثاني النظام لفضلُت مليونني أو جنيه مليون الدولة عىل يُضيع الرسيع
وقضاء املوظفني، يف الثقة ووضع األعمال، انجاز يف والرسعة اإلصالح، وسائل فسريُ

مليونني! من أكثر يساوي وسهولة يرس يف مصالحهم الناس
اللوائح؟ لنا يحرق آخر مبارك عيل إىل حاجة يف أفلْسنا
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من نبع قد أنه يرى األدب) لكلمة الواسع (باملعنى الحديث املرصي لألدب الناظر إن
من تصدر قد األدبية اآلثار وأن األثر، أشد بهما وتأثر االختالف، كل مختلفني نبعني
الثقافة هما املصدران أو النبعان هذان العكس. يكون وقد ذاك، من أكثر النبع هذا
عندما ظهر عدة، مظاهر يف ظهر األجنبي فالنبع القديمة؛ العربية والثقافة األجنبية،
اإلنجليز ثم الفرنسيني فاحتالل واقتصاديٍّا، سياسيٍّا الرشق استعمار إىل أوربا اتجهت
مرص وموقع واإلنجليزية؛ الفرنسية الحضارة؛ من لونني لنا وقدَّم إلينا أوربا نقل ملرص
من الحضارة، من األلوان ببقية تُِمدنا األخرى األمم لطوائف َمباءًة تكون أن لها هيَّأ
كان كلها الطوائف وهذه االستعمار هذا إن نعم ذلك، غري إىل وإيطالية وأملانية أمريكية
وأدبًا علًما معها حملت ذلك مع ولكنها واقتصاديٍّا، سياسيٍّا غرًضا األسايس غرضها
السياسة يخدم مما أن بعضهم رأى فقد — قصد غري وعن قصد عن نرشهما عىل عملت
نرش أن — مثًال — الفرنسيون فرأى أهلها؛ عطف بذلك فتكسب ثقافتها، تنرش أن
وتقرأ ذوقها وتتذوق بثقافتها، تتثقف مرصية طائفة وجود يستتبع مرص يف ثقافتهم
اللغة ُفرضت ثم األخرى. األمم ذلك وِمثل وهكذا. وتقاليدها لعاداتها وتعصب كتبها

أنواعها. اختالف عىل املدارس يف والفرنسية اإلنجليزية
آدابها عىل واطلعت األجنبية اللغات حذقت كبرية طائفة وجود هذا أثر ِمن وكان
األجنبي، واألثر العربي األثر األثران، فيه أدبًا كان عربيٍّا أدبًا إلينا أخرجت فلما وتذوقته؛
عن أوربا إىل منا أخرى طائفة انتقلت رأينا، الذي الشكل عىل إلينا أوربا انتقلت وكما

وأعمق. أوسع األوربية ثقافتهم كانت وهؤالء ونحوها، البعوث طريق
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الثقافتني، وتثقفوا األدبني تذوقوا الذين الطراز من هم عندنا األدب يف املنتجني وأكثر
أو ضعيًفا، إنتاجه أكثر كان أشكالها من شكل بأي األجنبية الثقافة هذه يذق لم وَمن

الحديث. الجيل عند مستساغ غري أو شكليٍّا أو لفظيٍّا إنتاًجا كان األقل عىل
الثقافة قطرت التي وهي العربية، الصحافة األجنبية الثقافة انتشار أثر من وكان
بدأت حتى الثقافة من عظيًما حظٍّا وأخذها املرأة، تعليم أثرها من كان كما الشعب، إىل

ضعيًفا. اآلن إىل يزال ال إنتاجها كان وإن اإلنتاج، يف تساهم
نرش فقد االسترشاق؛ حركة العربي األدب خدمة يف أيًضا األوربيني عمل ِمن وكان
تحقيق يف الكتب ننرش كيف وعلَّمونا وعناية، دقة يف العربية الكتب أهم املسترشقون

ذلك. غري إىل لها وافية فهارس ووضع ببعض، بعضها النسخ مقابلة من وضبط،
األدبية، واملوضوعات اإلسالمية املوضوعات يف قيمة بحوث ذلك بجانب لهم وكانت
— شك غري من — بعضهم إن نعم اإلسالمية. املعارف لدائرة تأليفهم يف يتمثل كالذي
ألمته، السيايس التعصب عليه غلب وبعضهم بحوثه، يف الديني التعصب عليه غلَب قد
كله هذا ولكن وأدبها، اللغة روح تذوق صعوبة منشؤها كبرية أخطاء يف وقع وبعضهم
وكيفية البحث طرق منهم استفدنا أننا ناحية من وخاصًة منهم، الكثري بفضل يذهب ال

النصوص. من االستفادة
مزاياه من الذي املسترشقني كمؤتمر مؤتمرات، من يعقدون ما ذلك إىل يضاف
املستقبلية. للبحوث الخطط ووضُع إليها وصلوا التي النتائج ومعرفة املسترشقني، تعارُف
صدى كله لهذا وكان ونحوها، اآلسيوية كاملجلة الرشقية املجالت إنشاء ذلك ومن

خاصة. ومرص عامة الرشق يف كبري
مرص. يف األوربية الحركة أثر ملخص — تام إجمال يف — هذا

فهؤالء العلوم؛ ودار األزهر من نشأت مرصية أخرى حركُة الحركة هذه يقابل
بجانب العربية الثقافة بنرش وقاموا املدارس، يف وآدابها العربية اللغة تعليم نرشوا
نجحوا أنهم فيه شك ال مما عملهم؟ يف نجحوا هل ولكن وغريهما. والفرنسية اإلنجليزية
عىل تخرَّج أكثر ألن محدوًدا؛ كان نجاحهم يرون الكمال ينشدون والذين ما؛ حد إىل
فطلبة ينبغي، كما عربيٍّا نتاًجا ينتجوا ولم ينبغي، كما العربي األدب يتذوقوا لم أيديهم
يميلون ما رسعان العربية واللغة األوربية اللغة من مًعا بالحظني يأخذون الذين املدارس
العربية اللغة عىل منهم يعكف من وقلَّ أدبها، دراسة عىل ويعكفون األجنبية، اللغة إىل
املكتبة وضعف األوربي النتاج وفرة هذا يف السبب إن تقول: قد — تخرجه بعد وآدابها
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الطويلة السنون عليهم مضت فقد النقص، هذا عن املسئولون هم أيًضا ولكنهم العربية،
مراحله يف الشعب تغذي التي الكتب وإيجاد النقص، هذا سد من تمكِّنهم كانت التي

وجهها. عىل الرسالة بهذه يقوموا ولم املختلفة،
العربية اللغة يف املرصية املدارس متخرجي يف واضح ضعٍف ِمن نراه ما إىل هذا

نفوسهم. يف التي للمعاني أدائهم ناحية ومن تعبريهم، ناحية من
ونرش القديمة، املوضوعات يف التأليف حركة أيًضا، الحركة هذه أثر من وكان
حركة ضعف نالحظ فمما عليهم، زادوا قد بل املسترشقون، يفعل كما القديمة الكتب
وهو مرص، وخاصة العربي العالم يف ينُرش ما وكثرة تنرشه، ما وقلة األوربي االسترشاق
يف املستقبل يف األمل إىل يدعو الكيفية ناحية ومن اإلعجاب، إىل يدعو الكمية ناحية من

والدقة. الضبط
األزهر يف تُقرأ القديمة فالكتب عمَلها؛ تعمل القديمة العربية األدبية الحركة تزال وال
ذلك ونحو الشعر ودواوين واألدب والرصف النحو كتب فتقرأ والجامعة؛ العلوم ودار

وتنميها. الحركة هذه فتغذي
أحيانًا كبريًا أثًرا األخرى يف منهما كل وتؤثر وتمتزجان تتقاربان الحركتان وهاتان
فالذين أدبي؛ نتاج وكل تعليٍم كل يف ظاهًرا االمتزاج هذا يكون ويكاد أحيانًا، وضعيًفا
عنٌرص وهو العربية استخدموا عربيٍّا نتاًجا أنتجوا إذ عميقة واسعة أجنبية ثقافة تثقفوا
ذاتية، قيمة لنتاجهم يكون حتى مرصية أو عربية موضوعات يف كتبوا ما وكثريًا عربي،
غري من متأثرون األدباء وكبار الفن. وطريقة العرض طريقة يف األجنبية باآلداب وتأثروا
اللغة يف العربية بالثقافة ومتأثرون والعرض، التحليل طريقة يف األجنبية بالثقافة شك

الكتاب. وموضوع واألسلوب
عليه غلبت من فمنهم يختلف؛ الثقافتني من األدباء حظ مقدار أن األمر وغايُة
العربية، النزعة عليه غلبت من ومنهم بالعربية، يُبني يكاد ال حتى األجنبية النزعة
من نحوهما أو الجاحظ أو الهمذاني الزمان بديع يحاكي نتاجه يكون ليكاد حتى
الثقافة فمزاج خاص؛ مزاٌج والعربية األجنبية الثقافتني من ولكل القديم. األسلوب ذوي
تُعنى وثَّابة وطبيعتها والسياسية، االجتماعية املشاكل وأمام الدين أمام حرٌّ األجنبية
العربية الثقافة ومزاج للمستقبل. وتنظر الزمن وتجاري الواقعية، بالحياة تعنى ما أكثر
باملايض تعنى هادئة وطبيعتها السياسة، ويف االجتماع ويف الدين يف املحافظة القديمة
عندها أسلوٍب فخري الحارض. تُعظم مما أكثر املايض وتُعظم باملستقبل، عنايتها من أكثر

وهكذا. القديمة التقاليد عىل حافظ من كاتب وخري البديع، أو الجاحظ أسلوب

319



السادس) (الجزء الخاطر فيض

والرصاع — مثًال — والجامعة األزهر حركة بني الرصاع لنا يفرس ما هو وهذا
األدب شيوخ بني والرصاع بحتة، غربية ثقافة واملثقفني بحتة رشقية ثقافة املثقفني بني

والعلم. األدب وشبان والعلم
بينهما، التقريب يف عمله يعمل فالزمان مختلفة، املزاجني طبيعة كانت مهما ولكن
الحرارة من مزاج فالنتيجة بارًدا، حارٍّا ماءً صببَت إذا يعمله ما فيهما يعمل وهو
القديم يجاري أن — ما حد إىل — مضطرٍّا نفسه يرى أجنبية ثقافة فاملثقف والربودة.
والكتب الجرائد يقرأ بحتة عربية ثقافة واملثقف ينجح. وحتى يُقبل وحتى يُفهم حتى
يجاري أن رأى نفسه واألزهر بها، فيتأثر الحديث النمط عىل املؤلفة والكتب املرتجمة
املدنية، الثانوية املدارس الشبه بعض تشبه ثانوية مدارس فعمل — ما حد إىل — الجديد
بعض إليه لينقلوا أوربا إىل البعوث وبعث جدة فيهم ألن العلوم دار برجال واستعان

وهكذا. أوربا، جديد
الجغرافيا فنعلِّم الثقافتني؛ من مزيج عىل الطلبة ننشئ املرصية مدارسنا يف نحن بل
يف ننظر وال األوربي، الطالب تماًما يتعلمها كما والهندسة والجرب والكيمياء والطبيعة
والرياضة الطبيعة يف وال ياقوت، معجم إىل الجغرافيا يف وال حيان، بن جابر إىل الكيمياء
يف إال يشء يف نختلف ال سيبويه، خلَّفهما كما والرصف النحو ونعلِّم الهيثم. ابن إىل

املثل. ورضب التبسيط أسلوب
من أشكال عىل وامتزاجهما العربية، والحركة األوربية الحركة الحركتان، وهاتان
من ليشء فلنعرض أنواعه. اختالف عىل األدبي نتاجنا عىل الضوء يلقي الذي هو املزج
ومقاالت ، سعد وخطب ، حافظ كشعر السيايس أدبنا مثًال لذلك خذ والتمثيل. التفصيل
غربية وهي ونزعتها؛ لغتها يف قومية عربية فهي إلخ. … الوطنية الحركة يف الصحف
الخطباء ألسنة وعىل الصحف يف املوضوعات معالجة كيفية يف األجنبي حذو تحذو ألنها
علينا تطغى أن أرادت األجنبية السياسة أن نتيجة املزاجني، نتيجة كله فذلك إلخ. …
منا كان ذلك بجانب ولكن املرصي. العنرص هو وهذا مشاعرنا، فتنبهت قوميتنا وتفقدنا
تعالج وكيف الحرية، عن دفاًعا يكتب وكيف بالده، عن يدافع كيف األجنبي ِمن تعلَّم َمن

األجنبي. العنرص هو وهذا منهم، فاستفدنا خطباؤهم، يعالجه وكيف ذلك، صحفهم
وما وحياتنا، ويتفق وموقعنا يتفق سيايس أدب لنا فكان العنرصان هذان امتزج
يمثل من خري زغلول وسعد عبده محمد ولعلَّ العنرصان، يمتزج لم لو ذلك يكون كان

وتآلفا. العنرصان اجتمع وفيهما الفكرة، هذه
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، منحالٍّ منحطٍّا البارودي قبيل كان لقد شأنه؛ ما الحديث الشعر إىل مثًال ولننظر
أسلوب يف ذلك شاكل وما والتعازي التهاني يف يستعملونه شعًرا، ال نظًما أغلبه كان

بذيئة. ألفاظ يف واملجون الخالعة يف أو منحط
الذي التجديد نوع من يكن لم تجديده أن إيلَّ يخيل ولكن وجدَّده، البارودي فجاء
الرجوع ناحية من تجديده كان إنما األجنبي، باألدب العربي األدب تطعيم ِمن اآلن نفهمه
أبي آثاَر م فرتسَّ الراقي؛ البعيد العرص إىل بل املنحط القريب العرص إىل ال العربي بالشعر
اللفظ. وفحولة واملعاني األغراض حيث من الريضِّ والرشيف واملتنبي فراس وأبي نواس
من حظهم هذا مع ولكنهم أوضح، تجديدهم كان وأرضابهما وشوقي حافظ جاء فلما
يتقدم ولم الشعر وقف ربهم جوار إىل انتقلوا فلما الجديد، من حظهم من أكثر القديم

كثريًا.
هذا؟ يف السبب فما

مرص يف ال العالم كل يف انحط قد الشعر وإن شعر، زمن ليس الزمن إن قيل: لقد
ال الواقع يمس أن يريد خيايل، ال ماديٌّ العرص وهذا الخيال، وليد الشعر ألن وحدها؛
كأحالم الشعر ألن لها؛ صالًحا الشعر يعد فلم ارتقت األمم إن وقيل: الجو. يف يحلِّق أن
خلَّفت عقلها يف األمة اكتملت فإذا الفني؛ والنثر الفلسفة يسبق — عادًة — وهو الطفولة
حاجته فما الطفولة، دور جاز اآلن والعالم والفلسفة، للعلم عينها وفتحت وراءها، الشعَر

أسباب. من ذلك غري وقيل الشعر؟! إىل
أسلفنا ما هو العربي والعالم مرص يف الشعر تأخر يف سبب أصح أن أرى ولكني

الثقافتني. امتزاج نظرية من
صالًحا قدًرا بلغ ما هو النجاح له يُكتب الذي اليشء أن أرى النظرية هذه ولتتميم

األمة. وذوق يتفق املزاجني من
والنثر كمايل، الشعر أن وهو الشعر، لضعف نظري يف آخر سبٌب هناك يكون وقد
من لنا بد ال كان الجيد يوجد لم إن الغذاء، إىل كحاجتنا النثر إىل فحاجتنا رضوري؛
إن املائدة، عىل الزهر طاقة إىل فكحاجتنا الشعر إىل حاجتنا أما منه، أقل أو الوسط
نقبل ولم فارتقى الوسط النثَر قبلنا لهذا عنها؛ نستغنى أن الخري فمن جميلة تكن لم

فضعَف. الوسط الشعر
شيئني أمامه رأى األمة ذوق تطور فلما القديم، للذوق مناسبًا كان القديم فالشعر
الجيل للذوق مناسب غري أدّق وبتعبري صالح، غري وكالهما االختالف تمام مختلفني
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وأغراضه وقوافيه أوزانه يف القديم النمط عىل فشعٌر الشعرين أحُد فأما الحارض.
تقليد يف أمعن وشعٌر الطور. هذا اجتاز األمة ذوق ألن صالًحا؛ يعد لم وهذا ومعانيه،
ولم الرشقي الذوق عن نابيًا فجاء وأخيلته، وصوره وأسلوبه معانيه يف األفرنجي الشعر

ذلك. ونحو الغجر ومقابر املجهول كالشاطئ تعبرياته؛ أِلَف وال صياغته تعجبه
القديمة؛ املوسيقى ترضيهم ال فاملثقفون املوسيقى. يف كحريتنا الشعر يف وحريتنا
ذوقهم توافق ال ألنها األوربية؛ املوسيقى ترضيهم وال ارتقت، املوسيقية آذانهم ألن
املوسيقى، يف جديًدا ونبيٍّا الشعر يف جديًدا نبيٍّا ينتظر اآلن العربي والعالم وقوميتهم،
أن عىل بقدرته العنرصين، بني املزج من يحسن ما مقدار عىل يتوقف النبي هذا ونجاح
ما الحرارة من نفسه يف يكون ثم يناسب، ما القديم ومن يناسب ما الجديد من يقتبس
والقارئني. للسامعني سائًغا واحًدا صنًفا منهما ن ويكوِّ الصنفني، يُنضج أن بها يستطيع
وخاصًة النثر، نجاح إىل دعا الذي بعينه هو الشعر تأخر إىل دعا الذي السبب وهذا
املايض قيود من كثري من يتحرروا أن استطاعوا فالُكتَّاب كاملقالة؛ نواحيه بعض يف
محاسنهم الغربيني من واقتبسوا ذلك، ونحو والسجع اللفظية نات املحسِّ يف كاإلغراق
عقلية رقيِّ مع وموضوعاتهم تعبريهم يف وا وتمشُّ التعبري، يف والبساطة الدقيق كالتحليل
فبحوره النثر، تحرَر يتحرر فلم الشعر أما الشاعر. ينجح لم حيث فنجحوا املثقفني
وشوقي حافظ وشعُر املوسيقية، النغمات إال ليست البحور أن مع القديمة البحور هي
والذين زمنه، انتهي قد السياسة يف حافظ وشعُر الديمقراطية، قيمتَه أضاعت املديح يف
تستسيغها ال غربية بصيغ ويأتون رشقية، أنها يزعمون غربية بصور يأتون يجددون

العربية. األذواق
مما أكثر الغربي األدب واستفاد قيوده من كثري من وتحرر طلًقا جرى النثر إن
إال القديم النهج التزم ممن يبَق ولم وأساليبه، موضوعاته ذلك يف سواء الشعر، استفاد
دار زائر به يشعر الذي اإلعجاب نفس بكتابتهم الناظر يُعجب الكتَّاب من قليل عدد

اآلثار.
الحركتني وليد كان بل األجنبية، الحركة وليَد كلُّه يكن لم الجديد النثر أن عىل
الغربيني، كتب يف ومطالعات األقدمني كتب يف مطالعات نتاج الكتَّاب قادة فأساليب مًعا؛
يف وانطبعت وأمثالها واألغاني املقفع ابن قرءوا التحرر. ومقدار التخري يف نجحوا ولكنهم
وأساليبه بموضوعاته فتشبعوا الغربي األدب قرءوا ثم الرائعة، لألساليب صوٌر أذهانهم
رشقي هو بل خالًصا، غربيٍّا وال خالًصا رشقيٍّا ال جديًدا نمًطا منهما وا واشتقُّ ، أيًضا

نجاحه يف الرس هو وهذا مًعا، غربي
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قد إيجاًزا فيه رأوا ولكنهم منها، فاقتبسوا األسلوب يف جزالًة القديم النثر يف رأوا
قادة أكثر وكان الوضوح، إىل ومالوا عنه فأعرضوا الغموض إىل األحيان من كثري يف يدعو
كثريًا ورأوا الصحف، فراغ يسدوا حتى األطناب إىل فمالوا صحفيني، مرص يف الكتَّاب
من يكتبون فيما الفرنجة فقلوا الواقعية حياتنا تناسب ال القديم األدب موضوعات من
وحقوق والحرية السياسة يف يطيلوا أن عىل السياسية الظروف وحملتهم موضوعات،
ومران للشعراء، يتوافر لم ألقالمهم حسن مراٌن كله ذلك من فكان األمم، وحقوق األفراد

الخطابة. ناحية فنمت أللسنتهم حسن
فأخذوا واالجتماعية، املرصية الحياة يف الضعف نواحي إىل املصلحون وتنبه
شؤون يعالج هذا خاصة، كتب ويف واملجالت الصحف يف ينرشونها باملقاالت يعالجونه
هذا فأثَّر الحرية، بها ُكبلت التي القيود يعالج وهذا والشقاء، البؤس يعالج وهذا املرأة،
الوسطى العصور يف كان أن بعد موضوٌع الحديث لألدب يكون أن يف صالًحا أثًرا كله

جوفاء. ألفاظ جملَة
والتمثيل؛ القصص لحديث املرصي األدب يف األجنبية الحركة آثار أوضح من وكان
يف العربية اللغة يف ضعيًفا القصص هذا وكان القصص، عماده الحديث األوربي فألدب
ينعم الشعب كان فقد الشعبي، األدب به ونَِعَم األرستقراطي، األدب عنه ع ترفَّ مرص،
تنعم كما وليلة، ليلة وألف بيربس والظاهر يزن ذي بن وسيف الهاليل زيد أبي بقصة
ذلك عن يرتفع فكان األرستقراطي األدب أما ذلك. ونحو العجائز بحواديت البيوت
أو يقرءوها أن األفاضل للسادة يصح ال املتاع سقط ِمن والنكت هي ويُعدُّها ويتوقر،

فيها. يؤلفوا
كتَّابنا قلَّدهم أن القصة منزلة وتعرُّف الغربي األدب عىل االطالع نتيجة من فكان
موضوًعا املرصية الحياة ويجعلون يؤلفون أخذوا ثم يرتجمون، — أوًال — فبدءوا
ووجد األدب، من النوع هذا مثل عىل تقترص التي املجالت بعض وأنشئت لرواياتهم،

لذلك. يتخصصون الذين الكتَّاب
الطريق؛ هذا نفس يف سارت فقد التمثيلية، والروايات التمثيل يف الشأن كان وكذلك
النوع هذا لعرض املرسح وُوجد واملؤلفة، واملقتبسة املرتَجمة التمثيلية الروايات فُوجدت
العربي األدب يبلغ حتى قوة يف ويسري عمله يعمل االمتزاج هذا يزال وال القصص، من

به. الالئق مبلغه
رسالته؟ مرص يف العربي األدب أدى هل نتساءل: أن ذلك بعد لنا ويحقُّ
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من فيها ما ووصف حياتها صوت يكون يوم األمة يف رسالته األدب يؤدي إنما
عرًضا معروضة وأذكيائها عقالئها واألمل، العزاء يهبها الذي الروحي وغذاءها وألم، أمل

جميًال.
الجاهيل األدب هو أدبنا وليس وراءها، يشء ال الضخمة األلفاظ هو األدب ليس
يمثل الذي أدبنا إلنتاج فقط وسائل هذه تكون أن إال واألندليس، والعبايس واألموي
ونبكي والنسيب، بالغزل ونفتتحه اإلبل بامتطاء إليه نتوسل مدًحا أدبنا ليس مشاعرنا،
علمية دراسة يكون أن يصلح وأمثاله كله فهذا واألحجار، والنؤى الدمن أطالل عىل فيه
من قوم كعادة واملجون اللهو وسائل من وسيلًة األدُب وليس األدب، هو وليس لألدب
من نوًعا إال صياغته وليست ونحوها، بالخمر التغني إال ليس الشعر أن رأوا الشعراء

وأشكاله. البديع يف العبث
نريد إنما ننشده. الذي بالغذاء هو وال عرصنا، يف نقصده الذي األدب هو ليس فهذا
واملشاعر العقول ذوو يتصورَّها كما وآالمها، بآمالها الواقعية حياتنا وصَف األدب من

جذابًا. جميًال عرًضا معروضة منا
يناسب ذلك من أرقى وأدبًا األطفال، يناسب لطيف قصص يف يتمثل أدبًا نريد
وغناه، وبؤسه وحكومته أرسته له ويمثل قوته، ونواحي ضعفه نواحي له يرشح الشعب
اجتماعية مشاكل من يعرتضعرصه ما له ويوضح بلده، يف الطبيعة جمال إليه ويحبب

عقليته. يناسب أسلوٍب يف وسياسية واقتصادية
أراد إن وينشده الغناء، أراد إذا الشعب به ويتغنى األطفال به يتغنى أدبًا نريد

أناشيد.
ويحللها. ويصفها املرصية للحياة يعرض التمثيل، ويف السينما يف مرصيٍّا أدبًا نريد
حسبما صنف كل فيه املمدود، كالسماط ضخمة مرصية عربية مكتبة يف أدبًا نريد

الهضم. عىل مقدرته وحسب اآلكل يشتهي
حينئذ: يقال كلَّها الرغبات هذه ويساير يكون ويوم األدب، يف نتصوره ما هو هذا

رسالته. أدى قد املرصي األدب إن
وال يغذيه، ما يجد الطفل فال الطريق، مفتتح يف يزال فال اليوم نراه كما وهو أما
ما يجد املمثل وال يغنيه، صالًحا شيئًا يجد املغني وال يقرأه، أن يصح ما يجد الشعب
تصلح ال ولكن ملجة تصلح الحياة مستهل يف أشياء إال ذلك من يشء ال يمثله، أن يصح

لإلشباع.
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أمور، يف وجدناها السبيل هذا يف الرسيع السري تعوق التي العوائق عن ُسئلنا فإن
أهمها:

للطبقة ويؤلف يُكتب أنه بأرستقراطيته وأعني أرستقراطي، أدب اآلن إىل أدبنا أن
إن يكتب، وال يقرأ فال الشعب أكثر أما لألمة، بالنسبة قليل عدد وهم وحدها، املتعلمة
األدبية، وحياته العامة وحياته والشارع البيت يف لغته بني كبري ففرٌق ويكتب يقرأ كان
يف يؤثر — نراه الذي الحد هذا إىل — شعبية ولغة أرستقراطية لغٌة لألمة: لغتني فوجود
التأليف، عىل يشجع ال وهذا قليلون، القراء أن جهة من ذلك ويظهر كثريًا، األدبية الحياة
ومن وقاره، يضيع هذا ألن ليفهمه؛ الشعب إىل ينزل أن يستطيع ال األديب أن جهة ومن
واألساليب الكلمات ألن حياًة؛ أسلوبه تمأل التي والتعابري األلفاظ يجد ال األديب أن جهة
يقترص التي واألساليب الكلمات من أكثر الحياة تكتسب الواقعية الحياة يف تُستعمل التي

الكتب. عىل وجودها
فقط. عارٌض أنا فإنما له، الحلول وإيجاد املشكل هذا بحث بصدد اآلن ولسُت

وعملنا تصورنا يف لألديب املوضوع الربنامج أن الضعف هذا يف األسباب ومن
واسعة، واالجتماع النفس يف دراسات يحوي أن يجب األديب فربنامج ناقص؛ برنامج
الشعبية لحياتنا ودراسات واسع، عربي ألدب ودراسات واسع، أوربي ألدب ودراسات
اإلنتاج أكثر جاء لذلك نفسه؛ به وأخذ الربنامج بهذا ظفر من منا وقلَّ واسعة، الواقعية
إملاًما اإلملام عدم ناحية من وناقًصا التحليل، ناحية من وناقًصا الفنية الناحية من ناقًصا

فيه. يتحدث الذي باملوضوع كافيًا
وأصوٍل لقواعد خاضًعا ليس وأنه مرص، يف األدبي النقد ضعف وهو ثالث: وسبٌب

للهوى. خاضٌع هو ما بقدر صحيح وتقديٍر
إىل نظرنا إذا فنحن الحديثني، األدباء لفضل ناكرين وال يائسني فلسنا كان، ما وأيٍّا
الراقية والقصة الراقية املقالة ُوجدت فقد اغتبطنا، اليوم وحالتنا سنني من األدبية حالتنا
يف والجهد اإلنتاج، يف الجهُد يتتابع أن رجائنا وكلُّ األدب، نواحي أكثر يف الطيبة والكتب

القراءة. وسائل وتنظيم اإلنتاج، وسائل وتنظيم والتحصيل، القراءة
الحديث العربي األدب عىل االنطباق كل ينطبق الحديث املرصي األدب عن قلناه وما

كله. الرشق يف
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أن وعندي نفسه، اإلنسان تحليل إىل يحتاج ألنه عسريًا؛ عنه الجواب فكان ُسِئلته سؤال
مبارشة، الخارجية األشياء ترى أن وتستطيع نفسها، ترى وال غريها ترى كالعني النفس
األمر يف ما وكل كاملرآة، بغريها االستعانة من بد فال نفسها ترى أن أحبَّت إذا ولكن
تنخدع والنفس مبارشة، نفسها رؤية عىل القدرة تزعم فال تنخدع ال العني أن فرق من
ثقل يدرك ال الثقيل أن االنخداع ذلك وآية وتزنها، وتقدِّرها نفسها ترى أنها فتزعم
بذلك، نفسه من يشعر ال املرائي اع الخدَّ والكذوب وظرفها، بخفتها ويحكم بل نفسه،
نعيم وكل خري بكل األحق أنه يرى الناس وأغلب األمني، الصادق املخلص أنه يرى بل
إال إليها يَْرق لم ممتازة درجًة نفَسه اإلنسان معرفة كانت ولذلك الحياة، مرسات وكل

مقدرتهم. يف مني شكٍّ عىل وأمثالهم، الفالسفة
إال اإلدراك تمام يُدرك ال اليشء أن الكون هذا طبيعة أن أرى ما عىل ذلك وسبب
وال قيمته تَعرف ال الضخم فالبناء اإلدراك، صحة منع القرب زاد فإذا مناسب، بُعٍد عن
والعني تدركه، لم به التصقَت فإذا مناسب، بعٍد عن إال ومجموعه أجزائه إدراك تحسن
أيًضا تدرك فلم نفسها من ا جدٍّ قربت والنفس نفسها، تدرك فلم نفَسها من ا جدٍّ قربت

نفسها.
أنها فزعمْت السبب، لهذا األغالط من أخرى سلسلة يف وقعت النفس أن أرى بل
غريَها، إلدراكها مقياًسا لنفسها إدراكها فجعلت الحد هذا عند تقف لم ثم نفسها، تعرف
وإذا أساًسا، النفس إدراك متخذة وترصفاتهم ومعامالتهم الناس أخالق عىل فحكمت

شك. غري من واٍه عليه بُني فما واهيًا األساُس كان
نفسه، طبيعة عن يتحدث لم إذا ومستساغ مقبول نفسه عن اإلنسان كالم ولكن
ذاك إذ نفسه؛ من نحوها به يشعر ما وذكر له، َعرضْت وحوادث جزيئاٍت بذكر واكتفى
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وهذه داخلية، ال خارجية أشياء الواقع يف وهي بها، الناس أعرف هو أشياء عن يتحدث
يتوىل أن ال عليها، أو لها يحكمون يرتكهم ثم نفَسه، للناس تيضء يذكرها التي األمور

ويرشحها. نفسه عىل الحكم هو
السؤال: هذا عن اإلجابة بعض أجيب إن أستطيع الدائرة هذه يف

حادة، عاطفة ُمنحت قد صباي من أنني األدب يف كّونني ما أهم من أن أعتقد
إال ا حقٍّ فنانًا يكون أن مطلًقا لفنان يتسنى فال الفن، أركان من ركن أهم العاطفة وهذه
هذا ُمنحها ولَِم َمنشئها، عن اإلجابة العسري من إلهية هبٌة وهي العاطفة، هذه ُمنح إذا
ألن اإلشكال؛ هذا نحل لم الوراثة إىل أرجعناها نحن فإن ضعيفة، وهذا قوية الشخص
من حادًة عندي العاطفة هذه وكانت القَدر. قانون من تعقيًدا أقل ليست الوراثة قوانني
ال املفِرحات وأكرب كبريًا، أثًرا يفَّ يؤثر املحزنات فأقلَّ الرسور، ناحية من ال الحزن ناحية
صغري يف أَُصب فلم تعليلها، صعٌب الوضع هذا عىل العاطفة وهذه بالًغا، أثًرا يفَّ يؤثر
الرضوري يعوزنا ال األوساط، عيشة من عيشة يف وكنت أهيل، أفارق ولم عيلَّ عزيز بموت
حياتنا أن الحزن هذا به أعلل أن يصحُّ ما وكل اليشء، بعض به ه نرتفَّ ما وال العيش، من
متزمتة حياًة عندي الطفولة حياة وكانت لعب، وال فيها لهو ال جادة حياًة كانت البيتية

اللني. من وقليل الشدة، من كثري فيها
ومظاهر مختلفة، أشكال يف عندي تبدو القوية الحزينة العاطفة هذه وكانت
سلعته عىل يغني بائًعا أسمع فقد الحزين؛ الغناء يشجيني كان صغري فِمن متعددة،
يف وأنا أذكر زلت وال — حويل الرسور بواعث كانت مهما حزينًا فأنقلب محزنة، بنغمٍة
نغمة يف الدف عىل وأناشيد بقصائد يتغنى اًحا مدَّ سمعت أني التاسعة أو الثامنة سن
حتى حارة إىل حارة ِمن نفيس ناسيًا مضطرٍّا فتبعته العشاء، بعد ذلك وكان محزنة،
رضا عن والتهديد التأنيب متقبًال متأخًرا بيتي إىل ورجعت وانرصف، الرجل انقطع

ورسور.
من الحاد، التديَن السن هذه يف الحادة العاطفة هذه مظاهر من عَددت وربما

ذلك. ونحو والتهجد واألدعية الصلوات يف انهماك

بحب مغَرًما كان فقد ،— عليه هللا رحمة — أبي نواحيها بعض من العاطفة هذه غذَّى
واملزارع. واألشجار النيل نهر وخاصة الطبيعية املناظر

يخرج ريًفا، لنفسه يخلق فكان إليه، تحن كانت طبيعته ولكن الريف، أبي ُحِرَم
بني شجرة تحت لنجلس معه ويأخذني القاهرة ضواحي يف املزارع إىل خميس يوم كل
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القرآن فيقرأ دينيٍّا أبي يسحر املنظر هذا وكان نهارنا، طول فيه فنُميض والغيط، النيل
ممزوج وعظمتها الطبيعة بجمال شعور كله ذلك من قلبي ويدخل ويصيل، ويبتهل

ورهبته. بالدين
يف الوقت أكثر معه وأميض فيُميض الريف، يف أصدقائه بعض عىل ينزل وأحيانًا

مبتهًال. مبتهًجا متأمًال املزارع

علماء من كان فقد ، عليه— هللا رحمة — أبي غذَّاها أخرى ناحية وهناك ناحية. هذه
يف فكان كتبه، من استطاع ما واقتنائه لألدب حبه يف العلماء بني نادًرا وكان األزهر،
حجرة كل وتكاد األزهرية، الكتب بجانب والتاريخية واللغوية األدبية الكتب أهم مكتبته
يُكثر ثم الحائط، داخل ُصنع قد دوالب وأحيانًا كتب، من دوالب فيها يكون بيتنا يف

أستطيع. بما معه ويرشكني الكتب هذه يف املطالعة
يُحفظني كان يعلِّمني أخذ ا فلمَّ األدب. ناحية من عيلَّ نعمًة الناحيتان هاتان كانت
إلخ. … البالغة يف والتلخيص النحو، يف واأللفية الفقه، يف الكنز كمتن األزهر متون
مقامات من مقاماٍت بضع أحفظني مرتني، اللغة» «فقه أقرأني ذلك بجانب ولكن
فتأثرت البالغة، نهج من وقطًعا الهمذاني، الزمان بديع رسائل وبعض الحريري،
أحيانًا، الشعر يقرض هو وكان املتكلَّف، السجع إىل أميل فكنت كثريًا، هؤالء بأسلوب
أقلب فأخذت بجانبي، عامرة أبي مكتبة ورأيت فرتكني، ففشل، يقرضنيه أن وحاول
كتاب وهو الخلفاء»، «فاكهة كتاب — أذكر ما عىل — منها وتعشقت أتصفحها الكتب
زيدون»، ابن رسالة رشح يف العيون «رسح وكتاب مسجوع، ودمنة» «كليلة نمط عىل
الزهور. وبدائع كالجربتي التاريخ كتب وبعض خلكان، البن األعيان» «وفيات وكتاب

قليلة. مناسبات يف إال الكتابة يعوِّدني لم ولكنه
أثرت شخصية وأكرب الكتابة، به نُعنَى ما أهم من فكان القضاء، مدرسة دخلت حتى
— هللا رحمه — يكن لم املدرسة، ناظر بركات باشا عاطف املرحوم الناحية هذه من يفَّ
ال فكان الدقة، يف بالًغا دقيًقا كان األدب، تفيد ثالث ميزات فيه كان ولكن أديبًا، وال كاتبًا
فيها، وكبرية صغرية كل عىل ويؤاخذ دقيًقا، تعبريًا صاحبها يعرب أن إال كتابة عن يرىض
أنه الثانية وامليزة عليه، وآخذ يعجبه لم منه أضيق أو املعنى من أوسَع اللفُظ كان فإذا
االستعارات وال الجوفاء العبارات تعجبه ال فكان اللفظ، ر يقدِّ مما أكثر املعنى يقدِّر كان
عىل بصفر الدرجة يقدِّر فكان الشأن، هذا يف األدب أساتذة مع اختلف ما وكثريًا املتكلَّفة،
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إعجابه الثالثة وامليزة التقدير، جهة الختالف والعكس؛ عالية، درجَة له قدروا موضوع
فأعلن نظره، يف امليسء من له حد ال الذي واشمئزازه نظره، يف باملجيد له حد ال الذي
إىل طلب أن مرة حظي حسن من أن واذكر الكتابة. عىل وشجعهم بطائفٍة اإلعجاب
يَُرْق ولم موضوعي فكتبُت العربية»، العلوم يف القرآن «أثر موضوع يف الكتابة فرقتنا
الدرجة نهاية إعطائي واقرتح منه، فُرسَّ بك عاطف يد يف وقع ولكنه األدب، أستاذ كثريًا
كقاسم املدرسة لزيارة العظماء من طائفة أتت كلما وظل منه، رسوره وأعلن وناداني
عىل وحملهم عليهم وقرأها الورقة، طلب سلمان الكريم عبد والشيخ زغلول وسعد أمني
من األوىل السنة يف ذلك وكان لألدب، استعدادي اعتقدُت اليوم ذلك وِمن بها، اإلعجاب

بتشجيعه. يغمرني األدب أستاذ ظل الحني ذلك ومن املدرسة.
يف وكنت فيها، ألكتب «املؤيد» جريدة فاخرتت الصحف، يف للكتابة نفيس وتطلعت
من باشا سعد انتقال أثر كانت كتبتها مقالة وأول القضاء، مدرسة من الثانية السنة
خطأ فيها أبني العقالء» ُ «خطأ عنوانها مقالة فكتبت الحقانية، وزارة إىل املعارف وزارة
إما ينرشها؛ ولم يوسف عيل الشيخ فقرأها الحقانية، إىل املعارف من لتحوله باشا سعد
غابت طالٌب كاتبها ألن أو الباب، هذا يف شيئًا ينرش أن يشأ لم ألنه أو استسخفها؛ ألنه
املقالة، تنرش لم حال كل عىل — يجهله ملا فتعرض باملوضوع املتعلقة الظروف كل عنه
وأعتقد واملجالت، الجرائد يف أكتب أن بعدها أحاول لم نفيس يف قوية صدمًة هذه وكانت

األدبية. حياتي تاريخ ت لغريَّ نُرشت لو أنها
سببه وكان اإلنجليزي، باألدب اتصايل األدبية حياتي تاريخ يف الثانية املرحلة وكانت
دروسهم تحضري يف يعتمدون القضاء مدرسة يف أساتذتي من أُجلُّهم ممن كثريًا رأيت أني
فاملرحوم العربية. الكتب يف نراها ال خالبة معلومات علينا ويعرضون األجنبية، اللغة عىل
مل، ستورت لجون املنفعة ورسالة «مكنزي» كتاب من األخالق لنا يدرِّس بك عاطف
— اإلنجليزية الكتب عىل مصادره يف ويعتمد التاريخ لنا يدرِّس فوزي بك عيل واملرحوم
نظريات إنجليزي كتاب يف يقرأ فكان اإلنجليزية، اللغة من قليًال يعرف طالٌب معنا وكان
إىل شوقني هذا كل بذلك. ويُدلُّ علينا تفوقه ويدَّعي األستاذ، يلقيها أن قبل الهندسة
متعبة شاقة كانت املدرسة ألن الدراسة؛ أيام البدء من أتمكن لم ولكن اللغة، دراسة

أوقاتنا. كل دراستها تستغرق
يف املستشار أمني بك أحمد املرحوم صديقي مع اتفقت تخرجت أن بعد وأخريًا
ذاك إذ وكان األثرية، وبيوتها القاهرة مساجد إىل رحلة نعمل أن عىل النقض محكمة
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مبارك باشا عيل كتبه ما نقرأ الصباح يف نتالقى أن عىل واتفقنا القضاء، بمدرسة مدرًسا
قرأنا، ما لنحقق العرص بعد ونلتقي وآثار، مساجد من فيه وما األحياء، من حي عن
قدم» «حوش يف أثريٍّا بيتًا نزور كنا يوم ففي الصيف، أشهر ثالثة العمل هذا يف وقضينا
بكتاب وصفه إكمال عىل بك أمني أحمد واستعان مبارك، باشا عيل وصفه يف قرصَّ وقد
يدلني أن منه طلبُت أن إال مني كان فما «بدكر»، كتاب وهو اإلنجليزية إىل مرتجم أملاني
نرجع أن وقبل فوافقته. «برليتز» بمدرسة عيلَّ فأشار اإلنجليزية، لتعلم طريق خري عىل
واتفقنا الدين، عماد شارع يف «برليتز» مدرسة عىل عرجنا الجولة هذه من بيوتنا إىل
عىل واستمررُت تعلمها، يف ا شاقٍّ مجهوًدا وبذلت الشهر، أجرة ودفعت الدروس، عدد عىل

تعليمي. يف كافية بعُد تعد لم املدرسة أن رأيت ثم سنتني، نحو ذلك
رأيت بََوْر»، «ِمْس اسمها األزهار ميدان يف إنجليزية مدرِّسة عىل يل صديق فدلَّني
تجيد عاملية، ثقافة مثقفة راقية حازمة قوية فهي عجيبة، شخصية ذات السيدة هذه
طويلة، أزمانًا وأمريكا وبرلني وباريس لندن يف وأقامت واألملانية، والفرنسية اإلنجليزية
التيمس يف وتنرش الكتب أمهات وتقرأ قرب، عن االجتماعية البالد هذه أحوال وعرفت
األرس أوالد لبعض ذلك وتعلِّم والتصوير، الرسم تجيد فنانة ذلك بعد وهي جيدة، مقاالت

ثروت. باشا الخالق عبد املرحوم كأوالد الراقية املرصية
يف خاليًا بيتًا استأجرت فقد مرص، يف يدها كسب من فخمة عيشًة تعيش وكانت
ثم جنيًها، الثالثني نحو ربٌح ذلك من يأتيها فكان ُغرًفا، وأجرته وفرشته األزهار ميدان
فكان بأجر، التيمس وتكاتب قالئل أفراد لبعض وتدرِّس وتبيعها زيتية صوًرا ترسم
عن بالباقي وتتصدق سعة، عن تعيش وإنما شيئًا، منه تدِّخر ال واٍف دخٌل ذلك من لها

سعة.
ولكن أجنبي، لشاب أجنبية معلمة عطف ال شديًدا، عطًفا السيدة هذه عيلَّ عطفت
يف شابٍّا رأت الخاصة، تربيتي منشؤها ضعف جوانب مني ملسْت ولدها. عىل أم عطف
مراًرا عيلَّ تُكررها شاب» أنك دائًما «تذكَّر يل: تقول فكانت خامًال، منكمًشا شيخ لباس

مناسبًة. رأت كلما
ويف أزهار، الحجرة أركان من ركن كل ففي وألوانًا، أشكاًال باألزهار مفتونة وكانت
إعجابي أبدي أالَّ عليها دخلُت إذا يؤملها وكان جديد، نوع يوم وكلُّ أزهار، الحجرة وسط
تكرر فكانت نحوها، شعوري ووصف عنها، حديثي أول يكون وأالَّ الجديدة باألزهار
باألزهار، إعجاب بكلمات أوًل أرضيها فأخذت فنانة»، عنٌي لك يكون أن «يجب شدة: يف
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عيل تعرض فيما معي شأنها كان وكذلك القلب، يف حقيقي شعور إىل ذلك ل تحوَّ ثم
يظهر وكان االجتماعي، األدب إىل ميٌل األدبية الناحية من لها وكان ترسمها، صوٍر من
«آفربي». اللورد كتب بإقرائي فبدأت معها، أقرؤها التي الكتب اختيارها يف معي ذلك
كتاب معها األخرية السنة يف وهي الرابعة، السنة يف قرأنا أن إىل معي ترتقى زالت وما
رشح يف هي تأخذ ثم أمامها، الكتاب من الفصل أقرأ فكنت أفالطون»، «جمهورية
يف النظرية بهذه يُعمل وكيف تغري، من النظرية هذه عىل طرأ بما ذلك وتُتبع نظريته،
إىل امليل يفَّ خلق الذي هو هذا ولعل الحال. دعت إذا وأمريكا وأملانيا وإنجلرتا فرنسا

القبيل. هذا من وكتاباتي مكتبتي فأكثُر االجتماعي، األدب
فقد نواٍح، عدة من نفيس يف كبري أثٌر لها كان اإلنجليزي األدب قراءة أن أشعر
ما فكثريًا ذلك، يف بالغُت حتى باللفظ، العناية من أكثر باملعنى العناية إىل امليَل يفَّ قوَّى
املعاني عىل قوتي توافر سببه مما ذلك ونحو ذهني، يف إال لها مرجع ال ضمائر أستعمل

العناية. من يستحقه ما اللفظ جانب إعطاء دون وتسلسلها
عىل والدخول التعبري، يف البساطة إىل امليَل اإلنجليزي األدب من استفدُت كما
العامّي اللفظ أحيانًا َليُعجبني حتى التصنع، وكراهية طويلة، مقدمات غري من املوضوع
النفس راِيضَ فأستعمله غناءه، يُغني الفصحى اللغة يف مقابلة أجد ال العاِمّي، التعبري أو
مطالعاٍت اإلنجليزي األدب من يفَّ أثََّر مما عددُت وربما واملتشددون، اللغويون كره وإن
وإنما للفن، ليس الفن أن وهو مبدئه، ناحية من يفّ أثر فقد ،Ruskin كتب بعض يف
يجب — األدب ومنه — الراقي الفن إىل ونظرته العام، وللصالح للُخلُق يخضع أن يجب

وإرادتنا. روحنا من يقوِّي وما سموٍّ من يبعث بما يقوَّم أن
وأسلوبه املبتَكر، تفكريه ناحية من Emerson األمريكي الكاتب رسائل يفَّ أثرت كما
وكتابته تستقيص، مما أكثر توعز التي وطريقته بعنف، ال بهدوء لكن الثورة، يبعث الذي

طاهر. صاف خلق عن تنُمُّ التي
يل كان إن أدبي ويف يفَّ أثرت أنها رأيُت التي واألوربية العربية العوامل أهم هذه
عوامَل أديب كل تكوين يف الظاهرة العوامل وراء إن يقال: أن الحق من أن عىل أدب.
يلتفت لم أُلقيت كلمٌة تكون فقد باًال، لها يلقي ال وهو أثًرا، أبعد تكون قد خفية أخرى
خفاء، يف فعَلها وفعلت لألديب الباطن العقل يف اختُزنت ذلك ومع إنسان، أي لقيمتها
يف منظر أو سينما يف منظٌر أو طبيعي منظٌر يكون وقد ا، جدٍّ قيمة نتائج لها وكان
يف وكانت أذنه، أو األديب عني عىل مرَّت مجلة أو جريدة يف كلمة أو اليومية، الحياة
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كانت خاص واستعداٍد خاصة لظروٍف ولكنها يمر، خطر ذي غري يشء ككل الظاهر
مثمرة. يانعة شجرًة خرجت أوانها آَن فلما الظلماء، ويف خفاء يف ُدفنت الطيبة كالبذرة

تحليلها. األديب عىل يصعب التي الناحية هي وهذه
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